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 תקציר

למדוד את מימדי הפיליסייד בישראל ולתאר את  היו מטרותיוו מחקר תיאורימחקר זה הוא 

איתור  .הסותריםהחסרים ודלות המחקרים שנעשו על התופעה וממצאיהם  זאת לנוכח, ומאפייני

עיקרי . פסקי דין וספרות מקצועית, סריקת עיתונות באמצעותהמקרים ומיפויים נעשה 

במהלכם נפלו , .6.9- 9111השנים  אירועי פיליסייד שהתבצעו בישראל בין 9.6אותרו  :הממצאים

, מהאירועים היו המתת ולדות 12%. בכל שנהממוצע באירועי פיליסייד  6.1היינו  ,קורבנות 611

מצטיירת מגמה של ירידה בהמתת ולדות מאז . נוסף קורבןבהם נפגע אך ורק הוולד ואף לא 

ככל שגיל כי  היינו -שנים והחציון הוא שנתיים  1רבנות הוא ממוצע גיל הקו. הקמת המדינה

של התופעה  הרצחניים מאפייניה. פיליסיידרבידי  פול קורבןיהצאצא קטן יותר כך גדל הסיכוי שי

 %.1 -כ,קורבנות 9.1בכל אירוע נפגעו בממוצע  :באים לידי ביטוי בין היתר במובנים הבאים

מהאירועים נפגע יותר מאדם אחד  66% -ב, היו אירועי פיליסייד בישראל ממעשי הרצח ההמוני

 .שת משמידי המשפחות בישראל היו פיליסיידריםשוכי כל 

בלתי  נמצאו 5%. עבירות אחרותב הואשמו %.1-על רצח ו הואשמומהפיליסיידרים  91%

המתאבדים שיעור המתאבדים בקרב הפיליסיידרים הוא גבוה ביחס לשיעורי . כשירים לעמוד לדין

שיעור הקטינים מבין הפיליסיידרים גבוה . %.9בקרב אוכלוסיות עברייניות אחרות ועומד על 

 .בהשוואה לשיעור הקטינים בעבירות המתה אחרות

 שימוש בחומצה, ובכלל זה הרעלה) 62% -הפקרה : לפי סדר שכיחותן הן שיטות הביצוע

השלכה מגובה , 2% -הטבעה , 2% -ירי , 91%, סכין, 91% -מכות , 61% -חנק , (ושיטה שלא נודעה

 האחרותאירועי הירי הם הקטלניים ביותר בהשוואה לשיטות הביצוע . 1%חשמול ושריפה , 5% -

כוח ושליטה  -ו ואחרי( %.1)השכיח ביותר הוא התועלת  המניע .קורבנות לכל פיליסיידר 6.1 -

 (.5%)וגורמים פסיכופתולוגיים ( 91%)נאמנות , (66%)במשפחה 

רוב הפיליסיידרים הן : אמהות. המחקר הבחין בין פיליסייד בידי האבות ובידי האמהות

אם מתעלמים מהמתת הוולדות  .מהוולדות הומתו בידי אמהותיהם 11%כאשר  (26%) אמהות

 הואשמושיעור האמהות ש. מכלל הפיליסיידרים 16%הרי שיעור האמהות המבצעות הוא אך 

שיטת הביצוע המאפיינת אותן היא הפקרה ואחר כך . 1%.אחרות הוא עבירות בו %.6רצח הוא ב

 9.96 -ממוצע קורבנות למבצע )הרצחניות בקרב האמהות נמוכה בהרבה מזו שבקרב האבות  .חנק

אמהות נוטות יותר מאשר אבות לפעול עם  .אף לא אחת מהן השמידה משפחה, (9.15לעומת 

רוב המכריע של הפיליסיידרים הקטינים היו ה. והן מתאבדות פחות מאשר האבות, שותפים

אמהות נוטות לפגוע  לככל. המניע השכיח של האמהות היה תועלת ואחריו נאמנות. אמהות

נמוך בהרבה שיעור האבות הפיליסיידרים הוא : אבות. בצאצאים צעירים יותר מאשר האבות

כתבי רוב . 55%כדי בהתעלם מהמתת הוולדות שיעור האבות המבצעים עולה ל(. 15%)מהאמהות 

 61% הוגשו נגדעל עבירות אחרות  כתבי אישוםאבות ואילו מבין נגד רצח היו  האישום בגין

שיעור הרצחניות בקרב האבות . סכיןשיטת הביצוע השכיחה היא מכות ואחריה . בלבדמאבות 

. המניע השכיח הוא הכוח והשליטה ואחריו היא התועלת. מזה שבקרב האמהות %.5 -גדול ב

  .מאשר האמהות מעט גדולים יותר בגילשהם אבות נוטים לפגוע בצאצאים 
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 מבוא

ידי דמות -או על, בידי הורה 92ה עד גיל /כרצח ילד Filicide פילסיידמקובל להגדיר  ,ככלל

( במובן צאצא)או רצח כאמור של ילד , (West, 2007) הורה חורג או משמורן מטפלת אחרת כגון

כי -עלויע במיוחד ומדובר בפשע הנתפס כמעשה מז .(Bourget, Grace, & Whitehurst, 2007)גיל  בכל

יובהר כי המושג המתה הינו  .נעשה במסגרת התא המשפחתי האמור להקנות ביטחון לילדיםהוא 

, לפיכך. שתוצאותיו עלולות לגרום למות הילדאו כל אקט שנעשה בידיעה , רצח, במובן של הריגה

 .נכללים בגדר הגדרה זו םאינ, תאונהאו  ילדים שנגרמו בגלל רשלנות הורית מקרי מוות של

 :ביוון העתיקה -לדוגמא , ניתן למצוא לכל אורך ההיסטוריה הפיליסיידעדויות לתופעת 

. על שבגד בהיאסון ה את ילדיה בכדי להעניש את בעל מדיאהבמחזה של אוריפידס רצחה 

. צרתה של אמו - הרקולס הרג את בניו ואחדים מבני אחיו בגלל רוח שיגעון שהכניסה בו הרה

גם אגדות ילדים . (West, 2007) להרוג את ילדיו, רשאי היה הורה על פי החוק, העתיקה יברומ

האם החורגת ניסתה , "שלגיה"לדוגמא ב .לבצעםסיונות יאו לפחות נ מתארות מקרי פיליסייד

" להיפטר"אימם החורגת ניסתה ( הנזל וגרטל" )עמי ותמי"ב, להמיתה באמצעות תפוח מורעל

 .מהם ושכנעה את בעלה לנטוש אותם ביער

מכלל מקרי  6.2%-קורבנות פיליסייד שהיוו כ .2,21-היו כ 91.2-9111ב בין השנים "בארה

נתונים . 5קורבנות פיליסייד של ילדים מתחת לגיל  .12-ב כ"היו בארה ...6בשנת . הרצח במדינה

מהם  %.2-וכ, 92כרבע מכל קורבנות הרצח הם ילדים עד גיל  - גם באנגליהמדווחים דומים 

רצח שיעור ב 1חל גידול של פי , .915 שנתמ. (Koenen & Thompson, 2008)נרצחים בידי הוריהם 

וכעת הוא ממוקם באחד מחמשת המקומות הראשונים בגורמי מוות בקרב ילדים  ב"בארה ילדים

היו קורבנות , מהילדים שמתו מתחת לגיל חמש 51.2%, לדוגמא 1..6ב בשנת "בארה. 91עד גיל 

 .(West, 2007) פיליסייד

המחקרים החלוצים  הוצגו באחד ועיקרםעה הספרות המקצועית מציעה מגוון הסברים לתופ

 :והם (Resnick, 1969)בתחום שנעשה על ידי 

. ההורה רוצח את ילדו מתוך אמונה כי הרצח נעשה לטובת הילד(: גם אלטרואיזם)נאמנות  .9

בקרב הורים אלו נפוצה האמונה כי העולם הוא . כלל ההורה גם מתאבד בעצמו-בדרך

, רצח שנעשה על מנת להקל על סבלו של הילדשהאו . ומוטב והילד לא יחיה בו מקום אכזרי

זוהי הקטגוריה השכיחה  .אמיתית או מדומיינת, ייתכן במצב שלילד יש נכות מסוימת

 .מקרי הפיליסייד בוצעו על רקע זהמ 11%-כ - Resnickבמחקרו של 

 .או רצח הנעשה לא כל מניע ברור, וזיותדל, הזיות, כמו פסיכוזהפסיכופתולוגי מצב נפשי  .6

או כאשר ההורה , הורה שרוצח ילד שמהווה מכשול: רצח ילד שאינו רצוי או ממניע חומרני .1

 (.נישואים עם בן זוג חדש, הונאת כספי ביטוח)מפיק רווח מרציחת הילד 

 ייתכן שבמסגרת התעללות או תסמונת, ההורה הורג את ילדו שלא בכוונה תחילה: תאונה .1

 .מיכנהאוזן

 .במקרה של בגידה או נטישהכגון , נקמה כלפי בן הזוג .5
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 טיפולוגיה

היא טיפולוגיה מהן אחת . ניתן למצוא בספרות מספר גישות לטיפולוגיה של הפיליסיידרים

, (עד יממה לחייו)ניאונטיסייד : ונחלקת בעיקר לשלוש קבוצות, הנובעת מגיל הקורבן

פי הגורם -על טיפולוגיה אחרת נעשית(. 92עד גיל בדרך כלל )ופיליסייד , (עד גיל שנה)אינפנטיסייד 

מוצעת דנן במחקר . על שיטת הביצועהמושתת  ישנה טיפולוגיהו, אמהות או אבות -המבצע 

מחקר אלא גם לאכיפת הלזיהוי המניע נודעת חשיבות לא רק לצרכי . פי המניע-טיפולוגיה על

האחריות הפלילית וקביעת מידת הזדון במעשה שתשפיע על לצורך הגדרת גם  ובכלל זה החוק

נמצא , ..6מאחר ומספר אירועי הפיליסייד בישראל מאז הקמתה אינו עולה על . גובה העונש

מנת להימנע ממצב בו יהיו קטגוריות בהן יכללו מעט -קטגוריות על 5 טיפולוגיה בת לנכון לקבוע

( 1כוח ושליטה במשפחה ( 1תועלת ( 6נאמנות ( 9: הקטגוריות שנקבעו הן .מקרים ביחס לאחרות

 .מניע לא ידוע( 5פסיכופתולוגי 

 נאמנות

כפי  צאצאשם לנגד עיניו את טובתו או רווחתו של ה בצעכאשר המ נעשהפיליסייד מנאמנות 

תוך שהוא מגיע לכלל החלטה שרק מותו יגאל אותו מהקשיים שהוא נתון או , שהוא תופס אותה

רב בגלל  מגורל מר וסבל להצילוהמתת הקורבן נועדה , בחינתו של המשמורןמ. יהיה נתון בהם

לעתים המשמורן תופס את . או מייסורים מתמשכים בהווה או בעתיד, עתיד רע, מצב כלכלי קשה

רעיון שיכול להבשיל עד כדי משנה , העולם כמקום נורא שמוטב למנוע מהצאצא מלחיות בו

 והקורבן היא העומדת מול עיני המשמורן הרואה בהמתת לכאורה טובת. אידיאולוגית סדורה

ניתן לומר כי הפוקוס של המשמורן . ומעשה שחייב להיעשות על ידו ומתוך אחריותו כלפי

ייתכנו מקרים בהם המשמורן רואה . בהחלטתו לבצע את ההמתה היא בקורבן ולא בעצמו

כך גם מתייחדת קטגוריה זו ב. מצבו של הצאצאמבמעשהו גם חסד עם קרובים אחרים הסובלים 

 .מכל השאר

. מקרים בהם ההמתה נעשית מתוך רחמים לצאצא בעל לקות קשה נכלליםבקטגוריה זו 

המשמורן המבצע את ההמתה נמצא בתחושה סובייקטיבית שקצרה ידו מלהושיע את הצאצא 

 ההחלטה לבצע את ההמתה מתקבלת בתהליך. או שבכלל אין דרך להושיעו, או החולה הנכה

אך לעתים היא תלוית סיטואציה ויכולה להתקבל , שיכול להימשך שבועות רבים ואף חודשים

עד כדי , אחריות על המעשההמשמורן בדרך כלל ייקח במקרים אלו . ספונטנית על אתר

קטגוריה  .בכל צורה שהיא ובכדי לחסוך מהסובבים עד כמה שניתן את הצורך לטפל ב, התאבדות

. יכולה להיות רצחנית במיוחד עד כדי השמדת משפחה שלמה, רואיסטיתזו הנראית לכאורה אלט

ללא שותפים ובדרך כלל בלי , מתוך נאמנות לקורבן פועל לבדו משמורן המבצע המתה, ככלל

ולעתים הוא  ,ללא עבר פלילי או אורח חיים מופקר, אדם נורמטיביככלל מדובר ב. ידיעת אחרים

 .חברתי מוערך ססטאטו אף בעל

הנראה התגובה החברתית להמתות מתוך נאמנות תלויה באחריתו של הפיליסיידר ונעה ככל 

עד לגילויי הבנה והשלמה עם המעשה תוך התייחסות למבצע , נטול זדון בין הגדרת המעשה כטרוף

תגובה זו גם תחלחל למסדרונות רשויות האכיפה ובתי . כאל סוג של קורבן של נסיבות חייו

 .ותגרום להתייחסות לקולא מצידן - חנינותוגם למחלקת ה, המשפט
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 תועלת

, למען עצמו -מתוך אינטרסים עצמיים בקטגוריה זו פועל המשמורן בעיקר בניגוד לנאנמנות 

כאבן נגף שיש , הקורבן נתפס בעיני המשמורן כמכשול. לרווחתו או לבטחונו האישי, לטובתו

או שהוא משמש כקרדום לחפור בו בכדי להשיג , כגורם העלול לסכנו פיזית או מעמדית, להסירו

יתן להציב את התועלות על פני נ. תועלות אינסטרומנטיליות שונות ובכלל זה גירוי וסיפוק מיני

התועלת ממוקמת כאשר בצד אחד של הרצף , המורכב מדרגות הזדון שבמעשה רצף

מנצלת , בטאת בהתנהגות פוגעניתתומ ורשעותהנעשית מתוך זדון , האינטסטרומנטלית הצרופה

או הפרעה , ליקוי יסודי בשיפוט המוסרי של הפיליסיידרהבאה ככלל מ, ומתמשכת בקורבן

בצידו האחר של הרצף נמצאת . או ליקוי שכלי משמעותי, ותית אנטי סוציאלית חמורהאישי

 שעצם קיומו של הצאצא בעטיוהפיליסיידר אליו נקלע מצוקה חמורה הבאה בעקבות התועלת 

המתוארים  על הרצף האמור ניתן למקם את המצבים. איום על חיי הפיליסיידרסוג של מהווה 

 .9איור ב

 

 
 פי מימד הזדון-רצף התועלות על. 1איור 

 

 :עד לפשעאו  אובייקט לניצול השתקת .א

או להתנקם בו , שימש כאובייקט לניצול מיני וחיסולו נועד למנוע גילוי המעשים צאצאה

ככלל מדובר במשפחה גרעינית רוויה . על סרובו לציית לפוגע שבדרך כלל הוא האב

בקטגוריה זו ניתן להכיל גם  .הקורבן היחיד בה לא היהבאלימות וקורבן הפיליסייד 

 .תוך המשפחה וחיסולו נועד להשתיקוהיה עד למעשה פשע בכלל או פשע בשצאצא 

 :כספי השגת רווח .ב

 .המתת הצאצא תביא במישרין או בעקיפין רווח כספי למבצע כגון קבלת כספי ביטוח

הפקת הרווח . כאשר הקורבן היה מבוטח יכולה להיותהפקת הרווח במישרין מהמעשה 

ובמקום הלא הצאצא היה עם המבוטח נשוא הפשע בזמן  יכולה להיות כאשרבעקיפין 

 .נכון

 :הסרת נטל או הפרעה .ג

או שהוא עלול להפריע , קריירה, זוגיות חדשה: הקורבן נתפס כנטל כלכלי או חברתי כגון

. או שהקורבן מפריע למשמורן בשגרת יומו ,בהתערות בסביבה החברתית של הפיליסיידר

 .הפנאי שלוכך למשל תינוק המרבה לבכות ומפריע למשמורן בעיסוקיו או בבילוי שעות 

 :חטא דתי או מוסריאו הסתרת תיקון  .ד

של המעורבים או תרבותם הלידה באה כתוצאה ממערכת יחסים אסורה על פי דתם 

הרתה נשואה  אישהמערכת יחסים כאשר מאו , למשל ילד הנולד מגילוי עריות -במעשה 

השתקת 
אובייקט 
 ולניצול א
 עד לפשע

9 

השגת 
 רווח כספי

6 

הסרת נטל 
 או הפרעה

 

1 

או תיקון 
הסתרת 

חטא דתי 
 או מוסרי

1 

 איון סיכון

5 



9 
 

או  תתקן במידה רבה את החטא שנעשהכסוג של טמא והמתתו הילד ובכך נחשב  ,לאחר

 .תסתיר אותו לבל יוודע המעשה

 :סיכוןאיון  .ה

צעירה היולדת כתוצאה ממערכת למשל . סיכון פיזי לאמוהווה מהצאצא קיומו של 

יחסים הנתפסת בתרבויות מסוימות כפוגעת בכבוד המשפחה עד כדי כך שקמה חובה 

חיסולה להמתת הוולד נעשית במטרה להציל את היולדת מגילוי העניין ו. להמיתה

או אישה , לא נשואה היולדת צאצא בחברות מסורתיות מסוימות צעירה או. ודאיהו

היוודע דבר הלידה עלול . נשואה היולדת כאשר בעלה נמצא במאסר ממושך וכיוצא באלה

לעתים בסיוע של קרוב  -את הולד  ממיתהלהביא בוודאות למותה של האם ועל כן היא 

 ובכך אוין הסיכון -תא של הקורבן גם הסב שהיא -אחר הרוצה בטובתה כמו אמה 

 .החרפה הוסרהו

הרי מאפייני , בקטגוריה זו ותבגלל השונות הרבה המתקיימת בין התועלות השונות הנכלל

 מיכגון  -את ההמתה  לבדומשמורן המבצע  - משנהולמשתנים בהתאמה מסוג אחד  פיליסיידרה

ומשמורן המבצע את הפשע יחד עם , להפיק ממותו רווח כספי ןמינית את הקורבן או מתכוושניצל 

או  -קטין בעצמו  הוא שהפילסיידר כך ייתכן. שלו בכדי להסיר חרפה כלשהי קרובים אחרים

ומשמורן שהוא עבריין , הבמידה רבה כקורבן של נסיבות חייגם היא  הנחשבת, במקרה זה קטינה

 .מפריע לו בדרך כלשהי - בדרך כלל של בת זוגו -שהצאצא  חסר מעצורים

בדרך כלל בקטגוריה זו התוקף לא יפגע בעצמו ואם יהיו נסיונות אובדניים הם יהיו לרוב 

במרבית המקרים יעשה הפיליסיידר כל מאמץ שלאל ידו . אינסטרומנטליים ולא תכליתיים

 ידי-על למשל - פיליסיידהביאוהו לבצע את המעשיהם להסתיר את הפשע ולהאשים אחרים ש

 .הריונו נבע מאינוסטענה כי 

 במשפחה כוח ושליטה

. עי פיליסיידוכוח ושליטה במשפחה הוא מניע שכיח מאד לאלימות במשפחה ובכלל זה לאיר

מבחינתו . בפרט לקורבןובכל הנוגע  ,בבסיסו שאיפת המשמורן להשיג כוח ושליטה במשפחה בכלל

לחינוכו  לרבות בכל הקשור לקורבןיקר בע" אני המרכז, אני החשוב, אני קובע"והלך רוחו הוא 

או , הרווחה גורמיידי -משמורן החושש שהצאצא יילקח מחזקתו עללמשל כך . ולהיכן יגדל

/ נקמה בבןמשמורן הנמצא בסכסוכים קשים עם בני משפחה אחרים והפילסייד מהווה מבחינתו 

מן המקרים ההתייחסות בחלק גדול  .שונותובדמויות משמעותיות , אחריםבבני משפחה , זוגהבת 

והוא רשאי לעשות בו , של הפיליסיידר אל קורבנו היא כאל כלי או סוג של חפץ הנמצא בבעלותו

. במקרים רבים לוקה פיליסידר זה בקהות חושים בכל הנוגע לקורבנותו וסבלו של הצאצא. כרצונו

לה מכל ויכאיב /לו תחושת הפיליסיידר שהוא פוגע בדבר היקר -בת הזוג /ככל שמדובר בנקמה בבן

אם ". הכל או לא כלום"ידועים מקרים של פיליסיידרים המונעים מדעה מוגמרת של . לו בהתאם

בת הזוג /הוא ובן -אזי ימותו כולם , הפיליסיידר אינו משיג את מבוקשו במשפחתו הגרעינית

ר הרציחות שיעור האובדנות בקרב פיליסיידרים בקטגוריה זו הוא גבוה וכן גם שיעו. והצאצאים

יקח אחריות משפטית על המונע מכוח ושליטה במשפחה פיליסיידר אם בדרך כלל . ההמוניות

היינו . או גם ברשויות, בו ביקש לנקום אדםינסה לתלות את האשם המוסרי ב הוא, המעשה

 .אלמלא התנהגותם הוא לא היה מגיע למצב שהגיע ומבצע את מה שעשה, לשיטתו
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פועל גם מתוך סוג של חוסר זהות בקטגוריה זו בהם הפיליסיידר על מקרים  וחוקרים דיווח

ידי ביצוע -לפרסום גם עהכרה ולהשיג חותר הוא ומתוך כך , עצמית או דימוי עצמי נמוך במיוחד

 .מעשה קיצוני במיוחד

 פסיכופתולוגי

ית המבצעים מרב, בניגוד לדעה הרווחת בקרב הציבור המזדעזע מכל דיווח על אירוע פיליסייד

. מחלת נפשבעטיה של אינם חולי נפש ואת המעשה הם אינם מבצעים כתוצאה ממצב פסיכוטי או 

לכן רוב רובם של הפיליסיידרים נושאים באחריות פלילית למעשיהם ורובם המכריע גם מסוגל 

במחקר זה נעשתה אבחנה ברורה בין מי שנמצא שאינו אחראי למעשיו בגלל . וכשיר לעמוד לדין

היינו היה , צבו הנפשי בעת ביצוע העבירה ומי שנמצא אך בלתי כשיר לעמוד לדין בעת משפטומ

 .אחראי למעשיו

עם זאת ייתכנו מצבים פסיכופתולוגיים אשר אינם מאיינים את האחריות הפלילית או את 

 ,אך גורמים להפחתה משמעותית באחריות הפלילית של הפיליסיידר ,הכשירות לעמוד לדין

כך למשל מצב של דיכאון לאחר לידה המאופיין בשינויים . ולהקלה דרסטית בהפללתו ובעונשו

, עייפות מתמשכת, בעיות שינה, בירידה בתאבון ועקב כך ירידה במשקל, ניכרים במצב הרוח

כמו כן  .עצבות רבה וחרדות, בכי מתמשך, מחשבות אובדניות ותחושות של דימוי עצמי נמוך

 Munchausen Syndrome-מינכהאוזן באמצעות מורֶשה פרעה הידועה כתסמונת מוכרת בספרות ה

by Proxy .ב- DSM-5  נקראת הפרעת ִהְתַחלּות  תסמונת מינכהאוזן באמצעות מורשה 6.91משנת

בשמה הקודם הפרעת ִהְתַחלּות  -( Factitious Disorder Imposed on Another)המיושמת על הזולת 

מדובר בגרימה מכוונת של פציעה או מחלה לזולת (. Factitious Disorder by Proxy)ידי מורשה -על

אין . כאשר אין להתנהגות הזו הסבר פסיכופתולוגי אחר, המבוצעת בהונאה בשני מקרים ומעלה

לעתים . כאן המקום להכביר במילים ולהסביר כי לא כל התנהגות סוטה מבטאת בהכרח פתולוגיה

לגופו של עניין נבהיר כי הפרעת הִהְתַחלּות המיושמת על הזולת . קרובות היא מבטאת אך רוע

. או את הכשירות המשפטית לעמוד לדין ,אינה מאיינת את האחריות הפליליתו, אינה מחלת נפש

יהם אחלק ניכר של הלוקים בהפרעת התחלות המיושמת על הזולת הם משמורנים הפוגעים בצאצ

 .במותםגם סתיים יכול להש באופן

מנת להימנע מקבוצות סטטיסיטיות קטנות מאד ביחס לסך כל אירועי הפליסייד וביחס -על

לקטגוריות האחרות נמצא לנכון להכיל תחת קבוצה זו גם את הפיליסיידרים הלוקים בפיגור 

 בדרך כללהם  -מדובר בקבוצה קטנה ביותר וכל עוד דרגת הפיגור היא בינונית ומעלה . שכלי

 .יליתנושאים באחריות פל

 לא ידועמניע 

פי  על. ללא מניע ידועהראשונה היא פיליסייד שנעשה . משנה קבוצות שתיזו נכללו  בקטגוריה

 ניתן למצואעל כן , המשפט הישראלי אין חובה להוכיח את המניע אלא רק את הכוונה הפלילית

 ינו ידועבהם המניע אבחלק מן המקרים . ידי רשויות האכיפה-מקרים בהם המניע לא צוין על

, נוטים להכחיש את המעשה אלו .טוענים הפיליסיידרים שהם לקו באמנזיה בעת ביצוע הפיליסייד

ראוי  .ונוטים להפגין התנהגות פסיכוטית ולהעמיד פנים שהם לא אשמים במעשה בגלל חולי נפשי

למרות שכאמור  - לא ידוע גורם פסיכופתולוגיהמניע הככל הנראה אין בבסיס  להבהיר כי

ובכך חלוק מחקר זה עם דעתו של  מקרים רבים המבצעים מנסים לשוות לו מראה שכזהב

(Resnick, 1969) לדעת כותב שורות אלו . שנטה לחשוב כי מניע לא ידוע נעוץ בגורם פסיכופתולוגי
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הפסיכופתולוגי טעון בסיס אלא המניע המניע הפסיכופתולוגי אינו ברירת המחדל של המניעים 

 .פוזיטיבי משל עצמו

שהרי הפיליסיידרים , של נאמנות אין מוטיב המניע שאינו ידוע כן סביר להניח כי בבסיס-כמו

המונעים מתוך נאמנות מצהירים על המניע שלהם או ניכר מנסיבות המקרה שהנאמנות הייתה 

קטגוריה זו עומדים מניעים של  החוסים תחת נראה כי מאחורי המקריםלפיכך . המניע להמתה

 .כוח ושליטה ותועלת

 בררהנכללת בקטגוריה זו היא אירועי פיליסייד אשר לא ניתן היה להקבוצה השנייה 

. מה היה המניע לפיליסייד -שעיקרם כאמור הם העיתונים  -מהמקורות שעמדו לרשות מחקר זה 

תחת קטגוריה זו בלית ברירה ו למרבה הצער מדובר בשיעור לא מבוטל של אירועים אשר סווג

 .ובעטיו של אילוץ זה

 

מתברר ברם ספציפי כלשהו ניתן לזהות מניע רבים במקרים לסיכום הטיפולוגיה ראוי לציין כי 

כך למשל פיליסיידר המשמיד . במניע אחד צרוף אלא בתמהיל של מניעיםבהכרח כי אין מדובר 

פתרון הבעיה יהיה  - היינו, של כוח ושליטהאת משפחתו מתוך נאמנות יכול להתלוות גם מניע 

כן על החוקר להתמקד במניע העיקרי בכל -על. ה/בת הזוג הציע/משל בדרך שבןבדרכו שלו ולא ל

של  בשתי קטגוריותאיד מסוים על מנת להימנע מספירת מקרה  -הנוגע לסיווג הסטטיסטי 

 .מניעים

 

 פי המקורות הקיימים בישראל-היקף התופעה על

יתן לומר כי המחקר על הפיליסייד בישראל הוא מצומצם ביותר וניתן להפיק ממנו אך ככלל נ

ים הכולל, שיפוטרו להלןמקורות חשובים  חמישהלמעשה נמצאו . מידע חלקי על מימדי התופעה

 :נתונים על התופעה כמפורט להלן

 בירושליםשל שפון מהאוניברסיטה העברית ( תיזה)עבודת המאסטר 

הסטריאוטיפיזציה של אימהות ואבות הממיתים את ילדיהם ואת התגובה  ללצורך מחקרה ע

שו בישראל מקרי פיליסייד שהתרח עשר-שישה( 1..6) בדקה דפנה שפון, החברתית למקרים אלו

 .9..9112-6בין השנים 

כן אין להפיק ממנו -על. מחקרה לא התיימר להסיק היסקים על מימדי הפיליסייד בישראל

 1המקרים שבדקה שפון התבצעו במהלך , ראשית: ופעה מהטעמים הבאיםמידע על היקף הת

ולעומת זאת הוא אינו  1מחקרה כולל גם מקרה אחד של רצח ילדים בגירים, שנית. שנים בלבד

פי הגדרתי -על המהויםהמקרים שבדקה שפון  95-לפיכך אם נתייחס ל. 91112כולל אירוע משנת 

מקרים האבות היו האחראים העיקריים  .-עלה כי בהרי ניתוח ממצאיה מ, אירוע פילסייד

 5ולכאורה מתבצעים בישראל על פי נתונים אלה מדי שנה בממוצע , 4אמהות 2לעומת  3להמתה

 .מקרים

                                                           
1
 .69-62-19מוסא דמרי ממזרח ירושלים שירה בשלוש בנותיו בנות  
2
 .בצפת 9111שהמיתה את בנה עמיאל בשנת יוכבד פלדמן  
3

גד כרמי , 9111מוחמד חטיב בשנת , 9111אמנון כהן בשנת , 9111ארז טבעוני בשנת , 9111יעקב קנטור בשנת  
 ....6ואורי טקוירא בשנת  ...6דניס אייזן בשנת , 9111בשנת 

4
פיליפינית , ...6מירב אדרי בשנת , ...6אח בשנת 'עוואד נג, ...6לילך הרץ בשנת , 9111טניה דרבקין בשנת  
 ....6ווופא תפאל בשנת , 9..6וופא מחמיד בשנת , ...6עולה מרוסיה בשנת , ...6בשנת 
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 דוח הכנסת

המתבסס על נתונים שהתקבלו ממשטרת , (2..6)מרכז המחקר והמידע  -על פי דוח הכנסת 

מקרים של גרימת מוות של ילדים בידי קרובי  92התבצעו  2..1-6..6בין השנים , ישראל

ניתוח . מניע ותוצאות המשפט, שיטת ביצוע, מין הנפגע: הדוח אינו מפרט פרטים כגון. משפחתם

מקרים על ידי  6, ידי האם-על 2, ידי האב-מקרים נעשו על .המקרים המצוינים בדוח מעלה כי 

 .6ידי סב ואם-ואחד על, 5ידי אב ואם-אחד על, ידי סב-ומקרה אחד התבצע על, אח

שנים אך חלקם מעורר קושי מסוים כי הם  5הנתונים בדוח מתייחסים לכאורה למשך זמן של 

מקרה בו ( 9: כפי שהוגדר בעבודה זו דכוללים את המקרים הבאים שאינם בגדר אירועי פיליסיי

 שני( 1. 8בןשל הקור אחיושני מקרים בהם הרוצח היה ( 6. 7הילדים אומנם נפגעו אך לא נספו

