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המכון לחקר החברה הערבית הוקם במכללה האקדמית גליל מערבי בשנת 2021 וחברים בו חוקרים 
מתחומי הכלכלה, המזרח תיכון, הסוציולוגיה, החינוך, הגאוגרפיה וחקר החברה הערבית וכן אנשי 
שטח, המכירים היטב את האוכלוסייה הערבית ומאפייניה. בדוח זה חוקרי המכון מתמקדים בחקר 
ביישובים הערביים ברחבי  נתוני מספר הנרצחים  הפשיעה בחברה הערבית. החוקרים בדקו את 
הארץ וזיהו את המחוזות ואת היישובים שבהם מספר הנרצחים מרובה, וכן זיהו ובחנו את המשתנים 
לקובעי  הדוח מאפשרים  הנרצחים. ממצאי  והדמוגרפיים המתואמים עם מספר  הסוציואקונומיים 
המדיניות לזהות את מוקדי הפשיעה העיקריים בסקטור הערבי - פשיעה שחלק משמעותי ממנה 
מרוכז במספר קטן באופן יחסי של יישובים - ובכך להצביע על היישובים שבהם המשטרה צריכה 
זיהוי של מספר  החוקרים מאפשרים  לכך, ממצאי  בנוסף  בפשיעה.  למלחמה  את המאמץ  למקד 
גורמים חברתיים וכלכליים לעלייה בפשיעה, וכך ביכולתם להצביע על מדיניות אפשרית שתסייע 

להפחתתה בטווח הבינוני והארוך. 

דבר יו"ר המכללה – מר יוסי סגל
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הפשיעה בחברה הערבית הגיעה בשנים האחרונות לממדים מדאיגים ביותר 
והיקפה עולה עשרות מונים על זה שבחברה היהודית. המכון לחקר החברה 
הערבית, הפועל במכללה האקדמית גליל מערבי, התמקד בעבודתו הראשונה 
בחקר מקרי הרצח בחברה הערבית. לשם כך השתמש המכון בנתוני מספר 
הנרצחים לפי יישוב וכן בנתוני סקר רשויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
שבו נאסף מידע רב ברמת כל יישוב שבו מתגוררים יותר מאלפיים תושבים. 
מידע זה ִאפשר לפלח ולמיין את היישובים הערביים לפי תת־אוכלוסיות ולפי 
מרוכז מספר הרציחות. ממצאי הדוח  ולזהות את המוקדים שבהם  מחוזות 
משקפים את העובדה שחלק ניכר מהנרצחים היו תושבי שבע רשויות ערביות בלבד וכי יותר מ־54 
אחוזים מן הנרצחים הערבים בשנים 2020-2018 היו תושבי עשר רשויות מקומיות מוסלמיות. הדוח 
גם שיעור הנשים  ויחד עם זאת  גברים,  גם מצביע על כך שעיקר הנרצחים בחברה הערבית הם 
שנרצחות בסקטור הערבי גבוה בהרבה מזה שבסקטור היהודי. במסגרת עבודה זו נאמד באמצעות 
רגרסיה הקשר שבין מספר הנרצחים לפי יישוב לבין משתנים חברתיים וכלכליים רבים המאפיינים 
את היישוב, וזוהו מספר משתנים שלהם השפעה על מספר הנרצחים. בין היתר, נמצא שמתקיים 
קשר חיובי בין שיעור גבוה של עצמאים המשתכרים עד לשכר מינימום לבין מספר הנרצחים, וכן 
נמצא שמתקיימת השפעה שלילית של אחוז בעלי התארים בגיל 55-35 על מספר הנרצחים, ממצא 
העשוי להצביע על כך שעלייה בהשכלת ההורים מובילה להפחתת הפשיעה של הדור הצעיר. אין כל 
ספק שראוי לבחון ולבדוק לעומק את כל סוגי הפשיעה בסקטור הערבי ולא רק את מספר הנרצחים, 
לזהות קשרים  כדי  בנתונים ברמת הפרט הנמצאים במאגרי המידע של המשטרה  וכן להשתמש 
סיבתיים לפשיעה, ועם זאת עבודה זו מאפשרת לזהות את מוקדי הפשיעה החמורה ובכך מצביעה 

על המוקדים שבהם המשטרה צריכה למקד את המאמץ של המלחמה בפשיעה. 

דבר נשיא המכללה – פרופסור נסים בן דוד

v



הפשיעה בחברה הערבית בישראל 62022

קבוצות  מספר  הכוללת  רבת־גוונים  חברה  היא  בישראל  הערבית  החברה 
של  גדולים  מיעוטים  שני  גם  בה  יש  אבל  מוסלמי,  אומנם  שרובן  אתניות 
דרוזים ונוצרים. העדה הנוצרית נחלקת גם היא לפי ההשתייכות הכנסייתית, 
המשתייכות  קטנות  וקבוצות  אורתודוקסית,  היוונית  המרונית,  הקתולית, 
החיים  באורחות  משמעותיים  הבדלים  ישנם  לכך,  בנוסף  אחרות.  לכנסיות 
האוכלוסייה  ובין  והחילונית  המסורתית  הדתית,  האוכלוסייה  בין  ובמסורות 
של  ועיירות  ליישובים  מתחלק  שמוצאה  הכפרית,  והאוכלוסייה  העירונית 
לבין  מחקלאות  היום,  עד  מתפרנסים  וחלקם  בעבר,  שהתפרנסו  תושבים 
או  נוודים  רואים את עצמם כבדווים, שבטים שהיו בעבר  ועדיין  היו  ועיירות שתושביהם  יישובים 

נוודים-למחצה.

בדומה לכלל החברה בישראל מאז הקמת המדינה בשנת 1948, גם החברה הערבית בישראל עברה 
וממשיכה לעבור שינויים רבים בכל תחומי החיים: חברה, כלכלה, חינוך, משפחה, תרבות, פוליטיקה 

ועוד. 

בשנים האחרונות חל בחברה הערבית שינוי שלילי ומדאיג של התגברות מקרי האלימות והפשיעה. 
הזלזול בחיי אדם הפך לחלק מחיי היומיום של החברה הערבית בישראל. האלימות פוגעת במבנה 
הדוח  התמקד  לפיכך  אישי.  ביטחון  והיעדר  אמון  חוסר  של  לתחושה  ומובילה  החברתי  ובמרקם 

הראשון של המכון בחקר מקרי הרצח בחברה הערבית בישראל.

היישובים  של  והדמוגרפיים  החברתיים  הכלכליים,  המדדים  את  המכון  חברי  בדקו  הנוכחי  בדוח 
הִמתאם  את  בדקו  כן  כמו  מגדר;  ולפי  יישוב  לפי  הנרצחים  מספר  את  ומיפו  בישראל  הערביים 
שמתקיים בין מספר הנרצחים ושיעורם מתוך אוכלוסיית היישוב לבין המדדים החברתיים, הכלכליים 
והדמוגרפיים. בממצאי הדוח והמלצותיו יש כדי לסייע למקבלי ההחלטות להתוות מדיניות ולקבוע 
דפוסי פעולה להפחתת מקרי האלימות והפשיעה בקרב החברה הערבית, כדי לאפשר לה לחיות 

בשלווה ובביטחון.

דבר ראש המכון – פרופסור מוחמד סועאד
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צוות המכון

המכון לחקר החברה הערבית בישראל

פרופסור נסים בן דוד 

פרופסור מוחמד סועאד

פרופסור ורד וקנין נוסבאום

ד"ר נוהאד עלי 

ד"ר ירדנה שאול

מר שלמה בוחבוט 

מר דוד דרורי

רו"ח מחמוד איוב

המכון לחקר החברה הערבית בישראל הוקם בשנת 2021 ובמסגרתו יתבצעו מחקרים, דוחות וסקירות 
שיעסקו בחברה הערבית מזוויות ראייה שונות ובמגוון נושאים מתחומים שונים: היסטוריה, כלכלה, 
על  בישראל  הערבים  מספר  עומד  כיום  וגיאוגרפיה.  סוציולוגיה  חברה,  תרבות,  חינוך,  תקשורת, 
כמיליון וחצי אזרחים, שהם כ־17.8% מכלל אוכלוסיית המדינה )לא כולל מזרח ירושלים ורמת הגולן(. 
הערבים בישראל הם מיעוט אתני, דתי, לשוני, תרבותי ולאומי. מעל ל־83% מתוכו הם מוסלמים, 8.7% 
נוצרים ו־8.3% דרוזים. מיעוט זה מפוזר גיאוגרפית בארבעה אזורי מגורים: רוב אזרחיה הערבים של 
ישראל חיים באזור הגליל, כ־55.5% הנמנים על שלוש העדות הדתיות - מוסלמים, נוצרים ודרוזים. 
באזור המשולש חיים כ־23.5%, רובם ככולם מוסלמים. באזור הנגב חיים כ־13% וגם הם מוסלמים. 

האזור הרביעי הוא בערים המעורבות, שבהן חיים כ־8% מהערבים.

המיעוט הערבי בישראל הוא מיעוט הטרוגני. הוא כולל קבוצות השונות זו מזו בכמה היבטים: הדת 
)מוסלמים, נוצרים ודרוזים(, אורח החיים )עירוניים, כפריים ונוודים(, ההשתייכות הפוליטית למפלגות 
ולתנועות ומידת המסורתיות והדתיות של האוכלוסייה. החברה הערבית בישראל עברה מאז הקמת 
המדינה בשנת 1948 שינויים כבירים בכל תחומי החיים: חברה, כלכלה, חינוך, מעמד האישה, מבנה 
המשפחה, שינויים סוציו־תרבותיים ועוד. מבין הנושאים שיעסוק בהם המכון: המשפחה הערבית, 
מגדר ומעמד האישה, מערכת החינוך, כלכלה ותעסוקה, פשיעה ואלימות בחברה הערבית, התנהגות 
ובסוגיות  בנושאים  שידונו  וכנסים  אירועים  יקיים  המכון  כן,  כמו  ערבים.   - יהודים  ויחסי  פוליטית 

העומדים על סדר היום הציבורי של החברה הערבית בישראל.

vii
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המכללה האקדמית גליל מערבי הוקמה בשנת 1994 וכיום לומדים בה כ־4000 סטודנטים בכל יחידות 
הלימוד. המכללה רואה עצמה כעוגן אקדמי, חברתי, כלכלי והשכלתי עבור האזור שבו היא שוכנת 
ועבור אזור הצפון כולו. המכללה פועלת מתוך מחויבות לקהילה החברתית והעסקית ובשותפות עם 
מנהיגיה, ליצירת שגשוג וצמיחה של הגליל המערבי. לשם כך שמה לה המכללה כיעד מרכזי להיות 
מוסד איכותי וייחודי להשכלה גבוהה ואבן שואבת למגוון רחב של סטודנטים מהאזור ומרחבי הארץ.

בקמפוס, אשר ממוקם במרכזו של הנוף הגלילי ולחופי הים הצפוניים והמשתרע על פני שמונים 
בנוי  שטח  על  מתקדמות  טכנולוגיות  ומעבדות  מודרניים  מבנים  של  רחבה  תשתית  קיימת  דונם, 
של כ־25,000 מ"ר, ובהם: הבניין המתקדם והחדשני של בית הספר לניהול ע"ש סר הארי סולומון, 
כיתות מאובזרות במיטב הטכנולוגיה הלימודית, ספרייה אקדמית עשירה ומתקדמת, חדרי מחשבים, 
ו"גלריה  שימור  מעבדות  צילום,  שירותי  שיניים,  מרפאת  לימוד,  לצורכי  חנות  וקפיטריה,  מסעדה 

בגליל" – מרכז מוביל וחדשני לאומנות.

תפיסת העולם של מובילי המכללה האקדמית גליל מערבי רואה במעורבות בקהילה נדבך חשוב, 
משמעותי  כלכלי  צמיחה  מנוע  בו  הגלום  הפוטנציאל  ומימוש  הגליל  אזור  קידום  למען  ובעשייה 
בישראל. בשנים האחרונות סטודנטים ומרצים משולבים בהתנדבות בפרויקטים שונים בקהילה, כגון 

סיוע לנוער ועבודה במחלקות בריאות נפש בקהילה ובמוסדות חינוך. 

