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המאורגנתהפשיעהתופעתעםלהתמודדותהמלצות.ה
נורמטיביעדכון.1
האכיפהרשויותבפעולתשיפור.2

סיכום.ו

מבוא.א

צעדיהמאחורי.האחרונהבתקופהבכבדותמתנשפתימינובתהמערבתרבות
שנושףמייש,יותרומפותחמסחרי,סלולרי,טכנולוגיעולםאלוהגדוליםהנמרצים
.להמשיךתוכללאכיעדויתרונותיהחולשותיהכלאתלנצלומאייםבעורפה

הן,עמהיחדומתחזקיםההולכים,הטרורוארגוניהמאורגנתהפשיעההםאלו
השונותהעולמיותהתמורותבמישורוהן,ומתפתחתההולכתהגלובליזציהבמישור
.לאומי-הביןוהטרורהמאורגןהפשעלתולדתהגורמות

יחסיתוקלותתנועהחופש-טובנשמעאוליהתסריט,הגלובליזציהבמישור
טכנולוגייתעםבשילוב,תבלברחבינעותוסחורותטסיםנוסעיםמיליונישבה

העולםאתההופכים,לתפעולוקליםזולים,זמיניםומחשביםסלולריתתקשורת
אלהיתרונותאך.ממדיםעצומתכלכליתגלובליזציהומאפשריםענקילכפר
פליליים,עויניםגורמיםידיעלרבבתחכוםהמנוצלותהחולשהנקודותגםהם

,בחקיקה)והנאורההליברליתהמערבתרבותשלהתגובהאיטיותןוטרוריסטיים
.רבבתחכוםידםעלמנוצלת(מידעובחילופיראיותבאיסוף,באכיפתה
בין.חרשהוכלכליתחברתיתמציאותנוצרההעולמיותהתמורותבמישור
-אירופהבמזרחשהתרחשהחריףהשינויאתלמנותאפשרהעולמייםהשינויים
הטרוראירועי,בסיןהיחסיתוהפתיחותהליברליזציה,הקומוניסטיהמשטרקריסת

,הברית-ארצותובעיקר,במערברבותמדינותעלאסטרטגילאיוםלהפוךהעלולים
כל.2001ספטמבראירועילאחרולעיראקלאפגניסטןהאמריקניתהפלישהוכן

מנתעל.וטרורפשיעהארגוניליצירתונוחנרחבכרמהוותהללוהתמורות
בפןעדכניבאופןלהיערךיש,חדשהלמציאותקרבןייפלולאאלהשמדינות

כדי(והמשטרההמוריעיןמנגנוניאתמחדשלארגןלמשל)והאכיפתיהחקיקתי
.שינייםיהיואכןהחוקשלשלטון

רבותשניםשבמשךישראלעלגםהשפיעווהגלובליזציההעולמיותהתמורות
הכחישהואף,בהפועליםפשיעהארגוניאמנםאםהמכרעתבשאלההתלבטה

חיסולים,הכנופיותמלחמת-האחרונותהשניםשלהקשההמציאות.קיומםאת
ביןוקשריםלאומיות-וביןישראליותכנופיותחשיפת,מפשעבחפיםפגיעה,הדדיים
,לשאלהחיובימענהמתןחייבה-חוקולאנשילפוליטיקאיםבפליליםחשודים
.1בישראלהמאורגןהפשעבארגונילטיפולהחדשבחוקלמצואאפשרלכךוהוכחה

החוק"או"פשיעהבארגונימאבקחוק":להלן)2003-ג"תשס,פשיעהבארגונימאבקחוק1
.("החדש
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למועדוןישראלשלוהצטרפותהבעולםהמאורגנתהפשיעההתפתחותלנוכח

הפשעתופעתאתתחילהאבחן,פועלתהיאבהןאשרהמדינותשלהמפוקפק

בולטיםכליםכמהלהציגאנסהמכןולאחר,מאפייניהואתבעולםהמאורגן

ברמהוהןהארציתברמההן,המאורגנתהפשיעהעםבהתמודדותלסייעהעשויים
.אכיפתי-המשפטיבפןלאומית-הבין

והתפתחותמאפיינים-המאורגנתהפשיעה.ב

?מהי"מאורגנת"פשיעה.1

בעבריינותראשיתה.התפתחותיבתהליךהאחרוןהשלבהיאהמאורגנתהפשיעה
,פשיעהארגוניבאמצעותהתבססותתהליכיהעוברת,אלימהובעיקר,מגוונת
סכנהלהוותהעלוליםבממדיםופוליטיתחברתית,כלכליתעצמהצבירתוסופה

הפשעבהגדרתשהבעיהקבע)Abadinsky(אבדינסקיהווארדהמלומד.אסטרטגית
.2"מאורגן"המילהעםאלא,"פשע"המילהעםמההתמודדותנובעתאינההמאורגן
,כפשיעהמסוימיםומעשיםהתנהגויותומגדירהמכירהכלליבאופןהחברה,לדבריו

פועלתפושעיםקבוצתמתילקבועהעשוייםוחדיםמובהקיםסטנדרטיםאיןאך
הקרימינולוג.המאורגןהפשעשללקטגוריהנכנסתפעילותהומתימאורגןבאופן
:המאורגןהפשעעלהמשפיעיםגורמיםשלושהעלמצביע)Cressey(כריסידונלד

אתמעצביםהללוהגורמיםשלושתכיןהיחסים.והמושחתהמשחית,החוקאוכף
-החוקאוכףסביב.3המאורגןהפשעעםלהתמודדהסיכויואתהחברהפני

לווייניםשנימסתובבים-רבדיהכלעלהפשיעהעםהמתמודדהמרכיבשהנו
וההשפעהההוןבעליהעברייניםאתהכולל,המשחיתהגורם:והםמסוכנים

אנשיאתהכוללהמושחתוהגורם,האכיפהבמערךחלשותחוליותהמחפשים
זהמודלפיעל.המשחיתמהגורםוהניזוניםבשחיתותהנגועיםהאכיפהרשויות
מכנופיותלהבדיל-מאורגןפשעשלהבולטיםהמאפיינים,4נוספיםומודלים
הייררכימבנה,אידאולוגיהחוסר:הנם-טרורמארגוניאוסטנדרטיותפשיעה

הפשעלארגוןההצטרפות.ומשאביםהתמחויותחלוקת,יציבות,מנהיגותשבו
.וכדומהאתני,פלילי,משפחתיבסיסשלקריטריוניםלפיומסוננתמוגבלתהנה

התמחות,שוחדומתןאלימותהפעלתתוך,ומורכבתממושכתבארגוןהפעילות
עלופעילותעיסוקאובטריטוריהמונופוליסטיתלשליטהשאיפה,עבודהוחלוקת

השגתהנההפשעארגוניאתהמניעההעיקריתהמוטיבציה.5וכלליםמרותפי

25-2(1990,.Abadinsky ed.8,.rd ed3,Abadinsl"
Organized Crime (Chicago.11.

.7514,אק.33
Waring:גםראו4 Russan Ma

~

a "! America Immigration, Culture and.11תFinckenauer.7

18-10(1998,Crime (Boston.
512-Ibid,

atpp

.lO.
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קבלתלרובהנההבסיסיתמטרתם,לפוליטיקהפוניםכשהם.וכסףכוח,יוקרה
.הפלילית6לפעילותםוהגנהחסות

,המאורגנתהפשיעהמורכבותעלמצביע)Finckenauer(פינקנהאוארהמלומד

הידעובהיקףהפעילותשלהומןבפרק,התכנוןבמידתביטוילידישבאהכפי
כחבריםעצמםמזהיםהמעורביםכי,מצייןהואעוד.7הביצועלצורךוהמיומנות

אוכףהפשיעהארגוןוכי,פנימיתומחויבותהתנהגותכלליבעלמוגדרבארגון
עקבלושצמחוהמוניטיןבשלופניםחוץגורמיכלפיוהןיריביםכלפיהן,מרות

שלההייררכיבמבנהשוניםבניואנסיםהבחיןאמירמנחם'פרופ.אלימות8הפעלת

ארגוניםוישנם,בירוקרטיכמעטפורמלימבנהבעליארגוניםישנם.הפשעארגוני
ישנם.האחרותברמותנזילמבנהולצדוהעליוניםבדרגיםפורמלימבנהבעלי

כאלהאו,בהושולט"משפחה"האתהמארגן,"סנדק"בידיהנשלטיםארגונים
וישנםמשימהלביצועאופורטוניסטיותהתארגנויותישנן.צבאיתבמתכונתהבנויים
.עדתי9בסיסעלהפועליםארגונים

Cyrille(נאוט'פיגסיריל'פרופשלמחקרו Fijnaut(פשעשארגוניכךעלמצביע
,מומחיםתמיכתעלומתבססים,דיןומעורכימושחתיםמשוטריםלהגנהזוכים

טכניסיועקבלתלשםגבוהחברתימעמדבעליואנשיםבולטיםעסקיםאנשי
.'חברתית0ויוקרה

הטאורגנתהפשיעהשלהכלכלייםהעיסוקהחומי.2
רייןפטריקהמלומד.ובחומרתהבתופעהשהכירההראשונההיאהברית-ארצות

)Ryan(!בארצותהמאורגןהפשעשלכלכלית-הרציונליתהמוצאנקודתעלהצביען-
הואשנהמדיהמאורגןהפשעשלפליליתמפעילותההכנסותשהיקףומצא,הברית
.בשנה12דולרמיליארדכמאההערכותפיעלמולבניםבלבדהסמיםבתחום:עצום

,הימורים,סמיםהיוהברית-בארצותהארגוניםשלהעיקרייםההכנסהמקורות
.13בהשתלטותאוחוקיבאופןכשריםלעסקיםוחדירהסחיטה,הוןהלבנת,הלוואות

לאומי-הביןהצביוןהחלשממנוהבסיסאתהיווההסמיםוביבואבסחרהעיסוק
,למשל,כך.פשיעהשלעצוםבמגווןמעורביםהארגוניםרוב.הפשיעהארגונישל

6ibid

"
11.

.76!(,קא.712
.16!(קקא813-12.4
מגמות"מדיניותושיקוליתיאוריהשלתחילתה:לאומי-ביןמאורגןפשע"אמיר'מ9

.641-643(עורכיםאמיר'ומסבה'ל,חובב'מ,ג"תשס)והשוםמדיניות,תיאוריה:בקרימינולוגיה
Western:18נ10 Europe1045ח

"1Crime8814204]()-"1ת/]- Fijnaut "Organized Crime and

.],1991)Transatlantic IntiativeגOverview" Organized Crinse and ,
" Containment

19-18,15).eds780065.6(נFijnaut.
112(1995,Reference Handbook (Santa BarbaraגRyan OrganiZed Crimeן.
.פ!קא129.4
.76!814ק.1310
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,בלבדהקוקאיןבתחוםמעורבהיהלאמקולומביה([811)"קאלי"הסמיםקרטל

,פאבים,קפהבתיברכישת,בקולומביהועסקיםחוותברכישתגםמעורבהיהאלא

,האפורבשוקההלוואותבתחוםחלקנטלוכן,יורק-בניורהיטיםוחנויותמסעדות
בעקבות.אלימותםובעברותחיסוליםבפשעיגםבלטוכמובןחובותבגביית

האוצרמשרדדיווח,ללגיטימייםנחזיםאשרעסקיםעלגםזהארגוןשלהשתלטותו

נחשפואשרעסקבתי958-כשלכספיםתנועתחסימתעל2003.10.17-בהאמריקני
.5ן"קאלי"קרטלשללפעילותוחוקיתחזיתכמהווים
פשעארגונישלמרכזיהכנסהמקורההימוריםשוקמהווה,הסמיםלשוקנוסף
בתיגםלצדםפועלים,חוקייםקזינובתיפועליםשבהםהמקומותברוב.מאורגן
.מיסיםומתשלוםמחשיפההחוששיםלקוחותהמשרתיםפירטייםקזינו
ניזוניםשמהםהכנסהמקורותמאותםניזונהבאירופההמאורגנתהפשיעהגם

באירופהשגםכךעלהמצביעיםיש,מזאתיתרה.הברית-בארצותהפשעארגוני
.ופיסקלית6ןכלכליתלבןצווארוןלפשיעתלעבורפשיעהלארגונינטייהישנה