מקרה אחד בו קיים ספק אם התינוק אכן ( 1. 9מקרים שלא נמצא עליהם דיווח בעיתונות היומית

ישראל -הנתונים מתבססים על מכתב שנשלח לכנסת ממשטרת, זאת ועוד. 10ידי אמו-הומת על

לפיכך הם אינם יכולים לכלול שני אירועי פילסייד שהתבצעו בהמשך אותה  2..69.1.6ביום 

 12השנים שנסקרו במסמך 5אירועי פיליסייד אשר התבצעו במהלך  2והם אינם כוללים ; 11שנה

 5אירועי פיליסייד כאשר  99מכאן עולה כי בפועל דוח הכנסת מציין אך . ולא נמצא הסבר לכך

ולכאורה מתבצעים בישראל על פי נתונים אלה , ידי הסב-על 6-ידי האם ו-על 1, 13ידי האב-נעשו על

 .אירועי פיליסייד 6וצע מדי שנה בממ

 "דוח וינטר"

 .1-6.9..6השנים שבין  2-התבצעו ב (.6.9, מדינת ישראל)פי דוח הוודעה הבין משרדית -על

ידי אחד ההורים -רובם נרצחו על; 1 - .רוב הילדים היו בגילאי כאשר , מקרי פיליסייד בישראל 12

 .או בבית אחד ההורים ,או שניהם בביתם

ולא  -המועצה הלאומית לשלום הילד  -ידי ארגון שאינו ממשלתי -הנתונים נמסרו לוועדה על

הוועדה לא ציינה התפלגויות אחרות . ישראל כפי שמצופה שתעשה ועדה בין משרדית-ממשטרת

אירועי  61באותן שנים  אותרולעומת נתונים אלו . בקשר לאותם נתונים ולא את פירוט המקרים

                                                           
5

שהיה בן זוגה של אמו של התינוק אילי ( .1)בטירת הכרמל בו נרקומן מוכר  2..69.9.6מדובר באירוע מיום  
ר לעיון בדוח הכנסת מצוין כי התיק הועב. אטיאס בן השנה וחצי המית את הילד באמצעות השקאתו בסם מתדון

 .במחקר שלי החשוד נחשב כמבצע בלבדי. לא מצאתי כיצד הסתיים ההליך. הפרקליטות
6
 .92' ראה הערת שוליים מס 
7
 .והם נפגעו אך לא נספו 2..6בספטמבר  .6-ים שהשליך את שני ילדיו ב-אלכס קוזניצוב מבת 
8
 .2..6יולי  96-במחוז ירושלים ב 99והריגת קטין בן , 5..2.6..1במחוז הדרומי ביום  92רצח קטין בן  
אב שהרג את בנו בן , א"במחוז ת 5..2.6..1. השנתייםאב שגרם למות ילדו בן , במחוז ירושלים 5..1.6..6 9

את בן אם חורגת שרצחה  -במחוז דרום  5..2.6..1ראוי לציין כי האירוע שבדוח צוין שהתרחש ביום  .החודשיים
יש . 1והקורבן באסם אלטורי היה בן  2..9.99.6הוא כנראה שגוי ומדובר באירוע שהתבצע ביום  -בן השלוש  צרתה

 .פרטים על מקרים אלו לא נענתהבבקשה לקבל , 2.6.92לציין כי פנייה למרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום 
10

האם הייתה עובדת זרה ממולדובה . 2..6....9מדובר באירוע שצוין בדוח שהתקיים במחוז ירושלים בתאריך  
שלדבריה ילדה בסתר בירושלים תינוק מת והיא הניחהו בתיקה והסתובבה כך במשך יומיים וזרקהו לאשפה ( 16)

היא . ור מספר ימים פנתה בעצמה למשטרה במרחב דן ודיווחה על הענייןכעב. בסמוך למגוריה בקטמונים בירושלים
תקופת מעצרה עד  -ימי מאסר  2-הועמדה לדין בגין העלמת לידה בבית משפט השלום בירושלים ונדונה ל, נעצרה

 .טענתה כי הילד נולד מת לא הופרכה מעולם לפיכך מקרה זה לא נכלל בעבודה זו. למשפטה
11
 .2..99.6..6 -גלית אמזלג ב -ו 2..6..91.9 -מייקל פישר ב 
12

 1...1.9 -ם עם חבלות קשות בראש ולמחרת ב"חודשים הובא לרמב 1אם חד הורית מקרית אתא שבנה בן ( 9 
 5..92.9.6 -צעירה פלונית מהנגב שב( 1. המיתה את תינוקה שאך נולד 1...1.9 -קטינה נזקקת מחדרה שב( 6. מת

, 2..96.6.6תינוקת שנמצאה נטושה באור יהודה בתאריך ( 1. שנות מאסר . -טה על כך להרגה את תינוקה שנולד ונשפ
 6-שנים בפועל ו 2-ונדון ל 2..1.6..9ישראל ולס שהרג את בנו בתאריך ( 5. הועברה לבית החולים שיבא ושם מתה

ופצע  5 -את בתו בת ה, נשותיו 6תאונת דרכים והרג את  ...6נאיף אבו סרחאן מירושלים שביים בשנת ( 2. ת"מע
 (.25ראה גם בהערה )שנה  .6מאסרי עולם ועוד  1-קשה בת אחרת ונדון ל

13
ובן זוגה של , ...1.. -בבאביה גססה , 2....61 -סיסאי סמאי ב, 2..62.2 -שרון כהן ב, 1..61.96 -לליק לוי ב 

 .5שהוזכר בהערה  2..19.9 -האם מטירת הכרמל ב
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המקרים עליהם מדברת  12-ייתכן ו. ילדים 11בהם נקטלו , 12ולא , 9נספח פילסייד כמפורט ב

ים נובע מכך שהוועדה כללה הילד 1כאשר הפער של , הוועדה הם מניין הנספים ולא מניין המקרים

 ייתכן וישנם, לא זו אף זו. גם רצח ילדים בידי קרובי משפחה כגון אחאים שאינם משמורנים

מקרים אשר לא דווחו כלל בתקשורת ולא אותרו במחקר זה אך נודעו למועצה לשלום הילד אשר 

מקרי  2צעים פי דוח וינטר מתב-לכאורה ניתן לקבוע כי על. סיפקה כאמור הנתונים לוועדה

 .אך בשל מיעוט הנתונים כאמור יש לסייג ממצא זה, פיליסייד בישראל מדי שנה

 הספר רצח ילדים בידי הוריהם

ככל הנראה הסקירה המקיפה על הפיליסייד בישראל ניתנה בספרה של לימור עציוני שאיתרה 

, 6.91 - .915מקרים של רצח ילדים בידי הוריהם שהתבצעו בישראל בין השנים  .5לדבריה 

להלן עיקרי (. ..1' עמ :6.92, עציוני)אבות המיתו את צאצאיהם  62-אמהות ו 61מתוכם 

 :מסקנותיה

 ידי אחד מהוריו-הצאצא קטן יותר כך גדל הסיכוי שירצח עלגיל ככל ש. 

  מאשר האבותאמהות נוטות לרצוח את ילדיהן בגילאים צעירים יותר. 

  הכאה וטלטול, אקדח, סכין: יותר כגוןאבות נוטים להשתמש באמצעים אלימים. 

 סכין וזריקה, הטבעה, אמהות נוטות להשתמש יותר בחניקה. 

 הנעדרות מוכנות הורית , רווקות, ידי אמהות צעירות מאד-ניאונטיסייד מתבצע בעיקר על

 .ומסתירות לרוב את הריונן

המתפלגים , על ידהשאותרו  .5-ככל הנראה מתוך ה, מקרים .1עציוני מציינת כי בדקה לעומק 

ושיטת ביצוע לא , מין הרוצח, להוציא משתנים כגון גיל הקורבן. אבות רוצחים .6-אמהות ו .9-ל

מקרים שבדקה  .1מקרים מתוך אותם  1. הומצאו התפלגויות לפי משתנים נוספים כגון מניע

ה ניסיון מקרה אחד הי; 1214,.91,65,1הם רציחות של צאצאים בגירים בגילאים , עציוני לעומק

היה נכון יותר , ומקרה אחד אשר נכלל תחת הקטגוריה אמהות רוצחות 15לרצח וכלל לא רצח

המקרים ומדוע  .5לא ברור כיצד אותרו אותם , יתרה מזאת. 16להכלילו תחת קטגוריה אחרת

מכאן . 6נספח אירועי פיליסייד כמפורט  965התבצעו  6.91-.915שהרי בין השנים , דווקא הם

הסיקה עציוני  וממנו ,הוא מסופק מאד, אם ניתן להגדירו כמדגם, התוקף החיצוני של מדגם זה

עומת ל 62 -גם אם במספר קטן , כי רבה כמות האבות הרוצחים מהאימהות הרוצחותככל הנראה 

שנים כמפורט בממצאי  .5הלך אותן כפי שמשתקפת מאירועי הפיליסייד שהיו במ ,המציאות. 61

מסקנה בעייתית אחרת אליה הגיעה עציוני היא לגבי ההבדל בשיטת . שונה לחלוטין -מחקר זה 

לדבריה גברים נוטים להשתמש באמצעים אלימים יותר מאשר . הביצוע בין אבות ואמהות

במו ידיה , י באקדח לעבר ילד הוא אלים יותר מהטבעת ילד רך בשנים באמבטיההאם יר. אמהות

                                                           
14
 .עליזה הלמן ורומן פרילוצקי, ילנה אברמקו, זכי אליהו 
15
 .יהודה סנדרוביץ 
16

בקטגוריה של  -מארי פיזם  -עציוני הכלילה את אמה של רוז . 2..6מדובר ברצח של הילדה רוז פיזם בשנת  
. מהבחינה המשפטית לכאורה אכן כך היה אולם מהבחינה המחקרית מתעורר קושי בהכללה זו. אמהות רוצחות

מנת להימנע מספירת -על. ל הקורבןשהיה בן הזוג של מארי ומשמורן ש, (רוני רון)ידי הסבא -הרצח בפועל בוצע על
יש להחליט על הקטגוריה הנכונה ביותר לכל מקרה והיא במקרה זה לפי , אירוע פיליסייד אחד בשתי קטגוריות

כן משמורן שהיה -על -עציוני בדקה אך ורק מקרים של רצח ילדים בידי הוריהם . שהוא רוני רון -המבצע העיקרי 
ומכאן ככל הנראה היא החליטה למנות את הרצח הזה התחת , א נמנה על ידהאו בן זוג של אחד הורים ל, סבא

מקרה זה רק מחזק את התפיסה כי במקרי פיליסייד יש להכליל גם רוצחים אינם . הקטגוריה של אמהות רוצחות
 .הורים ביולוגיים כפי שהוסבר בפרק ההגדרות
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מעוררת מחלוקת ההבחנה  לפיכך? תוך שהילד מנסה בשארית כוחותיו להתנגד ולנשום, של אמו

 .ידי האבות והאמהות בשיטת הביצוע-בעוצמת האלימות שננקטה על שניסתה לעשות עציוני

 דשנתון המועצה הלאומית לשלום היל

ילדים "מתפרסם השנתון של המועצה הלאומית לשלום הילד , כמדי שנה בשנים האחרונות

השנים  91במרוצת , פי נתוני המועצה-על. 17ובו גם נתונים על פיליסייד בישראל" .6.9בישראל 

ידי אחאים או קרובים -ילדים נספו על 5 -ו, ידי הורה או סב-ילדים על 21נספו  6.92-ו 1..6שבין 

באשר לגיל הקורבנות נמצא כי קבוצת הגיל (. ידי קרוב משחה אחר-על 1-ידי אח ו-על 6)אחרים 

, בנות 11בנים נספו לעומת  15כן נמצא כי -כמו(.  מקרים 91)הפגיעה ביותר היא תינוקות עד שנה 

שיטת הביצוע הנפוצה . .6לעומת  .1 -ומספר האבות הפוגעים גבוה בהרבה ממספר האמהות 

 .מקרים 92 -מכות ביותר הייתה 

השנים הנסקרות בשנתון  91-כי ב 1נספח נמצא במחקר דנן כמפורט ב, לעומת נתונים אלו

קורבנות  56מתוכם , (נפצעו 5-נספו ו 55)אדם -בני .2במהלכם נפגעו , אירועי פיליסייד .1התבצעו 

חקר זה למניין מכאן כי הפער בין נתוני השנתון ומ. קורבנות אחרים כגון בת זוג 2 -פיליסייד ו

בכפוף להבדלים  -באשר לגיל הקורבנות . 56לעומת  21 -קרובנות הפיליסייד הוא משמעותי 

קיימת הלימה במידה רבה בין נתוני , בנתוני הקורבנות בין נתוני המועצה ובין מחקר זה כאמור

לפי  92) 5-1אחריה קבוצת הגיל , (מקרים 91)קבוצת הגיל הנפגעת ביותר היא עד שנה . הגיל

באשר לזהות הפוגע ניכרים (. .9לפי המועצה לעומת  92) 1-1ואחריה , (96המועצה לעומת 

לפי המועצה מניין האבות . ההבדלים משמעותיים בין ממצאי המועצה ובין ממצאי מחקר זה

גם לגבי שיטת . אמהות במחקר זה .9 -אבות ו 92לעומת , .6והאמהות הוא  .1הרוצחים הוא 

(. 2)ואחר כך נשק חם ( 92)לפי המועצה השיטה הנפוצה ביותר היא מכות . הבדליםהביצוע ניכרים 

המקרים שבנתוני  21פי -על. בכל קטגוריה 2 -לפי מחקר זה מכות וחנק הם השיטות רווחות 

 .1.5המועצה המהוים אירוע פיליסייד עולה כי ממוצע השנתי של הילדים הנספים הוא 

 

 ל"פי חמשת המקורות הנ-עללסיכום היקף התופעה בישראל 

 :הנתונים המופיעים במקורות שנסקרו לעיל לוקים בחסר בעיקר מהטעמים הבאים

אין אפשרות לבצע מעקב על המקרים שנבדקו בגלל העדר , להוציא המחקר של שפון .א

ידם בעיתונות ובפסקי -ובגלל שלא ניתן לאתר מספר מקרים שדווחו על, פרטים עליהם

 .הדין הישראליים

רצח ילדים : ונים כוללים מקרים שאינם נכללים בהגדרות המקובלות לפיליסייד כגוןהנת .ב

ומקרים בהם הילדים נפגעו אך לא , 92קורבנות שהם ילדים מעל גיל , ידי אחאים-על

 .נספו

בחלק מהמקורות לא נמנו אירועי פיליסייד שהתבצעו במהלך השנים עליהם מתייחס  .ג

 .המקור

                                                           
17

לקבל  6.69.2..9פנייתי למועצה מיום . מרשתתלמרבה הצער הדוח אינו נמצא בספריות הזמינות לי ואף לא ב 
תיקים פליליים בגין עבירות נגד חיי " 91.96לוח  -לוחות סטטיסטיים  6קיבלתי . 69.6.6.92עותק מהדוח נענתה וביום 

-כאשר המקור הוא משטרת, "2-6.92..6לפי סוג עבירה לשנים , אדם שנעשו בילדים במשפחה ומחוץ למשפחה
ידי גורמים -וכולל תיקים של ילדים שנפגעו על( 6.92, 6.95, .6.9, 2..6)שנים  1-חס אך ורק ללוח זה מתיי. ישראל

, הריגה, מספר מקרי מוות של ילדים עקב רצח" 91.91הלוח השני הוא . שמחוץ למשפחה ובכלל זה הפרות סדר וטרור
כאשר ; "2-6.92..6לשנים , פגיעהמין זהות התוקף ואופן ה, לפי גיל, גרימת מוות ברשלנות והזנחה בתוך המשפחה

 .המקור לנתונים הוא המרכז למחקר ופיתוח של המועצה
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כיצד הסתיימו , שיטת ביצוע, מגדר, התפלגוית לפי משתני גילהמקורות אינם מציינים  .ד

 .ב"ההליכים נגד התוקף וכיו

ידי המקורות הוא נמוך מאד בגלל שיטה לקויה -התוקף החיצוני של המדגמים שנעשו על .ה

 .מבחינה מתודולוגית

 

 השוואה בין המקורות -הערכת היקף התופעה . 1טבלה 

 המועצה עציוני דוח וינטר הכנסתדוח  שפון 

 1-6.92..6 6.91-.915 .1-6.9..6 2..1-1/6..6 9..9112-6 התקופה הנבדקת
משך התקופה אליו 

 91 .5 2 4/11 1 (בשנים)

 - .5 12 92 92 מספר המקרים
אחוז אירועי הפיליסייד 

שהתבצעו ביחס 
ידי -למקרים שנבדקו על

 המקור 

11% 29% 21% 611% - 

 22 - - .6 .6 הילדים שנספומספר 
 15% 56% - 11% %.5 אחוז האבות הרוצחים

אחוז האמהות 
 61% 12% - 11% %.5 הרוחצות 

 - 2..  1.2 5.1 של מקרים ממוצע שנתי
ממוצע שנתי של ילדים 

 1.2  - 1.6 ..2 נספים

 

 .מקסימלי בכל משתנהערך תא בצהוב מבטא ערך מינימלי ובאדום ( 9: הערות

אלא צוין  -הנתונים הם לפי המקור וכוללים מקרים החורגים ממסגרת עבודה זו כל ( 6

 .אחרת

 

היכולת להעריך את היקף התופעה ומימדיה היא נמוכה מאד , על פי המקורות שנסקרו לעיל

הנובעת מהגדרה לא אחידה ולא ממצה של תופעת , בגלל שונות משמעותית ורבה בממצאים

לא סדורה של איסוף הנתונים במרבית המקורות ומחסור בנתונים וכן בגלל שיטה , הפיליסייד

לפיכך התמונה המתקבלת מן הנתונים לגבי התופעה כמתואר . בגלל אי דיווח מצד הרשויות

כאשר , מקרים לשנה 5.1מקרים ועד  2.. -הממוצע השנתי נע מ. ור למקורמשתנה ממק 9טבלה ב

 56%אחוז האבות הרוצחים נע בין . ..2 -ל 1.6הממוצע השנתי של מספר הילדים הנספים נע בין 

ובכל מקרה עולה מכל המקורות כי , %.5 -ל 61%לעומת אחוז האמהות הרוצחות הנע בין , 11%-ל

מכאן הצורך במחקר שיכלול הגדרה . משיעור האמהות הרוצחותשיעור האבות הרוצחים גבוה 

ותמצה את כל המאפיינים , שתוציא מגדרה את כל האירועים שבמהותם אינם פיליסייד

ויקיף את כל השנים מאז קמה המדינה במטרה לאתר את מירב המקרים ; המהותיים לתופעה דנן

 .שדווחו לציבור
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 הגדרות

כל המושגים כגון בן זוג ודוד  .במושגים ובהגדרות כדלקמןלצורך מחקר זה נעשה שימוש 

 .אלא אם צוין אחרת -נכתבו בלשון זכר והכוונה גם לגברים וגם לנשים 

 :המתה בזדון .1

או מחדל  כגון תאונות דרכים שת לגרום למותו ולא מתאונה כלשהיהריגת אדם בכוונה מפור

 .צבאית או טרוריסטיתצאה מפעילות ולא כתו, השארת תינוק ברכב כמוכלשהו 

שהרג  גם מיובכך הוא מאפשר את הכללת  דווקנית המתה אינו כבול להגדרה משפטית מושגה

להמתה נועדה להוציא מן " בזדון"התוספת . או לא הועמדו כלל לדין, לא הורשע ברצחאדם ו

 .כאמור שלא מתוך כוונה רעה, ההגדרה את כל המקרים בהם הומת הילד בתאונה או במחדל

ראה )גדר המחקר הוכללו גם מקרים בהם צאצא מת ומשמורנו נשפט על עבירת העלמת לידה ב

 במקרים רבים נתגלוכי על פניו נראה . והמשמורן הייתה האם דובר בוולדמבדרך כלל  - (11הערה 

בעיקר כאשר האם , קשיים ראייתיים להוכיח את המתת הוולד ברמה הנדרשת במשפט הפלילי

בדרך כלל בלי עזרת ושהתבצעה בחדרי חדרים  -הלידה שטענה כי או , טענה כי הוולד נולד מת

ועל כן התביעה ובתי המשפט העדיפו לפנות לסעיף , הסתבכה והוולד מת כתוצאה מכך -איש 

הבידולית בין אמהות ואבות לוודאי וגישה זו נובעת גם מהתגובה החברתית  קרוב. העלמת הלידה

 .(1..6, שפון)הנוטה לקולה כלפי אמהות  הממיתים את ילדיהם

כפי שנעשה במחקריי , "ניסיון לרצח"ככלל יש להכיל במסגרת ההמתות בזדון גם את העבירה 

ככלות הכול במקרים רבים ההבדל בין קורבן שמצא . (.6.9, דוידוביץ) רצח סדרתיו רצח המוניעל 

אלא במרחק מבית החולים או בזמן ההגעה של , שרצה במותו, את מותו או ניצל אינו תלוי בתוקף

מסיבות שיפורטו להלן עבירת הניסיון לרצח לא תיכלל במסגרת המחקר דנן , עם זאת .האמבולנס

 .ובהגדרה כאן

 :משמורן .2

או , או הורה מאמץ, לכל הורה ביולוגי( guardian)מחקר זה הורחב המושג משמורן לצורך 

וכל קרוב משפחה אחר המקיים קשר , או בן זוגם, (דה פקטו)או למעשה ( דה יורה)להלכה  -אֹוֵמן 

 .כגון סבאי ודוד, עם צאצא (דיפוזי)כוללני ומקיף 

 :צאצא .3

 .כלשהי שנים ונמצא במשמורנות 91מי שטרם מלאו לו 

 פיליסייד .1

 .ידי משמורנו-על צאצאהמתה בזדון של במסגרת מחקר זה הוגדר פיליסייד כ

הוא  filicideמקור השם פיליסייד  .רחבהטעון העומד בלב לבו של המחקר דנן המושג זה 

. שמשמעותו המתה cide מהמילהו ,במובן של צאצא - בת filia -בן ו filiusמהמילים בלטינית 

יש המדייקים עם זאת . ידי הוריהם-על (92עד גיל )קטינים מקובל להגדיר פיליסייד כרצח ילדים 

השעות הראשונות  61-הורה בהידי -לרצח יילוד על neonaticide18במושג ניאונטיסייד  ומשתמשים

 גם המגדיריםיש  .20הורההידי -עלעד גיל שנה לרצח ילד  19infanticideואינפטיסייד , לחייו

                                                           
18
 Neonate  בלטיניתneo חדש ו- natus נולד. 
19
 Infanticide - infant  תינוקcide המתה. 
20

א  1.1ידי אמו כאמור בסעיף -המשפט הישראלי מייחד עבירה ספציפית וייחודי להמתת תינוק עד גיל שנה על 
, עשר חדשים-למות ולדה שלא מלאו לו שנים, במעשה או במחדל, שה שגרמה במזידיא :..91-ז"לחוק עונשין תשל
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ניתן למצוא בספרות המקצועית  .על ידי הוריהם, ללא הגבלת גיל, בכללרצח צאצאים כפיליסייד 

 maternalידי אמהות -וכאלו שבוצעו על paternal filicideידי אבות -בין מקרים שנעשו על הבחנה

filicide. 

בו משמעות נושא בחוהמונח רצח . אלו אינן ממצות את התופעה בה עסקינןההגדרות ה

ישנם מקרים רבים מאד מסיבות משפטיות שונות . מהמשפט הפלילי למי שהורשע בעבירת רצח

, הריגה: מואשמים ומורשעים בעבירת רצח אלא בעבירות אחרות כגוןאינם  בהם פיליסיידרים

ובכלל , אף אינו עומד לדין הפיליסיידרבחלק מן המקרים . וגרימת מוות ברשלנות, המתת תינוק

במושג בהגדרה לפיליסייד כן נכון להשתמש -על. לו שהתאבדו על אתר או לפני משפטםזה א

בגלל קושי רב במציאת מידע על מקרי הפיליסייד , עם זאת .במקום במושג רצח המתה בזדון

 .מקרים של ניסיון לפיליסיידבלית ברירה להוציא מגדר מחקר זה החלטתי , בישראל

 92באשר לגיל הקורבן החלטתי להישאר בטווח המקובל בדרך כלל במחקר והוא עד גיל 

הם מהבחינה המשפטית למרות , 11שהם בני  הקורבנותלהכליל גם בתוספת שולית נוספת והוא 

הסיבה העיקרית לכך נובעת ממגבלת המידע על המקרים שניתן לכרות . אינם נחשבים כקטינים

חלק הארי של המקורות הם הידיעות , כפי שיפורט בפרק השיטה. זו מהמקורות ששימשו לעבודה

לא , 9221שדווחו בישראל על היות הקורבן בן  אירועי הפיליסייד בשלושה. שהתפרסמו בעיתונות

, זאת ועוד. אירועי הפיליסיידמכלל  6% -בכ כך או כך מדובר .92לו או לא מלאו צוין אם מלאו 

לפיכך מי שביצע את . בשעת הלידה אלא בתאריך הלידה נעוץאינו ההבדל המשפטי בין קטין ובגיר 

, לא זו אף זו. באותו יום ..:92ייחשב לבגיר גם אם שעת לידתו הייתה  ..:6.העבירה בשעה 

 .חצות דקה לפני חצות ודקה אחרי -דקות  6 של ההבדל בין קטין לבגיר יכול להיות משך זמן

על כן הותרתי בגדר  .שרירותית ואינה מהותיתהגדרה זו היא בהכרח משפטית של קטין הגדרה 

ובלבד שהמעמד האישי והסטטוס החברתי  שנים 91טרם מלאו להם שגם קורבנות זה מחקר 

ואינם , היינו הם חיים בבית ההורה וסמוכים על שולחנו - 92שהגיעו לגיל מאז שלהם לא השתנה 

 .חיים בזוגיות

הגבלת . הממיתים את ילדיהם הוריםתייחסות לההגדרות המקובלות בספרות לפיליסייד מ

לא ברור  - הגדרת התופעהבמבצעי ההמתה להורים במשפחה הגרעינית מהווה חולשה מהותית 

האם בן זוג של אישה ? "חורגים"להורים ביולוגיים או גם להורים מאמצים או רק אם הכוונה 

, ל נכדו או בשמירה עליוהאם אחד הסבאים המעורה בגידו? "הורה"הקוטל את ילדה ייחשב כ

כיצד  ?שלא התראה עם הקורבן במשך שניםמאביו הביולוגי " הורה"הוא פחות , הקוטל את נכדו

ונוכחותו בבית הקטין משמעותית לא פחות מזו , שהיה בעבר בן זוגה של אמו, של קטין ויוגדר דוד

הקיים בהגדרות " הורים"דוגמאות אלו ועוד רבות אחרות מחייבות החלפת הרכיב  22?של אביו

הורחבה ההגדרה למושג לפיכך למחקר דנן  ."משמורן"מושג ל המקובלות לפיליסייד כאמור

 .ונידי משמור-על צאצאהמתה בזדון של  :כדלקמןפיליסייד ונתחמה 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
משום שעדיין לא החלימה לגמרי מתוצאות הלידה , תה במצב של ערעור שיקול הדעתיובשעת המעשה או המחדל הי

מאסר  -דינה , ת בגדר רצח או הריגההרי על אף היות העבירה לפי הנסיבו, או משום תוצאות ההנקה לאחר הלידה
 .חמש שנים

21
 .9121וגדיד בשנת  ..91ה בשנת 'סמדג, 9152פדלון בשנת  
22
 .9121ידי יוסי חזן בשנת -ראה פרשת המתת הילדה מורן דנמיאס על 
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 :פיליסייד בישראל .5

כל מקרי הפיליסייד שנעשו במדינת את ך הוא כולל פיליסייד בישראל ולפיכב עוסקזה מחקר 

ידי אזרחים ישראלים -ומקרים שנעשו על -ידי אזרחי המדינה ובין שלא -בין שנעשו על -ישראל 

ישראלי לא נכללו ידי מי שאינו אזרח -מעשי פיליסייד שנעשו בשטחים על. בשטחים המוחזקים

 .במסגרת זו

 :אירוע פיליסייד .6

שנמנה במסגרת סייד בישראל יכל מעשה פילאירוע פיליסייד הינו כי לצורך מחקר זה נקבע 

לות מפתח בעיתונות יפי מ-האירועים שנמנו במחקר דנן אותרו באמצעות סריקה על .מחקר זה

כמפורט בפרק , היומית העברית ובמאגרי פסקי הדין הישראליים מאז קום המדינה ועד היום

 .השיטה

 :רצח המוני .7

ידי -על, של שלושה בני אדם ויותר, ון ובכלל זה ניסיון להמתה בזדוןהמתה בזדרצח המוני הוא 

 בתוך פרק זמן של יממה אחת לכל היותרהמתבצע , שחברו יחד לשם כך ,אדם אחד או יותר

 .(.6.9, דוידוביץ)

 :ליסייד המוניפי .1

 .אירוע פיליסייד המהווה רצח המוני

 :פיליסיידר .9

 .צאצאהממית  משמורן

 :קורבן פיליסייד .11

 .ידי משמורנו-עלאו נפצע הומת בזדון ש צאצא

 :נפגע מאירוע פיליסייד .11

ובכלל , כל מי שהומת או נפצע במהלך אירוע פיליסייד ולא היה במשמורנותו של הפיליסיידר

לרבות כאלו , בין אם הם קטינים או בגירים אחריםאנשים שונים ו תוקרובי משפח, בן זוגוזה 

 .שנפגעו אך בגלל שנכחו בזירה בו התבצע פיליסייד

 :ולד .12

הספרות , פיליסייד כאמור בדברי ההסבר למושג .ימים .9שטרם מלאו לו  קורבן פיליסייד

השעות הראשונות לחייו כקטגוריה ייחודית  61-ידי ההורה ב-המקצועית מבחינה ברצח יילוד על

הומתו במהלך היממה  בישראל אכןקורבנות הפיליסייד מרבית הוולדות . הנקראת ניאונטיסייד

ת כמה ימים ולדו דווח על המתתהיו מספר מקרים בודדים בהם , זאת עם. הראשונה להולדתם

 .לפיכך לצורך מחקר זה הוגדר ולד כמי שמניין ימי חייו היה חד ספרתי. 23לאחר לידתם

 :משמיד משפחה .13

פיליסיידר שהמית את כל בני משפחתו הגרעינית שעמד בראשה ושם קץ לחייו במהלך האירוע 

 .או בסמוך אליו

 

                                                           
23
 ..912בן יומיים לפייסל בשנת . 9152ימים לקרביוב בשנת  5בן . 9151ימים לעולים מבגדד בשנת  5בן  
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 ת המחקרומטר

אין צורך להכביר במילים על חומרתה של תופעת הפיליסייד ועל החובה המוסרית המוטלת על 

גם אין צורך להסביר  .בכלל והמדינה בפרט למנוע את התפשטותה ולצמצמה ככל הניתןהחברה 

. איתה ובין התווית דרכי ההתמודדות( אטיולוגיה)הסיבתיות לתופעה  הבנתולפרט את הקשר בין 

ובין ( פנומנולוגיה)הדיבור בין ידיעת היקף התופעה ומאפייניה  את צורך להרחיבאין לפיכך 

