פשיעה ,בטחון לאומי וקורונה –
שעתם היפה של עברייני ארגוני הפשיעה,פדופיליה ,מרמה והונאה ושעתם
המסוכנת של קרבנות אלימות במשפחה (מורחב) ,סוזי בן ברוך
הבטחון הלאומי של מדינת ישראל מושתת על חמישה עוגנים  :העוגן הכלכלי,
המדיני ,הבטחוני והחברתי ו (ובשנים האחרונות גם )העוגן הטכנולוגי .חמישה עוגנים
אלה משפיעים גם על הפשיעה ויש לקחתם בחשבון בעת הזו ומיד אחרי ההצלחה
בהתמודדות במשבר קורונה( .בן ברוך.)2014 ,
במאמר זה אתמקד בקשר בין עוגני הבטחון הלאומי לפשיעה ומגמותיה  .אתייחס
לקורונה כמשבר חיצוני והשלכותיה על סוגי הפשיעה ומגמות הפשיעה שהביאה עימה
בישראל בהשוואה למשברים קודמים והשלכותיהם על הפשיעה.
מדינת ישראל התנסתה במצבי מתח ובמלחמות מגוונות .לכל אחת מהן השלכות
על הפשיעה בישראל ומגמותיה:
אחרי מלחמת ששת הימים ( ,)1967מלחמה בינמדינתית בעצימות גבוהה ,חלה
עלייה ניכרת בעבירות הרכוש ,ואילו אחרי מלחמת יום כיפור( )1973חלה עלייה
משמעותית בעבירות רצח ואלימות .במלחמת לבנון השנייה ( ,)2006מלחמה נגד
ארגוני טרור(בצפון ישראל בלבד) ,מלחמה בעצימות נמוכה ,חלה עליה
בעבירות אלימות חמורה ,ואילו ב"צוק איתן" (,)2012מלחמה שהשפיעה על כל
הארץ ,חווינו ירידה בפשיעה אלימה ובעבירות רכוש (.שנתון סטטיסטי ,למ"ס :
.)2012
לאחרונה הננו מתנסים בהתמודדות בגורם סיכון אשר מזכיר את
התמודדות של מדינות העולם לפני  100שנה .הכוונה למלחמה מסוג חדש:
מלחמה נגד נגיף !!!!.אויב עלום ,עמום ,מסתורי ,מתעתע ובלתי נראה .אויב
אשר איננו מוכנים להתמודדות עימו ועושים זאת בהליכה מהוססת .אויב
1
אשר "חבריו" ,בעבר חיסלו כרבע מהיקום בתקופתם (המגיפה השחורה
והמגיפה הספרדית.)2אויב המאיים על אוכלוסיות רבות ופוגע במדינות
רבות בעולם.
המיוחד במלחמה זו :היא היותה חוצת גבולות ויבשות ומאיימת בו זמנית על
כל מדינות העולם .זו מלחמה גלובאלית המייצרת פשיעה חדשה( .כגון:
פיראטיות בינמדינתית בהשגת ציוד לחימה נגד הנגיף),לצד הרחבה ושידרוג
משמעותי של פשיעה קיימת ,פשיעה קיברנטית החודרת ומשפיעה על כל תחומי
העוגנים של הבטחון הלאומי שלנו ,מחד ועל סוגי הפשיעה ומגמותיה ,מאידך.
 1מגפה שהכתה באסיה ובאירופה בכמה גלים במשך כחמש שנים ( )1351–1347וקטלה ,לפי הערכות שונות ,בין  75ל200-
מליון בני אדם באירופה ובאסיה .האומדנים נעים בין רבע[ ]2[]1ל 60%-מאוכלוסיית אירופה ,וכ 35-מיליון בני אדם בסין
לבדה[ .]3התפרצויות של המחלה ,בהיקף קטן יותר ,המשיכו להכות במקומות שונים באירופה עד המאה ה17-[.)4
 2באפריל  1918הכתה השפעת בצרפת ופגעה בחיילים אמריקאים ,בריטים וצרפתים ובאוכלוסייה אזרחית .דיווחים
ראשונים על מגפת שפעת בקנה מידה גדול החלו להגיע במאי  1918מספרד,
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השפעתה תבוא לידי בטוי בעבירות גניבה ,מרמה והונאה ,עבירות סייבר
,עבירות מין ,סמים ,הימורים ופדופיליה .עבירות אשר תנאי הסגרים הולמים
את פריחתן.
תחושת אי הוודאות באשר

