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 2020ממצאים ראשונים מתוך סקר ביטחון אישי 
Preliminary Findings from the Personal Security Survey - 2020 

 ומעלה 20בקרב בני 

 (.9.3%ומעלה ) 20אלף בני  535.3 מעבירות מסוגים שוניםנפגעו  במהלך השנה שקדמה לסקר 

 לעומת 10.1%) ערביםבקרב  מהשיעורויותר  פי שנייםגבוה  יהודיםבקרב  מעבירותההיפגעות  עוריש 

 .(בהתאמה, 4.7%

 עבירה נפגעי בקרב  נמצאביותר  הנמוךעור הדיווח י. שרוב הנפגעים לא דיווחו על הפגיעה למשטרה

 לא דיווחו למשטרה. מתוכם 91%-, כמקוונת

 3.6%  עבירה כנגד הן ביותר  ותהשכיחת והמקוונ ותהעביר יסוג. נפגעו מעבירה מקוונתמהאוכלוסייה

 24.6% .(, בהתאמה38.7%-ו 39.3%) בת זהות ברשתהתחזות או גנו מחשב )וירוס, תולעת(

 מהנפגעים דיווחו כי עברו הטרדה מינית ברשת.

 בקרב משקי הבית

 150.7 ממשקי הבית פרצו או גנבו דבר מה משטח  3.7%-ל .רת רכושינפגעו מעב משקי בית אלף

 .ממשקי הבית פרצו או גנבו מכונית 3.2%-הדירה או מחוצה לה. ל

 ממשקי הבית  5.8%-הוא המחוז שבו שיעור העבירות כלפי הדירה הוא הגבוה ביותר. ל מחוז תל אביב

 פרצו או גנבו דבר מה מדירת המגורים. 

 בה, גנ – ת פרטריעבנפגע מ אחד מהילדיםלפחות  ,18-2 בגיליילדים יש ממשקי הבית שבהם  4.0%-ב

. ו/או בריונות ברשת וביוש )שיימינג( מקוונתאלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה 

 .4.6%עמד על  היהודית האוכלוסיימשקי בית בבילדים של  תהיפגעוה אחוז

 ומעלה 20בקרב בני  בעיה בריאותית או פיזית

 או שנמשכת שישה חודשים  בעיה בריאותית או פיזיתכי יש להם  דיווחו( 24.4%מיליון איש ) 1.4-כ

 .יותר

  קבוצת ב 13.0%-מ :גבוה יותרככל שגיל המדווח עולה כך אחוז המדווחים על בעיה בריאותית או פיזית

 ומעלה. 65גיל הקבוצת ב 50.1%-ל 24-20גיל ה

  

https://www.cbs.gov.il/
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סקר ביטחון אישי )נפגעי מדי שנה ובאופן שוטף את החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע  2014-ב

הוא  .סקר ביטחון אישי שוטף מבוצע במרבית מדינות המערב .ובמימונועבירה( בהזמנת המשרד לביטחון הפנים 

ולתכנון ולקביעה של מדיניות  ת ישראללמשטרהיפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת המשמש למדידת 

 מבוססת נתונים.

הקבועה של אוכלוסייה בקרב ה, מסוגים שונים עבירותבסקר נבדקו תחושת הביטחון האישי והיקף ההיפגעות מ

במהלכם נשאלו  .2020עד ספטמבר  2019 אוקטוברנתוני הסקר נאספו מ .ומעלה 20מדינת ישראל, בגיל 

 המרואיינים על היפגעותם מעבירות בשנה האחרונה.

הסקר מספק נתונים לפי חמישה סוגי עבירות כלפי הפרט: גנבה, אלימות או איום אלימות, הטרדה מינית, עבירת 

וכן נתונים על היפגעות משקי הבית מעבירות רכוש והיפגעות של ילדים ובני נוער במשק  מקוונתמין, עבירה 

נתונים על תחושת הביטחון האישי ועל היפגעות מעבירות איכות חיים שונות  גם הבית. ממצאי הסקר מספקים

והיפגעות מעבירות , השחתת רכוש ציבורי )ונדליזים( בסביבת המגורים בריונות בכביש, כמו היפגעות מרעש

  .זיוף

יתפרסמו באתר הלמ"ס במהלך החודשים הקרובים. להלן כמה ממצאים ראשונים  2020תוצאות מלאות מסקר 

 מתוך הסקר.

