
–פשיעה, בטחון לאומי וקורונה
והונאה ושעתםשעתם היפה של עברייני  ארגוני הפשיעה,פדופיליה, מרמה

בן ברוךסוזיהמסוכנת  של  קרבנות אלימות במשפחה (מורחב),

הכלכלי,העוגן:עוגניםחמישהעלמושתתישראלמדינתשלהלאומיהבטחון
עוגניםחמישההטכנולוגי.)העוגןגםהאחרונות(ובשניםווהחברתיהבטחוניהמדיני,

ההצלחהאחריומידהזובעתבחשבוןלקחתםוישהפשיעהעלגםמשפיעיםאלה
).2014ברוך,(בןקורונה.במשברבהתמודדות

אתייחס.ומגמותיהלפשיעההלאומיהבטחוןעוגניביןבקשראתמקדזהבמאמר
עימהשהביאההפשיעהומגמותהפשיעהסוגיעלוהשלכותיהחיצוניכמשברלקורונה

בישראל בהשוואה למשברים קודמים והשלכותיהם על הפשיעה.

השלכותמהןאחתלכלמגוונות.ובמלחמותמתחבמצביהתנסתהישראלמדינת
על הפשיעה בישראל ומגמותיה:

חלהגבוהה,בעצימותבינמדינתיתמלחמה),1967(הימיםששתמלחמתאחרי
עלייהחלה)1973כיפור(יוםמלחמתאחריואילוהרכוש,בעבירותניכרתעלייה

נגדמלחמה),2006(השנייהלבנוןבמלחמתואלימות.רצחבעבירותמשמעותית
עליהחלהנמוכה,בעצימותמלחמהבלבד),ישראלטרור(בצפוןארגוני

כלעלשהשפיעה),מלחמה2012(איתן"ב"צוקואילוחמורה,אלימותבעבירות
:,למ"ססטטיסטי.(שנתוןרכושובעבירותאלימהבפשיעהירידהחווינוהארץ,
2012.(

אתמזכיראשרסיכוןבגורםבהתמודדותמתנסיםהננולאחרונה
חדש:מסוגלמלחמההכוונהשנה.100לפניהעולםמדינותשלהתמודדות

אויבנראה.ובלתימתעתעמסתורי,עמום,עלום,אויבנגיף.!!!!נגדמלחמה
אויבמהוססת.בהליכהזאתועושיםעימולהתמודדותמוכניםאיננואשר
1השחורה(המגיפהבתקופתםמהיקוםכרבעחיסלובעבר"חבריו",אשר

במדינותופוגערבותאוכלוסיותעלהמאיים).אויבהספרדיתוהמגיפה 2

רבות בעולם.

עלזמניתבוומאיימתויבשותגבולותחוצתהיותההיא:זובמלחמההמיוחד
(כגון:חדשה.פשיעההמייצרתגלובאליתמלחמהזוהעולם.מדינותכל

ושידרוגהרחבההנגיף),לצדנגדלחימהציודבהשגתבינמדינתיתפיראטיות
תחומיכלעלומשפיעההחודרתקיברנטיתפשיעהקיימת,פשיעהשלמשמעותי
מאידך.ומגמותיה,הפשיעהסוגיועל,מחדשלנוהלאומיהבטחוןשלהעוגנים

דיווחיםאזרחית.ובאוכלוסייהוצרפתיםבריטיםאמריקאים,בחייליםופגעהצרפתבהשפעתהכתה1918באפריל2
מספרד,1918במאילהגיעהחלוגדולמידהבקנהשפעתמגפתעלראשונים

200ל-75ביןשונות,הערכותלפיוקטלה,)1351–1347(שניםכחמשבמשךגליםבכמהובאירופהבאסיהשהכתהמגפה1
בסיןאדםבנימיליון35וכ-אירופה,מאוכלוסיית60%ל-]2][1רבע[ביןנעיםהאומדניםובאסיה.באירופהאדםבנימליון

).4 [17ה-המאהעדבאירופהשוניםבמקומותלהכותהמשיכויותר,קטןבהיקףהמחלה,שלהתפרצויות].3לבדה[

1
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סייברעבירותוהונאה,מרמהגניבה,בעבירותבטוילידיתבואהשפעתה
הולמיםהסגריםתנאיאשרעבירותופדופיליה.הימורים,סמים,מין,עבירות

את פריחתן.

