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כפי,^והוגדרה... תעודתו> ישראל* ט*וסורת בעון ■"לאני;מקדם;בברכהלנאמנה'הוג^עתו^*ילר ."<\:

אשר צעד לבגלות, בדלן1 נוסן5 גער ובזהי*ניירואה מקצועיתגרידא/ היא >^דברהמיערכת/
ולהרחבתן.: המקצועיות ידיעותיו לשפיר השוטר,, של .למיתר להעלאת השרב גולם ישמש ;;

במלא; מעולם עסקו לא ואלה ונחשלות, מתקדמות שונות, מארצות נכרמ5אנשינועלה חלק
שגולה ה*רץעריןאיננה שפת ורכוש, נפש לבטחרן אחריות עצמים? על נטלו ולא בתישוטר ;

הבליות; עם תדיל מגע מחיבת שוטר ובחובת הרעת/ את המגיחה במידה מחם ■בפירבים
בשנים זו< לכהונה: בלאוי להכשילו כדי ודעת/ שפח לשוטל להקנות ^יפוא/ מצווים/ אלו
באוניבל ללמדה שיש תולה/ ד!שוטל במקןגוע ללאות במדינות,תלבותיות החלו חאחלונות
של. התפתחותה שלבי אחלי העוקב. למעשה, אקדמיים. מקצועות שלומדים כדלד ;סיטה/
מוסד על כי לדעת/ נוכח ימינו/ ועד עשרה התשע המאה תוך הגאולות/ באלמות המשטלה
של עבודתו מיהות קיומו/ ממנה אפול ו*דליה/.הלשות הנהלתו שונים; עבלוגלגולים זה
החיים. משטחי לבים שטחים בנקיפים והם והתלחבו גדלו וסמכויותיו/ תפקידיו חשוטל/
אלץ בין המשפטית והשטח הסמכות האלגון/.התפקיד' בצולות נכלים הבדלים ותמצא ■יש

. משטלה לשויות קימות שבתוכה גופה' ארץ באותה מסוימת/ וכן/במדח עותה' ל לבין אחת
חבליתהשיטה אלצות אנגליה כגון מספר" מדינות. של מפדלציח חלק או.שהיא מספל/.
זהות קימת שלהמשטלח יעודה שלגבי וכו'אלא הקונטיננטלית והשיטה חאנגלוסבמית
וכדי והלבוש". הנפש על "שמילה נגספר במלים לבטאו אפשל זה ויעוד בעולם' ואחידות
ובהכ בצוע בכלי באפשלויות/ הסמכות/ בהגדלת חוקית/ בסמכות צולך יש זו/ מצוה לקים
הנהוגים: לבים/ בחוקים ומפולטות כלולות בישלאל השרטל של סמכויותיו לכך. שרה
ובסעיף ,1926 לשנת 17 ממפל המשטלה מפקודת 4 בסעין^ מוגדל החיל של ויעודו במדינה
, ■ ,. ■ האומר: הסעין6 את כאן אצטט הנ"ל. מהפקודה 37;;

למשפט, פושעים של והבאתם גלרים פשעים/ מניעת. לצורך י ישמש "החיל :.; :"

של ובטחונם בצבור מדר קיום אסירים/ על י המעולה עברינים/השמירה תפיסת
י .;.. י י י ■, . ■ י ' ורכוש". אדט בני ■," ;;

משטרה הגיעה לא עדין מגלויו", טיבה הפשע "מניעת המשטרה מדריכי בפי מרגלא י .
שהיד כמה עד  לחסום פנים/ בל על לכד' לחתור יש לחלוטין. הפשע מניעת לכשר לבעולם

י ■ י ,. זממו. בצעו לפני העבריה בפני הדרך ימגעתאת
ורמה איכות בעל לשוטר זקוקים אנו הג"ל במעין* שסומנה התכלית אל להגיע .בדי ;■■

וקביעת המשפט בשטחי רק לא טריבים/ בשטחים לידיעות זקוק הוא מעולה. מוסרית
והעדות, הראיות חוק הפלילית/ הפרוצדורה הפלילי/ החוק ידיעת כגון האדם' של זהותו .

אהלים/ רבים בשטחים אלא ובו/ רמיונן אצבעות טביעות אנטלופולוגיה' ודרכיה/ החקירה
מסוימת/: במדה משפטית לפואה פסיכולוגיה/ כגון: לתפקידיו/ נוגעים אינם של,כאולה
הגיע בימינו וכר/ וסמכויותיו במדינה השלטון שיטת והלכותיה/ אזרחות שרטוט/.דיני
בחשגי לחעזר כיצד לדעת, חיב והשוטר אחריהן, להרהר שאין מסקנות' קביעת לידי המדע
עבודתו/ משתקפת בתוכם הרין/אשר בתי בפני לאמיתה האמת את להביא כדיי המדע/

. . י ולישלו. ליכלתו לפשרו, האמון נקבע
כוח ישר גברכת ומסיים נכרת/ תרומה לכך יתרום ישראל משטרת שלבעון תקוח/ אני

 '  . ישראל! למשטרת

המשטרה שר
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'■■■■."■.■■ ישראל משטרת רבעון של הופעתו .עם
הוא אין המשטרה' של ''בטאון" זה אין מקצועי. סת כתב בעיקרו הוא לקוראים בזת המוגש העת כתב
מיועד הוא אין והממשלה; הצבור כלפי ליצגו או חח כלפי החיל של דעותיו את להביע למטרה לעצמו שם

 הפקוד. לידיעת המשטרה אנשי של ועצומותיהם תלונותיהם להבאת צנור לשמש
את; כוללים בקרם ולתהוות בו שיש מה לקבוע נשה ברבעוננו/ /11 שאין מת על משעמדנו ועכשיו/

: ■ העתידה. ודרכו מגמתי/יעוד!
בצורה תתלבנה' במה/שבה ולאנשיק' ישראל למשטרת מקצועית במה להיות בעיקרו נועד הרבעון:
דיוקנותיהןבעיות לכל המשטרה של המקצועיות בעיותיה רצינית' ופובליציסטית האפשח נככל מדעית
מדעי בעיותי צבור; יחסי בעיות וכן ונוהליות' מנהלתיות ארגוניות/ קרימינולוגיות/פקודיות, קרימינליסטיות' .

בעיות אמינים' מכל רשום שיטות והדרכה' חקירה ושטור' מנינה בעיות להם; נזקקת שהמשטרה העזר ::

ולמצותס לפרטם שקשה ומגוונים' רבים נושאים ועוד' ועוד למשטרה' ^מיוחדות משקיות ובעיות ילוגיסטיות .,

;'.. י ואנשיה. המשטרה לעבודת מרובה ותועלת רב ענין משום יש ושבכולם ריבוים' ימחמת
סגולה, ליחידי עבה" "ז'ורנאל ליצור הכונה אין נאותה' ופובליציסטית מדעית רמה על השמירה כל עם /,יי:
בו שהמאמרים נפש' לכל שוה יהיה שתכנו כך סל תשקוד והמערכת המשטרה' אנשי כל אל פונה הרבעון
היא: המטרה החמר). של המדעי ובערכו ברםתו תפגום שלא נבמידה ומובנת פופולארית בצורה 'יכתבו
בידי אין ■המקצועית, רמתו ולשפור ואפקו דסתז להרחבת יעיל מכשיר המשטרה מאנשי איש כל בידי ;לשים
הכשרת ידי על מומחיותם את רוכשים המומחים מומחים; ליצור שתהיד!' מה רמתו ותהא מקצועי .כתבעת
שלאמנות וחדושיה הישגיה על ידיעות להפצת מכשיר אלא למומחים' ספר בית זה יהא לא ואכן נויוחדת; ;

כבאמצעי; שונים במדעים משתמשת היא כי אם מדע' מאשר אמנות יותר היא המשטרה כי .המשטרה
מה לדעת' חיב משטרה איש כל הסברה. צריכה אינה אלה ידיעות הפצת; של חשיבותה ביותר. ^עזרחשוב
בעבודתו' בחשבון להביאם יכול שהוא והםנהלתיים המדעיים המשפטיים' השונים' והמכשירים האמצעים הם
משטרה' איש עלול זו ידיעה בלי בכך; שמקצועם למומחים הזדקקות ידי על ואס עצמו הוא שילמדם ידי על אם ;

שעברין כך' לידי ולהביא חשובה משטרתית פשלה של להצלחה הזיכויים כל את ידיו במו לאבד לפעמים' .

במבחן. לעמוד משטרה איש כל עלול כאמור' החיל. עצמוואת את ולפעמיםלהכשיל מענש' ימלט למסוכן
 וההשגים. הנתונים של מלאה ובידיעה בכבוד בו שיעמוד חזשוב זה' מעין :

עת': בכתב מטה. לפקודות או קבע לפקודות דזמה איננו טת' כתב חשובה; נקודה להדגיש עלינו ועוד
כן' לעשות כןחובה על יתר שונות; ומבחינות שונות השקפה מנקודות ענינים לבחון שמותר בלבד זו לא 5

אמנות' כבכל ובפרט מדע' כבכל המשטרה' ובאמטת במדע גם ולהאדיר. תורה ולהגדיל אפקים להרחיב כדי
י; וביניהם  שונים שאנשים הענינים מעטים לא הנתוניםיבספק: ואף במחלוקת' השנויים הענינים רבים
ענינים על לעמוד בידיהם נתונה המלאה והרשות שונות' השקפה מנקודות אותם רואים שונים ■מומחים
מחיבות בהוראות או קבע בפקודות כידוע' הדבר' כן א המיוחדות..ל להשקפותיהם הזדקקות מתוך אלה
המובעות שהדעות לפיכך' ברור' מצוה. אלא כאן' רשות רק שלא אמרנו וכבר שאני' בכתבעת^ אך אחרות'
ואף עליהן' לחלוק ומותר ושמותר הדעת)' סל מתקבלות שהן נבתנאי בלבד מדריכות אלא מחיבות' אינן
את או החיל את מחיבות הן אין כן שיהיה); מי והמערער הכותב נויהא הרבעון דפי מעל עליהן לערער

בלבד. הכותב את אלא .הפקח'
כתובים שיהי1*הדברים ובלבד המקצוע' בסניני שוטת דעות הבעת בפני פתוח איפוא' יהיה' הרבעון
חוגי■ את האפשר ככל להרחיב המערכת של רצונה עז הנדון. הערן של מספקת ובידיעה כשרון של במקצת
אלא הרבעון, בקריאר! רק לא המשטרה' אנשי בד של ערה להשתתפות קוראת והיא ברבעון' המשתתפים
משטרת של המקצועית רמתה ולהעלאת להתקדמותה ושיסייע ומגוון חי תכנו שיהא מנת טל בכתיבת/י אף

,:■■ /.  ■ ■ .. \ י  : : . י ^שראל.
י חםעלכת " י ייי ■.. י" .:" .;■; ■ ;;■■^



הסייר
תיא. מחוז מפקד סגן קנר, י, רמ"ח

כבימות החורף בימות שונים' ומעברים בתים
ובלילה. ביום בגשם' או הלוהט בחום הקיץ'

שטייל) ס/א (צלום גרחוב מהנעשה חלק הנה התביעה

למניעת גדולה אחריות מוטלת ברחוב סר על
ושל האזרח של חייו להבטחת לגליים' פשעפ.
זאת נרחבת משימה אף ועל הסדר ולקיום רכו~ו
ברחוב עוברים כשהם שוטרים, רואים הננו
בשיחה הצות שקוע בהן נידות' או בהקיץ וחולנייב
המתרחש לכל אדישים כאלה שוטרים בקריאה; או
האזרח' לבין בינם המבדיל היחידי' והדבר סביבם
באור הרחוב את רואה אדם כל תלבושתם. הוא
את הבנאי המכוניות' את רואה הנהג אחר;
יפה נערה המלח הבתים' של הקונסטרוקציה
להסתכ הרגלים לעצמו לסגל חיב השוטר ואילו
תפקידו' בבצוע לו יעזרו אשר מיוחדת' לות
בעיני המתרחש את לראות הוא חיב כלומר

שוטר.
שיבה' שערות בעל שוטר פעם שאלו בניויורק
שנים' 25 במשך סייר של בתפקיד שרת א^ר
רבות שעות מטרה ללא לטייל אדם יוכל "הכיצד
ובגנים העיר בחוצות רבות' שנים במשך ביממה
היתה: תשובתו ספוק?" בכך ולמצוא צבוריים'
מנוי כרטיס ברשותו המחזיק לאיש' משול "אנ
הגדול התיאטרון של הראשונה בשורה לכסא
כל את רואה הנני שלי זה בסיור בעולם' כ"י.ר
ממש' החיים את הכלל' ושל הפרט של הבעיות
לתארם; יוכל לא ביותר הנועז הסופר שאף כפי

רבים שוטרים בעיני נחשב סייר של התפקיד
משטרה' לאיש כלל בדרך הנמסר בזוי' כתפקיד
עליו המוטל כעונש' או אחר לתפקיד יצלח לא אשר
בחוסר רואה הנני לכך הסבה את מפקדו. ע"י
זה. לתפקיד הפקוד של נכונה וגישה מתאים הסבר
של מקובל טפוס לחוסר הסבות אחת גם זאת
כלל בדרך אנחנו רואים אותו "האזור"' שוטר
להיות צרך אחד דבר כולו. בעולם במשטרות
החקירות בשטחי המשטרה התקדמות תהיה ברור:
עליו ביותר' החשוב התפקיד תהיה' אשר והמדע
ברחוב' הסייר הוא המשטרה' עבודת מתבססת
אין עניננו ולגבי "פטרולמן"' באנגלית הנקרא
או במכונית ברגל' נעשה הפטרול אם משנה זה
מהמלה נלקחה "פטרולמן" המלה אופנוע. גבי על
שלוליות' לעבור כלומר' "פטרוליר" הצרפתית
טוב סיור כי לסייר' מצוינת הגדרה היא וזאת
חצרות אפלות' סמטאות שלוליות' לעבור נקרא

הטתון... עם באיש מועד בעוד מבטך שמת לו הסייר'
שטייל) ס/א (צלום



אירצונו רבות. הן הסבות הידיעות? את מוסר
הפחד כעד, המשפט בכית להופיע האזרח של
חסר סודית' תשאר לא שלו שהאינפורמציה
הערך בדבר ידיעה חסר אותה' למסור הזדמנות
ברחוב השוטר ועוד. שלו לאינפורמציה אשר
במגע. עמו ולבוא הצבור אמון את לחיוש חיב
של תקפידו כי הכרה לידי לבוא .חיב האזרח
עליו. לסמוך אפשר וכי לו לעזור הוא השוטר
לו דיר' או סוחר הצבור. עם לדבר השוטר על
בלילה חנותו חלון את סגר שלא על השוטר יעיר
את או חנותו את להבטיח כיצד הצעה' יציע לו או
השוטר יעזור לו אזרח' או התפרצויות' בפני דירתו
מסויפ' במקום הפרעה או רעש על להתגבר
לשבור עלולים אלה מעץ מעשים לידידו. יהפך
אשר כל לשוטר יספרו כאלה ואזרחים הקרח את
מובילי כמו אנשים, מוג גם קיפ לדעת. ירצה
וכדומה' עתונים מחלקי לחם' מובילי חלב.
הנעשה. על הרכה ויודעים בית בכל המבקרים
את לדעת אתם' להתידד חיב כסיור השוטר
מה על כרצון משוחחים אלה אנשים שמותיהם?
רצינית אינפורמציה לס*ק הם ויכולים שראו
טובים ויחסים היכרות אלה על נוספים לשוטר.
לאינ אכזב לא מקור שהם והילד, השוטר בין

רצינית. פורמציה
ההסתכלות:

השוטר של ברחוב הופעתו מונעת כלל בדרך
חצרות סריקת בחנויות' מנעולים בדיקת  במדים
חשודים חקירת על נוסף צבוריים' וגנים בתים
הזאת והמניעה עבירות של בצוע אפשרויות
מחקירת יותר אף אולי פחות לא חשובה
ששוטר היא' עובדה העברין. גלוי לשם הפשע
יכול שוטר, בעיני מסביבו להסתכל המסוגל אחד,
היו עלולים אשר פשעים, ולמנוע הרבה לגלות
המ מה המבצעים. לגלוי רבים חוקרים להעסיק
בעת לב לשים השוטר צריך אליהם הפרטים,
להכיר יש זאת' לשאלה לענות בכדי ברחוב? סיורו
למיניהם. הפושעים משתמשים בהן השיטות' את
את לבון בכהן שיש דוגמאות, כמה לתת ברצוני

סיורו. בשעת מיוחדת להסתכלות הסייר
כייסים:

צבו מקומות הם הכייסים של הפעולה שטחי
נוצר אשר הדחק' רב, קהל מתרכז בהם ריים'
מסוים באח"ע הקהל התענינות או כזה במקום
צבורי, במקום נאום ספורטיבי, מפגן הפגנה, כגון
תנאים מהוים לקולנוע' או לאוטובוס הכניסה
בדרך עובדים הכייסים הכייס. עבור אידאליים
עם בשותפות עובדים והם יש אבל ביחידות. כלל
אשה. גם לעזרתם מגיסים ולעתים נוסף אדם
בזוגות.) או ביחידות העובדות כייסות אף (ישנן
וכוח ושומע לאוטובוס תור ליד עובר הסייר
שניות כעבור בתור; העומדים בין פרץ אשר

אהבה ושמחה, טרגדיה בל הראשון,הרואה הנני
שכרות אונס, שוד. רצח' להכלילזנות' או
בכל צד להיות הופך ממש אני משפחה. וסכסוכי
הצבור'/ של הידיעה בהא העוזר הנני אני אלה:
בהקיץ יחלום לא לעולם כזו הכרה בעל סייר

באזור. סיורו כעת

 .הסייר: בהפגנלת שיטות
את ומתכננים מכינים כלל, בדרך העברינים'
את רק לא מראש לומדים הס בקפדנות, פעולתם
אופן את גם אלא לפעול' עומדים הם בו השטח'
בצוע את ומכונים אזור' באותו המשטרה עבודת
של פעילותה אין בהם הזמנים' לאותם העבירה
שתי קימות כלל בדרך בסביבה. נכרת המשטרה
סיור, מחיבת האחת סיירים. להפעלת שיטות
על מתבססת זאת שיטה לב; תשומת המעורר
עליו, ומטילה תלבושתו ע"י כרחוב השוטר הבלטת
לכל שיראה כך' המדרכה בקצה ברחוב להתהלך
יותר לדעתי' שהיא, השניה, השיטה לפי איש.
להעל6 הסייר על תכסיסית, מבחינה יעילה
זמן ולהמצא הגנים ככל לבקר הציבור, מעיני
ואינו "רואה כבחינת תצפית, 6!ס7יגריבמקומות
סייר בהפעלת החמורות השגיאות אחת נראה'/
לוח ולפי קבועה בדרך הסיסטמטית הפעלתו היא
לקבוע לעברין מאפשר זה דבר קבוע. זמנים
את ולתכנן הסייר של עבודתו אפן את כדיוק
השוטר של סיורו תכנית לכך. בה*אם מזימותיו
יום מדי להשתנות וחיבת מגוונת להיות חיבת

ביומו.

האזור:
אם ביעילות' תפקידו את לבצע יוכל לא הסייר
פרטיו. כל על היטב, ידוע אזורו את ידע לא
אשר הרחובות שמות כל את לדעת חיכ הסייר
לדעת הוא חיב שם' שנוי של ובמקרה באזורו
עליו כן הישן' ואת החדש השמותאת שני את
מספרי את שם, לה יש אם השכונה' שם את לדעת
שישנם. במידה וכנוייהם' שמותיהם ואת הבתים
בין והמעברים הסמטאות כל את לדעת חיב הוא
אשר הצכוריים. הגנים כל החצרות. וכין הבתים
להיות חיבים ~ אליהם הגישות וכל באזורו'
המלון בתי כל את להכיר חיב הוא לו. נהירים
צכוריים לשעשועים המקומות בל ואת והארות
בעלי את אישית שיגיר גם ורצוי באזורו אשר
כל מקומות את לדעת חיב הוא האלה. המקומות

בהם. אשר השומרים את גם ולהכיר הבנקים

הצבור: עם המגע
אף שכמעט היא. במשטרה המקובלת הדעה
"בלתי נשאר היה לא עבירה או פשע של מקרה
האינ את מעכיר הרחב הצבור היה לו נודע",
השאלה' נשאלת למשטרה. בידו' אשר פורמציה'
ואינו למשטרה בא אינו שהאזרח לכך' הסבה מהי
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למרות האמבטיה' חדר אשנב דרך ונכנס הבוב
כשהא בגנה הפורץ של רגלים עקבות מצא שלא
למסקנה' אותנו הביאה קפדנית בדיקה רטובה. דמה
לא אולם הביוב' בצנור השתמש אמנם שהפורץ
לגג עולה הפורץ מהגג. ירד אלא מהחצר, עלה
ולומד תצפית כמקום בו משתמש בית' של
והלילה. הערב בשעות בעיקר הדיירים' מנהגי את
ההתפר בצוע לאחר מקלט גם לו משמש והגג יש
ובעקר בלילה לו יפריע לא שאיש בטוח והוא צות
לפנות הגג את עוזב הוא בשוטר. יתקל שלא
הממהרים פועלים' תנועת ברחוב כשמתחילה בוקר.
השוטר. בעיני חשד מעורר הוא אין ואז לעבודה
הסיור להשתרעות מרובה חשיבות נודעת לכן
משתמשים חנויות ופורצי יש הבתים. גגות על גם
ולמחסנים. לחנויות התפרצויות לבצוע בנערים
ופותח למחסן או לחנות אשנב דרך חודר הלד
לפורץ הסחורה את מעביר או מבפנים הדלת את
בשעות מבוגר בחברת ילד בראותך האשנב. דרך
האם וברר' אותם חקור הלילה' של המאוחרות
למנוע עלולה כזו חקירה ובנו. אב הם אלה אמנם

הרכוש. נגד דוקא לאו שונות עבירות
הזדמנות: גניבות

ביד' הבא כל את "סוחבים" אשר גנבים' ישנם
מאשר קל' יותר דבר אין עת. ובכל מקום בכל
דירה' של מרפסת ע"י הבוקר בשעות לעבור
על להעמיסו המעקה' ע"ג הפרוש שטיח להסר
הביתה' אתו ללכת השכם' על או הלתאופנים
עם סבל אותו. ולמכור גנוב רכוש למקבל או
בעת לחנות; בדים גלילי עם מגיע אופנוע תלת
מהאופנוע; גליל נגנב מהגלילים חלק עם כניסתו
מבלי ביתו' יד על מכוניתו את משאיר אזרח
אך בו לשהות מתכון והוא הואיל אותה' לנעול
מעיל כי לו, מתברר למכונית ובשובו קצר' זמן
נותן יוםיום בחיי נעלמו. בה' שהיו ותיק'
זה. מסוג לגנבים רבות הזדמנויות השלו האזרח

עד רבים מקרים כאן ולמנות להוסיף יכלתי
הובאו' אשר שהדוגמאות' סבורני אולם סוף' כלי
לעצמו לסגל לצורך' הסייר את לכון כדי בהן' די
בעת בעקר סביבו' במתרחש שוטר של הסתכלות
בתפקידו ענין יתר ימצא כן' יעשה אם סיורו;

יעילות. ביתר עבירות וימנע
העברין: את חכר

חשוד הנראה אזרח' לחקור שוטר מהסס לעתים
לאחר נגדו' תלונה זה יגיש פן מחשש' בעיניו'
כאלה חששות לחשד. יסוד אין כי שוברר'
בתבונה תפקידו המבצע שוטר' בהחלט: מיותרים
לידי הישר האזרח את יביא באדיבות, והנוהג
פשעים' מניעת לשם נעשית שהחקירה הכרה,
על לשמור כן' רצון מתוך הכלל' ולטובת לטובתו
בודאי ירבו כאלה ובנסיבות בטחונו. ועל רכושו
מאד חשוב תלונות. כמקום ושכח הוקרה דברי

בתור מהעומדים ואחד האוטובוס מגיע מספר
הכייסים. של השיטות אחת נעלם; שארנקו מגלה
בתור העומדים של הלב תשומת את להפנות היא'
המקום על ריב באמצעות כרגיל מסוים' למקרה
מופנית י'הקרבך של לבו וכשתשומת בתור'
הפרעה ללא מלאכתו את הכייס עושה זה' למקרה
תור את עוזב כזה כש"מפריע" סכון. ללא וכמעט
לב לשים השוטר חייב קטטה' או המולה אחרי
בכליו' חפוש ויערוך יעצרו ואם העוזב' לאיש

גניבה. שלל למצוא הוא עלול
מחזיק בתור' העומד אדם' הסייר רואה לעתים
לפע יראה' היטב יתבונן אם וקורא. עתון בידו
ויתפלא להפך העתון את מחזיק שהאיש מים'
שעתון לדעת עליו לקרוא. יכול הוא כיצד בודאי'
העתון הכייס. בידי ערך רב מכשיר לשמש עלול
של האחורי כיסו ואת הכייס של ידו את מסוה
פעולתו. את רואה אינו שאיש כך' "הקרבך
קטע לקרוא ממנו ותדרוש כזה לאיש תפנה אם
כלל יודע הוא שאין פעם' לא תוכח מהעתון

לקרוא.
מתור העובר באדם' להרגיש הסייר עלול כן
יש. מקומו. היכן ידיעה' מחוסר כאילו לתור'
מתור עובר והוא "קרבן" מחפש שכייס לפעמים
הוא בו ה"אוביקט"' על מחליט הוא אשר עד לתור
עקבותיו. על להתחקות הסייר על "לטפל". רוצה
להזכיר כדאי בתורים' הוא שהמדובר מכיון
 אשה: בעזרת האוטובוס בתוך בצוע שיטת
גבר' לפני באוטובוס מקומה מוצאת צעירה אשה
כשגד מאחוריו. כשהכייס קרבן' לשמש המיועד
לקרבן האשה מתקרבת באוטובוס הצפיפות לה
לבו תשומת את ומושכת ממש התרפקות כדי עד
בעומד כלל מרגיש הוא אין ה"סקסאפיל". בעזרת
באחת כיסיו". את ו"מנקה אליו הנדחף מאחוריו'
יודע ואינו מצטער הנוסע האשה. יורדת התחנות
זז האוטובוס בעקבותיה' ללכת אם להחליט'
שארנקו מרגיש הוא חפצו' למחוז מגיע וכשהאיש
אפילו מסוגל אינו כזה שאיש לצין מענין נעלם.

הכייס. את או האשה את למשטרה לתאר
וממדוסנים: מחנויות מדירות' וגניבות התפרצויות

כייסים' לגבי החשוב ההסתכלות' חוש לעומת
לגבי נוסף חשוב גורם השמיעה חוש מהווה
לסרוק הוראות הסייר מקבל וכאשר התפרצויות'
שיש להבין' הוא יכול בתים' וגגות חצרות בתים'
לחקור או ובמחסנים בחנויות מנעולים לבדוק
למצוא אפשר שבחצר להבין' יכול הוא חשודים;
לדירה' לפרוץ ומתכונן מסתתר גנב או חשוד
שם? לחפש יש ומה הבית גג על לעלות למה אבל
הבצוע שיטת את לקבוע מתפקידו אשר החוקר'
בהת כללכשהמדובר בדרך קובע הפשע' במקום
בוצעה לא וכשההתפרצות גי או בי בקומה פרצות
צנורות עם עלה הראשיתשהפורץ הדלת דרך



רכוש להעברת לשמש יכולה שמכונית לדעת
מקרים ידועים הפשע. ממקום לבריחה או גנוב
סיירים ע"י מסוכנים פושעים גילויי של רבים
מנוסים ובלשים שחוקרים בזמן ונבונים' ערים
אשר לסייר' לתפסם. רבים מאמצים לשוא עשו
"לסרוק" האפשרות ניתנת הנהג' של רשיונו בודק
אשר את או בה היושבים את המכונית' את בעיניו
דם כתמי גלה ששוטר קרה' פעם לא בה. מובילים
תאונה על המעידים המכונית' כנף על כפופים או
מעו היתה הזו שהמכונית נתברר' חקירה ואחרי
לעתים מהמקום. וברחה קטלנית בתאונה רבת
עוזב מכונית' עוצר השוטר כאשר קרובות'
ברור ואחרי ובורח' מתוכה קופץ הנהג' אותה
משתמשים העברינים גנובה. שהמכונית מסתבר
לא לב ישים אם והסייר. גנובות במכוניות לרוב
מכשירי יגלה במכונית' שנמצא למה אלא לנהג' רק
במושבה אשה תחתוני זוג גנוב. רכוש או פריצה
נגד הוכחות גלוי עמו הביא מכונית של האחורי
מהדעה להגמל יש הבחינות מכל  מסוכן. אנס
הוא הרכב כלי תנועת על שהפקוח הקדומה'
הנה התנועה בלבד. התנועה שוטרי של מענינם
הסייר באמצעות ורק ברחוב מהנעשה נכר חלק

בו. לשלוט המשטרה יכולה

העולם אנשי ואת הפושעים את יכיר שהשוטר
רב לעזר לו יהיה זה דבר פנים; אל פנים התחתון
כשר את להרחיב לו ויאפשר תפקידו בבצוע
העברין. של מעשיו על פקוח ע"י שלו המניעה
מסודר. פושעים אלבום קיפ פלילית לשכה בכל

שטייל) ס/א צלום חשוד זהוי

באלבום לזמן מזמן יעין אם השוטר יעשה טוב
טוב אולם הפושעים' פני את לזכור וישתדל הזה
העברין עם והיכרות כלא בבתי בקור הוא מזה
של בזכרונו נחרטת חי אדם של דמותו עצמו.

המצולמות. פניו מאשר טוב יותר השוטר

בדרכים; התנועה על פקוח
מתאו כתוצאה חייהם את מקפחים רבים אנשים

המזלג קצה על כאן ניתן הסייר של תפקידו זהירים' בלתי נהגים ע"י הנגרמות דרכים' נות
שהסייר להראות' כדי די בזאת גם אך בלבד' הסייר אם ורק' אך תתכן בכבישים סדירה ותנועה
חוט את מהוה היוםיומית' בעבודתו ברחוב' תעלם ולא תנועה בעבריני לטפול לבו את ישים

כולה. המשטרה של השדרה גם חיב הוא בעיניו. קלות הנראות מעבירות' אף

■£

שטייל) ס/א (צלום עבירות ימנע דבר לכל ער סייר

(מקולי) יתגלה. לא כי ידע' לו עושה/ הי אותם במעשים' נמדד אדם של אופיו

מדי חזקים הנם בטרם מורגשים להיות מכדי מדי זעירים כלל' בדרך הנס/ ההרגל אזיקי
(ג'רבסון) להנתץ. מכדי



דליקה במקרה החקירה
מז"פ. המעבדות/ ראש קפלן, מ. ע38  פלילי לזהוי המחלקה ראש שור, א. רמ"ח

החפ את הופכים גם הם הלהבות, על מים מתיזים
הכבוי מי אתי להביא ע"מ במקום הנמצאים צים
האפ את מאד מצמצות אלו פעולות פינה. לכל
על ומקשות ערך בעלות עקבות גלוי של שרות ,

" האש. התפשטות של הגיוני שחזור
השחזור מן בעקרו שונה דליקה מקום שחזור
שוד, התפרצות, במקום אחר. פשע מקום כל של
פעולותיו הוא,.גיסודו...שחזור השחזור רצח או
בגישתו הפשע' במקום הפשע) (מבצע אדם בן של
עקבות על מבוסס זה וכל  ממנו ובנסיגתו אליו
המרכזית הבעיה דליקה מקום כשחזור שנשארו.
לחזור ע"מ וזאת האש' התפשטות דרך קביעת היא
בו זה' למקום הבעירה. התחילה ממנו למקום

הדליקה./) מוקד קוראים אנו הבעירה' התחילה
מתפשטת,. בו האופן' הבנת על מתבמס כזה שחזור
. האש. בעקבות הנשארים הסימנים פענוח ועל אש
דליקה' למקום הנקרא החוקר' כי נראה' ק על
לגביו אין אשר מקרה' לחקירהשל לרוב ניגש
שבוצעה להניח' ימוד לו אץ עבירה' על תלונה
מוחשיות' ראיות ל{?צו** סכויים כמעט ואין עבירה
על ונגרפו נזוקו או האש' ידי על אוכלו אלו כי

י י \ האש. מכבי ידי
ואין החוקר ידי את מרפים האלה הקשיים כל

' את לגלות מנת על הדליקה בחקירת מעמיק הוא
לסים נוטה החוקר להתלקחותה. האמיתית הסיבה
הפעולות את עושה הוא במהירות' החקירה את
מקרית. כדליקה התיק את לסגירת ההכרחיות
הקל הפשע היא ההצתה "כי הידועה הממרה
אם אף לגלוי'/ ביותר והקשה לבצוע ביותר
החוקרים את שתביא אסור ידועה, אמת בה יש

ויש,. .יש דליקה., מקרי בחקירת אפאטיה לידי
הקימים הטבעיים' הקשיים על להתגבר דרכים

זה. מסוג בחקירות
בשלשה תלויה דליקה מקום של הבדיקה הצלחת

דברים;
לב? תשומת מתוך  יסודית ובדיקה הסתכלות .1

,, האש. התפשטות דרך של והבנה ידיעה .2

הדליקה. התפתחות את לשחזר. הכשרון .3

מאשימים' פרטים לראות יכול המאומן החוקר
תשומת הרגיל. המשקיף של מעינו נעלמו אשר
אליהם אלה' אך חקירה' בכל חשובה לפרטים לב

שונה דליקה מקרה של משטרתית חקירה
נקודות במספר אחר, מקרה מחקירת ונבדלת

" ועקרוניות. חשובות
לשתי לחלקה ניתן שהיא' כל משטרתית חקירה

שלביה: בשני יסוד' בעיות
עבירה; בוצעה אכן כי הקביעה' .1,

העכירה. מבצע של ותפישתו זהויו .2

הראשונה. לבעיה התשובה החקירות' של בתבן
היאענץ וביסודה להוכחה קלה כרגיל, היא' 

ראשון. הלק דליקה' בחקירת זאת לעומת פורמלי.
עבירה, בוצעה אמנם האם לאמור' החקירה' ל ש זה ■

לכן החוקר. של ראותו מנקודת המכריע הוא
של חקירה איננה דליקה של המשטרתית החקירה ל.

אם כי כעבירה' החשוד מעשה אפילו או עבירה
מעביר};. תוצאה שהוא יתכן רק אשר ארוע' חקירת
על חותמו את מכל, יותר המטביע' הגורם ■ /..■

מפעולתה אותהנובע והמאפין דליקה חקירת :

ומשמידה מכלה לרוב אשר האש' של ההרסנית
אינה זאת תופעה המקרה' במקום העקבות את .

כל שלמראית בהעדרה ועליכן, למניעה ניתנת
גורמי בדבר להשערות רב מקום נותר שהיא. }

הדליקה.
של מקורה את להסביר כלל' בדרך מאד' נח 

וכן הדעת בהיסח שנזרק סיגריה בבדל השריפה י

לא אשר דבר יותר' יסודית מחקירה להשתמט
מסמתך למעשה שהרי אחרת': בחקירה יתכן ..

שלא סיגריה) (בדל ראיה' על. במסקנתו החוקר
יהיה' התפרצות' על בתלונה וכלל. כלל .נתגלתה
להיות הוא עלול אך אמיתי, המקרה רוב' פי על *
אפשרות קימת ביריה מות של במקרה מבוים; גם י

מסקנותיו תאונה. של או התאמץת *ל רצח' של , \

היקש על כזה מקרה בכל תתבססנה החוקר של
כן לא במקום. שנתגלו ראיות על המושתת הגיוני
תעלנה רוב' פי על כאן' כי דליקה' במקרה הדבר

/ באש. הראיות
אשר גורם, בהם.מופיע פשע' כמעטמקומות אץ
בדרך הפשע. מקום של מראהו לשנות מתפקידו "■■■.

בצורתו הפשע מקום שמירת: על מקפידים כלל ,.

בדיקה שתערך עד האפשר' ככל המקורית'
אפשרות כל אין במקום. עקבות למציאת ימודית
האש שמכבי לא,רק בדליקות. זה מצב לקים ■,
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^;;
■ 1;מטרות:המעשיותש^ה^ול^הוז^ן!^!? לצרך
;א1ךגנ|ם>' ^תמצון;;:לןנ?ךלט: בעילה להגדיר שרי
^גזורז^^^יש^ נ!עצמו. ומתפשט: חום הפולט
נתקי^םי רגילות בשריפות אך הכלל/ יוצאים/מן
{זכיוב!/ לא ,כן ועל ביותר דחוקות לעתים בהם. ,

.תהליך;/ ביסודה היא התפוצצות תופעת גם; כ:אן.
שהואמהיר.:עד,מא^/ אלא חמצן', עם חמר התרככות
להגך:: הגורמת גזים' של עצומה בהתפתחות ומלווה
חמרים:: אבק וכן מסוימים, גזים פתאומית. לחץ לת
י (המצן)> אויר עם מתאימה בתערובת מסוימים'
תערובת/ מתאימה. חום לדרגת בהגיעם מתפוצצים
קמחוכד') (כגון.בוטגז';אבק אבק או גז של. כזאת
ידי/ על: או שהוא כל נצוץ ידי על מתפוצצת
::"/■" י:/:,;/  / י חמום.
(אורגני^דרושה; בעיר המר של השלם לאכולו
של/להלןמר^ התפרקותו כי נכרת, חמצן כמות
הצריכים. מתלקחים; בלתי גזים גם מפיקה האורגני
כללדותוזמוצת, בדרך והם להתהוותם מיד חמצן
/ואז* הדתחמוצת/מהפחמן.■20), .,03€ הפחמן
:המצן/ כמויות צורכות הרכבותאלו .1130 מים
;^ק/ מהוה ,שהחמצן> בעובדה' ובהתחשב נכרות
שהרבה.; פלא' אין שלנו' האויר בהרכב כחמישית
לאכולי אינן/מביאות םגורינ! במקומות דליקות
מהסולו. משום:, הבעירימ החמרים של השלם
בחמתם, ל£רך/הסקה. כי .לבלם'. ידוע בחמצן.
פח?;נל/ הרכב בעלי כבדים' שמנים כמו מסוימים'
.מאד;ומימוש רב בשעור חמצן דרוש גבוה'
לאספקת" לחץ למשאבות נזקקים בהם' הרגיל:
"י /ג י] ;י ,.. האויר.
המכילים>מותי ירוקןים; עלים כגון המרים, ..;ייש
מוריד; חמים לאיוד החפ הפסד שלגמים? רבה
שריפה.:והתחמצנות.. נמנעת וכך הטמפרטורה את
אינה^. הדלק חמר של שהשריפה כ הגזים. של שלמה
של;חמצן מספיק בלתי משעור כתוצאה שלמה'
הנו:תרחין^ העשן ופיח. עשן נוצרים חם' או
ופיח>:; שונים; דקיקים מוצקים וזמרים של באויר
בךלבנ!; גדג^ןימ שכרגיל פחמן' חלקיקי הוא הפיח
.השטח; פני על נופלים; או שונים גופים ;אל
רק.מן: .נובעת העשן.והפיח;לחוקר של חשיבותם
עלאופןהתפש■; מהם' להסיק אפשר אותן המסקנות'
אך^אין'יבדרןל:; עקבות)' מהוים (הם האש טותהשל
ימהות. על מסקנות מהםי להסיק אפשרות כלל'
<",;..■. ;.; נוצרו,!;. הם ממנו. שנשרף' החמר .
.< י;. י; ■■:. חקירה. לצר3י דליקה שחזור
עקרונותהוזהוות;; על בידיעות המצויד חוקר,.
בהתפשטות;;ודעיכה';;צריך; התנהגותה ודרך האש
במטרהלשחזר: ולמחשבה': להסתכלות ;■:,.,.....:;.;,::;:להתמסר ,. .אתהדליקה.
משחזורמקו* .■.שלנהי כאמור' דליקה' שחזור
ול!אי לפילות;:האש שהוא;מתיחס /פשע;בזה'י
.;.;;;;; \.: ■?.■■,>■■■ ^ .■ 39?:דאדם.; לפעולות ■;

כלל בדרך. המי דליקות' ;לב";בחק*;רת: יש!;:לשים; [
עץ, של החריכה במדת דקינו*גון.:הבדלים ;|ו^יט
וזכוכית מתכות של הוותכה מדונ צבע' של בועות
פיח מציאת הטיח, התקפיות אחרת' או זאת ^|
ועוד. אחרים במקומות מסוימימ'והעדרו ;במקומות
לפרש; כדי התפשטותה, ודרך להבץאו0?אש ;/יש :

בהם, ולהשתמש בתבונה והסימנים, ■:%ת/הפרטים
בחזרה האש התפשטות את ולשחזר לעקוב ?$8 .על
הש הדליקה. למוקד כלומר מוצאה' לנקודת
למרות אך ונפוץ, רב':יוםיומי הוא ימוש?באש
שניתן כפי לכל, מובנת האש תופעת. אין זאתי

; ' ... ■  #ה;לצפות.
■ ■ י ,  ■: היא? :^ע!מה
נתונים שלשה אש להתהוות דרושים כלל ;.בך5ך ■

בעירים?; /:/,;,1/כבי0
הז?ת לנקודת החמר את ,זזגז,המביא הספקת \£י
■ . . / ■ ; ; /^קןחות^שלו^/ /

; ./ הספקתחמצן^ י:י^
ח4 לדרגת חמומם אשר/בעת המרים'. /;;אותם
החמצן עם שבהתרכבות גזים" יוצרים ;מ;תאי^ה,
בעירים. המרים נקראים בלהבה' בוערים /^נאויך
העולים מוצקים, :או בעירים'.,נוזליים ^מו^ם;
זה: חם חם. / ,יבלהבה:/.^וסיפה בערתם / ;;^א^'
הגזים: יצור את ממריץ האש' את ומגביר /מ?|ם
המתפשטת בעירה' ומתקבלת הבעיר /ןן/הח*ר
במקום תתמיד. הממצן ק^ספקת בתנא?. /??ע2מזז'
ברגע האש תחנק מוגבלת, כמות1החמצן ;מגור>יבו

במקום. החמצן /1יכ#;כל
./ ; / ;החפנ1]5ווח/האש.

של התלקחות היא שאש לנו, ידוע '^5תה'/כאשר
בהיותם 'האולר מן קלים הם והגזים; והיות גזים,: ■

אש של התפשטותה שעור מדוע /מחוממים'.יובן^
או רוח בהעדר מאד. מהיר הוא מעלה כלפי
אטית אש של האפקית ההתקדמות |תיה .אורור'; .

רוחות מטה. כלפי התפשטות כמעט ג^;^תז?#;
וזרימת החמצן אספקת כוון את קובעים /ואורוו"
שמהירותה אפקית' להתפשטות .וגורמים הגזלם

ובכוונה. הרוח במהירות וכוונהתלויים
כלפי האש של הטבעית ההתשפטות. .מלבד;
קימת לצדדים' עליה רוח משבי מעלהוהשפעת;
חם' גלי קרינה. בהשפעת נוספת ./צורת,התפשטות
שני למקום אחדי ממקום. מוקרנים אור'. ;נ:מו/גלי
גוף גז..כל או נוזל מוצק' חמר /שלא;באמצעות
הנקרה אחר לגוף נמסר זו; מןגמן^ןזום. י ןזם/מקרין .

עד השני הגוף ;אםייתחמם. ;1:דרך;ןןקרינה,"1וןיה
זאת ותהיה הואיתלקח ממנו* גזים ילמדת/הפקת ;;:

בגורם ישלהתחשב קרינה:. ידי על התל^זזות .

מוקרנות בהן גדולות': דליקות; :ז^ר|]במקרימ;של ;;

להדליק יכולה הזאת הקרינה נכרות. חם: ^מוי1ת יי

הלהבות, עם במגע *לל באים אינם: ;:^צמיפ^אשר

̂ י:\
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השרוף' האזור בפאת תמיד יהיה הדליקה מרקד
הרוח. כוון עם מתפשטת האש הרוח. נשבה ממנו

החרוך (השטח דליקה של עקבותיה  בסכום:
צורת כלל' בדרך יקבלו' אחריה) שהשאיר
הדלי במוקד נמצא שקדקדו שוקים שוה משולש
גם שהתפשטה בדליקה .(1 מס. תצלום (ראה קה.
קונוס' בצורת גם הדליקה תתפשט מעלה' כלפי
הדליקה. במוקד למטה' וקדקדו למעלה שבסיסו
הרוח ממשבי תושפע והקונוס המשולש צורת

והאורור.
להתחשב החוקר על לכך נוסף
בהמצאם שונים' מקומיים בנתונים
בדרך חסימות או דלק המרי של
פרצים ברוחות האש' של התפשטות
במבנים' או בארובות מקומיות'

וכדומה. כארוכה' הפועלים
את מהוה הדליקה מוקד אתור
משולשת: וחשיבותו השחזור מטרת
התחום' את מגדירה מוקד נקודת ''וי1.
ובו הדליקה' סבת תמצא בתוכו
טבעית סבה היתה אם לברר' ניתן
תצלום (ראה לאו. ואם לדליקה

.(2 מס.
המוקד נקודת הצתה' של במקרה
לערוך יש בו השטח' את מאתרת
למצוא מנת על עקשני' חפוש
שרידיהם)' (או האמצעים את
האש. להולדת השתמשו בהם

.2

מוצאה לנקודת להגיע החוקר ישתדל ראשונה
בקרבת ימצא אותו המוקד' אל הדליקה' של
והחרי השריפה שטח של ביותר הנמוכה הנקודה
התמוטטות היתה בו מקרה' זה' מכלל יוצא כה.
במשטח חדשה דליקה שהציתה בוערת' תקרה של
אפשרות בחשבון לקחת יש תמיד נמוך. יותר
את מטשטשת היא באשר התמוטטות' של כזאת

ומוקדה. המקורית הדליקה של עקבותיה
של כוונו או רוח של כוונה את החוקר יודא שנית
התפשטותה. בעת השריפה במקום שהיה אורור'

אש של אפקית התפשטות חרשים  :1 מם. תצלום
הרוח נשיבת כוון .2 אבג.) המשולש (קדקד הדליקה מוקד .1

אבג. משולש בצורת התפשטות בעקרות החרוך השטח .3

והחול (הדלי האש גורם שהיו הגז מיגלי נמצאו ביותר' והשרוף ביותר הנמוך במקיט גדולה' דליקה של במוקד  :2 מס. תצלום
הח!שונים) הגבוי נסיונות טל מעידים
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ב) (א' הקירות ועל העץ קורות על החריכה סמני (מוריגים)/ הסחורות את "הפכו" כבאים כבויה. לאחר דליקה 3:מקום מס. תצלום
הצתה. המסקנה: לשריפה. מוקדים שני על מעידים

.9

10

11

וציון האש מכבי ידי על החפצים הפיכת מידת
ההפיכה. מקומות

לעזור לעתים יכול זה (דבר הלהבות צבע
שנשרף). החמר סוג בקביעת

לעזור יכול זה פרט (גם וכמותו העשן צבע
תצלום (ראה שנשרף). החמר סוג בקביעת

.(4 מס.
העשן). כוון פי (על הדליקה בעת הרוח כוון .12

וכדי). בנזין נפט, (כגון חשודים ריחות .13
הש להגברת מאמצים על המעידים סמנים' .15
השריפה בעת פתוחים שהיו חלונות (כגון ריפה
סגורים הם שעות, באותן כלל, שבדרך במקום

וכדומה).
למקום' הגישה על שהקשו מכשולים' ההושמו .16

הכבוי. פעולת לשם
התפשטותן ומהירות הלהבות' התפשטות כוון .17
או טבעית היא ההתפשטות אם לקבוע (כדי

אחרת).
תלויים. ובלתי נפרדים שריפה מוקדי קיום
הסחורות' על האפשר' ככל מלאים פרטים'
במקום שהיו ומבניהם' החפצים הרהוט'

המוקד. בסביבת ובעקר
כל על הדבור את כאן להרחיב יהיה למותר
הנתונה הרשימה לפי עדים מפי ללמוד נתן אשר
לבסס החוקר על כי יבין' משכיל קורא כל לעיל.
הממצ ועל העדים מפי הידיעות על עבודתו את
הדליקה שחזור את ולבנות כאחד המוחשיים אים

ובהדרגה. בבד בד האלה המקורות שני על

.18

.19

תוביל אחת' מוקד מנקודת יותר מציאת .3
(ראה הצתה. של ודאית' כמעט למסקנה'

(3 מס. תצלום

ראיה עדי
מהם פרטים' לחוקר להוסיף יכולים ראיה עדי
החוקר השריפה. על חשובות מסקנות להסיק ניתן
(כולל העדים מפי שיאסוף בידיעות יסתיע
השרי לפני המקום את שהכירו ואנשים' כבאים
המוחשיות הראיות את ולפרש לאמת כדי פה)'
כן' על החוקר' על במקום. מצא אשר והםמנים

כדלקמן: פרטים העדים מפי להפיק
לראשונה הדליקה נתגלתה בו המדויק' הזמן .1

מי. ידי ועל
את האנשים אחרון עזב בו המדויק' הזמן .2

האיש. ומי הדליקה היתה בו המקום'
למקום. האש מכבי הגיעו בו המדויק' הזמן .3

לראשונה' שנתגלתה בעת השריפה' היקף .4
למקום. האש מכבי שהגיעו ובעת

ומאיזו הלהבות נראו זמנים סדר ובאיזה היכן .5

תצפית. נקודת
וכד'. פתוח או נעול' המקום מצב .6

(שבירת למקום האש מכבי נכנסו בו האופן. .7
וכד'). דלת פריצת שמשות' נפוץ מנעולים'

האש' מכבי בשימוש שהיו המים' צנורות מספר .8
לעבר המים הותזו מקום ומאיזה לחץ באיזה

האש.
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כבדים' שמנים ..,;.._, ;.;., ,.;. היה רף ההבר תעשיתי. במפעל בדליק .חור
גבוה. פח; הרבב בעלי חמרים

עשן הרגה  :4 מספר תצלום

נעות; מכונות
כימיים; תהליכים

(ספונטנית); עצמית התלקחות
שמש; קרני רכוז

ברק;
בחשבון לקחת יש  גלויה אש
וכד/ נצוצות בוערות' סיגריות

מקום בכל כמעט נמצאים מהיותם וסיגריות'
רבות דליקות של גרימתן מיחסים עת' ובכל
רגלים ויש במקרה מספקת. בהצדקה תמיד ולא
אש לקרב ינסה שהחוקר רצוי כזאת' להנחה
(בהתאם בוערת סיגריה או גפרור של גלויה
על שבסביבה' הבעירים התמרים אל להנחה)
גלויה אש של בכוחה יש אמנם אם לקבוע מנת

פעילה. אש וליצור החומר את להצית זאת

גפרורים'
לגפרורים

"המקו הגורמים אחד הנה חשמלית קשת
יש כאלה במקרים בימינו. ביותר בלים"
שמא או תקינים' הבטחון פקקי אם לקבוע'
הפקקים אם מדי' חזקים בפקקים הוחלפו
החוטים קוטר אם גשור' ידי על מבוטלים
אם הזרם. לעצמת מתאים היה בפקקים
הרשת בכל הבדוד את גם לבדוק יש אפשר'

החשמלית.

מקרית דליקה או פלילית' רשלנות הצתה'
בזדון. דליקה להבערת קוראים אנו הצתה
כאשר פלילית' רשלנות ע"י נגרמת דליקה
האזר חובתו או המוגדרת חובתו את הזניח אדם
שהוא' כל למתקן בקשר מאליה' המובנת חית'
גלויה' לאש בקשר או לשריפה' לגרום העלול
ללא אותם בהשאירו לשריפה' להתפתח העלולה
בחקי למשטרה שיש היסודי הענין מתאים. פקוח
היתה אם הקביעה' כאמור' הוא' שריפה רת
רק או פלילית רשלנות או הצתה הנדון במקרה

מקרית. דליקה
לא עוד כל כי העקרון' את לזכור החוקר על
המקריות. הסבות כל את אפשרות מכלל הוציא
כי בודאות' לקבוע יכול הוא אין תתכנה' אשר

הצתה. הנחקר במקרה היתה אמנם
מרשלנות כתוצאה ולדליקה מקרית לדליקה
שאינן מאוד' רבות סבות מתוך אחת להיות עלולה
יתחשב אם החוקר יעשה טוב לפרוט. נתנות
האש' פרוץ בזמן' או במקום' היות של בעובדה

כדלקמן: הסוגים מן מאחד מדליק מקור
גלויה; אש .1

המפיק מתקן או (מכשיר חשמלית; קשת .2
חשמלי). נצוץ

ובשול; חמום מכשירי .3
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(שמן צמחים בשמן ספוגים סמרטוטים שחת,
וכד/ פשתן)

לגרום עלולים השמש קרני ופעולת ברק .8/7
בקשיים כרוך אינו זהוים אולם לדליקות'
עלולות השמש קרני לחוקר. מיוחדים
בועות ידי על מקרי באופן מרוכזות להיות
כוסות' משקפים' עדשות, חלונות' בשמשות
גורם ברק וכדי. זכוכית שברי בקבוקים'
נתן כלל בדרך אך נדירות' לעתים לדליקות

זה. ממין להשערה בעדות' אסמכתא למצא
על להשיב שתכליתה דליקה' מקרה של החקירה
דברינו' בראשית שהצגנוה כפי הראשונה' השאלה

יסודיים. שלבים בשני תעשה
ובדיקת עדויות יסוד על הדליקה מוקד אתור .1

המקום.
מקרית סבה קיום של אפשרות וברור שקול .2

מדליק מקור בין זווג לאמור הדליקה' במוקד
דליק. וחומר

החשבון מן להוציא נתן אמנם כאמור' אם'
רציני לחשד מקום יש לדליקה' מקרית סבה

זדגנית. הצתה של
תמיד שהוא הצתה' בחקירת ידון הבא המאמר
דנו בו ראשון השלבה לאחר בחקירה' השני השלב

זה. במאמר

שהוא' סוג מכל ובשול חמום במכשירי .3
היו הדליקה פרוץ בעת אם לקבוע חשוב
וכן מהזנחה' כתוצאה או סדיר בשמוש מופעלים
התפוצצו התהפכו' ממקומם' הועתקו אם
היה שבקרבתם גם. יתכן וכדומה. (פרימוס)
להתלקח. היה שעלול וילון' או רגיש חמר
אם חשמליים' ובשול גהוץ חמום' מכשירי
כהתחממם עלולים' לרשת מחוברים נשכחו
וידועה מקובלת זאת שיטה לדליקה. לגרום

הצתה. של במקרים גם
ידי על לדליקה לגרום עלולות נעות מכונות .4
חכוך. מחם כתוצאה או סטטי חשמל הוצרות
חם' נפלט ושונים רבים כימיים מתהליכים .5
ההרכבות (כגון: דליקה לגרימת הצרך' די
עם מתכתי אשלגן או נתרן אויר' עם זרחן

וכדי). מים
בתמרים' לקרות עלולה עצמית התלקחות ,6

האויר מן חמצן ולצבור לקלוט היא שתכונתם
חום' בתוספת זאת תופעה שטחם. פני על
ואשר אורור חסר של בתנאים מצטבר אשר
עקב או בחמר' כימיים תהליכים עקב נוצר
(פעולת החמר של בקטריולוגית התפרקות
עצמית. להתלקחות להביא עלולה דוידקים)'
ערימת כגון בחמרים מתרחשת כזאת תופעה

אדם? בני בהכרת בקיא אתה האם
אופיו. של חיצוניים לסמנים לבנו לשים נוהגים אנו אדם' אודות דעה לקבע כשברצוננו
אחת בל ליד חצין אם נכון' לשפוט באמצעותם להגיע תובל האם נקלה' על לבדוק תוכל

"מוטעה'': או "נכון" להלן' המנויות המקובלות' מהדעות
אמנותי. מזג על מעידות צרותי ארוגות'. ידים . 1
מאחרים. יותר מזג חמי הנם אדום שער בעלי .2

חיש. שלומד מזה יותר טוב הנלמד את זוכר באטיות שלומד מי .3
ישר. אדם 'כנראה' אינו בעיניך' ישר מביט שאינו מי .4

רצון. חולשת מסמל נסוג סנטר .5
חום. שער מבעלי פחות לאמון ראויים בלונדי שטר בעלי .6

טוב. מזג בעלי הנם שמנים אנשים .7
צביעות. או אנוכיות ערמומיות' מסמלים מחודדות אזניים .8

הומור. על מעידים העינים של החיצוניות הזויות ליד קמטים .9
וחיוניות. יבלת של סמן הנו מתולתל שער .10
עלאית. בינה על מראה קמור' גבוה' מצח .11

עדינה. נפש מסמלות קרות ידים .12
שבע חושבים מנגנון' למשרות למועמדים לעתים אלו שאלות המציגים פסיכולוגים'
פחות מספיקות. נחשבות תשובות שש למדי. טובה אדם להכרח כהוכחה נכונות תשובות
באמרות משיט' במבלי משתמש' אלא בעצמו' מסתכל אינו הנשאל כי כך/ על מעידות מחמש

מקובלות.
שתים בל הרי לפסיכולוגים' להאמין לנו מותר אם הנכונות?: התשובות איפוא' מהן'

מוטעות. הנן התשובות עשרה
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במשטרה טירונים הדרכת
ההדרנה. מחלקת ראש רוזוליי, ש, רמ"ח

./

משטרמייבו: בנושאים הדרכה י.א.

ותפקידיה המשטרה 9ארגון 
למשפט 12 
3חקירות 
תנועה

ראשונה ^עזרה 
וחזרות %45מבחנים 15 ^■

%44 15 

%11 

^ וגופגי: צבאי באסון הדרכה ב.
29  ושדאות, בנשק הפרט אמון

גופני אמק

.י%100 
הסגנון ושפור אזרחות ג.

סה"כ

האמונים תפסו אותו הנכבד' המקום לעץ מזדקר
גרמן. שהזמן מסבות האת משטרתיים הבלתי
המשטרה מקצעות של הפנימית בחלוקה עיון
העיוניים' המקצעות של נכרת העדפה מראה
שהוקדשו ומבחנים' חזרות ארגון' משפט, כגון
אלה. למקצעות  הדברים מטבע  ברובם
למוד פרקי הוקדשו המעשיים המשטרה לנושאי
היתה' הלמוד ל ש הכללית המגמה יחסית: קצרים'
לאמונים נכבד זמן הקדשת אגב תיאורתית' ק' על

צבאיים.
המשטרה בפרקי הלמוד הושתת מטודית מבחינה
וספרי הואיל הרצאות: עלי בלעדי באופן כמעט
עזר ספר החוק נוסה שמש בנמצא, היו לא למוד
על בלמודיהם להתבסס חיבים היו והחניכים
הקלי בדיקת השעורים. בעת שנעשו רשומיהם'
להכנס מבלי בכתב. מבחנים ידי על נעשתה טה
השטה את לכנות קל מתודי' מנוח של לבעיה
המתודי המבנה ומבחינת הפסיבית הלמוד כשטת
ההיקש, בשטת למוד של אפינית דוגמה הריהי
במקצעות' ידיעות ללומד מוקנות בה שיטה' דהיינו
ההיקש כשרון על הסתמכות תוך שכבות' שכבות
הידיעות פרקי את ולמזג לערב המכשירו שלו'
מעשית בעיה לפתרון הדרושים מקצוע' מפל
ועד היא כשלעצמה',.■■יסודית' זו' שטה כלשהי.
היסודי הלמוד בשטח תחליף לה נמצא לא היום
יחסית' גבוהה' רמה מצריכה שהיא אלא המעמיק'

התלמידים. של

מבוא:
הפכה הטירונים של בהדרכתם החדשה" "השטה
בודאי הם מעטים ולא במשטרה' דבר לשם היום
לחזות בגורלם שנפל לאלה' מחוץ אף התוהים
השטה?י באה בעצם מה לשם  מבשרם זו שטה
אליה הנוחה' הישנה, בשטח נמצא פסול מה
נמצא. לא מדוע פסול, נמצא ואם התרגלנו?
בעיות את החדשה השטה התפתור משכבר?
ותהפכם "הגלמיים^י המשטרה אנשי של ההכשרה
וכיוצא כאלה המונח? של מובנו במלוא לשוטרים
כי יען להן' יפה ההבהרה אשר השאלות' באלה
זה בשלב להכנפ מבלי השטה מעקרי אחד
ההדרכה גורמי השתלבות הוא הקורה לעבי
ההדרכה בגורמי במשטרה הטרומיים המקצעיים
שיוסבר כפי התפקיד' בצוע בעת היומיומיים

העת. בבוא
מטבעה עשויה הדרכה שטת כי מראש' ייאמר
צורה וללבוש צורה לפשוט ולהתפתח' להשתנות
ומבחינת היקפו מבחינת החמר' מהות מבחינת
המציאות אחרי תפגר לבל הקניתו צרך
לתרץ דיה כבר כשלעצמה' זו' עובדה המתפתחת.
שטההשתנות שנוי של התופעה עצם את
תנתן לא שבכך אלא ועוד נסיון קנית התנאים'

זו? שטה דוקא למה לשאלה' תשובה
כראוי, ובפשטות בקצרה לפרט' זו סקירה מגמת
"השטה של קביעתה ביסוד שהונחו השקולים את

כדלקמן? מתחלק זה פרוט החדשה'/
כה. עד טירונים הודרכו כיצד א.

זו. בשטה נמצא פסול מה ב.
ולקלוט להכשיר ביותר הטובה הדרך מה ג.

... י' י ייי ו שוטר.
החדשה. השטה מהי ד.

עדכה? הודרכו..טירונים כיצד
התבטא כה' עד שהתנהל כפי הטירון' אימון
משך הארצי; בבסיס רצופה אמון בתקופת למעשה
היה ובהחיפ שבועות ר שבעהעש היה זו תקופה
לדעת אשר החמר אותו כל את לקלוט הטירון
העשויה העיונית ז;ידיעה מקור את הוה המתכננים
בתכנית קצר עיון תפקידו. מלוי את לו לאפשר
הוקדשו השונים למקצועות כי מראה' ההיא האמון

(באחוזים) דלקמן? היחסיים האמון משכי
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::^7£^ד^ ^י^" *^ ;~*1*

י^ף^אתי71ג1לדתו^^ג8¥?י^; ובהעדרה; זי קביעות
:\יי)י%י?:;:: ■  \"; הטירון^ לגבי: מגמת^ההדרכה: של י
י,:1■■■■?י:■ ■  / ,; ; הישנה:^ בשטה נמצא פסול: מה :

משטרה■; געיות: קרובאצל מצוי שאינו מי אף
; קםבותלוהגוךמים' מן הארי החלק כי מיד' ■יבחין
אללי והצדיקוה'לבטל הישנה השטה את הביאו אשר

ל". יעליבו עוד: פועלת אינה המנדט ירושת השתנה.
והמתפטרים.':אם> המתגיסימ מחזור דאז. בעצמתה
ן ; לא במדה הצטמצם. אותותיו' עדיין הוא נותן כי
בהר קביעות; כבר;סמני, מסתמנים כי עד מועטה'
הנסיון': קנית והן זו י קביעות הן האדם,.. כח כב

■ אנשי; של מוצעי המ הותק מגדול תוצאה הבאה,כ
. המידיתשל בהעמקתם הכורח ;את צמצמו החיל'
קבולו,. יכלת גברה בטלוהו. לא כי אף שוטרים'
■: התעלמלת^מן זו תהא הארצי, האמונלם בסים של
ו^ל,:. המנוחה אל, הגיע החיל כי נניח אם; המציאות,
ל גיוסהת*טרות.או לתנועת נוגע באשר הנחלה'
.:' אלא בכלל',, והראוי הרצוי. כחהאדם לבעית
לבדה;.; ישראל משטרת נחלת אינה זו חולה שרעה
\ על; ממש יושבים ממנה ומנוסים ותיקים וחילות
./י^יי אץ.:; מוסכם סופי' ופתרון אותו^מדוכה
;: ההצדקות הישנה לשטח מתחת נשמטו כן על
בחסרונותיה.הניתנים.; עומדת והריהי תרצוה אשר
~:0י?^^ייי . [. ■ כדלקמן:יי להגדרה
ן /ל? טרוםחפקידי. ^מון ללא נוירונים הטסקת א.
;שלה:, השליליות וההשפעות זו ^בתופעה החסרון
י: כדיכך';שאין ברורים;עד המשטרה: הוי כל על
גוררת;; עלובה משטרה עבודת להסבירה. צרך עוד
ולגשות/ הת#רנ?רות גורר הה הצבור מצד ע ר יחס
, :,".:. רעות. תופעות באלה ,וכיו2יא נחיתות

■,■:: ; ; המציאות: מן ההדרכה התרחקות ב.
מטבעם;,; אינםגמישים אחידים' קורסים.רצופים'
1 תכנון: לתכננם,: איהאפשרות■■ של בעטיה וזאת
השטההרצופה ביסודהישל יתרה. בתכיפות מחודש

:_ .בידיעה; משותף מכנה . ליצירת המגמה מונחת,
: גורמת שהיא; יאלא מונח' במקומו שכבודה מגמה

■:, איגמישות הנלמד. בחמר גמישות לחסר בהכרח
. א1 ;אטית: להתרחקות' הדברים' מטבע תביא, זו

 י .איפוא; אין' המציאות. מן ההדרגה .של מהירה'
לצאתי יכול; ;בוךד'י הדרכת" כגורם רצוף' קורס
גמישוצמוד ולהיות, המשותף המכנה חובת ידי
הידיעה, אחת.; ובעונהי בעת המשתנה למציאות
■. :ך.: להיותתיאורתית.. זו'תטה בדרך שתוקנה
י , האישית; ההתאמה גורם הזנחת ג.
האישי;:: הגורם. לשלוכ נוחה .הישנה אץ.השטה ,

.חמורים קליטה לקויי משמעתיים': ללקויים .ופרט
גורנגי... את בחשבון אינהימביאה פגמיםפיזיים' או
בללל1ז1ף משטרה לעבודת לא האישית/ ההתאמה

נ^תוך:מכלולי;התפ; אראתר זה מיוחד לתפקיד לא

3י:: !*:<*:?;;^^יי"::י;,

ימנ!לי: חובה' לכף ה#הי;כולה ^ ;לדון ;;אין  4<
או■ אליה' הזיקר הסבות'ש^ונחו:ביסוד על ^/ללןהות
לידי: הביאו אשר הגולמים' על דיוק' .;>ביתך
בסדר)עדיפותם' אלה גורמים לסדר ימבלי: .קביעתה. :~^

,...■■ | הםג הרי חשיבות, ■":■:מבחינת.סבות;או
■ /יי י ■ : י יי : ■■.";, 3י:

; ן . \ .: המנדט: ת, :;^.יחש
הועתקה הבלימה1 מן להתחיל רצון אי ,;.■::מת1ך
ההדר, שטת ישראל, משטרת קיומהישל ■בראשית
קרביה ^ל המנדט, משטרת בזמן נהוגה י;"לכהלשהיתה
תקונים שנויים, ושם פה בוצעו אמנם כרעיה, ועל ■■.■:

. התנאים מהשתנות נבעו אשרי והשמטות' ךיס3ות ::'"
. השיטה עקנ| ענין של בעקרו אך דים' ו??,ו ו, ,:
היסודי, הקורק את כה, עד הטירונים הדרכת שקי :;.;

בימי נהוג שהיה ההיקש, בשיטת המודרך ר,ר?נוף' 7
■ /■ ■ . ;:יל;המשטרה^הקודמת.

ומחזור מתגיסים ,של ותנופה גד(לו1 . :תנוג1ה >;יב,
; . יי \..; " . אדם: כח של .נמרץ :י{

בשני|ם;הרא חיב, ישראל' משטרת של כגונה ;;ג:.
טירונים. של מאד רב מספר לקיומה'.גיוס :::שונ1ת
שהיתה מבלין לאלתר, לשרות חדשים;ושליחתם ;9
יהזמןי, פרקן את להדרכתם להקדיש אפשרות ,/:.■

חדי שיטות בעזרת רב, .■".י'הד1*1שיפ,..להקביתקמר .

[שורות מלוי  היונה י היסודית המשימה.. שות̂, .■/ :

היו האחרים השקולים כל למשטרה.בדחיפות. ".יי

[  . ,ץ י . .^משניים.
המתפקדים^ רבוי היה קתב' נוסף': גורם י;
המח את והגביר במתגסים הצורך את .ילשהגדיל

 .;/ י .י חדש. אדם כוח של זרו ,.

| י הארצי: האמונים בסיס ?[בולת ::^: י

לבחינת היתה.' הארצי האמונים בסים של יכלתו. ,; ;;
והמנ / השרותים ההדרכה, כהות ;*^שרלקליטתו' ,;

ן מגואלת. המציאות, בהכרח חלה, / ;

ן מתגיסים: של מידית בהעסקה ה3ורח ד; :

מיד' למלא הוה.הכורח' למעלה' המוסבר ל;לפי ■":■

גורם!היסוד את במרחביה, המשטרה,; שורות את ;:
היתה^רובה זו תופעה "הראשוני, השקול ,ו*1ת ל
טרבוץ הן שנבע בכחאדמ' הכרוני. :במו|6ור: ;
ן?מש על. שהוטלו המשימות של ומהקפן: .:'המתמיד
תנאי תוצאת) חזקה, התפטרות מתנועת והן "טרו?: .;?

י ! האזרחי. ברחוב ההקלטות וקלותי ה?זרות
לקןיומה שהביאו היסוד'. גורמי .אלה/הםבעקרם' ;,
עד ידועו? שהיתה ה"ישנה", ההדרכה שטת של. .;;■■ "

אשר נוספים,| גורמים כאן למנות שניתן יתכן כה. יי: ,:
מסגרותןאר של אז, עד התגבשותן' באי מקורם ;:
הרי מובן] ודוקטרינליות. אופרטיביות ^גוניוח';' ;

שלטר:יכול של המוגמרת דמותו עצוב.. כי. מעצמו, ~1
ודפוסים מסגרות. של בסיס על ורק אך לב^א■ :■

מנע של;המשטרה! הצעיר גילה כאלה. קבועים , י
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הכשרה,ר^יטהגתךגופ. שיטות על עמידה מתוך
''מ^מס^גת?) £טזט!**1 המונח של ביותר חפשי
במשטרותיהן הידועות בארצות, הנהוגות 5טז0}5ץ8)
שלגו הספציפיים הגורנןים ושזור המתקדמות,
והאפשרויות המשימות האדם"החומר, כח בשטחי
מחמשה: המורכבת אופטימלית' שטה נסתמנה

; שלבים.
ההתמצאות. .1

. המעשיות. היסוד ידיעות הדרכת תקופת .2
הלכה בעבודה' האלה הידיעות שלוב נסיק .3

למעשה.
ת .וסבו ,עקרונות. משלימה הדרכה תקופת .4

י שנרכש.,, הנסיון לאור
: עצמאי. שוטר למעמד מודרג מעבר .5

להביא1 מגמתו  ההתמצאות  הראשון השלב
ך,שרות, עם מחיב ראשון,,בלתי במגע הטירון את
בפני ולהציגו גיסא, מחד בפניו השרות את להציג
בתנ מעשי אינו זה שלב גיסא. מאידך השרות
להתאימן הבאים רוב כי העובדה' עקב בעקר אינו,
'קצרי או ארוך זמן מזה בשרות כבר נמצאים
שרתו, או משכבר' עליהם עברה וההתמזרחות
ימיוח7, שלבי אין, לגביהם ואף הגבול, במשמר
כלל. מעשי לשרות'י ל"התרגלות" המיועד מוגדר
> המודרג, המעבר  החמישי' בשלב, הצורך אף
העובדות בעקבות מצטמצם., ומסוים' מוגדר כשלב
מצד יתר לפקוח אנו זקוקים לעיל המנויות
המעשית עבודתו בעת  הצוער' על, הממונים
הדברים פני יהיו אחרים הראשונה. העצמאית
המתאמ עקר את לגמרי חדשים טירונים כשיהוו
שלב אף להגדיר צרך יהא אזי והנקלטים. נים
כמוסבר'., היום'' מחייבת:המצאו^ אז עד אולם זה.

הבאים: המוגדרים השלבים שלשת את
היסוד הדרכת של השלב  הראשון השלב
המשטר בלשון נקרא שהדבר כפי או הראשונית

א/ שלב היומיומיתקורם.טירונים תית
או  המעשית הטירונות תקופת  השני השלב

. ...■ , בי,. שלב טירונים
המשלי, היסוד הדרכת השלישישלב השלב

שלב,ג'. או.טירונים מה
החדשה. השטה את מהוים אלה שלושת

 , טירונים "בהדרכת הקדשה ''השטה
. אי. שלב טירונים קורט  הראשון: שלב

הידיעות: את לטירון להקנות היא השלב מגמת
כדי לו' נחוצות שתהיינה היסודיות והכשרויות

: מתחיל. שוטי של הרגילים תפקידיו לבצע
להכנס מבלי  להגדרה מ נועי אלה. תפקידים
כשמירת  עיוניות הגדרות של הקורה לעבי
בארועימ ראשוני בטפול עבירות, במניעת הסדר'

בכל חשיבותו שרבה זה' ענין במשטרי קיךיפ י■
הבנויה במשטרה, לו י חשיבות משנה הונעסקוו*, י

תלוי זו של וטיבה הבודד' הפרט' עבודת עלי ,,

/ האישית.; ההתאמה יבמדת.
איחרנטכיליות היא זה לחסרון. לואי .תופעת' ;
לשרת כללי כשירים שאינם אלה' של שבהעסקתם
בתפקידים המשרתים אנשים של או כשוטרים'
מתאי פעולה שטחי היות אף על לאישיותם, זרימ;

י י בחיל.. להם.מצויים מים

מקומית: ידיעה לקראת הדרכה העדר ך.
(1.00611 .(6§1<16#י0מ£

מעי אחד ארצי, ארגון המשטרה היות למרות.
מעמיקה, מקומית ידיעה משמשת עבודתה קרי
נרכשת' מקומית ידיעה כי אמנם' נכון ספק ללא
מכוונת הדרכה אך נסיון, תוך דבר, של בעקרו

אטי. מטבעו, שהוא, זה, תהליך לזרז יכולה

לאשוטרים: שוטרים של משקע הוצחת ה.
עוסק עצמו' את המשרת בחיל, כי הוא, טבעי
או שךותים בתפקידי האדם מכה מסוים אחוז ■
כזה, איש במישרין. משטרתיים שאינם בתפקידים
כל נטול נשאר טירונים, קורס אמנם עבר ■אשר
תפקידן2ווטר. למלא ואינו.מוכשר משטרתי נסלון
הזמן, בהמשך עלול' והוא מדים לובש ךוא אךי
בלתי היותו; על נוסף משטרתי. לתפקיד להשלח
מדים לוכשי של ניכר מספר עלול רנטבילי

ולשמו. החיל למורל להזיק שוטרים שאינם 1

טירון: ולקלוט להכשיר ביותר הטובה הדרך מהי .;

כי מעצמו, כבר מורה זה פרק ראש של שמו
הקנית ההכשרההיא לשנים: נחלקת הבעיה
בעבודת הנחוצות והכשרויות היסודיות הידיעות
המוד המעבר תהליך דהיינו והקליטה'  משטרה
של ממצב הזוטר המשטרה איש של והמונחה רג
ברור עצמאי. שוטר של למעמד טירוךמתלמד
עבר בטרם דבר לכל שוטר כטירון לראות אץ .כי
והקליטה. ההכשרה כלומר הבעיה' שלבי שני את
.תהליך וללא דבר. לעשות יוכל לא הכשרה ללא בעצמו להתגבר הוא יתקשה נכון,הרי קליטה
והפג החתחתים כל וסעדעל עזרה הנחיה, בלי
צוער. משטרה איש של דרכו על הנערמים עים
הן כזאת עצמית הקלטות מדרך סבירות תוצאות
שגיאות השתרשות, טירונים' של גבוהה "נשירה"
שבוץ לשרשם, אפשר רב בעמל שאך יסודיות,
הבלתי במקום ;נכון הבלחי האיש של נכון בלתי
שת אף טוב לא והקליטה' ההכשרה ועוד. נכון
חיבות אלא נפרדים' כחלקים זו, אחר בזו בואנה
השניה, את האחת ומשלימות משולבות להיות הן
תקןונן על תבואנה באחת שתתגלינה ששגיאות כך
באחת, לעין שתזדקרנה יתר, וכשרויות בשניה,
של כהיפוכו אף בזה וכיוצא בשניה תנוצלנה

י , לקויות. מקרהבכשרויות
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בנושאים, "תקופתית בחינה י תוצאות קליטהשבועי'
הטירון1 השגי של תקופתית והערכה עיוניים,
כלו המעקב והגופני. הצבאי האמון בשטחי

כך. לשפ העשוי מיוחד טופס על מתנהל
בטכ מצויד זה' שלב בהצלחה המסים הטירון'
שמוס כפי התפקידים' למלוי לו הדרושות ניקות
היא השלב של הכללית' המגמה למעלה. בר
אץ מסוימים' במקרים לעשות ומה כיצד ללמדו'
מדוע הסברים' על לגמרי כמעט מתעכב השלב
מסוימת' כמות כי מובן' מאליו כן. לעשות ולמה
לו' מוקנות עיוניות ידיעות של מינימלית' כי אם
כאוטו מעשיו שיעשה כך' לידי להביא לא ע"מ
עיוני בסוס למתן מיועד השלב שאץ אלא מט'

עמוק.
לפתור מסוגל להיות מכונו המעשי הלמוד
ולהיות המשטרה' עבודת על פשוטות בעיות
פעולות כל את נכונה לבצע בדיקנות מאומן
כתיבה הכיס' בפנקס רשום בגון הדרושות' המשנה
נכון' מאסר ובאלחוט' בטלפון שמוש ביומן'

וכדומה. הזמנות מסירת
המעשית. הטירונות השנישלב השלב

.,  הבן: השלב מגמות
שנרכשו הידיעות' את לשלב הטירון' מבחינת 

היומיומי. העבודה במעשה הקודם' בשלב
ולהשקיף קנקנו על לתהות המשטרה' מבחינת 

הטירון. של עבודתו על
הן לתקנם במגמה באמונו' לקויים על לעמוד 

הבא. השלב במשך והן זה שלב במשך
מקומית. ידיעה לטירון להקנות 

נצולמ ומבחינת חדשים' שבעה נמשך זה שלב
פעילות: לשלשהסוגי הם נחלקים

היחידה מחויבת בה מינימלית' תקופה א.
שונים, עבודה בענפי להעסיקו המרחבית

להלן. שיוסבר כפי
בשטח ביהוד מלוה' והדרכה אמון פרקי ב.

המקומית, הידיעה
הטירוןי להעסיק המרחב רשאי בה תקופה' ג.

השרות. לצרבי בהתאם כרצונו'
והוא חדשים שבעה כאמור' השלב' כל משך
עם הטירון ישרת בו המשטרה' במרחב מתנהל
לעיל המנויה התקופה' הדרכתו. תהליך כל גמר
פעילות בענפי להעסקתו מוקדשת ראשונה'

 והם: מאשר הקבועים מסוימים .

לפחות מועסק להיות הוא חיב בה יומנאות'
סיור שבועות' תנועהשלשה סיור שבועיים'
למני סיור שבועימ'  חטאים על ופקוח מניעה
 בלילה הצבורי הסדר ושמירת עבירות עת

ארבעהשבועות;" ;

מעשי /באופן עבירה. בקרןות ראשוני וב"עזרה ■

/דלקמן: השטחימ את אלה תפקידים כוללים
שטור ובנפת בנקודה בתחנה' תורנות: תפקידי א. .

י י יי קבוצתי. ,,

לטפול בכלל' עבירות למניעת סיור: תפקידי ■ב(
התנועה. להסדרת .ובמגמה תנועה בעבירות ■ .

במוסדות ^■ צבור*4 במקומות זקיף: תפקידי
ו וכדומה. זרות בנציגויות או

בשמי אסירימ' בלווי משפט: בבתי תפקידים ד.

שם. בתורנות או המשפט' הסדר^בית על רה

'יומיומיים. בארועימ הראשון כמטפל תפקידו ה.
למוד פ)ןקי נוספים אלה מעשיות ידיעות על
עקרי המשטקתי' הארגון בשטחי יסודיים עיוניים
כשרו והדרכה למשטרה' הנגעים והנהל החוק
בהשתלטות גופני' באמון בנשק, בשמוש תית

; ראשונה. ובעזר!? המון על
והנמשך ו הארצי בבסיס המתנהל בקורס' הדגש
בשלוב השוטר' תפקידי על מושם שבועות' עשרה
הנה האמון שטת לו., הנוגעים הנוהל עקרי עם
הקודמת' בתכנית ההקש לשטת בנגוד ,נושאית'
מבוימים ותרגולים הדגמות על מתבססת והנה
לשונים לנושאים המוקדש הזמן מבחינת ומעשיים. 1

(באחוזים): כדלקמן יחסית' התכנית' מחולקת
/  53 שוטר תפקידי יא.

18 גופני ואמון בנשק אמון ,ב.
ונוהל חוק עקרי ג. .

ראשונה עזרה  ד.
/' מבחנים...

משטרתי ארגון
המון על השתלטות

£ סה"כ

13
5
5
4
2

יה;
■ו.
ז.
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המזריע המקום את להראות דיה זו' חלוקה
מתודית מבחינה שוטר. לתפקידי המוקדש באמון'
השואות הלמודיות הפעילויות בין התכנית מחולקת

י י הבא: באופן
הרצאות

מנוהל עצמי עיון
דיונים יי

.תרגילים
סה"כ

ו לעין. נראה התרגולי הכוון
בנוו1 שטית' תקופות לשתי מחולק כלו השלב
הראשונה התקופה בתום אחת. כל שבועות חמשה'
בחינה? תוצאות ראשוני. וסכום בחינות נערכיםי
ההשגים') מעקב סכום עם יהד משמשות' אלו
מקבל זה תדריך לטירון. תדריך המהוה חמר,
והן הראשונה התקופה בסיום הן ממדריכיו' הוא
ציוךהישגים כולל המעקב כלו. השלב בסיום
מבחן תוצאות והמעשי' העיוני בלמוד שבועי
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שעורי בכל לקחת^ק הוא חיב ראשית לשנים:
הקנית לשם במרווב המתנהלת השוטפת' ההדרכה
ההוראות הפקודות' אוד'ות הדרושות הידיעות
שוטר. כל לגבי שנהוג כפי היומיומיות' והבעיות
המקום. בידיעת יודרך הוא לכך בביסף כמרחב.
השאלות בכל בקי לעשותו מכוונת זו הדרכה
להיות העלולות המקומיות' הידיעות בכל ולצידו
הגיאוגרפי המבנה כגון תפקידו'; במלוי לעזר לו
מוסדות' רותו' ש מרחב של והאדמיניסטרטיבי
ומתקניה' המשטרה כהות בה המקומי השלטון
מקורות הא^כלוסיה' ובעיות הדמוגרפי ההרכב
השרותים ותעסוקה' מגורים ישוב' מרכזי פרנסה.
מים הספקת אש' כבוי (רפואה' במרחב השונים
מצע וכדומה). לתושבים המזון הספקת וחשמל'
זו'; הדרכה לפרטי להכנס מאפשר אינו זו סקירה
הזאת ההדרכה שטח נפרד. לדיון נושא המהוים
השלטון אנשי עם פגישות וסיורים' בקורים כולל
מק עמידה השונות' הפעילויות ומנהלי המקומי
בשוקים' בקור כגון השונות הבעיות על רוב
השעשועים' במקומות ההסעה' שרותי של בתחנות
המיוחדות. ובעיותיהם מבניהם מבחינת למודם
של מדוקדק למוד גם זו הדרכה כוללת לאחרונה
גבולות' נמלים' כגון ספציפיות מקומיות בעיות
השלב כתום באלה. וכיוצא במרחב מעוטים
מקומיים בנושאים בכתב לבחינה הטירון עומד
המעשית בקיאותו להוכיח הוא נדרש ק אלה;
המהוים הנתונים סוגי הם שנים המקומית. בידיעה
סכום ראשית' השלב: בגמר להערכתו החומר את
העבודה בענפי המעשית עבודתו של והערכה
והמעשי העיוני המבחן תוצאות ושנית השונים'

.  המקומית. בידיעה
הבסיסי האנ*ון תקופת  השלישי השלב

המשלים.
באמונו והסופי השלישי השלב של מגמותיו
לאור היסוד ידיעות השלמת ההם הטירון של
הרחבת הקודם' השלב בעת שנרכש המעשי הנסיץ
היסודות והקנית שלו התיאורתית הידיעה יריעת
מיועד כללי באפן החקירה. בעבודת הראשוניים
המושלם' השוטר דמות את סופית ליצור השלב
שהתנסה אחרי הדרושות' הידיעות בכל המצויד

למעשה. הלכה השונות בעבודות
ידיעה על הדגש זה בשלב אף יושנ! באמונו
העיוני' הבסיס את יקבל שהפעם אלא מעשית'
לו תוקנה הראשון. בשלב במתכון הוחסר אשר
החקירה החוק' בעקרי שמושית מעשית ידיעה
בד תחתור' האמון שטת בהם. הכרוך והנוהל
רמתו העלאת לקראת הידיעות' הקנית עם בבד
ונסיון הקודמות ידיעותיו נצול אגב הכללית'
של דבובו על השלב יעמוד כן לו. שרכש המעשה
בפני בהופעה עצמי בטחון לו הקנות כדי החניך,
הכתיב. ושל הכתיבה סגנון של שפורם ועל קהל"

ולווי שמירה כגון, המשפט בבית ■תפקידים
פסקי של לפועל הוצאה שבועים'  אסירים
 משפט בבית נוכחות או תורנות שבועים' דין

ימים. שבוע
שבוע. לילה הקיף שבוע יום זקיף תפקידי
שבועים.. למשך בעבודתו לחוקר יספח כך נוסףעל
אינו המנויות התקופות סכומי כי מיד' ייראה
למח רק אלא חדשים' שבעה לכדי עולה
המבצעים הממשיים' השרות תנאי הזמן. צית
מדורי במרחב' המתארעים  והשונים הרבים
שנסיון לכך גורמים וכדומה' שנתיות חופשות
הטירון של ספוחו זמן כל את מראש להסדיר
הכלל מן והיוצא מעשי' בלתי יהא למרחב'
חפש ניתן כן על הכלל. מן ירבה בהעסקתו
הספוח חדשי שבעה במשך להעסיקו למרחב'
להעסיקו הוא' חיב אלא השרות לצרכי בהתאם
הפעילויות במסגרת המינימליים הזמן בפרקי
העסקתו את זו,מבטיחה שטה לעיל. המתוארות
הממשיות המשטרה בעבודות הטירון של המנוהלת
אבן תהוה לבל ספקת' מ במדה היא גמישה זאת ועם
קשי בגלל במרחב' הסדירה העבודה בנהול נגף
של מסוים אחוז לגבי ההעסקה בחובת יתו חות

במרחב. האדם כח
ע"י המחויבות לעבודות נתון הטירון היות עת
שוטר ע"י עבודתו ומנוהלת מוסדרת התכנית'
המשמש בנסיון בדרגה.או עליו בכירהעולה
נשלח' הוא אין דרכיו. בכל לטירון חונךמלוה
משט שאיש אלא בעצמו' מעשהו איפוא'.לעשות
החיוב צעדיו. בכל ומדריכו חונכו מנוסה רה

מעצמו. מובן זו שכדרך
המוסברות' לפעילויות 01111101) הצוער משסופח
המע האחראי' הסמל ע"י לעבודה מוכנס הריהו
למסר מבלי הישירה' בהדרכתו ממש בעבודה סיקו
לחיבו העלולים פעולות' או תפקידים בידיו
ההעסקה בשלבי משפט. בבית עקרי כעד להופיע
ותיק משטרה לאיש מסופח הריהו הראשונים
שי עצמאי לבצוע עד זו מהספחות והמעבר
קליטתו בדרך מותנה והנו בהדרגה יעשה תפקידו

האישיים. ובבשרו
שמגמתו מעקב' הטירון על יחול כאן אף
אלא הלמוד' מבחינת להעריכו אינה הפעם
מבצע' הוא אותה המעשית, העבודה את להעריך
לנטיות או למגבלות מיוחדת לב שימת אגב
אחראי כל מסוימים. עבודה ענפי לגבי מיוחדות
איכות את בכתב לסכם מחויב עבודתו על ישיר
או המחוז' ומפקד בענפו' הצוער של עבודתו
איכות את לסכם חיב ידו' על /שמונה קצין
כלו' השלב כל של בסיומו תפקידיו של הבצוע

אלה. למגבלות או לנטיות לב תשומת מתוך
לפרקי אף זה שלב במשך הטירון נתון כאמור'
מהותה' מבחינת נחלקת' י זו הדרכה הדרכה,

?
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למע■; 'פרג? תענה; הטירון של הסופית י הערכתו !;:
■; הג*ות*'4 השאלות על ה1עת' וחוות המעקבים רכת
:כז4שמ^טרה.; לשמש הטירון כשיר האם א. .י

נטיה 'הראה: אועיון פעילות1 ענפי לאילו ב.
ויכלת התמצאות; גילה מהם ובאיזה מיוחדת .
:,, , ; ■ ניכרות.
/; : כלל. נטיח לו אין ענפים לאילו : ג.
התקד ינתוני בעל הנו כי להניח'; מקום היש ד.
.'^ ■. : ■.", פקוד. או מות
במענה .וזכה זה' בשלב בהצלחה שעמד טירון' ,
כשוטר1 אמונו את סיים לעיל' אי לשאלה חיובי

מכך. הנובע החיצוני לציון זכאי והוא

.יי:י / .■■.. י . מכרם:
השקולים; בתאור למעשה הצטמצמה זו סקירה ,
הקודמת' השטה את לזנוח החיל את שהמריצו
מהלכה,. ובחאור הנוכחית שבשטח ההגיון בהסברת
חלקי שהנן בעיות' וכהנה כהנה כוללת הסקירה אין
הדווה'י מערכת כגון: כלה' מהשטה בלתי.נפרד
בין הקורלציה להם' הנוגעימ: והטפסים המעקבים
המיון:; מערכת למרחביט, הבסיסיים ההדרכה גורמי
תאור; ועוד. והבחינה הבוחן הציון' שיטת והסנון'
/ מתכנני אין מיוחד. מקיף לדיון נושא. משמש אלה
את תומן £7 לדלות מתימרים ומבצעיה השטה
נר8ה' הנוכחי: בשלב. אולם. לשפורה' האפשרויות
באוגדן ;עונה; לעיל המוסבר ההדרכה מהלך בי
משטררו של.אנשיי: הדרכתם לבעיות האופטימאלי
מכלול על ישראליים': משטרה אנשי ושל בכלל'
של הרך גילה .מחמת כפרט. בהם הכרוך הבעיות
של הראות מנקודת לסקרה עדיין מוקדם השטה'
המכר העת' בבוא תהיה' אשר סקירה תוצאותיה'
ותחושת הנמיון ההגיון' מורים שעה לפי אולם עת'
: ,י. י . יי הנכונה. הדרך על עלינו כי ההדרכה'

!י י %^,^7י

בבס^ יקוים קולס{בסיסי/ הוא שהנויאף הקורס' ^
תכניתו שבועות. 'ע^זרה הארציומשכו ;האמונימ

הבאים: העקריימ מפרקי/הלמוד /מרכבת
1 . ; ;. י " משפט ו שלטון 'סדרי .1 :.;
נוהל^ ודיני (החוק הפלילי המשפט
| ;:, תעבורה דיני
|  .. , ./",■■■ חקירות;

ן " ■,.]: . משטרתי נוהל
/ . (מתקדם) שוטר תפקידי
/ : גופני; אמון.

. .י בסיכויי ■ :

;.2
.3
[4,י

■♦?■

.4
היי

10
20
10

20
10

20

10

100%

|המכוונות תעסוקה תקופות בקורס משולבות כן .
האזרחות' בשטחי יסוד ידיעות של ,להקנייתן;
של. עדוד?7כוון הכללית. ההשכלה רמת ^יול*פור
בפרט' יומינן עתונות וקריאת בכלל הקויאה
כלתי חלק הוא אף הנו. יומיומי כבעיות ודיןן ;.י

■■ . > .  הלמןדים. מתכנית נפ^ד :

ומחולקות השלב' של יהעיוני צביונו; אף י .יעל
ן < בו.כדלקמן: הפעילויות.
; 42 "■ הרצאה יי ■/■

" / ץ יי 24 מנוהל .עיוןעצמי .

:/ י י . 11 ■;■ ■ דיונים ■: יי/יי:

■, ..... 23 . .תרגילים ■■.;

. : ' %100 ,■ בסה"כ ■ ■ייי1י\.
לתקופות1 יחולק ולא אחד משך יהוה ;כל:השלב '
השיגים למעקג! פרט אחרות. משינה' לחלוקות או ■

נושאי פו?. ובעל בכתב בחינות בסופו תיערכנה
.והמשפט'. השלטון סדרי יהיו: בכתב הבחינה
משטרתיות.ותורת פקודות הנוהל' ודיני המעןפט
בעיה תתבטא;בהצגןת פה בעל ■החקירה...הבחינה
תוך פתרונה ובקשת יומיומית עבודת.משטרה של י

ב|פניבית עדות,נכונה מתן ומהלכו' שקוליו :;פרוט
ראשית' בחקירה ונאותה נכונה ועמידה ימקפט

| חקירה. בעית פתרון. וכן וחוזרת' ית נגד :

■ . ההצדעה. זזובת , ;< ;

להצדיעי יש המטה פקודת לפי בי המדריך' אמר טירונים מחלקת בפני ההצדעה על בשעור
.. י . ■ ■ \י / יי יי. לנלקצין..

כספקנות. הטירונים אחד שאל מאד? צעירימ למפקחים י'גמ
. . הסמל. ו!שיב מאד!" צעירים למפקחים ד ידוו ג "

"■ ו ■■■■■ ■■ / יי.■

האמונים,.. מבסיס ..יייפיי8גל2,|שלו.ם : ; ,.
אחותי האמונים. בבסיפ הנמצא בעלה' מאת מכתב הדוור הביא; אחותי אצל בקורי ,בע1עת
קראה עין כהרף לו. צורף שתצלומ המכתב' את ממנה והוציאה המעטפה את לפתח מהרה
שלחן אל ישבה אחר .בתצלום. תה באמצעו ועינה מגדלת *בוכית נטלה המכתב' את אחותי

' אחיה. שורה בת תשובה וכתבה הכתיבה
י לו?" כותבת אינן מזה "יותר שאלתי' זאת"' "מה י

את. אני לקחתי עתה מלים. ארבע הכיל המכתב. קראתי' תשובתה. היתה ל:"לא'.קרא"'
אשר את והבינותי בו עינתי לידי/ בחיפה' חופשה יבעתי חבריו גיסי,עפ בראה בו התצלום'

. \ ; י י /. . ■. . . ,  ...!■ י. . ^ ■■" כתבהאתותי:
שלך?"1 הנשואין טבעת' "איפה
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ואיך תתיקיםמדוע הצמד
הפלילית, המחלקה ראש ו?ופ.שטטר' אפרים רמ"ח

ובין במקרו? בין נתגלה' בו שהנאשם או מתחילה'
יוצאים חוקרים שיש' ברור הפלילי. המדור ע"י
הם/משנים^ אין הכללית התמונה את אך זה' מכלל
לגלוי היזמה את בחוקרינו לפתח ידענו לא
לחוקרים ביחס מפגרים אנו זה. ובשטח העברץ
שלנו בחוקר להחדיר ידענו לא אחרות. במדינות
אינפור מקורות לעצמו לחפש שעליו ההכרה' את
"לרחוב" אותו הוצאנו .לא משלו' וידיעות מציה
ידיעותיו' ■ מבחינת ו"לשלוט"' קשרים . לקשור
"רושם, למכשיר אותו הפכנו הפשיעה. בשטח
יזמה' חסר תמיד אך  לעתים מצוין  עדויות"

דינמיות. וחסר תכליתיות חסר
האחריות בהטלת רציונלית בלתי חלוקה ג. .

 ■.... החקירות:. ביחידות
מאחורי אותו ותגלה החקירות קצין את וראה צא
התיקים בכל מעין הוא תיקים. של גדולה ערמה
החקירה בתחילת אחת פעם פעמים. כמה האלה
זמנו, אם פעם' עוד לעתים הוראות' מתן לשם

, התפת על פקוח לשם החקירה' תוך זאת' מאפשר הסופית ההמלצה לשם בשלישית ולבסוף חותה'
מאזורו הקצין את למעשה מוציאה זו פקוח שיטת
בלתי בעבודה ספור לאין שעות אותו ומעסיקה
במשרדו. גוון ומחוסרת מיגעת' פרודוקטיבית'
יותר' גבוה לדרג המועבר תיק'. על נחשוב אם
לפחות להקרא עלול אחד תיק שלמעשה נוכח'

פעמים.. שלושארבע
והקשה'. הגדולה האחריות בנטל לעמוד כדי
שלי השטה השתרשה החקירות' קצין על המוטלת
ברורהי הכתבה ושל בתיק אות.כתובה כל קריאת
מקבל רוב פי על לנקוט; יש בהן הפעולות' של
צוינו שעליו תיק עוזרו או הקצין מידי החוקר
את ומחזיר הכתוב את מבצע לבצוע' הפעולות
שהיא כל מאחריות החוקר שחרור התוצאה: התיכ.
ותור מצדו' והתעמקות במחשבה הצורך כסו?
ולשליח. שחור" ל"פועל והפיכתו יזמתו על
שדזוקרמתחיל לבך, לצפות קשה אלה בתנאים
נסיונהי את וירחיב בעבודתו ענין ימצא יתפתח'
היחידי המח הם עוזרו או הקצין אחרת: תוצאה
ועד הפעוט מן תיק' כל שכמו. על הנושא ביחידה'
ובדאגה באחריות הבלעדי הנושא והוא קזמור'
האישית פעולתו את המחיב חמור' תיק בו. לנעשה
פקודיו כל בעבודת זעזוע עמו יביא הקצין' של

, האחרות. החקירות בכל

כל  חדשה' עבודה שיטת  לבחון בבואנו
לנגד לשוות עלינו  שהוא כל ובשטח שיטה
חותרים אנו לקראתן והמטרות' המגמות את עינינו
עלינו אחרות' במלים המסוים. העבודה בשטח
חפצים מה בפשטות' תחילה עצמנו את לשאול
לענות שנוכל כדי כה. עד השגנו ולא להשיג אנו
אחורנית נוסף צעד לחזור עלינו זו' שאלה על
כמציאות ה"חסר" ואת או^ה"יש" יפה ולבדוק ;
זכות תוכיח לא שיטה שום כי שלנו' היוםיומית
מבחן  מטרותיה מבחן את תעבור לא אם קיום

הקים. המצב וביעול בשפור שיסודיותיו
כשיטה תיקים הצמדת על לדון בבואנו לפיכך'
בדיקת לאור אותה לבחון עלינו החקירות' בעבודת
המגמות קביעת ותוך זה' בשטח שלנו החסר

המציאות. לתיקון
החקירות בעבודת החסרונות שאת לי נראה

כדלקמן: לסכם ניתן שלנו
מאומן: אדם כח חוסר א.

משטרת של קיומה שנות שבמשך להודות עלינו
ראוי חוקרים דור להקים הצלחנו לא ישראל
זה בחקירות העוסקים האנשים' וקומץ לשמו'
החקי משרדי של התוך עמוד נשאר רבות שנים
לתפ וההעברות המשטרה משורות הנשירה רות.
הזה הכח את הפחיתו אחרים' חיוניים קידים
בארץ הפשיעה גדול וכן אלה סבות לשנה; משנה
חדשים, עובדים החקירות ליחידות להוסיף חיבו
רמה בעלת מלאכה היתה התוצאה נסיון. חסרי

וחסרת/תוצאות. נמוכה
הפשעים: גלוי. בשטח בעקר יזמה חוסר ב.

הפושע גלוי חוקר: על מוטלים יסוד תפקידי שני
לנגד שםי לא אשר חוקר נגדו. ההוכחות ואסוף
מושלם. חוקר אינו אלה' תפקידים שני עיניו
חלקנו ולמעשה אחרת' מחשבה דרך פיתחנו אנו
חקירות יחידות בין אלה יסוד תפקידי שני את
של כבנאי עצמו את רואה בלשכה החוקר שונות.
בשטח בהצלחה כשרו את ומודד ההוכחות מבנה
הוא הפושע' השניגלוי החלק את בלבד. זה
מהמדורים חבריו ע"י שיעשה ומצפה מזניח ,

הפליליים.
הפושע את לחפש הורגל לא הממוצע החוקר
נודע שהיה התיק' בהוכחת בעקר ומצטמצם
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את ויתאים מקרה בכל ישקול הוא אבחנה,
הוא חומרתו. ולמדת המקרה לסוג החוקר
הדרכ בפעולת השוטפת העבודה כצוע ישלב
חקירות המתחילים, החוקרים של ואמונם תם
וכדו קלות תקיפות אפנים' בגניבות פשוטות'
החקי סמל המתלמד. המתחיל על תוטלנה מה'
את לו ויתוה החוקר עם בקצרה ישוחח רות
בחקירה בטפול ימשיך החוקר עבודתו. דרך
הממונים פקוח תוך סיום לידי יביאנה ואף

להלן). אדון הפקוח דרכי (על עליו
לחוקרים תמסרנה מסובכות יותר חקירות
כמתואר לשקולים' ובהתאם ליכלתם בהתאם

להלן.
נכונה' בצורה התיקים את לחלק הסמל יד*י אם ■

המסוגלים חוקרים' הזמן במרוצת לו ■ייחנך
תוך נסיון הבישת ממש' של תועלת להביא ■:

כך ביותר. ..הטיוב הספר בית היא העבודה
היום הנחשבים והסמלים הקצינים כל למדו
אולי תשמע עבודתנו. בשטח ל"תותחים"
הוא מנוסים הבלתי החוקרים שמספר הטענה'
לנו אל אך זה בדרך לכת מכדי גדול
המתנ החקירות של המכריע שהרוב לשכה'
פשוטים מקרים הם המשטרה' ביחידות הלות

ושגרתיים.
והתמצאותו החוקר של האישיות תכונותיו .2
הסמל יבחין אנשיו הכרת מסויים.תוך בשטח :

איפעם שעסק אדם כי ויבין' אלה בתכונות
רקע על עבירה לחקור יותר יתאים במסחר'
ומאידך'  חקלאי' שהיה איש מאשר מסחרי

חקלאי. בסכסוך לטיפול האחרון יתאים
בני בקרב בחקירות מתבקש דומה א שקול
חדשים' בעולים ברוכה הארץ השונות. העדור!
התאקלמו כלם ולא ושונות רבות ארצות עולי ,

החיים דרכי התרבות' מבחינת בארץ עדין
התימני החוקר יותר יתאים לרוב והשפה.
לפני שהגיע משוטר עדתו' עולי בין לחקירה
בשטח גם ולהפך.  מאירופה מספר שנים
להצ ברכה להביא עלולה החוקר התאמת זה

החקירה. לחת
הסמל העבודה, עומס של רציונלית חלוקה .3
בתוך העבודה של צודקת חלוקה ישמור,על
לחוקר חדש תיק להצמיד בבואו יחידתו.
החוקרים שבטיפול התיקים מספר יודא
בהם להשקיע עדין; שיש העבודה' וכמות ?

הפנוי לחוקר התיק את יצמיד לכך ובהתאם .

ביותר.
גורם להיות עלול הוא גם גאוגרפי שקול .4
חוקר מטפל אם הכפרי, בשטח בפרט חשוב'
תלונה ותגיע מסויים בכפר בחקירה פלוני
שלא יחיב' ההגיון  הסביבה' מאותה חדשה
אחר חוקר על החדשה החקירה אתיי להטיל

ו "הניידת"; מחלת ד.
משלה. ורקע סבות ל"ניירת" גם מחלה' ככל
קריאת הוא הפקוח של העקרי האמצעי אם
כל העלאת החוקר מן שידרש ברור הרי התיק'
בהרח שאפשר כמה ועד ובעדות' הכתב על דבר
הבלעדית האחריות את עצמו על הנוטל הקצין בה.
פעולה כל מוחשי באופן לראות רוצה לחקירה
טרובה יהוה הנירות ומספר בתיק שנעשתה

ו הפעולות. לרבוי
פ^מים' ובני פגמים עוד למנות שאפשר ספק אין
את לראזן/. יש מניתי אותם שבארבעה' סבורני אך
^צמנו את לראות נוכל םלוקם עם ורק העקריים'

ן י החקירות. בעבודת המלך דרך על
ע^ודת של בתחום בדלךבית לתכנן עתה בבואנו
כדלקמן:} מטרותינו את לסכם ניתן החקירות'

הצבירים החוקרים של והכשרתם הדרכתם א.
עצמאים חקירות לעבודת מנוסים והבלתי

לגלוי יזמה ובעיקר אישית יזמה פיתוח ב.
עדוךות" "רושם של, הדמות הסול פשעים.
מתכנן' שוטרחוקר, של דמותו ועצוב
להשיג ואיך מבקש הוא מה היודע ומעמיק'

מבוקשו. את
האחריות נטל של והגיונית צודקת חלוקה ג.
למס מתאימות פיקוח דרכי ומציאת האישית

כזו. חלוקה גרת
הכות ושחרור המיותרת הניר עבודת בטול יד.
רנ^נלרי החקירה בקדום מעשית לפעילות בים

.,, ןהפשעים. י1"
הנ^טפל שחוקר' מקובל' העולם משטרות בכל
לז^מור סופה: ועד מראשיתה בה עוסק בחקירה'
העזיים' את שומע הפשע' במקום המבקר הוא
ההוכחות חמר את מכין הנאשם' את ותופש מחפש
זאת לשיטה לתביעה. והגשתו להשלמתו עד
לחוקיך. התיק "הצמדת על כדברי מתכון הנני

התיקים, הצמדת כי דעתי' את ואומר אקדים
המג של ברורה ידיעה ותוך בתבונה תבוצע אם 

ן לעיל. שמניתי הבעיות לפתרון תתרום מות'
חיוניים כללים מספר על להצביע אנסה להלן
שבלעןךהם כללים'  השיטה' של ביצועה לאופן
!ולא בלבד, חיצונית צורה ההצמדה לדעתי' תהיה'

| חקירה. בתיק הטיפול בדרכי מאומה תחדש

| , החוקרים: בין העבודה חלוקת א..
;*חד היא החוקרים בין התיקים של נכונה חלוקה
העבודה' של יעיל לבצוע החשובים היסודות
הטמל של בחלקו בעקר יפול זה חיוני ותפקיד
על מבוססת תהיה נכונה חלוקה ביחידה. הקשיש
! .דהיינו: שקולים' ארבעה

סמל החוקר של והטבעי המקצועי כשרו .1
?ילא פקודיו על חקירות יטיל לא נבון חקירות
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היק כל יסמן כחשבונו^ן הרשומים .התיקים
... י /■';■ ■ מטפולו. שיצא

,: החדשים' התיקים על ידובר ; שיחה בכל .3
הפ על וכן האחרונה' השלווה מאז שנוספו,

■,■ בשיחה עליהן ושסוכט מאז שננקטו עולות
:■ בוצעו אכן אם הקצין, יוכח כך הקודמת.
ומהי איך.בוצעו ■ הוחלט' עליהם הצעדים'

לחקירה. שהביאו וההצלחה מידת
לשלילה)' או (לחיוב' החקירה השלמת לאחר .4
תוך הקרובה. השיקה בעת התיק על ידובר
נעשו אמנם אם הקצין' יבדוק שאלות העמדת
מספיקות. הוכחות קימות אם הפעולות' כל
האפשריים הצעדים נעשו ואם נודע בתיק
כי. הקצין שוכנע נודע. בלתי בתיק הדרושים

י י להמליץ החוקר את יבקש הושלמה' החקירה
הקצין סגירה. על או תביעה הגשת על בכתב

; ליאחר החוקר' להמלצת חתימתו את יוסיף
. היה שהדכר במרה' רק בתיק ממש שעץ

הכרחי.
ויוגש מיוחד במקום" יושם נודע בלתי תיק

 נוספת. קריאה ללא המועד' בבוא לסגירה
שתיקים הקצין' יבטיח החוקרים עם בשיחות .5
בהם, לפעול עוד יש אם רק' בידיהם ישארו
תיקים בידיהם מונחים יהיו שלא ויקפיד
טפולו את החוקר גמר הופכין. לה שאין כאבן
לרשם התיק יועבר תביעה' הגשת על והמליץ
קב לשם נוספות. לחקירות החוקר יתפנה ואז
הרשם. אצל התיק יחכה אצבעות טביעות לת
החוקרים עם שהשיחות שרצוי צינתי כבר
לשיחות האפשר. ככל רחב בפורום תנוהלנה
כן יעל גדולביותר' הדרכתי ערך יש אלה

: ישתתפו ואף ישמעו אחרים חוקרים שגם רצוי
. חבריהם. של תיקים על בדיונים
לעתים. תכונסנה לעיל' כנזכר לשיחות' נוסף .6
בהשתתפות. החוקרים סגל ישיבות מזומנות
(תחנה, הקטנה היחידה של החוקרים כל
חקירות על ידונו אלה ■" בישיבות אזור).

" או מיוחד ענין בהן שיש הנודעים' התיקים
על יסוב הדיון עקר אך אופינית, בעיה
ישותפו הנוכחים כל נודעים' הבלתי התיקים
לגלוי דרכים וחפוש עצה במתן פעיל באופן

ימצא,1 אשר יחידה, קצין וההוכחות. הנאשם
יפתח כאלה, פגישות לנהול מתאימה דרך
פקודיו את ויעורר חשוב הדרכתי מכשיר
שבטפול החקירות לכל ולדאגה למחשבה

. י: היחידה.

י בפעולתו: החוקר ג.
הצלחת כי ההצמדההוא, בשיטת הגדול הכלל .1

כשלונו הוא וכשלונה הצלחתו היא החקירה
כמובן אין בתיק. שטפל יהחוקר של האישי

גם יעסוק בשטח' באותוזמן והחוקר',הפועל י
החוקר'לבקיאות יגיע בהדרגה החדש. בתיק ;

כל על מסוים, גאוגרפי בשטח ולהתמצאות
והכלליות. האנושיות .בעיותיו .

/ "י יי ■ יי" ■ י ■

שיטת מבחינת אחד, מסוג עבירות מסירת .5

חוקר לידי דומות, נסיבות מבחינת או הבצוע'
ויעול. חסכון בעקבותיה תביא אחד

הפקוח. ב.
כדלקמן: ויונטיח שיכלול צריך נכון פקוח

הפעולות כל ננקטו כי לודא, יש חקירה בכל .1
והנכונות, הדרושות ,

כל דופק" על ידו את "יחזיק המפקח הקצץ .2

מלאה אינפורמציה תמיד לו ותהיה חקירה
בה. התפתחותי כל על ועדכנית

בפעולותיו. יודרך החוקר .3

תיקים קריאת של מינימום תוך יבוצע הפקוח .4
ניר., ערמות מאחורי ושקידה

העק היסוידות אחד איפוא, הוא, הנכון הפקוח
על אחרוית להטלת ההצמדה. שיטת של ריים
במרוצת רק נגיע ומתמיד יעיל פקוח ללא חוקר
בתקופה לפחוו! כן' על תחיב' התיק הצמדת הזמן.
ובלעדיו הפקוח הגברת קצרה) (ולא ראשונה

המטרה. השיג.את נוכל לא
המתוארות בדרכים יובטח יעיל שפקוח לי נראה

להלן:
כל על חוקר כל עם ישוחח החקירות קצץ .1
בנוכחות ורצוי בטפולו' הנמצאים התיקים
בהן הפעולות על ממנו ישמע אחרים' חוקרים
מצה אמנם אם השיחה 'תוך יבדוק נקט,
יבדוק העדים' בחקירת הדרוש כל את החוקר
ויוסיף עתידות לפעולות ביחס תכניותיו את
מתוך (נוכחתי והדרכה עצה דברי מצדו
דקות ארך ממוצע תיק על כזה שדיון נסיון,
ארכה מהחוקרים אחד כל עם והשיחה מספר
שסוכם דברים בלבד). דקות 20 עד כ15
ביומן הקצין ידי על בקצרה יירשמו עליהם

החקירות.
לא ימים' .42 כל תנוהלנה אם האלו' השיחות
בכל ושליטה התמצאות לקצין תבטחנה רק
על נאותה בקרת תאפשרנה, גם אלא חקירה,
לקצין תתנה לכל ומעל החוקר, של פעולותיו
ואף והדרכה הסברה לפעולת נרחב שדה
שלו. מנסיונו הצעיר לחוקר לתרום אפשרות

של עסיקותו לבקרת וכן הפקוח בצוע לשם .2
שבה עזר, מחברת ננהול צרך יש חוקר כל
כל ירשם ובו חוקר כל של "חשבוך ינוהל
החוקר של בדף יצין הקצין עליו. שיוטל תיק
דבר על שנהל),עמו ש.יחה כל תאריך המסוים
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[ 1

ייייי ." י1, .■"

החשוב אולי שהוא החוקר' של המוראל חרמת א,;
/'^י/^עלה^כונה/^ במעלה, והראשון. כיותר ■:.

נשחרר'את;:,חחוגןרג;מתק5^ליייי השיטה של' ■
כשותף'/מלא/לעברוה>// אותו ונציב ."שליחי" :י

את/ יעריך השוטר, ולהצלחתה. לה לדאגה
£ה\חשובה; ויבין" המשטרה במנגנון מקומו
': זאת ויעשה באחריות ישא הוא עבודתו;
השמחים7 אדם' בני הם כי.מועטים ^ברצון,
י ~ ונשכחים.. נסתרים בברגים בחלקם

י; חקירות עובד בלב;גל שותפות הכרת החדרת
החשובות הדגמות אולי הן במערכה, והצבתו , .
לכל מטרו*'ימוד להיות הן וחייבות . ביותר'
אלה. מגמות להשגת מדל יקר מחיר אין מפקד.
מתמדת.:התקדמות: הדרכה תוך חוקרים נחנך ב.

. חקירה מסירת ע"י ורק/ אך להשגה ניתנת זו .
 שלב בכל ליכלתו' בהתאם עובד' לכל ממש עול
, י 7 ,. התפתחותו. משלבי
להצ ובדאגה באחריות; לשאת ילמד; השוטר ג..
התיק בחקירת יראה הוא .החקירה. לחת ■

אישי באופן עליו שהוטל תפקיד המסוים
■ או שהצלחה ידע הוא בו. להצליח וירצה,
. תמריצנו זו .וידיעה. חשבונו על יזקפו כשלון ■י

.■" י "",■ 4 יי ולהתמסרות. להתעמקות
חוקר/ י כל של יזמתו יעורר להצליח הרצון ד.
ייש' אינפורמציה מקורות. לחפש ילמד והוא

אלה. מקורות עם קשריק לקשור תדל :
בלתי. פקוח תבטחנה אנשיו. עם המפקד שיחות ה..
לחוקר שיתן רק לא כזה פקוח ויעיל. אמצעי
אף אלא הקצין' של מנסיונו ללמוד הזדמנות
טאות של מוותרת מקריאה הקצין את ישחרר
רציינייםממש^, בתיקים: רק יעין הוא תיקים.
עם".העובדים'/ את,שיחותיו לנהל ואם.ידע
על.; עת ."בענינינן"'וידעבכל תמיד יהיה הוא

, י ותיק. תיק בכל הנעשה
י לחסוך להיה ואפשר אפשר הזמן במרוצת ו.
יבואו זמיותרות הודעות, ובמקום בכתיבה

;." שעסק האיש של מעשיים ודו"חות הערות
■ ■ י, י יי י. י ■■■ :; ,  ; י במלאכה.

, לא התיקים על,נושא.הצמדת הרבות בשיחות .
מוצאים. הכל שלילית; דעה /שמעתיינ;מעט

■ ומבטיחה.שפור נכונה כשלעצמההנה שהשיטה
לעתיםנימה נשמעת זאת עם יחד אך בחקירות'
והאהובי התדיר ה"אבל" ואפיקורסות. ספקנות של
חוששים, הטוענים" האדם. לכח ביחס הוא ביותר

י. לכח,.אדם.גדול; נזדקק השיטה של נכון שלבצוע
י : י ,/;.:, ■ ... לרשותנו. העומד מזה יותר,
מאומן;■ אדם כה תוספת ידי שעל בכף ספק אין
יי באותה:י י ופשוט' קל יותר ההצמדה בצוע היה :

.י י; על מקילה כח תוספת היתד. בה ממש, המידה;

הכל

וזדרך.

4"5י^^%*י:;^ש'יי#^^:^^;?73??©%י

באחריותו למעט כ*ונה, ';לן£רש;;כלל;1ה:
יזךךתה. ב לכל/המתרחש היחידה: קצין ;ילית;של
הונקופ השיחות אף שעל זזיבילדעת' החוקר

בפניו פתיחה תיות,עמ.קצינו'^תמיד

<3

:.5

שתעורר. י בעיה בכל והדרכה לבקש;>ע2יו?
חוקרים אצל במיוחד להחדיר יש .זאת ידיעה

ן . , מנוסים. ובלתי צעירים.
לא ונוקשן|. עורת מ*גרת איננה תיק הצמדת
לקידום הדאגה אלא. לחוקר' הוצמדו הנירות
בחבר להעזר לחוקר לו מותר לפיכך החקירה.
|סטיה משום. בזה יהיה ולא אחות או;כיחידה י

לוךשום חברו את החוקר יבקש אם מעקרון'
אחרת. פעולה לבצע.. או. מסוימת /הודעה
{ידאג החקירה על שהממונה הוא בעקרון

תבוצענה.! הדרושות שהפעולות: :ויבטיח>
החקירות במשרד להשאיר ידאג היחידה קצין .
חדי בתלונות! לטפול כדרוש. חוקרים: מספר
ימצאו הנותרים החוקרים וגל כלבד' שות
אם ובי|ן תיקיהם השלמת ■"בחוץ"'ביןאםלשם
יק<תדל הוא האזור. והכרת קשרים לקשירת
שלא|ע"י ההכרה' את אנשיו בלב להחדיר

/ , מתגלה^העברין. במשרד. ■כתלבה.

בתיקים בפרט מיותרת' מכתיבה. ימנע החוקר
וכמות במספר,הנירות לא חשובים; הבלתי
אם והצלחתו.! פעילותו תבחן בהם הכתוב ;
הבית שכני בין יבקר והחוקר בוצעה^גנבה :■

על יותר! חיוביות. ללא,;תוצאות /ולחקרם 1

שמות^הנחקרים את ורק\יצין הודעות'. רשום /ג:
אשר אחרות, פעולות לגבי הדין הוא .בדו"ח. '

הוכח^.. לשמש העלולות בהןתוצאות, ..אין / :

לפר לצמצם אפשר עצמה העדות רשום גם :\
ערכים שנוי ממש. של הוכחתי ערך בעלי טים /
מעבורות להתחיל בהדרגה' להכניס יש ■זה
אך מעשי;ן נמיון תוך ולהרחיבו יותר קלות ■/■

עתה' לעת להמנע' יש. .בפשעים.ממוריםי /
! , י.. י ;מצמצוםזה./ י

גדולה משמעות לקבל חיב החקירות 6.;יומן
י לקומש צריך הוא לו/עתה. מיחסים מאשר יותר .

או מבצע| שהוא הפעולות לרשום לחוקר ;/ .

פעוטות לציון דברים' זכרון לרשום מתכנן'. . ,
ל^יון דו"ח' יגיש לא, אף שעליהן קטנות' /
הממונה, עם בשיחה .סוכם. שעליהן הפעולות /
ולהמלצות.בק2|רה' חקירות לסכומי להערות'
הח1]קר. של פעילותו את ישקף החקירות יומן :

!  .יי ;י : י י י י \טכ;וי,ם;.
בת^וה, אחרים מלהשלות ואמנע לטעון, /אינייבא
הגלוךם. במספר מידית עליה תביא שההצמדה ,

! נכרת. תקופה אך:לאחר יבוא, כוא זה דבל
וחשובים רבים שבשטחינו אני/בטוח זאת ^עומת / /

)" י י1 לאלתר. ושפור ברכה. השטה תביא
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הצמדת ותוך עדיפויות לפי^וטת חקירות בצוע
ביותר' הטובה הדרך לדעתי' היא' לחוקרו תיק כל
ברווז תופעל אם ההצמדה' רבות. המבטיחה
למקרה לאחריות הפרט את תעורר הנכונה'

המקרים. כלולכל הצות ואת המסויים
שהנה בספקנות' ושם פה שנתקל יודע אני
שקעו שנים במשך אשר אנשים' אצל טבעית
והת מאמץ ידרשו מסוימת. בשגרתהרגלים
ולראות אלה מהרגלים להשתחרר כדי עוררות.
שהחוקרים' היא' תקותי הצר. לאופק מעבר קצת
ויתרמו השטה ביעילות יכירו הקצינים' ובעקר
בהם רק כי ובמסירות' בהתלהבות להצלחתה

זו. הצלחה תלויה ובמסירותם

זה בכוון גם המשטרה. תפקידי יתר כל בצוע
נ!ציאותיים. להיות אנו חיבים אך מאמצים' יעשו
מדינה ואף פתאומי באופן יגדל לא חילהמשטרה
לעצמה להרשות יכולה אינה ביותר עשירה
על תלונות מוגבל. בלתי שוטרים מספר החזקת
ישראליותמקוריות אינן בלתימספיק כחאדם
,. ■ ■: : י נשמעות. אינן בה מדינה' ואין
עתה גם מטפל הנוכחי הסגל כי לזכור' עלינו
מניח מיד ת לא זה טפול החיל. של החקירות בכל
פתרונות.במסגרת למצא עלינו ושומה הדעת את
איננו המצב ששפור ואמונה'. הכרה תוך הנוכחית'
בכשרם 7בעקר אלא י בלבד' החוקרים במספר

בתפקידם. להצליח העז וברצונם

או: הניירת, במחלת למלחמה מקורית דרך
שהיא?. מה לכם מזכיר זה האם

ואלוף סופר צייר' טרוי' יו על בספרו מספר ממית א* ה. האמריקאי המהתלות סופר
כבר ארה"ב. צבא של אמונים לבסיס השניה העולט מלחמת בימי הוצב זה טרוי המהתלות.
הפרטים אודות שטור. ללא נפש עגמת הנ"ז מלחמת לו גרמה שם לשרותו הראשונה בתקופה
איפוא החליט טרוי ולריחות. דו"חות דו"חח;' לשלוח צריך.היה ביותר והבטלינו הקטנים
אחד בכל יממה כל במשך נתפשו אשר הזבובים/ מספרי בדבר חדש טפס עבד בניירת' להלחם
זבובים מלכד כל סמן הוא הבסימ; של האוגל בחדר תלויים שהיו הזבובים מלכדי מ20
יום יום ושלח אתהטפמ הכפיל ולקולחנות' למטבח קרבתו בדיוק הגדיר מיוחד' במספר

.. . לושינגטון. דו"ח

נזיפה קבל הוא גם האם בשאלה' אחרים קצינים שני לטרוי פנו בערך ימים שבוע כעבור
הקצינים הענין?י<. "מהו טרוי' ענה "לא" זבובים*. על אידיוטי דו"ח איזה "בשל מושינגטון
את יום יוט "אנישולח יומי. זבובים דו'ח במשלח! החלו עלכיטרפ בהם' נזפו כי הסבירו.'
דו"וזות על דבר אמר לא איש להם כי באסרם' הצטדקו הקצינים טרוי. אמר שליי' הדוחות
צבאי דאר עוד נשלח לא מאז שלו. הזבובים טפס של דוגמאות לידיהם מסר וטרוי זבובים
טל הדווה הפך טרוי של השערתו לפי היחידות. של זבובים דו"חות נכללו לא בו לושינגטון'

ארהב. בצבא והנוהל המשטר של קבוע לחלק הזבובים
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באלפיו הצבור נקהל אליהם המוניות' בתערוכותובחגיגות בכנוסים' בעצרות' מבורכת הצעירה מדינ^ג
למהלך שהםמהףבר ההפרעות'. וצמצום מקהליםאלה בשטחי החיים,והרכוש הסדר' [הבטחת ן^^ותיו.

ג£1ץ1זש>ייתבנון> בפני פעם מדי המשטרה את מעמידים ולתעבורתה/ המדינה ^תי1נ(.,:הז>נרןומינ3מ.*לכלכלת.
.הבעיות בפני מעמידה פטורהי גשארת[ בארץ נפה כמעט ואץ| היחידות לרשות הגנומד האדם' בח גצועיואזון
המשיטרת: ק1 מפ ביקון'י לט.קולונל של ברשימתו ענין קוראיו ימצאו יכך. משום בשנה, פעם הללו/"לפחות
השונימתארתן אף על אשר המלכותית/: ןהחקלאית בתצוגה המשטרתי הפקוח על נטבאנגליס' בחון,
:/ ■;",■ ; ,.  תמים. במצבים לעתים אצלנו המוןנעורחח בעיות' לפתרון הגישה את יי י יי :{■:"■■:יי

וונ
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זוזעליבן.■; משימה עצמה על לקננל מוכנה שהיתה
:. ו"התבצרנו^: משטותיים מודעה שלטי הצבנו.
זה,דרוש.לש0קיום;יי% צעד כי הטענה' מאחורי
י;.;; ;^.\ . י : ..■■ " . ;; הסדר.

7. :■■ י; : "י הכניסות:
הוא; 'הכניסה; מבואות של ביותר היעיל המספר
כניסה; בתוספת השמים'; רוחות כווני לפי ארבעה'

י, המהוים; ולמוניות'; לאוטובוסים מיוחדת חמישית' 
יש ביותר^ הקרובה הרכבת לתוזנת הקשר את
ולפר6פ:ל אחת רכבת בתחנת זה לצרך לבחור
ממנה^; קבוע שרות. של קיומו דבר את ברבים
; בתחנה בחרנו; שלנו במקרה התערוכה. לשטח
;;: אליה הישיר: והכביש מהתערוכה 5ק"מ במרחק
י/_ אוטו^.ן של והחוזרת .ההולכת, לתנועתם כלו הועד
היהל;■ זו .הגבלה של יתרונה בלבד. ומוניות בוסים
לפחות;^; אחת. גישה דרך של התדירה בשמירתה
; להבטחת: ביעילות נוצלה זו ודרך יתר עמס מפני
י....■■'"; ;.. י , י■  :■■ דרכהשל.ה.מ.להמלכה.
זרימתה^ הבטחת כזו; במצב תהיה רב לעזר י:

לאורך;:; הגישה דרכי בארבע התנועה של החפשית
זרם.י אם הנסיעה. של האחרונים הקילומטרים 25
כבישים;,'^ מכמה או:אפילו ראשי' מכביש התנועה
"צוזגר^ נוצר .אחת' לכניסה כולו מופנה כאלה'
, להשתחרר^: התנועה. עוד תוכל לא ממנו בקבוק";

י " י_ י יי החניה:
אפיק לכל יעדנו התכנית עריכתה,של בשעת
שערי מצוידבשני משלו' חניה מגרש תנועה י

, ע"י זמנית ייחסם מהם, שאחד למקרה כניסה'
: הנכנסת התנועה זרימת כשאפשרית מקולקל. רכב
הקרוב הטור את להפנות אפשר טורים' בשני
הטור ואת הראשונה לכניסה הדרך' לשפת
לרכוזי התקנת/הכניסות אפן לחברתה. השני
את1 לקלוט שיוכלו כדי הוא' אף חיוני החניה

. 4 גדולה חקלאית עלתצוגה ^;;הפקוח;;המשטרתי
ב*ו^יי מעמידנו המלכותית התצוגה על גוביחוך
ובר|ת הזדמנויות מאשר יותר' ;|עיוי1מ?1רידות
שונות' אדם.,^תצוגות המוני רכה של ^ח^ווני:
שונים במקומות נערכות המונים'; /הנ1ושכות:;

י ן המלכותית התצוגה אולם בלבד' יוםאחד למש^
י לקליטת הכנות דורשת ימים' ארבעה קנמקגונת
והשלישי השני ביומה בעקר ליום' איש 100,0^0
פתיחתז|;' ^ערב נרחבות, מבוא בפעולות :|נ}?נטינת
! , זב"אסרוחג"גדושאחרינעילתה*
לשנון;' משנה מתחלף עריכתה מחוז כן' על 3:יתר
י שר|ק כך' המסורתיים> ארועים ^ג|ד:למרביתןה
י /■ ומתמצאבשטח". ^יןי,המבקרים ■^אח%;מזער
 ז^ם התצוגה של קיומה בימי המשטרו? 5;:י^פקידי
והקצאת התנועה של^ ;זויימתהצהחפשית ]^טןןת
עייר|ה על מלא■ ,פקוח; יבטיח אשר ^ח;בגדל>;

.. עצו]ם מנין של בטחונו; על ישמור; ;^ל?עיתקטנך*>
למבקרים הדרך ויפנה;את עשל^בהמןת;ומכונות

. | ■ ;:י .; " ■ / מלכות.: ■.מביתה
!■ י י . * י י ■ י ■\, .י [  .■.■, י ■ ל .י ■ ;■■■." ■.■■ י ■:

!  ; ;"בחירח:;ר!ש1וח:

ש^ע הוא המלכותית התצוגה של הגדול 0יתרונה,
' נבחר השטח הניתנות/לנר. המוקדמות' ;:הידיעות;
בו דרושים דונם כ37 מראש.; שנתיים ;לפ1|ות

{ אק^ה כל לחניה' דונם ל30^ וקרוב למוצגים;
יש:^ זה מוקדם בשלב עשב, מכוסי [במי^זורימ;
^ת הכללית;,ולקבוע התנועה תכנית ;את ל?טרטט
לשמ ה1(ניה. מגרשי ואת העקריות דרנ^להגישה
צוקך היה 1952 בשנת התצוגה של :המוצלח קיומה
דבר א/ מסוג [ראשי לכביש מעבר בהשתרעותה
למש|ך בקרוב', מטרים' 600 בן קטע סגירת עזחיב;
סמכות.חוקיתביז1י שקימת חושב. $ינני! שבועיים.
סמכוי^ן! זולת כביש' לסגור עזה#^ כל רשות
רשות. מצאנו לא כמובן המשטרותהעירוניות.
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אומ אך יותר' טובה הנה החוצה' באלכסון פוני",
סדרנים. של יותר גדול מספר דורשת היא ב רם

באופן מסודרות הגישה דרכי כאשר גם אולם
המעכב גורם' עדין קים הדעת' על המתקבל
הספק הוא הלוא התנועה' של נאותה זרימה
הבאים כל את ויעכב יהסס לבל הנהג. שבלב
הרכוז מקום את מראש לדעת הוא חב אחריו.
הכני לפני הקילומטר כמחצית החניה. דמי וגובה
חניה "מגרש גדול מודעה שלט לקבוע ש סה
הכן  שילינג 5 החניה דמי  לפניך מטרים 500

"חניה"' נוסף שלט ייקבע עצמה ובכניסה כספך!"
מגרש כי הנהג' את לשכנע יש כן חץ. בתוספת
בשבילו. ביותר הקרוב הנו לו המיועד החניה
"משת המנהלים"' "מועצת כגון שונות מדבקות
לשמוש' כזו בהזדמנות מוכנסות ייעתונותיי תף'י'
שהוא. כל ביתרון כך ע"י לזכות תקוה' מתוך
הפתח אותו דרך לעכור כולם חיבים למעשה
החניה סדרני ידי על והכתה מיון שם ויקבל
השוטר של תפקידו מתחיל כאן ב''פרוזדור".
כניסה' לכל בהחלט מספיק אחד שוטר הטוב.
מחושמל' תיל של כזו ממש תהא' שפעולתו בתנאי
איבטחון גלויי או היסוס ללא ותקיפה' מידית
בתפקיד להסתפק צריך הוא אין עליו. המוטל לגבי
עליו שומה אלא הנכנסים' לנהגים הדרך מורה
הכביש את לפנות לו' המיוחדת בדרך לזרזם'
אחד נהג החניה. מקום לתוך ממש ו"לדחפם"
שאלה' לשאלו כדי לעצור שהות המוצא בלבד,
כל אין כלה. התנועה של זרימתה קצב את הורס
קשר' בכמשירי אלה אנשינו על להכביד צרך
יצטרך ב"ווקיטוקי" מצויד אחד' שוטר אך

הם בה ממש' המהירות באותה הרכב כלי זרמי
פניה לבצע יכול לא איש הגישה. בדרכי נעים
אבל קמ"ש' 8 על העולה במהירות ישרה בזוית
ב20 פניה ודורשת אלכסונית היא הכניסה אם
מהמהירות להפחית צרך יהא לא לערך' מעלות
קמ"ש 3530 כזהנאמר במצב בכביש הרגילה
שיטה המפוחית". "כווץ תופעת תמנע כך וע"י
הרחבתה דורשת היא באשר יותר. אמנם יקרה זו
לקדמותה והחזרתה הכביש שפת של וישורה
התקנת משתלמת. היא כי מצאנו אך מכן' לאחר
השפו אך המראגנת' החברה על מוטלת הכניסות
מחלקת של מענינה הנם הצבוריים בכבישים רים
בעוד לבחור המשטרה על הצבוריות. העבודות
ולהמליץ לכניסות המתאימים המקומות את מועד
כבי הרחבת על בדבר הנוגעים השלטונות בפני
לדרישות בהתאם פינות' של עגולן ועל שים

התכנית.

המכו את להעביר יש מהכביש' ירידתן עם מיד
מקבילים' מנתיבים מורכב פרוזדור דרך ניות
בכל אחד. כל מטרים 2'2 ברחב חבל' גדורי
צריך מרכבות, של כניסתן מותרת שם מקום'
בקצהו מטרים. כ3 ברחב אחד נתיב להשאיר
דמי את סדרנים גובים כזה נתיב כל של הפנימי
המפקחים לחבריהם הרכב כלי את ומעבירים החניה
הקשור החניה' למגרשי הקבלן גופה. החניה על
מעדיף המלכותית' התצוגה עם חוזה ע"פ כיום
ולהשאיר כפולות בשורות המכוניות את לסדר
זאת שיטה הטורים. בין מטרים 6 ברוחב מסלול
מתאים. בשטח לדונם רכב כלי 50 החנית מאפשרת
שאדרותיו המלוח"' הדג "שלד שיטת כי יתכן

נ3ולי3ו) (13ורי3ד ניצב סדור
ן ך ■}*, * $ "_. £" ■? " ך. ל"

83013^3
פב£

4 .(

המכוניות סדור
רוביה במגרעוי

זלג.) ה ט1לז ) אלכסוניים גודרר או33י

נמיגגה כודני נטגי נגבו .ב.) י אדךד נכויעה כוון עם א.)
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הנסיעה) (לכוון ניצב בסדר הדג" "שלד ב) כפולים; טורים א) המבורג בעיר חניה במגרשי הסדור אפני בשני השמוש

הדווח יוטל ועליו חניה מגרש כל בתוך להמצא
הטפול וכן במבצע למטה הרכוז מצב על השוטף
יתירות. לשיחות נוטה או סרבן טרדן, לקוח בכל
מן כלל' בדרך אינם' ברכב' הבאים מבקרים'
ביותר הנפוצה והשאלה המושבעים הצועדים
"איזה זאת: רוב. פי על היא' המלכותית בתצוגה
שלך?'/ החניה ממקום ללכת עליך היה מרחק
צריכות החניה ממגרשי הרגל הולכי יציאות
לש הכניסות לאחת האפשר' ככל קרובות' להיות
כביש' כל לחצות צריכה אינה ודרכן התצוגה טח
אינו ההליכה מרחק הרכב. כלי לתנועת המשמש

מטרים. 600 על לעלות צריך
או מוקדם לצאת הרוצה מבקר' ימצא תמיד
פתח להשאיר יש ולמענו צפוי' בלתי באורח
מגרש. כל מתוך חרום מוצא או פתע ליציאת
רחבה עוד כל עפר' דרך לשמש יכולה זה לצורך
שהיא כמובן' עדיף' וכן אחד' רכב לכלי מספיק
בו הכביש. לאותו בחזרה בה המשתמש את תוליך
הזרימה כוון להפיכת ביותר הטוב הזמן הגיע. הוא

.15.30 בשעה הוא ליציאה מכניסה הראשית

מקולקלים: רכב כלי ותקע חלוץ
להפ לגרום עלול בלבד אחת במכונית קלקול
עדיפות לתת ויש התנועה בזרימת רצינית סקה
מכוניות חברת להניע בידנו עלה בו. לטפול
עם מוםכיה' כל של עזרתם את לתאם ניצבגדולה' בסדור כפולים בטורים חניה של אויר צלום

ארה"ב טבסס' 3דלס' ■■
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ארה'ב. באק7:ד' הד;" "שלד סדיר לפי חניה מגרש

מאד: חשובים מבקרים
מסוים למספר רכב: של נוסף סוג עוד קים
החברה מחלקת  מ200 פחות  מבקרים של
את להם המקנות מיוחדות' מדבקות המלכותית
חשובים ל"מבקרים החניה במגרש השמוש זכות
לכניסה כלל בדרך הסמוך (.?.1./י)' מאד"

הראשית.

הכבישים: לאורך מודיעין שלםי הצבת
כבמקרה ברחבם' מוגבלים הגישה כשככישי
התקינה זרימתה סוד טמון מטרים, ל76 שלנו.
מהעזים" "הכבשים בהפרדת לדעתי' התנועה' של
השטח התצוגה. ממקום האפשר' ככל רב' במרחק
משורה אחדים קילומטרים במרחק נמצא שלנו
המל והתצוגה הים לחוף השוכנים יללובים' של
יולי. חודש של הראשון בשבוע מתקימת כותית
באותו בכבישים נעו בדבר הנוגעים כל להפתעת
לא כלל אשר אנשים' של עצומים מנינים הזמן
לבלוי בדרכם היו אלא בתצוגה' לבקר התבוני
תנועת הוסיפה כך על נוסף הרגילות. חופשותיהם
להפנות השתדלנו לזרום. הביךעירונית התובלה
ממקומות' וזאת הטיה למסלולי הזו התנועה כל את
משטח קילומטרים שלשים עד עשרים המרוחקים
היוד הפכחים' אותם תמיד ישנם כמובן התצוגה.
והחושבים' הצבוריים בכבישים זכויותיהם אי: עם
תמרורי יספיקו לא לאלה "לעבור". יצליחו כי
במקומות מוצבים ספורים' שוטרים אבל הטיה'
העצמי הבטחון את לערער עלולים אסטרטגיים'
את לו בהשיאם ביותר' הנועז ה"מסתנך של
לא במקומך' הייתי "לו הנסיון בעל של עצתו
ברור פרסום יהיה כן היום!". זו דרך מנסה היית
האפ ככל  נפוצים בעתונים התנועה תכנית של

רב. לעזר פעמיים שר

כך' הגישה דרכי כל בקרבת וחלוץ' תקון ציוד
המשט אנשי לכל רגע. בין להפעילו היה שאפשר
מקומות צוינו התערוכה בשטח שבתפקיד רה
אופנוע' רוכבי ועל אלה מוסכים של המצאם
החלוץ רכב של הלווי הוטל באלחוט' מצוידים
נעשו לח אויר מזג של במקרים התקלה. למקום

חניה. מגרש לכל טרקטורים לספוח סדורים

צבורית: תעבורה
לעיל' הוזכר כבר אשר המיוהד' האוטובוסים קו
נוח במרחק אוטובוסים תחנת בהתקנת כרוך
לשלשה מקום כי מצאנו' הראשית. מהכניסה
ובעונה בעת נוסעים ולהוריד להעלות אוטובוסים'
הציבו הרכב בכלי הנוסעים את לקלוט דיו אחת'
במשך ממנו יורדים אחד אוטובוס נוסעי ריים.
נוסעים כ3000 מביא תדיר ששרות כך' דקות' כ4
לתצוגה מספיק היה לא שזה לודאי קרוב לשעה.
אך גדולה' עיר בקרבת נערכה לו המלכותית'
המגיעים את בעקר השרות העביר שלנו במקרה
לעליה רציפים שני בעלת אחת' רכבת לתחנת
למוניות הוקצה מסלול אותו לירידה. ושנים
מוניות ומשם. הרכבת תחנת ואל העיר אל בדרכן
הראשית' הכניסה בקרבת לשהות הורשו אלו
נשכ אשר למוניות גם חניה מקום ניתן שם מקום
לנסיעה במקום לחכות כדי תמים' יום למשך רו

בחזרה.
מסוימת בגזרה או לרכז אפשר ועגלות מרכבות
מיוחדים. חניה במגרשי או חניה מגרש כל של
לתנועותיהם להפריע עלולות עגלות כי מצאנו'
המוכשרים מהם' והמהירים הקטנים הרכב כלי של
מיוחדים מסלולים להן ויעדנו יותר' קל לתמרון

התערוכה. שטח לפני ק"מ 5 במרחק כבר
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את כללנו לא באלה .1£'600 היה המארגנים' ע"י
והעדפנו הואיל החניה' במגרשי שהועסקו האנשים

והמוחלט. הישיר בפקוחנו להשאירם
בתפקיד^המפורטים נמצאו התצוגה לשטח מחוץ

להלן:
המבצע. כל על אחראי מחוזי מפקח 1

בנקודות. שוטרים 79
מלא. צות עם נידות אלחוט מכוניות 8

באלחוט. מצוידים אופנוע' רכובי סיירים 3

הנקו בקרת לשם נהגים' עם ניידים' סמלים 2

המרגוע. החלפות על ופקוח דות
במטה. שוטרים ו5 סמל 1

בעתודה. שוטרים ו6 סמל 1

המשטרה. במעון שוטרים ו2 מפקח 1

ללנד המשטרה' מפקד למכונית נהגים 4

ולמכונית שוטרים נושאת למכונית רובר'
הסגורה. הגדולה

אנשים. 123 של כולל לסך הגיעו אלה כל
החניה מגרשי בכל הוצבו ווקיטוקי מכשירי
פרט הרכב' כלי כל לתנועה; מפתח נקודות וב8
באלחוט. מצוידים היו השוטרים' נושאת למכונית
08.00 משעה אנשינו הוצבו הנקודות במרבית
אפשרות היתה מקרים בכמה אך '18.00 שעה עד
משמרות ידי על העקרית התנועה זמני את לכסות

לחלקים. מפוצלות שעות' 8 בנות
האנשים את כחשבון לקחנו לא הנ"ל במספרים
של בקורה ביום כתגבורת נדרשו אשר הנוספים'
שוטרים כ250 הועסקו זה ביום המלכה. ה.מ.

מיוחדים. שוטרים ו150 רגילים

אחרות: יחידות עזרת
עזרת ללא הזאת המשימה את לבצע בידנו עלה
את אלה בדברי למעט רוצה אינני אחרים. בחות
את להדגיש אלא שכנינו' של העזרה נכונות
כל של ולהתאמה לבחירה אשר הגדול' הערך
שבועות כבר ותפקיד. תפקיד לבל ואיש איש
ידיעה איש' כל ידע התצוגה התחלת לפני אחדים
לו היתה וכן פרטיו לבל תפקידו את מדויקת'
גם לזה היה בכללו. המבצע על ברורה תמונה
איש כל פסיכולוגית: ראות מנקודת נוסף' יתרון
להצלחה להפוך במאמץ' אישית מעונין עצמו חש
ובוהו כתוהו רבים "נביאים" ע"י תואר אשר את
למרות שלו. הםפוק הרגשת נבעה ומכאן הכרחי
מחלת בגלל  הפרסה מפריטי מחלקת של בטולה
המבקרים' מספר את שהפחית  והטלפים' הפה
אף הגיע לא הוכן אשר המנגנון כי לומר' אפשר
במספ לטפל בכדוו והיה יכולתו מלוא לפתוח פעם
העובדה שבאו. מאלה בהרבה גדולים מבקרים רי
בקצב ואפילו  הפסק ללא נעו התערוכה שגלגלי

כללית. להערכה למדייזכתה מהיר

להבליט נכונה תמיד תהיה המקומית העתונות
לנצל המשטרה ועל חשוב מאורע של זו תבנית

תומה. עד זו אפשרות
מכוניות בעלי ארגון ע"י נעשה המסלולים סמון
להשתרע צריך המסומן והאזור סיירות ארגון או
לתערוכה. מסביב לפחות ק"מ 30 של ברדיוס
כבישים' מפת של להפצתה גם דואג הארגון אותו
התחבורה קוי הטית הגישה. דרכי את המפרטת
אולם דרסטית' כה להיות צריכה אינה הצבורית
למדי נכונות תמיד תמצאנה האוטובוסים חברות
סכוי הוא שפירושה הקפה' כל עם להשלים
אין קבועים. במועדים דיקני שרות של לקיומו
תחבורה של מסוימת מכמות מוחלט באופן להמנע
כך' התערוכה. של הסמוכה בשכנותה חיונית
לנערות' ספר לבית סמוך התערוכה שכנה למשל'
האוטובוס תנועת של ההכרח נבע ממנה שכנות'
מגרשו גבל השני הצד מן ואילו הספר' בית של
אחד במקרה התערוכה. בשטח גולף מועדון של
המספקת השתופית' הצרכניה במכונית נתקלנו
מרוחקים. ולבתים לחוות המצרכים את יוםיום
כיצד ביותר' המעורפל המושג אף היה לא לנהג
לסייע יש כן התערוכה. בשבוע ללקוחותיו להגיע
לתנועת בדאגתם המקומיים החקלאים בידי
מהסוגים האנשים לכל צרכיהם. וליתר עדריהם
מקרה לכל מיוחד תכנון ע"י לדאוג יש האמורים
לראות תכנון של חשיבותו את מדגיש זה ודבר
לנו נשארת וכך הראשית התכנית של רחוקה
השניים הפרטים לקביעת שבועות כמה של שהות

במעלה.

התפקידים לבצוע הדרוש המשטרה כח
על פרטים לדעת ספק' ללא ירצו' קוראינו
שטחי על לפקוח לנו. דרוש שהיה המשטרתי הכח
תשלום תמורת  הצבנו קיומה ימי בעצם התצוגה

המארגנים: ע"ח
אחראי מפקח' 1

סמלים 3

שוטרים 42
בלוש סמל 1

בלוש שוטרי 4
סמלת 1

שוטרת ג
בס"ה 53 ~

אשר פנימית' משטרה לשכת מתוך נוהל זה כח
ארכו כלל בדרך הראשית. הכניסה בתוך נבנתה
תפקידי כולל שעות' שמונה התפקידים משמרות
גם המשמרות ארכו מקרים אלה באי אך לילה'
הוגבר הכח שעות. עשרה שתים ואף תשע
ביום וכן המלכה של בקורה ליום תשלום) (ללא
מהצעדים התצוגהכחלק "קיום של האחרון
ששולם לשוטר' התשלום גניבות. למניעת שננקטו
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מדולקו^^ל*יהשקפתי י*לע לש*ש אולי' לה.
הענץ; את היודע אחד' קצין מוכרח האישית
מערבת כל על היחידי האחראי להיות מתחילתו'
המשטרה מפקד זמן.במטה. בכל ולהמצא המבצע
ימים שלשה או שנים במשך עסוק להיות עלול
ובכלל,עליו המלכות ממשפחת. מבקרים בלווי
ב:וי המחוז' למפקד עת. בכל לנוע חפשי להיות
הנובעות ישנן"בעיות"משלו' התצוגה' נערכת
מ^ל גדוש לינה למקום. סמכותו" אזור מהפיכת
התערוכה. קיום, לפני שנתיים קליטתו. יכולת
יי אחראי ^שלל"כקצין התנועה מלןלקת ראש את מניתי
מרא^ דבר השתתף"בכל הוא הסמכויות. כל בעל
המגע מרבית את קים הפגישות' בכל נכח שיתו,
מהנוגעים אחד כל אישית והכיר חוץ גורמי עם
שנבחר■ המפקח' ידי על נעזר הוא התצוגה. בענץ
התערו שטח שבתוך האנשים על האחראי להיות
יצאושנים:י לפנייהתצוגה חדשים שלשה כה.
פקודת את והכינו לשטח קצרן' בלווי אלה'
המארגנים לתשלומי המפורט החשבון ואת המבצע
לרשותםהערת^ המיוחד הכח העמדת (תמורת
המארגך המחאתושל שקבלת בטוח אני המתרגם).
:\י כך. ^חר רבים מכתבים כתיבת חוסכת מראש
י ■ י התצוגה: שטח בתוך התפקידים
השגזחיי חלוקת היתה נכרת חשיבות בעלת פעולה
 והק^ שעות, 24 במשך לסייר יש אותם לאזורים'
הראשיות'י הכניסות מארבע אחת לכל כהות צאת
בהמות לכניסת למכונות' המיוחדים לשערים
הגדולה לזירה המלכותית' למחלקה וליציאתן'

י"י ב!). שוטרי 4) הפרחים וכת: ולתער שוטרים) 6)
מספרי עם תכנית,.השטח את הכוללת מפה' חלוקת
לפי'י; מסודרת המציגים' רשימת ועם המוצגים
כעל הנו אחד'במדים שוטר מאד, חיונית הא"ב.

: ערב של בימים אחדים מםדרנים יותר רב ערך
לכך' האחריות מוטלת המשטרה על הפתיחה.
אחרי התערוכה בשטח ימצא לא רכב כלי ששום
ע"פ מורשים והמציגים הואיל '21.00 השעה
בשעה לפני התערוכה בשטח להחזיק  התקנון
הרכבי: כלי את 21.00 18.30 השעות ובין 0^00
זה תפקיד אם מוצגיהמ. להחזקת להם הדרושים
להפריע; הרכב כלי עלולים בקפדנות' מבוצע אינו
נאה' הגו האויר שמזג במקרה המבקרים' לאמוני
במקרה רציניים' תנועה ופקקי מכשולים ולהוות
הבולט; התו את הנושאים רכב' כלי רק לח. שהוא
לנוע מורשים המלכותית"' התצוגה  שרות "רכב
חלק לקהל. פתוח הוא בהן בשעות' התצוגה בשטח

; בשטח השוטר של הלילה תפקיד של נעיםי בלתי
בשטח'* "הלינה רשיונות בקורת הנה התצוגה
הב*^ת'י מוגבלילשט במספר לחקלאים הניתנים
אנשים המון לג?וצגיהם.^כל והשמירה השרות

■ אנכיים ביניהם בגנבים' מכסתו את, בקרבו מכיל
< לה^צא  או"*טקיהם עבודתם בתוקף  הפורשים
חג": וימי^'אסרו האחרון היום התערוכה. בשטח

:■<. ■■■.,■■■■ .■ : המוצגים: גו11ב^ת
בעצם דרושים. האנשיט'ישהיו מספר נוסףי*ל :.;■

נוספים'"רובם אנשים ל46 נזקקנו התצוגה' ימי
ההכנות ימי ארבעת במשך המארגנים' בתשלום
המוצ של העצומה בזרימתם לטפל כדי לפתיחה'
מידות' בעלי במטענים וציוד גיםמכונות
קטן מספר התצוגה. שטח לתוך הרגיל' ל ע שעלו
לשם הסיום שאחרי הימים בשלשת הוצב מזה
בכלי מובל ניכר חלק הזה. הרכוש% בסלוק טפול ■

עוד אך ביןעירונית' תובלה של ממנועים רכב
המצריך דבר הברזל' במסילות מועבר יותר
קו בהתקנת צרך היה הרכבת. עם הדוק תאום
מקום ובמתן לתערוכה הראשית מהמסילה משנה
במקום שנשארו ולארגזים' האריזה לכלי מיוחד
מהש הבהמות סלוק התצוגה. קיום ימי כל למשך
צרך והיה הנעילה משעת יממה תוך נעשהי טח
יתר כל פני על עדיפות אלה למשלוחים לתת

התנועה.
הכח: אכסון

בטוחה' איננה לשוטרים יוםיומית תחבורה
בידנו עלה כן ועל תנועה' גדושים כשהכבישים
את בו ולהתקין לבנים בנוי ממחנה חלק לקבל
חדר טוב' מטבח כלל זה מעון השוטרים. מעון
ביום ארוחות שלוש מזנון. עם מרגוע וחדרי אוכל
ממאה יותר שוכנו זה במעון קבלן. ידי על סופקו
עזר ולצדו מחנה כמפקד מפקח עמד בראשו איש.
על ממליץ הייתי לא לעולם אנשים. שני של צות
מדי לובשי הולמים הם באהלים; שוטרים אנסון
אץ כחולים שרד למדי אבל חקי' בד עשויי קרב
^יהנוחות על לדבר מבלי אף מתאימים' הם

גרוע. אויר במזג הנגרמת
שני באהלים' להשתמש עלינו היד. המטה עבור
את להכיל בגדלו הספיק מהם שאחד מטה' אחלי
ומרכזית הניד האלחוט מוקד הקשר מתקני כל
למש יפריע שהאחד מבלי  והטלפון הווקיטוקי
מסוימת בנ?דה תלוי המטה של המדויק ה^קום נהו.
התכנון בשלב הקשר מומחה של בבחירתו
לשדור ביותר המתאים המקום לגבי המוקדם
בקרבת שימצא טוב אולם באלחוט' ולקליטה
מהירה גישה המבטיח; ובמקום' הראשית הכניסה
י הכניסה. דרכי לכל
מדה בקנה הסביבה של מדויקת מפה קביעת
תוך ממ"ר' 1 בגודל לוח ע"ג זה במרכז גדול
יעילה תהיה התנועה' תכנית פרטי כל הכללת
אנשים מטלפנים בצבור ההסברה למרות ביותר.
 ואחרים בתצוגה מעונינים  נכר במספר
ובעזרת שונים' תנועה בסבכי עצה בבקשם למטה'
לתת הטלפונאי יוכל לפניו' המותקנת המפה'

 .  ומידיות. מדויקות הוראות
■ ה:מבצע;: על האחראי הקצין

העלו !?פקוז?;ז בשאלמי מגעת להמנע אוכל לא
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האלו המכוניות אחת עם כללית חזרה עריכת
יהיה שאפשר כך הלילה, במשך "דימלר" מסוג
ולעשות צרים ופגות מעברים להרחיב מועד בעוד
אלה טרומיים בסיורים ביותר. נוחה הדרך את
המו המשטרה במכונית אשר השוטרים' על יהא
בגבה אשר  הדרך סמני כל את ללמוד בילה'
כל תהיה לא הקרקע. פני מעל לפחות' מטר' 1'5
מסי מוצג ליד שמאלה "נפנה כגון בקביעה תועלת
וקרוב המספר יהיה המועד בבוא כי '"429
ע"י לחלוטין מוסתר עצמו המוצג גם לודאי
קטן במרחק אשר למוצגים ברגל סיורים ההמון.
קושי. כל כמעט' מהוים' אינם המלכותי מהביתן
פרסום כזה' מוצג כל ליד שוטרים שניםשלשה
חמשה או ארבעה בן ולווי לצבור ההליכה דרך
יצטופף הוא מוזרות: נטיות להמון בהחלט. יספיקו
אולם למכונית' סביב טויקנהם' מסורת מיטב לפי נוע בלי אך רעש, השמעת תוך אולי  יעמוד

ברגל. בלכתו המלכות בן בפני
מוקדם: תכנון

יסוד' אמיתות להחשב עלולה זה מאמרי מרבית
ככל מובנת' הסקירה את לעשות נסיתי אני אך
בטוח. אני אחד בדבר ספורים. עמודים שהרשו
שיוקדש זמן כל מבוזבז יחשב לא בו מאורע' זהו
בארבע 1952 לפני בקרתי עצמי אני הכנה. לסיורי
אחת מכל מה דבר ולמדתי מלכותיות תערוכות
נכון. להיות "המארח" הכה צריך זה לדבר מהן.
להיות צריך הענינים, בכל בקיא אחד' קצין
משטרה לקציני מועט לא זמן להקדיש מוכן
נא אל: להזהיר? עלי אלה את אולם מבקרים;
שלפני האחרון השבוע במשך למארחיכם תצלצלו

■ לי הזמן ידידי' "ראהנא"' הבקשה עם המאורע
כשב^י מקום"' בקרבת נחמד במלון חדרים מספר
אפילו הושכרו ק"מ, ל60 מגיע שקוטרו אזור,
חדשים ששה לינה למטרות האמבטיה חדרי

מראש.

לגניבות אידאליות הזדמנויות של שפע מהוים
מספר של הכפלתו את בהחלט ומצדיקים קטנות
לתפקיד הצבתו ואת אזרחית בתלבשת השוטרים
פרק באותו י'תודעתגנבים"' בעל איש' כל של

זמן.