 להגדרות והסברים

 2019לממצאים ראשונים מתוך סקר ביטחון אישי 

  

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/ממצאים-ראשונים-מתוך-סקר-ביטחון-אישי-2019.aspx
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 1רותיעבהיפגעות של הפרט מ

 ומעלה 20בני אוכלוסיית ישראל  מתוך (9.3%)איש  אלף 535.3נפגעו בישראל  במהלך השנה שקדמה לסקר

 (.4.7%) ערביםאלף  48-( וכ10.1%) יהודיםאלף  450-כנפגעו מתוכם  .מסוגים שונים עבירותמ

 210.6  איום או , התחזותדרך אתרי אינטרנט כגון גנבת מידע מעבירות מקוונותנפגעו  (3.6%)אלף איש 

 .באמצעות מערכות ממוחשבות

 145.0  אלימות או איום באלימותנפגעו מעבירת ( 2.5%)אלף איש. 

 139.0  ארנק או טלפון נייד כגון גנבת ללא שימוש בכוח הגנבעבירת מנפגעו ( 2.4%)אלף איש. 

 111.8  רמיזות מיניות, הערות מיניות, הצצה הכוללת מעשים כגון מהטרדה מיניתנפגעו ( 1.9%)אלף איש. 

, מעשה מגונה, ניסיון לאונס או אונסהכוללת מעשים כגון  מעבירת מיןנתון עבור היפגעות לא ניתן לפרסם את ה

 .30%-עקב טעות דגימה הגבוהה מ

ומעלה מעבירת  20בהיפגעות בני  .ההיפגעות מעבירות שונות, נמצאו הבדלים בין יהודים לערביםבבחינת אחוז 

בקרב היהודים,  , בהתאמה(.2.0%לעומת  2.4%גנבה נמצא פער בין היפגעות יהודים לבין היפגעות ערבים )

דיווח השיעור ו( 4.2%) פגעות מעבירות נמצא בקרב נפגעי עבירה מקוונתישיעור הדיווח הגבוה ביותר של ה

נתונים עבור היפגעות של (. 2.1%הנמוך ביותר עמד בקרב אלו שדיווחו על היפגעות מעבירת הטרדה מינית )

לפרסום ניתנים  אינםהאוכלוסייה הערבית מעבירות עבירה מקוונת, אלימות או איום באלימות והטרדה מינית 

 .30%-עקב מיעוט מקרים וטעות דגימה יחסית הגבוהה מ

  2020וקבוצת אוכלוסייה,  (1)ומעלה, לפי סוג עבירה 20נפגעי עבריינות בקרב בני  - 1תרשים 

 

                                              
 הגדרות בסוף ההודעה.ראו רות השונים יסוגי העבלפירוט  1
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אלף נשים  268-כו( 9.5%)אלף גברים  267-כ מעבירות כלפי הפרט החודשים שקדמו לסקר נפגעו 12במהלך 

 4.3%בקרב נשים ) מהשיעורשיעור הנפגעים מעבירה מקוונת בקרב גברים היה גבוה באופן ניכר  .(9.0%)

, בהתאמה(. גם בעבירות אלימות או איום באלימות שיעור הנפגעים בקרב גברים גבוה מהשיעור 3.0%לעומת 

 מינית בפער ניכר ההטרד רתימעבנפגעו  נשים ,, בהתאמה(. לעומת זאת2.0%לעומת  3.0%בקרב נשים )

 (., בהתאמה0.7%לעומת  3.1%גברים )מיותר  ומשמעותי

 2020, (1)ומעלה שנפגעו מעבריינות, לפי מין וסוג עבירה 20ני ב - 2תרשים 
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 למשטרה דיווח-ואידיווח 

עבירה מקוונת למשטרה בולט במיוחד בהדיווח -איהממצאים עולה כי רוב הנפגעים אינם מדווחים למשטרה. מ

(91.3%). 