המכללה האקדמית גליל מערבי – תעודת זהות

viii
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זו השתמשנו בנתוני סקר הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבו  בעבודה 
נאספים נתונים ומדדים כלכליים, חברתיים ודמוגרפיים של כלל היישובים בישראל שבהם מתגוררים 
יותר מ־2,000 תושבים. תודתנו לד"ר נוהאד עלי, לוין חן, ורות ונג'מי בנימין, ליוזמות אברהם ולמכון 
יישוב בשנים 2020-2018. בדקנו  שמואל נאמן על העברת נתוני הנרצחים ביישובים הערביים לפי 
את התפלגות הנרצחים בחברה הערבית לפי יישוב וזיהינו את היישובים שבהם מספר הנרצחים 
יישוב  בכל  לנפש  הנרצחים  שיעור  את  חילצנו  הנתונים  מן  ביותר.  הגבוה  הוא   2020-2018 בשנים 
והשווינו אותו לשיעור הנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי )יהודי ואחר(, ובדקנו פי כמה גבוה שיעור 
ששיעור  מראים  הממצאים  ערבי.  הלא  בסקטור  זה  לנתון  בהשוואה  יישוב  בכל  לנפש  הנרצחים 
גבוה עשרות מונים מזה שבסקטור היהודי, כאשר בחלק מן היישובים  הנרצחים בסקטור הערבי 
שיעור הנרצחים גבוה אף פי 50 מהנתון הממוצע בסקטור היהודי. מבדיקת התפלגות הנרצחים לפי 
יישוב, מצאנו שיותר מ־54% מן הנרצחים בשנים 2020-2018 בסקטור הערבי נרצחו בעשרה מתוך 84 
יישובים. מבדיקה מעמיקה יותר של הנתונים, מצאנו ששיעור הנרצחים ביישובים שבהם יש נרצחים 
רבים, גבוה במיוחד בשבעה יישובים: אום אל פחם, לוד, טירה, רמלה, כפר קאסם, יפו, וחורה, 
בסדר יורד וכן שביישובים טייבה, באקה אל גרביה ורהט יש נרצחים רבים, אבל שיעור הנרצחים 
את  בדקנו  כן  כמו  הנרצחים.  מרוּבי  היישובים  רשימת עשרת  הוא בתחתית  אלו  ביישובים  לנפש 
שיעור הנרצחים לנפש בכלל היישובים הערביים ומצאנו שאומנם ביישובים קטנים יותר יש פחות 
נרצחים, אך עם זאת בחלק מהיישובים הקטנים, כמו לדוגמה ביישוב בענה, שיעור הנרצחים גבוה 
פי חמישים מזה הקיים בסקטור הלא ערבי. ביישובים הקטנים, שיעור נרצחים גבוה במיוחד מתקיים 
בסדר יורד בבענה, ג'לג'וליה, ג'ת, בסמת טבעון, ג'סר א זרקא, ג'ש, נחף וטובא זנגריה. בדקנו 
גם את שיעור הנרצחים לפי מחוז ומצאנו שבכל היישובים הערביים שבמחוז מרכז היו נרצחים, וכי 
בשמונה מתוך תשעה יישובים ערביים במחוז חיפה היו נרצחים. במחוז דרום היו נרצחים בחמישה 
מתוך שבעת יישובי המחוז. במחוז הצפון היו נרצחים במחצית מהיישובים שבמחוז. בנוסף לכך, 
שיעור הנרצחים לנפש המתגוררת ביישובי הנרצחים הוא הגבוה ביותר באזור המרכז, במחוז חיפה 
ובעיר יפו. בדקנו את הִמתאם בין מדדים חברתיים, כלכליים ודמוגרפיים שונים לבין מספר הנרצחים 
אי  שבהם  ביישובים  יותר  גבוה  לנפש  הנרצחים  ששיעור  ומצאנו  הנרצחים,  מרובי  ביישובים 
השוויון בין שכירים גבוה יותר. כדי לנסות לזהות את מאפייני הקשר שבין מדדים סוציואקונומיים 
ומקרי הרצח בכלל היישובים הערביים, כולל ביישובים שבהם לא היו מקרי רצח, ִמיינו בפרק השני 
של העבודה את כל היישובים הערביים לפי חמש קטגוריות על פי מספר הנרצחים שבהם, ומצאנו 
וככל שמספר  יותר,  גבוה  - שיעור הנרצחים לנפש  נרצחים  יותר  יש  שבקבוצת היישובים שבהם 

תמצית הדוח
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הנרצחים ביישוב פוחת, גם שיעור הנרצחים לנפש פוחת. מצאנו שמתקיים ִמתאם חיובי בין מספר 
נרצחים גבוה בקטגוריות היישובים לבין יחס התלות ל־1000 תושבים, וכן מתאם חיובי עם שיעור 
גידול האוכלוסייה ועם שיעור המתגרשים ל־1000 תושבים. עוד נמצא שכאשר עולה מספר הנרצחים 
בקטגוריות היישובים, יורד אחוז העצמאים מאוכלוסיית היישוב, וכן שבקרב קטגוריות היישובים 
שבהם ישנו מספר נרצחים גבוה מאוד, גידול באי השוויון מתואם עם ירידה במספר הנרצחים. 
זיהינו ִמתאם חיובי בין מספר הנרצחים בקטגוריות היישובים לבין אחוז התלמידים הנושרים, ומתאם 
שלילי בין מספר הנרצחים בקטגוריות היישובים עם אחוז בעלי התארים בני 55-35. כמו כן זיהינו 
בני 25-20. מצאנו  היישובים עם אחוז הסטודנטים  הנרצחים בקטגוריות  בין מספר  מתאם שלילי 
יורד  וכן  יורד האשכול החברתי של היישוב  שכאשר עולה מספר הנרצחים בקטגוריות היישובים, 
ועולה מספר הנפגעים מתאונות דרכים ל־1,000  גמר הבנייה של דירות ביחס לאוכלוסיית היישוב 
תושבים. בפרק השלישי אמדנו באמצעות רגרסיה את הקשר שבין מספר הנרצחים בכל יישוב לבין 
מדדים חברתיים, כלכליים ודמוגרפיים של היישוב, וחישבנו את גמישות הקשר שבין מספר הנרצחים 
לבין המדדים השונים. נמצא שכאשר עולה שיעור העצמאים המשתכרים עד לשכר מינימום, עולה 
בשיעור ניכר מספר הנרצחים וכאשר עולה שיעור המובטלים ביישוב, יורד מספר הנרצחים. ממצאים 
אלה עשויים להצביע על כך שביישובים ערביים, שבהם מתקשים למצוא עבודה כשכירים ומועסקים 
)ייתכן שהדבר קשור לעובדה שאינם זכאים  גדל  ירודים, שיעור הנרצחים  כעצמאים בתנאי שכר 
לדמי אבטלה כשאינם מועסקים כשכירים טרום תקופת האבטלה(. מצאנו גם שכאשר עולה אחוז 
בעלי התארים בגיל 55-35 פוחת מספר הנרצחים, ממצא המצביע על כך שעלייה בהשכלת ההורים 
מובילה להפחתת הפשיעה של הדור הצעיר. עוד נמצא שמאזן הגירה חיובי ליישוב, קשור שלילית 
דירות לנפש  קשור חיובית למספר  גם מספר  למספר הנרצחים ושמספר כלי הרכב לנפש  כמו 

הנרצחים. 
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תקציר ממצאים

קורבנות הרצח לפי מגזר ומגדר והתפלגות הקורבנות לפי יישוב במגזר הערבי
  

קורבנות הרצח לפי מגזר ומגדר  

האוכלוסייה הערבית, להוציא זו של מזרח ירושלים, הינה כ־18% מאוכלוסיית המדינה בעוד  	
ששיעור הנרצחים במגזר הערבי מקרב סך הנרצחים בישראל גבוה בהרבה.

עיקר הנרצחים בישראל ועיקר הנרצחים במגזר הערבי הם גברים. 	
שיעור רצח הנשים לנפש בחברה הערבית בשנים 2020-2018, גבוה פי 6.4 משיעור הרצח  	

לנפש של נשים בחברה היהודית. 
שיעור רצח הגברים לנפש בחברה הערבית בשנים 2020-2018, גבוה פי 21.88 משיעור רצח  	

הגברים לנפש בחברה היהודית.
בעשרה מתוך 84 יישובים ערביים בוצעו יותר מ־54% מן הרציחות במגזר הערבי. 	
	 

התפלגות הקורבנות לפי יישוב במגזר הערבי

ביישובים אום אל פחם, לוד, רמלה, טירה ויפו בוצעו יותר מ־36% מסך מקרי הרצח בחברה  	
הערבית בשנים 2020-2018. 

ביישובים אום אל פחם, לוד, רמלה, טירה, יפו, כפר קאסם, טייבה, רהט, חורה ובאקה אל  	
גרביה מרוכזים 54% מסך הנרצחים בחברה הערבית בשנים 2018–2020.

שיעור הרצח ביחס לגודל היישוב גבוה במיוחד ביישובים אום אל פחם, לוד, טירה, רמלה,  	
כפר קאסם, יפו, וחורה, בסדר יורד. 

ביישובים טייבה, באקה אל גרביה ורהט שגם בהם מספר נרצחים גבוה, הפער שבין שיעור  	
הרצח לבין גודל היישוב מדורג בתחתית הרשימה של עשר הערים שבהן מספר הנרצחים 

גבוה במיוחד.  
מספר מקרי הרצח לנפש המתגוררת ביישוב, גבוה בהרבה ביישובים ערביים עם מקרי רצח  	

בישובים שבסקטור הלא  ביישוב,  לנפש המתגוררת  מרובים, בהשוואה לשיעור הנרצחים 
ערבי )יהודים ואחרים(, כשבראש הרשימה נמצאות הערים טירה )פי 37.99(, כפר קאסם 
)פי 36.29(, אום אל פחם )פי 25.68(, חורה, יפו לוד ורמלה ואילו הערים באקה אל גרביה, 

טייבה ורהט שגם בהן מספר נרצחים גבוה, נמצאות בתחתית הרשימה.
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דירוג כלל היישובים הערביים לפי שיעור הנרצחים ביחס לאוכלוסיית היישוב

שיעור  	 התקיים  גבוה,  הנרצחים  מספר  שבהם  קודם  שהוזכרו  היישובים  לעשרת  בנוסף 
נרצחים גבוה מאוד לנפש החיה ביישוב, בסדר יורד בבענה, ג'לג'וליה, ג'ת, בסמת טבעון, 

ג'סר א זרקא, ג'ש, נחף וטובא זנגריה. 
ביישוב בענה מספר הנרצחים לנפש החיה ביישוב הוא הגבוה ביותר בישראל והינו פי 51.58  	

ממספר הנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי )יהודים ואחרים(. 

מתאם בין מדדים כלכליים וחברתיים לבין מקרי רצח ביישובים עם מספר נרצחים גבוה

ביישובים שבהם מספר הנרצחים גבוה מאוד, גם מדד אי השוויון בקרב שכירים גבוה יותר. 	
לא ניתן לזהות קשר עקבי בין האשכול החברתי לבין מספר הנרצחים ביישובים עם מספר  	

נרצחים מרובה.

התפלגות קורבנות הרצח לפי מחוז
בכל היישובים הערביים שבמחוז המרכז היו נרצחים. 	
בשמונה מתוך תשעה היישובים שבמחוז חיפה היו נרצחים. 	
בחמישה מתוך שבעה יישובים במחוז הדרום היו נרצחים. 	
ב־29 מתוך 58 יישובים במחוז הצפון היו נרצחים.   	
במחוז המרכז מתגוררים 18% בלבד מאוכלוסיית הערבים אבל מספר הנרצחים הינו 36.2%  	

מסך הנרצחים בחברה הערבית. 
במחוז חיפה מתגוררים 12.7% בלבד מאוכלוסיית הערבים אבל מספר הנרצחים הינו 20.1%  	

מסך הנרצחים בחברה הערבית, ממצא הקשור ברובו למספר הנרצחים הגבוה בעיר אום אל 
פחם שבה נרצחו 20 אנשים.

במחוז תל אביב מתגוררים רק כ־3.2% מאוכלוסיית הערבים אבל שיעור הנרצחים הינו 5.7%  	
מכלל הנרצחים. 

על      	 הנרצחים  מספר  עומד  הערבים,  מאוכלוסיית  כ־49.7%  מתגוררים  שבו  הצפון,  במחוז 
כ־28.4% מסך הנרצחים בחברה הערבית. 

על     	 הנרצחים  מספר  עומד  הערבית,  מהאוכלוסייה  כ־11.6%  מתגוררים  שבו  דרום,  במחוז 
כ־9.6% מסך הנרצחים בחברה הערבית.

שיעור הנרצחים לנפש המתגוררת ביישובי הנרצחים הוא הגבוה ביותר באזור המרכז, בעיר  	
יפו ובמחוז חיפה )שבו הנרצחים הם בעיקר בערי ואדי ערה(.

הערים הערביות במחוז המרכז, העיר יפו שבמחוז תל אביב וכן העיר אום אל פחם שבמחוז  	
ובערים  מאוד,  גבוה  האוכלוסייה  לגודל  ביחס  הנרצחים  מספר  שבהם  מוקדים  הן  חיפה 

ובמחוזות אלו מספר הנרצחים האבסולוטי הוא הגבוה ביותר.   