הראי שהותקן בספרות המקצועית על התופעה נראה כי , מבואכפי שהוסבר ב. האטיולוגיה

חלק כוללים נתונים , חלק מן המקורות מסתמכים על הגדרות עמומות. בישראל הוא ראי מעוות

, חלקם מתבססים על מקורות עלומים, סותרים אלו את אלוממצאים של חלק מהם , שגויים

 למדוד את ןת מחקר זה הומטרלפיכך . התברר כי הוא חסר תוקףובאלו שהתבססו על מדגם 

  .מאפייניה לתאר אתובישראל  תופעת הפיליסייד מימדי

 

 המקורות למחקר

 :האירועים והפרטים עליהם נאספו משלושת המקורות הבאים

 (.להלן עיתונות)היומית העברית בישראל העיתונות  .9

 .פסקי דין שהתפרסמו במאגרי המידע המשפטיים .6

 . ספרות מקצועית .1

החיפוש נעשה באמצעות מאגרי המידע המקוונים . המקור העיקרי למחקר זה היה העיתונות

כל מקרה שאותר . פי עשרות מילות מפתח אפשריות-של העיתונים שראו אור בישראל בעברית על

לפיכך מידע . ואל מול מאגרי המידע המשפטיים, נבדק אל מול עיתונים אחרים ולאורך השנים

עדיפות בחיפוש ניתנה . צלב בין העיתונים ובין פסקי הדין ככל שנמצאושנמצא בעיתונות הו

במקרים והיו סתירות בין . "הארץ"ו "ידיעות אחרונות", "מעריב"לעיתונים הנפוצים כגון 

בחר המחקר לקבל את המידע , ב"שיטת ביצוע וכיו, כגון גיל -העיתונים באשר לפרטים מסוימים 

העניין בעיתון שנראה שהוא הבקי ביותר בפרטי האירוע או ולפי , שהתפרסם ברוב העיתונים

, פדאור -בעיקר )החיפוש במאגרים המקוונים של פסקי הדין . שהסתמך על מקורות ראשוניים

קטן . נעשה רובו ככולו באמצעות מילות מפתח ובכלל זה סעיפי העבירה הרלוונטיים( תקדין ונבו

. עם זאת מהימנותם עומדת מעל לכל ספק, דיןמאגרי פסקי המאד היה יבול המקרים שנקצר מ

 .פיליסייד שהופק מהספרות המקצועית היה אפסיהכמות המידע על אירועי 

 

 שיטה

 עיקרי השיטה

לצורך מחקר זה  תוותהלפי הטיפולוגיה שהו כל אירועי הפיליסייד בישראל מיפוי .9

, דרים והקורבנותמשתנים אישיותיים של הפיליסיי, שיטת הביצוע :ותבחינים נוספים כגון

 .ואחריתם של הפיליסיידרים

 .משתניםהובדיקת קשרים בין  של הממצאים פילוח סטטיסטי .6
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  פירוט השיטה 

האירועים שנאספו מתייחסים אך ורק לאירועים שנעשו , כאמור בהגדרת הפיליסייד בישראל .9

 .ישראלייםידי אזרחים -אלא אם נעשו על, המוחזקים בתוך מדינת ישראל ולא בשטחים

 :לא נכללו במחקר המקרים הבאים .6

שלמה לחלק משנה אך על מנת להימנע מסטטיסטיקות המתייחסות . 6.92, 9112השנים  .א

מהטעמים  6.92ובשנת  9112בשנת  מקרי פיליסייד שהתבצעובמחקר זה  כללונלא 

לפיכך מדובר , (91.5.9112) החיפוש במקורות נעשה מיום הקמת המדינה. שיובהרו להלן

מיום הכרזת העצמאות  במאמר מוסגר יצוין כי. בהכרח בחלק מן השנה ולא בשנה שלמה

באשר לשנת . פיליסייד בישראלעל אחד דיווח אף לא לא נמצא  9112ועד לסוף שנת 

שנה זו לא נכללה  גם, 6.92והמחקר דנן נעשה במחצית הראשונה של שנת מאחר , 6.92

 .24במחקר זה

טביעה בבריכת , אחרות ואסונות כגון השארת תינוק ברכבתאונות דרכים או תאונות  .ב

 .'שחיה וכד

לעומת זאת תיקים שנסגרו במשטרה מחוסר  .זוכוהועמדו לדין וש פיליסיידרים לכאורה .ג

לא הוכללו  םגעם זאת  .כך או כך מדובר במקרים ספורים בלבד .ראיות נכללו במחקר

למרות שאחד , ין לא נודעוהעברי שאינם ולדות מקרים אחדים בהם נרצחו ילדים

 .25המשמורנים היה חשוד בפשע

 ,או נמצא במיטתו ללא רוח חיים, מת לבית חוליםעל תינוק שהגיע  דווחמקרים בהם  .ד

 .מבלי שצוין חשד כלשהו

או ניסיונות לבצע פיליסייד שבנס לא הסתיימו במוות למרות  ,מקרים בהם ננטשו ילדים .ה

ניתן להניח כי שיעור הדיווח . ת את הילדשעל פניו ברור שהמשמורן התכוון להמי

 .26בעיתונות על מקרים אלו הוא נמוך במיוחד

מקרים שדווח על תינוק שנקבר ללא רישיון ולא נמסרה כל אינדיקציה על חשד למעשה  .ו

 .מדובר במקרים בודדים ונדירים. פלילי

 :כללים נוספים שנקבעו .1

נמנה , ברצח כמהגם אם הורשעו , בצוותא חדא כמה מבצעיםבכל אירוע בו פעלו  .א

במקרים . ונמנו כשותפים" שותף"וחבריו נכללו בקטגוריית המבצע העיקרי כפיליסיידר 

                                                           
24

, בבית יהושע 62.6.6.92 -ב( 11)אילן גדסי ( 9: אירועי פיליסייד בישראל 6היו , עד לכתיבת דוח זה, 6.92 בשנת 
קוזי בבית מלון באשדוד 'מבית שמש שהטביעה את בנה בן החודש בג( 62)אם ( 6. והתאבד( 1.5)רצח את בנו אביתר 

 .במהלך חג הפסח ונראה שתוכר כלא אחראית על מעשיה
25
 :ם לדוגמא שלא הוכללו במסגרת המחקר מהטעמים שהוזכרולהלן מקרי 
שנה הותר  99אחרי ( 6(. 699/51פ "ע)בהרעלה  56...1בתאריך  1-אהרון פלונסקי זוכה מרצח בנו משה בן ה( 9

 9.2.11, ידיעות אחרונות)זוכה  -ואילץ אותה להרוג את אחותה בת השנה ( 99)לפרסם כי אב שהואשם שאנס את בתו 
אביו מוחמד סרסור היה עצור כחשוד ברצח . 9.2.6.96 -מכפר קאסם ב( .9)רצח של הילד אנאס סרסור ( 1(. 21' עמ

ימים  .כלדון מצטפה עזאם הורשע ברצח בנו בן ( 1. ככל הידוע הרצח לא פוענח עד היום. במשך כחודש וחצי ושוחרר
מבאר שבע ( .1)רעיה סבן ( 5(. 626/25פ "ע)ואין וזוכה על כי נולד ארבע וחצי חודשים לאחר הניש 1.99.21שנולד ביום 

 1....6, מעריב)התיק נסגר . חודשים כי נולד ללא זהות מינית ברורה 1נעצרה בחשד כי יחד עם בעלה רצחו את בנם בן 
ילדה תינוק לטענתה ללא רוח חיים ואחרי יומיים שהסתובבה עם גופתו ( 16)עובדת זרה ממולדובה ( 2(. 92' עמ
הורשעה בבית המשפט השלום בירושלים . מספר מים אחר כך נכנסה למשטרה והתוודתה. יקה השליכהו לפחבת

 (.ynet ,19....2)משך זמן מעצרה  -בהעלמת לידה ונדונה לשמונה ימי מאסר 
26

בין , על כך המחבר יכול להעיד ממקרה שטופל בתקופת שירותו כראש משרד החקירות בתחנת ראשון לציון 
החוקרת חווה בן . אישה הגיעה לבית החולים אסף הרופא והתברר כי היא ילדה יום קודם לכן. 9121-9121השנים 

שעות מאז  96-ארי ומפקד התחנה דני גימשי יצאו לביתה ומצאו את התינוק בבוידעם חי למרות שחלפו למעלה מ
 .שאף לא דווח לעיתונותהמקרה לא דווח בעיתונות וייתכן . התינוק הובהל לבית החולים וניצל. שנולד
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אם ביצעו ההמתה  וא, אלו הוגדר המבצע העיקרי לפי מי שביצע את ההמתה במו ידיו

או בעל היוזמה והאינטרס  ,לפי הדומיננטי שביניהם הוגדר המבצע העיקרייחד בפועל ב

 .גבוה יותר לבצע את המתהה

, ההעבריין לא נודע וזהותו שלגופת תינוק בן יומו שנמצאה זרוקה דיווח על במקרה של  .ב

 .ם כפיליסיידרהֵא סווגה 

היא סווגה  -לא צוינה שיטת הביצוע וידי האם -במקרים של הריגת תינוק בן יומו על .ג

, ב"יואו השלכה וכ, יןכגון סכ -כאשר שיטת הביצוע הייתה אחרת ש נמצאזאת כי . כחנק

 .צוינה בעיתונותבדרך כלל היא 

" הוולד"על  היינו דובר, בלשון זכרהיו דיווחים בעיתונות הוולד באירועים של המתת  .ד

סווג הקורבן , תינוקת או תינוקהקורבן הייתה מפורש אם בלהבין היה ניתן ש מבלי

במין " לא ידוע"קטגוריה על ידי הוספת להימנע מריבוי קטגוריות זאת במטרה  ,כתינוק

, לכיוון בנים, על כן ייתכן ותיווצר הטיה מסוימת במגדר קורבנות הפיליסייד. הקורבן

 .בכל מקרה מדובר במקרים בודדים .בני יומם בעיקר בכל הנודע להמתת תינוקות

 מעטההיא בעיתונות כמות המידע המדווחת נמצא כי  בכל הנוגע לאירועים במגזר הערבי .ה

אפילו לגבי פרטים כגון גילו של הפיליסיידר , ועים במגזר הכללי בישראלביחס לאיר

יחד עם זאת נמצאו מקרים גם במגזר הכללי בהם היו חסרים פרטים על  .ועוד

 .מהלך עיבוד הנתונים נעשה מאמץ לנטרל את הפער בנתונים אלוב. האירועים

 הליך

, השמורות אצל המחברה פרטי האירועים עם כל המקורות שלהם סוכמו במחברות עבוד

 .הוצגו בעבודה זו ובעיקר בנספחים מרביתם .Excel -ב הכמותיים כונסו ועובדו םנתוניוה
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 ממצאים

 כללי

 פי המקורות הקיימים-היקף התופעה על

היא  מבואההשאלה היסודית בכל הנוגע לתוקף מחקר המסתמך על המקורות שנסקרו בפרק 

המקורות  -והתשובה היא שלילית בוודאות ? על כל מקרי הפיליסייד בישראל דיווחוהאם הם 

כפי  שיפורטו להלןשהוסברו לעיל במבוא והנימוקים ם ממקריהעל כל  לא דיווחוהקיימים 

 .שהתברר במהלך מחקר זה

ככל הנראה הנחה זו . לא כל מקרי הפיליסייד דווחו לרשויותראשית יובהר כי ניתן להניח כי 

, שמבין עבירות הפיליסייד זו העבירה שקל מאד להעלימה, נוגעת בעיקר להמתת ולד בן יומו

אם כי סביר להניח שמדובר , ולפיכך אין לדעת מה מספר המקרים שהתבצעו אך לא דווחו כאמור

הם היו גם מקרים שדווחו לרשויות אך ככל הנראה ,  לא זו אף זו. ח מסך כל האירועיםבשיעור זני

. או לא פורסמו במאגרי המידע המשפטיים, ידי העיתונות-או על, היינו לעיתונות לא דווחו לציבור

. הייתה שונה לגמרי מהעיתונות כיום .2-וה .5-העיתונות בשנות ה, ככלל. עובדה זו יש להבהיר

ובמקרים רבים ניכר כי , מפלגה מסוימת לרבות מפלגות השלטון" מטעם"העיתונים היו מרבית 

מתגובות של . הידיעות שפורסמו אז הסתמכו בעיקר על המידע שנמסר להם מפי דוברים רשמיים

היו לא מעט . עיתונאים וקוראים נראה שהדיווח בעיתונות על מקרי פיליסייד היה שנוי במחלוקת

קל וחומר כשמדובר בדיווח מפורט מדי , לחסוך מהקוראים את הדיווחים האלושקראו לעיתונות 

לפיכך ייתכן והיו פקידים ועורכי עיתונים שסברו שמוטב ולא לדווח לציבור . 27לטעמו של הטוען

או במטרה לרצות את רצון הקוראים כאמור , "הידבקויות"אם במטרה למנוע  -על אירועים כאלו 

קולטת עליה , או בכדי לא לקלקל תמונה יפה של מדינה צעירה, ראיותשלא לזעזעם בידיעות נו

 .בגיל וחדווה תחת שלטון ומשטר אידיאלי

ידי העיתונות מפי עורכי דין וגורמים אחרים ולא -כך למשל נמצאו אירועים שדווחו על

בדרך כלל מדובר בעורכי דין שהשיגו הסדרי טיעון . באמצעות הודעה שנמסרה להם מהרשויות

מכל מקום אין ספק כי לא כל מקרי הפיליסייד . 28קילים ללקוחותיהם ודיווחו על כך לעיתונותמ

מצד אחד ישנם פסקי דין שלא . גם לגבי נגישות לפסקי הדין קיימת בעיה. בישראל דווחו לציבור

. גם בגלל שהדיונים התנהלו בדלתיים סגורות - 29והיום כמעט ואין דרך להשיגם, פורסמו בכלל

, כמקובל במקרים בהם מעורבים קטינים, "פלוני"ני ישנם פסקי דין שפורסמו תחת השם מצד ש

 .והסיכוי לפסוח על כמה מהם הוא ממשי

 

 

                                                           
27

מוזכר האירוע בו  -בו מלינים על הפרסומים שהיו לאחרונה  6' עמ .91.6.912למשל כתבה בעיתון הצפה מיום  
והתאבד וכן אירוע בו אב כלא את בתו ( 56)ואשתו ( 91)ברמות השבים את בתו  .2.9.912 -יצחק היינריך שר רצח ב

כל המאמצים שנעשו לאתר אירוע זה עלו בתוהו והוא כמובן לא הוכלל . יםבמרתף והילדה מתה מרעה בייסורים איומ
 .  במחקר זה

ילדה תינוקת מפגרת אחרי לידת מפגר ולא רצו לעשות לה בדיקת  12בו אישה בת  .912משנת האירוע למשל  28
סוף נמסרה לא רצתה לקחת התינוקת מבית החולים ולב, 1-מורה אם ל ,האם. .1מתחת לגיל מי שפיר כי הייתה 

נדונה בגין . למשטרההביאה את הגופה . שבועות על הגג כל הלילה עד שמתה 1בת  כשהייתה השאירה אותה. לידיה
פי תוכן הכתבה והיעדר דיווחים -על. הסנגורית הייתה נירה לידסקי .י קנס"אלף ל 95-ת ו"שנה עהמתת תינוק ל

ידי  עורכת -ייתכן על, ידי גורמים אחרים-י הרשויות אלא עליד-פניו שהאירוע לא דווח לעיתונות על-נוספים נראה על
 .הדין

אירוע זה הוא מעניין במיוחד כי לכאורה (. 1)במזכרת בתיה בבנה  66.1.9111 -שירתה ב( 19)למשל נועה כהן  29
 .ידי אישה-הוא הפיליסייד בירי היחידי שנעשה על
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 לפי מחקר זה היקף התופעה

בני אדם נפלו  611אירועי פיליסייד במהלכם  9.6התבצעו בישראל  .9111-6.9בין השנים 

. בת זוג/היו נפגעים אחרים כגון בן 61-נות פיליסייד והיו קורב 691. נפצעו 96-ו נספו 619 - קורבן

שנים  עשרהמעניין הוא שישנם  .או נרצחו, או לפני משפטם ,פיליסיידרים התאבדו על אתר .1

 והשאר, ברצף ..-בשנות השנים  1מתוכם  ,בהם לכאורה לא התבצע אף לא אירוע פיליסייד אחד

במידה תקפה  כמתאם ניתן ל לפיכך .30תשעיםעד סוף שנות הו שבעיםמסוף שנות הבאקראי הם 

הממוצע השנתי נע  המקורות הקיימיםפי -כאשר על, אירועים 6.5הרי הוא עומד על  ממוצע שנתי

 .9טבלה כמפורט ב מקרים לשנה 5.1מקרים ועד  2.. -בהתאם למקור מ

 

, 26%היינו , שרוב הפיליסיידרים, 6איור מבברור עולה , מבואבבניגוד לכל המקורות שצוינו 

מכלל  15%וים ומה, 31ובכלל זה בני הזוג של האם, ואילו האבות, (9.6מתוך  9.2)היו אמהות 

 .בלבד 1%-היינו כ, 5ים הנו מניין הסבאים הפיליסיידר(. 9.6מתוך  29)הפיליסיידרים 

 

 
 אירועי הפיליסייד שארהשוואה בין מספר המתת הולדות ובין .  4איור 

                                                           
30
 91.2,9129,9126,9125,912.,9111,9112 ,91.9,91.6,91.1. 
31
 .רשימת הפיליסיידרים בני הזוג של האם. 1נספח ראה  
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התפלגות זיקת הפיליסיידר לקורבן ללא המתת . 3איור  זיקת הפיליסיידר לקורבן. 2איור 
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ואף המחוקק אימץ גישה זו , ידי אמו היא סלחנית במיוחד-התגובה החברתית להמתת ולד על

כן נמצא לנכון להציג את זיקת הפיליסיידרים לקורבן ללא -על. 20' כאמור בהערת שוליים מס

 -לצורך מחקרי  -אם מתעלמים מהמתת הוולדות . 1איור הקטגוריה של המתת ולדות כמתואר ב

המהוים  51 -אירועים כאשר מתוכם רוב הפיליסיידרים  ..9 -הרי עסקינן ב, אירועים 25היינו 

 ובכלל זה בת הזוג של האב אמהות 15לעומת , בן הזוג של האםהם האבות ובכלל זה  - 55%

עניין הקשר בין המתת ולדות ובין אירועי יחד עם זאת מ. מכלל הפיליסיידרים 16%המהוות 

על פניו נראה קשר ישיר בין מגמות השינוי בביצוע . 1איור הפיליסייד האחרים כפי שמשתקף ב

בולטת במיוחד התאיינות המקרים במחצית . בין המתת ולדותמעשי פיליסייד ללא המתת ולדות ו

בשעה שקו המגמה של המתת הוולדות , זאת ועוד .30כאמור בהערה  .. -הראשונה של שנות ה

הרי קו המגמה באירועי הפיליסייד ללא המתת ולדות נמצא כמעט , רך השניםנמצא בירידה לאו

 .ללא שינוי לאורך השנים עם נטייה קלה כלפי מעלה

 

 הפיליסיידגילאי קורבנות 

 6החציון הוא , שנים 5כאשר סטיית התקן היא , 1הגיל הממוצע של קורבנות הפיליסייד הוא 

והעובדה , השיעור הגבוה של המתת הוולדות -ערכים אלו נובעים משתי אלו . .והערך השכיח הוא 

הצביעה עליה כי ככל שהצאצא צעיר יותר כך גדל סיכויו לפול קורבן בידי  (6.92)עציוני ש

( 6טבלה )ככלל ניתן לומר כי אמהות נוטות להמית צאצאים צעירים יותר מאשר אבות  .פיליסיידר

 .ידי אמהות-ממצא הנובע מהשיעור הגבוה של המתת ולדות המתבצע על -

 

 התפלגות גילאי הקורבנות לפי זיקת הפיליסיידר. 2טבלה 

 כללי אבות אמהות 

 1 1.1 1.5 ממוצע

 5 1.2 1.2 סטיית תקן

 6 6 9.6 חציון

 . . . השכיח

 

 

 המתת ולדות

מכלל  12%-היינו כ ,ותהיו המתת ולד 25 בישראלשאותרו אירועי הפיליסייד  9.6מתוך 

 29 -הרוב המכריע של הפיליסיידרים שהמיתו ולדות היו אמהות . 5נספח כמפורט ב, האירועים

ידי -על אירועים בוצעו 6 -ו 32אירועים נעשו על ידי האבות 6 רק .11%היינו , האירועים 25מתוך 

 6 הומתומאחר ובמקרה אחד  22אירועים עומד על  25מניין הנספים באותם  .(2איור ) 33הסבתא

                                                           
32

רצח  ,נעמן חסיין אעמר, העניין התגלה בעקבות כך שבנו החורג. 91.1.9121-מדיר אל אסד ב( 56)האחד הוא אב  
צח את הנר הלידה חנקמיד לאחר . שהרתה מהאונס וילדה -בתו של הנרצח  -אנס את אחותו החורגת אותו על כי 

למחרת רצח אותו נעמן ברובה צייד ועל כך נדון . הניחו בשק מלט והטמינו במקום שמאוחר יותר נתגלה, התינוק
אולם נראה כי , הפילה וקברה התינוק (.9)האם דיווח כי  91' עמ 91/1/21 לעומת זאת העיתון דבר מיום. למאסר עולם

האירוע השני הוא  .ורטים על הפרשה נעשו מאוחר יותרדיווח זה אינו משקף את המציאות כי כל הדיווחים המפ
חודשים אחרי  1אך נולדה חנק את ילדתו ש 61שהוזכר בהערה ( 92) עוספיהמ פייסל מוחמד שחידם. .912ממרץ 

 .למורת רוחן של המשפחות הלידה שהיית, הנישואין
33

בשכונת  םבבית 92 -תינוקת לביתה בת הנולדה  91.5.9121בתאריך . אביב-מתל( ..)האחת היא מסעודה מצרי  
חודשי  1 -זוכתה מרצח והורשעה בהעלמת לידה ונדונה ל. השליכה אותו לביוב ואחר כך קברה אותוהיא  .התקווה
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ע אף לא בכל אירוע בו הומת ולד לא נפג .34ידי אימם-על תינוקות בני יומם שנולדו שנה אחר שנה

 .קורבן אחר נוסף

בין השנים רוב האירועים התרחשו . (1איור ) התופעה הייתה שכיחה בעשור הראשון למדינה

 12היינו , מהוולדות שהומתו במהלך כל השנים 55% -הומתו לא פחות מבהן  9151 - 9111

המקרים לא  25מתוך  .9-ב .הקונטקסט של התקופה הידוע לכלממצא זה מתיישב עם . תינוקות

מקרים זהותה לא אותם ניתן להניח כי ככל הנראה במרבית כן -על ,נמצא דיווח אם האם אותרה

נחשבה האם , ולד והעבריין לא נודע תבמצב בו נמצאה גופ. א.3כפי שהוגדר בסעיף . נודעה

 .לצורך מחקר זה כמבצעת

והפקרה  (מהמקרים 62שהם  %.1)היו חנק להמתת ולדות שיטות הביצוע המקובלות ביותר 

 טיפולוגיהכמוסבר ב המניע הנפוץ ביותר היה המתה לשם תועלת, כצפוי .(מקרים .6שהם  16%)

בגלל המספר הרב של מקרים בהם העבריין לא . 35היו ממניע זה 26%מקרים שהם  .1 - מבואשב

, חסר מאד על המתות אלובעיתונות היה דיווח הו, נודע או לא נמצא דיווח עליו כמצוין לעיל

 אם כי, בקטגוריה של מניע לא ידוע -מקרים  61 - המתת ולדותנאלצתי לסווג מספר רב יחסית של 

 .5איור ב ראהפירוט התפלגויות ההמתות לפי מניע . ניתן להניח כי חלק הארי מהם היה מתועלת

 
 התפלגות המתת הוולדות לפי מניע.  5איור 

כאשר באירוע אחד היו , לפחותשותף אחד למבצע העיקרי היה של המתת ולד אירועים  .-ב

 .36שותפים שני

                                                                                                                                                                      
שפכה מים רותחים  1.91.2..בתאריך . מקדימה( .1)השנייה היא מסעודה מעטו  .תה במעצריהתקופה שהי -מאסר 

אחרי מותו של בן . שנים 2 -נדונה ל .מסעודה בן שלה -אחיה  נה וביןמגילוי עריות בי( 92)על התינוק שאך נולד לבתה 
יים על המקרה אבל באחד המקורות נרשם שבן אחר שלה נשפט לשנת. חנינה מהנשיא ..92.2.91 -אחר שלה קיבלה ב

 .הצלבה לכך ןאי
34

השאירה . .5ובמרץ  9152תינוקות שנולדו לה במרץ  6בהריגת  הנאשמ .915מדובר באישה מירושלים שבמרץ  
 .בעלה והיא החליטו שלא יהיו להם ילדים עד שלא יתבססו כלכלית כי אותם במקומות שונים עטופים בסדינים

35
 רוצחת הילדים מארי פרארידי דן אלמגור -שתורגם לעברית על 9166 ברטולד ברכט היטיב לתאר בשירו משנת 

רישום  .9155-915בהשראת השיר צייר הצייר יגאל תומרקין בין השנים . את המימד הטרגי בהמתת ולד מתועלת
 .The children murder Marie Farrarבשם 

36
תחילה נאשמו גם אביה צדוק מעדני וקרוב נוסף . 9159צעירה מחולון בנובמבר ( 9: להלן שבעת האירועים 

בעדותה סיפרה שנאנסה על ידי צעיר עולה . יוודע לארוסהיקברו הגופה בפרדס כי לא רצתה שהדבר . מנחם יהושע
. רווקה, 9152ערביה מעכו בפברואר ( 6 .הפלילה את מנחם יהושע שזוכהבהמשך חזרה ו. מבגדד ופחדה לספר לאביה

 תועלת
26% 

 כוח ושליטה
9% 

 לא ידוע
1.% 

 נאמנות
.% 

 פסיכופתולוגי
.% 

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1184&wrkid=16509
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( .5)רוב המבצעים היו יהודים  נמצא כישהמית ולד בכל הנוגע למוצא האתני של הפיליסיידר 

 אינו םאחרים מוצא 6לגבי ו 39עובדת זרה אחת מהפיליפינים, 38דרוזי אחד, 37(99)השאר ערבים 

וסגר יצוין כי המוצא האתני של הפיליסיידר נקבע במקרים שזהותו של העבריין במאמר מ. 40ידוע

 .גופת הוולדבה נמצאה והנסיבות פי האזור -לא נודעה על

 

 
 התפלגות המתת ולדות לפי זיקת הפיליסיידר לקורבן. 6איור 

 

 

הידוע לא הורשע אף לא ככל  -למרות המקרים הרבים יחסית של המתת ולדות בישראל 

 .פיליסיידר אחד ברצח בגין המתת ולד

  

                                                                                                                                                                      
למחרת הוצאה הגופה . לאחר שקברה את התינוק בעודו חי בבית הקברות בעכו 62.6.52נעצרו ביום ( .5)היא ואמה 

ור מים הגופה נמצאה ב. 96.5.9152 -אישה מירושלים ששמה לא פורסם ב( 1 (.91)כחשוד בבעילה נעצר ערבי . מהקבר
בקרבת הגן , 9152..92.9 -צעירה מעכו ב( 1. סייע לה בהטבעה, לא ידוע מה הקשר לאם( 69)דוד יונה . בכפר מנחת

הרגה  1-אם ל. .915חלימה עמר מכפר קאסם ביולי ( 5. נעצרו( 91)היא ואבי התינוק . הפרסי בעכו נמצאה גופת תינוק
 יחודש 61 -נדונה ל .במקור אחר שמה נרשם חליפה מחמוד עמד. העלימה הגופה. את בנה בן השבוע שנולד בצהלון

ח מאיר והתברר שילדה כמה שעות "הגיעה לבי. 65.2.9122 -מנתניה ב. ב.ל( 2 .נאשמים נוספים בסיוע 6היו . מאסר
דווח שהרתה מחוץ  .69.1.2 -ב. ההורים נעצרו. ביתבו עטוף סחבות בארגז הכביסה והחיפשו התינוק ומצא. קודם

לדברי הצעירה נאנסה ולא ידעה . 62.1.9121 -אם ובתה מרמת השרון ב( . .בהריגת הוולד בחניקה הנאשמ .לנישואין
 .הורשעה בהריגת ולד והאם בהעלמת לידה. בסכין לחם להמית התינוק עזרה לה( .1)אמה . שהיא בהריון

37
 .52,51,.61,61,61,19,16,11,11,5,.9: פריטים מספר 5נספח ראה ב 
 .32ראה האירוע השני בהערה  38
39
שמה התינוק . 6.99....9 -שהתגוררה בבית בו סעדה קשישים בכפר סבא המיתה ביום שילדה ( 19)מרילו רמוס  

. ירד שנית לזבל לקח השקית והזעיק המשטרה, חשד שמשהו לא בסדר. בשקית וביקשה מבן הקשישים לקחת לאשפה
 .אין דיווח על תוצאות ההליכים נגדה .שוחררה מהמעצר בתנאים. התינוק נולד חי

40
מכבסה במישור לאסף הרופא בית החולים עובר נמצא במשלוח כביסה שהגיע מאו  ולד - .2פריט  5נספח ראה ב 

אירוע  - 26ומספר ; ח דיווח שלא חסר לו תינוק או עובר"ביה. מת לפני שהוכנס לכביסה .1..6בשנת  אדומים
גופת התינוק נמצאה מתחת לעץ בבית קברות ביישוב בדרום בו התגוררה . והתבצע בחודש הקודם 1.91.. -פורסם בש

חשד שניהלה רומן עם גבר אחר . נעצרה בחשד שחנקה התינוק זמן קצר לאחר שנולד( .1)האישה . אחת מהמעורבות
 .סייעו לה חברתהופ החשד אמה "ע. בשעה שבעלה היה בבית סוהר

 בן זוג/אב
1% 

 אם
11% 

 סבתא
1% 
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 המוני פיליסייד

מהם היו אירועי  92מעשי רצח המוני כאשר  .1-מאז הקמת המדינה התבצעו בישראל כ

 .1בני אדם מתוכם  .2במהלכם נפגעו , (.6.9, דוידובץ) 1טבלה פיליסייד המוניים כמפורט ב

היו  מהפיליסיידרים ההמונים 21% .ב"בני זוג וכיו, אחרים כגון אחאים של המבצע .6-צאצאים ו

אף לא ולד אחד ראוי לציין כי . לא אחד הסבאים אך, (מתוכם אחד היה בן זוגה של האם)אבות 

להוציא מקרה  -הפיליסייד ההמוני ומרבית המבצעים פעלו לבדם ללא שותפים  אירועיבהומת 

המניע הדומיננטי  ,משוערכ. (סאלח בשיר) שותפים 1אחד בו המבצע פעל בצוותא חדא עם 

ל אף לא פיליסייד אחד נעשה ע. 61% -נאמנות אחריו ו 19% -כוח ושליטה  נופיליסייד ההמוני היל

שני מקרים על כי המבצע התאבד ולא דווח  -בשלושה מקרים המניע אינו ידוע  .רקע פסיכופתולוגי

 .המניע לא נודע( נדב סלע) השלישי שהסתייםמקרה העל מניע כלשהו ואילו 

 

 ההמונייםרשימת אירועי הפיליסייד . 3טבלה 

המספר בעמודת השותף מבטא את מספר . בן זוג של האםהספרה באדום בעמודת הזיקה מציינת : הערה
 .השותפים שהיו למבצע העיקרי

 
 תאריך

 המקום המבצע

נספים  מניע זיקה
אבד ופצועים
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  1  36 הינהרי רפאל דוד 5 3 1954  9

 

 6 9 1  1 

   1 . 1    1 24  אקסל ורדה אחמד עלי ראושי 27 8 1954  6
 1  1 9 1    1  52 רמת השרון יהודה גצלר 1 4 1959  1

 1  1 9 1 1     30 חיפה אליהו בן צבי 28 12 1959  1

 9  9 9 6  9    .1 בני ברק רומנו פוביציאנו 6 1 91.5  5

   1 1 9  1    34 וחיפה-סביון שלמה הראל 26 10 1986  2
    9 1  1    36 ת מוצקיןיקרי ה'אבישי אדג 3 11 1989  .
  4  9 1   1   50 עין אלות ליד מנחמיה סאלח בשיר 28 2 1991  2
   1 6 9  1    39 עכו יעקב קנטור 11 3 1999  1

   1 9 6  1    25 דימונה אבי אבבה 21 6 1999  .9
    9 6  1    43 אביב-תל אמנון כהן 24 7 1999  99
    6 6   9   15 ירושלים נאיף אבו סרחאן .9 1 ...6  96
 1  1 9 6    9  61 הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2..6  91

    . 1  9    12 נתניה איתי בן דרור 61 . .6.9  91
    . 1    9 62  נגב אן'אחלאס אלערג 91 1 6.96  95
   1 6 1  9    12 דבורייה אר'בשיר נג 9 1 6.91  92
   1 . 1 9    12  דרך חברון, ירושלים שמה נאסר לפרסום 9 9 .6.9  .9
    6 1 9     62 מגדל נדב סלע 62 9 .6.9  92

 כ"סה
95 1 5 6 2 1 1. 6. 

