
ותהליכיםמגמות-ובעולםבישראל

מבואא.

מאחוריהאחרונה.בתקופהבכבדותמתנשפתימינובתהמערבתרבות

 ,יותרומפותחמטחרי ,טלולרי ,טכנולוגיעולםאלוהגדוליםהנמרציםצעדיה

כיעדויתרונותיהחולשותיהכלאתלנצלומאייםבעורפהשנושףמייש

ההולכיםהטרור,וארגוניהמאורגנתהפשיעההםאלולהמשיך.תוכללא

והןומתפתחתההולכתהגלובליזציהבמישורהן ,עמהיחדומתחזקים

המאורגןהפשעלתולדתהגורמותהשונותהעולמיותהתמורותבמישור

הבינלאומי.והטרור

וקלותתנועהחופש-טובנשמעאוליהתטריטהגלובליזציה,במישור

עםבשילוב ,תבלמחבינעותוטחורותטטיםנוטעיםמיליונישבהיחטית

 ,לתפעולוקליםזוליםזמינים,ומחשביםטלולריתתקשורתטכנולוגיית

 ,ממדיםעצומתכלכליתגלובליזציהבעלענקילכפרהעולםאתההופכים

ידיעלרבבתחכוםהמנוצלותהחולשהנקודותגםהםאלהיתרונותאך

המערבתרבותשלהתגובהאיטיות ;וטרוריטטייםפליליים ,עויניםגורמים

מידע)ובחילופיראיותבאיטוףבאכיפתה, ,(בחקיקהוהנאורההליברלית

 ,רבבתחכוםידםעלמנוצלת

השגתהכההפשעארגוכיאתהמכיעהרית Pהעיהמוטיבציה

מטרתםה, Pלפוליטיפוכיםכשהםוכטף.כוחרה, Pיו

הפליליתלפעילותםחטותבלת Pלרובהכההבטיטית

חברתיתמציאותשלהיווצרותישנההעולמיותהתמורותבמישור

החריףהשינויאתלמנותניתןהעולמייםהשינוייםבין ,חדשהוכלכלית

הליברליזציה ,הקומוניטטיהמשטרקריטת-אירופהבמזרחשהתרחש

במינהלמוסמןישראל,משטרתשל(ימ"ר)בתל-אביבהמרכזיתהיחיזהמפקזסגןניצב,יסגן

הנשיאולסגןסירוטהשרההנשיאסגניתהמחוזייםהשופטיםלכבוזלהוזותברצוניעסקים,

עו"זניו-יורקבמזינתהמחוזלפרקליטלמשנהסזטן,יוסףעו"זלניצבדב-אופיר,זוז(בזימוס)

 Jeffrey (יוזלגיפריעו"זניו-יורקבמזינתהמחוזלפרקליטלמשנה ,) Jed Davis (זיויסגיז
Udeii (, ההולנזיתהארציתהיחיזהמשטרתלקציןLTK) Landeiijk Team Kindermoord (, 

הערותיהםעלפורתאסףולעו"זזויטיאליוסיקצטי,עיזיתלעו"ז ,) T. Vermeuien (ורמיולןתי

למערכתתוזהשמיר,ולהילהצפניהלגולזהבעריכהוסיוערבמאמץעלמיוחזתתוזההמועילות.

ההערותעלצברי,מיכלגביהמערכת,ולחברתארז,שימרהמשנה,לעורןובמיוחזהמשפט

המחברשלהיאהזדביםלתוכןהאחריותכילצייןלמותרבעריכה.הרבהסיועועלהחשובות

כלבז.

אטטרטגילאיוםלהפוךהעלוליםהטרוראירועי ,בטיןהיחטיתוהפתיחות

האמריקניתהפלישהוכן ,ארצות-הבריתובעיקר ,במערברבותמדינותעל

מהוותהללוהתמורותכל , 2001טפטממאירועילאחרולעיראקלאפגניטטן

המערבשמדינותמנתעלוהטרור,הפשיעהארגוניליצירתונוחנרחבכר

החקיקתיבפןעדכניבאופןלהיערךיש ,חדשהלמציאותקרבןייפלולא

כדיוהמשטרה)המודיעיןמנגנוניאתמחדשלארגן(למשלוהאכיפתי

שיניים.יהיואכןהחוקשלשלטון

שניםשבמשךישראלעלגםהשפיעווהגלובליזציההעולמיותהתמורות

ואף ,בהפועליםפשיעהארגוניאמנםאםהמכרעתבשאלההתלבטהרבות

מלחמת-האחרונותהשניםשלהקשההמציאותקיומם,אתהכחישה

ישראליותכנופיותחשיפת ,מפשעבחפיםפגיעה ,הדדייםחיטולים ,הכנופיות

-חוקולאנשילפוליטיקאיםבפליליםחשודיםביןוקשריםובינלאומיות

החדשבחוקלראותניתןלכךוהוכחה ,לשאלהחיובימענהמתןחייבה

 , lבישראלהמאורגןהפשעבארגונילטיפול

ישראלשלוהצטרפותהבעולםהמאורגנתהפשיעההתפתחותלאור

אתתחילהאבחן ,פועלתהיאבהןאשרהמדינותשלהמפוקפקלמועדון

להציגאנטהמכןולאחר ,מאפייניהואתבעולםהמאורגנתהפשיעהתופעת

 ,המאורגנתהפשיעהעםבהתמודדותלטייעהעשוייםבולטיםכליםכמה

המשפטי-אכיפתי,בפןהבינלאומיתממהוהןהארציתברמההן

מאפיינים-המאורגנתהפשיעהב.

והתפתחות

מהי!יימאורגנת"פשיעה . 1

ראשיתההתפתחותי,בתהליךהאחרוןהשלבהיאהמאורגנתהפשיעה

באמצעותהתבטטותתהליכיהעוברת ,אלימהובעיקר ,מגוונתבעבריינות

בממדיםופוליטיתחברתית ,כלכליתעצמהצבירתוטופה ,פשיעהארגוני

 ) Abadinsky (אבדינטקיהווארדהמלומד ,אטטרטגיתטכנהלהוותהעלולים

המילהעםמההתמודדותנובעתאינההמאורגןהפשעבהגדרתשהבעיהקבע

מכירהכלליבאופןהחברהלדבריו, ,ייןמאורגןייהמילהעםאלאיי,פשעיי

מובהקיםטטנדרטיםאיןאךכפשיעה,מטוימיםומעשיםהתנהגויותומגדירה

ומתימאורגנתבצורהפועליםפושעיםקבוצתמתילקבועהעשוייםוחדים

כריטידונלדהקרימינולוגייהמאורגןהפשעיישללקטגוריהנכנטתפעילותם

) Cressey ( אוכף :המאורגןהפשעעלהמשפיעיםגורמיםשלושהעלמצביע
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מעצביםהללוהגורמיםשלושתביןהיחסיםוהמושחת.המשחית ,החוק

אוכףסביב . 3המאורגןהפשעעםלהתמודדהסיכויואתהחברהפניאת

מסתובבים-רבדיהכלעלהפשיעהעםהמתמודדהמרכיבשהנו-החוק

בעליהעברייניםאתהכולל ,המשחיתהגורםוהם:מסוכניםלווייניםשני

המושחתוהגורם ,האכיפהבמערןחלשותחוליותהמחפשיםוההשפעהההון

מהגורםוהניזוניםבשחיתותהנגועיםהאכיפהרשויותאנשיאתהכולל

פשעשלהבולטיםהמאפיינים , 4נוספיםומודליםזהמודלפיעלהמשחית.

הנם:-טרורמארגוניאוסטנדרטיותפשיעהמכנופיותלהבדיל-מאורגן

התמחויותחלוקת ,יציבותמנהיגות,שבוהייררכימבנה ,אידאולוגיהחוסר

קריטריוניםלפיומסוננתמוגבלתהנההפשעלארגוןההצטרפות .ומשאבים

 ,ומורכבתממושכתבארגוןהפעילות .וכדומהאתני ,פלילי ,משפחתיבסיסשל

לשליטהשאיפה ,עבודהוחלוקתהתמחותשוח,דומתןאלימותהפעלתתון

 . 5וכלליםמרותפיעלופעילותעיסוקאובטריטוריהמונופוליסטית

כוח ,יוקרההשגתהנההפשעארגוניאתהמניעההעיקריתהמוטיבציה

חסותקבלתלרובהנההבסיסיתמטרתם ,לפוליטיקהפוניםכשהםוכסף.

 . 6הפליליתלפעילותםוהגנה

הפשיעהמורכבותעלמצביע ) Finckenauer (פינקנהאוארהמלומד

הפעילותשלהזמןבפרק ,התכנוןבמידתביטוילידישבאהכפי ,המאורגנת

המעורביםכי ,מצייןהואעוד . 7הביצועלצורןוהמיומנותהידעובהיקף

 ,פנימיתומחויבותהתנהגותכלליבעלמוגדרבארגוןכחבריםעצמםמזהים

ופניםחוץגורמיכלפיוהןיריביםכלפיהן ,מרותאוכףהפשיעהארגוןוכי

הבחיןאמירמנחםפרופ' . 8אלימותהפעלתעקבלושצמחוהמוניטיןבשל

בעליארגוניםישנםהפשע.ארגונישלהייררכיהבמבנהשוניםבניואנסים

בדרגיםפורמלימבנהבעליארגוניםוישנם ,בירוקרטיכמעטפורמלימבנה

בידיהנשלטיםארגוניםישנםהאחרות.רבמותנזילמבנהולצדוהעליונים

במתכונתהבנוייםכאלהאו ,בהושולט "משפחה"האתהמארגן ,"סנדקיי

ארגוניםוישנםמשימהלביצועאופורטוניסטיותהתארגנויותישנןצבאית.

 . 9עדתיבסיסעלהפועלים

כןעלמצביע ) Cyrille Fijnaut (נאוט'פיגסיריל 'פרופשלמחקרו

ומתבססים ,דיןומעורכימושחתיםשוטריםמאתלהגנהזוכיםפשעשארגוני

גבוהחרבתימעמדבעליואנשיםבולטיםעסקיםאנשימומחים,תמיכתעל

 . lחרבתיתסויוקרהטכניסיועקבלתלשם

המאורגנתהפשיעהשלהכלכלייםהעיסוקתחומי . 2

פטריקהמלומד .ובחומרתהבתופעהשהכירההראשונההיאארצות-הרבית

הפשעשלהרציונלית-כלכליתהמוצאנקודתעלהצביע ll(Ryan (ריין

שלפליליתמפעילותההכנסותשהיקףומצא ,בארצות-הבריתהמאורגן

פיעלמולבניםבלבדהסמיםבתחוםעצום:הואשנהמדיהמאורגןהפשע

 . lבשנהןדולרמיליארדכמאההערכות

 ,סמיםהיובארצות-הבריתהארגוניםשלהעיקרייםההכנסהמקורות

בצורהכשריםלעסקיםוחדירהסחיטה ,הוןהלבנת ,הלוואות ,הימורים

 . l3בהשתלטותאוחוקית

 Photos ;לוםיצ

החוקייאופשיעהייבארגונימאבקחוקיי(להלן:-2003תשסייגפשיעה,בארגונימאבקחוק

החזשיי).

