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בחוק מאבק " ארגו פשיעה"על היקפו של המונח 

  2003–ג"התשס, בארגוני פשיעה

  מאת

  *שחר אלדר

 במסגרת החוק 2003נטבע בספר החוקי� בשנת " ארגו� פשיעה"המונח המשפטי 

מנעד הפרשנות . ובתי המשפט החלו בתהלי� עיצובו הפרשני, למאבק בארגוני פשיעה

פרות האקדמית בנושא עד כה היא כי לשו� הדעה שנשמעה בס. הפוטנציאלית הוא רחב

ההגדרה שבחוק רחבה מאוד ביחס לשאיפות הצרות שליוו את חקיקתו ולמטרה הצרה 

באופ� המסכ� את ההרמוניה ע� דיני השותפות לדבר עבירה ומאיי� לבלוע , שבבסיסו

חלקי� נרחבי� מהמשפט הפלילי לקרבו של חוק הכולל אמצעי אכיפה קיצוניי� 

האזנות סתר , סמכויות מוגברות לביצוע מעצרי�, סטטוס�מבוססתכאחריות , בחומרת�

רקע הכתיבה  על, קריאת עומק של לשו� החוק, בניגוד לכ�. וחילוט רכוש

ארגו� " המונח סביבהקרימינולוגית שהתפתחה בעול� בארבעת העשורי� האחרוני� 

 הגבלת תחולתו מובילה ברשימה זו למסקנה שלשו� החוק דווקא מאפשרת את, "פשיעה

ארגוני� בעלי קיו� עצמאי : במובנ� המקובל בעול�, לארגוני פשיעה משמעותיי� בלבד

יררכי ע� התמקצעות יהבנויי� באופ� ה, מהעברייני� המאיישי� אות� בכל זמ� נתו�

פועלי� , מקיימי� אמצעי מידור בי� ההנהגה לדרג הזוטר, פנימית וחלוקה לתפקידי�

 הפעילות שלה� וכ� מקיימי� על פי רוב קשרי� מושחתי� ע� לרכישת מונופול בענפי

של� הגדול מס� "מאפייני� ארגוניי� אלה מסמני� נכו� את ארגו� הפשיעה כ. השלטו�

ובכ� מייחדי� את תופעת ארגוני , כלומר מס� העבירות המתבצעות במסגרתו, "חלקיו

ארגו� "ונח במוב� זה לשו� ההגדרה של המ. הפשיעה מהפשיעה השיתופית בכלל

בחוק מאבק בארגוני פשיעה אינה חותרת תחת הרקע לחקיקה של חוק זה " פשיעה

תכליתו ולשונו , הרקע לחקיקת החוק. כפי שהיה מקובל לחשוב עד כה, ומטרתו

מאוחדי� כול� לסימו� מיקומו הנכו� של חוק מאבק בארגוני פשיעה בדוקטרינה 

ייה המסתמנת בקרב רשויות האכיפה ה� מבססי� בחינה ביקורתית של הנט. הפלילית

שבספר החוקי� " ארגו� פשיעה"והרשות השופטת בישראל להגמיש את ההגדרה של 

  ."נוסח ישראל"כדי להחילה על ארגוני פשיעה 

  

 
 כחוקר אורח י בעת שהייתעשיתינת רשימה זו חלקי� מהמחקר שעליו נשע. הקריה האקדמית אונו  *

לדנית סוא� ולמערכת , ניב רו� אל מודה ליאני. שבשוויי�, במכו� השווייצרי למשפט משווה בלוז�

ÌÈËÙ˘Óעל הסיוע בכתיבת המאמר .  
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ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ :‡ .¯·„ Á˙Ù .· .‰ÚÈ˘Ù È�Â‚¯‡· ˜·‡Ó ˜ÂÁ .‚ .˙ÚˆÂÓ ˙Â�˘¯Ù .1 . הרקע

ÌÂÎÈÒ  .„; לשו� החוק. 3; ני הפשיעהתופעת ארגו: תכלית החוק. 2; ההיסטורי לחוק

‰¯„‚‰‰ È·ÈÎ¯Ó .È�˘ ˜ÏÁ :‰ .˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ :‰ÏÂÚÙ· ËÙ˘Ó , ÌÂ˘ÈÈÂ ‰·ÈÁ¯Ó ÔÂ˘Ï

¯ˆ .Â.  ‰ÚÈ˘Ù È�Â‚¯‡ Â‡ Ï‡¯˘È· ‰ÚÈ˘Ù È�Â‚¯‡"Ï‡¯˘È ÁÒÂ�"? 1 .אכיפה ;

  .·Ê .ÌÂÎÈÒ ÌÂ˜Ó; ארגוני פשיעה ושותפויות פשע. 3; פסיקה .2

  חלק ראשו

  דבר פתח. א

 במסגרת החוק למאבק 2003טבע בספר החוקי� בשנת נ" ארגו� פשיעה" המשפטי המונח
מנעד הפרשנות .  ולאחרונה החל השלב הפורמטיבי של עיצובו הפרשני1בארגוני פשיעה
ביקורת על התמקדה הכתיבה האקדמית המעטה בנושא בעד כה .  רחבהואהפוטנציאלית 
 מהגדרה זו נעדרו, נת המבקרי�לטע. שנתפסה כרחבה וכוללנית מדי ,לשו� ההגדרה

 מתופעתגוני הפשיעה המודל של אר� תתהעוגני� הנורמטיביי� הנחוצי� לבידול 
 עשויה לתפוס כל התארגנות זהירו כי ההגדרה שבחוק הה�. הפשיעה הקולקטיבית בכלל

לשו� , זוביקורת לפי .  שני אנשי� או יותר שמתכנני� לעבור יותר מעבירה אחתבת
 דברה ומשמעות, לתוכה את דיני השותפות לדבר עבירה כמעט במלוא�ההגדרה בולעת 

של  פרי יצירה של מחקר אקדמי רב שני� ו–אבד� פוטנציאלי של המבנה המורכב 
יתר � על ההגנות הדקות מפני הפללת,  של דיני השותפות–פרשנות שיפוטית מתפתחת 

עבירה שותפי� כל מעשה בשכמעט את העובדה  א� מביאי� בחשבו� 2.המובנות בה�

 
  .) או החוק בארגוני פשיעהחוק המאבק: להל� (1894ח "ס, 2003–ג"התשס  1

 חוק מאבק – לחוק העונשי� במבח� סבלנות� של רשויות האכיפה 39תיקו� "רו 'בועז סנג: ראו בעיקר  2

קר� , אלי לדרמ�( ÌÈÏÈÏÙ· ˙ÂÓ‚Ó–  ÔÂ˜È˙Ï ¯Â˘Ú ¯Á‡Ï39ÔÈ˘�ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ  91 " בארגוני פשיעה

 Boaz Sangero, Are All Forms:ג� בגרסה אנגליתפורס� ) (2010,  עורכי�אטינגר ושי לביא� שפירא

of Joint Crime Really ‘Organized Crime’? On the New Israeli Combating Criminal 

Organizations Law and Parallel Legislation in the U.S. and Other Countries, 29 LOY. L.A. 

INT’L & COMP. L. REV. 61 (2007).( ארגו� 'המשמעות הרחבה שניתנה למושג " גדי אשד כתב כי

 כתבי אישו� ג� נגד עברייני� זוטרי� שיפעלו בתבנית בו יוגשושעלולה להוביל למצב ' פשיעה

הפשיעה המאורגנת " גדי אשד ראו. "ספק א� לכ� התכוו� המחוקק. שיטתית וממושכת, מאורגנת

ביקורת ברוח זו הופיעה ג� ). 2007 (514, 499  יא‰ËÙ˘Ó" ותהליכי� מגמות –בישראל ובעול� 

 Shachar Eldar, Fight Against Organized Crime, in ISRAELI REPORTS TO THE XVII: במאמרי

INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW 231, 240–241 (2009).  
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 4,)עבריינות חוזרת (ה לרצידיביז�יי וכ� את השיעור הגבוה של הנט3עברייני� אחדי�
עשויה לבלוע לתוכה לא רק את דיני השותפות " ארגו� פשיעה"הרי שהגדרה רחבה של 

חוק מאבק בהיות הסכנה נעוצה . אלא ג� חלקי� נרחבי� של המשפט הפלילי בכללותו
 סטייה ממשית הסוטי� , קיצוניי� בחומרת�� משפטיי�כליבארגוני פשיעה כולל 
 הגלומה בעבירת , בראש ובראשונה הסטייה מעקרו� המעשה–מיסודות דיני העונשי� 

 הגבלה חמורה את זכויותיו  מגבילי�הכלי� אל. "העומד בראש ארגו� פשיעה"הסטטוס 
  למדינהה� בעצ� הסטייה האמורה וה� בסמכויות שמקנה החוק, החוקתיות של הפרט

  . לבצע האזנות סתר ולערו� חיפושי� ללא צו בית משפט, לחלט רכוש
, בחוק" ארגו� פשיעה"ברשימה זו אבקש להציע קריאה אחרת של הגדרת המונח 

 דוחקת אות� אל שולי ואיננההדרה בכפיפה אחת ע� דיני השותפות לדבר עבירה 
ק על עיצוב� הנכו� של אסכי� ע� מבקרי ההגדרה בטענת� כי היא זירה למאב. המשפט

 – חוק מאבק בארגוני פשיעה –מאבק שהחל ע� הופעתו של פיל , פני המשפט הפלילי
 לא אסכי� עמ� על מיקומה של חזית .בחנות החרסינה של תורת האחריות הפלילית

 עשויה להוביל למסקנה שבחוק הישראליא� כי קריאה תמה של לשו� ההגדרה . המאבק
על הכתיבה עיו� חוזר בלשו� ההגדרה המושתת , ודכי היק� פריסתה רחב מא

ארגו� " המונח סביבהקרימינולוגית שהתפתחה בעול� בארבעת העשורי� האחרוני� 
 תחולתו לארגוני פשיעה  דווקא מאפשרת את הגבלתמלמד שלשו� החוק, "פשיעה

    5.במובנ� הצר, משמעותיי� בלבד
אלה בדבר פרשנותו הנכונה החלק הראשו� של הרשימה מוקדש לפיתוח� של תמות 

לאחר פירוט קצר על החוק . בחוק מאבק בארגוני פשיעה" ארגו� פשיעה"של המונח 
הרקע  :)פרק ג (יפורטו שלושת הנדבכי� המשמשי� בסיס לפרשנותו) פרק ב(ותוכנו 

 ,על סמ� השילוב בי� שלושת אלו, בשלב הבא. תכלית החוק וניתוח לשונו, ההיסטורי

 
ואת שאר העברייני� החולי� , הפועלי� מתו� כפייה, א� להוציא את העברייני� הבלתי שפויי�"  3

ענייננו לא חשוב מספר ל. הרי כמעט בכל מעשה של עבריינות שותפי� עברייני� אחדי�[...] בנפש� 

הריהו פועל בקבוצה , תרבות העבריינית�ג� א� העבריי� אינו חבר מלא בתת. העברייני� בקבוצה

דמותו של העבריי� בעיני עצמו וערכיו תלויי� במידה רבה בהזדהותו ע� . פחות או יותר, מגובשת

,  שלמה גיורא שה�ראו, "חבריו העברייני� ובאימוצו את מערכת הנורמות שלה� והשקפת עולמ�

המתייחס ,  לעניי� זה ראו ג� את דברי ויליא� וילסו�).È‚ÂÏÂ�ÈÓÈ¯˜ 528) 2004‰משה ארד וגיורא רהב 

 largely a co-operative enterprise, whether taking the form of“: כאלמודרנית האל הפשיעה 

small partnerships or gangs, or substantial criminal organizations” . ראוWilliam Wilson, A 

Rational Scheme of Liability for Participating in Crime, 1 CRIM. L. REV. 3, 5 (2008).  

  ).Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘60, 495) 2009 ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   4

 שיקולי� לפיהטקסט אינו מכוו� להבדל שבי� פרשנות החוק לנוכח לשונו לבי� פרשנות החוק   5

הכוונה היא לרמות שונות של . כגו� תכליתו של החוק ומטרת המחוקק בחקיקתו, חיצוניי� ללשו�

לי� יבדומה להבדל שבי� פירוש לשו� החוק בהסתמ� על ההגדרה המילונית של המ, פרשנות לשונית

  . לי� אלהיהמרכיבות אותה לבי� פירוש המסתמ� על הער� האנציקלופדי של מ
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סיכו�  (היקפו הראוי של חוק מאבק בארגוני פשיעה מבחינה מבניתתזה בדבר תפותח 
 המיועד נפתח בבחינה של החוק החלק השני של הרשימה). תמציתי שלה יופיע בפרק ד

נראה שא� ; ) בפרק ה– law in action (בפעולהוני פשיעה בארצות הברית למאבק בארג
היישו� , )כבישראל(רחבה  לפרשנות ,בקריאה תמה,  בלשו� שניתנתשחוק זה מתאפיי�

 תובנה זו והמסקנות העולות מ� הדיו� בחלק . בידי רשויות האכיפה הוא צר ודווקנישלו
הראשו� של הרשימה בדבר היק� פרשנותו הראויה של חוק מאבק בארגוני פשיעה 
יובילו יחדיו לבחינה ביקורתית של הנטייה המסתמנת בקרב רשויות האכיפה ובתי 

 להחילה שבספר החוקי� כדי" ארגו� פשיעה"מיש את ההגדרה של להגהמשפט בישראל 
את הרשימה חות� פרק קצר בדבר הפעלתו ). פרק ו" (נוסח ישראל"על ארגוני פשיעה 

נחוצות לי� יכמה מיוקדשו   כאמור א� תחילה.הנכונה של חוק מאבק בארגוני פשיעה
   .להצגת ההוראות המרכזיות בחוק הישראלי למאבק בארגוני פשיעה

  חוק מאבק בארגוני פשיעה. ב

תה אמביוולנטיות רבה באשר לשאלת קיומ� של ארגוני פשיעה יבישראל תמיד הי
 דוחות של שתי ועדות חקירה משנות השבעי� של המאה י�דגיממכפי ש, מקומיי�
 לבחו� את שאלת קיומ� של ארגוני כדי 1971שהוקמה בשנת , ועדת שמגר. העשרי�

למיטב הידיעות שבידינו אי� עתה בישראל ארגו� פשע " קבעה כי, פשיעה בישראל
בי� ( כדי לבחו� 1977שהוקמה בשנת ,  ועדת שימרו�6".וגמת המאפיה או הסינדיקטכד

מצאה שבתחומי פשיעה שוני� פועלי� ארגוני פשיעה בעלי סממני� , שאלה דומה) היתר
מעת פנימית והשחתה מערכת מש, ריחוק בי� מנהיגי� לזוטרי�, היררכיימובהקי� כגו� הי

   7.של פקידי ממשל בדרגות שונות
חלה עלייה מתמדת בסיקור , ועדת שימרו�פרסו� דוח שנת , 1978בשני� שלאחר 

אמונה החלה לרווח שנות האלפיי� ב א� רק 8,התקשורתי של מעשי פשיעה מאורגנת
 בד בבד התפתחות ציבורית זו התרחשה. ציבורית רחבה בקיומה של התופעה בישראל

 חתמה מדינת ישראל על אמנת 2000בשנת : כמה התפתחויות משפטיות בתחו�ע� 
 פורסמה הצעת 2002ובשנת , לאומית� �� בנושא המלחמה בפשיעה המאורגנת הבי"האו

  . 2003שנת בהחוק נכנס לתוק� ביוני ; חוק מאבק בארגוני פשיעה

 
 Ô‚¯Â‡Ó‰ Ú˘Ù‰ ÏÚ ˙Â·˙ÎÏ ¯˘˜· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ 7שפטי� משרד המ  6

)1971.(  

  ). ועדת שימרו�: להל�) (Â„" ‰„ÚÂÂ‰ Á)1978הוועדה לבירור נושא הפשיעה בישראל   7

 Menachem Amir, Organized Crime in Israel, in ORGANIZED CRIME: UNCERTAINTIES:ראו  8

AND DILEMMAS 231, 239–245 (S. Einstein & M. Amir eds., 1999).  
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לכל ) עברייניתפעילות החומרת התלוי ב( שנות מאסר 20או  10 של החוק קובע עונש
   –אד� 

או העושה אחד מאלה באופ� שיש בו כדי , העומד בראש ארגו� פשיעה
   :]... [לקד� את פעילותו הפלילית של ארגו� פשיעה

והכל , מכוו� פעילות בארגו� פשיעה או מפקח עליה, מארג�, מנהל) 1(
  ; במישרי� או בעקיפי�

יעה או מקבל מימו� מממ� במישרי� או בעקיפי� פעילות של ארגו� פש) 2(
   9.או מחליט בעני� חלוקת כספי� בארגו� פשיעה, לצור� הפעלת הארגו�

הנות� שירות ייעו� לארגו� פשיעה במטרה לקד� את פעילותו "לאד�  נקבעעונש דומה 
למעט ראש ( אחריות� הפלילית של חברי הארגו� 10."הפלילית של ארגו� הפשיעה

מותנית ה� בתפקיד� המסוי� בארגו� ) זה בלבד על סטטוס מושתתתשאחריותו , הארגו�
וה� בדרישה שפעילות� בארגו� תיעשה , כמכווני� או כמפקחי�, כמארגני�, כמנהלי�

אחריות של , ואול�. באופ� שיש בו כדי לקד� את הפעילות העבריינית שהארגו� מבצע
ביצוע  בבהשתתפות פעילהבעלי תפקידי� בארגו� פשיעה לפי חוק המאבק אינה מותנית 

  .בה� הארגו� מעורבשהעבירות 
 שבחוק המאבק ה� הכפלת העונש המרבי של כל עבירה נוספותהוראות עונשיות 

 המשתמש עובד הציבור" והטלת עשר שנות מאסר על 11המתבצעת במסגרת ארגו� פשיעה
 הפלילית של ארגו� פעילותולרעה במעמדו או בסמכויותיו באופ� שיש בו כדי לקד� את 

ההחמרה העונשית משרתת מטרות נוספות מעבר להגברת ההרתעה או  12."פשיעה
, היא מסמיכה את המשטרה לבצע האזנות סתר וחיפושי� ללא צו בית משפט: הגמול

 הרשעה לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה מקנה 13.האסורי� בעבירות שבצד� עונש נמו�
  14.לבית המשפט ג� סמכויות חילוט נרחבות ביחס לרכושו של הנאש�

 
  .לחוק מאבק בארגוני פשיעה) א(2 'ס  9

  ).ב(2 'ס, ש�  10

העובר עבירה במסגרת פעילות של ארגו� " לחוק מאבק בארגוני פשיעה קובע כי 3  סעי�,ליתר דיוק  11

 כפל –דינו , למעט עבירה לפי חוק זה או עבירה שהעונש הקבוע לה הוא מאסר עול� חובה, פשיעה

  ". א� לא יותר ממאסר עשרי� וחמש שני�, העונש הקבוע לעבירה

 .4 'ס, ש�  12
הסמכות לחפש ללא ; 938ח "ס, 1979–ט"תשלה, הסמכות לבצע האזנות סתר על פי חוק האזנת סתר  13

; 12ח "נ, 1969–ט"תשכה, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש( לפקודת סדר הדי� הפלילי 25 עי� סצו לפי

 –סמכויות אכיפה ( לחוק סדר הדי� הפלילי 4 ' סוש פנימי בגופו של חשוד לפיהסמכות לבצע חיפ

 סמכויות אלה מותנות לעתי� בחומרת .1573ח "ס, 1996–ו"התשנ, )חיפוש בגו� ונטילת אמצעי זיהוי

ההחמרה העונשית ג� מטילה על הציבור חובה . העונש הקבוע בצד העבירה שבגינה ה� נדרשות
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אי� ספק שחוק מאבק בארגוני פשיעה כולל שורה של כלי אכיפה קיצוניי� 
,  לחוק1 סעי�מוגדר ב" ארגו� פשיעה"המונח ? כלפי איזו תופעה ה� מכווני�. בחומרת�

 :לאמור

שיטתית , שפועל בתבנית מאורגנת, מואגד או בלתי מואגד, חבר בני אד�
 פשע או עבירות ומתמשכת לעבירת עבירות שלפי דיני ישראל ה� מסוג

למעט עבירות מסוג פשע המנויות בתוספת , המנויות בתוספת הראשונה
   –לעני� זה אי� נפקא מינה ; השניה

  ; א� חברי הארגו� יודעי� את זהות החברי� האחרי� א� לאו) 1(

  ; א� הרכב חברי הארגו� קבוע או משתנה) 2(

 בישראל או א� העבירות כאמור ברישה נעברות או מיועדות להיעבר) 3(
ובלבד שה� מהוות עבירות ה� לפי דיני ישראל וה� לפי , מחו� לישראל

או שלפי הדי� הישראלי חלי� עליה� דיני , דיני המקו� שבו נעברו
  ; העונשי� של ישראל א� א� אינ� עבירות לפי דיני אותו מקו�

א� הארגו� מבצע ג� פעילות חוקית וא� הוא פועל ג� למטרות ) 4(
  . חוקיות

שכ� היא אינה ,  הגדרה זו עשויה להיות נתונה לפירוש רחב ביותר15,פי שנטע� בעברכ
אינה דורשת במפורש שעיקר פעילותו ; מגבילה את מטרות הארגו� להשגת רווח כלכלי

יררכי או יאינה כוללת דרישה מפורשת למבנה ה; של הארגו� תהיה ביצוע עבירות
השחתה של מעת קפדניי� או הסדרי משבמפורש אינה מצריכה ; ארגוני�למידור פני�

 מההגדרות  כל זאת בניגוד לחלק– 16פקידי ממשל ואינה מוגבלת לביצוע עבירות חמורות
  . המקובלות בחוקי העול�

 
 עי�ס(עבירות שאלמלא הנסיבה של ביצוע� המאורג� לא היו מטילות חובה כזו למנוע את ביצוע� של 

 ,מנגד).  מחייב למנוע עבירות מסוג פשע בלבד864ח "ס, 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�262

ההחמרה בענישה עשויה להקנות לנאש� זכויות כגו� זכות טיעו� בפני רשויות התביעה טר� הגשת 

, ]נוסח משולב[א לחוק סדר הדי� הפלילי 60 ' ס–ת מסוג פשע הניתנת בעבירו(כתב אישו� 

המותנה לעתי� בחומרת העונש שבצד העבירה (וזכות לייצוג ציבורי ) 1043ח "ס, 1982–ב"התשמ

  ).1551ח "ס, 1995–ו"התשנ,  לחוק הסניגוריה הציבורית18 ' ס–המיוחסת לחשוד או לנאש� 

 .לחוק מאבק בארגוני פשיעה 30–5 'ס  14
  .114–104 'בעמ, 2ש " הלעיל, רו'ו ביקורתו המקיפה של סנגרא  15

הוראותיו חלות על ארגו� שמבצע עבירות מסוג פשע ,  לחוק מאבק בארגוני פשיעה1 עי�לפי ס  16

או )  לחוק העונשי�155  סעי�לפי, למעט העבירה של המש� התפרעות לאחר הוראת התפזרות(
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  פרשנות מוצעת . ג

 הרקע ההיסטורי לחוק. 1

כי א� , אינה במשרד המשפטי� שבירושלי� חוק מאבק בארגוני פשיעה הורתו של
הישראלי כוונתו המוצהרת של המחוקק : מקו� לידתה של המאפיה, סיציליהשבבפלרמו 

יתה לקיי� את התחייבותה של ישראל לפי אמנת יבחקיקת חוק מאבק בארגוני פשיעה ה
עליה חתמה ש 17,")אמנת פלרמו(" לאומית� �� למלחמה בפשיעה המאורגנת הבי"האו

יאבק בפשיעה  היינו לה– המטרה הצרה של אמנת פלרמו,  משכ�2000.18ישראל בשנת 

 
הונאה במחצבי� וצריכה , בה� גנבהו(ת יותר המופיעות בתוספת הראשונה לחוק המאבק עבירות קלו

 ).מי� או גז, לא חוקית של חשמל
17  United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Nov. 15, 2000, 2225 

U.N.T.S. 209 )�אמנת פלרמו: להל(.  

:  נפתחי� כ�3155ח " הצ,2002–ב"התשס, גוני פשיעהדברי ההסבר להצעת חוק מאבק באר  18

 –להל� (לאומי �� נגד הפשע המאורג� הבי�" נחתמה בפלרמו שבאיטליה אמנת האו2000בדצמבר "

ובחשיבות שיתו� הפעולה , שהיא פרי הכרה עולמית בקיומו של פשע מאורג� חוצה גבולות, )האמנה

 פועל יוצא של החתימה על אמנת הוא פשיעה  העובדה שחוק מאבק בארגוני."לאומי בנושא�הבי�

 �‡ˆ¯' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1068/05) א"מחוזי ת(ח "פ להכרעת הדי� בת6פלרמו נלמדת ג� מפסקה 

" טיפול לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה"ית פרקליט המדינה י ומהנח)25.6.2008,  בנבופורס�(

‰�È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ˙ÂÈÁ�‰ 14.16) 2003( . ההסבר להצעת חוק מאבק בארגוני יש לציי� כי מדברי

מודד ע� ארגוני היה הצור� להת,  קליטת אמנת פלרמומלבדנוס� פשיעה עולה ג� כי גור� מניע 

, הצעת חוק מאבק בארגוני פשיעה("פשיעה מקו� שדיני השותפות לא סיפקו מענה הול� 

ע� המבנה של באה להתמודד במישור החקיקתי ע� התופעות של פשיעה מאורגנת ו, 2002–ב"התשס

מקורות המלמדי� על הכרה בקיומ� של ועמו כמה , חלק זה של דברי ההסבר"). ארגוני פשיעה

הוביל את בית המשפט העליו� למסקנה כי התכלית ההיסטורית העיקרית של , ארגוני פשיעה בישראל

 של החוק אינה הרצו� לקיי� את אמנת פלרמו כי א� הצור� לספק מענה משפטי לדפוסי� עדכניי�

 כותב המאמר ;)2.2.2011, פורס� בנבו (ı¯‡ÂÊ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 6785/09פ "ע(עבריינות בישראל 

ע� זאת עובדה היא שהליכי חקיקתו של חוק מאבק בארגוני ). שימש סנגורו של המערער בתיק זה

אני מצטר� בעניי� זה להערכתו של בית . פשיעה לא החלו בטר� חתמה ישראל על אמנת פלרמו

לפיה  ש,)4.9.2008, פורס� בנבו (˘Ó� Ï‡¯˘È ˙�È„ 'ÈÙ¯Â 1226/04) א"מחוזי ת(ח "פט בתהמשפ

חות ועדות החקירה למיניה� כדי להביא לחקיקתו של חוק " העיתונאיות ובדוספק א� היה בכתבות"

 אמנ� ייתכ� ."שמדינת ישראל היתה בי� המדינות החותמות, המאבק אלמלא התקבלה אמנת פלרמו

,  מת� ביטוי לאמנת פלרמוהייתהתו המקורית הבלעדית של חוק מאבק בארגוני פשיעה כי א� שמטר

ג� כ� . המהל� החקיקתי הוביל את מנסחי החוק לזהות בכלי זה מענה לבעיה קיימת בדי� הישראלי

ורטטי� ש� בגבולות צרי� שאליה מתייחסי� דברי ההסבר להצעת החוק משהבעיה בדי� הישראלי 

ארגוני פשיעה מאופייני� בהצעת החוק . ע� ארגוני פשיעה במובנ� הצרכהתמודדות לקויה 

יררכי שבו יעל בסיס של ארגו� ע� מבנה ה, התקשרות מתמידה של אנשי� מספר למטרות פליליות"כ

מנגנו� של משמעת וסנקציות קשות במקרי , הראשי� לרבדי� הנמוכי�קיימת אפשרות ריחוק בי� 
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 ג� את מטרת המדינה בחתימתה מציבה –רבת עצמה ומגוונת , לאומית רחבת היק�� �בי
  . על האמנה ובחקקה כפועל יוצא מכ� את חוק מאבק בארגוני פשיעה

מסה קריטית של דרישה המחוקק יוצר דוקטרינה חדשה רק כאשר נוצרת בדר� המל� 
רקע ההיסטורי לחקיקתו למצוא ב ראפשדי� הישראלי ב דוגמה מובהקת 19.להשיפוטית 

בטר� . )א לחוק העונשי�300 סעי�(של סעי� הענישה המופחתת על עבירת הרצח 
 �שנקבעה , בכוונה תחילהבחנה בי� המתה ה חוק העונשי�כלל א 300חקיקתו של סעי

 שנקבעה כהריגה,  לבי� המתה פזיזה20,מאסר עול� כעונש חובההיה  ודינה כרצח
בכוונה של המתה שוני� על רקע זה מקרי�  . שנה20מאסר של   היהעליהמרבי העונש וה

 כבלתי הול� בעליל את לבית המשפטבה� העונש של מאסר עול� נראה תחילה ש
 לעקו� את עונש החובה שבצד כדי ללא בסיס חוקי אמתי תויגו כהריגה ,נסיבות ההמתה

קטגוריה של � שופטי� החלו לבטא בפסקי הדי� רצו� כי תחוקק תת21.עבירת הרצח
�, כלומר.  וג� הקהילה האקדמית תמכה במהל�22,ונת ע� אחריות מופחתתהמתה מכ

 �ולאחר שבתי ,  העלה את הצור� בוא נחקק לאחר שמספר גדל והול� של מקרי�300סעי
  . המשפט הפנו למחוקק דרישה לקבוע דוקטרינה של ענישה מופחתת בעבירת הרצח

שאי� צור� הרווחת  הדעה הייתהל אמנת פלרמו עובר לחתימה ע, בניגוד מוחלט לכ�
וכי די בהקשר זה בדיני השותפות , לחוקק בישראל חוק מיוחד למלחמה בפשע המאורג�

מחד נותני� מענה הול� לתופעת הפשיעה הקולקטיבית  נתפסו כהאל .לדבר עבירה
ת א, מנגנוני ריסו� ובקרה שהתפתחו בפסיקה ענפה ברבות השני�באמצעות , מאזני�וכ

, למשל.  הגלומה בדיני� אלה מאיד�בעקרו� האחריות האישיתהפוטנציאלית הפגיעה 
 של פשיעה  לא מבוטלתכי בישראל קיימת תופעהשבו נקבע , ימרו�בדוח ועדת ש

ג�  24. נכתב כי אי� צור� ביצירת דוקטרינה חדשה להתמודדות ע� תופעה זו23,מאורגנת

 
 והטקסט הצמוד 44ש "ה ראו להל�; "ח הגנה על המש� פעילותהפרה וחדירה לשלטו� כדי להבטי

פרק ב להל� ראו ı¯‡ÂÊלהתייחסות ביקורתית מפורטת לפסק דינו של בית המשפט העליו� בעניי� . לה

  ). ב(2ו

  .EDWARD H. LEVI, AN INTRODUCTION TO LEGAL REASONING (1949): באופ� כללי ראו  19

, 1971–א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(לחוק הנוער ) ב(25 ' ס ראו.למעט ביחס לקטיני�  20

  .629ח "ס

שה שהמיתה את יא ()1995 (647) 3(ד מט"פ, „ËÂ·ÁÂ· 'ÓÏ‡¯˘È ˙�È � 6353/94פ "ע: ראו בעיקר  21

נטור הוק דוקטרינה של ק בית המשפט החיל אד; בעלה ביריות רובה על רקע התעללות רבת שני�

ב� שהמית את אביו ביריות  ()1996 (752) 2(ד נ"פ, „Á 'ÓÏ‡¯˘È ˙�È„„ � 4419/95פ "ע ;)מתמש�

  ).רובה על רקע התעללות רבת שני�

' ‡ÔÓ�ÊÈÈ � 747/86פ "ע; )1987 (347) 1(ד מא"פ, „ÒÈ˜ 'ÓÏ‡¯˘È ˙�È¯ � 647/85פ "ע: ראו בי� היתר  22

ÓÏ‡¯˘È ˙�È„ ,1988 (447) 3(ד מב"פ( ;2111/93פ "רע � È¯�·‡ 'ÓÏ‡¯˘È ˙�È„ ,ד מח"פ)133) 5 

)1994(.  

