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העבודה מוקדשת לזכרו של מפקדי וחברי תנ"ץ ליאור 

בוקר ולזכרם של הנספים ממשטרת ישראל,שירות בתי 

הסוהר וכיבוי האש,שנפלו על משמרתם במהלך כתיבת 

 .יהי זכרם ברוך2202בדצמבר  2העבודה,באסון הכרמל,

   

   

   כל חברה מקבלת את הפושע שהיא ראויה לו,כל חברה מקבלת את הפושע שהיא ראויה לו,כל חברה מקבלת את הפושע שהיא ראויה לו,

   ומה שנכון לא פחות הוא,ומה שנכון לא פחות הוא,ומה שנכון לא פחות הוא,

   שכל חברה מקבלת את סוג האכיפה אותו היא תובעת.שכל חברה מקבלת את סוג האכיפה אותו היא תובעת.שכל חברה מקבלת את סוג האכיפה אותו היא תובעת.
   רוברט קנדירוברט קנדירוברט קנדי                                                                                                                                 
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 אורגן והשלכותיו על הביטחון הלאומי בישראלהפשע המ

 

 תקציר

 

על לימוד למטרות להניח תשתית  'וביטחון לאומי פשע מאורגן' מטרת העבודה

ו פשע על ביטחונן הלאומי של מדינות. מטרתו לברר מה ווהשפעת הפשע המאורגן

. לצורך וואת השלכותי והשונים, לבחון את מאפייני ו; לעסוק במרכיבימאורגן

הלקוחים מתחומי עיסוק אקדמי שונים  ,עשה שימוש בכלים מגווניםיחינה הזו הב

ממשפטים, מסוציולוגיה ומפסיכולוגיה ועד לתורת הכאוס, לתורת המערכות  –

במגוון דיסציפלינות,  פשע המאורגןניתן לעסוק ב המורכבות ולתורת הרשתות.

 משפט.ומדעי החברה  יה,שחלקן יבואו לידי ביטוי בעבודה: קרימינולוגיה, סוציולוג

 

פעילותו . שהתפתח והתעצם מאד בעשור האחרון בישראל קיים פשע מאורגן,

ומתוך כך יש לו השלכות על הביטחון  מסוכנת ופוגעת בתחומי החיים העיקריים,

 הלאומי.

הפשע הישראליים על מגוון  שליטה הולכת וגוברת של ארגוניל תורגמהזו  התעצמות

וניהול של הימורים לא חוקיים )בתי  ובהם מיסוד ,פלילית רחב של תחומי פעילות

 סחר', שווקים שחורים'וניהול  הלבנת הון קזינו, הימורים על משחקי ספורט(,

 מאופיינת  סחר באמצעי לחימה. פעילותם של ארגוני הפשיעהו בסמים , סחר בנשים

תוך שימוש  ,קומי בעיקר( ומוסדות כלכלייםבניסיונות חדירה לרשויות שלטון )מ

השחתת בעלי תפקידים שהם בסחיטת דמי חסות וב איומים,ב נרחב באלימות קשה,

 פיקוח.על מזהים ככאלה שמשפיעים על קבלת החלטות ו

 

מתבטאת  ,המבדילה אותו מסוגי פשיעה אחרים ,ייחודיות פעילות הפשע המאורגן

ובפעילות  בעלי תפקידיםוקת עבודה בין חלב במבנה היררכי, ברמת ארגון גבוהה,

תוך אכיפה נוקשה של קודי התנהגות המצופים מחבר בארגון  מתוכננת ומתמשכת,

תוך שימוש  מטרת העל של הפשע המאורגן היא השגת רווחים כספיים, פשע.

 השגת שליטה בלעדית על תחומי ושטחי העיסוק.בשחיתות וב באלימות קשה,

 

תחומי  גוון נרחב שלשל ארגוני הפשיעה הישראליים על מהרבה בגלל השפעתם 

על מציבים  מידת האיום האסטרטגי שארגונים אלה העבודה את בוחנתחיים, 

הבאת דוגמאות תוך  ,השלכותיו על הביטחון הלאומיאת ו ,שלטון החוק בישראל

השתלטו על מרקם החיים   שארגוני הפשיעה ,קולומביהו רוסיה, כמו מדינותמ
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בניהול ים יכו בפועל לגורמים הדומיננטוהפלעצמם עצמה אדירה  יצרושלהן, הכולל 

 .חיי הפרט והקולקטיב

  

 :הפשע המאורגן פוגע משמעותית בתחומי החיים הבאים 

 הקופה הלאומיתשוד ו באמצעות השתלטות על עסקים והלבנת הון, :כלכלה 

 תוך שהוא מבריח את  קשרים עם ארגוני טרור, באמצעות קשירת :ביטחון

 .פוגע בריבונותוהגבולות ,

 ארגון הימורים ת החברה באמצעות הספקת סמים,תשחעל ידי ה :חברה, 

 שימוש באלימות וסחיטת דמי חסות.

 תוך שימוש  ,ברמה המקומית והארצית לגופי שלטוןחדירה ו השחתת השלטון

 הפחדה.בשוחד( ובעיקר ב) שלטונית בשחיתות

 ת מייצר מערכו בכך שהוא גר על השלטון,יתקורא  מאורגןהפשע ה :משילות

. כך נוצרת מעין כלכליות ואחרות הפועלות במקביל לגופי השלטון החוקיים

טחון האישי של הציבור יהתנהלות זו פוגעת בב אלטרנטיבה לשלטון הנבחר.

יכולת  תפגענציבות השלטון וי תערערתמ ,בכך .ובאמון הציבור בשלטון

 מהותי.באופן משילותו 

 

איכות ברכושו וב טחונו,יבב)פרט במהותית תופעה רחבה ומסוכנת שפוגעת זוהי 

 .(ואמון הציבור בבו משילותב) ןובשלטו חוסנה()השחתתה וערעור  בחברה חייו(,

 .השלכות ישירות ועקיפות על הביטחון הלאומיפגיעה בתחומים אלו ל

וחל שינוי ברמה הלאומית בכל הנוגע  ,רק בשנים האחרונות הובנה חומרת הבעיה

 את המשאבים הראויים.לשם כך הקצות ולעם האיום לרצון להתמודד 
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 על הביטחון הלאומי בישראל השלכותיוו ע המאורגןהפש
 

 הסנדק הגליליפרולוג:  .1

 

כדאי  עשרות השנים האחרונות,תוצר של הוא  ישראלמי שסבור שהפשע המאורגן ב

עקיל אגא אל , אל סיפור "הסנדק הגלילי" שיחזור מאה וחמישים שנה לאחור,

שהגיע  ארה,וחוהשבט הבדואי בני נמנה על ו ,מצרי במוצאו. הוא היה חאסי

הוא החל את  עם כוחותיו של אברהים פחה, בראשית המאה התשע עשרה. ישראלל

בזכות . אולם, שהטיל חיתתו על התושבים המקומיים דרכו כשודד דרכים פשוט,

ובעזרתו פרש  ,הצליח עד מהרה לגייס סביבו צבא מקצועי ויעיל ,נועזותו ופקחותו

 . של צפון ארץ ישראל דק""סנוהפך ל את חסותו על שטחים נרחבים

וא עמד בראש . האופן פעילותו של עקיל אגא מזכיר התנהלות של ארגון פשיעה

להשיג את  נתמל הוא לא היסס לנקוט באלימות עו יתה לו טריטוריה,יה ארגון,

 מטרותיו ולהגדיל את הונו ורכושו.

הגיעו שירותי אבטחה" למשלחות ש"שמכר  ,קריים נבעו מכךירווחיו האישיים הע

היה שוד הדרכים  ,באותה עת. מעבר לים לתור ולחקור את חבל הארץ הישראלי

אוזלת היד של השלטון לייצר בטחון באזור . שבטים שחיו באזוראמצעי פרנסה ל

שלתוכו נכנס עקיל אגא וסיפק תמורת תשלום הולם שירותי ליווי  ,יצרה וואקום

  .למשלחות שהגיעו מהמערב

מה שהעצים את בארץ,  יהעותומאנ וא תיגר על השלטוןעקיל אגא לא חשש מלקר

לא אהב את העוצמה . מחד גיסא היה אמביוולנטי. יחס השלטון אליו מעמדו

טחון יבמהשקט והמליהנות  אידך גיסא העוצמה הזו גרמה לשלטוןמ. אולם, שרכש

לא אחת עימו, להיעזר  עליות ומורדות ביחסיםלמרות ו, עקיל אגא יצרש

 ,שמירת הסדרלפיתרון סכסוכים מקומיים ול ב"שירותיו"

התושבים  :התנהלותו של במונחים של היום דמתה לפעילות המאפייה האיטלקית

דמות חיובית וחזקה שמסייעת להם בניהול וראו בו  המקומיים קיבלו את מרותו

בפקחות רבה השכיל אגא לטפח קשרים . על האינטרסים שלהםומגינה  חיי היום

אלא גם עם הנוצרים שהגיעו מארצות  השלטון המקומי, לא רק עם ,הדוקים

 ,הפוליטית והיתרונות של הקשרים הבין לאומיים הוא הבין את החשיבות. המערב

תכונותיו הוא הצליח לעשות זאת בעזרת  שמעצימים את מעמדו ואת דמותו.

המבקרים תיארו אותו . ואישיותו שהרשימו את ראשי המשלחות שהגיעו לאזור

בעלת יכולות מנהיגות גבוהות וכריזמה ששבתה את לב  יצה ומרשימה,כדמות אמ

 (.2111)קציר  אורחיו
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 1848 -שהגיע לארץ ב,    William Francis)קצין הצי האמריקאי,ויליאם פרנסיס )

בראש משלחת והכיר את אגא במהלך שהותו, הביע את התפעלותו בדו"ח שחיבר 

שאינו מכחש, ומילתו היא בתום המסע ותיאר את אגא "כאיש של כבוד,

, (Henri Beyker Tristram) ,הנרי בייקר טריסטרם ,חוקר הארץ הנודעמילה".

ודיווח על "האיש המיוחד שמבטיח את הסדר במחוז מזה  ,התלהב אף הוא

 (:2111)קציר  כשלושים שנה".שיאם של היחסים הבין לאומיים היה בשני מקרים

ך שזכה לביקור אישי של הנסיך הבריטי המקרה הראשון שמעיד על מעמדו היה בכ

  .אדוארד השביעי שלימים הפך למלך ,אדוארד

חסותו על הנוצרים בעקבות מהומות הדמים  סהמקרה האחר היה בעת שאגא פר

פעילות זו זכתה להכרה בדמות . והחשש לחייהם ,בלבנון בין הדרוזים למרונים

 .1811-קיבל מאת נפוליאון השלישי בעיטור הלגיון ש

במענה לאחד  .ליאניאגא היה תוצר מובהק של סביבת הגידול שלו ושל אופיו הקרימ

"האם השיב  ,ששאל אותו מדוע אינו מתיישב וחדל מן הביזה ,מאורחיו המכובדים

 ",?ואתחיל לעבוד את האדמה כאחד הפלאחים ברצונך שאעטה על עצמי כלימה,

כרה וכבוד הף שזכה לאעל ש ,ליות של אגאאאת המנטמאפיינת דומה כי תשובה 

הרי שמהותו כשודד  ,ועל אף שפעילותו "הולבנה" עם השנים ,מקומי ובין לאומי

   דרכים לא השתנתה.

מארצות  ,קייםהציבור בכל מקום שבו הוא את  הריתקתופעת הפשע המאורגן 

 פעלו בשורותיו הדמויות הצבעוניות ש. זאת בגלל מדינות רבות אחרות ועדהברית 

ששימשו מאגר בלתי  ,הפעילויות החשאיות והנועזותו, Al Capone1)) הקפונ אלכ

 מאמרים בכל סוגי המדיה.לכתבות ול ספרים,ל נדלה של חומרים לסרטים,

הביאה לפגיעה חמורה באנשים חפים מפשע פשע המאורגן הת במציאות, תופע

ולהשחתת מוסדות שלטון, ציבור ורשויות אכיפה, עד כדי סיכון המרקם החברתי 

ארצות בהן מתקיים הפשע המאורגן. סוג זה של פשיעה מיוחד באלימותו הקשה ב

ובניסיונותיו הבלתי נלאים להגדיל את רווחיו, תוך שאינו בוחל בשום מעשה או 

פעולה בלתי חוקית על מנת להגביר את כוחו ושליטתו בעסקים לגיטימיים ובלתי 

 .לגיטימיים

 :מבוא .2

 

                                                 
מראשי המאפיה בארצות  :(1947בינואר  25 - 1899בינואר  17) (Al Capone) אל קפונה   1

. עיסוקו המוצהר היה סוחר רהיטים 21-הברית בשנות העשרים והשלושים של המאה ה
-יתח קריירת פשע בשיקגו. בשנות העשרים הפך ליעד מרכזי של הפאולם למעשה,  משומשים

FBI ונידון לאחת עשרה שנות מאסר , הואשם והורשע בהעלמות מס הכנסהנעצר 1931. בשנת 
 .(2111)ויקיפדיה, 
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תופעות החמורות והמסוכנות ביותר תופעת הפשע המאורגן הינה אחת מה

התעצמות התופעה בשנים האחרונות . שהתפתחו לאורך השנים במדינת ישראל

סיכנו את השלטון והחברה בישראל, ועקב כך, גם את ופגיעתה בתחומי חברה רבים 

תיאר את הפשע המאורגן וסכנותיו,  פרופסור מנחם אמיר הביטחון הלאומי שלה.

 :כך

ן )כמו ארגוני טרור( עלולים לערער את מבנה השלטון, את הסדר ארגוני פשע מאורג"

החברתי ואת התהליכים הדמוקרטים. נראה כי למצב המדאיג הזה אנו מתקרבים 

כבר ניתן לאתר מספר ארגוני פשיעה ישראליים העומדים בכל  ,בתהליך איטי, שכן

 ."הקריטריונים וההגדרות של הפשע המאורגן

 (18, ע' 2115, שדא; 327, ע' 2111אמיר, )

 

על לימוד למטרות להניח תשתית וביטחון לאומי"  פשע מאורגן" מטרת העבודה

בכלל ועל מדינת ישראל  על ביטחונן הלאומי של מדינות ווהשפעת הפשע המאורגן

השונים, לבחון  ו; לעסוק במרכיביו פשע מאורגןלברר מה ה היא גם. מטרתבפרט

 ,עשה שימוש בכלים מגווניםיהבחינה הזו . לצורך וואת השלכותי ואת מאפייני

ממשפטים, מסוציולוגיה ומפסיכולוגיה  –הלקוחים מתחומי עיסוק אקדמי שונים 

ניתן לעסוק ועד לתורת הכאוס, לתורת המערכות המורכבות ולתורת הרשתות.

במגוון דיסציפלינות, שחלקן יבואו לידי ביטוי בעבודה:   פשע המאורגןב

 וגיה, מדעי החברה, משפט וכדומה. קרימינולוגיה, סוציול

 

הנחות העבודה הן שבישראל קיים פשע מאורגן,שהתפתח והתעצם מאד בעשור 

האחרון ,שפעילותו מסוכנת ופוגעת בתחומי החיים העיקריים,ומתוך כך יש לו 

 השלכות על הביטחון הלאומי.
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 בההמשגה ודיון  .3

 

 בעיית ההגדרה .א

 

וך כך קיימות מספר קבוצות בחברה שיש הפשע המאורגן היא תופעה חברתית ומת

בין קבוצות אלו ניתן . להן נגישות לנושא ולכל קבוצה עמדה ונקודת התייחסות

הקבוצות  ,אולםוכדומה.  אנשי תקשורת, פוליטיקאים למצוא חוקרים מהאקדמיה,

כגון אנשי  ,גורמי אכיפת החוק :המשמעותיות הן הקבוצות הפרופסיונאליות

עורכי  – וממולם ,אנשי התביעות והפרקליטות ך המודיעין,משטרה ובראשם מער

 , מאחר והגדרתמאורגן חשובה ומהותיתהפשע ההדין של הסנגוריה.הגדרת 

 מסוימת האם צורת פשיעה ,המאפיינים והמרכיבים מאפשרים לקבוע תכונות,ה

 מחויבות הגופים השונים לבחון אותה, ,מתוך כך ".פשע מאורגן"היא אומנם 

יתה רלוונטית אף יותר יבישראל ההגדרה ה ה ולהקצות לה משאבים.להילחם ב

ממדינות אחרות מאחר והיה קיים ויכוח לאורך שנים בחברה ובציבוריות 

 ועל פי אילו אמות מידה הוא נקבע.בישראל, האם קיים פשע מאורגן  ,הישראלית

 גישות בויכוח בין האקדמיה והפרופסיה ניתן להבחין בשלוש(, 1994על פי אמיר )

 :עיקריות סביב נושא ההגדרה

 

"פשע מאורגן מזוהה עם יופימיסטית: הראשונה והידועה ביותר היא הגישה האנלוגית "

ועם מה שקורה במקומות אחרים  מה שקורה בארצות הברית ועם המאפיה האיטלקית,

 (yakuzaאו היקוזה ) ( הסיני,Triads( או הטריאדס )Tongasכמו ביחס לטונגס ) בעולם,

 (191ע'  1994)אמיר,                                                                                               ."היפנית

 

חלק מהפוליטיקאים וכמה אנשי  ,שבה דגלו בעיקר אנשי משטרה ,גישה זו

ן זיהוי ברור בי ,כלומר מצביעה על המרכיבים האתניים בפשע המאורגן, ,אקדמיה

 מוצא אתני לארגונים פליליים בפשע המאורגן.

 

מתארת  שמשתמשים בה בעיקר פקידי מערכת אכיפת החוק והמשפט, הגישה השנייה,

כגון גודל  ארגונים פליליים שתכונותיהם ומעשיהם דורשים תשומת לב השלטון,

 . מסוימיםאך גם המשכיות ומעורבות בעסקים פליליים  ההון שנצבר, הארגון,

 (191ע'  1994 )אמיר,
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ובמידה  ,ומדגישה את היקף הארגון והיקף הפעילות הכלכליתגישה זו מגדירה 

פשע "הרי שניתן להגדירו כ ,שאופן פשיעה מסוים מכיל את הפרמטרים הללו

 ."מאורגן

 

מגדירה  ,מתבססת על המושג התיאורטי של "הטיפוס האידיאלי"הגישה השלישית 

 ,ויש לבדוק – מאפייני הארגון ופעולותיו – רגןמראש תכונות הכרחיות של פשע מאו

באיזו מידה קבוצה או ארגון כוללים תכונות אלה והיכן ניתן להציבם על רצף דרגות 

 (191ע'  1994)אמיר,                                                                                                הארגון.

 

ובמידה שאופן פשיעה מסוים  טיפוס עם מאפיינים ברורים,-אב גישה זו מגדירה

 ."פשע מאורגן"הרי שניתן להגדירו כ ,מכיל את הפרמטרים הללו

 

ניתן לראות כי הגישות השונות מתחלקות לשני היבטים  ,(1994) על פי אמיר

והשני שמדגיש  הפן הארגונימדגיש את רוקרטי הוהוא המודל הביהאחד : עיקריים

רואה בפשע  הפן הארגוני פשע מאורגן.של שמתלווה לפעילות  הכלכליהפן את 

השולטות באזורים רחבים על  ,של קבוצה או מספר קבוצות מונוליתימאורגן ארגון 

 הוא מערכת של יחסי כוח,עבורם הארגון  ,קבוצות פשיעה אחרות ובעסקיהן

 אסורים.חלקם לגיטימיים וחלקם  ,המספקת שירותים ומצרכים לצבורים שונים

מדגיש את מה שהארגון עושה בזירה הכלכלית והפוליטית,הארגון  הפן הכלכלי

מוגדר כארגון עסקי כלכלי המספק שירותים כלכליים לשווקים חוקיים ובלתי 

חוקיים,והוא בנוי על רשת של קבוצות חברתיות או ארגונים חברתיים המהווים 

 (192-191,עמ' 1994)אמיר,                                                       את הבסיס לארגון הכלכלי

 הפשע המאורגןפירוט הגישות להבנת  .ב

 

עוסקת במאפיינים הבולטים של  להבנת הפשע המאורגןהגישה הארגונית 

ובוחנת כיצד הם מתקיימים גם בארגון  ,ובכללם הארגונים הלגיטימיים ,ארגונים

המטרה  ,גיטימיים כך גם בארגוני הפשיעהכי כמו בארגונים ל ,יש לציין הפלילי.

 העליונה של הארגון הוא קידום והרחבת עסקיו לשם צבירת רווחים והון.

 גודל ההון שצבר, המאפיינים הבולטים של הגישה הארגונית הם: גודל הארגון,

אפיון ייחודי של פשיעה  משאבי הארגון, חלוקת עבודה, מנהיגות והיררכיה,

יחסי הכוח והשליטה. האפיונים המדגישים את  ות הארגון,מבנה ולכיד מקצועית,

ציות  אלימות וסחיטה על מנת לאכוף משמעת, ,הם השימוש בכוח הארגון הפלילי

שימוש  ,וכןתה שימור הארגון ומניעת פגיעה בו, מוחלט ולכידות פנימית,שתכלי

 באמצעים אלו לצורך פיקוח על השלטון והשחתתו.
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 נתובוח ארגון,עיסוקיו של הב תמתמקד ע המאורגןהגישה הכלכלית להבנת הפש

גישה זו רואה בפשע  בזירה הכלכלית עסקית. ותוהאסור ותאת פעולותיו הלגיטימי

המספק שירותים ומצרכים לשווקים חוקיים ולא  ,המאורגן ארגון עסקי כלכלי

כלכליים שאותם מנפק הארגון הפלילי נצרכים -השירותים החברתיים חוקיים.

הארגון הפלילי שואף להשיג מונופול על ניפוק  ובחלקם בכפייה. ,צוןבחלקם מר

דרך  יכולת לשלוט ולכוון את התנהלות השווקים על פי רצונו. ,וכן ,השירותים

הוא זוכה  ,מתוך כך .איומיםבא השימוש בסחיטה והפעולה המרכזית של הארגון הי

 ,מבחינה זו שונים.פעולה" של בעלי עסקים קטנים וגדולים בשווקים ההל"שיתוף 

לא רק לשמור על הארגון וחבריו אלא כמכשיר  ,תפקיד האלימות וההשחתה נועד

מבנהו ואופיו של הארגון  המשכיותו, צמיחתו, ,לקידום העסקים .על פי גישה זו

כך  ,ככל שעסקי הארגון פורחיםעל ידי העסקים הפליליים בהם הוא עוסק. נקבעים 

ארגון מקבעת גם את הכלכלית של הוההצלחה  ותר,סיכוייו לשגשג ולגדול רבים י

 מעמד חברי הארגון ומנהיגיו בקרב ארגונים אחרים.

מדגישה את  ,אליה פנו המחוקקים ,להבנת הפשע המאורגן ליתאהגישה הפונקציונ

שיצאו  ,בעקבות התנגדות ארגוני זכויות האזרח "פשע מאורגן"בהגדרת שהקושי 

רק על סמך  ,כחבר בארגון פשע מאורגן ל אדםץ מול הגישה שקובעת הפללה שחוצ

ונקבע כי  ,התנגדות הזו שינתה את ההתייחסות.ההשתייכות אליוהארגון והמבנה 

עצם החברות בארגון . פעולותיו , עלכלומר ההפללה תתבסס על מה עושה הארגון,

 התנהגות.שנוצרה הבחנה בין סטטוס ל ,. מכאןבלבד אינה יכולה להרשיע אנשים

המתאר את העוסק בפשיעה כגורם  ,"קריירה פלילית"הוטבע המושג  ,זאתיחד עם 

 ,שפנו לקריירה פלילית ,נשים אלו. אעברייני שבחר בפשע כמקצוע וכאורח חיים

 הנחשדים כמשתפי פעולה או המתארגנים לביצוע פעולות המוגדרות פליליות,

על פי גישה  .יתנחשבים כעברייני פשע מאורגן.גישה זו אומצה בקנדה ובארצות הבר

ההפעלה של עסקים בלתי חוקיים על ידי  פליליות,-הפעולות והעסקות הכלכליות,זו

נחשבות כהוכחה כל אלה  – או החדירה לעסקים לגיטימיים והפעלתם ,קבוצה

הייחודיות של הגדרה .פשע מאורגן"לקיומם ולפעולותיהם של עסקים במתכונת של 

מניח קשר בין האנשים סביב פעולות ה ",קונספירציה"זו מתבססת על המושג 

 הוארד אבדינסקיחוקר ה.ובכך שלהתארגנות כזו אין כוונות תמימות פליליות,

(Abadinski ,1991 )טוען כי: 

הבעיה בהגדרת הפשע המאורגן אינה נובעת מהגדרת המילה "פשע", אלא יותר מהגדרת 

ים מסוימים בפשיעה, ה"מאורגן". החברה באופן כללי מכירה ומגדירה התנהגויות ומעש

אך אין סטנדרטים מובהקים וחדים שעשויים לקבוע, מתי קבוצת פושעים פועלת בצורה 

 (5, ע' Abadinski ,1991)         מאורגנת, ומתי פעילותם נכנסת לקטגוריה של פשע מאורגן.
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חלק מתומכי הגישה הארגונית מנסים  ישת הרצפים להבנת הפשע המאורגן:ג

על פי כזה.  טיפוס אידיאלימודל ברור של פשע מאורגן או קביעת להימנע מקביעת 

 : יש לאבחן פשע מאורגן על פי מימדים של רצפים ,גישה זו

 ,מעבר לתנאים שהביאו  הרצף האחד נוגע לדפוסי האינטראקציה שיוצר הארגון

 ברצף זה מודגשות היציבות וההמשכיות של הפעולות הכלכליות.. לעלייתו

 במונחים של היחס בין הוצאות לתוצאות ליות,אדרגות של רציונרצף שני נוגע ל. 

ומדגיש את הפרמטרים  ,של הארגון אלירצף זה מדגיש את המבנה הפונקציונ

צבירת הון, כוח  כללי פעולה, מערכת התפקידים, חלוקת העבודה, :הבאים

 ליותארציונ ,וכן השפעה פוליטי כלכלי, יחסי הכוחות והיררכיה,

 והשחתה בסביבתם הכלכלית פוליטית, יות בהפעלת כוח ואינסטרומנטל

פשע "לבין  ניתן לראות כי כלל הגישות ניסו להבחין בין "פשיעה מאורגנת"

 :הגדרת המאפיינים של הפשע המאורגןקיימים היבטים נוספים הנוגעים ל."מאורגן

 

הקשר בין הארגון הפלילי למעורבות מידת  :הקשר בין הפשע המאורגן לשלטון

כאשר קיימת . מאורגןה פשעהה לשמש להגדרת יכולליטיקאים בשחיתות פו

הדבר מצביע על  ,שחיתות שלטונית של הגופים המרכזיים ושל אנשי שלטון בכירים

וועדות החקירה לכך  בישראל התייחסו רמת פשיעה חמורה שמסכנת את השלטון.

 1978, "ימרוןש"ועדת ו ;(1971, "שמגר"ועדת  –בסוגיית הפשע המאורגן  שהוקמו

 שמגר תוועדחברי . בין פוליטיקאים לבין הפשע המאורגןששר התייחסו לקשר א –

תימוכין למעורבות שלטונית בכירה בשחיתות ובקשר עם ארגוני פשע  ומצאלא 

ברשויות מקומיות ובדרגי  ,ברמות נמוכות הנמצאשחיתות לטענתם,  .מאורגן

 .  רגן בישראלולפיכך קבעו כי אין פשע מאו ,שלטון נמוכים

 

בהפיכה . אין לו עניין פשע מאורגן אינו אידיאולוגי במהותו ההיבט האידיאולוגי:

הנתפסות בעיניו כמפריעות  ,נטרול חלק מפעולות השלטוןבפוליטית, אלא בשינוי ו

ופעולות מדיניות  : האכיפה, כמו גםכגון לקיום פעולות הארגון ומגבילות אותו,

כלית שמשיקה לתחומי עיסוקם של הארגונים בדגש על חקיקה כל ,חקיקה

 לשמר את האינטרסים שלהם ולהסיר מכשוליםמטרתם העיקרית  הפליליים.

 .מפעילותם

 

 

הפשע המאורגן נתפס כסוג פשיעה ייחודי של קבוצות אתניות  ההיבט האתני:

בישראל בתקופות  .משום הלכידות של העדה האתנית בין היתר, זאת. שונות
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 ,כגון זיוף או גניבות מטען בנמל התעופה ,אף פשיעה מקצועיתמסוימות קשרו 

 ".פשע מאורגן"פשיעה זו ולפחות בתקשורת כונתה  ,לעדה הגרוזינית

בהגדרת הפשע ש( מציין ארבעה היבטים הנוגעים לקושי 322, ע' 2111) אמיר

 המאורגן:

 ה פשיע'ניכר כישלון להבחין בין : סמנטי לגבי הגדרת פשע מאורגןהויכוח ה

מקובלת ההבחנה שפשע מאורגן . 'פשע מאורגן'ו 'פשיעה מאורגנת','מקצועית

 המשוכלל ביותר מבחינה ארגונית. הוא סוג פשיעה אחד של פשיעה מאורגנת,

 אם לא בעבר,  :זיהוי המוטעה של פשע מאורגן עם המאפיה האיטלקיתה

ם ברור היו פשע מאורגן לא קיים. סברו כי זוהו יסודות ותכונות של המאפיה,

 לנו שקיימים גם סוגים אחרים של פשע מאורגן.

  תפיסה זו : בעיקר של מהגרים ,פשע מאורגן כתופעה אתניתהתפיסה של

בישראל זוהו קבוצות עדתיות מסוימות כקשורות . עדיין שלטת בארצות הברית

 בפשע מאורגן הישראלי.

 ונית,טשחיתות שלשל בדרך כלל בהקשר  ,שלטוןלקשר בין הפשע המאורגן ה 

   וכישלון מערכות האכיפה לטפל בתופעה.

בסופו של דבר, ההגדרה היא הגדרה פוליטית שאינה חפה מאינטרסים ומונעת 

ההגדרה שיאמץ השלטון היא פשרה  .משיקולי תועלת והפסד שינבעו ויקבעו ממנה

 בין אידיאולוגיות ודעות,דעת קהל ותקציב.

 

פשיעה מאורגנת המשוכלל ביותר  קיימת הסכמה כי "פשע מאורגן",הוא סוג של

 ,והן כוללות ,בנושא הגדרת הפשע המאורגןקיימות מספר גישות  מבחינה ארגונית.

אלא  לשאלה מיהו פושע מאורגן, ,כלומר תייחסות לאופי החברים בארגון,ה לא רק

 מה עושה הארגון הפלילי המזוהה כארגון פשע מאורגן. ,גם לשאלה

מאינטרסים ומונעת  שאינה חפהגדרה פוליטית ההגדרה היא ה ,בסופו של דבר

נמנעו השלטונות  ,בישראלכך למשל,  ה.מנמשיקולי תועלת והפסד שינבעו ויקבעו מ

 עםהכרה כזו כיוון שזיהו  ובראשם משטרת ישראל להכיר בכך שקיים פשע מאורגן,

מבניים ולהשקעות -פעילותם, ומפאת חוסר רצונם לשינויים ארגונייםכישלון 

נמנעו המחוקק, הממשלה והמשטרה לאורך שנים  ה מקבלת העובדה הזו.שתנבענ

 פשע חמור :הגדרות מקלות כגוןלתופעה והצמידו  ",לקרוא לילד בשמו"מגם יחד 

  של פשע מאורגן. יושעל פניו הינם חלק מתכונות ,קשירת קשר לסוגי עבירותו

ה בין בשורה התחתונה מאמצת המדינה בחוק הגדרה תיאורטית המהווה פשר

 ,2113בישראל נחקק חוק "המאבק בפשע המאורגן" רק בשנת האסכולות השונות. 

 . ילינים שצוינו לעוהוא מכיל בתוכו את המאפי
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 לפשע מאורגןהגדרות  .ג

 

, כמו תקשורת אנשי פרופסיה, זה יעסוק בהגדרות של גורמים אקדמאים,פרק -תת

וק שנחקק בנושא זה בשנת הח יציג אתו ,לתופעהגופים וארגונים בין לאומיים גם 

 מגדיר "פשע מאורגן" כ: (1994) אמיר. כחלק מהמאבק בתופעה ,2113

 

של עסקים פליליים  ללא אידיאולוגיה חברתית פוליטית, מערכת ארגונית נמשכת,

או על ידי  בדרגות גודל שונות, שנוצרה ומופעלת על ידי קבוצות של יחידים, ולגיטימיים,

הפועלות באותו תחום עסקי או  פעולה מרצון או מכפייה, רשת של קבוצות המשתפות

 באותו איזור או אזורים סמוכים ולעיתים אף רחוקים.

והן  טקסי חברות,מתקיימים ולעיתים אף  בקבוצות אלו יש מגבלות לגבי גיוס חברים,

ניסיון חיים משותף או תכונות אופי רצויות  אקולוגי, דתי, מתארגנות על בסיס אתני,

בהתאם   ,הקבוצות מתארגנות ומפתחות או על פי שיקולים של מיומנות. רים,של חב

מערכת ארגונית של חלוקת עבודה וספציאליזציה של  לשלבים השונים של התארגנותן,

 .)"כבוד"( ח ושליטה היררכיים ונורמות של פרסטיז'ה והישגיםויחסי כ תפקידים,

 (191-195עמ' , 1994 )אמיר,

 

א וה .פשע המאורגןשל האת ההיבטים הארגוניים והכלכליים  בהגדרתומכיל  אמיר

כלומר הרמה  "סינדיקט"מדגיש פן של פשע מאורגן,שעל פי השקפתו הוא בבחינת 

הגבוהה והמשוכללת ביותר בסרגל הארגונים הפליליים בפשיעה המאורגנת. 

מטרת הארגון היא . התייחסותו של אמיר למאפיינים מדגישה את הפן הארגוני

אך מטבע הדברים  מיידיים וגבוהים, ,ובמידת האפשר חת רווחים קבועים,הבט

על מנת להשיג  ,מטרה נוספת היא צבירת הון וכוח כלכלי ו"פוליטי" נסתרים.

לפקח ולנהל את  , מבקש הארגוןמתוך כך .)מונופוליזם( שליטה בלעדית בשווקים

רתימת אנשי ובעלי תוך  ,חודייםיולהשיג יתרונות כלכליים מתחומים י ,ההסדרים

 .)שם( עסקים מרצון ומכפייה וניצולם

 הם סחיטה וארגון סחיטה של ארגוני הפשע המאורגן מקורות ההכנסה

(Protection) ,בעיקר  ,ארגון פעולות פליליות והשתלטות על קבוצות וארגונים

הספקת מצרכים ושירותים לשווקים בלתי חוקיים, הספקה  בתחום המוסר,

שירותי  ויה של מוצרים ושירותים לגיטימיים לשווקים לגיטימיים,לגיטימית או כפ

 חדירה והשתלטות על שווקים ותחומים לגיטימיים תיווך ובוררות מוזמנת וכפויה,

יש  מרמה והונאה., רווחים מפשיעה כגון שוד )באמצעות איגודים מקצועיים,

נעשית תוך  הרחבת עסקיוללהדגיש כי כלל פעילותו של ארגון הפשע להשתלטות ו

השימוש הוא הן אסטרטגי והן . אלימותבי בשחיתות ואתלי וסיסטמאשימוש רציונ

 רצון להתעשרות, הנאות, פיתויים,: כגון ,ופועל תוך ניצול חולשות אנוש ,טקטי



 17 

, במטרה הן מול קבוצות פליליות אחרות ,פעולות אלו ננקטות. פחדרווח, כוח ו

על כל  ,, והן מול השלטוןשלו מונופולום האת קיושל הארגון אינטרסים את הלשמר 

 איומים,בתוך ניסיון להשתלט על גופים באמצעות שימוש בהפחדה,  ,תחומיו

 ומסירה התנגדויות. ,שימוש באלימות קשה היוצרת הפחדהבסחיטה וב

שחקרו את  ,(1987)שוהם ואח',  (klinarad& Queenie) קלינארד וקוויניהחוקרים 

ובמידת השתלבותו בחברה הלגיטימית את  ידת ארגונוראו במ הפשע המאורגן,

 :הם ציינו מספר מרכיבים המאפיינים את הפשע המאורגן  האפיון המרכזי שלו.

 

 .ארגון היררכי, המגדיר בבירור זכויות וחובות הדדיות 

  וחלוקה גיאוגרפית של שטחי השפעה.שליטה מונופוליסטית 

 נימית.ושימוש בכוח לשמירת משמעת פות באלימות תל 

 מפני סוכני פיקוח חברתיים. ,השגת חסינות ארוכת טווח 

 רים על פי התמחות בשטחים מוגדריםהשגת רווחים כלכליים ניכ". 

 (14-12, עמ' 1987)שוהם ואח',                                                                                                           

 

אולם טיבם אינו ברור בשל הסודיות האופפת  ,י הפשיעה קיימת מוביליותבארגונ

ח ראו מנהלים ראשי ארגוני הפשע המאורגן חיים "רגילים", ,כלפי חוץ. את הארגון

עיסוקם ומעורבותם המרכזית היא בעולם  ,אולם. חיים משפחתי וחברתי מכובד

ורוכשים  עמד ארגונם,יוקרה על פי מעמדם ומלבעולם זה הם זוכים לכבוד ו. הפשע

וחיבורים  ,עברייני הפשע המאורגן מתחברים ביניהם דרך כך כוח ורווחה כלכלית.

שהכרחית לשימור פעילותם העבריינית  אלו מעניקים להם תמיכה קבוצתית,

 דרך זו היא זו שמכתיבה להם את דפוסי התנהגותם.. המתמשכת

 

לשני : ים כלכליים לגיטימייםקיים דמיון בין ארגוני הפשע המאורגן לבין ארגונ

ויוזמה  רווחיות שרשרת פיקוד, היררכיה, :כמו ,סוגי ארגונים אלו עקרונות דומים

 שולט על שירותים ומצרכים בלתי חוקיים כגון: אלא שהפשע המאורגן חופשית,

מנסים ארגוני  בד בבד עם פעילותו זו, ומספק אותם לציבור. ,הימוריםו סמים זנות,

השחתה ב ,בשיחוד יםעוסק םתוך שה לחדור לתחום הפוליטיקה, הפשע המאורגן

בארצות וכוונה לקבל חסינות ולשריין הגנה מפני החוק. ,השתלטות על שווקיםבו

פק את יהוא ס לי מהמבנה החברתי,אווה הפשע המאורגן חלק אינטגריהברית ה

 על חברי הקבוצה כגון הגנה ,לגיטימייםוהבלתי  הלגיטימיים צורכי הציבור

; (1933-1921בארצות הברית ) אלכוהול בתקופת היובש; אספקת האתנית

אך  ופיקוח הדוק, וקיים יעילה הקיימת חקיקההוכדומה. הימורים; 
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לעברייני הפשע המאורגן משום היותו צרכן של  האמביוולנטיות של הציבור ביחס

 מגבילה את יכולת הפיקוח והמאבק בפשיעה זו. שירותיו ומוצריו,

 

טוען שמה שמשפיע ה ,(Cressy) דונלד כריסיהקרימינולוג מצטט את  (2115אשד )

 ".המושחת", ו"המשחית", "אוכף החוקהוא המשולש שבין: " הפשע המאורגןעל 

כלפי הפשע לו מעצבים את העמדה החברתית אגורמים ההיחסים בין שלושת 

תמודד מ "אוכף החוק" עימו:  וקובעים את הסיכוי להתמודד בהצלחההמאורגן, 

המחפשים  ,וההשפעה הכולל את העבריינים בעלי ההון ,"הגורם המשחית"עם 

הכולל את גורמי האכיפה  ",הגורם המושחתעם "ו; נקודות חולשה במערך האכיפה

 ,. על פי מודל זה ואחרים"הגורם המשחית"וניזונים מ והשלטון הנגועים בשחיתות,

ים אותם מכנופיות פשיעה אשר מבדיל ,המאפיינים העיקריים של פשע מאורגן

 סטנדרטיות הם:

 

 

 מבנה היררכי,שבו יציבות והמשכיות 

 ;חוסר אידיאולוגיה 

 ;קריטריונים מוגבלים להצטרפות, וסינון על בסיס משפחתי, פלילי ואתני 

 ;הפעילות בארגון מתמשכת 

 ;הפעלת אלימות ומתן שוחד 

 ;שאיפה לשליטה מונופוליסטית בטריטוריה 

 ם ומרות;התנהלות על פי כללי 

 (14ע'  2115)אשד,

כוח  המוטיבציה של ארגון "פשע מאורגן" מגיעה מתוך השאיפה להשגת יוקרה,

 .בפנייתם לתחום הפוליטי ארגונים אלו מבקשים להשיג חסות והגנה וכסף.

טענו כי על מנת להגדיר הגדרה  (Lyman and Poter ,2114 ) פוטרוליימן החוקרים 

 מבנהל :יחס לשני גורמיםייש להת ",אורגןפשע מ"ברת ביצוע של המונח 

(Structureו )תפקידל (Function) . הבנה ואבחון גורמים אלו בקרב קבוצות

. האם הארגון הוא אכן ארגון פשע מאורגן ,עבריינים עשויים לסייע בהגדרה ובזיהוי

שמצביעים לדעתם על  ,הם פירטו את המאפיינים המבניים והתפקודיים  ,כך לצורך

 (:7, ע' Lyman and Poter ,2114) דובר בארגון פשע מאורגן והםכך שמ

 

  לקבוצה אין מטרות פוליטיות. – נעדר אידיאולוגיההארגון 

 .הקבוצה בעלת מבנה היררכי 
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 .הקבוצה בעלת מספר חברים מצומצם וייחודי 

 .פעילות הקבוצה מתמשכת 

 .הקבוצה משתמשת באלימות ובשוחד 

 .קיימת חלוקת עבודה 

 נופוליסטית.הקבוצה מו 

  ל פי כללים ברורים וקודים חשאייםפועלים עחברי הקבוצה. 

 

סוגי הפשיעה מהשונה  מאורגן סוג של פשיעה ייחודית,ההחוקרים רואים בפשע 

 ות,שמרן אינן נובמידה וה .התכונות שצוינו חיוניות ביותר עבור הארגון. םיהרגיל

הארגוני בהתייחסות חוקרים אלו מדגישים את ההיבט  קיימת סכנה לארגון.

לחלוקת העבודה  התמשכות המעשים,ל למספר חברי הארגון, למבנה ההיררכי,

שאיפה  שוחד,בבהיבט התפקוד מודגשים השימוש באלימות ו. פעילות לפי כלליםלו

 פעילות על פי כללים וקודים.ו למונופול

 

 -ה חוקי חקיקתב ניתן לראות בארצות הברית לפשע מאורגן הגדרה מרחיבה

R.I.C.O,The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations") ) חקיקה

פדראלית שנועדה לתת מענה לשימוש של ארגוני הפשיעה בעסקים 

 , בכללןעוסקת בעבירות של פשע מאורגןלגיטימיים,לצורך קידום מטרותיהם. היא 

 .הפקת רווחים ממנוו עבירות של חברות בארגון פשע, מעשי פשע במסגרתו

החקיקה מאפשרת להעמיד לדין גם יחידים העוסקים בקידום נושאים של הפשיעה 

                                                                                                      (.8, ע' 2115)וגשל,                              המאורגנת במסגרות עסקיות ושירותים ציבוריים

 

 (:1994על פי אמיר )הדגש בחקיקה זו 

 

ההפעלה של עסקים בלתי חוקיים על  הווה אומר העסקות הכלכליות פליליות,, הפעולות

נחשבות כהוכחה  או החדירה לעסקים לגיטימיים והפעלתם, ידי יחידים או קבוצות,

 .לקיומם ולפעולותיהם של עסקים במתכונת פשע מאורגן

 (193,ע'  1994)אמיר 

 

על פי  .לית כלפי הפשע המאורגןאהמחוקקים האמריקאים נקטו בגישה הפונקציונ

הוא אלא על מה ש ההפללה אינה על בסיס הארגון או על החברות בו, ,חקיקה זו

על מנת  ,יחד עם זאת. טוס והתנהגותאבחנה בין סטהקיימת במצב כזה . עושה

שבאמצעותו ניתן  ,ית"הוטבע המושג "קריירה פליל לאפשר התמודדות מול יחידים,
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 ,להפליל יחידים הנחשדים כמשתפי פעולה או המתארגנים לביצוע עבירות פליליות

 לילם בפשע מאורגן.פלה ,ובכך ,המסייעות לפשיעה המאורגנת

הדגש . החקיקה קבעה כי כל פעילות פלילית מאורגנת היא מתכונת של פשע מאורגן

 א על בסיס הקונספירציהוה ,שמאפשר הגדרה מרחיבה ומחמירה ,בנושא זה

ניתן  קשר בין חברי הקבוצה לבין ביצוע עבירה פלילית. ההמניח ,)קשירת קשר(

ליים אבהיבטים הפונקציונ רק לא ,לומר כי החקיקה הגדירה  את הפשע המאורגן

 אלא גם על ההיבטים הארגוניים. ,שלו

 במשרד OCRS (Organized Crime and Racketeering Section)-מחלקת ה

המבוססים על  ,לגבש כתבי אישוםמסייעת לתביעה וים האמריקאי מפקחת המשפט

בפשיעה  ותבמחלקה זו קיימות "קבוצות המחץ",שמתמח. .R.I.C.O -חוקי ה

סחיטה  ןועיקר העבירות ה ,בהם יש ריבוי מעורביםשבתיקים  ותועוסק המאורגנת,

 (7, ע' 2115)וגשל,  ואיומים

 

 גןבנושא פשע מאור אמנת האו"ם

 

, בוועידה מיוחדת שעסקה בפשע 2111האו"ם הגדיר את הפשע המאורגן בשנת 

 שכותרתה "אמנת האומות המאוחדות נגד ',אמנת פלרמו'כ ומוכרת גם המאורגן

 United Nations Convention Against Transnational) פשע מאורגן בין לאומי

Organized Crime ,2111). ום שיתוף הפעולה מטרת האמנה הייתה בעיקר קיד

  :כךהוגדר שם מאורגן הפשע . ההבינלאומי במניעת פשיעה מאורגנת ומאבק בה

 

חברים או יותר, הקיימת  3קבוצת פשע מאורגן מוגדרת באמנה כקבוצה מובנית, של 

שנות מאסר  4תקופת זמן ופועלת בתיאום למטרת ביצוע פשע חמור )עבירה שעונשה 

 .יג, ישירות או בעקיפין, רווח כלכלי או חומרי אחרלפחות(, אחד או יותר, כדי להש

 (2111, )אתר משרד המשפטים
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מהמדינות שהן צדדים לה, לקבוע כעבירות פליליות פעילויות שונות  האמנה דורשת

הקשורות לארגוני פשיעה, ולאמץ הסדרי חילוט רכוש שמקורו בעבירות אלו. בנוסף 

משפטית, הגנת עדים ונפגעי עבירה  מתייחסת האמנה לנושאים כמו הסגרה, עזרה

 ועוד.

 כתופעה חוצת גבולות,הכיר בעצם בקיומו של פשע מאורגן  ראוי לציין כי האו"ם

והצורך  והגדיר "אבני דרך" למדינות בכל הנוגע לחומרת התופעה והטיפול בה,

אירעו  יםהאחרונעשורים ב להתמודדות אפקטיבית מולה. בשיתוף פעולה בין לאומי

ליכים משמעותיים בעולם בהם התפרקות ברית המועצות, הקמת האיחוד מספר תה

 כל אלו הרחיבו את פעילות הפשע הבין לאומי, –ההתפתחות הטכנולוגית  האירופי,

שפעילותם הבין לאומית  התמודדות עצמאית של כל מדינה מול ארגוני הפשע, וכך,

מנה שתביא לפעילות מה שגרם לאו"ם לגבש א ,דייה אפקטיביתאינה  ,חוצה גבולות

באמנה מנוסחת הגדרה .ובכך חשיבותה משולבת במאבק בארגוני הפשע ותוצריו,

ועל מנת ליצור מכנה  באבחנת סוג פשע זה, "ר קושליי"על מנת  ,לפשע מאורגן

 משותף ופעילות על פי הכללים והחוקים הבין לאומיים.

 (Europol" )יורופול"הגדרת ה

פועל עם משטרות המדינות שחתמו על ה אירופי,גוף משטרתי הוא  "יורופול"ה

 ותוך שהוא מפרט את אפיוני ,מאורגןהפשע הגוף זה עוסק בהגדרת  אמנת האו"ם.