2-5 ) 1990 ,. anized Crime (Chicago, 3
rd 

ed יg' H. Abadinsky O . 
3 . Jhid, at p 

 Finckenauer & E. Waring Russian Mafia in America Jlnmigration .1גס:ראו
10-18 ) 1998 , Cuitul·e and Crime (Boston . 
10-12 . Jhid, at p . 

Jhid, ibid . 
12 . Jhid, at p 

12-13 . Jhid, at pp 
מגמותמזיניותייושיקוליתאוריהשלתחילתהבין-לאומי:מאורגןפשעייאמירמי

עורכיס)אמירומיסבהליחובב,מי(תשסייג,ויישוםמזיניותתאוריה,בקרימינולוגיה:

643-641 . 

10 C. Fijnaut "Organized Crime and Anti-Organized Crime Efforts in Western 
Europe: An overview" Organized Crime and its Containment A Transatiantic 

18-19 , 15 ). Jntiative (1991, C. Fijnaut & 1. lacobs eds . 
11 2 ) 1995 , P. Ryan Organized Crilne A Rejerence Handhook (Santa Barbara . 
12 9 . Jhid, at p 
13 10 . Jhid, at p . 
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קמחימוטי ;צילום .באלנביהפליליהפיגוע

הצביוןהחלשממנוהבטיטאתהיווההטמיסוביבואבטחרהעיטוק

שלעצוסבמגווןמעורביסהארגוניסרובהפשיעה.ארגונישלהבינלאומי

מעורבהיהלאמקולומביה ) Caii (ייקאלי"הטמיסקרטל ,למשלכ,ןפשיעה.

ועטקיסחוותברכישתגסמעורבהיהאלא ,בלבדהקוקאיןבתחוס

בניו-יורק,רהיטיסוחנויותמטעדות ,פאביסקפה,בתירבכישתבקולומביה,

בלטוכמובןחובותבגביית ,האפורבשוקההלוואותבתחוסחלקנטלוכן

זהארגוןשלהשתלטותובעקבות . l4אלימותובעברותחיטוליסבפשעיגס

האמריקניהאוצרמשרדדיווחללגיטימייס,נחזיסאשרעטקיסעלגס

נחשפואשרעטקבתי-958כשלכטפיסתנועתחטימתעל-17.10.2003ב

 . l5ייקאלי"קרטלשללפעילותוחוקיתחזיתכמהוויס

שלמרכזיהכנטהמקורמוריסההישוקגסמהווההטמיס,לשוקנוטף

 ,חוקייסקזינובתיפועליסשבהסהמקומותברובמאורגן.פשעארגוני

מחשיפההחוששיסלקוחותהמשרתיספירטייסקזינובתיגסלצדספועליס

מטיס.ומתשלוס

שמהסהכנטהמקורותמאותסניזונהבאירופההמאורגנתהפשיעהגס

כךעלהמצביעיסישמזאת,יתרהבארצות-הברית.הפשעארגוניניזוניס

לבןצווארוןלפשיעתלעבורפשיעהלארגונינטייהישנהבאירופהשגס

 . l6ופיטקליתכלכלית

בעולםהמשפטיתההתמודדותג.
המנופציםןןהחלונות IIמוזל . 1

דרטטיתירידהשלמופתלשמשהאחרונותבשניסזכתהניו-יורקהעיר

ניו-יורקבעירדווח 1990בשנת .הרצחמקריבמטפרובעיקרהפשיעהבהיקף

בטןנרשמו 2003בשנתואילו , lרצחןאירועי-2,245כשלהתרחשותסעל

מאימוץנובעהללולשינוייסמההטברחלק . l8רצחאירועי-597כהכול

 . l9קלינגורג''וגוילטוןג'יימטהמלומדיסשל "המנופציסייהחלונותמודל

חרבתיתבלתילהתנהגותשטובלנותגורטתהמנופציס"החלונותייתאוריית

פעוטהלכאורההנראיתבערביינותולפיכךעצמה,בפניפשיעהמחוללהנה

התאוריהשורשיבאיוב.בעודוטיפולהמחייבקשהלאלימותפוטנציאלקייס

מאוניברטיטת Zimbardo)2° (זימברדופיליפהמלומדשערךבניטויהנס

שמכטה ,רישוילוחיותללאמכוניותשתישהציבבשעה 1969בשנתטטנפורד

 ,בברונקטבעייתיתשכונה ,האחתשונות:שכונותבשתיפתוחשלהןהמנוע

קרבןנפלהבברונקטהמכונית .בקליפורניהשקטרחובהשנייה,ואילו

פגעללאנותרהבקליפורניההמכוניתואילו ,דקותעשרתוךלוונדליזס

בקליפורניהלמכוניתניגשעצמוכשזימברדואבלמשבוע.למעלהבמשך

ושביסעובריסאליוהצטרפומידכבד,פטישבעזרתאותהמנפץוהחל

שנראולבניסהיוהמשתתפיסרובהמכונית.שלהמוחלטולהרטלוונדליזס

שלמהניטויוקלינגוילטוןהמלומדיסשלהמטקנהלמראה.מכובדיס

הקהילתייסהמחטומיסמוטריסכאשרמתרחששוונדליזסהייתהזימרבדו

חוטרשלתחושהשנוצרתובשעההגינות,וחובתהדדיתהתחשבותכגון

המלצתס .נוטפתאלימותמעודדתשאלימותהנהנוטפתמטקנה . 2lאכפתיות

עדיפותלתתהייתהבפשיעההמשטרתיהטיפולאופןלגביוקלינגוילטוןשל

מנגנוניאתלטפח ,הציבוריבטדרירידהנרשמתשבהסבאזוריסלטיפול

הראויה.ההתנהגותנורמותבשחיקתמונעטיפולולטפלהחברתיתהבקרה

ורקבטיטיתכמטרההטדרבשמירתתחילהלהתמקדחייבתהמשטרה

רודולףדאז,ניו-יורקעירייתראשאכיפה.בפעולותלעטוקמכןלאחר

העירכראשלתפקידונכנטעתכי 22עמושנערךבריאיוןטיפרג'וליאני,

שהחליטצייןג'וליאניהרצח.בעברותחדהלירידהשהביאמודלאימץ

ניו-יורקרבחובותוהשביסהעורביסעלששרתההטרוראווירתאתלהפטיק

יטודיטיפולהיהשנקטהראשוןהצעדומפשיעה.מעבריינותהחששבשל

אלפימאותעלמאייסמטרדשהיוו ,האגרטיבייסהחלונותמנקישלבמטרד
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המאיימיםהרחקתבניו-יורק.מקרמדיהמרומזריםלצמתיםשנכנטוהנהגים

המשחקשכללימטרושיגרהחדשהמגמהשיקפהובנחישותבמהירותהללו

הפכו "המנופציםהחלונות"ו "ולאלימותלפשיעהטובלנותייאפטמשתנים.