  .7ש "לעיל ה, ועדת שימרו�  23
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 באשרעל המתירנות היחסית שלה� , בתי המשפט הסתדרו היטב ע� דיני השותפות
ולא עלתה דרישה לחוק מיוחד למאבק , לעקרו� האחריות האישית ועקרו� המעשה

שני המקרי� הבולטי� בפסיקת בתי המשפט בישראל שבה� התעורר . בארגוני פשיעה
בכל זאת הצור� לסטות מדיני השותפות הרגילי� ה� מקרי� של התארגנויות פליליות 

 שפעל במבנה מאורג� ומיוחד 25, מרוא� ברגותיבהנהגת התנזי� –יות  וייחודמשמעותיות
 חבורתו של הרב ;הנהגתושבשחיס� את ברגותי מאחריות בגי� הפעילות של החוליות 

 מעניי� כי אפילו במקרה מיוחד כגו� עניי� 26.עוזי משול� שסח� אחריו עשרות פעילי�
ÌÏÂ˘Óרינות המקובלות של שותפות � של סטייה מהדוקטתה הסתייגות רבה מהרעיוי הי

אריה � והפרופסורי� קרמניצר וגור27השופט מישאל חשי� בפסק הדי�. לדבר עבירה
לפתור את הקושי על ידי מודיפיקציה קלה של אפשר במאמריה� כתבו כול� כי היה 
: ובמשתמע,  כלומר על ידי היזקקות לדיני השותפות–הגדרת הביצוע באמצעות אחר 

אריה טבעה בהקשר זה את המונח �גור. ד למאבק בארגוני פשיעהללא צור� בחוק מיוח
בהגדרת המבצע " קרמניצר ציי� כי 28;"מבצע באמצעות אחרי� מכוח שליטה ארגונית"

 באמצעות אחר היה מקו� לכלול במפורש את המקרה של ביצוע עקב שליטה ארגונית
שלהוראותיו , גהנובעת ממעמדו המיוחד של המנהי,  הקבוצה העברייניתי בחבר]...[

 עדר קביעה מפורשתיא� בה,  לגישתו של קרמניצר29".נשמעי� ואת דרישותיו מכבדי�

 
הפשע , כגו�, לא חשבנו שיש מקו� או טע� להקי� מסגרות חדשות לטיפול בבעיות חדשות"  24

אלא בחיזוק , קומ�סבורי� היינו כי הדר� הנכונה לא תהא בשבירת כלי� ובניית חדשי� במ. המאורג�

". יתהווכפי שושיפור הכלי� הקיימי� ובהפעלת� על בסיס זיקה וגישה חדישה ומתואמת לנסיבות 

  .50' בעמ, ש�

 לדיו� בפסק הדי� ).20.5.2004, פורס� בנבו(·¯‚Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ' È˙Â � 1158/02) א"מחוזי ת(ח "תפ  25

   .78ש "להל� הראו 

פ "אני מוציא מכלל דיו� את ע. )1998 (59, 1) 5(ד נב"פ, „ÌÏÂ˘Ó 'ÓÏ‡¯˘È ˙�È � 1294/96פ "דנ  26

336/61 � ÔÓÎÈÈ‡ 'È‰‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂ ,פשעי� נגד האנושות חורגי� . )1962 (2033ד טז "פ

קבוצות של �באבחנה בי� פשיעה מאורגנת לבי� פשעי� נגד האנושות כתת. מהדיו� על ארגוני פשיעה

 Shachar Eldar, Punishing Organized Crime: ראו.  עסקתי במקו� אחרהקולקטיביתיעה הפש

Leaders for the Crimes of their Subordinates, 4 CRIM. L. & PHIL. 183 (2010)) �להל :Eldar, 

Punishing Organized Crime Leaders(.   

  .59' בעמ, 26ש "לעיל ה, ÌÏÂ˘Óעניי�   27

, ÌÈÏÈÏÙ· ˙ÂÓ‚Ó 83"  לחוק העונשי� במבח� הפסיקה39 תיקו� –צדדי� לעבירה "אריה � גוררי�מ  28

אריה את מעמדו המשפטי � למאמרה ניתחה גור106–102' בעמ, ש�. )2001,  עור�לדרמ�' א( 103

) זי משול�משמעיות בולטת לרב עו�כינוי שהדביק בית המשפט העליו� בדו" (עברייני��רב"של 

   . קטגוריה מורחבת של ביצוע באמצעות אחרלפיוקבעה כי יש להפלילו , במסגרת ארגו� פשיעה

' א( ÌÈÏÈÏÙ· ˙ÂÓ‚Ó 55 ,80"  חמש שני� לחקיקתו– לחוק העונשי� 39תיקו� " קרמניצר רדכימ  29

   .)2001,  עור�לדרמ�
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אפשר לכלול את השליטה הארגונית במסגרת הדוקטרינה של הביצוע באמצעות אחר  כזו
   30.בחוק העונשי� כרשימה לא סגורה של מצבי�שלה הניסוח בשל 

תחייבה ישראל לחוקק חוק מדינה בעצ� חתימתה על אמנת פלרמו ה, כאמור, ואול�
 על עצמה שקיבלהמה� גבולותיה של ההתחייבות . ייחודי למאבק בארגוני פשיעה

 ?האמנהישראל על פי 
 לאמנת פלרמו דורשת מכל המדינות החתומות עליה לאמ� חוקי� המפלילי� 5פסקה 

 : כ�  לאמנה2אשר מוגדר בפסקה , את החברות הפעילה בארגו� פשיעה

[A] structured group of three or more persons, existing for a period of 

time and acting in concert with the aim of committing one or more 

serious crimes or offences established in accordance with this 

Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other 

material benefit. 

אשר " ארגו� הפשיעה"הגדרה זו אמנ� צרה בלשונה מההגדרה של , כפי שהוער בעבר
מדובר בכל זאת בהגדרה פתוחה :  א� לא בהרבה31,אומצה בחוק מאבק בארגוני פשיעה

חר� הגדרה אופרטיבית רחבה זו . העשויה להיות נתונה לפרשנות רחבה מאוד, למדי
 למאבק בפשיעה בנוגעאמנה היא א�  לאמנה מבהירות כי תחולתה של ה�3  ו1פסקאות 

   .לאומית מטבעה� �מאורגנת חמורה ובי
כגו� ראש ממשלת (מאגד נאומי� של אישי� שוני� ה יצא לאור ספר 2002בשנת 

נציגי משרד , התובע הכללי של הונגריה, שרי המשפטי� של בלגיה ושל שוודיה, בלגיה
 שנער� בכינוסשהשתתפו ) לה� ועוד כיוצא בא"נציגי האו, ריתהבצות המשפטי� של אר

 בכינוס השתתפו המשתתפי� 32. בעקבות החתימה על אמנת פלרמו2001בתחילת שנת 
 ללמוד מהנאומי� המאוגדי� בספר על כוונת� של אפשרולכ� , האמנהניסוח  לדיוני� עב

ללמוד על התופעות שהטרידו את אפשר  בכינוסכבר מכותרות המושבי� . המנסחי
 על ידי יצירת –ניסוח האמנה ושנתפסו כמצריכות טיפול מיוחד המדינות המשתתפות ב

הלבנת ) 4(; סחר בבני אד�) 3(; סחר בסמי�) 2(; שחיתות ממשלתית) 1: (אמנת פלרמו

 
 ע� מקרה כגו� זה שעלה אמנ� ייתכ� שחוק מאבק בארגוני פשיעה נועד לספק להתמודדות. ש�  30

. אריה וקרמניצר�גור, הצעותיה� של חשי�מ מענה סטטוטורי טוב יותר ,26ש "לעיל ה, ÌÏÂ˘Óבעניי� 

בעינה נותרת ,  אול� כ� או אחרת. ואי� לה תימוכי� בהיסטוריה החקיקתית,ייאפשרות זו רחוקה בעינ

 – 25ש "לעיל ה, ·¯‚È˙Âעניי� (טוריה הפסוקה של מדינת ישראל העובדה כי רק במקרה אחד בהיס

) שממילא עוסק במאטריה המתאימה יותר לחוק מאבק בטרור מאשר לחוק מאבק בארגוני פשיעה

  . התבקש המחוקק לספק פתרו� החורג מדיני השותפות הרגילי�

   .112–109 'בעמ, 2 ש"הלעיל , רו'סנג  31

32 STRATEGIES OF THE EU AND THE US IN COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 

(Brice De Ruyver, Gert Vermeulen & Tom Vander Beken eds., 2002).  
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 Pino(י 'פינו ארלצ' כ� ג� הנאו� של פרופ). cyber crime(פשעי מחשב ) 5(; הו�

Arlacchi( ,תמקד ה,  של אמנת פלרמו"אב הרוחניה"� ומי שנחשב "ל האו"המשנה למזכ
 33. מחשב וסחר בסמי�פשעי, שחיתות ממשלתית, בעבירות אלה של סחר בבני אד�

ארגוניי� מנגנוני� להצרי� המכנה המשות� לעבירות האמורות הוא שה� עשויות 
  .  אות� מתופעת הפשיעה ככללשיבדילו,  לש� הוצאת� לפועלמפותחי�

פעילות תאגידית דומה ל, דה להתמודדעמה אמנת פלרמו נועש, לאומית� �פשיעה בי
אמנת פלרמו מתייחסת לתופעות של התפשטות . פשיעה מסורתיתדומה ליותר משהיא 

גאי ורהופשטדט , למשל. רכישת מבני� ארגוניי� המדמי� תאגידי� חוקיי�של גלובלית ו
)Guy Verhofstadt( ,את הדמיו� החיצוני בי� היז� בנאומוציי� , ראש ממשלת בלגיה 

המסווה פעמי� רבות את פעילותו הפלילית , רגנתוגיטימי לבי� היז� של הפשיעה המאהל
המגובה באורחות חיי� נורמטיביי� למראית , במעטה של פעילות עסקית חוקית לכאורה

הוא הדגיש את ממד ההתמקצעות של ארגוני הפשיעה ואת פעילות� בזירה . עי�
   34.הגלובלית

�וסיהנציג משרד הפני� האמריקני :  

[A]ll organized crime today is global crime. We confront criminal 

groups who, expert in the use of global technology, such as the Internet 

and advanced communications, are increasingly sophisticated and 

connected. They form multinational alliances to broaden their scope and 

reach. They do business across many borders with impunity. Indeed, 

they seem to pick and choose where to operate based on which 

jurisdictions are most vulnerable because of their inherently weak 

institutions.  35
 

ארגוני הפשיעה מתופעת ייחד את , מפקד היורופול, )Jürgen Storbeck(יורג� שטורבק ג� 
עברייני� רגילי� מנצלי� את ההזדמנויות ואת חולשות האנוש באמרו שהפשיעה בכלל 

ארגוני פשיעה פועלי� בקנה מידה גדול הרבה יותר ובאופ� ואילו , שבסביבת� הקרובה
  36.גלובלי

בתופעה ידועה של פשיעה מאבק  היינו, מטרה הצרה של אמנת פלרמואת התפיסה זו 
, להבדיל מפשיעה מקומית על ידי חבורות עברייניות, לאומית� �מאורגנת היטב ובי

ית פרקליטות המדינה לטיפול כפי שיכולה להעיד הנחי, מקובלת ג� במשרד המשפטי�
 :האלהלי� ינפתחת במההנחיה  .בחוק מאבק בארגוני פשיעה

 
  .29–25' בעמ, ש� 33

  .12–11' בעמ, ש� 34

  .31' בעמ, ש� 35

  .49' בעמ, ש� 36
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תמודדות יעילה ע� תופעת הל� וגבר הצור� בה, בשני� האחרונות
כחלק מהמאבק , בי� היתר, צור� זה התגבש. הפשיעה המאורגנת בישראל

 2000שבמסגרתו נחתמה בדצמבר , הבינלאומי בפשיעה המאורגנת
. לאומית�� נגד הפשיעה המאורגנת הבי�"בפלרמו שבאיטליה אמנת האו

לאומי במאבק בפשיעה �האמנה באה לקד� את שיתו� הפעולה הבי�
È¯ÂÊ‡ ˙·Á¯‰Ï מתו� הבנה כי ארגוני הפשיעה פועלי� , ורגנתהמא

˙Â�È„Ó ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈÏ Ì˙ÏÂÚÙ ,ו È˙ÂÚÓ˘Ó ÈÓÂ‡Ï�È· ÈÏÎÏÎ ÁÂÎÏ ÌÈÎÙÂ‰
‰ÓˆÂÚ ·¯Â ,ÌÈÓÂÁ˙ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó· ÏÈÚÙ‰בנשק , בבני אד�,  כסחר בסמי�

 .]א" ש–  הוספוותההדגש[ ועוד

עמה נועדה אמנת פלרמו ש ללמוד כי התופעה אפשר המדינה תמדברי� אלה של פרקליט
היא פשיעה מאורגנת המתאפיינת , ובעקבותיה חוק מאבק בארגוני פשיעה, להתמודד

מאחורי אמנת פלרמו שהמטרה . רבת עצמה ומגוונת, רחבת היק�, לאומית� �בהיותה בי
תה התמודדות ע� כנופיות פשע מקומיות העוסקות במעשי שותפות לדבר ימעול� לא הי

עמה נועדה אמנת פלרמו ש, ופעה המתוארת של פשיעה מאורגנתהא� יש לת 37.עבירה
ישנ� דיווחי� על קיומה בישראל של פשיעה מאורגנת ? גילויי� ג� בישראל, להתמודד

לאומיות של � �דווח כי ארגוני פשיעה ישראליי� מחוברי� לרשתות בי: לאומית� �בי
 אמריקה ודרו� צפו�, מזרח אסיה� בעיקר בדרו�(ארגוני� העוסקי� בהברחת סמי� 

, אירופה בעיקר במזרח(בהברחת נשי� לש� זנות , )טורקיה ולבנו�, אירופה, אמריקה
 עוד דווח כי ארגוני פשיעה 38.ובהברחת רכוש) שכנותהברוסיה ובמדינות ערב 

 גלי ההגירה 39.הברית בעיקר בארצות, ישראליי� פועלי� ג� מחו� לגבולות המדינה
ית פוטנציאל לפעילות עבריינית של קבוצות הנשלטות למדינת ישראל יצרו בזירה המקומ

  . א� בארצות המוצא� על ידי ארגוני

 
 ע� חוק מאבק בארגוני פשיעה אתר� העובדה שהנחיית פרקליט המדינה קושרת מיד נראה כי ח 37

פיסה מרחיבה מאוד העמדה המעשית של הפרקליטות בהפעלת חוק המאבק משקפת ת, אמנת פלרמו

  .1 בפרק ולהל�ו רא. ביחס להיקפו

 ÂÓ‚Ó˙" תחילתה של תיאוריה ושיקולי מדיניות: לאומי�פשע מאורג� בי�"ראו מנח� אמיר   38

‰È‚ÂÏÂ�ÈÓÈ¯˜· :‰È¯Â‡È˙ ,ÌÂ˘ÈÈÂ ˙ÂÓ‚Ó 639 ,685–689) עורכי�אמיר' סבה ומ' ל, חובב' מ  ,

2003.(  

 ;PATRICK. J. RYAN, ORGANIZED CRIME: A REFERENCE HANDBOOK (1995): ראו  39

Christopher Haas, Owner and Promoter Liability in ‘Club Drug’ Initiatives, 66 OHIO ST. 

L.J. 511 (2005); Abraham Abramovsky, Partners Against Crime: Joint Prosecutions of 

Israeli Organized Crime Figures by U.S. and Israeli Authorities, 19 FORDHAM INT’L. L.J. 

1903 (1996); Abraham Abramovsky & Jonathan I. Edelstein, The Drug War and the 

American Jewish Community: 1880 to 2002 and Beyond, 6 J. GENDER RACE & JUST. 1, 16 

(2002).  
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  תופעת ארגוני הפשיעה: תכלית החוק. 2

 נדמית אמירה זו. חוק מאבק בארגוני פשיעה הוא חוק למאבק בארגוני פשיעה
 אבל תכליתה היא להזכיר לנו שחוק מאבק בארגוני פשיעה נועד להתמודד, כטאוטולוגיה

.  ייחודית המצריכה התמודדות משפטית ייחודיתפליליתע� ארגוני הפשיעה כתופעה 
התבוננות היא הלי� בחינת תכליתו של חוק מאבק בארגוני פשיעה נקודת המוצא ל לפיכ�

  . תופעת ארגוני הפשיעהב
צות  מושא למחקר קרימינולוגי מקי� ביותר בארה�ארגוני הפשיעה ש שנה �40זה כ

  � הכתיבה בתחו� כוללת ה� מחקרי� עיוניי�. באירופה –שנה  �20 וכ,ריתהב
,  שנלוו לארגוני פשיעהבעלי ש�פטואליי� וה� מחקרי שטח של קרימינולוגי� צקונ

בספרות שהצטברה בתחו� נהוג .  מבניה� ועקבו במש� שני� אחר פעילות�עלהתחקו 
צריכי� שי� מאפייני� טיפולוגיאוס� פנייה לבלהגדיר את תופעת ארגוני הפשיעה 

 אחת  משפיעההגדרה. להתקיי� בהתארגנות של פושעי� כדי שתיחשב ארגו� פשיעה
; יררכיימבנה ה) 2(; היעדר מטרה פוליטית) 1: (הפשיעהכוללת תשעה מאפייני� לארגו� 

נכונות לשימוש ) 6(; המשכיות) 5(; תרבות ייחודית�תת) 4(; חברות אקסקלוסיבית) 3(
רכישת מונופול על ) 8(; התמקצעות וחלוקת תפקידי�) 7(; חוקי בכוח ובשוחד בלתי

כוללת  הגדרה אחרת 40.כללי� והסדרי� מפורשי� החלי� על חברי הארגו�) 9(; שווקי�
והיא מוסיפה על ההגדרה הקודמת ,  מאפייני� לארגו� פשיעהעשר� ארבעהלא פחות מ

ולת לגייס יכ; כארגו� פשיעהבארגו� הכרה מצד הקהילה בעיקר את המאפייני� של 
החשובה , הגדרה נוספת 41.חדירה לעסקי� לגיטימיי� ; פעילות סחטנית;חברי� חדשי�

לנושא הדיו� בשל חיבור� את התובנות הקרימינולוגיות ע� הצור� המשפטי להגדיר 
 הגורמי� המרכיבי� את הסכנה מונה ע�, תופעה המצריכה טיפול משפטי מיוחד

) 2(; ארגוניי�� אמצעי אכיפה פני�) 1: (המה בארגו� פשיעה את אלהמיוחדת הגלו
; השחתה של פקידי ממשל) 5(; גודל הארגו�) 4(; רכישת מונופול) 3(; שימוש באלימות

בספר הסוקר שלל  42.ארגוני� מידור פני�) 9(; המשכיות) 8(; תחכו�) 7(; התמחות) 6(
מישה במדינות שונות נמצאו ח" פשיעה מאורגנת"ו" ארגו� פשיעה"הגדרות למונחי� 

שימוש באמצעי ) 3(; המשכיות) 2(; פעילות עבריינית מתוכננת) 1: (מאפייני� משותפי�

 
40  HOWARD ABADINSKY, ORGANIZED CRIME 3 (8th ed. 2006) .  

41  SEAN GRENNAN & MARJIE T. BRITZ, ORGANIZED CRIME – A WORLDWIDE PERSPECTIVE 

12–14 (2006).   

42  Tom Vander Beken & Melanie Defruytier, Measure For Measure: Methodological Tools 

for Assessing the Risk of Organized Crime, in THREATS AND PHANTOMS OF ORGANIZED 

CRIME, CORRUPTION AND TERRORISM 51, 66 (Petrus C. van Duyne, Matjaz Jager, Klaus 

von Lampe & James L. Newell eds., 2004).   
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מפני " חסינות"השחתה של רשויות השלטו� לש� קבלת ) 4(; בריונות להשגת מטרות
   43.סתגלנות) 5(; התערבות בפעילות

היטב  חלק מהמאפייני� הטיפולוגיי� שבהגדרות הנסקרות משתקפי�מעניי� כי 
המתייחסי� לארגו� פשיעה כאל , י ההסבר להצעת חוק מאבק בארגוני פשיעהבדבר

"‰„ÈÓ˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰על בסיס של ,  של אנשי� מספר למטרות פליליותÔÂ‚¯‡ ע�  ‰�·Ó
ÈÎ¯¯È‰ שבו ÌÈÎÂÓ�‰ ÌÈ„·¯Ï ÌÈ˘‡¯‰ ÔÈ· ˜ÂÁÈ¯ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜ , ˙ÚÓ˘Ó Ï˘ ÔÂ�‚�Ó

˙Â˘˜ ˙ÂÈˆ˜�ÒÂבמקרי הפרה ו  ÔÂËÏ˘Ï ‰¯È„Á44".יח הגנה על המש� פעילותכדי להבט 
 לשו� ההוראות האופרטיביות שבו להיותה שלעל החוק כוונה שנמתחה אמנ� הביקורת 

רחבה מאוד  – 45 לחוק1בסעי� " ארגו� פשיעה" ובפרט של ההגדרה האופרטיבית של –
 שחוק מאבק בצור� אול� ההכרה 46.ביחס לגבולות הצרי� שהותוו בדברי ההסבר

המקיימות לפחות ,  משמעותיות נגד התארגנויותישמש,  תכליתולפי, בארגוני פשיעה
 שעסקו מהדהדת בכמה מפסקי הדי�, מקובלותחלק מהמאפייני� שבטיפולוגיות ה

   47.בפירוש החוק
 הכלומר כאלו המושתתות על מאפייני� טיפולוגיי� כגו� אל, הגדרות טיפולוגיות

ש את השלב המדויק שבו  אינ� מאפשרות לקבוע מרא,שצוינו מתו� ניתוח הספרות
ואת הסטייה " ארגו� פשיעה"התארגנות עבריינית מתחילה להצדיק את התואר 

את החיסרו� הזה חולקת הטיפולוגיה ע� . הדוקטרינרית מדיני השותפות הנלוות אליו
גבולות הדוקטרינה המשפטית לעול� סובלי� ממידה של : מכניזמי� אחרי� של הגדרה

ת על ריבוי מאפייני� חשופה לסכנה נוספת של הליכה ההסתמכו,  ואול�48.עמימות
שיתפוס , יהיה מועיל להשלי� את ההגדרה בקריטריו� מאחדלכ� . לאיבוד בסב� הפרטי�

 
43  Jay S. Albanese & Dilip K. Das, Introduction: A Framework for Understanding, in 

ORGANIZED CRIME – WORLD PERSPECTIVES 1, 6 (Dilip K. Das & Arvind Verma eds., 

2003) .  

  .)א" ש– ות הוספוההדגש( 18ש " הלעיל, ני פשיעה מאבק בארגודברי ההסבר להצעת חוק  44

  . בפרק בלעילראו   45

ליתר . התואמת את מטרותיו, רשימה זו תציע קריאת עומק של לשו� החוק,  כאמור. בפרק אלעילראו   46

נראה כיצד המאפייני� שבאו לידי ביטוי בדברי ההסבר להצעת החוק מצאו מקומ� בהגדרה , דיוק

 נראה נוס� על כ�. בארגוני פשיעה לחוק מאבק 1בסעי� " ארגו� פשיעה"החקוקה של המונח 

בהמש� כי קריאת עומק של לשו� החוק מוצאת בו דרישה למאפייני� טיפולוגיי� נוספי� על האמור 

  . 3 בפרק גלהל�ראו ; כגו� רכישת מונופול על שווקי�, בדברי ההסבר

חבת ע� זאת המגמה העיקרית המסתמנת בפסיקה שניתנה עד כה היא של הר. 2 בפרק ו�להלראו   47

תחולתו של חוק מאבק בארגוני פשיעה אל מעבר לגבולות שמשרטטות הטיפולוגיות 

  .יתמקד בביקורת על מגמה מסתמנת זו, להל�, חלקו השני של המאמר. הקרימינולוגיות

48  �אול� הדי� הקיי� מתאפיי� בעמימות של , האפשרודאי ככל המשפט הפלילי שוא� לניסוח בהיר 

, די א� נחשוב על ההבדל האמורפי שבי� הביצוע בצוותא לבי� הסיוע. יתגבולות הדוקטרינה הפליל

  . ותו לא" לא הכנה בלבד"או על הגבול התחתו� של הניסיו� הפלילי המוגדר כ
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קריטריו� שכזה . הסכנה הייחודיות לארגו� הפשיעהאת  או 49בצורה תמציתית את הרעה
שרת את זה שיבמוב� , תק� מבחינה תאורטית ותכליתי בעת ובעונה אחתצרי� להיות 
 לבידול מושגי�  כלי רעיוניבספקו, היא הלחימה הממוקדת בארגוני פשיעה, תכלית החוק

קריטריו� שמיטיב לתאר את תופעת ארגוני . ויי� אחרי� של פשיעהתופעה זו מגיל
היינו , "גדול מס� חלקיוהשל� "בכלל הוא היות השיתופית הפשיעה ולבדלה מהפשיעה 
כל העבירות המתבצעות של ו מחולל רעה הגדולה מהסכו� שהמנגנו� המאורג� כולל א

 כוחו של קריטריו� זה הוא בהיותו נעו� ברעה העודפת המצריכה טיפול 50.בארגו�
ריבוי עבירות או עברייני� כשלעצמו לא יגרור הפעלה של חוק מאבק בארגוני . ייחודי

ושל ) ונשי�וע(פשיעה כי א� שימוש בכלי� המשפטיי� המוכרי� של צבירת עבירות 
 כלי� אלה ,כאשר מדובר בארגו� פשיעה, ואול�. בהתאמה, דיני השותפות לדבר עבירה
ועובדה זו , הגלומה במנגנו�) ואולי א� לא לשורש הרעה(אינ� מגיעי� לכלל הרעה 

טמו� ג� " גדול מס� חלקיוהשל� "כוחו של הקריטריו� . עשויה להצדיק חקיקה משלימה
שג� יסייעו , ק מהמאפייני� שבהגדרות הטיפולוגיות בחלמגול�באופ� שבו הוא 

  . להבהירו
במנותק מהפרסונות המאיישות ,  משמעו שלארגו� קיו� עצמאי‰‰ÂÈÎ˘Ó˙מאפיי� 

מאפיי� זה עומד בניגוד להתארגנות מזדמנת לביצוע עבירות . אותו בכל רגע נתו�
מאפייני� עוד שיכול עתה לפתח " של�" את האפואההמשכיות יוצרת . קונקרטיות

מפורש בהגדרת במאחר שדרישה להמשכיות מופיעה (ההופכי� אותו לגדול מס� חלקיו 
ניתוח לשו� שלב נותיר את המש� הדיו� בה ל,  לחוק המאבק1שבסעי� " ארגו� פשיעה"

   51).החוק
של� "מקיימי� את דרישת ÌÈ„È˜Ù˙Ï ‰˜ÂÏÁ  ו‰˙ÈÈÎ¯¯ÈÈ‰ ,˙ÂÚˆ˜Ó‰המאפייני� של 

 לנצל את המבנה הארגוני להשגת יעדי� שקבוצה זהה ר�באפש" גדול מס� חלקיוה
חלוקת תפקידי� מאפשרת לארגו� .  לא תוכל להשיגבגודלה של עברייני� לא מאורגני�
ארגו� מרובד ג� יכול לסגל .  היחסיי� של כל חבר בו�לעשות שימוש אופטימלי בכישורי

באופ� המקנה מבנה מורכב המקיי� נתק בי� הנהגת הארגו� לבי� הפעילי� בשטח 

 
. מושתת ניטרלי מבחינת מגמות הענישה שעליה� הוא הואכפי שהוא משמש בטקסט " רעה"המונח   49

 להבינו ג� כרעה ואפשר, גמולנית דווקא� וגיתאי� לראות בו מונח שמתחייב לתפיסה דאונטול

 על שיקולי גמול מול שיקולי הרתעה בענישת ראשי ארגוני פשיעה ראו. המצדיקה הרתעה מוגברת

Eldar, Punishing Organized Crime Leaders ,26ש "לעיל ה.  

 Michael D. Maltz, Defining Organized Crime, in HANDBOOK OF למינוח דומה ראו  50

ORGANIZED CRIME IN THE UNITED STATES 21, 25 (Robert J. Kelly, Ko-Lin Chin & Rufus 

Schatzberg eds., 1994) .  