על המלכותית החברה התלוננה שנים במשך
נהגו אשר מנגנים' להקות ע"י שנגרמה הטרדה'
ממגרשי באחד או הראשית הכניסה ליד להתישב
המבקרים. של הוצאותיהם את ולהגביר החניה
ולכן זו מסרת לעצור אתנו' וגמור מנוי היה
בבקר 07.00 משעה החל אותם "להניע" התחלנו
חשק כל בהם פג אשר עד בכך' והמשכנו הראשון

המוסיקליים. השגיהם להפגין

מלכותיים: מבקרים
מלכותית תצוגה שבכל האופיניים הקוים אחד
המשפחה מבני יותר או אחד של הבקור הוא
ושל המלכה של לבקורן זכינו אנו המלכותית.
ומסורתית. קבועה מבקרת שהנה אחותה' הנסיכה'
שמטר רבים' אלפים באו המלכה של בקורה ביום
משמר' שדרות העמדת לראותה. היתה היחידה תם
באה אינה המסלול לאורך המלה' ,מובן במלוא
לבקר תמיד עלולה מלכותה הוד כי בחשבון'
עד ממילא מפוזר האדם וכח אחר במקום תחילה
המלכה של הראשונה הופעתה הגמישות. לגבול
ולשם' התפקיד של ביותר הקשה הפרק הנה במקום
לבחור יש הקהל של האפשר' ככל רב פזור'
הצבור)' לידיעת (ולהביאו ארוך כניסה במסלול
לביתן עד הראשית מהכניסה עקיפין, בדרך

המלכותי.
שונים' בחלקים הסיורים נערכים כך אחר
המלכותיות ההדר מכוניות התערוכה. של נבחרים'
לנהגיהן) (או להן וקשה למדי וכבדות רחבות הנן
ביותר חיונית כן על המסלול; לתנאי להתרגל

צבורי חנוך של גבוהה רמה , ■ ■ :

קשישות גברות שתי ממנו ירדו לאוטובופ, להכנס כדי בתור, נדחק רב שקהל בשעה
האחורית" הדלת רק מיועדת "לירידה* הרבים. לנכנסים בכך והפריעו הקדמית הדלת דרך :

לאוטובופ, ועלו חזרו מיד אולם בכביש. עמדו כבר השתים מדי, מאוחר כהן,הנהג' ,נזף
אבד הנהג האחורית. הדלת דרך כיאה, וירדו, שבמכונית הצר המעבר דרך דרגן .שרנו
.י ;.■," . ■ , דגורו. כשר את שעה רבע למשך

: /י ■/.■ משותפת. לשוך ■בהעדר י:\■ ■

התקשיתי אחת, להצטלבות בהגיענו לטיל. ואני,^במכוניתנו נסענו/גאשתי חופשה ^גיים
משם מתקרבת שמא ולראות, להביט אתאשתי, ובקשתי ברתובימימין הנע^ה את יי\בלראות, הופי^^רקמשאית'. כאשרהמשגתילנפוע, תשובתה; היתה 5ל$!", מגוגית.
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בתנועה הקבוצוןי הפקוח
שהבליח) (נסיון

חיפה. מטה.מחול התנועה/ ענף ראש שלסקי, משה טמ"מ

להפוך עלולים אנו זה קו שבטפוח ספק כלל אין
למחצה' הרדומים הסיירים רובםשל רוב. את
למע לתת והמוכנים מטרתם את היודעים לאנשים'
אנו זה שבתהליך גם, ברור מרצם. מיטב את נה
כל על השגרתיות, סכנת בפני אותם מחסנים

_ גלוייה...
אשר נסיון' בפניכם אתאר הנחותי חזוק לשם
בכביש התאונות מקרי הצליח. אף ולדעתי נעשה
לקצץ במגמה ורציניים. רבים היו חיפהחדרה
אשר הסיירים' ותם א כל את זמנתי העולה בעקומה
בפניהם ותארחי זה באזור בפקוח כבודדים' עסקו'
"הדי" את לאפם הגשתי המציאותית. התמונה את
וסכמ הדרכים תאונות במדור 'שהתבשלו התיקים
בחורים?" דעתכם לפי לעשות' יש "מה בשאלה תי
במקצת. מוזרה היתה לשאלתי הראשונה תגובתם
מי אמרו: כאילו מבוכה' נראתה הנוכחים במבטי
שחלח מכיון ונעשה. צוה בעצה' שנבוא אנו
בכל מחכה שהנני נכר' והיה שאלחי אחרי הפסקה
ובמקומה בהדרגה המבוכה פגה לתשובה' הרצינות
את להשמיע החלו אחדאו>ד התאוששות. באה
היה. וניכר קולות' בקולי ומי בגמגום מי דבריהם'

למע*זים. נכונות של ביטוי לידי לבוא מאמץ'
נקר אשר רעיון' לראשונה הועלה זה רקע על

. וגידים. עור להלבישו וחששתי, רב זמן. במוחי
חדשים 3 במשך והלאה' שמהיום להם הודעתי
והם הבלעדית לרשותם הנגוע האזור ימסר
וכל דעתם. £ל עולה אשר כל בו לעשות יכולים
ראשי תאונות". "למנוע ויחידה אחת במגמה זה
לשני יחולק האזור א) היו תכניתי של הפרקים
אשר חוליות שתי של לפקוח שימסרו קטעים'
החוליות. ראשי ב) בפגישה. מהנוכחים תורכבנה
הפקוח צורת את תכננו י אנשיהם עם בשתוף
עבודתם סדור את שבוע מדי יערכו לכך ובהתאם

. הענף ראש ג) מהחוץ. התערבות שום ללא הפנימי'
כמתאם וישמש העבודה מסדורי העתקים יקבל

ל . אנשי עם פגישה שבוע מדי יקים החוליות' בין
,:■ תאונות על פרטים לידיעתם להביא ע"מ החוליות'
< החוליות אנשי מהן. להוציא שיש והלקח שארעו
: בשבוע נסיונם לאור הערותיהם את ישמיעו

להבא. מסקנותיהם ואת שחלף
; ביותר. גדולה בהתלהבות נתקבלה התכנית
:י; .הרגיש הענף', בבנין אלה .בימים שבקר מי

כמה להעיר אני חיב עצמו' בנושא אגע בטרם
שהפקוח לחשוב' מקובל בכללו. פקוח על הערות
רסון תאונות' מניעת הן שמגמותיו בדרכים',
התנועה' של החפשית זרימתה והבטחת העברינות
מהן. לסטות שאין יסוד הנחות כמה על מתבסס
הנודע יסוד על משימות והטלת מתמיד תכנון א)
(הס המבצעים של המעשית הדרכתם ב) באזור.
הדאגה ג) התנועה. בבעיות ושתופם יירים)

■: מתמדת. לערות
לתקופות הראתה'.שפרט המציאות.היוםיומית :■

הכרוכים מיוחדים' במבצעים עוסקים בהן קצרות'
בצורה הפקוח פעולות מתנהלות יזומות' בפעולות
עונה' השגרתי הפקוח אמנם' למדי. שגרתית
הסייר הופעת חוץ. כלפי הדרישות על לכאורה'
על בידיעות מצויד אינו הוא אם אפילו בכביש'
משמשת משימות' באמתחתו ואין באזור הנעשה

בעקיפין. תאונות ומונע מרסן גורם
עצמו' הסייר כלפי פנים' כלפי המ$ב הוא שונה
ולעצוב הפקוח ליעול בדרך המכריע הגורם שהוא
לי' הוברר ותיקים סיירים עם שיחה מתוך דמותו.
רכיבה אמנם' נפשית. בעקר היא עיפותם כי
קלה' מלאכה אינה רבות שעות במשך אופנוע על
מעיקה זה; למאמץ סוף סוף מתרגל הגוף אך
בעקבותיה הגוררת השגרתיות' בעיקר עליהם
המרותק סייר' איתר לדוגמא קחו לבררן. שעמום.
ביומו יום מדי העורך ממושך' לזמן מסוים לאזור
אותו פני על וחזור' הלוך סבוכים ומאות עשרות
אותם פני ועל הדרך' לצדי המתמשך מוכר' נוף
כתמול ביעף' פניו על החולפים כמעט' הרכב כלי
ירגישו עליו שהממונים היא' דאגתו שלשום;
בהקדם. תגמר ותוחלתו'שהמשמרת בנוכחותו'
ערנותו דועכת יותר' נמשך השגרתי שהפקוח ככל
"לא של ההרגשה יותר ומתבלטת הסייר של

אכפת".
שומה הפקוח' ליעול דרכים אחר בחפושינו .

נכרת לב תשומת להקדיש כל' יראשית עלינו
עצמו. לסייר הפקוח שבעבודות האישי לגורם
"מספ הסיירים בשוטרים לראות פנים בשום אין
הוכח לא. ותו להוראות המציתים בלבד' רים"
בסוד אותם מכניסים שכאשר שונות', בהזדמנויות
הם ובאחריות' בעצה אותם; משתפים הבעיות'
מסירותםואחריותם. במ^דתייזמתם' לפתע גדלים
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רבינ£ מה יודעים' אולי מעטים מכאן". תסתלק
 בדרך. זה' מסוג מכשולים בגלל האסון מקרי הם
חצות אחר שתים בשעה לביתו חזר זה שוטר
יום הבוקר. למשמרת התיצב חמש בשעה ולמחרת
ואם הנצחון בשרשרת כחוליה נחשב תאונה ללא
משתקף הדבר היה תאונה' וחלילה' חס קרתה'
מרוגזים הקטע. שבאותו החוליה אנשי של בפניהם
ביניהם ההתלחשויות ומתוך וחזור הלוך התהלכו
,"פושע' משמעיים: חד משפטים לשמוע יכלת
"נהרג" לא נהג שאף מובן אותו". הורג הייתי
הללו' השוטרים מידי המבצע תקופת במשך
שהדיהם עזרה' הגשת של רבים גלויים היו להיפך'

יום. יום אלינו הגיעו
נמוגו. מהר' ההתלהבות תפוג פן חששותי'
רק הגיע ולשיאו המתח גדל ל*ום מיום להפך'
היה שאפשר ספק' אין הנסיון. תקופת גמר עם
לולא חדשים' כמה לעוד המבצע את להאריך
יצא לא החדשים שלשת במשך האדם. כח בעית
נוסף זה. חוב הכרח,לפרוע והיה לחופשה איש
משתת מספר בקרב לעיפות זה מאמץ גרם כך על

להחלפה. עתודה היתה ולא פים
הוכיחה; הקבוצתי הפקוח של הנסיון תקופת
מהשגרתיות הסיירים את להרחיק אפשר א)
והטלת שתוף עדוד' ע"י ב) עליהם. השנואה
ולרומם הפקודים יזמת את לפתח אפשר אחריות
ואפשול אפשר יעיל פקוח ע"י (ג) רוחם. את
לחשוש אין ד) רצון. משביעות לתוצאות להגיע
פקוח של ננמסגרת המקובלת' כמשמעת פגיעה מפני
הקבר" ושל הפרט של המשמעת אדרבה' קבוצתי'
כפיה ע"י ולא ברורה הכרה מתוך התחזקה צה
.' לחץ. והטלת
את מחדשים אנו האזרחית השנה פרוס עם
בשני!? המשתתפים של בקשתם לפי הקבוצתי הפקוח
חדשן| לתקופה נכנסים אנו נסיון למודי הקודמת.
מחוסנים יותר ממנה שנצא בטוחני מבצעים. של

זו. שטה ביעילות משוכנעים ויותר

?: ;. ■ . . ■ __^<
^* י י  ,

י ו^גר החוליות הקמת לאחר רגילה; בלתי בתכונה .
ז/(לי7\ כל ההתיעצויות. תור ובא הקטעים לו
!ךזו פעולותיה בתכנון השניה על לעלות רצתה

! סודות. בסודי שנעשה מות'
היתה זה לנסיון שגישתי לגלות' אפשר עתה
הגאולה ההתלהבות מפני חששתי חששות. מלווה
לאנכריה.^נם מקום ולהשאיר מהר לפוג העלולה
בלבי/. החלטתי לתוצאות וחרדתי סקרנותי כל
ולא אפר לא ההסכם את  שיהיה מה יהיה  כי
לעמוד יכולתי לא לצערי בנעשה; אתערב
מש הפעולות' של הראשון ביום כבר בהחלטתי
משמרת עצמם על גזרו החוליות שאנשי לי נודע

שעות. 12 של
התנהלו הקבוצתי הפקוח במסגרת הפעולות
שהגיעו היומיים. בדוח"ות צפויה. בלתי בהצלחה
לעיני נתגלו באזור התכופים ובבקורי לידי'
משוערת. בלתי במדה ומסירות' אחריות יזמה' ■

מפקודי/ אז למדתי מעט לא כי אבוש' ולא אודה
ואלמונים. אלמים מה זמן לפני עד שהיו

התאונות לבוא. אחרו לא הפעולות תוצאות
בשלש תקופה לאותה בהשוואה אחוז ב60 ירדו
זכה לחדרה חיפה בין האזור הקודמות. השנים
כפי הלבנים"' "השדים הנהגים. בפי רע" ל"שם
ושעל צעד כל על הופיעו לסיירים' אז שקראו
בשעות בקלקלתם שנתפסו נהגים שונים, ובזמנים
"מאין בתמהון: שאלו חצות ואחר בוקר לפנות
רצינו, לו אפילו שוטרים?" הרבה כך כל לקחתם
באזור נאחזו שוטרים 10 שרק לשכנעם' קשה היה
היממה. שעות בכל ממנו הרפו ולא בצפרניהם

את שאפינו מעגינות אפיזודות חסרו לא
הלילות באחד החוליות. אנשי של התמסרותם
החוליות. מאנשי אחד לבסיסו חזר לא חצות' בשעת
מצאתיו לחפשו. לכביש יצאתי ההודעה קבלת עם
חונה ונשארה שהתקלקלה משא למכונית דבוק
ובשמן' באבק מלוכלך כולו היה הוא בכביש.
מעט ועוד לתקנה "הצלחנו משמחה' קרנו פניו
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זיופו למניעת והאמצעים האידאלי הכסף שטר
פלילי. לזהוי המחלקה  חגג אברהם ר. מ.

בהשפעת צבעה שדהה אחרי שנשארו הדיו'
והשטח היפוכלורית בתמיסה נרחצים החומצה.
דבר. עליו שנכתב לפני שהיה כפי נקי' נשאר
בעין מוצלחת' כלל בדרך תהיה זאת מחיקה
בבדיקה ורק המחוק' הכתב עקבות יראו לא הגלויה
שנמחק והכתב הזיוף יתגלה אולטרהסגולי כאור
ולמניעת יתר' לבטחון לכן' הבודק. לעיני יופיע
המתוארת בשיטה המחאות על הסכומים זיוף
מיוחדים בצבעים' ההמחאות רקע את להדפיס רצוי

כימי. חמר עם במגע בבואם מיד המגיבים
המקובלים הבטחון אמצעי הכסף' לשטרות אשר
שטרות הוצאת הם הערך שנוי של אפשרות לשלילת
רבוי וכן השטר לערך בהתאם שונה' גודל בעלי
צדדיו שני על הערך' מצוין בהם המקומות'
בארצות והציורים. הצבעים ורבוי השטר של
של הדפסתם בעת אלה צעדים ננקטו לא רבות
הדולרים הזיפנים. על מקל והדבר הכסף שטרות
ובעלי אחד גדל בני כלם הם למשל' האמרקנ"ם.
לתמונה פרט הציורים' אותם וכמעט הצבעים אותם
שונה שהיא הברית' ארצות אישי של האמצעית

הערך. לפי השטרות מן אחד בכל
מדאיגה בעיה מהוה אינו בשטרות הערך שנוי
שטרות של הדפסתם זאת לעומת אך ביותר.
בעקבותיה להביא ועלולה רצינית היא מזויפים.
כל ביותר. חמורים ומדיניים כלכליים נזקים
האמצעים בכל לנקוט כן. על חיבת' נידנה
ולהקשות הזיוף' אפשרות למנוע מבת על האפשריים
התפתחות עם מעבדותיהם המשכללים הזיפנים' על
את כסף' שטרות בהדפסת המודרנית הטכניקה
הרחב' בצבור לב תשומת העדר זממם. בצוע
כסף קבלת של לאפשרות בבנקנוטים' המשתמש
המשטרה אזהרות אחר אף למלא והתרשלותו מזויף
הופעת בעת רדיו. ובשדורי בעתונות כמודעות.
הבעיה. חומרת על מוסיפים בשוק. מזויפים שטרות
להניח ואין לחקוי ניתן שאינו השטר' נוצר טרם
מה כל כי כזה' שטר ימצא אחד בהיר שביום
גם ולו לחקות' אחר אדם יכול אחד' אדם שעושר,

שלמות. ובפחות קשיים כיותר
שלמות' חסר ושל קשיים של הזה' המכשול את
להרבות יש האפשר. ככל ולהרחיב לנצל עלינו
מסובכים לעשותם יש כספים' בהדפסת בקשיים
המושלם הזיוף' את לעשות מנת על האפשר' ככל

כדאי. ובלתי יקר יותר' או פחות

המטבעות מקום את ממלאים השטרות החלו מאז
ומפתה נוחה מטרה הם מהוים החליפין' בשוק
המטפלים המוסדות' קלים. רוחים ומחפשי לזיפנים
להדפסה לדאג נאלצו כסף' שטרות של בהוצאתם
גביהם' על מיוחדים' ולסמנים ויותר יותר מעולה
וזיוף. חקוי של נסיון כל מפני יבטיחום אשר

לשכלת הזיפנים גם הוסיפו בעקבותיהם אולם
המחנול שני בין והמלחמה שלהם שמותיהם את
שטרות להוצאת מוסד כל הפוגה. ללא נטושה
קרימינליסטים' ידי על גם בימינו להעזר צריך
על נוסף בזיופים' הלחימה בשטח הבקיאים
ועל הגרפיקה אמן על המקצועי. המדפיס

דומיהם.
ויעוץ הדרכה הוא אלה מומחים של תפקידם
המטבע' להוצאת הזכיון בעל הבנק' למנהלי
יש בהם ביותר' הטובים הטכניים האמצעים בדבר
ויעשוהו והחקוי הזיוף על מאד יקשו ואשר לבחר

אפשרי. בלתי כמעט
סוגים: משני זיופים נעשים הכסף בשטרות
(מ10^181£10*1) חלקי זיוף ע"י המקורי הערך שנוי
שטר יצור ע"י (^ט161£6111מנ001) שלם חקוי או
להתקבל והעלול המקורי לשטר הדומה חדש,
עבודה מהוה הראשון הסוג הצבור. ע"י בשוק
המוחקים בודדים' זיפנים ע"י הנעשית אמנותית'
השטר ערך את המציגות והמלים הספרות את
למשל'  ומכופל כפול חדש ערך ומצירים בלבד'
ע"י דולר למאה דולרים שני של שטר הופכים
(1 מס. נתצלום למאה, משתים והמלים הספרה שנוי
בארצות להפיץ יהיה קשה כזה שטר כי ברור'
בארצות כמקורי להתקבל עלול הוא אך הברית'
היטב מכיר שאינו הפשוט' האיש ע"י אחרות'
הערך על רק ומסתמך האמריקני המטבע את
יותר נפוצה זאת שיטה השטר. גבי על הכתוב
על רואים אנו כן ועל המחאות של ערכן בזיוף
המיועד במקום בנקאיות' המחאות של רובן
גליים קוים של מיוחדת הדפסה הסכום' לכתיבת
מכנית. מחיקה אפשרות המרחיקים (גרלנדיים)'

בפני עומדת אינה הקוים ציור של השטה אולם
במחיקה לא המקורי הרשום את המעלים הזיפן.
גפריתית: או בלורית חומצה בעזרת אלא מכנית'
ואינה הכתב של הדיו צבע את מוחקת החומצה
של המלחים עקבות הדפום. בצבע פוגמת
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בלזר) ס/א (צלום ל100$ הופכו 2$ של בשטר חלקי זיוף :1 מספר תצלום

המתאים הוא כותנה מסחבות המיוצר ניר
הנבחר היחידי גם והוא זאת למטרה בסגוליותיו
ניר סוג בחירת על נוסף כסף. שטרות להדפסת
מיוחדים בטחון סמני להכללת לדאג יש משובח'
ציורים, או אותיות בצורת מים' סימני כגון: בו
ארה"ב' של בדולרים כמו צבעוניים' סיבים
להשת נוהגים מתכת. חוטי או צבעוניות נקודות
בשנים לפחות או כאחד' כלם כאלו' בסמנים מש
ישראל, בנק של החדש הישראלי (בשטר מהם.
בסמני המנורה בטחוןציור סמני שני נכללו
(2 מס. תצלום ראה מתכתי. בטחון וחוט מים

הזיפן. על יקשו תמיד לא בלבד' הבטחון סמני
הדפסת ע"י פרימיטיבי' באופן אותם יחקה הוא
שקוף הניר את העושה דבר בשמן' המים סמני
מים לסמני לפעמים והדומה ההדפסה במקום
על צבעוניים קוים הדפסת ידי על או אמיתיים'

על הזיפן יותר וכדאיים קלים רוחים בהעדר
הפושעת. מזימתו

חקרי. מי*לי הבטחה  הנ5טרה
הניר:

כסף' בשטרות ביותר חשוב גורם הוא הניר
שיחזיק מאד' משובח מסוג להיות צריך הוא
ליד. מיד ובטלטוליו הרבים בגלגוליו מעמד
פעמים מקפולו כתוצאה אפילו שיתקלקל' אסור
בשטרות הרבה המטפל המנוסה' האיש ספור. אין
של המשוש בחוש אפילו הניר לטיב רגיש כסף'
שטרות, חבילת הסופר בבנק' קופאי אצבעותיו.
אמיתות של לכאורה לקביעה זה חוש על מסתמך
שטרות חבילת של מהירה ספירה כדי תוך השטר.
כאשר אוטומטי, באופן להעצר אצבעותיו עלולות

הרגיל. מן שונה מסוג בניר תתקלנה
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הבטחון. סימני בברור נראיפ ליי. 5. בן חדש שטר של שקוף  :2 מספר תצלום
בלזר) ס/א (צלום ניר, שבתוך הגי/בת חוס ומשמאל המנורה בצורת מים סמני מימין

מודפ הם באם שטרות' של בזיופם ואפילו כסף
תוצאות תתקבלנה לא אחד' מצבע ביותר סים
משתמשים בצבעים תמונות להדפסת ממשיות.
משתמשים זאת בשטה "אופסט". בשטת בימינו
הצבע' את המעבירה פוזיטיבית' שטוחה בגלופה
גליל על במכונה' ההדפסה בתהליך נמרחת היא בו
נתנת זאת שטה הצבע. את מעבירו וזה גומי של
יקר כלל' בדרך הוא' הציוד אך ולזיוף. להעתקה

מיוחדת. מומחיות דורש בו והטפול

יותר עתיקה שהיא תמונות' של הדפסה שטי,
("אינ העמוק הדפוס שטת היא מאד' יקרה אך
יד בעבודת גלופה חורטים זאת בשטה טגליו'י).
מיוחדת' מקצועית עבודה זאת פלדה. לוח גבי על
חייו כל את להקדיש שהחליט אדם' רק מגיע בה
מסוב גלופות ליצור הדרושה לרמה זה' למקצוע
כסף שטר הדפסת עבור אחת גלופה יצור כות.
שלמה. שנה עד ולפעמים רבים חדשים יארך
ארבע לפחות דרושות אחד שטר הדפסת לצורך
והשניה לרקע האחת צד' לכל שתים גלופות'
לגלופות אחד מומחה יועסק שטר' לזיוף לתכן.
אז' ואף תמימות. שנים שתי לפחות אנטלגיו'
בעת שגיאות תפולנה שלא יהיה' הנמנע מן במעט
אינטגליו בשטת שטרות הדפסת הגלופה. יצור
ולמעשה זיופים מפני ביותר הבטוחה איפא היא
מדפיסים והם זאת בשטה משתמשים הזיפנים אץ
הממשלה ודומותיה. "אופסט" בשטת הזיוף לצרכי
בזיוף עסקה השניה' העולם מלחמת בזמן הנאצית'
הפעילה אמנם והיא ואנגליה ארה"ב של שטרות
זאת' למטרה אינטגליו גלופות שיצרו מומחים'

ניר שבתוך הצבעוניים לסיבים הדומים הניר'
הדולר. שטרי

של בקשיים להסתפק שאין איפא' מסתבר'
אחרים. שכלולים להוסיף ויש הניר

הרקע ציור .2

שיש שלבים בשני נעשית כסף שטר הדפסת
יראה' כסף בשטר המתבונן ביניהם. להבדיל
בהירים' בצבעים ראשונה הדפסה בו נעשתה כי
הניר' גבי על לבן שטח כמעט משאירים אינם אשר
כהים בצבעים הדפסה מופיעה מכן לאחר ורק
וכדומה. לנוי ציורים ערכו' השטר' תכן ובה יותר

רקע. נקראת הראשונה ההדפסה
האפשר' ככל מסובך' להיות צריך הרקע ציור
כדי לשניה אחת מפנה ישתנו הגליים והקוים
יציב' הרקע ציור היה אילו הזיפן. על להקשות
תצלום נראה השטר פני על משתנה בלתי לאמור
ואחר קטן חלק רק מחקה הזיפן היה אז כי '(3 מס'
וכן כולו. השטר שטח למלוי חקוי באותו חוזר
הרקע של הציור קוי של צפיפותם לשנוי לדאוג יש
הרקע כאשר הוא' יותר והטוב הניר שטח פני על
להפריד קשה ביניהם צבעים' במספר מודפס

הקוי. למטרת בקלות' ביניהם

ההדפסה .3

בזמננו המקובלת ולציורים' לתמונות הדפוס שטת
רבה. ממתכת הגלופה שטת היא יוםיום' לצרכי
ביו קלה בצורה ולזיוף להעתקה נתנת זאת שטה
שטרות ליצור בחשבון כלל באה אינה כן ועל תר
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ולהכפלה חלקי לחקוי והנתן השטר של שטחו כל על המשורטט יציב/ רקע של דוגמה  :3 מספר תצלום

את לתאם מקום' בכל כמעט הזיפנים, הצליחו
נגד כאמצעי נכשל אשר הזה, הסודי החשוב

הזיוף.

החדש הלטראלי המוטל על
עורר ישראל' בנק של החדש' הישראלי השטר
על קטלנית בקרת ונמתחה בעתונים גדולה סערה

האםטתית. צורתו
והאמנות' הטעם בשאלות כאן לגעת ברצוני אין
ברצוני לדבר. למומחים זה וכוח משאיר אני
טכנית מבחינה השטר של סגולותיו את כאן למנות

זיופו. מניעת של יותר החשובה הבחינה ומן

הניר .1

היותו לאחר וגם ביותר משובח מסוג הוא הניר
משמיע "מצלצל"' עודנו הוא מה זמן בשמוש
בבנקים הקפאים בו. הטפול בעת פח כלוח רעש

ממשושו. ממש נהנים
תמונה מים' סמן בטחון: סימני שני מכיל הניר
השטר מפנות באחת המדינה' סמל המנורה' בצורת
בתוך השטר של לרחבו העובר ארוך מתכת ופס

הניר.

אמצעים שבידיו זיפן בעולם אין כמובן אך
מודפסים בעולם הכסף שטרי כל כאלו. ממלכתיים
עולמיים מומחים אך אינטגליו' בשטת עתה
שלש שטרות בהדפסת לשלב עתה ממליצים
התמונה ב"אופסטי/ הרקע והן: שונות דפוס שטות
בדפוס והחתימות המספרים ב"אינטגליו'י והתכן

י ("טיפוגרפיה"). בולט
הצבעים .4

התמונות מורכבות מהם הצבעים' שירבו ככל
רכים אלה צבעים שיהיו וככל השטר' גבי על
מחסר נובע זה קושי זיופם. יקשה כן יותר'
הבהירים הצבעים הפרדת של טכנית אפשרות
גלופות יצור לצרך הצלום' באמצעות ליסודותיהם

וצבע. צבע לכל נפרדות

סודיים אמצעים .5

במספרי מסוים סודי חשוב הכלילו מדינות כמה
במספרים. הקשורות האותיות ובמערכת השטרות
מוציאי רק המערכת פענוח על ידעו בראשונה
לקופאים גם הסוד נודע מכן לאחר השטרות'
נזילת למנוע יכלו לא ולכסוף הגדולים בבנקים
זה' בסוג בולט עצמם. לזיפנים אפילו הסוד
שבהם האמריקנים' הדולרים בשטרות הכשלון
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)1א^ 01
משושה. זר בתוך דוד כנגיני ייכי הרקע ל"י; 5. בן משטר חלק  :4 .ו30ר תצלום

בלזר) ס/א (צלום ונים. גמקימית הגוניפ הבדלי בברור נראים

וי.,. ^£*3*?!111|88§|1*

זז 66461 6

**£,*8*!4ט8'<8?3<?ו

פרחיס בצורת דוד ממגיני מורכב הזקע ליי 10. בן משטר חלק  :5 מספר תצלום
בלזר) ס/א (צלום מקורי) שטר עם להשוות (כדאי הגוף מתמורת חלק גט מהוים עצמם והם
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בלבן שרטוטים פרוטה. 500 בן משטר חלק  ;

בלזר) ס/א (צלום הרקע בתוך

ימצא אם ספק הצבעים. כל של הדפסתם אחד
בזמן כזאת מכונה לשרותו לגייס שיוכל זיפן
הודפסו והחתימות המספרים  לבסוף הקרוב.
מפני להבטחה הבולט. הדפוס ב"טיםוגרפיה"הוא

הבאים: האמצעים ננקטו השטרות ערך שנוי
ערכם. לפי השטרות, בגדל הבדלים א.

בין בולט ובהבדל בהחלט שונים צבעים ב.
השטרות.

השטרות על פעמים ארבע מופיע השטר ערך ג.
מן אחד כל על פעמים ושמנה פרוטה 500 של

האחרים. השטרות

השטרות את ראיתי כאשר שמחתי' גדולה שמחה
ופרח" "כפתור לדעתי הם ואמנם לראשונה האלה
כאמור' בהם. להתגאות יכולה היתה מדינה וכל
למשברים להביא עלול כסף שטרות של זיופם
החד לשטרות שנתן השריון ומדיניים' כלכליים
בודאי יתרום כאלו' תופעות למניעת שלנו שים
לראותו רוצים שכלנו שלנו' המטבע ערך להעלאת

ובטוח. יציב

6 מספר תצלום
נגטיבי) (ציור

הרקע .2

הרקע' הדפסת מבחינת
על שלנו החדש השטר עומד
ולדעתי ביותר גבוהה רמה
ממנה. גבוהה עדין אין

כדלקמן: מעלותיה
מכוסה כולו השטר א.
מבלי הרקע בהדפסת
לבנה פנה אף השאר

אחת.
מצבעים מודפס הרקע ב.
שאינם רכים' וכלם רבים
ליסודו להפרדה נתנים
תצלום גבי על תיהם
תצלום נראה זיוף. למטרת

(4 מם'
שטר בכל מהוה הרקע ג.
נפרד בלתי חלק גם
והקשו הנוף מתמונת
(5 מס' תצלום נראה טים.

500 של זה ואץ לשטר משטר משתנה הרקע ד.
וכדומה. לירה של בשטר לרקע דומה פרוטה
אחד בצד מורכב הרקע פרוטה 500 של בשטר
רבים מאלפים השני ובצד קטנים ממשולשים
קוים לירה' של בשטר מלאים. דור מגיני של
דוד מגיני לירות' 5 של בשטר אלכסוניים.
של ובשטר משושים זרים מוקפי פרחים בצורת

זר. ללא פרחים בצורת דוד מגיני לירות 10

הרקע מן חלק העתקת של האפשרות למניעת ה.
הרקע בתוך נוספו הזיוף' גבי על והכפלתו
שטחים למעשה שהם בלבן' שרטוטים גם
מס'6). תצלום נראה רקע. ללא ודקים ארוכים

ההדפסה .3

ביותר האחרונים הטכניקה לחדושי בהתאם
"אינטגליו'י שיטות: בשלש שלנו השטרות הודפסו
"פלנו הנקראת והדישה' משוכללת אופסט ושטת
נכנס הניר אין זאת בשטה צבעונית. גרפיה'י
שהוא אלא הצבעים' כמספר פעמים מספר לדפוס
בתהליך ומקבל הדפוס במכונת אחת פעם עובר

אפלטון) של ברוחו (גולדסמיט המשרתימ. אלה את לנהל צריכים החושבים אלה

מ. מ. ס. הפתעת
גאוה מלא המקווה. היום בוא עד בדרגה העלתו דבר את בסוד לשמור הצליח' יוחנן
הכסף מצחית בעל הכובע את באטיוה הסיר כתפו' את מקשט כשעלה הביתה/ נכנס וסקרנות
לפתע לב. לתשומת זכו החדשים הדרגה שסמני מבלי חלפה' שעה אשתו. לתגובת וחכה
בעצס מה ושאל כתפה על ידו הניח בעדינות דמעותיה. את לעצור אשתו' של במאמץ הבחין

חנוק. בקול השיבה שלי" החדשה בתסרקת אפילו הרגשת "לא קרה.
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קומשפט ח

חוק חדושי
הפלילית. המחלקה עו"ד, קרת, משה אי סמל ע"י לוקט

תשט'ץ1955, לבנינים] נפריצה הפלילי החוק פקודת לתיקון החוק פורסם 71 ע' תשט"ו' החוקים בספר .1
בשנוי מחדש אותם ומחוקק 1936 הפלילי החוק פקודת של ו298 297 הסעיפים את מבטל זה חוק
מתוכם, או לתוכם' הפריצה אשר מבנים של פרוט הכילו שבוטלו הסעיפים משמעות. ורב נכר .

נכלללי להתפרץ אפשר לתוכם המבנים' כל הואילולא אולם סתם. מגניבה יותר חמורה. עבירה מהוה
פריצה> מעשי כי '121/53 פלילי בערעור העליון הדין בית החליט עתה' המבוטלים בסעיפים
את להרשיע אפשר כן. ועל אלה' סעיפים פי על עבירה מהוימ אינם חרושת' לבית שנעשו

הפלילי. החוק לפקודת 270 סעיף פי על פשוטה' בגניבה רק העברינים 

בתי המשמשים לבנינים' פרט ומתוכו' בנין כל לתוך פריצה על חלים מחדש'. שחוקקו כפי הסעיפים'
הפלילי' החוק לפקודת 295 סעיף דן כאלה לבנינים ובפריצה הואיל תפילה' מקומות או מגורים

י בתקפו. נשאר אשר  '1936

תשט"ו1955 ילדים] נהגנת הראית דיני לתיקון החוק פורסם 96 עי תשט"ו' החוקים בספר ,.2
עבירות של ושפוט לחקירה בקשר עשרה ארבע גיל עד בילדים מיוחדות טפול דרכי קובע זה חוק
החוק לפקודת י"ז פרק פי על לעבירות כאן הכוונה בתוספת. רשימתן'נתנת אשר המוסר' נגד
או עד הוא אם ובין העבירה קרבן הוא אם בץ ילד בכל טפול על חל החדש החוק .1936 הפלילי' :
ע"י ובעקר נכונה בלתי חקירה ע"י הילד לנפש להגרם העלולים זעזועים' למנוע נאשםובא י

. י המשפט. בבית שתיוערב חקירת
יחליט' גם אשר מוסמך' נוער חוקר ע"י ורק אך יחקר שילד החוק' קבע אלה זעזועים למנוע כדי .

להביאו אין הילד טובת למען כי החוקר' קבע המשפט. בביתי הילד של עדותו את להשמיע מותר אם
הילד' מפי ששמע מה על שמיעה עדות יעיד עצמו, הנוער חוקר במקומו יופיע  משפט' בית בפני ::

■ כהוכחה. תתקבל זו ועדות
תפקידי בבהירות הוגדרו ובו '303/55 מספר מטה לפקודת כנספח הוצא זה בנושא הדרכה חתר

. פעולתם. ואפן הנוער חוקרי

י תשט"ו1955. נפש בחגלי לטפול החוק הוא הקים. במצב חשובים שנויים אתו המביא שלישי' חוק .3
משפט בתי שפול! לפקודת 21 הסעיפים את מבטל זה חוק .121 עי תשט"ו' החוקים בספר שהתפרסם :_:.

בנאשמים דנו אשר אשום), כתב פי על (שפיטה הפלילית הפרוצדורה לפקודת ו54 1947 השלום ■■■

■ נפש. חולי :;

י לעניך. בהתאם דרכים בשתי בנאשם לנהוג שבוטלו.אשפרו הסעיפים .
מחלת מחמת בדין לעמוד יכול אינו שהנאשם המשפט לבית התברר המשפטי הדיון בשעת אם א.
המשפטים ששר לתקופה רוח לחולי חולים בבית מעצרו על לצוות השופט היה מוסמך נפש'
יכול א. ז. בדין' לעמוד ויכול הבריא שהנאשם רופאים שני העידו מכן לאחר אם לנכון. ימצא י

לדין.. יועמד שהנאשם לצוות השר היה יכול עצמו' על ולהגן האשמה על לענות :
בצוע שבשעת הוכח אך עצמו' על ולהגן בדין לעמוד מסוגל הנאשם היה המשפט בשעת אם ב. ;

לצוות היב והיה שפוי" בלתי אך "אשם בפסקדינו המשפט בית קבע נפש' חולה היה העבירה .;
. היה יכול לא השופט לנכון. ימצא המשפטים ששר לתקופה חולים בבית הנאשם כליאת על 

 נפש לחולי חולים לבתי נשלחו וכך בינתיים הבריא שהנאשם העובדה' את בחשבון להביא
. . , . שם. להחזיקם הגיון כל היה לא אשר נידונים'
ההוראה את מסוים' בשנוי בעינה' משאיר שהוא בעוד הזה. ההגיון חסך את לתקן בא החדש החוק .

ההו את שנוי תכלית הוא משנה הרי בדין' לעמוד מסוגל שאינו חולה בנאשם הטפול אפן על
סעיף לפי שפוי". בלתי אך "אשם נגדם' שהוצא בפסלךהדין' נקבע לגביהם לנדונים' בנוגע ראות
עדיין. נחוץ אשפוזו אשר לנדון ביחס רק חולים בבית לאשפוז צו בית,המשפט יתן החדש לחוק 6(ב)  ■'.

לפני לחלוטין הבריא אך זעת' טרוף תוך העבירה את בצע שהנאשם במקרה רפואיות. מסבות
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.1936 הפלילי, החוק לפקודת 14 סעיף עמ בבד בד הולכת זו הוראה  ישוחרר.  הדין' פסק מתן
מבית חולה נאשם לשחרור המשפטים שר מאת בצו צורך עוד אין החדש לחרק 17 סעיף לנך

לדין. העמדתו לשם גם דרוש לא כזה צו החולים'
י המשפט. מבית צו לפי שאושפז חולה לשחרר רשאית תהיה פסיכיאטריתאשר ועדה הקמת מחיב החוק
לשחררו' החליטה הפסיכיאטרית והועדה בדין' לעמוד אייכלתו מחמת אושפז שהנאשם במקרה

לראשונה. הואשם בה העבירה' על לדין יועמד שהחולה להורות המשפטי היועץ רשאי
באכחו או בלבד שהנאשם הגנה' טענת האחרונה עדלתקופה היתה הדעת אישפיות טענת כידוע'
הדעת אישפיות על ראיות להביא לתביעה גם הרשות ניתבה האחרונות בשנים רק לעוררה. יכלו
הוכחת לשם עדים להזמין .ביזמתו, שיכול, לשופט או המשפט), בתי בכל לא גם (אם הנאשם של

זו. עובדה
יכול השופט ואף שהוא צד כל לעורר יכול הדעת אישפיות שטענת קובע' החדש לחלק 6 ,.;..סעיף

השונים. המשפט בתי בין הבדל כל כיום אין זו בנקודה שלו. יזמת!1 פי על לכך' ראיות 7'^קבל1
ביום לתקפו נכנס זה חוק תשט"ו1955. הצבאי, השיפוט חוק פורסם 171 ע' תשט"ו, החוקים '4.:ץבספך
ואשר למיניהם, הצבאיים הדין בבתי השופטים של הקביעות את הקובע '185 לסעיף פרט י '1,1;56:';":

י ביום24.4.58. יקבל,.תוקף ;<■■

וכדברי יעילותם, את שהוכיחו תש"ה, השיפוט מעקרונותחוקת אלה על בעקרו מבוסס החדש ;החוק ..י 11
של נסיונם על וכן בכלל, ושפיטה משמעת בעניני הצבא נסיונושל "על החוק להצעת ::;ההג1בר

אחרים". :,לצבאות
לחילים אותם משוה שהחק אנשים על וכן בשרות, מלואים וחילי סדירים חילים על חל: החוק ?

והם: מסוימים, בענינים י|: ,
בו; בשמוש או הנשק בהחזקת הכרוכות עבירות הצבאלגבי מטעם נשק שקבל :מי .1 _:■■;;■

. ; . ■ הצבא; במשמרות גדין שנמצא מי .2<,:;":;

צבאי; כשרות הבטחון שר ע"י שנקבע בשרות' או בשליחותו, או הצבא' בשרות שעובד מי ■.3 (:■■■

הבינלאומיות); לאמנות בהתאם לתקנות.שתותקנה (בכפיפות מלחמה שבויי ,4 ; 

או משרות בהתחמקות סודות' בגלוי הכרוכות עבירות לגבי בשרוו? שאינו מלואים :איש ^"^
בפקודו בהתעללות מפקדו' לגבי באלימות לו, שנמסר הצבאי הרכוש בהבטחת במרמה' ;/בפעולה
וגם צבאית עבירה על גם חיל לשפוט מוסמכים זה' חוק לפי המוקמים ;י!17עוך.בתיהדין,הצבאיים,
הדיו בתי של לסמכותם מקבילה סמכותם צבאית לא עבירה שלגבי אלא אחרת' עבירה ;^:על:כל
החיל של דינו כי לצוות, לממשלה המשפטי היועץ רשאי צבאית לא עבירה לגבי אולם, הכלליים. :<;: ■■,

של השתיכותו עקב או הצבא במסגרת נעברה לא שהעבירה סבורהוא אם אחר' משפט בבית /0.;יו!נברר :>

 ■■...";■ לצבא. יהגאשם :'::

של לסמכותו נתון יהיה בשליחותו' או הצבא בשרות עבודתו בגלל החוק להוראות שכפוף מי \ י

השתיכותו עקב או הצבא במסגרת העבירה את עבר אם רק צבאית' לא עבירה על הצבאי גיזךך 

הנאשם דינוישל את להעביר הסמכות' הממשלה של משפטי ליועץ שמורה כזה משפט בכל לצבא. ".,

. . אזרחי., משפט ;.לבית ;י

סוגים: משני הן זה בחוק הצבאיות העבירות ";

עבירות אינם אם אף פליליות' כעבירות לראותם מחייבים והצבא הבטחון צרכי אשר מעשים א. ''י;
הכללי; הדין פי על גאלה .: ;^;;י

שנוסף משום ברשימה'1 לכללם שיש.צרך הכללי'.אלא הדין לפי עונשין בני שהם ג'ועשים נ. :;:;;:
משמעת צרכי בגלל או בצבא ענשם ^שהוחמר משום או העבירה' ליסודות שהוא כל יסוד ■ ;,:

■ י ■ . ;אחרים. ;?;...
מתאימים בשנויים לעתים אולם זה, חוק לפי גם חלים הכללי הדין לפי הפלילית האחריות לכל^י :;;;

, . .; הצבא. ■■■^למסגרת

קציני לדון יכולים מאסר' שנות שלוש על עולה איננו עליהן העונש מכסימום ש צבאיות' (בועבירות %
שנים: הם השפוט קציני משמעתי. בדין שפוט ,.■ ■

העניק לו אחר, קצין או סרן מדרגת [נמוכה אינה שדרגתו יחידה מפקד  זנטר שפוט קצין .1";
1..^ ■",, .. .■ : כזה; קצין של סמכות הרמטכ^ל ■/■/*■;

. .י. י ., י . . ■/יייי י ■ ::;^::42:



י )?.? י :1:לח14:^?4י"'?*.י?)ליי:י^;?*1ג.ג^.;~.:,:.י ■■■■  , <■ י י . י יי" ,

י.",".י :"י"י"יי יי""^י ■י..^ .■ ■

; ;: העניק לו אחר' קצין או סגךאלוף מדרגת נמוכה אינה שדרגתו יחידה מפקד  בכיר שפוט קצץ .2 ,

: ■ ,  י ■ י : , כזה. קצין של םמכות הרמטכ"ל י,
י:י עד להטיל,מעצר יכול זוטר שפוט קצץ עונשין. בהטלת מוגבלת השפוט. קציני של סמכותם
 1 ימים. וחמשה שלשים עד בכיר שפוט וקצין ימיט' שבעה

."" משמעתי. לדין יועמד לא ומעלה סגךאלוף מדרגת חיל
ין ; ארבעה: הם ראשונה בערכאה הצבאיים הדץ בתי
■',."  מחוזי; צבאי בי'יד .1

€ ■. ומעלה פ/אלוף מדרגת קצינים ישפטו (ובפניו מסויים למחוז קשור שאינו  מיוחד צבאי בי"ד .2
^ ; ,  מות); שענשה עבירה' עבר אשר וחיל'
י£ .  , . ימי; צבאי בי''ד .3

;:י; . הבטחון. שר הוראות לפי לחימה בתקופת רק יופעל אשר  שדה בי"ד .4 .

%] לערעורים. הצבאי לביה"ד ערעור זכות ראשונה ערכאה של הדץ בתי מכל
1 יי לחימה. בתקופת נעברה העבירה אם רק להטילו ואפשר בגידה עבור רק מות עונש קבוע זה בחוק
§ , צבאי בי"ד היה כה שעד בזה' מבחינתנו הוא תש"ח השפוט חוקת לבין זה חדש חוק בין העקרי |השוני י הפלילי החוק על עבירה או תש"ה< השיטט בחוקת המפורטת עבירה, שעבר חיל' לדון מוסמך .י

£ . סמכות צבאי דין לבית יש כעת לצבא. השתיכותו עקב או הצבא במסגרת בוצעה אם הכללי,
יי/ יי , שהוא. מקום בכל שבוצעה' עבירה כל על חיל לגבי שפוטית
*. הדיון סדרי ועל המשטרתית) לחקירה (המקבילה הבדיקה עריכת על נרחבים פרקים מכיל החוק י

?; הצבאיים. הדין בבתי
ן לא ובמזיד למשמעתו הסר חיל' אזרחי לשלטון למסור נדרש אשר לחיל' עונש החוק קובע כן
:י למשמעתו, הסר חיל' לעצירת מלסיע במזיד נמנע או חיל המפריעלעצירת לחיל' כן'וכן עשה
..".ן י , ;  חיל. שאינו כדין' לכך מוסמך אדם ידי על .

:י% זו קצרה רשימה במסגרת ביותר וקשה סעיפים 546 מכיל בהיקפו' גדול זה שחוק לצין יש בסכום
"(■} , : מכיל. שהוא והחשובים הרבים הפרטים על לעמוד או ממנו ממש של תמצית למסור

ביןלאומי. במשפט הגמר במבחן
על הלט שאפילו לפני עוד אמריקה' קזל המפורסמים ההומוריסטיפ לאחד היותו טרמ
ניןלאומי משפט על הרצאות ושמע משפטן להיות בנצ'ליי רוברט התבונן בחייו' בזה מפנה
לענות נתבקש בה הגמר' לבחינת עד להניע אפילו הצליח שהוא איך הרורד; באוניורפיטת

, הביךלאומי' הדיג בבעית המשפטי הנוהג את ''תאר דלקמן: לשאלה
הגדול' להוראות הנוגע בכל א)
ברשתות' לשמוש הנוגע בבל (3.
היבוש לשיטות הנוגע נבל ג)

של: הימאות נקודת מתוך וזאת
" י ארה"ב' .1

הגדולה". בריטניה .2
בנצ'ליי: כתב ובך רוח עוז לעתימ מוליד יאוש
הביןלאומי הדיג בבעית המשפטי הנוהג "על

הגדול' להוראות הנוגע בגל א)
ברשתות' לשמוש הנוגע בכל ב)1

היגוש' לשיטות הנוגע בכל ג)
של: הראות מנקודת וזאת מאומה יודע אינני

, ארה"ב' .1
הגדולה; בריטניה .2

הדניט". של הראות מנקודת הבעיה את אאיר בן על
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1ך 'י^  , ז_, !*.,. ''.."י^י, , י 4,

י י י י יי ,4

י משפטיות הלכות
הפלילית. המחלקה נוסנבלט, צב* אי 6נ?ל ע"י לוקט

המשפט בשעת לקרוא המשפט' בית ברשות אפשת
. , במשפט". בעדות עדותו כתב את

כי קובע' בסעיף,דלעיל' הנזכר '27 סעיף הערה:
הנאשם בפני שלא שנגבתה עדות במשפט לקרוא אין
העדון! כתב גבי על שלום שופט רשם אם אלא
האפש לו ניתנה וכי הנאשם לפני אותה קרא שהוא

שכנגד. חקירה העד את לחקור רות'

; ■ , , הבעיה: .2

לשם הל*עתמ לפגי עדים של זכיין1 רעגלן
■.■ המשפט. בבית עדות מתן
אלופי משה ,226/54 פלילי' ערעורי העליון נבביה"מ

היוה"מ] נגד בוייר והלל

■. : . ,. ■  הקדמה;
במשפטים .(במיוחד הכללית כתביעה נוהג קיפ
עדים) של רב מספר מופיעים בהם מסובכים'
הודעותיהם' קריאת ע"י עדיים. של זכרונם לרענן ,

בפרק השתרש זה נוהג בפניהם. במשטרה שנתנו
כמה י עד המשפט' ובתי בארץ המשפטית טיקה
בפרוצדורה פסול ראו לא לידיעתם' הגיע שהדבר
ננתל המחוזי המשפט בבית התעוררה הבעיה זו.
המער הואשמו בו '866/53 מס. פלילי בתיק אביב
ומעילה. שוחד לקיחת על רכוס באשמות ערים
, י י באמון.

■, י העובדות:
והשני כמנהל הראשון עבדו' הנאשמים שני
בקריה. התושבים, למרשם במחלקה י כפקיד'
הראשון הנאשם שנה נכרים כסף סכומי; תמורת
מספר עוד של ובתווכם השני הנאשם של בסיועו
וע"י רבים צבא יוצאי של לידה שנות אנשים'
להשתמט אלה צבא ליוצאי אפשרו מעשיהם
בבית הורשעו שניהם בצ.ח.ל.; סדיר משרות
שנות לשלש, הראשון ונדונו' המחוזי המשפט
המשפט' הוצאות ל'י'י 1000. ותשלום מאסר
הוצאות.. ;ו,500י,ל'> מאסר לשנתיים והשני
על הנאשמים של סניגורם התלונן זה במשפט
ביטוי מצאה זו ותלונתו הקטיגוריה' שנהגה הנוהג
שאמר קנת' מ. התורן הנשיא כב' של דינו. בפסק
אליו הזמין המשפטי היועץ ^באבח היתר: בין
הוד את בפניהם וקרא העדים את שיטתי באופן

 1*1?בעיה::

י2יבוה1 בעל שאייגנל ער של עדותו הקראת י

חלילן' בזבלן שכלית ■■;,

היוה"מ 591/54 ת.פ.. בת"א' המחוזי נבביה"מ
, . יוקף) בן אבא נגד

. ^הגנוםגות:

לפי. רשות' המשפטי היועץ ב"כ בקש זה ■במשפט
על (שפיטה הפלילית הפרוצדורה לפקודת 36 סעיף ;
מסוים עד של עדותו כתב את לקרא אשום)' כתב .פי
בט היה העד כי העיד' רופא החוקר. השופט בפני
כתו אמנם השתפר מצבו וכי נפש לחולי .פולבמוסד
המשפט גושא על אתו כששוחח אבל זה' מטפול צאה
מסקנתו סבל. סמני ומראה בחילה מקבל חעד ן?יה
עלול שהעד לכן' היתה הרופא של הסופית
מהופעתו כתוצאה הרצינית במחלתו שוב לחלות
לבית להביאו יהא אפשרי ובלתי רצוי ולא במשפט
שבזמן להעיר (יש האמורה מהסבה המשפט

בקרב;משפחתו). העד המשפט:.נמצא

: נפסק:
הפלילית הפרוצדורה לפקודת 36 סעיף א.
מנוסה שונה אשום) כתב פי על (שפיטה ...;

צורך ואין האנגלי' בחוק הסעיף.המקביל
זה. בנדון אנגליות לאסמכתאות להזקק ..

עד של הופעתו על לותר רשאי המשפט בית ב.
36 סעיף לפי עדותו' הקראת את ולהרשות
יציבות בעל איננו שהעד הוכח אם הנ"ל'.
את תערער המשפט בבית והופעתו שכלית :, ,

י הנפשי. משקלו שווי .:,

הפרוצדתה מפקודת '36 סעיף של לשונו להלן .

בעדויותיהם הדן אשש], כתב עפ'יי (שפיטה הפלילית "

נעדרים: עדים של
להביאו אפשר ואי המוקדמת' בחקירה שהעיד "עד
או מחלתו או חולשתו מיתתו' מחמת המשפט אל
השות כתב הוגש אם הרי מישראל' העדרו מחמת
בצורה ומשהוכח השלום שופט ע"י חתום כשהוא
שאין מספקת המשפט"במדה בית דעת את המניחה
מהסבות סבה מחמת המשפט אל העד את להביא
בסעיף מותנים למקרים פרט  וכי לעיל האמןרות
וכי העדות' גביית בשעת מצוי הנאשם היה 27
שכנגד' חקירה העד את לחקור אפשרות לו .ניתנה
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. הבעיות: .3

הריון'' גמר לאחר חרשות ראיות הבאת א.
. לקריאה. כבר הוכן הרין כשפסק

הנאשם/ טל חגןורמיות הרשעותיו הבאת כ. י

■ י י ברין. הורשע בטרמ 

אדוארד  ,100/55 פלילי בעוגנור העליון נבביה"מ
היוה"מ). נגד מאיו וארנה

העובדות.
המשפט.המחו בבית ונדונו הורשעו המערערים
של רקע על שהתחוללו תקיפה' מעשי במספר זי

י בקט הצדדים שני שכניהם, לבין ביניהם מריבה
המערע נפרדים, במשפטים לדין הובאו אלה טות
למתן בקשה העליון המשפט לבית הגישו רים
באכחם: טען הנמוקים יתר ובין לערער רשות

בקשו פסקהדין' לקריאת שנקבעה שבישיבה א.
י בתביעה שניתן פסקהדין של העתק להגיש
כדי שכנגד' מהצד הקטטות משתתפי נגד
שנקבעו כפי בעובדות' יעין המשפט שבית
להשפיע היה שעלול דבר השלום' שופט ע"י
המשפט בית של השופט המשפט. בית על

י הבקשה' את דחה המחוזי
הדיון' במהלך כראיה לקבל החליט שהשופט ב.
הקו הרשעתו שפירט גליון ההרשעה' ולפני

.הראשון המערער של דמת

. נפסק:
ראשית' טמעים. ומשני כדין' דחתה נ הבקשה לא.
הצדדים'. שני מטעם נסתייעה ההוכחות פרשת
מאוחר בשלב לקריאה. מוכן היה הדין ופסק
ראיות ולקבל מחדש הדיון את לפתוח אין זה

 חדשות'
הדין פסק יותר חשובה וטענה שנית'
ושונים אחרימ צדדים בין ניתן להגישו שרצו
פסק בלבד. הצדדים אותם אלא מחייב ואינו
שבין כמשפט כהוכחה להביאו אין כזה דין

. אחרים. צדדים
שאין הוא' גדול "כלל :(113/54 ע.פ. (בעקבות לנ.
של הקודמות הרשעותיו על ראיות להביא
את להוכיח כדי בדין הורשע בטרם נאשם'
או עשה שהוא להראות כדי או הפלילי' אפיו
הקטי אשר העבירה' את לעבור מסוגל שהיה
לו. חריגים במה זה כלל אך לו' מיחסת גוריה
אופיו מספר,על שנאשם במקום חל מהם אחד
הדלת את יפתח כך וע"י הנקי" עברו ועל הטוב
בפיו". שקר כי ולהוכיח לבוא. הקטיגוריה לפני

הערה:
של הקודמות הרשעותיו גליון הוגש זה במקרה
על בעדותו לטעון נסה שהוא בעת המערער'

במשפט לעדות להכינם כדי ב*שטרה עותוהם
בין הפגשה במשרדו עשה הוא מזה' יתרה זה?
עקרית היא שעדותו רחני' והעד תאגייר העד
האחד לספר' מהם אחד. מכל ודרש זה' במשפט
מסירת בענין גירסתו את השני' של בנוכחותו
ההפגשה שענין לי נראה בוייר... לנאשם נעלים
בנוכ האחד לספר מהם והבקשה העדים שני בין
הדין' בית בזיון עם הגובל דבר זהו השני' חות
טהורה... בלתי כוונה כל היתהכאן. שלא אלא
עדות לקראת העד של ההודעות ענץ.הקראת גם
מצאתי לא כי ואף לי' נראה אינו המשפט' בבית
זו' סיבה בגלל העדות את לפסול כדי אסמכתא
לסבול עלולה העד של שמהימנותו בודאי הרי
משאלה' הביע התורן הנשיא כב' זו'/ מדרך
מקדם היה העליון' הדין לבית התיק יגיע שבאם
שתשמשנה כדי זה' בנושא הערותיו את בברכה

בעתיד. הדרכה

(הוגשו העליון הדין לבית התיק הגיע ואמנם
המשפטי היועץ וע"י ע"י,הנאשמים ערעורים' שני

.31.7.55 ביום ניתן בו הדין ופסק

נפסק:
להעיד נקרא בטרם קרא' שעד בכך דופי "אין
בזמנו נתן אשר ההודעה את המשפט' בבית
מזו: פרקליטגדולה כל של זכותו למשטרה. י
מערכת את מועד מבעוד לייצב היא חובתו
שבו הראיות חומר את כהלכה ולהכין מלחמתו
עבר אם ביהוד "לעתים' המשפט"... בעת ישתמש
שמיעת יום עד הפשע עשיית מיום ניכר זמן פרק
שלישי, ואפילו שני בראיון צורךי יש המשפט'
ממנו לקבל כדי טיבו' על לעמוד כדי עם,העד',
במה זכרונו את לרענן כדי או נוספים' דברים
לשים כמובן' אסור' לכן. ;קודם אמר שכבר

. נוהג יאמר. אשר את ולהורותו העד בפי דברים
בעבירה גובל והוא ויש . לחלוטין פסול כזה

פלילית"...
הקטיגוריה... באכח של תכםיסיו זאת"... לעומת
(הפגשה) קונפרונטציה עלידי ההוכחות את לתאם
ולפיכך והכוונה' הדרכה משום בהם יש העדים' של
הקטיגור של "תפקידו לחלוטין"... הם פסולים
שלו' העדים יגידו עדות מה מועד מבעוד לדעת
לדאוג החובה את עליו מעמיס תפקידו אין אך
אלה' את אלה תומאות יהיו שהוכחותיו לכך
הדבר: נהפוך יוצאדופן. בו שאין פסיפס מעשה
טעם בה יש ומהוקצעת מחוטבת הוכחות מערכת
עצמם שהעדים לומר' "אין אףעלפיכן לפגם".
היו. כלא והוכחותיהם להעיד כך משום פסולים
הפסולים בניאדם סוגי את מונה העדות פקודת
ראיות כחומר הפסולים הדברים ואת לעדות
לא אלה בין אך ו9)' 3 סעיפים ביהוד (ראה
כאן" ההוכחות.הנדונים סוג ו א העדים סוג נזכרו
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;;::<^;;: נפסק:
;ן£'<י3^ במסיבות: סמכות1 בגבולות פעל השוטר
";>:'י^ ■ נדחתה. והתביעה
י :!/, י .

י/: . .[    הערה:
פקודת היא זו בסוגיה הדן הישראלי החוק
זה יהא .,." האומר (ד) (2)37 סעיף המשטרה'
■:■'.. : . שוטר: כל של מתפקידו
יסוד לשוטר שיש אדם כל במשמר לשים ד.
1נושא שהוא או ברשותו' יש כי בה לחשוד
או גנוב רכר$1 כל האפנים' מן ^אפן עמו
ולחפש חוקית' בלתי היא שהחזקתו חפי[ כל

.....;: י אדם". אותו של בגופו
יי. , י הבעיה: ,5

פלילי בערעור להמשיך לאלמנה המותר
:י י ■ . המלוח בעלה ע"י שהוגש
'. 1056 בתיק לונדון' פליליים לערעורים (בביה"נז

^א01££) \. 110^'£ (1955) .2 £.1.ץ*

■./ ■■ ,י ' ; : , העובדות:
כסף השגת של בעבירה ב15.2.55 הורשע. אדם
. הגיש הוא מאסר. חדשי ל15 ונידון שוא בטענות
?שמע,; בטרם הסוהר בבית מת אך כחוק' ערעור
בערעור להמשיך רשות בקשה אלמנתו ערעורו.

י\י;;:י , ..  המנוח. בעלה
. גודח): לורד (מפי נפסק

ישמע לא פליליינ! לערעורים המשפט בית א.
ברור יי לפני שנפטר נאשם מטעם ערעור
ענין:.חוקי למבקש. יש כן אם אלא הערעור'
האפוטרו של ענינו כגון ההרשעה' בבטול
לבטל, המנוח' של עזבונו על הממונה פוס'
לטובת. בחזרה'. לקבל מנת על ההרשעה את
י ,.■ המנוח. כקנסע"י ששולשו העזבון'יכספים
ענש.;מאסרי הנאשם על הוטל הנדון במקרה ב.
בביזור; אלמנתו של היחיד וענינה קנס' ולא
/טהור דהיינו סנטימנטלי.גרידא' הוא הערעור
יתחשב בו ענין' זה אין המנוח: שלבעלה שמו .
הרשותי את יתן לשקול'אנ£ בבואו המשפט בית
י ימאן. אם המבוקשת'

חוקי ענין. לו אשר איש הנדון במקרה אץ ג.
להמשיך רשות ואין והענש' ההרשעה בבטול
.ייל, : י ... ' ■ : הערעור. בברור

בקבלו המלומד השופט שגה אולם הטוב. אופיו י
הכחיש והמערער הואיל כראיה' ךגליון את
תנאי בו קוימו לא וכן זו הרשעה במפורש
הפרו לפקודת 74אי סעיף לפי הדרושים האשור
אשום) כתנ פי על (שפיטה הפלילית צדורה
ההרשעה את כחוק הוכיחה לא התביעה א. ז.

המערער. של הקודמת

; י4.,הבעיה:
.. טויטר של פי*4י פכיכריוה! \;/

. סטרטפילד/בתיק: השופט (נ*ני. :.
(11^£1511^£ \. 80^££ 0010 165מ71 13* (1ז650£ ;:/ י

.יועובדות: ^

מקצועו' לפי גנן השכלה' בעל איש; התובע' ;■;,
בלתי בצורה כסה אשר פרוע', זקן :היה:;מגודל .;

מוזר' היה החיצוני מראהו פניו' את ;מסודרת :

לעבודתו' 8.30 בשעה אחד' בבקר יצא "כאשר
וכך מלוכלכים' בגדים לובש בשכמיה' עטוף
ריק כמעט שהיה לונדון' מרחובות באחד ל^עביי:

 י .. שעה. ואותה מאדם ,;
העיר' ברחובות סיור בתפקיד שהיה :י\;שוטר'
לו' היה נדמה 'חשד. בו עורר והוא בו ;;יפגש
מהר התובע' בו הבחין כאשר כיי ?^זוטר>, "■ '

הרחובות באהד ונעלם עקביו ,על לפנות .

לו נמסר לסיור השוטר שיצא לפני הצךדיים. ,י.
גניבות מקרי ןום באותו קרו כי המשטרה בתחנת
לשמי שאל התובע' אל נגש השוטר ;■ממכוניות.
את מלא הוא שכמיתו. את ובדק ;ולכתבתו, י

איהנוחיות על סליחתו את ובקש בנמוס :;תפקידו, ;:,

..  .י / ^:שגרט';לו.
ליש"ט 5000 בסך לפיצויים תביעה הגיש 1הג1:ן
עליו' הממונה המשטרה מפקד ונגדי ה#טר .נגד
שמו וכי השוטר ע"י כחוק שלא בטענה';שנעצר ל,
והחפוש מעצרו ע"י קשות נפגע ישר הטוב^כאיש ;;

חוקיים. בלתי שהיו בכליו'! י

1939, מ01113וע16110\ ?01106 ^( של 66 סעיף ■
השאר*. בין קובע:

שיש אדם כל לעצור... רשאי שוטר''... ''כל
מהזיק הוא כי בו' לחשוד הדעת עלי מתקבלת סבה
דבר או גנוב דבר כל שהיא צורה בכל 1או"מ?!;ביר

חוקי". בלתי קהו^זג;באופן

.:4§.

יי'^  /

** יי ,>,,י^<< ..>



במשפט המשטרה
ההדרכה מחלקת דין, פנחס מ.ר.

כלב ידי על זהוישנעשתה פעולת של כשרותה בדבר א.הלכה
פלילי. במשפט כראיה

י (1608 ,1603 ע' '58 חוב' ט'' כרך דין' פסקי 164/54 נגנ"פ

החולצה את הריחו לאחר הכלב' בו. נוכח היה לא
ביחס ואילו אחד, אף על הצביע לא הלבנה.
והשניה הראשונה בפעם הצביע האפורה לחולצה
השלי הפעם  הפעמים ביתר אך גרינשטיין' על

איש. על הצביע לא שוב והרביעית' שית
הובא הראשון' המיסדר למחרת החמישי' ביום
נכח והפעם נוספת' בפעם זהוי למיסדר הכלב
הלבנה לחולצה בקשר החשודים. בין צוקרמן גם
פעם. גרינשטיין' על הראשונה בפעם הכלב הצביע
פעם אחד' אף על הצביע לא ושלישית שניה
לא שוב ו6 5 ופעם 1 מם' נאשם על רביעית
הצביע האפורה לחולצה ביחס איש. על הצביע
לא הפעמים ויתר צוקרמן על פעמיים הכלב
הראשונה שבפעם עדות היתה כלל. הצביע
הכלב את הלה דחף צוקרמן על הכלב כשהצביע

בידו.
היועץ שבאכוח משום אלה פרטים מונה אני
הבלשי: וכשרונו חכמתו על מאד הסתמך המשפטי
ביתי על היה כי בפנינו וטען דגון הכלב של
על שנעשו הזיהויים את לקבל דלמטה המשפט
סיוע] לשמש ומספיקים כמהימנים הכלב ידי
.(16041603 (ע'יע ". להלן.. בכל ונדון נשוב ועוד
ע"י בחשבון שנלקחו הראיות' משקל את בנתחו
י בפסק גויטיין השופט ממשיך המחוזי' המשפט בית

;(1608 ע' נשם' הדין
עלידי שנעשה הזיהוי לשאלת "...ונעבור

דגון. הכלב
כלב של מאלפו של העדות כשרות שאלת .7
התעוררה טרם הכלב ידי על שבוצע לזיהוי בקשר
מאז ולא המנדט בתקופת לא זה' בביתמשפט
אנגליות אסמכתאות מצאתי לא המדינה. הקמת
תשו את הפנו לא הצדדים וגם זו בשאלה הדנות
בנמצא. היא אם שהיא' כל לאסמכתה לבנו מת
פסקידין קיימים בארצותהברית זאת' לעומת
במדי אפייני: קו ויצויין זו. בשאלה הדנים רבים
לגילוי גישוש בכלבי השתמשו בהן הדרום' נות
בתי קיבלו מאדוניהם' שברחו כושים עבדים
מאלפי של עדויות מדינות אותן של המשפט
במקרים הכלב' עלידי שנעשה זיהוי על כלבים
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המשפט בית של הדין פסק, על בערעור
פינקלשטיין' השומר רצח במשפט בת"א המחוזי
כעדות דגון הכלב של הזהוי פעולת הובאה בו
המדינה' ע1 לעבירה שותף של לעדותו מסיעת
העוב את גויטיין העליון המשפט בית שופט סכם
בדבר המחוזי המשפט בית ע"י שנקבעו דות

כדלהלן: ומובילו הכלב פעולת
הסמל למקום הגיעו הרצח אחר וחצי "כשעה
בינתיים. מת אשר דגון כלבהגישוש בלווית נוימן
המדרכה' על מונחת עדיין נמצאה השומר גוויית
נוימן הסמל את מוביל והחל במקום רחרח הכלב

 המכונית ליד התעכב כך ואחר נחושתן סמטת אל
כי נוימן לסמל הראו הכלב תנועות צמרי. של
חלק מצא. שהכלב העקבות עם קשר יש למכונית
את תואם הסמל את הכלב הוביל בה הדרך מן
לפי הרצח ממקום מהבורחים כמה של דרכם
זה' במשפטי העידה אשר העדות אחת של תיאורה
באותה הוביל הכלב יותר חשוב פרט ואולי

צמרי.: של בסיפורו המתוארת הדרך
טביעות כל נמצאו לא צמרי של מכוניתו על
נמצאה הקדמי השמאלי הגלגל ליד אולם אצבעות,
"מפרק" ובתוכה חום מצבע בנייר עטופה חבילה
מספריים, אותם ברזל' לחיתוך מספריים וזוג
"לאיש ברזילי עלידי נמכרו אשר לעיל שנזכרו
בחנותו שהיה (קירקיטזה)' 1 מס' לנאשם הדומה
המספריים את זיהה צמרי אחר". איש עם יחד
בליל למכוניתו שהובאו מהחפצים כחלק והמפרק
בה' ומצא במכונית חיפוש ערך נוימן הסמל הרצח.
היתה צמרי לדברי אשר אפורה חולצה היתר' בין
היה בה לבנה וחולצה גרינשטיין ליונה שייכת
החולצה כי בעדותו אישר וינר וינר. השם רשום
מאחר מרובה חשיבות אלה לעובדות לו. שייכת
1 מס' הנאשמים את זיכה דלמטה שביתהמשפט
את להעביר צמרי רצה שמא החשש בגלל 2 ומס'
על וגרינשטיין' וינר ידידיו משכם האשמה
שבאו מצא ביתלהמשפט .2 ומס' 1 מס' הנאשמים
בידידות' וגרינשטיין צוקרמן היו זמן פרק תו

קרובות. לעתים תקופה באותה ונפגשו
ואחרכך להרחה' דגון לכלב ניתנו החולצות
צוקרמן שהמערער זהוי מיסדר להן בקשר נערך

<,:;, .,: .;. ■;>!^^^;^א^^^
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כלב של; שעדות/על"התנהגותו הוא הרווח הכלל (י'אולםלי )

^אוי. ./מגוריו למקום י הפשע ממקום נאשם בעקבות בהליכה
■ בצוע.המעשה' אחרי היה שמ הר<גוכי או בומצאוהו' למקום'
עליו: אדם, נגד ומסיעת נסיבתית כעדות וכשרה: ■ וסמכת ימנה

י: נשוא הפשע בבצוע האשם כעל אחרות נסיבות הבצבעות
. ■ המערכת)) האשמה..."תרגום.

זו, בבעיה בפרוטרוט המטפלת ידועה אסמכתה
£61111001 \. 00010100*631111 0/ פסקהדין הוא
נערך" המשפט ;^0ג61111^ (1933) 94 \.^. 407
נגד .הובאה הראשונה בפעם "סבונים". בשני
כלב כי עדות הרבות, העדויות יתר בין הנאשם,
הנאשם. של לביתו הרצח ממקום הוביל הגישוש
פסלךהדין את. ביטל לערעורים המשפט בית
כיוזם מספקת עדות הובאה שלא משום המרשיע
שני במשפט כי דעתו והביע הכלב של לתכונותיו
על נוספת. עדות להביא י יהיה אפשר שייערך,

דבריו:: ואלה הכלב, והכשרתו.של תכונותיו
י/ י

"01<66 30011161 11141, 6¥146006 013}' 156 111*10

:(11106(1 10 6'ץ10ק 111016 ץ010111^118^8 111811 1116 (10§
(11(1 ]5088688 111©' 0111311(104110118 1)16<מ46103/ 6}' 1116

111168 £0 '{1$8111611ט11<3 "
; . . ,408 בע' שם,

■ באפ} להוכיח כדי עדות להביא יהיה אפשר נוסף ("בדיון )

הנדרשות בעל;התכוגור; היה שהכלב הרצון את יותר משביע
המערכת))/ תרגום  הכשרות..." כללי ע"י

בקשר נוספות עדויות הובאו השני בסיבוב
את הציגו ואף הכלב'. של היוחסין לשלשלת
עדויות הובאו כן הורתו. אמו של היוחסין מגילת
אחר לעקוב ותכונותיו. הכשרתו לאימונו, ביחס
בלתי אחרת תכונה או הריח' חוש לפי אדם בני
הנמנה בכלב הנמצאת ימינו, של למדע ידועה
בית קיבל הפעם זה. ומיוחד מיוחס גזע על
לעיקוב. ביחסי העדות את לערעורים המשפט
מסיבתית עדות הוותה אשר הכלב שביצע
בהמשך ברצח.. אשם הנאשם את ומצא בלבד
כל 'נעשתה לא ביתהמשפט: אומר פסקהדין
הכלב /שביצע העיקוב על העדות בקבלת טעות
רצון משביע באופן הוכח בעדות. שפורט כפי
למקום אנשיט, באו. נהרג, שהקרבן לאחר שמיד
היריהנשמר אשר'ממנינורתה הבית פנים הקטל'
חבלה, כל נעשתה ולא אנשים' של חדירתם בפני
הבית שבפרצת העקבות של ,הריסה או השחתה
24 תוך הנאשם לבית הכלב הוביל ממנו אשר
.(410 ב^ע' (שם. ונהרג הקרבן נורה מאז שעות
לקבל. י .ביתהמשפ?! סירב הבריטית בקולומביה

; באמרו: כלב של עיקוב על עדות
"1116 1186 0? 811051 (10§8 1113)' 6ל1 0? 35815131106 10

1116 £01106 40 §1¥6 1116111 1116 01116 10 1116 14611111^' 0/
1)16 01?611(161, *111011, 11 015131116(1, '>13ז1 64'*ו\0110?י6נו
\$1 ץ3[ 6111101141י\011ס ?0יי£100(1 ,111ט§ 6111 ?©1611)1י\6~

ל א העבירה ביצ1^ ממקום/ ישר/ ;?זד;כלב/הוביל >>■>?

יתר מקלט. בחפשו,אחר הןאשם המקוםןנו:נמצא :</
כזו, עדות לקבל הסכימו: שבכלל;.לא או המדינות. ן::.

שהפכה מרוביםעד כה יבמיוגיםן ^.שקיבלוה //;:
נכונותנ! התגברה הימים רבות עם ערך. יייי::י:^0ךו/
לקבל ארצותהברית של בתיהמשפט 5;י:":/של.ר1ב

. /י . י ; כזו. ■//./ע;1ות
מביא כשהוא מ0 06ת16)1/י£ בספרו :1016ז1§1¥\ י^.■■■.
כזו עדות כי בזהירות כך, על מעיד זו ■■■/לעובדה

י מפשע. חפים ולסכן הטעות הל ל;/^עלול
"11 15 001106(16(1 /נ1 01081 0011118 11131,1116 :301י} /..

11131 ג 1)16ז6111131^\ 311(1 ?6;1)11ט0ב11)100(11)61116516¥\ ,.
§00(1 1)166(1 3061 5111611111§ 3 81106 01 0(1161 311101^8 /י
§מ1§6100(1 10 1116 (1061 0/ 3 001116, ". 1138 11301£64 ":■}

ץ166111161) 16 1116 3001186(1, 18 ..3(10118811316^10 .8116\¥, ..

11131י 1116 3001186(1 \\'38 1116 (1061 0/ 11131 000111131
301 11118 16006)1י\6 18 1ק3. 10 66 ץ111§111 11118163(1 : :,

£111 401116 ."מ6מ11מ006ממ1?610§ס13) .■ י י

דם שכלב העובדה כי המשפט. בתי מרבית יד על ("טוםכםי ) :

או בנעל שהריח אחרי הוביל' היטב' ונבחן שאומן טוב, מטול ..:/■:

אל מוחלט באופן עבירה' לעושה השיכים אחרים ז./:בךזפצים
הפלילי המעשה עושה היה שהנאשם להראות .כשרה /■■/הנאשם
אנשיפ סכון כדי עד ביותר להטעות עלולה >ו ראיה ההוא... .■■/

)י המערבת) תרנום  '/חפים.בפשע." ■;/

זה בענין ההלכה מסוכמת , ע/ ב.0.1.8,כרך^2
. . אלה: במלים

"\^11110 111616 18 801116 000(1101 38 10 1116 3>10118
ץ8161111 0/ 80 03116(1 4מג11101)6100י ,י06מ16)6¥1 1116

§6116131 11116 18 11131 811011 6¥1(16006 18 001115616111

311(1 3(1101581616, 1)16)1^16ק 3 י315מ1611011(1 (0110331160
18 131(1. ,61'\6*0ג1 11115 11116 15 5116)"601 10 י,110018*061*6

30(16\'1(16006 0? 11118 1{10(118 001 ,"1)16גן6'\3?

מה ~ל כשרותה בדבר מסוינ*ת מחלוקתי קימת כי (,"אם :) ;;

הנה כזאת שעדות הוא הנוהג הכלל דם'' כלב 'עדות קנקראת ■

יש אולם טרומי. ביסוס לה שהוכן בתנאי וכשרה' מוסכמת ■■■

 זה."' עדויותמסוג יפה בעין רואים ואין זה מיכלל .יוצאיפ.
( המערכת) לתרגום

הוא מפסקיהדין, יוצא שהוא כפי הרווח, הכלל .

לשמש יכולה אינה כשלעצמה כזר עדות כי שאם
עדויות שיש במקום הרי להרשעה, מספקת עךו'ת
יכולה הנאשם, אשמת על המצביעות ■.אחרות
לעדויות ובסיוע מסיבתית, כעדות כזרלשמש ■עדות

י: י י. ■ י " .  : ■" ל אלה: :
,י61'\6'^110" 1116 6131מ6§ 11116 18 11131 6¥1(16006 01/

1116 0011(11101 0/ 3 (10§ 10 1131110§ 3001186(1, 38 6001
1116 80606 0/ 1116 011106 10 1118 (1*61110§ 01 1116 51306
*11616 116 *38 ^0110(1, 01 *38 5110*0 10 11^6 6660
31161 1116 001001188160 £6 1116 301, 18 00111^61601 311(1

11881616ז3£11 38 011011111813011^1 3011 00110661311\'6 ;

6^1(16006 .3§31081 3 61500כ[ 10*31(1 *11010 011161
0110111081311068 ?6101 38 6610§ ץ01ג1§ י)0 1116 0010
111185100 £0 1116 011016 1<6§ז0113 ,.."
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ממשי, בטחון הנותנות כאלה במסיבות בעקבותיו
את זיהה הכלב כי הגיונית למסקנה המביאות או

המבצע.
היא המינימלית הדרישה כי הוא, מזה היוצא
מיוחד מגזע כלבגישוש להיות הכלב שעל
עד הפשע ממקום הוביל הוא וכי (1)ו1001^6100)
השאלה' איפוא נשאלת הפושע. של מקלטו למקום
של הרוב דעת את בישראל לקבל יש בכלל האם
או תנאים, באילו כן ואם ארצותהברית' שופט
המיעוט' כדעת  שמרנים שנהיה יותר רצוי אולי
זו שאלה לשקול עלינו כזו. עדות לקבל ונסרב
עדות דורשים אנו שבישראל העובדה לאור
של מכורתו  באנגליה בהם במקרים גם מסייעת
נדרשת' כזו עדות אין שלנו הפלילי החוק
מס לעדות בקשר בארץ הפסוקה ההלכה ולאור
בבואה הכללית התביעה על המכבידה ייעת
פושעים או רוצחים של אשמתם את להוכיח

אחרים.
בטוח כשביתהמשפט מקרה' לעצמנו נתאר
של מהעדות לפניו העומד הנאשם של באשמתו
הדרישה על עומד הוא אולם נאמן' עדמלך
לעבירה הנאשם את הקושרת מסייעת עדות לקיום
של עדותו תוכל כזה במקרה האם לו. המיוחסת
סיוע לשמש הנאשם לגלוי שהביא הכלב מאלף

הרשעה. על להחליט לביתהמשפט ולעזור
בעקבותיו הלך שבלבהגישוש העובדה לדעתי.
עבור הוכחה המקרים ברוב מהוה הנאשם, של
העבירה ובין החשוד כין קשר שקיים המשטרה
לעזור צריכה זו הוכחה כי ספק אין שבוצעה.
המש אם אולם שלה' הבילוש בעבודת למשטרה
להרשעת מספיקות ראיות למצוא יכולה אינה טרה
מוטב כי חושב הייתי הכלב' עזרת ללא הנאשם
להסת ולא הנאשם את לזכות לביתהמשפט יהיה
להרשיעו. עלמנת כלב של קלושה עדות על מך
מטעה לדבר' המיטיבים בניאדם של עדותם מה
משום אם האמת' את לומר רצונם למרות לפעמים
שבהתרגשותם או מספקת היתה לא שהסתכלותם
כהווייתם הדברים את ראו לא רגע באותו ששררה
של מעשיו פשר על עדות וכמה כמה אחת על
לשאול או העדות את לבחון אפשרות כשאין כלב,

מעשיו. לפשר עצמו הכלב את
נדירים מקרים ודאי יהיו לעיל האמור אף על
לקבל אפשר כי משוכנע ביתהמשפט יהיה בהם
כלב' עלידי שנעשה משמעי חד זיהוי על עדות
כזה' אינו הנוכחי שהמקרה מאחר מסייעת. כעדות
לפני שיובא עד פתוחה הבעיה את משאירים אנו

פתרונה. את שיחייב מקרה המשפט בית
בל ולאור שלפנינו' במקרה אפשר האם
המערער של כביכול בזיהוי לראות לעיל' האמור
מהחולצה שנדף הריח לפי הכלב עלידי שנעשה
ובעוב צמרי' של במכוניתו נמצאה אשר האפורה

01 (116 30(10118 01 (116 >10§8 63'\861וח116) 8110111(1 1)תו1
0מ 151306 ת1 3 00011 ".'>ע0113 /1. \'. \111¥(6; (1926)
37 8.0.43 (94 ^.1.8..418).

בתתו למשטרה לעזר לה,, עלול כאלה בכלבים ("חימר )

תוכל תושג, אם בעקבותיה, אשר העברץ, של לזהותו מפתה בידה
פעולותיהם על עדות אבל האשמה' של המקובלת ההוכחה לבוא
 משפט." בבית מקום למצוא צריכת אינה עצמם הכלבים של

המערכת)) תרגום

בפסק אילינוי במדינת ביה"מ גם פסק זו ברוח
?60016 ¥. ,)1<11ח8011ת13? הדין'
" \6¥ 113\'6 1630116(1 1116 001101081011 11131

168(1111011}' 38 (0 1116 (1311111§ 01 61(1161 3 1!13ת 01
31110131 15}' 3 15100(1110011(1 8110111(1 61'\6מ 156 3411111(6(1
מ1 06ת16)6¥1 ח1 311}' 0386. \ 1<ת11100<15100 '>3י0 156

1186(1 10 11301( (10^11 3 1010^0 111§111\'6 .110111.11181106
11 (116 (10§, 111 1301, (31(68 ק0 311(1 8'י\10110 (116 (1311

01 3 11¥\0ת)1 10£1(1\'6 311(1 {111(13 111111, 01 31(18 1118

]$51118061 10 {111(1 111111, (11616 0311 156 110 11118131(6 38
(0 61ו1)116'\\ 01 01116ת 18 6ו1) ץ)31ק 3006111. 1113 §0111
01 06מ11006ת1 01 3 מ6/\1§ 011016, ?10\6¥\'61, 3110111(1 (56

681315118116(1 15}' 0(1161 יי.161106)1'\6
(16 8ג1ק1נ0 ,113ג11 .ע 564 .ח 453).
הליכתו בדבר עדות לקבל אץ לעולם כי למסקנה, ("הגענו )

איזה במקרה כראיה בהמה או אדם בעקבות דם כלב של
כבורח הידוע אדם למציאת לשמש עלול דם כלב שהוא.
של עקבותיו את מוצא הכלב במציאות. אם, דינו. מברור
לרודפיו עוזר או אותו, ומוצא בדם הולך ידוע, נמלט עברין
או המבוקש חצר חיותו בדבר לטעות מקום עוד אץ למצאו,
צריך מםוים מפשע הף היותו את או אשמתו את אולם לא.

המערכת)) ם תרנו  אחרות.'' ראיות ידי על לבסס

על שנעשה עיקוב על עדות המקבלים אלה גם
שעל לדרישות ביחס מאד קפדנים כלבים' ידי
במאמר תתקבל. שהעדות בטרם למלא התביעה
שתמצית ת61103ות^ 'י\3_נ ייי16ע8.6 ב שהופיע
311110010 %'. לפסה"ד, בהערות מופיעה ממנו
לעיל' שמכר 11)631'\\מ10ח1ת00 01 ץ)01נ1)ת6^
עדו לקבל ההחלטות את בחריפות המחבר תוקף
לסמוך אין כי וטוען כלבים' של עיקוב על יות
ההערות שבעל (כפי ממצה דיון לאחר עיקובם. על
של הגישוש תכונת על עליו) מעיד 94 כ.#.4.1,
עדות מקבלים כבר אם כי טוען הוא הכלבים
התנאים 20 את לפחות למלא הכלב על אזי כזו
אינם בתיהמשפט אמנם במאמרו. מפרט שהוא
מפסקי אך רבים. כה תנאים של מילוים דורשים
שתהיינה כך על עומדים הם בי מתברר הדין
גזעי גישוש כלב הוא הכלב כי ברורות הוכחות
שניחן בדמו' אחר גזע של תערובת כל ללא
במיוחד שאולף לריח' ריח בין להבחי'ן בתכונה
הוכיח ושהנסיון בניאדם' עקבות אחר לעקוב
וכן אנשים. אחרי בעקבו עליו לסמוך אפשר כי
הובא המשפט בית בפני הנדון המסוים במקרה כי
הלך והכלב העבירה מבצע של לעקבותיו הכלב
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אלה לפעולות לייחס יהיה מסוכן לעיל אמרתי
שותף של לעדותו המסעיית עדות של ערך
לשקר שמוכן מי של לעדותו ובפרט בעבירה'

". .. לעדמדינה היהפכו אף על
התעוררה בה הראשונה' הפעם זו היתה כאמור,
של כראיה כשרותן שאלת העליון המשפט בבית
מאלפו עדות ושל עברין בזהוי גשוש כלב פעולת
וראויים פעולותיו בדבר הכלב של ומובילו
נשים כי לעיל' הובאו אשר הדין' מפסק הקטעים
כל את ידריך אשר לקח' מהם ונלמד אליהם לב
בתוצאות להשתמש ומתי כיצד בדבר' הנוגעים
כראיות' מוביליהם ושל הכלבים של פעולתם
ולמנוע עברינים של להרשעתם להביא העלולות
כפי להם; המגיע הצודק מהענש המלטותם את
המצו המקורות ובאחד עצמו הדין כפסק שנאמר
כלבנים של עבודתם כי דפליג' מאן לית בו' טטים
גורם תמיד מהוה מאולפים כלבים ושל מאומנים
המשטרה' של והחקירה הבלוש בעבודת חשוב
זה גורם להביא ומתי כיצד איפוא' היא הבעיה

המשפט. בית לפני
את העליון המשפט בית שקל המתואר במקרה
וזהירות' ראש כובד מתוך הכלב" "עדות כעית
שאפשר מבלי לראשונה' המתעוררת לבעיה כיאה
אנג או ארץישראליים תקדימים למצוא יהיה
והאסמכ ההלכות של ובחינתן צטוטן מכאן ליים.
ושל השונים המשפט בתי של הנוגדות תאות
מותר בהם התנאים' והבלטת בארה"ב משפטנים
תוך מחיביה' דעת לפי כלב"' "עדות לקבל
המשפט עומד בה הדרכים' פרשת של הדגשה

בישראל. הנפסק
בנובמבר 17 ביום כי העובדה' לציון ראויה כאן
של בהצתה נאשם בריטי משפט בית הרשיע 1953

בקרבת לזו' זו סמוכות חוות' בכמה קש ערמות
באוקטובר ה24 לבין ה23 שבין בלילה ווטפורד'
משטרה' כלב על עדות נתקבלה זה במשפט .1953
ראשונה שעלתה הערימה ליד בעקבה הריח אשר
כמה דרך עקלקלות בדרכים ממנה הלך באש'
אחרי דקות כ20 באש שעלתה לערימה שדות
בערך' הקילומטר מחצית של במרחק הראשונה'
למחסה שונים גדרות דרך נוהגו את הוביל ומשם
נמצא זה ובמחסה מטר מ30 פחות של במרחק
ונוהג לרטן הכלב החל למחסה בכניסתו הנאשם.
מציאת פירושה זו רטינה כי העיד' מאומן כלבים
האיש של נעליו הכלב. הלך שבעקבותיו האיש
בקצותיהן לחות היו מכנסיו ברפש' מלוכלכות היו
מלאה כמעט קופסה נמצאה וברשותו התחתונים
שאינו כמי ידוע היה שהוא למרות גפרורים'
ונדון המושבעים ע"י אשם נמצא הוא מעשן.
'1954 ינואר בחוברת (פורסם שנים. שלש למאסר

31ת1מ011). 1.1£\¥ ,'\ץ16'\8.6 49 עמי
עקובו כי דעתו' גלוי עם כי לדעת' חשוב לנו
המשטרה עבור הוכחה המקרים ברוב מהוה כלב של

שהאחרון פעם בכל הכלב את דחף שהמערער דה
האם החולצה' עם שייכות לו שיש כמי זיההו
כעדות ולקבלן זיהוי אלה בעובדות לראות אפשר
לצטט כדאי זו לשאלה נשיב טרם מסייעת?
לזיהוי ביחס דלמטה ביתהמשפט דברי את

הכלב: עלידי שנעשה
בפעם הכלב הצביע הלבנה לחולצה 'בקשר
והשלי השניה בפעמים גרינשטיין' על הראשונה
הרביעית בפעם אחד' אף על הצביע לא שית
החמישית ובפעמים 1 מסי הנאשם על הצביע
לחולצה ביחס איש. על הצביע לא והששית
צוקרמן על פעמים שתי הכלב הצביע האפורה

אישי. על הצביע לא אחרות פעמים כי אם

בצורה הצביעו לא הכלב שמעשי רואים אנו
והחולצה. המערער בין קשר קיום על משמעית חד
שונות; בצורות לפרש אפשר הכלב מעשי את
השתמשו 1 מסי הנאשם וגם גרינשטיין שגם ייתכן
היה שלא או טעה' שהכלב ייתכן הלבנה. בחולצה
אחד אף על הצביע לא כך ומשום בעצמו בטוח
קשה והששית. החמישית השלישית' השניה' בפעם
המער על פעמיים הצביע שהכלב בעובדה לראות
אחד' אף על הצביע לא אחרות ופעמיים ער
כעדות לקבלו שיש עד בולט כה משמעי חד זיהוי

מסייעת.
מובן דבר' מוכיחה אינה הכלב דחיפת גם
גדול כלב לראות שש לא שהמערער מאליו
התגובה תהיה ביותר וטבעית אליו' ניגש כדגון
ותגובות הכלב מעשי כי ספק אין אמנם להרחיקו.
שכבר כפי אך כבד חשד עליו מטילים המערער

בלזר) ס/א (צלום נוימן הסמל נוהגו עם "הנון* הכלב
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נגעו בהם חפצים' בקרבתו, או הפשע שבמקום
שריחם כך כלם' או מהם אחדים השתמשו או
ופעם אחד חשוד לעבר פעם הכלב את ידחף
כתוצאות בשמוש להסתפק נצטרך השנ. לעבר
והחפוש החקירה למאמצי כבמורהדרך הזהוי
יצביע בו מקרה' בכל אולם ראיות. חמר אחר
כתוצאה אחד' חשוד על כבטחון הגשוש כלב
בצוע מקום מסביבת בחפץ או בעקבה מהרחה
זהוי צרוף בדבר להסוס מקום יהא לא העבירה'

המקרה. של הראיות לחמר זה
שאת בעליהחיים' מדור ראש רזין" מ. מ. ס.
הערותיו את לנו מסר הבא' בגליון נביא מאמרו

לעיל: המתואר למקרה
כראיה כלב של פעולתו על עדות בהגישנו
שני בין להבחין עלינו שומה המשפט' לבית

פעולות: של סוגים
חשוד, בעקבות הליכה א.

במסדר. זהוי ב

כה עד כלבים הובילונו בהם המקרים' אותם בכל
למקום או לנעדר לחשוד' דהיינו למטרה
בו מקרה' אף היה לא  מחבואו' או מגוריו
איפא' תוכל חשוד בעקבות הליכה הכלב. הכזיב
לצרך חדמשמעי כזהוי להחשב היסוס' בל ללא

פלילי. במשפט כראיה הבאתו
כלומר כלב באמצעות זהוי מסדר של ערכו
לחפץ' מחשוד מספר פעמים הכלב של הליכתו
תלוי יהא לחפץ מחפץ או לאיש' מחפץ או
תוסק אשר הזהוי' של בחדמשמעותו תמיד
פעמים חזר שהוא ומהעובדה הכלב של מבטהונו

הפעולה. אותה על מספר

מוטב וכי העבירה לבין החשוד כין קשר על
עזרת בלעדי אם נאשם' לזכות משפט לבית יהיה
קובע להרשעתו' הראיות חמר יספיק לא הכלב
יקבל נדירים במקרים כי בודאות' גויטין השופט
כלב באמצעות חדמשמעי זהוי המשפט בית
חד שאיננו הנדון' במקרה וכי מסייעת כעדות
השאלה את להשאיר ביהמ"ש מחליט משמעי'
פתרו את שידרש מקרה בפניו שיובא עד כפיפתוחה' אך פתוחה' איפא נשארה השאלה נה.
האפש בין לא  הכתוב מתוך להבין לנו שמותר
מוחלטת' שלילה של זו לבין גמור חיוב של רות
ודאי חיוב מוגבל בו יותר' מצומצם בתחום אם כי
לזהויים צמצומו ידי ועל נדירותו קביעת ידי על
המשפט בית לגבי זאת כל בלבד' חדמשמעיים
כיבהעדר מכאן' להסיק אין אולם העליון'
העליון המשפט בית של ומוחלטת סופית הכרעה
הדיון לגבי המדה באותה פתוחה השאלה נשארה
לבדוק' יש ממנו. הנמוכים המשפט בבתי הפלילי
מקריםשלא סיומו ואחרי המנדט בימי היו האם
בהם  לערעורים כבי"ד העליון לביהמ"ש הגיעו
לפשעים משפט בתי או מחוזיים משפט בתי קבלו
להרשעת כראיה כלב באמצעות זהוי חמורים
המשפט' בית אותו את מחיבת הלכה כל כי נאשם'
אולם ממנו. הנמוכים המשפט בתי ואת נפסקה' בו
לעיל' שצוטט הדין פסק מתוך ברור אחד דבר
בו נוסף' מקרה כל בהבאת לרגלנו נר ישמש אשר
לבית הראיות, חמר על כלב באמצעות זהוי נמנה
חדמשמעי מקרה רק כי והוא' בעתיד' משפט
במקרה' המשפט. בית בפני להבאה ראוי ימצא
הפשע ממקום ביחד עברינים כמה נמלטו בו
בחפצים שהריח הריח סמך על כלב ע"י וזוהו

הננכ/בורנ בפסקו 77 7277.
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מהח וכמה הואיל נכונה' כנראה היתה אחד'
הפשע, ם במק שנמצא בחפץ השתמשו שודים
חדמשמעי, שאיננו לזהוי אופינית דוגמה זו היתה

לראיה. כדרוש
מחוזי' משפט בית של דין פסק כי עוד' יצוין
כפי חדמשמעי' זהוי על עדות נתקבלה בו
של הסופי בשלב כעת נמצא לנו' שנראה
והננו העליון המשפט בבית הערעור ברור
(עיין הבא. במאמרנו עליו להסתמך מקוים

הקירה) של קורותיה גט:

יש הנ"ל' הדין בפסק מדובר בו הזהוי' לגבי
לומר:

ומסדר בעקבות הליכה כלומר הפעולות' שתי .1
בערבוביה בו שמשו זהוי'

יותר יש אם חשודים כמה עמדו הזהוי במסדר ,2
במסדר חשוד כל להעמיד יש אחד' מחשוד
באמצעות או לעשות יש הזהויים ואת לחוד
בהפ הכלב אותו באמצעות או שונים' כלבים
למשנהו ממסדר שעות 5 טל העולות םקות,

מאיש יותר על בהצביעו הכלב, פעולת כי אם 3

חקירה של קורותיה  ב.
על ומגרעותיה' השגיה על החקירות, אחת את קוראינו בפני להציג מקוים הננו מגליונותינו אחד בכל
שהושלמה' חקירה על אחורה נשקיף הפעם בהי עסקו אלה'אשר אותה שמתארים כפי ולקחה' תוצאותיה

בלשונו. עובדותיה ונספר בעיניו נראהה המשפט' בית מתוך
פקוחות' היו המותקף של שעיניו וכשהבחינו
בהם וכיסו גופו על שנשארו תחתוניו את קרעו
אמר מהתוקפים אחד מה' זמן וכעבור עיניו. את
לנפשו. ושיעזבוהו מנתו את קבל שקרבנם לחבריו
תחתיו כרע המתלונן והסתלקו. עשו כך ואמנם
התחיל הכרתו' אליו וכשחזרה והתעלף. מעיפות
עברה חצות' אחרי 1.30 לשעה וסמוך לצעוק
דנגור נעים בידי נהוגה מונית הטייסים בכביש
מוניתו את סובב הצעקות' את בשומעו אשר'
אך' למשטרה כך על להודיע לנסוע במטרה
"אל חברת של באוטובוס הנהג הבחין זה' ברגע
והודיע האוטובוס את עצר דנגור שהתקרב. עלי'
אנשים' ומספר הצעקות על ולנוסעיו לנהגו
אל נלוו '2110 מס. ניר המשטרה סמל וביניהם
החשמל עמוד אל בהגיעם הצעקות. לכוון דנגור
כשהוא חגג' רפאל את ראו הם 1. .40 מספר הנושא
מסוגל שיהא ומבלי הלם כלאחר ומבוהל מפוחד
ולקחו קשריו את הסירו מיד לשאלותיהם. לענות
בתל שאנן גוה משטרת לתחנת באוטובוס הו

"הדסה'/ לביתהחולים נלקח משם אביב.
מסר והורגע בביתהחולים טפול שקבל לאחר
וכעבור (ת/א) למשטרה ראשונה הודעה חגג רפאל
(ת/ב) שניה הודעה בי"ח כאותו מסר ימים 3

פרטי כל את ספר הוא אלה הודעותיו ובשתי
כללי' בקו דבריו' על וחזר שתואר כפי המקרה
בפני בעדותו וגם החוקר השופט בפני בעדותו

זה. ביתמשפט
אשר' המשטרה עירנות את לשבח לציין יש
האמצעים בכל מיד נקטה המקרה' על לה כשנודע
לגלות כדי האפשריות הפעולות כל את ועשתה

המעשה. את שבצעו האלמונים את
אז שהיה מאירי הקצין ההודעה' קבלת עם
בקר הדרומית בנפה הפלילית הלשכה ראש
מה מפיו וכששמע בביתהחולים המתלונן את
שמלא  ברנדט למפקח כך על הודיע הוא ששמע'

לוי ה ידיד ע. השופט הוציא 3.6.55 ביום
הדין פסק את אביב בתל המחוזי המשפט בבית

.1053/53 פלילי בתיק
הדין: פסק דברי להלן

ואלי טוב שם שלמה בן יצחק הנאשמים "שני
באשמת לדין הועדמו יעקב' בן משה בן מלך
כדי אדם וחטיפת '(1)288 סעיף עלפי שוד'
257 מעיף עלפי בצדק. ושלא בסתר לכלאו

.1936 הפלילי' החוק לפקודת
עבירה מעשה הנאשמים לשני מיחסת התביעה
'22.30 לשעה קרוב 12.4.53 של בלילה שקרה
בו מקום סלמה כפר ליד הטייסים' בכביש
לפי בנאי חגג' רפאל דרך' עובר תקפו אלמונים
ערום' הפשיטוהו שהכוהו' זה ע'יי מקצועו'
ושדדו חשמל לעמוד וברגליו בידיו קשרוהו
שעון במזומנים' ל"י 70 שהכילו חפציו את ממנו

אישיות. ותעודות זהב" שרשרת יד'
קרה והמעשה חולקים אין המעשה קרות על
לביתו בלילה מאוחר חזר הנ"ל חגג שרפאל בעת
לתוך ישיר קשר היה ולא והיות סלמה. בכפר
באוטובוס נסע הנ"ל חגג רפאל (סלמה) שלם כפר
של האחרונה בתחנה וירד ת"אלוד קו של
חפצו. מקום לכוון ללכת והתחיל הטייסים כביש
אלמו ארבעה עליו התנפלו מטרים כמה וכשהלך
ונפל התחלק הוא בשמיכה. פניו את וכיסו נים'
כדי תוך ולברוח. לקום הצליח אך הכביש על
וכשהת אתו' שהיה המים פלס מידו נפל בריחתו'
שוב' לתפשו האלמונים הצליחו להרימו' כופף
לתוך לכביש מעבר והובילוהו לפיו אבן הכניסו
אלימות במעשי כלפיו השתמשו שם סמוך. פרדס
את ממנו לקחו אקדח' קנה עם הכהו מהם ואחד
הפשיטוהו לעיל. שתוארו כפי חפציו ואת כספו

עץ. עשוי חשמל לעמוד בחבל וקשרוהו עורם
ביניהם ושוחחו לידו מה זמן שהו האלמונים
סיגריות. עשנו ואף בערבית וקצת בעברית
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אנשי מקום. בקרבה ברחבה' שנמצא חשמל
טוב שם נסים של דירתו דלת על דפקו המשטרה
נפתחה דקות' כ10 שחכו ולאחר פעמים מספר
הם טוב. שם נסים של אשתו ע"י הדלת להם
וכן נוימן הסמל ברנדט' המפקח לדירה: נכנסו

אליהם. הצטרף מאירי והקצין עמדור הגשש
שמיעת בסוף זו' בדירה שביקר ביתהמשפט
מרובע ממסדרון מורכבת שהיא מצא ההוכחות.
ימין מצד קטן מטבח ממולו' מגורים וחדר קטן
פרטי (ראה שמאל מצד אמבטיה והדר המסדרון

ו82). 81 העמי בין כל
חולה שוכב נמצא טוב שם נסים הדירה בתוך
הקטנה וילדתו המגורים בחדר שהיתר, במטה
יצחק את מצאה המשטרה שנערך' בתפוש לידו.
תחת מסתתר כשהוא (1 מס. (הנאשם טוב שם
משם הוצא הוא נסים. אחיו שכב עליה המיטה
מתחת מכן' לאחר נמצאו, ונעליו יחף כשהוא
ת/ה); (עיין לחות כשהן בחדר' שעמד לארון
ונמצא חול קרפהיה העשויה הסוליה חריצי בין
מאותו פרא שבולת של אמיר הנעלים אחת על
ע"י הפשע. מקום בקרבת שצמח העשב סוג
נעלים זוג נמצא כן' כמו 1>.40 החשמל עמוד
ואף דירה' אותה גג מעל קרפ, סולית עם אחר'

נ/א). (עיין טוב שם יצחק של היו אלה נעלים
במטבח הציץ נוימן הסמל החיפוש' בהתחלת
ומאחר סגור' שחהלון מצא לתוכו' להכנס מבלי
כעבור אולם' הדלת. את סגר בו איש ראה שלא
שוב פתח ונוימן מהמטבח רשרוש נשמע מה זמן
בן אלימלך את בו ומצא למטבח ונכנס הדלת את
על וידיו עומד כשהוא (2 מס. (הנאשם יעקב
ככר אז החלון'שהיה של התחתון המשקוף
דרכו לקפוץ שמנסה מי של כמצב פתוח'
אפשרי. זה שדבר התברר במקום בביקור החוצה.
שלא בדירה למעשיהם הנאשמים שני כשנשאלו
טוב שם יצחק בבקר' מוקדמת כה ובשעה להם
ואלימלך החולה אחיו את לבקר בא שהוא אמר
שם יצחק אחרי לחפש בא שהוא ספר יעקב בן

ל"י. 10. של חוב לו להחזיר ולבקשו טוב'
על מצאה המשטרה התפוש שבזמן לציץ יש
בן אלימלך ועל ל"י 8. של סך טוב שם יצחק

ל"י. יעקב.11
נשלחו הנאשמים ושני נלקחו שנמצאו הנעלים
מאנו הודעה' לתת שם ומשנתבקשו למשטרה

כן. לעשות
העלתה המשטרה הנ"ל' הפעולות על נוסף
המעשה מקום בקרבת שנמצאו העקבות מן כמה
הסמל עם מאירי והקצין עליהם' הצביע ושהגשש
זהוי. לצורך מגבס תבניות מהן יצקו מיכלסון
מוצגים בתור הוגשו עקבות של תבניות חמש
(ראה הנאשמים ב"כ לבקשת מאירי' הקצין ע"י
חקירותיה' יסוד על ונ/ח). נ/ז נד' ג. נ נ/ב'

כדי הנפה באותה חוקר קצץ של תפקיד אז
בחקירה. יתחיל שהלה

גשוש' כלב הוזמן המוקדמות' הבוקר בשעות
חמן המשטרה' גשש כן כמו והובא מאמנו' עם
עקבות את לגלות לנסות כדי עמרור' רחמן עבדול

התוקפים.
כלב ואתו נוימן' הסמל המשטרה' כלבי מאמן
בבוקר 6.00 לשעה סמוך הגיעו דגון' הגשוש
ברנדט. המפקח להם חכה בו המקרה למקום
קרש על חבל גליל נוימן מצא למקום בהתקרבו
השיי (ת/ה) וארנק  לבנאים המשמש  (ת/יג)
היה בו החבל 1_ .40 העמוד וליד למתלונן כים
את להריח "דגון" לכלכ נתן הוא המתלונן. קשור
נוימן כשהסמל ללכת והתחיל הריח והכלב החבל
והכלב הכלב' קשור היה אליה ברצועה אוחז
ארבעה בעקבות הבחין אשר מדריכו את הוליך

האדמה. על אנשים
הכביש שולי על עלה הפרדס' את יצא הכלב
לכניסה הגיעו לפני שלם. כפר לכוון מערבה ופנה
הדרך על מונחת בציפיה נתקל הכלב שלם' לכפר
בדרכו' והמשיך הציפיה את הריח והכלב (ת/ו)'
שכונת לתוך המוביל לכביש ונכנס כוון' באותו
והמפקח נוימן הסמל הולך כשמאחוריו שלם' כפר

בלויתם. ברנדט'
ממשטרת שהובא עמרור' הגשש אחרת כפעולה
5 בשעה פ"ת למשטרת נמצא' הוא בה גילגילויה'
מאירי הקצין לו חבה שם '13.4.53 יום בבוקר
ומצא חפש והגשש הפשע למקום מיד שלקחו
הסמנים לפי אשר אנשים שלושה של עקבות
והשלישי גומי בנעלי הלכו מהם 2 שהשאירו
עקבות אחרי הלך הגשש עור. סוליות עם בנעלים
עם נפגש שם שלם' לכפר לכניסה והגיע אלה
המשיך הגשש ואילך מכאן ומלויו. "דגון" הכלב
והכלב העקבות אותן אחרי ללכת הוא מצידו
בעקבות ומלויו מדריכו את הוליך מצדו' "דגון"
בקפנדריה' הלכו ומלויו הכלב הגשש' הריח.
לקצה הגיעו כולם אשר עד הכפר בסמטאות
לחצר ונכנסו טי ברחוב 4 מס. הבית ליד הכפר
של דירתו דלת ליד נעמד דגון הכלב זה. בית

ללכת. יותר המשיך ולא טוב שם נסים
הבית' לאותו הגיע הוא עמרור' לגשש אשר
של בקוטר המקום לאותו מסביב הלאה חפש
שהאנשים וקבע לעקבות המשך מצא לא אך מי 100

מקום לאותו הגיעו הולך הוא עקבותיהם שאחרי
סיגריות. בדילי נמצאו בו

הצהירו הגשש והן נרימן הסמל הן כי לציין יש
שזו לדבריהם מאמין המשפט ובית בעדותם
בכפר הראשונה פעולתו מהם אחד לכל היתה

לכן. קודם המקום את הכירו ושלא שלם
את המשטרה הקיפה העקבות' ונפסקו מאחר
לעמוד דגון הכלב את קשר נוימן והסמל הסביבה'
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להמצ הסבר להציע במטרה הפשע' מעשה לאחר
הדעת על המתקבל ספק ולעורר בדירה' אם
הכבדות המסיבתיות ההוכחות ממשקל ולהחלץ

נגדם. שהובאו
שאין טען הנאשמים ב"כ המשפטי' למצב אשר
התביעה ע"י שהובא הראיות לחמר משקל כל לתת
את יקבל ביה"מש אם ואף מקום מכל כי וטען
משום בהן אין שהובאו' המסיבתיות ההוכחות
או הנאשמים לשני הפשע מעשה את לקשר יסוד

מהם. לאחד
טען המתלונן' ע"י הנאשמים שני לזיהוי אשר
הנאשמים את זיהה לא שהמתלונן הנאשמים' ב"כ
בית אין כי ועוד במשטרה' שנערך הזהוי במסדר
שנעשה לזיהוי חוקי ערך כל לתת יכול המשפט
ובעיקר הואיל בבה"מ מכן לאחר המתלונן' ע"י

נפש. ממחלת סובל והמתלונן
מס. תביעה (עד ורטני ד"ר עדות על בהסתמכי
חולים קופת חבר בתור אותו ובדק שהכירו (1

כי יוצא הפשע' מעשה לפני הזדמנויות' בשתי
כן' כמו בדעתו. ומיושב בריא היה המתלונן
שטפל (13 מס. תביעה (עד טוגיה ד"ר מדברי
זה ועד הפשע מקרה מאז במתלונן ומטפל
מהפר 4045 עי (ראה הנאשמים ב"כ ע"י נחקר
נמצא הוא בהן מהתקופות חוץ כי הוכח טיכל)'
צלילות את ממנו הנוטלת התקפה של במצב
היודע' וצלול' בריא אדם הנו המתלונן דעתו'
התאמת זה דבר עמו. אשר את אחר' אדם ככל
ובזמנים שונות הזדמנויות שבארבע והעובדה
פעמיים  ועדויות הודעות המתלונן נתן שונים
בפני ופעם החוקר' השופט בפני פעם במשטרה'
מחקירתו ובחלק הראשית בחקירתו זח בי"מ
שקבל לאחר ורק  הנץאשמים) ב"כ ע"י הנגדית
(ראה קשירתו פרטי על שנשאל כך ע"י התקפה
מעשה בזמן בו' האלמונים והתעללות פרטיכל)

עדותו. והופסקה השליטה את אבד הפשע'
שני את זיהה לא שהמתלונן לעובדה אשר
יש במשטרה שנערך הזהוי במסדר הנאשמים
עת צלול בלתי במצב אז היה המתלונן כי להניח
רפואי' בטפול היה בו החולים' מבית ישר הובא
זהוי אי את שמסביר מה המקרה' אחרי כשבוע

במקומם. אחרים שלושה וזהוי הנאשמים שני
המתלונן ע"י הנאשמים שני זהוי את מקבל אני
סיוע יש זה שלזהוי שכן כל ומה חוקי' כזהוי
שהובא האחר המסיבתי הראיות בחומר וחיזוק
עליון פסקידין 107/51 פ. ע. (ראה התביעה. ע"י

.(275 עמוד ו/
מדרי עם דגון הכלב ע"י העקוב לפעולת ביחס
זו לפעולה משקל כל שלל הנאשמים ב"כ כו'
שהכלב האפשרות על בהצביעו הראיות' בחמר
טוב שם נסים של לביתו ברנדט הקצין ע"י הובל
הוביל והכלב שיתכן הנאשמים' ב"כ טען ועוד

הנאשמים' לשני הפשע מעשה את יחסה המשטרה
2 את להרשיע בקשה והתביעה אחרים' עם יחד
בהס להם' המיוחסות העבירות בשתי הנאשמים
בית לפני שהובא הראיות חומר כל על תמכה

היתר: ובין הבמשפט
בפני המתלונן ע"י הנאשמים שני זהוי על א)

זה. ביתמשפט ובפני החוקר השופט
עקוב מפעולת הנובעת העדות יסוד על ב)

מדריכו; עם דגון הכלב
עמרוד; של העקוב פעולת יסוד על ג)

סוליות עם שהוצקו העקבות אחת זהות על ד)
טוב. שם יצחק הנאשם של נעליו

למעשה שייכות כל הכחישו. הנאשמים שני
בחרו הם אליהם. המיוחסות ולעבירות הפשע
והח המשטרתית החקירה זמן כל משך בשתיקה
הם זה ביתמשפט בפני ורק המוקדמת קירה
הגנה עדי מספר והעמידו בשבועה' עדות נתנו
בצעו אחרים כאילו גירסה העלו אתם' יחד אשר'
באותו המצאם דבר על אליהם. המיוחס הפשע את
הנאשם טוב: שם נסים בדירת '13.4.53 של בוקר
אמו' עם שלם כפר באותו שגר טוב שם יצחק
לפני בערך מי כ60 במרחק הראשי' בכביש
נסים אחיו דירת נמצאת בו ט/ לחד הכניסה
יצא הוא בוקר, באותו השכם כי' ספר טוב' שם צרכיו' את לעשות הסמוך' לשדה דירתו' את
אזי סתום ביתו שבחצר השמוש בית היות לרגלי
לבקרו במטרה אחיו לדירת פנה מכן ולאחר
את בגרון. נתוח אחרי חולה' שכב שנסים לאחר
באמרו הצדיק 1 מס. הנץאשם) מיטתאחיו תחת המצאו
להסתתר מהר הוא בדלת' הנקישות לשמע כי'
נהגה ולדבריו' הואיל' שהופיעה המשטרה מפני
חשדות עלפי בפעם פעם מדי לעצרו המשטרה

בכפו. עוול כל וללא
נעלים נועל שנמצא יעקב' בן לאלימלך אשר
ספר הוא במטבח. תפיסתו בזמן עור סוליות עם
בביתהמשפט' להופיע היה עליו בוקר שבאותו
הופעת לעצמו להבטיח ורצה והואיל כנאשם'
לסניגור לשלם כסף מספיק לו היה ולא סניגור'
שהלוה ל"י' 10. של בחוב נזכר הוא כך' לשם
עצורים שניהם בהיות טוב' שם ליצחק בשעתו
פנה הוא שתחילה' ואמר הוסיף הוא הכלא. בבית
שהופנה לאחר ורק טוב שם יצחק של לדירתו
רגעים זו' לדירה נכנס הוא טוב' שם נסים לדירת
הכחיש גם הוא למקום. המשטרה בוא לפני מספר
המטבח בתוך נמצא שהוא התביעה עדי דברי את
החוצה לקפוץ בנסיון הפתוח' החלון ליד ושעמד

ולהמלט.
ואף הנאשמים שני של לספוריהם מאמין אינני
גירםותיהם לחזוק שהופיעו ההגנה עדי לדברי לא
ושני יעקב) בן אלימלך (אשת יעקב בן גילה והם.
בטוחני נתנזון. ויוסף סולמי אפרים האסירים
ועובדה תוכננה הנ"ל ועדיהם הנאשמים שגירסת
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שנאמר כפי נלקחו הן עצמן' ליציקות אשר
הגשש; הדרכת עפ"י המעשה מקום בקרבת כבר
של נעליו עקבות עם והושוו צולמו מהן שתים
ות/טוי). ת/ג (ראה 1 מס. הנאשם טוב' שם יצחק
הקצין המשטרה מומחה בדיקת תוצאות עפ"י
היתה מהיציקות אחת עקבה כי התברר קפלן'
אחת נקודת אף שתמצא ומבלי ספק של צל ללא
יצחק של הימנית הנעל עם זהה בה התאמה אי של
אחיו בדירת לחה שנמצאה הנעל היא טוב' שם
ליתר נוספת הוכחה מהוה זה דבר ח<. ת (היא
שם יצחק של השתתפותו על שהוזכרו ההוכחות

הפשע. במעשה טוב
הסת הסופיות המסקנות את לקבוע בוא לפני
ביתהמשפט ע"י שנפסקו ההלכות על מכתי

הבאים; בפסקדין העליון
וע.פ. '(467 ע' ז/ (פסקידץ 104 52 בע.פ. א)
וההיקף הפירוש על '(444 עי ז/ (פםקידין 126/52
על נאשם' של החלטית להכחשה לתת שיש
אליו. לקשרן הצליחה הכללית שהתביעה עובדות
וע.פ. '(723 עי זי (פסקידין 82,53 בע.פ. (ב)
ועל מהותן על .(1523 עי חי (פסקידין 255/53
בסים לשמש היכולות מסיבתיות הוכחות של כוחן
מהן, אחת וכל שייתכן אףעלפי להרשעה.

הוכחה. לשמש יכולה איננה עצמה' בפני
הצליחה שהתביעה מוצא אני הדברים ובסיכום
שבוצע למעשה יחד גם הנאשמים שני את לקשר

היתר: ובין חגג רפאל על
בשי המתלונן ע"י הנאשמים שני זהוי ע"י 
דגון הכלב של האחת הפעולות שתי עם לוב
המש הגשש של והשניה ומאמנו' מדריכו בלווי
מבצעי עקבות אחרי הלכו אשר  עמרור טרתי
שני נמצאו בו מקום לאותו והובילו העבירה'
הנאשם של אחיו טוב' שם נסים בדירת הנאשמים
אחרי קצר זמן המוקדמות, הבוקר בשעות .1 מס.
מתחת האחד מסתתרים כשהם העבירה' ביצוע
מבלי לברוח ניסה עת במטבח והשני למטה
הסבר כל יתנו מהם אחד או הנאשמים ששני

במקום; המצאם לדבר הדעת על מתקבל
האלמונים' של העקבות אחת הזדהות פי על 
שנמצ טוב שם יצחק של נעלו עם הפשע' מבצעי
העש מסוג פרא שבולת של אמיר ועליה לחה אה

הפשע; מקום ליד שצמחו בים
נמצא יעקב בן שאלימלך העובדה יסוד על 
שאחת בזמן עור סוליות עם נעלים נועל כשהוא
של היא אף היתה האלמונים' שהשאירו העקבות

עור. סולית
לידי מוביל הראיות חומר כל כי קובע והריני
ושוכנעתי שכנוע' משום בה שיש אחת' מסקנה
שלא אחרים עם יחד הנאשמים' ששני למעעזה'
בפרט אליהם המיוחסת העבירה את ביצעו נתגלו
(1)288 הסעיף עלפי האישום' כתב של הראשון

" 1936 הפלילי' החוק לפקודת

בעקבות הכביש' לשולי הפרדס מתוך מלויו את
המשט ואנשי המתלונן מצילי שהשאירו הריחות
ריח בעקבות רק כי במקום לפניו שבקרו רה
שלם לכפר הכלב פנה בדרך שנמצאה הציפיה
באמרו הסניגור והוסיף טוב' שם של לביתו והגיע
העבירה. בצוע עם וכלל כלל קשור אינו שדבר
אלה לטענות תמיכה כל הראיות בחומר אין
החבל את הריח שמאז כך על מצביעות וההוכחות
ומאמנו מדרכו סטה לא הכלב הסביבה ואת
את בהריחו כי' הסביר נוימן' הסמל המנוסה'
שאף וסמן כאות בזנבו קשקש הכלב הציפיה
ריחם את שהשאירו לאנשים שייכת היתה הציפיה
בסיס כל הנוטלת נוספת עובדה הפשע. במקום
אוטובוס שנוסעי היא' הנאשמים ב"כ לטענת
במקום ביותר קצר זמן שהו דנגור והנהג על" "אל
המתלונן את להתיר להם דרוש שהיה כמה ועד
וקשרו שהתקיפו שהאלמונים בזמן בו מקשריו'
באופן יותר' ארוך זמן במקום שהו המתלונן את
זה היה המצילים של ריחם שלא מלמד שההגיון
מבצעי של זה אלא תחילה' בעקבותיו הלך שהכלב

הפשע.
מערכת תוך הכלב' של העקוב לערך בקשר
כשהוכח ראיה לשמש יכול כזה עקוב ההוכחות'
שהוא אדם' בני אחרי לעקוב מאומן שהכלב
ומדריכו בשמאמנו פעולתו את ושעשה מנוסה
49 עמוד 1954 ינואר חוברת (ראה בליויתו. נמצא
של הראיות ודיני 31ת11ז0111 13.\¥ מ'^16''י6ג[
עמוד 177 פרק 1 כרך שלישית' מהדורה ויגמור'

.(393 עמוד 415 פרק 2 וכרך 633

ועקב ומאומן גזעי היה "דגון" הכלב כי הוכח
במק ואף מקודם אחר פשע מעשה וגלה בהצלחה
שפעולתו כדי הדרישות כל נתמלאו הנדון רה
שגם שכן כל מה הראיות' בחומר הוכחה תשמש
הוביל עמדור' והמנוסה הותיק המשטרה גשש
אליה התוצאה לאותה הנפרדת' פעולתו ע"י

הכלב. הוביל
כך על בעמדו נקודה עוד עורר הנאשמים ב"כ
העקבות ביציקות וכלל כלל להתחשב שאין
לא אותן שיצק מיכלסון שהסמל בטענה שהוגשו
האפשרות מהנאשמים שנשללה באופן עדות נתן
אחר' שבמשפט כך על הסתמך הוא אותו. לחקור
סמל אותו של עדות ביטל העליון המשפט בית
מזויפות. שנמצאו ליציקות' בקשר מיכלסון,
לכאן' הוכחה לדעתי אינו, אחר בתיק הממצא'
ע"י הנאשמים ב"כ בקשת עפ"י הוגשו והיציקות
עם ביציקתן למעשה שהשתתף מאירי הקצין
על ארוכות נחקר מאירי והקצין מיכלסון הסמל
יסוד אין כי איפוא' יוצא' הנ/ ב"כ ע"י כך
שהתביעה לאחר ובפרט הנאשמים ב"כ לטענת
להעיד מיכלסון הסמל הבאת על שויתרה בעת
אשר ההגנה לרשות אותו העמידה היא' מטעמה

להעיד. לו לקרוא לנחוץ מצאה לא
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שנים שלוט של מאסר עונש נגזר יעקב בן אלימלך
חדשים, שמונה מאסר טוב שם יצחק ועל

עתה המתברר ערעור' הגישו הנאשמים שני
העליון. המשפט בית בפני

288נ1)' סעיף על בעבירה הורשעו הנאשמים שני
הראשון' האשום לפרט בהתאם '1936 פ.זז.פ.
האשום מפרט מספיקות' הוכחות בהעדר וזוכו'
על בצדק). שלא לכלאו כדי אדם' נחטיפת השני

המשפט בית בעיני שוטרים ג.סמכויות
המביא מופרז' עצמי בטחון ידי על זו מגרעת על
מעל התרברבות' לדברי הקרובים דברים' לאמירת

העדים. דוכן

האשמות:
לסי בנגוד מוסריות' בלתי למטרות שדול .1

.1936 הפ. הח. מפ. (1)167

דיני לתקון מהחוק 1 לסי בנגוד שוטר' תקיפת .2
תשי"ב1952. שוטרים) (תקיפת העונשין

הדין; פסק
חיפה בעיר כי העיד' גזאלי התביעה "עד
הנאשמת לו הציעה "ארמון'/ לקולנע בדרכו
2'500 בסך תשלום תמורת מיני במגע אתה לבוא
לדברים להאמין שלא סיבה כל מצאתי לא ל"י.
את מרשיע אני זה יחיד עד דברי סמך ועל אלה

הראשון. הפרט לפי הנאשמת
פרידמן והשוטר הוא כי העיד' זלמן השוטר
המגיניםאספור; הרחובות פינת בסביבת עמדו
הנ"ל; הפינה ליד עומדת הנאשמת את ראה הוא
גזאלי; העד אל נגשה הנאשמת כי ראה' הוא
אמרה הנאשמת אז התקרב' העד דברו. השנים
ולשאלת לעמוד להם אמר העד שילך. לגזאלי

המבוססות היסוד זכויות על נמנה האזרח חופש
על שומרים ובאנגליה בארץ המשפט ובתי בחוק
זוכו כבר זו ראיה מתוך עינים. כשבע זו זכות
או חוקי למעצר התנגדות מאשמת רבים אנשים
בתי בלב שהתעורר הספק בגלל שוטרים' תקיפת
בדבר או המעצר של חוקיותו בדבר המשפט
פרושם ואין שנתקף. השוטר פעולת של חוקיותה
בפעולות נכשלו אלה שוטרים כי הדברים' של
במקרים אלא תפקידם' ואת החוק את הנוגדות
שמירה  לתפקידם מסירות מתוך הם פעלו רבים
באי היתה טעותם לדין; עברינים והבאת החוק על
מסירות מתוך הסמכות מגבול חריגה מקרים אלה
הנסי של נכון בלתי תאור אחרים ובמקרים יתר
ידיעת אי בשל פעולתם' את חיבו אשר בות'

אלו. סמכויות נובעות מכחם החוק' סעיפי
בתיק בחיפה השלום משפט בבית ניתן כך
מלך בת מרים נגד המשפטי (היועץ 651/55 פלילי
כשלעצמו המאלף שלהלן' הדין פסק ויצנר)'
של החוקי תפקידו מלוי עלול כיצד ''ובהראותו'
חוקי' לבלתי להפוך סמכויותיו בגדר השוטר
שכל שוטר' תקיפת על תביעה הכשלת כדי עד
בגלל רק צרכן' די המשפט לבית הוכחו עובדותיה
וחפוי המדויקים והמונחים התחומים ידיעת אי
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להאמין מספיק יסוד לשוטר לו כשיש (בי
או פשע, עשה אדם שאותו

עבירה מכבר, לא שעבר או בפניו' שעבר (ג<
העולה במאסר או במיתה עליה שנענשים

או חדשים, ששה על

תפקידו, את ממלא כשהוא לשוטר המפריע (ד)
חוקי ממשמר להמלט מנסה או שנמלט או
או והצרה, בצוח אחריו כשרודפים או

בפניו שהאשימוהו או עבירה, העובר (ה)
טעמים לשוטר לו שיש או עבירה, שעבר
עבירה' עבר אדם שאותו להאמין סבירים
או וכתבתו, שמו את למסור מסרב והוא
קבוע,... או ידוע מגורים מקום לו שאץ

שלגביו אדם מכל לדרוש רשאי שוטר כל (2)
עבירה' שעבר להאמין סבירים טעמים לו יש
לדרוש הוא ורשאי וכתבתו, שמו את לו למסור
המשטרה, לתחנת אליו להלוות האדם מאותו
הוא רשאי אליו, להלוות האיש סרב ואם

המערכת) ידי על נעשו ההדגשות (כל לאסרו.

הערות:
כי להאמין, יסוד כל היה לא הנדון במקרה א.

(01ב); המשנה בסעיף כדרוש פשע' בוצע

לנאשמת שיוחסה העבירה על הצפוי העונש כ.
חדשים, מששה פחות הוא הנסיבות באותן
ע"י הדרושה ביותר הקצרה המאסר תקופת

(01ג). המשנה סעף

היתה שלא לומר' יש (ד) (1) המשנה לסעיף ג.
שנתקל במקרה אך בכח> הפרעה אמנם כאן
בעלבונות כמתואר, תפקידו, בבצוע שוטר
הפרעה זאת היתה קהל, במעמד שהוטמעו
מסמיכה שהיתה הפרעה זה, משנה סעיף ברוח

שפעל, כפי לפעול, היא אף אותו

המשנה בסעיף האמור היה צריך פנים כל על ד.
התנהגותו בכל השוטר לרגלי נר לשמש (2)
בשעת כך נהג אמנם ואם המתואר במקרה
של מדבריו לנחש שניתן כפי המקרה
שבדב השניהרי השוטר פעולת על השופט
וערער ערפל העדים דוכן על התרברבותו רי
לפעולתו. החוקי הבסיס את המעשה לאחר

קובע; 1936 הפלילי החק פקודת של נ1) 167 סעיף
למטרות בתנועות או במלים נמטריד) המשדל "כל
יאשם צבורי, במקום הנמצא אדם כל מוסריות בלתי
אר של לקנס או ימים חדש למאסר צ9וי ויהיה

לירות וחמש ב1ים
תשט"ו1955) ענישה) (דרכי עינקין דיני לתקון החוק ע"י (ייקן

אותו. שדלה הנאשמת כי גזאלי ספר השוטר
התחילו כאשר למשטרה; השנים את הזמין זלמן
הנאשמת עם ילך שהוא לפרידמן זלמן אמר ללכת,

גזאלי. עם ילך זלמן' והוא,
להם' אמר גזאלי כי העיד' פרידמן השוטר גם
והוא זנות. למעשה אותו שדלה הנאשמת כי

בעדותו: המשיך
היתה לא אותה. עוצר שאני לנאשמת' "אמרתי
עברה עובר אדם אם מעצר' פקודת ברשותי
המכ העונש אם גם לעצור, שוטרמותר בנוכחות
חדשים". משש פחות הוא עברה אותה עבור סימלי

הוסיף: להלן (6 עי (פרטיכל'
דבריו משדלות", כשהן פרוצות עוצר תמיד "אני
הם פליאה; מעוררים פרידמן השוטר של אלה
את מכיר אינו הזה השוטר כי כך' על מצביעים
ראה מעצר, צו ללא מעצר בדבר סמכויותיו
(מעצרים הפלילית הפרוצדורה לפקודת 3(01ג) סי
עליו ברחוב תפקידו שעקב בעוד וחפושים).
להק יש כי לציין, למותר אלה. סמכויות להפעיל
את ידע תפקיד המבצע השוטר כי כך' על פיד

סמכויותיו. תוקף
השוטר כי מההנחה' יוצא אני כאן למקרה אשר
כחוק פעל למשטרה הנאשמת את בהזמינו זלמן
הפלילית הפרוצדורה לפקודת (2)3 הסעיף במובן
מותר הסעיף אותו לפי וחפושים). (מעצרים
לאחר רק כנ"ל "מוזמן" חשוד לעצור לשוטר
לתחנת השוטר) (את ללוותו מסרב שהחשוד

המשטרה.
כי התביעה' עדי אמנם העידו כאן במקרה
אולם המשטרה. לתחנת ללכת םרבה הנאשמת
לנאשמת' אמר כי נראה, פרידמן של מעדותו
התחילה שהנאשמת לפני עוד אותה' עוצר הוא כי
יוצא זה למשטרה. השוטרים את ללוות לסרב
הקטע ומתחזק הנגדית בחקירה שוב מגרסתו
עוצר הוא תמיד לפיו לעיל' שהבאתי מדבריו

משדלות. כשהן פרוצות
סטרה הדברים בהמשך כי כך' על חולקים אין
לאור אולם פרידמן' השוטר של לחיו על הנאשמת
מלא השוטר כי לגמור, אין לעיל, שקבעתי מה
את עצר בו שבשלב, מפני כחק, תפקידו את

כן. לעשות מוסמך היה לא הנאשמת'
מהפרט הנאשמת את מזכה הנני זה מטעם

". השני..
המקרה לבחינת הנוגעים החוק סעיפי והרי

המתואר:

הפלילית הפרוצדורה פקורת
וחפושים). (מאסר

אדם כל מאסר צו בלא לאסור שוטר יכול (1) .3

או '6 סעיף עפ"י לעצרו שלום שופט שצוהו (א)
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והצבור: המשטרה

לגנב קוראת הפרצה
פשעים למניעת כבסיס הקהל של נבונה להתנהגות משטרתית תעמולה

חהדרכה. מחלקת דין, פ. ר. מ.

עמוד פני על משתרעת זו רשימה לגנב". קוראת
המהוים מאלף, תכן מלאי העמודים' 28 מבין אחד
אשר פשעים"' "מניעת הקרויה החוברת' את
מחלקת ראש הזמנת לפי עתה זה כאן נתקבלה

ההדרכה.
קונסטבל)' (צי'ף הכללי המפקח ע"י "מוגש
לתמונת מתחת רשום אדינבורג" העיר משטרת
ובעל ראש זקוף סקוטי שוטר המראה השער'
סיר כותב המבוא בדברי בטחון. מביע מבט
על אדינבורג של המפכ"ל מורן' ר. ב. ויליאם
הפש "מניעת  שוטר כל של הראשוני תפקידו
על מושלמת' להצלחה לעולם יזכה לא כי  עים"
עוד כל אנשיו' של הפוסקים בלתי מאמציהם אף
כל של והכן השלם הפעולה משתוף יהנה לא
מופצת זה פעולה שתוף השגת לשם הצבור. חלקי

יומיים במשך בבית אהיה לא לדירתי' פרצו "אנא
לפחות!..

דלת על זו מעין מודעה תולה אתה היית האם
את שכחת האם אך תענה' לאי יבודאי ביתך?
הכניסה? דלת ע"ג שלשום תלית אותו הפתק'
כך' כל רבות מלים בעלת היתה לא היא אמנם
והיה אי/ ביום יאשוב היה: כתבת אשר כל
נעלם כך' בעשותך לחלבן; זאת להודיע בכונתך
החובה' חנוך תקופת בתקופתנו' כי רק' ממך
והפורצים הגנבים בקרב הקריאה ידיעת נפוצה
החלבנים". בקרב היא קימת בה המידה' באותה

רשימה פותחת להן' בדומות או אלו' במלים
עקרות לפני המונה זאת"' בקשת "את בשם
משגרה הנובעים רעים' הרגלים של שורה הבית
"הפרצה העתיק בכלל והמסתכמים הדעת והיסח

בלזר) ס/א (צלום

סמיך: בעשן או בחשכה 999 לחיג כדי
החיוג את העוצר לוו משמאל השניה הספרה את ומצא באצבעותיך משש .1

יותר! ולא פחות לא פעמים! שלש הסוף... עד וחיג .2
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אף '999 קריאת תמורת בתשלום צורך אץ .
צבורי' בטלפון

אל '9 של,^הספרה חיוגים שלשה על הקפד .
תגרע! ואל תוסיף

הדחק! בשעת רק 999 בקריאת השתמש .

מהבית. העדרך פרסום
שגיאות של שורה מוצאים הננו זו כותרת תחת
מכת תיבת כגון תצלומים' בלווי מוטעות' ודעית
להפנות שכח עליהם שהחותם עתונים' כלאה ביב
אספקה למחלקי מכוונות פתקאות אחרת' לכתבת
מוגפים תריסים או סגורים וחלונות ומצרכים
הפורץ סורק המחבר' טוען כך דקות' בעשר תמיד.
בכל בוחל הוא ואין ממוצע גדל בעל בית כל
אשר מזומנים' של הסכומים מחצית ערך. קל דבר
קדומה דעה לירות. 20 על עולים אינם נגנבב'
בית כל בצד גדולות: אחר רק נוהה שהפורץ היא.
קטנים ב90 הוא מבקר מכבד' הוא אותו גדול.
מפני מזהיר המחבר העני. ובמשכנות בפרברם
הפור של החיצוני ומראמ גילם בדבר אשליות
שנים' מ14 פחות בן הוא חמשה מכל אחד צפ:
וגילו שנים 30 לבין 16 בין הוא שלשה מכל אחד

שנה. ל30 מעל הוא ארבעה מכל אחד של

%8%3%8$!^%$^%?

י ?.>ין /\/

5

1'

". מפורשות.. נמלים מהבית... העדרך על מודיע "אתר,
בלזר) ס/א (צלום

ידיעה תרבה קריאתה העיר; לאזרחי החוברת
הזעקת ולשם הרכוש על להגנה יעילה ועצה
עם יתקשר לעזרה הזקוק חרום. בשעת עזרה
הטלפון מכשירי באמצעות הסוס ללא המשטרה
."999" המספר חיוג ע"י או המשטרה שבתיבות

!999 חיג
אשר אזרחים' ערנות של דוגמאות חמש אחרי
בודאי שכמוהן דוגמאות  בשכנותם פשעים מנעה
מספר העורך מונה בצבורנו גם חסרות אינן
999קריאת לחיוג בקשר חיוניות הוראות
המאוחדת בממלכה המזעיקה הטלפונית. העזרה
הצלה וסירות אמבולנס אש. מכבי משטרה'
במרכזיות הנמצאים מיוחדים' טלפונאים באמצעות
הקורא את והמחברים מתמדת בכוננות הטלפונים
עם וכוי "משטרה" "אש"' לקריאתו בהתאם
מראה ומאלף פשוט תצלום הדרוש. השרות
בעשן או בחשך 999 לחיג אפשר כיצד לאזרח'
לוו משמאל אצבעות בשתי משוש ע"י סמיך
ושבעה השלמתו אחרי החיוג לעצירת הנועד
לשמירה לשקט' הקורא את לאמן מיועדים כללים
הם: שבהם החשובים ולבחירות; משקלו שווי על
הסתפק הודעתך' את להשלים לך ניתן לא אם .

הכתבת, או הטלפון מספר באמירת
בלזר) ס/א (צלום
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ולתרץ מוקדמים סיורים לערוך ונוהגים הדדית'
מטעם בקרת כגון שונות, באמתלות בקוריהם את
המים' אספקת מערכת החשמל' או הגז חברת
כן אחרים. ורבים נודדים ונגרים פחחים רפדים'
אם הטלפון' באמצעות תחילה לבדוק הם נוהגים
קוראת "הפרצה הכלל טוב כאן גם בבית. איש אין
מלאכה המבטיח מקום' יעדיפו תמיד לגנב"'
האפשר' ככל עליהם להקשות יש כן על קלה.
חיצוניות בדלתות פנימיים בריחים קביעת ע"י
וסורגים עצמן בדלתות בטחון מנעולי ובתריסים'
כל גישה אפשרית אליהם החלונות' כל ליד
של הפנימיות הדלתות כל את לנעול טוב שהיא;
למחצלת מתחת המפתח את להשאיר אין הדירה.
אליו הקשורה (כשהלולאה המכתבים בתיבת או

וכד/ הקרוב החלון ע"ג או החוצה) בולטת
בדיקת היא פורצים בפני ביותר הטובה הערובה

חדירתם. לפני הבטחון אמצעי
אף מלווה עסק מקומות הגנת על מיוחד פרק
שיטות של (באחוזים) חלוקה המראה ציור' הוא
בפרקיה המגורים. שבבתי לזו הדומה חלוקה החדירה'
שונות מצורות בצורות החוברת' חוזרת השונים
להשרישם כדי הבטחון' כללי ועל אזהרותיה על
למני כללים אלה ובכלל האזרחים' של בזכרונם
(שנזקן הובלתה' בשעת סחורה של גניבות עת
שני לסך מסוימת' בתקופה בבריטניה' הגיע

תרוץ הנותנים בבית' ידועים בלתי מבקרים
לעזרת ולקריאה לחשד ראויים לבואם' צולע
והאיש הואיל רק החשד' את לבטל ואין המשטרה
מבין רבים של הופעתם כפושע"; נראה "אינו
עסקים בעלי של בזו להתחרות עלולה הפורצים
בלילה' הנעשית פריצה כל לעומת  נכבדים.
של ומרביתן היום ?אור פריצות כ20 מבוצעות
לקפיצה" הבית. בעלי ע"י הדעת בהיסח נגרמת אלו
פתו והחלנות כשהדלתות הסמוכה. לחנות קלה
"לנקות" המקצוע' לבעל שהות לתת דיה חים'

הבית! את

רכושך!" על "שמור
בית של ציור מצביע בראשו הפרק' קורא
עליהם התרפה' מקומות על וילה או חדיש כפרי
את מראים שלידם והמספרים לב לשים יש
כדלהלן; הפורצים של הכניסה אופני של האחוזים

הגג מבעד %6.2
ר%9.5 דלת דרך %18.3 מהם מהחזית, 27.80/0

חלון דרך
ו0'ל33.2 דלת דרך %7.8 מהם מהערף' %41.0

חלון דרך
צדדי פתח דרך "'ל8.5

מותאמים. מפתחות כגון אחרות' שיטות %16.5.

שמירה תוך בזוגות' לעבוד רגילים פורצים

י ^^,;

\1£

■***%

בלזר) ס/א (צלום המפתח?!" את מכין אתה למי "חשוב:
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נלזר) ט/א (צלום הבית לבני רק לא ידועות אלה תחבולות

הממון.
ולמרות משובח ניר על מודפסת הנאה החוברת
בדואי הפצתה הותה לא כסף' אין חינם שהופצה
שהוציאה המשטרה' יחידת תקציב על מעמסה כל
פתרונה' את מוצאת זו חידה אותה. והפיצה
28 בן הנ"ל' התכן כי לעובדה' לבנו נשים כאשר
בכללם מודעות' עמודי 39 בין מפוזר העמודים
בחוברת מהכתוב העטיפה. של עמודים שלשה
היתה לא אדינבורג משטרת כי להכין' ניתן
זו' בדרך הלכה אשר בבריטניה' היחידה המשטרה
שתוף על שלה המניעה מאמצי את לבסס בכדי

ומודרך. מחונך צבור עם פעולה
ומגמתה תכנה מבחינת הן  ראויה זו (חוברת
והפצתהלשמש לאור הוצאתה אפני מבחינת והן
מאנשינו, אלה בלב רבות למחשבות מקור
לגנב. הקוראות הפרצות, סתימת על השוקדים
המערכת)

(סיף) קפות לבחינת כללים לשנה)' £ מיליון
קניות וסלי ארנקים של גניבה למניעת ולהתקנתן'
ופריצה. גניבה מפני הבטוח על חיוניים ופרטים
בבית בחנות, כמשרך' לפשעים, גורמת "שאננות

המלאכה" ובבית החרושת

יומיים' יום כללים של לשורה הכותרת זוהי
במקומות כי בהערה' המלווים לזכירה' ראויים
והעוברם המבקרים מספר רב בהם גדולים' עבודה
אינעימויות' קרובות לעתים נגרמים והשבים'
ע"י לעבודה רציניות והפרעות חשדותשוא
אפשר אותם אישיים' חפצים העלמת של מקרים

ודאגה. זהירות במקצת למנוע היה
צאתך לעת בעקר ארנקך' תניחי אל ארנקים.

עמך! קחיהו או נעול במקום שמריהו מהחדר'
הדלפק. או השולחן ע"ג להשאירם אין מזומנים.

התשלום! ביום הסכנה עקר
לגנב! תכינם אל אתך, תמיד יהיו המפתחות

להעבירו תשכח אל גופך' על שמור כיס ארנק
מעילך! פושט כשאתה המכנסים' לכיס

הכן הגנב' את מושכים הם אף יקרים' מכשירים
ננעלת. מכשירים תיבת

אל אריח) או עבודה (במקום ובמקלחת בנוחיות
לתוך מיד לשימם מבלי וכוי, יד שעון טבעת' תסיר
או החלון אדן על אותם תשים אם תיק. או כיס

לבטח. שם אותם תשכח הכיור, ע"ג
שבמקום בטוח' הנך אם גם אותם' נעל אופנים

שמור. הכל עבודתך
בשעה השגחה' ללא לקוחות תשאיר אל בחנות
נתבקשת אותו המוצג' את להביא כדי יוצא' שהנך

הראוה. מחלון להוציא
והאופנים המכונויות שמירת על הפרקים גם
מהבנק' כספים הוצאת בעת הדרושה הזהירות ועל
הקורא של במוחו נחרטים התשלום' ביום בעקר
לא מי אותם. המלוים ההדגמה' לתצלומי הודות
סמוך הבית' קיר אל הנשען סולם' רומז למה יבין'
תמונה חלונות? של שורה ליד מהגג היורד למרזב

לבית". "מסביב הנקרא בפרק מודפסת כזו
"עבודתן על הסבר בדברי מסתימת החוברת

עירנו". בשטור הסיור מכוניות של

בייקון) (פרנסיס זולתי. של מזלו היא האחד של אולתו

לגנב מלכדת
לשבת הוא נהג גשם בימות במהתלותיו. מ0ורס0 היה אמריקאי' עסקיפ איש יוף' בריאן
אל נסוג לאחר היפה. מטריתו את לל7עין אליי הדלפק' ליד בוטות כמה ולשתות מרזח בבית
עי הנאה זאת לו היתה לבטוף. נגנבה אקל עד במטריחו' בנעשה והתבונן אפלה פינה תוך
ניתך שמתוכה המטריה' את פותח ד.דא כיצד ולראות' הגנב בעקבות לרחוב לצאת לאית'
נגנגה זו מטריה לבנה: קדוש של באותיות רשום היה עליהן פתקאות' של מטר עליו

יוף! מבריאן
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המשטרה בשרות המדע

הקסם"האינספקטוסקוף "עין
הביןלאומי המשטרה ארגון של הכללי למזכיר עוזר מחלקה' ראש נפוט, זיאן

להבטיחך, יכול הנני י טועה! אתה "אבל...
". כי..

ההמשך. את לעצמכם לתאר תוכלו
מסתור ומתוך הארגז נפתח מה שהות אחרי
ששוים יהלומים המכס פקיד הוציא הדפנות באחד

בערך. 8200.000 היה
היה אפשר למקום ישר פנה המכס פקיד
אך מקודם, הארגז את פתח כבר שהוא לחשוב,
יש אולי או בארגז. נגע לא איש היה. כן לא
מצוינים מודיעים האמריקאית המכס למחלקת
האמת הנכונה, התשובה אינה זו אף לא, כאלה?
או קסמים עין הותקנה המכס במחלקת כי היא'
אלקטרוני' מכשיר הנו זה מנגנון אינםפקטוסקוף.
הוא נמוכה. עצמה בעלות רנטגן בקרני המשתמש
חלל. מפריד ביניהם טלפון, תאי שני כעין נראה

כל האופיניים החמים' הלחים, הבקרים באחד
קלפשטיץ ואי גבי הגיעו ניויורק, של לקיץ כך
לידיהם לקבל כדי אידלוילד, התעופה לשדה
ם.א.ס. במטוס מגרמניה שהובא כליזכוכית ארגז
הלך המכס הודעת והצגת קצרה המתנה אחרי
הזמינו אשר המכס' פקיד אחרי קלפשטיין מר
ונכנס מכאן!" בבקשה קלפשטיין? "מר במלים:
אחר. ממשלתי משרד לכל בכל דמה אשר למשרד.

זאת?" בחבילה נמצא מה בבקשה, לי "אמר
"כלי קלפשטיין' מר ענה כאן'/ שכתוב "מה

זכוכית".
בטוח?" הנך "האם

"בודאי!"
זו אין כי חוששני' קלפשטיין' מר "ובכן'

האמת".

_._1ו*|ר

**<*<

בפעולה האינספקטוסקופ
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ולבתי הצי למספנות שנכנסו אנשים אצל לחפש
האינספקטוסקוף מהם. שיצאו או סודים חרשת
של מיליונים הציפו כאשר במיוחד' יעיל היה
ניויורק של הדאר משרדי את אמריקאיים חילים
"מזכרות". שהכילו בחבילות פרנציסקו פן ושל
יותר עובדים אלפי מצריכה היתה בדים בדיקתם

מהרגיל.
מרגמה פגז אחת חבילה הבילה למשל כך
חבילה ניכר! זעזוע עקב להתפוצץ היה שעלול
מצורפת היתה אליו יד' רימון הכילה אחרת
הנוצר". הפין את תוציאי אלנא "אמא' האזהרה:
חמר לביתו לשלח ניסה צבאי קנים רופא
שחרורו. לאחר פרטית מרפאה כנון לו שיאפשר
שלם' גייפ הכיתה שלח אשר חיל' נתגלה לבסוף

חלק. אחר חלק לחלקיו' מפורק
כמעט באינספקטוסקוף בארה"ב משתמשים כיום
כך' אנשים. בבדיקת צרך יש בו מקום. בכל
אמרי סהר בתי ככמה באמצעותו נבדקים למשל'
לאסירים/ הנשלחות שי חבילות מבקרים' קאיים'
מתוך וכו/ הסהר לבתי המוכנסים הכביסה שקי
נשק' כלי של הכנסתם את למנוע ברורה מגמה
לאחר לשמש' העלולים מכשירים' ושל סמים של

הכלא. מתוך לפריצה הכנסתם
בדיקתם לשם האינספקטוסקוף משמש במכס
מיוחדים דגמים מטענם. ושל נוסעים של המהירה
קטנים. חפצים או מגושמים חפצים לבדיקת נבנו
אנשים שלשה בן צות מצליח המכשיר בעזרת
המבו הבדיקות שעור ליום. חבילות 5.500 לבדוק
מההספק, בהרבה גדול הנו המכשיר בעזרת צעות

המכשיר את בקרבו מכיל התאים משני אחד
המשקיף' עבודת לשם מאופל והשני האלקטרוני
ידי על מסך. גבי על הרנטגן תמונות את הבודק
תמונות שלוש לראות אפשר בכפתור לחיצה

המכשיר: מרכב מהם החלקים ואלה שונות.
שלוש מטרנםפורמטורים, המרכב הכח' ספק 
וכוי. תזמן סלילים' מוסט' אלקטרוניות' שפופרות
הבדיקה' נשוא) (או נושא לכניסת המעבר 
עבה' זכוכית ע"י המוגן הסתכלות' מסך 
לרגליו' ועד מראשו אדם לבדיקת מספיק שגבהה

למשקיף. מגן לוח 
מסוגר אורור' במתקן מצויד המשקיף תא 

מעומעם, במאור ומואר אור חדירת בפני
המשקיף' בתא בקרת מתקן 

עם המכשיר' כל מותקן עליה נעה' במה 
גומי' בצמיגי מצוידים גלגלים ששה

עם מקושר גישה' דרגת עם הזקיף מקום 
המשקיף. תא

ק"ג כ1.000 הוא האינספקטוסקוף של משקלו
לאתר ניתן באמצעותו בקירוב. 2000£ ומחירו
או מתכתי בלתי ובין מתכתי בין חפץ' כל ולזהות
ביותר הגאוני באופן אף המוסתרים והדברים נוזל

ממנו. נעלמים אינם
מסןפרנציסקו' מהנדס ע"י הומצא זה מכשיר
של הבטחון צרכי למלוי נועד והוא סיקולר הנרי
במאי לראשונה נסוהו באמריקה. המלחמה תקופת
צרך היה כאשר בקליפורניה' הצי במפעלי 1943

(מימין) השקוף לוח גבי על מעניניס דמיס העלה סוהר,(משמאל) לבית שהובא כביסה שק של שקוף

63



הנסיון מן בזאת. מרגישים עצמם שהם מבלי אף
מכשיר להפעיל נשים של הרב לכשרן לב הושם

זה.
עלול האינספקטוסקוף האם השאלה' נשאלה
הענין את בדק הרפואה ענף העם. לבריאות להזיק

הבאות: למסקנות והגיע
בדי אלף עשרים לעשות יכול בתאו המשקיף
לעשות יכול בחוץ הזקיף סכנה. כל ללא קות
פעם 200 להבדק יכול הנבדק בדיקות. כ1700
100 או שניות שש בנות בבדיקות שנה במשך
שניות. עשרה שתים בנות בבדיקות בשנה פעם

יתר להזיק' עלול המכשיר אין אחרות' במלים
מבלי אנשים של מיליונים נבדקו 1942 מאז כן' על
למתח זקוק המכשיר מזיקות. תוצאות כל שנודעו
בעל כל אמפר. ששה בת ולעצמה וולט 110 בן
את להפעיל יוכל ובחשמל באלחוט מעטות ידיעות
נוספת תרומה תרם המדע נקלה. על המכשיר

המשטרתית. הטכניקה לקדום

אשר מצוידים' בלתי אנשים להגיע יכלו אליו
ליום. חבילות מ200 יותר על מתגברים היו לא

שמושו אפשרות ברורה משטרה בתפקידי
להשתמש אפשר כן חשובות. בחקירות לחפושים
לאישים הנשלחות חבילות' של לבדיקתן בו
דבר כוללות הן אין כי לודא' בכדי חשובים'

מסוכן.
למניעת בו משתמשות גדולות תעשיתיות חברות
בהצטברן' אשר' גדול' מדה בקנה קטנות גניבות
כך גדולים. יומיים בהפסדים להתבטא עלולות
כחמ לחסוך יכלה אחת חברה כי חשבו' למשל
הפסידה' מסוימת חברה בממוצע. ליום סנט שים
הפסד ליום. 51500 האינספקטוסקוף התקנת לפני

ב%8595. המכשיר התקנת ע"י הופחת זה
עשרים מתוך אחד איש רק בודקים שער בכל
שתים כלל בדרך האורך דבר איש' שלשים או
300 של בדיקתם ומפאשר בממוצע שניות עשרה
לפעמים בהם' לגעת מבלי שעה במשך איש

,[1955 יונייולי '89 מס' הביךלאומית' המשטרה ועדת עתון נמתוך

והעברינות; הוזנוך

הנוער עברינות על הבית השפעת
יראת היא הלוא ממולדתם' ארצי בני עמם הביאו
וסביבה מקום הבדל ללא הנעורים. ימי של הכבוד
את לביש לו שאסור בהכרה' הסיני הילד מתחנך
מה הסיני' הילד שוקל מעשה כל לפני הוריו.
שמא או בו יתגאו האם הוריו; כך על יחשבו
לשמח סיני' צעיר כל בעיני ביותר חשוב ידאבו?

הוריו". את
כעשירים' כעניים האמריקאיים' הסינים מרבית
הן ארוחותיהם ביותר. מסודרים משפחה חיי חיים
כל על חובה בהם שההשתתפות חגיגיים' מאורעות
מוסר דת' מפני כבוד ויראת למוד' משפחה. בן
של גדולו את המלוים הערכים הנם האבות ומפני

הילד.
הסיניאמריקאי הנוער של המפליאה התנהגותו
בעברינות להלחם אין כי נוספת' פעם מוכיחה

ההורים. בבית אלא הנוער

התפרסם שחלפה האזרחית השנה בתחילת
אשר שופט' של מכתבו טיימסי' יורק "נו בעתון
כשופט נסיונו שנות עשרה שבע במשך כי טען'
אחד צעיר אמריקאי לא אף בפניו הובא לא
את לשופט אשרו למקצע חבריו גם סיני. ממוצא
מעולם הובא לא ידיעתם מיטב לפי כי העובדה'
האמריק בקירוב' האלפים' מעשרת אחד אפילו
למשפט יורק' בניו החיים הצעירים' הסיניים' אים
משכרים' סמים עבירת לרכוש' נזק גרימת בעוון
או כיסות שוד' תקיפה, פריצה' תנועה' עבירת
פרנציםקו בסן דומים מחקרים בכבוד. פגיעה

התוצאות, אותן את העלו ובצ'יקגו
הכללי הקונסול צייאנג' ה. פ. נשאל כאשר
אמר: זו' תופעה על לדעתו יורק' בניו הסיני
לפי רבים. שופטים מפי כבר זו דעה "שמעתי
אותה היסודית' הטובה המידה לכך גורמת דעתי
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המשטרה. לשמוש מוגבל
ישראל משטרת רבעון

1956 ינואר  תשט"ז שבט 1 מספר

והענינים: המגמות לפי התכן פרוט
עמוד: הנושא:
5741 ומשפט: חק
4341 קרת א. ס. חק חרושי

לבנינים) (פריצה הפלילי החק פקודת לתקון החק .1
41 תשט"ו1955

ילדים) (הגנת הראיות דיני לתקון התק .2
41 תשט"ו1955
41 תטש"ו1955 נפש בתולי לטפול החק .3

4342 תשט"ו1955 הצבאי' השפוט חק .4

4644 נוסנבלט א. ט.  משפטיות הלכות
שכלית יציבות בעל שאינו עד של עדותו הקראת .1

44 הדיון בעת
4544 בביה"מ הופעתם לפני עדים של זכרונם רענון .2

הדיון גמר אחרי הדשות ראיות הבאת .3 הדין פסק קריאת ולפני
4645 ההרשעה לפני קודמות הרשעות הבאת

46 אנגלי) (פס"ד שוטר של מעצר סמכויות .4

פלילי בערעור להמשיך לאלמנה מותר האם .5
46 י אנגלי) (פס"ד המנוח. בעלה ע"י שהוגש

5747 דין ר. מ.  במשפט המשטרה
כלב ע"י זהוי פעולת של כשרותה .1

5147 :(164/54 פ. (ע. פלילי במשפט בראיה
הראיה כשרות בדבר אמריקאיות אסמכתאות

4948 לקבלתה והתנאים
49 בישראל העליון בביה"מ שנקבע העקרון

והוראות פס"ד באותו שנדונה הפעולה נתוח
5251 הזהוי של חדמשמעותו להבטחת

נסיבתיות וראיות בלב ע"י זהוי .2
1053/53 בת.פ. (פסה"ד להרשעה כבסיס

שםטוב יצחק נגד היוה"מ  בת"א המחוזי בביה"מ
5652 יעקב) בן ואלימלך
5352 הנ"ל במקרה המשטרה פעולת

כלב/ ע"י חדמשמעי זהוי נסיבתיות: רעיות שלוב
ובעת מוקדמת בחקירה נאשמים זהוי ואחרות. גשש
הנפשי משקלו שווי את שאבד מתלונן ע"י הדיון

וקבל וחזר הבריא האלימות' ממעשי כתוצאה
שנכשל אחרי  הנגדית מהחקירה כתוצאה התקפה

54 הבראתו לפני במשטרה בזהוי
לקבלתו אנגלית ואסמכתא בלב ע"י העקוב ערך

55 כראיה
שעדותו סמל' ע"י עשויה עקבות יציקת קבלת

55 אחר במשפט נפסלה
על נאשם של החלטית להכחשה א) אסמכתאות:

55 אליו לקשור התביעה הצליחה אותן עובדות'
אחת כשכל להרשעה' כבסיס נסיבתיות הוכחות נ)

55 כזה בסיס לשמש אולי יכולה אינה מהן
שוטרים של המעצר סמכויות .3

5756 בחיפה) בבימה"ש 651/55 בת.פ. (פס"ד

64 הנוער עברינות על הבית השפעת ועברינות: חנוך

עמוד: הנושא:
הרבעון: מגמת

1 הרבעון להופעת המשטרה שר ברכת
3 המערבת דבר

משטרה: תפקידי
מניעה:

85 רמ"חקנר הסייר;
וארגון: תכנץ מבצעים,

 גדולות תצוגות על המשטרתי הפקוח
3226 ביקון קול. לט.

