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תקציר

פשיעה בנושא וברוו"ל בארץ שהתפרסמה הספרות את בהרחבה סוקר זה מאמר

בהיבטים שעסק יותר רחב ממחקר חלק הוא המאמר קשישים. וקורבנות קשישים נגד

יתפרסמו המחקר של הסטטיסטיות התוצאות בישראל. קשישים קורבנות של שונים
בנפרד. שונות במתכונות

תופעת של העיקריים ההיבטים את מציגה בזאת המובאת הספרות סקירת

התיאורטיים הצדדים את מהם אחד בכל וכוללת הקשישים, בקרב הקורבנות
במאמר השני הפרק לנושא. הכללי הרקע מובא בתחילה והמתודולוגייםמחקריים.

של העיקרי חלקה ממדיה. על לעמוד ניסיון תוך התופעה, של החקירה בשיטות דן

מכך לאחר קשישים. קורבנות של שונים בדפוסים עוסק השלישי) (הפרק העבודה
בכלל, קשישים של ובתגובות וקורבנות פשיעה מפני הפחד בבעיית דיונים מובאים

סוקר המאמר של הסיום פרק הקורבנות. ולחוויית לסיכון בפרט, הקורבנות ושל
התמקדות תוך החברתיים, והשירותים והמשפט החוק מערכת בנושא הספרות את

לעבירה. קורבן שנפלו לקשישים מיוחדים בשירותים מיוחדת

נושא גם מהווה והיא ליחיד קשה התנסות היא עבירה למעשה אישית קורבנות

היא שלפנינו הסקירה מטרת ומוסריות. פוליטיות השלכות לו שיש כללי, חברתי
, השונים לגורמים לעזור וכן בנושא אקדמי ובמחקר בהוראה שיסייע כלי לספק

לקשישים. ושירותים עזרה במתן העוסקים

לעבודה ביתהספר ברוקדייל, מכון עלידי במשותף ומומן נערך המחקר 1
באוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון אביב, תל באוניברסיטת סוציאלית

חיפה. באוניברסיטת סוציאלית לעבודה וביתהספר ירושלים העברית,



עניינים תוכן

1  יי הקדמה

4 כללי רקע א.

7 מחקר ושיטות מקורות ב.

16 קורבנות דפוסי ג.
16 ההיקף .1

21 , עבירות סוגי .2
23 ומקום זמן דפוסי .3

27 הקורבנות התנהגות .4
26 ונזק אובדן פגיעות: .5

27 דיפרנציאלית קורבנות של תיאוריה לקראת סיכום: .6

30 קשישים אצל פלילית מקורבנות פרוד ד.
30 והבחנות מושגים הגדרת .1

34 מחקר וכיווני מתודולוגיה .2

38 מפחד הסובלים אלה של מאפיינים .3

41 דמוגרפיים איפיונים 3.1

46 אקולוגיים מאפיינים 3.2
53 פשיעה על הידע רמת את הקובעים חברתיים משתנים .4

61 פסיכולוגיים משתנים .5

65 אישית והבלתי האישית הקורבנות חוויית .6

69 המשטרה את הקשיש הערכת .7
69 סיכום .8

72 קשישים על מפשיעת והפחד הממשית הקורבנות השפעת ה.
80 מונעת התנהגות .1

83 נמנעת התנהגות .2

87 אחרות התנהגויות .3

92 קולקטיבית התנהגות .4



J

... המשך  העניינים תוכן

96 ותיאורטיות מתודולוגיות הערות .5
102 החברתיים והשירותים והמשפט החוק מערכת ו.
102 המשטרה .1

קשישים קורבנות לנושא המשטרה של פנימית התארגנות 1.1
106 עבירה למעשה

למען מבצעת או יוזמת שהמשטרה תכניות סוגי 1.2
103 קשישים קורבנות

] 111 בישראל המשטרה פעילות 1.3
112 המשפטי בהליך השתתפות .2
114 פיצויים .3
114 חברתיים שירותים .4

121 סיכום ז

לוחות; רשימת

39 מפשע ופחד סביבתיים סיכונים אישיות, פגיעות :1 לוח
40 ומקורבנות מפשע בפחד הקשורים המשתנים :2 לוח

וסיכונים אישיות פגיעות הפחד: רמות משתני סיכום :3 לוח
52 סביבתיים
79 קורבנות למניעת אמצעים :4 לוח
102 מסכם מודל  וקורבנות פשיעה מפני הפחד :5 לוח

' \



r

הקדמה

לעתים, לה, שיש ליחיד, קשה התנסות היא עבירה למעשה אישית קורבנות
חברתי נושא גם היא קורבנות ונפשית. חומרית גופנית, מבחינה חמורות השלכות
הקשישים זה, כללי נושא במסגרת ובהשלכותיו. במהותו ומוסרי פוליטי כללי,

מיוחדת. קבוצה מהווים

בעיה זוהי אישית. מצוקה של בעיר. רק איננה היא גם הקשישים בעיית
החברתי מהמבנה נובעת ובהיותה ספציפית בקבוצה קשורה היותה מעצם חברתית

חברתית שבעיה ברור בנפגעים. ולטיפול למניעה מספקת שהחברה ההסדרים ומכשלון
בעיות לפתרון מעבר הוא פתרונה אך הפרט, של וסבלותיו קשייו את כוללת

היחיד.

מספר סמר על נמדדת שהיא כפי קשישים, קורבנות של הרשמית השכיחות
גם אולם, באוכלוסייה. הקשישים של מחלקם קטנה היא לשלטונות, הידוע המקרים
אחרות, גיל לקבוצות בהשוואה נמוכה היא הקשישים בקרב הקורבנות תופעת אם

יש הנושא, חשיבות את להעריך בבואנו קטנה. בעיה זוהי כי מכר להסיק אין
נקודות: שלוש בחשבון להביא

על בריאותו, על קורבנות של יותר החריפה ההשפעה בגלל יותר פגיע הקשיש א.
חייו. איכות ועל רכושו

הפשיעה בשיעורי העלייה ולאור באוכלוסייה, הקשישים של חלקם עליית עם ב.

קרה כך יותר. ושכיח זמין לקורבן ייהפכו שהזקנים סכנה קיימת בכלל,
ישראל. במדינת גם לכך התחלה סימני רואים ואנו בחו"ל

כאלה כולל הקשישים, אוכלוסיית כלל על כמשפיע נתגלה מקורבנות הפחד ג.
קטנים. קורבנותם שסיכויי

קורבנותם למניעת להדרכה הזקוקה מיוחדת קבוצה כן, אם מהווים, הקשישים
לתביעת או המעשה, לאחר ונפשית כלכלית רפואית, לתמיכה אתה, להתמודדות או

בשירותים. זכויותיהם

הקורבנות, של גבוה שאחוז היא זה בהקשר להזכיר שראוי נוספת נקודה
או נגדם, שבוצעו עבירות על לשלטונות מתלוננים אינם ביניהם, והקשישים
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של במקרה למשל, (כמו, עבירה למעשה קורבן שנפלו לכך מודעים אינם שאפילו
תלוי והוא ,50£ ל *;25 בין לנוע יכול זה אחוז הקשישים בין הונאה). עבירות

חומרת את בתפיסתו החוק, אכיפת במערכת באמונו למשטרה, הקורבן של ביחסו
של פירושן וכדומה. הקורבן של המנטלית ברמתו העבריינים, מן בפחד העבירה,

זו, התנהגות עלידי מביאים, רבים שקשישים היתר, בין הוא, אלה עובדות
שהם עזרה מעצמם מונעים ובכך והקורבנות, הפשיעה ממדי לגבי מודעות לחוסר

להם. שמגיעה או לה זקוקים

הקורבנות ואמנם מעמיקה, לחקירה ראוי הנושא כי ברור אלה, כל לאור
ובקביעת הויקטימולוגי ולוגי, נ הקדימי במחקר ורחב פעיל תחום היום מהווה

באנשים מתמקד שהנושא במידה לנפגעים. הניתנים שירותים לגבי מדיניות
בת החברתית בגרונטולוגיה חשוב מחקרי תחום גם מהווה הוא  וזקנים מזדקנים

זמננו.

הקורבנות פיזור על האפידימיולוגי המחקר כלומר  הויקטימולוגי במחקר

מגמות שתי רואים אנו  הקורבנות של וחלקם תכונותיהם ועל וסיבותיה,
הנושא את העלתה האקדמית הגישה היישומית. והמגמה האקדמית המגמה בולטות:

המאוחרות השישים בשנות תיאורטית בויקטימולוגיה ההתעניינות מהתחדשות כחלק
היישומי להיבט מעבר חל מכן לאחר .(1974 (אמיר, בארה"ב השבעים ובשנות

לגבי מכן לאחר מוכים, ילדים לגבי תחילה עלה היישומי הדגש בקורבנות. מעשי

ובמקביל מוכות נשים לגבי מכן ולאחר ובביתו, לביתן מחוץ אונס כקורבנות נשים
תבעו אלה, קבוצות של ומייצגים דוברים או וקשישים, נשים קשישים. לגבי 

ונפגעות. חלשות לקבוצות ומיוחדים נוספים ושירותים יותר טלבים שירותים מתן
היישומיים ההיבטים על הוא גם בנוי ב$>רץ שערכנו קשישים קורבנות מחקר

בארץ שהתפרסמה הספרות בסקירת מתמקדים אנו הנוכחי בפירסום קורבנות. של

שונות במתכונות יתפרסמו המחקר של הסטטיסטיות התוצאות זה. בנושא ובחו"ל
בנפרד.

זו בעבודה שיוגש שהמידע תקווה מתוך הספרות סקירת את להרחיב בחרנו
במתן העוסקים ולאלה המחקריאקדמי, מהיבטו בנושא המתעניינים לאלה יסייע

2



הקיים המידע של מקפת שסקירה מקווים אנו השונים. בשירותים לקשישים עזרה
של המסובר אופיו בהבנת ובעיקר המקורות בחיפוש השאלות, בניסוח לכולם תעזור

וחברתית. פלילית בקורבנות הקשישים נושא

ברגמן שמעון אמיר מנחם
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/ כללי רקע א.

הציבורי, היום סדר על לאחרונה עלה קשיש*ם של הפלילית הקורבנות נושא
התקשורת כלי והממלכתיים, הציבוריים השירותים מצד מוגברת לב לתשומת וזכה

בכלל. והציבור

אירועים של ומודגשת דרמטית הצגה של תוצאה היתה המוגברת המודעות
קורבנות על מפחידה, בדרמטיות לעתים דיווחו, אלה התקשורת. בכלי שונים

לזכור, יש נפגעו. שלא אלה בקרב גם עצומים פחדים ועל ובבית ברחוב קשישים
זה אליה. לב תשומת מיקוד יוצרת כ"משבר" בעיה הגדרת חברתית שבמדיניות

ציבורית,' לפעולה לגרום עשוי הבעיה, של והאופי ההיקף דווקא ולאו כלשעצמו,
לטיעונים ערר שיש אומר, הווה לדיון. העלאתה לעצם או לפיתרונה, או לצמצומה

חברתית תמיכה להשיג רוצים אם "משבר" של דרמטיים ותיאורים ריטוריים

: הציבורית המודעות את כן, אם זירזו, התקשורת כלי של הדיווחים ופוליטית.
כפי מיוחדת, כקבוצה הקשישים אוכלוסיית לצורכי השירותים נותני מודעות ואת

שלגבי אלא ומוכות. נאנסות ונשים מוכים ילדים לגבי כאמור, לכן, קודם שאירע

הנושא את קידמה אשר הנשים, לתנועת באופיה מקבילה תנועה היתה לא קשישים
למרכזים (בדומה מיוחדים שירותים ומתן משפטיים הליכים חקיקה, בתחומי שלהן

השירותים, זאת, עם יחד מוכות). לנשים מקלטים או אונס, בקורבנות לטיפול
לא המקרים שברוב היות הקשישים. למען לפעול הצורך את הבינו המשטרה, ובעיקר
זאת פעילות טובים. ציבור יחסי למען לפעול צריך היה העבירות, מבצעי נתפסו
הפניה למניעה, והדרכה ייעוץ מתן כגון בתחומים שונות תכניות בפיתוח התבטאה

שירותים או המשטרה, במסגרת ועזרה טיפול מתן או ועזרה, טיפול לשירותי
אחרים. וציבוריים ממלכתיים

הבית של השני בכנס הברית בארצות לדיון עלה הקשישים קורבנות נושא
השליליות ההשלכות שם הודגשו זיקנה. בענייני ועסק 1971 בשנת שנערך הלבן,

להפיכת התורמים והגורמים הזקנים של החיים ואיכות החיים אורח על התופעה של

זה, בכנס שנתגלה מה מסוימות. לעבירות ושכיחים זמינים לקורבנות קשישים
פוטנציאל בו שיש תהליך לעתים היא שההזדקנות הוא השונים, במחקרים כך ואחר
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ביצוע את העבריינים על המקילים ותכונות מצבים בה ושיש לקורבנות,
האשמת כדי עד הקורבנות של לגיטימציה והיוצרים קשישים, נגד עבירותיהם

של כפעולה קורבנותו הגדרת ואפילו ,(1976 Fattah (ראה לו שאירע במה הנפגע
לרצח רסקולניקוב של וצידוקו דוסטוייבסקי של ועונשו" "החטא (ראה "צדק"

הקשישה).

בשני היתר, זו התפתחות כאמור, בנושא. המחקר גם התפתח אלה, כל רקע על

ההתפתחות את כאן להדגיש חשוב היישומי. והכיוון התיאורטי הכיוון כיוונים:

בתחילה שונות. ובתתאוכלוסיות כללית באוכלוסייה הקורבנות היקף במדידת
היקף נתגלה אלה בדיקות כדי תור אר הפשיעה", "מדידת את להשלים היתה המטרה
מפשע, פחד לבדיקת גם התרחבו המדידות מיוחדות. קבוצות של ואופיין הקורבנות

של תפיסה המשטרה), כלפי (ובעיקר שירותים כלפי עמדות פשיעה, כלפי עמדות

שירותים. מן הקורבנות של ותביעות צרכים

הופיעה עבירות. של המניעה בנושא ומעשית תיאורטית התפתחות חלה במקביל

את שבדקה , (1972 , Newman ראה ,Defensible Space) מוגנת" "סביבה של האסכולה
עשויים אשר האדם, של הקרובה הפיזית בסביבתו והבטיחותיים הארגוניים ההיבטים
אלה תהליכים עבירות. לביצוע הזדמנות מתן על או הקורבנות שכיחות על להשפיע

הקורבנות בזכויות להכרה הביאו יישומי, בכיוון בעיקר שהתפתחו וארורים,
תכניות הופעלו מכך, כתוצאה קורבנות. של שונות קבוצות של המיוחדים ובצרכים

עד לנשים אונס (ממרכזי בקורבנות לטיפול מיוחדים ארגונים והוקמו מניעה,
לקורבנות" "עזרה של קטיגוריות הכוללים לקשישים) מיוחדים שירותים

.(Victim Compensation) לקורבנות" "פיצוי או (Victim Assistance)
על לחזור ונוטה עצום, הוא והקרבנות הקשישים נושא על שנאסף החומר

של שונים היבטים על ובספרים במאמרים סיכומים לפירסום מביא זה דבר עצמו.

התופעה.

פיזור דלהלן: בסיסיות לסוגיות לחלק ניתן זה בתחום הקיים החומר את

לגבי (הן מקורבנות הפחד ועוצמת שכיחות פיזור, קשישים; קורבנות של ושכיחות
ממנה; הפחד או הקורבנות השפעת ספציפיות); עבירות לגבי והן הפשיעה, כלל
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■ הקשישים לאוכלוסיית ועזרה הגנה מניעה, תכניות כגון: התופעה, לגבי המדיניות
לפי או עבירה, סוג או מגורים מקום (לפי בתוכה מסוימות לקבוצות או כולה,

דפוסי עזרה; מקורות המעשה; לאחר הקורבנות תגובות הנדונים); השירותים
..י . ' וכו נזקים

ואיפיוניה, היקפה במדידת היא חברתית בבעיה דיון כל של תחילתו
י' שלב זהו סוגים. לפי ונמדד שנאסף החומר של ובמיונו לתתקבוצות בחלוקתה
יי מביא בסטטיסטיקה שעיסוק מפני נעים, בלתי גם מסוימת במידה אולם הכרחי,
! המחקר הבעיה. של האנושי בממד התחשבות ללא במספרים עיסוק של המטעה לרושם

למספרים; מעבר לראות מנת על זאת אך בסטטיסטיקה, קר עיון גם כלל בנושא שלנו
r האנושית. הבעיה של ממדיה את להציג כדי בה משתמשים אנו אחרות, במלים

הקשישים צורכי את לגלות היתה המדווח המחקר של העיקריות המטרות אחת
i' להצביע היתה כוונתנו כזאת. מהתנסות מפחד או ישירה מהתנסות כתוצאה שנוצרו

לאלה חדשים שירותים בהקמת הצורך על או הקיימים בשירותים בשינוי הצורך על
הקלתו. או פחד מניעת לשם הקשישים לכלל וגם בפועל לעבירה קורבן שנפלו
העוסקת המחקרית הספרות של בסקירה ורק אך מתרכזים אנו זה בפרסום

בנושא הדיון האפשר. ככל רחב מידע בתחום לעוסקים לספק כוונה מתור בנושא,
יחולק בחו"ל, ובעיקר בארץ המחקרית בספרות משתקף שהוא כפי קשישים, קורבנות

התיאורטיים הצדדים את מהם אחד בכל ויכלול התופעה, של העיקריים להיבטים
זאת אין אך ואנליטי, הגיוני באופן חולקו ההיבטים והמתודולוגייםמחקריים.

ופריטים ממצאים על חזרות מכמה להימנע היה אפשר אי לכן בלעדית. חלוקה
התופעה. של היבטים לכמה בוזמנית השייכים אחרים

'afr
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מחקר ושיטות מקורות ב.

מחקר וכל נוער, בעבריינות או לקרימינולוגיה, במבוא העוסק ספר כל
הסטטיסטיקה של באופיה בדיון פותח רשמית, פלילית בסטטיסטיקה המשתמש

כולל לשלטונות הידועים הפשעים כל רישום על מבוססת זו סטטיסטיקה הפלילית.
תמיד מופיעות כזה חומר בכל העבירה. ונסיבות הקורבנות המבצעים, על פרטים
הזה שהחומר היא לכר הסיבה ממנו. מסקנות והסקת החומר פירוש לגבי אזהרות

למאגר להכניס שהוחלט מה ועל לשלטונות הידוע או המדווח על רק מבוסס
י העבירה, מעשי של האמיתי ההיקף את משקף לא ואף מייצג ואיננו הנתונים,
,Sparks ;1970 ,Hood <s Sparks וכן ,1971, Box (ראה וקורבנותיהם. מבצעיהם

.(1983

מכוונת אלא מתודית רק לא היא הרשמית הפלילית הסטטיסטיקה לגבי mntNn
הפשיעה להסבר כלומר, הרשמי, החומר מן להפיק שמנסים ולתיאוריות לפירושים גם

של האמיתיים ואופיה היקפה את מייצג הרשמי החומר אין אם שהרי ותהליכיה.
או מוגבלת להיות עלולה זה חומר עלסמך הנבנית התיאוריה גם הרי הפשיעה,
או זהה, דומה, הידוע החומר אם לדעת אפשרות אין היתר, בין מוטעית. אפילו
קורבנותיה מבצעיה, הפשיעה, על ידוע הבלתי מהחומר ובאופיו בכמותו שונה

זמן, לאורר משתנה שהוא או קבוע, הוא הידוע החלק אם גם לדעת אין ונסיבותיה.
והקורבנות. העבריינים ותכונות מקומם העבירה, סוגי מבחינת

העוסקת הרשמית הסטטיסטיקה מגבלות על רב בפירוט לעמוד המקום כאן לא

ותפיסת גילוי החקירה, התלונה, בשלבי ותוקף מהימנות בבעיות הקשורות בפשיעה,
הסטטיסטי. לרישום המיועדים בדו"חות האירוע רישום בשלב או העבריינים,

פשעים שונות מסיבות א) זה. למצב האחראים עיקריים גורמים מספר על רק נצביע
ביכולתה מוגבלת המשטרה ב) הקורבנות. עלידי לשלטונות מדווחים אינם רבים
מידע העדים או הקורבנות ומפי מהם ולהוציא עבריינים, ולתפוס לחקור לגלות,

ברישום מתעדת אינה המשטרה קרובות, לעתים ג) ו העבירות, על מלא מהימן
סוג את שונים, משיקולים ברישום, משנה שהיא או לה, שנודעו עבירות הרשמי

וחומרתן. העבירות
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המציאות את משקפת הרשמית הסטטיסטיקה הטוב, שבמקרה לומר ניתן לסיכום,
שהיא להניח ניתן זאת לעומת בלבד. מוגבלת במידה ובמקום בזמן הפשיעה של

ובתפיסת בגילוי בפעולותיה ויעילותה המשטרה פעולת את מרובה במידה משקפת

,Black) התלונות וברישום ואחרים, עדים קורבנות, בחקירת וחקירתם, עבריינים
.(1982 ,McCleary et al . ;1963 , Kituse £ Cicourel ;1970

המשטרה של מיוחדות פעולות גם משקפת הרשמית הפלילית הסטטיסטיקה
של לחץ בעקבות וקשים, דרמטיים פשיעה אירועי על בתגובה לעתים הנעשות

של סוגים שני בין להבחין יש זה בהקשר התקשורת. כלי של ובעיקר הציבור,
עבירות; בביצוע אמיתית מעלייה שנובע "אמיתי" פשיעה מצב א) פשיעה. מצבי

בציבור; אחרים או עדים קורבנות, האזרחים, מצד פשיעה על דיווח מיותר
ארגונית מבחינה יעילותה מהגברת או המשטרה, בהפעלת שינויים של כתוצאה

חקירת עבריינים, תפיסת עבירות, בגילוי לעלייה המביאים וטכנולוגית
"תקשורתי" פשיעה מצב ב) מהם. מהימן מידע והשגת ואחרים, עדים קורבנות,
מדווחים האחרים התקשורת וכלי העיתונים עיתונאי". פשיעה "גל בעצם שמשקף

אשר יחסית, קלות עבירות של ריבוי על או ודרמטיות, חמורות עבירות על בעיקר
ציבורי ולחץ מודעות לעתים יוצרים אלה עליהן. לדווח חשוב נראה למדווחים
ולמתן בנושא, וטיפול לחקירה ארגונית, לב תשומת למתן השלטונות על תקשורתי
;1976 ,cook s cook ;1976 ,cook (ראה בקורבנות וטיפול הגנה מניעה, שירותי
,Ditton S Duffy ;1979 ,Dobb S Mcdonald ;1978 ,Fishman ;1977 ,Chinaball

.(1983

המתבטא מחיר יש התקשורת כלי דיווח עלידי ציבורי ולחץ מודעות ליצירת
מפני הפחד רמת בהעלאת הפוטנציאליים, הקורבנות בקבוצות "פניקה" ביצירת

של החיים באיכות הפוגעות בהתנהגויות זה, לפחד וכתגובה וקורבנות, פשיעה
ליפול שסיכוייהם האוכלוסייה, חלקי שאר של ואף הפוטנציאליים, הקורבנות
שה"פירסום" ייתכן ועוד, זאת ביותר. קטנים הם "המפחידות" לעבירות קורבן

להתמקד עבריינים של מסוימות קבוצות מעודד דווקא התקשורת בכלי לנושא הניתן
כסף שמחזיקים כמי מתוארים למשל, הקשישים, מסוימות. קבוצות נגד בפשיעתם
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להתלונן ותפוחיים להתגונן, יכולים ואינם חלשים שהם כאנשים בביתם,
נגדם. עבירה מעשי על לשלטונות

על מרוכז חומר מכילה אינה ובחו"ל, בארץ הרשמית, הפלילית הסטטיסטיקה
קציני בראיונות או במשטרה וחקירות תלונות בתיקי נמצא כזה חומר קורבנות.
בנושא ותקופתי שיטתי דיווח יש בעולם מעטים במקומות ורק סוהר. ובבתי מבחן

קורבנות", "סקרי למשל קורבנות, על מידע המרכזים מיוחדים סקרים ישנם זה.
להלן). עליו דיון (ראה

יותר עבירה מעשי על למשטרה מוסרים הקשישים אם ברור לא לקשישים, באשר

המדווחים ששיעור סברה קיימת אולם באוכלוסייה, אחרת קבוצה מאשר פחות או

פיזור את המשקף כבראי הרשמית בסטטיסטיקה להשתמש ניתן מקום, מכל נמוך. הוא
מסוימות קבוצות לגבי גם ואולי מסוימים פשעים סוגי לגבי נגדם, האמיתי הפשע

,Mawby למשל, (ראה, הבינוני המעמד מן אלה של למשל: הקשישים. באוכלוסיית
.(1976b

השחורים") ("המספרים ידוע הבלתי החלק להקטנת והמחקרי התיאורטי המאמץ

הביא העבירה, נסיבות ושל וקורבנות) (עבריינים בה המעורבים של הפשיעה, של

היקף על לעמוד נועדו אלה שיטות הפשיעה. ואופי היקף מדידת שיטות לשינוי
את לאמוד וכן הפשיעה, על הקיים למידע זה מידע ולהשוות ואופיו, החבוי הפשע

סוגי מקומות, זמנים, לגבי והחבוי הקיים הידע בין בפרופורציות השינויים
חדשות. מחקר שיטות שתי ננקטו אלה למטרות וכוי. עבירה

זו בשיטה העצמי". "הדיווח שיטת היא שנה, 2520 כ המופעלת אחת, שיטה
לא ואשר שביצעו עבירות על צעירות) (לרוב שונות אוכלוסייה קבוצות נשאלות
רב מידע מספקת זאת שיטה נתגלו. לא מבצעיהן אך שדווחו או לשלטונות, נתגלו
ועל קורבנות, על העבירה, ביצוע נסיבות על ותכונותיהם, עבריינים על ביותר

עולה, אלה ממחקרים וקורבנות. מטרות בבחירת קוגניטיביות הכרעות
העבירות של ואופיין היקפן את נכונה משקפת זאת בכל הפלילית שהסטטיסטיקה

רבות עבירות מבצעים שצעירים אלא ואתני. תרבותי מע.*די, רקע או גיל מבחינת
,Hood s sparks (ראה הרשמית בסטטיסטיקה נרשם מאשר חמורות, בלתי לרוב יותר, .
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: של הרבה מעורבותם את לאשר נוטים אלה מחקרים , /j;#j .(1983 , Sparks ;1977
קשישים. נגד בעבירות צעירים

^  שיטת היא קורבנות, של ותכונות היקף לגילוי יותר המתאימה שנייה, שיטה
בכלל קורבנות בחקר השליטה היא זו שיטה .(victim Surveys) קורבנות" "סקרי

יו ■
שפותחה זאת, בשיטה קשישים. ואף נשים כמו מיוחדות קבוצות לחקר מתאימה והיא

.'. מדגמים נשאלים במערב, למדינות והתפשטה בארה"ב, השבעים שנות בסוף
 כן אם שונים; עבירה למעשי קורבנות היותם על שונים זמן בפרקי מהאוכלוסייה

על אותם), ראו (אם העבריינים תכונות על העבירה, נסיבות על נשאלים הם

על מיוחדות, עבירות מפני פחדיהם על העבירה, ואחרי כדי תור לפני, התנהגותם
^ תשומת ועוד. ענישה, לסוגי הפשיעה, למצב לחוק, למשטרה, יחסם על בכלל, פשע

ארגון כלפי ליחס למשטרה, איהדיווח או הדיווח לסיבות ניתנת מיוחדת לב

מסוימים. עבירה במעשי או בקשישים ולטיפולה בכלל המשטרה

יש הרשמית, הפלילית הסטטיסטיקה לגבי הקיימים והספקות הוויכוח למרות
הפלילית: מהסטטיסטיקה בזמנו שהיו הציפיות על יענו קורבנות" ש"סקרי הסבורים

*י בשיעורי או פשיעה, בשיעורי שינויים על לדעת רוצים השלטון ואנשי המחוקק
הממשל, פעולות בארגון הנדרשים שינויים על תקציבי; תכנון לשם קורבנות

מבקשים החוקרים וטיפול. הגנה מניעה, פעולות ביצוע על או המשטרה, בעיקר
השונות השכבות ובין במקום בזמן, קורבנות דפוסי על החומר מן ללמוד

שהן כפי לפשיעה, הסיבות על החומר מן להסיק רוצים התיאורטיקנים באוכלוסייה.
להרחבת הלוחצים או לקורבנות השירותים מתכנני הקורבן. להתנהגות קשורות

אלה כל על והקורבנות. הפשיעה תוצאות על לדעת מבקשים לשינויים, או השירותים
לענות. קורבנות" "סקרי אמורים

בעיות בו יש יותר. נרחב שהוא אלא קורבנות, לסקר הוא גם דומה מחקרנו
,Hinderiang (ראה: קורבנות בסקרי שיש לאלה הדומות ומתודולוגיות תיאורטיות
;1982 ,O'Brien ;1981 , Skogan אצל טוב וסיכום ;1979 , Sparks et al. '*1976

מלספר הנחקרים הימנעות להזכיר: ראוי הללו הבעיות בין .(1981 ,Sparks וכן
השלטונות. אצל העבירה על בזמנו התלוננו אם גם נגדם, שבוצע פשע על לחוקרים
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זכירה של זו היא אחרת בעיר. בו. והשינויים הקורבנות אומדן על משפיע זה דבר

לעתים הפלילי. האירוע מאז רב זמן שעבר לאחר בעיקר סלקטיבית, שיכרוה או
נפלו להן העבירות מכלל בלבד, אחד עבירה בסוג מתמקדים והפרטים הזיכרון

כאשר שלמות משפחה יחידות נשאלו לרוב  הנחקר זהות היא אחרת בעיה קורבן.
נגד או נגדו, שבוצעו עבירות על נשאל הוא לעתים המשפחה, כל בשם משיב אחד

באוכלוסייה שונות קבוצות משפחתו. בני מבין כולם היו בהכרח לא אשר אחרים,
שכבות בני או קשישים, (למשל: שאלונים, על שונה באופן להשיב גם נוטות

מעמדית, להטייה המביא דבר מקרים, של רב אובדן יש ולכן נחשלות), כלכליות
נחקרים, אותם אל החוזרים במחקרים כמוכן, ובתשובות. בסקרים וגילית אתנית
בא מגורים שינוי שלעתים לזכור יש תמותה. או מגורים שינוי בגלל נשירה יש

לגבי הנחקרים הנושאים קרובות שלעתים גם לזכור חשוב מקורבנות. כתוצאה
יותר ועמוקה רחבה בחקירה הוחל לאחרונה ורק ומעטים, בסיסיים הם הקורבנות
והמשפט החוק אכיפת למערכת לפשיעה, בקשר אמונות עמדות, חיים, סגנון של

וכוי.

להשוותם הקורבנות, של ובתגובות בתכונות להבחין מנסים הסקרים רוב
סקרים והשפעותיה. מהקורבנות הפחד רמת על ללמוד או קורבן, נפלו שלא לאלה
הקיימים השירותים מתנדבים, אזרחים, ארגוני בהם במקומות לרוב נערכים כאלה

לקשישים ועזרה מניעה תכניות להפעלת הכנה, כשלב פועלים, והמשטרה בקהילה
מפני הפחד הקטנת לצורך או, בפרט. לעבירה קורבן שנפלו ולאלה בכלל,

זאת. אוכלוסייה בקרב והפשיעה הקורבנות

חקירה. לוועדות דיווחים הם קשישים קורבנות על למידע נוספים מקורות
בתיקים כבר המצוי החומר של מיוחדת חקירה עורכים המשטרה או אזרחים ארגוני

עדויות לעתים גובות עצמן הוועדות ניתוח. עבר או מוין רוכז, טרם אך

מקורבנות, ופחדם חרדתם על או להם, שקרו אירועים על קשישים מפי וחוויות
למשל, (ראה, וכקבוצה כיחידים לכך תגובתם ועל האחרים, קשייהם על נוסף

.(1977,1976 ,U.S. Congress ;1965 ,U.S. Senate

(ראה הכללות וכמה כלליות, תוצאות כמר. מניבים השונים הקורבנות סקרי
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סקרי ראשית, .)1981 ,Sparks ;1979 ,Sparks et al . ;1976 ,Hinderlang
להנחה בקשר ספקות מעלים העצמית", ה"הודאה מחקרי גם להם ובדומה קורבנות,

נכון שהדבר ייתכן הפשיעה. לכלל לשלטונות המדווח פשע בין קבוע שיעור שקיים
אך חטיפה, או מכוניות, גניבת בנקים, שוד כגון מסוימות חמורות עבירות לגבי

בהיקף דנים כאשר לכן, והגניבות. הפריצות לגבי קבוע שיעור על מידע אין
הכלליים הפשיעה ובשיעורי החקירה נעשתה שבו באזור להתחשב יש הקורבנות

בעיקר חשוב זה דבר .(1958 ,Morris (ראה אזור באותו הקיימים והספציפייט
.(1982, Mawby (ראה מפשיעה והפחד החרדה הדאגה, בדיקת לגבי

היא פלילית שקורבנות היא, קורבנות מסקרי להסיק שניתן נוספת מסקנה ך~ ,r
\ בקרבי2 ופחות צעירים בין יותר שכיח זאת בכל אך כללי, באופן נדיר אירוע 1 יי ,/*

גברים בין יותר שכיחה בכפר; מאשר בעיר יותר שכיחה היא ומעלה; 70 גילאי 1 ^(

נדירה היא ובארה"ב לפשיעה, מועדים באזורים יותר שכיחה נשים; בין מאשר

והמעמדות המיעוטים בין ושכיחה הביניים מעמדות יוצאי לבנים בין יותר
האמיתית השכיחות מעצם שונה הקיימים המקרים משמעות זאת, עם יחד הנחשלים.

או עבודה תאונות דרכים, תאונות מאשר פחות מסוכנות כאלה עבירות שהרי
בבית. ות נ ו ^'11א

נחקרה שלא תופעה מהווה ,(Multiple victimization) חוזרת קורבנות
כל את משנה שהיא ויתכן ידועים אינם ואיפיוניה זו קבוצה של גודלה כמעט.
יחסית גדולה קבוצה מהווים חוזרים קורבנות אם הקורבנות. של הסיכון בעיית

קטן. האוכלוסייה שאר לגבי הכללי הסיכון הרי הקורבנות, מכלל
של (היארעות) המקרים מספר שכיחות בין להבחין יש הסיכון בעיית לגבי

ההימצאות לבין הקורבנות, סקרי עלידי הנמדדת (incidence) הקורבנות
לעבירות בקורבנות המתנסה האוכלוסייה של הפרופורציה היינו ,(Prevalence)
לצורך חשובה ההיארעות מסוימת. זמן בתקופת יותר, או פעמיים פעם, מסוימות

ואילו קשישים, קורבנות לקבוצת עזרה או משטרה לשירותי התביעה אומדן
הקבוצות בין השונים במחקרים שונה שנמצא הסיכון, לאומדן חשובה ההימצאות

ההתרחשות. וזמן מקום ולגבי שונים, עבירות סוגי לגבי השונות,
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משפיעה בקורבנות ישירה שהתנסות המחקרים, מן והן הסקרים מן הן מסתבר,
פחדיהם על וכן הפשע, של וההיארעות ההימצאות את האנשים תפיסת על מעט לא

במידה נובעת, התופעה שכיחות לגבי תפיסתם המשטרה. לגבי עמדתם ועל מפשע

,^ וכוי. ידידים שכנים, בין לאוזן מפה העובר וממידע התקשורת מכלי רבה,
אוכלוסיית רוב אך ישירה, מקורבנות הרבה סובלת בלבד קטנה קבוצה

ה"בלתי^יד^ע" שהחלק מוכיחים קורבנות סקרי מפעויעה. פחד מרגישים הקשישים
משתנה, מידע אין שעליה הפשיעה של חלקה זאת, עם גדול. הוא הפשיעה מכלל

העבירה. לסוג בהתאם

לו היה או האדם, התנסה בו פלילי אירוע על לשלטונות למסור האם ההכרעה
שיקול לפי נעשית זו הכרעה רציונלית; הכרעה היא כר, על לו נודע או עד,

יקרה מה הוא העיקרי השיקול כאשר ההודעה, של והחסרונות היתרונות של והערכה
או וקורבן, עבריין ביחסי גם קשורים אחרים שיקולים ידווח. אם למתלונן
תפיסת הרכוש, בהחזרת המשטרה יעילות הערכת או העבירה, "חומרת" תפיסת

למשטרה. שבתלונה הטירדה אומדן או העבריין

סקרי בשיטת להיבדק מתאימה שנמצאה מיוחדת אוכלוסייה קבוצת כאמור,
על אידיווח של גבוה אחוז נמצא זו בקבוצה גם הקשישים. קבוצת היא קורבנות

(ראה חמורות עבירות על אידיווח ובעיקר ,(5C^ ל (עד למשטרה עבירות
מאי הדיווח, בשל ומוטרד טרוד להיות רצון מחוסר בעיקר זאת .(1975 ,Butler
את לתפוס או לגלות בסיכוייה או שנגנב, רכוש להחזיר וביכולתה במשטרה אימון
הגרים צעירים מאותם ובעיקר עצמם, מהעבריינים רב פחד גם קיים העבריינים.

של האישית רשלנותם על בושה הרגשת גם קיימת לעתים הקשיש. מגורי בשכונת
תחושה פטליזם, של כללית הרגשה גם קיימת לקורבנותם. אולי, שהביאה, הקשישים
,Hinderiang (ראה הקשיש של המר בגורלו נוסף מרכיב הינה פלילית שקורבנות

.(1977 , Greenstein ,1977,1974 ,Goldsmith £ Thomas ;1976

נוספת שיטה ישנה קורבנות", ו"סקרי עצמית" "הודאה למחקרי בנוסף .1

^' או^ ,(snow bail effect) השלג" "כדור שיטת והיא קורבנות על חומר ןלאיסוף
f
0 כמה האפשריים. המקורות מכל מידע מנסים.להשיג זו בשיטה "הרוויה". שיטת

\£< , ^
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להשתתף מוכנים המקורות כל שלא העובדה ביניהן לכך, בקשר מתעוררות בעיות
החומר איסוף בשיטות שוני גם קיים ומהימן. מלא מידע לתת או מידע, במסירת

ובאופי בגודל ברישום, הטיות של הצטברות הכללי בחומר יש וכך ורישומו,
וכוי. המדגם

מתמקדים אלה מחקרים ספציפיות. בעבירות עוסק מחקרים של אחר סוג
לפשעים קורבנות סוגי ישנם כקורבנות. אלה בעבירות הקשישים של חלקם בבדיקת

קורבנותם לגבי וידע מודעות חוסר בשל אם נחקרים, ולא שכמעט מסוימים
, (1983 ,Pepper ;1977 ,Geis (ראה הונאה במקרי כגון אלה, מסוימים ולפשעים
על המתבצעות וגניבות תקיפות של (במקרה כך על לדווח וחרדה מבוכה מתור ואם

משפחה). בני ידי
עם מחקרים של ריבוי כן, אם מגלה, קשישים קורבנות על הספרות סקירת

סקרי פשוטים, סקרים ביניהם יש שונים. מדגם וגודלי שונות מחקר שיטות
הדגימה שיטות מבחינת מורכבים מחקרים ויש ארצית, או מקומית ברמה קורבנות

מטרתי5 הנחקרים. המשתנים מספר מבחינת או שנאסף, החומר של הסטטיסטי והעיבוד
פשוט מדו"ח החל מתודית: מבחינה אופיים את מרובה במידה קובעת המחקרים

סקרי דיר קורבנות, מפני פחד להורדת או מיגון, אמצעי להכנסת פעולה לתכנון
וכלה מקורבנות, ובפחד בקורבנות הקשורים משתנים על עומק ומחקרי קורבנות
המדגמים, השונות, השיטות המחקרים, ריבוי וכוי. הקורבנות השפעת בבדיקת

הכללות מאפשרים אינם אלה כל  לחוקרים החסר והדיווח לשלטונות החסר הדיווח
הקשישים של ולמיון לאבחון תורם חקירה של שהוא סוג כל זאת, עם רחבות.

כזאת. התנסות מהם שנחסכה אלה של ואף קורבן, שנפלו

קהילתית ברמה הסקרים בשיטת הקשישים קורבנות מחקרי בוצעו בישראל
משטרת עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית (הלשכה ארצית ברמה או ,(1983 (פישמן,

בעלי של דו"חות עיתונאיים, דיווחים קיימים כמוכן .(1981, 1982 ישראל,
אספנו הנוכחי במחקר ועוד. סוציאליים, עובדים כגון בקשישים, העוסקים מקצוע

משטרתיים מדיווחים השלג"): "כדור שיטת לעיל (ראה אפשרי מקור מכל חומר
מדיווחים נגדם), שבוצעו עבירות על קשישים של תלונות מתיקי (בעיקר רשמיים
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שהסכימו אלה את ריאיינו כמוכן אבות. ומבתי סוציאליות מלשכות עיתונאיים,
שהופנו עבירות על התלונות רשימת מתוך לנו נודעו ששמותיהם לארור להתראיין,

לנו ברור וכוי). מוסדות, (לשכות, אחרים ציבוריים ממקורות או למשטרה,
אך הקורבנות, קבוצת את אפילו או כקבוצה, הקשישים את מייצג אינו כזה שמדגם

קורבנות על מסוים מידע לנו לתת כדי מספיק שנבדקת האוכלוסייה פיזור
והשפעתה. הקשישים

על גם לדעת וראוי רצוי קשישים קורבנות על שבמחקר להעיר ראוי ולבסוף,
המשטרה של הרשמיים הסטטיסטיים בדיווחים מצוי כר על החומר רוב העבריינים.