עלהקורונהשלהישארותהומשךלעוצמתהבאשרהוודאותאיתחושת

לאורמהציבורניכרחלקשלאמוןחוסרלתחושתמצטרפתשמייצרת,הוואריאנטים

ממשלהשלהקמתהוהצלחתבחירותמערכותארבעלאחרמתנדנדמדינימצב

אחראוזהפלגשלרביםברעשיםהמלווהקטנות),מפלגותשלרבממספר(מורכבת

ישראלמוכנסתהקורונהתקופתבשיאבנוסף,הכלים."את"לשבורבתוכה

מעזהטרורארגוני:נוסףאויבעםלהתמודדונאלצתחומות""שומרמבצעללוחמת

תחושתהממנפותיהודיותקיצוןוקבוצותישראלערביישלהתפרעויותהמעוררים

חוסר הבטחון למימדים אותם לא הכרנו בעבר.

בהתבוננותעקרוניותמבטזוויותבשתילהבחיןהיהניתןשנהכעשריםלפניעד

גורסתמינימליסטיתפרספקטיבהמרחיבה:וזוויתמצמצמתזוויתהלאומי:הביטחוןעל

עםבהתמודדותההמדינהבפניהעומדבאתגרהעוסק"תחוםהואהלאומישהביטחון

גורסתמקסימליסטיתפרספקטיבהכוח".בהפעלתביטוילידיהבאיםחיצוניים,איומים

המחייביםאיומיםעםרקלאלהתמודדאומהשל"יכולתההואהלאומישהביטחון

המסכניםאחריםאיומיםמוללתפקדהמדינהשליכולתהגםאלאבכוח,שימוש

יכולתה":כישאמרצ'רצ'ילוינסטוןשלמפיובתובנהמומחשהיריעהרוחב".אותה

אוהכוחות""יחסיקוראיםהצבאשאנשיבמהרקנמדדיםאינםוכוחהעוצמתהמדינה,של

עמוקלמשהוקשורההעוצמההלחימה.ואמצעיהיחידותבכמותדהיינוהכוחות","מאזן

הכוחותיחסיגםכמואלה,כלהצדק.ולתחושתלאמונהלחברה,לכלכלה,הנוגעיותר

הפשיעהנתוני).2002(עמידרור,הלאומיבביטחוןהעיסוקאתצ'רצ'יל,לדעתמרכיבים,

מושפעותומגמותיההפשיעהרמתגםהלאומי,לבטחוןבדומהשאותנומלמדים

מהפרמטרים הנ"ל.

פשיעה בישראל
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משתניםלביןהפשיעהתופעותביןהקשראתמחפשיםהתיאורטיהמחקראנשי

ומצביים,חברתייםמדיניים,בטחונייםכלכליים,(שינוייםבפשיעההמעורבים

גורמיבקרבמדיניותביישוםהעוסקיםהשדה,אנשיואילוהחברה),עלהעוברים

הפשיעההיקףבמדידתבעיקר,מתמקדים,בתי-משפט(,פרקליטות,(משטרה,האכיפה

עתידיותעברייניותמגמותובניבויהחוק,אכיפתמערכתתפקודלהערכתככלי

משברלצדבטירורמאבקואבטלה,אינפלציהמשמעותיים,כלכלייםששינוייםלציין,

כולםוחינוך,חברהתקציביחשבוןעלביטחוןלתקציביהעדפהמתןומיתון,כלכלי

לאורךבישראלהפשיעהמגמותעלהמשפיעהביטחוני,למרכיבנוסףנדבךמהווים

.השנים

בסוגישונותבתקופותומורדותעליותעלמצביעהפשיעהגרףעלחטוףמבט
ו"להתחסן"אותהלנבאניתןהאם?זודינמיקהעלמשפיעמהשונים.פשיעה

בפניה טרם קרותה?