הקריירהאתשהחלמיג'וליאני.העירראשעםביותרהמזוהיםלמושגים

הפך , 1983בשנתניו-יורקשלהכלליכתובעשלומתהמפורטהציבורית

המושגיםשליישומםאת ,ניו-יורקעירייתלראשותבהיבחרו , 1993בשנת

וליאני'שגלאחרגםמוצלחיםפרותלהניבהממשיכהמוחשיתלעובדההללו

 . 23הציבוריתממשרתופרש

נתונישלוהממוחשבהמדוקדקולניתוחהעדיפותטדרילשינוינוטף

מטפרםצמח ,אלימותערבותגילויילכלנוקשהגישהאימוץתוךהפשיעה

המוצביםשוטריםאלף-40מללמעלהשוטרים,אלף-30מהשטחשוטרישל

בניו-יורקצנחהאחרוובעשור . 24ונוכחותבולטותהמדגישבאופוברובם

 . 2Sארצות-הרביתרבחבי-34%כשלירידהלעומת ,-69.9%בהרצחמקרימטפר

לידיבאאשרקשהחרבתימחירהפשיעהבהיקףולירידההנוקשהלאכיפה

יתרהאטירים.מיליוומשנילמעלהישנםשבארצות-הרביתבעובדהביטוי

לכללהאטיריםמטפרשביוביחטבשיאמחזיקהארצות-הבריתמכ,ן

 ,השוואהלשם . 26אטירים 685ישנםתושבים 100,000כלעל-האוכלוטייה

האיחודמדינות 15בקרבהראשוובמקוםהמוצבים ,ובוויילטבאנגליה

 100,000לכלאטירים 124הנוהיחט ,) EU) European Unionהאירופי

 . 27תושבים

החלונותיישיטתאתבאיטיותומאמץהולךהמערבישהעולםנראה

וטרקוזיבאנגליהמאלוו ,בארצות-הרביתכג'וליאניפוליטיקאים !'המנופצים

שיטה .הפשיעהרמותבכלנחושיםכלוחמיםולהוקרהלהכרהזכובצרפת

 . 28ובטיטיתיעילהפעולהכתכניתומאומצתפופולריותצוברתזו

גםלאחרונהניכרים "המנופציםהחלונותיישיטתלאימוץניצנים

 . 30באנגליהו 29בצרפת

הבינלאומיתהזירה . 2

הסגרהוהסכמיהמדינתיתהשיפוטסמכותהרחבת 2.1

(טרור)אידאולוגיתעבריינותשלתנועהיצרההפשיעהשלהגלובליזציה

התפיטהוהקפיטליטטי.העשירהמערביהעולםלעברפליליתועבריינות

שלהטריטוריאלייםהגבולותביומתאםשלבקיומוהדוגלתהמטורתית

הנמצאלאדםרקשבומצבשיקפהשלההשיפוטטמכויותלביוהמדינה

 .בתוכההמתרחשעלהשפעהיכולתלכאורההייתההמדינהגבולותבתוך

אתהתאימוהפלילייםוהערביינים(טרוריטטים)האידאולוגייםהערביינים

הטכנולוגיים ,הכלכלייםהשינוייםניצולתוךזותפיטהשיצרהלפרצהפעילותם

הדוקטרינריתהתשובה . 31הגלובליזציהתהליךעמושהביאוהתרבותיים

ידיעללתחומיהמחוץאלהמדינהשל "הארוכהידהייהוצאתהנהלתופעה

-להמחוצהשנמצאואנשיםעלגםהמדינהשלשיפוטהטמכותהרחבת

32The LongArm Jurisdictional Stautes . 7303פ"בע  33הי"מנןהקש 02/

הידייכללישלהמודרניתהמדיניותיישוםחשיבותאתהמשפטביתמדגיש

מצוילאי-הטגרההזכותכנגדהעומדיםהאינטרטיםבראשיי :"הארוכה

המדינותלכללמשותףאינטרטשהוא-ישראלמדינתשלהאינטרט

כריתתוהפשיעה.למיגורמשותףביו-לאומימאבקבקיום-המתוקנות

המתקשרותהמדינותשלההדדילרצונוביטוינותנתהטגרהאמנותשל

בכך .ביניהוהפעולהשיתוףאתשתאפשרומעשיתמשפטיתתשתיתליצור

פעולהלשיתוףמשפטימכשירשלקיומו'בעניינואתהמדינותמבטאות

עזרהלהושטתכלילשמש,שמטרתומכשיר ,'בפשיעהלמלחמהבינלאומי

הקהילייהשלממאבקהכחלק ,מבקשתמדינהשלהמשפטלשלטונות

 . 34 "'בפשיעההביו-לאומית

14 Jbid, at p. II 
קרטלשלכלכליותלחרכותהמתייחס-17.10.2003מהאמריקניהאוצרמשרזשלזו"חראו 15

 " TreasuגDesignates Network Of Cali Drug Ca yוel Front Com tןגו nies "קאלי":יי
) 6.12.04 Iast visited on ( נhttp://www.treas.gov/press/releases/js915.htm [. 

16 19-22 . Fijnaut, sllpra note 10, at pp . 
 U.S. Department of Justice :בארצות-הרכיתהפשיעהנתוניעלסטטיסטייםזו"חותראו 17

. Office of Justice Programs Bureau of Justice Statistics [http://bjsdata.ojp 
 usdo j .gov 1 dataon 1 i ne/SearchlH omicide/Local/RunH omOne Y earoffiata.cfmכ
) 7.12.04 Iast visited on (. 

 : 2003לשנתבארצות-הבריתהפשיעהנתוניעל FBIה-מאתסטטיסטיזו"חראו 18

) 6.12.04 Iast visited on ( נhttp://www.fbi.gov/ucr/cius_03/xl/03tbI08.xls [. 
 . 166-148 ) 2001 ( 10תכלתמנופצים"חלונותייקליננונ'וילסוןקי 19

 . 152בע'שם, 20

שם.שם, 21

22 0.2003 1 . 20 R. Giuliani "Advice From Rudy" Newsweek . 
 . 14.12.2003הארץפשיעה"לכלסובלנותיאפסיניוליאני:שיטתיישמירשי 23

שם.שם, 24

שם. 25

 G. Barclay & C. Tavares: (EU (האירופיהאיחוזלבקשתשנערךהשוואתיזו"חראו 26
05/02 Internationai Comparisons 01 Criminai Justice Statistics 2000 Issue 

 2000שבשנתומצאמזינות 200רכחבימאסרנתוניוניתחבחןזהזו"ח .) 12.7.2002 ( 6-7

אףבארצות-הברית.אסוריםמיליון-2כמתוכםאשראסיריםמיליון-8.75כבעולםהיו

 O/'25כמהווהשלההאסיריםאחוזתבל,אוכלוסייתכלמסך-5%כמהווהשארצות-הרכית

עולם.אסירימכלל

שם.שם, 27

יזיעלבהולנזהופצהאשר , 2004שנתותחילתהמולזחנחנינותלקראתברכהבאינרת 28

המכירההחזשההעבוזהשיטתהוזנשהבמערכת),שמור(עותקאמסטרזםמחוזמשטרת

החמורות,בערכותרקלאטיפולמצריכההרחובובתלאותבפשיעהלמאבקשיטהכיבכך

רשויותכילאזרחלהזנישנועזהזואינרתשוליות.אוקלותהנחשבותבעברותנםאלא

מעשיהם.עםמיזיתיעומתוהערכותשמבצעימנתעלהניתןככלעושותהאכיפה

רפורמותחבילתצרפתקבעהלאלימותסובלנותאפסמשיטתכחלק 2002בשנתלמשלכך 29

נישתציבוריים.במקומותכפרוצותהלבושותונשיםקבצניםכליאתהיתר,ביןהמאפשרת,

רצח,באירועי-12%כשליריזהבצרפתנרשמה 2003ובשנתעצמה,אתהוכיחההקשההיז

 E. Pape & A .ראו:נניבות.באירועי-5%כשלויריזהלרצחבניסיונות-8.5%כשליריזה
23.2.2004 Piore "Justice, American Style" Newsweek . 

-26כשללמותםהאחרונותהשניםבחמשנרמהבאננליהמנציסטרבעירהכנופיותמלחמת 30

צוויהוציאבמנציסטרהשלוםמשפטביתנוספים.-200מלמעלהשלולפציעתםאנשים

בעימותכמעורביםשנחשזו 28-17בניצעיריםארבעהננזשניםארבעשללתקופההרחקה

הייתהאםוספקהמנופצים",ייהחלונותנישתאימוץעלמעיזהזומשפטיתהחלטההאלים.

 H. Carter "Police win Bike Ban on 'Gangראו:עשור.לפניבהבנהמתקבלת
30.1.2004 Members'" The Guardian . 

 . 237-227(תשנ"ח) ) 2א(משפטשעריבאינטרנט"השיפוטסמכותייכהן-צוריאלני 31

 . 230-229בע'שם, 32

 . 481 ) 6נז(פ"זמ, /Iהי Iבהקש 7303/02ע"פ 33

הושמטו.במקורההערות . 494בעישם, 34
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מזינתיביופעולהשיתוף 2.2

