
Q. CRIME AND JUSTICE יז. פשיעה ומשפט
TABLE Q/1. FILES OPENED BY THE POLICE, BY OFFENCE לוח יז/1. תיקים שנפתחו במשטרה לפי קבוצת עבירה, 
                       GROUP AND TYPE OF OFFENCE (1)                 ועבירות לפי סוג(1)

Type of offence פרטי אירוע(2) מזה: סך הכל פרטי אירוע(2) מזה: סך הכל סוג עבירה
Thereof: Incident Thereof: Incident

details(2) Total details(2) Total

Grand Total סך כולל  300,666          291,059  287,127          278,091

Against the security of the state ‒ total files נגד ביטחון המדינה ‒ סה"כ תיקים    11,257            11,179    10,406            10,330

                                                    Total offences                               סה"כ עבירות    12,539            12,461    11,585            11,509

   Violation of emergency laws    עבירות על חוקי חירום         823                 823         680                 680

   Infiltration(3)    הסתננות(3)          93                   93          29                   29

   Stone-throwing 2,717              2,736      3,169              3,193      ידויי אבנים   

   Petrol bomb-throwing 316                 316         510                 510         השלכת בקבוק תבערה   

   Incitement    הסתה          45                   44          55                   55

   Other offences 7,712              7,769      7,822              7,875      עבירות אחרות   

Against public order – total files כלפי הסדר הציבורי – סה"כ תיקים  115,512          112,336  123,237          119,958

                                   Total offences                               סה"כ עבירות  135,596          132,206  145,798          142,289

   Brawls and disturbing the peace    קטטות והפרעות      3,008              2,851      2,855              2,726

   Trespass     הסגות גבול       7,902              7,733      8,423              8,282

   Threats     איומים    52,160            51,113    56,042            55,101

   Offences against judicial authority     עבירות הנוגעות לנחלת המשפט    18,188            17,008    19,387            18,000

   Forbidden games and gambling     משחקים אסורים והימורים         434                 395         363                 352

   Nuisance, noise and obstruction of public roads     מטרד, רעש וחסימת דרך      1,453              1,406      1,763              1,713

   Offences relating to marriage     עבירות הנוגעות לנישואין         598                 598         476                 475

   Assault on or foiling of police officer     תקיפת שוטר והכשלתו    10,698            10,492    11,823            11,577

   Violations of law of entry to Israel     עבירות על חוק הכניסה לישראל    14,725            14,687    15,407            15,339

   Spread of sexually transmitted and other diseases     הפצת מחלות מין ומחלות אחרות         175                 174

   Other offences     עבירות אחרות    26,430            25,923    29,084            28,550

Against a person's life(4) ‒ total files כלפי חיי אדם(4) ‒ סה"כ תיקים         764                 763      1,039              1,035

                                          Total offences                            סה"כ עבירות         788                 787      1,062              1,058

Bodily harm ‒ total files כלפי גופו של אדם ‒ סה"כ תיקים    57,577            55,435    57,905            56,021

                      Total offences                              סה"כ עבירות    60,487            58,336    61,466            59,578

   Grievous bodily harm     חבלה גופנית חמורה      6,254              6,239      6,926              6,917

   Assault     תקיפה    49,878            47,859    49,798            48,081

   Criminal negligence     רשלנות פלילית      3,598              3,486      3,836              3,676

   Kidnapping, coercion and false imprisonment     חטיפה, כפייה ומאסר שווא         561                 560         685                 684

   Erection of barrier(5)     הקמת מחסום(5)          92                   88         131                 131

   Other offences 89                   90          104                 104         עבירות אחרות    

Sexual offences – total files עבירות מין – סה"כ תיקים      5,936              5,815      6,139              6,027

                            Total offences                  סה"כ עבירות      7,039              6,906      7,218              7,097

   Rape     מעשי אונס      1,369              1,354      1,408              1,394

   Indecent assault     מעשים מגונים      4,237              4,138      4,038              3,956