לעוצמתה ומשך הישארותה של הקורונה על

הוואריאנטים שמייצרת ,מצטרפת לתחושת חוסר אמון של חלק ניכר מהציבור לאור
מצב מדיני מתנדנד לאחר ארבע מערכות בחירות

והצלחת

הקמתה של ממשלה

(מורכבת ממספר רב של מפלגות קטנות) ,המלווה ברעשים רבים של פלג זה או אחר
בתוכה "לשבור את הכלים".

בנוסף ,בשיא תקופת הקורונה מוכנסת ישראל

ללוחמת מבצע "שומר חומות" ונאלצת להתמודד עם אויב נוסף  :ארגוני טרור מעזה
המעוררים התפרעויות של ערביי ישראל וקבוצות קיצון יהודיות הממנפות תחושת
חוסר הבטחון למימדים אותם לא הכרנו בעבר.
עד לפני כעשרים שנה ניתן היה להבחין בשתי זוויות מבט עקרוניות בהתבוננות
על הביטחון הלאומי :זווית מצמצמת וזווית מרחיבה :פרספקטיבה מינימליסטית גורסת
שהביטחון הלאומי הוא "תחום העוסק באתגר העומד בפני המדינה בהתמודדותה עם
איומים חיצוניים ,הבאים לידי ביטוי בהפעלת כוח" .פרספקטיבה מקסימליסטית גורסת
שהביטחון הלאומי הוא "יכולתה של אומה להתמודד לא רק עם איומים המחייבים
שימוש בכוח ,אלא גם יכולתה של המדינה לתפקד מול איומים אחרים המסכנים
אותה" .רוחב היריעה מומחש בתובנה מפיו של וינסטון צ'רצ'יל שאמר כי " :יכולתה
של מדינה ,עוצמתה וכוחה אינם נמדדים רק במה שאנשי הצבא קוראים "יחסי הכוחות" או
"מאזן הכוחות" ,דהיינו בכמות היחידות ואמצעי הלחימה .העוצמה קשורה למשהו עמוק
יותר הנוגע לכלכלה ,לחברה ,לאמונה ולתחושת הצדק .כל אלה ,כמו גם יחסי הכוחות
מרכיבים ,לדעת צ'רצ'יל ,את העיסוק בביטחון הלאומי (עמידרור .)2002 ,נתוני הפשיעה
מלמדים אותנו ש בדומה לבטחון הלאומי ,גם רמת הפשיעה ומגמותיה מושפעות
מהפרמטרים הנ"ל.
פשיעה בישראל
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אנשי המחקר התיאורטי מחפשים את הקשר בין תופעות הפשיעה לבין משתנים
המעורבים בפשיעה

(שינויים

כלכליים ,בטחוניים  ,מדיניים ,חברתיים ומצביים

העוברים על החברה) ,ואילו אנשי השדה ,העוסקים ביישום מדיניות בקרב גורמי
האכיפה (משטרה ,פרקליטות ,בתי-משפט( ,מתמקדים ,בעיקר ,במדידת היקף הפשיעה
ככלי להערכת תפקוד מערכת אכיפת החוק ,ובניבוי מגמות עברייניות עתידיות
לציין ,ששינויים כלכליים משמעותיים ,אינפלציה ואבטלה ,מאבק בטירור לצד משבר
כלכלי ומיתון ,מתן העדפה לתקציבי ביטחון על חשבון תקציבי חברה וחינוך ,כולם
מהווים נדבך נוסף למרכיב הביטחוני ,המשפיע על מגמות הפשיעה בישראל לאורך
השנים.