ראיותוחילופיפעולהשיתוףמנגנוניבנייתמחייבתבפשיעההלחימה

נחתמובינלאומיפעולהלשיתוףהסכמיםמשפט,ושיטותגבולותהחוצים

 Schengen (שנגןהסכםמעשי,למימושזכולאכללבדרןאןבעבר

Agreement ( לוקסמבורגהולנ,ד ,בלגיההמדינותבין-14,6,1985בנחתםאשר, 

החרבותהמדינותכללאתבהדרגהשעודדחשובמאיץהיווהוצרפתגרמניה

חקיקהבענייניביניהןהפעולהשיתוףאתלשפר ) EC (האירופיתבקהילה

הרשמיהאיחודלתחילתסמון-19,6,1990בשנגןהסכםאשרור , 35ואכיפה

בעניינימשפטייםהסכמיםלגבשהחובהלהבנתרבותתרם ECה-של

חרבותכללביןובהמשן "שנגןאזורייחברותביןתחילה ,ואכיפהחקיקה

שהחריפוהיורומטבעוהנהגתהגבולותהסרתגםתרמוזולהבנה , ECה-

הוןהלבנת ,אדםבבניסחר ,בינלאומיטרורשלומטרידותקשותתופעות

אירופיתכללרבאייההללוההסכמיםלמימושביותרהמוחשיהביטוי ,וסמים

שנגןהסכםבסעיפיעיון , Europol)36 (היורופול , ECה-משטרתהקמתהיה

בהדרגההתרחבשכאמורהמקומיהפעולהלשיתוףהחוקיהבסיסאתמבהיר

להסכם 39סעיףפעולה,לשיתוףעולמימודללשמשועשוי ECה-לכלל

בהגדרותהחלהמשטרותביןהפעולהשיתוףאתכלליבאופןקובעשנגן

 43-40סעיפים ;משותפותחקירותבניהולוכלהוערביינותפשיעהמניעתשל

הסגרת ,גטלותחוצהועיקובמרדפיםהכולליםהדדילסיועבנהליםעוסקים

 ;סמיםערבותשלבינלאומיותבחקירותמתמקד 73סעיף ;וגירושםחשודים

ובמניעתהפשיעהבסיכולדן 46סעיף ;טכנולוגיפעולהבשיתוףעוסק 44סעיף

בהצבתעוסק 47סעיף ;סדרוהפרותציבוריסדרביטחון,נושאילרבות

 130-126סעיפים ;השונותהמשטרותביןפעילותומתאמיקישורקציני

על ,הפרטיותשמירתעלהקפדהתוןמידעבחילופיפעולהבשיתוףדנים

סודיות,ועלמידור

להפוךעלוליםוחומרתובישראלהמאורגןהפשעף Pהי

השפעהובעלתחמורהאסטרטגיתלבעיהשניםכמהתוך

איכותעלרטיה, Pמו 7העלהשלטון,מבנהעלמכרעת

 Pהמשיציבותועלהחיים

37לשנת ECב-המצבתמונתאתהמסכםהיורופולשלבדיווח 2003 

ובעלי ,מורכבותשלשונותברמותפשיעהארגוני OOO,4כ-שאותרודווח

ערבייניםאלף-40מלמעלהבהםחרביםאשר ,מאורגנתפשיעהשלמאפיינים

הסכנהועלהעצמהעלמצביעהדיווח ,פשיעהשלעצוםבמגווןהפעילים

בעלותמדינותעלבעיקרהמשפיעיםהמאורגנתהפשיעהארגונישלמכוחם

מדינותעלהדיווחמצביעלדוגמהכןחלשה,וכלכלהרעועשלטונימבנה

הפשיעהשבהםלמקומותכדוגמאותוקולומביהמקדוניה ,אלבניהכגון

שליישומןאתוהןהדמוקרטיהמשטרהתפתחותאתהןטלמתהמאורגנת

מהווההמאורגןלפשעהבינלאומיהטרורביןהזיקההכלכליות,הרפורמות

ארצות-הבריתושל ECה-מדינותשלבהתייחסותוחשובנוסףמרכיב

פעולהתכנית-13,6,2002בסוכמה ,זוזיקהבשלהללו,החמוריםלאיומים

אתהדגישההבסיסיותמהטקטיקותכשאחתבטרורלמאבק ECה-של

והתמודדותנכסיםהקפאת ,הכלכליתבפשיעהובטיפולבאכיפההשימוש

היורופולהציבההבינלאומיהפעולהמשיתוףכחלק , 38הוןהלבנתעם

 ,הטרורנגדהמשותפתהפעילותלתאוםטושינגטוןקישורקצין-29,8,2002ב

כוללאדםבבניהסחר ,חוקיתהבלתיההגירה ,בסמיםהבינלאומיהסחר

חוץ,מטבעוזיוףהוןהלבנת ,ילדיםפורנוגרפיית

פעולהבשיתוףבצורןההכרהבעולםוגורבתהולכתהאחרונותבשנים

לפעילותםמענהלתתכדיהטריטוריאליתהחקיקהובהתאמתבינלאומי

הגלובליזציהעידןאתלצורכיהםמנצליםאלההשונים,הפשיעהארגונישל

 ,המדינותביןהאכיפהפעריואתמדינותביןהגבולותפתיחתאתובמיוחד

שריםטועידתנדוןזהנושאהבינלאומית,בכלכלהמשמעותילכוחוהופכים

פעולהבשיתוףצורןישנוכיונקבע 1994בשנתבנפולישנערכהבינלאומית

ם"האואמנתגובשהזוועידהבעקבות ,בתופעהלהיאבקכדיבין-מדינתי

במטרה 2000בשנתשבסיציליהבפלרמושנחתמהבינלאומימאורגןפשענגד

 , 39בהולמאבקמאורגנתפשיעהלמניעתבינלאומיפעולהשיתוףלקדם

אוחרביםשלושהשלמובניתכקבוצהמאורגןפשעקבוצתמגדירההאמנה

כדיחמורפשעביצועלמטרתבתיאוםופועלתזמןתקופתהקיימתיותר

העברהעוברעל ,אחרחומריאוכלכלירווח ,בעקיפיןאוישירות ,להשיג

החתומותמהמדינותדורשתהאמנהלפחות,שניםארבעשלמאסריושת

פשיעהלארגוניהקשורותשונותפעילויותפליליותכעברותלקבועעליה

בנושאיםגםנוגעתהאמנהאלו,בערבותשמקורורכושחילוטהסדריולאמץ

חתמהישראלמדינתערבה,ונפגעיעדיםהגנת ,משפטיתעזרה ,הסגרהכגון

החקיקהאתלהתאיםעליהלאשררהכדי ,אותהאשררהטרםאןהאמנהעל

 ,האמנהלדרישותמאורגןפשעבענייןהישראלית

בישראלהמאורגנתהפשיעה .ד
בישראלהמאורגנתהפשיעהסממני . 1

 2003בשנתמדאיג,בהחלטבארץהמאורגנתהפשיעהשלההתפתחותקצב

ידרימוניהושלכואירועיםבמספרהמאורגן,לפשעהציבורביחסמפנהחל

הגיעהובכן ,מפשעחפיםאזרחיםשמונהנרצחווכן ,משטרהתחנותלעבר

לכולהומחשההמצבחומרת ,הכלליתוהמטכההחששתחושתשלילילשיא

תל-אביבבמרכזהיוםבצהרי 2003בדצמברשגרם "הפליליהפיגועיילאחר

כושלניסיוןבמסגרתרבסביבתיולהרסאורחעוברישלושהשללמותם

פלילי,רקעעללרצח

שלשולחנןעלבעברעלתהבישראלמאורגןפשעישנואםהשאלה

ועדת"ו 40 "שימרוןועדתייכגוןהנושאאתשבדקוחקירהועדותמספר

 ,בישראלהמאורגןהפשעארגוניפעילות , 4Zאמיר 'פרופלטענת , 41 "שמגר

הסדראתהשלטון,מבנהאתלערערעלולה ,הטרורארגונישלפעילותםכמו
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WANTED! 

AI Capone 
REWARD: 50,000$ 

אנוהזההמדאיגשלמצבנראה .הדמוקרטייםהתהליכיםואתהחברתי

ישראלייםפשיעהארגונימספרלאתרניתןכרבשכן ,אטיבתהליךמתקרבים

 .מאורגןפשעשלוההגדרותהקריטריוניםבכלהיטבהעומדים

אםרקכוחהואמודיעינישידעקבע Keegan)43 (קיגןג'וןההיסטוריון

האסטרטגיותהסכנותביןמתאםלמצואניתןהבנתי,למיטב .עצמהישלצדו

הופךהפליליהמודיעין .המאורגןמהפשעהאיוםלביןמהטרורהנובעות

ראוישהציבורוהביטחוןהשקטאתשישיבוועצמהכוחלצדואיןאםמשני

 .להם

להפוךעלוליםוחומרתובישראלהמאורגןהפשעהיקף ,הבנתילמיטב

מבנהעלמכרעתהשפעהובעלתחמורהאסטרטגיתלבעיהשניםכמהתוך

הארגוניםהמשק.יציבותועלהחייםאיכותעל ,הדמוקרטיהעל ,השלטון

גםנרצחוכשלעתים ,קשהבאלימותעצמתםאתביססושאותרוהבודדים

פועליםהארגוניםוהחיסולים.הקרמתלזירתשנקלעומפשעחפיםאזרחים

יציאתאומוות ,מאסררווחיהם.אתלמקסםבשאיפהרציונליתבצורה

 . 44הפליליתפעילותםהמשךאתקטעהלאמהארץדומיננטיתדמות

 ,וארצייםמקומייםפוליטייםבכנסיםמשתתפיםלשעברכשעבריינים

 ,כחבריםפוליטיקאיםידיעלמוגדרים ,כלכלייםענקבמכרזימעורבים

למצבהלהגיעעלוליםאנולחרבהחובםאתשילמושכרבוכאנשיםכתורמים

 .השבעיםשנותושלהשישיםשנותשלארצות-הבריתשל

מרבית-המועצותקריובע ,אירופהממזרחהעלייההתגרבותכילצייןיש

להכרהבארץהציבוריהדיוןאתהתשעיםשנותבאמצעהובילהלשעבר,

במאפייניםהפועליםפלילייםערבייניםגםהסתננוהחדשיםהמהגריםשלקרב

אכיפתמאנשיחלקשלהשמרניתהגישהמאורגנת.פשיעהשלקלאסיים

 ,מסוכנת ,נוקשההתייחסותקבוצתהללוובארגוניםבערבייניםראתההחוק

 ,שליומניסיוניהבנתילמיטב . 4Sולפיצוחלחדירהקשהובעיקראלימה

אניהפשיעה,וסוגיהעברותמגווןבכל ,חקירותשלמאודרבמספרלאחר

אינההללוהמהגריםשלהאתניתשהעבריינותבינייםכסיכוםלקבועיכול

להתפתחותתרומהזולתופעהיש ,זאתעם .לפיצוחניתנתבלתיאוסגורה

המאורגנת.הפשיעה

מהגריםשלבולטתמעורבותקיימתשבהםהבולטיםהתחומיםאחד

 2004לספטמרבועד 2001מאפרילבנשים.סחרערבותהואאירופהממזרח

מעצורים 137 . 46א IIתר IIימידיעלבנשיםסחרבערבותחשודים 173נעצרו

אירופהממזרחועוליםמהגריםהנםהעצוריםמכלל 80ס mכהמהוויםאלו

ההליכיםתוםעדנעצרומהעצורים 90/סה .לשערברבית-המועצותוממדינות

א IIתר IIבימ IIרוסיתפשיעה IIלהמחלקטיפל 2003בשנתנגדם.המשפטיים

ממוצאאוחדשיםעוליםשאינםחשודים 8מתוכםנוספיםחשודים-28ב

נגדםוהוגשו ,המשפטייםההליכיםתוםעדנעצרוהללוהחשודיםכלרוסי.

להדגישישסמים.וימאשוד ,סחיטה ,חבלניתתקיפהבערבותאישוםכתבי

 ,תלונות ,מודיעינימידעפיעלראיותהושגוהפלילייםהתיקיםבכלכי

35 17- 25 ) 1986 ( The 1985 Schengen Agreement Ellropean Yearbook XXXII ; 
 H. Meijers et al. Schengen lnternationaiizationראו:!סזהבהטכםמפורטלזיון

Centrai Chapters o!the La\v on Aiiens, Re!ugees, Privacy, Security and the 
69- 109 ) 1992 ,. Poiice (Netherlands, 2

nd 
ed., J. Steenbergen ed . 

36 96 . bid, at p /. 
37 ) 2003 , Europol2003 European Union Organized Crime Report (Luxembourg 

8- 9 . 
38 ) 2002 , Europol2002 European Union Organized Crime Report (Luxembourg 

24-26 . 
39 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo 

Convention), 12- 15 Dec. 2000, U.N.G.A.AJ55/383 25. [http://www.uncjin.org/ 
Documents/Conventions/dcatoc/final_ documents _ 2/convention _.eng.pdn 

) 11.1.05 Iast visited on ( 
 .) 1978 (בישראלהפשיעהלבירורהוועזהאישימרון 40

ראו .) 1971 (המאורגוהפשעעללנתבותבקשרלממשלההמשפטיהיועץח IIזומישמגר 41

 . 327,321(תשט"א) ) 3ב(משפטשעריבישראל?"מאורגןפשעייהישאמירמיגם

 . 323בעי , 41הערהלעילאמיר, 42

43 348- 349 ) 2003 ,. J. Keegan lnteiligence ln War (New York, J. Keegan ed . 
מבכיריאחזשלרצחשגםומבוטטיםגזוליםכההנםאלוארגוניםכימלמזתהמציאות 44

וחנניהארבגייליעקבהפשעארגוניראשישלבחיטולםהאחרונותבשניםשאירעכפיהארגון,

להחרפתהביאורקאלוחיטוליםולהפ,ךהארגון,פעילותעללהשפיעכזיבואיןאוחנה,

הפשיעה.ארגוניביןהאלימיםהמאבקים

45 M. Amir "Organized Crime in Israel" Crime and Criminal Justice in /sraei 
133- 134 , 121 ) 1998 ,. R. Friedmann ed (. הרוטיתהפשיעהכיטועןאמירפרופי

בזלזולהמאופייןפליליהתנהגותקוזעמםייבאואשרממהגריםמורכבתבישראלהמאורגנת

וזאתמרתיע,גורםבעיניהםמהווהאינההישראליהפליליהמשפטשיטתהישראלי.בחוק

ופרקבערובהשחרורשלאופציהקצרים,מאטריםמקלה,ענישהשלגישהנקיטתבעקמת

ישראל.אתלעזובאוזהותלהחליףלהםשמאפשרהמשפטלביןהמעצרביןשחולףארוךזמן

נקייתגםהזמןובאותויעילהלאלחלשה,נחשבתהפליליוהמשפטהחוקאכיפתשיטת

הוזאות.בקבלתהמשטרהשלבחקירותיחטיכישלוןגםנמצאכפיים.