 2020, ומעלה 20בני  בקרב (1)דיווח למשטרה לפי סוג עבירה-אידיווח ו – 3תרשים 

 

 נזק שנגרםסוג לפי  עבירת אלימות או איום באלימות,נפגעי 

 2.שנגרם להם נזקהשיבו ( 83.7%אלף ) 121.3 ,אלף נפגעי עבירות אלימות או איום באלימות 145-כמתוך 

 (. 77.5%נזק נפשי היה השכיח ביותר בפער ניכר )אחוז המדווחים על מתוכם 

  

                                              
 .ייתכנו כמה סוגי נזקיםבחשבון כי  הביאיש ל 2
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 2020, (1)לפי סוג הנזק שנגרם מאלימות או מאיום באלימות,שנפגעו  ומעלה 20בני  - 4תרשים 

 

 נזק שנגרםסוג לפי  ת הטרדה מינית,רינפגעי עב

גם בעבירה זו,  3.שנגרם להם נזקהשיבו ( 61.6%אלף ) 68.8 ,הטרדה מינית עבירת אלף נפגעי 112-כמתוך 

 .(58.6%הנזק השכיח ביותר שציינו הנפגעים הוא נזק נפשי )

 2020, (1לפי סוג הנזק שנגרם) ,מהטרדה מיניתשנפגעו  ומעלה 20בני  - 5תרשים 

 

  

                                              
 .ייתכנו כמה סוגי נזקיםיש להביא בחשבון כי  3
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 היפגעות מעבירה מקוונת

עבירה המאפיינת את תרבות השיח, העברת המסרים ברשתות החברתיות ואופן השימוש  מקוונת היאעבירה 

 עקבמקבלת חשיבות נוספת  וסוגיהן . מדידת היקף הפגיעות באינטרנטאינטרנטבובמערכות הממוחשבות 

 הציבור בתקשורת הממוחשבת.שעושה שימוש השל ההולכת וגדלה התרחבות ה

סחיטה באמצעות או  איומים: אלה( נפגעו מאחת או יותר מהעבירות המקוונות ה3.6%איש ) אלף 211-כ

הטרדה , , תולעת(עבירה כנגד מחשב )וירוס, התחזות או גנבת זהות, בה ו/או הפצת מידענ, גהאינטרנט )כופר(

 באינטרנט. מינית

, (38.7%התחזות/גנבת זהות )ו( 39.3%) עבירה כנגד מחשב )וירוס, תולעת( הןביותר העבירות השכיחות 

 (.17.1%) סחיטה(. העבירה הפחות שכיחה היא 26.9%) נבה ו/או הפצת מידעג ןואחריה

 2020, (1)עבירהומעלה לפי סוג  20ונת בקרב בני ונפגעי עבירה מק - 6תרשים 

 

 משק הבית מעבירות רכוש היפגעות של 

אלף משקי בית  105-כ .רכושת וריהשנה שקדמה לסקר מעב נפגעו במהלך( 5.3%משקי בית ) אלף 150.7

אלף משקי  56-כ ניסיון פריצה לדירה ללא גנבה.מאו  רת גנבת רכוש מהדירה או מחוצה להנפגעו מעבי (3.7%)

 גנבת חלקי רכב וחפצים ממכונית.ו/או  ,גנבת מכוניתה כלפי רכבם: נפגעו מעביר (3.2%בית )
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 2020 ,לפי סוג עבירה (1)משקי בית שנפגעו מעבירות רכוש - 7תרשים 
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 משק הביתב ילדיםהיפגעות 

אחד לפחות ( דיווחו כי 4.0%אלף מתוכם ) 49.5. 18-2מיליון משקי בית עם ילדים בגילי  1,234.1בישראל 

גנבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית,  :אלהההעבירות ממאחת או יותר משק הבית נפגעו ב םילדיהמ

  .ו/או בריונות ברשת וביוש )שיימינג( עבירת מין, עבירה מקוונת

אלימות או איום , (2.5%העבירות השכיחות ביותר כלפי ילדים במשק הבית היו עבירות בריונות ברשת וביוש )

 (.2.1%)באלימות 

. הביתמשק על פגיעה בילדי מהאוכלוסייה(  4.6%) משקי ביתאלף  40-כ ווחויד תהיהודי האוכלוסייהבקרב 