שתכונות או העצמי, הדיווח שיטת מתוך או צעירים), (לגבי המבחן בשירות או

בהם עבירה מקרי (באותם קורבנות" ב"סקרי הקורבנות מפי נלמדות העבריינים :

לא הקורבן כמובן, לעתים, עבירה). למעשה עד היה או בעבריין הקורבן נתקל
או כייסות (במקרה זמן לאחר אלא בו שפגש כלל ידע לא או העבריין את פגש

נאה). הו

ששיעורי לנו שברור ולמרות הפלילית, הסטטיסטיקה על הביקורת למרות
העיקרי המידע מקור זהו שכן בהם, השתמשנו מוטה, אומדן הם רשמיים פשיעה

של אומדן זאת בכל מספקת זו שסטטיסטיקה ומפני לחקור שרצינו בתופעה העוסק

משום הכרחי אך מחושב סיכון זהו כאמור, האמיתיים. והקורבנות הפשיעה שיעורי

בידינו. המצוי ביותר החשוב אולי חשוב, מאגר מהווה הפלילית שהסטטיסטיקה
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קורבנות דפוסי ג.

ומגוונים שונים הינם קשישים קורבנות בעיית על הרבים המחקרים כאמור,
המדגם, גודל מבחינת רבימשתנים); למחקרים ועד פשוטים (מסקרים סוג מבחינת
הסטטיסטי. העיבוד או החומר איסוף שיטות הדגימה, שיטות הדגימה, אזור היקף
קשישים. אצל פלילית קורבנות שכיחות לגבי להכללה ניסיון כל מכשיל זה מצב
הבדלים לפי הישירה הקורבנות וסוג היקף בשכיחות, הבדלים מגלים המחקרים כל

לגבי ומקום זמן הבדלי ולפי הנחקרים, של והחברתיים הדמוגרפיים במשתנים
ואינדיקטורים מדדים משמשים אלה הבדלים מפניה. לפחד או לקורבנות, סיכון
ופחד פשיעה ולקורבנות בכלל לקשישים ועזרה הגנה למניעה, תכניות לפיתוח

את נסקור להלן אלה. לפעולות יעד וקבוצות אזורים נבחרים לפיהם בפרט, מפניה
השונים. במחקרים משתקפים שהם כפי קרובנות, של השונים הדפוסים

(* 'י. ■

ההיקף .1

ואת סיכויה את לפשיעה, החשיפות את לקבוע יש ההיקף מהו לדעת כדי
ההיקף תחושת את גם למדוד יש זאת, לקורבנות.עם והממשי האובייקטיבי הסיכון

ואת לקורבנות, הסיכון תחושת עלידי היתר, בין הנקבעת, הסובייקטיבית
קשישים. נגד פשיעה ריבוי שיש כולה והאוכלוסייה הקשישים בקרב ההרגשה

היא: השירותים תכניות מתכנני ואת החוקרים את המטרידה הראשונה השאלה

;1974 ,Thomas s Goldsmith) השבעים בשנות חוקרים שטענו כפי אמנם, האם

כקבוצה הקשישים נוטים , (1976 ,Butler ;1976 ,Brostoff; 1975 , Cunningham

באוכלוסייה? צעירות קבוצות מאשר יותר אלימה) (בעיקר לפשיעה קורבנות להיות
נוח קורבן ולכן איטי פגיע, כחלש, הקשיש דימוי בסיס על התפתחה זו תיאוריה

לעבירות.

הם אין שוב קשישים. קורבנות לגבי חדשה תמונה עולה השבעים שנות מאמצע
קורבנות, סקרי לפי ובעיקר הקיים, מהחומר לקורבנות. שכיחה כקבוצה נתפסים

גיל לקבוצות ובהשוואה הפשיעה, כלל שלגבי חדמשמעי באופן לציין אפשר

קורבן נופלים הקשישים הקשישים. בקרב תתקורבנות דווקא קיימת אחרות,
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אחרות. אוכלוסייה קבוצות מאשר 76 פי הנמוך בשיעור

מאוד נמוך הוא העבירות לכלל ביחס הקשישים של קורבנותס שיעור גם

(שוד העבריין עם מגע בהן שיש לגניבות פרט באוכלוסייה, לשיעורם בהשוואה
באוכלוסייה שיעורם בהן בקהילות $7$4 בין נע קורבנותם שיעור טווח וכוי).
,Hinderlang ;1974 , Forston £ Kitchens למשל: (ראה, 153; ל $12; בין נע
,Jaycox ;1978 ,Malinchak £ Wright ;1977 ,Ragan ;1977 ,Antunes ;1976

,Yin אצל סיכום וכן ; 1980 ,Hochstedler ;1980 ,Liang 6 Senstock ;1978

מראה קשישים, נגד פשיעה שיעורי על סקרים בין בארה"ב שנערכה השוואה, .(1985
.(1976 ,Cook) צעירים קורבנות לעומת קשישים בקורבנות דרמטית עלייה חלה שלא

יותר נמוך הוא לעתים הקשישים: של חלקם משתנה  ספציפיות עבירות לגבי
,Hinderlang (ראה אונס רצח,  הגוף נגד בעבירות כמו לצעירים, בהשוואה

בשיעורי חמורה לעלייה הטוענים יש זאת עם .(1980 ,Liang s Senstock ;1976

כארץ da .(1982 ,Kunkle £ Humphre) בארה"ב מסוימות במדינות קשישים של רצח

הקשורות מסוימות בעבירות קשישים, של ורצח שוד מעשי בתקיפות, עלייה ניכרת
או ברחוב ותקיפות התפרצויות ארנקים, חטיפת כגון העבריין, עם במפגש

 חוסים הם בהם במוסדות או בשירותים במשפחה, ולניצול להונאות בקורבנות
גיל לקבוצות בהשוואה יותר לפעמים גבוה בקורבנות הקשישים של היחסי חלקם

. (1974 , Forston £ Kitchens ;1976 ,Dussich £ Eichman למשל: (ראה, אחרות
מסוימות לעבירות הקשישים קורבנות שאחוז מתגלה מסוימים במחקרים זאת, לעומת

22^1 היוו ומעלה 55 שבני התגלה בדטרויט במחקר באוכלוסייה. לשיעורם דומה
בני היו ברחוב ותקיפות התפרצות שוד, קורבנות מכלל $;27 אך מהאוכלוסייה,

,Sparks et ai. למשל (ראה האנגלית הספרות מן מתקבלים דומים ממצאים זה. גיל
לצעירים. בהשוואה נמוך הקשישים שיעור לגניבה קורבנות בשיעורי .(1979

שינויים תוך מקומיים, ומסקרים כלליים, מסקרים מתקבלות הללו התוצאות
הנחקרת הקהילה מאופי או המחקר, בשיטות שוני של מסיבות הנובעים מסוימים
ריכוז הפשיעה): רמת מבחינת בעיר השכונה סוג כפרי, או עירוני אזור (כגון
לשיעור גורמת בקהילה גבוהה פשיעה רמת למשל, וכוי. מיעוטים, בני צעירים,
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שיעור גם במקביל אך מסוימים, ולפשעים קשישים קורבנות של יחסית גבוה
: כלל ולגבי ארורות בקבוצות מאשר יותר גבוה הוא אלה באזורים הצעירים קורבנות
■ האוכלוסייה.

הכנסה הם בפרט קורבנות ושל בכלל הקשישים של העיקריים המאפיינים
בעימות נמוכה ויכולת פיזית מוגבלות לקויה, בריאות חברתית, בדידות נמוכה,
.(1966 ,Biddie s Thomas) מוגנת בסביבה למגורים במעבר וקשיים העבריין עם

מפשיעה, בפחד ואף הממשיים בסיכונים לקורבנות, בחשיפה בקורבנות, שוני יש אך

מין, של דמוגרפיים משתנים לפי וזאת הקשישים, אוכלוסיית בתוך תתקבוצות בין
של הדמוגרפי והמבנה בקהילה הפשיעה רמת מגורים, אזור חברתי, כלכלי מעמד

האם לשאול ראוי אלה, הבדלים על בקצרה שנעמוד לפני הקשישים. חיים בה הקהילה
סמך על כי אם לדעת, קשה השנים? לאורך משתנה קשישים קורבנות של הפרופורציה
כזאת עלייה שיש נראה בארה"ב, מחקרים ומכמה התקשורת בכלי פרסום התרשמויות,

;1974 ,Smith ;1971 ,Lawton £ Keban; ;1976 ,Hahn למשל: (ראה,
י . קשישות באונס עלייה אף המציינים ויש .(1977 ,U.S. Congress

קטנה עדיין היא כזאת, יחסית עלייה יש אם da .(1979 ,Davis £ Brody )

שהיא וייתכן באוכלוסייה, אחרות קבוצות של ובקורבנות בפשיעה לעלייה בהשוואה
שבוצעו עבירות על השלטונות בפני להתלונן הקשישים של גוברת מנכונות נובעת
שיעורי מגלים אחרים סקרים עליהן. להם שנודע או להן, עדים שהיו או נגדם,

ציבורית לב תשומת לקבל כקורבנות הקשישים בעיית החלה מאז יותר גבוהים תלונה
.(1980 ,Hochstedler (ראה, 19801970 בשנים

בתלונות שינוי בארה"ב חל שלא העלו אחרים סטטיסטיים סקרים מאידך,
,Department of justice ,.u.S (ראה 19801973 בשנים קורבנותם על קשישים
לגבי עדיין עלתה, קורבנות על לשלטונות התלונות של השכיחות אם גם .(1981
נמוכה תהיה קשישים של שקורבנות נמצא גם וכך להניח, מקום היה הפשיעה כלל

זאת עם באוכלוסייה. הקשישים של משיעורם ונמוכה אחרות, קבוצות של מזו יותר
אחת הם אף מהווים וקורבנות מפשע שפחד בקורבנות להתנסות באשר לזכור יש

כמו חייהם, ואיכות אורח לגבי השלכות להם שיש הקורבנות, מסוגי או מצורות
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ישירה. בקורבנות התנסות אחרי

הפחד רמת של תוצאה הינם הקשישים של הנמוכים הקורבנות ששיעורי ייתכן
ובכך תנועתם, את ולצמצם זהירות אמצעי לנקוט אותם המביאה שלהם, הגבוהה
עולה זאת עם .(1967 ,Hinderlang et al.) לקורבנות חשיפותם את להקטין

על במחקר מפקחים אם שחושבים, ממה גבוהים הם קשישים קורבנות ששיעורי הטענה
.(1981 ,Liang 6 Senstock ;1979 ,Balkins (ראה וה"סיכון" ה"חשיפותיי משתני
עלידי לפשיעה כמטרה ונבחרת "מועדפת" קבוצה הם מסוימים באזורים ובעיקר
,Yin (ראה בקשישים אלימה) גניבה (בעיקר בפגיעה המתמחים צעירים קבוצות

.(1985

פחות ואפילו מאחרים, יותר נפגעים אינם הקשישים אם גם כמוכן,
היחיד הקשיש של שלגביו משום יותר, פגיעים הם זאת בכל הרי אחרות, מקבוצות

יותר. והרסנית חמורה קשה, היא הקורבנות משמעות  .

גבוהה סיכון קבוצת מהווים אינם שהקשישים החוקרים כל מסכימים כללית,
יותר חשופות הקשישים אוכלוסיית בתוך תתקבוצות כמה אולם פלילית, לקורבנות
חברתיות דמוגרפיות בתכונות מתגלה השוני יותר; נפגעות גם ואמנם לקורבנות

הקורבנות את כן, אם נבחן, העבירה. סוג ולפי מגוריהם, בסביבת הקורבנות, עיל

תתקבוצות. מספר לפי

יותר חשופים קשישים גברים המינים, בין ההבדל מבחינת כללית, ו* מי
נמצא למשל, כך, בחוץ. יותר ונמצאים יותר ניידים שהם משום מנשים, לקורבנות

בלילה). מהם (רבים לבד שהלכו גברים היו ברחוב שנשדדו אלה שרוב במחקר
זו אחרונה עבירה ארנקים. ומחטיפת מהונאות מגברים יותר נפגעות נשים מאידך,
באובדן העבריין, עם במגע כרוכה ארנק חטיפת שכן יותר רב פחד לנשים גורמת

מביא זה ופחד מקורבנות, פחד יותר מגלות נשים בפציעה. גם ולעתים כסף,
ליפול לסיכון חשופות פחות אז שהן כך תנועתן, חופש הגבלת הכולל חיים לסגנון

זו תגובה .(1980 ,Gordon ;1967 ,Hinderlang et al. (ראה לעבירות קורבן
מקורבנות, מפחד משחררת אינה אך לקורבנות, הסיכון את כאמור, אולי, מקטינה
לכן יוצרים עצמם על לוקחים שהקשישים המגבלות כל זה. פחד מגבירה אף ואולי
אף ואולי נשאר הפחד אך כך, כל השתנה לא לקורבנות הסיכוי בו אירוני מצב
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ועולה. גובר

כלכלית מבחינה הנחשלות מהשכבות קשישים הן  ואתניים מעמדיים הבדלים
לשכבות המקרים, ברוב הם, גם השייכים אתניים מיעוטים בני קשישים והן
תקיפה לעבירות קורבנות של גבוה שיעור מגלים כלכלית, מבחינה הנמוכות

קנזס, דו"ח .(1981 ,Liang s Senstock ;1976 ,Richardson) רכוש ולעבירות
קשישות וגם לבנים, מקשישים יותר 3;75 ב נפגעו כושים שגברים מגלה למשל,

באזורים עלפירוב, גרות, אלה קבוצות מלבנות. יותר $;90 ב נפגעו כושיות
גבוהים האוכלוסייה כלל בקרב הקורבנות ושיעורי הפשיעה, שיעורי גבוהים בהם

מאוד צעירות אוכלוסייה קבוצות בין אלה באזורים גרים הקשישים הם. אף

.(1980 , Nelson ;1976 ,Van Burn ;1975 ,Sherman et al.)
בעיר יותר גבוהים קורבנות שיעורי על מדווחים המחקרים  המגורים סביבת

אופי לפי השכונות בין הבדל יש הערים בתוך הכפריים. באזורים מאשר

כך נחשלות, ושכבות מיעוטים צעירים, יותר כוללת שזו ככל  האוכלוסייה
שוד תקיפות, (בעיקר הכלליים והקורבנות הפשיעה שיעורי יותר גבוהים

גם הם אלה הקשישים. לאוכלוסיית הספציפיים השיעורים גבוהים וכן וגניבות),
זאת, לעומת יותר. גבוהים ועוצמתו מפשיעה הפחד שכיחות בהם מגורים אזורי

שכונות למשל האוכלוסייה, גיל מבחינת יותר הומוגניים שהם עירוניים באזורים
ועוצמתו הפחד שכיחות אך גבוה עדיין הקורבנות שיעור קשישים, של מגורים

ומעורבת גילית רב היא האוכלוסייה שבהם מקבילים באזורים מאשר יותר קטנים
מסוימים באזורים כלומר, .(1987 קרקוביאן, בארץ, וראה ,1974,1972 ,Gubrium)

יכולת ללא מגורים ובאזורי בשכונות לכודים ואף מבודדים, הקשישים בהם

,Sparks et al. ;1976 ,Cunningham גם (ראה לפגיעים הופכים הם לשנותם,
.(1979

את לא אך חשיפותם את המקטינה הקשישים, של הזהירות עצם ועוד, זאת
מסוימת צורה אז מהווה עצמו הפחד עקיפה": "קורבנות של מצב יוצרת פגיעותם,
אובדן גופני, (נזק ישירה קורבנות של תוצאה רק אינה הפגיעות קורבנות. של

ובאיכות החיים באורח שליליים לשינויים מביא עצמו הפחד אלא וכוי) רכוש
בנושא). נפרד דיון להלן (ראה הקשישים של החיים
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עבירות סוגי .2

ליותר לאחרונה הזוכות אר מועט, חומר יש עליהן עבירות, של מסוים סוג
של המשפחה בני עלידי וגניבות הונאות תקיפות, הוא לב, תשומת ויותר

(ראה מתגוררים הם בהם במוסדות בהם המטפלים או קרוביהם הקשישים,
;1977 , Rifai £ Ames ;1975 ,Mendel son ;1974 ,Forston £ Kitchens

,Pratt et al . ;1981 ,Kimsey et al . ;1980 ,McCoan ;1977 ,Kahana et al
חוסר היא כזאת, לקורבנות באשר וטיפול מידע איסוף על המקשה תופעה .(1983
אירועים על לשלטונות למסור פחד, או אינעימות בשל הקשישים, של הנכונות

אלה.

חוסר קשישים. הונאות של גבוהה שכיחות על מוסרת הספרות זאת, למרות
רווחה), (בריאות, בשירותים תלותם ומשפטיים, כלכליים בעניינים שלהם הידע

ההונאות נושא (על כספית מבחינה לניצול לקלים אותם הופכים תמימותם או
;1976 ,Geis ;1977 ,Dadich ;1969 ,Ducuny ;1965 ,U.S. Senate ראה: בכללו

. (1975 ,Mendelson

התמחותו על המספר שהורשע, נוכל של הודאתו על מדווח (1983) Pepper
הנושא על מדבר (1975) Geis להונאה. קלים קורבנות היותם בשל קשישים, בהונאת
הצורות את מתאר (1981) Elmore ו לקשיש החברה ליחס ביותר המחרידה כדוגמה
בתחום מיוחדת תעשייה כמעט ומתוכננות, מכוונות קשישים: הונאות של השונות
גם (ראה והשקעות ביטוח בתים, תיקוני ביצוע בריאות, כגון בתחומים ההונאה,

.(1977 , Newman £ Strauss ;1975 ,Butler
עזרה באמצעי הקבורה, מקום בבחירת הקשורות הונאות אפילו קיימות
.(1983 ,Haiamandari (ראה מקבלים שהם בפנסיה ובשימוש לקשישים רפואית

משגיחים בדמות חסד" "מלאכי אשר בודדים של זו היא הונאה של אחרת צורה
הזנחת של תופעה גם קיימת .(1987 לחמן, (ראה רכושם את גוזלים ומטפלים
(ראה מכפייה או מרצונו משוכן הוא בהם במוסדות התעללות כדי עד הקשיש

מקיפה ביבליוגרפיה ראה כמוכן ;1983 , steinmetz ;1981 ,Hickey s Douglass
.(1983 ,Pepper אצל
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לפי גם הבדלים וקיימים לנשים, גברים בין הבדל יעו זר. בתחום שגם ברור,
(ראה הקורבנות של האתני והמוצא ההכנסה רמת המגורים, מקום ההשכלה, רמת

.(1983 ,Pepper

בדומה הן, וגם ארנקים לחטיפות יותר קורבן נופלות כאמור, נשים,
.(1979 ,Block s sinnot) לוונדליזם שכיחים קורבנות לגברים,

יש חדמשמעי. אינו המצוי המידע קשישים, לבתי להתפרצויות באשר

אחרות קבוצות שבקרב מזה גבוה אינו קשישים בקרב ההתפרצויות ששיעור הטוענים
ושיטותיהם, המחקרים מועדי .(1977 ,Antunes) יותר גבוה ששיעורם הטוענים ויש

הללו. ההבדלים את חלקית מסבירים שנבדקו, האוכלוסיות ואופי ומקום
גורלם מנת שהיא הוא קשישים קורבנות של מאיפיוניה אחד בזקנים: התעללות
קיימת זאת, עם ומוסדות. גופים עלידי רשמית מוגנים שאינם קשישים אותם של

לניצול קורבן נופלים עדיין אך לכאורה מוגנים שהם קשישים של תופעה גם
מחקרי תחום זהו .(elderly abuse) בקשישים להתעללות דהיינו לתקיפה, ואפילו

פשעי (כמו אחרים פשעים לגבי כמו אך לתשומתלב, בהדרגה הזוכה ויישומי
המשפחה. במסגרת אף ומתרחשת וחבויה שקטה היא בו הקורבנות הלבן), הצווארון
ניצול כלפי תחילה, הופנתה, המקצוע בעלי ושל החוקרים של תשומתהלב
קשישים של ופסיכולוגית פיזית השפלה הרעבה, הזנחה, כלפי  ואחרכר כספי,

הופנתה אחרכר .(nursing homes) סיעוד במוסדות קשישים של תקיפות כלפי ואף

לתופעות גם ולאחרונה אבות, בבתי קשישים של דומה גורל כלפי גם תשומתלב
עסקנו שלא מאחר נכדיהם. או ילדיהם  הקשישים של המשפחות בתוך דומות

זאת תחת זה. בנושא שנעשו הרבים המחקרים את נסקור לא זו בסוגיה במחקרנו
ולביביליוגרפיה Yin ואצל ,(1983) Kosberg אצל לסיכומים הקורא את נפנה

.1(1985) בספרו

התקיימה אשר מיוחדת ביןלאומית לסדנה נושא היוותה בזקנים התעללות 1
תוצאות גם חלקית הוצגו ובה בירושלים, 1986 בקיץ ברוקדייל מכון ,stressבחסות Conflict and Abuse of the בישראל. קשישים קורבנות על המחקר

עלידי 1988 במשך להתפרסם עומד עורכים) Bergman £ Wolff) Elderly
ברוקדייל. מכון

ו
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ומקום זמן דפוסי .3

לגבי העבריין בהכרעת הקשור נתון הוא העבירה ביצוע זמן זמן: דפוסי
העבריין. של בדרכו הנקרית בהזדמנות מדובר לעתים הפשע. לביצוע הנוח הזמן

שתקפותם מניחים ואנו הקורבנות, קבוצות כלל לגבי קיימים ואחרים אלה משתנים
לגבי במיוחד נחקר לא ומקום זמן דפוסי נושא שכן קשישים, לגבי גם נכונה

אחרים: ממחקרים כחלק אלא הקשישים

.(1971 ,Amir למשל (ראה, אונס או רצח כגון ספציפיות עבירות על מחקרים (א)
זמן דפוסי על ממנו להסיק ואפשר ספציפית נחקר הקורבנות גיל זה כגון במחקר

גיל. קבוצות כולל שונים, אוכלוסייה לסוגי בהתייחס ומקום
קורבן נופלים הם להן ספציפיות עבירות על קשישים לגבי מיוחדים מחקרים (ב)

.(1974 ,Forston s Kitchens) רצח עבירות דפוסי על בטקסס המחקר כגון
בהקשר ומקום זמן דפוסי על וספציפיים כלליים קורבנות מסקרי ממצאים (aJ

קשישים. לגבי גם מסיקים שמהם מיוחדות, אוכלוסייה ולקבוצות לעבירות
לגבי והקורבנות העבירות שדפוסי למדים אנו הללו והמחקרים הסקרים מכלל

הכללי. הפשיעה דפוס של לאלה דומים קשישים

שונים מסוגים וממחקרים קורבנות שמסקרי לקשישים, באשר לציין, יש

הקשישים בקרב יותר חמורה רבים, נחקרים לגבי הקיימת הזכרון שבעיית עולה,
.(1974 ,Forston s Kitchens)

שכיחות קשישים כלפי שתקיפות הוא שונות עבירות לגבי המתגלה נוסף דבר

היממה. שעות בכל מתרחשות לבתים התפרצויות אר מהבית, יציאה בעת בערב, יותר
ישן תתנושא היא סביבתית או אקולוגית קרימינולוגיה מקום: דפוסי

התפתחות עם מחדש עלה הנושא .(1958 ,Morris (ראה בקרימינולוגיה
פשיעה של האקולוגי הפיזור רק לא נבדקו כאשר המודרנית הויקטימולוגיה

וכן (1986 , Cornish s Clarke אצל סיכום (ראה הקורבנות של גם אלא ועבריינים
אקולוגיים סידורים עלידי והקורבנות הפשיעה בצמצום הקשורים הנושאים

;1971 ,Jeffery (ראה "Defensive space" שמכונה מה במסגרת וארכיטקטוניים
.(1981 ,Brantigham s Brantigham וכן
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בשל דומות קשישים כלפי וקורבנות כללית שקורבנות כך על עמדנו כבר
המאופינות מסוימות בשכונות מתרכזות הן בערים עירונית. תופעה בעיקר היותן

המאופיינים, מיעוטים בני וכניסת הבינוני המעמד מיוצאי התרוקנות עלידי

צעירים גילאים של גדולה ושכבה נמוכה, וחברתית כלכלית ברמה היתר, בין
שיעורי ביותר. גדולה ומגורים אוכלוסייה צפיפות ועלידי ,2418 בני בעיקר

הקורבנות שיעורי גם כמו גבוהים, אלה בשכונות מקורבנות והפחד הפשיעה
;1976 ,Sherman et ai. ;1972 ,Fox למשל, (ראה, הפשיעה סוגי בכל הכלליים

.(1982 ,Lee ;1982 ,O'Brien ;1978 ,Patterson

קשישים של "כיסים" בהן שנמצאים הוא אלה משכונות לרבות נוסף מאפיין

חברתי קשר מתוך אפילו או כלכליות סיבות בשל אם אותן לעזוב יכולים שאינם
היותם בשל גם קורבנות נעשים הם אלה במקומות רב. זמן גרו בו לאזור ורגשי

, Lawton s Jaffe ;1979 ,Carp) נמוך למעמד השתייכותם בשל וגם מיעוט, קבוצת
.(1980

מסוים, בריכוז לרוב הגרה מובחנת, קבוצה אלה באזורים מהווים הקשישים
גבוה ריכוז יש בה בשכונה מגורים זאת, עם לקורבנות. יותר חשופים הם ולכן

, Gubrium) ביטחון. הרגשת זאת בכל לקשישים מקנים קשישים של יחסית

.(1987 קבורקיאן, בארץ, , jjj ;1980 ,Yin ,1974,1972

מטרה היותם בשל בעיקר נובעת כאלה במקומות כקורבנות הקשישים בחירת

בהם באזורים גם אך .(1976 ,van Burn (ראה פריצה או גניבה לתקיפה, נוחה
פריצות לרוב לעבירות, קורבנות נופלים הקשישים הבינוני, המעמד בני גרים

.(1982 ,O'Brien et al.)

שוד. ואפילו פריצה כגון הקורבן, בבית מתרחשת העבירה מזומנות לעתים
בעיקר הקורבן, בבית התרחשו השוד ממקרי שמחצית התגלה למשל, קנזס, במחקר

בעסק. או העבודה במקום נשדדו הלבנים מהקשישים $20; כ שחורים. קשישים אצל

לעבירות כמובן, פרט, זרים, בידי מבוצעות קשישים נגד העבירות מרבית
או לרוב,  שכנים בידי ונפגעים מוטרדים הקשישים כאשר או המשפחה, בתוך

;1974 , Forston s Kitchens) מסוימים במחקרים צעירים. בעיקר,
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$80; ב קשישים, נגד ואלימות תקיפה שבעבירות נמצא )1976 , Sherman et al
זה מסוג עבירות של מקרים 6C^ כ לעומת לקשישים, זרים התוקפים היו מהמקרים

צעירים. נגד

מחקר זאת, עם ארנקים, חטיפת במקרי ביותר גבוה הזרים העבריינים שיעור
כאנשים הצעירים התוקפים את הכירו שנשדדו, הכושים מבין שרבים מעלה קנזס
תוקפיהם על להתלונן הקשישים של חששם את מסבירה זו עובדה בשכונתם; הגרים
,Butler) החוק אכיפת ובמערכת במשטרה אמונם חוסר על בנוסף זאת הצעירים,

.(1975

חוזרת, קורבנות של התופעה את מציינים מחקרים מספר חוזרת. קורבנות
עלידי ולעתים אחת, עבירה מאשר ליותר קורבן נופלים קשישים אותם כלומר,

. (1981a , Sparks ;1979 ,Garofalo ;1976 ,Goldsmith r!NO עבריין אותו
לעומת קשישים בקרב חוזרת קורבנות A2^ במחקרו מצא (1979) Ziegenhagen

מגלים (1978) סינסינטי ומחקר (1979) קנזס מחקר יותר. צעירים בקרב 22*

נוספות, לעבירות גם קורבן ונפלו אחת, מפעם יותר נשדדו שחורים שקשישים

סביבת על מיוחד הסבר דורשת זאת תופעה עבריין. אותו עלידי אפילו ולעתים
שמחוסר קשישים של קבוצות יש יותר. לפגיעים אותם ההופכת הקשישים של החיים

אותם החושף דבר מסוכנים, באזורים ולנוע לגור חייבים הם כלכלית יכולת
.(1981a ,sparks) אחרים קשישים מאשר יותר לקורבנות

מתגלה למשל, תקיפה בעבירות הגילים) (בכל כללית לקורבנות בדומה
אבל, ותוךמעמדית. תוךשכונתית כתוךאתנית, קשישים של מועדת קורבנות

כלומר, תוךגילית, תופעה זו אין אלה, לעבירות כללית לקורבנות חריף בניגוד
זאת, לעומת רכוש, בעבירות מהם. צעירים עלידי מותקפים קשישים תמיד כמעט

ביןשכונתיות הן ביןאתניות, גם לעתים להיות נוטות קשישים נגד העבירות
או רכוש גונבים והם יותר; צעירים שוב, הם, ים נ כשהעבד*י ביןמעמדיות, והן

וכלכלית חברתית מבחינה יותר גבוהות משכבות אנשים של לבתים גם פורצים
.(1974 ,Forston s Kitchens)
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הקורבנות התנהגות .4 1

להתייחס ניתן עבירה, למעשי הקורבנות התנהגות את לבדוק באים כאשר /

חקירת מתוך העבירה. ולאחר העבירה ביצוע בזמן העבירה, לפני להתנהגותם
הקורבנות נקטו תמיד לא העבירה, לפני להתנהגות בהקשר כי עולה, המקרים

מודעים היו לא שהם מפני רק לא זאת קורבנותם. למניעת והגנה ביטחון באמצעי

עם לעצמם סכנה לקשר ששכחו מפני גם, אלא, פחדו, שלא מפני או זאת, לאפשרות
מאלה לחלק התקשורת. מכלי או מאחרים ששמעו מה עלסמך אחרים, של ניסיונם

פסימית תפיסה גם היתה מהם, לשליש עד לעתים וזהירות, הגנה באמצעי נקטו שלא

שנקטו מאלה גבוה שיעור לגבי זאת, עם יעזור". לא דבר "שום  החיים של

מחוסר וזאת יעיל בלתי קרובות, לעתים היה, זה אמצעי כלשהו, הגנה באמצעי
.(1983 מילצנזון, ובארץ, ,1985 ,Yin) ידע או ממון

חולשתם את נכונה העריכו רבים קשישים העבירה, כדי תוך להתנהגות באשר

או נשק בלי או עם לפניהם, עמד כשזה העבריין מפני להתגונן יכולתם חוסר ואת

בכל השיעורים, התגוננו. לב אמיצי שהיו אחרים צעקו, אחדים אחר. מאיים כלי
גדול אלה במקרים פיזית לפגיעה הסיכוי אך קטנים הללו, המקרים

.(1977 , Claster £ Deborash)
על הודיעו הקורבנות מכל שנישלישים שכמעט למדים, אנו שונים ממחקרים

להיות רצון בחוסר זאת תלו כן עשו שלא אלה לאחרים. או לשלטונות כך

לזכות או שנגנב, הרכוש את בחזרה לקבל בסיכוי אמון בחוסר או מוטרדים,
את לגלות המשטרה ביכולת אמון בחוסר ובעיקר לכשייתפס, העבריין מאת בפיצוי

או העבריין מן פחד גם קיים קרובות לעתים העבריין. את או שנגזל הרכוש
רבים לא נתגלה, שהעבריין לאחר במשטרה. אותו יזהה הקורבן אם מחבריו,

, Hinderiang et ai.) נגדו להעיד אפילו או משפט בבית אותו לתבוע הסכימו
.(1985 ,Yin ;1976 ,Hinderiang ;1976
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ונזק אובדן פגיעות: .5
הרי מסוימות, בעבירות גבוה אינו הקשישים לגבי הקורבנות שיעור אם גם

ביותר. חמורות להיות עלולות הפגיעות או הקורבנות של וההוצאות התוצאות

להתאושש יותר מתקשה הקשיש ,(mugging) גניבה עם שוד או תקיפה, במקרה למשל,

זאת יותר. צעירים מאשר וכוי) (פרוד והפסיכולוגי הכלכלי הגופני, מהנזק
יותר. וחריפים גבוהים ולפחד לחרדה לגרום עלולים והתפרצות, בבית שוד ועוד,

נמוכים פריצה קורבנות ושיעורי בביתם, להישאר יותר נוטים שקשישים למרות
ומציית נכנע הקשיש שכן רבה, באלימות צורך גם אין כאלה שבמקרים הרי יותר,

פיזית. פגיעה אולי, ממנו, נמנעת כר ועלירי העבריין, של לאיומו
הקשישים, של הפגיעות יותר גבוהה והתפרצות, גניבה של עבירות לגבי גם

או אובדן כל של שהשפעתם כר כדי עד יחסית הנמור הכלכלי מצבם בשל רק לא

בגלל יותר חזקה הפחד שתחושת משום גם אלא ממשי, באופן חמורה רכוש גניבת
(ראה וכחדיר כחשוף מתגלה  ומוגן בטוח כמקום שנתפס  שהבית העובדה

.(1980 ,MaguireQ

ולכניעות, להסתגלות לציות, קשישים לחנך יש האם השאלה כמובן, עולה,
להתנגד שלא הממליצה המשטרה כולל הגורמים, כל אישור את המקבלת התנהגות
הנובע הפחד תהיה, אשר זו לשאלה התשובה תהיה התוקף. לדרישות מעשי באופן

וצמצום חופשי חיים מאורח נסיגה ולגרום כלשעצמו, חמור להיות עלול מהעבירה
,Goldsmith s Goldsmith ;1974 ,Forston s Kitchens) החברתיים ביחסים

.(1976 , Pope £ Feyerhorn ;1976

דיפרנציאלית קורבנות של תיאוריה לקראת סיכום: .6

הדפוסים את תיארנו קשישים. של קורבנות דפוסי בתיאור עסקנו זה בפרק

קבוצות לגבי שונים דפוסים של קיומם את וכן הקשישים קורבנות של הכלליים
סוגי ולגבי שונים, ואקולוגיים דמוגרפיים משתנים לפי קשישים של שונות

עול כללית תיאוריה לפתח לנסות הראוי שמן מצאנו זה רקע על שונות. עבירות
קורבנות של והשונים המיוחדים הדפוסים הסבר (א) שתאפשר קשישים, קורבנות
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אחר, או זה קורבן של לבחירתו הסיבות הבנת  האישית ברמה (ב) ו קשישים,
כלליות תיאוריות בכמה להשתמש ניתן הגיל). גורם (כולל תכונותיו בסיס על

;1979 ,Balkins ;1967 ,Hinderlang et ai. (ראה הקשישים לגבי וליישמן
, Cornish 6i Clarke ,1985 ,Yin ;1982, Lindquist S Duke ;1982 , Sparks

.(1986

יחסית, הנמוך, השיעור את להסביר צריכה הקשישים קורבנות של תיאוריה
למטרות כקבוצה בחירתם את גם אך הקשישים, אוכלוסיית כלל בקרב קורבנות של

ההזדמנויות מערך את המהווים חשובים משתנים כמה תכלול זו תיאוריה פשיעה.
של לנכונותו היתר בין יתייחסו אלה העבירה. מתבצעת בו והטקסי הסביבתי

ולסוגי במיוחד נבחרים או באקראי המזדמנים ובמקום בזמן עבירה לבצע העבריין
הבאים: המשתנים חשובים זה במערך רכוש). או (אנשים הקורבנות

שביצע מובטל, קרובות לעתים כלל, בדרך צעיר הוא  העבריין תכונות א*

לביצוע קלות נחשבות כשהעבירות בעיקר לבצען, נכונות בעל או עבירות בעבר

המכורים עבריינים כאן בולטים ומתפיסה. מגילוי להתחמקות טוב סיכוי ובעלות
מיידי. באופן ולעתים קבוע באופן לכסף וזקוקים לסמים

משיכה למוקד אותם שהופך חיים סגנון בעלי  הקורבנות נות תכו ב.
והנשים הקשישים הם במיוחד פגיעים נגדם. עבירות לביצוע ולנוחים לעבריינים

בעיקר עבריינים, עלידי לבחירה אותם מייעדים הגבוה גילם או הפיזית שחולשתם

יעילים מיגון אמצעי לעצמם להרשות יכולים אינם הקשישים מבין רבים צעירים.
לקורבנות וסיכונם חשיפתם את המקטינות והגנה זהירות בשיטות נוקטים והם
מחיים ונסיגה בבתיהם הסתגרות עלידי הערב, ובשעות ציבוריים במקומות
שיוכלו מכדי כחלשים עצמם את הקשישים הערכת גם חשובה פעילים. חברתיים

מיגון. באמצעי נוקטים הם אם גם להתגונן,
וההגנה הזהירות אמצעי את ובעיקר הללו, התכונות את העבריין הערכת "*

בימים בעיקר כסף", להם ש"יש המקובל הדימוי חשוב קשישים לגבי בהם. שנקטו
של שיקולים נכנסים למשל, כך, ופנסיה). לאומי ביטוח תשלומי (קבלת מסוימים
הקשישים של החיים סגנון וצעירים; קשישים בין שונה ניידות וכושר כוח הבדלי
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עול באזורים "בולטים" היותם כחלשים; העבריינים בעיני תפיסתם וכוי); (בידוד
לבדם. הולכים כשהם בעיקר צעירים,

שיעורי בה סביבה העבירה, מתרחשת בה והחברתית הפיזית הסביבה י
שכיחות הכוללת צעירים של תתתרבות בה וקיימת גבוהים הם והפשיעה העבריינות

בסוגי פגיעה לגבי והבושה הרתיעה רגשי, ניטרול יוצרת פשיעה של גבוהה
שהרי ההתרחשות, זמן את גם כאן לכלול יש קשישים. כולל מסוימים, קורבנות

בביתם. נמצאים הקשישים כאשר הערב בשעות מבוצעות העבירות מרבית
לעבירה ונוחה מושכת למטרה לפחות, לכאורה הקשישים, את הופכים אלה כל
בתנאים .(1986 ,Clarke S Cornish ;1977 ,Rifai ; 1976 ,Sunderland (ראה
בשימוש לאיים או בכוח, להשתמש האם הוא להחליט לעבריין שנותר כל כאלה,
לגנוב אותו, לשדוד הקשיש, את להתקיף כדי הונאה באמצעי להשתמש או בכוח,

נדרשת לא הונאה, למעשה אולי, פרט, ושוד. גניבה לצורך לביתו לפרוץ או ממנו
רבים צעירים כן, על רכושם. או קשישים נגד בפשיעה מקצוענות או מיומנות כל

שקורבנותיה בפשיעה כ"התמחות" או הכללית מעבריינותם כחלק לכך נמשכים
לצעירים בהשוואה הקשישים של החשיפה ומקום זמן חישוב קשישים. הם העיקריים

אוכלוסיית של הסיכון לחישובי בסיס להוות שיכולה חשיפה" "יחידת ייתן
פשיעה. של שונים לסוגים קורבן להיות בתוכה, שונים וחלקים הכללית, הקשישים *

/ .י
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קשישים1 אצל פלילית מקורבנות פחד ד.
והבחנות מושגים הגדרת .1

קורבנות לגבי האחרונות, השנים 15 ב ביותר, הנדונים התחומים אחד

מקורבנות הפחד תחום הוא מחקרית, מבחינה ביותר המפותחים ואחד קשישים,
קשישים (נשים, באוכלוסייה מיוחדות קבוצות ואצל בכלל אזרחים אצל פלילית

הפסיכולוגיות לתגובות היא הכוונה מפשע" "פחד במונח בפרט. ומיעוטים)
של אפשרית לקורבנות מחשש כתוצאה ואיום סכנה של תחושה עלידי המאופיינות

בקורבנות. בעבר מהתנסות כתוצאה או הפוחד, של ברכושו או גופנית פגיעה
באוכלוסייה, רבות קבוצות אצל וגבוה שכיח הוא מפשיעה שפחד גילו מחקרים
לתגובות אומר הווה הפחד, תוצאות לחקר גם הביא זה גילוי הקשישים. כולל
על משפיע מפשיעה שפחד עולה, הממצאים מן זה. פחד על והקהילתיות האישיות

זה נושא נתפס קשישים, של פלילית קורבנות במחקרי הקשישים. של חייהם איכות
הפחד את הגדירו שירותים ואנשי התקשורת כלי שחוקרים, עד כך, כל כמרכזי

/,
11

הוא מפשע שפחד כן, אם מתברר, כללית. חברתית" יה כ"בעי ומקורבנות מפשיעה i

בתחום הענף המחקר למרות עצמו. הפשע מאשר יותר אף קשישים אצל חריפה בעיה
לגבי משמעותו הפחד, אופי לגבי ויכוח נטוש עדיין פלילית, מקורבנות הפחד

מדידתו. ודרכי תוצאותיו הקשישים,

נמוך הקשישים קורבנות שיעור לפיו פרדוקס שקיים הדגשנו הקודם בפרק
מסוימות), בעבירות יחסית גדול שהוא (למרות האוכלוסייה לכלל בהשוואה מאוד
מאירועי כתוצאה דווקא ולאו ביותר, גבוהה היא הקשישים בקרב הפחד רמת ואילו ]

כאן שאין ייתכן בסביבתם. שהתרחשו אירועים בגלל אלא להם, שקרו קורבנות
להן יפלו שהם גבוה סיכון שיש עבירות מאותן מפחדים שהקשישים נניח אם סתירה .■

הפחד, שרמת או הפשיעה, מן מפחדים מאשר יותר מודאגים שהם שייתכן או קורבן,
להם. "רגישים" יותר שהקשישים מסוימים ממשתנים מושפעת להלן, שנראה כפי

יו
ו

ליאורה הגב' של המוסמך בעבודת נעזרנו הספרות סקירת של זה בפרק 1
האמפירי החומר באיסוף ועזרה שלנו מחקר עוזרת ששימשה ,(1983) מילצנזון

הרחב. המחקר של וניתוחו
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של והחברתית הפיזית בסביבתו הקשורים שונים מהיבטים נובע מפשיעה הפחד

עצמו על להקל או קורבן, היותו למניעת משהו" "לעשות יכולתו בתפיסת הפוחד,
בסביבתו הקיימת הפשיעה של שונים להיבטים גם קשור הפחד קורבנות. של במקרה

ומאמצעי אחרים מאנשים עליה יודע שהוא כפי האדם, של והרחבה המיידית
התקשורת.