  ).א(3 בפרק גלהל�ראו   51
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 י� יכולאינ� שעברייני� שאינ� מאוגדי� בארגו�להנהגה חסינות מנשיאה באחריות 
   52.ליהנות ממנה

ÌÈ˘˜Â� ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈ¯„Ò‰ מחשקי� את הארגו� ומשמרי� את המשכיותו ואת כוחו 
:  חלש יותר ג� בשותפויות מזדמנות לביצוע עבירהקיו�מאפיי� זה מתקיי� . הייחודי

 ה� יוצרי� ישות משותפת המגלמת סכנה , מתקשרי� לביצוע עבירהכאשר כמה אנשי�
קתלי� בריקי כינתה במאמר ידוע סכנה . עבריי� הבודדהסכנה שמגל� הגדולה מהלחברה 

הבאה לידי ביטוי במפגש רצונות , )group danger" (סכנה קיבוצית"עודפת זו בש� 
סיכויי הזניחה המוקדמת של מקטי� את , המגדיל את סיכויי הביצוע המוצלח של העבירה

ידואלי ווביצוע אינדיב יעדי� מורכבי� שאינ� ניתני� להשגה תמאפשר השג, העבירה
 בהקשר 53.ומגדיל את הסיכו� שבהרחבת הביצוע העברייני אל מעבר ליעדיו הראשוניי�

,  הצדקה לשימוש בכלי משפטי ייחודיהיאהסכנה הקיבוצית , של העבריינות המזדמנת
 א� שתכנו� על ידי הרשיע כמה שותפי� לתכנו� עברייניהמאפשרת ל, קשרהוא עבירת ה

בארגו� פשיעה ). nullum crimen sine actuמכוח הכלל (עבריי� בודד אינו מופלל 
את הסכנה , כשה� מצטרפי� להמשכיות הארגו�, מעצימי� הסדרי� פנימיי� נוקשי�

זמ� ולהקשחת התנאי� ליציאה  מנגנו� לשימור הסכנה הקיבוצית לאור� ביצר�הקיבוצית 
  . מהקבוצה

התמקצעות והסדרי� פנימיי� נוקשי� , היררכייהי, המאפייני� של המשכיות
�שליטה מונופוליסטית . ‰ÏÂÙÂ�ÂÓהוא , מאפשרי� לארגו� הפשיעה לרכוש מאפיי� נוס

 שכ� צבירת כוח המאפשר ,"השל� גדול מס� חלקיו"על שווקי� עומדת בלב הרעיו� של 
ה של הטריטוריה העבריינית והעמקת שורשיה של העבריינות בטריטוריה היא התפשטות

 המונופול מייצר . או קבוצות קטנות או מזדמנותבהישג יד� של ארגוני� ולא של יחידי�
   .לארגו� כוח סגולי נוס� שאי� לאגד עברייני� רגיל

יי�  נוס� על תרומתה לשימור מאפ, רעה כשלעצמהשהיא, ‰˘Ï˘ÓÓ È„È˜Ù ˙˙Áג� 
 או של היא בהישג ידו של הארגו� יותר מאשר של היחיד, ההמשכיות של הארגו�

קשר ה, כאשר עבריי� מאוגד יוצר קשר מושחת ע� פקיד ממשל, יתרה מכ�. הכנופייה
 א� לעומת זאת קשר מושחת של עבריי� ,יכול לשרת את יתר העברייני� המאוגדי� עמו

  .  של שותפיו לדבר עבירההקרובהבה הסבי משרת א� אותו ואת שאינו חבר ארגו�

  לשו� החוק. 3

 ספגה 54 לחוק מאבק בארגוני פשיעה1בסעי� " ארגו� פשיעה"ההגדרה של המונח 
המרש� שהציעו המבקרי� לשיפור המצב . ביקורת נוקבת על היותה רחבה וכוללנית מדי

 
  ).ב(3 בפרק גלהל�ראו   52

53  Kathleen F. Brickey, Conspiracy, Group Danger and the Corporate Defendant, 52 U. CIN. 

L. REV. 431 (1983).  

  .בפרק בלעיל ראו   54
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ר� וזאת ח,  שתשק� את תכליתו הצרה של החוקכדיהיה צמצו� הפרשנות של ההגדרה 
  55.הונגד לשונו הרחבה של החוק

ובה� ,  המבקרי�. נראה שהביקורת על לשונו של חוק המאבק מופרזתחוזרתבקריאה 
מגבילה את תחולתו עצמה  התעלמו משלושה אופני� שבה� לשו� החוק ,אני

.  את פריסתו של החוק לארגוני פשיעה במובנ� הצרמתמצמצה ,מהשפעת� המשולבתו
, ˙·�Â‡Ó ˙È¯‚�˙" כ לחוק1בסעי� " ארגו� פשיעה" המונח  הגדרת הואהעיקרי שבה�

˙Â¯È·Ú ˙¯È·ÚÏ ˙Î˘Ó˙ÓÂ ˙È˙ËÈ˘ ."�שיטתיות והמשכיות , דרישה משולשת זו לארגו
 לכל אחד משלושת איברי הדרישה רקע מחקרי המפרש ומבאר .דרישה רבת תוכ�היא 
 שניתנה ומלוא משקלה של הדרישה מתגלה כאשר טועני� את איבריה במשמעות, אותו

והמשכו של הפרק הנוכחי ייוחד , עניי� זה מצרי� פירוט והדגמה.  בכתיבה המחקרית�לה
א� לפני כ� יש להזכיר בקצרה שני אופני� משלימי� שבה� הלשו� מצמצמת . למטרה זו

  .את היקפו של החוק
כגו� ,  בארגו� הפשיעהשוני�  לחוק מאבק בארגוני פשיעה מאזכר תפקידי�2� סעי

. ומפליל את הנושאי� בה�, מכווני פעילות ומפקחי�, מארגני�, מנהלי�, וני�ראשי ארג
 � 56. לחוק מכפיל את עונשו של מי שביצע עבירה בעצמו במסגרת ארגו� פשיעה3סעי

 הנהגה בעלי,  של ממש התמקדותו בארגוני�עלמנוסח זה של החוק אפשר ללמוד 
דרג זוטר של , ) לחוק2סעי� לפי המורשעי�  ( בעלי תפקידי� בכירי�המורכבת מכמה

א� שפעילות� , 2שאינ� מורשעי� לפי סעי� (צעי הפעילות הפלילית הקונקרטית מב
ונתק בי� )  לחוק3יחס המחמיר של סעי�  ההנהלה זוכה לכמוציאי� לפועל של מדיניות

  .)המצדיק את הבדלי ההתייחסות החוקית(שני הדרגי� 
 �בירה כנגד עובד ציבור שמסייע לארגו�  לחוק מאבק בארגוני פשיעה מפנה ע4סעי

העובדה שהמחוקק ייחד סעי� בחוק לדיו� בסיוע של פקיד ממשל לארגו� . פשיעה
 השחתת פקידי ממשל חלק אינהרנטי של תופעת להיותה שלאינדיקציה הפשיעה היא 

כמו ג� בהגדרות מרכזיות של (ארגוני הפשיעה כפי שהיא משתקפת בחוק המאבק 
ג� א� אי� להסיק מכ� קיומה של דרישת ). המשפטיתהקרימינולוגית והתופעה בספרות 

 �ארגו� " בהגדרה של ה מופיעשהרי דרישה מעי� זו אינה, להשחתת פקידי ממשלס
יש לראות בהשחתה של פקידי ממשל מרכיב פרדיגמטי של ארגו� , 1שבסעי� " הפשיעה

 מרכיב ההשחתה אנו בהיעדרו של. כזהכחלק מהתמונה הגרעינית של ארגו� , פשיעהה
על גבול דיני השותפות , נמצאי� לכל היותר בפריפריה של ההגדרה של ארגו� פשיעה

עדר מרכיב ההשחתה תבוא הרשעה לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה ילכ� בה. הרגילי�

 
  .בפרק א לעילראו   55

  . בפרק בלעיל לחוק מאבק בארגוני פשיעה ראו �3 ו2לדיו� בסעיפי�   56
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דווקא רק כאשר יתר התנאי� לקיומו של ארגו� פשיעה מתקיימי� בשותפות העבריינית 
  57.� אותה מביצוע בצוותאבצורה מובהקת ומבדילי

האיזו� שנוצר בדר� זו מדגי� את הרעיו� הכללי בדבר הקשר ההדדי בי� רכיבי 
התקיימותו . העשויי� להופיע במינוני� שוני� בהתארגנויות קונקרטיות שונות, ההגדרה

.  לאפשר הפחתה בדרישת מינונו של רכיב אחרהשל רכיב אחד במינו� גבוה עשוי
 בהמשכיות יציבה ובארגו� מתוחכ� וענ� עשויה להיחשב לארגו� התארגנות המתאפיינת

 התארגנות שבה ובדומה לכ�, אפיינת אותה היא דלהפשיעה ג� א� השיטתיות המ
המשכיות ושיטתיות מתקיימות קיו� חזק עשויה להיחשב לארגו� פשיעה ג� א� מאפיי� 

ל החוק אינה לשונו ש,  א� לעומת המינוני� העשויי� להשתנות58.הארגו� בה חלש
, תבנית מאורגנת ושיטתיות, מאפשרת ויתור כולל על איזה מהרכיבי� של המשכיות

הרעיו� של . כדרישות ס� מצטברות" ארגו� פשיעה"המופיעי� בהגדרה החקוקה של 
עמידה על קיומ� המצטבר של תנאי הס� שבהגדרה אגב איזו� גמיש בי� מינוני הופעת� 

שמוצע ברשימה זו בי� הסכנה  האיזו� נקרטית מעג� אתשל תנאי� אלה בכל התארגנות קו
שאופיינה בכתיבה עד כה כאבד� פוטנציאלי של , של גמישות רבה מדי בפרשנות החוק

 לבי� הסכנה הנגדית שבפרשנות נוקשה 59,חלקי� נרחבי� מדיני השותפות לדבר עבירה
הוא נועד עמה ששתותיר מחו� לגבולות החוק גילויי� רבי� מדי של התופעה , מדי

   .להתמודד

 
57   �ככזה הוא נועד להפליל את תופעת ;  לחוק מאבק בארגוני פשיעה הוא סעי� עבירה4אמנ� סעי

ע� זאת . יבור והוא אינו חלק מההגדרה החקוקה של המונח ארגו� פשיעההשחיתות בקרב עובדי צ

 לחוק 4 בסעי� ההמהל� הפרשני המשלי� על מאפייני ההגדרה של ארגו� פשיעה מהעבירה הקבוע

 לא נכלל בחוק הספציפי למאבק 4ברי כי סעי� . פריז בכוחוההוא מהל� לגיטימי א� א� אי� ל

במנותק מתופעת ארגוני , תופעה של השחתת עובדי ציבור בכלל להתמודד ע� הכדיבארגוני פשיעה 

הסבר הגיוני יותר הוא שהסעי� נכלל בחוק מאבק בארגוני פשיעה כדי להתמודד ע� . הפשיעה

כפי שג� נאמר בדברי (התופעה של השחתת עובדי ציבור כחלק טיפוסי של תופעת ארגוני הפשיעה 

אחד הסיכוני� החמורי� שבפשע המאורג� הוא השחתת : "18ש "לעיל ה, ההסבר להצעת החוק

 חדירה לשלטו� כדי להבטיח ]... [בי� מאפייני הפשע המאורג� נית� למנות: "וכ�" המערכת הציבורית

חוק למאבק הלכ� הכללת סעי� העוסק בהשחתת עובדי ציבור במסגרת "). הגנה על המש� פעילות

. של תופעת ארגוני הפשיעהטיפוסי  שהשחתת עובדי ציבור היא מאפיי� תבארגוני פשיעה מלמד

דרישה האי� בו כדי לשנות את העובדה ש: אול� כאמור כוחו של מהל� פרשני זה הוא מוגבל

 � נראה להל�.  לחוק1להשחתת עובדי ציבור אינה חלק מתנאי הס� של הגדרת ארגו� פשיעה שבסעי

� של השחתת עובדי ציבור בדרישת החוק לפעילות בתבנית  לעג� את המאפייבכל זאת אפשרכי 

   .שיטתית

מרכיב של רכיבי המשנה המשתייכי� לכל מלאחר שיפורטו , להל� נקודה זו תובהר עוד בפרק ד  58

רכיבי מ מול �ירכיב ויחסי איזו� הדדי חיצונימ לי�מקיימי� יחסי איזו� הדדי פנימיה וההגדרה

  . ההגדרה האחרי�

  .הצמוד להטקסט ה ו2ש "לעיל הראו   59
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� של חוק מאבק בארגוני פשיעה עולה בקנה אחד ע� דברי המוצעתקריאה ה, לבסו
המאפייני� את ארגוני הפשיעה בהתקשרות מתמידה של קבוצת , ההסבר להצעת החוק

יררכי שבו קיימת אפשרות של ריחוק בי� יעל בסיס של ארגו� ה, אנשי� למטרות פליליות
מנגנו� של משמעת וסנקציות קשות במקרי הפרה וחדירה , ההנהגה לדרגי� הזוטרי�

   60.לשלטו� כדי להבטיח הגנה על המש� פעילות

)‡ (˙ÂÈÎ˘Ó‰  
שיטתיות והמשכיות נבודד תחילה את , לארגו�המופיעה בחוק  המשולשתדרישה המתו� 

הדרישה להמשכיות אינה ייחודית , כפי שראינו לעיל). continuity(מרכיב ההמשכיות 
והיא מאפיינת את רוב ההגדרות המוכרות לתופעה בפרספקטיבה , הישראלילחוק 

   61.עולמית� כלל
המשכיות מאופיינת בספרות לא כמרכיב כרונולוגי בלבד של קיומה של תכונת ה

 של תפקידי� מתמש�אלא כמרכיב מבני של היות הארגו� מער� , ההתארגנות לאור� זמ�
זמ� נתו� ומהפרסונות המאיישות כל המתקיי� במנותק מהעבירות שמתבצעות בכל 

שהרי אי� דבר בדיני השותפות לדבר עבירה ,  אי� תמה בדבר.תפקיד בכל זמ� נתו�
המגביל את יישומ� במקרה של פעילות עבריינית חוזרת ונשנית לאור� זמ� בניגוד 

נהוג לכרו� במאפיי� ההמשכיות את מרכיב היציבות . להתארגנות לש� ביצוע יחיד
)durability( , יכולתו של הארגו� להמשי� בפעילות רצופה ג� לאחר שחלק את היינו

מטרותיו .  השתנה–  בכל הדרגי�–  וג� כאשר הרכבו,נפטרו או נעצרו, מהחברי� נטשו
קיומו של הארגו� תלוי בהגשמת . של כל ארגו� פשיעה ה� השאת רווחיו והעצמת כוחו

.  ללא תלות באורג� ספציפי– מטרות אלה באמצעות האורגני� הפועלי� במסגרתו
בארגוני� גדולי� ממש .  בארגו� פשיעה ה� חלק מחיי הארגו�י חילופי גבר,אדרבה

פרדה מחברי� , מרכיב ההמשכיות יבוא לידי ביטוי ג� בטקסי חניכה של חברי� חדשי�
ותיקי� אשר נאסרו לתקופות ארוכות והכרה היסטורית בשינויי� שעברו על הארגו� ע� 

. גילויי� כגו� אלה אינ� בגדר דרישת יסוד בהגדרה של ארגו� פשיעה. דורותחילופי ה
 ירכיב ההמשכיות דורש להראות כי שינויי גבר,  שארגו� פשיעה יוכר ככזהכדיאול� 

ו בהרכבו תלות� אי ואת מבטלי� את הארגו� אלא רק מנציחי� את קיומו העצמאי אינ�
 ההמשכיות לא עסקה מפורשות  הכתיבה שסקרתי על מאפיי�62.האנושי הקונקרטי

היינו המקרה של התארגנות , בארגו� הפשיעה" אנשי מפתח"בשאלת אפשרות קיומ� של 
, אולי המנהיג, א� החלפת אחדי� מה�, עבריינית שבה מרבית החברי� ה� בני החלפה

 
  . והטקסט הצמוד לה44ש " הלעיללציטוט המדויק מדברי ההסבר להצעת החוק ראו   60

, 43ש " לעיל ה,Albanese & Das בעיקר מעניינת התייחסות� המשווה של .2בפרק ג לעילראו   61

  .עולמי�כלל יסודשזיהתה את מרכיב ההמשכיות כמשות� להגדרות שונות על 

62  MICHAEL D. LYMAN & GARY W. POTTER, ORGANIZED CRIME 39–40 (3rd ed. 2004); 

DENNIS J. KENNEY & JAMES O. FINCKENAUER, ORGANIZED CRIME IN AMERICA 4 (1995).  
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א� כי הרטוריקה בעניי� מאפיי� ההמשכיות נוטה להתעל� . תוביל בהכרח לקריסתה
הדגישה את הנתק שבי� קיומו המתמש� של הארגו� לבי� זהות� של כלל ב, מאפשרות זו

אפשר לחשוב על מקרה של התארגנות שבה יתר מאפייני , הפרסונות המאיישות אותו
ההגדרה של ארגו� פשיעה מתקיימי� קיו� מובהק דיו כדי שיהיה אפשר לוותר על יישו� 

סי הגומלי� שבי� המאפייני� אפשרות זו מחדדת את יח. דווקני של מאפיי� ההמשכיות
המינוני� שבה� מופיעי� המאפייני� השוני� בכל התארגנות : השוני� הדרי� בהגדרה

אול� יש להתייחס לאפשרות זו . קונקרטית עשויי� להשתנות תו� השפעה הדדית ביניה�
שכ� קיומ� של אנשי מפתח מעיד שהארגו� לא השתכלל לכלל מנגנו� בעל , בחשדנות

 הדגישה את ריתהבצות הפסיקה באר 63. מס� העבירות שמתבצעות בועצמה עצמאית
הצור� להוכיח את קיומו של הארגו� כמבנה נפרד ועצמאי מהקשרי� שנוצרי� בי� 

 64 החוק האמריקני למאבק בארגוני פשיעהלפיההרשעה . עברייני� לצור� ביצוע עבירות
של העבירות שלמענ� תלויה בהוכחת קיומו של הארגו� כתופעה נפרדת מעצ� הביצוע 

  65:כאמור בפסק הדי� המנחה בעניי� זה. פועלי� העברייני�

The “enterprise” is not the “pattern of racketeering activity”; it is an 

entity separate and apart from the pattern of activity in which it engages. 

The existence of an enterprise at all times remains a separate element 

which must be proven by the Government. 

כפי שהיא מוגדרת , שאלה נפרדת היא שאלת היחס שבי� המשכיות במוב� של יציבות
הא� התארגנות ותיקה שפיתחה . במוב� של ותק, לבי� המשכיות כרונולוגית, כא�

י כוח אד� א� טר� נדרשה או הספיקה מנגנוני� של יציבות מבנית ופרוטוקול לחילופ
ישנ� שתי ? מקיימת את דרישת ההמשכיות, להפעיל מנגנוני� אלה ולהעמיד� במבח�

מבחינה . סיבה ראייתית וסיבה מהותית: סיבות טובות להשיב על שאלה זו בשלילה
. ראייתית יהיה קשה מאוד להשתכנע בקיומ� של מנגנוני� ארגוניי� בטר� הפעלת�

 
טי של ארגו� מרובד הפועל בשיטתיות ולאור� זמ� תיווצרנה באופ�  להניח כי בכל מקרה פרקאפשר  63

הספרות המחקרית . ארגונית והחלפת נושאי תפקידי� בכל הדרגי�� פני�ניעותטבעי אפשרויות של 

מדגימה נקודה זו באמצעות הצבעה על כישלונה של טכניקת האכיפה הממוקדת בנטרול� של ראשי 

ו� מראה כי אפשרות מעצר� של ראשי הארגוני� ממריצה פעילי� הניסי). ”headhunting“(הארגוני� 

 באופ� בעקבות זאתאמביציוזיי� מהדרגי� הזוטרי� יותר להתבלט כדי למלא את המשרות המתפנות 

 ראו . של חברי הארגו� בכל הדרגי�ביליות'הפונגמכא� נלמד על . המסייע להמשכיותו של הארגו�

י אפשר למגר ארגוני פשיעה על ידי מעצר� של המנהיגי�  התובנה שלפיה א.520–517' בעמ, ש�

דוגמת הסמכויות הנרחבות לחילוט רכושו של , בלבד הובילה ליצירת� של אמצעי אכיפה נוספי�

  . לחוק מאבק בארגוני פשיעה30–5 עיפי�כמעוג� בס, הארגו�

  . בפרק הלהל�לתיאור ופירוט ראו   64

 United States v. Turkette, 452 U.S. 576, 583י� פסק דינו של בית המשפט העליו� הפדרלי בעני  65

  .Chang v. Chen, 80 F.3d 1293 (9th cir. 1996)כ� ראו  .(1981)
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ר תתאפשר בעיקר באשר לאות� התארגנויות שנתנו לבוש פורמלי כלשהו הוכחה כאמו
�בהתחשב בנטייה של . למשל בתקנו� כתוב, למנגנוני ההמשכיות שה� בחרו לאמ

יש להניח שמקרי� אלה , "קודי� לא כתובי�"התארגנויות עברייניות לסודיות ולשימוש ב
ושי המהותי של התוויה כארגו� מתעורר הק, ג� בהתקיימ�, יתרה מכ�. יהיו נדירי� מאוד

פשיעה של התארגנות שא� שואפת לקיי� את מנגנוני הקיו� היציב המאפייני� ארגוני 
בשלב הפורמטיבי של ההתארגנות עוד אי אפשר לצפות את העתיד ולהגדיר . פשיעה

בשלב ראשוני זה כל שעומד . התארגנות השואפת לאמ� המשכיות כהתארגנות מתמשכת
והדי� הרלוונטי , סכמה בי� חברי ההתארגנות להפו� לארגו� פשיעהלהפללה הוא הה

כגו� עבירת ) inchoate offences(להפללה של הסכמה זו הוא מתחו� העבירות החלקיות 
 מנגד אי� מניעה עקרונית כי התארגנות צעירה מבחינת 67. או דיני הניסיו�66הקשר

י� אחדות מבלי לערער את א� שכבר התקיימו בה חילופי גברי פעמ, המשכיותה בזמ�
הפועל היוצא של הניתוח המוצע כא� לשני הצדדי� . תיחשב לארגו� פשיעה, יציבותה

ארגו� ותיק שטר� הוכיח (של שאלת הקשר בי� המשכיות כיציבות לבי� המשכיות כוותק 
הוא שהגדרת ארגו� פשיעה אינה נשענת על ) יציבות מזה וארגו� יציב א� לא ותיק מזה

בשני , ע� זאת לוותק תהיה משמעות פריפריאלית על נושא הדיו�. רונולוגיתהמשכיות כ
ותק עשוי להשלי� על סוג העבירה שתיוחס למנהיגי� של , ראשית: מובני� נפרדי�

כאשר . התארגנות שקבעה מנגנוני� להמשכיות יציבה א� טר� הפעילה אות�
אפשר , ו בה זה מקרובאו שהמנגנוני� להמשכיות יציבה נקבע, ההתארגנות היא צעירה

לראות בהסכמה שבי� חברי ההתארגנות להתחיל לפעול כארגו� פשיעה המשכי כמבססת 
עבירת הקשר תתאי� כא� . קשירת קשר לעבור עבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה

בהיותה מושתתת על הרעיו� של הסכמה קונקרטית בי� שני קושרי� או יותר שטר� 
ל� יש מקו� לדעה כי ככל שמנגנוני ההמשכיות מתקיימי� או. השתכללה לכלל עשייה

כ� תגדל הנטייה שלא להסתפק בעבירת הקשר ולייחס למנהיגי , בארגו� זמ� רב יותר
זאת ה� משו� שקיומ� הקבוע . ההתארגנות ניסיו� לעבירה על חוק מאבק בארגוני פשיעה

וה� , לשלב הניסיו�ועומד של מנגנוני ההמשכיות עשוי להעיד על המעבר משלב ההכנה 
משו� שקיו� קבוע כאמור עשוי לעג� שאיפה חזקה ולא מקרית של חברי ההתארגנות 
לפתח את מאפיי� ההמשכיות באופ� המתיישב ע� הגדרת היסוד הנפשי של הניסיו� 

 של התארגנות –במצב ההפו� , שנית.  להשלי� את רכיבי העבירה68")מטרה("כשאיפה 
א� שאי� מניעה עקרונית לראות , מבנית לנוכח חילופי גבריצעירה שכבר הפגינה יציבות 
 להיעדר ותק ארגוני עשויה בכל זאת להיות השלכה על –בהתארגנות זו ארגו� פשיעה 

חילופי גברי תדירי� במהל� חיי� ארגוני קצר עשויי� להעיד על . תיוגה של ההתארגנות
ות בפעילות הכוללת סדרה עד שמידת הזהירות תחייב לזה, מבנה רופ� דווקא ולא יציב

 
  . לחוק העונשי��500 ו499' ס  66

  . לחוק העונשי�25 'ס  67

  .ש�  68
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. בלתי עקיבה של עבירות מזדמנות המתבצעות בידי חבורות בעלות מבנה אנושי משתנה
לכלל תמונה פיקטיבית " לחבר את הנקודות"במקרי קיצו� מעי� אלה יש להיזהר שלא 

  . של ארגו� שאינו קיי�
של המשכיותו של הארגו� הופכת אותו לעמיד במיוחד בפני הכלי� המסורתיי� 

שכ� בהתקיימה לא יהיה מספיק להתמקד בפעילות העבריינית , האכיפה הפלילית
הפסקת ; היא המוקד של הדוקטרינות הפליליות המוכרות, הספציפית המתבצעת

 הסטת זרקורי האכיפה 69.הפעילות העבריינית תתאפשר רק ע� הכחדת הארגו� ככזה
חדשי� לפגיעה כוללת מהעבירה הספציפית לקולקטיב המבצע אותה מצמיחה כלי� 

כגו� הוראות המאפשרות חילוט רכושו של הארגו� ואמצעי� חוקיי� לניתוק , בארגו�
   70.הארגו� מהמנגנוני� המזיני� אותו והמאפשרי� לו להתקיי�

)· (˙�‚¯Â‡Ó ˙È�·˙  
, יררכיימתיישב ע� הדרישה המקובלת למבנה ארגוני ה" תבנית מאורגנת"המונח 

ארגו� ע� : "הדורשי�,  להצעת חוק מאבק בארגוני פשיעהג� בדברי ההסברבוטאת המ
דברי ההסבר ". מבנה היררכי שבו קיימת אפשרות ריחוק בי� הראשי� לרבדי� הנמוכי�

מעגני� את עצ� הצדקת קיומו של חוק ייעודי למלחמה בארגוני הפשיעה במבנה 
 71.ביצועבי� ראשי הארגו� לבי� דרג ההמאפשר מידור ונתק , יררכי של הארגו�יהה

 
69  Stephen Mastrofski & Gary Potter, Evaluating Law Enforcement Efforts to Control 

Organized Crime: The Pennsylvania Crime Commission as a Case Study, 6 POL’Y STUD. 

REV. 160, 169 (1986); Benjamin Scotti, Rico vs. 416-bis: A Comparison of U.S. and Italian 

Anti-Organized Crime Legislation, 25 LOY. L.A. INT’L & COMP. L. REV. 143, 156 (2002); 

Brian Goodwin, Civil Versus Criminal RICO and the ‘Eradication’ of La Cosa Nostra, 28 

NEW. ENG. J. ON CRIM. & CIV. CONFINEMENT 279, 286 (2002).  

הרעיו� של ניתוק ארגו� הפשיעה מהגורמי� הסובבי� אותו בא לידי ביטוי למשל בחקיקה בתחו�   70

חוק איסור (פיננסיי� לדווח על פעולות חשודות ברכוש תי� המחייבת נותני שירו, הלבנת ההו�

וכ� באיסור על מת� שירותי סליקה לגופי� המארגני� ) 1753ח "ס, 2000–ס"התש, הלבנת הו�

 Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, 31הברית ראו בארצות( חוקיי� בלתיהימורי� 

U.S.C. §§ 5361–5366 (2006) ;משחקי� אסורי�–תיקו� ( חוק העונשי� בישראל ראו הצעת  ,

 ה� לגליזציה של אחרי�אמצעי� . )1923ח "ה, 2007–ז"התשס, )הגרלות והימורי� ברשת האינטרנט

 האיסור על מכירת אלכוהול שסימנה כדוגמת הסרת(השירות או הסחורה שארגוני הפשיעה מספקי� 

וקביעת הסדרי� ) 1933 עד 1920י� בשנ – בארצות הברית הידועה �prohibitionאת תו� תקופת ה

למשל החמרת החוקי� המחייבי� גילוי (לעידוד שקיפות רבה יותר בפעילות� של פקידי ממשל 

  ).מקורות למימו� בחירות

להתמודד במישור החקיקתי ע� התופעות של פשיעה מאורגנת וע� המבנה של ארגוני : "לאמור  71

ר בי� ראשיה� ומוביליה� של ארגוני� מסוג זה הגור� לעתי� קרובות קושי בהוכחת הקש, פשיעה

זאת לאור המבנה ההיררכי של אחדי� מארגוני� ; לבי� ביצוע� של עבירות שנעברו על ידי אחרי�

דברי ההסבר " (היוצר מרחק בי� מקבלי ההחלטות ומתווי המדיניות לבי� מבצעי העבירות, אלו
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 לחוק המאבק הוא מרכזי 1במסגרת ההגדרה שבסעי� " תבנית מאורגנת"המונח , כלומר
 נתק בי� הדרגי� השוני� באופ� המחס� את יררכית המאפשרתימערכת ה: להגדרה ותוכנו

דוגמה מובהקת לנתק . הדרגי� הגבוהי� מפני אחריות לפי דיני השותפות לדבר עבירה
ארגוני הוא ג� � מידור פני�(שיאופיי� להל� , ארגוני�  פני� מידורמעי� זה גלומה ביצירת

באשר מידור מונע מודעות הנדרשת במסגרת , צורת הנתק הרלוונטית למשפט הפלילי
   ).היסוד הנפשי של עבירות המחשבה הפלילית

 מופיעה ג� ברבות מההגדרות של ישה לתבנית מאורגנת המאפשרת נתק כאמורהדר
אפילו חוקר שאינו נוטה להגדרות הקרימינולוגיות . רותבספ" ארגו� פשיעה"המונח 

עדיי� ) Tom Vander Beken(בק�  ונדרטו� כוהמשפטיות המרבות בדרישות טיפולוגיות 
המרכיב החשוב ביותר בכל הגדרה , לדבריו. עמידות ומידור, מבנה: הדורש שלושת אל

המבצעת את משפטית או קרימינולוגית של ארגו� פשיעה הוא התמקדות בקבוצה 
וזאת אפשר להשיג על ידי שימוש בשלושת מונחי , העבירות בניגוד לעבירות עצמ�

  72.מפתח אלה
 ג� הוא כמו ונדר בק� ,)Vincenzo Ruggiero (יארו' רוגנזו'וינצהקרימינולוג 

ובאופ� , מוסי� בהקשר זה את חלוקת העבודה, מהחוקרי� הבכירי� של הפשע המאורג�
, לדידו.  שעושי� פושעי� מקצועיי� בכוח עבודה פשוטממוקד יותר את השימוש

שכר בלתי מקצועיי�   עובדיע� הנהגה מקצועית שלהתבנית המאורגנת מורכבת משילוב 
:  מאפיי� זה מבדיל בי� ארגוני הפשיעה לבי� השותפות הפלילית73.או בלתי מיומני�

ואילו , קטיביבעבריינות השיתופית הפשוטה משימות מתוכננות ומבוצעות באופ� קול
מידה נמוכה של שיתו� פעולה בי� חברי הארגו� ,  מבנה אנכימשמעותהתבנית מאורגנת 

   74.והפרדה קפדנית בי� תכנו� לבי� ביצוע

 
המכשיל את אמצעי ,  המבנה של ארגוני הפשיעה).18ש "לעיל ה, להצעת חוק מאבק בארגוני פשיעה

 ג� סיבה ליצירת החוקי� היה, )ארגוני� בי� היתר בשל תופעת המידור הפני�(האכיפה הקלסיי� 

 .160, 149' בעמ, 69ש "לעיל ה, Scotti:  ראו–למלחמה בארגוני פשיעה בארצות הברית ובאנגליה 

 Jurgen Meyer, Organized Crime: Recent German Legislation and the:  ראו–בגרמניה כ� ג� 

Prospects for a Coordinated European Approach, 3 COLUM. J. EUR. L. 243, 244 (1997) .