שהם תנאים להגדרת  ,עשר תבחינים דמציין אח הוא  ומצביע על התניות הכרחיות.

ובתוכם  ,לפחות שישה תבחיניםשל ם מכאשר יש להוכיח קיו ארגון פשע מאורגן,

 :(2115)וגשל,  ,התבחינים הם 11,5,2,1הימצאות התבחינים חובת 

 

  אנשים שנישיתוף פעולה של לפחות. 

 .לכל חבר בקבוצה תפקיד משלו 

 .פעילות הפשיעה היא לאורך זמן 

 .מבנה מסוים של משמעת 

 .חשד בביצוע עבירה חמורה 

 .פעולה ברמה הבינלאומיות 

 .שימוש באלימות ואמצעי איום 

 ו במבנה של חברות.שימוש במבנה עסקי א 

 מעורבות  בהלבנת הון. 

 ,ארגונים ציבוריים, ארגוני תקשורת, ניסיון להפעיל השפעה על הפוליטיקה  

 .ארגוני שפיטה וסקטור עסקי 

 (1, ע' 2115)וגשל,                                                            כוח ורווח עסקי.  רדיפת 
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ארגוני פשיעה מאורגנת  4,111-מופו כ 2113-וח היורופול בבדיו, (2115) על פי אשד

חברים, הפועלים במגוון רחב של  41,111-ברמות שונות, ואשר בהם חברים כ

פשיעה. בדו"ח זה מודגשות הסכנות, בעיקר במדינות שבהן המשטר חלש והכלכלה 

ות במצב רעוע. בדו"ח מודגש כי פעילות הפשע המאורגן פוגעת ומכשילה את התפתח

המדינות הללו. מניתוח תופעות ומאפייני הפשיעה, שופרה ושונתה החקיקה הנוגעת 

להלבנת הון, חילוט והקפאת נכסים. חקיקה זו הייתה נדרשת ביותר, בעיקר עקב 

ע' , 2115 אשד,) ר לארגוני פשיעה ומקורות המימוןהקשר שנמצא בין ארגוני טרו

19).  

 2003ע המאורגן ישראל, ההגדרה בחוק הישראלי: חוק המאבק בפש

 

חקיקת חוק לפשיעה המאורגנת העסיקה את הציבור הישראלי שנים רבות קודם ה

מאמרים נכתבו, תחקירים עיתונאיים  .2113-המאבק בִארגוני פשיעה, תשס"ג

האם קיים בישראל פשע  ,פורסמו וועדות חקירה ישבו על המדוכה, חקרו ובדקו

ורתית.במישור הבינלאומי גובשה ונחתמה שמא מדובר ב"המצאה" תקשאו מאורגן 

אמנת האו"ם נגד פשע מאורגן  , היאאמנת פלרמו 2111בפלרמו באיטליה בשנת 

 United Nations Convention Against Transnationalבינלאומי:

Organized  Crime (2000),  אשר היוותה, את התוצאה של ההכרה העולמית

. מטרת האמנה הייתה לקדם שיתוף פעולה בקיומו של פשע מאורגן חוצה גבולות

האמנה  .לאמנה( 1ליתר אפקטיביות במניעת פשיעה מאורגנת ובמאבק בה )סעיף 

דרשה מהמדינות שהן צדדים לה, בין היתר, לקבוע כעבירות פליליות פעילויות 

שונות הקשורות לִארגוני פשיעה, ולאמץ הסדרי חילוט רכוש שמקורו בעבירות אלו, 

לאמנה(.  12ר עולה בקנה אחד עם השיטה המשפטית המקומית )סעיף במידה שהדב

 הגנת נפגעי עבירה. והאמנה מתייחסת גם לנושאים כגון הסגרה, עזרה משפטית,

בהחלטת ממשלה  14.12.11מדינת ישראל חתמה על האמנה, ואשררה אותה ביום 

פשיעה צורך בחוק ישראלי שיסדיר את העבירות של , היה לאור ההכרה .841מס' 

משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  -בש צוות ביןיגאז מאורגנת, 

דאז, הגב' יהודית קרפ, הצעת חוק אשר קבעה עבירות של פעילות בִארגון פשיעה או 

-בקשר אליו. ההצעה גובשה לאחר בחינת הסדרים מקבילים בעולם כגון: חוקי ה

R.I.C.O לילי הקנדי, הקוד הפלילי האמריקאים, ההסדר באריזונה, הקוד הפ

בשוויץ, הקוד הפלילי האוסטרי, הקוד הפלילי הגרמני ועוד, ופורסמה בשנת 

מוצגת  וכמפורט במבוא לדברי ההסבר ל (2118)שהם ואח', מטרת החוק .2112

 , הייתה: מוחמד שורפיבפסק הדין נגד 
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ִארגוני פשיעה, להתמודד במישור החקיקתי עם התופעות של פשיעה מאורגנת ועם המבנה של 

הגורם לעיתים קרובות קושי בהוכחת הקשר בין ראשיהם של ִארגונים מסוג זה ומוביליהם לבין 

ידי אחרים. זאת, לאור המבנה ההיררכי של חלק מִארגונים אלו, היוצר מרחק -עבירות שנעברו על

                                                                                                   .לבין מבצעי העבירות ,יי המדיניותובין מקבלי ההחלטות ומתו

  (1221214)תפ"ח 

(, 2003-חוק מאבק בִארגוני הפשיעה, התשס"גברוח זו, נחקק והתקבל בכנסת 

אשר קבע כעבירה פלילית פעילות בִארגון פשיעה, וסיוע לִארגון פשיעה בידי עובד 

החוק עונש מוחמר לגבי ביצוע עבירה במסגרת של ִארגון  כן, קבע-ציבור. כמו

 פשיעה, והסדר מפורט של חילוט רכוש.

  :לחוק, שכותרתו "הגדרות", הגדיר "ִארגון פשיעה" כדלקמן 1סעיף 

חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת 

שע או עבירות המנויות בתוספת הראשונה, לעבירת עבירות שלפי דיני ישראל הן מסוג פ

 -למעט עבירות מסוג פשע המנויות בתוספת השנייה; לעניין זה אין נפקא מינה 

 אם חברי הִארגון יודעים את זהות החברים האחרים אם לאו;  (1)

 אם הרכב חברי הִארגון קבוע או משתנה;  (2)

ר בישראל או מחוץ אם העבירות כאמור ברישה נעברות או מיועדות להיעב (3)

לישראל, ובלבד שהן מהוות עבירות הן לפי דיני ישראל והן לפי דיני המקום שבו 

נעברו, או שלפי הדין הישראלי חלים עליהן דיני העונשין של ישראל אף אם אינן 

 עבירות לפי דיני אותו מקום;

 ואם הוא פועל גם למטרות חוקיות.אם הִארגון מבצע גם פעילות חוקית   (4)

בעקבות אישומים בעבירה זו,ממחישים  2113פסקי הדין שפורסמו החל משנת 

אורגן,ומובאים ומפרטים את ההגדרות הפורמאליות והפרשנות לגבי הפשע המ

"ח תפ בתיק הדין -ציינה בהכרעת תום-השופטת אופיר,בזאת מספר דוגמאות

 :, מדינת ישראל נגד מרואן נאצר ואח'1118215

ת בחוק, ומהצעת החוק שקדמה לחקיקתו, כי בנוקטו במונח ככלל, עולה מן ההגדרו

'ִארגון פשיעה', כיוון המחוקק להתארגנות או להתקשרות רצופה בין בני אדם, שנועדו 

יחדיו למטרות פליליות, כאשר המנהלים והמארגנים נמצאים דרך כלל, בריחוק פיזי 

די   עבירה בשטח...ם, המבצעים את מעשי הוהיררכי מאלה הממוקמים ברבדיה הנמוכי

לדעתי בהצבעה על קיומה של מערכת שליטה באחרים, המתבטאת במתן הוראות 

שהרכיב של 'מבנה היררכי' מנת -ופיקוח על ביצועה, על רגוןוהנחיות לביצוע פעילות בִא 

 (1118215)תפ"ח                                                                                                      יקוים.

   ין כדלקמן:צו מדינת ישראל נ' מוחמד שורפי ואח' 1221214בתפ"ח 

 תהננו סבורים כי המפתח לפרשנות הראויה נעוץ במבנה המוסדי של הִארגון, המבדילו

מהתארגנות עבריינית 'רגילה', גם כזו שמשולבים בה מבצעים עיקריים, בכירים 

לית, אפורמ-לית או בלתיאהתארגנות של חבר אנשים, פורמוזוטרים כאחד. המדובר ב
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שמטרתה לבצע עבירות מסוג פשע, או עבירות שאינן פשע מבין אלה המנויות בתוספת 

הראשונה. התארגנות זו פועלת בדפוס פעולה מובנה )תבנית מאורגנת(, כאשר אין בפנינו 

מת או אף סדרה של פעמית או קצרת מועד שנועדה לביצוע עבירה מסוי-התארגנות חד

  פני פרק זמן שלא נקבע לו מועד סיום.-עבירות, אלא בפעולה שיטתית המתמשכת על

 (1221214)תפ"ח 

בין  ,פרוקצ'יה (, קבעה השופטת13.8.11מ"י נ' יוסי מוסלי )מיום  ,25272 11בש"פ -ב

מדינה, מלחמת גורמי אכיפת החוק עם ִארגון פשע המבקש לחיות חיים משלו בתוך ה ...השאר:

וח, שליטה ומימון פי חוקים, כללים, ושיטות משלו, והמבקש לחלוש, באמצעות מערכות כ-על

פות, על התנהלותם של מוסדות, ועל חיי פרטים, היא מלחמה קשה ועיקשת, המחייבת השקעת ענ

משאבים רבים, ובהם משאבי זמן, הן בפן החקירתי, והן בפן השיפוטי. התמודדות זו מחייבת 

מתאימה של הרשות הציבורית והתאמת האמצעים הקיימים לטיפול בתופעת הפשיעה  היערכות

המאורגנת שהיא חדשה יחסית במקומנו. חלק מההתמודדות היעילה במלחמה זו כנגד ִארגוני 

פשע הוא בהרחקתם של מנהיגי הִארגון מזירת הפעולה, ובבידודם ממגע עם הציבור שעשויים 

 (5272211)בש"פ           מנו בידי הִארגון כמטרות לפגיעה.ליים שסולהימנות עליו קרבנות פוטנציא

  לחוק, שכותרתו "פעיל בִארגון פשיעה", מורה החוק כדלקמן: 2בסעיף 

 

העומד בראש ִארגון פשיעה, או העושה אחד מאלה באופן שיש בו כדי לקדם  )א( 

 מאסר עשר שנים: -את פעילותו הפלילית של ִארגון פשיעה, דינו 

מנהל, מארגן, מכוון פעילות בִארגון פשיעה או מפקח עליה, והכל  (1)

 במישרין או בעקיפין;

מממן במישרין או בעקיפין פעילות של ִארגון פשיעה או מקבל  (2)

מימון לצורך הפעלת הִארגון, או מחליט בעניין חלוקת כספים 

 בִארגון פשיעה.

לקדם את פעילותו הפלילית של הנותן שירות ייעוץ לִארגון פשיעה במטרה  )ב(  

 מאסר עשר שנים. -ִארגון הפשיעה, דינו 

)ב(, לעניין ִארגון פשיעה שפעילותו -נעברה עבירה כאמור בסעיפים )א( ו )ג(

שנות מאסר, דינו של עובר  21כוללת גם עבירה שהעונש הקבוע לה עולה על 

 שנים. 21מאסר  -העבירה 

ציינה  ,שראל נגד מרואן נאצר ואח'מדינת י (1118215)תפ"ח  נאצר בפרשת

  בנוגע לסעיף זה כי:  תום-השופטת אופיר

 

לחוק, המציב את ה'סטטוס' של העומד בראש הִארגון, כבסיס  2...סעיף "

פיהם -להרשעתו,קושרו בהכרח, לשורת מעשים פליליים, ולנסיבות ביצועם, שרק על

הסעיף, עניינה, בעומד בראש  ניתן להסיק את עובדת היותו עומד בראש הִארגון...רישת

 2נגדו העבירה לפי סעיף  ִארגון הפשיעה, שלגביו די בעצם מעמדו זה, כדי שתגובש

 (1118215)תפ"ח                                                                                                     "לחוק...
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 1221214בתפ"ח  ,שורפיבאת בפסק דין התייחסות מעניינת נוספת לסעיף מו

 (מדינת ישראל נ' מוחמד שורפי ואח')

 

הגדרות אלה מלמדות על גישתו של המחוקק ככל שמדובר ב'ִארגון פשיעה', לפיה אין מדובר  

בהתארגנות פלילית 'רגילה' אלא בִארגון היררכי שמטרתו ביצוע עבירות פליליות במתכונת 

ראשי הִארגון ובמרחק מסוים מהם את מבצעי הפעילות  מאורגנת, ובו ניתן לזהות את

הפלילית עצמה. עוד ניתן לזהות את הגורמים אשר מממנים את פעילותו של ִארגון הפשיעה 

וכן את מי שמחליט בעניין חלוקת הכספים בִארגון. משמעות הדבר היא כי מדובר בִארגון 

שיטתית, ממוסדת ומאורגנת,  לי, הפועל בצורהאמובנה, גם אם אינו מאוגד באורח פורמ

להבדיל מפעילות פלילית המתבצעת באורח נקודתי או מזדמן... בסעיף זה אין מדובר 

בפעילים המרכזיים של הִארגון אלא בעברייני ה'שטח' המיישמים, הלכה ולמעשה, את 

מדיניותו הפלילית של הִארגון בהתאם להנחיות המוכתבות מלמעלה, והם מופעלים בדרך 

אין די  3מנת להיכנס לגדריו של סעיף -ידי דרגי ביניים...עוד ראוי לומר, כי על-כלל על

בהוכחת העובדה כי מי שנמנה על ִארגון הפשיעה ביצע עבירה כלשהי, אלא שיש להוכיח כי זו 

 החלטה נפרדת ומנותקת של העבריין.נעברה בתוך המסגרת הִארגונית של הִארגון ולא כ

 (1221214)תפ"ח 

נסיבה מחמירה", מורה  -לחוק, שכותרתו "עבירה במסגרת ִארגון פשיעה 3בסעיף 

 החוק כדלקמן:

העובר עבירה במסגרת פעילות של ִארגון פשיעה, למעט עבירה לפי חוק זה או עבירה  

לא  כפל העונש הקבוע לעבירה, אך -שהעונש הקבוע לה הוא מאסר עולם חובה, דינו 

 יותר ממאסר עשרים וחמש שנים.

 

 זה מייצג את הגישה המחמירה בענישה לגבי הפועלים במתכונת ארגון פשע, סעיף

 הוא שמבוצעות לא במסגרת ארגוני פשיעה. ואשר מייחדת אותו מעבירות דומות,

נועד להרתיע עבריינים ולאפשר לבתי המשפט לגזור על  נאשמים בעבירות אלו 

  .עונשים מחמירים
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 ניתוח החקיקה .ד

 

 המלחמהאת המחוקק עיגן . (2113) נחיות פרקליטות המדינההניתוח מתבסס על ה

בתופעה בחקיקה ראויה )חקיקה נוספת שנועדה להתמודד עם תופעת הפשע 

וחוק  2111-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס באים לביטויהמאורגן והעברות כספים 

  (. 2115-איסור מימון טרור, התשס"ה

" בישראל, מבקש לתת כלים חוק זה, המכיר בקיומו של ה"פשע המאורגן

מנת להגיע לכל חברי הִארגון, ובפרט -להתמודדות עם תופעה רחבת היקף זאת, על

כאשר למעשה, מי שנתן ו , אשר היה קיים קושי להגיע אליו בעבר,"דרג הניהולי"ל

מדגישה בעיקר את התקיימות  הגדרת החוק דרג הביצועי"."את הדין היה ה

ההגדרה  .ת, שיטתית ומתמשכת בִארגון פשיעההמאפיינים של תבנית מאורגנ

שנות מאסר  שלושכוללת הן חבר בני אדם שמבצע הלכה למעשה עבירות שעונשן 

ומעלה, והן חבר בני אדם שעדיין לא החל לבצע עבירות, אלא נמצא בשלב הכנת 

 התשתית לכך.

ת בו חברי הִארגון אינם יודעים את זהושמענה למצב  בנוסף נתותהגדרת החוק נ

החברים האחרים בִארגון ו2או למצב בו הרכב חברי הִארגון קבוע או משתנה. 

החוק העניק מענה חקיקתי לקושי להוכיח, הלכה למעשה, את הקשר בין , לאמור

העבריינים הפועלים במסגרת ִארגון הפשיעה לבין ביצוען של עבירות שנעברו 

במטרה לבצע אדם או יותר די בחבירה של שני בני  ידי אחרים.-במסגרת הִארגון על

כאשר אין הכרח כי יתקיים קשר בין חברי הִארגון כולם לבין  – עבירות פליליות

, וכן אין הכרח כי חברי הִארגון יהיו והדרג המבצע עצמם דוגמת הדרג הניהולי

כאשר העבירות מבוצעות בשיטת פעולה דומה, בשיטתיות ולאורך זמן,  –קבועים 

. לא נדרש כי העבירות "ִארגון פשיעה"ב אנו עוסקיםר כי מנת שניתן יהיה לומ-על

יהיו זהות באופן ביצוען, במשך ביצוען וב"תבניתם", כי אם נדרש שהעבירות יבוצעו 

באופן ממנו ניתן ללמוד כי המדובר ברצף של מעשי עבירה הנעשים באותה המסגרת 

  ההיררכית הרחבה.

רגון הפשיעה, כך שעצם העמידה קובע את דינו של העומד בראש ִא  ,לחוק 2סעיף 

בראש ִארגון פשיעה מקימה את העבירה הנדרשת לפי סעיף זה. כך ניתן להתמודד, 

למעשה, עם הקושי להוכיח את הקשר בין ראשי הִארגונים ומוביליהם לבין ביצוען 

של עבירות שנעברו במסגרת הִארגון. סביר להניח כי ברוב המקרים, ראש הִארגון 

ר נותן "פקודות", ואינו נמצא בקשר עם חברי ִארגון בדרגה נמוכה הינו הדרג אש

סעיף זה מקנה כלי אשר עשוי לסייע בידי רשויות  ."מבצע"יותר בהיררכיה, הדרג ה
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הן , ולהאשים את ראש הִארגון, "בין הדרג ה"ניהולי" לדרג ה"מבצע חברהאכיפה, ל

להאשימו  הןת העבירה, ובעבירה של עמידה בראש ִארגון, גם אם לא ביצע בפועל א

 בעבירה שנעשתה תחת שרביטו.

הל, מארגן, נמ –ועוד, עצם החברות בִארגון הפשע, ומילוי תפקידים שונים בִארגון 

 – וכדומהמכוון או מפקח פעילות פלילית של הִארגון, מממן פעילות של הִארגון 

רות לפי מהווים כשלעצמם עבירה פלילית, אף אם לא ביצע אותו אדם עבירות אח

דיני העונשין. כך למעשה, סעיף זה מתמודד אף הוא עם הקושי להוכיח את הקשר 

בין נושאי תפקידים בִארגוני הפשע לבין עבירות שנעברו בפועל, כאשר אין המדובר 

 בעבירות של אחריות שילוחית, כי אם בעבירות של עצם הפעילות בִארגון. 

חוק הי סוגיה זו. הרעיון בחקיקת חוק המאבק בִארגוני פשיעה מתמודד במרכיב

ודיני השותפות הוא כוחה של הקבוצה. המשפט הפלילי מכיר, הלכה למעשה, 

בעובדה שלקבוצה יש כוח רב יותר מאשר לאדם בודד. כלומר, כוחה של הקבוצה 

סך הכוח של הפרטים בקבוצה. כך למשל, אם ישנו עבריין בודד -העבריינית עולה על

כי הוא לא יבצע את העבירה, לעומת זאת, אם מדובר שמתחרט, סביר להניח 

בעבריין שנמנה על קבוצה, גם אם הוא עצמו יתחרט, קרוב לודאי שבסופו של דבר 

או שהוא אכן יבצע את הפעולה, שכן לקבוצה יש את הכוח לשכנע אותו שלא 

, או שלחילופין עבריין אחר יפעל במקומו, "לחץ חברתי"להתחרט, יופעל עליו 

ך, המשפט הפלילי בעצם מכיר בכך שהתארגנות עבריינית זה דבר חמור יותר ולפיכ

 ידי עבריין אשר פועל לבדו. -מפשיעה על

חלק . האכיפה להביא לדין עבריינים בעבירה זו באופן נרחבהחוק מאפשר לגורמי 

להביא  עלולש אקדמיה רואים בחוק זה כמורחב ומחמיר,המאנשי המשפט ואנשי 

לשמחת אנשי החוק,ולמגינת ליבם   מקרים גבוליים.בגם  ,זה הרשעות על בסיסל

                                             (. 2113)הנחיות פרקליטות המדינה,  המייצגים אותם והסנגוריםשל העבריינים 

 

 המשגות נוספות הרלוונטיות לעבודה .ה

עשית על ידי הנ : פעילות בלתי חוקית הפוגעת בסדר החברתי,(Crime) פשיעה

הפשיעה היא התנהגות  .ברצף של יותר מאירוע פשע בודד ,אדם או קבוצת אנשים

 הפשיעה בכללותה מכילה ומתייחסת לסוגי עבירות, אנושית המפרה חוק פלילי.

 (.131, ע' 2117)גימשי, עבריינים ומאפייני פשיעהסוגי 
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סוגי כלל ת מדגישה א :(Conventional Criminality) פשיעה קונבנציונלית

. לעבירות אלה וכדומהכגון: שוד, פריצה, גניבה  ,ובכללם עבירות רכוש ,העבירות

הפשיעה הקונבנציונאלית מתבצעת בעיקר על יכולים להתווסף סממנים אלימים. 

הרשעות קודמות ו"ותק"  פרבעלי מסידי עבריינים מועדים )רצידיביסטים(, קרי, 

בגיל צעיר. הם משתפים פעולה עם  כלל, ת, בדרךתפתחמהקריירה שלהם  במקצוע.

ים לפתח הם גם יכול ך אינם מגיעים לרמת ארגון ממשית.עבריינים אחרים, א

הענישה נתפסת, לא עקב חיזוקיהם של חבריהם למקצוע.  ,גאווה במקצועם

 .(49, ע' 1987)שוהם ואח',  אלא כתאונת עבודה ,להשתקםכהזדמנות 

 

 סוג של פשיעה המאופיין :(:(Professional Criminality) פשיעה מקצועית

 מסמכים, ניפיזי פורצי כספות, ה:לדוגמ. מיומנות ייחודיתבבהתמחות ו בהכשרה,

פעילות פלילית של ב ,בדרך כלל ,. פשיעה מקצועית מאופיינתוכדומה יםכייס

בדרך כלל  ,בוצע על ידי קבוצותולם בסוגי עבירות מסוימות יתכן ותא בודדים,

נספח  ,1978 )אמיר, ללא מגמה של קביעות בהתארגנות ספציפיות ות"לצורך "משימ

  .(25ע'  ד',

  

הכוונה לכל תחום הפעולות  :((Organized Criminality פשיעה מאורגנת 

 או המשכי, הפליליות המבוצעות על ידי קבוצות המאורגנות על בסיס חד פעמי

חלוקת עבודה  קצעות,התמ ומתכננות את פעולותיהם בדרגות שונות של התמחות,

נפוצה . היא קבוצות משימה לצורך ביצוע פעילות פלילית הינן הקבוצות. והיררכיה

                                                                                                            וסחיטת דמי החסות ההימורים  הזנות, בתחום עבירות הסמים,

 .(25ע' נספח ד',  ,1978 יר,)אמ

 

ארגון היררכי בעל זכויות וחובות הדדיות,  (:(Organized Crime :מאורגןפשע 

 , תוך השגתמאופיין במידת ארגונו ובהשתלבותו במערך החברה הלגיטימיתה

שליטה בלעדית וחלוקה  הוא מקיים חסינות מפני סוכני הפיקוח החברתי.

הארגון משמעת פנימית. ה של באלימות לשמיר , ומשתמשגיאוגרפית לאזורי שליטה

, אנשי מוגדרים. כלפי חוץ ות בשטחי פשיעההתמח על ידירווחים כלכליים משיג 

   .לי, אך מעורבים בעולם הפשעאמנהלים אורך חיים נורמהארגון 

הפשע המאורגן לבין ארגון כלכלי העקרונות הארגוניים של קיים דמיון בין 

, לעיתיםשל חלק ממרכיבי הארגון וכדומה.  מה חופשיתהיררכיה, יוז: לגיטימי

קשה פוליטיקה, ואף ממלאים תפקידים רשמיים. בנוטלים חלק אף חברי הארגון 
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לפקח עליהם עקב היחס האמביוולנטי של הציבור כלפיהם )חלק מהציבור נזקק 

 .(49, ע' 1987)שוהם ואח',  סמים והימורים זנות,, הכוללים בין היתר: לשירותיהם

 

הסינדיקט הפלילי ממוקם בקצה )העליון( של הארגונים  .:(Syndicate) סינדיקט

 מדובר בארגון הפועל בסודיות, .הוא מייצג את שיא השכלול הארגוני. הפליליים

שמירה על בתכנון וב ,תיאוםב חלוקת עבודה,ב היררכיה,ב ומאופיין במבנה,

ם אכיפת החוק אינה יעילה פועל הסינדיקט במקומות בה ,בפועל החברים בארגון.

מטרת הסינדיקט נ את מקומו.הסינדיקט ממלא  ,אז. או פאסיביוהשלטון מנוטרל 

 אם אפשר גבוהים ובלעדיים )מונופוליסטיים(ו ונכסים קבועים,היא השגת רווחים 

 (.  28, נספח ד' ע' 1978)אמיר, 

                                                                                                             

 La) ידועה גם כ"קוזה נוסטרה"שמאפיה האיטלקית הכוונה ל: (Mafia) מאפיה

Costa Nostra)  ומקורה בסיציליה. היא כוללת מספר משפחות שעוסקות בפשע

מנוהלות על ידי ראשי שש  . הןהפשע פועלות על פי טריטוריות 'משפחות'מאורגן. 

תחומי הפעילות  בפעילות פלילית וחוקית גם יחד. תסקוועו שפחות העיקריותהמ

 השתלטות על בתי עסק, הימורים, סחיטה באיומים, רצח, שחיתות, המרכזיים הם:

  .מטרתן היא יצירת רווחים כלכליים גדולים ופורנוגרפיה.סחיטת דמי חסות 

 הברית בעקבות שלוחות של משפחות המאפיה האיטלקית יצרו שלוחות בארצות

בסוף המאה הקודמת ובראשית המאה  ההגירה הגדולה ליבשת האמריקנית

 (.     9, ע' 2115)וגשל,  הנוכחית

 

בנושא הביטחון הלאומי קיימות מספר  :(National Security) ביטחון לאומי

 : ההגדרה המרחיבה של פרופ' הרכבי לצורך העבודה נבחרה הגדרות,

 על עצמאותה, על שלמותה הטריטוריאלית, ל חיי תושביה,ע הגנה על קיום המדינה,

על  על המאזן הדמוגרפי, על ביטחון הפנים שלה, על אופי המשטר, מעמדה בעולם,

        בולות.בגועל הביטחון היום יומי  התפיסה האידיאולוגית,

 (13, ע' 2112)עמידרור, 
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 ומאפייניםהסברים  ,טוריההיס .4

 

 י פשיעהלבים בהתפתחותם של ארגונש .א

 

המצביעים על שלבי התפתחות ארגון פלילי לארגון פשע  םשלושה טיפוסי קיימים

 רמת. ההבדל בין קבוצות וארגונים פליליים הוא, בין היתר, ב(1994 )אמיר, מאורגן

תוך שימוש הדגשת היעילות בו בחשיבות מימד התכנון ,הארגון וההמשכיות

)ראה  ק מהמשך קיום הארגוןכחלו ,להשגת רווחים באלימות קשה ובשחיתות

 :(1תרשים מס' 

  "הטיפוס החמסני"Predatory):) הבסיס הארגוני הוא. הוא השלב הראשון 

הנמצאת בשלב של התמקמות באזור גיאוגרפי וחדירה לעסקים  הכנופיה,

 בשימוש רב באלימות הקבוצה מאופיינת במאבקים לחדור לשוק, הפליליים.

הקבוצות המאפיינות . (211, נספח ד', ע' 1994)אמיר,  שימוש מועט בשחיתותבו

  :ןהזה שלב 

מאופיינות בהתארגנות ספונטנית למטרה או  :קבוצות עברייניות אד הוק -

למשימה מזדמנת וספציפית, ללא חשיבה על המשכיות, וללא כל מאפיין של 

ארגון, מלבד ההתכנסות. התכנון הוא נקודתי. אין לקבוצה חשיבה פלילית 

                      ., ובדרך כלל, חבריה יתפזרו בתום המשימה הספציפיתארוכת טווח

קבוצה זו מאופיינת בסגנון חיים של בילוי וחיי חברה יותר  חבורות רחוב: -

 ,הפעילות הפלילית היא מקרית ועל פי הזדמנויות מאשר התמחות בעבירות.

 ,עם זאתיחד  לית ותועלתנית.אלא תמיד רציונווהמנהיגות אינה קבועה 

התמחות  פוטנציאל להפוך לכנופיה בעלת היררכיה, "חבורות הרחוב"ל

 או כנופיות להפצת סמים חבורות אופנוענים ה:לדוגמ .וקודים מתאימים

 .(21, נספח ד', ע' 1978)אמיר, 

קבוצה זו מאופיינת בהתמחות חבריה בסוגי עבירות  קבוצות עבודה: -

ידים על פי התמחות. הפשיעה היא ייחודיות. בארגון כזה קיימת חלוקת תפק

מקצועית, ועל בסיס זה קיימת ההתארגנות שיכולה להיות ספונטנית או 

קבועה, ולא תמיד נמשכת רציפות והמשכיות. הארגון משתנה ובעל הרכב 

חברים המוכתב מסוג הפשיעה או המשימה. המנהיגות מוכתבת מסוג 

מה שכונה "המאפיה המשימה או מכושר התכנון. דוגמה לקבוצה כזו היא 

הגרוזינית", שהתמחתה בגניבות מטעני נוסעים בשדה התעופה ובזיוף 

 (.21)שם, ע'  מסמכים
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 שלבים בהתפתחותם של ארגוני פשיעה: 1תרשים מס' 

 

-  

 
סינדיקט / 

 מאפייה

 ארגון פשיעה

קבוצת 
 עבודה

 יפוס החמסני""הט
Predatory)) 

"הטיפוס הטפיל" 
(Parasitic) 

"הטיפוס הסימביוטי" 
(Symbiotic) 

ארגוני פשע 
 מאורגן

 כנופיה

ת בורח
 רחוב

קבוצה 
 אד הוק
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 "( "הטיפוס הטפילParasitic ) בארגונים טפילים מאופיין השלב השני

ת של פשע מאורגן: הימורים, הלוואות בריבית העוסקים בפעילות מסורתי

קצוצה, סחיטה וזנות. ארגונים אלו משתמשים באלימות להשגת מטרותיהם, 

אולם נעשה שימוש רב יותר בשחיתות על מנת להרחיב את עסקיהם בשווקים 

 (.211)שם, ע'  לגאליים ובלתי לגאליים

  "הטיפוס"( "הסימביוטיSymbiotic:) ן בקבוצות השלב השלישי מאופיי

 קביעות, :ןניתן למצוא בה '.סינדיקט'או  'משפחות מאפיה'בעלות אופי של 

ארגונים . ארגון מפותח בעל היררכיה וחלוקת עבודהפעילות כלכלית מגוונת ו

השימוש באלימות נעשה יותר כלפי פנים . אלו משתמשים בהשחתה רבה מאד

 (.211)שם, ע'  וכנגד מתחרים הארגון

המאורגן ניתן לחלק לשתי רמות התפתחות: ארגוני פשע      את ארגוני הפשע

(, הרמה 1978מאורגן 'רגילים' ומשפחות המאפייה 2 הסינדיקט. על פי אמיר )

 – סינדיקט, או המאפייהמשפחות ההגבוהה ביותר של ארגוני הפשע המאורגן היא 

מדרג בקצה העליון של , המצויים ארגונים משוכללים, בעלי מבנה ארגוני מפותח

 יםליאהרציונ יםהפורמאלי יםהפלילי ניםכארגו יםנחשבוהארגונים הפליליים 

ולא   על פי תפקידים ,וחלוקת עבודה של כוח וסמכות היררכיהבהם קיימים . ביותר

 אנשים. והם מייצגים את שיא השכלול הארגוני. בארגונים אלה מודגשים באופן

אום הפעילות בתוך הארגון ומחוצה תכנון ותיו בולט מימדי שמירת הארגון וחבריו,

  ., על ידי מתן תפקידים קבועים למשימות. כל זהלו

 ,בנוסף. עצמו ואת חבריו באמצעות הבטחת רווח והכנסה קבועהאת הארגון משמר 

 ומאפשר בידוד למנהיגיו. הארגון מהווה עבור חבריו הגנה טובה יותר מפני החוק,

בליכוד פנימי ובשימוש מושכל באלימות ארגונים אלה צוברים הון, ומאופיינים 

להרחיב , המאפשרת להם מונופוליזציהם שואפים להלצרכים פנימיים וחיצוניים. 

ר למוסדות, לעסקים והם פועלים לחד .הםולמקסם את רווחיהם את עסקי

תם. הם משתלטים על סוכנויות רגולציה ילגיטימיים ולארגוני פועלים ולהשח

לטון, תוך ניסיון לטשטש את גבולות החוק ולהלבין את כלכלית ומוסדות ציבור וש

 ה היא המאפיה האיטלקית,זהדימוי הקרוב ביותר לדגם ארגוני ילותם הפלילית. פע

בנוסף לתכונות של עסק כלכלי  תכונות דומות לכל ארגון פלילי מחתרתי, שלה

ם של ההבחנות מצביעות על אפיון התארגנויות פליליות על פי שלושה מימדי חוקי.

 רצפים: רצף הארגון וקביעותו;רצף הפעולות הפליליות;המונופוליזציה.

כיוון שפשע מאורגן אינו סתם פשע שהוא מאורגן, אלא כולל צורת ארגון בעל אופי 

                                                                                               ספציפי, קיים קושי להבחין בין פשיעה מקצועית, פשיעה מאורגנת ופשע מאורגן

 (.28ע' נספח ד', , 1978)אמיר, 
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 סברים תיאורטיים לתופעת הפשע המאורגןה .ב

 

 והתנהגות עבריינית תיאוריות סוציולוגיות להסבר הפשיעה בכללותה
 

הסיבות לעבריינות נבחנות בשתי רמות: ברמת היחיד וברמה החברתית.ברמת 

, כיצד ומדוע יחיד מסוים מבצע את עבירות, מה התהליכים שהביאו היחיד שואלים

 אותו לידי כך, ומה הסיבות שהוא חוזר עליהן )מועדות(.

ברמה החברתית שואלים, מהו ההסבר לשיעורי הפשיעה הכלליים, והשינויים בהם 

בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה, ומדוע שיעורי המועדות לעבריינות שונים בין 

לקבוצה. עוד נשאל, מהו ההסבר להתארגנות הפשיעה? מה הקשר בין קבוצה 

פשעים שונים? בנוסף, ניתנים תיאורים והסברים לתהליכים ולמבנים של אירועי 

 .(2ע' נספח ד', , 1978)אמיר,                                                                              פשיעה

  

ות פשיעה רואות במבנה החברתי ובתת התרבויות בתוכו את תיאוריות המסביר

הגורם לפשיעה: מקור הפשע בקונפליקט שנוצר בין כללי התנהגות הנובעים משוני 

בין תרבויות, או משוני חברתי, המביא לקבלה שונה של כללי התנהגות מקובלים, 

  או להפרה של חוקים. 

נושא הפשיעה וההתנהגות  להסברת תיאוריות בסיסיות קיימות, (1978על פי אמיר )

תיאוריית העבריינית, והשוני בשיעורי פשיעה בין קבוצות שונות באוכלוסייה: 

 :חברתיתהלמידה  תהאנומיה, תיאוריית הקונפליקט החברתי2תרבותי ותיאורי

 

 ,תיאוריה זו גורסת :)Anomie  (Theoryתיאוריית האנומיה )הלחץ החברתי(

קבוצות שונות ידי המטרות התרבותיות המקובלות.  ששאיפות אנשים נקבעות על

עדה, דת ומוצא(  באוכלוסייה הנמצאות בתחתית הסולם החברתי )על פי מעמד,

נכשלות בהשגת המטרות. זאת, כיוון שאין ברשותם את האמצעים להשגתן. הפער 

והתסכול שנוצרים עלולים לשמש זרז למעבר למעגל פשיעה, על מנת להשיג את 

 ת בדרכים לא חוקיות. אותן מטרו

 

ריה זו תיאו :)Theory)   Social Conflictתיאוריית הקונפליקט החברתי2תרבותי 

מניחה כי ייתכנו קונפליקטים בין נורמות חוקיות לבין נורמות של קבוצות 

, על רקע מספר גורמים: התנגשות תרבויות במדינות קולטות הגירה, . זאתמסוימות

וצה השלטת לנורמות של הקבוצות האחרות, ושלילת קונפליקט בין נורמות הקב

קיימת גם  ,איסורי הקבוצה השלטת מתוך תחושת חוסר שוויוניות. במצב כזה
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התנגדות לאכיפת האיסורים שמוכתבת על ידי הקבוצה השלטת. יתכן קונפליקט 

 ,סוגי קונפליקטים אלו משפיעים על סוגי הפשיעה, היקפה גם בין היחיד לקבוצתו.

 .עורבות הקבוצה בקונפליקט, או מעורבות היחיד בפשיעהמידת מ

 

: ההתנהגות העברייניתו )Learning Theory Social) תיאוריית הלמידה החברתית

בנוסף לתיאוריות המסבירות את הפשיעה, התיאוריה עוסקת בהתנהגות 

העבריינית, המדגישה התנהגות של יחיד בקבוצה ורלוונטיות להתנהגות היחיד 

 .שבתצורה מסוימת הופך להיות ארגון פשע הפלילי,בארגון 

נוסחה בתיאוריית הלמידה החברתית של סטייה ועבריינות  ההתנהגות העבריינית

התנהגות חברתית נלמדת  ועיקרה: ,(Edvin Sutherland) סתרלנדדווין אעל ידי 

 (.1978)אמיר,  פשעים הלמידה כוללת טכניקות של ביצוע. בקבוצות

ורמות פליליות, היחסים החברתיים הם שקובעים את ההתנהגות מלבד ערכים ונ

הפלילית של היחיד ואת שיעורי הפשיעה של קבוצות באוכלוסייה. תהליך הלמידה 

של פשיעה הוא, הן תהליך של העברה תרבותית של התנהגויות פליליות, והן 

זה  תוצאה של מגע זמין, נמשך ואינטנסיבי עם קבוצות סוטות שבסביבתו. תהליך

מתרחש גם כאשר היחיד מזדהה עם קבוצות פליליות, גם אם אינו חבר בהן, אולם 

  . (11, נספח ד' ע' 1978)אמיר,  הן משמשות לו קבוצת התייחסות

 היווצרות הפשע המאורגן המסבירות תיאוריותה

 ( yTheorFunctionalist) הפונקציונליסטית התיאוריה

רתי כלשהו יוכל להוסיף ולהתקיים, שמבנה חבגורסת, שעל מנת  תיאוריה זו

כי כל מבנה  סבורים גישה זוב הדוגליםחייבים להתמלא בו צרכים חברתיים. 

חברתי חייב למלא תפקיד שהוא חיוני לחברה, או לקבוצות מסוימות, או ליחידים. 

הפשע בכלל, . הוא יחדל להתקיים –ברגע שהמבנה החברתי הופך מיותר מבחינה זו 

ובייחוד בחברה בה  ,בכל חברה "תפקודית"בפרט, ממלא פונקציה והפשע המאורגן 

שמציע אלטרנטיבה נמצאים מהגרים רבים. הפשע הוא סוג של סגנון חיים 

הפשע מהווה מסלול למהגרים ולקבוצות הנמצאות בתחתית הסולם החברתי. 

קליטה אלטרנטיבי מהיר למסלולי הקליטה הרגילים שהם: עבודה חלקית קשה 

טרחה" ללא רווחים, ללא עניין וללא כבוד -ידי רבים כ"חיי-הנתפסת עלומשעממת, 

עצמי; או לימודים עם סיכוי להיכנס לתפקידי ניהול נמוכים. אצל רבים מהם 

 .נתפסה דרך זו כחסרת משמעות לחייהם בהווה ובעתיד

  .(25-7, עמ' 1981)שפירא ובן אליעזר,                                                                                  
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לבדיקת הפשע שהכין כיועץ משפטי לממשלה בדין וחשבון  (,1971) מאיר שמגר

 :לפיהתפיסה פונקציונליסטית טיפוסית,  הציג ,המאורגן

 

פי החוק, -גופי הפשע המאורגן עוסקים בהספקת מצרכים, אשר צריכתם אסורה על

. היוצא מכך הוא כי הציבור הרחב, שותף ומהזנות וכד לציבור, כגון: הימורים, סמים,

לעבירה באי הסכמתו לקיים איסור מסוים, ותורם תרומה של ממש להתהוות פשיעה 

 .ופשע מאורגן בפרט ,מאורגנת בכלל

 (11, ע' 1971)שמגר, 

 כמו כל פשע )וכספק עבודה(, עבודהכ תייחס לפשע המאורגןמ (2113) גם אמיר

 עוסקת בייצור,מערכת ארגונית  ושב ,א לפשע יזמי כלכליהי הכוונה. מקצועי

האסורים  ,כספיםבאנשים וב שירותים,ב מסחר במצרכים,באספקה וב העברה,ב

 (.141, ע' 2113)חובב ואח',  מבחינה חוקית בשווקים

 מצרכים נדרשיםו שירותים שבהם ם,כי תהליכי פי גישה זו ניתן להניח-על

-כפי ש"חוקי היובש" בארצות ,בריינית מאורגנתיביאו להתפתחות ע 'מולבנים',

של מצרכים נדרשים  אי צריכההברית הביאו לפריחת הפשע המאורגן שם; ואילו 

לפיחות משמעותי בקבוצות עברייניות המספקות אותם, כפי  ,בהכרח ,יביאאלה 

הביא לחיסול של המאה הקודמת,  שביטול "חוקי הצנע" בישראל בשנות החמישים

 .(2113) חובב ואח',  פליליות סביב "השוק השחור" שפרח אז התארגנויות

 

 ,לייםאבארצות הברית זוהו ארגוני הפשע השונים באופן מובהק כגורמים פונקציונ

מצרכים בוהן בשירותים ו הן בסיפוק שירותים ומצרכים לגיטימיים, ,משום שעסקו

בין גזעיות,  כגון: שמירה ביטחונית באזור מגוריהם בעת מריבותבלתי חוקיים 

סיפקה של ארגוני הפשע  הכלכלית םפעילות .קידום שאיפות כלכליות ופוליטיות

, והיוותה תחליף לפעילות הממשל הכנסה לתושבים הנתונים במצוקה כספית

, 1987)שוהם ואח',  בסיפוק שירותים ומצרכים, שהאוכלוסייה זיהתה כלוקה בחסר

 (.372ע' 

                                                                                                                 

קבוצות פשיעה בדואיות מספקות לעסקים  שםתופעה דומה קיימת בדרום ישראל, 

בבאר שבע, לחברות המחזיקות מתקנים בשטח ולבוני וילות בישובי פריפריה 

תשלום )התופעה המכונה  "שמירה והגנה" מפני פעילות פלילית, תמורת

 (.א'2111)יחזקאלי,  "פרוטקשן"(
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 :קונפליקט בין קבוצות עברייניות תיאורית התנגשות הקבוצות

 בכל סוג של פשיעה קיים מערך גורמים חברתיים המסייעים להיווצרות עבריינות

 :(1987 )שוהם ואח',

 

בריין,בדרך של כל הגורמים המסייעים מגדילים את סיכוייו של היחיד להפוך לע

הזדהות והתחברות דיפרנציאלית,שבסופה הוא מגיע לחברות בתת תרבות 

העברינית)הקבוצה העבריינית(,שהיא החוליה הסופית בשרשרת המוליכה אל 

העבריינות.ההתחברות אל הקבוצה העבריינית מלווה בהזדהות עם ערכה,קבלת 

  .רותהנורמות שלה ולמוד דרכיה והשיטות המיוחדות לביצוע עבי

 (371ע'  ,1987)שוהם ואח',

 

התהליך החברתי הוא תוצאה של יחסי גומלין בין אנשים וקבוצות.מטרתה של כל 

קבוצה היא להשיג עמדות כוח והשפעה רבות יותר,ורק הלחצים הנגדיים של שאר 

 הקבוצות מונעים את הקבוצה הנדונה מלהסיג את גבולה.

, כך שהשגת שטחפועלות באותו  כאשר שתי קבוצות או יותרקונפליקט נוצר 

אחד  מטרותיה של קבוצה אחת מונעת מקבוצה אחרת מלהשיג את מטרותיה שלה

המאפיינים למצב של קונפליקט בין קבוצות הוא הנאמנות של היחיד לקבוצתו. 

נראה כי ככל שיגדל הקונפליקט בין הקבוצות, וככל שתספק הקבוצה את הצרכים 

הקבוצות נוצרות כתוצאה מן  .זוך תגבר נאמנות של הפרטים המרכיבים אותה, כ

אישיים והצורך של היחידים המרכיבים אותן לספק את -הקונפליקטים הבין

צורכיהם באמצעות היתרונות של הקבוצה. ברגע שהקבוצה לא תשרת עוד את 

כך הולכות ונוצרות  הצרכים של אותם יחידים המרכיבים אותה, היא תעלם. 

מיחתם של צרכים חדשים. קבוצות הולכות ונחלשות ככל צ תוך קבוצות חדשות,

נמצא כי הדבר המלכד ביותר את  ,בנוסף לכך שנחלשים הצרכים שהן משרתות.