13 הפשיעה בחברה הערבית בישראל 2022

נתונים דמוגרפיים ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה 
ביישוב

ִמיינו את 84 היישובים הערביים לחמש קבוצות בהתאם למספר הנרצחים בכל יישוב, בשנים  	
אנשים,   20 עד  חמישה  נרצחו  שבהם  אלו  הם  הראשונה  בקבוצה  היישובים   .2020-2018
אנשים,  שני  נרצחו  השלישית  בקבוצה  אנשים,  שלושה-ארבעה  נרצחו  השנייה  בקבוצה 

בקבוצה הרביעית נרצח אדם אחד ובקבוצה החמישית לא נרצחו אנשים.   
שלושה-ארבעה  	 יישובים  בתשעה  נרצחים,  ל־20  חמישה  בין  יש   84 מתוך  יישובים  ב־17 

נרצחים, בעשרה יישובים שני נרצחים, ב־12 יישובים נרצח אחד וב־37 יישובים אף אדם לא 
נרצח בשנים 2020-2018. 

כל היישובים שבהם היו בין חמישה ל־20 נרצחים היו יישובים מוסלמיים.  	
ככל שמספר הנרצחים גבוה יותר, כך שיעור הנרצחים לנפש גבוה יותר והפער בהשוואה  	

לשיעור הנרצחים לנפש בקרב האוכלוסייה הלא ערבית גבוה יותר.
ביישובים שבהם נרצחו חמישה עד 20 אנשים בשנים 2020-2018, מספר הנרצחים לנפש  	

החיה ביישובים אלו גבוה פי 23.41 לעומת נתון מקביל זה בסקטור הלא ערבי.
ככל שמספר הנרצחים ביישוב פוחת, כך גם פוחת הפער הממוצע לעומת הנתון המקביל  	

בסקטור הלא ערבי. 

נתוני הגירה, אוכלוסייה, נישואים וגירושים ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי 
מספר נרצחים לנפש החיה ביישוב

אין קשר מגמתי ברור בין מספר הנרצחים בכל קבוצת יישובים לבין מאזן ההגירה  ליישובים  	
בקבוצה, ואין גם קשר לשיעור הנישאים בכל קבוצת יישובים.

מתקיים מתאם חיובי בין מספר נרצחים גבוה ביישובים לבין יחס התלות ל־1000 תושבים. 	
קיים מתאם חיובי בין מספר נרצחים גבוה ביישובים לבין שיעור גידול האוכלוסייה. 	
קיים מתאם חיובי בין מספר נרצחים גבוה ביישובים לבין שיעור המתגרשים ל־1000 תושבים. 	

השוואה בין מאפייני יישובים ערביים המדורגים 
על פי מספר הנרצחים ביישוב
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נתוני שוק העבודה ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה 
ביישוב

של  	 הממוצע  הגיל  לבין  יישובים  קבוצת  בכל  הנרצחים  מספר  בין  ברור  מגמתי  אין קשר 
מקבלי קצבת אבטלה.

השכירים  	 לאחוז  נשים,  של  הממוצע  ולשכר  גברים  של  הממוצע  לשכר  ברור  קשר  אין 
המשתכרים שכר מינימום ולהכנסה הממוצעת של עצמאים.

כאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים, יורד אחוז העצמאים מאוכלוסיית היישוב.  	
משקפים  	 אלה  נתונים  ג'יני.  מדד  יורד  היישובים,  בקבוצות  הנרצחים  מספר  עולה  כאשר 

את העובדה שכאשר גדל השוויון בקרב שכירים בקבוצות היישובים השונות, גדל מספר 
הנרצחים. 

נתוני השכלה ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה 
ביישוב

אין קשר מגמתי ברור בין מספר הנרצחים בכל קבוצת יישובים לבין אחוז הזכאים לתעודת  	
בגרות, או לאחוז הזכאים לתעודת בגרות העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות.

ניתן לזהות שכאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים, עולה גם אחוז התלמידים  	
הנושרים. 

ניתן לזהות שכאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים, יורד אחוז בעלי התארים  	
בני 55-35. 

ניתן לזהות שכאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים, יורד אחוז הסטודנטים בני  	
 .25-20

	 

נתוני בעלות על דירות ועל כלי רכב, גמר בנייה, אשכול חברתי ותאונות דרכים ושיעור 
הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה ביישוב

לאוכלוסיית  	 ביחס  הדירות  יורד מספר  היישובים,  בקבוצות  הנרצחים  עולה מספר  כאשר 
היישוב.

כאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים, יורד מספר כלי הרכב המנועיים לנפש. 	
כאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים, יורד האשכול החברתי של היישוב. 	
ביחס  	 דירות  של  הבנייה  גמר  יורד  היישובים,  בקבוצות  הנרצחים  מספר  עולה  כאשר 

לאוכלוסיית היישוב. 
כאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים, עולה מספר הנפגעים מתאונות דרכים  	

ל־1,000 תושבים.    
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אמידת הקשר שבין מספר הנרצחים ביישוב לבין מדדים כלכליים, דמוגרפיים וחברתיים 
של היישוב 

השתמשנו בנתוני סקר רשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019  	
שבו נאספו נתונים כלכליים, דמוגרפיים וחברתיים של כל היישובים שבהם מתגוררים יותר 
את  רגרסיה  באמצעות  ואמדנו  יישוב 1,  בכל  הנרצחים  מספר  בנתוני  וכן  אנשים,  מ־2,000 

הקשר שבין מספר הנרצחים בכל יישוב לבין קבוצת המשתנים המסבירים.
רמת השונות המוסברת מגיעה ל־75.9%. 	
השתמשנו בממצאי הרגרסיה כדי לחשב את הגמישות הממוצעת של הקשר שבין כל משתנה  	

מסביר לבין מספר הנרצחים ביישוב.
ממצאי הרגרסיה מצביעים על כך שהשתייכות ליישוב דרוזי מפחיתה את מספר הנרצחים    	

ב־0.84 אנשים. 
עלייה באחוז העצמאים המשתכרים עד לשכר מינימום באחוז אחד, תלּווה בעליית שיעור  	

הנרצחים ב־2.4%. 
עלייה בשיעור השכירים באחוז אחד, תלווה בעליית שיעור הנרצחים ב־1.23%. 	
עלייה במספר כלי רכב מנועיים באחוז אחד, תלווה בעלייה בשיעור הנרצחים ב־1.8%. 	
עלייה במספר הדירות לנפש ביישובים שבהם יש נרצחים, תלווה בעליית שיעור הנרצחים   	

ב־0.58%. 
הנרצחים        	 בשיעור  ירידה  מתלווה  אחד,  באחוז   55-35 בגיל  תארים  בעלי  באחוז  לעלייה 

ב־0.92%.
לעליית שיעור המובטלים באחוז אחד, מתלווה ירידה בשיעור הנרצחים ב־1.23%. 	
לעלייה בשטח גמר הבנייה באחוז אחד, מתלווה ירידה בשיעור הנרצחים ב־0.43%. 	
לעלייה במאזן ההגירה ליישוב באחוז אחד, מתלווה ירידה בשיעור הנרצחים ב־0.17%.    	
לא כל הממצאים אינטואיטיביים, ונדרש מחקר רחב ומעמיק יותר כדי לבדוק גורמים סיבתיים  	

למקרי הרצח.
הגמישות שחושבה ביחס להשפעת שיעור העצמאים המשתכרים עד לשכר מינימום )2.4(,  	

)1.1-(, עשויה להצביע על כך  יחד עם הגמישות השלילית של השפעת שיעור המובטלים 
שביישובים ערביים שבהם מתקשים למצוא עבודה כשכירים ומועסקים כעצמאים בתנאי 
מלווה  השכירים  במספר  שעלייה  גם  נמצא  זאת  )עם  גדל  הנרצחים  שיעור  ירודים,  שכר 
בעליה במספר הנרצחים, ממצא המחייב לבחון לעומק את הרכב התעסוקה של שכירים, את 

הרֵּכב הגיל שלהם ומאפיינים אחרים שעשויים אולי להסביר את הממצא(. 

מקור לנתוני הנרצחים לפי יישוב: עלי, נוהאד; לוין-חן, רות ונג'מי-יוסף, עולא. אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית: מדד הביטחון האישי 
והקהילתי 2019. יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון

1
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הממצא הנוגע להשפעה השלילית של אחוז בעלי התארים בגיל 55-35, עשוי להצביע על כך  	
שעלייה בהשכלת ההורים מובילה להפחתת הפשיעה של הדור הצעיר. 

מאזן ההגירה ליישוב קשור שלילית למספר הנרצחים וייתכן שההגירה גם מוזנת ממספר  	
הנרצחים, ממצא העשוי להצביע על הצורך לאמוד מערכת משוואות סימולטניות כדי לזהות 

את קשרי הגומלין ואת כיווני ההשפעה בין המשתנים השונים שבמשוואה.
 מספר כלי הרכב לנפש, כמו גם מספר דירות לנפש ביישובים עם נרצחים, קשור חיובית  	

למספר הנרצחים ועשוי להצביע על שונות במצב הכלכלי של התושבים, שאינה נמדדת 
בפערי הכנסה )מדד ג'יני נמצא לא מובהק מהבחינה הסטטיסטית(. 
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לרכז את המאמץ של הטיפול בפשיעה בעשר הערים שבהן יש מספר מרובה של רציחות,  	
יפו,  אום אל פחם, לוד, טירה, רמלה, כפר קאסם,  ובמיוחד בשבע מתוך הערים האלו: 

וחורה, בסדר יורד.
למקד את המאמץ למלחמה בפשיעה בסדר יורד במחוזות: מרכז, במחוז תל אביב – בעיר  	

יפו, ובמחוז חיפה – בערי ואדי ערה. 
ביתר המחוזות, לרכז את המאמץ ביישובים שזוהו ככאלה שבהם שיעור הנרצחים לנפש  	

גבוה, בסדר יורד ביישובים בענה, ג'לג'וליה, ג'ת, בסמת טבעון, ג'סר א זרקא, ג'ש, נחף 
וטובא זנגריה.

בטווח הבינוני והארוך לפעול להגברת התעסוקה של שכירים בסקטור הערבי.  	
לפעול להגדלת ההשקעה בהשכלה אקדמית, כך שבטווח הבינוני והארוך יעלה שיעור בעלי  	

התואר האקדמי בני 55-35 בסקטור הערבי. 
לפעול לביסוסה של קבוצת אוכלוסייה דומיננטית וחזקה בסקטור הערבי, שתוכל להוביל  	

ולהשפיע על יתר חלקי האוכלוסייה )מתיישב עם הממצא שלפיו עלייה באי השוויון מתואמת 
עם ירידה בפשיעה(. 

המלצות

הקדמה

בעבודה זו בדקנו מדדים כלכליים, חברתיים ודמוגרפיים רבים של היישובים הערביים בישראל וכן 
את מספר הנרצחים לפי יישוב, כולל פילוח הנרצחים לפי מגדר והשוואת שיעור הנרצחים לזה הקיים 
בחברה היהודית. ניסינו למקד את תשומת הלב ביישובים שבהם מספר הנרצחים הוא הגבוה ביותר 
ובאלה שבהם הפער בנרצחים לנפש ביישוב, לעומת הנרצחים בחברה היהודית, הוא הגבוה ביותר. 
בדקנו את המתאם שמתקיים בין מספר הנרצחים ושיעורם מתוך אוכלוסיית היישוב לבין המדדים 
החברתיים, הכלכליים והדמוגרפיים. כמו כן בדקנו, באמצעות רגרסיה מרובת משתנים, את הקשר 
בין מדדים אלו לבין מספר הנרצחים וסיננו החוצה משתנים שאינם מובהקים סטטיסטית. אנו סבורים 
שממצאי הדוח יכולים לשרת את קובעי המדיניות, אך עם זאת אין לנו ספק שנדרשת עבודה נרחבת 
יותר, תוך שימוש בבסיס נתונים מפורט יותר שיאפשר לזהות קשרים והקשרים, שיסייעו למקד את 

המאמץ במלחמה בפשיעה הגואה בחברה הערבית.  
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מבוא