ראו ומפשיעה פלילית מקורבנות הפחד בנושא המוקדמים במחקרים כבר

ורגשות אובייקטיביים, ואומדנים הערכות ובכולל כרבמשתני זה מושג החוקרים
ראו יותר מאוחרים חוקרים ולאחרים. ליחיד לפגיעה סיכון לגבי והתנהגויות

של הסקר לאחר (1971) Furstenberg "פחד". של הכללי במונח הבחנות לעשות צורך
להבחין הצורך על דיבר בחברה, אחרים ומסיכונים מפשע, פחד על (1975) Harris
פחד בנושא החוקרים כל עלידי התקבלה זו הבחנה מפשע. ודאגה מפשע פחד בין

ראה אנגליה לגבי .1982 ,Mawby ;1982a, b ,Lee (ראה וקורבנות מפשיעה קשישים
והערכה אומדן מהווה פחד זאת, הבחנה לפי .(1985 ,Yin אצל סיכום

אישית להתנסות יותר וקשור לקורבנות האישי הסיכון של סובייקטיבית
כחלק הפשיעה תופעת לגבי ובתרעומת במודעות קשורה מפשיעה דאגה בקורבנות.

חברתית. כבעיה הפשע ומתפיסת החברתי, ומהמבנה החברתיים מהתנאים
הפחד מהות את ממצה אינה (1971) Furstenberg של זאת שהבחנה הטוענים יש

,Yin ,1979 , Dubow et al. ;1976 ,Fowler s Manione (ראה ומפשע מקורבנות
ת כ"כמו מפשע פחד מגדירים (1976) Sundeen s Mathieu . (1981 , Merry ;1980

כוללת שהיא בכך היא זו הגדרה של מעלתה קורבן". היותו לגבי לאדם שיש החרדה
יש לקורבנות. והסיכוי הסיכון של המנטלית לתפיסה רגשית תגובה של ממד

מפשע, ודאגה מפשע ממשי פחד בין להבחנה יותר ספציפיות קטיגוריות שהוסיפו
"פחד או (1981,1979 ,Garofalo (ראה לקורבנות" "ציפייה בעצם שהם וטענו

במצבים יימצא אם לחוש עלול שהוא צופה שאדם הפחד כלומר, לקורבנות", חזוי
.(1979 ,Dubow et al. (ראה מסוימים

להיות האישית ולהסתברות הכללי הסיכוי לאומדן קשורה לפשע ציפייה
מחויב אינו ההיפר אך לפשיעה, ציפייה גם יש פחד שכשיש ברור קורבן.
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מי ואולם, מפשע. לפחד בהכרח קשורה אינה לפשע הציפייה כלומר המציאות,
יש פחד להרגיש שמצפה ומי בהווה, גם כר שיחוש סיכויים יש פחד בעבר שהרגיש

עצמה את המגשימה צייפיה מבחינת בכר, יתנסה שאמנם סיכוי

.(selffulfilling prophecy)
של ובהערכה בידיעה וכך חברתית, כבעיה הפשע בתפיסת קשורה מפשע דאגה
האדם של האישית בסביבתו הפליליות" "חומרת ובאומרו בחברה, הפשיעה כמות

, Fowler 61 Manione וכן ( 1977 ) ciemente s Kieinman כמו חוקרים המודאג.
סיכון ותחושת (concern) וחשש התעניינות ,(worry) דאגה בין הבחינו (1974)
כזה מסיכון והדאגה הפחד ספציפי. לפשע עלפירוב לפשע, קורבן להיות (risk)
הסיכון של האובייקטיבי באומדן מוגדרת ש"דאגה" מכאן מפשע. הפחד משתני יהיו
של הסובייקטיבי האומדן או ההערכה פירושה סיכון שתחושת בעוד קורבן, להיות
כאשר כלל בדרר קורה זה דבר עבירה. למעשה קורבן להיות ההסתברות או האפשרות

הופכת והיא הפשיעה של הכללית התפיסה של או הדימוי של "פרסונליזציה" יש

האישי. הניסיון עלידי המעוצב אישי לפחד

שלושה הכוללת פסיכולוגית תבנית ומקורבנות מפשיעה בפחד הרואים יש

והתנהגותי. רגשי קוגניטיבי,  תחומים

ופגיע חשוף שהוא בכר האדם של והכרה תפיסה כולל הקוגניטיבי התחום
לגביו. חמורות לתוצאות להביא שעלולה לקורבנות

נגדו פשיעה של לאיום בקשר (fright) פחד של תחושה כולל הרגשי התחום
. (1981 , Skogan s Maxfield ;1981 ,Merry (ראה הפשיעה כלל לגבי דאגה וכן

הגנה אמצעי כגון הפחד, מתפיסת הנובעות פעולות כולל ההתנהגותי התחום
להקטנת ואמצעים לפשיעה חשיפותו להקטנת אמצעים רכושו, ועל עצמו על האדם של

של נפרד כחלק אם כי מהפחד כחלק לא עלפירוב נתפס ההתנהגותי הממד הנזק.
הפחד. על התגובה

גורם יש כאשר עולה הפחד שדגש (1981 ,skogan £ Maxfield) הטוענים יש

פסיכולוגיים תהליכים מצידה המעלה הסכנה, תחושת את המעלה מיידי, קונקרטי,
כגון מיידי, סיכון גורם ללא פחד תחושת זאת עם תיתכן הפחד. בתחושת הקשורים

/
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ועל פשע על ממידע ניזונים אך יחסית, "בטוחים" במקומות הגרים אנשים אצל

על מצבית תגובה רק אינו מפשע פחד לכן הרחוקה. או המיידית בסביבתם קורבנות

לקורבנות סיכוי על או ממשית קורבנות על כללית תגובה גם אלא ספציפי גירוי

אחרים. של לקורבנותם ודאגה מידע על או אישית

במקרה הקוגניטיבי. לממד בהקשר רוב עלפי נעשה בפחד שהדיון לציין יש

(א) יסודות: שני בה שנכללים (attitude) עמדה להיות מפשע הפחד הופך כזה
של בסביבתו גבוהה פשיעה מרמת הנובע הסיכון ואומדן האישי, הסיכון אומדן

הפחד תחושת עשויה כן יותר גבוה הסיכון שאומדן ככל קורבן. להיות האדם, .

שמעריך זה הוא מפוחד אדם הקורבנות. חומרת של הערכה (ב) יותר. גבוהה להיות
חמור נזק לו שייגרם שמעריך מי אחר. או כלכלי גופני, נזק לו תביא שקורבנות
למשל קורבן, להיות סיכוייו את יעריך שאדם כמובן, ייתכן, יותר. מפוחד הוא

תהיה הפחד הרגשת נורא. הוא ש"הנזק" יודע הוא כי אם ביותר, כנמוכים לרצח,
נמוכה. אזי

מסביבתו מקבל שהאדם ומסימנים ממצבים מתנאים, לכן ומתקיים עולה הפחד

המיידית בסביבתו הפשיעה ואופי כמות ידיעת האובייקטיבית, הפשיעה אופי כגון

ליפול האישית וההסתברות האישי הסיכון אומדן או הביטחון תפיסת וכן האדם, של

בהם מסוימים שבאזורים מכאן האדם. נתון בהם מסוימים במצבים לפשיעה קורבן
יהיה והוא יותר רבה במידה אז יעלה הפחד ושכיחים, רבים הם פשיעה אירועי
מצבן או שלהן החיים שסגנון מסוימות בקבוצות בעיקר יותר, ואנדמי כרוני

פלילית. לקורבנות יותר אותן כחושף עלידיהן נתפס החברתי
לא החוקרים ראשית, אלה. הבחנות לגבי כלליות עובדות כמה לזכור יש

ממש. לפשע קורבנות אמנם היו שאלותיהם על שהשיבו הקשישים אם אימתו תמיד
חוסר לכלול: ויכולה סובייקטיביות של מרובה במידה כרוכה פשע הגדרת שנית,
רבים שקשישים ייתכן הקשיש. כלפי כבוד וחוסר חברתית בלתי התנהגות נימוס,

עלידם נתפסות כאלה התנהגויות שכן כ"פשע", אלה מעין התנהגויות יפרשו
משום כאלה במצבים אין אם גם הטוב. החברתי הסדר התפוררות על כמעידות

או סימנים כמעין לפרשם עלול הקשיש הרי פלילית, בקורבנות ממשית התנסות
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לעבירה קורבן ליפול עלול שהוא והגבוהה הסבירה לאפשרות כלליים מדדים
(_ גופי של ידם לאוזלת "הוכחה" מעין גם יוצרת התרחשותם יותר. חמורה פלילית

ממש. פלילית מקורבנות פחד ליצור עלולים אלה מצבים כן על והפיקוח. החוק

לדאגות תוספת הם ומקורבנות מפשיעה ודאגה חשש שפחד, כמובן, לזכור, יש

חיים ברמת לקיום או לבריאות, דאגה למשל, כמו, קשישים, שחשים אחרים ולפחדים
.(1976 ,Lawton et al . ; 1974 ,Erskine ;1975 ,Harris) סבירה

לקורבנות שהדאגה באנגליה, במחקרים מוסרים למשל, ,(1982) Clarke s Lewis

והפחד לבריאות הדאגה לאחר בחשיבותה השלישית היתר. קשישים אצל מפשיעה
מבחינה נמוכות שכבות שיוצאי (1984) יזרעאלי מצאה בארץ החיים. ברמת מירידה

לאחר לגביהם במרכזיותו שלישי גורם מפשיעה בפחד ראו והשכלתית כלכלית
^^ ובדידות. בריאות

על המבוססת לתיאוריזציה הניסיון הוא מפשיעה והדאגה הפחד מחקר מהות
לחיוב הקשורים, והחברתיים האישיים התנאים ושל המשתנים של ספציפית מדידה
זה, פחד על התגובה לחקר לפשיעה, ומקורבנות מפשיעה ובדאגה בפחד ולשלילה,

י זה, מחקר של בבעייתיות נעסוק להלן הללו. הסטטיסטיים הקשרים ולהסבר
/יי מפשיעה. בפחד הקשורים ובמשתנים

מחקר וכיווני מתודולוגיה .2
"סקרי בענף הוא קשישים בקרב מקורבנות פחד על למחקר הרקע כאמור,

אופיו קודם). פרק (ראה שבקרימינולוגיה הויקטימולוגית שבאסכולה הקורבנות"
ספציפיות קבוצות על ומחקרים כלליים, סקרים בעריכת הוא המחקר של העיקרי י

כמקור הפשיעה את לתאר באים אלה וכוי). שכונות, (ערים, מסוימים במקומות
המשטרה של שונות לתכניות הרקע את ולהכין הכללית, באוכלוסייה ולדאגה לפחד

החברתיים. והשירותים

הפוחדים, חיי על הפחד של השפעתו גם לעתים נבדקת הללו המחקרים במסגרת
פחד, בין קשרים מחפשים בהם סקרים הן המחקר שיטות הקשישים. חיי על ובעיקר

שהשלב בעוד שונות", "ניתוח של סטטיסטיות בשיטות ותוצאותיו, מקורותיו
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המחפש מחקר של בכיוון התקדמות חלה קורבנות, במחקרי עדיין שולט התיאורי
אישיים, ומשתנים מפשיעת פחד בין הקשר בדיקת למשל, והסברים. קשרים

, Hartnagei ;1978 ,Baumer ,W7) וכוי דיור צורות כגון: וחברתיים, קהילתיים
קבוצות לגבי שונות השערות בין פנימיים יחסים וחיפוש , (1979, Baikins ;1979

. (1978, Riger et al. ;1979, Shortiand (ראה מיוחדות
מקומית ברמה וקורבנות, פשיעה לגבי ודאגה פחד וסקרי קורבנות סקרי

מעניינים וסתירות פערים כמה מגלים בארה"ב, ארצית ברמה או המדינה של לוקלית
;1974, Erskine ;1971, Boggs ;1977, Clemente S Kleinman (ראה

,Sparks et al . ;1964 ,Mclntyre ;1979 , Lotz ;1974 ,Goldsmith S Thomas

'1981, Ollenburger ,1980, Braungart etal . ;1978, Garofalo S Laub ;1979
מקורבנות הפחד לפיו הכללי, הפרדוקס ראשית, .(1981a, b ,Lee ,1982, 1980 ,Yin

האובייקטיביים ולסיכויים קורבנות של האמיתי לפיזור פרופורציונלי אינו
יותר גבוהים מפשיעת הפחד שיעורי אחרות, במלים או לפשיעה, קורבן ליפול
;1982 , Linquist S Duke ;1981,1979 ,Garofalo בפועל הפשיעה משיעורי
מפגיעה יותר מפחדים אנשים כי מתברר שנית, .(1982 ,Mawby ;1982 ,Bell
יותר גבוה רכוש עבירות של ששיעורן למרות רכוש, מעבירות מאשר גופנית

הגוף. נגד מעבירות

"אי הוא עבירה למעשה מקורבנות שפחד אלה סתירות של פירושן אין
מפשיעת פחד שהרי ,(1981a, b ,Lee ;1978 ,Jacox ;1979 ,Baikins) רציונלי"

אחרים. של קורבנות של  העקיפה מזו גם אלא ישירה, מקורבנות רק נובע איננו
הפשע בשכיחות תלויות בלתי הן מפשע הפחד עקב הנוצרות הבעיות כך, על נוסף
תופסים אנשים אשר ש"מצבים W.I. Thomas הסוציולוג קבע כבר ובפיזורו. עצמו

פחד על מגיבים אנשים כלומר, בתוצאותיהם". אמיתיים גם הם כאמיתיים
ניתן לגביהם. גבוהה הסתברות בעלת היא הקורבנות כאילו לפשיעה, מקורבנות

(למשל קורבנות של ישיר בניסיון בהכרח קשור אינו מפשע שפחד כן, אם להסיק,

.(1977 ,Thomas £ Hyman ;1971 ,Boggs

שממנה גופנית מפגיעה יותר מפחד אדם שהרי פרדוקס כל כאן שאין ייתכן 1
רכוש. עבירות לגבי כך שאין מה למות, אפשר
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נושאים: בשלושה כלל בדרך עוסק קשישים אצל וקורבנות מפשיעה בפחד המחקר

בקרב וקורבנות מפשיעה שפחד היא כאן הכללית המסקנה קורבנות. שיעורי א.

, ciemente s Kieinman) כקבוצה שלהם האמיתי הקורבנות שיעור על עולה קשישים
;1979 ,Sparks et al. ובאנגליה ;1985 ,Yin ;1977 ,Antunes et al. ;1977

של יחסית, גבוה, ששיעור ראינו כי לזכור יש זאת עם .(1982 ,Clarke s Lewis

הונאות למשל מסוימות, עבירות לגבי זאת בכל נתגלה קשישים בקרב קורבנות
,Richardson ;1972 ,Gubrium) מקשישים ארנקים חטיפת או ,(1976 ,Geis (ראה.

.(1976

ושאינם בפחד, הקשורים וחברתיים אישיים משתנים נחקרים כאן עצמו. הפחד ב.

אם זה. בפרק דיוננו עיקר תהווה זו סוגיה ישירה. בקורבנות בהכרח קשורים
זאת ובכל קורבן ליפול גבוה סיכוי לקשישים יש מסוימות עבירות שלגבי נמצא
קשישים קורבנות שסיכויי או , (1977 , Sundeen למשל, (ראה, מפחדים הם ן אי

, Sunderiand (ראה אונס) או רצח (למשל, מסוימות עבירות לגבי יותר נמוכים
קורבנות. של סוג הוא עצמו שהפחד הרי ,(1976

הסקירה. בהמשך נדון זו בסוגיה קשישים. על מקורבנות הפחד השפעת ג.
קשישים פחד בנושא המחקר ושיטות המדידה כלי כנגד הוטחה רבה ביקורת
ואופרציונליזציה מישוג אין שנית, דומים. אינם המדגמים ראשית, מקורבנות.

את בודקים שאינם וייתכן סטנדרטיים אינם המדידה כלי כמוכן, הפחד. מושג של

נעימים. בלתי לרגשות להתכחש נוטים מסוימים אנשים למשל, המושג. משתני
שליטה להפגין וירצו הנושא על וממחשבה מדיבור להימנע ישאפו כאלה אנשים
הקיימים פחדים על החוקרים בפני להודות לא עלולים ולכן וברגשות, במצב

ולכן נעימים הבלתי ברגשות להתמקד דווקא נוטה אחרת קבוצה עליהם. והמעיקים
שינו הראשוני מהפחד שכתוצאה אנשים וכן, שלה. הפחדים בתיאור להגזים נוטה

 לפשיעה קורבן לנפילתם הסיכון את ומכאן חשיפתם, את וצמצמו חייהם אורח את

,Yin ;1978 ,Baumer ;1976 ,Lawton et al. למשל, (ראה, פחד פחות יבטאו
.(1980

ואופי ממהות כלומר כללי, כמושג הפחד ממחקר לא עולה אחרת מחקרית בעיה
אינדיקטורים אחר חיפוש קיים זה בהקשר פשע. מאיזה  מפחדים ממה אלא, הפרוד
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(ראה שונים ובזמנים במקומות מעבירות הספציפיים לפחדים וגם הכללי, לפרוד

.(1982 ,Yin ,1982aוכן b ,Lee ;1977 ,Sundeen

והדרכים הפחד מהות הגדרת בעיית כאמור, היא, המרכזיות הבעיות אחת

למשל השונים, המחקרים תוצאות את קובעת היא כי חשובה בעיה זוהי למדידתו.
.(1982a, b ,Lee (ראה קשישים וגברים נשים בין הפחד הבדלי

(ראה פשע מפני הפחד במדידת סטנדרטיזציה שאין היא נוספת מחקרית בעיה
שאלות ששאלו והיו פתוחות שאלות ששאלו חוקרים היו למשל, .(1985,1980 /Yin

בהנחה מפשע, פחד על דווקא התמקדו ולא שונים פחדים על שאלו אחרים סגורות.
הבעיות מן כאחת זאת יגדיר הוא גבוהה היא פשע מפני הקשיש של הפחד רמת שאם

הקשישים נשאלו בירושלים, שנערך (1983) מילצנזון של במחקרה לגביו. החמורות
הפחד שרמת נמצא, שלהם. הפחד רמת לגבי ספציפיות שאלות והן כלליות שאלות הן

לגבי הספציפיות לשאלות בהשוואה נמוכה היתה הכלליות השאלות לגבי שהביעו
מסוימות. מעבירות פחדים

להבדלי הסיבות שאחת ייתכן הפחד, למחקר המדדים בחירת היא נוספת בעיה
רמתו, פחד, קיום לגבי במחקרים השונות ולתוצאות ונשים, גברים בין הפער

בממד מפשיעה פחד מודדים שלרוב בעובדה נעוצה  ותוצאותיו כיוונו
משלושת באחד משתמשים לרוב בלבד. אחד מדד או משתנה עלפי הקוגניטיבי

הבאות: השאלות בשלוש המנוסחים המדדים

;1979 ,Hartnagei) בלילה?" בשכונתו ברחוב ביטחון מרגיש אתה כמה "עד א.
,Liska et al. ;1981 ,Skogan £ Maxfield ;1981 ,Ollenburger ;1980 ,Gordon

.(1982 ,Yin ;1982

;1975 , Lebowitz ) בלילה?" בשכונתו מסוימים באזורים ללכת מפחד אתה "האם ב.

,Newman £ Franck ;1976 ,Gerbner £ Gross ;1977 , Clemente £ Kleinman
.(1980 ,Lizott £ Bordua ;1980 ,Braungart et al. ;1982

;1971 ,Block) מסוימות" לעבירות קורבן להיות הסיכון של אומדן "תן ג.
.(1980 ,Lewis £ Maxfield ;1971 ,Furstenberg ;1971 , ConkIin

ברחוב לבד ללכת חשש או "פחד  הראשון הוא המדדים בין ביותר השכיח
"מודאג" אתה "האם כמו ביותר מעורפלים באינדיקטורים משתמשים לעתים בלילה".
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שעברה?" בשנה המצב לעומת ברחוב ולביטחון לאלימות באשר "חושש") (או
אומרן מהווה שזה בטענה זו הגדרתם על מגינים (1977) ciementer s Kleinman

פחד מודדים כך רק שכן פשיעה, לגבי דאגה סתם ולא מפשע אישי פחד של אמיתי
אצל ביותר הרב הפחד את והמעלה העיקרי, הפחד גורם שהוא גופנית מפגיעה
(1975) Lebowitz או ,(1980) Yin כגון אחרים, טוענים לעומתם הקשישים.
בלבד, לבית מחוץ גופנית לתקיפה הפחד מדידת את צימצם זו בשאלה שהשימוש
לבית מחוץ פיזית מתקיפה הפחד ועוד, זאת לפחד. נוספים במדדים צורך ושיש

ואף המקיים לגורם הופכת זו תגובה הבית. מן היציאה צמצום של לתגובה מביא
נוספים. במדדים צורך שיש מכאן גבוהה. פחד רמת מעלה

מאלה שונות תוצאות גילו לפחד נוספים במדדים שימוש שעשו מחקרים
הפחד ובסוג ברמה בשכיחות, ההבדל למשל, כר, אחר. במדד השתמשו כאשר שנתגלו

יותר מפחדות הנשים שאין למשל, נמצא, הצטמצם. קשישים ונשים גברים בין
מתקיפה, ספציפי כפחד נתגלה שפחדו או ,(1980 /Po11ack S Patterson) מהגברים

באשר יותר כללי כחשש התגלה שפחדו ,1982a),אן b ,Lee (ראה מאונס ובעיקר
בארץ, שנעשו במחקרים .(1978 ,Riger el ai.) אחרים לבטחון או לבטחונן
האם לבדוק עלמנת שאלות בסדרת (1983) כץ וכן (1983) מילצנזון השתמשו

ופחד לו, ומחוצה בבית הימצאותו בעת עבירות מפני הנחקר חושש מידה ובאיזו
הקורבנות. של התוצאות מפני

מפחד הסובלים אלה של מאפיינים 3

במשתנים שעסקו השונים המחקרים את לסכם המנסות עבודות הופיעו לאחרונה
פלילית. מקורבנות פחד של "מודל" במעין בפחד הקשורים והחברתיים האישיים
,Yin ;1976 ,Hinderiang) בנושא המידע את להציג כדי נשתמש אלה במודלים

.(1981 /Garofalo ,1985,1981,1980

לצורך אך בזה, זה הקשורים עיקריים תחומים בשלושה עוסקים המודלים
במסגרות מקומם  המפחדים זיהוי (א) אנליטית: מבחינה מזה זה מובחנים הדיון

חברתיים משתנים (ב) והחברתיות. האישיות תכונותיהם חברתיות; ובמערכות
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פסיכולוגיים משתנים (ג) וקורבנות. פשיעה על ידע וסוג רמה התנסות, הכוללים
מקורבנות. פחד של התלוי למשתנה הקשר את והיוצרים הקודמים משני הנובעים

כחוויה וקורבנות מפשע בפחד העוסק במחקר בעיקר נדון זו בסקירה

גישה גם קיימת המפחדים. היחידים ובתכונות עקיפה, או ישירה אישית, ובעובדה

הקיימת כתופעה  חברתיתקולקטיבית עובדה בפחד הרואה  דיון של אחרת

כזה מחקר מבאחרות. יותר מסוימות ובקבוצות ואקולוגיים חברתיים בסקטורים

בפחד, הקשורות הרחבות המבניות החברתיות התכונות חיפוש של לכיוון נוטה
הכנסה, רמת מין, גילי, (מבנה מסוימים באזורים האוכלוסייה מבנה כמו:
לכלי חשיפה הנחקר, באזור הפשיעה רמת וכוי), מיעוטים בני אחוז השכלה,

משתמשים אישית, כחוויה בפחד העוסק במחקר כמו זו, בגישה גם ועוד. התקשורת,

רבמשתני ניתוח של סטטיסטיות ובשיטות רשמיות ובסטטיסטיקות בסקרים

.(1981a, b ,Lee וכן ;1978 , Garofalo S Laub)

תכונות בין לאינטראקציה מסגרת יוצרים שהם בכך דומים הללו המודלים כל
הפסיכולוגיות תכונותיו שילוב בגלל מפחד היחיד לסביבתו. היחיד

סביבתו רקע על הקרובה. בסביבתו נגדו לפשיעה הסיכונים ושל והסוציולוגיות
קורבן. להיות וסיכוניו סיכוייו יקבעו ומקומו

על שנאסף המחקרי החומר את לארגן מאפשרים הללו המושגיים המודלים
קובצו אלה מודלים מפחדים? ומדוע איפה מתי, ממה, מפחד, מי האלה: הנושאים

(ראה מפשיעה פחד עם קשורים שנמצאו המשתנים את וממיין המתאר לתרשים

.(1985,1982,1980 ,Yin ;1979 ,Balkins ;1979 ,Garofalo ;1978 ,Skogan

עמי , 1985 ,Yin (ראה מפשע ופחד סביבתיים סיכונים אישיות, פגיעות :1 לוח
(30

נמוכים גבוהים בסביבה סיכונים פגיעות
ד א גבוהה

ב ג נמוכה
הבאים: המצבים ייתכנו

וסיכונים גבוהה פגיעות בשל גבוהה פחד רמת בעל ביותר, החמור אי, מצב

וכוי) פשיעה, (אזורי גבוהים סביבתיים

נמוכה פגיעותו גם נמוכים. סיכונים בעלת "טובה" בסביבה האדם חי בו בי, מצב
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יחסית. נמוכה, תהיה הפחד רמת וכוי) כלכליים משאבים בעל יחסית, בריא (הוא
בגלל פחד של גבוהה בתחושה זאת בכל חש אך פגיע, כך כל לא האדם בו ג', מצב

מסוכנת. בסביבה מגורים

נמוכים. בסביבתו שהסיכונים למרות גבוהה פגיעותו שכן מפחד הקשיש ד', מצב

האובייקטיבית האישית, הפגיעות משתני את סיכמנו הבא בלוח
מפשיעת. הפחד בנושא המחקרים את נסקור זה לוח סמך על והסובייקטיבית.

ומקורבנות מפשע בפחד הקשורים המשתנים 2: לוח
פסיכולוגיים משתנים חברתיים משתנים את המזהות תכונות

הקשר את היוצרים על ידע רמת הקובעים במסגרות ומיקומם המפחדים
פחד של התלוי למשתנה וקורבנות פשיעה ות חברתי ובמערכות

ואומדן תחושה א. קודם ישיר ניסיון א. דמוגרפיים איפיונים א
והסיכוי הסיכון בקורבנות

י 1גיל
העבירה, סוג שכיחות, קורבנות אירועי מספר
הגנה, יכולת פגיעות, קודמים מיו

ות גופני ותפקודתוצאות וחומריות, האירוע עוצמת גזע/עדה <

זקן) (אשה, חברתי הנזק מבחינת החומריותוצאותיו ו/או הגופני חברתי/כלכלי מעמד
מוחשית חומרה ב.

הפחד ואומדן מקורבנות התאוששות תנועה ויכולת בריאות מצב
ספציפיות מעבירות קודמת (ניירות)

של ואומדן תחושה ג. עקיף ניסיון ב. השכלה
שיקום ריפוי, מחווייתבקורבנות והישרדות חברתיות פעולות חיים: סגנון

הקורבנות על אנשים עם שיחות ניידות יכולת פנוי, זמן כולל
פש(ג וכוי פיזית

יעילות הערכת במניעה,ד. המשטרה התקשורת: כלי השפעת תומכת יחסים רשת קיום
של ובתפיסה בגילוי ואירועים דעות מידע,
על והגנה עבריינים קורבנות שמוסרים ומקומו הדיור סוג ב

בה והיחידים הסביבה, העבריינים סוג על היישוב גודל .1
< ■ ותוצאותיה הקורבנות ג.

י בפרט קשישים ונגד בכלל רבגילית או חד השכונה: מבנה .2
f בשכונה זרים של פרופורציה או

ברשת מעורבות ד.
השכונתית היחסים בשכונה הפשיעה שיעור .3

" וכוי) צעירים (חבורות ה פי ואו ;

ההופכים משתנים למוכרתה. השכונה את מוגן לא או מוגן הדיור: סוג .4
לאדם ן ביטחו אותוומקנה מפחידה או בה" ו כ"ט השכונה של דימויה .5

"רעה" או
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את המדגימה זו היא פלילית מקורבנות הפחד במחקר ביותר המפותחת הגישה

המפחדים, אלה של והפסיכולוגיים החברתיים הפיזיים, האיפיונים בין הקשרים

הבאים: המשתנים מן מושפע הפחד גורם הפחד. תופעת לבין
ים דמוגרפי ים נ איפיו 3.1

הגיל משתנה כי נמצא, המפחדים היחידים את המזהים המשתנים בין גיל;
מצעירים יותר כמפחדים המחקרים בכל נמצאו כקבוצה קשישים כלומר "קשיח", הוא

, Braungart etal . ;1977, Antunes etal . ; 1976 ,Clements £ Kleinman)

הגיל בהשפעת שהתמקדו מחקרים זאת, לעומת .(1981 ,Skogan £ Maxfield ;1980
גילו בין מובהקים קשרים מצאו לא קשישים, אוכלוסיית בקרב רק מפשע הפחד על

,Clarke £ Lewis ;1975 , Lebowitz ;1978 , Baumer) גילה שהוא ולפחד הקשיש של

.(1982 ,Lee £ Courtlander ;1982

~ ,(6960) יותר צעירים קשישים בין (1983) מילצנזון הבחינה בישראל
^ יותר\ רב פחד גילו יותר שהצעירים ומצאה (8570) יותר מבוגרים קשישים לבין

1 r r מן יותר פוחדים הצעירים הקשישים הפחד, מיקום מבחינת הבדל גם קיים כאשר

העלה (1977) Sundeen בחוץ. המתרחשים ושוד גניבות מפני יותר המבוגרים

נם הי הצעירים שהקשישים לעובדה אלה ממצאים ייחס Sundeen דומים. ממצאים

אצל מצאה (1983) מילצנזון אולם לביתם, מחוץ יותר ונמצאים יותר ניידים
הקשישים מן שאלה ייתכן הבית. בתוך גם יותר גבוהה פחד רמת הצעירים הקשישים

מוטרדים הם ולכן מצבם עם והשלמה אפתיה של מסוימת מידה פיתחו המבוגרים

מפחידים. ממצבים פחות

למעשה ומקורבנות מפשע פחד על במחקר ביותר העקביים הממצאים אחד ן: מי
מדווחות גם הן פחד. הרגשת על לדווח נוטות מגברים, תר י_ו שנשים, הוא עבירה

יותר קטן סיכוי יש שלנשים העובדה למרות זאת, פחד, של יותר גבוהה רמה על

;1967 , Ennis ;1969, Biderman et al. ) לפשיעה קורבן ליפול מלגברים
;1975 ,Lebowitz ;1974 ,Erskine ;1976 ,Hinderlang ;1970 ,Braungart et al

;1976 ,Mathieu £ Sundeen ;1975 ,Conklin ;1977 ,Stinchcomb et al
;1978 ,Garofalo £ Laub ;1979 ,Garofalo ;1977 ,Clemente £ Kleinman
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,Lee ;1980 ,Gordon et al. ;1979 ,Dubow et al. ;1978 ,Riger et al
וכן ;1981 ,Ollenburger ;1980 ,Pollack £ Patterson ;1980 ,Yin ; 1982a, b

.(1984 ויחזקאלי, 1983; מילצנזון, ובישראל ;1982 ,Lewish S Clarke באנגליה
ל"פרדוקס דומים מפשיעה פחד מבחינת המינים בין ההבדלים זה, במובן

.יו

הם נמוכים, שלהם והקורבנות הסיכון ששיעורי למרות כלומר, הגיל. לגבי הפחד"

,ciemente s Kieinman (ראה וקורבנות מפשיעה פחד יותר מבטאים זאת בכל
,Hartnagel ;1978 ,Baumer ;1976 ,Lawton et al . ;1975 ,Harris ;1977

;1981 ,Ollenburger ,1981,1980 ,Yin ;1980 ,Pollack 6 Patterson ;1980
.(1981 ,Garofalo

הקהילה כאשר הקהילה. אופי ומשתני מין גיל, בין קשר למצוא גם אפשר

~Jj7_j7^£jj__j7 ?jbuajjp אצל הפחד .רמות גבו^ה,_אזי פשיעה רמת בעלת הטרוגנית,
.(1980 ,Braungart et al.)גבוהות

עצמו, מהפשע יותר אף קשישים לאנשים בעיה כן, אם מהווה, מפשע הפחד
הבדלים העלו שלא מחקרים ישנם זאת, עם קשישות. לגבי במיוחד נכון והדבר

.(1980 ,Lawton s Jaffe (למשל המינים בין מובהקים
שונות עבירות בין להבחין שיש ייתכן זו. לתופעה הסברים מספר ייתכנו

שההבדלים היא אחרת אפשרות שונה. וברמה באופן ונשים גברים מפחדים מהן

המבחינים ותרבותיים פסיכולוגיים מהסברים או המחקר משיטות משוני נובעים
Sundeen ואמנם ונשים. גברים של דיפרנציאלית סוציאליזציה כמו המינים, בין
קשישים ונשים גברים שביטאו הפחד רמות בין מובהקים הבדלים מצא לא (1977)

לגבי כללית חרדה על יותר דיווחו נשים אך והונאות, גניבות ברחוב, שוד מפני
מאונס ובעיקר גופנית, מתקיפה פחד יותר על והלילה, היום במשך האישי בטחונן
שגברים מעניין .(1980 ,Gordon et al. ;1979 ,Groth וכן ;1982 ,Lee (ראה
עצמן. הנשים כמו (גבוהה) רמה באותה להיאנס נשים של הסיכון את העריכו

מגדירים כאשר רק נכונה היא מגברים יותר מפשע מפחדות שנשים ההכללה,
לבד להיות פחד מגברים, יותר מבטאות, נשים כלומר, הפחד. סוג את רבה בחדות

שוב מתקשר זה דבר כללי. באופן מפשע יותר גדול פחד לא אך בחוץ, בלילה
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, Garofalo) ואונס תקיפות מפני בעיקר עצמן על להגן הנשים של חולשתן לתפיסת

;1978 ,Garofalo S Laub ; 1976 , Lawton et al. ;1978 , Baumer ;1979

בין השונה הסוציאליזציה השפעת את גם לראות צריך .(1980 ,Gordon et al.
בסביבתן, מהמתרחש ומודאגות תלויות פסיביות, להיות נשים המעודדת המינים,

. (1980, 1979, Braungart et al. ) גברים מאשר יותר
מקום כגון נוספים מתערבים משתנים של השפעתם את לראות יש זאת, עם

נשואות, בלתי קשישות שנשים מצא (1981) Lee זה. במקום הפשיעה ורמת מגורים
ושהיו כפריים באזורים או קטנות בערים שגרו מאלה יותר מפחדות בערים, הגרות

גדולות ערים ארבע בין השוואתי מחקר ערכו (1980) ועמיתיו Gordon נשואות.
הן כאשר לפשע ומקורבנות מפשע פחד ביטאו מגברים, יותר שנשים, ומצאו בארה"ב

מבחינה מעורבות שכונות אלה היו וכאשר נמוך, מעמד של עוני, בשכונות גרו

גבוה. פשיעה שיעור בעלות אתנית,
להן. שניתן וההסבר באנגליה קורבנות סקרי לגבי התוצאות כאן מעניינות
65 בגיל שהיו אלה מבין *ר2 ש נשים, של במדגם מצאו האנגלי הקורבנות בסקר

מקום בסביבת ברחוב, בלילה לבד ללכת ופחד ביטחון חוסר הרגישו ומעלה
קורבן ליפול סיכוי היה זו גיל בקבוצת .x%2 ל רק שלמעשה בעוד מגוריהן,
היה מפשע שפחד בסקוטלנד שנערך קורבנות בסקר נמצא כמוכן ברחוב. לעבירה

בלילה מיציאה פחד על דיווחו 35* כש הקשישות, הנעיים בקרב בעיקר שכיח
לרחוב.

בשכיחותו העלייה ואת זה, פחד מסבירים (1976 ,Bradley) אחרים חוקרים
המשטרה לכשלון כהצדקה המושמעת פשע", "גל על המשטרתית ברטוריקה ובעוצמתו

פשיעה" ל"גל התקשורת כלי שנותנים ובפרסום הפשיעה שיעורי את להוריד

בנושא. לטפל המשטרה ולכשלון
הפוך באופן משתנה שפחד הטוען (1979) Baikins עלידי ניתן נוסף הסבר

אמנם מקטינים הם יותר, נזהרים גבוהה פחד רמת בעלי כאשר הפשיעה. לשיעורי
או הפחד את מגבירה זו זהירות אך גופנית, מפגיעה וסיכוניהם חשיפתם את

גבוהה. ברמה אותו שומרת

43



לזה זה קשורים שהם וייתכן זה, את זה סותרים אינם הללו ההסברים
בבהירות להגדיר יש ביניהם הקשר את לגלות כדי השני. את האחד ומשלימים

של שהצירוף הוא, שברור מה מדויקים. מדדים לו ולתת "הפחד", מושג את ובחדות
גברים; אצל מאשר יותר וגבוהה שכיחה פחד להרגשת נשים אצל מביא אלה גורמים

אצל פחד להרגשת החשוב, הגורם הם "אובייקטיביים" פשיעה שיעורי שלא גם ברור
נשים. אצל לא ובוודאי הצעירים, הקשישים

נושא היוו בקורבנות שונות תופעות לגבי האתניים ההבדלים אתני; מוצא
להעלות מקום יש אולם למחקרנו, ישירות רלוונטי אינו זה נושא בארה"ב. למחקר

זו. בסוגיה הכללית בסקירה זה היבט

הביעו בארה"ב אחרות מיעוטים וקבוצות שחורים כי נמצא, המחקרים במרבית
גבוהה, פשיעה רמת עם מזוהה מיעוטים של ושאוכלוסיית הלבנים, מאשר פחד יותר

באזורי גרים שהם כמובן, לזכור, גם יש .(1981 ,Merry) צעירים של בעיקר
da ;(1980 ,Yin ;1977 ,ciemente $ Kleinman ;1975 ,Harris מובהקים פשיעה

השחורים. באזורי יותר מפחדים וקשישים) (צעירים לבנים
לקבוצה השתייכות או גזע בין מובהקים הבדלים מצאו לא אחרים חוקרים
אחדים חוקרים .(1980 ,Lawton s Jaffe) פלילית מקורבנות הפחד לבין אתנית

בסביבתם, רכוש נגד פשיעה בשיעורי קשורה לבנים אצל הפחד שרמת מצאו
אחרת אתנית מקבוצה אדם תוקף שחור) (לרוב העבריין שבהם הפשיעה ובשיעורי

הפשיעה, של התוךגזעי מהאופי יותר מושפעים שחורים לבן). הוא הקורבן (לרוב
,Liska et ai.) אתנית קבוצה לאותה והקורבנות העבריינים מהשתייכות כלומר
גבוהות פחד שרמות (1984) ויחזקאלי (1983) מילצנזון מצאו בישראל .(1982

שבמדגם הערבי המיעוט בני ועלידי "מזרחי" ממוצא קשישים עלידי הובעו יותר
קבוצות בין שההבדלים להניח סביר בבית. קורבנות מפני בעיקר וזאת שלה,

השכלה הכנסה, (של מעמדיים להבדלים יותר קשורים ובישראל בארה"ב אתניות
מסוימת. אתנית לקבוצה ההשתייכות לעצם מאשר מגורים), ומקום

נמוכה הכנסה בעלי שהקשישים נמצא, המחקרים במרבית חברתיכלכלי: מעמד
,ciemente s Kleinman) גבוהה הכנסה בעלי מקשישים פשע מפני פחד יותר מביעים

44



ויחזקאלי, ;1983 מילצנזון, ובארץ ; 1975 , Lebowitz ;1978 ,Baumer ;1977

ורבים פשיעה", ב"אזורי גרים גם הם יותר תכופות שלעתים לזכור, יש אך .(1984
מיעוטים. לאוכלוסיות שייכים מהם

סטטיסטיים הבדלים העדר על מדווחים (1980) Lawton s Jaffe זאת, לעומת
מקורבנות. לפחד חברתי מעמד שבין בקשר מובהקים

למשל, שונות, עבירות לגבי שונות פחד רמות כאן גם שייתכנו לזכור יש

השכבות של החיים נסיבות נמוכות. כלכליות ברמות רכוש מאובדן יותר רב פחד

מיגון, אמצעי לרכישת משאבים וחוסר פשע באזורי מגורים כגון הנמוכות,
או יותר מפחידות שונות חיים סביבות יוצרים אלה כל הפחד. רמת על ישפיעו

בין הפער נמוך חברתיכלכלי מעמד בני שבקרב מצאה (1983) מילצנזון פחות.
גדול והוא לבית, מחוץ קורבנות מפני הפחד לבין בבית קורבנות מפני הפחד
מתונה ירידה קיימת שם יותר, גבוה חברתיכלכלי מעמד בני אצל מאשר יותר
שרמת שככל גם מראה שונות ניתוח והחוץ. הבית בין הפחד ברמות במעבר יותר

הפחד רמת נשמרת אך הכללית הפחד רמת יורדת יותר, גבוהות וההשכלה ההכנסה
נמוכה עדיין היא כי אם בבית, הימצאות בעת פשיעה מפני יחסית הגבוהה

רבה ביטחון מהרגשת נובע זה שדבר ייתכן יותר. הנמוך המעמד לבני בהשוואה
מיגון. באמצעי לנקוט היכולת בגלל יותר

יותר מפחדים בריאותם ממצב שבעירצון שאינם שאלה נמצא בריאות; מצב

Sundeen . (1979 ,Braungart et al. ) כטוב בריאותם מצב את המעריכים מאלה

ייתכן ברחוב. שוד מפני יותר רב פחד עם קשורה ירודה בריאות שרמת מצא (1977)
בו פגיעה מפני עצמן על להגן הקשיש של יותר המוגבלת יכולתו עם קשור שהדבר

ברחוב.