תל-אביבמחוזמטהשלהמרכזיתהיחיזהמאתהתקבלוהפשיעהטטטיטטיקתעלנתונים 46

במערכת).שמור(חומרת"א)(ימ"ר
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אתניתקבוצהכלכלפילנעשהבדומהעדיםרתיוחקסמויותהקלטות

פשיעהארגונילביןהארץממרכזבכיריםערבייניםביןפעולהשיתוףאחרת,

דרךארצההוברחוזהפעולהשיתוףבמסגרת ,מדאיגהנואירופהממזרח

לבצעאמוריםהיוהחשדפיעלאשרמבלארוסחשודיםארבעהסינימדבר

יריטת,מקומיותכנופיותראשישלואויביםמתחריםחיסולשלמושלםפשע

מפעיליהםוארבעתאירופהממזרחהחשודיםארבעתשלמעצרםעם

שלמרשימותכמויותבכפר-סבאשלהםהמסתורבדירתנחשפוהישראלים

מצריםדרךאירופהממזרחהחשודיםשלההברחהמסלוללחימה,אמצעי

מורבחיםושדרכו ,פרוצותמאותארצהמורבחותשדרכוהמסלולאתתואם

וזנותהימוריםלעסקיזיקהשלחשודיםהתרברונשק,חבלהאמצעי ,סמים

הנתונים ,המאורגןהפשעשלמסורתייםפשיעהמחולליכאמורהנחשבים

הפעילותמןחלקרקמשקפיםהםכיברוראך ,מרשימיםאמנםהללו

 ,פוענחטרםחלקהכילהניחישאשרהערביינית

יצירתתוךפשיעהנארגוכיטינית Pאפנצורהלטפלכית,

פעולהשיתוףר Pונע'ראיותחילופיטונה,יעי, 7מותמוכת

ניכלאומי

המשפטיתההתמודדות . 2

פשיעהבארגונימאבקחוק 2.1

המפוקפקלמועדוןכברנכנסהשישראלוההכרההפשיעהארגוניהתרבות

בארגונימאבקחוקלאימוץתרמוהמאורגןהפשעפועלשבהןהמדינותשל

וקנדהניו-זילנד ,איטליהכגוןנוספותרבותלמדינותבדומהזאתפשיעה,

מהווהפשיעהבארגוןהשתתפותכיהטריטוריאליהפליליבחוקנקבעשבהן

יעילותומידתמהילנולבשריוכלהזמןשרק ,החדשהישראליהחוקעברה,

בדומהוזאת , 1בסעיף "פשיעהארגוןיימהומגדיר ,והאכיפתיתהמשפטית

החוקהגדרת , 47נאוט'פיג 'פרופושלאמיר 'פרופשללעילשהוצגולמודלים

חבריילאמור:פשיעהבארגוןוההמשכיותהשיטתיותאתבעיקרמדגישה

שיטתית ,מאורגנתבתבניתשפועלמואג,דבלתיאומואגד ,אדםבני

מכ,ךיתרה ,"פשעמסוגהןישראלדינישלפיעבירותלעבירתומתמשכת

ארגוניידיעלהיטבהמנוצליםהחופשיוהסחרהגלובליזציההשפעתבשל

מיועדותהערבותאםמשנהזהשאיןהחדשלחוק ) 3 ( 1בסעיףנקבעהפשע

 2סעיףהמקום,דינילפיעברותמהוותהןעודכלבישראלשלאלהתבצע

כבדיםמאסרעונשימשית "פשיעהבארגוןפעיליישכותרתוהחדשלחוק

בראששעומדמיעלהעברהלחומרתבהתאםשניםלעשריםעשרביןשל

ובמטרההארגוןבמסגרתבעקיפיןאושבמישריןמיכלעלוכןפשיעהארגון

מפקחאומכוונה ,מארגנה ,פעילותמנהל ,הפליליתפעילותואתלקדם

 2סעיףלמעשהלארגון,ייעוץשירותנותןאומימוןמקבלאומממן ,עליה

מהוויםבארגוןשוניםתפקידיםומילויהפשעבארגוןהחרבותשעצםקובע

לפיאחרותעברותאדםאותוביצעלאאםאף ,פליליתעברהכשלעצמם

הקשראתלהוכיחהקושיעם 2סעיףמתמודדלמעשהכך ,העונשיןדיני

בפועל,שנעברועברותלביןהפשעבארגוניתפקידיםנושאיבין

המשתמשציבורשעובדהקובע 4סעיףהנוהחדשבחוקחשובסעיף

מאסרדינו ,פשיעהארגוןשלפעילותוקידוםלשםבסמכויותיואובמעמדו

במגמהלהילחםהמנסהההרתעתיבפןהואהסעיףחשיבותעיקרשנים,עשר

בחששולטפלושלטוןחוקלאנשיהמתקרביםפשיעהארגונישלהמדאיגה

הרחבההמשמעותהחוק,שלטוןוהתערערותהציבוריתהמערכתהשחתתשל

אישוםכתבייוגשושטלמצבלהובילעלולה "פשיעהארגוןיילמושגשניתנה

וממושכת,שיטתית ,מאורגנתבתבניתשיפעלוזוטריםעברייניםנגדגם

עשויהמדינהפרקליטותשלסדורנוהל , 48המחוקקהתכווןלכךאםספק

עלחשודיםנגדאישוםכתבלהגישיהיהניתןוכלליםנסיבותבאילולקבוע

מנהליעםפעולהבשיתוףשהפרקליטותהנההמלצתיזה,חוקסעיפיפי

חובההחשודים,כלפיהמודיעיניהמידעוהיקףטיבאתתבחןהחקירה

תלונותואםהחקירהפתיחתלפנילמשטרהמוכרהיההארגוןאםלבדוק

אםלבדוקיש ,כןכמו ,החקירהלפתיחתשהביאוהםאקראימעצראו

אילולבחוןישפשיעה,כארגוןהיסמוובצורהמודיעיניתמוכרזהיההארגון

לבדוקמומלץומדוע,פשיעהכארגוןהכנופיהלהכרזתתרמוקריטריונים

מהו ,שגרםהנזקמידתמהי ,הארגוןעסקפליליתפעילותתחומיבאילו

לאמץחובה ,חוקייםוהבלתיהחוקייםנכסיוהיקףומהבושפעלהזמןפרק

ארגוןמייצגשאכןמינגדרקהחקיקהשלהכבדיםהכליםאתולהפעיל

תוךהפשיעהפירמידתבקצההעומדיםאלוביןלהבחיןחשובפשיעה,

ערביינותלביצועפליליותהתארגנויותלבין ,פשיעהשלאחדבסוגהתמחות

וממושכת,שיטתית

-492000ס IIתשהוו,הלבנתאיסורחוק 2.2

מיגורלשםהוןהלבנתאיסורחוקאתישראלמדינתחוקקה 2000בשנת

הפשיעה,ארגוניבתופעתהכוללמהמאבקכחלקזותופעה

החוקביישוםלקושידוגמהולאכיפה,ליישוםקלאינוהחוקזאת,עם

שלכסוגלחוק 3בסעיףההוןהלבנתעברתהגדרתבאופןמצויהובאכיפתו

ברכושפעולהשעושהמיהואהערבייןמניע,מצטרףשאליההתנהגותערבת

החמורותהעברותבאחתבעקיפיןאובמישריןשמקורורכושקרי ,אסור

 ,"מקורואתלהסוותאולהסתירבמטרהייוזאת 50לחוקבתוספתשמפורטות

עושה"שכמימוגדרהעברייןאסורברכושפעולותהאוסרלחוק 4בסעיף

תוךלידיעההיאהדרישה ".אסוררכוששהואבידיעה ,ברכושפעולה

המשמעות , 51עינייםעצימתתוךהמתבצעתלפעולההאפשרותמןהתעלמות

לאופיהעברייןשלמודעותואתלהוכיחחייבתשהתביעההנההמעשית

והצגתוהעברייניממקורוהרכושבניתוקהערבייןשלרצונואתאוהרכוש

שמבצעככללגיטימית,ומהתנהגותמפעילותכחלקכביכולשהושגכרכוש

להפלילויותרקשהיהיהיותרסמויהבצורהופועליותרמתוחכםהעברה

הגישהמןשונההללובהיבטיםהישראליתהגישהאלה,מבחניםפיעל
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המגדירים 54pATFה-מהמלצותומחלק 53הגרמניתהגישהמן , 5Zהאמריקנית

ולאאסורברכושפעולהשלהתוצאהמבחןפיעלההוןהלבנתערבתאת

הידיעה.אוהכוונהמבחןפיעל

אינוהחוקהנוכחיתשבמתכונתובכךנעוץהישראליבחוקנוסףפגם

ערךמסמתשלומיהשתמטותלמעטוזאתמקורכערבותמסעברותעלחל

פרצהנותרהבכך . 55פיקטיביותחשבוניותניפוקבאמצעותמ)"(מעמוסף

התרחםתהמציבהנוסףאכיפתיאתגרמקצועיים.הוןמלבינילשמשהעשויה

החששלהתחזקותהמביאהבאינטרנטהמקווניםההימוריםתופעתשל

בלתיהימוריםשלמקורערבתבאמצעותהוןלהלבנתהעצוםמהפוטנציאל

להצטרףישראליםערבייניםלפתותעלולכזהקזינו . 56מקווןבקזינוחוקיים

התנהלותמבנהבשללטיפולהקשהאכיפתיאתגרכמציבההנראיתלשיטה

ל."בחומקווןקזינואתרופותחבישראליושבהאתרמפעיל .ההימורים

נרשמתהאתראתהמפעילההחרבה ,הרחוקבמזרחמצויהאתרשלהשרת

שבהבמדינההימוריםאתרהמפעילהכחרבהמסמקלטהמהוויםבאיים

ואףלגיטימיבאופןהחברהפועלתשלכאורהומכאן ,חוקייםההימורים

הימוריםבערבתמקורםאשרהכספים .מיסיםבתשלוםחובתהאתממלאה

לבנקיםהאתרשלעסקיממחזורכהכנסהבגלוימועבריםחוקייםבלתי

המהמרמישראלשערבייןמצביוצרתזומציאות .בשווייץאובארצות-הרבית

למערכתשותףהנו ,ל"בחוהמקווןבקזינושלוהפרטיהאשראיכרטיסעם

רווחיםעלמסישולםאםשגם ,הפסדיםאורווחיםמתקבליםשבהכוללת

כספיםלהלביןםהמעורביםלכלהתהליךמאפשר ,הפסדיםעלמסיקוזזאו

הנהזאתתופעהעםההתמודדותמדרכישאחתאפשר .בעברהשמקורם

למארגניםהמקסימוםעונשיכיום .אסוריםמשחקיםעלהענישההחמרת

עדהם )"העונשיןחוקיי :(להלן-1977זייתשל ,העונשיןלחוק 225סעיףלפי

 . ri!J 300,000-57להוגדלהימוריםמשחקילמארגןוהקנס ,מאסרשנותשלוש

בפשיעהמאבקשלבסימןכעומדת 2004שנתעלהכריזהישראלממשלת

בתעשייתמאבקעיקריים:יעדיםחמישהעלדגששימתתוךהמאורגנת

בנשיםבסחרמאבק ,בסמיםבסחרמאבק ,הבלתי-חוקייםההימורים

ובאלימותחסותדמיסחיטתבתופעתמאבקהליווי,מכוניובתעשיית

לשם . 58הוןולהלבנתהמאורגנתלפשיעההנוגעבמידעושיתוףבההקשורה

עםגומליןקשריהוןהלבנתלאיסורהרשותמקיימתיעילפעולהשיתוף

בארגון 2002מיוניחברהוהנה 59FIUמ-כחלקבעולםמקביליםגופים

Egmont Group מידעלהחלפתהפועלותפיננסימודיעיןיחידות 69המאגד

השותפהכמדינהישראלשלמעמדהאתמבססתבארגוןהחברות .ביניהן

 • 6סהוןבהלבנתהבינלאומיתלמלחמה

תופעתעםלהתמודדותהמלצותה.