הקבוצה ותורם למוראל שלה הוא הצורך שלה להילחם על קיומה ועל האינטרסים 

הייחודיים שלה, או על הדגשת עליונות עולמה הסימבולי, כנגד קבוצה או קבוצות 

רות. לכידות גבוהה של הקבוצה באה לידי ביטוי, בין השאר, בהעדפת אח

פני אלה של היחיד הנמצא בה. הקונפליקט בין -האינטרסים של הקבוצה על

 מביא לידי הפחתת ערכה של הקבוצה החלשה יותר ואף לידי היעלמותה קבוצות

 (.372-, ע' 1987)שוהם ואח', 

 

לאמור: כמעט בכל מעשה של עבריינות ככלל, העבריינות היא תופעה קבוצתית, 

עבריינים אחדים, להוציא את העבריינים החולים  –במידה כזו או אחרת  –שותפים 
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בנפשם, הפועלים מתוך כפיה. התנהגותו העבריינית של העבריין תלויה במידה רבה 

התרבות אליה הוא משתייך, -במידת הזדהותו עם חבריו העבריינים בקבוצה ובתת

וצו את הערכים והנורמות שלהם, השונים מאלה של החברה ובמידת אימ

שמעצם טבעה יש לה קונפליקט מתמיד עם  ,הקונפורמית. העבריין נמנה עם קבוצה

כשהאחרונה עולה לאין ערוך בגודלה  –החברה שכנגד, כאשר שתי קבוצות אלה 

 (.373, ע' 1987)שוהם ואח',  מצויות משני עברי החוק –ובכוחה על הראשונה 

 

הקונפליקט בא לידי ביטוי עם מעשה העבירה. ההתמודדות המתמדת עם החברה 

עם סוכנויות האכיפה שלה לרבות ההתחמקות מהמשטרה, המאבק  ,שכנגד, ובעיקר

הסוהר, מהווה לגבי העבריין לחץ או מניע נוסף -המשפטי ומלחמת הקיום בבתי

העבריינית. ככל התרבות העבריינית ואל הקבוצה -להתחברות מלאה יותר אל תת

התרבות העבריינית )מחמת התיוג או מסיבות אחרות(, וככל -שידבק העבריין בתת

 כך תגבר נאמנותו לקבוצה ולערכיה. –שהקבוצה אליה יתחבר תמלא את צרכיו 

תרבות עבריינית והקבוצות העברייניות הולכות -כך הולכת ומתפתחת תת

רה השלטת ועם קבוצות ומשתכללות. הן נמצאות בהתנגשות מתמדת עם החב

עברייניות אחרות המתחרות באותו שטח. לכן עליהן להיות חזקות, יעילות, 

 (.373, ע' 1987)שוהם ואח',  תעלמנהולא הן –מאורגנות ומתוחכמות יותר 

 

 היבטים ארגוניים של הפשע המאורגן .ג

 
 עבריינות מאורגנת

 
 

בכל " ת המאורגנת.תת התרבות העבריינית בצורתה הבשלה ביותר היא העבריינו

חברה מתפתחת העבריינות המאורגנת בהתאם לתנאים המבניים והתרבותיים 

הקיימים בה. בדרך כלל תצמח הפשיעה המאורגנת כתוצאה מחולשה של מערכות 

 (.1987, ואח' )שוהם "השלטון והזרועות האוכפות את החוק

בין הקבוצות החברתיות ו כאמור, ככל שילכו ויגדלו הקונפליקטים בין הקבוצות

הקבוצות העברייניות דרך להתחזק יותר. כך,  נהחפשת, העברייניות לבין עצמן

ובתנאים מסוימים כפי שיורחב להלן, הן תעלנה במעלה רצף העבריינות המאורגנת 

 (.373, ע' 1987)שוהם ואח',  מרמת חבורות הרחוב לרמת הפשע המאורגן

 

נוטלת מערכת הפשיעה חלק  כאשר המערכת הלגיטימית אינה מתפקדת כראוי,

של  יעילותן. כאשר מתפקידיה, והכלי העיקר לביצוע תפקידים אלו הוא האלימות

, לומדים אזרחים בסיפוק צרכיו הלגיטימיים של האזרח פוחתת הרשויות החוקיות
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כי האלימות היא מכשיר יעיל ומהיר ל"סידור" עניינים, וכאשר האלימות רבים 

כללית, היא מאפיינת ביתר שאת את החברה מקבלת לגיטימציה בחברה ה

 (.378, ע' 1987)שוהם ואח',  העבריינית

 

 ,מימדי תופעת הפשיעהפה, באה לידי ביטוי גם בהתגברות חולשת סוכנויות האכי

הופך את הפשע ל"עסק  זה מצב. יקר עבירות רכוש, בובשיעור נמוך של גילוי עבירות

ת נוטה לרכז את פעילותה בתחומים העבריינות המאורגנכדאי" מבחינת הסיכון.

המבטיחים רווחים גדולים, ובעיקר בעסקים שבהם הציבור אינו מגלה את מידת 

הקלון המוסרי שיש לייחס אליהם ולעוסקים בהם כגון: סמים, הימורים, זנות 

 (.378, ע' 1987)שוהם ואח',  ואלכוהול

לפיה  ,טת ממשלגורם נוסף היכול לסייע בהתהוותו של הפשע המאורגן הוא שי

הממונים על אכיפת החוק, לרבות מפקדי משטרה, תובעים ושופטים, נבחרים 

בבחירות פוליטיות. שיטה זו מאפשרת לסינדיקט "להריץ" קבוצה או מועמד 

מסוים. יחסי "שמור לי ואשמור לך" מתפתחים, ובמידה רבה של הגיון ניתן לומר, 

 (.371, ע' 1987)שוהם ואח',  כי מדובר במערכת שלטונית המכשילה את עצמה

 

 פה אין. השונה מהקיים בארצות הברית ,תפתחה עבריינות מאורגנתישראל הב

על אף  לבין המבנים העבריינים, קשר סימביוטי הדוק בין המבנים הלגיטימיים

, ובמיוחד שהפשיעה המאורגנת צמחה בעקבות חולשה כללית של מערכות השלטון

 (.378, ע' 1987ואח', )שוהם  חולשת רשויות האכיפה

 

 מאפייני הארגון הפלילי

 

יים תחום רחב של התארגנות פורמאלית ובלתי פורמאלית בין ק (1978) על פי אמיר

עבריינים, חבורות רחוב, כנופיות נוער, קבוצות כייסים, מבריחים, פורצים וכדומה. 

מתקיימים כל אלה הם סוגים של ארגון פלילי. הארגון מקבל אופי פורמאלי, כאשר 

בו: חלוקת עבודה קבועה, עמדות, אינטרסים ועזרה הדדית, בעיקר על בסיס 

 משימות משותפות.

מאפיינים בולטים נוספים בארגון הפלילי הפורמאלי, מלבד אלה המצוינים לעיל, 

הם הרציונליזציה והיררכיה בחלוקת העבודה, כאשר מימד הרציונליזציה מתבטא: 

צועית, בתיאום פעילות היחיד עם האחרים בחלוקת עבודה ובהתמחות מק

באמצעות כללים, קודים והסכמים שתומכים בחלוקת העבודה. כל תכלית הארגון 

 ממוקדת בהשגת מטרות מוגדרות, חלקן פומביות )לחברי הארגון( וחלקן סמויות.
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להלן מאפייני ארגון פשע ברמתו הגבוהה ביותר )הסינדיקט(  על פי פרופסור מנחם 

 שקבעה, (1978 )אמיר, י שהשתקפו בנספח ד' של דין וחשבון וועדת שימרוןאמיר, כפ

 כי קיים פשע מאורגן בישראל: לראשונה

 :נושא הסודיות בארגון פלילי מקבלת משמעות חמורה בכל היבטיה ארגון סודי, 

. שמירת הסודיות נדרשת, לא רק משום והוא הכלל העליון והחשוב ביותר

הגנה על פעולות הארגון, אלא גם על חבריו הצורך לשמור על סודיות ב

ומנהיגותו. החשיבות העליונה באה, בנוסף, מתוך ההבנה כי חלק מאמצעי 

ההגנה של מנהיגי הארגון מרשויות האכיפה הם חלוקת העבודה וההיררכיה 

שמבודדות את המנהיגים ומעורבותם, כך שאם יישבר עיקרון הסודיות,ייפגעו 

לסודיות פן נוסף, והוא הצורך לשמור  על האינטרסים חברי הארגון ומנהיגיו. 

הכלכליים מפני ארגונים מתחרים. ארגונים אלה, בהכירם את חשיבות סוגיה 

זו, נוקטים ביד קשה כנגד מפירי הכלל ויוצרים את ההרתעה הדרושה למונעה, 

על ידי בעל תפקיד ספציפי המכונה "המשכנע", שדואג לשמר את מחויבות חברי 

 .(29, נספח ד', ע' 1978)ועדת שימרון,  לארגון הארגון

 :הבחנה בין יחסים סיבתיים  תקיימהארגון  בבסיס ארגון בעל חלוקת עבודה

. היחסים הסיבתיים מסבירים את המפגשים בין חברי הארגון, ליחסים עסקיים

שמהווים את הכר לגיוסם, את הסלקציה וההכשרה. היחסים הסיבתיים 

ת של משפחה אמיתית או מדומה )סנדקות(, השתייכות הראשוניים הם במתכונ

אתנית, השתייכות יישובית )ערים ושכונות(. בתי הסוהר מהווים קרקע פורייה 

לסלקציה ולגיוס לארגונים אלו, משום ההכרות, העמידה במבחנים כגון שיתוף 

פעולה עם הרשות, או מבחני נאמנות וסולידריות. בשלב הסינדיקט, העיקרון 

הוא יותר היררכי ביורוקרטי, והיחסים הסיבתיים משניים, אולם הם  המארגן

יכולים להוות תשתית לצמיחת ארגון מסוג זה. השיקולים העיקריים הם 

שיקולי יכולת ארגונית כלכלית, התמחות וניסיון פלילי. לפיכך, במצב זה עיקרון  

דל השוק ההתחברות הם יחסים עסקיים פליליים. אופי הפעולות הפליליות וגו

קובעים את גודל הארגון. חלוקת התפקידים בארגון הינה קבועה, ונקבעים בעלי 

תפקידים הבאים למלא צרכים ארגוניים פנימיים וחיצוניים, ובעיקר, לשרת את 

עשיית רווחים. בעלי התפקידים מותאמים לצרכים,  –מטרת העל של הארגון 

ם על השחתת גורמי שלטון אמוני – ('The Corrupters') 'המשחיתים' –חלקם 

הפועלים לשמירת הסדר  – (The Persuasive) 'המשכנעים' – ואכיפה, ואחרים

 ,נספח ד' ,1978 שימרון,ועדת ) הפנימי ומטפלים גם בבעיות מול ארגונים יריבים

 .(29ע' 
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 :)בהנחה שאנו מבינים כי קיים "עולם תחתון", לא  הכללים המיוחדים )הקודים

כי לעולם זה, בדומה לארגונים לגיטימיים, קודים וכללים יהיה תמוה להבין 

משלהם. קודים וכללים אלו מוכרים לכלל העוסקים בפשיעה,אולם לעניינינו 

כללים אלו נועדו להסדיר את היחסים בין הארגון והעולם החיצוני,את כללי 

ההתקבלות וההשתייכות,הם מגדירים את מערכות היחסים בין החברים,לבין 

 ינם   לבין המנהיגות וההגנה עליה.עצמם,וב

הכללים המוכרים הם: שמירת סודיות, נאמנות וציות, העזה ואומץ            

בפעילות הפלילית ובעמידה מול מתחרים וגורמי האכיפה, התנהגות "חכמה"            

 וערמומית, שמירה והגנה מירבית על "כבוד הארגון", מנהיגיו וחבריו.

ים סנקציות קשות וחומרתן נקבעת על פי חומרת הכלל לכללים אלו צמוד

 .(31, נספח ד', ע' 1978)ועדת שימרון,  שהופר

 :ארגוני הפשע פועלים להשגת מטרות כלכליות    השגת רווחים קבועים וגבוהים

)הם גם מתייחסים לעצמם כאל אנשי עסקים(. הבעיה היא שהם נוקטים 

שיעה, בניגוד לכנופיות או לקבוצות באמצעים בלתי חוקיים להשגתם. ארגוני הפ

"משימה" פליליות, פועלים בסבלנות. בשונה מקבוצות אלו הם אינם פועלים 

בשיטת "זבנג וגמרנו". הם פועלים באופן שיטתי למיפוי שווקים ועסקים עתירי 

ממון, ומכוונים את פעילותם. בשלב זה חולשים ארגונים אלו עסקי סמים, זנות 

ם בסחיטת עסקים אלו על מנת לייצר רווחים קבועים. והימורים, ומשתמשי

לציין כי הסחיטה וגביית דמי החסות מתבצעים גם מול עסקים חוקיים, 

שבעליהם חוששים להתלונן. בנוסף, הם מקיימים פעילויות הברחת סחורות 

בקנה מידה רחב, על פי צורכי השוק. לארגונים אלו "חוש ריח" טוב לזיהוי 

ן, יכולת לנתח ביקוש והיצע, וכן, להשתלט על תחומים מקורות עתירי ממו

 ששיוכם אינו ברור )מחזור, הפעלת מגרשי חנייה(.

ארגונים אלו פועלים על פי רציונל וניתוח של העיסוקים הכלכליים ומיונם         

על פי: שווקים שחורים, ארגון סחיטה מארגונים כלכליים יצרניים, וחדירה             

  ולשירותים לגיטימיים.לשווקים 

כגון, השתלטות על ועד עובדים  –השתלטות עליהם, כולל השתלטות מבפנים 

נעשית בשיחוד, בהחדרת אנשי שלומם או באיומים והפחדה.  –של מגזר יצרני 

ארגונים אלו יודעים למפות ולהעריך גם את הסיכונים )גורמי האכיפה, 

)ועדת  ל או להישאר בחוץמתחרים( נתונים שמשפיעים על ההחלטה, לפעו

 (.33, נספח ד', ע' 1978שימרון, 

 :הפשע המאורגן בפעילותו הכלכלית, בדומה  יצירת  מונופול והשפעה על השוק

לארגונים כלכליים חוקיים,שואף למונופול. קיימים שלושה סוגי שליטה על 
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ר השוק: מונופול, קרטל )שיתוף פעולה בין ארגון לאחרים( ואוליגופולים )מספ

ארגונים העובדים במקביל בשטח  טריטוריאלי(. החשיבות להשגת מונופול בכך 

שהיא עשויה למקסם רווחים. ניתן, באמצעות מונופול, לקבוע את מחירי השוק. 

המונופול מאפשר גמישות כלכלית לארגון וכניסה לתחומים אחרים, ומתן 

רוכה בשימוש תעסוקה רבה יותר לחברי הארגון. בנושא זה, השגת מונופול כ

 באלימות קשה, מלחמת מחירים ועל ידי שחיתות של גופי הפיקוח על העסקים.

השגת המונופול וחשיבותו מהווים את הגורמים העיקריים בסכסוכי ארגוני    

הפשיעה. קיימים ניסיונות בלתי פוסקים להשתלט על טריטוריות או תחומי            

כל אמצעי כשר לחסל יריב, או לנצל             עיסוק, על מנת להגדיל הרווחים כך ש

כניסתו לבית סוהר, להשתלטות על טריטוריות נוספות,שמגדילות באופן           

משמעותי את האפשרות להשתלט או לסחוט  עסקים  חוקיים ובלתי            

 (.39, נספח ד', ע' 1978)ועדת שימרון,  חוקיים בטריטוריה הנוגעת

  השיקולים העיקריים של ארגון פשע לחדור  העסקים החוקיים:חדירה לתחום

שליטה ומעורבות ; יצירת קביעות ברמת ההכנסות וגובהן לעסקים חוקיים הם:

. שליטה במנגנונים ועל כוח האדם; וניווטו לצרכיו בענף אליו משתייך העסק,

ר הדבר מאפש". מולבנים" כביכול שאנשי הארגון ופעולותיו ,היתרונות הם בכך

בעלי להם הופכים ", שבו אין שיוך אוטומטי לפשע. אפור"להם לפעול בתחום ה

 החדירה וההשתלטות על עסקים אלו צורך טבעי במהוגנות.ונוצר  מעמד

 . בפעילות הפליליתירידה וקיימת , במידה כביטחוןת משמש

 קיימות ארבע אפשרויות של חדירת ארגוני פשע לעסקים חוקיים והן: 

שה חוקית של עסק כלכלי חוקי )באמצעות הון שנצבר בפשע, חדירה או רכי -

 או כחלק מתשלום חובות של סחיטה( והפעלתו באופן חוקי.

חדירה ורכישה חוקית של עסק חוקי והפעלתו באופן בלתי חוקי כבסיס  -

 לפעילותו, או לצורך עשיית עסקים באמצעים בלתי חוקיים.

ת והפעלתו, או עשיית חדירה ורכישה של עסק חוקי בדרכים לא חוקיו -

 עסקים באופן חוקי.

 חדירה או רכישת העסק באופן בלתי חוקי והפעלתו בדרכים לא חוקיות. -

האפשרויות ניתנות לארגוני הפשיעה כאשר עסקים נחלשים עקב מצב השוק, 

נקלעים לחובות ופונים לארגונים אלו לקבלת הלוואות בריבית גבוהה, ובהמשך, 

בים אחרים נעזרים עסקים חוקיים בארגוני פשיעה לא יכולים להחזירן. במצ

להגנה מפני מתחרים, או על מנת לפגוע בעסקים מתחרים; לתיווך במשברים, 

 הנהלה; וכדומה. -ביחסי עובדים
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סוג פעילות זה מהווה בעיה לגורמי האכיפה, משום "ההליכה בין הטיפות" של 

, 1978עדת שימרון, )ו ארגוני הפשיעה, וטשטוש הגבול בין החוקי ללא חוקי

 (.371נספח ד', ע' 

 :השימוש באלימות מאפיין ארגון פשע מאורגן  שימוש באיומים ובאלימות

 ,בשלב הסינדיקט סתם עבריינים.מאו  ,ומקבוצות משימה ומבדילו מכנופיות

משום ההבנה  ,זאת השימוש באלימות מינורי יותר והשימוש בשחיתות רב יותר.

השימוש בו  ,לכן. גורמי האכיפה עיני אש" וצד את כי השימוש באלימות "מושך

, בגביית כמו בתחרות על מונופול ,יהיה רק כשאין ברירה אחרת והוא בלתי נמנע

 על מנת לאכוף משמעת.לצרכים פנימיים, ו ,חובות עסקיים

ניתן להבחין בין האופן המושכל של השימוש באלימות ובשליטה בו בשלב 

 בארגוני הפשע, שם השיקולים להפעלתו שוניםהסינדיקט, לבין השימוש בו 

 (.41, נספח ד', ע' 1978)ועדת שימרון, 

 :אחד מהמאפיינים הבולטים של ארגוני פשע מאורגן נטרול המבנה הפוליטי 

שונה מהתארגנויות באמצעות השחתה. ב הוא נטרול גורמי הפיקוח והאכיפה

 י ובעל המשכיות.בפשע המאורגן השימוש בהשחתה הוא שיטת ,אחרותפליליות 

עושים זאת על מנת לשמור על  ,העוסקים בנטרול גופי הפיקוח ,ארגוני הפשע

איסור מסוים על מצרכים( היוצרים ביקוש  , למשל,)המנציחים חוקים מסוימים

, וכדומה. תפקיד השחיתות הוא לשירות או למצרך ומהווים בסיס לשוק שחור

גורמי האכיפה השונים, וכן, לשמר  להגן על הארגון, ועל חבריו ומנהיגיו מפני

את האינטרסים הכלכליים והאחרים שלהם מול מתחרים. ככל שהארגון גדול 

יותר ובעל כוח רב יותר, כך הוא מפעיל שחיתות ברמות הגבוהות ביותר. ארגוני 

הפשע מנסים להשחית את גורמי האכיפה ברמת השטח )שוטרים, פקחים 

פועלים בהם )שופטים, עורכי דין, פקידים וכדומה(,וכן, מוסדות משפטיים וה

וכדומה( וסוהרים בבתי הסוהר. סוג אחר של שחיתות נוגע להשחתת פקידי 

רשות שלטונית למתן עדיפות לקבלת זיכיונות, מכרזים וכדומה, ולקידום 

עניינים או העלמת עין מפעילות אסורה. לצורך כך, מפעילים ארגוני הפשע בעלי 

דורש  אשר חיתים", אשר מתמחים בסוג פעולה זהשמכונים "משתפקידים 

וחלקלקות להצלחת ההשחתה מחד גיסא, ומניעת הפללה  מיומנות הכרות,

יימים גם מצבים בהם, על מנת לחסוך בהוצאות משתמשים ,קמאידך גיסא

ארגוני הפשיעה באיומים ואלימות להפחדה ול"שכנוע" גורמים אלו לפעול על פי 

 –יש צורך להדגיש כי להשחתה נדרשים שניים  רצונם. מובן, שבנושא זה

המשחית והמושחת, כך שמידת ההצלחה של ארגוני הפשיעה נובעת מרמת 
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, 1978)ועדת שימרון,  השחיתות הקיימת או החסרה בגורמי השלטון והאכיפה

 (.42נספח ד', ע' 

 :בנושא זה קיימים סוגים שונים של קשר:עם הציבור  הקשר עם העולם החיצוני

בנות וכצרכנים;עם גופי אכיפת החוק;עם הסביבה הקרובה: משפחה, כקור

 שכונה וכדומה. 

ארגונים פליליים משתמשים בטכניקות שונות מול העולם החיצוני, כגון נטרול 

בושה, אשמה ואחריות. מבחינתם, הם לא פוגעים בחברה. הם מגדירים 

ורך הצדקת קורבנות כ"לקוחות", ומציגים עצמם כמספקי צרכי הציבור. לצ

מעשיהם הם טוענים, כי כולם, כולל אנשי השלטון והחוק מושחתים. אנשי 

הארגונים הפליליים מציגים עצמם כאנשי עסקים לגיטימיים. הם מנסים 

להראות חזות מהוגנת, שנשענת על המוניטין שצברו, ומצפים ליחס הולם 

 (.45, נספח ד', ע' 1978)ועדת שימרון,  ומוערך

 

 מאורגןני פשע ת של ארגובעיות פנימיו .ד

 

שהארגון הפלילי  ,ובעות מספר בעיותנמתוך היות ארגוני הפשיעה בלתי חוקיים 

 הם:שב . להלן העיקרייםחייב להתמודד איתם

 :קיימת חשיבות למוניטין  ,בדומה לארגונים כלכליים חוקיים שמירת הסודיות

לחברות בניגוד  ,אולם. שתורמת להעצמתו ,שנצבר תוך פרסום "הפירמה"

 ארגוני הפשע מסתירים מפני החוק וגורמי האכיפה את פעילותם. לגיטימיות,

משתמשים  על מנת לשמר סודיות פנימית ואי הפללה על ידי מתחרים וקורבנות,

 ,חוץמבפנים ו, מבבין היתר לאכוף משמעתנועדה ארגונים אלו באלימות קשה,ש

, נספח ד', ע' 1978רון, )ועדת שימ למניעת חשיפת הפעילות הפלילית ומבצעיה

24.) 

 :מטבע הדברים, העבריינים אינם יכולים  פתרון סכסוכים פנימיים וחיצוניים

לפנות לרשויות במצבים בהם מתגלעות מחלוקות וסכסוכים, הן בקרב חברי 

–הארגון והן בין ארגונים מתחרים. הפתרונות הקיימים הם פנייה ל"בוררים" 

ני הצדדים, שהצדדים החלוקים מוכנים לקבל עבריינים בכירים מקובלים על ש

 :את פסיקתם. אלמנט נוסף בא לידי ביטוי בבחירה סלקטיבית של חברי הארגון

. מחשש שיפליל את חברי הארגון . לפני כן נבחנת אמינותו,לא כל עבריין מתקבל

, 1978)ועדת שימרון,  מומחיותונים מידת התועלת שניתן להפיק ממנו וכן נבח

 (.24ע' נספח ד', 
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 :וההזדהות נימית באה מתוך ההשתייכות לארגון הלגיטימציה הפ לגיטימציה

מחד גיסא ואלימות ואיומים  ל ארגון הפשיעה שחיתותיפעמכלפי חוץ . איתו

ליות אעל מנת ל"השיג" הכרה ולגיטימציה בקרב הרשויות הלג מאידך גיסא,

 (.24, נספח ד', ע' 1978)ועדת שימרון,  השונות

 

 רגן כמערכת מורכבתפשע מאו .ה

 

תורות הכאוס, המערכות המורכבות והרשתות, ומהפיכת הויזואליזציה שבאה 

בעקבותיהם, נועדו לסייע למקבלי החלטות להתמודד עם המורכבות והדינאמיות 

 (א'2111)יחזקאלי,  .המאפיינים את מציאות ימינו, המשתנה במהירות

על כך ניתן למשל לקרוא אין בכוונתי להביא פה את עיקרי התורות הללו. 

 .א'2117בתמציתיות בעברית אצל: רזי ויחזקאלי, 

על פי חבריה  , הקרויההעבריינות המאורגנתמביא המחשה של מבנה  2תרשים מס' 

מערכת מורכבת, שבה כל מערכת זוהי  או המאפיה.  Cosa Nostraבשם האיטלקי

אחרות,  (Sub Systems) לתתי מערכות Super System) )היא 'מערכת אם' 

ארגון לשניים עשר כך, נחלק ה ובעצמה תת מערכת של 'מערכת אם' גדולה יותר.

בשתיים עשרה ערים גדולות בארצות הברית. לכל משפחה  אזורי פעולה עיקריים,

והוא כפוף למועצת הקוזה נוסטרה. הסרפים הם ראשי  יש "קאפו" שהוא הבוס,

שפחות. אנשי השורה הם קבוצות קטנות או מקומיות הכפופים לראשי המ

 המבצעים בפועל את ההוראות מלמעלה. ',פועלים'ה

מאפיינים מערכות  וההיררכיה של ארגון פשע מאורגן האינטראקציה מיקה,אהדינ

המובא בתרשים מס'  (Langton, כפי שהדבר מתואר בתרשים של לנגטון )מורכבות

יחסי גומלין עם  במערכות מורכבות יש משתתפים רבים, שכל אחד מהם מקיים :3

 . המשתתפים הרבים הם חברי הארגונים,(77-71 ,עמ'2117)עפרון ויחזקאלי, שכניו

ובינם לבין חברי קבוצות אחרות  אשר מקיימים יחסי גומלין בינם לבין עצמם,

ברשת של כלל יחסי הגומלין המקומיים הללו, מתהוות תבניות  בארגון ומחוצה לו.

 ים הופכים להיות תבניות קיבוציותהפרט טרה,. גם בקוזה נוסקיבוציות )שם(

התבניות מוגדרות בסביבת העולם העברייני בכלל  ארגון וסינדיקט(. )כנופיה,

  ובארגון בפרט.
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המחשה של מבנה המאפיה האיטלקית בארצות הברית כמערכת : 2תרשים מס' 

 מורכבת

 (374ע'  ,1987שוהם ואחרים,)על פי: 

 

 

 

 ההתנהלות והדינאמיקה של מערכת מורכבת, על פי כריס לנגטון: 3תרשים מס' 

 (77ע'  ,א'2117,)על פי: רזי ויחזקאלי

 

 
  

 

  'מערכת העל' –מועצת הקוזה נוסטרה 

 משפחה וה"בוס"ה  

 הסרפים 
 

 אנשי השורה

 התהוות קולקטיבית

  פרטים
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, פי מעלה()החיצים כלבסביבה זו יש משמעויות לכוחות השוק )הלגיטימי והפלילי( 

תבניות אלו  כוחות השוק הם גם הארגונים היריבים.. וחברות גופים מוסדות, :כגון

מצידן מגדירות סביבה המשפיעה על החוקים של יחסי הגומלין של כל משתתף 

 .)שם( בודד עם שכנו )החיצים המעוגלים כלפי מטה(

רתי נבנית במחקר המסו סביבה זו משפיעה על הפרטים ועל הארגון ופעילויותיו.

גישת תורת הרשתות מכווינה גם  מיקה והאינטראקציה מלמעלה למטה.אהדינ

   לבדיקת היחסים מלמעלה למטה,שבארגוני הפשע יש להם משמעות רבה.

 

תורות הכאוס, גם ההתמודדות עם הפשע המאורגן ראויה לתיאור ולניתוח על ידי 

יה אפקטיבית . כדי שמערכת אכיפת החוק תההמערכות המורכבות והרשתות

בהתמודדות שלה עם הדינאמיקה המאפיינת את הפשע המאורגן, חלקים ממנה 

חייבים לפעול על "סף גבול הכאוס", דהיינו, להוביל אותנו, כל העת, לזהות כיווני 

 (.א'2111פעולה אפקטיביים יותר )יחזקאלי, 

ת הבעיה, התבוננות על הפשע המאורגן דרך 'רשתות', ממחישה לנו באופן ויזואלי א

 :)שם( כמו גם את דרכי ההתמודדות עימה

מחד גיסא ניתן לראות כיצד ארגוני הפשע המאורגן טווים 'רשתות' של קשרים, 

 .ומאפשרים את פעילותן דרך קשרי הגומלין שבין מרכיבי ה'רשת'

מאידך גיסא, שרטוט ה'רשתות' הללו מאפשר לחפש ולמצוא את נקודות התורפה 

 שבהן.

 

 ת" ו"המלחמה הנגדית ברשת""המלחמה ברש .ו

 

טבעה של הרשת "להתרכז", וכמו בפיזיקה, רק אנרגיה גבוהה ורציפה יכולה למנוע 

. אנרגיה כזו יכולה להיווצר (142, ע' 2111)יחזקאלי,  את ההתנהגות הטבעית הזו

  . מערכת אכיפת החוק נלחמת בפשע המאורגןכאשר 

( Arquillaעל ידי ג'ון ארקילה ) הוא מונח שפותח Netwar -"המלחמה ברשת" או ה

 RAND)שניים מחוקריו של תאגיד "ראנד"  –( Ronfeldt) ודויד רֹוְנֶפְלְדט

Corporation) מספק צוותי חשיבה, ואמריקני המאגד בתוכו . "ראנד" הוא ארגון

ים נוספים יכוחות המזוינים של ארצות הברית לארגונים ממשלתלאת שרותיו 

. שניים אלה פיתחו את המונח "מלחמה ברשת" חייםם אזרימסחרי ולארגונים

במקור על מנת לתאר צורת התהוות חדשה של קונפליקט. המשתתפים בצורת 

ממשתתפים שליליים מהתארגנויות טרור ועד ארגוני פשיעה; או  –התהוות זו 

משתמשים לצורכיהם  –משתתפים חיוביים כקבוצות פעילים ותנועות חברתיות 
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תאימים לעידן האינפורמציה את המבנה הארגוני שלהם; את ב"רשתות", כשהם מ

; יחזקאלי, Ronfeldt and Arquilla ,2111) הדוקטרינה, האסטרטגיה והטכנולוגיה

כי את המושג "מלחמה ברשת" שטבעו ( טוען, א'2111(. יחזקאלי )143, ע' 2111

 ק בה.ארקילה ורֹוְנֶפְלְדט ניתן גם להתאים לתחום השחיתות השלטונית והמאב

 

 2111בספטמבר  11 -פיתוח סוגיית "המלחמה ברשת" התפתח בעקבות פיגועי ה

בניו יורק ובוושינגטון על ידי רשת הטרור של אל קעידה. זהו ניסיון להתמודד מאז 

עם ארגון מבוזר, הפרוס ברחבי העולם בצורת רשת, כשאין קשר ממשי בין גורמיו 

רשת אינה מסכנת את קיומו של הארגון השונים, וששום פגיעה בגורם זה או אחר ב

ו2או מצליחה להשבית את פעולותיו. צורת ארגון ואסטרטגיית פעולה דומים 

 מיוחסים גם לארגוני החיזבאללה בלבנון והחמאס ברצועת עזה וביהודה ושומרון.

מטרתם של ארקילה ורֹוְנֶפְלְדט הייתה ללמוד את הרשתות הללו היטב על מנת 

( "Counternetwar") "המלחמה הנגדית ברשת"ם מכנים לפתח כלים למה שה

  (.143, ע' 2111)יחזקאלי, 

  

העיסוק ב"מלחמה ברשת" התפתח כל כך בשנים האחרונות עד שהוא מקדים את 

העיסוק התיאורטי והאקדמי במושג, ואנשי הביצוע בתחומים של צבא, משטרה 

מה. ארקילה ורֹוְנֶפְלְדט כדומה, מוצאים עצמם מעורבים מאוד בסוג חדש זה של לחי

מראים, כיצד תיאורית "המלחמה ברשת" יכולה להשתכלל באמצעות הכנסה של 

נקודות מבט אקדמיות ל"רשתות". המינהל הציבורי חייב למצוא איזון חדש בין 

מערכות היררכיות שמרניות למערכות שטוחות דינאמיות, על מנת לשכלל את דרכי 

רך שתאפשר מאבק אפקטיבי בגורמי הטרור הסתגלותו לפרדיגמה החדשה, בד

 פשע המאורגן, גם בגורמי הי, ולטעמ(144-143, עמ' 2111)יחזקאלי,  והפשיעה

 הפועלים בפרדיגמה החדשה.

על מנת לבחון את חוזקן של ה"רשתות", הגדירו ארקילה ורֹוְנֶפְלְדט שלושה סוגים 

חלק ב"מלחמה  בסיסיים של "רשתות" שנמצאים בשימוש אותם גופים הנוטלים

 :(145-144, עמ' 2111)יחזקאלי,  (3ברשת" )ראה תרשים מס' 

 רשת" בצורת שרשרת" (Chain network המאופיינת בכך שמסרים העוברים ,)

 בה חייבים לעבור דרך מתווכים רבים.

 רשת" בצורת מרכזת או בצורת כוכב" (Hub or star network שבה גורמים ,)

לרכזת, שאינה בהכרח בכירה מהם בסולם  רבים ושונים ב"רשת" קשורים

 ההיררכיה, וכל המסרים עובדים דרך אותה רכזת.
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 שבה כל גורם אינדיווידואלי ב"רשת" יכול לתקשר עם כל "רשת" רב אפיקית ,

 הגורמים האחרים ב"רשת" באופן מלא

 

שלושה סוגים בסיסיים של "רשתות" שנמצאים בשימוש אותם : 3תרשים מס' 

 חלק ב"מלחמה ברשת", על פי ארקילה ורֹוְנֶפְלְדט גופים הנוטלים

 (145, עמ' 2111)יחזקאלי, )מתוך: 

  

  (Chain network"רשת" בצורת שרשרת )

 

 (Hub or star network"רשת" בצורת מרכזת או בצורת כוכב )

 

 "רשת" רב אפיקית

 

ארקילה ורֹוְנֶפְלְדט זיהו ארבעה היבטים המשפיעים על חוזקה של "רשת" ועל 

)יחזקאלי,  יכולתה לעמוד בהתקפות עליה מבלי שתפקודה ייפגע באופן משמעותי

  (:145-144, עמ' 2111

  :שימוש, ועד כמה הגורמים הפועלים באיזה סוג "רשת" נעשה ההיבט הארגוני

 מרושתים ביניהם?

  :מהו הנרטיב או הסיפור המשותף המאגד את ה"רשתות", ההיבט הנרטיבי

כמו גם צורות אחרות של ארגונים? לאילו גופים נוספים סיפור משותף דומה, 

 שיאפשר קשרי גומלין לא פורמאליים ושיתופי פעולה בין ה"רשתות" השונות?

  :יזו מוטיבציה קיימת לשימוש במבנים רשתיים; מה מונע אהדוקטרינה

מהמוטיבציה הזו להישחק; וכיצד הארגון מתפקד ללא הנהגה מרכזית 

 אפקטיבית?

  :איזה טכנולוגיה נמצאת בשימוש בהתקשרות שבין הגורמים הטכנולוגיה

 השונים שבארגון?

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chain_network.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chain_network.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Star_network.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Allchannel_network.jpg
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  :שיים?עד כמה קיים ברשת אמון, המבוסס על קשרים בין איקשרים חברתיים 

 

"רשת" הוא ה"רשת"  הפשע המאורגןסוג ה"רשת" הרלוונטי והחשוב מבחינת 

)"'רכזת'(,  הנהגה מרכזית. לכל קבוצה ברשת יש בצורת מרכזת או בצורת כוכב

מאפשרת כזו  'רשת'שנטרולו יכול להביא לקריסתה.  ,גורם קריטיהמהווה 

כיוון שגם אם , הרשת כולה 'הקרסת'של ארגון פשיעה, אולם לא את  'הקרסה'

 חיסלת חלקים משמעותיים ממנה, יתר החלקים ממשיכים לפעול באופן בלתי תלוי.

 .'הוקרס'על נקלה על תחומי הפעילות של חלק הרשת ש 'משתלטים'יתרה מכך, הם 

 

 מהם מסקנותיהם של ארקילה ורונפלדט לגבי "המלחמה הנגדית ברשת"?

מתקשים מאוד להלחם ארגונים היררכיים המסקנה הראשונה היא, כי 

. הוכחות לכך ניתן למצוא בחוסר הצלחה המתמשך להילחם בארגוני ב"רשתות"

טרור ופשיעה בינלאומיים, כמו גם בחוסר היכולת לתת מענה אפקטיבי לשחיתות 

 השלטונית.

. דרושות "רשתות" על מנת להילחם ב"רשתות"המסקנה השנייה גורסת, כי 

שתות", חייבות לאמץ מבנים ארגוניים ממשלות המבקשות להתגונן מפני "ר

וטכניקות פעולה המאפיינים את היריבים. משמעות הדבר אינה לחקות את היריב, 

אלא ללמוד את אותם עקרונות של "מלחמה ברשת" שבהם הוא מקדים אותנו. 

עקרונות אלו מבוססים, במידה מסוימת, על חידושים טכנולוגיים, אולם בעיקר, על 

חומי המבנה הארגוני ודוקטרינת העבודה, כולל בניית מנגנונים הנכונות לחדש בת

 חדשים של שיתופי פעולה בין ארגוניים. 

המסקנה השלישית היא, שמי ששולט טוב יותר בצורות השונות של "רשתות" 

ובאופן השימוש בהן, יזכה ליתרון המרבי. בימים אלה של תחילת עידן 

בוצות יריבות של טרור, פשיעה האינפורמציה, היתרון נתון בידי אותן ק

והתארגנויות של שחיתות. הם נהנים מעליה משמעותית בכוחם ביחס לכוח אותו 

מפעילות המדינות כנגדם, ומצליחות להיאבק כשווים מול כוחות גדולים מהם ללא 

 שיעור. 

, דרושה מערכת שונה של פתרונות, כמו גם "המלחמה הנגדית ברשת"לצורך 

מ' עב', 2117)רזי ויחזקאלי,  עולה הרב ארגוני והרב מוסדיהעמקה של שיתוף הפ

, המערבת בתוכה מבנים רשתיים. לצורך כך, אין צורך בהחלפה כוללת (112, 111

של המבנה ההיררכי ב"רשתות" בכל ארגוני השירות הציבורי. האתגר הוא ביכולת 

על ידי למזג בהם במיומנות את שתי הצורות, תוך אכיפה של תהליכים רשתיים. 
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יצירת גופי כלאיים ארגוניים במסגרת השירות הציבורי, הוא יהפוך מוכן יותר 

 להתמודדות עם איומים כגון אלה, ולאתגרים שעוד צפויים בעידן האינפורמציה.

אולם, גופים ממשלתיים דבקים במבנים ההיררכיים ובאינטרסים הארגוניים 

ועים נוספים, כמו זה של פיגועי שלהם והופכים בלתי רלוונטיים. עד שלא יקרו זעז

בארצות הברית, לא תגדל הנכונות להשתנות. בעוד ארגוני  2111בספטמבר  11 -ה

הטרור והפשע, כמו גם גורמי השחיתות השלטונית, לומדים ומסתגלים טוב יותר 

 (.147-141, עמ' 2111)יחזקאלי,  ועם ההצלחה בא גם התיאבון... –מבחינתם 
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 ביטחון לאומיו ורגןפשע מא .5

 

האם פשע מאורגן בכלל, ופשע מאורגן בישראל בפרט עלול להוות איום אסטרטגי 

 על הביטחון הלאומי? מהם התנאים הנדרשים לכך?

 

 2תיאוריות רלוונטיות בתחום הביטחון הלאומי .א

 

 (:ב'2111 שלוש אסכולות המקובלות לבחינת ביטחון לאומי )יחזקאלי,קיימות 

 

 אסית"האסכולה הקל "( "גורסת התמקדות ב"הגנה "Defense קרי, בנית כוח; איום ,)"

בשימוש בכוח; ושימוש בו. כך לדוגמה, לדוגמא, במצרים, אחרי מלחמת יום הכיפורים, 

שונה שמו של 'משרד המלחמה' ל'משרד ההגנה', וכך מכונים משרדים אלה כמעט בכל 

 (.העולם )אצלנו, משום מה, הוא קרוי "משרד הביטחון"

  הרואה בביטחון הלאומי כנגזרת של האיום. הצורך בביטחון הלאומי  אסכולת הביניים

במדינה ובמענה הביטחוני שלה נגזר מאופי האיום על הקיום או על האינטרסים 

 החיוניים של קיבוץ לאומי או מדינה.

 "הרואה בביטחון הלאומי צורך אחד מיני צרכים שונים  "האסכולה הפוסט מודרנית

ינה צריכה לספק לאזרחיה כמו: בריאות, חינוך, תעסוקה וכד'. אסכולה זו מעניקה שהמד

חשיבות רבה לערך החיים של האזרח ובעלת מערכת ערכים סביב מושג החיים בכלל 

 . ואיכות החיים בפרט

 (ב'2111)יחזקאלי, 

                           

לימודים ובעיסוק שהן היותר מקובלות היום ב –שתי האסכולות האחרונות 

רלוונטיות לקשר אותו אני מתווה בין הביטחון הלאומי  –בביטחון לאומי 

איום חיצוני צבאי והפשע המאורגן. ביטחון לאומי איננו רק התמודדות מול 

שלרוב מדינות העולם לא היו , וכולל גם איומים פנימיים, מה גם ובטחוני

, 2111בספטמבר  11 -פיגועי ה איומים חיצוניים על הביטחון הלאומי שלהן, עד

בנוסף לפשע לאיומים פנימיים,  הוהן נתקלו רק באיומים פנימיים. דוגמ

)יחזקאלי,  , למשל, אקולוגיה ואיומים נוספים על איכות החייםםההמאורגן, 

  .  (ב'2111

 

 

                                                 
 . 2112אפרתי,  חומר בסיסי בעברית בתחום הביטחון הלאומי ראו אצל  2
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על  –' ביטחון לאומי'ם למושג יהעדכונים הרלוונטיעל פי פרופסור גבריאל בן דור, 

 :(2111 )בן דור, אמורים לכלול את הפרמטרים הבאים – ולה האחרונהפי האסכ

 

 )העלולים להתגלות כבעלי השפעה  ,התמקדות באיומים פנימיים )כלכלה, סביבה, חברה

בדוקטרינה  משמעותו, למשל,הרסנית פי כמה מאילו החיצוניים )ביטחון לאומי כ

 שלאחר המלחמה הקרה(. תרוסיה

 והתמקדות בסוגיות כגון:  ,ובאלי למושג ביטחון לאומיהענקת מימד רב מימדי, גל

יציבות פוליטית, צמיחה כלכלית, הסתגלות תרבותית למגמות גלובאליות ושמירה על 

 בדוקטרינה של דרום קוריאה(.משמעותו, למשל, איכות סביבה )ביטחון לאומי כ

 טים טרנס הגירה, אלימות פוליטית וקונפליק :התמקדות במתחים חברתיים שונים כגון

עלולים לפגוע בביטחון ו ,הקשורים לקבוצות אוכלוסייה בתוך מדינה נתונה ,לאומיים

 הלאומי )התייחסות בעיקר לדרום יבשת אסיה(.

  התמקדות בביטחון הכלכלי והפיכתו לחלק בלתי נפרד מדוקטרינת הביטחון הלאומי

מתן תשומת  –מקיף" "ביטחון  –)ביטחון לאומי כפי שבא לידי ביטוי בדוקטרינה היפנית 

 לב מרבית לפן הכלכלי בנוסף לזה הצבאי(

 (2111)בן דור,

, ומכאן, לאיומים מרכזיים על השלטון ,על פי גישה זו ,האיומים הפנימיים הופכים

 :גוריותהללו ניתן לסווג לארבע קטאת האיומים והסכנות  .טחון הלאומיגם על הבי

 יהול והמנהלאיומים שהם תולדה של בעיות בתחום תרבות הנ; 

 איומים שהם תולדה של תהליכים כלכליים וחברתיים; 

 איומים שהם תולדה של ליקויים בתפיסת הביטחון הלאומי. 

 איומים שהם תולדה של ליקויים בשיטת הממשל ובשיטת הבחירות. 

 

 )שוחט,י המדינה ניטלת המשילות של קברביכו ,בסופו של דבר ,פוגעיםכל אלה 

בתחום החברתי כלכלי חייבים להיכלל בתפיסת פנימיים איומים .(25ע'  ,2117

המכירים איומם  תימוכין לכך ניתן למצוא אצל גורמי האכיפה,. הביטחון הלאומי

כיצד על מדינה  ,עלתה השאלה 'פורום חברה ומשטרה'ב. כל למשל, אלו מקרוב

זו הייתה התייחסות . להתייחס לתופעה חמורה כתופעת הפשע המאורגן

 המשתתפים:

המאורגן חייבת להיתפס בקרב קובעי המדיניות כאחד מיעדיה  המלחמה בפשע

 היא תעלה בקנה אחד עם יעדים אסטרטגיים ,בכך .של מדינת ישראל הלאומיים

מלווה  )למשל המלחמה בטרור(. תפיסה זו חייבת להיות ליתאשחשיבותם קרדינ

 דיבה מזו אשר זוכה לה המשטרה כיום.נ בהקצאת משאבים ממשלתית

 (51ע'  ,2114 פישמן,)
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את הצורך  חידד ,ראש אגף החקירות לשעבר של משטרת ישראלמשה מזרחי, 

 (:2118 )מזרחי, של אכיפת החוק כחלק ממרכיבי הביטחון הלאומי הנושא במיקום

 

החוסן  רך להתקיים, אלא גם איכותו של הקיום. משוואתביטחון לאומי אינו רק הצו

חברה. אצלנו  והתערערות שלה מהווה איום על כל ,הלאומי בנויה על שני הגורמים

 ?להתגייס לצבא ולהיהרג היא עלולה לעלות בשאלה של הדור הצעיר: האם נכון ,למשל

איום  הלדוגמ לא מהססים לראות בשחיתות במדינות מתוקנות, חופשיות ודמוקרטיות,

מציבים אותה בראש סדר העדיפויות  ,ובשל כך אסטרטגי על יציבות החברה והמשטר,

שעוסקים בה גופים המקבילים לשירות הביטחון הכללי  לטיפול. היא חשובה עד כדי כך

  ולמוסד אצלנו

 (71 ע' ,2118 )מזרחי,

  

יוני הוא אינטרס ח. בהקשר לביטחון לאומי חשוב ביתרהסדר החברתי  נושא

שהמנגנון  ופגיעה בו היא פגיעה בביטחונה הלאומי של המדינה, לקיומה של החברה,

 .(31ע'  ,2119 )יחזקאלי, על כנו השלטוני יעשה הכול,על מנת להשיבו

                                                                                                            

להפעיל  יםאורגן כפי שבא לידי ביטוי בעבודה זו פוגע ביכולת הקברניטהפשע המ

 , יוצר בעיות כלכליות וחברתיותהלגיטימית שהיא ליבת המשילות םאת סמכות

ובעיות של חוסר יציבות פוליטית. זהו, ללא ספק, איום פנימי משמעותי, העלול 

 לסכן את הביטחון הלאומי.

  

  לאומיביטחון ל וסכנותיו פשע מאורגן .ב

 

פשע מאורגן הרלוונטי לביטחון הלאומי של מדינה הוא כזה, שמפרק את יכולתה 

. המושג הרלוונטי בהקשר הזה הוא של המדינה לממש את נוכחותה הריבונית

חותר תחת ו פוגע בריבונותו קורא תיגר על השלטון,. הפשע המאורגן 'משילות'

לערער את היציבות  בכך הוא עלוליכולת המשילות של המדינה. בשל כך, 

מהווה  –, ובשל כך מהווה סיכון חברתי מהמעלה הראשונההוא  , ולכן,השלטונית

 (.2111)יחזקאלי, סכנה לביטחון הלאומי 

 

הוא ניצול אי שעלול הפשע המאורגן לגרום החמור יותר ( טוען, כי הנזק 1994אמיר )

של  – הרגולטוריםחולשה ונכונות להשחתה של זרועות השלטון והמוסדות  יעילות,

לנטרל על מנת  – פוליטייםהמנגנונים השל פוליטיקאים ו עולם העסקים והעבודה,

או על מנת להשפיע על החלטותיהם הנוגעות  ולשתק את כוחם של גופים אלו,

שלטון מושחת יוצר קרקע נוחה לחדירת ארגוני  ועסקיו.חבריו  לארגון הפשע,
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לל זה, חדירה לגופים פוליטיים, על מנת פשיעה למוסדות ועסקים לגיטימיים, ובכ

להטות החלטות ומשאבים לעסקי ארגונים פליליים )זיכיונות, מכרזים וכדומה(. 

שלטון מושחת מהווה כר נוח לפעילות ארגוני פשיעה, שההשחתה היא אחת 

מהפעילויות הבולטות המאפיינות אותו. חדירת ארגוני פשע למוסדות לגיטימיים, 

ם, מהווה סכנה מהותית לחברה, עקב החשש של ערעור סדרי פוליטיים וכלכלי

 (.191, ע' 1994)אמיר,  השלטון ואובדן האמון בו, שעלול להפוך לאנרכיה

 

כי "הפשיעה המאורגנת היא סכנה בדומה פרקליט המדינה, משה לדור, קבע גם 

אסטרטגית לחברה בישראל, יותר מפיגוע או רכב שמתפוצץ". לדור קבע כי ארגוני 

הפשיעה מפעילים עסקים לגיטימיים כביכול, לאחר שהלבינו כספים, וכי תהליך זה 

 (:2111מתרחש בעוצמה גדולה יותר ממה שאזרחי ישראל חושבים )בסוק, 

 

. הם הם מגיעים לכל מקום ולכל פינה. הם מצויים כיום בתוכנו יותר ממה שהיו בעבר

השתתפות במכרזים ציבוריים. מנסים לפגוע בזכויות הציבור, בגביית דמי חסות וב

אנשים לא מתלוננים. לכן, אנחנו אפילו לא יודעים. מתפתחת מדינה בתוך מדינה... 