הפשיעה הגואה בחברה הערבית מחייבת את קובעי המדיניות לשנות את דפוס הפעולה, לזהות 
לאוכלוסייה  ולאפשר  הפשיעה  את  להפחית  כדי  ומאמץ  משאבים  ולהקצות  הפשיעה  מוקדי  את 
הערבית לנהל את חייה בביטחון ובשלווה. אין כל ספק שאיכות החיים של הערבים בישראל נפגעה 
קשות בשנים האחרונות, והממשלה הישראלית מחויבת לעשות ככל יכולתה כדי להשיב את השקט 
והביטחון לרחוב הערבי. לשם כך נדרשת בראש ובראשונה הקצאת משאבים משמעותית למשרד 
וכן הפניית תשומת הלב הציבורית למאבק בפשיעה. בעבודה זו התברר שיותר  לביטחון הפנים, 
ממחצית הנרצחים ביישובים הערביים הם מעשרה יישובים הממוקמים, ברובם, במרכז הארץ. לכך 
יש - ותהייה בעתיד - השלכה גם על השקט ברחוב היהודי. אין ספק שחלק מן הטיפול בבעיית 
הערבי  בסקטור  גבוהה  ובהשכלה  בתעסוקה  בדיור,  בחינוך,  ארוך  לטווח  השקעה  כולל  הפשיעה 
בישראל. יחד עם זאת, נראה שגם בטווח הקצר על הממשלה להקצות, בהקדם האפשרי, משאבים 
גדולים לטיפול בבעיה שגדלה והולכת בשנים האחרונות, ושללא טיפול נגלה בקרוב שהיא משפיעה 
על כל תחומי החיים בישראל. בעבודה זו מצאנו שעיקר מקרי הרצח בסקטור הערבי הם במחוז 
המרכז, במחוז חיפה )בעיקר בוואדי ערה( ובעיר יפו. אנו משערים שהעוסקים במלאכה במשטרת 
ישראל מודעים לעובדות המפורטות בעבודה זו, אולם גם אנחנו הופתענו מעוצמת הבעיה ומהפער 
בין שיעורי הרצח בחברה היהודית לעומת החברה הערבית, פער שמגיע באחד  הענק המתקיים 
נרצחים הגבוה פי 50 משיעור הנרצחים הממוצע בחברה היהודית.  מהיישובים הערביים לשיעור 
עבודה זו סוקרת את נתוני מספר הנרצחים בכל אחד מהיישובים הערביים שבהם מתגוררים יותר  
מ־2,000 תושבים ומפלחת את הרציחות לפי מגדר, עיר ומחוז, וכן בוחנת את הקשר שבין מספר 
מקווים  אנו  השונים.  היישובים  של  ודמוגרפיים  סוציואקונומיים  מדדים  לבין  יישוב  בכל  הנרצחים 

שקובעי המדיניות בישראל והעוסקים במלאכת המלחמה בפשיעה יפיקו תועלת מדוח זה.    
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 פרק ראשון
 קורבנות הרצח לפי מגזר ומגדר והתפלגות הקורבנות 

לפי יישוב במגזר הערבי

קורבנות הרצח לפי מגזר ומגדר  

האוכלוסייה הערבית ללא מזרח ירושלים הינה כ־18% מאוכלוסיית המדינה בעוד ששיעור הנרצחים 
במגזר הערבי מקרב סך הנרצחים בישראל גבוה בהרבה, כפי שמשתקף בתרשים 1. 

ראוי להדגיש שעיקר הנרצחים בישראל ועיקר הנרצחים במגזר הערבי הם גברים, כמשתקף 
מנתוני טבלה 1.

מקור: משטרת ישראל השנתון הסטטיסטי 2020 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/police_statistical_abstract_2020/he/השנתון20%הסטטיסטי20%של20%משטרת20%ישראל20%

pdf.202020%לשנת
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מקור: משטרת ישראל השנתון הסטטיסטי 2020. 
המקור, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מאחר שהלמ"ס אינה מפרסמת נתונים נפרדים לפי פילוח מגדרי למזרח ירושלים, השתמשנו בשנתון 

סטטיסטי לירושלים 2021, שלפיו אוכלוסייתה של מזרח ירושלים מסתכמת בשנת 2018 ב־349.6 אלפי אנשים והפחתנו מספר זה ממספר 
התושבים הערבים המדווח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בנוסף לכך, הנחנו שההתפלגות המגדרית בירושלים זהה לזו המתקיימת 
בכלל האוכלוסייה הערבית בישראל הכוללת את מזרח ירושלים, ובהתאם חילצנו את ההתפלגות המגדרית של האוכלוסייה הערבית שאינה 

כוללת את ירושלים.  

טבלה 1: התפלגות הנרצחים לפי מגזר  ביחס לגודל האוכלוסייה 
)לא כולל את מזרח ירושלים(

34

20162017201820192020

2821291726סה"כ קורבנות רצח נשים

141017915קורבנות רצח נשים במגזר הערבי

141112811קורבנות רצח נשים במגזר היהודי
784,546סה"כ נשים ערביות תושבות ישראל

3,682,400סה"כ נשים יהודיות ואחרות תושבות ישראל

0.00191%שיעור רצח נשים לנפש בחברה הערבית

0.00030%שיעור רצח נשים לנפש בחברה היהודית
פי כמה גבוה שיעור רצח הנשים לנפש 

6.400בחברה הערבית בהשוואה ליהודית

7610087120112סה"כ קורבנות רצח גברים

5369649293קורבנות רצח גברים במגזר הערבי
2331232819קורבנות רצח גברים במגזר היהודי

804,054סה"כ גברים ערבים בישראל

3,594,600סה"כ גברים יהודים ואחרים בישראל

0.01156%שיעור רצח גברים לנפש בחברה הערבית

0.000529%שיעור רצח גברים לנפש בחברה היהודית
פי כמה גבוה שיעור רצח הגברים לנפש 

21.88בחברה הערבית בהשוואה ליהודית

104121116137138סה"כ נרצחים בישראל

כפי שניתן לראות בעמודה האחרונה של טבלה 1, שיעור רצח הנשים לנפש בחברה הערבית גבוה 
פי 6.4 משיעור הרצח לנפש של נשים בחברה היהודית, ושיעור רצח הגברים לנפש בחברה הערבית 

גבוה פי 21.88 משיעור רצח הגברים לנפש בחברה היהודית. 

תרשים 2 מתאר פער זה.

תרשים 2: פי כמה גבוה מספר הנרצחים לנפש בחברה הערבית בהשוואה לחברה היהודית
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התפלגות הקורבנות לפי יישוב במגזר הערבי

מספר  נתוני  את  בדקנו  בישראל,  רצח  מקרי  יש  העיקריים שבהם  המוקדים  את  לזהות  במטרה 
גרים  יישובים ערביים, שבהם  הינם עבור 84  נתוני הנרצחים  יישוב במגזר הערבי.  לפי  הנרצחים 
ִמיינו   .)1 בנספח  יישוב  לפי  התושבים  מספר  נתוני  את  )ראה  תושבים  מ־2,000  יותר  יישוב  בכל 
את היישובים על פי מספר הנרצחים ובטבלה 2 מוצגים נתונים על המספר הכולל של הנרצחים 
לפי יישוב בשנים 2018, 2019 ו־2020, בעשרת היישובים שבהם מספר הנרצחים היה הגבוה ביותר. 
בטבלה חּושב אחוז הנרצחים ביישוב בתקופה זו מתוך סך הנרצחים. כמו כן, בעמודה האחרונה 

מוצג השיעור המצטבר של הנרצחים.  

ניתן לראות שבעשרה מתוך 84 יישובים בוצעו יותר מ־54% מן הרציחות במגזר הערבי, וכן שביישובים 
אום אל פחם, לוד, רמלה, טירה ויפו בוצעו יותר מ־36% מסך הנרצחים בחברה הערבית בתקופה זו. 

בנספח 2 מוצג פירוט לגבי מספר הנרצחים ב־84 יישובים ערביים. 

תרשים 3 מתאר את מספר הנרצחים לפי יישוב.

טבלה 2: נתוני נרצחים לפי יישוב בשנים 2018, 2019 ו־2020, 
בעשרת היישובים שבהם מספר הנרצחים היה הגבוה ביותר

מספר נרצחים כולל בשנים 
2018,2019 ו-5 2020 

אחוז מסך 
אחוז מצטברהנרצחים

208.73%8.73%אום אל-פחם

198.30%17.03%לוד

177.42%24.45%רמלה
146.11%30.57%טירה

135.68%36.24%יפו

125.24%41.48%כפר קאסם

83.49%44.98%טייבה

83.49%48.47%רהט

73.06%51.53%חורה
62.62%54.15%באקה אל-גרביה

סה"כ נרצחים ביישובים 
הערביים שבהם מתגוררים 

יותר מ־2000 תושבים 
229

מקור לנתוני הנרצחים לפי יישוב: עלי, נוהאד; לוין-חן, רות ונג'מי-יוסף, עולא. אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית: מדד הביטחון האישי והקהילתי 
2019. יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון

5
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תרשים 3: מספר נרצחים לפי יישוב בשנים 2020-2018

מספר נרצחים בשלוש שנים
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תרשים 4 מתאר את שיעור הנרצחים המצטבר בשנים 2020-2018 לפי יישוב.

תרשים 4: שיעור מצטבר של הנרצחים לפי יישוב

ניתן לראות שביישובים אום אל פחם, לוד, רמלה, טירה, יפו, כפר קאסם, טייבה, רהט, חורה 
ובאקה אל גרביה מרוכזים 54% מסך הנרצחים. 
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אחוז מסך הנרצחים נרצחיםאוכלוסייהשם  הרשות
בשנים 2018-2020

אחוז אוכלוסיית 
היישוב מסך 
האוכלוסייה

56,109208.73%3.80% אום אל-פחם

75,726198.30%5.13% לוד

177.42%5.17% 76,246 רמלה
146.11%1.80% 26,552 טירה

50,852135.68%3.45% יפו

23,823125.24%1.62% כפר קאסם

83.49%2.98% 43,957 טייבה

83.49%4.84% 71,437 רהט

22,33773.06%1.51% חורה
29,95062.62%2.03% באקה אל-גרביה

476,9892354.14%32.34% סה"כ אוכלוסייה ביישובים 
סה"כ אוכלוסייה ביישובים הערבים 

שבהם מתגוררים יותר מ־2000 תושבים
 1,475,009

טבלה 3: שיעור הנרצחים בכל יישוב מכלל הנרצחים, ושיעור של אוכלוסיית היישוב 
מסך האוכלוסייה ביישובים שבהם יותר מ 2,000 תושבים

בטבלה 3 מוצגים נתונים לגבי שיעור הנרצחים בכל יישוב מכלל הנרצחים, ושיעור של אוכלוסיית 
.6

היישוב מסך האוכלוסייה ביישובים שבהם יותר מ־2,000 תושבים 

תרשים 5 מציג את שיעור הנרצחים בכל יישוב מסך הנרצחים בשנים 2020-2018 ואת שיעור אוכלוסיית 
היישוב מסך האוכלוסייה ביישובים הערביים.

מקור: סקר רשויות מקומיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2019, נתונים לגבי מספר התושבים ביפו – שנתון סטטיסטי 2019 – עיר ללא 
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Documents/%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%20%D7% - 58 הפסקה תל אביב יפו מספר

 94%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA%202019.pdf

6
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ניתן לזהות ששיעור הרצח, ביחס לגודל היישוב, גבוה במיוחד ביישובים אום אל פחם, לוד, טירה, 
רמלה, כפר קאסם, יפו, וחורה, בסדר יורד. 

ביישובים טייבה, באקה אל גרביה ורהט, שגם בהם מספר נרצחים גבוה, הפער שבין שיעורי הרצח 
לבין גודל היישוב מדורג בתחתית הרשימה של עשר הערים שבהן מספר הנרצחים גבוה במיוחד.  

בטבלה 4 מוצגים נתוני הנרצחים לנפש בערים הערביות בשנים 2020-2018, וכן פי כמה נרצחו לנפש 
)יהודים  ערבי  הלא  הסקטור  בכלל  לנפש  הנרצחים  לעומת  הערביות,  בערים  ביישוב  המתגוררת 

ואחרים(. 

 תרשים 5 שיעור הנרצחים בכל יישוב מסך הנרצחים ושיעור אוכלוסיית היישוב 
מסך האוכלוסייה הערבית

פי כמה נרצחו לנפש בעיר 
לעומת הנרצחים לנפש 

בסקטור הלא ערבי

 שיעור נרצחים ב־2020-2018 
ביחס לאוכלוסיית היישוב

שם  הרשות

טירה37.990.053%

כפר קאסם36.290.050%

אום אל-פחם25.680.036%

חורה22.580.031%

יפו18.420.026%

לוד18.080.025%

רמלה16.060.022%

באקה אל-גרביה14.430.020%

טייבה13.110.018%

רהט8.070.011%

 טבלה 4: פי כמה נרצחו לנפש המתגוררת ביישוב בערים הערביות, 
לעומת הנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.000%

16.13%

15.32%
13.71%

10.48%

6.45%

6.45%

9.68%

11.29%

5.13%

3.80%

1.80%1.51%
2.03%

2.98% 3.45%

1.62%

5.17%5.65%
4.84%4.84%

אחוז אוכלוסיית היישוב מסך האוכלוסיה

אום אל-
פחם

באקה אל - 
גרביה

כפר 
קאסם

יפו רהטטייבהחורהרמלהטירהלוד

אחוז מסך הנרצחים
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ניכר שמספר מקרי הרצח לנפש המתגוררת ביישוב גבוה ביישובים אלו בשיעור ניכר ביותר בהשוואה 
לשיעור הנרצחים לנפש המתגוררת ביישוב, ביישובים שבסקטור הלא ערבי )יהודיים ואחרים(. 

מתרשים 6 ניתן לזהות שבראש הרשימה נמצאות הערים טירה, כפר קאסם, אום אל פחם, חורה, 
יפו, לוד ורמלה ושהערים באקה אל גרביה, טייבה ורהט שגם בהן מספר נרצחים גבוה, נמצאות 

בתחתית הרשימה.  