פלילייםשווקים.3
העיסוקתחומיאתלמפותשנועדמחקראירופהמועצתידיעלהוזמן2004בשנת

שלושהזיהההמחקר.ביבשתהמאורגןהפשעפעילותמתמקדתשבהםהעיקריים
.פשיעהארגונישלחוקיתבלתילפעילותמוקדים

כלכליתפשיעהשלשוניםוסוגיםהונאה.א

,"לבןצווארון"המכונה,הכלכליתהפשיעהמהפיכתנובעוהחדשניהמפתיעהנתון

הקטגוריהבמסגרת.פשיעהארגונישלהפלילייםבעיסוקיםהדומיננטילמוטיב

הונאות,מסהונאותשלמגוונותעברות:הבאותהעברותאתלמנותניתן,הזו
עברות,השקעות,סובסידיותבהחגריהונאות,הפרטה,הציבוריהרכשבתחום

.ושחיתותמיסוי,ממון
זהבשלבמהווה,מאידךהעסקיםלעולםמחדהפליליתהפעילותשביןהגשר
ולהרחבתלהתבססותהפשיעהארגוניידיעלהיטבהמנוצלתהזדמנותבעיקר

2003בשנת:הבאבנתוןלמצואאפשרלכךדוגמה.הוןלהלבנתובסיסעסקיהם

,זאתעם.בלבדהמדווחתמהפשיעה%3.1בגרמניההכלכליתהפשיעההיוותה

.(אירומיליארד3.6)השנתיהחומריהנזקמהיקף%57החזיקההיא
יוצרת,ופרטייםציבוריים,לגיטימייםמסחרייםבארגוניםהפשיעהארגוניחברות
.המאורגןהפשעשלהאיוםעצמתאתומגבירה,האכיפהלרשויותקשהמציאות

14Ibid, atp .ll.
קרטלשלכלכליותלחברותהמתייחס2003.10.17-מהאמריקניהאוצרמשרדשלח"דוראו15
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. DESIGNAIES NEYWORK

I

(04.12.6%visited1ש)]htln.wfg915.treas. -.gov/press/releases/js.-
,0Fijnautת,ט10,אעץ.1622-19 supra.
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בסמיםוסחרהמקה.ב

הפליליהעיסוקעיקראתמהוותהסמיםעברותהאירופיהאיחודממדינותבשליש

תפיסותבהיקףחרהעלייה2004בשנתנרשמהרבותבמדינות.הפשיעהארגונישל
הסמיםואיכותהזמינותאתלהורידהצליחהלאהאכיפהפעילות,זאתעם.הסמים

.מחירםעללהשפיעאו

אדםבניוהברחתסחר.ג

בכמחציתהמאורגןהפשעארגונישלמרכזיעיסוקמהווהאדםבבניהסחר

,זנותלצורכיסחר,האחד:אדםבבניסחרשלסוגיםשניישנם.האיחודממדינות
,האחר.ולטביהבולגריה,רוסיה,אוקראינה,רומניה,ממולדביהבשיםשלבעיקר
.והגירהעבודהלצורכיסחר

בעולםהמשפטיתההתמודדות.ג

"המנופציםהחלונות"מודל.1
בהיקףדרסטיתירידהשלמופתלשמשהאחרונותבשניםזכתהיורק-ניוהעיר

עליורק-ניובעירדווח1990בשנת.הרצחמקריבמספרובעיקרהפשיעה
הכולבסךנרשמו2003בשנתואילו,רצחםאירועי245,2-כשלהתרחשותם

החלונות"מודלמאימוץנובעהללולשינוייםמההסברחלק.רצח18אירועי597-כ
החלונות"תאוריית.קלינג19'ורג'וגוילסוןיימס'גהמלומדיםשל"המנופצים
בפניפשיעהמחוללהנהחברתיתבלתילהתנהגותשסובלנותגורסת"המנופצים

קשהלאלימותפוטנציאלקייםפעוטהלכאורההנראיתבעבריינותולפיכך,עצמה
פיליפהמלומדשערךבניסויהנםהתאוריהשורשי.באבהבעודהטיפולהמחייבת
o(זימברדו

(

Zimbardo2שתישהציבבשעה1969בשנתסטנפורדמאוניברסיטת
,האחת,שונותשכונותבשתיפתוחשלהןהמנועשמכסהרישוילוחיותללאמכוניות

המכונית.בקליפורניהשקטברחוב,השנייהואילו,בברונקסבעייתיתבשכונה
נותרהבקליפורניההמכוניתואילו,דקותעשרתוךלוונדליזםקרבןנפלהבברונקס

בקליפורניהלמכוניתניגשעצמוכשזימברדואבל.משבועלמעלהבמשךפגעללא
לוונדליזםושביםעובריםאליוהצטרפומיד,כבדפטישבעזרתאותהמנפץוהחל
.למראהמכובדיםשנראולבניםהיוהמשתתפיםרוב.המכוניתשלהמוחלטולהרס

01u.s-המאתהברית-בארצותהפשיעהנתוניעלסטטיסטייםחות"דוראו17 . Department

.htqp ://bjsdata .ojp .usdoj[:5)]518151Justice Office of Justice Programs Bureau of Justice

08visited1851)[018אש0עטץטת0ת01מ8טןעב00.ש]/0

~

0ש8081א4ש0ן/מ0ז8ט10/5ם801

(07.6.25.
[קאן://ייוליל.:2003לשנתהברית-בארצותהפשיעהנתוניעל81ע-המאתסטטיסטיח"דוראך18

(07.6.2508aast visited[15%.108
~

03"%/03_fbi .gov/ucr/cius.
.148-166(2001)10תכלת"מנופציםחלונות"קלינג'וגוילסון'ק19
.152'בע,שם20
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מתרחששוונדליזםהייתהזימברדושלמהניסויוקלינגוילסוןהמלומדיםשלהמסקנה
ובשעה,הגינותוחובתהדדיתהתחשבותכגוןהקהילתייםהמחסומיםמוסריםכאשר

אלימותמעודדתשאלימותהנהנוספתמסקנה.21אכפתיותחוסרשלתחושהשנוצרת
הייתהבפשיעההמשטרתיהטיפולאופןבענייןוקלינגוילסוןשלהמלצתם.נוספת
מנגנוניאתלטפח,הציבוריבסדרירידהנרשמתשבהםבאזוריםלטיפולעדיפותלתת

.הראויהההתנהגותנורמותבשחיקתמונעטיפולולטפלהחברתיתהבקרה
לאחרורק,ראשוניתכמטרההסדרבשמירתתחילהלהתמקדחייבתהמשטרה

סיפרוליאני'גרודולף,דאזיורק-ניועירייתראש.אכיפהבפעולותלעסוקמכן
שהביאמודלאימץהעירכראשלתפקידונכנסעתכי,עמו22שנערךבריאיון
הטרוראווירתאתלהפסיקשהחליטצייןוליאני'ג.הרצחבעברותחרהלירידה
.ומפשיעהמעבריינותהחששבשליורק-ניוברחובותוהשביםהעובריםעלששרתה
,האגרסיבייםהחלונותמנקישלבמטרדיסודיטיפולהיהשנקטהראשוןהצעד

בוקרמדיהמרומזריםלצמתיםשנכנסוהנהגיםאלפימאותעלמאייםמטרדשהיוו
ושיגרהחדשהמגמהשיקפהובנחישותבמהירותהללוהמאיימיםהרחקת.יורק-בניו
החלונות"ו"ולאלימותלפשיעהסובלנותאפס".משתניםהמשחקשכללימסר

שהחלמי.וליאני'גהעירראשעםביותרהמזוהיםלמושגיםהפכו"המנופצים
,1983בשנתיורק-ניושלהכלליכתובעשלוהמפורסמתהציבוריתהקריירהאת

המושגיםשליישומםאת,יורק-ניועירייתלראשותבהיבחרו,1993בשנתהפך
פרשוליאני'שגלאחרגםמוצלחיםפרותלהניבהממשיכהמוחשיתלעובדההללו

והממוחשבהמדוקדקולניתוחהעדיפותסדרילשינוינוסף.23הציבוריתממשרתו
מספרםצמח,אלימותעברותגילויילכלנוקשהגישהאימוץתוךהפשיעהנתונישל
המוצביםשוטריםאלף40-מללמעלה,שוטריםאלף30-מהשטחשוטרישל

מספריורק-בניוצנחהאחרוןבעשור.ונוכחות24בולטותהמדגישבאופןברובם

לאכיפה.הבריתת-ארצותברחבי%34-כשלירידהלעומת,%9.69-בהרצחמקרי
בעובדהביטוילידיבאאשרקשהחברתימחירהפשיעהבהיקףולירידההנוקשה

הברית-ארצות,מכךיתרה.אסיריםמיליוןמשנילמעלהישנםהברית-שבארצות
000,100כלעל-האוכלוסייהלכללהאסיריםמספרשביןביחסבשיאמחזיקה

במקוםהמוצבות,ובוויילסבאנגליה,השוואהלשם.אסירים68526ישנםתושבים

.שם,שם21
222003.10.20Giuliani "Advice From Rudy" Newsweek.1.
.2003.12.14הארץ"פשיעהלכל'סובלנותאפס':וליאני'גשיטת"שמיר'ש23
.שם,שם24
.שם25
Barclay.0ש!(.Tavares:(טע)האירופיהאיחודלבקשתשנערךהשוואתיח"דוראו26

(2002.7.12)02/05Issue2000International Oomparisons Of Criminal Justice Statistics

בעולםהיו2000שבשנתומצאמדינות200ברחבימאסרנתוניוניתחבחןזהח"דו.7-6
הברית-שארצותאף.הברית-בארצותאסוריםמיליון2-כמתוכםאשראסיריםמיליון75.8-כ

.עולםאסירימכלל%25-כמהווהשלההאסיריםאחוז,תבלאוכלוסייתכלמסך%5-כמהווה
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08שטהאירופיהאיחודמדינות15בקרבהראשון

~

European81),124הנוהיחס

.27תושבים000,100לכלאסירים
."המנופציםהחלונות"שיטתאתבאיטיותומאמץהולךהמערבישהעולםנראה

להכרהזכובצרפתוסרקוזיבאנגליהמאלון,הברית-בארצותוליאני'כגפוליטיקאים
פופולריותצוברתזושיטה.הפשיעהרמותבכלנחושיםכלוחמיםולהוקרה
.ובסיסית28יעילהפעולהכתכניתומאומצת
בצרפת29גםלאחרונהניכרים"המנופציםהחלונות"שיטתלאימוץניצנים

.30ובאנגליה
והבריטיהאמריקניהניסיון-המשולבהמודל.2

הפשיעהכנתוניהחדהלעלייההסיכותאחת,Bratton(31(כראשוןויליאםלטענת
שקידשהאידאולוגיהואימוץברחובותהמשטרהכוחותצמצוםהייתהיורק-ניובעיר
.אכפתיתמעורבותללא,החברתיתוהסטייהההתנהגותסוגילכלהסובלנותאת

הפגיעההגברת,העברייןהבנתתוך,קיצוניתהורדוחברתילסדרהסטנדרטים
.הנורמטיביהאזרחוהחלשתבקרבן

)Order31Law("וסדרחוק"הגישתאומצהעת,התרחשההמפנהנקודת

הבסיסאתבהזנחהרואההגישה.נוספותמערביותובמדינותהברית-בארצות
נוערחבורותוהתגבשותאלימות,ונדליזםשסופהההפקרותאווירתליצירת

בניסיון.ומסוכנותאלימות,מאורגנותלכנופיותלהפיכתןעדעצמהשצוברות
נוספותפעולותוננקטוחוקיםחוקקולעילשתוארוהסממניםעםלהתמודד
.האכיפהלרשויותכליםלתתבמטרה

.שם,שם27
ידיעלבהולנדהופצהאשר,2004שנתותחילתהמולדחגחגיגותלקראתכרכהבאיגרת28

המכירההחדשההעבודהשיטתהודגשה,(במערכתשמורעותק)אמסטרדםמחוזמשטרת
אלא,החמורותעברותעםרקלאהתמודדותמצריךהרחובובחלאותבפשיעהמאבקכיבכך
האכיפהרשויותכילאזרחלהדגישנועדהזואיגרת.שוליותאוקלותהנחשבותעברותעםגם

.מעשיהםעםמידיתיעומתוהעברותשמבצעימנתעלהניתןככלעושות
רפורמותחבילתצרפתקבעה"לאלימותסובלנותאפס"משיטתכחלק2002בשנתלמשלכך29

