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 : נכתב 02021משנת ח מחקר של הכנסת "בדו

הכוללים גם את נתוני הפשיעה של אוכלוסיית , נתוני הפשיעה של זרים מאפריקה

מראים ששכיחות העבריינות באוכלוסייה זו , המסתננים ומבקשי המקלט מיבשת זו

 . רב האוכלוסייה הכללית באופן ניכרנמוכה משכיחותה בק

העוסקים בנושא פשיעה של , שני מחקרים מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם 0202-0200בשנים 

כי , המחקרים הראו(. 505002003 -ו 00002002022)מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט 

הצהרות אלו קיבלו חשיפה .  פשיעה הכללית במדינהנתוני הנתוני הפשיעה של אוכלוסייה זו נמוכים ביחס ל

 4.בהתקשורתית נרחבת במיוחד ולכן השפעתם ר

התיקים שנפתחו לאוכלוסיית המסתננים בוצעה השוואה בין מספר  0202במחקר הראשון משנת 

ערים בהן )ערד ואשדוד , אילת, למספר התיקים שנפתחו לכלל האוכלוסייה בערים תל אביב ומבקשי המקלט

מצויין כי אחד מהמאפיינים , כבר בתחילת המחקר(. י המקלט גבוה יחסית0מספר המסתננים ומבקש

ידוע , בניגוד לכך. מגזרית-בעיקר בפשיעה הפנים, הייחודיים לפשיעת הזרים היא אחוזי דיווח נמוכים

מכאן השוואה שנערכה בין מספר התיקים . שאחוזי הדיווח על פשיעה בקרב אזרחי ישראל גבוהים יותר

והמסקנות , האוכלוסייה הכללית מלכתחילה אינה מדוייקתשנפתחו למסתננים ומבקשי המקלט לבין 

המעידות שאחוזי הפשיעה בקרב אוכלוסייה זו נמוכים בהשוואה ליחסם באוכלוסייה הכללית אינן משקפות 

 . נכוחה את תמונת המצב

, בהשוואה בין מספר התיקים שנפתחו למסתננים לבין כלל האוכלוסייה נוסף הקיים  כשל מתודולוגי 

, רלוונטיות לאוכלוסייה הזרה העובדה שעבירות רבות הנוגעות לאוכלוסייה הישראלית כלל אינןהינו 

כך יוצא שהמחקר עורך השוואות בין . עבירות מס וכדומה, עבירות ניירות ערך, עבירות צווארון לבן, לדוגמא

סוג  ום באותות של מסתננים לבין ישראליעביר פרבמקום לבחון את מס, בירות אלימותעבירות מס לע

 .חסרת משמעות, ולמעשה, תמונת המצבלכן השוואה זו מעוותת את . העבריינות

של סוגי התיקים העיקריים שנפתחים רחב יותר פירוט  לראשונה מופיע 02005משנת  במחקר השני

ולא נערכת  מוחלטיםבמקרה זה יש רק מספרים , מסיבה כלשהי. 0202בשנת  למסתננים ומבקשי מקלט

 : מחבר המחקר כותב, בנוסף. כלל האוכלוסייההשוואה ל

, בעיקר עבירות אלימות, עם השנים חלה עלייה במספר העבירות של מסתננים מבקשי מקלט"

השיעור נמוך , למרות העלייה, אם כי כאמור)עבירות סדר ציבורי ועבירות מין , עבירות כנגד גוף

 (ההדגשה שלנו) 6(". משיעור הפשיעה בעבירות אלו באוכלוסייה הכללית

                                                 
מרכז המחקר , הכנסת". נתונים על פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט. "0000200202, גלעד נתן 1

 . 9' עמ. והמידע
 
 .שם 2
 . מרכז המחקר והמידע, הכנסת". פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט. "050500200, גלעד נתן 3
 :ואנחנו הבאנו רק כמה מהן, הדוגמאות רבות 4

 . YNET". אביב-בתל 01אריתראי תקף מינית בת : חשד. "002000/02, אלי סניור
 . MAKO". מוזמנת בשקרים ומטפטפת אותם הלאה':צ"פעילים חברתיים נגד כתבת גל. "00200050, אלינור פוקס
 .העין השביעית". הבסיס העובדתי. "000500200, אורן פרסיקו

5
 . 0200, גלעד נתן, שם 
 .5' עמ, שם, 0200, גלעד נתן 6

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02625.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02844.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4240363,00.html
http://www.mako.co.il/special-mako-news/Article-0cf806fabbd0731006.htm
http://www.the7eye.org.il/interviews/Pages/210512_Factual_basis.aspx


 
 בקרב ,מיןרצח ו, השוואה של שתי עבירות אלימות. יםקביעה זו אינה נכונה עובדתית ומטעה את הקורא