11 9 5 
92 92 2. 

 

הגבוה של בני האדם  בממוצעלא רק  באה לידי ביטויהפיליסייד ההמוני מידת הקטלניות של 

 :תבחינים הבאיםבאלא גם , ..1 העומד על אירועבמהלך כל  פגעושנ

, לא זו אף זו. (92מתוך  99) 29% -שהתאבדו  הפיליסיידרים ההמונייםהשיעור הגבוה של  .9

פיליסיידרים  הם( 2טבלה כמפורט ב במספר .1)הפיליסיידרים המתאבדים מכלל  %.1

 .ההמוניים
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ם אך שיעור הנפגעי ,%.9שיעור הפיליסיידים ההמוניים מכלל אירועי הפיליסייד עומד על  .6

 .62%מהפיליסייד ההמוני הוא 

 .משמידי המשפחות היו פיליסיידרים המוניים ששתמתוך  חמישה .1

 

 של הפיליסיידריםהמשפטית אחריתם 

 ניכריםפיליסייד בישראל האירועי ואיסוף מידע מפורט על מגבלות המחקר בכל הנוגע לאיתור 

כפי  הם חלקייםו .באיור אשר רוכזו  ,אחרית המשפטית של המבצעיםממצאים על הל באשרגם 

לא נודעו פרטים על  ,כלל האירועיםהמהווים שליש מ ,מקרים 29 -בשניתן להיווכח מן העובדה כי 

 והים אותם אירועימחלק  אומנם. 41ובגין מה הורשעובכלל זה האם  ,אחריתו של הפיליסיידר

 מה לדווח על אחריתו איןעל כן ו - בעיקר במקרים של מציאת ולד מת - "לא נודעעבריין "בגדר 

על  שהואשמו רבים מאלואו  ,שנתגלו אירועים רבים אחריםאולם לגבי  ;המשפטית של המבצע

נמסר רק דיווח על אירועים  29מאותם חלק ב .דיווח על אחריתם לא נמצא -עבירות שאינן רצח 

 .נגדו ולא נמצא דיווח משלים על המשך ההליכים ,חשוד או על מעצרוהזהות 

 שום והרשעותכתבי אי

 הואשמופיליסיידרים  66נמצא כי , בכפוף להסתייגויות שתוארו לעיל על מגבלות הממצאים

לא נמצא , בעיקר מאלו שהואשמו בעבירות אחרות, במקרים רבים. עבירות אחרותב 59 -ורצח ב

סביר להניח כי חלק מהמשפטים לכן . אישוםההגשת כתב עצם הדין אלא רק על  הכרעתדיווח על 

המבצע שאו  ,או בצו אשפוז ,על רצח הסתיימו בהרשעה בעבירה אחרתם הוגש מכתב אישום בה

על מנת להעריך את  .זה ולא נמצא על כך דיווח במקורות למחקר ,לפני שהסתיים משפטומת 

בהם הוגש מקרים ה 66כי מתוך לדוגמא  יןובין המצב לאשורו יצושיעור הסטייה בין הדיווחים 

מקרים  עשריםב, (.איור ) אירועי הפיליסיידמכלל  91%המהווים  ,(1טבלה ) רצחכתב אישום בגין 

עם זאת ניתן  .42ההליך אחריתמקרים לא נמצא דיווח על  שניהרשעה ואילו בהנמצא דיווח על 

בהתחשב זאת  .משקפים כדבעי את המציאות רצח נתונים על הגשת כתבי אישום בגיןכי  לשער

ובפסקי הדין הרבים , שהוא מן המפורסמות גבוה יחסיתמשפטים אלו  שלבסיקור העיתונאי 

 .רצח כל הנודע לאישומים עלפורסמים או מצוטטים בהמ

 

 אירועלות אחריתם המשפטית והביוגרפית של הפיליסיידרים בהקשר התפלג.  7 איור

                                                           
41
 .מובאים בפרק זה נמצא בידי המחברפירוט הנתונים ה 
42
 .9156והאחות הרחמנייה משנת  9159ומעה משנת 'ודיעה ג 

הואשמו  
 ברצח
91% 

הואשמו  
בעבירות  

 אחרות
1.% 

 אין דיווח
15% 

 התאבד
9.% 

לא כשיר  
לעמוד  

 לדין
5% 
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 59) %.1 נגדו, רצחגין ב הוגשו כתבי אישוםמכלל הפיליסיידרים  91%נגד רק  ,כאמור

 .43יחסיתקלה  ההחל מהריגה וכלה בהעלמת לידה שהיא עביר -עבירות אחרות  בגין (פיליסיידרים

התפיסה העומדת בבסיס ההגדרה של הפיליסייד שהובאה בפרק את  אלו מבססים יםממצא

נראה כי חלק גדול  ועל פני .רצחבמושג ולא " המתה בזדון"ובעיקרה השימוש במושג ההגדרות 

מאשמת רצח והמבצעים  יםזיכוי ואו שהי, אישום בגין רצח וכתב והמקרים בהם לא הוגשמ

מהתחשבות מופלגת בפיליסיידר ככל הנראה יתיים וינבעו מקשיים רא -אחרות בעבירות הורשעו 

מצד הרשות  יובוודא מצד הרשות החוקרתהתחשבות שככל הנראה החלה , בדרך כלל האם -

באה לידי  -בעיקר מבצעות  -רשויות עם מבצעים רבים הבדבר ההתחשבות של זו  הנחה .התובעת

היו  רובם המכריע -כמבצע עיקרי ברצח  הנאשמים 66מתוך  ולפי 1איור ב ממצא המשתקףביטוי ב

 נגד לעומת זאת רק. 44בן זוג אחד של האם וסב אחדובכלל זה אבות  95 היינו ,במספר 92 -גברים 

 שתיםכאשר לגבי  ,רצח הוגש כתב אישום בגיןמבצעות עיקריות שהוגדרו במחקר דנן כנשים  2

לאור  אם הורשעו ברצחוה -לא נמצא דווח כיצד הסתיים משפטן  ,16המוזכרות בהערה  ,מהן

ראוי לציין כי . וייתכן שהורשעו בעבירה אחרת כגון המתת תינוק העובדה כי קורבנן היה ולד

 -הסתיים המשפט בהרשעה ברצח  אחתבאף לא המתת ולד , מקרים אלו בהם הומת ולד 6למעט 

נגדן מבצעות עיקריות  2לאותן בנוסף כי יש לציין עם זאת . עובדה המהווה חומר למחשבה בנפרד

של הפיליסיידר מלאות כשותפות  ,נשים שהורשעו ברצחי שת עודרצח היו  הוגש כתב אישום בגין

 :והן, העיקרי

סבה של  -ביחד עם בן זוגה רוני רון  2..6שעה ברצח בתה רוז פיזם בשנת רמארי פיזם שהו( 9

 .(26 ראה הערה) כמבצע העיקריבמחקר זה שנמנה  רוז

סאלח : הרוצחים היו 9119ברצח ארבעת בני משפחת בשיר בעין אלות ליד מנחמיה בשנת ( 6

מאסרי  1 -ל שנדונו( 11)אחיו אברהים חוסין בשיר ו, שנמנה כמבצע העיקרי (.5)חוסין בשיר 

גם (. 91)ופתחיה , (.6)פאוזיה , (61)פאטמה  -אשתו הראשונה בנותיו של סאלח מ 1 כןו ,עולם

, ואילו פתחיה ופאוזיה זוכו מאשמת הרצח ,מאסרי עולם 1 -ל ונדונה הורשעה ברצח פאטמה

 .שונות ונדונו לתקופות מאסרורשעו בעבירות אחרות וה

המבצע בכל אירוע והוא נספר אחד  פיליסיידרנזכיר כי רק מהטעם שהוסבר בפרק השיטה 

 .כשותפיםזה מחקר של בסטטיסטיקות  נמנו ל"הננשים שתי העל כן  .העיקרי

  

 על רצח לפי זיקה כתבי אישוםהתפלגות . 9איור   בעבירות אחרות לפי זיקה כתבי האישוםהתפלגות . 1איור 

השונות בין הפיליסיידרים הנשים והגברים בכל הנוגע לאחריתן המשפטית באה לידי ביטוי 

הרוב . 2איור עבירות אחרות כמתואר בורצח בגין  כתבי אישוםהתפלגות ב מובהקתהבהלימה 

                                                           
בסלקו בחשאי את גוויית , להעלים דבר לידתו של ולד דלשתהמקובע כי  ..91-ז"לחוק העונשים תשל 199סעיף  43

 .שנה סרמא -ו ינד ,בין שמת לפני הלידה או בשעת הלידה ובין לאחריה, לדוהו
44
 .26את נכדתו רוז פיזם המוזכר בהערה  2..6הוא רוני רון שרצח בשנת  

אבות ובני  
 זוג

61% 

 אמהות
.1% 

 סבתות
1% 

אבות ובן  
 זוג האם

22% 

אמהות  
 ובת זוג

6.% 

 סב
5% 
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ות היו ראח עבירותעל  נאשמיםואילו הרוב המכריע של ה, רצח היו גבריםב הנאשמים המכריע של

אבות ומשמורנים )היו גברים  61%המהווים  96הנשפטים בעבירות אחרות רק  59מתוך  :נשים

 .סבתות 6-אמהות ו .1 -היו נשים מהנשפטים על עבירות אחרות  %..המהוות   11ואילו , (אחרים

בכדי להשיב על השאלה האם נשים  ,כפי שהוגדר במטרותיו ,מכל מקום אין במסגרת מחקר זה

 המתהאלא  ,המשפטית בהגדרהרצח שאינה מהווה  המתהכמבצעות עיקריות נוטות לבצע 

א לשנוטות  ,מקלהמתוך התחשבות מגדרית  ,או שהרשויות ;שאינה רצחכעבירה  תהמוגדר

כל יסודות עבירת  ןהיתמלאו במעשנאף אם , משפטיתה האת מעשיהן כרצח מהבחינלהגדיר 

 .(6.95, דוידוביץ) שטוענים מחקרים רבים שנעשו בתחוםכפי  - הרצח

שיעור ההרשעות גבוה במיוחד הגם שאין זה מעניינו של המחקר דנן אולם ניתן לציין כי ככלל 

קיומם של אלו ב בדרך כלל התביעה נימקה הסדרים. בהסדרי טיעוןשנעשו במשפטי פיליסייד 

 .קשיים ראייתיים

 אינם אחראים למעשיהם או אינם כשירים לעמוד לדין

מכלל הפיליסיידרים נמצאו שאינם  5%המהווים אך  (.איור ) 45שמונה פיליסיידרים בלבד

שיעור . (2..6משנת  גלית אמזלג) נמצא בלתי כשיר לעמוד לדיןאחד מהם . אחראים למעשיהם

שהובאה  טיפולוגיהעם הידע שהצטבר מן המחקר בתחום כמתואר בזעום זה עומד בקנה אחד 

מבצע  ומרביתם המכריע אינ ההמתהמרבית המבצעים אינם חולי נפש ואת  -היינו , מבואב

לכן רוב רובם של הפיליסיידרים נושאים באחריות . כתוצאה ממצב פסיכוטי או מחלת נפש קשה

ניתן להניח כי שיעור קטן ובלתי ידוע של . פלילית למעשיהם ורובם המכריע כשיר לעמוד לדין

לא היו אלא  ,או שאינם כשירים לעמוד לדין ,הפיליסיידרים שנמצאו בלתי אחראים למעשיהם

. אך היא אינה מופרכת ואין לבטלה, היכולת לאשש כדבעי הנחה זו היא קטנה מאד. מתחזים

למרות שאין עניין זה חלק ממטרות המחקר דנן נמצא לנכון להציף הנחה זו באמצעות מקרה בוחן 

בביתן ( 1)וליטל ( .)נעמה  - רצחה את שתי בנותיה 66.1.9116אשר בתאריך , מרינה דוידוביץ של

הודתה בכל העובדות אך טענה כי , הועמדה לדין היא. ידי הטבעתן באמבטיה-על ,שבכרמיאל

תה מסוגלת לדעת שאסור לה לנהוג כפי שהיא נהגה מחמת מחלת נפש ילא הי"מעשה הבשעת 

ומטעם ( שינקמן ופולק, דוידסון)רופאים מומחים העידו מטעם ההגנה ". שפגעה בשפיותה

ביניהם הייתה אך לגבי מצבה הפסיכופתולוגי בשעת עיקר המחלוקת (. מזרוחין ובראל)התביעה 

הייתה כי היא לא הייתה ( קליינברגר ואריאל)דעת הרוב . השופטים נחלקו בהחלטותיהם. המעשה

, אין ספק: "הייתה בשורה התחתונה כהאי לישנא( סלוצקי)ואילו דעת המיעוט , שפויה בעת הרצח

לא . יתה חולת נפש בעת המעשהיה אך לא הוכח כי, שאישיותה של הנאשמת היא מופרעת

הוכח . שוכנעתי כי יש לסווג את התנהגותה החריגה והסטייה מהנורמה של הנאשמת כמחלת נפש

שיש לדחות את , מסקנתי היא .ה הן לגבי המעשה עצמו והן לגבי התוצאהיקיומו של יסוד הרצי

לים למעשה של פליולראותה אחראית ב ,כבלתי מוכחת, שהעלתה הנאשמת, טענת אי השפיות

זמן קצר אחרי לימים נודע כי (. 61.5.9111מחוזי חיפה מיום  925/11פ "ת) המתת שתי בנותיה

כשנתיים לאחר הרצח  - 9111שנת מ. עברה למחלקת פתוחההחולים מזרע היא -בביתאשפוזה 

שהלכו חופשות , מבית החוליםהחלה לצאת לחופשות  -וכשנה לאחר שהסתיים המשפט 

 5..6בשנת  .ולאו דווקא בטיפול יום יומי הייתה מטופלת באשפוז יום 9111נת ובש, והתארכו

                                                           
גלית  2..6, גד כרמי 1999, מרינה דוידוביץ 1992, אסנת חיי 1989, גדיד 1983, דוד ספי 1966, תמר מילגרום 1954 45

 .(איינשטין)נחמן אנשין  1..6, אמזלג
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על פניו נראה כי המחלוקת התהומית בין הרופאים ובין השופטים . שוחררה סופית מבית החולים

במצב "כשם שלפני הרצח היא לא נמצאה  -הוכרעה במבחן הזמן ומחוץ לכותלי בית המשפט 

כך , "שגרמו לה לסילוף המציאות ,תחת השפעת מחשבות שווא ולשהביאה לפעדיכאוני פסיכוטי 

מכאן ניתן לאמץ דווקא את . גם נראה על פניו כי גם אחרי המקרה היא לא נקלעה למצב שכזה

 .ולא את החלטת הרוב המחייבת והחלוטה, דעת המיעוט כפי שנומקה בהרחבה בפסק הדין

 על רצח רשימת הנשפטים.  4טבלה 

 פרטי המקרה המקום המבצע השנה 

 כפר רמה ומעה'ודיעה ג 1951  9
אדם . אלמנה ילדה בהיותה לבד בשדה. 6.56..9המשפט על רצח החל ביום . 61בת 

במקורות אחרים מסופר . לאחר זמן הוצא לצרכי חקירה .שנתקל בתינוק קבר אותו
 .דיווח על תוצאות המשפטאין . השחרור ושמה וודיע נימר איוב במלחמתשבעלה נהרג 

 .אין דיווח על תוצאות המשפט .שנולד לה בבית הספר לאחיות ולדנאשמת ברצח  חיפה אחות רחמניה 1952  6

 גב ים חואטו פדלון 1958  1
נפט והשליך עליה פתיליה בוערת כי חשד בה שמסתובבת עם  (92)בתו  שפך על. 51בן 

. לא לפני שמסרה הודעת שכיב מרע ,מתה כמה שעות אחר כך. בחורים ועוסקת בזנות
 .נדון למאסר עולם

הלך למשטרה לדווח . לשתות רעל כי הרתה מחוץ לנישואין (.9)בתו  אילץ את טורען סאלח סבאח 1984  1
 .מאסר עולם. שהתאבדה

קרית  ה'אבישי אדג 1989  5
 .מאסרי עולם חופפים 5. רצח את ארבעת ילדיו ואת אשתו. (12) עולה מאתיופיה מוצקין

עין אלות ליד  סאלח בשיר 1991  2
 מנחמיה

בנותיו מאשתו הראשונה רצח את אשתו השנייה באוהל שנטה סאלח  1-בסיוע אחיו ו
אשתו  –אניסה : הנרצחים .ובו הועלו גופות הנרצחים באש, ליד שטחי המרעה של עדריו

 .1יוסף בן . 5סועד בת . .אמנה בת  – סלמה: השנייה של סאלח בשיר ושלושת ילדיהם
 1 -מאסרי עולם ו 1 –( 11)אחיו אברהים חוסין בשיר , (.5)סאלח חוסין בשיר : הרוצחים

פאטמה (. 91)ופתחיה , (.6)פאוזיה , (61)פאטמה  –בנותיו של סאלח מאשתו הראשונה 
רשעו והו, מאסרי עולם ואילו פתחיה ופאוזיה זוכו מאשמת הרצח 1, הורשעה ברצח

 .ונדונו לתקופות מאסר, בעבירות אחרות בקשר לאירוע

 ירושלים ואיל אבו חמאד 1996  .
שפך עליו נפט והציתו , הכניסו לאמבטיה, העירו משנתו. (6)בנו נשאר לשמור על 

חשד שנולד לאשתו . אחר כך סיפר לשכן שבנו נפגע משריפה. נעל הבית ויצא. בגפרורים
 .מאסר עולם. מבגידה

 6. אביב בהסדר בפגישה מבוקרת עם ילדיו שפך חומר דליק והציתם-ו בתל"בבית ויצ אביב-תל ארז טבעוני 1999  2
 .מאסרי עולם

 אביב-תל אמנון כהן 1999  1

הביא טכנאי . ט'חשד שמנהלת רומן בצ. הוא נהג מונית אשתו סוזי לאה מדריכת טיולים
. בסכין קומנדו אותם חנקאותה רצח . הרדים הילדים. מחשבים שהוציא לו תדפיס

הצית . שלח מכתבים לעיתונים. שפך חומר דליק. וידוא הריגה עם אזיקונים בגרון
 .מאסרי עולם מצטברים 1. הדירה ושכב באמבטיה עם הבגדים

מוחמד חטיב בן  1999  .9
 חיפה עלי

, שוטרים הוזעקו לביתם כשתקף אותה. עבריין אסיר ברישיון שחי עם זהבה אליקשווילי
נדון למאסר עולם על . התינוק אמיר והרגובנה זרק את , כשהשוטרים בבית, במהלך כך

 .שורה של עבירות אחרותעל רצח ו

וופא וחברה לחיים מאהר פסיסי היכו למוות את עימראן הבן של וופא כי כנראה הפריע  חיפה וופא תפאל 2000  99
 .מאסר עולם. למאהר

סיפר למשטרה שנעדרה עד שהתבררה . רצח את בתו הודיה כנקמה באמה ממנו התגרשו ירושלים אלי פימשטיין  6..6  96
 .מאסר עולם. האמת

אשתו השנייה על רקע היחסים הבין אישיים  -של בעלה מצרתה  1-רצחה את בנו בן ה רהט סברין אלטורי 2..6  91
 .הורשעה ברצח ונדונה למאסר עולם. במשפחתם

מאסר . את בתו האימנוט השליך מהחלון וניסה להתאבדובמרכז קליטה רצח את אשתו  הינהרי באביה גססה ...6  91
 .שנה .6+ עולם 

נאיף אבו  ...6  95
 ירושלים סרחאן

בכדי לסלול לעצמו דרך למערכת יחסים  תאונת דרכיםבדרך לירושלים ביים  .1בכביש 
מאסרי עולם  1-נדון ל. הנשים היו נשותיו 6. עם אישה שלישית ולזכות בדמי הביטוח

 .שנה ועוד שנתיים חופפים .6מצטברים ועוד 

הורשעה בשותפות  -אמה  -( 61)מארי פיזאם . וחצי על ידי סבה 1 -רצח רוז פיזאם בת ה נתניה רוני רון  2..6  92
 .לרצח

. ש בו חל יום ההולדת אמן אשתו לשעבר של לילך שם טוב"רצח את שלושת ילדיו בסופ נתניה איתי בן דרור  .6.9  .9
 .מאסרי עולם מצטברים 1

 .מאסרי עולם 6. אמרה שקול אמה לה לרצוח אותן. בנותיה נטלי ורוני 6רצחה את  רעננה מיכל אלוני  .6.9  92

 ירושלים קרינה בריל  6.91  91

אחותה ניסתה לעצור הרצח והיא המשיכה ודקרה . שיספה את גרונם של איגור ומירה
הועבר לחזקת . ילדה בתקופת מאסרה בן. הייתה בהריון במהלך הרצח. לוודא הריגה

. חודשים לפני הרצח .עלתה לארץ . ייתכן ופעלה מדיכאון. אביו הביולוגי בשוויץ
הודתה שהיכתה אותו וביקשה . של בנהמדריכה בקייטנה הבחינה בחבורה על צווארו 

סיפרה לחברה על המקרה והיא דיווחה . טופלה על ידי הרווחה והיה ניסיון אובדני. עזרה
הגיעה לבית אחותה נדיה שניסתה להרגיעה . בריל חששהשיקחו את ילדיה. לרווחה

לקחה סכין גדולה מהמטבח חתכה את ידיה ופנתה . לקראת הפגישה למחרת עם הרווחה
 .מאסרי עולם במצטבר 6. לדיהלי

פורעה -אל עלי אימטיראת 6.91  .6
 בנגב

על חטיפת גיסו  2שנים על חטיפת אחיינו ועוד  1מאסרי עולם מצטברים ועוד  6
 אלף פיצוי  522+ אלף לשניים שחטף דנדיס  .6-צהדילאם ו

. גרושתו שבאו לבקרו בארץשרה נעמי וישי המתגוררים עם אמם  -רצח את שני ילדיו  ישרש אבי לוי 6.91  69
 . לאם₪ אלף  596פיצוי + מאסרי עולם במצטבר  שנינדון ל

 מגדל נדב סלע .6.9  66

את בן השכן שהתארח בביתם , ילדיו יוסף ובנימין, רוצח את אשתו דור. שבת בצהריים
מאסרי  1. נעצר על אתר. ומנסה לרצוח את הבן נתן הנפצע ומעמיד פני מת, נחמן עתיה

לבן ₪  ...,..9+ לכל אחד מיורשי הנרצחים ₪  ...,65+ שנים במצטבר  .9+ עולם 
 .הרצח נותר רצח ממניע לא ידוע. השכנים נתן עתיה
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 פיליסיידרים מתאבדים

לשיעור המתאבדים בקרב ס ביחשיעור הפיליסיידרים המתאבדים הוא גבוה ככל הנראה 

או בסמוך  התאבדו על אתרשפיליסיידרים  .1שהם  %.9 ועומד על אוכלוסיות עברייניות אחרות

אפיין את ניתן ל .9איור עד  .9איור אשר ממנה ומהנתונים המופיעים מ 5טבלה בכמפורט  לאירוע

 :אוכלוסיית הפיליסיידרים המתאבדים כדלקמן

 רשימת הפיליסיידרים המתאבדים. 5טבלה 

 בעמודות הנפגעים מציינת לא ידוע  9הספרה . המספרים בעמודות הזיקה והנפגעים מציינים גיל: הערה
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  40 גן-רמת ולאדיסלאו סקאלסקי 19 4 1953  9

 

2 
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 1 

  36 נהריה רפאל דוד 5 3 1954  6
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 1 

  30 אביב-תל אברהם שמיר 2 4 1954  1

 

1 1 

    

 

 

 24  אקסל ורדה אחמד עלי ראושי 27 8 1954  1

 

3  

    

 

 

 1     45  4   52 רמת השרון יהודה גצלר 1 4 1959  5

 1     27  4   30 חיפה אליהו בן צבי 28 12 1959  2

      52  2   56 רמות השבים יצחק היינריך שר 6 1 1960  .

  1      1   52 דיר אל אסד אב 14 4 1963  2

        1  45  תקווה-פתח פנינה פינסלר 21 5 1965  1

        1   33 חיפה יעקב כבביה 10 11 1967  .9

      35 1 1   50 תירוש אליהו אביטן 16 12 1968  99

 9     16  1   .1 בני ברק רומנו פוביציאנו 6 1 91.5  96

יערות  יוסף ברניצקי 25 1 1980  91
        1 59   הכרמל

    29 61 37  4   34 וחיפה-סביון שלמה הראל 26 10 1986  91

        2   48 צורית ישי גליצקי 9 8 1995  95

        1  53  בת ים אמליטו יצחק 19 5 1997  92

        1   30 באר שבע סעיד חרומי 28 7 1997  .9

   1   1 1 2   39 עכו יעקב קנטור 11 3 1999  92

      36  3   25 דימונה אבי אבבה 21 6 1999  91

        1  36  חיפה טניה דרבקין 29 9 1999  .6

        1  32  כפר שמריהו פיליפינית 17 8 2000  69

        9 6.   עינת סבא מגבע 95 2 1..6  66

        9   11 נצרת עילית שרון כהן 62 2 2..6  61

   9   9 6 9   16 אשקלון סיסאי סמאי 61 . 2..6  61

 1     9  1   61 הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2..6  65

        9   .1 בצרה אסף גולדרינג 65 . 1..6  62

   9   9  5   12 דבורייה אר'בשיר נג 9 1 6.91  .6

        6   56 אביב-תל אלי גור 92 1 6.91  62

        1  12  ירושלים שמה נאסר לפרסום 9 9 .6.9  61

        9  15  עכו שמה נאסר לפרסום 1 9 .6.9  .1

 כ"סה

69 . 6 29 5 91 9 9 1 

2 2 
1. 