גישת.ציבורייםבמקומותכפרוצותהלבושותונשיםקבצניםכליאת,היתרבין,המאפשרת
,רצחבאירועי%12-כשלירידהבצרפתנרשמה2003ובשנת,עצמהאתהוכיחההקשההיד

Pape.8ש!/(.:ראו.גנבותבאירועי%5-כשלוירידהלרצחבניסיונות%5.8-כשלירידה

2004.2.23Piore "Justice , American Style" Newsweek.
26-כשללמותםהאחרונותהשניםבחמשגרמהבאנגליהסטר'מנצבעירהכנופיותמלחמת30

צוויהוציאסטר'במנצהשלוםמשפטבית.נוספים200-מלמעלהשלולפציעתםאנשים
בעימותכמעורביםשנחשדו17-28בניצעיריםארבעהנגדשניםארבעשללתקופההרחקה
הייתהאםוספק,"המנופציםהחלונות"גישתאימתןעלמעידהזומשפטיתהחלטה.האלים

Gang'":ראו.עשורלפניבהבנהמתקבלת Members'"0Carter Police WE Bike Ban.א
2004.1.30~ The Guardian

3187-86(1998,Bratton Turnaroad (New York.מופטרתכמפקדכיהןבראשוןויליאם.יו
יורק-ניועירייתראשעםיחדהפשיעהריסוןלמדיניותשותףוהיההתשעיםבשנותיורק-ניו

.וליאני'גרודולף
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,לדוגמה,כך.העבריינותבהיקףדרסטילצמצוםהובילההחדשההמדיניות
אירועי245,2-כ1990בשנתהתרחשו,תושביםמיליון5.7-כהמונהיורק-בניו
רצחמקרי278-כהתרחשו2004שנתשלהראשוניםהחודשיםובששת,רצח
270-כהתקופהבאותההתרחשותושביםמיליון8.3-כהמונהלס'אנג-בלוס.בלבד

.רצחאירועי215-כהתרחשותושביםמיליון7.2-כהמונהובשיקגורצחאירועי
ביותוהמהותיהשינוי,ע(ןיסא""ותReiner41(וריינרניובורןהמלומדיםפיעל

פרטייםגורמיםבחדירתהתבטאהאחרונותהשנים50-בהשיטורבנושאשהתרחש
חברות,לדוגמה.המשטרהשלהבלעדיתבאחריותהבעברשנחשבולתחומים
ובשמירהאסיריםבהובלת,ובהכוונתההתנועהבאכיפתמשתלבותהחלופרטיות
תחוםעל(בהדרגה)השתלטופרטיותחברות,בנוסף.ברחובותובסיוריםעליהם

מפרויקטכחלקבאנגליהשנעשההניסויבולט,זהבהקשר.הציבוריתהאבטחה

אבטחהמצלמות,השמוניםמשנותהחלהוצבו,הפרויקטבמסגרת."בטוחותערים"
Closed([.(.עוודסגורבמעגל circuit Television(הצלחתלאור.'3שונותבערים

.במדינהשונותבעריםמצלמותמיליוןכארבעההוצבו2004משנתהחל,הניסוי
למצואאפשרבאנגליההפשיעההיקפיאתלצמצםלניסיוןנוספתדוגמה
Crimeש!Disorder:והמשולבהקבועהפורוםלהקמתבנוגעשהתקבלהבחקיקה

Reduction Partnerships34((.1).י25.1":להלן")שלחקיקתותוצרשהנוThe

1998,Disorder Act!שCrime.גורמים,משטרהנציגינפגשיםהפורוםבמסגרת
לתאםמנתעלהבריאותוקציניהמבחןקציני,הרווחהשירותי,ועירונייםמקומיים

"המשטרהמשפחת"הרחבתהמכונהתהליךנוצרכך.בפשיעהבמאבקפעולהדרכי
.35"השבור-החלון"שללפילוסופיהבכפוףהפועלת

פנתהאף,במדינההפשיעההיקפיאתלצמצםבניסיונה,אנגליהממשלת
דוידהבריטיהפניםשר.מניסיונןללמודבמטרההאמריקניותהאכיפהלרשויות
י"ממ)אוונספאולאתהזמין)Blunkett(בלונקט

בוסטוןמשטרתמפקדשהיה,([

.37בפשיעהבמאבקהמקומייםהמשטרהמפקדיבהדרכתלסייע,36שניםעשרבמשך

32Pc Dixon To Dixon Plc : Policing And Police Powersש0ץ]"Reiner.1ןNewburn.ז
114,Anniversary Edition50(2004)יThe Criminal IdW Review"1954Since.

,ערים530עלדווחכבר1999במאי.ערים80-בהמצלמותהופעלוהתשעיםשנותבאמצע33
.(.(.ז.ימצלמותמיליון4בבריטניהפרוסותתהיינה2004שבשנתהןוההערכות

Disorder,1998חקיקתשליוצאכפועלהוקםהפורום34 Act1~The Crime

שיתוףאתלהגבירשמטרתםבאנגליהנוספיםחוקיםחוקקוהשניםלאורךכי,לצייןראוי35
.בפשיעההמלחמהעלהאמונותהשונותהרשויותביןהפעולה

36One Has ] . . . [" The0אBut Then,0א?Bright "Have We Got The Police We Deserve.11
04-11-21Observer.

מיוחסהשינויעיקר.שלישבשניהרצחאירועיהיקףירד,אוונסומלכהונתובמהלך,בבוסטון37
סדרבקביעתהשכונותותושביהשכניםשילובמחייבתהשיטה.המערכותשילובשללגישה
עובדימשולביםהשנהבמהלך.באזורםולטיפוללאכיפההמשטרהשלוהעדיפויותהיום

המתוגברמהצוותכחלקהמשטרהתחנותבתוךמקצועייםוגורמיםהמבחןקציני,הרווחה
.המעורבובעיקר
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.משמעותישיפורעלדווח,ההדרכותניתנושבהםהאזוריםששתמתוךבארבעה
Nonvich,משטרתמפקד.%35-בהפשיעהצומצמהNorfolk~-ב,לדוגמה,כך

.מסוימיםבאזוריםרכושבעברות%50-כשלירידהעלמסר,באזורהגדולההעיר
שתייתבעקבותהתרחשוורובן,אלימותבעברות%11שלעלייהנרשמה,זאתעם

.וקטטותאלכוהול
מבעיותסובליםהפעיליםמהעבריינים%65כיעולהבשטחהנתוניםמניתוח

ASBOSצוויהפעלת,ההרחקות,המעצריםפעולתכןעל.סמיםאואלכוהולשל
ירידהנרשמה,יוצאכפועל.אלובאוכלוסיותהתמקדולטיפולהכפויהוההפניה

נגדגםבוצעהיסודיתפעילות.השודבעברות%21-וכבהתפרצויות%45של
בהםשנמכרופאביםמועדונים,קיוסקיםסגירתתוךלקטיניםאלכוהולמכירת

.אלימותאירועיבהםשהתרחשואואלכוהול
למעשהאין:מדאיגנתוןעלמצביעכמוצלחיםהמוגדריםהצעדיםניתוח
ירידהעלהצביעהNorfolkכשמשטרת,כןכמו.וקצרפשוטאבסולוטיפתרון

הקשיים.האלימותבעברותעלייהנרשמהבמקבילכיהתברר,הרכושבעברות
והמהפכניהסודיח"הדואתשכתבוהמומחיםשלמעיניהםנעלמולאהללו

"Crime Reduction Reviewמהמאמץכחלקהבריטיהפניםלמשרדשהוגש

התקשורתלאמצעיהודלפוח"מהדופרטים.העבריינותאתלהפחיתהלאומי
גישהגםהקשההאכיפהלצדהמשלבתגישהלאימוץקריאהוכללו,200538ביוני
משפחותשלומרקעלאלימותנטייהבעלישלושמגילילדיםאיתורשליותררכה

שיקום,טיפול,טיפוחשלוהחשיבותהמחויבותאתהדגישוההמלצות.בעייתיות
.שלהםהחברתיותהמיומנויותשיפורתוך,עשרה-ארבעגילעדהילדיםוהכוונת

לצדם,בבריטניהמהפשיעה%57מבצעיםלסמיםמכורים000,280-כח"הדולפי
ומעלהפליליותהרשעותארבערשומותשלחובתםלשתייהמהמכורים%20של

האופציהבחינתתוך,כלפיהםהגישהאתלשנותשישעולהמכך.האלימותבתחום
אתמחייבתהגישה.39שלהםוהשיקוםהגמילה,מהטיפולכחלקסמיםהספקתשל

המסורתיתההולנדיתהגישהאתמסוימתבמידהומזכירההרשויותשלשילובן
.הטיפוליבהיבטהשבעיםמשנות

לאומית-הביןהיירה.3
הסגרהוהסכמיהמדינתיתהשיפוטסמכותהרחבת1.3

ועבריינות(טרור)אידאולוגיתעבריינותשלתנועהיצרההפשיעהשלהגלובליזציה
הדוגלתהמסורתיתהתפיסה.והקפיטליסטיהעשירהמערביהעולםלעברפלילית
השיפוטסמכויותלביןהמדינהשלהטריטוריאלייםהגבולותבעמתאםשלבקיומו
יכולתלכאורההייתההמדינהגבולותבתוךהנמצאלאדםרקשבומצבשיקפהשלה

38(2005)12Porter "Toddler

'

Tearaways Targeted" fimes June.4Winnett And.ן.
39(2005)12Camps Work" fimes June)800Wuanett Crime Record Shows.א.
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והעבריינים(טרוריסטים)האידאולוגיםהעבריינים.בתוכההמתרחשעלהשפעה
השינוייםניצולתוךוותפיסהשיצרהלפרצהפעילותםאתהתאימוהפלילים
התשובה.40הגלובליזציהתהליךעמושהביאוהתרבותייםהטכנולוגיים,הכלכליים

לתחומיהמחוץאלהמדינהשל"הארוכהידה"הוצאתהנהלתופעההדוקטרינרית

-להמחוצהשנמצאואנשיםעלגםהמדינהשלשיפוטהסמכותהרחבתידיעל
The Long Arm ,Jurisdictional Statues41.מדגיש42מ"הי'נהקש02/7303פ"בע

:"הארוכההיד"כללישלהמודרניתהמדיניותיישוםחשיבותאתהמשפטבית

שלהאינטרסמצויהסגרה-לאיהזכותכנגדהעומדיםהאינטרסיםבראש"
-המתוקנותהמדינותלכללמשותףאינטרסשהוא-ישראלמדינת
הסגרהאמנותשלכריתתן.הפשיעהלמיגורמשותףלאומי-ביןמאבקבקיום
משפטיתתשתיתליצורהמתקשרותהמדינותשלההדדילרצונןביטוינותנת

המדינותמבטאותבכך.ביניהןהפעולהשיתוףאתשתאפשרומעשית
למלחמהלאומי-ביןפעולהלשיתוףמשפטימכשירשלבקיומועניינןאת

שלהמשפטלשלטונותעורהלהושטתכלילשמש'שמטרתומכשיר,בפשיעה
.43'"בפשיעהלאומית-הביץהקהילייהשלממאבקהכחלק,מבקשתמדינה

מדינתי-ביןפעולהשיתוף2.3
החוציםראיותוחילופיפעולהשיתוףמנגנוניבנייתמחייבתבפשיעההלחימה
אךבעברנחתמולאומי-ביןפעולהלשיתוףהסכמים.משפטושיטותגבולות
Schengen(שנגןהסכם.מעשילמימושזכולאכללבדרך Agreement(אשר
היווהוצרפתגרמניה,לוקסמבורג,הולנד,בלגיההמדינותבין1985.6.14-בנחתם
EC)(האירופיתבקהילההחברותהמדינותכללאתבהדרגהשעודדחשובמאיץ

"שנגןהסכם"אשרור.44ואכיפהחקיקהבענייניביניהןהפעולהשיתוףאתלשפר

החובהלהבנתרבותתרםEC'-השלהרשמיהאיחודלתחילתסמוך1990.6.19-ב

"שנגןאזור"חברותביןתחילה,ואכיפהחקיקהבעניינימשפטייםהסכמיםלגבש

מטבעוהנהגתהגבולותהסרתגםתרמוזולהבנה.EC-החברותכללביןובהמשך
,אדםבבניסחר,לאומי-ביןטרורשלומטרידותקשותתופעותשהחריפוהיורו
כללבראייההללוההסכמיםלמימושביותרהמוחשיהביטוי.וסמיםהוןהלבנת
הסכם"בסעיפיעיון.Europol(45(היורופולEC'-המשטרתהקמתהיהאירופית

.227-237(ח"תשנ)(2)אמשפטשערי"באינטרנטהשיפוטסמכות"צוריאל-כהן'נ40
.229-230'בע,שם41
.481(6)נזר"פ,מ"הי'נהקש02/7303פ"ע42
.הושמטובמקורההערות.494'בע,שם43
4425-17(1986)Schengen Agreement European Yearbook XXXII1985מפורטלדיון;ישך

:ראוזהבהסכם

Central

(?hapters ofthe',0

~

Schengen

.