מבט חטוף על גרף הפשיעה מצביע על עליות ומורדות בתקופות שונות בסוגי
פשיעה שונים .מה משפיע על דינמיקה זו ? האם ניתן לנבא אותה ו"להתחסן"
בפניה טרם קרותה?
מגמות הפשיעה ,לאורך כשבעים שנות קיומה של מדינת ישראל ,מצביעות על מגמת
יציבות .מבט מעמיק יותר מחלק את שיעורי הפשיעה ואת מגמותיה לתקופות ולמאפיינים
שונים .יש המתייחסים לממצא ,הקושר בין סכסוך מדיני לתופעת פשיעה ,ומציינים ,שכל
אחת מנקודות השיא בסכסוך הישראלי-ערבי לוותה בעלייה ברמת התוקפנות בחברה
הישראלית .מחקרים מצביעים על קשר חיובי בין מדינות ,הנמצאות במצב מלחמה,
לבין עבירות קשות של פשיעה אלימה המאפיינת אותן .קשר כזה נמצא גם במדינות,
שבהן קיימים מתחים חברתיים ,אתניים או פוליטיים 3.קשר חיובי קיים גם בין
התפתחות טכנולוגית מואצת לבין פשיעה ייחודית באמצעות הרשתות החברתיות
ובדרכים אחרות .4קשר מענין לשני הכיוונים(חיובי וגם שלילי) נמצא בין מצב כלכלי
5
גבוה או נמוך לבין פשיעה כלכלית.
השאלה המסקרנת הינה :מה קורה עם העבריינים בעת משבר? לאיזו התנהגות הם
ייטו כאשר השיגרה נעלמת?
יש הטוענים שבעת איום חיצוני ,נוטה החברה להתאגד כדי להגן על עצמה,
חבריה חשים סולידאריות ולכידות חברתית .זוהי מעין תחושת מחויבות בין אחד לשני
ואז גם העבריינים מזדהים עם תחושה זו ולכן ,הם פחות יפגעו באחר(.שוהם אפרת. ),

 3מחקר פישמן
 4מחקר יורי קוגן
 5מחקר יורי קוגן מצביע על השפעת החלום האמריקאי על הישראלי .בעת משבר כלכלי -פשיעה כלכלית עולה
וגם בעתות שובע ומצב כלכלי מצוין-הפשיעה הכלכלית עולה דווקא עי העשירים .רוצים עוד ועוד .
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לעומתם ,יש הטוענים שעבריינים הם קבוצת אנשים שלא מרגישים שייכות לחברה ,לא
בזמן שלום ולא בזמן מלחמה ,רובם לא מגויסים לצבא ,כי יש להם עבר פלילי .פועל
יוצא מכך :אם הם לא מזדהים עם המדינה ,הם גם לא יזדהו עימה בעת משבר וימשיכו
"לעבוד"( .אמיר מנחם וחסין יעל).סיטואציה זו מתחברת לכיוון של "פרדיגמת
הניכור" של העבריינים.
לנדאו ופפרמן () 1995מעלים שתי השערות באשר לתגובה החברתית למצבי
איום קיצוניים .1 :השערת הקואסיביות-6

התלכדות לקבוצה להתמודדות באויב

חיצוני ,כדוגמת מלחמה .הפרטים נוטים להתלכד ,ואז הם מדכאים התנהגות
אנטי-חברתית .לעומתה  ,השערה אחרת .2 :מתן ליגיטימציה והסתגלות -כאשר
משתמשים בדפוסים אלימים ,כמו מלחמה ,לפתרון סכסוך ,אזי  ,לומד האזרח שיש
ליגיטימציה להשתמש באלימות גם