מגמתעל,מצביעותישראלמדינתשלקיומהשנותכשבעים,לאורךהפשיעהמגמות
ולמאפייניםלתקופותמגמותיהואתהפשיעהשיעוריאתמחלקיותרמעמיקמבטיציבות.
שכלומציינים,פשיעה,לתופעתמדיניסכסוךביןהקושרלממצא,המתייחסיםיששונים.

בחברההתוקפנותברמתבעלייהלוותההישראלי-ערביבסכסוךהשיאמנקודותאחת
מלחמה,במצבהנמצאותמדינות,ביןחיוביקשרעלמצביעיםמחקריםהישראלית.

במדינות,גםנמצאכזהקשראותן.המאפיינתאלימהפשיעהשלקשותעבירותלבין
ביןגםקייםחיוביקשרפוליטיים.אואתנייםחברתיים,מתחיםקיימיםשבהן 3

החברתיותהרשתותבאמצעותייחודיתפשיעהלביןמואצתטכנולוגיתהתפתחות
כלכלימצבביןנמצאשלילי)וגםהכיוונים(חיובילשנימעניןקשר.אחרותובדרכים 4

5גבוה או נמוך לבין  פשיעה כלכלית.

הםהתנהגותלאיזומשבר?בעתהעברייניםעםקורהמההינה:המסקרנתהשאלה
ייטו כאשר השיגרה נעלמת?

עצמה,עללהגןכדילהתאגדהחברה,נוטהחיצוניאיוםשבעתהטועניםיש

לשניאחדביןמחויבותתחושתמעין.זוהיחברתיתולכידותסולידאריותחשיםחבריה

.אפרת,)באחר.(שוהםיפגעופחותהםולכן,זותחושהעםמזדהיםהעברייניםגםואז

מחקר יורי קוגן  מצביע על השפעת החלום האמריקאי על הישראלי. בעת משבר כלכלי  -פשיעה כלכלית עולה5
וגם בעתות שובע ומצב כלכלי מצוין-הפשיעה הכלכלית עולה  דווקא עי העשירים. רוצים עוד ועוד  .

מחקר יורי קוגן4
מחקר פישמן3
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לאלחברה,שייכותמרגישיםשלאאנשיםקבוצתהםשעברייניםהטועניםישלעומתם,

פועלפלילי.עברלהםישכילצבא,מגויסיםלארובםמלחמה,בזמןולאשלוםבזמן

וימשיכומשברבעתעימהיזדהולאגםהםהמדינה,עםמזדהיםלאהםאםמכך:יוצא

"פרדיגמתשללכיווןמתחברתזויעל).סיטואציהוחסיןמנחם(אמיר"לעבוד".

הניכור"  של העבריינים.

למצביהחברתיתלתגובהבאשרהשערותשתימעלים)1995(ופפרמןלנדאו

באויבלהתמודדותלקבוצההתלכדות-הקואסיביותהשערת.1קיצוניים:איום 6

התנהגותמדכאיםהםואזלהתלכד,נוטיםהפרטיםמלחמה.כדוגמתחיצוני,

כאשרוהסתגלות-ליגיטימציהמתן.2אחרת:השערה,לעומתהאנטי-חברתית.

שישהאזרחלומד,אזיסכסוך,לפתרוןמלחמה,,כמואלימיםבדפוסיםמשתמשים

מסתגליםאנשיםזה.בפיתרוןהפרטייםבחייוגםבאלימותלהשתמשליגיטימציה

לעליהנצפהמדיניים-וסכסוכיםמלחמותבמצבילכך,איהאלימות.לתופעתומתרגלים

בשיעורי הפשיעה.