תנועה:
3433 שלסקי שהצליח;עמ"מ נסיון  הקבוצתי הפקוח

גדולים במבצעים תנועה בעיות
ביקון): קול. לט. של (במאמרו

29 /26 ושלוט במסלולים התנועה הכונת הגישה/ דרכי
2826 ויציאה כניסה והבטחת חניה מגרשי סדור
2928 ותקון חלוץ

חקירות:
127 קפלן עמ"מ שור/ רמ"ח דליקה; במקרה החקירה

7 עבירה בוצעה אמנם האם
7 מוקדה ומציאת הדליקה מקום שחזור החקירה יסוד
8 האש התפשטות היא? מה אש

108 השחזור שלבי
10 ראיה עדי מפי הבהרה הטעונות הנקודות

1211 וגורמיהן מקריח דליקה פלילית' רשלנות הצתה/
1713 רמ"תהופשטטר ואיך; מדוע  תיקים הצמדת
1423 מגרעותיו הקים' המצב

14 החדוש של מטרותיו
1514 החוקרים בין העבודה חלוקת

15 החקירות עבודת על הפקות
1615 בפעולתו החוקר

והטיפה: שוד חקירת אחת חקירה קורות
הוכחות שלוב ע"י לדין והבאתם הנאשמים גלוי

עקבות/ יציקת גשוש'גשש' בלב וביניהן נסיבתיות
5652 המעצר בזמן והתנהגותם החשודים מלבושי

הדרכה:
2015 רוזוליו רמ"ח במשטרה טירונים הדרכת

15 ויסודותיה הישנה השטה
15 ישראל במשטרת השתרשותה סבות

1716 הישנה השטה חסרונות
17 טירון בהכשרת הרצויה הדרך

1817 ראשון שלב החדשה' השטה
1918 שני שלב החדשה/ השטה
2019 שלישי שלב החדשה' השטה

המשטרה: בשרות המדע
6462 נפוט רמ"ח האינספקטוסקוף;  הקסם" "עין
4035 מ.ר.חגג זיופו; ומניעת הכסף שטר

והציבור: המשטרה
6158 הקהל להדרכת משטרתית תעמולה
5958 999 לקרוא כיצד

59 גנבים המזמינות הזנחות
60 מתפרצים של הכניסה אפני
61 גניבות מפני זהירות כללי
61 לצבור הדרכה חוברת ממון



הממשלה. ראש משרד ליד לפרסומים המרכז ע"י מאושר רשמי פרסום
ההדרכה. מחלקת ארגון' אגף ישראל' משטרת עלידי לאור יוצא

המשטרה. לשמוש מוגבל
המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל

.14 הרכבת רח' ת"א' ההדרגה; מחלקת הארצי' המטה ישראל' משטרת המערכת: כתובת
פר'. 500 המחיר  הקריה. הממשלתי' המדפיס ע"י מודפס





| ישראל בלקזטרת רבעון
1956 אפריל  תשט"ז אייר 2 מספר

התבן

השקרים מגלה  הפוליגרף
וצרפת ארה"ב שלטונות בשימוש המערכת דבר ן|(|

המשטרה לעזרת הגרפולוגיה
חגג א. מ"ר

המשפט ובתי הצבור המשטרה,
העליון ביה"מ נשיא אולשן, ;"(88!/

חוק חדושי
קרת מ. א' ס.

הצתה במקרה החקירה
קפלן מ. עמ"מ  שור א. רמ"ח

106
משפטיות הלכות
נוסנבלט צ. א. ס.

המשטרתי: בעולם מהנעשה
פריס במשטרת שכרות מבחן

הקבוצתי השטור שיטת
וינה במשטרת

יורק בניו נועז שוד

|10
אהת חקירה קורות

נוסנבלט א. ס.
ובעיותיה הכלכלית המחלקה

והר ש. רמ"ת

המשטרתי: בעולם מהנעשה
תנועה מבחן מכונית

114 גראץ י1*במשטרת נגד קולנע מצלמת
מהירות עבריני

בטחון אי ע"י בטחון
התנועה) על בפקוח ההפתעה (גורם /

שלסקי מ. עמ"מ \

^115
המסדר של מקרי בארח זהוי

דין פ. מ"ר
המשטרתי; בעולם מהנעשה

בוינה מוסוים תנועה משמרות

פ\דין מ"ר  והצבור המשטרה
<זר 1.. ",",,, ,,, .,,,", "

\29 עליך" את7ונן "אני ג.
127  שוטר להיות טוב כמה ד.

המשטרתי: בעולם מהנעשה
בשרות והטלויזיה הקולנע סרט
המשטרה

המשטרה לשמוש מוגבל  הדרכה פרסום



מלחמה בימי המשטרה

ובעורף" "י8*ת" למושגים אין העשרים. המאה שלפני כבמלחמות שלא החדישה, במלחמה
ללא כמעט הרגילים חייהם את העורף אנש חיל הקודמות במלחמות וחריפים; מוגדרים גבולות
דממה, שררה הגבול מן לארב במרחק אך עוינים, צבאות התכתשו בגבולות, אישם, הפרעה;
שעמים בשעה הביניים, בימי אמנם, בנחת. קלח השלום, ימי של ומתן המשא הרגיל, החיים ואורח
תנועת ובימי צ'ינגיםחאן של ד^ונגגלים פלישו בימי למשל, כבירים, שטחים פני על נעו שלמים
ונמחק: ושבטים עמים 'הושמדו להבזנטית, הרומית הקיסרות שרידי לתוך הגרמניים השבטים
; חיילים עסקו במלחמות אלה: זועות שנשכה* כמעט האחרונות במאות אך עשירות, תרבויות

כן, לעשות ממשלותיהם עליד נתבעו ואף כרגיל, עסקיהם את ניהלו האזרחים
ההתנגשויות לתקופת קץ שמו השנייה, העלם מלחמת ובפרט העשרים, המאה של המלחמות
והשאירו שלמות יבשות פני על פשטו חדשים וונדאלים מונגולים וה"ג'נטלמניות". "התרבותיות"
הריסה המונים, הרג אחד: לצורך ניצ1 האנושית ההמצאה שיאי והרס. חורבן בעקבותיהם
מוגן אינו האזרח עורף, ואין חזית אין החדישת במלחמות עולמית. דליקה הצתת טוטאלית,
מקום כל המייל. יות5מן הגנה מחוסר אף הוא לומר, תמצי ואם החייל, מן יותר התקפה מפני
הכלל. מן יוצא בלי הייצור, כוחות כל אכן כי להתקפה, "לגיטימית" מטרה משמש וייצור עבודה
מנסה שהאויב כביר, נש.ק הוא אף  הציברי והמוראל המלחמתי, המאמץ למען לעמול דרוכים

חזית. עולם כל מלחמה, של במצב נמצאת כולה החברה להרסו.
טוטאלית. מלחמה  מלחמה בימי שנועד התפקיד כביד מה בעליל הוכיח זה דברים מצב
שמשקלם הרגילים המשטרה תפקידי על נוסף  לעסוק נאלצת המשטרה למשטרה.  כאמור
של במצב הכרוכה העבריינות, של ופריחתה החמרתה מחמת המלחמה בימי עולה וחשיבותם
ומפני יחבלה מפני והגנה שמירה תפקידי לרוב, וספציפיים מיוחדים בתפקידים  פורענות
ועוד זה. במוראל לפגוע העשויים מעשים ומניעת האזרחי היישוב של המיראל על שמירה פגיעה,

לרוב. וחיוניים אחראים תפקידים ועוד,
כולה קטנה, ארצנו שכן וכמה; כמה אחת על ובארצנו אמורים, הדברים העולם בכל
במסיה זוממירע של לחדירה נתון והוא אחד. מוצק לגוף נתחשל וטרם מגוון יישובה חזית; במעט
לצאת ועלולים  יצאו שמקרבו העם מבני מבוטל לא יישוב בה יש למולדת; החוזרים אחים של

החיים. מעילם למחותנו הזוממים תוקפינו,  שוב
מרושעות ידים מסחררת. במהירות המתנודדים המאזנים כפות על מוטלים והמלחמה השלום
לא עוד התפוצצות. לידי להביאה מנסים מזימות וחורשי ולחץ, קיטור המלאה בקלחת בוחשות
אין אולם למשחית, רשות תנתן ושלא הכף את יכריעו ההגון והמצפון הישר שהשכל התקווה פסה
יבוא חלילה, אם, כי הבאות, לקראת עצמה את לחשל ישראל משטרת של ומחובתה בכך, בטחון

ביותר. נוקבים ומבחנים ואחראים רבים תפקידים לה נכונו הזעם, יום
חדור מאנשיה איש כל יהיה אם תומה, עד וימלאנה חובתו את למלא יוכל המשטרה חיל
להטות ושמחובתו העם, של ועתידו שלומו במעט לא תלוי שבו בגיף חוליה אלא אינו שהוא הכרה

הטוב. והרצון ההכרה האחריות, במלוא התפקיד במעמסת ילשאת שכם
לבאות. עצמו את ויתקין עולמו חשבון את מאתנו איש כל יעשה

התפקידים בייעול המשטרה איש של חלקו
ועל תפקידיה ביצוע של ייעולו על  יהלכת גדלה במידה לשקוד וחייבת שוקדת ישראל משטרת
ובעלי מומחים של ובנסיונם בעולם המשטרתי המדע הישגי בבל היא נעזרת כך לשם עבודתה. דרכי שכלול

למדינתנו. לגאיה לכבוד שתהא לרמה המשטרה חיל את להעלות בדי מקצוע,
של ערכם את לדעת למד הגדול העולם הייעול. תהליך את ולקדם לסייע וחייב יכול משטרה איש כל
בתעשיה ובייעול. העבודה שיטות במחקר יעילם. ייצור תהליכי בחישול אישהשורה של הידיעות ושל הנסיון
עם וראשוני ישיר במגע הבא השורה, איש אל והולכת רבה במידה התרבות בארצות המומחים פונים ובמינהל
אה לשפר כדי לעשות מה כדת ילעצתו, דעי, לחוות ומאזינים הייצור' תהליך עם התפקיד' עם המכונה,
ויש ושיש ביותר, פוריות זו פנייה של ש.י1אתיה הוכיח הנסיון תפ'זקתה. את ולהרבות תנאיה ואת העבודה
העובר ורשלן, עצלן שאינו העובד, עילות. ולהרבות וחסכונות שיפורים להציע לשמו הראוי עובד כל בידי
בהצעותיו רבה תועלת להביא עשוי בלבה מ:ינד, כהכרח אותה רואה ואינו בעבודתו ממש של עניין המתעניין

מהן. ביותר רבה תועלת עצמו הוא גם ולהפיק ובעצותיו
הדבר יתקבל שמא יחשוש נא אל עצתו; ישמיע  ושיפלר ייעול דרכי בדבר משלו דעות לו שיש מי כל
לשפר ירצה לא ומי הוא, ביתו  המשטרה חל הדבר: נהפוך שלו. שאינו לתחום וכחדירה בראש כקפיצה
עצה או הצעה תתקבל ואם ראש, בכובד לעיון לב לתשומת תזכה עצה וכל הצעה כל ? הוא ביתו את ולשכלל
ראויים ואם השונים,, המפקדים אצל קשובות אזניים תמצא הצעה כל למציע. וגם לחיל גם ייטב _ זו מעין
בפני פתוחים הרבעון עמודי הרבעון. באמצעות ברבים, להשמעתם גם אלה מפקדים ידאגו  להישמע הדברים

החיל. של ייעילתו כושרו בהעלאת לסייע והרוצים המסוגלים המשטרה אנשי כל
המ>רכת ; דבריכם ויאירו פיכם פתחו



המשפט ובתי הצבור המשטרה,
העליון. המשפט בית נשיא אולשן, י.

בהגדרות המצטיינים העליון, המשפט בית נשיא דברי
הקצין תפקידי של ענינית ובהארה עקרוני בבסום בהירות,
המפקחים קורס של סיום בטקס הרצאתו בעת נרשמו והשוטר,

הרביעי.
כל לידיעת הדברים את להביא לנכון מוצאת המערכת

המשטרה. אנשי

היתד. כאילו למשטרה, עוין ואף אדיש יחס לעתים
זר. שלטון ,ע"י שהוקם זר כוח זר, נצר

להוות המתימרים שונים לחוגים מתכות הנני
לדרוש מותר ואשר בעם, האינטליגנציה של חלק
לדרוש שמותר התעמקות, יתר הבנה, יתר מהם
המשטרה כלפי הקדומים המשפטים נטישת מהם
ארצות ושבמםפר וארץ, ארץ בכל בעבר ששרדו

מהם. להשתחרר הספיקו כבר תרבותיות
ברצוני בדברי, הבנה אי כל למנוע כדי
והו מוצדקת בקורת שולל אני אין כי להדגיש,
שאלד, הדבר, רצוי וגם שמותר ובודאי בודאי גנת.
יעמדו הצבור, דעת את המכונים או המבטאים,
בכל בקורת וימתחו והחרות החופש משמר על
מסמכות, חריגה של שלילית, תופעה של מקרה
אבל הוגנת. בלתי או חוקית בלתי התנהגות של
לגופו היא הבקורת כאשר אמורים, הדברים במה
בקורת מעוות. תקון לשם שמים, לשם הענין, של
בה יש כזאת בקורת בהחלט, חיובית היא כזאת
ושפורים. לתקינים יד מתן משום סיוע, משום
שהיא יודע ואני  להתקבל צריכה כזאת בקורת
הקצונה ועי'י המשטרה ע"י בברכה  מתקבלת
והתקינים. היעילים ולארגונה לקיומה האחראית
נםיוני סמך על בברכה, מתקבלת שהיא אמרתי
בתופ נתקלים ואנו יש המשפט. בבית מעבודתי
מרובים ולא  תקינה בלתי בהתנהגות, או עה,
בפסקי כך על מעירים ואנו  האלה המקרים
כי יודע, ואני חריף, בסגנון אפילו ויש הדין,
הדרושה הלב תשומת ניתנה כזה מקרה בכל
שורש על להתחקות כדי במשטרה האחראים מצד
הדרוש את ולתקן לשפר וכדי שנתגלה הפגם
הדבר. השנות מניעת לשם צעדים ולנקוט תיקון
וםלוף קנטור תוך נעשית הבקורת כאשר אולם
פוליטיים, משחקים במהלך השמצות תוך האמת,
לברר בלי פובליציסטית, צעקנית בקורת והיא

המש שד כב' של להזמנתו נעניתי רב בעונג
להש ישראל משטרת של הכללי והמפקח טרה
שמח הזה. המחזור של הגמר בטקס תתף
להביע לי, שניתנה ההזדמנות על אני ומודה
ששקדו אלה לכל בישראל, לשוטר אהדתי את
הרמה על והעמידוהו המשטרה חיל ארגון על
הדרכתו על השוקדים אלה ולכל הגיע, שאליה
במש העם יתברך בו למצב להביאו כדי וחנוכו,

למופת. כבמשטרה טרתו
מפני זו. להזמנה רב ברצון נעניתי כאמור,
תפקידו את להעריך יודע שאני בלבד שלא.זו
במסי יד'ו על המבוצע בישראל השוטר של הרם
את גם יודע שאני מפני אלא ובחריצות, רות
שלנו. המשטרה פועלת בהם הקשים התנאים
לתנאים דוקא, החמריים לתנאים מתכוון אני אין
הוגן, קיום לשם בהם די אין אשר המכבידים,
היומ הדאגה מן השוטר את לשחרר העשוי קיום
האלמנט המחיה צרכי יעם הכנסתו לאזון יומית
הבנה, חוסר של לאוירה אני מתכוון שלו. ריים
השוטר של תפקידו לחשיבות הערכה חוסר

בחברה. הראוי ולמעמדו
המש הולכת כלל בדרך כי לציין עלי אמנם,
לי אין הצבור. אימון את ורוכשת שלנו טרה
וההערצה האהדה על הדיבור את ליחד צורך
הגבו משטרת כלפי הצבור בלב הרווחת הרבה
באזורי חת בלי והנודדת העומדת למשל, לות,
הישוב נקודות שלום את להבטיח כדי הספר,
הארץ. ופתוח ישוב למען העושים ומתישביהן
וענפיה חלקיה כל על כולה שהמשטרה לציין יש
הישגים לזכותה, הרבה הישגים כבר רשמה

והערכה. כבוד המעוררים
בצבור, השכבות אותן על כאן מדבר אני אין
שהביאו הרגלים, מתוך שגרתי, יחס שמתוך
מראות ארצה, עלו מהן הגולה, מארצות עמהן
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פשטה הזאת והטיבה השנאה ולנוגש. לעריץ נרדף
אחרות שבמדינות במידה צרפת לגבולות מעבר
הצרפ הדוגמה לאור דומים. כוחות להקים החלו
נעשה בה מדינה בכל חרדה מתעוררת היתה תית
במריבות ואף ארצי. משטרתי ארגון להקים נסיה
רב מאבק ובדרש רב זמן חלף יותר מתקדמות
דעת על להתגבר יכלו שהממשלות עד ממדים
לחרותו, סכנה כזה כוח בהקמת שראה הקהל,
שנו הקדום המשפט הכי. בלאו מצומצמת שהיתה
חזקים, כה היו הצבור לב את שמלאה והחרדה צר
העדיף פרועה, מעבריבות סבל אשר שהצבור'
לחידוש להסכים מאשר הפרוע במצב להשאר
מעבינת דוגמה ארצי. משטרתי כוח בהקמת הזה
עכשיו מתגאה בה אדם כל אשר אנגליה, היא
ברדף לשם נעשה האזרח" "ידיד שבה במשמרתו,

ל"שוטר*.
מב ובוהו תוהו באנגליה שרר ה18 במאה
מוצאים אנו המצב תאור הצבורי. הבטחון חינת
.. אלה במלים בערך זה בנושא המטפלים בספרים
המו מצאו ובה הכלל נחלת היתה "השכרות
לחייהם. בטחון באין וםפוקם נחמתם את נים
ולמשרתיז לו שיהיה דאג בלונדון הרגיל התושב
כש ישנים. והיו לרחוב לצאת שהעיז לפני נשק

המקום". בקרבת נמצא האקדח
שו היו הבטחון שמירת .על הממונים כאמור
פי,תב:ללא על  המקום מאנשיי ושומרים טרים
בלתי שוחטים פקודת תחת שהיו,,  משכורת
בעברי, להלחם ידם לאל היה לא אלה מקצועיים.

העברינים. מטפוס בעצמם היו ולעתים נות
הצבור ממנהיגי אחד ע"י נאמר ד.18 במאה
אלה הם בעיר הגדולים "העברינים באנגליה
אמצעי אין והצדק. החוק השלטת על הממונים

בהם." להשתמש יהססו אשר עריצות
פופולרי, ובלתי שנוא כה היה משטרה המושג
ע"י תקונו על המצב את להביא היסיונות שכל
בהתנג נתקלו לשמו הראוי משטרתי כוח הקמת
למצב קרבן שהיה הקהל אותו מצד עצומה דות
ה18 המאה בסוף שנח חמישים במשך הפרוע.
ועדות מחמש פחות לא מונו ה19 המאה והתחלת
למצב תקון למצוא היה שמתפקידן פרלמנטריות
להניע הצליח המפורסם פיל כאשר. 1829 ובשנת
הידוע הכוח להקמת חוק לאשר הפארלמנט את
רק בכך הצליח פוליס'/ "מטרופוליטן בשם
בהסכימו לונדון של הסיטי לאנשי ויתור תמורת
םיטי הנקרא החלק ועל יחול לא הזה החוק כי
, . ■ לונדון. אוף
ראשית מעוף. ובעל נבון אדם היה זה 3יל
אם אלא יצליח, לא מפעלו כי הבין, הוא דבר
אמון את לרכוש ידיו על המוקם הכוח יצליח כן
מעצמו. כעצם אותו שיראה כך כדי עד הצבור
החדש המוסד מארגני בראש להעמיד השכיל הוא
הניחו אלה גבוהה. ורמה תבונה בעלי אנשים

מוקדמת פניה בלי לאמיתה, האמת את מקודם
הסנסציה אחרי רדיפה תוך הסברה, בבקשת
רודפי של רווחיהם את להגדיל העשוייה הזולה
לשמה ראויה אינה כזאת בקורת  הסנסציה
כזאת בקורת בקורת. המושג את מחללת והיא
ופוערת טריז נועצת והיא והבלנית הרסנית היא

ומשמרתו. העם בין תהום
קורס את היום הגומרים  הקצינים אתם אולם
שיג ואלה לפניכם, אותו שגמרו אלה למודיכם.
בסובל לקבל עליכם  הבאות בשנים אותו מרו
הבלתי היחס את ולפעמים הזלזול את ובהבנה נות
משימה לפניכם עומדת ושם. פה המתגלים אוהד
ע"י וחלוצית, לאומית חברתית, משימה עצומה
להרים עליכם ומאומצת, אטית סובלנית, ועבודה
בעקבותיה תביא וזו החיל של המוסרית קרנו את
עד שכבותיו כל על העם של וחנוך הדרכה
ושם פה המתגלות המדומות המחיצות שיפלו
לשרת. נועדתם אותו העם שכבות ובין ביניכם
שלא מפני ומתמידה, אטית עבודה ע"י אמרתי
פעמיים חד מבצעים ע"י ולא קסם מלת ע"י
ערכין, שנוי הדברים. פני לשנוי להביא אפשר
צוים, ע"י המושגים דברים אינם יחסין ושנוי
וממושך, ארוך תהליך ע"י מושגים אלה והוראות.

דורות. של תהליך לפעמים
כדי אחרים, ובעמים בארצות שנתבובן וכדאי
אח עמים גם הוא. חד דארעה סדבא כי להיווכח
תרבותיות ובארצות. הכאבים אותם כאבו רים
לידי שהגעו עד ממושכת תקופה היתה דרושה
בידידו השוטר את לראות ה"עמך" התחיל בו מצב

וכמגיגו.
אשר צבאות קיימים היו בשבים מאות לפני
למדיבה מחוץ לכבושים השליטים בידי שמשו
במדינה מצרים בלי השליטה את להבטיח כדי וגם
המשטרה מוסד קיים היה לא אולם פנימה.
היו וכפר עיירה בכל היום. כמובנו האזרחית
המקום, אנשי בידי מסורים הפנימי הבטחון עניני

מקרבם. אנשים זה לצורך ממנים שהיו
משטרה של ארצי ארגון הקמת של. הרעיון
בצר לראשונה כנראה נולד ממלכתי אירגון בתור
כי אז נאמר אמנם האבסולוטי. המשטר בימי פת
העם", של והבטחון "האושר להבטחת מוקם הכוח
התקופה באותה לגמרי. אחר היה המוטיב אבל
המהפכה. של הראשונים הניצנים להופיע החלו
שיהיה בעם, מעורב שיהיה מאורגן כוח היה דרוש
שלטון להדחת המתהווה קשר או מזימה, לכל ער
יותר היה אכן זה כוח של ותפקידו העריצות,
בשמירה מאשר ולפמליתו למלך ובנאמנות בבלוש

והשוד. העברינות מאימת הצבור בטחון על
המהפכנית שהתסיסה שבמידה הדבר, מובן
בלפי■ וטינתו העם שנאת גדלה כן וגברה הלכה
נש הזאת שהטינה עד הזה המשטרתי הכוח סוכני
שם געשה שוטר והשם ההמונים בלב עמוק תרשה

67



והאבסורד  חולנית גלותית גישה היא כזאת גישה
ועל הזאת הגישה את מבססים שעוד הוא שבדבר
המצפה האזרח כי לי, נדמה כביכול. מוסרי רקע
כשה והרוגז אותה' ודורש מן.המש.טרה ליעןלות
שבו פשע למשל, לגלות, מצליחה אינה משטרה
לעזור החובה את בקרבו חש אינו זה ועם צע,
להתחסד יכול הוא אין עמה, פעולה ולשתף לה
אי להצדקת מוסריות של באצטלא ולהתכסות
הנכון הוא ההיפר ידיו. על הזאת החובה מלוי
דוקא כי שיבין הצבור את ולהדריר לחנד יש
מן להתעלם עליו אין מוסרית ציבורית מבחינה
לשרתו, כדי ידיו על מוחזקת שהמשטרה העובדה
למען לה ולסייע בידה לעזור ההכרח מן ולפיכד
התפקידים את למלא לה ולאפשר עליה הקל

עליה. הטיל עצמו הצבור, שהוא,
בקרב להחדיר יש הזאת החובה רגש את
הגלותיים ההרגלים את מקרבו לבער ויש העם
בהם מחזיקים עודם ךבים שאנשים השגרתיים
להשיג ניתן זה דבר מוחין. קטנות מתוך בארץ,
לעקור העשויה המשטרה רמת (א) דרכים: בשתי
(ועל נגדה. הקדומים המשפטים את השורש מן
הקהל דעת מעצבי ע"י חנוך ו(ב) להלן): זה
והנוער הילדים ומחנכי המורים וע"י במדינה
וערכה חשיבותה את. להסביר עליהם ששומה
ואהבה הוקרה רגש בהם ולפתח המשטרה של
למשל. צה"ל ■ כלפי ' נעשה שהדבר כשם! כלפיה>,,
/הרסנית בקורת ע"י לי! ברור אחד דבר
מחו  מקונםטרוקטיבית להבדיל והיסטרית
משחקים לשם, בה שמשתמשים אחריות, כל סרת
בודאי זה דבר  זולה סנסציה לשם או פוליטיים
■..■■..:. ■ ■. יושג. שלא

להיות צריכה המשטרה ע"י החוק .השלטת .3
פוליטי. גון כל וללא פנים משוא נטולת

אוביק גישה (א) כאן: כללים שני לב, שימו
ללא החוק השלטת ו(ב) החוק להשלטת טיבית
אלה כללים שני פוליטיות.. נטיות של גושפנקא
המשטר מושתת .עליהם יסודות, לשני מקבילים
משל להבדיל החוק שלטון (א) והם: הדמוקרטי
בפני הכל שויון ו(ב) אזרחים, של אחד סוג טון

החוק.
החוק של הקצר הבטוי הנם אלה יסודות עזני
בפני לשמש ויכולים'' במגינה הקונסטיטוציוני
ארחיב לא אולם הרצאות, של לשורה נושא עצמם
קצרות בהערות ואסתפק כאן עליהם הדבור את

היום. לשיחתנו דרוש שזה במידה רק
לפי העם שלטון משמעו דמוקרטי שלטון
הנח בחוקים משתקף או בטוי לו המוצא רצונו
דעת את המבטאים מנציגיו אותם. ע"י קקים
וכל העם נחלת הוא הרי החוק משמתקבל הרוב.
תהיה שונה, לא עוד כל פיו על לנהוג מחויב אחד
משמעו: החוק שלטון שתהיה. מה עליו דעתנו

מבוסס היה כי לראות :א3שר שעכשיו ר;יסוד את
מסוימים: עקרונות על

טבור משכורתו את המקבל אזרח הוא השוטר (1
על המוטלות חובות חובות, מלוי על שמירה

אזרח. כל
 האזרחי האופי את להדגיש היא כאן הבונה
האזרח המשטרה. של  צבאי מאופי להבדיל
של חרותו את להבטיח כדי אבל חורין, בן הוא
של החופש את לכבד אזרח כל על החובה אזרח כל
אזרח כל של וחובתו בזכויותיו. לפגוע ולא הזולת,
גבולית את יעבור לא שאיש כך על לשקוד
במדינה אחד שכל אפשרי זה ואין היות המותר.
מוסר הרי הזאת, החובה מלוי על בשמירה יעסוק
אזרחים למספר הסמכות את האזרחי הצבור כל
עליהם ומטיל  השוטרים חבר הם ואלה 
ממלא, הזה התפקיד את הזה. התפקיד את למלא

השוטר. איפוא,

והוא: מהראשון הנובע אחר עקרון .2

ושתוף הכבוד ביראת תלויה המשטרה הצלחת
הקהל. מצד הפעולה

עצמו על שנטל אזרח בשוטר רואה האזרח אם
עצמו, עליו מוטל היה בעצם אשר התפקיד, את
המשטרה עם הפעולה ושתוף הסיוע חובת הרי

מעצמו. המובן דבר הנה
מהמשטרה, פחד לא הוא שהדרוש הדבר יצולין
בידה, מרכזת המשטרה אשר הכוח מן פחד
הבאה הצבור משמעת כלומר כבוד'/ "יראת אלא
החשוב הצבורי התפקיד הערכת הכרה,.תוך תוך
המש כי התחושה, מתוך ממלאה, המשטרה אשר
ולסדר ולגטחונו הצבור. ..לטובת דואגת טרה
דואגים למשל, הרפואה, ששלטונות כשם הטוב,:

,,? הצבור.. לבריאות
לעז שלנו המשטרה פונה מקרים, בהרבה אבן
והלואי  לי נדמה אבל ונענית. הצבור רת
אזרח כל של החובה זה, דבר כי  ואתבדה
לכלל. נהפך טרם המשטרה, עם פעולה לשתף
חדרה טרם הזאת החובה את לקיים שיש ההכרה

הכלל. לקנין הפכה וטרם צבורנו בלב
אתנו שהבאנוהו "מוסר" או "מלשין" המושג .

היתה מםויימת במידה וששם הגולה, מארצות
ואפילו שלנו, בלקסיקון נמצא עודנו הצדקה, לו
נבו אנשים השכלה, אנשים;בעלי של בלקסיקוןי י

מדינה, אנו כי להבין ומחוייבים המסוגלים נים
ואני שלנו המדינה של ארגון הנה המשטרה וכי
בשביל קיימת שהיא שלנו", ."המדינה מדגיש,"

ובמקומנו. בשמנו למעננו לפעול
תק על המספרים בידידים נתקלתי אחת לא
הממלכתי למצפון פונה אתה וכאשר ושם פד, לה
הדבר את להביא מחובתם כי להם ומעיר שלהם
בת נתקל הנך המשטרה, או השלטונות לידיעת
כי לי, נראה למלשין"? "האהפך הרגילה שובה
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למער נמכרו הצמיגים כי נודע למשטרה צמיגים.
למשטרה. המערער הוזמן 1952 באוקטובר ער.
את שקנו אנשים שני של שמות ומסר הופיע הא
המש ללכת, לו ניתן להחזירם. והבטיח הצמיגים
עבודתו מקום ועל מגוריו מקום על ידעה םרה
המערער הופיע אוקטובר בסוף המערער. של
חצמי את להחזיר הצליח לא כי והודיע במשטרה
המשטרה". של המשרת אני "אין , הוסיף והוא גים
קנה שהמערער הוכחות בידיו כי ענה הקצין
הוא כי והודיע גנובים הם כי בידעו הצמיגים את

אותו. אוסר
הש התעוררה כן אחרי שהתפתח למה בקשר
מאת מעצר צו ללא לאסרו היה מותר האם אלה

הדין: בפסק נאמר וכך השופט.
אין הכללית התביעה ע"י שהוגשו "בהוכחות
בוצ למערער שיוחסה שהעבירה לכך סמוכין כל
כי לסברה, רגלים יש "מקרוב"... ידו על עה
מאת מעצר צו ללא המערער... על שהוטל המעצר
כהגבה בא אלא המציאות, מחויב ;היה לא שופט,
המשטרה, משרת הוא שאין המערער לדברי
שהמער לאחר הקצין את אכזבו, שכנראה דברים

הצמיגים. את למצוא לכן קודם הבטיח ער
משמעותה בדבר הלכה כל קובע איננו החוק
ניתן אינו גם אולי זה מונח "מקרובי/ המלה של
נוקשה הלכה לקבוע ברצוננו ואין כוללת להגדרה
תפקודה. את המשטרה.למלא על תכביד אשר

שלפנינו. למקרה דברינו את נצמצם, לכן
במשטרה שהופיע למערער, הודיע הקצין...
מספיקות הוכחות בידו יש בי השניה, בפעם
המערער הופיע רם ט עוד שעבר. העבירה דבר על
אחרי המשטרה חיפשה במשטרה השניה בפעם
המערער, לאחי כך על הודיעה ואף המערער,
המערער. של עבודתו מקום עם התקשרה וגם
כבר הקצין הזכיר אותן ההוכחות כי להניח, יש
שהות היתה הרי הדבר כן אם המשטרה. בידי היו
שופט. מאת מעצר צו להשיג המשטרה בידי
ביחס נוקשה כלל לקבוע ברצוננו אין כאמור
היא רוב פי. על כי מקרוב, המלה של למשמעותה
במקרה כי לנו נראה אולם בנסיבות. תלויה
אף או לקבל נוחה אפשרות קיימת היתה דנן

השופט." מאת מעצר צו מראש להכין
חזו בהחלטה לראות אפשר לפחות לכאורה
עניות. דקדוקי של ;ענין פורמליסטיגרידא, ענין
לשופט, פונה הקצין היה שאילו הדבר, ברור הרי
אולם המבוקש. המעצר צו את נקלה על משיג היד.
החוק שלטון של העקרון על הדגשה כאן יש
פעולת כי ספק אין השליט. משלטון להבדיל
מיחס או זדון מכוונת נבעה לא זד. במקרה הקצין
סבור, היה ספק ללא הוא במתכוון. שרירותי
כל של בלבו אולם תפקידו, את ממלא אך הוא כי
או שחרותו הבטחון לקנן צריך במדינה אזרח
ולא לחוק בהתאם רק להפגע יכולות זכויותיו

הכללים, את המסדיר או הקובע חוק משמתקבל
הזכויות את הקובע אל לנהוג, האזרח על לפיהם
של למרותו האזרח נתון האזרח, של והחובות
המנ המנגנון של השלטון, של למרותו ו^א החוק
האישיות. ונטיותיו ודעותיו הפקיד של הלי,
על לעמוד הם השוטר ושל השופט של תפקידיו
ית החוק שלטון שעקרון לכך, ולדאוג המשמר
לתת הוא המיוחד תפקידו  הראשון בחיים. גשם
דעות חלוקי שמתעוררים במקרה לחוק הפרוש את
החוק את להוציא תפקידו  השני למובנו. בנוגע
שלא האזרח על הפקוח ע"י הפועל אל הכוח מן
כי מאליו, מובן לחוק. בנגוד יפעל ולא ינהג
שומה  החוק שלטון משמר על הממונים אלה
יסטו לא תפקידנו, מלוי שבתהליך ל^קוד עליהם
פעולו שכל ויקפידו הזה, העקרון מן עצמם הם
הסמכות ונגל החוק ג1ל ומבוססות תהיינה תיהם
גם משמעו החוק שלטון כי ידו, על להם הניתנת
את להשליט כדי נוקטים אותם האמצעים שאף
החוק, לפי המותר במסגרת הם גם ייעשו החוק,
השו או השופט משתמש בהם הכוחות גם כלומר
שרשיהם  הבדל.ביניהם אין זה בנדון  טר
שהוא הממשי בכוה רק ולא בחוק נעוצים יהיו
יובן מכאן ומשרתו. מעמדו בתוקף בידו מרכז
בעבירה מורשעים שוטר או שחיל יקרה מה מפני
תפ מלוי במהלך ידם על המבוצע מעשה על

קידם;.
המלך של המקרה את קיצונית כדוגמא אזכיר

.י ה19 המאה בהתחלת באנגליה נגד.טונוס,
שלום) (בזמן בנמל משמרתו על עמד חייל
למקום תקרבנה לא שמירות להשגיח עליו והיה
כן ואחרי הרות. או 3 לתת היה עליו מסוים.
שעשה מה עשה החיל כי קבעו המושבעים לירות.
חובתו. את ממלא כך ע"י הוא כי משוכנע בהיותו
האזהרות, את שמעו לא אנשיה התקרבה, טירה
שופטים של מורחב הרכב נהרג. ואדם ירה החייל
שמבחינה מפני אשם, זאת בכל החייל כי החליט,
נידון החייל להרוג. הצדקה היתה לא איביקטיבית

חונן. ומיד
החיל של מצבו כי נאמר, זה דין לפסק בקשר
פקודה יבצע ולא יציית לא שאם יתכן מאד. קשה
צבאי, משפט בית ע"י ליריד. יידון לו שניתנה
משפט בית ע"י לתליה יידון ויבצע יציית ואם

אזרחי.
לה יתקשה אולי הסביר והאדם קשה הדבר
ולהב לשמור עוזרת הזאת האנומליה אולם בינו,

הרותו. ואת האזרח של זכויותיו את טיח
בהם המקרים, קבועים בחוק מכאן: דוגמה
ביניהם מאסר; צו בלי לאסור לשוטר מותר ,
ושהעונש "מקרוב" שבוצעה עבירה של המקרה
ששה על העולה מאסר לפחות הוא עבורה המגיע

,975 עמ' ח/ פ"ד 80/54 פ. ע. חדשים.
שני גניבת על תלונה נתקבלה 1952 ביוני
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השוטר תפקידי כחוק. ת9קידו את הממלא השוטר
סעיף המשטרה, לפקודת 37 בסעיף מפורשים
המשפט בישראל. החל חוק לכל אותנו מפנה 37
לכל זה חוק לפי בישראל. חל האנגלי המקובל
הצבור, שלום קיום לשם לפעול הסמכות שוטר

ורכוש. אדם על והגנה עבירות מניעת
אל שוטרים מספר עליית הרי שכך מכיוון
וישמרו הפריקה בשעת נוכחים שיהיו כדי האניה
מלוי ואף תפקיד, מלוי היא  השלום על שם
בהתאם שוטר כל על המוטלות מהחובות חובה
המשטרה שקצין מאחר המשטרה, לפקודת 37 לסי
השוטרים של עלייתם את לאפשר למלחים קרא
והמלחים הפריקה בשעת נוכחים יהיו למען
(התזת אלימות של בדרך זו דרישה על הגיבו
מלאה הצדקה היתר, והכאות) קרשים זריקת מים,

האניה. מן המלחים את להוריד לשוטרים
זה, דין פסק על דברים להרבות ברצוני אין
מיוחדת. לשיחה נושא לשמש כדי בו יש כי
באילו ולהראות להדגיש כדי רק אותו הבאתי
כשעליהם להמצא, שוטרים עלולים קשים מצבים
ובהיותם שבדקים, דקים שיקולים בין להבחין
ל^עול החלטה באשר והסדן: הפטיש בין נתונים
בנגוד פועלים שהם אשמה עליהם להטיל עשויה
עליהם להטיל עשויה מפעולה המנעות וגם לחוק
ע"י עליהם המוטלת חובה מלוי אי בעד אחריות

החוק.
שהתעורר הפולמוס את אזכיר אורחא ואגב
שט ההאשמות כל עם בכנסת ואף בעתונות אז
השתדלו שונים מצדדים כאשר המשטרה, על פלו
הפו במערכה משחק לכדור הענין כל את להפוך
הבנה לגלות במקום השונות, הסיעות בין ליטית
המו התפקיד בתוקף אשר לשוטר, ואהדה לענין
קשה במצב לעתים עומד המדינה, מטעם עליו טל

מאד.
העליון המשפט בית היה אפילו  שהרי
המחוזי המשפט בית. של הדין פסק את מאשר
על בטרוניה לבוא היה אפשר אי אז גם 
הקושיא של נכון בלתי פתרון בשל המשטרה
מסוג שנוצר,.קושיא במצב כרוכה שהיתר, הקשה
המשפטי המדע אנשי מתחבטים בהן הקושיות

כולו. בעולם
מאמצים היו דרושים בי גם, מלמדנו זה פולמוס
שלנו הצבור את לחנך כדי ומתמידים גדולים
שאין תפקידו, את הממלא מוסד במשטרה לראות
שבין הפוליטי הפולמוס למערבולת אותו לגרור
הכל לראות הורגלו לצערנו אשר המפלגות,
נכון: יותר או המפלגה של לאספקלריה מבעד
היריבה, למפלגה להזיק אפשר במה החישוב, תוך
חשים הפ ואין כשרים לכך האמצעים בשכל
גופו, המוסד לקיום מתחת חתירה בזה שיש כלל

ותקינותו. יעילותו
עדינים מצבים באילו המראה, דוגמא, עוד

קצין הוא יהיה  הפרט של, לדעתו בהתאם
הצבור שתועלת  הממשלה ראש או משטרה

הפרט. חופש שלילת את מצדיקה
תפקידיו קשים מה מלמדנו גם זה דבר אגב,
עליו, הרובצת האחריות כבדה ומה השוטר של
שיקול לפי לפעול תדירות לעתים צריך כשהוא
בין ההבדל את להדגיש גם יש לכך בקשר דעתו.
תמיד הראשון השוטר. תפקיד לבין החיל תפקיד
מפקדיו ע"י הנערכת תכנית לפי בצותא' פוועל
זה דבר לבדו. פועל המקרים ברוב שהשוטר שעה
והפצת הדרכה לשעורי חשיבות מה מדגיש גם
הקונסטיטוציוני, בחוק אלמנטריות לפחות ידיעות
ותורת הפלילית הפרוצדורה חוק הפלילי, החוק
המונח ההגיון את להבין אפשר שבעזרתה המשפט
השו התנהגות נבחנת שלפיהם הכללים כל ביסוד

הצבור. עם במגעו טר
השוטר עלול בו הקשה למצב טובה דוגמה
עלולים מנוסים שוטרים שאף מצב נתון, להיות
הידוע המשפט לשמש יכול לטעות בו להיתפס
עי זד, פ"ד 34/52 פ. ע. הימאים" "משפט בשם

,547
בשעת שוטר תקיפת מעבירת זוכו המלחים
סבר, המחוזי המשפט שבית משום תפקידו, מלוי
פעלו, הנדונים שהשוטרים היסוד הוכח, לא כי

הרשמי. תפקידם בגדר מעשה, בשעת
מע וחברה המלחים בין סכסוך היה כזכור,
יגיחו לא המלחים כי מבוסס, זושש והיה בידה
המלחים האניה. מן סחורה לפרוק הנמל לפועלי
פועלי ספקכי אין בכוח. האניה מן שיורדו חששו
את ולפרוק האניה אל לעלות רשאים היו הנמל
מצד הפרעה תהיה אם כי ברור, היה הסחורה,
הפועלים בין התנגשות של סכנה צפויה המלחים,
המלחים, שוטרים, של קבוצה נשלחה והמלחים.
בכוח התנגדו בכוח, האגיה מן יורדו כי בחששם
בסו השוטרים אותם. והתקיפו השוטרים לעלית.
והמלחים האניה. אל ועלו התגברו דבר של פו
המשפט בית שוטרים. תקיפת בשל לדין הועמדו
הסכ מבחינת כי הנאשמים, שעה.לטענת המחוזי
קוד כל החברה, מעבידיהם, לבין שביניהם סוך
המלחים, הם, היו פטורין הודעות להם נמסרו לא
היו לא והשוטרים האניה על להמצא זכאים
מכיון שכך, ומכיון האניה מן להורידם רשאים
להורידם, מתכונים כי מבוסס חשש להם שהיה
השוטרים עלית להתגונן. רשאים היו הם הרי
ולכן. חוקית בלתי היתה הזאת במטרה. האניה אל
ומכיוון חוקי בתפקיד היו לא אליה עליתם בשעת
בתקיפת המלחים את להרשיע אפשר אי הרי שכך

בתפקיד. שהיו שעה שוטרים
הדין פסק את בטל העליון המשפט בית

המלחים. את והרשיע
סברתו: היתה וכה

על מדובר הפלילי החוק של (2) 251 בסעיף
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למפ קרבה לכל #פלגתיתאו השפעה לכל מעל
אמון השגת לשם אולם, כלשהו. לזרם לגה,
בני הגובה. על יעמוד שהמוסד בכך די אין .ה
לא ענין על דנים לעתים ■■.$%.■■ חשדנים ישראל
חיצוני, באופן נראה שהוא מה לפי אלא לגופו,
המטפלים האנשים או האיש, של טיבם לפי או
של לאמיתו  השופטים אז החליטו לפיכך, כי.
כמובן נתקבל הדבר אלא. החליטו, לא הדבר
שהיד. קשר כל לנתק שופט כל שעל  מאליו
המובן דבר זה היה שהיא. מפלגה איזו עם לו
דרש לא ואיש זאת קבע לא חוק שום כי מאליו,
משלו, דעה מהם אחד שלכל כמובן, מהם. זאת
חשאיות, בחירות בזמן אותה מביע הוא אשר
שום עם עצמו מזהה השופט אין לזאת פרט אבל
כך על מקפיד והוא פוליטי גון. בעל זרם או חוג
מפלגה עם לזהותו אפשרות כל קיימת תהיה שלא
על עושה הוא וזאת שהם. כל פוליטי כוון אי
או פעיל שהוא, כל חלק מלקיחת המנעות ידי
עלידי, ואף פוליטית, צבורית בפעילות סביל
כינו באסיפות, נוכח ולהיות מלהשתתף המנעות

כזאת. פעילות עם הקשורים וכדומה מים
בשטח שאם ספק, של שמץ ללא משוכנע, ואני
המשפט בתי השיגו הצבור, מצד האמון בשטח זה,
לעמדו! הודות בעיקר, זה הרי רב, הישג במדינה

השופטים. עלידי שננקטה הזאת
ועובד השופט, גם שהרי הטענה, לי ידזעה

<, זה בשטח יקופדוו ולמה אזרחים הנם המדינה
שעל המינימלי, הקרבן הנו זה קפוח אדלם
בתקופה המדינה של פעיל לשירות הנכנס אדם
ואת המדינה את לעצב כדי להקריב הניכחית,
בד לדעתי, השיפוטיים. או המינרליים זרועיתיה
וכל המדינה שירותי כל ללכת היו צריכים זו רך
היו צריכים הם אף הפקידותי: המנגנון חברי

מפלגתי. מדיני מגע מכל ועצמם את לנתק
חיים אנו הנוכחית". בתקופה "בעיקר אמרתי
האז התחושה מבחינת גלויות. קבוץ של בתקופה
מלוכד, עם אנו אין עדיין המדינה. כלפי רחית
ממפ להמנע אין בדורנו לאומי. צביון בעל
תפקיד ממלאות הן דמוקרטי ובמשטר לגות,
הזאת בתקופה דוקא אבל בלעדיהן. לאיאפשר
תהיה המוגזמת המפלגתית שההבלטה סכנה קיימת
האזרחי,. החוש פיתוח חשבון על דבר של בסיפו
כולה. המדינה כלפי החדשים, העולים בין בעיקר
שבשירותי הדבר חשוב הדברים של זה במצב
ששום בלבד זו לא האזרח, ניזקק שאליהם המדינה
מפלג פוליטיים שיקולים תוך ייעשה לא דבר
מקום יהיה שלא  העיקר וזה  אלא תיים,
מפלג פוליטיים שיקולים כי מוטעה), (אף לרושם
להם יש כי או שהוא תפקיד איזה ממלאים תיים
לשירותי ניזקק האזרח כאשר שהיא כל השפעה

המדינה.
ממשלתית, מדיניות ביצוע על מדבר אני אין

ההשכלה,שיש חשובה  ומה ילהמצא; השוטר יכול
בסבך להתמצא לו לסייע כדי לשוטר, להקנות
באר הנוונד משפט האזרח: ובין בינו היחסים
באופן המשטרה בתחנת המונד^ע'צר צותהברית:
לעשן. אסור בתחנה כי תקנה קיימת היתה חוקי.
הממונה השוטר לעשן. ברצונו כי הודיע העציר
המונד זה. בנידון איסור קיים כי לו הסביר
אליו ניגש השוטר והדליקה. סיגריה הוציא
אותו תקף העציר מפיו. הסיגריה את והוציא

שוטר. תקיפת על לדין והובא
לשוטר היתה: ההגנה במשפט. הדיון מענין
תעי את פיזי באופן להפסיק הסמכות היתה לא
אפשר  התקנה על עבירה בכך היתה אם שון.
מאחר אבל כך, על לדין העציר את לתבוע היה
הסיגריה הוצאת עלידי העציר את תקף שהשוטר
עצמו. על להגן רשאי העציר היה בכוח, מפיו
מפורשת הוראה אין אמנם כי טען, התובע
זה, כגון במקרה לנהוג השוטר על כיצד בחוק
פרטי לבית כאורח המוזמן לאדם בדומה אבל
מעישון לחדול עליו יעשן שלא לו נאמר אם
רשאי היה השוטר כי טען, המקום, את לעזוב או
הוא כי הסניגור ענה זה על העישון. את למנוע
היא שהדוגמא טען, אבל, הדוגמא. את מקבל
לב בחפץ העציר שהרי התובע, של בעוכריו
התחנה את עוזב והיה ההוא כאורח נוהג היה

הדבר. לו ניתן אילו
להקפיד רשאית המשטרה כי השופטהחליט,
התנהגות ההגיון שורת ומבחינת המשמעת על
תגובת ואילו הדעת על ומתקבלת סבירה השוטר
ימי לשבעת אותו ודן סבירה היתה לא העציר

מאסר.
דוגמה כעל זד. מקרה על להצביע יכולים אתם
עדיפים והתבונה הישר השכל לעתים כי המראה
על אחלוק לא אקדמאיות. והוראות השכלה על
ששני  קטן לשינוי תסכימו אם טענתכם
משו להיות צריכים והתבונה ההוראות הדברים,
ניגוד אין כי תמצאו ועלפירוב יחד, לבים

ביניהם.
להיות צריכים ותגובתו השוטר התנהגות 3ב.
החשוב אולי הוא הזה הכלל פוליטי. גוון נטולי
עליו ההקפדה במדינתנו. הדברים במצב ביותר
העם שכבות כל אל המשטרה את לקרב עשויה
והאמון הכבוד יראת רגשי את בקרבו ולחזק
פעולה שיתוף של ליחס מוקדם תנאי שהנם
בה שלנו, במדינה ודוקא ומשטרתו; העם גין
גישה של מוגזמת כד. הבלטה לצערי קזוררת

דבר. לכל מפלגתית
בארץ, המשפט בתי כוננו כאשר המדינה, בקום
הבינונו הבעיה. אותה השופטים בפני עמדה
היא לפנינו, העומדת הראשונה המשימה כי אז,
להרכש ניתן הצבור ואמון הצבור. אמון רכישת
עומד הזה שהמוסד ברור יהיה לצבור אם רק
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בתפקיד שההצטיינות יחשוב אחד שכל הדבר
אין אולם משיג. שהוא התוצאות עלידי נקבעת
כדי עד דעתו, על להעבירו צריך זה צעד

פסולות, בדרכים התוצאות את להשיג
לידי להביא המשטרה של מחובתה זה אין
לגלות מחובתה אלא מה ויהי החשוד הרשעת

לטובתו. אם לרעתו אם האמת את
עם יחד מתגלה חקירה במהלך אם לפיכך,
החשוד, של לטובתו חומר גם ההאשמה הומר
המש לבית הכל ולהחביאויובא להחניקו אסור
גילוי "חובת המדינה ידי על הוטלה שעליו פט,

לאשורה. האמת
המדי בכל הרווח העקרון לכם ידוע נכון אל
להודיע"לסנ נוהג הקטיגור כי התרבותיות, נות
חפותו על להצביע העשוי חומר בידו יש אם גור,
. ::. הנאשם. של
שנידון אחד משפט מעניך אולי לכך בקשר

הברית: בארצות
עבד. בה מהפירמה כסף בגניבת הואשם פקיד
והוא לכך הרשאה לו היתה כי היתה הגנתו
ההרשאה כי הוכחות הביאה הקטגוריה. הציגה.
שולחן ליד כי נתגלה, זה אחרי מזויפת. היתה
סבר, אשר מומחה ישב המשפט, בזמן הקטגוריה
להו במקום והקטגור, מזויפת, אינה ההרשאה כי
להסתלק למומחה אמר לסנגור כך על  דיע
מספיק נימוק שימש זה דבר ביתהמשפט. מאולם
המוטלות^ועל החומרות כל ההרשעה; .לפסילת
אשמתו הוכחת על הן מכבידות בודאי התביעה,
על גם כבדה מעמסה ומטילות העברין של
את ולהכין עברינים לגלות שמתפקידה המשטרה
הומצאה לא עוד בל אבל נגדם, ההוכחות חומר
נכון,. יותר או לשקף, בכוחה אשר המכונה אותה
של או בעבירה החשוד של מחשבותיו את לצלם
בהתרשמו האמת קביעת לשם תלויים ואנו עד כל
מנוס אין  ההוכחות למהימנות ביחס, תנו
מסו במידה ד,ן, משמשות כי האלה, מהחומרות
מפשע. חף אדם של בדין הרשעה נגד ערובה ימת,
כדאי החקירה על המכבידות החומרות בין
"כללי בשם הידועים הכללים את כאן להזכיר
לכאורה עלולים בהם דברים שכמה השופטים'/

הגיוניים. כבלתי אף להיראות
רוצה העציר "אם :(4) הכלל את למשל ראה
האזהרה בדברי להזהירו יש  הודעה למסור

הרגילה'/
ישר האיש אם נפשך, ממה שאלה: נשאלת
הוא ואם באזהרה צורך מה מפשע חף והינו הוא
שהוא ברגע האמת את לספר הרוצה  עברין
י זאת לעשות שלא נעודדו למה נתפס, כי רואה
אדם,הרוצה מפסיקים שכאשר. הדבר, טבעי הרי
בזה שיראה אותו, ומזהירים האמת, את לספר
האמת, את לספר כדאי לא שאולי רמז, כעין
האזהרה עלידי יושפע האמת את לספר ובמקום

מפלגה (של מפלגתי ממצע תוצאה בהכרח שהיא
לביצוע אני מתכון אחדות), מפלגות או אחת
לרכוש צריך יום.כאןי יום בחיי המדינה שירותי
של לחשד אפשרות בל ולמנוע הצבור אמון את

שהיא. כל מפלגתית; וגישה הפליה
כי אני, משוכנע המשפט בבית נסיוני מתוך ■

בדבר בעבר לרינונים יסוד היה לא עלפירוב
 הרינונים כל אבל וכדומה, מפלגתיות הפליות
על רק מבוססים היו  התמעטו ם בינתי אשר
של דפוליטיזציה שאין מהעובדה, שנבעו החשדות

לעיל. דברתי עליו המינהלי, המנגנון
כי לציין, עלי לפניכם זה נושא על בדברי
בעבו דוקא כי בדברי, למעט עלי היה גיסא מחד
זה, בשטח בתרעומת נתקלים אין המשטרה דת
מפני הדבר, את להדגיש יש גיסא מאידך אבל
היא כי שבעתים, הציבור אמון חשוב שלמשטרה
כא תשיג היא וזאת מצדו פעולה לשיתוף זקוקה
ומגינו. ידידו את בשוטר יראה אזרח כל שר

המשמר על העמידה שחשובה אעיר, אגב דרך
בה שיש המתפרסמת ידיעה כל על והתגובה
המשטרה. על השמצות או האשמות טפילת משום

המודיעין... לשירות שייך זה אבל
אשמתו קביעת תפקידשיפשי. אין למשטרה .4
הזרוע של בסמכותה היא העברין של חפותו או
ואי וגילוי העברינים שגילוי בודאי השיפוטית.
מתפקידה הינם העבירה להוכחת החומר סוף
צריכה כאן גם אולם המשטרה, של ומחובתה
החו יתרשם אפילו אוביקטיבית. להיות הגישה
זה אין י הנהו אשם החשוד כי וישוכנע, קר
הוכחות יצירת כדי עד מכליו להוציאו צריך
לגרום שלא להזהר עלי כאן מלאכותי. באופן נגדו
יפורשו דברי שמא אני חושש כי הבנה, לאי

הפלילית. החקירה ביעילות שיפגעו; כך
כדי ובתבונה בשכל לשימוש מתכון אני אין
להסתירן, משתדל העברין אשר נכונות, שהוכחות
בלתי הוכחות ליצירת רק אני מתכון תתגלינה.
על הנכונות. ההוכחות את לחזק כדי נבונות
השופ המטרה את מחטיא כזה דבר פירוב
אינם העדויות מהימנות את לבחון הצריכים טים
גם לבבות, לבחון יכולים ואינם השמים מלאכי
דברי הגיוני. וניתוח התרשמות לפי פועלים הם
אם הכללית, התביעה מטעם המובאים עדות
הדבר ניכר אם ובעיקר שקר, כדברי יתגלו
על הממונים עלידי כוונו אלה כזב שדברי
ההוכחות על גם להשפיע עלול זה הרי החקירה,
לא שהדבר אפשר אי כי כאמיתיות, הנראות
להיות יכולה והתוצאה השופט בלב ספק יחדיר
החוק להשלטת המזיק דבר זכאי, יצא שעברין
מפשע חף אם.אדם מאשר פחות הרבה לא והצדק

חייב. יימצא
הוא משרת עוד כל אדם, שכל הדבר טבעי
וטבעי בתפקידו, להצטיין ירצה המדינה, את
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חינוך של שאלה היא וזו  שדרוש מה
את ירגיש לא כעד, בהופיעו ששוטר,  והרגל
התביעה את אחד, צד מייצג הוא כאילו עצמו
לרכז צריך אחר, עד כל כמו השוטר' הכללית.
לענות ועליו העובדות ידיעת על רק מחשבתו את
תהיה תשובתו אם חישובימ, לעשות בלי לענין
כעד. לו קרא אשר הצד של לרעתו או לטובתו
הרגשה, תהיה השופטים שבלב הוא הכרח
ללא לסמוך אפשר שוטר של עדות על בי

היסוסים.
את המשפט לבית להביא המשטרה מחיבת
האוביקטיבית. האמת לגילוי המסייע החומר כל
היא ואין חובתה את מלאה הרי זאת, משעשתה
הכללית שהתביעה בכך פגיעה לראות צריכה
נאשם אם זכאי. יוצא ונאשם משפט מפסידה
זה דבר אין  הוכחות חוסר מפני זכאי יוצא
כבוד שאין כשם המשטרה בכבוד לפגוע צריך
מבטל העליון המשפט בית כאשר נפגע שופט

ידו. על שניתן הדין פסק את
הסדר והפרות פשעים מניעת תפקיד לבסוף, .5
ארחיב לא ביותר. החשוב התפקיד הינו הציורי
מש לארגון מומחה אני אין כך. על הדיבור את
וכרוך תלוי זה דבר כי סבורני אך פרה,
בה לעיל. דברנו עליהם ובעקרונות בכללים
ילך המשטרה, את להעריך ילמד שהצבור במידה
המוק התנאים אחד מצדו, הפעולה שיתוף ויגדל
זה. תפקיד למלא אפשרות אין שבלעדיהם דמים
מגמתי כל מיוחד. נושא להרצאתי הועדתי לא
של "שיחה באזניכם להשיח אלא היתה לא
מעכשיו הנתונים זרעים פזור לשם פרפראות",
ברצוני כי מיוחד, נושא בחרתי לא לעיבודכמ.
וקטעי דברים קטעי רק לפניכם להעלות היד,
ומה הנושאים מרובים מה תדעו למען רעיינות
הקצינים ובעיקר השוטר להתענינות השדה רחב

החיל. של דמותו את המעצבים
אולם הקורם. גמר טקס היום יחד כולכם בשביל
להתעני הכנה רק היתה זו מכם אחד כל בשביל
במה ידע לבד מכם אחד שכל בלי וללמוד נות
אף ולזה גבול אין לזה ללמוד. ומה להתענין
זה, וביום גמר. של טקס להערך לא,יכול פעם
הדרושה ההכנה עבודת את מכם אחד כל כיים בו
אחד לכל מאחל הנני ידיעות, זלקנית להתפתחות

והצלח! עלה  לו ואומר בדרכו הצלחה

ספור בהמצאת ולהתחיל השתיקה את להעדיף
את מספר היה האזהרה אלמלא להגנתו. בדוי
וגם הפרטים כל את מספר והיה יתכן האמת'
להם שיד אחרים עברינים לגלות למשטרה עוזר
מתנגד מעונש עברין שחרור גם אם פשע. באותו
גם כך) הטוענים משפטנים (ויש הרי  לצדק
מכ הצבת משום בו יש אזהרה מתן בדבר זה כלל
שופט באמת ונמצא האמת. גלוי דרך על שול
שבמ ואמר הזה לכלל ביחס פקפוקים הביע אשר
השוטר "שעל והוא אחר כלל מעדיף היה קומו
או הוד. כאפרכסת'/ אזנו ואת לפיו מחסום לשים
ע"י אף שהוא, אופן באיזה להשפיע לו אל מר:
מה לכל יקשיב אבל העציר על אזהרה, מתן

שבפיו.
עצירים "כאשר :(8) אחר, בכלל נתבונן או
מהם אחד וכל הפשע באותו חשודים שונים
לקרא צריכה המשטרה אין הודעה, מסר בנפרד
מהם אחד שכל אלא השני, באזני אחת הודעה
ממנו לדרוש ואין האחר מהודעת העתק יקבל

שישיב".
אינה במשטרה אחד נאשם שהודעת נכון,
עשוי הזה הכלל אבל שני. נאשם נגד הוכחה
לשלול עשוי הוא א) כוונים: בשני להכביד
הסתירות את לנצל טובה אפשרות המשטרה מאת
השקרים ועל להתחקות כדי השונות ההודעות בין
מכילה נאשם שהודעת במקרה ב) הנאשם; של
להמצאת ולעוררו להזהירו זה דבר עשוי שקרים,
הע הסתירות את לטשטש כדי אחרות, בדותות

המשפט. בבית עדותו בזמן להתגלות שויות
אבל מאד, רציניים בודאי הם אלה לקויים
האלה, ההגבלות את לבטל אפשרות כל אין כאמור
הינו שהנאשם העובדה מן להתעלם שאין מפני
חברי כל כי ערובה בל ואין המשטרה בידי
כל להיות יכול ולא אהד מחומר קורצו החיל
ולא ידו על ניתנה באמת נאשם שהודאת בטחון
ההו כי ההוכחה, שחובת הכלל ממנו. "הוצאה"
וכל התביעה על היא חפשי, מרצון ניתנה דאה
חייבות הודעות לקבלת בקשר הקיימות ההגבלות

עליהן. לותר ואין בעינן לעמוד
והודרך תחונך שהמשטרה במידה בה אולם,
מוחלטת, ובאוביקטיביות בהגינות הצורך בדבר
המשפט, בבית כעדים בהופעה והן בחקירות הן
הנוקשים. הכללים של מה לריכוך מקום אולי יהיה
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הצתה במקרה החקירה
מז"פ. המעבד,!, ראש קפלן, מ. עמ"מ  פלילי לזהוי המחלקה ראש ייטור, א. רמ"ח

או ככיריים חשמלי, מכשיר  דוגמאות: והרי
חומר ליד מופעל אחר, חמום מכשיר או מגהץ
נוספת פעולה כל ללא וכוי. וילון כניר' דליק
זמן, כעבור החום, דרגת תגיע האש' משלח של
בחמר אש תצית שהיא לכך, מראש, ידוע כמעט

הדליק.
קבוע זמן כעבור המפעיל מעזרר שעון 

מכני. או חשמלי מצת מראש,
דליק קבול בית בתוך במים השקוע זרחן ~
ככלות אטית: נזילה ע"י המים את המאבד
עם במגע הזרחן ובבוא הקביל מבית המים
שריפה. ותהיה הדליק החומר יתלקח אויר,
זמן נקבע בהם מיתקנים של דוגמאות אלו
נוספת בפעולה צורך ואין מראש האש הולדת
פעולה נדרשת בהן דוגמאות, והרי שעה. אותה

: נוספת
חשמלי והתקנתו.כמצת הטלפון פעמו! נצול 
הטלפון את מתקין האש משלח מכני. או
לאותו מחייג הוא לו הרצויה ובשעה מראש
שהוא אף (יתכן מיתקנו את ומפעיל מספר
שלישי, איש של המקרי לחיוגו מצפה

תמים).
לטלפון: דומה בדרך רגיל חשמלי פעמו! 
 מקרי או יזום באופן  תעשה הפעלתו

החיצונית. שבדלת הכפתור מן
קרוב כלל, בדרך הוא הדליקה של גילויה זמן
על אפשר, ובחקירה האש הולדת לזמן מאד
של שהשעה מאחר בבטחוןי אותו לקבוע רוב, פי
 הפלילית הפעולה  ההשהיה מתקן הפעלת
מן יוצאים ממקרים (לבד לקביעה ניתנת אינה
האש משלח את בקלות לקשר ניתן לא הכלל),
מכאן גלויה. או התחלתה בשעת השריפה למקום
האש. למשלח ההשהיה מיתקן של ערכו נובע

צריך, חשוד, של מוצק באליבי הנתקל חוקר,
האפשרות, את רק לא בחשבון לקחת כן, על
של אפשרות גם אלא אלמוני, שותף קיום של
לפר לבדוק החוקר על השהיה. במיתקן שמוש
במקום הארהעים את שכלו, חריפות בכל טיהם,
האש, גלוי לפני הקרובה ובסביבתה השריפה
ידי על הופעל ההשהיה מיתקן אם לברר במטרה
בדיקנות לחפש עליו מעצמו. או נוספת פעולה
השהיה, מיתקן עקבות ובסביבתו הדליקה במוקד
עקבות ישאיר יותר, מסובך שיהיה ככל אשר,

דליקה במקרי בחקירה דנו הקודם במאמרנו
למסקנה, החוקר' של עבודתו בתאור הגענו, ושם

כי:
מקרית סבה החשבון מן להוציא ניתן "אם
של רציני לחשד מקום יש לדליקה,

זדונית". הצתה
הצתה, של רציני חשד לחוקר יש כאשר עתה,
. שלבים לשני עבודתו המשך את לחלק ניתן
הצתה, היתה שאמנם וקביעה החשד בסוס א.
המשוערת השיטה בדבר הגיוני היקש ע"י
שיהיה צריך זה היקש האש. הולדת של

בראיות. יפה נתמך
אשמתו. ובסוס ההצתה מבצע קביעת ב.

* # * . .
הדושר. בסוס

האחת, שתים. דאגותיו ברכוש, אש המשלח
התגלות בעת הפשע זירת בקרבת להתפש לא
את תשיג שילח, אשר שהאש, והשניה' האש

התכוון. אליו לנזק ותגרום מטרתה .
משלח צריך אלו' דאגות שתי של לפתרונן
המשאירים ובאמצעים במכשירים להשתמש האש

עקבות.
מולידאש, מכשיר או מיתקן יש הצתה בכל
המתחיל ח10>וח19) 66\'106) "מצת'/ הקצור ולשם
גם אלו מתקנים פועלים לרוב הבעירה. את
להפעיל מכוונים הם  לאמור השהיה. כמכשירי
מסוימות בנסיבות או מסוימת בשעה המצת את
האש למשלח לתת מנת על מראש, צפויות

אליבי. בסוס של אפשרות
הפעלת זמ! בין ברורה הבדלה להבדיל יש
האש הולדת זמ! לבין האש, משלח ע"י המיתקן
בהדלקת קשורה המיתקן והפעלת יש המצת. ע"י
המור השהיה' ומתקן מצת למשל, כמו ממש, אש
שעה לאחר ורק שעה' הבוער נר' ביסודו כב
היתר הבעירה לחומרי הנר של להבתו מגיעה
הפעיל) (או הדליק אם כזה' במקרה השריפה. את
'18.00 בשעה (הנר) המיתקן את האש משלח
הפלילית פעולתו .19.00 בשעה השריפה אש תולד
המיתקן הפעלת של הפעולה היא האש משלח של
שהוא, מיתקן בכל אמורים והדברים 18.00 בשעה
בו מיתקן הכין או ממש, אש הדליק אם בין
בעזרת או מעצמו, מאוחר יותר המצת יופעל

נוספת. פעולה
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או המוביל, של לארכו מאיץ גם מוסיף האש
משנה. מטען עם יחד הסופי בקצהו

מוביל נמצא מזמן, לא שנחקר אופיני, במקרה
של בלונים של נכר ממספר מורכב היה אשר
אל אחד קשורים שהיו בנזין, ממולאים גלמי
מוילון. שנקרעו בסרטים, ארוכה בשורה השני

תצלומים). (ראה
ממקום האש העברת למטרת נעשה המוביל
רב. זמן יבער עצמו שהוא כונה, וללא למקום
ויכבה מהר יאוכל כהלכה, שהותקן מוביל לכן'

למטרתה. האש שהגיעה לאחר קצר זמן
הוא גם דליקה, בחקירת מוביל, עקבות גללי
במקרה להצתה. רציני חשד ולעורר להצביע יכול
הכוונים. לשני המוביל עקבות את לבדוק יש כזה
הרהיטים הקיר' הרצפה, על החריכה סמני לפי
של לשרידיהם להגיע ניתן המקרים, וברוב וכוי

צד. בכל אחד מוקדים, ושני מטענים עוני
על שהותז נוזלי, מדלק מוביל של עקבות
בצורת לגלות לפעמים, החוקר, יכול רהיט,
לרוב מסוגל זה נוזל הרהיט. פני על כתמים
אופיני. כתם ולהשאיר הרהיט, צבע את להמיט
אפשר ואז בשלמות נשרף לא והמוביל יש
האש, משלח ע"י הונח כאשר שהיה, כמו לגלותו
: בקצרה נסכם הבא, לפרק שנעבור לפני

באמצעים מטרותיו את משיג האש משלח
המשמשים הם עצמם אלה אמצעים אבל טכניים,
דבר, של בסופו כך, ומכשילים החוקר את גם
את להפעיל צריך חוקר כל בהם. המשתמש את
תמיד ולזכור דליקה במקום חקירה בעת דמיונו
 שהם: ההצתה של הטכניים היסודות את
ומטעני מטען (3 השהיה, מיתקן (2 מצת, (1

מוביל. (5 מאיץ, (4 משנה,
היסודות מחמשת אחד של שרידים מציאת
להשערה להוביל צריכה דליקה, במקום האלה
יהוו יותר או יסודות שני הצתה, שם שהיתה

נכבדה. הכחה
# ♦ *

הטכניים האלמנטים את שהסברנו לאחר עתה,
השריפה מקום על ונשקיף נחזור הצתה, של
בהם והסימנים הנקודות את ונציין וההשדים

בעבודתו. להעזר החוקר צריך
הצתה בין מסוימים הבדלים שיהיו ברור, כבר
לב לשים חייב והחוקר מקרית דליקה לבין
ניתן להצתה המיוחדים ההבדלים אלה. להבדלים

יסודיים: הבדלים לשלשה לצמצמם
האש. של טבעית בלתי התפשטות א.

במאיץ. שמוש של סימנים ב.
או ישירות הקשורים, פעולות או מעשים ג.

לדליקה. בעקיפין,
האש. 1של טבעית בלתי התפשטות א.

וללא בהמשכיות ומתפתחת מתפשטת אש .1
נפרדים מרכזיאש של עקבות גלוי דרך קפיצות

ומדויק מפורט לשחזור, להגיע עליו ולבסוף יותר.
החשוד של ותנועותיו פעולותיו של הניתן, ככל
האש. גלוי לפני האפשר ככל ארוך זמן במשך

שנקרא יסוד גם הצתה בכל יש ממצת, לבד
של כמות היא ה'"מטעך (*ח10ק). "מטען" לו
המצת, ליד המושמים דליקים, חומרים או חומר
ניר, להיות יכול המטען האש. את להלעיט כדי
עץ שבבי כותנה, פסלת בגדים, סמרטוטים,

וכדומה.
(5005*61) ".מאיץ" גם למטען מוסיפים לעתים
להגביר כדי וכדומה, ספירט בנזין, נפט, כגון
 ו ט ב להתפשטות ולגרום המטען התלקחות את
האש משלח האש. של ושלמה מהירה ה, ח
ה של האחרונות הסגולות בשלש מאד מעונין
מהירות מזימתו, בהשגת בטחון "מאיץ":
הדליקה תתגלה אם אף גדול, נזק שיושג מנת על
העקבות. שיטושטשו כדי שלמות במוקדם,
ההצתה, במקום אחד ממטען יותר וימצא יש
נקרא הדליקה ממוקד הלאה שהונחו למטענים

משנה. מטעני
שתהיה צריך הצתה של מוקד מקום בדיקת
המטען, המטען. שרידי לגלוי במיוחד מכוונת
ענינם שאין והמרים, מחפצים מורכב כלל, בדרך
או הונחו והם פינה באותה או מקום באותו
יבדוק החוקר כמטען. ברורה בכונה שם סודרו
פינה או מקום באותו למצא מנת על בדיקנות
להם שאין דליקים והמרים חפצים של שרידים
רוב פי על מאיץ. של שרידים וכן שם שיבות
כולו אוכל כן אם אלא אופיני, ריח למאיץ יש
חטמו את יקרב אם החוקר, יעשה טוב באש.
הסכרים המוקד. בקרבת שנמצאו החפצים לשרידי
טובים, לרוב הם המאיץ של שרידים למצוא
מעלה כלפי האש של הטבעית נטיתה משום
בנפט, הדלק, המרי של הטבעית נזילתם לעומת
המוקד לשטח מתחת יחפש החוקר מטה. כלפי
חרוכים או שלמים שרידים אחר הקרובה וסביבתו
מקום, באותו הנמצא סופג, חומר כל דלק, ספוגי
דוגמאות לאסוף כן, על ויש, דלק רווי להיות עלול
לחוש ניתן כאשר אדמה, או חול אפילו ממנו,

מהם. דלק ריח
להעבירם עליו מאיץ, שרידי החוקר גילה אם
משום דחוי, כל ללא במעבדה ולזהוי לבדיקה
נעל ועקבותיו במהירות מתאדה המאיץ שחומר
(צנצנות) במיכלים אלו שרידים לארוז יש מים.
לא למעבדה להעברתם ועד הרמטית סגורים

בשמש. להניחם או חם במקום לאחסנם
"המוביל'/ הוא ההצתה של בטכניקה נוסף יסוד
המוקד מ.ן האש את להוליך שתפקידו ((101161)
הש במקום אחרים ואזורים פינות אל והמטען
רגיל, פתיל עשוי להיות יכול המוביל ריפה.
חבלים סרטיט, שריפה, אבק סמרטוטים, ניר,
ומשלח יש לסוגיו. נוזלי דלק עץ, נסורת וחוטים'
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בהם יש, זמן פרקי שני המאיץ. חומר שנשרף
ראשוני בשלב  האחד להתגלות: זה ריח ועלול
; באש רובו עלה שהמאיץ לפני הדליקה, של מאד
השריפה מקום את בודק החוקר כאשר  השני

האש. כבוי לאחר תחתיה, או
לברר' דליקות, חוקר לעצמו יסגל שגרתי נוהג
הדליקה, את שגילה הראשון, הראיה עד מפי
הרגישו אם למקום, שהגיע הראשון הכבאי ומפי
זה. ריח עלה ומהיכן דלק חומר של מיוחד בריח
ובקר מוקד במקומות בעצמו, יבדוק מכן לאחר

מאיץ. של ריח עקבית לגלות וינסה בתם
ן. ש ע ו ת ו ב ה ל .2

גם הריח' מלבד אופיניות' תכונות למאיצים
אופיניות תכונות מהם. העולים ובעשן בלהבות
בעי בתחילת בעיקר, היטב, ניכרות שלהם, אלו

רתם.
כלל' בדרך בוערים, למיניהם נפט מוצרי
לעתים אך כבד. שחור ובעשן גדולות בלהבות
שחור בעשן  בחמצן מחסור יש כאשר 
העשן מהות (על גדולות. להבות וללא בלבד כבד

הקודם). במאמרנו בדבור הארכנו

אחרים. ם י ני פי או סימנים .3

בוערים כמאיץ, כרגיל המשמשים דלק, חמרי
של לרבותיהם את במיוחד. גדול חום ומפיקים
מים בזרם לכבות כלל, בדרך קשה נפט, מוצרי
כאשר יותר בהירה בלהבה הם בוערים ולמעשה
דקים שהם אלו' סימנים על עליהם. מים מותזים
עצמם הכבאים מפי רק להודע אפשר חשובים, אך

להם. לב לשים העלולים היחידים, שהם
ישיר באופן הקשורים פעולות או מעשים ג.

לדליקה. בעקיפין או

י ל !ע ב חפצים של םלוקם .1
לבעל אחר ערך או ממשי ערך

המקום.
בעל הוא אם  האש למשלח יש רוב פי על
לעצמו. ולשמור להציל שברצונו חפצים  המקום
ו טובה כסחורה ערך חפצי להיות יכולים אלו
וכן וכוי פרוות טובות' בגדים חליפות יקרה'
חפצי בית' כחיות סנטימנטלי ערך בעלי חפצים
ומכשירים חפצים או משפחה תמונות אוסף דת,
האש ומשלח יש ("הובי"). בתחביב הקשורים
כדוג קטנים בדברים ולהרויח להציל גם מנסה
ש קרובות, לעתים קורה מכוניות, בהצתת : מא
מראש ומסתיר מוציא המכונית) (בעל האש משלח
ומכ כלים מערכת או רזרבי גלגל כגון חלקים
של הבטוח שתעודת פעם, לא קרה כבר שירים.
בעל של בכיסו נמצאה באש, שעלתה דירה
היתה צריכה ההגיון פי שעל בשעה הדירה,

; רכושו". "כל עם להשרף

הטובים הציונים מן הם ביניהם קשר וללא
במקו להצית נוטה האש משלח להצתה. ביותר
המקסי לנזק להביא במטרה ונפרדים שונים מות
שיופעלו ועד האש שתתגלה שעד בקוותו' מלי,
אחת לאש שלו ההצתות תתאחדנה הכבאים'

=;;י גדולה.
נפר מרכזי^ש בדבר ביותר הטובה ההוכחה
על מקום מכל ראיה., של.וצדי עדותם היא דים
מגלוי להסיק ניתן נפרדים, מרכזיאש של קיומם
אלו מוקדים בין כאשר ובעיקר, נפרדים מוקדים

נזוקים. בלתי שטחים יתגלו
ועולה הולכת אש של התפשטותה" מהירות .2
מהירות גם גדלה האש שגדלה וככל בהדרגה
טב דליקה שכל היא, הנכונה ההנחה התפשטותה.
שהתפתחו קטנה, כדליקה מתחילה ומקרית, עית
בת שהתפשטה דליקה איטיות, והתפשטותה תה
במטרה חשודה. כן, על תהיה' במהירות' חילתה
על דליקה' של התפשטותה מהירות את לשחזר
 על: האפשר, ככל רבות ידיעות, להשיג החוקר
האחרון האיש נראה בה המדויקת' השעה 

הדליקה; גלוי לפני המקום' מן יוצא
הלהבות: גלוי של המדויקת השעה 

למקום; הכבאים בוא של המדויקת השעה 
הזמנים מן אחד בכל השריפה מצב על וכן 

הנ"ל.
וכוי) (סחורות בחמרים ויתחשב יעריך החוקר
להסיק מנת על בבנין, האוריר ובתנאי שנשרפו
הדעת, על מתקבלת התפשטות מהירות היתה אם

מדי. מהירה שהיתה להניח יש אם או
כלפי היא אש של הטבעית התפשטותה דרך .3
בהתאם בלבד, הצדדים לאחד אפקית וגם מעלה

במקום. האורור לתנאי
חקירתו, במקום האש, כי לחוקר, יתברר אם
ההגיון, שלפי מקום, אפקית' בעיקר התפשטה
הת אם או מעלה, כלפי להתפשט היתה צריכה
כוון עם מתישב שאינו לכוון אפקית האש פשטה
החוקר צריך במקום, האויר של הטבעית הזרימה
שנעשו האחת, אפשרויות. משתי באחת לחשוד
האש את לספק מנת על לאורור מיוחדים סדורים
או שנפתחו חלונות או בקיר שנקרחו חורים 
ב שהשתמשו השניה  וכוי בבונה נשברו

,'מוביל".
חלו של מצבם היטב ולברר לבדוק החוקר על
הת על האורור, מבחינת והשפעתם, ודלתות נות
צדדיהם בדיקת ע"י יעשה זאת הדליקה. פתחות
הכבאים ומפי והדלתות החלונות של החרוכים

ומתי. נפרצו ידם על אם ישמע,
במאיץ. שימוש של םימנים ב.

ת. ו ח י ר .1
ריח כמאיץ המשמשים למומרים יש כאמור,
לאחר נעלם זה ריח בנקל. לגלותם וניתן אופיני
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הרכוש. בעל ידי על שלא חמרי רה .2

עקיפות. מטרות "גת .3
אחר. פלילי למעשה חפוי או טשטש .4

; רציונליים. בלתי נפשיים מניעים .5

רב, בקצור ננתח המניעים סוגי חמשת את
כדילמן:

מעונין להיות עלול מבוטח, "רכושו זה .1
את ביטח באשר. הבטוח דמי את ולקבל להציתו
על העולה בסכום מלכתחילה הרכוש
 מ הרכוש מן חלק שסילק או י. כ ר ע
ירד רכושו ערך כאשר או ם.  ק מ ה
ב שנוי כגון רבות, מסיבות אחת משום בק
כללית, מחירים ירידת התחרות, ההישגית, אפנה.
עלולות נוספות סיבות וכדומה. במסחר קפאו,
להפטר כונה במזומנים, מחסור להילת
ק ם ע ה לחסול כונה או, לעסק משיתף

שהיא. כל מסיבה

בגג?1 אינו רכוש משריפת רוח והמפיק יש .2
 דוגמאות: והרי וכלל. כלל הרכה!:

 ה המבנה בעל מסחרי, מתחרה
קבלן מדיירו, להפטר הרוצה מושכר.
ודומיהם. לשרותו במוניטין המעונין שמירה
משתמשים בעקיפין, אחרות מטרות להשגת .3
לחץ באמצעי בין ההצתה, בנשק לפעמים, אנשים.
לרגשות כבטוי ובין לרעיון, קנאות אי ואיומים
שובתים  .. דוגמאות והרי ונקמה. שנאה
לבטחון חשובים במפעלים חבלה במפעלים.
כש (שבת, דתי רקע על נקמה לכלכלה, או
 פ מ המוני בהשתוללות שיא וכ")' רות
משפחתית, בין או משפחתית שנאה ם. י נ י ג

ועוד. ועוד ירושה ני בעני ץ ה ל

כגניבה, פלילי מעשה של עקבות לטשטוש .4
או פקיד "מבפנים'/ שאדם קורה ועוד, מעילה
עקבות לחסול בעיקר ברכוש אש ישלח שותף.
ובמיוחד במלאי ת ו נ ו ע ר ג של
וכרטי פנקסים של ם ל  ס ח ל
ב אש ישלח שפורץ יקרה כן סיות.
ביחוד עקבות, טשטוש למטרת התפרצות מקום

בטחון. קופת פרץ בו במקום
על לחפוי הצתה של מקרים כן, כמו ידועים
פגיעות לטשטוש בנםיון רצח, מעשה
פשע מבצע ופושע יש הנרצח. ה פ  ג ב
שו ת וע ד להסיח ובמטרה שהוא כל מסוג
גדו אש מצית הוא שלו, הפשע ממקום החוק מרי
במקו כן נהגו מחתרת (ארגוני אחר, במקום לה

רבים). מות
אדם של בטפום עדין נפגשו לא בישראל .5
נפוץ זה טפוס אך להנאתו, ברכוש אש המשלח
כזה אדם י:<0וח0וזז10ץגן,. ובניין הגדול בעולם

רק לא האש בשרידי לבדוק כן, על החוקר. על
לא מה מזה. חשוב לפעמים, אלא, נשרף, מה
חפ הוצאו אם עדים מפי לברר גם עליו נשרף.
הדעת, על מתקבלת תקופה במשך המקום. מן צים
(במחסנים) מלאי ספרי בדיקת גם השריפה. לפני

להועיל. עלולה ואמיתותם,

לסכל ומאמצים ת ו נ ו י ס נ .2
הפעו ואת השריפה גלוי את

לכבויה. לות
פתחים מכסה קפדן אש ומשיח יש
בכסוי או כהה בניר בוילונות, וחלונות
גלויה את ולמנוע האש את להסתיר במטרה אחר
דלתות, לנעול עלול הוא המוקדם.
מכשולים ולשים כרגיל, נעולות שאינן
של גישתם להקשות במטרה במעברים
מפי להשיג יש כאלה סימנים על עדות. כבאים.

הכבאים.

פריצה. .3
כהתפר אחר לפשע בקשר נעשית והצתה יש
לו אל רצח. אפילו או במחתרת לגניבה צות
הכבאים בידי נעשתה פריצה שכל להניח, לחוקר
שהוא פרצה כל פרץ ומתי מי היטב לברר ועליו

במקום. מגלה
לכל תוסב המנוסה החוקר של לבו תשומת
העלול כאן, נזכר שלא אף דופן, יוצא פרט
"לא הנראה דבר כל הצתה. של חשד לעורר
בתמונה מסיבות "נכון", בערה שלא אש בסדרי',
דבר כל תואמות, שאינן השריפה של הכללית
של מחשבתו את לעורר צריך רגיל, בלתי
להצתה. חזקה מסיבתית כראיה לשמש ואף החוקר

אשמר1ו. וגפופ החשוד
כבכל הצתה, במקרה הנשאלת האחרונה השאלה
במקרה מקום, מכל המבצע. מי היא אחרת, עבירה
שהיתה העובדה ונתבםםה משנתבררה דליקה, של
גם זמן באותו רוב, פי על מתברר. הרי הצתה,

האפשריים. החשודים הם מי
איש של הפשע קשור ההצתה, מקרי ברוב
אחרות: במלים בלבד. מסוים למקום מסוים
האש, משלח של ענינו מתיחס תמיד כמעט
ולרכוש מסוים למקום ורק אך זממו, בבצוע
כל במקום שיפשע בפורץ, או כגנב שלא מסוים,
החוקר של המוצא נקודת תהיה לכן שהוא.
יהיה לא כך, ומשום ובהזדמנות במניע

בחשודים. מחסור
המניע.

לחמשה הצתה למעשי המניעים את לחלק ניתן
יסודיים: סוגים

בחברת רכושו את שביטח מי של חמרי רוח .1

בטוח.

77



,' *ט1י0 1 . 1 , 1 , 1 , 1

י: "י י ייי הצתה: ממקרה תמונות,
חשמלי בשול ממכשיר מורכב ומצת השהיה מתקן .1
של להתלקחותם וגרם לזרם מחובר הושאר אשר
של לתחילתו עד האש את שהובילו נפט ספוג סמרטוטים
מתוכנן. ממוביל חלק הוא אף שמש אשר וילון
שטייל) ס/א (צלום

גומי של בלונים מורכב שהיה שני מוביל עקבות .2

שטייל) ס/א (צלום ילון. בקרעי ומחוברים בנזין ממולאים

נראים נשרפו שלא הגומי בלוני  המוביל קצה .3

היו בהם פחים שני  וה"מטענים'י  בבירור
שינים. דלק חמרי

שטייל) ס/א (צלום למעלה) (שמאל,

שקמוני) ר. מ. (שרטוט ההצתה: מקום תרשים .4

הבשול); (מכשיר ההשהיה ומתקן המצר, (א)
הוילון ופינת הנפט (סמרטוטי המוביל של תחילתו (ב)

ד'); המוביל להמשך עד האש את שהוביל
שעקבו הבלונים (שרשרת העץ לארון השני המוביל (ג)

;(2 מס' בתמונה נראים תיה
בלוני (שרשרת מב' שהתחיל המוביל המשך (ד)
;(3 מס' תמונה ר'  למטען) עד מהוילון הגומי
הנראים הדלק (פחי והמטען המוביל קצה (ד.)

.3 מס' בתמינה

במעבדה: ההצתה שיטה שחזור למעלה) 79 (בעמוד .5

ההתלקחות; לפני והמוביל המתקן  למעלה
שנשרף. אחרי המוביל, עקבות  למטה

בלזר) ס/א (צלום
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מרבית כי החוקר, יבין לעיל הנאמר מכל
בראשונה, הפשע. בזירת להשקיע עליו עבודת
מכן, לאחר הצתה. בו היתה שאמנם יהוכח כדי

עצמו. לפשע והוכחות בסוס למצא מנת על
הוא, הצתה במקרי החקירה של השני העלב
כגון אחר בפשע מאשר יותר קל כלל, בדרך
מגביל בטבעו, זה, פשע כי וגניבה, התפיצת
כי אף בחשבון, הבאים החשודים מספי את
העברין מסוג ולא אחר מסוג יהיו אלו חשדים
היא זה מסוג בחקירה במיוחד, חשובה המעד.
אשר כל של ומדויק מפורט זמנים לוח עריכת
שחזור וכן, הדליקה בעת הפשע בזירת התרחש
במשך הפשע, לפני החשודים מעשי של מפרט
שבועות עד לפעמים למקרה, מתאימה ".לופה
במלאי). ושנויים בטוח (בשאלות אחורנית אהדים
עקוב ושותפים מניעים חשיפת לעתים תצריך כן
בין הדליקה, לאחר מעשיו בדבר חשוד אחרי
בנסיו ובין עקבות לטשטוש נוספים בנסיונית

י  המעשה. מן רוחיו את לאסוף גית

. הצתה: של אחר גירה

די. גי, בי, אי, מוקדים: 4 עקבלת מראה "רשים .6

הופרע האש (משלח הוצת שלא קש של מוביל (ה)
במלאכתו); כנראה

התלקח; שלא מטען (ז<

ספק ללא קוד, האש משלח  שהתלקח. מטען (ה)
מבלי כולו, השטח פני על האש להתפשטות

נפרדים. מוקדים עקבות להשאיר
שקמוני) ר. מ. (שרטיט

הוא ולרוב מיניות הפרעות בעל פסיכופט הוא
הד של בלהבות בהסתכלו המינ לסיפוקו מגיע
מן בורח הוא אין הצית. אשר ליקה
תצפית נקודת לד מוצא אלא המקום,
יש כן הלהבות. פני על ומשקיף מתאימה
ב לכבאים עזר וכאילו נטפל והוא

מלאכתם.
בארצנו, כזה "פירומניאק" יופיע איפעם אם,
שה צריך אך הראשונה, בפעם יתפש ולא יתכן
ההבדל תזכר. כזאת אפשרות קיום על ידיעה
האח המניעים כל ובין כזה מניע שבין המיוחד
ה"פירומניאק" ענינו שאין בכך, הוא רים
והוא מסוים במקום זממי לבצוע קשור
יש תאותו. לסיפוק מתאימה הזדמנות לכל ייטפל
פשוטים באמצעים ישתמש כזה שפושע לשער
ל אלא, תכנון, וללא השהיה סדורי ללא ביותר
בידו. שיעלה ככל רבים מוקדים ייצור הוא היפך,

ההזדמנות. על
אפשרית הזדמנות להשד היתה אם לשאלה
מכלול מתוך תשובה תמצא ההצתה, לבצוע
המוח הראיות בשטח החקירה שתעלה הפרטים
אפשרות בבצוע, שהושקע המוקדם התכנון שיות,
שבירת  לכל ומעל  לעבירה שותפים של

חשודים. או השוד ע"י שנטען אליבי
סכום.

הכלליים, בקויה דומה, הצתה, מקרה חקירת
אחר. פשע חקירת לכל בלבד, הכלליים בקויה אך
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בביתי לבצע צריך גדול, מדד. ובקנה ביל
החשוד. של מגוריו מקום או

עם ד ח י השריפה במקום סקר לערוך טוב
בסקר בנפרד. חשוד כל ועם החשוד
לפני שהיה כפי המקום לשחזור מכוון שיהיה זה,
תשו לתת יש שובים, הסברים ולבקשת השריפה
הוא (אין החשוד של להתנהגותו מיוחדת מתלב
וללמוד והחשדות) התגליות על דבר לדעת צריך
מפינות אחת בכל רגישותו וממידת עיניו ממבטי

המקום.
החשוד, בגדי על חשודים כתמים נמצאו
במעבדה, לבדיקה לשלחם ו להחרימם יש
כמ במקום, סקר סיור הרמטית. ארוזים כשהם
הניזוק >עם בנפרד, לערוך, יש לעיל תואר
כשאינו אף לתנועותיו, לב ולשים הרכוש) (בעל
מראה ישמשו במקום החפוש בעת עדיין. חשוד
ו"קר" "חם" של לסימנים עיניו ומבטי פניו

ולעוזרו. למחפש
מנזק שלבד ביותר, חמור פשע הוא ההצתה
המדי לכלכלת בעקבותיו מביא שהוא גדול, חמרי
האש, מתפשטת שלרכושם בודדים, ולאנשים נד.
בנפש. ולאבידות גוף לנזקי גם לגרום עלול הוא
הכשרון, בכל שתעשה צריך אלו מקרים חקירת

והדמיון. ההתלהבות המסירות,

של החשיבות את להדגיש יהיה למותר לא
הבטלה חברות עם החוקר של הפעולה שתוף
בחקירת שנםיונם והסוכנים, השמאים ונציגיהן,
הכב עם הפעולה שתוף בדבר רב. הוא דליקות

מעט. לא נאמר כבר אים
את מלפרט נמנענו הדברים, קיצור לשם
חשוב, פרט כל צלום של והחיוניות הצורך
מצלומים לבד החקירה, בעת במקום שנתגלה
תרשימים עריכת ושל הפשע, זירת של כלליים
שהיד. כפי הדליקה, מקום של ומפורטים מדויקים
המקום שהיה כפי שחזור ותרשימי החקירה בעת

וראיות. הודעות בעזרת ההצתה, לפני
החשוב הפרק את לחלוטין, כמעט השמטנו, בן
וההק הדמיון משום חשודים, של בחקירתם הדן
אחרים. בפשעים חשודים לחקירת שלהם בלה
להוסיף, עוד שניתן חשובות, הנחיר. נקודות

הן
גופם על וחפוש חשודים של בדיקתם
 ג ל מכוונים להיות צריכים וחפציהם ובכליהם
פתי וחלקיהם' הצתה ומכשירי ם י ר מ ח לוי
וכת מאיץ חמר חשמל, אביזרי חוטים, לים,
בטוח (פוליסת וכר. ידים בגדים, על ם י מ
מק ש ו פ ח הרגיל). שמירתה מקום וברור

לדעת מענין
המשטרתי בעולם מהנעשה

רכב בבלי כייסים של ומעצרם הצבירי הטלפון
השעה (במחצית רכב כלי גונבי ושל צבוריים

הגנוב). ברכב השמוש של הראשונה

נועז. שודד
השוד ניויורק איילנד, בלונג בוצע מכבר לא
ידי על מעולם שבוצע ביותר והנועז הגדול

יחיד. שודד
דירתו בפתח פרנקלין לבנקאי ארב מזוין אדם
להסיעו למכוניתו, אתו לחזור אלצו הפרטית,
תוך דולר, מיליון כ10 שם לו ולמסור לבנק
לגן להסיעו אלצו אח"כ באקדוחו, מתמיד איום
המשטרה, עצרה קצר זמן אחרי נמלט. ושם צבורי
27 בן רפואה סטודנט העדים, תאורי סמך על
טביעת באמצעות והן העדים ידי על הן זוהה והוא
מהכסף אולם במכונית, השאיר אותן האצבעות,

מאומה. היום עד נמצא לא

פריס. במשטרת אשתקד הונהג שכרות מבחן
למכשירים להזקק ומבלי כימאים עזרת בלא
לאנשים שכרות מבחן נערך ומסובכים יקרים
העיר ברחובות נוהגים או מהלכים הנמצאים
העורכים סיירים, משמרות הקטנות": "בשעות
באמצע סיד של לבן קו מותחים פתע, בקורות
פכחותו לפיו. ללכת החשודים על ומצוים הרחוב
הצלחתי פי על נקבעת החשוד של שכרותו או

זה במבחן

במשטרת הונהגה הקבוצתי השטור שיטת
השטור מכוניות .1955 בנובמבר 23 ביום וינה
והם: יסוד תפקידי בשלשה בעיקר משמשות
קשר מרכז איזור, בכל ונרחב מתמיד נע סיור
הרג הסיירים למשמרות בקורת ומכשיר ופקוד
בין סדר. והפרעת תלונה בכל מידי וטפול ליים
מוסר תפישת היו: השיטה של הראשונים הישגיה
תא את עזב בטרם עוד כוזבת, טלפונית הודעה
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ובעיותיה הכלכלית המחלקה
הכלכלית. המחלקה ראק עו"ד, זהר, שמאי רמ"ח

הפקוח בשטח העבירות של המיוחד אופין לאיר
הדרושות המיוחדות הידיעות ולאור המשק על
המחלקה קמה מדוע יובן זה בשטח לשטור

הכלכלית.
שונה מחלקתנו אין פעולתה ובדרכי. בארגונה
אחרות. בארצות הדומות המחלקות מן בהרבה
בפעולותיה הדגש, מושם ומדינה מדינה בכל
אותה החיוני, בשטח הכלכלית, המשטרה של
ניתן למשל בבלגיה המדינה. של למשקה שעה.
על ובשוייץ היהלומים תעשיית על הדגש עתה
התייי על העדינים, והמכשירים השעונים תעשיה
עינה שלה. הענפה הבינלאומית הבנקאות ועל רות
לשמירה פקוחה בשויץ הכלכלית המשטרה של
ומסחרה תעשיתה המדינה, של הטוב שמה על
של הכלכלי הריגול נגד בעיקר מכוונת ופעילתה
ידיעות לקבל המעונינים אחרות מדינות נציגי
בשוייץ. אזרחיהן של הפיננסיות הפעולות על
שוייץ של הכלכלית המשטרה מסרבת כך (משים
במלחמה אחרות משטרות עם פעולה לשתף

בהברחות).
קיימת שהיא כפי שלנו, הכלכלית המחלקה
התפתחות שלבי כאמור, עברה, הנוכחית בצורתה
השטור סמכויות היו המדינה קום עם שינים.
משרד כגון שונים, ממשלה במשרדי מפוצלות
התגבש לאט לאט וכר. האוצר ותעשיה, מסחר
רוכז דבר של ובסופו סמכויות ברכוז הצורך
היום עד ישראל. במשטרת הגדול בחלקו השטור
הכלכלית המחלקה של תפקידיה הוגדרו לא
מפקידה משתנים והם ומגובשת קבועה בצורה
מביא הכלכלי הפקוח עצם הצורך לפי לפקידה
קלים. תחים מחפשי מצד עבריינות בעקבותיו
במדינתנו הכלכליות בעבירות הטיפול בעית
שמצבנו מהעובדה כתוצאה מיוחד מעמד קבלה
ביותר החמורות הבעיות אחת את מהווה הכלכלי
משקנו ולאזון המשקל לשווי והמאבק במדינה
כולה. המדינה ובסוס לעצוב בשאיפה יסוד מהיד.
מחסור זר, מטבע של מתמיד במחסור נתונים הננו
הכלב חיינו על שונות ובדרכים בצורות הלוחץ
פרופורציה וחוסר פער קיים והסוציאליים. ליים
מצב  החיים רמת ובין שלנו הייצור כח בין
בנין ומדיני. כלכלי שפל לידי מביא שבהכרח
מטבע של מתמדת הזרמה דורש וביצורה המדינה
מכוון הוא אם ברכה, המביא הון, ושל חוץ.

את מהוים אינם להלן הנאמרים הדברים
ישראל משטרת של המוגדרת למדיניות הבטוי
הפקוח בצוע בבעיות אחר ממשלתי מוסד כל או
למשטרת נוגע שהדבר כמה עד למעשה, הכלכלי.
מאחר יציבה בצוע מדיניות לה אין ישראל'
בכלכלה החל שנוי בל עם והולך משתנה שהבצוע
ברשימה הדברים נאמרים כן, על אשר במדינה.
לנתוח נסיון מהוים והם אני דעתי על הבאה
לתועלת אחדות בעיות להבהרת ונסיון חפשי

המשטרה. אנשי

המציאות 5רי גפלןו'ח, מכצעת זרוע
הכלכלית.

חרום מצב של תולדה הוא כלכלי פקוח כל
הפקוח מסוים. משק בענף ובין במדינה בין
ולעומתו מלחמה בעת תמיד מופיע והכללי הרחב
בשטח משבר, בעת להופיע עלול המצומצם הפקוח
ישראל במשטרת הכלכלית המחלקה שהוא. כל
מדי כלכליים, תנאים סדרת של תולדה היא גם
הולכת היא ועתה בהדרגה שבאו ובטחוניים ניים
כלכלית פקוח לשיטת הדומה צורה, ומקבלת
בטויה תרבותיות. מדינות בהרבה המקובלת
מטעם והכוונה פקוח הוא זו שיטה של המעשי
זה, לפקוח הכלכליים. החיים מערכת על המדינה
מבצעת. זרוע דרושה אחר, פקוח לכל כמו
אחת היא ישראל משטרת של הכלכלית המחלקה
במדינ הכלכלי הפקוח במשטר הבצוע מזרועות
כטבעי אזרח לכל הכלכלי הפקוח נראה כיום תנו.
שנה כ16 לפני שעוד לתאר וקשה כמעט
שאיש במו זה ממין הגבלות על איש ידע לא
ע"מ בדרכון צורך על שנה 50 לפגי ידע לא

לארץ. מארץ לנסוע
? הם נזה  כלכליים חוקים

מערבת על מיוסד הכלכלי הפקוח משטר
המשק בענפי מסוימות רשויות המסמיכים חוקים
עסקות בצוע ולאסור להגביל להתיר, השונים
שווק יצור, יצוא, יבוא, מימון, כגון כלכליות
היתר של בין מוסמכת רשות של פעולה כל וכוי.
לעסקה רשיון מתן אפילו  איסור של ובין
הענין. לגבי לחוק כאילו הופכת  מסויימת
מניעת  הכללי תפקידה במסגרת המשטרה,
למניעה, לפעול כאן גם חייבת , וגלוים פשעים

לדין. ולהבאה לגלוי
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הכל העבירות לגלוי למאמצים הציבור, של נת
המשפיעים ממניעים להתעלם אין הרי כליות,
היסו שהגורמים לי נראה זו. עמדה על

. הם זו לתו*עה דיים
של יחסי, באופן הצעיר'/ "גילם א.

הכלכלי. האופי בעלי החוקים'
של מגובש והבלתי ה נ ת ש מ, ה אופים ב.

אלה. מחוקים ניכר חלק
על להגן הבאים כחוקים ם ראות ה ג.
לאזרח. והמפרידים המדינה

 נ י א המיצגים כחוקים ם ת ו א ר ה ד.
של ולא הציבור מן חלק של טרם .■

כולו. הציבור
הזד אי של יהודית גלותית מסורת ה.
המ של הכלכלי האינטרס עם הפרט הות

דינה.
הקושי איננה הציבור :של האדישה עמדתו
בח הכלכלית. המחלקה של בעבודתה היחידי
סמ שתי רק יש פליליות קירות
תיקים* "לסגור המורשות כויות
למשפט: ההבאה שלפני בשלב
ומוג ברורים כללים לפי (הפועלת המשטרה,
שלוחותיו, על המשפטי והיועץ דרים) 1

בחקירה ענין להם אשר ממשלה, משרדי אמנם,
רש פעולותיהם, לתחום הנוגעת מסוימת פלילית
סמכות אך ובקשה, כהמלצה דעתם לחוות אים

להם. אין משפטיות פעולות להפסקת
 ר ט נ י א כ כלכליות. בחקירות הדבר כן לא
הכל המחלקה של בתיקים סנטים
 ה ופרקליטו, החשוד מלבד מופיעים, כלית
הכספי בצד קרובות לעיתים המעונין  ר צ ו א
במקום הזר, במטבע או ;.בקנס כלומר העונש, של
משרד ההשקעות, מרכז גם וכן מאסר,
של הכלכלית המחלקה ותעשיה, מסחר
שהתערבות ברור כי אף ו'. כ ו החוץ משרד
הראות נקודת מתוך  נעשית אלה מוסדות
להת אין בלבד, המדינה לטובת  שלהם
ההתערבות, ידי על הנגרם, הבזק מן עלם
כפועלת להחשד העלולה ישראל, למשטרת
להוצר ועלול פסולים. מניעים ותוך בשרירות
המשטרה". עם להסתדר "אפשר כי מסולף רושם

בו. והטפול לזע*רין
לו, נהירים החקירה שדרכי משטרה, איש לכל
טפול דרוש ועבירה עברין סוג שלכל ברור,
דורשת הכלכלית שהחקירה הראה הנםיון שונה.
טוענים לעתים המשטרה. מצד שגרתי בלתי יחם
כלכלית בעבירה החשוד אל המשטרה של שיחסה
היא. ולא אחר, חשוד אל מאשר טוב יותר הוא
שהיא, ועבירה בכל חוקר, כל של מטרתו
להשיג ניתן אלו ואת הוכחות, להשיג הנה
פעולה שתוף תוך יעילות ביתר
ההבדל, נובע ומכאן הנחקר. של מצדו

אנרכיה מסומנות. למטרות ומנוצל הנכון לאפיק
לבנין מסייעת שאיננה בלבד זו לא זה הון בנצול
ומדיני. כלכלי הרס בחובה טומנת אלא הארץ,
לאופיר. הספיציפיות הכלכליות, לבעיות נוסיף אם
בפניהן הכלכליות הבעיות את מדינתנו, של
תשלום כאי בעולם, ומדינה מדינה כל עומדת
אחרים, חוקיים בלתי ועסקים הברחות מסים,
בעיות סבך כי לנו, יוברר רב, נזק המביאים
בפני שלנו המדינה את העמיד אלה כלכליות

הצורך:
תאפשר אשר עניפה, החוקתית פעולה לפתח א.
זה בעיות במכלול להתמצא במדינה לאזרח
והאסור. המותר של התחומים לו ותתחום

ולהביא החוקים בצוע יעל יעיל לפקוח לדאוג ב.
החוק. מפירי את לדין
והציבור. הכלכלית המחלקה

המחלקה של המיוחד פיה ו א
וחקי פעולה בדרכי גם מתבטא הכלכלית
פליליות" "חקירות נבדיל קצור לשם רה.
פליליות, בחקירות כלכליות". מ"חקירות
ומו במשטרה המתלונן מופיע המקרים, ברוב
סמך על בוצעה. אשר עבירה על דיע
פקו מקבלת בחקירה' המשטרה פותחת התלונה
..פליליות, בחקירות וכוי. חיפוש מעצר, דות
ברורה היא עבירה, בוצעה שאמנם העובדה,
הוא באם העברין, את לגלות רק ויש למדי
בעבירות הדבר כן לא התלונה. מתוך ידוע אינו
על קיים, כפרט, המתלונן, אין בהן כלכליות,
רק נפגע והציבור המדינה, היא הניזוק רוב. פי
עבי לגבי הקיים המצב של הפוכו זהו בעקיפין.
צורך יש כלכליות העבירות פליליות. רות
 ב ע ה העבירה. את כל ראשית לגלות
הציבור, לדעת הנו, הפלילי ין ר
החוק, את מפר בהיותו שלילית, תופעה
במס המאורגנת חברה לקיום ימוד שהוא
של העבירות את מוקיע הציבור המדינה. גרת
בסלחנות מתיחס אך וגניבה שוד רצח,
רוצה ואינו מבין אינו הציבור כלכלי. לעברין
למ מסוכן הכלכלי ן י עבר ה ש להבין
עברין ה מ פחות לא ולחברה דינה
זו תגובתו את מפרשים יש הפלילי.
הכלכליות העבירות שרוב בעובדה הציבור של
חולף. אופי בעלות תקנות נגד עבירות חנן
המוטלות הגבלות הנן חרום, לש,עת ובפרט תקנות,
תהלי להסדיר ומטרתן לזמן מזמן הממשלה ע"י
בחיו מכיר אינו מהציבור חלק מסויימימ. כים
ובעתו בכנסת הוכוחים התקנה. אותה של ניותה
של תוקפן הארכת או חוקים חקיקת בזמן נות
נאמנה אספקלריה הן הכלכלי, בתחום תקנות
בדעתי אין כי אם לגביהם. הציבור עמדת של
העוי גם ולפעמים האדישה, עמדתו את להצדיק
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הת הרי כלכלי, ן י ר ב ע ל ר ת ו י ב ם י א
אשר שלעברין, היא' מעצמה המתבקשת שובה
לגמול יש המדינה, בכים לפגוע התכוון
קנסות, עליו ולהטיל מידה כנגד מידה
גם הולכים אגו ועתה ובו'. רכוש החרמות
הכלכלי לעברין הענשים בשטח הדוש לקראת
המסחריות זכויותיו שלילת והוא,
איננו איש מאסר, לעונש אשר המדינה. במוסדות
בית ע"י מבריח או ספסר לתקן שאפשר מאמין
בא זה מאסר עונש אולי. להפחידו... הסוהר,
רבים יש לכן ואולי בלבד, הציבור כנקמת
אשר יחסית, קטן כספי לעונש לו. המתנגדים
מתיחם יכולת, בעל מבריח או ספסר על הוטל
המח משום כנראה וזאת בבטול לעתים, הציבור,
תמחיריו בחשבון מראש לקח כבר שהעברין שבה

הקנס. של הזאת האפשרות את
המ במשרדי הוראות מקרוב זה ניתנו כאמור
רשיונות לתת שלא  והאוצר והתעשיה סחר
שהדבר טוב כלכליות. עבירות על שנשפטו לאלה

באיחור. כי אף סוף, סוף נעשה
שהעונש לי, נראה הדבר, של בסכומו לכן,
לספק צריך כלכליות בעבירות

והן; דרישות שתי
שהרויח מה את לפחות מהנאשם לקחת א.
לגרום הדבר שאפשרי כמה ועד העבירה ע"י

ישתלם. לא שה"עסק"
יעל הציבור ואת העברין את ד י ח פ ה ל ב.

מאסר. עונש ידי
פגום.

לשפור הרף בלי חותרת הכלכלית המחלקה
ניכרים, להישגים הגיעה וכבר פעולתה דרכי
מת הגדרות נמצאו טרם ארוכה. הדרך עוד אך

עקרוניים. ולבעיות למושגים אימות
מקום אין כישראל, קטנה שבמדינה לי נראה
ויש שונים במוסדות הכלכלי השטור לפצול
אם בין האלו. הפונקציות רכה לקראת לחתור
הכל השטור תפקידי כל בהטלת הפתרון ימצא
ישר משטרת של הכלכלית המחלקה לידי כליים
יחידה בהקמת צורך שיש ימצא אם ובין אל'
למכלול לצרף שיש ברור, משרדית, בין חדשה
של המסויימים התפקידים את גם אלו תפקידים

וכוי. ההכנסה מס המכס,
של השטור פעולות את לראות אין לדעתי
אלא וחולף, זמני כתפקיד הכלכלית המחלקה
משקי כהכרח רבות שנים עוד שיעמוד כתפקיד

ומדיני.

של החיצונית בצורה לפעמים, הבולט
הפלילית  העבירות טפוסי בשני החקירה

והכלכלית.
חקירה. לשם מעצר

את לבודד כדי המעצר דרוש כלל בדרך
ישפיע אחרים' אנשים עם במגע יבוא פן הנחקר,
והוכחות, עקבות יטשטש עדים' על יאיים או
גם ולפעמים מהארץ יברח או לחקירה יפריע
לומר, ועלי הנסיון, מתוך בעבירה. ימשיך פן
נתקלנו כלכליות בעבירות חשודים בחקירת כי
מעצר פקודות בהשגת בקשיים
לתקופה אלו היו ניתנו, וכשכבר המשפט בבית
של המסועפות החקירות בלבד. קצרה
מאות בדיקת המצריכות הכלכלית, המחלקה
אות העמידו ויפענוחם, מסמכים ואלפי
שתקופת והיא' חמורה בעיה בפני אחת, לא נו,
ולא הספיקה לא יחמי, באופן הקצרה המעצר,
בשלמות מלאכתם את לסיים לחוקרים אפשרה

החשוד. מצד הפרעה וללא
להצעתחשודים הסכמנו זה דברים במצב
שמב כך, החקירה, במשך בביתם ר" ד ו ב ת ה "ל
של בדודו את השגנו המשפט, לבית לחכות לי
בחקירה להתקדם לחוקרים אפשר הדבר החשוד.
לשביעת גם היה זה שהסדר ברור הפרעה. ללא
זאת בדרך לעצמו "שחסך" החשוד, של רצונו
שלילי הד היה מרצון הבדוד לפרשת קלון.
בענין בכנסת שאילתה אף שעורר בצבור,
להתעלם אין כזה, הסדר של היתרון אף על זה.
לראות הנוטה הציבור, של השלילית מתגובתו
המשטרה. מצד ואיפה איפה של ויחס הפליה בו
נוהג והפסקנו הצבור דעת ללחץ נכנענו עתה
משוכנע אני אך מרצון", "התבודדות של זה

י אף נוכל ואולי כזה להסדר והצדקה מקום שיש
לצבור להסבירו ניטיב אם בעתיד, אליו לחזור
שאסור היא, דעתי מקום, מכל המשפט. ולבתי
המדה על יתר מושפעת להיות למשטרה לה
כקול המון "קול אין כי זה, בענין הקהל מדעת

שדי".

העונש, געית
של בדודו הן: כלל בדרך העונש, מטרות
הפחדת העבירה, המשך מניעת אםוציאלי, טיפוס
לבל הציבור הזהרת לסורו, יחזור לבל העברין
העברין של תיקונו העברינות, דרך ועל יעלה
הציבור נקמת בו יש מםויימת, במידה ולבסוף,

כמשמעו. פשוטו
המת העונש הוא מה לשקול נרצה אם
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בטחון אי ע"י בטחון
התנועה על בפקוח ההפתעה גורפ

חיפה. מחוז מטה התנועה, ענף ראש שלםקי, משה עמ"מ

מלחמה בכל ההפתעה גורם של ערכו רב
בתכסיסים יריבו על להערים מנסה בה צד וכל
הפקוח כהות שבין במערכה ומשתנים; חדשים
של מהסוג הנהגים לבין בכבישים התנועה על
ההפתעה יזמת עברה ועכבר" חתול "משחקי

המשטרה. לידי
העובדה מחיבת ההפתעה גורם של נצולו את
קטע את לדוגמא נקח ביותר. דלים שכחותינו
ליצור בכדי לחדרה. חיפה בין הראשי הכביש
דרושים ק"מ) 50) זה בקטע רצוף פקוח מתח
לביצוע. ניתן שאינו דבר במשמרת' רוכבים 54
ע"י מכסימלי מתח לדעתי, נשיג, זה לעומת
נוסיף באם במשמרת, גלויים רוכבים 2 הכנסת
כמה למשך מכמונת או אחד מוםוה רכב עליהם
ובמקו קבועים בלתי בזמנים  ביממה שעות

לסירוגין. שונים מות
הפעלנו שחלפו, השנתיים של הפקוח במבצעי
ולבש צורה פשט אשר מוסוה רכב זה בקטע גם
האזרחי, הטנדר מקום את לבקרים. עתים צורה
ונעשה נתגלה הבלוש: (בלשון "נשרף" שמספרו
מצוידת מסחרית, מכונית תפסה במהרה, מוכר)
אחר, מוכר חרושת בית של בשלטים פעם מדי
ריקות. תיבות כמה בארגזה הזדקרו שכנוע וליתר
הנהגים בעיני חשודה זו מכונית גם כשהיתה
על הנוסעים מכונית של תורה בא "המנוסים"'
פרטית, להיות הספיקה היא הרבים: גלגוליה
מדי העידו שמספריה "תיירים", ומכונית מונית
האחורי בחלונה אחרת. מוצא ארץ על פעם
של המיוחדת ותלבושתם נשים כובע הושם
התמונה. את השלימה שוטרים) 2) הנוסעים

לרא מוסוה, רכב הפעלת של שבועיים אחרי
הבין בכבישים הנהגים על הפקוח במבצע שונה
מכונית בכל לחשוד החלו ,1954 ביוני עירוניים
גדלה הנהגים בין הסולידריות כי אם עוברת.
יותר, תכופות לעתים נראו האורות וסימני

"מופתעים"... להיות רבים "הצליחו"
זו, תופעה של חשיבותה את לצין יש אגב'
והמתבטאת נהגים" של "סולידריות הקרויה
"השד מפני אזהרה כאות הרכב בפנסי באתות
הנובעת זו, תופעה אף התנועה. שוטר  הלבן"
"לחסוך הנהג של  המוגבל אך  הכן מרצונו
יעילותו את משים מבלי מגבירה צרות'/ לחברו

בכבישים, הפקוח ליעול דרכים אחר בחפוש
בסיורים להסתפק יש האם וכוח' פעם לא מתעורר
המוסוה. בפקוח גם להאחז יש או בלבד' גלויים
אדרבה, הצורות. שתי את לפסול אין לדעתי'
גורמי מהן להפיק בכדי האפשר ככל למזגן יש

וגוון. הפתעה
דרכי את ונבדוק הבה זו, דעתי אבסס בטרם
עלינו שיקל הנחה מתוך זה, בשטח העברינים

מתאימים. לחימה אמצעי לברור
לשני לדעתי, מחולקים, בדרבים" "החוטאים
הנהגים אותם משתייכים לאחד, עיקריים. סוגים
ואינם זהירים כלל, בדרך שהם' הרגל והולכי
נתפסים הם ואם החוק, מסגרת את לפרוץ נוטים
או ידיעה אי משום זה הרי בקלקלתם, לפעמים
השני לסוג רגעית... שכחה עקב לב תשומת אי
הנו בדרכים, המשתמשים מבין רבים משתייכים
על להערים והמנסים חובתם עול לפרוק טים

שבידיהם. והאמצעים הדרכים בכל הפקוח
הגלוי, הסיור מספיק הראשון הסוג לגבי אם
לגבי הרי תזכורת, מתן היא .העקרית שמגמתו
במשחק חוליה רק הוא הגלוי הסיור השני הסוג
ידם כשלרוב ועכבר", "חתול של נגמר הבלתי

העליונה. על הנהגים של
שכחות בדרכים, המשתמשים לכל הוא גלוי סוד
שהרגיש נהג ביותר. מצומצמים שלנו הפקוח
רבים שקילומטרים ובטוח סמוך לבן, בשרוול
פנויה דרכו תהיה "הפגישה", נקודת לאחר

בעיניו. כטוב לנהוג יוכל ולאורכה
השוטר על שנוסף יודע כשנהג הדבר כן לא
בצורת הפתעה מקום בכל לו צפויה בעין, הנראה
מהסוג נהג כשיודע מוםוית. מכונית או מכמונת*
ועליונות מופרז בטחון כלל בדרך המרגיש השני,
סמויים, פקוח אמצעי של קיומם על בהגה, באחזו
הוא יופתע... פן מחשש תמיד להזהר הוא נאלץ
במהירות מכוניתו יריץ בטרם יותר ישקול
לנסוע "המעיז" אחר רכב יעקוף ובטרם מופרזת

לפניו.

בשם לקרוא כה עד היינו שרגילים מה  מכמונת .
איש. ללכוד מעונינים אנו אין : מהירות" "מלכדת
לבל המותרת. במהירות ינהגו שכולם מעונינים אגו
בפניהם) (מסתירים עליהם מכנוינים אנו עליה' יעברו

המדידה. מכשירי את
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להיות עלולה או היתה בו מסתור, מקים נל כזה
מתוך "לנהוג הנהג את מאלץ כבמנת, פעם
לפתוח שוב אותו מניע זאת ועם עור" שמירת

סולידרי. האתית בשרשרת
המוסוות מכוניותינו עסקו זו ידיעה מתך
לרדוף מי אחרי היה כשלא  "הפנאי" בשעה

כאלו. אתות אוהדות בכיתן 
במונח להשתמש דלעיל, בדברי בהרבותי,
עשיתי מוסוות'/ "מכוניות במקום מיסות" "רכב
הפקוח מבצע של בסופו עוד במקרה: לא זאת
להגדיל, שאפתי 1954 יונייילי בחדשי הגדר
התורפה נקודות של מספרן את האפש, ככל
"בהדר הסתפקנו לא הנהגים: בעיני החשודות
ויפה, שלו נוף של האפשר ככל רבות פינות שדת''
רבות כי ובעובדה' בהן, מכמנות הפעלת ע"י
שאיפתנו מתוך למכוניותינו. הדומות המכונית
אז בתלבושת סייר הפעלתי המסגרת להרהבה
אזרחי מספר עם אופנוע על רכב אשר דחית.
או הגשם מעיל בתוך הלבן כובעו את וההזל
במחלקת ההסברה קצין כן, על יתר בתרמיל.

נראה שזה כמו  מתוק כך כל לא

י.נעה עבריני של מזגם לקרור  גלידה או יירה

ציינתי אותה המשימה, במלוי הגלוי הפקוח של
דייך. ויש דין "יש כי תזכורת, מתן היינו לעיל,
 הראשון מהסוג רכב נהג רואה כן, על אם,
אליו התנועה, שוטר את  "התמים" לו נקרא
300 נאמר  קטן במרחק כבר מתקרב, הוא
שניות אותו הוא זוכר ואם מלפניו,  מטר
גורמת הרי פניו, על .עברו אחרי נוספות, מספר
"התזכורת'' של פעולתה להארכת הסולידריות
הדלקת של המכנית הפעולה א. דרכים: בשתי
הנהג של הנ"ל "זכרונו" את מאריכה הפנסים
תחום ב. הסכנה, מתחום כביכול, יצא, שכבר
מטרים מאות מכמה מוארך "השד" של התראות
אתות של הארוכה ובשרשרת קילומטרים לכמה
הרא בכבישינו הנוסעות בשיירות, לרכב מרכב
(זולת איש אין העקריות, התנועה בשעות שיים
בדיוק היכן יודע זה) באתית שהחלו המעטים
הזהי את כמובן מגביר זה דבר הסכנה". "מקום
האנ לדאבוננו, הם, מעטים לא "מאונס"; רות
באים בזולת וההתחשבות לחק שהציות שים,
מאשר יותר להתפש לא רצון מתוך אצלם

להיטיב. כונה מתוך
"סולי של הצבורית שיעילותה מובן מאליו
שמשמרות כשידוע כמה פי גדלה הכביש" דריות
רכב, כל והסואה. הסתר תך פועלים הפקוח
מסוגי לאחד בסוגו או ביצורו בצבעו, הדומה
אינן דמות (מכוניות במשטרה הנהוגים הרכב
מו בידי הסוכנות, הממשלה, במשרדי חסרות
"חשוד" רכב כל חשד. מעורר ופרטיים) סדות
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בנסיעות המשטרה). למכוניות דמילן מכל חוקים
המדים כובע את לשים ההסברה קצין נהג אלה
ונ מודגש בחפזון ולסלקו האחורי בחלון שלו
כאילו המכונית, אחרי שנסעו הנהגים לעיני ראה
העתונאים נרתמו פעם לא להתגלות'/ "לא כדי
דרמטיות לרדיפות גם מכוניותיהם עם הללו
שנערך תנועה, עבירת על דו"ח ברשום שנסתימו
לר האפשר ככל רבים נהגים יכלו בו במקום,

הפרטית. המכונית ליד הקצין את אות
אותותיה כמובן, נתנה, זו פסיכולוגית מלחמה

מבדחים: מקרים של בשפע
זרה חברה בסוכן מקרה אותו עוד זכור כך
מחיפה בנסעו התחרה, אשר מכוניות, לייצור
מהירות ופיתח המוסיית במכוניתנו לתלאביב'
מיד למשפט, כשהובא קמ"ש. 120 על שעלתה
לס יכלתי "לא להצדקתו: אמר שנעצר, אחרי
מתו מכונית על תגבר "פורד" שמכונית בול
שוטרים". הם שאלה כמובן ידעתי לא צרתנו.
ה"תיירים" למכונית הצתרפתי הימים באחד
לא שעה באותה כי אם הראשי. בכביש שםיירה
בשיירות המכוניות נסעו סיירים, בכביש נראו
שמכוניתם בלבי חשד התעורר השד. קפאן כאילו
בעל אדום, כובע שחבש לנהג הוריתי זוהתה.
הקשת, צבעי מכל חולצה ולבש גדולה, מצחיה
מכו החלה להפתעתי מהשיירה. ולהתחמק למהר
שו וסימנים צפירות אגב אחרינו לרדוף נית
הפרטית המכונית נוסעי נסו כשעצרנו, נים.
ולהזהירנו שונות בשפות שלנו הנהג עם לשוחח
הנהג מהירות. מלכודת קימת מה שבמרחק
תם, פני העמיד שחקן) לתואר (הראוי שלנו
ספק משפטים, כמה גמגם דבר, הבין לא כאילו
של סבלנותה שפקעה עד פרסית, ספק תורקית
את אותם, "עזוב פלטה: והיא הנוסעות אחת
היה קשה במלכודת". שיפלו העלובים, התורקים
את לעצור היה קשה כמה פי אבל לצחוק לא
אותה נוסעי של פניהם למראה שפרץ הצחוק
מספר כעביר שנית, השגנוה כאשר המכונית,
ובעקפה מופרזת במהירות בנסעה קילומטרים,
מהנתיב חריגה כדי תוך  אחרת מכונית
סמוך היה הנהג לבן. הפרדה פס ע"י המסומן

 הכובע במקום הסכנה). מתחום יצא כי ובטוח
נוסעי ולהפתעת לבן מצופה כובע צץ האדום
לנהג והודיע עורו את התורקי הפך המכונית,
מואשם. הוא עבירות באילו שוטפת, בעברית
נהג עם המקרה בזמנו זכה בעתונות לפרסום
על  מופרזת במהירות  עבר אשר המונית
בגני שארבה מכמונת, של ובי, א' הנקודות פני
נקודה ליד עצר ואשר פרדים, הכפר של הפרי
ליד שעמד פועל, בגדי הלבוש מהסמל בבקשו ג',
שזיפים. לו שימכור הכפר, חקלאי של פרי ארגזי
מהירות על דו"ח אך לך, למכור אוכל לא "שזיפים
התשובה. היתה בשבילך" מוכן כבר מופרזת

ומטמונו האופנע רוכב

עתונאים, בהברת במחוזנו לבקר הרבה התנועה
האפשר ככל להגדיל כדי קילנוע, ואנשי צלמים
ובכדי הסמוי הפקוח אודות הציור ידיעת את
גלגלים'/ על "הצבור של חשדותיו את להגביר
במכוניותיהם, לנסע השתדל אלה בקוריו ואגב
ור שונים (מטפוסים העתונאים של הפרטיות
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ז 

לח דרומית תלאביבחיפה, הכביש בקטע
לבוש שהיה המשמרת, סמל אחד יום עצר דרה.
ונהג ירוק סרט עם נהגים כובע חבש סרבל.
"גלוי" אופנוע סייר ליד אפור, אזרחי בטנדר
החזיק ההסואה שלמות למען הוראותיו. לו ומסר
רושם הוא כאילו בידו, הדו"חות פנקס את הסיי
שמה הנהג פניהם, על עבר צבורי אטבוס בו.
הי פנים כל על אך "חברו", של לאידו כנראה
הואיל מפריע, באין ל"טוס" עתר, שיוכל בטיה
כשהוא הדביקו המשמרת סמל עסוק. והשוטר
של הבנוי בשטח קמי'ש 65 של במהירות נסע
לבנין הסמוכה הבנזין תחנת לפני עוד הדרה,
ועצר כובעו, את הסמל החליף כאשר המשטרה.
תוך לו הגישם הרשיונות, בקשת תוך הנהג את
אותך עצרו קודם מבין, אינני זה "את מלמו":
עכשו דוקא ואני דו"ח, לי רושם אתה עכשיו

המלכודת". לפני להאיט רציתי
מוסי במחוזנו, שהתאזרחו המהירות, מכמנת
העברינות לבלימת חשוב גורם לשמש פות
את מאבדות ואינן מתישנות אינן הן בכבישים,

שלהן. ההפתעה כח
אינני ההפתעה, שיטות את להצדיק בבואי
והמכמנות, ההסואה נגד הנהגים מטענות מתעלם
מהעובדה מתעלמים הם הוגן". אינו המשחק ',כי
אדם חיי נדרסים מופקרים הרגלים שבגלל המרה,
של רב דם ספוג משתמשים הם בו והכביש

כמוהם. לחיות להמשיך רוצים שהיי אנשים
אדם, בחיי משחק הוא בכביש השמוש עוד כל
פקוח כי פקוח, של "משחק" כל מוצדק ■היה
הגינות חוסר על הטענה אולם הכל. דוחה נפש
להוכיח, נסיתי אלו בשורות ימוד. נטילת הנה
שבהסואה ההפתעה גורם הנסיון: לימד אשר את
אלא נתפשים" "להרבות מכוון אינו ובמארב
שלא כך, לנהג להתפש העלולים את להבריח
ע"י יוחזר בכביש הבטחון לתפשם. סבה תהיה

אותו. המערערים של בטחונם ערעור וסיגריות תיירים

לדעת: מענין

תוצאה הנה המדינה בכל עתה והנהגתם 1951

נסיון בתקופת במבחן ועמידתם הצלחתם של
שנים. שלוש על שעתה

תלבושת (לבושי מוסוים תנועה משמרות
אוס משטרת של היחידות בכל הונהגו אזרחית)
וינה במשטרת .1956 פברואר 1 מיום החל טריה
באוגוסט 6 מאז כאלה משמרות פעלו הבירה
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לדעת נזענין
המשטרתי בעולם מהנעשה

אלם חרש של "ספורו" צולם זה בסרט המשפט.
החוקרים בקור בעת  לרצח ראיה עד שהיה 
זה חרשאלם עד העיד כאשר הפשע. בזירת
תאוריו להבנת הסרט הצגת סייעה המשפט, בבית
משום בה היה כן המקום; לנתוני והתיחםותם

בגרסתו. עקביות הוכחת

משטרתי. לשמוש נרתמה הטלויזיה גם
מכו הבירה ברחובות מפעילה פריס משטרת
הכוללות ארגז, דמויות גדולות, סגורות' ניות
כעין משמשות אלו מכוניות טלויזיה. מצלמת
בשעות בעיקר מופעלות והן ניידים זהוי מרכזי
שע במקומות הפושים ובשעת המאוחרות הלילה
החשודים, אחרים. חשודים במקומות או שועים
לתוך מוכנסים כאלה, הפושים בעת הנחקרים או
של האחורי בצדה טלפונים, לתא הדומה תא,
שם ובעמדם  ביחידות כמובן  המכונית
המכונית מצות שוטר מוסר המצלמה עדשת בפני
פרטיו ואת החשוד של השם את המיקרופון לתוך
מציג שהאיש או ידיו, על שנמסרו כפי האישיים,
מסו הצות איש והמיקרופון. המצלמה בפני עצמו
שהמצ כך התא, בתוך החשוד או הנחקר את בב
מכל והן מלפנים הן תמונתו את מעבירה למה
של האלחוכית להוראתו הוא מחכה אח"כ צד,
האיש, את לעצור במטה, הזהוי במרכז התורן

המצלמה. לפני שנית להביאו או לשחררו
מנצ ארה"ב ממדינות בכמה המשטרה ארגוני
הטלויזיה תחנות של הכדור תכניות את לים
פוש של ותאוריהם תצלומיהם לשדור המסחריות
הוכיחה זו שיטה דרושים. ועברינים מסוכנים עים
פעולה לשתוף הצבור את ועוררה יעילותה את
ביתר כך על לספר מקוים הננו בפשע. במלחמה

אחרת. בהזדמנות פרוט

המשטרה. בשרות הקולנוע סרט
של ההסרטה יחידות זכו להן ההצלחות, אחרי
הדרכה סרטי ביצור בארה"ב השונות המשטרות
שלטונות החלו דרכים, תאונות למניעת וחנוך
להשתמש ארה"ב של רבות במדינות המשטרה
נוה למשל כך, במשפט. הוכחה כבאמצעי בסרט
הנתפשים רכב נוהגי קולנועי בסרט לצלם גים
יחד ומתבינן כזה איש כשמתפכח שכרות. במצב
את מלא כשהוא שצולם, בסרט פרקליטו עם
להענשת פרקליטו אפילו דואג הראשי, התפקיד
זמנם את חוסך זה הוכחה שאמצעי אומרים מרשו.
ההרשעות מספר את ומגדיל המשפט בתי של

אלה. במשפטים
אוטומ מצלמות באמצעות צולמו בקליבלנד
חניה. במגרש שחנו מכוניות שפרצו גנבים טיות
אוטו ראינוע מצלמות הותקנו באוסטרליה
על מופעלות והן מסוכנים מבוכים ליד מטיות
מפסי החורגת מכונית נוגעת בהם חוטים, ידי

ההפרדה.
עתה מקל ראינוע סרט באמצעות ההוכחה על
מאפשר והוא הואיל האינפרהאדום הסרט בהרבה
המשטרה יחידות בלילה. רגילה בתאורה צלום
בסרט להשתמש עתה החלו בארהי'ב הגדולות
(צלום צבעוני. סטיראו ובצלום צבעוני ראינוע
כזה מרחק מזו זו מרוחקות עדשות שתי דרך כפול
התצלו בשני כשמתבוננים  האדם עיני שבין
תמונה מתקבלת דומה, מתקן דרך המקבילים מים
ענף קרב הצבעוני הצלום של שכלולו פלסטית).
והקרימינולוגי  המדעי נצולו לאפשרות זה
אירו משטרות כמה עומדות ועתה  זה בכלל
שלגו פלילי לזהוי המחלקה גם להנהיגו. פיות
בבית כבראיה ראינוע בסרט כבר השתמשה

לקורא
העסיקו גרמם שהזמן תפקידים העצמאות. ח: בערב להופיע נועד זה גליון
למלאות ברכותינו עם באחור הוא מוגש כן ועל לחג שקדמו בימים אותנו

ישראל. ומשטרת המדינה לקיום שנים שמונה
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המשטרה לעזרת המדע

השקרים מגלה  הפוליגרף
אח"ב צגא גשמוש

פעולתו, תאור
רשומיו. ופרוש פענוח

המבוא וברי על  ל,,לן המתורגמת הרשימה פירסמה לאומית הבין המשטרה ירחון של ינואר בגליון
הנטוש העד בוביח שהוא צד לכל מהצטרפות לד,ג:ע ברצי." המערכת של המתיגותה את המביעים בד./ הכלולים
האמת לחשיפת המכוונות דומות, חקירה ובשיטות זד, מסוג במכשירים השמיש על והמשפטי המשטרתי בעולם

הנחקר. של ותודעתו רצונו של הקשה לקליפה מתחת כאילו

לקבוע עלינו הפעלתם, לפרטי להכנם מב"י
לפני התקינה פעולתם את להבטיח יש .תמיד
סדירה לאספקה לדאוג יש לחדר. הנבדק כניסת
תנועתם לקלות וכן לאזונם למחטים, דיו של

הרשום. סרטי של

לשמוש. הפנוימוגרף הכנת ו)

מסביב הגומי צנור של הטבעת התקנת אחרי
עליה לקו המחט חוד את למן יש הנבדק לחזה
תנועת הנשיפה. בזמן ירידה ולקו השאיפה י;מן
הציר עברי משני להתנהל צריכה הרשום מחטי
אם הסרט. של העליון שבחלקו המרכזי הקו או
מופ בתנודות הבדיקה בשעת המפעיל מבחין
עליו הציר' מצדי אחד לעבר המחט של רזות

הציר. מסביב מחדש המחט את לאזן
כך: ידי ועל גמישה, הנה הגומי צנור טבעת
או רבה במדה אותה מותחת נשימה כל 
לחץ להגברת הגורם דבר יותר, פחותה

הצנור. שבתוך האויר
למי האויר לחץ את מפחיתה רגילה נשיפה 
הרגיל. לארכו הצנור שוב עם הרגילה דתו
את תפחתנה אנחה או מואצת נשיפה א~ם
נו הפחתה בו הלחץ מידת ואת הצנור של ארב
לקו מתחת אל המחט לתנודת שיגרום דבר ספת.

הציר.
כמצ נחשבת נורמלית בלתי נשימה תנעת

שקר. על ביעה
להיות כדי רב' נסיין בעל להיות המפעיל על
אך המתקבל. הרשום של נכון לפענוח מוכשר
הוכחה לשמש עשוי אינו כשלעצמו, שזה, למרות
בו להשתמש ניתן שקר, של מתערערת ביית
בקרדיו השמוש ידי על המתקבל הרשום לבקרת

גרף.

אותה העמדה, את מחדש להדגיש יהא למותר
הביןלאומית הפלילית המשטרה הגדת נקטה
היום, עד בעינה העומדת עמדה ,1946 בשנת
אופים בגלל הנתונים, מסוימים להליכים בנוגע
(קרינת רדיאסטזיה בעקר  לויכוח המיוחד,
כגון שונות, קימינולוגיות ולשיטות  תחושות)
אדם של בנפשו החבוי (חקירת נרקואנליזים
שקרים. של (רשומי) גרפי וגלוי בסמים) מורדם
המדעי ערכם לפי לדעתנו, לשפוט, יש ערכם על
ומוסריות. משפטיות לתפישות התאמתם ולפי

מהתפת להתעלם הוגן, בלתי זה יהא אולם
הפ לחשיבות וההתכחשות כאלו, בשיטות חויות

ילדותית. תהיה התקין שמושן של םיכולוגית
בגליוננו לקוראים מגישים הננו אלו מסבות
"מגלה הפוליגרף, של שונים שמוש אופני זה

השקרים".
לו ובהמשך במלואו ניתן המקורי המאמר
הלאומי הבטחון אגף ראש סיזיני, ז'. מר הואיל
אשר לרשומים, מבהירות הערות להוסיף בפרים,
עולה ערכן האנליטי. פענוחם על ספק ללא יקלו
ניכר באופן לצמצם נאלצנו כי העובדה, נוכח
מומחים שאינם לקוראים לתת כדי גודלם את
התענינותם. את לעורר וכדי הנושא על מה מושג
את להסמיך מכוון  כמובן  המאמר אין
לה מזה פחות ועוד פוליגרף כמפעילי הקוראים

לוכוח. נתון בענין דעתם על שםיע

הפוליגרף תאור
האמ הצבאית המשטרה שבשמוש הפוליגרף
מטיפוס הוא (צרפת) בלהרושל החונה ריקאית
הנשימה;, למדידת (מכשיר פנוימוגרף כולל הוא קילר.
הדם) ולחץ הלב פעימות (למדידת קרדיוספיגמוגרף
באמצעות העור פני על זיעה הפרשת (למדידת וגלונוגרף

חשמלי). זרם
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הנשימה). ותנודות הלב פעימות הדם, ללחץ הרשום (מתקני הפוליגרף .1 י י. .,./..",
לאותה הרופאים את גם המשמש הדם' לוח צמיד י) .. . הנשימה מחוג של הצפורן א)

מטרה. .■■ 1

צד בצמיד האויר לחץ להעברת לצנור חבור ר.) הדם ולחץ הפעימות מחוג של הצפורן י)
האייר לחץ ע"י הדם לחץ למדידת לפיגמומנומטר ו)

ד' בצמיד הנחקר לחזה המוצמד הפניימוגרף, צנור ג)

 ■ ■■ בגלונוגוף, לשמוש הוראות (5

משת האמריקאית המשטרה אין זה במכשיר
צר במחלקות בו נערכו נסיונות אולם משת'
מגע (חוליות אלקטרודות שתי מחברים פתיות.
צדיה משני הנחקר ליד חשמלי) זרם להעברת
באמצעות אלקטרומגנטי למכשיר אותן ומקשרים
שנויים עקב הזרם בעצמת שוני מופק כך מגבר.
ידי על נרשמים אלה ושנויים העור בהתנגדות

מגנטי. לכוח הפיכתם אחרי המחוג
המפ מצד קפדניים מאמצים דורש הגלונוגרף
הנחקר. מצד טוב רצון של רבה למידה עיל
מכל המנעות תוך ניע. ללא בשקט לשבת הנדרש
רצוניים וכווצים הואיל שריר. של רצוני כווץ
קרו ולעתים לבטל, עלולים שרירים של כאלה
במכשיר הבדיקה תוצאות את מבטלים, אף בות
רשם אשר נוסף, מכשיר רייד ג'ון לו הוסיף זה,
אפשר זה במכשיר שריר. של רצוני כווץ כל
על וגם הואיל לקרדיוגרף, בתוספת גם להשתמש
ובלתי רצוני בכווץ להשפיע הנחקר עלול רשומיו
הצמדתם ידי על וזרועו ידי שרירי של נראה
הדם מחזור את המפחית דבר למשענת, בעצמה

לחצו. את ומגביר הרגיל
הנחקר. הכנת (4

הסרה אחרי נוח, במצב להושיב יש הנחקר את
ידיו ונטילת השמאלי שרוולו הפשלת מעילו,
לשבת לו להורות יש זר. הומר כל הסרת לשם

שריד. של רצוני כווץ מכל ולהמנע נוע בלי
האפשר, במידת מתח, כל לרפות יתבקש כן

לשמוש, הקרדיוגרף הכנת (2
לחץ למדידת המשמש העקרון אותו מנוצל כאן
מצמידים רפואיות. בבדיקות הדם (ותנודות)
הימנית, (או השמאלית לזרוע מסביב סרטצמיד
כל מסיבה בשמאלית, להשתמש אפשר אי אם
מחובר הזה הצמיד הזרוע. לעורק מעל שהיא)
לחץ את גמיש. צנור באמצעות הקרדיוגרף עם
שי למידת להעלות יש הצמיד בצנור האויר
הדם לחץ במידת השוני יסומן כך הדם. לחץ
תנו אורך מחוג, באמצעות בקורת לוח גבי על
הנמדד הדם לחץ מילימטרים. 21 יהא דותיו
התכוצות (בזמן הסיםטולי הלחץ הוא זה באפן

הדם. בנפח התלוי הלב),
מידתה את קובעת הלב של ההתכוצויות עצמת
מכך וכתוצאה העורקים לתוך הדם זרימת של
בתוכם. (ח10*1$0טכן) הקצובה הזרמתו את גם

עוסקים. אנו בו העורק, כולל
האדם, רצון יד על מושפעים אינם הלב כווצי
לנבע .עלולה שהיא כפי עצבנית, הפרעה אבל

עליו. פועלות לו, המוצגות משאלות
הרשו של חשיבותם כי בברור, נראה מכאן
על עולה זה מכשיר באמצעות המופקים מים

הפנוימוגרף. רשומי של זו
הדם, של לזה הצמיד בתוך הלחץ משהושוה
הרושם, (המחט) המחוג את מחדש המפעיל מתקין
בהקדם ומתחיל הנחקר של הדם לחץ את מצין
לכך. לב לשים יש השאלות. בהצגת האפשרי
זרוע על לחץ, בו כשמופעל הצמיד, שהשארת

לו. להכאיב במהרה מתחילה הנחקר



והנחקר המתקן הכנת

המדדה. צמוי התקנת .2

בפעולה.  וגלינוגרף פנ"מגרף מקרדיוגרף, מורכב  פוליגרף מתקן .3



הצגתן. וסדר השאלות הכנת (6

רבה. בזהירות שאלותיו להכין המפעיל על
סוגים: לשלשה מתחלקות הן

יוםיומיות, פשוטות' שאלות א)
לענין, מתיחסות שאלות ב)

בקורת. שאלות ג)
לקביעת משמשות פשוטות שאלות
להת צריכות הן הנחקר. של הרגילות תגובותיו
גם לשניהם, ידועים לנושאים או לעובדות יחס
להיות צריכות התשובות למפעיל. וגם לנחקר

מראש. ברורות
צרי אינן הנחקר של בזהותו הכרוכות שאלות
וה הואיל פשוטות, כשאלות להחשב תמיד כות
לו. לא בזהות עצמו להציג היה עלול נחקר
הפש בתכלית פשוטות להיות צריכות השאלות
או "כן" להיות צריכה המושלמת ותשובתן טות

"לא".
משתרעות לענין מתיחסות שאלות

למיוחד. מהכללי בתחומן
את לנחקר להראות יש גניבה של במקרה

לו. דומה חפץ או הגנוב החפץ
להראות אפשר רצח או תקיפה כגון במקרים
שאלה. של הצגתה בשעת הקרבן של תצלומו את
כללי אופי בעלות הנן ת ר ו ק ב ה שאלות
שקרת "האם לדוגמה: הבחינה. כל את ומקיפות

פעולה משתף מפשע חף אדם כי בפניו, ויודגש
להתפרש תוכל התנגדות וכל כאלה במבחנים

אשמה. של כסימן
הרשומים בפענוח קשיים שיהיו מאליו מובן .

בנשימתו. שלט כשהנחקר בפנוימוגרף, שנעשו
שבשום קלים שרירים כשכווצי בגלונוגרף, או
בדרך האמריקאי הצבא מיחס מכך כתוצאה כליל.
הנגרמים הקרדיוגרף, לרשומי רק משקל כלל
עצבניים (דחפים) אימפולסים ידי על כרגיל

רצוניים. בלתי
תוצאות מפיק הפוליגרף כי להזכיר, יש כן
שהם במנוחה. הנשארים אנשים, לגבי רק טובות
רצון. וכה אינטליגנציה של רגילה מידה בעלי
במצב אנשים קלפטומאנים, פתולוגיים, שקרנים
אנשים מאד, ח;ק רצון כח בעלי אנשים מהופנט,
מסוימות כימיות תרכבות השפעת תחת הנמצאים
מפיקים חימה או פחד האחוזים אלה וכן סמים או

מאד. גרועות תוצאות

המפעיל. של לשכתו סדור (5

האפשר ככל הדומה באופן לסדר יש זו לשכה
אטים להיות צריך החדר בתרשים. המתואר לזה
וחלקים. חסופים קירות ובעל קול בפני בהחלט
המפ להיות צריכים בחקירה היחידים הנוכחים
יהיה לא חוקר אפילו אחרת, לשון והנחקר. עיל

בחדר. יימצא בל טלפון גם נוכה.

 והמפעיל הנחקר (בערף אטים חלון  (4)
במאמר) מוזכר אינו

למניער. יהשולחן הקירות הרצפה, רפו  (7) ,(6) ,(5)
מהחוץ ולבדודה בלשכה דעש

ופרושו: המבחן בשעת מודלק אדום אור  (8)
לובנס! אסיר

כלליים בקויב מזכירה הפוליגרף מפעיל של לשכתו .4

דלהלן: הנקודות מפורטות בתרשים שדור; תחנת של אולפן
המפעיל, כסא  (1)
הנחקר, כסא  (2)

המתקן הצבת המקום  (3)
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הרשום. סרט גבי על המפעיל סמני (7
המבחן. התחלת 

המבחן. סוף 
המבחן (בתחילת הדם לחץ קריאת 

בקרת). לשם ובסופו
החיובי הסימן את
שמים השלילי או
או קטן במרחק
1 מהמפרה גדול
ש לזמן בהתאם

לעונה. נדרש

חיובית תשובה 
שלילית תשובה י

השאלה. של המלודי המספר 
ב הרשום מחוג של מחדש התקנה 

החץ. ע"י המסומן כוון
נע. הנחקר  נע) או (נ 
השתעל. הנחקר  (שש 
החוץ. מן העש  (ר.מ.ד0 
אישית שאלה  (ש.א.מ.) 

מביכה.
מבוי תגובה  (בושו!) 
שנשאלה מין לשאלת שת

באטיות.
ליחסים שאלה  (י.ה.)

הומוסכסואליים.

להיות הן יכולות זאת לעומת החקירה?" במשך
ביותר. אישיות

המתיהסת מביכה שאלה הנחקר נשאל כן
שאין כך רבה, באטיות נשאלת היא מין. לעניני
המלה לאחר אלא חשיבותה מלוא את להבין

האחרונה:
"? לימון מצצת... לא.... מעולם... אתה... "האם...
נגד..' מעשים... בצעת... לא... מעולם... "האם...

"? הטבע
השניה בחקירה. לגעת יכולה הראשונה השאלה

המבחן. בסיום הנחקר תגובות על מעידה
במשך להשאל העומדות השאלות רשימת את
לו מודיע והמפעיל מראש בפניו קוראים המבחן
ביותר מתאים לו הנראה בסדר אותן יציג שהוא

המבחן. למטרת
1רד יוכר לא המכשיר. רשומי קריאת בשעת
נזתיחסת לשאלה תגובה היתה איפה בברור,
לקחת יש אמיתית. בלתי התשובה היתה ואיפה

האישי. התגובה זמן את בחשבון
64וח0ו)5\/ אמיתיות, בלתי תשובות ניתנו בו המבחן,

עקומות עם "רתיעתי" רשום ידי על יאופין
ב יראה ההבדל קיצוניות. ושליליות חיוביות
הצגת ע"י שנעשה רשום עם השואה בשעת ברור

פשוטות. שאלות

*
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הצהרה

1954 בפברואר 14 תאריך:
מחנהלאלאה מקום:

הדין לבתי מהתדריך 31 סעיף ע"י לי המגיעות הזבויית לי שהודעו אחרי קלרק, ק. ג'וזף מטה, החתום
חופשי באופן בזה מסכים עצמית, להפללה ביחס האמריקאית החוקה הוראות וע"י '1951 ארה"ב, של הצבאיים

שקרים). (מגלה הפוליגרף למבחן עצמי להעמיד ורצוני
לא. או להפלילני העלולה שאלה לבל להשיב עלי האם בעצמי, ולהכריע לשקול לי מותר

הנ"ל. למבחן עצמי להעמיד להניעני כיי הבטחה או איום לחץ, בכל השתמשו לא

השקרים). (מגלה הפוליגרף למבחן עצמי להעמיד ברצון מסבים הנני כן על

(חתום)
קלרק ק. ג'וזף

עדים:
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נסיוניים מבחנים לשני הסבר
התנועות כי  הפסגה נוצרת בה והאטיות, לם
להפרעה רמז כל אין ורצוניות. מאורגנות היו
מסומנות אינן והן כוונו התחושות להתרגשות. או
בנמצא היו לו להיות, צריכות היו שם במקומות,
תחושת ידי על שנוצרו רצוניות בלתי תגובות

יותר. או פחות מרוסנת פחד
מיוחד, באופן רגילות בלתי הנן הלב תגובות
מדי. ואופיניות מדי רבות מדי, אחידות בהיותן

מדי. עמוקה היא כי מראה הנשימה רשוט
מזי. מושלמות הן אבל תגובות, של שפע קים
התגובה  שפל אין במיוחד, ,4 מס' בשאלה

רצונית. בלתי היתה ולא כוונה
בנגוד היה, צריך האמיתי הנםיוני המבחן
מניעות. לשאלות תגובה כל להראות לא לזה,
מאור תרמית לא כאן, חשובה עצמית שליטה

ס.) (זי. גנת.

למרות שיטתי. באורח מבוצעים אלה מבחנים
בספק הנחקר מושאר מראש ידועות שהשאלות
סדר בכל לשאלן יכול שהמפעיל העובדה ידי על
הפתעה כל להיות יכולה לא אנוכי לו: הנראה
בטחון אי זאת בכל קים הרי השאלה, בתוכן
יודע, אינו הוא תשאל. היא בו המועד בדבון
הוא החיונית, השאלה הבאה השאלה תהיה שמא
היא מתי יודע אינו אן לה, מצפה לה, מחכה

אתה. גומר אינו פעם אף הוא תבוא.
קיום של העובדה ידי על מוגמפעת התגובה
תדירה, מתיחות פירושה שאין מסוימת, צפיה
קימת מכך כתוצאה מכרעת. פסגה לא גם אן
השאלה בדבר הבטחת אי אופינית. לתגובה צפיה
מונע זה בולט סדר ואי הואיל חשוב, גורם הוא

ומאורגנת. הגנה מערכת כל קיום מהנחקר
מנוסה מפעיל יכיר 1 מס' הנסיוני במבחן
גד המעקמים. סוג  הרשום צורת מתוך מיד

אשם, ואינו האמת את אמר כשהנחקר הרשום, של םדירותו את להראות בכדי שבוצע נסיון  1 מס' מבחן

ו ו/ו///////^.■(■■■■■■■נמוומוחוו וו 0₪ו וי וו"./"11/11! ו/'
^^^^^(ושו^^^נ^וו^^ווווווווווח/וווז^^ו^ו^ו!*!!!!,)!/)!?
■■.נוש^ןוחזח^^^ץווששוח^יןווווון!.!!!.!!!!1^!

שאלה

גייונט? את הרעלת האם (5

גייונט? את הנקת האם (5

גייונט? את הטבעת האם (7

שאלה
גייונט? את תלית האם (1

גייונט? את דקרת האם (2
גייונט? את החנקת האם (3

בגייונט? ירית האם (4

עלית מאומצת. בלתי כללית, מגמה מבטא הוא בשלמותו. ברשום להתבונן יש סדירות, אחידות,
הוא הנשימה נגעקם למצב. הנזתיחסים רגשות של התנגשות על .מעידה ואינה מודרגת היא המתח
ס.) (ד. רגשית. תקלה כל על מעיד הוא אין אך חריגות, של מסוימת מידה אולי ומבטא רגיל
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תפקידו את משחק הוא לכן אשם. הוא כאילו יגיב שהוא הנסיון, למטרת הוסכם, אך מואשם, הוא בה העבירה, את בצע לא הנחקר  2 מסי .מבחן
ספונטניות. ותגובותיו

,10 ,8 ,6 ,5 ,3,2 ,1 פשוטות: שאלות
.11 ,9 בקורת: שאלות

ו7. 4 מתיחסות: שאלות
בבד. בד נעשו והפנוימוגרף הקרדיוגרף רשומי

זה. בצד זה שפל, וגם שיא גם קים בה ,7 מס' מהשאלה שנבעו לאלו פרט מכסימליות, כלל בדרך הנן כאן התגובות

טבעיים. להיות מכדי מדי אחידים וארכן ותדירותן רגילות הנן הנשימה תנועות מתיחות. של מצב מכל כתוצאה נוצרו לא שהם מיד מראה המעקמים של הכללית צורתם

שאלה:
זה? מבחן במשך השקית (9

בארה"ב? חי אתה האם (10
מביכה: אישית שאלה אשאלך (11

עצמה. השאלה (12

: שאלה
היום? האכלת (5

חום? שערך האם (6
גייונט? מר של תיקו הגנבת (7
סמית? משפחתך שם האם (8

: שאלה
ג'ון? שמך האם (1

מעשן? אתה האם (2
חומות? נעליך האם (3

גייונט? מר את ההרגת (4

שלות מוחזרת כך על נוסף הנפשית. המבוכה סימני לבין הרגעה של המסתמנת הכללית הנוגמה שבין המובהקת ההתאמה אי נובעת מכאן
. מדי. נזהר הנפש
וצורתן הפסגות מספר המבחן. במשך זמן שהוא באיזה אמיתי נפשי נגוד על מעיד אינו ביניהם המאוזן היחס הרי הלב, לרש'ומי אשר

וכן מושלמות תשובות של כזה מספר למצוא אפשר ביותר רחוקות לעתיינו רק כי ראשית חשד; מעורריים
משתנה אינו הדופק בהדרגה, עולים המעקמים רצונית. פעולה של ברורה תוצאה זוהי :4 במס' למשל התבונן ספונטניות, בהן חסרה כי שנית,

כליל. כמעט
היה אמיתי במקרה כן, על יתר מנוסה. עובד להטעות יכולים אינם וצורותיה! הפסגות אורך אחד, בזמן שנעשו הרשומים בשני הדמיון תופעות
ם.) (ז'. 7 למס'' פרט מכסימליות, הנן הפנוימוגרפיות התגובות כל כללית. עצבנות יותר קצת מראה המבחן, על להשפי.ע אלא להתנגד לא המתנו! הנחקר, $



תשר גניבת  1 מקרה אחדים: טיפוסיים מקרים

המנוי תעודת כי הפליליות, החקירות מחלקת של המפקחים אחד הרגיש 1953 בדצמבר
גם נעלמו שגגות כמה וכעבור בחקירות החלו מיד מכבר. לא הניחה עליו מהשולח!, נעלמה שלן
שחק אשר הצבאית מהמשטרה חיל ננל נפל החשד לתעודה. מתחת מונחים שהיו תצלומים מספר
.עקב ממצבו, מרוצה בלתי אך מאד, אינטליגנטי היה הוא הבלש. תפקיד את קרובות לעתים
ד*אי. שדות שהוא איזה ננל נמנה הוא כי ספר לחבר.יו יותר. גבוהה לדרגה ראוי הוא כי דמותו ."

או"מ. מפקח של זהות תעודת נתגלתה חפציו בבקרת

נויני נשארו הדם ולחץ הנשימה תגובה. ללא  .1 מם' מבחן

(אלו זה. ממכשיר המופקות לתוצאות בנוגע צ'ניי עם העובד שוחח זה שני מבחן לפני  .2 מם' מבחן
החל הוא צ'ניי' של ניכרת בהתרגשות שהבחין ברגע עת). ובכתבי במגזינים ופורסמו בארה"ב היטב ידועות

השני. במבחן
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צ'ניי. טוראי מבחני .וה.

כמה דברי ע"י שוכנעו חוקריו אך והתצלומים, התעודה גניבת צ'ניי הכחיש החקירה בשעת
החפצים. נעלמו ממנו במשרד אחדות פעמים נראה ציניי עדים.

המבחן עריכת. את ובקש שוטר היה והוא הואיל השקרים. במגלה להבחן בקש החשוד החיל
הנחקר אט1נוה. של ביותר הקל בסילון אף נגדו ישתמשו כי הפוליגרף, מפעיל הזהירו בעצמו,
הוא רגיש בלתי להשאר האיתנה כונתנו למרות רשומיו. את ולפענח במכשיר לעבוד ידע בעצמו

הגניבות. בשתי לבםוף והודה נכשל

השלישית. השאלה אחרי דבר איניחות. סמני הראה לא נחקר

באפן בקודמת, כמו התגובה אותה :11 שאלה הלב. דופק של אופינית האטה מראה הרשום :14 שאלה
אפילו עצבנות של י מסוימת דרגה הראה הנחקר אולם תגובה, אין :16 שאלה תגובה. אין :12 שאלה למדי. ברור

פשוטות. שאלות לנבי
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המשך)  1 (מקרה

המביכה האישית השאלה תגובה. אין :13 שאלו תגובה. אין :12 שאלה נשימתו. ועצר זבר הנחקר ;4 שאלה קלה. תגובה רשם הפנוימוגרף :11 שאלה  .3 מס' מבחן
כנה. על הוחזרה העצמית השליטה :16 שאלה המעקמים. אורך שמראה כפי מבוכה, של מסוימת למידה גרמה

$■.

הנסיוניים. במבחנים נמצאה כפישלא נוחות אי מראה הרשומים של הכללית הופעתם קלה. תגובה מראה הקרדיוגרף ו14; 10 שאלות  .4 מס' מבחן
של השלמות המערכות רק י. למי שונות צורותיהן המעושים. כבמבחנים רבות כה אינן מיוחדות, תגובות על המעידות פסגות, מבחנים. ארבעה אחרי הגיעו להחלטה
היתרונות על וכוח אחרי בוצע ביותר החשוב המבחן כי לזכור יש האנשים. שני בין היחסים מחמת כנראה בקורת, מבחן בוצע לא זה במקרה דעה. קביעת מאפשרות המבחנים

ס.) (ז/ הפוליגרף. של וההישגים
זו. סדרה ויסיימו הבאה בחוברת יפורסמו 2 מס' מקרה טל מבחנים 5 : המערכת הערת



המשטרה לעזרת הגרפולוגיה
מז''פ. המסמכים, מעבדת ראש חגג, אברהם ר. מ.