Intemationalization.01פMeijers.ח
.Aliens,6ח042.,7. Relidgees, Privacy, Secarity and the Police (NetherlandsחסLaw

.fbid.אק.4596
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בהדרגההתרחבשכאמורהמקומיהפעולהלשיתוףהחוקיהבסיסאתמבהיר"שנגן

"שנגןהסכם"ל39סעיף.פעולהלשיתוףעולמימודללשמשועשויEC-הלכלל
מניעתשלבהגדרותהחלהמשטרותביןהפעולהשיתוףאתכלליבאופןקובע

בנהליםעוסקים40-43סעיפים;משותפותחקירותבניהולוכלהועבריינותפשיעה
;וגירושםחשודיםהסגרת,גבולותחוצהועיקובמרדפיםהכולליםהדדילסיוע

בשיתוףעוסק44סעיף;סמיםעברותשללאומיות-ביןבחקירותמתמקד73סעיף
,ביטחוןנושאילרבותובמניעתהפשיעהבסיכולדן46סעיף;טכנולוגיפעולה
ומתאמיקישורקציניבהצבתעוסקלהסכם47סעיף;סדרוהפרותציבוריסדר

בחילופיפעולהבשיתוףדנים126-130סעיפים;השונותהמשטרותביןפעילות
.סודיותועלמידורעל,הפרטיותשמירתעלהקפדהתוךמידע

דווח462003לשנתEC'-בהמצבתמונתאתהמסכםהיורופולשלבדיווח
שלמאפייניםובעלי,מורכבותשלשונותברמותפשיעהארגוני000,4-כשאותרו
במגווןהפעיליםעברייניםאלף40-מלמעלהבהםחבריםאשר,מאורגנתפשיעה
המאורגנתהפשיעהארגונישמהוויםהסכנהעלמצביעהדיווח.פשיעהשלעצום

לדוגמהכך.חלשהוכלכלהרעועשלטונימבנהבעלותמרינותעלבעיקרהמשפיעים
למקומותכדוגמאותוקולומביהמקדוניה,אלבניהכגוןמדינותעלהדיווחמצביע

אתוהןהדמוקרטיהמשטרהתפתחותאתהןבולמתהמאורגנתהפשיעהשבהם

המאורגןלפשעלאומי-הביןהטרורביןהזיקה.הכלכליותהרפורמותשליישומן
הברית-ארצותושלEC-המדינותשלבהתייחסותוחשובנוסףמרכיבמהווה

שלפעולהתכנית2002.6.13-בסוכמהזוזיקהבשל.הללוהחמוריםלאיומים
השימושאתהדגישההבסיסיותמהטקטיקותכשאחתבטרורלמאבקEC'-ה

.47הוןהלבנתעםוהתמודדותנכסיםהקפאת,הכלכליתבפשיעהובטיפולבאכיפה
קישורקצין2002.8.29-בהיורופולהציבהלאומי-הביןהפעולהמשיתוףכחלק

,בסמיםלאומי-הביןהסחר,הטרורנגדהמשותפתהפעילותלתיאוםבוושינגטון
וזיוףהוןהלבנת,ילדיםפורנוגרפייתכוללאדםבבניהסחר,חוקיתהבלחיההגירה
.חוץמטבע

-ביןפעולהבשיתוףבצורךההכרהבעולםוגוברתהולכתהאחרונותבשנים

ארגונישללפעילותםמענהלתתכדיהטריטוריאליתהחקיקהובהתאמתלאומי
אתובמיוחדהגלובליזציהעידןאתלצורכיהםמנצליםאלה.השוניםהפשיעה
,המדינותביןהאכיפהפעריואתחופשילמסחרמדינותביןהגבולותפתיחת
שריםבוועידתנדוןזהנושא.לאומית-הביןבכלכלהמשמעותילכוחוהופכים

פעולהבשיתוףצורךישכיונקבע1994בשנתבנפולישנערכהלאומית-בין
נגדם"האואמנתגובשהזוועידהבעקבות.בתופעהלהיאבקכדימדינתי-בין

לקדםבמטרה2000בשנתשבסיציליהבפלרמושנחתמהלאומי-ביןמאורגןפשע

469-8(2003,OrganiZed C~ime Report (Luxembourg%10%מEuropean2003Europol.
4726-24(2002,European Union Ol

~

anized Crime Report (Luxembourg2002Europol.
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מגדירההאמנה.48בהולמאבקמאורגנתפשיעהלמניעתלאומי-ביןפעולהשיתוף
תקופתהקיימתיותראוחבריםשלושהשלמוכניתכקבוצהמאורגןפשעקבוצת

,בעקיפיןאוישירות,להשיגבכדיחמורפשעביצועלמטרתבתיאוםופועלתזמן
.לפחותשניםארבעשלמאסריושתהעברהעוברעל.אחרחומריאוכלכלירווח

שונותפעילויותפליליותכעברותלקבועעליההחתומותמהמדינותדורשתהאמנה
האמנה.אלוכעברותשמקורורכושחילוטהסדריולאמץפשיעהלארגוניהקשורות

מדינת.עברהונפגעיעדיםהגנת,משפטיתעזרה,הסגרהכגוןבנושאיםגםנוגעת
אתלהתאיםעליהלאשררהכדי.אותהאשררהטרםאךהאמנהעלחתמהישראל
.האמנהלדרישותמאורגןפשעבענייןהישראליתהחקיקה

בישראלהמאורגנתהפשיעה.ד

בישראלהמאורגנתהפשיעהסממני.1
.מדאיגבהחלטבארץהמאורגנתהפשיעהשלההתפתחותקצב

הושלכואירועיםבכמה.המאורגןלפשעהציבורביחסמפנהחל2003בשנת

ובכך,מפשעחפיםאזרחיםשמונהנרצחווכן,משטרהתחנותלעברידרימוני
הומחשההמצבחומרת.הכלליתוהמבוכההחששתחושתשלילילשיאהגיעה
אביב-תלבמרכזהיוםבצהרי2003בדצמברשגרם"הפליליפיגוע"הלאחרלכול

עללרצחכושלניסיוןבמסגרתרבסביבתיולהרסאורחעוברישלושהשללמותם
.פלילירקע

ועדותכמהשלשולחנןעלבעברעלתהבישראלמאורגןפשעישנואםהשאלה

'פרופלטענת.50"שמגרועדת"ו49"שימרוןועדת"כגוןהנושאאתשבדקוחקירה
,הטרורארגונישלפעילותםכמו,בישראלהמאורגןהפשעארגוניפעילות,אמיר51

.הדמוקרטייםהתהליכיםואתהחברתיהסדראת,השלטוןמבנהאתלערערעלולה
כמהלאתראפשרכברשכן,אטיבתהליךמתקרביםאנוהזההמדאיגשלמצבנראה

פשעשלוההגדרותהקריטריוניםבכלהיטבהעומדיםישראלייםפשיעהארגוני
.מאורגן

המודיעיןלביןהצבאיהמודיעיןביןמתאםיצר52(1:ת0088)קינןון'גההיסטוריון
,הבנתילמיטב.עצמהישלצדואםרקכוחהואמודיעינישידעוקבעטרורלסיכול

מהפשעהאיוםלביןמהטרורהנובעותהאסטרטגיותהסכנותביןמתאםלמצואניתן

48,)United Nations Convention against

'

Transnational

I

.

Ctrganized

~

Crime (Palermo Agreement

.015-12~.2000,ע.א.25383/55/4.4.0
.(1978)בישראלהפשיעהלבירורהוועדהשימרון'א49
גםראו.(1971)המאורגןהפשעעללכתבותבקשרלממשלההמשפטיהיועץח"דושמגר'מ50

.321,327(א"תשס)(3)במשפטשערי"?בישראלמאורגןפשעהיש"אמיר'מ
.323'בע,41הערהלעיל,אמיר51
52349-348(2003,.Keegan ed.נ,War (New YorkאזKeegan Inrelligence.7.
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השקטאתשישיבוועצמהכוחלצדואיןאםמשניהופךהפליליהמודיעין.המאורגן
.להםראוישהציבורוהביטחון
תוךלהפוךעלוליםוחומרתובישראלהמאורגןהפשעהיקף,הבנתילמיטב

,השלטוןמבנהעלמכרעתהשפעהובעלתחמורהאסטרטגיתלבעיהשניםכמה
שאותרוהבודדיםהארגונים.המשקיציבותועלהחייםאיכותעל,הדמוקרטיהעל

מפשעחפיםאזרחיםגםנרצחוכשלעתים,קשהבאלימותעצמתםאתביססו
למקסםבשאיפהרציונליתפועליםהארגונים.והחיסוליםהקרבותלזירתשנקלעו
המשךאתקטעהלאמהארץדומיננטיתדמותיציאתאומוות,מאסר.רווחיהם
מקומייםפוליטייםבכנסיםמשתתפיםלשעברכשעבריינים.53הפליליתפעילותם
,כחבריםפוליטיקאיםידיעלמוגדרים,כלכלייםענקבמכרזימעורבים,וארציים
שללמצבהלהגיעעלוליםאנו,לחברהחובםאתשילמושכברוכאנשיםכתורמים
.השבעיםשנותושלהשישיםשנותשלהברית-ארצות
המועצות-מבריתובעיקר,אירופהממזרחהעלייההתגברותכי,לצייןיש

שלקרבלהכרהבארץהציבוריהדיוןאתהתשעיםשנותבאמצעהובילה,לשעבר
שלקלאסייםבמאפייניםהפועליםפלילייםעברייניםגםהסתננוהחדשיםהמהגרים
בעברייניםראתההחוקאכיפתמאנשיהלקשלהשמרניתהגישה.מאורגנתפשיעה

לחדירהקשהובעיקראלימה,מסוכנת,נוקשההתייחסותקבוצתהללוובארגונים
בכל,חקירותשלמאודרבמספרלאחר,שליומניסיוניהבנתילמיטב.ולפיצוח54

האתניתשהעבריינותבינייםכסיכוםלקבועיכולאני,הפשיעהוסוגיהעברותמגוון
וולתופעהיש,זאתעם.לפיצוחניתנתבלתיאוסגורהאינההללוהמהגריםשל

.המאורגנתהפשיעהלהתפתחותתרומה
אירופהממורחמהגריםשלמעורבותםבולטתשבהםהבולטיםהתחומיםאחד

חשודים173נעצרו2004לספטמברועד2001מאפריל.בנשיםסחרעברותהוא
מכלל%80-כהמהוויםאלומעצורים55.137א=תר"ימידיעלבנשיםסחרבעברות

.לשעברהמועצות-בריתוממדינותאירופהממזרחועוליםמהגריםהנםהעצורים
מבכיריאחדשלרצחשגםומבוססיםגדוליםכההםאלוארגוניםכיעולההמציאותמן53

וחנניהיל'אברגיעקבהפשעארגוניראשישלבחיסולםהאחרונותבשניםשאירעכפי,הארגון
להחרפתהביאורקאלוחיסולים,ולהפך,הארגוןפעילותעללהשפיעכדיבואין,אוחנה

.הפשיעהארגוניביןהאלימיםהמאבקים
54.1,1998)Israel"1Israel" Crime and Criminal Justice12Amir "Organized Crime.4ן

134-133,121).Friedmann ed.בישראלהמאורגנתהרוסיתהפשיעהכיטועןאמיך'פרופ
.הישראליבחוקבזלזולהמאופייןפליליהתנהגותקודעמםייבאואשרממהגריםמורכבת
נקיטתבעקבותוזאת,מרתיעגורםבעיניהםמהווהאינההישראליהפליליהמשפטשיטת
שחולףארוךזמןופרקבערובהשחרורשלאופציה,קצריםמאסרים,מקלהענישהשלגישה
אכיפתשיטת.ישראלאתלעזובאוזהותלהחליףלהםשמאפשרהמשפטלביןהמעצרבין