חקרואשרוארגוב)פישמןשל(במחקרםכנכונההוכחההראשונהההשערה

מאוחרותבשניםאולם,.1976עד1948בשנים-בישראלהפשיעהמגמותנושאאת

שלנוהחברה.)1976-1996קוגןיורישל(מחקרוהשניהההשערהאוששהיותר 7

האיום,סוגהשתנתהשהחברהמסתברהיומיום.לחייגםהאלימותאתואימצהמסתגלת

השתנה, המלחמה כבר לא אותה מלחמה.(ראה בהמשך).

קורונה ופשיעה – תג מחיר???

שבאהגבוהה,חברתיתלכידותהעורףמפגיןבקורונההמלחמהתקופתבמהלך

שלבמשברלא,שהרי,קורונה"ל"עברייניבאשרמהמרגשות.במחוותביטוילידי

חשיםאינםכיעבירותלבצעוייטוהניכור"ב"פרדיגמתידגלוהאםעסקינן.לחימה

3,28-5וחברה,משטרה.1976-1996בישראלהפשיעהמגמות).1999(י'קוגן,7

קואסיביות- התלכדות ("תאחיזה"- תא אחד אוחז ומלכד מסביבו תאים שהופכים כולם לתא גדול יותר. הווה6
אומר:פרטים בחברה מתלכדים לגוש ,לקבוצה אחת למען מטרה משותפת.
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ועוצמותיוהגלובאלישהאיוםיחושושמא,אובצרתה?החברהעםוהזדהותסולידריות

מצדיקות מעין "חזרה בתשובה" ויעדיפו להצטרף ולהתלכד עם הסובבים. (קואסיביות).?

.להתמודדותמפניוחוששיםובעולם,בארץשכולםמהסוגמשברהינוקורונה

אופןהמטרה.מולחברתיתוללכידותסולידריותלתחושתהצדקהקיימתעימה

גורמישלמוגברתנוכחותעבודתם":ב"שגרתלעברייניםמפריעבקורונהההתמודדות

לצדבדרכיםתנועההגבלת/ואיסוריריקיםרחובות,סגוריםעסקיםברחובותאכיפה

המורגליםהרכושעברייניאתמאדמגביליםאלהתנאיםבבתים.להישארותהקביעה

עשהצוויתחתההסתגרותבבתים,המתמשכתהשהותזאת,עםיחדרחוב.בפשיעת

עקבלכךמיוחדאישורקבלו(אשרהעיריהופקחישוטריםע"יהאגרסיביתואכיפתם

המלמדחיפושחדשות.גישהדרכילחפשהעברייניםאתמביאיםהקורונה)התפשטות

לקוחותלהםלהנגישמנתעלמתפתחתבטכנולוגיהלהשתמשאומקצוע""לשנותאותם

דרכםאתישרכורכוש,עברייניכךבבתים.להישארמצווויםהםשגם,למרותחדשים

שלרכושוהשגתלהגיע:שואפיםאליההמטרהבגללוהונאהמירמהפשיעתלכיוון

לפעולה(טכנולוגיה)החמישיתהעוגןנכנסתכאןבבתים.ההישארותלמרותהאחר

הרשתותבאמצעותוהונאהמרמהגניבה,עבירותבבצועלהםלסייעשרתכליוהופכת

עליושבוהונאההמירמהועברייניהרכושעבריינישלהעברייניהפרופילהחברתיות.