ה כזה במקר. ארגוני�עשויה להתעורר ג� בהיעדר מידור פני�, א� שחריפותה פחותה, בעיה דומה

אול� התיוג של הראש ,  לייחס לראש הארגו� שותפות בעבירות המתבצעת בארגו�אפשראמנ� 

על פי הקטגוריות של ביצוע בצוותא מזה ושל שידול וסיוע (כשות� שווה לפעיליו או א� משני לה� 

 ,ÌÏÂ˘Ó מקורות אגב דיו� בעניי� בכמהנדונה בעיה זו . אינו משק� את מלוא מידת אחריותו) מזה

שחר ; 80' בעמ, 29ש "לעיל ה, קרמניצר; 103' בעמ, 28ש "ה לעיל, אריה�גור: ראו. 26ש "לעיל ה

   .)Ì„‡ ÈÏÎ– Ì„‡ È�·· ˘ÂÓÈ˘ ‰ÚÈ˘Ù È�Â‚¯‡ ˙‚‰�‰Â ˙Â¯È·Ú ÚÂˆÈ·Ï 66–68) 2009 אלדר 

72  Vander Beken & Defruytier ,64' בעמ, 42ש "לעיל ה.  

73  VINCENZO RUGGIERO, ORGANIZED AND CORPORATE CRIME IN EUROPE 29 (1996).  

  .21' בעמ, ש�  74



  ב"תשע מב משפטי�  שחר אלדר

206  

, ביורוקרטי הדווקני� הדרישה להייררכייה ארגונית איננה מתחייבת למודל ההייררכי
שהכוח זור� בה , שאותו אפיי� מקס ובר כהייררכייה פורמלית וסגורה של תפקידי�

מבנה ,  ע� חלוקה קבועה של תפקידי� וסמכויות– מההנהלה כלפי מטה –בכיוו� אחד 
תקשורת בכתב ופעילות המושתתת על כללי� קבועי� ומקיפי� , של דרגות ושליטה

ולעתי� דווקא , יי� ללבוש מבני� ארגוניי� שוני� ארגוני פשיעה עשו75.הניתני� ללמידה
 במובהק הוא שמקשה לייחס אחריות ביורוקרטיי�� יררכיי�יההשימוש במבני� שאינ� 

פלילית לראשי הארגו� ומצרי� שימוש בכלי� משפטיי� ייחודיי� כגו� חוק מאבק 
  �יררכייהבי� ש 76.לא זה המקו� להיכנס לניתוח של מבני� אלה. בארגוני פשיעה

יוצרת את הרעה ש, ארגו� פשיעה צרי� להיות בעל תבנית מאורגנת, ולאובי� ש ביורוקרטי
מקשה על ואשר  77,)"גדול מס� חלקיוהשל� "מה שכינינו או ( בו העודפת הגלומה

  . למשל בשל מידור, ייחוס אחריות לראשי הארגו� מכוח הדוקטרינות המוכרות
 הריחוק בי� כלומר, ארגוני�ההתייחסות למרכיב הנתק או המידור הפני�מעניי� ש

 כמחצית מנפח המבוא לדברי ההסבר שבהצעת ה מחזיק,ראש הארגו� לבי� הדרג המבצע
 מאחר שהוא "ארגו� פשיעה"להגדרה של המידור קריטי . חוק מאבק בארגוני פשיעה

, את תופעת ארגוני הפשיעה מהפשיעה המשותפת המסורתית, מבחינה משפטית, ייחדמ
קרו� י על עמושתתי�דיני השותפות לדבר עבירה . ומצדיק דוקטרינה משפטית חדשה

כאשר מוכח שיתו� רצונות בי� כמה אנשי� באשר לביצועה של עבירה :  ומאחדדומה
; אי� זה משנה א� א� אחד מהשותפי� לא ביצע את כל מעשי העבירה בעצמו, קונקרטית

 באופ� –די בכ� שכל שות� ביצע חלק מהמעשי� שהתגבשו , כאשר יש שיתו� רצונות
סטת הדגש מהרכיבי� הפיזיי� הרעיו� זה בנוי על .  לפעולת העבירה–קולקטיבי 

הרשעת� של השותפי� נסמכת יותר על מודעות� :  לרכיבי� הנפשיי� שבהבעבירהש
הקונקרטית לתכנית העבירה ועל נכונות� להירת� אליה ופחות על חלק� הקונקרטי 

, ככל שמדובר בפשיעה קולקטיבית במסגרת ארגוני פשיעה, ואול�. בהוצאתה אל הפועל
 באשר" תמימות מכוונת"על מודעות או � פעמי� רבות לשמור על איראש הארגו� דואג 

 לעבירות באשרתמימות� של השליטי� הארגוניי� . לעבירות שמבצעי� חברי ארגונו
הפרטניות המתבצעות בארגוניה� מושגת פעמי� רבות באמצעות יצירת מנגנוני מידור 

 
75  FROM MAX WEBER: ESSAYS IN SOCIOLOGY 196 (H.H. Gerth & C. Wright Mills eds., 

1948).  

 אפיינתי ש� מבני� ארגוניי� .85–75' בעמ, 71ש "לעיל ה, אלדר: ראו. זאת עשיתי במקו� אחר  76

שלפיו ייזו� העבירות , "המודל הפטרימוני"כגו� , שוני� שבה� דרגות שונות של ביזור סמכויות

שבו ההחלטות , "ניהול קבוצתי"; מתבצע על ידי הדרג הזוטר של הארגו� בחסותו של הדרג הבכיר

מבנה ; "רוח המפקד"ניהול על ידי השריית ; מתקבלות על ידי מועצת מנהלי� בדר� של הצבעת רוב

. קצועיי� מזה ועודהמחלק את ההנהגה בי� מנהלי� פונקציונליי� מזה ומנהלי� מ" שתי וערב"

וכי בארגוני� , הראיתי כיצד מבני� ארגוניי� אלה אינ� תואמי� את המבנה של דוקטרינות השותפות

  . המקיימי� אות� דיני השותפות לא יהיו ישימי� כנגד בעלי תפקידי� שוני� בארגו�

  .2בפרק ג לעילראו   77
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וזה נוסטרה בי� ההנהגה הממוק� בהייררכיית הק, �bufferכגו� תפקיד ה, המשמרי� אותה
לבי� דרג הביצוע ומונע מהמנהיגי� לרכוש ידע קונקרטי בדבר ביצוע� המתוכנ� של 

 לה מנטרלי� את יכולת הפנייה לפרדיגמת אמצעי� א78."חיילי�"עבירות פרטניות בידי ה
אפוא ומצריכי� ,  כאמור על מודעות מצד השותפי� המושתתת,השותפות לדבר עבירה

 בנויה כהלכהובכל זאת קיומה של הייררכייה . וקטרינה חדשה להפללהאת כינונה של ד
משלוש סיבות , יכול לבסס את מרכיב התבנית הארגונית ג� ללא קיומו של מידור

דברי ההסבר להצעת חוק מאבק בארגוני פשיעה אינ� מתני� את קיומו , ראשית: נפרדות
יררכי שבו ימבנה ה"א� כאמור בשל ארגו� בקיומו בפועל של ריחוק בי� דרגי הארגו� כי 

 דיו לאפשר מנגנוני� ריבוד משמעותימבנה המקיי� . רובדי�בי�" קיימת אפשרות ריחוק
ארגוני שולל את יכולת � א� שמידור פני�, שנית. ארגוני עומד בדרישה זו� של מידור פני�

אי� והיעדרו של מידור , אי� להסיק מכ� את ההפ�, הפנייה לדיני השותפות לדבר עבירה
בארגו� לא ממודר הדוקטרינות מתחו� . משמעו בהכרח יכולת היזקקות לדיני השותפות

דיני השותפות עשויות להפליל פעילי� המצויי� בדרגי� שוני� במוטת הביצוע של 
א� תחולת� מובהקת פחות כשמדובר בבעלי תפקידי� פונקציונליי� לעצ� קיומו , הארגו�

 –כגו� היוע� (� ההוצאה לפועל של העבירות א� שאי� לה� חלק במער, של הארגו�
consiglieri – ישירות לבוס של משפחת הקוזה נוסטרה, המאפיוזי �או הסג� , הכפו

 
 DONALD R. CRESSEY, THEFT OF THE NATION: THE STRUCTURE AND OPERATIONS OF: ראו  78

ORGANIZED CRIME IN AMERICA 113–115 (1969)) המאפיה "היא ,  לקוזה נוסטרהאשר

 FRANCIS A.J. IANNI, BLACK MAFIA – ETHNIC SUCCESSION IN; )בארצות הברית" האיטלקית

ORGANIZED CRIME 48 (1974)) דוגמה ).  לארגוני הפשיעה של השחורי� בארצות הבריתאשר

התנזי� וגדודי חללי אלאקצא באזור יהודה , ח"מנהיגי� התגלתה בארגוני הפת ומית למידורמק

ברגותי עמד , 25ש " הלעיל ,·¯‚È˙Âעניי� על פי הכרעת הדי� ב. הנהגתו של מרוא� ברגותיבושומרו� 

עודד באופ� כללי את , לי שטחגייס פעי, התווה את מדיניות הפיגועי� שביצעו, בראש הארגוני�

אול� לאנשי . פעיליו לבצע פעולות טרור נגד ישראל וסיפק לפעיליו סכומי כס� ואמצעי לחימה

הפעולות תוכננו :  עצמאות בביצוע פעולות הטרור הקונקרטיותהייתהחוליות השטח ולמפקדיה� 

� כלל א� ללא יידועו והוצאו לפועל על ידי חוליות השטח ללא הוראה מפורשת מצד ברגותי ובדר

ואלה מצד� נזהרו , לברגותי לא היה קשר ישיר ע� אנשי השטח שביצעו את פעולות הטרור; מראש

 למדר אותו מאחריות פלילית ביחס כדישלא לערב אותו בתכנו� ובהוצאה לפועל של פעולות אלה 

, ד ברגותי אחיו אחמובה�, "חוצצי�"מידורו של ברגותי התאפשר באמצעות מער� של . אליה�

שתפקיד� היה לדאוג שמדיניות הטרור שהתווה ברגותי תיוש� באופ� קונקרטי בשטח מבלי שברגותי 

בנסיבות אלה קבע בית המשפט כי ברגותי לא . יגבש מודעות קונקרטית לפעולות הטרור המתוכננות

.  פעיליושל)  לפסק הדי�170 'פס, ש�" (עבירה מסוימת בעלת ייעוד מוחשי"גיבש מודעות באשר ל

 אי אפשרבהיעדר מודעות אצל מבצע עקי� באשר ליעד העברייני המוחשי של המבצע הישיר 

, בצוותא או באמצעות אחר,  לא כמבצע של העבירה–להרשיע את המבצע העקי� לפי דיני השותפות 

 וא� ,רחוקה מלהשביע רצו�" שבית המשפט כינה –התוצאה . ולא כמשדל או כמסייע לביצועה

פרט לארבע ,  זיכויו של ברגותי מכל פעולות הטרור הייתה–)  לפסק הדי�174 'פס, ש� ("מקוממת

   . הובאו ראיות באשר למודעותו מראש של ברגותי בדבר כוונה מוחשית לבצע�שבעניינ�
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,  שלישית79).הכפו� ישירות לראש סני�, "מלאכי הגיהינו�"לענייני כספי� בארגו� 
, טתיותבעיקר כאשר נלווי� לו הרכיבי� הנוספי� של המשכיות ושי, ארגוני� ריבוד פני�

א� ללא קיומו בפועל של מידור " של� הגדול מס� חלקיו"עשוי להפו� את הארגו� ל
ובכ� להפו� את הרעה הגלומה בפעילות הארגונית לגדולה מזו המשתקפת , ארגוני� פני�

 אפשרות זו תצדיק היזקקות 80.בדוקטרינות השיתופיות של שידול או ביצוע בצוותא
כפועל יוצא מ� האמור התארגנות מרובדת א� לא . לדיני� מיוחדי� לארגוני פשיעה

אול� בהתארגנות שכזו מאפיי� התבנית הארגונית . ממודרת יכולה להיות ארגו� פשיעה
  . הוא יבוא לידי ביטוי מובהק יותר ואילו בארגו� מרובד וממודר, רפה

)‚ (˙ÂÈ˙ËÈ˘  
לרוב של מתיישב היטב ע� הרעיו� הידוע והמצוטט " שיטתית] ... [תבנית"המונח 

כמרכיב חשוב של הפשיעה " קשר בי� העבירות"הקרימינולוג מייקל מל� בדבר 
 בכ� אי� –אותו הסוג לכל העבירות השתייכות כגו� , אי� כוונתו לקשר פשוט. המאורגנת

מל� .  ולהצרי� תחו� ייחודי של מחקר ואכיפהי לייחד את תופעת ארגוני הפשיעהכד
נות א� קשורות בדר� של התמקצעות וחלוקת רשרת שיטתית של עבירות שודורש ש

כל חבר מבצע את תפקידו במער� שיטתי . תפקידי� סינרגטית בי� החברי� בארגו�
 81. חושפת את הארגו� מער� זה ראייה כוללת של.שמאפשר ביצוע של עבירות מורכבות

השיטתיות מרכיב מזהה את ה ,חוקר הפשע המאורג� רוברט קלימשלי� את התמונה 
 באמצעות שיטות כגו� השחתת פקידי ממשל והסדרי� , מונופול עברייניירה שלהיצע� 

 82. המגבילי� תחרות בארגו�פנימיי� נוקשי�
השחתת פקידי , רכישת מונופול על שווקי�, המרכיבי� של חלוקת תפקידי�, ואכ�

 83".ארגו� פשיעה"ממשל והסדרי� נוקשי� מופיעי� ברבות מההגדרות של המונח 
הגדרה מכיוו� שהיא ההופכת את הפעילות  ַלמרכזית ביותרול על שווקי� רכישת מונופ

 באמצעות רכישה שיטתית של 84.השיטתית של ארגו� הפשיעה לגדולה מס� חלקיה
ומאפיי� זה מבדיל את ארגו� ,  בשטח פעילותו ניכרשליטה מצליח הארגו� להפו� לכוח

 
  .91 'בעמ, 71ש "ה לעיל ,ראו אלדר  79

  .2פרק גב לעילראו   80

81  Maltz ,50' בעמ, 50ש "לעיל ה.  

82  Robert J. Kelly, Criminal Underworlds: Looking Down on Society from Below, in 

ORGANIZED CRIME – A GLOBAL PERSPECTIVE 10, 17 (1986).  

שותפויות שוחד והסדרי� נוקשי� עשויי� להופיע ג� ב, חלוקת תפקידי�, אמנ� .2בפרק ג לעילראו   83

ה� יוצרי� סכנה , א� כשה� נלווי� למאפייני� של תבנית ארגונית ומתמשכת, מזדמנות לדבר עבירה

  . למשל על ידי שה� מאפשרי� רכישת מונופול על שווקי�, ייחודית

הכלכל� חת� פרס נובל תומס שלינג הראה באופ� משכנע כי פשע מאורג� יכול להתקיי� רק בשווקי�   84

 THOMAS C. SCHELLING, CHOICE AND CONSEQUENCEראו .  מונופוליסטיתהנתוני� לשליטה

158–178 (1984).  
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" תבנית שיטתית. "ודדתהפשיעה מחבורת עברייני� שאינה מסתפקת בביצוע עבירה ב
:  של השתלטות על עוד ועוד היבטי� של ענ� מסוי� ועקיבהמשמעה פעולה יזומה

כבדברי , כלומר השתלטות על שלבי� שוני� של פעילות עבריינית מורכבת, באופ� אנכי
�. כדברי קלי, כלומר כיבוש שעל אחר שעל בענ� עברייני מסוי�, או באופ� אופקי, מל

סחר בבני אד� פעילות שיטתית תבוא לידי ביטוי באופ� טיפוסי בתחו� ה, לדוגמה
; גיוס הקרבנות או חטיפת�על שלבי� שוני� של הפעילות כגו� אנכית בהשתלטות 

 בענ� הסחיטה באיומי� פעילות 85.החזקת� והעסקת�; העברת� ממדינה למדינה
 תחו� עסקי  או על על אזור מסחרי מסוי� אופקיתשיטתית תבוא לידי ביטוי בהשתלטות

עד אשר בשלב מסוי� תצבור הפעילות עצמה מונופוליסטית , עסק אחר עסק, כלשהו
ייתכ� ג� .  או תחו� עסקישלא תאפשר למתחרי� לגבות דמי חסות באותו אזור מסחרי

שהפעילות תלווה באמצעי� של השחתת פקידי ממשל כדי לאפשר את ביצועה או כדי 
   86.להפחית את סיכויי ההעמדה לדי�

  סיכו� מרכיבי ההגדרה. ד

,  באופ� רדיקליאינה צרה" ארגו� פשיעה" שעולה מ� האמור עד כה למונח הפרשנות
היא אינה כוללת את . והיא אינה מוגבלת לארגוני� כגו� הקוזה נוסטרה או היאקוזה בלבד

המרכיבי� הטיפולוגיי� הנדרשי� בכמה מההגדרות הצרות יותר של המונח בספרות כל 
 כותבי� מסוימי� מפרטי� מארג של ושבה(לעיל כפי שנסקרה , וגיתהקרימינול

 שאת ,ההגדרה המוצעת כא� נסמכת על לשו� החוק). מאפייני� להגדרהעשר � ארבעה
 תופעת עליש לטעו� במטע� שנית� לה� במחקר הקרימינולוגי המונחי� המופיעי� בו 

 
, פורס� בנבו (ÙÈÈ¯˘ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 8077/01פ "בשראו לעניי� זה דברי השופט חשי� ב  85

בדר� הטבע מערבות ה� אנשי� אחדי� , עסקות אלו של סחר בבני אד� למטרת זנות: ")6.11.2011

סחר זה בבני אד� . חלק מהותי יותר או מהותי פחות, איש איש כחלקו, של הסחרבשלבי� שוני� 

ושילוב� של החוליות אלו באלו יוצר , למטרת זנות נית� לדמותו לפעילות שרשרת בי� אנשי� שוני�

  ."את הסחר מראשיתו ועד סופו

 הפוליטי שבארגוני הפשיעה בהשתלטות השקטה שלה� על התהלי�היו שנעצו את הסכנה היתרה   86

 Sue Mahan, Introduction: Organized Crime in ראו; ובהשחתה של גורמי� משפטיי� ומנהליי�

the Americas, in BEYOND THE MAFIA – ORGANIZED CRIME IN THE AMERICAS ix, x (Sue 

Mahan ed., 1998); Frank Anechiarico, Beyond Bribery: The Political Influence of 

Organized Crime in New York City, in ORGANIZED CRIME AND ITS CONTAINMENT – A 

TRANSATLANTIC INITIATIVE 87 (Cyrille Fijnaut & James Jacobs eds., 1991) . למחקר אמפירי

 : ראו,המתאר השתלטות מונופוליסטית של ארגוני פשיעה באמצעות השחתה של פקידי ממשל

WILLIAM J. CHAMBLISS, ON THE TAKE: FROM PETTY CROOKS TO PRESIDENTS (2nd ed. 

1988).  
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כדי .  תכלית החוקבאופ� התוא� את הרקע ההיסטורי לחקיקה ואתו, ארגוני הפשיעה
 ניכרתמגלמי� סטייה שכזכור (לאפשר לחוק מאבק בארגוני פשיעה על כליו החריפי� 

לרבות השימוש בעבירת סטטוס לש� הרשעת מי , מעקרו� המעשה ומעקרו� האש�
לדור בהרמוניה ע� הדוקטרינות הגובלות מתחו� דיני השותפות ) שנתפס כראש הארגו�

הפרשנות ,  בפתח המאמר כאמור. גבולותיו הראויי�נדרש להקפיד על, לדבר עבירה
, ג�שתינת� לחוק מאבק בארגוני פשיעה תשפיע לא רק על אופ� יישומו של חוק זה אלא 

  . על היקפ� ויישומ� של דיני השותפות לדבר עבירה, ובעיקר
, כדי שקבוצה של עברייני� תיחשב לארגו� פשיעה לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה

 לחוק לפעולה 1סעי� לשונו של י� בה הדרישה המשולשת הקבועה בצריכה להתקי
" תבנית מאורגנת"המונח ". ˘Â‡Ó ˙È�·˙ ,˙Â¯È·Ú ˙¯È·ÚÏ ˙Î˘Ó˙ÓÂ ˙È˙ËÈ¯‚�˙"ב

המשתקפת ג� בדברי , ארגוני� ולמידור פני�ררכיימתיישב ע� הדרישה למבנה ארגוני הי
� מבנה היררכי שבו ארגו� ע": הדורשי�, ההסבר להצעת חוק מאבק בארגוני פשיעה

או מידור " ריחוק" פרט לאותו ".קיימת אפשרות ריחוק בי� הראשי� לרבדי� הנמוכי�
ג� בהעסקת עובדי� בשכר קבוע לו טיפוסי  מרכיב הארגו� לידי ביטוייבוא  ארגוני� פני�

מתייחסת ") שיטתית[...] תבנית ("" שיטתיות. "לביצוע הפעילות השוטפת של הארגו�
חלוקת והיא כוללת את רכיבי המשנה של ,  מטבעהית שאינה ספורדיתלפעילות פליל

 87השחתת פקידי ממשל,  על שווקי�)באופ� אנכי או אופקי (רכישת מונופול, תפקידי�
את ארגו� הפשיעה מחבורה רכיבי משנה אלה של השיטתיות מבדלי� . והסדרי� נוקשי�

" המשכיות. "בודדתמזדמנת של עברייני� שאמנ� אינה מסתפקת בביצוע עבירה 
 של קיומה של ההתארגנות  כמרכיב כרונולוגימאופיינת לא") מתמשכת[...] תבנית ("

השתתת ההתארגנות על מער� מתמש� של תפקידי� המתקיי� דרישה ללאור� זמ� אלא כ
במנותק מהעבירות שמתבצעות בכל זמ� נתו� ומהפרסונות המאיישות כל תפקיד בכל זמ� 

חוק מאבק בארגוני . בהקת ארגו� פשיעה הוא ארגו� גדול ומרובדבהתגלמותו המו. נתו�
לפי ההגדרה , למעשה(לאומית � �פשיעה אינו כולל דרישה כי הארגו� יפעל בזירה הבי

של ארגו� פשיעה בחוק אי� זה משנה א� פעילות הארגו� מתבצעת או מיועדת להתבצע 
 פלרמו למלחמה בפשיעה  א� עיגונו של חוק המאבק באמנת,)בישראל או מחו� לישראל

 וכריכת תכליתו של החוק בתכליתה של האמנה מנביעי� ציפייה לאומית�בי�המאורגנת ה
 לארגוני פשיעה בקנה מידה הפעלתו תיעשה מתו� שאיפה לצמצ� את תחולתוכי 
  . לאומי� בי�

מיקו� נכו� של ס� הכניסה להגדרת ארגו� פשיעה יושתת על רעיו� הקשר ההדדי 
אלה עשויי� להופיע במינוני� שוני� בהתארגנויות קונקרטיות . הגדרהשבי� רכיבי ה

באופ� שהתקיימותו של רכיב אחד במינו� גבוה עשויה לאפשר הפחתה בדרישת , שונות

 
 4 לעג� ג� בסעי� אפשראת רכיב המשנה של השחתת פקידי ממשל , 3 גפרקבפתיח ללעיל כאמור   87

לחוק מאבק בארגוני פשיעה ובדברי ההסבר להצעת החוק הממקמי� את השחתת פקידי הממשל 

  .כמאפיי� פרדיגמטי של ארגו� פשיעה
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והוא מתבצע ה� באופ� , האיזו� שבי� רכיבי ההגדרה הוא מורכב. מינונו של רכיב אחר
, ארגו� ושיטתיות, ישות להמשכיותבי� רכיבי המשנה המשתייכי� לכל אחת מהדר, פנימי

עצמת הופעתה של שיטתיות תיקבע , כ�. וה� באופ� חיצוני בי� דרישות אלה לבי� עצמ�
השחתת פקידי ממשל , רכישת מונופול, תפקידי�חלוקת אגב איזו� בי� רכיבי המשנה של 

 .והתוצאה תאוז� אל מול עצמת הופעת� של הארגו� וההמשכיות, והסדרי� נוקשי�
 לכל דרישה מדרישות החוק אינו יכול לקרוס – פנימי וחיצוני –נו� זה של איזו� כפול מנג

, זאת בשל לשונו של החוק. לכדי מנגנו� של איזו� אחד כולל בי� כלל רכיבי המשנה
תבנית מאורגנת , שאינה מאפשרת ויתור מוחלט על איזה מהרכיבי� של המשכיות

א� היא אינה מונעת ויתור על איזה , תהמופיעי� כדרישות ס� מצטברו, ושיטתיות
לכ� א� א� אפשר לוותר במקרה קונקרטי על קיומ� של רכיבי משנה . מרכיבי המשנה

אי אפשר לוותר על כלל רכיבי המשנה של איזו , שוני� המתפזרי� על פני דרישות שונות
  . מ� הדרישות

  חלק שני

  לשו� מרחיבה ויישו� צר, משפט בפעולה: ארצות הברית. ה

" ארגו� פשיעה"פטואלי של הגדרת המונח צעד כה התמקדה רשימה זו בניתוח קונ
צרי� של ההגדרה ההתזה שהיא מקדמת בדבר גבולותיה . שבחוק מאבק בארגוני פשיעה

ה בפעולה יפציצ נבח� את הקונעתה. תכלית החוק ולשו� החוק, קיקהנסמכת על הרקע לח
תשמש החקיקה לעניי� זה . בעול� כיצד נאכפי� חוקי� למאבק בארגוני פשיעה –

, יכולה להיות נתונההחקיקה הממוקדת בארגוני פשיעה ) כבישראל( ש� :בארצות הברית
 יישו� חקיקה זו ,אול� כפי שמיד נראה, שנות מרחיבהלפר 88,בקריאה תמה של לשונה

   89.מצומצ� מאוד

 
 והטקסט הצמוד 5ש " הלעילעל ההבדל שבי� קריאה תמה של לשו� החוק לקריאת עומק שלה ראו   88

  .לה

אמנ� מחקר . השוואה לחקיקה במדינות אירופה צפויה להניב מסקנות זהות בדבר המשפט בפעולה  89

, ה� צרות יותר" ארגו� פשיעה "משווה מלמד שההגדרות הנוהגות בחקיקה במדינות אירופה למונח

). 109–106 'בעמ, 2 ש"ה לעיל, רו'סנג(מההגדרה שאומצה אצלנו בחוק המאבק , בפרמטרי� שוני�

ג� ההגדרות בחקיקה האירופית ה� רחבות : ע� זאת אי� להפריז בהדגשת השוני בי� ההגדרות

כפי , השאלה.  להשתלטות על דיני השותפות לדבר עבירהוכוללניות מאוד ובעלות פוטנציאל רב

היא כיצד מופעלי� חוקי המאבק בארגוני פשיעה , הברית שנשאלה לעיל לעניי� המשפט בארצות

אשר , נאוט וליטיציה פאולי'בחנת� של סיריל פיגהניי� בהקשר זה היא ימאירת ע. הלכה למעשה

 ORGANIZED : הפשע המאורג� באירופהאבנושערכו את הספר המקי� ביותר שנכתב עד היו� 
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 Racketeer לחוק מאבק בארגוני פשיעה הואהמקביל הברית  דבר החקיקה בארצות

Influenced and Corrupt Organizations Act,90  המכונה בקיצורRICO .אוסר את  חוק זה
 conduct or participate, directly or […]“: עצ� ההשתתפות הפעילה בארגו� פשיעה

indirectly, in the conduct of such enterprise's affairs through a pattern of racketeering 

activity […]” ,וכ� את  � 91. פשיעה בארגו�השתתפות פעילהקשירת הקשר להשתת
 על מושתתת א� ההרשעה –או ,  שנות מאסר20 הוא עונשו של העובר עבירה זו

 מוגדר ”enterprise“המונח  92. מאסר עול�–השתתפות בביצוע עבירות שדינ� מאסר עול� 
 any individual, partnership, corporation, association, or […]“ – 93בחוק בצורה רחבה

other legal entity, and any union or group of individuals, associated in fact although 

not a legal entity” – מגדיר בצורה רחבה ג� את המונחוהחוק  “pattern of racketeering 

activity”כ� :“[…] at least two acts of racketeering activity, one of which occurred 

after the effective date of this chapter and the last of which occurred within ten years 

(excluding any period of imprisonment) after the commission of a prior act of 

racketeering activity”.  
 אול� השימוש שנעשה 94.תיו הרחבות השני� ביקורת על הגדרובמש�ספג  �RICOה

יות אכיפת החוק שור �בהקשר זה קיבלו על עצמ. בו בפועל הוא מצומצ� ומוגבל למדי
לתחו� דיני  �RICOמסננות אפקטיביות בפני פלישה של הובתי המשפט לשמש 

 
CRIME IN EUROPE – CONCEPTS, PATTERNS AND CONTROL POLICIES IN THE EUROPEAN 

UNION AND BEYOND (Cyrille Fijnaut & Letizia Paoli eds., 2004) . בהערות הסיכו� מטע�

,  הפשע המאורג�המאגד את המחקרי� בדבר הדפוסי� העכשוויי� של,  בספרIIהעורכי� על חלק 

, כיה'צ, אנגליה, ספרד, צרפת, גרמניה, הולנד, איטליה(מצייני� העורכי� כי א� שבמדינות הנסקרות 

החקיקה הפלילית כוללת הגדרות רחבות וכוללניות של ) רוסיה וטורקיה, אלבניה, י�ישוו, פולי�

נדירות מגיעי� לבתי רק לעתי� , )כהגדרת� ”catch-all’ definitions‘“" (ארגו� פשיעה"המונח 

עוד עולה ). 603 'בעמ, ש�(המשפט במדינות אלה אישומי� לפי חוקי המאבק בארגוני פשיעה 

 של מתפיסותיהמהמחקר שבתי המשפט באירופה מפעילי� שיקול דעת עצמאי שאינו ניזו� בהכרח 

 he final court rulings often diverge substantially from[T]“): 606–605 'בעמ, ש�(המשטרה 

the initial police assessments of the seriousness and sophistication of the organized crime 

scheme the investigation is targeting”.  

90  18 U.S.C. §§ 1961–1968 (1970).  

91  18 U.S.C. § 1962 (1970).  

92  18 U.S.C. § 1963 (1970).  

93  18 U.S.C. § 1961 (1970).  