   Sexual harassment     הטרדה מינית      1,401              1,382      1,723              1,698

   Other offences     עבירות אחרות          32                   32          49                   49

Against morality ‒ total files כלפי המוסר ‒ סה"כ תיקים    29,750            26,263    27,127            23,883

                             Total offences                     סה"כ עבירות    35,549            32,038    33,326            29,994

  Offences relating to prostitution      עבירות הקשורות לזנות         148                 148         127                 127

  Use of illicit drugs(6)      שימוש בסמים מסוכנים (6)    18,958            15,505    16,103            12,923

  Drug trafficking, imports and exports      סחר, יבוא ויצוא סמים       8,193              8,164      7,403              7,290

  Growth, manufacture and production      גידול, ייצור       1,230              1,227      1,382              1,381

    of illicit drugs        והפקת סמים

 Possession of illicit drugs not for personal use      החזקת סמים שלא לצריכה עצמית      6,645              6,636      7,908              7,892

   Other offences      עבירות אחרות         375                 358         403                 381
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TABLE Q/1. FILES OPENED BY THE POLICE, BY OFFENCE לוח יז/1. תיקים שנפתחו במשטרה לפי קבוצת עבירה, 
                    GROUP AND TYPE OF OFFENCE(1) (Cont.)                 ועבירות לפי סוג(1)  (המשך)

Type of offence פרטי אירוע(2) מזה: סך הכל פרטי אירוע(2) מזה: סך הכל סוג עבירה
Thereof: Incident Thereof: Incident

details(2) Total details(2) Total

Against property – total files כלפי הרכוש – סה"כ תיקים  122,685          121,509  108,927          107,926

                             Total offences                     סה"כ עבירות  135,363          134,123  119,282          118,228

    Robbery      שוד      1,043              1,042         930                 930

    Assault for theft      תקיפה לשם גנבה         284                 282         220                 220

    Extortion      סחיטה      1,412              1,411      1,701              1,693

    Breaking and entering (a home,      התפרצות (לבית,      17,809            17,773    13,777            13,737

     business or institution)       לבית עסק או למוסד)

    Thefts – total      גנבות – סך הכל    77,173            76,655    64,478            64,144

         Unlawful use of a vehicle   שימוש ברכב ללא רשות            11,085            11,062      9,750              9,737

         Theft from a vehicle   גנבה מתוך רכב               10,489            10,468      8,696              8,682

         Bicycle theft   גנבת אופניים                 3,493              3,465      3,712              3,682

         Pickpocketing   כייסות                    501                 501         338                 338

         Purse-snatching   חטיפת ארנקים                    75                   73          74                   74

         Theft of car parts   גנבת חלקי רכב                3,971              3,967      4,352              4,348

         Agricultural theft   גנבות חקלאיות                   452                 450         500                 498

         Other thefts   גנבות אחרות              47,107            46,669    37,056            36,785

Receiving or posssessing stolen property קבלה או החזקה של רכוש גנוב           2,838              2,787      2,222              2,172

Arson הצתה           3,091              3,075      2,970              2,947

Willful damage to property גרימת נזק לרכוש בזדון         29,410            28,814    30,323            29,750

Other offences עבירות אחרות           2,303              2,284      2,661              2,635

Fraud offences – total files עבירות מרמה – סה"כ תיקים    16,234            16,142    15,383            15,321

                            Total offences                       סה"כ עבירות    19,609            19,514    18,196            18,127

     Forgery (currency, stamps, documents)      זיוף (כסף, בולים, מסמכים)      5,001              4,974      4,002              3,991

     Fraud, extortion      מרמה ועושק      6,126              6,117      6,822              6,798

     Other offences      עבירות אחרות      8,482              8,423      7,372              7,338

Economic offences – total files עבירות כלכליות – סה"כ תיקים      1,015                 993      1,082              1,023