22 92 

21 
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 התפלגות המתאבדים לפי מוצא. 11איור   התפלגות המתאבדים לפי זיקה. 11איור 

   

 

 

 
לפי פגיעה בקורבנות  תאבדיםהתפלגות המ. 13איור   התפלגות המתאבדים לפי מניע. 12איור 

 אחרים

   

 

 

 

 לפי מניע בלבד האבות המתאבדיםהתפלגות . 15איור   התפלגות האמהות המתאבדות לפי מניע.  14איור 

   

 

 

 

התפלגות אמהות המתאבדות לפי שיטת ביצוע . 16איור 
 הפיליסייד

 לפי שיטתבלבד התפלגות האבות המתאבדים . 17איור  
 ביצוע הפיליסייד

 אב
בן זוג   %.2

 האם
1% 

 אם
61% 

 סב
.% 

 סבתא
.% 

 יהודי
21% 

 ערבי
91% 

 פיליפיני
1% 

 נאמנות
1.% 

 תועלת
1% 

כוח  
 ושליטה

1.% 

 לא ידוע
91% 

 פסיכופתולוגי
.% 

פגעו רק  
 בצאצא

5.% 

פגעו גם 
באדם  

 אחר
11% 

 נאמנות
5.% 

 לא ידוע
61% 

 פסיכופתולוגי
91% 

כוח  
 ושליטה

2.% 

 נאמנות
65% 

 תועלת
5% 

 לא ידוע
9.% 

 חנק
62% 

 הרעלה
91% 

 סכין
61% 

 השלכה
61% 

 ירי
15% 

 חנק
95% 

 סכין
6.% 

הצתה  
 וחשמול

9.% 

 השלכה
5% 

 הטבעה
5% 
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בן זוג של האם אחד , אבות עשרים -רובם המכריע של הפיליסיידרים המתאבדים הם גברים 

אף לא סבתא , כולן אמהות -נשים  שבעורק  (46מתוך כל שלושת הסבים הפיליסיידרים)סבים  שניו

בישראל גבוה בכלל גברים המתאבדים ממצא זה עומד בהלימה לעובדה כי מניין ה .(.9איור ) אחת

 (99איור ) הם יהודיםהפיליסיידרים המתאבדים  רוב .(.6.9, מדינת ישראל) בהרבה מהנשים

מתאבד אחד רק . (96איור )ואחריו נאמנות  כוח ושליטה ואוהמניע הדומיננטי לביצוע הפיליסייד ה

מתאבדים פגעו  עשר-שלושה. משמידי המשפחות היו מתאבדים ששתכל כי מובן . 47ולד המית

אחיו ואדם , אחרים כגון הורה של הפיליסיידר חמישהבנוסף לצאצאים גם בבנות זוגם ובעוד 

כל המתאבדים פעלו בגפם ללא  .חת מהאמהות פגעה באדם אחר פרט לצאצאאף לא א. אחר

ככלל פעלו האמהות המתאבדות ממניעים פחות זדוניים מאשר האבות  .(5טבלה ) שותפים

ממניע לא  שתייםו 48ככל הנראה על רקע פסיכופתולוגי אחת, מתוך נאמנות ארבע -המתאבדים 

-שנים :מאשר האמהותהאבות פעלו מתוך מניעים זדוניים יותר  לעומת זאת רוב .(14איור ) 49ידוע

, האמהות המתאבדות לא השתמשו בירי .(95איור ) מתועלת רק אחדאבות מכוח ושליטה ו עשר

לעומתן האבות המתאבדים השתמשו בכל . (92איור ) או במכות או בהצתה או חשמול או בהשלכה

 .(.9איור ) האמצעים למעט מכות והפקרה

 

 פיליסיידרים קטינים

 מבצעיםכהקטינים הגבוה של שיעור המתווסף לזוועה שבאירועי הפיליסייד הוא מימד טרגי ה

אחד מהם היה . ומטה 92שהיו בני  פיליסיידרים 95היינו , מכלל הפיליסיידרים 1%העומד על 

 באשר. אמהותההיו  יםהאחר 91-ו (.912אירוע משנת )דרוזי מעוספייה  -פייסל מוחמד  -האב 

בגירות או קטינות בעת היו ולא ניתן לברר במדויק אם  92 בנותדווח כי היו  אמהות לארבע

, לא זו אף זו. היינו קטינות ,.9או  92היה  דווח כי גילןהאחרות  עשר האמהות לגבי .האירוע

סביר להניח כי בחלק , המקרים היה המתת ולדות שהאם לא נודעהכלל מאחר וחלק ניכר מ

הפיליסיידרים עליהם דווח שהיו  95 מניין לפיכך נראה כי. ינותהמקרים האמהות היו קטאותם מ

 רובםכאשר  ,של דיוק את מניין הפיליסיידרים הקטינים הדי גבוה הערכהומטה מבטא ב 92בני 

מובהק משיעור הקטינים הרוצחים גבוה בהוא  1%של שיעור זה . קטינותכאמור המוחלט הינו 

 .ת הרוצחותשיעור הקטינומקל וחומר  -בכלל בישראל 

 -הפיליסיידרים הקטינים המיתו ולדות ובכל אותם האירועים היה אך קורבן אחד  95כל 

נחמה פורתא במאפלה הזו ניתן . יהיה מי שיאמר כי גם הקטין המבצע היה סוג של קורבן. הוולד

מתוך  1)ידי קטינים -רוב אירועי הפיליסייד שבוצעו על לפיו 92איור המוצג באולי למצוא בממצא 

 הירידהממצא העולה בקנה אחד עם , (9111-9151)העשור הראשון למדינה  מהלךהתרחשו ב( 95

 .(1איור ) לאורך השניםהמתת הוולדות ב

 

                                                           
46
 .ומהווה לעניין זה מעין יוצא מן הכלל 26שהוזכר בהערה , רוצחה של מרי פיזם, הסב השלישי הוא רוני רון 
47
 .16האב מדיר אל אסד המוזכר בהערה  
48

והתאבדה על אתר ( 96)ספה את גרונה של בתה ויקטוריה שיש 1מדובר בטניה דרבקין המוזכרת בהערה  
 .עמוק הנראה מדיכאון ככל ,בחיתוך ידיה

49
ברון ששמה נאסר לפרסום מירושלים דרך ח( 12)והשנייה היא האם  1האחת היא הפיליפינית המוזכרת בהערה  

 .בנותיה הציתה הדירה והתאבדה 1שהמיתה את 
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 התפלגות הפיליסיידרים הקטינים בראי השנים. 11איור 

 

 שיטות הביצוע

 .ידי הפיליסיידרים-נראה כי כל סוגי המיתות מתבצעות עללמעט שימוש בחומרי נפץ 

למרות שניתן היה להגיע , קטגוריות לשיטת הביצוע 2הממצאים ממחקר זה הביאו להגדרת 

 שכיחותןהקטגוריות לפי סדר רשימת  .טיפולוגיהוזאת מהטעמים שהוסברו ב, למספר כפול מכך

 .להלן תאור כל קטגוריה ואפיוניה. 2טבלה ב

 

 

 המבצעים והקורבנות, התפלגות אירועי הפיליסייד לפי שיטת הביצוע. 6טבלה 
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 40 60 27 10 5 0 1 0 0 4 38 90 41 24 76 34 1.0 18 46 26 45 הפקרה

 42 68 26 8 3 0 5 0 0 7 31 82 31 22 76 29 1.2 20 46 23 38 חנק

 3 9 2 22 5 0 0 1 0 15 7 30 7 14 78 18 1.3 12 29 14 23 מכות

 5 14 3 10 2 2 6 0 0 12 10 48 11 14 86 19 2.1 19 48 13 23 סכין

 0 0 0 0 0 4 12 2 0 11 1.0 7 1 10 93 13 2.4 14 34 8 14 ירי
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 ידוע לא/חומצה/הרעלה/הפקרה

כוללת והיא  הקטגוריה השכיחה ביותרזו  2טבלה כמצוין ב. 2נספח רשימת המקרים מופיעה ב

 :דלהלןאת שיטות הביצוע 

  או , רעבמאו , בדרך כלל מדובר בוולד שננטש במקום כלשהו עד שמת מקור -הפקרה

 .חנקמ

 אירועים שהתבצעו  2נמצאו  .או תחליפי סמים, סמים, ידי תרופות-הרעלה על - ההרעל

 .50בדרך זו

 או מהרעלה שפיכה או התזה של חומר כימי הגורם למוות מכוויות או מחנק - חומצה. 

 .51בישראל התבצע אירוע פיליסייד אחד בדרך זו

  או , לרשויות על שיטת הביצוע בגלל מצב הגופה וכיוצא באלהמקרים שלא נודע  -לא ידוע

 .בחלק מהמקרים מדובר ככל הנראה בהפקרה .על שיטת הביצועבמקורות דווח שאין 

למרות שמדובר בקטגוריה השכיחה . מקרים 15שהם מכלל האירועים  62% מהווהקטגוריה זו 

 12 -מידת קטלניותה אינה גבוהה ביחס לאחרות , הקטגוריות של שיטת הביצוע 2ביותר מבין 

רק פיליסיידר אחד התאבד וגם הוא לא על  .אחד ומשמיד משפחהואף לא נפצע  52הכל-נספים בסך

פיליסיידרים  5. 54היו ערבים 1 -ו( 16)היו יהודים ( 2%.)ל "הנ 15מתוך רוב הפיליסיידרים . 53אתר

היו ( %.1)ל "מהפיליסיידרים הנ 19 .55בקטגוריה זו פעלו בצוותא חדא עם שותף אחד לפחות

 (.29%)מקרים  .6 -טגוריה זו תקשרת היטב לשיעור המתת הוולדות בקמעובדה ה -אמהות 

 

 חנק

חנק כסיבת . .נספח ברשימת אירועי הפיליסייד שנעשו באמצעות חנק כשיטה העיקרית ראה 

האירועים  נים כפי שאכן באו לידי ביטוי בכלידי מספר מנגנו-בזדון על יעשותמוות יכול לה

אריזה בתוך , באמצעות כיסוי על הראש, בידיים הקיחנזה  ובכלל שהתבצעו בשיטת ביצוע זו

  . 56בגז ובכרית לביים מוות בעריסה, ות חגורהחניקה באמצע, קופסא

                                                           
50

את  1.9159..6 -הרעילה בעכו ב, ונישאה ליהודיגרמניה קתולית שהתגיירה ( 61)מסטבאום  (אורסולה)רוזה ( 9 
שוחררה  .הורשעה בהריגה ונדונה לחודש מאסר. בעלה הגיע והצילה. כדורי שינה וניסתה גם להתאבדי "עדוד ( 1)בנה 

 (שנה וחצי) נעצרו חשודים בהריגת בתםהורים ששמותיהם נאסרו לפרסום ( 6 .תה עצורה למעלה מחודשימיד כי הי
הסעיף שונה לגרימת מוות שלא בכוונה . אביב-בתל 1.9126..9 -ב בכדורים( כך במקור)העיוורת והדפקטיבית מלידה 

לשתות רעל כי הרתה מחוץ  (.9)את בתו אילץ , בטורען 9121..66.9 -ב( 11)סאלח סבאח ( 1 .מתוך רחמים -תחילה 
גן הרעילה למוות -ברמת 1.9.9119-ב( 11)צביה לב ( 1 .מאסר עולםנדון ל. הלך למשטרה לדווח שהתאבדה. לנישואין
. רבנאל אז החליטה להמיתוסבל מפיגור כבד והוצע לה לאשפזו באב. במשקה בו מהלה גלולות שונות( 92)את בנה 

נעצר  91שהוזכר בהערה נרקומן מוכר , 2..19.9.6 -בטירת הכרמל ב( .1)בן זוגה של אמו ( 5 .נדונה לשנת מאסר אחת
. אבי התינוק תרם אבריו. כי הפריע לו לישון( שנה וחצי)אילי אטיאס חשוד להימצאות מתדון בדמו של התינוק כ

לשתות אדולן  (.9) חשוד ששכנע את בנו 61.1.6.92 -בנתניה ב( 11)שמו אסור לפרסום ( 2 .התיק בעיון הפרקליטות
 .תרחשד שמת ממנת י, ספיר בנתניה ללא רוח חיים' בביתו ברחהוא עצמו נמצא  .66.1.9 -ב. בכמויות גדולות

51
גבעתיים בדים להיה במוסד ליש( 6.5)ישעהו  באה לבקר את בנה. 6.2.9111 -ם ב"בגבעת רמב( 61)צילה צביקלר  

נפרדה מבעלה ואז ניסתה לשפוך עליו קודם שנתיים . ושפכה עליו חומצה גופרתנית וניסתה להתאבד בכדורי רעל
 .חומצה

52
 .11אירועים כמתואר בהערה  6פיליסיידרית אחת ביצעה  
53

חזר  בעלה סלמן .היה חשוך מרפאש( 91) אביתקווה המיתה את בנה -בפתח 69.5.9125 -שב( 15)פנינה פינסלר  
 .התאבדה בתליה בבית הסוהר 25..9..1 -משפטה נפתח אולם ב. לביתו ומצא את שניהם ללא הכרה

54
 ..1מקרה אחד אינו ידוע כמפורט בהערה  
55

על . וברחוחודשים  .בן ית תינוק יוהשאירו גוובית החולים אסף הרופא גבר ואישה הגיעו ל .62.99.9.5 -ב( 9 
. .5בהערה  6ראה פריט ( 1. 12בהערה  1ראה פריט ( 6. הגופה פתק של קופת חולים באר שבע עם השם אליהו מסילון

 .12בהערה  2פריט ( 1
56

גופת ולד שנמצאה בקופסת ביסקוויטים  – 9: .נספח שבלהלן כמה דוגמאות לפי מספרי הפריטים שברשימה  
יונה שאקי ילדה בחורשה ליד בית החולים ומיד לאחר הלידה מילאה את  – 1. 9111חסן בק בשנת  -בשכונת מנשיה 

ידי פועלי ניקיון במורד הר ציון ליד שכונת שמעא בתוך -הגופה נמצאה על - 1. 9159בשנת  פיה של התינוקת בחול
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מקרים  12 -אירועי פיליסייד באמצעות חנק הם השניים בשכיחותם ובוצעו ב 2טבלה כאמור ב

מהמבצעים בשיטה זו היו  26% .קורבנות נפגעו 12במהלכם , מסך כל המקרים 61%המהווים 

עובדה העולה בקנה אחד עם השיעור הגבוה של המתת הוולדות בקטגוריה זו ( במספר 19) אמהות

 .מכלל המתת הוולדות 16%המהווה  22%העומד על 

 מכות

ההמתות  .1נספח רשימת אירועי הפיליסייד שנעשו במכות כאמצעי העיקרי להמתה ראה ב

נראה כי  .הגוף ובעיקר הראש בקיר או ברצפה באמצעות מכות כוללות מכות בידיים או הטחת

ייתכן והשיעור הנמוך יחסית של  .57רבים סבורים שזו שיטת הביצוע האלימה והאכזרית מכולן

והיות תועלת המניע הדומיננטי בפיליסייד באמצעות , אמהות .שהן  %.1זו  אמהות בקטגוריה

פיליסיידרים שהשתמשו  חמישהוהעובדה של, (מהם 12%שהם  61 -מקרים מתוך ה 99)מכות 

אין זה מופרך . מימד האכזריות שבשיטה זומתקשרות היטב עם  ,במכות היה לפחות שותף אחד

שאף לא  היטב את הממצא יםמסביר( תועלת)מידת האכזריות והמניע הדומיננטי להניח כי 

זאת גם לאור הממצאים  .יד משפחהמאו היה בחזקת מש ,פיליסיידר אחד בקטגוריה זו התאבד

 6)מהוולדות  1%רק , מכלל האמהות המיתו את ילידיהן באמצעות מכות %. בשעה שאךכי 

 .הומתו באמצעות מכות( ולדות

 סכין

נספח ב מופיעהסכין כאמצעי העיקרי להמתה  אירועי הפיליסייד שנעשו באמצעות 61שימת ר

כאמצעי  מכלל האירועים התבצעו באמצעות דקירות או חיתוכים בסכינים שונים 91% ..9

 12%אומנם . מכלל הקורבנות 91%בני אדם שהם  12נפלו קורבן במהלכם . הקטלני העיקרי

אך ככלל ניתן לומר שאמהות ( במספר 99) ואחת בת זוגו של האב מהמשתמשים בסכין היו אמהות

הממיתות מכלל האמהות  %.9רק  -כאמצעי הקטילה  בסכיןנוטות להשתמש בדרך כלל לא 

                                                                                                                                                                      
מה וניסתה 'חנקה הילד באמצעות חגורת הפיג 9151תמר מילגרום בשנת  - 2. 9159חבית אשפה עטופה בשק בשנת 

בבית החולים  9155 קודם בשנתבאר יעקב חנקה את בתה אותה ילדה מספר ימים תושבת  - .9. לפגוע גם באחותו
נעצרו ביום ( .5)רווקה ואמה האם ה - 96 .נולדה עיוורתהתינוקת . כאשר הביאוה אליה להניקה בפעם הראשונה

כחשוד בבעילה נעצר . למחרת הוצאה הגופה מהקבר. לאחר שקברה את התינוק בעודו חי בבית הקברות בעכו 62.6.52
בית הובאה ל. בחצר בית בתוך שק נקבר על ידה חי ביפו הוולד - 9152בשנת  - 91. 12כמוזכר בהערה  (91)ערבי 

. הגופה בקופסהארזה . המיתה התינוק בגלל שהייתה גרושה 9152בלה נדב בשנת  - 91 .צהלון באפיסת כוחותהחולים 
ילדה  9126רות חלאוי בשנת  – 92 .שנים 1-ת ל"ע ודשיםח 2-שנים לאחר מכן בהעלמת לידה ונדונה ל 1ה הורשע

התינוק  9122בשנת  – 69 .פחדה מהוריה. הגופה נתגלתה בשק בקרבת באר ליד המרכז המסחרי. במקלחת בבית
. בכפר חסידים וחנק אותו בחיתול הוציא אותו מהמוסדיחזקאל אביו . חודשים נכה עיוור ומשותק .9ן בן ואליהו חנ

אם  ..91בשנת  - 61 .שנים על הריגה 1-נדון ל. ניסה להימלט מהארץ. שם אותו בחבית בנחל איילון וכך נתגלה
 הנתנה ל. הבת הייתה חרשת אילמת. התגרשה מבעלה שעמד לשאת אישה שנייה. שמה נאסר לפרסוםמרחובות ש

 -נגזרו עליה בתקווה רוזנבאום  - 65 .נדונה לשנתיים. להתאבד אך הצילוה ניסתה גם. גלולות שינה וחנקה אותה בגז
פעלה במסווה כאילו היה זה מקרה של . .911בשנת א בגין המתת תינוק "וחצי שנות מאסר במחוזי ת שלוש 6.9.19

 .בר מינהימפגמים בא הטענה שהתינוקת סובל. מוות בעריסה
57
 :1נספח שנעשו באמצעות מכות לפי מספרי הפריטים שבטבלא שבלהלן כמה דוגמאות לאירועי פיליסייד  
התברר כי . מת באופן פתאומיבנה בן החודשיים הופיעה בתחנת המשטרה והודיעה ש 9151סרח דוד בשנת  -9

בעקבות  .2...61 -נעצר בסולימן מנסור  - 6 .בעלת רקע פסיכיאטרי. כ הודתה כי הרגיז אותה"אח. הרגה אותו ממכות
לאחר ששכנו התלונן בפניו כי המנוחה יחד עם ילדים אחרים גנבו את נעלי ( .)ידיעה כי היכה למוות את בתו שרה 

עד שהכירה בחייה התגלגלה ( .1)ה אילנשל המנוחה אמה . 9121יוסי חזן בשנת  -2 .הבית שלו וקבר את גופתה בגינתו
חזן . ומורן נולדה( 5.)קי 'עשו שידוך עם ז לאילנה. גם אחותה רחל הכירה אותו ולבסוף נישאה לו. את חזן העבריין

 חודשים ללא הכרה בבית חולים 5שכבה . והיה נוהג להכותה כולל כשהרטיבה דחף לה פלפל חריף התעלל בה בכל דרך
 .לאחר שמתה ויש דיווח שהחליטו להעמידו לדין על רצח. 21שנים בינואר  .9 -נדון ל. מותההייתה ב 1בת . עד שמתה

בידיו את בתם בת אשתו של הנבל יצאה את ביתם תוך שהיא מפקידה . 91מוזכר בהערה  1..6לליק לוי בשנת  -92
הפעיל , ומשהחלה התינוקת לבכות הוא צבט את הפעוטה בכל חלקי גופה, אז לגם משקאות אלכוהוליים. החודשיים

שסיעה של , לפעוטה נגרמו בין היתר שברים בצלעות. ומעך את ראשה באצבעותיו; לחץ על צלעותיה על גבה ובטנה
סובב הנבל בכוח את ירכיה , בסמוך למותה. אלה נגרם מותה כתוצאה מכל. שברים בגולגולת ודמומים במוח, הכבד

בכף הרגל הימנית וכן לפצעי קרע בפות ובפי , בבטן, ולאחר מותה גרם לה לכוויות בזרועה הימנית, וגרם לה שברים
במקור הואשמה . 2..6על ההמתה שנעשתה בשנת  הורשעה בגרימת מוות ברשלנותאולגה טרסקנוב  -92. הטבעת
 -91 .היא ובעלה נהגו לקיים יחסי מין גם בנוכחות הבנות שלהם. אחרות עבירותעל  םשנתיים מאסר גדונה לנ. בהריגה

 . 92מוזכר בהערה 
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מהוולדות הומתו  5%שהם  1 -ו באמצעות סכין בדרך כלל ולדות לא הומת. השתמשו בסכין

הפיליסיידרים שהשתמשו בסכין היו בראש ובראשונה בעלי המניע כוח ושליטה  .באמצעות סכין

 .58שיעורלאכזריות אין , מכותכאמור בסעיף  (.מקרים 2)

 ירי

מכלל בשכיחותם הם במקום החמישי . הם די נדירים בישראלאירועי הפיליסייד באמצעות ירי 

 מקרים 91מן האירועים שהם  2%-בשימוש בירי מנשק חם התבצע . הקטגוריות בשיטת הביצוע 2

כל  :כדלקמן לקטגוריה זו מספר מאפיינים מובהקים .2נספח אירועים כמפורט בה 922מתוך כל 

ראה הערה )הייתה אישה  תרק אח ;היו יהודים ,59למעט אחד ,הפיליסיידרים שירו בקורבנותיהם

הפיליסיידרים  61מכלל  19%ים וומהו, התאבדו על אתר (91מתוך  96) 22% מרביתם ;(29

משמידי  5ארבעה מתוך  :"משמידי המשפחות"עובדה שעולה בקנה אחד עם מאפיין  - שהתאבדו

 .62הסבים הפיליסיידרים השתמשו בנשק חם 1מתוך  61יםישנ .60המשפחות היו פיליסיידרים יורים

המימד הקטלני במיוחד של קטגוריה זו בא לידי ביטוי גם במספר נפגעי האירועים שאינם 

הפיליסיידרים פגעו גם  91מתוך  2 :אחות ואחרים/אח, הורה, היינו בת זוג -קורבנות הפיליסייד 

שני  .כאמור מכלל הנפגעים 12%ים והמהויד נפגעי הפיליסי 62סך כל  מתוך, נפגעים אחרים 96 -ב

                                                           
58
 :.9נספח להלן כמה דוגמאות לאירועים שנעשו באמצעות סכין לפי הפריטים שבטבלא שב 
האם במקור הייתה . ימים לפני ברית המילה 1את בנה בן החמישה ימים  9152ים קרביוב המיתה בשנת מר - 6

נמצאה על ידי אביו החורג של בעלה כשהתינוק שחוט . מגדרה ובעלה בנימין היה קצין בצבא קבע ועברה לגור בביתו
היה לו .  המניע אינו ידוע - 9151בשנת  אליהו בן צבי - 1. אין דיווח על מה עלה בגורלה. והיא חתוכה קשה בידיים

( .6)ואת אשתו סאלומה ( 2)ואריה ( וחצי.)הרצל , (1)אמנון )המית את שלושת ילדיו . רקע של אלימות ופדופיליה
וכך המקרה נתגלה כאשר בדירה נמצאה , למחרת הצית הבית והתאבד בתליה. אחר כך נראה משוטט ברחובות. בבית

האישה נמצאה כשחוטי חשמל לצווארה עטופה . מיטה וגופות שני ילדים שחוטים בארוןגופה ילד שחוט בארגז ה
יצחק היינריך שר  - 1. בן צבי היה אחד מחמשת משמידי המשפחות בישראל. בשמיכות רבות קשורה מתחת למיטה

רצח  .במקום עבודתו נתגלו אי סדרים בספרי החשבונות והוא אמר אסיק את המסקנות. .6מוזכר בהערה  .912בשנת 
. 12המוזכר בהערה  9121אירוע משנת  - 2. אחר כך התאבד. ייתכן והורעלו קודם, בסכין( 56)ואשתו ( 91)את בתו 

ילדה בבית  .וכשהבינה לא ספרה על כך למשפחתה נאנסה ולא ידעה שהיא בהריוןשלא הייתה נשואה לדברי הצעירה 
אמה אמרה לה עשית אותו לבד . שתהרוג את הוולד( .1)ביקשה מאמה . ופחדה ששאר בני המשפחה יגלו את העניין

זרק החבילה במגרש  את הגופה עטפו בסמרטוטים והאח  .בו חתכה את גרונו לחםהסכין תסדרתי אתו לבד ונתנה לה 
 9111גד כרמי בשנת  - 91 .הורשעה בהריגת ולד והאם בהעלמת לידה. מצאה הגופה .למחרת ילדה בת . גרוטאות

לפתע שלף סכין . נשאר עם הבת. לבלות בגן ציבוריבת שמונה חודשים מעיין  ויצא עם בת זוגו ובת. 1מוזכר בהערה 
 92 .שפוי ונשלח לאשפוזנמצא לא . כ תפס את הבת ושיסף גרונה"אח. קשה ופצעושעבר במקום  2והחל לדקור ילד בן 

ולאחר , בסוף השבוע בו חל יום הולדתה של גרושתו אם ילידו לילך שם טוב. .6.9איתי בן דרור בשנת  –רצח המוני  -
כדורי שינה ומשקאות , סרט נייר דביק, הכנות שנמשכו כחודש ימים במהלכם קנה סכין לחתוך בשר וסכין קצבים

מאסרי  1-נדון ל. ידי עשרות דקירות-בלילה הרג אותם על(. 2)ורוני ( 1)עומר  (5)בילה עם ילדיו אור , אלכוהוליים
זכתה , 6.96אן בשנת 'אחלאס אלערג - .9. לילך זכתה בתביעה אזרחית שהגישה נגד כמה ממוסדות המדינה. עולם

. הבת הרביעיתוניסתה לרצוח את ( חודשים 2)דלאר ( 5)מרים ( .)עבד המיתה את שלושת ילדיה . מרהטלכינוי האם 
 (.9) וישי( 91)שרה נעמי  -את שני ילדיו  6.91בשנת רצח אבי לוי  – 91 .שנים 1ת למשך "ע 6+ שנה  96 -נדונה ל

₪ אלף  596פיצוי + מאסרי עולם במצטבר  6-נדון ל. שבאו לבקרו בארץב בעת "בארההמתגוררים עם אמם גרושתו 
שלושת ילידיו ואשתו  -באירוע נספו ארבעה ואחד נפצע קשה . יםמשפטו טרם הסתי, .6.9נדב סלע בשנת  – 69 .לאם

 .ובן השכנים שהתארח אצלם
59

בסמוך לשמונה . בולמוסירוצח . טיפוס אלים בעל הרשעות ,קבלן. 9.1.6.91 -ב( 12)אר מדבורייה 'בשיר נג 
אסף , המשיך לגן הילדים(. 95.5) ואמאני( .9)ירה למוות במדלן . בבוקר ארב לבנותיו ליד בית הספר עם אקדח גנוב

המשיך לביתו . ונסע איתה למקום עבודתה וירה בשתיהן (.1) בתו המשותפת לו ולזהירה אשתו לשעבר( 5)את למא 
 .נסע ליציאה מהכפר והתאבד. בו המעסיקה ויר (52) של עזאיזה

60
 . כך במקור( 2) ילד דפקטיבי נוואת ב( .1)גן הרג את אשתו -ברמת 91.1.9151 -ב( .1) ולאדיסלאו סקאלסקי( 9 

( 12)רפאל דוד ( 6 .חשד שבוגדת בו. ביום הרצח עמדו להתגרש. מלחמה כשנלחם בנאציםגלל השינה שמו משם יהודי ב
 .והתאבד על אתר( 11)ואשתו ( .)בתו , (1)בנו : בנהריה הרג שלושה 5.1.9151 -ב

61
ופר שסבל מאוטיזם ע (99)הכרמל ירה למוות בנכדו  ביערות .65.9.912-ב. תושב חיפה (51)יוסף ברניצקי ( 9 

גם רצה לגאול כך וייתכן וליד קיבוץ עינת ( .)סטית יאוטשירה למוות בנכדתו ה( 6.)סבא מגבע ( 6 .והתאבד על אתר
השאיר מכתב כי חולה ולא יכול לעבוד וכדי שמשפחתו לא תסבול החליט  .התאבד על אתר .את בתו מהטיפול בנכדתו

בני משפחתו  1הרג את כל  9.1.9151 -יהודה גצלר ברמת השרון ב( 1 .רובה ששאל  מידידי והתנצל גם ממנולהורגם ב
קצין המשטרה מייקל פישר ( 1. ובות כבדיםחצי שנה קודם מצבא קבע ונקלע לח השתחרר. שכונת נווה מגןמ. והתאבד

בהוד השרון והתאבד על  2..6..91.9שירה באשתו קצינת המשטרה הילה בכר ובשני ילדיו ביום  99המוזכר בהערה 
 .אתר

62
 ..5 -ו 92מדובר ברוני רון שהוזכר בהערה  
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מאפיינים נוספים לקטגוריה זו הם כי כל היורים פעלו לבדם ללא אף לא שותף אחד וכי אף לא 

 .ולד אחד הומת בירי

 הטבעה

ידי הטבעה כשיטת הביצוע העיקרית -בוצעו עלמכלל האירועים  2%המהווים אירועים  91

רק  .מקרים 1 -מקרים ונאמנות  5 -המניע העיקרי להמתות אלו הוא תועלת  .9963נספח כמפורט ב

למעט  .אמהות וסבתא אחת 99 -שני אבות השתמשו בשיטה זו ובשאר המקרים היו אלו נשים 

בכל המקרים הומת קורבן אחד על כן שיעור ( 21' ראה בהערה מס)בו הומתו שניים מקרה אחד 

 .קורבנות לכל פיליסיידר 9.9הקטלניות בקטגוריה זו ביחס לאחרות הוא מהנמוכים ועומד על 

 .זו אין אף לא משמיד משפחה אחד בקטגוריה

 השלכה

המתה באמצעות השלכת הקורבנות מגובה נעשתה בדרך כלל מבניינים ושכיחותה מבין שיטות 

קורבנות היינו  96כאשר בשיטה זו הומתו  9664נספח אירועים כמפורט ב 2היינו  5%הביצוע היא 

מקרים  2 -המניע הדומיננטי שבקטגוריה זו הוא כוח ושליטה . קורבן לכל פיליסיידר בממוצע 9.5

היה בו הזוג של  גברים מתוכם אחד 1 -מבחינת המגדר של הפיליסיידר אין מאפיין . 2-מתוך ה

בקטגוריה  .2-מתוך ה 1 -שיעור המתאבדים בקטגוריה זו הוא יחסית גם גבוה . אמהות 1-האם ו

 .מבצע שפעל עם שותף והמתת ולד, זו אין אף לא משמיד משפחה אחד

 חשמול למוות/הצתה

היא נדירה המתה באמצעות הצתת הקורבן ובכלל זה המתתו במים רותחים או חשמולו למוות 

למעשה זו השיטה . 91נספח מכלל האירועים כמפורט ב 1%מקרים שהם  .-אך ב ונעשתה מאד

אך בגלל קיצוניות המעשה , הנדירה ביותר גם בהשוואה לגודל הקבוצות האחרות בשיטת הביצוע

בני אדם  91בשיטות אלו נפגעו  .65להכיל את כל המקרים האלו בקטגוריה ייחודיתנראה לנכון 

                                                           
63
 :99נספח ידי הטבעה לפי סדר הפריטים ב-להלן מקרים ראויים לציון שנעשו על 
ח "היכר של בי ימים נמצאה ליד חוף בת גלים עטופה בשמלה ועל רגליה סימני 5גופת תינוקת בת  9151בשנת  - 1
ביום בו . 61שהוזכרו בהערה  תושבי מעברת כפר אתא עולים מבגדד הוריםהנעצרו . ם בו נולדה עם שם האם"רמב

וחצי  1היה בן  ילדה. 9121גיזלה כפרי בשנת  - 2 .כלכלי קשה בח השליכה את התינוקת לים בגלל מצ"עזבה את ביה
 96 -נדונה ל. סוריוילא יכלה לשאת בי. אותו והזעיקה משטרההטביעה , נתנה לו גלולות שינה. נכה מפגר חרש ואילם

המקרה היחיד בקטגוריה זו שהיה רצח כפול ואחד מאירועי . 9116מרינה דוידוביץ בשנת  - 1 .חודשי מאסר בפועל
ביום ראשון בבוקר לא שלחה את הבנות לגן . הפיליסייד הזכורים גם בגלל ההחלטה על אי שפיותה של הפיליסיידרית

זמן . בלתי שפויה בית המשפט החליט ברוב כי היא. ידי הטבעה באמבטיה-על -( 1)וליטל ( .)נעמה  -המיתה אותן ו
הייתה  9111-ב. החלה לצאת לחופשות שהלכו והתארכו 9111שנת שפוזה עברה למחלקת פתוחה ומקצר אחרי א

חלוקת כי מעולם לפני המקרה ולאחריו אין מ. חולים מזרעשוחררה סופית מבית ה 5..6שנת ב .מטופלת באשפוז יום
 .לא עברה התקף פסיכוטי וגם המצב בו הייתה שרויה בעת הפיליסייד היה כאמור שנוי במחלוקת בבית המשפט

( 6)מקרה מפורסם לא פחות בזכות ההודעה הכוזבת של הרוצח על כי בתו הודיה . 6..6אלי פימשטיין בשנת  - .9
 .אשתו לשעבר, רוני קדם, התברר כי ביצע את הרצח כנקמה באמה. יפושים אחריהנעדרת ותחנוניו לעזרת הציבור בח

64
 :96נספח פי מספרי הפריטים ב-ידי השלכת הקורבנות מגובה על-להלן אירועים ראויים לציון שנעשו על 
שוטרים הוזעקו לביתם . עבריין אסיר ברישיון שחי עם זהבה אליקשווילי. 9111מוחמד חטיב בן עלי בשנת  - 1

נדון למאסר . והרגו בן החודשיים התינוק אמיר בנה של זהבה זרק את, כשהשוטרים בבית, במהלך כך, כשתקף אותה
בהליכי גירושין והוצא נגדו צו הרחקה מאשתו  שהיה 6.91שנת אלי גור ב - 2 .עולם על רצח ושורה של עבירות אחרות