.משבצת דומה שתכליתה:  צייד רכושו של האחר. ההבדל ביניהם  הוא במידת התחכום

"עבריינישלהיפהשעתםשזוהיכךעלמצביעים2020שנתשלהפשיעהנתוני
דרכיבאמצעותלחדורומצליחיםעלומים,מהעיןסמויים:להבדומהאשרקורונה",

אזרחיםשלמתמימותםולהינותלהםלאלמחוזותוכזב,שקרוהטעייהמירמה
לתתישעליהםעבירותסוגיהקורונה...והשלכותיה.מפנידאגהומלאיבביתםהספונים

את הדעת עקב התפתחותם ב"עידוד" הקורונה  עולים גם מכותרות בתקשורת:

בחברהמועצותלראשיפנוהערביתבחברהאלימותנגדנשים"עמותת.1
במאבקהנשיםחייעללשמור"חייביםבהולה:בבקשההערבית

המשטרה:להודעתבתגובהזאת).12.(מבזקבקורונה"

41%ב-עלההאחרוןבמארסשנחקרובמשפחההמיןעבירות"מספר

מנתוניםעולהכך-)24לעומתמקרים34(שעברהבשנההמקבילהלתקופהביחס
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שנפתחוהתיקיםמספרכימהנתוניםעולהעודישראל.משטרת(ראשון)היוםשפרסמה

הממושכתלשהותהעלייהאתמייחסיםבמשטרה.16%ב-עלהבמשפחהאלימותבגין

האחרוניםבשבועותועוד,זאתקורונה.מגפתהתפרצותבעקבותבבתיםמשפחותשל

והסדנאותמהקבוצותוחלקמצומצמת,במתכונתלמבוגריםהמבחןשירותפועל

היאהמשמעותבריינר)(ג'וש)לגמרי"...(יהושעהופסקובמשפחהלאלימותהטיפוליות 8

אךקטןארגוןהיאהמשפחההזו.הקשהבעתדווקאלאלימותחשופיםשהמטופלים

לאובדןבנוסףזאתלאלימות.להידרדרעלולולעיתיםרבבוהחבריםשלהחיכוך

(כמותרביםשלראשםמעלהמרחפתהאבטלהולסכנתבבורסהערךירידתעקבכספים

עלמצביעיםמחקריםומדאיגים.מעיקיםנתונים).חדשיםמובטליםשלעצומה

למקריואובמשפחהרצחכדיעדאלהבתנאיםבמשפחההאלימותלהתגברותאפשרות

לצאתעלול"השדואז,הקורונהאחרילפרוץעלולאשריקרמחירתג.זהואובדנות

מהבקבוק".

אחריכסף,לךואתןברכבניפגשבוא":12בןלילדפדופילשלפנייה.2
הקורונה תוכל לקנות דברים ויהיו הרבה מבצעים"..

ידיעלנאנסה12בתנערהשלי"הילדהשלהתמימותאתלקח"הוא.3
deseretל-בראיוןבסנאפצאט.שפגשה19בן newsהנערהשלאימהמספרת
זההזובאפליקציהשישמהשכל"חשבתיהמשפחה.שעברההסיוטעל

כדישעברנומהאתישמעואחריםשאנשיםרוצהאנימטופשים.פילטרים
ג'יימסאריקהואשםבמרץ19ב-עצמם".ועלשלהםהילדיםעללשמורשידעו
שלאונסילדה,חטיפתעבירות:בשמונהשבארה"ב,יוטהממדינת19בןג'פסן,
כתבלפיועוד.קטיןפיתויבילדה,מיניתהתעללותבילדה,סדוםמעשיילדה,

אסףאחדיוםואזאיתההתידדבסנאפצ'אט,12בתנערהפגשג'פסןהאישום,
אותה לביתו ואנס אותה אונס קשה.