יותר רב פחד עם מסוימת במידה קשורה נמצאה נמוכה השכלה השכלה;

;1977 , ciemente 6 Kleinman) חלש הוא זה קשר כי אם ומפשיעה, מקורבנות
בארץ וכן ;1983 ,Lee ;1981 ,Ollenburger ;1978 ,Baumer ;1977 ,Sundeen
נמצא, להשכלה הכנסה בין הדברים מטבע הקיים הקשר למרות .(1984 יחזקאלי,
(מילצנזון, פשע מפני פחד לרמת ההכנסה מרמת עדיף מנבא משמשת ההשכלה שרמת
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ובגיוס המציאות בהבנת המסייע משאב היא גבוהה שהשכלה להניח אפשר .(1983

שונים. במצבים יעילה התמודדות לצורך כלכליים) (לאודווקא אחרים משאבים
בעיקר גבוהות, פחד רמות מצאו אחדים שחוקרים לציין יש זאת, עם יחד

, Baumer ;1977 , ciemente s Kleinman) גבוהה השכלה בעלי בקרב גם מפריצות,
.(1978

ים אקולוגי נים י מאפי 3.2

בפשיעה הקשורים הסביבה בגורמי עוסקת בקרימינולוגיה המצבית התיאוריה
ופיזור העבירה, ביצוע מקום, גורמי הכוללת מצבית תיאוריה ובקורבנות.

הקורבנות, של החיים בסגנון ועוסקת הויקטימולוגיה לתחום גם נכנסה הקורבנות
הקורבנות תפוצת את הקובעים המיידית הסביבה של והחברתי הפיזי במבנה
את לבחור כדי אלה תכונות המנצלים העבריינים בשיקולי וכן ואופייה,

הם ההתנהגות והן הסביבה שהן אומר הווה העבירות. ביצוע על ולהקל קורבנותיהם
למשתנה מתייחסים אנו זו בעבודה מפשיעת. הפחד להסברת הכרחיים גורמים
"סמנים" או תנאים יש זו בסביבה הקשיש. גר בה הסביבה מבחינת האקולוגי

שהחשובים משנה, למשתני מתחלק זה במשתנה הדיון פשע. עם כלל בדרך הקשורים
גורם מהווה הללו המשתנים מן אחד כל הדיור. וסוג המגורים סביבת הינם ביניהם
העלייה ועל מפשיעת הפחד על המשפיעים האחרים הגורמים לבין בינו ומתווך תורם

הפחד. ברמת

בעיקרה עירונית בעיה הינו מפשיעת שפחד הוא השכיח הטיעון היישוב; גודל
;1978 ,Baumer ;1977 ,Ciemente S Kleinman ;1976 , Conklin ;1974 ,Erskine)
לגלות יותר נוטים גדולות בערים המתגוררים קשישים .(1980 , Lawton s Jaffe
;1975 ,Lebowitz) ערים בפרברי או כפריים באזורים המתגוררים אלה מאשר פחד
הפשיעה שיעורי , /jrifj .(1981 ,Ollenburger ;1977 ,ciemente £ Kleinman

,Erskine) בקטנות מאשר יותר גדולות בערים גבוהים והם העיר גודל לפי משתנים
.(1980 , Lawton S Jaffe ; Dubow etal . ;1978 , Baumer '1974

; גבוהים הפשיעה ששיעורי לכך סיבות מספר מונה הקרימינולוגיה הספרות
מפשיעה פחד על וגודלו המגורים מקום השפעת של הבעיה זאת, עם בערים. יותר
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סמנים לבין מפשע פחד בין שהקשר מפני בעיקר נפתרה, לא קשישים אצל

קשר הינו קורבנות, של קודמת והתנסות לקורבנות, הסיכון של (אינדיקטורים)
.(1981 ,Garofalo ;1980 ,Yin ; 1979 , Balkins) מסובך

גבוה סיכון בעלי שהם אנשים שאותם הכרחי זה שאין כך על כבר עמדנו

נמוך פחד לפיכך, יותר. מפוחדים יהיו בעבר, בכך שהתנסו כאלה או לקורבנות,
נמוכים וקורבנות פשע שיעורי של ישירה תוצאה אינו כפריים באזורים מפשיעה

אומדים כפריים, אזורים תושבי שקשישים, המראים מחקרים גם יש אלה. באזורים
לא מחקרים בכמה ואמנם מהסביר. יותר כגבוהים קורבנותם סיכויי את זאת בכל

; 1982a, b ,Lee ;1971 , Boggs) היישוב וגודל הפחד רמת בין קשר כל נמצא
מצורת נובעת אלה עקביות בלתי לתוצאות הסיבות שאחת ייתכן .(1980 , Braungart
ערים בין הבחנה סמך על המדידה כל כמעט נערכה למעשה היישוב. גודל של המדידה

עירוני. אזור לבין כפרי אזור בין הבחנה סמך על ופחות לגדולות, קטנות
התנסו מעטים קשישים כי שאם מצא, (1982a, b) Lee של משווה אקולוגי מחקר

כי אם בלילה, לבד ללכת פחדו רבים זאת בכל כפרי, באזור לפשיעה בקורבנות
פחדו הקטנות בערים הקשישים בערים; הקשישים של מזה בהרבה פחות היה שיעורם

הכפרי. האזור תושבי מאשר יותר אך הגדולות, הערים תושבי מהקשישים פחות
מתפיסה, נובעת בכפר יותר הנמוכה הפחד שהרגשת הוא לכך הניתן ההסבר

בעיר מאשר יותר בכפר הקשיש על מגינה  השכונה  המיידית שהסביבה
,Lee) מסוכנת אינה שסביבתם יודעים שהם מפני או , (1981, Oilenburger)

בהשוואה האוכלוסייה מבחינת יותר הטרוגנית היא הגדולה העיר כמוכן .(1982a
הרגשת את וממעיטה יותר רבה העיר של האנונימיות ולכפרים. קטנות לערים
הם בערים הפשיעה שיעורי וכמובן, עזרה. לקבל ביכולת האמון ואת השייכות
עובדה הקשישים; מרוכזים בהם באזורים דווקא קרובות ולעתים יותר גבוהים

חשוב. פחד גורם המהווה

המושגים בהגדרת זהות קיימת תמיד לא המגורים: ואזור השכונה מבנה

כולל מגורים שאזור נראה לעתים השונים. במחקרים מגורים" ו"אזור "שכונה"
המונחים בין דמיון קיים שעלפירוב לומר ניתן זאת בכל שכונות. כמה

47



גיל מבחינת הטרוגניותת שהן בשכונות הגרים קשישים כי ראינו והשטחים.
כאשר מאידך, הומוגניות. שכונות דיירי מאשר יותר גבוהה פחד רמת על דיווחו

הומוגניות שכונות דיירי גם הקרובה, המגורים לסביבת מחוץ שהם במקומות מדובר
למשל, (ראה, מקורבנות פחד בגלל בהם מלבקר המנעותם על דיווחו

בסביבה לגור מפחדים הקשישים כל שלא מאחר .(1976 ,Sundeen £ Mathieu
תנועה יכולת ובעל בריא שהינו מי (1974,1972) Gubrium לדעת הרי הטרוגנית

תושביה. של ומוצא גיל מבחינת הטרוגנית שהיא לסביבה דווקא היטב להסתגל עשוי
ככל המגורים; במקום האוכלוסייה אופי חשיבות על מצביע הוא גם מאידך, אך

למשתנים גם להתייחס יש יותר. קטן הפחד  וקשישה חדגילית יותר שהיא
הדמוגרפי ואופייה השכונה מבנה כגון לכן קודם הוזכרו חלקם אשר מתווכים,

גם מתייחסים אם דייריה. בקרב הפחד ורמת בשכונה הפשיעה רמת והאתני,
הטרוגניות בשכונות יותר גבוהים מקורבנות הפחד ששיעורי הרי אחרים למשתנים

,Bishop £ Klecka ;1978 ,Baumer (ראה הנמוך המעמד מן תושבים גרים בהם

מאורגנות ואינן הומוגניות שאינן בשכונות וכן ,(1978 , Jaycox '1978

;1975 , Conklin ;1971 ,Boggs) התושבים של האתני המוצא מבחינת ומעורבות
,Gubrium ;1981 ,Merry ;1980 , Lawton S Jaffe ;1976 ,Sundeen S Mathieu

.(1984

80 בני (n=598) גימלאים בסקר חשובים. מחקרים שני לציין יש זה בהקשר

הם ואם ובטוחה שקטה היא שלהם השכונה האם הזקנים נשאלו בארץ, שנערך ומעלה,
מפחדים והם שקטה לא שהשכונה ענו 4* ורק בחיוב, ענו 80^ בה. לגור מפחדים
רוצים היו ושהם בשכונתם לגור נעים שלא השיבו נוספים #4 לבד. בה לטייל

ושכנים חברים בשכונה יש ($55; (כ האנשים שלרוב לציין יש השכונה. את לעזוב
להסביר כדי אולי בו שהיה השכונה של הפלילי האופי על מידע לנו אין טובים.

.(1985 (ברגמן, בשכונה הביטחון הרגשת את

בקרב הפחד תחושת עם החברתי האקולוגי המצב את לקשור מנסה אחד מחקר

שכונות בשתי יהודים קשישים עם ראיונות ערך (1983) גינצבורג הקשישים.
בוסטון; בעיר יהודית בשכונה 1972 ב (א) ואתנית: גזעית מבחינה מעורבות
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דמיון קווי היו השכונות לשתי לונדון. בעיר יהודית בשכונה 1978 ב (ב)
הן החמישים שנות סוף מאז אך הבינוני המעמד של שכונות בעבר היו הן רבים.
של היא האוכלוסייה מרבית כיום ובשתיהן פועלים, של מגורים לאזורי הפכו
גימלאים חלקם ומעלה, 60 מגיל קשישים, רובם הם היהודים התושבים שחורים.
מידרדרות שכונות של מוניטין גם השכונות לשתי כחול. צווארון עובדי והיתר
הפחד ביטויי זה, דימיון למרות גבוהים. פשיעה שיעורי עלידי המאופיינות
מלצאת נמנעו היהודים בבוסטון בשכונה השכונות. בשתי שונים היו וההתנהגות

החיים ומנע. הגנה אמצעי של רחב במיגוון ונקטו בביתם, התבצרו לרחוב,
אמנם בלונדון בשכונה משותקים. כמעט היו השכונה של והחברתיים הכלכליים

יצאו הם חייהם. אורח על השפיע שזה היה ניכר לא זאת בכל אבל פחד, על דיברו
החיים מיגון. באמצעי פחות והשתמשו חברתית, בפעילות המשכיו לרחוב,

נמשכו. השכונה של והעסקיים החברתיים

בשתי היהודיים הקשישים של בהתנהגותם ההבדל את מסביר גינצבורג

מאשר בבוסטון יותר גבוהים הקורבנות שיעורי ראשית, גורמים: בשלושה השכונות
קשור השני הגורם השכונות. בשתי גבוהים היו הפשיעה שיעורי כי אם באנגליה,
גדלה בבוסטון בשכונה השחורה האוכלוסייה הקבוצות. שתי של המרחבית בתפרוסת

מסוימים באזורים התרכזה וכן בלונדון, בשכונה מאשר יותר רבה במהירות
האוכלוסייה בהרכב הפתאומי השינוי נפרדת. אקולוגיתחברתית כיחידה בשכונה
גם חוסלה וכך השכונה, מן היגר היה שיכול מי היהודית. האוכלוסייה את זעזע
השלישי הגורם היהודים. העסקים רשת וגם היהודיים, והמוסדות הארגונים רשת

לא או סירבו הם מקהילה. חלק בשכונה ראו בלונדון היהודים לקהילה. היחס הוא
מלהסתובב פחדו לא גם ולכן יהודית" "שכונה בשכונה ראו ועדיין לעזוב, יכלו

בבוסטון, בשכונה היהודית האוכלוסייה יתר וכל הקשישים עבור ברחובותיה.
זר מוכר, לבלתי פתאומית, הפך, שנשאר ומה מלהתקיים, חדלה היהודית הקהילה

ותר. י מפחיד גם ולכן

בבוסטון היהודית והאוכלוסייה שהקשישים קרה איך מפרט אינו גינצבורג
רשת את לקיים המשיכו בלונדון אלה בעוד חברתית, יחסים רשת על שמרו לא

יחסים רשת קיום בין הקשר והציבוריים. הביןאישיים החברתיים, היחסים
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על (1987) קיבורקיאן של במחקרה עולה מפשיעת פחד להפחתת שכונתית ופעילות
יחסים רשת להם שאין שטענו אלה כל כמעט ירושלים. במזרח הארמנים הקשישים
אלה מפשיעה. פחדו  חברתית בפעילות מעורבים שאינם ושצינו תומכת, חברתית

שלילית. טריטוריאלית הרגשה להם שיש ציינו גם

מעמד של שכונות הפחד. רמת על משפיע השכונה של הכלכלי החברתי הסטטוס
והשירותים רעוע הבתים מבנה מיעוטים, ובני צעירים ריבוי בהן שיש נמוך,

פשיעה ברמת הקשורה גבוהה, פחד ברמת כלל בדרך מאופיינות יהיו יעילים, אינם
(1981) Maxfieid ,s skogan וכוי. אלימות ונדליזם, סמים, של ובתופעות גבוהה

, Ciemente <s Kleinman ;1974, Erskine (ראה . "incivility" בשם זה מצב מכנים
, Liska etal . ;1980 , Braungart etal . ;1978 Garofalo 61 Laub ;1977

(וגם קשישים מיעוטים, נשים, כאלה בשכונות .(1984 יחזקאלי, ובישראל, 1982;

יותר. מפחדים צעירים)

יש, לאנשים כי מגלים שונים מחקרים מגורים: באזורי הפשיעה שיעורי
ורמת מגוריהם, באזור הפשע של היחסי השיעור לגבי מדויקת תפיסה כלל, בדרך

המתגוררים קשישים הזו. התפיסה את הולמת וקורבנות פשע מפני שלהם הפחד
באזורים שגרים מאלה פחד תחושת יותר ביטאו גבוהה, פשיעה רמת בעלי באזורים
;1978 , Jaycox ;1976, Conklin ;1971 , Furstenberg ) נמוכה פשיעה רמת בעלי

;1982 ,Liska et al. ;1981 , Skogan G. Maxfieid ;1979 ,Garofalo
איננה שהבעיה לציין חשוב .(1984 יחזקאלי, בישראל, ;1983 ,Johnson s Ryder

של השלילי והדימוי המוניטין אלא בשכונה, גבוהים פשיעה שיעורי קיום עצם רק

הפחד לרמת קשורים שנמצאו גורמים הם בשכונה הזרים אחוז וגם השכונה
.(1981 ,Merry ;1978 ,Garofalo S Laub)

המוגן" "המקום של תיאוריה המוגן" "החלל בספרו מפתח (1973) Newman

בין הקשר לפיו, המיידית. סביבתם על הגנה דרך עצמם על מגינים אנשים שעיקרה:
 הטריטוריאליות מישור (1) מישורים: בשלושה הוא הפיזית הסביבה לבין פשיעה
אלה מעין שפעולות כמובן אזורם. על להגן עושים שאנשים הפעולות סךכל כלומר

בית ואפילו (שכונה, המקום דיירי של משותפת והתארגנות אישי מאמץ דורשות
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של הטבעי הפיזי מהמצב הנובעים הטבעית ההשגחה או הפיקוח (2) מגורים);
לציין חשוב ולעבריינים. לקורבנות לתושבים, שיש הסביבה דימוי (3) המקום;

מוגנת, כבלתי נתפסת היא האם השכונה, לגבי לעבריינים שיש הדימוי את

שעולה מה זה בהקשר הפשע שכיחות את להפחית כדי וכוי. מאורגנת בלתי מפוחדת,
הסביבה. על פורמלי בלתי חברתי פיקוח יצירת של הרעיון הוא

באורח להפחית עשוי הפיזית בסביבה ששינוי לכך הוכחה עדיין אין
רמת את להפחית ויכול עשוי זה ששינוי הוכח מאידך, הפשיעה. רמת את משמעותי
מכנים שהחוקרים במה קשור וזה ייתכן .(.1984 ,Taylor et ai ) מפשיעה הפחד

Lawton .(1964 ,Neugarten (ראה הסביבה" על השליטה או הפיקוח "הרגשת

פיקוח לאיקיום קשור מפשיעה פחד של גבוה ששיעור טוענים (1971) ועמיתיו
.(mastery of the environment) השכונה של הפנימית השליטה ולהעדר חיצוני

מעמד גיל, מבחינת האוכלוסייה של שהומוגניות כאמור, נמצא, הדיור; סוג
בקרב המתגוררים שקשישים לשער כן אם ניתן נמוכה. פחד ברמת קשורה ומוצא
הגרים אלה מאשר פחד יותר יחושו הטרוגניים) (מגורים שונות גיל קבוצות

,Sundeen et ai. ; 1974, 1972 ,Gubrium) חדגיליים או הומוגניים במגורים
ייתכן .(1982 ,Clarke S Lewis באנגליה, וכן ;1980 ,Lawton S Jaffe ;1976
נמצא החדגילי הדיור רבים שבמקרים בכך גם מוסברת יותר הקטנה הפחד שהרגשת

המוגן הארמני שבאזור (1987) קבורקיאן מצאה בישראל מוגן. דיור של במסגרות
האוכלוסייה של מזו בהרבה נמוכה הפחד רמת קשישים, רק גרים בו בחומה
בו פתוח, מגורים באזור המתגוררת אך בתכונותיה לרעותה הדומה הארמנית

שונה. וממעמד ממוצא רבים אנשים גם נמצאים
היו הפחד ועוצמת שכיחות כי ,(1976) ועמיתיו Lawton מצאו זאת לעומת
ייתכן הגיל. מבחינת הומוגניים בבתים המתגוררים קשישים בקרב יותר גבוהים

בה בסביבה אלא עצמם השיכונים של הדמוגרפי בהרכב לא זה הבדל להסביר שאפשר

רוב בקרב מפשע כללי פחד יש גבוהים, הפשיעה אחוזי בהם באזורים שוכנים; הם

פגיעותם, את מגבירה רק גילית מבחינה והומוגניות המבוגרת, האוכלוסייה
כדוגמה הקרובה. בסביבתו הפוטנציאלי הקורבן זיהוי את העבריין על ומקילה
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לפריצות קורבן הם גם שנופלים אבות בתי שמצא מחקרנו את להביא אפשר

פעמים. 13 עד  באחדים ונשנות, חוזרות ולתקיפות
עצמו, המגורים לסוג קשר שבלי זאת, מאשרים אמנם והממצאים לשער, אפשר

אחרים עם או משפחתם בני עם הגרים אלה מאשר יותר מפחדים לבד הגרים אלה
. (1977, Klienman £ Clemente וכן ;1976 , Lawton et al. ;1980 ,Lewis)

את גם אלא עצמו, הפחד את רק לא בדקה (1983) מילצנזון מגורים. קומת
שלקומת מצאה היא הקשיש. דר בה המגורים קומת של המשתנה את יכן הפחד רמות
מצאה מילצנזון בבית. ההימצאות בעת הפחד רמות על מובהקת השפעה יש המגורים
הראשונה הקומה דיירי שנייה. בקומה שגרו אלה דווקא היו יותר שפחדו שאלה

קירבתם בגלל מסוים ביטחון חשו ולחדירה, לפריצה יותר נגישים היותם למרות
במדרגות לרדת יותר קשה לקשישים שכן החוצה, להימלט יצטרכו בו למקרה לרחוב

הקרקע). (קומת הראשונה מהקומה להימלט יותר וקל יותר, גבוהה מקומה
ובסביבתם המפחדים האנשים בתכונות הקשורים הפחד משתני את סקרנו

האמיתיים השיעורים את יודעים אינם המפחדים אם שגם כך על עמדנו המיידית.
תחושת רקע על האישית פגיעותם והערכת האובייקטיבית פגיעותם הרי פשיעה, של

גבוהות רמות לקיים כדי מספיקים "גרוע", כמקום השכונה של והמוניטין הסיכון
זה. בשלב הממצאים את מסכם 3 לוח פחד. של

סביבתיים וסיכונים אישיות פגיעות הפחד: רמות משתני סיכום :3 לירי

פחד רמות
נמוכה פחד רמת גבוהה פחד רמת

צעירים קשישים
גברים נשים

תקינה בריאות רמת לקויה בריאות אישית פגיעות
יחסית גבוהה השכלה נמוכה השכלה

גבוה או ביניים מעמד מעמד או מיעוט קבוצת .מוצא: WAלבנים נמוך ft>u ^
וגבוה בינוני מעמד אזורי ומדולדלת ענייה סביבה
מיעוטים של נמור שיעור נמוך מעמד בני של גבוה שיעור

בינוני מעמד אזורי מיעוטים ושל
ובכפרים מוכריםבפרברים שכנים עירוני אזור סביבתיים סיכונים
נמוכים פשיעה שיעורי פשיעה שיעורי בעלי אזורים

הומוגניתגבוהים אוכלוסייה עם אזורים
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פשיעה על הידע רמת את הקובעים חברתיים משתנים .4
עם יחד והמסבירים, המפחדים זהות על העומדים משתנים של שורה קיימת

ללא גם וקורבנות, פשע על שידע להניח אפשר מפחדים. אנשים מדוע סביבה גורמי
רמת את להגביר עשויים בקורבנות, אישי ניסיון וללא וסביבתי אישי סיכון

של צפויה תגובה בקורבנות, קודם ישיר ניסיון כוללים אלה משתנים הפחד.
רשתות של וקיום התקשורת, לכלי והקשבה אנשים עם שיחות סכנה, בעת שכנים
למשתנים בנוגע המחקרים ממצאי את נסקור להלן ומשפחתיות. שכונתיות תמיכה

אלה.

בקורבנות קודם ישיר ניסיון

לרמה ואפילו לפחד תגרום בקורבנות קודמת שהתנסות הניחו, שונים חוקרים

, Lawton ; 1981, Garofalo ;1978, Baumer) נוספת קורבנות מפני פחד של גבוהה
המשתנים שבין לקשר באשר עקביות מראים אינם השונים המחקרים אולם ,(1981

בלבד, הקצר בטווח לעלות עשויות הפחד שרמת מראים מחקרים שמספר בעוד הללו.
לאורך פחד מעלה קשישים, לגבי בעיקר בקורבנות, אישי שניסיון אחרים מראים
.(1983 ,Lee ;1982 ,Norton £ Courtlander ;1980 ,Lawton S Jaffe) זמן

שנפלו אנשים בהם מחקרים על מוסרים (1980) Yin וכן (1981) Garofalo
גם (וראה נוספת ומקורבנות מפשע ופחד דאגה הביעו לא לפשע, אישי קורבן

;1969 , Biderman et al. ;1980 ,Yin אצל Klecka £ Bishop ;1971 ,Conklin
.(1983 יחזקאלי, ובארץ, ;1981, Reiss ;1981, Ollenburger ;1979, Lotz

כוח בעל משתנה מהווה בקורבנות אישית התנסות כי אחדים חוקרים מצאו לעומתם,

;1974 ,Fowler £ Manione ;1969 ,Biderman (ראה מפשע פחד לגבי חזק ניבוי
.( 1979 , Braungart

לחרדה מתפשט מסוימת, בעבירה בקורבנות התנסות לאחר הפחד, כמוכן
קורבנות כי מצא (1977) Sundeen למשל, כך, יותר. רבים ממצבים ופחד כללית
גניבה מפני מפחדים הם מבולבלות. תחושות עם הקשישים מן חלק משאירה קודמת
אינו עצמו שהמקום חשים גם הם בעבר. לכך קורבן נפלו שלא קשישים מאשר יותר
במשך חשים לבית התפרצויות לעבירות שקורבנות הוא שמפתיע מה בערבים. בטוח
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יתרה אלה. לעבירות קורבנות היו שלא אלה מאשר יותר גבוהה ביטחון תחושת היום
הרי מאחרים, פחד יותר על דיווחו לגניבות קורבן שנפלו אלה בעוד מזה,

לעבירה קורבן נפלו שלא מאלה יותר גבוה פחד על דיווחו לא שוד שקורבנות
מההבדלים כתוצאה בעיקר להסבר ניתנת השונים שבממצאים העקביות אי זאת.

של השונים ובסוגים שנחקרה האוכלוסייה בסוג הדגימה, ובשיטות המחקר בשיטות
של הקורבנות ניסיון את בדקו לדוגמה, ,(1980) Lawton s Jaffe שנשאלו. שאלות
או נשדדת האחרונות השנים שלוש במשך "האם בלבד: אחת שאלה באמצעות הנחקרים
אחרות. עבירות של ארוכה שורה מדדה (1981) oilenburger ש בעוד הותקפה?"

ועד מידתו, ואת לקורבן שנגרם הנזק סוג את בדקו לא שכלל מחקרים היו כמוכן
שעבר. החוויה מן הקורבן התאושש כמה

ייצור הקשיש הרי חמור, נזק גרמה לא בקורבנות ההתנסות שאם להניח אפשר

מפשע הפחד יצטמצם מכך וכתוצאה קורבן, נפל לו הפשע אופי של מציאותית הערכה
מהתנסות מהירה שהתאוששות להניח אפשר כמוכן אחרים. מפשעים גם ואולי זה,

בתוצאות ההבדל פשע. מפני הפחד את לצמצם כדי גם בה יש קודמת בקורבנות
רכוש עבירות בין הפרדה היתה שלא העובדה מן לנבוע יכול המחקרים של השונות
קורבן שנפלו שאנשים נמצא כזה, מיון נערך בהם במחקרים הגוף. נגד ועבירות
התנסו שלא מאלה יותר גבוהות פחד רמות גילו שוד) (כגון הגוף נגד לעבירות

.(1980 ,Yin) כאלה בעבירות
סכנה בעת שכנים של הצפויה תגובתם

רשת של קיום אי או וקיום בדידות, הרגשת בין הקשר את גילו מחקרים
Sundeen .(1980 ,silberman ;1980 ,Yin) פחד הרגשת לבין חברתיים, קשרים

מלווה עליהם, לסמוך יכול שהוא מרגיש שהאדם שכנים זמינות כי מצא (1977)
גבוהות רמות גילו שקשישים היא אף מצאה (1983) מילצנזון נמוכה. פחד ברמת

סכנה. בשעת להם יעזרו לא ששכניהם סברו כאשר פחד של יותר
זו תופעה אישית. התנסות של תוצאה שאיננו מקורבנות פחד גם ייתכן
הבאים: הסוגים את כולל קורבנות עם העקיף המגע עקיפה". "קורבנות נקראת

מביאה אינה בקורבנות ישירה שהתנסות ראינו הנושא. על אנשים עם שיחות
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המוכרים אנשים של עקיפה קורבנות לעתים וקורבנות. מפשיעה לפחד בהכרח

לקשיש, מוכרים שאינם אחרים אנשים של קורבנות על ידיעה אפילו או לקשיש,

, Jaycox למשל, (ראה, וקורבנות פשיעה מפני פחד יצירת של בכיוון משפיעות
.(1983 יחזקאלי, ובארץ, 1983 , Finley ;198O ,Yin ;1978

שאירע במה רגשית אותם ולערב נסיונם, על אחרים לשאול נוטים קורבנות
ות נ ו הנסי כי נמצא בו ,Bishop <s Klecka של מחקר על מוסר (1980) Yin להם.

יותר חזק מנבא מהווים שיחות, באמצעות אליו ושהועברו הקשיש, של חבריו שחוו
לקשיש מוכרים אלה אנשים כאשר בעצמו. שלו ניסיונו מאשר הקשיש שיחוש הפחד של

על מידע מאשר יותר מפחידים לפשיעה קורבנות על סיפוריהם אזי מגוריו, מאזור
;1978 ,Skogan ;1978 , Baumer גם (ראה לגביו אלמוניים שהם אנשים

.(1983 יחזקאלי, ובארץ, ;1980 ,Braungart et al.
נמוכה פשיעה רמת על העובדה לגבי המחקרים בין הסתירה גם תיתכן מכאן

שבשכונות כר על אחרים במחקרים הדיווח לבין הומוגניים במגורים דיירים בקרב
מועברים פשיעה על סיפורים כי ייתכן פשיעה. מקרי פחות יש הומוגניות מגורים

מוגנים. הם כאשר אפילו הומוגניים במגורים יותר טוב ונקלטים
עלידי גם להבין ניתן לפחד, המביאה העקיפה, הקורבנות את אמפטיה.
והפחד הניסיון חוויית לידי המביאים אחרים, עם (אמפטיה) הזדהות תהליכי

הרי קטן, הוא באוכלוסייה הקורבנות אחוז אם שגם מכאן, בעקבותיו. מביא שהוא
לתופעה לקרוא ניתן אחרים. לרבים והחוויה המידע את מעביר אחד של שסיפורו
מוסרים (1981) Skogan s Maxfield .(1978 ,Baumer) המים" אדוות "תופעת זו
במדגם 1c^ שרק בעוד פריצה של קורבן הכירו מהנחקרים $57; ש צעירים על בסקר

, שככל גם מצאו אלה חוקרים למחקר. שקדמה בשנה לפריצה קורבנות בעצם היו
שהפחד או יותר, יפחד שהוא לשער ניתן כן יותר טוב הקורבן את הכיר שהמפחד

בין מגורים מקום או מין גיל, של זהויות שיהיו ככל יותר גדול יהיה
קורבנות. נפלו שטרם המפחדים לבין הקורבנות

מועדוני שבדקה ,(1983) יחזקאלי של מחקרה את גם כאן להזכיר ראוי
ושיחות שדיבורים מצאה היא בהם. החברים של הפחד רמת לגבי בירושלים קשישים
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מעמד של שכונה של במועדון הפחד רמת את העלו וקורבנות פשיעה אירועי על

הבינוני המעמד של המועדון חברי של הפחד רמת אך בינוני. מעמד של וזה נמוך
בדקנו במחקרנו אנו גם התקשורת. לכלי יותר הרבה מחשיפותם גם הושפעה

פורמליים בלתי ודיונים שיחות לאור שם הפחד רמת את לבדוק עלמנת מועדונים
עיל תהליך כר כל איננו אלה במועדונים שקורה שמה ייתכן פשיעה. אירועי על
המועדון. חברי בקרב קיים שכבר לפחד עקיף חיזוק של אלא עקיפה קורבנות

התקשורת כלי השפעת

ידע מקור התקשורת כלי מהווים באוכלוסייה האנשים רוב שלגבי העובדה
בספק. מוטלת אינה הפשיעה נושא על עיקרי ומידע

הפחד דרגת על השפעה בעל כגורם התקשורת כלי הוצגו מסוימים במחקרים
מוגזמת תמונה נותנים הטלוויזיה, ובעיקר התקשורת, כלי הקשישים. בקרב מפשע

עולם תפיסת מפתחת התקשורת אלימות. של אירועים מדגישים הם שכן הפשיעה, לגבי
; 1980 ,Yin ;1976 ,Gerbner et ai.) מפשיעת הפחד לעליית המביא דבר אלים,

.(1981 ,Lawton

מפשיעת פחד לבין התקשורת באמצעי שימוש בין קשר הראו לא אחרים מחקרים
בין קשר שאין מצאו (1981) skogan S Maxfield .(1979 , Dobb £ McDonald)

בשכונות אפילו מפשיעה, פחד לבין הטלוויזיה, בעיקר התקשורת, באמצעי השימוש
אנשים בו מחקר על מוסר (1985) Yin כן, על יתר גבוהים. פשיעה שיעורי בעלות

לכך, ההסבר שצפו. מאלה יותר גבוהות פחד רמות הראו בטלוויזיה צפו שלא

שהחוקרים כפי תמים כה אינו שהציבור הוא , (1982) Warr s Stafford לטענת
התקשורת. כלי ולשאר הטלוויזיה לשידורי מאמין ואינו חושבים,

הפחד על הממשית והקורבנות הפשיעה שיעורי של היחסית שההשפעה כבר נאמר
אפשר מכאן, האדם. של המיידית בסביבתו הפשיעה לכמות בהתאם משתנה מפשיעה
פשיעה באזורי הפחד רמת על פחות משפיע התקשורת בכלי פשע על שדיווח לשער

יותר מקבלים שהם מפני זאת נמוך. ממעמד אנשים או מיעוטים דרים בהם גבוהים
ומושפעים רגישים להם והקרובים והם המיידית, בסביבתם פשע על ישיר מידע

בסביבתם. מהמתרחש ישירות
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פשיעה על בדיון התקשורת כלי מעורבות של השכיחות התוצאות אחת

אלה פשע גלי שונים. עבירות סוגי לגבי פשיעה" "גל יצירת היא וקורבנותיה,
 קשישים (לגבי וקורבנות פשיעה של אידיאולוגיה להיווצרות מקור מהווים

את משקפת אינה התקשורת בכלי הפשיעה" "גל שהצגת הוא הטיעון .(1978 ,Fishman

בסטטיסטיקה אישור מקבלת אינה שהיא זאת מבחינה פירוב על המציאות,
נגד פשיעה לגבי תקשורתי פשיעה" "גל מצא למשל, , (1978) Fishman הפלילית.

הפלילית הסטטיסטיקה עלידי שדווחה כפי המציאות את שיקף שלא קשישים
מציאותיים, פשיעה שגלי מכאן בעיר. המשטרה מקרוב ידעה עליו וממידע הרשמית,

שונות אנשים קבוצות בקרב הפחד רמת על השפעה כבעלי נמצאו דמיוניים, גם אך

1.(1969 ,Biderman ;1952 ,Davis)
יורק, ניו בעיר התקשורת כלי דיווחו עליו קשישים נגד פשע גל בעקבות

תקיפת בשכיחות עלייה חשו מהנחקרים £<Q* 1a (1975) Harris של במחקרו נמצא

מן ביציאה ירידה על דיווחו עצמם הקשישים מבין 50* ו בסביבתם, קשישים
של ממחקרה .(1979 ,Dobow et ai. גם (ראה קודמות לשנים בהשוואה הבית,

הגרים והגבוה, הבינוני מהמעמד אנשים שאצל לראות ניתן בארץ (1983) יחזקאלי
חשוב מידע מקור מהווים התקשורת כלי נמוכים, הם הפשיעה שיעורי בה בסביבה

"הקשישים לגבי סטריאוטיפים ליצירת וגם מטעה למידע ותורמים הפשיעה לגבי
אצלם. והפחד החרדה רמת את להעלות עלולים והם הישע", חסרי

במידע מפריזים אינם התקשורת שכלי (1982) Mawby טוען באנגליה מאידך,
טיעון לקורבנות. סיכונם מידת את דווקא מסלפים ואינם קשישים נגד עבירות על
העיקרי שתפקידה המשטרה של טענתה לדעתם, באנגליה. אחרים חוקרים מעלים הפוך

עם פעולה לשיתוף המביא למילכוד, רבה במידה אותה מכניס בפשיעה" "לחימה הוא
מביא הפשיעה שיעורי בהורדת שכשלון מפני זאת פשיעה". "גל ביצירת העיתונות

"גל על הטיעון/התנצלות את אז מעלה המשטרה יד. באוזלת המשטרה להאשמת

במשך עיתונות סיקור כלל מחקרנו של הראשון שהשלב כאן, להזכיר ראוי 1
באינטנסיביות דיווחו עליו פשיעה", "גל חפף שלנו המחקר עיתוי שנה.

עניין הראו הם שלנו המחקר תחילת על להם וכשנודע השונים, התקשורת כלי
בתוצאותיו. רב
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כתוצאה, הפשיעה. גל של המצב את מפרסמת אשר העיתונות את בכך ומזינה פשיעה" י:<■

אצל תעלה פשיעה מפני הפחד שרמת באנגליה, במחקר גם נמצא וכך לצפות, אפשר

קשישות. אצל ובעיקר קשישים

הפשיעה ולהערכת הפשיעה להפחתת שננקטו השונים שהאמצעים למרות מכאן, ;

הפחד. להגברת שיתרמו התקשורת כלי דווקא אלה יהיו בכלל,
גם (1983) יחזקאלי עסקה בירושלים קשישים בקרב מפשע פחד על בעבודתה

על הדיווח ודרמטיות כמות בשכיחות, פער מצאה היא התקשורת. כלי השפעת בנושא
לעומת הקשישים, בקרב פשיעה על עיתונאי פשע" "גל של תמונה שנתן פשע,

אך קשישים, תקיפות של דרמטיים מקרים כמה אמנם שהראו הסטטיסטיות, העובדות
שבקרב יחזקאלי מצאה כמוכן קשישים. נגד מיוחד פשיעה גל על הצביעו לא

בעת גם ומשתנה, ארעית היתר. לפשע ההתייחסות במועדונים, חברים שהיו קשישים
בכלי שדווחו דרמטיים אירועים של למקרים פרט העיתונאי, הפשיעה" "גל

. ו,

התקשורת. ;

ליצירת להוסיף איפוא, יכולה התקשורת, כלי בהשפעת עקיפה, קורבנות ;

של מגוריו באזור פשיעה על אישיים וסיפורים שמועות ומקורבנות. מפשיעת הפחד
של אדווה היוצרת באגם אבן לזריקת דומה יותר, מרוחק במקום אפילו או הקשיש

i
1

של העקיפות ההשפעות טווח את מרחיבים התקשורת כלי פלילית. מקורבנות פחד
אצל וקורבנות פשיעה מפני כללי פחד על בפרט, קשישים נגד ופשיעה בכלל פשיעה

הקשישים.

חברתית תמיכה רשת

לבין ועוצמתם החברתיים היחסים שכיחות בין הפוך סטטיסטי יחס קיים
מבודד שהקשיש שככל היא, הבסיסית ההנחה כן על קשישים. בקרב הפחד מידת

כך משום ומקורבנות. מפשיעה יותר יפחד שהוא הסבירות גדלה חברתית מבחינה
קשישים בקרב פשע מפני הפחד רמת את לצמצם עשויה ותומכת חזקה חברתית רשת

, Gubrium ראה וכן ;1982 ,Clarke <£ Lewis באנגליה וכן YIN, ;1982,1980)
;1979 ,Newman et al. ;1976 ,Sherman et al. ;1975 ,Sherman ; 1974, 1972
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הרגשות ועם חברתי בידוד עם יותר קשור הזיקנה שגיל לזכור יש .)1980 ,Nelson
אינם שקשישים לזכור גם יש מאידך, מגן. וחוסר פגיעות ישע, חוסר בדידות, של

בודד להרגיש דווקא פירושו אין לבד ולחיות ,(lonely) בודדים בהכרח
. (1982 ,Russell ;1982, Peplau et al. )

אדם עם (מגורים הדיור יחידת בתוך הן להתקיים יכולה חברתית תמיכה
"תחושת לעצמו ליצור יכול חברתיים קשרים לו שיש אדם לה. מחוצה והן נוסף)

מילצנזון .(1976 ,Sundeen s. Mathieu) פחדיו את להפחית שיכולה קהילה"
יותר גבוהות פחד רמות יגלו בגפם המתגוררים שקשישים הניחה במחקרה (1983)
אחרים משתנים על פיקחה היא כאשר לפחות. אדם עוד עם המתגוררים מקשישים

לבין לבד מגורים בין סטטיסטי קשר נמצא לא מקורבנות, לפחד קשורים שנמצאו
מפשע. פחד

מאלה פחד יותר הביעו בגפם שהתגוררו שקשישים מצא (1975) Lebowitz

על הסטנדרטית השאלה לגבי זאת בדק הוא אבות. בבית או נוסף אחד עם שהתגוררו
(1983) מילצנזון גם בבית. פחד בודקת שאינה בלילה", ברחוב לבד "ללכת פחד
המתגורר אדם של שפחדו מתברר ,Lebowitz של לטענתו ובדומה זה, נושא בדקה

שעלול ממה מאשר פנימה בבית לו לקרות שעלול מה לגבי גדול יותר הינו לבדו
לביתו. מחוץ לו לקרות

הפחד רמת בין מובהקים הבדלים מצאו (1976) Sundeen s Mathieu גם
אדם. עוד עם שגרו אלה בקרב הפחד רמות לבין בגפם המתגוררים קשישים שהביעו
לא וגניבה, הונאה שוד, כמו מסוימות עבירות לגבי הפחד רמת נבדקה כאשר אבל

אחרים. עם הגרים לאלה בגפם הגרים אלה בין הבדל נמצא

מישהו עם הגרים אלה את רק לא בתוכו כולל החברתיים היחסים רשת מושג
Sundeen ואכן הדיור, ליחידת מחוץ המתקיימים אישיים בין קשרים גם אלא אחר

במתאם עומדים הדיור ליחידת מחוץ אישיים בין וקשרים שיחסים מצא (1977)
המגורים סביבת כאשר בעיקר יורד הפחד ורמתו. הפחד מידת עם הפוך אך גבוה

החברתיים" היחסים "רשת מושג את המרחיבים יש חדגילית. היא המגורים וצורת
זה, במקרר, ובשכונתו. מגוריו בסביבת לקשיש המוכרים האנשים כל את שיכלול כך
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או רכוש אובדן כמו ספציפית פגיעה מפני פחד רק יכלול לא מפשע פרוד לדעתם,
. (1978, Baumer ;1974 ,Brooks) מזרים פחד גם אלא גופנית, פגיעה

שכונת של החברתיים בחיים פעילה מעורבות גם השכונתית: ברשת מעורבות

היכרות כולל זה דבר וקורבנות. פשע מפני הפחד רמת את לצמצם עשויה המגורים
. (1976 ,Hinderlang etl al. ) הדדית והתעניינות עימם פעיל קשר שכנים, עם

קבורקיאן מצאה וכר (1983 ,Yin עלידי שנמסר (כפי Merry מצאה כך ואמנם
השכונה בהערכת כנראה קשורה זו עובדה בירושלים. הקשישים הארמנים על במחקרה

פחד של נמוכה לרמה בעיקר קשורה נמסר, כר זאת, תחושה בו. לגור שטוב כמקום
פעילה שמעורבות מכאן והערב. היום במשך ביטחון של גבוהה ולתחושה מגניבה,

cohn et al.) פחד להפחית היא אף עשויה בשכונה פשע למניעת קהילתיות בתכניות
הביטחון. תחושת את ולהגביר (1978

השכונתית, ברשת ומעורבות תומכת חברתית רשת האחרונים, המשתנים שני
מאלה פחות מפחדים הומוגניים מגורים דיירי לפיהם קודמים ממצאים עם מתקשרים

ו (1974,1972) Gubrium עלידי שניתן ההסבר הטרוגניים. במגורים הגרים
לזכות הסיכויים גדלים גיל קבוצת אותה שבקרב הוא (1982) Lewis £ Ciarke
רמת את מפחיתים אלה מעין ויחסים השכנים, מצד תתומכים וביחסים בסימפטיה

הפחד.