בחייו הפרטיים בפיתרון זה .אנשים מסתגלים

ומתרגלים לתופעת האלימות .אי לכך ,במצבי מלחמות וסכסוכים מדיניים -נצפה לעליה
בשיעורי הפשיעה.
ההשערה הראשונה הוכחה כנכונה (במחקרם של פישמן וארגוב) אשר חקרו
את נושא מגמות הפשיעה בישראל בשנים 1948 -עד  .1976אולם ,בשנים מאוחרות
יותר אוששה ההשערה השניה (מחקרו של יורי קוגן  .7)1976-1996החברה שלנו
מסתגלת ואימצה את האלימות גם לחיי היומיום .מסתבר שהחברה השתנתה ,סוג האיום
השתנה ,המלחמה כבר לא אותה מלחמה(.ראה בהמשך).
קורונה ופשיעה – תג מחיר???
במהלך תקופת המלחמה בקורונה מפגין העורף לכידות חברתית גבוהה ,שבאה
לידי ביטוי במחוות מרגשות .מה באשר ל"עברייני קורונה" ,שהרי ,לא במשבר של
לחימה עסקינן .האם ידגלו ב"פרדיגמת הניכור" וייטו לבצע עבירות כי אינם חשים

 6קואסיביות -התלכדות ("תאחיזה" -תא אחד אוחז ומלכד מסביבו תאים שהופכים כולם לתא גדול יותר .הווה
אומר:פרטים בחברה מתלכדים לגוש ,לקבוצה אחת למען מטרה משותפת.
 7קוגן ,י' ( .)1999מגמות הפשיעה בישראל  .1976-1996משטרה וחברה28-5 ,3 ,
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סולידריות והזדהות עם החברה בצרתה? או שמא ,יחושו שהאיום הגלובאלי ועוצמותיו
מצדיקות מעין "חזרה בתשובה" ויעדיפו להצטרף ולהתלכד עם הסובבים( .קואסיביות)?.
קורונה הינו משבר מהסוג שכולם ,בארץ ובעולם חוששים מפניו .להתמודדות
עימה

קיימת הצדקה לתחושת סולידריות וללכידות חברתית מול המטרה .אופן

ההתמודדות בקורונה מפריע לעבריינים ב"שגרת עבודתם" :נוכחות מוגברת של גורמי
אכיפה ברחובות עסקים סגורים  ,רחובות ריקים ואיסורי  /הגבלת תנועה בדרכים לצד
הקביעה להישארות בבתים .תנאים אלה מגבילים מאד את עברייני הרכוש המורגלים
בפשיעת רחוב .יחד עם זאת ,השהות המתמשכת בבתים ,ההסתגרות תחת צווי עשה
ואכיפתם האגרסיבית ע"י שוטרים ופקחי העיריה (אשר קבלו אישור מיוחד לכך עקב
התפשטות הקורונה) מביאים את העבריינים לחפש דרכי גישה חדשות .חיפוש המלמד
אותם "לשנות מקצוע" או להשתמש בטכנולוגיה מתפתחת על מנת להנגיש להם לקוחות
חדשים ,למרות שגם הם מצוווים להישאר בבתים .כך ,עברייני רכוש ישרכו את דרכם
לכיוון פשיעת מירמה והונאה בגלל המטרה אליה שואפים להגיע :השגת רכושו של
האחר למרות ההישארות בבתים .כאן נכנסת העוגן החמישית (טכנולוגיה) לפעולה
והופכת כלי שרת לסייע להם בבצוע עבירות גניבה ,מרמה והונאה באמצעות הרשתות
החברתיות .הפרופיל העברייני של עברייני הרכוש ועברייני המירמה והונאה יושב על
משבצת דומה שתכליתה :צייד רכושו של האחר .ההבדל ביניהם הוא במידת התחכום.
נתוני הפשיעה של שנת  2020מצביעים על כך שזוהי שעתם היפה של "עברייני
קורונה" ,אשר בדומה לה  :סמויים מהעין  ,עלומים ומצליחים לחדור באמצעות דרכי
מירמה והטעייה ,שקר וכזב למחוזות לא להם ולהינות מתמימותם של אזרחים
הספונים בביתם ומלאי דאגה מפני הקורונה...והשלכותיה .סוגי עבירות עליהם יש לתת
את הדעת עקב התפתחותם ב"עידוד" הקורונה עולים גם מכותרות בתקשורת:
" .1עמותת נשים נגד אלימות בחברה הערבית פנו לראשי מועצות בחברה
הערבית בבקשה בהולה" :חייבים לשמור על חיי הנשים במאבק
בקורונה"(.מבזק  .)12זאת בתגובה להודעת המשטרה:
"מספר עבירות המין במשפחה שנחקרו במארס האחרון עלה ב41%-
ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה ( 34מקרים לעומת  - )24כך עולה מנתונים