ניתנים לפרסום עקב מיעוט מקרים וטעות אינם אוכלוסייה הערבית בנתונים על היפגעות ילדים במשקי הבית 

 .30%-דגימה יחסית הגבוהה מ

ו/או הטרדה מינית חושב  , בריונות ברשת וביוששנפגעו מעבירה מקוונתעם ילדים עור משקי הבית ייש לציין כי ש

 לפחות, הגיל שנקבע כמתאים לבחינת סוגי עבירות אלו. 6בהם היו ילדים בני שלמשקי הבית 

 2020, (2()1)נפגעי עבריינות לפי סוג עבירהילדים משקי בית עם  - 8תרשים 
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  מין וקבוצת אוכלוסייה, לפי בעיה בריאותית או פיזית

כי יש להם בעיה בריאותית או פיזית שנמשכת שישה חודשים  דיווחוומעלה  20( מבני 24.4%מיליון איש ) 1.4-כ

  השיבו כי בעיה זו מפריעה מאוד או מפריעה. 15%-יותר. מתוכם כאו 

, 24.4%-ו 24.5%האחוז של הגברים והנשים שציינו כי יש להם בעיה בריאותית או פיזית היה דומה )

בהתאמה(. אך כאשר בוחנים עד כמה הבעיה מפריעה מאוד או מפריעה ניתן לראות שאחוז הנשים היה גבוה 

 , בהתאמה(.13.5%-ו 16.5%מעט מאחוז הגברים )

 27.6%היהודים והאחרים ) מאוכלוסייתגבוה מעט יותר על בעיה היה  המדווחיםבקרב אוכלוסיית הערבים אחוז 

בין פער ההבעיה מפריעה מאוד או מפריעה לעומת זאת, באחוז המדווחים כי בהתאמה(. , 23.8%לעומת 

 ., בהתאמה(13.3%לעומת  23.2%)ל באופן משמעותי וגדוהאחרים אוכלוסיית הערבים לאוכלוסיית היהודים 

 2020, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, (1)בעיה בריאותית או פיזיתעם  ומעלה 20בני  - 9תרשים 

 

  , לפי גילבעיה בריאותית או פיזית

גיל הקבוצת ב 13.0%-מ גבוה יותר:ככל שגיל המדווח עולה כך אחוז המדווחים על בעיה בריאותית או פיזית 

הבעיה מפריעה מאוד או ש בקרב המדווחיםומעלה. מגמה זו נמשכת גם  65גיל הקבוצת ב 50.1%-ל 24-20

 ומעלה(. 65 מבני 32.8%-ו 24-20 מבני 7.4%מפריעה )
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 2020, לפי קבוצת גיל, (1)בעיה בריאותית או פיזיתעם  ומעלה 20בני  - 10תרשים 

 

  רת פרטי, לפי היפגעות מעבבעיה בריאותית או פיזית

הגבוה היה על בעיה בריאותית או פיזית המדווחים אחוז קרב נפגעי עבירות גנבה ואלימות או איום באלימות ב

 בהתאמה(. ,33.6%-ו 36.4%ביותר )

 2020, רת פרטיהיפגעות מעב, לפי (1)בעיה בריאותית או פיזיתעם  ומעלה 20בני  – 11תרשים 
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 הגדרות והסברים

 אוכלוסיית הסקר

ומעלה במשקי בית. היא כוללת גם את  20אוכלוסיית הסקר היא האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בגיל 

כניות דיור ולצרכים טיפוליים, כגון מעונות סטודנטים, מרכזי קליטה ותדיירי המוסדות אשר שוהים במוסד שלא 

מוגן לאוכלוסייה המבוגרת. עולים חדשים נכללים באוכלוסיית הסקר רק אם עלו לישראל חצי שנה או יותר לפני 

 .מועד הריאיון

 כגוןמם )יליצור קשר ע או דיירים שלא ניתןקבוצות שאינן נכללות באוכלוסיית הסקר: דיירים במוסדות טיפוליים 

משנה ברציפות בעת  יותרהר(, תושבי ישראל אשר שהו בחו"ל בתי אבות, בתי חולים למחלות כרוניות, בתי סו