 .Gerard E. Lynch, RICO: The Crime of Being a Criminal, 87 COLUM. L. REV:ראו למשל  94

661 (1987); Dorean Marguerite Koenig, The Criminal Justice System Facing the Challenge 

of Organized Crime, 44 WAYNE L. REV. 1351, 1359–1361 (1998); A. Laxmidas Sawkar, 

From the Mafia to Milking Cows: State RICO act Expansion, 41 ARIZ. L. REV. 1133 

(1999).  
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 ללמוד אפשרבפועל  �RICOעל השימוש המוגבל שנעשה ב. השותפות לדבר עבירה
דה הנשיאותית בנושא ארגוני שנתנה הווע" רגו� הפשיעהא"מההגדרה של תופעת 

 היינו 1986,95בשנת , )Irving R. Kaufman(�  אירווינג קאופמ בראשות השופטפשיעה
 �RICO:“[A] continuing, structured collectivity ofעשרה שנה לאחר חקיקת ה�שש

persons who utilize criminality, violence, and a willingness to corrupt in order to gain 

and maintain power and profit. The characteristics of the criminal group, which must 

be evidenced concurrently, are: continuity, structure, criminality, violence, 

membership based on a common denominator, a willingness to corrupt and a 

power/profit goal [...]”.  
אז פרקליט פדרלי בכיר והתובע , וליאני'התייחס רודול� ג, �1987 ב, שנה לאחר מכ�

לארגוני� , )יורק ריית ניויולימי� ראש ע(המזוהה ביותר ע� המאבק בארגוני הפשיעה 
 An organized crime case involves a multiplicity“: לאמור�RICO,96 מופעל השבעניינ�

of diverse crimes committed by specialists supported by thousands of criminals 

working within structures as large as any corporation”.�ה,  ואכ�RICO  שימש בדיוק
של חמש משפחות הקוזה ") בוסי�("הרשעת המנהיגי� : נגד ארגוני� בסדר גודל שכזה

ככל ). Gambino, Genovese, Lucchase, Colombo, Bonanno(יורק  נוסטרה הגדולות בניו
משפחות אלה אכ� שלטו באלפי עברייני� שעסקו בפעילות פלילית מגוונת , הידוע
שני� ב �RICOיי אלבניז סיכ� את השימוש ב'חוקר הפשיעה המאורגנת ג. ביותר
1985–2004:  

[…] the prosecution focus has remained on the organized crime of 

Italian-Americans. The overwhelming majority of cases were of alleged 

Mafia groups, although convictions of members of the “United 

Bamboo” Chinese gang, the leader of the “Flying Dragons”, a leader of 

the Pagans motorcycle gangs, Mexican drug smugglers in California, 

and a Washington D.C. cocaine ring leader are a sign of the recognition 

of serious organized crime among non-Italians.  97   

 
95  President’s Commission on Organized Crime (1986) ,ל כמצוטט בספר� שKENNEY & 

FINCKENAUER ,16' בעמ, 62ש "לעיל ה .  

  . 318 'בעמ, ש�כמצוטט   96

97  JAY S. ALBANESE, ORGANIZED CRIME IN OUR TIMES 167 (6th ed. 2011). מפע� לפע� נעשה 

 .Boyle v. United States, No. 07-1309 (U.S. Junדוגמה מובהקת היא . �RICOב שימוש רחב יותר

ש� הופעל החוק נגד קבוצה שאינה משויכת א� לאחד מהארגוני� המוכרי� ושפעלה , (2009 ,8

  .ני� לביצוע עשרות מעשי גנבה מבנקי� ובתי עסקבמש� כשמונה ש
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 Ï‡" דפוס של פעילות עבריינית"ו" ארגו�"למונחי�  �RICO ההגדרות הרחבות יחסית ב
כנופיות קטנות של עברייני� המבצעי� יותר מעבירה  �RICO  לתפוס ברשת הכדינדרשו 

 ,גיוו� ומורכבות, המאבק בארגוני� ייחודיי� המאופייני� בגודל לייעל את כדיאחת אלא 
 �Pennsylvania Crimeהדוח של ה. ה מיוחדי�המצדיקי� הפעלה של אמצעי אכיפו

Commission  שימוש בה מדגי� זאת בעניי� 199198משנת�RICO נגד משפחת קוזה 
 RICO’s requirement of proving ‘a pattern of […]“):סקארפומשפחת (נוסטרה ידועה 

racketeering activity’ and its broad definition of ‘racketeering activity’ allowed the 

prosecution to join in a single indictment the widely diverse state and federal crimes 

in which the Scarfo Family has engaged over the past 15 years. Thus, the indictments 

included charges that the Family had engaged in murder, gambling, loansharking, 

extortion, and drug trafficking”.  הוועדה הנשיאותית בראשות השופט קאופמ� הנזכרת
הוועדה הנשיאותית היחידה שהוקמה לטיפול בנושא הפשיעה המאורגנת מאז  (99מעלה

ארגוני , הקוזה נוסטרה: ה�אלו ו, �RICO מטרות לעשרה� אחתסימנה ) �RICOחקיקת ה
 ביפ� וכ� היאקוזה,  הטריאדה והטונג בסי�101,יות אסירי� כנופ100,אופנועני� עברייניי�

ארגוני� אלה . י�יי� וקנדירוס, י�יאיר, י�יקובנ, י�יקולומביאנ, �יארגוני פשיעה ויאטנמי
כל אחד מה� מורכב מאלפי חברי� וממער� .  ביותרגדולי� וענפי�כול� ארגוני� ה� 

  .ררכי מורכביהי
 על עצמ� ביישמ� את מקבלותלעניי� המגבלות שרשויות האכיפה הפדרליות 

 ששימש סגנו של הממונה בממשל מעת 102יי� מאמרו של פול קופימענ, �RICOה
טעונה  �RICOקופי מדווח כי כל החלטה על הפעלת ה. הפדרלי על הפעלתו של חוק זה

 Criminal Division’s Organized Crime And(אישור של המחלקה שלו בממשל 

Racketeering Section .(חלק גדול מהבקשות לאישור נדחות ע, לדבריו�וכל בקשה , ל הס
ידי  שעוברת את הס� צריכה לעבור עוד שניי� עד שלושה שלבי� של סינו� נוס� על

 
  . 322–321' בעמ, 62ש " לעיל ה,KENNEY & FINCKENAUERכמצוטט בספר� של   98

  . 11' בעמ, 97ש "לעיל ה, ALBANESE הפע� כמובא אצל,  והטקסט הצמוד לה95 ש"ה לעיל  99

פורעי , )Hell’s Angels(ארגוני אופנועני� כגו� מלאכי הגיהינו� , פי הספרות הקרימינולוגיתעל   100

ה� צמחו . אינ� א� חבורות של אופנועני� זרוקי� ומרדניי�) Bandidos(והפרחחי� ) Outlaws(החוק 

יררכיי� יה, שהחל בסו� שנות הארבעי� של המאה העשרי� לארגוני פשיעה גדולי�בתהלי� 

) סחר בנשי�(מי� , המגלגלי� מחזורי� של מאות מיליוני דולרי� בשנה בעסקי סמי�, י�אומיל�בי�ו

, GRENNAN & BRITZראו ; אונס ורצח, לפעילויות אלה נלווי� מעשי אלימות של תקיפה. ומרמה

  .225–224, 217–212' בעמ, 40 ש"יל הלע, ABADINSKY; 123–120, 95–91' בעמ, 41ש "לעיל ה

כפי שהיא , למשל המאפיה ההיספאנית הכלואה בארצות הברית,  מאודגדולות ומורכבותבה� ו  101

 R. THEODORE DAVIDSON, CHICANO PRISONERS: THE KEY TO SAN: הזהמצטיירת במחקר 

QUENTIN (1974).  

102  Paul E. Coffey, The Selection, Analysis, and Approval of Federal RICO Prosecutions, 65 

NOTRE DAME L. REV. 1035 (1990).  
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נבדקת האפשרות , �RICOג� כאשר מתגלה מקרה המתאי� ליישו� ה. המחלקה
 103.להשתמש תחתיו בחוקי� אחרי�

   ?"נוסח ישראל"ארגוני פשיעה בישראל או ארגוני פשיעה . ו

  אכיפה. 1

שבספר החוקי� כדי " ארגו� פשיעה"ו� להגמיש את ההגדרה של הא� לא יהיה נב
לפני שננסה להשיב לשאלה ? ות הקיימות בזירה המקומיתוילהתאימה לסוגי ההתארגנ

 פועלי� אי� היינו כי בזירה המקומית – יש להעיר שההנחה העובדתית שביסודה, זו
עשויה  – � בעול� על פי המודלי� המוכרי� במקומות אחרימשמעותיי�ארגוני פשיעה 

א� א� אי� לצפות כי בישראל יימצאו ארגוני . ת שגויה ולכ� לייתר את השאלהלהיו
קרטלי הסמי� , היאקוזה ביפ�, ריתהבצות פשיעה בסדר הגודל של הקוזה נוסטרה באר

תכ� כי פועלי� בישראל ארגוני פשיעה יבכל זאת י, הקולומביאניי� או הטריאדה בסי�
� התארגנויות עברייניותדוח ועדת שימרו� זיהה בישראל , ור לעילכאמ.  דיוגדול בהיק

מערכת משמעת פנימית , ריחוק בי� מנהיגי� לזוטרי�, היררכיי סממני� של היותהמקיימ
 עוד 104.לפי המאפייני� של ארגוני הפשיעה הנהוגי� בעול�, והשחתה של פקידי ממשל

 לאומית� בי� מאורגנת מלומדי� שוני� זיהו מאפייני� של פשיעה, כמפורט לעיל
  105.בישראל

ההיסטוריה הקצרה של יישו� חוק מאבק בארגוני פשיעה מלמדת על נטייה , ואול�
 תו� טשטוש ההבחנה 106"נוסח ישראל"של רשויות האכיפה להתייחס לארגוני פשיעה 

נטייה זו משתקפת בכתבי האישו� . שבי� ארגו� פשיעה לבי� שותפות לדבר עבירה

 
 Moreover, even where RICO clearly fits, indeed even where the“ :1045–1044' בעמ, ש�  103

mob’s traditional activities are involved, RICO is not automatically a good idea. For 

example, OCRS ordinarily discourages RICO prosecutions where the pattern of crimes 

consists entirely of narcotics trafficking, extortionate debt collection, or gambling. OCRS's 

reluctance to approve these cases as RICOs is quite simple: these activities are already 

addressed by less complicated federal statutes”.  

  . והטקסט הצמוד לה7ש " הלעילראו   104

  .� והטקסט הצמוד לה39–38ש " הלעילראו   105

לאידאל מונוליתי כלשהו של ארגו� פשיעה הלובש את " נוסח ישראל"אי� הכוונה להנגיד את הארגו�   106

) או הדגמי�(בהחלט צפוי שמאפייני� מקומיי� ישפיעו על הדג� . אותה הצורה בכל זמ� ובכל מקו�

לומר כ,  של ארגו� פשיעהעליו להתאי� לדג�אול� עדיי� . שארגוני הפשיעה מאמצי� במדינות שונות

, הביקורת בטקסט מכוונת להגדרה מחדש של המונח ארגו� פשיעה. המשוי� לתופעת ארגוני הפשיעה

  .בנוסח ישראל
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ההתארגנויות שבמרכז האישומי� . לפי חוק מאבק בארגוני פשיעהשהגישה הפרקליטות 
רחוקות מרחק רב מדמות� של ארגוני הפשיעה הקלסיי� באופ� המלמד על גישה 
ראשונית התומכת בשימוש נרחב מאוד בחוק המקומי אגב ויתורי� רבי� ומחיקה 

� ארגו"למעשה של מרבית הדרישות הטיפולוגיות שבהגדרות המקובלות בעול� ל
מי� לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה הוגש כתב האישו� הראשו� שכלל אישו". פשיעה

 שתכננה וביצעה בתקופה של כשנתיי� עשרה  מצומצמת ועסק בקבוצהÂË�ÈÙ 107עניי�ב
מעשי גנבה של מכולות ובה� סחורה קמעונאית בשווי של כמה מיליוני שקלי� מנמלי 

שניי� , נאשמי� עמדו בראש הארגו�שניי� מה, על פי כתב האישו�. אשדוד וחיפה
ומספר כולל של כעשרה פעילי� זוטרי� השתתפו , אחרי� היו פעילי� בכירי� בארגו�

כגו� השגת מידע על מקו� , הנאשמי� חילקו ביניה� תפקידי�. בביצוע העבירות השונות
, עריכת סיורי� מקדימי� בזירה המיועדת, תכנו� מעשה הגנבה, המכולות ותכולת�

שני הנאשמי�  108. נהגי� לש� גנבת המכולות ואיתור קוני� לסחורה הגנובההפעלת
לפנחס פינטו ייחסה התביעה תכנו� : העיקריי� היו דומיננטיי� בניהול הפעילות הפלילית

קביעת מחירי המכירה של הסחורות הגנובות , מעשי הגנבה וכ� מת� הנחיות לפעילי�
כ� ו  אות�וכיוו�ארגו� ארג� את פעולות החס כי יו ואילו לאבי שילוח, וניהול כספי הארגו�

 עבירותהגיע למקומות ביצוע הכמו כ� יוחס לו כי . א� את המפגשי� בי� חבריויתכי 
.  במהלכ�לקו�המכשולי� שעלולי� ואת  ח� את האמצעי� שיש לנקוט לביצוע�וב

די החדיר אות� לחברות הובלה כ, גייס נהגי� לצור� גנבת המכולותהשלישי הנאש� 
שיונות נהיגה ותעודות י ר�זיוללקבל מידע על המכולות שנועדו להיגנב והיה אחראי 

 חברות פיקטיביות � של וקניית�הקמתלג�  היה אחראי  זהנאש� .זהות של אות� נהגי�
 את עקבות הסחורה קבלות ותעודות משלוח כדי לטשטש, שבאמצעות� הוצאו חשבוניות

שכר מחסני� , � קש למימו� פעילותו של הארגו�הנאש� הרביעי הפעיל חשבו. הגנובה
, ואול�. שנועדו לאחסו� שלל הגנבות והיה אחראי להובלת הסחורות הגנובות לרוכשי�

א� שתיאור זה של חלוקת התפקידי� בי� הנאשמי� עשוי ללמד על קיומה של הייררכייה 
תב פירוט העבירות המופיע בכ, שבה רובד של מנהלי� ורובד של מבצעי� בשטח

, שלה� יוחסה עמידה בראש ארגו� פשיעה, האישו� מגלה ששני הנאשמי� הראשיי�
  . הוגדרו ג� כמבצעי� בכל אחד מהאישומי� הפרטניי� שבכתב האישו�

 
  ).18.12.2008, פורס� בנבו (ÓÏ‡¯˘È ˙�È„�  'ÂË�ÈÙ 1009/04) א"מחוזי ת(ח "תפ  107

 אופ�  מזכירה את– א� כי דרשה תחכו� –חלוקת התפקידי� המתוארת בכתב האישו� בעניי� פינטו   108

 הכייסות .30' בעמ, 78ש "לעיל ה, CRESSEY חלוקת התפקידי� בחבורות של כייסי� כמתואר אצל

משתת� שתפקידו לאתר קרב� ולהסיח ) 1: (מתבצעת באופ� טיפוסי על פי חלוקת התפקידי� הבאה

משתת� שתפקידו ) 3(; שיחוש בכ�משתת� שתפקידו לרוק� את כיסו של הקרב� מבלי ) 2(; את דעתו

כנופיות . משתת� שתפקידו למכור את הרכוש הגנוב) 4(�ו; לקבל את הרכוש הגנוב מהמשתת� השני

וג� בעניי� , הכייסי� לא התאפיינו בקביעות או ביציבות וה� נוצרו מפע� לפע� בי� משתתפי� שוני�

  .י� במקרי הגניבה השוני� שימשו צירופי� שוני� של הנאשמפינטו
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הגיעו , בשעה ארבע לפנות בוקר, באישו� השלישי נכתב כי באחד הלילות, לדוגמה
מתינו לנהג בזמ� שני הנאשמי� הראשיי� ע� נהג משאית מטעמ� למקו� הגנבה וה

באישו� הרביעי נכתב כי שני הנאשמי� הראשיי� גנבו . שחיבר את המכולה למשאית
, בעצמ� ע� הנאש� מספר ארבע יחד שתי מכולות והובילו אות� למחסני� שברשות�

   109.ש� פרקו את הסחורה מהמכולות ואפסנו אותה
ט מסכת מפר, שבו מעורבי� כל ארבעת הנאשמי� העיקריי�, האישו� השביעי

א� ג� ממנו עולה מעורבות , מורכבת יותר של חלוקת תפקידי� בי� הנאשמי�
 קיבל 1הנאש� , על פי הנטע�. פיזית של כל הנאשמי� בביצועה של העבירה�אישית

 מיליו� דולר 2.7בשווי של " טבע" מידע בדבר מכולה ובה תרופות של חברת 5מנאש� 
 יצרו קשר ע� תושב עזה �2 ו1שמי� הנא. הצפויה להישלח מישראל לארצות הברית

 גייס על פי 3הנאש� .  דולר�700,000שיקנה מה� את תכולת המכולות בתמורה ל
 נהג שהשתלב בעבודה בחברת ההובלה כדי שידווח על מועד 1הוראתו של הנאש� 

 הורו לנהג לשנות את כתובת מגוריו לחיפה כדי שהחברה �2 ו1הנאשמי� . המשלוח
ש� שינה הנהג את כתובת ,  ניגש ע� הנהג למשרד הפני�3הנאש� . תעסיקו בנמל חיפה

 1הביא הנאש� , ביו� שבו דיווח הנהג כי הוא מוביל את מכולת התרופות. מגוריו
עובדי� זרי� כדי שירוקנו את המכולה מתרופות וימלאו אותה בחול וחצ� שהביא 

 את �4  ו2, 1נאשמי� ולאחר מכ� העבירו ה,  סגר את המכולה בעצמו1הנאש� . 4הנאש� 
 האישו� תיאר כנופייה בסופו של דבר כתב. התרופות שגנבו לקירור במחס� שבחזקת�

סרטי�  ל"הסנדק" כמרחק שבי� הסרט הוא" מאפיה"של גנבי� שהמרחק בינ� לבי� ה
התביעה . מבנה החבורה לא היה הייררכי כי א� שיתופי": שוד הרכבות הגדול"מסוגת 

השחתה של פקידי , הסדרי� פנימיי� נוקשי�, ארגוני� דור פני�לא הציגה קיומו של מי
ולא טענה כי קיומה של ההתארגנות חרג , ממשל או חתירה לשליטה על שווקי�

אול� לשיטתה אי� , התביעה הייתה מודעת לחסרי� אלה. מהעבירות הפרטניות שבוצעו
 שכ� מדובר 'אמבצעי� בצוות'יל את החוק ג� על נית� להח" שכ�, מדובר בחסרי� כלל

מפסק הדי� עולה ,  למעשה110".שהוא חוק כללי, בחוק ספציפי שגובר על חוק העונשי�
כי התביעה ביקשה להשתית את אחריות� של הנאשמי� הראשיי� כמנהיגי� של ארגו� 

   111.פשיעה על מעורבות� כשותפי� בעבירות הפרטניות המופיעות בכתב האישו�
לפי ? לתחולתו של חוק מאבק בארגוני פשיעהמה� המאפייני� המכניסי� התארגנות 

יש לתת משקל לצור� הכרעה בשאלה א� מדובר בארגו� " ,ÂË�ÈÙעמדת התביעה בעניי� 

 
בית המשפט קבע שלא הובאו ראיות מספיקות למעורבות� של שני הנאשמי� . כ� לפי כתב האישו�  109

. והרשיע� בעבירה של קבלת נכסי� שהושגו בעוו�, הראשיי� בגניבה המתוארת באישו� הרביעי

קיבל בית המשפט את התיאור , י�באישומי� האחרי� הנסקר. 98' בעמ, 107ש " הלעיל ,ÂË�ÈÙעניי� 

  .העובדתי שהציגה התביעה

  .290' בעמ, ש�  110

  .4' בעמ, ש�  111
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התכנו� , מש� הפעילות הפלילית, הנזקי� שגרמו לחברה, ק� העבירותיפשיעה על ה
 התפיסה המתגלה מהמצוטט מדברי התביעה היא כי 112."והארגו� המוקדמי� שלה

תפיסה זו מאמתת . שתית קיומו של ארגו� פשיעה על ריבוי מקרי עבריינותאפשר לה
במידה רבה את החשש שהובע בספרות כי חוק מאבק בארגוני פשיעה יתפרש באופ� 

  . רחב כחל על שותפויות קטנות המבצעות יותר מעבירה אחת
ייצור ב האחד פעל בלוד,  זיהה כתב האישו� שני ארגוני פשיעהÈÙ¯Â˘ 113עניי�ב

בהתארגנויות המתוארות .  והשני סחר בסמי� מסוכני� ביפו,ממכר של סמי� מסוכני�ו
ובראש� קיומה של , בכתב אישו� זה התקיימו כמה מ� המאפייני� של ארגו� פשיעה

הייררכייה שבתחתיתה פעילי� המועסקי� בשכר קבוע וכ� חתירה למונופול אנכי 
שליטה על חלק ניכר של תעשיית  (ואופקי) שליטה על שלבי הייצור והממכר של הס�(

א� לא באשר (אשר להתארגנות מיפו ).  יפו ולוד–הסמי� בערי הפעילות של הנאשמי� 
פעילותה נמשכה ג� בזמ� שהות� : נטע� ג� קיומה של המשכיות) להתארגנות מלוד

   114.ובה� אחד מהמנהיגי� הנטעני�, בכלא של פעילי� שוני�
קצרת ) בתחו� שתי ערי�(ו� בפעילות מקומית אול� בסופו של דבר עסק כתב האיש

וללא המרכיבי� של ) ההתארגנות בלוד נמשכה כשנה וזו ביפו א� פחות מכ�(מועד 
ייחס כתב , מוחמד שורפי, לראש הקבוצה היפואית. השחתת פקידי ממשל או מידור

 א� מתיאור, ארגו� חלוקת הסמי� וחלוקת הרווחי�, האישו� פעולות כגו� גיוס פעילי�
העבירות הפרטניות שהתבצעו ביפו מתגלה ששורפי ואשתו העסיקו בלדרית סמי� 

 לפיכ� כתב האישו� ייחס לנאשמי� 115.שאותה הסיעו בעצמ� לנקודות המכירה כנהגי�

 
  .290' בעמ, ש�  112

  .18ש " הלעיל  113

  .337' בעמ, ש�  114

 טוענת '� מוחמד שורפי באירגו� הפשע מיפופעילותו של הנאש'תחת הכותרת ": 14' בעמ, ש�  115

 כמפורט באישו� ובנוס� לרכישת הסמי�, שימש כראש האירגו�) 1נאש� ( שורפי התביעה כי מוחמד

מנת שיעסקו �על, את מבנה האירגו� בי� היתר בגיוס חברי� נוספי� לאירגו�'הראשו� הוא ניהל 

גייסו את סינא מוגרבי , יבו�א, הנאש� ורעייתו. 'י� המסוכני� לצרכני הסמי� השוני�בהפצת הסמ

,  ורעייתו נהגו להסיע את סינא למקומות איסו� הס�1נאש� . 'ה ומחזיקת ס�בירעבודה כמע'לש� 

הכולל בערבוביה תיאור של , תיאור דומה. "בהתא� לתיאו� מוקד� ע� אנשי אירגו� הפשע בלוד

מתייחס , )במקרה זה כנהג קטנוע מלווה בעסקת ס� שולית(ראש ארגו� פשיעה ושל נהג בשטח 

פז שורפי מאירגו� פעילותו של הנאש� חא'תחת הכותרת " 16–15' מבע, לנאש� השני בכתב האישו�

כראש האירגו� בתקופה הרלוונטית ש קובעת התביעה כי הוא שימ, )2נאש�  ('הפשע מיפו

בנוס� לניהול הסחר בקוקאי� אל מול נציגי אירגו� הפשע מלוד כמפורט באישו� . האישו��לכתב

פעל חאפז במסגרת חברותו באירגו� 'ואי� לחצרי�  בהעברת קוקאי� והירובנוס� לחלקו, הראשו�

ס� המסוכ� עבור ולש� קידו� מטרותיו הפליליות בגיוס חברי� לאירגו� למער� הפצת ה, הפשע מיפו

 היה שות� לשיטת 2נאש� .  את בודא חוסי� כמפי�2בי� היתר גייס נאש� . 'אירגו� הפשע מיפו

התמורה בגי� מכירת הס� ולתשלו� שכר� של לאיסו� , פי דרישה�לתיאו� הפצת הס� על, ההפצה
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ג� אחריות שיתופית , נוס� על העבירה של עמידה בראש ארגו� פשיעה, הראשיי�
מוסא ועומר ,  מלוד ג� ראשי הקבוצה116.לעבירות הסמי� שביצעו הארגוני�

. וסחר בה� הואשמו ה� בעמידה בראש ארגו� פשיעה וה� בהפקת סמי�, שחאדה�אבו
שבו מוסא , כדוגמה אפשר להביא את אחד האירועי� המתוארי� בכתב האישו�

   117. גר� ס� מסוג קוקאי��1.5 שחאדה מסר בעצמו לסוכ� משטרתי שקית שהכילה כ�אבו
א הקרוב ביותר להגדרה הראויה של ארגו� מבי� המקרי� הנסקרי� מקרה זה הו

ראינו כי ההייררכייה הארגונית לא מנעה מהמנהיגי� . א� ג� הוא מקרה גבול, פשיעה
ועל כ� נוסי� כי ג� האינדיקציה , להשתת� השתתפות פעילה בביצוע העבירות

מהמש� פעילות לאחר מעצר אי� : להמשכיות פעילותו של הארגו� היפואי היא חלשה
במוב� זה שהתפקידי� מתקיימי� , הכרח קיומו של מנגנו� לחילופי תפקידי�נובע ב

לא נאמר א� הפעילי� הוחלפו בתקופת מעצר� או א� (במנותק מהמפעילי� אות� 
: מעניינת עמדת התביעה בטיעוניה בפני בית המשפט). הארגו� פעל בֶחסר בזמ� היעדר�

לפי עמדתה יוכח קיומו של ארגו�  –התביעה ביקשה לוותר כליל על הדרישה להמשכיות 
 וכ� קראה לאחד את – 118פשיעה ג� א� טר� בוצעה כל פעילות פלילית מטעמו

עמדה זו של ". תכליתיות מוסדית"הדרישות לארגו� ולשיטתיות לכלל דרישה אחת של 
התביעה נוגדת את לשונו המפורשת של החוק וג� מרחיבה הרחבה יתרה את גבולות 

מלמד על נטייה " תכליתיות מוסדית"ואול� הרעיו� של . יעההגדרתו של ארגו� פש
א� יש הבחנה יסודית עליה נית� להצביע ": התביעה מסבירה אותו כ�. לצמצו� דווקא

' אירגו� פשיעה'הרי שזו ההנחה כי פעולת ' מבצעי� בצוותא'מ' אירגו� פשיעה'כמבחינה 
ה� מכוונות ג� להשגת  שכ� פעולותי]... [חורגת מס� פעולות העבירה שהוא מבצע

 הסבר זה קרוב מאוד 119."המטרות האירגוניות החורגות מביצוע העבירה ותוצאותיה
  ".של� הגדול מס� חלקיו"לקריטריו� המוצע של 

 חבורה  הוגש כתב אישו� לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה נגד120 �‡ˆ¯בעניי�
) change(רת מטבע לממכר חשבוניות פיקטיביות מתו� דוכ� להמ" מכולת"שניהלה מעי� 

הפעילות , ח"שליו� י ממאה מיותרהיק� החשבוניות שנמכרו עמד אמנ� על . בטירה

 
בו נהג , 3.8.04מתארת התביעה את האירוע מיו� , 2כדוגמא לפעילותו של נאש� . חברי האירגו�

,  ביפו'אורט שפירא'הספר �סמו� לבית, 17�110�39. ר.מ 'הונדה' על קטנוע מסוג 2נאש� 

ריזות המכילות קוקאי� במשקל  נשא באמתחתו שתי א6נאש� .  סמי סקא6כשמאחוריו נוסע נאש� 

 ברשות כ� היו�כמו.  מנות מחולקות ומיועדות להפצה10כשבכל אריזה ,  גר� נטו9.018כולל של 

  . "'שכר מכירת ס� מסוכ� עבור האירגו�'במזומ�  � 850חאפז שורפי 

  .23' בעמ, ש�  116

, שירות לצרכני הסמי�מספר הטלפו� של מנהיג ההתארגנות מלוד נית� י, נוס� על כ�. 24' בעמ, ש�  117

  .12' בעמ, ש�. מבלי לעבור תהלי� של מידור באמצעות הבלדרי� והספקי�

  .41–40' בעמ, ש�  118

  .38' בעמ, ש�  119

  .18ש " הלעיל  120
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 תואר כשליט – מרוא� נאצר –והמנהיג , לוותה וגובתה במעשי אלימות ובריונות שוני�
א� המבנה של עסקי הממכר היה בסופו של דבר מצומצ� בגודלו , התקי� של הפעילות

, חלוקת תפקידי� מסודרת או שאיפה למונופול, גי� לפעילי�ולא כלל נתק בי� מנהי
לעניי� ההמשכיות נטע� כי פעילותו של הארגו� . המשכיות או השחתה של פקידי ממשל

א� התביעה הודתה כי הפעילות המתוארת בכתב האישו� , נפרסה על פני ארבע שני�
 לא טענה לנתק  התביעה ג�121.באה אל קצה ע� מעצר� של הדמויות המרכזיות בארגו�

, בי� דרגי� שוני� בהייררכייה הארגונית וייחסה למנהיג ביצוע� של מאות עבירות מקור
עשרות עבירות של ניכוי מס , ובה� עשרות עבירות של הוצאת חשבונית מס שלא כדי�

עבירות של קיו� , עשרות עבירות של הבאת אד� להתחמק ממס, תשומות שלא כדי�
עבירות של שימוש בנשק , עבירות של סחיטה בכוח ובאיומי�, פנקסי חשבונות כוזבי�

הנאש� , על פי כתב האישו�. ובה� תקיפה בכוונה מחמירה, ושלוש עבירות של תקיפה
   122.והיה שות� ישיר ופיזי לביצוע� של העבירות" ירד לשטח"הראשי 

 124 בת כעשרה חברי� שעסק בהתארגנותÏÂ·ËÂ·‡ 123בעניי�כתב האישו�  ,בדומה
, פעילות הפלילית הישירה כולה לאלברט סיטבו� הייחס את,  עבירות סחיטהלביצוע

ואילו באחד ,  ומואש� כמנהל בארגו� פשיעהה הארגוניתיררכיי בהי2מתואר כמספר ה
 בהיעדר .האישומי� נכתב כי ראש הארגו� הכה במו ידיו אד� שנסחט על ידי הארגו�

יי� זה מאפייני� של מידור לא כללה הקבוצה המתוארת בענ, הייררכייה מסודרת
והיא ג� לא התאפיינה בהשחתת פקידי ממשל או בשאיפה , ארגוני או המשכיות� פני�

   .למונופול
 פעילות שיטתית בתחו� הסחיטה באיומי� צפויה לבוא לידי 125,כמאופיי� לעיל

עד , עסק אחר עסק, ביטוי בגביית דמי חסות באזור מסחרי מסוי� או בענ� עסקי כלשהו
כתב . ת כוח מונופוליסטי החוס� מתחרי� מלגבות דמי חסות באותו אזור או ענ�לצביר

האישו� במקרה הנדו� מגלה פעילות ספורדית ולא שיטתית של ביצוע עבירות על רקע 
ההתארגנות פנתה לסחוט אנשי עסקי� שוני� הפועלי� בענפי� שוני� ובאזורי� . משתנה

על פי , קרו בדרכי הפעילי� המרכזיי� בההכול בדר� של ניצול הזדמנויות שנ, שוני�
אחד , יתרה מכ�. שמועות ששמעו או מידע שקיבלו בדבר יעדי� נוחי� לסחיטה

ואילו באישו� , האישומי� התייחס לפנייה אלימה כלפי אד� שחב חוב אישי למנהיג
  . נוס� יוחסה לקבוצה סחיטה של אד� בגי� עלבו� שעלב במנהיג

 
  .תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר1' פס, ש�  121

  .�תו� לפסק דינה של השופטת אופיר453' פס, ש�ראו למשל   122

 כ� ראו עניי� .)4.6.2009, פורס� בנבו (‡·ÓÏ‡¯˘È ˙�È„�  'ÏÂ·ËÂ 1049/07) א"מחוזי ת(ח "תפ  123

ı¯‡ÂÊ, 18ש " הלעיל.  