המאורגנתעה Iהפש

עשרותבהשתתפותבינלאומיכינוסא"תר"ימידיעלנערך 2001בינואר

במסגרתואשראירופהוממערבמארצות-הרביתופרקליטיםמשטרהקציני

שעסקוישראלייםפשיעהבארגונימשותףלטיפולמפורטתתכניתנקבעה

ניתןשניםכשלושלאחראקסטזי.כדורישלעצומותכמויותביבואבעיקר

 ,נעצרואכןהללוהחשודיםברשימתהבולטיםהשמותכלשכמעטלקבוע

לטפלשניתןהנומכךהנובעהמסרנתפסו.סמיםשלעצומותוכמויות

חילופי ,טובהמודיעיןתמונתיצירתתוךפשיעהבארגוניאפקטיביתבצורה

בינלאומי.פעולהשיתוףובעיקרראיות

 . Iבבפרקלעילראו 47

בייארגוולזהותרווהעוייזמציעהפשיעהייייארגונילביוייזוטרותייכנופיותביוהבחנהלשם 48

ממנוהנובעהשתיקהוקשרההתאגזותקשרשלהפחזהבאמצעישימוששלתכונהפשיעהיי

הסניגורפשיעהייבארגונימאבקבחוקהפליליותייהעבירותרווהתיראוהערבות.ביצועלשם

76 ) 2003 ( 10,5 . 

המשפטילמאבקבנוגעהוויי).הלבנתאיסורייחוק(להלו:-2000תשייסהוו,הלבנתאיסורחוק 49

זה.בגיליוויישפרשלמאמרוגםראוהוובהלבנת

ראוועוז.בנשקחוקבלתיסחרברכוש,פגיעהרצח,הימורים,זנות,סמים,עברותובהו 50

לחוק.הראשונההתוספת

(חיטרהון)הלבנת(איסורפשיעהלמטרתבארגוניםבישראלבלבליתוזזותהתממלמזמי 51

 . 28-23 ) 2003תל-אביב,אונירבסיטתבמשפטים,מוסמךתוארקבלתלשם

52 ) 1994 ( 1956 § . 18 U.S.C . משתמשיימטרהיי,במונחהמשתמשהישראלי,לחוקבניגוז

תביאהעסקיתשהפעולהולרצונוהנאשםליזיעתהמתכוווייכוונהייבמונחהאמריקניהחוק

 Unitedראו:אסורה.בפעולהשמקורורכושעלמיזעהסתרתתהאשנפקותהלתוצאה
) 1999 . States v. Powers, 168 F. 3d 741, 748 (5 th Cir . אםבוחניםהמשפטבתי

 .הווהלבנתשלכוונהלכזיעולההנאשםשלמעשהותוצאת

 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) Asהוו:להלבנתהגרמנילחוק 261סי 53
) 3322 , 945 . promulgated on 13 November 1998 (Federal Law Gazette 1, p 
) Translation provided by the Federal Ministry of Justice ( 
) 12.1.05 http://www.iuscomp.org/glaJstatutes/StGB.htm#261] (Iast visited on [. 

תוצאתיתערבהכאלהווהלבנתלערבתבהתייחסוהאירופיתהגישהאתמייצגהגרמניהחוק

העונשית.לנפקותהתייחסותתוךסעיףבכלמאופייניםהערבייושלהנפשייםהיסוזותשבה

חומרתלביוהעברהביצועבשעתהעברייומצוישבוהנפשיהמצבביוהנוהנבחוהיחס

התוצאהאתלראותביכולתוכאשרפזיזותשלנפשייסוזלערבייומייחסהחוק.בנוסף,העונש

 . 30-29בעי , 51הערהלעילמלמ,דראו:לפירוטלה.אזיששהיהבשעהשעשה

54 The Financial Action Task Force on Money Laundring . -הFATF ארגווהנו

לזאגהבתגובההוקםאשרהווהלבנתנגזבעולםכיוםהפועלביותרהחשובבינלאומי

ומזינותשיפוטישויותבווחברות-1989בהוקם FATFה-זו.עברהבשלבעולםהגוברת

וזרומה,אמריקהצפוואירופה,שלהעיקרייםהכספיםמרכזיאתהמהוותמזינותובכללו

החמישיתהחקיקה.המלצתהפרסיהמפרץשללשיתוףוהמועצההאירופיתהקהילהאסיה,

הכוללהיזיעהמושגאתהטריטוריאלייםההווהלבנתאיסורבחוקילאמץהנה FATFה-של

זורשהישראליהחוקזאת,עםעיניים.עצימתקריאובייקטיביים,בממצאיםהכרהבחובו

חוקתחתלזיולעמוזהערבייניםאתלהביאהאכיפהגורמיעלהמקשהזרבבפועל,מוזעות

 ] http://wwwl.oecd.org/fatf/40Recs_en.htm#Forty [ראו: FATFה-להמלצותזה.
) 11.12.04 Iast visited on (. ה-עללהרחבהFATF 6בעי , 51הערהלעילמלמז,ראו . 

הוו.הלבנתאיסורלחוקהראשונהלתוספת 17סי 55

:http / 2.1.04וכסףייתאוצהצוברהמקוווייהפוקרלמשלראו 56 //news.walla.co.iI [ 
) 6.1.05 w=11486848] (Iast visited on ?. 

 .-2002תשסייג ,) 71מסי(תיקווהעונשיוחוק 57

בהלבנתהמלחמהבתחוםוהעולםהארץמוחיזושיםייסקירתהווהלבנתלאיסורהרשות 58

 . 2 ) 2004 ( 4מיזע-הוןטרורייומימווהוו

59 Financial Intelligence Units . 
 ] http://www.justice.gov.il /ראו: Egmont Groupבארגווישראלשלהחברותעל 60

) 21.12.04 MOJHeb/HalbantHonlOdot.htm] (Iast visited on . 
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מספרלבחוומומלץהמקומיתברמהדומיםלהישגיםלהגיעמנתעל

 :הצעות

נורמטיביעדכון . 1

העדיםהגנתנושאאתהמסדירהחקיקהלאמץיש-עדיםהגנת )א(

עבירה,נפגעיזכויותלחוק 6סעיףמסדירכיוםהמידע.מוסרישלוהגנתם

בלבד.הפליליההליךבמהלךלהגנהעמהנפגעשלזכותואת-2001א IIתשס

בספטממבסיומו.ולאהפליליההליךפתיחתלפנילהגנהזכאיאינוהנפגע

עללהגנהלתכניתההקמהצוותמאתח IIדוהמדינהלפרקליטהוגש 2004

למשרדכפופהתהאאשרעצמאיתמקצועיתרשותהקמתעלשממליץעדים

הטיפולאתותרכזהמשפטים)משרדאופניםלביטחוו(המשרדממשלתי

אחידיםסטנדרטיםקביעתתוךמידעמוסריועלעדיםעלההגנהבנושא

ומתועדיםלהגנתהכליםבפיתוחעיסוק ,לעדיםהנשקףהאיוםלהערכת

6גבוההסיכווברמתהנמצאיםעדיםעל ,הראוייםבמקרים ,הגנה 1 . 