קפץ עם שני . אביב-ונסע לתל רבה חטף אותםימשס. לבקש הילדיםחפר -בבתב חג סוכות הגיע לבית פרודתו רע. וילדיו
 .בתל אביב קומות ברחוב אליהו ברלין 99מבניין בן  1-ו 5בני  ילדיו

65
 :91נספח צעות הצתה או חשמול המנויים בלהלן תאור כל שבעת המקרים שנעשו באמ 
נפט והשליך עליה פתיליה בוערת כי חשד בה שמסתובבת עם ( 92)בתו שפך על  9152חואטו פדלון בשנת  - 9

מסעודה  - 6 .נדון למאסר עולם. מתה כמה שעות אחר כך לא לפני שמסרה הודעת שכיב מרע. בחורים ועוסקת בזנות
נולד מגילוי עריות בין התינוק . המקרה היחידי של המתת ולד בקטגוריה זו. 11המוזכרת גם בהערה  91.2מעטו בשנת 

חנינה  ..92.2.91-אחרי מותו של בן אחר שלה קיבלה ב. שנים 2 -נדונה ל. שפכה עליו מים רותחים, נהלב 92בתה בת 
ואיל אבו חמאד  - 1 .הצלבה לכך ןבאחד המקורות נרשם שבן אחר שלה נשפט לשנתיים על המקרה אבל אי. מהנשיא

 נעל. שפך עליו נפט והציתו בגפרורים, הכניסו לאמבטיה, העירו משנתו. בנו בן השנתייםנשאר לשמור על . 9112בשנת 
סעיד  - 1 .מאסר עולםנדון ל. חשד שנולד לאשתו מבגידה. סיפר לשכן שבנו נפגע משריפה המעשה יאחר. הבית ויצא

ואמר דברים לא ברורים כי רוצים  שבע-באר חנתהגיע לפנות בוקר לת .עזאזמה-בדווי משבט אל, .911חרומי בשנת 
( 1)כך התקבלה הודעה מתחנת דלק ששרף את בנו  שעה אחר. היה מוכר כמעורער בנפשו. לחטוף את בנו ויצא לדרכו
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איש . להוציא מבצעת אחת שהייתה סבתא כל השישה היו אבות. לכל מבצע בממוצע 9.1היינו 

רק מקרה אחד של המתת ולד התבצע בשיטה זו . מהם לא פעל עם שותף ולא היה משמיד משפחה

מבחינת המניעים ניתן להצביע על מאפיין ברור ועל פניו . בתאידי הס-והוא המקרה שהתבצע על

מקרים התבצעו בגלל  1. אף לא מקרה אחד בשיטה זו התבצע מתוך נאמנות -נראה כמובן מאליו 

 61ראוי לציין כי מתוך  .מקרה אחד נעשה על רקע פסיכופתולוגי מובהק. לתועלת 1 -כוח ושליטה ו

 .66את באמצעות התחשמלותאחד עשה ז, הפיליסיידרים שהתאבדו

 לסיכום שיטת הביצוע

והיא גם שיטת  מכל האמור לעיל עולה כי שיטת הביצוע השכיחה ביותר היא ההפקרה למוות

, השיטה שהניבה את מספר הקורבנות הגבוה ביותר היא החנק. הביצוע השכיחה בקרב היהודים

קורבנות לכל  6.1 -יא הירי אולם השיטה הקטלנית ביותר מבחינת ממוצע הקורבנות לכל מבצע ה

ההפקרה היא  .כאשר כול היורים ללא יוצא מן הכלל ביצעו המעשה מתוך נאמנות פיליסיידר

האמצעי השכיח ביותר להמתה בקרב האמהות ובקרב האבות והמשמורנים האחרים שאינם סב 

לבצע  רוב המתאבדים היו פיליסיידרים שהשתמשו בירי בכדי. המכות הם השיטה השכיחה ביותר

בדרך . את זממם והרוב המכריע של משמידי המשפחות גם נמנים על קטגוריה זו בשיטת הביצוע

אך כאשר שותף מצטרף אליהם הרי השכיח ביותר הוא מבין , כלל פועלים הפיליסיידרים בגפם

 . ידי חנק והפקרה-מרבית הוולדות הומתו על. אלו המשתמשים במכות כאמצעי העיקרי להמתה

 

  

                                                                                                                                                                      
 9111יעקב קנטור בשנת  - 5. .6.2.1 -מת ב .ל דברים לא ברורים והצביע למעלהכשהגיעו אליו מלמ. והצית עצמו

אחר שישן  הניסה גם לחשמל קרוב משפח. (91) ל למוות את אשתו רוזליה ואת הבן רומןחישמ, 1המוזכר בהערה 
חזר . תאונת דרכיםרכב לתהום והציתו במטרה לביים ההעמיס הגופות על מכוניתו ובדרך לחיפה דרדר . בחדר עם הבן

 .11/.66/9 -התאבד בכלא ב. והתקשר למשטרה להודיע שדואג להם( בדרך קנה סיגריות)לביתו במונית 
( 6-ו 1)אביב בהסדר בפגישה מבוקרת עם ילדיו -ו בתל"בבית ויצ, 1המוזכר בהערה  9111ארז טבעוני בשנת  - 2

 .1בכביש , 96המוזכר בהערה  ...6ו סרחאן בשנת נאיף אב - . .מאסרי עולם 6 -נדון ל .שפך חומר דליק והציתם
 .בכדי לסלול לעצמו דרך למערכת יחסים עם אישה שלישית ולזכות בדמי הביטוח תאונת דרכיםבדרך לירושלים ביים 

ולפציעה קשה ( 5)ושל בתו הנאא ( 15)ופריאל ( .1)נאדרה  נשותיו 6 יתו ובכך גרם למותן שלדרדר הרכב לתהום והצ
הייתה מאושפזת בבית החולים תרם את אברי המנוחות ' כשד. הפשע התברר רק מאוחר יותר .(99)' של בתו ד

ל בחזרה כי אשתו במהלך משפטו זרק נעל לעבר השופטים ואחר כך ביקש את הנע. להשתלה ובכך זכה לכבוד ויקר
 .שנה ועוד שנתיים חופפים .6מאסרי עולם מצטברים ועוד  1-נדון ל .קנתה לו אותו

66
 .הטביע את תינוקו בחיפה ואחר כך חישמל עצמו למוות .99.2..9שבתאריך ( 11)יעקב כבביה  
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 המניע

 .91נספח רשימת האירועים לפי מניע ראה ב

 
 האירועים לפי המניע התפלגות. 19איור 

 

 מניע לא ידוע

בהם שיעור המקרים יחסית  גדול טיפולוגיהכפי שפורט והוסבר בפרק הו 91איור כמתואר ב

התוקף החיצוני מ במידה מסוימת גורעממצא ה -עים מכלל האירו 66%המניע אינו ידוע ועומד על 

האירועים בהם המניע  12ך מתו 61המאפיין המובהק בקטגוריה זו הוא העובדה כי  .של המחקר

מקרים  95כאשר מתוכם , המתת ולדות םה, מהאירועים שהמניע לא נודע 29% -למעלה מ היינו

 (5איור )מהמתת הוולדות היו בגלל תועלת  21%בהינתן כי  .תיקי עבריין לא נודע ככל הנראה הם

להניח כי בזהירות המתבקשת ניתן הרי , וכי תועלת היא המניע השכיח ביותר מבין שאר המניעים

כפי שהוסבר בפרק על , זאת ועוד .ע התועלתמורכב ממני" ניע לא ידועמ"חלק הארי מהקטגוריה 

גם כך ו ,בקטגוריה מניע לא ידועכברירת מחדל אינו נכלל הגורם הפסיכופתולוגי , הטיפולוגיות

ם את מעשיהם מתוך נאמנות נוטים שהרי בדרך כלל הפיליסיידרים המבצעי -המניע נאמנות 

. נאמנות הייתה המניע להמתהלהסביר את מעשיהם בכיוון זה או שניכר מנסיבות המקרה כי ה

 .לפיכך ניתן להניח כי החלק האחר של המתות אלו נובע מכוח ושליטה בנוסף לתועלת

 תועלת

מכלל האירועים נעשו מתוך  %.1אירועים המהווים  21. התועלת היא המניע השכיח ביותר

מכלל  21%שהם מקרים  .1 - מרבית הקורבנות בקטגוריה זו היו ולדות כפי שניתן לצפות. מניע זה

או בגלל היותם , או תיקון חטא, והמתתם נעשתה בעיקר לצורך איון סיכון ,ההמתות לשם תועלת

בכל הנוגע להתפלגות המבצעים מתוך תועלת לפי הזיקה לקורבן נראה בברור  .נטל כלשהו למבצע

עם הממצא כי ממצא זה עולה בקנה אחד (. במספר 12)היו אמהות  - 6%. -רובם כי  .6איור מ

איור ועם הממצא המתואר ב, 21% - שיעור המתת הוולדות במסגרת קטגוריית התועלת הוא גבוה

מהמתות הוולדות היו מהמניע  21%)לפיו התועלת הינה המניע השכיח ביותר בהמתת ולדות  5

 נאמנות
91% 

 תועלת
1.% 

 כוח ושליטה
61% 

 לא ידוע
66% 

 פסיכופתולוגי
5% 
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שיעור הרצחניות  .ממיתי הוולדות היו אמהות 11%לפיו  2איור ועם הממצא המתואר ב, (תועלת

 פגעיםנ 9.9ל שממוצע היינו  (פצועים 6-נספים ו 21)נפגעים  9. - אינו גבוה יחסיתבמניע התועלת 

 .נספה אך קורבן אחד בכל אירוע שלושהלהוציא בכל המקרים  כאשר ,לכל אירוע

 
 התפלגות המבצעים מתוך תועלת לפי זיקה לקורבן.  21איור 

עם זאת במקרה אחד . בכל אירועי התועלת לא היה אף לא משמיד משפחה ומתאבד אחד

זאת בעיקר לנוכח הממצאים , מובהק" נשי"ניתן לומר כי התועלת הוא מניע  .67המבצע נרצח

 .בקטגוריה כוח ושליטה

 כוח ושליטה

סייד נעשו ימכלל אירועי הפיל 66%מקרים שהם  11 -חותו כוח ושליטה הוא המניע השני בשכי

מבצעים  .1". גברי"כפי שניתן היה לשער זהו מניע בעיקר . בעיקר מתוך כוח ושליטה במשפחה

אף לא . והיתר אמהות, מכלל המבצעים בקטגוריה זו היו אבות או משמורנים אחרים 2%.שהם 

מדובר . ק ולד אחד הומת במסגרת זוהנגזרת ממצא זה היא העובדה שר. אחד מן הסבאים

משפחה  ימשמיד 6, נפגע לכל מבצע 9.1היינו ממוצע של  -נפגעים  5. -בקטגוריה רצחנית יחסית 

 (.אבות ובן זוג אחד של האם 99)כולם גברים  -מתאבדים  96 -ו, אחד

 נאמנות

בהתחשב . אירועים 61ממעשי הפיליסייד שהם  91% -פיליסייד על רקע של נאמנות התבצע ב

 נאמנותהממצא שאין מפתיע הוא נראה כי בעובדה כי קטגוריה זו כוללת גם רצח מתוך רחמים 

כצפוי אין  .סבים 6-אבות ו .אמהות לעומת  91 - מניע המאפיין יותר אמהות מאשר אבותהוא 

המעמיד ממצא  ,נספים ופצוע אחד 15 -הנפגעים  12לא ולד אחד שהומת מבין בקטגוריה זו אף 

אם נוסיף לכך את  .ממוצע לכל מבצעבנפגע  9.2את שיעור הרצחניות בקטגוריה זו על ממוצע של 

. התאבדו הרי מדובר בקטגוריה די רצחנית 99-העובדה כי שלושה מבצעים היו משמידי משפחות ו

עם כי גם , סבים 6-אמהות ו 1, אבות 5 -קטגוריה זו הוא יחסית גבוה שיעור הנשים המתאבדות ב

 .כך רוב המתאבדים הינו הגברים

                                                           
67
 .16המוזכר בהערה נעמן חסיין אעמר מדובר ב 

 משמורן/אב
66% 

 אם
.1% 

 סבתא
1% 

 סבא
6% 
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 פסיכופתולוגיה

נעשתה במחקר זה הבחנה בין מי  ,פסיכופתולוגיה בקטגוריית טיפולוגיהה כאמור בפרק

שנמצא בלתי אחראי למעשיו בגלל מצב נפשי ובין מי שהתברר כי אינו כשיר לעמוד לדין בגלל 

אינם אחראים " :שהוצגו בסעיףלפיכך נמצא פער בין הנתונים . מצבו הנפשי בעת המשפט

" של הפיליסיידריםהמשפטית אחריתם "שהובאו בפרק " למעשיהם או אינם כשירים לעמוד לדין

עיקרו של פער זה נובע בגלל  .מניין הפיליסיידרים שפעלו מתוך סימפטום פסיכופתולוגיובין 

אשר  (2..6גלית אמזלג משנת )פיליסיידר אחד שהוכר בבית המשפט כבלתי כשיר לעמוד לדין 

דרו שהתאבדו על אתר ולא הוגושני פיליסיידרים , (נכללה במניע תועלת)אינו נמנה במניע זה 

משפטית כבלתי שפויים אך התנהגותם בסמוך לאירוע מצביעה בעליל על פיליסייד שנעשה 

 .(9111וטניה דרבקין בשנת  .911סעיד חרומי בשנת )כסימפטום למצב פסיכופתולוגי חריף 

המהווים ממניע פסיכופתולוגי אירועי פיליסייד  1כי בישראל התבצעו העלו ממצאי המחקר 

מדובר בשיעור זניח מכלל אירועי הפיליסייד ואלמלא (. 91איור )האירועים מכלל  5%אך 

ייתכן ולא היה מקום לייחד , מרכזיותה של הפסיכופתולוגיה במרבית הדיונים בהקשר לפיליסייד

בשים לב למיעוט המקרים לעניין הכללת הממצאים  .סטטיסטית בפני עצמה למניע זה קטגוריה

קורבנות בממוצע  9.1המהווים ( פצועים 6 -נספים ו 99)קורבנות  91במסגרת זאת נמנו  יצוין כי

פיליסיידר להוציא . אף לא משמיד משפחה אחד והמתת ולד נמצאו בקטגוריה זו .לכל פיליסיידר

 9121גדיד בשנת )גם בבן משפחה אחר  רק פיליסיידר אחד פגע. ודיםכולם היו יה( חרומי)אחד 

שפצע קשה ילד  9111גד כרמי בשנת )ורק פיליסיידר אחד פגע באדם אחר , (שהמית גם את אשתו

 (.עובר אורח בנוסף לבתו התינוקת
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 דיון

 כללי

הפיליסייד בישראל עניינו של מחקר זה הוא בתופעת : מטרת המחקר וההגדרות העיקריות

לא רק שלא  ,ובכלל זה דוחות ומחקרים ,בתחוםהקיימת הספרות המקצועית  .בראי הפנומנולוגיה

 וסותרים הציגה נתונים לא מדויקים אףאלא , על התופעהוכוללנית תמונה מקיפה  הסיפק

ייד מכאן נולד הצורך לאתר עד כמה שניתן את כל אירועי הפיליס. שהתבססו על חומר מחקרי דל

לנתח את , למפות אותם באמצעות מירב המשתנים הרלוונטיים למחקר תיאורי, בישראל

 .השונים הממצאים בכדי לבדוק אם מתקיימים מאפיינים מסוימים לתופעה ולברר את מימדיה

הגדרה משלל ההגדרות שהציעו מלומדים רבים שעסקו בתחום נדרשה למחקר זה 

לא צד אחד ותוציא מגדרה משתנים ומאפיינים שתמצה את מהות התופעה מ אופרציונלית

כאשר , ידי משמורנו-המתה בזדון של צאצא עללפיכך הוגדרה הפיליסייד כ. מצד שני רלוונטיים

 :יסודות ההגדרה מבוססים על המושגים דלהלן

 "על לא רק  מדובר .הורשע בעבירה כלשהי כאחראי על ההמתהמי שכל  - "המתה בזדון

כן בגדר -כמו. העלמת לידהאלא גם בעבירות אחרות כגון הריגה ב או רצחהרשעה ב

כל מי שהתברר שהיה אחראי על ההמתה ולא הועמד לדין כי  ההמתה בזדון ייחשב גם

למען הסר ספק יובהר כי . או בלתי כשיר לעמוד לדין ,התאבד או נמצא לא אחראי למעשיו

 .ומלחמה טרור מעשיומחדלים שונים  ,אינה כוללת תאונות" המתה בזדון"

 שנים ונמצא במשמורנות כלשהי 91 הינו מי שלא מלאו לו צאצא. 

 דה )או למעשה  (דה יורה)להלכה  - אֹוֵמןאו , מאמץהורה או , ביולוגיהוא הורה  משמורן

 ,עם צאצא (דיפוזי)מקיים קשר כוללני ומקיף ה קרוב משפחה אחרכל ו, זוגםבן  או, (פקטו

 .כגון סבאי ודוד

השנים אירועי פיליסייד שהתבצעו בין  9.6 ומופו אותרומחקר זה  במסגרת :הממצאיםעיקרי 

אלו מהווים  מצאיםהאם מ .קורבנות 611היינו , נפצעו 96-בני אדם נספו ו 619בהם  .9111-6.9

המקרים שאותרו אינם כל אירועי הפיליסייד שהתבצעו ניתן להניח כי ? לתופעהראי נאמן 

וייתכן גם , אחדים שדווחו לרשויות לא דווחו לציבור, מן הסתם כמה לא דווחו לרשויות. בישראל

קשה מאד , אכן. כי אירועים ספורים שדווחו לציבור לא אותרו במהלך איסוף החומר לעבודה זו

יש אותם  ,לכל היותר %.9-להניח כי מדובר בכ ניתן אך, מקרים לא אותרו כאמורכמה  להעריך

ככל הנראה אותן עשרה אחוזים נוספים כמו כן ניתן לשער כי  .נו בעבודה זולהוסיף לאירועים שנמ

 לפיכך ניתן לקבוע. שנעשו לגבי האירועים שאותרו את שיעורי ההתפלגויות השונות אינם משנים

כך או כך יש  .פת את המציאות לאשורהכי התמונה המצטיירת על סמך ממצאי מחקר זה משק

 .לציין כי אף לא מקור אחד הצליח לכמת את התופעה כפי שהיא

מכלל  5% -פחות מככל הנראה מהווה  הפיליסייד בישראלאומנם תופעת : מאפייני התופעה

מתאפיינת נבדלת באופן מהותי משאר הרציחות ואך היא , מעשי הרצח המתבצעים במדינה

 :הבאיםים הייחודי ובניםבמ

  כפי  הפליליות בישראלמבין שאר ההמתות פיליסייד היא ההמתה הרצחנית ביותר

 :שניתן להיווכח מהתבחינים הבאים

o  והוא גבוה בהרבה  9.1מספר הקורבנות בממוצע לכל אירוע פיליסייד הוא

 .9-על ממוצע הקרוב מאד לכפי הנראה מהממוצע ברציחות הכלליות העומד 
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o מכלל  %.1 -כ. הוא משמעותי ביותר המוני בישראלהפיליסייד ברצח חלקו של ה

 .(.6.9, דוידובץ) היו אירועי פיליסייד במדינההרציחות ההמוניות 

o  אדם ויותר בכל אירוע פיליסייד הוא גבוה -בני 6שיעור המקרים בהם נפגעים

נפגע  אירועי הפיליסיידכלל מ 66% -ב .בהרבה מאשר ברציחות הכלליות בישראל

רציחות הפליליות הכלל מ 5% -כהערכה לפיה רק בלעומת  ,יותר מאדם אחד

 .ויותר 6נפגעו  בישראל

o  שיעור המתאבדים בקרב הפיליסיידרים הוא ככל הנראה גבוה בהרבה מכל מבצעי

מכלל הפיליסיידרים התאבדו על אתר או לפני  %.9. פשיעה ייחודית אחרת

 .משפטם

o נעשו במסגרת פיליסייד ת משמידי המשפחות בישראלשש כל. 

 21%. ביחס לשיעור הנשים בעבריינות בכלל הוא גבוה מאד שיעור הפיליסיידריות 

והוא גבוה בהרבה ( סבתות -6ו ובת זוג האב אמהות 9.2)מהפיליסיידרים היו נשים 

 .הפשיעה בישראל בכלל וברצח בפרט במרבית ןשיעורמ

  יחסית באירועי  הלמרות הרצחניות הגבוה. ברצח הוא נמוך מאדשיעור המורשעים

ככל הנראה . רצח בגין הוגשו כתבי אישוםמהפיליסיידרים  91% נגד רק, הפיליסייד

מדובר בשיעור נמוך באופן מובהק משיעור המורשעים ברצח במקרים של המתות 

רצח על כבוד , תחיסולי חשבונו, סכסוכים במשפחה, אלימות בין בני זוג :אחרות כגון

 .רצח על רקע מיני, המשפחה

  הוא  ,כמבצעים וכקורבנות ,המעורבים בפיליסייד הקטיניםהפיליסיידרים שיעור

שיעור  הואש( מרביתם קטינות)מכלל הפיליסיידרים היו קטינים  1% .גבוה מאד

מטבע הדברים . הנראה גבוה בהרבה משיעור הקטינים המעורבים בהמתות אחרות

שהוא גבוה בכל קנה  %..9-נים כקורבנות הפיליסייד עומד על קרוב לשיעור הקטי

 .מידה משיעור הקטינים שנפלו קורבן להמתות אחרות

 12%. דהחלק היחסי של המתת הולדות מאירועי הפיליסייד הוא משמעותי במיוח 

בעובדה כי בכל המתות אלו  ,המאפיין בעיקר אמהות מכלל האירועים היו המתת ולדות

וכי אף לא פיליסיידר אחד הורשע ברצח בגין , מלבד הוולדלא נפגע אף לא קורבן אחר 

 .המתת ולד

 שנים והחציון הינו  1ממוצע גיל הקורבנות עומד על  .גיל הקורבנות הוא נמוך במיוחד

בידי ככל שצעיר גיל הצאצא כך גדל סיכויו ליפול קורבן כי  עולהמכאן  .שנתיים

 .פיליסיידר

 

 ותטיפולוגי

אחת מהן סיווגה את התופעה לפי  .מלומדים אחדים הציעו טיפולוגיות שונות לפיליסייד

ממצאי (. Maternal Filicide)והאם ( Paternal Filicide)היינו האב , הזיקה של הפיליסיידר לקורבן

המחקר הובילו למסקנה כי את הטיפולוגיה הזו יש לפלח באמצעות טיפולוגיות נוספות כגון מניע 

  שהציעמחקר זה את התפיסה שעמדה בבסיס הטיפולוגיה באשר למניע אימץ . וגיל הקורבן

(Resnick, 1969) לטיפולוגיה בת חמשת  בשינויים אחדים שהובילו, המבוססת על המניע

באשר לגיל  .פסיכופתולוגיו, נאמנות, כוח ושליטה, תועלת, מניע לא ידוע: הקטגוריות הבאות
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בשינוי של הגיל המירבי של הוולד  ((neonaticideאימץ המחקר את הפוקוס על הניאונטיסייד 

רות לוולד השעות הראשונות לחייו כפי שמקובל להגדיר בספ 61-היינו מ, הקורבן בעת המתתו

לפיכך הדיון בממצאי המחקר . בפרק ההגדרות וסברוהמהטעמים ש ,ימים .9שטרם מלאו לו 

כאשר בכל קטגוריה יוארו המאפיינים  -אב או אם  -יתנהל על פי הטיפולוגיה של זיקה לקורבן 

  .הייחודיים גם באמצעות הטיפולוגיה של המניע והניאונטיסייד כפי שהוגדרו כאמור

 

 באשר היאדיכוטומיה ראשית יש להסתייג מ: יסיידריות ואבות פיליסיידריםאמהות פיל

פיליסיידרים נוספים כגון ה משקפת את התופעה כהווייתה מאחר והיא אינה מביאה בחשבון נאינ

ומקרה אחד בו  (מהפיליסיידרים 5%) בני הזוג של האם ,(מהפיליסיידרים 1%)הסבאים 

לאור התגובה החברתית הבידולית המובהקת כלפי . הפיליסיידרית הייתה אשתו של האב

נמצא לנכון לתכלל , ובכלל זה התגובה מצד רשויות אכיפת החוק -פיליסיידרים ופיליסיידריות 

 .(2טבלה ) ולאפיינם ככל הניתן לפי אבות ואמהות פיליסיידריםעל פי התפלגות האת הממצאים 

. בכל התבחינים שנתבררו כדלקמן קיימת שונות ברורה בין האבות ובין האמהות להוציא מוצא

 (.אמהות 26-אבות ו 12)מביניהם היו יהודים  2%.

ובכלל זה אשתו של  הממצא כי רוב הפיליסיידרים היו אמהות צויןבסעיף הקודם : אמהות

בכל הנוגע להמתת ולדות שיעור האמהות . אם כי הן אינן נוטות לבצע רצח המוני, (26%)האב 

שיעור רצח בגין  הואשמומבין הפיליסיידרים שלעומת זאת (. 11%)עומד על רוב מוחלט המבצעות 

 .בהרבה משיעור האבות שנשפטו על רצח קטן - %.6הוא ובכלל זה אשתו של האב האמהות 

 עבירות אחרות היו נשים בגין הואשמוף מן העובדה כי רוב אלו שממצא זה מקבל משנה תוק

עדר אחריות פלילית או אי יבכל הנוגע להחלטה על האין מאפיין מגדרי יודגש כי עם זאת . (%..)

 .כשירות לעמוד לדין

 :Maternal Filicide -מאפיינים נוספים ל

 לפי הסדר היורד ככלל שיטת הביצוע המאפיינת את האמהות היא : שיטת הביצוע

אף לא אמא אחת  .סכין והטבעה, חנק, (כולל הרעלה וחומצה)הפקרה : הבא

 .השתמשה בהצתה או חשמול

 בממוצע . מזה שאצל האבות 1%. -נמוך במהות שיעור הרצחניות בקרב הא: רצחניות

 שהוא נמוך ,אצל האמהות 9.96אדם לעומת ממוצע של -בני 9.15 -כל אב פגע ב

אף לא , יתרה מזאת. 9.1קורבנות לכל פיליסיידר העומד על ל ההכללי שממוצע המ

 .אמא אחת ביצעה השמדת משפחה

 מהאמהות  1.1%. אמהות פועלות עם שותף אחד לפחות יותר מאשר אבות :שותפים

המיתו ולדות ( %..)מרביתן . מהאבות %..2פעלו עם שותף אחד לפחות לעומת 

או , של הפיליסיידרית או שני הוריה והשותפים למעשה היו קרובי משפחה כמו אמה

  .בן זוגה

 רק  - פיליסיידריות מתאבדות בשיעור נמוך בהרבה מפיליסיידרים, ככלל: התאבדויות

פעלו מתוך נאמנות  - %.5 -רוב האמהות המתאבדות  .מהמתאבדים היו אמהות 61%

השלכה ושיטת ביצוע הפיליסייד השכיחה ביותר בקרב המתאבדות הייתה , (14איור )

 (.92איור ) בכל אחד 61% - וסכין
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 וכולן המיתו ( 11%)מבין הפיליסיידרים הקטינים היו אמהות הרוב המכריע : קטינות

בעשור הראשון יד קטינות התבצע -מהמתת ולדות על חלק האריראוי לציין כי . ולדות

 .למדינה

 רובןו (11%)פיליסיידריות הוא התועלת אמהות ההמניע השכיח בקרב ה :מניע 

אף לא אם אחת  .ולדותאך  המיתו (2%.) האמהות שפעלו מתוך תועלתהמכריע של 

ניצול מיני של או על רקע של  ,לצורך תועלת מסוג השגת רווח כספי המיתה צאצא

מאחר ומכלל . מהמבצעות המניע לא נודע 19% -לגבי כ .הצאצא או השתקתו

ורוב המתת הוולדות  ,(29%)האירועים בהם המניע לא נודע הרוב היו המתת ולדות 

הרי סביר להניח כי שיעור הפיליסיידריות שביצע את המעשה  (21%)נעשו בגלל תועלת 

השני בשכיחותו המניע . ומגיע לכדי רוב מובהק 11%-בגלל תועלת הוא גבוה בהרבה מ

כוח ושליטה מ פעלו 5%רק  .שחלקם הארי נעשה מתוך רחמים, (91%)הוא הנאמנות 

 .ממניע פסיכופתולוגי 1% -ו

 הגיל . לפגוע בקורבנות צעירים יותר מאשר האבותאמהות נוטות  :גיל הקורבנות

ואילו של האבות הגיל  9.6והחציון הוא  1.5הממוצע של הקורבנות של האמהות הוא 

ממצא זה נובע באופן מובהק מהשיעור הגדול של . 6והחציון הוא  1.1הממוצע הוא 

 .ידי האמהות-וולדות שהומתו על

 (9טבלה ) 56% -ל 11%ור האבות הרוצחים נע בין בניגוד למקורות הקיימים לפיהם שיע: אבות

יחד עם זאת ראוי לציין כי אם נבדוק את שיעור הפיליסיידרים . 15%עומד על  68נמצא כי שיעורם

הוא רב  נוכחותם של האבות בפיליסייד ההמוני. 55% הרי עומד על, באירועים בהם לא הומת ולד

רצח ב הואשמומבין הפיליסיידרים ש (.מתוכם אחד היה בן זוגה של האם)היו אבות  21% -ביותר 

עבירות ב הואשמוומבין הפיליסיידרים ש (ובכלל זה בן זוג אחד של האם 22%)רובם היו אבות 

 (.1איור ו 2איור ) 61% עלאחרות שיעור האבות הוא קטן באופן בולט ועומד 

 :Paternal Filicide -מאפיינים נוספים ל

 האבות השתמשו בכל שיטות הביצוע שנעשה בהן שימוש במסגרת : שיטת הביצוע

ככלל שיטת הביצוע המאפיינת את האבות היא לפי הסדר . מעשי הפיליסייד בישראל

שיטת היצוע  .וירי סכין, (כולל הטחת הקורבן על קיר או רצפה)מכות : היורד הבא

 .(2טבלה ) אבות השתמשו בה 6רק  -הנדירה ביותר אצל האבות הייתה הטבעה 

 בממוצע . מזה של האמהות %.5-שיעור הרצחניות בקרב האבות הוא גדול ב: רצחניות

והוא גבוה  אצל האמהות 9.96אדם לעומת ממוצע של -בני 9.15 -כל אב פגע ב

כל חמשת , יתרה מזאת. 9.1רבנות לכל פיליסיידר העומד על קוהמהממוצע הכללי של 

 .משמידי המשפחות היו אבות

 1.1%. אבות פועלים עם שותף אחד לפחות בשיעור נמוך מאמהות :שותפים 

 .מהאבות %..2מהאמהות פעלו עם שותף אחד לפחות לעומת 

 2 - ותבהרבה מפיליסיידרי גבוהבשיעור  יםמתאבד םפיליסיידרי: התאבדויות.% 

רוב הפיליסיידרים המתאבדים פעלו מתוך כוח  .(.9איור )מהמתאבדים היו אבות 

הייתה את הפיליסיידרים המתאבדים  אפיינתמושיטת הביצוע ה (95איור )ושליטה 

 .(.9איור ) ירי

                                                           
68
 .כולל בן זוג של האם" אבות"אם לא צוין אחרת בפרק זה  
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 אם היה קטין בקרב האבות היה זה רק אחד וספק אם אכן היה קטין : קטינות- 