שפנו לארגו� לצור� " לקוחות"חלק מהנאשמי� בכתב האישו� לא אופיינו כפנימיי� לארגו� כי א� כ  124

  . אחד שהוגדר כפנימי לארגו� הועמד לדי� בנפרדולפחות נאש�, סחיטת� של אחרי�

  .)ג(3בפרק גראו לעיל   125
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Èעניי� ב ¯Â‚Ê126  ת שביצע הארגו�מעשי בריונוחמישה בהאישו� כתב התמקד 
הנחת ,  בתו� תקופה של כשנה וה� זריקת רימו� לעבר ביתו של עיתונאי127בראשותו

כתב . הצתת משרד עורכי די� והצתת רכב, הצתת חנות, ס"רימו� בפתח ביתו של קצי� שב
לא פירט א� הוא , האישו� פירט את מעורבותו של יניב זגורי כמי שיז� את כל העבירות

, ארגוני� פני� ולא עמד על המאפייני� של יררכיי� בי� הנאשמי�יקשרי� קבועי� או ה
 ההתארגנות ג� לא .רכישת מונופול על שווקי� או השחתת פקידי ממשל, המשכיות

, 2שכ� אישו� אחד יוחס לזגורי יחד ע� הנאש� , התאפיינה בחלוקת תפקידי� קבועה
 4 ועוד שני אישומי� ע� הנאשמי� 4ר ע� הנאש� אישו� אח, 3עוד אישו� ע� הנאש� 

   .�5 ו
פשיעה שיתופית כל הפרשות האמורות כוללות על דר� ההכללה אפשר לומר כי 

ייתכ� שמרכיב זה של חומרת העבירות הוביל את התביעה להגיש בגינ� כתבי . חמורה
תביעה ה, וכאמור מדובר בהשערה בלבד, א� כ�. אישו� לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה

תחת שישמש כלי נחו� למאבק בארגוני פשיעה כתופעה : עושה בחוק שימוש שגוי
חוק מאבק בארגוני פשיעה מופיע בכתבי אישו� כתבלי� המדגיש את חומרת� , ייחודית

עובדה היא שכל , כ� או אחרת. של המעשי� המיוחסי� בו בעיניה� של רשויות האכיפה
 לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה הואשמו בד הנאשמי� כראשי ארגוני� וכמנהלי� בה�

אפשר . העבירות שיוחסו לארגוניה�, ולעתי� בכל, בבד ג� בהשתתפות אישית ברוב
שהתאפיי� בכמה מהמרכיבי� הטיפוסיי� לארגוני , ˘ÈÙ¯Âלומר כי פרט למקרה של 

כל ההתארגנויות הנסקרות אינ� מקיימות את המרכיבי� של , )א� כי לא בכול�(פשיעה 
לפחות באשר לחלק מהפרשות קיימות ראיות שהפעילות המאורגנת  –להפ� (שכיות המ

מספר המעורבי� בכל פרשה לא עלה על (ריבוד , )ע� מעצר� של הנאשמי�פסקה מיד 
המבצע נתק בי� ההנהגה לדרג , )ה קשיחה בי� דרגי�יררכייללא הי, קומ� נאשמי�

פרשות הנסקרות על שיחות בי� בהיעדר מידור התביעה השתיתה את האישומי� בכל ה(
 שנתפסו  או שתועדו בפלטי שיחה�128 שנקלטו בהאזנות סתר שביצעה המשטרההנאשמי

ללא ספק .  רכישת מונופול על שווקי� או השחתת פקידי ממשל129,)על ידי המשטרה
 חוק מאבק את ת הקושר– המדינה ת למצוא פער בי� הרטוריקה של פרקליטאפשר

, לאומית�  בפשיעה בי�על מטרותיה הצרות ללחימה, ת פלרמובארגוני פשיעה לבי� אמנ

 
  ).30.11.2009, פורס� בנבו( ÓÏ‡¯˘È ˙�È„�  'È¯Â‚Ê 1078/08) ש"מחוזי ב(ח "תפ  126

127  � לחוק 3מלכתחילה יוחסה לנאשמי� פעילות במסגרת ארגו� פשיעה כנסיבה מחמירה לפי סעי

לפי ,  התביעה להרשיע את זגורי ג� כראש ארגו� פשיעהבסיכומיה ביקשה. מאבק בארגוני פשיעה

 �  . לחוק2סעי

בעניי�  ו123ש "לעיל ה, ‡·ÏÂ·ËÂ בעניי�, 18ש " לעיל ה,˘ÈÙ¯Â בעניי�, 18ש " לעיל ה,�‡ˆ¯בעניי�   128

È¯Â‚Ê , 126ש "הלעיל.  

  .107ש "לעיל ה, ÂË�ÈÙבעניי�   129
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�נרחב  לבי� מדיניות אכיפה הדוגלת בשימוש כה – 130 ומגוונתרבת עצמה, רחבת היק
   131.בחוק מאבק בארגוני פשיעה

  פסיקה. 2

)‡ (ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ È˙·  
ת בפרשיופער דומה שבי� רטוריקה לבי� פרקטיקה מאפיי� ג� חלק מפסקי הדי� שניתנו 

מצוי "א� שבית המשפט העליו� קבע לאחרונה כי חוק מאבק בארגוני פשיעה . הנזכרות
,  ועוד מוקד� לשרטט מגמות ברורות בפסיקה132,"רק בתחילת דרכו מבחינת יישומו

נותו של המונח ת פרשי להכליל ולומר כי עד כה גישת� של בתי המשפט לסוגיאפשר
בתי , כפי שיודג� מיד. שויות האכיפה ביחס לעמדת� של רמצרההיא " ארגו� פשיעה"

בחוק מאבק מטיפי� בהחלטותיה� לשימוש מרוס� בדר� כלל המשפט המחוזיי� 
 להחילו רק נגד ארגוני פשיעה במשמעות� מהמקרי� א� קוראי�ÏÁ·Â˜ , בארגוני פשיעה

 ג� ,חר� הרטוריקה המצמצמת, ואול�. ברוח הטיפולוגיות הקרימינולוגיותוהמצומצמת 
בוצה העבריינית המופיעה בכתב האישו� אינה עונה כמעט על א� אחד כאשר הק

לא תמיד נכוני� בתי המשפט להסיר את , מהמאפייני� שבטיפולוגיות הקרימינולוגיות
 בית המשפט הרשיע בעבירות :שרשויות האכיפה הדביקו לקבוצה זו" ארגו�"תווית ה

וזיכה מעבירות אלה ( Â·‡ÏÂ·Ë ו˘ÈÙ¯Â, �‡ˆ¯לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה בפרשות 
,  המעבר המתבצע בפסקי הדי� המרשיעי� מהדיו� ַ&ְ%ללÈ¯Â‚Ê(.133 וÂË�ÈÙבפרשות 

, לדיו� בפרטי המקרה הקונקרטי, המאופיי� בהגדרה מצמצמת של ארגו� פשיעה
מרמז על נטייה ג� בחלק ,  למרבית מאפייני ההגדרהבאשרהמתאפיי� במדיניות ותרנית 

  ".נוסח ישראל" להתייחס לארגוני פשיעה י�המחוזי המשפט ימהרכבי בת
אגב דיו� כללי בחוק .  בולט במיוחד הפער שבי� הדיו� בכלל לדיו� בפרט�‡ˆ¯בעניי� 

עשייה , מבטא בפועל"מאבק בארגוני פשיעה אפיי� בית המשפט את הפשע המאורג� כ
שבה , ימיתהמבוצעת על ידי ארגו� הבנוי על היררכיה פנ, פלילית מתוכננת ושיטתית

הניצבי� בראש , תפקיד שיוחד לו על ידי ראשיו ומנהליו, ממלא כל אחד מחברי הארגו�

 
 .1 בפרק גלעילראו   130
עוד  הוגשו מלבד�. בה� ניתנו הכרעות די� מפורטות של בתי המשפטשסקרתי בטקסט את המקרי�   131

 הגיעו להכרעה בדר� ומה�להכרעה  טר� הגיעו מה�, כתבי אישו� לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה

לעתי� תו� הותרת סעיפי ההרשעה לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה ולעתי� תו� , של הסדרי טיעו�

  . הסרת�

נכו� למועד כתיבת המאמר ניתנו קומ� של פסקי די� בבתי . 97' בעמ, 18ש " הלעיל, ı¯‡ÂÊעניי�   132

  .וה� ייסקרו להל�, סק די� אחד של בית המשפט העליו�המשפט המחוזיי� ופ

אלה המקרי� היחידי� שבה� ניתנו הכרעות די� מפורטות לפי חוק מאבק , 131ש " בהלעילכאמור   133

  . בארגוני פשיעה
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 אפיוני� אחרי� שהזכיר בית המשפט בחלק הכללי של החלטתו ה� 134."הפירמידה
ריחוק בי� ראשי הארגו� לבי� הפעילי� בשטח ללא התערבות� של הראשוני� בעשייה 

המשכיות במוב� של ו 136; פני תקופה ארוכה הישנותה של הפעילות על135;הפלילית
המאפשרת לו להתקיי� ג� לאחר שחלק מחבריו עזבו או שהרכבו , יציבותו של הארגו�

ההתארגנות בעניי� זה פעלה מבלי שהתקיימו בה נתק בי� ,  אלא שכזכור137.השתנה
וביצעו בעצמ� מאות " ירדו לשטח"הראשוני� הורשעו כמי ש –המנהיגי� לפעילי� 

וכ� ג� הפסקת הפעילות העבריינית ע� מעצר� ,  או חלוקת תפקידי� מסודרת– עבירות
כיצד הצדיק , לנוכח דברי� אלה. של הנאשמי� העידה על היעדרה של המשכיות יציבה

בצעד רטורי המערב ? בית המשפט את הכרעתו כי התקיי� במקרה זה ארגו� פשיעה
ביטל בית המשפט את האפיוני� ענייני� שבמהות ההגדרה ע� ענייני� שבדרכי הוכחה 

ותחת� ביסס את , חלוקת תפקידי� וריחוק בי� רבדי�, שטווה הוא עצמו להייררכייה
  :הדרישה הכפולה לפעילות מאורגנת ושיטתית על המדד הבלעדי של ריבוי עבירות

ריבויי� של מעשי העבירות בתחו� ? כיצד, פעילות מאורגנת ושיטתית
, הוא לבדו, לדעתנו, יש בו, כמתואר, 3–1בה� הורשעו הנאשמי� , המס

שהיווה , כדי להקי� הנחה בהגיו� כי מאחוריה� עמד מנגנו� משומ� היטב
ולפוטנציאל ייזומה , מקור להישנותה של הפעילות השיטתית בה נקטו

מבססי� , כאמורהראיות הישירות והעצמאיות לקיומו של מנגו� . בכוח
כפי שנותחו בפרק , ההיטב את יסודות ההגדרה של ארגו� פשיע

   138.הראשו�

והוא ודאי איננו , ריבוי עבירות כשלעצמו אינו מבסס ארגו� פשיעה 139,כמובהר לעיל
בהמש� , ואול�. יכול לבוא תחת הדרישות שבית המשפט עצמו הכתיב בדיו� הכללי

, כשהוא מופיע באופ� רצי�, ההכרעה במקרה הפרטי מתגלה שהמדד של ריבוי עבירות
חל� הדרישה .  חבורתו של נאצר ג� את הדרישה לפעילות מתמשכתמספק לעניי�

 
  .תו��השופטת אופיר לפסק דינה של 6' פס, 18ש " הלעיל, �‡ˆ¯עניי�   134

  .ש�  135

  .תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר16' פס, ש�  136

, לסיכו�": לאמור,  בית המשפט הפנה בהסכמה ג� לטיפולוגיה שהציע הקרימינולוג מנח� אמיר.ש� 137

מערכת : כדילקמ�, לפשע מאורג�, ל להגדרה משלו"תובא הצעתו של פרופסור אמיר במאמרו הנ

הדגש הוא על . של עסקי� פליליי� ולגיטימיי�, דיאולוגיה חברתית פוליטיתללא אי, ארגונית נמשכת

או , אקולוגי, דתי, על בסיס אתני, ההתארגנות הינה ככלל. ההמשכיות של פעילות הארגו� ויציבותו

חלוקת , לפי ההגדרה, קווי� מאפייני� נוספי� ה�. ועל מיומנויותיה�, על תכונות אופי של החברי�

כי הגדרה זו מתמצתת , נראה. יחסי כח ושליטה היררכית, לצד, � לתפקידי� מסויימיעבודה והתמחות

  ).ש� ("היטב את יסודות ההגדרה בחוק כפי שהובא לעיל

  .תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר451' פס, ש�  138

  .2בפרק גראו לעיל   139
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במסגרת הדיו� , הכללית להמשכיות במוב� יציבות כמופיע בדיו� הכללי בפסק הדי�
  :במקרה הפרטי מסתפק בית המשפט בהמשכיות כרונולוגית

פעילות הנאשמי� בסחר בחשבוניות ?  כיצד,"פעילות מתמשכת"
שכללה מספר רב של , פעילות רצופה, רהייתה כפי שהובה, פיקטיביות

 עד 2003החל מאוקטובר , מעשי עבירה על פני תקופה של כשנה וחצי
  140."המתמשכת"כדי לענות על דרישת הפעילות , די בכ�. 2005אפריל 

וכדי להסיר כל ספק מכ� שבעניינ� הפרטי של חבורת נאצר בית המשפט אינו דורש 
מדגיש בית המשפט את שכנועו בנוגע למרוא� , המשכיות במוב� של יציבות ארגונית

 ולכ� אי� להתארגנות קיו� עצמאי 141,"[...]חד ה� , הוא וארגו� הפשיעה"נאצר כי 
  .מבעלי התפקידי� המאיישי� אותה

,  נדונה התארגנות שקיימה חלק ניכר ממרכיביו של ארגו� פשיעה ממשי˘ÈÙ¯Âבעניי� 
אול� ג� בפסק הדי� בעניי� זה אפשר . נופולהמשכיות וחתירה לכינו� מו, כגו� הייררכייה

: לזהות פערי רטוריקה במעבר שעושה בית משפט מהדיו� בכלל לדיו� במקרה הפרטי
בדיו� הכללי מדגיש בית המשפט בכמה הזדמנויות את מקומ� המרכזי של הנתק 

וא� מגדיר , והריחוק שבי� שכבת המנהיגי� לבי� הדרג המבצע בהגדרת ארגו� פשיעה
 לחוק מאבק בארגוני 2הידיעה לכינונה של העבירה שבסעי� ' ני� אלה כטע� בהמאפיי

 בפנותו למקרה הפרטי בית המשפט מרשיע לפי סעי� זה בהתעל� מכ� 142.פשיעה
וא� השתתפו בו , שהנאשמי� שהוגדרו כראשי הארגו� לא הדירו רגליה� מזירת הביצוע

  . השתתפות פעילה
 רטוריקה המדגישה את נסמ� עליו� הכללי  הד‡·ÏÂ·ËÂג� בעניי� , בדומה לכ�

ראש הארגו� הינו הדרג אשר נות� , ברוב המקרי�"שבה , דרישת ההייררכייה הארגונית
ה� " ,ואינו נמצא בקשר ע� חברי הארגו� בדרגה נמוכה יותר בהיררכיה', פקודות'
� את מדיניותו הפלילית של הארגו� בהתא, הלכה למעשה, המיישמי�' שטח'עברייני ה"

 לנוכח 143".ידי דרגי ביניי�� וה� מופעלי� בדר� כלל על, להנחיות המוכתבות מלמעלה
אשר הוגדר על ידי בית המשפט , דברי� אלה היה אפשר לצפות כי אלברט סיטבו�

 
אינ� תואמות  קביעות אלה .תו��ק דינה של השופטת אופיר לפס456' פס, 18ש " הלעיל, �‡ˆ¯עניי�   140

לא ריבוי "שלפיה , �‡ˆ¯ שהביע בית המשפט באחת ההחלטות המקדמיות בעניי� את העמדה

א� נופלת היא לגידרה , את אופייה של העשייה העבריינית, לדעתנו, האירועי� הוא שאמור לקבוע

פורס�  (�‡ˆ¯' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1068/05) א"וזי תמח(ח "ראו תפ". א� לאו, של פעילות ארגו� פשיעה

דחיית טענה מקדמית של ) (�‡ˆ¯החלטה מקדמית בעניי� : להל� (12' פס, )23.6.2006, בנבו

הנאשמי� כי כתב האישו� אינו מגלה עבירה לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה באשר הפעילות 

  ).ארגו�קיומו של המתוארת בו אינה מבססת 

  .תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר461' פס, 18ש "עיל הל, �‡ˆ¯עניי�   141

  .55–54, 51–50, 34' בעמ, 18ש "ה לעיל, ˘ÈÙ¯Âעניי�   142

  .31–30' בעמ, 123ש "לעיל ה, ‡·ÏÂ·ËÂעניי�   143
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ישתיי� לדרג , שני רק לראש הארגו�,  בהייררכייה הארגונית2במקרה הפרטי כמספר 
 אול� בית 144".גו� פשיעה או מפקח עליהמכוו� פעילות באר, מארג�, מנהל"ההנהגה כ

האיש שעמד  "145,"איש השטח"המשפט תיאר את סיטבו� במקומות שוני� בפסק הדי� כ
 148"הדומיננטי בפרשות בה� היה מעורבהעבריי� " ו147"הביצוע איש "146,"'פרונט'ב
 הנוטל  הארגו�ראש כשותפו של ובד בבד, ) שיוחסו לארגו�שה� למעשה כלל העבירות(

 בהייררכייה 2 הצגתו של מספר 150. ועושה דברוכיד ימינו ו149"מושכות"את העמו יחד 
המלמדת למעשה על היעדרה של הייררכייה ועל היעדרו של , הארגונית כחייל מבצע

  ". ארגו� פשיעה אבוטבול"לא מנעה מבית המשפט להסיק את קיומו של , ארגו�
מהכלל אל הפרט השחיקה המבוצעת בדרישותיה של הגדרת ארגו� פשיעה במעבר 

בית המשפט קבע כי ההתארגנות . ÂË�ÈÙג� את פסק הדי� בעניי� , במפתיע, מאפיינת
וכ� לא נפתח פער בי� הרטוריקה הכללית , שנדונה בעניי� זה לא באה בגדר ארגו� פשיעה

בפתח הדיו� תחת . למרות זאת נפתח פער במישור הרטורי. לבי� התוצאה הסופית
זונח בית המשפט ללא הסבר את הדרישה הכפולה " רטומ� הכלל אל הפ"הכותרת 

 ומסתפק 151לרציפות העבירות וליציבות הארגו� שזכתה לביטוי מפורש בדיו� הכללי
המספר " תו� שהוא נכו� להסיק קיומו של מנגנו� ארגוני מ152,ברציפות העבירות בלבד

   153 [...]".�4 ו, 2, 1י נאשמי� "במיוחד ע, הרב של העבירות שבוצעו
 נוספת של פסקי הדי� מגלה מידה של חוסר עקיבות מושגית ג� בהתייחסות בחינה

שיש שהוא , חוסר עקיבות זה". ארגו� פשיעה"הכללית לרכיבי ההגדרה של המונח 
מדגיש עוד , מתקיי� בי� פסקי די� שוני� ויש שהוא פנימי לדיו� הכללי שבפסק די� אחד

 
  . מאבק בארגוני פשיעהלחוק) 1(2 'כאמור בס  144

  .34' בעמ, 123ש "ה לעיל, ‡·ÏÂ·ËÂעניי�   145

  .ש�  146

  .42' בעמ, ש�  147

) 22.6.2009, פורס� בנבו (‡·ÓÏ‡¯˘È ˙�È„�  'ÏÂ·ËÂ 1049/07) א"מחוזי ת(ח "תפכ� בגזר הדי�   148

  .)‡·ÏÂ·ËÂגזר הדי� בעניי� : להל�(

  .474' בעמ, 123ש "ה לעיל, ‡·ÏÂ·ËÂעניי�   149

אלא ,  מתואר סיטבו� ג� כמי שהפעיל חיילי� מטע� הארגו�116–115'  בעמ.117' בעמ, ש� 150

  .בהבל פיו וללא עזרה, שבמרבית האישומי� סיטבו� הוא שביצע את העבירות במו ידיו

  .297' בעמ, 107ש " ה לעיל,ÂË�ÈÙעניי�   151

  .298–297' בעמ, ש�  152

 הורשע בביצוע שבע 1שבו הנאש� ,  קביעה זו תמוהה במיוחד בנסיבות המקרה הקונקרטי.ש� 153

 הורשע רק בשתי 4ואילו הנאש� , עבירות מסוג גנבה ושתי עבירות של קבלת רכוש שהושג בעבירה

� פסק הדי� ולכ� הופסקו  נפטר בטר� מת2הנאש� (עבירות של קבלת נכסי� שהושגו בעבירה 

בסופו של דבר בית המשפט מזכה את הנאשמי� מעבירות לפי חוק מאבק בארגוני ). ההליכי� נגדו

פשיעה ומציג כטעמי� המרכזיי� להכרעתו את היעדר� של הייררכייה ושל ריחוק בי� העברייני� 

  ).299' בעמ, ש�(
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בחינה מקיפה של המקורות המבוסס על , את הצור� במער� מושגי סדור ואחיד
   154.הפרשניי� של חוק מאבק בארגוני פשיעה

שיטתית ומתמשכת , תבנית מאורגנת"כל פסקי הדי� הנסקרי� זיהו את הדרישה ל
 לחוק מאבק בארגוני 1כעוג� המרכזי של הגדרת ארגו� פשיעה בסעי� " לעבירת עבירות

בענייניה� של . נה אחידהאול� החלוקה האנליטית בי� מרכיביה של הדרישה אי, פשיעה
) 1(�  פירקו בתי המשפט את הדרישה על פי חלוקה משולשת לÂË�ÈÙ156 ו�155‡ˆ¯

 חילק בית ÈÙ¯Â˘157ובעניי� , מתמשכת) 3(; מאורגנת ושיטתית) 2(; פעילות תבניתית
  . שיטתית ומתמשכת) 2(; תבנית מאורגנת) 1: (המשפט את הדרישה לשתיי�

 וה� בעניי� �‡ˆ¯בניתית מוגדרת ה� בעניי� יש לשי� לב לכ� שפעילות ת, ראשית
ÂË�ÈÙאינה ,  וא� כ� היא נבלעת במרכיב השיטתיות158, כסדרה של עבירות דומות

ממילא מבחינת . משרתת כל מטרה כמרכיב אנליטי נפרד וא� עלולה לגרו� ערפול מושגי
מופיע בה כתיבה ריקה שבה אפשר לשי� את " תבנית"לשונה של ההגדרה המונח 

   159.שיטתיות והמשכיות, ות של ארגו�הדריש
השיו� וההצמדה של מרכיב השיטתיות פע� לארגו� ופע� להמשכיות צפוי , שנית

ובד בבד עצ� ההסמכה יחד של מרכיבי� נפרדי� עלול לגרו� , להקשות את יישו� החוק
שחיקה הדדית בייחודיות של כל אחד מה� כמו ג� להסיח את הדעת מרכיבי המשנה של 

 פעילות מאורגנת ושיטתית ÂË�ÈÙ ו�‡ˆ¯בתי המשפט אפיינו בעניינ� של . ה�כל אחד מ
י גו� היררכי שבראשו מקבלי החלטות שמחלקי� "מתבצעת באופ� שיטתי ע"כפשיעה ש

 ושני פסקי הדי� הדגישו בהקשר זה את השליטה של הדרג 160,"ביניה� את התפקידי�
   161. הסדרי� פנימיי� נוקשי�הבכיר בדרג הזוטר באופ� המרמז על דרישה לקיומ� של

 
  . בפרק גלעילכגו� זה המוצע   154

  .תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר16' פס, 18ש " הלעיל  155

  .297–296' בעמ, 107ש " הלעיל  156

  .54' בעמ, 18ש " הלעיל  157

, 107ש " הלעיל, ÂË�ÈÙעניי� ; תו��טת אופיר לפסק דינה של השופ16' פס, 18ש " הלעיל, �‡ˆ¯עניי�   158

  .297–296' בעמ

  .3בפרק ג לעילעל פי החלוקה שהוצעה   159

פעילות ': " כמעט זהה�‡ˆ¯הציטוט בעניי� . 297' בעמ, 107ש " הלעיל, ÂË�ÈÙהציטוט נלקח מעניי�   160

ומקפל , מתייחס לאופ� הפעילות בארגו�, יסוד זה בהגדרה? מאי קא משמע ל�', מאורגנת ושיטתית

שבראשו מקבלי , על ידי גו� היררכי, אותה פשיעה המתבצעת באופ� שיטתי, כ� נראה, בתוכו

 16' פס, 18ש " הלעיל, �‡ˆ¯עניי� " (המחלקי� את התפקידי� ביניה�, ההחלטות ומתווי המדיניות

 מוסי� בית המשפט לאפיו� הפעילות המאורגנת �‡ˆ¯בעניי� ). תו��לפסק דינה של השופטת אופיר

והשיטתית ג� את קיומו של מנגנו� מיוחד לביצוע פעילות מתמשכת ואת הישנותה של הפעילות על 

  . נדמה שמקומ� הנכו� של אלה הוא תחת המשכיות דווקא. פני תקופה ארוכה

,  דרישה חזקה יותר מהסדרי� פנימיי� נוקשי�קובעבשליטת� של הבכירי� בזוטרי� ככל שהדגש  161

הרי שאי� הוא , היינו שליטה שמשמעה חלוקת הוראות על ידי הבכירי� וציות עיוור של הכפיפי�
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מוב� שהגדרה של שיטתיות על ידי פנייה חוזרת למונח זה אינה מועילה 
 והיא מחזקת את החשש שהסמכת השיטתיות למרכיבי הגדרה 162,)שיטתיות=שיטתיות(

ע� זאת הצגתו של מאפיי� חלוקת התפקידי� כחל דווקא על . אחרי� מכרסמת בתוכנה
דוע למשל על ארגוני פשיעה שההנהגה שלה� בנויה  י163.ראשי הארגו� היא מוטעית

כאספה של נציגי משפחות או סניפי� המקבלי� החלטות בדר� של הצבעה שבה לכל 
 במבנה ארגוני זה חלוקת התפקידי� היא פנימית למשפחות או 164.מנהיג קול שווה

 ,הפע� בחסרונ�, בולטי� באפיו� זה. ובדרג הנמו� של ההייררכייה דווקא, לסניפי�
השחתת ; השאיפה לכינו� מונופול; מרכיבי המשנה של נתק או מידור בי� דרגי הארגו�

במקרי� רבי� מרכיבי� אלה יהיו רלוונטיי� לזיהויו של ארגו� פשיעה יותר . פקידי ממשל
  .  הנכלל בפסקי הדי�165,מאשר המרכיב של הסדרי� פנימיי� נוקשי�

חוסר עקיבות פנימי לפסקי אשר למרכיב המשנה של השחתת פקידי ממשל מתגלה 
של  – מרכיב ההשחתה נעדר מחוות הדעת המרכזית בהכרעת הדי� ÂË�ÈÙבעניי� . הדי�

א� מופיע בחוות דעתה המשלימה של השופטת רוטלוי וא� מוגדר ש�  –השופט טל 
כמפורט , שהביא את המחוקק לחקיקת חוק ארגוני פשיעה, אחד המרכיבי� החשובי�"כ

 מרכיב ההשחתה אינו מופיע בניתוח �‡ˆ¯ בעניי� 166".חוק]ה[בדברי ההסבר להצעת 
 הוא מצוי� כמרכיב 167א� באחת ההחלטות המקדמיות שניתנו בתיק, שבהכרעת הדי�

   168.מרכזי של התופעה שהצריכה את חקיקתו של חוק מאבק בארגוני פשיעה

 
שבה� מרכיב הארגו� הוא הדומיננטי והוא גובר על , את המבני� השכיחי� של ארגוני פשיעה תוא�

ניתוח הנשע� על תובנות מתחו� תורת הארגוני� ועל ממצאי� אמפיריי� מתחו� ל. מרכיב השליטה

 דרישה לציות עיוור .85–70' בעמ, 71ש "ה לעיל, הקרימינולוגיה של ארגוני הפשיעה ראו אלדר

נטע� כי בארגו� . נבח� קיומה של היררכיה: "לאמור, 114' בעמ, 126ש " הלעיל, È¯Â‚Êנרמזת בעניי� 

אלא שכא� הוכח שאי� . פשיעה כול� סרי� למרותו של ראש הארגו� וקיימת צייתנות מוחלטת

  ".צייתנות מוחלטת

 ש� מבהיר בית המשפט את, 55' בעמ, 18ש " הלעיל, ˘ÈÙ¯Âכשל דומה מופיע ג� בהכרעה בעניי�   162

, אי� די בקיומו של מבנה היררכי אלא שעליו לפעול באופ� מסודר ומאורג�: "רכיבי ההגדרה כ�

  ".לאור� זמ� ובאורח שיטתי

 לעיל, �‡ˆ¯ע� הצגת מרכיב חלוקת התפקידי� כמתייחס לראשי הארגו� דווקא מופיעה בעניי� יחד   163

 ש"ה לעילראו . המתייחסת לחלוקת תפקידי� בכל הדרגי� בארגו�ג� אמירה מוצלחת יותר , 18ש "ה

  . והטקסט הצמוד לה134

, DAVIDSONכפי שהיא מאופיינת אצל , ראו למשל המאפיה ההיספאנית בבתי הכלא בארצות הברית  164

  .101ש "לעיל ה

  .3 בפרק גלעילראו   165

  .304' בעמ, 107ש " ה לעיל,ÂË�ÈÙעניי�   166

  . 140ש " הלעיל, �‡ˆ¯החלטה מקדמית בעניי�   167

שפשתה , עמדה התופעה החדשה לכאורה, ברקע חקיקת� של חוק ארגוני פשיעה וחוק הלבנת הו�" 168

 הפשיעה המאורגנת השולחת גרורותיה אל עבר תחומי החיי� זו של, במקומותינו בשני� האחרונות