5

שפרסמה היום (ראשון) משטרת ישראל .עוד עולה מהנתונים כי מספר התיקים שנפתחו
בגין אלימות במשפחה עלה ב .16%-במשטרה מייחסים את העלייה לשהות הממושכת
של משפחות בבתים בעקבות התפרצות מגפת קורונה .זאת ועוד ,בשבועות האחרונים
פועל שירות המבחן למבוגרים במתכונת מצומצמת ,וחלק מהקבוצות והסדנאות
הטיפוליות לאלימות במשפחה הופסקו לגמרי"(...יהושע (ג'וש) בריינר) 8המשמעות היא
שהמטופלים חשופים לאלימות דווקא בעת הקשה הזו.

המשפחה היא ארגון קטן אך

החיכוך של החברים בו רב ולעיתים עלול להידרדר לאלימות .זאת בנוסף לאובדן
כספים עקב ירידת ערך בבורסה ולסכנת האבטלה המרחפת מעל ראשם של רבים (כמות
מעיקים ומדאיגים .מחקרים מצביעים על

עצומה של מובטלים חדשים ) .נתונים

אפשרות להתגברות האלימות במשפחה בתנאים אלה עד כדי רצח במשפחה ואו למקרי
אובדנות .זהו תג מחיר יקר אשר עלול לפרוץ אחרי הקורונה ואז" ,השד עלול לצאת
מהבקבוק".

 .2פנייה של פדופיל לילד בן " :12בוא ניפגש ברכב ואתן לך כסף ,אחרי
הקורונה תוכל לקנות דברים ויהיו הרבה מבצעים"..
" .3הוא לקח את התמימות של הילדה שלי" נערה בת  12נאנסה על ידי
בן  19שפגשה בסנאפצאט .בראיון ל deseret news-מספרת אימה של הנערה
על הסיוט שעברה המשפחה" .חשבתי שכל מה שיש באפליקציה הזו זה
פילטרים מטופשים .אני רוצה שאנשים אחרים ישמעו את מה שעברנו כדי
שידעו לשמור על הילדים שלהם ועל עצמם" .ב 19 -במרץ הואשם אריק ג'יימס
ג'פסן ,בן  19ממדינת יוטה שבארה"ב ,בשמונה עבירות :חטיפת ילדה ,אונס של
ילדה ,מעשי סדום בילדה ,התעללות מינית בילדה ,פיתוי קטין ועוד .לפי כתב
האישום ,ג'פסן פגש נערה בת  12בסנאפצ'אט ,התידד איתה ואז יום אחד אסף
אותה לביתו ואנס אותה אונס קשה.
 .4השפעת הסגר :עליה בתלונות על פדופיליה ברשת .מוקד  105של
משטרת ישראל המטפל בתלונות הקשורות לאלימות מינית ואחרת נגד קטינים
ברשת מדווח על עליה של  50אחוזים בדיווחים מאז תחילת הסגר... .הפצת
סרטונים ותמונות אינטימיות וביצוע עבירות מין ועד לפגיעות שאינן פליליות
כביוש (שיימינג)..... .אנו קוראים להורים בתקופה רגישה זו ,בה ילדים ובני
נוער רבים גולשים במרשתת ,לגלות מעורבות ואחריות בפעילות המתבצעת
 8הארץ05.04.2020 ,
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ברשת ,לשוחח עמם ולוודא כי הם מבינים את הסכנה הטמונה בכך .בנוסף יש
לזכור כי הילדים ובני הנוער נמצאים בעת הזו בתקופה של ריחוק ובידוד חברתי
ממסגרות החינוך והפנאי ,דבר שגורם ללחץ נפשי ופנייה מרובה לסיוע במצוקה
נפשית למוקד  ,"105אומרים במשטרה".
אכן ,יש להיזהר ולפתח מודעות הורית באשר לפרופיל הפדופיל:
הפדופיל מתאם עצמו לסיטואציות ומצבים משתנים והעיקר :להגיע למטרתו.
חתול רחוב סבלני העוקב ,מתצפת ,ממתין שעות ל"טרף"