גםנמצא.כפייםנקייתגםהזמןובאותויעילהלא,לחלשהנחשבתהפליליוהמשפטהחוק
.הודאותבקבלתהמשטרהשלבחקירותיחסיכישלון

אביב-תלמחוזמטהשלהמרכזיתהיחידהמאתהתקבלוהפשיעהסטטיסטיקתעלנתונים55
.(במערכתשמורחומר)(א"תר"ימ)
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טיפל2003בשנת.נגדםהמשפטייםההליכיםתוםעדנעצרומהעצורים%90-כ
חשודים8מתוכםנוספיםחשודים28-בא"תר"בימ"רוסיתלפשיעה"המחלק
ההליכיםתוםעדנעצרוהללוהחשודיםכל.רוסיממוצאאוחדשיםעוליםשאינם

ויבואשוד,סחיטה,חבלניתתקיפהבעברותאישוםכתבינגדםוהוגשו,המשפטיים
,מודיעינימידעפיעלראיותהושגוהפלילייםהתיקיםבכלכילהדגישיש.סמים

אתניתקבוצהכלכלפילנעשהבדומהעדיםוחקירתסמויותהקלטות,תלונות
ארגונילביןהארץממרכזבכיריםעברייניםביןפעולהשיתוףחשיפת.אחרת
דרךארצההוברחוזהפעולהשיתוףבמסגרת.מדאיגהנואירופהממזרחפשיעה
פשעלבצעאמוריםהיוהחשדפיעלאשרמבלארוסחשודיםארבעהסינימדבר
מעצרםעם.יריבותמקומיותכנופיותראשישלואויביםמתחריםחיסולשלמושלם

בדירתנחשפוהישראליםמפעיליהםוארבעתאירופהממזרחהחשודיםארבעתשל

ההברחהמסלול.לחימהאמצעישלמרשימותכמויותסבא-בכפרשלהםהמסתור
ארצהמוברחותשדרכוהמסלולאתתואםמצריםדרךאירופהממזרחהחשודיםשל

שלחשודיםהתברר.ונשקחבלהאמצעי,סמיםמוברחיםושדרכו,פרוצותמאות
הפשעשלמסורתייםפשיעהמחולליכאמורהנחשביםוזנותהימוריםלעסקיזיקה

מןחלקרקמשקפיםהםכיברוראך,מרשימיםאמנםהללוהנתונים.המאורגן
.פוענחטרםחלקהכילהניחישאשרהעברייניתהפעילות

המשפטיתההתמודדות.2
פשיעהבארגונימאבקחוק1.2

שלהמפוקפקלמועדוןכברנכנסהשישראלוההכרההפשיעהארגוניהתרבות

.פשיעהבארגונימאבקחוקלאימוץתרמוהמאורגןהפשעפועלשבהןהמדינות
בחוקנקבעשבהןוקנדהזילנד-ניו,איטליהכגוןנוספותרבותלמדינותבדומהזאת

הישראליהחוק.עברהמהווהפשיעהבארגוןהשתתפותכיהטריטוריאליהפלילי
,והאכיפתיתהמשפטיתיעילותומידתמהילנולבשריוכלהזמןשרק,החדש
שללעילשהוצגולמודליםבדומהוזאת,1בסעיף"פשיעהארגון"מהומגדיר
השיטתיותאתבעיקרמדגישההחוקהגדרת.56נאוט'פיג'פרופושלאמיר'פרופ

שפועל,מואגדבלתיאומואגד,אדםבניחבר":לאמורפשיעהבארגוןוההמשכיות

מסוגהןישראלדינישלפיעבירותלעבירתומתמשכתשיטתית,מאורגנתבתבנית
היטבהמנוצליםהחופשיוהסחרהגלובליזציההשפעתבשל,מכךיתרה."פשע
העברותאםמשנהזהשאיןהחדשלחוק(3)1בסעיףנקבעהפשעארגוניידיעל

2סעיף.המקוםדינילפיעברותמהוותהןעודכלבישראלשלאלהתבצעמיועדות

ביןשלכבדיםמאסרעונשימשית"פשיעהבארגוןפעיל"שכותרתוהחדשלחוק
פשיעהארגוןבראששעומדמיעלהעברהלחומרתבהתאםשניםלעשריםעשר
פעילותואתלקדםובמטרההארגוןבמסגרתבעקיפיןאושבמישריןמיכלעלוכן

.אובפרקלעילראו56
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נותןאומימוןמקבלאומממן,פעילותעלמפקחאומכוון,מארגן,מנהל,הפלילית

ומילויהפשעבארגוןהחברותשעצםקובע2סעיףלמעשה.לארגוןייעצןשירות
אדםאותוביצעלאאםאףפליליתעברהכשלעצמםמהוויםבארגוןשוניםתפקידים
להוכיחהקושיעם2סעיףמתמודדלמעשהכך.העונשיןדינילפיאחרותעברות

.בפועלשנעברועברותלביןהפשעבארגוניתפקידיםנושאיביןהקשראת
במעמדוהמשתמשציבורשעובדהקובע4סעיףהנוהחדשבחוקחשובסעיף

עיקר.שניםעשרמאסרדינו,פשיעהארגוןשלפעילותוקידוםלשםבסמכויותיואו
ארגונישלהמדאיגהבמגמהלהילחםהמנסהההרתעתיבפןהואהסעיףחשיבות
המערכתהשחתתשלבחששובטיפולושלטוןחוקלאנשיהמתקרביםפשיעה

ארגון"למושגשניתנההרחבההמשמעות.החוקשלטוןוהתערערותהציבורית
זוטריםעברייניםנגדגםאישוםכתבייוגשושבולמצבלהובילעלולה"פשיעה

.57המחוקקהתכווןלכךאםספק.וממושכתשיטתית,מאורגנתבתבניתשיפעלו
יהיהניתןוכלליםנסיבותבאילולקבועעשויהמדינהפרקליטותשלסדורנוהל

שהפרקליטותהנההמלצתי.זהחוקסעיפיפיעלחשודיםנגדאישוםכתבלהגיש
.החשודיםעלהמודיעיניהמידעטיבאתתבחןהחקירהמנהליעםפעולהבשיתוף
אותלונותואםהחקירהפתיחתלפנילמשטרהמוכרהיההארגוןאםלבדוקחובה
היההארגוןאםלבדוקיש,כןכמו.החקירהלפתיחתשהביאוהםאקראימעצר
תרמוקריטריוניםאילולבחוןיש.פשיעהכארגוןסמויובאופןמודיעיניתמוכרז

פליליתפעילותתחומיבאילולבדוקמומלץ.ומדועפשיעהכארגוןהכנופיהלהכרזת
נכסיוהיקףומהבושפעלהזמןפרקמהו,שגרםהנזקמידתמהי,הארגוןעסק

רקהחקיקהשלהכבדיםהכליםאתולהפעיללאמץחובה.חוקייםוהבלחיהחוקיים
פירמידתבקצההעומדיםאלוביןלהבחיןחשוב.פשיעהארגוןמייצגשאכןמינגד

לביצועפליליותהתארגנויותלבין,פשיעהשלאחדבסוגהתמחותתוךהפשיעה
.וממושכתשיטתיתעבריינות

200058-ס"תש,הוןהלבנתאיסורחוק2.2

תופעהמיגורלשםהוןהלבנתאיסורחוקאתישראלמדינתחוקקה2000בשנת
.הפשיעהארגוניבתופעתהכוללמהמאבקכחלקזו

ובאכיפתוהחוקביישוםלקושידוגמה.ולאכיפהליישוםקלאינוהחוק,זאתעם
התנהגותעברתשלכסוגלחוק3בסעיףההוןהלבנתעברתהגדרתבאופןמצויה
רכושקרי,אסורברכושפעולהשעושהמיהואהעבריין.מניעמצטרףשאליה

ארגון"כלזהותרווהד"עומציעה"פשיעהארגוני"לבין"זוטרות"כנופיותביןהבחנהלשם57
ממנוהנובעהשתיקהוקשרההתאגדותקשרשלהפחדהבאמצעישימוששלתכונה"פשיעה
הסניגור"פשיעהבארגונימאבקבחוקהפליליותהעבירות"רווה'יראו.העברותביצועלשם

76(2003)5,10.
למאבקבנוגע.("הוןהלבנתאיסורחוק":להלן)2000-ס"תש,הוןהלבנתאיסורחוק58

.זהבכרךשפר'ישלמאמרוגםראוהוןבהלבנתהמשפטי
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בתוספתשמפורטותהחמורותהעברותבאחתבעקיפיןאובמישריןשמקורו
האוסרלחוק4בסעיף."מקורואתלהסוותאולהסתירבמטרה"וזאת59לחוק

שהואבידיעה,ברכושפעולהעושה"שכמימוגדרהעברייןאסורברכושפעולות
תוךהמתבצעתלפעולההאפשרותמןוהתעלמותידיעהנדרשת."אסוררכוש
מודעותואתלהוכיחחייבתשהתביעההנההמעשיתהמשמעות.60עינייםעצימת

ממקורוהרכושבניתוקהעברייןשלרצונואתאוהרכושלאופיהעברייןשל

.לגיטימיתומהתנהגותמפעילותכחלקכביכולשהושגכרכושוהצגתוהעברייני
יותרקשהיהיהיותרסמויבאופןופועליותרמתוחכםהעברהשמבצעככל

הגישהמןשונההללובהיבטיםהישראליתהגישה.אלהמבחניםפיעללהפלילו
אתהמגדיריםFATF63-המהמלצותומחלקהגרמנית62הגישהמן,61האמריקנית

מבחןפיעלולאאסורברכושפעולהשלהתוצאהמבחןפיעלההוןהלבנתעברת
.הידיעהאוהכוונה
חלאינוהחוקהנוכחיתשבמתכונתובכךנעוץהישראליבחוקנוסףפגם

מוסףערךמסמתשלומיהשתמטותלמעטוזאת,מקורכעברותמסעברותעל

ראו.ועודבנשקחוקיבלתיסחר,ברכושפגיעה,רצח,הימורים,זנות,סמיםעברותובהן59
.לחוקהראשונההתוספת

חיבור)(הוןהלבנתאיסור)פשיעהלמטרתבארגוניםכישראלכלכליתהתמודדותמלמד'מ60
.23-28(2003,אביב-תלאוניברסיטת,במשפטיםמוסמךתוארקבלתלשם

61(994[)19565.u. s . c18.משתמש,"מטרה"במונחהמשתמש,הישראלילחוקבניגוד
תביאהעסקיתשהפעולהולרצונוהנאשםלידיעתהמתכוון"כוונה"במונחהאמריקניהחוק

United:ראו.אסורהבפעולהשמקורורכושעלמידעהסתרתתהאשנפקותהלתוצאה

~

States

(1999.Cir"51)748,74134168ו,Powersשלמעשהותוצאתאםבוחרםהמשפטבתי.א
.הוןהלבנתשלכוונהלכדיעולההנאשם

Criminal:הוןלהלבנתהגרמנילחוק261'ס62 Code (Strafgesetzbuch, StGB) As,

promulgated

Translation provided by the((3322,945.1,קFederal Law Gazette(1998November130ת

)185)]261#Federal Ministry of Justice) [ht

~

://www. iuscomp .org/gla/statutes/StGB .hun

(05.1.12"0visited.הלבנתלעברתבהתייחסוהאירופיתהגישהאתמייצגהגרמניהחוק
תוךסעיףבכלמאופייניםהעברייןשלהנפשייםהיסודותשבהתוצאתיתעברהכאלהון

בשעתהעברייןמצוישבוהנפשיהמצבביןהנוהנבחןהיחס.העונשיתלנפקותהתייחסות
כאשרפזיזותשלנפשייסודלעברייןמייחסהחוק,בנוסף.העונשחומרתלביןהעברהביצוע

הערהלעיל,מלמד:ראולפירוט.להאדיששהיהבשעהשעשההתוצאהאתלראותביכולתו
.29-30'בע,51

63Money Laundring08Action Task Force8800181אThe.ה-FA
~

Fלאומי-הביןהארגוןהנו
בעולםהגוברתלדאגהבתגובהוהוקם,הוןהלבנתנגדבעולםכיוםהפועלביותרהחשוב
מדינותובכללןומדינותשיפוטישויותבווחברות1989-בהוקםFATF-ה.זועברהבשל