היא שחייבה הערכות , תופעה זו. התחו� המדיני והתחו� החברתי, התחו� הפוליטי, כמו, השוני�
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מרכיב הריחוק בי� דרגי הארגו� אינו מופיע בהגדרה של ארגו� פשיעה כפי שזו 
א� כי הוא מוזכר במסגרת הדיו� הכללי בשני פסקי  (ÂË�ÈÙ ובעניי� �‡ˆ¯ופיעה בעניי� ה

,  שבו מרכיב הריחוק משתלט על ההכרעה בעניי� הפרטיÂË�ÈÙאול� לעומת עניי� ). הדי�
 �‡ˆ¯ בעניי� 169,והקביעה בדבר היעדרו היא הנימוק העיקרי לזיכויי� של הנאשמי� ש�

המעורבות הישירה של הדרג הבכיר בעשייה  " שלפיה קביעה הפוכהקובע בית המשפט
אי� בה כדי לשבש את אלמנט הכפיפות בי� , א� שחריגה היא, העבריינית בשטח

 עוד יש לשי� לב 170".ליטול מעוקצה של ההיררכיה שקיומה הוכח, או, המעורבי�
שהצגת הסיטואציה בה מעורבות ישירה של הדרג הבכיר בעשייה בשטח כמצב חריג 

שלפיה בכלל התיקי� הנסקרי� הוכחה ירידה של המנהיגי� , תואמת את המציאותאינה 
  . הנטעני� לזירת העשייה העבריינית

 מדגישה את 171לבסו� הגדרת הדרישה לפעילות מתמשכת בכל פסקי הדי� הנסקרי�
המאפשר לו להמשי� ולהתקיי� ג� לאחר שחלק מחבריו , מאפיי� היציבות של הארגו�"

 ‡·ÏÂ·ËÂ וה� בעניי� �‡ˆ¯ה� בעניי� , כפי שראינו,  ואול�172".ו השתנהשהרכב, או, עזבו
היעדרה של המשכיות במוב� של יציבות לא מנעה מבית המשפט להכריז על 

   173.ההתארגנויות שתוארו ש� כארגוני פשיעה
לפי ,  הגנתי על ניתוח שונה של הדרישה הנדונה174בחלק הראשו� של הרשימה

ע� חלוקה נוספת למרכיבי , מתמשכת) 3(� שיטתית ו) 2(, מאורגנת) 1(החלוקה לתבנית 
הערפול המושגי . משנה ומנגנו� נלווה של הכרעה תו� איזו� והדדיות בי� המרכיבי�

העולה מניתוח הפסיקה מחזק את המסקנות שהצגתי ש� כמו ג� את הצור� במער� 
ות אד הוק בהיעדרו נדרשי� בתי המשפט לעתי� להציע אמות מידה מפתיע. מושגי אחיד

בעניי� , לדוגמה. דאילהצדקת ההבחנה שבי� ארגו� פשיעה לבי� התארגנות פלילית גר

 
בבוא� להתמודד אל מול האיו� , המחוקק עצמו, כולל, מחודשת של רשויות האכיפה באר� ובעול�

על רקע דברי� אלה בולטת ).  לפסק הדי�3' פס, ש�" (הממשי הנובע ממנה לשלו� החברה ולבטחונה

או , 18ש " הלעיל, ˘ÈÙ¯Â, ש�, �‡ˆ¯העובדה שמרכיב השחתת פקידי ממשל לא התקיי� בעניינ� של 

ÏÂ·ËÂ·‡ ,על פי כ� ה� הורשעו בעבירות לפי חוק מ, 123ש "ה לעיל �ולא , ני פשיעהואבק בארגוא

  .1 בפרק ולעילראו . 126ש " הלעיל, È¯Â‚Êהוזכר כטע� לזיכוי מעבירות אלה בעניי� 

שהוגדרו באישו� כמנהיגי� מעידה  בית המשפט קבע כי פעילות� בשטח של מי .1 בפרק ולעילראו   169

תר של מי מהמעורבי� בעשייה משותפת אינה י�וכי דומיננטיות, שאי� מדובר בארגו� פשיעה

  ).302' בעמ, 107ש " הלעיל, ÂË�ÈÙעניי� (ממשמעת קיומה של הייררכייה 

  .תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר454' פס, 18ש " הלעיל, �‡ˆ¯עניי�   170

  .)א(3 בפרק גלעילראו .  המוצעת למושג ההמשכיות ברשימה זוכעולה בקנה אחד ע� הפרשנות  171

התייחסות . תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר16' פס, 18ש " הלעיל, �‡ˆ¯הציטוט נלקח מעניי�   172

  .דומה מופיעה ביתר פסקי הדי� הנסקרי�

  .1 בפרק ולעילו רא, �‡ˆ¯לניתוח המאפייני� של פרטי המקרה בעניי�   173

  .3לעיל בפרק גראו   174
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 טע� אחד הפרקליטי� לשרירותיות בבחירת ההתארגנויות שהחוק מופעל �175‡ˆ¯
  לא פחותמשמעותית של התארגנות 176תו את בית המשפט למקרה אחרכלפיה� בהפנו

בית המשפט דחה את הטענה בקבעו שבאותו מקרה . וקשבו לא הופעל הח, לשיטתו
 עסקה �‡ˆ¯בעניי� ואילו , )עבירות אלימות(של עבירות עסקה ההתארגנות א� בסוג אחד 

 עבריינות ).עבירות אלימות ועבירות כלכליות(ארגנות בעבירות מסוגי� שוני� ההת
ככל שהיא  177מגוונת עשויה אולי להיות אינדיקציה סבירה לקיומו של ארגו� פשיעה

אול� הצגתה כקריטריו� מהותי . מלמדת על זרועות שונות המתלכדות לארגו� כולל
ס� הכניסה להגדרת ארגו� פשיעה נעדרת עיגו� בחוק והיא אינה נזכרת ביתר  לקביעת

ש� דובר על , ˘ÈÙ¯Âו ‡·ÏÂ·ËÂההכרעות בענייניה� של , למעשה. פסקי הדי� הנסקרי�
מהוות הפרה של , בהתאמה, התארגנות לעבריינות סמי�התארגנות למטרות סחיטה ועל 

מה ג� שבעניי� האחרו� קבעו השופטי� מפורשות כי , קריטריו� העבריינות המגוונת
ג� א� עיסוקו של האירגו� ' אירגו� פשיעה'איננו רואי� מניעה להגדיר חבר בני אד� כ"

עוד כי בהכרעת  יוזכר 178".אספקה וסחר בסמי�, כגו� ייצור, הוא בתחו� אחד בלבד
פעילות " עצמו ביסס בית המשפט את קיומו של ארגו� פשיעה על �‡ˆ¯הדי� בעניי� 

   179.שהוגדרה ש� כביצוע סדרה של מעשי� דומי� דווקא" תבניתית
לסיו� הסקירה הביקורתית של פסיקת בתי המשפט המחוזיי� לפי חוק מאבק 

פוי הקריטריוני� לקיומו של בארגוני פשיעה תובא דוגמה קיצונית לחוסר עקיבות שבמי

 
פורס�  (13–12 'פס, �‡ˆ¯'  �„ÓÏ‡¯˘È ˙�È 1068/05) א"מחוזי ת(ח "תפ: כעולה מגזר הדי� בתיק  175

  ).�‡ˆ¯גזר הדי� בעניי� : להל�) (16.9.2008, בנבו

  ).8.9.2008, פורס� בנבו (Ú 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯‡¯ � 2902/07פ "ע  176

. או לפחות הייתה בעבר, ת מקובלת על רשויות האכיפה בארצות הבריתהאינדיקציה של גיוו� הפעילו  177

  .103ש " הלעילראו 

  .56' בעמ, 18ש " הלעיל, ˘ÈÙ¯Âעניי�   178

ות מידה מזדמנות מאפיינת לעתי� ג� את ההסתמכות על אמ.  והטקסט הצמוד לה158ש " הלעילראו  179

והשאלה מי חבר בארגו� ומי לא מוכרעת על ידי בית המשפט , קביעת גבולות ההשתייכות הארגונית

בית המשפט , 344 'בעמ, 18ש " הלעיל, ˘ÈÙ¯Âבעניי� , כ�. מבלי להצביע על סממ� בולט להבחנה

נאש� זה הוא דוד� . של הארגו�" חייל" שנהג לספק סמי� לארגו� מלוד כ,הרשיע את מחמוד סרסור

שג� הוא הורשע , הוזייל�יוס� אל, לעומתו. של מי שהורשעו בפסק הדי� כראשי הארגו� מלוד

ובעניינו קבע בית , לא היה בעל קשרי� משפחתיי� ע� ראשי הארגו�, בהספקת סמי� לארגו� מלוד

נו נמנה ע� הרכב הארגו� ועל כ� אי� להחיל בעניינו את הנסיבה המשפט כי הוא ספק חיצוני שאי

 �נראה שבהחלטתו לקבוע השתייכות לארגו� בית .  לחוק מאבק בארגוני פשיעה3המחמירה שבסעי

רמז לכ� אפשר למצוא בביטויי� שוני� . המשפט הוסח על ידי הקשר המשפחתי בי� המבצעי�

אי� קשרי� ) 14נאש� (לאחמד דבור " כגו� ,בהנמקת הרשעת� של חלק מהנאשמי� כחיילי�

משמע כי לו היו לו קשרי� משפחתיי� ע� , )ש�[...]" (א� , שחאדה�משפחתיי� ע� משפחת אבו

ייתכ� שאי� כא� יותר מאינדיקציה . ראשי הארגו� היה הדבר מקל את הוכחת השתייכותו לארגו�

פשיעה טר� התקבעו הקריטריוני� אלא שבשלב מוקד� זה של הפעלת חוק מאבק בארגוני , ראייתית

  . וקשה לדעת היכ� מסתיימי� ה� והיכ� מתחילות השאלות שבראיה בלבד, המהותיי�
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ארגו� פשיעה המתגלה מתו� עיו� בשתי החלטות מקדמיות שניתנו בעניי� שלא זכה 
ומי בתחקרה זה עסק בשני אחי� שפעלו מ. È„È‚Ó˘עניי� הוא , להכרעת די� מפורטת

ככל  א� , הימורי� בלתי חוקיי� ועבירות מס,סחיטה באיומי�פשיעה מגווני� כגו� 
ללא הייררכייה או מידור ,  ע� שותפי� מזדמני�שותפויות ספורדיותבדר� של הנראה 

המשפט טענה מקדמית בית דחה , בהחלטה אחת.  חתירה למונופולארגוני וללא� פני�
.  בארגוני פשיעה� אינו מגלה עבירה לפי חוק מאבקלפיה כתב האישוו הנאשמי� שהעלו

ג� שני  "כלל זה קבע כיוב, ר של החוק על פרשנות מרחיבה ביותבית המשפט הסתמ�
מבנה היררכי אינו "כי ו, ארגו� פשיעהלקיי� ולכ� " 'חבר בני אד�'אנשי� יכולי� להוות 

תפיסה מנוגדת  180".ולתחולת חוק המאבק' ארגו� פשיעה'תנאי הכרחי להוכחת קיו� 
צר� של הנאשמי� בפרשה זו עד אשר עסקה במע,  השנייה השתקפה בהחלטהבתכלית

 הפעילות הישירה ש� קבע מותב אחר של אותו בית משפט כי, שפט�לתו� ההליכי� במ
מאפשרת לראות , ארגוני�  פני�ללא מידור, של הנאשמי� הראשיי� להשגת מטרותיה�

אול� לא נית� לומר כי , או ארגו� פשיעה בהתהוות, מעי� שותפות מורכבת"במעשיה� 
 בי� שתי ההחלטות הפער הקוטבי 181".הגיעו כבר לדרגת ארגו� פשיעה כמשמעו בחוק

 ".ארגו� פשיעה"תו הרחבה של מנעד הפרשנות של המונח סיכול להדגי� את פרי

)· (ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·  
, ולאחר שניתנו פסקי הדי� בפרשות הנדונות תחת ראש הפרק הקוד�, 2011בתחילת שנת 

הוא עניי�  (ı¯‡ÂÊהוציא בית המשפט העליו� תחת ידו את החלטתו בערעור על עניי� 
‡ ÏÂ·ËÂ·החלטה זו , בלשונו של בית המשפט). בשינוי סדר בעלי הדי�, הנזכר לעיל
 בדבר היק� 182"מציגה לראשונה התייחסות פסיקתית סדורה ורחבת היק� לסוגיה"

א� נצמצ� אמירה זו לפסיקת בית המשפט . תחולתו של חוק מאבק בארגוני פשיעה
� היה זה תורו של בית המשפט  לאחר בתי המשפט המחוזיי–היא ודאי נכונה , העליו�

שהוא ללא ספק רחב יריעה , אול� פסק הדי�". ארגו� פשיעה"העליו� להגדיר את המונח 
אינו מספק בסופו הגדרה ברורה לארגו� , וכתוב בתנופה ספרותית ואינטלקטואלית

הטע� . ובהשוואה לפסיקה המחוזית הוא א� מסיג את מגמת הבהירות אחורה, פשיעה
השופטי� נחלקו , ראשית: ות של ההגדרה שמספק פסק הדי� הוא כפוללחוסר הבהיר

 183,"ארגו� פשיעה"ביניה� בשאלת המקורות הפרשניי� המשמשי� בהגדרת המונח 

 
  .)4.3.2010,  בנבופורס�( 3–2 ' פס,ÓÏ‡¯˘È ˙�È„�  '˘È„È‚Ó 1146/09) ש"מחוזי ב(ח "תפ  180

מבחינה ). 30.12.2009, פורס� בנבו (10 ' פס,ÓÏ‡¯˘È ˙�È„�  '˘È„È‚Ó 22204/09) ש"מחוזי ב(ש "ב  181

הפרשה הסתיימה לאחרונה בהסדר טיעו� . כרונולוגית החלטה זו קדמה להחלטה בבקשה המקדמית

) ש"מחוזי ב(ח "ראו תפ. שבמסגרתו נמחקו מכתב האישו� העבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה

1146/09 � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '˘È„È‚Ó) 29.11.2010, פורס� בנבו.(  

  .95' בעמ, 18ש " הללעי, ı¯‡ÂÊעניי�   182

  .)ראו ש� (א� כי היו מאוחדי� בדעה שהמקרה הקונקרטי מגלה ארגו� פשיעה  183
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גברה העמדה המצמצמת את העוגני� הפרשניי� במידה כזו עד שכמעט שאי� , ושנית
  .לפרש� עוד במה להיאחז

היא שורשית , זה לשופט ניל הנדל מזהבי� השופט אדמונד לוי מ, מחלוקת השופטי�
  לרשות השופטתכי יותיר המחוקקמידת שיקול הדעת שראוי ונוגעת לשאלות כגו� 

ולרשות המבצעת וכ� יכולתו של הפרש� להסתמ� על תובנות מתחומי ידע חיצוניי� 
תו� הותרת " ארגו� פשיעה" מרחיב את המונח 184פסק דינו של השופט לוי. למשפט

  :ול דעת בהפעלת חוק מאבק בארגוני פשיעהמקו� רב לשיק

אינני סבור כי היעדרה של הגדרה דווקנית ונוקשה של המונח , כשלעצמי
 או של יסודות אחרי� בחוק מאבק בארגוני פשיעה הוא "ארגו� פשיעה"

היסוד הפתוח מכשיר את הקרקע להפעלתו של שיקול , אדרבא. מכשול
והוא , ה והשיפוט כאחדהתביע,  מצד גורמי החקירה–דעת באכיפה 

  185.לדעתי כלי חיוני ביישומו של החוק

, "ארגו� פשיעה"הטכניקה הפרשנית המשמשת את השופט לוי היא ניתוקו של המונח 
ההגדרות המדעיות : מהמקורות הפרשניי� העשויי� להגביל את היקפו, כבל אחר כבל

 לשו� –לבסו� ו, פסיקה קודמת;  דברי ההסבר להצעת החוק186;אמנת פלרמו; לתופעה
מאחר , נפסק כי יש לדחות את ההגדרות מתחו� מדעי החברה. ההגדרה החקוקה עצמה

לאפיי� תופעה זו של פשיעה מאורגנת באורח פרדיגמטי ועל יסודה של הסתכלות "שאי� 
המצמצמת את ,  נפסק ג� כי אמנת פלרמו187".לכאורה' מדעית'אובייקטיבית ו, מובנית

, לאומית� ני פשיעה ללחימה בארגוני� שפעילות� בי�מטרתה של החקיקה נגד ארגו
�לא עיגנה את כוונתו של המחוקק בישראל ועל כ� אינה , רבת עצמה ומגוונת, רחבת היק

 ג� הצעת החוק נזנחה 188.בגדר מקור רלוונטי לפרשנותו של חוק מאבק בארגוני פשיעה
ה הייררכי כמקור פרשני אגב קביעתו של השופט לוי כי הדרישה לקיומו של מבנ

 בכ� מתעל� 189.)ואשר אומצה בחוק(ההגדרה שהופיעה ש� הושמטה במודע מ� 
השופט מהאזכור החוזר של הדרישה להייררכייה ארגונית שבדברי ההסבר להצעת 

 הוויתור על הדרישה להייררכייה ארגונית הוא ג� תסמי� של זניחתו של מקור 190.החוק
 
  ).218ש " בהלהל�שחלק� יובא , ומוסיפה הערות משלה(אליו מצטרפת השופטת עדנה ארבל   184

  .68' בעמ, 18ש " הלעיל, ı¯‡ÂÊעניי�   185

  . 1 בפרק גלעילראו   186

  .95' בעמ, 18ש "לעיל ה, ı¯‡ÂÊעניי�   187

  .18ש " הלעילראו   188

  .64' בעמ, 18ש "לעיל ה ,ı¯‡ÂÊעניי�   189

השופט לוי סומ� את קביעתו על מאמרה של יפעת רווה .  והטקסט הצמוד לה71ש " הלעילראו  190

ורווה סומכת את קביעתה , )Â‚È�Ò‰76, 5) 2003¯ " העבירות הפליליות בחוק מאבק בארגוני פשיעה"

בשלב כלשהו בדיוני� , אכ�. ועדת הכנסת בעניי� זהועל התבטאויות שונות שהשמיעו חברי� ב

אול� למרות הסתייגות , יה ארגוניתיררכימהחברי� הסתייגות מהדרישה להיועדת הכנסת העלו מי וב
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בפסיקה זו . של בית המשפט העליו�פרשני נוס� והוא הפסיקה שקדמה לפסק דינו 
הופיעה ההייררכייה הארגונית כמרכיב של דרישת התבנית המאורגנת המופיעה בלשו� 

הדיו� של השופט לוי מתעל� כליל מהפרשנות שהוצעה למונח ,  למעשה191.החוק
 È¯Â‚Ê או ˘ÂË�ÈÙ ,¯ˆ‡� ,ÈÙ¯Âעל ידי בתי המשפט שדנו בענייניה� של " ארגו� פשיעה"
  ). מושא הערעור, ‡·ÏÂ·ËÂל ידי בית המשפט המחוזי בעניי� כמו ג� ע(

 –כא� אנו מגיעי� למהל� הפרשני מרחיק הלכת ביותר בפסק דינו של השופט לוי 
לעיל ראינו כי בתי המשפט ". ארגו� פשיעה"זניחת לשו� החוק כעוג� לפרשנות המונח 

ת ההגדרה כפי אגב התחקות על יסודו" ארגו� פשיעה"המחוזיי� פירשו את המונח 
 � ג� השופט לוי כותב בפתח הדיו� 192. לחוק מאבק בארגוני פשיעה1שהתגבשה בסעי

חבר בני אד� שפועל בתבנית  '–לבת ההגדרה "כי " '?ארגו� פשיעה'מהו "תחת הכותרת 
". נותרה והיא דורשת פירוש והנהרה', שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות, מאורגנת

משלב זה ואיל� ליבת ההגדרה אינה מאוזכרת עוד , אול� בשונה מהפסיקה הקודמת
מתקיי� במנותק מדרישת " ארגו� פשיעה"והדיו� בפשרו של המונח , בניתוח הפרשני

זניחתה של לשו� ". מתמשכת"ו" שיטתית", "מאורגנת"הס� המשולשת הגלומה במילי� 
איזו� החוק מובילה את השופט לוי לנסח מבח� לקיומו של ארגו� פשיעה המושתת על 

  :כולל בי� מאפייני התופעה

מגוו� של מאפייני� מקני� להתארגנות עבריינית את צביונה כארגו� 
וממילא ברי כי , א� אי� הכרח כי כול� כאחד יופיעו במקרה נתו�, פשיעה

על כ� נכו� . כל מאפיי� עשוי להתגלות במידה מובהקת יותר או פחות
ס לקשת של מצבי� שעמ� כמתייח" ארגו� פשיעה"יהיה לתאר את המונח 
תחת פנייה לרשימה סגורה ומתחייבת של , ומשכ�. מבקש הדי� להתמודד

אשר כל התארגנות ,  של מאפייני�"מתח�"נכו� יהיה לדבר ב, תכונות
פי �כל התארגנות תסווג על[...]  לארגו� פשיעה תחשב –הבאה בגדרו 

שהיא כל אחת מתכונות אלו כ, א� בכלל, המידה בה מתגלה בפעולתה
על , ככל שהתארגנות פשיעה. פי בחינתו של המכלול�וכ� על, לעצמה

כ� תגבר הנטייה , תהא קרובה יותר למרכזו של המתח�, צבר מאפייניה
  193 .לסווגה כארגו� פשיעה ולהכפיפה למצוותו של החוק הנדו�

 
 לחוק מאבק 1 וההגדרה שבסעי� ,ה בארגו�יררכייזו דברי ההסבר להצעת החוק שגובשה כורכי� הי

  .כלשונה בארגוני פשיעה אימצה בסופו של דבר את הגדרת ארגו� פשיעה שהופיעה בהצעת החוק

   ).א(2 בפרק ולעילראו   191

  .ש�  192

  .69–68' בעמ, 18ש " הלעיל, ı¯‡ÂÊעניי�   193
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,  לשונו של החוק אינה מאפשרת לוותר על איזה מהרכיבי� של ארגו�194,כמבואר לעיל
מכא� שהמבח� לקיומו . המופיעי� כדרישות מחייבות ומצטברות, יות והמשכיותשיטת

בי� רכיבי המשנה המשתייכי� לכל :  פנימי–שלבי � של ארגו� פשיעה מצרי� איזו� דו
בי� הרכיבי� המחייבי� לבי� : וחיצוני, שיטתיות והמשכיות, אחד מהרכיבי� של ארגו�

ש� לצקת תוכ� לכל אחד מרכיבי הדרישה איזו� מורכב מעי� זה מחייב את הפר. עצמ�
מה שמאפשר למבח� שקובע השופט לוי לקרוס לכדי . המשולשת הקבועה בלשו� החוק

שלבי בי� כלל האינדיקציות לקיומו של ארגו� פשיעה הוא השחרור �מנגנו� של איזו� חד
 ארגו�"היקבעות או הגדרה פלואידית מדי למונח �והתוצאה היא תת, מכבלי לשו� החוק

  . ההתנתקות מלשונו של החוק ומדרישותיו פורצת גבולות". פשיעה
לאחר שהשופט לוי מסיר מהדר� את כל עוגני הפרשנות ופונה להציע הגדרה , ואכ�

הוא נכו� לבססה על שני מאפייני� בלבד וה� היסוד , "ארגו� פשיעה"משל עצמו למונח 
 באופ� בולט 195.לות הארגו�של ארגו� הפשיעה וההמשכיות של פעי) סינרגטי(האגבורי 

ולפיכ� היא רחבה , הגדרה זו מתעלמת מהדרישות הנקובות בחוק לארגו� ולשיטתיות
 המשמעות הניתנת לשני המאפייני� שבכל זאת נמצאו –יתרה מכ� . יתר על המידה

נקבע כי היסוד האגבורי מכוו� לסכנה הייחודית שבעבריינות . הכרחיי� א� היא רחבה
בהשוואה לפעילות , פישה ולפיה פעילות� של מסגרות מאורגנותת"הקולקטיבית ול

 אלא 196".מחריפה במידה ניכרת את הפגיעה החברתית הטמונה בעבריינות, יחידי�
שההשוואה הנכונה אינה בי� הארגו� לבי� היחיד כי א� בי� הארגו� לבי� השותפות לדבר 

של תופעת ארגוני תוחמת את הגבול התחתו� , ולא העבריי� הבודד, שהיא, עבירה
 השוואה בי� ארגוני� לבי� יחידי� בהכרח מרחיבה יתר על המידה את 197.הפשיעה

 
  .בפרק דראו לעיל   194

מאדניו הראשיי� של ארגו� , להשקפתי,  ה�– היסוד האגבורי וההמשכיות –שני מאפייני� אלה "  195

. 70' בעמ, 18ש " הלעיל, ı¯‡ÂÊעניי� ". פשיעה ואני מוכ� להוסי� ולקבוע כי ה� מאפייני� הכרחיי�

; כאינדיקציות משניות לקיומו של ארגו� פשיעה מונה השופט לוי חתירה להפקתו של רווח כספי

חדירה לעסקי� ; הסתייעות בבעלי תפקידי� ציבוריי�; שימוש באלימות או איו� בנקיטתה

  ).72' בעמ, ש�( אנוש ניצול חולשות; השתלטות על שווקי� ושטחי פעולה; לגיטימיי�

  .48' בעמ, ש�  196

). 44' בעמ, ש�(השופט לוי מדגיש בדיונו ביסוד האגבורי בעיקר את החיזוק ההדדי בי� העברייני�   197

 והטקסט 53ש " הלעילראו (אלא שחיזוק הדדי מתקיי� ג� בי� קושרי� ובי� שותפי� לדבר עבירה 

ט לוי אינו מבחי� בי� חיזוק הדדי בארגו� לבי� חיזוק הדדי בי� שותפי� לדבר והשופ, )הצמוד לה

ג� בכ� יש כדי להדגי� את ההשוואה שעור� השופט לוי בי� ארגו� פשיעה מזה לבי� . עבירה

. בניגוד להשוואה המתבקשת בי� ארגו� פשיעה לבי� שותפות לדבר עבירה, עבריינות היחיד מזה

: אה בי� ארגו� לבי� היחיד בפסק דינו של השופט לוי גלומה בציטוט הזהדוגמה בולטת אחרת להשוו

ששואבי� חברי הארגו� מקיומה של מסגרת המרכזת תחת קורתה מספר , בכ� כמו כרו� הכוח"

 על ער� זו של כל –שלה� �  למצער בעיניה�–וערכה העברייני של פעילות� המשותפת עולה , אנשי�

  .)69' בעמ, ש�" (אחד מה� בנפרד
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מכוו� לקיומו של הארגו� במנותק , כ� נקבע, יסוד ההמשכיות. ההגדרה של ארגו� פשיעה
א� ג� כא� מרחיב השופט לוי את הגדרתו אל מעבר ללשו� , מהעבירות המתבצעות בו

 198.להמיר את דרישת ההמשכיות בשאיפה להמשכיותהחוק בנכונותו המוצהרת 
בפסק דינו של השופט לוי היא " ארגו� פשיעה"התוצאה של כלל ההרחבות של המונח 

הפוגעת בוודאות וביציבות המשפטית שה� מיסודו של , הגדרה כוללנית מדי ועמומה
שני רב מפרה את האיזו� שיוצר עקרו� הפרדת הרשויות בהקנותה כוח פר, עקרו� החוקיות

  199.ומכרסמת בדיני השותפות לדבר עבירה, מדי לבית המשפט
חוות דעתו מסתייגת ממה שהוא מאפיי� . נגד הגדרה רחבה זו יוצא השופט הנדל

אי� זהות בי� ארגו� פשיעה לבי� פשיעה ", לדבריו. יתר בהגדרה של השופט לוי� כגמישות
קבע את הפרשנות של  הנדל מבקש ל200".כנופיה אינה ארגו� פשיעה. רבת משתתפי�

 ובראש ובראשונה לשו� 201,במקורות שהשיל ממנה השופט לוי" ארגו� פשיעה"המונח 
וליתר ,  סקירה של כתיבה מתחו� מדעי החברה202.החוק ותובנות מתחו� מדעי החברה

 
ולכל הפחות כוונה ליצור מסגרת שפעולתה , מרכיב יסודי שני הוא ההמשכיות בפעילות המשותפת"  198

  ).69' בעמ, ש�( "משתרעת אל מעבר להוצאתו אל הפועל של מעשה עבירה יחיד

הביקורת שבטקסט אינה . 3 בפרק ולהל�להמש� פירוט הביקורת על פסק דינו של השופט לוי ראו   199

לעניי� (ע להגדרה חקוקה מדויקת של תופעת ארגוני הפשיעה ללא מרווח פרשני מניחה שאפשר להגי

היתר שבהגדרה העולה מפסק דינו �היא מכוונת לעמימות).  והטקסט הצמוד לה48ש " הלעילזה ראו 

" חוק וסדר "דדת את המתח שבי� הגישות היריבות שלכמו כ� הביקורת שבטקסט מח. פט לוישל השו

 הנוטה בהפרזה ı¯‡ÂÊלעומת גישתו של השופט לוי בעניי� . בהפעלת המשפט הפלילי" הלי� הוג�"ו

, הביקורת שבטקסט אינה מתחייבת באופ� דווקני לגישת ההלי� ההוג�, לעבר הגישה של חוק וסדר

דיני , כמצוי� במקומות שוני� בפרק הנוכחי. ואי� לראות בה פוגעת באינטרס המלחמה בפשע

מכא� עולה שאי� . השותפות לדבר עבירה סוגלו לטפל בהתארגנויות שבה� עסקו פסקי הדי� הנסקרי�

חשש כי הקפדה על המסגרות הדוקטרינריות המקובלות של המשפט הפלילי הייתה מובילה לפגיעה 

ארגו� " יוטע� כי אילו היה צרי� לשרטט את גבולותיו של המונח 3 בפרק ולהל�. במלחמה בפשע

בעול� דמיוני שבו דיני השותפות לדבר עבירה אינ� קיימי� והאלטרנטיבה להרשעה לפי " פשיעה

הצמצו� . היה מקו� לפרשנות מרחיבה של המונח, חוק מאבק בארגוני פשיעה היא זיכוי מוחלט

לעתי� (מקיומ� של דיני השותפות לדבר עבירה ככלי ) ולגישתי א� מתחייב(הפרשני מתאפשר 

בהקשר זה אינני נוקט את הגישה שלפיה על חוק מאבק בארגוני . למאבק בפשע) מוקיצוני כשלעצ

אלא מציע להפעילו בעניינ� של ארגוני פשיעה ) 2ש " הלעיל, רו'כהצעתו של סנג(פשיעה להתבטל 

  . של ממש וכשאי� בנמצא כלי אכיפה מספקי� אחרי�

  .97' בעמ, 18ש " הלעיל, ı¯‡ÂÊעניי�   200

יש מקו� ג� להצביע [...]  כא� נכנס לתמונה תפקידו של הפרש�. קיי� חשש מפני תחולה רחבה מדי"  201

  ).ש�" ('ארגו� פשיעה'על מספר כלי עזר לפירוש הגדרת 

וונטי ככל שהוא רל, במשפט המשווה; פרי בחירתו המודעת של המחוקק, אסתייע בחוק עצמו"  202