 . לזו של האוכלוסייה הכללית מעלה תמונה שונה בתכלית ואף דרמטית אוכלוסיית המסתננים

 על פי נתוני. שהעומד על שי מסתנניםמספר עבירות הרצח של  0202בשנת כי , עולה 7נתוני המשטרהמ

שאחוז תיקי , מכאן. 0518כלל מספר מקרי הרצח באותה שנה עומד על , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כי מספר עבירות המין של , מנתוני המשטרהעולה  עוד. מכלל תיקי הרצח 8.3%הרצח של המסתננים הוא 

יה בעבירות אלו על פי נתוני בעוד שמספר התיקים שנפתחו לכלל האוכלוסי, 0/הוא  0202המסתננים בשנת 

אחוז התיקים של המסתננים מכלל , בעבירות מיןמכאן ש 4,200.9הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא 

  .5.1%התיקים של האוכלוסייה הוא 

אוכלוסיית . 10איש 11,031על פי נתוני משרד הפנים עמדה על  0202בסוף שנת  אוכלוסיית המסתננים

מכאן שאחוז . 113,301,131על ס עמדה "אותה שנה על פי נתוני הלמ המדינה כולל המסתננים בסוף

 . בלבד 2.41%המסתננים מכלל האוכלוסייה הוא 

משיעורם היחסי  338% -גדול בשל מסתננים ביחס לכלל האוכלוסייה  ששיעור מקרי הרצח, נמצא

 813% -גדול בשיעור התיקים של המסתננים ביחס לכלל התיקים , לעבירות מיןבנוגע . באוכלוסייה

מדובר בפשיעה גבוהה בקרב מסתננים ומבקשי מקלט באופן חריג , אם כן. משיעורם היחסי באוכלוסייה

 . בניגוד חריף למוצג במחקרים של מרכז המידע, מזו של כלל האוכלוסייה

 

ניתן לראות בברור , מרכז המידע והמחקר של הכנסתכתוב במחקרי בניגוד מוחלט ל, כפי שהראנו

גדול  ,בעבירות אלימותומבקשי המקלט ביחס לחלקם באוכלוסייה המסתננים  בקרבהפשיעה  ששיעור

שיעורי הפשיעה בקרב  עלשבויכוח הקלאסי , לציין ראוי, עם זאת. במאות אחוזים מזה של כלל האוכלוסייה

ם נייעברי המסתנניםשכל , המנסים לטעוןאלה גם . החטא באותושני הצדדים חוטאים , אוכלוסייה זו

מעוותים  ,מאוכלוסייה רגילהובר באוכלוסייה תמימה שפושעת פחות המנסים לטעון שמדאלה מולדים וגם 

 .את המציאות

יותר מזו של כלל הרבה אוכלוסייה זו בעבירות אלימות גבוהה  בקרבאמנם הראנו שרמת הפשיעה  

 אקונומי-מין ומצב סוציו, לגי כגון, טרים אחרים נוסף על מוצאםאך לו היינו מכניסים פרמ, האוכלוסייה

אנו מאמינים שהיינו מקבלים נתונים שונים ומאוזנים  ,(צעירים מתחת לקו העוני, רוב המסתננים הם גברים)

, ברה טראומהשבמקרה של אוכלוסיית המסתננים מדובר באוכלוסייה שע, אם כי יש לקחת בחשבון)יותר 

 (.מזו שבישראל ימות גבוהההמגיעה במקור ממדינות עם תרבות שונה ובהן רמת אל

שאיפשרה כניסה  ,אלא ממשלת ישראל, חשוב להבין שהבעיה העיקרית איננה אוכלוסיית המסתננים

מגברים  מורכבת ברובה  אשר , הנעדרת פילוח דמוגרפי נורמטיבי, לא חוקית של אוכלוסייה צעירה גדולה

מדובר בפצצת זמן חברתית . ללא מדיניות הגירה מתאימה, עניים ללא משפחות לתוך שכונות מצוקה 

ניות הגירה שתשמר את זהותה אנו קוראים למדינת ישראל לאמץ בדחיפות מדי. וביטחונית חמורה ביותר

 .םאדם בסיסיות של מהגרים לא חוקיי כמדינה יהודית ודמוקרטית תוך שמירה על זכויות

                                                 
ניתן למצוא את הנתונים . 010500200אריך מת, הנתונים הובאו בישיבת הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים בכנסת 7

 :של וועדה זו באתר 49בפרוטוקול 
 http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx 
 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי סוג עברה, תיקים שנפתחו במשטרה -סטטיסטיקה פלילית 8
 .שם 9

 .ח רשות ההגירה האוכלוסין וההגירה"דו 10
הלשכה . 00לוח ב, אוכלוסייה -הירחון הסטטיסטי לישראללפי , איש 95,022/,3עמדה על  0202האוכלוסייה בישראל בסוף  11

 .המרכזית לסטטיסטיקה

http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st11_03.pdf
http://www.piba.gov.il/PublicationAndTender/ForeignWorkersStat/Documents/feb2011.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/yarhon/b1_h.htm