הקהילה,אסיה,ודרומהאמריקהצפון,אירופהשלהעיקרייםהכספיםמרכזיאתהמהוות
הנהFATF-השלהחמישיתהחקיקההמלצת.הפרסיהמפרץשללשיתוףוהמועצההאירופית

הכרהבחובוהכוללהידיעהמושגאתהטריטוריאלייםההוןהלבנתאיסורבחוקילאמץ
,בפועלמודעותדורשהישראליהחוק,זאתעם.עינייםעצימת,קרי,אובייקטיביםבממצאים

להמלצות.זהחוקתחתלדיןלעמודהעברייניםאתלהביאהאכיפהגורמיעלהמקשהדבר
FA-ה

~
F08:ראוvisited"18)]Recs__en .hhn#Forty40

~

oecd.org/fae.1[http ://www

FA-העללהרחבה.2007.6.25)
~

f6'בע,51הערהלעיל,מלמדראו.
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לשמשהעשויהפרצהנותרהבכך.64פיקטיביותחשבוניותניפוקבאמצעות(מ"מע)

ההימוריםתופעתשלהתרחבותהמציבהנוסףאכיפתיאתגר.מקצועייםהוןמלביני
הוןלהלבנתהעצוםמהפוטנציאלהחששלהתחזקותהמביאהבאינטרנטהמקוונים
עלולכזהקזינו.65מקווןבקזינוחוקייםבלתיהימוריםשלמקורעברתבאמצעות

הקשהאכיפתיאתגרכמציבההנראיתלשיטהלהצטרףישראליםעברייניםלפתות
אתרופותחבישראליושבהאתרמפעיל.ההימוריםהתנהלותמבנהבשללטיפול
אתהמפעילההחברה,הרחוקבמזרחמצויהאתרשלהשרת.ל"בחומקווןקזינו
במרינההימוריםאתרהמפעילהכחברהמסמקלטהמהוויםבאייםנרשמתהאתר
ואףלגיטימיבאופןהחברהפועלתשלכאורהומכאן,חוקייםההימוריםשבה

בלתיהימוריםבעברתמקורםאשרהכספים.מיסיםבתשלוםחובתהאתממלאה
הברית-בארצותלבנקיםהאתרשלעסקיממחזורכהכנסהבגלוימועבריםחוקיים

בקזינושלוהפרטיהאשראיכרטיסעםהמהמרמישראלעבריין,כך.בשווייץאו
שגם,הפסדיםאורווחיםמתקבליםשכהכוללתלמערכתשותףהנו,ל"בחוהמקוון

המעורביםלכלמאפשרהתהליך,הפסדיםעלמסיקוזזאורווחיםעלמסישולםאם
תופעהעםההתמודדותמדרכישאחתאפשר.בעברהשמקורםכספיםלהלביןבו

למארגניםהמקסימוםעונשיכיום.אסוריםמשחקיםעלהענישההחמרתהנהזאת
שלושעדהם("העונשיןחוק":להלן)1977-ז"תשל,העונשיןלחוק225סעיףלפי

.66ח"ש000,300-להוגדלהימוריםמשחקילמארגןוהקנס,מאסרשנות
בפשיעהמאבקשלבסימןכעומדת2004שנתעלהכריזהישראלממשלת
ההימוריםבתעשייתמאבק:עיקרייםיעדיםחמישהעלדגששימתתוךהמאורגנת

,הליווימכוניובתעשייתבנשיםבסחרמאבק,בסמיםבסחרמאבק,חוקיים-הבלחי
הנוגעבמידעושיתוףבההקשורהובאלימותחסותדמיסחיטתבתופעתמאבק

הרשותמקיימתיעילפעולהשיתוףלשם.67הוןולהלבנתהמאורגנתלפשיעה
F-מכחלקבעולםמקביליםגופיםעםגומליןקשריהוןהלבנתלאיסור

~

U68והנה

Egmontבארגון2002מיוניחברה Groupפיננסימודיעיןיחידות69המאגד
ישראלשלמעמדהאתמבססתבארגוןהחברות.ביניהןמידעלהחלפתהפועלות
.69הוןבהלבנתלאומית-הביןלמלחמההשותפהכמדינה

.הוןהלבנתאיסורלחוקהראשונהלתוספת17'ס64
[שנא://0ם*5.*00.8118.ועלען="486848]04.1.2"וכסףתאוצהצוברהמקווןהפוקר"למשלראו65

1851גvisitedחס2007.6.25)

.2002-ג"תשס,(71'מסתיקון)העונשיןחוק66
הוןבהלבנתהמלחמהבתחוםוהעולםהארץמןחידושיםסקירת"הוןהלכנתלאיסורהרשות67

.2(2004)4הון-מידע"טרורומימון
.1115Intelligence110800181ט68
Egmontבארגוןישראלשלהחברותעל69 Groupראו:/hnp://wwwjustice .gov.iUMOJHeb[

Oastת04.12.210) visited[040(.0םא

~

.10םם58עח
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המאורגנתהפשיעהתופעתעםלהתמודדותהמלצות.ה

קציניעשרותבהשתתפותבינלאומיכינוסא"תר"ימידיעלנערך2001בינואר
תכניתנקבעהבמסגרתואשראירופהוממערבהברית-מארצותופרקליטיםמשטרה
כמויותביבואבעיקרשעסקוישראלייםפשיעהבארגונימשותףלטיפולמפורטת
השמותכלשכמעטלקבועניתןשניםכשלושלאחר.אקסטזיכדורישלעצומות
.נתפסוסמיםשלעצומותוכמויות,נעצרואכןהללוהחשודיםברשימתהבולטים

יצירתתוךפשיעהבארגוניאפקטיביתבצורהלטפלשניתןהנומכךהנובעהמסר

.לאומי-ביןפעולהשיתוףובעיקרראיותחילופי,טובהמודיעיןתמונת
:מספרהצעותלבחוןמומלץהמקומיתברמהדומיםלהישגיםלהגיעמנתעל

נורמטיביעדכון.1
והגנתםהעדיםהגנתנושאאתהמסדירהחקיקהלאמץיש-עדיםהגנת(א)

2001-א"תשס,עבירהנפגעיוכויותלחוק6סעיףמסדירכיום.המידעמוסרישל

זכאיאינוהנפגע.בלבדהפליליההליךבמהלךלהגנהעברהנפגעשלזכותואת

.בסיומולאואףהפליליההליךפתיחתלפנילהגנה
לתכניתההקמהצוותמאתח"דוהמדינהלפרקליטהוגש2004בספטמבר

כפופהתהאאשרעצמאיתמקצועיתרשותהקמתעלשממליץעדיםעללהגנה
הטיפולאתותרכז(המשפטיםמשרדאופניםלביטחוןהמשרד)ממשלתילמשרד
להערכתאחידיםסטנדרטיםקביעתתוךמידעמוסריועלעדיםעלההגנהבנושא
במקרים,הגנהומתןעדיםלהגנתהכליםבפיתוחעיסוק,לעדיםהנשקףהאיום

הכשרותיערכוהרשותעובדי.70גבוההסיכוןברמתהנמצאיםעדיםעל,הראויים
אופןלגבילמשטרהשוטףובייערץמקצועיותהמלצותבמתןויעסקולשוטרים
תוקםברשות.המשטרהשלאחריותהבתחוםשיישארומאוימיםבעדיםהטיפול

הצורךבמידתמשפחתוולבנילעדהגנהשתספקאבטחהאנשישלמובחרתיחידה
סכנהנשקפתשבהםהחמוריםבמקרים,כןכמו.המשפטיההליךסיוםלאחרגם

תכנית.הגנתו71לשםישראלמתחומילהוציאוהרשותתפעללעדוחמורהממשית
עלבהגנהזורפורמה.ובגרמניה72הברית-בארצותגםפועלתעריםלהגנתזומעין
יחסייתרוןשניםבמשךשהיווהמהאתולשפרלשובעשויהמידעמוסריועלעדים

http.:ראועדיםלהגנתלתוכניתההקמהצוותהמלצותבנושאלהרחבה70 ://www.justice .gov[

(4

~

[iVMOJHeb/Subject%EDIhd.htmת12.150 aast visited.
,במשמורתהמוחזקיםעדיםשלוהמעצרהכליאהתנאישיפורעלהצוותהמליץכןכמו71

מדינהלעדיהניתניםכספיםעלעיקולמפניהגנהמתן,ממלכתייםבמתקניםעדיםאבטחת
מסירתחשיבותלנושאהציבוריתהמודעותוחידודלשיפורכליםושכלולעדותםכעניין
.המידע

מרכז-הכנסת"משווהסקירה-עדיםעלבהגנההעוסקיםהסדרים"גרנות-קאול'א72
hti]=.5-8(2004.2.2-ד"תשס)ומידעמחקר ://www.knesset.gov.iUmmvdoc.asp?doc

.type=doc&m00762[(visited,185ת04.12.160)
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ת()האנושיהמודיעין-המשטרתיהמודיעיןשל

~

שבומקלטפועלכיום.(אעא
.המשפטיבהליךכעדותומשמשותאדםבבנילסחרקרבןשנפלונשיםשוהות
אתמקבלותאינןחלקןאך,המאוימותהערותשלבעייתןאתפותרהמקלטלכאורה
ולעסוקולהמשיךממנולברוחמעדיפותוהן,עליהןלהגןנועדשהמקוםהתפיסה
במזרחלמשפחותיהןכספיםולשלוחלהמשיךשתוכלנהכדיעצמאיתבצורהבזנות

עדלהמתיןהעדותמוסרותשעלהממושךהזמןפרקבעקבות,מכךיתרה.אירופה
,בזנותלעסוקולשובהמוגןמהמקלטלברוחמתפתותהןהמשפטיההליךלסיום
דןבפנישמיעתםידיעלהמשפטייםההליכיםקיצור.עצמןאתמסכנותהןובכך
להשאלהואלקרבןלהעבירשישהחשובהמסר.הבעיהאתלפתורעשוייחיד

.73עדותמתןמפנילחשוש
("סתרהאונתחוק":להלן)1979-ט"תשל,סתרהאזנתחוק-סתרהאזנות(ב)

שיטותבמכלוללגעתצריךההדשהנוסח,לדוגמה,כך.ושיפור74עדכוןמחייב
החוק,כיום.סמויצילוםבאמצעותבמעקבזהובכללהקיימותהאלקטרוניותהמעקב
אמצעישלסמויהלהחדרהנגיעהואיןבלבדמיקרופוןשלסמויהבהחדרהעוסק
החוקהוראותבמסגרת,מהאזנותהניתנתהמוגזמתההגנההיאנוספתדוגמה.ראיה

ביתסמכותאתלהרחיביש,כןכמו.פליליות75בעברותהחשודדיןלעורך,השונות
שיחותקיוםבעקבותמידענחשףשבמהלכןלהאזנותלמפרעהיתרלתתהמשפט

.המקוריהסתרהאזנתבצולנהלןהיתרניתןלאשונותשמסיבותספציפיות
העונשיןלחוק144סעיףלפיבנשקעברותבשלהענישהרמת-ענישה(ג)

.המאורגןהפשעארגוניבשליחותמחסליםשללפעילותםהתאמההיאאףמחייבת
עברייןכללבדרךשהנו,חיסוללניסיוןהפוטנציאלישהקרבןהסיכוישקלושיודגש
הסתכמוהחיסולניסיונותשלהחקירותרובולכן,החוקריםעםפעולהישתף,בכיר
בגיןהענישהרף.לחימהאמצעיהחזקתעלאישוםכתבבהגשתדברשלבסופו
בענישהאיןלפיכך.בלבדספוריםמאסרבחודשיומסתכםמאורנמוךאלהעברות

אסוריםהימוריםמארגניעלכבדיםקנסותאימצוגםכאמור.הרתעתיאלמנטכלזו

.הפשיעהארגונישלהכלכליברציונללפגועעשויבושתבתיומנהלי
פוגעתבענישהאחידותואיןמדיארוכיםבארץהמשפטייםשההליכיםהעובדה

מערכתשבהמציאות.האכיפהבאפקטיביותוהןהפשיעהקרבנותשלבתחושההן
עשויהשוניםשופטיםביןשונהלענישההעברהבאותהמובילהזההעובדתית

2004.6.1-מבנשיםהסחרבנושאהפרלמנטריתהחקירהועדתמישיבת17מספרפרוטוקולראו73

hte://www.knesset]:עדיםלהגנתהמתגבשתהתכניתעללוועדהבדיווחשדנה .gov.iUproto

html[(visited1151ת04.12.220)

.