ונראה, ילדותיים' מהם ואיומים, קללות נבלה,
היתה הכותב, לעיני שעמדה היחידה ושהמטרה
כפורקן כנראה ולהרגיזו, המוכתר את להעליב
בכתב הסתכלתי הכותב. של הסמויים לרגשותיו
עיני לנגד שנתגבשה עד ארוכות בו ועינתי

האלמוני. הכותב של ברורה כמעט תמונה
היד "כתב  התחנה? לקצין אמרתי וכך
לד ועתה כותבו את ברורה בצורה משקף הזה
רברבן, שנה, 5040 כבן מבוגר איש בכפר חפש
מנוחה מוצא ואינו העת כל ומקלל המגדף עצבני,
ופטפוט? נבול פיו ממלא שהוא לאחר אלא לנפשו,
בולטים סמנים פי על וזאת כן, כמו לי נדמה

תחנת מפקח אלי. פנה 1952 שנת בקיץ
עברין בגלוי לו לעזור בבקשה מעונה, המשטרה

יד. כתב פי על ידוע בלתי
מכתב קבל באזורו אשר הכפרים, אחד מוכתר
אך בחקירה, פתחה המשטרה והשמצה. איום
תושבי כל על ומקובל מכובד איש היה המוכתר
כל חשוד על להצביע היה יכול לא ואיש הכפר
ממני ובקש בעצמו הופיע התחנה קצין שהוא.
בכתב לגלות ולנסות המקורי המכתב את לבדוק
שיעזרו אחרים ופרטים אופיניות תכונות הים
החקירה. תכוון כלפיהם החשודים, חוג לצמצום
דברי רצוף היה ערבית, כתוב שהיה המכתב,

אופיו, של מושלמת תמונה  הראשון נפוליאין של .ד,.וסס" יד כתב :1 מס' תמונה
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השונה העצמה בעלות הדחיפות למרות הרמוניה, בכללותו מביע בטהובן של ידו כתב :2 מס' ■.תמונה
המוסיקלית. ליצירתו בדומה הכתב, בגודל המתבטאות

כתוב לעיל המתואר המכתב היה אילו כך, כל
אופינית, דוגמא כאן זאת בכל אחרת. בשפה
לעזור הגרפולוגיה יבולה מדה באיזו המראה
אף ובאיתורם, החשודים חוג בצמצום למשטרה
אחיזה. נקודת כל החקירה בתחילת היתה שלא

אמנות, היא האם ? הגרפולוגיה כן אם היא מה
ממש? של מדע או

קשר שקיים ידוע ביותר קדומים מזמנים כבר
הפילוסוף אופיו; לבין אדם של היד כתב בין
אמר: לפנס"ה) שנה 300) פלרום דמטריוס היוני
להכיר אפשר אדם של ידו כתב "באמצעות
הוכיח הדורות במשך והבסיון רגשותיו". את

האלה. הדברים אמיתות את
ברפ קשורות מבצעים שאנו גוף תנועות כל
ברגשותינו תלויות הן כן ועל המת של לקסים
התוצאה ידיהם על ומושפעות ובמחשבותינו
מודע בלתי בטוי משום בתנועותינו שיש היא

ולמחשבותינו. לרגשותינו
מתבטאות האפי ועצמת הרגישות מידת לפי
תהיינה אשר החיצוניות, תגובותיו האדם אצל
אדם אצל ומהססות באופיו חזק אדם אצל חדות

הכותב כי הכתב, של התחתון באזור המופיעים
צולע'/ שהוא מאד ויתכן ברגליו מום בעל הוא
הת הקצין הביע האחרונים אלה דברי לשמע
תאורן מתאים "אמנם ואמר: ממש של פעלות
שהוא אדם אותו בכפר הקפה בית לבעל גדיוק
ברגליו מום בעל גם הוא פטפטן, רברבן,

וצולע'/
ולהכתיב לכפר לאזורו, לחזור החליט הוא
כדי האיום מכתב .תבן את הקפה בית לבעל
ולהשואה. לבדיקה ידו כתב דוגמאות להמציא
והבדיקה הדוגמאות את קבלתי יומים לאחר
הוא הקפה, בית בעל ש"גבורנו", בעליל הוכיחה

והאיום. ההשמצה מכתב את שכתב הוא
במשט הודה גם שהחשוד לי נודע מכן לאחר
כמניע והסביר המכתב את כתב אמנם כי רה,
מכב הכפר אנשי אשר בכבוד הרבה קנאתו את

שלהם. המוכתר את דים
ליחס נוטה אני הזה במקרה ההצלחה את
קשור היה הגרפולוגיה בשטח שנסיוני לעובדה
הערבית בשפה יד בכתבי בעקר רבות שנים
מדויקות למסקנות מגיע הייתי אמנם אם וספק

.*.!'
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יורד. כתב :3 מסי המונה
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המלכ. של סיומן הארכת :4 מס' תמונה

אחר". מדידה מכשיר כל או קרדיוגרף עזרת בלי
של בטוי היא האדם מתנועות תנועה כל
כא החיצוני. העולם כלפי הסגורה שלו עצמיותו
ניר, על וכותב בידו עטו את מחזיק הוא שר
כתיבה מכשיר של בקצהו לתנועות מעביר הוא
להביע, רוצה הוא אותם הדברים את רק לא זה
מחשבו תכונותיו' של אופיניות הבעות אף אלא
שלו, מעיניו אף לעתים הסמויות ונטיותיו, תיו
רגשו ושל האיש של תמונה יוצרות אלו והבעות
לדעת רק יש תמיד, קיימת זאת תמונה תיו.
הי הכתב גנוז נמצא בזכרוננו בה. לקרוא
וצורתו מדורו הספר, בבית למדנו שאותו סודי
חושבים אנו אין הכתיבה שבזמן אלא הקבועים,
דוגמא לפי כותבים אנו הספר, בית דוגמת על
נעשה זה שדבר דעת מבלי לעצמנו שסגלנו
האופי דרישות לפי פנימיים מניעים בהשפעת
של היד כתבי אין כן ועל מאתנו. אהד כל של
לא אף זה, עם זה זהים אחת כתה תלמידי בל
ידו כתב אחד ולכל הראשונים, הלמוד בשלבי
אותו הכתב אצבעות. כטביעת כמעט ממש, שלו
ידיעתנו, לפי הבענו, בו הניר, על ידנו מעלה
שנראה מה  באמצעות להביע רצינו אשר את
באפן כולל בביה"ם, למדנו אותן האותיות  לנו
תוספת לגדר.שליטתנו מחוץ וכמעט מודע בלתי

קבועה תכונה מהוות אלו תנועות אופי. חלש
לזהויו. ואפינית

בכל רבות פעמים מתרגם מאתנו אחד כל
כלנו באופים. לקויים אנשים של תנועותיהם יום
הוא פלוני אדם כגון: קביעות לקבוע רגילים
הליכתו ידיו, תנועות פי על וזאת פחדן או הססן
הוא לפלמוני ועיניו, ראשו תנועות ההססנית,
עיניו אמיצות, ידיו בטוחה, הליכתו באפיו, הזק
משכ קולו וברור, בטוח דבורו קדימה, מביטות
אך גבול, בלי זאת רשימה להאריך אפשר 1ע.
בעצמו נסיון יעשה אחד וכל מיותר ד,דבר
יעריך ואף הדברים נכונים כמה עד ויוכה
על תעשה כאשר קולעת האבחנה תהיה כמה עד
נםיון ובעל בפסיכולוגיה ידיעות בעל אדם *די

אדם. בני בהכרת ג!עשי
תופעות הן לעיל המתוארות שהתנועות בזמן בו
עקבות, כל משאירות שאינן זמן, וקצרות חולפות
קבועה תוצאה היא שאף הכתיבה, במלאכת הרי
המושפעות הכותב של אוטומטיות תנועות של
במח, הקבועים האופי ומרכז המחשבה ■ממרכז
כעקבות הכתיבה של ודפוםיה תמונתה נשארים
(?!6116 (61ת10. ג'אנה פייר הפסיכולוג קבע.
רשומה דיאגרמה הוא היד ,'כתב פעם: אמר
רושם מעצמו הוא אשר אדם, של רגשותיו על

י**44 4**** י/י4ו^ \/<^\א*$%>** יק'** #10*4$*1%1( ,

מכווץ. כתב :5 כס' תמונה
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האמצעי. באזור ההדגשה :6 מס' תמונה

הדגשי יהיה אם לאמור היד, בכתב הדגש לפי
אופיו יקבע התחתון, או האמצעי העליון, באזור
על נוספים פרטים הכלליים. בקויו האדם של
כתב של רבות נוספות מתכונות נשאבים האופי
מכוונים, זאת קצרה ברשימה הדברים ואין היד,

אחת. רגל על התורה כל את ללמד
תופעות לפעמים לשקול צריך הגרפולוג אף
(וכי היד, כתב של השלמה התמונה בתוך נוגדות
שלם מצרוף (1 נוגדות תופעות אין האדם בנפש
הגרפולוג יכול הכתב, מתכונות הניתן, ככל וגדול,
יותר, או פחות קרובה, תמונה למתן להגקע
הכותב, של והרגליו מנהגיו אופיו, על למציאות
של ויעודה ערכה על עוד חולקים אין בימינו
אוניברסיטאות בהרבה ואף הגרפולוגיה תורת
בצד הזאת התורה נלמדת ובאמריקה באירופה
בגרפולוגיה השמוש והפסיכואנליזה. הפסיכולוגיה
לפניות עדים ואנו ונפוץ הולך יום יום בחיי
עזרתו לקבלת הגרפולוג אל מוסדות של הרבות

אחראיים. לתפקידים מועמדים בבחירת
השמוש אפשרות של קיומה יזכור הנבון החוקר
המת בהזדמנויות המומחה אל ויפנה זה במדע

אימות.

עם  להשוות אפשר אותן אופיניות, תנועות
המ המדעים לבין הטבע מדעי בין המבדיל כל
של הנושא הגל מקבל אותה לתוספת  דויקים
מהמיק הבאות הזרם תנודות ע"י אלחוט משדר
את יודע המיקרופון לתוך המדבר אין דופון.
הזמזום או הצפצוף את התחנה, של הגל תכפי
ידנו של האופיניות התנועות וכד'. בו הכלולים
המומחה רק מבחין בו נושא'', "גל 0עין מהוות

מצפצף". "מה המנוסה
סיום !עם לעליה נוטה הכתב יהיה האחד אצל
השני אצל אופטימיות. על המצביע דבר שורה,
בשלישי לדכאון. סימן  לירידה המגמה תהיה
בהגזמה, מלים של סיומן להאריך דחיפה נגלה
ויצמצם יכוץ אחר הנפש. השתפכות של םימז
ופחד ומעצורים הסוס על המצביע דבר כתיבתו'

אגוצנטריות). (דהיינו הקטן מעולמו לצאת
אנו רגשי של בטויים נמצא האמצעי באזוד
הגישה הסבילות, ויכולת ההנאה סגולות כיות'י

יום. יום וצרכי הזולת בלפי
האי השכל, ונמדדים מתבטאים העליון באזור

הגאוה. ומדת הרוחניים דיאלים
החמריים, החיים תמונת מתרכזת התחתון באזור

המין, וחיי היצרים הסוביקטיביים'

העליון. באזור ההדגשה :7 מסי תמונה

/.*
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התחתון. באזור ההדגשה :8 מס' תמונה
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ומשפט ק ו זז

חוק חדושי
הפלילית. המחלקה עו"ד, קרת, משה א' סמל

(עבירות העונשין דיני לתיקון החוק פורסם 2.12.55 מיום 192 חוברת תשט"ז, החוקים בספר
שבוצעו מסויימים עבירה במעשי לדון במדינה המשפט בתי את המסמיך תשט"ו1955, חוץ)

לארץ. .בחוץ
כה. עד בישראל המשפט שבתי של הטריטוראלית השיפוט סמכות את נסקור ראשית

על המשפט בתי של שפוטם סמכות משתרעת 1936 הפלילי החוק פקודת של 6 סעיף ל*י
המים, של השפל מנקודת הנמדדים ימיימ, מילין שלשה בתוך או המדינה, תחומי בתוך מקום כל
שאילו מעשה, "כל בקבעו: השיפוט סמכות את מרחיב זה לחוק 7 סעיף שלה. החוף ■מרצועת
והוא הזה, החוק על לעבירה נחשב היה המשפט' בית של השיפוט אזור תחומי בתוך כולו נעשה
אדם כל הרי  השיפוט, אזור לתחומי מחוץ ומקצתו השיפוט אזור תחומי בתוך מקצתו נעשה
הזה, החוק פי על ולהענישו לשפטו אפשר כזה ממעשה חלק בל השיפוט אזור תחומי בתוך .דזעושה

השיפוט.* אזור בתוך נעשה כולו המעשה היה כאילו ממש
שסמכות בתנאי בחו"ל, בשלמותן שבוצעו בעבירות גם לדון מוסמכים בישראל המשפט בתי
בתי סמכות את המרחיבות חוק הוראות מספר וקיימות המחוקק, ע"י במפורש להם ניתנה לכך
של ו6 5 בסעיפים כלולות היו מהותן, פי על והכלליות ביותר, הרחבות זר.; בכוון המשפט
החדש), החוק של 6 סעיף (ראה החדש. החוק ע"י שבוטלו העותומנית הפלילית הפרוצדורה

הסעיפים? נוסח .ולהלן
לגבולות מחוץ המדינה בטחון את המפר פשע במעשה שנאשם ישראלי "אזרח .5 סעיף
שיש המטבעות או לממשלה, המיוחדים הרשמיים החותמות בחקוי או ישראל,
אחר מין וכל הממשלה, של והמחאות ניירותערך או בשוק, מהלכים להם
הנאשם נשפט ולא חוקי, מהלך להם שיש הכסף משטרות או האוצר משטרות

הארץ." לחוקי בהתאם בישראל ויענש ישפט חוץ, במדינת
בפשעים שנאשמו זרים נתינים על גם חלות הקודם בסעיף הנזכרות "ההוראות .6 סעיף
בדרך להביאם אפשר אמ או בישראל. נאסרו אם בהם, בהשתתפותם או הנ"ל

ההסגרה."
של השיפוט סמכות את המרחיבות אחרות חוק הוראות קיימות אלה סעיפים לשני נוסף

הן* ואלה לעבירות ביחס המשפט ^תי
;1936 הפלילי' החוק לפקודת 78 סעיף  שודים .1

תש'י1950; ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית החוק .2
תש"י1950; השמדתעס הפשע של והענשתו מניעתו בדבר החוק של 5 סעיף .3

וכן  הנ'ל), העבירות של הבינלאומי טיבן בגלל
בשטח דוקא ולא מקום בכל חייל כל על (החל תשט"ו1955 הצבאי השיפוט חוק .4

ישראל.) מדינת
אולם העותומנית הפלילית הפרוצדורה של ו6 5 הסעיפים את החדש החוק בטל כאמור,

. החדש החוק חקיקת ואין כיום גם בתקפן נשארו דלעיל 4 עד 1 בפסקאות שמונו החוקים "הוראות
לשונו? וזו לחוק, 4 בסעיף במפורש נאמר הדבר עליהן. .משפיעה

שנעברו עכירות על לשפוט אחר דין לפי סמכות מכל גורע זה בחוק האמור אין .4"
בחוץלארץ."

בישראל המשפט בתי את מסמיך רכוש", "עבירות היא: לצדו השולים הערת אשר ,1 סעיף
דלקמן? מהעבירות אחת שעברו אנשים לדון

תשי"ב1952; שוחד) (עבירות העונשין דיני לתיקון החוק לפי עבירה .1

,1936 הפלילי, החוק לפקודת מג' עד וכט' יב' שבפרקים הסעיפים אחד לפי עבירה .2
איגוד או גוף של או המדינה של בזכויות או בנכסים הפוגעת

היינו? זה, לחוק בתוספת שפורש
העולמית, הציונית ההסתדרות א.
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לא"י, היהודית הסוכנות ב.
לישראל, הקיימת הקרן ג.

המאוחדת, היהודית המגבית  היסוד קרן ד.
תש"ט1949. המדינה, מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר, גוף ה.

.. היא מבוקר" "גוף
ממשלתי; משרד כל .1

המדינה: של מוסד או מפעל כל .2
אותר המנהל או המדינה ברכוש חוזה, פי על שלא המחזיק, גוף או אדם כל .3

המדינה; מגזעם עליו המפקח או
מקומית; רשות כל .4

בהנהלתם; משתתפת שהממשלה אחר, גוף או קרן מוסד, מפעל, כל .5
 בעקיפין או במישרין  הנתמכים אחר גוף או קרן מוסד, מפעל, בל .6

באלה. וכיוצא ערבות הקצבה, בדרר הממשלה ע"י
חוק. פי על לביקורת שיועמדו אחר, גוף או קרן מוסד, מפעל, אדם, כל .7 ..

הממשלה). ובין ביניהם הסכם פי על או הכנסת החלטת פי על
הנ"ל. (2) 1 בסעיף הנזכרים מ''ג, עד וכ"ט י"ב הפלילי החוק סעיפי דנים בהם הנושאים,
"גניבה",עבירות במשרה", לדעה ושמוש "שוחד כדלהלן הללו הסעיפים בכותרות מסומנים
וכיו''ב "התפרצות" במחתרת" "גניבה וחמס'/ "שוד פלילית", "המגתגבול בגניבה", הקשורות
נזק הגורמות "עבירות וכו"/ נאמנים ע"י ,,מעשיתרמ,ית גנובים'/ נכסים "מקבלי שוא", "טענות
"בולים מטבעות", בענין "ועבירות בנקנוטים'/ "זיוף מזייף'/ של "עונשו זכיו"ב'/ "זיוף לרכוש'/

. מזויפים".
עלול מי הבעיה על עמדנו וטרם העבירות, מהות מבחינת 1 בסעיף נגענו כאן עד
עובד או תושב ח, ר ז א $ והיא עצמו זה בסעיף ניתנה התשובה הללו בעבירות ם ש א ה ל
הפלילי' החוק לפקודת 5 בסעיף כמשמעותו כאן משמש  הצבור עובד המונח ישראל. ל ש
ובנוגע; ישראל; תושב או אזרח כל להאשים אפשר לעיל המנויות שבעבירות איפוא, יוצא .1936
ישראל, של הציבור עובד הוא אם רק השיפוט סמכות את המחוקק נותן זר נתין ל
אפשר הצירות, נמצאת בה המדינה אזרח חו"ל, נות ממדי באחת ישראל צירות של פקיד לדוגמא:

לעיל.. המנויות העבירות אחת על לדין להביא
בחוץ שעבר אדם כל לשפוט בישראל המשפט בתי את מסמיך החדש לחוק 2 סעיף

ל דלהלן החיקוקים אחד לפי עבירה לארץ
;1949  תש"ט והסמל, הדגל חוק .1
;1949  תש"י המדינה, חותם חוק .2

 הרשמיים; הסודות פקודת ..3
המתת מרד, בגד, בעבירות (הדנים 1936 הפלילי, החוק לפקודת 62 עד 49 הסעיפים .4

וכיו"ב). למדד
בחו"ל' זוכה או שהורשע אדם להעניש שאין קובע, החדש בחוק 3 סעיף

העבירה.שעבר. על
ב10.5.54< פורסמה החוק (הצעת מסוים, באיחור חוקק אשר זה שחוק לומד, יש לסיכום
אל מאד הורחבו הצבוריים ומוסדותיה המדינה פעולות במדינה. התחיקה בשטח חסר למלא בא
וגרמר בחו"ל שונים פקידים ע"י שבוצעו עבירות על ידיעות הגיעו אחת ולא לגבולותיה מחוץ

והעברינים. העבירות נגד אונים חסרי עמדו במדינה השיפוט ומוסדות למדינה, גזק
ספר של 193 מס' בחוברת פורסם אשר ,1955  תשט"ז העדות, פקודת לתיקון החוק
וט',. ח' חדשים, פרקים שני תוספת וע"י העדות חוק את משלים (28.12.55 (מיום החוקים

כראיות. הצהרות (2 ציבור; עובדי של תעודות (1 ? וכותרותיהם
בבית; ציבור עובד של האישית הופעתו על מסוימים במקרים לותר לשופט מתיר ח' פרק
הציבור עובדי של זמנם ביטול למנוע באה זו חדשה הוראה בכתב. תעודה כראיה ולקבל המשפט
כדין כזאת תעודה דין 33 סעיף פי על טכניות. או פורמליות הן עדויותיהם כאשר המשפט, בבתי
החוק; לפקודת 117 סעיף יחול המשפט לבית כוזבת תעודה הגשת של ובמקרה בשבועה, עדות

.1936 הפלילי,
המשטרה לעבודת בקשר זה לפרק נודעת רבה חשיבות

שהיו עדות למסור מנת על המשפט בבתי רבים ימים כעת מבלים מאד רבים שוטרים
המשפט,, לבית המוגשת ההודעה את ממנו וקבלו הנאשם את שהאשימו כגון בכתב, למסרה יכולים
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העדות לפקודת ח' חלק וכיו"ב. זהוי מסדרי הפושים, ערכו אצבעותיו' טביעות חפציו, שבדקו :או
זמנם יחסך וכך (שוטר) הציבור עובד של תעודה בצרוף הדברים אותם כל הגשת כעת ימאפשר
רשאי הדין, בעל של בקשתו לפי אולם אחרת. חיונית לעבודה להתפנות שיוכלו השוטרים של
למנוע כדי ברם יופיע. הציבור שעובד לצוות הדין, לעוות החושש שופט, לעוות החושש שופט,
הוצאות את להטיל המשפט בית מוסמך דעת, קלות מתוך או קיבטור לשם ציבור עובד ד,זמנת

העד. את להזמין שביקש הצד על זוחקירה
בבית דיין שופט, לרבות המדינה, עובד היינו: ציבור, עובד המונח את מגדיר 31 סעיף
והסוכנות העולמית הציונית ההסתדרות עובד וכן המדינה; ומבקר הממשלה חבר דתי, דין

לא"י. :ד,יהודית
הענינים את מפרט היינו לקבלתה' התנאים את וקובע ציבור עובד של בתעודה דן 32 סעיף

עליה: יחתום ומי כזאת תעודה להגיש אפשר .בהם
אינו אם יקבלה, והוא השופט של דעתו לשקלל ניתן כראיה התעודה קבלת דבר .1

דין. לעיוות חשש רואה
רשמי. במסמך שנרשם דבר על רק תהיה זאת תעודה .2

או המעשה את עשה הרישום, את שעשה פקיד אותו בידי חתומה תהא התעודה .3
שנרשמו. הידיעה, את קיבל

בה היחידה על האחראי בידי התעודה תחתם בשירות כבר נמצא לא הפקיד אם .4
הפקיד. עבד

לחוק. בתוספת שנקבעה בצורה הערך התעודה .5
תגרענה: לא חי חלק שהוראות קובע, לחוק 35 סעיף

למסמכים (הכוונה ציבור עובד של תעודה עיי עובדה הוכחת בדבר חוק כל מהוראות .1

ציבוריים);
(מקרים תעודה למסור או להעיד לסרב הציבור עובד חייב או רשאי שלפיו דין מכל .2 ■

המדינה); בבטחון לפגוע העלולים פרטים או רשמיים סודות (של
קבלתה. המסייג או עדות הפוסל דין מכל .3

לפקודה, טי חלק שהוא  כראיות הצהרות  העדות פקודת לתיקון החוק של השני החלק
מותר כה עד המשפט. בבית כהוכחה המתקבלות בכתב הצהרות לגבי ערך רב תיקון בחובו ►מביא
בפני נמסרו אלו הצהרות אם בהןצדק, או בשבועה הצהרות בצורת רק בכתב הוכחות להביא יה

. כיוונים בשני הולך החוק תיקון המחוזי. ביהמ"ש רשם או שלום 'שופט
להצהיר החובה בדבר הוזהר שהמצהיר בתנאי בכתב, הצהרות תתקבלנה ואילך מכאן .1

י האזהרה מתן כן. יעשה לא אם בחוק, הקבועים לענשים צפוי היותו ובדבר האמת את
. בשבועה. הצהרה כדין כזאת הצהרה דין 38 סעיף פי על ההצהרה. פני .על יאושר הזאת
הפלילי, החוק לפקודת 120 סעיף יחול כוזבת הצהרה מתן של שבמקרה איפוא, יוצא

.1936
בפני: למסור אפשר הזאת ההצהרה את .2

שופט; (א)
דתי; דין בבית דיין (ב)

סגני נפה, פרקליטי מחוז, פרקליטי המדינה, פרקליט לממשלה, המשפטי היועץ (ג)
ועוזריהם; והמחוז המדינה פרקליטי

עורךדין; (ד)
מקומית; רשות ראש (ה)

המשפטים. שר עי" לכך שהוסמך אחר אדם (ו)
כי לצוות, רשאי שביהמ"ש ציבור, עובדי של תעודות בענין כמו קובע, לפקודה 39 סעיף
לחקירה. המצהיר את להזמין בעלדין לבקשת יעתר ביהמ"ש וכי בביהמ,"ש בע"פ יחקר ,מצהיר

סנקציות: שתי גם קובע זה סעיף
הצהרתו. לפסול ביהמ"ש רשאי התיצב ולא המצהיר הוזמן א.

ביהמ"ש רשאי קינטור לשם או דעת קלות מתוך באה המצהיר את לחקור הבקשה אם ב.
המבקש. הצד על ההוצאות את להטיל

זמנם בזבוז למניעת יתרמו העדות לפקודת הוספי אשר החלקים ששני לומר, יש לסיכום
בתורים המשפט בבתי יום יום חכו אשר מהקהל, רבים ושל הציבור פקידי של בהמ"ש, של
שהיזועסזקים השלום שופטי את גם וישחררו בהךצדק, או בשבועה הצהרות למסור כדי ארוכים

ביומו. יום מדי ארוכות שעות בקבלתן
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משפטיות הלכות
הפלילית המחלקה עו"ד, נוםנכלט, צבי א' סמל

השולן מחיר את בעדה לשלט מפוקפקת סחורה
הרגיל..."

איכ "לא שום' בהם אין ורשלנות "אדישות ב)
אדם; מחייבות הענין נסיבות כן אם אלא פתיות'/
שהת לסברה מקום יש אז כי אמצעים, לנקוט
תומלבו, חוסר את מגלה אדם אותו של נהגותו
מנהג.. נוכח הסכנה. את לראות רוצה הוא שאין
מס להסיק מקום היה לא שהוכח, כפי הסוחרים,

המערער." לגבי זו קנה
ההרכב,. בראש שישב העליון ביהי'מ נשיא
הדיל לפסק הוסיף זה, ערעור התברר בפניו
הכונה; כאן אין "...כי חשובה, הערה
לפי הנאשם שאדם מקרה שבכל
המ את ם ל י ש ש ח י כ ו מ 311 סעיף
כך .■ידי על יוצא הוא הרגיל, חיר

חובתו. ידי

להר הדרושה הוישלגות מידת הבעיה: .2
הפלילי. החוק לפקודת 244 יטעין* ע*"י שעה

.1936
א. ,222/55 פלילי ערעור העליון, (בביה"מ
ומ 597 ע' (58) ט' פ"ד,  היוה"מ נגד דובדבני

: העובדות
לייצור מתקן לתיקון אחראי היה המערער
החרשת שבבית מים בעזרת מקרביד אצטילן
ועלול מתלקח חומר הוא אצטילן בת"א. "הארגז"
מתלמד לנער המערער הורה אחד יום להתפוצץ.
המתקן,. תחתית את אש מכשיר בעזרת ליבש
הוראות. כל את מילא הנער המקום. את ועזב
המתקך לבסיס האש את קירב ואך המערער
השמאלית. עינו את איבד בה התפוצצות, נתהוותה
היה המערער של רשלנותו עיקר ידו. ונפגעה
ניקוי לשם המתאימים בצעדים אחז שלא בכך,
משפט בית מתלקח. חומר בו יישאר שלא המתקן,
בכך, המערער מצד רבה רשלנות מצא השלום
אולם סבירה, זהירות מרמת חמורה סטייה שסטה
סעיפים לפי הרשעה שלצורך שסבר, משום זיכהוי
להוכיח יש ,1936 הפלילי, החוק לפקי 232244
התנהגות $65ח1655<01*1 הפזיזות יסוד את גם
אד חייו את לסכן עשויה היא כי צפיה, מתוך
הדרוש ליסוד בדומה אחר, של גופו שלמות
משפט בית סבר עוד .212 סעיף פי על להרשעה
אד 243(ג) סעיף חל הנדון המעשה שעל השלום,

שבמעי;? חוקית" "כיין המליט י. הבעיה .1
1936 הפלילי, החוק לפקודת 311

,201/55 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
.(1633 ע' ,(59) ט' פ"ד,  היוה"מ נגד יעקב זלמן

זוסמן). השופט (כדברי העובדות;
בפתח השלום משפט בבית הורשע המערער
החוק לפקודת 311 סעיף על בעבירה תקוה
מתכת דברי בחזקתו שנמצאו על ,1936 הפלילי,
גנובים שהם לחשוד רגליים יש אשר שונים,
שופט של לשביעתרצונו להוכיח בידו עלה ולא
חוקית". "בדרך הסחורה את רכש שהוא השלום
המחוזי המשפט בית לפני המערער של ערעורו
אחרי העליון, ביה"מ בפני ערער והוא נדחה

נשיאו. מאת לכך רשות קבלת
המ כי כעובדה, קבע המלומד השלום "שופט
את קנה למיניהם, פסולת סוגי סוחר ערער,
הקילוגרם פרוטה 600 של במחיר הנדונה הסחורה
לפי מתאים, היה זה, מחיר קטן. בריווח ומכרה
נוהג שהיה השוק למחיר השלום שופט קביעת
הס את המערער קנה ממנו האיש זמן. באותו
לפי נהג שהמערער הוברר אך נמצא, לא חורה,
אינם אשר בפסולת, במסחר העוסקים של נוהג
העים ופרטי מוכריהם שמות את לרשום נוהגים
לקורות אדישות של זד. יחס סמך על קות.
שיש דעה, לכלל שופטהשלום הגיע הסחורה
את עצם כאילו שהמערער הוכחה משום בזה
לקנות מוכן היה איכפתיות" "לא ומתוך עיניו
כשרה, שהיא ובין גנובה שהיא בין סחורה, כל
רכישתה את להוכיח הצליח לא המערער ולכן

החוקית." בדרך
(20,10.55 (ביום נפסק:

הנ"ל, 311 בסעיף חוקית" "בדרך ,,המלים א)
ייתכן שאם הבעלות, לרכישת כמובן, כוונתן, אין
הבע את לרכוש יכול אדם אין גנובה, שהסחורה
לחז הסחורה הגיעה בה לדרך היא הכוונה לות.
הנאשם רכש כיצד .. היא השאלה הנאשם. של קתו
ביושר לידיו הסחורה הגיעה האם החזקה, את
שופט של לשביעתרצונו משהוכח לב? ובתום
במחיר הסחורה את קנה שהמערער השלום,
חובתו ידי שיצא לכאורה לי נראה המקובל, השוק
הנ הסחורה רכישת לגבי תוםלבו את להוכיח
בקניית העוסקים האנשים דרך זו שאין לפי דונה,
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כפללשון היתה ומשמעותן מיותרות ושהיו 232
217 שבסעיף ההגדרה להרכבת מקום היה אילו

."244 מעיף של זה חלק על
,244 סעיף של מוצלח הבלתי ניסוחו למרות ב)
האי או המעשים מסוג אינם "והם המלים הרי
כוונתן  הקודם", בסעיף המפורטים מעשים
האמורים פליליים מעשים של הסוגים אותם לכל
הו לשם הדרושים התנאים כל על ,243 בסעיף
שה התנאי לרבות מהם, אחר או זה סוג כחת
הגבוהה לדרגה יגיע הנאשם מצד בזהירות חומר
ז/ פ"ד יהוה"מ, נ. (הרמן 80/53 בע,פ. שנקבע
מידה בדבר הוכחה בהעדר כלומר ,(1006 ע'
יהיה הנאשם מצד זהירות חוסר של זו גדולה
אשם שהיה הוכה רק אם  להרשיעו מקום
וב 232 סעיף לפי סבירה זהירות חובת בהפרת
עבי בביצוע לא אך כך בשל לאדם נזק גרימת

.244 מעיף לפי רה

סעיף לפי אדם הואשם בו שבמשפט "העובדה ג)
סטיה להוכיח הכללית התביעה הצליחה ,244
מעלה אינה סבירה, זהירות של מהנורמה חמורה
ביה חייב מה שבמשפט מאחר מורידה, ואינה
הנאשם אם השאלה, את לעצמו להציג המשפט
החובה את ,232 בסעיף המתוארות במסיבות הפר,

הדעת. על מתקבלת זהירות לנקוט
יישמי מפמף זיוף הבעיה: .3

אברהם ,130/55 פלילי ערעור העליון, (בביה"מ
(1420 עי ט/ פ''ד, היוה"מ, נגד כמיס

העובדות:
טופס על וחתם הגיוס בלשכת התייצב המערער
1922 בשנת נולד שהוא היתר, בין נאמר בו
כעבור צבא משירות שוחרר זו הנחה ומתוך
לאחר בלבד. חדשים עשר שמונה של תקופה
ב"תעו שינוי נעשה כי התברר, מהצבא שחרורו
בה, היהודית, הסוכנות מטעם שקבל העולה" דת
שהיו "18 "הגיל המלים ובמקום ארצה, גיעו
/'28 "הגיל שם נאמר מלכתחילה בה כתובות
בתעודת הרשום גילו את ששינה הודה המערער
אחרי רק עשה השינוי שאת טען אך העולה,
תעודת את להתאים כדי הצבא, תעודת את שקבל
שימוש כל עשה לא ומעולם הצבא' לפנקס העולה

בצבא. הציגו ולא המזויף במסמך
המחוזי המשפט בבית נתקבלה לא טענתו
העולה בתעודת השינוי כי מעובדה, קבע אשר
הציג שם הגיוס בלשכת הופעתו לפני נעשה
בית הרשיעו ולכן הפקיד, לפני התעודה את
338 הסעיפים לפי בעבירות המחוזי המשפט

.1936 הפלילי, החוק לפקודת ו340
הר חומר ניתוח לאחר העליון המשפט בית
השתמש המערער אם ספק קיים כי קבע איות,

אין וכי ,1936 הפלילי, החוק לפקודת 245(ח)
בתחום הבאים מקרים על 224 הסעיף את להחיל
ניתן היה לא זה פגם .243 סעיף של .תחולתו
לפי עבירה על הצפוי שהעונש מכיון לתיקון,
.244 ם' לפי עבירה על הצפוי זה על רעולה 243 ©י
של דינו פסק את בטל המחוזי המשפט בית
הרשלנות מידת כי ופסק השלום משפט בית
מן נמוכה 244 מי עפ"י הרשעה לשם נדרשת
הדרוש מסוג או ,243 ס' לצורך הנדרשת המידה
עם בצירוף הבאים וההריגה הרצח סעיפי לגבי
התנכרות להוכיח צורך אין כלומר :217 סעיף
בית סבר עוד אחרים. אדם בני לחיי בהכרה
עבירה של היסודות שמשהוכחו המחוזי, ד'משפט
יכול השלום) שופט שקבע (כפי 243 ס' על גם
,244 סעיף עפ"י להרשיע המשפט בית היה
העליון המשפט בבית יותר. קלה עבירה הקובע

עיקריות: טענות שתי המערער טען
הנאשם הרשעת לשם מצריך, 244 הסעיף כי א)
שהלה העובדה הוכחת לפיו, העבירה בביצוע
שלא עובדה פזיזות, של במצב שרוי היה
השלום; שופט של קביעתו לפי הוכחה

או מעשה על מתפשט אינו 244 סעיף כי ב)
של הסעיפיםהקטנים שבאחד אפסמעשה,
השלום שופט משקבע כן, על .243 מעיף
לדר הגיעה המערער מצד הרשלנות שדרגת :
ומשום '243 סעיף לפי הדרושה הגבוהה גה
הס לפי בעבירה להרשיעו מקום היה כך
אילו האמור, לסעיף ו(ח) (ג) הקטנים עיפים
מקום היה לא שוב  עלפיהם' הואשם
ו232. 244 הסעיפים לפי בעבירה להרשיעו
לקרוא שיש היתה, המשיב באכח טענת
מסוים, מעשה ואם בכללותו, 243 סעיף את
(ח) עד (א) קטנים סעיפים במסגרת נכלל
לדרגה מגיעה אינה הרשלנות מידת אך
אותו של הרישא עלפי הדרושה הגבוהה
למסגרת כזה מ<עשה להכניס מותר הסעיף,
פחותה. היא הרשלנות דרגת שבו ,244 סעיף

(25.10.55 (ביום ■(פסק

את לייחס שיש היא, המערער ב"כ "טענת ■א)

שבסעיף (ץ011^10ח0) כחוק שלא התואר שם
ולא ($*11זו0) מעשות" "נמנע המלים אל 244
להרכיב יש ולפיכך מעשה", "עושה המלים אל רק
מחדל של ההגדרה את הסעיף של זה חלק על
בהתאם המצריך, ביטוי ,217 שבסעיף חוקי בלתי
ה נגד (דויטש 1/52 בע.פ. שנקבעה להלכה
זו טענה פזיזות. הוכחת ,(456 עי ח/ (פ"ד, יות"נז
בסעיף הוסיף שהמחוקק משום לנו נראית £ינה
את מעשה" מעשות "הנמנע המלים אחר 244
במ אותנו, המפנות לעשות"' "שמחובתו .המלים
בסעיף שנקבעה הזהירות חובת אל שלפנינו, קרה
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(21.9.55 (ביום נפסק:
עשוי (457 ע' ו/ (פ"ד, 173/51 ע.פ. בעקבות א)
לרכושו מק גרם אם אף בדין חייב להמצא אדם.
אדם. של בזכותו פגיעה מהווה מעשהו אם הוא,

רכוש. אותו על אחר

בבעית. לטפל צורך דאה לא המשפט בית ב)
אך לאזרח, הנמסר יוצאצבא פנקס על הבעלות
הפך הנדון שהפנקס נניח אפילו אם כי קבע
הפנקס כי ברור אז גם המשיב, של רכושו להיות
עובדה. יוצאיצבא' על ביקורת אמצעי משמש
בפנ וזכות ענין יש הצבא לשלטונות כי המראה
את. לבצע במטרה ידם מתחת שהוצא הזה קס

הבטחון. שרות חוק הוראות

ברשלנות אחורנית נהיגה הבעיה: .5

ארית ,150/55 פלילי ערעור העליון, (בביה"מ
0651 עי ,(59) ט', פ"ד, היורר'מ, נגד בלומנקדנץ

העובדות;
"דף/. של אוטובוס אחורנית בנהגו המערער,
הורשע: הוא למותו. וגרם שלוש בן בילד פגע
הפלילי, החוק לפקודת 218 יםעיף על בעבירה
4 של לתקופה מאסר עונש עליו והוטל ,1936

חדשים.
אמנם: אם היא, לדיון שעמדה האחת השאלה
לפי עליו המוטלת החובה את המבקש מילא
תנועה} (סדרי התעבורה לתקנות 41 תקנה
אדם ינהג "לא לאמור: הקובעת תשי"ג1953
ובמידת. בכך, הכרח יש אם אלא אחורנית רכב
בנסי הדרושים באמצעים שנקט ולאחר ההכרח,
הטרדה. סיכון, פגיעה, למנוע כדי הקיימות בות

הפרעה." או

(1.11.55 (ביום נפסק:
41 שבתקנה ההוראות לפי המערער של חובתו
המת" ב"שטח נמצא מישהו אם לוודא היתר. הנ"ל
ובכך כן, עשה לא הוא האוטובוס. שמאחורי

רשלנותו. מתבטאת

שנ בלירגב מהירות על ערות הבעיה: .6
מדמהירות ל*י קבעה

.,501/55 פלילי ערעור בת"א, המחוזי {בביה"מ
99ת אליעזר נגד היוה"מ

העובדות;
בנהיגת; השלום משפט בבית הואשם המשיב
תקנה. על עבירה מופרזת, במהירות אופנוע
התנועה}. (סדרי התעבורה לתקנות 26(1)(ב)
של זו היתה המשיב נגד העדות תשי"ג1953.
המשיב של האופנוע אחרי שעקב תנועה, שוטר
ע"י זוכה המשיב מדאוץ. לפי המהירות את ובדק

ובגלל הגיוס בלשבת בהתיצבו המזויפת בתעודה
השני. האישום מפרט המערער את זיכה זה ספק
הראשון,נתעוררו האישום, בפרט להרשעה אשר
"תעודת את לראות יש האם א) שאלות: שתי
עשה האם ב) רשמי? מסמך כראות העולה"
להונות בכונה הגיל שינוי את המערער
כאמור (90 (6>ו608^ לרמות אל (*0 66(1006)

לפקודה. 332 בסעיף
השאלה על בשלילה ענה העליון המשפט בית
השניה, השאלה על בחיוב ענה אך הראשונה,
.336 סעיף לפי בהרשעה ההרשעה את והמיר

(15.9.55 (ביום : נפסק
לא הפקודה לצורך רשמי" "מסמך המונח (1 א.
155/54 בע.3. העליון המשפט בית גם הוגדר.
נמנע (1541 ע' זד, פ"ד, היוה"מ, נ, קצב (עבד
הנערך מסמך אופן, "שבכל קבע: אך מלהגדירו
שהמסמך. מנת על הרשות, מטעם הפועל אדם ע'יי
מסמך הנו רשמית, למטרה מכן לאחר לשמש יוכל

".338 סעיף לצורך רשמי
אפשר העולה בתעודת עיון מתוך אמנם (2
הוצאתו, לאחר לשמש, עשוי המסמך כי להיוכח
האם היא המכרעת השאלה אולם רשמית, למטרה
הרשות? מטעם הפועל אדם ע"י המסמך נערך

לכל הופנתה לא המשפט בית לב תשומת (3
היהו הסוכנות הוסמכה לפיה שבחוק, אסמכתא
מסמכים בהוצאת לעסוק ,1950 בשנת לא"י, דית

זה. כגון
לצורך רשמי" "מסמך איננה עולה תעודת (4

לפקודה. 338 סעיף
מעשה ועצם יש 155/54 בע.פ. שכבר כפי ב.
לא שאם הזייפן, לכונת ראיה משמש הזיוף
של תכנו את שינה מה לשם אדם, לרמות התכוון

7 מסמך

פנ (קריעת לרכוש נזק גרימת הבעיה; .4
לפקודת (1)326 פעין?  צ3א), יוצא קס

.1936 הפלילי, החוק
,51/55 פלילי ערעור בחיפה, המחוזי (בביה"מ

אליזאדה) יוסף נגד היוה"מ
העובדות:

יו פנקס בטבריה הגיוס בלשכת קרע המשיב
על דוגז מתוך וזה שם, לו שניתן צאצבא
שופט לצבא. גיוסו מועד נדחה בריאות שמטעמי
נזק גרימת מאשמת המשיב את זיכה השלום
(1) 326 סעיף לפי כחוק ושלא בזדון לרכוש
הפנקס כי שגרס משום הפלילי, החוק לפקודת
והמשיב המשיב, של הפרטי רכושו היה הנדון

עיניו. כראות בו לעשות רשאי היה
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כל סימנים להעלים בפנים מישהו בטרםיספיק
עבירה. לבצוע שהם

משמעה, תפקידה במילוי המשטרה הפרעת ג)
מלוי את המשטרה על להקשות האמורה, לתכלית

תפקידיה.
המש את המערער עכב הוריו, את בהזהירו ד)
במעשהו היה כי וברור זה תפקידה במלוי טרה

תפקידיה. במלוי המשטרה הפרעת כי~ים זה
את בהרשיעו דלמטה המשפט בית צדק ה)

המערער.

פקודת הוא זו בבעיה הדן הישראלי החוק הערה:
26 הסעיפים ,1935 משכרים, משקאות מכירת

ו27:
הפ של גילויה או מניעתה לצורך 7וטר26. כנ=7
הפקודה מהוראות הוראה כל רת לבנל:
הפרת מניעתה לצורך או הזאת
עת בכל להכנס שוטר כל יכול הציבור, שלום
לכל או הרשאה או רשיון ניתן שבעדו למקום

בנין. מאותו חלק

כניסה רשות ליתן המסרב כל (6) .27 עבריי.
אי או תפקידו, מילוי אגב לשוטר ,עיהן
הדורש לשוטר הכניסה את מאפשר נו
שה בין זו, מפקודה 26 לסעיף בהתאם להכנס
העו אמר מאדם או עצמו, אדם מאותו בא סירוב
הוראות פי על מעשהו את העושה או אצלו בד
לקנס בדין, חייב בצאתו צפוי, יהא בהסכמתו, או
לחוק 5 מעיף (לפי לירות. חמש על יעלה שלא
הוגדל תשי"ד1954 ענישה) (דרכי העונשין דיני

ל"י). ל.75 ז.א. עשר חמישה פי הקנס
תפקידו, מילוי בשעת לשוטר להפרעה בקשר
לתיקון לחוק 3 סעיף לפי אדם אצלנו יואשם
תשי"ב1952 שוטרים) (תקיפת עונשין דיני
בכוונה שהוא מעשה איזה "העושה הקובע:
או כחוק תפקידו ממלא כשהוא לשוטר להפריע
להכשילו או אחר לאדם להפריע או בכך, להכשילו
שנים שלוש י{7 מאסר  דינו לשוטר, מלעזור

ימים." משבועיים פחות ולא

בטוח זה שאין היה, נימוקו שעיקר השלום שופט
מראה. שהמדאוץ מה לפי נאשם לחייב

נפסק;
מדאוץ, תוצאות פי על הרשעה לבסס מותר א)
שנ השוטר של עדותו על סמך המשפט בית אם
המעוררת אחרת עדות ואין המדאוץ עלידי עזר

ספק.
מחייב המחוזי המשפט בית של זה דין פסק ב)
הלכה נפסקה שלא זמן כל השלום שופט את
המשפט בית או זה משפט בית עלידי אחרת

העליון.

באנגליה: המשפט בבתי
תפקידה במלוי למשטרה הפרעה הבעיה: .7

בתיק: וםטרפילד קםלם, גודרד, לורד השופטים (יפני
#//€7/6////0 1. ח0(610ו51 5ח0066) ו)0ת66 01^.)
6ו*1 ץ1<661/\/\ 10*/ 0113נן6ק ב(1955) (פורסם

(1207 ע' ,18.1.55 מיום 39 חוב'
העובדות:

למכור המורשה מלון, בעל של בנו המערער,
לאחר בלילה, המלון לבית חזר משכרים, משקאות
משכרים. משקאות למכירת המותרות השעות
בקרבת מארב שמים המשטרה אנשי את בראותו
המלון דלת על המערער הקיש המלון, בית
בקרבת נמצאת המשטרה כי הוריו את והזהיר
והקיש לדלת מיד ניגש השוטרים אחד מקום.
המלון בעלי אשר עד דקות כעשר עברו אך בה,
לא השוטר פנימה. והכניסוהו הדלת את פתחו
המלון. בעלי מצד החוק על עבירה כל גילה
תפ במילוי המשטרה בהפרעת הואשם המערער
פשעים מניעת לחוק 2 לסעיף בניגוד קידיה
דלמטה. המשפט בית >ע"י והורשע 1855 (תיקון)

נפסק:
,1953 הרשיונות, חוק של (1)51 סעיף לפי א)
שלגביו לבנין, עת בכל להכנס שוטר כל רשאי
לגלות או למנוע כדי זה, חוק לפי רשיון ניתן

החוק. על עבירה
למלון להכנס השוטר התכון תפקידו, במלוי ב)

צדק

שלי הסגרים את עשן הוא אש. נגד א".ה ובטח יקרים סיגרים קופסת אדם קנה בניויורק
הגיש הוא לשלם. סרבה החברה פצויים. וד~ הבטוח לחברת פנה כלם, את שכלה ואחרי בהנאה
של זדוניר. "הצתה בשל נגדו תביעה מצדה הבטוח חברת הגישה עת, וזכה. משפטית תביעה

חדשים. שלשה למאסר ונידין הורשע היא מביטה". חפץ
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במשפט המשטרה
וכשלתותיה הישגיה המשטר!/ עבודת על מספרים דין פסקי

אחת חקירה קורות
הפלילית המחלקה עו"ד, נוםנבלט, צבי א' סמל

(2 נ. (להלן אחרוני הרצל נשא זמן באותו חורים.
מדומה, ופצצה צבאיים כובעים שני ובו סל בידו
בבנק, הפקידים להפחדת לשמש צריכה שהיתה

שחור. עשן ויצירת הדלקתה ע"י
ש שילובי' ע.מ.מ. ע"י נעצרו הנאשמים שני
מקום בקרבת להם ארב שוטרים קבוצת בראש
חיכית לא "למה :1 נ. התבטא אח"כ מספר ודקות
ובאותו גדול", יותר משהו תופסים הייתם ? קצת
הח בעת הקצין של בלשכתו הצהרים אחר יום
שת רוצה אני אבל בידכם, "...הכל אמר: קירה
יחד אותו אשרוף אני אותי, מסר מי לי, גידו
אחד ע"י הנאשם הוזהר מכן לאחר הבית". עם
למעשיו בנוגע להעיד ברצונו אם ונשאל הסמלים
שהמשטרה יודע "אני הצהיר: ואז מעצרו במקום
מתוך נשק לו ונמסר אדם גייסה מחשבה מתוך
סרב אולם מפשע". חפים אנשים להפיל כונה
אמר כך אחר מספר ימים זו. הצהרתו על לחתום
רו^וק כעת להיות היה שיכול הסמלים, לאחד 1 נ.
מליון חצי בבנק היה דעתו לפי כי מישראל,

לירות.
מעצרו ביום מסר אחרוני, הרצל השני, הנאשם
רצונו ומתוך כחוק אזהרה אחרי מרכוס, לסמל
קשר כי הודה בה מפורטת עדות והחפשי' הטוב
לבצע אלבז, בשם שלישי אדם ועם 1 נ. עם קשר
וכי הלאומי' הבנק של גאולה בסניף מזויין שוד
לשם הבנק מול שלשתם הופיעו בוקר באותו
2 נ. של זו שהצהרתו לציין למותר השוד. בצוע
עדות לעצמה, כשהיא מהוה אינה המשטרה, בפני
בפני בשבועה אושרה (שאגב 1 נ. נגד כשרה
אינם לעיל, 1 הנאשם שדברי כשם החוקר) השופט
בהצהרתו השני. הנאשם נגד כשרה עדות מהווים
בנוגע מלאים פרטים השני הנאשם מסר הנ"ל
אומת מהם ניכר שחלק פרטים השוד, לתכנית
היתר בין ספר הוא תלויות. בלתי הוכחות יע"י
רגעים 5 של בעבודה להשתתף לו הציע 1 שנ.
מס' הנאשם החליט כן ל"י: אלף 100 ולהרויח
בי אקדח: להשיג שהבטיח אלבז, את לשתף 1

במונית ואלבז הנאשמים שני נסעו שבוע לפני
שה מאקדח יריח אלבז ירה איפה שאול, לגבעת
המונית), נהג ע"י שאושר (דבר 1 נ. עבור ביא
"הפעולה'/ מקום תכנית ציירו ואלבז 1 נ. כי

אותך מוצא הנני ברנדוויין, אליעזר "הנאשם
הרצל השני הנאשם עם קשר בקשירת אשם
אותך מוצא הנני וכן מזויין, שוד לביצוע אהרוני
ללא כדורים) ו3 (אקדח יריד, בלי בנשיאת אשם
דן והנני חרופ, בשעת חוקית, הרשאה או רשיון
העבירה בשל שנים 4 של מאסר לתקופת אותך
בשל שנתיים של (חופף) מקביל ומאסר הראשונה

השניה", העבירה
המשפט בית נשיא של הסיום דברי היו אלה
ביום דינו בפסק הלוי, בנימין בירושלים, המחוזי
זה דין פסק .75/55 מס' פלילי בתיק 11.1.56
אשר פושעים שני של נועזת פרשה לקצה הביא
בסניף אמריקאי" "נוסח מזוין שוד בצוע תכננו

בירושלים. לישראל לאומי בנק של גאולה

כשמשט 15.4.55 ביום נעוצה הפרשה תחילת
מועד שפושע סודית, ידיעה קיבלה ירושלים רת
למקצוע" "חברו בסיוע ברנדויין, אליעזר בשם
מזויין שוד של בצוע מתכננים אחרוני הרצל
בירושלים. לישראל לאומי בנק של גאולה בסניף
18.4.55 ביום לחדור היתה השודדים של כונתם
פועלת על להתגבר הבנק, לתוך בבקר 7 בשעה
הקו של לבואו לחכות במקום, שעבדה הנקיון
להם למסור הנשק, איום תחת אותו, ולאלץ פאי,
לאחר מהמקום ולהסתלק הקופה, מפתחות את

הכסף. הוצאת
לאסור המשטרה החליטה אדם, חיי יסובנו לבל
יספיקו בטרם עוד הידועים, הפושעים שני את
7 בשעה 18.4,55 ביום ואמנם, לבנק, להכנם
הרחובות בפנת הנאשמים שני נעצרו בבקר
הצלם חנות במרפסת בירושלים, וגאולה שטראום

הבנק. מול קובץ''
ופעולות השוד תכניות משתקפות כך והנה
המשפט בית של דינו בפסק למניעתו, המשטרה

בירושלים המחוזי
מדי לבושים הנאשמים שני היו מעצרם בעת
של גופו העל אזרחים, היותם אף על צ.ה.ל.,
אקדח נמצא לחולצה מתחת ,(1 נ. (להלן ברנדויין
כדו 3 מחםניתו ובתוך לשמוש, ראוי "פרבלום",
שני נקובה מגרב עשויה מסכה וכן חיים רים
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עדית 2 נ. נתן חוקר שופט בפני בעדותו
המשטרה בפני הצהרותיו את אישר בה בשבעה
הנאשם ע"י וערב שתי בחקירת ודחה פרטיהן על
ע"י פתוי או לחץ עליו שהופעל הטענה את 1 מס'
שהמ הודה הוא הכללית. התביעה או המשטרה
תכניתם הבנק. את לשדוד במטרה הבנק מיל באו
על באקדחיהם לאיים הבנק, לתוך להכנס היתד.
ההפחדה, פצצת את לקשור הוטל ועליו הפקידים,
יוכרח והקופאי ולהפעילה חשמוש בית בדלר,
מש "לאחד הקופה מפתח למסור האקדח באיים
(התאמת. עצמו". במקום מיהו, שיוחלט לשהפ.
עדות. ע"י אושרה למציאות זו פעולה תכנית
את. המראה תרשים עיין  שקמוני ראשון מפלח
הקיפה והקופאי, הפקידים מקומות לבנק, הכניסה

השמוש). בית ודלת
במ שהצהרותיו ,2 נ. טען זה במשפט בעדותו
החוקר השופט בפני בשבועה עדותו וכן שטרה
וה המשטרה מצד ופיתוי, לחץ בהשפעת ניתנו
אשר המחוזי בביהמ"ש גם אמנם הכללית. תביעה
שב הפרטים של רובם וערב, שתי בהקירי.
מחלק בו חזר אך הקודמות, ועדותו הצהרתיי
או החוקר השופט ובפני בטענתו הפרטים, של

הם. שקר שאמר שהדברים
הנ"ל לטענות ביחס ההוכחות כל שמיעת לאחר
היסום ללא הנשיא כב' קבע פיתוי, או לחץ של
שמטרתן שקר, טענות הינן הללו הטענות כל כי

כמוצג); ושהלצג ספר כריכת על אליו הגישה
ירידה של תרגול עשו מעצרם לפני יומיים כי
ה לקרבת עד אדיסון מקולנוע נפרדות בדרכים
אמרי בגדים בחנות צ.ה.ל. מדי קנו כי בנק;
שאושרה (עובדה בךיהודה ברח' וצבאיים קאיים
השיג מעצרם לפני יום כי החנות); בעל ידי על
המש עדי ע"י שאושרה (עובדה שני אקדח אלבז
לשמוש שנפסל לאלבז אקדח מסירת בדבר טרה
כולם לנו האחרון בלילה כי הנוקר); הוצאת ע"י
בקבוק שם ושתו דהאן אברהם אחד של בדירתו
כמוצגים); הוצגו (הבקבוקים קוניאק ובקבוק ין
דירת את עזבו בבוקר 6 בשעה 18.4. ביום כי
כש אדיסון, קולנוע בכוון במונית ונסעו דהאן
ומקולנוע אלבז, אצל ושני 1 נ. אצל אחד אקדח
הבנק לכוון נפרדות בדרכים שלשתם הלכו אדיסון
ה (עדי זה לפני יומיים שעשו לתרגול בהתאם
תנועת את אשרו המקום בקרבת שארבו משטרה
7 בשעה הבנק לקרבת בהגיעם כי ו שליטתם)
לתכנית בנגוד היה וזה פתוה כבר שהבנק ראו
קודם לבנק הוכנס המשטרה לדרישת (בהתאם
וכבר להתוכח הספיקו ולא שוטרים) משמר לכן

המשטרה. ע"י נעצרו
ב מעצרו למחרת 2 מם' הנאשם לכשהואשם
בנק, מזוין שוד ז.א. פשע, לבצוע קשר קשירת
הכל וזה האשמה את שהבין השיב כחוק והוזהר

להוסיף. מה לו ואין נכון
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שמש ספר ע"ג הנאשמים ע"י צויר אקר והנסיגה, הגישה דרכי של התרשים השואת :1 מס' תמונה
במוצג מז"פ: השחזור, מעבדת ראש 1לללני, ר. מ. ע"י שנערך הסביבה תרשים עם במשפט, מוצג
קוים כמד, לעין בולטים הציור של הפרימיטיביות אף ועל לדף שמעבר הדפוס שורות בבירור נראות.

לדרים): (מצפון משותפים אופיניים'
שטראוט,  ישראל מלכי  שערים מאה הרחובות צימר. א)

לצי::, דרימית החציה, שבמעבר התנועה א ב)
ישעיה.  שטראוס הרחובות ומזלג) מסעף ג)

שטראיס. לרחובת סלולה הבלתי הסמטה למוצא קרוב לשנים המתפלג השביל ד)
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אלא הסניגור, כטענת הפשע' לבצוע הנאשמים
יעילים מאמצים נקטה היא
ולתפיסת רציני פשע למניעת
שגונתה ירושלים משטרת העבריינים.
מלא לשבח ראויה כרמי מר ידי על הצדקה ללא

פעולתה. על
עובדת את לכאורה' .1 נ. הכחיש לא בעדותו
אבל ,2 נ. עם בבנק מזוין שוד לבצוע הקשר
שניהם היו ואלבז הוא מקורית: גירסה העלה
אב את להכשיל היה שתפקידם המשטרה סוכני
שתופו ע"י המשטרה לידי ולהסגירו דהאן רהם
כביכול אלבז' לי הציע התכנית את מדומה. בשוד
הסגרת שתמורת לו בהודיעו המשטרה, בשליחות
הוא' הגון. סכום לשלם המשטרה מוכנה דהאן
שידלו ושניהם אלבז של להצעתו הסכים '1 נ.
הסכימו ושלשתם בבנק השוד את לבצע דהאן את
1 נ. גילה לא אלבז דרישת לפי אף התכנית, על
שוד לבצוע אינה האמיתית כוונתם כי 2 לנ.
המש ע"י ולתפיסתו דהאן להכשלת אלא ממש,
כל את 1 נ. מאשר לעדותו בהמשך בלבד. טרה
אבל הנ"ל, השוד לתכנית בקשר שיעשו הצעדים
לאפשר במטרה 2 ונ. דהאן כלפי מבוים היה הכל
ה"שוד". בצוע בשעת דהאן תפיסת למשטרה
כי בבוקר 18.4. ביום שלשתם עם יצא לא דהאן
השתת על ידע 2 שנ. רוצה שלא בפירוש "אמר
הבנק. ע"י אח"כ להופיע היה צריך והוא פותו"
ואך דהאן, את ראו לא הבנק ע"י שניהם בהגיע
המשטרה. ע"י נעצרו אלבז, בהתקרבות הבחינו
שהוא הנשיא כב' קובע 1 נ. עדות את בנתחו

2 נ. של ועדותו הצהרותיו .1 נ. הגנת על להקל
הוכחות של שפע לאור האמת במבחן עומדות
2 נ. בעדית בעקרן אושרות ואף תלויות בלתי

עצמו.
בהצהרתו 1 נ. טען (2 (פסקה לעיל כאמור
להפיל כדי נשק לו ומסרה אדם "גייסה שהמשטרה
יע הסמל (אישר) ואמנם מפשע'/ חפים אנשים
הבלתי האקדח את שסיפקה היא שהמשטרה רי,
ובנקודה הואיל אלבז. אצל שנמצא לשמוש ראוי
המשטרה כי וטען לכת הנאשמים ב"כ הרחיק זו
אצל שנמצא לשמוש הראוי האקדח את גם סיפקה
הנדון, הקשר את ותכננה שיזמה היא יבכל 1 נ.
.עדויות זה בשלב לשמוע הנשיא כבי החליט
פרשת זו. בפרשה המשטרה פעולות לכל בנוגע
בג מגורות בדלתיים נשמעה זו בנקודה העדויות
ונרשמו שהוצגו, הסודיים והדו"חות הידיעות לל
המשטרה כי הנשיא כב' שוכנע ולבסוף בפרוטרוט
להיפך אלא הנדון, הקשר את תכננה ולא יזמה' לא
גילוי הפשע, למניעת מיועדות היו פעולותיה כל
האקדח הגלוי. בשעת ולתפיסתם הפשע קושרי
היה אלא המשטרה, ע"י סופק לא לשמוש הראוי
המש ידיעת ללא 1 לנ. שמסרו אלבז, של רכושו
היתה למשטרה שהגיעה הראשונה הידיעה טרה.
ומהרגע הקשר קשירת אחרי כבר ז.א. ,15.4 ביום
קבלה להבטחת אמצעים המשטרה נקטה הראשון
הת למניעת הקושרים, צעדי על רצופות ידיעות
מסוכנים צעדים או אחרים פושעים עם קשרותם
בצוע לפני הקושרים לתפיסת ולבסוף אחרים,
את דחפה לא שהמשטרה בלבד זי לא השוד.

משמאל לביה"מ: כמוצג הגיש ואותר. בעדותו שקמוני ר. מ. הסתייע בד, תרשימים, השואת : 2 מם' תמונה
מדויק תרשים מימין ברנדויין, של בכיסו שנמצא אדום, בעפרון ילדותי ציור וע"י זיעה ע"י המשובש התרשים,
בפינה המקרא ע"י המוסברות המשותפות, הנקודות על מצביעות הספרות שקמוני; מר ע"י שנערך הינק, פנים של

המרחק. מידות משותפות בעיקר העליונה; השמאלית
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ברנדויין. של הנ"ל תרשימו על אדיב (בעפרין המשבש הצייר הפרדת : 3 מסי תמונוד,

תפיסתו שלשם העיקרי העברית
מהמקום. נעדר המבצע' כל נערך

של האישי הרושם יסוד ועל לעיל האמור מכל
לא 1 נ. כי הנשיא כב' משוכנע ,1 .: עדות
של בכוון המשטרה או אלבז ע"י מעולם הוטעה
דהאן את להפיל מנת על מדומה קשר קשירת
שנולד דמיוני פרי אלא אינו, הזה הרעיון כל "וכי

זה. במשפט
לכ הוכחה מהוות לעיל המפורטות העבדות
2 נ. עם פלילי קשר לקשירת 1 נ. ;גד אורה
הלאומי. בנק של גאולה בסניף מזוין שלד לבצוע
ההוכחות את סתר שלא בלבד זו לא בעדותו 1 נ.
שקשר למעשה הודה אף אלא הנ"ל, לכארה
הס דחיית אחרי מזוין. שוד לבצוע קשר 2 נ. עם
ואחרי מדומה היה הנ"ל הקשר כי הכתב בר:
שיזמה היא המשטרה כי סניגוריה טענת דחיית
הוא הגנה. ללא 1 נ. נשאר הקשר' את ותכננה
ה כאדם התנהג 2 נ. שכלפי בעדותו אישר גם
והת הנ"ל השוד לבצוע פלילי קשר אתו קושר
האמי כונתו את שיקפה 2 נ. כלפי זאת נהגות
הנשיא כב' משוכנע האמורים מהטעמים תית.
וכי שלם היה הנאשמים בין הפלילי הקשר כי
במטרה הבנק מול שניהם הופיעו בבוקר ב18.4

המתוכנן. השוד את לבצע
את מוצא "אני לעיל האמור כל יסוד על
שונים, בימים כי בכך אשמים הנאשמים שנ
קשרו בכלל, ועד 18.4.55 ועד מ11.4.55 ההל
בסניף מזויין שוד לבצוע פלילי קשר ביניהם
מעשה בירושלים, לישראל לאומי בנק של גאולה
הפ החוק לפקודת 288 סעיף לפי פשע המהווה
לפ 34 הסעיף על כך ע"י ועברו ,1936 לילי.
לעדותו הזדקקתי לא 1 נ. הרשעת לצורך קידה.
את גם (המאשר החוקר השופט בפני 2 נ. של
כ החוקית כשרותה למתת הקודמת), ההצהרה
וכן 10.10.55 מיום החלטתי לפי 1 נ. נגד ראיה

מה שקר כולה היא זאת הגנה שגרסת משוכנע
הבאים: העיקריים טעמים

הוא כי למעצרו עד שהאמין '1 נ. גרסת א)
התנה עם מתישבת אינה המשטרה. כסוכן פועל
לקצין שאמר והמלים ואחריה מעצרו בשעת גותו
תופ הייתם י קצת חיכית לא "למה  שילוני:
להתכון יכולות אינן גדול'/ יותר משהו סים
אלא להסביר, 1 נ. שניסה כפי לדהאן, ש לבואו

השוד. לבצוע
לו מסרה אדם, גייסה שהמשמר הצהרתו ב)
מפשע חפים אנשים להפיל כוונה מתוך נשק
שהמשטרה היתה שכינתו להסביר 1 נ. נאלץ
דהאן. את להכניס כדי אלבז ואת אותו גייסה
מצד 2 ונ. הוא פרושו מפשע" חפים "אנשים
כשנשאל במשטרה בהצהרתו 1 נ. אמר לא שני
ברח' למעשיו בקשר עדות למסור ברצונו אם
מתישבות אינן אותי" מסר "מי והמלים שטראוס,

פלילית. כינה לו היתה שלא גרסתו עם
משי נובעת הבנק את לשדוד נוספת כונה ג)
ה דברי וביחוד מרכוס, הסמל עם 1 נ. של חתו
להיות לו מספיק היה בבנק שהיה שהכסף ראשון

. ■:./ מישראל. רחוק
גר לפי שיחק, 1 שנ. המחבואים משחק כל ד)
התכנית שכל לו גילה שלא ,2 נ. כלפי סתו,
,2 נ. לגרסת גרסתו להתאים נסיון אלא אינה
צריך שהיה אמיתי, שוד תכנית זו היתה שלפיה
ללא בלבד, ואלבז שניהם ע"י מבוצע להיות
אם לזה, להאמין אין דהאן. של פעילה השתתפות
למש לעזור ז.א. חוקית, היתה האמיתית מטרתו

טרה.
לבצוע המיועד מהמקום דהאן של העדרו גם ה)
כונתו שכל 1 נ. טענת עם מתישב אינו הפשע
עם לצאת צרד היה למה דהאן. את לתפוס היתה
עם צ,ה.ל., ובמד מדומה פצצה מסכה, נשק,
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המשותף. השוד בצוע בעת הבנק פקידי על לאיים
לפי "מסייע" בתורת גם 2 נ. אשם כן על יתר
העבידה בצוע במקום נכח הוא 23(1)(ג): סעיף
התנג על "להתגבר במטרה יריד,) כלי (נשיאת
בפועל. העבירה מבצע של רצונו את לחזק גדות'י
מוצא הנני .1 נ. ע"י העבירה" בצוע את ו"להבטיח
בילכ כי בכך אשמים הנאשמים שני את איפא
ידיה כלי נשאו חירום, בשעת בירושלים. 18.4.55
תעודת אי רשיון ללא  כדורים ו3. האקדח 
לחוק ו17 4 הסעיפים את כך ע"י ועברו הרשאה

תש"ט1949. היריד. כלי

רוב פי (על בעדויות שנזכר מה מכל התעלמתי
כל פלילי לעבר בנוגע סניגוריה) יזמת ל3י
לא הנאשמים שני בהרשעת .1 נ. של ישזיא
ודהאן. אלבז של המפוקפקת לעדותם הרקקתי

(נשיאת האישום כתב של ו3 2 לפרטים "אשר
העובדות ע"י נ נ. של אשמתו הוכחה לייריה)
כי להוסיף רק ויש לעיל, 1 בפסקה מפורטות
אבתה בתוקף במדינה קיים היה חירום מצב
ומשפט שלטון סדרי לפקודת (א) 9 סעיף עפ"י
בהצהרותיו הודה הוא ,2 לנ. אשר תש"ח1948.
על נושא 1 שנ. מעשה בשעת ידע כי ועדיותיו
כאמצעי הטעון, האקדח את הוא, בנוכחותו גופ,

לדעת מענין
המשטרתי בעולם מהנעשה

מבחן "משרד כעין חדישה, בוחנים מכונית
כו למדידת משוכללים במכשירים מצוידת ניד",
המפלט רעש של מידתו למדידת הבלמים, שר
ולכוונם לבחינתם החוק), ע"פ באוסטריה (האסור
קבי המאפשרים גלגלים, במאזני רכב. פנסי של
אזה כתמרורי רכב. של ונטו ברוטו המשקל עת
למכמנות הדרוש הציוד ובכל מבחן" "מסלול רה

"סטופר"). ושעוני שדה (טלפוני מהירות

מכוניו של הקדמית בשמשה מותקנת ראינוע ווצלנזת
ארה"!: בניוג'רם, התנועה משטרת של מוסוית סיור

 ■י"זג**'

על כמשפט כראיה המוגש המצלמה, סרט מתוך תמונה
חורגת נראית "העבריניתי המבינית תנועה; עבירת
התמונה של העליונה הימנית ובפינה הפרדה לק מעבר
המכונית של והמהירות השעה התאריך, בבירור נראים
בדבר מסקנות הסקת מאפשר השלם הסרט הרודפת;
במרחק ראייתה ידי על העברינית המכונית של מהירות
ידי ועל הנסיעה של שלם קטע ימשך המצלמה לפני שור,
המצול'ם המרחק" במונה זה קטע של אורכו מדידת

הנ"ל. בפינה המדידה מכשירי יתר עם יחד
הסילין רוחב

"בוש".
האר, (חוזק הפנסים .קת
מתוצרת העמעים) מידת

לבד מכשיר
וכיוני,

114



במסדר או מקרי באורח נאשמים או חשודים זהר
ההדרכה מחלקת דין, פנחס מ.ר,

אמנם אם להווכח כדי שלו הזהוי תעודת את לה
ואכן תעודתו את לה הגיש הערבי כפרי. הוא
הוא לפניה העומד הערבי כי מהתעודה שוכנעה
הגב' ירושלים. שליד צפפה, בית הכפר תושב
את לקבל כדי הכסף שטר את שקבלה שטיינברג
חשדה  העודף את ולהחזיר החולצה מחיר
מא שנמצא למשרד, נכנסה היא כמזויף; בשטר
דוד מר לפקיד השטר את והראתה החנות, חורי
להתקשר ונסה חשדה את אישר אשר שלום שר
את ובקשה יצאה שטיינברג הגב' המשטרה. עם
את שיפרטו עד שיחכה מרגלית באמצעות הערבי
את לקחת מבלי החנות את עזב הערבי הכסף.
הכסף שטר את בחזרה לקבל ומבלי החולצה
הופיעה קצר זמן כעבור ממנו. עודף או שמסר
את מסר שלום שר והפקיד לחנות המשטרה
סימן אשר מנשה מלמד לשוטר הנדון הכסף שטר
ומסרו מ.מ. שמו תיבות ראשי את השטר על
לחקר למדור הועבר זה כסף שטר לקצינו. אח"כ
הוא ושם ישראל משטרת שבמטה פלילי וזהוי
את מקבל אני חגג. אברהם הסמל ע"י נבדק
במומחיותו משוכנע אני בשלמותה. זה סמל עדות
על שסומן הנדון שהשטר קובע עדותו סמך ועל
ת/ב במוצג בפני והוגש ח. א. באותיות ידו
סומנו והחלקים לשנים מפוצל האחד (השטר
(בנק כסף שטר להיות מתיימר ות/בב') ת/בא'

מזויף. והנו ל"י 10. בן נוט)
הנ"ל העובדות בקביעת ציינתי שכבר כפי
הכסף שטר את הפיץ הנ"ל בחנות שבקר הערבי

הנ"ל.
להאמין שאין קהתי מר טענת את דוחה אני
בעדו ושם פה סתירות סמך על התביעה לעדי
ומרג שטיינברג הגב' שהעדות לי ברור יותיהם.
הקטנים לפרטים חשיבות כל ייחסו לא כהן לית
ומכאן ההזדמנות באותה בחנות שארע למה ביחס
העי בשאלה אן והסתירות. בפרטים הדיוק חוסר
של והתנהגותו הכסף שטר הפצת של קרית

כאמת. ומקבלה עדותן על סומך אני הערבי
שטר בהפיצו הערבי כי קובע אני לנ"ל נוסף
אני זו למסקנה מזויף. הנו שהשטר ידע הכסף
הזיוף של החיצוניים הסימנים סמך על מגיע
שראיתים וכפי חגג, הסמל ע"י שתוארו כפי
הערבי של התנהגותו סמך על וכן השטר. גוף על
לחת היחידי ההגיוני ההסבר הכסף. שטר מוסר

עדים, או המתלוננים ע"י עברין לזהויושל
המשפט, בבית והן המשטרתית בחקירה הן
בית חיב שכן פלילי, משפט בכל מרובה חשיבות
עוב וכמה מכמה להשתכנע מקרה בכל המשפט
והן: בבד, בד תמיד מוכחות שאינן דות,

עבירה, בוצעה שאמנם א)
הנאשם. ע"י בוצעה שהעבירה ב)

לא אם או המעשה ממקום העברין נמלט אם
השניה העובדה הוכחת תהא בצועו, בשעת נתפש
מקרית בדרך להעשות יכול זה זהוי בזהוי. תלויה
 ברחוב בו פגישה או האיש תפישת ע"י
שתכליתם כללים פי על הנערך זהוי, במסדר או
מבין הנאשם על יצביעו העדים כי להבטיח,
לכך, ידריכם שהוא שמי מבלי אנשים, קבוצת

רמז. ע"י ובין בפרוש בין
 או קולות, לפי חשוד לזהות גם יתכן
תצלו באמצעות  לנסיבות בהתאם או בהעדרו
את הרחבנו כלב באמצעות הזהוי (על מים.

אחר.) במקום הדבור
כזה זיהוי לגבי המשפט בית של הדרישות על
השו הזהוי דרכי מערבוב הנובעות תוצאות ועל
9/52 מם' פלילי בתיק הדין פסק יעמידנו נות
תוםיהכהן השופט ע"י 5.5.52 ביום שהוצא
היועץ במשפט בירושלים המחוזי המשפט בבית
מבית עותמן חליל מוחמד מומה נגד המשפטי
בנגוד מזויף כסף שטר בהפצת שנאשם צפפה

:1936 הפלילי החוק לפק' (1)349 לסעיף
וש ששמעתי התביעה עדי עדויות סמך ,,על
העובדות את קובע אני מאמין, אני לעדותם

 דלקמן:
,,אתא" לחנות נכנס 1951 למאי 8 בתאריך
(להלן צעיר ערבי בירושלים הלל בן מרדכי רח7
המחיצה מאחורי עבדו שעה באותה הערבי).
ומרגלית שטיינברג אירנה המוכרות חנות באותה
הערבי הקופה. ליד עמדה שטיינברג הגב' בהן.
כהן שמרגלית מאחר חאקי. חולצת לקנית בקש
מדברת אינה שטיינברג והגב' ערבית מדברת
והראתה לערבי ענתה הנ"ל מרגלית זו, שפה
בסך שטר ממר הערבי .39 מס' חאקי חולצת לו
קניה נקודות וכן החולצה מחיר לתשלום ל"י 10
נתנות נקודות, בפנקס שלא אלו, נקודות בודדות.
שיראה מהערבי מרגלית בקשה ולכן לכפריים רק
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ששם מעדותה אחר חלק עם ביחד הנ"ל
מא בתמונה יותר הסתכלה שבחנות הודתה
התעודה בלי אם מסופק אני בערבי, שר
היתה המסיבות ע"י שנוצר הרמז ומבלי
הנאשם. זהות את הודאות באותה קובעת

נערך לא לדעתי התמונה, בשאלת גם אך ב)
מרגלית הגב' הצעת לפי רצון. משביע זהוי
את להציג הערבים שני את החוקר בקש
לערבי כי התברר  שלהם הזהוי תעודות ;
היחידה והתעודה זהוי היתה.תעודת לא השני .

החוקר הנאשם. של היתה לחוקר שהוגשה
לעדה, אותה ובהראותו הנאשם מידי. לקחה
בחנות. שראתה התמונה היא זו אם שאלה
ואין מרגלית לעדה יחידה הוגשה זו תמונה
מספר לה הוגשו אילו כי בטחון כל לי
מצ היתה ערבים, תמונות עם זהוי תעודות
התעודה הגשת הנאשם. תעודת על ביעה
משום בה, היה לזהותה העדה שאלת ואופן ;: ,
להכיר מדעת,. שלא או מדעת לעדה, הזמנה

: , . . ;הנאשם. תעודת את

הזהוי בדבר כהן מרגלית של לעדותה נוסף ;

שמרגלית לזכור יש שטיינברג. הגב' של עדות יש
תעודת את ראתה לא שטיינברג שהגב' העידה
בעדו שטיינברג גב' גם בחנות. הערבי של הזהוי
בנגוד היא,: אומרת נ/1) (מוצג במשטרה תה
תמונת את ראתה שלא המשפט, בבית לעדותה
שלפי אמרה, בפני בעדותה הזהוי. בפנקס הערבי
להעתי כאן גם הקונה. שזהו הכירה התמונה
לעדה בהראותו, הזהוי ערך לאיבוד גרם החוקר
אם ובשאלה יחידה הנאשם של הזהוי תעודת את
יכול אינני כך על נוסף האיש. את מכירה היא
למטה לגשת נקראה זו שעדה מהעובדה להתעלם
אותה ליותה גם אשר מרגלית ע"י המשטרה
הנאשם, את זהתה כבר זו שמרגלית אחרי לשם
ספרה לא שמרגלית הדעת על להעלות יכול אינני
המשטרה. במטה אירע מה בדרך לשטיינברג
ידברו למשטרה בדרכן כי הכחישו אמנם שתיהן
אינני אך המשטרה, במטה הנמצא הערבי או;דות
כאן כי זו בנקודה שתיהן לעדויות להאמין נוטה
אינני הנ"ל לאור האמת. את להגיד חששו לדעתי
זו. עדה ע"י הנאשם לזהוי משקל לתת יכול

דבר כי התובע עם מסכים אני הזהוי, בשאלת .
בכל שלא העדויות, ומשקל אמון של ענין הוא זה
כדי פורמלי זהוי מסדר לערוך צורך יש מקרה
מסדר שבהעדר הלכה לקבוע אין וכי חשוד לזהות
אך  במסדר שלא לזהוי ומשקל ערך אין זהוי
מוכיחות שהמסיבות בעת ? אמורים דברים גמה
משום בה שאין בצורה נערך החשוד זהוי כי
ןסיי^נןיייסיינו) (9חי*61509965 רמז או האצה
,פוגש שהעד בעת. כגון בעקיפן או .במישרין
את ומזמין. מכירו: ומיד ברחוב. מתהלך. כחשוד

לחכות מבלי מהחנות בהסתלקו הערבי נהגות
שידע לדעתי, הוא, הכסף, את בהפקידו לעודף,
הכסף בשטר שחושדים הרגיש ובי מזויף שהשטר
שאף קהתי מר טענת את מקבל אני אין במזויף.
במסיבות מההפצה כך. מתנהג היה מפשע חף אדם
התכוון שהערבי המסקנה את מסיק אני הנ"ל
מזויף. כסף שטר בהפיצו המוכרות את לרמות
הצליחה שהתביעה קובע אני הנ"ל סמך על
השאלה אך הערבי נגד האשמה את להוכיח
הנאשם כי להוכיח התביעה הצליחה אם נשאלת

הכסף. שטר את שהפיץ הערבי היה
זהות להוכחת בקשר העדויות את אנתח טרם
להקדים לדעתי רצוי העבירה כמבצע הנאשם
טענת האליבי. הגנת הנאשם, להגנת מלים ■כמה
פרותיו 3 רעה הנדון ■ שבתאריך היתה ■הנאשם
ומוחמד אחמד סלאמה בחברת השכם מהבוקר
מהמשטרה רשיון קבל בוקר באותו וכי .ךהוד,
ירקות. קנית לשם העירה ולבוא הכפר את ■לעזוב
הרועים את עזב בבוקר 11.30 בשעה דבריו ■לפי
חזר ומשם ירקות וקנה בקעה העירה.לשכ' ■ונגש

אחמד סלאמה של עדותם את שמעתי הביתה.
עיסא עדות את וכן הנ"ל דהוד ומוחמד זווסין
פגש בדיוק קבעו שלא בתאריך שלדבריו עיזאת
כשהוא לכפר חוזר בצהרים 12 בשעה הנאשם את
לעדיו ולא לנאשם לא האמנתי לא סל. נושא
המשפט של הסופית התוצאה לאור אך  הנ"ל
ואין מעדויותיהם הנ"ל הפרטים בציון הסתפקתי
עדים לדברי אמון נתתי לא מדוע לפרט צורך

אלו.
היתה הנאשם זהות בשאלת היחידה ההוכחה
על.כך חולקים אין בחנות. המוכרות שתי עדות
בתארייך לראשונה הערבי את ראו שתיהן כי
לכן. קודם אותו שתכרנה מבלי בחנות הנדון
בבית הנאשמים בתא הנאשם, זהוי על נוסף
ומשקל ערך כל אין זה שלזהוי וברור  המשפט
בי המשטרה במטה ימים כמה לאחר זהוהו 
11.5.51 ששי ביום הדבר אירע וכך רושלים.
שני צפפה בבית המשטרה תחנת ע"י נשלחו
וערבי הנאשם המשטרה, למטה חשודים ערבים
בעת .(4 ההגנה (עד חסן עלי מיסא בשם שני
נתבקשו וחכו במסדרון ספסל על ישבו ששניהם
שהגיעה הראשונה המשטרה. למטה לגשת העדות
הערבים שני ליד התישבה אשר מרגלית היתה
לחדרו. להכנס החוקר של להזמנתו הללו:וחכתה
שני מתוך בנאשם, מיד הכירה זו עדה לדברי
הכסף שטר את שהפיץ הערבי בתור הערבים,

■ חשובות... עובדות שתי הוסיפה אך
הצי הנאשם את שהכירה לאחר דבריה לפי א)
תעול את הערבים שני מידי לקבל לחוקר עה .

עם זהירות. ליתר "וזה שלהם הזהוי דות
טוב, יותר להכירו יכולתי הזהות. תעודת
מדבריה התעודה".. את ראיתי. בחנות כי
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החוקר' בידי ראתה אותה וי, הזה בתעודת
הראשונה העדה ע"י למקום שהובאה אחרי

החשוד. את זהתה שכבר

שלא רופף אליבי הנאשם הביא אלו לעמת .4
המשפט. בית לאמון זכה

המשפט, בית, את שכנע לא הנ"ל הזהוי אילם
הרא. העדה של הצלחתה בדבר ספק הטיל אשר
אותו פגשה לו השטר, מפיץ את לזהות שונה
לו הדומים אחרים אנשים בין זהוי במסדר
תעודת את לזהות כושרה בדבר ספק הטיל וכן
לו לה, דומות אחרות תעודות מבין החשוד
תמונות. של זהוי מסדר בכעין ביחד לה הוגשו
שהוצגה בעת השניה העדה ע"י הזהוי שגם מובן
למקום שהובאה אחרי יחידה, הנאשם תמלנת לד,
בית" בעיני ערל בעל היה לא הקודמת, ע"י

המשפט.
המשפט, בית בלב שנשאר הספק הספיק כאן
בפי; שהשופט למרות הנאשם, לזכוי לגרום כדי
המסדר: שאין התביעה השקפת עם הסכים רוש
חשד. בו שאין מקרי זהוי וכי הכרחי זהוי אופן
י*. רצונו את להשביע עלול הדרכה או הצבעה של
כי המשפט בית להערת לב לשים הראוי מן כן
המשפט בית על מהימנה שאינה אליבי עדות
להו העלולה כוזבת, אליבי טענת בבחינת אינה
לא עוד כל הנאשם, לאשמת ההוכחות על סיף
על הנאשם ע"י שנטענו הדברים פני הוכחו
האליבי טדי של מידית חקירה ע"י  אמיתותם

ב3יו. המחברים
בולקין מיכאל  61/52 פ. (ע, אחר במשפט
הנא הרשעת נגד הסניגורית טענה היןה"נז) נגד
(ת.פ. בת"א המחוזי בביה"מ כייסות בעבירת שם
בבית רק העדים ע"י זהויו כי (513/51
העליון, המשפט בית פגום. היה  המשפט
כי החליט, טעמיו, כל על הערעור את בדחותו
כי ספק, לכל מעל הוכיחו אשר העובדות, לאור
ידו את מוציא נראה אשר האדם, הוא המערער
אח''כ הוכה ואשר המתלונן של בגדיו כיס מתוך
בעוב 5גם אין למשטרה, והובא הקהל ע"י
בין לראשונה זיהוהו העדים כי דה.

המשפט. בית כתלי
בבררו העליון, המשפט בית בטל זאת לעומת
יםמדרמן ב.  107/51 (ט,3. אחר פלילי ערעיר
של הדין גזר ואת ההרשעה את היוה"מ) נגד
םמדרמן נגד (324/50 (ת,פ. בת"א המחוזי ביה"מ
וחיים פודמסקי שלמה עם יחד למשפט (שהובא
מחנות גנוב רכוש של קבלתו באשמת מלאך

הסיקה לעיל, המתואר הזהוי בוצע בה היחידה .
והנושא השופט מהערות הנובעות המסקנות את בזמנה
פסק אך ההדרכה, ובשעורי מיוחדות בהוראות גם נדון
ראוי בו, הכלול ההשתלשלות תאור על המאלף, הדין

לב. ולתשומת ל5יון תמיד

שהוכחו כאלה במסיבות לא אך  המשטרה
טעם מה השתוממותי את להביע עלי זה. בתיק
ולהז חדרו ליד הנאשם את להושיב החוקר דאה
מצא טעם מה וכן מקום לאותו העדות את מין
שאילו יתכן יחידה. הנאשם תעודת את .להראות
מצב היה בראוי זהוי מסדר וערך בזהירות 1הג

אחר. הדברים
להוכחת מספיקות הוכחות שאין היא התוצאה
לנאשם נותן ואני הפשע כמבצע הנאשם זהות
על בהסתמכו גרברג מר ומזכהו. מהספק להינות
גי מחוזיים 9םקים תמציות  1/50 ה. פ.
שלדבריו, מאחר, כי, לקבוע בקשני  25 עי
כח זו טענה לכשלון כוזבת, האליבי שטענת הוכח
לא כאמור אך הנאשם. נגד עצמאית הוכחה .של
 כוזבת האליבי טענת כי בפני הוכחות .■היו

בשאלה העדים לדברי אמון נתתי לא רק אני
בדבר רציני ספק לי שיש מאחר בך, על נוסף זו.
יש לדעתי הפשע, כמבצע הנאשם זהות ז,וכחת
האליבי טענת כשלון אף על הנאשם את לזכות

.(129 עי גי פסקים  19/50 פ, ע, >ראה
על להעיר מבלי זה פסקדין לסיים יכול אינני
בפי במשטרה זה בענין החקירה בנהול בפגמים
בכל זלזל החוקר כאמור בביתהמשפט. ■שהתגלה
על הקפיד אילו ציינתי שבבר וכפי הזהוי ענין
על נוסף אחרות. היו המשפט שתוצאות יתכן בך
נגבו שלא הכללית התביעה ב"כ הודיעני כך
בהודעתו שהנאשם האנשים מאותם הודעות כל
ספר במעצר, היותו בעת במשטרה, הראשונה.
כאמור הנדון. הפשע שבוצע בזמן בחברתם .שהיה
חקירת כאן גם אך האליבי לעדי האמנתי לא
להבהרת רבה לתועלת מביאה היתה אלה עדים
הנאשם ע"י שנטען שהאליבי להוכחה או .המצב

האליבי. לאשור או 5וזב
הפצת מאשמת הנאשם את לזכות מחליט אני
מפקודת (1)349 לסעיף בנגוד מזויף בנקנוט

"...1936 הפלילי, החוק
מזויף שטר הופץ כי הוכח הנדון: במקרה
עורר השטר כי בהרגישו נמלט אשר איש .ע"י
היותו בדבר ידיעתו את בזאת גלה ואשר 1!שד,
עליו חשוד, המשפט בית בפני והואשם מזויף

אלו: עובדות .צביעו
המעשה ביום שקבלו משנים אחד היה הוא .1.
רשום היה ששמו כפרם, את לעזוב רשות
לפני העבריין הגיש אותה הזהות בתעודת

המלטו.

במסדרון בודאות לא אותו זהתה ראיה עדת ,.2
תעודת לפי יתר בודאות ואח"כ במשטרה
בידיה החזיקה אותה בלבד, שלו הזהות

המקרה. בשעת גם

התמונה באמצעות אותה זהתה נוספת עדה .3.
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זיהה המערער, של במשפטו הדיון בעת גופו,
מסביר הוא םפק. של צל ללא  לדבריו  אותו
היו החוקר השופט לפני שבעמדו בכך, זו עובדה
(ואמנם שחור צבועות המערער של ראשו שערות
שערות. את צבע שהמערער כך, על עדות היתה
ולפי וחבריו)' הוא שנתפסו לפני קצר זמן ראשו
שערותיו חזרו המשפט בשעת ואילו הכירו, לא כך
שום על ניתן לא הסבר כל אך הטבעי, לצבען
קודם וכמקובל, כרגיל זיהוי מסדר נערך לא מה
בבית. המערער עם פנים אל פנים העד שהועמד
 הקטיגוריה נקטה אותה והפרוצדורה המשפט,
 המשפט בבית לראשונה הזיהוי את לערוך
הזי של יעילותו עצם את שאלה בסימן מעמידה
בכך מונח זיהוי של ערכו כל שהרי כולו. הוי
התרשמותו מידת את אובייקטיבי באופן שבוחנים
מבקשים אשר האדם של החזותי זכרונו כוח ואת
מסדר עורכים כך לצורך ראייה. כעד להביאו
וביניהם  אנשים מספר משתפים בו זיהוי,
זה. הדומים  העבירה מעשה בביצוע החשוד
במשקלם, בגבהם, בגילם, האפשר, במידת לזה,
אלא: בלבד, זו ולא החיצוני. ובמראם בלבושם
לבחור החשוד של בידו נותנים הזיהוי שעורכי
והמזה* המסדר, בשורת יעמוד בו המקום את לו
צא המסדר. מפרטי פרט שום מראש יודע אינו
בבית. הנערך זיהוי אל כזה זיהוי מסדר והשוה
בני השעה אותה נמצאים באולם גופו. המשפט
איבר הנאשם עצמו? והנאשם מזה זה שונים אדם
נהפוך אלא, עמידה, או ישיבה מקום לו בוחר
אשר ומסויים קבוע במקום יושב הוא הדבר,
בשורות אם ראשו, שומרי השוטרים לו מייחדים
בתא או המשפט, שבבית הראשונות הספסלים
הנאשמים, ספסל על לידו, לכך: העשוי המיוחד
עבירה של ובמקרה אחד, שוטר הרוב על יושב
מימינו שוטר שוטרים, שני אף יושבים חמורה
ישי כלום מזה. יותר אף ולפעמים משמאלו, ושוטר
נפנה י אלו במסיבות נערך אשר לזיהוי רב ערך

מלמדים. הם מה ונראה תקדימים כמה אל
(1941) היווז"מ נ. סבן (רפאל ,24/41 בע"פ
זה משפט בית אמר ,(125 ע' ,8 כרך פל"ר,

 כי המנדט), (בתקופת
אולם בתוך הזיהוי (כלומר זה היה "אילו
ובית ייתכן היחידה, ההוכחה המשפט) בית
הבטחון מן בכך יש אם מפקפק היה המשפט

פיה'/ על לחייב
דעה לחוות צורך ראה לא המשפט בית אולם
שעל נוספות, הוכחות מצא הוא כי זה, בענין שם

ההרשעה. את הצדיק פיהן
אל עבדאללה ומוחמד (מומא ,30/42 בע"פ
ע' ,1 כרך אמ"ק, (1942) היוה"מ: נ. טמאן
בית אמר (.206 ע' ,11 כרך ,(1942) קל"ר ;221
מש שאינה בלשון המנדט) (בתקופת זה משפט

 כי פנים, לשתי תמעת

על התבססה וההרשעה הואיל בחיפה), תכשיטים
וכך בלבד? המשפט בבית העדים ע"י זהוי
בפסק חשין העליון המשפט בית שופט תאר
לפי המערער הורשע לפיהן העובדות' את הדין
שנות לחמש ונידון 1936 פ.ח.פ. ,309 סעיף

5 מאסר
,1949 בנובמבר, 27 ליום אור שבת, "במוצאי
קפלון, וראובן משה של התכשיטים חנות נפרצה
של ניכרת וכמות חיפה, ,16 הרצל ברחוב אשר
כש מתוכה. נגנבו אחרים חפץ ודברי תכשיטים
שוטרים קבוצת ראתה מכן לאחר ימים בוע
סמוך עמדה אשר למונית עולים אנשים שלושה
בתל ובןיהודה טרומפלדור הרחובות לפינת
היו מהם ששנים מאחר לעצרם, והמליטה אביב,
אלה שנים מועדים. כפושעים לשוטרים ידועים
היה והשלישי מלאך, וחיים פודמסקי שלמה היו
פודמסקי בבגדי שנערך בחיפוש חברם. המערער'
תכשיטים מאותם חלק נמצא החבריא גנעצר לאחר
כי ישירה הוכחה שום הובאה לא אך גנובים,
כי או בחזקתם, לפודמסקי שותף היה המערער
שעה אותה הימצאם על כלשהי ידיעה לו היתה
מפי עדויות נשמעו זה לעומת חברו. בבגדי
כי ורניקוב, המהנדס חברו ומפי קפלון ראובן
לפני אחד יום כלומר, ,1949 בנובמבר' ב25
התכשי לחנות אחד בלונדיני צעיר בא הגניבה,
שהת ולאחר פודריה, לקנות וביקש הני'ל, טים
שב אך החנות, את עזב לו שהוגש בחפץ בונן
בי בשני הפודריה. את וקנה רגעים כמה לאחר
ביותר, עצבני הצעיר נראה בחנות אלה קוריו
םביביו על סוקר הוא כי היה נדמה ורניקוב ולמר
קפלון ראובן זיהה המשפט ממהלך כרגיל. שלא
ביקר אשר בלונדיני צעיר כאותו המערער את
הגניבה. מעשה שאירע קודם אחד יום בחנות
בהן המסיבות כלומר:  אלו הוכחות סמך על
העוב קפלון, בחנות אחד בלונדיני" "צעיר ביקר
"צעיר אותו במערער הכיר קפלון שראובן דה
כשבוע נמצא שהמערער והעובדה בלונדיני",
זה של כשבכיסו אדם, בחברת מכן לאחר ימים
וני המערער, הורשע  שנגנבו מהחפצים חלק
ואילו פודמםקי, גם הורשע אתו יחד כאמור. דון

ושוחרר." זוכה מלאך
הושמעו אשר העדויות האם בשאלה, בנגעו
והיחידה, האחת למסקנה אמנם מוליכות במשפט
עו אשר הבלונדיני הצעיר הוא הוא המערער כי
מוסיף חברו, ושל המתלונן של חשדם את רר
יתי חשיבות כמובן, נודעת, "כאן חשין: השופט
מובנת בלתי מסיבה המערער. של לויהויו רה
זהוי, במסדר המערער את המשטרה העמידה לא
לשם דומים, במקרים לעשות רגילה שהיא כפי
קפלון ורניקוב. ידי על או קפלון ידי על זיהויו
השופט לפני בהופיעו כי הנגדית, בחקירתו מודה
המשפט בבית אך המערער, את זיהה לא החוקר"
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ביצוע עם היום לאור  בריטי חייל  העד
שמר כך על נוסף בידו. העבירה ושלל העבירה,
היד, וסיפק שתפסו, לאחר ניכר' זמן העד עליו
סבור אלו במסיבות פניו. ממראה להתרשם בידו
היה לא כי הנ"ל, המקרים בשני המשפט בית היה

דוקא. זיהוי מסדר לערוך הכרח
ח8.0011 אחד? אנגלי דין פסק ללבסוף
001^119^ ,(1914), 10 .נן0 .גןגן* 8.219 ,221.)
זיהו והעדים זיהוי, מסדר נערך לא ההוא בענין
דוכן מתוך המשפט, בית באולם הנאשם את
לער המשפט בית אמר אלו במסיבות העדים.
רידינג): הלורד השופטים זקן (מפי פלילים עורים
מחוץ זיהוי מסדר (כלומר הדבר נעשה "אילו
שי לאין יותר טוב זה היה המשפט) לבית
לחלוטין תלוי אינו המשפט אולם עור...
בתוך שנעשה בזיהוי (כלומר, זו בהוכחה
בעלות הי זה במשפט ההוכחות המשפט). בית

.(221 (ע' מצטבר" אופי
האחרות, ההוכחות את המשפט בית מציין להלן
העק סימני אל המתאימות נעלים טביעות שהן:
של פניו על שריטות הנאשם; נעלי של בות
ושכנו חדש שוטר כשראה לברוח ונסיונו הנאשם
במשפט ההחלטה אליו. מתקרבים הקרבן של
ההחלטות עם אחד בקנה אי*וא, עולה, זה אנגלי
פסקהדין הנ"ל. .147/45 זבע"פ ,24/41 בעפ
למעשה מביא  ,24/41 ע"פ  הראשון בענין

עליו. מסתמך ואף הנ"ל האנגלי המשפט את
זיהוי של חשיבותו מידת דבר: של כללו
שיעור. לאין היא רבה פלילי במשפט כהוכחה
במסדר נעשה כשהזיהוי ? אמורים דברים במה אך
כלל, בדרך אנשים. כמה חלק נוטלים שבו זיהוי
כתלי תוך לראשונה הנעשה זיהוי על לסמוך אין
כגון, מםויימות, במסיבות אולם המשפט? בית
מעשה לביצוע קודם הנאשם את וידע הכיר שהעד
ביצוע בעת בכף הנאשם את שתפס או העבירה,
משרטוטי להתרשם בידו היה וסיפק העבירה
הכרח אין כאלה במסיבות גופו, וממבנה פניו
לזהות לעד לו ודי רגיל, זיהוי מסדר בעריכת
המבוססת הרעשה אך המשפט. בבית הנאשם את
במ המשפט, בית כתלי בתוך הנאשם זיהוי על
הרשעה זיהוי, מסדר לערוך דרוש היה בהן סיבות
לערעורים, משפט בית ידי על תבוטל כזאת

לתמיכתה. אחרות הוכחותשלממש בהעדר
המסי היו מה עכשיו נראה אלה כללים לאור

שלפנינו. במקרה בות
בבית לראשונה המערער את זיהה קפלון ראובן
יום בחנותו ביקר אשר הבלונדיני כצעיר המשפט
אצל כי מודה הוא הפשע. ביצוע קודם אחד
הוא אך המערער, את זיהה לא החוקר השופט
המערער. של שערותיו צבע בשינוי זאת מסביר
רא שערות כבר שבו לדין בעמדו כי יוצא, מכאן

חמר הוא בלבד השלום משפט בבית "...זיהוי
לחלוטין," תועלת

ביטול החלטת של ביסודה הונח זה זעקרון
ענין. באותו שניתנה ההרשעה

נ. מוםא מוחמד (עיסה ,136/45 בע"פ
הוברר ,(713 ע' ,2 כרך אל"ר, ,(1945) דויוה"מ,
אחד חשוד זיהתה ההתפרצות, קרבן האשה, 'כי
לא שעה ואותה המשטרה, קורפורל של בחדרו
שהופיעה  המזהה מלבד בחדר נכח איש היה
חשוד אותו והקורפורל. החשוד  כעדה כך .אחר
בית ביטל אלו במסיבות והורשע. לדין הובא
וכך ההרשעה, את המנדט) (בתקופת זה משפט

.אמר:
ההת (קרבן הגברת כי טבעי כמובן, זה, "היה
הקורפורל עם מתייחד מישהו בראותה פרצות),
נתפס אשר האיש זהו כי תניח המשטרה בבית
אשר האיש למעשה הוא הוא וכי המשטרה, .בידי
בית מוסיף זה לאחר לכן." קודם יום לביתה נבנם

ואומר: :המשפט
במדי שלא אחד מאיש יותר בחדר היו "אילו
היתה ההתפרצות) (קרבן פרל והגברת שוטרים,
הדברים פני היו האלה, האנשים אחד על ■מצביעה
כמוהו זה תהליך לומר: אז היה אפשר כי .שונים,
מתוך מתעורר אינו ספק שום אולם זיהוי. 'כמסדר
מר עם היחיד האדם היה המערער כי ההוכחות,
בסוף זמן." באותו (קורפורלהמשטרה) גתסמן

 כי למסקנה, המשפט בית בא דבריו
מסדר ועריכת דבר הצריכו המקרה "מסיבות

זיהוי."
נ. קציינםקי רפאל (יוסף ,147/45 בע"פ
קובע (781 עי ,2 כרך אל"ר ,(1945) דויוה"מ;
ואין יש כי המנדט), (בתקופת זה משפט בית
למשל, הדבר, הוא כך זיהוי. מסדר בעריכת צורך
נעשתה בטרם הנאשם את ידע שהעד במקום
ואינו מעלה אינו כזה במקרה הזיהוי העבירה.
שיש מורות שהמסיבות במקרה אולם מוריד.
בזיהוי אותו פוטרים אין זיהוי, במסדר צורך
המשפט. בית אולם בתוך כלאחריד הנעשה סתם
הערעור, נדחה  להוסיף יש  ענין (באותו
הנ"ל 24/41 בע"פ כמו  המשפט שבית משום
הזיהוי על נוסף הרשעה חומר בעדויות מצא 

הפסול).
פאהיד (מוחמר 9/44 מע"פ מתעלמים איננו
ע' ,1 כרך אל"ר, ,(1944) היוה"מ; נ, עבאס אל
נ. ואחי אדרים אזזמד (עיסה ,60/44 וע"פ ,(90
(שם, ,(.318 עי ,1 כרך אל"ר, ,(1944) היוה"מ;
זה משפט בית הכשיר שבשניהם ,(318 עי שם,
בית כתלי בין שנעשו זיהויים המנדט) (בתקופת
המיוחדות למסיבות לב לשים יש אך המשפט.
ע"פ  הראשון במשפט ענינים. שני שבאותם
ובמשפט מראהו, לפי הנאשם את העד ידע 9/44
של בכפו הנאשם נתפס 60/44 ע"פ  השני
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זיהויו ערך כל מוטל ולפיכך נעשה, לא זה דבר
מתוך משמיטים כשאנו אך גדול. בספק קפלון של
לנר נשארות זה, של זיהויו את הראיות שורת
הימצזג דבר ראשית, והן: בלבד, הוכחות שתי רק
של כשבכיסו פודמסקי, של בחברתו המערער
של התכשיטים מחנות שנגנב מהרכוש חלק זה
שהע לאחר קצר שזמן העובדה ושנית, ., קפלון
ראשו.. שער את המערער צבע בוצעה בירה
איך אלו, הוכחה חוליות בין עניני קשר בהעדר
העבירה: על הרשעה כדי מספיק חומר בהן לראות

המערער. הואשם בה
הערעור, את לקבל הוחלט האמור כל לאור
את. ולזכות גזרהדין ואת ההרשעה את לבטל

הואשם.,." בה העבירה מן המערער
הקטיגו ותרה הנחתנו לפי כי להעיר, יש (כאן
אי מחמת השני הראיה עד של הבאתו על ריר.
לפי הופעתו בשעת וכי חיוניים פרטים לזכור כשרו
(ערבוב אנכרוניזם בדבריו שלט ההגנה דרישת
בבי דבריו מתוך הובן שלא כך הזמנים), סדר
סמוך חקירתו בעת  הצביע כאשר כי רור,
ל<5 חשוד, של תצלומו על  הפשע מעשה לאחר
איפו* היה ולא המשטרה בידי ועדיין זה היה
זה דבר וכי זהוי, במסדר להעמידו ידה לאל.
בת"זג החשודים של המקרית עצירתם לפני נעשה
העד העברת על השופט הוראת לפני רב וזמן

זהוי.) מסדר פני על
לעיל והוזכרו שצוטטו הדין פסקי של לקחם
עבי בבצוע נאשם של זהותו להוכחת כי מלמדנו
כל פי על זהוי, מסדר של עריכתו דרושה רה
הנאשם זהוי ניתן בהם במקרים מלבד כלליו,
ביך ספק; מכל הנעלה להוכחה הראיה עדי עי'י

למנות: אפשר זה מ*וג מקרים

בשעת. העדים ידי על הנאשם נתפש כאשר א.
5 המעשה ממקום בריחתו בשעת או המעשה
עוד אישית לעדים מוכר הנאשם כאשר ב.

העבירה; קרות מלפני

בפגישה בודאות השוד מזהים עדים כאשר ג.
או ביחידות אף ואולי קהל בתוך מקרית
קורת הפגישה אין אם נוסף, אדם בחברת
אותו חקירת לשם שנקבעו ובמועד במקום

החשוד. זהוי או המעשה
השמוש את כמובן, מונע, לעיל האמור כל אין
אך נתפס, בטרם החשוד זיהוי לשם בתצלומים,
בהתאט העדים בפני להציג יש התצלומים את
מציאת. ואחרי זהוי מסדר עריכת של הכללים לכל

ממש. זיהוי מסדר ולערוך לחזור יש החשוד

כאשר כלומר, כבראשונה, להיות המערער של שו
אשר הבלונדיני הצעיר של. ראשו שערות היו
לכך נוסיף ואם הדבר, כך אם הפודריה. את קנה
נוסף הרי רואי, קצר הוא זה שעד העובדה את
מסדר לעריכת  מאד חשוב וטעם  טעם
ויש המשפט, בבית העד הופיע בטרם זיהוי

המשטרה. מטעם זו הזנחה על לתמוה
התכ בחנות נכח היה כאמור הכל: זה אין אך
גם הבלונדיני", "הצעיר בה כשביקר שיטים,
משוםמה נקרא לא זה עד ורניקוב. המהנדס
לה דרש המערער אך הקטיגוריה, מטעם להעיד
השופט הורה ולבקשתו הוא, מטעמו כעד ביאו
בטרם זיהוי מסדר לערוך גם למשטרה המלומד
של מעדותו מתבררים והנה להעיד. הלה יבוא
מענינים: דברים שני  ורניקוב  זה עד
הוראות לפי שנערך הזיהוי במסדר ראשית,
לא המערער' גם כמובן, השתתף, בו אשר השופט,
לא המשפט בבית ואף המערער, את העד זיהה
אין בכך הבלונדיני". כ"צעיר לזהותו היה יכול
פניו שחזות ייתכן שהרי תימה' משום כמובן
של מזכרונו נתטשטשה הבלונדיני" "הבחור של
אומר העד, והוא, כך. כל רב זמן עבור אחרי העד
זה עד עליו שמעיד השני הדבר אך כך. אמנם
אחדים ימים כי מספר, הוא יותר. הוא חשוב
ונדרש למשטרה נקרא הפשע מעשה ביצוע לאחר
בחנות שביקר  הבלונדיני" "הבחור את לזהות
תמונות מספר לפי  הגניבה ליל ערב קפלון
תמונות מבין זיהה העד, והוא, לפניו, שהונחו
דומה היה תאורו שלפי אדם... "בין תמונת אלה
העדות של זה חלק הפודריה". את שקנה לאדם
תמונת אם :י נפשך ממה שהרי ז דרשני אומר:
התמונות, אותן בין היתה המערער של צלמו
כלל ברור לא הרי ועליה, הצביע אמנם והעד
פני על אותו העבירו לא מה שום על ועיקר
ראתה לא ולמה המערער, ישתתף בו זיהוי, מסדר
להעיד זה חשוב עד לקרוא לנכון הקטיגוריה
 אחר אדם תמונת על הצביע העד ואם ? מטעמה
אותן בין כלולה היתה המערער תמונת אם בין
אחד כל כי יוצא הרי  לא אם ובין התמונות
זיהה  וורניקוב קפלון  הראייה הגדי משני
רגילות במסיבות הבלונדיני'/ כ"צעיר אחר אדם
הגירסה את לקבל המשפט לבית אמנם לו מותר
עד של הגירםה את ולדחות אחד ראייה עד של
העד של מגירסתו חלק איזה אך אחר. ראייה
מקשר  כאן המשפט בית סמך עליה _ קפלון
דבר אומר: הווה ? הפשע מעשה אל המערער את
אולם המשפט. בית כתלי בין המערער זהותו,את
המסיבות בכל היה, ראוי לעיל שהובא הכלל לפי
וכמקובל. כנהוג זיהוי מסדר לערוך האמורות,
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והצבור המשטרה
כה ר ד ה ה ת לק ח מ י, י ד פ.י ר. מ.

ילדים. נגד מוסריות בלתי עבירות למניעת משטרתית הסברה מלחמת  א.

ומר, רע זה דן, הו, לנסיעה? אותך "פיתו
המספר!" את ומסור למשטרה תרוץ פמב

לכל המוצעים החשובים המניעה מאמצעי אחד
הבנויים בטול הוא והמחנכים ההררים
לכל הילד לב את המקרבים ה'/ ד ו ו"ד ד" ו "ד

כלפיו. מסויג בלתי אמון בו ומעוררים זר
הענ סוגי לאותם הלב תשומת את מסיבים כן
הלוא ראש, להקל פעם לא נוהגים בהם יינים,
המפקים סטיות (בעלי האכסהיביציוניםטים הם
ומבושיהם) מערומיהם מהצגת מיני וספוק הנאה
מראיית הנהנים  ($1ט*ץ0* וה"מציצים"
בי אחרים), של המיניות פעולותיהם או מבושיהם
לילדים לגרום דין אלה של פעולותיהם אף
שתוצאותיו סמוי, אך משוער, בלתי נפשי נזק
לזאת בקשר בחייהם. יותר מאוחר להופיע עלוללת
צבועים של ניכרים חוגים כי להזכיר' כדאי
או למחצה משכילים ושל מדומים ו"הומניסטים"
נאורות בארצות כיום לוחמים עין למראית
מלחמתם את המערבית התרבות בארצות ובעיקר
הסטיות בעלי של קיומם בזכות הכרה למען

אחרי גם כן ושפל, בטחון אי של תקופה כבכל
נגד עבירות של גל הציף השניה העולם מלחמת
גר את ובעקר אירופה את מין ועבירות המוסר
בהרבה אלו ועבירות של מספרן עלה בה מניה,
וסמים הצתה, תקיפה, שוד, עבירות של מספרן על
העבירות אותן אחוז מבהיל במיוחד משכרים.
הגיע האחרונות בשנים ילדים. הם שקרבנותיהן
ל המערבית בגרמניה אלה ילדים של מספרם
העיר משטרת עצרה 1955 בשנת לשנה. 15.000■
שנים, של הפושים אחרי בראונשוייג, ■הגרמנית
החקירות שהעלו כפי  ביצע אשר ,28 בן רפד
של בגופם חמורות עבירות מ200 למעלה 
שלטונות את הניעו אלה מדאיגים מימדים ילדים.
בעתונות נרחב. הסברה במ,םע לפתוח המשטרה
על סטטיסטיים נתונים מלוות אזהרות פורסמו
קוימו נזקידגן, י י"העל המוסר נגד העבירות רבוי
והוצגו ותלמידים הורים מורים, בפני הרצאות
למשטרה האמון את להגביר. שנועדו ■סרטים
במטרה בכללו, והצבור הנוער הילדים' מצד
מפני וההסתיגויות החשש תפחד, את להפיג
נוער ותנועות וסעד חנוך דת, מוסדות ■השוטרים.
הראשונים פירותיו נותן שהחל למבצע, ■הצטרפו
עלה מתחילתו שחלפה השנה מחצית תוך כבר
רבים ובמקרים למשטרה שהוגשו התלונות מספר
למ המתלוננים והילדות הלדים והצליחו העיזו
של למעצרם ולהביא העבירות בצוע את נוע
והאזהרה ההסברה אמצעי בין וחשודים. עברינים
סופג, ניר של גליונות חלוקת גם היתה הרבים
זה דוגמת וחרוזים, ציורים הודפסו גביו על

משמאל: הניתן
השאננות רבות עדין המאמצים כל אף על
מלאכתם. את העברינים על המקילות והבורות,
המוש את ולבטל לשלול זו תעמולה מנסה כן על
גברים" "גאות ושל "עצמאות" של המועטים גים
על "לשמור לזר לעתים המבטיחים בנערים. 
אחרי גם זו הבטחה והמקיימים המשותף" הסוד
אחד מצד  לרעה, ובגופם בהם פגע שהזר
מהילדים המונעים שני, מצד ו"חרטהי' בושה ושל
ומהמבוג למחנכיהם או להוריהם הדברים מסירת
הזדים. לתפישת אמצעים נקיטת ומהשטרה וים
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ובני ילדים של לחנוכם האחראיים המבוגרים
הסכנות. מפני מוזהרים עליהם, ולהשגחה נוער
בקיטנות, מתאים, פקוח או לווי ללא שבטיולים
שאינם^ נוער, במחנות או בפנימיות במעונות,
אחראיים מדריכים או מורים ידי על מתנהלים
לעמזד מתבקשים האחרונים אלה יכולת. ובעלי
בהן ולהועץ המשטרה תחנות עם במגע מקום בכל
ומ מסע דרכי שבבחירת הבטחון מידת בדבר

לינה. או חניה קומות

ומגן, אזהרה כללי מתפרסמים 126 לבני
שלהלן? אלה ביניהם

בחורבות" בבתים, לבדך תשחק אל לעולם 
ריקים אחרים במקומות או בחורשות בגנים,
י. איש מכיר אינך בהם במקומות, או מאדם

צבו שמוש בבתי מהדרוש יותר תשהה אל 
האפשרי! בהקדם מהם והתרחק דיים

אוכל או ממתקים כסף, תקבל אל לעולם 
זרים! מידי

כי המבקשים זרים, עם תלך אל לעולם 
הדרך! את להם תראה

לד המציךם זרים עם לבדך תלד אל לעולם 
שהוא! כל שרות תמורת תשלום

זרים ידי על להשלח תסכים אל לעולם 
י היטב לד מוכרים אינם שבעליהן, לדירות

לא; אף בך, לגעת לזרים תרשה אל לעולם 
בבגדיך!

י. הלשון בזו תדריד  כרוז חולק להורים

זכויות "שווי בפיהם שנקרא מה למען המיניות,
כי בטענם התרבותי'/ האדם ו"חופש ארוטי"
ומלידה מבטן. טבעיות תכונות הנן הללו הסטיות
עלול המקובל "בלתי המיני הספוק אף וכי
ובגלוי "ביושר מושג הוא אם והוגן'', "כן להיות
מושמעות שטענותיה זו, מתחסדת תפיסה לב".
לא מתעלמת ושופטים, מחוקקים באזני פעם לא
ולפרט לכלל לצמוח העשויות מהתוצאות, רק
המיניות, לסטיות חופש וממתן החוק רסן מהמרת
(ואף הללו הסטיות שמרבית מהעובדה גם אלא
ועב פושעים של הפליליות מהנטיות ניכר חלק
בל הנפשיות מהתוצאות נובעות שהם) כל רינים
בשחר נגרמו אשר זעזועים של תיהמודעות
או גופנ'ית התקרבות או התקפה ידי ועל הילדות
בלתי סטיות בעלי של בפרהסיה מגונה התנהגות

מצפון. חסרי ערמומיים, ועברינים מרוסנים
לעתים גורמים מסולפת או מוטעית ובושה פחד
העבירות, קרבנות הילדים של לשתיקתם רק לא
ולהמנעותם ואפוטרופסיהם מחנכיהם של אף אלא
לחקירת המקרים ממסירת האחרונים אלה של
וטש השתקה למאמצי  מכל, וגרוע המשטרה,
בעל מורה עם בישראל גם קרה (כך טוש.
לעבר (מכוונות ביסכסואליות בולטות, סטיות
מספר חדשים לפני שנשפט המיניט), שני. בני
הגילים כל בבני מגונים מעשים באשמת בת"א
ופסיכולוגי. רפואי טפול של במסוה המינים משני
אם  שנים לעשר קרוב במשן נדד מורה,זה
ופוטר מפר לבית 0פר מבית  מזה למעלה לא
המשיד פדגוגיות'/ "מסבות למודים שנת כל בסוף
פליליות תלונות נגדו שהוגשו מבלי במעשיו
חנוכית רשות מצד אזהרות אף שביתנו ומבלי
 עבר אליו לביה"ס אף ולו  אותו שפטרה
מנהל למשרת המורה הנקע דבר של שבסופו עד
ובזה מדע איש של הילה לעצמו ועשה ספר בית

בו.) הבריות של אמונם את הגדיל

אלה! כללים על בקפדנות שמרו .י ילדיכם על מאיימת סכנה "הורים,
ילדן? מתרועע מי עפ לף, ידוע האפ
לחברה כניסתן תמנע כך רק בזאת, התענין

רעה!

ל,גל מה שופ ועל ממי לך ידוע .האפ
את למשל, קנה, בו הקטן*, או* ילדך
הביתה? מכבר לא הביא אותם הממתקים,
מתנות להמטיר נוטה המסוכן הילדים" "ידיד
ילדך את חנך באמונם. לזכות כדי ילדים, על
מתנות לו להעניק לזרים יתיר שלא כך,
ילדים שלמו קרובות לעתים בו. לגעת או
הטוב" ב"דוד אמונם בעד תמימותם, בעת
במותם. ואף חמורים ונפשיים גופניים בנזקים

אפי אג!

ועל נכםיכם על חרדים הנכם ולילה יומם
ילדיכם, גם כי כד' על חשבו רכושכם.
לשמירתכם, זקוקים ביותר, היקר אוצרכם
החיים עולמות: בשלשה חי ילדך להגנתכם!
הספר בבית החיים לך; ידהוים הם  בבית
החיים אודותיהם, יותר יודע המורה

? עליהם לד ידוע מה ברחוב:
היופ שעברו הדוויות לר ידועודנ האפ
? המוחלט לאמונו זוכה אתה האם ילדן*? על
אותו? הקורה כל על לר מספר הוא האם
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מימדים לאילו דעתך, על כלל מעלה אינך
המנע  הנפשיים. הנזקים להגיע עלולים
חורג דבור ומאופן דומשמעיות גבדיחות
אף מניעה שתיינות  המקובל! מהנמוס
רסן לחוסר כלל, בדרך הגונים, אנשים
אסון, הרי שהנם המוסריים, מהפסים לירידה
הדוגמה  המצומצמת! בדירה בעיקר

ביותר! הטוב החנוך  היא הטיבר.

מיגיות חויות מין, מחלות כי הידעת
אפילו מאיימות מיניות, וסטיות מהרמות
? ילדך על גם עשר, מגיל למטה ילדים על
לבין בינך ישרור לב וגלוי אמון של יחס
עצמם על לשליטה ילדיך את חנך ילדך!
ביותר הטובה הערובה זוהי ולהתאפקות,

והדבקה. פתויים מיניות סטיות נגד

לך לעזור יוגה המשטרה גי הידעת,
האויליות המעשיות הלאה ? ילדך ,על בהגנה
הכלא. בבית רעים ילדיט האוסר השוטר, על
הטוב ידידך הוא ד!שוטר ברחוב לילדיך: שנן
ילדך סכון בענין השאלות בכל ביוזזר!
בעצה לרשותך, הפלילית המשטרה עומדת
חויות בדגר לדאגה יסוד קים אם ובמעש.
דחוי, ללא מיד, פנה ילדך, של מיוחדות
ובנער, בילד לטפול לרשויות או למשטרה
יסודות של תעלוליהם המשך את יפסיקו הס

מסוכנים.
ב המשטרה מטה ידי על מוגש

."444444 טל. הפלילי, הענף

קניות ילדן עורך מי למען לד ידוע האם
בלי כזאת לעשות עליו אסור ? וסדורים
באופן ונמשכו פותו כבר ילדים כמה רשותך!
לס או מדרגות חדרי או דירות לתוך כזה
לפשעים קרבנות הפכו שם שוממות, ביבות
בעיקר ילדיך את הזהר  המוסר! נגד
אופנים או מכוניות נוסעי עם נסיעה מפני

אותם! המזמינים זרים,

המוניים לשעשועים מקומות כי הידעת
לילדים? מתאימים בלתי לאפעפ הנם,
רוב פי ועל מיועד אינו שם, שמוצג מד,
מעטים ולא ילדים. של ולאוזניהם לעיניהם
את אף לפתות העלולים פרחי ארחי שם

ילדך!

ילדך של לבושו אן! כי לך, ידוע האפ
בולט מדי, קצר לבוש לאסון? לגרום עלול

המין. פושע של תשוקתו את מגרד, לעין'

כתבי טפרים, של ששפע לד ידוע האם
ברגש הפוגעים מצוירים, ועתוגימ עת
פקוח פקח ילדך? את גם מסכן הבושה,
יישא פן השמד ילדך! של קריאתו על יסדי
מונחים כאלה מתאימים בלתי כתבים רו

משגיח! באין בביתך
בדי ילרד מתבונן במה לד, ידוע האם
של הטבעי הבושה ברגש תפגע אל רתף?
בה מצומצם ואם דירתך קטנה אם גם ילדך,
פעוטיך! כלפי גם זהיר היה המיטות! שטח

לומר: יש לסכים

שלאחר באירופה הגיעה אליהם לטימדים' מגיעה בארצנו המין עבירות של תפוצתן אין כי אם
בשטה נלמד שמא למדי. מדאיג הנו המצב אצלנ. שאף אתי בודאי הקוראים יסכימו המלחמה,
תאונות למניעת וההדרכה ההסברה בשטח שלנל ומהצלחתנו ומנסיוננו אחרים של מדוגמתם זה

דרכים!

: המערכת שלפרסום:;ות רפאלסמימאמרו כלבראשל'רז1■מ אודות חיים, בעלי מדור
והשמוש המחברמס'"/בגלהודעניעליובעבודתו,הנכיןשטרה מחלת בגלל נדחה ,1

הבא. לגלוננו
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הצבורי הסדר קיום  ב.

אדם המוני מול

גדילים במקילים הצבורי הסדר קיום
המפריעים אדם המוני על וההתגברות
מהמשימות נכבד חלק מהוים הסדר את
המדי בבל המשטרה חילות על המוטלות
כפליים אך קלה, משימה זו אין נות.
חוגג. עליז, בהמון כשהמדובר היא, קשה
,,להש המשטרה מצווה הנסיבות בכל אם
מהדרוש" יותר לא אך הדרוש, בכח תמש
את המפריעים אדם המוני על להתגבר כדי
שב הרי סקרנים, או מפגינים כגון הסדר,
בחגים תפקידה יהיה וקשה עדין עתיים
ספונ התפרצויות מול או ועממיים לאומיים
כאלה במקרים כללית. שמחה של טניות
ועל הסדר על כ"שמירה התפקיד יוגדר
כנה השתתפות תוך החגיגי המעמד כבוד
פגי מרבית כי דומה השמחה". ברגשות
המני עם ישראל משטרת של שותיה
בנסי אמנם מזדמנות המדינה של אזרחיה
ברפורט1 רב ענק נמצא כן על כאלו. בות
בדומה. המתארים, תצלומים. חמשה בת ג'ה
.,27.7.55 ביום ביינה קרה אשר את לסרט,
אוסטריה. של השלמה עצמאותה יום הוא
הברית בנות מועצת רשמית התפרקה בו
ארבע הכריזו 15.5.55 שביום אחרי בוינה,
צבאותיהן הוצאת על הגדולות המעצמות
מל תום מאז בידיהם שהוחזקו מהאזורים
וכמעט וינה תושבי כל השניה. העולם חמת
על יום אית עמדו אוסטריה בני כל
במצי לחזות כדי הבירה ברחובות רגליהם
צפיה,. כדי תוך היוצאים. הצבאות של עדם
גוש לפתע החל ההתחלה. לשעת סמוך
בפינתד; השוטרים שרשרת על ללחוץ אדם
הת השרשרת, אה פרץ הבכרות, אחת של
אזרחים אלה היו הבכר. את וחסם קדם
ביניהם הבדיל לא שדבר טובים, רגילים,
הא המסלול כל לאורך כולו, הקהל לבין
הכלל. נחלת היו וצפיתם שמחתם : רוך
ומשהחלו לנוע הם החלי כן... פי על ואף
המצעד בדרך מכשול והפכו םחפונסחפו'
ליצים. מספר כולו. לקהל סכנה ומקור
קונדסית בעליזות קראי ביניהם, שנמצאו
נראה משם "קדימה, זדון: כונת כל וללא
אלו הגיון מחוסרות קריאות טוב!" יותר
תכלית, חסרת לתנועה ההמונים את עוררו
שנפרצה השרשרת שוטרי תנופה. רבת אך
רק לא הצדדים משני חבריהם אך נסוגו,
אגפו אף אלא מעמד, להחזיק הוסיפו
בינר חיץ ויצרו שמאחוריהם הקהל את
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על ותרו לא אשר אחריות, מחוסרות אמהות לה:
מ.יצ  הקטנים ילדיהן וטכנו.את סקרנותן ספלק
בתחום מופנות. המוחצת לשרשרת מעבר אל אי;

"שקט". מקום לעבר המכלול,

המת תנועת הכבר; לתוך שחדר הטריז לבין
ונעצרה הואטה כך וע"י הוגבלה איתרה פרצים
את הדשו להעתונות שנסוגי השוטרים מאליה.
חודו את הקיפו המתפרצים טריז עם המגע
 אחורנית לחזור הקהל את להניע והחלו
הטוב הרצון אל ופניה הסברה באמצעות הן
לעבר זרוע, שלובי בשרשרת, התקדמותם ע"י הן
ארבעה מתוארים 124 שבעמוד בתמונות הקהל.

אופיניים: שלבים

מתארגנת, התגבורת עומד, הקהל ;למעלד.) .1
חלק "סורקת"  דוחפת שוטרים כיתת
הת של התחתונה המחצית (במרכז מהקהל
הקהל של זה חלק בתוך אחורנית; מונה)
העומדים השוטרים שי כובעיהם בולטים

. , המקורית. בשרשרת במקומם
שו נעה, התגבורת החלה, "הסרוק" פעולת .2
נדחפה ולא נפרצה שלא השרשרת טרי

הקהל. אל גבם עם עומדים ממקומה

"הלוחצת", השרשרת את האריכה התגבורת .3
מתישרת המובלעת

קטנה נקודה (מלבד כנו על הושב הסדר .4

החזירו השרשרת שוטרי הפסים) ליד במרכז,
נשארו במסלול המצעד; מסלול לעבר פניהם _ :

עתו חרש, שוטרי שוטרים, קצינים, מספר י

בריטיים. מ.צ.ים ושני נאים
פרט לעינינו מגלה המוגדלת החמישית התמונה
הפעו של הראשונים מרגעיה עוד נסף, מענין

עליך אתלינן ג.אני
של בסופו הגורם. באופן לרעה,  בלבד הבנה
 והמהוה החוק בבצוע הפרעה רק דבר.
והפחדה איום אמצעי  להיות מכוון אף "עתים

השוטר. כפ
השוטר, של תפקידו זה יהא כזה מקרה בכל
ולהפעיל שלו והמשמעת התנוך רמת את להכיח
כדי שלה הישר והשכל האחריות חוש כל אי;
עליו המוטל התפקיד את רתיעה ללא .מיא,
לשמור וכדי גיסא, מחד  במלואו  החוק ע"
לפעולה, הרגזה ידי על ייגרר לבל רוחו, קור על
ותפקידו סמכותו מתחום חריגה משום בה שיק
כניעה משום מחלוקת, מכל הנעלה המקורי,

גיסא. מאידך והתגמול, הנקמה ליצר
בנושא שהופיעה ברשימה נעיין כי הראוי מן
המ "אדוני בשם האוסטרית, המשטרה בעתון זר.
האזרח פונה מפקח (בתואר "! עליך אתלונן פלד.
של מזו נמוכה בדרגה אפילו שוטר, לכל האוסטרי

מפקח).

הן היטב, ידוע הללו המלים ידועות לכלני
תפקידו המבצע השוטר של חוקו מלחם חק הפכו
הצד מן הללו: למלים להן, פנים שתי הצבורי.
ולהג לבטא האפשרות בעצם באמירתן, יש האחד
חפשי בה מדינתנו, של יקד נכס משום אותן שים
עם אשר את לבטא זכותו, על לעמוד אזרח כל
כי לו נראה בו מקרה, בכל ולהתלונן לבבו
גם הוא זכאי כז מקרה (בכל עול. לו נעשה
פנים, משוא ללא קפדנית, בדיקה לאחר להענות,
המסקנות ואודות הממצא אודות העובדות, של
העול, לתקון מקרה בכל ממנו שהוסק האפשריות
הואיל אך עשיתי.) או קיומו דבר נקבע אמנם אם
הנוגע בכל בחסר מובנות, מסבות לוקה. יצבורנו
למדינות בהשואה  והמשמעת התנוך לרמת
העוב השני הצד מן קימת  אחרות תרבותיות
תלונה הגש: של זו הוגנת אפשרות כי דה,
ידי על רבים במקרים מנוצלת חקירה ידריעת
חסרי לפעמב, או,  אחראיים בלתי יסודות

125



כי להדגיש יש כן צער. גרימת או בכבוד פגיעה
מסמכים רשמי באורח המגישים אנשים,
כתו בכתב), תלונות גם נכללות (ובזאת
צפויים מעליב, או פוגע בסגנון בים
החוק לפי אדמיניסטרטיביים לענשים
אפשר כי בםפוק, לקבוע ניתן זאת עם האוסטרי.
כנדירים. הנ"ל הסוגים משני המקרים את לצין
הזדמנות בכל משתמשת מצדה המפקחת הרשות
מת לקח וללמדם הבצוע אנשי את להדריך כדי
למנוע בדי מסופק, אף ולו מקרה, כל ולנצל אים
לתלונה עילה כל של קיומה את או הוצרותה את
את תתרומנה אלו שורות ואף יתן מי אפשרית.
המפקחת הרשות אין זאת לעומת זו. למטרה חלקן
מבוססים במקרים מלנקוט אופן בשום נרתעת
למען ביותר החמורים המשמעתיים באמצעים

החיל. טוהר של שמירתו
די ידוע לא האזרחית באוכלוםיה כי נראה,
תפ בבצוע הרשות פקידי נגד שתלונות הצורך,
משפ לתרופות כלל בדרך נחשבות אינן קידם
כאלו פניות המלה. של המצומצם במובנה טיות
בלבד. המפקחת הרשות לבחינת לזכות יכולות
הדרושים בצעדים נוקטים צורך מקרה בכל
כרוך הענין אם המשמעתי. הפקוח בצינורות
בד מתחשבים. אדמיניסטרטיבי או משפטי בדיון
אין אופן בשום אולם בתוצאותיו, כלל, רך
על המתלונן' על עצמו. הדיון על משפיע הדבר
לפניו הפתוחים, המשפטיים באמצעים לאחוז כן,
על לערער בכונתו אם החוק, הוראות פי על

כזה. דיון בכל ההכרעה עצם
פרטים הודגשי המאלפות השורות תרגום אגב
הייתי  אצלנו מהנהוג שונה נוהל על המורים
הונהג טרם שעה לפי אשר נוהל לומר: מעדיף
רשות שומרת כיצד המראים פרטים,  אצלנו
ועל סמכויותיה על דמוקרטית במדינה חוקית
בחומת רציניות פרצות תפרצנה לבל אנשיה,
הפקרתן או חשיפתן ידי על החוק על השמירה
מתפר כאלו חולשה נקודות חולשה. נקודות של
בדרך בשערים שליליים יסודות ידי על שות
העברין. לחופש האזרח חופש להפיכת המלך
איש בו למצב, הצבורי הסדר ולהפיכת אויבו,
הרקע שונה נכון, אמת יעשה. בעיניי הישר
הדברים מאליהם מובנים בו והחברתי, המשפטי
להעתיקם אפשרות אין ובודאי הדגשתי אותם
ספק ללא הם ראויים אך במלואם, לתנאינו,

מחוקקנו. של אף פוריים, ולהרהורים לעיון
לצדדים ביחס תהיה; אשר הקוראים דעת תהיה
צרת אהד: דבר ברור התופעה של השליליים

נחמה. חצי רבים

שאדם להבין, ניתן טהורה פסיכולוגית מבחינה
עצי עי מתרעם עונשין, בת בהתנהגות הנחשד
מאמינים קרובות, לעתים חקירתו, או רתו
מוצדק... מעשם כי מ*וכנים, פושעים אפילו
בע שנאשם אזרח כי מובן וכמה כמה אחת על
חשיבות או זדון מחוסרת אולי הנראית בירה,
חף עצמו מרגיש המנהל, תקנות על צבורית,
ל שנעשה הכנות בכל לעתים ומשוכנע מפשע

החוק. שומר ע"י עול
פע כמה "! עליך תלונה אגיש השוטר, "אדוני
ישנם זאת! לשמוע הבטחה שומרי מוכרחים מים
הזדמ בכל אלו במלים להשתמש המוכנים אנשים
באמת. תלונה הגשת על כלל לחשוב מבלי נות,
שלא בעובדה המקרה, לאחר מכירים', אחרים
אחרים איימו. בה התלונה, מהגשת ונמנעים צדקו
להם הנראה התלונות, הגשת נוהל מפני נרתעים
פי על יודעים, אינם אלה כל אולם מדי. מסובך
בלתי באופן מכריחים הנם התנהגותם ע"י כי רוב,
דו"ח להגיש הרשמי, התפקיד נושא את ישיר
השלד של שקולה בלתי התנהגות כי המקרה. על
עביר) על לו שהוער אזרה או נחקר (או
בסמכותו להשתמש האפשרות' את מהשוטר נוטלת
הואיל באזהרה, או בהערה הסתפקות של החוקית
ללמוד מוכשר אינו ההערה מקבל כי להניח וע^יו
ואף האזרח י לטובת אינו כזה ענינים מהלך לקח.
הרשות. פעולת של הסדיר למהלכה מוסיף אינו
המגישים כאלה, כולל התלונות מגישי קהל
מתלוננים הנם אחרים שם, בעלום עצומותיהם
תלונותי גם אולם לשמצה. הידועים הרגל מתוך
ע"י ביותר קפדנית לבחינה זוכות אלה של הם
המקרים של במרביתם כי אף המפקחת, הרשות
החקי ,עבודת ידי על הנגרמות ההוצאות על חבל

הרשות. של המיותרת רה
נטולית נמצאות המוגשות מהתלונות רבות
איך מסולפות עובדות על המיוסדות או יסוד כל
גורם הוא עבודה לכמה המתלונן, ידע לו שהוא.
לשאת עליו מוטל היה לו מזה, טוב או בתלונתו,
יסוד, מחוסרת תלונה בברור הכרוכות בהוצאות
התלינות של מנינן בהרבה פוחת היה אז כי

המגיעות.
מבחינה מבוססות תלונות גם יש כי הוא, טבעי
המפק הרשות מכירה אלו של הגשתן על ענינית,
נתאפשר כבר פעם לא הכנות. בכל תודה חת
האזרחים. לתלונות הודות רק מגרעות של תקונן
בהם מקרים, על גם להצביע נוכל זאת לעומת
פלי ם י ט פ ש גג להגשת תלונותשוא גרמו
הוצאת בשל המתלוננים נגד ליים
או קנטרנית א ו ש החשדת דיבה,
בשל אזרחיות נזיקין תביעות אף
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אחר. במקום  שוטר להיות טוב כמה  ד.

עוס שאלה בשעה ,68 בסעיף המנויים האנים
במלוי או הרשות צו של לפועל בהוצאתו קים
בה אין אם תחשב, תפקידם, בבצהע או משרתם
רשימת על לחטא." יותר, חמורה עבירה משום
,68 שבסעיף הרשמיים התפקידים בעלי האנשים
בין נמנים, לעיל, המצוטט הסעיף בתוכן הנזכר
וארציות, מקומיות רשויות ראשיי שופטים, היתר,
של שמשים או זמגיימ עובדים נבחרים, פקידים,
משט משמרות מקומיות, או ממלכתיות רשייות
גינדרמימ, אזרחיים, שומרים וצבא, אוצר רה,
אחד הנפגע היות רכבת. ועובדי צידים יערנים,
עבירה לקיום הראשון התנאי איפוא הוא מאלה
כלל בדרך לנו, אין כי אם ז האוסטרי החוק על זר

משפ מבחינה האוסטרי הפלילי בחוק רב ענין
מן הענין של הארתו מבחינת הרי טיתמעשית,
התנאי התנאים: ביתר ובעין נוסיף כי הראוי
בצוע בשעת קרתה ההעלבה גי איפוא, הוא השני
של לפועל הוצאתו בשעת או הרשמי התפקיד
לכך, חשיבות כל אין סמך. בת רשות מטעם צ
או המבוצע לתפקיד התיחס עצמו העלבון אם
התפקיד בצוע ידי על במישרין נגרם הוא אם לא,
התפקיד בעל אם ואף אחרת סבה ידי על אי
הסבירות או האמת הוכחת לא. או בו הרגיש
אינה העלבון את הוו אשר הדברים תוכן של
בנגד מצדיקן טעם מהוה היא בי אף כאן, עוזרת
 אט.אפילו פגיעה,בכבוד. על רגילה תביעה
השוטר ידע לא באמת  לעיל המתואר במקרה
זאת להשמי*נ היה אסור לו, שניתנו ההוראות את
הוא, השלישי התנאי תפקידו. בצוע בשעת בפניו
זוהי ברור. להיות צריך העלבת כי כמובן,
לקחת יש בחינתה ובשעת קשה שאלה לפעמים
 המתואר המעשה פרשן כותב כד  בחשבון
של זה ובעיקר הרשות פקידי של שתפקידם
ושיש, אחריות וכבד קשה הוא הבטחון כחות אנשי
תחשב כהעלבתם סמכותם. על לשמור כן, על
המקובל במובן בכבודם פגיעה כל רק לא איפוא
להשפיל העשויה התנהגות כל אף אלא בחוק,
הפקיד ידי על המיוצגת הרשמית הסמכות את
של עדותו דרושה שלא (מענין תפקידו. בבצוע
ההעלבה, מעשה בשעת נובח היד. אשר נוסף אדם
רק לא עיבים.) ארבע בין קרתה זו בי ממפיק
אם כי זה, במובן העלבה כאמור, מהוות, מלים
לבטא מקרה בכל העשויות העויות, או תנועות גם
"מה המלים המלים. כלל בדרך אומרות אשר את
כזה נאשם ידי על שנאמרו לך?" איכפת זה
השוטר ידי על אליו שהופנתה לשאלה בתשובה
הרשמי, תפקידו בתהום האחר) התפקיד בעל (או
הני'ל. הסעיף לפי עונשין בת העלבה מהוות
העלבה כי; כן, כמו מבחין, האוסטרי החול,
במעשה המתבטאת אלימה, העלבה לבין במלים

חילות של המקצועית בספרות מעין כשאתה
חבריהם, של המקצועיות האגודות ושל המשטרה
תנאי רק לא בוערת. קנאה פעם לא אותך תוקפת
התרבות, בארצות הגבוהה החיים ורמת השתת
עשרות במשך שנצטבר הרב הניסיון רק לא
כי ההשתלמות, ואפשרויות בשנים מאות ואפילו
יחס :  הוא ובעיקר  הצבורי הרקע גם אם
בחי המשפט בתי אמון במשטרה, ואמונו הצבור
אמון אנשיהם, לפעולות והערכתם המשטרה לות
מעמדו לשמירת והדאגה בפקודיהם הממונים
תפקידו את בכנות הממלא השוטר, של וסמכותו
המחוקק ידי על לפעמים, הנעים ובלתי הקשה
ותוך זו מגן תחיקת במסגרת  הפקוד ידי ועל
הארצות בה. הניתנות האפשרויות מלוא נצול
שואבים החילות שונים, התנאים מאתנו, רחוקות
שמן, תקציב ושל רב במיון של נובע ממעין
לקרוא. כדאי זאת ובכל השואה, על לחשוב אין
האוס המשטרה בירחון קרהן ד"ר מספר הנה
מחמיר, קפדן שוטר על הצבורי" "הבטחון טרית
שקרא אזרה נגד. פלילית תביעה הגיש אשר
על תפקידו במסגרת לו, העיר כאשר  לעברו
ההוראות את יודע "אינך  חוקית חובה הפרת
הזה המקרה בגלל עינים. ארבע בין האת שלך!"
משפם בית ידי על הורשע ואף הואשיםיהאזרח

בתפקיד. שוטר העלבת של בעבירה מחוזי
אדם יוכל בה והמהירות, הקלות על בהצביעו
תפקיד ממלא של בכבודו פגיעה בשל לקענש
רגיש שוטר כל לא כי המספר, מדגיש רשמי,
לפגוע מעיז כשאזרח "רשמי", והופך כך כל
רבים מקרים בקיומה. ספק להטיל או בסמכותו
העובדתיים היסודות כל את בקרבם המכילים
עם כלל. לתביעה מגיעים אינם הזו, העבירה שלי
העוב של החנוכית חשיבותה את הוא מדגיש זאת,
השוטר, של סמכותו את לכבד חיב אזרח שכל דה
ושל המדינה של האינטרסים שמירת על המופקד
על מגיבה המדינה כי לדעת עליו כן האזרח.
להגן חיבת היא וכי שלה המבצעים הזרועות
ואת השקט את להבטיח ברצונה אם עליהם,

הפנימי. הסדר
ומנומס אדיב להיות השוטר גם חיב כמובן
עם במגעו מיוחד טקט ולגלות תפקידו בבצוע
יחיד אזרח בכל יראה שהשוטר אסור האזרח.
בשוטר יראה שהאזרח אסור המדד. ובאותה עברין
הטובה הערובה את מהוה הדדי אמון אויבו. את..
בין התנגשויות ללא טוב, צבורי לסדר ביותר
מענינת המבצעת. הרשות זרועות לבין האזרח
תפקיד ממלא העלבת  הזו העבירה הגדרת
בחוק 312 סעיף האוסטרי. הפלילי בחוק  ושמי

קובע. זה
אחד של במעשים, או במלים העלבה, "כל
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להפריע בכוונה שהוא מעשה איזה העושה .3
או כחוק תפקידו ממלא כשהוא לשוטר
או אחר לאדם להפריע .או להכשילו..בכך. ,

מאסר ל ..דינו לשוטר, מלעזור להכשילו
.ימים. משבועיים פחות ולא שנים שלוש ■עד

בס כמשמעותו פירושה "תקיפה" זה, בחוק .4
י 1936.י הפלילי, החוק לפקודת 248 עיף

פעגףי את גם להלן נצטט השלמות למען
הטעו הנקודות הדגשת תוך הנ"ל, 248 ההגדרה
גחוקנז השוטרים תקיפת השואת לצורך הבנה נות

". . המתואר. האוסטרי הסעיף עם

או בו, נוגע זולתו, גוף את המכה "כל
ין מ, מכלי ח משתמשבכו או מתנועע
בעקי ובין במישרין בין כלפיו,
שהוש בהסכמתו או זה של בהסכמתו שלא פין,
אחר, אדם אותו תוקף ייקרא הונאה, ידי על גה
בכוח" "משתמש המונח תקיפה; נקראת והפעולה
בגאז, חשמל, בכוח באור, השימוש את כולל
אחר בר אוד חומר בכל או בריחות'
במי בהם השתמש אם א, ו ה ש ג ו ם ה ז י א מ
נוחיות אי או נזק לגרום העשויה דה
...■■■...■.  לגוף."

. הקצר,..אשר מםיורנו הביתה איפוא חזרנו
לגו שאין ומצאנו קנאתנו את. הבעיר תחילה
הנזח.^ בנושא  כללוכלל בחוקינו להתביש
במדינה צעירה משטרה היותנו למרות, וזאת
החוק של נסוחו מיוחדים קשיים בעלת צעירה,
או, בנו,, לפגוע שהוא מי עלול.,לעורר אינו
כי איפוא, מסתבר תפקידנו, בבצוע לנו להפריע
ש.ל הבצוע זרועות עלינו' להגן עשוי ק 'ו ח ה
סמכותנך. בתחום תפקידנו מלוי בשעת, המדינה
אומר? אתה הכל, אינה החוק של הכתובה האות
בתי ב בסמכותנו, ההכרח כלפינה ההערכה חסרה

בקהל? הממונים, בעיני המשפט,

בסיורנו שלנו הדרך מורה עתה זה אמר כיצד
ענין זהו נכון, אמון. של ענין זהו י באוסטריה
ראוי, הוא להם לשוטרים, זוכה הצבור הדדי,
כלו, הוא. נקרץ ממנו החומר מאותו הקרוצים
רק. אולם הדדי, ענין הנה האמון הגברת גם אך
אנחנו.  בזאת להתחיל יכול אחד גורם
בגמוס, באדיבות, והקשה, החוקי תפקידנו במלוי
ובתקיפוו* בבטחון זאת ועם ובטקט בסבלנות
דאויים. אנו לה ההערכה את לנו נרכש שקטה
נעצב.את בך ראויים. להיות אנו רוצים לה או
:דמיתי את נעצב כך המשטרה, דמות את דמותנו,
צורך אין.לנו והאמון ההערכה בענין הצבור. של
בכלני, בי'. בך, בנו. תלוי זה באחרים, לקנא

■ . י כל.הבדל ללא

בנגיעה צורך אין השוטר. של גופו נגד מכוון
כגון מכוונת, פיזית השפעה. מספיקה בגופו,

בפניו. היציאה חסימת
עונש להטיל ם בי י ח מלולית העלבה על
על אחד, חודש עד ימים משלושה מאסר
עונש להטיל ם י ב י ח י מעשה ע"י העלבה
אם אולם חדשים. ששה ועד מחודש ר ס א 3
את בפועל ומנעה תוצאות אחריה ההעלבה גררה
אז כי הרשמית, ההוראה או התפקיד בצוע
ר ס א מ ל זו;י בעבירה החיב את לדון חיבים

■חדשים; ששה ועד משלשה
תפלףדיפ וממלאי שוטרים העלבת על האסור
המקובל הנוהג צו רק איפוא' אינו, רשמיים
מדיני חלק הוא חטובים, והנמוסים

העונשין.
מצי אף ועל והשוני המרחק אף על שינסה, מי
לעיל המתואר את להשוות היטב, הידועה אותנו
בין רב דמיון למצוא יתפלא הפלילי, חוקנו עם
המוגדרת זו, לבין האוסטרי החוק על העבירה
בפ.ח.פ. 144 סעיף בדבר. הנוגעים בסעיפינו
. . קובע 1936
מעשים. או מלים. העויות, ידי על המעליב "כל
או שופט או הציבור בשרות המועסקים אנשים
תפקי במלוי עוסקים כשהם דתי ביתדין פקיד
צפוי ויהיה בעוון יאשם אתם, בקשר או דיהם
מאות שלש של לקנס או חדשים ששה למאסר
דיני לתקון החוק ע"י תוקן הקנס (שעור לירות."

תשט"ו1955). ענישה) (דרבי העונשין
בדוגמה לעיל המתוארת האלימה'/ ל"העלבה
מתאים,הס רשמי פקיד בפני הדלת חסימת של

האומר: ,1936 בפ.ח.פ 139 עיף
אדם כל דרך על מכשולים בזדון. השם "כל
או צל כל לפועל להוציא כחוק עליו. שהוטל
יאשם לו, המתנגד או משפט בית. של פקודה

אחת." שנה למאסר צפוי ויהיה בעוון
שוטרים), (תקיפת העונשין דיני לתקון החוק

.. קופע: תשי"ב1952
כחוק תפקידו ממלא כשהוא שוטר התוקף .1"
.מאסר  דינו לשוטר' העוזר אחר אדם או
ימים. מחודש פחות ולא שנים שלוש עד

 כחוק תפקידו ממלא כשהוא שוטר התוקף .2

למנוע או בתפקידו להכשילו בכוונה (א)
או מלמלאו; בעדו להפריע או

מקל, אלה, ידיה, בכלי מזוין כשהתוקף (ב)
. או אחר, כלי או אבן

משלושה יותר ע"י נעשית כשהתקיפה (ג)
בצוותא, אנשים

מש פחות ולא שנים חמש עד מאסר דינו
חדשים. לושה
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והענינים: המגמות
עמוד: הנושא:

106 ,224 ס' ע"פ להרשעה הרשלנות 2.מידת
108107 רשמי מסמך מהו רשמי, מסמך 3.זיוף

108 צבא) יוצא (פנקס לרכוש נזק 4,גרינ*ת
108 אחורנית הנוהג של הזהירות 5.חובת
108 מדאוץ לפי רכב כלי מהירות על 6,עדות
109 (אנגל') תפקידה במלוי למשטרה 7.הפרעה

120110 במשפט: המשטרה
114110 נופנבלט א' ס. (ברנדויין) חקירה קורות
120115 דין מ"ר במסדר; או מקרי באורח זהוי

או המשטרה במסדרון נאשם זהוי פסילת
115 אחת תמונה ע"פ
116 במסדר צורך יש תמיד לא

לאחר שנתפש נאשם של בביה"מ זהויו
למשטרה, והובל הוכה הקהל, ע"י המעשה

118 בולקין)  61/52 (ע.פ. פגום אינו
לפני העד, של בחנותו שבקר נאשם זהוי
אדם בחברת אח"כ ונתפש שנפרצה,
המשפט בבית ממנה, גנוב רכוש שהחזיק
הוא במשטרה, זהוי מסדר בלי בלבד,

117 היוה"מ) נ. סמדרסמן ,107/61 (ע.פ. פגום
אם ספק יחידה, כהוכחה בביה"מ "זהוי

118 סבן ,42/41 ע.פ. פיו" על לחיב הוא בטוח
תועלת הסר הוא בלבד בביה"מ "זהוי

119118 טמאן) אל  30/42 (ע.פ. לחלוטין"
החוקר בחדר יחידי חשוד של מקרי זהוי
שהמתלוננת "...טבעי כי פסול, במשטרה
החוקר עם מתיחד שהוא מי בראותה
שנתפש... האיש זהו כי תניח במשטרה
היה אז כי אנשים, יותר בחדר היו אילו

119 (136/45 (ע.פ. זהוי..." כמסדר זה
את ידע העד אם זהוי, במסדר צורר אין
הנסיבות אס אולם העבירה, לפני הנאשם
אותו פוטרים אין זהוי מסדר דורשות

119 047/45 (ע.פ. ביה"מ באולם בזהוי
הנאשם את שיודע עד ע"י בביה"מ זהוי

119 עבאם) 60/44 (ט.פ. כשר מראהו, לפי
הנאשם את שתפש עד, ע"י בביה"מ זהוי
כשר בידו, העבירה שלל עם היום לאור

119 היוה"מ) נ. אדרים עיסה 60/44 (ע.פ.
אולם זהוי, מסדר נערך אילו טוב היה
כשההוכחות לחלוטין בו תלוי אינו ביה"מ

119 01,1*1191,1 משפט מצטבר אופי בעלות
? המשפט ובתי הצבור המשטרה,

7366 אולשן י. העליון ביה"מ נשיא
ע"י יריד, לעונש הצפוי החייל של מצבו
יירה, לא לפקודות, בנגוד אם, צבאי, בי"ד
אזרחי, בי"מ ע"י תליה ולעונש במתקרבים,

69 באנגליה) טונוס (משפט בהם. יירה אם
מעצר לפני חדשים חמשה שנעשתה עבירה
ע"י זו תקופה במשך ונחקרה החשוד
מקרוב, שנעשתה עבירה איננה המשטרה
צפוי אם שופט צו ללא מעצר המצדיקה

69 (80/54 (ע.פ. חדשים 6 על העולה מאסר
של במובנו כחוק תפקידו הנומלא שוטר
חוק לכל מתיחם המשטרה, לפק' 37 םעיף
המקובל המשפט לרבות בישראל, החל
לפעול שוטר כל של סמכותו מכאן באנגליה.
עבירות מניעת הצבור, שלום קיום לשם
על שוטרים עלית ורכוש: אדם על והגנה
ת*קיד מלוי הפריקה על לשמירה אניה,

70 (54/52 ע.פ. הימאים (משפט כחוק
71 בארה"ב) המונד (משפט כחוק תפקיד מלוי

לפי התכן פרוט
עמוד: הנושא:

המשטרה! י ד י ק פ ת
.. המערכת דבר

65 בימימלחמה המשטרה
65 התפקידים ביעול המשטרה איש של חלקו
88 העצמאות וחג הגליון הופעת לקורא:

. והדיהם והשוטר הקצין תפקידי
3766 אולשן י. המשפט, ובתי הצבור המשטרה,

כלכלי; ושטור פקוח
8381 זהר רמ"ח הכלכלית? המחלקה

תנועה:
8784 שלסקי עמ"מ ! בפקוח ההפתעה גורם

87 בוינה מוסוים תנועה משמרות
88 וכראיה הסברה כחמר ע נ ל ו ק ה סרט
108 מדאוץ לפי מהירות קביעת על עדות
108 אחורנית הנוהג של הזהירות חובת
114 ומכשיריה מבחן מכונית
114 מהירות עבריגי נגד קולנוע מצלמת

ל חקירות
8074 קפלן עמ"מ שור, רמ"ח הצתה? חקירת

74 השהיה ומתקן מצת החשד, בסוס
75 התפשטות לחוקר: סמנים ומאיץ, מטען
76 חפצים סלוק ועשן, להבות ריחות, סמנים:
77 וגבוי גלוי למניעת מאמצים סמנים:
77 המניע האשמה, בסוס

7978 הצתה: ממקרי ותרשימים תצלומים
8079 סכום  פירומניה
8381 זהר רמ"ח ובעיותיה! הכלכלית המח'

כלכלית, מציאות פרי הפקוח
81 המחלקה התפתחות הם, מה כלכליים חוקים
82 פליליות והצבורחקירות הכלכלית המח'

8382 בו והטפול העברין
83 סכום העונש, בעית חקירה, לשם מעצר

המשטרה? לעזרת המדע
9889 השקרים מגלה  הפוליגרף
10299 חגג מ"ר והמשטרה; הגרפולגיה

1 ר ו ב צ ה ו המשטרה
7366 אולשן י. ובהמ"ש? הצבור המשטרה

בברכה מתקבלת ומוצדקת כנה בקורת
66 המשטרה ע"י

קנטור תוך צעקניתפובליציסטית בקורת
משח במהלך השמצות ותוך האמת וסלוף
טריז נועצת הרסנית, הנה פוליטיים קים

67 משמרתו ובין העם בין תהום ופוערת
67 והפגתם קדומים משפטים הצבור, אמון
68 המשטרה ע"י החוק להשלטת עקרונות 3
67 ובאנגליה בצרפת, המשטרות תולדות
70 סיעתי פולמוס הימאים; משפט
71 והמשפט המשטרה של ופוליטיזציה

., שיפוטי אינו המשטרה תפקיד
כל את למשפט להביא המשטרה על

73 אמת לגלות העלול החמר
128121 דין מ"ר והצבור? המשטרה
123121 הסברה ע"י בילדים מין עבירות מניעת א.

124 ? המונים מול הצבורי הסדר קיום ב.
126125 משטרה אנשי על תלונות ג.
128127 ובחו"ל בארץ והעלבתם שוטרים תקיפת ד.

ומשפט: חוק
105103 קרת א' ס.  חוק חדושי

103 חוץ) (עבירות העונשין דיני לתקון החוק
104 1955 תשט"ז העדות, פקודת לתקון החוק

109106 נוסנבלט א' ס.  משפטיות הלכות
106 פ.ח.פ. ,311 בסעיף חוקית בדרז 1.רכישה

ת"א שלומי, בדפוס מודפס ההדרכה, מחלקת ארגון, אגף ישראל, משטרת הוצאת



הממשלה. ראש משרד ליד לפרפומיס המרכז ע"י מאושר רשמי פרסום
ההדרגה, מחלקת ארגון' אגף ישראל' משטרת טלידי לאור יוצא

המשטרה. לשמוש מוגבל
המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל

.14 הרכבת רה' ת"א/ ההדרכה; מחלקת הארצי' המטה ישראל/ משטרת המערכת: כחובת
פר'. 500 המחיר  הקריה. הממשלתי' המדפיס ע"י מודפס ■





ישראל משטרת רבעון
1956 אוגוסט  תשט"ז אלול 3 מספר

התבן

משטרי/י ראדאר
גיא י. רמ"ח

ה של ההסתכלות כשר סתוח
במרחב עבודתו תוך טירון

מאיר ב. מ.ר.

1?5
חוק חדושי

קרת מ. חק"מ

משפטיות הלכות
נוסנבלט צ. ס.א.

היעוד תחושת /,3 5

ע.'ב.ג. מאת

כלבים באמצעות וזהדי גשוש
רזין ר. סמ"מ

במכונית דליקה חקירת
קפלן מ. עמ"מ  שור א. רמ"ח

של עבודתו שיטת על הרהורים
הודעה ומסירת התפרצות ביום על לשמור בבואו מרחב ,מפקד

במקהליט ,סדר
שלום בר נ עמ"מ

1011 חקירה) וקורות למשטרה כוזבת

הדרכים ועל נאשמים זהוי על
להוכחתו

דין פ. מ.ר.

השקרים מגלה הפוליגרף
וצרפת ארה"ב שלטונות בשמוש 199

100 "'"" "'י ^ש"=יצישי ,י,י בזי,. ""ים. ",= ..
130 ו חגג א. עמ"מ ט151

דין פ. מ,ר.