 .92שבדיווח עליו צוין כי הוא בן  (.912אירוע משנת )דרוזי מעוספייה  -פייסל מוחמד 

 .י בעת המעשה כבר לא היה קטיןבהינתן כי שמו פורסם בשעתו הרי סביר להניח כ

 המניע השני בשכיחותו . (11%) כוח ושליטההוא  האבותהמניע השכיח בקרב : מניע

 2% -ה לגבי .(2%) ופסיכופתולוגי ,(99%)ואחריהם נאמנות  (61%) התועלתהוא 

כי מקרים אלו בעבודה זו שהמניע אינו ידוע לגביהם הרי ניתן להניח כפי שכבר הוסבר 

הממצא המעניין הוא לגבי שיעור  .הלימה אך בין כוח ושליטה ובין תועלתמתפלגים ב

 .הנשיםאצל שיעור המ כפולהאבות שפעלו ממניע פסיכופתולוגי שהוא 

 אבות נוטים לפגוע בקורבנות הגדולים בשנים בממוצע מאשר  :גיל הקורבנות

והחציון  1.5הגיל הממוצע של הקורבנות של האמהות הוא . הקורבנות של האמהות

 .6והחציון הוא  1.1ואילו של האבות הגיל הממוצע הוא  9.6הוא 

 

הנחוצים על כל פרטיהם , ככל הנראה איתור כל אירועי הפיליסייד בישראל שדווחו לרשויות

, על כל מגבלותיו שהוצגו במבוא, חשיבותו של מחקר זה. הוא אינו מעשי, למחקר קרימינולוגי

הוא המחקר היחיד , לא זו אף זו. הוא בכך שהוא הראשון שהגיע למירב המידע על התופעה

עם  .מאפיינים שלא נודעו עד כה על הפיליסייד בישראל מתוך הממצאים הפיקשנעשה בארץ ש

יש לברר את הקשר , מנת לקבל תמונה מקיפה על התופעה בהקשר החברתי הכולל יותרעל , זאת

וכל . נטישת ילדים ואלימות נגד ילדים במשפחה :בין הפיליסייד בישראל ובין תופעות אחרות כגון

אלו בפרספקטיבה רחבה יותר של מגמות ושינויים בתגובה החברתית לתופעות אלו לאורך השנים 

  .ובאכיפה ובכלל זה בחקיקה



49 
 

 מקורות

 -ל חברה ומדינה ע: האתרמתוך , 6.92מאי  .6 -אוחזר ב .רצח המוני(. .6.9יולי  1)' א, דוידוביץ

 .החוקעבריינות ואכיפה 

על חברה : האתרמתוך , 6.92מאי  .6 -אוחזר ב .רצח סדרתי בישראל(. .6.9יולי  66)' א, דוידוביץ

 .כיפת החוקעבריינות וא -ומדינה 

על : האתרמתוך , 6.92מאי  .6 -אוחזר ב .רצח המוני בישראל(. .6.9אוקטובר  1) 'א, דוידובץ

 .עבריינות ואכיפת החוק -חברה ומדינה 

 -סטריאוטיפים מגדריים בתקשורת הישראלית בסיקור מקרי פיליסייד (. 6.95)' ל, דוידוביץ

המכללה האקדמית  .ר דיאנה לוצאטו"בהנחיית ד" סטיה חברתית"עבודה במסגרת הסמינר 

 .ישראל, יפו-אביב-תל

: ירושלים .גרימת מוות של ילדים בידי קרובי משפחתם(. 2..6. )מרכז המחקר והמידע -הכנסת 

 .הכנסת

מתוך משרד , 6.92מאי  .1 -אוחזר ב .אובדנות בישראל(. .6.9אוגוסט  2. )שראלמדינת י

 .הבריאות

איתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתווית רשת ביטחון להגנה (. .6.9. )מדינת ישראל

 .מדינת ישראל: ירושלים .דוח הוועדה הבין משרדית. בקהילה

 .נבו: צפירין .רצח ילדים בידי הוריהם(. 6.92) 'ל, עציוני

סטריאוטיפים : ות ילדיהן לעומת אבות הממיתים ילדיהםאימהות הממית(. 1..6) 'ד, שפון

 .האוניברסיטה העברית: ירושלים .עבודת תיזה לתואר מוסמך. בחברה הישראלי
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parent .Infant Mental Health Journal. 29(1). 61-75 
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 .רשימת המקורות העיקריים מהעיתונות ומהפסיקה לכל האירועים. 7טבלה 

 .ידיעות אחרונות -' י( 6. נמצאת בידי המחבר המלאה הרשימה( 9: הערות

 מקורות המקום המבצע תאריך 

 .1' עמ, 5.2.11, חרות ם"גבעת רמב צילה צביקלר 2 6 1949  9

 .1' עמ, 11....6, על המשמר יפו לא ידוע   7 1949  6

 .1' עמ, 11..62.9, הצפה אביב-תל לא ידוע 24 10 1949  1

 .1' עמ, .5....1, הבקר חיפה .מ.ר 27 6 1950  1

 .1' עמ, .61.99.5, קול העם אסף הרופא גבר ואישה 26 11 1950  5

 6' עמ, 5.6.59, חרות נתניה שינדל לינץ 22 1 1951  2

 .1' עמ, 62.6.59, קול העם מקווה ישראל לא ידוע 23 2 1951  .

 .1' עמ, 6.5.59, הצפה עכו רוזה מסטבאום 20 3 1951  2

 1' עמ. 92.2.59, מעריב באר שבע צעירה   6 1951  1
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 .1' עמ, 62.1.51, חרות יעזור לא ידוע 27 4 1954  .1

 .1' עמ, 5.51..9, חרות חיפה עולים מבגדד 14 5 1954  19

 .1' עמ, 61.2.51, זמנים אקסל ורדה אחמד עלי ראושי 27 8 1954  16

 .1' עמ, 96.5.55, הבקר ראש העין דבירה אהרון 10 3 1955  11

 .1' עמ, 65.1.55, הבקר אסף הרופא יולדת   4 1955  11

 .1' עמ, 2.1.52, על המשמר יפו אנטואניט חדד 19 2 1956  15

 .1' עמ. 9.1.52, הצפה עכו ערביה   2 1956  12

 .1' עמ, 69.6.52, מעריב הרצליה לא נשואה 20 2 1956  .1

 .1' עמ, 91.5.52, מעריב ירושלים לא פורסם 12 5 1956  12

 .2' עמ, 91.1.52, קול העם בית שערים מרים קרביוב 14 9 1956  11

 ..9' עמ, 25...92, מעריב. .9' עמ, 52..96.9, הבקר יפו בלה נדב 11 10 1956  .1

 .1' עמ, 52 .92.9, למרחב עכו צעירה מעכו 16 10 1956  19

 1' עמ, .91.2.5, למרחב ירושלים אישה   3 1957  16

 .9' עמ, 1.9.52, חרות כפר קאסם חלימה עמר   7 1957  11

 .1' עמ, .1.2.5, הצפה טירה קמלה סמארה 31 7 1957  11

 .91/51פ "ע. .9' עמ, 92.5.52, הבקר גב ים חואטו פדלון 15 5 1958  15

 .6' עמ, 62.1.52, למרחב נצרת אלמנה 25 9 1958  12

 51/.91ירושלים . פ.ת אשקלון שמעה שושנה אשואל 29 12 1958  .1

 .1' עמ, 2.9.51, הצפה מגדל עובדת בקפה   1 1959  12

 .6' עמ, 1.1.9151, מעריב רמת השרון יהודה גצלר 1 4 1959  11

 .1' עמ, 2.1.51, למרחב טבריה תושבת   9 1959  .5

 .1' עמ, 61.96.51, קול העם חיפה אליהו בן צבי 28 12 1959  59

 .9' עמ, .2.9.2, למרחב השביםרמות  יצחק היינריך שר 6 1 1960  56

 .2' עמ, .2...61, על המשמר עוספיה סולימן מנסור 7 7 1960  51

 .2' עמ 61.99.29, הבקר זכרון יעקב לא ידוע 62 99 9129  51

 .1' עמ, 91.1.26, מעריב פזורה בנגב שרה עיאדה 15 3 1962  55
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 99' עמ, 92.1.26, חרות ית מלאכייקר רות חלאוי   4 1962  52

 .1' עמ, 1.26..6, קול העם אביב-תל שמותיהם נאסרו לפרסום 17 9 1962  .5

 .1' עמ, 91.5.21, הצפה ירושלים עזרא דוד 7 2 1963  52

 . 5' עמ, 9121..65.9, 9' עמ, 9.1.9121, 9' עמ, 92.1.9121:מעריב דיר אל אסד אב  14 4 1963  51

 .9' עמ, 61.5.21, מעריב חולון גיזלה כפרי 19 4 1964  .2

 .91' עמ, 91.9.25, מעריב אביב-תל מסעודה מצרי 14 5 1964  29

 .2' עמ, 91.5.21, דבר אביב-תל לא ידוע 17 5 1964  26

 .2' עמ, 62.6.25, דבר הרצליה לא ידוע 26 2 1965  21

 .99' עמ, 92.2.25, חרות תקווה-פתח פנינה פינסלר 21 5 1965  21

 .1' עמ, 25...65, דבר פסוטה תושבת הכפר 23 7 1965  25

 ..9' עמ, 1.1.22, על המשמר רמת גן יחזקאל חנון 28 2 1966  22

 .66' עמ, 62.2.22, מעריב נתניה .ב.ל 25 6 1966  .2

 ..' עמ, 91.1.22, מעריב רעננה דוד ספי 12 9 1966  22

 .99' עמ, .19.1.2, דבר עוספיה פייסל מוחמד שחידם   3 1967  21

 2' עמ, .99.2..9, הצפה חיפה יעקב כבביה 10 11 1967  ..

 .5' עמ, .91.99.2, דבר אשדוד לא ידוע 11 11 1967  9.

 2' עמ, 66.1.22, על המשמר   צעירה   2 1968  6.

 ..' עמ, 96.22..9, מעריב תירוש אליהו אביטן 16 12 1968  1.

  121/21פ "ע רמת השרון אם ובתה 28 3 1969  1.

 .96' עמ, 2.1.21, על המשמר אשקלון צעירה 7 4 1969  5.

 .2' עמ, ...91.9, מעריב רמלה ה'מרדכי סמדג 13 1 1970  2.

 .1' עמ ...65.99, מעריב רחובות אם מרחובות 8 9 1970  ..

 .5' עמ 62.99.91.1, דבר באר שבע לא ידוע 65 99 91.1  2.

 96' עמ 5..1.1, מעריב בני ברק רומנו פוביציאנו 6 1 91.5  1.

 99' עמ 5..65.1, מעריב מונד-תל בת ממשפחה דתיה  1 91.5  .2

 .99' עמ, 2..91.9, מעריב יפו אלמונית 12 1 1976  29

 92' עמ, 2..96.5, מעריב קדימה מסעודה מעטו 7 3 1976  26

 .5' עמ 2..91.1, מעריב  איסמהאן מחמוד  1 91.2  21

 .6' עמ, 2.,91.2, דבר נתניה לא ידוע   8 1976  21

 .99' עמ, ...96..6, מעריב אביב-תל חיילת לא נשואה 25 12 1977  25

 .96' עמ, 1..5..6, מעריב נתניה שלום צרור 14 5 1979  22

 ..' עמ .9.2..1, מעריב. 1' עמ 1...1.9דבר , .952/2פ "ע ירושלים כוכבי בנימין 5 9 1979  .2

 .1' עמ .61.5.2' מ. 95' עמ, .2.912..1', י אביב-תל אישה 17 9 1979  22

 .99' עמ, .9.2..6, מעריב יערות הכרמל יוסף ברניצקי 25 1 1980  21

 .95'עמ .2.2..1ידיעות . 1' עמ .61.5.2מעריב  אביב-תל אישה     1980  .1

 96' עמ, .6.1.2, מעריב ירושלים נלי בניאשווילי 31 3 1980  19

 99' עמ, .69.96.2, מעריב נתניה לא ידוע 19 12 1980  16

 6' עמ, 2.1.21, דבר אביב-תל חמו-מרדכי בן 3 3 1983  11

 .5' עמ. 1.1.21, דבר שדרות לא פורסם 3 3 1983  11

 2' עמ,  ,20.3.83דבר צ"ראשל גדיד 18 3 1983  15

 .92' עמ, 61.9.21, מעריב חיפה מירה ירוגן 29 12 1984  12

 111/22פ "ע טורען סאלח סבאח 22 10 1984  .1

 2' עמ, 95.2.22', י ירושלים פאטמה קנאמבו 14 8 1986  12

 .1' עמ, 22..62.9, מעריב וחיפה-סביון שלמה הראל 26 10 1986  11

 .2' עמ 99.1.22. 99' עמ 2.1.22. 96' עמ'  מ. 92' עמ' י 1.1.22 אביב-תל חברה לחיים 9 8 1988  ..9

 ..6' עמ, 6.21..9. 9' עמ 96.6.21' י טבריה יוסי חזן 10 2 1989  9.9
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 .99' עמ, 2.99.21, מעריב חולון אסנת חיי 17 9 1989  9.6

 .152/19פ "ע. 96' עמ 96.99.21. 96' עמ 99.21... 9' עמ 5.99.21, מעריב קרית מוצקין ה'אבישי אדג 3 11 1989  9.1

 .9' עמ .61.2.1' י. 99' עמ' י 1.9.19 מרכז הארץ תקווה רוזנבאום 15 5 1990  9.1

 .92' עמ' י 91.9.19 גן-רמת צביה לב 3 1 1991  9.5

 2656/16פ "ע עין אלות ליד מנחמיה סאלח בשיר 28 2 1991  9.2

 925/16פ "ת כרמיאל מרינה דוידוביץ 22 3 1992  ..9

 לא פורסם 2559/11פ "ע מזכרת בתיה נועה כהן 22 3 1993  9.2

 .......6, וואלה צורית ישי גליצקי 9 8 1995  9.1

 29/15..פ "ע ירושלים ואיל אבו חמאד 14 9 1996  .99

 2615/11פ "ע חדרה לונה ציוני 14 1 1997  999

 6' עמ .5.1..6' י 96' עמ 19.9.11 'י בת ים יצחק אמליטו 19 5 1997  996

 69' עמ, .1.2.1. .9' עמ, .1...61' י באר שבע סעיד חרומי 28 7 1997  991

 .91' עמ, 9..69.2, 96' עמ 19.9.11' י. ...66.2וואלה . ynet 28.2.02. 65' עמ 9...9..' י צפת יוכבד פלדמן 29 1 1999  991

 1' עמ 11..61.9. .' עמ' י 92.1.11 עכו יעקב קנטור 11 3 1999  995

 .95.1.11 ,גלובס אביב-תל ארז טבעוני 19 5 1999  992

 .61' עמ, 66.2.9111', י דימונה אבי אבבה 21 6 1999  .99

 11/.591א "ח ת"תפ אביב-תל אמנון כהן 24 7 1999  992

 ../1652פ "ע חיפה מוחמד חטיב בן עלי 5 8 1999  991

 11..9.9 ',י חיפה טניה דרבקין 29 9 1999  .96

 5./96.6א "רע ית מוצקיןיקר גד כרמי 1 10 1999  969

 9./5.19פ "ע. 1./5.פ "ע ית מוצקיןיקר לילך הרץ 16 1 2000  966

 .5.-9962( ש"ב)ח "תפ, ../.266פ "ע אריאל דניס אייזן 3 2 2000  961

 9./15.1פ "ע חיפה וופא תפאל 4 2 2000  961

 ../922פ חיפה "ת תמרה אח'עוואד נג 14 2 2000  965

 ../195( באר שבע)פ "ת באר שבע מירב אדרי 3 3 2000  962

 .91' עמ ...66.2. 96' עמ ...69.2. 92' עמ ...92.2', י קרית גת אורי טקוירא 16 6 2000  .96

 ..9' עמ ...66.2. 5' עמ ...92.2' י כפר שמריהו פיליפינית 17 8 2000  962

 .2' עמ ...91.99' , י אזור הדרום עולה מרוסיה 13 11 2000  961

 2./695.פ "ע ת אתאיקרי וופא מחאמיד 7 12 2001  .91

  6./5.11( ם-י)תפח  ירושלים אלי פימשטיין  . 96 6..6  919

 ynet ,9..2..1 עינת סבא מגבע 95 2 1..6  916

 1...1.9, הארץ. 91' עמ, 1...5.9' י ית אתאיקר חד הורית 1 .9 1..6  911

 1...1.9, ד"אחיה ראב ynet חדרה קטינה נזקקת 1 .9 1..6  911

 ../91.1פ "ע אביב-תל לליק לוי 61 96 1..6  915

 2./.191פ "ע נגב צעירה פלונית 92 9 5..6  912

 nrg 12/2/06 אור יהודה לא ידוע 96 6 2..6  .91

 2./95..9פ "ע ירושלים ישראל אשר ולס .9 1 2..6  912

 2./..1.6( א"ת)פ "ת אריאל אולגה טרסקנוב 91 2 2..6  911

 2..61.2, הארץ עילית נצרת שרון כהן 62 2 2..6  .91

 2....65, וואלה אשקלון סיסאי סמאי 61 . 2..6  919

 2./116.פ "ע רהט סברין אלטורי 9 99 2..6  916

 .....1, .9ערוץ  הרצליה צעירה 1 . ...6  911

 ..-.1.5( חיפה)ח "תפ נהריה באביה גססה . 1 ...6  911

 ..-6..2( ירושלים)ח "תפ ירושלים נאיף אבו סרחאן .9 1 ...6  915

 .2' עמ. 'י,2..9.6 טירת הכרמל בן זוגה של אמו 19 9 2..6  912

 2-99..5פ "ע נתניה רוני רון  61 2 2..6  .91
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 .2.1.9, ישראל היום  בת ים אולגה בוריסוב 62 2 2..6  912

 2.-5..9( אביב-תל)ח "תפ אביב-תל קוב 'רגינה קרוצ 6 1 2..6  911

 1..6..62.9, (אמנון לוי) .9שומר מסך ערוץ  הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2..6  .95

 .9..92.9וואלה  באר שבע גלית אמזלג .6 99 2..6  959

 ynet, 17.6.09 מישור אדומים לא ידוע .9 2 1..6  956

 ynet, 28.9.09 בצרה אסף גולדרינג 65 . 1..6  951

 .1.2/9, ח ירושלים"תפ ירושלים (איינשטין)נחמן אנשין  9 96 1..6  951

 מחוזי מרכז .2-9.-.6261ח "תפ נתניה איתי בן דרור  61 . .6.9  955

 125/95פ "ע רעננה מיכל אלוני  .9 99 .6.9  952

 99-..-19.29י "עמ כפר סבא מרילו רמוס .9 . 6.99  .95

 61.6.92, ישראל היום גוש דן האב המטלטל 61 9 6.96  952

 1-96.-12169( באר שבע)פ "ת שגב שלום ניפיין אבו צראר 65 6 6.96  951

 19.5.95, הארץ נגב אן 'אלערגאחלאס  91 1 6.96  .92

 ..9' עמ, 6.1.91, ידיעות אחרונות דבורייה אר'בשיר נג 9 1 6.91  929

 91-.62111-9( ירושלים)ח "תפ ירושלים קרינה בריל  92 1 6.91  926

 1.91..6, וואלה אביב-תל אלי גור  92 1 6.91  921

 52/92.פ "ע פורעה בנגב-אל עלי אימטיראת 91 5 6.91  921

 1.91.., מעריב ישוב בדרום אישה   6 6.91  925

 91-..-1612( מרכז)ח "תפ ישרש אבי לוי 96 2 6.91  922

 ynet, 30.6.16 פזורה בנגב רטובה אלקורען .1 . 6.95  .92

 ynet, 31.3.17 נתניה שמו אסור לפרסום 61 1 6.92  922

 ynet, 1.1.17 דרך חברון, ירושלים שמה נאסר לפרסום 9 9 .6.9  921

 .1.9.9, וואלה עכו לפרסוםשמה נאסר  1 9 .6.9  ..9

 .61.6.9, וואלה ליד קלקיליה שמו אסור לפרסום 2 9 .6.9  9.9

 69.9.92, מעריב מגדל נדב סלע 62 9 .6.9  9.6
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 נספחים

 (התקופה שדוח וינטר מתייחס אליה) 2114-2111רשימת אירועי הפיליסייד שהתבצעו בין השנים  .1נספח 

 

 
 תאריך

 מקום המבצע
 יום חודש שנה

 קרית אתא חד הורית 1 .9 1..6  9
 חדרה קטינה נזקקת 1 .9 1..6  6
 אביב-תל לליק לוי 61 96 1..6  1
 נגב צעירה פלונית 92 9 5..6  1
 אור יהודה לא ידוע 96 6 2..6  5
 ירושלים ישראל אשר ולס .9 1 2..6  2
 אריאל אולגה טרסקנוב 91 2 2..6  .
 נצרת עילית שרון כהן 62 2 2..6  2
 אשקלון סיסאי סמאי 61 . 2..6  1

 רהט סברין אלטורי 9 99 2..6  .9
 יהיהרצל צעירה 1 . ...6  99
 נהריה באביה גססה . 1 ...6  96
 ירושלים נאיף אבו סרחאן .9 1 ...6  91
 טירת הכרמל בן זוגה של אמו 19 9 2..6  91
 נתניה רוני רון  61 2 2..6  95
 בת ים בוריסובאולגה  62 2 2..6  92
 אביב-תל קוב 'רגינה קרוצ 6 1 2..6  .9
 הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2..6  92
 באר שבע גלית אמזלג .6 99 2..6  91
 מישור אדומים לא ידוע .9 2 1..6  .6
 בצרה אסף גולדרינג 65 . 1..6  69
 ירושלים (איינשטין)נחמן אנשין  9 96 1..6  66
 נתניה איתי בן דרור  61 . .6.9  61
 רעננה מיכל אלוני  .9 99 .6.9  61
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 (התקופה שלימור עציוני מתייחסת אליה) 1957-2114רשימת אירועי הפיליסייד שהתבצעו בין השנים . 2נספח 
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 הפיליסיידר

  
 המקום
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ה
ש 
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ה

 

ם
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9 F 1957 3   ירושלים אישה 

 כפר קאסם חלימה עמר   7 1957  6

 טירה קמלה סמארה 31 7 1957  1

 גב ים חואטו פדלון 15 5 1958  1

 נצרת אלמנה 25 9 1958  5

 אשקלון שמעה שושנה אשואל 29 12 1958  2

 מגדל עובדת בקפה   1 1959  .

 רמת השרון יהודה גצלר 1 4 1959  2

 טבריה תושבת   9 1959  1

 חיפה אליהו בן צבי 28 12 1959  .9

 רמות השבים יצחק היינריך שר 6 1 1960  99

 עוספיה סולימן מנסור 7 7 1960  96

 זכרון יעקב לא ידוע 28 11 1961  91

 פזורה בנגב שרה עיאדה 15 3 1962  91

 קרית מלאכי רות חלאוי   4 1962  95

 אביב-תל שמותיהם נאסרו לפרסום 17 9 1962  92

 ירושלים עזרא דוד 7 2 1963  .9

 דיר אל אסד אב  14 4 1963  92

 חולון כפריגיזלה  19 4 1964  91

 אביב-תל מסעודה מצרי 14 5 1964  .6

 אביב-תל לא ידוע 17 5 1964  69

 הרצליה לא ידוע 26 2 1965  66

 תקווה-פתח פנינה פינסלר 21 5 1965  61

 פסוטה תושבת הכפר 23 7 1965  61

 רמת גן יחזקאל חנון 28 2 1966  65

 נתניה .ב.ל 25 6 1966  62

 רעננה דוד ספי 12 9 1966  .6

 עוספיה פייסל מוחמד שחידם   3 1967  62

 חיפה יעקב כבביה 10 11 1967  61

 אשדוד לא ידוע 11 11 1967  .1

   צעירה   2 1968  19

 תירוש אליהו אביטן 16 12 1968  16

 רמת השרון אם ובתה 28 3 1969  11

 אשקלון צעירה 7 4 1969  11

 רמלה ה'מרדכי סמדג 13 1 1970  15

 רחובות אם מרחובות 8 9 1970  12

 באר שבע לא ידוע 25 11 1974  .1

 ברק-בני רומנו פוביציאינו 2 9 1975  12

 מונד-תל בת ממשפחה דתית   9 1975  11

 יפו אלמונית 12 1 1976  .1

 קדימה מסעודה מעטו 7 3 1976  19

   איסמהאן מחמוד   4 1976  16

 נתניה לא ידוע   8 1976  11

 אביב-תל חיילת לא נשואה 25 12 1977  11

 נתניה שלום צרור 14 5 1979  15

 ירושלים כוכבי בנימין 5 9 1979  12

 אביב-תל אישה 17 9 1979  .1

 יערות הכרמל יוסף ברניצקי 25 1 1980  12

 אביב-תל אישה     1980  11

 ירושלים נלי בניאשווילי 31 3 1980  .5

 נתניה לא ידוע 19 12 1980  59

 אביב-תל חמו-מרדכי בן 3 3 1983  56

 שדרות לא פורסם 3 3 1983  51

 צ"ראשל גדיד 18 3 1983  51

 חיפה מירה ירוגן 29 12 1983  55
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 טורען סאלח סבאח 22 10 1984  52

 ירושלים פאטמה קנאמבו 14 8 1986  .5

 וחיפה-סביון שלמה הראל 26 10 1986  52

 אביב-תל חברה לחיים 9 8 1988  51

 טבריה יוסי חזן 10 2 1989  .2

 חולון אסנת חיי 17 9 1989  29

 קרית מוצקין ה'אבישי אדג 3 11 1989  26

 מרכז הארץ תקווה רוזנבאום 15 5 1990  21

 גן-רמת צביה לב 3 1 1991  21

 עין אלות ליד מנחמיה סאלח בשיר 28 2 1991  25

 כרמיאל מרינה דוידוביץ 22 3 1992  22

 מזכרת בתיה נועה כהן 22 3 1993  .2

 צורית ישי גליצקי 9 8 1995  22

 ירושלים ואיל אבו חמאד 14 9 1996  21

 חדרה לונה ציוני 14 1 1997  ..

 בת ים אמליטו יצחק 19 5 1997  9.

 באר שבע סעיד חרומי 28 7 1997  6.

 צפת יוכבד פלדמן 29 1 1999  1.

 עכו יעקב קנטור 11 3 1999  1.

 אביב-תל ארז טבעוני 19 5 1999  5.

 דימונה אבי אבבה 21 6 1999  2.

 אביב-תל אמנון כהן 24 7 1999  ..

 חיפה מוחמד חטיב בן עלי 5 8 1999  2.

 חיפה טניה דרבקין 29 9 1999  1.

 קרית מוצקין גד כרמי 1 10 1999  .2

 קרית מוצקין לילך הרץ 16 1 2000  29

 אריאל דניס אייזן 3 2 2000  26

 חיפה וופא תפאל 4 2 2000  21

 תמרה אח'עוואד נג 14 2 2000  21

 באר שבע מירב אדרי 3 3 2000  25

 קרית גת אורי טקוירא 16 6 2000  22

 שמריהוכפר  פיליפינית 17 8 2000  .2

 אזור הדרום עולה מרוסיה 13 11 2000  22

 קרית אתא וופא מחאמיד 7 12 2001  21

 ירושלים אלי פימשטיין  . 96 6..6  .1

 עינת סבא מגבע 95 2 1..6  19

 קרית אתא חד הורית 1 .9 1..6  16

 חדרה קטינה נזקקת 1 .9 1..6  11

 אביב-תל לליק לוי 61 96 1..6  11

 נגב צעירה פלונית 92 9 5..6  15

 אור יהודה לא ידוע 96 6 2..6  12

 ירושלים ישראל אשר ולס .9 1 2..6  .1

 אריאל אולגה טרסקנוב 91 2 2..6  12

 נצרת עילית שרון כהן 62 2 2..6  11

 אשקלון סיסאי סמאי 61 . 2..6  ..9

 רהט סברין אלטורי 9 99 2..6  9.9

 הרצליה צעירה 1 . ...6  9.6

 נהריה באביה גססה . 1 ...6  9.1

 ירושלים אבו סרחאן נאיף .9 1 ...6  9.1

 טירת הכרמל בן זוגה של אמו 19 9 2..6  9.5

 נתניה רוני רון  61 2 2..6  9.2

 בת ים אולגה בוריסוב 62 2 2..6  ..9

 אביב-תל קוב 'רגינה קרוצ 6 1 2..6  9.2

 הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2..6  9.1

 באר שבע גלית אמזלג .6 99 2..6  .99

 מישור אדומים לא ידוע .9 2 1..6  999

 בצרה אסף גולדרינג 65 . 1..6  996
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 תאריך
 הפיליסיידר

  
 המקום

  

ה
שנ

ה
ש 

חוד
ה

 

ם
היו

 

 ירושלים (איינשטין)נחמן אנשין  9 96 1..6  991

 נתניה איתי בן דרור  61 . .6.9  991

 רעננה מיכל אלוני  .9 99 .6.9  995

 כפר סבא מרילו רמוס .9 . 6.99  992

 גוש דן האב המטלטל 61 9 6.96  .99

 שגב שלום ניפיין אבו צראר 65 6 6.96  992

 נגב אן 'אלערגאחלאס  91 1 6.96  991

 דבורייה אר'בשיר נג 9 1 6.91  .96

 ירושלים קרינה בריל  92 1 6.91  969

 אביב-תל אלי גור  92 1 6.91  966

 פורעה בנגב-אל עלי אימטיראת 91 5 6.91  961

 ישוב בדרום אישה   6 6.91  961

 ישרש אבי לוי 96 2 6.91  965
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התקופה שדוח המועצה לשלום הילד מתייחסת ) 2113-2116רשימת אירועי הפיליסייד שהתבצעו בין השנים . 3נספח 
 (אליה

 תאריך 
 מקום המבצע

 יום חודש שנה

 עינת סבא מגבע 95 2 1..6  9
 קרית אתא חד הורית 1 .9 1..6  6
 חדרה קטינה נזקקת 1 .9 1..6  1
 אביב-תל לליק לוי 61 96 1..6  1
 נגב צעירה פלונית 92 9 5..6  5
 אור יהודה לא ידוע 96 6 2..6  2
 ירושלים ישראל אשר ולס .9 1 2..6  .
 אריאל אולגה טרסקנוב 91 2 2..6  2
 נצרת עילית שרון כהן 62 2 2..6  1

 אשקלון סיסאי סמאי 61 . 2..6  .9
 רהט סברין אלטורי 9 99 2..6  99
 הרצליה צעירה 1 . ...6  96
 נהריה באביה גססה . 1 ...6  91
 ירושלים נאיף אבו סרחאן .9 1 ...6  91
 טירת הכרמל בן זוגה של אמו 19 9 2..6  95
 נתניה רוני רון 61 2 2..6  92
 בת ים אולגה בוריסוב 62 2 2..6  .9
 אביב-תל קוב'רגינה קרוצ 6 1 2..6  92
 הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2..6  91
 באר שבע גלית אמזלג .6 99 2..6  .6
 מישור אדומים לא ידוע .9 2 1..6  69
 בצרה אסף גולדרינג 65 . 1..6  66
 ירושלים (איינשטין)נחמן אנשין  9 96 1..6  61
 נתניה איתי בן דרור 61 . .6.9  61
 רעננה מיכל אלוני .9 99 .6.9  65
 כפר סבא מרילו רמוס .9 . 6.99  62
 גוש דן האב המטלטל 61 9 6.96  .6
 שגב שלום ניפיין אבו צראר 65 6 6.96  62
 נגב אן'אחלאס אלערג 91 1 6.96  61
 דבורייה אר'בשיר נג 9 1 6.91  .1
 ירושלים קרינה בריל 92 1 6.91  19
 אביב-תל אלי גור 92 1 6.91  16
 פורעה בנגב-אל עלי אימטיראת 91 5 6.91  11
 ישוב בדרום אישה  6 6.91  11
 ישרש אבי לוי 96 2 6.91  15
 פזורה בנגב אלקורעןרטובה  .1 . 6.95  12
 נתניה שמו אסור לפרסום 61 1 6.92  .1
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 רשימת הפיליסיידרים בני הזוג של האם. 4נספח 

 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 
 תאריך

: זיקה המקום המבצע
 משמורן

 היום החודש השנה

 1 אביב-תל שמותיהם נאסרו לפרסום 17 9 1962  9

 38 נתניה שלום צרור 14 5 1979  6

 1 אביב-תל חברה לחיים 9 8 1988  1

 32 טבריה יוסי חזן 10 2 1989  1

 1 ירושלים ואיל אבו חמאד 14 9 1996  5

 25 דימונה אבי אבבה 21 6 1999  2

 1 חיפה מוחמד חטיב בן עלי 5 8 1999  .