 מתוך בית הסוהר ממשיך ראש ארגון פשיעה להפעיל את חייליו. 

 (2111 ,בסוק)

 

קיימים ארגוני פשע מאורגן הקוראים תיגר על המדינה ומוסדותיה בכך שהם ללא 

תוך שהם מכרסמים יוצרים מעין 'מדינה בתוך מדינה',  רתאידיאולוגיה מוצה

 1לוח מס' פוגעים בסמכויותיה ומחלישים יכולת משילותה.  בכוחה של המדינה,

 מפרט את אותם תחומי עיסוק, שבהם קורא הפשע המאורגן תגר על השלטון. 

 :"ארץ הפרוט קשן"תיאור הולם למצב הזה ניתן למצוא בכתבתה של חנה קים, 

 

ראל יש לא רק שתי מדינות מבחינת לאום ודת, לא רק מדינת העניים ומדינת ביש

העשירים, לא רק מדינת הדתיים ומדינת החילונים. בישראל יש גם מדינת חוק, ומדינה 

שבמשך שנים היה נהוג לכנות אותה "העולם התחתון". זו מדינה עם חוקים משלה, 

 בייה ואכיפה משלה ואף הוצאה משטרה משלה, שופטים או בוררים משלה, מערכת ג

לפועל משלה. מדינת דמי החסות, גביית ההלוואות מהשוק האפור, עם "בוסים", כלי 

 נשק ולוחמה. עולם ומלואו המקיף מאות אלפי בני אדם.

 (2111, )קים

 

 

 תחומי עיסוקו של הפשע המאורגן המאתגרים את השלטון: 1וח מס' ל

                                                                                                



 55 

גופי  הנושא

 המדינה

ארגוני 

 הפשע

 הסכנה הפעילות

ניהול 

המשק 

 והכלכלה

 משרד האוצר

 בורסה בנקים,

 חלפנים,

 יםרצ'יינג'

ניכיון 

 המחאות

הלוואות בשוק  

 הימורים, השחור,

חדירה למוסדות 

ניהול  פיננסים,

שווקים בלתי 

)כלכלה  וקייםח

הטית , שחורה(

 מכרזים

הול יקריאת תגר על נ

המשק והמוסדות 

הפיננסים ופגיעה 

 בכלכלה

ניהול 

החוק 

 והמשפט

משרד 

 המשפטים

יות בין אנשי ובורר בוררים

 התחתון העולם

 ינםאואזרחים ש

 עבריינים

קריאת תגר על 

המוסדות 

המשפטיים ופגיעה 

 צדקבבחוק ו

ניהול 

ביטחון 

הפנים 

 ושמירת

שלום 

 האזרח

משרד ה

לביטחון 

 הפנים

משרדי 

 גבייה

 סחיטת דמי חסות

 הגנה מפני יריבים

קריאת תגר על 

מונופול הביטחון 

האישי ופגיעה 

 בביטחון האזרח

ניהול 

ביטחון 

 המדינה

 שב"כ, צה"ל,

 מוסד,

 משטרה

 חבירה לארגוני טרור 

 הברחות גבול

פגיעה בריבונות 

 ובביטחון

ניהול 

היחסים 

הבין 

 ייםלאומ

משרד החוץ 

 יותושגריר

סניפי 

ארגונים 

 בחו"ל

 ,סחר בסמים

 הלבנת כספים

פגיעה ביחסים הבין 

לאומיים ובתדמית 

 המדינה

על מונופול 

שימוש ה

 חובכ

חברי ארגוני  צבא משטרה,

 הפשע

שימוש  חיסולים,

 ,צעי לחימהבאמ

 שימוש בנשק

קריאת תיגר על 

מונופול המדינה על 

 חושימוש בכ

מונופול 

 ריםהימו

 משרד האוצר,

מפעל  טוטו,

 הפיס

הימורים 

לא חוקיים 

 באינטרנט,

טוטו '

 'שכונתי

ארגון וניהול 

הימורים בלתי 

 יהפעלת בת חוקיים,

 קזינו לא חוקיים

קריאת תיגר על 

מונופול המדינה 

להפעלת הימורים 

 ופגיעה בכלכלה

 

 הפגיעה ביטחון האישי
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ח אמורה ול המדינה על השימוש בכהמדינה באמצעות גופי ביטחון ושיטור ומונופו

פעילות  זהו אחד מייעודיה המרכזיים. .לאפשר לאזרחיה לחיות בביטחון ובשלווה

באופן מהותי בביטחון האישי של אזרחי מדינת  תארגוני הפשע המאורגן פוגע

 ,אריאל שרון ,חומרת הפגיעה בביטחון הניעה את ראש הממשלה לשעבר .ישראל

הודעת , כמפורט באת גורמי האכיפה לפעול מול הפגיעלהידרש לנושא ולהנחות 

 :בנושאשפורסמה ממשלה ראש ה

 

הממשלה תדון הבוקר בצעדים להגברת הביטחון האישי. כפי שהודעתי בעבר, המלחמה 

בפשע ובאלימות צפויה להיות חלק מרכזי מסדר יומה של הממשלה בשנים הקרובות. 

וכך צריך להתייחס שלי, המחבר(,  )ההדגשה טרור מביתאני רואה בתופעות הללו 

ההחלטות שנקבל היום יחריפו את המאבק של מדינת ישראל בארגוני הפשע  לנושא.

  .המאורגן ויחזקו את שיתוף הפעולה בין רשויות האכיפה השונות

 (2111שרון, )

 

לביטחון האישי משמעות הולכת וגוברת משום המגמה העולמית לשימת האזרח 

לידי . כך למשל באים הדברים ו כערך עליון במדינה מתקדמתביטחונו ואיכות חיי

 (:2118)טל,  2118 -של הכנסת, ב מרכז המחקר והמידעבפרסום של ביטוי 

 

אבחנה, יוצר סכנה ממשית על  הקשר ההדוק בין ארגוני הפשע ובין אלימות חסרת

 ת רבה"ביטחון אישי", קובע אבי קובר, נודעה חשיבו למושג זה, ...הביטחון האישי

במרכזה של המערכת הפוליטית  הפרט עומד ,בתקופה שלאחר המלחמה הקרה. כיום

מצד  את החרדה של הפרט מפני פגיעה באורח חייו, בייחוד והחברתית והמושג מבטא

חולשה מצד רשויות המדינה  קבוצות המשתמשות באלימות חסרת אבחנה. גילויי

בכוח העמידה הלאומי שלה.  ,כןו ,לפגוע בתדמיתה יםבתחום ההגנה על הפרט עלול

המדינה להשקיע  על ,תהליך ייפגעו יחסי האמון בין האזרח והמדינה. לפיכך בסופו של

   של הפרט. משאבים רבים לאבטחת ביטחונו האישי

 (11 ע' ,2118 )טל,

 

על מנת להבטיח את ביטחון הציבור הוענקו לגופי האכיפה סמכויות חוקיות 

ני הפשע מערערים בפעילותם על המונופול הזה, שהוא אולם, ארגו .לשימוש בכוח

שימוש הרב שעושים ניתן לראות את  הסמכות שלטונית.  –בראש ובראשונה 

או לשם סחיטת אזרחים, כשאין הם  ארגונים אלו באלימות קשה כנגד מתחריהם

על מנת להשיג לעצמם רווחים . זאת, בחפים מפשענמנעים תוך כדי כך מלפגוע 

 .סינות מפני מעשיהם הפלילייםכלכליים וח
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במרכז בסיכום פורום חברה ומשטרה מצוא יתן להללו נאיום לביטוי נאות לסכנה ו

ובעת מהפשע המאורגן )פישמן, שבחן את סוגיית הסכנה הנהישראלי לדמוקרטיה, 

2114:) 

 

של  על כמה איומים אסטרטגיים בתחום הפשיעה )בהם התחזקותם מצביעה המשטרה

  היציבות והחוסן עה וחדירתם למוסדות השלטון, פשיעה המסכנת אתארגוני הפשי

הלאומי של החברה  בכוחם לערער את חוסנה  אשר ,להכלכליים של מדינת ישרא

המתמשכת של מוקדי  התקינה. נוסף על כך, שחיקתם  הישראלית ולפגוע בהתנהלותה

ן החוק נתפסת כקטליזטור מוחשי לנסיגת שלטו המדינתיים  הסמכות והאכיפה

המשטרה בעשור הקרוב הוא  לאתגרים שמוצבים בפני  כן, מענה הולם  מהמדינה. על

 בישראל מקוים ומנוהל  ששלטון החוק ,לתחושת האזרחים  חשיבות אקוטית בעל

 . באופן תקין

 (52,עמ' 2114)פישמן,

 

 אופיו הגלובאלי ...התוצאה של הכרסום בכוח רשויות האכיפה קשה וחמורה

יכולה המדינה הריבונית יחד עם  כיצד ,דגיםמלות של הפשע המאורגן וחוצה הגבו

 של המערכת הבינלאומית לאבד את השליטה על אמצעי המוסדות המסורתיים

      (.15 ע' ,2118 )טל, הפעלת האלימות בתחומה

הפעלת הכוח של המדינה, פועלים ארגוני הפשיעה כמו   מונופולגר על תבקריאת ה

מדינה המתירה לרמה זו של אלימות לעלות מעבר וארגוני טרור.  תנועות מהפכניות

איטליה, ל'מפלס' מסוים, עלולה להגיע למצבי קיצון אותם אנו רואים היום ב

 למרותה שלקורא תגר בבירור מול רוסיה, בהן הפשע המאורגן בו קולומביהב

  .(17, ע' 2118)טל,  המדינה

                                                                                                                                                                       

 מון הציבור בשלטוןהפגיעה בא

 

אזרחיה יכולים, בסופו של  גילויי חולשה מצד המדינה בתחום ההגנה על שלום

אחד  זהו (.15 ע' ,2118 )טל,  רח והמדינהבין האז תהליך, לפגוע ביחסי האמון

. ובלעדיו לא יוכל לשרוד שלטון לאורך זמן ,הבסיסים המרכזיים של כל שלטון

לא ניתן יהיה לקיים  ,העומדת מול איומים בטחונים אקוטיים ,במדינת ישראל

ללא אמון זה לא יצליח השלטון לגייס את . שלטון שאינו מבוסס על אמון הציבור

. מצב זה שמירה עליוללקריאה לציות לחוק ו א למשימות הביטחון ולאל אזרחיו,

  .נרכיהעלול להידרדר לא
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נושא אמון הציבור השתקף בדברי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בכנס למען 

הוא התייחס בדבריו לסכנות מהפשע המאורגן . 2111במאי  17 -ב איכות השלטון

 בהקשר זה:

 

ון הכרחי להתמודדות אפקטיבית עם המשימות הקשות אמון הציבור במערכות השלט

העומדות לפנינו. אחת המשימות הללו היא ההתמודדות עם מתקפת הפשע והעבריינות 

שמדינת ישראל חווה בשנים האחרונות. הרוב המכריע של אזרחי ישראל,  ,שלוחת הרסן

יהם שומרי החוק והסדר, אנשים הגונים העובדים למחייתם ורוצים לגדל את ילד

בביטחון ובשלווה בארץ שלנו, נאלץ להתמודד עם היקפי פשיעה חסרי תקדים.  היום, 

יותר מתמיד, המאבק בפשיעה ובעבריינות הוא מבחן מרכזי ליכולתנו לשפר את איכות 

על כל שדרות החיים הציבוריים והפרטיים שלנו, ועל כל  סהשלטון. המבחן הזה מתפר

 .גווני החברה הישראלית

הפשיעה התרחבה והכתה שורש בתחומים רבים: עבירות רכוש,  ,ניםלאורך הש

עבריינות סמים, הלבנת הון, שחיתות ציבורית, סחר בנשים, אלימות במשפחה, 

צריך כבר להגיד, אני חושב הגיע הזמן שאפשר  –סכינאות במועדונים, פשיעה מאורגנת 

פשיעה 'מש בביטוי הזה, ממשיכים להשת ,. משום מה'פשע מאורגן'יהיה להגיד, לצערנו, 

סחיטות באיומים, מעשי אונס מזעזעים,  ':פשע מאורגן'. כולנו יודעים מהו 'מאורגנת

                              והרשימה עוד ארוכה, מדאיגה וכואבת. מעשי רצח אכזריים

 (2111 )אולמרט,

 

 :(Crisis State/Failing State' )מדינה כושלת'לת ההידרדרות סכנ

 

יכולתה  באמצעות ,בראש ובראשונה ,וחה של מדינה הוא יחסי וניתן למדידהכ

                                                                                                 לספק לאזרחיה טובין פוליטיים, כאשר החשוב בהם הוא הביטחון

מקיימת ומפעילה המדינה שורת מוסדות  ,כךלצורך . (34ע'  ,2111 )גוג'נסקי וקוליק,

שאמורים להגן על אזרחיה מפני איומים פנימיים  ,וצבא דוגמת גופי שיטור, ביטחון

מונופול על הפעלת הכוח, כאשר הפעלתו אלה הם בעלי  וחיצוניים. מוסדות מדינה

 ידי האזרחים כלגיטימית.  של כוח זה נתפסת על

מונופול מתקשים לשמור על  נה. מוסדותיהםבה בעת, במדינות כושלות המצב שו

גדול מאזרחי המדינה, את  אמצעי האכיפה, ולרוב גם מאבדים, בעיני חלק

 מוסדות השלטון אינם מסוגלים למנוע אלה, מדינותב הלגיטימציה להפעלתו.

חברתי,  משבר פנימי ואף תורמים להיווצרותו באמצעות מדיניות היוצרת אי שוויון

כוללים רמות  ין אזרחי המדינה. ביטויים נוספים של כשלון מדינתיכלכלי ופוליטי ב

 . כל אלהפנימי נמוכות של פיתוח אנושי וחברתי, יכולת משילות נמוכה וסכסוך

וביטחון לאזרחים.  שלטון המרכזי לספק שירותים בסיסייםהיכולת מפחיתים את 

 ,צון העםמשקפים את ר בנוסף, בחלק ממדינות אלה מוסדות המדינה גם אינם
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ימת. קבוצה אתנית מסו אלא את רצונה של האליטה השלטת או את רצונה של

כוח, בהם מנהיגים מקומיים  מציאות זו לעלייתם של גורמימובילה במקרים רבים 

על השלטון המרכזי. תהליך  כמו ראשי שבטים או מנהיגים דתיים, הקוראים תגר

מסוימים מוביל אף למלחמת  ובמקרים ,מדינתיות-כזה עלול להצמיח ישויות תת

 להביא להתמוטטות הסדר הקיים שעלולה, אם לא ינקטו פעולות שונות, אזרחים

  . (34, ע' 2111)גוג'נסקי וקוליק, 

(. Collapsed State) קריסת המדינההתרחיש החמור ביותר הנובע ממצב כזה הוא 

ות השלטון במצב זה מוסד .מדינתי כשלוןזהו המצב הקיצוני ביותר והסופי של 

התנאים ההכרחיים לקיומה של הישות  המרכזי אינם מסוגלים עוד להבטיח את

סוג שהוא. בהתאם, נעדר השלטון יכולת לספק  המדינתית או לכפות סדר חוקי מכל

לאזרחיו, וכן לשלוט באופן אפקטיבי על גבולות  ביטחון ושירותים בסיסיים

  .(2111 )גוג'נסקי וקוליק, המדינה

 

גר על המדינה ומוסדותיה,הפגיעה בביטחון האישי ואובדן אמון הציבור קריאת הת

להביא לפגיעה  ,לודה ולא יינתן מענה הולם לאיומים הלבמי ,בשלטון  עלולים

  .בוחן מקרההנושא יומחש על ידי ניתוח רוסיה כ .בשלטון

 

 בוחן להשתלטות פשע מאורגן על מדינה ריבונית מקרהרוסיה כ

 

 והוא אינו תופעה חדשה. קיים ברוסיה עוד מתקופת הצארים, הפשע המאורגן היה

זכה הפשע המאורגן עם סיום המלחמה הקרה והתפרקות ברית המועצות  ,אולם

הנובעים, בין היתר לדעת ארגוני ביון מערביים, . לעצמאות וחופש פעולה רבים יותר

 2118 . בשנתשבין הפקידות הגבוהה הרוסית לארגוני הפשע המאורגן גם מהקשר

קרטלים של פשע מאורגן, כשהבסיס להתאגדות הוא אזורי או  15פעלו ברוסיה 

 .(71,ע' 2118 )טל, אתני

 

 להתפתחות העצומה והמאיימת של ארגוני הפשע המאורגן היו מספר גורמים

 :(2118)טל,

 מספקת לסינדיקטים  פקידות זו: הקשר בין הפקידות הממשלית לארגוני הפשע

   במכס, פטור ממיסים והעדפה בחוזים ממשלתיים. חופשיאישורי יצוא, מעבר 

 מנפילת הקומוניזם ופתיחת התחזקו כתוצאה  ארגוני הפשע המאורגן הרוסיים

 המשטר הקומוניסטי הביאה לקריסת הריכוזית בכל תחומי נפילת של .השערים

מאורגן במערב הפכו  החיים ובמיוחד הכלכליים. יצירת קשרים עם ארגוני פשע
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נמשכו הקשרים ואף  ,במקביל '.מסך הברזל' ם יותר עם היעלמותו שללפשוטי

                                                             .ורשה לשעבר וכן עם מדינות ברית ,והתהדקו עם מדינות חבר העמים הורחבו

 כך הדבר תואר במועצת הביטחון ברוסיה ב .אקונומי הקשה-מצב הסוציוה- 

1997:                                                            

הקשה  אקונומי-ביותר על רוסיה, הוא פנימי ונובע ממצבה הסוציו איום החמורה

המאורגן הרוסי, המהווה את  של המדינה. מציאות זו, הביאה להתחזקות הפשע

חוקיות  והמנסה בדרכים לא ,לאלימות הגואה ברוסיה אחד הגורמים העיקריים

 .במהלך ביצוע הרפורמות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות לפגוע

 (71' , ע2118)טל,  

 

נים ניתן לראות כי ברוסיה הבשילו תנאים שאפשרו התפתחות ארגוני הפשע עד כדי 

המושחתת  רוסיה מדורגת כמדינה הרביעיתלכך הוא מפלס השחיתות השלטונית. 

מדינות עולם שלישי  תןשלוש – ובוליביה יהביותר בעולם לאחר קולומביה, ניגר

 העוסקת במאבק נגד הטרור ,המשנה של הסנאט האמריקני מובהקות. ועדת

אצל ראשי הפשע  קבעה כי הכוח הפוליטי והכלכלי האמיתי נמצא ,והסמים

הפשע  ,כי בטווח הארוך FBI -קביעתו של ה הנחה זו משתלבת היטב עם .המאורגן

ע' , 2118 )טל, ום על ביטחונה הלאומי של ארצות הבריתיהווה אי המאורגן הרוסי

71). 

 

איבוד ל ורמגשהתהליכים בהם נמצאת רוסיה  מצויה בכך נוספתסכנה מהותית 

 (:2118 השליטה על הכלכלה )טל,

 

הפשע המאורגן על הכלכלה הרוסית  האיום נובע מגורם אחד עיקרי והוא השתלטות

לאומית.  ודרכה יצירת אלטרנטיבה ,מיתהפוליטיקה ברמה המקו כדרך להשתלט על

אחוזים  83 -הפרטיים ועד כ אחוזים מהעסקים 41 -הפשע המאורגן שולט על כ

 מהבנקים. 

 (72 ע' ,2118 טל,)

 

המאורגן. אחת  ידי הפשע-שלישים מהכלכלה הרוסית נשלטים על-כשני ,באופן כללי

שארגוני הפשע לנהל עסקים מבלי  הטענות הנשמעות ברוסיה היא, כי לא ניתן

עד  רובם המכריע של העסקים הקטנים ברוסיה מעבירים. המאורגן יהיו מעורבים

נמצאים בכל הרמות הכלכליות  . שחיתות ופשעדמי חסותאחוזים מהכנסתם כ 21

 ,ועדיין מנסים ,הגבוהות. ממשלי ילצין ופוטין ניסו ובמיוחד ברמות ,והפיננסיות

את הפשע המאורגן,  אלה אשר מנהליםת. , בהצלחה מוגבלבפשע המאורגן להילחם
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אשר רוצים להחזיר לעצמם את  ,לשעבר הם למעשה אנשי המנגנון הקומוניסטי

 .(2118 )טל, מהם נהנו בתקופת הקומוניזם תהכלכלי העוצמה והרווחה

 

ועל חייהם של  בו הממשל המרכזי אינו מסוגל להגן על רכושםשנוצר מצב 

בהשוואה לכוחם של ארגוני הפשע.  נחותה האזרחים ברוסיה. המשטרה הרוסית

 ואמצעי הלחימה וכוח האש של המשטרה נחותים מול אלה ישנו חוסר בציוד בסיסי

 .(72ע'  ,2118 )טל,של חברי ארגוני הפשע 

 

הטכנולוגית לעקוב אחר תנועות פיננסיות  אין למשטרה את היכולת במצב שנוצר

בכוח  וגיה קיים גם מחסור חמורכספים. מלבד המחסור בטכנול הקשורות להלבנת

תפקידם, הוא גבוה בהשוואה  אדם מקצועי. מותם של שוטרים ברוסיה בזמן מילוי

המשכורות נמוכות  .על תנאי העסקה מבישיםרבים מתלוננים  למערב. שוטרים

לעזוב את המשטרה  המביא שוטרים רבים זה דבר. הממשל מתעלם מצרכיהםו

 ההטבות הכלכליות גבוהות יותר. הבעיה ששםולהצטרף אל הצד שמנגד, כיוון 

 ,ככלל  פעולה עם ארגוני הפשע. ששוטרים בכל הדרגים משתפיםמשום  ,חריפה

באימוץ כלים יעילים למלחמה בארגוני הפשע  מנהיגי רוסיה נכשלו נראה כי

                              .(2118 )טל, מה שמביא  לתהליך התפוררותה של המדינה ,המאורגן
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 ן, בדגש על ישראללהיווצרות פשע מאורג הגורמים .6

 

 פוליטיו כלכלי, רקע חברתי .א

 

 פרופ' מנחם אמיר טוען, כי תנאי להיווצרות פשע מאורגן הוא:

 

 שהן מקופחות מבחינה כלכלית, קיומם של קבוצות אתניות או מעמדיות של מהגרים,

או מדומה של חסימה של מוביליות יוצר תחושה אמיתית  חברתית או פוליטית...

מאחר והפשע  הפשע מהווה חלופה לעקיפה של החסמים, חברתית ופוליטית. כלכלית,

הפשע  ,ובתוך כך חוקיות... מאפשר השגת מטרות חברתיות לגיטימיות בדרכים לא

ושירותי  ,וכן משפט וצדק, הגנה, ביטחון, הון, המאורגן מספק לאנשים אלו תעסוקה,

 וצרכים נוספים שהמדינה באדישותה, לגיטימיים,ו וקה בשווקים פלילייםותעס רווחה

 מונעת מקבוצות אלו. ,או בגלל מדיניות של אפליה

 (118ע'  ,2113 )חובב ואח',

 

 גם ישראל נחשבת למדינת מהגרים. כך לדוגמה, התפתחו בה ארגונים אתניים של

של כבודת  אורגנותמ, שעסקה בגניבות 'המאפיה הגרוזינית'פשע מאורגן, כמו: 

המאפייה 'נוסעים בנמלי התעופה והים, והתמחות בזיוף מסמכים; או מה שכונה 

  ., שפעלה לזיוף תעודות זכאות, כדרך לקבלת כספים מהמדינה'הרוסית

 אמיר מציג היבט חברתי נוסף, שקשור לרקע הפוליטי כלכלי:

  

 ,ות ושל החלפת שלטוןרקע פוליטי חברתי מתאפשר במבנה פוליטי דמוקרטי של מפלג

ואשר דורש הון  ( כדרך לבחירת מועמדים,Primariesהבנוי על שיטת ה"פריימריס" )

ארצות הברית בשנות העשרים עד  ,האותם יכול לספק הפשע המאורגן )לדוגמשובוחרים 

בעיקר  קלאסית לשחיתות מסוג זה, ההיא דוגמ )של המאה הקודמת, המחבר( הארבעים

החשדות למעורבות אנשי פשע בכירים במרכז  ,האו לדוגמ; )וליטי(פטרונז' הפ'מסוג ה

 גם מבנה פוליטי כלכלי ריכוזי, ,בנוסף, המחבר(. שלומי עוזו יעקב אלפרון :כגון ד,הליכו

לפעול בתחומים כלכליים  מאפשר לפשע מאורגן באמצעות שוחד, לרוב של מפלגה אחת,

עול בתחומי כלכלה לגיטימיים כגון סמים( או לפ זנות, הימורים, )הברחות, פליליים

רווח אישי  הובלה( תמורת מימון למפלגה, ניקיון, )בנייה, קבלת עבודות מן השלטון

 והתנכלות ליריבים. לנבחרי ציבור, הבאת בוחרים לקלפי

 (119, ע' 2113)חובב ואח',  

 

בהיבט זה של מבנה השלטון בארץ, ניתן לקשור את השלטון המקומי כחולשה 

ת המאפשרת חדירה של הפשע המאורגן אליה. הדבר עלה גם בועדת שמגר, שלטוני

 , בראיון שפורסם ב'הארץ':דודי כהן לשעבר, המפכ"לוגם בהתייחסות לנושא של 
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פה מדובר בארגוני פשע שצצו בעשור האחרון והלכו והתעצמו עם השנים. לכל ארגון 

לו חיילים. כל ארגון כזה מונה  כזה יש מבנה היררכי. יש לו ראש, יש לו דרג ביניים ויש

אבל היכולת היא גם יכולת  ,בין עשרות למאות אנשים. המבנה הוא כמעט צבאי

כלכלית. הארגונים עוסקים בסמים, בדמי חסות, בהשתלטות על עסקים, בהברחות 

                         ובהימורים. הם חודרים גם אל הרשויות המקומיות ואל הכלכלה הלגיטימית.

 (     2118)שביט,

   

שהפך לשוק  ,דוגמה נוספת היא התפתחות חברתית בתחום הסביבה ונושא המחזור

יצירת  ,רווחי ועליו השתלטו ארגוני הפשע. הליברליות הנדרשת לפיתוח כלכלי

כל אלה מהווים כר נוח לחדירת ארגוני  –ומדיניות הפרטה  שווקים אטרקטיביים

ה או בכוח או במניפולציה, ובכך, להבטיח רווחים במסוו ,הפשע לעסקים לגיטימיים

                                       גדולים, תוך יכולת להלבין את מעמדם, עיסוקם והונם

 .(5 ע' ,2115 )וגשל,

 

 שלטון חלש ואוזלת יד גורמי האכיפה .ב

 

עבריינות מאורגנת בהתאם  ,בכל חברה מתפתחת( טוענים כי 1987שוהם ואח' )

 ,התפתחה עבריינות זו בשונה ישראלב. אים המבניים והשלטוניים הקיימים בהלתנ

סימביוטי בין המבנים הלגיטימיים  אצלנו לא קיים קשר. מארצות הברית ,למשל

על אף שהפשיעה המאורגנת צמחה בעקבות חולשה  ,. זאתלבין המבנים העבריינים

כאשר המערכת  והמשפט.ובייחוד זרועות אכיפת החוק  ,כללית של מערכות השלטון

 :נוטלת מערכת הפשיעה חלק מתפקידיה הלגיטימית אינה מתפקדת כראוי,

 

כאשר  ,הפשע המאורגן מזהה את החולשות השלטוניות ומצליח להתבסס ולהתפתח

תשתית האכיפה שאמורה לפעול נגדו חלשה ורעועה. השלטון אמור באמצעות מנהיגיו 

בוודאי כמו פשיעה מאורגנת שנזקיה ן פשיעה, עות חברתיות חמורות כגולצאת נגד תופ

חמורים. שלטון שדוחק בעיות אלו לשוליים יגרום לערעור הסדר החברתי. במקרה 

כזה, סכנת ההידרדרות לכאוס יכולה לגרום לשלטון להתעשת ולנקוט בצעדים 

 תקיפים לבלימת התופעה.

 (378ע' ,1987 )שוהם ואח',                                       .                                                        

 

כך היה בישראל, בשנות השבעים של המאה הקודמת, כאשר סדרת כתבות 

בתקשורת שהעלתה את נושא הפשע המאורגן לראש סדר היום, הניעה פעילות 

 המצב יצא משליטה כמעט באמצע העשור הראשון של המילניום, שלטונית בנושא.

בשרשרת של מה שכונה "פיגועים פליליים", כחלק ממלחמת כנופיות שהשתוללה 
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אזרחים תמימים  שמונה. בין יולי לדצמבר בשנה זו, נהרגו 2113בישראל בשנת 

שנקלעו, בטעות למלחמות הללו. שיאה של מלחמה זו היה ניסיון החיסול של זאב 

, במהלכו נרצחו שלושה 2113בדצמבר  11-רוזנשטיין, ליד רחוב אלנבי בתל אביב, ב

 (:2111)יחזקאלי והורוביץ,  אזרחים ועשרות נפצעו

  

ניסיון החיסול האחרון היה זה שהגדיש את סאת הסבלנות הציבורית כלפי המשטרה. 

עם פיגועי הטרור הייתה מתבקשת, אולם, הפעם לא נתפסה המשטרה  ההקונוטצי

ביום המחרת תחת כותרת  כמגינת האזרחים, אלא כאשמה. ידיעות אחרונות יצא

ענקית: "הפשע משתולל", עם תמונה בגודל עמוד של אתר הפיגוע. בעמוד זה ובאלו 

שאחריו הודגשו מילים כמו "הפקרות", "מחדל", "פיגוע פשע", "טרור מתוכנן", 

"סיכול לא ממוקד" "זה פיגוע לכל דבר", ומשפטים כמו: "במשטרה מודים בכישלון 

 הפשע המשתולל".        להגן על הציבור מפני 

 (151, ע' 2111יחזקאלי והורוביץ, )

 

המנהיגות המשטרתית שידרה בלבול ומבוכה. מפכ"ל המשטרה דאז, שלמה 

הקבלה לפיגוע  –אהרונישקי הכריז כי האירוע היה "מלון פארק" של המשטרה 

. זה היה (157)שם, ע' , שהוציא את צה"ל לחומת מגן 2112במלון בנתניה בפסח 

 ., שבאה לאחר מכןרקע  להשקעה משטרתית מאסיבית במאבק בפשע המאורגןה

 

 שלטון מושחת .ג

 

עסקים ליוצר קרקע נוחה לחדירת ארגוני פשיעה למוסדות ושלטון מושחת 

לגיטימיים, ובכלל זה, חדירה לגופים פוליטיים על מנת להטות החלטות ומשאבים 

ה(. שלטון מושחת מהווה כר נוח לעסקי ארגונים פליליים )זיכיונות, מכרזים וכדומ

לפעילות ארגוני פשיעה, שההשחתה היא אחת מהפעילויות הבולטות המאפיינות 

אותו. חדירת ארגוני פשע למוסדות לגיטימיים, פוליטיים וכלכלים, מהווה סכנה 

מהותית לחברה, עקב החשש של ערעור סדרי השלטון ואובדן האמון בו, שעלול 

 (.191, ע' 1994)אמיר,  להפוך לאנרכיה
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 'שווקים שחורים'מחסור בשירותים ומצרכים והיווצרות  .ד

 

כך פרח  .חברתי וכלכלי 'וואקום'מצבי ל מיטיבים לחדורארגוני הפשע המאורגן 

וכך פעלו קבוצות (, 1933-1921) הפשע המאורגן בארצות הברית ב"תקופת היובש"

שווקים 'כזו נוצרים  . במציאות1959-1949, בשנים פשיעה ב"תקופת הצנע" בארץ

 :(2113)חובב ואח', שעליהם שולטים ארגוני הפשיעה ',שחורים

  

שוק  ,כלומר ,'שווקים שחורים'כלכלית ופוליטית של השלטון היוצר  מדיניות חוקית,

נדירות זו יכולה להיווצר . אולם הם נדירים שירותים,לשיש בו ביקוש למצרכים ו

מקיצוב בעת משבר כלכלי  (,למשל ות הברית,בארצ מאיסורים ערכיים )חוקי היובש

ונוצרים  בתנאים אלו נוצר מחסור... או ממכסים גבוהים. (,למשלבישראל,  )חוקי הצנע

לפשע המאורגן יתרון ארגוני כלכלי באספקת המוצרים לשווקים  .'שווקים שחורים'

אמצעות ב וכן רכישת השפעה מעצם הנכונות לקחת סיכון )ולפעול בניגוד לחוק(, אלו,

  או השחתה של אנשי השלטון. אלימות,

 (117ע'  ,2113 )חובב ואח',

 

 השירותים שאותם מספק הפשע המאורגן הם כאלה שהשלטון נכשל מלספקם:

 

חוב,  ארגוני הפשע מגנים על בעלי עסקים במתן חסות, גובים חובות עבור בעלי

הפשע המאורגן  ומקיימים הימורים בלתי חוקיים. מספקים כספים בריבית קצוצה

ייתן מענה לצרכים ולשירותים חוקיים לכאורה, כמו גם בלתי חוקיים, כמו סמים 

וזנות. ככל שמוטלים איסורים היוצרים מחסור בשווקים החוקיים והבלתי חוקיים, 

  כך יגדלו עסקי הפשע וההזדקקות לשירותם תלך ותגדל.

 (34ע'  נספח ד', ,1978 )אמיר,

 

ם על בעלי עסקים במתן חסות, גובים חובות עבור בעלי חוב, מספקים ארגוני הפשע מגני... 

כספים בריבית קצוצה, ומקיימים הימורים בלתי חוקיים. הפשע המאורגן ייתן מענה לצרכים 

ולשירותים חוקיים לכאורה, כמו גם בלתי חוקיים, כמו סמים וזנות. ככל שמוטלים איסורים 

תי חוקיים, כך יגדלו עסקי הפשע וההזדקקות לשירותם היוצרים מחסור בשווקים החוקיים והבל

                                                                                                               .תלך ותגדל. לפיכך, תקופות מיתון והאטה כלכלית מגבירים את היקפי הפעילות של ארגוני הפשע

  (.117, ע' 2113)חובב ואח', 
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 מצבה הגיאופוליטי של ישראל ומצבה הביטחוני .ה

  

התמודדות מתמשכת בנושא הביטחון הביאה לאורך השנים להזנחת בעיות 

חברתיות בוערות בישראל, ובתוכם, נושא הפשע. מצב זה אפשר לארגוני הפשע 

שרון  , אריאלולהתפתח.כך בהודעת ראש הממשלה לשעבר נוחותלגדול ביתר 

(2113): 

וכנראה  ,הממשלה עשתה בשנים האחרונות מאמץ מיוחד נגד הטרור הפלסטיני ...

ארגוני על ידי שהשקיעה פחות כוחות בלחימה בפשע הפנימי, בטרור הפנימי, שנעשה 

 הפשע.

 (2113 )שרון, 

 

של מארג התנאים הגיאופוליטיים  ,(111, ע' 2113 חובב ואח',על פי אמיר )

קיומם של גבולות  ,פשע מאורגן ת והתפתחותמאפשר היווצרוישראל 

טבעיים בין מדינות, קרבה גיאוגרפית, מאפשרים מעברים לגיטימיים או 

 בהתייחסו לישראל טען כי:. הברחה  של חומרים ואנשים

 

ישנן פעולות פליליות בהן ישראל היא ארץ היעד לייבוא של אנשים )גברים למטרות 

סיגריות ועוד אשר אסורים בצריכה  משקאות, ,אך גם(ונשים לזנות ולסמים עבודה

 ,בנושא הסמים ואז יש כדאיות להברחתם לארץ... או שהמס עליהם גבוה, ובשימוש,

ברור כי מערכת כזו מצריכה שיחוד בעלי . רואין מלבנוןוה חשיש מוברח ממצרים,

ובחלק אחר קיימת מערכת של זייפני מסמכים בכל הנוגע לרישום  תפקידים...

  .מעבר..לומסמכים הנוגעים לתנועה ו ,סחורות

                                                                          (181ע'  ,2113 )חובב ואח',

   

קשור להרכב הדמוגרפי של המדינה ומיקומה הפן נוסף מתאר  (331, ע' 2111) אמיר

ם לעבריינים תושבי השטחים, הגיאו אסטרטגי. נוצרה חבירה בין עבריינים ישראלי

בדגש על ארגון הברחות גדולות של מוצרים אסורים ומותרים, גניבת מכוניות וכלי 

של  – בנוסף, ישראל מהווה צומת בין יבשתי, כך שהיא במוקד נתיבי הברחותנשק.

בין ארצות הים התיכון לאירופה ולאפריקה. על רקע זה פועלים  – נשים ועוד סמים,

לשליטה ולהעברת הסחורות לשווקים החוקיים והלא חוקיים. ארגוני הפשע 

. שר לרשות הפלסטינאיתגלמבוקשים ולבגבולות ישראל הפכו נתיבי הברחה אלה 

                                                                                                                     רכבים גנובים שימשו למכוניות תופת ולחוליות פיגוע שחדרו לישראל

 .(59 ע' ,א'2114 )יחזקאלי,

פשע  להיווצרות נושא הביטחוני מדינילתרומתו של ה התייחס( 1978מיר )א

 מאורגן: 
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מצב הכיבוש הביא ליצירת צרכנים למצרכים גנובים, לשירותים אסורים )זנות( 

  דוק בין עבריינים יהודים וערבים.ולמצרכים אסורים )סמים(, וליצירת שיתוף פעולה ה

  (11, נספח ד', ע' 1978)אמיר, 

 ארגוני פשע מאורגן ותוצריהם .7

 

)העיסוקים הפליליים  פרק זה יעסוק בתוצריו השליליים של הפשע המאורגן

 . פעילויותיומהאיומים והסכנות מתוצריו וגם יוערכו  כובהמש. הקלאסיים(

 

 Drug trafficking) ) סחר והפצת סמים .א

 

מקור הכנסה ותחום עיסוק מרכזי של ארגוני הפשע המאורגן  וונשאר והסמים הי

 'רשתות'ומפעילים  . ארגוני הפשע משתלטים על שווקי הסמים,ומרכזי בעסקי

   :על פי אמיר על מנת למכסם את רווחיהם. בארץ ומחוצה לה,

 

 סמים בארץ,מאז עליית תרבות ה ...תחום הפעולה הבולט בשוק הפלילי הוא הסמים

 המממנות ומייבאות סמים, ברור כי קיימים קשרים בין לאומיים בין קבוצות בארץ,

 .רץ המוכרות ומעבירות סמים לארץ.לקבוצות בחוץ לא

  (117-111עמ'  ,2113 )חובב ואח', 

 

 :2111מפכ"ל המשטרה רנ"צ דודי כהן התייחס לנושא בכנס סיכום שנת 

 

בדגש על  ,2117קבענו אותם כיעד החל משנת  ,לכןו ,הסמים הם מחולל פשיעה מרכזי

ק"ג ,  5,111 -כ –יבוא וסחר. תפיסות הסמים הם בהיקפים חסרי תקדים:  מריחואנה 

ק"ג. הברחת סמים מתבצעת מהגבולות  71 -כ –ק"ג, קוקואין  511 -כ –הרואין 

. ("עפחפעילות חבלנית עוינת )היבשתיים, הימיים והאוויריים שמהווים תשתית גם ל

גם  ה,מגבול מצרים מגיע הקנאביס, גבול ירדן הוא שער הכניסה להרואין, ולאחרונ

-ב לקוקאין. מגבול לבנון מגיע הרואין, ויש בצפון גם נתיבים חדשים בגבול ירדן וסוריה.

נשים את הדגש  על ארגוני פשיעה העוסקים בתחום ייבוא ומימון סמים דרך  2111

 הנמלים והמעברים היבשתיים.

 (א'2111)כהן, 

 

לאחר חקירה היתה מעצרם,  דוגמא למעורבות הפשע המאורגן בנושא הסמים,

עמיר מולנר ושני סגניו, ראשי , של ראש ארגון הפשיעה חובקת עולם בת שנתיים

המאפיה הקווקזית בצפון ועבריינים בכירים משני ארגוני פשיעה נוספים בחשד 
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אשכנזי ). "קוקאין מפנמה לישראלקילוגרם  118למעורבות בניסיון הברחה של 

 .(2119ונחמני 

 הסמים מייצרים עבירות רכוש ואלימות,. בחברהפוגעים קשות הסמים שמופצים 

דרך סטודנטים  החל מבני נוער צעירים, ומשחיתים את רבדיה השונים של החברה,

 קיימים גם מקרים לא מעטים של שימוש בסמים בצבא, .יהומבוגרים בכל שכבות

שנמצאת תחת איום בטחוני  מעויות הביטחוניות הנובעות מכך במדינההמשעל 

 מתמשך.

 

 (Trafficking and Prostitution)  סחר בנשים והפעלת בתי בושת )זנות( .ב

 

העולם  מדי שנה מיליוני גברים, נשים וילדים מועברים ממדינה למדינה, ברחבי

המין. זוהי תופעה עבור תמורה כספית למטרות עבודה בכפייה ולצורכי תעשיית 

 :עולמית אשר עלתה על סדר היום הבינלאומי בעשור האחרון כלל

 

בין מאות לאלפי נשים ממדינות ברית המועצות לשעבר לעבודה  נסחרותמידי שנה 

המוברחות  נשים  3,000-מדובר בכ ,להערכתה של המשטרה. בתעשיית המין בישראל

 'תעשיה'ב ליווי ובתי בושת מסוגים שונים. מדוברמכוני  411-311 -לארץ והמועסקות בכ

וסחיטה. על  שלמה של סחר בנשים למטרות ניצול מיני, הכוללת: הברחה, כליאה, ניצול

בוועדה,  שהופיעו נציגיה, ביניהם נציבת מס הכנסה ופי הערכתם של גורמים מקצועיים

 11,111  -ל 5,111אשר מחירה של כל אישה נע בין . כמדובר על כמיליארד דולר בשנה

 דולר.

 (1סעיף א. ,2115 ,רית בנושא סחר בבני אדםאועדת החקירה הפרלמנט)

 

התופעה של סחר בבני אדם בכלל ובנשים בפרט הפכה במשך השנים לתחום עיסוק 

הסיכון הנמוך  בעיקר עקב הרווחים הגדולים, ורגן,מרכזי של ארגוני פשע מא

שהענישה בתחום זה לא הייתה  , וכיווןבהשוואה לסחר בסמים ובנשק ,להיתפס

 הרווח מתמשך ואינו חד פעמי, מהווה מקור לכסף מזומן,סחר בנשים  מחמירה.

קשה למצוא  לפיכך,. ניתן למכור את האישה ,יהחרולא תקופת ההחזר קצרה,

מימון העסקות  יינית אחרת שבה היחס בין העלות לרווח היא כה גבוה.פעילות עבר

והחזר ההלוואות מגיע  מושלם על ידי כך שהסוחרים פונים לארגוני הפשע,

 .(12-11עמ'  ,2113 )לבנקרון ודהן, )מזנות( המהכנסות האיש

ארגוני פשע . במגוון דרכים ואמצעים בישראל מתקיים סחר אינטנסיבי בנשים

 , בעיקר של יוצאי חבר העמים, מעורבים בעולם הזנות וסוחרים בבני אדםישראלים

ומתנהל באין מפריע  הסחר אינו מתקשה לחדור את גבולות המדינה, (.2111)וולף, 
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הוא קיומה של רשת בין לאומית  מה שמאפשר את הסחר בנשים בארץ .כהגם בתו

רשויות אכיפה ו משחדים אנשי ציבור וממשלארגוני הפשיעה  של ארגוני פשע.

ומעלימים עין בהברחת הגבול עם  שמאפשרים להם גישה למסמכים, ,בגבולות

-12עמ'  ,2113 )לבנקרון ודהן, הנשים. הסחר בנשים מגלם יתרונות רבים לסוחרים

11). 

 

 (:2119לשם המחשה, להלן כתבה המתארת רשת שנחשפה בישראל )גורן, 

                                                       

אל, ומהגדולות שפעלו מדובר ברשת הגדולה ביותר להברחת נשים שהופעלה בישר

החשודים ניהלו הלכה למעשה 'מסע קניות' של נשים מכל רחבי ברית  ...באירופה

נקלעו לאיומים תחת אלימות  ,על פי החשד ,נשים 2,111-למעלה מ ..המועצות לשעבר.

משטרת  .ולאחר מכן גם בבלגיה ובאנגליה ,בקפריסיןו לעבודה בזנות בישראל וונכפ

. הפליל עשרות חשודיםו ,הצליח לחדור לארגוןשסוכן משטרתי  ישראל הפעילה בחקירה

שבהן הזמין החשוד המרכזי פגיעה פיזית ואף רצח  ,בידי המשטרה הקלטות של שיחות

התכוונה של נשים שסרבו לעבוד בתנאי הכפייה ולספק שירותי מין. אחת הנשים, ש

להתלונן במשטרה, נדרסה למוות באוזבקיסטאן לפני מספר חודשים, בהוראת החשוד 

 המרכזי בפרשה.

על פי החשד, החשוד המרכזי משתייך לארגון הפשיעה של משפחת אבוטבול, ואף סייע 

על מנת לחסל את בני  ,בהבאת קבוצת המתנקשים מבלרוס לישראל לפני מספר שנים

  משפחת אלפרון.

 (2119,)גורן

 ((Illegal gamblingהימורים בלתי חוקיים  .ג

 

גם תחום  כמו בפעילויות הקודמות שהמכנה המשותף להם הוא הרווח הכספי,

 מהווה שוק כלכלי עצום,שניתן לעשות בו רווחים גדולים. ההימורים הלא חוקיים

הימורים ברשת  ההימורים הבלתי חוקיים מתחלקים לשני ענפים עיקריים:

במסמך שהוכן על  והפעלת בתי קזינו בלתי חוקיים. התופעה מתוארת האינטרנט,

 :ידי מכון המחקר והמידע של הכנסת לועדת הפנים והגנת הסביבה

 

נוסף על הימורים חוקיים, בישראל פועלים מאות גופים המפעילים משחקי הימורים 

י ספורט, חוקיים באינטרנט, הימור-חוקיים, כגון בתי קזינו, בינגו, הימורים לא-לא

להערכת משטרת ישראל,  חיים.-הטיית תוצאות משחקים, מכונות מזל וקרבות בעלי

 15-11חוקיים, והמחזור הכספי בענף הוא -מאות אלפי ישראלים מכורים להימורים לא

חוקיים ממשיך להיות אחד -מיליארדי ש"ח בשנה. לדבריה, תחום ההימורים הלא

ן בהיותו ענף כלכלי מרכזי בעבור ארגוני ממחוללי הפשיעה המשמעותיים במדינה, ה

הפשיעה, הכרוך בהלבנת הון, בפעילות השוק האפור וכיוצא בזה, והן מבחינת האלימות 
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חוקיים יש השלכות -פי שלתחום ההימורים הלא-על-הנלווית אליו. לפי המשטרה, אף

פליליות, חברתיות וכלכליות קשות, הוא לא מקבל מענה הולם במדיניות החקיקה 

 .והענישה

 (5.1, סעיף 2118 )טל,

 

במאמר שהתפרסם באינטרנט תחת הכותרת:הפשע המאורגן מתפשט על קרקע 

וינר -( מתאר עופר פרי מנכ"ל טוטו2119)פרץ, ההימורים הבלתי חוקיים באינטרנט"

 את היקף התופעה:

 

בשעה שהיקף ההימורים  מיליארד שקל בשנה, 15-11 ההיקף הכספי שלהם הוא

המשטרה טוענת כי ההימורים הבלתי . ומד על חמישה מיליארד שקל בשנההחוקיים ע

 יותר מזנות וסמים... – חוקיים מהווים היום את עיקר ההכנסות של ארגוני הפשיעה

והכסף האחר הולך  ההבדל הוא שהכסף שאנו מכניסים הולך לטובת הציבור והמדינה

 .  פשעובמקרה הרע למשפחות ה במקרה הטוב לחברות מחוץ לארץ,

 (2119)פרץ,

 

הימורים בספורט התעשיית ( מוערכים רווחי ב'2119בכתבה אחרת )זרחין, 

מדובר בהון מליון שקלים.  341 -בכ 2119-2117, בין השנים באמצעות האינטרנט

וגם  ,גם איבוד הכנסות עצום :הפגיעה היא כפולה. שאינו מגיע למדינה שחור

 תופעה זו מחוללת פשיעה ,מלבד זאתכספים שהולכים לחיזוק ארגוני פשיעה. 