המשטרה לשמו© מוגבל  הדרכה פרסום



■■..■> ונשמע 1עשה
אשר רבעוננו, של השלישי הגליון את לקוראינו היום מגישים הננו
מקצועי עת כתב להיות הראשון, הגליון ,צאת עם עוד שאמרנו כפי נועד,
משטרה איש כל בידי לשים היא מטרתנו כי אז אמדנו רשמי. בטאון ולא
הדעת בהרחבת ואם המקצועית. רמתן ולשפור דעתו להרחבת יעיל מכשיר
מהשגרה יציאה ידי על רק יושגו אלה כי ברור הרי מדובר, הרמה זבשפור
ובהרחבת המחשבה בהערת עליה התעלות ידי על האפורה, היוםיומית

האופק.
מנקודות נעסוק, בהם הענינים, את לבחון כונתנו על הצבענו כן על
פקודות דוגמת וקדש", ראה ,,כזה בחינת לקורא להגישם ולא שונות דאות
טעניני בענין דעה לכלל הגיע כי המרגיש כל שגרה. פקודות או מטה
הרשות לשרות, חבריו לידיעת מובאת להיות הראויה דעה המקצוע,
באמצעות זאת לעשות  עליו מוטלת החובה אז: שאמרנו כפי או  בידיו
אשר דברים על בדבריו לחלוק הוא עומד אם טינה, נפקא ואין זו. במתנו
כי אחרים לעורר העשויים דברים, להביע הוא עומד אם או הובעו, כבר

עליהם. יחלקו
הבדל ללא המשטרה, אנשי כל בפני פתוח ישראל משטרת רבעון
מחשבה פרי המקצוע: בעניני דעותיהם להבעת תפקיד, או יחידה דרגה,
על הן בקורת אחרים, ומלקה שלנו מלקחנו מסקנות הפקת נסיון, ןפרי
מתכונים הננו כן גופם; אלה דפים מעל המובעות הדעות על והן המעשה
טענה ולתת אלינו תופנינח אשר מקצועיות, בבעיות או בשאלות לטפל
בגליונות בתשובה, ענין למצוא עלולים אחרים שגם במדד. לשואלים,

הרבעון.
לטפולנו, אנו גם נקבל ."ל משטרות של המקצועית העתונות דוגמת
שתי מני באחת אלינו יישלח אשר חוטר, לפרסום אף! האפשר ובמידת
אשר הכותבים, מבין אלה במישרין. או הכותב, יחידת דרך או דרכים:
את יצרפו מושאל, בשם יפורסמו דבריהם כי שהם, כל מטעמים יעדיפו,

בדבר. להתחשב נשא1? ואנו לחומר בקשתם
או במלואם יודפסו יפורסמו אשר הדברים כי להבטיח, בידינו אין
במקוריותה כמובן יפגע לא הפרסום אך שנויים, או קצורים ללא כלשונם

הכותב. ובטגטת המובעת המחשבה של
דבריכם! ויאירו בעטכם משכו

המערכת



היעוד תחושת
סמלים) קורם לבוגרי סיום הרצאת (מתוך

כי העובדה מכריעה. איננה אבל חשובה היא טר
מספ אינה כשוטר בעבודתו ובקי מאומן השוטר
להיות רצונו היא והמכריעה המרכזית הבעיה קת.
ובעל מדיט נושא היותו בעובדת רק לא שוטר
ברצונו, בעיקר אלא החוק לפי שוטר סמכויותשל
המלחמה בחזית שוטר להיות ובלהיטותו בנכונותו
היעו תפקידיה בבצוע כלומר: המשטרה של
בשמי ועברינות, עבירות במניעת ברחוב, דים
כפי עברינים, ובגלוי והבטחת' הסדר רת
להוטים אינם המאומנים שחייליו צבא שאמרתי,
צבא מלוגמהאינו בשעת החזית בקו להיות
שואף להוט, שאינו שוטר גם כך ומנצח, יעיל
אינו המשטרתית בחזית ולפעול לעבוד וחותר
לבצוע מספיק מסייע גורם ואינו יעיל שוטר
תנאי כלכלי, בטחון משכורת, המשטרה. יעוד
שיהיו אסור אבל חשובים, הם נוחים שרות

השוטר. של בשקוליו מכריעים גורמים
וה כשוטר והמדינה הצבור שבשדות הגאוה
ולצאת משרדי וכסא נוחיות על לוותר נכונות
של בסופו שתכריע, היא המשטרתית ל"חזית"
והאזור הרחוב יעודנו. את לבצע נצליח אם דבר,
לעבוד והשאיפה השוטר. לגבי החיים עורקי הם
העבודה בדרך ברחוב, להיות צריכה ולהתקדם

ברחוב.

המסייעים עזר בתפקידי לזלזל ואסור אין
העיקריות המשימות בבצוע ובמישרין בעקיפין
אולם להצליח. נוכל לא ובלעדיהם המשטרה. של
עזר תפקידי הם אלה כי לרגע לשכוח לנו אסור
מוצדקים מטרה. כשלעצמם, מהוים, ואינם בלבד
לבצוע מסייעים והם במידה רק וחשובים הם
לעסוק עליו שהוטל מי העיקריים. התפקידים
והתלהבות, ביעילות לבצעם צריך עזר, בתפקידי
מסייע עושה הוא אשר שהמעשה הכרה מתוך
לקנן צריכה אצלו גם אבל  בחזית" ל"לוחמים
אינו אחרת משטרה, לעבודת לצאת התשוקה
בשרותי הרואים בתוכנו יהיו רבים ואם שוטר

עסקתם היום מסיימים אתם אותו בקורם
ארגון בגון: שונים מקצועיים נושאים בלמוד
אמון חקירה, פקודים, נהול משפט, ושטור,
למוד מגמת זכו'. המדינה בעיות וצבאי, גופני
צות להפעיל מקצועית אתכם להכשיר היתה זה
עוסקת שהמשטרה תפקידים בבצוע שוטרים

בהם.
דרכי חייל ללמד יכולים שבצבא בשם אולם
הפעלת דרכי המפקד ואת ושיטותיה לחימה
יהיה הצבא כי הדבר פירוש אין עדיין יחידה,
גם הדבר כך להלחם. שמוכן צבא לוחם צבא
מקצועית מכשירים אנחנו כי העובדה במשטרה.
הסמל ואת שוטר תפקידי לבצע השוטר את
השוטרים כי פירושה אין סמל תפקידי לבצע
ויחושו משימתם את ברורות יראו והסמלים
וההדרכה הלמוד מטרת ייעודם. את ישותם בכל
למשטרה לסייע היא והקצין הסמל השוטה של
מוקם גוף יעודה. את למלא מטרתה, את להשיג
זכות וכל מטרה. לו יש יעוד. למלא מנת על
להצלחתו ישיר ביחס נמדדת הגוף של קיומו
.השגת והיא ויחידה אחת במגמה כליו להפעיל
במגמה יכלתו כל את המפעיל שוטר רק היעוד.
המשטרה, קימת לשמה המטרה, להשגת לסייע

כשוטר. קיומו את מצדיק
עצים מרוב כי קורה מדי קרובות לעתים
במשטרה שרותז משך כל היער. את רואים אין
יעודה הוא מה ולחוש לדעת בכח שוטר כל חייב
להיות חייבת זו ותחושה ידיעה המשטרה. של

שעה. שעד. יום, יום בקרבו ולבעור קיימת
בפקודת מוגדר המשטרה של העיקרי יעודה
פשעים, מניעת כללי: באופן והוא, המשטרה
והבטחון הנפש הרכוש, שמירת עברינים, גלוי
זה ולצורך המשטרה הוקמה זה לצורך הצבורי.
קיומה הצדקת לגבי המשטרה תיבחן ולכן בלבד.
וציודה שבה האדם כח להפעיל הצלחתה לפי רק
השו של המקצועית הכשרתו זה. יעודה בבצוע
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היעוד לבצוע פקודיכם להכוין תוכלו לא מעינכם
הכח. של

לראות צריכים צעירים כמפקדים אתם
צבורית משימה חיים, יעוד במשטרה בשרותכם
גודלם בהכרת רק ראשונה. ממדרגה חנוכית
עצמכם ידי על המשטרה תפקידי של וחשיבותם

לפקודיכם. זו תחושה להעביר תוכלו
ולחתור, לשאוף צריכים אתם' בעיקר אתם,
כלומר עיקריים יעוד תפקידי ולבצע לעבור
מד היא התלהבות ברחוב. לעבודה "להתפרץ'
(ב"חזית''). ברחוב לעבוד ותשתוקקו במידה בקת.
זכרו לפקודיכם. זו והתלהבות תשוקה תועבר
 "גיובים" לחפש נוטים מפקדיו אשר שגוף
חסר מתנוון, גוף הוא  נוחיות מטעמי וזאת
במשי להכשל וסופו ביעודו גאוה חסר חיים, רוח
בתפקידי לעבוד מכם אחדים על יוטל ואם מתו.
עצמו בפני מטרה עזר תפקיד אין כי זכרו עזר
הנמצאים לאלה בסיועו מותנית קיומו זכות אלא

המשטרה. ענידת בחזית
בשטח, השוטר עבודת של נוספת שעה כל
לירית שווה חשיבותה ובמחסן, במשרד במקום
כמפקדים יעילותכם מבחן הצבאית. בחזית פגז
דוח"ות, והגשת פנקסים בנהול יהיה לא במשטרה
בגלוי עברינות, במניעת הצלחתכם במדת אלא
באזורכם! ובטחון סדר ובהשלטת עברינים

ג. ב. ע.

1

ז4\
/ו ,.

החייל רוח תהיה עצמה, בפני מטרה העזר
פגומה.

יחזור סמלים, קורס בוגרי מכם, מסוים חלק
ביעילות לבצע יש אותם עזר, תפקידי לבצוע
זכות כי עתי בכל לזכור אף יש אולם ובהתלהבות,
לעושים מסייעים הם כי בעובדה, נעוצה קיומם
בשני יתבטא זה סיוע העיקרית המשטרה בעבודת
לצורך המופעל והציוד, האדם כח צמצום כוונים:
מכסי ויעילות ההכרחי, למינימום עזר תפקידי
מנהלה אלה. וציוד האדם כח בהפעלת מלית
יעילה מנהלה הלוחמים מספר מגידלה מצומצמת

ללוחמים. עוזרת
פקוד לתפקידי ליחידותיכם חוזרים אתם
כשוטרים עליכם כיצד הידיעה לכם תעמוד ולא
תבחנו ובעיקר אלא המשטרה תפקידי לבצע
ובהצלחה ביעילות ולהפעיל להכשיר ביכולתכם
עליכם ולכן לפקודתבם. שיעמוד שוטרים צות
אשר הדברים אותם כל חלים בעיקר, ועליכם
להם יש לגביכם אולם  השוטרים לגבי מניתי
בכם היעוד תחושת תספיק לא כפולה. משמעות
יעוד תחושת ולהקנות להעביר יכלתכם אלא

לפקודיכם. זו

דוקא, בגיל לא (אם צעירים כמפקדים אתם
לראות חייבים אנשים), על בפקוד בנסיונכם הרי
זו מטרה בהעלם המשטרה. מטרת את לפניכם
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כלבים באמצעות י ו ה ז ו גשוש
מה"ד. חיים' בעלי מדור ראש רזין, רפאל סמ"מ

וכלב ולמטה) (למעלה ציד תמונות .2 מס' תמנה
מתקופת חקוקים (באמצע), תן) או (שועל קאניד מול
שודיה. ן, וסל בור, בהרי (וח100ו>1ו601^1) האבן

בכ ולטבע החיות של חייהן לארח הקדמון האדם
אטי תהליך ידי על בואדי הגיע הקדמון האדם לל.
מצא: שהכלב משערים הננו הכלב. לנצול והדדי
והת מאכליו שיירי האדם של משכנותיו בקרבת
אשר האדם, בסביבת להמצא הזמן במשך רגל
בנבי לגרש נהג הכלב לקרבתו. הוא אף התרגל
מזונו, מקורות על לשמור כדי אחרות' חיות חותיו
לו הביאו אותה בתועלת האדם הכיר ובמהרה
יצורים של התקרבותם על כהודעות אלו נביחות

תקופתנו בן אינו הכלב ובין האדם בין הקשר
יומין. עתיק אלא האחרונים, הדורות בן  בלבד
החזקתם, אודות ספר נכתב שנה כ2300 לפני כבר
ידיעה המגלה זה, ספר כלבים. של ואלופם גדולם
חובר יצריו, ושל הכלב תכונות של למדי עמוקה
האתונאי והמצביא המדינאי ההיסטוריון, ידי על
ההיסטוריים ספריו על נוסף כתב, אשר כםנופון,
על הציד, על מעמיקים חבורים גם המפורסמים,
הפרשים. לחיל הרצוי המפקד ועל הרכיבה תורת
(דומסטיקציה) ביתית לחיה הבר כלב הפיכת על
חקוקי מעידים יזתר הרבה קדומה בתקופה עוד
שנים. אלפי מלפני גמא וכתבי קיר תמונות אבן,
עם הקשר את פתח הקדמון האדם כי להניח, אין
הו אותו בסובב מהסתכלותו מסקנה כפרי הכלב
להסת מוכשר היה לא הפרימיטיבי והאדם איל
של בקרבתן איפוא נעוצה הקשר תחילת כזו. כלות

האבן מתקופת חקוק גיד> תמינת .1 מס' תמונה
שודיה. אלסברג, בסלעי (וה00.^8011^1)
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ובעקר בגדים כגון האדם, גוף עם במגע הבא
בעק האינדיוידואלי הריח מכאן ונעלים. גרבים

בות.

והליגה הפושים למטרות הכלב חושי נצול
בעקבות

 והריח השמיעה  לעיל הנזכרים החושים
הפוש למטרת בכלבים לשמוש הבסיס את מהוים
או ברחו אשר אדם בני של בעקבותיהם והליכה
לנצלו בעולם המשטרות שהחלו לפני עוד אבדו.
סוחרי על מקובל זה שמוש היה שיטתי' באורח
כי ידוע, שונים. עולם בחלקי וכחזיקיהם העבדים
מאלפי של עדויות. נשמעו שנה כ200 לפני עוד
במדינות בורחים עבדים של במשפטיהם כלבים
היתת שם מקום הצפונית, אמריקה של הדרום
שונים באזורים אף חוקית. גושפנקה כעין לעבדות
"המש השמוש ידוע היה וסקוטלנד אנגליה של
ארגוני שם שנוצרו לפני עוד בכלבים, טרתי"
ואגודות' יחידים עשרה. השמונה במאה המשטרה
אז ואמנו גדלו לדין, פושעים בהבאת שעסקו
ולתפוש לאתר כדי )0ח"1006110נ1 מגזע כלבים
שרצו אשר הפקר, וציידי בהמות גינבי שודדים,

מהוו. בכל אז
מכרות. בעלי הקימו הדרומית באפריקה גם
לשם לכלבים ואמון גדול חוות והיהלומים הזהב
אחר גשוש ולשם ושמירתן המכרות הבטחת
עד יקרות. עפרות שלל עם מהן שברחו פועלים
מיוחד גזע אפריקה דרום ממשלת מגדלת היום
זה מגזע כלבים מעורב). (דוברמן גשוש כלבי של
המנדטו השלטונות למשטרת אף בזמנם סופקו

בארץ. כאן ידיה על והופעלו טריים
הושגו אשר הרב' והנסיון החיוביות התוצאות
הניעו לעיל, שהוזכרו והתקופות האזורים בכל
משלהם גשוש כלבי לאמן העולם משטרות את

עברינים. לגלוי בהם להשתמש בכדי
ומאלפיהם הכלבים אוהדי הצליחו בנקל לא
בערך המשטרות ראשי של אמונם את לרכוש
הכלב משהוכנם ואף בכלב השמוש של המעשי
וכשלונותיו הצלחותיו עוררו המשטרה לשרות
להפך, אלא נרתעו, לא הכלב חסידי רבים. וכוחים
את שנו גורמיו' על התגברו כשלון' מכל למדו
לבטחון הגיעו אשר עד זהאמון. האלוף דרכי

הכלבים. בפעולת מלא
הגשוש. כלב אמון

להכשירו היא המטרה לגשוש הכלב באמון
גדולים למרחקים נעלם, אדם אחר כבטחון לעקוב
לסור ומבלי שונים' קרקע בשטחי האפשר' ככל
ע''י הנגרמות ההפרעות אף על העקבות מקו
וא שונים בזמנים הוטבעו אשר התעיה, עקבות
עקבות. השארת עם אחת ובעונה בעת פילו

המבוקש.

מצא' האדם אחרים. אדם בני או חיות  זרים
באמצ גילה האחרות, הטורפות כחיות הכלב, כי
וחלשות קטנות חיות  טרפו את חוטמו עות
ותפשו והשיגו רדפו בעקבותיו, רץ  יותר
אל אף הביאו אשר הוא זה ריח חוש וכי בשניו'
הקדמון, האדם החל כך עצמו. האדם משכנות
הקיום" "יצר את לנצל הציד, על בעקר חי אשר
צרכי למען ולבטחון למזון שאיפתו את הכלב, של
 בטחונו למען כלומר האדם, של שלו, קיומו
הציד.  מזונו מציאת ולמען  מעונו שמירת
שהתפתחה וככל האדם של רמתו שעלתה ככל
הפיק אותה התועלת, ורבתה הלכה כן תרבותו
השמוש ואופני נצולו מטרות התרחבו וכן מכליו
בציד, רק לא האדם את לשמש החל הכלב בו.
בקרב העדר, ברעיית גם אם כי ובהגנה, בשמירה
יודעת. לא בסביבה להתמצא ובמאמציו אויביו עם
אף האדם. של הנאמן וחברו מלוהו הכלב הפך כך
הכיר  בנאמנות  הכלב של זו בתכונתו
להזכיר כדאי וכאן קדומות בתקופות עוד האדם
= כלב לשמו: חז"ל נתנו אותו ההסבר אם
העתיקה, שבספרותנו עוד יצויין לב. כלו
ונאמנו הכלב מוזכרים ובגמרא. במשנה במקרא.
אלה דברים מהביל היריעה וצרה רבות פעמים תו

זה. מאמרנו במסגרת
והתו כלבים על הוטלו אשר התפקידים רבוי
את הניעו בהם, מהשמוש שנבעה המגוונת עלת
של בעולמם חקר להעמיק תקופתנו בן האדם
תופש הכלב כי לדעת למדנו אלה. חיים בעלי
ביו המפותחים חושיו באמצעות אותו הסובב את
ודרכי  השמיעה וחוש הריח חוש  תר
למתרחש. תגובותיו על המשפיעות הן אלו תפישה
של מזה 7 פי חזק הכלב של השמיעה חוש
תדי בעלי קול גלי לקלוט מסוגלת ואוזנו האדם
לאתר ומוכשרת לשניה תנודות 20.000 עד רות
של חשיבותו ואת מידתו את אף רחש. של מקורו
חוטם של השואה מתוך להבין נקל הריח חוש
הקרום,  הרירית האדם. של אפו עם הכלב
באף  הריח חוש של מושבו מקום שהוא
ושטחה מ"מ 0.006 של עובי בעלת היא האדם
ם ט ח של הרירית עובי בערך: םמ"ר 5 הוא
םמ"ר 169152 ושטחה מ"מ 1,1 הוא הכלב
אצל מזה גדול ועוד הגרמני הרועה כלב אצל
הקרום שטח ואילו 6100^1 ם 6ח0 מגזע הגשוש כלב
הח הנסרים בלבד. םמ"ר 122 הוא בוכסר גזע של
נויהאום ד"ר פרופסור ידי על נערכו אשר דישים
לתכונות הודות כי הוכיחו, ארלנגן באוניורסיטת
חומצת של במציאותה להבחין הכלב מוכשר הנ'"ל
אחד חלק של דלילה בתמיסה אפילו חמאה
במיוחד לנו חשובה זו עובדה מיליון. משלשה
האדם של הזיעה בלוטות של וההפרשות הואיל
מה יותר גדולים ברכוזים זו חומצה מכילות
חומר לכל עוברות אלו והפרשות  לעיל נזכר
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ובילדותו" הכלב של הגופנית התפתחותו כבר
ממנו דורש ומדריכו, ידידו הכלב, בעל חלפה.
לתפוש, לכלב קשה רצינותה שאת ממשית, עבודה
אותו דוחפים הטבעיים ויצריו שתכונותיו בזמן בו
להשתולל ובורח, נע דבר כל אחר לרוץ לשחק,
אמונו ותרגילי הדרכתו אולם מינו. בבני ולפגוש
מפגין מעשיות פעולות ובעת אופיו את מעצבים
המתפרשת התנהגות, מאומן כלב לעינינו
אמנם תפקידו. לחשיבות מלאה כהבנה ידינו על
והכלב הנוהג בין הקשר כי וידוע, הדבר נכון
מלים כל בלי מבין, שהכלב כך, י כדי עד הדוק
מתרגל גיסא מאידך ממנו; נדרש מה פקודות, או
הת הבנת כדי עד לכלבו וכלבן כלב בעל כל
להרגיש מנוסה לנוהג מאפשר זה דבר נהגותו.
ריחם. את "אבד" או העקבות מקו כלבו סטה אם
נקלה על הנוהג מבחין בעקבות הליכה כדי תוך
הריח, לפי להתקדם כלבו את הדוחף החזק ביצר
(ראה על אל מורם הכלב וזנב מתוחה כשהרצועה
המתח, בהרפאת או אי), חובי ,56 בעמי התמונה
עקב לדוגמה נניח  הריח את אבד כשהכלב
מם' תמונה (ראה  המטביע בהליכת חדה פניה
הרמת שמבשרים עד מורד, בזנב ומסתובב  (3
את מצא שהוא מחדש הרצועה ומתיחת זנבו

העקבות. ריח של המשכו
ידע הכלב שנוהג ההכרח מן האמון בתחילת
כל מיד לתקן מנת על דיוקו על העקבות קו את
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נפסק. הריח .3 מס' וזמינה

מכמה מורכב הכלב, ע"י המוחש * העקב ריח
נפגמה העליונה ששכבתה האדמה ריח ריחות;
יותר לחות שכבות חשיפת תוך האדט, דריכת ע"י
שנדרמו, והחרקים השרצים ריח אדים, המעלות
וריחות  שעליהן והמשחה  הנעלים עור ריח
שנשרו ומחלקיקים מסיבים הנובעים שונים לואי
הריח ועוד. הליכתו בעת המבוקש האדם מבגדי
אחוז המהוה האינדיוידואלי), (הריח לפרט המיוחד
שתואר כפי  הוא אף חודר הכולל, מהריח קטן

העקבות. של האדים לתחום  לעיל כבר
גזעי כל אין המפותח הריח חוש אף על
ליכולת להגיע המידה באותה מוכשרים הכלבים
מנסיון כתוצאה לעיל. הזכרנו אותה הגדולה,
במשמרות כיום משתמשים רבות שנים של ולקח
(£ח00ו>!61000 הגזעים: מן בכלבים בעקר העולם
ח10ז0150 באנגליה (הנקרא הגרמני הרועה וכלב
את מראה כלב כל לא האלה הגזעים מבני גם
לתפקידו נבחר גשוש כלב הדרושות; התכונות
בערך. חדשים 6 בגיל אופי בחינת אחרי רק
התורשת תכונותיו את להוכיח נועדת זו בחינה
טו גופנית התפתחות כזה מכלב דורשים אנו יות.
הבאה, יצר ורוחנית, גופנית התמדה ביותר, בה

עצמי. ובטחון מוצק אופי נהיגות, ■יצר
שנתיים עד משנה נמשך גשוש כלב של האמון
בפסיכולוגית רבות ידיעות מהמאמן דורש זהוא

מכסימלית. וסבלנות הכלבים
לרדוף הכלב את הניע אשר הטבעי, הציד יצר
גם אותו דחף בחוטמו, שמוש תוך חיות אחר
טריים לעקבות חלשים או ישנים מעקבות לעבור
למצוא סכוייו את המגביר דבר יותר, וחזקים
הכלב על לנו. הדרוש הוא הגמור ההפך טרף.
ידי על מראש הוכנס בו העקבות, בקו להשאר
ידי על או ראשון, אחד, עקב על נוהגו הצבעת
לכון חייב המאמן לחטמו. מסוים חפץ הגשת
למרחקים קטן ממרחק הדרגתי בארח האמון את
קר לצורות מסוימת קרקע מצורת יותר, גדולים
הטב אחר קצר מזמן שטח), (החלפות. שונות קע
העקב), (טריות יותר ארוך לזמן העקבות, עת
שונים אויר למזגי ונוח מתון אויר במזג מהליכה
מהליכה , וגשם ערפל רוח, יובש, חום, 
זרים אנשים אחר לעקוב עצמו המאמן בעקבות

ושוגים.
להתחלת ביותר הטוב הזמן כי לדעת למדנו
כשעוצבה בערך, אחת שנה של הגיל הוא האמון

שמקורם רבים, מובנים בעלת הנה עקבי) או עקבות סמיכות: עקבים, או עקבית (רבים: עקב המלה (*
■.:. :■ . : ■.: "1

מן הרגל; כף של האחורי הקצה  יותר מצומצם באופן  או הרגל כף אחד:
או בקרקע ג.ל הר. כף של ה ת ע ב ט ה הרגל, כף מדרך המובן נובע הראשון הפרוש
(כגון תופעה או חומר ע"י ה.מושאיו סימן. כל יותר נרחב באופן ומכאן בכלל ז ע צ
בדומה  ומכאן הנעל, של התחתון האחורי החלק לכנוי גם הועבר השני הפרוש בכוס"). שמן אחריתו,.עקבות המחנה, סיף א מ כגון מאחור, נשאר או אחורה שפונה למה  ל"ערף" .

■■■..■ מעתה: איפוא נאמר הבה התוצאה, דבר, של סופו או
עקבה...". אחר טקכה ייקכות, ,,...הבחץ ולא הילדה" כעקב1ת אותם וזהה עקב, אחר עקב בעקב1ת, הבחין הגשש

(המערכת),5"
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אחר מומחה עם יחד מוסט' הגיע הגשוש כלבי
את לשנות שיש למסקנה (66**961) בטגר בשם
אומנו לפיו '(1915) אז עד מקובל שהיה הנוהג
לבצוע כולל אמון משטרה כלבי
כא  וגשוש התקפה סיור'  התפקידים ל כ
כזה כולל אמון שאומן כלב של ההתקפה יצר חד.
מעקבות, לסור עלול שהוא כף' כדי עד חזק
או מתקרב אדם להתקיף כדי רק הלך, בהם
זו שבדרך מובן, הרגיזו. אשר מקרי, ארח עובר
פי על הגשוש. מטרת את המאמנים החטיאו
מאז המאמנים עברו מוסט של הנ"ל מסקנותיו

הגשוש. בלבי של נפרד תכליתי לאמון
של ההבחנה כשר את במבחן להעמיד במגמה
את ולהניח האינדיוידואליים הריחות לגבי הכלב
של המטרה השגת לקראת יעיל לאמון היסודות
מוסט "ר ל ערך כזה, ודאי הבחנה כשר הבמהת

דלקמן; הנטוי את מחקרו משלבי באחד
מעופף" "כסא  מתקנים שני יצר היא
עקבות להטביע איש שלח הוא עקבות". ו"גלגל
מקו האיש הוצא מסוים במקום אך הנסוי, בשטח
בדרך המעופף" "הכסא באמצעות והועבר העקבות
המשיכו ההפסקה מנקודת אחר. למקום האויר
גלגל, באמצעות "העקבות" בממון הנסוי ערכי
המט נעל אותן הסוג מאותו נעלים הורכבו עליו
העקבות קו צעדיו. לאורך מתאים במרחק ביע,
את הכיל ההמשך עקבות של וריחם איפא נמשך
הריחות תחום את המחויט הריחות, אתם כל
הפרט ריח של הזעיר האחוז אותו זולת העקב, של

הלואי. וריחות
נשלחו שיטתי באופן מאומנים היו שלא כלבים
עברו העקבות, קו אחר עקבו הראשון' מהעקב
הסום ללא והלכו והמשיכו ההמרה" "נקודת את
האינ הריח מהן שנעדר למרות "העקבות", אחר
למוסט הוכיחו הנטוי של אלו תוצאות דיוירואלי.
שתי אמוניו תוך הגשוש לכלב להקנות הצורך את

הן: הלוא יסוד, תכונות
הכלב כי הבטחון, הוא  העקוב בטחון (1
מעקבות ריח" ,,מקבל אינו עקבות, בקו בלכתו

החדש. הריח לפי ללכת ממשיך ואינו התעיה
של כושרו יותר נכון או  העקוב טהר (2
לעקוב התכונה היא  זה טוהר על לשמור הכלב
מושפע להיות מבלי מסוים אדם עקבות אחר
ע"י שהוטבעו צולבים עקבות ידי על ומוסט
או אחר בזמן המטביע אותו
אחת ובעונה בעת אחר איש ע"י

העקוב. נושא המשמשים העקבות עם
לבחינה מובא הוא כדבעי, מאומן כעהכלב

דלקמן: המבחנים בשני לעמוד ונדרש
אנ שני מטביעים מוסט להצעת בהתאם א)
בלכתם עקבותיהם, את אחת ובעונה בעת שיט
כל פונה באמצע' ובהפגשם רעהו' מול האחד
מנקודת מתרחקים והם לשמאלו) (או לימינו אחד

הקו; את שידע אסור האמונים בהמשך סטיה.
של הדרושה המדה רכישת להבטיח בא זה איסור
לעקרו הודות רק כלבן. בעבודת החיונית בטחה'
לעבוד גשוש כלב של נוהגו יוכל אלה נות
כלבו, הליכת אחר בבטחון ללכת מעשית, בעבודה

הכלב. של העצמי" "לבטחון להפריע מבלי
מחיב הטבעיים יצריו על הכלב עבודת בסוס
והן באמונים הן מפעולתו' ספוק יקבל שהוא
להגיע הכלב שואף תמיד המעשית. בעבודתו
מנת על מטביעם, את ולמצוא העקבות לסוף

נוהגו. שבח את לקבל
פעולותיו ובתקופת אמוניו השלמת לאחר גם
בתרגילים, להמשיך עלינו הכלב של המעשיות
נפסקת בהם אלה, בימים ארצנו בתנאי ביחוד
בהגיעם הגשוש כלבי של הליכתם קרובות לעתים
נאלצים הננו אלו בפעולות המדינה. לגבולות
למרות  הכלב את להוריד קרובות לעתים
ולהפסיק העקבות מקו  להמשיך דוחפו שיצרו
הסופי. תספוק קבלת את לו לאפשר מבלי פעולתן
לדרי המנוגד זה, מעשה לתפוש יכול אינו הכלב
עליו היה בה האמונים, תקופת כל במשך שותינו
הסכ מטביעם. על ולהצביע העקבות לסוף להגיע
ההפסקות ידי על הכלב יתרגל שמא היא נה
זאת שנדרוש בלי גם עקובו את להפסיק הללו

מספקת. סבה כל ובלי ממנו
בעק הליכתו בסיום המטביע על הכלב הצבעת
הוא זה וחלק לנו הדרוש הזהוי את מהוה בות
גשוש. כלב של אמונו תקופת בכל ביותר החשוב
וכל העקבות הכלב בשביל נפסקים זה ברגע
לזהות ועליו העקוב את לו אפשרו אשר הריחות
של הריחות מכלול מתוך הזעיר החלק אותו את
ריח עם  המטביע של הפרט ריח את  העקב
את הבטח למען הגיע. אליו האיש של הפרט
תרגילים אף נעשים זה חשוב בתפקיד הצלחתו
למצוא תחילה לומד הכלב הדרגתי: באופן אלה
וב העקבות בסוף יחידי נשאר אשר המטביע את
מתוך האיש את למצוא עליו האמונים המשך
שוב  נעשים אלה תרגילים אנשים? קבוצת
בבנינים ואח"כ פתוח בשטח  הכבד אל הקל מן

ובחדרים.
אינדיוידו בריחות להבחין כלב של היכולת על
חפ של מיוחדים ובריחות אדם בני של אליים
מאז קים העקבות, של הריחות תחום בתוך צים,

המומחים. בין ער וכוח ומתמיד
פעל אשר הגדול, המומחה מוסט' קונרד ד"ר
כמפקד ואח"כ משטרה כקומיסר 1904 משנת
(מת בגרמניה כלבים לאמון הממלכתי ביה"ס
לאמונם הדרך את סלל השנה), כמחצית לפני שם
בשיטות בפרט, גשוש כלבי ושל בכלל כלבים של
בפסיכולוגית יסודי מדעי פרי על המבוססות

הכלבים.
בעבודת מוחלט לבטחון להגיע מגמה מתוך
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להביא מקטנותו הכלב מאלמן הטבעי. ההבאה
חפציהם לבין ביניהם ולהבדיל בעליו חפצי
לתכלית הנעשה שיטתי אמון זרים. אנשים של
ומטרתו אלה כללים על מבוסס משטרתי זהוי
אשר לפעולה הכלב עם להגיע היא הסופית
ריחו את גושא מסוים הפץ כי בודאות, ת1כיח
היה או זה לאדם שייך כלומר מסוים, אדם של

ברשותו. רב זמן
לשתי מכונים אנו הזהוי כלב של אמונו את

חפצים: פי על זהוי של דרכים
לאיש; מחפץ זהוי א)
לחפץ. מאיש זהוי א)

פשוטה והנראית המקובלת הראשונה הדרך
הלי בתום הכלב לפעולת בעקרה דומה ביותר,
ומצביע לסופם מגיע הוא כאשר בעקבות, כתו
מהוה האינדיוידואלי ריחו אשר מטביעם, על
תמיד לא אולם העקבות. ריח של מסוים אחוז

:|.
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לאיש מחפץ זהוי :5 מס' תמונה

*

ו

1_ ',*

א
מוסט. גלב .4 מס' תמונה

זו הליכתם ידי על מנוגדים? בכוונים ז?מפגש
שבורים, קויעקבות שני מורכב צלב .נוצר
השני כשחלקו זויתם, בקדקד בזה זה הנוגעים
בקו משנהו של המשכו את מהוה אחד כל .של
ביניהם. מבדיל האינדיוידואלי הריח וכשרק ישר
הנבחן הכלב .(4 מסי תמונה הרחשים, (ראה
ואם האנשים אחד אחר לעקוב זאת לאחר 1שלח
בעקבות ללכת מוסיף המפגש, ממקום פונה הוא
האיש על ומצביע לסופם מגיע המטביע, ו ת ו :א
המושלמת. אמונו רמת את הדבר מוכיח הנכה'

מוסט*. "צלב מבחן זהו
לאורך העובר, עקבות, בקו נשלח הכלב ב)
אחר שעות 14 לפחות שונים בשטחים ק"מ, 5
המטביע את למצוא עליו ובסופן העקבות .הטבעת
זרים. אנשים מספר מבין בודאות עליו ;ולהצביע
הגופנית התמדתו כשר את המוכיח זה, מבחן
מביא המאומן, הכלב של יכלתו ואת והרוחנית
ביותר החשובות הפעולות אחת לקביעת אותנו
ריח את לזהות המוכשר כלב, ע"י נמלט זהוי 
של האינדיוידואלי כריחו בחפץ שנשאר הפרט
נשאר קרובות לעתים מחזיקו? או החפץ בעל
בין ן, י בר ע של חפץ רק המשטרה בידי
נתפש וכאשר ידועה, שאינה ובין זהותו שידועה
האם לבדוק צורך יש חשוד, מה זמן בעבור
בזירת החפץ את אבד או השאיר אשר זה הוא
החשוד של המצאו שהוכחת וברור העבירה
משקל בעלת ראיה להיות עלולה העבירה במקום
הכלב של ויעילותו כושרו עצמו. כעברין לזהותו
אף שמש חפצים באמצעות אנשים לזהות לבצע
אשר עד המומחים, בין מחלוקת סלע מתמיד הוא
הוכיחה אשר אמונים, של הנכונה השיטה .נקבעה
ודאית. חיובית לתוצאה להגיע האפשרות .את
יצר במסגרת המפותח הריח חוש נצול תוך
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האופנים,1 בשניי יילשמוש נאמנים י נשארנו אנו
הנמצאים הגזעים משני אחד לכל התאמתם ע"י
ה הגרמני: והרועה ה"^ח"0ו>10001נ1* בידינו,
גזער לטהרת מתיחס שמו "^ח00ו^10001נ1"אשר
במונח  דפ  6(004 במלה לשמוש (בדומה
טהור) גזע בעל סוס  ?011 6100>^ 0156י>
לחשוב שנוטים כפי וכלל כלל מתקיף כלב אינו
אינו הוא דם". כ"צמא שמו את המפרשים רבים,
מפחד. אדם ע"י הנגרם מהגרוי איפוא מושפע
בדרך ללחיי שלנו הדם" "כלבי מאמנים לפיכך
הגרמני, הרועה כלב אצלנו אומן זאת לעומת א'.
הסבות. מתוך  למדי מפותח הגנתו שיצר
■■י החפץ. אל מהאדם לזהוי דלעיל

גשוש, בפעולות המאומן הכלב הפעלת
היסודי הכלל את לזכור יש ובראשונה בראש
ואינר אדם בן אינז הכלב כי
בתפ רק להפעילו צריך וכי לו, להדמות יכול
לתכונותיו בהתאם לבצע יכול הוא אותם קידים,

עבר. אותם ולאמונים הטבעילת

■.,"; .,". ... :., י . העקוב.
לר לאפשר עלינו בהצלחה, כלב להפעיל כדי
מנקודת. או מחפץ או רגל מטביעת הריח קבלת*
נוהג ע"י מתאימה תמצא אשר אחרת, אחיזה
מהמקום או הארוע או העבירה מזירת הכלב,
מהם העקב, או החפץ העקבות. מתחילים בו
ושופ בולטים להיות צריכים הריח, לכלב ניתן
איש של רבים עקבות נשארו בו ובמקום עים
ולהפעיל ביותר הברור העקב את למצוא יש אחד
אנשים, כמה עקבות נשארו אם ממנו. הכלב את
ולחפש ברור בעקב הגשש, בעזרת לבחור, מנסים
העק רבים בו מהמקום, מה בריחוק המשכו את
הכלב של העקוב לתחילת שנבחר העקב בות.
אחרים מריחות האפשר, ככל מרוחק, איפוא יהיה

מבודד.
עלי האחראי האיש או החוקר הקצין מצא אם
העבירה לזירת כלל בדרך המגיע  פעולה,
אחיזה נקודת או עקב  הכלב בוא לפני עוד
בקופסה מיד אותם יכסה הגשוש, לעבודת אחרת
יש אחרים. אנשים ע"י יפגעו או יטושטשו לבל
כל נטולת תהיה זו קופסה כי כך, על להקפיד
אם העקב. ריח את "לטשטש" העלול חריף, ריח
כא ולכסותו להשאירו מוטב חפץ, במקום נמצא
אזי לקחתו או להזיזו צורך יש אם אך מור,
אין ואופן פנים בשום במלקחים, להשתמש צריך
כי מתברר כזה, במקרה אם, בידים; בו לגעת
להחזיק יש במקום, הכלב בהפעלת תעלת אץ
הר באופן וסגור נקי מתאים, במיכל החפץ את
גם זהוי, לשם "טריות" להבטיח מנת על נטי,
ההכרח מן הכלב, נוהג בהגיע רב. זמן כעבר
כך ע''י לו ולאפשר המקרה פרטי את לו למסור

לנית או" העקבות "לסוף בהגיעו לכלב, גיתנת
עליו. ולהצביע למצאו האפשרות החשוד, גר בו
מסוים ממקום דרכו את המשיך שהחשוד ייתכן
תצטרך כזה במקרה מביתו; שיצא או רכב בבלי
לעבודת נוספות אחיזה נקודות למצוא המשטרה
העב של חפץ העבירה בזירת יימצא אם הכלב.
לערוך מסוים זמן כעבור גם יהיה אפשר רין,
החשוד ובין החפץ בין כלב באמצעות זהוי

ייתפש. אשר
נובעת הזהוי דרכי בשתי להשתמש החלטתנו
זהוי במסדר להעמיד יש א' בדרך כי מהעובדה,
יתכן הידועים; לכללים בהתאם אדם בני שורת
 המראים אנשים, כזאת שורה בתוך שיימצאו
המפרי או פחד סמני  כלב אליהם בהתקרב
התופעות שתי כי לנו ידוע פחד. זיעת שים
לרטינה ולגרותו הכלב על להשפיע עלולות הללו
בזהוי. לטעויות לגרום העשוי דבר ולתוקפנות,
לשמוש הולנד, משטרת למשל, עברה זו מסב

השניה. בשיטה

±... ,..

לחפץ מאיש הוי
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הגשש בעזרת צורך בכלל אין קרובות לעתים
אפשרות פל לרוב גם אין עירוניים ובשטחים
מקרה בכל להקדים יש זו מסיבה בו. להעזר
לאחר מיד כלבו עם הנוהג את ולהביא
קיימת כי ר, ק ו ח ה ל ש ו ת ע י ב ק
בהחלט להמנע יש זה מרגע גשוש. של אפשרות
העק מתחילים בו המקום בסביבת הליכה מכל
הגשש לגבי הן אמור זר. דבר יטושטשו. לבל בות,
הנמצאים והאזרחים המשטרה אנשי לגבי והן
מתיחסים אם הכלב, לעבודת סכויים אין במקום.
שנכ אחרי רק נוקטים בו אחרון, כאמצעי אליו
שטושטשו ואחרי  האחרים המאמצים כל שלו

העקבות. כל כך ע"י
ילך גשוש, כלב של לנוהגו הניתן הלווי,
ומדי מטרים 2 5 במרחק אחריו
מיד יעצרו שהיא, כל מסבה הכלב, העצר
הכלב. לפעולת יפריעו פן ם לוי מ ה כל גם

הלי כדי תוך להצביע מאומנים הגשוש כלבי
ריח את הנושאים חפצים של עקבות בקו כתם
לאסוף יש אלה חפצים העקבות. מטביע של הפרט
סגורים. במיכלים מבודדים ולהחזיקם במלקחיים
יש האישי ובפנקס לסמן יש החפצים מיכלי את
ואת נמצאו בו והמקום, הזמן את מיד לרשום

לאריזתם. שניתן הסמן
לבית בעקבות, ההליכה בסוף הכלב, בהגיע
להכנס לו לאפשר יש עליו, ובהצביעו מסוים
להמ העלולים חפץ, או אדם הצבעה) (ע"י ולזהות
לדרוש יש אנשים, למספר הגיע אם בתוכו; צא
להצביע יוכל שהכלב כדי נוע, בלי לעמוד מהם
אליו. יובילו העקבות ריח אם מהם, אחד על

מבלי העקבות, בקו הליכתו הכלב הפסיק אם
החוקרים יכולים אזי ישירה, לתוצאה להגיע
הכלב מהליכת להסיק ניתן אותן במסקנות להעזר
של התקדמותו כוון (כגון העקבות הפסקת עד
נפ בה בסביבה המקומיות ומהנםיבות הנעלם)
טבי רכבת, או אוטובוס תחנת בביש, כגון סקו,

וכדי. סוסים פרסות של או צמיגים של עות

הזהוי.
את הכלב, אמון על בדברנו לעיל, הזכרנו כבר
חפץ. פי על אדם של זהויו למטרת בו השמוש
סגור, באולם נערכים כלב באמצעות זהוי מסדרי

להלן: המפורטים הכללים לפי ושקט נקי
האיש": אל "מהחפץ בזהוי א)

במר החשוד, ביניהם אנשים, 5 מעמידים .1
לרעהו. מאיש אחד מטר חק

יע בו המקום, את לבחור רשאי החשוד .2
מוד.

מבין מי ידע, הכלב שנוהג בהחלט אסור .3
החשוד. הוא האנשים .

לאחר רק לאולם, נוהגו ע"י יובא הכלב .4
במקומותיהם. האנשים שיוצבו

כדאי וכד') חפץ או (עקב נקודה מאיזו לקבוע'
כלבו את מפעיל הנוהג כלבו. את להפעיל ביותר
והוא המקצועיות ידיעותיו סמך על
נקודת ולבחירת להפעלתו איפוא אחראי

לגשוש. המוצא
סומ אנו לכלב הריח* ל,,נתינת העקב בבחירת
לסגו הודות אשר, הגשש, על המקרים ברוב כים
ביחוד  שונים עקבות בין להבחין יודע לותיו,
הפעולה שתוף הטבעתם. לזמן הנוגע בכל
הגשוש כלב לבין הגשש בין
הגשש טובות: לתוצאות קרובות לעתים מביא
בקרקע אך באדמה, העקבות את בעיניו רואה
עקבות נסתמנו לא בהם קשים, ובשטחים סלעי
יכול לעומתו להמשיך. ביכלתו אין לעין, נראים
בעקוב להמשיך חטמו, באמצעות הפועל הכלב,

הסוגים. מכל קרקע בשטחי הריח פי על
ומוחלטת ברורה ידיעה יודעים אנו אין כיום
השלמה, להתנדפותו עד הריח נשאר זמן כמה
גשוש כלבי הפעלנו בהם מקרים היו אולם
ההצלחה בערך. שעות 40 כעבור גם בהצלחה
אשר האויר, מזג ובתנאי הקרקע בסוגי תלויה
העקבות הטבעת בין שחלף הזמן בפרק שררו
הכלב נוהג של מתפקידו הגשוש. פעולת לבעין
אפשר האם בשאלה, גם איפוא להחליט
בהם במקרים לאו, או הכלב את להפעיל
התנדף, וריחו בקרקע שהתיבש עקב סמן נשאר
יוכל גשוש, כלב של הפעלתו את המונע דבר

עליהם. ולהצביע העקבות את לראות הגשש
במצבים לעתים מתבטא הטוב הפעולה שתוף
העקבות בקו הולך הגשוש כלב שדלקמן: זה בגון
 מכבר לא טרקטור חרש בו לשדה, ומגיע
המשך נרחב; שטח  במקום הנעלם עבור אחרי
הק הגשוש, כלב כליל. איפוא טושטש העקבות
מטרים, 15 באורך לרצועה עבודתו בשעת שור
אשר הריח, המשך את ולחפש להסתובב ירבה
60 של קוטר בעל בשטח פתאום, נעלם לגביו
באורך פעולתו מקוטר 2 (פי בערך מטרים
הפושים אחת). בנקודה עומד כשהנוהג הרצועה
מאמצים ומטילים יקר זמן לאבוד גורמים אלה
נוהג או גשש יבין זאת לעומת הכלב. על קשים
לשטח מעבר להמשך צריך הקו כי מנוסה כלב
מאות במרחק הגשש, איפוא יחפש ם ש החרוש.
לדעתו, שוה, שטביעתו לעין, נראה עקב מטרים,
כשיהיה הפעולה. בתחילת מצא אותו לעקב
יובא הקו' המשך את מצא כי משוכנע הגשש
או צדק אם תוכיח ותגובתו לעקב מיד הכלב
יקבל לא מאומן גשוש כלב שום הגשש; טעה
אבד אותו מזה, שונה ריח בעל עקב זו בנקודה
נוהג נעזר גשש שבהעדר גם קורה לכן, קודם
ומ רגלים טביעות בזהוי האישי בנםיונו הכלב
כלבו בעוד העקבות, המשך את בעצמו חפש

למקום. קשור
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אלו עובדות מבוגרים. והן ילדים הן הנעדרים,
הבחין אשר היטב' מאומן כלב כי מוכיחות,
ומני העקבות, מקו עוד מר אינו הפרט, בריח
עבו תוצאות את לכלול האם לשקול, אותנו עות
המוגש הראיות בחומר הגשוש, כלב של דתו
הכלב של ההצלחה נחשבת בעינינו המשפט. לבית
להת עלולה המשפטן שבלב מובן אך כהוכחה,
כש זו, הוכחה לקבל אפשר כיצד השאלה, עורר
לדבר היכול עד, אינו הכלב
התשובה המשפט. ילהחקרבבית
מכשיר, בכלב רואה המשפט בית כי היא,
המש את המשמשים העזר, מכשירי יתר דוגמת
טבי צלום, גבס, יציקות כגון בחקירותיה, טרה
הם, אשר וכד', כימיות בדיקות אצבע, עות
נגדית. לחקירה כמובן, ניתנים, אינם כשלעצמם,
המומחה, מעיד האלה המקרים בכל
הגבס יציקת את בצע המכשיר, את הפעיל אשר
בית באזני המתאר הוא והוא הבדיקה, את או
ואת תוצאותיה את הבדיקה, מהלך את המשפט
בצורת ועתים בע"פ (עתים המקצועיים ממצאיו
אודות להחקר הניתן הוא והוא בכתב) דעת חות

וממצאיו. שיטותיו

כלגי© ע"י הגשוש כשרות כדבר הלכות
כראיה.

כלב באמצעות הזהוי בעית התעוררה מטר
רק שלנו העליון המשפט בבית כראיה גשוש
באר אולם מעטיםיותר, ובמקרים האחרון בזמן
בכל בשמוש יותר והמנוםות "הותיקות" צות
אף שנים לפני כבר הכלב ,,חדר" הגשוש, בי

המשפט. בתי לתוך
על למדים הננו דברי, בראשית לעיל, כאמור
המאה. של באנגליה הכלב של המשפטי'' "מעמדו
מש שם הוקמה בטרם עוד  השמונהעשרה
לרעה. לפגוע היה שאסור העובדה מתוך  טרה
פרטיות, אגודות ע"י שגודלו הגשוש, בכלבי
אליהם. למקומות הכניסה את מהם למנוע או
שלי רשומים עדין מצאנו לא גשושם. הוביל
בעית. מתעוררת בהם ההיא, מהתקופה דין פסקי
קיס מארצות ולא מאנגליה לא הראיה, כשרות
המשפט בתי דעות נחלקו בארה"ב אולם רות,
מוקדמת. בתקופה כבר זו בבעיה והמשפטנים
הגשוש של קיומו זכות את שהגבילו היו מדי,
בלבד, המשטרתית החקירה לתחום כלב באמצעות
המשפט לבית ולהביא למצוא מתפקידה אשר
לנ המיוחסת האשמה בדבר מטריאליות הוכחות
עדויות נתקבלו ארה"ב מדינות במרבית אף אשם,
נגד כראיות כלבים של גשוש פעולות בדבר
גשוש פעולות של בסופן נמצאו אשר האנשים
אודות, (חמר 56?*160ז ח0 06ח6^!'\£ בספרו אלו.
האמרי המשפט חכם לנו מוסר הראיות) דיני
כי העובדה, על ויגמור הנרי ג'ון פרופסור קאי,

הכלב, של לחוטמו הנוהג יגיש החפץ את .5
משו בערך, מטרים, 3 במרחק ריח'/ "קבלת לשם

המסדר. רת
קשור בהיותו השורה, לעבר נשלח הכלב .6
העומדים האנשים ליד עובר הארוכה, לרצועה
"קבל" אותו הריח, את מהם באחד ובגלותו בה

עליו. מצביע הוא מהחפץ,
ישיבה ידי על להעשות יכולה ההצבעה .7
שימת ע"י או לעברו נביחה ידי על האיש, ליד

גופו. על הקדמיות הרגלים
נוספות פעמים חוזרים הזהוי פעולת על .8
מקום את מחדש פעם מדי לבחור רשאי והחשוד

בשורה. עמידתו
החפץ": אל "מהאיש בזהוי ם

במסדר העומדים מיתר לוקח הזהוי עורך .1
החשוד. של החפץ מסוג נוספים חפצים ארבעה
באמצעות מעבירים החפצים כל את .2
במר הרצפה על אותם ומניחים חים לק מ ה

בערך. א1זד מטר בני חקים
הוא איזה ידע, לא הכלב נוהג כי רצוי .3
בעצמו השתתף בו למקרה, (פרט החשוד של החפץ
כזה במקרה ., החפץ את שהעלתה הגשוש בפעולת
לזהוי אז דומה הדבר כי פגם, כל בידיעתו אין
בעקבות). ההליכה של בסופה חשוד של ספונטני
החשוד, של מידיו לכלב "ניתן" הריח .4
בדרך ביותר, הקרוב הגיף מחלק או שחיו מבית

במסדר. המונח החפץ לסוג כלל,
לעבר רצועה) (ללא חפשי נשלח הכלב .5
את מהם באחד מוצא הוא ואם החפצים שורת

עליו. מצביע הוא האיש, ריח
ליד בישיבה להתבטא יכולה ההצבעה .6

לנוהג. והבאתו בלקיחתו או החפץ
נוספות פעמיים חוזרים הזהוי פעולת על .7
המקום את מחדש פעם מדי לבחור רשאי והחשוד

החפצים. בשורת שלו החפץ להנחת
החפץ מוצא המשולשת הזהוי פעולת כתום .8
מתוך ואף השורה מתוך לחלוטין החשוד של
נסיו לזהוי הרביעית בפעם נשלח והכלב האולם

■. הקודמות לפעולות בקורת המשמש ני,
להביא מבלי נוהגו אל הכלב של שובו .9
הטבעי) ההבאה יצר על התגברות (תוך דבר,
שקדמו הזהוי פעולות לשלוש כאשור נחשב

לנסיון.

של עבודתו תוצאות את להביא האם
ביה"מ. בפני כלב

והשיטות הכלבים בפסיכולוגית המדעי המחקר
לעיל שנזכרו הגשוש כלבי באמון החדישות
היתה רבים במקרים חיוביות. לתוצאות הביאונו
היא אלא לחוקרים, עזרה רק לא הכלב בעבודת
הרכוש למציאת החשוד, לתפישת הובילה גופה
להחזרת או לעבירה, חשוד הקושר לזהוי הגנוב,
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הכלב, של תכונותיו בדבר עדות שתגבה כדי:
פסק בתוך הראשון. בפסה"ד חסרה נמצאה אשר
נוסף "בדיון לערעורים: ביה"מ כתב זה דינו
באופן להוכיח כדי עדות להביא יהיה אפשר
הת בעל היה שהכלב הדעת, את יותר מניח
שהו אחרי הכשרות." כללי ע'יי הנדרשות כונות.
של הגזעי מוצאו בדבר הנוספת העדות באה
אשר שלו, הגשוש וכושר אמונו ובדבר הכלב
באמח המערער הרשעת את לערעורים ביה"מ
שנתקבלה  הכלב פעולת על העדות אודות
בקב טעות כל נעשתה ,,לא  נסיבתית כעדות
שמיד רצון משביע באופן הוכח העדות... לת
הרצח, לזירת אנשים באו הקרבן הריגת לאחר
מפני נשמר היריה נורתה ממנו הבית פנים
הש חבלה, כל נעשתה ולא אנשים של חדירתם
ממנו הבית, שבפרצת העקבות של הרימה או חתה
מאז שעות. 24 תוך הנאשם לבית הכלב הוביל

ונהרג". הקרבן נורה
באשמת 17.11.1353 ביום הורשע באנגליה
שהלך אחרי גשוש, כלב הצביע עליו אדם, הצתה
מחבואו. למקום העבירה מזירת דקות 20 במשך
מחומר . נכבד חלק הותה הכלב מאמן עדות
,ראה זה. למשפט שהובא הנסיבתיות הראיות
לחוק העת כתב של 49 עמ' ,1954 ינואר חוברת

31חווחו0 10\^ /¥6וי\6?1 פלילי
הדזכו* ישראל במדינת העליון המשפט בבית
בהערת אף ולו  חפץ לפי כלב ע"י נאשם זהוי
17.7.1955 ביום הראשונה בפעם כמדומני  אגב
הפלילי בערעור לנדוי השופט של דינו בפסק
 המשפטי היועץ 'נגד גוטסמן (צבי 98/55
פסק ,(1190 ענן' ,43 חוב' ט/ כרך ,,0סקי'די1"
 המערער של הרשעתו את בטל זה דין
ע"י לעבירה הנאשם קשירת על שהתבססה
פריצתה,בקבעו אחרי בחנות שנמצאה ממחטה
במשטרה, הנאשם להודאת רב משקל ליחס שאין
? שלהלן ההערה את וכלל שלו הבה הממחטה כי
המוק שבחקירה עוד להעיר עלינו זה "בענין
ממשטרי* שפירא, ישראל הסמל גם העיד דמת
המטפחת זיהוי על גישוש, כלב הנוהג ירושלים,
משטרה, כלב עלידי המערער, של כמטפחתו
לא זו ה ב ו ש ח ת ו ד ע הריח. עלפי

במשפט." מה משום הובאה
שנית הבעיה התעוררה הנ"ל הדין פסק לאחר
(מש0 164/54 הפלילי בערעור העליון בביה"מ
כרך דיך/ "פסקי  המשפטי היוקץ נגד צוקרמן
הועת ממנו הדין, בפסק .(1599 עמ' ,58 חוב' ט/
של 5047 בעמי בבעיה הנוגעים הקטעים קו
את גויטיץ השופט סוקר ,(1 מסי (חוברת רבעוננו
לעיל) (ניתנו המחיבות האמריקאיות ההלכות
כראיה בלב פעולת על עדות קבלת והשוללות
ברוב מהוה הגשוש כלב שהליכת דעתו ומביע
יהיה שמוטב וכן המשטרה עבור הוכחה המקרים

עדות מקבלים בארה"ב המשפט בתי >מרבית
זה, מנוהג מסתייג עצמו הוא בי אם בראיה, גזו
כי מודים, המשפט בתי //מרבית דבריו? והרי
שאומן !<ח"10>00£1!6 מגזע טהור שכלב בעובדה
בחפ או בנעל שהריח אחרי הלך, היטב, ונבחן
והגיע בעקבות העבירה, עושה של אחרים צים
היה שהנאשם להראות כשרה לנאשם, בסופם
עצמו המחבר ההוא..." הפלילי המעשה של המבצע
עלולה זו "ראיה במלים זה מנוהג אמנם מסתייג
מפשע". חפים אנשים ולסכן ביותר מטעה להיות
הטהור לגזעו לא מכרעת שחשיבות היא דעתנו
מעונינים אנו גם אולם לבשרו, אם כי הכלב, של
מבטיח זה דבר כי טהור, מגזע כלבים בגדול
עברו אשר הוריהם, של התכונות ידיעת לנו
הגדול את לכוון לנו ומאפשר בתורשה להם
אך לגו, הרצויות המיוחדות התכונות להורשת
הצעיר הכלב של האופי מבחן לאחר בי לאמר *ש
הבחינה תוצאות קובעות השיטתי אמונו .ולאחר
הנדרשת. לעבודה המעשי כשרו את 1?םופית
אלו תכונותיו, של הכולל מהסך נובע זה בשר
בתקופת שנרכשו ואלו בתורשה אליו שעברו

אמונו.
בעל הכלב את למצוא במגמה התחשבות מתוך
ביותר רב המתגלות כשר ובעל הרצויות התכונות
גזע כאן יצרנו שלנו הקשה האקלים לתנאי
(ח0ו*10€010נ0 "בלדיישין" הנקרא חדש, .מעורב
ה^100ג1 גזע בין מהכלאה כתוצאה נוצר זה 1זע
ח10*0150  הגרמני הרועה גזע לבין 4ח00י*
כי סבורים רבים שחוקרים להזכיר ראוי באן
הוא 6100^00^ ה הגזע של הקדמון מוצאו

התיכון. הים בארצות
5"כ^>0 גת"נ המשפטי המאסף של 22 בכרך
ההל סכום ניתן ,989  988 בעמ' *"0^ח5600,
כש בדבר מסוימת מחלוקת קיימת כי "אם : כה
'61000111011^1 ,עדות הקרויה העדות של רותה
מוסמכת היא כזו עדות כי הוא הנוהג הכלל הרי
מוקדם ביסוס לה שהוכן בתנאי להתקבל וכשרה
רואים ואין זה מכלל יוצאים אמנם יש מסוים.
הרווח הכלל אולם זה..., מסוג ראיות יפה בעין
בהליכה כלב של התנהגותו על שעדות הוא
או לדירתו עד הפשע מזירת נאשם בעקבות
המצאו הוכח בו למקום או נמצא הוא בוא למקום
להת וכשרה מוסמכת היא המעשה, בצוע אחרי
עליו אדם, נגד ומסייעת נסיבתית כראיה קבל
בבצוע האשם מעל אחרות נסיבות מצביעות

האשמה..." נשוא הפשע
קנטקי, במדינת לערעורים העליון המשפט בית
לעבדות היה בה כמדינה בעבר ידועה (שהיתה
פלילי בערעור 1933 בשנת החליט חוקי) מעמד
לביה"מ להחזיר קנטקי קהילית נגד בולוק
בדבר עדות סמך על מרשיע דין פסק דלמטה
הנאשם, לבית הרצח ממקום כלב של הליכתו
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והשני המיטה תחת האחד רגיל. והבלתי שונה
האמבטיה. חדר חלון דרד לברוח בבםיונו

בדבר העדות על השופט הצביע אלו במלים
חזקת נסיבתית עדות כעל הכלב גשוש
הכלב נוהג כי על להצטער יש מבחינתנו ביותר.
הבית על הכלב בהצבעת הנדון במקרה הסתפק
הכניסה לו לאפשר במקום לו מחוצה והשאירו
בעקבות. הלך ל3יו הריח' בעל על ההצבעה ואת
החוקרים את הביא הכלב כי לזכור יש זאת עם
אשר נעולה, דלת אל המוקדמות הבוקר בשעות
הקצין בה שדפק אחרי דקות כ10 דק נפתחה
זו והשהיה להבנס' בבקשו הפעולה על האחראי
ול להקדים המשטרה אנשי את כנראה הניעה
הכלב פעולת המשך את שמנע דבר לבית, הכנס
דומים ומקרים זה מקרה העקבות. בעל לזהוי עד
לחו ולשנן לחזור יש כי אותנו, מלמדים נוספים
בסיום הצורך את כאחד הכלבים ולנוהגי קרינו
עליו הבית כאשר גם הכלב, פעולת של מושלם
הבית בתוך הנמצאים זהוי 5 תחילה נעול הצביע
בהמשך  עצמו לכלב הן חיוני צורך הוא
על שיבוסם כדי החקירה, לתיק והן  לאמוניו

ברורות. ראיות
לפיהן ההלכות בישראל כה עד מעטות באמור,
על עדות כראיה להתקבל עלולה או נתקבלה
עמדה אלה מעטים במקרים רק אך כלב, פעולת
המדי קמה מאז משפטית. להכרעה כזאת עדות
אך פעולות, באלפי כלבים הפעלנו כבר נה
הצריכו לא או אפשרו לא המיוחדים התנאים
כאן כונתי משפטית. לפעולה התוצאות הבאת
הצלחת וכן מסתננים בעקבות גשוש לפעולות
לא בודאי אשר הצלחה נעדרים, במציאת כלבינו
פעולות אף שהוא. כל משפטי מו"מ הצריכה
פושעים בתפישת נסתימו אשר גשוש
ברורות ראיות קרובות לעתים הביאו
של אשמתם להוכחת הספיקו אשר נוספות,
מבלי ביותר"' הטובה "הראיה כלל לפי העברינים
הכלב. נוהג בעדות לשמוש הזדקקה שהתביעה

הגשוש כלבי של אחדות פעולות
מפעולות מספר דוגמאות כאן למנות ברצוני
נסתימו אשר לעיל, שנזכרו הסוגים מכל שונות

חיוביות. בתוצאית

התפרצות. במקזמ שנמצא חפץ זחוי
של חנותו נפרצה 30.1.54. ליום אור בלילה
בבאר 83 מסי הקימת הקרן ברחי גוטסמן עמנואל
הפשע, בזירת חפצים. כמה ממנה ונגנבו שבע
היתד. שלא ממחטה החוקרים מצאו החנות, בתוך
דהיינו בערך, זמן באותו החנות. לבעל שייכת
מספר נעצרו '29.1.54 בתאריך 23.00 בשעה
במכונית שבע באר ברחובות בנםעם חשודים
צבי ובכללם הגנובים' החפצים נמצאו בה משא,

מצאה לא נגדו נאשם' לזכות המשפט לבית
בין הבחינו אחרי נוספות. הוכחות המשטרה
אף על לפעמים, שמטעה אדם בני של עדות
פשר על עדות לבין האמת את לאמור רצונם
לבחון" אפשרות '.'אין אותה כלב, של מעשיו
עצמו הכלב את "לשאול אפשר אי זאודותה
עקרונית: גויטיץ השופט קובע מעשיו" לפשר
נדירים מקרים ודאי יהיו לעיל האמור אף "על
לקבל אפשר כי משוכנע ביתהמשפט יהיה בד<ם
בלב, עלידי שנעשה משמעי חד זיהוי על עדות

מסייעת..." בעדות
הזהוי מסדר שנסיבות כאן להזכיר הראוי מן
משמשזת זה דין בפסק שנידון בלב ידי על
עבודת עשויה בהן לנסיבות' אופינית דוגמה
לא בלבד! בחקיתתיה למשטרה להועיל הכלב
בבצועה קשור חפץ העבירה בזירת נמצא פעם
אחת כנופיה מחברי כמה של בשמושם שהיה
אינדיוידואליים ריחות איפוא נושא כזה וחפץ
במסדרים אף ולו  הכלב הצבעת שונים.
חוליה הנה אחד מחשוד יותר על  נפרדים
לגבי המשטרה מפיקה אותן בידיעות חשובה
היא אין אך בעבירה, מעורבים שהיו האנשים
בדרוש חדמשמעי זהוי על ראיה לשמש ראויה
להזכיר רצוי זו (בהזדמנות המשפט. בית ע"י
המםתימת בעקבות, הליכה שבין ההבדל את
זהוי כעין  אדם על או בית על בהצבעה
לעיל, המתואר במו במסדר זהוי לבין  ספונטני
הבאת לפני מסוימים). לכללים כפופה שעריכתו
תוצאות את איפוא לבחון עלינו לתביעה התיק
להס די האם לקבוע בכדי הכלב של פעולותיו
עבודתו שהביאה בתוצאות המקרה באותו תפק
אח הוכחות למציאת החקירה בהכונת 
או לביה"מ תוגשנה בלבד הן אשר רות,
חד זהוי משום הכלב בפעולת היה אם
של הראיות בחמר להכלל הראוי משמעי

התביעה.
העליון' בביה"מ הותקפה הנ"ל הדין פסק לאחר
ואלימלך טוב שם יצחק 154/55 הפלילי בערעור
דיך/ "פסקי  המשפטי היועץ נגד יעקוב ב1
פלי בתיק ההרשעה (610 עמי ,22 חוב' י/ כרך
עמי (ראה בת"א המחוזי בביה"מ 1053/53 לי
שהתבססה רבעוננו)' של 1 מס' גליון '56  52
מצי על עדות כללו אשר נסיבתיות ראיות על
על כלב. של מגשושו כתוצאה הנאשמים את
גשוש על העדות כשרות נגד המערערים טענות
הדין: בפסק גויטיץ השופט השיב ומשקלה הכלב
ועמדו מטה של השופט בפני היו אלה "עובדות
ולהח בממצאיו להתערב מובן אני אין בשקולו.
חזקה כעדות במקומו רואת הייתי שלא ליט
של בסופו הגיע שהכלב העובדה את ביותר
המ במצבם המערערים נמצאו שבו לבית דבר
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במדרגות עלה שם המושבה. של האחרון לבית
הצבעה כאות הסגורה, הדלת על והתנפל הבית
נו נמצאו בבית מיד שנערך בחפוש הבית. על
הובא 25.2.54 ביום ברבורים. של וראשים צות
גניבה באשמת לדין שטריך, אליעזר הבית, בעל
למאסר זאב' בן הראשי, השלום שו*ט ע"י ונידון
.(133/54 מסי בצפת בימ"ש (תיק ימים. חודש

. . גמל. של גנב גלוי
להפעיל גרינהוט הסמל נקרא 20.2.54. ביום
בקשר בעקבות גשוש לשם ,241 מס' כלבו, את
זנג הכפר תושב אסעד יוסוף של גמל לגניבת
מצא ומיד 09.30 בשעה החלה הפעולה ריה.
את ולידם אחד אדם של ברורים עקבות הגשש
אלה עקבות העריך הגשש גמל. של עקבותיו
החוק צות בהגיע לפיהם' והלך יומיים כבני
ממשק אחד כקילומטר המרוחק למקום רים
את הגשש על הסלעי הקרקע הקשה החושלים
גרינהוט הסמל הפעיל זה וממקום עבודתו המשך
האחרונים. הנראים העקבות אחד לפי כלבו את
בסלעים העקבות ריח לפי להתקדם הוסיף הכלב
וה הכביש את עבר החושלים, משק שבסביבת
למקום. והגיע וחצי קילומטר מרחק ללכת משיך
לנוח, הגנב שכב ששם הטביעות לפי ניכר בו
תמים. יום זו שכיבה נמשכה הגשש הערכת לפי
בעק הצות את להוביל הכלב הוסיף זה ממקום
לואדי מקודמיהם, בהרבה טריים שנראו בות,
הכלב עלבון.  עכו לכביש הגיא ודרך חקוק
מטרים כ200 עברו הכביש, את חצו והצות
לשם קלה לשעה הפעולה את והפסיקו נוספים
את זהוביל הכלב המשיך מכן לאחר מנוחה.
שעב הכפר לתוך וגאיות הרים דרך המחפשים
של הראשונים הבתים לאחד בחשיבה ובהגיעו
הופסק  ק"מ 25 של הליכה אחרי  הכפר
מקול מספר הצות עבר הארוכה בדרכו הגשוש.
טשטוש בגלל הריח את הכלב אבד בהם מות,
בכל אותט. וחצו שעברו עדרים ע"י העקבה.
העקבות המשך את הגשש מצא המקומות אותם
וה הפסקתם ממקום מטרים עשרות כמה במרחק
אותם שזהה אחרי לפיהם, ללכת המשיך הכלב

ריחם. לפי
מוסטפה, מוחמד הכלב, הוביל אליו הבית, בעל
את שמכר ומסר הגניבה בבצוע הודה נחקר,
רחמן. עבדול בשם םכנין, הכפר לתושב הגמל
הקונה של בביתו ובחפוש לסכנין נסעו החוקרים

מכבר. לא שנשחט גמל של עורו מצאו
ע"י מוסטפה מוחמד נידון 25.2.54. ביום
בצפת במושבו זאב, בן מר הראשי, השלום שופט
בימ"ש (תיק גניבה באשמת חדשים שלשה למאסר
רחמן עבדול נידון 28.2.54 וביום (134/54
בימ"ש (תיק חדשים, שלשה למאמר הוא אף

.(135/54

יחסיו היו לא עמו החנות, בעל של אחיו גוטסמן,
הפוש עריכת בעת המעצר, למחרת תקינים.
החוקר, הסמל לשאלת בחיוב החשוד ענה בביתו,
אולם לו, שייכת בחנות שנמצאה הממחטה האם
11.30 בשעה בכתב. זה פרט על לחתום סרב
עט שפירא הסמל מירושלים יצא היום באותו
בתחנת נערך 14.45 ובשעה 250 מסי הכלב
אלא החפץ", אל "מהאיש זהוי מסדר שבע באר
והע המסדר עורכי הוסיפו שלמות יתר שלשם
ארבע בעלי את. גם לחפצים, ממול בשורה, מידו
אחת בשורה מונחות שהיו הנוספות, הממחטות
הסמל הפשע. בזירת נמצאה אשר הממחטה י עם
מכנסיו ואת החשוד ידי את להריח לכלב נתן
מממחטה עבר הכלב החפצים. שורת לעבר ושלחו
הממ את והביא מהן' אחת לכל הריח לממחטה,
רצה הסמל העבירה? בזירת נמצאה אשר חטה
הת החשוד אך כנהוג' הזהוי, פעולת על לחזור
אח"כ שפירא הסמל העיד זה זהוי על לכך. נגד
בירוש המחוזי בביה"מ אך המוקדמת, בחקירה
בהשמעת התביעה הסתפקה (ת"פ/ים/66/54) לים
פה בעל ההודאה אודות החוקר הסמל של עדותו
על בבעלותו בביתו' החפוש בעת החשוד, של
גוטסמן צבי הורשע 22.3.55. ביום הממחטה.
לפקי ו23 (א) 297 הסעיפים לפי בעבירות
כשהחזקת שנתיים, למאסר ונידון הפלילי החוק
והממחטה הגניבה' אחרי סמוך הגנובים, החפצים
נסי ראיות שמשו ההתפרצות במקום שנמצאה
המשפט ובית הדין פסק על ערער הוא בתיות.
ערעות את 17.7.1955 ביום קבל העליון
באופן זוהתה לא הממחטה כי במצאו אותו' זזכה
הוסיף זו בהזדמנות לו. כשייכת ובטוח מוחלט
החשובה הערתו את לנדוי העליון ביה"מ שופט
אותה הכלב' נוהג של עדותו הבאת אי אודות

לעיל. הזכרתי
גשוש ע"י עופות בגניבת גאשמ מציאת

בעקבותיו.
כץ' משה מר של לולו נפרץ 18.2.54 ליום אור
בשעה ברבורים. 3 מתוכו ונגנבו פנה ראש תושב
עם גרינהוט הסמל הגיע הבוקר אותו של 08.45
אפשרות בכל ספק תחילה והטיל 241 מס' כלבו
פתוח, בשטח נמצאת והחצר הואיל גשוש של
אולם הספר. לבית בדרכם לילדים מעבר המשמש
פעולה בשתוף תמיד העובד הגשש, משמצא
יד על ברורה רגל טביעת הכלב, נוהג עם הדוק
לפי מיד המשיך זו, מנקודה הכלב הופעל הלול,
ועבר השכונים בין עפר לדרך העקבות ריח
הרבות האחרות העקבות למרות והתקדם, אותם
 עכו לכביש עד מטרים 500 מרחק שבמקום,
לדרך שוב עבר הריח, לפי זה' כביש חצה צפת,
כוון את שנה נוספים מטרים 500 וכעבור עפר
עד בור בשטח והמשיך מהדרך ירד ההליכה,
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משקיף אמר לגבול, החוקרים בהגיע הגבול. גדר
יצליח שאדם ייתכן לא כי בידו, קפטן האו'מ,
רט שסמל אחרי זה. במקום הגדר את לעבור
באותו הגדר את לעבור אפשר כיצד הדגים,
הפעולה, את והפסיק המשקיף שוכנע המקום,
לשם לגבול מעבר המשקיפים עם להתקשר בכדי
להמשך הירדניים השלטונות של הסכמתם השגת
המשקיף חזר מה זמן כעבור בשטחם. הפעולה
הוא החשיכה", "מפאת הירדנים סרוב על והודיע
הכלב את לבחון שברצונו רט לסמל הודיע
לעריכת בוחר היה תנאים באילו ז*יתו ושאל
את לבחון חפשי הוא כי נענה הוא זה. מבחן
המשקיף תנאים. כל ללא בחירתו, לפי הכלב
בשובו הנוכחים. של הראיה משדה ויצא התרחק
בקרבת שהוא איזה חפץ שהשאיר הודיע אליהם
לחפשו. הכלב את לשלוח והורה בשטח מקום
נשלח והוא המשקיף מידי ריח "ניתן" לכלב
אשר עד מתפתלת בדרך הסמל את והוביל לשמח
המשקיף לסמל. והביאה עור כ*פת בפיו הרים
הועדה בישיבת זאת, לאחר כפפתו. זוהי כי אישר
המש של הגנוי הצעת נתקבלה הנשק לשביתת
הועדה, ראש יושב של בהצבעתו הישראלית לחת

הכלב. גשושושל תוצאות על הסתמך אשר

5טיש. מרצחי בעקבות
רמוני שני מסתננים זרקו 25.3.55. וי בליל
במושב חתונה בשמחת רוקדים קבוצות לתוך יד
וחמשה עשרים ופצעו אחת אשה והרגו פטיש
הגיע 07.40 בשעה הבוקר, באותו השמחה. מבאי
אל והצטרף 203 מסי הכלב עם רט הסמל למקום
הנשק שביתת בועדת הישראלית המשלחת ראש

חוקרים. צות עם שם שהיו הנפה מפקד. ואל
אנשים שני של רגליהם טביעות גלה הגשש
אחת פי על כלבו את הפעיל רט וסמל יחפים
והתקדם הריח את מיד קלט הכלב הללו. הטביעות
ק"מ £3 לאורך הליכה אחרי 5 צפונהמזרחה לפיו
עקבו היחפים האנשים שני עקבות על נוספו
נוסף קטן ובמרחק נעלים נועל אדם של תיו
לפי המשיך הכלב שלישי. עקבותיחפן הצטרפו
כביש את חצה הראשון, בעקב לו שניתן הריח
בית למשק צפונית מטר כ800 מגן'  סעד
נחל את חצה לכביש, מעבר המשיך רעים,
בקר המדינה לגבול והגיע עזה נחל ואת שרעיה
ק"מ 20 לאורך הליכה אחרי נבחן, שיך בת
המ העמוק התלם את הכלב עבר כאשר בערך.
רצועת לבין המדינה שטח שבין הגבול את סמן
יותר "יהיה לסמל: האו"מ משקיף הורה עזה,
בחזרה.* כלבך את תקרא אם בשבילך בריא
הישרא הנשק שביתת ועדת אח"כ דנה כאשר
על התקבלה הרצה, בתקרית ליתמצרית
למצ גנוי החלטת לגבול שהוביל העקוב סמל

רים.

ומציאתה. נעדרת אזור גשוש
לת הודיעו 11.30 לשעה סמוך ,8.1.55. ביום
החו אחת של העדרה על בנתניה המשטרה חנת
בשעה שלמה. בגן רוח לחולי החולים מבית לות
ואנשיו התחנה קצין החולים לבית הגיעו 1:^30
ממי הגשוש כלב עם נדולני והסמל הגשש וכן
מבית יצאה הנעדרת כי להם הוברר שם .324
 15.00 השעות בין 7.1.55. ביום עוד מחולים
במשך המוסד עובדי חפשוה חזרה ומשלא 16.00
הפושים הועיל. ללא כולה בסביבה הלילה בל
כל מצא לא והגשש העקבות את טשטשו אלה
של שמלה הוגשה לכלב ברורה* רגל טביעת
החו בית בסביבת. להסתובב החל והוא הנעדרת
30 במרחק עפר, בדרך ריחה. את ולחפש לים
והחל הריח את הכלב מצא המוסד, משטח מטר
שב פרדס לעבר בבטחון העקבות בקו להתקדם
העצים, בין עבר לרוץ, ההל הפרדס בתוך סביבה.
נעצר קלה פניה ולאחר העפר לדרך ויצא חזר
בנעליה. והריח הפרדס בקצה שישבה אשה ליד
המוסד מזכיר ע"י מיד וזוהתה וקמה נבהלה היא

המבוקשת. באשה

נעדרת. ילדה מציאת
לשעה סמוך ,21.1.55. ביום נדולני סמל בשוב ■

בעק גשוש מפעולת 324 מס' כלבו עם ,16.00
2.5 מרחק עברו בה לרצח, בנסיון נאשם בות
לצאת עליו כי הודעה קבל הצהרים, בחום ק"מ
בנתניה ספר מבית שנעלמה ילדה אחר לחפש
לא הספר לבית בבואו לביתה. לשוב ובוששה
במקום טבעי דבר עקבות, כל כמובן שם מצא
ילדים. מאות ספורות שעות במשך מתרוצצים בו
"קבלת" לשם הילדה של חפץ איפוא הוגש לכלב
הוביל הריח, את מצא בחצר, הסתובב הוא הריח,
משם ויצא הנעדרת של כיתתה לדלת מהחצר
בהגיעו ציון. בן שכונת. לעבר עפר בדרך מזרחה
אותו, חצה "טוברוק", לשכונת המוביל לכביש
חצה ציון, בן שכונת של פנימי כביש על עלה
פתוח שער דרך ונכנס פתחתקוה רח' את בו
הילדה יד על נעצר שם הבתים, אחד של לגנו
יש העצים. לאחד מתחת שישבה המבוקשת
ונסתימה דקות ב20 נמשכה זו פעולה כי לציין

מוחלטת. בחשיבה

כגפיפ. גונבי מפתנניפ
רמת קבוץ חברי הפתיעו 17.1.55. ליום אור ,

מחבלי ובגדים כבסים בהורדת שעסק גנב רחל
את זרק האלמוני הגנב המשק. בחצר היבוש
למקום הובא 17.30 בשעה וברח. שבידיו החפצים
17.45 ובשעה 203 מם' הגשוש כלב עם רט הסמל
את הגנב השליך בו במקום להריח לכלב נתן
והתקדם הריח, אחר לעקוב החל הכלב החפצים.
את ועבר המדינה גבול לעבר מזרחה במהירות
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0ךיי#$$י*. 0#%0 מועד פושע עקגותיושל
., י!? ■"/■ "" ^ז^ייפ.": יחיותעפ;
^?!".0*15 במאי:^^"%00ז ;בןנ;ו?1יה20
כו1ל הנ*ה:הצפונית של; משמו*,שוטרייוךסיירים:.
קשונ£זי3ו) ברחוב שעמדו ק'טוךיס' בשני אב^
עליהם::^עמ1^ :הגבור.!וצוה שמשון רחוב כפינת
ברי#< ונמלטו ילש1טריט להשמע סרבו החשודים
ה# מאקדח. בשוטרים. ירו ב:ריחתם כדי ותוך
אשל הבורחים, אחר ורדפו אש השיבו טרים
חלו?? על הידיעה הבתים. חצרות בין נמלטו
ת"א מחוז של האלחוט למוקד הועברה היריות
ו*ןצוד הסביבה לסריקת הוזעקו המחוז וניידות
נתלןלה י קלה שעה כעבור ואמנם הפושעים. על
.של הפנה ובקרבת הלוי יהודה ברח' ניידת בהם
ובהלוטי לעמוד סרבו הם שוב החשמונאים. רחי
השוטרים ע"י ונתפש נפצע, השוטרים ע?1 היריות
חבר< ואילו '23 בן מועד, פושע משולם' אברהם
השוטרימ ע"י זוהה אך בילו' רחוב לכוון נמלט
ננביתואך לבקר שוטרים נשלחו מיד חדד. כאליהו
בבקויי וריקו^ מוצעת מיטתו ואת נעול מצאוהו
והוא במיטתו "ישן" מצאוהו יותר, מאוחר נוסף,
ג*; ..,.. נעצר.
התפרצות של מקרים מספר. נודעו זאת לאחר
הביוב בצנור טפום ע"י בוצעו אשר וגניבה,
שנים בוצעו ומאלה האמבטיה חלון דרך וכניסה
הס שליה ברחוב ואחד 3 מס' מודליאני ברחוב

..6 מס' בבית מוך,
מס' הכלב עם רט הסמל הופיע 0630 בשעה
ל3י  לחפש כדי הגבוה שמשון ברחוב 203
דימו אותה חומה' חבילה  הנמלטים עקבות
בעת לבש אשר חדד' בידי לראות המשמר שוטרי
חו נעלים זוג ניתן לכלב לבנה. חולצה בריחתו
לפי ללכת החל והוא להרחה משולם) (של מות
מס' הבית ליד נמצאה שתחילתן בעקבות הריח
את הכלב הוביל מכאן הגבור. שמשון ברחוב 7
מס' הבית לחצר נכנם השופטים, ברחוב נוהגו
המשיך ,6 מם' הבית לחצר הגדר את עבר '8
פחי להצבת המשמש" קטן' פשפש דרך ועבר בה
הנביאים 15ברחוב מסי הבית לחצר האשפה,
הפעולה, נפסקה כאן זה. בית לפני למדרכה ויצא
זרוקה חבילה כל בחצרות נמצאה שלא מאחר
לא החומה" "ההבילה כי התברר יותר (מאוחר
אותולנשא הפושע, של החום מעילו אלא היתד.
רטעם סמל הועבר השופטים מרחוב זרועו). על
,3 מס' מודליאני לרחוב החוקרים ידי על כלבו
אחר בחפשו התפרצויות. 2 כאמור, אדעו, שם
$רי ■ הסמל מצא הגשוש להחלת  אחיזה נקודת
בערוגה רגלים וטביעות הביוב צנור ע"ג טות
הכלב, את הפעיל יזו מנקודה התחתון. קצהו שליד
שילו, לרחוב; והוביל העקב ריח את קלט אשר
ר'ש* ההתפרצות■ הלילה באותו בוצעה שם מקום

ע יי; ;'■ אזזזיג"י ד1ק^ות;גגג?ןר ^וילרל^
:גלה :.55,ג1.1> ;אור;ליו0 ,03.00 סמון;לשעה ■

בשכ' 3§3: :אשףברחוב 10 מפ? הבית: תושב
נגנבו ובי, נפרץ שבחצרו ד^ול כי אטכביר';
לזירת הגיע: 04.50 הודו.;בשעה תרנגולי מתןכו
,05.00 ובשעה 203 כלבומס' עם רט הסמל הפשע
ליד נמצאה אשר רגל טביעת לפי הכלב הו>?על
דרך והלך העקבות קו את הכלב מצא מיד הלול.
הוסיף ירושלים, ל?ביש עד לחצר הסמוך הפרדס
384 לרחוב נכנמ מזדהה, הכביש בצד ; ללכת
אתמעברת אח"כעבר לאורכו! ללכת והמשיך
.22 381_מס' שברחוב לפרדס ונכנס אבוכביר
אשר לבית ■החוקרים ואחריו הכלב כשהתקרבו
ארוחתו המבין ערבי לידו נראה הפרדס, בתוך
בר בקרבתו. לעץ קשור כשחמורו מדורה, ליד
משדה ויצא הסתובב החוקרים צות את אותו
לתוך מלויו את והוביל המשיך הכלב ראיתם.
מצאו בחדר גדול. לחדר הכניסם ובו הבית
של זהות ותעודת בסף סכום עם ארנק החוקרים
ארוחתו את זנח  שהתברר כפי  אשר הערבי,
ימים במשך מכן לאחר. חזר ולא חמורו ואת
המש התוצאות לנו נועדו טרם לביתו. אחדים

זה. במקרה החקירה של פטיות
הוחלפו עת  הנפה למטה רט הסמל בשוב
משמרת שוטרי ע"י פעל, אתם הניידת, אנשי
בחו אביב לשכ' הנפה מפקד לקחו  הבקר
גבר, של גויתו כן לפני קצר זמן נמצאה בה לון,
לשכניו ידוע היה אשר בערך, שנה 60 בגיל
הרא העזרה אנשי קבעו אמנם וכך מועד. כשכור
נ3ל בודאי לכן: קודם במקום בקרו אשר שונה
הורה הנפה מפקד בחול". ונחנק שכרונו מרב .
מו היתד. הגופה הנפטר. בא מאין לבדוק לסמל;
מבית בערך מטרים 3 של במרחק גדר' ליד נחת
מטר ובמרח? הבית לעבר פונה כשראשה ממוך,
בית. נעלי שתי מונחות היו לפני.הראש בערך
הגופה, מעל השמיכה את כמקצת הריפ הסמל:
מכפות להריח לכלב ונתן פיז'מה לבושה שהיתר.
מרחק והוביל ללכת הכלב החל מיד הרגלים.
הסמוך בבית אשר. קטן חדר לתוך מטר כ30
כי יות^התברר מאוחר מיטה. על הצביע ושם
השכ של הנחתם את סתרה הכלב, של זו פעולה
בדרכו שכור נפל הוא כי  מד"א אנשי ושל נים
שמבחי למרות מופרכת שהיתר, הנחה  הביתה
למדי. הגיונית נראתה ההרוג של חייו אורח נת
הפטו הבדיקה רצח. שבוצע לחשד מקום היה וכי
של תאו  חךרו של מדוקדקת ובדיקה לוגית
הנדצחנדו אשת זה.. חשד.כבד. אשרו אכן הנרצח
מאסר שנות לארבע בת"א המחוזי ביה"מ ע"י נד.
.1936 פח"פ 25,212 הסעיפים לפי הריגה, באשמת
לבית הרשעתה על ערעור 2,7.56הגישה וביום
.0/56 ת''א ת.פ. על 125/56 (ע"3 העליון המש*ט
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תנועתם לכוון מנוגד בכוון  סימן הגשוש של
נפצע בה בריחתם, דרך את  הפושעים של

החצרות. באחת משולם
הופעל החשמונאים ברחוב 70 מס' הבית בחצר
ומהן הדד של מנעליו שוב נוסף, בשלב הכלב,
הקטע את גם איפוא וקשר זו בחצר לעקבות חזר

בעצור. הזה
ליו רגל מטביעת הכלב הוביל ששית בפעולה
חצרות דרך לעיל שהוזכר הפלפל עץ של שורשו
נוסף קטע סימן ובזאת ביל"ו לרחוב בתים שני
חזר זה קטע על גם חדד. של בריחתו בדרך
את אף קשר וכך הנ''ל בנעלים הריחו אחרי הכלב

האינדיוידואלי. ריחו לפי בעצור הזה הקטע
תאוריהם פרטי את במלואם תאמו הקטעים כל

הבורח. את, ראו אשר הראיה עדי של
סכום.

פה זעיר להראות, נועדו שלעיל הדוגמאות
נקרא בהם השונים התחומים את שם, זעיר
את למלא הצליח ובהם לפעול שלנו הגשוש כלב
בהן הארכתי גם ואם עליו הוטלו אשר המשימות
מגמת את הן שתואמות משום זה הרי במקצת,
של חשיבותם הוכחת היא הלוא כולו, המאמר
המשטרה. בעבודת הנכון נצולם ושל הגשוש כלבי
נוספת פעולה ומכל הכלבים לאמון גבול אין
השי של נוסף לשפור לתרום העשוי לקח נלמד

טות.
המ את ביכלתו, מאז משוכנעים הכלב אוהדי

והזמן. העובדות ישכנעו בה פקפקים
זה ומאלף מקיף במאמר המערכת; הערת
במכלול חשובה פרשה של תאורה את סכמנו
יפיקו שקלראינו מקוים והננו המשטרה תפקידי
והן גופה ידיעותיהם הרחבת ע''י ה1 תוגנלת, ממנו
לכל חיוני יסוד המשמשת ההבנה, הגברת ע"י
תכליתי נצול לשם לחוקר והדרוש!! פעולה שתוף

לרשותו. אשר העזר אמצעי של

הרחובות: דרך הלך משם זו. בסביבה לישית
 פרישמן  גבירול אבן  דוד המלך שד'
שמ  זמנהוף  ג'ורג' המלך  מסריק שד'
לחצר נכנס שם השופטים, לרחוב ער הגבור שון
פחי של הפשפש דרך עבר ממנו ,6 מסי הבית
הנביאים ברחוב 15 מם' הבית לחצר האשפה
את הכלב איפוא קשר כך למדרכה? יצא ושם
שמשון שברחובות בעקבות המתפרצים עקבות
לראשונה השוטרים נתקלו שם מקום והשופטים,
לפי הללו העקבות קו כל את וזיהה בפושעים,
השופ מרחוב העצור. מנעל קבל אותו הריח,
יהודה לרחוב הכלב עם רט הסמל הוסע טים
לפני מספר שעות הפושעים שני ניסו שם הלוי'
נפצע ושם הניידת שוטרי מפני שנית להמלט כן

משולם. ונעצר
הרחו בפינת אשר וסט, מר של המשתלה בתוך
מזוג ריח לכלב "ניתן" הלוילונץ, יהודה בות
בינתים, נעצר אשר חדד, (של שחורות נעלים
זה ריח לפי לחפש החל הכלב הוא). אף כאמור,
הסמל. של בעיניו גם בבירור שנראו עקבות ומצא
שבורים, עציצים של שורה דרך הוביל הכלב
בביה"מ העיד הבורח ידי על שבירתם שאודות
ושמאלה ימינה פעם מדי ופנה המשתלה, בעל
לב וניגש והחזקה הגבוהה המשתלה גדר לעבר
לעבר נטו שענפיו גבוה, פלפל עץ לקרבת סוף
אשר השלישית, הפעולה נפסקה כאן המשתלה.
עד הנמלט, של המוצא חפושי את יפה הבליטה
השורש צואר גבי על העץ. ע"ג ויצא טפס אשר
טריה פגיעה הסמל ראה הסמוכה, בחצר העץ, של
הוביל נוספת בפעולה צולמה. זו ופגיעה בקליפה
המש לגדר שמחוץ שבור מעציץ נוהגו את הכלב
השני בעברו ונכנס לונץ רחוב את חצה תלה,
לחצר הגדר את בה עבר 15א', מס' הבית לחצר
זה לרחוב יצא החשמונאים, שברח' 70 מס' הבית
זה שלב הלוי; יהודה רחוב פינת עד בו והגיע

! מדבר אינו הא י המשמיד, כלב של יתרונו מהו 
? ? .? =

שלך. הצלחתד ך הרי במלאכתו, ח י ל צ ה אם 
ו. נ ו ל ק! כ זה הרי הפעולה, נכשלה אם
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במכונית דליקה חקירת
מז"פ. המעבדות, ראש קפלן, מ, עמ"מ  פלילי לזהוי המחלקה ראש שור' א. רט"ח

ארה"ב) מכוניות" גניבת למניעת "המשרד של חומר (עפ'"י :

כן הרגילה. בדרך ולצלם להעתיק יש כאלו בות
פח כגון ראיות בשטח למצא, ואפשר לחפש, יש
כזה, פח של מכסה או להצתה, הדלק בו שהובא
המכונית מן חלק כל וכן סמרטוטים גפרורים
התפוצצות. עקב ממנה ונזרק יתכן אשר השרופה,
ראיה עדי חפוש גם תכלול הסביבה בדיקת

לה, שקדמו ולפעולות לשריפה

שרידיה. או השרופה חטגוגית גדיקת .2
בדיקה תחילה יבדקו השרופה המכונית שרידי
המוקד  האש מקור את לגלות במטרה כללית,
יכוון מכן לאחר אחרת. דליקה בכל כנהוג 
המצ מוחשיות ראיות לגלוי מאמציו את החוקר

כדלקמן הצתה, על ביעות
הדלק מערכת מתוך דלק הוצאת של סימנים .1

השרופה. המכונית של
לעדור (בנזין) במאיץ שמוש של סימנים. .2

האש.
ערך. בעלי חלקים של החלפתם או העדרם .3
במצב במכונית יסודיים חלקים של היותם .4

יקר. תקון התובע
האפשרות את החוקר יבחון מבן לאחר (רק

מקרית). דליקה של
דלק. הוצאת של סימנים (1

חומר של אספקה תמיד בה נושאת מכונית כל
במקרה קרובות, ולעתים בנזין, בצורת מאיץ
בנזין מוצא הבעלים, ידי על בפרט הצתה, של
כמאיץ בו להשתמש עלמנת המכונית מתוך

להצתה.
ויש אופייניים הם בנזין הוצאת של הסימנים
משמשים בהן רבות דרכים יש לחפשם. כן על והן: המיכל מתוך דלק לשאיבת
המיכל. מפתח גומי צנור ב"נזצעות דלק שאיבת
טפול של סימן כל נשאר לא זה במקרה
התרגשות, מתוך לפעמים, אך הדלק, במערכת
המיכל מכסה את להחזיר האש משלח שוכוו
היה המיכל מכסה אם לברר החוקר על למקומו.
במקומו היה שלא מכסה הדליקה. בעת במקומו
ראיה יהוה התלקח, לא הדלק ומיכל הנכון
המכסה נמצא אם המיכל. מפתח דלק לשאיבת
את לבדוק יש התלקח, והמיכל במקומו שלא
ראיה. יהוד. נזק, וללא שלם הוא ואם המכסה

היסוד בקוי דומה, במכונית דליקה חקירת
אנו אחרת. הצתה או דליקה כל לחקירת שלה,
המא בשני תחילה לעיין לקורא כן, על מיעצים,
הצתה ובחקירת דליקה בחקירת הדנים מרים
,(74 עמי ,2 מסי ;9 עמי 1 מסי המשטרה: (רבעו!
חקירות של היסוד עקרונות את שיכיר מנת על
להלן. בדברינו עליהם חזרנו לא אשר זה, מסוג
דליקה חקירת על מיוחד שמאמר לנו, נראה
כזאת שחקירה משום חיוני, הוא במכוניות,
בכל בעיקר מיוחדות, טכניות בבעיות קשורה
בחקירה מקרית. דליקה של לאפשרות הנוגע
הצתה להוכחת טכניים ממצאים הרבה יהיו כזאת
הדרושות בידיעות מצויד להיות החוקר ועל
של זתפעול במבנה כללית להבנה נוסף לגלוים,
במכוניות. נהיגה ידיעת וכן ממונעים רכב כלי

היצרנים, ידי על ננקטו החדישות, במכוניות ■
הקטינו אשר וחשובים, יסודיים הנדסיים שפורים
מקרית דליקה של האפשרות את נכרת במידה
חקירת לכל לגשת מיעצים אנו לכן במכוניות.

הצתה. חקירת כאל במכונית דליקה
הוא אחרות, כבהצתות מכוניות, בהצתת המניע
נפוץ הוא מכוניות ביטוח הביטוח. דמי לרוב
במכו ועוד, זאת אחר. רכוש ביטוח מאשר יותר
היורד הממשי ערכה בין ניכר הפרש נוצר ניות
נובעת זאת ירידה הביטוח. סכום לבין במהירות
מהתישנות שמוש, כדי תור הבא מהיר מפחת

בה. מכניים מקלקולימ וכן המכונית דגם
במכו דליקה לחקירת יסודיים שלבים שלשה

 נית:
השרופה. המכונית סביבת בדיקת א.

שרידיה. או השרופה המכונית בדיקת ב.
והמתלוננים. העדים חקירת ג.

השרופה. חמגוגי'רנ של מפיכתה בדיקת א.
אין השרופה המכונית סביבת של הבדיקה את
החוקר שאף משום יותר, מאוחר לשלב לדחות
חשובים עקבות ולהעלים להשחית עלזל עצמו
כולו השטח את לבדוק כן, על עליו, בשטח.
להסביר העלול פרט כל לגלות מנת על ^סביב,
השרופה המכונית גלגלי עקבות כגת ילהוכיח,
אחרת, מכונית של עקבות למקום, הגיעה עד
עק כל בהצתה. חלק היד. ולנוסעיה יתכן אשר
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מהס השריפה, בעת שנשבה הרוח, של כוונה את
היקש ותוך השרופה המכונית בשרידי תכלות
כוון לשאלת הנחיה נקודות כמה הרי הגיוני.

 הריה:
מפתח הוא המכונית צבע של שריפתו תהליך
להס טוב בעיקר הרוח. משב כוון לשחזור טוב
גבי על הצבע שריפת של הסימנים על תמך
©ח91יו©) ^006)  המנוע (מכסה המנוע חיפת
המ ואין כמעט ובשכנותו, עצמו שבמנוע משום
על הצבע שריפת מכך כתוצאה דליקים. רים
מחום הרוח בהשפעת בעיקר נגרמת המנוע, חיפת
במרכב הנמצא וכל הפנימי הריפוד שריפת של
בחלקו המנוע כיפת של הצבע נשרף אם עצמי.
לכוון סנטימטרים מכמה יותר לא בלבד האחורי
פני מכוון נשבה שהרוח סימן הדבר יהיה קדימה
חיפת של הצבע יהיה כאשר אחורה. המכינית
הדבר יציין ממנו, נכר חלק או כולו שרוף המניע
המרכב מכוון  קדימה מאחור הרוח נשיבת
הוא גם .(. 0 4:0101) המקרר . המנוע לכיון
מצדו נמצאו אם הרוח. לכוון מדריך משמש
נשבה הרוח כי הוא, סימן אש, עקבות הפנימי

קדימה. מאחיר
ישרפו לא אשר והמרים חלקים יש במכינית
תהוה אלו חלקים של שריפתם מאיץ. תוספת ללא
אשר באש הצתה. והיתר. במאיץ שהשתמשו סימן
המנויים לסימנים לצפות אין טבעי באפן התפתחה

להלן:
של תחתון  הקדמי בחלק שריפה סימני .1

המנוע.
החיצוני או התחתון מחלקו שהותך בדיל .2

המקרר. של
שנשרפה. המאורר רצועת .3

את הנושאים קדמיים גומי רפידי שריפת ,4
המנוע.

מדרך או קדמית כנף גבי על שריפה כתמי .5

י^,^

הנלגלים לב: שים מקרית; דליקה אחרי ג'יפ במבנת
ששרף האש חופ למרוח ניזוקו, לא והמגוע הקדמ"ם

ההגה. גלגל את אפילו

גרמה והאש הדליקה בעת במקומו שהיה מכסה
של סימנים בו יראו אחר, למקום יפול או שיזרק
סי או הדלק במיכל התפוצצות ידי על קריעה

האש. מחום התכה של מנים
הוצאת ידי על המיכל מן דלק להריק אפשר
כן על כדאי המיכל. שבתחתית ההרקה מגופת
מגופת אם ההרקה. מגופת חסרה אם לבדוק
מותכת או התפוצצות מעוצם נעקרת ההרקה
המיכל מן חלק גם יותך, או אתה, יעקר באש,
ההרקה מגופת של העדרה התברוגת. נמצאת בו
טריים סימנים או שלימה, במיכל שהתברוגת בעת
ראיה יהוו המגופה גבי על בצבת טפול של

להצתה.
ידי על גם המכונית מן בנזין להוציא ניתן
משא אל המיכל מן המוביל הדלק צינור נתוק
מקום את לבדוק יש זה במקרה במנוע. הדלק בת
מכ או צבת סימני בו ולחפש הצינור של השבר
ולא המיכל ליד פורק והצנור יתכן אחר. שיר
עליו למצא אפשר הוחזר ואם למקומו הוחזר

טריים. טפול סימני
הדלק ממשאבת המוביל הצנור את ומנתקים יש
על דלק ושואבים (61ז*016נ1ו0€) המאייד אל
בין (5*0^61) במתנע המנוע התנעת ידי
המנוע גבי על ישירה התזה ידי על ובין פח לתוך
המוביל הצנור את לבדוק כן על יש ואביזריו.
עליו נמצאו ואם המאייד אל הדלק ממשאבת
יהוה בתוכו, פיח עקבות או טריים טפול סימני

ראיה. הדבר
חבלה של שהוא, כל סימן גלוי של מקרר. בכל
שהוא שמה המצביע סימן או הדלק, במערכת
הודעה לקבל מאד חשוב כשורה, אינו במערכת
להודיע עליו (הנהג). המכונית בעל מאת בהקדם
ואם האש גלוי בעת בתפעול היה המנוע אם
ואם ובתתנועה, תקין במצב היתה המכונית
מן שהם כל חלקים של העדרם על לו ידוע
ניתוק לכל הסבר לתת עליו כן ולפרטם. המכונית
או הדלק מיכל מכסה של חסרונו הדלק, בצינור

וכדומה. ההרקה מגופת של
על מצביעה המכונית מן דלק הוצאת לסכום:
שהדלק גם, יתכן אך הבעלים, ידי על הצתה
כמובן, ואז, בקבוק או בפח המכונית אל הובא
החוקר ועל לעיל שנמנו הסימנים ימצאו לא
אחר מיכל כל או בקבוק פחית, פח, אחרי לחפש

שלהם. מכסה או פקק וכן
במאיץ. שמוש ט1ל סימנים (1 ו

חום של רכה היה בהן נקודות מספר גלוי
להסביר ניתן לא או קשר, ביניהן אין ואשר גדול
במשב לא ואף מתלקחים בחמרים התפתחותן
לחוקר כדאי במאיץ. שימוש על יצביעו רוח,
במקו נפט) או (בנזין מאיץ שרידי אחר לחפש

ומתחתם. אלו מות
לקבע יתקשה לא בראשו, עיניו אשר חוקר,
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בער ששם המציינים 9חיח1ז10.) 60 0101
[ בנזין.
המנוע חיפת גבי על שרוף צבע שלפוחיות .6
דליקים. חמרים כרגיל אין שמתחתיו במקום

(מתחתיו). המרכב בגחון שהצטבר פיח .7
שנשרפו. קדמיים צמיגים .8

ערך. בעלי חלקים של החלפתם או העדרם (111
מכוניתו, את להצית המתכוון מכונית ובעל יש
ערך, בעלי ואביזרים חלקים מראש להציל מנסה
החלפתם ע"י ובין המכונית מן הוצאתם ע"י בין
ראויים בלתי או זולים אביזרים או בחלקים
לא המכונית שריפת שלאחר מקוה הוא לשמוש.
החוקר על החלפתם. או חסרונם יוכר ולא ייודע,
כגון, אביזרים במכונית חסרים אם היטב לבדוק
(צמי צמיגים גלגלחלוף, כלימכונאות, רדיו,
חוטים של עקבות ישאירו כליל שנשרפו גים
מזמן לא הוחלפו שמא לברר עליו כן שרופים)
שנשרפו צמיגים של מצבם  וגלגלים צמיגים
השריד מן בעיקר לשחזר אפשר ברובם או בחלקם
במי שהיו שהצמיגים ומתברר יש לגלגל. מתחת
לשמוקו ראויים היו לא השריפה בעת כונות

בלבד. ההצתה לצרכי והותקנו כלל לנסיעה
תקון התבע במצב במכונית יסודיים חלקים (1 /י

יסודי, ■■ .■ ו

לבו לתת החוקר על הבעלים, ידי על בהצתה
היה במכונית, שהיה חמור שנזק לאפשרות,
החלקים את לבדוק כן על עליו להצתה. המניע
גל דיפרנציאל, כמנוע, המכונית, של החשובים
תי אחורי, סרן ותמסורת, (0111*65*10*0 הנע
הדחיסה מידת אם לבדוק יש וכו'. הילוכים בת
סדקים לחפש יש כן רצון, משביעה המנוע של
טובה שיטה המנוע. של ובגופי הצילינדר בראש
גלגל הרמת היא והתמסורת, החלקים לבדיקת
(^ס|< הגבה ידי על המכונית של אחד אחורי
סדר, לפי לסרוגין ההילוכים החלפת עם וסבובו
בתמםורת החלקים אחד אם תגלה זאת פעולה
הדבר יהיה פועל המנוע באם מקולקל. או שבור
כששני הבדיקה תעשה המנוע ובעזרת פשוט יותר

מורמים. האחוריים הגלגלים
כמ להצתה סימנים בדק שהחוקר לאחר רק
דליקה של האפשרות את יבחון לעיל, תואר
הסיבות כל את היטב לדעת החוקר על מקרית.

במכונית. לדליקה האפשריות המקריות
מקרית. לדליקה סיבות

חשמלי. קצר .1

ושונים רבים במקומות לקרות יכול קצר
במ או הדליקה, במוקד אם לבדוק יש במכונית.
תיל עובר האש, התחילה הנהג טענת שלפי קום
הקצר ואם קצר, בו קרה אם החשמל, מערכת של
חרו מעין דליק. לחמר מספקת במידה קרוב היה
במקום החשמל בתיל מותכת נחושת או זים

השניה; העולם מלחמת מלפני ישן מדגם מכונית להעלה:
אחרים; דליקים והמרים עץ רובו בנוי יהה המרכב
המצאה למרות כליל, נשרפה שפרצה קטנה בדליקה
כבוי. במתקני מצוידת דלק תחנת ליד השעה באותה

לא המנוע שריפה, אחרי חדיש מדגם מכונת באמצע:
עצמה. בכחות המקום מן נסעה והמכונית ניזוק

עלה הרפוד (אמצע); מכונית אותה של תוכה לנזטה:
שלם. נשאר המרכב אך באש, ברובו
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החו יקבל למקרה' בהתאם הנהג, אל הבעל מן
שעות מכמה החל הדליקה, של מפורט תאיר קר

משא. במכונית הצתה
והציתום. הגלגלים ארבעת גב על דלק יצקו 7.7עלה:
במרכב. אחלה האש מאחיר. המכונית אותה מראה באמצע:

ונשרף. הצת הגדמי הגלגל אף למטה:

ולא בדליקה שנשרף תיל לקצר. סימן הוא המגע
שלו קצוות שריפתו, מצורת יוכר קצר, בו היה
החש במערכת קצר התכה. ללא חוד בצורת יהיו
סו להרקת גם כרגיל, גורם לדליקה, שגרם מל
המצברים את לבדוק כן על יש המצברים. ללת
לדליקה, שגרם והקצר יש שבהם הטעינה ומידת
עליו שנפלה ממתכת ממש, הסוללה גבי על היה
כן, כמו כדאי, הסוללה. קטבי עם במגע באה או
שרי התחילה כאשר והיא, חשובה תופעה לזכור
שהמנוע בזמן החשמל במערכת קצר מסיבת פה
0101נ51111ו4 המפלג של הנתק שחודי ימצא פעל,
אחד נדבקו או הותכו "פלטינות")  5>ח!0נן

לשני.
גדותיו, על שעלה (00113016^61) מאייד .2
במקרה מאד. חם ממנוע או מניצץ להתלקח עלול
החשמל מערכת של הבידוד את האש תשרוף כוה
הסביבה פני על השמן את תצית המנוע, ליד
לא לרוב אך המעצורים, שמן את גם ולפעמים

המרכב. לשריפת תביא
נהגים, של טענתם לקבל כלל, בדרך אין. .3
רצועת קריעת מסיבת מעצמה פרצה שאש
תמיד יש במנוע. גדול לחום שהביאה המאורר,
עוד, ומה במועד בחום ירגיש שהנהג לצפות
דליקים. חמרים לידו אין אם המנוע, של שחומו

להתלקחות. יביא לא
(6 ם 0 <ו (111 ח 9) זמנה לפני התפוצצות .4
התפו אש עלולה במאייד, אויר מסננת בהעדר
שב הדלק את להצית במנוע, זמנה לפני צצות
כאשר המאייד. של בחלקים להתכה ולגרום מאייד
התלקחות תתכן לא במאייד אויר מסננת יש

זאת. מסיבה
הרפה גבי על גפרור אי בוערת סיגייה .5
להתרחש עלולה עוממת אש רק רצפה. מחצלת או
כזאת שאש להניח ואין וכמעט כזאת מסיבה

במהירות. ותתפשט תשתלהב
 מטען טעונה במכונית שפרצה בדליקה .6
אחרות אפשרויות תתכנה  וכדומה סחורות
כלל, בדרך שונות, אינן אלו אך התלקחות, של
בדליקות כמקובל לשחזרן ויש רגילות משריפות

רגילות.
י ומתלו:;ימ. עדימ חקירת ג.

על הדליקה, במקום המלאות הבדיקות לאחר
מפורטת, הודעה המכונית מבעל לקבל החוקר
המכונית, על הבעלות פרטי גם תכלול אשר
 עליה הרובצים חובות מחירה, קניתה, תאריך
ופרטיו ביטוח  במשכנתא ובין בשטרות בין
המכני מצבה על פרטים מפיו ירשום כן וכדומה.
במערכת בפעולתה, שהיו הפרעות המכונית של
תקו לאחרונה בה בוצעו באם וכן שלה החשמל

שהם. כל נים
של ממצאים לאשר לחוקר יעזרו אלו פרטים

להצתה. מניע יבהירו או מקרית דליקה
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היכן  המנוע למכסה מתחת אש היתד. האם 
להבה? מין איזה 

המחוונים ללוח מתחת האש הופיעה האם 
לה קדמו האם כן, באם *ח6וח;11^ח1) (01ז600

? ניצוצות
? שעה אותה פעל המנוע האם 

? העשן צבע היה מה 
 האש את לכבות שעשית הנסיונות מה 

שלבי באיזה
כבטחון, הנשאל שישיב התשובות מן רבות
טכנית. מבחינה אפשריות בלתי למעשה תהיינה
ול לעובדות נוגדות תהינה התשובות מן כמה
על ומבוססות נכונות תהיינה אחרות ממצאים.
(צבע במאיץ. השמוש על תצבענה והן זכרונו,

וכדומה). ההתפשטות מהירות העשן,
במכו הצתה בחקירת כי החוקר' ויזכור ידע
הוא החשודים הבעלים חקירת של השלב נית,
אין למעשה ומפלילות. חשובות לידיעות מקור
פרטים' בפרטי לספר, אלו במקרים אפשרות כל
אלא הדליקה, והתפשטות התפתחות על שקרים
של פרטים וזכר בעיניו המצית דאה כן' אם

במכונית. ממש מקרית שריפה
מכו בשריפת השרידים נראים ראשון במבט
תקוה. וללא החוקר מבחינת מאכזבים, לרוב נית
המקום של ועיקשת, מדוקדקת בדיקה ידי על
מאד מפורטת הודעה קבלת ומתוך והשרידים,
החו יכול עדים, מפי אחרים ופרטים הבעל, מפי
והדודה מחוכמת בצורה אשמה להוכחת להגיע קר

הודאה. לידי הנאשם את להביא ואף

ירשום החוקר למשטרה. להודעה ועד לפניה
מה פגש, במי הלך, לאן הנהג, של פגישותיו את
לקנות רגיל הוא בו המקום היכן ויודא עשה,
האחרונה בפעם קנה דלק, וכמה מתי והיכן, דלק,

הדליקה. לפני
האיש מפי החוקר שיקבל הפרטים, שירבו ככל
ראיות למצא הסכרים ירבו כן בהצתה, החשוד
יהיו יתן, אשר שהפרטים משום זאת לאשמתו,
לסתור יהיה ואפשר החקירה בעת המצאתו פרי

וההגיון. העובדות הממצאים, לפי מהם כמה
את לשאול שיש לדוגמא שאלות כמה הרי

 הבעלים
י הדליקה פרוץ בעת לבדך היית האם 

אתך? היה מי 
אותה עשו ומה במכונית הנוסעים היו היכן 

שעה?
? אותה ראית או ראשונה האש את הרחת האם 

בהצתה). נאשמים הרבה לכדה זאת (שאלה
(יש לראשונה? האש את ראית בדיוק היכן 
אש) של הופעתה תתכן שלא במכונית מקומות
מראשי הדליקה התפתחות של מ*ורט תאור תן

תה.
או המצמד דושת מחור האש נראתה האם 

הבלמים. דושת
יצאת? המכונית של צד מאיזה 
? פתוחה הדלת את השארת האם 
המנוע? פעולת את הפסקת האם 

שני יש (אם המנוע מכסה את הרמת האם 
? צד) איזה ב?כ0ים!

מבצע) לפק' דוגמה ,158 מעמוד (סוף

אחד דף בן ב' נספח

מקורות אדם כח  בי נ*פח

מסי
השולחתסידורי רוכביפרקיםקוסריססמליטהיחידה

אופנוע

1

2
3

4

5

שטור
אסירים לווי
פלילית לשכה

מנהלה
התנועה ענף

3

2

10

4

27

10

18

16

81

30

12

26

20

9

19718197ס''ה
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מרחב מפקד של עבודתו שיטת על הרהורים
במקהלים הסדר על לשמור בבואו

אגא"ר ראש לשבת שלום, בר נפתלי עמ"מ

אחרים גופים של אחריותם מדת היא מה וכן עצמו
היא אלה במקרים הסכנה אלה. גורמים הם ומי
טכניים לעוזרים או לסדרנים יהפכו שהשוטרים
המשטרה. יעוד את הולם שאיננו דבר אחרים,
או ממלכתיים, בטקסים כגון מקרים, אמנם יהיו
במ המשטרה על כזה תפקיד יוטל בהם אחדים,
צורך היחידה מפקד יראה בהם מקרים' או פורש,
מיוחדים, תנאים לאור כאלה תפקידים להטיל

אסונות. למנוע כדי
התכנית וקביעת המצב הערכת .2

להכין ייגש כונתו את המפקד שקבע לאחר
נתוח הנתונים, אסוף ע"י פעולתו תכנית את
קוי להתוות במגמה מחדש וצרופם הגורמים
ביותר הרצויה בדרך ולבחור אפשריים פעולה
כלל בדרך יעשה לא זאת המשימה. לבצוע
בדרגים (המדובר מטהו אם כי בעצמו המפקד
הגורמים יותר). רחבים ובארועים יותר גבוהים

הם: דוגמה לשם כאן המנויים העקריים
בהר משפיע המאורע אופי המאורע. מהות א.
בחשבון. לקחת יש. זאת והשפעה הקהל על בה
למטרת התאמתו מבנהו, גודלו,  השטח ב.
כלי של לתנועתם גישה דרכי כולל  המקהל
חני!? ומקומות רגל הולכי ושל למיניהם הרכב

הרכב. לכלי
גדרות קבועות, גדרות כגון  המתקנים ג.
הבטיחות מבחינת הן טריבונות, שילוט חבלים,

במקום. הקהל ונוחיות הסדר מבחינת והן
אופיו, גודלו,  להופיע שצריך הקהל ד.
על המאורע השפעת אוהדות) או (עוינות כוונותיו

הקהל.
של הקהל, של בואו מועד  זמנים לוח ה.
פיזור' ושל סופן של ההופעות, תחילת של אסופו,

הקהל.
וכוי, ומתי מאין הם, מי נכבדים. אורחים ו.

וכוי. לגביהם המיוחדים הצרכים
המפקזי לרשות העומד המשטרתי הכח ז.
החזקת של או תגבורת קבלת של והאפשרויות

וכוי. עתודות
אכםו4 חמוש, כלכלה,  מנהלתיות בעיות ח.

וכר. קשר ברכב' צורן יש אם
גופים, הם שאלה בין המארגנים גנם הקשר ט.

יחידת של מפקד בפני עומדת מזומנות לעתים
שלום ועל הסדר על לשמור הבעיה משטרה
באיזור קטנים או גדולים במקהלים ורכושו הצבור
כדורסל כדורגל, (ביחוד ספורט תחרויות שפוטו.
וצבוריות ממלכתיות לאומיות חגיגות ואגרוף)'
תהלו שונים, מכובדים אורחים בקורי אחרות,
אישים לויות למות, חיים בין ולהבדיל כות,
הארוע. במקום המתאסף רב קהל מושכים השובים
במידה לשמור המשטרה את מחיב כזה ארוע כל
והרכוש. החיים על הצבורי, הסדר על מוגברת

תפ בבצוע המפקד בפני עומדות רבות בעיות
האדם כח מתאים, אינו השטח רב, הקהל זה. קיד
מוג והמנהלתיים הטכניים האמצעים מצומצם'
את להזניח יכול המפקד אין אלה על ונוסף בלים
כל יחידתו. של השוטפת היוםיומית העבודה
את לתכנן המפקד את מחיבים האלה הקשיים
לנתח מתכון הנני זה במאמר בקפדנות. "המבצע"
בעיות בפתרון המפקד של עבודתו שיטת את
כל על המשימה, ובבצוע בתכנון אלו/ מעין

שלביה.
המתכנן הוא מי השאלה את ראשית נבדוק
התחנה מפקד הוא שהאחראי הוא כלל והמבצע.
במש  השמור בנפות  השמור וקצין באזורו
הת מפקד אין בהם הארועים רבים אולם מרתו.
העומדים בכחות התפקיד את למלא יכול חנה
ובחשיבותו בגדלו חורג הארוע בהיות לרשותו,
מפקד אחראי יהיה אלה ובמקרים התחנה ממסגרת
אף עלולים חשיבותו ומידת המאורע גודל הנפה.
ארצית. או מחוזית לרמה האחריות את להעביר
העבודה והקף השונות הפקוד דרגות למרות
המפקד. יפעל לפיהם העקרונות דומים השונה
הבצוע נוהל ואת עבודתו סדר את נסקור להלן

שלבים. שלבים
המחשב. שלב  א' שלב

המש המדיניות קביעת זוהי הכונה. קביעת .1
מדרג הבאות הכלליות הנחיות לאור טרתית
להבהיר ובראשונה בראש חייב המפקד גבוה.
מה  לפקודיו להבהיר שיוכל כדי  לעצמו
השמירה בבצוע המשטרה חובת של המדד, היא
במאורע לסדר אחריותה מדת היא מה הסדר' על
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המפקד של מתפקידו הכה. על הפקוד .3
לתכ בהתאם תתנהל שהפעולה לכך ולדאוג לבקר
את מראש לראות אפשרות שאין ספק אין נית.
צריך ולכן להן בהתאם ולתכנן ההתרחשויות כל
לידיעת לבוא מהתכנית חריגה של מקרה כל
מק גם ולהחלטתו. לאשורו כלל ובדרך המפקד
סמכו בגדר המשנה מפקדי החליטו שבהם ריט,
המפקד. לידיעת לבוא החיבים שנויים על יותיהם
ההתפתחות. אחר המפקד יעקוב הפעולה כל במשך
ויפקח,על המשנה יחידות של הדווח באמצעות
באמצעות והן אישית הסתכלות ע'י'י הן הפעולה,
המצב את יעריך הוא שנוי כל עם מטהו. קציני
העתודות את יפעיל הוראותיו, את ויתן מחדש
למפקדי מספיקות סמכויות שיתן הוא חיוני וכוי.
חיב המפקד אולם יזמתם. לפי לפעול המשנה
הדווח וכי לפעול הוא יחידותיו שתפקיד לזכור
אישי מגע בלבד. עזר מכשיר אלה יעודם איננו
באלחוט, או בטלפון אפילו שאפשר' כמה .עד הדוק
לתקן וכדי טעויות למנוע כדי ביותר הטוב הוא

מיד. שגיאות
תכו עליהם וחוזרים רבים זה מסוג הארועים
פקודות יכין היחידה שמפקד כדאי ולכן פות
אם וכדומה. בכדורגל ליגה לתחרויות כגון קבע,
יבחון אלה, תפקידים לקראת פקודיו את ירגיל
ויתקנן, הפקודות מציאותיות את בפעם פעם מדי

מיותר. ומאמץ רב זמן הדבר יחסוך
רב לעומס וגורמים תכופים האלה הארועים
מוםטמיעודו שמאמצו המשטרה של אדם כה על
ולאו האיזור בכל הסדר על שמירה של הראשוני
את מוציא וכן הארוע. של המצומצם בשטח דוקא
רצוי לבן היוםיומית. העבודה ממסלול היחידות
הפרופור את היטב יבדוק המרחב שמפקד מאד
המשטרה אחריות ומידת המאמץ בהטלת ציה
שיופנה האדם, בח את זו מבחינה ויקבע במקהלים
לתפקידים הגיוני ביחס שיעמוד כדי זה, לתפקיד
אפשר הסדר המשטרה. של הראשוניים היעידיים
נאותים טכניים סדורים ע"י בראשונה להבטיח
בכוון ישקדו יעילה. אזרחית סדרנות וארגון
דרישותיהם את לכך בהתאם וידרשו המפקדים זה

מהמארגנים.
נביא לעיל המנויים העקרונות את להמחיש כדי
לאורה לנתח וננסה אצלנו מהמציאות דוגמה

המפקד. עבודת את
ביפו, בבסה הכדורגל מגרש את לדוגמה נקח
בתאריך כי במכתב' מוסרת הספורט אגודת
הקי בין כדורגל משחק יתקיים מסוימים ובשעה
כה בא את יזמין הנפה מפקד ובי. אי בוצות
וכן י. נוספים פלטים. ממנו לקבל כדי האגודה
לארגון אחראי אם,איש הדרוש הקשר את ליצור
מדורים באמצעותו לדרוש כדי וכן התחרות
ומטהו המפקד עבודת התחילה בזה מסוימים.
סגן ספק בלי ישתתף זאת בישיבה המחשב. בשלב

אותן והדרישות ממלכתיים' או צבוריים .פרטיים,
אדם כח מתקנים' לגבי מהם לדרוש אפשר

ומנהלה.
המטה יציע האלה הגורמים כל נתוח לאחר
והוא למפקד אפשריים פעולה קוי או דנכנית

. הסופית. התכנית את יקבע
לעבוד הגענו זה בשלב המבצע. פקודת .3
רצוי מטהו. או המפקד ע"י המבצע פקודת
הכינה, הנתונים, את תכלול המבצע' שפקודת
שתוטלנה השונות והמשימות הכללית המשימה
ואת הכללית הבצוע שיטת את היחידות, על
כלל (בדרך ויחידה יחידה לבל הבצוע שיטת
ולכן עצמאית פעולה יחידת הבודד השוטר מהוה
שלבי בכל תפקידיו את בדייקנות לפרט יש
בסכום: המנהלתי. החלק את ובסוף הפעולה)
לצורת התכנית תרגום היא המבצע פקודת

פקודה.
פקזדת בכתיבת עקרונות מספר עוד להלן
ומושלמת. ברורה להיות צריכה הפקודה מבצע:
שהוא שלב בכל תפקיד. שכל פירושה, זו שלמות
על בתכנון. בחשבון נלקחו שהוא מקרה ובכל
אומר, הוה בהוראותיה' ברורה להיות הפקודה
תוך פקוד או מפקד כל על אחריות להטיל עליה
האחריות' התפקיד' תחומי של מדויקת הגדרה
להזכיר כדאי והכפיפות. הזמן המקום, הסמכות
ממספר יותר על לשלוט יכול מפקד שאין גם
חשיבות יש ולכן בודדים או יחידות של מצומצמם

תפקידים. קבוצת או קטע לכל אחראי למנוי
התכנית) (הפעלת בצוע  ב' שלב

ובקורת.
את המפקד יזמן המאורע לפני  תדריך .1
השוט פל את הקטנות (ביחידות המשנה ■מפקדי
התדריך התכנית. בהפעלת אישית וידריכם רים)
במקום והסבר סיור ע"י מבוצע ביותר הטוב
שכולם לאחר יינתן' זה תדריך עצמו. המאורע
קטנות (ביחידות המבצע פקודת את וקראו קבלו
יב בתדריך לשוטרים) התפקיד על ההסבר ניתן
הכינה את היטב מבינים אנשיו באם המפקד דוק
הספציפיים. תפקידיהם ואת הפעולה שבתכנית
שתשאלנה שאלות באמצעות תיעשה זו בדיקה
בירור שאלות ובאמצעות המשני? מפקדי ע"י
 הערותיו. יוסיף אשר המפקד ע"י שתוצגנה
התפקיד את המשנה ■ מפקדי יסבירו כלל בדרך

למנועי. צאתם לפני לפקודיהם
המפקד יציב קטנות ביחידות הכח. הצבת .2
יסביר ההצבה שלפני במסדר הכח. את בעצמו
ושוטר שוטר כל .ויציב כללי ה התפקיד את המפקד
האישי. תפקידו את לו יסביר ושם למקומו
עם משנה מפקד כל זאת יעלה הגדולות ביחידות
כל על המפקד בידי ואין הואיל יחידתו' אנשי
בעצמו. .זאת לבצע פיזית ..אפשרות. כל הפח
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אוהדיה הם ומי הקבוצה היא מי הסגן יברר שלנו
הליגה משחקי במסגרת המשחק חשיבות מהי וכן
יחסים של בעיה מסביבו קימת האם או הגביע או
לר לא עלול מהצבור (חלק מסובכים. פוליטיים
מםויימת, מארץ קבוצה של בואה יפה בעין אות
מכוונת). התפרעות לקדם הצורך להתעורר ויכול

וסיומה. התחרות התחלת לקהל'
השערים, פתיחת ז.א. ת ו ר ח ת ה ן מ ז .5

וסיומה. התחרות התחלת לקהל,
מתי הם, מי נכבדים. אורחים .6
אלה. שלנו אליהם.,במקרה הקהל יחס ומה יבואו'
שופטים. זרים' דיפלומטים או הממשלה חברי הם
זמן את לדעת מאוד חשוב אחרים. אורחים או
(בדרך חפשית כניסה להם להבטיח כדי בואם'
חפשי מעבר בה)' נ^נס הקהל שאין כניסה כלל
יצי מועד את לדעת חשוב כן ישיבה. ומקומות
המופרעת בלתי יציאתם את להבטיח כדי אתם'
מכו של והחניה התנועה בעיות לשכוח גם אין

האישי. ובטחונמ ניותיהם
מצב את לברר יוטל התפקידים סמל על .7
לתפקיד מהנפה להפריש שאפשר האדם כח
צורר יש ואם הסדירה בעבודה לפגוע מבלי זה
של אפשרויות המחוז בפקוד הסמפ"ן יברר בכך'

תגבורת. הקצבת
מפקדיט, ג.

סמל למגרש. מסביב לשטח אחראי קצין .1
סמלים. 4 ם"ה קיר, לכל אחראי

אחראי סמל המגרש. לפנים אחראי קצין .2
ומעבר הלבשה לחדרי אחראי סמל למדשאה.
גי. ב/ אי, יציעים למרחב אחראי סמל למגרש.

ך. הי' ד/ יציעים למרחב אחראי סמל
לתנועה. אחראי סמל 3

א/ היציעים במרחב לעתודה אחראי סמל .4
ג'. בי.

התפקידים, ד.
עבודת יבטיחו הכניסות ע"י השוטרים .1

הסדרנים.
ימנעו רגליים שוטרים וחולית הפרשים .2

למגרש. מסביב הקהל התפרצות
על: טיפוס ימנעו העירית במוסכי השוטרים .3 

וגדרות, גגות
עבודת יבטיחו היציעים במרחב השוטרים .4

ליציעים. הקהל בהכוונת הסדרנים
ההלבשה חדרי וליד במדשאה השוטרים .5
התפרצות ימנעו המשחק, של תקין מהלך יבטיחו
השחקנים שלום את ויבטיחו המגרש לתוך הקהל
לא והשחקנים לשופטים מחוץ איש והשופטים.

במשדאה.י יימצא
הסגל של חפשי למעבר תדאג העתודה .6

המפקד. לרשות ותעמוד הדיפלומטי
אוטובוסים: חולים. קופת מול חניה מגרש .7

ראשי שטור קצין גם המשמש הנפה מפקד
המפקד הנפה. מטה כראש למבצעים והאחראי
שהיא המחוז מפקד מדיניות את לסגנו ימסור
בכל המשטרה של הכללית מדיניות על מבוססת
את וכן ספורט במגרשי סדר על לשמירה הנוגע
מפו תכנית לו להציע סגנו על ויטיל הנחיותיו'
הצבת הסדר' על השמירה שיטת את שתכלול רטת
בדרך האדם. כח ילקה מהיכן וכן וכוי. אדם כח

ו הבאים הפרטים את הסגן יאסוף כלל
יחידתו על שהוטלה המשימה היא מה א.
בהוזחשב המ9קד, והנחיות המשטרה מדיניות, ע"י
קמוט^םע^הנפה הרגילים גע^ךה בחסידי
סדר את יקבע זו בדרך להם. י מתאים וביחס

הנפה. של אדם כח בהפעלת העדיפויות
על להשפיע הטלולים הגורמים הם מה ב.
כלל בדרך יושג זו1 ידבר במקום. הצבורי הסדר
בא ועם המבצעים סמל עם יחד במקום סיור ע"י
 כלל: בדרך יהיו אלה גורמים האגודה. כח
כניסות' גדרות,  עצמו המגרש .1
יראה שלנו במקרה וכר. לקהל מקומות יציאות'
כניסות שלוש ובה חזקה גדר מוקף שהמגרש
ליציעים כניסות שתי ג'' ב' א/ היציעים לשטח
ושתי א' העמידה למקומות כניסות שתי ו'' ה/ ד/
בין גדרות קיימות ב'. העמידה למקומות כביסות
שופטים, של ישיבתם מקום מגודר ובן היציעים
כניסה ימצא כן ועתונאים! חשובים אישים
מגודרת ויציאה הלבשה לחדרי לשחקנים מיוחדת
מגודרת שהיא למדשאה ולשופטים לשחקנים
מקומות המפקד לעצמו יציין זה בסיור ברשת.
של התפרעויות, של קהל, התרכזות של רגישים
פרצות ושופטים' שחקנים על להתנפל אפשרות

וכר. בגדרות
ומג והחניה התנועה סדרי .2
מהם והיציאה אליהם הגישה אפשריים' חניה רשי
בטוחה וגישה צבורית תחבורה של אפשרויות וכן
שדי דרך הגישה שלנו: במקרה אליה. הקהל של
קופת לפני הריק במגרש החניה מקום ירושלים,
בין הסימטה לאורך צבורית תחבורה חולים.

והמגרש. ירושלים שד'
האגודה מאת אינפורמציה .3
לחזות שיבואו אנשים של המשוער המספר על
ליגה במשחקי שלנו במקרה אופיימ. ועל בתחרות
המגרש של הקיבולת כמחצית רק תנוצל רגילים
או המדינה גביע על משחק או "דרבי" במשחק
ביום המגרש. יתמלא מחו"ל קבוצות של משחק
במשחק בשבת. מאשר אנשים פחות יבואו חול
אפי רב, לקהל לצפות יש הנבחרת של בינלאומי
השערים ע"י וידחקו בחוץ שישארו אלפים, לו

נעילתם. אחרי
יקבע, התחרות של אופיר. .4
שיבואו האנשים מספר את לעיל, שהזכרתי כפי
במקרה בקהל. ההתרגשות מדת את יקבע ולן
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מפקדי המשנה. ליחידות והוצבו ארוחתם את
ויציבו התפקיד את לשוטרים יסבירו המשנה
מפקד יקבל זה בשלב המיועדים. במקומות אותם
יטיב הוא האנשים;, כל הצבת על דווח הנפה
האפ .לראות כדי סיור ויעשה יצא אם לעשות
השוט כל והאם לתכנית בהתאם ההצבה נעשתה
ויתקן שגיאות על יעמוד תפקידם, את יודעים דים
המשנה. למפקדי מתאימות הוראות ע"י ימד אותך
יעמוד. סגנו סיוד ע"י. או אישי דווח.וסיור ע"י
עבודתו הענינים.,סדר מהלך על בל.הזמן במשך
בראש יעמוד המשחק לפני:התחלת הוא: הרצוי
והשמירה התנועה,החניה סדרי על ובראשונה
לטפול את.הדגש יעתיק זה ולאחר ■בכניסות'
השערים, סגירת לאחר בחוץ'. שנשאר בקהל
בסוף התחרות. מתנהלת בו עצמו: למגרש ובסוף :
השופטים הקבוצה*. לירידת הדגש יעבור המשחק
התנו לעניני שוב ובסוף הקהל' ופיזור והאורחים
הקהל שכל ברגע. עבודתו את גמר המפקד עה.
המיוחד מתפקידו הכח את שחרר והוא התפזר

וכר. הציוד להחזרת ודא3

י סכום:
גדול לארוע מתיחםת בזה המנותחת ההדגמה
בחריפות הבעיות את להראות ומכוונת ומיוחד
מבצעים .אמנם יש ממנה. ללמוד כדי מספקת
וכדומה. העצמאות יום מצעד כגון .מזה' גדולים
שאין כמו לגביהם, שונה אינה בעבודה השיטה
בהקפם .פחותים ארועים לגבי גם שונה השטה
גבו דרגים יעבלו גדולים במקרים מהמתוארים.
דרגים פעוטים ובמקרים יותר רחבים ומטות הים
תכתב פעוט מקרה בכל לא, הנפה. ממפקד נמוכים
לא ביחוד מבצע, פקודת לא ואפילזי התכנית
מעטים שוטרים רק ישתתפו בהם .במקרים
תנתנה המקרים בכל אולם סמל' של בפיקודו
אינן אפילו בשיטתיות, אותן לתת ויש הוראות

כתובות.
נוספת. למחשבה אותנו מביאה שלנו הדוגמה
נבון מפקד ולכן קבע של דבר הם מגרשים
ויכתוב תחרויות סוגי למספר קבע תכניות יתכנן
פקודות 4 יכין בסה למגרש לדוגמה קבע. פקודות
למשחקי (2 בינלאומית, לתחרות (1 שונות:
ל"דרבי" (3 חוץ, קבוצות משחקי או גביע' גמר
הפקודות רגילים. ליגה למשחקי (4 בליגה,
סכו במציאות' נםוי ע"י מעשית לבקורת נתנות
הדרושים. התקונים והכנסת משחק כל לאחר מים
והשוט המשנה מפקדי עם לסכם חיוני ובסוף,
הפעולה גמר לאחר זה כגון מבצע כל עצמם רים
והשוטרים, המפקדים פעולות של נתוח לשט
הלקה למוד מתאימה, היא האם התכנית, בדיקת

בעתיד. מהן להמנע כדי השגיאות, ותקון

ההוא במקום ירושלים. שד' לכוון בסימטה יחנו
משעה...... רכב כלי חנית אין
 ופזור,. התיצבות ה.

אי, יציעים במרחב בשעה...... יתייצב ...הכח
המבצע. מפקד הוראות לפי ישוחרר ג'. ב/

.... מנהלה;
שתי צרוף ע"י מהנפה יגויס אדם כח א.
יוצא והיתר האסירים לווי וחולית שטור .משמרות;
והחקירות. המנהלה מיחידות פרופורציונלי באופן
ע"י התפקיד התחלת לפני יחולקו הכריכים ב ...

. התפקידים.: .סמל
תסופקנה אסירים ומכונית אלחוט מכוניות ג>

אסירים מכונית המחוזי. התחבורה קצין ע"י.
אלחוט מכונית הראשיות. הכניסות לפני ■תוצב
ואחה המפקד לרשות ההלבשה חדר ע"י אחת

למגרש. מסביב בחוץ בסיור
והמע השערים תקון. לדרוש יש מהמארגנים .
3. יידרשו כן הדרומית. הגדר: תקון ומן, קים
למגרש מסביב סדרנים 110 כניסה. בכל סדרנים
כל על סדרנים 6 קירות, על מניעת.טפום לשם
מוגבר ופקוח מעברלמדשאה. ב סדרנים 4 יציע,
לסמל ימסרו השערים מפתחות הסדרנים, על.

לעתודה. האחראי
התכנית את יקבל הנפה שמפקד להניח יש י י

ויעשה הערותיו את יעיר בחלקה, או בשלמותה
מפקד סגן יכין זה בשלב שקולו. לפי תקונים

סופי. לאישור המבצע פקודת את הנפה
.(158155 בעמי המבצע פקודת דוגמת (ראה
ויחתום המבצע פקודת את יאשר הנפה מפקד.
לאחר בדבר. לנוגעים בזמן שתגיע וידאג עליה
בו תדריך יקיים הנפה שמפקד מאוד רצוי זאת
וסיבת מדיניותו את המשנה למפקדי יסביר הוא
זה לתפקיד לרגיל מעל משטרתי כוח הכנסת
ממ במסגרת בינלאומית תחרות היא זו <. (כגון
מאורע ותחשב רב קהל תרכז והיא כמעט לכתית
יסביר כן ראשונה). ממדרגה צבורית חשיבות בעל
בפקודת רשומה שהיא כפי בכללותה השיטה את
למפקדי פה בעל נוספות הוראות ויתן המבצע
פעו שתוף כגון תורפה, נקודות בהדגשת המשנה
מיו שמירה רוכלים, הצטופפות הסדרנים' עם לה
קהל להתפרצות תורפה נקודות לשחקנים, חדת
נקודות ברור לשם שאלות ישאלו המפקדים וכר.
יסת התדריך אותן. יבהיר והמפקד להם סתומות
שמפקדי לודא כדי שאלות, ע"י במבחן יים
במגרש. ובסיור הבונות את בדיוק הבינו המשנה
את כללי, באופן לפחות ידע, מפקד שכל חשוב
זה המפקדים. יתר כל של והבעיות התפקידים
למשנהו. מאחד עזרה ונתינת כח העברת על יקל
סגנו או הנפה מפקד יבדוק התחרות ביום
וסמל המבצעים סמל ובעזרת המשנה מפקדי ע"י
קבלו בסדר, השוטרים התרכזו האם התפקידים
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דפים 3 מתוך 1 דף
הדירומית הנ8ה מטה תלאביב, מדות

מבצע: לפקודת דוגמה
ישראל משטרת סודי

בתחרות הסדר על שמירח  מבצע פלןודת
ביומ בסד, במגרש בדורגל

. תאריך

אסמכתא.
מקורות  אדם כח . ב' נספח .2 לתפקידים. אדם כלו חלוקת א': נ*פח .1 נספחים:
המגרש. תרשים .2 ,י והחניה הגישה דרכי תרשים .1 ותרשימים: ת .ו פ נו

טולים ירו טיד

ג:

297 רח

<£1

קבוצת בין כדורגל תחרות בסד. במגרש תתקיים .. בשעה ..■;. ביום .1 ידיעות;
ישראל. נבחרת ובין מחו"ל

ויצטופפו להכנם יוכלו לא אשר בערך' ול3000 באצטדיון איש 12000 לקהל מצפים (א)
:." ; השערים. ע"י

בשעה ויעזוב ...... בשעה יבוא הדיפלומטי הסגל (ב)
מיוחד. צבורי שרות מפעילה .דך חברת הארץ. חלקי מכל יבואו רבים רכב כלי (ג)

ויאבדו. יתעו ילדים כי המכנה רבה וכן לפעול עלולים כייסים (ד)
בי. א' נספחים ראה שיפעל: המשטרתי הכח .2

כדלקמן: ומסביבו במגרש הצבור שלום ועל הסדר על שמירה .3 המשימות:
לו. ומחוצה המגרש בפנים הסדרנים עבודת הבטחת (א)

והשופטים. השחקנים שלום הבטחת (ב)
הדיפלומטי. הסגל ביחוד  האורחים שלום הבטחת (ג)

הרכב. כלי של תקינה וחניה זרימה הבטחת (ד)
גניבות. מניעת ביחוד הרגילים המשטרה תפקידי כל מלוי (ה)

בסמטאות ירושלים משדי החל התנועה סדרי את יבטיחו השוטרים א) כללי: י .4 ■ יטה ש ה
ירושלים שד' בין בסמטה יחנו האוטובוסים חולימ. קופת מול החניה ובמגרש המגרש

ירושלים. ובשד' המגרש ובין
ומסביב בכניסות עצמו, במגרש הסדרנים של הסדירה עבודתם את יבטיחו השוטרים ב)

. וגגות. קירות על וטפום התפרעויות למנוע כדי למגרש
בחדרי במדשאה, הנכבדים והאורחים השופטים השחקנים, שלום את יבטיחו השוטרים ג)

ולעתונאים. לאורחים וביציעים למגרש במעבר ההלבשה,
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דפים 3 מתוך 2 דף מודי

9

0

3

.ז

ת חזי
המבצע. מפקד ע"י יקבע התפקיד גמר בשעה לתפקידם יתיצבו השוטרים כל ד)
באדיבות השוטרים ינהגו כן ועל במשחק לחזות .הבא לצבור לעזור המשטרה מתפקיד ה)

,. .;. . . .. .. ובהתאפקות.
שלהם. אפשרית כמפעילות ותמנע וכייםות חשודים אחר תעקוב הפלילית החוליה 0

א'), נספח ראה אדם כח (חלוקת למגרש מסביב עלהסדר. לשמירה אחראי  אי כח
את יבטיח למעקה, הכניסה ע"י יוצב אחד שוטר הכניסות? ע^י ד)  הם$ תפקידיו
המפריע הקהל את וירחיק התור על יפקח הסדרן' ע"י הראשונה הכרטיסים בדיקת

מפריעים. וירחיק ממש בכניסה הסדרנים עבודת את יבטיח השני מהמעקה.
סגירת לאחר הקופות ע"י התורים ואת הקופות את יבטיחו הקופות ע"י השוטרים ב)

בחזית. הגדרות את ויבטיחו הקופות
המפריע הקהל את ירחיקו גדרות, על טפום במנעם הסדרנים את יבטיחו הפרשים ג)
אורחים .ומעבר התורים את יבטיחו וכן ההמון, ע"י הגדר פריצת למנוע כדי מהגדרות,

המזנון. ע"י בשער ודיפלומטים נכבדים
וגדרות. גגות טפוסעל ימנעו העיריה במוסכי השוטרים ד)

של מדויק רישום יערוך הסמל המכונית, את יבטיחו האסירים מכוניות ע"י השוטרים, ד.)
זמן מקום; אותם, שעצר השוטר של ומספרו שמו כתובתם, שמם, הבולל: העצורים \;

נעצרו. שבגללה העבירה ומהות
המיועד במקום לדרך מעבר וימצאו יתרחקו שהרוכלים תבטיח וכלים ר הרחקת חולית ו)

יי/ . ... : ... ;,. 1:..:י .י; ,, ,■"■ י י"" להם.
% יהיו תפקידיו א'), נספח. ראה הפח (חלוקת המגרש. בפנים הסדר על.שג!ירל; אחראי ביי. כח
בית גג על אחד שוטר כדלקמן: יוצבו ג' 'ב' א היציעים שטחשמאחורי ב השוטרים א)

.5

.6
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דפים 3 מתוך 3 דף סודי
גגות על טפום במנעו הסדרן את להבטיח מתפקידו  המזנון גג על אחד השומה
אחד אי, יציע מאחורי אחד שוטר בי. ליציע הכנימה ע"י יוצב אחד שוטר וגדרות'
לטפל וכן התפרעויות ולמנוע במקום הסדרנים את להבטיח מתפקידם גי, יציע מאחורי

 בשטחם. ארוע בכל
שהמעברים להבטיח מתפקידם מעבד. בכל וסמל שוטרים 2 יוצבו וי הי ד' היציעים בשטח ב)

בשטחם. ארוע בכל לטפל וכן למדשאה התפרצויות ולמנוע מאדם ריקים ישארו
מתפקידם למדשאה. אחד לקהל, פונה אחד שוטרים' 2 מפסל על יושבו במדשאה פינה בכל ג)
המאמנים, השחקנים, ימצאו במדשאה במקום. סדר ולהבטיח למדשאה כניסה למנוע

בלבד. ישראל קול וחולית השופטים
השוטרים יבטיחו המדשאה ובמעבר והעתונאים האורחים ביציע ההלבשה, בחדרי ד)
יציאת ימנעו כן פנוי. הזמן כל במשך ישאר המעבר לכך. המוסמכים רק יכנסו זה שלשטח

והאורחים. השופטים השחקנים, שלום את יבטיחו לזה נוסף מוסמכים. בלתי אנשים
העתודה מפקד בלבד. המבצע מפקד הוראות לפי ותופעל אי יציע מאחורי תמצא העתודה ה)
העתודה לרשות למקומותיהם. מהכניםות הנכבדים האורחים את שתלוה חוליה יפריש

אלחוט. מכונית תמצא
 ? תפקידיו אי), נספח ראה אדם (בח בחניה ולהסדרתה התנועה להזרמת אחראי  גי כח .7

לאוטובוסים. פרט למגרש, המובילה בסמטה החניה תאסר משעה החל א)
החניה. תוסדר בו החניה למגרש תופנינה המכוניות כל ב)

הכוונים. לכל ירושלים שד' דרך התנועה תהרם המשחק בגמר ג)
ותתפזר, הכניסות, ע"י בתחילה פעולותיה את תרכז אנשים 6 בת פלילית חוליה  ד' כח .8

הקהל. בין השערים, נעילת לאחר
העתונאים. ביציע תמצא המנהלה לסמל המבצעים סמל סגנו, מהמפ"ן' המורכבת הפקוד חולית .9

לנספח.. בהתאם הפעתו את יבטיח האדם כח רשימת את יבין התפקידים סמל אדם כח .10 מנהלה.
וחמוש: לבוש .11

מטא"ר. לפקודות בהתאם מדים ילבשו הפלילית, לחוליה פרט הדרגות, כל א)
המכנסים. בכיסי אלות ישאו ושוטרים סמלים ב)

נשק. איש ישא לא הפלילית ולהוליד. לקצינים פרט ג)
האחראיים. לסמלים האוכל מ:ת את התחרות לפני יחלק המנהלה סמל כלכלה: .12

לווי ומכונית אלחוט עם מכוניות 2 תתיצבנה שבשעה יבטיח המנהלה קצין רכב: .13
אסירים.

דבור בתהליך המוקד ע"י הקשר ימהל באלחיט רגיל. טלפון נמצא ההלבשה בחדרי קשר: .14
רגיל.

לציון. הראוי ארוע כל וכן הכחות הצבת את ידווחו הכהות מפקדי חוח: .15

()
פ.כ!.מ. גןאףי, י.
הדרומית הנפה מפקד

תפוצה:
הנפה מפקד 1סגן

אי כח מפקד סגל 1מ.ר.

בי בח מפקד כהן 1מ.ר.

גי כח מפקד לבני 1ס.א.

די כח מפקד טלבי א. 1ס.

הלשכה 1ראש

מנהלה 1קצין

מס. 1תיק

המחוז 1מטה

העתקים 9ס"ה
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אחז, דף בן אי מז9זז סודי

לתפקידים אדם כח חלוקת א' נספח יי ■ ■ .■ י :

: סגל ר. מ. הכה מפקה א' כדו

טסי
הזיות8"י!פרשימשוטרים;86ליםהקטעה?טע

ג'ן ב' א' ליציעים 167כניסות

א'2 לעמידה 45ןכניסות

וי3 הי די ליציעים 45כניסות

בי4 לעמידה 34<כניסות

והקופות5 המגרש 235חזית

החורשה6 22צד

הלונהפרק7 22צד

העיריה8 134מוסכי

אמירים9 23מכונית

רוכלים0$ הרחקת 22חולית

626739ם''ה

כהן ר. מ. הנח מפקד  ב' כח
מסי
הקטעהקטע / ווס"הפרשיםשוטריםממליט.. גוו ה

גי\ בי אי יציעים מאחורי 5השטח

וי2 ה' די 6;24יציעים
3, 189מדשאה

למגרש4 ומעבר הלבשה חדרי ,7

6*214עתודה5

3544?ס"ה

סיכום

מסי
רוכביפרשיםשוטריםסטליסקגיניטהכתמדורי

1אופנוע סיח

1

2

3 י

4

5

פקוד חולית
אי כח
בי כח
גי כח
די כח

2

1

1

2

6

9

ן

26

35

5

5

7

11

4

39

44

8

■ 6

01ן4197181ס"ה

(150 בעמ' וסוף (המ©ן
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המשטרה לעזרת המדע

השקרים מגלה  הפוליגרף
ארלז"ג צבא בשמוש

רשומיו. ופרוש פענוח
פעולתו. תאור

ינואר בגליונות שפורסם מאמר של הראשון החלק תרגום את הבאנו 98  89 בעמודים הקודם, בגליוננו
מהצטרף נמנעה אשר המערכת, של ההסתיגית דברי על פלילית, למשטרה לאומית הבין הועדה עתון של פברואר
אחרות ובשיטות זה במכשיר השמוש אודות והמשפטי המשטרתי בעולם הנטוש, הער בוכות שהוא צד לבל
תודעתו. ושל רצונו של הקשה לקליפה פתח. כאילו הנחקר' של בנפשו החבויה האמת לחשיפת; המכוונות

..... המאפר. את מסיימים היום המתפרסמים והדוגמאות ההמשך דברי

הפסיכו ההאבקות הדיוט. אלא אינו הנחקר
פחות הרבה אולי בולטים והוראותיו פיזיולוגית
מסוים במובן אבל הקודם' במקרה מאשר לעין,
הואיל מעשית, ראות מנקודת יותר מאלפות הנן
לרוב אופיניות הנן זו והודאה פנימית והאבקות

המבחנים. של רובם
ונמנה עצמו לפוליגרף איפוא ונפנה נשוב הבה

זה. אחרון למקרה הנוגעות העובדות את
חייל ידי על הותקפה לאפאלים תושבת אשד*
הצליח שלא אחרי בפניה' הכה אשר אמריקאי.
קראה כאשר רק וברח עזבה ואשר להדיחה,
כפפות זוג העבירה בזירת מצאו החוקרים לעזרה.
וכן עור כפפות זוג בתוך נתון חקי בצבע בצמר
את הניעה ומציאתם ארה"ב צבא של כובע
איש ברינגר. וארן בטוראי לחשוד השלטונית
אבד כי טען אולם שלו, הנו הכובע כי הודה זה
הכפפות אולם במחנה. לכן קודם שבועות כמה לו
שבציודו והכפפות הואיל שלו, לדבריו' הי, לא
החפצים שק בתוך החקירה בשעת נמצאו האישי
השקרים מגלה בעזרת להחקר הסכים הוא שלו.

שקר. הוא כי נמצא זה ובמבחן
אודות שמע הוא כי ברינגר' הודה מאוחר יותר
הצהיר זה של בקשתו ולפי מבצעה מפי ההתקפה
להתקפה. קודם שבועות כמה כובעו איבוד על
לכל מעל העמידו אשר מושלם אליבי הוכיח הוא

חשד.

הקודם בגליוננו שהובאו המבחנים לשלושת
מוסכם. מובן  שבהם השוני למתת  היה
ומקרי בשני, עקרי באחד' מסייע  משותף

י ■ י .בשלישי.
היה הראשון הפוליגרף : מבחן כי נזכורנא
חשוד היה לא הנחקר נםיוני. שקרים גלוי מבחן
ידע הוא חשוד. של תפקיד לשחק נתבקש ולא
סדר באיזה ידע לא אולם תשאלנה' שאלות אילו
שהעיר בפי תגובותיו, היו זה בגלל לו. תומעדנה
הגבה הגיב הנחקר מדי". "טובות סיזיני, מר
ללא לומה אפשר מכריעות' שאלות על מלאה

האבקות.
מקודמו. יותר עוד באופיו מוסכם השני המבחן
של התפקיד את לשחק לדמות, נתבקש הנחקר
כזה. היה כאילו להגיב ולהתאמץ אשם' חשוד
נםיוני יותר אינו אמנם אשר השלישי, במבחן
העיוני היסוד אין חשוד' חקירת  מעשי אלן*
המבין משטרה, איש הנחקר בהיות לחלוטין, הסר
כן' על יתר לגביו' משתמשים בה השיטה את
אחרות' במלים שלו. בקשתו לפי מפעילים אותה
שלא מצב  להתגונן ונכון מראש מוזהר הוא
ראויה כן ועל פשוט איש לגבי מתהוה היה

הערכה. ליתר אלו בנסיבות מפלתו
יסוד כל להלן הניתן המבחן נטול אלה לעומת
בוצע, זה מבחן פנים. העמדת או בדותה של
זו בפעם אך הנחקר' ברשות כרגיל' כמובן'
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א. .1 הט11אי מבחן  2 סקךך, טיפוסיים; מקרים שני
שם האם (2) וארן? הוא הפרטי שמך האם (1) ת: ו ם ו נט 3 א) דלהלן: השאלות הוצט לברינגר

? חומות נעלים נועל אתה האם (4) י צבא מדי לובש אתה האם (3) ? ברינגר הוא משפחתך
נולדת האם (7) 7 בפנסלבניה נולדת האם (6) שכן) ידע הפוליגרף (מפעיל ? מעשן אתה האם (5)

? שלד הבקור ארוכת את אכלת האם (8) ? יוני מחדש
האשה את אתה התקפת (12) ? האשה את תקף מי יודע אתה האם (11) לענין: מתייחסות ב)

הלילה? באותו מהמחנה יצאת האם (13) הזו?

€ *>. *%או?.1£>£?5 00.0110400 24,1^

בתחילת מחדש אוזן הפנוימוגרף מחוג .92 בסופו: .90 בתחילתו: הדם לחץ  1 מם' מבחן

:;11.1. 0.5.*, 224950ל50דזמ**0
היווה 11 מסי לשאילה התגובה מחדש, הפנוימוגרף התקנת .80 בתחילתו: הדם לחץ  2 מס' מבחן

ד את הוציאה 16 מס' לשאלה התגובה עצמת והסתובב. עמוקה



צרפתית אשה בתקיפת חשוד .111
אלו כגון מביכה שאלה באה זאת (אחרי הזח? המבחן במשך שקרת האם (16) בקורת: ג.

וכוי). 1 הומוםכסואלי הנן האס טבעי? בלתי מיני מעשה בצעת פעם אי האם כדלהלן:
לודא כדי מהם, אחד כל ט4ל ובסופו בתחילתו נרשם הדם ולחץ מבחנים חמשה בוצעו

אויר), (יציאת המנגנון של פעולתו תקינות את
(השואה הנחקר התנגדות של מסוימת מידה ניכרת ו6ו 11 מם' השאלות אחרי
אד שלילית, היונה אלו לשאלות ברינגר של תשובתו הדם, בלחץ ירידה ולאחריה אישית)

משקר. הוא כי משובנננ כבר היה המפעיל

^ * 0^1י_70£1$ 06 0^10*60 24 11/10 5 ^ ז0.*04 *40 224959 *£80

המבחנים. ביתר הנחקר של התגובה זמן (ראה .11 מסי משאלה נובעת 3 מסי בשאלה התגובה .

/̂ 1^^ 1^ 1^
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נשימה שאף הוא  12 סס השאלה במשך :ע הנחקר המחוג. של מחדש אזונו את שהצריכה כזו, גצ*ה

.1 נוס' בשאלה הנסוי את הכשילה הנחקר תנועת הניר. לסרט :8חוץ



חברו. על לחפות כדי שקר אך העבירה. את בצע שלא חשוד ברינגר, א. ו. הטוראי מבחני המשך /\1
£1<

האם .12 בקורת. לשאלות הפכו 13 ומסי 12 מס' השאלות הנחקר. של להתרגשותו לגרום אפשר מידה באיזו לבחון כדי נשאלה, לא 11 מס' השאלה  .3 מס' מבחן
פי (על התקיפה? בליל מהמחנה היצאת .13 חום). היה ב. של שערותיו שצבע בשעה בה בלונדיות, שערות נמצאו הגתקפת של ארנקה (במנעול ? האשד, את תקפת

,■ התקיפה אודות וחושב מודאג שהוא מהעובדה נובעות תגובותיו אלה. שאלות לשתי הנכונות התשובות ואת החקירות תוצאות את ידע המפעיל יצא). לא מהימנות עדויות
הקודם, המבחן ע"י מושפע עדין שב. מהעובדה ספק כל ללא נובעת אשר המעקמ, של קלה ירידה נראית 15 מס' בשאלה ענין. המתיחסות אלו לשאלות כנראה מגיב אינו ב. אולפ

הנחקר. נע 7 סס< בשאלה מחדש.. המחוג אוזן 6 מנז' בשאלה .11 נזס' בשאלה ביזזוד



חברו על לחפות כדי שקר אך העבירה, את בצע שלא חשוד ברינגה א. ו. הטוראי מבחני המשך

* 1 140. 224958 5ט1.(> 11> ".$< ^ ^. .300ז^!ד_1;£0ז5 0*10*00 .1~!ו.24 0 *'.* יי?*י)0 ~*0 .