שלבסופוהסתכמוהחיסולכיסיוכותשלירות Pהחרוב

רףלחימה.אמצעית Pהחזעלאישוםכתבבהגשתובר

כלוזבעכישה,ואיומאווכמוךאלהעברותבגיוהעכישה

הרתעתיאלמכט

מקצועיותהמלצותבמתוויעסקולשוטריםהכשרותיערכוהרשותעובדי

בתחוםשיישארומאוימיםבעדיםהטיפולאופולגבילמשטרהשוטףובייעוץ

אבטחהאנשישלמובחרתיחידהתוקםברשותהמשטרה.שלאחריותה

ההליךסיוםלאחרגםהצורךבמידתמשפחתוולבנילעדהגנהשתספק

וחמורהממשיתסכנהנשקפתשבהםהחמוריםבמקרים ,כוכמו .המשפטי

זומעיותכנית . 6Zהגנתולשםישראלמתחומילהוציאוהרשותתפעללעד

עלבהגנהזורפורמה . 63ובגרמניהבארצות-הבריתגםפועלתעדיםלהגנת

שניםבמשךשהיווהמהאתולשפרלשובעשויהמידעמוסריועלעדים

כיום .) Humint (האנושיהמודיעיו-המשטרתיהמודיעיושליחסייתרוו

ומשמשותאדםבבנילסחרקרבושנפלונשיםשוהותשבומקלטפועל

העדותשלבעייתואתפותרהמקלטלכאורההמשפטי.בהליךכעדות

 ,עליהולהגונועדשהמקוםהתפיסהאתמקבלותאינוחלקואך ,המאוימות

כדיעצמאיתבצורהבזנותולעסוקולהמשיךממנולברוחמעדיפותוהו

מכ,ךיתרהאירופה.במזרחלמשפחותיהוכספיםלשלוחלהמשיךשתוכלנה

ההליךלסיוםעדלהמתיוהעדותמוסרותשעלהממושךהזמופרקבעקבות

הוובכך ,בזנותלעסוקולשובהמוגומהמקלטלמוחמתפתותהוהמשפטי

דובפנישמיעתםידיעלהמשפטייםההליכיםקיצורעצמו.אתמסכנות

שאלהואלקרבולהעבירשישהחשובהמסר .הבעיהאתלפתורעשוייחיד

 . 64עדותמתומפנילחשושלה

חוק II(להלו:-1979ט IIתשל ,סתרהאזנתחוק-סתרהאזנות )ב(

האופציההרחבתמחייבהיתרוביו , 65ועדכוושיפורמחייב ) IIסתרהאזנת

 . 66הווהלבנתאיסורחוקלפיבעמותכמעורבהחשודדיולעורךהאזנהשל

להאזנותלמפרעהיתרבמתוהמשפטביתסמכותאתלהרחיביש ,כוכמו

לאשונותשמסיבותספציפיותשיחותקיוםבעקבותמידענחשףשבמהלכו

 . 67המשפטביתמאתשניתוהמקוריהסתרהאזנתבצולעריכתוהיתרניתו

לחוק 144סעיףלפיבנשקעברותבשלהענישהרמת-ענישה )ג(

מחסליםשללפעילותםהתאמההיאאףמחייבת ,-1977ז IIתשל ,העונשיו

הפוטנציאלישהקרבוהסיכוישקלושיודגשהמאורגו.הפשעארגוניבשליחות

 ,החוקריםעםפעולהישתף ,בכירעברייוכללבדרךשהנו ,חיסוללניסיוו

בהגשתדברשלבסופוהסתכמוהחיסולניסיונותשלהחקירותרובולכו

נמוךאלהעמותבגיוהענישהרףלחימה.אמצעיהחזקתעלאישוםכתב

כלזובענישהאיולפיכךבלבד.ספוריםמאסרבחודשיומסתכםמאוד

הימוריםמארגניעלכבדיםקנסותאימוץגםכאמורהרתעתי.אלמנט

הפשיעה.ארגונישלהכלכלימציונללפגועעשויבושתבתיומנהליאסורים

בענישהאחידותואיומדיארוכיםבארץהמשפטייםשההליכיםהעודבה

מציאותהאכיפה.באפקטיביותוהוהפשיעהקרבנותשלבתחושההופוגעת

שופטיםביושונהלענישההעמהבאותהמובילהזההעודבתיתמערכתשבה

לשופטיםמנחיםקוויםתקבעאשרחקיקהתונהגאםלהיפתרעשויהשונים

תתרוםזוחקיקההמשפט.בתיאתשיחייבובאופוהענישהלתחומיבאשר

 .זההלענישהוהוהמשפטייםההליכיםלקיצורהו

 ,אכיפה-מעצרים)(סמכויותהפליליהדיוסדרלחוק 21סעיף-מעצר )ד(

נגדוהמשפטייםההליכיםלתוםעדנאשםשלבמעצרוהדו-1996ו IIתשנ

הנוכחיתבמתכונתוהחוקשכועדכוומחייבאישוםכתבהגשתלאחר

ש IIבבשניתנהבהחלטהפשיעה.בארגונילמאבקהחדשמהחוקמתעלם

4357/ המשיביםשלמעצרםהמשךעלשפיראהשופטהורה 68קקון Iני l/מ 03

ביתהחלטתאתמצייושפיראהשופטנגדם.המשפטייםההליכיםתוםעד

22.5בבמאוחדדואשרטירקלהשופטמאתהעליווהמשפט פ IIבבש-2003.

4275 / 4247פ IIובבשקקון Iני l/מ 03 / אותםשלבעניינם 69י l/מ Iנקקון 03

לייחסיש" :כיקביעהתוךההליכיםלתוםעדמעצרםעלוהורהנאשמים

שפעלהכקטצהולעדיםלציטרהמשיביםשללמסוכנותםומיוחדרבמשקל

כוכמובנפרד.מהםואחדאחדכלשלהמסוכנותממשקליותר ,בצוותא

 . 70Il 'מאורגופשעשלותשתיתרקעעל'בפרשהשמדומלכךמיוחדמשקליש

מחקיקתולהתעלםניתושלאשפיראהשופטמדגיש ,אלולדבריםבדומה

לתתשישלהחמרהמשקלהנותו IIפשיעהבארגונילמאבקהחדשהחוקשל

מאורגו[···]פשעשלרקעעלהמבוצעתפשיעההיאכאשרלפשיעהביחס

מאורגופשעשללקיומויותררבמשקללתתגםיש ,זומחקיקהיוצאכפועל

 ] ...המעצר[משיקוליכחלקלשקולהמשפטביתשעלהשיקוליםבמסגרתוזאת

בעתהמחוקקאתהנחתהאשרהמדיניותאתביטוילידילהביאגםובכך

פ IIבבשהנאמראתגםמצייושפיראהשופט . 71Ilהחדשהחוקשלחקיקתו

4107 / : IIבוזגלו Iני l/מ 95 7 Z ומתפשטמתבססשהואככל ,המאורגוהפשע, 

וקשהנוספיםלתחומיםכסרטוהמתפשטת ,ויותריותרחמורהסכנהמהווה

מידכזאתעבירהנגדבמלחמהנוקשותלגלותחשובלכובה.להילחםיותר

73מתגלהכשהיא I1 . תשתיתשבומצבלהיותשיכולשפיראהשופטמוסיףעוד
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 APציוום: ."דקנהס IIדיבתפקדונמודוומ

המשפטייםההליכיםתוםעדנאשמיםשלמעצרםלשםתספיקלאראייתית

תשתיתאותהאולם ,מאורגןפשעטשמעורבבאירועמדורבאיןכאשרנגדם

רקעעלבאירועמעורביםהיואשרנאשמיםשלמעצרםתצדיקראייתית

שלהמשקלגוברייהמאורגןהפשעבומעורבאשרבאירוע .המאורגןהפשע

הצידוקגוברגםאלוובנסיבותהראיותבחומרליקוייםפניעלהמסוכנות

 . 74 "שבמעצרם

האכיפהרשויותבפעולתשיפור . 2

ארציותיחידותובחלקןיחידותכמהשבההמציאות-פעילותריכוזגא)

השוניםהאגפיםשלנפרדתובאחריותבמקבילפועלות-ישראלמשטרתשל

הקשורותבעברותלטיפולהארציתהיחידהלדוגמהכךשינוי.מחייבת-

הארציתהיחידה ,מ)"(אגהמבצעיםאגףבאחריותפועלתר)"(אתגלרכבים

והיחידותהחקירותאגףבאחריותפועלתבינלאומיתבפשיעהלטיפול

פועלותר)"(ימהפשיעהובארגוניהחמורהבפשיעהלטיפולהמרכזיות

הנוהפעילותשלמקסימלילריכוזאפשריפתרוןהמודיעין.אגףבאחריות

בפשיעה.למלחמהאחדלאגףהמשטרתיותוהחקירותהמודיעיןאגפיאיחוד

 75NCISה-מודלאתבארץלאמץמומלץ-תאוםמטההקמתגב)

מודיעיןלשירותימרכזלהקיםישולפיו ,אירופהבמערבבעיקרהפועל

הפועליםהמודיעיניהאיסוףגורמיכלאתויפעילירכזאשרלאומיפלילי

פעולהשיתוףתחייבאסטרטגיאיוםמהווההמאורגןשהפשעההכרהבארץ.

מורכבלהיותהמרכזעל .מסווגמידעחילופישיאפשרוחוקיותוהתאמות

הרשות ,מ"מעמכס,הכנסה,מס ,כ"שב ,משטרההבאים:הגורמיםמנציגי

להצלחתחיוניהמערכותשילובעסקיים.להגבליםוהרשותערךלניירות

התביעהמערךכללשלמשמעותיחיזוקומחייבולמימושההתכנית

אכיפה .שופטיםשלמשמעותיתלתוספתבמקבילוהפרקליטותהמשטרתית

בבתיהןנוספיםכליאהלמקומותמשמעותיתדרישהתיצוראינטנסיבית

 .הסוהרבבתיוהןהמעצר

בפשעלמאבקהסוכנותהקמתעלבאנגליההוחלט 2004בפברואר

 NCS (Nationalוה- NCISה-שללצדןיחדיויפעלושבה SOCA)76 (המאורגן

Crime Squad (, הביטחונייםהשירותיםגופיגם) GCHQ, MI5, MI6 ( ובכללן

ישראלגםתיאלץיחריףהמאורגןהפשעשאיוםככל .והמכסהמשטרה

דומה.מודללאמץ

המידעאיסוףגורמיעםהפעולהשיתוףהעמקת-טכנולוגישזרוגגג)

האופטיקהבתחוםטכנולוגייםבאמצעיםשימושלאפשרעשויהביטחוניים

יכולתאתמשמעותיתלשפרובכךולהאזנהלמעקב ,לתצפיותוהאודיו

המודיעיןבתחוםוהן ) Comint (התקשורתיהמודיעיןבתחוםהןהאיסוף

 . Elint) 77 (האלקטרוני

ראו,עזיםלהגנתלתוכניתההקמהצוותהמלצותבנושאלהרחבה 61

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Subjects/EDIM.htm] (Iast visited on [ 
) 15.12.04 . 

במשמורת,המוחזקיםעזיםשלוהמעצרהכליאהתנאישיפורעלהצוותהמליץכןכמו 62

מזינהלעזיהניתניםכספיםעלעיקולמפניהגנהמתןממלכתיים,במתקניםעזיםאבטחת

מסירתחשיבותלנושאהציטריתהמוזעותולחיזוזלשיפורכליםושכלוללעזותםבקשר

המיזע.

מרכז-הכבסתמשווהייסקירה-עזיםעלבהגנההעוסקיםהסזריםייקאול-גרנותאי 63

:http ? . 8-5(תשסייז)ומיזעמחקר //www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp [ 
) 16.12.04 doc=m00762&type=doc] (Iast visited on . 

-1.6.2004מבבשיםהסחרבנושאהפרלמנטריתהחקירהועזתמישיבת 17מספרפרוטוקולראו 64

 ] http://www.knesset.gov.il /עזים.להגנתהמתגבשתהתכניתעללוועזהבזיווחשזנה
) 22.12.04 protocols/data/html/sachar/2004-06-0 l.html] (Iast visited on . 