 37 קרית גת אורי טקוירא 16 6 2000  2

 30 טירת הכרמל בן זוגה של אמו 19 9 2..6  1
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 רשימת המתת הוולדות. 5נספח 
 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 

 תאריך

 מקום המבצע

 זיקה

ה
שנ

ש 
חוד

 

ם
יו

 

אב
/

חורג
/

מורן
ש

מ
 

ם
א

א 
ת

סב
 

 יפו לא ידוע   7 1949  9

 

1  
 אביב-תל לא ידוע 24 10 1949  6

 

1  
 חיפה .מ.ר 27 6 1950  1

 

18  
 נתניה שינדל לינץ 22 1 1951  1

 

35  
 מקווה ישראל לא ידוע 23 2 1951  5

 

1  
 באר שבע צעירה   6 1951  2

 

18  
 באר שבע אלמונית 21 6 1951  .

 

1  
 ירושלים לא ידוע 14 7 1951  2

 

1  
 רחובות יונה שאקי 26 8 1951  1

 

18  
 כפר רמה ומעה'ודיעה ג 19 10 1951  .9

 

24  
 ירושלים לא ידועה 10 12 1951  99

 

1  
 חולון צעירה   11 1951  96

 

17  
 עפולה צעירה   1 1952  91

 

1  
   ל"טוראית בצה   6 1952  91

 

22  
 יעקבבאר  מנטינה דופני 29 8 1952  95

 

46  
 טבריה לא ידוע 15 10 1952  92

 

1  
 חיפה אחות רחמניה   12 1952  .9

 

1  
 אביב-תל שושנה פולאק 24 7 1953  92

 

29  
  1  יעזור לא ידוע 27 4 1954  91
  1  חיפה עולים מבגדד 14 5 1954  .6
 ראש העין דבירה אהרון 10 3 1955  69

 

22  
 אסף הרופא יולדת   4 1955  66

 

26  
  19  יפו אנטואניט חדד 19 2 1956  61
  16  עכו ערביה   2 1956  61
  1  הרצליה לא נשואה 20 2 1956  65
  1  ירושלים לא פורסם 12 5 1956  62
  23  בית שערים מרים קרביוב 14 9 1956  .6
  24  יפו בלה נדב 11 10 1956  62
  16  עכו צעירה מעכו 16 10 1956  61
  1  ירושלים אישה   3 1957  .1
  39  כפר קאסם חלימה עמר   7 1957  19
  36  טירה קמלה סמארה 31 7 1957  16
  30  נצרת אלמנה 25 9 1958  11
  17  אשקלון שמעה שושנה אשואל 29 12 1958  11
  16  מגדל עובדת בקפה   1 1959  15
  17  טבריה תושבת   9 1959  12
  9  זכרון יעקב לא ידוע 62 99 9129  .1
  21  קרית מלאכי רות חלאוי   4 1962  12
   52 דיר אל אסד אב  14 4 1963  11
 70   אביב-תל מסעודה מצרי 14 5 1964  .1

  30  אביב-תל לא ידוע 17 5 1964  19
  1  הרצליה לא ידוע 26 2 1965  16
  16  נתניה .ב.ל 25 6 1966  11
   18 עוספיה פייסל מוחמד שחידם   3 1967  11
  19    צעירה   2 1968  15
  17  השרוןרמת  אם ובתה 28 3 1969  12
  17  אשקלון צעירה 7 4 1969  .1
  9  באר שבע לא ידוע 65 99 91.1  12
  .6  בת ממשפחה דתית מונד-תל  1 91.5  11
  1  יפו אלמונית 12 1 1976  .5
 47   קדימה מסעודה מעטו 7 3 1976  59

  1  נתניה לא ידוע   8 1976  56
  19  אביב-תל חיילת לא נשואה 25 12 1977  51
  1  נתניה לא ידוע 19 12 1980  51
  35  חדרה לונה ציוני 14 1 1997  55
  21  תמרה אח'עוואד נג 14 2 2000  52
  18  באר שבע מירב אדרי 3 3 2000  .5
  .9  חדרה קטינה נזקקת 1 .9 1..6  52
  91  נגב צעירה פלונית 92 9 5..6  51
  9  אור יהודה לא ידוע 96 6 2..6  .2
  9  יהיהרצל צעירה 1 . ...6  29
  61  באר שבע גלית אמזלג .6 99 2..6  26
  9  מישור אדומים לא ידוע .9 2 1..6  21
  19  כפר סבא מרילו רמוס .9 . 6.99  21
  .1  ישוב בדרום אישה   6 6.91  25
 
 
 

   כ"סה
  

6 29 6 

25 
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 לא ידוע /חומצה /הרעלה /הפקרה שיטת הביצוערשימת האירועים ב. 6נספח 

 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 תאריך 
 מקום המבצע

 זיקה

 בן זוג אם אב יום חודש שנה
 האם

  ם"גבעת רמב צילה צביקלר 2 6 1949  9
 

29   
  אביב-תל לא ידוע 24 10 1949  6

 

1   
  אסף הרופא גבר ואישה 26 11 1950  1

 

1   
  עכו רוזה מסטבאום 20 3 1951  1

 

23   
  באר שבע צעירה   6 1951  5

 

18   
  באר שבע אלמונית 21 6 1951  2

 

1   
  בית אשל אלמונית 23 6 1951  .

 

1   
  ירושלים לא ידוע 14 7 1951  2

 

1   
  כפר רמה ומעה'ודיעה ג 19 10 1951  1

 

24   
  עפולה צעירה   1 1952  .9

 

1   
  חיפה אחות רחמניה   12 1952  99

 

1   
  אביב-תל שושנה פולאק 24 7 1953  96

 

29   
  טבריה לא ידוע 14 12 1953  91

 

1   
   1   יעזור לא ידוע 27 4 1954  91
   16   עכו צעירה מעכו 16 10 1956  95
   1   ירושלים אישה   3 1957  92
   36   טירה קמלה סמארה 31 7 1957  .9
   30   נצרת אלמנה 25 9 1958  92
   16   מגדל עובדת בקפה   1 1959  91
  9  זכרון יעקב לא ידוע 62 99 9129  .6
     1 אביב-תל שמותיהם נאסרו לפרסום 17 9 1962  69
   1   הרצליה לא ידוע 26 2 1965  66
   45   תקווה-פתח פנינה פינסלר 21 5 1965  61
   1   פסוטה תושבת הכפר 23 7 1965  61
   16   נתניה .ב.ל 25 6 1966  65
   1   אשדוד לא ידוע 11 11 1967  62
   19     צעירה   2 1968  .6
   17   אשקלון צעירה 7 4 1969  62
  9  באר שבע לא ידוע 65 99 91.1  61
   1   יפו אלמונית 12 1 1976  .1
  61   איסמהאן מחמוד  1 91.2  19
   1   נתניה לא ידוע   8 1976  16
   19   אביב-תל חיילת לא נשואה 25 12 1977  11
   30   אביב-תל אישה 17 9 1979  11
   36   אביב-תל אישה     1980  15
     43 טורען סאלח סבאח 22 10 1984  12
   20   ירושלים פאטמה קנאמבו 14 8 1986  .1
  11  גן-רמת צביה לב 1 9 9119  12
   47   צפת יוכבד פלדמן 29 1 1999  11
   21   תמרה אח'עוואד נג 14 2 2000  .1
   .9   חדרה קטינה נזקקת 1 .9 1..6  19
   9   אור יהודה לא ידוע 96 6 2..6  16
 .1    טירת הכרמל בן זוגה של אמו 19 9 2..6  11
   9   מישור אדומים לא ידוע .9 2 1..6  11
     11 נתניה שמו אסור לפרסום 61 1 6.92  15

 כ"סה
1 19 9 

15 
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 חנקה שיטתרשימת הארועים ב. 7נספח 

 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 
 תאריך

 המקום המבצע
 זיקה

 אם אב יום חודש שנה
  יפו לא ידוע   7 1949  9

 

1 
  נתניה שינדל לינץ 22 1 1951  6

 

35 
  רחובות יונה שאקי 26 8 1951  1

 

18 
  ירושלים לא ידועה 10 11 1951  1

 

1 
  חולון צעירה   11 1951  5

 

17 
    ל"טוראית בצה   6 1952  2

 

22 
  באר יעקב מנטינה דופני 29 8 1952  .

 

46 
  קרית מוצקין תמר מילגרום 1 4 1954  2

 

37 
  ראש העין דבירה אהרון 10 3 1955  1

 

22 
  אסף הרופא יולדת   4 1955  .9

 

26 
 19   יפו אנטואניט חדד 19 2 1956  99
 16   עכו ערביה   2 1956  96
 1   הרצליה לא נשואה 20 2 1956  91
 24   יפו בלה נדב 11 10 1956  91
 39   כפר קאסם חלימה עמר   7 1957  95
 17   אשקלון שמעה שושנה אשואל 29 12 1958  92
 17   טבריה תושבת   9 1959  .9
 21   קרית מלאכי רות חלאוי   4 1962  92
   52 דיר אל אסד אב  14 4 1963  91
 30   אביב-תל לא ידוע 17 5 1964  .6
   30 רמת גן יחזקאל חנון 28 2 1966  69
   18 עוספיה פייסל מוחמד שחידם   3 1967  66
 29   רחובות אם מרחובות 8 9 1970  61
 11  חיפה מירה ירוגן 61 96 9121  61
   42 מרכז הארץ תקווה רוזנבאום 15 5 1990  65
   48 צורית ישי גליצקי 9 8 1995  62
 53   בת ים אמליטו יצחק 19 5 1997  .6
   43 אביב-תל אמנון כהן 24 7 1999  62
 18   באר שבע מירב אדרי 3 3 2000  61
 91   נגב צעירה פלונית 92 9 5..6  .1
 9   הרצליה צעירה 1 . ...6  19
 61   באר שבע גלית אמזלג .6 99 2..6  16
   .1 בצרה אסף גולדרינג 65 . 1..6  11
 16   רעננה מיכל אלוני  .9 99 .6.9  11
 19   כפר סבא מרילו רמוס .9 . 6.99  15
   16 פורעה בנגב-אל עלי אימטיראת 91 5 6.91  12
 .1   ישוב בדרום אישה   6 6.91  .1
 12   ירושלים שמה נאסר לפרסום 9 9 .6.9  12

 כ"סה
2 1. 

12 
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 ירי -רשימת הארועים בשיטת הביצוע . 1נספח 

 .המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 תאריך 

 מקום המבצע

 זיקה

 סב אם אב יום חודש שנה

    40 גן-רמת ולאדיסלאו סקאלסקי 19 4 1953  9
 

    36 נהריה רפאל דוד 5 3 1954  6
 

    30 אביב-תל אברהם שמיר 2 4 1954  1
 

     52 רמת השרון יהודה גצלר 1 4 1959  1

    60 ירושלים כוכבי בנימין 5 9 1979  5

 59     יערות הכרמל יוסף ברניצקי 25 1 1980  2

     34 וחיפה-סביון שלמה הראל 26 10 1986  .

   31   מזכרת בתיה נועה כהן 22 3 1993  2

     2569 דימונה אבי אבבה 21 6 1999  1

 6.     עינת סבא מגבע 95 2 1..6  .9

     11 נצרת עילית שרון כהן 62 2 2..6  99

     16 אשקלון סיסאי סמאי 61 . 2..6  96

     61 הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2..6  91

     12 דבורייה אר'בשיר נג 9 1 6.91  91

 כ"סה
99 9 6 

91 

 

  

                                                           
69
 בן זוג של האם 
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 מכות -רשימת האירועים בשיטת הביצוע . 9נספח 

 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 
 תאריך

 מקום המבצע
 זיקה

 סב אם אב היום החודש השנה

  נחלה סרח דוד 12 10 1953  9
 

28  
 

     30 עוספיה סולימן מנסור 7 7 1960  6

     40 ירושלים עזרא דוד 7 2 1963  1

     38 נתניה שלום צרור 14 5 1979  1

   1   נתניה לא ידוע 19 12 1980  5

     44 אביב-תל חמו-מרדכי בן 3 3 1983  2

     1 אביב-תל חברה לחיים 9 8 1988  .

     32 טבריה יוסי חזן 10 2 1989  2

     50 עין אלות ליד מנחמיה סאלח בשיר 28 2 1991  1

   35   חדרה לונה ציוני 14 1 1997  .9

     26 אריאל דניס אייזן 3 2 2000  99

   24   חיפה וופא תפאל 4 2 2000  96

     37 קרית גת אורי טקוירא 16 6 2000  91

   22   אזור הדרום עולה מרוסיה 13 11 2000  91

   61   קרית אתא חד הורית 1 .9 1..6  95

     61 אביב-תל לליק לוי 61 96 1..6  92

     91 ירושלים ישראל אשר ולס .9 1 2..6  .9

   62   אריאל אולגה טרסקנוב 91 2 2..6  92

 15     נתניה רוני רון  61 2 2..6  91

     61 ירושלים (איינשטין)נחמן אנשין  9 96 1..6  .6

     12 גוש דן האב המטלטל 61 9 6.96  69

     16 שגב שלום ניפיין אבו צראר 65 6 6.96  66

     11 ליד קלקיליה שמו אסור לפרסום 2 9 .6.9  61

 כ"סה
95 . 9 

61 
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 סכין -האירועים בשיטת הביצוע רשימת . 11נספח 

 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 
 תאריך

 מקום המבצע
 זיקה

 אב היום החודש השנה
 /אם

בת זוג 
 האב

 1  מקווה ישראל לא ידוע 23 2 1951  9

 בית שערים מרים קרביוב 14 9 1956  6
 23 

  30 חיפה אליהו בן צבי 28 12 1959  1
  56 רמות השבים היינריך שריצחק  6 1 1960  1
 פזורה בנגב שרה עיאדה 15 3 1962  5

 27 

  52 רעננה דוד ספי 12 9 1966  2
  50 תירוש אליהו אביטן 16 12 1968  .
 רמת השרון אם ובתה 28 3 1969  2

 17 

 40 בני ברק רומנו פוביציאנו 2 9 1975  1
 

  30 שדרות לא פורסם 3 3 1983  .9
  50 צ"ראשל גדיד 18 3 1983  99
 חולון אסנת חיי 17 9 1989  96

 30 

  36 קרית מוצקין ה'אבישי אדג 3 11 1989  91
 חיפה טניה דרבקין 29 9 1999  91

 36 

 33 קרית מוצקין גד כרמי 1 10 1999  95
 

 קרית אתא וופא מחאמיד 7 12 2001  92
 32 

 רהט סברין אלטורי 9 99 2..6  .9
 

61 

 12 נתניה איתי בן דרור 61 . .6.9  92
 

 נגב אן'אחלאס אלערג 91 1 6.96  91
 

62 

 ירושלים קרינה בריל 92 1 6.91  .6
 

11 

 16 ישרש אבי לוי 96 2 6.91  69
 

 עכו שמה נאסר לפרסום 1 9 .6.9  66
 15 

  62 מגדל נדב סלע 62 9 .6.9  61

 כ"סה
96 99 

61 
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 רשימת הארועים בשיטת הביצוע הטבעה. 11נספח 

 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 
 תאריך

 מקום המבצע
 זיקה

 סבתא אם אב יום החודש השנה

 חיפה .מ.ר 27 6 1950  9

 

18  
 חבצלת השרון גרדה ויינשטיין 2 11 1951  6

 

29  
 טבריה לא ידוע 15 10 1952  1

 

1 
 

  1  חיפה מבגדדעולים  14 5 1954  1
  1  ירושלים לא פורסם 12 5 1956  5
  34  חולון גיזלה כפרי 19 4 1964  2
 70   אביב-תל מסעודה מצרי 14 5 1964  .

   33 חיפה יעקב כבביה 10 11 1967  2
1  1975 9 

 
 תל מונד צעירה ממשפחה דתית

 
20 

 
  31  כרמיאל מרינה דוידוביץ 22 3 1992  .9
 9 ירושלים פימשטייןאלי  . 96 6..6  99

  
 בת ים אולגה בוריסוב 62 2 2..6  96

 
19 

 
 אביב-תל קוב'רגינה קרוצ 6 1 2..6  91

 
19 

 
 פזורה בנגב רטובה אלקורען .1 . 6.95  91

 
11 

 

 כ"סה
6 99 9 

91 
 

 

 ועים בשיטת הביצוע השלכהרשימת האר. 12נספח 

הספרה באדום מציינת  .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 בן זוג של האם -משמורן 

 

 
 תאריך

 המקום המבצע
 זיקה

 אם משמורן/אב היום החודש השנה

 אקסל ורדה אחמד עלי ראושי 27 8 1954  9
 

24 

 40 רמלה ה'מרדכי סמדג 13 1 1970  6
 

 ירושלים נלי בניאשווילי 31 3 1980  1
 

29 

 1 חיפה מוחמד חטיב בן עלי 5 8 1999  1
 

 ןית מוצקייקר לילך הרץ 16 1 2000  5
 

1 

 כפר שמריהו פיליפינית 17 8 2000  2
 

32 

  12 הינהרי באביה גססה . 1 ...6  .
 56 אביב-תל אלי גור 92 1 6.91  2

 

 כ"סה
1 1 

2 
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 חשמול/ רשימת הארועים בשיטת הביצוע הצתה .  13נספח 

 .מציינת שאין דיווח על הגיל 9הספרה . המספר בעמודות הזיקה הוא גיל המבצע :הערה

 
 תאריך

 המקום המבצע
 זיקה

 סבתא אב יום חודש שנה

 59 גב ים חואטו פדלון 15 5 1958  9
 

 קדימה מסעודה מעטו 7 3 1976  6
 

47 

 1 ירושלים ואיל אבו חמאד 14 9 1996  1
 

 30 באר שבע סעיד חרומי 28 7 1997  1
 

 39 עכו יעקב קנטור 11 3 1999  5
 

 31 אביב-תל ארז טבעוני 19 5 1999  2
 

  15 ירושלים נאיף אבו סרחאן .9 1 ...6  .

 
2 9 

. 
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 רשימת הארועים לפי מניע. 14נספח 
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  ם"גבעת רמב צילה צביקלר 2 6 1949  9
 

 
 

 
 

1  
 

  יפו לא ידוע   7 1949  6
 

 
 

 
 

1  
 

  אביב-תל לא ידוע 24 10 1949  1
 

 
 

 
 

1  
 

  חיפה .מ.ר 27 6 1950  1
 

1  
 

   
 

  אסף הרופא גבר ואישה 26 11 1950  5
 

   
 

1  
 

  נתניה שינדל לינץ 22 1 1951  2
 

 
 

 
 

1  
 

  מקווה ישראל לא ידוע 23 2 1951  .
 

 
 

 
 

1  
 

  1 עכו רוזה מסטבאום 20 3 1951  2
 

 
 

   
 

  1   באר שבע צעירה   6 1951  1
 

   
 

  1   באר שבע אלמונית 21 6 1951  .9
 

   
 

      בית אשל אלמונית 23 6 1951  99
 

1  
 

      ירושלים לא ידוע 14 7 1951  96
 

1  
 

    רחובות יונה שאקי 26 8 1951  91
 

 
 

1  
 

  1   כפר רמה ומעה'ודיעה ג 19 10 1951  91
 

   
 

  1 חבצלת השרון גרדה ויינשטיין 2 11 1951  95
 

 
 

   
 

    ירושלים לא ידועה 10 12 1951  92
 

 
 

1  
 

  חולון צעירה   11 1951  .9
 

1  
 

   
 

  עפולה צעירה   1 1952  92
 

1  
 

   
 

    ל"טוראית בצה   6 1952  91
 

 
 

 
 

1  
 

  באר יעקב מנטינה דופני 29 8 1952  .6
 

1  
 

   
 

  טבריה לא ידוע 15 10 1952  69
 

   
 

1  
 

  חיפה אחות רחמניה   12 1952  66
 

   
 

1  
 

  גן-רמת ולאדיסלאו סקאלסקי 19 4 1953  61
 

  1    
 

  אביב-תל שושנה פולאק 24 7 1953  61
 

   
 

1  
 

  נחלה סרח דוד 12 10 1953  65
 

1  
 

   
 

  טבריה לא ידוע 14 12 1953  62
 

   
 

1  
 

    1 נהריה רפאל דוד 5 3 1954  .6
 

   
 

  קרית מוצקין תמר מילגרום 1 4 1954  62
 

   
 

  1 
  אביב-תל אברהם שמיר 2 4 1954  61

 

  1     
  יעזור לא ידוע 27 4 1954  .1

 

    1   
  חיפה עולים מבגדד 14 5 1954  19

 

1       
         1 אקסל ורדה אחמד עלי ראושי 27 8 1954  16
  ראש העין דבירה אהרון 10 3 1955  11

 

1  
 

    
  אסף הרופא יולדת   4 1955  11

 

1  
 

    
   1       יפו אנטואניט חדד 19 2 1956  15
       1   עכו ערביה   2 1956  12
   1       הרצליה לא נשואה 20 2 1956  .1
       1   ירושלים לא פורסם 12 5 1956  12
   1       בית שערים מרים קרביוב 14 9 1956  11
     1     יפו בלה נדב 11 10 1956  .1
       1   עכו צעירה מעכו 16 10 1956  19
       1   ירושלים אישה   3 1957  16
       1   כפר קאסם חלימה עמר   7 1957  11
       1   טירה קמלה סמארה 31 7 1957  11
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     1     גב ים חואטו פדלון 15 5 1958  15
       1   נצרת אלמנה 25 9 1958  12
       1   אשקלון שמעה שושנה אשואל 29 12 1958  .1
   1       מגדל בקפהעובדת    1 1959  12
         1 רמת השרון יהודה גצלר 1 4 1959  11
       1   טבריה תושבת   9 1959  .5
   1       חיפה אליהו בן צבי 28 12 1959  59
         1 רמות השבים יצחק היינריך שר 6 1 1960  56
     1     עוספיה סולימן מנסור 7 7 1960  51
 זכרון יעקב לא ידוע 62 99 9129  51

   
9 

 
     1     פזורה בנגב שרה עיאדה 15 3 1962  55
       1   קרית מלאכי רות חלאוי   4 1962  52
         1 אביב-תל שמותיהם נאסרו לפרסום 17 9 1962  .5
       1   ירושלים עזרא דוד 7 2 1963  52
       1   דיר אל אסד אב  14 4 1963  51
         1 חולון גיזלה כפרי 19 4 1964  .2
       1   אביב-תל מסעודה מצרי 14 5 1964  29
       1   אביב-תל לא ידוע 17 5 1964  26
   1       הרצליה לא ידוע 26 2 1965  21
         1 תקווה-פתח פנינה פינסלר 21 5 1965  21
       1   פסוטה תושבת הכפר 23 7 1965  25
         1 רמת גן יחזקאל חנון 28 2 1966  22
       1   נתניה .ב.ל 25 6 1966  .2
 1         רעננה דוד ספי 12 9 1966  22
       1   עוספיה פייסל מוחמד שחידם   3 1967  21
   1       חיפה יעקב כבביה 10 11 1967  ..
       1   אשדוד לא ידוע 11 11 1967  9.
       1     צעירה   2 1968  6.
     1     תירוש אליהו אביטן 16 12 1968  1.
       1   רמת השרון אם ובתה 28 3 1969  1.
       1   אשקלון צעירה 7 4 1969  5.
     1     רמלה ה'מרדכי סמדג 13 1 1970  2.
         1 רחובות אם מרחובות 8 9 1970  ..
 באר שבע לא ידוע 65 99 91.1  2.

   
9 

 
 בני ברק רומנו פוביציאנו 6 1 91.5  1.

  
9 

  
2.  91.5 1 

 
 מונדתל  צעירה ממשפחה דתית

 
9 

   
       1   יפו אלמונית 12 1 1976  29
       1   קדימה מסעודה מעטו 7 3 1976  26
21  91.2 1 

 
   איסמהאן מחמוד

9 
   

   1       נתניה לא ידוע   8 1976  21
       1   אביב-תל חיילת לא נשואה 25 12 1977  25
       1   נתניה שלום צרור 14 5 1979  22
     1     ירושלים בנימיןכוכבי  5 9 1979  .2
         1 אביב-תל אישה 17 9 1979  22
         1 יערות הכרמל יוסף ברניצקי 25 1 1980  21
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       1   אביב-תל אישה     1980  .1
     1     ירושלים נלי בניאשווילי 31 3 1980  19
   1       נתניה לא ידוע 19 12 1980  16
     1     אביב-תל חמו-מרדכי בן 3 3 1983  11
   1       שדרות לא פורסם 3 3 1983  11
 1         צ"ראשל גדיד 18 3 1983  15
   1       חיפה מירה ירוגן 29 12 1983  12
       1   טורען סאלח סבאח 22 10 1984  .1
       1   ירושלים פאטמה קנאמבו 14 8 1986  12
     1     וחיפה-סביון שלמה הראל 26 10 1986  11

     1     אביב-תל חברה לחיים 9 8 1988  ..9
     1     טבריה יוסי חזן 10 2 1989  9.9
 1         חולון אסנת חיי 17 9 1989  9.6
     1     קרית מוצקין ה'אבישי אדג 3 11 1989  9.1
       1   מרכז הארץ תקווה רוזנבאום 15 5 1990  9.1
         1 גן-רמת צביה לב 3 1 1991  9.5
       1   עין אלות ליד מנחמיה סאלח בשיר 28 2 1991  9.2
 1         כרמיאל מרינה דוידוביץ 22 3 1992  ..9
         1 מזכרת בתיה נועה כהן 22 3 1993  9.2
     1     צורית ישי גליצקי 9 8 1995  9.1
       1   ירושלים ואיל אבו חמאד 14 9 1996  .99
   1       חדרה לונה ציוני 14 1 1997  999
         1 בת ים יצחק אמליטו 19 5 1997  996
 1         באר שבע סעיד חרומי 28 7 1997  991
     1     צפת יוכבד פלדמן 29 1 1999  991
     1     עכו יעקב קנטור 11 3 1999  995
     1     אביב-תל ארז טבעוני 19 5 1999  992
     1     דימונה אבי אבבה 21 6 1999  .99
     1     אביב-תל אמנון כהן 24 7 1999  992
     1     חיפה מוחמד חטיב בן עלי 5 8 1999  991
 1         חיפה טניה דרבקין 29 9 1999  .96
 1         קרית מוצקין גד כרמי 1 10 1999  969
     1     קרית מוצקין לילך הרץ 16 1 2000  966
       1   אריאל דניס אייזן 3 2 2000  961
       1   חיפה וופא תפאל 4 2 2000  961
       1   תמרה אח'עוואד נג 14 2 2000  965
       1   באר שבע מירב אדרי 3 3 2000  962
       1   קרית גת אורי טקוירא 16 6 2000  .96
   1       כפר שמריהו פיליפינית 17 8 2000  962
   1       אזור הדרום עולה מרוסיה 13 11 2000  961
       1   קרית אתא וופא מחאמיד 7 12 2001  .91
     9     ירושלים פימשטיין אלי  . 96 2002  919
         9 עינת סבא מגבע 95 2 2003  916
   9       קרית אתא חד הורית 1 .9 2004  911
       9   חדרה קטינה נזקקת 1 .9 2004  911
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       9   אביב-תל לליק לוי 61 96 2004  915
       9   נגב צעירה פלונית 92 9 2005  912
   9       אור יהודה לא ידוע 96 6 2006  .91
       9   ירושלים ישראל אשר ולס .9 1 2006  912

     9     אריאל אולגה טרסקנוב 91 2 2006  911

         9 נצרת עילית שרון כהן 62 2 2006  .91

     9     אשקלון סיסאי סמאי 61 . 2006  919

 רהט סברין אלטורי 9 99 2..6  916
  9   

       9   הרצליה צעירה 1 . 2007  911

     9     נהריה באביה גססה . 1 2007  911

       9   ירושלים נאיף אבו סרחאן .9 1 2007  915

       9   טירת הכרמל בן זוגה של אמו 19 9 2008  912

       9   נתניה רוני רון  61 2 2008  .91
         9 בת ים אולגה בוריסוב 62 2 2008  912
         9 אביב-תל קוב 'רגינה קרוצ 6 1 2008  911
         9 הוד השרון מייקל פישר 91 .9 2008  .95
       9   באר שבע גלית אמזלג .6 99 2008  959
   9       מישור אדומים לא ידוע .9 2 2009  956
     9     בצרה אסף גולדרינג 65 . 2009  951
 9         ירושלים (איינשטין)נחמן אנשין  9 96 2009  951
     9     נתניה איתי בן דרור  61 . 2010  955
     9     רעננה מיכל אלוני  .9 99 2010  952
       9   כפר סבא מרילו רמוס .9 . 2011  .95
       9   גוש דן האב המטלטל 61 9 2012  952
     9     שגב שלום ניפיין אבו צראר 65 6 2012  951
         9 נגב אן 'אחלאס אלערג 91 1 2012  .92
     9     דבורייה אר'בשיר נג 9 1 2013  929
     9     ירושלים קרינה בריל  92 1 2013  926
     9     אביב-תל אלי גור  92 1 2013  921
     9     פורעה בנגב-אל עלי אימטיראת 91 5 2013  921
       9   ישוב בדרום אישה   6 2014  925
     9     ישרש אבי לוי 96 2 2014  922

       9   פזורה בנגב רטובה אלקורען .1 . 2015  .92

   9       נתניה שמו אסור לפרסום 61 1 2016  922

   9       דרך חברון, ירושלים שמה נאסר לפרסום 9 9 2017  921

         9 עכו שמה נאסר לפרסום 1 9 2017  ..9

     9     ליד קלקיליה שמו אסור לפרסום 2 9 2017  9.9

   9       מגדל נדב סלע 62 9 2017  9.6

 
61 21 11 12 1 

9.6 

 