רגילה. התגובה בקורת. לשם מביכה שאלה נשאלה המבחן בסיום נשאלה. טרם 11. נוס' השאלה מוחלטת. חשיבות ללא גלית תגובה ו13; 12 שאלות  .4 מס' מבחן
סיומה. לפני להבנה ניתנה ולא ביותר רבה כאטיות נשאלה שהשאלה לשכוח אין .. ■.■■■■ ■ 8



חברו. על לחפות כדי שקר אך העכירה, את בצע שלא חשוד ברינגר, א. ו. הטוראי מבחני המשך 8;

אחרי ההפוגה אורך ו4. 1 לשאלות בהשואה נורמלית היתה זו אבל ,12 מס' לשאלה ניכרת תגובה היתר. ו16. 11 מס' לשאולות עזה תגובה הגיב הנחקר  .5 מס' מבחן
הואיל רגיל> הרשום כאן הבקורת. שאלות הוצגו בסיום מחדש, המחוג אוזן 16 השאלה אחרי להרגע. שהות לנחקר לתת רצה המפעיל לב, לתשומת ראוי 4 השאלה

שהיא. כל הפתעה של השפעה עוד אין החקירה. צורת בגלל ישאל מה על ניחש וב,

אותו איבד כי טוען, הכובע בעל בעבירה. הכרוכים וכובע כפפות נמצאים ראשית הללו, המבחנים של מטרתנו את כאן להזכיר הראוי מן
בשיטה בחר הפוליגרף מפעיל התוקף. היה הוא כי האפשרות את וסתר שכנע שלו האליבי הכפפות. שייכות למי יודע אינו וכי התקיפה לפני
עצבנות נבעה מכאן בחקירה. הנוגעים את לענין היו עלולים אשר האבוד, הכובע את ולא הכפפות את לא הזכיר ולא הואיל שאלות, הצגת ש> ישירה
בכל למצאה ואפשר לנחקר אופינית החיונית, השאלה אחרי מיד הדם, בלחץ החזקה הירידה המעקמים. בצורת המתבטאת הנחקר, של מסוימת
לבודד היתה ,( הערב באותו מתנחזנה יצאת האם זו?, אשה תקפת אתה (האם ו13 12 לשאלות התשובות את בידעו המפעיל, של מגמתו המבחנים.
של "שיא מין ביצרו איבטחון, של ההרגשה את כשרון ברוב נצל הוא זו?). אשת תקף מי יודע ?*תה (האם באמת חיונית שהיתה היחידה ,11 השאלה את
לתגובותיו הנחקר. של ההקלה הרגשת מבטיי יותר ולא פחות לא שהיתה במתיחות, אופינית ירידה ניכרה הזו השאלה עבור אחרי מיד מתיחות".

ס.). (זי למיותרת. בקורת שאלות שי הצגתן את עשתה אשר חיובית, הוראה היתה זאת לאחר



בזה^ 1הרים
פלילי י ו בזה הכתיבה מכונת

מז"ם. המסמכים, מעבדי. ראש חגג, אברהם עמ"מ

בודאי נופלת אינה והמסחר ההשכלה התרבות,
הראשונה. הדפום מכונת מתרומת

הכתיבה, מכונת כן אחר, ושכלול שפור ככל
איום מכתבי פשיעה. למטרות שמושה את מצאה
עתה מודפסים וכדומה' למיניהם זיופים והשמצה,
הפשע למבצע מאפשר הדבר כתיבה. במכינות גם
ולתשואה לזהוי הניתן ידו, בכתב משמוש להמנע
להבדילו שקשה זיוף, בקלות ליצור לו מאפשר כן
שמריו על שקט לא המשטרה, מדע המקור. מן
כדי בוצעו לאלפים ונםיונות רבים ומחקרים
נאותים ובמכשירים בידיעות החוקר את לצייד

החדש. בלבושה עתיקה בפשיעה למלחמה
ולזיו למסמכים המומחה של הכשרתו בתחים
כתיבה מכונות השואת של התורה גם כלולה פים
לע ומאפשרת' מקיפה היא זאת מומחיות וזהוין.
שהודפס המסמך לפי המכונה סוג קביעת תים.
באותה שנכתבו מסמכים שני בין זהות קביעת בה,
המסמך לפי מכונה של זהות קביעת מכנה.

ועוד. המכונה לפי מסמך זהות ילהיפך
כתיבה. מכונות של הזהוי עקרונות .3

המוד חשוד מסמך המומחה' בפני מזבא כאשר
מכונה על ידיעות בידיו ואין כתיבה במכונת פס
ראשונה האלימינציה. בדרך ללכת עליו חשודה,
המסמך לפי להלן' שיתואר בפי לקבוע' מנסה הא
יוצרה. ארץ באיזו לאמור המכונה, תוצרת את
לאמור התוצר' את לקבוע מנסה הוא מכן לאחר
של הייצור שנת המכונה, את יצרה חברה איזו
מצטמצמות זאת ובדרך כך אחר נקבע המכונה,
יותר דרך לחוקר, מציץ הוא כך האפשרויות,

חשודות. מכונות אחר לחפוש ברירה
מכונה למומחה החוקר מביא מכן' לאחר כאשר,
אינדיבידו לזהוי פועל הוא חשודות, מכונות אי
לםכומ המסמך. הודפס בה האחת המכונה של אלי

יהיה. המומחה של עבודתו סדר
הייצור). (ארץ התוצרת קביעת א.

(הפירמה). התוצר קביעת ב.
בדיוק, לא אם  המכונה של הייצור שנת ג.

בקירוב. לפחות
שיתואר פרוט לפי  אינדיבידואלי זהר ד.

להלן.
התוצרת. קביעת א.

מיצרים כעולם התשת בתי עשרות כמה רק

גבי על להדפיס תוכל אשר מכונה, יצור .1
מסו בשורות שתערכנה בודדות, אותיות ניר,
הכותב, כרצון ותוכן מלים מיד ותהוינה דרות
לרעיון התגבש אשר ישן, חלום כנראה היה
המטרה עשרה. השמונה המאה בסוף עוד מוגדר
המכונה, של ביכלתה שתלו והתקוות' הראשונה

לעוורים. כתיבה מכשיר מתן היו
אלה רעיונות נשארו עשרה, התשעה המאה עד
נוצרה הראשונה. המכונה בלבד. נסיונות בגדר
^161 פרוגץ כםוייה ידי על 1833 בשנת בצרפת

ביותר. פרימיטיבית היתד, והיא "60|0^ק
בארצות נוצרה הראשונה השמושית המכונה
.1843 בשנת 61כ1זו1ו1ז תורבר ידי על הברית
של לכלי הדומות בודדות, כתיבה מכונות כמה
1867 בשנת ורק השנים, במשך יוצרו תורבר,
הב בארצות היא אף הראשונה, המכונה הופיעה
לנו. המוכרת למכונה בצורתה דמתה אשר רית,
5 0 וח 0 * ו 5016 סול םמיאל היה מיצרה
1874 ובשנת בהדרגה, שופרה זאת מכונה
ביי ובניו" "רמינגטון לנשק החרושת בית התחיל
הכלל לשמוש םטנדרדיות כתיבה מכונות צור
ושכ שפורים עוורים. של לשמושם דוקא ולאו
החרו בית שיצר דגם, בכל נכללו חדשים לולים
המדפים על להקל במטרה בשנה, שנה מדי שת,
ויותר מהירה יותר נקיה, יותר להדפסה ולהגיע
ליצורן הביאו האחרונות ההתפתחויות מדוייקת.
ק 01 ? ם 616 "מטלטלות" קטנות מכונות של

חשמליות. ומכונות שקטות" "מכונות
הכתיבה במכונת השמוש נעשה בימינו .2
ותופ המכונה הולכת רבים ובשטחים מאד נפוץ
מכונת והעפרון. העט של מקומם את בהדרגה שת
לערך קטנה היא ("פורטבל") המטלטלת הכתיבה
באר כמובן' בעיקר רבות, ובארצות משקל וקלת
איש כל של לויה בת הפכה היא הברית, צות
בבית הגבוהות הכיתות תלמיד ואף סופר עסקים,
במכונת יומ. יום שעוריו את בה המדפים הספר,
מצד יותר גדולה למהירות הכותב מגיע כתיבה
המש יבול לכך נוסף שני. מצד ברור ולכתב אחד,
כמה אחת ובעונה בעת להדפיס במכונה תמש

כותב. שהוא המסמך מן העתקים
הסופר הסוחר, המדע, איש העתונאי, עבודת
מכונת עזרת ללא היום תתואר לא אחרים, ורבים
לקדום ותרומתה כך כל רבות מעלותיה הכתיבה.
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משנה ממפעלי המכונות. של אביזרים רק רים
המיצרים המפעלים המשטרה את מענינים אלו

למכונות. האותיות את
ליצר המכונות יצרני מרבית חדלו באירופה
המיצרות. הארצות' מן אחת ובכל משלהם אותיות
או של אהד יצרן רק כלל' בדרך קיים, מכונות
במדינה. החרושת בתי לגל מספקן והוא תיות
אם אף צרפת, מתוצרת המכונות שבכל מכאן,
אותן יש שונים' חרושת בתי של תוצרים הן
איטליה אנגליה, בגרמניה, גם כן ממש. אותיות
שם אשר הברית, בארצות הדבר כן לא וכוי.
לכל כדאי כן ועל מאד גדולים הם הייצור ממדי
אח (ואביזרים אותיות ייצור לקיים חרושת בית
"אנדרווד" היצרנים משני (לבד  משלו רים)
או של משותף ייצור להם אשר ו"רמינגטון'/

שניהם). לשמוש תיות
בידיו; הנמצא דוגמאות אסף בעזרת המומחה,
במכונת הודפס מסמך אם קושי ללא לקבע יכול
אם או וכדומה איטליה אנגליה, צרפת, מתוצרת
בארה"ב "רויאל'י או "סמיתקותנה" מתורצת
המומ של מצבו כי איפה, ברור ודומיהם.
המומחה של ממצבו יוחד קל הברית בארצות חה
ביש המומחה של מזה מאד בהרבה וקל באירופה

להלן. שיוסבר כפי ראל,
התוצר. קביעת ב,

ארצות מתוצרת למכונות באשר כי עתה, יובן
לפי התוצר, בקביעת בעיה ואין כמעט הברית

האותיות.
יכול המומחה אין אירופה, מתוצרת במכונות
ועליו התוצר את (האותיות), המסמך לפי לקבע

התוצרת. היא המוצא, ארץ בקביעת להסתפק
ייצורה. שנת  המכונה גיל קביעת ג,

למכוניות, בדומה הכתיבה, במכונות השכלולים
מתמדת התחרות כדי תוך נעשים וכוי, מקררים
יצרן כל מוציא ושנה שנה בכל היצרנים. בין
יותר משוכלל שהוא מכונה, של חדש דגם לשוק
לקבע המומחה יכול מקרים בהרבה מקודמו.
הודפס; ייצור שנת ומאיזו דגם באיזה בדיקנות,

בודק. שהוא המסמך
אינדיבידואלי. זהר ד.

התוצר את התוצרת, את המומחה שקבע לאחר
לצמצום כאמור, הביא, הוא הייצור, שנת ואת
החוקר על הקל וכך החשודות המכונזת מספר
מכונות או מכונה למומחה מובאת כאשר בחפושיו.
בקויה הדומה זהוי, השואת עושה הוא חשודות,
הח הנקודוון. בין אחרת. השואה לכל הכלליים,
1 למנות יש שלו בתשואה נשען הוא עליהן שובות
באותיות פגמים שחיקתן' מידת האותיות' של סוגן
ב עקבות המשאירים במכונה, אחרים פגמים וכן

הדפסה.

קיום אפשרית נשארה לא כתיבה. מכונות בימינו
הייצור בעקבות נתחסלו וכלם קטנים ליצרנים
הזאת. בתעשיה שחלה והסטנדרדיזציה' ההמוני
במספר הייצור של חלוקה קיימת באירופה
המיצ נפרדים מפעלים הוקמו משניים. מפעלים

/1■^,

הכתיבה. מכונת של בהתפתחותה דרך ציוני ;1 מסי תמונה
באמצע: .1843 משנת תורבר של הכתיבה מכונת למעלה:
הדומה ,1878 משנת .רמינגטוך מתוצרת כתיבה מכונת
כתיבה מכונת למטה; ימינו. של למכונות מאד כבר

רגילה. חדישה,
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(ומו הופיעו עבריות, אותיות של ומערכות ריים
שבהן "ממזרים'/ כתיבה מכונות היום) גם פיעות
שלא אותיות שונים' מתוצרים מכונות של חלקים
אחד. מגודל שלא לפעמים ואף שלמה אחת מסדרה
האלימי עבודת המומחה על מקשות אלו תופעות
אפ לבלתי האלימינציה את עושה אף ולרוב נציה
הזהוי עבודת את עושה היא זאת לעומת שרית.
להבנה הניתנת וקלה לפשוטה האינדיבידואלי
קושי. כל ללא המשפט בית ידי על ולאבחנה

ש הלועזיות הכתיבה מכונות של זאת, בעיה
ובמרוצת זמנית, היא לעבריות), (נעשו "עוברי*
ככל השמוש, מן בהדרגה אלו תצאנה השנים
מכונות מקומן. את יתפוש חדשות מכונות שיבוא
בע רצינית בעיה מהוות ועודן הוו //מעוברות
מהן שכמה להניח, ויש המשטרה של הזהוי בודת
עוד נאלצתי, כן על שנים.רבות. בשמוש תשארנה
מרץ הרבה לכוון במשטרה, עבודתי בראשית
אחיזה נקודות שימציא מדויק, למחקר ועבודה
המלאכה, מבתי בכמה בקרתי הזהוי. בעבודות
ואספ כתיבה מכונות ב"עיבור" שעסקו
שלהן. הדפסה של ודוגמאות טכניים פרטים תי
טיפוסיים לפגמים מכנהמשותף למצוא הצלחתי
שבין הדוחים ביציבות שונימ, מלאכה בתי של
העבריות האותיות בהלחמת תקלות לאות. אות
גם הנובע השורות בקוי דיוק חםר לפטישים.
כוון מהפיכת וגם האותיות של הלחמה מפגמי

המרכבה. של התנועה
האותיות במערכות טיפוסיות תקלות מצאתי כן
חלפים של אספקה מתנאי שנבע דבר וגדלן,
כאמור, דבר, של בסופו השונים. המלאכה לבתי
מכונה של מקורה על הרבה לקבוע אפשרות אין
מן לבד בה, שהודפס מסמך מבדיקת "מעוברת"
(דוג מקורית. עברית מכונה היא שאין העובדה,
בתמו לעיל, ראה "מעוברת" במכונה הדפם" מת
מסתד האותיות שךין לכך לב שים הכתרת נת
שוים). אינם ביניהן ושהרוחים ישרה ב^רר, רות

והמומחה. החוקר
המומ של עבודתו סדר את לעיל תארתי כבר
ומן יש, אינדיבידואלי. ובזהוי באלימינציה חה
מצ הוא המומחה, שמקבל  דוגמאות  החמר
מותנה זה דבר אינדיבידואלי. זהוי גם לקבוע ליח
טוב בסים לשמש העשוי דוגמאות חומר בהכנת
היודע חוקר המומחה. ידי על להשואה ומעשי
מעצמו יחסוך המומחה, . עבור כזה חומר להכין
ביותר, הטוב ויגיעה. זמן הרבה המומחה ומן
החשודות המכונות או המכונה הבאת הוא כאמיר
יבין כזאת אפשרות באין אך המומחה, אל עצמן

 כדלקמן: הדוגמאות את החוקר
בדיקה, הטעון המסמך תוכן את ידפיס א.
בלחץ פעם בכל פעמים. שלש החשודה במכונה

וחזק. בינוני קל, אחר,

לזהוי. אחיזה 1קודות
נעזר בהן עיקריות נקודות של רשימה להלן
בשלב בין כתיבה, מכונת לזהות בבואו המומחה
של השני בשלב ובין אלימינציה של הראשון

אינדיבידואלי: זהוי
סוגים שני משווק חרושת בית כל כמעט א.
במש לשמוש האחד כתיבה. מכונות של עיקריים
רגילות אותיות המדפים וכדומה, במסחר רדים,
המדפיס אישיים מכתבים בחליפת לשמוש והשני
מדפיס הראשון הסוג ועדינות. קטנות אותיות
שתים השני "פיקה")' (סוג לאינטש אותיות עשר
המומחה "עלית"). (סוג לאינטש אותיות עשרה
עין, בטביעת אלו אותיות מוגי בין ומבדיל מכיר
סרגל ליד האותיות את לספור יכול החוקר אך
או "עלית" באותיות היא ההדפסה אם ולקבוע

"פיקה".
ל הכתיבה, למכונות שהוכנס חדש, שפור ב.
חצי של הרווח הוא השניה, העולם מלחמת אחר
לא שורה, חצי של רווחים יש שבו מסמך שורה.
העו מלחמת מלפני ישנה במכונה שהודפס יתכן
כליל הופסק הכתיבה מכונות (ייצור השניה. לם
את מקילה זאת עובדה המלחמה). שנות למשך

המומחה. של האלימינציה עבודת
אם לקבוע יכול במסמך, המעיין מומחה ג.
משו או חדשה היא המיסמך הודפס בה המכונה
אותיות המודפסות, האותיות חדות לפי מאד, משת
שמוש לאחר ורק וברורות חדות הן חדשות
ניכר והדבר משתחקות הן שנים במשך דב
המכונה גיל אותות במיסמך ניכרים כן במיסמך.
של תזוזה אין אם לאמור, השורות, ביציבות
השורה מן למטה או למעלה מסוימות אותיות

שמאלה. ימינה וכן
מ"תוצרתבית". עבריות כתיבה מכונות
המד כתיבה למכונות המתיחסים הכללים. כל
מת  לימין משמאל  לטיניות אתיות פיסות
מימין  עבריות כתיבה מכונות אל גם יחסים
החרו בבית יוצרה שהמכונה בתנאי,  לשמאל

עברית כמכונה שת
והכרזת 948נ, בשנת ישראל, מדינת הקמת עם
היה והממשלה, המדינה כשפת העברית השפה
בתי עבריות. כתיבה למכונות מאד גדול בקוש
לבצוע להתפנות רצו לא לארץ בחוץ החרושת
במלוי עמוסים היותם משום ישראליות, הזמנות
מל בשנות הייצור הפסקת לאחר ענקיות הזמנות
בא הטכנאים התחילו בליתברירה, העולם. חמת
תהליך לעבריזת. לועזיות מכונות להכיך רץ
האותיות החלפת כולל והוא קשה אינו זה טכני
בתנועת שנוי וכן עבריות לאותיות הלטיניות
לשמאל, מימין במקום (00111096) ה"מרכבה"
מקו חלוף חלקי של מלאי בהעדר לימין. משמאל
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משמשת, י' האות השואה. לצרכי חשודה מכונה אותיות של דוגמה להדפיס יש כך :2 מס' תמונה
האחרות. האותיות של התזוזה למדידת ציר מרכזית,

3113:931611111$* 11'*311)11811811קן1011*11*ג\1*^ ס2111111 1!ןמ11נו11גו11ע11011*1211ז11£111

השואה לצרכי לטינית מכונה של אותיות דוגמת :3 מס' תמונה

%■

במכונול האותיות פטיש. של תרשים :5 מס' תמונה
שמאלה: נוטר. הפטיש : 1 מימין תקין. במצב שאינה
ימינה; נוטה הפטיש :2 משמאל הנכון. ממקומו

הנכון. ממקומו

המרככת לגליל ביחס האות של מצבה :6 מס' תמונה
תקין. במצב שאינה במכונה

מדי גבוה במקום בגליל מכה (בי) האות מימין:
התחתון חלקה יוטבע כן המודפסת. לשורה מעל ותעלה

העליון. מחלקה יותר האות של
רגיל בלחץ ובהדפסה עקומה (כ') האות משמאל;
גם יופיע חזק בלחץ בלבד, התחתון חלקה יוטבע
יותר חלשה בהדפסה אך האות, של העליון החלק

התחתון. החלק מן

החקירה. וזרוז קדום ולמען למומחה לעזר להיות
השואה לבצע ינסה שחוקר להציע בכונתנו אין
זר בעבודה התמחה כן אט. אלא עצמו, בכחות

מוכר. מומחה והפך

ידפיס פחם בניר מועתק היה המסמך באם ב.
בנירפחם. העתקים גמ כנ''ל

וה האותיות מערכת כל של סדרה ידפיס ג.
ורבתי. רגילות סימנים

אך כנ''ל, האותיות כל של סדרה ידפיס ד.
במכונו? // האות את לשניה אות כל בין ידפיס
// הללו, האותיות בעברית. י' והאות לטינית
המרכ הן עברית, במכונה י' ו לטינית במכונה
במכונות והמנענעים הפטישים במערכת זיות
תזוזתן והזמן. השמוש נזקי מפני ומוגנות הכתיבה
בדרך פחותה היא אלו אותיות של ועקימתן
האותיות של מרחקן ומודד משווה והמומחה כלל'
ומלמעלה מלמטה ומשמאל' מימין מהן, האחרות
במקומן אינן האחרות האותיות מן אלו וקובע

מידה. ובאיזו הנבון

110<1011030

ב[:3כ{7110ך
כי לראות, ניתן אחת: מדוגמה קטע :4 מס' תמונה
ואילו מטה, (0)0 האות יורדת וו1 לאותיות)! בהשואה

ושמאלה. מעלה עולה * האות

במכונה החוקר שמגלה בולט, פגם כל ה.
כך על ולהודיע לרשום עליו הנבדקת, החשודה
קרוע' סרט  לדוגמה הפגמים בין למומחה.
האו מפעיל חלק, שאינו במרכבה ההדפסה גליל
השורות החלפת מנוף מקולקל, רבתי תיות

וכדומה. פועל אינו
להביא מטרתה זאת קצרה רשימה לפיגוט:
בזהוי היסוד נקודות את החוקר של לידיעתו
לו תאפשר ידיעתן כתיבה. מכונות של ובהשואה
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'לי משטרתי ראדאר]
.■ ■■■■.■ : ? ■ הוא מה

  באמצעתו מושג נזה 
ן . פועל הוא כיצד 
המשפטי הצד  :

? אצלנו הפעלתו רצויה האם 
התנועה. מחלקת ראש גיא, יהודה ריי"ח

המדויק הזמן את השוטר מסמן בראיה הסרט
על העובר רכב כלי כל של הזהוי מספר ואת
המצטייר העקום פסגת מול המותרת, המהירות
מספר את משדר הוא אח"כ מיד הרשום ניר ע"ג
המהי מידת ואת המכונית של קצר ותאור הזהוי
שני שזטר בכביש. שלפניו לשוטר שנמדדה, רות
לבית הזמנה לו ומוסר העברין את עוצר זה

המשפט.
דופלר, תופעת של העקרון על מבוסם הראדאר
לפני עוד הוכח אשר ידוע פיזיקלי עקרון
מקור כשנע כך: לבטא אפשר זה עקרון שנים.
משקיף, או מאזין לעבר אור של או קלל של
הולכת האור' או הקול של הגלים תדירות נראית
ולרכז לאסוף נוטה הנע והמקור וגוברת.הואיל
מהי שתגבר ככל אורכם. את ולקצר הגלים את
או בגובה השוני יגדל כן הקול, מקור של רותו
לתופעת המאזין. ליד ישמע אשר הקול. בתדירות
התדירות החלפת עקרון לעתים קוראים דופלר
(קביעותיו כולה הגלים בתורת יסוד חוק והוא
הסוגים כל לגבי המידה באותה איפיא נכונות
ואפילו ראדאר אור, ראדיו,  גלים: של האחרים

מים). גלי לגבי
משודרים המהירות לגלוי כמכשיר בשמושם
אם המשדר. ע"י בחזרה ונקלטים הראדאר גלי
תהיה נע, אינו הראדאר "הד'* את המחזיר הגוף
הגלים של לזו שוה הנקלטים הגלים תדירות
תשתנה הרי נע, הגוף אם אולם המשודרים.
דופ לעקרון בהתאם המוחזרים, הגלים תדירות
הוא אם ותפחת מתקרב הוא אם ותגבר לר,
תדירותו את משוה הראדאר מכשיר מתרחק.
כל הנקלט. הסמן של זו עם המשודר הסמן של
בו הגוף, כי מראה הללו התדירויות בין הבדל

בש התיבות מראשי נוצר ראדאר המונח
דטקצץ "ראדיו שפירושן 80^01 האנגלית פה
((?00110 ח10^6^8^ ^י'0 9י|י9ח0ין רנג'ינג" אגד
לראשו נודע הראדאר רדיו. ע"י וטווח גלוי =
והוא השניה, העולם מלחמת במשך נה
מכשי של שונים דגמים ובני דגמים כולל
חילות של מספרם ורב הולך כיום מדעיים. רים
אלק בהמצאה המשתמשים בארה"ב' המשטרה
תמיד נכון האמריקאי הציבור זו. טרומגנטית
לצמ המיועדות חדשות מדעיות המצאות לקבל
האנושית. הטעות יסוד את כליל למנוע או צם
של המפליאה דייקנותו זכתה זו נכונות רקע על

כללית. להסכמה המכשיר
המהירות לגלוי המשטרתי הראדאר מכשיר
מארבע מורכב הוא הצבאי. לראדאר מאד דומה
בכל להתקינו אפשר נקלה ועל נישאות תיבות
המגבר, הכה, ספק משטרתית. סיור מכונית
כולו. המתקן את מהוים והמשדר הגרפי הרשם
מאו (מדמהירות) מדאוץ מראה המהירויות .את
מכונית. בכל המותקן לזה בהרבה הדומה מת,
נראית תמונה המתקן למפעיל ניתנת זה במדאוץ
וב בעת המבוקר. הרכב כלי מהירות של לעין
הרשום במכשיר גם מהירותו נרשמת אחת עונה
כלי כל של מהירותו את תדיר המנציח :הגרפי,
רשום המתקן. של הגלים תחום את העובר רכב
באו המשפט בבתי כראיה מוגש זה קבוע גרפי
האשמה. את הנאשם מכחיש בהם המקרים, תם
בפעולתו מתחיל הראדאר את המפעיל השוטר
הסרט ע"ג והמקום הזמן התאריך. רשום ע"י
העוב הרכב כלי הגליל. בראש הרשום. ניר של
מהירותם את "רושמים" הראדאר תחום את רים
להגשת כהכנה זה. ניר גליל ע"ג "בעצמם" באילו



כמה עד מצדם. טעויזת ביותר נדירות מכך
תשומת זאת לנקודה והקדשתי  לי שנודע
לערעורים הדין בבתי נפסקו לא  מיוחדת לב
קביעת על מבוססות הרשעות שנגדו הלכות

ראדאר. באמצעות המהירות
בלל מוטלת שאינה לעיל' המתוארת הודאות
על ביותר חזקה המלצה בחובה צופנת בספק'
כל יכול ראדאר באמצעות בראדאר. השמוש
ממספ שלשארבע פי גדול מספר לתפוש שוטר
להשיג. היה אפשר אותם, המהירות עבריני של רם
נאלץ הוא ואין הרגילים הפקוח באמצעי כה עד
נהגים. חייו. סיכון תוך אחריהם לדלזק יותר
לע רק מכחישים ראדאר באמצעות הנתפשים
נמנע. וכך אשמתם את ביותר רחוקות תים
מרובות הופעות. ע"י השוטרים של זמנם בזבוז
ואינה. כמעט הראדאר הפעלת המשפט. בבתי
מדידת ציוד, הצבת הכנה, פעולות כל דורשת

וכוי. וכוי מרחקים
לרכוש ישראל משטרת צריכה אם השאלה
תקציבית. שאלה ובראשונה בראש הנה ראדאר
ראדאר מערכת של והתקנה רכישתה הוצאות
בקירוב. דולאר 2000. כדי עולות מושלמת
מכונית; לפחות. להפקיע צורך יהיה כך על נוסף
למבצעי הציוד, מותקן שבה זו אחת' משטרה
שניה משטרה מכונית וליעד בלבד, ראדאר
דוםטרי, אלחוטדבור העברינים; לתפישת
הכרחיים עצמה בעלי שחנע מכשירי או רד"ם
אולם קבוע' צות לאמן צורך יהא כן לפעול.
לבצוע נקלה על יספיק כזה צות כי להניח ניתן
הארץ. ברחבי התנועה מהירות על יעיל פקוח
תק שקולים יכריעו לעיל' צוין שכבר כפי
שורותיה תחחקנה ומתי" ,,האס בשאלה ציביים
של גיוסו ידי על הישראלית התנועה משטרת של

האלקטרוני". "השוטר

ראדר; מערכת של הבקרת מתקני שני :1 מס' תמונה
הימנית).. (בדלת הגרפי והרשם ההגה) (מלפני מדאוץ

יותר שגדול כמה כל מתנועע. הגלים' נתקלו
מהירותו יותר גדולה כן התדירויות, בין ההבדל
מכשיר "מתרגם" הזה ההבדל את. הנע. הגוף של
ואת קמ"ש) (אך לשעה מיל של למידות הראדאר
המגבר שע"ג המדאוץ מראה הללו התוצאות
ע"ג מחוג עלידי הן נרשמות זאת' עם ויחד
מתקדמים הראדאר וגלי הואיל הנע. הניר מרט
ק"מ 299.796 או מיל (כ186.000 האור במהירות
בתכיפזת הנע הגוף של מהירותו גמדדת לשניה)'
מידת האטה. או האצה כל של מידי רשום כדי עד
דיוק זהו :%99 היא ראדאר ציוד של הדיוק
כלשהי. מכונית של המדאוץ של מזה יותר רב
הוא האפשרי . ה י ט 0 ה מרוח .. אחרת לשון
הם ממרוח פחות הרבה בלבד, אחד אחוז
המכ לגבי בחשבון להביא אנו חייבים אותו טיה,
המשמשים מהירות למדידת הבדוקים שירים
(סטופר) הקביעה ושעון המדאוץ  כיום אותנו
מרוח ישאר למשל כך המהירות. שבמכמנות
ל100 90 שבין במהירויות האפשרי הסטיה

קמ"ש. 1 בגבולות קמ"ש
כבאור היעילות באותה הראדאר פועל בחשיבה
אח גרועים מזגאויר ותנאי ערפל וגשם, היום

תפקידו. ממלוי אותו ממיטים אינם רים
רא בציוד שמוש של שונות שיטות קיימות
השדור מכשיר את להתקין קל יחסי באופן דאר.
הכח את לי ולספק תלתרגל גבי על והקליטה
ע"י או וולט 6 בת רגילה סוללה ע"י הדרוש
אצלם המשטרה, חילות מטלטלת. דינמו מערכת
ציוד את חברו בארה"ב' סיורי בעת בקרתי
(גלויה מיוררגילה למכונית לצמיתות הראדאר
וקשורה פעולה בשתוף הפועלת מוסוית) או
שניה. סיור מכונית עם דוסטרי באלחוטדבור
כלפי הצבור ושל המשפט בתי של העמדה
אוהדת היתה ראדאר באמצעות המהירות פקוח
תגובה לזקוף אפשר חלקי באופן חריג. ללא
הצבור של הכללית הנטיה חשבון על זו חיובית.
המכוונים מדעיים לאמצעים להסכים האמריקאי'
אנושית. טעות של האפשרי היסוד את למנוע
שמעתי המשפט, בבתי נכחתי בהן רבות, בישיבות
במהירות בנהיגה שנאשמו נהגים, של הודאותיהם
ראדאר השופט' כבוד "אשם' הלשון: בזו מופרזת'
הנהגים טענו בהם במקרים גם משקר." אינו
מכשיר של הדיוק את תקפו לא אשם"' "לא
אתר שמא האפשרות, את העלו אלא הראדאר
הת את העוצר חברו או המתקן מפעיל השוטר
גורם זהו אכן אחר. רבב כלי בטעות נועה
כשעוב בעיקר רבה, תנועה בעת להופיע העלול
תחום את אחת ובעונה בעת מכוניות שתי רות
שוטרי אולם לזו. זו סמוכות כשהן הראדאר'
זכתוצאה ציודם בהפעלת היטב מאומנים הראדאר

ח0191חו 0? 61101  הסטיה מרוח (*
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מכשי של תפוצתם בדבר בארה"ב כוניית
רכב כלי של מהירותם על לפקוח הראדאר רי
מספרי על מתבססת זו סטטיסטיקה ממונעים.
לכו הפדרלית הממשלה ע"י שהוענקו הרשיונות
וכן הערים ושל המדינות של המשטרה חות
מופעלים הכל בסך בדרכים. לתעבורה למחלקת
המדי 48 בכל כאלה ראדאר מתקני 1.398 כיום
אלסקה, קולמביה, במחוזות וכן ארה''ב של נית
הללו המכשירים מרבית ריקו. לפוארטו הואי
נמצאים מהם 107 ורק פקוח לצרכי משמשים
כאשר סקר. למטרות לתחבורה המחלקות .:.:::
המכוניות בעלי אגודת של הראשון הסקר ;:
רשו מתקנים. 568 רק בשמוש היו 14.4.54 ביום
של ירידה רשמו אוהיו במדינת המשטרה יות
הנהגת אתרי בדרכים התאונות במספרי %50
מדינה של ערים ב19 ראדאר במתקני השמוש
מתקני 174 אוהיו במדינת נמצאים וכיום זו.
ב30 המשטרה יחידות של בשמושם ראדאר
כבישי את המסיירת התנועה במשטרת ערים

■■£ המדינה.

#

;י74?;" ■ . לדעת חענין
; "  : !> . המשטרתי; בעולט .מהנעשה

\זי?*$!ז יד7; ^ .... "".. ...
המהירות למדידת בראדאר זזשמוש

בארה''ב
הביך ההתאחדות ירחון המשטרה'/ "ראש
בושינגטון, המופיע משטרה, ראשי של לאומית
סכומי את 1956 מאי מחודש בגליונו מפרסם
המ בעלי אגודת מטעם שנערכה הסטטיסיטיקה

שלנו המוסוות המכיניות לנצול בדומה :4 מס' .פינה
מנצ עירוניים, הבין בכבישים הנהגים על לפקוח בכ^יע
מכוניות של קיומן דבר אח בארה''ב המשטרות לי~.
האזורים בל סמון ע"י נרחבים, הזהרה למאמצי הראדאר
הראדאר. פקוח מופעל) להיות עלול (או מוסעל בהפ

ע"ג מותקן ראדאר מערכת של משדרמקלט :2 מס' תפונה
המ את בארה''ב "העלימו" האחרון בזמן החפצים. תא
החלפת ע"י נתאפשר זה דבר החפצם. תא לתוך שדר
חומר עשוי במכסה החפצים תא של פח העשוי המכסה
עוד אין עתה הראדאר. לגלי מפריע איננו אשר פלסטי'
ראדאר במכשירי מצוידת מוסוית' מכונית בין הבדל בל

אחרת. מכונית בל לבין

התנועה משטרת בשמוש ראדאר מתקן :3 מס' תמונה
קונקטיקוט. במדינת

$יי.י
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במרחב עבודתו תוך הטירון של ההסתכלות כשר פתוח
הארצי. האמונים בסים מאיר, ברוך ר. מ,

המקרה את יתאר כשהוא יותר, מאוחר בשלב
*שקי של תהליך שיש להכחיש אין ביה"מ. לפני
תמונה רק לזכור יוכל הוא הזמן ובמרוצת עה"
להסתכל, השוטר את נאמן אם אולם חלקית.
לזמר אותו להרגיל גם נוכל נכון, ולהסתכל
להלן. ידובר האמון דרכי על חשובים. פרטים

"כשרון המושג הגדרת את להשלים נוכל לא
רביעי תהליך גם לציין מבלי הסתכלות"'
והשואתו מהזכרת המועלה התצלום תאור והוא
מתרחשים הזה בתהליך גם חדשים. לתצלומים
(חוסר שכליים גורמים ע"י רבים, שבושים
העין, י ע"י שנקלט למה מילולי בטוי יכולת
והן נמוכה), מהשכלה כלל בדרך הנובע חסרון
(יצרים נפשיים בגורמים שמקורם שבושים
כשוד. מסוימת התרשמות לזהות מהפרט המונעים
כמובן  לראשונה שנקלטה התרשמות לאותה
כך, לשקר, כונה מתוך ולא מודע בלתי באפן
גניבה, בשעת בןידידו את שראה אדם למשל,
להשקיעו וניסה למוחו, העבירו הגתי, את קלט
עצם כי יותר, להעלותו לא כדי זכרונו, במעמקי
ויראה במקרה רבה. אינוחות לו גרם המקרה
לא אולם אותו, שראה ייזכר שנית, ידידו בן את
אותו, יזהה ולא הגניבה, למקרה לקשרו ירצה
תת פעולה עי'י אלא זדוני, רצון מתוך לא
התרשמותו של שלם זהוי ממנו המונעת הכרתית
נוכל שלא ספק אין המקורית. ההתרשמות עם זו
שונות נפשיות תופעות ולנתח לפסיכולוגים לההפך
שכלל נזכור אם אולם שלנו, כטירון
אובייק העלאה הוא טובה בהסתכלות רביעי
בדיי התמונה תאור מהזכרון, תמונה של טיבית
להתרשמויות והשואתה האפשר ככל רבה קנות
המאפשרות דרכים למצוא נוכל הרי קודמות,

המסתכל. של מסוים אמון
דיון בראש לברר יש אותה השניה השאלה
היא ההסתכלות, כשתן של הגדרתו על נוסף זה,
המשטרה. בעבודת זה כשרון של החשיבות שאלת
להסבירה נוכל השוטר עבודת את לתאר נרצה אם

תהליכים. בשני הכללה בדרך
ובמצבים בארועים אמצעית הםתכלותבלתי (1

נוכחות בעת למשל להם, עד בעצמו שהוא
במעשה: עבריין תפיסת בתאונה, או בקטטה
בעק הליכה עבירה, בזירת בקור העבירה,

גופניים, גורמים על מבוסס ההסתכלות כשרון
על משפיעים אלה גורמים ונפשיים. שכליים
מביא למשטרה המתגייס והטירה מלידתו, האדם
גבוהה מסוימת, ברמה מוגמר כשרון למעשה אתו
תכונותיו  אישיותו לפי הכל יותר, נמוכה או

והתפתחותו. התורשתיות
כושר ניתן  אחרים לכשרונות בנגוד אולם
כמובן והסברה, אמון ע"י לפתוח ההסתכלות

הגופניים. הנתונים בגבולות
זה, כשרון לפיתוח הדרכים לנתוח שנגש לפי
המש לעבודת וחשיבותו מהותו לעצמנו נבהיר

טרה:
בהשואה מאד, מפותח האדם של הראיה חוש
קולט אחרים חיים לבעלי ובנגוד אחרים, לחושים
לא אולם עיניו. דרך רבות התרשמויות הוא
מועברת מהעין העין; ע"י הגרוי בקליטת די
"נחרטת ואח"כ "נטמעתי', היא למוח, התמונה
מתחת הנקלטת התמונה שוקעת שם בזכרוןיי.
והאדם שוב, עולה היא ולפעמים המודע, לסף
ידיו, על שנקלטת נוספת תמונה עם אותה משוה
(תאור מסוימת פעולה ע"י בטוי לה נותן או

וכד'). תצלומים בחירת ציור, מילולי,
הראיה בשדה הנמצא גרוי כל מגיע למעשה
למוח. מועברת כזו תמונה כל לא אולם העין. אל
זה; כשרון בפתוח הראשון הכלל את נמצא כאן
תצלום, ל כ להעביר מסוגלת העין ואין היות
התמונות את שיצלם העין בעל את לאמן יש
כושר הגברת היינו, מקצועו, מבחינת החשובות
די לא אולם העיקריות. התמונות וצלום הצלום
ההתרשמות משתבשת המוח אל מהעין בדרך בכך:
אשר נפשיים, בעיקר שונים, מסוגים גורמים ע"י
נבין כך למרכז. להגיע הנקלט לגרוי נותנים אינם
שראה מספר למשל, נרגש, שאדם העובדה את
ראו אחרים עדים שעשרות אעפ"י מסוימת, עובדה
כן, אם י, נ ש ה הכלל בהרבה. שונה תמונה
מבחי לראות רק לא .שידע השוטר את לאמן הוא
להעביר גם אלא לב", "לשים נגיד פיזית, נה
במינימום אותה "ולרשום" למוחו ההתרשמות את

אוביקטיבית. בצורה היינו  שנוי של
"זב העם בשפת הנקרא השלישי הכלל ומכאן
שנרשמה התרשמות על לשמור הכשר טוב"! רון
שראה השוטר הצורך. בשעת ולהעלותה במחץ
ההתרשמות פרטי כל את להעלות יצטרך תאונה,
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תכונה, בשנוי הוא המדובר כי אמון, ושל חנוך
ונפשיים, שכליים גופניים, נתונים על המושתתת
והפרט. העם תולדות את בקר6ר. הנושאת תכונה
קורם פלאים; לעשות בסיסי קורס יוכל לא לכן
אפקים, ולפתוח יסודות להניח רק יוכל כזה
במרחב בהתמדה להעשות צריך החנוך עצם אך
ההדרכה מתפקידי אחד וזהו הטירון, עובד בו
טירון מגיע אליה היחידה, מפקד של החשובים

כזה.
כשרון לטתוח שיטות שתי צינתי דברי בפתח
בחזרה מתבטא האמון והסברה. אמון  ההסתכלות
לגוון אפשר אותן מסוימות, פעולות על מתמדת
ועוד הרכבן מבחינת לדרגה מדרגה ולהעלות
מלים אקדיש זה לפני אולם כך. על אתעכב
חשיבותה להסבר לא הכוונה כאן להסבר. מספר
ללמוד יותר קל. השיטות. להסבר אלא הבעיה של
בל תערובת מאשר פרקיםפרקים, מסודר המר
יותר קל רבים? פרטים של ומקרית מסודרת תי
מסוימת, שיטה לפי כשנוהגים מכונית, לתאר
של דמות לזכור יותר קל והגיונית: אחידה
מוג לפרקים ההתרשמות את כשמחלקים עברין.
סימנים לבוש, אברים, גוף, ראש, כגון דרים,
גנוב, שעון לזהות יותר קל וכוי; איפיניים
צורה, סוג, מסוים* סדר לפי תאורו מתקבל אם
מסוימת שיטה לקבוע מנסה אדם כל וכוי. תוצרת
וכאן חשיבתו, דרך על מקל זה כי לפעולותיו,

ההסתכלות. כשרון של פתוזזו סוד גם כמלן
בהסבר משולב שיטתית הסתכלות של תרגיל
מתא ואותן מסתכלים בהן הדמויות, של שיטתי

ומזהים. ריס

הסדר לפי ההסתכלות נשואי את נחלק לכן
דלקמן.

דוממים חפצים .1
חיים בעלי .2
בניאדם .3

כשהם, הנ"ל, מהסוגים המורכבים ארועים .4
מתנועעים.

נלד ההסתכלות, בשיטת טירון לאמן כשעלינו
בחפצים להסתכל ראשית ונאמנו הקשה אל מהקל
ממנו, לדרוש אפשר שבועי בשעור דוממים.
להסתכל מבלי ידו שעל השעון את שיתאר למשל,
בםםנו ובזה למדי, לקוי תאורו יהא רוב עפ"י בו.
ירגישו הנוכחים כל האמון. חשיבות כל את כבר
ויתחילו בהסתכלותמ כשורה אינו מה שדבר
פשוט חפץ לשים אפשר הבא בשלב לב. לשים
בו להסתכל השוטרים לכל לתת השולחן, על
אותו תאור מהם ולדרוש אותו להרחיק כן ואחרי
עטנובע מעורר, שעון כובע, (למשל: החפץ
הלקויים על נוסף אחר: קושי יתברר מיד ועוד).
ב"הטמעה" השבושימ על ונוסף בהסתכלות
איסדי כל לעיני יבלזט מהזכרזן, ובהעלאה
אחד טירון החפץ? פרטי של בתאורם מוחלט

קולט, בעיניו, השוטר רואה כאן ועוד. בות
שוב להעלות יצטרך התרשמותו ואת זוכר,

וזהוי. תאור לשם
הן  תאור קבלת ע"י אמצעית הסתכלות (2
או תצלום בצורת והן בכתב, או בעלפה
 אחר אמצעי בכל או הדגמה בדרך ציור,
הרוחנית". "עינו לפני התמונה ושיחזור
בעצ ההתרשמות את קולט השוטר אין כאן
התמונה את ולשחזר "לבנות" נדרש והוא מו
בה להעזר שיובל כדי העדים, דברי לפי

החקירה. בהמשך
רמה דרושה לעיל שתוארו התהליכים בשני
במשי להצליח כדי הסתכלות, כשרון של גבוהה
פרטים שיראה מוטב קטטה הרואה שוטר מה,
בלבד, אחד מתקוטט ולא שאפשר כמה עד רבים
להו "מבלי רבה בדיקנות שראה מה את יזכור
שראה. מה כל שוב לתאר ידע וכן לגרוע'/ או סיף
של תאור עד מפי השומע שוטר גיסא, מאידך
הפרטים כל את להרכיב לדעת יצטרך עברין,
אותה ולזהות אותה לזכור שלמה, לתמונה שקבל

בו. כשיתקל עברין אותו עם
מכל בדוגמאות וכהנה כהנה להרבות אפשר
הסייר, החוקר, המשטרה; של עבודתה שטחי
כל ולמעשה  הנהג התנועה, שוטר התורן,
עם הצבור, עם במגע בא  משטרה איש
חיב והוא פליליות, עבירות עם המבע, ארועי
ע"י מושפע להיות מבלי תפקידו את למלא

היוםיומית. עבודתו של המצומצם התחום
הוא ההסתכלות תהליך כי שהסכמנו אחרי
עבו בכל חיוני הוא וכי שונות, מפעולות מורכב
הנתונים הם מה עצמנו נשאל משטרה דת
ישר במשטרת לשרת הבא הטירון אתו שמביא
ברוב הטבועה רצינית מגרעת לצין יש כאן אל.
העבר: הולדת שהיא מגרעת היהודי, העם בני
כתוצאה למדי נמוכה ההסתכלות כשרון של רמתו
רבים, דורות במשך בריאים מחיים מנתוקנו
חיי מחמת מופשטת חשיבה דרכי ומהתפתחות
מערי ממוצע, יהודי מהטבע. והתרחקות גטו
שרואה, התופעות אותן את יראה לא אירופה
חשי מסתברת באן בשויצריה. האכר בן למשל,
מהא העליות בני וכן בניהארץ של גי>סם בות
היו אשר ואסיה, אפריקה של הכפריים זורים
להסתכל מלידה ורגילים לטבע יותר קרובים
אי זה בתחום שגם ספק אין אותם. הסובב בכל
הגלות של דורות ירושת על להתגבר יהיה אפשר
הגלויות שמזוג לקוות ויש קצרה, תקופה תוך
אותותיהם את יתנו המולדת, בקרקע וההאחזות
יכולה אינה ישראל משטרת  הבאים. בדורות
זו אטית להתפתחות לחכות לעצמה להרשות,

היום. כבר המצב לשפור דרכים לחפש ויש
 ההס כשרון שפתוח מתברר לעיל האמור מכל
של וממושכת אטית בפעולה יתבטא תכלות
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היה אפשר. ובהמהאותה המרכזי, ברשום לטעות
במכירה נמכרת ברורים, סימנים, לפי לזהות
זה במקרה גם בעלים". לה "אין כי פומבית,
בהסברים, משולב אמון של רבות אפשרויות יש
מפקד, זאת: יעשו תוךתפקידי: לאמון והכוונה
התחנה סמל החוקר' הסתכלותי על בקורת העורך
הניידת וסמל הסיור' בשעת הטירון את המבקר

, ■■.■■■■■. הנסיעה. בשעת
אדם בבני נכונה שהסתכלות להדגיש מיותר
עברינים* זהוי המשטרה: מעבודת. חשוב חלק היא
חשו על פקוח עדים' על הצבעה נפגעים, זהוי
רמת את להעלות אפשרות יש כאן גם ועוד. דים
בדמותם, גוניים רב הם שבניאדם אעפ"י הטירון,
\, ובד'. לבושם הליכותיהם'
ול הטירון את להפתיע העלול אחר' תרגיל
התאור לקוי ומה לבו, תשומת מעטה מה הראות
נבקשו זו: , בדרך לערוך נוכל בלתיהשיטתי
התאור את נרשום היטב, לו המוכר איש לתאר
עצמו הטירון ייוכח כך בפניו. האיש את נביא ואז
חשו פרטים אילו על ויראה הלקויה בהסתכלותו
הפרטים באותם קיים איסדר ואיזה פסח בים
שיטות ללמוד אהדתו את נרכוש כך שתוארו.

ההסתכלות.
החקירות, במשרד רק משמש אינו 3004 טופס
ברור הטירון. באמון חשוב עזר גם יהוד. אלא
הפרטים אותם בל את מכיל אינו זה שטופס
מרבים הלמוד וספרי לתת, שאפשר הרבים,
מטרתנו שלגבי ספק אין אך נוספים. בציונים
שיש יבין הטירון בהחלט. זה טופס ממפיק
לב לשים רגליו, ועד מראשו באדם להסתכל
להפנות חיוני כן ללבוש. ואח"כ הגוף לאברי
והאפשרות אופיניות, לתופעות לבו תשומת את

דומים. אנשים בין להבדיל
שו בדרכים לגון אפשר הזאת ההדרכה את
בזמן הטירון לפני הנמצא באדם הסתכלות נות:
תנועה ובמצבי שונים ממרחקים הסתכלות קצוב,
ע"י ההתענינות את להגביר גם אפשר שונים.
מוכר' אדם יתאר המדריך ותחרות: חידון עריכת
זיקבעו האיש תמונת במוחם ייצרו והטירונים
מסי להטיל אפשר המתקדם הטירון על הוא. מי
ימים. שבוע תוך מועד עברין של תאורו רת
בלתי בצורה בעברין לפגוש ישתדל השוטר
את לזכור מנת על היטב בו ויסתכל בולטת
ההסתכלות כשרון של פתוחו תאורו. פרטי
עזר מועדים. עברינימ על הפקוח את גם ייעל
העברין*. את "הכר החוברות תהוינה חשוב אמון
של מעטות דוגמאות אך הזכרתי דלעיל בדברי
והדרכה שעורים באמצעות ההסתכלות פתוח
שאפשר ברור: במרחב: לטירונים תוךתפקידית
בפעם; פעם מדי אלה תרגילים ולשנות . לגון
בסכום הטירונים. מדריך שלי בכשרונו תלוי זה כל

■■:. . ■" נוספות,. שיטות. שתי אציין
■■ .■ (185 בעמי (המשך . ■

רק ואילו העטנובע צבע. על את..הדגש ישים
טירון הצפורן? צורת; את: ^ציץ התאוך בסוף..
על החרוט החרושת בית שם יחפשייאת שני.
מושג רק לו יהיה לצבע בקשר ואילו העט,

. מאד... קלוש
ההסתכלות שיטת של להסבר המקזם יהיר, כאן ■■:

בקשר ואחידה. הגיונית שתהיה שיטה והתאור,
עליהן שאלות, 10 על להמליץ אפשר לחפצים;

.. והן הטירון' לענות חייב
(כנויו) המפץ הוא מה ;1

(מטרתו) משמש הוא 2.למה.
וכדי) מרובע (עגול' צלרתז מהי .3

וכוי) ישן (חדש, מצבו מהו .4
נפח, (שטח הענין לפי מידותיו הן אילו .5

וכוי) משקל,
(החומר) עשוי הוא ממה .6 י

ארוז הוא במה .7
י. (כגון שבו הטכניים ההיכר אמצעי הם מד. .8
התזצרר שם דגם, מספר' הייצור, שנת סימון,

ועוד),
(כגון: רקומים או חרוטים כתובים, סימנים .9

תיבות) ראשי כביסה, סימן
נזק מימני (למשל אחרים אופיניים סימנים .10

שכלולים). כתמים, ותקון,
שמוחזר החפץ אותו על מתאים הסבר אחרי
שלב ההסתכלות את לתרגל יש המדריך' לשולחן
ימשש, גם בהתחלה (ואולי יסתכל החניך שלב::
רציני סיוע המשוש חוש מהוה רבים אצל כי
השיטה לפי שראה מה את ויתאר הראיה)' לחוש

בפניו. עדיין כשהחפץ הנ"ל'
ע"י התרגילים את לגון אפשר מכן לאחר
ההס זמן הפחתת צורתם' שינוי החפצים, החלפת
כל כמובן אין הראיה. מרחק והגדלת תכלות,
באותו תרגילים שבועי שעור בכל לקיים טעם
על הממונה המפקד של בכשרונז תלוי הכל הנושא.
בהז והסברים תרגילים לשלב שידע הטירונים,
השבועיים, בשעורים דוקא ולאו שונות, דמנויות
סיור בשעת כגון למיניהם' בתפקידים גט אם כי
(למשל  זו בשעה ובעקר  ממונע או רגלי
מסוימת). מכונית תאור  דרכים בקורת בשעת
נלמדת אדם ובבני חיים בבעלי ההסתכלות
אל מהקל ללכת יש כאן גם דומות. בדרכים
ודור הבהמה את לטירון מראים קודם הקשר.;
התאור לשטת מתאים הסבר לתארה. ממנו שים
המטה. פקודות שבאוסף 82 מס. בפקודה מכר
צבעי לטירון להסביר חשוב חיים "בעלי לגבי
אותם אך רבים, פרטים יתן שלא מוטב יסוד;
תקלות להיות.מדויקים שיינתנויחייבים הפרטים
במקרה לקויה הסתכלות ע"י נגרמות. רציניות
בבהמה מסתכל החוקר חיים. בעלי מציאת של
את ומעביר אותר.: מתאר להסתכלותו ובהתאם
לגרום עלול בהסתכלות שבוש כל ;"פ. לי .התאור.
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ומשפט חוק
חוק חדושי

הפלילית. המחלקה עו"ד, קרת, משה חק"מ

זה חוק הסוהר. בתי פקודת לתיקון החוק פורסם ,23 ע' תשט"ז, החוקים בספר .1
הסהר. בתי לפקודת 73 הסעיף את לתקן בא

להתהלך לאסירים י רשויונות על הדן מהפרק חלק הוא המקורית, בפקודה 73 סעיף
לאסיר. רשיון יוענק להם בכפיפות אשר התנאים, את מונה והוא חפשיים,

כדלקמן: הם התנאים
החוק; את מלהפר ימנע ברשיון המחזיק .1

 ,. מועדים לעבריינים יתחבר לא .2
ביושר; התפרנסות של לעין נראים אמצעים בלי הוללות או בטלה חיי יחיה לא .3

48 תוך ויתיצב הסהר מבית השתחררותו בעת מגורים מקום על הסהר בית למנהל יודיע .4
מגוריו; מקום נמצא באיזורה אקזר המשטרה בתחנת השחרור מעת שעות

יתיצב; זאת עם ויחד בכתובת שנוי כל על מראש יודיע המשטרה. בתחנת יתיצב לחודש אחת .5
החדש. מגוריו מקום נמצא באזורה אשר בתחנה

שיקבע. אחר תנאי כל .6
פיי על הוקמה אשר  השחרורים ועדת את מסמיך החדש ן ו ק ת ה
אסירים בשחרור לטפל נועדה ואשר תשיד1954 ענישה) (דרכי העונשין דיני לתיקון החוק
מכל לעיל, שמונו מהתנאים תנאי אחר מלמלא רשיון, לו שהוענק אסיר, לפטור  רשיון, לפי

מקצתם. או התנאים
הבא תשט"ז1955 (תיקון) ההסגרה חוק פורסם 28 ע7 תשט"ז, החוקים בספר .2

תשי"ד1954. ההסגרה חוק את לתקן
ואשר המקורי בחוק מוגדרות בלתי או סתומות שנשארו בעיות מספר מסדיר זה תיקון

הסגרה. הסכמי על אחרות מדינות עם המו"מ עקב התעוררו
, אחרת למדינה להסגיר מעתה יהיה מותר העיקרי לחוק שהוסף 11א סעיף לפי
זה שעברין פי על אף האחרת, המדינה ע"י והמבוקש בישראל, שנידון עברין
החל טרם אם ענשו, לביצוע לישראל שיוחזר ובתנאי ישראל במדינת ענשו את נשא טרם
המבקשת המדינה עם בהסכם יקבע זה דבר אותו. ריצה בחלקו כבר אם ביצועו לגמר או לרצותו,

ההסגרה. את
היות אולם אחרת, מדינה ע"י והמבוקש בישראל שנידון בעברין הוא המדובר כאן עד
לה להסגיר אחרת ממדינה ישראל מדינת תדרוש שבו מצב יתכן הדדיים הם ההסגרה והסכמי
נשפט לישראל, כזד. עברין הוסגר אם ענשי. את ריצה וטרם המדינה באותה שנידון עברין
גא כאן בישראל. ענשו את ריצה לא עוד כל להחזירו לכאורה אסור עונש, עליו והוטל כאן .
למדינה עברין החזרת על לצוות המשפטים שר את המסמיך א 20 סעיף
למקום יוחזר המשפטיים ההליכים שבגמר בתנאי לישראל הוסגר הוא אם ה, ר י ג מ מ ה
בישראל, כך שנידון העברין, יוחזר זה במקרה גם 11א בסעיף לקביעה בדומה הוסגר. ממנו

בישראל. עליו שהוטל עונש כל חרף וזאת המסגירה, המדינה עם הסכם פי על
, ר. מעב ינתן כי צו, להוציא המשפטים שר את מסמיך המתקן לחוק 24א סעיף

תנאים: לשלושה כפופה זו סמכות למדינה. ממדינה מוסגרים לאנשים בישראל
המקבלת! והמדינה ישראל בין מוסגרים מעבר בדבר הסכם קיים .1

הסכם; באותו שנקבעו התנאים נתקיימו .2
היתה לא  הסגרתו מבקשת היתה המקבלת והמדינה בישראל אדם אותו נמצא אילו .3

להסגרתו. חוקית מניעה
סעיף לפי המעבר, או 20א, סעיף לפי ההחזרה, בבצוע דן החדש החוק של 24ב סעיף

העברתו. או החזרתו לבצוע עד בישראל במשמורת העברין את להחזיק ומאפשר 21א,
השיפוט שטח פקודת לתיקון חוק פורסם 34 ע' תשט"ז1955 החוקים בספר .3
שיט כלי בל או טיס כלי כל כי הקובע, 2א סעיף המקורית לפקודה הוסף כאן והסמכויות.
בישראל המשפט בתי של השיפוט לצורך  שם הם באשר  ייחשבו בישראל, הרשומים

ישראל. מדינת משטח חלק היו כאילו
את מתיר או מחייב או עשייתה את אוסר החוק אשר פעולה כל על חלה זו הוראה

ישראל. מדינת בשטח עשייתה

175



הנוער לחוקרי הנוגעות תקנות פורסמו 5.4.56 מיום 593 מס. חוברת התקנות, בקובץ .4
הנוער חוקרי לעבודת תשט"ו1955. ילדים) (הגנת הראיות דיני לתקון החוק בצוע לשפ שמונו

ו6? ,3 ,2 מס. התקנות חשובות
דבר מתירה התקנה משטרה. בתחנת נוער חוקר ע"י יחקר לא שילד קובעת 2 תקנה

אחר. במקום הילד את לחקר אפשרות כל שאין במקרים רק זה
ילד. כשיחקור משטרה מדי נוער חוקר ילבש לא 3 תקנה פי על

נקבע נוער. חוקר אותו ידי על חשוד וילד עד, אז מתלונן ילד, חקירת אוסרת 4 תקנה
מקרה. לאותו, בקשר חשוד ילד יחקור לא הוא מתלונן או עד ילד נוער חוקר חקר שאם במפורש
אחת. עבירה בחקירת ער ו נ חוקרי שני יטפלו בהם מקרים שיהיו איפא, יוצא

בלבד. בחשוד והשני כאלה, יהיו אם ובעדים, במתלונן יטפל מהם אחד
שגבה לאחר נוער חוקר של מנויו תוקף פג שבו מקרה להסדיר באה 6 תקנה
קובעת זו תקנה המשפט. לבית עדות אותה הוגשה בטרם ילד, חקר או עדות
תוקף פג שטרם נוער חוקר בדין חקירה אותה או עדות אותה לענין כזה נ'וער חוקר של שדינו

מינויו.
חתם לשעת תקנות פורסמו ,685 עמ' '594 מספר חוברת התקנות בקובץ .5

והצגתה. זהות תעודת החזקת בדבר
תעודת הרישום במשרד לקבל חייב שנה 16 לו שמלאו גבר תושב שכל קובעת 2 תקנה
ממנו לדרוש המוסמך אדם ע"י לכך כשידרש ולהציגה בה להחזיק הוא חייב כן זהות.

התעודה. את
הם: הזהות תעודת של הצגתה לדרוש הרשאים

גבוה; משטרה קצין .1
בכתב; ידיו על שהוסמך אדם או מקומית רשות ראש .2

תפקידם. במלוי חייל או שוטר כל .3
כאחד הענשים שני או קנס, לירות 500 או מאסר, חדשי 6 של עונש גם קובעת 3 תקנה

.2 תקנה הוראות על העובר כל על

לפח"פ, ו144 192 ,249 ,100 ,326 הסעיפים על
.1936

הורשע 21.9.55 וביום לסורו חזר המשיב ב)
המנויות מהעבירות בעבירה בירושלים בביהמ"ש
עליו להטיל סרב השלום שופט אולם בתנאי,
פ. (ת. הראשון גזה'יד של המאסר תקופת את

.(1278/55
ד"ר המחוזי, ביה"מ נשיא ע"י ,3.5.56. (ביום נפסק:

כהן): ויהודה גולן מ. והשופטים הלוי בנימין
מנוס שאין כך... על דעות... חלוקי "אין
דיני לתקון החק של (ב) 18 שסעיף מהמסקנה,
אינו תשי"ד1954, ענישה), (דרכי העונשין
בנוגע דעת שקול כל המשפט בית בידי משאיר
ראשון בגזרדין שנקבע המאסר, עונש להטלת
מהר כתוצאה מוחלט, כעונש תנאי, על במאסר
העבירות (מסוג. נוספת בעבירה הנאשם שעת
שבוצעה ובגזרהדין) הנ"ל בסעיף המפורטות
השיטה זוהי בגזה"ד. שנקבעה התקופה בתוך
בנגוד 464ח6ק$ט5 $06ח6*ח56 של הנוקשה
לפי (ח10*1060ג0 ,,מבחן" של הגמישה לשיטה
דעת, שקול כל המשפט לבית אין (ב) 18 סעיף
בגזה"ד נקבע שכבר העונש למדת .בנוגע לא
בנוגע ולא השני, בגזה"ד לשנותו ושאין הראשון,
י הנ"ל...'' התנאים נתמלאו אם העונש,. לרצוי

של ופסק.הדין נתקבל היוה"מ). (של הערעור
מא*ר חדשי ב6 המשיב. חיוב ע"י תוקן שוה"ש.

:. הראשון. לגזה"ד בהתאם

(179 מעמוד (סוף מ>ש9טיות הלכות
בתוקף אלא הצו, בתוקף לא בכלא האסיר מוחזק
ריצוי לשם לראשונה, נכלא שלפיו הדין פסק

הנותרת." העונש תקופת
מיו הוא מסויים, תיק של השופטת "ציון .3
לכלוא חייבים הסוהר בית ששלטונות לפי תר,
הדין לפסקי או הדין לפסק בהתאם האסיר את

נגדו". שניתנו
הסוהר, בתי לפקודת (1) 75 לסעיף בהתאם .4
,(6) י/ (פ"ד, 197/55 בבג"צ שהוסבר וכפי ,1946
המבקש חייב בה הנותרת העונש תקופת (161 גני
טרם אשר העונש תקופת היא כלוא, להיות
הרשיון, לפי ממאסרו המבקש שוחרר עת עברה
למן היינו שוב, נאסר בו היום למן למנותה ויש

חדשים). 13 של (לתקופה 19.7.55 יום
בוטל. הצועלתנאי

בדעתו לשקול ביה"מ פמגות הבעיה: .7
תנאי על שנגזר מאסר עונש הטלת בדבר
ע"י הו9ר שהתנאי לאחר ראשון, דין גפ6ל,

העברין.
74/56 פלילי ערעור בירושלים, המחוזי (בביה"מ

סויסה) נסים נגד היוה"מ
העובדות;

בבימה"ש המשיב על הוטל  15.8.55 ביום א)
חדשי 6 של עונש (1063/55 (ת.פ. בירושלים
יבצע לא. שהמשיב בתנאי נדמה, שבצועו מאסר'
עבירה כל או פשע שהיא עבירה שנתיים במשך
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משפטיות הלכות
הפלילית: המחלקה עו"ד, נוםנבלט, צבי אל סמל

בפקוךה שתוקנה כפי הארץ' מחוקי קמ"ג פרק
והתעשיות המלאכות בצו או 1945 לשנת 28 םס.
.1954  תשי"ן התוספת) (החלפת (הסדרתן)
הסעיף של שמטרתו מבר העירוני המשפט בית
אש נגד זהירות באמצעי לנקוט היא הנ'ל
עצים, של גדולה כמות נמצאת בהן בנגריגת
רהיטים. ת בחט מחזיקים לא כלל שבדרך ומאחר
שאין הסיק פרטית' בדירה מאשר; עצים יותר
לפי רשיון לקבל החוק לפי חייבים הנאשמים
ובתיקון בייצור לעסוק מנת הנ*ל.על הסעיפים
המלה פרוש על סמך גם השופט רהיטים.
הנא את וזיכה שונים מלונים לפי 67*ח6קץ00,

שמים.
(20*12.55 (ביום ל3סק.

שנבדקה 61>ח6ק001אחרי שהמלה נראה .1
כוללת מלה היא 10^06ק010ץ€ח£) 0^חח0י1ו61 ב"
עושה לרבות נגר' של סוג כל במובנה ונכלל

רהיטים.
להגיד נוכל לא המחוקק, למטרת באשר .2
סכנות עוד קיימות שריפות. למנוע רק שהיא
של בנגריה גם בפניהן. להגן שאף שהחוק
ועלו גדולה עצים כמות להיות עלולה רהיטים
הע ותנאי להגנה הזקוקים עובדים להיות לים
הענינים הם המכשירים ומערכת מנגנונה בודה,

רשיון. גם ולכן פקוח הדורשים
הורשעו. והמשיבים נתקבל הערעור

 ניקוז תעלת התמוטטות 3הבטיח;
. בצועה. על הממוניפ אחריות

 274/55 פלילי ערעור העליון, (בביה"מ
 היוה"מ נגד אחרים ו2 טיקוציינסקי שמואל

.(122 עי ,(5) יי, פ'ד,
העובדות;

בחדרה, השלום שופט ע"י הורשעו המערערים
הפלילי, החוק לפקודת 244 סעיף לפי בעבירה
25. בסך קנם מהם אחד כל על והוטל ,1936
עסקה 1952 בדצמבר כי הוכח' במשפט ליי.
חנה בפרדס ניקוז בעבודות "מקורות" חברת
בקטע צנורות בהנחת עסקו שהפועלים בעת וכי
משא מכונית התקרבה אחת תעלה של מסוים
לפתע התמוטטו התעלה, לשטח מנוף נושאת
מפולת ונתהוותה קטע, אותו של קירותיו
שהמי הוכח כן פועלים. מספר לפציעת שהביאה
החברה, כמהנדס זמן באותו שמש 1 מס. ערער

למגור ג*ידן על עדות שמיעת הבעיה: ,1
ההרשעה. אמרי מטוגנים, פמימ

. 265/55 פלילי ערעור העליון:, (בביה"מ
של דינו גזר על לערער רשות למתן בקשה
א. ד"ר 2/55י2 בת"פ בחיפה המחוזי ביה''מ

.(67 ט' ,(3) י', פ"ד,  היוה"מ נגד פרם
העובדות:

פרטי בשני הודאתו, סמך על הורשע, המבקש
המ תערובת גרם כ1000 החזקת של עבירה
הסמים לפקודת (1)7 סעיף לפי הרואין, כילה
המ המשפט בית ע"י ונידון '1936 המסוכנים'

מאסר. אחת לשנה בחיפה חוזי
רשות ובקש העליון המשפט לבית פנה הוא
היתה באכוחו טענת העונש. חומרת על לערער
לתו המלומד השופט התיר ההרשעה אחרי כי
בין להשמיע הסניגור' התנגדות אף על בע,
עשה, שהנאשם הנסיון את גם המסיטת שאר
הסני נרקומנים. לשני הסם את למכור כביכול'
המכי נסיון כי בכך' התנגדותו את נימק גור
המבקש על ומטיל ההרשעה מגדר חורג רה
מסוכ בסמים לסחור נסיון (של אחרת אשמה
דינו בגזר ואמנם, ? בה הואשם שלא נים)'
ה העובדה את בחשבון המלומד השופט הביא

מחמירה. כנסיבה כאן' שנטענה זאת,
(9.7.56 (ביום נפסק:

לאמר אין המקרה במסיבות כי לנו "...נראה
עוול נעשה בי או המלומד השופט שגה כי
מסוכנים, סמים החזקת של העבירה למבקש'
מו מסוכנים, בסמים מסחר של העבירה כמו
להן וניתן בחוק' סעיף באותו שתיהן פיעות
הסמים לפקודת (2) 7 סעיף לפי שווה. מעמד
גם נחשב מסוכן בסם שמחזיק מי המסוכנים,
בדין, לשתיהן. נקבע שווה ועונש בו, לסוחר
לנסי בנוגע הטענות את השופט שמע איפוא,

הסם". של ההחזקה בות
נדחתה. הבקשה

רשיון ללא נגריה החזקת הבעיה: .2
 408/55 פלילי ערעור בת"א, המחוזי (בביה''מ
פינקלשטיין). ואברהם הבלים יעקב נגד היוה'מ

העובדות;
העיתני המשפט בית בפני הובאו המשיבים
ובתקון בייצור התעסקות באשמת בתלאביב
(1) 4 לסעיפים בניגוד רשיון, ללא רהיטים
(הסדרתן), ותעשיות המלאכות לפקודת ו12(1)
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אחרי לקונה שהוחזר הכרטיס), ממחיר כפליים
1952 באוגופט חוץ. מטבע השגת של התנאי קיום
"גלוב* בשם הנסיעות למשרד קנו*ף מר פנה
שהמ אלא נפרדת, פירמה אמנם (המהוה בחיפה
בבקשה המעטים) מניותיה מבעלי אחד הוא ערער
בשביל ,,אלעל" בחברת נסיעה כרטיס לסדר
הוא לישראל. מניויורק לנסיעתם ונכדתו בתו.
%100 של פקדון כללו אשר ל"י 1220. שלם
העבירה החיפאית "גלוב" חב' הכרטיס. ממחיר
למ "אלעל'י הבי לפקודת בשיק הסכום כל את
את לסדר בקשה עם התלאביבי' ,,גלוב'י שרד

המבוקש. הנסיעה כרטיס
עם יחד ומסר "אלעל" חב' אל פנה המערער
והחות החתימות בכל המצויד ,2 נ טופס בקשתו
של חתימות היו שהתברר וכפי הדרושות מות

מזויפות. חוץ למטבע המחלקה פקידי
כוזב ברישום אשם המערער נמצא שני בפרט
שרשום על להונות, כונה מתוך חברה בפנקס
ל"י 700. בסך מקנופף הכנסה החברה בספרי
ל"אל ל"י 1220. של סד ההוצאות בין ואילו
השתמשה ,,גלוב" שחברת ברור חשבון. על על"
את לכסות בשביל ל"י 1220. של הסכום בכל

; "אלעל". אצל שלה הכללי החשבון
כי המערער ב"כ טען זה בפרט ההרשעה נגד
את דוקא להונות" "כונה דרושה 313 בסעיף:
מצד כזו כונה. הוכיחה לא התביעה וכי המעביד
החברה נגד החברה) כמנהל (שהואשם המערער
נרשם כולו שהמכוםי מאחר בה) שותף (שהוא

החברה. לזכות
אולקון) י. העליון ביה"מ נשיא מפי /8.2.56. (ביום : נפסק
להונות, כוונה על בחוק מדובר "כאשר .1
או אלת משני אחד בזה כרוך כלל בדרך הרי
לזולת, נזק גרי*ת בזה שכרוכה או כאחד: שניהם
או לעצמו, עבריי?. עלידי הנאה הפקת  או
הנידון בסעיף הסתמי הניסוח לפי כאהד. שניהם
מקרה על גם יחול הסעיף כי לטענה רגלים יש
להונות, בכוונה חשבונות סלף חברה שמנהל
לח להזיק מבלי עצמית, הנאה מזה להפיק כדי
גם מהסילוף שכתוצאה במקרה ואף שלה ברה
האמיתי והמרומה והניזוק הנאה, מפיקה החברה

שלישי'/ צד הוא
סילוף של עבירה: בין רב דמיון "יש .2
זיוף של העבירה לבין להונות בכוונה חשבונות
סילוף מעשה אחת ובמדינה יש להונות. במטרה
ובמדינה זיוף מהווה להונות במטרה חשבונות
כעבירה אלא כזיוף נראה אינו מעשה אותו אחרת
חשבונות סילוף והיא: עצמה, בפני העומדת
האנגלי במשפט צויין זה דמיון להונות. במטרה

ח 16 ה10^ (1896) 1 0 8. 509
הכוונה אין זיוף של שבמקרה הדבר "בתר .3
אנשים. של מםויים סוג עם דוקא קשורה להונות
1913 משנת ל"זיוף" בקשר האנגלי בחוק למשל

הנקת עבודות בצוע על הטכני לפקוח האחראי
מנהל אז שמש 2 מס. מנעלער כי זו, בסביבה
3 מס. מערער וכי החברה מטעם אזורי עבודה

התאונה. במקום עבודה מנהל שמש
הת סיבת כי בפסקדינו, קבע השלום שופט
המפולת והתהוות התעלה קירית של מוטטותם
זה, בעומק הדרושים שפועימ באיעשיית היתה
של חייהם והבטחת אפשרית תאונה מניעת לשם

,_/ הפועלים.
המשפט בית קבע ומערערים לאחריות ביחס
המשפט בתי עם דעים תמים הוא כי העליון

. הבאים הנמוקים סמך על מטה של
(19.1.56 >ביום. נפסק:

מספר שעות במקום בקר 1 מס. המערער .1
לא הנדון בקטע כי וראה התאונה ארוע לפני
כי ברור הוראותיו) (למרות השפועים נעשו
את למנוע עליו היה אלו מיוחדות בג*יבות
לא עוד כל הצנורות הנחת של העבודה המשך

השפועים. עשיית בדבר הוראותיו יבוצעו
3 מס. המערער כי קבע השלום שופט י .2
תפקידו וכי זה, בענין מלאכתו את ידע לא
ברור למעשה. ולא להלכה היה עבודה כמנהל
כנ"ל, תפקיד עצמו על אדם.לקבל על אין כי
הדרושים והנםיון הכושר לו היה לא כאשר
ועקב כזה תפקיד עליו קיבל זאת בכל אם לכך.
נזק נגרם עלידו כהלכה התפקיד אי'מילוי

באחריות. לשאת עליו לאחרים,
החברה, מטעם הממונה ,2 מם. המערער .3 י

באזורה עבודה ומנהלי פועלים של העסקתם על
במ עבודה כמנהל שמינה משום באחריות נושא
כשיר היה שלא אדם, התאונה קרתה בו ■■■,..קום : לכך.

נדחה. הערעור
החגלה 93נק8 כוזב ריישופ הבעיה: .4

להונות כווגה מתוף
בת  183/55 פלילי ערעור העליון, (בבית"מ
.(174 ט' ,(7) י, פ"ד, היוה"מ נגד ויינברג הרד

העובדות:
מנהל המערער, נמצא בת"א המחוזי .בביה"מ
בעבי אשם ת"א, בע"מ, "גלוב" הנסיעות חברת
חה"פ לפי (וו) (ב) 313 ,340 הסעיפים לפי רות

החברות לפק' (א) (5) 106 ו*עיף 1936
.(325/54 (ת"פ
כרטיס לרכוש היה איאפשר 1952 בשנת
מיוחדת רשות לפי אלא לחוץלארץ, נסיעה
במטבע אפילו ולפעמים ,"2 ,,נ טופס לפי מהאוצר

מסויגים). לתנאים (בהתאם ישראלי
מקרוב מטבעחוץ כשהשגת מםויימת, בתקופה
נה מיד, להעשות יכולה לא למשל, נ>חףךלארץ
תשלום הכרטיס בעד לקבל "אלעל" חב' גה
שעל: פקדון סכום בתוספת אולם ישראלי, ^מטגע
(כלומר הכרטיס מחיר כדי עד עלה פירוב
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 היה חייב וגס  היה רשאי אבל הסעיף,
סעיף1 לפי סתם בהתפרצומ הנאשם את להרשיע

.295 הסעיף של (א) קטן
המחמיר הפרט איהזכרת כי העובדה .2
העונש את מלהטיל אותו מנעה האישום בכתב
את מלהרשיע אותו פטרה לא חמורה, היותר
בגליון בה שהואשם קלה יותר בעבירה הנאשם
נתקיימה דבר של שלאמיתו מה למרות האישום.

חמורה". היותר העבירה כאז
קשניה מהעבירה השופט של התעלמותו 3
צוינה אשר  (ב) 273 סעיף על העבירה 
בכלל אין לגביה ואשר בכתבהאישום בפירוש
נוסף. פגם היוותה והלילה, היום שעות בין הבדל
והמשיב נתקבל המשפטי היועץ של הערעור
ו (א) 295 הסעיף הוראות על בעבירה הורשע

(ב). 273
להתחלף אפיר של רשיונו ביטול הבעיה: .6

ח3שי
בקשה לצדק. גבוה כבי"ד העליון (בביהמ
הסוהר בית מנהל נגד שורץ יוסף  5/56 מס.

.(227 עי (9) י/ פ''ד,  המרכזי
העובדות:

21.2.53 ביום המבקש נידון 50/53 בעיפ
עובש הצטרף זה עונש ואל מאסר' שנות לשלוש
בתיק עליו שהוטל מאסר חדשי ששה של נוסף
חדשים, שלושה של תקופה היינו, ומקצתו, אחר,
שריצה לאחר שנים. שלוש של העונש את חופפת
שוחרר הכולל, העונש של שלישים שני המבקש
שניתן רשיון פי על 21.4.55 ביום הכלא מבית
71 לסעיף בהתאם בתיהםוהר' נציב עלידי לו
ביטלה 12.7.55 ביום .1946 הסוהר' בתי לפקודת
שבסעיף לסמכותה (בהתאם השחרורים ועדת
ענישה) (דרכי העונשין דיני לתיקון לחוק 17(ז0
נכלא 19.7.55 וביום הרשית את תשי'ד1954)
צו עלפי עונשו' שארית ריצוי לשם המבקש
שופטתהשלום ע"י יום באותו שניתן מעצר
שופטתהשלום הורתה זה בצו בתלאביב.
,"50/53 ע''פ בתיק מאסרו את "ימשיך שהמבקש
נידון בו השני התיק את הזכירה לא היא אך
כאמור. מאסר' חדשי ששה של לעונש המבקש

המאסר תקופת היא מה איפוא: היתה הבעיה
לרצות. המבקש שעל הנותרת

(29.1,56. (ביום נפסק:
השח ועדת עלידי הרשיון ביטול "".עקב .1
עונשו, שארית את לרצות המבקש חייב רורים,
הנ"ל' הסוהר בתי לפקודת (1) 75 לסעיף בהתאם

המשפט". בית פקודת מכוח ולא חוק, מכוח
שופטת עלידי ניתן אשר המאסר '"צו .2
רק משמש הנ"ל' לפקודה 77 סעיף לפי השלום,
,ולש;ם ברשיון ששוחרר האסיר תפיסת לשם
הצו משבוצע אולם הכלא' לבית מחדש הבאתו

(176 בעמוד 0סוף

אחד הנה להונות הכוונה ש"כאשר במפורש נאמר
החוק לפי עליה שנענשים העבירה של היסודות
עבירות או בזיוף המטפל אחר חוק לפי או הזה
לציין צורך אין הזאת לעבירה הקרובות אחרות
איש להונות כוונה להוכיח או האישום בכתב

מיוחד''. מםויים
הכ לא (א) 313 בסעיף שאפילו "נראה... .4
את דוקא להונות תהיה שהכוונה הדבר רחי
ולא להונות" ב"כוונה נאמר כך ומפני החברה,
לא (הרי החברה'/ את להונות "בכוונה נאמר
בנגוד חשבונות המזייף מנהל או שפקיד יתכן
המעשה אותו ואילו אשם' יהיה החברה לרצון
עם יחד שהעבריין וכדי החברה ביזמת הנעשה
חשבון על הנאה יפיקו אותו המעבידה החברה

ברעונשין). יהא לא אחר' מישהו
 רומה באמת השלישי והצד "...במקרה .5
אשמים יימצאו המנהל, גם ייתכן או החברה'
(ב) 313 בסעיף המדובר אבל בחוק, אחר סעיף לפי
עלידי נגרם כבר שהנזק במקרה דוקא לאו הוא
נעשה כי שמוכח במקרה מדובר אלא ההונאה,

להונות". בכוונה חשבונות סילוף
נדחה. הערעור

חמורה, יותר בעגירה הרשעה הבעיה: .5
חאישומ גכתג שהוזכרה מזו

 275/55 פלילי ערעור העליון, (בביה'מ
,(70) ע' ט/ 9"ד,  םאקסל אתי נגד היוה"מ

(1953
העובדות:

המחוזי, המשפט בית בפני הואשב המשיב
התפרצות א) עבירות: בשתי (642/53 חיפה,(ת"פ
לפי עבירה גניבה' כוונת מתוך דירה, לבית
;1936 הפלילי' החוק לפקודת (א) 295 סעיף
(ב) 273 סעיף לפי עבירה דירה' מבית גניבה ב)
תא צויין האישום בכתב הפלילי. החוק לפקודת
לביצועה' הוכחות והובאו העבירה' ביצוע ריך
ההתפרצות כי עלה, הראיות חומר מתוך אך
ההופך, פרט  הלילה בשעות בוצעו והגניבה
ההתפרצות מעשה את '295 סעיף של הסיפא לפי
הוא המכסימלי שענשה חמורה' יותר לעבירה

מאסר. שנות 14 אלא 7 לא
להחליף רשאי המשפט בית אין שכידוע מכיון
בסעיף הנאשם בה שהואשם העבירה סעיף את
מאותן עולה העובדה אם אפילו הימנו' חמור
משתי המשיב את השופט זיכה הרי הראיות,
חשוד רכוש החזקת בעבירת והרשיעו האשמות'
חדשי לשלושה אותו ודן 311 סעיף עלפי כגנוב
המשפטי, היועץ ערער כך על מאסרעלתנאי.
העונש. מידת לגבי והן ההרשעה טיב לגבי הן

(23.12.55 (ביום נפסק;
להע היה יכול לא השופט כי אמנם "נכון .1
בלילה' התפרצות ביום התפרצות במקום מיד
של בסיפא האמור העונש הנאשם על ולהטיל
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במשפט המשמלה
לקחה. ועל המשטרה עבודת על מספרים דין פסקי

למשטרה כוזבת הודעה ומסירת התפרצות ביום
הנשאלות היסוד שאלות מבין לראשונה התשובה את בחפשו ותוהה פעולתו בתחילת החוקר עומד פעם לא
מזהות ואינן העבירה פרטי את חושפות המתגלות והראיות יש עבירה". כאן בוצעה אמנם "האם חקירה, בכל
בת"א המחוזי בביה"מ התברר כזה מקרה עצמו. המתלונן אשמת אף ולבסוף חשד מטילות והן ויש מבצעה את
שלהלן; הדין פסק 9.5.56. ביום ניתן בו קרטובסקי) שלמה נגד (היוח'ס 135/55 פלילי בתיק אבישר פ. השופט בפני

ההודעה שניהם. חתמו באזניו, הדברים וקרא
ת/1. כמוצג הוגשה

מהאיטליז הנאשם היאשבלכת ההודעה תמצית
דלת נעל הוא הקודם בלילה בערר 8 בשעה
קופ ושם למקרר הבשר שהכניס לאחר האיטליז
לאיטליז בהגיעו למקרר. מתחת הבשר סאות
לראות נוכח הדלת, ובפתחו בבקר 6.50 בשעה
ניכרת כמות כבש, בשר ק"ג 100 מתוכו שנגנבו
לירות 40 וגם חזיר בשר וקופסאות נקניקים של
כולה הגניבה וערך במזומנים, קטן בסף בערך

לירות. 2364
קציני ידי על מקפת חקירה נערכה ביום בו
והקצינים הנאשם של תלונתו במסיבות המשטרה
על בוימה הגניבה וכי כוזבת שהתלונה שוכנעו
היתה שאצלה הבטוח חברת את לרמות כדי ידיו
לנ שלמה זו חברה שבאיטליז. הסחורה מבוטחת
בעד כפצוי ל"י 1800 סך 25.6.54 בתאריך אשם

תלונתו. לפי שנגנבה הסחורה
לפי לדין הנאשם הובא אלו עובדות סמך על

עבירה? פרטי שני לו המייחס אישום כתב
על לשוטר בכתב כוזבת ידיעה מסירת א.
בידעו החוק פי על עונש המחייבת עבירה מעשה.
לפקודת (1) 123 לסעיף בניגוד כוזבת, שהידיעה
30.4.54 שבתאריך בזה ,1936 הפלילי החוק
את משה מנחם לשוטר מסר בבוקר 7 בשעה

ת/1, הנ"ל ההודעה
ומתוך שוא בטענות מאחר כסף קבלת ב.
בזה הנ"ל, לחוק 301 לסעיף בנגוד לרמות כוונה
"ציון" הבטוח מחברת קבל 25.6.54 שבתאריך
את לרמות כוונה מתוך שוא בטענת ל"י 1800 סך
בלילה שפרצו כוזבת ידיעה במסרו הנ"ל החברה
ונק בשר משם וגנבו לאיטליזו 2930.4.54 בין

בערך. ל"י 2000 בשווי ניקים
תםתמך שעליהן שהראיות הדברים מטבע .2
מסב תהיינה זה מעין במשפט הכללית התביעה
שהובאה התביעה עדות שיל האופי זהו ואכן תיות
מהווה זו עדות של העיקרי החלק את בפני.
מאירי גרשון מר המשטרה, קציני של עדותם
קפלן מאיר ומר (9 (ע.ת. מנדל יוסף מר (4 (ע.ת.

אי פרט העבירה: פרשת
על לשוטר בכתב כוזבת ידיעה מסירת
פי על עונש המחייבת עבירה מעשה
בנגוד כוזבת, שהידיעה בידעו החוק,
הפלילי, החוק לפקודת (1) 123 לסעיף

.1936
י. נ ש ט ר פ

ומתוך שוא בטענת מאחר כסף קבלת
301 סעיף לפי עבירה לרמות. כוונה.

.1936 הפלילי, החוק לפקודת
פסקדין

ביפו בשר למכירת איטליז בעל הוא הנאשם
המוביל הראשי הרחוב (שהוא 4 הרחובות בפנת
מעבה אחד. צדדי ורחוב בתים) עד אילת מרחוב
הנידון בזמן אשר בית מצוי 4 מס. רחוב של השני
דלת ישראל. משטרת הדרומית הנפה כמטה שמש
4 מם. הראשי לרחוב יוצאת לאיטליז הכניסה
שברחוב זה היינו דרומה, הפונה בקיר ואילו
העליון ובחלקו קרשים המכוסה פתח ישנו הצדדי,

אשנב. מצוי
06.30  7 השעות בין 30.4.54 יום בבקר
הראשית הדלת ופתח לאיטליזו הנאשם כשהגיע
שבאיטליזו לדבריו' מיד, לדעת נוכח במפתח
לעזרת מיד פנה הוא ההוא. בלילה גניבה אילעה
עם נסע אשר (10 (ע.ת. רוסו שמואל השוטר
בנפה כהונתו למקום זה האוטובוס, באותו הנאשם
הס טרם רוסו (השוטר לאיטליזו, וזה הדרומית
הקיוסק ליד התעכב כי הנפה למשרדי להכנס פיק
הסתכל לאיטליז, מיד נגש רוסו השוטר הסמוך).
להודיע הנפה למשרדי הנאשם ושלח סביבו, על

הניידת. ולהזעיק המקרה על
הוזעקה דבריו יסוד ועל כן עשה הנאשם
מנ השוטר בוקר. אותו של 06.55 בשעה הניידת
את קבל ניידת שהיה,באותה (1 (ע.ת. משה חם
מה השוטר לשאלת באיטליז. מיד והופיע הידיעה
שונים מסוגים בשר שנגנב הנאשם ענה קרה
השלחן. ממגירת מזומן כסף נגנב וכן מאיטליזו
ול הנאשם מאת הודעה במקום בו גבה ד.שוטר
במלה מלה הנאשם דברי עדותו לפי שרשם אחר
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על שנמצאו המטבעות גליל של העטיפה
נמצא ואכן לירות" "שתי תרשומת הכילה האח
מטבע ואף לירות שתי של המלא הסכום האדן על
לדעת מנוגדת זו תופעה גם החוצה. התגלגל לא
גליל נפל אילו שכן פריצה של לתיאוריה העד
ובכך החוצה בפרצו הגנב של מכיסו המטבעות
ההכרח מן אזי נתפזרו' והמטבעות הגליל נפתח
40 שכל ולא החוצה גם יתגלגל מטבע שאיזה

האדן. על מפוזרים ישארו המטבעות
נמצא שבו הקיר ליד שעמדה האצטבא על
נוקתה שלא אבק שכבת העד מצא הפרוץ האשנב
היתה אילו שכן בלבו חשד עורר זה וגם חדשים
בשעת זו אצטבא על עמד שהגנב הרי פריצה כאן
שישארו ההכרח מן ואזי וחוצה פנימה חדירה

האבק. בשכבת אדם עקבות
ישראל במשטרת ראשון מפקח מנדל, יוסף מר
הדרומית בנפה הנידון בזמן הוא גם שרת אשר
על ידיעה קבל בפועל הפלילית הלשכה כראש
למ הלך ומיד לעבודתו בבוקר כשהגיע המקרה
ובהכנסו בבוקר 8 בערד היתה השעה הפשע. קום
מאירי ע.מ.מ. וגם שוטרים שם היו כבר לאיטליז
הבצוע שיטת לבחון כדי שמה סר הוא אתם. היה
הס בפרטות זה ענין בדק כבר שמאירי ומאחר
האצטבא על עלה הוא חלקית. בבדיקה העד תפק
מטבעות ומצא ובאדן הפרוץ באשנב להסתכל כדי
פרו עם חלודה אבקת פרושה ועליהם מפחדים
האדן כל על פזורה היתה האבקה מתכתיים. רים
מצא לא העד דקה. בשכבה המטבעות את וכיסה
שפשוף סמן כל ולא רגל או יד של סמן כל באבקה
שיחדור היה אפשר אי העד לדעת האדן. על
העד מדד. לא הוא כי אט הפרצה דרך בוגר אדם
ועל קרשים המצופה הדלת על בחוץ סמנים חפש
ולא מבחוץ חדירה על שיראו שעליה האשנב

כאלה. מצא
לברר כדי המשקוף ואת הרשת את בדק העד
שאם כיון דם או בשר סמני עליהם נשארו זט
בדק והעד גדולים בשר נתחי שהוא מי העביר
גודל בדבר הנאשם לו שתאר התאור סמך על
מעשה בשעת ברשת שיתקל ההכרח מן הנתחים
כאלה עקבות שום דם. או בשר עקבות וישאיר

נמצאו. לא
ק$|ן ע.מ.מ. המומחה שיבוא הוראות נתן העד
^11," המקום. לבדוק כדי
שעובדחכ?2טל| עצמו על מעיד קפלן ע.מ.מ.
,של1ןשט;גת הארצי במטה. פלילי לזיהוי המעבדה
:%!##8~4 בתואר הוכתר לכן קודם וכי ישראל
לקכגמינללו^ה קורס ועבר קולומביה ברסיטת
~^ע ך,,ל'ך"< קליפורניה. באוניברסיטת
בבו^ר"0וא,הו^ן 10.30 בשעה הנדון בתאריך
קריאון^הנ^ה^מן^ לפי הנאשם של ^יצן^ר"באיטליזו נעשנ^ו כיצד בשאלה התרכז העד
כל בה מצא ולא הראשית הכניסה דלת את בדק

באיטליז המצב את בעקר חקרו אשר (11 ת. >ע.
למסקנה והגיעו 30.4.54 בוקר באותו שראוהו כפי

הגניבה. בביום הנאשם את המחשידה
בתאריך שמש מאירי גרשון המשטרה קצין
הדרו הנפה של הפלילית הלשכה כראש הנידון
איטליזו מול אשר בבנין איפוא היה ומשרדו מית
הוא יום אותו של הבוקר בשעות הנאשם. של
הנאשם של לאיטליזו ההתפרצות על ידיעה קבל
שהנ כיון במקום. בקר ומיד משם הגניבה זעל
קודם העד התענין בשר ממנו שנגנב התלונן אשם
את פתח כך לשם החסרה. הכמות בברור כל
לראות הופתע והנה בתוכו מה לראות כדי המקרר
תלויים גדולים בשר נתחי וגדוש מלא .שהמקרר
הקרסים על דווקא תלוי הבשר וכי קרסים על
הפ הקרמים ואילו המקרר לדלת יותר הקרובים
כל מצא שלא לעובדה התפלא כן ריקים. נימיים
ולא טרי היה שהבשר למרות בחנות דם סמני
בדם. הוכתמו בבשר שמשמשו הוא וידיז .קפוא
שבקיר האשנב של הברזל שרשת מצא הוא
האשנב כל כי קטן היה הקרע אך קרועה, הדרומי
דרך פרצו שהגנבים היתה ההנחה קטן. היה
החוצה פרצו גם כך ואחר פנימה מבחוץ האשנב
נתחי את גם דרכו והעבירו האשנב אותו דרך
היה אפשר אי עשה שהעד נסיון לפי אך הבשר.
בשר נתחי שבאשנב זו קטנה פרצה דרך להעביר
לחדור לדעתו יכלו רזה איש או יד גדולים. >ה
רחב שהוא העד כמו איש למשל אך הפרצה דרך

דרכה. לעבור יכול היה לא מדות
באיט השלחן על מפוזרים מטבעות מצא העד
מצא הפרוץ האשנב אדן על וגם הרצפה על ליז,
העד מפוזרים. פר' 50 בני מטבעות של אחד 1ליל
המט על בעיניו: מוזרה שהיתה לתופעה לב .שם
שנפלה חלודה אבקת מצא האשנב אדן שעל בעות
אותו הביאה זו עובדא שנפרצה. בעת מהרשת
על בכוונה שם הושמו אלה שמטבעות למחשבה
הפורץ של מכיסו נפלו ולא פריצה שביים מי ידי

החוקרים. שיחשבו רצה שהמביים ■בפי
כך: הוא זה בינדון העד של מחשבותיו מהלך
בפרצו עוד הגנב מכיס נפלו שהמטבעות יתכן .לא
הם אלו שמטבעות טוען הנאשם שהרי יפנימה
שפרץ טרם הגנב. בידי איפוא היו ולא כספו

.לאיטליז.
הגנב בכיס היה המטבעות שגליל נאמר אפילו
שפרץ שעה מכיסו ונפל פנימה פרץ בטרם עוד
בהכרח שהרי עליהם חלודה אבקת תתכן לא
ובש הרשת קריעת אחר מהכיס המטבעות נפלו
להמצא האבקה היתה צריכה ואזי החדירה. עת
שנפלו יתכן לא גם עליהם. ולא למטבעות ■מתחת
פר אותה דרך מהאיטליז שברח בעת הגנב מכיס
את שידחוף ההכרח מן החוצה הפורץ שכן צה
החלודה אבקת תפול ואז חוץ לצד הרשת חוטי

האדן. על ולא החוצה היא .גם



המלומד הסניגור מוצא כזאת לאפשרות חזוק
בחקירתו קפלן המשטרה מומחה שנתן בתשובה

כזאת. אפשרות שקיימת אמר ובה הנגדית
בעדותר מסתייע המלומד שהסניגור במדה .4
כל= לטענתו אין גירסתו לחיזוק קפלן ע.מ.מ. של
כזאת; אפשרות כי בפירוש הדגיש המומחה יסוד.
מר בשאלת לו שהוצגה כפי הגניבה בצוע של
הדגש; בדק. שהוא התנאים לפי קיימת רוזנברג,
קיי כזאת שאפשרות דהיינו הפסוק, סוף על כאן
בדק;, שהוא התנאים רק בחשבון נביא אם מת
התרכז: זה מומחה והנה הגורמים. משאר ונתעלם
נפרץ כיצד והיא$ אחת בעייה בפתרון בעיקר
למסקנזג שהגיע כיון מבפנים. או מבחוץ האשנב,
אחרת. בעייה בכל התעניץ לא מבפנים שנפרץ
היו* ומוטב הזה הדבר על להצטער אמנם יש
היה,. פלילי, לזיהוי מומחה שהנו הזה העד אילו
אבקת כגון אחרים, פרטים על גם דעתז נותן
הבשר העברת אפשרות המטבעות, על החלודה
אך וכדומה. ממנים להשאיר בלא הפרצה דרך
ומשונ3 אלה פרטים חקר לא שהוא היא עובדא
ביצוע; של האפשרות בענין בתשובתו אין כן
ה פתרון משום הסניגורית גירסת כפי הגניבה
שאר אם היא השאלה הנאשם. לטובת בעייה
נוג שהם או זו גירסא הם גם הולמים הגורמים

עתה. אדון זו ובבעייה לה, דים
אליו? לבו שם מאירי מ. מ. ע. אשר העובדא .5
הפני הקרסים שדווקא דהיינו ממנה' והופתע
היו החיצוניים ואילו ריקים היו שבמקרר מיים
ההנחו3 לטובת ביותר חשובה עובדא היא מלאים,
אד© בנפשך. הגע במקרר. משמשו גנבים ידי שלא
לגמזר ומשתדל מבוהל כמובן והוא גניבה מבצע
לק ישתדל הטבע שבדרך הרי מהר חיש מעשהו
במ זה, גנב והנה לידיו. יותר שקרוב מה חת
מכניכ3 אפו מול התלויים הבשר נתחי להוריד קום
התלו הנתחיפ דווקא ומוריד המקרר לתוך ידיו

הפנימיים. הקרסים על יים
מהראשונת פחות לא החשובה השניה העובדה
ס"ימני כל העדר היא ממנה יותר הרבה גם ואולי
הפרוצה. הרשת על אחרים חלקים או בשר דם,
הלשכה; ראש מנדל הקצין מעיד הזאת העובדא על
סומך.. אני עינו טביעת ועל הנפה של הפלילית
הפרצה; גודל על הרבה דובר המשפט במהלך
בערך רק גדלה תארו מהעדים רבים שבאשנב.
>5 ת. (ע. קלינגר אברהם מר אחד, עד אבל
חב מצד כשמאי באיטליז בוקר באותו שהופיע
הפרצת; מדות הזכיר הנזק, להערכת הבטוח רת
פרצה זוהי בערך. ס"מ 30*70 היה שגדלה ואמר
שצריך הגדולים הבשר נתחי לעומת גדולה לא
אומר אונריק ההגנה עד דרכה. להעביר היה
בתמונה; המצולמים מאלה נתח כל של שמשקלו
באיט שנעשו צלומים לוח הוא (ת/2 ת/2 של 4
בנ המשטרה צלם ידי על הנידה בבוקר ליז

נסיונות מיני בל עשה מכן לאחר פריצה. ממני
מר בעייה לפתור כדי הנאשם ובאמצעות בעצמו
ידי על מבחוץ נפרץ האשנב אם והיא אחת בזית
הסמנים כל מבפנים. שנפרצה או דחיפה ג(כת
שהרשת והיא ברורה סופית למםקנא הביאוהוי
האיטליז. בתוך שעמד שהוא מי ידי על נפרצה
כך ואחר שמאל בצד דחיפה ידי על נפרצה היא
משיכה. ידי על ימין לצד הקרועה הרשת בסחבה
לא אך החלודה ואבקת המטבעות גם ראה העד
תפקידו היה שלדעתו כיון מסקנות כל מהם הסיק
או מבפנים נפרצה הרשת אם לקבוע העיקרי
שנפרצה בטוחה למסקנה שהגיע וכיון מבחוץ
למס צדדי םיוע לחפש צורך מצא לא מבפנים

קנתו.
נגדית חקירה נחקרו אלה המשטרה קציני .3
של סניגורו רוזנברג, עו"ד ידי על ממושכת
למאמץ הוקדש זאת מחקירה עיקרי וחלק הנאשם
הסמנים כל שלפי האומרת הגירםא את להפריד
מר מבפנים. נפרצה שהרשת מהמסקנא מנוס אין
כי הנאשם על שנופל בחשד כמובן חש רוזנברג
כל היתה שלא יקבע אם ידו על בוימה הגניבה
מבפ נפרץ הוא וכי מבחוץ האשנב דרך פריצה
קציני את להביא כחו בכל התאמץ לפיכך נים.
גם שימנע מה אין כי שיודו כך לידי המשטרה

מבחוץ נפרץ שהאשנב הגירםא את
סטייה המלומד הסניגור סטה סיכומו בנאום אך
מקבל שהוא מלא בפה ואמר הקודם מהקו מוחלטת
מבפנים, האשנב נפרץ שאכן הקטיגוריה גירסת
של בסבירותה שוכנע עיון שלאחר כיון וזה
הסני של בעמדתו הזה השנוי בעד גידםה. אותה
של עדותם שכן לשבח ראוי הוא המלומד גור
של עדותו וביחוד הנ"ל, המשטרה קציני שלשת
ביותר. ומשכנעת ברורה פקלן ע.מ.מ. המומחה
את הרחבה ביתר לסקור צורך שיש סגור אינני
מאחר בעדותו קפלן מר של המפורטים הסבריו
עוד מצא לא המלומד הסניגור אף לעיל שכאמור
הפריצה אופי בשאלת אחרת לטעון פה פתחון

עד. אותו קבע מאשר
כיצד מבפנים, נפרץ שהאשנב היינו שכך, כיון
רוזנברג מר י. גניבה כאן שאירעה להניח אפשר
הש הפשע בבצוע $ הבאה בהשערה כך על עונה
דלת דרך לאיטליז נכנס האחד גנבים. שני תתפו
בחוץ חכה השני ואילו 4 ברחוב הראשית לכניסה
הדלת בו שמצויים הקיר ליד הצדדי .ברחוב
פנימה שנכנס הגנב שעליה. ^וסה/והאשנב
הכסף את גנב האשנב, ברשת ^ה^ת"הפירצה
הפירצה דרך והעבירו הבשר את גנב ו^ן^בכ^ו
שעה מכיסו נפלו המטבעות בחוץ §^ברר?שחכה
מה יציאתו לאופן אשר הבשר. בהעברת שטפל
וה שבאשנב הפרצה דרך שיצא !^י^אפש5
ואפשר זאת, יציאה בשעת מון^וןי^ןןץ^מכיסו
דרכה. שנכנס כשם הראשית ^דלת גנ^ש^א**^
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שם שיש גית בפרודקטורים לאיטליז הנפה שבין
הפלא. בית עמ הגובל המשטרה של חנייה מגרש
האיטליז של הדרומי הקיר ליד העומד אמנם
גם ההוא במקום קיימת אך האשנב, מצוי שבה
במכו הנמצאים ואנשים בלילות שוטרים תנועת
הנעשה היטב יראו לנפה ים מבת הנוסעת נית

זה. קיר ליד
יהינו שגנבים להניח קשה כאלו במסיבות
אפה מול ובולט מואר כה במקום פריצה לבצע
כמות גניבת של שבצוער. ובפרט המשטרה של
נקני בשה קופסאות בשר' נתחי של גדולה כה
שבאשנב, קטנה פרצה דרך זה וכל ועוד קים

ספורות. בדקות ליעשות ניתן אינו
מצד העיד התביעה של זו עדות כנגד אמנם
באותה מכלת חנות בעל אשכנזי, יצחק מר ההגנה
בעוד גנבים פרצו לחנותו שגט ואומר הסביבה
סוכר, וגנבו בית באותו מצויה הדרומית הנפה
שונה חנוני אותו של מקרהו אך וכו/ אורז שמן
דבריו לפי  מצויה שחנותו בזאת דנן מהמקרה
הבתים שורת באותה הנפה ממשרד בתים 6  7
הפרוזיק אור מהנפה. מערב לצד הרחוב ובאותו
מגיע שהוא כשם שמה איפוא מגיע אינו טורים
בלבד מטר 7  8 של במרחק הנמצא לאיטליז

מהנפה.
דם: כתמי ג.

באיטליז דם כתמי בל מצא לא מאירי עמ.מ.
טלטלו הגנבים ידי אם ואילו לאשנב' המקרר בין
נותנת הדעת אין גדולים נתחים עשר כחמשה

אחת. דם טפת אף תיטוף שלא
קצב שהוא אונרין' ההגנה עד העיד זאת כנגד
ימים שני לנאשם לדבריו מכר ואשר ימיו כל
שבשר אחורי, כבש בשר ק"ג 98 המקרה לפני
דם, נוטף ואינו יבש כבד הוא לחנות כשמגיע
24 במקרר ששהה לאחר דם נוטף אינו ובפרט
שידי האומר מאירי מר עלי נאמן אך שעות.
בנתחים שמשמש לאחר בדם התלכלכו עצמו
נבדלים אינם האלה והנתחים במקרר שמצא

שנגנבו. אומר שהנאשם מהנתחים במאומה
נייר. של מטבע שטרי ד.

הנא עם נסע הנדון בבוקר אשר רוסו השוטר
לאטליזו, וזה לנפה זה האוטובוס, באותו שם
אומר הנאשם, קריאת לקול מיד הופיע ואשר
ולאחר סביבו, על והסתכל לאיטליז נכנס שכאשר
הוא באיטליז, גניבה שאירעה לו אמר שהנאשם
ליד אשר השלחן שעל הדברים שאר בין ראה
שטרי של גדולה ערימה ועליו מגש עמד הכניסה
מספר מעריד הוא אחד. כל פרוטה 100 בני מטבע
של סכום היינו מאתיים, כדי שבערימה השטרות
של מיוחדים סמנים כל היו ולא בערך ל"י 20

זאת. בערימה נגיעה
של גיםרא עם כמובן מתישב אינו זה דבר
בגניבה למשוך יותר היה קל מה שהרי גניבה,

עדות לפי בערך. ק"ג 7  6 הוא גנישתי),
במקרר שהיה כזה בשר ק"ג כמאה נגנבו הנאשם
יתכן לא נתחים. עשר לחמשה בערך מתאים וזה
כזאת פרצה דרך כאלה נתחים 15 יעביר שגנב
הרשת. חוטי על שהוא כל סמן להשאיר בלא
לא החוצה הבשר הוצא שמא לסברא מקום אין
הראשית הדלת דרו אם כי הפרוץ האשנב דדן
לאיטליז, הגנב דרכה נכנס הגירסא לפי אשר
בכלל. הפרצה מה שום על הדבר, כך אם שהרי
היא הנאשם לרעת המצביעה שלישית עובדה
האבק בשכבת אדם לרגלי סמנים כל נמצאו שלא
שהעביר גנב לאשנב. שמתחת האצטבא שעל
לטפס היה מוכרח החוצה אשנב אותו דרו בשר
הנוחה הדרך שזוהי כיון פעם לא זו אצטבא על
2 בתמונה שרואים כפי לאשנב להגיע היחידה

הצלומים. לוח של
להראות דיין יחד בהצטברן אלו עובדות שלש
של לאיטליזו גנבים פריצת כל ארעה שלא
ההוא. בלילה גניבה בל שם קרתה לא וכי הנאשם
לדעתי שהן הנ"ל העובדות לשלש נוסף אך .6
לרעת שהן אחרות עובדות גם קיימות המכריעות
כל הסבר למצוא אולי יתכן כי אם הנאשם,

לחוד. מהן אחת לכל שהוא
אדן על מפוזרים מטבעות של מציאותם א.
של בסכום אחד גליל של תכנו שהיוו האשנב
כל פרוטה 50 של מטבעות 40 היינו ל"י, 2

אותם. שכיסתה החלודה ואבקת אחד
מכי ונפלו מהאיטליז נגנבו אלה מטבעות אם
נפלו בהכרח הם הרי פעולתו בעת גנב של סו
בשעת שקבל מכה או דחיפה איזו מכח מביסו
לתופעה הסבר כל אין הדבר בך אם פעולה.
מכח ונתפזר מהכיס שנפל שהגליל המוזרה
נשארו כולם המטבעות שכל בך נתפזר זה,
הולמת זו תופעה האשנב. אדן של הצר בשטח
לביים רצה אשר שאדם ההנחה את יותר הרבה
גלמית בצורה המטבעות את בעצמו פזר גניבה

בזאת.
המטבעות את שכסתה החלודה לאבקת אשר
גליל אם רק לקרות היה יכול כזה דבר ז'רי
שפרץ לפני עוד הגנב של מכיסו נפל המטבעות
הגנב הבשר. בהעברת שהחל ולפני הרשת את
האשנב, ליד ניכר זמן לפעול איפוא המשיך
כל הנקניקים, כל הבשר, נתחי בל דרכו .העביר
למטבעות לב לשים בלא החזיר, בשר קופסאות
מתקבל אינו כזה דבר חזרה. לאספם ובלא אלה
רב משקל מייחס אינני זאת בכל אך הדעת. ■על

אולי אפשר הרבה לחטט שאם כיון זאת ■לעובדא
שהוא. כל הסבר לה 'להמציא

מול ההוא בזמן נמצאה לעיל כאמור ב.
ישראל. משטרת של הדרומית הנפה האיטליז
העירוני הפנס על שנוסף העיד מאירי ע.מ.מ.
השטח כל מואר האיטליז מול בדיוק שם .המצוי
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בערד* ק"ג 200 בלתיאםלכמות.של. בעדותו טוען
חבשו?; מש.קל> הערכת: בענין גם טעה מאירי מר
:ביותר:.ממאד*י משקלם העריך הוא שנמצאבמקרר.
המעריךשבשר,:זה;ל1גי מעדות שבתר בעתי: ק"ג.
אינני.מקבל אך ק"ג. 30  מי40 שקליותר
ז'וקא. ר מוכרביום :הוא הבשר באמת"שתב
הוא:יום,המכ.יז הי הדעת;שיום על יותרל מתקבל
הבשוי: ורוב בכלל באיטליזימ כנהוג בעיקרי רה
בבוקריופ; במקרר נמצא ולכן באותו.יום נמכר
השמאי עדות כפי כבש בשר ק"ג 33 רק: 30.454
במת3 קשי בל שאין מכאן .(5 (ע.ת. קילינגר
נגנב3 לא אם הבשר לאן;נעלם לשאלה: תשובה
נמכר 28.4.54 ב?וםד' קנה שהנאשם הכבש בשר
ביום; במקרר נמצא שנשאר; ומה ברובולמחרתו'

.:: בבוקר. ף
אין: והנקניקימ החזיר בשר לקופסאות אשר
באיטלת שהיתה לכמות ביחס ברורה עדות כל
שאינך חידות לפענח הכרח ואין 29.4.54 ביום

י קיימות..
א© לשאלה ניכר זמן הוקדש הדיון במהלך ,8
התאריך לפני קצר זמן במתכוון הנאשם העלה
כדי הבשר מלאי של הבטוח סכום את הנידון
גניבה* שיביימ לאחר כסף של גדול בסכום שיזכה
הגבי זה בנידון העידה הכללית התביעה מצד
בע"מ; ציון בחברת פקידה (3 ת. (ע. פדואל דינה
של: איטליזו הנזקים. מחלקת מנהל סגן בתפקיד
מיום; מתחיל הבטוח זו. בחברה מבוטח הנאשם
ל"י 250 בסך מבוטח המלאי היה בתחלה 27.5.53
של; הבטוח סכום הועלה 20.1,54 בתאריך בלבד.
הועלה, 31.1.54 בתאריך כך' אחר ומיד המלאי'

ל"י. 5000 על .והועמד שוב
בטווג את העלה שהוא בעדותו טוען הנאשם ,..אך
בבשר לסחור החל ההוא שבזמן כיוון המלאי
בקפי אחת בבת התרבתה המלאי וכמות טריפה,
מר ההגנה עד תומך זאת בגירסה גדולה. צה
נעשר שבתווכו הבטוח סוכן הוא קפלן' מיכאל
שיעץ.. הוא שהוא אומר זה עד הנאשם. בטוחי כל
התרבות; נוכח הבטוח סכום להעלות לנאשם

המלאי.
זו.. גדולה.,לבעייה חשיבות איפוא מייחם אינני
בלבו* נוצרה הודון שמחשבת להיות אמנם יכול
אך הבטוח שלסכום; גדולי לרגל הנאשם של
.בינואר הבטוח סכום הקפצת שעצם סבור אינני
הנאשם. שהיא.נגד בל ראיה לשמש יכולה 195.4
ל"י. 1800 בסך הפיצויים .סכום לקבלת אשר
ציון לבטוח החברה מאת קבל הנאשם אשר
שאי גניבה יסוד על שהגיש מתביעה כתוצאה
לזנ זד, דבר ,30.4.54 ביום באיטליזו כביכול רעה
המשפנו לבית הוגשה וגם הנאשם ידי על הוכחש
זו* סכום של קבלתי לאשור חתם שהוא הקבלה
■■:.. ,,. , , :, ,: : (ת/4)...
עובדתיי קובעלכממצ8 אני דבר' של בסיכומו .9

והנה לעינימ' גלויה; ,ש;עמדה זו> ערימה מאשי;
 . .■. . : , הגנב. יד ל*;גגעה דחוקאבה
בריסו. דופי להטיל הקאמץ"בעדותו הנאשם
שרוסו.שקר:: טען גם הוא "שהואשקר. ולטעון
לקול .הופיע שכאשר אמו רומו:: בפכט^ז*ןי'
גניבה'. שאירעה פוע1 שהלה קר?אתהנאשפ.ושמע
בזהירות, ופתחו למקרר ישר רוסו' הוא נגש
לעומתו טוען ;הנאשם סמרטוט. עטופה כשידו
והוא פתוח המקרר את מצא לאיטליז שבהכנסו;

. . .■ שבא^רוסו.: עד פו^ח גשאר;
דבריי:הנאשם פבי על רוסו .דברי מעדיף .אגי:
המט שטרי ערימת בענין גם לרוסו מאמין 1אני

■:,: ~: ■;.■: .".. יי בע.
שיו להוכיח הגנה עדי והביא. העיד הנאשם ר.
כמות מקורות משני קנה הוא המקרה לפני מיים
ק*ג. 175  200 בערך אחורי כבש בשר של
עמד אשר בתר סלבקו מר ההגנה עד העיד כן
קופסאות לו מוכר והיה הנאשם עם מסחר בקשרי
30.4.54 יום לפני ממוך כי ונקניקים, מזיר גשר
ק"ג 50  60 בערך הנאשם באיטליז ראה

 תלוי* נקניק
העידה הרצל, פרנה גב' אחרת' הגנה עדת
בקרה וכי 7,שנים' זה הנאשם של שהיא:לקוחה
וראתה 30.4.54 שלפני בערב 7 בשעה באיטליזו
בשר קופסאות והרבה תלויים' נקניקים הרבה שם

קופסא. מעשרים יותר חזיר.
דווקא מוכר הוא הבשר שרוב מעיד גם הנאשם
חוג לאותו שייכים שלקוחותיו מפני הששי ביום
מוכ, ולכן חשמליים מקררים להם שאין אנשים
העדה גם לבשולו. סמוך הבשר; לקנות רחים
ששי ביום לקנות רגילה שהיא אומרת הרצל

י :.■.. מקרר. מחוסר
מהעדות זה חלק סמך על טוען רוזנברג מר
מאיטליזוי ואשתו הנאשם שבלכת נותנת שהדעת
כמות באיטליז נשארה בערב 8 בשעה הי ביום
ממנו שנעדרה המינים, מכל בשר של גדולה
זו כמות הוציא איפוא מי בבוקר. ה*זכט ל*חרת
יכלו לא הנאשם ידי ? גנבים לא אם מהאיטליז
אשתו,.הם ועדות עצמו עדות לפי כי זאת' לבצע
אכלו, בתלאביב, לביתם ישר מהאיטליז נסעו
לילה. אות! כל מביתם יצאו ולא לישון' שכבו

אונריך מר ההגנה עד עדות לקבל מוכן .אני
98 של כמות 28.4.54 ד' ביום לנאשם מכר שהוא
מעיד שהנאשם יתכן כן אחורי. כבש ק'^גבשר
יום באותו שקנה הבשר עם שיחד באמת אמת
כמות ההוא ד' ביום באיטליזו היתה במגדל
המס אחורי. כבש בשר ק"ג' למאתיים קרובה
מוגזמים. הם מאירי ע,מ,מ. זה; בענין שנקב פרים
שאמר במה חקרה שהמשטרה למשל אומר הוא
מאות כשלש קנה כן. לפני יומיים כי הנאשם לו
בודאי מאירי נכון.י.מר והוברר;שזה בשר ק"ג
אינו בעצמו והנאשם המספרהזה: בענין טעה
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והוא מפליא אחד חזיה נתגלה זה במקרה אך
במעשהו, הנאשם רימה שאותה לבטוח שהחברה
לאחר חדשים כשני ל"י 1800 המד את לו שלמה
חשדות קיימים כי היטב שידעה ולאחר המקרה
הגניבה ענין כל ביים שהוא הנאשם נגד חזקים
להעמידו מנת על חוק1ית1בדמי המאורה!; וכי

/ לדין.
מחומרתה הרבה לדעתי מורידה זו עובדא
העבירה והיא הרמאות עבירת של המוסרית

הפרטים. בשני העקרית
בצרוף כספי בקנס להסתפק מחליט אני לפיכד

י. י.  ; תנאי. על מאסר
21000 בסד קנם לתשלום הנאשם את ח אני

. תמורתו. מאסר חדשי 6 או לירות
בתנאי אולם אחת שנה למאסר אותו דן אני כן
שתי תוך יעבור אם בלתי זה בעונשו ישא שלא
עבירה או פשע, שהיא עבירה כל מהיום שנים
או הפלילי החוק לפקודת (1) 123 סעיף לפי

הרמאות. או הגניבה מעוונות עוון כל
העליון. המשפט לבית ערעור רשות ניתנת

מך יבפני כהו ובא הנאשם בנוכחות ניתן
.9.5.56 ביום בפומבי המשפטי היועץ ב*כ אמיתי

()
שופט.

!< , הקנס? לתשלום ארכא
? ; .10.5.56 יום עד ל"י 500 א.

.13.5.56 מיום ימים 10 תוד ל"י 500 ב.
.23.5.56 מיום ימים 10 תוך ל"י 500 ג.

.2.6.56 עד ל"י 500 ד.

1 (<
שופט.

ביום משה מנחם לשוטר הנאשם שמסר שהידיעה
הקודם שבלילה והאומרת ת/1 המוצג לפי 30.4.54
כר ידיעה ממנו וגניבה לאיטליזו פריצה אירעה

היא. זבת
קבל שהנאשם עובדתי כממצא קובע אני כן
סך ציון לבטוח. מאתהחברה 25.6.54 בתאריך
30  29 שבין שבלילה טענה סמך על ל"י 1800
וכי לאיטליזו התפרצות אירעה 1954 באפריל
וכי בשד' של שונות כמויות מאיטליזו אז נגנבו
מתוך נטענה היא וכי היתה שהא טענת זו שענה

הנ"ל. החברה את לרמות 'כוונה
ידי על לשוטר הודעה שמסירת ברור לדעתי
ידיעה מסירת בגדר היא עליה שחתם מתלונן
הפלילי החוק לפקודת (1) 123 סעיף במובן .בכתב
מש*ט בית של 99/52 בע.3. נפסק גם כך .1936
לפס תוספת מחוזיים, דין פסקי תמצית (ראה ■ץה

על ידיעה שזוהי מאחר .(9/10 נזם. ז' כרך קים
כאן שבוצעה הרי עונש, המחייבת עבירה מעשה

הנ"ל. הסעיף לפי העבירה
את להרשיע מחליט אני הנ"ל כל יסוד על
בכתב לו המיוחסות העבירות בשתי הנאשם

האישום
צמח עו"ד כחו ובא הנאשם בנוכחות ביתן
והודע המשפטי היועץ ב"כ אמתי מר ובנוכחות

.9.5.56 ביום בפומבי
ן י ד  ר ז ג

היועץ ב"כ אמיתי, מר לטענת מסכים אני
הנאשם הורשע שבהן אלו שעבירות המשפטי,
ראשונה בהרשעה אף ממשי מאסר עונש מחייבות
כאלה במקרים העונש של מטרתו שעיקר כיון
לא כאלה שמעשים בכח לעבריינים אזהרה הוא
בעונש עבורם יעניש המשפט בית וכי ייעשו

ממשי.

מצדו המשפטי והיועץ 006/66 פ. (ע. העליון המשפט בית בפני וערער לו שניתנה הרשות את נצל הנאשם
והוחלט הנאשם של ערעורו נדחה 22.7.56. וביום הערעורים את שמע העליון המשפט בית הענש. קולת על ?רער

ממש. למאסר הגאי, על המאסר את ולהפוך היוה"גג של ערעורו את לקבל

(174 נוגנמ' (המשך הסירי! של ההסתכלות כשר פתוח

מפקד כל הטבע. אל הטירון את לקרב ביותר
לעשות ייטיב שבפקודו, הטירון לחנוך הדואג
של זו מורשת שהוא במה לשנות ישאף אם
הארץ להכרת ולטיולים, לסיורים כונתי העבר:
שלנו המצומצמת במסגרת גם אתה. ולהתקשרות
לכתלי מחוץ הטירון את להוביל אפשרות יש
להידוק בטבע, התענינותו את לעורר הכרך'
כשרונו את יגביר לטבע, האדם בין הקשר
רש לקלוט שילמד טירון אותו. בסובב להסתכל
ללא יתרום, אותם, ולתאר אותם לזכור מים.

המשטרה. עבודת ביעול חלקו את ספק,

(ץנ1נ01ו0 תחביב רבים שלאנשים ידוע (1
את לחנך בבואנו לנצל יש זו נטיה מסויימ.
אנשים ישנם שוטר: בעיני להסתכלות הטירון
חובבים אחרים במכוניות, במיוחד המתענינים
אלה נטיות להגביר יש וכד'. נוף או חיים בעלי
בעלי אנשים המשטרה. בעבודות נצולן לשם
וחיוניים רבים פרטים לתאר יוכלו כזה תחביב
מדריכים ולשמש בלבד חטוף מבט סמך על

התענינותם. בשטחי 'לחבריהם
הטרומתפקידית  ההדרכה זולת גם (£
חשוב  במרחב והתוךתפקידית הבסיסית'
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להוכחתו הדינים ועל נאשמים זהוי על
ההדרכה. מחלקת דין, פנחם ר. מ.

ודוגמה תוספת הדין פסק מהוה  המשפט בבית
(עמ'" 2 מסי בגליון זה בנושא למאמרנו חשובה

.(120115
הורשעו זה בתיק "המערערים גוינרין: השופט
החו? לפקודת (1)288 סעיף לפי עבירה בשוד'
כדי אדם חטיפת מאשמת וזוכו ,1936 הפלילי,
סעיף לפי עבירה בצדק, ושלא בסתר לכלאו
שלמת בן יצחק המערער הפקודה. לאותה 257
על ואילו מאמר' שנות לשמונה נידון טוב שם
של עונש הוטל בןיעקב אלימלך המערער

מאסר. שנות שלוש
המערערים באיכוח תקפו הערעור במהלך .2
המסקנות. את והן העובדתיים הממצאים את הן
מטה.. של ביתהמשפט הגיע שאליהם המשפטיות
אנ עם יחד המערערים, כי מצא, ביתהמשפט
.1953 באפריל 12 ביום תקפו אחרים, שים
היכוהו, חגג, רפאל את בקרוב, 22.30 בשעה
לעמוד וברגליו בידיו קשרוהו ערום, הפשיטוהו
70. שכללו חפציו, את ממנו ושדדו חשמל
ותעודות זהב שרשרת שעוןיך, במזומנים' לירות
הדיבור את להרהיב צורך אין למיניהן. אישיות
אך זו. ומזעזעת אכזרית התקפה של פרטיה על
ביתהמשפט לפני המשפט תחילת עד כי יצויין,
רב נפשי סבל ההתקפה קרבן סבל מטה של
המעשה לאחר סמוך עליו. מההתנפלות כתוצאה
הסמל מאמנו, עלידי דגון המשטרה כלב הובא
החבל את. הריח שהכלב ולאחר למקום' נוימן
ללכת ההל החשמל, לעמוד המתלונן נקשר .בו
אשר לבית, הגיע אשר עד למדי ארוכה דרך
ובןיעקב". טוב שם המערערים הסתתרו בתוכו
האמבטיה. בחדר והשני המיטות, תחת הראשון

אף שהתחקה משטרתי, גשש גם הובא למקום
דגון, לכלב בדומה המתקיפים, עקבות על הוא
עצמו. בית אותו לעבר אותו אף העקבות הובילו
הפושעים, אחד עקבות של יציקה נעשתה כן
המערער של נעליו לסוליות דומה זו ויציקה

טוב. שם
המער השמיעו מטה של ביתהמשפט בפני .3
בבית ביקור ערכו לפיה אשר גירםתם, את ערים
הגיעי אליו אשר הבית הוא טוב, שם של אחיו
המערערים; שני נמצאו בו ואשר והגשש הכלב
לממצאים; הנוגע בכל להתערב צורך רואה ואיני
: _ : ידו. על שנקבעו

את להוכיח צרך אין בו פלילי, משפט לך אין
ע"י זבין ראיה עדי ע"י בין העברין, של זהותו
חקירה עלכן, ואין, אחרים או אלה סמנים השואת
ולחשיפת החשוד לזהוי מכוונת תהא שלא פלילית
גם זוהי המשפט. בבית הוכחתו לשם ראיות
סדר מעל יורד הזהוי נושא שאין לכך הסבה

אלה. בדפים היום
בית פםקידין של יי בכרך 22 מסי בחוברת
הדין פסק פורסם ,610 בעמוד העליון, המשפט
.154/55 פלילי בערעור 23.3.56 ביום ניתן אשר
עיוני המשך מובנים בכמה המהוה זה, דין פסק
פרסמנו אותם ולדברים הדין לפסקי ומעשי
אף נצטט כי כן על ראוי הקודמים, בגליונותינו

במלואו. כאן אותו
פעולת של כשרותה בדבר "הלכה ברשימתנו
במשפט כראיה כלב, ידי על שנעשתה זהוי,
את הבאנו ,(1 מם' בגליון 5247 (עמי פלילי"
ובו 164/54 בע''פ גויטיין השופט של הדין פסק
י א ד ז ב ו י ה י כי הקביעה, 49 (בעמי
בית יהיה ם ה ב ם י ר י ד נ מקרים
לקבל אפשר כי משוכנעי המשפט..
שנעשה חדמשמעי זהוי על עדות
מסייעת. כעדות כלב, עלידי
משאי אנו כזה' אינו הנוכחי שהמקרה מאחר
לפני שיובא עד פתוחה הבעיה את וים

פתרונה." את שיחייב מקרה המשפט בית
של המקצועי והנתוח הנ"ל הדין פסק בעקבות
הגליון באותו הבאנו בו, נדונה אשר הכלב פעולת
ידיד ע. השופט של הדין פסק את (5652 (עמי
המחוזי המשפט בבית 1053/53 פלילי בתיק הלוי
בן ואלימלך טוב שם יצחק נגד (היוה"מ בת"א
כלב נוהג של עדותו נתקבלה זה במשפט ,■ יעקב)
לבית, עד הפשע מזירת כלבו הליכת על גשוש
המשטרה מפני מסתתרים הנאשמים נמצאו בו
,1953 משנת אנגלי משפט לראשונה הוזכר ואף
הוביל אשר משטרה, כלב על עדות נתקבלה בו
של מחבואו למקום עבירה מזירת נוהגו את

הנסיבתיות. מהראיות כחלק העברין'
בית פסק בו הנ"ל, 154/55 הפלילי הערעול
היה לקמן, הניתן דינו' פסק את העליון המשפ$
בתיק נדונו אשר העברינים שני של ערעורם

הנ"ל. הפלילי
המתלונן ע"י נאשמים זהוי ^ מסויים בפרט
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לא שהמערערים לציין עוד הראוי מן ההתקפה.
בית בפני באו אשר עד זה סיפורם את סיפרו
הממצאים ובכל בכך, בהתחשב המחוזי. המשפט
מוכן אני אין זה, במשפט האחרים העובדתיים

במסקנותיו. להתערב
אחרת החלטה ובצדק' מתקיפים' המערערים .6
בתור הזיהוי בשאלת והיא מטה, של השופט של
על המערערים זיהוי עצמו. ביתהמשפט אולם
אינו המחוזי ביתהמשפט בתוך המתלונן ידי
בחקירת נתקבלה לא הזאת שהעדות בפרט זיהוי,
חייב בטוב, הרגיש לא המתלונן ואם שתיוערב,
בה, להתחשב ולא זו עדות לבטל השופט היה
עלמנת אחר למועד החקירה את לדחות או
המת את לחקור האפשרות למערערים שתינתן
הנאשמים בתא היושב הנאשם של זיהויו לונן.
נגד סמדרסמן ,107/51 ע"פ ראה? זיהוי. אינו
.(273 עי ו/ כרך (,,פסקידין", המשפטי, היועץ
ששמו אדם לזיהוי שאלו כאילו הדבר דומה
זו ולא גדולזת. באותיות חזהו על לו מודפס
שהובא מהמקרה שונה זה שמקרה אלא בלבד,
שער את הנאשם צבע שבו םמדרסמן, בענין
ראשון זיהוי במיםדד לזהותו היה וקשה ראשו
שכאן שעה ביתהמשפט, לכתלי מחוץ שנערך
הראשון הזיהוי ובמיםדר זו, טענה אף היתד. לא
מקרה בנסיבות אמנם, כלל. המערערים זוהו לא
שמסק מאחר להרשעה חיוני הזיהוי היה לא זה
בממצ והותר די מבוססות היו השופט של נותיו
של לקביעתו להסכים אין אך האחרים, איו

בביתהמשפט. בזיהוי הדן המלומד השופט
למקום המערערים שקרבת לפנינו נטען .7
אחד של אחיו בבית מכן לאחר והיותם ההתקפה
לביצוע הוכחה משום כשלעצמן, בהן, אין מהם,
במקום אנשים נמצאו אם ואכן, ההתקפה. מעשה
קרובם של לביתו לתומם סרו מכן ולאחר הפשע
ואפילו בשוד. חלק שלקחו הוכחה בכך אין עדיין
בית עד המעשה ממקום בלכתם עקבות הותירו
"בטלים עקבותיהם שיהיו אפשר טוב, שם אחי
עברו שאולי האנשים מאות בעקבות בששים"
שבפנינו המקרה אך היום. באותו הפרדסים בדרך
לא הכלב, דגון מופשטת. הנחה של ענין אינו
שהו הריח לפי אלא הלך, המערערים בעקבות
לעמוד. בו נקשר שהמתלונן בחבל התוקפים תירו
שנמצאו בבית המערערים של המוזרה התנהגותם
שהתנ אמנם, ייתכן, דרשני. אומרת היא אף בו,
שלדברי מהמשטרה, פחדם מחמת נגרמה הגותם
מוע >2ושעים בהם בראותה להם התנכלה הם,
זה, לסיפור האמין לא מטה של השופט אך דים.
המער שגבבו התירוצים את גם לכך לצרף ואם
טוב, שנ6 אחי בבית שהותם את בהסבירם ערים
שה להסיק ביהמ"ש; היה הורשאי לטי מתחוור
חלק ונטלי הפשע במקום היו גם היו מערערים

בביצועו.

שנערך הזיהוי מיסדר בשעת כי אוסיף, כאן
המערע את לזהות המתלונן הצליח לא במשטרה
בידו עלה זה לעומת אך מביניהם, אחד או רים
בבית הנאשמים בתא בשבתם אותם "לזהות"

:ד.משפט.
כי היא, להזכירה הראוי שמן נוספת עובדה
את חש בביתהמשפט המתלונן שנחקר בזמן
בעדותו. להמשיך מסוגל היה ולא ברע עצמו
הבירור המשך את לדחות סירב ביתהמשפט
בישי המתלונן את לחקור למערערים הרשה זלא
העדות את לקבל החליט השופט אחרת. בה
החוקר. השופט. לפני המתלונן עלידי שניתנה
כל את בפנינו התקיפו המערערים באיכוח .4

ביתהמשפט. '■ממצאי
הדגישו דגון, הכלב, עלידי לזיהוי בקשר
ולתוכו הבית חצר עד רק הגיע שהכלב ■לפנינו
אומרים כאן, עד גישושו היה מהימן אם בא. ■לא
האנשים על להצביע לכלב לו נתן לא מדוע >נו'
בזיהוי די אין הטוענים, לדעת הביתי .בתוך
אלא בפלילים הנאשם הוא הבית לא שהרי הבית,
בכלבו המשטרה סמל עצר ולגבם מבאיו, שניים
קרים שלא כך מעליהם, מה, משום זהרחיקו,
עלידי לכך שניתן ההסבר מתאים. זיהוי לגבם
שטענו המערערים של דעתם את הניח לא הסמל
לה, פנים שתי שהיא כמות העדות כי בפניט
לעצם הנאשמים. לטובת גם להעלותה גאפשר
והסמל הכלב הלכו בסופו' כי, עוד נאמר הגישוש
אין ועלבן מי, את הנחה מי ברור ולא בצוותא
ועזד תלויה. בלתי עדות זד. ב"זיהוי" לראות
מתח וכלבו הסמל בהם שהלכו שהעקבות נאמר,
המתלונן נמצא שלידו החשמל מעמוד היו קים
דבר. וחצי דבר מהם ללמוד ואין ההתקפה אחרי
ועמדו מטה של השופט בפני היו אלה עובדות
ולהח בממצאיו להתערב מוכן אני אין בשיקולו.
ביותר חזקה כעדות במקומו רואה הייתי שלא ליט
לבית דבר של בסופו הגיע שהכלב העובדה את
והבלתי המשונה במצבם המערערים נמצאו שבו
לברוח בנסיונו והשני המיטה תחת האחד רגיל,

האמבטיה. חדר חלון דרך
בקרבת שנמצאה העקבה לגבי גם הדין הוא .5
המערער של נעלו לסוליות והתאימה לעמוד מקום
הוא זו, בעדות לכאורה שנמצא הפגם טוב. שם
היה שאליו החשמל מעמוד העקבה של ריחוקה
בפני היתה הזאת הבעיה גם אך המתלונן, קשור
לשקול לפני דרך רואה ואינני של.מטה ■.השופט
הליקויים מול שניתנו העדויות את זו .בערכאה
השופט בהן. לגלות התיימרו ■שהמערערים
שלפניו העובדות יסוד על היה זכאי המלומד
גם לו היה מותר ן הגיע שאליה למסקנתו להגיע
שסיפ .הסיפורים מלאכותיות את בחשבון ■להביא
שהותם סיבת את לתרץ בנסותם המערערים לו קו
אחרי מוקדמות כה בוקר בשעות להם לא גבית
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הראשונה: בפעם אלינו הערעור כשהגיע שמרס.
אחר עבריין נמצא כי באכוחו לפנינו הצהיר
בבית ענשו את והמרצה אחר רצח בעניו שנידון
של הרצח את גם ביצע כי הודיע ושהוא הסוהר

שלפנינו. המערער ולא שמרס של
הזאת,. ההודעה הגיעה הסניגור שלאזני מכיון
לבית כך על להודיע מחובתו כמובן זה היה

המשפט.
החזיר המערער באכוח של זו פנייתו בעקבות
המחוזי המשפט לבית הענין את זה ביתמשפט
ההודעה; על עדויות ולשמוע לברר הוראה עם
חרבון,. ישראל הוא הנ"ל, העבריין מצד הנ"ל
שניתנו להוראות בהתאם המחוזי' ביתהמשפט ■
לקטיגורית אפשרות ונתן רב זמן הקדיש לו'

וטענות. עדות להשמיע ולסניגוריה
הפריך אשד שני פםקדין הוציא מכן ולאחר
ואישר המערער באכוח של החדשות הטענות את

הקודם. פסקהדין את
בלבד זו לא השניה במהדורתו הדין לפסק אשר
לנר שיש אלא יסודו בדין כי משוכנעים שאנו
אתנו'. דעים תמים הסניגור אף כי להניח יסוד
מלנגוע: נמנע, ובצדק נמנע, לפנינו בערעור כי

בו.
הרחיב המקורי, פסקהדין על לערעור אשר
אף החסיר ולא הדיבור את המערער באכוח

חריפה. וביקורת ניתוח ללא עובדתית קביעה
מבוססת המערער של ההרשעה כי סבורים אנו
הוכחות מערכת אשר עובדתיות קביעות על
מוצאים. אנו ואין יסוד להן משמשת מסיבתיות.
ההוכחות: בקבלת התערבותנו את המצדיק נימוק
מספקת: כהוכחה ביתהמשפט עלידי המסיבתיות

המערער. להרשעת
בא אשר אחת טענה על להתעכב רק ברצוננו
המש טענותיו שאר בין השמיע המערער כוח
של ההוכחתי לערך הנוגעת הטענה והיא פטיות,

משפטית. מבחינה נעליים עקבות זיהוי
עקבות; שזיהוי כך על הצביע המערער באכוח
מדעית, מבחינה הגיע טרם עוד נעליים של
המבוססת להוכחה להשוותו שאפשר כזו לרמה
לקבל מוכנים אנו אצבעות. טביעת זיהוי על
השו המקרים בין להבדיל יש אולם, זאת. טענה
בזיהוי להשתמש הכללית התביעה רוצה בהם נים

הוכחה. בתור נעלים עקבות
פסקי קיימים אצבעות טביעת לזיהוי בקשר
ביתמשפנו עלידי שניתנו וגם באנגליה גם דין
על ורק אף נאשם של ה הרשע לבסס שאפשר זה'
אמכי אצבעות' ט^יעת זיהוי של ההוכחה סמר
יתי בזהירות ביתהמשפט ינהג זה במקרה גם
המער באכוח עם מסכימים אנו זו מבחינה רה.
לרמה:. הגיע לא עוד נעליי* עקבות שזיהוי ער
ור? אד אדם להרשיע יהיה שמותר כזו מדעית
במקרה; אולם נעליים. עקבות זיהוי סמך על

אסור המערערים, באיכוח לפנינו טענו עוד ,.8
המת של עדותו את לקבל מטה של לשופט היה
על חל דעתנו לפי השופטהחוקר. לפני לונן
הפלילית הפרוצידורה לפקודת 36 סעיף זה בגון
בתר שלא אלא כתבאישום) עלפי (שפיטה
מכל זו עדות על מטה של השופט הסתמך שאכן
כדין, שלא עליה שהסתמך הזיהוי עדות וכל.
ושאף עדות בה לראות שאין לעיל אמרנו כבר
בהרש להתערב מקום רואים אנו אין עלפיכן

החלטתו. את מאשרים ואנו עה
בעונש להקל לנו נראה אין לגזרהךין בקשר .9
המתלונן כך. כל בו גדולה שהברבריות במקום
היו עשויות והתוצאות גדול נפשי סבל סבל
חיי לסכן המוכן בהרבה. רציניות עוד להיות
יחס והמוכיח לו נענים אין י לתומם עוברים
לרח עתירתו בכנות ספק תאים לזולתו ברוטלי
להרחיק צורך ראה מטה של ביתהמשפט מים.
הציבור. עם חפשי ממגע רב לזמן המערערים את

זה. גזרדינו מאשרים אנחנו
*.(23.3.1956) תשט"ז בניסן י"א היום, ניתן

שופט של קביעתן את נזכיר עוד אורחא אגב
שנמ העקב בבעית גויטיין העליון ביתהמשפט
המחוזי ביהמ"ש שופט כי הפשע, בזירת צא
כזכור הגיע. אליה למסקנה להגיע רשאי היה
המ בביה"מ העברינים שני של סניגורם תקף
בטענה זה עקב יצוק של קבלתו דבר את חוזי
במשפט וכי במשפט העיד לא יצקו אשר שהסמל
סמל של עדותו את העליון ביהמ"ש בטל אחר
מזויפות. לבסוף נמצאו אשר יציקות, אודות זה
הלוי ידיד השופט קבע היוצק למהימנות בקשר
אחר בתיק הממצא כי דינו, בפסק
ובקשר הנדון בענין הוכחה אינו
הוגשה שהיציקה קבע היוצק של עדותו להעדר
ואשר בעשייתה בפועל השתתף אשר קצין ע"י
בותרה וכי הסניגורית ע"י ארוכות כך על נחקר
לרשות התביעה אותו העמידה ה5זמל עדות על
מתוך שנראה כפי לו. מקרוא נמנעה אשר ההגנה
שנתה בערעור, העליון ביהמ"ש של הדין פסק
העקב ענין את שם ותקפה טעמה את הםניגוריה
המאשרת והקביעה, הפשע ממקום ריחוק בשל רק
להתחשב מרובו גםאת איפוא מקיימת זה, נ^נין
המחוזי המשפט בית מסקנת של קבלתה דרך את

אחר. שבתיק בממצא
טבי י ו ה ז של ומשקלו ערכו שאלת ,

שנפסק אחר דין בפסק נדונה ט י ל ע נ עות
בער אילשן' י. העליון, המשפט בירג נשיא ע"י
היוהים נגד גולדנברג (אליהו ,£6/5 פלילי עור
ביום ניתן אשר ,(268 ע' י/;.,(10), פ''ד, 
מחמת גם מלא לצטוט ואשו*י.ראוי 19.2.56
* בו המתוארת ההליכים של המיוחדת היפתחות
לפנינו. הערעור הגיע בו השני השלב *זהו ...

המגחז של הרצח בביצוע אשמ נמצא המערער
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מ"6 בראשות העליון ביה"מ פסק וכה מאסר).
17.5.56. ביום חשין, השופט הנשיא,

חווית הערעור. את לדחות מחליטים "אנו
הוגשה האצבעות לטביעת המומחה של דעתו
כפי העדות, לפקודת 25 לסעיף לב בשים כדין,
רצוי אמנם היה תשי"ד1954. בשנת שתוקנה
שבהסתמך הפרטים' את תציין כזאת שחוותדעת
מספר למשל' למסקנתו? המומחה הגיע עליהם
שנמצאת האצבע טביעת שבין הזהוי נקודות
ו המערער של האצבע טביעת דוגמת ובין בחנות
של בדרך להבהרה ניתן היה הזה הדבר אך
עלידי העד נתבקש לא ולכך העד, חקירת
אלו לקח ועשירות מעטות במלים המערער..."

וגזה"ד. ההרשעה ואושרו הערעור נדחה
לו מחוצה או במסדר נאשם זהוי של בנושא
המשפטיות, ההכרעות לרשימת להסיף רצוי
מסי בגליון 120  115 בעמודים הזכרו אשר
פסק את דלעיל, 159/55 בע"פ הדין בפ:ק וכן 2
19/52 פלילי בתיק תוסיהכהן השפט על דינו
משת נ. (היוה"נז בירושלים המחוזי בביהמ
נאשם זהוי כי החולט בו אברהם), שמעון בן
הפושעים)' (אלבום תמונות באמצעות
הח את המשטרה עצרה בטרם
ומספיק. כשר זהוי הוא שוד,
בסיומ כאמור להקפיד, מחובתנו כזה בזהוי
בדומה ייעשה שהוא כך על הקדם' מאמרנ
הח תמונת על יצביע שהמזהה כל.מר למסדר.
לעיון. לו הוגשו אשר תמונות, קבוצת כתוך שוד

מער הכללית התביעה מביאה הרשעה שלהשגת
אחת כל אשר מסיבתיות הוכחות של שלמה כת
מצביעה או הנאשם' של אשמתו בכיוון היא מהן
שזיהוי ספק אין הרי הנאשם, של אשמתו על
כהוכחה לשמש יכול הוא גם נעליים עקבות
של בפסקדינו מעיינים כשאנו כזו. מסיבתית
אנו המנומק פסקהדין את שנתן גביזון השופט
על מבוססת אינה המערער הרשעת כי רואים
העומדת יחידה הוכחה בתור נעליים עקבות זיהוי
חיזוק הוסיף אומר, שהוא כפי אלא, עצמה בפני
השקרים גם ובתוכן המסיבות יתר כל למשקל

המערער. של לעין הגלויים
את ולקיים הערעור את לדחות יש לפיכך
גזרהדין ניתן מאז גזרהדיז. ואת פסקהדין
עונש את שביטל החדש החוק לתוקפו נכנם
פירוש לכן מאסרעולם. במקומו וקבע המוות
של עונש הטלת הוא פסקהדין של אישורו

המערער." על עולם מאסר
הנ"ל, המערער ב"כ טענת עם הסכמתו למרות
לאותה הגיע טרם הנעליים טביעות זהלי בי
טביעות של הזהוי הגיע אליה המדעית, הרמה
מחדש העליון ביה"מ איפוא אישר אצבעות,
אולם נסיבתית. כראיה הנעלים עקבות זהוי את
בביה"מ להתקף זכה אצבע טביעות של זהוי אף
(אשר הולצר, ג'ורג' ע"י 58/56 בע"פ העליון
של התורן הנשיא ע"י 24.2.56 ביום הורשע
לפי בעבירה קנת, מ, בת"א, המחוזי ביה"מ
חדשי ל15 ונידון ,1936 לפחה"פ, 297 סעיף

הוא ברבריות באותיות קעקע כתבת הימנית ידו בשרש
טבעת במטבעות, זהב ו10... נזנות 3 ובה זזגזדה זזוגר
כלסיס לבוש ומזזשף, משיחה בקבוק חקוק עם כסף
ו3000 טלנטים 2 יקבל שיחזירו מי 9רוה. וסינר
יקבל, המצאו מקום על ידיעות טינזכור מי דרכמות.
דרכמות ו2000 אחד טלנט קדוש, במקום נמצא הוא אם
ובר תשלום כשד . בר אדם אצל נמצא הוא ואם
ידיעות דרכמות. ו5000 טלנטים 3 סגטפטית, תביעה

.. .. האסטרטג. ל9ק?די למסר הואילו
חצר פקיד של עבדו ן, ו א י ב נמלס, אתו יחד
חזקות רגליט רחבות, כתפים בעל גוץ, ראשונה, מדרגה
ט*גיק1? לבש בריחתו בעת ירקרקות. קינים מפותחות,
בשמי שלושים קטנה מזודה עמו ונשא עקדים ואדרת
)1ה יקבל שיזחירו מי דרכמות. ו5000 סלנסים 6 של
את לגזסר יש אודותיו גם ווניל. תנוורת הנזובסזז הסכום

. האסטרטג. לפקידי הידיעות
*הא0 ב1923, אז, המרצה אמר מאד", מפקפק "הנני
ונועדה מדויקת להיות יכולה מודרנית ביקיש אגרת
לתורת על באבו שהרומאים הוא היחידי ההביל יותר,
או טכולאריט שנקרא מה באמצעות והסיגים שעוה
במביקימ אותן מעבירים שאנו בשעה בד, פטאזוטיט,

אלחוטיים". או הימיים

התאור מתולדות
תאורו על הודעה  אח"ק "חוזר (כעין ביקוש" "אגרת
שנה אלפיים בת תפישתו) לשם מבזקש או נמלט של
ועדת של היסוד ועידת בפני המרצים אהד ע"י הוצגה
1923 בשנת התקימה אשר הביךלאומית, המשטרה

האגרת: של קטע תצלום מובא להלן בוינה.

1

יל י .*" ^/'"ייי'ייי^'י^יי110^

■ ^ .,,*  *ן ^^^^^ י ,

^ ,,**.."***. ■ "יי./*£~ י^י"/י
*■*''י* ו *+"" ""יי י^^י^*^

י  .£*■  . ' ■£** 11ר_1.

אריסטתנס של צעיר עבד באפיפי. 16 ביום ,25 בשנת
שסו באלכסנדריה, נמלט מאלבנדה, הציר כריזיפוס, ב1

שבסוריה, במבקה יליד ס, ו ל י י נ בנויו ן, ו מ ר ת
בעל זקן, מחוטר בינוני, גובה בעל שנים, 18 גבן
חטמו של השמאלי בצר בסנטרו, גומה ישרות, רגליים
0לקת, השמאלית הפה זוית מעל נ1דש, דמוית גבשושית
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וכיצד למה תנועה עבריני של הענשתם
ההדרכה מחלקת דין, פנחם ר. מ.

דפים מעל נכתב כבר תכסיםיו ועל הפקוח של
תובענה עוד "המניעה" בעיות יתר ועל אלה
לשים ברצוני הפעם בעתיד, שובות דעות בודאי
לאחר ל"טפול מסוים, במובן הפקוח להמשך לבי

נמנע*. שלא מה
שטפם בתקופתנו, החיים זרם כי ספק, כל אין
עושה והוא בו מאיץ מזרזו, אתו, האדם את גורף
שהות לו אין 5 דעת מבלי משים, מבלי דרכו
מי בצד נוסע, או הולך הוא כיצד לחשוב,
כאילו זאת כל  מתקדם הוא י מ ל ו מ או
 ו פ אינו הוא תקופתנו; בן ההלד של לזכותו
רע! לכל מתכון אינו הוא ע, ש
ורב הולך כזו רעה כונה כל ללא אך חלילא!
הולך הדרכים, קרבנות של מספרם לשנה משנה

בתאונות. ולמדינה לפרט הנגרם הנזק ורב
איש, של בכחו אין כי ספק, כל גם אין אולם
כל להוביל בה, גוף כל של ולא המדינה של לא
רבן, בית של תינוקות שמוליכים כפי בידו, יחיד
לכל עצמו הוא יגרום ולבל בדרכו ייפגע לבל
הדרכים בכל מזהירים כן על מסבירים, כן על נזק.
מובא מועיל אינו זה כל אם אך האפשרויות,
העונש ממטרות אילו ונראה הבה לדין. העברין

שבדרכים. לעברין לו מתאימות
יוסיף לבל מהחברה, לבודדו צורך יש האם
התנועה עבריני של שלמרביתם לי נראה י להזיק
שמםבות מעטים, ישנם ואם זו דרך תועיל לא
להפקיד מסוכן  נפשיות או גופניות  רפואיות
לנשק יהפכו לבל ממונעים, רכב כלי בידיהם
הרשות את והסמיך המחוקק לכך דאג הרי קטלני,
; אלה במקרים תתם לבלי הרשיונות את המוציאה
כל קבלת לפני השגרה בדיקות כי לקוות יש
מתוך ונערכות. כך כדי עד הן יסודיות רשיון
לרשות המחוקק העניק אותה הזו, הסמכות ראית

הצבור. על להגן חובה כעין
חוקי על הנכשלים":בעבירות מרבית לגבי
המטרות, שתי יתר בתוקף איפוא נשארות התנועה
הרבים. והזהרת תקון"העברין לעיל> צינתי אותן
הסוג מאותו ה"תקוך זה אין כי אמרתי כבר
חברתיים מתנאים הנובעת עברינות לגבי המקובל
של  זה בתחום ממרי. או מיאוש ירודים,
,,רםון"; זה לתקון לקרוא ניטיב  התגועה חוקי
כונה, בלא כלל> בדרך נעשות, והעבירות הואיל
כדי איתנה, הכרה ודרושה הואיל הדעת, בהיסח
המבוססים והזהירות התנועה כללי על לשמור

לעונש, והמטרות הסיבות הן ושונות רבות
בדומה  הפנולוגיה  העונשין חקר מונה אותן
על הנמנים ולפשיעה לעברינות הגורמים .לךבוי
בני הקרימינולוגים,  העברינזת חוקרי ידי

השונות. האסכולות
מהתו אחת על אף הדבור את כאן ניחד לא
חלק נזכיר אם לנו די הללו: ומההנחות רות
בהעני המודרנית החברה רואה אותן מהמטרות,
הן: אלו מטרות מקרבה. הדופן יוצאי את שה

הרעה", מדרכו "שובו למען  העברין חקון
ובדודו ויראו" יראו "למען  הרבים הזהרת
לסכן ויוסיף למורו יחזור לבל לכלל, המזיק .של

החברה. של קיומה עצם .את
העברינים לגבי אלה דברים נכונים ואם
מסיבות הדופן יוצאי אלה  בכלל הפליליים
במעמקי והן ביחיד הן בחברה, הן הטמונות שונות
חשי רבה כי כך, על איש יחלוק לא הרי נפשו,
המקיפים התנועה, חוקי על העברינים לגבי בותם
טובים אזרחים המדינות בכל  לדאבוננו 
אלה ושלוים טובים אזרחים חוק. שומרי וישרים,
מהכלל לחרוג ויצרים דחפים ידי על מונעים אינם
יכול ואינו צריך אינו תקונם לזולתם. ולהזיק
אותם לגבי המקובלת בדרך להעשות איפוא
וזולתם עצמם שנאת מתוך הפועלים האומללים,
עי'י כיום מושקעים רבים מאמצים יאוש. מתוך או
 בהצלחה תמיד ולא  שונים צבור .גורמי
ל"תקון" נדרשים יותר עוד רבים מאמצים
כזה, העשותו לפני בדרכים העברין ■

את מקיף זה מונע" "טפול מונע". ל"טפול כלומר
ולשמוש בדרך נכונה להתנהגות והחנוך ההסברה
נו הכשרת של נאותה לרמה הדאגה את בה, נכון
תקינה ותחזוקה יעיל תכנון הממונע, הרכב הגי
יסודיים כללים של המעודכן וקבוצם הדרכים של
בטיחה תנועה להסדרת נפש, לכל שוים ומקיפיפ,
העונה חדישה, תעבורה תחיקת גבוש ^■'דהיינו
ב"טפול המשטרה של חלקה רב הצרכים. לכל
בתקציב מחלקה שעור ללא הוא (ורב זה מונע"
הנמצאים תחומים ישנם להגשמתו)! המיועד
(ודומני, משתתפת היא באחרים הבלעדי, בטפולה ■

כגון  כלל יד לה אין בו תחום אפילו *8יקיימי
אלה כל אך הדרכים), ותכנון הנהגים .ולמגרת
ביותר המשטרתי החלק את כוללים אינפ £דין
על הפקוח הוא הלוא המונע"' "הטפול ■שבכל'
"המניעתי" תפקידו על התנועה. חוקי של בצועם
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הפרט. לעיגי בהעבירה חרטה' רגשות הצור
להחלטה אותו ובהגיעה מעשיו את שנית הנענש
המ טופחת המדינות במרבית אך דרכו. תקח על
פניה על תנועה לעבירות הדין בבתי ציאות
נובעות התנועה. עבירות באין זו; הנחה של
נרחבות בשכבות הן דבקות דוקא, פלילית מנטיה
במדה בה ורב. הולך ומספרן כלו הצבור של
הכבישים, על יעיל פקוח מבצעים שהשלטונות
בתי: של שכמם על המוטל העומס ורב הולך וכן
אלא זד" מכלל יוצאים איננו אנו אף המשפט.
במדינות כלל. נחמת מהוה רבים צרת שאין
על המשפט בתי של שכמם על להקל נסו אחדות
קלותי, בעבירות הטפול מעול המלא שחרורם ידי
במש מהירים במשפטים ענשים מוטלים אלו על
תמוירת גרידא, מנהליים כספיים ענשים או טרה
ק, ט י ש (אגב, שוטר. כל מצויד בהן קבלות,
ביותו" ת י כ ו נ ח ו חיונית בעיני נראית זו
הפוגעים בחטאים לטפול הנוגע בכל
עוד היה עלול למשל כך י. ר ו ב צ ה בסדר
בירת וינה, ברחובות. שזרק אדם שנים, 25 לפני
אוטו כרטיס האוסטרית, הדמוקרטית הרפובליקה
,5 לשלם שלו' הכריך עטיפת או סיגריה בוס,
בקל תופשו שהיה שוטר לכל במקום שילינג
הועילו האם אצלנו, זה בנדון המצב ומהו קלחו.