 ופוגעת במהמרים רבים.

 
 (:Protectionסחיטת דמי חסות  ) .ד

 

. היא סחיטת דמי חסות היא אחת ממאפייניו הבולטים של הפשע המאורגן

כך נעשה  ככל שהארגון גדול ומפותח יותר, .ארגוני פשע ברמתן הגבוהה נתמאפיי

ידועים . מי החסות מפותח יחסיתבישראל נושא ד שימוש רב יותר באמצעי זה.

   :פרופ' אמירנה. על פי ובצפו הוכן במרכז מקרים רבים בדרום הארץ,

 

-בתחילה את קבוצות הפשיעה הבלתי מאורגנת, ואחר קבוצות הפשע המאורגן סוחטות

ניתן להשתמש  סוחטות קבוצות אחרות, חלשות יותר, של פשע מאורגן. אז כבר ,כך

מערכת הסוחטת דמי חסות, גובה חובות  –את הפשע המאורגן , המאפיין 'רקט'במונח 

והיא דורשת  לסחיטה יש אופי שכבתי, עדתי, אתני ושכונתי,.ואוכפת את שירותיה

סמכות ומנהיגות, המוכנה להשתמש באלימות. ידוע, כי לעתים בעלי עסק לגיטימי 

חלק מכספי . הפשע המאורגן להעניק הגנה נגד סחיטה לא שיטתית מזמינים את קבוצות
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הפשע  בעסקים לגיטימיים, וזו, למעשה, הדרך להעצמת קבוצות הסחיטה מושקעים גם

 המאורגן.

 (4ע'  ,2118 )בשן,

 

התמודדות רשויות האכיפה קשה. מדובר בעבירת חשיפה, ורבים מהאזרחים 

הנפגעים מפעילות זו פוחדים להתלונן, מה שמגביר את השימוש באמצעי זה על ידי 

 מתאר כיצד זה עובד ,פריינטה . מפקד מרחב הנגב לשעבר, יוסישיעהארגוני הפ

 (:2118 )בשן,

 

צורה ב –שבבנייה  בעלי עסקים או בעלי בתים –אינם מאיימים על הנסחטים  הסוחטים

 לאדם הבונה את... סחיטה לעצור אותם בגין עבירת ואינם מאפשרים בקלות גלויה,

אתר  ומציע שירותי שמירה על ,'שומר'ן, תמימה לחלוטי ביתו מגיע, לכאורה בצורה

את  אם לא השתכנע, עוזב ה"שומר" הוא מנסה לשכנעו בנימוס. הבנייה. כשזה מסרב,

הוא נוכח לגלות, כי  –"רמזים"  מתחיל בעל הבית לקבל המקום. לאחר ימים אחדים

חלונות וקירות. לאחר  מאתר הבנייה נגנבו כלים סניטריים, נחתכו צינורות ונשברו

הסוחט, ושוב שואל את בעל הבית אם הוא מעוניין  תקופה מסוימת שוב מבקר במקום

הסכום, שאותו ... יש שהוא משיב בחיוב כדי למנוע מעצמו נזק נוסף –הפעם  בשמירה.

 מאות-משתנה במהלך תקופת ה"שמירה", והוא נע בין חמש נדרש הנסחט לשלם אינו

פיזית במקום השמירה, אלא  שקלים לאלפיים שקלים לחודש. הסוחט עצמו לא נמצא

האחרונה היו לכל כנופיית סחיטה אזורי שליטה,  רק נותן לו את חסותו. עד לתקופה

 .לא העזו לדרוש דמי שמירה )חסות( על הבתים שבמקום וסוחטים אחרים

 (2118 שן,)ב

  :(Money Laundering)הלבנת הון  .ה

ון הינה תהליך הכשרת רווחים הנובעים מפעילות פלילית לשם הסוואת הלבנת ה

בפועל, זוהי פעולה אשר תכליתה להסוות, להעלים ולטשטש את . מקורם האמיתי

באופן פלילי, על מנת להקל את השימוש בהם בידי  מקורם של כספים אשר הושגו

יתר, סחר בסמים מגוונות וכוללות בין ה עבריינים. העבירות הקשורות להלבנת הון

הונאות באמצעות מחשב,  וברשתות זנות, פשע מאורגן, הברחות, מעילות, שוחד,

 .(1ע'  ,2117 הרמן,) וסחר לא חוקי בנשק ,זיוף ורמאות בכרטיסי אשראי

ההלבנה באזורים  כמאפיין פשעים אחרים, נוטים מלביני ההון לרכז את פעילות

 וככלל במקומות בהם יהיה קשהבהם קיימת אכיפה נמוכה או לא אפקטיבית, 

לאתר את ההלבנה. ההלבנה מתבצעת לרוב במרכזים בעלי יציבות פיננסית, על מנת 

 .)שם( לחזור לבסוף לידי המלבין לאפשר לכסף

הפשעים המתקשרים להלבנת הון הם לרוב פשעים המפיקים סכומי כסף גדולים. 

הלבנה הכרחית עבור תמריץ חשוב להפיכתם "לכספים חוקיים". ה דבר זה מהווה

את אפשרות ההנאה מן הרווחים, תוך סיכון נמוך  העבריין משום שהיא מקנה לו
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של מקור הפשע. את מקור הכסף נהוג להסוות,לשנות את צורתו )למשל, ממזומנים 

את הכספים למקום שבו  ביד לכסף "חוקי" בבנק או לקניית אגרות חוב( או להעביר

 .)שם( קיימת סבירות נמוכה לגילויו

מזה שנים רבות נחשבת ישראל בעולם כגן עדן למלביני הון. הסיבה העיקרית לכך 

לא הייתה הלבנת ההון מוגדרת כעבירה בחוק הישראלי.  2111לשנת  הייתה, שעד

עמדו הוכחות מוצקות בפני הרשויות כי בוצעה הלבנת הון,  לפיכך, גם במקרים בהם

 ,הבלתי חוקי, אם לא הוכח כי הפשע הרכוש לא ניתן היה לתפוס את הכסף או את

 .(1ע'  ,2117 הרמן,) המהווה את מקור ההון, בוצע בישראל

 עם ההגירה של המאה הקודמת, צברה תאוצה בשנות התשעים הלבנת ההון

המאסיבית של עולים מברית המועצות ומדינות מזרח אירופה. עולים אלו עלו 

ה אסורה, ובבואם לישראל, לא החזקת הון, על פי רוב, היית ממדינות אשר בהן

יורק טיימס, ההון אשר הובא לישראל על -הניו תוחקרו לגבי מקור הכספים. על פי

. מיליארד דולר 2.5 -מוערך בכ באותן שניםידי עולים מברית המועצות לשעבר 

לכל יהודי לקבל אזרחות  המאפשר – הסברה היא כי במשך שנים נוצל חוק השבות

השבות  הלבנת הון מאסיבית. השימוש בחוקלובתוכן  ,יליותלמטרות פל – ישראלית

 אפשר לקבוצות פשע מאורגן להכניס לישראל סכומים הנעים לפי האומדן בין מאות

מיליוני דולרים למיליארדים. בשנים האחרונות נקשרו שמותיהם של אזרחים 

 הלבנת הון בארצות הברית ובאירופהישראלים לפרשיות  ישראלים ובנקים

 .(7ע'  ,2117ן,)הרמ

חלק ניכר מארגוני  הלבנת ההון אינה נחלתם הבלעדית של העולים מחבר העמים.  

משל הואשם ראש ארגון הפשיעה, אסי כך ל פשע מאורגן פועלים רבות בתחום זה,

 אבוטבול, כי הוא ואנשי ארגונו:

 

ם אליהם הועברו כספי העבירות ומה עשו שימוש בתשעה חשבונות קש בבנקים שונים,

הכל בכל,כשמדובר בסכומים של עשרות מיליוני שקלים אשר  לכיסי המעורבים.

 הוצאו במרמה מקופת האוצר וחייבים קטנים. 

 (1149217)תפ"ח 

 

כי מדובר בפעילות עבריינית שמהותה גזילה ושוד  בית המשפט הדגיש בגזר הדין,

)תפ"ח  תוך כרסום יסודותיה הכלכליים של החברה כולה של הקופה הציבורית,

1149217). 

 

 הפשע המאורגן בישראל .8
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 הויכוח הציבורי על קיומו של פשע מאורגן .א

 

עיה של המאה הקודמת כב נושא הפשע המאורגן עלה בישראל בסוף שנות השישים

פריצות  בעקבות סדרת כתבות בתקשורת על ריבוי מעשי שוד, ,פוליטית-חברתית

התמונה  ות שהוברחו לארץ.וסחור והתפתחות של שווקים העוסקים ברכוש גנוב

עלו  ,כן. קיימות קבוצות שעסקו במאורגן בתחומי פשיעה אלוהיתה, ששהצטיירה 

או כאלה שהוריהם  שהנהיגו קבוצות של ילידי הארץ, סנדקים,-"מפיוזים של שמות

 .(324' ע ,2111 )אמיר,בעיקר מארצות האסלאם"  היגרו לישראל,

  

. משטרה את קיומו של הפשע המאורגןהכחיש השלטון ובמיוחד ה ,מלכתחילה

את  לא אפשר לקבוע קביעה מבוססת בנושא. תחום זה,הפיקוח ההדוק על המידע ב

כתבות שפרסם העיתונאי רן כסלו בעיתון הארץ  שלוש עשרההויכוח הציבורי עוררו 

"פשע  ייתה:סדרת הכתבות הראשונה ה כותרת .(2111אצל אמיר, , )1971בשנת 

 ,קיים פשע מאורגן בישראלעל כך, שהצביעה  והיא אכן, מאורגן בישראל"

 ,ובראשו עומדים עבריינים והוא מאגד עבריינות אינטנסיבית במרבית סוגי הפשיעה,... 

המקומיות וגורמי הרשויות  ,ם הדוקים עם אישים ממפלגת השלטוןולהם קשרי

 .    האכיפה

 (324ע'  ,2111)אמיר, 

בפרט הכחישו מכל וכול את הטענה כי קיים  דוברי השלטון בכלל ודוברי המשטרה

 המשטרה אישרה את קיומה של הפעילות הפלילית שתוארה, .פשע מאורגן בישראל

אך  היא אישרה כי התופעה קשה,. אך סירבה להגדירה כפעילות של פשע מאורגן

 מיגורה היא זקוקה למשאבים נוספים. שם קיימת התמודדות מולה, ולטענה כי 

לפנות ליועץ   ,יעקב שמשון שפירא ,הניע את שר המשפטים דאזהויכוח שהוצת 

 1971בספטמבר  ולבקשו לבחון את הסוגיה. ,מאיר שמגר לממשלה דאז, המשפטי

הגיש  היועץ המשפטי שמגר את מסקנותיו ודחה את הטענות בדבר קיומו של פשע 

 (:2111מאורגן )אמיר,

 

כאשר הוא נשען על  שע מאורגן,דו"ח זה השתמש במודל האיטלקי אמריקאי של פ ...

מאחר ולא נמצא דמיון  .ארצות הבריתהמחקר הראשון שהתפרסם על הפשע המאורגן ב

ומה שמצא שמגר )על פי המידע שקיבל  בין מבנה ואופי הפשע המאורגן האמריקאי,

 אך לא פשע מאורגן.   מהמשטרה( הייתה מסקנתו כי יש פשיעה מאורגנת בישראל,

 ( 324ע'  ,2111 )אמיר,

שטען כי כ התיאורטי, בפחנפל טען בהקשר לכך כי שמגר ( 325, ע' 2111) פרופ' אמיר

בנוסח המאפיה  'הסינדיקט הפלילי'המודל האמיתי של פשע מאורגן הוא 

שהיה ידוע לחוקרים  בעוד ,שמגר ערך השוואה למודל זה. האיטלקית האמריקאית
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-כמו זו של יחסי פטרון ,גןעל קיומן של צורות ארגוניות אחרות של פשע מאור

 בכתבותיו. קליינט )סנדקות( שאותה תיאר רן כסלו

 

חלק . 1972, בשנת סדרת כתבות נוספת בעיתון הארץבסוגיה זו כסלו פרסם 

 את עיקר מהכתבות מתחו ביקורת מרומזת על ממצאי היועץ המשפטי שמגר.

  תופעה.הכתבות הוא מיקד בתיאור אוזלת ידה של המשטרה בהתמודדות עם ה

ו חוללבכך ש ןחשיבותשייצרו הכתבות הללו,  ,בסוגיה מלבד ההתעניינות  ציבורית

בין שקשר עסקו ב,שהכתבות . זאת כיוון בעיקר מחוגי הימין ,התעניינות פוליטית

תוך הדגשת השלטון  ניגוח פוליטי,לככלי , והן נעזרו בהן מפא"י העבריינים לשלטון

נושא הפשע המאורגן מהכותרות, ירד  1975-1973בין השנים  כמסואב ומושחת.

שמיקדו מטבע הדברים  ,והשלכותיה תוצאותיה ,בעיקר עקב מלחמת יום הכיפורים

 .את הסדר הציבורי בבעיות הביטחוניות

 

סדרת כתבות שלישית בנושא תחת הכותרת  'הארץ'פורסמה בעיתון  1977בשנת 

אצל אמיר, ) אי אבי  ולנטיןהפעם על ידי העיתונ המצב עכשיו", – "הפשע המאורגן

הסדרה שכללה שמונה כתבות עסקה במי שהוגדרו כדמויות המפתח . (321, ע' 2111

 בפשע המאורגן:

 

 ורחמים אהרוני,טוביה אושרי  החשודים העיקריים הם העבריינים בצלאל מזרחי,

פעילות הכוללת עיסוק בכל רחבי הארץ בתחומי  שתוארו כפועלים בדפוסי מאפייה,

וניסיונות חיסול של  סחיטת דמי חסות )פרוטקשן( הברחות, רכוש גנוב, ם,הסמי

 .מתחרים ומאבק על שליטה בשטחים רחבים

 (321, ע' 2111אמיר, )

על  ,על רקע הכותרות בעיתונים ,הכתבות הניעו מאבק ציבורי ותקשורתי מחודש

 ,יוסף בורג ,מה שהביא את שר המשטרה דאז מחדלי השלטון במאבק בפשיעה,

 'ועדת בוכנר'מונתה על ידי המשטרה  1977להקים ועדה לחקירת הנושא. באוגוסט 

 ועדה בת חמישה חברים בראשון ניצב משנה מיכאל בוכנר, שהגישה דו"ח בשם –

אישש את מסקנות חשבון שהגישה הוועדה דין וה .1971"פשיעה חמורה בישראל" 

אך אין היא  חמורה, הוועדה מצאה כי קיימת פשיעה מאורגנת או. ועדת שמגר

                                         :(49, ע' 1995בבחינת פשע מאורגן )דוידוביץ,

טה ומקיים מערכת שלישל פשע השולט על קבוצות פשע רבות אין ארגון על בישראל 

  .הפשע בישראל מקצועי ומתוחכם ם של פשיעה...בלעדית )מונופול( על סוג מסוי

 (49ע'  ,9951 )דוידוביץ, 
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 היה בהמלצותיה בעיקר בתחום המודיעין,של 'ועדת בוכנר' עיקר חשיבותה 

תוך  היחידה לחקירת פשעים חמורים" להתמודדות עם הפשיעה,"שמתוכם הוקמה 

היו  סימון יעדים ארציים ומיגורם. התגובות לדו"ח בוכנר מצד הציבור והתקשורת

 ,לפיכך. והוקמה מתוך המשטרהכי הועדה הייתה מיותרת, מאחר . צוין קשות

הלחץ הציבורי וההד התקשורתי  מסקנותיה אינן יכולות להיות מבוססות ואמינות.

 הביא לכך שהממשלה הקימה וועדה נוספת. השלילי שעוררה  הוועדה

        

"וועדת 'החליטה הממשלה על הקמת וועדה לבירור שנודעה כ 1977בספטמבר 

בראש הוועדה עמד עורך הדין  .'ועדת בוכנר'אי , כחודש לאחר הגשת ממצ'שימרון

 ויחד עמו שובצו לוועדה אנשי ביטחון, ,לשעבר פרקליט המדינה ארוין שימרון,

שטען בעבר כי קיים  אמיר, מנחם הצוות צירף כיועץ את פרופסור אקדמיה וממשל.

 בישראל פשע מאורגן בישראל:

 

אותו פשע  היא חיובית..... .התשובה לשאלה בדבר קיומו של פשע מאורגן בישראל

ים להודות בקיום פשע חייב ולא נוסח אמריקה... הוא פשע מאורגן נוסח ישראל מאורגן

, על מנת לחסל בהתאם לכך ושעל השלטונות להיערך פיוניו ותוצאותיו,מאורגן על א

  .תופעה זו

 (49ע'  ,1978 שימרון,ועדת )

 

ששאלת קיומו הייתה   אורגן,שנושא הפשע המ ,חשיבות ממצאי הוועדה היו בכך

הועדה . קיבלה גושפנקא רשמית בממצאי הועדה שנויה במחלוקת לאורך שנים,

קיימת כי  וציינה בניגוד לועדת שמגר, הדגישה את פעולותיו של הפשע המאורגן,

 שחיתות גם ברמה הפוליטית לאומית.

עקבות , בהתלקחה פרשייה נוספת שהציפה את נושא הפשיעה בישראל 1977בשנת 

מסמך משטרתי  –' 11-רשימת ה'בעת  שהתפרסמה  ,זאת. כתבותיו של אבי ולנטין

 ורגןפשע המאאנשים שנחשדו כראשי ה 11פנימי שהודלף לתקשורת, ובו רשימה של 

. תוכן הרשימה 'הארץ'התפרסם בציבור עקב הדלפתו לעיתון . המסמך ישראלב

אבי ולנטין, והוא פרסם רשימת כתבות על הפשע המאורגן  ,עיתוןההודלף לכתב 

מרדכי  ברשימה שפורסמה בעיתונות נכללו: .(321, ע' 2111)אצל אמיר,  ישראלב

, הצבא והמשטרה, , בעל קשרים בצמרת השלטוןמפא"י)מנטש( צרפתי, פעיל ב

 ,על פי פרסומים ,בצלאל מזרחי, קבלן, מלונאי וידיד קרוב ;שעסק בעסקי הובלה

( אהרוני, סוחר בשר, רחמים )גומדי ;ואלופי צה"ל נוספים רחבעם זאביהאלוף של 

אלי  ;טוביה אושרי, סוחר בשר, ממנהיגי "חבורת הכרם" ;ממנהיגי "חבורת הכרם"

, איש עסקיםמוניה שפירא, ; יחזקאל אסלן, מסעדן ;עזרא טיסונהטיסונה ואחיו 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%A2_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%90%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%90%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%A2%D7%9D_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%A2%D7%9D_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90_%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90_%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
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 ;רפי שאולי, דמות בולטת בחיי הלילה בתל אביב ;בעל מגרש למכירת מכוניות

 .)שם( ודוד דזאנשווילי; יעקב אפשטיין, סוחר מכוניות

 'הארץ'נגד  תביעת דיבההבולטים ברשימה, בצלאל מזרחי, הגיש האישים אחד מ

ל שיוחסה לו מנהיגות חבורת פשע מאורגן. במשפט הוכח והעיתונאי ולנטין, ע

שמזרחי, אהרוני ואושרי היו שותפים בעסקת סמים אחת. הוכח גם שלמזרחי יש 

שאהרוני ואושרי  ,הוכח . כןקשרים מפותחים עם צמרת צה"ל ועם אהרוני ואושרי

 מנהלים אורח חיים של עבריינים. אולם, מזרחי זכה בתביעתו כי לא הוכח שהוא

 ,יחד עם זאת נקבעה בפעם הראשונה על ידי בית המשפט חבר או מנהיג ארגון פשע.

 :(1811277ת"א ) עובדת קיומו של פשע מאורגן השופטת שולמית ויינשטיין  יל ידע

הצליחו הנתבעים להוכיח כדבעי את קיומו של הפשע המאורגן  נראה לי כי לאור האמור

כך שאכן לצערי  שתכנעתי מצידי באופן סביר,וה כפי שהוגדר בדו"ח שימרון, בישראל,

                                                                                                          המצב.

 (1811277)ת"א 

 סיום הויכוח ותוצאותיו .ב

 

ן לבין גורמי השלטו בויכוח הציבורי בין אנשי התקשורת וחלק מאנשי האקדמיה,

שטענה לאורך השנים כי קיים  ,נטתה הכף לטובת התקשורת ורשויות האכיפה,

מול עמדת הרשויות כי התופעה אינה קיימת במתכונת  ,זאת. בישראל פשע מאורגן

הדגישו לכל  ,ופסק הדין במשפט הדיבה' ועדת שימרוןממצאי ' של הפשע המאורגן.

הוכרה לבסוף גם על ידי  עובדה זודומה כי  .כי אכן קיים פשע מאורגן בישראל

 ובכך ירדה עוצמת הויכוח והנושא ירד מהכותרות,לפחות זמנית. ,המתנגדים

נתן לה ו הויכוח הביא לכך שתשומת הלב של גורמי האכיפה תהיה מופנית לתופעה,

ממצאי מו, כתוצאה מהעיסוק בנושא ואכן. גדולשמשקלו עניין ציבורי נפח של 

ות למלחמה בפשע המאורגן והוקדשו למאבק יותר הוקמו יחידות ייעודי ,הוועדות

 אמצעים.

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%91%D7%94
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 בישראל ןמאפייני הפשע המאורג .ג

 

 היבטים: שניניתן לאפיין את הפשע המאורגן בישראל על פי 

: כגון ,על בסיס אתני ותהפועל ,מסגרות של פשע מאורגן ואה ההיבט הראשון

ובכללה הפשיעה  ,להפשיעה של ערביי ישרא'; הפשיעה הרוסית', 'הפשיעה הילידית'

 .;הבדואית

המאופיינות ברמת השכלול של  ,מצביע על מסגרות פשע מאורגן ההיבט השני

ופעילותם כפשע מאורגן  ('משפחות הפשע)' ארגוני הפשיעה :כגון ,המבנה הארגוני

 .'הצווארון הלבןבפשע המאורגן של ' – הכלכלי עוסק בהיבטפן נוסף ; בין לאומי

 

 על ההיבט האתני ים, המבוססאורגנתופשיעה מפשע מאורגן  .ד

 

פשיעה שפעלה ופועלת בישראל החל משנות מדובר ב: הפשיעה הילידית היהודית

פשיעה זו מורכבת מאוכלוסיות העולים מארצות של המאה הקודמת.  החמישים

עיקרה  שלאורך השנים המשיכו לעסוק בה גם בני הדור השני והשלישי. האסלאם,

פשיעה זו  והימורים בלתי חוקיים. יבוא והפצת סמים ,סחיטת דמי חסות ואיומים

למרות שידוע גם  ,'. זאתהפשיעה הרוסיתחקה במעט בשנים האחרונות על ידי 'נד

מקרב אוכלוסייה זו יצאו  .(331 עמ' ,2111 על שיתוף פעולה ביניהם )אמיר,

את גם אוכלוסייה זו היוותה '. 11-רשימת  הכפי שהוזכרו ב' ,'כבדים'עבריינים 

 שעליהם ארחיב בהמשך. 'משפחות הפשע'תשתית לצמיחת ה

 

וצת מיעוט במדינת ערביי ישראל כקב: הפשיעה המאורגנת של ערביי ישראל 

ניתן להצביע על  .'ילידית'הבדומה לפשיעה  נוף הפשיעה בישראל,ישראל השתלבו ב

 : שלושה מאפיינים מרכזיים בפשיעת ערביי ישראל

 . הרגילה מאפיין את הפשיעההראשון 

והשתלבו בתופעה הרחבה של  הן קבוצות שהתפתחו לארגוני פשע מאורגן, השני

 פשע מאורגן בישראל.

יש לציין כי כל שלושת סוגי  א הפשיעה המאורגנת של הבדואים.וההשלישי 

וקשרי פשיעה ים ענפים מול קבוצות פשע יהודיים הפשיעה מקיימים קשרים עבריינ

 :עם עבריינים מהשטחים

 

. )בעיקר מלבנון( של סמים והפצתם פשיעה העוסקת כיום בגניבות מאורגנות וביבוא זו

בכמה מקומות קיימת  והן מהבדואים בנגב.צות אלו, הן מהמגזר העירוני הערבי קבו

)מאבק החמולות  יריבות קשה בין הקבוצות הערביות על שליטה בתחום הפצת הסמים
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קבוצות )פשע( ישראליות יהודיות  וכמה מהקבוצות מקיימות קשרים עם ברמלה(,

  בעיקר בתחום הסמים.

 (331 ע' ,2111 )אמיר,

                                                                                                                                             . 

בשילוב עם מעמד סוציו  מיעוט,האפיונים האתניים והיות ערביי ישראל קבוצת 

מהווים תשתית נוחה כל אלה  –אקונומי נמוך והיווצרות תחושות תסכול וניכור 

ומתוכה פשיעה מאורגנת שאצל חלק מהקבוצות הגיעה לרמת  ,לצמיחת פשיעה

עם התגברות הפשע במגזר הערבי ומעורבות ערביי ישראל  ארגוני פשע מאורגן.

דיון בכנסת בנושא הפשיעה במגזר הערבי. חבר  2111-בהתקיים  ,בפשיעה החמורה

תחת  ,הפנים והגנת הסביבההכנסת ג'מאל זחאלקה, בדיון בוועדת 

 כך:טען הכותרת:"הפשיעה בחברה הערבית בישראל" 

 

הם מעדיפים ו המשטרה יודעת שיש ארגוני פשיעה במגזר הערבי. יש ארגוני פשיעה,

יש אנשים טובים  –פשיעה, כי דבר אחד  לקרוא לזה משפחות פשיעה, אבל אלה ארגוני

יש רקע משפחתי, אבל אלה ארגוני פשיעה, וארגוני  –שלא כולם פושעים, ודבר שני 

יש  מגייסים אותם ומטילים פחד ברחובות... ,הפשיעה האלה צדים את הצעירים

 פרוטקשן. המשטרה יודעת על הפרוטקשן. 

 (2111 ,של הכנסת ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה)

 

 ,הפשיעה החמורה במגזר הערבי , כולליש לציין כי מגמת הפשיעה בכללותה

 מצד המנהיגות גם לנוכחות החסרה של המשטרה בערים ובכפרי המגזר. יםמיוחס

 ללא מורא. ,וארגוני הפשיעה פועלים כבתוך שלהם במצב זה מתגבר הפשע,

 :כי  ה, דודי כהן, הודה באחרונה באוזני מבקר המדינלשעבר המפכ"ל

 

היחידה החדשה תאפשר קפיצת  ..למשטרה אין תשתית מודיעינית לטפל במגזר הערבי.

לפני כשנתיים, . פחם וברמלה-הקושי לפעול באום אל ...מדרגה מודיעינית שתפתור את

במטרה לייעל את  – 433להב  –במסגרת הקמת היחידה הארצית לחקירות במשטרה 

, 433ת המסתערבים הראשונה ליחידת להב המאבק בפשיעה המאורגנת, סופחה יחיד

ר עוד למשטרה נות כדי לשמש הזרוע המבצעית שלה בקרב ארגוני הפשיעה בישראל.

וליחידה הארצית  ,הארגון של ג'רושי. זה ארגון ענק – ארגון פשיעה אחד גדול מאוד

                                     .שתית מודיעינית לטפל במגזר הערביעדיין אין ת

 (א'2119 )זרחין,

 

שהתפתחו  ',משפחות'הצמיחה הערבי תשתית הפשיעה במגזר  ,על פי המשטרה

משפחות . קראג'ה וג'רושי עבד אל קאדר, חרירי,: (2119לארגוני פשע מאורגן )ליס,

 ,שם. ופולשות גם לערים יהודיות הפשע מהמגזר אינן פועלות בישובי המגזר בלבד,
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במלחמה על שליטה בעסקים , יריבותהודיות במשפחות פשע י ותנתקל ןה

על בסיס אינטרסים  ,הם פועלים ליצירת קואליציות עם ארגונים ובטריטוריה.

משותפים. עיקר עיסוקיהם הפליליים של משפחות הפשע מהמגזר הם בתחום 

חלק  ושימוש באלימות קשה. סחיטת דמי חסות גביית חובות, הסחר בסמים,

קורבנות רבים מקרב חברי  ושגב, במקרי רצח )חיסולים(מהאלימות בא לידי ביטוי 

על  . זאת,וג'רושי מול קארג'ה( הארגונים המסוכסכים )חרירי מול עבד אל קאדר,

 רקע מאבקי שליטה במגזר ומחוצה לו בתחומי העיסוק העיקריים של הפצת סמים.

 

ה. ביד רמ הדרום באזור ותחמולות הבדואים שולט: הפשיעה המאורגנת הבדואית

: גביית דמי חסות, סחר כוללת . היאומאורגנת פשיעת כנופיות הבדואים מגוונת

בסמים, פריצות לבתי עסק ומכוניות, פגיעה וגניבת תשתיות )מתקני חברת החשמל 

 ומקורות, למשל( ועבריינות רחוב. 

סביבתה היא עניין שכיח למדי, ב( בבאר שבע ו'פרוטקשן'גביית דמי חסות )

לא תמיד  –בשנים האחרונות מאמצים רבים למיגורו  שהמשטרה מקדישה

 "פרוטקשן בנגב"מצ"ב מקרה אופייני המופיע בכתבה בשם לשם המחשה, .בהצלחה

  מעריב:nrgבאתר האינטרנט  פורסמהאשר  ,(2111 )מורים,

   

הסיכום עם השבט הבדואי על "שמירה" בשטח הבנייה בנגב, הפך לאיומים בנוסח "מי  

תופעת דמי החסות חמורה במיוחד ... כדור". בית המשפט שם לזה סוףיקבל  –שיתקרב 

התופעה קיימת בכל הארץ, אך נדמה שהנגב הפך כר פורה יותר מחבלי ארץ  .בנגב..

ואם משום אכיפה  ,אחרים לפעילות המנוולת הזאת, אם משום קשיים אובייקטיביים

ני של סחיטת דמי ייעברמהוססת של החוק. כבר נאמר בבית המשפט העליון כי הדפוס ה

 ויש להחמיר בענישה בהתאם.היא "מכת אזור",  ,הפושה בדרום הארץ ,החסות

 (                    2111 )מורים,

גם בהתבטאויות של גורמים התייחסות למעורבות הבדואים ניתן לראות 

 :צבאיים בתקשורת

 

בי משפחתם שבטי הבדואים פועלים באופן מאורגן ונמצאים בקשר עסקי עם קרו

תוך חלוקה  והם משתפים פעולה בכל הנוגע להברחות מהגבול, מהעבר השני של הגבול,

 מחפשי עבודה ומוצרים )סמים וסיגריות(.   ובדגש על הברחות נשים, השטח לחמולות,

 (2111)מפקד אוגדת אדום, 

 

הפשיעה המאורגנת הרוסית נקשרה : 'רוסי'הפשיעה המאורגנת והפשע המאורגן ה

שאופיינה בפעילות פלילית מאורגנת  ',המאפיה הגרוזינית'לה למי שכונתה אז בתחי
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והתמחות בגניבות מטעני של המאה הקודמת, בנושא זיוף מסמכים בשנות השבעים 

 .נוסעים בנמל התעופה

בארץ החל עם בואם של העולים מארצות חבר העמים  'פשיעה רוסיתשלב נוסף של '

 המשיכו פעילותם בישראל. ,בפליליםלה שעסקו ברוסיה . א1988בשנת 

גל עלייה  והביא לצאת ממנה, הומתן האפשרות לאזרחי התפרקות ברית המועצות

)מעל מיליון עולים(, אלא שלתוך גל זה הסתננו גורמים  גדול במיוחד לארץ

ועד  נוצלו על ידי חלק מהעולים באופן בלתי חוקי,י ישראלהפרצות בחוק  .עבריינים

 ל כר נוח לצמיחת פשיעה ופשע מאורגן.מהרה הפכה ישרא

, על פי שלושה  סוגיםניתן לחלק את הפשיעה הזו ל, (332, ע' 2111) אמירעל פי 

 מאפייניה: 

 'לתנאי  ההסתגלותופשיעה הקשורה בתנאי הקליטה  :'הפשיעה הטבעית

מאופיינת פשיעה זו  בדומה לפשיעת מהגרים בארץ ובעולם, .החיים בארץ

בדגש על מסמכי זכאויות  וגי העבירות של זיוף ומרמה,במקצועיות רבה בס

וזכויות לקנייה מוזלת של בתים , המאפשרים קבלת הטבות כספיות שונים

ותיווך בין  הלוואות בשוק האפור דיות,אגניבות מאורגנות וספור ומכוניות,

 את הפשיעה הזו אכלסו עבריינים בדרג הבינוני והנמוך, העולים למוסדות.

 ם עם עבריינים מקומיים.קשרי ושיצר

 :הקודם. גבוה יותר מהסוגזהו סוג פשיעה  הפשיעה המקומית והבין לאומית 

הפועלים בזיקה הדוקה  ,פשיעה זו ניתן למצוא קבוצות וארגונים מקומייםב

הן  'ישראליותות ה'ומקיימים פעילות בין לאומית שהקבוצ לארצות המוצא,

והם בעלי מבנה ארגוני  רגן ומסודר,קבוצות אלו פועלות באופן מאו חלק מהם.

ארגונים אלו  וחלוקת תפקידם מוגדרת.היררכיה  מפותח הכולל מנהיגות,

ומפעילים אלימות קשה  פועלים במסגרת כללים וקודים נוקשים ביותר,

עיקר עיסוקם של ארגונים  לפגוע ביריבים.על מנת ו לשמירת הלכידות הפנימית,

כאשר חלק  מרמה,ההונאות וה סמים,סחר בה אלו בתחומי הסחר בנשים,

וחלק מושקע בעסקים חוקיים ובלתי חוקיים  ,מהכסף מועבר לארצות המוצא

 .ישראלב

 אך סוג זה של הפשיעה  לסוג הקודם, דומה במאפייניו :הפשע המאורגן העליון

בדגש על כל הנוגע  הפועל באפיקים הכלכליים, ,מציג דגם של פשע מאורגן מאד

לא היה קיים חוק למניעת הלבנת  ,אל עד לפני מספר שניםבישר. להלבנת הון

 של המאה הקודמת צברה תאוצה בשנות התשעיםשל הלבנת הון  תופעה זו. הון

המאסיבית של עולים מברית המועצות ומדינות מזרח אירופה.  עם ההגירה

אילי ההון בתוך ברית המועצות המתפרקת התהוותה תופעה של יצירת 
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ם רבים הועברו בדרכים מפוקפקות לישראל על מנת כספי. )אוליגרכים(

להלבינם, תוך ניסיונות להשתלט על גופים כלכליים פרטיים ושלטוניים, 

 עלו ממדינות אשר בהן עולים בעלי הון ולהקים מוסדות פיננסים עצמאיים.

החזקת הון, על פי רוב, הייתה אסורה, ובבואם לישראל, לא תוחקרו לגבי מקור 

יורק טיימס, ההון אשר הובא לישראל על ידי עולים מברית -הניו יהכספים. על פ

זיכה מצב זה מיליארד דולר.  2.5 -התשעים, מוערך בכ המועצות לשעבר בשנות

 את ישראל בתואר המפוקפק 'גן עדן להלבנת הון'.

לכל יהודי לקבל  הסברה היא כי במשך שנים נוצל חוק השבות, המאפשר

ליליות ובתוכן הלבנת הון מאסיבית. השימוש אזרחות ישראלית, למטרות פ

השבות אפשר לקבוצות פשע מאורגן להכניס לישראל סכומים הנעים לפי  בחוק

 .(1, ע' 2117)הרמן, "מיליוני דולרים למיליארדים האומדן בין מאות

. סכנות פרשת גרגורי לרנר המחישה היטב את היקף הפעילות והסכנה למדינה

, ולהיערך רה להגדירה כסיכון אסטרטגיאת ראשי המשטאלה הניעו 

לרנר נעצר על פי מידע משטרתי מקומי  להתמודדות איתה ביתר יסודיות:

נחשד הוא  אשר קשר אותו לפעילות פשע מאורגן. ומידע שהתקבל מרוסיה,

כשניסה  ,החשד התבסס שהיה זרוע של ארגוני פשע רוסיים שנשתל בארץ.

לרנר פעל . להפעלת בנק רוסי ישראלי ולקבל אישור 'דבר'עיתון הלקנות את 

פעילות ארגוניו הייתה . וחברותיו היו חברות קש במסווה של איש עסקים,

ולהשתלט על  וניסתה בדרכים בלתי חוקיות להלבין כספים מאורגנת ומתוכננת,

וכיאה  הונאה ומרמה, תוך זיוף מסמכים, . זאת,גופים פיננסים ואחרים

לרנר הודה בעסקת טיעון  ות שוחד לאנשי ציבור.באמצע – לפעילות פשע מאורגן

להמחשת חומרת מעשיו וההקשר למאפייני פשע  ונידון לשבע שנות מאסר.

 (.1419297ת"פ )חלק מהעבירות שהופיעו בכתב האישום  מובאים ,מאורגן

 משקפות את אופי וחומרת המעשים:עבירות אלה 

  

דבר במרמה בנסיבות  קבלת ,עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף

הצעת שוחד למזכ"ל מפלגת העבודה וח"כ  ,מטבע חוץב שימוש לרעה ,מחמירות

 .                                              יהיני קליטה של שר המסחר והתעשיניסים זוילי, הצעת שוחד ליועץ לעני

 (1419297)ת"פ 

 

שגרירות ממסמכים שונים ובתוכם מברק  וויקיליקס פרסם אתר 2111ינואר ב

"ישראל: הארץ המובטחת לפשע  :תחת הכותרת, בישראל ריתהבצות אר

 כותב( Kaningham) 'יימס קאנינגהםג ,לשעבר ארצות הברית שגריר .?"המאורגן

 :(2111 )דגוני, במשרד החוץם עליו לממוני במברק

http://www.globes.co.il/news/וויקיליקס.tag
http://www.globes.co.il/news/וויקיליקס.tag
http://www.globes.co.il/news/שגרירות_ארהב.tag
http://www.globes.co.il/news/שגרירות_ארהב.tag
http://www.globes.co.il/news/שגרירות_ארהב.tag
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לא ידוע הרבה על היקף פעילות הפשע הרוסי בישראל, אך מקורות במשטרת ישראל 

מיליארד דולר באמצעות נכסים  11עד  הלביןמעריכים כי הפשע המאורגן הרוסי 

    . בישראל

  (2111 )דגוני,

 

ראש ביטוי לחומרה שבה נתפסת הפשיעה הרוסית בעיני משטרת ישראל נתן 

, 2111בראיון במרץ  ,ניר ניצב משנה גיאבמשטרה,  המחלקה לתפקידים מיוחדים

, )ניר "פשע מאורגן"כ על ידי המשטרה מוגדרת פעילות הפשיעה הרוסית לפיו,

2111). 

 

 (בישראל 'משפחות הפשע'ארגוני הפשע המאורגן ) .ה

 

באמצעות מטען חבלה  ,זאב רוזנשטיין ,נעשה ניסיון לרצוח את העבריין 2113בשנת 

אך  זאב רוזנשטיין עצמו ניצל, שהונח בפתח עסקו להמרת מטבע בתל אביב.

 כתוצאה מהפיצוץ נהרגו שלושה אזרחים חפים מפשע שעברו במקום באקראי. 

"כ"פיגוע הגדיר את נסיון החיסול  ,שלמה אהרונישקי ,מפכ"ל המשטרה דאז 

 ואף השווה אותו לפיגוע הטרור במלון פארק בנתניה בשנת, (2119)סוהר,פלילי" 

2112: 

 

ברחוב מרכזי בתל אביב שבו נמצאים עוברי  האופי האלים של ניסיון החיסול לאור יום,

שמיהרו להגדירו כאירוע  קציני משטרה, הדליק נורה אדומה בקרב אורח תמימים,

 מכונן בכל הנוגע להתייחסות וההתמודדות מול ארגוני הפשע המאורגן.  

 (5ע'  ,2119 )סוהר,                                                                                                          

 

הביאה גם את  שבהם נפגעים חפים מפשע,התגברות האלימות בדמות חיסולים,

 1121222113בהודעה לעיתונות שנמסרה בתאריך . ראש הממשלה להתייחס לנושא

 על ידי מזכיר הממשלה נמסר כך:

 

הממשלה תקיים ביום א' הקרוב דיון בנושא התגברות הפשע המאורגן, כך החליט היום 

ם, צחי הנגבי, והנחה ראש הממשלה.ראש הממשלה נפגש הערב עם השר לביטחון פני

אותו "לנקוט בכל מאמץ על מנת לבלום את ההתפתחות המסוכנת הזו".ראש הממשלה 

אמר, כי מדינת ישראל לא תוכל לעבור לסדר היום על הרג אזרחים תמימים בשל 

 מלחמות בעולם התחתון." 

 (2113מזכיר הממשלה, )

 

http://www.globes.co.il/news/הלבנת_הון.tag
http://www.globes.co.il/news/הלבנת_הון.tag
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כללים רים קודים ושבו נשבחדש ' לעולם ישן'האירוע ביטא מעבר מעולם הפשע ה

בכנס סיכום שנת  מניעת פגיעה באזרחים חפים מפשע. עד אז, לגבי שהיו נהוגים

לנושא ארגוני  ,דודי כהן ,התייחס המפכ"ל ,של משטרת ישראל 2111העבודה 

 (:2111הפשיעה )אשכנזי,

 

על  ,במידה לא מבוטלת ,התמונה שמצטיירת לציבור לגבי פשיעה מאורגנת מבוססת

ארגוני הפשיעה הם סרטן שמחלחל  .ות טלוויזיה. המציאות שונה בתכליתסרטים וסדר

ללב החברה. מדובר באנשים שלא בוחלים בשום אמצעי. אנשים שהאלימות היא עבורם 

הם שוברים ידיים ורגליים כאמצעי שבשגרה, מאיימים על עדים, שופטים  .דרך חיים

עה התעצמו עם השנים. יש ושוטרים ולא חוששים לפגוע בחפים מפשע. ארגוני הפשי

ביניים וחיילים. הם עוסקים בסחיטת דמי חסות, -ראש, דרג –להם מבנה היררכי 

הם חודרים לרשויות מקומיות וחוברים  .בסמים, בהשתלטות על שווקים חוקיים

 לגורמי שלטון .

 (2111)אשכנזי,

 

רים שחלקם מוגד בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של כניסת ארגוני פשע מאורגן,

חזור ימ הלבנת הון, :כגון ,שבהם ממון רב ,לתחומי פשיעה חדשים 'משפחות פשע'

–לתחומי הפעילות הפלילית בנוסף  ,. זאתוהמרת מטבע חוץ כריית חול בקבוקים,

ועסקי גבייה וניכיון  סחיטת דמי חסות הימורים בלתי חוקיים, יבוא וסחר בסמים,

 .(5ע'  ,2119 )סוהר, המחאות

 

הלגיטימיים  – רית של כלל ארגוני הפשיעה היא הרחבת עסקיהםמטרתם העיק

 ,תוך כדי שהם מנסים לנשל מתחרים והגדלת רווחיהם, – והבלתי לגיטימיים

להשתלט על טריטוריות של אחרים ולהשיג מונופול בטריטוריה או בתחום עיסוק 

פים קיימים ניסיונות מתמידים לחדור ולהשתלט על מוסדות וגו ,בנוסף ספציפי.

על מנת להוציא כספים במרמה ולהלבין את ההון השחור  . זאת,מסחריים ואחרים

הניסיונות להרחיב את העסקים מביאים לעליית  שצברו בעסקיהם המפוקפקים.

תוך שהם אינם בוחלים בשום אמצעי  מדרגה ברמת האלימות בין ארגוני הפשיעה,

אלימות ; ואיומיםהפעלת סחיטה . אמצעים אלה כוללים אלים להשגת המטרה

 זריקת רימונים ירי טילים, החל בירי מנשק קל, ,חיסולים בכל אמצעי לחימה קשה,

של  ם'חיילי'הנחת מטעני חבלה בכל מקום ובכל זמן. החיסולים מתבצעים על ידי ו

או באמצעות שכירי חרב שמוזמנים מחוץ לארץ. מאמצים אלו הביאו להרג הארגון, 

להרג גם בשנים האחרונות  ,וכאמור אורך השנים,של מספר עשרות עבריינים ל

 .(7 ע' ,2119 )סוהר, חפים מפשע
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חמשת  .3(2119 )ליס, שישה עשר משפחות וארגוני פשיעה בולטיםהמשטרה 'סימנה' 

 – מרניואברג'יל, אבוטבול, מולנר, שירזי וד –הפשיעה הגדולים בישראל  ארגוני

, יחידה זו'. 433להב 'מהם מטופלים על ידי יחידת העילית המשטרתית חמשה 

היחידה לחקירת , (יאח"ההיחידה לחקירות הונאה ) את , בין היתר,תחתיהמאגדת 

הפשיעה מטופלים  שאר ארגוני .והיחידה הכלכלית (יאחב"לפשעים בינלאומיים )

כנופיה מחוז ירושלים בבידי היחידות המרכזיות במחוזות המשטרה השונים: 

היחידה  ;הירושלמית של איציק בר מוחא וארגונם של האחים סם ויוסי מלכה

 ;אלפרון ומוסליבתל אביב מופקדת על הטיפול בארגונים של משפחות  המרכזית

במחוז ; , עבד אל קאדר וג'רושיארגונים של אבי רוחןה מרכז מטופליםהבמחוז 

 ,הארגונים חרירי וקראג'ה יםטופלובצפון מ; זגורי ארגונו של יניב דרום מטופלה

 .  (2119)ליס,  ארגונו של מיכאל מורו

 

 'צווארון לבן' יפשע .ו

 

של חברות ותאגידים  'לבןהצווארון 'ה תעייסודות של פשע מאורגן קיימים גם בפש

ע'  ,2111 )אמיר, זו באה לידי ביטוי בשלושה תחומים. פשיעה טימייםיכלכליים לג

333):  

במטרה להשיג  ,המשכיות הארגון והמשכיות הפעולות הכלכליותבהבטחת  ,האחד

 .(ככל שניתן)ויכולת הסתרתם  רווחים

 במאמצים לגיטימיים ובלתי לגיטימיים על מנת לשמור על מקומם בשוק, ,השני

טית בתחום העסקי או הגיאוגרפי בו פועלים ולנסות להגיע לשליטה כלכלית ופולי

 החברה או התאגיד.

יצירת חלון ראווה של מהוגנות,אלא אם כן יש לשם  פעולות של הונאה,ב ,והשלישי

   בארגונים גם ביטוי בוטה של אלימות.

 

מה שמבדיל בין חברה או תאגיד כלכלי לגיטימי וארגון פלילי מאורגן הוא נושא 

. מוצרים חברות הכלכליות הלגיטימיות משווקותהמוצרים והשירותים שה

למרות שיש גם  ,. זאתבלתי חוקיים , בדרך כלל,אינם נחשביםושירותים אלה 

מצבים בהם החברה או התאגיד מייצר ומשווק גם מוצרים ושירותים בלתי 

או מחזורית  אם זו פעילות חד פעמית,: ההבחנה במקרה זה היא בתדירות. חוקיים

היא פניית  תופעה חמורה שהחלה לקבל ביטוי בשנים האחרונות, .ממושכת וקבועה

 ( מתאר זאת כך:2111אמיר ) תאגידים וחברות לארגוני פשע.
                                                 

( אושרו על ידי המפכ"ל במפגש עם תלמידי המכללה 2119הנתונים שמופיעים בכתבתו של ליס )  3
 .1123211 -לביטחון לאומי במטה הארצי בירושלים, ב
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בהם חברות כלכליות לגיטימיות פונות לפשע המאורגן  ,המחקר מגלה מקרים רבים

ת הלבנ ריסון ארגוני פועלים, שיווק, השקעות, גביית חובות, כגון: ,לקבלת שירותיהם

 .   ספים או שיתוף פעולה ממשי בעסקיםכ

 (333ע'  ,2111אמיר,)

סגן נשיא בית המשפט  הינה כאשר המחשה לאופי פעילות זו של תאגיד כלכלי 

את הסכם הבוררות בין חברת  11.2.11 -בביטל  המחוזי בתל אביב, יהודה זפט,

ובוס שבבעלות חיפושי הנפט רציו שבשליטת יגאל לנדאו וליגד רוטלוי לבין חברת גל

זפט קבע, כי ההחלטה לברר את הסכסוך בין  שלומי שוקרון, וזאת לבקשת גלובוס.