דירוג כלל היישובים הערביים לפי שיעור הנרצחים ביחס לאוכלוסיית היישוב

בחלק הקודם הצגנו דירוג של היישובים הערביים שבהם מספר מקרי הרצח היה המרובה ביותר. 
בחלק זה נציג את היישובים מקרב כלל הערים הערביות, שבהם שיעור הנרצחים לנפש היה הגבוה 
ביותר, ובהתאם פי כמה גבוה מספר הנרצחים לנפש החיה ביישוב לעומת מספר הנרצחים לנפש 

בסקטור הלא ערבי )יהודים ואחרים(.

בטבלה 5 מוצג פי כמה גבוה מספר הנרצחים לנפש בעשרים היישובים הערביים שבהם מדד זה 
הוא הגבוה ביותר, לפי יישוב ושיוך מחוזי )בנספח 3 מוצג מדד זה עבור כלל היישובים הערביים וכן 

בתרשים 3א מפורט שיעור הערבים בנפות השונות( בסדר יורד.

 תרשים 6: פי כמה נרצחו לנפש המתגוררת ביישוב, ביישובים הערביים שבהם 
מקרי רצח מרובים לעומת מספר הנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי

רצח  מקרי  שבהם  הערביים  ביישובים  ביישוב,  המתגוררת  לנפש  נרצחו  כמה  פי  מציג   6 תרשים 
מרובים, לעומת מספר הנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי )יהודים ואחרים(
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יישוב

נרצחו לנפש המתגוררת 
בעיר, לעומת מספר 

הנרצחים לנפש בסקטור 
הלא ערבי

מספר נרצחים 
בשנים 

 2019,2018 
ו- 2020

אוכלוסייה

שיעור 
נרצחים לנפש 

המתגוררת 
ביישוב

מחוז

הצפון51.5868,3810.072%בענה

המרכז42.60610,1480.059%ג'לג'וליה

המרכז37.991426,5520.053%טירה
המרכז36.291223,8230.050%כפר קאסם

חיפה29.77512,1000.041%ג'ת
הצפון27.3037,9160.038%בסמת טבעון
חיפה25.682056,1090.036%אום אל-פחם
חיפה24.13514,9300.033%ג'סר א-זרקא

הצפון23.2013,1050.032%ג'ש )גוש חלב(
הדרום22.58722,3370.031%חורה
הצפון21.98413,1130.031%נחף

הצפון21.2726,7760.030%טובא-זנגרייה
הדרום20.47414,0750.028%לקיה

המרכז19.5913,6780.027%כפר ברא
חיפה18.94519,0180.026%כפר קרע
המרכז18.68623,1430.026%קלנסווה

הצפון18.6527,7280.026%ראמה
תל אביב18.421350,8520.026%יפו
מרכז17.731977,2230.025%לוד

הצפון16.8714,2700.023%סאג'ור

 טבלה 5: פי כמה גבוה מספר הנרצחים לנפש בעשרים היישובים הערביים 
שבהם מדד זה הוא הגבוה ביותר
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גבוה,  הנרצחים  מספר  קודם, שבהם  שהוזכרו  היישובים  לעשרת  שבנוסף  לזהות  ניתן   5 מטבלה 
שיעור הנרצחים גבוה מאוד לנפש החיה ביישוב, בסדר יורד, התקיים בבענה, ג'לג'וליה, כפר קאסם, 
ג'ת, בסמת טבעון, ג'סר א זרקא וג'ש. ניתן לראות שביישוב בענה מספר הנרצחים לנפש החיה 
ביישוב הוא הגבוה ביותר בישראל והינו פי 51.58 ממספר הנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי )יהודים 

ואחרים(. 

מתאם בין מדדים כלכליים וחברתיים לבין מקרי רצח ביישובים עם מספר נרצחים גבוה

מדד אי השוויון המשקף מתאם חיובי עם מספר הנרצחים כפי שמוצג בטבלה 7, שבה מוצגים בסדר 
יורד היישובים עם מספר הרציחות המרובה ומדד אי השוויון בין שכירים.

יותר, כפי  ניתן לזהות כי ביישובים שבהם שיעור הנרצחים לנפש גבוה, גם מדד אי השוויון גבוה 
שאפשר לראות בתרשים 9.

7טבלה 7: מדד אי השוויון בין שכירים 

0.3999אום אל-פחם

0.3906טירה

0.3664כפר קאסם

0.3775לוד

0.3677רמלה

יפו

0.3635חורה

0.3824באקה אל-גרביה

0.3960טייבה

0.3566רהט

מקור: סקר רשויות מקומיות 2019 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 7
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תרשים 9: מדד אי השוויון בקרב שכירים ביישובים עם שיעור נרצחים גבוה, 
מדד ג'יני 0 משקף שוויון מלא

0.4100

0.4000

0.3900

0.3800

0.3700

0.3600

0.35.00

0.3400

0.3999

0.3906

0.3664

0.3775

0.3677

רמלהלודכפר קאסםטירהאום אל-פחם

אולם  גבוה,  הנרצחים  מספר  שבהם  ביישובים  וכלכליים  חברתיים  מדדים  בין  קשר  לזהות  ניסינו 
התברר שמדדים אלה אינם מראים עקביות או מתאם המסביר את הגידול בשיעור הנרצחים לנפש 

)ראה בנספח 4 מדדים שונים המאפיינים את עשרת היישובים שבהם מספר הנרצחים גבוה(.

נספח 5 מציג את האשכול החברתי שאליו משתייכים היישובים שבהם מספר נרצחים גבוה, ועל פי 
הנתונים המוצגים בו לא ניתן לזהות קשר עקבי בין האשכול החברתי לבין מספר הנרצחים ביישובים 

עם מספר נרצחים מרובה.

התפלגות קורבנות הרצח לפי מחוז

כדי לזהות את האזורים שבהם מספר הנרצחים ושיעורם ביחס לגודל האוכלוסייה גבוהים, ִמיינו את 
נתוני הנרצחים בכל יישוב לפי השיוך המחוזי שלו, וטבלה 6 מתארת את התפלגות קורבנות הרצח 

בשנים 2020-2018 לפי מחוז.
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טבלה 6: קורבנות הרצח בשנים 2020-2018 לפי מחוז

 תל אביב ירושליםחיפההצפוןהמרכזהדרוםשם מחוז
סה"כ)העיר יפו(

מספר נרצחים בשנים          
2020-201822836546013229

אחוז מסך הנרצחים בשנים 
2020-20189.61%36.24%28.38%20.09%0.00%5.68%

מספר יישובים ערביים 
7858911במחוז

מספר היישובים ללא 
2029110נרצחים

184,525284,770787,675200,75577,22350,8521,516,275אוכלוסיית היישובים
אחוז מהאוכלוסייה הערבית 

11.64%17.96%49.67%12.66%4.87%3.21%הכוללת

0.0119%0.0291%0.0083%0.0229%0.0000%0.0256%נרצחים לנפש
פי כמה נרצחים לנפש 

במחוז בהשוואה לנרצחים 
בסקטור הלא ערבי לנפש

8.5921.005.9516.510.0018.42

מן הנתונים ניתן לראות שבכל היישובים הערביים שבמחוז המרכז היו נרצחים, בשמונה מתוך תשעת 
היישובים שבמחוז חיפה היו נרצחים, בחמישה מתוך שבעה יישובים במחוז הדרום היו נרצחים וב־29 

מתוך 58 יישובים במחוז הצפון היו נרצחים.  
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תרשים 7 שיעור הנרצחים במחוז מסך הנרצחים ושיעור אוכלוסיית 
המחוז מסך האוכלוסייה

אחוז מסך הנרצחים

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

49.7%

28.4%

4.9%
11.6%

5.7%

20.1%

36.2%

18.0%

12.7%

3.2%
9.6%

0.0%

אחוז מהאוכלוסיה הכולללת

המרכזחיפהתל אביבהדרוםירושליםהצפון

ניתן לראות שבמחוז המרכז מתגוררים 18% בלבד מאוכלוסיית הערבים, אבל מספר הנרצחים הינו 
36.2% מסך הנרצחים בחברה הערבית. במחוז חיפה מתגוררים 12.7% בלבד מאוכלוסיית הערבים, אבל 
מספר הנרצחים הינו 20.1% מסך הנרצחים בחברה הערבית. ממצא זה קשור ברובו למספר הנרצחים 
הגבוה בוואדי ערה, ובמיוחד בעיר אום אל פחם שבה נרצחו 20 אנשים. במחוז תל אביב מתגוררים 
רק כ־3.2% מאוכלוסיית הערבים, אבל שיעור הנרצחים הינו 5.7% מכלל הנרצחים. במחוז הצפון שבו 
מתגוררים כ־49.7% מאוכלוסיית הערבים, מספר הנרצחים עומד על כ־28.4% מסך הנרצחים בחברה 
על  הנרצחים  נאמד מספר  כ־11.6% מהאוכלוסייה הערבית,  דרום, שבו מתגוררים  ובמחוז  הערבית 

כ־9.6% מסך הנרצחים. 

מנתוני טבלה 6 ניתן לראות ששיעור הנרצחים לנפש המתגוררת ביישובי הנרצחים הוא הגבוה ביותר 
באזור המרכז, במחוז חיפה )שבו הנרצחים הם בעיקר בערי ואדי ערה(, ובעיר יפו. 

תרשים 7 מציג את שיעור הנרצחים במחוז בשנים 2020-2018 מסך הנרצחים ואת שיעור אוכלוסיית 
המחוז מסך האוכלוסייה.
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תרשים 8 מציג פי כמה נרצחו ערבים לנפש המתגוררת במחוז, במחוזות השונים, בשנים 2020-2018 
בהשוואה לנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי )יהודים ואחרים(.

ממצאים אלה מדגישים את העובדה שהערים הערביות שבמחוז המרכז, העיר יפו שבמחוז תל אביב 
וכן במחוז חיפה העיר אום אל פחם, הן מוקדים שבהם מספר הנרצחים ביחס לגודל האוכלוסייה 
גבוה מאוד, וכפי שהראנו קודם - בערים במחוזות אלו מספר הנרצחים האבסולוטי הוא הגבוה ביותר.   

תרשים 8: פי כמה נרצחו ערבים לנפש מן האוכלוסייה הערבית המתגוררת במחוז, 
במחוזות השונים, בשנים 2020-2018 בהשוואה לנרצחים לנפש בסקטור הלא ערבי
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 פרק שני
 השוואה בין מאפייני יישובים ערביים המדורגים על פי מספר 

הנרצחים ביישוב

נתונים דמוגרפיים ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה 
ביישוב  

כדי לנסות ולזהות גורמים ומשתנים העשויים להסביר את מספר הנרצחים או להצביע עליהם, ִמיינו 
את 84 היישובים הערביים לחמש קבוצות בהתאם למספר הנרצחים בכל יישוב. היישובים בקבוצה 
הראשונה הם אלו שבהם נרצחו חמישה עד 20 אנשים בשנים 2020-2018, בקבוצה השנייה נרצחו 
שלושה-ארבעה אנשים, בקבוצה השלישית נרצחו שני אנשים, בקבוצה הרביעית נרצח אדם אחד 

ובקבוצה החמישית לא נרצחו אנשים.   

טבלאות 12-8 מציגות נתונים משנת 8 2019 לגבי היישובים השייכים לכל קבוצה. 

בטבלה 8 מוצגים נתונים דמוגרפיים של היישובים בהתאם למספר הנרצחים ביישוב. שיעור הנרצחים 
היישובים  כל  עבור  זה  ערך  הממוצע של  את  מבטא  האוכלוסייה,  לגודל  ביחס   2020-2018 בשנים 

השייכים לקבוצה.

 טבלה 8: נתונים דמוגרפיים לפי השתייכות היישובים לקבוצות 
בהתאם למספר הנרצחים 

מספר נרצחים 
ביישוב במשך 

שלוש שנים

מספר 
יישובים

פי כמה נרצחו 
לנפש החיה ביישוב 
בהשוואה למספר 
הנרצחים לנפש 

בסקטור הלא ערבי

שיעור נרצחים 
בשנים -2020
2018 ביחס 
לאוכלוסייה

מספר 
נרצחים 
בשנים  

 2020-2018

יישובים אוכלוסייה
נוצריים

יישובים 
מוסלמיים

יישוב 
דרוזי

5-201723.410.000325163 545,905  0170

3-4916.210.00022533 140,008  081

21010.300.00014320 221,660  271
1127.710.00010713 165,585  093
0370.0000 349,291  4267

ניתן לראות שב־17 יישובים מתוך 84 יש בין חמישה ל־20 נרצחים, בתשעה יישובים שלושה-ארבעה 
נרצחים, בעשרה יישובים שני נרצחים, ב־12 יישובים נרצח אחד וב־37 יישובים אף אדם לא נרצח 
בשנים 2020-2018. כמו כן ניתן לראות שכל היישובים שבהם היו בין חמישה ל־20 נרצחים, היו 

יישובים מוסלמיים. 

8 מקור: סקר רשויות מקומיות 2019 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים 10: פי כמה גבוה מספר הנרצחים לנפש הגרה ביישוב הערבי, 
לעומת נתון זה בסקטור הלא ערבי לפי מספר נרצחים ביישוב

עוד ניתן לראות שככל שמספר הנרצחים גבוה יותר, כך שיעור הנרצחים לנפש גבוה יותר, ושהנתון 
המציג פי כמה גבוה שיעור הנרצחים לנפש ביחס לנתון זה בקרב האוכלוסייה הלא ערבית - גבוה 

יותר.   

לחמש  שמוינו  הערביים  ביישובים  הממוצע  הנרצחים  מספר  את  האופקי  בציר  מציג   10 תרשים 
קבוצות בהתאם למספר הנרצחים בכל יישוב, ובציר האנכי מציג פי כמה נרצחו לנפש בכל קבוצת 

יישובים לעומת הנתון המקביל בסקטור הלא ערבי.  

הנרצחים  מספר   2020-2018 בשנים  אנשים   20 עד  חמישה  נרצחו  שביישובים שבהם  לראות  ניתן 
לנפש החיה ביישובים אלו גבוה פי 23.41 לעומת נתון מקביל זה בסקטור הלא ערבי, וכי ככל שמספר 

הנרצחים ביישוב פוחת, כך גם פוחת הפער לעומת הנתון המקביל בסקטור הלא ערבי. 
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נתוני הגירה, אוכלוסייה, נישואים וגירושים ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי 
מספר נרצחים לנפש החיה ביישוב

בטבלה 9 מוצגים נתוני היישובים הערביים, כשהם מסווגים לחמש קבוצות, בהתאם למספר הנרצחים 
בכל יישוב.

טבלה 9: נתוני מאזן הגירה, גידול אוכלוסייה, יחס תלות, שיעור נישאים ומתגרשים 
לפיהשתייכות היישובים לקבוצות בהתאם למספר הנרצחים בשנים 2020-2018

תרשים 11: מספר הנרצחים בשנים 2020-2018 ויחס התלות ל־1,000 תושבים

מספר נרצחים 
בשנים -2018

2020

מאזן הגירה 
באחוזים 

מאוכלוסייה כללית

יחס תלות ל־1000 
תושבים

אחוז גידול 
האוכלוסייה

שיעור נישאים   
ל-1,000 תושבים 
לא נשואים בני 15 

ומעלה

שיעור מתגרשים   
ל־1,000 תושבים 
נשואים בני 15 

ומעלה
5-200.008806941.7322.01051.3867.193

3-40.006821886.0631.71448.9576.600

20.011477791.9491.31946.0204.400
10.00622795.5641.57455.5505.520
00.009187830.2691.66848.5895.350

ניתן לראות שאין מתאם ברור בין מספר הנרצחים בכל קבוצת יישובים לבין מאזן ההגירה ליישובים 
בקבוצה, ואין גם מתאם עם שיעור הנישאים בכל קבוצת יישובים. 

לעומת זאת, מצאנו שמתקיים מתאם חיובי בין מספר הנרצחים בקבוצות היישובים שבטבלה 
לבין יחס התלות ל־1000 תושבים, וכן קיים מתאם חיובי עם שיעור גידול האוכלוסייה ועם שיעור 

המתגרשים ל־1000 תושבים, כפי שמשתקף מתרשימים 11, 12, ו־13.

ספט-02

יוני-02

מרץ-02

נוב-01

אוג-01

מאי-01

פבר-01

אוק-00

יול-00

אפר-00

ינו-00

941.732
886.063

791.949795.564
830.269

0 1 2 3-4 5-20

יחס תלות ל 1000 תושבים

 טבלה 9: נתוני מאזן הגירה, גידול אוכלוסייה, יחס תלות, שיעור נישאים ומתגרשים 
לפי השתייכות היישובים לקבוצות בהתאם למספר הנרצחים בשנים 2020-2018
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ממצא זה9 מצביע על כך שבממוצע, ביישובים שבהם שיעורם של הילדים ושל הזקנים גבוה ביחס 
לגיל האוכלוסייה בגיל העבודה - מספר הנרצחים גבוה יותר. 

תרשים זה מדגיש את הממצא שמוצג בתרשים הקודם ומעיד על כך שבממוצע, ביישובים שבהם 
האוכלוסייה צומחת בקצב מהיר יותר, מספר הנרצחים גבוה יותר. 

ניתן לראות שביישובים שבהם בממוצע, שיעור המתגרשים גבוה יותר, מספר הנרצחים גבוה יותר.

 תרשים 12: מספר הנרצחים בשנים 2020-2018 ואחוז גידול האוכלוסייה

תרשים 13: מספר הנרצחים בשנים 2020-2018 ושיעור המתגרשים ל־1000 תושבים

*91000  יחס תלות מבטא את היחס 
בני 65 ומעלה + בני 0-19

בני 20-64

0 1 2 3-4 5-20
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טבלה 10: נתוני שוק העבודה ומדד ג'יני לפי השתייכות היישובים 
לקבוצות בהתאם למספר הנרצחים

נתוני שוק העבודה ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה ביישוב

מספר 
נרצחים 
בשלוש 

שנים

גיל ממוצע 
של מקבלי 
דמי אבטלה
)לא כולל 

חיילים(

שכר 
ממוצע 
גברים

שכר 
ממוצע 

נשים

אחוז 
השכירים 

המשתכרים 
עד שכר 
מינימום

אחוז 
עצמאים 

מאוכלוסיית 
היישוב

הכנסה 
ממוצעת 

לחודש של 
העצמאים 

)ש"ח(

אחוז העצמאים 
המשתכרים עד 
מחצית השכר 

הממוצע

מדד אי-
השוויון

שכירים 
)מדדג'יני, 
0 שיוויון 

מלא(

5-20 38.264 7,858 5,182 50.000 0.028 8,41243.52 0.377

3-4 37.857 7,715 4,586 52.457 0.024 8,609 43.00 0.385

2 38.270 8,196 5,258 51.080 0.037 8,543 43.72 0.396
1 37.080 8,572 4,759 50.840 0.035 8,569 44.17 0.396
0 37.292 8,500 4,887 50.289 0.033 8,434 44.47 0.395

ניתן לראות שאין קשר מגמתי ברור בין מספר הנרצחים בכל קבוצת יישובים לבין הגיל הממוצע של 
מקבלי קצבת אבטלה, אין קשר ברור לשכר הממוצע של גברים ולשכר הממוצע של נשים, לאחוז 

השכירים המשתכרים שכר מינימום ולהכנסה הממוצעת של עצמאים. 

לעומת זאת, נמצא שכאשר עולה מספר הנרצחים בקבוצות היישובים שבטבלה - יורד אחוז 
העצמאים מאוכלוסיית היישוב ויורד מדד ג'יני, כפי שגם משתקף מתרשימים 14 ו־15 שלהלן – 
נתונים אלה משקפים את העובדה שגידול בשוויון, בקרב שכירים בקבוצות היישובים השונות 
במגזר הערבי, מתואם חיובית עם מספר הנרצחים. נדגיש שעל פי טבלה 4 שלעיל מצאנו שבקרב 
יישובים שבהם ישנו מספר נרצחים גבוה מאוד, גידול בשוויון מוביל לירידה במספר הנרצחים. 
מכאן ניתן להסיק שכאשר בוחנים את כלל היישובים הערביים, עלייה בשוויוניות מלווה בעלייה 
במספר הנרצחים, אולם כאשר בוחנים את קבוצת היישובים שבה מספר הנרצחים הוא הגבוה 

ביותר, עלייה בשוויוניות מלווה דווקא בירידה במספר הנרצחים.   
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תרשים 14: מספר הנרצחים בשנים 2020-2018 ואחוז העצמאים ביישוב

תרשים 15: מספר הנרצחים בשנים 2020-2018 ומדד ג'יני
בקרב שכירים – 0 מייצג שוויון מלא

מתרשים 14 ניתן לראות שביישובים מרובי הנרצחים )יישובים שבהם נרצחו שלושה-ארבעה אנשים 
וביישובים שבהם נרצחו חמישה עד 20 אנשים( אחוז העצמאים נמוך מזה שביתר היישובים הערביים. 

מתרשים 15 ניתן לראות שביישובים מרובי הנרצחים )יישובים שבהם נרצחו שלושה-ארבעה אנשים 
וכאלה שבהם נרצחו חמישה עד 20 אנשים( מדד ג'יני נמוך יותר מביתר היישובים הערביים, כאשר 
בשכר  שוויון  יותר  יש  הנרצחים  מרובי  שביישובים  כלומר  יותר,  נמוך  השכירים  בקרב  ג'יני  מדד 
השכירים. ההסבר לממצא זה אינו אינטואיטיבי, ולכן ראוי לבחון את נתוני שכר השכירים ברמה 

פרטנית, כדי להבין טוב יותר מהן התפלגות ורמת השכר ולזהות את ההקשר למספר הנרצחים.  
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 טבלה 11: נתוני השכלה וחינוך לפי השתייכות היישובים 
לקבוצות בהתאם למספר הנרצחים

תרשים 16: מספר הנרצחים בשנים 2020-2018 ואחוז תלמידים נושרים

נתוני השכלה ושיעור הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה ביישוב

מספר נרצחים 
בשלוש שנים

אחוז תלמידים 
נושרים

אחוז זכאים 
לתעודת בגרות 
מבין תלמידי 

כיתות יב

אחוז זכאים לתעודת 
בגרות שעמדו 

בדרישות הסף של 
האוניברסיטאות מבין 

תלמידי כיתות יב 

אחוז בעלי 
תארים מישראל 
מתוך אוכלוסיית 

בני 55-35

אחוז סטודנטים 
 מתוך אוכלוסיית 

בני 25-20

5-20 1.886 61.017 49.319 12.023 13.997

3-4 1.360 59.281 45.387 10.219 13.533

2 1.153 71.228 58.762 14.688 15.617
1 1.395 72.638 54.089 13.818 15.024
0 1.196 66.599 54.036 13.545 16.730

ניתן לראות שאין קשר מגמתי ברור בין מספר הנרצחים בכל קבוצת יישובים לבין אחוז הזכאים 
לתעודת בגרות, ואחוז הזכאים לתעודת בגרות העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות.

אחוז  לבין  שבטבלה  היישובים  בקבוצות  הנרצחים  מספר  בין  חיובי  מתאם  לזהות  אפשר 
בני 55-35 ומתאם שלילי גם עם  התלמידים הנושרים, מתאם שלילי עם אחוז בעלי התארים 

אחוז הסטודנטים בני  25-20, כפי שמשתקף גם בתרשימים 16 ו־17. 

ניתן לראות בבירור שביישובים שבהם מספר הנרצחים גבוה מאוד )חמישה עד 20( השיעור הממוצע 
של התלמידים הנושרים גבוה באופן ניכר מביתר היישובים.

אחוז תלמידים נושרים

אחוז תלמידים נושרים

0 1 2 3-4 5-20

1.89

1.36
1.15

1.40
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 תרשים 17: מספר הנרצחים, אחוז הסטודנטים בני 25-20 ואחוז 
בעלי התארים בני 55-35 

טבלה 12: נתונים נבחרים לשנת 2019

0 1 2 3-4 5-20

10.2

13.5
14.715.6

13.8
15.0

13.5

16.7

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0

אחוז בעלי תארים מישראל מתוך אוכלוסיית בני 55-35

אחוז סטודנטים מתוך אוכלוסיית בני 25-20

מתרשים 17 עולה כי ביישובים מרובי הנרצחים )חמישה עד 20 נרצחים(, אחוז הסטודנטים בני 25-20 
ובעלי תארים בני 55-35 נמוך יחסית ליתר היישובים הערביים.  

עם  שלילית  מתואמת  שבטבלה,  היישובים  בקבוצות  הנרצחים  במספר  שעלייה  לראות  ניתן 
האשכול החברתי של היישוב ועם גמר הבנייה של דירות ביחס לאוכלוסיית היישוב, ומתואמת 
חיובית עם מספר הנפגעים מתאונות דרכים ל־1,000 תושבים, כפי שניתן לראות גם בתרשימים 

    .20 ,19 ,18

נתוני בעלות על דירות ועל כלי רכב, גמר בנייה, אשכול חברתי ותאונות דרכים ושיעור 
הנרצחים ביישובים הערביים לפי מספר נרצחים לנפש החיה ביישוב

מספר נרצחים 
בשלוש שנים

מספר 
דירות ביחס 
לאוכלוסיית 

היישוב

כלי רכב 
מנועיים 

לנפש

תאונות דרכים עם 
נפגעים,

שיעור  ל-1,000 
תושבים

אשכול חברתי  
ב־2017

 )מ-1 עד 10, 
1 הנמוך ביותר(   

גמר בנייה של 
דירות ביחס 
לאוכלוסיית 

היישוב

5-20 0.194 0.374 0.596 2.857 0.00251
3-4 0.202 0.353 0.524 2.571 0.00226
2 0.239 0.409 0.590 3.200 0.00293
1 0.235 0.400 0.465 3.100 0.00492
0 0.217 0.391 0.291 3.216 0.00517
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תרשים 18: מספר הנרצחים ואשכול חברתי של היישובים

תרשים 19: מספר הנרצחים וגמר הבנייה של דירות ביחס לאוכלוסיית היישוב
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 20 עד  וחמישה  נרצחים  )שלושה-ארבעה  הנרצחים  מרובי  שביישובים  לזהות  ניתן   18 מתרשים 
נרצחים(, האשכול החברתי הממוצע נמוך מזה של יתר היישובים הערביים. 