.01-06-2004/cols/dat~%tmUsachar.
(ג)16וצבאמשפט"החדשבעידןסתרהאזנות:'לכותלאוזניים'"אשד'גזהבענייןראו74

.585(ג"תשס)
203'ס;2003-ג"תשס,פשיעהבארגונילמאבקחוק;2000-ס"תש,הוןהלבנתאיסורחוק75

.שוחדבדבר295-ו,290,291'וסבזנותלעיסוקאדםבבניסחר,העונשיןלחוק'א
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לתחומיבאשרלשופטיםמנחיםקוויםתקבעאשרהקיקהתונהגאםלהיפתר

ההליכיםלקיצורהןתתרוםזוחקיקה.המשפטבתיאתשיחייבובאופןהענישה
.זההלענישהוהןהמשפטיים

,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק21סעיף-מעצר(ד)

לאחרנגדוהמשפטייםההליכיםלתוםעדנאשםשלבמעצרוהרן1996-ו"תשנ
מהחוקמתעלםהנוכחיתבמתכונתוהחוקשכןעדכוןמחייבאישוםכתבהגשת
קקון76'ני"מ03/4357ש"בבשניתנהבהחלטה.פשיעהבארגונילמאבקהחדש

המשפטייםההליכיםתוםעדהמשיביםשלמעצרםהמשךעלשפיראהשופטהורה

טירקלהשופטמאתהעליוןהמשפטביתהחלטתאתמצייןשפיראהשופט.נגדם
03/4247פ"וכבשקקון'ני"מ03/4275פ"בבש2003.5.22-בבמאוחדדןאשר

ההליכיםלתוםעדמעצרםעלוהורהנאשמיםאותםשלבעניינםי77"מ'נקקון
:כיקביעהתוך

ולעדיםלציבורהמשיביםשללמסוכנותםומיוחדרבמשקללייחסיש"
מהםואחדאחדכלשלהמסוכנותממשקליותר,בצוותאשפעלהכקבוצה
ותשתיתרקעעל'בפרשהשמדוברלכךמיוחדמשקלישכןכמו.בנפרד

.78"'מאורגןפשעשל
שלמחקיקתולהתעלםניתןשלאשפיראהשופטמדגיש,אלולדבריםבדומה
:פשיעהבארגונילמאבקהחדשהחוק

פשיעההיאכאשרלפשיעהביחסלתתשישלהחמרהמשקלהנותן"
גםיש,זומחקיקהיוצאכפועל[...]מאורגןפשעשלרקעעלהמבוצעת

שעלהשיקוליםבמסגרתוזאתמאורגןפשעשללקיומויותררבמשקללתת

ביטוילידילהביאגםובכך[...]המעצרמשיקוליכחלקלשקולהמשפטבית
.79"החדשהחוקשלחקיקתובעתהמחוקקאתהנחתהאשרהמדיניותאת
הפשע":בוזגלו80'ני"מ95/4107פ=בבשהנאמראתגםמצייןשפיראהשופט

המתפשטת,ויותריותרחמורהסכנהמהווה,ומתפשטמתבססשהואככל,המאורגן
נוקשותלגלותחשובלבז.בהלהילחםיותרוקשהנוספיםלתחומיםכסרטן

שפיראהשופטמוסיףעוד.81"מתגלהכשהיאמידכזאתעבירהנגדבמלחמה

.(קקוןפרשת:להלן)3756(1)2004מחוזיתקרין(פורסםטרם)קקון'ני"מ03/4357ש"ב76
.כחיפההמחוזיהמשפטבבית2004.2.11-בניתנהההחלטה

(2)2003עליוןתקדין(פורסםטרם)י"מ'נקקון03/4247פ"בש,קקון'ני"מ03/4275פ"בש77

1808.
.טירקלהשופטשלדינולפסק4בפסקה,שם78
.שפיראהשופטשלדינולפסק8בפסקה,76הערהלעיל,קקוןפרשת79
.1685(2)1995עליוןתקדין(פורסםלא)בוזגלו'ני"מ95/4107פ"בש80
.שם,שם81
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עדנאשמיםשלמעצרםלשםתספיקלאראייתיתתשתיתשבומצבלהיותשיכול

,מאורגןפשעבושמעורבבאירועמדובראיןכאשרנגדםהמשפטייםההליכיםתום

באירועמעורביםהיואשרנאשמיםשלמעצרםתצדיקראייתיתתשתיתאותהאולם
המשקלגובר"המאורגןהפשעבומעורבאשרבאירוע.המאורגןהפשערקעעל
הצידוקגוברגםאלוובנסיבותהראיותבחומרליקוייםפניעלהמסוכנותשל

.82"שבמעצרם

האכיפהרשויותבפעולתשיפור.2
שלארציותיחידותובחלקןיחידותכמהשבההמציאות-פעילותריכוז(א)

-השוניםהאגפיםשלנפרדתובאחריותבמקבילפועלות-ישראלמשטרת
לרכביםהקשורותבעבירותלטיפולהארציתהיחידהלדוגמהכך.שינוימחייבת

בפשיעהלטיפולהארציתהיחידה,(מ"אג)המבצעיםאגףבאחריותפעלה(אתגייר)
בפשיעהלטיפולהמרכזיותוהיחידותהחקירותאגףבאחריותפועלתלאומית-בין

אפשריפתרון.המודיעיןאגףבאחריותפועלות(ר"ימ)הפשיעהובארגוניהחמורה
המשטרתיותוהחקירותהמודיעיןאגפיאיחודהנוהפעילותשלמקסימלילריכוז
.בפשיעהלמלחמהאחדלאגף

בעיקרהפועל83א(15-המודלאתבארץלאמץמומלץ-תאוםמטההקמת(ב)
ירכזאשרלאומיפלילימודיעיןלשירותימרכזלהקיםישולפיואירופהבמערב
המאורגןשהפשעההכרה.בארץהפועליםהמודיעיניהאיסוףגורמיכלאתויפעיל
חילופישיאפשרוחוקיותוהתאמותפעולהשיתוףתחייבאסטרטגיאיוםמהווה
,כ"שב,משטרה:הבאיםהגורמיםמנציגימורכבלהיותהמרכזעל.מסווגמידע

שילוב.עסקייםלהגבליםוהרשותערךלניירותהרשות,מ"מע,מכס,הכנסהמס
כללשלמשמעותיחיזוקומחייבולמימושההתכניתלהצלחתחיוניהמערכות

.שופטיםשלמשמעותיתלתוספתבמקבילוהפרקליטותהמשטרתיתהתביעהמערך
בבתיהןנוספיםכליאהלמקומותמשמעותיתדרישהתיצוראינטנסיביתאכיפה
.הסוהרבבתיוהןהמעצר

המאורגןבפשעלמאבקהסוכנותהקמתעלבאנגליההוחלט2004בפברואר
-והא(15-השללצדןיחדיויפעלושבה84(5()(4ננ)

'

Crime) NCS10881אא

Squad(,ח(נ,415ן,4416)הביטחונייםהשירותיםגופיגם)המשטרהובכללן(ס
.דומהשיטהלאמץישראלגםתיאלץ,יחריףהמאורגןהפשעשאיוםככל.והמכס

.שפיראהשופטשלדינולפסק8בפסקה,76הערהלעיל,קקוןפרשת82
83National Crimina]

Intelligence

Service.ראוא(15-העללהרחבה:/http ://www.ncis .co .uk[
ncis[(visited184ת04.12.200) .asp.

84Serious Ctrganise Crime Agency.כיהיחידההקמתעלבהודעתוצייןהאנגליהפניםשר
להפחיתבמאמץקדימהמשמעותיצעדמהווההמאורגןבפשעלטיפולריכוזיתסוכנותהקמת

http]?:ראו.תושביהולכלללבריטניההנזקיםאת ://www.homeoffice .gov.u
~

n_storyasp

(04.12.2008visited!185)[814=1אltem.
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ההולנדילמודלשבדומה,"תחומי-רבתיאוםיחידת"בפרקליטותלהקיםמומלץ

פלטפורמהתיצור-פעילותותיאוםראיותחילופי,האכיפהלתיאוםגוףשיצר-
המשרד)השוניםהממשלהמשרדישלוהמודיעיןהחקירהליחידותשתאפשר
.פעולותיהןאתלתאם(והחקלאותהאוצר,פניםלביטחון
ולשנותחדשיםעדיפותסדריליצורעשויהומשולבמשותףארציפורוםיצירת
,חולגנבות,חייםאיכות:כגון,כביכולשולייםלנושאיםבנוגעחשיבהדפוסי
עלהשתלטות,בשרשלשחורהשחיטה,מהולדלק,המזוןאיכות,עתיקותשוד

שלמובהקמסרמהווההזנחתםואיבהםהטיפולשעצםרביםונושאיםקרקעות
חוק"גישתשלוכמובן"המנופציםהחלונות"שללפילוסופיהבכפוףפעילות
שלהאיוםבצמצוםלתרוםגםעשויה,כביכולהקטניםבנושאיםהקפדה."וסדר

.המאורגןכפשעהגדוליםהנושאים
,להיוםנכון.מדיומסורבליםארוכיםהאישורתהליכיכילצייןראוי,בנוסף

המשטרהביןכגוןשוניםאכיפהזרועותביןמשותפתחקירהמתנהלתכאשר
נתונילחשיפתהאוצרשרשללאישורזקוקיםהמיסויברשויות,האוצרלמשרד
,המיסוירשותלראשמהשרהאישורסמכותהעתקת.השוטריםבפניהחקירה
השותפיםרשימתאתלקצרוכןהמתנהשלארוכיםחודשיםלחסוךעשויה

.הסמויותלחקירותהנחשפים

המידעאיסוףגורמיעםהפעולהשיתוףהעמקת-טכנולוגישדרוג(ג)
והאודיוהאופטיקהבתחוםטכנולוגייםבאמצעיםשימושלאפשרעשויהביטחוניים
בתחוםהןהאיסוףיכולתאתמשמעותיתלשפרובכךולהאזנהלמעקב,לתצפיות
.85(ח11ע()האלקטרוניהמודיעיןבתחוםוהן)Comint(התקשורתיהמודיעין

הכרהמחייבמאורגןפשעבארגוניטיפול-ר"הימוגודלמבנההתאמת(ד)
350-כשלאופטימליהרכבעללהתבססחייבתבסיסיתמחוזיתמרכזיתשיחידה

רחוקותהיחידותרוב.וחקירתיתמודיעיניתבאוריינטציההפועליםוקציניםשוטרים
הגדלת.המשימותשלהעצוםבהיקףלעמודומתקשותהללומהמספריםמאוד

יסודיטיפוללאפשרעשויהמודרנייםבאמצעיםוציודןהמחוזיותהיחידות
עבודהחלוקתמהמחוזותבחלקיצרהנוכחיהמחסור.הפשיעהבארגוניומלא

וביןהמרחביםבין,רים"הימביןמחולקהטיפולנטלשבהם"מדרגים"המכונה
ולאבכורחמקורהאשרעבודהבחלוקתשמדוברנראה.הטריטוריאליותהיחידות

.באידאולוגיה

בתחוםבחקירותהאכיפהרשויותעבורמידעאוספים(5מא)החשאייםהשירותיםבאנגליהלמשל85
Schneider:ראו.המאורגןהפשע "Alternative APproaches To Combating Organized.5

159-158.1442001]]17(2)1"Conceptua] Framework

And

Empirical .