ידי גורמים בעלי מוניטין של אלימות, אליהם פנו רוטלוי -הצדדים התקבלה על

ולכך אין לתת  –ולנדאו, במטרה להטיל אימה על הצד שכנגד או ליצור מאזן אימה 

ג'יל, אשר לטענת שוקרון כפה עליו למעשה את יד. הכוונה היא לעבריין מאיר אבר

 הבוררות. רציו טענה, כי אברג'יל סייע לה להתגונן מפני איומים שהופנו כלפיה.

לדברי זפט, שימוש בגורמים הידועים באלימותם חותר תחת יסודות הסדר 

ובכלל זה בזכות לחופש ובזכות הגישה  ,החברתי, פוגע בכבוד האדם וחירותו

 –יות. עוד קבע, כי בחירתו של עו"ד אסף ברם לתפקיד הבורר לערכאות משפט

 ,לפיכך .נוגדת את תקנת הציבור –שלטענת שוקרון נעשתה למעשה בידי אברג'יל 

 .(2111 לוין,; 18121-19-11 הפב) .ש לבטל את מינויו ואת ההליך כולוי

 פשע מאורגן בין לאומי בישראל .ז

 

ומי דומים לתנאי התפתחות הפשע תנאי ההתפתחות של הפשע המאורגן הבין לא

להתפתחות סוג ישראל בכמה תנאים מקילים אמיר מציין  ,אולם המאורגן בכלל,

 (:191, ע' 2113 ,)חובב ואח' זה של פשע

 

 :ישראל נמצאת במקום נוח מבחינה גיאו מיקומה הגיאו פוליטי של ישראל-

או  רות בארץ,פוליטית.יש בה נמלי ים ואוויר להעברת סחורות המאוחסנות ונמכ

שמשמשים כתחנת מעבר ליעדים אחרים. ישראל משמשת מקום מעבר לגיטימי של 

נשים לזנות(,  )פועלים זרים, הברחה לאנשים-אך גם מעבר חומרים ואנשים,

ישראל מהווה  ,בגלל מיקומה הגיאוגרפי. סיגריות( חימה,לאמצעי  )סמים, וחומרים

מרכזי פשע מאורגן בין לאומי שמחוצה בגלל הקרבה ל ,בסיס נוח לפעולות פליליות

 )קפריסין ואירופה(. לה

 :בארצות הים באירופה, – קיימות מובלעות של ישראלים בסיסי פעולה ישראליים 

 מקורות גיוס של אנשים, המשמשות בסיסי פעולה, – ועוד אוסטרליהב אמריקה,ב

קבוצות פשע ובכללם  ,דרך ארגוני פשע או יזמים ישראליים ,של חומרים ומצרכיםו

 מאורגן.
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 :הון  של מעבר אנשים, התהליכים הגלובליים של מסחר בין לאומי, סחר בין לאומי

ומן הארץ אל  ושל שינויים טכנולוגיים המקלים על העברתם ואחסנתם בארץ,

 מחוצה לה.

 :השינויים הפוליטיים המתרחשים בארצות רבות שעוברות  שינויים פוליטיים

יוצרים דחף כולל  ,והמלווים בשינויים כלכליים טרי,ממשטר אוטוקרטי או טוטלי

 להגירה בכיוון ישראל.

 :פעילות פשע מאורגן  סעיף זה משמעותי ביותר מכמה היבטים. התנהלות השלטון

השקעות הון  בין לאומי מתאפשרת כתוצאה ממדיניות ליברלית בנושאי הגירה,

ר בא לידי ביטוי הדב והיעדר אכיפה של החוקים הנוגעים למאבק בפשיעה זו.

 השבות מאפשר כניסה נוחה לישראל כולל למתחזים.חוק  באלמנטים הבאים:

מערכת  קיימת קלות בהשגת מסמכים כגון תיעוד ישראלי של אזרחות ודרכון.

קיומם של קהילות  מה שיוצר פיתויי הגירה., קליטה המקנה סעד והטבות כלכליות

חוקי המאבק בפשע . ברייניםמהגרים שמשמשות בסיס ומקלט ומקור גיוס לע

מדיניות של הימנעות מהסגרה מהווה  הלבנת הון נחקקו מאוחר מידי.במאורגן ו

 .הגעת גורמי פשע לארץלשיקול 

 

ישראל משמשת כארץ יעד  :האחד לשניים:הפשע הבין לאומי בארץ ניתן לחלק את 

 ארץ.פועלים בחוץ ל ייםארגוני פשע מאורגן ישראל; והשני: לפעילות הפלילית

 ( כותב על כך:2113אמיר )חובב ואח', 

 

ישנן פעילויות פליליות בהן ישראל היא ארץ היעד לייבוא של אנשים )גברים ונשים 

בעיקר סמים, אך גם אלכוהול וסיגריות אשר  ,למטרות עבודה זולה וזנות( ושל מצרכים

היוזמה  וקיימת כדאיות להבריחם ארצה. הם אסורים בשימוש או שהמס עליהם גבוה,

וארגונים  וישראלים הם היוצרים את הקשרים עם קבוצות ישראל,מוהמימון באים 

השינוע והמסירה ולשווקם  כדי לארגן את הרכישה, ,שהם יזמים פליליים או לגיטימיים

 בארץ.

 (181 ע' ,2113 ,)חובב ואח'

 

בשנים האחרונות התפתח למימדים גדולים במיוחד הסחר בנשים למטרת 

והברחת זרים מארצות העולם השלישי לארץ למטרות  ות בארץ,העסקתם בזנ

 :אמיר מתאר זאת כך עבודה.

 

ישראל  הקשר הבין לאומי של הפשע המאורגן נקשר גם בנושא סחר באנשים ובנשים.

קיימות רשתות של ישראלים המתארגנות  ,ואכן ארץ יעד למהגרים מחפשי עבודה, היא

אפריקה,מירדן מ ים" ממדינות מזרח אירופה,יסבדים זרים "המגומממנות וקונות עו

 ועוד.
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המפעילים רשת  ,מבריחים הם חברי ארגוני פשיעה בארצות המוצא-מעבירים-המגייסים

מה שידוע ומקבל ביטוי  ..ם הנדרשים להעברתם ושילובם בארץ.שלמה של זייפני מסמכי

. זנותבכנסת ובממשלה הוא הסחר בנשים למטרת  בדיון בציבור ובכלי התקשורת,

ופיקוח על העסקה  השמה, מכירה, הברחה, קנייה, בתחום זה קיימים הסדרי גיוס,

 שלגם בתחום עסקי פלילי זה קיימות הוכחות לקשרים פליליים בין לאומיים  הנשים.

להגן על העסקים  ותשדואג ,רשתות בארצות המוצא  עם שלוחותיהם הפועלים בארץ

מהם מהגרים ותיקים או  של ישראלים, בארץ קיימות קבוצות ולאיסוף הרווחים.

בועים בארצות המוצא של או עבריינים ישראליים שלהם שליחים ומשרדים ק ילדיהם,

                        הנשים.

 (188ע' ,2113 ,)חובב ואח'

 

תחום נוסף בו ישראל משמשת כארץ יעד לפעילות פלילית בין לאומית הוא הלבנת 

הכוונה להשקעות לצורך הלבנת '. גבוהפשע מאורגן 'הנחשב כסוג של תחום  הון,

 ומעסקים לגיטימיים של ארגוני פשע בין לאומיים. ,כספים של רווחי פשע

 אמיר מתאר זאת כך:

 

עסקים ובנדל"ן וכן ב קיימים אומדנים של מיליארדי דולרים שמושקעים בבנקים,

 ,וכן ,ואחרים( )בנקים סיונות להשתמש בכספים אלו לקניית מוסדות פיננסייםינ

ידוע על מפגשי  "לטפח" פוליטיקאים ואנשי עסקים על מנת "להקל" על ההשקעות.

בה קיימים להם  משקיעים חברי ארגוני פשע מאורגן מרוסיה ומהפזורה הרוסית בארץ,

פוליטיקאים ואנשי עסקים  נציגים שמנהלים את עניינם ורשת שלמה של עורכי דין,

ג זה של פעילות בין לאומית נסוב סביב ההגירה הרוסית הדגש בסו שדואגים לעסקיהם.

בארץ תשתית  השהביאה בעלי ניסיון פלילי וחברות בארגוני פשיעה ופיתח לארץ,

 להמשך פעילותם הפלילית. 

 (188 ע' ,2113 ,)חובב ואח'

 

פעילות פלילית אל מחוץ לארץ על ידי ארגוני פשע  'ייצוא'הפן השני הוא כאמור ב

 :וק המרכזי של פעילות זו הוא בתחום הסמיםהעיס מאורגן.

 

של הקנייה הסיטונאית של אקסטזי של קבוצות ... בתחום הסמים ידועה היוזמה

 וארגנו את הייצור והברחתו לארצות הברית, אשר מימנו ישראליות בהולנד,

הדבר התבצע תוך הסתייעות ב"בבלדרים" ישראליים ובקבוצות  ולאירופה. אוסטרליהל

 .בארצות היעדישראלים 

 (188 ע' ,2113 ,)חובב ואח'

 

הנשים והמוצרים  מעורבים ארגוני הפשע המאורגן בייבוא האנשים, ,בנוסף

 :שליטה על שווקי הזנות הסמים והעבודהבו האסורים לארץ,
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ילידי בנוי סביב "סנדקים" -המבנה הארגוני של הפשע המאורגן הבין לאומי הישראלי

לכמה מהם שלוחות בחוץ לארץ עם מנהלים  ם בחוץ לארץ.מקומיים עם עוזרים וחיילי

 ,בנוסף לפשע המאורגן הבין לאומי הילידי והרוסי בארץ ישראליים מקומיים...

ף עם ותאו בשי מתקיימת גם פשיעה בין לאומית של ערביי ישראל הפועלים לצד,

והם מקיימים קשרים עם יחידים  ,אנשים ונשים ,בעיקר בתחום הסמים ,יהודים

   וירדן(.מצרים  )לבנון, וקבוצות מחוץ לגבולות הארץ

 (189 ע' ,2113 ,)חובב ואח'

 

אפייני פעילות ארגוני הפשע המאורגן הבין לאומי בישראל בתחום פרטים אודות מ

כתבי האישום נגד האחים מהדיון המשפטי ומ למודהסמים והלבנת הון ניתן ל

בכתב האישום . (5318218ש ב") יצחק ומאיר אברג'ל שהוסגרו לארצות הברית

האמריקאי נטען כי יצחק ומאיר אברג'יל עמדו בראש ארגון פשיעה הידוע בשם 

"משפחת אברג'יל". יצחק עמד בראש הארגון והיה זה שחילק את ההוראות ושלט 

 בנעשה, ואילו מאיר אחיו, היה אחראי על ניהול הכספים וגביית החובות לארגון:

 

ארגון משפחת  על פי כתב האישום,: באיומים פרשת הלבנת ההון והסחיטה

לארגון פשיעה אחר  וחבר (אברג'יל ומאיר  יצחק :במשפט המשיביםאברג'יל )

בראשו עמד גבריאל בן הרוש וחבר בו, בין היתר, ש, 'החבורה הירושלמית'המכונה 

. על פי הנטען, החבירה נעשתה לצורך מיזם משותף המשיב במשפט, ששון בראשי

 כספים שמקורם במעילה שביצעה אתי אלון  ארצות הברית לבין בשמטרתו לה
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נקטו  ,לאחר מכן  .בו עבדהש 4עבור אחיה, עופר מקסימוב, בכספי הבנק למסחר

בשיטות של הפחדה ואיומים וששון בראשי  אברג'יל ומאיר  יצחק, המשיבים

 באלימות נגד מקבלי ההלוואות, במטרה לגבות בחזרה את כספי ההלוואות עם

   (.5318218ב"ש ) ריביות גבוהות.

 

הורה וינס  13.12.12על פי כתב האישום, ביום : ארצות הבריתפרשת יבוא הסמים ל

לבחורה בשם  – עבריין אירופאי שהיה בקשר עם עבריינים ישראלים – וילסון

טרישה בולדווין לנסוע לאירופה. וילסון פעל בשיתוף עם אלי מרציאנו, אזרח 

, בעיר 11.12.13שת להפצת סמים באזור לוס אנג'לס. ביום ישראלי שניהל ר

כדורי  111,111אנטוורפן שבבלגיה, מסר אדם לבולדווין שני תיקים, שהכילו 

קילוגרם. נטען, כי אותו אדם היה יניב חזיזה, וכי הוא פעל  31אקסטזי במשקל 

וילסון, בהוראתו של . )חשוד נוסף( ישראל אוזיפהו יצחק אברג'יל ,עבור המשיבים

שבתוכן הוטמנו כדורי  ,שלחה בולדווין בין שש לשמונה חבילות של משאיות צעצוע

נתפסו  21.12.13וביום  18.12.13. ביום ארצות הבריתהאקסטזי, למספר כתובות ב

, ונמצאו בהם כדורים ארצות הבריתשניים מהמשלוחים הללו על ידי רשות המכס ב

ק"ג, והשני במשקל  8.5אשון במשקל של " )הרEלבנים עם לוגו הנושא את האות "

. כמו כן, MDMAק"ג(, שבדיקות מעבדה אישרו כי המדובר בסם מסוג  9.2של 

)ב"ש  בחיפוש שנערך בביתו של וילסון נמצאו שקיות עם אותם כדורים לבנים

5318218). 

 

 סוג זה של פשיעה הינו אחד המסוכנים והמתוחכמים ביותר של הפשע המאורגן.

 האולם עדיין נזקי רונות ניכרת הצלחה יחסית במאבק בפשיעה זו,בשנים האח

 משמעותיים למדינת ישראל.

 
 

                                                 
מעלה עובדת  ,במסגרתה .2112המעילה בבנק למסחר נחשפה בשנת  :פרשת הבנק למסחר  4

נק בהיקפי ענק שהביאו לקריסתו. בסך הכל מעלה הבנק למסחר בע"מ, אתי אלון, בכספי הב
ש"ח. במסגרת המעילה פתחה אלון  271,324,513, בסך של 2112ועד אפריל  1997אלון, ממרץ 

לקוחות הבנק(, בהם העמידה הלוואות גב אל  1,311-חשבונות פיקטיביים )לעומת כ 211בבנק 
גנבה אלון ישירות כספים תוך חשבונות הבנק  212-גב ואת כספי ההלוואה משכה לרשותה. מ

בית המשפט קבע כי יש ראיות לכך שסכומי כסף  קדונות הלקוחות ומשיכתם.ישבירת פ
 ',החבורה הירושלמית'המכונה  ,גדולים מהמעילה הגיעו לידי ארגון פשיעה בראשות בן הרוש

ידי  והועברו לארצות הברית, שם סייע ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל בהלבנת הכספים על
הפרשה נדונה בבית המשפט בתיק  ולאחר מכן סחיטה של הלווים. ,הלוואתם לאנשי עסקים

 (ב'2111, )ויקיפדיה (1813215)ת.א. 
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 דפוסים של פשע מאורגן: ארצות הברית, איטליה, יפן, קולומביה  .9

 

זוהי תופעה המצויה בארצות  נה נחלתה של מדינה אחת.יתופעת הפשע המאורגן א

משום  . זאת,נים בכל מדינהאולם מאפייניה שו ,יסודות התופעה דומים רבות.

המצב הכלכלי וההרכב הדמוגרפי של האוכלוסייה בכל  השלטוני, השוני התרבותי,

 ו דפוסי פשע מאורגן במספר מדינות.מבפרק זה יודג מדינה.

 

 ארצות הבריתהפשע המאורגן ב .א

 

 :, כמוושגיםמבהקשר זה שמדברים על פשע מאורגן בארצות הברית עולים כ

)שוהם   (Cosa Nostra)והקוזה נוסטרה (Syndicate) הסינדיקט ,(Mafia) המאפיה

מקור הפשע המאורגן במהגרים איטלקיים מדרום איטליה שהיגרו . (1987 ואח',

ויחד איתם ייצאו את  לארצות הברית, 21-ובתחילת המאה ה 19-בסוף המאה ה

 דפוסי המאפייה שהיו נהוגים באיטליה.

 

והוא  ,לשנים עשר אזורי פעולה עיקרייםנחלק  הברית-הפשע המאורגן בארצות

בוס כל -יש קאפו 'משפחה'לכל  ערים מרכזיות ברחבי ארצות הברית. 12-פועל ב

של  בשנות השלושים והארבעיםהארגון  ה.הכפוף למועצה של הקוזה נוסטר ,יכול

יורק. בראשות סינדיקט זה עמד -ניו –התרכז סביב ציר שלטוני: שיקגו  21-המאה ה

כוח: פרנק קוסטלו, ג'ו -יורקי של שלושה גנגסטרים אדירי-ניו ראטטריאומווי

ששושלת היוחסין שלו מגיעה  טריאומוויראטובשיקגו שלט  .אדוניס ומאיר לנסקי

 .(374' ע ,1987 )שוהם ואח', הידועה קפונה-לכנופיית אל

 

חברים. יש המעריכים את אלו  5111 -המאפיה הוא ארגון קטן למדי ומונה כ

לפשע המאורגן  איש. 51,111 -עימו פעולה בצורה כזו או אחרת בכ המשתפים

רק משמעת ברזל יכולה  ,נורמות קשוחות ומנגנוני פיקוח על המפרים אותן, שכן

 (Omerta) "אומרטה" –' שתיקה'לקיים ארגון שכזה. הנורמה החשובה היא ה

 וידוביץ,)ד וותמוהסנקציה היחידה היא  ,באיטלקית. לגבי הלשנה אין כל רחמים

1993). 

הספקת  :םהו המרכזיים היו בתחומים המבטיחים רווחים גדולים תחומי העיסוק

עיסוקים נוספים קשורים  וזנות.סמים  הימורים, )בתקופת היובש(, אלכוהול

הפשע המאורגן בארצות  לשליטה בועדי עובדים והשקעות בעסקים לגיטימיים.

ם תוך מתן שוחד וסיוע למועמדים ופוליטיקאיהברית פועל להשחתת אנשי שלטון 
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שהמאפיה מגלגלת  הוערך, 1987-ב לבחירות באמצעות תרומות למסעות בחירות.

 .ארצות הברית היא ארץ של מהגרים מיליארד דולר בשנה. 48-סכומים של כ

פועלים בה  .על הגירה ואתניות יםניתן למצוא ארגוני פשע מאורגן המבוסס ,לפיכך

אלה מתחרים ארגונים . קולומביה ורוסיה קוריאה, יפן, ן,ארגוני פשע גדולים מסי

 .(1987)שוהם ואח', זה בזה על שליטה

 

הפשע המאורגן בארצות הברית מתאים עצמו לתהליכי הגלובליזציה העוברים על 

 ,החשש בארצות הברית. בעיקר בתחום המים ומייצר שותפות אסטרטגיות, ,העולם

משיתוף פעולה בין ארגוני הפשיעה וארגוני וא ה ,1129-מאז אסון פיגוע התאומים ב

 (:2118) כך מתאר זאת טל. הטרור

 

שותפויות אסטרטגיות, המאפשרות להם להרחיב  ארגוני הפשע המאורגן החלו ליצור

היא זיהוי הקשר שבין  תחומי פעילותם הגיאוגרפיים. אחת הדוגמאות הבולטות את

ליאנית. המאפיה אפשרה לקרטלים המאפיה הסיצי קרטלי הסמים הקולומביאניים עם

הקוקאין העיקרית  ובתמורה הפכה המאפיה למפיצת ,לשוק ההרואין בניו יורק לחדור

זו מאפשרת לארגוני הפשע להפוך לבינלאומיים,  במערב אירופה. שותפות אסטרטגית

המקומיים. אך  ביתר חופשיות ולהתמודד בהצלחה עם גופי אכיפת החוק לפעול

לחברות החופשיות, היא ההתקשרות בין ארגוני  והמסוכנת ביותר ההתקשרות החשובה

  קאעידה.-המאורגן ובין ארגוני הטרור הבינלאומיים, כדוגמת אל הפשע

                                                                                          (18, ע' 2118)טל, 

 

והקמת  R.I.C.O-א באמצעות חקיקה כגון הההתמודדות עם הפשע המאורגן הי

מרכז את  משרד המשפטים. יחידות ייעודיות להתמודד עם התופעה הקשה

 (Organized Crime and Racketeering Section)-ה  ,הפדראלית הפעילות

OCRS  , בהתמודדות עם תופעות הפשיעה המאורגנת. הדגש העיקרי מוסב

נות, משפחות הפשיעה, קבוצות פשיעה המאורג להתמודדות עם קבוצות הפשיעה

 סיניות. של יוצאי חבר המדינות, המאפיה המסורתית וקבוצות פשיעה

מפקח על החקירות ועל ההעמדה לדין של המקרים בתחום הפשיעה  OCRS -ה

אזורים פדראליים,  21 -במשרד התובע הכללי במתבצעת  המאורגנת. ההעמדה לדין

נוכחות  הפועלות באזורים בהם (Strike Forces) 'קבוצות מחץ' תובהם קיימ

המקרים בהם עוסקת המחלקה  משמעותית של תופעות הפשיעה המאורגנת.

 כוללים: סחיטה, רצח, שוחד, זיוף, סמים וסחר בבני אדם.

שותף לקביעת היעדים הלאומיים בתוכנית לפעולה כנגד ארגוני  OCRS -ה

ואחרים, תוך עבודה   FBI -ה ,-DEAה – גופי החקירההפשיעה, בשיתוף פעולה עם 
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משותפת עם המועצה להתמודדות שבמשרד התובע הכללי, שבאחריותה קביעת 

 המדיניות של הממשל בנושא הפשיעה המאורגנת.

מסייעים  . הם RICO-במסגרת ה מפקחים בנוסף על העמדה לדין OCRS  -ה

א סכסוכי פלילי בנושהעמדה לדין לו הפועלים לחקירו יישום חוקים אלו,בלתובע 

מרמה בהפעלת תוכניות ו ם של ארגוני העובדים במגזר הפרטיעבודה, חקירות פני

השתלטות ארגוני  כחלק מהתמודדות השלטונות בתופעת ,זאת. פנסיה ורווחה

 יםומונופול יםלצורך הקמת קרטל ,פשיעה על שירותים ציבוריים ועסקים חוקיים

 .(7עמ'  ,2115 )וגשל,

                                                                                                    

  איטליההפשע המאורגן ב .ב

 

וכתוצאה מחולשת השלטון המרכזי, פועל  טליה, מסיבות היסטוריות וחברתיותבאי

במדינה זו הגיעה הפשיעה  .פשע מאורגן רב עוצמה, בעיקר בדרום המדינה

 וצמה, אלימות וחדירה לזרועות השלטון.המאורגנת לשיאים של ע

הפשיעה המאורגנת מהווה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של דרום איטליה במאות 

השנים האחרונות. פערים חברתיים, בערות וניצול כלכלי היוו רקע להתפתחות 

. 19 –'המאפיה' בסיציליה, שהתבססה על חסות וצברה כוח רב החל מהמאה ה 

ת המאפיה ללגיטימית בעיני רבים מהתושבים, ואנשיה קראו ואקום שלטוני הפך א

 ,. השם 'מאפיה', שהתייחס בתחילה לארגון ספציפי הפך לכינוי'אנשי כבוד'לעצמם 

 .(2113 )משרד המשפטים, ארגוני פשיעה בכללבקרב הרווח 

 

אך המאפיה, על אף שהיא המפורסמת ביותר, אינה ארגון הפשיעה האיטלקי 

: וה ארגונים שונים המתחרים אלו באלעלים ברחבי איטליה ארבעכיום פו .היחידי

( וארגון Ndrangheta(, הנדרנגאטה )Camorraהמאפיה הסיציליאנית, הקאמורה )

היריבות ביניהם מגיעה לכדי  ,(. לעיתיםLa Sacra Corona Unitaהכתר הסודי )

 .(1993 )דוידוביץ, מלחמות אלימות עקובות מדם

המאפיה באירופה מתואר היטב באתר משרד המשפטים של תיאור התפתחותה של 

 ישראל:

פעלו  –למעט בתקופת השלטון הפאשיסטי  –' 71 -במשך שנים רבות, עד סוף שנות ה

ארגוני הפשיעה כמעט באין מפריע ושלטו על רבים מתחומי החיים באיטליה. עלייה חדה 

יקאים ואנשי ציבור, של פוליט ותחי, לאחר שורת רצ1982 -בהתנגדות למאפיה חלה ב

לפיה עצם חברות במאפיה תהווה עבירה  ,טורה, אשר העלה הצעת חוק-ביניהם פיו לה

במקביל לחקיקה, התפתחה גם  פלילית. מיד לאחר הירצחו אושרה  ההצעה והפכה לחוק.
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תופעה של אנשי ארגוני פשיעה לשעבר ששברו את 'קשר השתיקה' והחלו לשתף פעולה עם 

  התביעה.

 (2113 המשפטים,)משרד 

                                                                                             

מה שמוזכר רק ברמז בתיאור זה הוא העובדה שארגוני הפשע הודברו באיטליה 

מועד הפלישה של בעלות הברית  1943עד  1921) בתקופת בשלטון הפשיסטי

רית שנעשתה בין בעלות הברית למשפחות הפשע האיטלקיות אולם, ב .לסיציליה(

בארצות הברית הקלה על הפלישה לסיציליה, אולם אפשרה למאפיה האיטלקית 

  א'(. 2111להחזיר לעצמה את כוחה בחסות שלטונות הכיבוש )יחזקאלי, 

 

חוק  המאבק בפשע המאורגן ובמשפחות הפשע גובה קורבנות של אנשי שלטון,

הועמדו לדין בפלרמו מאות אנשי של המאה הקודמת ' 81 -ה בשנות ומשפט:

שמשפטם התבסס על עדותם של אנשי מאפייה לשעבר. רבים מהנאשמים  ,מאפיה

המשפט  הורשעו וקיבלו עונשים חמורים, אם כי רק חלקם אושר בידי בית

לערעורים. רבים מאנשי אכיפת החוק שנאבקו בפשע המאורגן, וביניהם קציני 

נרצחו בסיציליה,  1992. בשנת נפגעו על ידי המאפיה בעים ושופטיםמשטרה, תו

ג'ובני פלקונה  – השופטים שהובילו את המאבק במאפיהבהפרש זמן קצר, שניים מ

ופאולו בורסלינו. הדבר תרם להגברת ההתנגדות למאפיה, וזו באה לידי ביטוי הן 

רת כליאת ראשי בדעת הקהל והן בפעילות רשויות האכיפה. אושרה חקיקה המאפש

 ,כן .המאפיה בבתי כלא שמורים במיוחד, בכדי להגביל את שליטתם באנשיהם

)משרד  נוספה חקיקה שהגנה על משתפי הפעולה עם הרשויות ועל בני משפחותיהם.

                                                                                                    .(2113 המשפטים,

ריבוי ארגונים, הנלחמים אלו באלו. די בעובדות ב מאופייןהפשע המאורגן באיטליה 

בכדי להצביע על חומרת הבעיה באיטליה. יתרה מזאת, ביטול גבולות אירופה  האל

האיום של פשע מאורגן זה מעורר חרדה רבה בקרב המשטרות באירופה. קיימים ו

השכיל  –בניגוד למדינאים שם  –יטליה סימנים ברורים לכך שהפשע המאורגן בא

הוא ביטל זה מכבר את של אירופה מאוחדת. ערך בעוד מועד למצב החדש ילה

 הגבולות המדיניים של המדינות האירופאיות, ומאיים להתבסס בכל שטחי היבשת

 .(1993 דוידוביץ,)

 

 

  הפשע המאורגן ביפן .ג
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המעוררת סקרנות רבה.  תופעה והינ ,הפשע המאורגן ביפן, הידוע בשם יאקוזה

אלף חברים, בעל  81 -המונה קרוב ל ,מדובר בארגון הפשיעה הגדול ביותר בעולם

אשר אינו פועל בסתר אלא במקביל לחברה היפנית.  ,מערכת חוקים עצמאית

למרות הימצאותם של היאקוזה והמשטרה משני צידי המתרס, בשני הארגונים 

  .(2111 )אוטמזגין, ניתן להבחין במספר מאפיינים משותפים

 ,ם ומצליח להשתלט על שווקים כלכלייםיהפשע המאורגן ביפן עוסק בתחומים שונ

 .בתוך כלכלת המדינה עד כדי יצור תת כלכלה המכניסים לו רווחים עצומים

 

לפי נתוני  ,ארגונים 22-אלף חברי כנופיות, הפועלים ב 83ברחבי יפן יש כמעט 

 242לכלה בלתי חוקית שמגלגלת, לפי הערכות, כ-. הם מהווים תתהיפנית המשטרה

מיליארד דולר בשנה. השפעת היאקוזה בתעשיית הבנייה החלה עוד בזמן השיקום 

אז סייעה המאפיה לספק . הנרחב של יפן, לאחר ההרס של מלחמת העולם השנייה

 ידיים עובדות זולות לקבלנים, סייעה ליישב סכסוכי עובדים ולאכוף ציות. 

ים לשלם דמי חסות לכיסוי יזמם של היאקוזה לוחצים על הידרניהבוסים המו

או נעזרים בחברות קש כדי לזכות בחוזי  –כפי שקרה בקיוטו  –פרויקטים חדשים 

 3,111, בקרב 2117-בסקר שערכה משטרת יפן ב. בנייה יוקרתיים או בחוזי רכש

ו לעשיית מהנשאלים כי נתקלו בדרישות לתשלום א 34%חברות בנייה ביפן, ענו 

                                                                                                                       .)2111 ,טבוצ'י) עסקים מצד היאקוזה בשנה האחרונה

 

שהופעלה על ידי גורמי אכיפת החוק על מנת  – יאקוזה בתעשייה-תוכנית האנטי

– המתרחבים רבות היקוזה במישרין ובעקיפין בעסקי הבנייהלצמצם את מעו

, אלא , כבר אינה מתמקדת בכנופיות הפשע עצמן, כפי שהיה בעבר2118-שהחלה ב

הטלת קנסות כבדים יותר על אלה שעושות עסקים עם בפיקוח על חברות וב

 .(2111 )טבוצ'י, המאפיה

 

 

 

 

 

 

 

 הפשע המאורגן בקולומביה .ד
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מאז ומתמיד  יה נקשר באופן ישיר לנושא הסחר בסמים.פשע מאורגן בקולומב

נודעה קולומביה כארץ ענייה, מושחתת ועטורת גידולי סמים. היותם של הסמים 

והשחיתות הרבה, גרמו לא פעם  ,אך לא חוקי ,מקור פרנסה עיקרי ורווחי

 שהפכו עם הזמן לקרטלי סמים ענקיים: ,מזוינים בין ארגוני הגרילהלסכסוכים 

 

נסק השימוש בקוקאין ברחבי העולם, )של המאה הקודמת, המחבר( ' 71-ת הבשנו

והסחר בסם זה הפך למקור ההכנסה העיקרי של כל הארגונים, מימין ומשמאל. בשנות 

להיות מוטרדת באמת ובתמים מבעיית הקוקאין, ארצות הברית ' החלה ממשלת 81-ה

להילחם במגדלי הקוקה,  והזרימה לממשלות קולומביה השונות סיוע מסיבי, שנועד

שרובם היו איכרים וחברים בארגונים השונים. בעקבות זאת עלה החשש שהארגונים 

 'הדוד סם', כנקמה על התערבות ארצות הבריתהקולומביאנים יעשו פיגועי טרור ב

  .לטובת אויביהם

 (2115 )ברמן,

 

 -גון המייצג את פעילות הסמים והפשע המאורגן הוא ארשהארגון הבולט ביותר 

FARC. התפתחות ה-FARC הגוש 'כחלק מקבוצת הגרילה  1914-כארגון החלה ב

הוקם על ידי המפלגה הקומוניסטית על מנת להגן על האזורים  זהארגון '. הדרומי

. הכוחות המהפכנים המשיכו להתפתח, 1958על פי הסכם השלום של  ,שבשליטתה

ארגון היה מנואל מארולנדה. מייסד ה. 1911עד אשר הוכרזו כארגון עצמאי בשנת 

מארולנדה נולד למשפחת מגדלי קפה במערב קולומביה תחת השם פדרו אנטוניו 

מארין. משפחתו לחמה בצד הליברלים בתקופת מלחמת האזרחים. בזמן שבני 

משפחתו לחמו לטובת המפלגה הליברלית, החל לתמוך במפלגה הקומוניסטית. 

מפלגה הקומוניסטית לשליטתה שטח , קיבלה ה1958לאחר הסכם השלום בשנת 

, אך נכבש מחדש על ידי צבא קולומביה בשנת 'קהיליית מארקטליה'אשר כונה 

-ארגון ה 1911, שממנו יצר בשנת 'הגוש הדרומי'. השורדים הקימו את 1914

FARC לשאר ארצות אמריקה הלטינית, הקומוניזם . בתקופה ההיא החל לחדור

 .(2117 ח,)שב וקולומביה לא נשארה מאחור

 

בצורה איטית, ופעל  FARC-, התפתח השל המאה הקודמת עד שנות השמונים

 FARC-ה ,העמוקים בג'ונגל, ללא כל שליטת המדינה. ואז בעיקר מתוך האזורים

הכוחות המהפכניים החלו לגבות מסים מסוחרי ומגדלי הסמים,  .גילה את הסמים

ר יותר בשנות השמונים, הקים שהתגלו עד מהרה כמקור מימון רווחי ביותר. מאוח

, אך זאת דוכאה באלימות 'האיחוד הפטריוטי'מפלגה פוליטית בשם  FARC-ה

 .(2117)שבח, נרצחו ,כולל מנהיגה ,מחבריה 3,111 -ו, 1991בשנת 
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טון של  811עד  511, קרטלי הסמים של קולומביה ייצרו וייצאו 91-בתחילת שנות ה

אלא גם לאירופה ולאסיה. רצות הברית, אקוקאין בשנה, ושלחו אותו לא רק ל

 ,, אבל91-ידי רשויות אכיפת החוק באמצע שנות ה-הקרטלים הגדולים פורקו על

ארגוני  311קיימים בקולומביה מעל  ,כיום .הם הוחלפו בקבוצות קטנות יותר

 קולומביה הפכה ברבות השנים למעצמת סמים, הברחת סמים פעילים וידועים.

מר כי . למעט במספר שנים בודדות ניתן לונות העולםית ממדהשולחת זרועות לרבו

נזקקה לסיוע מדינות אחרות  והיאארגוני הסמים והפשע שלטו במדינה 

 .עימםבהתמודדות 

מיליארד  1.3: 'תכנית קולומביה'את ארצות הברית אישרה ממשלת  2111באוגוסט 

 פסטרנה אנדרס ,נשיא קולומביה דולר שנועדו לסייע במלחמה נגד סוחרי הסמים.

(Andrés Pastrana ) , השתמש בכסף זה לצמצום ייצור הסמים ובכך עצר את

חתם פסטרנה על חוק המלחמה,  2111הכנסותיהן של קבוצות הגרילה. באוגוסט 

 .(2115 )ברמן, שהרחיב את זכויות הצבא בהתמודדותו נגד המורדים
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גן )השתנותו של הפשע המאור במציאות דינאמית פשע מאורגן .10

 בתוקף הנסיבות(

 

שינויים אלו אינם פוסחים על ארגוני ו העולם משתנה ללא הרף בכל תחומי החיים,

 "(:2115הפשע המאורגן,כך אצל אשד)אשד,

 

חופש תנועה וקלות יחסת שבה  – התסריט אולי נשמע טוב במישור הגלובליזציה,

רית אתקשורת סלול בשילוב עם טכנולוגיות מיליוני נוסעים וסחורות נעות ברחבי תבל,

אך יתרונות אלו הופכים לנקודות תורפה  זולים וקלים לתפעול. ומחשבים זמינים,

איטיות  פליליים וטרוריסטיים. המנוצלים בתחכום רב על ידי גורמים עוינים, ,וחולשה

 .התגובה של תרבות המערב הליברלית מנוצלת גם היא על יד ארגונים אלו

 (14ע'  ,2115 אשד,)

 

תוך שהוא מנצל  ,דמהיהוא נע קדימה עם הק. מאורגן אינו נשאר מאחורהפשע ה

 העכשווי. הפליליים,כך מתואר המצב ואת ההתפתחויות הטכנולוגיות לצרכי

או האקר משועמם חלפה המחשבה כי האויב ברשת הוא נער המחפש ריגושים 

 :(2111 )שופן,והמציאות השתנתה  מהעולם,

 

פשיעה מיומנים היטב, שהעתיקו  ברשת עומדים ארגונימאחורי רוב הפעילות הפלילית 

הפיזי לפשיעה מקוונת. ארגונים אלה פועלים בעיקר  את הפעילות הפלילית מהעולם

 המועצות לשעבר, מהמדינות הבלטיות ומאסיה, בעיקר מסין, אך גם-ממדינות ברית

גלת הם פועלים, מגל ממדינות בעולם המערבי. הכלכלה האפלה של הרשת שבמסגרתה

דיווח משרד האוצר האמריקאי כי לראשונה,  2118מיליארדי דולרים בשנה, וכבר בשנת 

 שוק הפשע המקוון, עלה באותה שנה על מחזור הכספים של שוק מחזור הכספים של

      הסמים העולמי.

   (2111 )שופן,

                                                                                                

יצירת שיתופי האפשרויות שנפתחו להגדלת ההיקף, בין היתר, היא פועל יוצא של 

 :(2118 )טל, של ארגוני פשיעה יםפעולה בין לאומי

 

תורמת אף היא להתחזקותם. ארגוני  התאמתם של ארגוני הפשע למציאות הגלובליזציה

והחברתית  צול הפתיחות הכלכליתאת צביון הגלובליזציה תוך ני הפשע למדו היטב

שותפויות אסטרטגיות, המאפשרות להם  החדשה. ארגוני הפשע המאורגן החלו ליצור

 תחומי פעילותם הגיאוגרפיים. להרחיב את

 (18ע'  ,2118 טל,)
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הסמים הקולומביאניים   היא זיהוי הקשר שבין קרטלי אחת הדוגמאות הבולטות 

לשוק ההרואין בניו  פשרה לקרטלים לחדורהמאפיה הסיציליאנית. המאפיה א עם

הקוקאין העיקרית במערב אירופה. שותפות  הפכה למפיצת היא ובתמורה ,יורק

ביתר חופשיות  זו מאפשרת לארגוני הפשע להפוך לבינלאומיים, לפעול אסטרטגית

ההתקשרות החשובה  ,המקומיים. אך ולהתמודד בהצלחה עם גופי אכיפת החוק

המאורגן  ברות החופשיות, היא ההתקשרות בין ארגוני הפשעלח והמסוכנת ביותר

 .(2118 טל,) קאעידה-ובין ארגוני הטרור הבינלאומיים, כדוגמת אל

 

תנועת  היאהגלובליזציה והשינויים בעולם תופעה נוספת שמאפיינת את עידן 

 (:2115)אשד, ממדינות חלשות לארצות המערב מהגרים מואצת

 

)טרור( ועבריינות  צרה תנועה של עבריינות אידיאולוגיתהגלובליזציה של הפשיעה י

התפיסה המסורתית הדוגלת  פלילית לעבר העולם המערבי העשיר והקפיטליסטי.

ים של המדינה לבין סמכויות השיפוט יבקיומו של מתאם בין הגבולות הטריטוריאל

חש שיקפה מצב שבו רק לאדם הנמצא בתוך מדינה יש יכולת לכאורה על המתר שלה,

התאימו פעילותם לפרצה שיצרה  ,הן האידיאולוגיים והן הפליליים ,העבריינים בתוכה.

תפיסה זו תוך ניצול השינויים הכלכליים,הטכנולוגים והתרבותיים שהביא עימו תהליך 

                                              הגלובליזציה.

 (17 'ע ,2115 )אשד,

 

רים רבים המבריחים את גבולה הדרומי מידי יום ישראל סובלת גם היא ממהג

בשנים האחרונות  ועלולים להפוך לגורמי פשע מאורגן עם זיקה לארצות מוצאם.

רק  אנו עדים לגידול דרמטי באוכלוסיית המסתננים לישראל מארצות אפריקה.

. בראיון של האתר וואללה עם מסתננים 11,111-נתפסו בגבול למעלה מ 2111בשנת 

המסתננים מאפריקה מעורבים בפשיעה לשעבר, דודי כהן, טוען האחרון כי  המפכ"ל

בשיעור גבוה יותר ביחס לאוכלוסיות זרים אחרות בישראל באופן יחסי. כהן אמר 

המפכ"ל  מכלל התיקים שנפתחו לאזרחים זרים, נוגעים ביוצאי אפריקה. 42%כי 

 רואה כך את האיומים הנובעים מהתופעה:

 

ים שאני צופה בתחום הפלילי הם זליגת הפשיעה אל מחוץ למגזר, האיומים המרכזי

התפתחות קרקע נוחה לניצול וסחר בבני אדם, עבירות אלימות, רצח, סחיטה באיומים, 

כל זאת בנוסף לאיומים בתחום הכלכלי ובתחומי חיים נוספים.  .רכוש, מין ומוסר

                                                                                  .)!( נדרש מענה לאומי ,לסוגיה לאומית

 (2111 מערכת וואלה,)
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 כלכה, כך לדוגמ. השינויים יוצרים סיכונים והזדמנויות לארגוני הפשע המאורגן

כך ניתן גם באמצעים  ,שימוש רב יותר באמצעים טכנולוגייםעושים ארגונים אלו ש

קימת תחרות בין ארגוני הפשע המאורגן לבין  בנושא זה הם.יאלו לעקוב אחר

יתר השלכות בין  וכל צד מעוניין להיות צעד אחד לפני השני. רשויות האכיפה,

ן לאומית וגם המקומית בישראל פועלות יהגלובליזציה ניתן לראות כי הקהילה הב

 (:2115)אשד,  להצרת צעדי הפשע המאורגן באמצעות שיתוף פעולה בין לאומי 

 

ף פעולה וחילופי ראיות החוצים גבולות וה בפשיעה מחייבת בניית מנגנוני שיתהלחימ

בשנים האחרונות הולכת וגוברת בעולם ההכרה בצורך בשיתוף פעולה  ושיטות משפט.

 ...הפשיעה יעל מנת לתת מענה הולם לפעילותם של ארגונ ,בין לאומי והתאמת החקיקה

ן ההדדי של מדינות ליצור תשתית ת ביטוי לרצוננכריתתן של אמנות הסגרה נות

 משפטית ומעשית למאבק משולב בארגוני הפשיעה.

 (18ע'  ,2115 )אשד,
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 הקשר בין הפשע המאורגן לשחיתות השלטונית .11

 

עמיק בסוגיית השחיתות השלטונית, חומרתה והשלכותיה על אבעבודה זו לא 

שפט העליון שופט בית המבעניין זה אביא רק את דבריו של  .5הביטחון הלאומי

 שתיאר את התופעה כך ,זמיריצחק הפרופסור  ,לשעבר והיועץ המשפטי לממשלה

 (:2118 )זמיר,

 

שמתפשט בגוף  על דרך המשל אני חושב שאפשר לדמות את השחיתות השלטונית לסרטן

בשלב מתקדם, כבר אי  תקופה ארוכה בלי שמודעים לו, וכאשר הוא מתפרץ באופן גלוי

התפשטות סמויה של סרטן  י חושב שאנחנו נמצאים במצב שלותו. אנאאפשר לחסל 

מהי הסכנה  ..עצם הקיום הלאומי. השחיתות. אם הוא ימשיך להתפתח, הוא יסכן את

משום שהיא מערערת  בשחיתות? שחיתות שלטונית מאיימת על הדמוקרטיה, בין היתר

ים יותר על שלטונית, אנו לא סומכ את האמון בשלטון. אם אנו יודעים שיש שחיתות

שגם החלטות שלה נגועות בשחיתות. במצב  המנהיגות, בין היתר משום שאנו חוששים

השלטון הנבחר, ולחפש מנהיג חזק שיקבל יד חופשית  כזה הציבור עלול להתייאש מן

כזה, במאבק שלו נגד מנגנונים מושחתים, עלול להרוס גם את  לטהר את השלטון. מנהיג

 הדמוקרטיה.

  (8ע'  ,2118 )זמיר,

 

אחד מדפוסי הפעולה הבולטים ביותר המאפיינים את הפשע המאורגן הוא השימוש 

. (1978 אמיר,)והוא מאפיין את הארגונים ברמתם הגבוהה ביותר  ,בשחיתות

מבחינה זו הוא  הפעולות הכלכליות הן סיבת קיומו המקורית של הפשע המאורגן.

הוא הנותן בפעולותיו ובחוקיו השלטון  הפוליטי והכלכלי. תלוי במבנה החברתי,

לשחיתות בפעולות הפשע המאורגן.  מכאן הבסיס לארגון להתקיים ולהתפתח.

מפני גופי הפיקוח  ,חבריו ופעולותיועל  ,הפשע ארגוןתפקיד השחיתות הוא להגן על 

. הוא משתמש מפני הציבור )הצרכנים והקורבנות( והאדמיניסטרציה החברתיים,

או לקדם  ,מנת לקדם את עסקיו ולהתגונן מפני מתחריםעל בשחיתות השלטונית 

 .(43-42 עמ' ,1978 )אמיר,. ים שבשליטתומונופולולחזק 

 

לשעבר,  הקשר בין ארגוני הפשע המאורגן והשחיתות בא לידי ביטוי בדברי המפכ"ל

התבטא כהן בנושא חדירת ארגוני  2118באפריל  TheMarker -בראיון לדודי כהן. 

ביטוי שיטות הפעולה ידי באות ללשעבר בדברי המפכ"ל  .מקומיהפשע לשלטון ה

                                                 
(; ובעיונים בביטחון לאומי, גיליון מס' 2111בהרחבה על שחיתות שלטונית ראה אצל יחזקאלי )  5

חון הלאומי ראה אצל , המוקדש לסוגיה זו. על הקשר שבין שחיתות שלטונית והביט9
 . 47-31, עמ' 2111יחזקאלי, 
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 )קורן, הן המקומי והן המרכזי ,והמוטיבציה של ארגוני הפשע לחדור לשלטון

2118:)  

משטרת ישראל רואה , והשחיתות הציבורית מאיימת על אופייה הדמוקרטי של ישראל

ני מוקדים מרכזיים של אנחנו מבחינים בש... סטרטגיא בשחיתות ציבורית איום פשיעה

 של ארגוני ברשויות המקומיות, שבהן יש חדירה מתמשכת האחד הוא שחיתות שלטונית:

במכרזים, שבהם החדירה והמוקד השני הוא  .במתן הטבות שיעה, שמתבטאת לדוגמהפ

למוקדי כוח והון מתבצעת באמצעות שוחד ואי סדרים. אני סבור שארגוני פשיעה עדיין 

ערכות כלכליות דרך מכרזים. הפרטה מהווה קרקע נוחה לחיזוק הקשר רוצים לחדור למ

חיתות ציבורית ושלטונית מאיימת על החוסן הלאומי מכיוון שהיא ... שבין הון לשלטון

מחלישה את האמון בדמוקרטיה, פוגעת ביציבות השלטון, מעודדת אי ציות לחוק וחוסר 

ובכך מרחיבה את מעגל  –יתות אמון בשלטון ומביאה לאדישות ציבורית לנושאי שח

 השחיתות ופוגעת במרקם החברתי.

  (2118 )קורן,

 ,בדברי המפכ"ל  באות לביטוי שיטות הפעולה והמוטיבציה של ארגוני הפשע לחדור

יש לזכור כי המניעים לכך הם הכוונות של ארגוני  לשלטון המקומי והן המרכזי.הן 

ידי כך לשלוט ולהשפיע על  ועל ,הפשיעה להשיג שליטה ברשויות המקומיות

הסיבה השנייה היא . בעיקר על מנת למקסם את רווחיהם ,המנגנונים הכלכליים

על ידי עצימת עיניים של  רצונם להשיג סוג של חסינות למעשיהם הלא חוקיים,

דרך  ושוטרים מקומיים,קחים החל מרמת השטח כגון פ גורמי הפיקוח העירוניים,

 .רישוי עסקים וכדומה על בנייה, כגון פיקוח ,מנהלי מחלקות

 

לנושא חדירת ארגוני  ,משה לדור ,התייחס פרקליט המדינה 'הארץ'בראיון לעיתון 

בין הפשיעה המאורגנת  שתי כתבות בסוגיית החיבורב. הפשע לגורמי לשלטון

 (:ב'2111א'; 2111 )וייץ, לשלטון בישראל

 

את הכסף הגדול ואת הוסף לכך  התשובה היא שאנחנו מזהים חיבורים כאלה.