מתרשים 19 ניתן לזהות כי ככל שגמר הבנייה של דירות ביחס לאוכלוסיית היישוב נמוך יותר, כך 
נרצחים ביישובים יותר אנשים. 
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 תרשים 20: מספר הנרצחים ומספר הנפגעים
מתאונות דרכים עם נפגעים ל־1,000 תושבים
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תרשים 20 משקף כי ביישובים שבהם אין נרצחים, מספר הנפגעים מתאונות דרכים נמוך בהרבה מזה 
שביישובים שבהם יש נרצחים.  



הפשיעה בחברה הערבית בישראל 422022

פרק שלישי 
אמידת הקשר שבין מספר הנרצחים ביישוב לבין מדדים כלכליים, 

דמוגרפיים וחברתיים של היישוב

בפרק זה נעשה שימוש בנתוני סקר רשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019, 
שבו נאספו נתונים כלכליים, דמוגרפיים וחברתיים של כל היישובים שבהם מתגוררים יותר  מ־2,000 
אנשים וכן השתמשנו בנתוני מספר הנרצחים בכל יישוב 10 ובנתוני 81 יישובים ערביים המתועדים 
בנספח  מפורטת  השתמשנו  שבה  הלמ"ס  מקובץ  המסבירים  המשתנים  רשימת  הלמ"ס.  בקובץ 
יישוב לבין קבוצת המשתנים  6. אמדנו באמצעות רגרסיה את הקשר שבין מספר הנרצחים בכל 
המסבירים המפורטת בנספח 6. מן הרגרסיה סוננו משתנים בלתי מובהקים סטטיסטית ותוצאות 

האמידה מוצגות בטבלה 13. 

ניתן לראות שרמת השונות המוסברת מגיעה ל־75.9%.  

טבלה 13: תוצאות האמידה

R2 =0.759
Number of observations  81
     Significance F 1.26E-18

CoefficientsStandard Errort StatP-value

Intercept-2.1220.910-2.3300.0226

0.8360.366-2.2780.025-יישוב דרוזי

0.001060.000569-1.8590.067-מאזן הגירה ליישוב
שיעור מובטלים מאוכלוסיית 

137.8443.52536-3.166890.002271-היישוב

0.0001643.64E-054.5187582.42E-05מספר השכירים
אחוז העצמאים המשתכרים 
0.05210.0183972.8321090.006013עד מחצית השכר הממוצע

אחוז בעלי תארים מישראל 
0.06760.023015-2.935420.004485-מתוך אוכלוסיית בני 55-35

0.02570.00954-2.693580.008814-שטח גמר בנייה )אלפי מ"ר(
 מספר דירות לנפש*
6.9881.1322286.1718663.72E-08יישובים עם נרצחים

4.3791.5102362.899670.004968כלי רכב מנועיים לנפש

מקור: מקור לנתוני הנרצחים לפי יישוב: עלי, נוהאד; לוין-חן, רות ונג'מי-יוסף, עולא. אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית: מדד הביטחון האישי 
והקהילתי 2019. יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון

10
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השתמשנו בממצאי הרגרסיה כדי לחשב את הגמישות הממוצעת של הקשר שבין כל משתנה מסביר 
לבין מספר הנרצחים ביישוב 11. 

ממצאי הרגרסיה מצביעים על כך שהשתייכות ליישוב דרוזי מפחיתה את מספר הנרצחים ב־0.84 
אנשים. כמו כן, עלייה באחוז העצמאים המשתכרים עד לשכר מינימום באחוז אחד, תלּווה בעליית 
הנרצחים       שיעור  בעליית  תלווה  אחד,  באחוז  השכירים  בשיעור  עלייה  ב־2.4%,  הנרצחים  שיעור 
ב־1.23%, עלייה במספר כלי רכב מנועיים באחוז אחד, תלווה בעלייה בשיעור הנרצחים ב־1.8%, ועלייה 
במספר הדירות לנפש ביישובים שבהם יש נרצחים, תלווה בעליית שיעור הנרצחים ב־0.58%. מאידך, 
ב־0.92%,  הנרצחים  בשיעור  ירידה  מתלווה  אחד,  באחוז   55-35 בגיל  תארים  בעלי  באחוז  לעלייה 
לעליית שיעור המובטלים באחוז אחד מתלווה ירידה בשיעור הנרצחים ב־1.23% ולעלייה בשטח גמר 
הבנייה באחוז אחד, מתלווה ירידה בשיעור הנרצחים ב־0.43%, לעלייה במאזן ההגירה ליישוב באחוז 

אחד, מתלווה ירידה בשיעור הנרצחים ב־0.17%.   

לא כל הממצאים אינטואיטיביים, ונדרש מחקר רחב ומעמיק יותר כדי לבדוק גורמים סיבתיים למקרי 
הרצח, אך עם זאת הגמישות שחושבה ביחס להשפעת שיעור העצמאים המשתכרים עד לשכר 
מינימום )2.4(, יחד עם הגמישות השלילית של השפעת שיעור המובטלים )1.1-(, עשויה להצביע על 
כך שביישובים ערביים, שבהם מתקשים למצוא עבודה כשכירים ומועסקים כעצמאים בתנאי שכר 
ירודים, שיעור הנרצחים גדל )ועם זאת נמצא גם שעלייה במספר השכירים מלווה בעלייה במספר 
הנרצחים, ממצא המחייב לבחון לעומק את הרכב התעסוקה של שכירים, את הרכב הגיל שלהם 

ומאפיינים אחרים שעשויים אולי להסביר את הממצא(. 

שעלייה  כך  על  מצביע   ,55-35 בגיל  התארים  בעלי  אחוז  של  השלילית  להשפעה  הנוגע  הממצא 
בהשכלת ההורים מובילה להפחתת הפשיעה של הדור הצעיר. 

טבלה 14 מציגה את גמישות הקשר שבין מספר הנרצחים לבין כל אחד 
מהמשתנים שנמצאו מובהקים. 

יישוב דרוזי 
)מקדם 
בינרי, 

המקדם 
אינו מבטא 

גמישות(

מאזן 
הגירה 
ליישוב

שיעור 
מובטלים 

מאוכלוסיית 
היישוב

מספר 
השכירים

אחוז 
העצמאים 

המשתכרים 
עד מחצית 

השכר 
הממוצע

אחוז בעלי 
תארים 

מישראל 
מתוך 

אוכלוסיית 
בני 55-35

שטח גמר 
בנייה 
)אלפי 

מ"ר(

מספר דירות 
 לנפש*

יישובים עם 
נרצחים

כלי רכב 
מנועיים 

לנפש

-0.84-0.17-1.101.232.40 -0.92-0.430.581.80

במשוואה: ......                               =yi   גמישות הקשר בין y ל x1 הינה11
 .Y את ממוצע הסדרה  average y ו X מבטא את ממוצע הסדרה average X כאשר
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מאזן ההגירה ליישוב קשור שלילית למספר הנרצחים וייתכן שההגירה גם מוזנת ממספר הנרצחים, 
ממצא העשוי להצביע על הצורך לאמוד מערכת משוואות סימולטניות כדי לזהות את קשרי הגומלין 

ואת כיווני ההשפעה בין המשתנים השונים שבמשוואה. 

מספר כלי הרכב לנפש ביישובים עם נרצחים, כמו גם מספר דירות לנפש, קשור חיובית למספר 
הנרצחים, ועשוי להצביע על שונות במצב הכלכלי של התושבים שאינה נמדדת בפערי הכנסה )מדד 
ג'יני נמצא לא מובהק מהבחינה הסטטיסטית( וגם בהקשר זה ראוי לבחון יותר לעומק את הממצאים.  
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נספח 1: האוכלוסייה ביישובים הערביים

 תרשים א: אוכלוסייה בערים הערביות הגדולות 
ובערים המעורבות, באלפי אנשים
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נספח 2: מספר הנרצחים ביישובים הערביים לפי יישוב בשנים 2018, 2019 ו־2020

מספר נרצחים בשנים 
אחוז מצטבראחוז מסך הנרצחים2018, 2019 ו-2020

208.73%8.73%אום אל-פחם1
198.30%17.03%לוד2
177.42%24.45%רמלה3
146.11%30.57%טירה4
135.68%36.24%יפו5
125.24%41.48%כפר קאסם6
83.49%44.98%טייבה7
83.49%48.47%רהט8
73.06%51.53%חורה9
62.62%54.15%באקה אל-גרביה10
62.62%56.77%בענה11
62.62%59.39%ג'לג'וליה12
62.62%62.01%קלנסווה13
62.62%64.63%שפרעם14
52.18%66.81%ג'סר א-זרקא15
52.18%69.00%ג'ת16
52.18%71.18%כפר קרע17
41.75%72.93%ג'דיידה-מכר18
41.75%74.67%ירכא19
41.75%76.42%לקיה20
41.75%78.17%נחף21
41.75%79.91%עכו22
41.75%81.66%ריינה23
31.31%82.97%בסמת טבעון24
31.31%84.28%מג'ד אל-כרום25
31.31%85.59%תל שבע26
20.87%86.46%טובא-זנגרייה27
20.87%87.34%יפיע28
20.87%88.21%כאבול29
20.87%89.08%כפר יאסיף30
20.87%89.96%כפר כנא31
20.87%90.83%נצרת32
20.87%91.70%עספיא33
20.87%92.58%עראבה34
20.87%93.45%ערערה35
20.87%94.32%ראמה36
10.44%94.76%אבו סנאן37
10.44%95.20%ג'ש )גוש חלב(38
10.44%95.63%דאלית אל-כרמל39
10.44%96.07%דבורייה40
10.44%96.51%זרזיר41
10.44%96.94%טורעאן42
10.44%97.38%טמרה43
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מספר נרצחים בשנים 
אחוז מצטבראחוז מסך הנרצחים2018, 2019 ו-2020

10.44%97.82%כסרא-סמיע44
10.44%98.25%כפר ברא45
10.44%98.69%כפר מנדא46
10.44%99.13%מגאר47
10.44%99.56%סאג'ור48
10.44%100.00%עילוט49
00.00%אבו גוש50
00.00%אכסאל51
00.00%אל-בטוף52
00.00%אל קסום53
00.00%אעבלין54
00.00%בוסתן אל-מרג'55
00.00%בועיינה-נוג'ידאת56
00.00%בוקעאתא57
00.00%ביר אל-מכסור58
00.00%בית ג'ן59
00.00%ג'ולס60
00.00%דייר אל-אסד61
00.00%דייר חנא62
00.00%חורפיש63
00.00%יאנוח-ג'ת64

65
כאוכב אבו אל-

היג'א
00.00%

00.00%כסיפה66

67
כעביה-טבאש-

חג'אג'רה
00.00%

00.00%כפר כמא68
00.00%מג'דל שמס69
00.00%מזרעה70
00.00%מסעדה71
00.00%מעיליא72
00.00%מעלות-תרשיחא73
00.00%משהד74
00.00%סח'נין75
00.00%ע'ג'ר76
00.00%עיילבון77
00.00%עין מאהל78
00.00%עין קנייא79
00.00%ערערה-בנגב80
00.00%פוריידיס81
00.00%פסוטה82
00.00%שבלי - אום אל-גנם83
00.00%שעב84

229סה"כ

מקור לנתוני הנרצחים לפי יישוב: עלי, נוהאד; לוין-חן, רות ונג'מי-יוסף, עולא. אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית: מדד הביטחון האישי 
והקהילתי 2019. יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון
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נספח 3: מספר נרצחים ושיעור נרצחים לנפש 

יישוב

פי כמה נרצחו לנפש 
המתגוררת ביישוב, לעומת 

מספר הנרצחים לנפש 
בסקטור הלא ערבי

מספר נרצחים בשנים 
אוכלוסייה2018, 2019 ו-2020

שיעור נרצחים 
לנפש המתגוררת 

ביישוב
מחוז

הצפון51.5868,3810.072%בענה
המרכז42.60610,1480.059%ג'לג'וליה

המרכז37.991426,5520.053%טירה
המרכז36.291223,8230.050%כפר קאסם

חיפה29.77512,1000.041%ג'ת
הצפון27.3037,9160.038%בסמת טבעון
חיפה25.682056,1090.036%אום אל-פחם
חיפה24.13514,9300.033%ג'סר א-זרקא
הצפון23.2013,1050.032%ג'ש )גוש חלב(