מהיותו

מבין חבורת ילדים בגנים

ציבוריים ,הוא עובר לרשתות החברתיות ו"מתרגם" את שיטות הצייד במרחב הצבורי
לשיטות מתוחכמות באמצעות הרשתות החברתיות  .לעיתים  ,על מנת להיפגש עם הקרבן
לאחר שפיתה אותו למפגש בשטח ,ולעיתים ,בעיקר בתקופת הקורונה ,נאלץ הפדופיל
"להתפשר" .בתקופה בה ילדים ובני נוער משועממים ,בתקופת ההתבגרות הידועה בסקרנותה
ובנטילת סיכונים המאפיינת גיל זה ,הם מחפשים הרפתקות כדי לעבור את התקופה ב"מאסר"
שנכפה עליהם .צעירים אלה פתוחים למשהו מיסתורי ,מרתק על מנת למלא את הפנאי
שניתן להם שלא מרצון .במצב זה של ה"לא נודע" בו הם מצויים ,הם עלולים להתפתות
לקול המסתורי ,אשר למד אותם ,עקב אחריהם בעולם הווירטואלי ולמד "להכיר" אותם ואת
נטיותיהם  .הוא מגיע אליהם ,משוחח ,משכנע...תחת כיסוי ומעטה העונה לצורך של הילד
דווקא בתקופה זו  .פרופיל הפדופיל מאפשר לו להתפתח ולנצל את העולם הווירטואלי .יש
ביכולתו המתוחכמת להתאים את עצמו ואת שיטותיו על מנת לספק צורך עכשווי שלו ושל
ה"טרף" אליו שואף להגיע .זה השלב בו מסתפק הפדופיל באונס ווירטואלי אונס אשר
"הומצא" בזכות ההתפתחות הטכנולוגית ואפשרויות ההסתתרות שהיא מאפשרת.

ילדים

רבים נופלים ברשת הפדופילית ,ונאשר למימדי הפגיעה? יש לצפות למימדים אותם לא ידענו
בעבר .לצערי ,עוד ימים יגידו.
לצד עליה בסוגי פשיעה אותם מציינת המשטרה ,שהרי ,משברים גם מורידים פשיעה
בעבירות אחרות :המשטרה מדווחת ש :
"בסה"כ חלה ירידה של  19%בפשיעה בחודש מרץ לעומת חודש פברואר .2020,בעבירות
האלימות במרחב הציבורי אין שינוי" -נתון מפתיע .המשמעות היא
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שהאלימים לא

בהסגר!!!

"עבירות פריצה לבתים :ירידה של – "45%נתוני עבירות הרחוב אינם

מפתיעים שכן ,מרבית הדיירים ממושמעים ,ספונים בביתם ו"מקשים" על עבודת הפורצים.
"בעבירות גידול סמים  -ירידה של  33%ושל

 46%בעבירות סחר בהשוואה לחודש

מרץ בשנה שעברה" .באשר לסמים -יש להפנות אצבע לרשתות החברתיות .בעידן הקורונה
המשטרה טרודה בתפקידים הלא קלאסיים שלה .היא עסוקה במרדף אחר חולי קורונה וחייבי
בדוד שאינם ממלאים את חובתם .המשטרה עובדת על פי העדפה נקודתית והיריעה קצרה.
עיני כולנו נשואות להצלת חיי אדם ויש לסגור צירים ולאכוף הסגרים ולשם מופנים מרבים
המשאבים וכוח אדם במשטרה. .