ין היתר ממדינות שבהן ב האינטרסים המשמעותיים מאד שמגיעים לישראל מהעולם,

ח ומשקל ולהשפיע ואלה מנסים לצבור כ אנשים מברו הון עתק במהירות בלתי נתפסת.

 זה סוג של סיכון שצריך לתת לו תשובה. במוקדי קבלת ההחלטות במדינת ישראל.

 (2111 )וייץ,

 

כי מימדיו של משבר האתיקה והשחיתות בחברה הישראלית הגיע יש הטוענים 

 המסכנת את שלומה של ישראל לא פחות מהסכנות לכדי מחלה תרבותית לאומית,

המערכת  וכי משבר טוהר המידות הפוקד את האורבות לה מאויביה מבחוץ,

                                                                                                      .(15, ע' 2111 )שיין,הפוליטית הוא סכנה אמיתית לניהול המדינה 
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 הקשר בין הפשע המאורגן לטרור .12

 

פשע הבשנים האחרונות ניתן למצוא יותר ויותר קשרים בין ארגוני הטרור ו

 :מאורגןה

 

ובמקביל  ,יזםהטרור בוחנים את מגוון ההגדרות המנסות לבחון את מאפייני באם אנו

הרי ניתן לקבוע כי הגבול היטשטש  ,המאורגן אנו בוחנים את פעולותיו של הפשע

הפשע  אנו יכולים למצוא ארגוני טרור שמשתמשים בשיטות של ,לחלוטין. כיום

למצוא את ארגוני הפשע המאורגן  ניתן ,המאורגן על מנת לממן את פעולותיהם. מנגד

שיטות  תוך אימוץ ,ת המבנה ההיררכי של הארגוןביתר יעילות א שלמדו כיצד לאבטח

יותר בכוחות המשטרה ורשויות  לחימה שלמדו מארגוני הטרור במטרה להילחם טוב

 .החוק האחרות

 (15-11ע'  ,2118 ,ובי)ט

 

ומוגדר באמצעות המושג  ,הקשר בין ארגוני טרור לפשע מאורגן הוא חדש יחסית

 גיש את פניית ארגוני הטרור לפעילותהמד ,(Nerko Ttiroarizm) נרקו טירוריזם

 .(51ע'  ,א'2114 )יחזקאלי, טרור המונע בכספי הסחר בסמים , כלומר,פלילית

 

בעבודה זו לא ארחיב בסוגיית הטרור. ספרות על כך ניתן למצוא בשפע, גם 

 ( לטרור:2113) של גנור, אאמץ את הגדרתו לצורך העבודה. 6בעברית

 

אשר במסגרתו נעשה שימוש מכוון באלימות כלפי  ,םהטרור הוא סוג של מאבק אלי

 אידיאולוגיות, כלכליות,, חברתיות )לאומיות, אזרחים על מנת להשיג מטרות פוליטיות

 דתיות וכו'. 

 (32' ע ,2113)גנור 

 

 (:א'2114 )יחזקאלי, מאופיין כךבהיבט הגלובלי  הקשר בין הטרור והפשע המאורגן

 

 Trans-National Criminalונים של פשע מאורגן מכונה:השילוב בין ארגוני טרור לארג

Organization - T.C.O )גלובליזציה של הפשע המאורגן וחבירתו עם  )ומשמעותו

 במטרה לאיים על ביטחונן של מדינות ושל מערכות כלכליות. הטרור הבין לאומי,

   (57ע'  ,2114 )יחזקאלי,

 

                                                 
 (.ב'2114ראה למשל: יחזקאלי )   6
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 וההכרה בחומרתרגוני הטרור הגלובליזציה של הפשע המאורגן וחבירתו עם א

מציינת  תוך שהיא ,הביאו את מועצת הביטחון להתייחס לכך ,כנותווהקשר ומס

ם בתחומי לאומי ובין פשע בין־לאומי מאורגןבדאגה את הקשר הקרוב בין טרור בין־

מסוכנים, הלבנת הון, סחר לא חוקי בנשק וארגונים לא חוקיים  סמים של:

מרים אחרים בעלי פוטנציאל , כימיים, ביולוגיים וחוהעוסקים בחומרים גרעיניים

את הצורך לשפר את שיתוף הפעולה ברמה הארצית, האזורית, ולהדגיש  ,הרסני

ק התגובה העולמית לאתגר וזילחלהביא  כדי  . זאת,המקומית והבין־לאומית

 .(2111גיל ואח', )המאיים על הביטחון העולמי 

 

ור וארגוני הפשע המאורגן השתנו והותאמו תחומי העיסוק ופעילות ארגוני הטר

מעברי גבול  ליברליות כלכלית, )גלובליזציה, למגמות השונות בארץ ובעולם

פעילותם באופן את מימון בשנים האחרונות הגבירו רגוני הטרור א .(חופשיים

 :כאשר חלק גדול מהמימון נעשה תוך פעילות פלילית עצמאי,

 

ובעיקר סחר  ,ים על כספים שהושגו מביצוע עברותארגוני טרור מסתמכים במקרים רב

 ,בסמים, הברחות, סחר לא חוקי בנשק, מעשי מרמה, סחיטה וכדומה. במקרים כאלה

אין הבדל של ממש בין המאבק במימון טרור למאבק בכספים שהושגו מפשיעה באופן 

ו כדי א ,מדובר בכספים שנעשה מאמץ להלבינם כדי להשיג רווחים ,כללי. בשני המקרים

                                                                                            להשתמש בהם בתכניות פליליות אחרות.

 (2111גיל ואח', )

 

 יםבא ,והיקף הכספים הנכללים בממשק ,הממשק בין ארגוני טרור ופשע מאורגן

ר בין טרור לסמים הוא הבולט ביותר הקש ,אולם לידי ביטוי גם בעבירות נוספות,

 לאחריו באות העבירות הנוספות האופייניות לארגוני טרור: בין טרור לפשיעה.

 סחר בנשים ועוד. הלבנת כספים, סחיטה,

ומגלגל  מכלכלת העולם, 2%-כנראה לכ נפח הסחר הבין לאומי בסמים מגיעהיקף 

צות ומדינות הגוש עם התמוטטות ברית המוע מיליארד דולר בשנה... 811-כ

בשל ייצור עצום של  ,. זאתנוצר קשר חזק בין שוקי סמים לשוקי הנשק המזרחי,

 .(57ע'  ,2114 )יחזקאלי, סמים וקיומם של עודפים גדולים של כלי נשק
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 ת מהקשר בין טרור ופשע מאורגןלטוהסכנות הבו

 

 ערעור מבנה השלטון והסדר החברתי

 

עלולים להוות מטרד ואיום  ,בנפרד ושניהם ביחד סוגכל  ,פעילותם של ארגונים אלו

במיוחד מתוך הפגיעה בביטחון האישי ואובדן האמון  ,משמעותי על השלטון

 (:2111) כך אמיר. בשלטון

 

 את הסדר רור עלולים לערער את מבנה השלטון,וארגוני הט ארגוני הפשע המאורגן

הפשע  אקוודור ובסיציליה(...ב )כמו בקולומביה, החברתי ואת התהליכים הדמוקרטים

בשל הסחר  קיימות סכנות לבריאות העם המאורגן מחליש תהליכים אלה ומחבל בהם.

מדינה גניבות והונאות ה שיחוד השלטון... אקטיבי,או בגלל העברת חומר רדיו בסמים,

 הם גורמים לערעור היציבות החברתית והפוליטית... ,כמו כן עד כדי פגיעה בכלכלה...

יש איום על  ,ערעור הביטחון האישי וביטחון הרכוש במצבים אלה של ערעור היציבות,

וקימת סכנה  לזיהוי  הדמוקרטיה עם  תהליכי הדמוקרטיזציה והליברליזציה הכלכלית,

 הפשע.

 (123 ע' ,2111 )אמיר,

 

 תשתית פלילית הופכת לתשתית טרור – "ציר הפשע הוא ציר הרשע"

 

שההתמודדות המבצעית עמו  הדבר שהטרור הוא פעולה מלחמתית, אין פירוש אף

שמרה משך זמן רב על הפרדה  ,הצבאי בלבד. מדינת ישראל תתנהל במישור

  לפליליים. בין האיומים הביטחוניים מוטעית תיתשתפי

בין עבירות הרכוש לפעילות חבלנית עוינת )פח"ע( מוצדקת ייתכן שההפרדה 

מבחינה מבצעית שני סוגי העבירות חשובות באותה  אולם ,משפטית מבחינה

שגרת החיים והן לאור הקשרים ההדוקים בין  המידה, הן מבחינת האיום על

פליליים ומחבלים, בין עבירות  הפעילויות. היחסים הסימביוטיים בין פושעים

מספקת לפלסטינים  ופח"ע, הלכו והתחזקו עם השנים. גניבת רכב לשטחיםהרכוש 

להמשך  ידע בדבר דרכי הגעה לפעולות חבלה, מספקת אמצעי תחבורה ומימון

 פעולתם הפלילית או החבלנית. גניבת נשק יכולה להתבצע לצורך מכירתו או לצורך

רים משמשים גם שימוש חבלני בו. נתיבי הברחת הסמים, הסיגריות ואף נשים ממצ

לא רק להתעשרות אנשי הפשע  ,ומבוקשים. הלבנת הון משמשת להברחת נשק

                                                                                                                       .(23 ע' ,2117 )טבנסקי, לארגוני הטרור המארגן אלא מספקת גם מימון

מפאת הראייה המפוצלת סוגיה זו אינה יעילה. זאת, בהמערכתית ההתמודדות 

. טחונייפלילי לבהשגויה שהם עושים בין אבחנה הו ,בקרב גופי הביטחון השונים
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ומה גבוה   המציאות לימדה עד כמה מלאכותית הייתה ההפרדה בין הפשיעה לטרור,

 ,בבוא היום צת גבולות.היה מחיר ההזנחה וחוסר הטיפול המערכתי בפשיעה חו

 .(59ע'  ,2114 צמחה פעילות הטרור מתוך התשתית הפלילית )יחזקאלי,

 

                                                                                                                   
אגר בלתי לאורך השנים משמשים בסיסי צה"ל מ :גניבת אמצעי לחימה מצה"ל

על מלחמות  נכתברבות  נדלה לגניבת אמצעי לחימה על ידי גורמים עבריינים.

ועל כך שארגוני הפשע המאורגן אינם בוחלים בשימוש בחומרי  ,העולם התחתון

הן לצורך חיסולים הדדיים והן לצורך  ,בנשקים ואף בשימוש בטילים חבלה,

יר לכל המרבה במח חלק מאמצעי הלחימה שנגנבים נמכרים הפחדה ואיום.

אמצעי בנמצא כי בחלק מפעילות הטרור נעשה שימוש בנשקים ו .יניםלגורמים עו

, תחת 22322111 -למשל, נכתב ב'ידיעות אחרונות' בכתבה מהכך  לחימה של הצבא.

 הכותרת: "רשימת חיסול":

 

תחמושת הצהלי"ת מעולם לא הייתה מבוקשת יותר. בצה"ל מבקשים להילחם ה

בעקבות הירידה בכמות גניבת כלי הנשק  ת כלי הנשק מבסיסי הצבא...בתופעת גניב

מנתונים שהציג מפקד . עלו מחיריהם בעולם התחתון.. שנגרמה מהמאבק בתופעה,

 כלי נשק.  137רק  2111ובשנת  כלי נשק... 259נגנבו  2111-מצ"ח עולה כי ב

 (11ע'  ,2111 )יהושוע,

 

תחת  ע למפעל נשק מסווג וגניבה ממנו.מתארת חדירה של ארגוני פשכתבה אחרת 

 נכתב כך: הכותרת "מחדל מחריד של מפעל נשק חשאי"

 

 171לפחות  משפחות הפשע ועבריינים ערבים גנבו מחדל מחריד של מפעל נשק חשאי:

משת''פים של  .כבר הגיעו לארגוני הטרור הפלשתיניים כלי נשק מתוחכמים שחלקם

י העלימו בשיטתיות אקדחים ורובים שמשמשים העולם התחתון שעובדים במפעל החשא

סוכני שב''כ ומוסד בביצוע משימות מיוחדות. חלק מהנשק זלג לגורמי טרור בשטחים. 

בשירות חלק  והמשת''פים שעבד .מדהים –המפעל כלל לא חש בחסרון הנשק שנגנב 

לגנוב  והצליח ,וכן עם גורמים עבריינים ערביים בתחומי ישראל ,ממשפחות הפשע

                                                                                                        כלי נשק, שחלקם היו מעורבים בחיסולים בעולם התחתון. 171בשיטתיות לפחות 

 (2111 )יצהר,
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 התגובה הציבורית לפשע המאורגן .13

 

. התחושות כלפי התופעה ה קבועההתגובה הציבורית לפשע המאורגן משתנה ואינ

קיום סוג יחס של ידוענים לעבריינים, ובציבור יכולות לנוע מתחושות מיאוס ועד 

 (:1978היטיב לתאר זאת אמיר ) .כלפיהםשל 

 

ים כגון אלימות . בכל פעם שעולה סנסציה של אירוע מסוההתעניינות היא מחזורית ...

ואחר  לפני ואחרי ועדה חוקרת בעניין, אחר,או סקנדל ציבורי של שחיתות במוסד זה או 

 המחזוריות נובעת בין היתר מן העובדה שהציבור אינו יודע במה מדובר: כך שתיקה...

 ...תחום פעולותיו ונזקו לחברה מבחינה חומרית ומוסרית על היקף האופי הארגוני,

שע מאורגן ופ פשע מאורגן ,'פשיעה מאורגנת'קשה גם להסביר לציבור מה ההבדלים בין 

בין יש להבחין . יש גם לזכור כי הציבור אינו ישות כללית בלתי מובחנת וארון לבן...וצ

                          הקשר הוא רב צדדי.. שונים בהקשרם לפשע המאורגן 'ציבורים'

 (41ע'  נספח ד', ,1978 )אמיר,

 

מייצרת  מטבעה. זו תן לכלול את התקשורתובתוכו ני ,הוא רחב 'ציבורהמושג '

עד כדי הבאה להקמת ועדת חקירה בנושא הפשע  ',לוקחת צד'עניין ציבורי ואף 

 המאורגן.

ההופך את ראשי ארגוני הפשע  ,בשנים האחרונות מתפתח ז'אנר אחר של תקשורת

לציבור לטעות ולראות את ראשי הפשע כדמויות חיוביות  שגורם סלבריטאים,ל

 )סוויסה,השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ התייחס לכך גם  הראויות להערצה.

2119): 

 

העבריינים בישראל זוכים לסיקור תקשורתי נרחב שהופך אותם ל"כוכבים 

לצד גיבורי מדע ותרבות, כוכבי טלוויזיה וזמרים, בולטים גם מיטב  ...הוליוודים"

 העבריינים שעשייתם המרכזית מתבטאת בהרס החברה. איפה הם אכלו? מה הם שתו?

באיזה חברה הם נצפו? הם מקבלים סיקורים נרחבים, ולא מדובר בסיקור 

אינפורמטיבי, אלא בניסיון לייצר סרט הוליוודי. לא ארחיב את התופעה הבזויה הזו 

 כדי לא לחטוא בזה בעצמי. ,יתר על המידה

  (2119 )סוויסה,

 

כתב . כך וןיעקב אלפר העבריין,שיאה של תופעה זו בא לידי ביטוי בהלווייתו של 

תחת הכותרת "פושעים בלוג שלו בדה מרקר קפה, ב ,(2118) העיתונאי, יוסי מלמן

 כגיבורי תרבות":
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בערבו של היום שבו נרצח אלפרון הקדישו מהדורות החדשות של שלושת הערוצים כמעט 

גם התקשורת אשמה במצב. ככל שהריק השלטוני עמוק יותר כך  ...מחצית מזמנם לסיפור

מתה של התקשורת. דווקא במצב זה היה מצופה ממנה לנהוג באחריות. גדלה עוצ

, לפרשן ולנתח. אסור להם לצנזר או לשכתב או לייפות את ןעיתונאים צריכים לדו

המציאות. אך בין דיווח לבין העצמה, גלוריפיקציה וסגידה לפושעים המרחק רב. לצערי, 

מדווחים על  ...לגיבורי תרבות. הם עמיתי, הכתבים לענייני פלילים הפכו את העבריינים

וזו אכן חובתם. אבל הם,  ,אותם ומעניקים להם הקשר רחב יותרהאירועים ומנתחים 

למצער, הופכים את מושאי הסקור שלהם גם למושאי הערצתם. הם וחבריהם בתקשורת 

דור מראיינים בפריים טיים את נשותיהם, מדווחים על בנותיהם ומשתפים יבתכניות הב

טי. מעניין שעוד לא זכיתי לראות ראיונות עם נשותיהם של ילדיהם בתכניות ריאלאת י

 ...ון צ'חנובר, חתני פרס נובל או עם ילדיהםרהפרופסורים ישראל אומן או אה

 (2118)מלמן, 

 

מת בבואה של החברה פעת הפשע המאורגן היא במידה מסויהתייחסות הציבור לתו

רבים של הציבור  חלקיםאמיר טוען כי . שאמורה להתייחס לתופעות שליליות

סובלנות לתופעת הפשע המאורגן ואינם רואים בפעילותו פעילות בלתי  יםמגל

או כגורמת נזק ציבורי.קיימת במידה רבה התאמה בין ערכי ופעילות  מוסרית,

כמו  הפשע המאורגן לבין הנורמות וההסדרים החברתיים כלכליים ופוליטיים.

ימת קבלת חלק מאותה אתיקה המדגישה התעשרות קי ,בתחומיים החוקיים

 ,בנוסף. סובלנות להתנהגות המביאה הנאה נחשבת כחולשה אנושית. ומונופוליזציה

הפשע המאורגן  יני הציבור וחוסר יחס לחוק.יענלנמצא גם אדישות לצורכי ו

קבוצות  של מהגרים, הוא קשור לאופי החברה מתאים עצמו לתביעות הציבור.

ע'  ,1978 )אמיר, שלטון חלש ופוליטיקה מפלה ומושחתת יכוזי עוני,ר מקופחות,

47). 

 

 :כך( 1978אמיר )בורית הציג יאת מקומה של התקשורת בתגובה הצ

 

היא היוצרת ומקיימת  מקום חשוב לעניין הציבורי בנושא הפשע המאורגן יש לעיתונות.

את אי היעילות ומגלה  המציעה ויוצרת לחץ לתיקון המצב, את המודעות לנושא,

יש והיא מגזימה . גם התנהגות העיתונות היא מחזורית והשחיתות של גופי אכיפת החוק.

ויש שהיא מתעלמת מן הנושא והדבר כמתן יד חופשית  בנושא הפשע המאורגן וכוחו,

 לפעילות הפשע המאורגן.

                                                                                                                     (48ע'  ,1978 )אמיר, 

. 
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 וחולשותיהן פשע מאורגןדרכי המדידה של  .14

 

אולם אין דרך אחת מושלמת לקבלת תמונת , קיימים מספר דרכים למדוד פשיעה

 בין היתר, על פעילות הפשע המאורגן. פשיעה אמיתית ומהימנה,

אולם  ה על הדו"ח הסטטיסטי של משטרת ישראל,בישראל מבוססת תמונת הפשיע

ואין  אין סקרים המבוססים על דיווח עצמי, ת שיטתיים,ולא נערכים סקרי קורבנ

  .סקרים המודדים את רמת הפחד מפשיעה

 (:2117,גימשינתוני פשיעה וניתוחם ארבע מטרות עיקריות ) לאיסוף

 

 לילית עדכנית.מבוססת על סטטיסטיקה פה ,תיאור תמונת פשיעה עדכנית 

 והערכת סיכון לקורבנות. של הנכנסים למעגל העבריינות, הערכת סיכונים 

 למאבק בפשיעה והשפעתה על שיעורי הפשיעה. הערכת תוכנית 

 :שינויים והתפתחויות בתמונת הפשיעה. הסברים לפשיעה ועבריינות 

 (151 ע' ,2117 גימשי,)

 

הסטטיסטיקה  :מטריםחולשות דרכי המדידה באות לידי ביטוי במספר פר

 על נתוני גוף אחד; הנתונים מתבססים המדווחת איננה כוללת עבירות לא מדווחות

עלולה להטות שמטבעם של ארגונים המודדים את עצמם,  שטרת ישראל,מ –

, מחקרים וסקרים שיטתייםוגם עושה זאת בפועל; וכן, לא מתבצעים  הנתונים

 מאפשרים ללמוד את מידת הפחד מפשיעה.ה

 תמידההערכות  ,לכן .ל אלה אינם מאפשרים קבלת תמונת פשיעה אמיתיתכ

 א'(.2111; יחזקאלי, 158 ע' ,2117 )גימשי, ותחסר

                                                                                                                  

אציג ניתוח המתבסס על מודל  המאורגן, לצורך ניסיון להעריך ולמדוד את הפשע

 (:191, ע' 1992 גבע,שמתבסס על שלוש סוגי הערכות ) ,פשיעה מניעת הערכת

 ,התשומות(. האמצעים והכלים ששימשו לפעילות להעריך את הדרך( 

  להעריך את התוצאות של הפעילות )תפוקות( בהתאם לעדים וסדר העדיפויות

 שנקבעו.

 קות גם יחד.להעריך את התשומות והתפו 

 

לבחון את המצב עוד  נכון וכדי שיהיה ניתן למה להשוות, בהערכה שבוחנת תוצאות,

ולהעריך  על מנת לאפשר מדידת שינויים לאורך זמן, ,זאת. לפני תחילת הפעילות

                                                                   .(197-191עמ'  ,1992 )גבע,את מידת השפעתה של הפעילות על המצב 
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 תמקד באופן היישום,הערכת התשומות ת :הערכת ההתמודדות על פי התשומות

ההקמה וההפעלה של התשומות הלאומיות שנובעות מהחלטת הממשלה במאבק 

הבסיס לבחינת . ובהן הקמת הגופים והפעלת המערך המשולב ,בפשע המאורגן

 .דו"ח מבקר המדינה הנושא יהיה

)מזכירות הממשלה,  4118ספר מ ת הממשלהוהמרכזית הנובעת מהחלטהתשומה 

היא הקמת מערך לאומי משולב א'( 2111)מזכירות הממשלה,  4119ו א'( 2111

 (:2118 )מבקר המדינה, אשר יכלול למאבק בפשע המאורגן

 

 השגת שיתוף פעולה ואיחוד כוחות במאבק בפשע המאורגן; 

 טי לממשלהצוות על להיגוי בראשות היועץ המשפ; 

 ועדה מתמדת להכוונת הפעילות האופרטיבית; 

 הקמת מוקד מודיעין משולב; 

 שלושה לטיפול בארגונים ושלושה בתופעות פשיעה, :הקמת  שישה כוחות משימה 

 .כוחות שישולבו בהם נציגי כלל רשויות האכיפה

 (4ע'  ,2118 )דו"ח מבקר המדינה,

 

 מערך משולב על פי דו"ח המבקרהקמת  –תמונת המצב ליישום החלטת הממשלה 

 :מראה כי ההחלטות בוצעו באופן חלקי וכך התייחס לכך המבקר –

 

, כשנה וחצי 2118רק בינואר  –הועלה כי חמישה מששת כוחות המשימה הוקמו לאחר עיכוב ניכר 

, טרם 2118לאחר שהחליטה הוועדה המתמדת על הקמתם ועד מועד סיום הביקורת, אוגוסט 

ארגוני הפשיעה המשיכו להרחיב את פעילותם הפלילית בארץ ובחו"ל  ..שישי.הוקם הכוח ה

 ולצבור הון ונכסים.

למשל, נערכו במשטרה שינויים ארגוניים  לשיפור המאבק בארגוני הפשיעה. כךנעשו פעולות  ,אכן

משמעותיים, המאבק בארגוני הפשיעה רוכז תחת קורת גג אחת, ופותחו יכולות מודיעיניות 

 ,יות. כל אלה הקנו למשטרה אמצעים מועילים יותר למאבק בארגוני הפשיעה. ואולםוביצוע

הועלה גם כי היערכות גורמי האכיפה למאבק בארגוני הפשיעה לא הושלמה, ותשתיותיהם 

הכלכליות כמעט לא נפגעו. יתר על כן, סדרי שיתוף הפעולה בין גורמי האכיפה נמצאים בראשית 

 ומשאבים למאבק המורכב והמתמשך בארגוני הפשיעה.  דרכם: הם לא איחדו כוחות

 (5ע' , 2118 דו"ח מבקר המדינה,)

 

מדדי ההצלחה הכלליים למאבק בארגוני ב הערכת ההתמודדות על פי התפוקות:

הושם דגש על  ,לכוחות המשימה 2118שקבעה הוועדה המתמדת ביולי  ,פשיעה
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יעה בתשתיות האנושיות פירוק התשתיות הכלכליות של ארגוני הפשיעה לצד פג

 :(2118 ,)מבקר המדינה נקבעו מדדי הצלחה מפורטים ,כן .שלהם

 

 :הנטרול יושג על ידי הגשת כתבי אישום  מדד נטרול דמויות מרכזיות בארגון פשיעה

 .נגדם בארץ או בחו"ל

 :שלילת הרכוש נעשית באמצעות חילוט או השבה של  מדד שלילת רכוש הארגון

 .שלום כופר לרשות המסיםרכוש לנפגעים או בת

 :עסקים אלה נשחקים באמצעות  מדד שחיקת העסקים הבלתי חוקיים של הארגון

 סגירתם או תפיסת רכוש הארגון וחילוטו.

 על יחידות השטח המטפלות בארגוני פשיעה לצמצם ב :שחיקת מחוללי הפשיעה-

 –מר חוקיים של ארגוני הפשיעה )מחוללי הפשיעה(, כלו-את העסקים הבלתי 81%

לסגור את העסקים, לתפוס אותם או לחלט את נכסי העסק: מכוני ליווי, בתי קזינו 

אינטרנט, ספינות הימורים, תחנות דלק פיראטיות, מגרשי -והימורים, בתי קפה

 חוקיים ונותני שירותי מטבע זר לא רשומים.-מכוניות בלתי

 (5ע' , 2118 )דו"ח מבקר המדינה,

 בדו"ח המבקר: ןגם ההתוצאות מובאות  ,לאור זאת

 

 מהאמור לעיל עולה כי פעילות יחידות השטח של נטרול דמויות בכירות :

הביאה ברוב המקרים לידי נטרול  ,המשטרה נגד ארגוני הפשיעה שנבדקו

הדמויות הבכירות בארגונים המקומיים לפי מתווה יעד המפכ"ל. עבודת 

מן הארגונים הארציים בשניים  ,המשטרה והפרקליטות בעניין הדמויות הבכירות

  עדיין לא נסתיימה. ,הגדולים שנבדקו

 (19ע' , 2118 )דו"ח מבקר המדינה,

 בבדיקה עלה כי מלבד מיפוי נכסים של שני ארגוני  :מדד שלילת רכוש הארגון

פתה את כל הנכסים של ארגוני הפשיעה על פי אף לא יחידה אחת מי פשיעה,

לא על ידי חילוטו -,פשיעה בשום דרךלא נשלל רכוש של ארגון  מפכ"ל.המתווה 

   ולא על ידי תשלום כופר לרשות המיסים. או השבתו לנפגעים,

 (19ע' , 2118 )דו"ח מבקר המדינה,

 2114בתחילת שנת  יעולה כ :מדד שחיקת העסקים הבלתי חוקיים של הארגון, 

 בעיקר בתי קזינו והימורים, חלק ממחוללי הפשיעה, רים המחוזיים"מימיפו ה

ב המקרים חדלו הימרי"ם מלפעול כך ובר ,ואולם. פעלו באופן שיטתי לסגירתםו

 בהמשך.

 (22ע' , 2118 )דו"ח מבקר המדינה,
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 :לא פעלו יחידות  2118-2115בבדיקה עלה שבשנים  שחיקת מחוללי הפשיעה

השטח לצמצם את מחוללי הפשיעה של שבעה משמונת ארגוני הפשיעה שנבדקו 

                                                             .או עשו זאת באופן חלקי בלבד ,קבע( לפי המתווה שנ87.5%)

 (21ע' , 2118 )דו"ח מבקר המדינה,

פירוק התשתיות לאחת משתי מטרות העל של המאבק המבקר התייחסות 

 : היא הכלכליות

ת מתווה יעד מהמתואר לעיל עולה כי למרות הדגש שהושם בתקיפה הכלכלית במסגר

, לא בוצעה תקיפה כלכלית מובנית וממצה נגד ארגוני הפשיעה. 2114המפכ"ל משנת 

והוא  ,זאת ועוד, אף כאשר נאסף מידע כלכלי, לא היה האיסוף שיטתי אלא נקודתי

ולו של  ,התבצע אגב החקירה הפלילית. כפועל יוצא לא נפגעה התשתית הכלכלית

   ארגון פשיעה אחד.

 (21ע' , 2118 מדינה,)דו"ח מבקר ה

והנתונים  ,2119 -2113הדו"ח התייחס לשנים כי אל מול נתונים אלו יש להדגיש 

 בשנתיים האחרונות השתנו לטובה בהיבט התשומות והתפוקות גם יחד.

ושנים  2113לבחון את המערך ותוצאות פעילותו מול נתוני שנת נכון לטעמי  ,בנוסף

זאת מבקר  ציין הגם שאין די בכך. ,ר משמעותיאין ספק כי קיים שיפו. קודמות לה

 בשנים האחרונות, כאשר טען כי המדינה בעת ביקור במטה הארצי של המשטרה

 דברים גדולים במאבק בפשיעה המאורגנת ובשחיתות הציבורית".עושה המשטרה "

 כי שיתוף הפעולה עם המפכ"ל הוא יוצא דופן ומאופיין בפתיחות רבההוא ציין 

 .(2111, 11ע )חדשות נענ

 

ניתן לראות בגורמים  ותאך חשוב ות, סובייקטיביותליאפורמ-ה אהערכדרכי 

התקשורת  גורמי אכיפת החוק ואנשי משפט, נשי שלטון ואקדמיה,: אהבאים

 והציבור.

 –והמידע  חושותיובסיס תעל מתבצעת ציבור הה שמבצע הערכמטבע הדברים ה

 אנשי השלטון מעריכים גם באמצעות המגיע אליו מן התקשורת. –המוטה לעיתים 

בוחנת את הצלחת  –כאשר אינה אינטרסנטית  –ניתוח וביקורת. התקשורת 

והאקדמיה בוחנת מתוך היבטים  ההתמודדות ומדווחת על אירועים וקורבנות

שונים של ראייה: קרימינולוגיות, משפטיות, סוציולוגיות, כלכליות ועוד, ולעיתים 

 ומים אלה יחד.בגישות המשלבות חלק מתח
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 הקושי במאבק בפשע המאורגן .15

 

משלוש סיבות  עיקריות  יםקשיי ההתמודדות במאבק בפשע המאורגן נובע

, 1978 )אמיר, ומקשים על המאבק מולולארגוני הפשע המאורגן המייצרות חסינות 

    :(48ע' 

 הארגון מצליח להטביע בחבריו ציות ונאמנות באמצעות  :תכונות הארגון וכוחו

 ואה לשמירת כללי הסודיות. ,מאידך גיסא פחדהשלטת ו מחד גיסא מוליםגת

כל זה מונע קבלת  עדים.כקורבנות או כ מטיל אימה על הקשורים בו כצרכנים,

 מידע והשגת ראיות.

 והסובלנות שהוא מגלה כלפי הפשע המאורגן. פחד הציבור :ת הציבורועמד 

  והשחתת מערכת אכיפת יעילות החוסר  :יעילות גורמי אכיפת החוקחוסר

 וחוסר תיאום בין גופי החוק המטפלים במלחמה בפשע המאורגן. ,החוק

 בנוסף לאלה, ניתן למנות את המגבלות הבאות:

ההתמודדות מול ארגוני הפשע המאורגן  :מצד גורמי האכיפה חוסר במשאבים

ארגוני הפשע המאורגן אמצעים ל .מצריכה ריכוז מאמץ מצד כלל גופי האכיפה

כמו  המאפשרים להם להצטייד בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ,ליים אדיריםכלכ

משטרת ם ניצבת מול גם לשכור לעצמם מאבטחים ולרכוש רכבים משוריינים.

כך תוארו מגבילים את יכולתה לפעול בנחישות. ה ,ישראל עם אמצעים חסרים

 הדברים בפורום חברה ומשטרה:

 

הפשיעה  טרה בשנה האחרונה נגד ארגוניעל אף הפעילות הנחושה שמפגינה המש

פעילות זו. כך למשל,  ומפעיליהם, דיווחו קציני המשטרה על קושי תקציבי ניכר במסגרת

וכלכלית מול ארגוני הפשיעה, אשר  המשטרה מוצאת את עצמה בנחיתות טכנולוגית

טרם התאימה את עצמה אליה. על כן נודעת  השכילו ליצור סביבה חדשה שהמשטרה

הטכנולוגית והכלכלית של המשטרה ולהקמת יחידות  ות רבה להגברת התשתיתחשיב

פעילויות ארגוני הפשיעה. כמו כן, משום אופייה  בלוחמה ובמניעת ייעודיות שיתמחו

והעל־לאומי של הפשיעה המאורגנת, נודעת חשיבות רבה להידוק קשריה האוניברסאלי 

המשטרה  ירתמו להכחדת הנגע. כך,המשטרה עם ארגונים ורשויות בין־לאומיים שי של

מתקדמות ושיתוף  צריכה להיות מסוגלת לשלב בעבודתה בין מודיעין ראוי, טכנולוגיות

  בין המערכות המבצעיות הפועלות בשטח.

 (51ע'  ,2114 )פישמן,

 

 

 

 :מתמלא במהירות פירוק ארגוני הפשע המאורגןהוואקום הנוצר מ
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הרי שחלקם  וני פשע מאורגן וחברי ארגון,הגם שמצליחים להכניס לכלא ראשי ארג 

מצליחים להמשיך להתקיים תוך חילופי אישים או במסגרת של הפעלה מתוך בתי 

הכלא. אם ארגון קרס ונעלם, הוואקום מתמלא על נקלה על ידי המתחרים 

ארגונים שהיו בדרג  שמשתלטים על הטריטוריות שהתפנו. חלק ממתחרים אלה הם

 :2111בסיכום שנת  (2111) ס לכך המפכ"ל רב ניצב כהןכך התייח .נחות יותר

 

אבל ארגוני הפשיעה לא ייעלמו כבמטה קסם...  החלל שנוצר  ,הגענו להישגים חשובים

הכיוון והנחישות  –שחרורים צפויים מהכלא משפיעים אף הם. הדרך ארוכה  מתמלא,

                                            (2111 )כהו, .ברורים

                                   

 

ענישה הולמת וראויה הינה כלי חשוב ביצירת הרתעה במאבק בפשע  :ענישה

הביע המפכ"ל  112322111 -ב במפגש חניכי מב"ל עם המפכ"ל רב ניצב כהן. המאורגן

מה שמקשה על יצירת  ,חוסר שביעות רצון מעסקאות טיעון עם עבריינים בכירים

 הרתעה.

שהליכים  ,העובדה, אשר טען כי (22, ע' 2115) שא הענישה התייחס גם אשדלנו

פוגעת הן בתחושות של הקורבנות  ,משפטיים בארץ ארוכים ואין אחידות בענישה

                                                            .והן באפקטיביות האכיפה

שגים ממשיים בהתמודדות מול ילה על מנת להגיע :אינטגרטיביות גורמי האכיפה

חוסר תיאום  ארגוני הפשע המאורגן נדרשת פעילות משולבת של כלל גופי האכיפה.

כך התייחס לכך . ואי שיתוף פעולה עלול לפגום באון מהות על הצלחה בהתמודדות

 (:2118) מבקר המדינה

דרי שיתוף ס ,יתר על כן הערכות גורמי האכיפה למאבק בארגוני הפשיעה לא הושלמה.

הם לא איחדו כוחות ומשאבים . הפעולה בין גורמי האכיפה נמצאים בראשית דרכם

ת יהפשיעה להרחיב את פעילותם הפליל ימה שאפשר לארגונ הפשיעה, ילמאבק בארגונ

                                                                לצבור הון ונכסים.ו ,בארץ ובעולם

 (7ע' , 2118 ר המדינה,)דו"ח מבק

המקיפה מספר רב יחסית של ארגוני  ,בתופעה רחבהבישראל יש לזכור כי מדובר 

כמו בנושא טרור  .(על פי נתוני המשטרה ,)שישה עשר ארגוני פשיעה פשע מאורגן

לא ניתן להגדיר פרמטרים ברורים וקבועים למימדי כישלון או  ,וארגוני טרור

פעילותו ותוצריו הופכים להיות  ,'מרים ראשמאורגן 'ניכר כי כאשר הפשע ההצלחה.

או אז הרושם  .2113כמו בשנת  ,בלתי נסבלים על ידי הציבור והרשות השלטונית

 הוא שגורמי האכיפה מגלים אוזלת יד והמאבק נוחל כישלון.
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 דרכי התמודדות עם הפשע המאורגן .16

 

 :פות עיקריותלשתי תקולחלק את נושא ההתמודדות מול הפשע המאורגן ניתן 

 ,אופיינה בויכוח ציבורי בשאלה. תקופה זו 2003עד שנת היא הראשונה התקופה 

בתחומים של כלים ראויים ). המדינה לא הקצתה האם קיים פשע מאורגן בישראל

להתמודדות עם התופעה, מה שאפשר לה  (וכדומה משאבים גופי משימה, חקיקה,

 ן לבירור נושא הפשיעה בישראלכך תיארה זאת ועדת שימרו לצמוח ולהתעצם.

(1978): 

 

לצמצום העבריינות בכלל והפשיעה  ככוח מרתיע גורמי האכיפה יכולים לתרום רבות

למימדים שהחברה יכולה לשאתם והעולים בקנה אחד עם איכות חיים  ,המאורגנת בפרט

האם הרימו גורמי האכיפה את התרומה  היא:עליה השאלה שעלינו להשיב  סבירה.

נה מאפשרת להשיב בחיוב על יתמונת הפשיעה המתוארת בדו"ח זה א ה מהם?הצפוי

אשר תרמו להיווצרות תמונת  העובדה שהיו קימות סיבות אובייקטיביות שאלה זו.

 מאחריות ניכרת למצב הקיים. הפשיעה אינה יכולה לשחרר אותם

 (112ע'  ,1978 )ועדת שימרון, 

 

החמרה בפעילות ארגוני בהחלה זו ה תקופ. 2003התקופה השנייה היא מאז שנת 

הפשיעה ואופיינה בחקיקת חוק המאבק בפשע המאורגן ובהתגייסות המדינה 

על המאבק בפשע המאורגן( ומוסדותיה לניהול מאבק עד חורמה  )החלטת הממשלה

התייחסות מעניינת לנושא ההתמודדות ניתן למצוא בהחלטת הממשלה  .בתופעה

 :2113בראשות אריאל שרון מדצמבר 

 

הממשלה תדון הבוקר בהתגברות הפשיעה המאורגנת בישראל. מדינת ישראל לא תעבור 

לסדר היום על מלחמות החיסולים בעולם התחתון ועל הפגיעה באזרחים חפים משפע. 

 ואת הדבר הזה צריך להפסיק ! ,הפשיעה המאורגנת הפכה לבעיה ברמה הלאומית

בראשה במאבקה נגד ארגוני הפשיעה.  הממשלה מחזקת את ידי משטרת ישראל והעומד

אך יש צורך להרחיב את הפעילות ולתגבר את  ,מאמצים רבים הושקעו במלחמה הזו

 הכוחות. 

וכנראה  ,הממשלה עשתה בשנים האחרונות מאמץ מיוחד נגד הטרור הפלסטיני

ארגוני על ידי שנעשה  שהשקיעה פחות כוחות בלחימה בפשע הפנימי, בטרור הפנימי, 

   הפשע.

 (2113 ,שרון)
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, לפי 2112בשנת  הייתה שנת שיא בפעילות האלימה של הפשע המאורגן: 2112שנת 

 איש ואשה, חלקם עוברי אורח 31-המודיעין המשטרתי, נרצחו בישראל יותר מ

, על רקע מאבקי שליטה בין ארגוני הפשיעה. החידוש המאפיין את תמימים

ערים, לשעות היום, הצהריים ואחר הוא, שהקרבות הגיעו למרכזי ה התקופה ההיא

 .(2111 )קים, הצהריים, במקומות הומי אדם

 

כך  .את חומרת התופעה ו קברניטי המדינה והפנימולאור המצב החמור התעשת

 אריאל שרון:לשעבר, מתוארת התייחסות ראש הממשלה 

 

ראש הממשלה, בהתייחסו לנושאים אלה אמר כי מדובר בהגברת הביטחון האישי של 

רחי ישראל, וכפי שהודיע בעבר, המלחמה בפשע ובאלימות היא יעד מרכזי של אז

 הממשלה בשנים הקרובות.

 (1421222113)הודעת ראש הממשלה ,

 

 הממשלה החליטה:  המאבק בפשיעה המאורגנת ובתוצריה,בעניין 

 

לקבוע את המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן כיעד ארוך  (א

 טווח;

את המאבק בארגוני הפשיעה החמורה והפשיעה המאורגנת ובתוצריהן, על להעצים  (ב

ידי אימוץ מדיניות בה ישולבו היכולות של כלל הגורמים המקצועיים הנוגעים 

להקים את הפורומים המשותפים המפורטים בהחלטה זאת, אשר  ,לשם כך .בדבר

המאורגנת יקבעו ויובילו את יעדי התוכנית במלחמה בפשיעה החמורה ובפשיעה 

 ובתוצריהן;

לחזק את שיתוף הפעולה בין כלל רשויות המדינה העוסקות באכיפת חוקים  (ג

 מורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהןהנוגעים למלחמה בפשיעה הח

 (2111 )החלטת הממשלה,
 

 

 להתמודדות עם הפשע המאורגן המשולב המערך הלאומי .א

 

פשע המאורגן כולל המערך הלאומי שהוקם בעקבות החלטת הממשלה למאבק ב

ליצור מנגנון אחוד למאבק בארגוני כוונת הממשלה היא  .מספר משרדי הממשלה

וכן להעמידם לדין בתחום  על מנת להביא למעצר ראשיהם וחברי ארגונם,הפשע, 

כך מתואר באתר המשטרה  על מנת לפרק את תשתיותיהם. ,העבירות הכלכליות

)ראו גם תרשים  למאבק בפשע המאורגןהמנגנון שאמור להפעיל את המערך  (2111)

 :(4מס' 
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     ופן מימוש החלטת הממשלהא

על מנת להשיג את יעד המאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת ובתוצריהן קבעה 

כמפורט  את יעדי התכנית,  לויקבעו ויובי הממשלה כמה פורומים משותפים אשר

 : להלן

 לו מפכ"ל  ששותפים שלה,צוות בראשות היועץ המשפטי לממ –על -צוות היגוי

המשטרה, פרקליט המדינה, מנהל רשות המסים ויו"ר הרשות לניירות ערך, 

 ומטרתו התוויית המדיניות להשגת יעדי המאבק. 

  פורום בראשות ראש האגף לחקירות ולמודיעין של משטרת  –ועדה מתמדת

לו נציגים בכירים מכלל רשויות האכיפה, ובהן: משטרת  ששותפים ישראל,

שראל, הפרקליטות, רשות המסים, הרשות לניירות ערך, שירות בתי הסוהר, י

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות להגבלים עסקיים ועוד. מטרת 

ובפשיעה  החמורה בפשיעה פעילות המאבק ותיאום הכוונה –הוועדה 

ת תכלית הוועדה להביא ליישום מיטבי של החלטות צוו המאורגנת ובתוצריהן.

 המדינה שיתוף הפעולה בין כלל רשויות תוך חיזוק ,ההיגוי

בפשיעה החמורה ובפשיעה  חוקים הנוגעים למלחמה באכיפת העוסקות

 ובתוצריהן. המאורגנת

  של  המורכב מנציגים מקצועיים מודיעין משולב צוות –מוקד מודיעין משולב

הון.  הלבנת לאיסור המסים ושל הרשות של רשות משטרת ישראל,

הוועדה  לאישור ומובאות חקירות שנידונות מחליף מידע מודיעיני ויוזם צוותה

 המתמדת.
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תהליך העבודה ומסגרותיה לקידום המאבק בפשיעה החמורה, : 4מס'  תרשים

 והמאורגנת

 (2111)מתוך: אתר המשטרה, 

 . 

 

 ההחלטה הביאה לשינויים ארגוניים אצל גורמי האכיפה:

 

)היחידה  איחוד ארבע יחידות ארציות :)המשרד לביטחון הפנים( משטרת ישראל

יחידה  יאח"ה, – יחידה ארצית לחקירות הונאה יאחב"ל,– לחקירת פשיעה חמורה

 – ויחידה ארצית לאיתור כלי רכב גנובים יאלכ, – ארצית למאבק בפשיעה הכלכלית

לה הוקצו תקציבים ואמצעים  ,433, והקמת יחידת להב אתג"ר( לגוף אחד

 הרעיון המרכזי, שעמד מאחורי הקמת היחידה, הוא. טכנולוגיים לעמידה במשימה

-ההתמודדות של משטרת שילוב כוחות ויכולות, מתוך שאיפה לשפר את אופן

 הפשיעה, לרבות המאבק בארגוני הפשיעה הארציים של ישראל עם הרובד העליון

משמעותיים בתחום המאבק  ועבירות השחיתות. במהלך השנה הושגו הישגים

 ראשי ארגונים ופעילים רבים מצאו עצמם מאחורי סורג בארגוני הפשיעה, כאשר

 בשחיתות הציבורית. ובריח. כן הושגו תוצאות מרשימות בתחום המאבק

 (2111, )אתר משטרת ישראל

 

במטרה  קמת יחידת "יהלום",: ה(2111 )צמרת,( משרד האוצר)רשות המיסים 

היחידה אמורה לשמש תומך נוסף  .להתמקד במאבק הכלכלי במשפחות הפשע

וגופי  הלבנת הוןלצוותי המשימה המשותפים מול משטרת ישראל, הרשות לאיסור 

 .(2111 )צמרת, האכיפה הנוספים שגויסו לטיפול בתופעה
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על מנת לשפר את יכולת  :)המשרד לביטחון הפנים( שות להגנת עדים ר

הוחלט על ידי הממשלה על הקמת רשות להגנת  ,ההתמודדות עם הפשע המאורגן

שמטרתה פיצוח ארגוני פשע מאורגן באמצעות העדת חברי ארגונים  עדים,

 (:2111הם )אתר המשרד לביטחון הפנים, יעדיה  .שמוכנים להעיד

ההליך המשפטי,  דים שיתקבלו לתוכנית ההגנה, אשר תימשך גם לאחר סיוםהגנה על הע

אבטחה  תעסיק הרשות כוח ,על פי חומרת האיום והסכנה הנשקפת לעד. לצורך כך

 ,של כלים ואמצעים להגנתו של העד המאוים משימתי ייעודי ותעשה שימוש במגוון

ובני   מאוימים לרבות הכנת מקומות מאובטחים לשם שמירת ביטחונם של עדים

 .משפחותיהם

 (2111)אתר המשרד לביטחון הפנים, 

 

של  ההתמודדות עם הפשע המאורגן נמשכת גם לאחר מעצרם ומאסרם שב"ס:

ומחשש לפגיעה הדדית  כחלק ממדיניות הלחימה בפשיעה בבתי הסוהר, .העבריינים

מצם על מנת לצ ,. זאתמשובצים ראשי הפשע המאורגן באגפי הפרדה ,בין יריבים

אגף הפרדה הוא אגף שמור  ולהגביל את יכולתם להכווין פשיעה מתוך בתי הסוהר.