של וחשיפותו פגיעותו למידת המתייחסים ה"אובייקטיביים" המשתנים בדיקת
שככל הנחה מתור נעשית מפניהם, הפחד את והמעלים ולקורבנות, לפשיעה הקשיש

הפחד. רמות יותר גבוהות תהיינה כן גבוהה הזו והפגיעות החשיפות שרמת

מגלים אינם בארץ (1983) מילצנזון של ממצאיה וכן (1985 ,Yin) בחו"ל מחקרים
משתנים. על פיקוח בעקבות נעלמים הקשרים מן חלק כזה. ומובהק חדמשמעי קשר

הצפוי; בכיוון תה הי לא שהשפעתם או לכן, קודם נצפו שלא קשרים גם אז עולים
בחיים מעורבות חברתית, תמך רשת תקשורת, לכלי חשיפות של אלה בין כמו

וכוי. ים החברתי

רב בניתוח צורך שיש הטוענת מתודית, האחת מסקנות: שתי נובעות מכאן
להיזהר שיש השנייה, . (1983 ,11 rjx?>#r ;1982 ,Lee sCourt lander (ראה ממדי
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חוקרים של שונות מחקר שיטות בגלל שונים, מחקרים ממצאי בין בהשוואות
לבדוק גם יש באחרים. ולא אחדים במחקרים נחקרו שונים שמשתנים ומפני שונים,

אך הפחד, על מצטברת להשפעה הגורמים השונים המשתנים של השפעתם כיווני את

פחד ורמות כמות ביצירת  משתנה  גורם כל של היחסית מחשיבותו מקזזים גם

.(1983 מילצנזון, אצל מפורט דיון גם (ראה הנחקרות הקבוצות בקרב

ים פסיכולוגי משתנים .5

גורמים שלושה הוזכרו לעיל), המסכם 2 לוח (ראה המוצעת במסגרת

אלה משתנים ומקורבנות. מפשיעת הפחד ברמת הקשורים עיקריים פסיכולוגיים
מצירוף נובעים הם פחד. של התלוי הסובייקטיבי למשתנה הקשר את יוצרים

אלה את המזהות התכונות את וכוללים לעיל שתיארנו תלויים הבלתי המשתנים

הקובעים החברתיים המשתנים עם החברתיות, המערכות במסגרת מקומם ואת מהפחדים
וקורבנות. פשיעה על הידע רמת את

קשורים הסיכון", "אומדן (1981) Garofalo לפי המהווים הללו, המשתנים
הם: המשתנים שלושת בנפרד. יתוארו הם אר בזה, זה

מפחדים; מהן ספציפיות עבירות (2) בכלל; והאובדן הנזק של ואומדן תפיסה (1)
נפשית פיזית, מבחינה הקורבנות חוויית על להתגבר היכולת תפיסת (3)

והמגדירים המזהים הגורמים בין המתווכים משתנים הם אלה כאמור, וכלכלית.

למצב קודמת בסוציאליזציה גם קשורים אלה משתנים הפחד. לתחושת החברתיים
פגיע, הקשיש היות של עצמית תפיסה לעודד שעשויים הקשיש, של החברתי ולתפקוד

עבירה. למעשה קורבנות אירוע תוצאות על ולהתגבר להישרד מסוגל ופחות חלש

לפחד הקשורים המצביים הפסיכולוגיים המשתנים לשלושת המשותפת ההנחה
ומתקיימים עולים אם נוצרת פשע מפני פחד של גבוהה שרמה היא ומקורבנות מפשע

הבאים: מהתנאים יותר או אחד

בשיעורי תלויה זו תפיסה קורבן. להיות הסיכוי תפיסת של גבוהה רמה .1
עבר באירועי בסביבה, לו שיש הביטחון בתחושת הקשיש, בסביבת הפשיעה

מסוימים מאנשים הוא הפחד והאם אחרים; של קורבנות על ידע או כקורבן,
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י \ וכוי. ספציפיות, מעבירות או

אם לקשיש שייגרמו הכלכליות או הפיזיות התוצאות תפיסת התחושה, רמת .2
כחמורות. עבירה, למעשה קורבן הקשיש יפול אמנם

קורבן יפול אם וכלכלית נפשית מבחינה להתאושש סיכוייו את הקשיש תפיסת .3
.(1983 ,Baker et al.) כנמוכים

העקביות לחוסר חשיבות אין כי ,(1981,1980 ,Yin (למשל לעיל ראינו כבר

של המציאות לבין נמוכה התאוששות רמת או גבוהה, סיכון רמת של התפיסה בין
להסביר יכולים לעיל שהוזכרו תלויים הבלתי המשתנים וקורבנות. פשיעה שיעורי

מן חלק למעשה מהווים והם הפחד, ורמת הפסיכולוגיות התחושות קיום את

והאובדן, הפגיעה חומרת אומדן פגיעות, סיכון, תחושת עצמו: הפחד של הרכיבים
הקשר למשל, כך, ותוצאותיה. הקורבנות מפגעי והתאוששות הישרדות ותחושת

יכולת עלידי מוסבר להיות יכול פשע מפני ופחד חברתי מעמד בין שנמצא ההפוך
כאשר המקרה. לאחר רפואית מבחינה ואפילו כלכלית מבחינה להתאושש יותר טובה
מגדירי עם הקשישים של הייחודיים המאפיינים  המשתנים סוגי שני את משלבים

גיל קבוצת מכל יותר רבים סיכויים לקשישים שיש יוצא הרי  פשיעה מפני הפחד
בקורבנות, ההתנסות את גם לכך נוסיף אם גבוהה. פחד רמת בעלי להיות אחרת,
של המצטברת הרמה הרי קשישים, נגד פשיעה המדגישים התקשורת לכלי חשיפה או

חברתיים, מקשרים היחסי הניתוק את עוד לכך נצרף אם עולה. מפשיעה ופחד חרדה

הרי הזקנים, באוכלוסיית קשישות נשים של יותר גבוה ושיעור נמוכה, הכנסה
גם אלא צפויה רק לא היא בכלל פשיעה מפני קשישים בקרב גבוהה פחד רמת ..

מובנת.

שונות עבירות כי העבירות, סוגי מבחינת גם תשתנה הפחד שרמת לשער יש

שונה חומרה ולתחושת ופגיעות סיכון של שונות תחושות יוצרות או כוללות
ואובדן. נזק מבחינת

של מתודולוגית בעיה קיימת כי טוענים ,(1982) Warr s Stratford ו
פשע ממדידת בנפרד זאת, עבירות; חומרת תפיסת ושל בסביבה סיכון תפיסת מדידת
אינם לחוד, או יחד חומרה, של ותפיסה סיכון של שתפיסה טוענים הם כשלעצמה.
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הפחד גם גבוהה, ברמה שניהם וכאשר בשילובם; צורך יש אלא פחד, ליצור יכולים
הרי גבוהה, היא משוד כתוצאה הקורבנות חומרת שתפיסת למרות ואז גבוה; יהיה

נמוכה. היא זו מעבירה הסיכון תפיסת אם קטן יהיה זו מעבירה הפחד
למרות יותר, מפחידות הינן אלימות שעבירות מגלים אלה חוקרים אולם
מפני ראשית, נמוך. סיכון של כלומר התרחשותן, של לכאורה נמוכה סבירות

יש שנית, מותקפים. ואמנם להיתקף, ועשויים בחוץ נמצאים זאת בכל שקשישים

לביתו התפרצות שלישית, הנמוכים. ההתאוששות סיכויי הרעת את גם לכר להוסיף
בשל מפחידה זאת בכל היא אך רכוש, באובדן רק אמנם להסתיים עלולה הקשיש, של

ולביטחון לרגיעה מקווה או מחפש הוא בו בביתו, האדם חולשת את חושפת היותה
להתמקד צריכות מפשיעה פחד לגבי מניעה תכניות שאולי מכאן .(1980 ,Maguire)
למשל, עצמם. בקשישים בטיפול רק ולא פגיעות של והסתברות סיכון בבעיות יותר

ההתפרצות עבירות את הענישה ובמדיניות המשטרה פעולות במסגרת להדגיש יש

שכיחות. כה שהן אחרות רכוש ועבירות
פגיעות פשע: מפני בפחד הקשורים משתנים של הקטיגוריות שלוש את סקרנו
מהקטיגוריות אחת לכל בקורבנות. ועקיפה ישירה והתנסות סביבה סיכוני אישית,

ישירה  בקורבנות התנסות זאת, עם מפשיעה. פחד על משלה השפעה יש הללו
ופחד סביבה סיכוני אישית, פגיעות בין מתווך משתנה גם לשמש יכולה  ועקיפה

מפשיעה.

להביא יכולים ישירה וקורבנות סביבה סיכוני והערכת אישית פגיעות
המשתנה דרך או בקורבנות, ישירה להתנסות קשר ללא מפשיעה לפחד ישיר באופן
לפשע התקשורת אמצעי דרך או אישי למידע (חשיפה עקיפה קורבנות של המתווך

, ולקורבנות).

יותר ייטו וקשישים) (נשים אישית פגיעות של גבוהה רמה בעלי שהם אנשים
אצלם העקיפה והקורבנות הפחד רמת את יעלו ובכך פחדיהם ועל פשעים על לספר

אחרים. ואצל

כמשתנה משמשות ולכן מסוכנת בסביבה גם קשורות ועקיפה ישירה קורבנות
בסביבות הגרים האנשים שהרי מפשיעה, פחד לבין מסוכנת סביבה בין מתווך
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שלהם הפרוד רמת ולכן גבוהים, ועקיפה ישירה לקורבנות סיכויים שלהם מסוכנות
יותר. גבוהה

בקורבנות לעלייה גם מביאה לפשע) קורבן שנפלו (אנשים ישירה קורבנות
קורבן שנפלו שאלה מפני זאת מפשיעה. הפחד ברמת לעלייה גם ולכן עקיפה,

אחרים. של קורבנותם על ידעו אלה ולכן לאחרים, כך על יספרו
רמת מול נמוך קורבנות שיעור של הפרדוקס על להשיב גם יכול זה מודל

ואחר העקיפה הקורבנות משתנה באמצעות קודם זאת לעשות יכול הוא גבוהה. פחד
של המסוכנות רמת ושל המסוכנת הסביבה של האובייקטיבי המשתנה באמצעות כך

שפחד הטיעונים בין בוויכוח עמדה לנקוט לעזור גם יכול המודל הסביבה.
ששיעורי יודעים אינם הקשישים ראשית, רציונלי: בלתי או רציונלי הוא מפשיעה
חשופים והם מסוכנות בשכונות גרים הקשישים שנית, נמוכים. הם נגדם הפשיעה

הקשישים של הגבוהה פגיעותם בגלל שראינו, כפי שלישית, עקיפה. לקורבנות גם

חייהם. באיכות פוגעים עצמם הם מקורבנות פחדם ובגלל קורבנות היותם בעת

הרי חייהם, סגנון עקב לפשיעה הנמוכה חשיפותם שלמרות לטעון גם אפשר אולם
כשמדובר בעיקר גבוה, דווקא הוא חשיפות" ל"יחידת שלהם הסיכון ששיעור

כמו יותר. חמורות שלהם האישיות הפגיעות תוצאות בנוסף, מסוימות. בעבירות
ולהתגבר להתמודד שלהם הקושי את ומתחושתם מידיעתם גם נובע שלהם הפחד כן,

קורבן. ליפול עלולים הם לו האירוע תוצאות על

הפחד הפרדוקס של הסבר שמאפשר נוסף גורם מעלים (1972) ועמיתיה RileY
הנובע הסבר או היסטורית בתקופה הסיבות את תולה זה הסבר ומפשיעה. מקורבנות
הקשישים דור של מוצאו .(cohort effect) מסוים שנתון של משותפות מחוויות
תיאורי הקשישים של לדידם נמוכים. פשיעה שיעורי היו בה מתקופה הוא הנחקר
בעוד רחוקים, אירועים הם ורדיו) (עיתונים התקשורת באמצעי המובאים הפשיעה
של לביתם מובאים התיאורים עם יחד לביתם. האירועים את מביאה שהטלוויזיה

מפני והפחד פשיעה לגבי המודעות בקורבנות, העקיף הניסיון גם הקשישים
צעירים גם אלא מפשיעה, מפחדים קשישים רק שלא לזכור גם יש ולבסוף, פשיעה.

פחדם. את מצעירים יותר מבטאים ואף מוכנים שהקשישים ייתכן אך מפחדים,

64



אישית והבלתי האישית הקורבנות חוויית .6

רק רואיינו (1983) מילצנזון של המחקר במסגרת אישית. קורבנות
המשתנים את לחלק היה ניתן כן על עבירה. למעשה ממשיים" "קורבנות

חומרת של אובייקטיבי באומדן הקשורים לאלה לשניים: והמצביים הפסיכולוגיים
הסובייקטיבית בהערכה הקשורים ואלה עצמם, הנחקרים שעברו בקורבנות הניסיון
לאלימות קורבן בפועל שנפלו שאלה היתה ההנחה הקורבנות. חוו אותו האירוע של

שסבלו הם  חומרי מנזק או טיפול, שדרש גופני מנזק סבלו או פיזית, ולפגיעה
יותר גבוהה תהיה פחדם רמת כן ועל יותר קשה קורבנות מחוויית אובייקטיבית

בקורבנות התנסותם את סובייקטיבית הגדירו אר פיזית נפגעו שלא אלה אצל מאשר

פחד ברמת ויחושו ההתנסות עלידי מוטרדים יהיו הם גם אך קשה, כחוויה

הבאות: את לציין יש זה בנושא המחקר תוצאות מבין גבוהה.
ניסיון חומרת של אובייקטיביות אומדן א.

פחד ברמת כקשורה מובהקת סטטיסטית מבחינה נמצאה האישית הקורבנות

לאחר חומריים נזקים מפני בבית לפחד גם אלא גופני, לנזק בקשר רק לא גבוהה

או פיזית, שנפגעו קשישים עלידי הובעו יותר נמוכות פחד רמות התפרצות.
הפעולה. התרחשות במקום שנוכחו כאלה

של הפחד שרמות מלמדים (1983) מילצנזון של שממצאיה לומר אפשר כללית,
יותר כקשה אובייקטיבית מוגדר למשטרה הודיעו עליו הפלילי שהאירוע _ קשישים

מוגדר זה שאירוע אלה של הפחד מרמות מובהק, באופן גבוהות, אינן 

ודאגה פשיעה של האובייקטיבי האומדן בעיית (על קשה. כפחות אובייקטיבית

.(1979 ,Dubow et al. ראה מפשיעה

האישית הקורבנות ניסיון של סובייקטיבית הערכה ב.

הקשיש. את מנחם זר. אין נמוכים, הם קשישים של הקורבנות שיעורי אם גם

קורבן נפלו שכבר אלה אצל יגבר לקורבנות מסיכון הפחד וכמה, כמה אחת על
את סובייקטיבית התופסים קשישים כי גילתה (1983) מילצנזון ואמנם, לעבירה.

או עבורם, כקשה אותו והמגדירים עבורם, חבלני כאירוע קורבנותם אירוע
גבוהות רמות החווים הם  כך על התגברו שטרם והאומרים שלוותם, את כמטריד
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כפחות הקורבנות אירוע את המגדירים קשישים לעומתם, פשע. מפני פרוד עול יותר
פרוד רמות מראים עליו, התגברו שכבר כאירוע ו/או עבורם קשה כלא או קשה

נמוכות.

הנחקרים של הסובייקטיביות וההערכה התחושה מקורות מהם (א) היא הבעיה
עלינו להלך. נדון אלה בשאלות סובייקטיבית? תחושה מודדים כיצד (ב) ו

של אירוע כל עברו שלא אלה היו הנחקרים בהם אחרים כבמחקרים שלא כאן לציין
לפשיעה קורבן שנפלו קשישים של מעורבת באוכלוסייה נכללו או קורבנות

קשישים רק חקרנו ,(1983) ומילצנזון אנו, הרי כזאת, מחוויה שניצלו וקשישים
סיכון של התחושה שמדידת מכאן עבירה. למעשה קורבן היותם על למשטרה שדיווחו
יחושו הם ולכיצד אפשרי עתידי לאירוע כלומר בלבד, פרוספקטיבית היא לגביהם

ו. עלי ויגיבו

ושל סיכון של הסובייקטיבית התחושה מקורות של הראשונה, השאלה לגבי
של ממצאיה לפי האירוע. מקום כאן חשוב השאר שבין להשיב אפשר פחד,

וההתגברות יותר, קשה כחוויה מוגדרים הבית בתור שהתרחשו אירועים מילצנזון,
לבית. מחוץ שהתרחשו לאירועים בהשוואה יותר, קשה עליהם

על הקורבנות ניסיון השפעת לגבי דומים ממצאים נתגלו לא אחרים במחקרים
כל היתה לא בקורבנות קודמת שלהתנסות מצא (1971) Conklin פשע. מפני הפחד

וכן (1981) oilenburger זאת, לעומת פשיעה. מפני הפחד על השפעה

רמות גם חשו קשה קורבנות שחוו אלה כי מצאו (1982) Lee s Court lander
השוני את מסבירים והשאלות הדגימה שאופי נראה שוב, פחד. של יותר גבוהות

בממצאים.

של הסובייקטיבית הערכתו ,(1983) מילצנזון של ומחקרה מחקרנו לפי
מאשר בעתיד הקשיש שיחוש הפחד לרמת יותר טוב מנבא מהווה קורבנותו את הקשיש

(yin )1980 של הנחתו עלפי מוסבר הדבר האירוע. טיב של אובייקטיבי אומדן
ביצירת לאדם עוזר הדבר חמורה, בפגיעה קשורה היתה לא הקורבנות אם לפיה

כך, אם ומקורבנות. מפשע הפחד את שיפחית דבר הפשע, אופי של מציאותית הערכה
במקום נוכחות כגון קשים אובייקטיביים מרכיבים בו יש אשר אירוע אפילו
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ז . .

ו

עוזרים הם, דווקא ואולי הם, גם פיזית, פגיעה או התרחשותו, בעת האירוע
פחד לרמות יגרמו לא ולכן הפשיעה, אופי של מציאותית הערכה ביצירת לעתים

גבוהות.

כחלק מקורבנות הסיכון והערכת הפחד תחושת של הסובייקטיביות על ההדגשה
"אירוע מהו לקבוע שקשר, ברור ופירוש. מדידה בעיות כמה מעלה זו, מתחושה

ודרגות ונזק כאב פשיעה, של שונות דרגות יש כי האדם, לגבי ו"חבלני" קשר."

פיזית לפגיעה ואפילו חומרי לנזק באשר הנפגע. מצד אליהם התייחסות של שונות
מדידה ועם פחד של כללית תפיסה עם חבלני אירוע לקשור איר השאלה עולה 

(ראה בקהילה? הפשיעה מידת לפי למשל, למדוד, האם סיכון. תחושת של ספציפית
של נוסף משתנה מעלים (1983) ומילצנזון (1980) Yin .(1983 ,Janson £ Ryder

yin לפי מכן. לאחר הפחד רמת בקביעת הקורבנות אירוע אחרי ההתאוששות מידת
כך פשע. מפני הפחד את לצמצם עשויה קורבנות מניסיון מהירה התאוששות (1980)

מניסיון כבר שהתאוששו שטענו אלה .(1983) מילצנזון של בעבודתה גם נמצא

כאשר גם זאת, כך. על התגברו לא שעדיין אלה מאשר פחד פחות חשים קורבנותם
הכנסה. או השכלה מין, מכו משתנים על מפקחים

נבדק כאשר האירוע. ולאחר לפני פחד רמות השוותה גם (1983) מילצנזון

רמות כי נמצא פשע מפני הפחד תחושת לבין אישית בקורבנות התנסות בין הקשר

משמעותי באופן יותר גבוהות הראיון), (בזמן בהווה המדווחות פשע מפני הפחד

למשטרה; הקשישים דיווחו עליו לאירוע שקדמה התקופה לגבי מקובלות פחד מרמות
שדיווחו אלה והן עבורם, חמור חבלני אירוע על שדיווחו הקשישים לגבי הן זאת

חוויית את סובייקטיבית שהגדירו אלה כמוכן, חמורה. לא קורבנות חוויית על
לו) ומחוצה (בבית בהווה שלהם הפחד רמות שבין ההפרש כחמורה, הקורבנות

הינו  הקורבנות אירוע שלפני התקופה לגבי המקבילות הפחד לרמות בהשוואה
את שהגדירו קשישים אצל הפחד רמות בין ההפרש מאשר משמעותי באופן יותר גדול

במיוחד. חבלנית כלא קורבנותם

הדומים מצבים מפני בעיקר לפחד נוטים קשישים כי מילצנזון, של ההשערה

רמות כי נמצא, בחלקה. רק אומתה בעבר, כבר קורבן נפלו לו לאירוע באופיים
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11 י

חומרי. נזק שסבלו מאלה גבוהות היו גופנית לפגיעה קורבן שהיו אלה של הפרוד

 ארנק לחטיפת או שוד למעשה קורבן שהיו אלה אצל הפחד היה גבוה בעיקר
פיזית. ולפגיעה לאלימות גבוה סיכוי בהן שיש עבירות

החוויר, הגדרת בין מובהק קשר יש לפיהם קודמים בממצאים תומך זה ממצא

כחוויה ברובם, מוגדרים, הבית בתוך שאירעו אירועים כזכור, התרחשותה. למקום
לבית. מחוץ שהתרחשו אירועים מאשר ממנה להתאושש גם יותר שקשה יותר, חמורה

בטוח, כמקום ושנחשב הקשיש, חיי מרכז שהוא שהבית הוא לכך שניתן ההסבר

הסכר . (1974, Repetto) יותר כמאיימת נתפסת לתוכו חדירה ולכן כפגיע, התגלה
שאפשר בעוד הפלילי האירוע במקום לחיות מלחזור להימנע אפשר שאי הוא נוסף

וכוי). (רחוב לדירה מחוץ שהתרחש אירוע של למקום מלחזור להימנע
והלילה, הערב בשעות התרחשה נגדם שהעבירה אלה  האירוע לזמן באשר

היתה שקורבנותם שאלה בעוד אלה, שעות לגבי גם יותר גבוהות פחד רמות חשים
אלה. שעות לגבי גם פחד חשים היום, בשעות

של הסובייקטיבית ההערכה כי לסכם אפשר האישית הקורבנות לחוויית באשר

יחוש בו הפחד לרמת יותר טוב כמנבא לשמש יכולה בה שהתנסה החוויה את הקורבן
חיצונית הגדרה שהרי הקורבנות. חוויית טיב של אובייקטיבי אומדן מאשר

סובייקטיבית, מבחינה נכונה אינה הקורבנות חוויית עוצמת של אובייקטיבית
ואת עליו שעבר האירוע את מגדיר עצמו הקורבן כיצד לדעת יותר ויעיל וחשוב

בקורבנות מההתנסות מהירה שהתאוששות הסתבר, כמוכן התנסה. בה החוויה
העלאת ועוד, זאת הקורבן. בו שיחוש הפחד לרמת טוב מנבא היא, אף מהווה,
דורשת והיא מאחר הפשע בעיית של מחודשת הגדרה יוצרת הסובייקטיבי הגורם

;1967 ,Ennis (ראה וביטחון סיכון ותחושת סיכון פחד, בין הקשר ראיית
.(1983 ,janson s Ryder

שהיא ישירה, בלתי שקורבנות ייתכן אישית. הבלתי הקורבנות חוויית
תקשורת, מכלי או ידידים שכנים, מקרובים, שנתקבל פשיעה על ידע של תוצאה

;1969 ,Biderman) ההתנהגות ודפוסי החיים אורח ולשינוי לפחד היא גם תגרום
,Clarke s Lewis ;1982 ,Mawby ;1978 ,Bishop £ Klecka ;1971 ,Conklin

.(1982
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הבדל מצאה לא בלבד, פשיעה קורבנות כאמור, שחקרה, (1983) מילצנזון
כך. על שמעו שלא אלה לבין שכנים של קורבנות על ששמעו אלה בין הפחד ברמות
ולא רכוש עבירות של קורבנות היו הקורבנות שרוב מהעובדה נובע שהדבר ייתכן

פיזית. פגיעה של

הם ולעתים פשיעה, על מידע מקור מהווים התקשורת כלי גם שראינו, כפי
האם אולם, יותר. החמורות והקורבנות הפשיעה ואת הדרמטי את דווקא מדגישים
Braungart טענו כך קורבנות? שנפלו שכנים על ידיעה מאשר פחות משפיעים הם

שחווים הפחד שרמות כאמור, מצאה, היא .(1983) מילצנזון וכן (1979) ועמיתיו
הפחד מרמות משמעותית בצורה יותר גבוהות שכנים, של קורבנות בעקבות הקשישים

על מוכר, אדם על שהידע כנראה התקשורת. בכלי דיווחים בעקבות חווים שהם

בכלי שנמסר דיווח מאשר פחד יותר גורם הקשיש, של לסביבתו קרוב אירוע
קורבן. שנפלו אלמונים על שיהא, ככל דרמטי יהא התקשורת,

המשטרה את הקשיש הערכת .7

קורבנות מפני הפחד רמת על המשפיע נוסף, משתנה כ/עלה (1979) Garofalo
כשירות המשטרה את תופס הוא בה המידה כלומר, המשטרה, את הקשיש הערכת והוא

את ולתפוס עבירות לגלות פשיעה, מפני ועליו מגוריו אזור על להגן המסוגל
ביעילות אימון חוסר כי נוסיף ממנו. שנגנב רכושו את לו ולהשיב מבצעיהן,
עבירות, ולמנוע העבריינים את לגלות יכולתה את להחליש רק לא עלול המשטרה

ולגלות פשיעה למנוע כשלונה נוכח המשטרה, כאשר זאת הפחד. את להגביר גם אלא
להעלאת מבצעים כמו: חלופיות בפעולות מתרכזת לדין, ולהביאם מבצעיה את

הגנה באמצעי האוכלוסייה להדרכת מעשיות בתכניות או וזהירות, להגנה המודעות
.(1982 ,Norton גם (ראה רכושם נגד או נגדם  עבירות נגד וזהירות

סיכום .8

הפחד על במחקר ובעיקר ותוצאותיה, קשישים נגד פשיעה על המחקר בתהליך
לחקר וקורבנות פשיעה שיעורי על ממחקר מעבר היה קשישים, בקרב מפשיעה

גם הזה במעבר יש מפשיעה. ופחדם קורבנותם וגורמי תכונותיהם עצמם, הקורבנות
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או מחדל התנהגותו, בשל לו שקרה במה הקורבן האשמת של מסוימת מידה משום

ונגד בכלל פשיעה שיעורי לקיום החברה אחריות את לראות במקום רשלנות,
השאלה מועלית הקשישים קורבנות של יחסית, הנמוך, השיעור נוכח בפרט. קשישים
להיות גבוהה הסתברות בעלי עצמם חשים קשישים מדוע מפחדים?" כך כל הם "מדוע
כך? כל נמוך קורבנותם ששיעור בעוד בסיכון, נמצאים שהם ומרגישים קורבנות
לבין יחסית, נמוכים וקורבנות פשיעה שיעורי בין הפער לעיל, שהראינו כפי
האמון והחלשת מוצדק הוא הפחד פרדוקסלי, כך כל אינו  גבוהים פחד שיעורי

. (1977, stinchcomb et al. ;1980, Silberman) מובנת החברתי בסדר

כגון: לפשיעה הסיכון אומדן קביעת על המשפיעים לגורמים רבה חשיבות יש

יתרחשו אמנם וקורבנות שפשע הסיכוי מגוריהם; במקומות הפשיעה וכמות שכיחות
ולמצבים; לזמנים לאנשים, למקומות, האדם של החשיפות לאור אלה במקומות

ורכושו הוא כמה עד הנחתו ולאור האדם, תכונות לאור לקורבנות הפגיעות הערכת

וכמובן, נגדו. פשיעה לניסיון להתנגד יוכל כמר. עד והערכתו עבריינים מושכים
רכוש. ואובדן הגופני הנזק מבחינת הקורבנות תוצאות הערכת \

המציאות לבין הסובייקטיבית המציאות תפיסת בין המתאם מידת גם 1

לשכיחות ביחס הקשישים בידי המצויים המידע ובסוג בהיקף קשורה האובייקטיבית
אף מהוות הנחקרת, תתהקבוצה, או הקבוצה, תכונות בסביבתם. ולפשע קורבנותם
הפחד רמת על יותר ישפיע המחקר בקבוצת למשל, נשים, ריבוי חשוב. משתנה הן

להגברת הוא אף להביא עלול עצמו הקשיש חיי אורח ועוד, זה. מדגם בקרב שתתגלה

ולפגיעה החיים אורח לצמצום להביא עשוי זה דבר גבוהות. פחד ולרמות הפחד
הם לו הממשי הפלילי האירוע לפני עוד לקורבנות הקשישים והפיכת באיכותם,

קורבן. ליפול עלולים
פלילית. מקורבנות פחד מאשר יותר בתוכו כולל מפשע שהפחד לזכור, גם יש

רקע על בהווה, חייו איכות את האדם של תפיסתו לכלל ביטוי גם מהווה הוא
תחושת את וכן שלו, והחברתיים הפסיכולוגיים הפיזיים, ההזדקנות תהליכי

סיפוק חוסר לגימלאות, יציאה כפיית מבידוד, כתוצאה שלו החברתית" "הקורבנות
;1978 ,Kennedy et al. ;1974 ,Adams) וכוי מסביבתו מחייו, כלליו
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, Peplau et al. ;1982 ,Yin ;1980 ,Nehrke et al. ;1979 , Toseland et al.
)1977) Kahana et al ש מה או הפלייתו השירותים, עם בעיותיו וכן .)1982
והשפלה ניצול אדישות, של יחס  Ageism מכנים (1979) Barrow £ smith וכן

של הקיומי הנושא כל אולי, אז, מתמקד מפשע בפחד זקן. היותו בגלל הקשיש כלפי
הקשיש.
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■ י ני

קשישים על מפשיעה והפחד הממשית הקורבנות השפעת ה.

עשירה אינה קשישים על מקורבנות והפחד הקורבנות בהשפעת העוסקת הספרות
באופן סובלים כקבוצה שקשישים למרות כמוכן, הפחד. בגורמי העוסקת זו כמו 

העקיפה, או הממשית הקורבנות של האישית שההשפעה הרי גבוהה, מפגיעות כללי
הכלכליים האישיים, נתוניהם בשל לקשיש, מקשיש משתנה מפשיעה הפחד ושל

והחברתית הפיזית סביבתם אופי קורבן, נפלו להם הפשע סוגי ו/או והחברתיים,
.(1980 ,Quay ;1980 ,McCleeland) המיידית

יותר הרבה הפגיעות על המשפיעות העיקריות התכונות את כאן להזכיר כדאי
, Lawton et ai. למשל, (ראה, ממנה פחד או ממשית קורבנות במקרי קשישים של

;1976 , Pope £ Feyerhorn ;1974 ,Goldsmith £ Thomas וכן ;1976

.(1979 ,Berg S Johnson ;1978 ,Cook etal . ,1977,1976 ,Butler et a1.
ומפציעות. מחבלות להתאושש יותר קשה בגופו שנפגע לקשיש פיזית, מבחינה
מהן ולמחלות הפיזית לחולשה משמעותית תוספת קרובות לעתים מהווה כזו פגיעה
חדש, פתולוגי תהליר לתחילת תורם גורם להוות עשויה או הקורבן, כבר סובל
היא והכנסתם רע, בכי הוא מהקשישים רבים של מצבם כלכלית, מבחינה

שונים, זיקנה ממענקי או מפנסיה הכנסות על חיים רבים קבועה. כי אם נמוכה,
מעטים לא גם יש יות. וההתייקרו האינפלציה קצב את להדביק מצליחים שאינם

נזק שכל מכאן פיצוי. להם אין כסף או רכוש גניבת שעל כר  מבוטחים שאינם
להתקנת או לריפוי הוצאה וכל מהרס או מגניבה כתוצאה רכוש אובדן או כספי

הרכוש של האבסולוטי ערכו אם גם תקציבם, על קשה עול מהווים מיגון אמצעי
ובעל זכרונות רווי הוא תכופות אלא רב בכסף לעתים נמדד אינו נהרס או שנגנב
(למשל, פסיכולוגית מבחינה קשות בקשיש פוגע כזה ואובדן עבורם, רב רגשי ערך

.(1976 , Evans Gi Leeds

מזיקה תוספת תכופות מהווים, ממנו והפחד הפשע פסיכולוגית, מבחינה
ולרווחתו לבריאותו והדאגה אונים" ה"אין והרגשת התלות הבדידות; לתחושת

כלכליים בתהליכים מהם רבים של ההתמצאות חוסר בנוסף, הזקן. של הכלכלית
הבריאות, בתחומי להונאות יחסית, קלים, לקורבנות אותם הופך וחברתיים
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העולם מן והפחדים החולשה תחושת את יותר עוד מגבירים אלה כל וכוי. הכלכלה
במורל כזו שפגיעה הכרח אין אולם ממוסדות, והן מאנשים הן  אותם הסובב

, Hartnagei) יחסית קצר לזמן להיות עשוי שהשינוי או בהתנהגותם, שינוי תביא
.(1982 ,Liska et al. ;1982 ,Yin ;1979

בן/בת אובדן בשל וזאת בודד, הוא הקשיש קרובות לעתים חברתית, מבחינה

סיכון מתחושת הנובעת בידוד תחושת בשל או הבית, את הילדים עזיבת הזוג,

מגבירים, ממנה והפחד ועקיפה ממשית קורבנות פשיעה. באזור מגורים בשל ומפחד

הבדידות תחושת ואת (isolation) הממשי הבידוד תהליכי את קרובות, לעתים
(1980 ,Yin ;1978 ,Patterson) הפחד תחושת את גם וכאמור, ,(loneliness)

;1974 ,Adams ;1979 , Toseiand s Rash) הקשיש של הכללי במורל ופוגעת

.(1980 ,Nehrke et al. ;1978 ,Kennedy et al.
שאינם ובריאות, רווחה בשירותי בעיקר תלויים wרבים 3px ,JD7MD

זאת, עם מקורבנות. מפחד או פשע, קורבן שהוא בקשיש לטפל הצורך די ערוכים
אלה. בשירותים התלות את יותר עוד להגביר עשוי מקורבנות הפחד

דרכים שתי קיימות חדמשמעיות. אינן הפחד השפעת על המחקרים תוצאות
החמורה האישית הבעיה מהי עצמם הקשישים את לשאול (1) הנושא: את לבחון

Harris עשו כך הכנסה. או חיים רמת בריאות, בעיות לפני שבאה עבורם, ביותר

מן הנובעות השליליות התוצאות את לזהות (2) .(1983) מילצנזון וכן (1975)

קשה תקין, חיים אורח מנהלים הקשישים הפחד, אף על אם קורבנות. מפני הפחד

בעיה. עבורם מהווה שהפחד לטעון יהיה

רואים כלל שבדרך בעוד פחד. על התגובה של מקומה על לעמוד מעניין
אחרים הרי (1976 , Lawton et al. (למשל, הפחד של תוצאה פחד על בתגובה

,Yin אצל ,Bishop <s ciencka (למשל, עצמו הפחד של המדדים אחד את בה רואים

,Braungart et al.) לפחד התורם גורם אף הפחד על בתגובה רואים אחרים .(1980
יהיה הפחד, ולמקור למשמעות שניתן השונה לפירוש בהתאם .(1985 ,Yin ;1979

הפחד. תחושת על בתגובה ינקוט שהאדם הביטחון באמצעי שוני גם

קיומו, מעצם בעיקר נובעת הפחד על התגובה הראשון, לפירוש בהתאם

73

4



כלב, אחזקת ובסורגים, במנעולים הבית ציוד של למשל ביטחון, אמצעי ונקיטת
אמורה ביטחון אמצעי אינקיטת גבוהה. פחד רמת של קיומה על יעידו  וכוי נשק

נמוכה. פחד רמת של קיומה עם קשורה להיות
דרגת בקיום קשורה ביטחון אמצעי נקיטת של התנהגות השני, לפירוש בהתאם

קשורה ביטחון אמצעי שאינקיטת בעוד החמרתה, את למנוע שמנסים נמוכה פחד
פטליזם. לכדי עד אליה הסתגל שהקשיש גבוהה פחד ברמת

התנהגויות לגבי הבחנה של ומתודולוגיות לוגיות בעיות גם קיימות
שעלפירוב בעוד לפשע", "תגובה על לדבר נטייה יש מפשיעה. פחד בגלל תגובות
כמו .(1979 , Dubow et al. (ראה ומקורבנות מפשיעה" פחד "על בתגובה עוסקים
או מקורבנות הנובעת התנהגות של העמדה או ההערכה את לקבל נטייה קיימת כן
ברחוב, בלילה מהלר אינו אדם אם הנחקר. מתנהג אכן כר כאילו מפשיעה, מפחד
וצורר סיבה כל לו שאין משום אולי אלא מקורבנות, פחד בגלל לא שזה ייתכן
שפחד ייתכן הרי בלילה, ברחוב ללכת מפחד הוא אם גם בלילה. ברחוב להיות
 מחושר או מבדידות, פוחד שהוא ייתכן, שלו. אחד פחד רק הוא מקורבנות

הקורבנות. עם בהכרח קשורים שאינם פחדים
על התגובות את לראות מאפשרת (1953) Festinger של הדיסוננס תיאוריית
הרגשת בין הדיסוננס הורדת לשם באות התגובות רחבה. תיאורטית במסגרת פשיעה
הפחד להורדת התנהגויות בנקיטת הכרוכים והאופציות המחיר שיקולי ובין הפחד
של מחודשת הגדרה של הוא הבסיסי התהליר הממשיים. הקורבנות סיכויי ולהגבלת

אומדן ועלפי לפחד, ומיוחדות מסוימות תגובות של רמתן עלפי הפחד
הנראים אפשריים, בלתי או אפשריים לקורבנות, סובייקטיבי ואומדן אובייקטיבי
יכול היחיד,שאינו והחברתית. הכלכלית עלותם מבחינת מושכים בלתי או מושכים

סיכויי ואת מפשע פחדיו את לצמצם לנסות יכול מגוריו, מקום את לשנות
חמורים. כבלתי ופחדיו מצבו הגדרת באמצעות המדומים או האמיתיים הקורבנות

רמת את דווקא שתעלה בצורה מצבו ואת הפחד את גם להגדיר יכול אדם

יגדיר אזי הפחד. על לתגובה ומשאבים זמן להקדיש יבחר כאשר יעשה זאת הפחד;
(כץ, הוצאותיו את להצדיק כדי כחמור מצבו ואת פוטנציאלי כקורבן עצמו את
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.(1986
עלותו עלידי מתווך כשהוא עצמו, מפשע הפחד על בנוסף כמובן,

כך, לפחד. התגובה על המשפיעים חיצוניים גורמים קיימים לפעולה, והאופציות

פשוט אלא מפשע, פחדם בשל רק לא ביתם את מלצאת נמנעים שאנשים ייתכן למשל,
את יוצאים אינם שהם ייתכן ביתם. את לצאת צריכים אינם או רוצים שאינם מפני

לבידור צורך פחות או כסף פחות להם שיש מפני או הבריאותי מצבם בשל ביתם
פשיעה של טבעיים כלליים מניעה לתהליכי לעזור עשויים הם בכך לביתם. מחוץ

בביתם הסיכונים רבים כאשר או למשל, ולקורבנות, לפשע החשיפות צמצום עלידי
, Teski) סיכונים מפני אחרים ומזהירים בחוץ הנעשה על דירתם מחלון מציצים

מוגנת" "סביבה של בסקירה, הוזכר שכבר במושג, קשור זה מצב .(1981
.(1980 , Malinchak ;1972 ,Newman (ראה (defensive space)

הרגשת של שליליות תוצאות ותיאור בפחד הודאה  המתודולוגי להיבט באשר

שאלות על משיבים נחקרים כאשר יותר רבות ובחומרה בשכיחות עולים פחד

,Yin ;1979 , Garofalo) פתוח שאלון על משיבים הם כאשר ופחות ספציפיות,
,Lawton S Jaffe ;1979 , Hartnagei) אחדים מחקרים שהעלו כפי אז, גם .(1981

המתייחסות ספציפיות שאלות על בתשובות קשורים שהיו פחד ביטויי , (1980

לבין הפחד בין חדמשמעי קשר העלו לא מסוים, באזור מגורים כגון למשתנים
המקובלת ההנחה שכן מפתיעה תוצאה זוהי מכך. הנובעות חברתיות אישיות פעולות

בעיה וקורבנות. פשיעה מפני פחד מהרגשת נובע חברתי שבידוד למשל, היא,
של אירוע לפני ננקטו שונים מיגון אמצעי האם לגלות היא אחרת מתודולוגית
ולא "בידור" לצורך בעיקר נרכשו המיגון מאמצעי אחדים או אישית, קורבנות

כלב). למשל, (כמו, מיגון כאמצעי
שיכולים גורמים שיש כך על עמדנו ומקורבנות מפשיעה הפחד על בדיון
רשת כגון השליליות, תוצאותיו את להפחית אף ואולי הפחד, רמת את להוריד

התוצאות להפחתת לתרום ושעשויה חברתית, תמיכה הרגשת הנותנת חברתיים יחסים

להרגשת אמנו תרמה חברתית שתמיכה העלה (1982 ,Yin) המחקרים אחד השליליות.
על או הפחד הרגשת על הקלה לא או מנעה לא היא אך (weiibeing) רווחה
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לגבי ביותר החמורה הבעיה אינו שפחד ייתכן ראשית, השליליות. תוצאותיה
קיום עצם אבל שלהם. החיים ורמת בריאות מצב בדידות, של המציאות בצד הקשיש,
הנחשבת להתנהגות ומביא הכלליים, והרווחה הביטחון הרגשת על לרעה משפיע הפחד

אינם אר מפשיעה בפחד אמנם חשים מסוימים שקשישים נמצא כמוכן לשלילית.
כץ, ;1983 מילצנזון, ;1982 ,Yin) אדישים נעשים הם  הפחד על מגיבים

הקשיש. חיי על ממנה והפחד הישירה הקורבנות השפעת את נסקור להלן .(1983
של סיכון מתפיסת הנובעת תגובה כל זוהי פשע? על התנהגותית תגובה מהי

שונים. התנהגויות סוגי כוללת והיא מפשיעה, פחד ושל פשיעה
התמודדות אמצעי מסוימים לקשישים אולי, יש, ממש פשיעה לגבי אם

הפסיכולוגי לסיכון הרי מחשיפה), הימנעות או מיגון, אמצעי (כגון מוחשיים
על להתגבר היכולת התמודדות. מנגנוני כל כמעט לרבים אין  לפחד  פגיעה של

הם כאשר בעיקר ובביטחון, בכבוד לחיות ביכולתם קריטי גורם לכן מהווה הפחד
יחסית קל כקבוצה. או כיחידים בבדידות דרים או תומכת, שאינה בסביבה חיים

קשה אך ופחד, קורבנות של והפסיכולוגיות החברתיות ההשפעות את ולאמוד לגלות
רמת את להוריד שניתן ייתכן אולם אותן. למנוע יותר עוד וקשה אותן למדוד
השליליות. תוצאותיהן את ולהחליש להקטין ולעזור פשע למעשה מקורבנות הפחד

להבחין: יש מפשיעה פחד ושל קורבנות של ההשפעה למידת באשר

להיות שיכולה השפעה בין שנית, לעקיפה. ישירה השפעה בין ראשית,
.(1976 ,Ernst et ai. ראה למשטרה. תלונה (למשל, מושהית השפעה לבין מיידית

תחום רביעית, טווח. ארוכת או טווח קצרת להיות יכולה ההשפעה שלישית,
באופן עבירה ממעשה נפגע הזקן כאשר זיבריאותי הפי בתחום להיות יכול הפגיעה
בשל החיים באיכות מירידה כתוצאה נפגעה הקשיש של הפיזית שבריאותו או מעשי,

מבחינה גם להיפגע עלולים הקשישים בנוסף, .(1979 ,Antonovsky) הפחד
מיידית עקיפה, או ישירה לקורבנות יותר. רגישים נעשים הם כאשר פסיכולוגית
לגבי שליליות כלכליות השפעות גם יש טווח, ארוכת או טווח קצרת מושהית, או

או רכוש אובדן או מיגון, אמצעי התקנת או רפואי טיפול עבור (תשלום הקשיש

יש חמישית, וכוי). הונאה ארנק, חטיפת גניבה, מפריצה, כתוצאה כלכלי נזק
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מסיכויי או נוספת, מקורבנות לפחד או קורבנות לאירוע הקשורה שהתגובה לזכור .