עברייני סמים ומוכרי משקאות משכרים -עובדים ללא

הפרעה .בני נוער וצעירים מתלכדים יחדיו בדירות שכורות או בבית חברים ללא השגחה .הם
קונים משקאות חריפים באין מפריע( .בתנאי הכניסה

לסופרים ,אין זמן ויכולת לדרוש

תעודת זהות לוודא שהצעירים עדיין קטינים).
.5

עבירות מירמה והונאה -עבירות מרמה והונאה הן עבירות המשתייכות לתחום של

עבירות כלכליות ,שעיקרן העלאת טענה עובדתית לא נכונה בכתב ,בעל פה או בהתנהגות,
כשהטוען יודע שאינה אמת ,כדי להביא אדם או קבוצת אנשים במרמה לידי מעשה או מחדל ולקבל
כתוצאה מכך ,טובת הנאה כלשהיא .פעמים רבות ,הגבול מאד דק בין פעילות כלכלית לגיטימית
שנכשלה לבין פעילות מירמה או הונאה .השאלה האם מתקיימת מרמה או הונאה היא שאלה
מורכבת הן בפן העובדתי והן בפן המשפטי .לא בכדי נאמר שהשקרנים והרמאים הטובים ביותר,
הם אלו שיש ברשותם את הידע הרחב ביותר .שכן על מנת לרמות ולתעתע באחרים ,יש צורך
בתחכום ,חלקלקות והבנה רבה בסוגיית המרמה ,שמפילה פעם אחר פעם אנשים פרטיים ,חברות,
מוסדות ,תאגידים ואפילו כוחות חזקים מאוד .הענישה הקבועה בסדר הדין הפלילי מתייחסת
למספר תתי סוגים של עבירות מרמה.
.6

עבירות מחשב – חלון הזדמנויות לעברייני ם מסוגים שונים  .אלה המשתמשים במחשב

ככלי עבודה ואלה המנצלים את הידע הקיים בתוכו .מרמה ,הונאה ,פדופיליה ,הימורים ,מין ..
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עלינו לזכור שפנאי בלתי מוגבל מייצר הזדמנות לבצוע עבירות .מעין "פירצה קוראת
לגנב " .בעידן הקורונה העבריינות -כמעט כולה עברה לפינת המחשב.
.7

ארגוני פשיעה -בפרסום הפשיעה ההשוואתית של משטרת ישראל

,נפקד מקומם של ארגוני הפשיעה – .אלה רגילים לבצע עבירות בצל החשיכה
וכעת גם בצל הקרונה  .עושים זאת כמעט באין מפריע גם בשל נוכחות
מצומצמת של משטרה

בסביבתם וגם בשל פרדיגמת הניכור המאשרת להם

לפעול בכל מקום בכל עת ללא מורא והרתעה .נדמה שהקווים האדומים כבר
נחצו.
לסכום:
קיים קשר בין עוגני הבטחון הלאומי למגמות הפשיעה והקורונה כסוג של משבר
מביאה עימה פשיעה ייחודית בהיותה טריגר בשל תנאי השמירה מפניה
(סגרים,הרחקה,בדידות,שיעמום )..לצד עבריינים בישראל מנצלים את המשברים
הרבים שחווה החברה הישראלית (כגון :כלכלי -סגירת עסקים .בטחוני"-שומר
חומות" .חברתי-השסע החברתי) למינוף עסקיהם

ושיפור ומיצוב מעמדם

בהיררכיה העבריינית .זאת לצד העידוד שהביאה עימה הקורנה לעבריינים חדשים
להתברג לפשיעה בשל הקלות הבלתי נסבלת לבצעה בצל הקורונה והטכנולוגיה
המתפתחת בצעדי ענק.

מקורות:
ויקיפדיה על המוות השחור
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
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28-5 ,3 , משטרה וחברה.1976-1996  מגמות הפשיעה בישראל.)1999( ' י,קוגן
 ספריית, מבוא לביטחון לאומי,)(מהו ביטחון לאומי? אצל אפרתי הרצליה (עורכת, 2002( ' י,עמידרור
. 7-20 ' עמ,"אוניברסיטה משודרת" משרד הביטחון – ההוצאה לאור

 יהושע(גוש) בראונר05.04.2020 ,הארץ.
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מיניאטורה של האמן הבלגי  Pierart dou Tieltמשנת  1352לערך ,המאיירת קטע בספר "דברי
הימים" של ההיסטוריון והמשורר הצרפתי  ;Gilles li Muisitאנשי העיר טורנה קוברים את קורבנות
המוות השחור

 .1מחקר פישמן
 .2מחקר קוגן יורי
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