של105מוקדברשת.פדופיליהעלבתלונותעליההסגר:השפעת.4
קטיניםנגדואחרתמיניתלאלימותהקשורותבתלונותהמטפלישראלמשטרת
...הפצת.הסגרתחילתמאזבדיווחיםאחוזים50שלעליהעלמדווחברשת

פליליותשאינןלפגיעותועדמיןעבירותוביצועאינטימיותותמונותסרטונים
ובניילדיםבהזו,רגישהבתקופהלהוריםקוראיםאנו.....(שיימינג).כביוש

המתבצעתבפעילותואחריותמעורבותלגלותבמרשתת,גולשיםרביםנוער

05.04.2020הארץ,8
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ישבנוסףבכך.הטמונההסכנהאתמביניםהםכיולוודאעמםלשוחחברשת,
חברתיובידודריחוקשלבתקופההזובעתנמצאיםהנוערובניהילדיםכילזכור

במצוקהלסיועמרובהופנייהנפשיללחץשגורםדברוהפנאי,החינוךממסגרות
במשטרה".אומרים",105למוקדנפשית

אכן, יש להיזהר ולפתח מודעות הורית באשר לפרופיל הפדופיל:

מהיותולמטרתו.להגיעוהעיקר:משתניםומצביםלסיטואציותעצמומתאםהפדופיל

בגניםילדיםחבורתמביןל"טרף"שעותממתיןמתצפת,העוקב,סבלנירחובחתול

הצבוריבמרחבהציידשיטותאתו"מתרגם"החברתיותלרשתותעוברהואציבוריים,

הקרבןעםלהיפגשמנתעל,לעיתים.החברתיותהרשתותבאמצעותמתוחכמותלשיטות

הפדופילנאלץ,הקורונהבתקופתבעיקרולעיתים,בשטח,למפגשאותושפיתהלאחר

בסקרנותההידועהההתבגרות,בתקופתמשועממיםנוערובניילדיםבהבתקופה"להתפשר".

ב"מאסר"התקופהאתלעבורכדיהרפתקותמחפשיםהםזה,גילהמאפיינתסיכוניםובנטילת

הפנאיאתלמלאמנתעלמרתקמיסתורי,למשהופתוחיםאלהצעיריםעליהם.שנכפה

להתפתותעלוליםהםמצויים,הםבונודע"ה"לאשלזהבמצבמרצון.שלאלהםשניתן

ואתאותם"להכיר"ולמדהווירטואליבעולםאחריהם,עקבאותםלמד,אשרהמסתורילקול

הילדשללצורךהעונהומעטהכיסוימשכנע...תחתמשוחח,אליהם,מגיעהוא.נטיותיהם

.ישהווירטואליהעולםאתולנצללהתפתחלומאפשרהפדופילפרופיל.זובתקופהדווקא

ושלשלועכשוויצורךלספקמנתעלשיטותיוואתעצמואתלהתאיםהמתוחכמתביכולתו

אשראונסווירטואליבאונסהפדופילמסתפקבוהשלבזהלהגיע.שואףאליוה"טרף"

ילדיםמאפשרת.שהיאההסתתרותואפשרויותהטכנולוגיתההתפתחותבזכות"הומצא"

ידענולאאותםלמימדיםלצפותישהפגיעה?למימדיונאשרהפדופילית,ברשתנופליםרבים

בעבר. לצערי, עוד ימים יגידו.

פשיעהמורידיםגםמשבריםשהרי,המשטרה,מציינתאותםפשיעהבסוגיעליהלצד

בעבירות אחרות:  המשטרה מדווחת ש :

בעבירות.2020פברואר,חודשלעומתמרץבחודשבפשיעה19%שלירידהחלה"בסה"כ

לאשהאלימיםהיאהמשמעותמפתיע.נתוןשינוי"-איןהציבוריבמרחבהאלימות
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אינםהרחובעבירות–נתוני"45%שלירידה:לבתיםפריצה"עבירותבהסגר!!!

מפתיעים שכן, מרבית הדיירים  ממושמעים ,ספונים בביתם ו"מקשים" על עבודת הפורצים.