                                   Total offences                         סה"כ עבירות      1,161              1,139      1,210              1,151

Licensing offences – total files עבירות רישוי – סה"כ תיקים      1,644              1,628      1,661              1,650

                                   Total offences                     סה"כ עבירות      1,676              1,660      1,692              1,681

Other offences – total files עבירות אחרות – סה"כ תיקים      2,452              2,428      2,242              2,214

                            Total offences                       סה"כ עבירות      2,847              2,820      2,664              2,633

(1) Source of data: The Israel Police's Department of Statistics. (1) מקור הנתונים: המדור הסטטיסטי של משטרת ישראל.  
     As of Monthly Bulletin 2015/10, the table shows (separately) .מירחון 2015/10 מוצגים בלוח (בנפרד) מספר העבירות ומספר התיקים      
     the number of offences and the number of files. Each file can  ,בכל תיק ייתכנו כמה עבירות. אם העבירות שבתיק הן בקבוצות שונות      
     include multiple offences. If the offences in the file are in .התיק ייספר בכל אחת מקבוצות העבירה      
     different groups, the file is counted in each of the offense groups.       ב"סך כולל" נספר כל תיק פעם אחת, גם אם הופיע בכמה קבוצות עבירה.
     Each file is counted once in the "Grand Total", even if it .('ט) (2) לא כולל תיקים מהסוג של טיפול מותנה (טמ') וטיפול
     appeared in multiple offence groups. (3) נוגע לסעיפי חוק, לדוגמה: יציאה שלא כדין לארצות ערב; 
(2) Not including provisional treatment files and treatment files.       הסתננות לאחר גירוש או הסתננות מזוינת.
(3) Relates to violations such as: Departing illegally to Arab countries; (4) בשל בדיקות שוטפות של משטרת ישראל על תיקי חקירה של רצח 
      infiltration after deportation or armed infiltration.       וניסיון רצח, הנתונים מתפרסמים פעם בשנה בשנתון הסטטיסטי 
(4) Due to ongoing investigations by the Israel Police of murder and       של משטרת ישראל ובשנתון הסטטיסטי של הלמ"ס.
      attempted murder investigation files, the data are published  .(5) הקמת מחסום המסכנת חיי אדם בנתיב תחבורה
      once a year in the Statistical Yearbook of the Israel Police   (6) חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת - הוראת השעה) קובע את
      and in the Statistical Abstract of the CBS.       העבירה של החזקת סם מסוכן מסוג קנבוס לצריכה עצמית או לשימוש בו,
(5) Erection of a barrier that endangers human lives on a roadway. כ"עבירת קנס מיוחדת". -       הנעברת בפעם הראשונה או השנייה
(6) The Dangerous Drugs Law (Special Penalty Offence - Temporary ובשלב הראשון הוא מיושם כהוראת       החוק נכנס לתוקפו בתאריך 1/4/19,
      Order) determines the offence of possession of a dangerous, .שעה לתקופה של 3 שנים ממועד התחולה      
      cannabis-type drug for personal consumption or usage, the first       לאור כניסת תוקפו של החוק, כל תיקי השימוש העומדים בקריטריונים הקבועים
      or second violation of which is a "special penalty offence". נרשמים במאגר המינהלי ולא במאגר התיקים הפליליים.       בחוק,
      The law came into effect on April 1, 2019. In its first stage, it is "שימוש בכמות התיקים הפליליים בעבירת       בשל הרישום המינהלי חלה ירידה ניכרת,
      implemented as a temporary order for a period of 3 years from       בסמים מסוכנים" יחסית לשנים שלפני כניסת החוק לתוקפו.
      the date of incidence.
      In view of the law coming into effect, all drugs use cases that
      meet the criteria set in the law are recorded in the administrative
      database rather than the criminal case database.
      Due to the administrative recording, the number of criminal
      cases under the the offence "Use of illicit drugs" decreased
      markedly compared to the years before the law came into effect.
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