 )ג( 16וצגאמשפטהחזשייבעיזןסתרהאזנותלכותלי:ייאוזניים'אשזגיזהבענייןראו 65

 . 585(תשסייג)

סתר.האזנתלחוק ) 2 ()א(א 9סיהרחבת 66

סתר.האזנתלחוק )ג( 7סיהרחבת 67

4357בייש 68 קקון).פרשת(להלן, 3756 ) 1 ( 2004מחוזיתקזיןפורסם)(טרםקקון Iב ' I!מ 03/

בחיפה.המחוזיהמשפטבבית-11.2.2004בניתנהההחלטה

עליוןתקזיןפורסם),(טרם ' I!מ Iבקקון 4247/03בשייפקקון, Iב ' I!מ 4275/03בשייפ 69

2003 ) 2 ( 1808 . 

טירקל.השופטשלזינולפסק 4בפסקהשם, 70

שפירא.השופטשלזינולפסק 8בפסקה , 68הערהלעילקקון,פרשת 71

 . 1685 ) 2 ( 1995עליוןתקזיןפורסם),(לאגוזגלו Iב ' I!מ 4107/95בשייפ 72

שם.שם, 73

שפירא.השופטשלזינולפסק 8בפסקה , 68הערהלעילקקון,פרשת 74

75 National Criminal Intelligence Service . ה-עללהרחבהNCIS :ראו

) 20.12.04 http://w\vw.ncis.co.uk/ncis.asp] (Iast visited on [. 
76 Serious Organise Crime Agency . היחיזההקמתעלבהוזעתוצייןהאנגליהפניםשר

במאמץקזימהמשמעותיצעזמהווההמאורגןבפשעלטיפולריכוזיתסוכנותהקמתכי

 ] /http://www.homeoffice.gov.ukראו,תושביה.ולכלללבריטניההנזקיםאתלהפחית
) 20.12.04 n _story.asp?item _id=814] (Iast visited on . 

בחקירותהאכיפהרשויותעבורמיזעאוספים ) MI5 (החשאייםהשירותיםבאנגליהלזוגמה 77

 S. Schneider "Altemative APproachesך o Combatingראו,המאורגן.הפשעבתחום
) 2 ( 1 " Organized Crime: A Conceptual Framework And Empirical Analysis 

158- 159 , 1)CC2001144 להרחבהעלאוזותהMI5-,ראוhttp://www.five.org.uk/ [ 
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 PhOlOSם:ילוצ

מחייבמאורגןפשעבארגוניטיפול-ו IIהימוגוזלמבנההתאמת )ז(

אופטימליהרכבעללהתבטטחייבתבטיטיתמחוזיתמרכזיתשיחידההכרה

וחקירתית,מודיעיניתבאוריינטציההפועליםוקציניםשוטרים-350כשל

בהיקףלעמודומתקשותהללומהמטפריםמאודרחוקותהיחידותרוב

מודרנייםבאמצעיםוציודוהמחוזיותהיחידותהגדלתהמשימות,שלהעצום

יצרהנוכחיהמחטורהפשיעה,בארגוניומלאיטודיטיפוללאפשרעשויה

הטיפולנטלשבהם "מדרגיםייהמכונהעבודהחלוקתמהמחוזותבחלק

נראההטריטוריאליות,היחידותוביוהמרחביםביו ,הימ"ריםביומחולק

באידאולוגיה,ולאבכורחמקורהאשרעבודהבחלוקתשמדובר

השיטהשלמלאאימוץ- IIהמנופציםהחלונות IIמוזלאימוץ )ה(

-חברתיתבלתיולהתנהגותלאלימותטובלנותאפט- 78לעילשתוארה

והעמקתחיכוךולמקומותבעייתייםלשטחיםרביםשוטריםהזרמתמחייב

הגדלתבעיקריחייבהדבררגליים,טיוריםעלבעיקרההמתבטטתעבודה

שכונות ,והתביעותהחקירותמערךוהגדלתמ)"(יטהמיוחדותהטיוריחידות

 ,ט)"(טמטגורבמעגלטלוויזיהבאמצעותיטופלובמיוחדבעייתייםואתרים

במזרחבארץנעשהואףאירופהובמערבבארצות-הרביתמאודהמקובלדרב

ט"טמשהפעלתמובוהפשיעה,בריטוןטובותתוצאותומניבירושלים

ובטיפולבטיכולגםחשובהתרומהט"לטמ ,וקרובזמיןתגובהכוחמחייבת

העירבמרכזט"טממצלמות 19לראשונההוצבו 1998בשנתטרור,בערבות

מטפרוגדלובהמשך ,וקשהאלימהמפשיעהשטבלהבאנגליהטטר'מנצ

ט"הטממערכתהופעלהשבהוהראשונותהשנתייםבמהלךמצלמות,-54ל

ביולי , 79מעצרים-600כשללביצועישירהתרומהלהמיוחטתטטר'במנצ

נוטפותמצלמות 40עםנוטפיםלאזוריםהטמ"טמערכתהורחבה 2002

עטקיםועםהעירייהעם ,עמופעולהובשיתוף ,הפניםמשרדבמימון

 80מקומיים

אימוץ 2003-2002בשניםנעשהישראלמשטרתשלתל-אביבבמחוז

חדהירידהנרשמההללובשנים ,"המנופציםהחלונותיימודלשלחלקי

הונזקףההישגעיקרפלילי,רקעעללרצחוניטיונותהרצחאירועיבאחוז

בעייתייםובאזוריםיפובאזורפשיעהארגוןחברימטפרשלמעצרםבזכות

הורשעושבגינםקשיםאלימותאירועיטדרתפענוחבזכותוהובמחוזאחרים

מחלקא"תר"בימהוקםהללוהשניםבמהלך , 2003שנתבמהלךהחשודים

ופעלמודיעיניתמצבתמונתוריכזשקיבלי)"(תממיוחדיםלתפקידים

בטמטאותפשיעהוארגוניכנופיותחבריבקרבאלימותגילויבכלבנחישות

ומעמיקיטודילטיפולזכומתלונןוכל ,נפגעיםללאגםירי,אירועכליפו,

פיעלנבחולאתלונהאואירועבכלהטיפול ,החקירהאמצעיכלבעזרת

האלימות,להחרפתבוהגלוםהפוטנציאלמבחןפיעלאלאהתוצאהמבחן

שלעצוםוהיקףבמשאביםמחטור ,אדםכוחמצוקתאך ,הצליחהמודל

וכמובו "המנופציםהחלונותיימודלשלאימוצוהמשךעלמאייםמשימות

יישומו,אתלהרחיבהשאיפהעל

וביטוחהמטרשויותעםמשותףמשימהכוחהקמת-משימהכוח )ו(

בלקוחותקשותלפגועעשויוהזנותההימוריםבתחוםלטיפוללאומי

הטקטיקהאתבשטחליישםהנוהמשימהכוחותשלתפקידם ,ובמהמרים

מממן ,המנחהקבועגוףשהנוהתאוםמטהידיעלשמוגדרתהביצועית

שלהצרכיםלפימשתנהבאופושייבחרוהמבצעייםהכוחותאתומדריך

הבטיטיהמידעאיטוףמרמתאופרטיביתבצורהויעמועצמהמשימהאותה

אטוריםבמשחקיםמשתתףכלותיעודרישום ,האישוםכתבלהגשתועד

עלהקנטותאתדרטטיתבצורהשתגדילחקיקהלצדבושתבבתימבקראו

ממקורותבאחדלפגועעשויים ,ובשתובתיאטוריםהימוריםומנהלימארגני

פליליתערבהקביעתגםמחייבהדרבהמאורגן,הפשעשלהובלטיםההכנטה

משימהכוח , 81פשעמטוגכעברה "הימוריםמשחקיומנהלהמחזיקיישל
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הפכהטמיםשללגליזציהבושת.בתיולטגורבנשיםבטחרגםלפגועעשוי

ואילו ,טינטטייםוטמיםאמפטמיניםבהפקתעולמיתלמעצמההולנזאת

חוקיים.לאהימוריםשלוענקשחורשוקשםפיתחההימוריםשללגליזציה

השולטיםמאורגןפשעארגוניבהולנזפועליםהחוקיתהזנותשללצזה

שישהיחיזהיתרוןזנות.לצורכיאזםבבניטחרשלהמוזרניתבעבזות

הזונותאתמחלץלאהזבראך ,הבריאותיהפיקוחהנוהחוקיתבזנות

כוח . 82מוזרניעבזותלטחרקרבןוהיותןהעטקתןמתנאיאוהעגוםמגורלן

חוקיותבלתישוהותשרובןזונותעשרותבקביעותלגרששיצליחמשימה

בטוחריםקשותלפגועהפשיעהארגונינגזחקירתןמיצוילצזעשויח)"(שב

בשנהבארץהענישהרמת .מגורשתלכלזולראלף S.7כ-בממוצעהמפטיזים

בנשים.טחרשלהתופעהאתלצמצםועשויהמאוזגבוהההאחרונה

הפשעארגוניביןבארץהאלימותהמלחמות-מאבטחיםנטרול )ז(

מפשע.חפיםאזרחיםשמונהשללרציחתם 2003בשנתגרמוהמאורגן

ככלנובעתשנפגעוהאזרחיםבמטפרהעצומהלעלייההבולטתהטיבה

במאבטחיםעצמםמקיפיםהפשיעהבארגונישהחבריםמהעובזההנראה

המאובטחתכשהזמותליווירכביעםמאובטחתבשיירהונוטעיםחמושים

אלומאבטחיםלפרקלאפשרמחייבתזותופעהירי.ממוגןברכבנוטעת

לחוק )ג( 10טעיףשינויובעיקרבחקיקההנושאהטזרתבאמצעותמנשקם

שמירה.לשירותיירייהלכלירישיונותבמתןהזן-1949ט"תשהיריה,כלי

פרצהשלקיומהומאפשריםמזיכללייםהנםרישיוןלמתןהקריטריונים

שכןעברהכלמבצעיםהמאבטחיםאיןהקייםהחוקיהמצבלפימביכה.

הגנהלשםהנשקרישיוןאתקיבלוולכאורהפליליעמללאככולםרובם

המטרהאתתואמתאינהמוכריםעברייניםשלראששומריהיותםעצמית.

מעורפלהנוהרישיוןתנאישלהחוקיההיבטאךהנשק,אתקיבלולשמה

בארגוניהחבריםשלוהמלחמותהעימותיםמיזי.שינוימחייבכןועל

נעצר 2003בזצממ .קשיםלמצביםהללוהמאבטחיםאתגורריםהפשיעה

ביןהתאמהנמצאהבליטטיתשבבזיקהמאבטחא"תר"ימחוקרייזיעל

הזמותעםפיזילעימותשנקלעאחרבחשוזופגעשנורהכזורלביןאקזחו
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