כדי עד שונים חיים לתחומי מקיפהמתררובת או ספציפית להיות יכולה קורבנות,
מעבר למשל, ומקום. זמן מבחינת החיים ובאורח בסגנון טוטלי או ממדי רב שינוי
וכמובן, שונים; חברתיים בארגונים השתתפות על ויתור או צמצום קשישים; למעון
סוג או קורבן, הקשישים נפלו לה העבירה בסוג גם תלויות השונות התוצאות שוב,
לקורבנות, העבריין בין ומפגש מגע יש בהן לעבירות מפחדים. הם ממנה העבירה
האחרים. אצל פחד של יותר גבוהה ורמה הנפגע על יותר קשה השפעה יש למשל,

שלנו, המחקר מאוכלוסיית שנלקח קשישים מדגם מחקר סמך על ,(1986) כץ

את לשנות עשויים קורבנות של חוויה שעברו קשישים והיא: מרכזית הנחה בדקה

החוויה עליהם שהשרתה מהפחד כתוצאה רבה במידה האישיים חייהם דפוסי
קורבן" של ל"תפקיד הכניסה מתהליך חלק זהו בקורבנות. התנסות של הטראומטית
לצרכיו בהתאם היחיד שעושה הסתגלות או פעולה יש מהם אחד שבכל בשלבים הנעשה

של עבודתם על בנוי המודל המיוחדות. ותכונותיו מיומנויותיו ולמשאביו,
גם להלן, שנראה כפי .(1975 , Thoronton <s Nardi ושל ;1966 ,Biddle £ Thomas

גם דומה. לתגובה להביא עשוי בה, ישירה התנסות ללא מקורבנות מפשיעה הפחד
עקיפה, מקורבנות כתוצאה מפשיעה פחד שחוו ואלה ישירה בקורבנות שהתנסו אלה

העקיפה). (הקורבנות ומהפחד הישירה הקורבנות מתוצאות משני סבל יסבלו
יותר חמורות להיות עלולות הטווח ארוכות והחברתיות הפסיכולוגיות ההשפעות

(הישירה). הראשונית בקורבנות ההתנסות עצם מאשר

תגובה של שונות צורות או שונים פרופילים בין הבדלים שיש כמובן
אדם מאותו החל השונים, הפרופילים את למיין ניתן ועקיפה. ישירה לקורבנות
אמצעי רכישת כגון הסתגלות דפוסי הנוקט לאדם ועד למשטרה בדיווח המסתפק

מי או שנפגע שמי הוא שברור מה חברתיים. ומיחסים מפעילות הימנעות או מיגון
אחר ורק פוטנציאלי) או (ממשי כקורבן עצמו את מגדיר כל קודם מפגיעה שפוחד

שונות. תגובה בשיטות נוקט בן

שרמת שככל ,(1986) כץ של התיאורטית המסגרת לפי גם להניח אפשר כללית,
יותר יש יותר, גבוהה שכזה) אירוע ללא גם (אך קורבנות אירוע לאחר הפחד

י.

77



עם הפחד. את להפחית כדי פשע מפני וזהירות הגנה מנע, באמצעי לנקוט נכונות
את ולהחמיר להגביר עלולים פעמים, מספר הודגש שכבר כפי אלה, אמצעים זאת,

עצמו. הפחד רמת להעלאת לגרום ואף המצב ואת התהליכים
 שונים במונחים מבוטאים מקורבנות ולפחד לפשיעה אישית תגובה טיפוסי :

,(1969 ,Biderman) עצמית" ,7JJ/7" , (1975 ,Conklin) הגנה" "אמצעי כמו
מאשר יותר עלפירוב כוללים אלה מונחים .(1972 , Furstenberg) "המנעות"

בלבד. אחת קונקרטית פעולה

בתחילה התמודדות. צורות של טיפולוגיות גובשו ההתנהגויות, ריבוי מפאת _

התנהגות בין הבחין (1972) Furstenberg קטיגוריות. לשתי מיונים הופיעו
היא ב"הימנעות" הכוונה .(mobilization) פעילה imnjnm ( avoidance ) נמנעת
בבית, (הישארות לקורבנות מחשיפה האדם את לבודד הבאות התנהגויות אותן לכל
היא פעילה בהתנהגות הכוונה וכוי). זרים עם ממפגש הימנעות דלתות, סגירת

מחוץ האדם להתנהגות הקשורות ולפעולות מיגון אמצעי של והתקנה לקנייה
קולקטיביות פעולות לבין היחיד פעולות בין הבחין (1975) Conklin לביתו.
מבחינים (1980) Lavarkas s Lewis וכוי). קשישים קבוצות של סיורים (למשל
הכוונה הראשונה בקבוצה כאשר וציבורית, אישית ברמה פשע מניעת בין הם גם ו

הארגון את לשנות או להפעיל מבלי פחד והפחתת פשיעה למניעת לפעולות היא
הקהילתי. >

י ■ י וי.

למשל, קטיגוריות. משתי יותר בו שיש מיון הציעו חוקרים מספר /

בין הבחינו (1977) Lowenthal s Robinson ו (1965) Lowenthal * Boler
לבין לבית, מחוץ הקשיש בהתנהגות הקשורות לאלה הקשיש במגורי הקשורות תגובות ^

חברתיים. ביחסים הקשורות ותגובות ורכושו עצמו בקשיש הקשורות תגובות
הבית הגנת אישית, זהירות בין הבחינו (1981) Skogan s Maxfieid
מיגון באמצעות "הקשייה" כמו תתקטיגוריות גם תיתכנה קהילתית. ופעולה

הגנה אמצעי וגם וזהירות המנעות גם לכלול יכולות אישית והגנה זהירות הבית.
ביטוח רכישת עלידי הנזק להפחתת אמצעים וכן וכוי), נשק נשיאת כלב, (כגון

וכוי.
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קיים אמפיריים.  ובחלקם תיאורטייםמושגיים, בחלקם הם אלה מיונים

של אחד סוג מאשר ביותר להשתמש יכול המפחד האדם כאשר הקטיגוריות בין קשר

יתקין אדם (למשל, אחת בקטיגוריה הנכללים התגובה מסוגי בחלק רק או תגובה,
ו ( 1979 ) Dubow et ai. לפי בחלונות). סורגים לא אר בדלתות טובים מנעולים
התגובה, מאמצעי אחד בכל השימוש היקף על מסכם מחקר אין עדיין , (1985) Yin

השונים. התגובה אמצעי של היחסית יעילותם לגבי הערכה גם ואין
הבחנו ממנה, פחד ועל קשישים של ממשית קורבנות על הנוכחית בסקירה

לבין הבית) ברכוש פגיעה (כולל בבית אישית פגיעה בין הקורבנות, מקום לגבי
האמצעים את גם לחלק אפשר (1985) Yin של לדעתו ברחוב. מפגיעה ופחד פגיעה

קורבנות למניעת השונות בטיפולוגיות נכללו אשר מפשיעה פחד על להתגברות

.4 בלוח שמודגם כפי האובדן, ולהפחתת

קורבנות למניעת אמצעים :4 לוח

מניעה הקורבנות מקום
וכסף יקר רכוש פחות נשיאת הימנעות (עזרים, המנעות בבית

נשק נשיאת מסוימיים) במקומות משהייה
שונות בדרגות בידוד

וכוי) כלב ) גלויה הגנה
הבית מיגון המטרה השגת על ה י י הקש ברחוב

ביטוח חוסמת התנהגות
רכוש סיכון וכוי) שכנים (משטרה, סיור

בני (שכנים, מגורים ברמת
משפחה)

עצמאיים משתנים בקיום וכן חופפות, בהתנהגויות הן כאן במחקר הבעיות
יעיל המשכי, (קבוע, בהם השימוש דרגות ועל האמצעים בחירת על המשפיעים רבים

לבין ההתמודדות דפוסי בין הקשר לגילוי השונות הסטטיסטיות השיטות וכוי).

בשימוש והגיוניים עקביים אחידים, דפוסים שאין גילו הקשורים, המשתנים
.(1985 ,Lin) השונות ההתמודדות בצורות

מפשיעה ופחד התנסות עם התמודדות לגבי ביותר הממצה הספרות סיכום את

ופחד פשיעה על תגובה סוגי חמישה מגדירים הם .(1979) ועמיתיו Dubow נתנו
התנהגות (2) רכוש; על ו/או אישית הגנה של מונעת התנהגות (1) מפשיעה:
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אחרים; עם ותקשורת מגע (4) ביטוח; רכישת (3) לפשיעה; החשיפה להקטנת נמנעת
מיונים גם כאמור, שקיימים, למרות זה, מיון בעיקר נאמץ אנו השתתפות. (5)
הקשישים שימוש על שהספרות לזכור יש .(1980 ,Yin ;1979 , Garofalo) אחרים

עם בתקשורת ופחות ובמיגון, בהימנעות בעיקר ועוסקת מועטת הינה אלה באמצעים
אחרים.

מונעת התנהגות .1

זוהי ביסודה וזהירות. מיגון הגנה, אמצעי נקיטת פירושה מונעת התנהגות
עם עושים שהאנשים לפעילות היא הכוונה פשע. מפני הישמרות של פעילה התנהגות

אופיינית מקורבנות. להימנע פיזי באופן יכולים אינם כאשר הסיכון, תפיסת
פעולות עלידי ולהרתיע למנוע לקורבנות, הסיכון את להקטין המגמה היא כאן

מהליכה הימנעות הפוטנציאלי. לעבריין יותר לקשה הפשע ביצוע את שיהפכו
התנהגות היא נשק או כלב בלוויית ברחוב הליכה אר נמנעת, פעולה הינה ברחוב
עלידי מוגן שהבית סימון או מיגון אמצעי להתקנת בדומה הגנה, של מונעת,

לעבריין לשדר ניסיון או רושם, יצירת של מסוימת מידה זו בהתנהגות יש כלב.
פעולה זוהי לעתים, מוגנים. ורכושו שהוא או יתגונן, שהקורבן הפוטנציאלי
נובח, רק (הכלב עבירה לבצע קשה לו שיהיה לעבריין מסמנים רק שבה סמלית

של הרגשתו על יותר משפיעה זו פעולה טעון). אינו קיים הוא אם גם והאקדח
הפוטנציאלי. העבריין על מאשר הקשיש

מיגון אמצעי הינו מזהים, מספרים או סתר כתב באמצעות רכוש, סימון
בלבד, סמלי ערך למעשה יש זה לאמצעי המשטרה. עלידי לעתים ומבוצע מומלץ,

להחזיר אפשרות שאין כמעט נתפס, הפורץ אם ואפילו בו, מתחשב אינו הפורץ שכן
גם והיא ובלעדית, חדפעמית, פעולה לעתים זוהי כמוכן שנגנב. הרכוש את

יותר. אפקטיביים זהירות באמצעי ובשימוש ברכישה לזלזול להביא עלולה
אצל (ראה שונים מיגון באמצעי בשימוש עלייה על מורים השונים הסקרים
עלידי במיוחד וכוי, סורגים מנעולים, רכישת בעיקר ,(1979 ,Dubow et al

בעיקר נשק, כלי גם רבה בשכיחות רוכשים גברים בארה"ב וקשישים. נשים
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זהירות של הגנה סידורי גם אלא מכשירים רכישת רק אינו "מיגון" אקדחים.
מהבית, יציאה הסדרי בבית, משתנה תאורה והתקנת וחלונות דלתות נעילת כגון
הימנעות הסדרי עם גובלים אלה הסדרים וכוי, מהשכנים עזרה להזעקת הסדרים
בחלקם קשישים, אצל ביותר השכיחים הינם אלה מיגון אמצעי להלן. נדון בהם

ניתנים אף הם מסוימים שבמקרים מפני ובחלקם רב, כסף עולים הם שאין מפני
החברתיים השירותים של הסברתיות בפעולות כרוכים והפעלתם התקנתם אך חינם,

ם. י נ השו

הם כאשר רכושם ועל עצמם על להגן כדי אנשים נוקטים בהם אמצעים גם יש

כאשר או לרחוב, מיציאה להימנע אפשרות להם אין כאשר לביתם, מחוץ נמצאים
ארנקים נשיאת ונשק, כלב רכישת נכללים אלה באמצעים מכך. להימנע רוצים אין
פיזית. התגוננות דרכי לימוד או וגניבתם, חטיפתם על המקשה בצורה ותיקים
בעיני אפילו ולהראות ביטחון, של תחושה חוץ כלפי לתת היא לעתים, המטרה,

לו. להתנגד שעשוי כמי הפונטציאלי העבריין

על הספרות בנשים. בעיקר עוסק עצמית והגנה הרכוש הגנת בנושא המחקר

והגבוה הבינוני המעמד שבני ברור רכוש). סימון על מעט (יש מועטה בתים הגנת
נמצא, הנמוכות. השכבות מבני יותר ולעצמם, לביתם מיגון אמצעי לרכוש יכולים
מאשר ההימנעות באמצעי להשתמש יותר נוהגים קשישים וכן הנמוכות השכבות שבני
על המשפיעים אזוריים, הבדלים גם יש כסף. העולים מיגון אמצעי עלידי בהגנה
יותר גבוהים שהם הביטוח בשיעורי הבדלים למשל הרכוש, על המיגון אמצעי מחיר

פשיעה. באזורי

שקשישים מצאו (1976 ,Sundeen s Mathieu וכן ;1977 , Sundeen) החוקרים
תושבי קשישים מאשר ביטחון באמצעי לנקוט יותר נטו גדולות ערים תושבי

עלמנת שננקטו הביטחון אמצעי שמספר העיר תושבי לגבי מצאו, כן פרברים.
כי אם וגניבה. שוד מפני הפחד להקלת מאוד מעט תרמו הפחד רמת את להוריד

שתי מפני הפחד לרמת הננקטים הביטחון אמצעי וסוגי מספר בין חיובי קשר קיים
פנייה יותר יש יותר, גבוהה הפחד שרמת שככל ולומר להכליל אפשר אלה. עבירות

נוספים שיקולים .(1982 ,Lee s courtlander) וזהירות הגנה של להתנהגות
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האישי הסיכון ובתפיסת (1978 , Baumer) לקשישים שיש כלכליים במשאבים קשורים
מחקר וכן ;1976 , Lawton) הגנה אמצעי ברכישת ביותר חשוב גורם שהוא

, . . (1977 ,Midwest Research Institute
מצאה לא לו, ומחוצה בבית פחד רמות בין הבחינה אשר (1983) מילצנזון

לבין מונעת בהתנהגות שנקטו קשישים של בביתם הפחד רמות בין מובהקים הבדלים
של לביתם מחוץ הפחד רמת זאת, לעומת האחרים. הקשישים של בביתם הפחד רמות
הפחד מרמת מובהק באופן יותר גבוהה היתה מונעת הגנה של התנהגות שנקטו אלה

של לאירוע כתגובה ביותר השכיחה ההתנהגות היא המונעת ההתנהגות ח. י האחר של

נמנעת. התנהגות עם לרוב ומופיעה אישית, קורבנות
כשני אצל המונעת, ההתנהגות בדפוס שנקטו אלה שבקרב מצאה גם מילצנזון
להגנה שונים ביטחון אמצעי התקנת ביותר השכיחות המניעה פעולות היו שלישים
כסף מהחזקת הימנעות כגון זהירה בהתנהגות נקטו מתוכם כרבע הבית. ולהבטחת

הגנה באמצעי השתמשו 103? כ וכוי. ליווי עם ברחוב הליכה תכשיטים, או
לו. ומחוצה בבית רכושם ועל עצמם על להגן כדי יחד גם וזהירות

אלה של בביתם הפחד ברמות מובהקים הבדלים להעדר פירושים כמה ייתכנו

נקטו שלא אלה של בביתם הפחד רמות לעומת וזהירות הגנה באמצעי שנקטו
על מונעת התנהגות של השפעה העדר על להעיד יכול הדבר ראשית, כאלה. באמצעים
מסוימת במידה יעילה היתה המונעת ההתנהגות ודווקא ייתכן שנית, הפחד. רמות
לפחד באשר מילצנזון של ממצאה לאור מתחזקת זו סברה הפחד. רמת את והורידה
מגננה של מונעת בהתנהגות שנקטו אלה של הפחד שרמת נמצא שכן לבית, מחוץ

התנהגות בדפוס שנקטו אלה של הפחד מרמת מובהק באופן יותר גבוהה וזהירות,
המונעת ההתנהגות ואם החוץ, לגבי גם כך חשים בבית פחד שחשים אלה שכן אחר.
הפחד לגבי בכלל, אם כך, כל יעילה היא שאין הרי הבית, על להגן בעיקר נועדה

מושפע, שאינו כמעט או מושפע, אינו החוץ מן הפחד כזה במקרה החוץ. מן

בבית. והימנעות מגננה אמצעי מנקיטת

לקשר באשר אחרים מחקרים של לאלה מילצנזון של ממצאיה את להשוות קשה

מונעת והתנהגות מפשע שהפחד מפני מונעת, התנהגות והפעלת מפשיעת פחד בין
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היו כאילו לו ומחוצה בבית לפחד היא וההתייחסות יש שונות. בצורות נמדדים

אלה. פחד סוגי שני ביו מילצנזון, כמו המבחינים, ויש אחד, פחד

(Avoidance) נמנעת התנהגות .2

טכניקות לבין נמנעת התנהגות בין כאמור, ,1 .'nan (1971) Furstenberg
להרחיק באה נמנעת התנהגות וקבוצתיים. אישיים משאבים גיוס או "מוביליזציה"
על כגון לביתו, מחוץ לקורבנות מחשיפה אותו לבודד סיכון, ממצבי האדם את

להימנע כדי ציבורית בתחבורה במקום במוניות נסיעה בבית, הישארות ידי

אקטיבית בפעולה או ב"מוביליזציה" הכוונה זרים. עם וממפגש הרחוב, מסכנות
וכוללת, יותר, ומתוכננת יזומה אלא נסיגה של אינה שהיא נמנעת להתנהגות היא
הבאים שומרים) העסקת (כולל שונים מיגון אמצעי של והתקנה רכישה השאר, בין

מוגן. שהמקום לו ולרמוז עבירות לבצע המתכוון אדם על להכביד
הננקטות כפעולות נמנעת התנהגות הם גם מגדירים (1979) Dubow et al.

סיכוי יש בהם ממצבים עצמו מרחיק שהאדם בכך לפשיעה החשיפות להקטנת
או אנשים, זמן, מקום, במונחי לתיאור ניתנים אלה מצבים פלילית. לקורבנות

מפגשים צמצום או בלילה, ברחוב מהליכה הימנעות למשל, שלהם. שהוא שילוב כל

זרים. עם או צעירים, לרוב, מסוימים, אנשים עם

עלפירוב נמדדת זו התנהגות נמנעת. התנהגות בנושא מדידה בעיות כמה יש

של מדידה נמנעים? ומתי ממי, איפה, ממה, כלומר ומקום, זמן על שאלות באמצעות
פעם כבר נפל הוא האם בכלל, האדם של חייו סגנון ידיעת דורשת הימנעות פעילות
מחשיפות הימנעות באמצעות מתגונן הוא מכר וכתוצאה הנוכחי האירוע לפני קורבן
לעשות היה יכול לעשות, רוצה היה מה הנחקר את לשאול גם יש לקורבנות. נוספות
איהימנעות. על גם שואלים נמנעת בהתנהגות עשה? למה  עשה ואם לעשות, ולא
במונית נוסע אתה "מתי או הבית", מן יוצא אתה מתי או פעמים, "כמה למשל:

או מפשע, פחד בשל ננקטה ההתנהגות אם גם שואלים ציבורית"? בתחבורה במקום
כאן שהגישה לציין יש וכוי. בכר, וצורר עניין שאין או אחרים, פחדים בעול

הרי בהרתעה, כמו שלא אר בקרימינולוגיה. הרתעה מחקרי של לגישה דומה
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התנהגויות, דפוסי של מדידה אלא בודדות התנהגויות של מדידה אין שבהימנעות
כתוצאה איהימנעות למשל, לבדוק, יש החיים. בסגנון שינוי של לבדיקה עד

מצב זאת, עם וכוי). עסקים או בריאות (בענייני הבית מן לצאת הכרחי מצורך r

אף על במונית, במקום ציבורית בתחבורה נסיעה כזה במקרה יחייב ירוד כלכלי
בכך. הכרוך הסיכון

תנועותיו ואת הקשיש חיי את יותר עוד מצמצם שפחד מסתבר שונים ממחקרים
.(1975 ,Conklin ;1975 ,Butler ;1976 ,Friedman (ראה הצטמצמו שממילא

נדחף והוא פסיכולוגית מבחינה בדד אז מרגיש חברתית מבחינה בודד ש1.וא וקשיש j

שכיחה שהימנעות מציינים המחקרים .(1979 ,Dubow et ai.) בדידות למצבי
נמצאה כזאת התנהגות כי אם הבית, מן מיציאה הנמנעות קשישות, נשים אצל בעיקר

מציינים עלפירוב גבוה. פשיעה שיעור עם בשכונות החיים צעירים אצל גם

לגנים מיציאה הימנעות הערב, בשעות לרחובות מיציאה הימנעות המחקרים

והימנעות מוכרים בלתי ממקומות או ובילוי, בידור למקומות מהליכה ציבוריים,
נמצא אף וכך ברור, קובע). גורם אינו המחיר (כאשר ציבורית בתחבורה מנסיעה

מקטינה אלא לסיכונים מלאה חשיפות מונעת אינה נמנעת שהתנהגות הקשישים, אצל
החשיפות יחידת הרי מהבית מהיציאה להימנע איאפשר כאשר החשיפה. זמן משך את

;1976 ,Lawton et al. ;1977 , Rifai ;1976 ,Cook) גבוהה דווקא
.(1971 , Baron <£ Radin ;1977 , Antunes et al.

$10; כ רק האישית הקורבנות חוויית שבעקבות מצאה (1983) מילצנזון
ציינו $10; רק ואולם, הבית. מן היציאה צמצום של בעיקר נמנעת, בהתנהגות נקטו

לאן "אין היו: יותר השכיחות הסיבות להתנהגותם. כסיבה פשע מפני הפחד את

,Yin אצל דומות סיבות (ראה בריאות ומצב בבית להיות רצון ללכת",
ונמנעת, מונעת התנהגות דפוסי בין מובהק קשר מצאה גם מילצנזון . (1982, 1981
כזה במקרר. בודדת. כתגובה ולא מונעת להתנהגות כנלווית מופיעה האחרונה כשזו
גם (וראה ומיגון זהירות אמצעי נקיטת מתלווים בבית שהות של נמנעת להתנהגות

.(1982, Lee £ Courtlander
בהתנהגות שנקטו אנשים שאותם כך על מדווח זאת, לעומת , (1981) Lawton
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אצל המדגם. מאופי נובע זה הבדל מונעת. בהתנהגות לנקוט נטו לא נמנעת
קשישים של מעורב מדגם נחקר אחרים שאצל בעוד בלבד קשישים נחקרו מילצנזון

וצעירים.

גבוהה בשכיחות מילצנזון אצל נמצאו ונמנעת מונעת התנהגות שדפוסי בעוד
בעיקר עקיפה, קורבנות חוויית גם הרי קודמת, אישית קורבנות חוויית בעקבות

מונעות. פעולות של התגוננות לדפוס הביאה שכנים, אצל קורבנות על דיווח
לכלי מחשיפות שנבעו ממנה והפחד הקורבנות מתחושת יותר רבה בשכיחות זאת,
גבוהות פחד לרמות באשר מילצנזון של ממצאה את גם תואם זה ממצא התקשורת.

פחד רמות לעומת לשכנים, שאירעה קורבנות בעקבות קשישים עלידי הנחוות יותר
התקשורת. באמצעי דיווחים בעקבות שנחוו

פחד ורמות גבוה פחד שיעור היה מילצנזון של המעניינים הממצאים אחד
מפני הפחד אמנם אם בביתם. להתרחש העלולות עבירות מפני קשישים אצל גבוהות
ההימצאות מפני הפחד שלמרות לצפות היה אפשר הרי זאת, בכל גבוה הוא הרחוב

נמצאו לא הדבר. כך לא אך שכיחה. תהיה בבית שהות של הנמנעת ההתנהגות בבית,
שנקטו פשיעה) קורבנות (כולם הקשישים של הפחד רמת בין משמעותיים הבדלים

שלא פשיעה) קורבנות (כולם קשישים של הפחד רמת לבין נמנעת, התנהגות בדפוס
שרמות וקשישים בבית שלהם הפחד שרמות שקשישים נמצא זאת, עם זה. בדפוס נקטו
התנהגות בדפוסי לנקוט נטו יותר, גבוהות הינן החוצה יציאה לגבי שלהם הפחד

נמוכות החוץ ומן בבית שלהם הפחד שרמות אלה אצל מאשר יותר זאת נמנעת;
גבוהות פחד רמות גילו נמנעת התנהגות בדפוס שנקטו קשישים כלומר, יותר.

לגבי והן בבית בפחד כשמדובר הן וזאת זה, תגובה בדפוס נקטו שלא מאלה יותר
לו. מחוצה להימצא פחד

זאת בכל נוקטים בבית מהימצאות המפחדים אלה מדוע השאלה: שוב, נשאלת,
ייתכן הסברים. כמה ייתכנו לכך בבית? והסתגרות שהייה של נמנעת בהתנהגות

ברמתו לא ואף המקורי הפחד אינו בחוץ השהייה לגבי מרגישים שהם שהפחד

על הגבלות עצמם על הטילו שהם ומפני לאחר חשים שהם הפחד זהו אלא המקורית
על השפיעה לא בה נקטו שהם הנמנעת ההתנהגות זאת, לעומת לבית. מחוץ היציאה
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מזה גבוה בבית השהייה לגבי מביעים שהם הפחד ולכן הבית בתוך שלהם הפחד רמת

התנהגות על יקר מחיר משלמים הקשישים לבית. מחוץ שהייה לגבי בו מודים שהם

הם שממילא מקום מפני הפחד ברמת עלייה וגם חייהם באיכות צמצום גם  כזאת

ממנו. מפחדים

שהם מצאה מילצנזון יחד, גם ונמנעת מונעת בהתנהגות שנקטו לאלה באשר

את מגדירים הם כמוכן בבית. בעיקר קורבנות, מפני גבוהות פחד ברמות חשו

בתדירות הנ"ל האירוע על עדיין וחושבים ביותר, כקשה שעברו הקורבנות חוויית

להרגעת למעשה הביאו לא נקטו שהם הצעדים כל כלומר, עליו. ומשוו;חים גבוהה
. (1976 , Sundeen <s Mathieu אצל גם נמצא (כך שלו הפחד ברמת ולהפחתה הקורבן
עט הטוענים יש בבית. הישארות של זה זאת בכל הוא ביותר השכיח הדפוס

עלול בביתו המסתגר האדם שכן בבית ההישארות למרות קיים הסיכון כי זאת

חברתיים. מיחסים ומנותק בודד הישארותו עצם בשל יותר פגיע להיות דווקא
קודם, קיים היה שלא פחד ליצור או הפחד את להגביר איפוא, עשוי, הבידוד

, Braungart et al.) מפשע הפחד בגלל לא התחילה בבית ההסתגרות בהם במקרים
.(1979

שכן פתוח. ונשאר ברור אינו מאונס בידוד של והתגובה הפחד בין 1e//7n

את קשישים של קטן אחוז רק זיהו פתוחה, שאלה על בתשובה אחר, שבמחקר בעוד
יותר גבוה אחוז בארה"ב, ארצי כלל מדגם על במחקר הרי לבידוד, כגורם הפחד
בגלל החברתיות פעולותיהם את צמצמו שהם סגורה, שאלה על השיבו קשישים של

ו"אסירי מאונס" בית "אסירי שהביטויים כנראה .(1980 ,Yin) מקורבנות הפחד
לא אר כלליים הם קשישים, בקרב מפשיעת הפחד תוצאות את המתארים פחד",

קשישים אוכלוסיות של מדגמים לגבי ממצא להכליל אין פנים, כל על מציאותיים.
פירוש נמוכה. פשיעה רמת בעל מאזור הוא למשל, שהמדגם, מאחר שונים מאזורים
שכיחות כי שמצאו (1976) Sundeen S Mathieu של מחקרם עלידי גם נתמך זה

נמוכות ברמות קשורה היתה בפרברים הומוגנית בקהילה מאונס בדידות של נמוכה
הערים, במרכזי הטרוגניות בקהילות פחד של גבוהות שרמות בעוד פחד, של

בביתם. יותר הנשארים קשישים של יותר גבוה לשיעור קשורות
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לבוא שיכולה הרגעה תרופות לקיחת של זו היא נוספת אישית פסיבית תגובה

אחרות. בצורות הפרוד עם התמודדות ובלי עם

אחרות יות התנהגו .3

החשיפות את להקטין באים אינם רכוש ביטוח או חיים ביטוח רכישת
לכושר לתרום או העבירה, בביצוע העבריין קושי את להגדיל או לקורבנות,

תקרה, אם הקורבנות, עלות את לשנות באות אלה פעולות הקורבן. של התנגדותו
הטיפול הוצאות הקטנת החומרי, הנזק עבור מלא או חלקי פיצוי עלידי וזאת

הביטוחים עלות שבשל ברור רכוש. והרס אובדן עבור מלא או חלקי והחזר הרפואי
זה. באמצעי להשתמש יכולים אינם האמצעים) (חסרי מהקשישים ניכר חלק

מנשיאת הימנעות עלידי קורבנות של החומרי הנזק את לצמצם גם אפשר

קשישות שנשים במחקרה מדגישה (1977) Rifai הגוף. על וכסף תכשיטים חפצים,

משתמשים קשישים האם לקבוע קשה אולם לרחוב, בצאתן בתיקיהן כסף פחות נשאו

באוכלוסייה. אחרות קבוצות מאשר פחות או יותר אלה זהירות באמצעי
שנגרם לרכוש והנזק הגופני הנזק על אישית תגובה של סוג עוד קיים
באלה לנקום אחרים עם או לבדו יוצא היחיד בה אישית נקמה של זה לקורבן,
כדי עד אחרים עם השתתפות או במעשה, אחרים שיתוף דורש זה דבר בו. שפגעו

אצל אמנם קיימת כזו תגובה שצורת הוכחות אין ולנקמה. למניעה התארגנות
חריפה מענישה עמדה נקיטת עלידי עקיפה" "נקמה של אפשרות גם תיתכן קשישים.

יכולה כזאת עמדה בקשישים. הפוגעים עבריינים נגד רק או העבריינים כלל נגד
עדיין לנו ואין הקורבנות עלידי רק או כולם הקשישים עלידי מבוטאת להיות
עונש הדורשת מיוחדת בחקיקה ביטוי גם לקבל יכולה מענישה עמדה כך. על מחקר

מדינות בכמה כיום קיימת שהיא כפי בקשישים, שפגעו עבריינים נגד חמור
במקומות כזאת חקיקה קיימת אונס, במקרי בעיקר נשים, תוקפי לגבי בארה"ב.

בעולם. רבים

ומניעה זהירות של ההתנהגויות את מקבץ (1980) McCleeland et al.
£ isolation) והגנה בידוד התנהגותיות: קטיגוריות לשלוש לעיל שתוארו
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ועקיף ישיר כלכלי אובדן למנוע הבאות ואלה ,(debilitating) החלשה ;)Defense
.(prevention)

i'
סוג קורבנות. מפני הפחד את להקטין או למנוע באה בידוד של niAmnnn

ביטחון אמצעי נקיטת כלומר "מגננה" של התנהגות של הוא כאן הנכלל אחר תגובות .,.

לצמצם כדי הרכוש של ביטוח גם אבל וכוי), סורגים (מנעולים, פיזיים והגנה
הקורבנותת. עלות את

מחלישה התנהגות של בקטיגוריה נכלל והחברתית הפיזית התנועה צמצום
לפגיעה החשיפות את להקטין רק לא באות כאלה התנהגויות da .(debilitating)
הפחד או ממשית מקורבנות הפחד את למנוע, לא אם להקטין, גם אלא ולקורבנות,

הראשונות הקבוצות שתי לגבי מפשע. ולפחד לקורבנות מציפיה כתוצאה העולה
סוגי לפי נבדקו אלה סולמות וחזקה. בינונית חלשה, תגובות: של סולמות נבנו
מגע בהם (שהיה גוף פשעי לפי היתה החלוקה קורבן. הנחקרים נפלו להן הפשיעה
רכוש ורק כזה מגע היה לא בהן רכוש ועבירות וקורבנו) העבריין בין גופני י

מעשי או כייסות (גניבה, ידיעתו ללא כסף ממנו נלקח או נפגע, הקורבן .'\

והכנסה. השכלה מין, לפי השתנו "החלשה" של התגובות בקבוצת ההשפעות הונאה).
גבוה, חברתי סטטוס בעלי או גבוהה, הכנסה בעלי משכילים, גברים למשל: ':

יתרון יש וגבוה בינוני חברתי כלכלי לסטטוס הקורבנות. מתוצאות פחות הושפעו
כשהעבירה יותר הושפעו הם באחרים. תלות ייתר או פחד גופני, נזק מפני בהגנה

פנים, כל על ונדליזם. של במקרים למשל, פחות, אך ופריצה; שוד של היתה
יותר הושפעו בידוד, של תגובה מבחינת פחד. מפני הגן לא הכלכלי הסטטוס /

לפריצה. קורבן שנפלו ואלה נמוכה, השכלה בעלי מובטלים, נשים,
הקורבן במין הכנסה, ברמת קשורה מחלישה" ש"התנהגות בעוד בסיכום,
בידוד של התנהגות הרי רב, רכוש באובדן הקשורה זו בעיקר העבירה, ובסוג
ממש, בקורבנות כך כל ולא מפשע בפחד יותר קשורים חברתיים קשרים וצמצום

נשים. אצל יותר שכיחה והיא

הפחד רמת על והשפעתם תגובה דפוסי של שהתוצאות מעלה זה מחקר גם .

של בהרכב הקשורות שונות תגובה צורות יש חדמשמעיות. אינן וקורבנות מפשיעה <■
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מבחינת ואופייה העבירה סוג עם יותר חזק קשר יש בעיקר הקורבנות. תכונות

גופנית). תקיפה של במקרים (בעיקר שגרמה הנזק
היא להתאבדות אולי פרט ביותר, והעמוקה הנרחבת האישית ההימנעות תגובת
כרוכה זו תגובה כמסוכן. הנתפס או מסוכן מאזור והתנתקות יציאה של בכיוון

היחסים וסוג אופי של המגורים, של החיים, סגנון של מלא בשינוי לעתים
טוטלית)". (או כללית התנהגות כ"תגובת זו תגובה לכנות אפשר וכוי. החברתיים
בתי כמו מוגנים למגורים עצמאיים ממגורים במעבר בעיקר לביטוי באה זו תגובה

י בדו"ח הקטע (ראה (4 פרק ,1978 , Garofalo et ai.) אחר מוגן דיור או אבות
קיים היה המגורים מקום את לעזוב שהרצון ייתכן זו). לסוגיה המתייחס המחקר

מפשיעה הסכנה ותחושת הפחד התעוררות אך ישירה, קורבנות של האירוע לפני עוד
. (1977, Rifai) זה רצון הגשמת להחשת הביא? ישירה, או עקיפה, קורבנות בגלל
"דחיפה" גורמי עם עוברים אליהם המקומות של משיכה גורמי של שילוב כאן יש

שעניים, כמובן גבוהים. פשיעה שיעורי כגון המגורים מקום לעזיבת הלוחצים

זו. שאיפה להגשים תמיד יכולים אינם קשישים, גם קרובות לעתים ולכן
ביותר קטן מיעוט שרק בירושלים נחקריה לגבי מצאה (1983) מילצנזון
אישית, מקורבנות כתוצאה חייו באורח ומהותי רחב שינוי של קיומו את ציין

וכוי. מגורים מקום שינוי כגון

הקולקטיביות והתגובות לעיל, שתיארנו הגלויות האישיות התגובה לצורות

העוזרים ורגשיים קוגניטיביים פסיכולוגיים תהליכים מתלווים להלן, שנתאר
תהליכים לו. המתלווה והפחד קורבנות של האירוע השפעת את להקטין

התנהגותיות תגובות בכלל יינקטו אם לקבוע גם עשויים אלה פסיכולוגיים

הספרות לפניו. אפילו או קורבנות אירוע לאחר אקטיביות, או פסיביות יזומות,

תהליכים של תיאורים כמה ממנה לדלות אפשר אך דלה, היא זה בנושא

זה בנושא ninaon .(1985 ,Agnew של המסכם מאמרו את (ראה כאלה פסיכולוגיים
בכל לפשיעה קורבן שנפלו אלה והוא: מסוים פרדוקס או סתירה על להשיב באה

פחד רמת מגלים שהם או כלשהו פחד לקורבנות, תגובות במחקרי מגלים אינם זאת
יחסית. נמוכה
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. לייחס ניתן פרוד לבין קורבנות בין הקשר חוסר שאת כך על עמדנו כבר

בין במדידה הבחנה אי של פחד; של נכונה לא מדידה של מתודולוגיות לבעיות
מבחינת יחסית קלה לעבירה קורבנות שהיו לאלה חמורה לעבירה קורבן שנפלו אלה

חוסר או ;(1981 ,Skogan £ Maxfield למשל, (ראה, והחומרי הגופני הנזק
מין משתני על פיקוח חוסר או חוזרת; לקורבנות חדפעמית קורבנות בין הבחנה

.(1979 ,Dubow et al. (ראה וגיל
מגלים הם אך, קשישים מאשר יותר קורבן נופלים שצעירים למשל, ידוע,

,Skogan s Maxfield) "קשוחים" של תדמית על לשמור כדי *ולי פחד פחות
רק היא ממשית וקורבנות רבים, גורמים עלידי נגרם פחד ועוד, nxT .(1981

מאמונות כתוצאה עולה, או נחלשת מתווכת, הקורבנות השפעת כמוכן, מהם. אחד

יוכל שהקורבן או וחמור, רב נזק לקורבן נגרם שלא זו כגון הקורבן, של שונות

בעתיד מניעה אמצעי נקיטת עלידי נוספת מקורבנות ולהימנע זה נזק על להתגבר
. (1980, Silberman)

הפחד ניטרול של פסיכולוגיות טכניקות על מדברים אחרים חוקרים
"אשמה של במינוח קורבנות לגבי משתמש (1985) Agnew נוספת. מקורבנות

על ואחריות אשמה מרגשות "להיפטר" כדי עבריינים גם נוקטים בהם ואחריות"

.(1976 ,Sykes למשל, (ראה, שנתפסו לאחר שעשו, עבירות

להיות יכול "שהיה טיעון עלידי למשל, והפגיעה. הנזק הכחשת ראשית,
לאחרים. שנגרמו ולפגיעה לנזק להם שקרה מר. של השוואה או יותר", גרוע

אלא חמור היה לא שהנזק רק לא .(vulnerability) הפגיעות הכחשת שנית,
"כעת האירוע מן משני "רווח" יש ואפילו להיזהר", כיצד יודע אני "כעת גם

מסוכנים". ובמצבים באנשים ולהבחין להכיר יודע אני
סותרות. אפשרויות שתי ייתכנו כאן לקורבנות. האחריות הרגשת שלישית,
הטלת השנייה, לי". אירע אשר על בהתנהגותי אשם אני "לא של תחושה האחת,
ישע וחוסר אונים אין הרגשת ליצור העלול טיעון אחרים; על ואחריות אשמה

קבלת יש כאשר זאת, עם לעלות. אז עלולה הפחד רמת הקרובה. הסביבה על בפיקוח
לו אין ולכן התנהגותו את ישנה הוא שבעתיד מרגיש האדם אזי עצמית אחריות

90



בו פרדוקסלי מצב גם ייתכן והגנה. זהירות באמצעי ינקוט אם בעיקר לפרוד, ממה
עלולה דווקא הפחד, להקטנת כגורם שראינו, כפי הנחשבת, חברתית תמיכה רשת

להכחיש מאוד לו קשה ואז בקורבנותו, היחיד להאשמה גורמת שהיא בכך להגבירו
למצבו. ותו אחרי את

אזי תקינים והסדריו צודק העולם אם צודק. בעולם אמונה רביעית,
[על הפחד. רמת את להוריד גם ועשוי מנחם זה וייענשו. ייתפסו העבריינים
(1985) Agnew אצל ראה קורבנות התנהגות על והשפעתו צודק עולם של הנושא

שם]. וביבליוגרפיה
.(appeal to higher loyalty) גבוהה ולמוסריות לנאמנות פנייה חמישית,

קורבן נפל שהוא או ממנה, ילמדו אחרים אם ערך יש שלקורבנותו האדם תחושת

העובדה בעצם לסכנה עצמו חושף אמנם שהוא האדם תחושת או לאחרים, שעזר משום

וכוי. לסיכונים" להיכנע "אסור נורמליים, חיים חי שהוא
ממנגנוני בכמה להשתמש מצבם, מטבע יכולים, אינם רבים שקשישים כמובן
מאפשרת שאינה כמעט והכלכלית הפיזית ופגיעותם חולשתם הללו. הפחד ניטרול
דבר לאחרים, עזרה מתן מונעות וזהירות בדידות הפגיעות. או הנזק, ניטרול

ריבוי לאור נעלה. מטרה בשירות או בעקבות קורבנות של טיעון על המקשה

צודק". "עולם של בטיעון להשתמש גם קשה בסביבתם, פריצות בעיקר הפשיעה
על יחידים של אישיות בתגובות הכלולות ההתנהגויות את סקרנו עתה עד

או הישירה הקורבנות אירועי ואחרי לפני מפשיעה פחד ועל הקורבנות אירועי
שיתוף ללא ריק בחלל התרחשו כאילו אלה תגובות הצגנו או הנחנו העקיפה.