קיימות  בפיקוח הדוק. ,ובו מספר תאים, בהם מוחזקים עד שני אסירים בתא

שפחות מוגבלים וביקורי המ מפגש עם אסירים אחרים, מגבלות על שיחות טלפון,

 .(2111, )אתר שירות בתי הסוהר לקרבה ראשונה בלבד

 

, ע' 2114 )פישמן, ההתמודדות המשולבת אורגנה לפעילות בארבעה צירים מרכזיים

49): 

 בשטח  במסגרתו מטפלת המשטרה במחוללי הפשיעה הנראים – ציר הפשיעה

 טיות והעבריינים הזוטרים, שמיקומםא)בתי הקזינו, תחנות הדלק הפיר

 יעה נמוך ביותר( ובנקודות הקצה של הארגוניםבהיררכיה של ארגוני הפש

 )כלומר תוצרי הארגונים(. ברם, משום המידור המוחלט בין דרגי הארגון

 )ובמיוחד מידורו של הדרג הזוטר(, המשטרה מתקשה ליצור קשרים מפלילים

 מפעיליהם.ללראשי ארגוני הפשיעה ו

 ים בהנהגתבמסגרתו התהוותה קואליציה לוחמת של ארגונ – הציר הכלכלי 

 (, שייעודה המרכזי הוא ניפוץמהודהמשטרה )רשות ההון, רשויות המס וכ

 התשתיות הפיננסיות של ארגוני הפשיעה.

 בדומה למטרות הציר הכלכלי, גם לאורך ציר זה מתבצעות – הציר החקיקתי 

 פעולות שמטרתן שמיטת הקרקע הכלכלית מתחת לרגליהם של ראשי

דרכי  ד לפעולות הננקטות במסגרת הציר הכלכלי,הארגונים. לעומת זאת, בניגו

של  הפעולה המאפיינות את הציר החקיקתי הן משפטיות באופיין. חשיבותן
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ארגוני  פעילויות חקיקה אלו מתמצה בהוכחת קיומו של מבנה היררכי בתוך

 הפשיעה ושל תהליך עברייני בין דרגי הארגון השונים. בסיכום פעולות

 חילוט רכושם וממונם של ראשי הארגונים ולמניעתהחקיקה טמונה אפשרות ל

 יכולתם ליצור מעגלי פעילות עבריינית.

 לאורך ציר זה לוחמת המשטרה בחדירה של אנשים מארגוני – הציר השלטוני 

לי ובהשחתתם את תרבות אהפשיעה למעגל מקבלי ההחלטות המוניציפ

                                                                          הציבורי בישראל. השלטון

 

 ניתוח צירי ההתמודדות .ב

 

 החלטות הממשלה הניעו שינויים משמעותיים בקרב גורמי האכיפה:

 

, רב ניצב דודי כהן לשעבר, במפגש חניכי מב"ל עם מפכ"ל המשטרה ציר הפשיעה:

ש סדרי בראמצויים מסר המפכ"ל כי אכיפת החוק והמאבק בפשיעה  ,112322111 -ב

פגיעה למשום שהיא מהווה תשתית לפשיעה חמורה ו . זאת,העדיפות של המשטרה

למחוללי הפשיעה  שאי־מתן מענה הולם מצד המשטרהעוד הוסיף  .טחון האישייבב

והמוסווים )שחיתות  הפשוטים )למשל הימורים( ולמחוללי הפשיעה המורכבים

אבדן מוחלט של אמון  עלול להביא לכדי ,שלטונית ברמה המקומית והמרכזית(

                                  .ב'|(2111)כהן,  כאוס חברתי הציבור במערכות הממשל והמשפט הישראליות ולכדי

 

פגיעה בתשתית הכלכלית שלארגוני הפשיעה היא החלטה  הציר הכלכלי:

בראיון עם ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים במשטרת . אסטרטגית שהתקבלה

נמסר כי יש עלייה משמעותית בסכומי הכספים  (,2111) ניר גיא םצ"נ ישראל,

הסכומים גדלו מארבעים מיליון שקלים . הנלקחים מארגוני הפשע כתוצאה מחילוט

                                                                                                                                                                                                                                      .2111-למאה וארבעים מיליון שקלים ב ,2118-ב

                                                                                                  

בתחום זה נחקקו מספר חוקים שחיזקו משמעותית את יכולת  הציר החקיקתי:

 ארגוני פשיעהחוק המאבק ב :גופי האכיפה לפעול כנגד ארגוני הפשע המאורגן ובהם

לחוק  8ראוי לציון כי סעיף . 2111-חוק איסור הלבנת הון, התש"סו 2113-התשס"ג

בעבירות מאפשר חילוט רכוש וכספים שחשודים שהושגו  בארגוני פשיעההמאבק 

מאפשר התמודדות טובה יותר במטרה לפרק  הזסעיף . המזוהות עם פשע מאורגן

 תשתיות כלכליות של ארגוני פשע מאורגן.
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הפשיעה  ציר זה לוחמת המשטרה בחדירה של אנשים מארגוניב הציר השלטוני:

הציבורי  לי ובהשחתתם את תרבות השלטוןאלמעגל מקבלי ההחלטות המוניציפ

במפגש חניכי מב"ל עם המפכ"ל לשעבר, דודי כהן, (. 51, ע' 2114ן, )פישמ בישראל

חיתות בשלטון המקומי : שמסר המפכ"ל כי בציר השלטוני הוא מזהה שני רבדים

במלא  ,הנושא חמור ומטופל בשילוב כלל גורמי האכיפה. והשתלטות על מכרזים

                    החומרה ובמרב האמצעים העומדים לרשות רשויות האכיפה.          

יחידה לחקירות תיקי שוחד. ב 181נפתחו  2111בשנת , כי הוסיף מפכ"ל המשטרה

תיקים נגד ראשי ערים ורשויות וביחידה למאבק בפשיעה  32טופלו  (יאח"ההונאה )

תיקי חקירה כנגד אישי ציבור, החשודים בקבלת שוחד בוועדות  19הכלכלית נפתחו 

 .(ב'2111)כהן, ונות כנגד הקופה הציבוריתתכנון ובנייה ובעבירות ש

 

עליו  ,רשויות האכיפהבאמצעות  מאבק בארגוני הפשע המאורגןהכי , ניתן לסכם

טוב יותר מאשר בשנים  שינה כיוון נמצא במקום שונה, ,2113-ב החליטה הממשלה

 הטיבו לתאר זאת יחזקאלי ועפרון: .2113לפני ש

 

הטכנולוגית הזו והתוצאה של  'מדרגהקפיצת ה'ההצלחה בתחום החקירות בשל 

הצטברות כתבי האישום כנגד בכירי הפשע המאורגן; החקירות שהתנהלו במקביל כנגד 

פוליטיקאים ואחרים בגין עבירות של שחיתות שלטונית וההרשעות שהושגו בבית 

. 'ניקוי האורוות'כל אלה יצרו תחושה ציבורית שלפיה, המשטרה מצליחה ב –המשפט 

נוביץ' התבטא לדוגמה, כי "ישנה הצלחה גדולה בכל הנוגע לפעילות המשטרה השר אהרו

 "בפשיעה ארצית, במשפחות הפשע ובשחיתות ציבורית

                  (2111)יחזקאלי ועפרון ,

 

 התמונה אינה חד משמעית:כי  , מציינים יחזקאלי ועפרוןיחד עם זאת

 

שהיא מצטיירת בתקשורת.  האמת היא שהתמונה בשטח ורודה הרבה פחות ממה

תה ביטוי ל"משבר הדור השני בעסקים" שפקד ימלחמת הכנופיות ברחובות ישראל הי

את ארגוני הפשיעה, ומלחמות אלה דועכות מטבען לאחר שהטריטוריות מוגדרות 

מחדש. גם הביטחון המופרז שצבר "הדור הוותיק" של משפחות הפשע וגינוני ה"סלבס" 

 הביאו לנפילתו. שסיגל, היו בעוכריו ו

יתרה מכך, הכנסת "דור המייסדים" לכלא היא הישג מוגבל בהשפעתו בטווח הארוך. 

היא לא הביאה ליציאת ארגוני הפשיעה מתחומי פשיעה מסוימים, אלא רק לחילופי 

דורות ול"קידומים" בעולם הפשע, בחסות המשטרה: ל"וואקום" שנוצר עקב מאסרו של 

עולם  –אבק, עבריין ש"קודם" בהיררכיה, ובטווח הארוך עבריין בכיר נכנס, לאחר מ

 כמנהגו נוהג.

 (2111)יחזקאלי ועפרון ,
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זהו מאבק מתמשך, וכל רפיון ו'הורדת הילוך' בפעילות יביא להתעצמות ארגוני 

 הפשע המאורגן ונזקיהם למדינה ילכו ויחמירו. 
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 דיון
 
 

תה בעשור האחרון תופעת הפשע המאורגן חמורה ומסוכנת התעצמותה ופגיע

 בתחומי החברה והשלטון מסכנת את הביטחון הלאומי של ישראל.

להניח תשתית ביטחון לאומי" ה והשלכותיו על פשע מאורגן" מטרת העבודה

כמו  ישראל. הלאומי של  העל ביטחונ ווהשפעת הפשע המאורגןעל לימוד למטרות 

 ום, לבחון את מאפייניהשוני ו; לעסוק במרכיביו פשע מאורגןלברר מה המטרת ,כן

 .על החברה וואת השלכותי

 
שייצרו  לאורך השנים מתמודדת מדינת ישראל עם איומים בטחונים קשים,

ימותים ומלחמות,וכן מאבק ממושך בטרור רצחני,שאילצו את המדינה להפנות ע

 את מירב תשומת הלב הלאומית ומשאביה להתמודדות חשובה זו.

 

עלייה דרמתית במספר התפתחה הפשיעה וניכרה במקביל להתמודדות זו הלכה ו

בעשור האחרון, במקביל להתגברות  .שנרשמו בישראל השחיתותאירועי האלימות ו

 –המאורגנת'  שיעורי הפשיעה, התפתחה בישראל לכדי ממדי ענק תופעת 'הפשיעה

החוק וההתנהלות  אשר עלולה, לדעת רבים בארץ ובעולם, להחריב את שלטון

 ה במדינת ישראל.האזרחית התקינ

 

. במשך שנים רבות בוזבז זמן יקר על השאלה האם קיים פשע מאורגן בישראל

מנע מענה , ובמיוחד התקשורת ,הויכוח בין גורמי  השלטון והאכיפה לבין הציבור

 לאומי מקיף ומשולב להתמודדות עם התופעה.

רציחתם  חל מפנה בהתייחסות הציבור והשלטון לפשע המאורגן על רקע 2113בשנת 

שיאם היה . של שמונה אזרחים תמימים במסגרת מלחמות החיסול בעולם התחתון

 זאב רוזנשטיין, ,ניסיון חיסולו של מי שהוגדר כיעד מספר אחד של משטרת ישראל

 ובו נהרגו שלושה אזרחים תמימים באמצע היום במרכז תל אביב.

 

רה מפורטת לפעילות שבו הגד ,'חוק המאבק בפשע המאורגן' בעקבות האירוע נחקק

 'הפשע המאורגן'חוק זה, המכיר בקיומו של פלילית שהיא בבחינת פשע מאורגן. 

 הגדרת החוק .בישראל, מבקש לתת כלים להתמודדות עם תופעה רחבת היקף זאת

מדגישה בעיקר את התקיימות המאפיינים של תבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת 

היה שחברי הִארגון, ובפרט לדרג הניהולי,  לכל עלתוך שימת דגש  ,בִארגון פשיעה

 וזכה לסוג מסוים של חסינות.  ,קושי להגיע אליו בעבר
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התקיימו תנאים נוחים להתפתחות הפשע  ,כמו במדינות אחרות בעולם ,בישראל

)שאפשר חדירת  הפוליטית מבנה המערכת ובתוכם ניתן לכלול את המאורגן,

מימון לוהזדקקות של פוליטיקאים לסיוע וגורמים עבריינים למוסדות פוליטיים,

שסעים  ניכור שלטוני, עוני, )חברת מהגרים, תנאים חברתיים ,מגורמים אלו(

חקיקה כלכלית  פער בהכנסות, ליברליות, אתניים( ותנאים כלכליים )הפרטה,

להתעצמות סייעו  כל אלו .הגלובליזציה ופתיחת הגבולותמגמות  ,פרוצה( ,וכן

 ורגן.ארגוני הפשע המא

 

הפשע הישראליים על מגוון  שליטה הולכת וגוברת של ארגוניל תורגמהזו  התעצמות

וניהול של הימורים לא חוקיים )בתי  ובהם מיסוד ,רחב של תחומי פעילות פלילית

 סחר ,'שווקים שחורים'וניהול " קזינו, הימורים על משחקי ספורט(,הלבנת הון

 מאופיינת  . פעילותם של ארגוני הפשיעהסחר באמצעי לחימהו בסמים , סחר בנשים

תוך  לי בעיקר( ומוסדות כלכליים,אציפיבניסיונות חדירה לרשויות שלטון )מונ

השחתת בעלי בסחיטת דמי חסות וב איומים,ב שימוש נרחב באלימות קשה,

 שהם מזהים ככאלה שמשפיעים על קבלת החלטות ופיקוח. ,תפקידים

 

ית אחת והיא השגת רווחים כספיים רבים לפעילות ארגוני הפשע מטרה מרכז

)מונופוליזציה(  תוך חתירה מובהקת לשליטה בלעדית ומיידיים ככל האפשר,

ובכלל זה  ,כאשר כל האמצעים כשרים בעיניהם להשגת המטרה בתחומי פעילותם,

 פגיעה חסרת הבחנה בחפים מפשע.

מתבטאת  ,ריםהמבדילה אותו מסוגי פשיעה אח ,ייחודיות פעילות הפשע המאורגן

ובפעילות מתוכננת  חלוקת עבודה ותפקידים,ב במבנה היררכי, ברמת ארגון גבוהה,

 תוך אכיפה נוקשה של קודי התנהגות המצופים מחבר בארגון פשע. ומתמשכת,

 

 בכלכלה בפעילותם הנרחבת פוגעים ארגוני הפשע המאורגן באופן מהותי בחברה,

ת בחברה כנסת לפגיעה מהותיפגיעה זו מת בביטחון של מדינת ישראל.ו

בכך  ,יכולת משילותובופוגעת באופן מסוכן בשלטון ו בשלטון החוק,הדמוקרטית ו

ללא אידיאולוגיה . הוא מייצב עצמו, שהפשע המאורגן קורא תיגר על השלטון

כאלטרנטיבה לשלטון שמערערת את יציבות השלטון ופוגעת באופן  ,מוצהרת

 והם הביטחון האישי ואמון הציבור בשלטון.  ,טוןמהותי ביסודות החיוניים לכל של

 

ארגוני הפשע שצברו הון . ההתמודדות עם התופעה מצביעה על הבעייתיות במיגורה

הן  עצום יכולים לאפשר להם אמצעי הגנה המשוכללים והמתקדמים ביותר,

. באבטחה הפיזית והן בהגנה משפטית מהשורה הראשונה על עורכי הדין בישראל
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החשאי של פעילות הארגונים והמשמעת הנוקשה בהם הם נוקטים  גם האופי

 וניתן במציאות לנסות ולמזער את נזקיה החמורים. ,מקשה על מיגור התופעה

 

המגמות בנושא זה מצביעות על ניצול המגמות בעולם ורתימתם להשגת מטרותיהם 

צמת והעפתיחת הגבולות  הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית,: של הארגונים

ארגוני הפשע מזהים במגמות אלו את הפרצות ונקודות . זכויות האזרח והפרט

פיתוח עסקיהם למנצלים אותם להתעצמות ו ,וכאמור ,התורפה של השלטונות

 הפליליים הבלתי לגיטימיים והלגיטימיים.

 

 :הנובעות מהממצאים שתיארה עבודה זו הםהעיקריות המשמעויות 

 

טחוניות יישראל להתמודד מאז הקמתה עם בעיות במדינת נאלצת ברמה הלאומית 

 את נושא הביטחון בראש סדרי עדיפויותיה. היא חייבת לשים קשות ומורכבות

המשמעות היא  לכך. להקדיש את  מירב תשומת  ומשאביה ,ומתוך כך ,ודאגותיה

חברתיים פנימיים כמו  השקעה פחותה,חסרה ומאוחרת ברמה הלאומית באיומים

ליכולת הלאומית על כל  והיקפה התופעה נוצר פער בין חומרת. כך פשע המאורגןה

בעיקר בנושא התשתיות המשפטיות )חקיקה   מרכיביה להתמודד מולה בהצלחה,

)תקציבים וכח אדם( וגיבוש מערך לאומי אינטגרטיבי  משאבים וענישה(,

 להתמודדות הולמת וראויה.

ות הליברליזציה והגלובליזציה מגמלו הביטחוניים, הכלכליים, לתנאים החברתיים,

היוו קרקע . הן בישראל היו משמעויות מכריעות בכל הנוגע לצמיחת הפשע המאורגן

פשע המאורגן ניצל את הפערים בחברה לניפוק . ההתעצמותולפורייה לצמיחתו ו

ושימש בעבור רבים כתובת לבעיות  מצרכים ושירותים אסורים ומותרים,

 וככל שהמדינה והחברה הלכ ספק השלטון.פתרונות שאותם היה אמור ללו

 כך גם גדלו הפערים אותם ניצלו ארגוני הפשע. ו,והתפתח

 

בחינת מאפייני פעילות הפשע המאורגן ותחומי הפעילות מצביעים על כך שהוא 

המשמעות . לעשות עסקים, ושבו ניתן פועל בכל מקום שבו קיים ואקום שלטוני

 תו היא פגיעה מהותית בכל תחומי החיים,הנובעת מתחומי עיסוקו ואופן פעילו

באמצעות  השחתת החברה כאשר לכל תחום יש קשר הדוק לביטחון לאומי:

על ידי הלבנת הון  פגיעה בכלכלה ושוד הקופה הציבורית סמים,הימורים וזנות,

על ידי  פגיעה בביטחון ויצירת שווקים שחורים בהיקף של מיליארדי שקלים,

 וחבירה לפעילות משותפת עם ארגוני טרור מצעי לחימה,סחר בא הברחת הגבולות,
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על ידי כך שהוא מפעיל גופים אסורים  ,כולת משילותוביופגיעה בשלטון ו

 .)מהווה אלטרנטיבה לשלטון( המקבילים לגופי המדינה בתחומים רבים

מוסדות השלטון דוגמה קיצונית למה שפשע מאורגן עלול לעשות למדינה, בהשחתת 

ארגוני הפשע הן רוסיה וקולומביה, שבהן  כלכלייםהמוסדות הו אומי,והמקומי והל

 המדינה. נוטלים חלק בניהול

בשנים האחרות יש בישראל לשינוי בדפוס החשיבה והמעשים שעושה השלטון 

. התנאים שבהם ארגוני הפשיעה המאבק אפקטיבי יותר . ניכר, כימשמעות מעשית

 .2113לפני שנת  פועלים קשים היום בהרבה מהתנאים ששררו

 

 עיקרי המסקנות:

 

מצבה הביטחוני של מדינת ישראל הוא עדיין הנושא החשוב והאקוטי ביותר 

יחד עם . כאשר המדינה ניצבת עדיין מול איומים משמעותיים בנסיבות הנוכחיות,

התפתחות הפשע המאורגן בישראל מחייבת התמודדות משמעותית גם עם  ,זאת

 .איומים פנימיים כגון אלה

 

בישראל, תלך ותתרחב התביעה האזרחית  שככל שתגבר רמת הביטחון הקיומי

ת אכיפת החוק וובאיכות מערכאיכות החיים ב ,י באיכות השלטוןטלשיפור דרמ

שלטון היב ומח ,שבו האזרח ואיכות חייו הם המוקד ,בעידן הנוכחיומנגנוניה. 

אלמלא כן ייתפס כמי ש את בטחונו וביטחון רכושו, להציב בראש סדרי העדיפויות

 .רכושולו איכות חייול לדאוג לביטחונו, –שאינו ממלא את ייעודו 

 

חומרתה והסכנות  היקפי התופעה,. פשע המאורגן חייב להיות יעד לאומיהמאבק ב

 ממשלה.ההנובעות ממנה מחייבות ריכוז מאמץ ושילוב כוחות של כלל משרדי 

לא לבדה, משטרת ישראל זוהתה עם הפשע המאורגן ההתמודדות עם אשר כ

 . נרשמה הצלחה יתרה במאבק

יש מקום לבחון דרכי  לנוכח עוצמת הפגיעה והנזקים הנגרמים מתופעה זו,

זאת משום שהגבולות בין . בדומה למאבק בטרור ,נוספיםיצירתיים התמודדות 

. הדמיון בין שתי התופעות על פי פעילות ארגוני טרור לפשע מאורגן מיטשטשים

 מחזקת גם היא מגמה זו.והכאוס  הרשתות, מורכבותהערכות מתורות ה
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 קורותמ

 
כנס איכות השלטון, אש הממשלה אולמרט ב, נאום ר(2111) אולמרט אהוד

 .2225211 -, הורד ב121211, אתר משרד ראש הממשלה, 17/05/2006
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/01/spokemes010

6.htm 
 

 יפן חוויה אחרת,  ,ביפן המודרנית משטרהויאקוזה  ,(2111) אוטמזגין
http://www.explorejapan.net/Yakuza_H.asp 2111325 -, הורד ב. 

 
בתוך: "ועדת  ,הסברים לפשיעה וממד הארגון הפלילי :נספח ד'(, 1978אמיר מנחם )

 ., ירושלים: מדינת ישראלדו"ח הוועדה לבירור הפשיעה בישראלשימרון", 
 

 .191-191, עמ' כרך ד'פלילים, (, פשע מאורגן, 1994אמיר מנחם )
 

 כרך ב'., שערי משפט ,?היש פשע מאורגן בישראל (,2111אמיר מנחם )
 

 ,2123211 -(, הערך: "אברהים פחה", הורד ב2111) ynetאנציקלופדיה 
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-7820-PreYaan,00.html 

 
 רד הביטחון., תל אביב: משמבוא לביטחון לאומי(, 2112אפרתי הרצליה )

 
, מגמות ותהליכים – הפשיעה המאורגנת בישראל ובעולם (,2115אשד גדי )

 .14עמ'  ,ייני משפטנכתב עת לע המשפט,
 

, ראשי ארגוני פשיעה נעצרו בסיכול עסקת סמים(, 2119אשכנזי אבי, נחמני נתיב )
nrg  ,121122119מעריב ,http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/948/395.html ,

 .924211 -הורד ב
 

 (, הרשות להגנת עדים,2111)אתר המשרד לביטחון הפנים 

ov.il/BP/About+MOPS/Witnessprotection/Witnessprohttp://www.mops.g

tectionPro_Background.htm2225211 -, הורד ב 
 

 המאבק בפשיעה המאורגנת ותוצריה, ,433להב  ,(2111) אתר משטרת ישראל
//www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Pages/MaavakBPshiyaHamhttp:

ura.aspx#2 ,2225211 -הורד ב. 
 

אמנת האומות המאוחדות נגד פשע מאורגן חוצה  )2111) אתר משרד המשפטים
 ,גבולות

-B964-47B3-7E72-http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/3829D3BB 

7BAF684C8BCB/7808/palermotranslation.doc ,22122111הורד

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/01/spokemes0106.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/01/spokemes0106.htm
http://www.explorejapan.net/Yakuza_H.asp
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-7820-PreYaan,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/948/395.html
http://www.mops.gov.il/BP/About+MOPS/Witnessprotection/WitnessprotectionPro_Background.htm
http://www.mops.gov.il/BP/About+MOPS/Witnessprotection/WitnessprotectionPro_Background.htm
http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Pages/MaavakBPshiyaHamura.aspx#2
http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Pages/MaavakBPshiyaHamura.aspx#2
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/3829D3BB-7E72-47B3-B964-7BAF684C8BCB/7808/palermotranslation.doc
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/3829D3BB-7E72-47B3-B964-7BAF684C8BCB/7808/palermotranslation.doc


 127 

 ,2225211 -הורד ב גפי הפרדה,א(, 2011) אתר שירות בתי הסוהר
http://www.ips.gov.il/Shabas/PRISON/Unique+Section/%D7%90%D7%

92%D7%A3+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94.htm 
 

, גלילות: תקצירים מחומר הלימוד במב"ל, מחזור ל"ח, (2111בן דור גבריאל )
 המכללה לביטחון לאומי, צה"ל )בכתובים בידי המחבר(.

 
(, פרקליט המדינה משה לדור: "הפשיעה המאורגנת היא סכנה 2111) בסוק מוטי

 .1, ע' 2323211דה מרקר,  אסטרטגית לישראל",
 

 וואלה חדשות, תולדות הסכסוך בקולומביה, – פרופורציות ,(2115) רחביה ברמן

1422215,http://news.walla.co.il/?w=/15/670651 1325211 -, הורד ב. 
 
 .אחריםהיועמ"ש נגד האחים אברג'ל ו, 5318218"ש ב
 

 -, הורד ב7-3עמ'  ,224גיליון מראות המשטרה, (, היד החתומה, 2118בשן ענת )
924211 , 

http://www.police.gov.il/meida_laezrach/pirsomim/KitveiEt/Documents/

Marot%20224.pdf 
 

 מ"י נ' יוסי מוסלי. ,25272 11בש"פ 
 

 כשלון מדינתי והשלכותיו על הסביבה ,(2111אמיר ) קוליק יואל, גוג'נסקי

, תל 2111אוגוסט  ,2גיליון  ,13כרך  ,עדכן אסטרטגי ,האסטרטגית של ישראל
 ,1325211 -, הורד ב INSS המכון למחקרי ביטחון לאומי  אביב:

 http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1283417287.pdf 
 

, ירושלים: שיטות יישום והערכה אסטרטגיות במניעת פשיעה, ,(1992רות ) גבע
 משרד המשטרה.

 
יחו נחשפה הרשת הגדולה בישראל לסחר בנשים; החשד: הבר(, 2119) יובל גורן

 הארץ,  ,נשים והעסיקו אותן בזנות בכפייה

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1069453.html ,924211 -הורד ב. 

 
ם אמצעים חריגי(,2111) שני יובל, קרמניצר מרדכי, לוי ענבר, תובל יוגב, גיל אלעד

ירושלים: , למאבק בטרור: מעצר מנהלי, הריסת בתים, גירוש ותיחום מגורים
 ,מימון טרור: מאפיינים עיקרייםהמרכז הישראלי לדמוקרטיה, פרק ראשון: 

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/PP_79/Chapter_A/publi

cations_catalog_2079_chapterA_a.aspx#top ,2125211 -הורד ב. 
 

, כרך אכיפת החוק בחברה דמוקרטית מערכת הצדק  בפלילים, (,2117גימשי דני )
 א', ראשון לציון: פלס.

 
הוצאת  :, הרצליהכלים לקבלת החלטות לוחמה בטרור,מבוך ל, (2113) בועז גנור

 .מפעלות המרכז הבינתחומי
 

 ,מיליארד דולר בישראל 11וויקיליקס: המאפיה הרוסית הלבינה , (2111) דגוני רן
 ,124211 -, הורד ב2212211גלובס, 

http://news.walla.co.il/?w=/15/670651
http://www.police.gov.il/meida_laezrach/pirsomim/KitveiEt/Documents/Marot%20224.pdf
http://www.police.gov.il/meida_laezrach/pirsomim/KitveiEt/Documents/Marot%20224.pdf
http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1283417287.pdf
http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1283417287.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1069453.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1069453.html
http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/PP_79/Chapter_A/publications_catalog_2079_chapterA_a.aspx#top
http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/PP_79/Chapter_A/publications_catalog_2079_chapterA_a.aspx#top
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http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000605200 
 

 תיאוריות ומציאות, –פשע מאורגן בארץ ובעולם  (,1993) דוידוביץ אברהם
http://134725.livepage.co.il/134725/Products , 1325211הורד ביום. 

 
רמת גן: אוניברסיטת ?, האם קיים פשע מאורגן בישראל (,1995רהם )דוידוביץ אב

 בר אילן. 
 

טיפול לפי חוק מאבק  14.16הנחייה מס'  (,2113) הנחיות פרקליטות המדינה
 .2423211-, הורד ב(1121222113)פורסם  2003בארגוני פשיעה,תשס"ג 

 http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4894B3C9-C5C7-499A-B813-

D7C2DA87A124/0/1416.pdf 
 

 ,524211 -הורד ב, הלבנת הון בארץ ובעולם ,(2117) הרמן ליאור
-AF89-4807-89A1-http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F7948561 

DF2BFDD04434/2106/laundering.pdf 
 

גלובוס אינטרנשיונל השקעות בנין , יפו(-אביב-תל -)מחוזי  18121-19-11 הפב
  .( בע"מ נ' רציו חיפושי נפט בע"מ1996ופיתוח )

, ירושלים: מאורגנת פשיעה עם ומשטרות מדינות התמודדות(, 2115וגשל הדי )
 לשירותי מידע.המשרד לביטחון הפנים, היחידה 

 
 

"יש חיבורים ברורים בין הפשיעה המאורגנת לדור ל"הארץ":  ,(א'2111גידי ) וייץ
 ,112222111 ,לשלטון בישראל"

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1214642.html2125211 -, הורד ב.  
 

 ,המשך –פרקליט המדינה, משה לדור, מסכם לדור ל"הארץ": , (ב'2111גידי ) וייץ
112222111 ,http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1214694.htmlהורד ב ,- 
2125211. 

 
 -, הורד בnews1 ,29211218, בתי בושת ארגוני פשע מנהלים (2118וולף איציק 

924211, 
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-177220-00.html?tag=01-05-37 

 
 ,924211 -הורד ב (, הערך: "אל קאפונה",א'2111) ויקיפדיה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D

7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000605200
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000605200
http://134725.livepage.co.il/134725/Products
http://134725.livepage.co.il/134725/Products
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F7948561-89A1-4807-AF89-DF2BFDD04434/2106/laundering.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F7948561-89A1-4807-AF89-DF2BFDD04434/2106/laundering.pdf
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1214642.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1214642.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1214694.html
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-177220-00.html?tag=01-05-37
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94


 129 

 ,924211 -ב'(, הערך: "המעילה בבנק למסחר",  בורד ב2111) ויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%

D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D

7%97%D7%A8 
 

, 2005מסכם דו"ח (, 2115) רית בנושא סחר בבני אדםאועדת החקירה הפרלמנט
 ,924211 -, הורד בכנסתירושלים: ה

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sachar4.pdf 
 

פרוטוקול דיון בנושא "הפשיעה  (,2111של הכנסת ) ועדת הפנים והגנת הסביבה
 ,124211, הורד ביום כנסתירושלים: ה ,242222111, ברה הערבית בישראל"בח

24.rtf-02-http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2010 
 

, ירושלים: מדינת שיעה בישראלדו"ח הוועדה לבירור הפ(, 1978"ועדת שימרון" )
 ישראל.

 
: עיונים בביטחון לאומיעל הסכנה בשחיתות השלטונית, , (2118יצחק ) זמיר

 .14-7 ', עמ9, גיליון מספר שחיתות שלטונית בישראל
 

המשטרה מפעילה יחידת מסתערבים סודית חדשה בקרב  (,א'2119) תומר זרחין
 ,ץהאר ,13211219 ,אזרחי ישראל

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1120729.html, 524211 -הורד ב. 
 

, הארץ, מיליון שקלים 341נחשפה תעשיית הימורים שגלגלה  ב'(,2119) תומר זרחין
1121122119 ,http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1128504.html  ,הורד ב- 

924211. 
 
 

מבקר המדינה למפכ"ל המשטרה: "אתם עושים דברים  ,(2111) 11חדשות נענע 
 -, הורד ב http://tbk.mako.co.il/article/1054576, 2827211, 10נענע , גדולים

2225211. 
 

מדיניות  תיאוריה, מגמות בקרימינולוגיה: (,2113) מ' , אמירל' , סבהמ' חובב
המכון  המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, ירושלים: ויישום,

 .האונ'  העברית לקרימינולוגיה,הפקולטה למשפטים,
 

 .2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס
 

 .2005-חוק איסור מימון טרור, התשס"ה
 

 .2003-חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג
 

, ירושלים: הכנסת, מרכז הימורים בישראל -הקמת קזינו באילת (, 2118טל אורי )
 ,924211 -, הורד ב142122118, המחקר והמידע

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01954.pdf 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sachar4.pdf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2010-02-24.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2010-02-24.rtf
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1120729.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1120729.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1128504.html
http://tbk.mako.co.il/article/1054576
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01954.pdf
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טוני ספרנו מת,אסולין חוסל,ביפן סגרו חשבון עם הפשע  (,2111) הירוקו טבוצ'י
 ,1325211 -, הורד בTheMarkr ,31211211, המאורגן של היאקוזה

 http://www.themarker.com/wallstreet/1.592613  
 

'אינתיפאדת המתאבדים'  – המאבק בטרור בעידן המידע ,(2117) טבנסקי ליאור
רמת אביב: , בסיוע טכנולוגיות עילית וההתמודדות הישראלית עמה 2005-2000

בית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש , הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
 , הרולד הרטוך

http://spirit.tau.ac.il/government/downloads/LiorTab.pdf2125211 -, הורד ב. 
 

כתב עת  ,נתיב ארגוני הפשע המאורגן כאיום על המדינה הריבונית, ,(2118טובי טל )
 .11 ע' ,21 חברה ותרבות, ,למחשבה מדינית

 
 .11ע'  ,22322111 ,ידיעות אחרונות ,רשימת חיסול, (2111)יוסי  יהושוע

 
משפחות הפשע ועבריינים  :מחדל מחריד של מפעל נשק חשאי ,(2111רמי ) יצהר

כבר הגיעו לארגוני הטרור  כלי נשק מתוחכמים שחלקם 171לפחות  ערבים גנבו
 , 272122111, ''עניין מרכזי'', הפלשתיניים

http://www.news-israel.net/Article.asp?Code=19370 ,421211 -הורד ב. 
 

יבטים על ה(, טרור ופשיעה, אצל: יחזקאלי פנחס )עורך(, א'2114פנחס ) יחזקאלי
 .15-51, עמ' רד הביטחון, תל אביב: משהטרור ומאבק בטרור

 
, תל אביב: יבטים על הטרור ומאבק בטרורהב'(, 2114לי פנחס )עורך( )יחזקא

 .רד הביטחוןמש
 

(, התמודדות משטרת ישראל עם 2111יחזקאלי פנחס, הורוביץ ישעיהו )שייקה( )
והשלכותיה על המשטרה, אצל: גולן חגי, שי שאול  2114-2111מלחמת הטרור 

, תל אביב: תמודדות איתםפצצה מתקתקת, המחבלים המתאבדים והה)עורכים(, 
 מערכות.

 
עיונים בביטחון לאומי: שחיתות , (2118) יחזקאלי פנחס, גובר איל )עורכים(

, גלילות: המרכז למחקר של המכללה לביטחון 9גיליון מס' שלטונית בישראל, 
 לאומי, צה"ל.

 
תל אביב: משרד שחיתות שלטונית וביטחון לאומי, (, 2111יחזקאלי פנחס )

 הביטחון.
 

האם  -."קפיצת מדרגה" טכנולוגית ושינוי ארגוני (, 2111יחזקאלי פנחס, רזי עפרון )
דה ח הארוך? משטרת ישראל כמקרה בוחן, הם מעודדים שינויים נוספים בטוו

 , 1125211, מרקר קפה
http://cafe.themarker.com/post/1585681/2225211 -, הורד ב. 

 
, גלילות: המכללה לביטחון ראיון לצורך הכנת העבודה(, א'2111יחזקאלי פנחס )

 לאומי, צה"ל )בכתובים בידי המחבר(.
 

אתר עולם הידע של מב"ל, ב'(, הערך: 'ביטחון לאומי', 2111יחזקאלי פנחס )עורך( )
 ,1325211 -המכללה לביטחון לאומי, צה"ל, הורד ב

http://www.themarker.com/wallstreet/1.592613
http://spirit.tau.ac.il/government/downloads/LiorTab.pdf
http://spirit.tau.ac.il/government/downloads/LiorTab.pdf
http://www.news-israel.net/Article.asp?Code=19370
http://www.news-israel.net/Article.asp?Code=19370
http://cafe.themarker.com/post/1585681/
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http://www.indc.org.il/DocLib2(%212ביטחון%21לאומיNational%20Securi

ty).aspx 
 

 מתוך, 2111בינואר  27רביעי,  ''עניין מרכזי'' ,2111יצהר,

http://www.news-israel.net/Article.asp?Code=19370 

 
 בינואר,  25 ,הנאום המלא של המפכ"ל מכנס הפשיעה הארצי (,א'2111כהן דודי )

http://www.facebook.com/note.php?note_id=189524604398518הורד ב ,- 
924211. 

 
ירושלים: משטרת ישראל,  ,מפכ"ל בפני חניכי מב"ל סקירת'(, ב2111כהן דודי )

 ,החומר בידי המחבר.112322111 המטה הארצי,
 

 ,מרכז אדווה, אשה עוברת לסוחר (,2113לבנקרון נעמי, דהן יוסי )
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Women_as_Commodities_Traffick

ing_in_women_in_Israel_2003_Heb.pdf924211 -, הורד ב. 
 

 ,news1, ביהמ"ש ביטל את הבוררות בין רציו לשלומי שוקרון(, 2111) לוין איתמר
00.html-261011-D-http://www.news1.co.il/Archive/001124211 -, הורד ב. 

 
 ,הארץ, משטרת ישראל מציגה: משפחות הפשע החזקות בארץ ,(2119ליס יונתן )

 .524211 -, הורד ב1523219
 ww.haaretz.co.il/hasite/spages/1071144.htmlhttp://w  

 
 .43-3(2)59 ,המאבק בארגוני הפשיעה דו"ח שנתי, ,(2118) מבקר המדינה

 
 מאבק המשטרה בשחיתות,, (2118משה ) מזרחי
,המרכז למחקר של המכללה 71, עמ' 9",גיליון מספר "עיונים בביטחון לאומי מתוך:

 לי וגובר.לביטחון לאומי ,צה"ל  בעריכת יחזקא
 

  , 282122111, מעריבnrg(, פרוטקשן  בנגב, 2111מורים יורם )
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/046/257.html 524211 -, הורד ב. 

 
 

 ,17211218, דה מרקר קפה(, פושעים כגיבורי תרבות, 2118)מלמן יוסי 
http://cafe.themarker.com/post/732766/ ,2125211 -הורד ב. 

 

http://www.indc.org.il/DocLib2/ביטחון%20לאומי%20(National%20Security).aspx
http://www.indc.org.il/DocLib2/ביטחון%20לאומי%20(National%20Security).aspx
http://www.facebook.com/note.php?note_id=189524604398518
http://www.facebook.com/note.php?note_id=189524604398518
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Women_as_Commodities_Trafficking_in_women_in_Israel_2003_Heb.pdf
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Women_as_Commodities_Trafficking_in_women_in_Israel_2003_Heb.pdf
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-261011-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-261011-00.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1071144.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/046/257.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/046/257.html
http://cafe.themarker.com/post/732766/
http://cafe.themarker.com/post/732766/
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המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת  ,א'(2111) מזכירות הממשלה
 31 -הממשלה ה , 11.11.2111 של הממשלה מיום 4118 'החלטה מס ,ובתוצריהן

 ,שרון אריאל
http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Documents/mavak_bapshia

_ahmura.pdf2125211 -, הורד ב. 
 

 4119 'החלטה מס ,תוכנית להגנה על עדים בישראל ,ב'(2111מזכירות הממשלה )
 .2125211 -הורד ב, אריאל שרון 31 -הממשלה ה , 11.11.2111 של הממשלה מיום

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/01/des4619.htm 
 
 

, קהימסתננים מאפר-מתיקי הזרים מחצית המפכ"ל:(, 2111) מערכת וואלה
2821222111 ,http://news.walla.co.il/?w=/1/1773228 ,2125211 -הורד ב. 

 
 ,בפני מב"ל של תמיר ידעי, מפקד האוגדה, סקירה ,(2111)מפקד אוגדת אדום 

 .()בכתובים בידי המחבר 112322111
 

 .724211 -, הורד ב ,1/1/2006מ,הודעה לעיתונות רד ראש הממשלה,מש
-9335-4E8B-0477-http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5

E454754F4EAF/0/7013040061.doc 
 

 .724211 -, הורד ב1121222113, הודעה לעיתונות 2113,רד ראש הממשלהמש

-9335-4E8B-0477-http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5

E454754F4EAF/0/7013040061.doc 
 

 .724211 -, הורד ב1421222113, הודעה לעיתונות, 2113משרד ראש הממשלה,

-9335-4E8B-0477-http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5

.docE454754F4EAF/0/7013040061 
 

 ראיון עם נצ"מ גיא ניר, ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים(, 2111ניר גיא )
)בכתובים  112322111,ירושלים: משטרת ישראל, המטה הארצי, במשטרת ישראל

 בידי המחבר(.
 

 , אתר משרד המשפטים פשע מאורגן,(, 2113) משרד המשפטים
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Subjects/SubjectsAlpaimVesalos/Pes

ha.htm1325211 -, הורד ב. 
 

 .229גיליון  ,מראות המשטרה(, הכל נשאר במשפחה, 2119סוהר אביעד )
 

   , 31211219, מעריבnrg, פלג על מים סוערים ,(2119) ערן סוויסה

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/972/973.html ,2125211 -הורד ב. 
 

מבוא אצל: אפרתי הרצליה )עורכת(,  ,מהו ביטחון לאומי (,2112עמידרור יעקב )
 .13 תל אביב: משרד הביטחון, ע' לביטחון לאומי,

 
 , זאב רוזנשטיין נ' מ"י.4596/05ע"פ 

 

http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Documents/mavak_bapshia_ahmura.pdf
http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Documents/mavak_bapshia_ahmura.pdf
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/01/des4619.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/01/des4619.htm
http://news.walla.co.il/?w=/1/1773228
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5-0477-4E8B-9335-E454754F4EAF/0/7013040061.doc
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5-0477-4E8B-9335-E454754F4EAF/0/7013040061.doc
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5-0477-4E8B-9335-E454754F4EAF/0/7013040061.doc
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5-0477-4E8B-9335-E454754F4EAF/0/7013040061.doc
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5-0477-4E8B-9335-E454754F4EAF/0/7013040061.doc
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/1B584EF5-0477-4E8B-9335-E454754F4EAF/0/7013040061.doc
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Subjects/SubjectsAlpaimVesalos/Pesha.htm
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Subjects/SubjectsAlpaimVesalos/Pesha.htm
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/972/973.html
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איזון בפעילות המשטרה: טרור וסדר  רב שיח: ,(2114)עורך( ) גדעון פישמן
פורום חברה  ירושלים: ,סיכום תקופה ואתגרים לשנים הקרובות,ציבורי

 .1221722114 ,משטרה,המכון הישראלי לדמוקרטיה ומשטרת ישראל
 

 ,924211 -, הורד ב112922119, גלובסחוששים מתקדים אטיאס,  ,(2119) פרץ גד

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000510288 
 

יהלום למאבק כלכלי את יחידת  :רשות המסים חושפת ,(2111) פרנט צמרת
 ,19212211, גלובס ,במשפחות הפשע

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000609125הורד ב ,- 
2225211. 

 
, הארץ, "ארגוני הפשע חודרים לרשויות המקומיות" המפכ"ל: ,(2118אורה ) קורן

324218 ,http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/971404.htmlהורד ב ,- 
2125211. 

 
 

 , 1325211 -, הורד ב1325211, הארץ, קשןארץ הפרוט ,(2111) קים חנה
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=360589&c

ontrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0 
 

, 12822111, הסנדק הגלילי, הבלוג של אורי קציר(, 2111אורי ) קציר
http://www.aplaton.co.il/story_61742222111 -, הורד ב, 

 
העולם איננו ליניארי, תורת המערכות (, א'2117רזי עפרון, יחזקאלי פנחס )

 תל אביב: משרד הביטחון. ,גורם חדש בניהול -המורכבות 
 

וכיות מאנ –מינהל ציבורי על פרשת דרכים  ,(ב'2117)רזי עפרון, יחזקאלי פנחס 
, גלילות: המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות, המכללה לביטחון לשיתוף פעולה

 לאומי, צה"ל.
 

סיקור ממוקד, , מלחמות אזרחים בקולומביה – FARC -ה ,(2117יוחנן ) שבח
2321217 ,mukad.com/sikurim/terrorgroups/farc.htmlhttp://www.sikurme  ,
 .1325211 -הורד ב

 
  ,25219218, הארץ", המרסק של משפחת אברג'יל"דודי כהן: (, 2118) ארי שביט

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1024420.html ,1325211 -ד בהור. 
 

תיאוריות, מחקר קרימינולוגיה, (, 1987שוהם גיורא ש', רהב גיורא, אדד משה )
 תל אביב: שוקן., ויישום

 
, נייר עמדה ,על הביטחון הלאומי והשלכותיה ה'משילות' ,(2117ליאור ) שוחט

חון טהמכללה לבי גלילות: ,ולמדיניות יקר אסטרטגחהמרכז למ, 2גיליון מס' 
 ."להצ, לאומי

 
 ביטאון משטרת ישראל, – מראות המשטרה, השילוב המושלם(, 2111) איציק שופן

 .(1, ע' 233גיליון 
 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000510288
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000609125
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000609125
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/971404.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=360589&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=360589&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0
http://www.aplaton.co.il/story_617
http://www.aplaton.co.il/story_617
http://www.sikurmemukad.com/sikurim/terrorgroups/farc.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1024420.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1024420.html


 134 

זמורה  אור יהודה: ,שפת השחיתות ותרבות המוסר הישראלית ,(2111יוסי ) שיין
  .ביתן

 
 :ירושלים ,דו"ח הועדה לבירור נושא הפשיעה בישראל ,(1978) שימרון ארווין

 .משרד המשפטים
 

דו"ח היועץ המשפטי לממשלה בקשר לכתבות על הפשע (, 1971שמגר מאיר )
 , ירושלים: מדינת ישראל, משרד המשפטים, ספטמבר.המאורגן

 
עם עובד,  :אביב-תליסודות הסוציולוגיה,  (,1981בן אליעזר אורי ) ,שפירא יונתן

 .25-7 עמ' ,פרק ראשון: הסוציולוגיה מהי?
 

אתר משרד , אש הממשלה שרון בפתח ישיבת הממשלהדברי ר(, 2113) שרון אריאל
 ,1325211 -, הורד ב14212213, ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/BFE4E777-FAA6-412D-B21D-

BF49C4962FA1/0/7013034648.doc 
 

אתר משרד , דברי ראש הממשלה שרון בפתח ישיבת הממשלה(, 2111) שרון אריאל
 ,1325211 -, הורד ב121211, ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/01/spokemes010

6.htm 
 

 .בצלאל מזרחי נגד אבי ולנטין ועיתון הארץ ,1811277ת"א 
 

 .מדינת ישראל נ' גריגורי לרנר ,1419297ת"פ 
 

 ,1429218, מדינת ישראל נגד מוחמד שורפי ואח' )תל אביב(, 1221214תפ"ח 
http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/plili/private/ver_glnm.

htm, 2323211 -הורד ב. 
 

 .מדינת ישראל נגד מרואן נאצר ואח' ,1118215"ח תפ
 

 .מדינת ישראל נ' אסי אבוטבול ,1149217תפ"ח 
 

Abadinski H. (1990), Organized Crime, Chicago: 3rd ed, Nelson- 

Hall Publishers. 

 

Cressey D.(1969), Theft a Nation, New York: Harper & Row. 

 

Lyman M.D., Poter G.W. (2004), Organized Crime, New Jersey: Upper 

Saddle River 07458, (Third Edition). 

       

R. I.C.O (2009), The Racketeer Influenced and Corrupt 

Organizations Act 18 U.S.C §  1961-1968 pag., Fifth Revised Edition, 

October, Prepared by the Staff of the Organized Crime and Racketeering 

Section, U.S. Department of Justice, Washington, D.C. 20005 (202) 514-

1214. 

http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/BFE4E777-FAA6-412D-B21D-BF49C4962FA1/0/7013034648.doc
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/BFE4E777-FAA6-412D-B21D-BF49C4962FA1/0/7013034648.doc
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/01/spokemes0106.htm
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2006/01/spokemes0106.htm


 135 

 

Ronfeldt David, Arquilla John (2001) Networks, Netwars, and the Fight 

for the Future, First Monday, vol. 6, no. 10, Downloaded 9/4/11. 

http://www.firstmonday.org/ISSUES/issue6_10/ronfeldt/#r1  

 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(2000). 