לחודשבהשוואהסחרבעבירות46%ושל33%שלירידה-סמיםגידול"בעבירות

הקורונהבעידןהחברתיות.לרשתותאצבעלהפנותישלסמים-באשרשעברה".בשנהמרץ

וחייביקורונהחוליאחרבמרדףעסוקההיאשלה.קלאסייםהלאבתפקידיםטרודההמשטרה

קצרה.והיריעהנקודתיתהעדפהפיעלעובדתהמשטרהחובתם.אתממלאיםשאינםבדוד

מרביםמופניםולשםהסגריםולאכוףציריםלסגורוישאדםחיילהצלתנשואותכולנועיני

ללאעובדיםמשכרים-משקאותומוכריסמיםעברייני.במשטרה.אדםוכוחהמשאבים

הםהשגחה.ללאחבריםבביתאושכורותבדירותיחדיומתלכדיםוצעיריםנוערבניהפרעה.

לדרושויכולתזמןאיןלסופרים,הכניסה(בתנאימפריע.באיןחריפיםמשקאותקונים

תעודת זהות לוודא שהצעירים  עדיין קטינים).

שללתחוםהמשתייכותעבירותהןוהונאהמרמהעבירות-והונאהמירמהעבירות.5

בהתנהגות,אופהבעלבכתב,נכונהלאעובדתיתטענההעלאתשעיקרןכלכליות,עבירות

ולקבלמחדלאומעשהלידיבמרמהאנשיםקבוצתאואדםלהביאכדיאמת,שאינהיודעכשהטוען

לגיטימיתכלכליתפעילותביןדקמאדהגבולרבות,פעמיםכלשהיא.הנאהטובתמכך,כתוצאה

שאלההיאהונאהאומרמהמתקיימתהאםהשאלההונאה.אומירמהפעילותלביןשנכשלה

ביותר,הטוביםוהרמאיםשהשקרניםנאמרבכדילאהמשפטי.בפןוהןהעובדתיבפןהןמורכבת

צורךישבאחרים,ולתעתעלרמותמנתעלשכןביותר.הרחבהידעאתברשותםשישאלוהם

חברות,פרטיים,אנשיםפעםאחרפעםשמפילההמרמה,בסוגייתרבהוהבנהחלקלקותבתחכום,

מתייחסתהפליליהדיןבסדרהקבועההענישהמאוד.חזקיםכוחותואפילותאגידיםמוסדות,

למספר תתי סוגים של עבירות מרמה.

במחשבהמשתמשיםאלה.שוניםמסוגיםםלעברייניהזדמנויותחלון–מחשבעבירות.6

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.

ישראלמשטרתשלההשוואתיתהפשיעהבפרסום-פשיעהארגוני.7

החשיכהבצלעבירותלבצערגיליםאלה–הפשיעה.ארגונישלמקומם,נפקד

נוכחותבשלגםמפריעבאיןכמעטזאתעושים.הקרונהבצלגםוכעת

להםהמאשרתהניכורפרדיגמתבשלוגםבסביבתםמשטרהשלמצומצמת

כברהאדומיםשהקוויםנדמהוהרתעה.מוראללאעתבכלמקוםבכללפעול

נחצו.

לסכום:

משברשלכסוגוהקורונההפשיעהלמגמותהלאומיהבטחוןעוגניביןקשרקיים

מפניההשמירהתנאיבשלטריגרבהיותהייחודיתפשיעהעימהמביאה

המשבריםאתמנצליםבישראלעברייניםלצד(סגרים,הרחקה,בדידות,שיעמום..)

בטחוני-"שומרעסקים.סגירתכלכלי-(כגון:הישראליתהחברהשחווההרבים

מעמדםומיצובושיפורעסקיהםלמינוףהחברתי)חברתי-השסעחומות".

חדשיםלעברייניםהקורנהעימהשהביאההעידודלצדזאתהעבריינית.בהיררכיה

והטכנולוגיההקורונהבצללבצעהנסבלתהבלתיהקלותבשללפשיעהלהתברג

המתפתחת בצעדי ענק.
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3,28-5וחברה,משטרה.1976-1996בישראלהפשיעהמגמות).1999(י'קוגן,
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