למיניהם?) הנקיון" "מבצעי
מחששות נובעות לי הנראות  מובנות מסבות
נזהרו  קדומים במשפטים שמקורם מיותרים
בידי זוטא שפוטית סמכות כעין מיצירת אצלנו
היתה: עשויה זו סמכות שהענקת למרות המשטרה,
על והמשפט החוק של קרנו את בהרבה להרים
המונע מיותר, מעול המשפט בתי שחרור ידי
זכורה עוד כל  בעתה והענשה מהיר דיון מהם
ובראש לצבור והן לעברין הן העבירה פרשת
צורך בין מפשרה כתוצאה לעדים. ובראשונה
מגמת לבין התביעה ועל המשפט בתי על ההקלה
מסו^ או מכונה להיות העלול צעד, מכל ההמנעות
לרוחנו זך (משטר משטרה" "מדינת כמעשר,; לף
שורה הקובעות התקנות פורסמו כלנו), על ושנוא
מםוכנות: כי אף  "קלות" עבירות של ארוכה
הנאשם בידי ניתנת בהן בטיחה לתנועה למדי
למדי נמוך קנם תשלום בין הברירה
 רב זמן בבזבוז צורך ללא  ספורים ימים תוך
ע"י שמולא כשהטופס המשפט, בבית הופעה לבין
אומר, אם אטעה שלא דומני הזמנה. משמש השוטר
תלו אותן התקוות את הצדיק לא החדש שההסדר
בבית מורגשת להיות ההקלה יבלה בטרם עוד בו.
חלף טרמ עחי התביעה, של הנייר ובהרי המשפט
והשואה, סכום לאפשר בדי הצורך די זמן פרק
אלה בין בעקר  הידיעה כנפים לה עשתה
"בעלי עצמם החושבים המקצועיים הנהגים מבין
ב^עבירת נאשם כי  תנועה במשפטי נסיחי
יורשע, אם צפוי, בביה"מ, להופיע המבכר קנס",

הכרה רוכשים בקהל מדי ורבים והואיל בחוק,
 החמור האישי נסיונם מתוך רק זו חיונית
יש כן על  במשפט מהענשה או מאסון כלומר
המקודמת וההזהרה התזכורת בעקבות כי צורך
המשפט מידי העונש יבוא הפקוח סיירי שבדמות

ולזולתו. למזלזל חמורה כתזכורת
והיעיל הטוב העונש מהו לשאלה, התשובה
אחידה אף ואינה פשוטה כמובן, אינה, ביותר,
הנגרם הנזק כי להודות יש לדעתי ובלל. כלל
 שהיא צורה בכל  השפטו ע"י לעברין
אלה לגבי הן המכריע, ההזהרה גורם את מהוה
כנזק הרבים; לגבי והן המר מלקחם רק הלומדים
הזמן אבוד את למנות אפשר ראשון
גורם; ספק כל ללא זהו ? ט פ ש מ ה בבית
לה עמלו, על החי דעת, בר אדם כל מנסה ממנו
שפרנסתו אדם או נהג וכמה כמה אחת ועל מנע
שרבים, כך על להצטער רק יש ברכבו: תלויה
לבית להופיע לא התרגלו מקצועיים, נהגים בעקר
מאד נפוצה סברה עקב בהעדרם ולהשפט המשפט,
העדויות השמעת ללא כך, בהשפטם כי ביניהם,
כי רצוי לדעתי בענשם. יוקל נגדם, המפורטות
ואף לצמצם כדי שבאפשרותם כל יעשו אנשינו
ובמשפט. בחוק הזלזול את המגדיל זה, נוהג לחסל
מהוה הוא אף חמורים במקרים המאסר עונש
עליו הפרט של ובפרנסתו בזמנו פגיעה כמובן
את לבודד הכרח של הנמוק בהעדר אך מוטל, הוא
עלול הוא לה החברה' עם מגע מכל העברין
למק זה בעונש השמוש כמובן מצטמצם להזיק,

חמורות. תוצאות נגרמו בהם נדירים, רים
העונש של החנוכית למטרתו יותר הרבה קרוב
את. ספק ללא המרסן תנאי, על המאסר הוא
דומה אך תלוי, הוא לראשו שמעל הפרט אותו
טרם התעבורה בתחום בו השמוש מעוט עקב כי
הרבים. את והמרסן המזהיר לגורם, זה עונש הפך
קדם, מימי עוד המאסר, של זוגו ובן תחליפו
את בהכריחו כמובן, להועיל עלול הוא אף הקנס,
חמרי הפסד תמיד עיניו לנגד לשוות האדם
על ומאישמירה זהירות מחוסר הנובע ניכר,
כשהקנמות אמורים, דברים במה אולם החוקים.
 ר ל שהוא כל הגיוני ביחס עומדים
התעבורה בענף כיום הנהוגה הדוחים מת
צבו גורמים כשאין מזו, יתרה וכן
החוק הפרת את מעודדים רוים
בהעמידם והשופט המחוקק בצד עצמם ושמים
המוטלים בקנעות הנושאת קופה הנהג לרשות
עבי של בלבד מסוימים בסוגים אף ולו  עליו
יהיו הגורמים. אותם בעיני "קלות" הנראות רות,
אלו מעין בתופעות יש יחיו' אשר הנמוקים
משום אוסר, שהחוק מה על היתר מתן משום

הגופים. אותם בקרב לעצמו דין עשית
הנשיאה ואף במשפט העמידה כי הנחה, קיימת
של לפחות בחלק מעוררת מידיו, הבא בעונש
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לדעתי: רשיון.: שלילת הנו:  כלירכב, נהגי
מהטלת.קנם.:ומא*; אפקטיבי יותר להיות עשוי זה
בשב:ת(, ז6 ביתמשפט לדעתי' לכן:צריך מר.
מל להימנע כלל בדרך לערעורים, ט כביתמשפ
:.;. נהיגה."... רשיון השויללת בהחלטתה. התערב
.עוד בשלילה תאים הננו העונש על נוסף.
נש רבות מכנה.מהצבוך. מניעת והוא חשוב צד
תאונות למניעת בהסברה עסקתי כאשר אלתי,
המונעת"' אצלנו."השלילה נהוגה לא מדוע דרכים'
וב בארה"ב ולשלטונות למשמרות היטב הידועה
המסכנת הנהיגה לרטון כאמצעי אחרות מדינות
נזהרת כמה עד לעיל הבהרתי כבר הבטחון. את
או שפוט סמכויות. לשוטריה משוות מדינתנו
וחיוני בריא עקרון זהו כי ספק כל ואין הענשה
להסיק אין מכאן אך חדישה' דמוקרטית למדינה
הצבור על מהגן קצרה השלטונות של ידמ כי
של נרחבים בחוגים עליו, המאימת סכנה מפני
הסמכויות בדבי מפליאה ידיעה אי קימת הצבור
וכדאי אצלנו קיפ שהוא כפי מהחוק, הנובעות
ע"י הוסף, אשר 21ב, בסעיף לעצמנו. שנזכירן
סעיף קובע התעבורה, לפקודת כאמור, הכנסת,
נחבל שבה דרכים תאונת "ארעה :(2) המשנה
בדרגה משטרה קצין והיה .רמש; נזןק או אדם
יסוד שיש משוכנע מפקח מדרגת פחותה שאינה
באותה המעורב הנהיגה רשיון בעל את להאשים
הקצין, רשאי לתאונה, בקשר בעבירה התאונה
מהחזיק הרשיון בעל את לפסול ידו, בחתימת בצו
לבעל הצו מסירת מיום יום 30 של לתקופה בו
בעבירה לדון המוסמך המשפט בית אולם הראשון,
בירור לגמר עד הצו תוקף את להאריך רשאי
זה.* סעיף לפי הפסילה שתבוטל עד או דינו,
איפוא נוהגים לצבור סכנה קימת בהם במקרים
מחל ראש עם בתאום שלנו, התנועה ענפי ראשי
מפסיקים הם כאשר זה, סעיף פי על התנועה, קת
החקירה הושלמה לא עודי כל רשיון, של תוקפו את
לתת צורך איפוא אין לתביעה. הגשה כדי עד
עד לנהוג הצבורי, הבטחון את לסכן העלול לנהג,
התיק יושלם אשר עד לפחות או יורשע אשר
הוגקן, בו המשפט, מבית לבקש יהיה ואפשר
כאמור, הדיון. גמר עד הרשיון תוקף את להפסיק
לשלושים התוקף הפסקת של התקופה מוגבלת
פרטי להכנת רגילים, בתנאים המספיק זמן יום,
להאריך צורך יש ואם מסובך במקרה אף החקירה
לכך, בקשה תובא הדיון, לגמר ד ע זו תוקף הפסקת
גם יבול בפניו המשפט, בית בפני לעיל, כאמור

ההחלטה. על לערער הנהג
באשך הנהג של לכאורה אשמתו על הכעס לא
בשמוש אותנו מניעים הצבור נקמת ולא קרה
החובה אלא זה, חוק מכח הנובעות בסמכויות
קיום על לשמור החוק ידי על עלינו המוטלת
על והרכוש. החיים בטחה ועל הצבורי הסדר
המשפט. בבית מפ'רהחוק יבוא לו המגיע עונשו

אדמי בברירה י עליו יומיטל י גמזו; גמור לעונש
אכן כי לאמך .גמובן ל^י' ט6טרטיבית.י::%הי
מקרים יארעו כי מה':;אך:יא^ס*ק כלל. קןים:
תפוצת ענן כי כ^לה^ו^תןמאןךפליג, ר5ים
גבר:זרם יותר הנוח4ב! #ל.הסכויים הידיעה
האחוז אותן את בהרבה ועבר :לה0זפט. המבכרים.
עשיית עצם בדבר מחלוקת קיימת בהם מקרים; של
הצדק הבטחת למען שלמענם, מקרים העבירה.'

הברירה. הובטחה בה8,
בעברין הפוגע העונש באותו נגעתי טרם :
הלוא בכלל' בחברה כפרט :>או כאזרח .לא כנהג,
נקבע וכה הנהיגה. רשיון הו^העונש,שלישלילת
אדם "נתחיב התעבורה: בפקודת1 (1)21. בסעיף
תקטת לפי או זו, פקודה לפי עבירה על בדין
אחר חוק לפי עבירה על או פיה, על שהותקנו
בדין, שחייבו המשפט בית רכב, מנהיגת הנובעת
מקבל אותו לפסול אחר, עונש כל על נוסף רט1אי,
לתקופה או לצמיתות, נהיגה רשיון מהחזיק או
בית שיקבע התנאים שיתמלאו עד או מסויימת,

המשפט."
השלילה עונש של בחיוניותו הכיר המחוקק .

עבירות של בחוק, המפורטים מסוימים, ולמקרים
בקב מינימום, מידת לו קבע אף לצבור מסוכנות
בפעם הנ"ל בעבירות בדין שנתחיב אדם כי עו
פסול ,,יהיה שנים, שלוש של תקופה וזוך השניה
חודש עשר לשנים נהיגה רשיון מהחזיק או מקבל
ארוכה לתקופה נפסל לא אם בדין, החיוב מיום
בית הורה לא אם או ,(1) קטן סעיף פי על מזו
בפסק שיפרטן מסיבות אחרת הוראה המשפט
חוב החוקים, בספר ו21(3)). (2)21 (סעיף דינו."
לפקודה הוסף תשי"ג1953 משנת 119 רת
לשלול בפירוש ביה"מ את המסמיך 21א, הסעיף
או נהיגה רשיון מסוימת לתקופה או לןנמיתות,
על בדין נתחיב שבעליו רכב, להחזקת רשיון
אי שמנוע0נתאפשר על"*שע או עויון
השמוש עקב או ברבב נהיגתו עקב הו5!ל
כן עליו. דודוזקח רשיון לו* שיש ברגב
21ב הסעיף את הנ"ל החוק באותו הכנסת הוסיפה
יש נגדו אדם לפסול המשפט בתי את המסמיך
הקוד הסעיפים אחד פי על להאשמה מספיק יסוד
בא או המשפטי היועץ בקשת לפי 'הנ'יל), מים
מהחזיק ומעלה מפקח מדרגת משטרה קצין או כהו
לברור עד רכב להחזקת ברשיון או נהיגה ברשיון

דינו.
כתב הנהיגה רשיון של שלילתו חשיבות על
אולשן, י. העליון, המשפט בית נשיא 22.2.56 ■ביום
קעואד גיאד אבראהים ,298/55 בע"פ הדין בפסק
"...לדעתי, :(275 ע' ,(10) י/ פ''ד,  היוה"מ נגד
הפקרות למנוע כדי ביותר, האפקטיבי העונש
של העצום המספר את להקטין וכדי בדרכים
מש והמשכלות רבים קרבנות המפילות התאונות
מצד ערנות וחוסר פזיזות בשל ממפרנםיהן פחות

\
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נו: ני עני ה ו המגמות ליפי תכן ה רוט 9
177 פינקלשטיין) וא. הבלים י. נ. היוה"נו

על הממונים אחריות נקוז, תעלת התמוטטות
טיקוצ'ינסקי ש.  274/55 (ע"פ חפירתה,

178177 (122 ע' ,(5) י/ פ"ד,  היוה"נז נ.
"כונה מתוך חברה בפנקסי כוזב רשום
היוה"מ נ. ויינברג ב. ,183/55 (ע"פ להונות"

179^178 (174 עי ,(7) י', פ"ד, 
בכתב משהחברה חמורה בעבירה הרשעה
סאקסל א. נ. היוה"מ  276/55 (ע"ז האשום

179 (1953 ע' ,(70) ט/ פ"ד, 
(בג"צ חפשי להתהלך אסיר של רשיונו בטול
המרכזי הסהר בית מנהל נ. שוארץ י.  5/56

176 ,. 179 (227 ע' ,(9) י/ פ"ד, 
ע/ת למאסר התנאי הפרת לאחר המאסר הטלת
ים (ע"פ ביה"מ דעת לשקול נתונה אינה

176 סויסה) נסים נ. היוה"מ  74/56
למשטרה כוזבת והודעה התפרצות ביום

185180 קרטובסקי ש. נ. היוה"מ ;135/56 ת"א ת.פ.
. בראיה הכלב גשוש כשרות על הלכות

140 כשרה העדות בארה"ב: הונהג הכלל
140 כלב של גשושו ע"ס אנגלית הרשעה

ערות כלב ע"י ממחטה והוי על העדות
נ. גוטסמן צ.  98/55 (ע"פ חשובה

140 (1190 גני ,(43) ט', פ"ד,  היוה"מ
כי ביה"מ ישוכנע בהם מקרים, ודאי יהיו
ע"י חדמש*עי זהוי על עדות לקבל אפשר
מ.  164/54 (ע"9 מסייעת כעדות כלב

ו186 141 (1599 ע' ,(58) ט', פ"ד,  היוהימ נ. צוקךמן
(1053/63 ת"א (ת.פ. דלמטה השופט ראה בצדק
הגיע הכלב כי בעובד3, ביותר חזקה עדות
במצב הנאשמים נמצאו בו לבית העקבות בסיף
בן וא. טוב שם י.  1954/55 (ע"פ משונה

ו187 141 (610 ע' ,(22 י/ פ"ד,  היוה"נז נ. יעקב
189186 להוכחתו? והדרכים נאשמים זהוי

154/55 (ע"פ בביה"מ נאשם זהוי לקבל אין
187 (273 '2 ו', פ"ד, ,107/51 ע"פ וכן כנ"ל)

אם כי המערערים, בעקבות הלך לא הכלב
בו בחבל הפושעים השירו אותו הריח לפי

187 כנ"ל) 154/55 (ע"פ קרבנם את קשרו
שתאמה עקב יציקת של כראיה קבלתה אשור

ו188 187 054/55 ע"פ המערער של נעלו םולית את
מדעית לדרגה הגיע טרם נעלים עקבות זהוי
זהוי ע"ס ורק אך אדם הרשעת שתצדיק בזו,
לשמש יבול שהוא ספק אין אך נעלים, טביעות
נ. גולדנברג א.  6/54 (ע"פ נסבתית הוכחה

188 (268 ע' ,(10) י', פ"ד,  היוה"מ
אצבלות טביעת זהוי על הרשעה לבסס אפשר
בזהירות בזה במקרה ינהג ביה"מ כי אם בלבד,

1*9188 כנ"ל) 6/54 (ע"פ יתירה
אצבעות^לא לטביעת המומחה דעת חות
ת"א בת.פ.  למסקנתו שהוליכו פרטים כללה
לפק' 25 לס' לב בשים כדין, הוגשה  526/55
אמנם ;1954  בתטי''ד שתוקנה בפי הגנדות,
עליהם פרטים תכלול כזו שחותדעת רצוי
הזהוי נקודות מספר כגון המומחה, הסתמך
לבין העבירה בזירת האצבע טביעת שבין
 58/56 (ע"פ הנאשם. של הטביעה דוגמת

189 חיוה"מ) נ. הולצר ג'ור;'
תמונות באמצעות. נעצר שטרם נאשם זהוי
היוה"מ  195/55 ים (ת.0. ומספיק כשר

189 אברהם) מ. נ.
192190 התנועה: עבריני של הענשתם

הפקרות למניעת ביותר האפקטיבי הענש
1ד"כ ימנע לכן הרשיון, שלילת הוא בדרכים
השוללת בהחלטה מהתערב לערעורים ביה"מ
היוחימ נ. קאועד אברהים ;298/55 (ע"פ רשיון

192 (275 נר (10) ," פ''ד,

המשטרה,: תפקידי
ת*קידיה: בבצוע המשטרה הצלחת

131130 ע.ב,ג. היעוד! תחושת
וארגון: תכנון מבצעים,

בבואו מרחב מפקד של עבודתו לשיטת
לשמור בבואו מרחב מפקד של עבודתו

158151 שלום בר עמ"מ ; ם י ל ה ק מ ב הסדר על
158155 מבצע לפקודת דוגמה

150 המשך
145132 רזין םמ"מ ם? י ב ל כ ע"י י ו ה ז ו גשוש
137133 הגשוש כלב אמון
139137 המאומן הכלב הפעלת

143 נעדרות 2 מציאת תאור
תנועה:

171169 גיא רמ"ח משטרתי! ראדאר
192190 דין מ.ר. תנועה; עבריני של הענשתם

חקירות:
150146 קפלן עמ"מ שור, רמ"ח במכונית! דליקה

146 המכונית של סביבתה בדיקת א.
148146 שרידיה או המכונית בדיקת ב.
148146 להצתה: סמנים
149148 מקרית לדליקה סבות
150149 ומתלוננים עדים חקירת
168165 חגג ע"ממ פלילי! בזהוי הכתיבה מכונת
166165 כתיבה מכונות של הזהוי עקרונות

העב המכונות בעית לזהוי, אחיזה נקודות
167 בית" מ"תוצרת ריות

על להשואה, דוגמאות החוקר יכין כיצד
168167 למומחה ידווח מה

כוזבת הודעה ומסירת התפרצות ביום
בטענות הביטוח כספי קבלת לשם למשטרה

185180 בפס"ד תאור שוא!
להו והדרכים נאשמים זהוי

189186 דין מ.ר. דין); פסקי מתוך (השלמות כחתו
145132 חין סמ"מ ם! י ב ל כ ע"י י ו ה ז ו גשוש

תפקידי ותאום תחום הגשוש, כלב הפעלת
138137 והגשש הנוהג החוקר,
139138 לאיש" "מחפץ זהוי למסדר כללים

136 לאיש" מ"חפץ זהוי למסדר תמונות
ו139 137 לחפץ" "מאיש למסדר ותמונות כללים
145141 אחדות: פעולות תאור
142141 התפרצות בזירת שנמצא חפץ זהוי
ו144 142 ועופות בהמות של גנבים גלוי

143 מסתננים גשושאחר
145144 מעצרו אחר וזהויה נמלט של דרכו גלוי
145144 הנרצח דרך הוכחת ע"י מקרי" ,,מות הזמת

הדרכה:
174172 הטירון של ההסתכלות ר ש כ ח ו ת פ

ו185 מאיר מ,ר. במרחב! עבודתו תוך
המשטרה: לעזרת המדע

164159 (המשך) השקרים, מגלה הפוליגרף,
192175 ומשפט: חוק
176175 קרת חק"ם חוק; חדושי

תשט"ו (סה"ח הסהר, בתי פקודת לתקון החוק
175 (23 ע'
175 (28 ע' תשט"ז, (סה"זז (תקוץ) ההסגרה חוק

והסמכויות השפוט שטח פקודת לתקון החוק
175 (34 ע' תשט"ז, החוקים (ספר
176 (593 התקנות, (קובץ נוער לחוקרי תקנות

זהות תעודת החזקת בדבר הרום לשעת תקנות
176 (685 ע' ,594 (קה"ת, והצגתה

179176 נוסנבלט ס.א' משפטיות? הלכות
מסוכנים, סמים למכור נסיון על עדות שמיעת
נ. פרס דיר 265/55 (ע"פ ההרשעה אחרי
חיפה ת.פ. על ערעור לרשות בקשה היוה"מ,

177 .(67 ע' ,(5) י', פ"ד,  232/55
,*08/55 ת"א (נו*3 רשיון ללא נגריה ק'ומ

תיי'א שילומי בדפוס טודיפס ההיולכה, 9(חלקת ארגון, א*;ף יעור^ל, נ*קונ\רת ו?וצ0ת
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המערכת. מאת בכתב רשות נטילת כלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל [
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המערכה לקח
 בכושר עילאית' בגבורה משימותיו את בצע המפואר, צבאנו נסתימה. הצבאית המערכה
אלו והן ידידינו של אלו הן  כללו העולם שעיני כלכך, מדהימה ובמהירות מזהיר מעש

בפחד. מהולה בהתפעלות א בתמהון, מהולה בהוקרה אליו נטויות  שונאינו של

מהירות עלידי וביחוד צבאנו, של הנצחון מסע עלידי האויב הוכה שבה התדהמה
לו נכון שהיה החמור המבחן את העורף מן חסכו כחתף, עליו שבאה התבוסה של הבזק
שהוענק וההרסני הקטלני הציוד שפע את ולהפעיל להתאושש השונא בידי עלה אילו
השונא מידי הפיל צבאנו סנוורים. מוכי או מזימות חורשי טובים, "ידידים" ידי על לו
ולענה ראש ישובנו את להשקות בידו מוכנה שהיתה התרעלה קובעת את המתרברב
לא יישובנו תלן, על עומדות וערינו הושבתה, עצתו הופרה, מזימתו לרסיסים. אותה וניפץ

עמו. כוחו ועוד נפגמה לא רוחו זועזע, לא העורף נפגע,

הצליח אילו בו עומדים שהיינו המכריע המבחן ישראל, ממשטרת מאתנו, גם נמנע כך
ורק אז, בידו, עולה הדבר היה חלילה, אילו, מפציציו. את ולהפעיל זממו את לבצע האויב
מוטל היה אז, ורק אז, במערכה! ראשוני ותפקיד חמור מבחן למשטרתנו נשקף היה אז,
רוחו. את ולאמץ האזרחי הישוב של הסדירה פעולתו את לקיים  התפקיד עומס כל שכמנו על
היה המשטרה של ותפקידה החזית של מזו נופלת העורף של חשיבותו אין המודרנית במלחמה

עליו. המוטל את ולעשות במבחן לעמוד שיוכל כדי האזרחי, לישוב עמודשידרה לשמש

ולהכשיר להמשיך מצווים אנו אך הנצחון. עטור לצבאנו הודות מאתנו, נמנע זה מבחן
ונכונים דרוכים נהיה מבחנים. לנו נכונו עוד כי  העתידים המבחנים לקראת עצמנו את
אש במבחני לעמוד עוד נצטרך שלא תקותנו עזה אם אף תבוא, שלא רעה כל פני לקדם

בימינו. במהרה לבוא השלום שסוף אמונתנו וכבירה

ערנות

אסירים על המעולה השמירה למשפט, והבאתם עברינים תפישת וגלוים, פשעים מניעת
שאינו המשטרה מתפקידי תפקיד אין  והרכוש החיים בטחת ועל הסדר על והשמירה
בכל מהשוטר נדרשות ודריכות ערנות לב. ותשומת ערנות של ביותר רבה מידה דורש
הרואים אויבים, עבריה מכל המוקפת הקטנה, בארצנו וכמה כמה אחת ועל העולם ארצות
גבולותיה. לתוך ומרגלים חבלנים רוצחים, פעם מדי והשולחים אתה מלחמה במצב עצמם

כאפרכסת; אזנינו ולעשות פקוחות בעינים סביבנו להסתכל מצווים הננו תמיד יום בכל
את בפניו ירשום לתנועותיו, לב ישים שזה מבלי שוטה של פניו על יעבור בל ידוע .עברין
אדם בראותו בלבו, המתעורר בחשד לזלזל לשוטר לו, אל ,. שצריך למי כך על וידווח ז?מועד
במקום, למעשיו שאלה אדם, של זהותו בדיקת חשד, המעוררות בהופעה או בנסיבות שהוא כל

הפעולה. נחיצות את יבין בו, לחשוד מקום שאין אזרח, מיותרת? תהיה לא לעולם
במרג משתמש שאינו בעולם צבא א? ומתיחות; הכרעה בימי ערנותנו דרושה כמה פי
עליהם, המוטל את בבצעם אלה, המקמית. האוכלוסיה מבין חמשי" ב"גייס נעזר ואינו לים
בשיחה מרבים הם התענינותמ, ובמטרות מפתח בנקודות מסיירים הם ריק: בחלל פועלים אינם
לעינו לחשפם עשויות אלו מעין פעולות לילדים. אף ולו שאלות, להציג ומרבים הבריות עם

להן. לבו לשים השוטר ועל המסתכל של החדה



בטוחה ושלוה שתיקה
וחתנקשויותיו האויב התגרויות והשקט. השתיקה חשובים מהערבות פחות לא
למאמצי להפרעה להטרדה, בעקר אלא הישירות, תוצאותיהן לפגיעות, רק לא מכוונות
שב ההפתעה גורם ידי על רק לא להשיג האויב טקוה זאת הפרעה והיצירה. הבניין
וזריעת שמועות הפצת באמצעות המתיחות הגברת ע"י אן? אלא גרילה, פעולות
יום יום עדים הננו תפקידינו בתוקף מאתנו. אחד כל של האחריות רבה כאן בהלה.
החברים בחוג  אודותם השיחה אשר לנוהל, או לפקודות להתרחשויות,, שעה ושעה
הדר שתי מני באחת האויב את לשרת עלולה  ברחוב או במשפחה הפקודים, או
הרבים לשיחת חיוניות ידיעות והפקרת שמועות עיי והמדינה הצבור הטרדת  כים
מלאכתם, את אויבינו על נקל בל יהד. גם הדרכים בשתי או  האויב לסוכני כך וע"י

זשתוי,! הפגת הכט, הכלל: על  תמיד  נא נשמור

בטאוננו
ובתלר נאותה במה מעל המקצוע בעניני המחשבה ופתוח הערות הבעת לבטוי. ומהשתיקה
רצויות הנן אלו תופעות הוא: נהפוד וההגיון? הבטחון לצו מנוגדים אינם שקולה מסגרת
נועד הוא אין כי ואמרנו, וחזרנו אמרנו מראשיתו אמנם זה. בטאוננו נועד ולהן וחיוניות
את ולהאדיר להגביר לבטא, בכונתנו אדרבה פקודו, של או החיל של רשמי בטאון לשמש
שלנו יומית היום העשיה את להבטיח מנת על החיל' אנשי של העצמית המקצועית המחשבה

וכיצד". ה"מדוע ידיעת תוד
,1 עמי ישראלי/ משטרת רבעון הופעת ("עם פעמים שלש כבר זו במה מעל פנינו כן על
את, והזמנו (129 עמי ונשמע"' ו"נעשה ,65 עמי התפקידים'/ ביעול המשטרה איש של "חלקו
מבעיות בבעיה תשובה או שאלה מחשבה, בפיהם כי המרגישים אלה ואת מקרבנו העט מושכי

הרהוריהם. לנו ולגלות עוז להרהיב היומיומיים, מעשינו
עוד הרבה כי אם זה ברבעוננו להתביש מה על לנו אין כי הבטוחה, הרגשתנו אף על אך
ביותר. דלה לקריאתנו ההענות היתד. לדאבוננו כי מלא, בפה להודות עלינו בו לשפר נותר
עומד שאינו המשטרה מאנשי קטן קומץ של חלקו מנת שעה, לפי נשארה, לרבעון הכתיבה
כי  בעבר גם הטעמנו כבר וזאת  אנשינו כל נא ידעו בחיל. הגלומים לכחות יחס בכל
בכשר לקויים מפני לא כלשהו' מורא עליהם יפול בל לבבם; עם אשר את מבטא לחשוש אין
מטרותיה ואת המשטרה יציר הנו הרבעון המשמעתית. המסגרת מפני ולא הבטוי
חיוני. משטרתי תפקיד איפוא ממלא להצלחתו חלקו לתרום והמנסה בו המשתתף משרת! הוא
יעדנו לא קלה. בדרך זה בנדון בחרנו לא ההפצה. בתחום מהנעשה נחת רווים אנו אין כן
אשד תפוצה להבטיח יכלנו זו שבדרד העובדה למרות האזרחי' הקוראים לקהל הרבעון את
יחסי ליצירת חלקנו תרומת על כלל לדבר מבלי הפרסום, הוצאות את תפחית ואף תצדיק
כלפי מכוון רבעוננו עמה. פעולה ושתוף המשטרה הבנת לקראת הצבור ולחנוך נאותים צבור
לקהל מועבר הוא עת. כתב הפצת של המסחריים הסממנים כל בלי הוא מופץ כן ועל פנים
תקרת מתוך היחידות של השגרתיים המנהליים בצנורות  המשטרה לאנשי  העקרי קוראיו
לתועלת. להיות הוא יכול לו איש, לכל יביאוהו זה בתוכן וההתענינות ותוכנו יעודו שהערכת
שאינפ החיל באנשי פוגשים הננו היום עד מבוקשנו. את זה במובן אף השגנו לא לדאבוננו
אינה היום עד בו, המצוי לתפקידיהם' הנוגע התוכן' על או הרבעון של קיומו על יודעים
רבים ספק: אין נועד. הוא להם אלה לכל דברנו את להביא כדי חצרן די יזמה ביחידותינו מורגשת
דרכים למצוא יש אלה כל אף על אד בחרנו' בה בצנעה ההפצה דרך נוכח בעיקר המכשולים,
להיות חיבת החיל מחשבת קימים. והם במידה ההתענינות' חסר ועל השגרה על להתגבר

,, החיל. נחלת

המערבת
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הועידה נתכנסה בו בוינה' "בלודר'י ארמון
אויר). (צלום

האב נפרדות. יבשות שלש ליצג חייבים שלשתם
חברים ששה ועוד אלה משלשת מורכבת זקוטיבה
את הם אף ומיצגים שנים לשלש אחת הנבחרים
הוא הכללי המזכיר השונים. הגאוגרפיימ הגושים
תפקיד כי הארגון, של הקבוע המנהל למעשה
ממרחק. והדרכה כבוד תפקיד בעקר הוא הנשיא
בבחירות. בעקר בטוי מצאה הגושים מלחמת
ע"י בהתלהבות נתמך אשר האפרואסיאתי הגוש
כמה של תמיכה גם לרכוש הצליח יוגוסלביה,
תוצאות על מעט לא והשפיע הלטיניות, מהארצית
פורטוגל נציג נבחר הארגון כנשיא הבחירות.
מצרים. ונציג הברית ארצות נציג  סגניי ולשני
נציגי  אירופיים, שלשה נכנסו לאכזקלטיבה
האפרו מהגוש שנים ואוסטריה, טרקיה בלגיה,
של אחד ונציג ולבנון, תאילנד נציגי והם אסיאטי.
מש של הכללי המפקח קנדה.  אמריקה ארצות
אירופ ארצות מספר ידי על הוצע ישראל טרת
בחירתו אבל האסיאטי, הגוש מנציגי כאחד איות

השנתית הועידה על
"אינטרפול" של
הכללי המפקח סהר, יחזקאל

בוינה נתקיימה ש.ז. ביולי ל13 ה7 בין
הבין הארגון האינטרפול, של השנתית הועידה

הפלילית. המשטרה של לאומי

החוז שגרתיים סעיפם מספר כלל היום סדר
משכרים, בסמימ המסחר כגון: בשנה, שנה מדי ירים
המחאותתיי בעית בזהב, חוקי הבלתי המסחר
אך וכדומה. מזויפות 611613'\3ע1) (68נג011601 ךים
קונסטיטוציה קבלת היה, הפעם המרכזי הנושא
חוקה יסוד על הארגון פעל זו ועידה עד לארגון.
האינטר התארגון עם חוברה אשר קצרה זמנית

השניה. העולם מלחמת לאחר מחדש פול

גדול, היה לא הארגון חברי מספר עוד כל
היה אפשר אירופה, ארצות על בעקר זהתבסס
לאחר האחרונות, בשנים אולם בכך. להסתפק
לארגון נצטרפו אסיה, מארצות הרבה שנשתחררו
מונה שכיום עד חדשים, חברים של גדול ■מספר
גדול, ביךלאומי ארגון בכל וכמו ארצות. 57 הוא
אזורייםפולי ומגמות זרמים בו פועלים החלו
יסודית חוקה להכין הצורך שנתעורר כך טיים,
איסטנבול של בועידה הארגון. יפעל לפיה אשר
נוסחה לעבד חוקה ועדת על הוטל ,1955 בשנת
ועדת לאישור. 1956 בשנת לועידה ולהגישה
הועי כנוס לפני שבוע בזלצבורג נפגשה המשנה
בפני מסוכמת נוסחה הביאה רב מאמץ ולאחר דה
נצי השתתפו בה המשנה בועדת המאבק הועידה.
האפרו הגוש כי קשה, היה השונות, היבשות גי
האחרונות, השנתיים במשך התארגן אשר אסיאתי,
הארגון בהנהלת ההגמוניה את להוציא .החליט
נוס נמצאה דבר של בסופו אירופה. ארצות מידי
עברה וההצעה כולם דעת על נתקבלה אשר ■חה

שנוי. ללא כמעט בועידה
הארגוניים היסודות את קובעת החדשה החוקה
החברות. תנאי ואת ההנהלה את האינטרפול, של
הפועל הועד הנשיא, עומדים הארגון בראש
לארבע אחת נבחר הנשיא הכללית. והמזכירות
שנים. לשלש אחת הנבחרים סגנים. שני ולו שנים
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ארצות כ60 כיום הארגון כולל לעיל כאמור
הוא הארגון של מרכזו העולם. יבשות מכל חברות
ממשלת הראשית. המזכירות יושבת ושם בפריס
המז בהחזקת גדולים בסכומים משתתפת צרפת
המש של גבוה שקצין מסורת נוצרה וכבר כירות
מרסל זהו כיום הכללי. המזכיר הוא הצרפתית טרה
(תפקידו צרפת משטרת של הכללי המפקח סיקו,
המכר התפקיד מן שונה בצרפת כללי מפקח על
פקוח אלא פקוד' איננו כי בארץ, כך :ה
מפקד מטעם המשטרה של השונים המחוזות על
גבוה קצין הוא אף נפוט, ז'אן סגנו, המשטרה).
לתפקיד לארגון הושאל אשר הצרפתית' במשטרה
הארגון. את למעשה המנהלים הם שניהם בשכר.

פוש על מסודר ארכיון מקיים האינטרפול
לאינ מעבר תחנת משמש והוא ביןלאומיים עים
כך לשם השונות. העולם משטרות בין פורמציה
מתמיד קשר המהוה אלחוט' רשת הוא מקיים
בתוכן בארגון, החברות מהארצות נכר חלק עם

ישראלי. משטרת

בצרוף האפרואסיאטי הגוש ידי על הוכשלה
הלטיניות. הארצות

הע ימי חלפו טובה. היתה לא בכלל האוירה
החדשות הרוחות כי האינטרפול/ של השקטה בודה
אבק הרבה כנפיהן על הביאו מנשבות החלו אשר

גושיים. ואינטרסים פוליטיקה
האינטרפול. של מהותו על מספר מלים אוסיף
התעוררה הראשונה העולם מלחמת לאחר
ופור לארץ מארץ העוברים פושעים, של הבעיה
ונתגלה גדולים' שטחים פני על רשתם את שים
השונות המשטרות בין פעולה לשתוף הצורן
את יזם אוסטריה משטרת מפקד זה. בענין
בספטמבר בוינה נערך אשר הראשון הקונגרס
לארגון' היסוד למעשה הונח זה בקונגרס .1923
מוגדר היה לא הראשונות בשנים מבנהו כי אם
ועם הפעולה התרחבה השנים במשך דפוסים. ובעל
לארגון כבר היה השניה העולם מלחמת פרוץ
בימי נפסקו פעולותיו רציני. לאומי בין מעמד
לאחר 1946 בשנת וחודשו השניה העולם מלחמת

סיומה.

~1י ו"

הועידה שלחן ליד הכללי המפקח
יי .י*ל
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משכרים סמים
מב"ל. משכרים. כנים בידי רז*" גינופר, יעקב ענ"מ

א* אפור, שחור' לבן, שצבעו זד" קרוש ביץ
 היסודית בצורתו האופיום הוא הכול, אף
נע האופיום ואיסוף בפרג הטיפול החי. האופיום
רנטבי גידולו ולכן כפים בעבודת ורק אד שים
בשפע עובדות ידים מצויות בהן בארצות רק יי
הפקר. לצרכי הצמח את מגדלים כיום ובזול.
בתורכיה, ובעיקר שובים עולם בחלקי אופיום
באי וסין. הודוסין מלאיה, בורמה, ציילון, 3כ,
ובבולגריה. ביוגוסלויה ביון, רק מצוי הוא רופה
גידול על ממשלתי פקוח קים האלה הארצות בבל
בארצנו). הטבק גדול על לפקוח (בדומה דפרג
מעורב חוקי, הבלתי בשוק הנמצא האופיום
פחם תמרים, תאנים, כגון שונים, בחמרים עפ''ר
(כש הרך מצבו על לשמור במטרה וזאת וכד''
כאבן). מתקשה הוא מעורב, ובלתי לבדו הוא
לעי שונים: באופנים להשתכרות בו כשהמשים

עשון.  וראשונה ובראש שתיה, סה,
מרגיע, כסם באופיום משתמשים ברפואה
שלשול, נגד כאמצעי וגם ומרדים כאבים שקיט

שעולוהקאה.
בי המשתמש על מפילה סם של מנה קליטת
בע קרובות לעתים שהם חלומות מלווה רדמה
על מורגשת ההרעלה תוצאת אירוטי. תוכן לי

לב נוהגים משכרים" "סמים הכולל בשם
מצמחים המופקים כמים של גדולה קבוצה נות
רפו למטרות פינטטי באופן המיוצרים או שונים
וסי השתכרות לשם גם הרב, ולדאבוננו איות,
של ההרסנית השפעתם מדונים. הענוגות פוק
והתה הגופנית בריאותה על המשכרים הסמים
החול ונהייתם אחד, כצד האוכלוםיה, של נית
מצד אלה, סמים אחרי מסוימים חוגים של נית
ממכגרתו החורגות בעיות של סבן הולידו שני
על נתעכב ובטרם הרפואי, התהום של הצרה
הפקתם. אופן את בקצרה נתאר אלה, בעיות
המצויים המשברים הסמים של והפצם ■שימושם
היסודיים הסמים את ובעיקר העולם בשווקי
החשיש ג) הקוקאין; ב) האופיום; א) שהפ:

באנגה). (מריחואנה,

היסודיים הםמים א.
ממנו המיוצרים והתכשיריפ חאופיופ .1

מרדים* "פרג הנקרא מצמח מופק האופיום
חאיז הבשלתו, לפני לנ3^3ק3?) (ם'1;111£61ט501

לתר מתחת הירוק בגבעול החד באמצעית
ולפני השמש, שקיעת לפני נעשה החתן מיל.
הלילה. במשך ינקרש שנטף המיץ נאסף זריחתה

סינית אופלום במאורת שכיבד. 3בצב "נה1יט" מעשנים שני לנזסלה: בתמונה



במר ימים כחודש של שהות מספיקה כלל בדרך
המשבר. על להתגבר כדי מתאים מרפא סד

מה המיוצרים ביותר החשובים התכשירים
הם: רפואיות למטרות החי אופיום

בלבד, הראשונים שניים על נתעכב כאן
בתאוות השטופים אדם (בני שהנרקומנים מאחר
בעיקר משתמשים משכרים), סמים של השימוש
בדרך משמשים התכשירים שיתר בשעה בה בהם,

בלבד. רפואיים לצרכים כלל
המורפץ

המופק הראשון האלקלואיד הוא זה תכשיר
ומש מסובכת הפרמקולוגית פעולתו מהאופיום.
בעיקר משפיע הוא המנה. לגודל בהתאם תנה
שיתוק של בצורה העצבים מערכת מרכז על
הע מרכזי אל המח מקליפת בהדרגה המתפשט
השד חוט אל ולבסוף המוארך המוח ואל צבים
באמ הסם של ביותר הקטנה המנה קליטת רה.
מרומם, רוח מצב האדם על משרה עשה' צעות
מלווה חושים שכרות מעין רגשית, התעוררות
הופעות כי נראה בהקיץ. וחלומות שוא הזיות
של הבלימה פעולת שתוק של תוצאה הן אלה
מוג במנה השמוש ואכן, הפסיכיים. המרכזים
בתופ בולט שתוק לידי מביא במקצת, דלת
תשומת נורמליים: נפש חיי של המרכזיות עות
והכל נעלמים הבקורת וחוש הרכה כושר הלב,
נע השינה דאגה. חוסר מתוך וקל חולף נראה
פעם מדי מסוכנת. כך ומשום ביותר עמוקה שית
מתרה העינים אישוני הנשימה, נפסקה בפעם
נחל העכול אברי פעולת יורד, הגוף חום בים,
הדם כלי מהתרחבות כתוצאה מתגבר הדופק שת,
להר גורמת גרם 0.05 של מנה מורפיני"). ("דופק
מתחת המוזרקת גרם 0,10,2 של מנה עלה.
הפה, דרך הנבלעת גרם 0,20,4 של מנה או לעור
המות אדם. של למותו וגורמות קטלניות הן
כדי תוף בא במורפין, מופרז משמוש כתוצאה

הנשימה. אברי שתוק בעקבות שינה,
האופיום של והמרעילה המשכרת השפעתו
(ישנם בתוכו המצוי מהמורפין בעיקר נובעת
מורפין). %26 עד המכילים חי אופיום של מינים
האופיום לפעולת איפוא דומה המורפין פעולת
כמו לזכור יש יותר. אינטנסיבית שהיא אלא
מציאותם עקב מתגוונת האופיום השפעת כי כן

הספ. מורכב מהם נוספים תכשירים של
חהרואין

הוא בשוק מהאופיום. היא אף מופק זה סם
נוזל בצורת או צהבהבה אבקה בצורת מצוי
במים. בקלות נמס והוא מר טעמו (זריקות).
הנשימה, אברי מרכז בדכוי מתבטאת פעולתו
השליליות התגובות כל את מעורר בו והשמוש
בצר אך במורפין, מהשמוש כתוצאה המופיעות
גורמת גרם 0,005 של מנה יותר. חמורה רה

בבורמה פרג בשדה האופיום הפקת
נפשי. בדכאון ומתבטאת היקיצה עם רוב פי
ומער הנשימה אברי לשתוק גורם הסם עשון

החלקים. השרירים כת
מהרעלה בבר הסובלים בסם המשתמשים
של ממושכת צריכה בעקבות שנוצרה כרונית
בתחי מאבדים מהרגלם, להגמל והמנסים ■אופיום
מדוכאים הם הנפשי: משקלם שיווי את לה
מרחי ונמנעים קור מהרגשת סובלים וזועפים,
הזמן במרוצת בזוהמה. שרויים היותם אף על צה
נעימות הבלתי התופעות וגם רוחם מצב משתפר
פי התקפות (הקאה, הגמילה לתהליך המתלוות
הן. אף חולפות וכדי) שלשול ממושכות, הוק

מורפין1.

11610111הרואיןג2.

151100331אוקודל3.

מ11010£0הולופון4.
1)11311011(1דילאודיד5.

מ111>£ע0מ01מ06גנומורפין6.

מ3(£1610גמטופן7.
11311ק31311101?פרמורפן8.

*0וע10נ^^?פנטופון9.
0511111^31^1נרקופין10.

1.311לאודופן11. נ1131>101<

מדינות בכל כמעט נאסר ההרואין של יצורו 0
הוא. אף אסור רפואיים, לצרכים פו והשמוש העולם
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מתאי מרפא במוסדות מחסור קיים בז? בארצנו
הי* בהרואין' המשתמש הנרקומני ריסוי מי*

כמעט. אפשרי לתי

הקוקאין .2
למש המשתייך עץ, של מעליו מופק זה סם
הדרומית מאמריקה שמוצאו הקוקה צמחי פחת
הדרומית באמריקה אותו מגדלים כיום (פת).

ובהודו. והמרכזית
לבנה אבקה בצורת בשוק מצוי הקוקאין
"שלג* הכינוי (מכאן במים הנמסה ריח וחסרת

לו). שניתן
עצ קצות בשתוק מתבטאת פעולתו עיקר
מנת על בו משתמשים וברפואה ההרגשה בי
הגוף של שונים בחלקים הכאב את להקהות

נתוח. בשעת
מחדר על בעיקר משפיע בקוקאין השמוש
בפ לחניון וגורם הלב, פעימת את מגביר הדם,
ל כבדה, לנשימה לצמרמורת, קור" להרגשת נים,
בכי או צחוק של להתקפות לתרדמה, סחרחורת,
באמצ בו משתמשים דבור. שטף של ולהתפרצויות
נחירי דרך האבקה שאיבת ע''י או זריקות עות
וק נוחה שמוש צורת הרחה). טבק (כמו האף
הנרקומנים. בין הרבה להתפשטותו גרמה זו לה
לעור, מתחת גרם 0,10,2 של כמות הזרקת
הנשימה. אברי משתוק כתוצאה למות גורמת
נדיר הוא רפואי, מטפול כתוצאה קוקאיניזם
להי מתחילים ועפ''ר למורפיניזם) (בנגוד יותר
מעורערת הנפשית שבריאותם אנשים לו זקק
קל חיקוי או סקרנות מתוך נעשה הדבר כבר.
אי למורפיניסטים שבניגוד אחרים קאיניסטים
כי המשעבד הרגלם את להסתיר משתדלים נם
ידידים, לעצמם לרכוש מתאמצים להפך: אם

ולתענוג. לצרה אחים
והתעני למורפיניזם השער הם "הימורים

לקוקאיניזם". שער גות
בדרך הוא הקוקאיניםט של הריפוי תהליד
השמוש אך המורפיניסט. של מזה יותר קל כלל
גורם בערך, שנה של תקופה במשך בקוקאין
המות בקרום אורגניים שינויים של להתהוותם
אפשרי בלתי הוא הריפוי זה מאוחר ובשלב
תק וחסר כרוני באפן הנגוע הקוקאיניסט כבעט.
תת חולי בבית וכליאתו לצבור מסוכן הוא וה,

הכרחית. היא

(הקנביס) החשיש .3
(הק~ ההודית הפשתה מצמחי מופק החשיש
והיא אסיה ממרכז הצמח מוצא ההודי). נביס

הקדומה. בתקופה עוד ובהודו בסין ידוע היה
לצר מגדלים (03111141313 (3י'\1*83 הפשתה את
ושמ גסים בדים חבלים, (תעשית שונים כים
נרקוטי' חומר המכילים שלו, ומהעלים נים)

של מנה גרמה בו מקרה, (ידוע להרעלה.
של מנה שעות). 52 למשד אדם להרדמת גרם 0,01
הראוי מן למות. המקרים ברוב גורמת גרם 0,06
נופלים בהרואין המשתמשים כי כן, כמו לציין
המשתמ מאלה יותר רבה במהירות להרגל קרבן

במורפין. או חי באופיום שים

המת המידיות התגובות את בקצרה תארתי
השי בעקבות אדם כל של וברוחו בגופו עוררות
סמים של ממושכת צריכה אך הנ''ל. בסמים מוש
של התהוותם את בעקבותיה גוררת משכרים,
הא של בגופו שונים וחיצוניים פנימיים שינויים
כרו באופן סובל המובהק הנרקומני הנגוע. דם
(עצירות, העכול, אברי במערכת מהפרעות ני
מתיבש, עורו ירוד, גופו משקל קבס), בחילה,
הופך פניו וגון ועצבני מנוחה חסר נעשה הוא
הקט ולו התרגשות, בעת זעה פליטת חוםאפור.
תקין, בלתי דופק וצמאון, בפה יובש ביותר, נה
מינית תשישות הזכרון, כח החלשת שינה, נדודי
ולעתים הנשים אצל הוסת והפסקת הגברים אצל
מסי אלה כל  הגוף פני על פריחות הופעת אף
בנרקו הנגוע האורגניזם של הטיפוסיים מניו

מניה.
הנר מגיעים תאותם, בגבור הזמן, במרוצת
הפרעות מלווה מוחלטת כחות לאפיסת קומנים
ואי תוקפנית בהתנהגות המתבטאות נפשיות
מעשה אין מעתה העצמית, הבקורת חוש בוד
מוכן יהא לא שהנרקומני ביותר, השפל גם ולו
כא לו הדרוש הסם את להשיג מנת על לבצעו,
הולכות לו הדרושות (והכמויות לנשימה ויר

וגדלות).
לס הזדקקות לידי אדם המביאות הסיבות
מתחי האופיום מעשני הן. שונות משכרים, מים
וזאת גרידא סקרנות מתוך בו להשתמש לים
בני גם מסוימת (ובמדה למורפוניסטים בנגוד
את "מגלים" כלל שבדרך ההרואין) לצורכי גוד
או הפיזיים כאביהם את המשקים כאמצעי הסם
לעתים היא למורפיניזם ההשתעבדות הנפשיים.
לצר זה סם של משמושו ישירה תוצאה קרובות
החוגים אותם בקרב מקובל והוא רפואיים כים
יכולת בעלי יחסית: בקלות להשיגו היכולים
כעוב סמים למקורות קלה גישה בעלי כספית,
מושגת הכאבים הרגעת וכדי. רפואי שירות די
אך הסם, של זעירות מנות בעזרת אף בתחילה
המופ השימוש את מעודדת המרגעת השפעותו
להגיע עוד ניתן לא הזמן שבמשך עד בד, רז
גדולות. מנות באמצעות אלא הנכספת להקלה
הכ השקטת לצורך לסם נזקקים עוז אי1 לבסוף
מניעת לשם אלא בינתיים) וחלפו (שיתכן אביס

בו. השימוש עקב שנתהוו ההפרעות
ובמיוחד ביותר קשה הוא הנרקומנים ריפוי
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, " " ועליו? הפשתה של הזכרית הפריחה ~ ' 

מה יותר במוך הוא בקנבין העשיר הזן אך ביס, מש סם מפיקים מ1נ31ממ03) קנבין המכונה חזק
וטוב טרופיות בארצות בעיקר ונפוץ אחרים התיכון הים אגן בארצות מכונה זה סם כר.

טרופיות. וביבשת "באגנה" הרחוק במזרח "חשיש"' בשם
של מתערובת המופקת תמצית ה*א החשיש קב של רבים זנים ישנם "מריחואנה". אמריקה
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התחתון צדו : למטה
ההורית; הפשתה עלה
העליון צדו : ל.זע7ה

לאחר הנסחטים הפשתה' של והעלים הפריחה
"סול או אבקה בצורת מצוי הוא בשוק לבושם.
מצבע כהה יותר קצת ירקרקהום, צבעו יות".
השמוש ומתקתק. חריף  ספציפי ריחו הטבק,
בורמה, הודו, התיכון, המזרח בארצות נפוץ בו
באי אף פחותה ובמדה הצפונית אפריקה ציילון,
המוצאים המוסלמים בעיקר בו משתמשים רופה.
דתם. לפי עליהם האסור לכוהל, תחליף בחשיש
 לעיסה או עשון ע'י'י משתמשים בו  הסם
בי המשתמש את מביא הטח, פעולת על משפיע
נעימות שוא, הזיות המלווה שכרות של למצב
לכא והרגישות ארוטיות, אף ולעתים כלל בדרך
לציין, הראוי מן לגמרי. נעלמת או פוחתת בים
אה מאבד אינו בחשיש המשתמש הנרקומני כי
שכחתי בשיא בהיותו גם המציאות תחושת
כי מטושטשת, בצורה כי אף ויודע, מכיר הוא
הזיור., אלא הכל, ככלות אינן, הנעימות הזיותיו
מנה צריכת כלום. ולא המציאת ובין בינן שאין
הנרקומן את מביאה בבתאחת הסם של גדולה
לסביבתו. מסוכן נעשה והוא טירוף של למצב

שב הרי החשיש בשמוש מפריזים אין אם
תגובות מתעוררות לא למדי, ארוכה תקופה משך
והו גוברת ההרגל, השתרשות עם אבל רציניות,
במערכת הפרעות ונגרמות לסם הדרישה לכת
הדעת. בטירוף כרגיל מסתיים והדבר העצבים
הכהל. לבין החשיש בין דמיון קיים זו מבחינה

ובהווה בעבר בסמים השמוש ב.

אח הנהיה יצר באדם טבוע ילדותו משחר
בן שאין המציאות, לעולם שמעבר דברים רי
לאשור זוכה זה יצר עדיהם. להגיע מסוגל אנוש
האגדות, ברכי על גדלים ילדינו ., נלהב חברתי
אוצ הקלסית. המיתולוגיה וספורי הערש שירי
מלבו המופלא, האלים שקוי טמירים, זהב תת
הקסמים מרבד נראה, לבלתי לובשו את ההופך
מוש עולם של אינטגרלי לחלק הופכים ודומיהם,
אלא זה אין המבוגר. של ואח"כ הילד של גיו
ממ בלתי עולם עם מגע ליצור האדם של נסיונו
ההזיות עולם החיים. של מאוכפם הממלטו שי,
מפני אותו המרחיק מרגיע, גורם לגביו משמש
ומ מגרה גורם גם בשעה ובה המציאות, לחץ
דרכי. שני ללחץ. מעבר אל אותו הנושא עורר,
אחרי הנהיה צמחה עליו הקרקע הם אלה בריחה
הבלתי הפרט העולם. רחבי בכל משכרים ממים
לפחדים הנתון העצמי, הבטחה חסר מסתגל,
הלוירוטיה האישיות אחרות, במלים והמבולבל,
הנר חולי אוכלוסית את המהוה הוא זמננו, של
של קרבנו שהוא ממה יותר הנרקומני, קומניה.
ברי "פילוסופית של קרבנה הוא המורעל, הסם
קרבני הוא הרי פחותה לא ובמידה מורעלת חה"
המשכר. בסם רוחים, מכנים בינלאומי מסחר של
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בעלת היתח שממקולתה מהודה האופיום ליבוא
בשנת הסמ. ויצור הפרג גידול על המונופולין
היא שאף שניה, אופיים מלחמת פרצה 1856
,(1860) טיאנסין חוזה הבריטים. בנצחון בסתימה
ועד ומאז הסם בפגי סין שערי את לרוחה פתח
לאופיום, עיקרי שוק זו ארץ שמשה 1950 לשנת
הומצאה עורית), (תת ההיפודרמית הזריקה
בש לראשונה חוקק הופק והקוקאין 1845 בשנת
בארה''ב האזרחים מלחמת בזמן .1855/57 נים
השק לצורך בסמים השמוש נעשה ,(18611865)
הסמים אחר הנהייה כי עד נפוץ, כה כאבים טת
הצבא". "מחלת בשם שם כונתה בגללם שנתעוררה
יו ומרוכז יותר יציב הוא המורפיום כי משנתגלה
הטי קלות, ביתר להעברה ניתן גם נפחו ומחמת תר
השמר בשנות העולמי. לשוק אנגליה אותו לה
וזהב, כסף מזרקי הבריקו הקודמת המאה של נים
ב המלוכה מחצרות ויהלומים פנינים משובצים

יורק. בניו החמישית לשדרה ועד אירופה
ללא הרופאים ע"י ניתנו מורפיום זריקות
זה לסם כי סבורים (בהיותם כמעט, הגבלה כל
הסרטן, כגון רבות מחלות נגד מרפא סגולות

לב). ומחלת שחפת קצרת,
לבעיה האופיום הפך ה19, המאה בשלהי
התקוות את הכזיב הוא אחד, מצד מטרידה:
לנרקומנ גרם ומאידך הרפואה אנשי בו שתלו
השי על להמליץ הרופאים החלו 1898 בשנת יה.
(בעיקר מורפיום נגד כתרופה בהרואין, מוש
טעות זו היתה כי לומר צורך אין בארה"ב).
חריף ותחליף תחליף, רק שימש ההרואין גסה.
הפ נסיון, למודי מהמורפיום. יותר ומסוכן יותר
כתרו משכרים בסמים להשתמש הרופאים סיקו

פחת. להם והבקוש פה
הסמים2 חוקי את בארה"ב לחוקק החלו ב1909
היה בסמים, המוני שמוש של שנים 25 אחרי
(1/1000) אחד פרומיל בארת"ב' המתמכרים אחוז
הגיע (בה 1914 לשנת עד האוכלוסיה, מכלל
היה ניתן ל100.000) בארה"ב הנרקומנים מספר
בקניה מרקחת בית בכל זו בארץ הסם את להשיג
הס חוק אושר זו בשנה נמוך. ובמחיר חפשית,
בש מהפכה שהכניס הריסון, של המשכרים מים
פשיעה ביו קשר כל קיים היה לא אז עד זה. טח
ההשפעה כי (אף בסמים המסחר או השמוש ובין
הפשיעה). להגדלת ספק ללא גרמה ההרסנית
והכתים בסמים המסחר את הגביל הנ"ל החוק

הראשון, הבינלאומי ההסכם גמ נחתם זו בשנה (2
הל אז עד שממדיו האופיום, סחר על הפקוח בדבר
השוואת ע"י תקבל היקפו על מה מושג והתרחבו. כו
שעור היה 1909 בשנת סטטיסטיים: נתונים כמה
לגול גרם 49  סין של השנתית האופיום תצרוכת
שנה באותה נפש). מיליון 400 בת (אוכלוסיה גולת
0,19 ובגרמנית בצרפת התצרוכת שעור היה עצמה'
כעשרים שגת באותה צרך כולו (העולם לגולגולת גרם

אופיום). טון אלף

היצ ספוק את הכהל שמש דנא מקדמת
בתקו אך יותר, מאוחר האדם. של הרדומים ריפ
שמוש. לידי האופיום הגיע למדי, קדומה פה
וביון במצרים כבר גדלו המרדים הפרג את
אין הומירוס. בשירת אף נזכר והוא העתיקות
בסם גם מאד קדומים בימים השתמשו כי ספק
האופיום של הראשון הודאי אזכורו אך עצמו
לפה"ס). 287390) 15*3£1עב1>ז11160 בספרי נמצא
כבר אחה"ס) הראשונה (המאה 68!<0£0011נכ1
היה לא שבזמנו הסם הפקת אופן את תיאר
בי עוד הנהוג ההפקה מתהליך בהרבה שונה
'יוני. ימקורו לסם, שניתן השם (גם מינו.*
הש במאה מיץ).  ביונית פירושו "אופיוף',
סו ע"י הרחוק למזרח הסם הובא אחה"ס, מינית
את גדלו כבר תקופה באותה ערביים. חרים
מסחרי, מידה בקנה המם את ממנו והפיקו הפרג
הפ בערך' 1500 בשנת ובפרס. בתורכיה בעיקר
במ רק מדינה. למכת תורכיה הסם אכילת כה
המקובלת הצריכה שיטת בסין הומצאה ה17 אה

האופיום. עישון דהיינו היום'
אמריקה כובשי גילו ה16, המאה בתחילת
נהגו הכיבוש, בארצות הילידים כי הדרומית,
את השקיטו שבאמצעותם הקוקה עלי את ללעוס
מסעות בעת עיפותם על והתגברו ורעבונם צמאונם

בהרים. מפרכים
ע"י 1803 בשנת לראשונה הופק מורפיום
שמו יוני: הוא השם (מקור ע6מענ86111 הגרמני

התרדמה). אליל מורפיאום, של
בידינו אין בעבר, החשיש לצריכת באשר
כי הסבורים, יש אך מוסמכים, היסטוריים נתונים
אחה"ס. ה11 במאה בפרס בו להשתמש החלו
האופ של המרכולתי ערכו עלה ה18 במאה
החלו שהאנגלים מאחר עצומה במדה ההודי יום
אמצ בתור וגוברת הולכת במדה בו להשתמש
ומשי). תה (תמורת בסין חוקי בלתי חליפין עי
נגע עדיין בה פשט לא שעה שאותה סין,
מל באמצעים ונקטה יבואו על אסרה האופיום,
נתונה היותה כדי תוך המבריחים' נגד חמתיים
פרצה 1839 בשנת חזק. ומדיני מסחרי ללחץ
האופיום*) ("מלחמת לסין בריטניה בין מלחמה
הסם ליבוא סין ממשלת של התנגדותה בגלל
השימוש של ההרסניות התוצאת מחמת לארצה
רוחיהם על לשמור האנגלים ורצון אחד, מצד בו,
מצד לסין, האופיום מיצוא להם שבאו העצומים,
1849 ובשנת הסינים על גברו האנגלים שני.
נמסרה לפיו הסכם על לחתום האחרונים נאלצו
נפתחו אחרים סיניים ונמלים לבריטים הונקונג

ידועים, היו הפקתו ואופן המרדים הפרג סם *

כשם "ראש* השם נובע מכאן לאבותינו. גם כנראה,
(ראה הפרג צמח של מראשו הפקתו משום לרעל, נרדף
,8 שורה המערכה*, "לקח המערכת, בדבר שמושו

ולענה...') ראש "להשקותנו זו: חוברת בפתח
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השונות בחינותיה על הסמים בעית ג.

הפלילית הבחינה
מב  הסמים בבעית הכרוך הפשיעה גורם
השמוש אסור ומבחינת הסחר איזזוקיות חינת
מדינות. של להתארגנות! הדחיפה את ספק 
בינ פעולה שתוף המאפשרת במסגרת שונות
זי התארגנות זה. בנגע המלחמה בנהול לאומי
בהתחיבר והמעשי הפורמלי בטויה את מצאה
הל חבר במסגרת העולמ עמי ע"י שניתנו ילת
מלחמת שבתקופת אחרי הנ''ל. האמנות ע"פ אומים
שהת הסמים' נגד הפעולה נדחקה השניה העולם
נתכנסה' זוית, לקרן הלאומים, חבר ע"י נהלה
העו משטרות של בינלאומית ועידה 1949 בשנת
ג* מיוצגת היתה (בה זו בועידה בשויצריה. לם
בס המלחמה הדוש על הוחלט ישראל) משטרת
מיוח מוסדות הקימו אירופה ארצות רוב מים.
ובמס עצומים תקציבים הועמדו שלרשותם דים,
ומודיעים.. בלשים שוטרים, אלפי עובדים גרתם
תורכיה, פרס, דהיינו, התיכון, המזרח ארצות
אלג'ריה, טוניס, מרוקו, מצרים, סוריה, עירק,
הס במכת ללחום הן אף התחייבו וסודן, לוב
ודר המסחר היצור, בכלן פורחים כידוע אבל מים,
בשלושה נעוצה הדבר סיבת בסמים. שמוש
הירו והתרבותית הכלכלית הרמה א) גורמים:
המוטל1 האסור ב) התיכון* המזרח עמי של דה
שכבר (כפי והכהל הטבק על האסלם חוקי עפ"י
הממשל המנגנון של שחיתותו ג). < לעיל) הוזכר
למל המשרד של מושבו מקום אלו; בארצות תי
הוא הערבית הליגה שע"י משכרים בסמים חמה
כשני ביומו יום מדי עדיין הצורכת במצרים,
תפיסת טון). כ5 צרכה 1953 (בשנת חשיש טון
מצרים, שלטונות ע"י סמים של גדולות כמויות
יעילות מניעה פעולות על להעיד כדי בה אין

בה. שקיים לסמים, הרב הבקוש על אלא
מיוחד הוא ישראל במדינת הדברים מצב
השי נפוץ בו אזור בלב שוכנת ארצנו במינו:
מפאת  ושמשה בשנים מאות זה בסמימ מוש
למשלוחי מעבר ארץ  המיוחד הגאוגרפי מצבה
ועבר סוריה לבנון, כגון ייצורם, ממקומות הסמים
(חלק מצרים. העקרי צריכתם מקום אל הירדן,
בארץ). נשאר המוברחת מהסחורה בלבד זעיר
שיירות למעבר הנוח הנגב של המדברי ניפי
פעו עמנו לשתף ערב מדינות של יסרובן
הר המשלוחים ההברחות. תפיסת על מקשים לה
ק"ג 180) ידינו על שנתפשו סמים של ציניים
בשנת חשיש ק"ג וכ700 1954 בשנת אופיום
של ההיקף על להעמידנו כדי בהם יש ,(1955
שבארץ. ההברחה בנתיבי המתנהל הטרנזיט סחר
השורר המדיני המצב עקב כי כן, כמו לזכור, יש
בדרכי להשתמש יכולים המבריחים אין באזיר,
הנ גבולות, דרך דהיינו יותר' "גלויות" הברחה

כל בהם. המשתמשים את חברתי קלון באות
הפכו דפואי, לפקוח מהנתונים חוץ הנרקומנים,
השימוש שעצם בלבד זו לא לפושעים. לילה בין
האפ חוסר שמחמת אלא לחוק, בניגוד היה בסם
נאלצו כמקודם מרקחת בבתי להשיגו שרות
התחתון העולם אנשי עם להתקשר הנרקומנים
בס המסחר את לידיהם נטלו החוק פרסום (שעם
יחידת מחיר מבוקשם. את שם ולמצוא מים)
עלה ספורות, בפרוטות להשיגה היה שניתן סם,
בשנים מדובר כי לזכור (יש דולר. למחצית
פועל של היומי שכרו בה בתקופה 191415
את כילו מורפיום מנות 56 דולר). כ3 היה
לג הנרקומן הוצרר וממילא היומית המשכורת
חס רופאים בידו. מנהגו את לקיים מנת על נוב
הסם ספקי וכל למיניהם מרפא" "בתי מצפון, רי
ויצרו, כספית מבחינה הנרקומני לשד את מצצו
אדם. בחיי רחמים, מעורר מסחר, סחיטה' בדרכי
שבארה"ב. לזה המצב דמה אחרות במדינות גם

היכנ* והקוקאין, המורפיום התיקרות עם
ומ זול יותר שהוא (חשיש), הפשתה סם לשמוש
המרי  הנ"ל הסמים לשני כתחליף לשמש סוגל
הגבלה ללא האמריקאי לשוק נזרקה חואנה
הנוער בני בין. אף נפוץ בסמים השמוש כמעט.
נוכלי של לרשתם שנפלו הספר, בית שבגיל
שאסר חוק חוקק 1929 בשנת התחתון. העולם

זה. בסם גם והמסחר השמוש על
במסחר עליה וחלה חזרה אירופה בארצות
העולם מלחמת בזמן משכרים בסמים ובשמוש
וה המשקית היציבות חוסר ולאחריה. הראשונה
האדם את דחף תקופה באותה ששרר חברתית
ב היה שלא הטוב" "העולם לחפוש האירופאי
בס השמוש באמצעות הקרובה, בסביבתו נמצא
גדושי היו וגרמניה איטליה צרפת, שוקי מים.

סמים.
המלח8ה בשטח הבינלאומי הפעולה שתוף
שאנגהי בועידת שתחילתו משכרים, בסמים
בין והתרחב הלר ,(1912) האג ובאמנת (1909)
הלאומים. חבר במסגרת העולם' מלחמות שתי

מספר: אמנות בכריתת התבטאו הישגיו
לתק (נכנסה 1925 משנת ג'נבה אמנת א.
למעלה כה עד הצטרפו אליה '(1928 בשנת פה
המדי בין פעולה שתוף הנהיגה מדינות, מששים
השמוש את להגביל במטרה והקונות, המוכרות נות

בלבד. רפואיים לצרכים בסמים
ותכונת היצור הגבלת בדבר האמנה ב.
(נכנסה 1931 משנת משכרים, סמים של התפוצה
למע כה עד אליה והצטרפו 1934 בשנת לתקפה

מדינות). משבעים לה
סמים של ההברחה דיכוי, בדבר האמנה ג.
1939 בשנת לתפקה (נכנסה 1935 משנת משכרים,

מדינות). כעשרים אשרוה כה ועד
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הרואין גרם 560 נתפסו בד, ה*צופה זו'. גומי חגורת בתוך ההברחה: מתחבולות

כל ללא מחירו את המעלה דבר וכד')' טינות
הא של הכלכלית וליכולתם יצורו להוצאות יחם
מחירו להשוות אין כן ב*. המשתמשים נשים
לצר החוקית המכירה למחיר המוברח המם של
המקרים ברוב גורם בסמים השמיש רפואיים. כים
התרוש שאחרי חנרקומני של הכלכלי לחורבנו

הטי ושעצם שלום ימי של ליברלי לפיקוח תונים
עו מזה כתוצאה בהחלט. חוקי הוא דרכם עבר
נסתרות בדרכים המוברחת הסחורה כל ברת

המנדט.3 בזמן מאשר יותר
היה הארץ אוכלוסית בקרב הנורקמנים מספר
בקרב וקטן היהודים בין אפסי המנדט בזמן
בקרב בעיקר נפוץ היה בסלים השמוש הערבים.
קיימה בשנות חל זו מבחינה המצריים. המהגרים
ערב מארצות העליה במצב: שנוי המדינה של
עמה הביאה מגפתי, בהיקף הסמים בנגע הנגועות
איר^ה מארצת עלו כן נרקומנים. של גדול מספר
אף וותק נסיון בעלי סמים וסוחרי מבריחים
"עדי בסמים המשתמשים מעטים לא נרקומנים

קוקאין). מורפין, (הרואין, נים"
א: בארץ הנרקומים של המדויק מספרם
לשלטונות הידועים הרשומים, הנרקומנים ידוע.
8כלל בלבד קטן אחוז אלא מהוים אינם הבריאות,
כותב של הערכתי (לפי בארז אשר הנרקומנים
לא הבריאות בלשכות רשומים האלה השורות

מהם). אחוזים מ1510 יותר
של נםיובות נעשו בארץ מקומית במספר
אד באבם' בעודם שחיסלו אופיום חשיש גדול
והאפ הנוחים האקלים ת:אי עקב כי לזכור' יש
בארץ קיימות סדירה, מים אספקת של שרות
על אינטנסיבי לגדול אוביקסיביות אפשרויות

והמשתה. הפרג
בסי כ"וכים הסם' של והובלתי יצורו גדולו,
השלי ע"י החרמה תפיסה, (גניבה, מרובים כונים

בש1.ת ב'ישראל: אופקים טל ב'יייתר המולה ה!!£'^ה
נראים בתסניגה אופיום. ק"ג 72 בנגב נתפשו 1654

"השלל*. ליד עובדיה וסמל המחבר

בא^ז הסמיט תפיסות של ה'!ונתי הממוצע (3
וכ6 אי*יום ק"ג כ300 חשיש, ק'יג ל3800 הגיע
ק"ג כ700 הוא הממוצע ישראל במדינת קוקאין. ק"ג
אל0יו6. של מבוטלת וכפות האחרונה) (ישנה חשיש
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עבירה חוקי. בלתי באופן נעשות לחי'י'ל בי"תו
הסם שספקי במקרה גם מבוצעת המטבע חיקי על
מקומי, מטבע סחורתם הגירת לקבל כסכימים
מנוגדת היא אף לחו"ל, זה מטבע העברת היית

לחיק.

והבטחונית המדינית הבחינה

המשכר הסמים בבעיות ביותר היעיל הטפול
כבר הד*ק! בינלאומי פעולה שתוף מצריך ים
הוע שליד בסמים למלחמה הועדה את הזכר:
את כן האו"מ של והסוציאלית הכלכלית דה
שהת העולם משטרות של הבינלאומית העידה
חלופי מלבד בשויצריה. 1949 בשנת קייכה
המעונינות, המדינות ביו שגרתיים אינפורמציה

נציגיהן. בין פומבי מגע גם איפוא קיים
נושא יהא  בינלאומי פורום בכל כמי
ערב ארצות נציגי משתמשים  יהא אשר דיניו
תעמולה לנהל כדי אלה פומביים בכנסים גפ
טענתם ושלטונותיה. ישראל מדינת נגד ארסי
טהורים בלתי מניעים מתוך כי היא החוזרת
של הטרנזיט סחר נגד פועלת ישראל מדינת אן
הסלוף כל אף על בתחומיה. המתנהל סמים
מצאה לא היא כי לומר אין זו, שבטענה הזדיני
תת הפרכתה כי בדור קשובות. אזנים לעתים
לציין שנוכל ממש של הישגים ע"י רק אפשר
הס~ מאמץ יתלוה אליהם הישגים זה' בתחים

לשמו. ראוי ברתי
המיו והבטחוניים המדיניים התנאים בגלל
שלטונותיה אין ישראל, מדינת נתונה בהם הדים
והשמוש המסחר כי מהעובדה להתעלם ישאים
האפ אחת את השכנות לארצות מספקים בסלים'
לרד יש פטחונית. אינפורמציה להשגת ■דית
הסמים סוחרי ביו הקיים המתמיד המגע כי :ח
מנוצל לגבול, שמעבר המבריחים ובין שבארץ
יש כן כמו הנ"ל. מהסוג "צדדיות" למטרות גם
הדרו האמצעים ביד שאין הנרקומני כי לזכר,
שי מלספק ירתע לא תאוותי, סיפוק לצורך שים
שיהיז? מי כל ע"י ממנו שידרשו שונים רתים
לה הדרוש בממון או בסם עבורם לשלם מיכן

¥: .■ |:
וספרות: מקורות

1) £110 0111£ 11€880, £01 .18011ז^11 ס*ת1
.£י17380111א£0
2) ?£10. 1)1. ,1^*0ענ1מ003^012 ?כ21נ1!ג

מת;י המצרי היוד, תמינת אותותיה: נותנת המהפכה
הארץ בדרום אשתקד שנתפסו החשיש שקיקי ע"ג ססת
רצועת של כבושה אחרי לידינו שנפלו אלה ע''ג וכן
ה"פירר* והרחום, הרחנזן אללה "בשם הכתבת: עזה.

.*1955 נאצר, עברול ג'מל

הדרו הכספיים האמצעים את להשיג מנסה .עוותו
לקראת אותו המובילות בדרכים למחיית, שים
.:..... ■..., ,■.....^ .,, החוק. עם התנגשות
בכל היטב ידוע הסמים בעית של זה אספקט
המט על פקוח קיים בה במדינתנו אך הארצות,
עבי גם בסמים הסחר בעקבתיו גירר הזר, בע
גוררת "עבירה בבחינת המטבע, חוקי על רות
קניו את מממנים שבארץ הסמים סוחרי עבירה".
והע בארץ שרכישתו זר מטבע באמצעות תיהם
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ונהול הדרכה

במשטרה רשומות נהול
מטה ולתפקידי לשטור המחלקה צ2יר, מ. עמ"מ

שנויים; חלים בה בתקופה, אנו חיים כידוע,
המחשבל*. ובהלכי החיים דרכי בכל תדירים
הע שיטות גם משתנות אלה לשנויים בהתאם
ומקובלות. נהוגות שהיו שיטות השונות. בודה
התנאים. את הולמות אינו שוב שנים 10 לפני
מכתבים,, ברבוי לראות היה מקובל אם היום*
ראו ואם טובה, למנהלה סימן וכרטיסיות טפסים
להבטחתם. טובה דרך מסמכים של רשומם ברבוי
השתנה' הזמן במשך הרי  לאתורם ואפשרות
כיום, היא הכללית והנטיה זה, מחשבה הלך
בחוותם. שאפשר, כמה עד אלה, כל את לצמצם
משלך (רשומה, בה והטפול שיצירתה "ניירת",
בבזבוז* כרוכים והחזקתה) סדורה קריאתה, הה,
אחסון ובהוצאות העובדים זמן ושל המרים של
אין העצים שמרוב אלא בלבה זו ולא מרובות,
מקשה הניירות רבוי היער. את זו בגישה רואים
העיקר בין להבחין בהם, המטפלים הפקידים, על
לבם תשומת להקדיש מהם ומונע הטפל> לבין
להב הנאותה הדרך את החשוב. לחומר כראוי
במיונו כיום, רואים החמר של ולאתורו טחתו
דוק* ולאו משוכללת, תיוק ובשטת המסודר
האדמיניס של סגולתו והמסובך. הרב ברשומו
ידיעתו הטפל, לבין העיקר בין להבחין טרטור
שאיננ* הכרטיסים או הטפסים המכתבים, על לותר
לבר ותשומת כושרו כל את ולהשקיע הכרחיים,
לאדמיניסטרציה הערובה היא החשובים, לדברים
יש: טפל) לבין עיקר (בין זה אבחנה חוש טובה.
מש עובד כל אצל מתמיד באופן ולטפח לפתח
מס מדה לעצמו לרכוש חייב במשרד העובד רדי.
המשרד, של העבודה שטחי בכל התמצאות של פקת
ב טעויות וללא קושי ללא להבחין יכולת כדי עד
והמסמכים; הענינים של השונות החשיבות דרגות
נצחונותבלי שאין ברור במשרדו. מטפלים בהט
האפשריים המאמצים כל את לעשות יש קרבנות.
בדרכו תקלוו> או מכשולים, מראש למנוע כדי
למינימום., עד לצמצמם לפחות, יש, או העובד, של
המי האחוז על עולים המכשולים אין עוד כל אולם
לגבוב סיבה מהוה למנעם הכונה אין נימלי,
נו מסמכים לרבוי או רשומים, גבי על רשומים
רבוי עצם מרבה לעיל שתואר כפי להיפר, ספים.

יש משטרת של ההתפתחות אחר העוקב
לק ספק ללא יוכל קיומה, שנות בשמונה ראל
עבו שטחי בכל ניכרת מתמדת התקדמות בוע
הח בשטות תפקידיה, במלוי בארגונה,  דתה
סוגיו על משקה בניהול וכן והזהויים קירות
כדי הארצי, המטה בפקודות לעיין די השונים.
אחר המשטרה פקוד של העיקוב במדת להוכח
באמ להן הניתן בקידום הכוח, של הפעולות כל
במסגרת המובאים וההוראות, הנהלים צעות
ובער המשטרה, אנשי כל לידיעת אלו פקודות
מש הוראה, או נוהל כל לתקון המוקדשת נות
בכך. צורך שיש נסיון, תקופת לאחר התברר,
שחלה הכללית להתקדמות בהשואה אולם,
העוקב, בודאי יקבע בכלל, המשטרה בעבודת
הרשומות, נהול שטח והוא אחד, בשטח נכר פגור
כלומר "הניירת", בכנוי לרים ידוע שהוא כפי או,

המשרדית. העבודה שטח 
הכללית'/ להתקדמות "בהשואה הדגשנו
לו למציאות, ומתאים נכון, זה יהא שלא משום
להתעלם אין מוחלט. הנו זה בשטח שהפגול מר
היחידות בכל קיימות ולמעשה ומתקיים מהנעשה
הקשר את המקיימות מזכירויות, מטה בעלות זה בשטח ההצלחה אך היחידות, בין המשרדי
היא  המשטרה עבודת שטחי לשאר בנגוד
ועקרוניים גדולים הבדלים בלבד. מקומית הצלחה
העבודה לשטות בנוגע למשניה יחידה בין קיימים
ורק אחרים, בשטחים נעשה שהדבר כ9י המשטרה,
האיש חשבון על בעיקר לזקוף יש זד. בשטח
ולא היאיל במקום, המזכירות עבודת על הממונה
הוראות כל זד. בשטח הארצי המטה ידי על ניתנו
יחידות כל את שתחייבנה כלליות, הנחיות או
ורק אחרים בשטחים נעשה שהדבר כפי המשטרה,
בפ מפקדיהן התערבו בחן היחידות, הן מעטות
אנסה לא במזכירויות. העבודה שיטות של רטים
למצב שהביאו הסיבות את למצוא זה במאמר
המת ההתענינות שמעוט היא עובדה אך זה,
העבודה משיטות ניכר שחלק לכך גרם אימה
השתנו לא המשרדית בעבודה המחשבה ודרכי
במדה היחידות בכל השתנו לא לפחות, או  כליל

ישראל. משטרת הקמת מאז  שווה
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שני הטפול אפן ועל משרדיהמ פעולות על לפקוח
בו כזה, במשרד העצמאיים. העובדימ ע'י להן תן
ול כרונולוגי בסדר היוצאים המכתביט םסודרימ
לר יש טעם מה נפרד, בתיק שוטף' מספר פי
מיוחד? בפנקס הסדר, באותו המכתבים, אותם שום
של נאמן יותר רשום להיות יכול לא הרי
עצמו. המכתב העתק מאשר המכתב פרטי
במשר הנכנסים המכתבים לרשום גם רב ערד אין
נפ לפיה טובה, מיון שטת קיימת בהם דים,
למצוא קושי כל ואין עצמו בפני תיק ענק לכל תח
בלעדי גם המתאים, בתיק לפיהענין, מכתב, כל
אי תיקים לפי עובדים בהם במשרדים, הרשום.
האי בתיק רק מתויק להיות יכול מכתב וכל שיים,
בס המכתבים של לרשום ערך בודאי אין הרי שי'
המשר ברוב עדיין מבוצעים זאת כל למתת פר.
עוסקים מיוחדים ופקידים האלה הרשומים כל דים
או גדולים במשרדים מלא בתפקיד בהם
אח במשרדים  ניכר זמן הגוזל חלקי, בתפקיד
חוסך מיותרים רשומים של בטולם אולם רים.
לאחסונם ומקום חמרים גם אלא אדם, כח רק לא

בהם. השמוש לאחר ולהחזקתם
הוזכר הקודם בסעיף ותיוק. מיון שיטות
רי פעולת את לחסוך יכולה טובה מיון ששיטת
הנ המיון שיטות הן רבות מכתבים. של שומם
לדון המקום כאן ולא השונים' במשרדים הוגות
ולקבוע השונות שבשיטות ובחסרונות במעלות
 שיטה כל אולם חברתה. על עדיפה איזו
כל ללא עקביות, דורשת  שתהיה איזו ותהיה
המשרד בין ותאום אחידות וכן ממנה, סטיה
האחרים המשרדים או הסניפים כל לבין הראשי
ישראל משטרת את לדוגמא נקח אם לו. הכפופים
ההבדל את לראות נוכל השונים משרדיה על
לבין היחידות כל עם מתואמת אחידה שיטה בין
ויחידה. יחידה לכל נפרדות עצמאיות שיטות
לעבור מסוים חדש לנושא די אחידה מיון בשיטת
הארצי. במטה  נניח אחת, פעם המיון את
במכתב המיון, את עברו לאחר זה נושא יובא אם
וכל והנפתיים המחוזיים המטות לידיעת תפוצה
רגע אף לבזבז צורר יהיה לא המשטרה, תחנות
מיונו לשם הללו היחידות מכל אחת בכל אחד
עצם לנושא. המתאים התיק קביעת או מחדש
התפו מכתב על המופיע (האסמכתא), המספר
כל עם והמתואמת המוכרת המיון שטת לפי  צה
ואת המיון את גט לגלות כדי בו די  היחידות
לנושא שניתן המספר שהרי לנושא, המתאים התיק
בברורים גם היחידות. בכל לו עתן אחת ביחידה
את להזכיר די כלשהו, בנושא זמן, תקופת כעבור
לא מיד. תמצא ידוע כבר והענין התיק מספר
משלה: נפרדת מיון שיטת יחידה לכל אם הדבר כן
להיות יצטרך הארצי במטה שימוין חדש נושא
יחידה בכל ן ויחידה יחידה בכל נוספת פעם ממוין
מבחינת הנושא את מחדש לנתח צורך יהיה

החדיש העקתן ומכשולים. סכנות המסמכים
את עצמך על "קבל הוא המשרדית בעבודה
למערבולת לגרורך ל,שמא' תתן ואל הסיכון
באו קטן הוא המכון אם  כלומר ניירת"' של
למנעו תנסה ואל בחשבון, אותו קח יחסי, פן
נוספת, כרטיסיה או נוסף רשום הנהגת ידי על
כזה'. או כזה דבר לקרות עלול "שמא משום

הרשומות נהול בשטח פגור קיים זו מבחינה
קיי שהיו המנהליים העקרונות ישראל. במשטרת
והשי כיום, גם ברובם קיימים שנים, 10 לפני מים
מש של פעולתה תום עם שהונהגו המשרדיות, טות
ברובן נשארו ישראל, משטרת והקמת המנדט טרת
ש היא המקובלת הדעה ע"כ, יתר היום. עד בתוקף
ממש ירושת והנן הואיל לערער אין אלה שטות על
המנהלתית ביכולתה לתפארת הידועה המנדט, לת
מתעלמים אלה דעות בעלי אולם הרב. ובנסיונה
בעולם, זה במקצוע המנשבות החדשות מהדוחות
המינ בחוגי נשמעים כיום בארצנו. אף ובכללו
עבודה, פשוט כגון: רבים מונחים, והמשרד הל
אלינו הובאו אשר מונחים, ושיטות, ארגון יעול,
מחוץ מומחים ידי על המדינה הקמת אחרי רק
שו לארצות שנשלחו מינהלאים ידי ועל לארץ
והם חדשות' עבודה שיטות ולמדו ראו בהן נות,
חדשים מושגים להפיץ ומוסיפים הפיצו אשר
שיש למסקנה הגיעה המדינה שרות נציבות אלה.
הד פני ושנוי המשרדי הארגון חדוש למען לפעול
בקר והקימה הממשלה במשרדי הקיימים ברים
לייעץ המיועד ולשיטות, לארגון השרות את בה
משר בארגון הממשלתי המנגנון ליחידות ולסייע
המשרדיות. העבודה ובשיטות בנהלים דיהן
עצ יחידות הוקמו אחדים ממשלה במשרדי גם
ותפ משרדה במסגרת אחת כל הפועלות מאיות,
שטו ושפור המשרדית העבודה קידום הוא קידן
שנויים בארצנו גם איפוא מונהגים כיום תית.
וביניהם רב, לא זמן לפני עוד לרוחנו זרים שהיו
יוצאים מכתבים של הרשום בטול לפנות: יש
תכ בטול והתיוק, המיון בשטות שפור נכנסים, או
ותכנונם. טפסים על מרכזי פקוח מיותרת, חובת
בתבונה, מבוצע הוא אם הנ''ל, מהשנויים אחד כל
עבודתו שטחי בכל יפה המתמצא עובד בידי
חשי לפי ומקרה מקרה כל לשקול והמסוגל
עשוי  הטפל לבין העיקר בין ולהבחין בותו

ביותר. רצויות לתוצאות להביא
לעיל שמונו מהשנויים אחדים נבדוק הבה
להביא: הם יכולים תוצאות אילו לסקור וננסה
במרבית ונכנסים. יוצאים מכתבים רשום
למספר סמכויות ח.לוקת קיימת בהם המשרדים,
עצמאי, באופן בעניניהם המטפלים עובדים,
העתקים, 2 יוצא מכתב מכל להשאיר נוהגים
נפרד, בתיק כרונולוגי, בסדר מתויק מהם שאחד
העובדים על הממונים בידי מכשיר המשמש
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על הפקוח את שתקבע הרשומות לנהול תכנית
.עד או להשמדתן' ועד מיצירתן החל הרשומות,
בתכנית די לא אולם המדינה. לגנזך להעברתו
היא כזאת תכנית להצלחת הכרחי תנאי בלבד.
להם בשרות, החוגים כל של התענינותם הגברת
שכנועם בהן, ובטפול הרשומות ביצירת חלק יש
לבם תשומת מלוא והקדשת הבעיה קיום בדבר
אפשריות משותף מאמץ תוך ורק לפתרונה.

טובות. תוצאות
עבודה לתחום כה עד שנעשה המעוות בתקון
המחלקה כעת התחילה ישראל, במשטרת זה
על בקבלה (משת"ם) מטה ולתפקידי לשטור
בבעטז גם לטפל תפקידיה, שאר בין עצמה,
התכ וארכיונים. מזכירויות של והשיטות הארגון

היא: לעצמנו שקבענו בית
העבודה בשיטות אחידות לידי להביא (1
למצוא כלומר המשטרה, יחידות בכל המשרדית
הקשר בדרכי היחידות בין משותפת שפה

המשרדי.
ידי על בשיטות זו אחידות לידי להביא (2

מכסימליים. וחסכון יעילות
ישראל במשטרת זו תכנית להצלחת אולם

והם: גורמים כמה בסיוע צורך יש
הם הם עצמם. המשרדיים העובדים א.
בבעיות להכיר צריכים אשר הראשונה, בשורה
לצפות יש אלה מעובדים בפתרונן. ולעזור
בשטחי מחשבה השקעת ידי על פעיל לסיוע
הצעת וע"י חדשות שיטות נסוי ע"י עבודתם,
לשם הארצי, למטה לדעתם, מוצלחות שיטות,

אחרות. ביחידות הנהגתן
פעולה שתוף דרגותיהם. על המפקדים ב.
עליהם הכרחי. המשרדיים העובדים עם מצדם
עוב מתלבטים בהן הבעיות, את ולהבין לדעת
העבו שטת את להכיר צריכים הם המשרד! די
בקפדנות ולקיים לפיה לנהוג במשרד, הנהוגה דה
המכ לכתיבת בנוגע הקיימות המשרד הוראות
עניני, טפול לשם התיק לקבלת בנוגע תב,

וכוי. השהיות ללא להחזרתו בנוגע
ההד מחלקת של הסיוע הכרחי לבסוף, ג.
בתחום הדרכה תכניות לעבד צריכה אשר רכה
זה, בשטח העובדים ולהדריך המשרדית, העבודה
של אחרים עבודה בשטחי זאת עושה שהיא כפי

המשטרה.
הצ איפוא, מובטחת, לא השיטות לתקון
המבצעים העובדים תקון כדי תוך אלא לחה,
גיסא, מאידך ההדרכה. מחלקת ידי על אותן,
הגורמים, כל מאמצי תוך תבוצע התכנית. אם

להצלחתה. הסכויים כל יתקיימו

ויתכן לו, המתאימה לסדרה להגיע כדי המיון
בדבר הנוגעים יגיעו השונות שביחידות מאד
ראשית, איפוא: הן התוצאות שונות. למסקנות
יחידות, מאות או בעשרות העובדים זמן בזבוז
תקופת כעביר להתקיים העלול בברור  ושנית
השונות היחידות תמצאנה לא זה, בענין זמן
אחת יחידה של המספר ביניהן; משותפת שפה
למצוא כדי השניה; ליחידה כלום ולא אומר אינו
שו והסברים תאורים נחוצים בנושא החמר את
נחוצים לכך ונוסף החומר, לפרטי בנוגע נים
קיימים שהם במדה  הרישום בספרי הפושים
האינפור במתן עכוב  הדבר של ובסופו 

מציה.
חייב המשרד עובד מיותרת. תכתובת בטול
לשלב הגיעו מרגע במכתב לטפול לדאוג רק לא
יצירת על לפקח אף אלא תיוק, או רשום של
הנו השאלה את לשאול חייב הוא המכתבים?
השואל "■! שייכתב הכרחי מכתב כל "האם קבת
ואפ שאפשר מסקנה, לידי בודאי יגיע זו שאלה
ויתור ידי על במכתבים ניכר קמוץ לקמץ שר
מכתב אין בהם רבים, במקרים לואי מכתבי על
ע"י או הענין, לעצם כלום ולא מוסיף הלואי
ומ מפותח שהנו קשר אמצעי בטלפון, שמוש
ענינים כמובן, יש, בשרותנו. מספקת במדה אורגן
הענין סדור למרות בכתב אסמכתא הדורשים
שר ידוע, אולם בטלפון, או בעלפה עקרונית,
בהם מיוחדת, חשיבות ללא הענינים הם בים
ואין בע"פ בסדור להסתפק ספק, ללא אפשר,
והמקבל) (השולח המשרד על להעמיס צורך כל
הדעה נוסף. במכתב תהליכיו, כל על הטפול, את
בכתב עניניו את לנהל חייב מסודר" ש"משרד
חיים שבקה משובח"' זה הרי המרבה ו"כל דוקא
סוף לעשות עלינו שומה בתקופתנו חי. לבל
של התועלת את ולשקול רציונלי חשבון סוף
כל על בו, הכרוכות ההוצאות לעומת המכתב
אין בהם שבענינים, בכך דופי כל אין גלגוליו.
ייכתבו לא חשובים, בכתב האישור או האסמכתא
בתיק לעצמו ירשום העובד אלא ■ מכתבים,
ויח הענין, סכום על דברים זכרון כעין המתאים
רי העתקים), (במספר מכתב כתיבת בזה סוך
והמקבל) השולח (המשרד משרדים בשני שומים
המדובר כי נשכח אל וכוי. ותיוק בשוברות טפול
המכ של ניכר אחוז המהווים מכתבים בסוג הוא
הא את ותופסים התיקים את הממלאיםי תבים,
שלנו ובארכיונים במזכירויות והאצטבאות רונות

מיוחדים. גנזך חדרי אפילו ולעתים
רק הנם פה, התעכבנו עליהם אלה, שנויים
ולא ארוכה השורה רבות. מני אחדות דוגמאות
לעבד יש ברורה: המסקנה לפרטה. המקום כאן
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לחקירות עזר אמצעי

פלילי לזהוי במחלקה מיון מערכות שתי על הערות
פלילי לזהוי הגהלקה בןישי, עקיבא ר. מ.

לאו בהדרגה הוכנסו אלו וקליעים תרמילים
 ראשוני מיון כדלקמן: ומוינו לחוקם, סף
התר כל הושמו מיוחד בארון (קליבר): הקיטר
בעלי ותתמקלעים אקדחים של והקליעים מילים
7.65 בני אלה  אחר בארון מ"מ, 9 של קוטר

וכוי. 303 והקליעים התרמילים כל וכן  כ"מ
ובקלי בתרמילים שונה הנו המשני המיון

: עים
ושו רבים סמנים לגלות אפשר בתרמילים
נו ממנו הנשק סוג על ראשונה המצביעים נים
לזהות טובה אפשרות נותנים מכן ולאחר רו,
התר ממוינים לבן אינדיבידואלי. זהוי ה;שק את
אנגלי, (סטן משנה למיון מ'ימ 9 שבארון מילים
אקדח פרבלום, אק^ח פיני, מקלע תת ת.מ.ת.,
על הסימנים של וצורתם מקומם לפי וכוי), ?. .א
הנוקר, סמן כוללים: אלה סמנים הכרכוב. גבי
ובית המפלט החולצת, השן (הסדן), הבריח רא
מק בכמה הזה, המיון כבר נותן למעשה הבליעה.
וכלי. כלי כל של אינדיבידואלית חלוקה ריפ,
תרמילים אחת כל מכילות שבאוסף המעטפות

בלבד. אחד מכלי שגירו
צורת לפי התרמילים מחולקים שלישי במיון

אחרי מ"מ 9 בקטר תרמיל כרכוב  1 '08 תפונה
ראש קצה סמן ב: המפלט. ממן א: סטן. מתתמקלע יריה

המחלץ: סמן של מקומו ד. הנוקר. סמן ג: הבריח.

דבר פתח
וכר האספים על וסופר נכתב כבר הרבה
פלילי, לזהוי במחלקה אשר השונים' המיון טסות
אנשים. אל זהותם בקביעת המשטרה נעזרת בהם
האוסף את השאר, בין כוללים, אלה אספים
הרש אוסף אצבעות, טביעת של המרכזי הממיין
וכר. בצוע שיטות פושעים, אלבום קודמות, עות
בהם וכרטסות, אוספים קיימים אלה לעומת
כגון עצמים, של זהותם בקביעת נעזרים אנו
רכוש פנקסי רכוש, כרטסות התכשיטים, אלבום

יכו/ גנוב
נוס אספים שני על נעמוד זאת ברשימתנו
האחד מהם במז"פ, הקיימים עצמים, לזהוי פים
הנדי מן הנו  פלילית תחמושת של האוסף 
יד, כתבי של האוסף  השני ואילו בעולם, רים
מזוייפים ושטרות המחאות אנונימיים, מכתבים

יותר. שכיח היא 
ולפעול לחזור נוטה עברין, כל כי ידוע,
יסוד על בעבר. בה הצליח שכבר בצוע בשיטת
ברטסות משטרה, כל במעט עורכת זאת, נטיה
של שמותיהם מעלים מהו בצוע"' "שיטת של
אותה הנחקר פשע ובצעו יתכן אשר עברינים,

שעה.
בעבי וכן חם בנשק השתמשו בהם בפשעים
ומסמכים,, מכתבים נכתבו בהם ופשעים רות
בצוע", "שיטת של החוזר היסוד מן לבד יהיה,
התר על ברורים עקבות והוא לזהוי נוסף ימוד
התרמיל על המסמך. או המכתב הקליע, מיל,
כלי של אינדיבידואליים עקבות יהיו והקליע
מכשיר עקבות  המסמך על נורו, מהם הנכק

המבוקש. העברין של ידו וכתב הכתיבה
תחמושת של ממוין אוסף

מן הותיק במז"פ, הפלילית התחמושת אוסף
בו שתלו התקוות את הצדיק הנ"ל, הענים
נרח חדשים אופקים בפתוח ועזר הקמתו בעת

ולגלויים. לחקירות בים
להמ המשטרה יחידות נתבקשו בראשונה
בזי שנאספו התרמילים את מז"פ למעבדות ציא
בקירות (בין שנתגלו הקליעים וכן הפשע דת
שחקירת לאחר רק הנפגעים), בגוף וביו בנינים

העבריין. לגלוי הביאה לא במקרה היחידה
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התרמי את החוקרת היחידה שולחת עתה, מות
וזאת להחרמתם! מיד למעבדה והקליעים לים

ן מדוע
למקרה הנחקר המקרה בין הקשר משנתגלה
כלי באותו השתמשו בהם קודמים למקרים או
הנע החוקרת היחידה לידיעת הדבר מובא נשק'
המקדים ובאחד יש רב. עזר אלו בידיעות זרת
ויש ראיה עד מפי החשוד תאור נמצא הקודמים
ועק יש החשוד. של רגלו עקב בגבס שנוצק
מסיים למקום הובילו החשוד של הנסיגה בות
לנסת הפעם גם וכדאי הקודמים המקרים באחד
חקר כל וכהנה. כהנה ועוד זה במקום ולחפשו
להפיק שניתן התועלת רבה מה איפוא, יבין'

הזה. האוסף באמצעות מקרים מקישור

מקרים למנות יכולים אנו הצלחותינו בין
אחד במקום 1954 בשנת שנתפס נשק זוהה בהם
שקדם בפשע שמש אשר נשק כלי כאותו בארץ,
מקרים או, בארץ. אחר במקום 1949 בשנת לו
באתו ונשנה חוזר שמוש הוכחנו בהם אחרים
לאח*ד החוקרים את הביא אשר דבר נשק, כלי
חקירה בתיקי נפרד שהיה הידיעות' אוצר כל
להצלחה עד האחרונה בחקירה לשמוש שונים,

הסופית.

חלקיו בכל הנשק משתחק שמוש כדי תוך
מש שהוא העקבות סמני גם משתנים ובהדרגה
המשמשים נשק בכלי ובקליעים. בתרמילים איר
זמן תקופת תוך האלה השנויים חלים במלחמה
פש בידי אשר נשק בכלי הדבר כן לא קצרה.
להניח, יש לכן יריה. לידי לעתים רק המגיעים עיט
חיוניותו ועל ערכו על ישמור שלנו שהאוסף
אשר נשק כלי ועוד: זאת רבות. שנים למשך
יתכן רבות שנים כעבור רק המשטרה לידי יפול
תרמי גבי על משאיר שהוא ובסימנים בו שיחולו
ישכילו אם אך ניכרים; שנויים  וקליעים לים
מכל התרמילים את למז"פ להמציא החוקרים
לה העת, בבוא המעבדה, תוכל שיחקרו, מקרה
קליעים) (או תרמילים של ארוכה שרשרת ציג
התקדמות של כרונולוגית תמונה יתנו אשר

הנשק. כלי באותו האלה השנויים

שנויים של כזה מקרה כבר לנו היה למעשה
שמישו של שנים חמש במרוצת נשק בבלי שחלו

המשטרה. ידי על לתפישתו עד בפשעים
הילך משומשת בלתי תחמושת של עזר אוסף
חתכים כולל זה אוסף מז''פ. במעבדת ומוקם
(כי ,י התוצרים ומכל הסוגים מכל תחמושת של
החמרים באותם משתמשים החרושת בתי כל לא
לפעמים אפשר בעזרתו היצור) שטות ובאותן
במקרה גם פשע בוצע בו הכלי סוג את לקבוע
רסיס אלא אינו העברה בזירת שנמצא מה שכל

קליע. של קטן

כרכוב על הבריח ראש קצה שמשאיר הסמן
תרמי רק זה במיון מוינו עתה (לעת התרמיל.
.(1 מסי תמונה (ראה מתתמקלעים) שנורו לים
אינם בהם הסמנים כאמור, לקליעים, באשר
בל אפשרויות נותנים הם גם אך <, כך כל רבים

משני. מיון של מבוטלות תי

המוט היריה, בכלי הקנה של הסלילים סמני
שונים הם ,(2 מס' תמונה (ראה הקליע על בעים

סלילים סמני הנושא קליע  .2 מס' תמונה
ימינה. נטיה בעלי

מספר למשנהו. אחד כלים מסוג הכלליים בקויהם
וא 5 ,4 בעלי יריה כלי (קימים שונה הםלילים
כלי (יש שונה סבובם בקנה), סלילים 6 פילו
ואחרים ימינה הסלילים סבוב פונה בהם נשק
הנטיה זוית שונה כן שמאלה). הוא פונה בהם
קים וכמובן למשנהו אחד כלי בין הסלילים של
אלו נתונים לפי הסלילים. של ברחבם גם שוני
את בבטחון, תמיד כמעט במעבדה' קובעים אנו

הקליע. נורה ממנו הבלי סוג
שבארון, הקליעים גם מחולקים זה מיון לפי
של חלציהם ליוצאי קליבר, מאותו שהם אף
כל מכילה למעשה, כאן, גם השונים. התוצרים
בלבד. עצמו כלי מאותו שנורו קליעים מעטפה
בעק לנו, הביא זה באוסף השוטף השמוש
הקיי ההוראות ולפי מאד נכרות הצלחות בותיה
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בכתב לכתובים מתחלקת יד) בכתב (כתובים נה
בכתב או חקוי' בכתב ולכתובים אחד, מצד טבעי יד
להיות עלול טבעי בלתי (כתב שבי' מצד מסווה
תמונה (ראה וכדומה)' מרובעות אותיות ציור

.(3 מס'
מהנ יצאנו הזה האוסף של הכנתו בתכנון
כזאת, במדה יגדל הוא אחדות שנים עבמרוצת חה
יעיל שמוש יאפשר מאד מפורט משני מיון טרק
המח את וחלקנו המשכנו כן, על אשר בו. ומהיר
ל2י משיה לקבוצות הטבעיים היד כתבי של לקה

כדלקמן: התכונות
(הפסקות מחובר בלתי כתב או מחובר כתב .1 לחבר כרגיל נוהגים שבהם במקומות

.(4 מס' תמונה (ראה
בין יחסי באופן קטנים ברוחים הכתוב כתב .2
תמונות (ראה והשורות המלים האותיות,
בינוניים ברוחים הכתוב כתב או (,6 ,5 מס'

.3 מס' תמונה

רבועי. כתב דוגמת

2כ 7

7/זיך
סקט 77
/ 1 !

מכתבים יד, כתבי של ממוין אוסף
מזויפים ושטרות המחאות שם, בעילום

וכדומה
יד >תגי

במר המשטרה לאנשי פחות ידוע זה אוסף
התח מאוסף יותר צעיר שהוא משום וזאת חבים

שנתיים). לפני רק בו (החילונו מושת
שהצליח עבריין, חוזר כאמור, זה' בשטח גם
אותה לפי ושלישית שנית ופועל אחת, פעם

בראשונה. שפעל שיטה
 האחד ., ראשים לשני האוסף מחולק כאן
וכדו השמצה איום, (מכתבי אנונימיים מכתבים

מזוייפים. ושטרות המחאות  והשני מה)
שפ בןןילופ מכתגיפ

לשתי שוב מתחלקים האנונימיים המכתבים
הדפ והשניה יד כתבי האחת ראשיות; מחלקות
הראשו הראשית המחלקה כתיבה. במכונות סות

ב*ר ///7:7 פד, 714 \

כס7ף 77^71 7*770
. 1 < /

.*■ . י *י <■ יי.י ■ יי יי

יי *י __""" * _____ ^41

/

האותיות. בחביר הפסקות דוגמת  .4 מסי תמונה

/
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ע^לל:'./ (0ינ1י>£) )^? י/\,//
האותיות. ובין המלים בין קטנים תחים של דוגמה  .6 מסי תמונה

(ראדל אורכיות כתיבה תכונות בעל כתב ,4 הנ"ל. והשורות המלים האותיות בין גדולים או
.(8 תמונה באותיות פוגעות אחת שורה שאותיות כתב 3

(ראה רחביות כתיבה תכונות בעל כתב .5 שאינן או (7 תמונה (ראה סמוכה' שורה
.(9 מס' תמונה בהן. פוגעות

////) /,;/// !>1ן0\; 11/1/ץך ^ }

בחברתה. אחת הנוגעות שורות דוגמת  .7 מס' תמונה

ארכי. יד כתב של דוגמה  .8 מסי המונה

'* ?./6.*,#>ג <//> //';►

7'
^י? ^'*^

רחבי. יד כתב דוגמת  .9 מסי תםונה

מתקדם). או וירוד (ילדותי השפה סגנון .3 חלק אותו שאף טבעי' הבלתי לכתב באשר
בלבד> מ ל על החלוקה את בססנו משנה' קבוצות למספר נו

י הכותב האיש של אופיו על המצביעות נקודות
אחרות. מיון תבונות הוספנו לא זאת בחלוקה והרי עצמו. הכתב של אופיו על מאשר יותר
על הכתובת כתיבה צורת כגון:  הקיימות האוסף. של זה בחלקי לקבוצות, לחלוקה המפתח
בלי משלוח או הבול הדבקת אופן המעטפה, גבי סחיטת דתי, (צבורי' המממד תכן של צביונו .1
חשובים הם אלו (פרטים וכדומה' בכלל בול וכר). פטולוגית גסות כספים,
הכר גבי על כהערה נרשמים תמיד והם לפעמים הניר. בזבוז מידת .2
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נשע;ים אנו שוב כאן אחר). איש של ידו כתב
ובשי נודע הבלתי בעבריו הקשורות נסיבות על
כל את שנית לפרט צורך ואין שלו הבצוע טות
באוסף השמוש מתאור יובנו אלו כי האפשרויות'

להלן. כמסופר

היד כתבי באופן? הבדיקה בצלע
למע והמובא לחקירה נשוא המשמש כסכך
חפיש יעשה ראשית כדלקמן: טפול בקבל בדה
באל בעבר' המשטרה' כבר נפגשה שכא באוסף
מסמך כד: יעשה התפוש זה. מסמך שכתב מוני
מספ של לנוסחא וימוין יבדק יד בכתב הכתוב
לימין משמאל שפרושו: 2/1 5 7 0 למעל: רים

הוא:
מחוברות, בלתי שאותיותיו יד כתב = 2

נורמלי. האותיות בין הרוח = ך,
קטן. המליט בין הרוח = 5

של בכתב נוגע אחת שורה של הכתב = 7
שכנה. שורה

על התפשטות (נטיות רחבי הכתב = 0
לרחב). היא והמלים האותיות

מותאמת כרטיסיה בעזרת יבדקו מכן לאחר
המע בכל הנמצאים המסמכים (10 תמונה (ראה

שהמית מצאנו כה שעד משום וזאת מיסים)
רבות. לשנים צרכינו את יספק כמתואר

הבכ כאמור' מהווים, שניה ראשית מחלקה
לא עתה עד כתיבה. במכונות המודפסים תבים
בעיה המהוים לממדים האוסף של זה חלק הגיע
בלבד קבוצות לשתי אלו מכתבים מחולקים כן ועל
(עירן "ועלית") ("פיקה" האותיות גודל לפי
בזהוי הכתיבה מכונת על חגג ע.מ.מ. של במאמרו
,165 עמוד 1956 3 מסי המשטרה רבעון הפלילי'
בידינו שיהיו האפשרויות על תמונה לקורא יתן
משנה). לקבוצות אלו מסמכים לחלק לכשנבוא

טזויסימ ושטרות המחאות
המת כמוזכר, הוא, האוסף של השני "ראשו"
גם זה "ראש" כולל למעשה מזויפים. ושטרות אות
מתימרים הם שבאופים אחרים מזוייפים מסמכים
עו שכונת או כספי' ערך בעלי מסמכים להיות

ברמאות. כספים הוצאת היתה שיהם

"ראש" של והחלוקה המיון אין כלליים בקוים
מתחשב זה מיון אין ביסודו לעיל. המתואר היד
כתבי "ראש" של מהמיון בהרבה שונים זה
המרו אין תמיד כמעט (היות היד כתב בתכונות
לחקוי בנסיון אלא הזיפן של הטבעי בכתב בר

111*10 פיק: '08

1 יי. 1

1 2 1 3 ! *

;£.5"* * 8קמ8ו1 8פי

6 ! 7 ! 8 0

/\:\^)11.3£.^11]^^^£11££..^^ 16 קז8

...ל:_.111_2£,.""._^", ,/ השולחת: היהיה
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םיוו. כרטיס דוגמת  .10 מסי תמונה
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מכילה. שהיא המסמכים כתב של אפינית דוגמא עליה הנושאת כתבייד לאסוף מעטפה  .11 מס' תמונה

לחזור עלול המאיים או הזיפן עבירה. בבצוע
ועלול בכלא' מה לתקופת הושם אם אפילו לסורי
האח ותכונותיו ידו כתב כי ולהתפש, לשוב אף

שנוי. ללא ישארו רות
בבדיקת הקשורות והעבירות הזיופים רבוי
האוסף להקמת אותנו הביא אשר הוא מסמכים
החקירות בעבודת ממנו שתופק התועלת הזה.
להניח יש השנים. במרוצת בהדרגה ותגדל תלד
הזה בשטח יעילה עבודה תתואר ולא יום שיבוא
פלי חקירה תתואר שלא כפי באוסף, העזרות ללא

קודמות. הרשעות רשום ללא שהיא כל לית
ולהשואות לעבודה יש עקרונית מבחינה
להד שכדאי מיוחד אופי שתארנו האוספים בשני
נעשות במז"פ, הנעשות האחרות ההשואות גישו.
המקור לבין העבירה במקום שנאספה דוגמא ביו
השר או רגילים יד כתבי השואת למשל: הידוע.
ולרגליו לנעליו עבירה במקום רגלים עקבות את
כתבי ובאוסף התחמושת באוסף כאן חשוד. של
וחוז משוים' אנו וכו/ ההמחאות האנונימיים, היד
עבירה במקומות שנאספו דוגמאות ומשוים, רים
ויוצרים כלי) או (אדם חשוד בידינו שיש מבלי
וכליו הנאשם החקירות. לצרכי עובדות שלשלת
עבו אך שנים, במשך לפעמים אלמונים נשארים
ללא נמשכים ההוכחות חמר ואסוף החקירה דת
טבי של ההשואה בעבודת שגם כאן נזכיר הפוגה.
בצורת נפגשים אנו הפשע ממקום אצבעות עות
העברין של אצבעותיו טביעות כאשר זאת' עבודה
יותר. או עבירה מקומות בשני נמצאו האלמוני

.2 ג 5 7 0 נוסחא אותה הנושאות שבאוסף טפות
(ראה המעטפות באחת בגניזה ימצא כי והיה,
תועבר אלמוני, אותו של עטו פרי (11 תמונה
האחרון במקרה החוקרת ליחידה הודעה מיד
הקודמות, החקירות כל על פרטים לה וימסרו
כמתואר ושוב, אלמוני. לאותו ביחס שהתנהלו
של פרטים יעזרו יריה, מקרי בחקירת לעיל,
השניה. בעבירה החקירה את לבנות אחת עברה
כאן אף מזויפים, ושטרות להמחאות באשר
מן תצמח החוקרת, ליחידה העיקרית התועלת

קודמות. בחקירות שהועלו בפרטים השמוש
להמחאות יש האנונימיים' המכתבים לעומת
המש החקירה מבחינת חשובה מעלה ולשטרות
קושרים וההמחאות) (השטרות שהם והיא טרתית
גאוגרפית, מבחינה מסוים למקום העברין את
שהעב פרושו בצפת, העברה נערכה אם לאמור:
צרוף העבירה. בצוע בעת בצפת היה (לרב) רין
לחקי אלמוני עברין אותו של קודמים מקרים
של כרונולוגי תאור לתת יכול האחרונה, רה
אשר דבר הארץ, פני על העברין של מסעותיו
ואף שיציע אליבי סתירת על גלויה על מאד יקל

אשמתו. הוכחת על
כות כאשר גם ושטרות, המחאות מסמכים,
ונש נשארים נודעו, או נתגלו, ומזיפיהם גיהם
לסורם לחזור עלולים העברינים כי באוסף' מרים
בשטח לחלוטין הדבר שונה כאמור, הימים. באחד
עוד ישמש לא  נתפס פעם אם אשר הנשק,
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והמשטרה המדע

מעבדת ראש
מז"פ מסמכים,

עסימ
החתימה

המדינות בכל לא החותם, מקום את בהדרגה
היתול מקום בכל אך דומה, ובתהליך אחד בזמן
המום שערכו מקודש''/ "מוסד ועודנה החתימה
החתימה, של ומשקלה ערכה השבועה. כערך רי
לחוקים, כאמור, קדמו, מקדושתה, לה הבאים
מש לה והוסיפו מאוחרת יותר בתקופה באו אשר

ותוקף. מעות
ואף עברינים מתנכלים ערד בעל דבר לכל
לזייף הזייפנים משהחלו פסחו. לא החתימה צל
ניצני בם. להלחם דרכים בחפוש הוחל חתימות
חתימה זהוי של הנושא על ומחשבה מחקרים
של בכתביו נמצאו כבר אמיתותה, ובדיקת
5ג01?13ג ג3ט/ל131 קוינטיליאנוס הרומאי המשפטן
בקב? וכן הראשונה, במאה שחי 8"ם118!*ם2111<)
העשירי, אלפונסו המלך של הספרדיים החוקים
ואשר (1.35131(^3^ עשרה השלש במאה שחי
חתימות של והשואה לבדיקה כללים כבר נכללו בו

ביתדין. בפני
שהוא כפי וזהוין, חתימות השואת של המדע

שנה. מאה לו מלאו לא עוד היום, לנו ידוע
ל ומדוע חתימה של אמיתותה בודלןימ מתי
תמיד לא בספק, נתונה שאמיתותה חתימה
למשל, משפט. בית בפני לברור ענינה מובא
היורשים, את מפתיע שתוכנה צוואה, על חתימה
שנכתבה אחרת לצוואה בנגוד עומד שתוכנה אי
בדבר ספקות מעוררת כן, לפני הנפטר ידי על
אמיתות את ויאשר שיבדוקי מומחה אמיתותה.
על יערערו לא והיורשים ספקות יסיר החתיכה,
רוב זאת, לעומת ויקבלוה. הצוואה של תכנה
חתימה, של אמיתותה על מערערים בהם המקרים
המכחיש תמיד, וכמעט משפט בית בפני מובאים
החותםכביכול או החותם הוא החתימה, את
החותם אם להחליט צריד המשפט בית בעצמי.
שהחתי לאמור, מכחיש, הוא ועתה חתם אפנם
ידי על זויפה החתימה אם או אמיתית היא מה
שגם שלישית, אפשרות אף או מעונין, אחר אדם

לאשר באה מסמר' גבי על אדם של חתימתו
לפ כהתחיבות אם המסמך, של לתכנו הסכמתו
או בנכונותו, כהודאה או בו, הכתוב לפי עול
הכתובים הדברים תכן לידיעת כאשור לפעמים,

במסמך.
אדם של לחתימתו וההערכה הכבוד יחס
כי והמשפט, החוק של מכוחו רק לא נובעים,
התר כימי שימיה עתיקה, ממסורת בעיקר אם
והקריאה הכתיבה ידיעת היתה בהם בימים בות.
קרוא ידעו לא ורוזנים מלכים ואף מאד, נדירה
וסופרים לבלרים תמיד לידם והחזיקו וכתוב
היתה הסמכות בעלי של חתימתם הרי זה, לצורך
כתובים, מסמכים של בהפיכתם המכריע הגורם
הימים, באותם פקודה. או לחוק סתמי מנוסח
ידעו שלא ורוזנים) (מלכים השררה בעלי נהגו
מטב חלק לרוב בחותם, מסמכיהם לחתום לכתוב,
במגילת למשל ככתוב אצבעם. על שענדו עת
המונח גם מכאן המלך". בטבעת "וחתום אסתר:
טבעת מלשון חותם" "להטביע בעברית המקובל
למכ החותם התפתח לימים, האצבע. על שנענדה
מסובכים חתימה צורת או ציור היו שבו שיר
נו שאינו כזה לגודל והגיע זיוף) (למניעת יותר
נתנו מיוחד משמר האצבע. על לשמרו עוד תן
זה משמר וראש החותם, לשמירת המלכים, אז
ידוע, הלגיטימי. ולשמושו לבטחונו האחראי הוא
עד קיים הטיפוסית, השמרנות ארץ באנגליה, כי
בממ המכובד והתפקיד החשוב התואר הזה היום
נ<1,01), ?11^ 8631) החותם שומר הלור של שלה
הקרי ידיעת והפצת התרבות התפתחות עם
לח נדרשים רבים אנשים החלו והכתיבה, אה
הם גם היו בראשונה מסמכים: ולסמן תום
החלו בהדרגה אך טבעת, של בחותם משתמשים
בדרך ידע, והקורא ידם בכתב חותמים האנשים
(עד למשנהו. אדם חתימת בין להבדיל כלל,
האנ שרבים מקום המזרח, בארצות נפוצה היום
יד). בכתב במקום בחותמות החתימה אלפבתים,
ותפשה החתימה הלכה הדורות, במרוצת
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איגו ויקטור

זולא אמיל

בפוליאון
הראשון

תוים. והאידן: שופין טוצרט, של חתימותיהם

וזיופה החתימה מהות
החותם שפועל מכבית פעולה היא החתימה
לרוב מחשבה, ללא כתיבה) מכשיר (באמצעות
תנועות, של צרוף והיא מיוחדת, התרגשות ללא
כלל בדרן מאד. הרבה בהן התאמן שהחותם
ודומות אדם אותו של חתימותיו מאד תואמות
עיקר אך החיצוני, במראן לשניה אחת תמיד
בסמ אם כי החיצוני, במראה לא טמון הדמיון
בעזרת המומחים מגלים שאותם אחרים נים
מחשב אין כאמור, החתימה, בעת המיקרוסקוף.
היא ואין אבריו לפעולת שותפת החותם של תו
תת מקור הוא הבצוע מדריך הבצוע. על משפיעה
לכל אינדיבידואלית היא שחתימה, מכאן, הכרתי.
החיצונית, צורתה מבחינת רק לא ואיש, איש
מכ של הלחץ חלוקת מבחינת ובעיקר, גם, אלא
בקויה. והתנופה ולרחבה לארכה הכתיבה שיר
לא למומחה, מאד הברורים אלו, דקים פרטים
כל לחקות. ביותר המעולה הזייפן אפילו יוכל

החותם ידי על סורסה שהחתימה נפוצה, היא
תחילה כונה מתוך וזאת החתימה בעת 'עצמו
חתי זיוף של טפוםים שני ומן. לאחר להכחישה
זיוף א.  המומחה: בפני איפה, מובאים, מה
ע"י צורתה חקוי של בדרך אדם של חתימתו
חתימה ושבוש סרוס ב. (617§ע0?) אחר אדם
מ6§ע1010גן3) להכחישה מנת על עצמו החותם ע'יי
דבר על שופט יד, לכתבי מומחה שאינו האיש
בלבד החיצונית צורתה לפי חתימה, של אמיתותה
מזו חתימה לקבל המתפתים רבים נכשלים ולכן
המומ עושה מה שנבין מנת על כמקורית. יפת
ראשונה להכיר עלינו חתימה, הוא בודק ואיד חה
על נוסף לחתימה, שיש המיוחדות הסגולות את
להכיר, עלינו וכן החותם. של ידו כתב סגולות
ואת חתימות של הזיוף סוגי את כללי, באופן

שיטותיו.
אישיים: חתימות

ישראל למדינת הראשון הנשיא

הרמב"ם

^^/^^;
ואשינגטון ג'ורגי

^2^^^^.
ויקטוריה המלבה

ה16 לואי

^/^^1/^
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חותם הוא אוטומטי' לבצוע מתקרב והיא מחד, המומ לכשיבא יותר יכשילו לחקותם שלו נסיה
המזויף. המסמך על ויבדוק. חה

ע"^ס**"*. עצמו חתימת ושבוש 8יי8 ג.
הזיי משתמש לעיל, כאמור זה, מסוג בזיוף
בהת לעמוד לא תחילה בכוונה מסמך החיתם פן
עצמו חתימת את משבש הוא בו. הכלולה חיברת
לחתימה דומה אינה שלמעשה כך אותה, ומש:ה
משנה והוא יש כלל. בדרך לחתום רגיל שהוא
יש סלסולים, מוסיף והוא יש הכתב, כוץ את
"כעין אותו ועושה החתימה כתב את מרעיד והוא

וכהנה. כהנה ועוד ילריתי''

\21*^£ .

:>^>1/

המקור למעלה % שוטף בכתב זיוף

המומחה ועבודת הזהוי עי,רל:ות
של בספק המוטלת אמיתותה לבדוק מנת על
חתימות כמה ראשונה לקבל המומחה צריך חתימה
וזאת רצוי, תמיד החותם. של ומקוריות אמיתיות
חתימות של נכר מספר יקבל שהבודק לזכור, יש
לה נטיה החתימה לבעל כאשר בעיקר מקוריות'
אינן חתימותיו (לאמור, מחתימתו וריאציות פיק
שכל כדאי לשניה). האחת מאד דומות תמיד
שהחו כך נפרד, גליון על תהיה חתימה דוגמת
באותה חתימתו ויעתיק ויחזור יעתיק לא תם

צורה.
הטיק הם המומחה של העיקריים מכשיריו
מתגלה במיקרוסקוף בבחינה והמצלמה. רוסקוף
קוי של ומפורטת גדולה תמונה המומחה לעיני
ולפי הקוים פני על הדיו כמות לפי החתימה.
שנל הלחץ, מידת על שופט הוא ועביים רחבם
כאמור, זה, לחץ ומקום. מקום בכל העט חץ
כי לחקותו, אפשרות ואין מחשבה פרי אי:י
המופ אוטומטיות מכניות תנועות של פרי הוא
השואת ידי על החותם. של תתהכרתו ע"י עלת
בדוג הפרטים אל הנבדקת' בחתימה אלו פרסים
למסק המומחה מגיע שלפניו, החתימות מא.

נותיי..
יגלה העתקה, ע"י שזויפה חתימה בבדיקת
העדר את המיקרוסקופית, בבדיקה הנזמחה
את העט, על בלחץ ההפסקות את בכתב, השטף
המק התיקונים, את ובמיוחד הכותב יד רעירית
ההעתקה. בעת הזייפן שעושה כמעט, רלסקיפיים
יתגלו ישירה' בהעתקה שזויפה חתימה בבדיקת
גם לעיל' המפורטום הסימנים לכל נוסף לריב,

הזיון! שיטות
(11*064 *018617) העתקה ע"י זיון? א.
ההעת שיטות כל נכללות זיוף' של זה בסוג
ביותר המקובלות מן דוגמאות שתי ולהלן קה
ישירה, להעתקה הנפוצה בשיטה הזייפנים: בין
שלחן או שקופה' שמשה גבי על הזייפן מניח
גביו על מקורית. חתימה שעליו מסמך שקוף,
בעזרת לזייף. חפץ שהוא המסמך את מניח הוא
עם המסמך דרך לשמשה מבעד החודר האור
על החתימה את רואה הוא המקורית' החתימה
להע החתימה. את מצייר הוא ואז החלק הגליון
עם המסמך את הזייפן מניח ישירה, בלתי תקה
שהוא המסמך את ומתחתיו המקורית החתימה
עובר הוא פחם. נייר שם הוא וביניהם לזייף רוצה
ומקבל המקורית החתימה על עפרון או בחרט
החתימה באם מתחת. אשר הגליון על צורתה את
מעתיק והזייפן יש מאד, ישנה אינה המקורית
על מדפיסה ומיד לח סופג ניר גבי על אותה
האלו, המקרים בשני לזיוף. המיועד המסמך גבי
הזייפן כך אחר עובר ישירה, בלתי העתקה של

שהעתיק. החתימה של השרטוט גבי על בדיו

שקוף שלחן ע"ג העתקה ע"י זיוף
(11*6 *מ*8 *016617) שוטף בכתב זיוף ב.
משתמשים, כשרון ובעלי מומחים זייפנים
של עקרונה שוטף. כתב של זאת בשיטה לרוב,
האפ ככל רבה' מידה לזיוף לשוות הוא השיטה
תר הרבה עושה הזייפן ושטף. טבעיות של שר,
ובהדרגה לזיוף המיועדת החתימה בציור גילים
שהת לאחר ויותר. יותר גדולה במהירות מבצעה
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הבו העובדה היא זה בשטח מענינת מקודה
ובשם הפרטי בשמה החותמת נשואה שאשה לטת,
או מבליטה הנשואין, לאחר החדש משפחתה
בהתאם בעלה), (של המשפחה שם את מצניעה
(ראה בעלה אל הנפשי ליחסה ובהתאם לאשרה

תמונה).

;=0 013ל

הנשואין אהרי

ככל הדגשה, קו לחתימה. מתחת קו ב)
עצמית הערכה על מצביע יותר, ועבה גדול שהוא

יותר. גדולה
מקובל לחתימה. מעל הדגשה או קו ג)
העבר על השענות על כמצביע זה פרט להעריך
בעבר התלויה אישיות לאמור' הזכרונות. ועל

לעתיד. מתכונת משהיא יותר
עמ על מצביע לחתימה, מעל הבלטה חוסר

קשורה. ובלתי חפשית דה
גם הרבתי. אותיות של מיוחדת הדגשה ד)

גדלות. תסביר ועל גאוה על מצביעה היא
על מצביע מודגש. ובלתי חלש סיום ה)
וברור מודגש סיום ולעומתו והסתגלות. ותרנות

עקשנות. על מצביע
חלק הן הגרפולוגיה משטח הנ"ל הנקודות
אליהן להתיחס ואין הגרפולוג של מנחה מקו
אותן הבאתי המשטרה. בעבודת יומיומי בשמוש

ממש. של כתורה ולא יפה כקוריוז כאן
להתעלם חייב ולזיופים למסמכים המומחה
בעת הגרפולוגיה בשטח ידיעותיו מכל לחלוטין
חתימות. של ובהשואה בבדיקה המדעית עבודתו

החתימה: על המקצוע השפעת

כנר חתימת

הדיו עקבות או הפחם ניר עקבות לזיוף, מתחת
המקורית. החתימה מן סופג ניר ע"י שהועברה

יגלה שוטף, בכתב שזויפה חתימה בבדיקת
הלחץ בחלוקת הגדולים ההבדלים את המומחה
בהרבה שונים שיהיו החתימה, פני על והדיו
ללחץ דומים ויהיו המקורית שבחתימה מאלו
זה דבר הזייפן. של בחתימותיו או ידו, בכתב
ובהוכחת הזייפן בגלוי לפעמים, לעזור, גם ■יכול

*שמתו.
עצ ושבוש סרוס של הסוג מן זיוף בבדיקת
את לרוב, המומחה יגלה החתימה, בעל ע"י מי
ובחלוקת בלחץ החותם של האישיות .סגולותיו
מומ מגיעים עצמיים זיופים של זה בסוג הדיו.
המשפט, בבתי קשה מחלוקת לידי לעתים, חים,
של בפרושם ולהטעות לטעות שקל משום בעיקר
תת והרגלים לתכונות הנוגעים הדקים הממצאים

הכרתיים.
ממכשירי אחד היא גם כאמור, המצלמה,
מט לשתי לו משמשת היא המומחה. של היסוד
למומ מאפשרים מאד מוגדלים צלומים א) רות.
הח קוי של הפרטים בפרטי בנוחיות, לעיין חה
העבודה וכדומה. הלחץ הדיו, חלוקת תימה,
לא וכן מאד מעייפת במיקרוסקוף .הממושכות
הנבדקת החתימה גבי על לסמן המומחה יוכל
בעז בצלום ב) עבודתו, לצרכי ונקודות סימנים
הבדלי מתגלים שונים, (פילטרים) מסננים רת
נראה שאינו דבר שונים, דיו בסוגי דקים צבעים
ניר של עקבות גם מתגלים וכד הרגילה לעין
סופג. ניר ע"י שהועברה דיו או עפרון פחם,
בגדל ולפעמים שונה בגדל צלומים בעזרת רק ג)
לביה"מ. משכנע חמר להכין המומחה יכול ענק,

והגרפולוגיה החתימה
ממא באחד בקצרה ספרתי הגרופולוגיה על
.(99 עמוד 2 מסי המשטרה (רבעון הקודמים מרי
שלש או שתיים של כתביד כמות אין כלל בדרך
שו אך לגרפולוג, נתוח חמר לספק יכולה מלים
בדרך לחתימה. הנוגע בכל במקצת הדבר נה
משום מעגינות, נקודות בה למצוא אין, כלל
של ה"אני" לבטוי סיכום מעין נותנת שהחתימה
יבין בתמונות הנתנות הדוגמאות מן החותם.
שתראה יש החתימה מתכון. אני למה הקורא
ענותנותו. בה שתתבלט ויש אדם של שחצנותו
הרב הנפשי כהו את בה לראות ניתן לפעמים
המנחות נקודות כמה והרי הגופני. כחו את או

 חתימה: בבדיקת הגרפולוג את
בחתימה החותם החתימה. וגדל נפח א)
והוא צנוע אדם כלל, בדרך אינו, ורחבה גדולה
הסו בחברה עצמו בחשיבות תמיד המנפנף איש
וצנועה, קטנה חתימה החותם ולהיפך, אותו. בבת
בחב תפקידו אין שלדעתו צנוע איש לרוב, הוא,

חשוב. רה
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ואצלנו באנגליה גנוב" רכוש "קבלת
שלום שופס זהר, ד. י.

מטבע מעגינות,, מכך, הנובעות ובמסקנות גנוב" רכוש "קבלת של העונשין לסעיפי המשפט בתי גישת
וכלכלה" "משפט העת כתב של בי, כרך ד/ בחוברת נתפרסם שלהלן המאמר משטרה. איש כל הדברים'
המערכת זה. בגליוננו להדפיסו הרעזלת מתן על ולמערכת למחבר מודים והננו ,1956 יוני בדדש

לג מקלט מתן על איו גנוב' רכוש קבלת על רובה
אי או מרמה בה שיש עבירה איזו על או נבים,

יושר.

להוכיח לקטיגוריה מותר '43 הסעיף לפי
הידיעת הוכחת לשם הדיון, מן שהוא שלב בכל
 הבאות: העובדות את הנאשם של הזדונית

העבירו? תאריך (לפי הקודמת השנה שבמשך (1
אחר גנוב רכוש החזיק' או הנאשם' קבל הנידונה)
אחר גנוב רכוש הזמנים מן זמן באיזה שקבל (או

!2,* מקור אותו מאת
נתחייב האחרונות השנים חמש שבמשך (2

אייושר! או מרמה בה שיש עבירה באיזו
פרשת (תוך להביא אפשר הנ"ל הראיות את (3

בתנאי: הקטיגוריה) ראיות
ימים שבעה בכתב הודעה לנאשם שנמסאה א)

< קודמות הרשעות להגיש הכונה על כן לפני
הרכוש את החזיק שהוא שהוכח לאחר וכן ב)

זה). לפני (ולא הנידון

הוכחת לשם להביא שיש הראיות אלה
 האשמה:

נשדד שוא, טענות ע"י נתקבל נגנב, שהרכוש (1
אחרת. עבירה ע'''י הושג או

הרכוש. את החזיק או קבל שהנאשם (2
שהרכוש ידע הרכוש, קבלת בשעת שהנאשם, (3

אחרת. עבירה ע"י נתקבל או גנוב
באופן מוכיחים זאת את לעיל' ל(3) אשר
(הגנב), העקרי העברין של עדותו ע"י ישיר,
להזהיר צורך בלי כשרה "המקבל" נגד שעדותו
נמוך, (מחיר מסיבתי באופן או ., הסישבעימ את

"קרובה"3). החזקה הקבלה, הכחשת

810116'3 31106גו1. 31גן1ז13\נ 1946, .>ע 266. (1

חוברת ז/ כרך דין, פסקי ,152/52 פ. ע. ראה (2
.306 ע. ,11/12

^10111301(3. 13411 ,.3<פנ £<. 736. (3

הר מעבירות אחת היא גנוב" רכוש "קבלת
מב מגניבה נופלת ואינה ביותר* החמורות כוש
הצ הסכנה מבחינת ואילו בפשע, המלחמה חינת
היא כי הגניבה, על היא עולה לציבור, בה פונה
סילוק וע"י מימונה ע"י הגניבה את מאפשרת
ורגיש הבנה בר מחוקק הגנוב. הרכוש של מהיר
בנגע להלחם כדי הכל את עושה הציבור' לעניו
ראיות, בהבאת הקטיגוריה דרכי הקלת ע"י זה
עמד להלן, שנראה כפי חמורים. עונשים ע"י וכן
סעיפי את בחקקו הגובה על האנגלי המחוקק
אך גנוב". רכוש "קבלת לעבירת הנוגעים החוק
אצלנו המקבילים שהסעיפים מידה באותה נלאה
למצוא ננסה הבה הוכשלו. נכוו יותר או נכשלו,

לכך. הסבר. את

באנגליה דומצב

הגניבה, בחוק נכללו הנ"ל העבירה סעיפי
:33 הסעיף לפי .1948 בשנת שתוקן כפי ,1916

או גנוב, שהוא ביודעין רכוש המקבל ,,כל
בהן שיש במסיבות שהיא דרך באיזו שנתקבל
מאותו בעבירה אשם יהיה עוון, או פשע כדי

עוון)". או (פשע הסוג
בשעת להיות צריכה גנוב שהרכוש הידיעה
אך חוקי, באופו חפץ שקבל מי הרכוש! קבלת
שה לו שנודע לאחר גם לעצמו להחזיקו החליט

עבירה. באותה אשם אינו גנוב, חפץ

בגליון לכלול' אפשר ,(3) 40 הסעיף לפי
שונים בזמנים אשר אנשים מספר אחד, אישום
בדרך ממנו, חלק או מסוים, גנוב רכוש קבלו

יחד. ישפטו והם פשע' בו שיש

לצ גבוה משטרה קצין יכול ,42 הסעיף לפי
לעבירה בקשר חיפוש לערוך שוטר כל על וות
המחזיק את ולהביא חשוד רכוש לתפוס הנ"ל'
לחו בקשר וחשבון דין שיתן כדי שופט' לפני
חיפוש צו לתת יכל משטרה קצין רכישתו. קיות
האח השנה במשך נשפט שמחזיקו למקום בנוגע
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הק בראיות היה הנאשם! יזוכה  במקומו פק
הגנת שהשאירה הספק את לדחות כדי טיגוריה

יורשע.  הנאשמ
לוקח כשרי/ "בלתי רכוש הנאשם,.בקבלו
"ידיעת לו שייחסו הסיכון את עצמו על איפוא
ומבלי כלליות' מסיבתיות ראיות סמך על פשע"
פרטי את למעשה ידע שהוא במישרים שיוכח

המקורית. העבירה
יספרו שגנבים קורה לא בדבר. הגיון יש
יספרו לא הם הגניבות. פרטי את ל"מקבלים"
וכמה כמה אחת ועל מקצועיים' ל"מקבלים" זאת
(בעל המקצועי המקבל מקריים. ל"מקבלים" לא
ואין המוכרהגנב, את מכיר קודמות) הרשעות
מעצמו. ברור הדבר הרכוש! מאין יספר שהוא צורר
באנג לקטיגוריה שניתנו ההקלות נובעות מכאן

ליה.
כישראל המצג .

לפק' ו310 309 הסעיפים חלים בעניננו
.1936 הפלילי, החוק

באנגליה, 33 סעיף עם זהים ה:"ל הסעיפים
(סעיף לחוד הפשע הופרדו שאצלנו טכני בהבדל
דרוש 309 בסעיף .(310 (מעיף לחוד והעוון (309
אולם מ"הידיעה", חוץ (רצון) "זדון" במפורש
הדבר ואין מיוחד מובן כל זאת להדגשה אין
שבסעיף או בזדון* צורן אין שבאנגליה לומר בא
בזדון. צורך אין פורש) לא הדבר (שבו 310
וה"זדון" הכי, בלאו גם בתרה "זדון" דרישת
הבדלי הם ההבדלים יתר ב"ידיעה". מתגלם

הבדליתוכן. ולא קלים צורה
חשוב הבדל ישנו הרב, הדמיון למרות אולם,
שבאנגליה בזמן בו גנוב. ברכוש בפרט למעשה,
בדרך הן גניבות ישנן אצלנו פשע, היא גניבה כל
נסיונות מספר היו אצלנו עוון. בדרך והן פשע
שונה ובאופן במעוקם הנ"ל הסעיפים את לפרש
ונקבע לחלוטין סולקו הם אולם משבאנגליה,
היינו "גניבה", כוללים יתד גם הסעיפים ששני
והן 309 בסעיף הן נכללת גנוב רכוש שקבלת

.8,7 310 בסעיף
קשיים הנ"ל הסעיפים הציגו לא המנדט בזמן
הב שהשופטים לאחר הראיות' במובן מיוחדים
המשפט ובבית המחוזיים המשפט בבתי ריטיים
פ. בע. האנגלית. להלכה בהתאם פרשום העליון
יו אם הסעיף,310, לפי שבאישום נקבע '932/45
מזה להסיק אפשר למעשה, נגנב שהרכוש כח
באותו שהנאשם שם, נקבע כן זדונית. ידיעה
אשר במסיבות הרכוש את מחזיק נמצא מקרה

התמונה. להשלמת מספר ידיעות עוד והרי
נת או נגנב שהרכוש במקרה (1) העונשים;
במקרה (2) מאסר! שנות 14  פשע בדרך קבל
מא שנות שבע  עוון בדרן נתקבל שהרכוש

סר!
הנן הגניבות כל '1916 הגניבה, חוק לפי
גנוב שהוא ביודעין רכוש קבלת ולכן פשעים8,
שנתקבלשלא דכוש קבלת פשע. תמיד תהיה
בוד למקרים עוון'.מיועדת בה שיש בדרך כחוק
שוא טענות ע''י שנתקבל רכוש כגון בלבד, דים
מאסר). שנות חמש הוא לו הצפוי שהעונש (עוון
לקטי לעזור באה קודמות הרשעות הוכחת
הנאשם, של הזדונית ידיעתו את להוכיח גוריה
מהחובה הקטיגוריה את משחררת אינה אולם
הר כי ידע שהנאשם הנידח במקרה להוכיח

גנוב3. בוש
נתקבל או נגנב שהרכוש להוכיח צורר יש
מסיבות אולם עוון, או פשע המהוות במסיבות
חוק הוראות אין זאת. לקבוע; יכולות המקרה
(שאינה אחרת בדרך הגניבה את להוכיח שיש

מםיבתית)4.
בשליחת המקורית בעבירה הנאשמ הואשם
את שקבל מי הואשם אישום גליון ובאותו *ד,
שההר נקבע גנוב, רכוש בקבלת ממנו .הרכוש

טובח6. שעה
הדברים: סיכום והרי

באיזו המשפט הגשת לפני ידוע לקטיגוריה
לה מקום אין אחרת מבעליו, הרכוש נשלל .דרו
הנא נתפס ביודעין". גנוב רכוש "קבלת .אשמת
מאשי בהחזקתו, או הרכוש אותו, בקבלת שם
כלו ביודעין'/ גנוב רכוש ב"קבלת אותו מים
ע"י מקורי באופן נתקבל שהרכוש ביודעין מר
ה את להוכיח כדי לקטיגוריה. הידועה ■העבירה
בין ראיות, הקטיגוריה מביאה הזאת, "ידיעה"
לעיל). בי פסקא (ראה מסביתיות ובין 'ישירות
הכל כי קושי, כל אין ישירות לראיות בקשר
של במקרה השופטים? שכנוע במידת רק תלוי
הבטל יעבור לכאורה, מספיקות מסיבתיות ראיות
התי מידת בדבר החזקתו. את לתרץ הנאשם על
במש ההלכות אחרי הולכים הנאשם, שבפי רוץ
נתן היינו: <6( 1914 ואברמוביץ שמע נגד פט
 לו ומאמינים הדעת על מתקבל הסבר ■הנאשם
או הדעת, על מתקבל שאינו הסבר נתן ישוחרר!
מתקבל הסבר נתן יורשע!  לו מאמינים שאין
חוזרים  לו להאמין יש אם ספק אולם הדעת על
הס נשאר יאם הקטיגוריה, ראיות את ושוקלים

ר, כרר מהחיים, פסקים ת"א, מחוזי 352/50 פ. ת. (7
.290 ע. ,9/10 חוב.

וי, כרר מחוזיים, פסקים ת"א, מחוזי 103/49 פ. ע. (8
.198 ע. '7/8 חוב.

3נ5. ע. .2 כרד '1945 א.ל.ר. (9

.4101113013, 13111 £(!., .ע 736 (*
17טנ113151 .01יע 9 .ע 554  313ע 941. (*
111185611 ם0 0111116, 1001 :53.^01 2, .ע 1330 (5
,42/43 חוברת ח/ כרך דין, פסקי ,20/51 פ. ע. ראה (6

.1187 ע.
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פסק באותו טעה. שלנו האופטימיסט אולם
חל '309 הסעיף על החל שהכלל גם נקבע דין7
הס פי על באישום גם ולכן '310 הסעיף על גם
שהנאשם להוכיח הקטיגוריה מחובת 310 עיף
להבחין כדי המקורית העבירה מסיבות את ידע

וחלילה). חס פשע (ולא עוון שהיא

ועוד. זאת
עדות נזמו על להרשיע שאין נקבע באנגליה
אם אלא סיוע)' (בלי לעבירה שותף של יחידה
מהסתמ הצפוייה הסכנה על המושבעים הוזהרו
לאחר המושבעים' בלבד? זה ממין עדות על כות
הנאשם את להרשיע זאת בכל יכולים שהוזהרו'
או שגנב, לזה נוסף כזאת. יחידה עדות סמך על
לשותף נחשב אינו אחרת, בעבירה עקרי עברין
שכ הדבר' של פרושי "המקבל'/ של לעבירתו
בסיוע צורך אין "המקבל" נגד גנב מעיד אשר
האמינו ואם המושבעים, את להזהיר צורך ואין
סמך על "המקבל" את ירשיעו לגנב, המושבעים

בלבד. הגנב של מסויעת הבלתי עדותו
המנדט, בתקופת קבע העליון המשפט בית
המשפט בתי ועל מלא' אינו שלנו העדות שחוק
הנוגע בכל האנגלית ההלכה אחרי ללכת שלנו
שאם חושב, שלנו האופטימיסט היה לכן לראיות.
(הדיו המושבעים את להזהיר צורך יש באנגליה
בי בכלל, באזהרה צורך אין בארץ הרי טות)'
הם אם ויספיק מקצועיים שופטים יושבים כאן
עדות על מהסתמכות הצפויה שהסכנה יציינו
עיניהם בפני עומדת לעבירה שותף של יחידה
את להרשיע שיש למסקנה הגיעו זאת ולמרות
פעמים ולא פעם לא הדבר. כן לא אולם הנאשם.
להרשיע שאיו שלנו' העליון המשפט בית קבע
שותף של ממויעת הבלתי עדותו פי על אדם
מפס באחד אמנם יעבור. ולא חוק זהו לעבירה.
שלבו זילברג השופט כבי רמז האחרונים הדין קי
הס אולם הני'ל, הקביעה נוקשות עם שלם אינו
בתל המחוזי המשפט בית בלבד11. ברמז תפק
שלמרות בקבעו12' הזה התהליך את השלים אביב
הכלל את אצלנו לקבל אין באנגליה, שנקבע מה
מתוך ה"מקבל'/ של לעבירתו שותף איננו שגנב
השאלה נשאלת לגנב"ן נאמין "האיד  נימוק:
האנג מחבריהם גרועים יותר שלנו הגנבים אם

ליים?
מבטלים מה סמך על אחרונה: שאלה ועוד
אשר המפורשת, ההלכה את שלנו המשפט בתי
לבטל מותר האם ראיות? בעניו באנגליה, חלה
הנאשם לטובת שהן משום ורק אך אלה קביעות
מזחל פחות ולא דוקא צדיקים להיות וברצונו

.17 ע. ,1 חוברת ז/ כרד דין, פסקי 166/52 ע.פ. ("
ומס פורסם, טרם '1952 בשנת ניתן זה דין פסק (12

לי. זכור אינו פרי

הגיע כיצד הסבר מתן של הנטל את עליו העבירו
נקבע לא 1072/46 פ. בע. גם הרכוש. להחזקת
הסעיף פי על שבאישום בו כשנאמר חידוש, כל
לידיעה בנוגע מסקנות להסיק אמנם מותר ,309■

הזדו הידיעה בקיום בלבד חשד אולם זדונית'
באנג שגם ברור הרשעה. לשם מספיק אינו 1ית
אולם, הידיעה' במקום לבוא יכול החשד אין ליה
ריקה. כפראזיולוגיה הדבר לי נראה הכבוד, בכל
שהובאו המסיבות סמך על המשפט, בית קבע
הבונה  "מסיבות", על כאן (כשמדובר בפניו
המ העבירה למסיבות ולא "הקבלה" למסיבות
שה לכאורה לשכנעו כדי בהן שיש קורית),
"ידי לדבר יקרא  גנוב שהרב ידע גאשמ
במסיבות שאין המשפט בית קבע אם ואולם עד.".
לידיעה". ,,חשד לזה יקרא  לשכנעו כדי הנ"ל
שה זמן כל אלה, שנים בין מגשי גבול כל אין
ואין השופט של שכנועו במידת רק תלוי הבדל
הנא של ממש" "ידיעה להוכיח הקטיגוריה על

המנדט. בתקופת המצב היה זה שם.
נוצר אשר מושג הנו ממש" "ידיעה המושג
הם הם הישראליים המשפט בתי ישראל. במדינת
.אינה שהיא ממש"8, "ידיעה לדרוש התחילו אשר
ואם להוכחה. אפשרית ובלתי באנגליה ידועה
באה ברורה, די היתה לא ממש" "ידיעה האימרה
שעל במפורש מדובר ובה שלאחריה7 הקביעה
הסעיף פי על בהאשמה לקוכית הקטיגוריה
הושגו בהן המסיבות את ידע "שהנאשם (309■
פשע), או עוון זה אם לדעת (כדי הסוכר" שקי
"המקבל" שהסוחר להוכיח הקטיגוריה על כלומר
גנבו אשר שהגנבים' הסוכר קבלת בשעת ידע
ולא מחנות ביום, ולא בלילה גנבוהו הסוכר את

ועוד. ועוד חתשת מבית
מק בשום תוכל לא שהקטיגוריה ברור מזה
עוד זה אולם הזדונית". "הידיעה את להוכיח ןה
בהגיעו לחשוב' היה יכול אופטימיסט הכל. לא
לס בקשר נערמו אשר הקשיים שכל זה, למצב
מח דרכי .310 הסעיף לגבי יחולו לא ,309 עיף
 כדלקמן: הן שלנו האופטימיסט של שבתו
פשע, סוגים: לשלשה אצלנו מחולקות העבירות
חטא, מסוג רכוש עבירות שאין לאחר וחטא. עוון
גנוב שהרכוש הנאשם ידיעת הוכחה אם הרי
שהרכוש ידע לא הוא כי הוכח לא אולם (בכלל),
שהוא נוספת בהוכחה צווך אין פשע, בדרך .נגנב
לה מותר תמיד עוון. בדרך נגנב הרכוש כי ידע
במ בעוון קלה, יותר בעבירה ולהרשיע אשים
למע נגנב שהרכוש הוכח אם אפילו פשע, קום

פשע. בדרך שה

.372 ע '1 כרד ,1946 א.ל.ר. (10
וי' כרו מחוזיים, פסקיט ת"א, מחוזי 103/49 ע.פ. (*

.198 ע. ,7/8 חובי
ר, כרך מחוזיים, פסקים ת"א, מתחי 352/50 ת.פ. "י)

.290 ע. '9/10 חובי
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של ברור רגע. באותו הנאשפ של הפלילית גדתו
תו לא ה"קבלה", אחרי ממושך זמן שעבר אחר
שחלף לרגע ביחס ראיות לאסוף הקטיגוריה כל
להס שהצליח מזה להחנות הנאשם על האם מזמן.
הרכוש יותרו או שנה במשך הרכוש את תיר
בא לכן הגניבה. אות את לשאת תמיד ימשיך
נמצא. אם גם ייענש שהנאשם וקובע 311 הסעיף
בתומ הרכוש את שרכש הוכיח אם אלא "מחזיק"'
אולם ייענש.  לב תום חוסר של במקרה לב.
וחשבון דין לתת לדרוש אפשר אדם מכל לא
המוקדמ התנאי שהוא. חפץ איזה רכש מאין
יסוד שיש השופט בשכנוע הוא הנ"ל לדרישה
את גם ממילא כולל הדבר גנוב. שהרכוש לחשוד
סעיף למעשה. נגנב שהרכוש ידוע בהם המקרים
הקטיגוריה אין בהם המקרים אותם את ישמש זה
ידיעת את או הרכוש נגנב מי מאת להוכיח יכולה

גנוב. שהרכוש הקבלה, בעת הנאשם
שהנאשם (א)  להוכיח: הקטיגוריה על
שהר לחשד רגלים שיש (ב) הרכוש' את החזיק
רג "יש למעשה13. נגנב שהרכוש או גנוב כוש
המשפט בית ע"י נקבע מזמן לא לחשד": לים
בל יתעורר שהחשד צורך שאין שלנו", העליון
ב שהעיד אחר אדם של בלבו או הנאשם של בו
לק השופט על אלא שוטר), (כגון המשפט בית
אם הקטיגוריה' שהביאה הראיות סמך על בוע'
הו גנוב. שהרכוש לחשוד אוביקטיבי יסוד יש
יודיע הנ"ל, היסודות שני את הקטיגוריה כיחה
רכי חוקיות את להוכיח עליו כי לנאשם ביהמ"ש

■ שתו15.

היינו חוקית'/ "רכישה להוכיח הנאשם על
לבו תום את לב18,17. בתום החפץ את שרכש הבאות: בדרכים להוכיח הנאשם יוכל
שלם, שהוא המחיר ביו רב הפרש אין (א)

המקובל? המחיר לבין
לא הרכישה של והמקום הזמן במסיבות (ב)
הנאשבג של חשדוי את לעורר כדי היה
כמה אחת (ועל "כשר" אינו שהחפץ

גנוב)? שהנו וכמה
באמצעי הנאשם אחז הרכישה בשעת (ג)
זהותו את לקבוע כדי רגילים זהירות

(המעביר)? המוכר של
והיה החפץ עבור (קבלה) אישור קבל (ד)

בנכונותו? להאמין יסוד לו

:226 ע. '1944 א.ל.ר. 49/44 פ. ע. (13
.283 ע. ,11 חוב. ז/ כרו דין, פסקי '115/52 פ. ע. ("

.465 פמ"ן 1947 ירושלים, מחוזי 74/47 פ. ע. (18
חוב' דיי כרד פסקים י"ט, מהוזי 5/50 פ. ע. (16

.442 ע. '13/14
חוב, ח/ כרך פסקים ת"א, מהוזי 640/52 פ. ת. ("

.150 ע. '5/6

היחי 231101^ ה היא הנאשם" "טובת האם
במידת האנגלים על עולים באמת אנו האם דה?

ההגינות?
הס בוטלו שלמעשה היא היחידה המסקנה
נאשם שאיזה מהמקרים (חח ו310 309 עיפים
שב ההקלות הנ"ל). הסעיפים לפי להודות יתנדב
הרשעות להוכחת בקשר באנגליה לקטיגורית תנו
המנדטורי, המחוקק ידי על מאתנו נשללו קודמות
ע"י המלאכה את השלימו שלנו המשפט ובתי
ומתנגדות שלנו מהחוק נובעות שאינן דרישות

האנגלית. להלכה במפורש
החוק לפקודת 311 המעיף אודות מלים כמה

.1936 הפלילי'
קיים דומה סעיף דומה. סעיף אין באנגליה
מצו במצב נמצא האנגלי המחוקק בקפריסין. רק
עושה והוא גדולה אימפריה עומדת לרשותו יין?
הנתונות הטריטוריות באחת תחילה ניסוייו את
בממ גם להגשימו אפשר הנסון, הצליח למרותו?
הניסויים אחד הוא 311 הסעיף המאוחדת. לכה

זה. ממין
האנ החוק של 42 בסעיף שמקורו לי' נראה
רכוש מחזיק אדם נמצא הנ"ל' הסעיף לפי גלי.
הע לאחת קשור שהוא להאמין. נכון יסוד שיש
על הרכוש ייתפס '1916 הגניבה' חוק על בירות
והמ גבוה, משטרה קצין או שלום, שופט צו פי
לתת וידרש שופט, לפני מקוצר בדיון יובא חזיק
השופט, הרכוש. להחזקת הגיע כיצד וחשבון דין
מת צו יתן לחשד, יסוד יש כי ששוכנע לאחר
הוצאות ויטיל למסרו) (למי לרכוש בנוגע אים
עונש. ואיו עבירה איו זה במקרה המחזיק. על
כגנוב חשוד רכוש נמצא אחרות, במלים
ידי היתה שלמחזיק ראיות הקטיגוריה בידי ואין
שלום שופט בפני המחזיק יובא גנוב* שהרכוש עה
יילקח רכישתו, חוקיות בדבר הסבר נתן לא ואם
הו עליו יוטלו וכן לבעליו* ויימסר ממנו הרכוש
המח אולם כזה, ישנו אם המתלונן, שסבל צאות;

ייענש. לא זיק
צעד המנדטורי המחוקק עשה 311 בסעיף
החזקה תחשב הנ"ל שבמצב בקבעו קדימה;
לעבירה שנקבע בעונש ייענש והמחזיק לעוון
. . . זו.
לאי גרם זה לסעיף אנגליים תקדימים חוטר
מנוג פסיקות ע"י ולאנדרלמוסיה דבות הבנות
להת התחילה בערך, 1944 משנת אולםהחל דות.
שב לומר ואפשר הסעיף של הנכונה צורתו גבש
אשר הגיוניים, פרושים לקבל הצלחנו האחרון זמן
השיבות לדבר הזה. המוסד התפתחות את השלימו
המא זה, בשטח היחידי הסעיף שזהו מפני רבה,

פיו. על עבירה הוכחת למעשה פשר
הקטיגור על גנוב", רכוש "קבלת בעבירות
התנה את ולהוכיח ה"קבלה", ברגע להתרגז *ה
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המחוזי17, המשפט בית של הדין מפסקי באחד
הוא בו מקרה בין הבדל שישנו זה בענין נקבע
בו מקרה לבין ביודעין" לכוש ב"קבלת אדם שמ
להיות צריך ההבדל .311 הסעיף פי על הואשם
שהנאשם חוקית הנחה קיימת 311 שבסעיף בזה,
התחלה מתוך חוקית, בלתי בדרך הרכוש את רכש
311 הסעיף שלגבי מסקנה, לנחש היה אפשר זאת
ואברמוביץ, שמע משפט הלכות אחרי ללכת אין
בר לסיום הובא לא זה מחשבה מהלך אולם
בצרכי הצטמצם השופט כבי אלא כללית, מסקנה
ללכת מוכן זאת בכל שהוא וקבע הנידון המקרה
שה "שככל נקבע שם הנ"ל. ההלכות בעקבות
הממ הגניבה מזמן מתרחקת הנאשם בידי חזקה
ההו חובת מתקטנת כן לזמן, שנוגע במד. שית,
זה, כל מתוך נראה הנאשם'/ על הרובצת כחה
הל תחולת בענין האחרונה המלה נאמרה שטרם

.311 הסעיף על שמעאברמוביץ כות
כללית מסקנה

רציניות כה שעבירות כך על להצטער יש
הבנה מצאו לא הצבור, כבטחון בעקיפין ופוגעות
שבתי לאחר בדבר. הנוגעים הגורמים מצד מלאה
הק מצאה לא החליטו, אשר את החליטו המשפט
שעליהם דין פסקי על לערער לנכון טיגוריה
הציעו לא החקיקה ושלטונות לערער, היה אפשר
כן המצב. את לשנות כדי לחוק, מידיים תקונים
מצד מחאה או המשטרה מחאות על שמענו לא

המשפטנים. ציבור
ברדיפה מדי יותר אנו עסוקים הנראה כפי

דיומא. לעניני זמן לנו ואין אידיאלים אחרי
גישת בין הבדל קיום ידוע היה לארץ בחוץ
המלומדים גישת לבין החוק לפירוש המשפט 4 בו
הראשונים האוניברסיטאות). של (הפרופסורים
הציבור, בטובת התחשבות מתור מעשיים היו
ולשם שמים לשם מפרשים היו האחרונים ואילו
יסי לא במדינתנו שגם נקווה תלמידיהם. הארת

המלומדים. גבול את השופטים גו

רש כרגיל מלווה אשר לרכוש, בנוגע (ה)
מכונית אופנע, אניים, רדיו, (מקלט יון
את רשם או הרשיון את שקבל וכו').,

פרטיו.
אוב שבאופן הרכישה, מסיבות מתוד הוכח,
הנאשם בלב חשד שיתעורר מקום היה יקטיבי
דווקא (לאו "כשר" אינו שהרכוש הרכישה ברגע
ולכן לב בתום היתה לא רכישתו הרי גנוב),

פלילית. מבחינה חוקית אינה
היא כנ"ל במקרים ביותר המקובלת הטעיה
בלתי אדם מאת בשוק הרכוש את קנה שהנאשם
המוכר הרכישה, תאריך את זוכר אינו לו, מוכר
קבל לא הנאשם בשוק, קבוע רוכל או סוחר אינו
יעיל באופו המוכר את זהה לא (קבלה), אישור
לציין בלי חפשני'/ "עובדיה ע"י חתומה (קבלה
ולא מועילה), אינה שלו הזיהוי תעודת מספר את
תעודת מספר רשם ולא מקלט כשקנה רשיון קבל
חדש. עולה מאת כשקנה מכס תעודת או עולה
אלה, במקרים היא היחידה המסקנה רוב פי על

לב. בתום פעל לא שהנאשם
בשווקים תפרסם שהמשטרה רצוי והיה יתכן
בארץ, עתה המקובלות בלשונות כתובה מודעה
מבלי "מציאות" קנית מפני הקהל את המזהירה

שיפורטו. זהירות באמצעי לנקוט
להביא, הנאשם שעל הראיות לכמות אשר
ואברמוביץ שמע נגד המשפט שהלכות כבר נקבע
במקרה לפיכך, .18311 הסעיף לגבי גם תחולנה
של בלבו הנאשם של הגנתו שהשאירה ספק של
ראיותהקטיגו את מחדש לשקול עליו השופט,
הקטיגר ועל הספק, את להוציא בהן יש אם ריר.
בהת הסופות. כל סוף עד ההוכחה עול חלה רגיה
תוך מראש, הקטיגוריה תשתדל זו, בהוראה חשב
אשר מסיבות לשופט להראות ראיותיה, פרשת
בתום היתה לא הנאשם של שרכישתו מציינות
הקטי מחובת הדבר אין הסעיף פרוש לפי לבב.
למכה. תרופה הקדמת בבחינת רק והיא גוריה,

חוב' חי, כלד פסקים, ת"א, מחוזי 640/50 ת.פ.
.150 ע. ,5/6

ג) חוב. ח/ כלד 3סקים ת"א, מחוזי 157/52 פ. ע. (18
.17 ע. ,1/2

קרטובסקי) שלמה נגד (היוה''מ 105/56 בע"פ הדין גזר
185 בעמי למשטרה" כוזבת הודעה ומסילת התפלצות "ביום הלשימה שבסיום בהעלתנו
מצעדת טעות נפלה בת"א) המחוזי בביה'ס 135/55 פלילי בתיק (פסהי'ד ,3 מסי גליוננו של
להפוך העליון המשפט בית החליט המשפטי היועץ של עלעורו את בקבלו לר,לן: המתוקנת
שנגזלה המאסר (תקופת בלבד חדשים שלשה למשך אולם ממש, למאסל תנאי על המאסל את

אחת). שנה היתה דלמטה הדין בפסק תנאי על
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מכוניות גניבת
מה"ד. במרחבים, להדרכה המדור לאש עו"ד, קצנלנבוגן, אביגדור סמ"מ

שהן כל עברות בהן הוא רואה האם  אלה לות
או העברינים, את להעניש השופטים על ומטיל

לאו.