Al

nalysis4:.Crime

visited)185)]org5[httpחס:ראו415ן-האודותעללהרחבה ://wuw .five.org.uEJsecurity/mi

(04.12.20.
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שתוארההשיטהשלמלאאימוץ-"המנופציםהחלונות"מודלאימוץ(ה)
הזרמתמחייב-חברתיתבלתיולהתנהגותלאלימותסובלנותאפס-לעיל86

המתבססתעבודהוהעמקתחיכוךולמקומותבעייתייםלשטחיםרביםשוטרים
המיוחדותהסיוריחידותהגדלתבעיקריחייבהדבר.רגלייםסיוריםעלבעיקרה

יטופלובמיוחדבעייתייםואתריםשכונות.והתביעותהחקירותמערךוהגדלת(מ"יס)
הברית-בארצותמאודהמקובלדבר,(ס"טמ)סגורבמעגלטלוויזיהבאמצעות
בריסוןטובותתוצאותומניבירושליםבמזרחבארץנעשהואףאירופהובמערב
תרומהס"לטמ.וקרובזמיןתגובהכוחמחייבתס"טמשהפעלתמובן.הפשיעה

מצלמות19לראשונההוצבו1998בשנת.טרורבעברותובטיפולבסיכולגםחשובה
גדלובהמשך,וקשהאלימהמפשיעהשסבלהבאנגליהסטר'מנצהעירבמרכזס"טמ

ס"הטממערכתהופעלהשבהןהראשונותהשנתייםבמהלך.מצלמות54-למספרן

2002ביולי.87מעצרים600-כשללביצועישירהתרומהלהמיוחסתסטר'במנצ

,הפניםמשרדבמימוןמצלמות40ונוספונוספיםלאזוריםס"הטממערכתהורחבה
.88מקומייםעסקיםועםהעירייהעם,עמופעולהובשיתוף
בשנים"המנופציםהחלונות"מודלאומץישראלמשטרתשלאביב-תלבמחוז

הרצחאירועיבאחוזחדהירידהנרשמההללובשנים.חלקיבאופן2002-2003
כמהשלמעצרםלזכותהןנזקףההישגעיקר.פלילירקעעללרצחוניסיונות

פענוחלזכותוהןבמחוזאחריםבעייתייםובאזוריםיפובאזורפשיעהארגלחברי
במהלך.2003שנתבמהלךהחשודיםהורשעושבגינםקשיםאלימותאירועיסדרת
וריכזשקיבל(י"תמ)מיוחדיםלתפקידיםמחלקא"תר"בימהוקםהללוהשנים
כנופיותחבריבקרבאלימותגילויבכלבנחישותופעלמודיעיניתמצבתמונת
זכומתלונןוכל,נפגעיםללאגם,יריאירועכל.יפובסמטאותפשיעהוארגוני
תלונהאואירועבכלהטיפול.החקירהאמצעיכלבעזרתומעמיקיסודילטיפול

להחרפתבוהגלוםהפוטנציאלמבחןפיעלאלאהתוצאהמבחןפיעלנבחןלא
עצוםוהיקףבמשאביםמחסור,אדםכוחמצוקתאך,הצליחהמודל.האלימות

עלוכמובן"המנופציםהחלונות"מודלשלאימוצוהמשךעלמאייםמשימותשל
.יישומואתלהרחיבהשאיפה

לאומיוביטומהמסרשויותעםמשותףמשימהכוההקמת-משימהכוח(ו)
תפקידם.ובמהמריםבלקוחותקשותלפגועעשויוהזנותההימוריםבתחוםלטיפול

עלשמוגדרתהביצועיתהטקטיקהאתבשטחליישםהנוהמשימהכוחותשל

המבצעייםהכוחותאתומדריךמממן,המנחהקבועגוףשהנוהתאוםמטהידי
בצורהויעבדועצמהמשימהאותהשלהצרכיםלפימשתנהבאופןשייבחרו

.19הערהלעיל,וקלינגוילסון86
Manchester(2001)184-183ד8 city Center" SecurityתוMckinnon "CCTV.[).
[קאא::ראוס"טממצלמותהצבתעל2002.7.11-מסטר'מנצהעירמועצתמטעםלהודעה88

.//july/newcctv.htm/2002/www.manchester.gov.ukfnews[(%1אvisitedחס04.12.21)
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ותיעודרישום.האישוםכתבלהגשתועדהבסיסיהמידעאיסוףמרמתאופרטיבית
בצורהשתגדילחקיקהלצדבושתבבתימבקראואסוריםבמשחקיםמשתתףכל

לפגועעשויים,בושתובתיאסוריםהימוריםומנהלימארגניעלהקנסותאתדרסטית
קביעתגםמחייבהדבר.המאורגןהפשעשלהבולטיםההכנסהממקורותבאחד
כוח.פשע89מסוגכעברה"הימוריםמשחקיומנהלהמחזיק"שלפליליתעברה

הפכהסמיםשללגליזציה.בושתבתיולסגורבנשיםבסחרגםלפגועעשוימשימה
לגליזציהואילו,סינטטייםוסמיםאמפטמיניםבהפקתעולמיתלמעצמההולנדאת
הזנותשללצדה.חוקייםלאהימוריםשלוענקשחורשוקשםפיתחההימוריםשל

סחרשלהמודרניתבעבדותהשולטיםמאורגןפשעארגוניבהולנדפועליםהחוקית

,הבריאותיהפיקוחהנוהחוקיתבזנותשישהיחידהיתרון.זנותלצורכיאדםבבני
לסחרקרבןוהיותןהעסקתןמתנאיאוהעגוםמגורלןהזונותאתמחלץלאהדבראך

שוהותשרובןזונותעשרותבקביעותלגרששיצליחמשימהכוח.מודרני90עבדות

קשותלפגועהפשיעהארגונינגדחקירתןמיצוילצדעשוי(ח"שב)חוקיותבלתי
בארץהענישהרמת.מגורשתלכלדולראלף5.7-כבממוצעהמפסידיםבסוחרים

.בנשיםסחרשלהתופעהאתלצמצםועשויהמאודגבוהההאחרונהבשנה

המאורגןהפשעארגוניביןבארץהאלימותהמלחמות-מאבטחיםנטרול(ו)
הבולטתהסיבה.מפשעחפיםאזרחיםשמונהשללרציחתם2003בשנתגרמו

שהחבריםמהעובדההנראהככלנובעתשנפגעוהאזרחיםבמספרהעצומהלעלייה

מאובטחתבשיירהונוסעיםחמושיםבמאבטחיםעצמםמקיפיםהפשיעהבארגוני
מחייבתזותופעה.יריממוגןברכבנוסעתהמאובטחתכשהדמותליווירכביעם

ובעיקרבחקיקההנושאהסדרתבאמצעותמנשקםאלומאבטחיםלפרקלאפשר

לכלירישיונותבמתןהדן1949-ט"תש,הירייהכלילחוק(ג)10סעיףשינוי
ומאפשריםמדיכללייםהנםרישיוןלמתןהקריטריונים.שמירהלשירותיירייה
כלמבצעיםהמאבטחיםאיןהקייםהחוקיהמצבלפי.מביכהפרצהשלקיומה
לשםהנשקרישיוןאתקיבלוולכאורהפליליעברללאככולםרובםשכן,עברה
המטרהאתתואמתאינהמוכריםעברייניםשלראששומריהיותם.עצמיתהגנה

ועל,מעורפלהנוהרישיוןתנאישלהחוקיההיבטאך,הנשקאתקיבלושלשמה
גורריםהפשיעהכארגוניהחבריםשלוהמלחמותהעימותים.מידישינוימחייבכן
ר"ימחוקריידיעלנעצר2003בדצמבר.קשיםלמצביםהללוהמאבטחיםאת

.הוןהלבנתאיסורחוקבמסגרתלעילדיוןראו89
Reasons10"Raymond.0.7:ראוהזנותשללגליזציהבגיןהשליליותהתופעותעללהרחבה90

319-318,315(2003)1Trauma Practice,0Jout~al2"Legalizing ProstiOJtionאא~FOI

הרשומיםהבושתבתיבהיקףהןגידולקייםהלגליזציההנהגתשעםמציינתהמחברת
המעדיפותזונותישנןשכןהמקומותבאותםחוקייםהבלחיהבושתבתיבהיקףוהןוהחוקיים
אתבפועלמסדירהאיננההלגליזציהשמגמתנובעמכאן.להיחשףומבליבאנונימיותלעבוד
.הזנותתופעת

_
AA

_
EX&32972=x.9][http ://action.web.cahhome/catw/readingroom. shtm

(04.12.21"0Oast visited]c74e23a412ebbf7bab98d203a559cS9cession=a.
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שנורהכדורלביןאקדחוביןהתאמהנמצאהבליסטיתשבבדיקהמאבטחא"ת
שלפעילותם.9!המאובטחתהדמותעםפיזילעימותשנקלעאחרבחשודופגע

פוטנציאלהנההכנופיותבמלחמתכורחםבעללהשתתףאותםהגוררתהמאבטחים
אבטחהשלקיומהעקבשכןואזרחיםאורחעוברימסכןקיומו.לנטרלשחייבים
ובעקבותמרחוקפגיעהואמצעיחבלהמטענילהפעילהמפגעיםנאלציםמזוינת
.באזרחיםלפגיעההסיכוןמשמעותיתעולהזאת

סיכום.ו

אינהשהמשטרה92(מ550מ10א48ן)מרטינסןאנתוניהמלומדקבע1951בשנתכבר
והמנהגיםהימיםלרעאולטוב.הנוכחיבמצבהלהישארלעצמהלהרשותיכולה
שעברוהשינויבתהליךעסקואמנםהברוריםדבריו.ישובוולאמהעולםחלפושהיו

האחרונותבשניםאךהשנייההעולםמלחמתשלאחרבתקופההמערביותהמשטרות
המחייביםומשמעותייםקיצונייםושינוייםתנודותשללתקופהעדיםשובאנו

להובילעשויבמאמרהמוצעיםהרביםהשינוייםשילוב.שינויובעיקרתגובה
להומחוצהבארץחקירותשלרבמספר.החוקאכיפתמערכתולשדרוגלשיפור

,והחברתיהכלכליהסיכון,האלימותחומרת.מוצלחותחקירותלנהלשניתןמוכיח
לשלטוןהוןביןהמסוכנתוהזיקהלפוליטיקהעברייניםגורמיםביןההתקרבות
ארגונישינוי,חדשיםבכליםהצטיידות,האכיפהמערךשלמחדשארגוןמחייבים

לפתורניתן.ומסוכןקשהלמצבנקלעההישראליתשהחברההכרהובעיקרותרבותי
וממושךנחושלמאבקוהרשויותהגופיםכלאתלרתוםחובהאך,הללוהבעיותאת

.יותרטובהלחברהדברשלבסופושיוביל
האכיפהלמערךגםהכרחיתחובההנםדומיםמשחקכללישאימוץנראה

רחבבסיסלהוותעשויחייםואיכותבריונות,אלימותבעברותיסודיטיפול.בארץ
.המאורגןהפשעצומחמהםבשורשיםממוקדטיפולשסופהיסודיתלעבודה

בלתיהתנהגות"שמכונהלמהיחסואתלשנותכאמורנאלץהמערביהעולם
עברייניתבהתנהגותובעיקרזובהתנהגותרואההחדשההעולםתפיסת."חברתית
הולךהמערבישהעולםנראה.דומיננטיפשיעהמחולללאלימותפוטנציאלבעלת
ומאומצתפופולריותשצוברת"המנופציםהחלונות"שיטתאתבאיטיותומאמץ
.ובסיסיתיעילהפעולהכתכנית

תפיסתישינוילהובילמחייבותהמצבוחומרתהישראליתבחברההאלימות
הרשותושלהשופטתהרשותשלועדכניתחדשהבגישהמעשיביטוילידישיבוא

המחוזיהמשפטביתשופטשלמפסיקתועוליםזוברוחדברים.המחוקקת

המשפטבביתהמאבטחנגדאישוםכתבהוגש2003.11.13-בשהרחשהיריאירועבגין91
'ני"מ03/9783פ:מחמירהבכוונהחבלהשלעברהבגיןהיתרביןיפו-אביב-בתלהמחוזי

.(במערכתשמורעותק)קהוללבבן
ןPolice([ת60ח1951,0)92245

~
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ותהליכיםמנמות-ובעולםבישראלהמאורגנתהפשיעה

למרבה":כיהמצייןל93'אברג'ני"מ03/92927ש"בבכבובחאלדאביב-בתל
בשימושממשייםמדרגהולעלייתלהסלמההאחרוניםבחודשיםעדיםהיינו,הצער

אתמחייבתשכווהסלמה[...]באחריםפגיעהלשםונפץחבלהבחומרישנעשה
."בענישההידהכבדתי"עזולתופעהלהתייחס,המשפטבתיאתוגם,החברהכלל

ניתנהההחלטה.(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)ל'אברג'גי"מ03/92927ש"ב93
מעצרםבענייןיפו-אביב-כתלהמחוזיהמשפטבביתחאלדכבובהשופטמאת2004.1.29-ב

.נגדםהמשפטייםההליכיםתוםעדהמשיביםשל
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