סביר אולם, זה. לנושא והעיונית המחקרית הספרות מתייחסת גם כך בכך. אחרים
מאחרים. ובעידוד במידע בייעוץ, קשורות אלה יותתגובות התנהגו שגם להניח

יש אחרות התנהגויות לגבי וגם אלה אישיות לכאורה התנהגויות לגבי גם לכן,
נעסוק ובכך אחרים עם בקומוניקציה שכרוכה המשתתפת ההתנהגות ממד את להכניס

להלן.
זאת בכל אך האישית, ברמה עדיין הפועל בסיסי אחד סוג ותקשורת. מגע

במידע אחרים שיתוף הכוללת רגשית התנהגות הוא אחרים, עם בשיתוף כרוך
ו
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קורבנות על מידע או אישית, לקורבנות קשר בלי בכלל לפשיעה הקשורים וברגשות
האדם אם בין פשיעה, על לאחרים או למשטרה הודעה כוללת כזו התנהגות אישית.

ובכך האדם של העשייה כל מסתכמת זו בפעילות לעתים לעבירה. עד או קורבן הוא
של או אישית קורבנות ניסיון לאחר או מפשע, דאגה ועל פחד על מגיב הוא

אחרים.

בעצם (קולקטיבית), משתתפת תגובה היא פשיעה על לשלטונות ההודעה

כקורבן בפשיעה בהתנסות השלטונות, את בעיקר אחרים, ולהפעיל לשתף הנכונות
בודקים קורבנות סקרי קורבנות. או פלילי אירוע על לו שנודע כמי או כעד, או

לשלטונות מודיעים אינם הקשישים קרובות שלעתים ומגלים זה מסוג תגובה בעיקר

בהתאם שונה שההתנהגות כמובן פשע. למעשי כעדים או כקורבנות להם שאירע על

כשהרכוש או אלימות), הן העבירות כאשר הודעות יותר (יש שונים פשיעה לסוגי

קשרי או פחד, קשרי כולל  וקורבנו העבריין בין מיוחד קשר כשיש או מבוטח,
אחרים. לאנשים אלא לשלטונות ישירות ייעשה לא שהדיווח גם ייתכן משפחה.

וקורבנות פשיעה על מידע חיפוש גם לכלול אפשר קומוניקטיבית בהתנהגות

מקורבנות או בעתיד אישית מקורבנות והגנה זהירות הימנעות, אמצעי ללמוד כדי

חוזרת.

במידע אחרים שיתוף של והתוצאות המשמעות החשיבות, לגבי שאלה נשאלת

קתרזיס, של תהליך כאן שמתרחש להניח אפשר וקורבנות. פשיעה לגבי וברגשות
שכבר וכפי זאת, עם הפחד. רמת את להפחית העלולה אישית קורבנות לאחר בעיקר

רמת את מעלות פשיעה על אחרים עם שיחות דווקא ,(1983 (יחזקאלי, ראינו
הפחד.

למעשה עד הוא האדם כאשר התערבות של זו היא השתתפות של אחרת צורה
על זה בנושא ספרות לשלטונות. כך על מודיע או לעזור בא האדם כלומר, פשיעה.

לנו. מוכרת אינה קשישים

קולקטיבית התנהגות .4

ואת הקורבנות את להפחית שנועדו אישיות, תגובה בצורות עסקנו כאן עד
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קבוצתי אופי בעלות התנהגויות גם קיימות אולם יחידים. בקרב ממנה הפרוד

אנשים. של רב מספר אצל מקורבנות והפחד הקורבנות את להפחית הבאות , *713**

של  אישית תגובה של חזק יסוד גם בה יש ציבורית תגובה עוכל כמובן
מניעה תכניות של עיונים סוגים כוללת הציבורית התגובה יחידים. של מעורבות

חדפעמיות, פורמליות, ובלתי פורמליות וקהילתיות, שכונתיות והסברה,
מתודולוגיות, בעיות ההיסטורי, הרקע (על ומתוכננות. נמשכות או ספונטניות
,Dubow et ai. ראה וביבליוגרפיה, קולקטיביות, פעולות של קונקרטיים סוגים

.(1979

(ללא אזרחים של פורמלי בלתי פיקוח שעיקרה פורמלית בלתי קולקטיבית niAmrm

אנשים של והשגחה הסתכלות סיורים, באמצעות ביוזמתה), לרוב אר המשטרה שיתוף
לחנך להדריך, וכן זרים), (לרוב מסוכנים אנשים לזהות כדי סביבתם על
ממקומות וממצבים, מאנשים צפויות סכנות מפני וקרובים, שכנים ולהזהיר

תגובה של כזה סוג .(1979 ,Dubow et ai. אצל סיכום (ראה מסוכנים ומזמנים
מכנים אנו הדדית. עזרה של וארגון שכונתי שיטור לכדי להתפתח יכול קולקטיבית

עם פעולה בשיתוף כרוכות אינן הן שכן פורמליות", "בלתי ואחרות אלה פעולות
הראשונים. בשלביהן לפחות המוסדות

ששולבו אזרחים של התנהגויות אותן את כוללת פורמלית קולקטיבית התנהגות
אחרים, ציבוריים שירותים או המשטרה, כמו פורמליים, ארגונים של בתכניות
לעבירה. קורבן נפלו שכבר בכאלה או פוטנציאליים בקורבנות לטפל עונועדו

קורבן שנפלו כאלה עבור או ככלל, הקשישים עבור שירותים יוזמים אלה ארגונים
קשישים, של התארגנויות על גם ידוע עצמם. הקשישים שיתוף בלי או עם לפשיעה,

או נוצרות כך קשישים". למען "קשישים בארגוני הבינוני, המעמד בני בעיקר
שראוי, כמקום השכונה של מחודשת הערכה נוצרת תומכות. חברתיות רשתות מחוזקות

האישי. מהבידוד לצאת נכונות ונוצרת בו, לגור
מידה אמות לפי גם הקשישים למען הקולקטיביות הפעולות את למיין ניתן
גם מהם ללמוד אפשר אך בכלל, והקורבנות הפשיעה בעיית לגבי הקיימות אחרות,

הקשישים. של הפלילית הקורבנות בעיית לגבי
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הפשיעה: בעיית מבחינת התכנית של האוריינטציה את לבדוק ניתן ראשית,
בזיהוי מתרכזות פיקוח תכניות לקורבן. טיפול שירותי מתן או פיקוח מניעה,
קורבנות למנוע רק איננה ומטרתן ושיטור, בסיורים פוטנציאליים, עבריינים

הבלתי והמניעה הפיקוח פעולות לדין. ולהביאם עבריינים לתפוס גם אלא
המסורת במתכונת שכונתיות שיטור קבוצות ליצירת עד להגיע יכולות פורמליות

נחלת עלפירוב הן כאלה ויזומות עצמאיות פעולות .vigilantes של האמריקאית
הבינוני. המעמד של השכונות

הפעולות ההסדרים, אותם לכל היא לקורבנות" טיפול שירותי ן ב"מת הכוונה
"ייעוץ כיום שמכונה למה או לקורבנות, שירותים במתן הקשורים והתכניות
,Cain £ Kravitz אצל ביבליוגרפיה (ראה (victim advocacy) לקורבנות"
או ביוזמתם שלא שננקטו עצמאיות פעולות גם נכללות זאת בפעילות .(1978

אלה תכניות של הפעולות עלפירוב כי אם הפורמליים, השירותים של בחסותם
השירותים. עלידי הקורבנות עבור ומבוצעות מתוכננות יזומות,

אלה לעומת פשיעה של אחד סוג של במניעה הממוקדות תכניות יש שנית,
אחד פשיעה בסוג להתמקד מציע (1975) Goldsmith הפשיעה. במכלול לטפל הבאות
רצח למשל כמו ודרמטיים, קשים אירועים לאחר עלפירוב, קשישים. שוד כגון

כלי הציבור, מצד המשטרה על הלחץ שחולף עד זה בנושא מתמקדת המשטרה קשישים,
(ראה לעתים התופעה. של האמיתי הגל שחולף עד או הפוליטיקאים, או התקשורת

או אחד, עבריין נתפס כאשר קשישים רצח של גל חולף (1986 יולי ,Time שבועון
בארץ). גם התרחשה כזו (תופעה קשישים ברצח או בשוד המתמחים עבריינים קבוצת

עלפירוב ממושכות. או חדפעמיות להיות יכולות תכניות שלישית,
קשה, וקורבנות פשיעה של תקשורתיים או אמיתיים אירועים על מגיבים השלטונות

פעולות וקורבנותיה. הפשיעה בסוג וטיפול פיקוח מניעה. פעולות לייזום עד

שכונות או אזרחים קבוצות כאשר פורמליות בלתי גם להיות יכולות חדפעמיות
וחמורים תכופים אירועים לאחר וקורבנות הפשיעה בבעיית לטפל מתארגנים שלמות

בסביבתם. קורבנות של

וולונטריים, גופים אזרחים, היוזמה: מקור הוא התכניות של הרביעי ההיבט
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משטרה) או סוציאליים, (שירותים בבעיה כבר הקשורים וסוכנויות שירותים או
מידת את גם יקבע היוזמה מקור המדינה. כלל של או האזורית השכונתית, ברמה

התכנית. והמשכיות התקצוב התכנון,

הפשיעה בבעיית מתמקדות הן האם הוא תכניות של למיון נוספת מידה אמת

הקבוצות של אחרות בעיות גם וכוללות יותר רחבות שהן או בלבד, והקורבנות
גם נכללים הקשישים של מגוריהם מיגון על בנוסף למשל, מפשיעה. הנפגעות

מבדידותם, קשישים להוצאת תכניות יצירת (מועדונים), בידור שירותי הבטחת
וכוי.

ואזורים, שכונות קבוצות, של הקולקטיביות בתגובות הבדלים שיש ברור
זו המגורים, באזור כבר הקיימת ההתארגנות כמו שונים למשתנים בהתאם וזאת

רמת בתפיסת או במקום, הפשיעה ברמת התושבים, של וההשכלה ההכנסה ברמת קשורה
הפשיעה.

דווקא יעלו בקורבנות קולקטיביות וטיפול פיקוח מניעה, שפעולות ייתכן
זאת אחרות. לשכונות בהשוואה גבוהים כה אינם הקורבנות שיעורי בהן בשכונות
הכנסה בעלת אוכלוסייה קיום והאוכלוסייה, השכונה של האינטגרציה מידת בגלל
עבור פורמליים או פורמליים בלתי שירותים כבר המקיימת גבוהות, השכלה ורמת

באזור. הגרים האנשים

וקורבנות פשיעה רמות בהם שיש נחשלים באזורים גם כי נמצא, בארה"ב,
בנושאי קודמת התארגנות של רקע על ולפעול להתארגן מוכנים התושבים גבוהות,

וכוי. דיור רמת חינוך,

בהורדת הקולקטיביות התגובות של והתוצאות ההשפעות על כאן נעמוד לא

פשיעה, מפני שלהם הפחד רמת בהפחתת או קשישים של וקורבנות פשיעה שיעורי
שיפור הפשיעה, דפוסי בשינוי או אישי, סיכון או פשיעה לגבי הכללית בתפיסה

רק וקיימת ביותר דלה זר. בנושא הספרות וכוי. השכונה של האינטגרציה רמת

תיתכן, .(1979 ,Dubow et ai. (ראה בכלל צעירים לגבי פשיעה בעיות לגבי
לסביבה מתגוננת מסביבה מעבר כשיש והקורבנות הפשיעה של שונה הערכה למשל,

או קולקטיביות, או אישיות התגוננות בפעולות נקטו לא התושבים שבה אחרת,
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;1975 , Conklin) חברתי ליכוד במקום פיצול דווקא יצרו ופשיעה קורבנות כאשר

.(1984, Taylor et al.

ותיאורטיות מתודולוגיות הערות .5
של המדידה בעיית היא לקורבנות התגובה לנושא בנוגע שעלו הבעיות אחת

החומר אישית. ומקורבנות מפשיעה ודאגה ולפחד לפשיעה האישיות התגובות שכיחות
פשיעה, לגבי תפיסות על מסקרים קורבנות, מסקרי עלפירוב, נשאב זה נושא על

רכישה ציבורית, בתחבורה שימוש כמו ספציפיות התנהגויות על ממחקריכ או
המחקרים רוב וכוי. למשטרה הודעה מיגון, אמצעי של והתקנה רכישה נשק, ונשיאת

על גם ובמקצת והרכוש, הנפש של ומונעת נמנעת התנהגות דפוסי על הם כאן
אצל וממצה נרחב דיון (ראה קולקטיביות בפעולות השתתפות של התנהגות

שונות תוצאות של היא כאן המתודולוגית שהבעיה .(1979 ,Dubow et ai.
תופעה. לאותה המתייחסות שאלות של שונים מסוגים הנובעות

כתוצאה בהתנהגות כללי שינוי על כללית שאלה שואלים שאם למשל, מסתבר,
על כששואלים המתקבל מזה קטן כזה שינוי שמציינים אלה של שיעורם מפשיעה,

אינו התנהגות שינוי לגבי השאלה של הכללי האופי ספציפיות. התנהגויות

המשיבים. של החיים סגנון על הללו התגובות השפעת את לאמוד כמובן, מאפשר,
זוהי האם הקשיש; אצל המקורית הפחד רמת ידיעת של זו היא נוספת בעיה

ההתנהגויות דפוסי על להסתמך עדיף שמא או בראיון? מביע שהוא הרמה

לאחר שהתיצבה כפי הפחד רמת את למדוד יש אולי או, הפחד? עם בהתמודדות
תגובות אזי במעט אך ירדה הפחד שרמת נמצא אם אלה? התמודדות דפוסי נקיטת

רק קשורים אינם הללו ההתמודדות שדפוסי ייתכן בחלקן. נכשלו הללו ההתמודדות
שנקטו מהקשישים אלה שאצל ,(1983 (מילצנזון, לטעון גם אפשר מפשע. לפחד

נשאר ולכן גבוהה, כבר היתה הבסיסית הפחד רמת הימנעות, או מניעה באמצעי
קשיש שכל ברור נקטו. בהם בהתנהגות השינויים למרות יחסית, גבוה פחד אצלם

כאלה יש מקורבנות. פחדם על כתגובה או קורבנות, למניעת משהו עושים וקשישה
הפתרון את שרואים בכאלה למשל מדובר מגיבים. אינם הראיונות, לפי שלכאורה,
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נוקטים זאת בכל הם גם זאת. לבצע יכולים אינם אך מגוריהם, בשינוי למצבם

שלהם. הפחד רמת את יוריד שזה מבלי וזאת והגנה, מניעה של מינימלית תגובה
זו היא המקורית, הפחד רמת בסיס לידיעת הנוגעת נוספת מתודולוגית בעיה

ן ו הפחד.מילצנז ברמת השינויים למדידת זמן בסיס יצירת כלומר הזמן. ממד של

בהתנהגות ספציפיים שינויים על ששאלה לאחר במחקרה זו בעיה פתרה (1983)

שינויים על שואלים שכאשר כמובן ולאחריו. הממשית הקורבנות אירוע לפני
נטו כי אם שונות, התנהגות בצורות נקטו שאמנם נזכרים אנשים ספציפיים,

ההתנהגות בצורות התמידו שלא מפני אולי כלליות, שאלות כשנשאלו זאת לשכוח
חשובות. להם נראו לא שאלה מפני או השונות,

בעוד המדגם: מאופי גם נובעים המחקרים בדיווחי שההבדלים ייתכן

נמנעת, התנהגות לבין מפשע הפחד בין וחזק מובהק קשר מצאה (1983) שמילצנזון
חקרה שמילצנזון היא לכך שהסיבה ייתכן כזה. קשר מצאו לא קודמים מחקרים הרי

שלא נחקרים יש בהם מעורבים מדגמים בדקו שאחרים בעוד פשיעה קורבנות רק

לפשע. קורבן נפלו
הננקטת. הפעולה של היעילות תפיסת הוא הצורך די נחקר שלא נוסף גורם

שהדבר ייתכן למשטרה. איההודעה או בהודעה במחקרים כלל בדרך נקשר הדבר

חיים סגנון פירושה שזיקנה רבים קשישים של הפסימיסטית בתפיסה בחלקו קשור
. של דוגמאות מאידך, ולקורבנות. לפשיעה וחשיפות פגיעות בבדידות, המאופיין

של דוגמאות וכן לו, ומחוצה בתוכו זהירות ולאמצעי הבית להגנת מודעות
השכונה של הגנה לפעולות ועד הדדית, עזרה בפעולות קולקטיבית השתתפות

זה. פסימי דפוס של מתקדמת נטישה על מצביעות ומניעה, ביטחון וסיורי

הקשורים לחץ מצבי הפשיעה, תפיסת לגבי נוספת לתיאוריזציה מקום יש

אינטרהפסיכיות אישיות תגובות והחברתי, האישי המצב הערכת מפשיעת, בפחד
או קוגניטיביות תפיסות של השפעות של שבצידן ראינו ישירות. והתנהגויות

או מפחיתים קשישים כיצד להסביר היכולות האנשים, בהתנהגות הקשורות ריגשיות

של הכלכלי מצבו למשל כמו אחרים, גורמים גם פועלים מפשיעת, פחדם את מבטלים
לביתם מיגון אמצעי מלרכוש הקשישים את מעכבים מפשיעת הפחד למרות אשר הפרט,
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. . פשיעה שיעורי כמוכן, הימנעות. של בהתנהגות להסתפקות אותם ומביאים
חברתית התנהגות או המשטרה, של יוזמה או קהילתי ארגון קיום או בקהילה,

בפעילות קשישים השתתפות תהיה אם להסביר יכולים  אחרים בתחומים גם משתתפת

על קשישים לגבי מחקר קיים לא וקורבנות. פשיעה של סיכונים להפחתת קולקטיבית
קולקטיביות, בפעולות להשתתף נכונותם על שישפיעו הגורמים להיות עשויים מה

. (1979 , Dubow et ai. אצל דיון (ראה יותר צעירות אוכלוסיות לגבי רק אלא
הסיכון, תפיסת עם בהקשר ביותר חשוב בקורבנות קודם ניסיון כמובן,

הפגיעה, וסוג קורבן, האדם נפל לה העבירה אופי כך. על האישית והתגובה הפחד
אובייקטיבית  בחירה יכולת של גורמים מצטרפים לכך ביותר. כאן חשובים
למשל, נראה, האישית. בתגובה פתרון של אחר או זה בסוג  וסובייקטיבית
מאחר מגוריהם, מקום עזיבת מאשר הקשישים אצל יותר שכיחה היא שהימנעות
או שמרנות, או כלכליות  שונות סיבות בגלל פחות ניידים הינם שהקשישים

.(1977 , Rifai (ראה למסוכן נחשב הוא אם גם המגורים למקום עמוק קשר בגלל
שיכולים אלה בעיקר מיגון, אמצעי קניית של לכיוון יותר נוטים הקשישים

לביתם. פריצה לאחר ובעיקר כלכלית, מבחינה לעצמם זאת להרשות

רחבות חברתיות השלכות גם יש מפניה ולפחד ממשית מפשיעה לקורבנות
הידועה הנחתו כנגד ממנה. האישיים הפחדים ושל הפשיעה של לסה"כ מעבר יותר,
שפשע (1975) Conklin טוען חברתית סולידריות ומחזק יוצר שפשע דירקהיים, עול

מגע ולניתוק לניכור ומביאים חברתי פיצול יוצרים ומעבריינים, מפשע ופחד
, Hartnagei גם (ראה וקורבנות פשיעה באזורי הגרות החברתיות הקבוצות בין
כמו רחבים, וכלכליים חברתיים לשינויים מביאים מפשע והחרדה הפשע .(1979

אחרים, לאזורים הבינוני מהמעמד בעיקר אוכלוסייה קבוצות מעבר עסקים, סגירת
חדשות חברתיות התארגנויות הקמת מיגון), (לאמצעי חדשות תעשיות יצירת
הבינוני המעמד מעבר (כמו אלה שתהליכים בהחלט ייתכן הדדית). (לעזרה
אצל למשל, גם, אלא מקורבנות, ולפחד לפשיעה רק קשורים אינם לפרברים)
הפשיעה, אך לילדים; יותר טובה חינוך ורמת מערכת אחר בחיפוש צעירים

אלה. לתהליכים מאיץ גורם לפחות או חשוב, גורם כאן מהווים והפחד הקורבנות
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אזור של העזיבה בצורת וקשישים צעירים בין ההבדל את לציין יש זאת, עם ירוד

החיים סגנון את לשם מעתיקים חדש למקום העוברים שהצעירים בעוד מסוכן.
בתנאים חיים תמורת עצמאיים חיים על מוותרים קשישים הרי שלהם, העצמאי

באחרים. טוטלית כמעט ובתלות מוגנים

שבין הקשרים עוצמת לצמצום המביאים גורמים לאתר ניסה (1981, 1980) Yin

מבחין הוא נמנעת. להתנהגות ובעיקר שונות התנהגויות לבין לחץ היוצר הפחד
לשנות אפשר אם הפחד. עוצמת לבין הקשיש אצל ונורמלי טבעי שהוא פחד בין
התוצאות את למנוע אפשר הקשיש של ובסביבתו חייו באורח מסוימים מצבים

לנקוט יש האדם. חיי איכות את המצמצמת מקבילה בהתנהגות המתבטאות השליליות
כדי הקשיש של הרחבה החברתית ובסביבתו המגורים בסביבת מסוימות בפעילות אז

יצירה על למשל, לחשוב, ניתן הפחד. תוצאות של השלילי האופי את שיחלישו
מתמודדת. להתנהגות עידוד ושל חברתית תמיכה רשתות של וחיזוק

של הנמוך השיעור לאור האם  העלינו שכבר עקרונית לשאלה כאן נחזור
ניתן זו לשאלה בתשובה רציונלית? היא הפחד של התגובה הקשישים בקרב קורבנות

מן רבות שנית, הרגל. של עניין היא הזו שההתנהגות שייתכן ראשית, לומר,
כי אם שלישית, חיקוי. של תגובות כלומר ונלמדות, חברתיות הן התגובות

נגדם, עבירות של במקרה פגיעותם הרי מפשיעה, נפגעים יחסית מעטים קשישים

ניתן זאת כל לאור באוכלוסייה. אחרות קבוצות משל וחמורה גבוהה להיות עלולה
הינה הפחד עובדת האמנם כך, ואם כלל. הגיוניות בלתי אינן שהתגובות לומר

המהוות נמדדות, אובייקטיביות עובדות הם מפשיעה ופחד פשיעה שלילית? תופעה
ורמת זהירות לאמצעי מביא פחד הקשישים. ועבור כולה האוכלוסייה עבור מציאות
ואילו זהירות של ולהתנהגות תגובה להעלאת הכרחית שהיא ייתכן מסוימת. פחד

נחסל אם שגם לזכור, יש גבוהה. פחד רמת להקטנת הכרח הם והגנה זהירות אמצעי
שוב, ולכן, הממשית. הקורבנות סכנת את נעקור לא הרי מפשיעה הפחד את

את תגביר או תעלה שלא עלמנת הנדרשת הזהירות רמת מהי חשובה. היא הזהירות
אך למשנהו, אחד מאדם משתנה שהיא ברור יודעים. איננו עדיין אנו זאת  הפחד
דורשת ולכן האובייקטיביים, בסיכונים תלויה בלתי אוניברסלית, תחושה זוהי
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י / מיוחדת. ציבורית תשומתלב
בחו"ל ובוצעו הוצעו רחבה קהילתית או שכונתית ברמה חברתיות תכניות

כדי ובעיקר לקורבנות, החשיפות את להקטין עלמנת בארץ וכן בארה"ב), (בעיקר
תוצאות ומפני קורבן ליפול סיכויים לבין הקשישים בין הפחד תחושת על להקל
מפגיעה להימנעות והדרכה חינוך כוללות: אלה תכניות הקורבנות, של אפשריות

מערכת פיתוח וכוי); התפרצויות גניבות, (הונאות, מסוימות לעבירות ומקורבנות
המקנה יותר, בטוחה פיזית סביבה יצירת הקהילה; שאר לבין קשישים בין תומכת
ובצורת עסק, ובבתי ברחובות ושיכונים, דיור במקומות וזאת בטיחות, הרגשת

ולשירות ובידור, קנייה למקומות החברתיים, לשירותים יותר נוחים גישה אמצעי
בשירותים אלא הפשיעה בתפיסת דווקא עוסקות שאינן החוק, אכיפת זרועות

,Taylor et al. ;1978 ,Schack £ Frank ;1976 , Sykes) קהילתיים חברתיים
.(1984

למרכזי מביתם לקשישים תחבורה כגון כלליות תכניות להזכיר המקום כאן
עזרה ומתן ומיגון, זהירות אמצעי בנקיטת הדרכה וכוי); בידור או קניות
לאחר ורכוש כסף אובדן או גופנית פגיעה לאחר עזרה מתן ברכישתם; ממשית

הקשישים של פעילה להתארגנות תכניות כבר הוזכרו כמוכן וכוי. קורבני אירוע
סביבת לשיפור תכניות או מגוריהם, סביבת על לפיקוח הדדית, לעזרה עצמם

פגיעות. ביצוע על ולהקשות ביטחון להם להקנות כדי הפיזית המגורים
אפשר הפחד, על והתגובות ומקורבנות, מפשע הפחד אופי על הדיון בעקבות
הדיון. בראשית שהועלה פשע מפני לפחד הקשורים הגורמים מערך לוח את לשנות

מהווה זר. מודל וקורבנות; פשיעה מפני פחד על המחקר מודל את מסכם הבא הלוח
וכוי). מדידה (של ואמפיריות תיאורטיות לשאלות מערך גם אך הסבר מודל

השונים מרכיביה את להציג היא כשהמטרה עצמאי כמשתנה הפחד מופיע הראשון בחלק

הפחד: תחושת של

(1983) מילצנזון עלידי שנבנה למודל תיקון כאמור, מהווה, המודל 1
פרי הוא החדש המודל שונים. חוקרים של מודלים של שילוב והוא בעזרתנו

הנוכחית. הסקירה כותבי
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וכוי. הכנסה רמת השכלה, רמת בריאותי, מצב מין, גיל, המפחדים; הם מי
וכוי. חיים רמת חולי, דרכים, תאונות מפשע, לפחד בנוסף מפחדים? ממה

של בתודעתם דאגה וגורמי אחרים מפחידים לנושאים ביחס גם הפחד: נושא
הקשישים.

וכוי. ציבורי מקום עסק, בית, רחוב,  הפחד מיקום מפחדים? היכן
לילה. ערב, יום, מפחדים? מתי

פשיעה מפני הפחד את כלל בדרך המעוררים ולמקומות למצבים החשיפות שכיחות
וקורבנות.

תלוי. כמשתנה וקורבנות פשיעה מפני הפחד מופיע השני בחלק

של אישית, בהתנהגות שינויים  נוסף תלוי משתנה מצטרף השלישי בחלק
האישית ההתנהגות של החוזר ההיזון השפעת כלומר, שלמות. קהילות ושל קבוצות

רחבים מגזרים או בקהילה קבוצות התנהגות ועל והפחד, הסיכונים אומדן על

הפחד. של והדיספונקציונליות והפונקציונליות בתוכה,
י*
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4

מסכם מודל  וקורבנות פשיעה מפני הפחד :5 לוח

מצביים משתנים מגורים סביבת חברתי כלכלי סטטוס אישיים מאפיינים
האישית והמערכת ליכולת הקשורים

נפל לה העבירה .1 התומכת והחברתית הכנסה מקורות  הפיזית, האישית,
בפועל קורבן השכלה רמת  הניידות: ולכושר

 העבירה אופי א. מגורים קומת עדתי מוצא 
הערכה הצפויה תגובתם גיל 

העבירה סוג  במקרה שכנים ל עי מין 
האירוע מקום  סכנה הפיזי המצב 
האירוע שעת  משפחתי מצב בריאותי

במקום נוכחות  האנשים מספר הבריאות מצב 
גופני נזק  יחד הגרים ניידות כושר 
חומרי נזק  הנחקר תפיסת 

ואת עצמו את
אובייקטיבית הערכה תלויים משתנים יכולת

החוויה עוצמת התמודדותו
ההתגברות ומידת הקורבנות לאחר בהתנהגות שינויים מצבים עם

בלתי אירועים לאחר או האישית מאיימים
קודמות ת ו ר עבי .2 אישיים
וספות נ ו/או

בפועל מונעת התנהגות
העבירה סוג  וזהירות הגנה אמצעי נקיטת פשע מפני פחד

פיזי נזק 
נמנעת התנהגות מפחדים ממה 

שאירעו עבירות .3 החיצוני, העולם עם המגע צמצום מפחדים מתי 
לשכנים,קרובים, חברתיים יחסים של וניתוק החלשה הפחד ועוצמת

אחרים,
ים משמעותי הקשיש חיי באורח מהותיים שינויים
העבירות סוג מגורים מקום עזיבת 

וכוי עבודה מקום עזיבת 
שנודע עבירות .4
מאמצעי עליהן קולקטיבית התנהגות

התקשורת של ההצגה או  למקרו ממיקרו מעבר
שותפות אחר לחיפוש אישית התנסות

הערכה יצירת .5 האישי למצב המצב בשינוי
של סובייקטיבית
מפשע ופחד פשע

בסיס על
להן העבירות

או הקורבן נפל
עליהן ששמע

המשטרה הערכת .6
אכיפת ומערכת

החוק
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החברתיים והשירותים והמשפט החוק מערכת ו.

בפני עומד הוא אזרח כל כמו הרי עבירה, למעשה קורבן נופל קשיש כאשר

הוא במשטרה, להתלונן יחליט אם לאו. אם לשלטונות כך על להודיע האם הכרעה

ובתי התביעה המשטרה, והמשפט. החוק לאכיפת המערכת עם מגעים של לתהליך צפוי
מוטעות או גבוהות ציפיות בשל במגע עימם הבא האזרח את לאכזב עלולים המשפט

ראשית, זה: בתהליך קיימים חשובים היבטים שלושה המערכת. כלפי מפנה שהאזרח

שמפעילה היא האזרח תלונת כזה במקרה שהתרחש. על במשטרה להתלונן ההחלטה עצם

שנית, פשע. למעשה קורבן של הרשמי הסטטוס את לו שנותנת והיא המערכת את

הקורבן. את ולשקם לטפל המערכת מאמצי שלישית, במערכת. הקורבן תפקיד
תיאורטי לדיון נושא הוא והמשפט החוק אכיפת במערכת הקורבן של מעמדו

לכיוון הויקטימולוגיה את שהעביר והוא בויקטימולוגיה, אמפירי ומחקר
, Gaioway £ Hudson (ראה ובשיקומו בעבריין הטיפול על להדגשה היינו יישומי,
עליית בצד י 60 ה בשנות כבר מיוחד כנושא עלה הקשישים קורבנות נושא . (1981
(ילדים ילדים אחרות: קבוצות של בקורבנותם היישומית והפעולה המדעי הדיון

2 כמשתנה). תקיפה וקורבנות אונס (קורבנות ונשים מוכים)

המשטרה .1

והם המשטרה לשירותי זקוקים באוכלוסייה, אחרות לקבוצות בדומה קשישים,
ברור אולם לפשיעה. קורבנות להיותם קשורים שאינם בעניינים גם לעזרתה פונים
להם שנראה למה או עבירה, למעשה קורבן נפלו שהם לאחר בעיקר אליה פונים שהם

חברתי. ואיצדק כעוול

יחסית, ממעטים, הם המשטרה לשירותי הקשישים של ההזדקקות למרות

שחלק מראים קורבנות סקרי הוזכר, שכבר כפי קורבנותם. על במשטרה להתלונן
עדים עלידי או הקורבנות עלידי למשטרה מדווחות אינן העבירות מכלל ניכר

קורבן". של מעמד ל"בעל זקן הפיכת תהליך על המחקר בדו"ח דיון ראה 1

שהתקיימה והמשפט" "הזיקנה על הביןלאומית הסדנה של הדיונים דו"ח ראה 2
אנגלית). ,1988 ברוקדייל, מכון (בהוצאת ברוקדייל במכון 1986 בקיץ
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Bureau ^ Justice) 1980 ב באמריקה הקורבנות מסקר .(1976 , Ernst et 31.)
על לשלטונות דיווחו 65 לגיל מתחת שאנשים שבעוד התגלה (1980 ,statistics
וב הגניבות ממקרי 273; ב נגדם, האלימות העבירות ממקרי %47 ב קורבנותם

גבוה הוא ומעלה) 65 (בני הקשישים של התלונות שיעור הרי הפריצות, ממקרי 39*

ממחצית למעלה זאת, עם גניבות. לגבי %38 ו אלימות עבירות לגבי %55 יותר:
,Butler גם (וראה הקשישים עלידי לשלטונות נמסרו לא הקורבנות אירועי מכלל

מדוע?  השאלה נשאלת .(1975
הקשיש כאשר הוא והמשפט החוק אכיפת מערכת עם הקשיש של הראשון מגעו
רחוקות לעתים כי לזכור, יש קורבנותו. על השלטונות בפני להתלונן מחליט
גוף היא המשטרה אופייה מעצם שכן עבירה, במעשה עצמה המשטרה נתקלת בלבד

החלטה כשיש או וכוי), סמים (כמו מסוימות עבירות לגבי אלא יוזם, ולא מגיב
המשטרה. על וציבורי פוליטי לחץ לאחר מסוים גיאוגרפי או פלילי בתחום לפעול
דיווח יהיר. אם שקובעות הן הקורבנות תכונות תמיד שלא מראים מחקרים
רכוש, או כספי ואובדן גופנית פגיעה מבחינת העבירה חומרת אלא לשלטונות,

מדווחות גוף נגד עבירות לכן, .(1978 ,Skogan ;1976 ,Schneider et 81. (ראה
,Greenstein ;1967 , Hinder lang et al.) פריצות או גניבות מאשר למשטרה יותר
גופניות שבפגיעות גם לזכור יש .(1982 ,Bureau of Justice Statistics ;1977

כשיש שגם לציין יש למשטרה. לפנייה מביאים אשר בריאות לשירותי פנייה יש

אחרים עם התייעצות לאחר רק קרובות לעתים מוגשת, היא למשטרה, תלונה

.(1971 ,Conklin)
מבחינת שהעבירה (1 ש בכך זאת נימקו המשטרה בפני התלוננו שלא האנשים

טעם ואין העבירה ביצוע לאחר לעשות מה איו (2 כך; כל חשובה אינה ניזקה
Bureau of Justice) מוטרדת להיות רוצה אינה המשטרה (3 ן_ ולטירדה לטירחה

איאימון הבעת משום ובנימוקים באידיווח שיש נראה .(1980 ,Statistics
במחקרם שאלו (1976) Smith £ Maness .(1976 ,Schneider et al.) במשטרה

ציבורית, חובה בכך שראו השיבו חלקם המשטרה. בפני התלוננו הם מדוע קורבנות
וייענשו. ייתפסו העבריינים אם לראות רצון וכן
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אפשר פרדוקס. כדי עד דוערכיות, למשטרה הקשישים של ביחסם למצוא אפשר

חיובי יחס הקשישים יגלו להגנה, הזקוקה חלשה קבוצה היותם שבשל לצפות היה
היו הם בהם במקרים למשטרה לפנות בנכונות היתר, בין שיתבטא, למשטרה

שקשישים כאמור, מסתבר, המשפט. בבית להעיד בנכונות או עדים, או קורבנות
אירועי על להתלונן שלא נוטים פשיעה, ובאזורי מיעוטים באזורי בעיקר רבים,

עם שהמגע אלא במשטרה, אימון להם שאין רק לא בסביבתם. או נגדם פשיעה
,Schack a Frank (ראה כלפיה החיובי מיחסם ולהפחית לפגום עלול אף המשטרה

.(1978

הן: המשטרה כלפי זה דוערכי ליחס הסיבות
ממעורבות והחשש במשטרה; ולהעיד להתלונן והפחד והחשש הכללית ההסתייגות א.

קבוצות בכל שכיחה זו גישה והמשטרה. החוק אכיפת מערכת עם כלשהי
פשיעה. ואזורי הנמוך המעמד מיעוטים, באזורי כאמור, ובעיקר, האוכלוסייה,

או מקבלים שהם השירותים מן המשטרה, עם המגע מן להתאכזב עשויים הקשישים ב.