מכו נטילת כי החוקרים לכל הוא גלוי סוד
עבי אינה הסכמתם וללא בעליה ידיעת ללא נית
בגניבות, הדן בפרק נמצאת לה התרופה אשר רה
ואין גנב, העברין אין וממילא גניבה זו אין כי
אולם גניבה. בעוון הדין בית לפני מובא הוא
יתר כל גם זאת יודעים לחוקרים, פרט אם ספק
שבעתיים הספק גדול הרי  כן ואם השוטרים,
בגללה אשר הסיבה לאלה ואף לאלה ידועה אם
גניבה. בצוע בעוון לדין מובא המכונית גונב אין

עמך הגר השכן את או חברר את תשאל אם
מן תשובתו, תהיה י" גניבה זאת ,,מה אחד בבית
ללא לעצמו, הלוקח אדם יחשב "לגנב הסתם,
והיודע שלו אינו כי יודע הוא אשר רכוש רשות,
תספק זו תשובה אכן לזולת". שייך הרכוש כי
שיחתך לתכן במקרה המקשיבה ורעיתך ■אותך,
 לבנך גם וודאי. ודאי לה תסכים שכנך, עם
ך' גנב זד, "מה ישאלך: בו לגיל יגיע כאשר

דומה. באפן בודאי תסביר
והקפה. הזהיר המחוקק עשה כן לא אולם
הגדיר הפלילי, החוק פי על בגניבה' הדן הסעיף
על כי וקבע יחסית, ארוך, במשפט הגניבה את
לעצמו שיקח מספיק לא כגנב, יחשב שאדם מנת
גניבה במשפט התובע על שלו. שאינו רכוש
כלם נתקימו אם רק אשר יסודות, שבעה להוכיח
כמי האדם יחשב  מהם אחד חסר ולא כאחד
להו התביעה שעל היסודות ואחד גניבה. שבצע
א ו ש נ ש, ו כ ר ה ת ב י נ ג ת ע ש ב כי הוא כיח
אותו לשלול הגונב התכון הגניבה,
אחרות: במלים בעליו. מאת עולמית
לרכוש התכון הגנב כי להוכיח התובע על
ובשעת גנב, אותו הרכוש על הבעלות את לעצמו
החזר לבלי המחשבה בלבו קיננה ממש, הגניבה
ההסבר וכאן ועד. לעולם לבעליו הרכוש את
אשר בבחור, לטפל אנו מצווים בו המיוחד, למצב
לגני בקשר שהוזעק מחסום אנשי ידי על נעצר

הגנובה. במכונית נוהג כשהוא מכונית, בת
מכו גונבים אין בארצנו כי היא המציאות

עיניך תרות העתון, את בקבלו בקר, בקר
חדשות את בחובן הנושאות השורות פני על
בדרך נזון אתה האחרון הדף פני מעל היום,
חשיבות ובעלות במשקלן פחותות בידיעות כלל
נמנות הזה הסוג מן ידיעות על קטנה. צבורית
וגניבת פלוני של לדירתו התפרצות על הכתבות
בח שפרצה שרפה על מביתו, כסף כלי מערכת
בעת שבוצעה כיס גניבת על אלמוני, של נותו
תאונת ועל צבורי באוטובוס פלמוני של נסיעתו
לעתים הארץ. מכבישי באחד קטלנית דרכים
מודעה מזדקרת אלו, ידיעות של לצדן קרובות,
מסחרית מודעה לכל בחיצוניותה הדומה קטנה
בד פותחת המודעה שונה. שתכנה אלא אחרת,
אותיות באמצעות המודגשת באכרזה, כלל רך
לכל ינתן כספי פרס כי והקובעות גדולות, דפוס
מספר הנושאת מכונית לבעל יודיע אשר אדם
אשר מכוניתו, של המצאה מקום על מסוים, זהוי
המאוח הלילה בשעות מספר ימים לפני נגנבה
פרס דומה, לכאורה, ביתו. ליד שחנתה בעת רות,
עליהם מכריזים אשר הפרסים אותם לכל זה
רוצים הם ואשר מהם נגנב אשר רכוש של בעליו
מכל זו מודעה שונה  למעשה אך בהחזרתו.
מודיעים גניבתה על אשר המכונית כי חברותיה,
 לפחות משפטית מבחינה  שלה הבעלים
בעצמ אנו שלנו, ב"סלנג" וכלל! כלל נגנבה לא
והמת כגבובה, זו מכונית על מכריזים איננו נו
אינה מכוניתו כי ומצא בבקר התעורר אשר לונן
רץ הקודם, בלילה השאירה בו במקום יותר חונה
קובע בכך, להרגיש ומבלי 999 מחייג מהר, חיש
"סחבו כי המוקד, לאנשי בהודעתו בעצמו הוא
אדם כי גיסא, מאידך ברור, המכונית'/ את לי
ממנו גנבו ואשר לביתו, פרצו בהעדרו אשר
באותו ישתמש לא לעולם ותכשיטים, כסף כלי
דירתו כי המשטרה לחוקר יודיע אלא הבטוי,
 "נגנבו" מתוכה. נגנבו שונים וחפצים נפרצה

"נסחבו'/ לא אך
אינו אלה הודעות שתי בין ההבדל ואכן
בהמשך בגו. דברים ויש בלבד, מילולי הבדל
"סחיבת" מאחורי עומד מי ניוכח הללו השורות
לאיזו התכשיטים? גניבת מאחורי ומי המכונית,
נגנבו מטרה ולאיזו המכונית, "נסחבה" מטרה
פעו לשתי המחוקק מתיחס וכיצד התכשיטים!
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המ את יודע חולשותיה, את הוא מכיר מיותר.
וכהנה. כהנה ועוד לה הרצויה הירות

לו "התחשק" אשר הצעיר, אותו שלישית:
מה כלל יודע אינו לו, לא במכונית טיול לערוך
בדרכים לנוע היא המוכשרת המכונית, של מצבה
חנתה שמא או תקינים בלמיה האם לאו? אי
להכ מתכון כשבעליה נגנבה, ממנו הבית לפני
ספק אין תקון. לשם היום למחרת למוסך ניסה
לא  הרציני הפגם על צעיר אותו ידע לו כי
ההר מסע את בה לערוך דעתו על מעלה היה
אלא אליו, תגיע כיצד זו ידיעה אך פתקאות.
המכונית את לבלום הנסיעה בעת ינסה כן אם
יהיה כבר אז אולם י תקין אינו הבלם כי ויוכח
אשר הרבות וההתנגשויות האסונות מכאן מאוחר.
במקרה מהם: בשנים נתבשרנו לאחרונה רק
19 בן צנחן הרג מספר, חודשים לפני  אחד
הנ הגנובה המכונית בהתהפך נפצעה הברתו
כלל, לנהוג מורשה שהיה מבלי בידיו, הוגה
במקרה דגון. ובית ירושלים כביש בהצטלבות
בת בחורה נהרגה מכן, לאחר כשבועיים השני,
בעצמו נפצע אשר נח"ל, איש של לויתו בת ,20
מרחביה. ליד בידיו בנהוג הגנוב הג'יפ בהתהפך

/ 9 ***%%%

*$

של חברתו ובריאות חייו  עולמית נשללו כאן
והבה) שוטר (צלם: המכונית. שואל"

אין להם, לא רכב כלי הנוהגים רביעית:
וכאן שלישי צד נזקי בטוח תעודת בידיהם
על אם כי ביותר. חמורה צבורית סכנה טמונה
יפוצה הגנובה, למכונית נזק נגרם התנגשות ידי
מבו אם הבטוח חברת ידי על המכונית בעל
גנובה מכונית אם ואולם מקיף, בטוח המכונית טחת
הכביש, את לתומו העובר בהולררגל בדרכה תפגע
הבטוח חברת מטעם פצוי בשום הנפגע יזכה לא
ובא המבוטח בהסכמת עצמה פטרה היא באשר
במ נוהג ידי על הנגרם נזק מכל המחוקק, שר
בהסכמתם. שלא או הבעלים בידיעת שלא כונית
רגלו, שנשברה מסכן רגל הולך אותו יעשה ובה

מכוניות "סוחבים" לצערנו אולם רבות, ביות
לילה באישון למחנהו החוזר חייל מדי. רבות
במכונית מתישב בוקר, למסדר יאחר פן וחושש
משער מה למרחק עד מגיע הכביש, בצדי החונה
את ועובר המכונית את נוטש למחנהו, הכניסה
אחר לא באשר ורוגע רצון שבע המחנה, שער
מאוחר היוצאים צעירים חבורת הבוקר. למסדר
ספונטאני באופן מחליטים מוצלח, מנשף בלילה
זבן ואחרי שלהם, הלויה בנות עם קצר טיול על
אעזר במכונית דרכם את עושים כבר הם קצר
הם מנעולה. על להתגבר נקלה על בידם עלה
עור  מרומם רוח במצב הים לשפת מגיעים
חיע בשירה, פורצים ("קומזיץ"), טוזיג כים
וכשמת סוערת, הורה רקודי מעגל מתפתח
הא גחלי את מכבים הם לבקוע' השחר חיל
וכשהם במכונית, בצותא מתכנסים הלוחשת,
בח דרכם את הם עושים מאושרים, אך רדומים,
הלום, הביאתם אשר המכונית באותה העירה זרה
ומת המכונית את משאירים הם הרחובות ובאחד
מש מבחינה הן ואמנם לביתו. איש איש פזרים
לכנות עלינו יקשה חברתית מבחינה והן פטית
נערים, בהיותנו מאתנו, מי כגנבים. אלה בחורים
ב"ס לזכות מנת על החלבן אופני על פעם עלה לא
ומי הבתים? אחד בתוך החלבן נמצא עוד כל בוב",
לפ אשר כדוררגל לעצמו ולקח החביא לא מאתנו
הש מעברה אשר לגדר מבעד עיניו לנגד קפץ תע
מנת על נערים, קבוצות שתי עתה זה בו שחקו ני
אשר לילד ערב לפנות ולהחזירו קצת בו לשחק
למרר בינתיים הספיק ואשר שייך הוא לו
עשינו? גניבה מעשה האמנם אבדנו. על בבכי
הרי מדוע? אך הדבר. כך לא כי נודה כלנו
הנטי בעת עליו ידענו אשר דבר לעצמנו נטלנו
הוא, מי של ידענו גם וידענו שלנו, אינו כי לה
אנו רואים וכאן לקחתו. רשות קבלנו לא ובודאי
הרכוש את לשלול הכונה של היסוד אותו אכן כי
התכונו אכן במעשינו. היה חסר  עולמית
שעה לרבע מי מבעליהם, האופניים את לשלול
את לשלול התכונו ואכן השעה, למחצית ומי
שנים או אחד משחק למשך בעליו מאת הכדור
לשלול התכונו לא מעולם אך יריבה קבוצה נגד
לאחר שנחזירו לנו היה ברור כי לתמיד, אותו
יובן ומכאן דבר. גנבנו לא  כן ועל מה. זמן
שתארנו ובמסיבות לו לא במכונית הנוסע מדוע
את להשוות אין אכן יחשב. לגנב לא  לעיל
לחזור הרבינו ואשר לעיל שהזכרנו הקונדס מעשי
ומכמה מכונית גניבת *ם נעורינו, בימי עליהם

סיבות.
לאל ומגיע רב ערכה  המכונית ראשית:

מרבבה. למעלה אף לעתים לירות, פי
הוא המכונית של הקבוע נהגה רק שנית:
הוא ביותר. היעילה בצורה כלל, בדרך בה, הנוהג
מאמץ מכל עליה ישמור הסתם מן כן ועל בעליה
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קילומטרים מאות בה שנסע הגנב שמן. קילו רק
תשל0 לא הבטוח חברת המנוע. את שרף 
תוצאה אינו באשר שסבל הנזק ערך את לנזוק
כי לציין המקום אולי כאן הגניבה. של טבעית
של לסך מגיע אינו אשר שהוא מין מכל נזק
המכו בעל את עליו מפצה החברה אין ל"י, 25
בטרם. שבעתיים המכונית בעל יחשוב כן נית.
ל"י 25 על עולה שהוא אף לנזק' פצוי יתבע
יקבל אם באשר גדול' לסכום מגיע אינו אולם
להט עלול הוא עדיין החברה' מידי הסכום את
הסיבה בהפסדו. יצא ששכרו מי של במצב צא
אותה אחוז' 20 עד 15 של כהנחה נעוצה לכך
מבו לכל בשנה שנה מדי הבטוח' חברות נותנות
שחל השנה במשך לחברה נזקק לא אשר טח
בטוח דמי ל"י 300 משלם אדם לדוגמא: פה.
מכוניתו את בטח בה הראשונה השנה עבור
40 בשווי נזק לה ונגרם המכונית נגנבה והנה
הראשונות הלירות מ25 פטורה החברה ל"י.
15 של סד המכונית לבעל משלמת היא והרי
מכוני את לבטח בבואו הבאה, בשנה אולם ל"י.
באשר ל"י, 300 של סר החברה ממנו תדרוש תו'
היה אלולא שהיא. כל בתביעה לחברה בא הוא
המקובלת כהנחה האיש את מזכה החברה היתה בא,
תביעה הגיש שלא אדם לכל הנתנת %20 %15 של
היו הבטוח ודמי הקודמת' בשנה החברה כלפי
קבלת ע"י כי נמצא ל"י. 255 עד 240 רק לו עולים
בגודל להנחה זכותו האיש הפסיד הלירות 15
עד 30 של נזק לו נגרם היינו ל"י, 60 על 45 של

לירות. 45

אין כאשר אפילו  אפשר אי הן ואולם
גניבת של זו בתופעה למלחמה ספציפי חוק
הפק עם הגובל מצב עם להשלים  מכוניות
לעצמן ולבחור לבוא דכפין לכל ולהניח רות,
בלא פטור ונמצא להענישו, מבלי לו לא מכונית
"הבה של קו התביעה אנשי נקטו כן ועל כלום.
מכר בגניבת הכרוכות הסכנות לף'. ונתחכמה
הנג הנזק בגלל לבעלים הן רבות' הנן ניות
בכביש שעה אותה המצוי לכל והן למכוניות רם
אד מורשה, בלתי הנהג היות מחמת בצדו, או
בגלל או נוהג, הוא בו הרכב בכלי בקיא בלתי
שעה אותה בה המצויים לו, ידועים בלתי פגמים
לבעל הסכנה בגלל וכן סמויה, סכנה והמהוים
הראשונה, בפעם זה רכב כלי הנוהג עצמו העברה
מעשהו אשר מסוימת התרגשות תוך כלל ובדרך
שוטר, כל לפיהן אשר אסוציאציות ותוך לו, גרם
אלו סכנות בגלל בעקבותיו. רודף בדרכו, המזדמן
בסלחנות' בחוד לאותו להתיחס שאין בלבד זו לא
רכו על נשמור למען בענשו להחמיר שיש אלא
בתוכם. העברין וחיי  אזרחים של וחייהם שם
זה מסוג עבריו מביאה אשר התביעה כי מכאן
יכולה ואינה כבולות ידיה ואשר המשפט, לבית
נר שלכאורה דבר גניבה, באשמת לדין להביאו

אשד. והשאיר נהרג בו מקרה על לדבר שלא
הנוהג את אזרחי למשפט לתבוע אלה על ? ויתומים
אולם פצויים. ממנו ולבקש שעה אותה במכונית
לו אין אשר בך19' נער לא אם נהג' אותו מיהו
לפחות לשלם מנת על לגבותו שאפשר רכוש כל

לנפגע. שהם כל פצויים
הסי מבין הרצינית אולי והיא וחמישית:
מכו לגבי בזלזול להתיחס אין בגללה אשר בות
לגלותן מנת על מאמץ לחסוך ואין גנובות ניות
בתום כי העובדה היא  לבעליהן ולהחזירן
באחת מופקרת רוב פי על היא הרי הנסיעה'
בלתי ודלתותיה פתוחים, כשחלונותיה הסמטאות
בגשם או הלוהטת בשמש חונה היא נעולות.
הטבע כוחות ע"י רציני נזק לה ונגרם השוטף
ואני  האדם מידי המכנה חמורה פחות ולא
זה. מכלל אותה, נטש אשר הבחור את מוציא
היא הרי לעיל שתוארה בצורה החונה מכונית
תכנה כל כי היא והסכנה לגנב" הקוראת "פרצה
במקרה בזוק ומי ממש. של גניבה והפעם יגנב
בטוח אף באשר המכונית, בעל כמובן המתואר?
את לפצות הבטוח חברות את מחיב אינו מקיף
הוא לאמיתו המצב זה. כגון במקרה הבעלים,
במקרה רק הנזרק את מפצה הבטוח חברת כי
לבע הוחזרו ולא נגנבו אביזריה או שהמכונית
כתוצאה למכונית נזק נגרם בו במקרה וכן ליהם
הגניבה. מפעולת ישירה כתוצאה או מהתנגשות
דוגמאות: כמה הרי זה ענין הבהרת לשם
חבי  עוד נמצאה ולא נגנבה מכונית א.
אותו דוקא (לאו הממשי הנזק בכל תשא הבטוח
שוויה לפי אלא מכוניתו את האיש בטח בו סכום
יקבע וזאת הגניבה, בעת בשוק המכונית של
יעלה לא לעולם זה שסכום הוא הסיג המעריך.

המכונית). בוטחה בו הסכום על
התדרדרה הנסיעה ובעת נגנבה מכונית ב.
בהו תשא הבטוח חברת נזק. לד. ונגרם לתעלה
הנג נזק לכל אחראית היא באשר התקון, צאות .

מהתנגשות. כתוצאה רם
הגנב שבר המכונית את לגנוב מנת על ג
בהו תשא החברה  המנעול ואת השמשה את
הגניבה. בצוע לצרכי ישיר היה הנזק באשר צאות
נמצ מספר ימים ולאחר נגנבה מכונית ד.
הבטוח חברת חסרה: בתוכה שהיתה כשמזודה אה
לגניבת ישיר הוא אין באשר בנזק תשא לא
מכו לגנוב אפשר  אחרות במלים המכונית,
אפ שאי בזמן בו המזודה, את לגנוב מבלי נית
את תחילה לשבור מבלי המכונית את לגנוב שר
במק גם דלעיל. ג' במקרה שציינו כמו השמשה
והוח שנגנבה מכונית מתוך רדיו גניבת של רה
המקלט בנזק הבטוח חברת תשא לא  זרה
המכונית. אביזרי על נמנה הוא אין באשר. הגנוב,
בה היה הגניבה ובזמן נגנבה מכונית ה.
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מגלויו": סובה הפשע "מניעת
בדט) סמל (צלם: ההגה. נעילת של שונים אופנים

זאת לאחר מבפנים, המבעול את לפתוח סבת
ממקומם חוטים כ8ה קורע כלל בדרך הוא הרי
לעשותה נאלץ שהוא (פעולה לחברם מנת על
הרי אלה במקרים המכונית). מפתח בהעדר
הכללית והתביעה פשע על חטא מוסיף הוא
לעיל, שהוזכרו האשמות על נוסף להאשימו תוכל
הפלילי החוק לפקודת 326 סעיף על בעברה
לר נזק בזדון הגורמים בעברינים הדן 1956
שלוש עד הוא זו עברה על העונש זולתם. כה:
אפשר לפיה אשר נוספת עברה מאסר. .טנת
פקודת על עברה היא המכונית גונב את לדין
שלישי) צד (מכוני מנוע של רכב כלי במוח
תעודת ללא רכב הנוהג אדם כי הקובעת ,1947
750 ו/או מאסר חדשי 3 דינו שלישי, צד בטוח
המטפלים כל לב תשומת להפנות ראוי קנס. ל*י
נוה משפט בתי באשר דלעיל, לסעיף זו בבעיה

שונות, בעברות אותו מאשימה ביותה טבעי אה
לדין להביאו היא ונוהגת להלן, אותן נפרט אשר
נסיבות לפי הכל  מהן אחדות על או כלן על

המקרה.

כי בנזין. גניבת על לדין מובא והעברין יש
התכון הבחור אם גם  התביעה טוענת  הרי
לא ומעולם שעתים, או שעה במכונית לנסוע
מזח, יותר בבעלותו תשאר המכונית כי התכון
הדעות לכל בו, השתמש אשר הבנזין את הרי
היא נכונה זו טענד. לבעליו. להחזיר התכון לא
בעוון בדין העברינים הורשעו מקרים ובמספר
בהאשמה להשתמש אפשר אי אולם בנזין, גניבת
הבעלים אין רבים במקרים באשר סיג ללא זו
שהמכונית בעת להם היה בנזין כמה יודעים
תתכן כן שנמצאה. בעת להם יש וכמה נגנבה
ואין משלו דלק הוסיף הוא כי הנאשם טענת
הבעל, של זה נשרף, דלק איזה להוכיח אפשרות
דלק הגנב הוסיף אם אף  גניבה כאן יש אז כי
גני בוצעה לא אז כי הגנב, של זה או  משלו
מובא רוב פי שעל מכאן וכלל. כלל דלק בת
סעיף פלילית, גבול הסגת בעוון לדיו העברין
בגניבות הדנים הסעיפים כל אחר מיד הבא זה,
המוחזק לרכוש הנכנס אדם כי קובע למיניהן,
המכו בעל דוקא לאו היינו  אחר, אדם בידי
בעל מסר שלו אדם אותו אף אלא שלנו, נית
כונה מתוך  לשמוש, מכוניתו את המכונית
שנענשים עברה לבצע בהתבוננו או להרגיזו
על או ,1936 הפלילי החוק פקודת פי על עליה
צפוי הוא והרי בעוון יאשם אחר, חוק כל פי
או כי דפליג מאן לית שנים. שתי למאסר
לו לא במכונית להנאתו המתישב הבחור תו
שבחזקתו האדם את או בעליה את מרגיז 
לטעון שנסו היו זמן. פרק באותו המכונית היתה
נרגז, המכונית בעל איו בהם מקרים יש כי
המכו גניבת על יודע הוא אין שלמשל במקרים
עוד ונמצאה נגנבה היא בו במקרה כמו נית,
טענה אולם גניבתה, על להתלונן הספיק בטרם
של העברה את כי היא פסוקה הלכה נפלה. זו
שה בשעה גם לבצע אפשר פלילית' גבול הסגת
והר המעשה בשעת נוכח איננו ברכוש מחזיק
לאחר בא כאשר רק התרגז או הנוחיות באי גיש
(ע"פ לרכושו קרה אשר את לו ונודע מה זמן
.(380 ב/ע' פ"ע, היוה"מ נ. כהנוביץ  48/49
המקרים, ברוב המכונית, גניבת קשורה כן
יי כגת אחרת עברה לבצע בכונה
נהיגה מקום' ומכל רשיון ללא נהיגה
על שלישי. צד בטוח תעודת ללא
להביא הכללית התביעה של סכוייה טובים כן
והש ההרפתקן אותו של בדין הרשעתו לידי
ובעת יש ביותר. הנפוץ הוא זה בסעיף מוש
על החלון זכוכית את הגנב שבר הגניבה,
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לגרום העלול מעשה העושה כל כי קובע אחת,
בעוון, יאשם  צבורי היזק לידי להביא או
למרות מאסה שנות לשלוש צפוי יהיה היינו קצר כה היותו בגלל דוקא ואולי קצר היותו
העליון הדין בית שופטי כי לכך זה סעיף גרמ
ואף הדבור, את עליו להאריך אחת, לא נאלצו
דעו שהיו וככל קשה. בקורת עליו למתוח
המלי והם אחידות השופטים מן כמה של תיהם
הרי החוקים, מספר כליל הסעיף את למחוק צו
הרשות ע"י נמחק לא זה סעיף עוד כל שני, מצד
השופטת הרשות אנשי אותו, נתחו המחוקקת,
אותו של פירושו לגבי ודעותיהם גזרים גזרים
ע"פ קבע חשין, השופט כבוד נתפלגו. הסעיף
פ"ד,ח/785),  היוה"נל נגד (אש"ד 53/54
ממצה אינו באשר קולע אינו "היזק" המונח כי
דבריו לפי  "היזק" ^1180111י1, האנגלי המונח את
הוא אך 113011161ז1, ה מצורות אחת אלא אינו 
פגע המהוה מעשה כל על ומתפשט יותר רחב
מציע חשין השופט כבוד לרבים. מכשול או רע
כבוד בא "היזק". במקום "תקלה" המונח את
"תקלה". במונח אף מסתפק ואינו גויטין השופט
את מבארים אינם אלה מונחים שני דעתו לפי
כבוד לדעת £16ג1501.יול. האנגלית המלה של אופיה
או "שובבות" הוא הקולע המונח גויטין השופט
מבארות אלה מלים מוסיף, הוא אולם' "משובה",
המעשה. תוצאות את ולא עצמו המעשה את רק
השופטים כבוד כי בכך ובהתחשב כך, משום דוקא
הערעור, באותו הרוב את הוו וגויטין חשין
להשתמש אפשר כי אלה, טורים לכותב נראה
במא דנים אנו בהם העברינים נגד זה בסעיף
מקרים מאה מתוך בתשעים באשר זה, מר
מתוך הגניבה מבוצעת מכוניות, גניבת של
כבוד הגדרת לפי "משובה" או קונדס, מעשה
וכפי חמורות, הן התוצאות ואילו גויטין' השופט
גור ואף לגרום, עלולות להסביר, ננסה שעוד

צבורי. היזק לידי מות,
שאדם לאחר נעשה מה עצמנו: ונשאל הבה
משטרה אנשי נעלמה? מכוניתו כי ומודיע בא
דוח הרושם מי זו. בתלונה בטפול מיד מועסקים
המכונית בעל מפי עדות הגובה ומי המקרה על
מקבל המוקד לאחרונה. ראוה אשר שכנים ומפי
המכו של המדויק תאורה הכוללת ההודעה את
וה הזהוי, לוחות ומספר המיוחדים סימניה נית,
מברק בארץ התחנות לכל מיד משדר הוא רי
הפרשים אופנועים, רוכבי התנועה, שוטרי אחיד.
למכוניות לבם תשומת מפנים למיניהם והסיירים
הד בפרשות מוצבים ולעתים בתאוריהן, דומות
העוצ מזוינים שוטרים של חוליות חוליות רכים
כל של רשיונותיהם ובודקים התנועה כל את רים
המכו עם זהות להיות העלולות המכוניות בעלי
גורמות הסתם מן אלה בדיקות הגנובה1. נית

/%

מגלויוי: טובה הפשע "מניעת
מנעול באמצעות ליהלומים ומנוף ההגה נצירת

בדט) סמל (צלם:

עברי של בדינם להחמיר קרובות לעתים גים
רכב, כלי כל לנהוג זכותם את ולשלול זה מסוג נים
לא תקופה למשך נהיגה רשיונות לקבל או
השופט כי קובעת לעיל שצטטנו הפקודה קצרה.
למשך העברין הנהג של רשיונו את לשלול ב י ח
לתקו הרשיון את לשלול ברצונו אם אחת. שנה
עברות החלטתו. לנמק עליו  יותר קצרה פה
הן מכונית, הגונב מסתבך בהן אשר נוספות,
 לכך מורשה שאינו מי ע"י רכב נהיגת
רשיונות בידיהם אין אשר הנערים אותם לגבי
אינו הרכב כשרשיון ממונע, רכב ונהיגת נהיגה,
לא בהם המקרים לגבי  בו הנוהג בחזקת
רשיו את המכונית של האמיתי בעליה השאיר

המכונית. בתוך נו
אנשי על אשר אפשרות עוד קיימת ולבסוף
105 בסעיף המדובר בחשבון. להביאה התביעה
שורה בן זה, סעיף .1936 הפלילי, החוק לפקודת
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באפיקיט לפעול זמן פרק באותו שיכלו בעת זה,
גורם הוא באשר נפשי' גם הוא הנזק אחרים).
עול ללא הנטרדים הרכב כלי בעלי מצד לרוגז
המת היזק לידי מביא וודאי ודאי המעשה בכפם.
צבורית, רשות של המקובל לסדר בהפרעה בטא
ותפ עבודות המשטרה לחיל מכתיב הוא באר
תכבן שהוא בעת לבצע, החיל על אשר קידים
בתוצאות להתחשב אין ד) שונה. תכנית לעצמו
רק אלא מהמעשה, לנבוע העלולות הרחוקות
עניות לפי מעשה. אותו של המידיות בתצאות
מי הן  לעיל תוארו אשר הפעולות כל דעתי
כי  הוא זו תופעה של מאפיה באשר דיית,
האפשר. ככל רב אדם ובכח מיד בה נלחמים
של  זה בנגע והמלחמה הטפול אין אחרת,

פרי. נושאים  מכוניות גניבת
לאיש נזק גורם המעשה אם אחרון: ואחרון
נזי תביעת להגיש יכול אשר מסוים' לגוף או
סעיף את להפעיל אין  אזרחי במשפט קין
הוצי זו אחרונה פסקה כי דומה לכאורה .105
לשוט. ניסיתי בה הספינה ממפרשי הרוח את אה
כאן אין כי להוכיח אנסה הכבוד, כל עם אולם,

לישבה. אנסה  ישנה אמנם ואם סתירה, כל
מכונית גונב תביעת של מקרה לי זכור לא
המכונית בעל ממנו תבע בו אזרחי, למשפט
 שכיחה זו תביעה שאין בלבד זו לא נזיקין.
בדרך הגונב, אין  ראשית מעשית. היא אין אף
ושנית הנזק, את לשלם כספית יכולת בעל כלל,

נזק. כל נגרם לא בהם המקרים רבים
נאמרה בו המשפט באותו אפילו  מאידך
הרי דלעיל, הפסקה  גויטין השופט כבוד ע''י
קטן לא אנשים מספר ודאי היו מקרה באותו כי
שתוכ כפי מסוימת, ובשעה באוטובוס .סעו אשר
לאות האוטובוסים כל עצרו אש"ד, ידי על נן
יכלו ודאי הנוסעים אותם ממקומם, נעו ולא אבל,
לא באשר חוזה, הפרת על אש"ד את לתבוע
למטרתם. הדעת על המתקבל הזמן תור הביאום
נוסעים בהם מקרים ארעו שלא לנו יערוב ומי
המרו הארץ מכבישי באחד נתקעו הסוג מאותו
מאסר הווה מעשה ואותו בודה במקום הקים,
נזק עליו לתבוע יכול אדם אשר חוקי, בלתי
השופ כבוד מצאו  זאת ובכל האזרחי. במשפט

.105 סעיף על עברה עבר אש"ד בי טים
אשר זילברג, השופט כבוד אחרת' ועוד זאת
הצ התקלה כי קבע אש"ד' בערעור במעוט היה
לצבור תקלה פירושה ,105 סעיף לפי ברית,
דבריו, לפי מצויה, היא הצבור. רשויות באמצעות
של ממעשיו בהשתלשלות או כתוצאה כאשר
צבורית רשות לעשות, עלולה או עושה' הנאשם
הנכבד השופט לצבור. רעה המביאים מעשים
קבע באשר אשמה, מכל אש"ד חברת את זיכה
צבודיה. רשות איזו החטיאו לא אש"ד מנהלי בי

מן החלק אותו של זמנם ולגזילת תנועה לפקקי
עורכת שבדיקתן מכוניות ברשותו אשר הצבור
מסתפ שאין בלבד זו עובדה מחמת ולו רב' זמן
שבמקרים מפני הזהוי, בלוח שונה במספר קים
האמיתי הזהוי לוח את הגנבים מחליפים רבים
צבו היזק יקרא לא אלה לכל האם מדומה. בלוח
שלנו לעברין כי שיאמר מי וימצא יתכן דין
להיזק לגרום כונה כל היתד. לא פנים כל על
לנטוש ואח"כ להנאתו לנסוע רק רצה הוא צבורי.
שתסמוך, מה על לה אין זו טענה המכונית. את
286 סעיף על העובר של שטענתו כשם בדיוק
הוא כאשר תופסת אינה פלילית) גבול (העזגת
או לו, לא בחדר ולגור להכנם רק רצה כי טוען
החדר בעל את להרגיז רצה לא פנים בשום לם
נפסק כבר אחרת: ועוד זאת בו. המחזיק או
בבונה צורך אין כי לעיל שצטטנו הדיו בפסק
אמנם המעשה תוצאות אם (8168מ6מ1), פללית
לחליק. יקשה זו עובדה ועל לצבור' היזק מהוות
עסקו אשר שוטרים של צוותות אותם הרי
אחת ובעונה בעת יכלו לא המכונית, בגלוי
רכבם, על משטרה אנשי אחרות, בתלונות לטפל
בלבד זו לא שלהם, האלחוט מכשירי נטקם,
חלקי דלק, כולל  ממשיות הוצאות שהוציאו
גרמו אף אלא  מכשירים של בלאי חלף'
בדיקת מחסומיהם, ע"י הצביר מן לחלק היזק
ולבסוף ועוד. תנועה פקקי יצירת רכבם, כלי
אש"ד הנהלת של החלטתה (אודות פ"ד באותו
כמד. למשך הביןעירונית התחבורה את להשבית
חבר סדרן, של מותו גרימת על מחאה כאות שעות,
רקע על אביב, בתל האוטובוסים בתחנת אש"ד,
השופט כב' ציו לאוטובוס) כניסה תור הסדר של
אם דרך מורה בבחינת שהם סייגים כמה גויטין
פקודת של 105 בסעיף להשתמש אפשר ומתי
אדם להאשים אין א) הם: והרי הפלילי. החוק
בחוק אחר סעיף קיים אם 105 סעיף על בעברה
סעיף אין האמור! המעשה את האוסר הפלילי
מפורש סעיף (כדוגמת שלנו החוקים בספרי
ידובר) עוד עליו  והאמריקאי האנגלי בחוק
ללא הזולת של במכוניתו נסיעה בפרוש האוסר
לגרום עלול להיות צריך המעשה ב) רשותו.
לצבור ישיר באופן צבורי היזק לידי להביא או
כבר כך על ממנו. מסיים בלתי לחלק או כלו
כלל, בדרך כי רק נוסיף לעיל. הדביר את יהדנו
לגרום' עלולה שהיא בלבד זו לא מכונית גניבת
מכאן היזק. לידי ממש גורמת היא אלא
ההי ג) וכמה". כמה אחת ה"על עקרון משתמע
הפרעה ידי על או נפשי או ממוני להיות יכול זק
שלנו במקרה הצבור. רשויות של המקובל לסדר
המש היינו הצבור' רשות וגם הקהל גם סובלים
לבז גורם הוא באשר  ממוני היא הסבל טרה.
המשטרה ואביזרי ודלק האזרח' של זמנו בוז
לאפיק המיפנים האדם וכח המרץ על לדבר (שלא

229



על דעתם יתנו אם התביעה על הממונים יעשו
כל.

ברצוני זה, מאמר של לסכומו נבוא בטרם
באנ החוקי המצב לגבי הקורא עיני את להעיר

אמריקה. של הברית ובארצות גליה
סעיף הוא הרי מפורש, סעיף קיים באנגליה
כל לשונו: וזו בדרכים, התעבורה חוק של 28
הסכמת מבלי רכב כלי כל ומסיע הלוקח אדם
צפוי יהיה חוקית, סמכות הסכמת או הבעלים
על יעלה שלא קנס או מאסר חדשי לשלושה
חדשי שניםעשר או מהיר, בדיה לירות 50
או לירות, 100 על יעלה שלא קנס או מאסר
כתב פי על שפיטה של במקרה  כאחד שניהם

אשמה.
מכל משחרר הוא ובו תנאי קובע הסעיף
אם זה, סעיף פי על לדין שהובא נאשם אשמה
הא כתב פי על (ובשפיטה המשפט בית שוכנע
הנאשם כי המושבעים) חבר שוכנע אם  שמה
סמכות לו היתה כי סבירה אמונה מתוך פעל
הסכמתו, נותן היה המכונית בעל בי או חוקית,

לכך. נתבקש לו
המובא אדם כל כי סעיף אותו קובע כן
חבר רשאי ממש), (גניבה מכונית גניבת בעוון
הסעיף פי על בעבירה להרשיעו המושבעים
אשם אותו מוצאים ואין במקרה לעיל, שהוזכר
כל כי הסעיף קובע ולבסוף ממש. גניבה בעוון
אדם כל מאסר, פקודת ללא לאסור, רשאי שוטר
מנסה שהוא או בצע, כי בו חושד הוא אשר

הנ"ל. הסעיף פי על עבירה לבצע,
שם הברית. בארצות לחלוטין המצב שונה
הן ביותר שכיחה תופעה היא מכוניות גניבת
לגלות קשה כן ועל המכוניות, מספר שרב מפני
והאפ הנרחבים השטחים בגלל והן עקבותיהן,
קילומט אלפי גנובה מכונית להעביר שרויות

מכירתה. לשם נגנבה, בו המקום מן רים
נגנבות  סטטיסטיים לנתונים בהתאם
ומאז דקות, חמש בכל מכוניות שתי בארה"ב
למיליון הגנובות המכוניות מספר הגיע 1950
נמצאו, אמנם המכוניות מרבית כי נכון ורבע.
לא  מכוניות אלף עשרה כשלוש  %6 אולם
עשר שנים של לנזק גרמו בלבד ואלה נמצאו,

דולר. מיליון
קשות נלחמים באמריקה המשטרה שלטונות
קימת נוסף: חשוב בגורם בהתחשב זו, בתופעה
עזר כלי תשמש גנובה מכונית כי הסכנה תמיד
חטיפה שוד, כמו יותר, חמורה עבירה לבצוע

וכף.
חוקק ולצמצמה, זו בתופעה להלחם מנת על
החוק דאיר. כחוק הידוע מיוחד חוק 1919 בשנת
ממדינה גנובות מכוניות בהעברת בעיקר דן
ומטיל ובמכירתן, בהסתרתן בקבלתן' לשניה, אחת

יי ■ # ?%

מגלויו": טובה הפשע .מניעת
ומנעול. "שרווליה" באמצעות המצמד דושה נעילת
בדט) סמל (צלם:

זה נמוק כי דומני  שלנו במקרה הרי .

המאשים "החטיא" כאן  להיפר קיים. אינו
על בידיו, שרת כלי ועשהו המשטרה, חיל את
הצבור. על טרדה ידיה במו תביא שהמשטרה מנת
אין דנים, אנו שבו במקרה כי כן, על דומני,
וטוב זה, סעיף על לדין העברין את מלהביא מניעה
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לרבעון) בברכתו המשטרה שר ומדברי מגלויו טובה הפשע .מניעת

על המירכב המכשיר, .1 ספקםור: דב המהנדס ע' 1943 בשנת שהומצא מכוניות לאבטחת מכשיר .נטר'/
עד ברצפה, חור דרך המנוף, בזרוע המשען מט ה"ל. בחניה: .2 נסיעה); (בעת נצור המכונית, רצפת
הנוצר: הפין שליפת .5 המכונית רצפת דרך העבר המשען מוט מראה .4 הקובע; הבורג סגירת .3 לקרקע;
בדט) סמל (צלם: הצופר. את תפעיל הירדד, או הרמה תזוזה. ובל בלבד המוס על עתה נשען 1זםגוף
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.נמיר: של פעולתו
בתרשימים) המכשיר (פניט

*.י7ר> 1130 '~<*7

7£1 ±ן±2ב

ם( למצב 3 ממצב המכונית רצפת בהתרומם המנוף פעולת את מרוסקים בקוים מראה (משמאל) האנכי החתך
למכונית מישהו בעלות למוט) מתחת הקרקע את "משמיט זה ודבר הרצפה עם יחד המכשיר מתרומם (למעשה

הצופר. את ויפעיל הפוך בכוון יפעל והמנוף המכשיר עם הרצפה תרד

ולהר להשפיע עלול זה, מעין חוק הרי שאולה'
לזלזל ואין עליו מלעבור רבים צעירים תיע
היא עובדה באשר וכלל, כלל זה אחרון בנמוק
בע להסתבך עלול מכונית בגניבת המתחיל כי
לבין אותו תבאנה אשר אחרות' רבות ברות
מועמד הוא הרי  אותו ובעזבו הסוהר' בית כתלי
עלול רב לא זמן ובעבור מטה' מטה להתדרדר
של שמותיהם בין להכלל הבחור אותו של שמו
לפני קצר זמן רק אשר התחתון' העולם אנשי

לזרא. לו היו כן'

מאז מאסר. שנות 5 או דולר 5000 של עונש
למאה קרוב פיו על נדונו זה חוק של קבלתו

.18 גיל עד נערים מחציתם עברינים, אלף

לחקיקה שהאחראים הזמן הגיע ובסכום,
ללא מכוניות לקיחת של זו לבעיה דעתם יתנו

קודם. אחת שעה ויפה הבעלים' מאת רשות
ידי את תברך האוכלוסיה כי בלבד זו לא
לא לירות אלפי מאות של רכוש כי המחוקקים'
ירדו לא רבים אנשים של חייהם וכי לטמיון ירד

בתיהסוהר שרות של לעבודתו החוקי הבסיס
בתיהסוהר נציב סגן דשא, אליעזר

תשט"ז1955. אסיר), של
לשתי אלה החוקים של חלוקתם למדי ברורה
 יותר והגדולה הבסיסית  הראשונה מערכות:
והשניה הבריטי' המנדט ממשלת ע"י עוד חוקקה
ובמרכ במגמתה' חדישה אך בהיקפה צנועה 
 ענישה) (דרכי העונשין דיני לתקון החוק זה
הישראלי המחוקק של ונסיון מחשבה פרי הנה

אנו. בימינו בעברין בטפול העוסקים ושל

המנדטורי החוק
פקו במקום הבאה ,1946 בתיהסוהר, פקודת
משקלה פקודת ובעקבות '1940 בתיהסוהר, דת
יסוד לשמש נועדה '1946 (הפרדה)' ובתיסוהר
ענפי כל על בתיהסוהר שרות לעבודת משפטי
לגבי אף ואולי המנדט תקופת לגבי פעולתו.
חוק מלא ישראל מדינת של הראשונות שנותיה
בתיהסוהר כשעבודת כיום, אך תפקידו, את זה

הקדנןזל,_ י
משמ בתיהסוהר שרות לעבודת חוקי כבסיס
בתי תקנות ,1945  בתיהסוהר שותפקודת
ספר ובתי בתיהםוהר תקנות ,1925  הסוהר
בתי תקנות ,1932  צעירים עברינינו לתקון
ותק 1945  בתיהסוהר תקנות ,1935  הסוהר

.1947  מיוחד) (יחם בתיהםוהר נות
האח בזמן נוספה הללו החוקים מערכת על
לתקון החוק את הכוללת חדישה מערכת רון
תק תשי"ד1954, ענישה) (דרכי העונשין דיני
בועדת הדיון (סדרי ענישה) (דרכי העונשין נות
תשט"ו1954, אליה), הפניה ודרי שחרורים
עבודת בדבר (תקנות (תקון) בתיהסוהר תקנות
פקדון) בכספי והשמוש עבודתם שכר אסירים,
(2 מס' (תקון בתיהסוהר תקנות תשט"ו1955,
תשט"ו1955 בעליחיים) החזקת בדבר (תקנות
כספו בדבר (תקנות (תיקון) בתיהםוהר ותקנות
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המשפ ליועץ הזדמנות מתן לאחר רק המאסר פת
שרות כח ולבא לבאכחו) (או הממשלה של טי
תוכל וכן טענותיהם, להשמיע או להגיש המבחן
הזדמנות מתן לאחר כנ"ל שחרור על להמליץ לא

דבריהם. להשמיע לבאכוחו או לאסיר
המנדטורי לחול! הגסיפ

שתי מאחורי הרקע את לבחון באים כשאנו
הרעיונות את מחפשים כשאנו החוקים, מערכות
מענינת, לתופעה מגיעים אנו בהם, הטמונים
(שהנה 1946 בתיהסוהר, פקודת למדי. וטבעית
והת ממשלתהמנדט) של החדישים החוקים אחד
אשר חוקים הנם '1925 משנת העקריות, קנות
המנ לשלטון עבודה מסגרת לקבוע היה תפקידם
ראשי את שנית נפקוד ואם הקולוניאלי' דטורי'
ארגוניים לעביבימ נוגע תכנס כי נראה הפרקים,
רפואיותארגוניות. לבעיות גם ומעט ובטחוניים
הפעולה שטחי אותם של שמץ מוצאים אנו אין
בטפול העיקריים הנושאים את היום המהווים
הצעי במדינתנו וגם הנאורות במדינות בעברין
לכד חותכת ראיה .משמשים האלה החוקים רה.
מהמגמה לחלוטין התעלם המנדטורי, שהשלטון
למוטב החזרתו בעבדיו: בטפול העיקרית החדישה
אינן החוק סדירים. אזרח חיי לקראת והכנתו
סוציאליים, עובדים כגון תפקידים בעלי מכיר
אם מחנכים. פסיכולוגים, מקצועיים, מדריכים
ולמלאכת לעבודה סעיפים מספר בו מוקדשים כי
האר המסגרת את מתח?. הוא הרי בבתיהסוהר,
הקניית את העבודה, את מדגיש ואינו בלבד גונית
כאמצעיפ המקצוע, למוד, ואת העבודה הרגלי
את מכיר אינו החוק האסיר. של ו מ ו ק ש ל
אינדי טפול התענינות, הדורש כפרט' האסיר
רבים, מני אחד הנו האסיר הדרכה! ואף וידואלי,
בית כותלי ביו דינו לרצות נגזר שעליו עברין
את לו לספק .השלטונות על ושומה  הסוהר
אשר ובדרך מחייבם, שהחוק המינימליים התנאים
הראיות ואחת לשלטונות.  יותר הקלה תהיה
קבע זה סעיף בתיהסוהר. מפקודת 69 סעיף לכך
העולה לתקופה מאסר עליו שנגזר האסיר כי
שלי שני בתום להשתחרר יוכל אחה חדש על
באבוד נענש כן אם אלא מאסרו, מתקופת שים
הנו זה מוקדם שחרור מזה: ויותר זו. מחילה
לזכו נזקף זו מחילה של המלא השעור אוטומטי?
צער זהו  ובכן קבלתו. בשעת האסיר של תו
כונתו למעשה אד האסיר, על להקל לכאורה הבא
הא המרצת ע"י בתיהסוהר שלטונות על להקל
ביותר יקר שהנו דבר  טובה להתנהגות סירים
הלוא  יפה יתנהגו האסירים אם כי לשלטונות.
קנז? הסוהרים. עבודת על ויוקל שקט ישרור
כל ואין האסיר. של התנהגותו היחיד: המדה
של סכוייו והוא יותר, וחשוב מעשי לגורם שמץ
התקדמו לעבודה, יחסו היינו לשקומו, האסיר

כללי. באופן חנוכו שלבי מקצוע, בלמוד תו

של החדישות השיטות בעקבות הולכת בישראל
הוא אין הרחב, בעולם כמקובל בעברין הטפול
ומצומצם צר חוקי בסיס לשמש אלא עוד עשוי
שהות בתיהםוהר לתקנות ביחס הדיו הוא ביותר.
1925 משנת התקנות ובכללן זו, פקודה מכוח קנו

בתוקפן. עדיין העומדות
ד#עק חלקיה בשני דנה בתיהסוהר פקודת
ובאסירים. השרות עובדי ל לםג הנוגע בכל דיים
בתי נציב של סמכויותיהם את מגדירה הפקודה
בתנאי דנה היא בתיהסוחר, מנהלי ושל הסוהר
ובסמ בחובותיהם העובדים, של ופטוריהמ גיוסם
הברוד ובכל המשמעתית במסגרתם כויותיהם,
סעי אד לעובדים, ובהענקות בפנסיות וכן בזה,
(גמלאות) המדינה שרות חוק ע"י בוטלו אלה פים

תשט"ו1955.
קבל תהליד את קובע באסירים, הדו החלק
שחרור עליהם, השמירה תנאי כליאתם' ותנאי תם
ידי וקשרי חפצים רשיון, פי על שחרור מוקדם
משמעת, מכתבים, וחליפת בקורים אסורים, עות

, אסירים. שחרור ותהליך
התק ובמרכזן השונות, בתיהסוהר תקנות
תפקי את יתר פרוט מפרטות '1925 משנת נות
ובכללם השונים בתיהסוהר עובדי של דיהם
הסעיפים אותם את הן משלימות וכן הרופא,
בהחזקתם, בקבלתם, באסירים, הדנים .בפקודה,

בתיהסוהר. ובמשטר בעבודתם
הישראלי ■החול,

ענישה) (דרכי העונשין דיני לתקון החוק
לענינים מסעיפיו אחדים מקדיש תשי"ד1954,
בתיהסוהר. שרות לעבודת ישיר. באופן הנוגעים
אלא בעבודה, חיב אסיר כל כי קובע 16 סעיף
וכן מכך, אותו משחררת השחרורים ועדת אם
לאסירים! שכר בעניו התקנות את הסעיף מחיב
תשט"ו (תקון) בתיהסוהר בתקנות נכללו אלה

.1955
סעיף במקום בא החדש החוק של .17 סעיף
את ומגדיר ,1946 בתיהסוהר, פקודת של 69
השחרו ועדת ושל המשטרה שר של סמכויותיהם
לא הן אסירים, של המוקדם שחרורם בדבר רים,
בתנאי מאסרם מתקופת שלישים שני רצוי חר
טעמים בשל והן לכד' ראויים שהנם
החוק מעביר זה בסעיף לאסיר. הנוגעים מיוחדים
לשח בקשר בתיהסוהר נציב של סמכויותיו את
השחרורים. ועדת לידי רשיון, עלפי אסירים דור
להטיל העומד ביתהמשפט, את מחיב 19 טעף
לקבל אחת, שנה על העולה לתקופה מאסר עונש
הנאשם הרשעת לאחר מבחן, קצין מאת תסקיר
ביתהמשפט על זה במקרה עונשו. גזירת ולפני
בתיהסוהר. לנציב זה תסקיר העתק להעביר

השחרורים. ועדת הרכב את קובע 38 סעיף
תמליץ השחרורים ועדת כי קובע 39 סעיף
מתקו שלישים שני רצוי לאחר מוקדם שחרור על
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אתהסכויים: לקבוע בידיהם כי גד" משתתפים
התקדמו או הנפשית או הגופנית הבראתו בדבר
מוגנלת. השחרורים ועדת הנדון. של האישית תו
הגורמים:: גל את לשקול חיבת היא בפרוצדורה.
גם, מתעלמים אנו אין שממנו הצנור בטחון גורמ
התפתי האסיר' של האישי הגורם החדיש. נטפול
אלו? ובל וכשלונותיו. הישגיו מאסרו' געת חותו
מידת. העיקרי: לקריטריון גם מצטנרים ניחד

אפשרי. מכסימלי לשקום המנויים
מסוימת: דמוקרטיזציה גם מורגשת זה בסעיף
החוק פי על זה בסעיף נתנו אשר הסמכויות
לשר אמנם הועברו העליון לנציב המנדטורי
ועדת, המלצת ע"י מוגבלות הנן אך המשטרה,
סמכות העברת של המגמה אותה השחרורים.
מוצאימ: אנו שלשה בת לועדה יחיד מידי בלעדית
השח לועדת המעביר החוק' של (ד) 17 בסעיף גם
להעניק בתיהסוהר נציב של סמכותו את רורימ
השפו לאסירים חפשי להתהלך רשיונות ולהפקיע
משתחר הנם אם ומעלה, משנתיים למאסר טים

מאסרם. תקופת תום לפני ריפ
העונ דיני לתקון החוק של (ה) 19 הסעיף
להע המשפט בית את מחיב ענישה) (דרכי שין
אסיר לגני המבחן' קצין מתסקיר העתק ביר
אחת, שנה על העולה לתקופה למאסר השפוט
"חומר להיות כדי זאת ודורש בתיהסוהר, לנציב
הראשו בפעם זאת באסיר". הטפול דרך להתוית
לראות יש באסיר. טפול דרך על מדבר שהחוק נה
החוקים מערכת כל לגבי רבה התקדמות בזאת
"טפול^י המלה את ידעו לא אשר המנדטוריים,

המלה. של החדיש במובנה באסיר''
מכומ :

באופן להבחין יכולים אנו דבר של בסכומו
החקיקה במגמות חל י אשר היסודי בשנוי ברור
לתקון החוק כי ואם בתיהסוהר, עבודת בשטח
פעולה; בשטח נוגע ענישה) (דרכי העונשין דיני
לבע נקשר אמנם  בלנד מסעיפיו באחדים זה
הגדול השנוי מורגש  ביותר עקרוניות יות
שלי המחוקק לבין דאז המחוקק בין הרוחות בחלד

היום.
ותקנותיה ,1946 בתיהסוהר, פקודת כי אם
נתי לקיום עיקרי חוקי נמיס משמשות השונות
אינו אשר בלבד צר בסיס בהן לראות יש הסוהר,
בתיהסוהר, שרות של לעבודתו כוון כל מתוה
רצוננו וע"י במדינה חיינו מציאות ע"י המחויב
בינלאומית מקצועית לרמה ולהגיע לשאוף העז
בפתרון חלקה את לתרום מגמתה אשר נאותה,
שלי הכאובות הבעיות אחת העברינות, בעית

האנושות.

חדזזיש החוק שמאחורי וזרעיונות
החוק פרסום עם חשוב מפנה הל לעומתזאת
תשי"ד1954 ענישה) (דרכי העונשין לתקחדיני
לחוק פרט  הראשון החוק והוא הכנסת, ע"י
רצח) על מוות עונש (בטול עונשין דיני לתקון
בעבר מסוימת מהפכה לחולל להלכה בא אשר 
כי "להלכה"' המלה על הדגש בתיהסוהר' דת
לפני אחדות שנים עוד חלה המהפכה למעשה
החל בישראל בעברין כשהטפול זה, חוק פרסום
שנויים הכנסת עם חדשים' פסים על לעלות
שנויים בתיהסוהר' שרות בעבודת לכת מרחיקי
הדרו לרמה השרות את להביא היתה שמגמתם
אם המתקדמות. העולם אומות ע"י והמקובלת שה
בתיהסוהר עבודת את מקיף אינו זה חדש חוק כי
בבעיות מסעיפיו באחדים נוגע הנו בכללותה'
המחוקק כונת כאן ומורגשת אחדות, מרכזיות
החו של והנוקשה המצומצמת המסגרת מן לצאת

המנדטוריים. קיפ
מחיב הוא בעבודה, אסיר כל מחיב החוק
להת ברצוני ובכונה לאסירים. שכר בדבר תקנות
העיק מגמתנו העבודה. בעית על לראשונה עכב
יום לקראת חנוכו  כיום בעברין בטפול רית
לחזור יצטרך לבל תקינים לחיים הכנתו שחרורו'
 תקינים לחיים לחנכו עלינו ואם לפשיעה,
אשר אמצעים 27זל במכסימום להשתמש עלינו
חופש, משולל היותו למרות האסיר' את יקלבו
של התקינים חייו ובמרכז חופש. חיי של לתנאים
כאמצעי מכובדת עבודה עבודה,  אזרח כל
ולכן חברה. חיי לטפוח משפחה, לקיום לפרנסה,
גם כך על ונוסף כחובה. עבודה  האמיר לגבי
וההכ הרגשה החדרת למען עבודה, שכר תשלום
היותה למרות בצדה, שכר גם  העבודה כי לה

היא. לשמה גם מכובדת
את המבטל החוק, של 17 לסעיף ומכא1
האסיר שחרור בתיהסוהר. פקודת של 69 מעיף
אך כן'  מאסרו מתקופת :שלישים שני בתום
נלנד. טובה התנהגות תמורת כזכות ולא כרשות,
ימים, מחדש למעלה לתקופה שנדון לאסיר ולא

חדשים. משלשה למעלה אלא
שחרור לא הנו אלה בשנויים המרכזי הרעיון
סכו מבחינת לכך לראויים שחרור אלא אוטומטי,
לשח הסמכות למוטב. לחזור סכוים ייהםלשקום,
המורכבת שחרורים, ועדת בהמלצת מותנית רור
נאכוחו) (או בתיהסוהר נציב מחוזי, משופט
כי מחוזי, שופט הוא הועדה יו"ר מחנך. או רופא
גזרהדין. שנוי למעשה משפטי, גם כאן העניו
כי נועדה, מיוצג או משתתף נתיהסוהר נציג
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משפטיות הלכות
הפלילית המחלקה עו'ד, נוסנבלט, צבי מ.ש.

(18 .4 .56. (ביום נפסק:
המשט של המבצעים ביומן כי העובדה .1
את זיהה התפרצות על המתלונן כי נרשם רה
כדי בה די הפושעים, באלבום הנאשם תמונת
פשע. מעשה ביצע שהנאשם סבירה אמונה לעורר
הא התנאי איפוא, נתקים, אלו בנסיבות .2
הפלי הפרוצדורה לפקודת (ב) (1)3 בסעיף מור

וחפושים).* (מעצר לית
נוטרימ ותקיפת הבעיה .2

,19/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
.(395 (15) י', פ"ד,  היוה"נז נגד מורחיים נסים

העובדות:
ופירות, ירקות במכוניתו הוביל המערער
ע"י נמצאו אשר תפוזים, ארגזי 20 השאר ובין
בחפוש רק לפריהדר בקורת בנקודת הנוטרים
כאשר "תבדוק". המערער תשובת אחרי שנערך
להובלת היתר בידו יש אם הנוטרים ע"י נשאל
של מחשבון תלוש בפניהם הציג הוא התפוזים,
היה גבו על עדותו, דברי שלפי "תנובה". חב'
ההי לגבי ספק הנוטרים כשהטילו ההיתר. כתוב
מפקדם בוא עד להתעכב המערער את ובקשו תר
לבקשתם המערער נעתר לא הענין, בירור לשם
שניסר הנוטרים שני את בהפילו לנסוע והתחיל

פקו ללא שוטר ע"י ארמ מעצר הבעיה: .1
הפרוצ לפקודת (ג) (1) 3 סעיף מעצר, דת

וחפושימ). (מעצר הפלילית דורה
45/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית

.(671 (24) י/ פ"ד, היות"מ, נגד מזרחי .יוסף

ת: עובדו דו
כחשוד שוטרים חולית ע"י נעצר המערער
כי מהעובדה נבע זה חשד פשע. מעשה בבצוע
באלבום אותו זהה התפרצות מקרה על :המתלונן
המבצעים ביומן נרשמה זו עובדה .הפושעים!,
הואשם וע"כ למעצרו התנגד הוא היחידה. .שקי
(א) 193 הסעיפים: פי על בעבירות בבימה"ש
הפרוצ לפק' (1)28 ,1936 ל*החה"פ, ד100(ג)
לתקון לחוק 1 וחפושים), (מעצר הפלילית דורה
תשי"ב1952 שוטרים), (תקיפת העונשין :דיני
בת"א המחוזי בביה"מ ת''איפו). ,5006/55 (ת.פ.
מני) י. א. זונדלביץ, י. והשופטים תורן נשיא קנת, ■{מ.

(446/55 (ע"פ המשפטי היועץ של ערעורו נתקבל
חוקי, בלתי היה המעצר כי שוה"ש, החלטת על
לשם השלום לשופט התיק את להחזיר והוחלט
זו החלטה על הנ"ל. בעבירות הדיון השלמת

העליון. לביה"מ ערעור ז?וגש

כלשונו: הפלילית, הפרוצדורה בפקודת 3 הסעיף על כאן לחזור הראוי מן  (*
 אדם כל מאסר צו בלא לעצור שוטר יכןל (1) ,3"*
או ,6 סעיף ע"פ לעצרו שלום שופט שצזהו (א)

או פשע, ננשה אדם שאותו להאמין סביר יסוד לשוטר לו כשיש (ב)
או חדשים, מ6 ליותר במאסר או בנזיתה טליה שנענשים עבירה מכבר, לא שעבר או בפניו, שעבר (ג)
כשתרפים או חוקי ממשמר להמלנו מנסה או הנמלט או תפקידו, את ממלא כשהוא לשוטר המפריע >ד)

או והצרח, בצוה ■אחריו
לו שאין או וכתבתו, שמו את למסור מסרב והוא עבירה שעבר בפניו שהאשימוהו או עבירה, העובר (ה)

או קבוע, או ידוע מגורים מקום
אמצעי לו שאין או מקום, בכל להסתתר כדי זהירות באמצעי אוחז כשהוא חשודות בנסיבות שמצאוהו (ו)

הדעת. את םניחות ידיעות עצמו אודות לתת יכול ואינו ידועים מחיה
שמו את למסור עבירה, שעבר להאמין סבירים טסמים לו כשיש אדם, מכל לדרוש שונור כל יכול (2<

הוא יכול אליו, להלוות האיש סרב ואס המשטרה, לתחנת עמו שילך אדם מאותו לדרוש הוא ויכול וכתובתו,
לעצרו.

את להבא שיקבלו פקידים של סוג או ממשלה 9קיד כל בהן ישתמש זה סעיף לפי המסורות הסמכויות (3<
סוג או ממשלה פקיד ,,כל המלים תכלולנה זה סעיף ולצורך המשפטינז שר מאת צו ע"פ הללו יסמכויות
של אחרוס פקידים מיני וכל כפרים של מוכתרים מקומיות, מועצות נשיאי עיריות, ראשי פקידים" טל

כפרית." מוטצה של או מקומית מועצה של או גניריה
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הכללית". התביעה מטעם הנ"ל הנשים שלש
הנשים. "ספרו הנ"ל, הערעור נשוא "במשפט"'
הודעות מסרו הן 1953 משנת למשפט בקשר כי
הבושת בית על האמת את ספרו ובהן במשטרה
חלקן על "עמק", במלון המערער ע"י המתנהל
הנעשים הזנות במעשי אחרות בחורות ושל הן
למערער תשלומן ועל ובהרשאתו בהסכמתו שם
המש בשעת מהגברים..." מקבלות שהיו ממה הלק
מהנשים שתים שינו זנות בית החזקת על פט
על וחתמו שקרו במשטרה כי וטענו עדותן את
חזרה לעומתן מאיומים. פחד מתור הודעותיהן
עקרי על בעקביות בעדותה השלישית האשה
נסיונו על ספרה ואף במשטרה הנכונה הודעתה
עליה גם להשפיע המערער של המוצלח בלתי

במשפט. עדותה את שתשנה
שהד לאחר הערעור, נשוא במשפט השופט'
הנדרשת הזהירות מידת על כראוי עצמו את ריד
למק לב בשים זה, מסוג נשים של עדותן כלפי
עלי העידו מהן ששתים המוסרית, ולרמתן צוען
הקו במשפטו שקר עדות ביודעין נתנו כי עצמן
הנוי עדותן כי דעה, לכלל הגיע המערער, של דם
אלה עדויות לאור אמת. ספק ללא היא כחית
ע0 שבו בושת בית ניהל המערער כי קבע, הוא
את הדיח הוא וכי בזנות, הנ"ל הנשים שלש קו
השלי את להדיח וניסה הראשונות, הנשים שתי
שקר עדות 1953 משנת משפטו להעיד שית,
עבדו לא הן וכי בושת בית היה לא המלון כי

כספים. לו שלמו ולא כפרוצות בו
של הנ"ל קביעותיו את התקיף המערער ב"כ

והן: עיקריות טענות שתי וטען השופט
לראות איו (65/41 ע"פ על (בהסתמכו א)
המשמש במקום זנות מעשי המבצעת פרוצה באשה
של לעבירותיו שותפת כביתבושת,אלא
את לקבוע אין ולכן הבושת בבית המחזיק
נפ סיוע בלי שלה יחידה עדות יסוד על פרטיהן
עדויות של מספרן ריבוי תלוי. בלתי ממקור רד
אחד שותף ואין היות דבר, משנה אינו כאלה אחר, שותף של לעדותו מסייע
מתו של בעבירה אדם להרשיע אין ב)
עדותו פי על שקר לעדות הדחה ושל שקר עדות
העדות. שבדברי לכזב ביחס בלבד אחד עד של

אלו) טענות שתי דחה העליון (ביהמ"מ
.(:2.4.56 (ביום נפסק:

לראות אין ,55/41 בע"פ הנפסק אף על (1 לא,
למט בושת בבית הנמצאת או המתגוררת באשה
מעשיה אם אלא להנהלתו, שותפה זנות, רות
"בעלת היא שלמעשה כך על מצביעים והתנהגותה
הפיקוח א1~, ההשגחה בידיה שמסורים או הבית"
ללכת מוכן אינו העליון ביה"מ הבית. עניני על
נתקבלה אשר 65/41 בע.פ. ההחלטה בעקבות
כל ללא הכללית התביעה ב"כ בהסכמת בזמנה

נכונה. אינה שהיא ומוצא ונמוקים, סמוכין

נת אד המערער, וביד בהגה תפיסה ע"י לעכבו,
שרדף שוטר ע"י מטר שלשים של במחרק פס

טנדר. במכונית ■אחריו
בחדרה השלום משפט בית ע"י הורשע המערער
דיני לתקון לחוק 3 מעיף לפי עבירה בבצוע
ופסק תשי"ב1952 שוטרים) ((תקיפת העונשין

בחיפה. המחוזי המשפט בית ע"י אושר הדיו
העובדות קביעת על ערער לא המערער ב"כ
משמ הנוטרים של שהתנהגותם טען אך הנ"ל,
שלא המערער, של חפש הגבלת או עצירתו, עותה
מהרשע החוקי הבסיס את איפוא ונוטלת כדין,
כדין, תפקידם בצוע בעת שוטרים בתקיפת תו
כי העליון, ביה"מ יקבע בו שברגע הסכים אולם
להו חוקי היתר הווה לא המערער שבידי התלוש

ההרשעה. על ערעורו מתמוטט הפרי בלת
(21.2.56 (ביום נפסק:

עבר המערער כי הנוטרים חשדו בצדק א. .1
בידיו שהיה מבלי תפוזים, בהובילו החוק על
הדר. פרי לשווק המועצה ע"י חתום בכתב היתר
המ את בבקשם הנוטרים של התנהגותם ב.
מפק בוא עד הענין, בירור לשם להתעכב, ערער
ומתקבלת חוקית המקרה, במסיבות היתה, דם,

הדעת. על
להו הנוטרים של בסמכותם היה למעשה ג.
הקרובה, המשטרה לתחנת המערער את ביל
לרגעים במקום בהשארתו הסתפקו הם ואילו

מפקדפ. ע"י ענינו ברור עד מספר
הנ"ל ההתנהגות כי המערער ב"כ טענת ד.
שלא התנועה חפש הגבלת או עצירה משמעותה

שתסמוך. מה על לה אין כדין
הותה המערער של שהתנהגותו ספק אין .2
לצו אשר הנוטרים, של חמורה.במרותם פגיעה

ממש. כשוטרים לראותם יש הזה המקרה רד
נדחה. ההרשעה על הערעור

הבעיות; .3

בבית במקצועה העופות זונה השות8ת א.
בושת. בית החזקת של לעבירה בושת

להעיד המודח של לעדותו הדרוש הפיוע ב.
המדיח. של במשפטו שקר עדות

.158/55 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
.(662 (24) י/ פייר.  היוה"מ נגד פיק דב

העליון ביה"מ שופט ע"י שנסקרו (כפי העובדות:
בפסה"ד) ברנזון

בחיפה המחוזי המשפט בבית; נדון המערעיר
שקר, עדות להעיד נשים, שתי הדחת באשמת
הפלילי, החוק לפקודת 118 מעיף לפי עבירה
להעיד שלישית אשה להדיח נסיון על וכן <1936

ו29. 118 סעיפים לפי עבירה שקה עדות
בפלי ואשתו המערער הובאו 1953 "בשנת
העידו משפט ובאותו בושת בית החזקת על לים
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עלפיו אדם להרשיע יהיה שאפשר כזו' מדעית
בלבד.

יכול נעלים עקבות שזהוי ספק אין אולם .3
נסיבתית. הוכחה לשמש

הבעיות: .5
גני לבין סתמ אדמ ע"י גניבה בין ההבדל .1

פקדון). (שומר נפקד ע'י בד!
וצליחת (1<"166) ,,נפקד" המליט פירוש .2
1936 הפלילי, החוק לפי,' (1)263 שבסעיף! יד
27/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י/(23/24), פ"ד,  היוה"נז נגד זולברג עמרם

.(636

העובדות:
שני קצין 1954 שנת בסוף היה המערער
גניבות נתגלו הנסיעה משלבי באחד ,,גפרי. באניה
לידי המערער ע"י הובא והדבר הנוסעים במטען
המערער הודיע היתר בין הראשון. הקצין עת
הק ציוהו ואז אנגלית כתיבה מכונת נמצאה כי
לג יצליח "אם למקומה להחזירה הראשון צין
לג המערער הצליח שלא לאחר הארגז". את לות
למשרד המכונה הוכנסה הבעלים זהות את לות
בהגיע באניה. הנהוגה לפרוצדורה בהתאם האניה,
לדעת אחת גברת נוכחה ישראל' לחופי האניה
מכו ובכללם חפצים מספר ממטענה שנגנבו
ולאחר למשטרה פנתה היא הנ"ל. הכתיבה נת
לאחר המכונה נמצאה הצוות, אנשי בין חקירה
שבא שני, קצין הכט, עמוס של בתאו ימים, חודש

המערער. של במקומו
השלום שופט בפני לדין המערער לכשהובא
סעיף בצירוף 273(ג), סעיף על בעבירה הורשע
ששופט לאחר ,1936 הפלילי, החוק לפקודת 31
שהעיד, הכט, עמוס של לגירסתו האמין השלום
שהיא באמרו המכונה את לו מסר המערער כי
להוצי לו לעזור ובקשו אותה, שמצא לאחר שלו

מכסי. בלי מהנמל אה
תשאר שהמכונה השנים, בין הוחלט לבסוף
"יראה הבאה הנסיעה ושאחרי הכט' בידי בא:יה

לעשות". מה המערער
שינה הערעור, בדרגת המחוזי, המשפט בית
לא המערער את והרשיע האישום' של תכנו את
אלא כזאת, לעבירה בשידול ולא במעבר בגניבה
והש החוק, של 270 סעיף עלפי פשוטה בגניבה

■ י גזרהדין. את בעינו איר
זוכה העליון, המשפט בבית נוסף, בערעור
ותכ וזמם רצה "כי למרות אשמה, מכל המערער מזלו" "נתמזל אד המכונה'/ את לגנוב נן
הצליח והוא  זילברג השופט כב' של כביטויו
החוק. של זרועו מנחת השערה, כחוט להתחמק,
המשפט בית בפני שעמדה העיקרית הבעיה
פקדון); (שומר "נפקד" המערער היה האם היתה,

את איפוא מבטלת 851/5.5 בע"פ (ההלכה
היוה"מ) נ. (קאופמן 65/41 בט"פ שנקבעה ההלכה
נהול של לעברה שותפה הנה שזונה נקבע שבה

זנות). בית
היא האשה תמיד לא זנות של בעבירות (2
לחז של בנסיבות הטוב. מרצונה לענין שותפה
למעשה הפשיר, שותפה באשה לראות אין וכורח
מס או במעשה חלק נוטלת היא כי אף העבירה,
ההר נטל ולכן פורמלית! מבחינה לבצועו יעת
הוא לעבירה חפשיה שותפה היא שהאשה כהה

הנאשם. על
הצורך מסגרת את להרחיב שלא מוטב (3
לנדרש מעבר אל המקומי' במשפט הסיוע בעדות
עדים ושל לעבירה שותפים של לעדותם בקשר

מסוימות. בעבירות אחרים
המקובל במשפט הדרכה חוסר (לאור (4 לב:
המשפט בתי של רבים פסקידין ולאור האנגלי
כי הכלל, שיינקט הראוי מן הברית) בארצות
במשפטו שקר עדות להעיד המודח של עדותו
לכזב ביחס לא סיוע, טעונה אינה המדיח של
והמתן במשא עלידיו שניתנה העדות שבדברי
עצמה. להדחה ביחס לא וודאי הקודם' המשפטי
חמר שקר עדות למתן הדחה של עבירה (5

שקר. עדות מתן של מעבירה בהרבה רה

הבעיה: ,4
געלימ עקבות זהוי של ההוכחתי העדף

 6/54 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
*.(268 (10) פ"ד,י/ היוה"מ; נגד גולדנברג אליהו

העזבדות:
המער של ערעורו הגיע בו השני השלב זהו
אשם שנמצא לאחר העליון, המשפט בית בפני ער

שמרס. המנוח של הרצח בבצוע
ב"כ הודיע לראשונה הערעור שמיעת בעת
אחר, רצח בענין שנידו! אחר, שעברין המערער
התיק שמרס. של הרצח את גם בצע כי הודיע
הנ"ל הטענה אך המחוזי, המשפט לבית אז הוחזר
המש בית ע"י (שנדחו הטענות שאר בין הופרכה.
זהוי כי המערער ב"כ עכשו טען העליון) פט
מדעית מבחינה הגיע טרם עוד נעלים של עקבות
המבוססת להוכחה להשוותו שאפשר כזו לרמה

אצבעות. טביעת זהוי על
(19.2.56 (ביוב! נפסק:

ורק אן נאשם של הרשעה לבסס אפשר .1
אם אצבעות, טביעת זיהוי של ההוכחה סמך על
בזהירות המשפט בית ינהג זה במקרה גם כי

יתרה.
לרמה הגיע טרם נעלים עקבות זהוי .2

המ כמסגרת במלואי צוטט המקורי הדין פסק (*
בעי להוכחתו, הדרכים ועל נאשמים זהוי ,על אמר

המערכת.  3 מס' גליוננו של 189188
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האמורה העבירה את לעבור הקשר הוא פלילי,
(עבירות העונשין דיני לתיקון לחוק 3 בסעיף
לשח קשור היה זה שוחד תשי"ב1952. שוחד)
שהיה מפוגל, בלתי כוהל טון 10 של מהנמל רור
הפיר ופקידי בעלי שהמ המערערים, לאחד שייך
וכתר מכס בעמילות שעסקה בחיפה, "מטה" מה
מפקידי שנים לשחד הקשר נתגלה ממנו צאה
נמוך. בתעריף בשחרור לזכות מנת על המכס,
שנים לגבי הערעור את קיבל העליון המשפט בית

האחרים. שלשת לגבי ודחהו מהמערערים
עבירת בנתוח טמונה זה דין פסק של חשיבותו

זה. בענין מדויקות הנחיות ובמתן הקשר
.(11.3.56 (ביום נפסק:

שני בקרבה מכילה פלילי קשר של העבירה .1

 והם: יסודות
יותר, או שנים, ביו ההתקשרות עובדת א.

מסוימת? מטרה לשם אנשים
שנחשב מה להיות חיבת מטרה אותה ב.

כשרה". בלתי כ"מטרה החוק בעיני
הא קיום דרוש קשר של העבירה הוכחת לשם .2

(8163מ16מ): רעה" "מנס של למנט
ההס נוצרת בו ברגע כבר נשלמת העבירה .3
אף הכשרה, בלתי המטרה לבצו"ע ההדדית כמה
וכשנוצר להגשמתה דבר נעשה שטרם פי על
והנפמדת המטרה הגשמת לשם הקושרים בין מגע
וה המדינה התערבות מוצדקת הנ"ל, המשותפת

הקושרים. של המידית ענשתם
תפקיד ממלא הקושרים בין ההתחברות יסוד .4
המטרה בשיווי עיקרה אד קשר, בעבירת חשוב
ועוב הואיל הקושרים, עיני לנגד החוקית בלתי
אופיו את ההתחברות למעשה המקנה היא זו דה
הללו, היסודות שני את להפריד איו אולם המסוכן

ביניהם. ינתק, בל הדוק, קשר וקיפ
הגשמת לשמ הנקשר פלילי קשר של במקרה .5
המט אין כשרים, בלתי באמצעים כשרה מטרה
היא עשויה אד העבירה, לגוף במישרין שיכת רה
צעדים אחיזת בדבר הקשר לקיום עדות לשמש

כשרים. בלתי
הסובסטנטיבי הפלילי המשפט של הכלל א. .6
אחד כל הופד הפלילי, הקשר משנוצר כי הוא'
הא של סוכנם הקשר, למטרת להיות, מהקושרים
הקשר קיום בזמן שביצעו מעשה שכל כד הרים,
לתכנית חבריו של למעשה נחשב קדומו, ולשם
יריע ובלי בהעדרם בוצע אם אפילו המשותפת,

מראש. תם
בעק שמוש להתיר אין כי מחיב ההגיון ב.
של קיומה בודאות הוכח לא עוד כל הנ"ל, רון
בסתר לרוב נקשר והקשר הואיל אד ההתקשרות'
היא להוכיחו, הקטיגוריה, על המוטלת והמשימה
הוכ ולצרף להביא נאלצת והיא ערוד, לאין קשה
עליר. בתיהמשפט הקלו הרי נסיבתיות, חות

והגיע והיות יד", "שליחת מעשהו הוה והאם
האשמה. מן המערער זוכה שלילית למסקנה

.(4.4.56 (ביום נפסק:
נפ~ גניבת לבין אדם סתם גניבת ביו ההבדל .1
אם אלא בגניבה, נאשם אינו אדם מתם הוא: קד
מקום", "שינוי ע"י והוציאו, הדבר את נטל כן
בעבי להאשם יכול נפקד ואילו ? הבעלים מחזקת
עדייו הדבר אם אף יד"' "שליחת עלידי זו רה,
חזקתו. ובמקום החוקית בחזקתו קודם, כמו מצוי,
כל היא ((1)263 סעיף (במובן יד" "שליחת .2
פורק הנפקד כי היא, הנכונה שמשמעותו מעשה
ובשבילם למענם אשר  הבעלים עול מעליו
בפקדון, בו, ונוהג  הפקדוו את כה עד שמר

שלו. היה כאילו
שדינה יד, בשליחת חיב יצא שהנפקד כדי .3

אלה: תנאים שלשה שיתקיימו צריר גניבה,
סתם ולא יד, שליחת מעשה זה יהא כי (א)

ורצון? כונה
בקנה עולה שאינו מעשה זה יהא כי (ב)

ההפקדה? מטרות עם אחד
התנה משום בו יהא מעשה אותו כי (ג)

המושג). של הרחב (במובן בעלים. של גות
החפץ את למכירה מציע הפקדון שומר אם .4
גופה זו הצעה הרי במתנה, נותנו או המופקד*
כי בלבד אמירה אולם היא. בעלים של התנהגות
התנהגות בגדר אינה הוא, שלו המופקד החפץ

בעלים. של
כ,,נפ החוק, בעיני יחשב' החפץ שמחזיק כדי .5
תנאים משני אחד שיתמלא צריד "שומר", או קד"

אלה:
בפי אותו, המחיב חוזה קיפ שיהא או (א)
עם למפקיד החפץ את להחזיר מכללא או רוש
כזה). חוזה (בהעדר או ההפקדה? תקופת גמר
אדם אותו לו קנה המסירה, שבנסיבות (ב)
חוקית, חזקה זכות כלומר, בחפץ, מיוחד" ,'קנין
את אחר, אדם מכל בדין, למנוע לו המאפשרת

החזקה. שלילת
עלידיו במוחזק רוכש אינו (1מ3"561) משרת .6
חז את מבצע אלא אינו והוא חוקית, חזקה שום

אדוניו. קת
הגני תכנון ואף לגנוב כונה שהיו מקום .7
אין בו, הוחל לא וגם מעשה נעשה לא אך בה,

לגנוב. נסיון ולא גניבה לא בכר
לפקודת 35 מעין! _ פלילי, קשר הבעיה: .6

.1936 הפלילי, החוק
129/54 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
נגדי וערעור היוה"נו נגד אח' ו4 גולדשטיין יצחק

,(505 (19/20) י/ פי'ד,
העובדות:.

בבית והורשעו הואשמו המערערים חמשת
קשר קשירת של בעבירה בחיפה המחוזי המשפט
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גפני זרה בשפה שנמסרה עדות הבעיה: .8
עליחי. ותורגמה החוקר השי8ט

פ. ת.  בתלאביב המחוזי המפשט (בבית
פסקים  פרבר פנחס נגד היוה"מ  770/54

.(205 (78) י"א מחוזיים,
. העובדות

המש התחלת לפגי הארץ את (.שעזבה העדה
באנ החוקר השופט בפני עדותה את מסרה פט)
תרי החוקר והשופט מתורגמן נוכח היה לא גלית.
אונ העדה בפני ותרגם וקרא ורשם לעצמו גם
היועץ ב"ב העדות. על אח"כ והחתימה עדותה
הנ"4 העדות את לתיק להגיש ביקש המשפטי
הפרו לפקודת 36 סעיף לפי החוקר השופט בפני
אישום). כתב פי על (שפיטה הפלילית צדורה

>16 איננה הזאת שהעדות טען הנאשם ב''כ
1*051110כנ6!< תרגום רק אלא החוק, במובן מ05100ע
מקור דרוש שם מקום תרגום, על לסמוך ואין
שבה בשפה נרשם ולא בנמצא איננו והמקור
להגשת הנאשם ב"כ התנגד לכן העדה. דברה

הנ"ל. העדות
(24.11.55 (ביום נפסק:

לפ~ 36 סעיף במובן 08111011נ161) המונה .1
כתב פי על (שפיטה הפלילית הפרוצדורה קודת
השופט.. ע"י הכתוב לפרוטוקול מתיחס אישום)
בפרו השופט ע"י הנרשמים העדות דברי .2
כי מ08100?46אף של תרגום ולא מקור הם טוקול
השופט ע"י ותורגמה זרה בשפה נמסרה העדות

פה. בעל
להז~ השופט את המחיבת אסמכתא אין .3
הנוהל זרה. בשפה נמסרה העדות אם למתרגם קק
מבינים הצדדים וב"כ שהשופט מקום כי הוא,
בהסב נעשית העדים וחקירת הזרה השפה את
מתרגם. שיובא דרישה אין המעונינים, כל מת
ראות ולפי הנסיבות לפי לקבוע, רשאי השופט

למתרגם. להזקק עליו מידה ובאיזו אם עיניו,

במונוז מכוונת מס^סקפ^"הפקדה", המלה (.
ע"י הדיון לפני שופט בידי כשרה עדות להשארת זה

עצמו. הדיון בעת מהופיע הנמנע עד

יוכח בטרם עוד הנזכר העקרון החלת את והתירו
הפלילי. הקשר של קיומו מלאה בצורה

הסובסטניבי.. המשפט של האמור הכלל ג.
על עדות כי היא ומשמעותו עדות של לכלל הפך
איזו הצהרה מתן או שהוא, איזה מעשה עשית
כשרה עדות הנה "הקושרים" אחד ידי על שהיא,

אחרים. כלפי
התמלא בו במקרה האמורים הדברים ד.
מעשי אומר הוה הבאים, התנאים משני אחד כל
ישמשו לקשר הנאשם חברי של והצהרותיהם הם

אם: רק נגדו עדות
הקשר קיום בזמן ניתנו, או נעשו, הם (1

, קדומו ולשם
המספיקה אחרת, כשרה עדות קימת (2
הכ בלתי התכנית קיום את להוכיח כדי לכאורה

בה. להשתתף והסכמתו המשותפת, שרה
של טובח ,'ראיח המליפ: פרוש הבעיה; .7
(3)6 שבתקנה מלפניו'', התנועה ושל הדרך
תשיג התנועה >פדרי התעבורה לתקנות (2)

.1953
8/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
.(277 (10) י/ פ"ד,  היוה"מ נגד כהן ראובן

העובדות:
באוטובוס שבנהגו על לדין הובא המערער
כל ממנו שמנעו אנשים הדלת לביו בינו עמדו
הדרך. של ימין מצד נעשה מה לראות אפשרות
לשכ המערער ב''כ נסה המשפט שלבי בכל
מצמצמת "מלפניו" שהמלה המשפט בתי את נע
יכול הנהג שאם הוא הנכון ופירושה התקנה את
מלפ התנועה ואת מלפניו הדרך את היטב לראות

הצדדים. את גם שיראה צורך אין ניו,
השלום, שופט ע"י אמנם נתקבלה זו טענה
המחוזי המשפט בית ע"י דעות ברוב נדחתה אך
העליון המשפט בבית סופית ונדחתה (בערעור)
הנדונה. התקנה בהפרת אשם נמצא והמערער

(20.2.56 (ביום נפסק:
שהרא הוא הנ"ל התקנה של הנכון הפירוש
מש וגם מלפנים גם לנהג טובה להיות צריכה יה

הצדדים. ני

מאורוחחשיש 2 חוסלו כלב בעזרת ;|
השוטרים את הוליך הכלב
היב. בקינת לדירה ■להלן
ערביב, תמשה הופתעו שם
הופ כאשר מאד שנבהלו
מש והחלו חלומותיהם רעו
ואל. כליהעישון את ליכים
אי הימה. החלון מיד הסם
ומשה למים קגץ הכלב לם.
י*ת העטופות החפיסות את

הכלים
בערב נ6 יחלה הפעולה

בחצות ונסתיימה

קאר סלבגישוש, בעזרת
חשיש, לגילוי במיוחד 7ף
מי שתי ביפו אמש יליסלו

מעשנים. של וית
0חת נמצאה אילת כרחוכ
קבו הופתעה ובד. רמאויות
אחים בשבת נרקומנים 5
כמויות גילה הכלב חד. נב
במקומות שיסתרו יטקו
.(7 :ן הדירה. כעל ~:ים.
בחי גיעקוגים ומספר ג>5י

משכרים סמים על עוד
3 הכלב של הריח חוש ועל
מגליו באחד הדבור את ליחד מקוים הננו
סמים של ההברחה בעית על הבאים נותינו
נזכיר הפעם בה. הלחימה דרכי ועל משכרים
מכבר לא התפרסמה אשר, ידיעה רק לקוראינו
ואשר (28.6.56. אחרונות'/ ("ידיעות כעתונות
של ערכו רב מה נוספת פעם לעינינו מפגינה
מין. סמ"מ הצביע עליו הכלב, של הריח זןןש
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.1947 בשנת בארץ הבריטים של הדרכה מחוברת תמונה

והננו "מערכות" הירחון של תש"א אב ברת
ומבי המערכת של האדיבה ברשותה משתמשים
שדרש השנויים באותם בעקרו, להלן אותו אים
המראים תצלומים, הוספנו הנ"ל הקטע על הענין.
שחלפו השנים במרוצת שפותחו כפי הפוש, מצבי
יש מהן ותחבולות,: שגיאות של והדגמות מאז,
להעזר אפשר ובהן גיסא, מחד ולהזהר להמנע

גיסא. מאידן צורך' בשעת הפוך, במצב

בודד באויב תנהג "איר
עוד להוסיף יש והבגידה הפחדנות פשעי אל
התרש לידי המביא המופרז העצמי הבטחון את
החמו הפשעים על נמנה הוא אף והזנחה! לות

המלחמה. ימי של ביותר רים
צירצ'יל) (וינסטון
במטוס, או במצנח שירד באויב תנהג איר
את שאל נקלה? על להכירו ניתן מדיו ולפי
ותדע לידו, תפול אם האויב בו יעשה מה עצמך,
שהות כל לו אין בו. לעשות עליו מה בברוד
עליו שמה. לקחתך מקום לו ואין בשבי' לקחתך
או נזקים, ולגרום למהר עין, כהרף מיד, לפעול
בידו אחד דבר רק הס_יבה. בכל מבוכה לעורר
לשאלה, התשובה גם והרי להרגך.  לעשות
תחי והרגו ההוני:השכם בחייל לעשות עליך מה
מחמק חוץ האפשר. ככל קשה פצע פצעהו או לה,

בידיך. עצמו מוסר הוא בו רה
אולם בגלוי. הפועל לאויב בנוגע הדין זה
בריטי, כקצין או כחייל מתחפש הגרמני אשר יש
לעשות הגרמנים דרך זו כי מטה. כקצין אף או
גבוה האיש של שתארו וככל בשלמות, דבר כל
הגייס' איש גם סמכות. ליתר זוכה הוא כן יותר,
מסוכן אזרחיים, בבגדים גרמני סוכן החמשי,
בנידון איהודאוו; הגרמני. כחייל כמוהו הנהו,
קשה היא ההתנהגות שבעית לכך, גורמת זה
בדבר. עצות לתת מזה וקשה במקרים.כאלה.

הגבולות משמר על

בגופו חפוש עריכת על
חשוד של

ההדרכה מחלקת דין, פ. מ.ר.

זמן עוד עמהם. ולקחם קרב וכל מלחמה כל
על לוחמים ספורי שומע הנך הקרבות תום אחרי ירב
בצד הקוים: באותם מצטינים וכלם קורותיהם
בפני מפליאה עמידה בצד עילאית, גבורה ,גלויי
מכשו ועל כחות על התגברות ובצד הבלתיצפוי
של מקרים מתוארים מראש, משוערים בלתי לים
איזהירו ע"י הכף הוכרעה בהן יחידים, פגישות

י יריבו. של זריזותו וע"י האחד של תו
ע"י שחוסלו לוחמים על עוד שמע לא מי
אסיריהם, ע"י שנרצחו שוטרים על או שבוייהם
אותו הנשק את מעליהם שפרקו לאחר דוקא
מחפש מה, משום נמנעו, אך  בגלוי נשאו
רימון פגיון, אקדח, שם חבויים שמא בגופם,

זעירה. פצצה או יד
מוכנים על ספרו השניה העולם מלחמת בי!מי ,

כשבין ידיהם, בהרימם "נכנעו" אשר גרמניים'
שקוף, נפץ חמר ממולא זכוכית, כדור אצבעותיהן
הראשו הכשר בשעת יריביהם לעבר הטילו אותו
יחידתו, עפ יחד נכנע אשר מצרי יקצין על זה
כגון ספורים, באים האחרונה המערכה מן נד*
מן קצת סגנו עם שעמד אלא לבן, דגל שהניפה
תשומת יד. רמון המורמות בידיו והחזיק הצד,
הדר בסמני הבחינו טרם אשר השובים, של .לבם
בידי עלה וכך הרבים לעבר כמובן רוכזה גד.,
את ולשלוף לזו זו המורמות ידיו לקרב המצרי
את להטיל עמד שהוא שבשער, אלא הנוצר, הפין
עינו בזוית השובה היחידה מפקד הבחין הרמון,
באיש ופגע בקפיצה הסתובב חשודה, בתנועה
בצוע את השלים בטרם עוד, המתן מן ביריד.
את רסק צ.ה.ל., לאנשי נועד שהיה הרמון, זממו.

שלידו. המצרי הסמל ואת מפעילו
מדינ אולם חיש' חלפה האחרונה המערכה
לחדירותיהם ונתונה אויבים מוקפת נשארה תנו
השמירה מוטלת ועלינו וחבלנים רוצחים של
בחרנו כך משום גבולותיה. ועל הארץ. פנים על
אלוף) (סגן לט.קולונל של ספרו מתוך בקטע
המולדת" למשמר "עצור* ם: מ א י ל י ו צ י פ
שנת שפורסם 16מ11111151011116110"), >"1)ע3ג01
הגייסות לפלישת צפויה אנגליה בהיות. ,1941
בתו פורסם הקטע של הראשון תרגומו הנאציים.
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לתפוס הוא עלול י'ז את להמית אי יבקש איר
וסוף ארצה' מוטל שזה בשעה בדי/ ולירות רובה
בכמה נתון הוא הרי כר יעשה אם אבל לקרב.

אלו: סכנות הן מה ונראה הבה סכנות.
הימני צדו על יי את תפיל שהמהלומה נניח .1
י'. של שמאל לצד מעט א' את תטה הטבע ובדוץ
אליו, הקרוב הרובה את א' יחטוף חפזון פתיר
י/ של שמאלו יד מתור יפול אשר את כלומר
שנמצא שלו, ולא י/ של רובהו זה יהיה וכמיבן
יהיה לא שהרובה הדבר, יתכן י'. של ימינו ביד
את יצטרך.לחפש שא' ויתכן דרור' ולא לו נחיר
כי ימצא ההדק על כשילחץ כן, ואחרי הנצרה'
"הכי לומר, אתה עלול "שטות'/ טעון. אינו הרובה
צא ואולם חירום?" בשעת טעון לא רובה יהיה צד
לך יקרה אשר הראשון אישהצבא את ושאל
 האלה' המקרים תכופים מה לר ויאמר בדרכך'

תבין. אז
והמכר. להשתמט הצליח ד/ כי נקוה הבה
מוצא י' וכי בלבד, לרגע נוקאאוט קלה' היתח
לעשות: ידו לאל אשר האחד הדבר את מועד בעוד
ארצה. ולהפילו לברכיו סביב א' את ללפות עליו

לנאבקים. שוים סיכויים ואז
לתפוס הוא עלול נוסף: משגה לעשות עלול א' .2
כדרך בקנהו, אותו בהחזיקו בו' ולהכות רובה,

כלכך, ומגוונות שונות להיות עלולותי הנסיבות
עקרונות רק לתת אפשר כללים. לקבוע שקשה
לדעת המתחיל' לרגלי נר יהיו אשד  כלליים
לא עליו מה וביחוד לעשות. עליו אשר את
יזמתו, על רק להשען. עליו לזה, מחוץ לעשות.
עוז על וראשונה ובראש האינטואיציה, חוש על
הנכונה. בדרך ינחוהו שהם ואומץההחלטה, הרוח
בראשונה להן יהיה המולדת" "משמר חבורות _

האנשים מן ורבים מצומצם' דובים מספר רק
רובם אבל במקצת. רק בשמושמ: מאומנים יהיו
הם אם ברוביהציד'ביחוד להשתמש ודאי ידעו
להשתמש אדם כל .ללמך ואפשר בכפר, יושבים

בהצלחה. בהם

טיפוסיים מקרים

מהמ אחד כל כשגידי נ9גשימ אנשימ שני
דוגח

נפגשים האלה האנשים שני כי לנו נשער
הראשון, (אויב) א' את רואה (ידיד) י' פתאום.

להעצר. לו קורא רובהו את אליו ובכונו
דבר כל לעשות ליי לו אניח הענין להסברת
שנעשו, המשגים את ואציץ לעשותו, טוב שלא
מעושה דבר שום יהא לא שיארע מה בכל כי אם
חייהם את שקיפחו אנשים הכרתי בלתיטבעי. או

זה. י' כאן יעשה אשר כל עשו באשר
א' הרובה"? את לי "מסור אי: אל קורא י'
בפנים ניגש הוא והרי במיצר, עצמו רואה מהסס,
ומוסר בקנה, הרובה את מחזיק כשהוא קודרים,

י'. לידי אותו
בהחלט, ונכון רצון במשביע נראה הזד, הדבר
פרוק האיש הוא מי אותר' שואל הייתי ולו
ואולם כמובן". "א/ לי: עונה שהיית ודאי הנשק,
היית ולו מצדד, ומוחלטת גמורה טעות זו תהא
הדקה. מחצית משד חייך את מקפח היית י/ אתה
" אל התקרב אי כאן, קרה מה ונראה הבה
במר עכשו נמצא הוא אולם רובהו. את לו ומסר
בחלקו רובהו את מחזיק יי ממנו, צעד של חק
רובהו ואת להחזיק.רובה, שנהוג כדרך התחתון
בשני תפוסות י' של ידיו ימינו. ביד לקח אי של
י' להשתמש. יכול אינו מהם באחד שאף רובים,
עשה! שטות איזו אי. בידי עצמו מסר בבערותו
כלכך. טבעי באופן התרחש הלוא הכל אבל

הדברים: בהשתלשלות נמשיך עכשו
לידי רובהו את מוסר ונועז' מסוכן איש אי
וביד י/ של בגרונו שמאלו ביד אוחז הוא ומיד 71

ביכל אשר ככל כבדה מהלומה, שולח הוא ימינו
לעשות יכול וא' ארצה נופל י' י'. של לסתו אל תו,
עלול בעצמו א' אולם קושי. כל בלי כלה בו
באופן המצב כל את ישנו אשר משגים לעשות

הפעם. גם דרמתי
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מצומצמת, עמד אשר התחממו* אולי למדי! ריפ
זושוב טעם ועוד אחד.. כדור אף לבזבז לד וחט
או תחריד והיריה לויה. בן ליריבר שיש יתכו 
הוא אבל. קרה, מה אמנם יודע אינו הוא תו.
כלל יודע אינד אתה ואילו זאת, למצוא יתאמץ
הרובה בקת לחלום הנכונה הדח* מציאותו. על
: ■ ■ היא:
הצדה את"יהקת ודחף בקנה הרובה את החזק
ארצה מוטל וראשו אמ אויבך של גלגלתו אל
ללאיפו בטוח במות יזכה ובעליו כביצה יתנפץ
להיעשות?. צריך לא אשר את תיארנו כאן עד רימ.
המהלל לעשותו. הראוי מהו נעיין עכשיו
לתקלות מקום כל אין יותר. פשוט הוא הנכון
יי חליפות. בהם משתנה שהמזל משבר, ולרגעי
ארצה". הרובה את "השלד לו: ואומר באי נתקל
ידיח'/ "הרם היא: הבאה הפקודה נופל. הרובה
"צעד כן: ואחרי לאחור". "הסתובב כן: אחרי
ממנו רובהו נטלת אתה קדימה". צעדים ארבעה
עליך עושה. שאתה מה לראות יכול אינו והוא
להיות יכדל אתה איו לעולם כי לזכור
לבך תשומת אליך: המביט באיש בטוח
שעתו. מגיעה ואז  לרגע להתרפות עלולה
אולם ממנו, לקחת רובהו את איפוא! השמר
הנהו. נשק. פרוק מ א יודע אתה אין
לחקור. להוסיף עליך כן על בכיסו. שאקדח יתכן
גבו על רובד לוע את והקרב לאחוריו התקרב
להמשיד תוכל אז בו.* שירגיש באופן באמצע,

בגופו. בחפושים

מעשה לכאורה  יי של בראשו גרזן, שמניפים
ונסכל מסוכן מעשה. לד אין ואולם טבעיויאה.

מזה.
ברא פוגע שהוא בשעה דרוד שהרובה נניח
את בחון הקנה! מכוון לאן לב נא שים י'. של שו
של בטנו אל ישר מכוון הוא בעצמך. הדבר את
כלכך, רגיש הוא רובהציד של המנגנון ההולם.
תתהוה הקנים שבשני הדבר, בטוח תמיד שכמעט

נכון! לא י^

בגב הנוגע ,246 בעמי דאז? זד, שבמצב הסכנות על *
להשתחרר אפשר בגב אקדזז ממגע גנז ,247 ובעמי העציר

גם מצא המסכן י' של הסולו עט שיחד נמצא ידיה.
 העלוב. סופו את א'

לך אסור לעולם זה, מסוג בהאבקות ה: ר זה א
ברו הם לכך הטעמים ביריה. אויבך את להרוג
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המתואר במצב מאשר יותר עוד אנוס, יהא זה
להושיט כדי, א' של רחבו למלוא להצמד לעיל,
הגו שני בין תתפס וכד הדרוש, הכיס אל ימינו
ישליך אם עד הועיל, ללא תהיה שמאלו יד פים,

בו. להשתמש כול הוא שאץ רובהו את
וגרמו אחורנית' הגלגל נהפד איפוא שוב
ועוז ושמעון ראובן של איולתם בפשטות, לכך,

אי. של החלטתו
ושמ ראובן היו צריכים מה נראהנא, עכשיו

לעשות. עון
לא אפ להפרה עליהם באיש* בהרגישמ מיד
עלול לזה זה סמוכים הם אפ לכן. קודם זאת עשי
בכיס, האבטומטי האקדח את לופתת שידו א/

בזה,,. פעמיים במהירות ההדק על וללחוץ להסתכן
שיפ% תקוה מתוך ארצה, נפילה כדי תוך זה אחר
יהיו.;ראובן אם אך בשניהם. אף או מהם באחד
.$המ>: באחד לפגוע. אולי יוכל נפרדים ושמעון
וכלן להסתובב, עליו כך לשם כי בשניהם, לא \אבל , . . כאן. חשוב שניה של חלק
לעשות יטיבו לצדדין ושמעון ראובן משנפרדו
ל?נרור יהיה אפשר שאז לאחור, א' את יסבו אם
,,,;.. ■ קושי. בלי חפוש

מימין אשר ראובן צריך אזי כך, עשו לא אם
כיסוד"ימ אל לגשת יכול ושמעון במקומו לעמוד
פנוי^לאחר קואש לראובן בהשאירו א' של ני
הכיס אל לגשת ירצה האקדח את שמעון שלקח
א' יהיה שוב א/ של פניו על יעבור אם אולם השני,
אם ביחוד להאבק, ינסה והוא ראובן, מפני מוגן
על לא,רק כיום חביב נשק  פגיון עמו יש
שמעון על הגרמנים. על גם אם כי האיטלקים
לעמוד היא ביותר הטובה הדרך מזאת. לתמנע
מנגד פניו תסב. לעולם לאחור. האסיר את ולהסב
בשבילך. המסוכן הוא פניו צד כלפיך: ולא עיניך
כי להרגיש יוכל לא אליך מופנה שגבו בשעה
מופ כשגבו המשךבחפוש רפתה. תשומתלבך
מחזיקים ששם שמאלו, בכיס תחילה אליך. נה
בבתי בדוק כן אחרי טלואים? תחמושת כרגיל

כפות שאינו שבוי עם לבדך בהיותך אזהרה:
תפסיק אל לעולם זה: פשוט כלל לפי תמיד נהג
ידך בעזרת אם המגע, על שמור עמו. מגעו את
לו הפורץ אויב, או ידיד נשקה* בעזרת ואם
בעל דעתך להסיח עלול מאחוריך, גדר בעד דרך
שהוא בשעה ואף שלך, השבוי מיחל לזאת כרחך.
אויב, הוא מאחוריך הבא אם אליך. בגבו עומד
שומר אתה אם אולם מר. להיות סופך עלול הרי
אתה הרי פתאום, נע והוא עצירך, עם המגע על
אם ההדק. על לוחצת ואצבעך מיד בכך מרגיש
כדי סביב, אותו הסב תנועה, כל עושה אינו
כש כתפו, מעל והצץ הסכנה, נקודת את לראות

מחסה. לך משמש הוא

גאדמ פוגשיפ ברוגימ מזוינימ. אנשים שני
אקדח געל

אזרחיים, בבגדים אויב סוכן לעצמנו נתאר
הימני בכיסמעילו וידו גדר לאורך המתגנב
בשני נתקל הוא פתאום אבטומטי. אקדח. לופתת
צעדיו את שמעו אשר ברובים, מזוינים אנשים
בטרם מחסהו מתוך יוצא הוא בשקט. לו ומחכים
לאחור, להתחמק שהות כל לו ואיו אותם, יראה
מצט הוא רוביהם. אליו מכונים שהשנים בשעה

למעלה. ידיו להרים וה
צריכים אתם איו אשר את להדגיש כדי עתה,
של האפשריות התוצאות את ולהדגים לעשות
נכשלים כיצד כאן אתאר נכונה/ בלתי פעולה

בלתימחושב. במעשה האנשים שני
אל מביט דומם, עומד ידיו, שהרים האויב,
אין כי לזכור יש כושר. לשעת ומצפה שוביו
מסו יהיה לא שהמרגל ביותר, המסוכן אף דבר,
יאסר. אם נחרץ גורלו כי ביודעו בו, לאחוז גל
עכשיו גם זה. בצד זה בערך, עומדים, שוביו שני
ראובן נקרא ימין מצד לשובה א/  לאויב נקראה

שמעון. נקרא משמאלו ולאשר
בבג חיפוש לערוך לפנים, ראובן צועד עתה
מחפה ששמעון בעוד ממנו, נשקו ולקחת א' די
הולך שראובן בשעה ואולם ברובהו. חברו על
ונצמד בימינו רובהו את מחזיק כשהוא לפנים
שמאלו יד להושיט כדי לרחבה א' של גופו אל
עליו מחפה הוא הרי זה, של ימינו כיס לעבר
א': של שעתו הגיעה עתה שמעון. מפני במקצת
לופת ראובן, של כתפו על שמאלו את מטיל הוא
בכיסו. אשר האקדח את בימינו ושולף ^ותה,
למדי רב כדורים מספר האבטומטי ולאקדח הואיל
ראו לעזרת בא שהוא בשעה לההרג שמעון בדון
אם עמו. הנאבק בראובן א' יורה זאת לאחר בן,
שמא ביד רובהו את א' מול בעמדו ראובן מחזיק
במקרה כי יותר, עוד גרועה עמידתו תהא לו,

בגב המגע ,246 בעמ' ראה זה שבמצב הסכנות על *
להשתחרר אפשר בגב אקדח ממגע גם 247 ובעמי העציר
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יראת: שלא לצוי בךלויה, לו יש משפ מה דוק
, , המתרחש. את בןלויתו

לן* חשוב הרי מאותת' האיש את ראית אם
בך של לשדהראיתו מחוץ וימצא קדימה שיצעד
פוסע אתה במהירות. לפעול ועליך שלו' הלויה
ופורק גבו לאמצע רובד קנה את ודוחף לפנים

לעיל.* כמתואר נשקו'. את מעליו
לבדו אם אותו שאל מאותת, אותו ראית אם

משקר. הוא אם תדע אז הנהו.

גתחנת,המשכ!ר חשוד במגקי תגחג איך
נראה בתחנתהמשמר המבקר מישהו אם
האיש את לעזוב שטות זו "תהא בעיניו' חשוד
מכי אחר איש בלוית החוצה ולצאת בחדר לבדו
הדבר אם אף חשדו' את לו למסור מנת על תתד
אם גם תשומתלב* לעורר בלי להעשות ניתן
אין הכיתה' מן רבים אנשים בתחנה נמצאים
בלבה בלבד התעורר החשד אם לצאת? צריך אתה
בהשה תסתכן אל לחשדיד' יסוד מוצא אתה אם
החשוד. אצל חפוש מיד לערוד יש מיותרות. יות
אי גרי*ת מתוך כבטחון, זאת לבצע ניתן איך

האפשר? ככל פחותה נעימות
כיתה שלכל נחוץ, כאלה במקרים טפול לשם
ישמיע אותו מוסכם, משפט איזה יהיה וכיתה
לעורר מנת על החשדות' נתעוררו בלבי החיל,
משפט להיות זה יכול חבריו. לב תשומת את
בשמים?" הקשת את הבוקר מכם מי "הראה כגון
לגשת אמתלה ישמש אשר משפט, מזה טוב אבל
את נקית האם "גיון' למשל, כנתהרובים, אל
מבלי באמרו ממקומו' קם ג'ון שלד?" הרובה
את מסיר הוא לנקותו", אני רוצה אבל "לא, משים:
ראוי זה משפט לצדך. ונגש הכנה מעל רובהו
ברבים. לפרסמו אסור ולעולם לזמן מזמן לשנותו
או שנים הם פעמים לבדו, אינו שהזר יש
לא המשמר חברי שאר צריכים .זה במקרה יותר.
כל מתאימות. עמדות לתפוס או רוביהם את חוז
כל ובהצלחה. במהירות בשקט, להעשות יכול זה
היד תנועת כגון החשודים, האורחים של תנועה

אתז$" יכול אז מיד. להעצר צריכה המעיל, כיס אל
אתה רוצה כי למדי, אדיב באפן לזר להודיע
צריך "ג'ון" החפוש. את ולערוך בכליו, לחפש

ברובהו. עליך לחפות שיוכל כך' לעמוד

גתחנף^המשמר זר ןןמ האגקות
במקרה לעיין באים אנו לעיל דיאמור מתוך
ובאי בתחנתהמשמר, תגרה של או האבקות של
כהמשך בא הדבר אם אז. לנקוט יש צעדים לו
האפשרות על מוזהרים הכל הרי לעיל,. למתואר

בגב המגע ,246 בעטי ראה זה שבמצב הסכנות על *
להשתחרר. אפשר בגב אקדח ממגע גם ,247 ובעמי הטציר

האמריקנים הגנגסטרים על חביב מקום  שחיו,
בכיס חפש זאת לאחר אקדוחם. את שם להחזיק
עלול בהם ואגד' :חגורה כל משש כך ואגב הירך'
החלק את משש לבסוף אקדח. או פגיון להחבא
מבפנים, למעלה וגם מבזווץ גם ירכיו של העליון
נו שהיה הבורים במלחמת קצין הכרתי בחומש.
ירכיו. של הפנימי בחלק קטן אקדח תמיד שא
שפקד סחבות לבוש בורי ידי על בשבי נלקח הוא
לפ עליו צוה כן ואחרי. מעילו את להסיר עליו
למלא התחיל הקצין .מכנסיהרכיבה. את שו*
כמסיר פנים מעמיד בעודנו אבל הפקודה, את
ביריד. המית אקדוחו, את לפתע הוציא מכנסיו את
סום על ברכבו והסתלק התלבש חזר הבורי, את

הבורי. של הפוני
למשש יש  שלמה המלאכה את לעשות וכדי
זהו השבוי. נעלי של העליון החלק סביב גם
שהסקוטי כדרך פגיון, בו לשאת נוח מקום
אם גם האבקות, בשעת בגרב. סכינו את נושא
רגלו להרים האיש יכול צדו, אל צמודות ידיו
אומר הוא מה יריבו שידע מבלי סכינו, את ולקחת

לעשות.

אקדח גהחזי,ת חשוד של גגו6ו ח8וש
הרובה, עם האיש של לזה דומה כאן המצב
הלופפת ידו להחזיק החשוד עלול שכאן אלא
בו והתבונן לו ארו אפשר, אם בכיסו. אקדוח
סביב, בולש הוא אם כונותיו. על לעמוד כדי היטב
כאן אין באורךרוח* הזדיין מתחבא, או מתגנב
שירגי מבלי לפעול אתה יכול אם לחפזון. מקום
סמוכה גדר איזו אל אבנים צרור הטל בך, שו
לודא לנסות עליך הרעש. על יגיב כיצד וראה
כאשר מיד, באש לפתוח אם שתדע כדי חשדך,
זאת שתצוה לאחר ידיו בהרמת מתמהמה הוא
הדק על ללחוץ עלול הוא כי לזכור עליך עליו.
מלחמתו זו הרי כיסו. מתוך בך וליתת האקדח
את לך בחר כן על לנפשו. מכפ אחד כל של
ית באטיות והתקדם האפשר ככל הטוב המחסה
אתה קרוב אם מעליו. מבטך להסיר מבלי רה,
גבוהים, צמחים בין או העשב בתוד שכב לתעלה,
לו תקרא בטרם להביט. כדי ראשך רק והרם
לכל מחוץ אל גלוי, למקום לבוא תנהו לעצור
תוכל בטרם מעיניך יתחמק לבל בנין' או גדר
אם טוב. קלע אתה אין אם ביהוד בו. לפגוע
לקרוא השעה הרי  מכיסו ידיו מוציא הוא

לו.
ידים". ,,הרם רם: בקול להיות צריכה הקריאה
נשמע, הוא אם לירות. עליך מיד, מציית אינו אם
לאחור פניך "הסב תאמר: אלא ממקומך תזוז אל
לירות יוכל לא אז בך'. אירה פן תביט, ואל
טוב לבנין, או גדר לאיזו קרוב הוא אם בקומך.
קדימה צעדים כמה לצעוד תכריחהו אם תעשה
במר אם כי לאחור, להסתובב עליו תצוה בטרם
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ה סוגי לשני המכוונות הערות כמה והנה
שבויים:

הממו לידי למסרו כדי שבוי כשמשלחים
שני בלוית תמיד לשלחו יש כליאתו על נימ
הבריחה. אפשרות מתמעטת כך מזוינים. אנשים
בפינות או פרצות שערים, ליד דרכים, בפרשות
ולראות לפנים לתור המלוים אחד יכול אפלות
השני נותן זמן ואותו בדרן"' תקלה כל א? אם
שמא; חשש קיים תמיד לשבוי. תשומתלבו את
האויב. של אחרים אנשים מקום בקרבת נמצאים
נשקו ופורק שבוי תופש לבדך אתה אם
לפניך צעדים כעשרה יצעד כי עליו צוה פעליו,
לצדדיו להציץ מבלי לפנים, אף יביט כי והזהירהו
שר דרכים יש אנגלית, מבין אינו אם לאחור. או
ואיומים. רמזים ידי על חפצך את להסביר נות
אולם המלך, בדרך שבוי להוליך קשה לא
אז כי יותר, מסובך העניו הרי בשדה, נתפס אם
אתו ולעבור שביל או דרך לעבר לקחתו עליך
באסם או בית בתוך נתפס אם פרצה. או מדרגות,
מקו הם אלה כל הדלת. בפתח להעבירו תצטרך
וגם השבוי של מצדו גם  לסכנה מהגרים מות
המע מאחורי לך אורב מה יודע אתה שאין מתיך
אוי להמצא עלולים מקום בכל האמורים. צורים

נוספים. בים
לפתחו השבוי על צוה לשעה בהגיעך
תרגומו  "עצור'' ולעצור. ישר בו לעבור לרוחה,
לו תאמר אל "11*111" ובגרמנית: באנגלית אחד
תשומת כי יראה לבל לשמאל, או לימין לפנת
לפתוח יכול אינו אם השער. לסגירת נתונה לבך
תואנה לו מבקש שהוא משום בין השער, את
לבל הזהר ראה,  נעול שהשער משום וביו
אליו ותתקרב שהיותיו למראה סבלנותך תפקע
לזאת הן כך; מעשות לך חלילה לו. לעזור אתה
ולעמוד לשער מעל לעבור עליו צוה שואף. היא
הש בריחי את תבדוק אז כבראשונה. אליך בגבי
השער אם תחבולות. חובל הוא אם יתדע ער

אתה. גמ ועבור טפס נעל,
ישר וללכת ראשון לעבור עליו בפרצה
יברח שלא הזהר השדה. או הדרך לעבר לפנים
אחריכן מהפרצה. צאתך טרם ראייתך ג'לדה
יתכן מובן: היה אבל הפרצה. את אתה תעביר

לעבור. כדי מאד להתכופף קזתאלז
קשה. בעיה היא בדלת שבוי העבדת
הדלת אפ מאד. אליו קרוב להיות עליך באן
אם אולם רע. כל בכך אין וחיצה, ממך נפתחת
להזהר: עליך אז כי פנימה, לעברך נפתחת היא
להטילה עלול הוא הרי השבוי, אותה יפתח אם
שתשוב ועד אותה ולנעיל מאחוריו פניך לעבר
לפינה מעבר להיות הוא עלול ותפתחנה את
שאתה בשעה לך, לחכות הוא יכול כן ולהתחמק.
במהלומת אותך ולחסל הפינה, את לעקוף נחפז
למדי, קרוב זה במקרה לגשת עליך עלכן יד.

לשים יש והנח לה. מוכנים ועומדים הצרה של
מתרחשת היא אם ביחוד שבתגרהמקרוב, לב,
מיתת האפשר ככל לתמנע עליך בית, בתוך
זה את זה חיבקים אנשים ששני בשעה ברובה.
רובה. מאש מסוכן דבר לך אין צמודה בהאבקות
היה כאילו רובההציד ירית פועלת קצר בטוח
דרך יחדור והוא שלם אחד כדור עשוי הקלע
או רגלו חברך, זרוע את ויפצע האויב של גופו

השני. מעברו גופו,
להשתמש לומד אשר איש ביד הרובה ואולם
כשאינו גם מועיל והוא כברמשקל נשק הוא בו
מיד. ותפילהו האיש של בבטנו אותו תקע מכודן.
לעבר האפשרי הכוח בכל לדחפו יש תגרה בשעת
תשבר שתים או אחת צלע התחתונות! הצלעית
באיזה מינה נפקא איו תכבד. האיש ונשימת נה

משתמשים. הרובה של קצה
יש שבחוץ יתכן מיריה: להמנע טעם עוד יש
היריה ולקול לאות' המחכים שותפים, לזר לו,

לעזרתו. יחושו
בשעה תמיד ועולה צפה השותפים שאלת
זאת זכור החמישי* הגייס באיש עוסקים שאנו

לכך! והתכונן
בשבוי הטפול

לזכור המולדת" ב"משמר איש כל חייב לעילם
שבויים. של שונים סוגים שני יש כי

שנלקח הגרמני החייל הוא הראשון הסיג
מנ לפי בו שינהגו יודע הוא הזאת. בארץ בשבי
בדע לגורלו, יכנע אולי המלחמה. של הכבוד הגי
יש מועטות. הן לארצו להמלט שהאפשרויות תו
שהאיש והיא זה, מכלל יוצאת אחת הנחה רק
יודע והוא צבאו, מיחידות אחת ידי על נשלח
ולברוח להעיז הוא עלול זה במקרה הן; היכן
משום לההרג. הסכנה אף על אליהן, להצטרף כדי

הקלות. שום לו להרשות אין כך
המתחפש החייל היא שבוי של השני הסוג
אדם כל מרגל. זה הרי החמשי. הגייס איש ?*ו
לו יבקש כן על שנתפס. מרגל של מופו מה יודע
לבריחה. ביותר, המסוכנת גם ולו אפשרות, כל
בשבילו ביותר והטיבה הבטוחה הבריחה דרך
מבטל הוא כך ידי על שובהו. את להרוג היא
הר את מונע או ריחה בנשק, זוכה העד*ת> *ת
לזכור חיב המולדת" ב"משמר איש כל דיפה.
כלל בדרך הט שבויים שחיילים לעצמו ולשנן
שבויים מרגלים *אילו בהט' לבטוח שאין אנשים
להרגך לנסות עליהם כי ביותר, מסכנים הנם

נפשם. על להמלט כדי
ונשקו בכליו חפוש נערך השביי, משנשבה
הנוגעים השלטונות אל להביאו יש מעליו, נפרק
מועד בעוד לערוך יש ביותר. הקובים בדבר
כי בכך, צורך יש אם ובכתב, מלא, .חשביו דיו
מבלי זאת לאחר לההרג או להפצע עלל השובה

עדותו. למסור אפשרות
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בגדיו בבטנת לבדוק יש החפוש בשעת
אם. לב שים ניירות. שמ חבויים שמא ונעליו
שתי ביו ם. י י ב ר ג זוגות שני הוא לבוש
ניי להחבאת מקוםנוח  הסוליה שכבות
ולמסור לקשור יש בחפוש הנמצא דבר כל רות.

בו." לטפל המוסמכים לשלטונות מיד

העציר. בגב המגע

ץןי

ב'

פיצויליאטס; קול. לט. של המלצתו את ראינו 242 בעמי
באמצ (השבוי) העציר עמ המתמיד המגע על לשמור
ספק ללא הנה זו שיטה האקדח. או הרובה קנה עות
בכל להרגיש עלול השובה (1 יתרונות: כמה בעלת
מגע של הפסיכולוגית השפעתו (2 העציר' של תנועה
מחרוש אותו תמנע מאומן בלתי עציר על הקנה

לעיל: מודגם השיטה של הבולט החסרון מזימות.
הרובה כשלוע מורמות, ידים עם עומד העציר א':

בגבו. נוגע
את ולחסל להסתובב הוא עלול מהירה בתנופה ב':
בטוח הארוך רובהו את להפעיל יספיק בטרם שומרו

הלוע). כוון את (ראה הקצר.
ההרג*< או "הרוג אפלגט מיג'ור של מספרו (תמונות

או מעמיד שאתה או ברגלו* בדלת להחזיק כדי
עליך לעולם בעצמך. הדלת את ופותח הצד מן תו
ברדפו לפינה, מסביב רחבה עקיפה לעשות

שבוי. אחרי
שא מאחר כי לחשוב, נוטים האנגלים אזהרה.
ידידות יחסי לקבוע אפשר "במורד", הוא דם
זה. בנידון אחרים מושגים לו יש הגרמני אתו!
עמו תגנפ אל סיגריות, תציע אל כן: על
כגון ביותר, שגרתי נושא על אף שיחה, בשום
תר אל להביאני?" בדעתו יש "לאן ישאלך: אם
מנהגי כל עמו ולנהוג לנסות פנים בשום לו שה
להו השער, את לעבור לן לעזור כגון ידידות,
קוצים להטות או הגדר, מדרגת על אליך יד שיט
אתה הרי בידך, יחזיק אם פרצה. בעברך לאחור
האחרת ביד נתון שלך הרובה מנשקו* מפורך
חפ שלו אחת ויד בו, להשתמש יכול אתה ואין
להמנע אתה יכול אם אליו מקרוב תלך אל שית!
אקדח, עמך יש אם יותר הרבה פשוט הדבר מזה.
תזכור זכור אולם אחת. ביד המופעל נשק כלומר
אל הקרובה לגישה בנוגע הקודמת האזהרה את

בידך. בה ו כשר אויב,
הנשק על תסמוך אל ממנו, אקדוחו לקחת אם
בלום שהוא יתכן לך. נהיר אינו טיפוסו אם הזה
ההדק. על שתלחץ בשעה יירה ולא נצרתו ידי על

שבוי אצל הפוש
הג בפעולות החשוד אדם אצל חפוש בערכך
האמי תכונתו אחר להתחקות עליך החמשי, ייס

האיש. של תית
(או משהו יבער בטרם מיד. בכליו לבדוק יש
המש בתחנת החפוש נערך אם מסמכים). יבלע
המקל דבר להתפשט, השבוי על לצוות רצוי מר
פרי או בריחה מכשירי קר, או חם נשק גלוי על
בגופו. חבויים להיות העלולים חבלה, ציוד או צה
אצבעותיה ובין הרגל בכף במפסננ, השחי, בבתי (בפה,
תחבושות לשמש עלולים לגוף הדבקה כאמצעי  וכוי

פלסטר). או
שהם יתכן ומכתבים. פנקסים על לשמור יש

אחרים. סוכנים על ידיעות מכילים
לעצמו, קורא הוא בו השם, את להשוות יש
דיס על החרוט או הלבנים גבי על הרשום לשם
בגדיו על החיט סמן את בדוק שלו. הזהוי קית

אזרחיים). בגדיו (אם וכפתוריו
הרגיל! מן גדולה ממוזטתו האם לבדוק יש כן
שונים; צבעים בעלות ממחטות כמה לו יש האם
אמצ לו לשמש הן מיועדות נכוו אל הרי כן, אם
זגוגיות האם בכיסו, או בידו פנס האם אתות, עי
בגלי או בקופסאות לטפל אין זה. לפנס צבעוניות
מוקשי שהם יתכן כי פלסטי חמר או פח עשויי לים
צע השבוי. לבריחת תסייע התפוצצותם מלכודת,

הגרמנים. על חביבים אלה צועים
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להשתחרר, אפשר בגב אקדח ממגע גם
והחסיר היתרונות על עמדנו ו246 242 בעמודים
החיל השבוי). (או החשוד בגב הלוע מגע על נות
זה. במצב השתמש לעיל 41 שבתמונות הגרמני

מגורלו: נלמד הבד.

האקדח כשלוע מורמות ידים עם עומד העציר .1

בגבי. נוגע
אחורה. בתנופה מסתובב הא .2

היד את לופתת העציר של השמאלית זרועו .3
באקדח. המחזיקה

במפסע. מכה והברך בסנטר הולמת ימין יד .4

שמוש". מכלל "מוצא היריב
כך: לנהוג מוטב זאת במקום

כדי העציר בגב נוגעת הקמוצה השמאלית היד .5
בימנית. לפעולה מוכן האקדח הלוע. שזהו שיאמין

ההרג'.) או "הרוג אפלגט טיג'ור של מספרו (הפינית
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המרחק
הנכון

העציר פני מול בעמדך הזהר

באקדח: מזוין יחיד ע"י שבחפוש הסכנות ואלו
בשמאלו ממשש המחפש מורמות! העציר ידי .1

בימינו. מוכן כשאקדח העציר, בבגדי
השמא מיד ובתפישת שמאל לצד מהיר במבוב .2
שומרו את העציר מסיט בימינו המח*ש של לית

נשקו. ואת
ומפיל1 בשומר העציר חובט שמאלו האגרוף .3

השמאלית. ברכו מעל
אחרת: אפשרות גם קיימת

המורמות ידיו את בתנופה להוריד עלול העציר .4
האקדח. בתוף השמאלית ידו באצבעות לתפוש

זאת: למנוע דע
לטוח מחוץ ועמוד מתאים מרחק על שמור .5

ידיו? של פעולתן
ההרג'.< או "הרוג אפלגט מיג'ור של מטפרו (התמונות
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ע"י להפילו יוכל חשודה תנועה כל עם שמיד
לכוון לב שים הקרסולים. בגובה ברגליו מכה
מסבון השלבים בכל הנמנע המחפה של רובהו

המחפש. חבר

חפוש: מצבי
באלכסון,1 החשוד עומד כאן המתוארים במצבים
להסיר נסיון כל אצבעותיו. קצות על נשען כשהוא
שווי לאבוד גורם רגליו להזיז או מהמשענת ידיו
עליו. להשתלט שהות לשומריו ונותן שלו המשקל
אמריקאית. מ"צ בתחנת חשוד אצל חפוש מימין:
ברפמן) סמל (הצלם: בחוץ: חפוש עריבת משמאל;
האפ ככל לאחור הרגלים הרחקת על להקפיד יש
(לא בלבד אצבעותיו על מחשוד השענת ועל .שר
האחת רגלו להחזיק המחפש על היד). כף על
כך כבתמונה) (שלא החשוד, רגלי לפני תמיד
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הצבורי הבטזזון שנדרת

לדגול סודות מגלוי
קוץ י.

(26.10.56 מיום חדשותי .ידיעות היוםי העתון (מתוד

וכד/ בשק משלוחי בשק, יצור בפקוד' שבויים
אס תכביות דוגמת משקיות, בידיעות גם אלא
התובלה מערכת אודות פרטים חרופ' לשעת פקה
שאף הסברה, את אפילו הביע אחד פרשן ואח'.
מלים: לעתים מרבות עצמן הצבאיות רשויותינו
הסברה, אותה פי על במסדן, המידה, על יתר
באמצעות והן ברדיו הן כלשהן, פעולות אחרי
אופן אודות פרוט ביתר מודפסים, פרסומים
שאיפה מתוך אולי צבאיים, מבצעים של בצועם

הנעשה. במרכז עצמן להעמיד
קצ ידיעה כל לא כי שישיב, מי אולי יהא
להועיל עשויה קטן' פרט של מסירה כל לא רה,
הרי מושתתת הרגול מלאכת דוקא אולם לאויב.
כמה עד הקטנים, הפרטים כל של אםופמ על
 להראות אמנם עלולים כאלה פרטים שאפשר.
הקשרם מתוד ומותרים נפרדים לעצמם, כשהם
 עשויים אד חשיבות, וחסרי טפלים  הנוסף,
ידיעות: של קטעים קטעי ע''י מושלמים כשהם
רבה. לתועלת להיות  אתם ומושוים אחרות
הכרעה. בשעת הצבאי, במאמצו ליריב ביותר
אלופת של מזו, טובה או הרגול, אלוף של הדמות
הרו זה), בתחום ביותר מפורסמות (נשים הרגול
שלם, צבאי סוד נועזת, בתנופה לילה, בין כשת
במ אולם ברומאנים, לרוב מצויה ומקיף, גדול
מחיסר המפרה באסופמ להסתפק נאלצים ציאות

ביותר. קטנים ידיעות חלקיקי של הסנסציה,
לאחרונה כנראה נרתמים ומרגלים עתונאים
הצעירה, האמריקאית הופיעה אצלנו גם לצמד.
גם מכונה וכן כעתונאית הידיעה, צמאת
המחו בביה''מ כעת נערד בגדו  יולין אלגפנדר
פנים כל על עתובאי. בתאר דגול,* בשל דיון זי
התמורות, עשירי חייו, בשחר עצמו הוא התמסר
הרבה, מסתובבים העתונות אנשי זה. למקצוע
מטבע והם רבים חוגים עם מקצועי מגע מקיימים
נתבטא אם או, סקרניים, עבודתם, מטבע הדברים,
החיים תהליכי בכל מתעבינים התאפקות, ביתר
ממ כי איפוא, ייפלא לא והצבורייט. הפרטיים
הב לטובת בעתונאים נעזרות מסוימות שלות
(252 בעמ' (ו!משד
מאסר. שנות ל5 ונידון יולין א. הורשע .בינתיים

קטנה הארץ סודות. כמעט אין כידוע, אצלנו,
לפ עמיתיו, כל את כמעט מכיר איש כל מדי,
לרופא או לפסיכיאטר לפנות אפילו מסוכן עמים
מק אין שמא  רכיל הולכי שטוענים כפי 
השתיקה מצות על תמיד אלה בחוגים אף פידים
כמו אצלנו נראית דיטקרציה מאליה. המובנת
וחופש איתלות של שפע ובהרגישנו זר שג
קרובות לעתים אנו מאבדים התאפקות והעדר
ללא מדבר אדם ולמרחק. לתחומים התחושה את
אודות השכן, אודות עצמו, אודות והסוס דסן
מיני כל אודות וכן במדינה האחראיים האישים
בעשה זה איו בודאי, וצבאיים. מדיניים אתעים
חלי מתכובים ואין סמויות כובות מתוך או במזיד
של זו גאה הצגתראוה אבל לאיש? להזיק לא
כפי טשויות, לוזוםרדיסקרציה, זו נטיה ידיטות,
חמורות תוצאות אחריהן לגרור הנסיון, שלמדנו

ביותר.

מיס האמריקאית מקרה את לדוגמה בקח
כנמסר כפי  ואספה הואיל הגן. פרנפיס מרי
לשנת נדונה למדינה להזיק העשויות ידיעות
נראה, ? אלו לידיעות הגיעה כיצד אולם * מאסר
בסגנה בחשאי אותם וצלמה מסמכים גנבה לא כי
הלילה באפלת חדרה לא העולמית, הרגול ספרות
אלה כגת דבר צבאית. חשיבות בעלי למקומות
טובה כשרוחה בשבתה, נאסרה היא עשתה. לא
בגלוי וברשמה מלון של יפה בטרקלין עליה,
מקפריסין אתה הגיעו אשר נוסעים, רשימות.
המתרחש בכל מאד "התענינה" שהיא ספרו ללוד,

מדי'1'. "מאד לומר אפשר כאן,
התענינו נפנה הדין, פסק הנתן אחר עתה,
למתן כלומר בענין, שלנו לצדנו המיוחדת תנו
כמעט, מקרה בשום כי בבהירות' יודגש הידיעות.
אינה לעיל, שהוזכרו הדעת קלי הפטפוטים מסוגי
יזיק שהדבר התודעה, לא ואף הכונה, קימת
להבהיר העת הגיעה אולם ולבטחובה. למדינה
המיוחדת הכובה בהעדר אף כי הרחב, לצבור
אודות המיותרים הדבורים עובדת עלולה הזאת
המ בעוכרי להיות ובטחוניים צבאיים עביבים
וב ידיעות במסירת רק כאן המדובר אין דינה.
כגון במישרין, צבאיות שאלות אודות שיחות
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הספרים ממדף
משת"מ ולסטטיסטיקה' לפזזקר המוור ראש אריאל, י. סמ"מ

הם שאין המהגרים של לשבחם לציין יש
מסוימת פסיכולוגית בתורה יחידותיהם תומכים
גוניה לכל הפסיכואנליטית בתורה (וביחוד אחת
כפי והאדלריסטי), היונגיסטי הפרוידיסטי, 
המ המפרות של ניכרים בחלקים שכיח שהדבר
נראד, זאת לעומת האמריקאית. והמקצועית דעית
באמריקה כך כל הנפוץ  הבולמוס אחז שבכולם
לנו מותר (אם "מיכאנית" פסיכולוגיה של 
פסיכולוגיה בלומה זה)' מחודש במונח להשתמש
שאלונים ועל מיבאניים מכשירים על המיוסדת
אד מונח' במקומם אלה של כבודם פסיכוטכניים.
מקרוב זו שאלה לבחן (הרוצה מםויים גבול עד רק
רב ארי הכמות, קטן ספרו אצל יילר יותר,
"11865 3113 ^611363 01 "?0108ג1€?5י1 האיכות
 בה" לרעה והשימוש בפסיכולוגיה "השימוש
האנגלית "פליקן" שבהוצאת **<37860נ איזנק של
ממס מחלק גם להסתייג ורצוי אפשר כי אם

קנותיו).
חוש מהי?*, "פסיכולוגיה בפרק נפתח הספר
בנושא קודמת ידיעה לו שאין שהקורא שט,
קלוש מושג אלא הפרק קריאת לאחר יקבל לא
מושג כך על (ונוסף הפסיכולוגיה של מהותה על
בבחינתם עוסק השני הפרק ביותר). חדצדדי
כישו ובהערכת לגיוס מועמדים של ובהערכתם
בפרק בו יש עובדים. של וסגולותיהם ריהם

הדעת. על המתקבלים דברים זה

של "הפסיכולוגיה נקרא השלישי הפרק
הכוונה ("?8701101083'■ 0* (י'7ז6נע61*מ1 הראיון'*
חקי רק לא זה ובכלל עדות, ולגביית לחקירה
של ראיונות גפ אלא ונאשמים עדים רת
"לקוחותי עם מבחן וקציני סוציאליים עובדים
מוקשים הזרוע בשטח עוסק שאחריו הפרק הם.
וסמים. מכשירים באמצעות שקרים" "גילוי של
המומחיפ על כך כל החביב בנושא דן ה' פרק
אנוש" "יחסי  האמריקאניים המנהלים ועל
ןלעף<בב לטעןת לא בא _ (1111111311 161311005)

 110ג111>1) (3מ10*1613 ציבור "יחסי. המושג עם
שלו." והנושא עמודים' 24 ארכו  זה פרק
הנםיון כמשמעם. פשוטם  אדם בני בין היחסים
לעניות עשוי, ו ז בצורה ה ז בנושא לדה
המפורסם הנסיון מן פחות עוד להצליח דעתנו,

מחט. של בקופה פיל להעלות
של "פסיכולוגיה  הששי הפרק של שפו

החוק לשומרי פסיכולוגיה
(?85011010§7 :0£? 1,3^' *מ6ט01061£מ£ >8ע0#106
060^6 .7. 01111^3 דודיקא גי. גיורגי מאת
ספרינג תומאס, ס, צ. הוצאת משתתפים' וחבר
עמודים. 404 ,1955 הברית, ארצות אלינוי, 'פילר,
הפסיכולוגיה של חשיבותה על עוררין כיום אין
יכו אינה זמננו של המשטרה המשטרה. .בעבודת
כי אם  הפרימיטיביות בשיטות להסתפק לה
רק החוק שומרי השתמשו שבהן  הבדוקות
ניגש כך משום מכך. פחות ואף אחה דור לפני
שהוא ובצפיה רבה בהתעניינות הספר אל המעיין

אפקו. את וירחיב עיניו את ■יאיר

הכולל בשם, הנקראת מסידרת חלק הוא המפר
הכ בעריכתו המופיעה המשטרה" מדע ."סידרת
המחלקה ראש (1.601131(1) לנרד א. ו. של ללית
באוניורסי משטרתי ולמינהל המשטרה למדע
הברית. שבארצות וושינגטון מדינת של טה
לסוציו לפסיכולוגיה, מומחים  בו המשתתפים
ובסוכנויות במוסדותמדע ולפסיכאטריה לוגיה
בעלי מהם הברית, שבארצות שונות 'ממשלתיות
כדי בספר בו יש ואףעלפיכן, במקצועם. שם
לכך הסיבה לעיל. שציינו התקוות את להכזיב
בספר להקיף העורכים של ברצונם דווקא טמונה
הפסיכולוגיה שטחי כל את עמודים 400 בן אחד
אנשי בפני הפתוחים בה, השמוש דרכי כל ■ואת
עובדים סוהרים, מבחן, קציני שופטים' משטרה,
לאחר האסיר לתקנת המוסדות ועובדי סוציאליים
ומסוב קשות  בו הנידונות הבעיות שחרורו.
הפסיכולוגים בין אף במחלוקת שנויות מהן כות'
שוטרים שופטים' ובין בינם שכן כל ולא עצמם,
שהספר  היא התוצאה האחרים. החוק ושומרי
ופו קצרים מאמרים של לסדרה והפך הת*רט
כי אם  נאים אולי כשלעצמם, שהמ, .פולאריים
רבים מדברים להסתייג ואפשר שאפשר לומר ■יש

מצדיקים הם אין בכללותם אך  בהם שנאמרו
עורכו. עלידי שלפנינו לברר שניתן השם את
המחב של רצונם מתוך אולי מסתברת זו תוצאה
המ שהמכנה קוראים קהל של לידיו להגיע רים
(ובכלל ביותר נמוך הוא השכלתו רמת של שותף
004^*3נז") הנידחים>"8>001 היערות ,,שוטרי זה
בלי לומר יש הרי  המטרה היא זו אם

במלואה. הושגה שהיא היסוס
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של "הפסיכולוגיה האלכוהליקדי' של טיפולוגיה
הפסיכולוגים של "עבודתם בסמים"? המורגל
והשה הפסיכולוגיה הסוהר*' ובבתי בבתיהדין
הטובים הם אלד, חלקיט 31016ע ברשיון תר
אףעל המפר. שבכל ביותר והמועילים ביותו
אלה נושאים ללמוד שרוצה לגגי עצתנו פיכן'י
אם  שיקרא ממש' מדעית' בצורה בוריים' על
רולנד דר' של ספרו את  גרמנית יודע הוא
הפלילי" המשפט של "פסיכולוגיה גרסברגר
%נ61£6נ013551 16§010ג1£^8ק! (165 3ם6ע11^£ע6ע^^3
בלדינו שאין חבל בוינה. 1950 בשנת שהופיע
שהוא עליו לומר אפשר כי הזה, הספר של תרגום .

התפ את החקירות של הפסיכולוגיה בשדה ממלא
החקי בשדה גרוס של המהולל מפרו שמילא קיד

המשטרתית. והטכניקה הכללית רה לעיל האמור כל אף על ראוי'  ולבסוף .
לרכוש שרוצה למי הספר קריאת על להמליץ
של והדרכים הנושאים בידיעת אלמנטרי יסוד
להסתפק שאין וודאי ודאי אולם הפסיכולוגיה;

בלבד. ובתכנו בו לבטוח או בו

עיון אולם קבוגלת"' על פיקוד ושל מנהיגות
העיקרי שהנושא מראה עצמו הפרק של בתכנו
ובהמונים, במהומות בהתקהלויות, טיפול הוא
הפרק רב. ערך בעל הוא הפרק של זה וחלק
התנועה של הפסיכולוגיים בגורמים דן. השביעי
נפתח הפרק התנועה. על ובפיקוח בכבישים
ציבור'' יחסי' של //פסיכולוגיה הנקרא... בחלק
באמריקה המכוניות בעלי מובנת: לכד (הסיבה
הגורמים כל  ובתוכו הציבור' של רובו :הפ
הכלל? מן יוצא בלי שבציבור' ההשפעה בעלי
וכל  שוטר כל לשבורי בידם יש אלה גורמים
יכולים הם חןבעיניהם? שלאתישא  משטרה .

חפשית גלויה, בצורה השקפותיהם ■ את להביע
זאת עושים הם  והעיקר ביותר' .ופעילה
דברים הקורא ימצא זה ממשןבפועל^גם:בפרק
בעבודת מה במידת, לי לעזור העשויים טעם' של

; ■ התנועה.. על הפיקוח
המש ובתי "הפסיכולוגיה האחרים: הפרקים
עולי של 1?רוח;והפשעים"עבריינות ./'מחלות פט?
"הפ המבוגר"' העבריין של הפסיכולוגיה ;ימים:">;

(250 מעמיד (המשל לרגול סודות טגלוי
שערכובמצ כתבים של שובם אחרי אשרפורסמו

לארצותיהם.* יותר, ממושכים סיורים ריפ
ביועציה משתמשת קהיר של. הדודנים כת
ארגון לשם רק לא המרובים ווהנאציים הגרמניים
גייסות ואמון הנשק, רכישת י החמוש, תעשית
כפי המודיעין. שרות לשכלול אף אלא הקומנדו,
רב, נסיון בעלי נאציים, כחות עומקים שנודע,
וחוגי נאצר מראים בכלל ובשכלולו. בחדושו
שלא דבר הנאצים, מחוגי הבא לכל יתרה חיבה
הוא הממשל, משטר של זהותו לאור יפלא
נגד המלחמה המטרות, של ושויונז הרודנות,
הדמוק המדינות וכל ארה"ב צרפת, אנגליה,

העברית. האומה נגד וכן האחרות רטיות
חשיבות בעלותי ידיעות של הפצתן למניעת
זו אד הצנזורה. כידוע, אצלנו, קימת צבאית
כתובים. פרסומים על רק טבעי בארמ משתרעת
כי היה, רצוי פה בעל ידיעות להפצת בנוגע
חדות את ויותר יותר לצמצם יתרגל צבורנו
 צבוריים. ובמקומות זרים עם ,ביחוד השיחה
הכני רשות שאלת את כאן להזכיר יש לבסוף
מסוימת למידה סכויים כמובן יש לישראל? סה
אימתן או מתן של לשיטה הודות מניעה של
הגן מי© השיגה נקלה. על כי נראה, אשרות.
טסת שהיא למרות ישראלית, אשרה האמריקאית
ומשם לקפריסין עקיפה וללא במישרין מדמשק
אמ אזרחות בעלת אמנם היתה היא ללוד. מיד
כבר שעה אותה קשטו דרכונה את אך ריקאית,

ללבנון... ואחת לסוריה אחת אשרות, שתי

ארגוגי במסגרת הצבאי 'והמאמץ הלאומי טחון
מיני כל כאן להתהוות יכולים הרגול.:י'*נפזאת
כל בלי עלול/י כתב כי תחומים, וערבובי קשיים
לדו"חות חומר להשגת: לשאוף רעה, מחשבה
עלול וכבר ,  מאמרים' לסדרות או ;עתונאיים:
דיק ממשל בעלות במדינות :.בעקר ,ז?ו^;,'להאסר,
נסיבות על הצבעה תוך ,,רגול?. ;;:בגלל טטורה
החנינה בבקשת הגן, מיס. גם.. הלוא נסקה אלו
"כונו ;את מחדש .להדגיש המדינה, /לנשיא שלה
העתונאית התענינותה.. ואת הטהורות, . תיה
החשאי :.איש,.השרות ומאהבה, ידידה,: גרידא'/
השתיד עת בניויורק, בשעתה הכירה אותו הסורי,
כנראה התרשם לא. לאו''ם, הסורית1 לכושלחת
מש  האחרונה חענינימ להתפתחות במיוחד
ממ והערב השכם יקירתו: של ונליאוגה: >*טה:
מחמת לשאתה לדאבונו, יוכל, שלא הוא' עיים

עליו... זאת המוסלמי,האומר החוק
ארצות מרגלי של לאתורם נגדי ודגול  דגול
כידוע, נמנים,  מסוימת בארץ הפועלים אחרות
הנשק, יצור כמו בדיוק מלחמה שלי עלנהולה
בתקופת הגייסות. ואמוני מלחמה חמרי ■ קנית
וגיברת הולכת והטוטלית הפסיכולוגית ו?מלחמה
ויו יותר והמודיעין הדגול תחום של חשיבותו
עבדול המצרי, הדיקטטור מיחס בכדי לא תר.
ערד ההכנות^הצבאיווו של זה לענף נאצר,%חוד
אגב, חדשים. מגלויימ שמסתבר כפי ביותר, רב
הסנסציוניימ, מהדו"חות נובעים גופם אלה ^ף

סיני. מבצע לפני ו נ5תב הדבריםי *
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לדעת: מענין
המשטרתי: בעולם מהנעשה

תנועה עבירות צלום
ההדרכה מח^קת דין, פ. מ"ר

השמו על מסרנו '88 בעמוד 2 מסי בגליוננו
נהגים של שכרותם להוכחת ראינוע במצלמת
גונ "לתפיסת" אוטומטיות ראינוע מצלמות ועל
הראינו 114 בעמוד תנועה, ועבריני מכוניות בי
מוסוית מכזנית בחזית מותקנת ראינוע מצלמת
נראית זו בתמונה בה' שצולם סרט מתוך ותמונה
הימנית ובפינתה הפרדה מפס החורגת מכונית'
שעון הכולל מדאוץ' מצולם התמונה של העליונה
הואיל העבירה. תאריך ואת לשניות מחוג עם
המ של מהירותה את כמובן מצלמת זו ומצלמה
המצו הסרטים באמצעות אפשר הרודפת' כונית
מסוימת דרך כברת לאורך כי להוכיח בה למים
לפני שווה במרחק "הנרדפת" המכונית נראתה
הופעתו את כמובן חוסך אינו זה דבר העדשה.
לחקרו' רוצה ההגנה אם בביה"מ, כעד השוטר של
את ומקצר וכותים מונע שהוא ספק כל אין אך
הקטע אורך אודות והחוזרות הנגדיות החקירות
אולם העבריה מהירות נמדדה בהם הזמן' ומשך
בל הסרט הגשת בודאי מתאפשרת רבים במקרים
מבלי התביעה ע"י צבור" עובד של "תעודה כעין ווי
לחקירה. השוטר את להזמין צורך רואה שההגנה
בידעם באשמתם, המודים הנהגים אחוז ניכר כן
כך בין מדויק. דוקומנטרי ראיות וזמר קים כי
שוטרים של יקר זמן הצלומים חוסכים כך ובין
שי מכונית מראים שמשמאל התצלומים רבים.
המער בגרמניה דיסלדורף משטרת של טור
מערכת חשמלית. צלום במערכת מצוידת בית,
בזרם המוזן אלקטרומגנטי מתקן ע"י מופעלת זו
שתי כוללת המערכת המכונית. ממצבר חשמלי
הקד בשמשה מותקנות לייקה' מסוג מצלמות
מדאוץ מקרבת), בעדשה מצוידת מהן (אחת מית
ובבסיסו לשניות מחוג עם שעון שבמרכזו גדול
הקדמית; הימנית בכנף מותקן התאריך' ספרות
התמונה" לתוך המדאוץ ל"הכנםת נוספת עדשה
נשוא להארת האחד ברק' אור מתקני ושני
(מדאוץ, המפרות לוח להארת והשני הצלרם
בכל צלום מאפשרת זו מערכת ושעה). תאריך
תנועה לבעיות ומומחים משפטנימ היממה. שעות
למסקנה הגיעו הנםויים, עריכת בעת נכחו אשר
בטחון את מסכן אינו האלקטרוני האור מתקן כי
1/500 הוא "הברקי' ומשך הואיל (סנוור)' התנועה
כל לפעולה מוכן זה אלקטרוני מתקן שניה. של
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להפעיל אפשר עצמן המצלמות את שניות. שלש
אחת. בשניה צלומים ששה של אוטומטית לסדרה
מהירות. עבירות לגבי בעיקר חשוב זה דבר

אפשרויות: 3 קימות המהירות בקביעת
מראים זה אחר בזה שנעשו התצלומים כל א)
כל כשעל הגודל, באותו המצולם הרכב כלי את
משך נקבעים כך המדויק. הזמן גם נראה תצלום
נסעה המצולמת המכונית כי והעובדה הפעולה
השיטור, מכונית נסעה בה המהירות באותה

המדאוץ. גבי על הנראית במהירות כלומר
מראימ זה אחר בזה שנעשו התצלומים ב)
מתרחק. כלומר וקטן, הולך החשוד הרכב כלי את
גדולה היתה מהירותו כי להסיק, אפשר מכאן

השיטור. מכונית של המצולמת המהירות מן
הרכב כלי את מראים שהתצלומים במקרה ג)
מזו קטנה היתה מהירותו כי ברור וגדל, הולך
מוכיחים אינם התצלומים וכי השיטור מכונית של

המותרת. המהירות על עבירה
ן סנוור עבריני נגד גם יעילה החדשה המערכת
כנקו בתצלומים נראים מעומעם שאורם פנסים
אור בהילת מתבטא מםנור אור ואילו או דות
עמעמה לא זה שבעמוד (בתמונות לפנס. מסביב
התחתונה התמונה אורה. את העוקפת המכונית
רגילה "כסנאר" עדשת בעלת במצלמה צולמה
המצלמה באמצעות צולמה שמעליה זו ואילו
תצלום למעלה: "טלהכסנאר". בעדשת המצוידת

המהירות). הזמן מד של מוגדל
בהמ רק לא מצטינת החדשה הצלום מערכת
עבריני ונגד מהירות עבריני נגד ההוכחות צאת
רא ממבט בולטות שעבירותיהם אחרים תנועה
ששה בנות בסדרות האוטומטית ההפעלה שון,
והמהי המדויק הזמן צלום תוך לשניה, צלומים
של מכן לאחר ונתוחם הנצחתק מאפשרת רות
מור תנועה עבירות ושל מסובכים תנועה מצבי

כבות.

חגג) עמ"מ של (למאמרו והמקצוע החתימה

צנחן חתימת
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תנועה עבירות צלום

סדרה מתוך תמונות שתי
$ מאלפת

מ ועקיפה הימני מהנתיב הריגה
פעם צולמה ההפרדה לסם שמאל
הרגי העדשה באמצעות (למעלה)
העד באמצעות (באמצע) ופעם לה

המקרבת. שה

והמקצוע החתימה
(.215 בעט חגג עמ"מ של (למאמרי

סגור בנתיב מימין עקיפה למטה:
למכונית מעל הקונים. לרגל לתניעה
באמצעות מצולם שלה, הזהיי לוח

המקרבת. העדשה

}*892?



תנועה עבירות צלומ
גבר דאלים כל

נכנסת קרון גוררת משא מכונית
ו זהירות בלי סמטה מתוך לכביש
בכביש הנוסע ברכב התחשבות בלי

שהנתיב י ולמרות השיטור) (מכונית
שמתבלר ■ גפי לתנועה, סגור הימני

(ראה הראיה שדה שמתפנה אחרי
הפת הירידה התחתונה) בתמונה
ספי שניות (תוך במהירות אומית
השעון) ע"ג שנראה כפי רות,
את ,,המת2לץ" אלץ כיצד מראה'
עצירת לעצור המתקרבת המכונית

מסוכנת. פתע

.!£■....

256



מ י נ י נ ע ה ו המגמות לפי התבן פרוט
:7<#0 הנושא:

(המשך) גנוב" לכוש "קבלת
ואברמוביץ שנוע הלכות החלת לגבי הסתיגות
(5/6) ה' פנז"ז, וראי, 640/50 (גנ''פ 311 פי על

223 (150
223 106/96 בטיפ. הדין גזר תקון:

232224 י. סמ"מקצנלבוגן מכוניות! גניבת
225224 י עולמית" "לשלול הכונה הוכחת הקושי:

225 י קטלניות תוצאות כדי עד הסכנה
226 הבטוח מגבלות

ידי של במקרה רק בנזין גניבת על התביעה
הנאשם, טענת ובהעדר הדלק כמות על עה

227 משלו. דלק שהוסיף
תו9ק להרגיז" "הכינה פלילית; גבול הסגת
המ הודע לאחר הבעלים התרגזות מתוך גם

227 (380 פ"גנ,ב', 48/49כהנוביץ; (ע"פ עשה
227י230 אחרים: אפשריים אשמה סעיפי

227 פח"פ 556 סי בזדון, נזק גרימת
227 שלישי צד בטוח ללא נהיגה
228 לנהוג מורשה אדם.בלתי ע''י נהיגה
228 בחזקתו אינו הרכב כשרשיון נהיגה

230228 צבורי להיןק לגרום העלול מעשה 53/54 (ע'פ פח"פ 105 '0 להתלת התנאים
229228 (785 ח/ פ''ד, היוה"נז; נ. אשד

התע בחוק ,28 מיוחד' סעיף קיט באנגליה
רכב כלי ומסיע הלוקח ,,אדס לגבי בורה

230 חוקית" הסמכה או הבעלים הסכמת בלי
"למני ,1919 משנת דאיר, חוק קיט בארה"ב
של ומכירתן הסתרתו קבלתן, העברתן, עת

231230 גנובות" מכוניות
234232 <א.דשא הסוהר בתי לשרות החוקי הבסיס
239235 נוסנבלט מ"ש משפטיות הלכות

אודות המשטרה של המבצעים ביומן רשום
באלבום המתלונן ע"י בהתפרצות חשוד זהוי
סבירה" ל"אמונה מספיק יסוד  הפושעים
ע"י מעצר לצורך פשע, מעשה בצע שהנאשם
י' 3*ד, ;45/56 (ע"פ מעצר 6קי ללא שוטר

235 (671 (24)
235 הפלילית הפרוצדורה לפקי סי3

(ע"פ נוטרים בתקיפת כחוק" תפקיר "מלוי
236235 (395 (15) י/ פ"ד, ;19/56

בית גהול של לעבירה שותפת אינה זונה
איפוא טעונה אינה המנהל נגד ועדותה זנות

237236 י/(24)662) פ"ד, 158/55פיק, (ג1"פ סיוע
נכונה אינה (קאופמן) 65/41 בע''פ ההלכה

237236 כנ"ל) ,158/55 (ע"פ
המדיח במשפט שקר להעיד המודח עדות

237 כנ"ל) ,158/55 (ע"פ סיוע. טעונה אינה
שקר עדות ממתן חמורה ההדחה עבירת

237 כנ"ל) ,158/55 (ע"פ
237 (188,3 רבעון ;6/54 (ט"פ נעלים עקבות זהוי

ע"י גניבה לבין סתם גניבה בין ההבדל
יד" ו"שליחת "נפקד" המלים פרוש נפקח
נ. זולברג 27/56 (ע"פ פח"פ (1) 263 בס'

238237 (636 (23/24) י', פ"ד, היוה"מ,
(ע"3 פח'/9 35 ס' פלילי, לקשר היסודות

239238 (505 (19/20) י/ פ"ד, ;129/54
8לפגיו* התנועה ושל הדרו של טובה "ראיה
כול (סדריתנועד.) 2 (ב) 6 תעבורה שבתקנת

239 (277(10) י/ פ"ד, ;8/56 (ע"פ צדדים שני לת
ע"י ונרשמה שתורגמה זרה בשפה עדות
תרגום ולא מקור היא בעצמו השופטהחוקר
הדיון בעת העד בהעדר להגשה וכשרה
(206 (7/8) י"א, פנז"ז, ;770/54 ת"א (ת"פ

עמוד; משטרה:הנושא: תפקידי
194193 המערכת דבר
196195 המפכ"ל "אינטרפול"; ועידת על
256253 דין מ"ר תנועה! עבירות צלום
249240 דין מ"ר חשוד? בגוף הפוש עריכת
205197 גינוסר י. עמ"מ משכרים, סמים

239 כלבהחשיש
214209 בןישי מ"ר במד'פ; מיון מערכות שתי
218215 חגג עמ"מ החתימה?
255 ו 254 ,218 החתימה על המקצוע השפעת
252251 אריאל סמ"מ פסיכולוגיה! הספרים: ממדף
208206 צפיר עמ"מ במשטרה? רשומות נהול

194 רבעוננו והפצתו: ברבעון ההשתתפות
251250 קוץ י. לרגול, סודות מגלוי
239219 וטשפט: חוק
זהר ד. י. ואצלנו* באנגליה גנוב" רכוש "קבלת
220219 העבירה יסודות באנגליה? המצב

זהים פח"פ 310309 סי בישראל: המצב
223220 האנגלי 33 ס' עם

220 פשע  גניבה ל כ באנגליה ההבדל:
221220 :32/45 ע"פ  המנדט מימי ההלכה

הזדונית הידיעה .1 (523 ,2 ,1945 (אל"ר
220 נגנב. אמנם שהרכוש. מההוכחה מוסקת

על להעביר עשויות ההחזקה נסיבות .2
הגיע כיצד ההסבר, נטל את הנאשם

221220 הרכוש להחזקת
ע"פ באשומ :(372,1,1946 (אל"ר 72/46 ע"פ
מסקנות להסיק אנמם מותר פח"פ 309 ס'

221 מספיק אינו חשד אך זדונית, ידיעה על
 ממש" "ידיעה נדרשה בישראל

221 (290(9/10) ף, פמ"ז ת"א; 352/50 (ע"פ
הגני דרך על המקבל ידיעת ממש"; "ידיעה
פמ"ז ת"א; 103/49 (ע"פ עוון) או (פשע בה,

221 (198(7/8) '1
פח"פ 310 סי על באשום גם ממש" "ידיעה

221 (198(7/8) ך, פמ"ז, ת"אי, 103/49 (ע"פ
יחידה עדות ע"ס להרשיע מותר באנגליה

221 המושבעים הזהרת אחרי שותף, של
וע"כ למקבל שותף הגנב אין באנגליה
בלבד הגנב עדות ע"ס המקבל הרשעת

221 הזהרה בלא גם מותרת
אינו שלנו העדות חוק המנדט: גזימי הלכה

221 מתיבת האנגלית וההלכה מלא
עדות ע"ס להרשיע אין בישראל: ההלכה

221 לעבירה שותף של יחידה
221 זילברג העליון ביה"מ שופט הסתיגות
221 לגנבי נאמין היאך בת"א: המחוזי ביה"מ

להוכיח: יש פח"פ 311 בס'
הרכוש את החזיק שהנאשם א)

או גנוב, שהרכוש לחשד" רגלים ,,שיש ב)
222 (226 ,1944 אל"ר ,49/44 (ע"פ ממש שנגנב

ע"ס יקבע השופט  לחשד" רגלים ,,יש
אין האוביקטיבי; היסוד את התביעה ראיות
(שוטר) העד או המקבל בלב בחשד צרך

(283 (11) ז/ פ"ד, ;115/52 (ט"פ
ביה"מ יעביר האוביקטיבית הקביעה אחרי
על הרכישה חוקיות בדבר ההוכחה נטל את

222 (465 פמ"ן, 1947 ;74/47 (ע"פ הנאשם
(ע"פ לב בתום רכישה להוכיח הנאשם על
ע''פ וכן 442 (13/14) ד' פמ"ז, ים, 5/50

222 (150 (5/6) ה', פמ"ז, ת"א; 640/52
ואברמוביץ' שמע האנגלי המשפט הלכות
ת"א;פנו"ז, 157/52 (ע"פ 311 ס' לגבי תחולנה

223 (17(1/2) ח;

ת"א לידור, בדפופ מודפס ההדרכה, מחלקת ארגון, אגף ישראל' משטרת הוצאת



הממשלה. ראש משרד ליד לפרסומים המרכז ע"י מאושר רשמי פרסום
ההדרכה. מחלקת ארגון' אגף ישראל' משטרת עלידי לאור יוצא

המשטרה. לשמוש מוגבל ,

המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל
.14 הרכבת רח' ת*" ההדרכה; מחלקת הארצי/ המטה ישראלי משטרת המערכת: כתובה

6רי. 500 הממיר



ישראל משטית
וקח"ל מה''ד

ומורשת_ חינזן מדור

^1נ^£116>££3י^^י,י ל ? י*]^*?

?111וול מ113דוז
ג^יי

המקצועית ממ*רימ