הדרום22.58722,3370.031%חורה
הצפון21.98413,1130.031%נחף

הצפון21.2726,7760.030%טובא-זנגרייה
הדרום20.47414,0750.028%לקיה

המרכז19.5913,6780.027%כפר ברא
חיפה18.94519,0180.026%כפר קרע
המרכז18.68623,1430.026%קלנסווה
הצפון18.6527,7280.026%ראמה
תל אביב18.421350,8520.026%יפו
מרכז17.731977,2230.025%לוד

הצפון16.8714,2700.023%סאג'ור
הצפון16.78417,1710.023%ירכא
המרכז16.061776,2460.022%רמלה
הצפון15.17419,0010.021%ריינה

חיפה14.43629,9500.020%באקה אל-גרביה
הצפון14.22210,1330.020%כפר יאסיף

הצפון13.99315,4550.019%מג'ד אל-כרום
הצפון13.62421,1630.019%ג'דיידה-מכר

המרכז13.11843,9570.018%טייבה
חיפה11.52212,5030.016%עספיא

הדרום10.39320,8080.014%תל שבע
הצפון10.26642,1370.014%שפרעם
הצפון10.22214,0950.014%כאבול
הצפון8.8718,1190.012%זרזיר
הצפון8.6218,3560.012%עילוט

הצפון8.1718,8180.011%כסרא-סמיע
הדרום8.07871,4370.011%רהט

הצפון6.86110,5100.010%דבורייה
הצפון7.52219,1510.010%יפיע
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יישוב

פי כמה נרצחו לנפש 
המתגוררת ביישוב, 

לעומת מספר 
הנרצחים לנפש 

בסקטור הלא ערבי

מספר נרצחים בשנים 
אוכלוסייה2018, 2019 ו-2020

שיעור 
נרצחים לנפש 

המתגוררת 
ביישוב

מחוז

הצפון6.33222,7510.009%כפר כנא
הצפון5.84449,3800.008%עכו

חיפה5.71225,2450.008%ערערה
הצפון5.58225,8330.008%עראבה

הצפון5.11114,0990.007%אבו סנאן
הצפון5.06114,2400.007%טורעאן

חיפה4.08117,6530.006%דאלית אל-כרמל
הצפון3.57120,1880.005%כפר מנדא

הצפון3.14122,9570.004%מגאר
הצפון2.09134,3920.003%טמרה
הצפון1.86277,4450.003%נצרת

הדרום0.00015,6700.000%אל קסום
הדרום0.00021,8660.000%כסיפה

הדרום0.00018,3320.000%ערערה-בנגב
הצפון0.00014,7840.000%אכסאל

הצפון0.0008,0390.000%אל-בטוף
הצפון0.00013,3050.000%אעבלין

הצפון0.0007,9380.000%בוסתן אל-מרג'
הצפון0.0009,8120.000%בועיינה-נוג'ידאת

הצפון0.0006,6100.000%בוקעאתא
הצפון0.0009,5220.000%ביר אל-מכסור

הצפון0.00012,0010.000%בית ג'ן
הצפון0.0006,4650.000%ג'ולס

הצפון0.00012,5140.000%דייר אל-אסד
הצפון0.00010,3390.000%דייר חנא
הצפון0.0006,4100.000%חורפיש

הצפון0.0006,6790.000%יאנוח-ג'ת
הצפון0.0003,5890.000%כאוכב אבו אל-היג'א

כעביה-טבאש-
חג'אג'רה

הצפון0.0005,5040.000%

הצפון0.0003,3730.000%כפר כמא
הצפון0.00011,1800.000%מג'דל שמס

הצפון0.0003,9290.000%מזרעה
הצפון0.0003,7140.000%מסעדה
הצפון0.0003,2440.000%מעיליא

הצפון0.00021,8360.000%מעלות-תרשיחא
הצפון0.0008,3730.000%משהד
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הצפון0.00031,7020.000%סח'נין
הצפון0.0002,6590.000%ע'ג'ר

הצפון0.0005,7520.000%עיילבון
הצפון0.00013,3350.000%עין מאהל
הצפון0.0002,0980.000%עין קנייא
הצפון0.0003,1720.000%פסוטה

שבלי - אום אל-
גנם

הצפון0.0006,0530.000%

הצפון0.0007,0610.000%שעב
חיפה0.00013,2470.000%פוריידיס
ירושלים0.0007,6980.000%אבו גוש

תרשים 3א מציג את שיעור הערבים, בסדר יורד, באזורים שבהם ריכוזם 
באוכלוסייה עולה על 20%. 
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שיעור הערבים באזורים בהם הוא גבוה מ 20%

נספח 3: מספר נרצחים ושיעור נרצחים לנפש 
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נספח 4: מדדים המאפיינים את היישובים שבהם מספר הנרצחים 
לנפש גבוה, יישובים מוצגים לפי סדר יורד )קודם יישובים עם שיעור

נרצחים גבוה לנפש(.

יחס תלות ל  
1000 תושבים

אחוז גידול 
האוכלוסייה

מאזן הגירה 
לישוב

שיעור נישאים 
ל-1,000 תושבים 
לא נשואים בני 15 

ומעלה

שיעור מתגרשים 
ל-1,000 תושבים 

נשואים בני 15 ומעלה

27749.84.8 1.7 864 אום אל-פחם
14457.09.6 1.5 755 טירה

10058.36.4 2.5 886 כפר קאסם
11831.710.3- 1.5 966 לוד

2,40130.69.2 0.9 845 רמלה
יפו  )*(
9948.86.3 3.6 1,640 חורה

24341.24.0 1.9 864 באקה אל-גרביה
18058.19.1 1.9 872 טייבה
32454.09.0 3.5 1,338 רהט

שם  הרשות

שיעור 
מובטלים 

מאוכלוסיית 
הייושב

גיל ממוצע של 
מקבלי דמי 
 אבטלה )לא 
כולל חיילים(

שכר ממוצע 
גברים

שכר ממוצע 
נשים

אחוז השכירים 
המשתכרים עד שכר 

מינימום

0.76%386,8604,26059.9אום אל-פחם
0.34%427,9945,92248.6טירה

0.32%407,5935,05250.9כפר קאסם
0.85%418,8186,00339.8לוד

0.88%399,2936,39839.0רמלה
יפו )*(
0.23%347,3334,77950.6חורה

0.59%398,4045,08148.6באקה אל-גרביה
0.57%407,3645,38052.7טייבה
0.50%336,9114,08656.7רהט

)*( הנתונים לעיר יפו אינם מוצגים בנפרד מנתוני העיר תל אביב יפו.

)*( הנתונים לעיר יפו אינם מוצגים בנפרד מנתוני העיר תל אביב יפו.

12טבלה א: מדדים לשנת 2019 המאפיינים את היישובים שבהם מספר הנרצחים לנפש גבוה 

13טבלה ב: מדדים לשנת 2019 המאפיינים את היישובים בהם מספר הנרצחים לנפש גבוה 

  מקור: סקר רשויות מקומיות 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנתונים לעיר לוד מסקר רשויות מקומיות של שנת 2018
  מקור: סקר רשויות מקומיות 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנתונים לעיר לוד מסקר רשויות מקומיות של שנת 2018

12

13
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שם הרשות

הכנסה 
ממוצעת 

לחודש של 
העצמאים 

)ש"ח(

אחוז 
העצמאים 

המשתכרים 
עד מחצית 

השכר 
הממוצע

אחוז זכאים 
לתעודת בגרות 
מבין תלמידי 

כיתות יב

אחוז זכאים 
לתעודת בגרות 

שעמדו בדרישות 
הסף של 

האוניברסיטאות 
מבין תלמידי 

כיתות יב 

אחוז בעלי 
תארים 

מישראל מתוך 
אוכלוסיית בני 

55-35

אחוז סטודנטים 
מתוך אוכלוסיית 

בני 25-20

אום אל-
8,51741.759.444.28.511.8פחם

8,21142.062.549.716.517.3טירה
7,70142.870.753.312.015.2כפר קאסם

8,63944.459.043.910.09.9לוד
9,15140.664.850.19.010.1רמלה
יפו )*(
7,97150.754.541.210.611.8חורה

באקה אל-
גרביה

8,92241.167.755.212.717.1

8,13845.274.360.613.517.9טייבה
10,39938.857.442.77.58.8רהט

שם  הרשות

מספר 
דירות 

למגורים 
לפי מרשם 

מבנים 
ודירות

כלי רכב 
מנועיים 

לנפש

תאונות דרכים 
עם נפגעים 

שיעור ל-1,000 
תושבים

אשכול חברתי 
ב 2017 )מ-1 

עד 10, 1 הנמוך 
ביותר(  

שיעור הצבעה 
בבחירות 

המוניציפליות ב 
2018

שיעור 
הצבעה 

לכנסת ה 24

גמר בניה 
של דירות 

ביחס 
לאוכלוסיית 

היישוב

אום אל-
17,1640.3710.6274.233.10.1301%פחם

6,7940.4730.7465.559.40.4143%טירה
4,8260.4520.5384.181.00.3316%כפר קאסם

23,01268.83%0.8756.456.10.358%לוד
22,1940.3950.8478.365.20.0171%רמלה
יפו )*(
1,3910.1590.0159.869.90.1522%חורה

באקה אל-
גרביה

6,4190.4161.4368.961.00.0501%

9,5600.4140.4365.866.80.2502%טייבה
5,1960.2350.4150.056.60.2842%רהט

)*( הנתונים לעיר יפו אינם מוצגים בנפרד מנתוני העיר תל אביב יפו.

)*( הנתונים לעיר יפו אינם מוצגים בנפרד מנתוני העיר תל אביב יפו.

14טבלה ג: מדדים לשנת 2019 המאפיינים את היישובים שבהם מספר הנרצחים לנפש גבוה 

15טבלה ד: מדדים לשנת 2019 המאפיינים את היישובים בהם מספר הנרצחים לנפש גבוה 

מקור: סקר רשויות מקומיות 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנתונים לעיר לוד מסקר רשויות מקומיות של שנת 2018
מקור: סקר רשויות מקומיות 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנתונים לעיר לוד מסקר רשויות מקומיות של שנת 2018

14

15
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שם  הרשות

אשכול חברתי ב 2017
)מ-1 עד 10, 1 הנמוך 

ביותר(   

2אום אל-פחם
4טירה

3כפר קאסם
4לוד

4רמלה
יפו

1חורה
3באקה אל-גרביה

3טייבה
1רהט

16 מקור: סקר רשויות מקומיות 2019 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

16נספח 5: אשכול חברתי של היישובים שבהם מספר הנרצחים גבוה 

לשיעור  עד  ביותר,  הגבוה  לנפש  הנרצחים  שיעור  מהיישובים שבהם  מסודרים  בטבלה  היישובים 
הנמוך ביותר. מן הנתונים לא ניתן לזהות קשר עקבי בין האשכול החברתי לבין היישובים שבהם 

שיעור הנרצחים גבוה.



הפשיעה בחברה הערבית בישראל 542022

נספח 6: משתנים מסבירים שהוכנסו לרגרסיה

יישוב דרוזי
יחס תלות ל־1000 תושבים

אחוז גידול האוכלוסייה
מאזן הגירה ליישוב

שיעור נישאים ל־1,000 תושבים לא נשואים בני 15 ומעלה
שיעור מתגרשים ל־1,000 תושבים נשואים בני 15 ומעלה

שיעור מובטלים מאוכלוסיית היישוב
גיל ממוצע של מקבלי דמי אבטלה

שכר ממוצע גברים
שכר ממוצע נשים
מספר השכירים

אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום
מספר העצמאים

הכנסה ממוצעת לחודש של העצמאים )ש"ח(
אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע

מדד אי-השוויון שכירים
אחוז תלמידים נושרים

אחוז זכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יב
אחוז זכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות, 

מבין תלמידי כיתות יב
אחוז בעלי תארים מישראל מתוך אוכלוסיית בני 55-35

אחוז סטודנטים מתוך אוכלוסיית בני 25-20
שטח התחלת בנייה )אלפי מ"ר(

שטח גמר בנייה )אלפי מ"ר(
מספר דירות למגורים

לפי מרשם מבנים ודירות
מספר דירות ביחס לאוכלוסיית היישוב

כלי רכב מנועיים לנפש
תאונות דרכים עם נפגעים

שיעור ל־1,000 תושבים
אשכול חברתי ב־2017

)מ־1 עד 10, 1 הנמוך ביותר(
שטח השיפוט בקמ"ר

שיעור הצבעה בבחירות המוניציפליות ב־2018
שיעור הצבעה לכנסת ה־24

גמר בנייה של דירות ביחס לאוכלוסיית היישוב
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