ומיעילותה. האובייקטיבית התגובה ממהירות הוא האכזבה עיקר ממנה. מקבלים לא

הצפייה עקב אולי מהמשטרה, לצפות שאפשר מה לגבי תמימה אמונה יש לקשישים ג.
שכלי לזכור יש המשטרה. פעולת אופי לגבי מוטעית תמונה היוצרת בטלוויזיה,

את והחברתית, האישית האיןאונים תחושת את ולהחריף להעלות עלולים התקשורים
המשטרה, עם המעשי המגע זה, במקרה אישית. מקורבנות הדאגה ואת מפשיעה הפחד

של אייעילותה את אובייקטיבי באופן מדגים הקשיש, עלידי נתפס שהוא כפי או
.(1978 ,schack £ Frank) ממנה המוגזמות הציפיות ואת המשטרה,

המאשימות מיעוט קבוצות מצד בעיקר המשטרה, כלפי עויינות תחושת גם קיימת ד.
.(1977 , Rogers ;1979 ,Hamel) כלפיהם בעויינות או באדישות המשטרה את

חושב שהקשיש מה בין הפער על המשפיעים וחברתיים, אישיים גורמים, יש ה.
לעזרה; נקראת היא כאשר עושה שהיא מה לבין לעשות ויכולה צריכה שהמשטרה

המשטרה. עם במגעם אחרים ניסיון עדה, כלכלית, רמה למשל:

עצמם את רואים השוטרים אמביולנטי. הוא הקשישים אל המשטרה של יחסה גם

שרוב מגלים מחקרים אך החברתי, והשקט הסדר כשומרי מאשר יותר בפשע כלוחמים

105



שירותים במתן אם כי עבריינים ותפיסת גילוי בתחום אינן השוטרים פעולות
שירותים לתת המשטרה על להץ יש .(1968 ,Wilson) בפשיעה קשורים שאינם

משום ופוטנציאליים, אמיתיים קורבנות שהן  וקשישים נשים  מיוחדות לקבוצות
בשל אחרים, ושירותים ארגונים פני על יתרון למשטרה יש שירותים מתן שמבחינת

במצבים גם למשטרה פונים לכן היממה. שעות בכל הפועל הרשמי השירות היותה
החברתי השקט ולשמירת חברתי סדר לאכיפת אלא לפשיעה, קשורים שאינם ולצרכים

.(1981 ,Antunes £ Scott)
מרוצים אינם ואחרכך עזרתה את מבקשים שקשישים לכך מודעת המשיירה

נגד לקשישים לעזור נקראת כשהיא בעיקר ,(1978 , Schack 6 Frank) מפעולותיה
המשטרה. בעיני כעבירות נחשבות שאינן צעירים מצד הטרדות

פער של רקע על והקשישים. המשטרה בין תקשורת של בעייה גם קיימת
זיקנה מהי להבין השוטרים על המקשה וביןדורי, אתני וחברתי, תרבותי

.(1981 ,Arcuri) שפה קשיי גם קיימים לעתים ובעיותיה.
התרגשות של במצב השוטר את פוגש הקשיש שלעתים היא שעולה נוספת בעיה

לעומתו ולעזרה. להבנה לסימפטיה, השוטר מן מצפה הקשיש הקורבן האירוע. לאחר
אחד אלא חדפעמי אינו המקרה השוטר לגבי אחרת. תפיסה יש כזה במצב לשוטר
על המתבסס השוטר בנוסף, לקשישים. תכופות הקורים דומים רבים מאירועים

על הנתפסת ומחושבת, שקטה בצורה אלא להגיב יכול ואינו מוכן אינו ניסיונו,
עויינת ואפילו אדישה או ,(1981 ,Arcuri) קרה מתחשבת, כבלתי הקורבן ידי

קשישים שקורבנות המגלים מחקרים ישנם זאת עם .(1979 ,Hamel ;1977 ,Rogers)
;1976 , Sykes) שלהם האישי במקרה לטיפול בהקשר המשטרה עבודת את שיבחו

.(1983 מילצנזון, ;1977 ,Knudten
עבירה למעשה קשישים קורבנות לנושא המשטרה של פנימית התארגנות 1.1

בכלי דרמטיים בתיאורים שמקורם ופוליטיים חברתיים לחצים בעקבות
אקדמיים ובמחקרים מקומיות, חקירה ועדות לפני בעדויות התקשורת,

לתשומת הראויה קבוצה בקשישים לראות המשטרה החליטה (1979 ,Boston et ai.)
וחדת. מי לב

106



. , זאת, כלפיה. הקשישים יחס את לשנות חשוב שמבחינתה גם הבינה המשטרה

על התלונות מספר העלאת עלידי המשטרה עם פעולה לשתף הקשישים את לעודד כדי
הקשישים נכונות את ולעודד להן, עדים היו שהם או נגדם שבוצעו עבירות

במשטרה. הראשונית התלונה לאחר גם משפטיים בהליכים להמשיך
עזרה מתן עלידי הרי פשיעה, למנוע יכולה אינה שאם גם הבינה המשטרה

הציבור. בעיני תדמיתה את לפחות משפרת היא מניעה, ופעולות לקורבנות
המשטרה של ההתחלתית ההסתייגות נחלשה המשטרה, על שהופעלו הלחצים תחת

מיוחדת קבוצה שמהוויס או קורבנות שנפלו הקשישים לשירות מיוחדת מהתארגנות

אפשרית. קורבנות לגבי
שוטרים הכשרת משאבים, בהקצאת היתה המשטרה של הכללית הארגונית תגובתה

ואצל וציבוריים רשמיים בשירותים לה ומחוצה המשטרה בתוך פעולות וייזום
עצמם. הקשישים

הבאות: הפעולות את כללה המשטרה של הפנימית ההתארגנות

כל בלא וזאת לבעיה", "עיוניות להיות ובשדה במטה היחידות לכל הוראה .1
וחדת. מי הדרכה

ביןארגוני. במישור בעיקר בבעיה, לטיפול ביחידות אדם כוח הקצאת .2
למנוע במטרה או כללי, באופן בנושא לטיפול מיוחדות יחידות הקמת .3

ספציפיות. עבירות לגבי והציבור הקשישים את ולהדריך עירנות, לגלות פשיעה,
והפעילה תכננה יזמה, שאותן בתכניות שונות משטרה יחידות השתתפות .4

עם אותן ותיאמה הפעילה תכננה, או יזמה שהמשטרה או בלעדי, באורח המשטרה

;1978 japha למשל, (ראה, קשישים עם בשיתוף או אחרים ושירותים ארגונים
. (1978, Sunder land

קורבנות אירועי לאחר רק ולא הקשישים, בעיות להבנת שוטרים הכשרת ♦5

.(1979 ,Goldstein S Wolf)

; הרי שונים, מלחצים נבעה הקשישים קורבנות לנושא המשטרה שתגובת מאחר

הפעילות גם תרד התקשורת, בכלי בעיקר הלחץ, הורדת שעם לחשוש מקום יש

עלידי והמופעלות היזומות שהתכניות תביעה יש לכן זה. בתחום המשטרתית
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ארגונה המשטרה, עבודה בשיגרת אינטגרלי חלק ייהפכו זה, בתחום המשטרה

ופעולותיה.

שני להדגיש המשטרה את חייבו קיימת היא לשמו והנושא זו התארגנות

עבודה: ותכני תפקודים

שירותים לקיים יש המשטרה של תפקידיה שאר שבין השירותי, ההיבט א.

המוקדים הפכו למשל, מכך, כתוצאה קשישים). (נשים, מיוחדות לאוכלוסיות
הפכו, המשטרה של והסברה ההדרכה מחלקות ;(hotline) חירום לקו המשטרתיים

למחלקת הפכה הסיור ומחלקת לקשישים. והסברה ייעוץ הדרכה, למחלקות מה, לזמן
.(1977 ,Sardi.no) לקשישים בית ביקורי מחלקת או , (escort) קשישים ליווי
והפעולות המחלקות את ולפתח הקהילה עם יחסיה את להדגיש חייבת המשטרה ב.

בשכונות פעולותיה מריכוז המשטרה עוברת כאן הקהילתית. בעבודה הקשורות
ולכלל אוכלוסייתה לכל הקהילה, לכלל קשישים, קורבנות של גבוה שיעור בעלות
בתוך והקורבנות הפשיעה שיעורי את להוריד היא המטרה הקשישים. אוכלוסיית

עם פעולה שיתוף פנימי, שיטור מיגון, אמצעי בעזרת השונות האוכלוסיות
רק לא כך שעלידי מצופה, וכוי. מגוריהם במקום לקשישים עזרה המשטרה,

גם אלא הקשישים, של פגיעותם גם ובעקבותיה תרד אלה בשכונות הפשיעה שעקומת
לפחות. עשויים ובסביבתם ברכושם בהם, פגיעה מפני הקשישים של ופחדיהם חרדתם
בעצמן מבצעות או יוזמות המשטרה של המחקר מחלקות הללו, הפעולות בכל

מסוימים. באזורים והקורבנות הפשיעה אופי על ומחקרים סקרים
קשישים קורבנות למען מבצעת או יוזמת שהמשטרה תכניות סוגי 1.2

לבדה מפעילה או יוזמת שהמשטרה התכניות סוגי שאת נראה, הספרות מתוך
למשתני בהתאם שונות, בצורות לסווג אפשר אחרים, שירותים עם בשיתוף או

;1979 , Smith ;1978 ,Henning <£ Maxfield ;1976 ,Friedman) הבאים המיון
■ . . .(1983 ,Kosberg

בעזרה הוא גם בוצע בסקירה, מדווחים אנו עליו המסועף הישראלי המחקר 1
ישראל. משטרת של הארצי במטה למחקר המחלקה של ניכרת
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פחד והרגשת פשיעה שיעורי להורדת כלליות תכניות ייתכנו ההיקף: מבחינת
מניעה כגון ספציפיות בבעיות לטפל הבאות תכניות או הקשישים, בקרב מפשיעה
העוסקות כאלה או וכוי), הונאות ארנקים, (חטיפת ספציפיות בעבירות וטיפול

.(1977 , Sardino ;1976 ,Richardson (ראה הפחד בצמצום רק

רק לא לצמצם והבאות מקורבנות והנזק הפגיעה לסוגי המתייחסות תכניות
(תקיפות גופנית בפגיעה הקשורה בקורבנות לטפל ובעיקר גם אלא הפשע את

בהרס הקשורות או גניבות), (פריצות, אישי רכוש הרס או באובדן או וכוי),
בפגיעה הקשורות ותכניות (ונדליזם), הקורבן של המיידית בסביבה רכוש והשחתת

וכוי. מהונאה מפשיעה, מפחד הנובעת פסיכולוגית
הרגעה גילוי, הרתעה, מניעה, השונים: המשטרה בתפקידי הקשורות תכניות
קטיגוריות כולל ולכן בלעדי אינו האחרים, למיונים בדומה זה, מיון ושירות.

בלבד. אנליטיים לצרכים נעשית וההבחנה חופפות

קשישים. נגד פעולותיהם את לבצע מהעבריינים למנוע היא הכוונה  מניעה
כיצד רכושם, על לשמור כיצד הקשישים את המלמדות התכניות שייכות לכאן
ברחוב, בלכתם ארנקים בטוחה בצורה להחזיק וכיצד וברחוב, בביתם להתנגד
הקשיש, מצוקת על נוער בני בקרב והסברה הדרכה תכניות קיימות כן וכוי.

וכוי. הקשישים באזורי ומשמרות סיורים קשישים", למען הנוער "ארגון
סיורים עלידי עבירות לבצע העבריינים על להקשות היא הכוונה  הרתעה

מיגון אמצעי התקנת ייזום וכן קשישים, מגורי באזורי המשטרה של מוגברים
קשישים הסעת הכוללות סביבתית", "הגנה במונח הקשורות הפעולות ושאר בדירות,

וכוי. בידור למקומות לבנקים, לקניות,
r על העבריינים, וזיהוי גילוי על להקל הבאות תכניות הן אלה  גילוי
וממתנדבים מקשישים המורכבים וסיורים ומודיעין "עיניים" של רשת יצירת ידי
להקל הבאות ותכניות רכוש סימון תכניות כאן נכללות כמוכן אחרים. מגילאים

המשפט. ובבתי התביעה במשרדי במשטרה, ולהעיד להתלונן קשישים על

ואיהביטחון. הפחד הרגשת את לצמצם הבאות לתכניות היא הכוונה  הרגעה
,amir) המשטרתי למוקד קשר התקנת כגון תכניות וכן והדרכה הסברה כלולות כאן
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קשישים ליווי או לעזרה, קריאה לשם סעד שירותי מופעלים בנוסף, 1983).י

המשטרתיים הסיורים כמות הגדלת קשישים, אצל בית ביקור שירותי מביתם: בצאתם

נפשית ראשונה עזרה ומתן רבים קשישים גרים בהם ובאזורים בשכונות והאזרח>ים
האירוע. לארור מיד קורבן שנפלו לקשישים ותמיכתית

פשיעה וקורבנות בכלל הקשישים למען מיוחדים לשירותים הכוונה  שירות
רשמיות, סוכניות עם בשיתוף מפעילה או בעצמה ומפעילה יוזמת בפרט,"שהמשטרה
הפנייתם לקשישים, ליווי שירותי באמצעותן. או אחרות, והתנדבותיות ציבוריות

חירום לשעת אזעקה מכשירי של והפעלה להתקנה ביניהם תיווך 7u לשירותים
וכי. סעד בריאות, לשירותי או המשטרה למוקד ישירות הקשיש את המחברים

ללא אך הקשישים למען נעשו אלה מתכניות חלק הקשישים. והפעלת שיתוף
הקשישים עלידי בעיקר בוצעו ומיעוטן הקשישים, בשיתוף נעשו אחרות שיתופםל

את עצמם על שלקחו הקשישים, עם בשיתוף אותן ותכננה יזמה שהמשטרה לאחר עצמם

באזורי משותפים משטרהקשישים סיורי הן זה מסוג לתכניות דוגמאות הפעלתם.

.(1977 , Ritchey ,1977,1976 ,Gross) הקשישים מגורי באזורי ובעיקר פשיעה
עלידי והופעלו שאורגנו קשישים של מיוחדות יחידות הקמת של היא אחרת דוגמה

גימלאים. שוטרים

ובעיקר בכלל קשישים בעיות על מחקרים של דוגמאות גם מדווחות בספרות
בתחום המשטרה לעבודת הנוגעות והבעיות זקנים בקורבנות הכרוכות הסוגיות על

ביצעו אף שלעתים קשישים שותפו אלה מהסקרים באחדים אלה. בעניינים שיפוטה
אחרים לקשישים כמלווים או רכוש כמסמני קשישים הפעלת על גם מדווח אותם.

בהם המשפט בבתי קבועים כמשקיפים או המשפט; בבית או במשטרה כעדים שהופיעו
במקרים להגיב, ואחרכך לבדוק, כדי כקורבנות, קשישים סביב משפטים נערכים

סביר. בלתי נראה העבריין על שהוטל העונש בהם

לקשישים עזרה ברשתות קשישים של עצמי לארגון תכניות על גם מדווח
זקנים ליווי בית, ביקורי בצורת עצמה, השכונה בתוך או מגוריהם במקומות

אביב. בתל גם ותופעל בירושלים שנים מספר זה פועלת כזאת תכנית 1
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;1978 ,Arnone ;1976 ,Blaubaum) וכוי למועדונים למוסדות, לקניות,
,N.Y. City Report ;1979 ,Grossman ;1979 ,Huntington Police Department

.(1979

או לסבילים רק ולא לפעילים הופכים הקשישים בהן האלה, הפעולות לכל
גם אולי, כך, ועלידי מבדידותם, הקשישים בהוצאת רבה חשיבות יש למופעלים,

וקורבנות האישיחברתי מצבם סביבתם, מפני וחרדותיהם פחדיהם לצמצום
לפשיעה. פוטנציאלית

בישראל המשטרה פעילות 1.3

אירועים בעקבות קשישים קורבנות נושא על המשטרה הגיבה בישראל גם
עשתה אחרים ובישובים אביב בתל בירושלים, התקשורת. בכלי שדווחו דרמטיים
להתגונן כיצד במיוחד, ולקשישים בכלל, לציבור להסביר יכולתה ככל המשטרה

אביב בתל עצמה. הדירה ועל בדירתם הרכוש על להגן וכיצד אישית גניבה מפני
מגורים באזורי סיורים הגברת לבנקים, קשישים ליווי של מבצעים נערכו

היא המשטרה פעולת בירושלים קשישים. תביעות של במקרים יסודיות וחקירות

תכניות וערכה המשטרה יזמה האזרחי המשמר עם יחד יותר. וממושכת עקבית

בודדים. קשישים בבתי מיגון אמצעי והתקנת דירות למיגון הדרכה רכוש, לסימון
האזרחי המשמר אחראי עליו האזנה מכשירי שירות גם ביותר חשוב בירושלים
ירושלים בעיריית לקשיש לעזרה המחלקה עם "עמית", המתנדבים ארגון עם בשיתוף

אגודת ברוקדייל. ומכון העברית באוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון ועם
ונייחים) (ניידים אלקטרוניים אזעקה מכשירי להתקנת כספים גייסה "עמית"
אלה מכשירים לקשיש. לעזרה המחלקה המליצה עליהם קשישים בבתי שהותקנו

הקשישים, לקריאות בהצלחה, היום ועד במהירות, המגיבה המשטרה למוקד מחוברים
הרעת של במקרים גם אלא וברכושם, בהם לפגיעה חשד או ביטחון בענייני רק לא

.(1983) Amir אצל מופיע מקוצר תיאור הבריאות. מצבם

בנושא אותם לתדרך כדי קשישים במועדוני פגישות גם ערכה בישראל המשטרה

יהיו האחרונים שאלה כדי לקשישים המשטרה בין פעולה שיתוף ליצור כדי וכן
היו להן עבירות על למשטרה למסור מוכנים ויהיו סביבם, לנעשה יותר ערנים
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עדים. או קורבנות
ארגוני ועם תיכוניים בבתיספר תלמידים עם פגישות גם מקיימת המשטרה

לשם קשישים לאמץ ונכונות לנושא, מודעות אצלם לעורר כדי שונים מתנדבים
בתכניות וכמבקרים כחוקרים להשתתף כדי וכן אחרת, עזרה מתן או בית ביקורי

האלקטרוניים. האזעקה אמצעי
ליחסי המחלקה עלידי המשטרה של הארצי במטר. אורגנו הללו הפעולות כל

במרחבים הסיור ומחלקות האזרחי המשמר עם בשיתוף (ילק"ם), קהילהמשטרה
מידע ופרסמה ודיון עיון ימי גם ערכה קהילהמשטרה ליחסי המחלקה ובמחוזות.

וברחוב. בבית מתאימה התנהגות על

מפני הפחד רמת והורדת וקורבנות, הפשיעה שיעורי להפחתת תכניות סקר

,1 " <51*n השונים סוגיהן התכניות, של שמספרן מראה, אישית וקורבנות פשיעה
הגורמים אולי, הם, והמסירות העקביות הארגוני, הכושר ומגוונים. רבים הם

הללו. התכניות להצלחת ביותר החשובים

המשפטי בהליר השתתפות .2
על נחקרים לה המדווחים הפשעים כל ולא למשטרה, נודעים הפשעים כל לא

ככולן שברובן מאחר בלבד שטחי באופן נחקרות התפרצות של עבירות למשל, ידה.
לעניין למעשה חדל הקורבן החשוד, של מעצר מתבצע לא אם ידוע. אינו העבריין

המשטרה, עם הראשוני מגעו נשאר המערכת עם היחיד ומגעו המשפט, מערכת את

הקורבן מצד מעקב קשר של נדירים, יחסית במקרים או, קורבנותו, על הודיע כאשר

נקרא הוא התוקף, את מכיר הקורבן כאשר בעיקר אלימות, בעבירות המשטרה. או
לבית נקרא הקורבן למשפט, החשוד את להעמיד מחליטה התביעה ואם לזיהוי,

עדות. למתן המשפט
שהקשישים נמצא שונים בסקרים לקורבן. ונוח נעים בהכרח אינו זה מגע

מן הפחד נשאר ראשית, .(1977 , Sundeen) המשפט מערכת על ביקורת מתחו
בהתמשכות עדות, ולמתן לזיהוי לחקירה, שבהופעה הטירדה קיימת שנית, העבריין.

הבית מן ביציאה והכרוכות הדין בבית חוזרות הופעות הדורשת המשפטי התהליך

112



חש המקרים), מכל 90* (כ טיעון עיסקות בגלל  ולבסוף כספיות. ובהוצאות
Hamel ;1976 ,Lynch ;1977 ,Knudten et al.) בעניינו צדק נעשה שלא הקשיש

על המשפיע גורם הקורבן של גילו מהווה בהכרח לא משפט, נערך כאשר da .(1979
עשוי הקשיש יחסית קלים דין גזרי של במקרים הדין. גזר בקביעת השופטים
כלל בדרך משפיעה הדין גזר על .(1977 ,sicker) צדק לו נעשה שלא להרגיש

.(1976 ,wiliimas וכן ,1986 ,Demo s Cramer של מחקריהם (ראה העבירה חומרת
מקום, מכל כשרירותית. המערכת את הקשיש יראה הדין בגזרי אחידות אי בשל

נתפסת המשפט מערכת במסגרת הוא גורלו על בפרט, והקשיש בכלל, האזרח השפעת
בהרשעה המשפט בית ברמת ולא התביעה ברמת לא המשטרה, ברמת לא קיימת כבלתי

ואולי המשטרה, בשלב מתלונן לתפקיד מצטמצם הקשיש של תפקידו הדין. גזר ובמתן

;1976 , Dubow <s Becker ;1972 ,Wolfgang (ראה המשפט של בשלב המשפט בבית עוד
לא אף שהקורבנות ייתכן . (1981 , Schneider <s Schneider ;1976 , Ziegenhagen
עדיין והמשפט, החוק אכיפת במערכת שחלו השינויים כל למרות אר לכך, מודעים
למשפחתו. ולעזרה לשיקומו ולזכויותיו, לעבריין בעיקר ודואגת עוסקת המערכת
שהם נמצא המשפטי, ההליך מן קשישים של שביעותרצון על במחקר ואמנם,
באופן העריכו הם המשטרה עם מגעם שאת בעוד המשפטית, המערכת מן מאוכזבים

.(1977 ,Knudten) חיובי
העבריין, נגד אזרחית תביעה להפעיל לקורבן מאפשרת המערכת זאת, עם

את להרחיב התביעה גם הועלתה הפלילי. במשפט מקבל שהעבריין העונש על בנוסף
בוררות, בכיוון (1976 ,Dubow s Becker) המשפט בהליכי הקורבן של תפקידו

,ziegenhagen (ראה פרטית תביעה ואפילו ,(victim advocacy) הקורבנות ייצוג
הקורבנות של ייצוג של במקרה הכוונה .(1981 ,Hudson s Gal away וכן ;1976

הקורבן של והמין הגיל שלגורמי לדאוג היינו בהכרעה, השפעה לקורבן לתת היא
(ראה הדין גזר ומתן ההכרעה בעת משקל יהיה לקורבן שנגרם והנזק

.(1977, Culp <S Calvin ;1976 , Dubow S Becker

קשר ללא אזרחי דין בבית העבריין את לתבוע להחליט יכול עצמו הקורבן
ייצוג בחו"ל. והן בישראל הן הכלל כך הפלילי, המשפט בבית הדין גזר עם
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י עלידי נשכר הדין עורך שבו מיוחד מקרה הוא פרטי עו"ד עלידי הקורבן
שלעתים היא הבעיה .(1976 ,McDonald) המשפט בבית העבריין את לתבוע הקורבן
הקורבן ולכן האזרחית, הפיצויים בתביעת לעמוד אמצעים חסר העבריין קרובות
במקרה רשלנות, על שלישי צד לתבוע גם אפשר התביעה. בהוצאות לעמוד יתקשר.

.(1977 , Carrington) עבירות לבצע והמשיך כלשהו ממוסד שוחרר שהעבריין
מהוצאותיו מזמנו, לחסוך כדי העד הקורבן על להקל גם הצעות הועלו

. ;1976 ,Gross) כעד משפט בבית בהופעה הכרוכים הנוחות ואי הטרדות ומשאר

;1981 ,Lowenberg ;1979 ,Hamel ;1977 , Culp S Calvin ;1O76 ,Hahn i

■ 1

.(1981 ,Schneider £ Schneider

ים י פיצו .3 /

הקורבן של הראשוני שיקומו הוא לקורבן בהתייחסות השינוי של נוסף היבט
יכולים אלה פיצויים לו. שנגרמו וההוצאות הנזק על פיצויים מתן עלידי

בתכניות מדובר הראשון במקרה המדינה. עלידי או העבריין עלידי או להינתן
בעוד ,(1981, Galway Si Hudson ;1978,Schaf er 1Tnn)(ראה ) restitution של

(ראה (פיצוי) compensation מכונים המדינה עלידי הניתנים שהפיצויים

,Lamborn ;1981 ,Stookey ;1981 ,Harland ;1981 ,Ashton ;1979 ,Hamel

מהווים ואלה הגוף, נגד עבירות על בעיקר ניתנים שהפיצויים היא n*yjn .(1981
מהקורבנות שרבים היא נוספת בעיה קשישים. נגד העבירות של בטיפולוגיה מיעוט

רבים במקרים הם הקשישים לכך ובנוסף פיצויים לקבל לאפשרות מודעים אינם
נושא כל (על וכוי הונאות כמו עבורן פיצויים שאין לעבירות דווקא קורבנות

.(1973 אמיר, ראה השונים לסוגיהם הפיצויים

חברתיים שירותים .4

הרי כלכלית, מבחינה הקורבן את לשקם באים שונים פיצויים שהסדרי בעוד
עזרה. של שונים סוגים מתן באמצעות לשקמו הבאים חברתיים שירותים גם קיימים

שנאנסו נשים עבור אחרכך מוכים, ילדים עבור תחילה הוקמו כאלה שירותים
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*

לשני אלה שירותים לחלק אפשר קשישים. עבור גם ולאחרונה , (1981, Dussich)

)crisis intervention) משבר בעת התערבות  מיידית עזרה שירותי סוגים:

, (1976 , Ziegenhagen ;1981 ,Schneider 6 Schneider ;1975 ,Geis (ראה
;1976 Lynch (ראה ושיקום הפניה ייעוץ, הכוללים ומעקב, טיפול ושירותי

.(1981 ,Lowenberg ;1976 ,Friedman
ומחקרים: סקרים

למצוא ניתן לקורבנות, משטרה שירותי כולל השירותים, נושא על חומר
סיכום (ראה בקורבנות וטיפול מניעה תכניות על הערכה מחקרי של שונים בסוגים

די). חלק ,1979 ,Dubow et ai. אצל

 אקדמאיים גופים או החברתיים, השירותים המשטרה,  השונים השירותים

עם בשיתוף ואם עצמאי באופן אם כאלה מחקרים או סקרים לעתים מבצעים
ואת היעד אוכלוסיית את לזהות נועדו הללו הסקרים אחרים. ושירותים סוכנויות

פרסום לאחר או קשישים, נגד פשיעה גלי לאחר תכופות מתבצעים והם צרכיה,
אחרים. במקומות או בארצות לנעשה כחיקוי או הנושא, על התקשורת בכלי

מדינות שערכו דוחו"ת למשל, כמו עומק מחקרי למעשה הם הסקרים מן אחדים
ושרנו הברית) (בארצות ואחרות יורק ניו פלורידה, קליפורניה, טקסס, קנזס,

בכלל. הקשישים בבעיות גם אלא קשישים בקורבנות רק לא

בארצות שונות ממשלתיות ברמות ועדות ודיוני מכנסים מתקבל נוסף חומר

ושל פקידים של וגם קשישים, של ישירות בעדויות הסתייעו הוועדות שונות.
קשישים ובקורבנות בכלל קשישים בבעיות בעבודתם שנוגעים אחרים, מקורות

בפרט.

כגון: לנושא שהוקדשו מיוחדים בירחונים נאגר נוסף חומר

לנושא שהוקדשו מיוחדות בחוברות או ,Criminal Justice and the Elderly
,Age Concern, Police Chief ,Aging כגון קיימים בירחונים קשישים קורבנות

ובאנגליה. הברית בארצות בעיקר אור ושראו וכוי, ,Social issues
ויזמו שונים במקומות הנושא את שחקרו המשטרות בירחוני התפרסם רב חומר

את לקדם מיועדות אלה תכניות אחרים. שירותים עם בשיתוף או בלעדית תכניות
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המשטרה, בין יותר טובים ציבור יחסי וליצור המשטרה של העצמי הדימוי

לפעול כיצד המלצות נכללות הללו הסקרים בכל והציבור. האחרים השירותים

מבחינת זו באוכלוסייה מיוחדות קבוצות לגבי או הקשישים כלל לגבי בנושא
עזו^{. והגשת מניעה מבחינת או מגורים, אזורי

התכניות את מתאר וידיאו ובסרטי בסרטים בספרים, שקובץ רב חומר

הנושא על בביבליוגרפיות מובא או הברית, בארצות שונים במקומות המבוצעות

על אלה בנושאים חומר פורסם בישראל גם .(1979 ,Boston et ai. למשל, (ראה,
המשטרה. ידי

בארצות aarp ו באנגליה Age Concern כגון גדולים קשישים ארגוני
סטטיסטי, חומר והכוללים זו לבעיה המוקדשים גדולים קבצים פרסמו הברית,

וכוי. קהילתיות או עצמאיות לפעולות מדריכים ומחקרי, תיאורי
קהילתיות: תכניות

מספר הופעלו תוצאותיהם, סמך על ולעתים ולמחקרים, לסקרים בנוסף
הערכת במחקר קרובות לעתים המלווים נסיוניים ופרויקטים לדוגמה תכניות

היעד לאוכלוסיית בהתאם תכניתן, מבחינת מאלה אלה שונות התכניות תוצאות.
ישירה עזרה של דומות התייחסויות כוללות הן ברובן אך התכניות, ואופי

,Cain £ Kravitz (וראה victim assistance המינוח את ומקבלות ועקיפה,

לחלקן למשל, ניתן, שונות. בצורות למיין ניתן השונות התכניות את .(1978

(ראה ספציפיות לקבוצות המכוונות ולתכניות הקשישים לכלל המכוונות לתכניות

, Smith ;1979 , Boston etal . ;1978 , Henning <£ Maxfield ;1976 , Friedman

:(1983 ,Jacox S Unter ;1983 ,Kosberg ;1979
להלן: מובאות התכניות למיון נוספות אפשרויות

כתגובה שהופעלו תכניות לעומת קבוע קהילתי בסיס על המאורגנות תכניות א.

שהתעוררה. מסוימת בעיה על
לגביהן שהיוזמה תכניות לעומת רשמיים שירותים עלידי שתוכננו תכניות ב.

וארגוניהם. האזרחים מצד עלתה

של שונים להיבטים תתתכניות הכוללות שלמה, קהילה המקיפות תכניות ג.
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קשישים. קורבנות

, Geis) crisis intervention משבר) בעת (התערבות מיידית עזרה שירותי ד.

;1976 ,Friedman ;1976 ,Lynch ;1981 ,Schneider S Schneider ;1975
לקשישים. ייעוץ כולל ומעקב ייעוץ ושירותי (1981 ,Lowenberg

בבעיית מסוים להיבט או מצומצמת יעד לאוכלוסיית המיועדות תכניות ה.

קורבנות שהם קשישים לשרת הבאות תכניות כאן נכללות קשישים. של הקורבנות

בקהילה. מיוחדים באזורים קורבן נפלו שכבר כאלה או בפוטנציה,
תכניות לעומת ובקורבנותיה ממש הפשיעה בבעיית המתרכזות תכניות ו.

וקורבנות. פשיעה רק ולא ארורות) קבוצות (או הקשישים בעיות כלל את הכוללות
עצמו. בפשע הקשורים היבטים לפי תכניות ז.

כדי עד קיימים שירותים מעבות או קיימים בשירותים המשתמשות תכניות ח.

חדשים שירותים שיוצרות תכניות או לקשישים, דיפרנציאליים שירותים מתן
קשישים. קורבנות של בבעיות לטיפול

תכניות גם יש הרשמיים הגופים עלידי והמופעלות היזומות התכניות בצד ט.

כאשר , (1968, Suttie) הסביבה על הגנה כמו הפשיעה על פורמלי בלתי פיקוח של

. (1978 ,Yin et ai. ;1972, Suttie) יעילה כבלתי נתפסת הפורמלית המערכת
מנע פעולות ;(defensible space) הסביבה של פיזית הגנה  טכנית מניעה

(preventive meausres)
כדי עבריינים ל"שינוי" מאמצים המפנות מניעה תכניות של סוג קיים

ונגד בכלל הפשיעה שיעורי להקטנת שונים אמצעים וכן עבריינותם; את שיפסיקו
או קשישים, מגורי באזורי משטרתיים סיורים הגברת כגון: בפרט, הקשישים

הענישה. מהחמרת הנובעת הרתעה

לרוב אלא, המשטרה, של ישירות בפעולות קשור שאינו מניעה של נוסף היבט
העבריינים בפני קשיים העמדת כלומר, הטכנית המניעה הוא עלידה יזומות

מכשולים הערמת עלידי עבירות לביצוע ההזדמנויות וצמצום העבירות, בביצוע
. (1978 ,Patterson ;1976 ,Bradley ;1972 , Newman (ראה פשעים לביצוע בדרך

במקומות עבירות לבצע העבריין על המקשים מיגון לאמצעי בעיקר היא כאן הכוונה
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בתוך אפלים שטחים מניעת רחוב, תאורת כגון יותר כלליים לאמצעים וכן מוגנים
באזורי והפרטית הרשמית המשטרתית השמירה חיזוק מגורים, לאזורי ומחוץ

וכוי רכוש סימון לרחוב, ובכניסה לבתים בכניסה מיגון אמצעי התקנת המגורים,
.(1977 ,Fox ;1976 ,Washinis)

קורבן מליפול יימנע כיצד לקשיש הדרכה גם לכלול אפשר טכנית" ב"מניעה
מוסדות או בנקים, שירותים, עם למגע וחינוכו הדרכתו עלידי הונאה, למעשה

בקהילה. אחרים
מביתם בצאתם קשישים ליווי של התכניות את גם הסביבה בהגנת הכוללים יש

מגוריהם. לאזור ומחוץ בתוך
והסברה חינוך

קורבנות נושא על לקשישים ובהסברה בחינוך מידע, בהעברת מושקע רב מאמץ
קשישים (למשל פוטנציאליים לקורבנות מופנות מיוחדות תכניות הקשישים.

העבריינים לציבור ואפילו השיקום לשירותי הרחב, לציבור מסוימים), באזורים
הפוטנציאלי.

בהגברת מתרכז הוא בעיקר אך היעד לקבוצות בהתאם משתנה ההסברה של תוכנה
מהווים  המשטרה כולל  החברתיים השירותים קשישים. קורבנות לבעיית המודעות
רגישות וליתר השירותים לעיבוי וחינוך, הסברה בתכניות משתתפים גם אך מטרה

. (1977, Sardino) בפרט קשישים וקורבנות בכלל קשישים עם במגעם וגמישות
בבית רכושם על ולשמור עצמם על להגן הקשישים חינוך על מושם מיוחד דגש

יצירת מגוריהם, מקום של טכני במיגון והדרכה הסברה כולל זה דגש וברחוב.
אחרים. עסקים ובמקומות בחנויות בבנקים, הונאות כנגד הדרכה ונתינת מודעות

והרגלי מיגון אמצעי הקניית באמצעות הביטחון הרגשת את להגביר היא כאן המטרה

ראשית, שליליות. תוצאות לכמה להביא אלה תכניות עלולות בדיעבד אך בטיחות,
להעלאת מביאה גם ומכאן לסיכונים, מודעות גם מעלה לביטחון המודעות העלאת

הללו התכניות על בנוסף כן, על להפחית. היתר, בין רוצים, שאותה הפחד תחושת

ביטחון על ידע המקנות לתכניות במקביל ביטחון להקניית תכניות להפעיל גם יש

להמשך או לחיזוק להביא עלולות אלה תכניות שנית, .(1976 ,Michael (ראה
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חייהם. ובסגנון באורח ולצמצום הקשישים של בידודם
בענייני וייעוץ הדרכה המספקות לקשישים מיוחדות ייעוץ לשכות גם הוקמו

השירותים בהכרת והדרכה ,(1976 ,Goldsmith) רכושם ושל עצמם של מיגון
לקשישים. לסייע המיועדים והחדשים, הקיימים

כספית עזרה

בעיית עולה עבירה, למעשה קורבן שנפלו הקשישים לעזרת התכניות בכל
תקציבים. דורשת עלידינו שנסקרה פעולה כל כמעט הכספיים. המשאבים

מספר העלה קשישים קורבנות בעיית על שבארה"ב קונקטיקט מדינת דו"ח
הקשישים שקרוביהן למשפחות ישירה כספית עזרה מתן על ממליצה מהן שאחת הצעות

בהסעות ולסייע המשפחה עם מגוריהם בהמשך לעזור עלמנת עימן, מתגוררים
יום. ולמרכזי למועדונים

mutualhelp ו self help והדדית עצמית עזרה תכניות
זאת פעילות עצמם. לבין הקשישים בין הדדית עזרה שעיקרן תכניות קיימות

להגנת או כולה, השכונה להגנת וארגונים שכונות ועדי יצירת גם כוללת
לקשישים עזרה או בשכונה ופטרולים סיורים קשישים; מרוכזים בהם שיכונים
הוקמו שונים במקומות הקורבנות. לאחר הרגיעה או ההחלמה בשלב שנפגעו,

(ראה ,buddy  חברידיד כמו ונפחדים בודדים לקשישים מיוחדות תמיכה מערכות
לזה זה האחראים קשישים של רשתות שהוקמו מקרים גם והיו ,(1977 ,Fox למשל
יחידים בין טלפוני קשר של רשת או ,(1979 ,Grossman ;1978 ,Arnone (ראה

,Huntington Police Department (ראה Lifeline  לעזרה לקריאה קבוצות לבין
.(1979

בקורבנות? הטיפול ועל קורבנות מניעת על השפעה יש אלה לפעולות ד,*0

רושם יש ואפילו חדמשמעית, אינה שהתשובה מציינים (1979) ועמיתיו Dubow

וקורבנות. פשע במניעת מועטה אלה תכניות של שההשפעה

יש אלה מתכניות שכתוצאה נמצא הפשיעה, שיעורי הורדת על השפעה לגבי
.(1976 ,Schneider et ai.) קורבנות על במשטרה להתלונן יותר רבה נכונות

,Bickman et al.) הפשיעה בשיעורי ירידה כלל נמצאה לא אחרות, לתכניות באשר
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הטוב המדד הפשיעה שיעורי ירידת שאיו ייתכן אולם, .)1976 ,Washinis ;1976

של בלבד מסוימים בהיבטים מתמקדות הן שכן התכניות, השפעת למדידת ביותר
הפשיעה. בעיית

מציינים, (1979) ועמיתיו Dubow מפשיעה? הפחד את צמצמו התכניות האם

המשטרה כלפי היחס לשיפור חיובית תוצאה תה הי זאת, לעומת לכך. הוכחה שאין

. (1978 , Schwartz <£ Clarence)
השפעות גם להניב יכולות מפשיעה, הפחד ולמניעת קורבנות למניעת תכניות
מסוים באזור המופעלת תכנית הפשיעה. חיקוי של בכיוון למשל, מתוכננות, בלתי

(ובסוג הפשיעה בסוג לשינוי שתביא או אחרים, לאזורים הפשיעה להעתקת תגרום
אצל דיון וראה ;1978 ,Fowler et 31.) התכנית מופעלת בו באזור העבריינים)

. (1979 , Dubow et al.
עשוי וביצועו תכנונן עצם משניות. תוצאות גם להיות יכולות לתכניות

הקהילה של החברתית המודעות רמת את ולהעלות קהילתיים ארגונים לגבש

גז). חלק 1979 ,Dubow et al. אצל דיון (ראה לבעיותיה
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סיכום ז.

הידע את סקרנו זו בעבודה ופחד. חרדה המעלה נושא הוא הקורבנות נושא

בקורבנות הקשורים המשתנים בין הקשרים על לעמוד וניסינו זה בתחום הקיים
הקיימים והסתירות הפרדוקסים הועלו דיון כדי תוך מפשיעת. הפחד לבין קשישים

כמוכן פשיעה. מפני הפחד רמת לבין הקשישים וקורבנות הפשיעה שיעורי בין
שמחקר לקוות יש רצינית. לחקירה עדיין המחכות פתורות בלתי שאלות הועלו

הקשישים, קורבנות לבעיית פתרון למציאת יסייעו אלה שאלות של יסודית ובדיקה
חברתית. כבעיה הקשישים לנושא גם ואולי

 הטבעי איהשוויון אישוויון: סוגי שני על כתב רוסו זיאןזיאק
החברתי ואיהשוויון פיזיות, מתכונות או לקויה מבריאות הגיל, מן הנובע
אי את להגדיר אפשר הגיל. של איהשוויון רקע על לעתים המוסבר פוליטי,
מאישוויון סובלים הקשישים קורבנות. במונחי גם והפוליטי הטבעי השוויון
ניתן לכן, האחרון. בעשור הפשיעה שיעורי עליית לאור מחריף אף ומצבם כזה,

כללית חברתית מקורבנות לסבול מדי, קרובות לעתים פירושו, קשיש שלהיות לומר
החברה יחס ובגלל הגיל השפעת עקב הנוצר הטבעי איהשוויון רקע על ופלילית,

לקשישים.

חיי תוחלת הארכת בגלל הקשישים אוכלוסיית שתיגדל שככל לזכור, יש

של שאלות גם כוללות אלה בעיות בזיקנה. הקשורות הבעיות יתרבו גם כך האדם,

חובתה פחד. וללא סיכונים ללא לחיות הקשישים של יכולתם והבטחת פיזי ביטחון
(survival effect) ההישרדות בתוצאות הקשורים לתהליכים להתכונן החברה של

לגלות גם עשוי השונים לסוגיו המחקר יעילה. בצורה עימן להתמודד שתוכל כדי
והדבר החברתית, הפלילית הקורבנות בעיית כולל הקשישים, בעיית של היקפה את

או לפני בקשישים והטיפול המניעה בתחום לשירותים גוברת לתביעה לגרום עשוי
mnrm (discovery effect) הגילוי תוצאות של זו לתופעה גם שנפגעו. אחרי

עצמה. את להכין צריכה

מקורבנות ופחד קורבנות בנושא כאן שהעלינו ובתיאוריה המחקרים בסקירת
אלא ואפיזודיות מקריות פשוטות, תופעות אלה שאין הראינו קשישים, בקרב
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בנפגעים ולטפל קורבנות לצמצם או למנוע המאמץ כן, על ושיטתיות. נמשכות
מאמצים של והשקעה לב תשומת דורש והדבר ושיטתי, עקבי להיות הוא אף חייב

זמן. ולאורך החברה מוסדות כל של ומינהליים פוליטיים מחקריים,
לאסירים, ביחס שלהן: ההומניות מידת לגבי קנימידה בכמה נמדדות חברות ■ ■/

נבחנת שחברה להוסיף צריך וודאי ודאי לצעירים. ביחס או צירצייל, שאמר כפי ■

איכותם, את הקובעים החיים בתחומי בעיקר בקירבה החיים לקשישים ביחסה גם

השוטף. בטחונם ואת

. f

\
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Abstract

This paper which provides an analytical review of the literature
on crimes against the elderly and victimization of the elderly, is
part of a wider study that examined various aspects of elderly
victimization in Israel. The statistical results of this study will be

published separately.
The review describes the main characteristics of victimization

among the elderly, covering both theoretical and methodological
aspects. First, the general background is presented, and this is
followed, in Chapter 2, by a discussion of the research methods

applied to this phenomenon. Chapter 3, the main thrust of the paper,
describes various patterns of victimization. Subsequently, problems
such as the fear of and the general response to victimization are
discussed. The paper ends with a review of the literature on the
legal and social services systems, with special emphasis on services
designed for elderly victims of crimes.

Personal victimization is a harrowing experience for the
individual. It is also a general social issue, with political and

moral implications. The purpose of this review is to provide a useful
tool for academic teaching and research being carried out in this
field, as well as to assist the various agencies providing services to
the elderly.

1 This study was sponsored jointly by the Brookdale Institute
Jerusalem, the School of Social Work Tel Aviv University, the
Institute of Criminology, Hebrew University and the School of
Social Work, University of Haifa.
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