הסקר, דיפלומטים וזרים השוהים בישראל שנה או יותר ברציפות, עולים חדשים אשר עלו ארצה פחות מחצי 

 ים מחוץ ליישובים מוכרים.שנה לפני מועד הריאיון, בדווים ותושבים אחרים הגר

 מעשה. תקנה בהפרת או חוק בהפרת הכרוך מעשה, החוק הוראות פי על עונשין-ובת אסורה התנהגות - עבירה

 .המדינה בחוקי שנקבעו הכללים ועל החוק על עבירה יש, עשייתו בעצם אשר מחדל או

 .לחוק בניגוד הנעשית פעילות - עבריינות

 .עבריינית מפעילות כתוצאה נפגעים או קורבנות - עבריינות נפגעי

 היא המדווחת הפשיעה. ישראל במשטרת תועדו או/ו דווחו אשר עבריינות מעשה או פשיעה - מדווחת פשיעה

 בחברה הקיימת הפשיעה של יחסי חלקזו היא  סטטיסטיקה. ישראל משטרת של הפלילית מהסטטיסטיקה חלק

 .בישראל

 למשטרת זה ובכלל, רשמי או ממוסד גורם לאף מדווחים ואינם המתרחשים פשיעה אירועי - מדווחת לא פשיעה

 .ישראל

בריאותית או פיזית שנמשכת חצי שנה או  הערכה עצמית של אדם אם יש לו בעיהבעיה בריאותית או פיזית: 

  .יותר ואם כן, באיזו מידה בעיה זו מפריעה לו בפעולות יומיומיות

 השונים מתוך שאלון הסקר עבירותשאלות על סוגי ה

)אם נמצאים( במשק הבית של  18-2בני של ילדים  היפגעותומעלה ו 20הסקר בודק היפגעות של נדגמים בני 

 , להלן הפירוט.עבירותמכמה סוגי  במהלך השנה שקדמה לסקרהנדגמים 

 ללא שימוש בכוח וללא איום בשימוש בו, דבר מה כגון ארנק או טלפון נייד?  ממך האם נגנב - גנבה עבירת

 .לא כולל גנבה מדירה ומרכב

 אלימות או מאיום באלימות: היכו אותך, איימו  עבירתהאם נפגעת מ - או איום באלימות אלימות עבירת

 עליך, חטפו ממך תיק, שדדו אותך וכדומה?

 האם הטרידו אותך מינית? הטרדה מינית  -( 18רלוונטית עבור ילדים עד גיל  אינה)שאלה זו  הטרדה מינית

רמיזות מיניות, הערות מיניות,  כגון גבר או כלפי אישה בכל גיל עלולה להיעשות במילים או בהתנהגות כלפי

 .הצצה

 עשה מגונה, ניסיון לאונס או אונסכגון ממין  עבירתהאם נפגעת מ - מין עבירת? 

 מקוונת עבירה (Cyber Crime) - שבוצעו כלפיך באמצעות מערכות ממוחשבות כגון  עבירותהכוונה היא ל

 .אינטרנט, פייסבוק או וואטסאפ

דרך אתרי  גנבת מידע כגוןמכוונות ולא אקראיות  עבירותהשאלה בסקר היא: האם נפגעת באופן אישי מ

 באמצעות מערכות ממוחשבות? איום או , התחזותאינטרנט
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. להלן פירוט סוגי החודשים האחרונים 12רכוש כלפי משק הבית במהלך  עבירותגם היפגעות מהסקר בוחן 

 .עבירותה

 האם נגנב רכוש מדירתכם או מחוץ לדירה )חצר, מחסן או כניסה לבית(? - גנבת רכוש מדירה 

 י לגנוב האם פרצו או ניסו לפרוץ לדירתכם או לסביבתה )חצר, מחסן או כניסה לבית( מבל - פריצה לדירה

 דבר?

 האם נגנבה מכונית שעמדה לרשותך או לרשות בני משק הבית? - גנבת מכונית 

 האם פרצו או גנבו חלקי רכב או חפצים ממכונית שעמדה לרשות בני משק הבית? )לא  - פריצה למכונית

 כולל חפצים שנגנבו במהלך גנבת המכונית(