בל נשכח ? וכי תתמה מה למדעי החברה ולכא�. ובמדעי החברה; למונחי� המופיעי� בחוק הישראלי

 הפשיעה ולא למשל ‡¯‚ÔÂהוא מתמקד ב,  לאמור–' מאבק בארגוני פשיעה'כי כותרתו של החוק היא 

על מנת לפרש ההגדרה כיאות סבורני כי תצמח תועלת מבחינת המונח [...]  בפשיעה המאורגנת



  " ארגו� פשיעה"על היקפו של המונח   ב"עתש מב משפטי�
  2003–ג"התשס, בחוק מאבק בארגוני פשיעה  
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מובילה את השופט הנדל למסקנה , )organizational theory(דיוק מתחו� תורת הארגוני� 
א� חייב הוא להיות , יב להתאי� לדוגמאות אחרות מהנעשה בעול�הארגו� אינו חי"כי 

.'מקצועי'ובמוב� מסוי� ' רציני'  על הארגו� להתאפיי� בריכוזיות של מנגנו� 203"
במורכבות של הפעילות המתבצעת בו ובקיומ� של כללי� מנחי� , ההחלטה בו

: ודה לחבריו ארגו� פשיעה מתאפיי� ג� בהיותו מעי� מקו� עב204.פורמליי� לפעילותו
תלוש משכורת או , שעות עבודה מסודרות, ייתכ� מאוד שבמקו� זה אי� משרד, אומנ�"

מתאי� כיוו� שהחיבור בי� חברי ' מקו� העבודה'דימוי , ע� זאת. שכר ידוע מראש
 את ההגדרה המעוגנת בלשו� 205".הארגו� נסב סביב הפעילות הנמשכת ולא האקראית

" שיטתית", "מאורגנת", "תבנית"לוקה מרובעת להחוק מחלק השופט הנדל על פי ח
 בדומה לפרשנות שניתנה למונח זה –תבנית מתייחסת לדפוס של פעילות ". מתמשכת"ו

 ארגו� לפי הגדרה זו אינו דורש הייררכייה א� מצרי� סוג ÂË�ÈÙ.206 ו�‡ˆ¯בענייניה� של 
איש הישר  '–אוס א� קיומו של כ, סדר מופתי אינו נדרש. "של מבנה המכוו� את פעילותו

נית� א� לצפות כי הסדר הנדרש .  מקטי� את האפשרות שמדובר בארגו�–' בעיניו יעשה
פעילות , דר�" שיטתיות מוגדרת כ207".יביא לחלוקת תפקידי� מסוימת בתו� הארגו�

שכ� כוונה תחילה אינה מצביעה בהכרח ,  הגדרה זו ודאי לוקה בחסר208".בכוונה תחילה
 במקו� אחר בפסק הדי� קובע השופט הנדל כי השחתה של אול�. על שיטה כלשהי

היא אינדיקציה לקיומו של ארגו� , שהיא מרכיב משנה של שיטתיות, פקידי ממשל
של קיומו של , את ההמשכיות מגדיר השופט הנדל ה� במונחי� כרונולוגיי�. פשיעה

  209.וה� במוב� של השאיפה ליציבות, הארגו� על ציר הזמ�
שאליה מצטרפת השופטת ,  עמדת הרוב מפי השופט לוי– אלה מבי� שתי הגדרות

 האחרונה היא הקרובה יותר לגישה שהצגתי –ודעת היחיד של השופט הנדל , ארבל
ה� בשאיפה להיקבעות בלשו� החוק וה� בפנייה למדעי , בחלק הראשו� של המאמר

ק מספיק ואול� ג� היא איננה הולכת רחו. החברה לש� הגדרת תופעת ארגוני הפשיעה
ומאפשרת הגדרה של ארגוני , באימו� המסקנות של המחקר הקרימינולוגי הענ� בסוגיה

   ".נוסח ישראל"פשיעה 

 
 "'ארגו�'דיסציפלינות אלה השקיעו מאמ� רב בהבנת מהותו של . במישור מדעי החברה' ארגו�'

  ). ש�(

  .103' בעמ, ש�  203

  .ש�  204

  .102' בעמ, ש�  205

  . והטקסט הצמוד לה158ש " הלעילראו   206

  .99' בעמ, 18ש " הלעיל ,ı¯‡ÂÊעניי�   207

  .100' בעמ, ש�  208

  .ש�  209
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  ארגוני פשיעה ושותפויות פשע. 3

גישה שלפיה בשל המיעוט . מתיחת הגדרות לצור� התאמת� למציאות היא כשל רעיוני
החיל את חוק מאבק היחסי של תופעות אמתיות של פשיעה מאורגנת בישראל יש ל

בארגוני פשיעה על תופעות הפשיעה הקולקטיביות המינוריות יותר שבכל זאת 
 כדי להחילה אינוסשקולה לגישה שתמתח את הגדרת ה, זירה המקומיתבתדיר מתקיימות 

מוב� שצור� פרקטי עשוי לגבור .  בניגוד לרצונהעל סריס בארמו� המלכה שחיבק שפחה
 מגונה למתוח את גבולותיה ומכא� שלעתי� לא יהיה, לי מכשל קונצפטואעל הרתיעה

ה על של הגדרת עבירה כדי להחילה על תופעות ראויות להפללה שאינ� מטופלות כהלכ
באשר התארגנות ,  מתעורר צור� דומהאי�בהקשר הנדו� אלא ש. ידי הוראות חוק אחרות

השותפות לדבר  לפי דיני תופלל בכל זאתעבריינית שאינה עולה כדי ארגו� פשיעה 
לכ� הניגוד אינו בי� פשיעה מאורגנת לזיכוי מוחלט אלא בי� פשיעה מאורגנת . עבירה

  . לטפל בה שחוק העונשי� מסוגל, רגילה שיתופיתלפשיעה
רק שראלי חוק מאבק בארגוני פשיעה יקד� את המשפט הפלילי  ג� בהקשר הי,א� כ�

שה� גדולי� , ני פשיעהכל עוד הוא ישמש למאבק בתופעה הייחודית של ארגו
וללי� ארגוני� הכ, ררכיי� דיי� ליצירת נתק בי� ראשי הארגו� לבי� הפעילי� בשטחיוהי

השתלטות , מאפייני� של המשכיות יציבה ושיטתיות הבאה לידי ביטוי בחלוקת תפקידי�
, ולו על דר� קשרי�( וחדירה לרשויות השלטו� הסדרי� פנימיי� נוקשי�, מונופוליסטית

חוק מאבק בארגוני : וההפ�). ע� פקידי ממשל או על ידי מת� שוחד,  רופפי�ג� א�
תו� ,  א� הוא יבלע לתוכו חלקי� נרחבי� של המשפט הפליליפשיעה יסיג את המשפט

על תופעות עברייניות " ארגו� פשיעה"מבוקרת ולא נכונה של המונח בלתי החלה 
של החוק תניב נכונה מעי� זו החלה לא . מתחו� דיני השותפות לדבר עבירהמוכרות 

הריסת המבנה העדי� של דיני השותפות תו� תיוג לא הוג� ולא ) 1: (שלוש השלכות רעות
באופ� " ארגו� פשיעה"זילות המונח ) 2(; "ארגוני פשיעה"ראוי של שותפויות שונות כ

שמרוק� את התווית ממידת החומרה שצריכה להילוות לה כשהיא מופנית כלפי ארגוני 
פגיעה בהגנות החוקתיות של נאשמי� הפועלי� בחבורות קטנות ) 3(; עה של ממשפשי

, מאבק בארגוני פשיעהעל ידי הפעלת מנגנוני האכיפה הפוגעניי� והפולשניי� שבחוק 
  . אשר נועדו להתמודד ע� איו� חרי� הרבה יותר

המשפט הפלילי , כידוע. כלי� קיצוניי� נועדו להתמודד ע� תופעות קיצוניות
ולכ� עליו , הכלי האלי� ביותר שיש לחברה כלפי אזרחיה, כללותו הוא אמצעי חרי�ב

לא יצלחו להשגת ) כגו� כללי המשפט האזרחי(לשמש את החברה רק כאשר כלי� אחרי� 
א� חוק ,  פעמי� רבות יתעורר הצור� להפעיל את המשפט הפלילי210.המטרה המבוקשת

 
או קיי� א� אינו , אפיק התמודדות טוב יותר אינו קיי� ולטענה כי המשפט הפלילי נחו� רק במידה  210

: ובאופ� מפורט). 1996 (129 יג ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" סטיות מעקרו� האשמה "אריה� גור מרי�ראו, מופעל

Douglas Husak, The Criminal Law as Last Resort, 24 OXFORD J. LEGAL STUD. 207 (2004).  



  " ארגו� פשיעה"על היקפו של המונח   ב"עתש מב משפטי�
  2003–ג"התשס, בחוק מאבק בארגוני פשיעה  

237  

של " ארגז הכלי�"האמצעי הראשו� ב להיות יוכלמאבק בארגוני פשיעה לעול� לא 
שלבי שני  שלישי לשלבחוק מאבק בארגוני פשיעה מוסי� , למעשה. האכיפה הפלילית

·˘Ï· : ומייחד אותו למנהיגיה� של ארגוני הפשיעה 211,ההפעלה של המשפט הפלילי
ÔÂ˘‡¯ ,בזהירותיש לעשות כ� , כאשר מתעורר צור� אמתי להפעיל את המשפט הפלילי 

עקרו� המעשה , כגו� עקרו� האחריות האישית, רונות היסוד המקובלי� עקסמ�ועל 
 להפעיל את אפשר, כאשר מדובר בעבריינות קולקטיבית, ·˘È�˘ ·Ï. ועקרו� האש�

 לסטות מעקרונות היסוד של השיטה –המשפט הפלילי וא� ללכת צעד אחד רחוק יותר 
בעבירה כמבצעי� בשלב זה תימצא אחריות� של המשתתפי� . לעבר דיני השותפות

 ורק במקרי קיצו�, ·˘È˘ÈÏ˘ ·Ï.  משדלי� ומסייעי�, מבצעי� באמצעות אחרי�,בצוותא
, את התופעה העבריינית" תופס"שבה� המשפט הפלילי על דיני השותפות שבו אינו 

פלילי תו� הפעלת הכלי�  עוד יותר מכללי היסוד של המשפט הגדולהתתאפשר סטייה 
 במקרי� אלה יופללו המנהיגי� לפי חוק .גוני פשיעה שבחוק מאבק בארהדרסטיי�

 יחולו השלב הייררכייהמבצעי� שבתחתית הל ואילו אשר, מאבק בארגוני פשיעה
במקרה של שיתו� בי� כמה פעילי� של (י או השנ) במקרה של ביצוע ישיר(הראשו� 

   212).ארגוניי��  לגורמי� חו�הארגו� או בי� פעילי�
י חוק מאבק בארגוני פשיעה נוסחה סוגיית היחס שבי� בראשית דרכה של הפסיקה לפ

  :דיני השותפות לבי� חוק זה כשאלה של די� כללי מול די� ספציפי

בבצוע בפועל של  ,�3  ו2, 1אכ� הואשמו הנאשמי� , כ� נראה, בעניננו
, 'מבצעי� בצוותא'כ� שנית� לכאורה להגדיר� כ, העבירות נשוא הדיו�

בחברות בארגו� הפשיעה נשוא כתב , הג� הואשמו אל, אלא שבה בעת
  . כ� שנית� ג� להגדיר� כחברי� בארגו�, האישו�

, יש להשיב, דינה לגבור על האחרת, ל"איזו משתי ההגדרות הנ, לשאלה
, לפי הכלל הראייתי, מכל מקו�. זו לצד זו, כי שתיה� יכולות לדור יחדיו

שהוא ,  פשיעה כי חוק המאבק בארגונייש לקבוע, Lex Specialisבעני� 
דינו לגבור על זה , הכללי, לעומת חוק העונשי�, החוק המיוחד בעניננו

 
' ÈÂÏ � 4188/93פ "ניתוח שני השלבי� הראשוני� לקוח מהדיו� הידוע של בית המשפט העליו� בע  211

ÓÏ‡¯˘È ˙�È„ ,1995 (539) 1(ד מט"פ.(  

, 18ש "לעיל ה, רעיו� זה מקבל תוק� באמור בדברי ההסבר להצעת חוק מאבק בארגוני פשיעה  212

באה להתמודד במישור החקיקתי ע� , 2002–ב"התשס, הצעת חוק מאבק בארגוני פשיעה: "לאמור

הגור� לעתי� קרובות קושי בהוכחת , התופעות של פשיעה מאורגנת וע� המבנה של ארגוני פשיעה

  ".הקשר בי� ראשיה� ומוביליה� של ארגוני� מסוג זה לבי� ביצוע� של עבירות שנעברו על ידי אחרי�
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א שאמורה הי, שהגדרת המעורבי� בחוק ארגוני פשיעה, כ�, האחרו�
   213.מקרהלחול בעניננו בכל 

והסוגיה עוגנה נכונה באופיו השיורי של חוק , ניתוח מוטעה זה לא חזר בפסיקה מאוחרת
שיחול במקו� שבו דיני השותפות כושלי� ואינ� מצליחי� , מאבק בארגוני פשיעה

דברי� ברורי� בנוסח זה קבע בית המשפט . לתפוס את מלוא התופעה הראויה להפללה
  :�‡ˆ¯בהכרעת הדי� בעניי� 

 �את עבירת הסטטוס של עמידה בראש ארגו� , הקובע כאמור,  לחוק2סעי
, כ�. עבירה הזואת גבולות תחולתה של ה, בה בעת, ג� קובע, פשיעה
, חקיקתי, שהאחד מה�, "מנגנוני סינו� מצטברי�"על ידי בניית , בעיקר

, נסיבתי, והשני;  לחוק1 בסעי� "פשיעהארגו� "המוצא ביטויו בהגדרת 
א� ורק למצבי� בה� אי� בנמצא , המתבטא בהגבלת יישומה של העבירה

, מענה משפטי אחר להתנהלות העבריינית של העומד בראש הארגו�
שעוסקי� בפעילות , והשולט בדרגי� הכפופי� לו, המכוו� פעילותו

   214.בשטחהפלילית 

בית . ˘ÈÙ¯Â כ� היה בעניי� .פוסח לעתי� על שתי הסעיפי�עדיי� בית המשפט  ,ואול�
הינו קושי אשר מתעורר ]  לחוק2סעי� [הטע� לקיומה של עבירה זו "המשפט קבע כי 

ידי חברי � אירגו� הפשיעה לעבירות המבוצעות עללעתי� לעניי� הוכחת הקשר של ראשי 
שנועד לתפוס ,  מכא� אפשר ללמוד על אופיו השיורי של החוק215".האירגו� או מטעמו

ובה� דיני השותפות לדבר , את הבלתי נית� לתפיסה בשל אזלת יד� של החוקי� הקיימי�
� כי הוכחת בהחלט ייתכ, ע� זאת: "ואול� מיד בסמו� לכ� קבע בית המשפט כ�. עבירה

היותו של פלוני פעיל באירגו� פשיעה תתבצע על דר� הוכחת חלקו בעבירות ספציפיות 
 קביעות אלה אינ� 216[...]". ואשר לגביה� הוא יואש�, המבוצעות במסגרת האירגו�

א� מטרתו של חוק מאבק בארגוני פשיעה היא לתפוס את הראש מקו� . דרות יחדיו
אזי כשאפשר להוכיח את חלקו של , ות הפרטניותשהוא אינו משתת� בביצוע העביר

אמנ� האפשרות הקיימת . הראש בביצוע העבירות הפרטניות מתייתר הצור� בחוק
לעתי� לקשור את הראש למיעוט מתו� העבירות שהתבצעו בארגו� לא תהווה חס� מפני 

 
  .13–12' בעמ, 140ש " הלעיל, �‡ˆ¯החלטה מקדמית בעניי�   213

 בית המשפט מגייס להגנת .תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר11' פס, 18ש " העילÏ, �‡ˆ¯עניי�   214

ח "ס, כבוד האד� וחירותו: יסוד� חוקקביעתו בדבר השיוריות של חוק מאבק בארגוני פשיעה ג� את

בתנאיו של חוק היסוד , עומדות בהחלט, כ� נראה לי, הגבלות אלה": לאמור, 1391ב "התשנ

 "חמורה פחות, נקיטה באמצעי שפגיעתו בנאש�, המחייבי� תמיד ובכל עת, ובמבחני המידתיות

  ). ש�(

  .235' בעמ, 18ש " הלעיל, ˘ÈÙ¯Âעניי�   215

  .ש�  216
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בד בבד ע� הרשעתו באות� עבירות מעטות (הרשעתו לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה 
 אלא שממילא במקרי� אלה לא יהיה בהוכחה בדבר מעורבותו של 217).ה� השתת�שב

הראש בביצוע מיעוט� של העבירות לבדה כדי לבסס את אשמתו כאחראי לכלל פעילותו 
ביקורת דומה אפשר . ומכא� שמעמדו השיורי של החוק נשמר, הפלילית של הארגו�

בית המשפט העליו� יצר חי� . ‡¯ÂÊıלמתוח על פסק דינו של בית המשפט העליו� בעניי� 
חוק מאבק בארגוני פשיעה ודיני השותפות , בי� תחומי הפעולה של שתי מערכות הדיני�

אי� בכוח� של דיני השותפות לשרת את התכלית שביסודו של חוק מאבק : "לדבר עבירה
אשר אי� לה� , לא זו בלבד שאי� ה� מקיפי� את אות� בעלי תפקידי�. בארגוני פשיעה

אלא שאות� דיני� ממקדי� עצמ� א� [...] ד בביצוע� הישיר של מעשי הארגו� י
בכ� ניכר .  עבירות– ויוסיפו לצמוח בעתיד –ולא במסגרת שממנה צמחו , במעשי� הללו

כל אחד משני התחומי� מסמ� מרכז כובד . ייחודו של החוק בהשוואה לדיני השותפות
אי� האחד "מוסי� בית המשפט כי  אול� מיד לאחר מכ� 218".אחר במלאכת האכיפה

 דיני –החוסה תחת קורת� של צמד האכסניות , מוציא את רעהו ומקרה כמו זה שבפנינו
יהיה נתו� במקביל למרות� של שתי מערכות , השותפות ודיני ארגוני הפשיעה כאחד

שכ� א� לכל ראשי ההתארגנות חלק פעיל נרחב ,  קביעה זו נדמית רחבה מדי219."הדיני�
 לא יהיה זה סוג – ı¯‡ÂÊ כפי שאכ� נקבע לעניי� –ות העבריינית הקונקרטית בפעיל

. ההתארגנות המצרי� טיפול משפטי מיוחד בנבדל מההפללה של מעשי העבירה עצמ�

 
הורשע ראש התנזי� בגדה המערבית בארבעה מקרי רצח , 25ש " הלעיל, ·¯‚È˙Âבעניי� , לדוגמה 217

א� הוא זוכה משלושי� ושלושה מקרי� אחרי� , שהוכחה מעורבותו הקונקרטית בה� כמשלח

עמידה להיות מתאי� להרשעה בגי�  זה עשוי מקרה. שביצעו פעילי הארגו� בהנהגתו א� תו� מידורו

) בהנחה שהוא עומד ביתר התנאי� לקיומו של ארגו�(בראשו של מנגנו� ממודר לביצוע עבירות 

�  . הרשעה בארבע העבירות הקונקרטיות שבביצוע� השתת� המנהיגל בנוס

 ארבל מוסיפה הערות חשובות משלה בדבר אופיו השופטת. 48' בעמ, 18ש " הלעיל, ı¯‡ÂÊעניי�   218

דיני השותפות לא די בה� כדי להתמודד ע� ייחודה של : "השיורי של חוק מאבק בארגוני פשיעה

העומדי� בראש , הפשיעה המאורגנת ובפרט לא ע� העובדה שדווקא מניעי הפעילות העבריינית

� שיבססו את היסוד העובדתי של ההתארגנות הפלילית אינ� נדרשי� בהכרח לבצע בעצמ� מעשי

לית� , זה ייחודו וזה ייעודו של החוק[...] בעבור� ' ילכלכו ידיה�'שכ� אלה הסרי� למרות� , העבירה

מענה לפעילות של ארגוני הפשיעה תו� הסטת הזרקור מ� העבירה הבודדת אל הפעילות העבריינית 

 להחלשת מרכז הכוח של ארגו� הפשיעה ,]השופט לוי[כפי שמציי� , החוק חותר. המאורגנת כמכלול

חוט השני העובר בי� , במילי� אחרות. ולפגיעה במוטיבציה להתאגד במסגרת עבריינית מאורגנת

הוראות החוק ועולה ג� מדברי ההסבר הוא הצור� להיאבק בסיכו� המיוחד הנשק� מארגוני הפשיעה 

  ).94–93' בעמ, ש�" (ומייחד ומבדיל אות� מתופעות עברייניות אחרות

ייתכ� : "כ�, 18ש " הלעיל, ˘ÈÙ¯Âבדומה למצוטט בטקסט מעניי� , בית המשפט מוסי�. 48' בעמ, ש�  219

בהחלט כי צמרת הארגו� תיטול חלק פעיל במעשי העבירה הקונקרטיי� בה� שולח הארגו� את ידו 

� כי הוכחת היותו של פלוני פעיל בארגו� בהחלט ייתכ[...]  על�תחת הסתפקות במעמד של מפקחת

' בעמ, ש�" (פשיעה תתבצע על דר� הוכחת חלקו בעבירות ספציפיות המבוצעות במסגרת הארגו�

71.(  
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יש לקוות כי הגישה בדבר מעמדו השיורי של חוק מאבק בארגוני פשיעה תתחזק ותשרוד 
  .בפסיקה שבעתיד לבוא

בק בארגוני פשיעה ביחס לדיני השותפות לדבר עבירה מת� מעמד שיורי לחוק מא
היכ� מסתיימת תחולת� של דיני השותפות ומתחילה : מצרי� בירור של שאלת הגבול

 התווה בית È¯Â‚Êבעניי� . עיו� בפסיקה מגלה שקו הגבול טר� התקבע? תחולתו של החוק
ק מאבק המשפט את השותפות בקווי� רחבי� בהותירו כר מרעה מצומצ� בלבד לחו

, מאופיינת פעמי� רבות בריבוי עבירות, כ� נקבע, עבריינות שיתופית. בארגוני פשיעה
ולכ� מאפייני� אלה כשלעצמ� לא יוציאו את ההתארגנות , בתכנו� ובחלוקת תפקידי�

 �‡ˆ¯ לעומת זאת בעניי� 220.מתחו� דיני השותפות לתחו� חוק מאבק בארגוני פשיעה
בי� מספר , התחברויות ספורדיות"כמטפלי� א� ב, צרשורטטו דיני השותפות במתווה 

לצור� , התחברות אקראית" או ב221"לצור� ביצוע משימה מסוימת, עברייני� מוגבל
 בית המשפט הסיק את קיומו של ארגו� פשיעה 222."הוק�ביצוע משימה מסוימת אד

לא לא עבריינות יחידנית בפנינו ג� "ממסקנתו כי , במקרה הקונקרטי על דר� השלילה
במסגרת התחברות אנשי� מספר לביצוע משימה עבריינית ', בצוותא'עבריינות שבוצעה 

 –בלשו� יחיד , "משימה"ובעיקר בשימוש החוזר במילה  – בדברי� אלה 223".משותפת
להחיל את חוק מאבק בארגוני פשיעה על כל , על דר� השלילה, פתח בית המשפט פתח

   224.לש� ביצועה של יותר מעבירה אחתקבוצה לא גדולה של עברייני� המתחברי� 
ברשימה זו הגנתי על דר� הפרשנות המצמצמת את תחולתו של חוק מאבק בארגוני 

, להפ�. וותר אות מתהיאי� לחשוש שחוק מאבק בארגוני פשיעה ירוק� מתוכ� וי. פשיעה
 ע� זאת.  פועלי� ארגוני פשיעהאי�ככל שמשמעות הדבר היא שבישראל , יש לקוות לכ�

 
  .112' בעמ, 126ש " הלעיל ,È¯Â‚Êעניי�   220

 להשלמת התמונה יובא .תו��לפסק דינה של השופטת אופיר 7' פס, 18ש " הלעיל ,�‡ˆ¯עניי�  221

בית המשפט רואה את יתרונו של חוק מאבק בארגוני פשיעה בכ� שהחוק נות� . הציטוט במלואו

שיתאימו עצמ� להתמודדות השונה , כלי� חדשי�, בידי רשויות האכיפה האמונות על שלו� הציבור"

התארגנויות קטנות , או, מעברייני� בודדי�, הבדילל –אל מול הגופי� המאורגני� , מעתההנדרשת 

במקרי� של , נועדו לטפל בעבר, אלה. אד הוק שכנגד� די היה בנורמות האכיפה הקודמות

מבלי , הכל; לצור� ביצוע משימה מסוימת, בי� מספר עברייני� מוגבל, התחברויות ספורדיות

  ."התארגנות דהיו��פרופורציה כלל למגה

  .תו��סק דינה של השופטת אופיר לפ448' פס, ש�  222

  . תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר459' פס, ש�  223

כשהוא מציג את חוק מאבק , ייתכ� שבית המשפט פותח פתח רחב א� יותר מהמתואר בטקסט 224

בארגוני פשיעה כחלופה נורמטיבית לטיפול במקרה מיוחד שחלה עליו בעבר דוקטרינת האחריות 

לביצוע משימה עבריינית משותפת , עברייני� שחברו יחדיו"הוא המקרה של , הסולידרית של קושרי�

לפי דברי� ). תו�� לפסק דינה של השופטת אופיר8' פס, ש�" (תו� חלוקת תפקידי� ביניה�, גדולה

, אלה אפשר להחיל את חוק מאבק בארגוני פשיעה ג� נגד קבוצה המבצעת משימה עבריינית בודדת

  ). שלא בואר בפסק הדי�(� גודל מסוי� בתנאי שהמשימה עומדת בר



  " ארגו� פשיעה"על היקפו של המונח   ב"עתש מב משפטי�
  2003–ג"התשס, בחוק מאבק בארגוני פשיעה  

241  

. מקו� אמתי לחשש שחוק מאבק בארגוני פשיעה ירוק� מתוכ� את דיני השותפותיש 
שותפויות לביצוע עבירה מתאפיינות פעמי� רבות במטרות ארוכות טווח ובכוונה לבצע 

סחר , ענפי� של גנבת רכבב כשמדובראפיו� זה מובהק במיוחד . יותר מעבירה אחת
אויה של חוק מאבק בארגוני פשיעה אי� זו תכליתו הר. סחיטה ומרמה, זיו�, בסמי�

שותפות לדבר להשתלט על הטיפול המשפטי בענפי� אלה כליל ולהחלי� את דיני ה
  .עבירה

  במקו� סיכו�. ז

והפעלתו עדיי� נמצאת בשלב הפורמטיבי , חוק מאבק בארגוני פשיעה הוא חוק צעיר
 באשרת חשוב לנתח את המגמות המסתמנו, ואולי דווקא משו� כ�, ע� זאת. שלה

א� כי עדיי� מוקד� לשרטט מגמות אלה . להפעלתו בקרב רשויות האכיפה ובפסיקה
ובמידה מסויגת ג� , חשוב להתריע על הנטייה הניכרת בעמדת רשויות האכיפה, במדויק

אגב הסגת גבול� של דיני , להפעיל את החוק באופ� רחב, בפסיקת חלק מבתי המשפט
 זו להחלה רחבה של חוק מאבק בארגוני פשיעה מגמה ראשונית. השותפות לדבר עבירה

עומדת בניגוד למגמה המצמצמת העולה מסקירת הפעלתו של הדי� המיועד למאבק 
ארגו� "רשימה זו מראה שפרשנות מרחיבה למונח . גוני פשיעה בארצות הבריתבאר

ת המאפשרת להחילו על קבוצות עברייניות שאינ� מקיימות את הדרישו, שבחוק" פשיעה
ארגוני פשיעה נוסח " כינינו קבוצות אלה – ההגדרות המקובלות של התופעהשל 

אינ� חלק " ארגוני פשיעה נוסח ישראל. " כוללת בחובה כשל רעיוני–" ישראל
 בעניינ�והפעלתו , מהתופעה שהצריכה את חקיקתו של חוק מאבק בארגוני פשיעה

   .יעה וה� את תכליתונוגדת ה� את ההיסטוריה החקיקתית של חוק מאבק בארגוני פש
הדעה שנשמעה בספרות . שאלה אחרת היא היק� תחולתו של החוק מבחינת לשונו

י לשו� החוק רחבה מאוד ביחס לשאיפות הצרות שליוו האקדמית בנושא עד כה היא כ
באופ� המסכ� את ההרמוניה ע� דיני השותפות , את חקיקתו ולמטרה הצרה שבבסיסו

קי� נרחבי� מהמשפט הפלילי לקרבו של חוק הכולל לדבר עבירה ומאיי� לבלוע חל
סטטוס וסמכויות מוגברות לביצוע �  כאחריות מבוססת,אמצעי אכיפה קיצוניי� בחומרת�

 על רקע ,קריאת עומק של לשו� החוק, וד לכ�בניג. האזנות סתר וחילוט רכוש, מעצרי�
יב המונחי� אחרוני� סבהכתיבה הקרימינולוגית שהתפתחה בעול� בארבעת העשורי� ה

 מובילה ברשימה זו למסקנה שלשו� החוק –שיטתיות והמשכיות , ארגו� –הנקוטי� בו 
במובנ� המקובל , בלבדשל ממש  תחולתו לארגוני פשיעה מאפשרת את הגבלת דווקא
הבנויי� , �ות� נארגוני� בעלי קיו� עצמאי מהעברייני� המאיישי� אות� בכל זמ: בעול�

או לכל הפחות  (מקיימי�, ות פנימית וחלוקה לתפקידי�ררכי ע� התמקצעיבאופ� הי
פועלי� לרכישת ,  אמצעי מידור בי� ההנהגה לדרג הזוטר)מאפשרי� את קיומ� של



  ב"תשע מב משפטי�  שחר אלדר

242  

 .מונופול בענפי הפעילות שלה� ומקיימי� על פי רוב קשרי� מושחתי� ע� השלטו�
ל� הגדול ש"מאפייני� ארגוניי� אלה הנדרשי� בחוק מסמני� נכו� את ארגו� הפשיעה כ

ובכ� מייחדי� את תופעת , כלומר מס� העבירות המתבצעות במסגרתו, "מס� חלקיו
ארגו� "לשו� ההגדרה של המונח ,  במוב� זה.ארגוני הפשיעה מהפשיעה השיתופית בכלל

בחוק מאבק בארגוני פשיעה אינה חותרת תחת הרקע לחקיקה של חוק זה " פשיעה
וני הרקע לחקיקה של חוק מאבק בארג. כפי שהיה מקובל לחשוב עד כה, ומטרתו
 לסימו� מיקומו הנכו� של חוק מאבק בארגוני תכליתו ולשונו מאוחדי� כול�, פשיעה

; חוק קיצוני באמצעיו שנועד לשמש נגד תופעה קיצונית: פשיעה בדוקטרינה הפלילית
  .חוק למאבק בארגוני פשיעה, אכ�




