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ומשמרתו הצבור

ביותר הנדושות אחת עולמנו, של בחללו המנסרות קץ, אין הרבות הנדושות, האמרות בין
שאין היא, אמת בלבד: אימרה זו אין הצבור".אכן של משרתו הוא "השוטר כמדומני: היא,
לאין רבות פעמים כי אותה, שוכח הוא אין ואמנם אחד? לרגע אף לשכחה רשאי משטרה איש

האחרונה. בפעם אותם פושט שהוא עד המדים את לבשו מיום באזניו, אותה משננים ספור
והוא מדריכיה ומפי מפקדיו מפי הללו את,הדברים המשטרה איש שומע ספור לאין פעמים
מותנית. תגובה למעיו אצלו הופכים שהם עד  כלשהו הדרכה בחומר עיינו מדי בהם נתקל
לנגד עומד איננו זה חיים שבלל משטרה איש לך אין פרי: נשאו המתמדת והחזרה והשינון

הליכותיו. בכל בו מודרך ושאיננו תמיד עיניו
לשוטר הדבר את להזכיר מתנדבים והם בכך, מסתפקים שאינם בצבור אנשים יש ברם,
מטיפים או ומנומסת' עדינה בצורה זאת עושים יש צורך; וללא לצורך  בפעם פעם מדי
באמת (כאילו שלי המשרת ה ת א בפסקנות: ומכריזים קול מרימים גם יש אך מוסר.אבהי;
מחובתה ואכן  זו קריאה לפרקים אנו שומעים העתונות מפי וגם האישי). משרתם השוטר היה
אחד הקבוע: ובנוסחו בסגנונו הדבר את עושה עתון שכל הצבור?,אלא דעת את 7ך,שמיע

י. . .. ובשצףקצף. בחריאף ואחד  כיבושיו או נועם בדברי
החוק; בתוקף לשרותנו זכאי; הצבור הוא. זכותו  הצבור את משרתים שאנו ה#רות.
אין הדימוקאטית. במדינה המשטרה של ותפקידה יעודה ובתוקף משלם שהוא המסים בתוקף
הטוב אופן ובכל  והנאות הראוי השרות וממתן חובתו ממלוי משתמט המשטרה מאנשי איש
לא חת. וללא פנים משוא ללא במסירות נכוחה, וברוח טוב ברצון  לתת בידו שיש ביותר
הסכנה מן נבהל או תפקידו, שבבצוע. הקושי מפני נרתע ישראל משטרת מאנשי ראינו.איש,
ובגשם, בבוץ במישטפונות, ופושעים, אויבים של אש תחת פעם. לא בה כרוך זה שבצוע
המשטרה איש עומד אליו, נדרש שהוא מקום בכל  באויר בים, ביבשה,  סערה וברוח בשרב
שלא אומרים אנו (ואין רמייה מלאכתו את העושה איש יימצא ואם עליו. המוטל את ועושה
גם ויש יש וטהורים! צדיקים כולנו להיות מתיימרים אנו אין יוצאדופן: בינינו יימצאו
מקצצת  עליון) ממלאכי מורכב שכולו אנושי צבור נברא טרם אין? היכן  דופן יוצאי

טהור. יהיה שמחננו רוצים ו נ א היסוס: ללא הנגוע האבר את המשטרה
שהם אנשים צבורי של דרכם זו ממלאים. אנו חובתנו את כך: על לתודה מצפים אנו אין
ואת הוקרתו את לנו ויביע יקום הצביר שכל לכך מצפים אנו ואין אנו יודעים טובה. כפויי
בממשלה רק לא המשטרה? עבודת את והמעריכים המוקירים אנשים בצבור ויש יש הערכתו;
ולאיש  למשטרה אוהד הצבור של רובו שרוב נאמר אם נגזים לא השלטון: ובמוסדות
מורא וללא לאות ללא עבודתם את אנשינו, של הנפש מסירות ואת עמלנו את רואה  המשטרה
הוקרתם ואת הערכתם את מלא בפה המביעים רבים ויש  והפרט הצבור המדינה, לטובת

המשטרה. מן לדלותם שאפשר והגבורה האידיאליזם המסירות, לאוצרות
בעיניהם היא  משטרה כל  שהמשטרה אנשים יש כולו. לא אמרנו: הציבור, רוב
משום  יבלותיהם על או רגליהם בהונות על דרכה שהמשטרה אחרים, יש דיכוי. של מכשיר
אך ואנסים גנבים רוצחים, ודגיהרקק, לויתנים קטנים, עם גדולים עברינים להם: יאה שכך
כי המשטרה, נגד טינה לכולם  קלים חטאים מבצעי או תנועה עבריני  להבדיל  גם

שייסרוהו. אוהב הוא ואין תמיד צדיק עצמו תאה הוא אדם: של דרכו זו
משום אלא לשמה, שלא במשטרה ארסם ומטילים קצפם המתיזים אחרים, שאנשים יש אך
את מחרפים היהודי: הפתגם (כדברי המשטרה מן גדול שהוא אחר, במשהו לפגוע רוצים שהם
נושאים אינם חייה ואורח הישראלית החברה לכלה). מתכונים אך  הבת
כשזרקור הצבור, לעיני תמיד העומדת המשטרה, לחצים: נוחה מטרה יש וכאן בעיניהם, חן



המבליטיפ מדים' לובשת היא הצבור? לעיני עומד כמשטרה מי (כי מסנול אור תמיד עליה שופד
הבליסטראות את בה ומיידים החצים את בה יורימ לפיכד תמיד). אותה והמזהים אותה

האמיתית. מטרתם את בהם להשיג ידם שקצרה שלהם, הפגומות
המשטרה, על עוברים קשים ימים בנו. חוזרים אנו ואין  "משמיצים'' המלה את השמענו
הצבור, של אהדתו ואת אמונו את לרכוש כדי שניט, תשע זה שעמלנו והמפרך המתמיד עמלנו
הקרקע את לזעזע הרוצים אנשים עלינו קמו אד לריק! בוזבז לא הילולים, פרי שנשא ואף
ולזהם רוחנו את להעכיר היד, ואזלת היאוש גרעיני את בלבנו לנטוע עומדים, אנו שעליה
מדינתנו עומדת שעליהן האשיות את הם, ומתכונים  בלבד אלינו לא נטעה: אלנא שמנו, את
נסיך במקום אותו מלקים שהיו המלקות" "ילד אותו מעין רק אנו ולקעקע? לזעזע הם רוצים

לקח... וילמד יראה שזה כדי המלכות
בכד? היצליחו

את לאהוב אדם בני של דרכם אין עצמנו: את נרמה אל אותה. שאוהבים משטרה בעולם אין
יבלות מדי יותר המשטרה: את מכבדים היותר לכל לייסרם. ואף לרסנם עליו שמוטל מי
עלידיה. נפגעים אפלים או כשרים בלתי אינטרסים מדי יותר עלידיה, נדרכות
ובעיקר  גם אלא בלבד, למעננו לא  הוגן ליחס וזכאים הוגן יחס דורשים אנו
חברה אין צבורי סדר ובלי י, ר ו ב צ ה הסדר היא המשטרה עצמו: הצבור למען 
בביקורת רוצים אנו שאין ולומר האמת את לסלף הרוצים אלה ובזדון ביודעין כוזבים מדינה. ואין
רצוננו עז כי ברצון, תמיד תתקבל כנה ביקורת ממנה. מתייראים או מפניה חוששים שאנו או
טוב שוחרי של נשקם זה אין  וכזבים השמצה ברם, ושפור. תקוץ הטעון כל את ולשפר לתקן
ושאיפותיהם לנו, ברורות הנסתרות שפלנ1תיהם הוא, וחתרנימ הסרנים של נשקם שפור. שואפי ושל

שולל. יוליכונו לא נחשים של כארסם לבם במחשכי המפעפעות הסמויות
לכול הדבור חופש נתון בה היא, דימ,וקראטית מדינה מדניתנו הרעה? פני את נקדם כיצד
ההשמצה באה אם דבור). חופש שמיה לאו אתנו שמסכים למי הדבור חופש למשמיצים! (אף
הטועה: של לעיניו האמת שתתגלה עד אור, ולהרבות להסביר יש שבתום^ב טעות מתוך
חסותם תחת המקבלים אלה את לשכנע הננםה בה. למרוד ומתכוונים האמת את הם יודעים כד בין
כל הממשלה נגד או המשטרה נגד טינה בלבו שיש דיבה מוציא כל כנפיהם תחת והמליטים

ידעוה? ולא להם נשיב תשובה מה מקצועי? בעטדעל מושך וכל נרגן
ובנא רות סי מ ב תפקידנו עוממ את לשאת נמשיך הראויה: היחידה תשובתנו

לנצח. וסופה האמת היא גדולה כי האמת. את שיראה צבורנו של וסופו מנות,

הפנסיונרים

המשטרה משורות לצאת תורם הגיע הקצבה מקבלי ראשוני בחיינו: נפל חשוב מאורע
סוציאלי הישג  לקצבה היציאה שנים. עשרות במשך עמלם לאחר לה ראויים שהם למנוחה,
לעמול מוכרח האדם אין שהשיגוהו. עד דורות עליו נלחמו בעולם העובדים שאגודי גדול
לו ניתנת פוריה, לעבודה שנותיו מיטב את שממד לאחר ימיו: סוף עד פרך עבודת ולעבוד

החייט. של מזיום ליהנות אהוביה ועם עצמו עם להתיחד שקטים, לחיים לפרוש האפשרות
לא מסוגלים הם ושבו עמם, כוחם עוד שבו בגיל המשטרה לאנשי הוענקה לקצבה היציאה
כי אם יצרני, תפקיד בחברה ולמלא להוסיף אף אלא שמנינו, הטובים הדברים מכל ליהנות רק
דורשת המשטרה שעבודת משום נקבע  אחרים שרותים לעומת  המוקדם  הגיל יותר. קל
ומשחררת בכך מתחשבת והמדינה  זאת? יודע כמונו מי  מתמדת והתאמצות מתיחות

עליה., מטיל שהדבר הכבד הכספי העול אף על כליל, כוחם יותש בטרם המשטרה אנשי את
ארוכים מחיים ליהנות יזכו בדרכם. אותם מלוים ואחולינו ק>פרשו לאלה שלוחה ברכתנו
היצירה בתפקידי המלא חלקם, את יכולתם^ותרמו במיטב שעשו לאחר להם ■ראויים שהם ים, ושלו
הגענויהיום. שאליו: למקום מגיעים היינו לא שבלעדיה תרומתם, את נזכור אנו הצבורי. והשרות

המערכת



ילדים נגד מין עבירות של חקירתן
לנוער שלום שופט רייפן, דוד

י. מסורתית משפטית פרוצדורה
יעבור, בל כלל בחינת מקובל' המדינות בכל
אלא מין עבירת בצוע על אדם מרשיעים אין כי
המו ממשית' מסיעת עדות נגדו קימת כן אם
זולת לעבירה, הנאשם בין הקשר את כיחה
לחיו נחשבת זו הלכה העבירה. קרבן של עדותו
האשמות נגד ובסיסי אלמנטרי הגנה כאמצעי נית
גם משמשת היא דמיוניות. או כוזבות זדוניות
בשטח ביחוד נקם' מעשי מפני זהירות כאמצעי
בו בולט, רגשי מתח הטעוו מין' עבירות של
כבר כי להכיר יש נקם. רגשי של הסכנות רבות
רק המתגלה סרק, תלונת של הגשתה בעצם
נזק להגרם עלול יסוד, כחסרת חקירה אחרי
ממ עדות מתוך להתהוות צריו הסיוע לחשוד.
העי מהות ולפי היות מםיבתית, או ישירה שית,
ביחידות להמצא העברין מעונין המינית בירד.
בבצוע אחרים מלשתף להמנע ומשתדל קרבנו, עם
שות מחפשים אשר מעברינים (להבדיל העבירה
מיוחדת חשיבות נודעת העבירה) בצוע לשם פים
טבי ע"י להתקבל יכולה הראיה נסיבתית. לעדות
כתמי או דם כתמי קרועים, בגדים אצבעות' עת
ואפילו הקרבן, בגדי על או הנאשם בגדי על זרע
מסו ובנסיבות מעצרו' בשעת הנאשם מהתנהגות

ימות.
באר אף שהשתרשה הזהירות כן על מובנת
אדם לחייב משפטית, מבחינה אפשר' בהן צות,
זה . מכלל מוציאים לפיה לבד, אחד עד פי על
את מצא זה עקרון המוסר. כלפי העבירות את
העליון, המשפט בית של בפסה"ד הבולט הבטוי
ד"ר השופט כב' קבע בו ,125/50 פלילי בעיטור
רואים מיניות בעבירות כי הוא, "כלל אגרנט: ש.
על חשוד שהוא אדם מבחינת המתלוננת אה
אם אלא עדותה, דברי על סומכים ואין השבועה
תלויה..." בלתי נוספת ראיה ע"י הם נתמכים כן
תשי'יבתשי"ג).** 514 עמוד ר, כרך (פסקדי!
עבירות כי שלנו, לנושא קשר יש זו להלכה
דוקא. קטנים ילדים נגד לעתים מבוצעות מין
אדם לתלונת להתיחס כיצד השאלה, מתעוררת
יד הל בכל סייג קיים קטין. הוא אשר
מצא אשר קטין' להעדת ביחס רגיל משפטי
רי514 פ"די היזה*מ~ 125/50ד21_נ^£ןביג71י .■ע9

4957 אפריל "הפרקל"יט"^ג^ג) .2 ר/4;

הבעיה: הגדרת
כלפי "עבירות של או מין, עבירות של תחומן
לפקודת י"ז בפרק מפורטות שהן כפי המוסר",
שם כלולות למדי. רחב ,1936 הפלילי החוק
או ט"ז מבן פחות לאדם פניה כגון: פעולות
מעשה עשית מוסריים? בלתי ברמזים אשה לכל
באספה או צבורי במקום מגונה העויה או מגונה
נראה להיות עלול שהמעשה באופן או צבורית
לע נסיון או עשיה צבורי! במקום הנמצא לאיש
מבלי אחר אדם של בגופו מגונה מעשה שות
כשנתקבלה או איומים, או כוח מבלי אד הסכמתו,
של למהותו בנוגע תרמית מעשה עלידי הסכמתו
המעשה? את העושה לאדם בנוגע או המעשה
של בגופו מגונה מעשה לעשות נסיון או עשיה
■. באיומים או בכוח שמוש תוך רצונו נגד אחר אדם
לרבים מופקרת כזונה ידועה שאינה אשה' שדול
כוזבות באמתלות או בטענות מושחתת, כאשד. או
נסיון או שדול ,י כחוק שלא אדם איזה עם לשכב
זכר את לשכב ט"ז מבן למטה אדם כל לשדל
רצונה נגד כחוק שלא אשה בעילת ■, אשה משכבי
בעילת עליה? איום תוך או בכפיה שמוש תוד
פחות ילד את שכיבה, או ט"ז, מבת פחות ילדה

וכיו"ב. ט"ז; מבן
קובע ולחומרתה, העבירה למסיבות בהתאם
דעת העברין. להענשת אמצעים הפלילי החוק
מזדע והיא מין, לעבירות ביותר רגישה הצבור
מסוג עבירות מבצעים שילדים שעה במיוחד זעת
של לעבירותיהם קרבן משמשים כשהם או זה'

, , מבוגרים.
ילדים יכולים בהן צורות, שלש בין מבחינים אנו
להיות יכולים הם מין: בעבירות מעורבים להיות
הע עוברי או לבצועה עדים העבירה, רבנות ק
חקירה בדרכי הדן זה, מאמר במסגרת בירה.
הראשונות הצורות בשתי נעסוק הילדים, של
אחר מסוג בבעיות כרוכה השלישית שכן בלבד,
שתי בין גם בתר הבדל כמובן יש כי אם לגמרי.
משו מכנה להן יש הרי הראשונות, הצורות
המעור הילדים של הרגשי המשבר בתחום תף
לעבירות עדים ילדים, כמה לי ידועים בדבר. בים
קשה טראומתית* פגיעה זה מנסיון שנפגעו מין,

לעבירה. קרבנות שהיו מזו^של^לדים יותר
(מהלומה). הולמת מזעזעת, *

"מגמות*, .1 ב: פורסמו נושא באותו מאמרים



אפ העבירה. לבצוע במעט, אפילו תרמו, בעצמם
שיטות גם אלה שבמצבים בודאות, להניח שר
הנפ הקשיים את לחזק עלולות מעודנות חקירה
לא זאת, לעומת הכי. בלאו לילדים שנגרמו שיים
ובדרך אלה, בעובדות המשטרה חוקר מכיר תמיד
המתקיימים הנפשיים בתהליכים בקי אינו כלל
מתפ גם זה שאין לציין הנכון מן ילד. של בנפשו
שייכות, אשר בעיות לתחומי להכנס לדעת קידו
ואשר לחלוטין אחר מקצועי לשטח מהותן, מעצם
בעקיפין או במישרין  קשר להן אין לכאורה

הנהוגות. החקירה לשיטות
ילד של ההתנסות עצם כי לומר צורך אין
להיות עלולה כעד) או (כקדבן המין בעבירת
ילדים וישנם חמורה, טראומתית* השפעה בעלת
דכאון, הקאה, כגון בתופעות כן על המגיבים
ועוד. בלהה חלומות מהבית, בריחה שוטטות,
הם הם ילד של בהתנהגותו אלה שנויים כי קורה
מת רבים ילדים שכן הפרשה, לגלוי שמביאים
ורק להם, קרה אשר את להורים לספר בישימ
להרגיש המורים, או ההורים, שמתחילים לאחר
ספור את לגלות יאותו בהתנהגותם שחל בשנוי
אלו התנהגות שהפרעות גם קורה ואולם המעשה.
החקירה לאחר אלא העבירה לאחר לא מתגלות
חומר לאסוף זו, חקירה של עיקרה המשטרתית.
של הנפשי מצבו ואילו העברין, להרשעת מספיק

מענינה. נחשב אינו הילד
יותר עוד רצינית להיות עלולה בילד הפגיעה
הילד עומד כאן המשפט. בבית להופיע ידרש אם
להחקר עלול והוא העברין, עם פנים אל פנים
של הטראומטית* ההשפעה וערב. שתי חקירת
העבירה של מזו חמורה להיות עלולה זה מצב
המשפט בבית ההופעה רק כי לעתים קורה עצמה.

י ברור באופן שמביאות הן וערב שתי וחקירת
קר היה שאמנם העובדה את הילד של לתודעתו
המיוחסת החשיבות כן: על יתר מין. לעבירת בן
דמ את לעתים מפעילה העדים דוכן על לעמידתו
לעבי שייכות כל להם שאין דמויים ליצירת יונו
לגרום עלולים מצדם אלה ודמויים עצמה, רה

התנהגות. לקשיי בנקל
בדרך או החוק בדרד  תקנו רבות מדינות
בענין ילדים של עדותם כי  אדמיניסטרטיבית
סגוי בדלתים המשפט בבית תשמע מין עבירות
אינה זו תקנה כי בעובדה להכיר יש אך רות.
עצם הילדים. של להגנתם ועיקר כלל מספקת
הכרו הבטחון אי הרגשת המשפט, בבית ההופעה
מודע הבלתי הפחד  מכל ולמעלה בכך, כה
של מתיחותו עומדים. בעינם אלה כל עונש, מפני

■ ע"י גםאפ~*^>והילביתהמשפט תסול^ן הילד^א
הוריו.

לבדה לשחק נהגה 9 בת ילדה לנאמר: דוגמה
תכופות בקר צעיר בחור ביתה. ע''י הצבורי בגן
יום מלים. כמה אתה החליף לפעם ומפעם זה כגן

מש בתי שפוט לפקודת (1) 26 בסעיף בטויו את
האומר: ,1947 השלום, פט

אדם על שהוא כל משפטי במו"מ אשר "מקום
שנק רך ילד אין  שהיא כל עבירה על שהוא כל
טי מה  המשפט בית לדעת  מבין להעיד, רא
אףעלפי עדותו, את לקבל מותר שבועה, של בה
המשפט בית לדעת אם בשבועה, נמסרה שלא
את להצדיק כדי מספקת במידה הילד נבון 
אמת! לדבר החובה את מבין והוא עדותו, קבלת
של תקפו מכח המתקבלת שהעדות בתנאי
יהיה לא הקטיגוריה, מטעם נמסרת הזה. הסעיף
אם אלא העבירה על בדיו להתחיב צפוי הנאשם
ממשית עדות באיזו ההיא העדות מסתיעת כן
על בענין אותו ומערבת אותה הסומכת אחרת
סלנט, א. (התרגומ:לפי דבר". מתוך דבר למוד ידי
תשי"ג שלישית מהדורה בישראל' הפלילי הדיון 0דרי

.(1952
יש רגיל, משפטי להליך ביחס הדבר כך אם
ומכופלת כפולה זהירות חובת שקימת להניח
החשי מכאן מינית. לעבירה ביתם קטין לתלונת
קטין של לדבריו הנודעת המיוחדת המשפטית בות
מובנת וממילא המוסר, כלפי לעבירה עד שהיה
לעבירה. קרבן שהיה קטין של עדותו חשיבות
לסעיף שבהתאם לכך לב לשים יש אורחה, אגב
למו ביחס אבסולוטי מבחן קובע החוק אין הנ"ל
טיבה מה להבין לבגרותו בקשר רך" ,,ילד נח
ולאב דעתו לשקול זאת משאיר החוק שבועה. של

ושופט. שופט כל של תנתו
הנזק את להעמיד יש זה משפטי צורך כנגד
חקירה בעת לקטין להגרם העלול החמור הנפשי
קרבן נפל לה מינית' עבירה על עדות מתן או
נמצ תכופות  מין עבירות קרבנות עד. היה או
 שנים 810 מגיל למטה ילדים בתוכם או
קרה אשר את המשטרה לחוקר לספר נקראים
למע האפשר. ככל רבים פרטים ציון תוך להם,
כן בפרטים להרבות הקטין שמסוגל ככל שה,
גם ואולי העבריו תפיסת של הסכויים גדלים
נקודת על החקירה סובבת כך משום בדין. חיובו

הקטין. מאת מלא תאור קבלת של הכובד
המק במרבית הדבר, פרוש עצמם הילדים לגבי
שהי בחויה מחדש ולהתנסות מחדש לחיות ריפ,
תכופות ואמנם ביותר. מזעזעת הרוב, פי על תה,
זה, מנסיוןחוזר אינסטינקטיבית הילדים נרתעים
או "שכיחה", "עצירה", של התהליך מתחיל ואז
היל מתחילים לפעמים כוזבים". "תאורים מתן
אין ולעתים באמצע, מפסיקים או לספר דים
תורמת אלה ולתופעות יש לספר. מתחילים אפילו
מקורהבילד האשםיישל"הילד^ביזאם הרגשת
חיצונית, השפעה עקב בו נתעוררה אם וביו עצמו
שרגשי הוא המאפין משפחה. בגי מצד לרוב
קרבנות שהם ילדים אצל גם קימימ אלה אשם
שהם מבלי* הגם דהיינו, מינית, לעבירה ממש



נתעוררו אחדים במקומות כי אפ כולו. בעילם נו
האמצעים מה ושוקלים הבעיה לאותה באחרונה
הרי הנפגעים, הילדים על להגן כדי הרצויים
זו בחקיקה מעשי. בצוע של לשלב הגיעו טרם
המשפטית לשגרה מעבר חשוב צעד צעדנו שלנ^
דרך על מצביעים שאנו בלבד זו לא המקובלת.
מהחרפת קטינים על לשמור כיצד חדשה מעשית
גם מראים אנחנו אלא חלקם' מנת שהיה זעזוע
עקרו להזניח מבלי בקטינים לטפל אפשר כיצד
הן: זה בחוק העקריות הנקודות משפטיים. נות
על שנים) 14 מגיל (למטה ילד מעידים אין .1
או בגופו שנעשתה המוסר' נגד עבירה מעשה
מקבלים ואין בעשיתה, חשוד שהוא או בנוכחותו
חוקר ברשות אלא כזה' מעשה על הודעתו כראיה

נוסר.
הרשה נוער שחוקר בעדות לחקירה פרט .2
נגד עבירה מעשה אודות ילד חוקרים אין אותה,

נוער. חוקר ג1"'י אלא המוסר,
משטרתית חקירה כדי תור הצורך' נתגלה .3
נוכ המצריכה פעולה לעשות המוסר' נגד בעבירה
הפעולה תיעשה לא ילד, של השתתפותו או חוחו

נוער. חוקר של להוראותיו בהתאם אלא
הת לאחר נועה חוקרי ימונו זה חוק לצורך .4
משו מורכבת תהיה זו ועדה מנוי. בועדת יעצות
רוח להגיינה מומחה (יו"ר)' לנוער שלום פט

בילד. לטפול ומומחה מחנך נית,
ונרשמה שנגבתה המוסר נגד בעבירה עדות .5
וחשי דין או דברים זכרון וכן נועה חוקר ידי קל
על שנרשמו כזאת בעבירה חקירה בדבר בון
 אחריה או החקירה בשעת נוער חוקר ידי

המשפט. בבית כראיה להתקבל כשרים
רשאים כנ"ל, ראיה המשפט לבית הוגשה .6
לצ השופט רשאי וכן לדווש התובע או הנאשם
נוספת חקירה הילד את יחקור הנוער שחוקר וות,
הנוער. חוקר רשאי אולם ,י פלונית שאלה וישאלו
או כולן הנדרשות, השאלות את לשאול לסרב
לגרום עלולה ששאלתו סבור הוא אם מקצתן,

לילד. נפשי נזק
9 סעיף לפי ראיה ממך על אדם יורשע לא .7
יש אם אלא לעיל) (5) נקודה (ראה זה חוק של

אחרת. בראיה סיוע לה
הגנה הוא: זה בחוק ביותר החשוב החדוש
בבית הופעה מפני 14 מגיל למטה ילדים על
מזיקה, נראית אינה כזאת הופעה אם המשפט.
ובהתאם לנסיבות בהתאם הנוער חוקר יכול
ילד הופעת על להחליט מקרה, כל של לאופיו
החקירה כי הוא השני החשוב החדוש במשפט.
בעלי מומחים, של בידיהם נמסרה המקרה של

הנפשית. ההיגיינה בתחום הכשרה
גרי משפטית מבחינה מהנוהג, הבולטת הסטיה
היא שמיסודה הנוער, חוקר של שעדותו היא דא,

והחל ברכיו על בכוח לקחה אתה, כשדבר אחד,
כך כל נזדעזעה הילדה שלה. המין באבר לשחק
ורק מידיו, להשתחרר לצעוק, יכלה שלא עד
הי עד המומה בגן, אמה אותה מצאה זמן לאחר
אשר את לה וספרו למשטרה פנו ההורים סוד.

ידעו.
לילדה: נוסף זעזוע משום בו היה הבא הצעד
עשתה מד, במדויק לתאר במשטרה נדרשה היא
לבדיקה נלקחה כן הבחור,,אחרי עשה ומה היא
למסדר לבוא נקראה זאת לאחר מה זמן רפואית>
בגלל במשטרה, וספת מפורטת הודעה ולתת זהוי

נוסף. עובדתי בחומר הצורך
נפשיות הפרעות בילדה נתגלו מה זמן לאחר
פסיכותיראפויטי. לטפול פנו וההורים רציניות
והיל המשפט, לבית העברין הובא כשנה לאחר
עש את אבד כמעס האב עדות. לתת נקראה דה
לשווי וחזרה נרגעה הילדה כי טען, הוא תונותיו:
מחדש שהתנסות שלה, הקודם הנפשי המשקל
החת את תערער המשפט בבית המזעזעת בחויה
את כליל תבטל ואולי כה עד שהושגה קדמות
"הילדה כי אמר ביאושו בעתיד. ההבראה סכויי
לה. קרה אשר על מדי גבוה מחיר לשלם נדרשת
לא אילו בתי לטובת יותר עושה הייתי כי יתכן

כלל". למשטרה פניתי
אם ספוקנו על אולי נבוא החברה כבני אנו
בוצעה אם וביחוד העברין, נגד פעולה וננקט
מה השאלה, נפתרה לא בכך אך ילד. נגד העבירה
נפגעה הנפשית בריאותו אשר הילד למען עשינו
אספקט ? לדין העברין את להביא מאמצינו עקב
הלב לתשומת כה עד זכה לא הבעיה של זה

הדרושה.

בישראל: חדש חוק
נא כי האדם, זכויות בהבטחת הוא מוסד יסוד
נגדו המובאת האשמה כל נגד לטעון רשאי שם
יוכל לא תכופות צדקתו. את להוכיח ולהשתדל
יועמד כן אם אלא עצמו, על להגן מין עבריו
הע בבצוע המאשימו הקטין' מול פנים אל פנים
יפחד הילד כי לקוות יכול בעבירה החשוד בירה.
יצליח הוא כי אף או הספור, את בנוכחותו לספר
כדי בהן שיהיה מתירות, לידי הקטין את להביא
ולנו המשפט בבית רק מאידך' זכויו. את להבטיח
את להוכיח מפשע חף אדם יוכל הקטין, פני כח

צדקתו.
המטרידה, לבעיה פתרון למצוא ראשון נסיון
הנא של הבסיסיות זכויותיו את להבטיח כלומר,
הנפשית ההיגיינה עקרונות על לשמור לגם שם
הראיות דיני לתקון בחזק מוצאים אנו הקטין, של
בכנסת שהועבר תשט"ו1955 ילדים) (הגנת
בספטמבר בעשרים לתוקפו ונכנס 1955 ביולי
במי הוא.יחידי זה חוק לי. שידוע כמה עד 1955

(מהלומה) .רמזעזעתל^ולמת



בהם לעשות נימה צדדית';"שם אתולסמטה ללכת
בחורים שני בדבר השגיחו במקרה מגונה, מעשה
הנוער המעשהדחוקר בשעת. האיש את ותפשו

. ■ יי מוסר חקירתם לשם הילדים לבית שנשלה
שה והתברר נ. משפחת אצל בית בקור "ערכתי
לאחר שקרה' המעשה על דבר ידעו לא הורים
אצל שנערך בבקור גם כך. על להם ספר לא שבנם
המק פרטי את העלים שהילד התברר ש. משפחת
לק עלול הוא אותו העונש של מפחד מהוריו רה
יי י מידיהם. בל
העבירה פרטי את הילדים^ שני עם בררתי
: י עדותם. את ורשמתי
בעיות על להגיב כיצד ההורים את הדרכתי
הרגעתי הילדים. אצל להתעורר שעלולות שונות
שנוכחתי ולאחר המקרה למהות בקשר אותם
להוריהם י הראו שהילדים האמון שחוסר לראות
את להם להסביר ונסיתי ברגשותיהם, קשה פגע
על להם לספר מהילדים שמנעו המעצורים מן?ווו

המעשה".
ועבודתוהםבשטח הכשרתו שעצם נוער, ;.חוקר ■

סוציא מצבים והערכת הנפשיים' המניעים הבנת ■

המת באמצעים לאחוז הצורך בשעת יוכל ליים,
השעה, צו הם לפעמים הקטין. של לטובתו בקשים
חשוב מכשיר כאן ויש יתכן חברתית ומבחינה
עלו הבאים המקרים המניעה. למגמת גם ביותר .
אותם. מראה שהמציאות כפי מצבים להאיר לים
שהיתה שנים 8 בת ילדה חקרה נוער חוקרת
של הוריה בבית בקרה היא מינית. לעבירה קרבן
פעם ואף שונות, בשעות פעמים, שלש הילדה
זה אך שהוריה תמיד אמרה הילדה מצאתמ. לא
ביו מוזנחת היתד. עצמה הדירה הבית. את עזבו
שנים, ו3 6 בני האחים שני גם נראו וכך תר,
שידע העברין, להם אחראית היתה שהילדה .

נצל רבות, שעות במשך לבדם 1מצאים שהילדים
סוכריות. להם והביא הילדים, אצל בקר המצב' את
את למעשה, כבר, קבלה אשר הנוער חוקרת
בתור ותפקידה שבוצעה העבירה על הפרטים כל
תשומת את להפנות מחובתה ראתה נגמר, שכזה
הילדים. של למצבם המתאים המוסד של הלב
והוברר בילדים, לטפל החלו זו מפניה כתוצאה
הרחק דורשת שטובתם חמור, כה הזנחתם שמצב
כבר שנפלה הילדה, רק לא הוריהם. מבית תם
המת לטפול זה במקרה הועברה לעבירה, קרבן
לו לטפול, זכו הילדים שני גק,יתר כי,אם אים

זקוקים. היו
אותה שנים' 13 בת לנערה נוגע ..אחר מקרה :

נסה ואח"כ מיניים' ליחסים,,. צעיר גבר פיתה
על לחיות שיוכל בכדי בזנות לעסוק לשךלה
והבטחו בשכלה, מפגרת נערה היתה היא רוחיה.
בקול תכופים לבקורים ויפים, חדשים לבגדים תיו
חזק משיכה כח בהן היה לרוב, כסף והשגת נוע'
להתחלת סמוך העינין נתגלה למזלה בשבילה.

המש בבית כראיה להתקבל כשרה שמיעה, .עדות
סט הנוער חוקר מקבל כך ידי על .(9 (סעיף פט
למע ניתן תוקף משנה במינו. מיוחד משפטי טוס
"הוגשה האומר; הנ"ל' לחוק 10 סעיף ע"י מדו
רשאים '9 בסעיף כאמור ראיה המשפט לבית
השופט רשאי וכן לדרוש' התובע או הנאשם
חקירה הילד ת א יחקור הנוער שחוקר לצוות'
רשאי ם ל ו א פלונית; שאלהי וישאלו נוספת
השא את לשאול לסרב הנוער הוקר
ם א ן, ת צ מק ו א ו ל ו כ: ת' ו ש דר נ ה ת. ו ל
לגרום עלולה ששאילתו סב.ו.ר הוא
מיוחד מעמד שלי).י (הדגש ד ל י ל שיי פ. נ ק ז נ
''לא ,11 בסעיף האמור אף על עומד בעינו זה
אם אלא 9 סעיף לפי ראיה סמך על אדם יורשע
הנחו האחדת הראיה אחרת". בראיה סיוע לה יש
לעיל, שנזכר כפי העבירה בצוע לעצם היא צה
זקוקיפ הנוער לחוקר הילד שדברי לכך כונה ואין
הנ"ל. (1) 26 בסעיף האמור אף על וזאת לסיוע'

, ... . הנוער: חוקר תפקידי
החוק רוח בעקבות בדיוניה הלכה המנוי ועדת
מקצועיים אנשים נוער. כחוקרי למנות והציעה
עקב הבאים.במגע, ראיון, של בטכניקה בקיאים
הדינמיקה של השונים האספקטים עם ■עבודתם'.
םוציאליים עובדים אדם. בני התנהגות של
מבחן קציני קליניים' פסיכולוגים פסיכיאטריים,
ביו המתאימים כמועמדים נראו בילד ומטפלים
התה להבנת שהוכשרו מורים גם לתפקיד. תר
יכו מודעים והבלתי המודעים הנפשיים ליכים

מתאימים. מועמדים לשמש לים
הן עבירותמין של הקרבנות ומרבית הואיל
וקרותנוער, ח בעיקר למנות לנכון מצאנו ילדות
כי להניח יש מהן; ע לדבר לילדות יותר שקל
גברים. חוקרינוער אל לדבר יותר קל לבנים

מתאימה מומחית גישה כי להניח מקום יש
את לרכך עשויה החק*רה של הראשוני בשלב,
הטראר הנסיון בעקבות לילד שנגרם הנפשי הנזק
נבונה שחקירה בלבד זו לא בו. שנתנסה מתי*
היא נוסף, זעזוע משום בה איו מומחה בידי
המשקל שווי להחזרת ראשון צעד לשמש עשויה
ראשונה* "עזרה בחינת העבירה' ע"י שהופרע
מסוג בחויה שנתנסה לאחר לה זקוק ילד שכל
מס שהוא שעה הילד עם הראשון המגע טיב זה.
הנם השאלות' העמדת אופן לו' קרה אשר את פר
הנויטראלית, הסביאה גם מכרעת. חשיבות בעלי
כדי בה יש זה, ראשוני בשלב העדות נגבית בה
העבי על למשטרה הוריטי ה כשמודיעימי להרגיע:
יתקשר הנועד חוקר כי להם נאמר שבוצעה, רה
אלא ב*שטרה נגבית אינה הילד והודעת עמהם,
הנוער. חוקר במשרדושל או בביתו או בבית,

איש ע"י פותו שניכו' ו10 9 בני ילדי3!' שניי
■ (מהלומה) ה1למת ♦^מזעזעת,



אפ החלטה עליו תקשה ולעתים הנוער חוקר של
במסדרזהוי להשתתף לילד למשל' להרשות'
חשוב צעד להיות עשויה כזאת השתתפות לא. אם
ענינו להבטחת  ומכאן העברין' לגלוי ביותר
של שורה פני על המעבר שני' מצד הצבור. של
העברין, את מתוכם למצוא לנסות מנת על אנשים
טפול כאן גם אך ביותר. הילד את לזעזע עלול
הילד טובת את לבו אל השם מומחה' ידי על נבון
להקל עשוי החברה' של האינטרסים את רק ולא
נוכחותו כי הוא' שלנו הרושם המצב. על בהרבה
בפעולות או המסדר בשעת נוער חוקר של
סעד לילד נותנת אחרות הכרחיות משטרתיות
הנזק עצמת את ניכרת במידה המחלישים ובטחון'

לו. להגרם העלול
הנוער שחוקר בעובדה כרוך נוסף קונפליקט
הפרוצדוראליימ באספקטים לעתים להתרכז חייב
החומר כי תמיד לזכור עליו שבמצב: והמשפטיים
חשובה עדות לשמש יכול הילד מפי מקבל שהוא
שיהיה ההכרח מן ועל.כן המשפט' בבית ביותר
שמו על המבוססת מאינפורמציה ונקי עובדתי
להז עשוי שהילד דמיוניות יצירות על א. עלת
המעיקה. מחויתו להשתחרר כדי דוקא להן דקק
שא בצורת השיחה את לנהל חייב יהא תכופות
המשפ ולנהגים לכללים בהתאם ותשובות' לות
הדבר מדוקדקת. חקירה הילד את ולחקור טייפ.
להד לסלף' נוטים שילדים משום בעיקר חשוב
הספור., בשעת חשובים פרטים לשכוח או חות
הילד של ב"זכותו" הנוער חוקר יכיר גם אם
ערכם את אולי יראה ואף אלו' ל^סלופימ"
בשלב זה מעין לשקול כניעה הרי התיראפויטי'***
גורם מעיקרו. ערכה בטול  פרושה החקירה
הוא בחשבון להביאו חייב הנוער שחוקר נוסף
חשובה מידית חקירה החקירה. של הדחיפות
שסיפר העובדה' עצם כי הילד' עבור כלל בדרך
וממועקה מסיוט לשחררו יכולה קרה' אשר את
אלו מסיבות לחוקר. נראה אם גם אולם נפשית,
לזכור עליו החקירה' את לזרז אין כי אחרות' או
זה' מסוג במקרים לפעול' עלולה דחיה כל כי
ע"י מידית חקירה הצבור. של לאינטרסים בנגוד
הפר את המשטרה בידי לתת יכולה הנוער חוקר
החשוד בחקירת תמשיך לפיהם הנחוצים סים
בקפדנות להשמר יש המעצר. מן תשחררו  או

מפשע. חף איש מעצירת
הוא. כי לזכור חייב הנוער חוקר  ולבסוף
החו אודות וערב שתי חקירת להחקר עלול עצמו
המביא הוא (שכן הילד מפי מפיק שהוא מר
עדות' בחינת הילד' דברי את החדש' לחוק בהתאם
רק לא יציין כי חשוב כן על המשפט). לבית
אלא הילד ידי על הנמסר העובדתי החומר את
ילבטו פנים להבעות לתנועות' גם לבו את ישים

.יי... הטפולי~ל~ ...

באי הבחין' הנוער חוקר שלה. החדשה הקריירה
לאור ביחוד הנערה, נמצאת להתפתחותה מכנה זו
עליה, שליטה כל היתה לא שלהוריה העובדה
אחרי בחפושים פחת. פי עבר על עמדה והיא
הנר לחוקר הוברר לנערה מתאים סדור אפשרות
קטנה, עבירה הנערה בצעה מה זמן שלפני ער,
בנסיבות היה ונראה היות לדין. עמדה טרם עליה
והשארתה לנערה, תרופה תמצא הקימות'שלא
לכד' מביאה בהכרח היתה הנוכחיים בתנאיה
לח תסטה ואולי מין לעבירות קרבן תפול ששוב
לבימ"ש הבאתה להחיש הוחלט הדרן' מן לוטין
מתאים פתרון ימצא המשפט שבית כדי לנוער
הנערה שהות אחרי שנתקבל הדו"ח ואמנם' לה.
לשם החנוכי' במוסד הראשונים החדשים ששת
שקימימ כד על הצביע נוער' ביהמ"ש ע"י נשלחה
העומ המרובים הקשיים למרות לשקמה סכויים

בדרך. עוד דים
של שתפקידו מכד להתעלם כלל מתכון איני
כי האלה' הדברים בכל לטפל אינו הנוער חוקר
לעשות. הנוער חוקר על מה במפורש קבע החוק
נוער חוקר של שערנותו בעובדה להכיר יש ברם'
ערך יקר נכס מהוה ונפשיות סוציאליות לבעיות
הצבור, את לשרת והתמדתו כאחד, ולצבור ליחיד
אינה אגב' דרך כאילו תפקידו, לתחום מעבר אף

תפקידו. מלוי מעצם גורעת
בתחומי מומחה הוא הנוער חוקר כי אמרנו
לפניו מעמיד תפקידו ואולם הנפשית. ההיגיינה
המק להכשרתו הזרות הכרחיות' דרישות מספר
ידיעות לעצמו לרכוש חייב הוא המקורית. צועית
בענינים בעיקר משפטית' פרוצדורה של מסוימות
ידיעות בלעדי המוסר. כלפי לעבירות הנוגעים
עלול פרוצדוראליים ענינים על שישמור ובלי אלו
העברין, של הרשעתו את לסכל הנוער חוקר
להכיר הוא חייב כן לצבור. נזק להביא ובזאת
בשעת ובעיקר המשפט בבית ההתנהגות דרכי את
הססנית בלתי ברורה' עמידה וערב. שתי חקירת
והסב ישירות תשובות העדים, בדוכן פחד והסרת
בע דרישות הריהן מקצועי, מז'רגון נקיים רים
שהוכשרו מקצוע אנשי כי לי נראה רב. ערך לות
בנקל לעצמם לרכוש יכולים בילד, הטיפול בתחומי
יתכן, זאת לעומת אלו, נוספות וטכניקות ידיעות
משפטית, הכשרה שקבלו לאנשים, יותר קשה כי
לדינאמי ורגשית אמיתית הבנה לעצמם לרכוש
ככל ראיון. שיטות ושל אדם בני התנהגות של קה
הכשרה בעל נוער חוקר  מוזר הדבר שיראה
למקצוע ממש של תרומה לתרום יכול מתאימה
מין עבירות של זה בתחום  הזקוק המשפטני,

ומקורית. חדשה לגישה 
לצרכי מספיק הילד של ספורו. אין תכופות
יבקר גופנית, בדיקה י3דק כי צורד ויש המשפט
הטפול זהוי. במסדר ישתתף או העבירה במקום
מתפקידו נפרד בלתי, חלק מהוה. אלה בצעדים



ולא הפרט מבחינת לא; רצף. מת'י"שאין./זה
מקצר בלתי אבשימ להעסיק י מבחינת/הצבור
משמ מקבלת נוכוןנ*יבזה אלה. עיים,בהליכים
 בבלתימודע'י או בימולע  ^ההתנגדות עות
לא אולי ומכאן אלה"' תלוייםי"באזרחיכ!: ת להיו
בדר כהלכה. פועל זי? "שאין להראות רבהיהדרד
לחוקק הוא אחד שדבר להוכיח אפשר כיב!ררבות:
מנקודת להפעילו. הוא ק^בי ודבר מהפכניי חוק
יהיה; נוער ה שחוקר בחשיבות ענין אין זי מבט
לשכנע. עליו זה. תפקיד למלא המתאים האיש;
חקיר. על לסמוך אפשר שאמנם המשפט בית את
בכל להכיר יש הקטין. של את,מצבו והערכתו תו
מתאימה בגישה חשיבות ישנה שבאותה.מידה
מרובה במידה תלויה בכך כי למשטךה> והולמת
אצלנו" הנסיון הנוער. חוקר >8ל הצלחת:עג:ודתו
קנייני מתמסרים בהם המקרים'1 י שבאותם הוכיח
לחוקר התיק של הרקע להסברת אחראיים חקירות
בגשתרלחקירה. יתר^בטחון הנוער'"מרגיש;האחרון
קורס נערך לתוקפו החוק הכנס לפני עוד
אנשי להכשיר מנת עלי הממטרה מטעם מיוחד
עמד זה. מיוחד תפקיד למלוי מתאימים משטרה
מסוים בתאריך שהנה חמורה, /בעיה לפני נו
המדינה בידי תוקף'"מבלייישיהיו; חוקי;"זה יקבל;■
כן על ראתה המשטרה להפעילו. הדרושים הכלים
ימים לחדש קרוב במשך בפרץ. לעמוד מחובתה
משטרה י חוקר השתתפו בו אינטנסיבי קורס נערך
בשטח הרצאות שמעו אשר הדרגות' כל בעלי
פסיי בדיקות ילדים, דיבוב בעיות ז!ראיות, דיני
מופרעים בילדים טפול ובעיות ורפואיות כולוגיות
י ■ :;: " י י ועבריניםי
המשפטים שר הוסמכויע'יי החוק עם.התפרסם
לש. ושומרות, :9.סמלות ביניהם משטרה' וקרי ח 41
כניסת אחרי השנה כמחצית רק נוער. כחוקרי מש
גם אזרחיים. נוער גם,חוקרי מונו .לתקפו החוק
משטרתייט, נוער חוקרי כ20 עוד מוסיפים עתה

בתפקידם. לכהן שוטרות' 5 מהם
דוקא, אזרחים להעסיק היא החוק מגמת כי אם
בהן נסיבות' שקימות הגסיון אותנו למד
מש אנשי ק ר כנראה. להעסיק אפשר
המק ישמש לדוגמה זה. תפקיד בבצוע טרה
$/2 בת ילדה קשות ניזוקה בו ביפו, שארע רה,
היותה כדי עד מינית, ■ עבירה בצוע עקב שנים
מבין נוער חוקרת החולים. בבית לאשפוז זקוקה
מטתה ליד אחדים ימים ישבה המשטרה אנשי
טפולה ותוך וכאחות כמטפלת העבירה קרבן של
על הראשונים הפרטים את לקבל יכולה היתד. זה
של עזרתה שבלי ספק לי אין המעשה. בצוע עצם
התפקיד את לבצע היה אפשר אי זו נוער חוקרת
למשך. להתמסר יכול היה לא אזרחי נוער וחוקר

אלו. בנסיבות לחקירה רבים כה ימים
ילמנוי המיעצת שהועדה בזמן גיסא'י מאידך
המש מאנשי הנוער, חוקרי את בחנה נוער חוקרי

את. המלוים ...אחרים, אפקטיביים ופרטים יים;_
./ ....י::י " ;. הספור.

■. ■ .. מבחינה■משטרתית המשמעות
לשלב למשטרה שקשה; ז?וא הדברים מטבע
שאי נועה חוקרי אצלה הנהוגות החקירה גדרכי
למסגרתה. שייכים ושאינם. לפקודתה סרים גם
זר" "גוף מסויימת מבחינה מהוה' נוער חוקר:,
במ פתחה אשר ומאוחדת, מלוכדת מסגרת. בו^וך,
משלה. חקירה ודרכי חקירה מסורת השנים רוצת
המשטרה נדרשה הדןיךש, החוק י לפי כן'. על יתר.
לפי  אין להם אזרחיים, באנשים תלויה להיות
עם מפגש נקודות כל  ועבודתם הכשרתם
שקימים מכך להתעלם אין המשטרתית. התפיסה
זו. חדשה לשיטה ההסתגלות בדרך גדולים קשייימ
הו ישנה הנ?ל, לחוק 4 בסעיף לנאמר בהתאם
לחקור רשאית המשטרה אין לפיה מפורשת ראה
נגד עבירה במעשה ש4ימ) מ14 פחות (בן ילד
קובע: מאותו.החוק סעיף7 יתר.עלכן> המוסר.
בע משטרתית חקירה כדי תוך ה2ורך, ,,נתגלה
נוכ המצריכה פעולה לעשות המוסר' נגד בירה
הפעו~ תעשה לא בה' השתתפותו או ילד של חותו
נוער". חוקר של להוראותיו בהתאפ אלא לחי
מסדר לסדר צורך יש אם למשל: הדבר' פירוש
יכו רצוי' המעשהנראה בקוריבנגקום או זהוי'
ו"בהת רקבהסכמתו להעשרת אלה פעולות לות
הסעיף מגמת הנוער". חוקר של להוראותיו אם
הנוער חוקר של השתתפותו את להבטיח היא
המתאימים בתנאים לקיימן וגם אלה בפעולות
חוקר בידי שנותנים גם' משתמע מזה לילדים.
או זהוי מסדר עריכת בכלל לפסול החלטה הנוער
של לרעתו להיות הן עלולות אם אחרות' פעולות

הילד.
קושי קיים כאילו רושם מתקבל ראשון במבט
למיותר בבימ"ש. בהופעה צורך שיש בעת נוסף
ידוע עליהן מין' מעבירות חלק שרק להדגיש
כל בביהמ"ש. לדיון גם לבסוף מגיעות שבוצעו'
אלמו נשאר העברין אף.;כי אמנם' נחקרת תלונה
לקוי הוא הקטין ידי על שניתן התאור או ני'
או העברין' את לעצור סכויים אין כי עד ביותר'
עליה לבסס כדי מספקת אינה המסיעת העדות
מחצית בערך מגיעה אצלנו משפטית. תביעה
גם המוסר' כלפי לעבירות הנוגעות התלונות,

משפטי. לבירור
בהי כלל בדרך רגיל אינו אשר הנוער, חוקר
חוסר בגלל "לקלקל"' עלול המשפט' בבתי לוכימ
להצליח הסכויימ כל לו שיש מקדה זו' ידיעה
לה יוסיף זה, בגלל שיזוכה העברין' בביהמ"ש.
אומץ יקבל ואף יתכן אדרבא' לצבור.. סכנה וות
במק הזכוי; אחרי מזימותיו בבצוע להמשיך נוסף
מ0וי בהצדקה לטעון, המשטרה יכולה אלה רים
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מוש כה אינם להם' קריה אשר על חפשי באופן
נמצא לעומתם תשית. מבחינה מהמעשה פעים
מכל ונרתעים המאורע את המדחים הילדים את
בקצף: אמרה ,12 בת אחת, ילדה אודותיו. שיחה
המכר הדברים על לדבר אותי מכריחה את .מדוע
לא ,9 בת אחרת, ילדה האלה?" והנבזימ ערים
בשניה גם ראשונה, בפגישה כלל לדבר יכלה
מסו תהיה לא כי היה וברור ביותר סגורה היתה
נשא^ אזי הדרושה. האינפורמציה את למסור גלת
בפרשה. המעורב הגבר של חדרו נראה כיצד לה
ובית חדר ציירה עפרון, נטלה מה היסוס תוך
שלו עם שולחן יש כאן ציור: כדי תוף והסבירה
יש בפינה וכאן מנורה, יש למעלה כסאות' שה
פתאום כאן, עמדתי ואני האיש היה כאן מיטה.
קרול מה יודעת לא ואני למיטה אותי סחב הוא
עיניו? הרימה זה ספור שספרה לאחר כך''. אחר
לה הוקל עתהו יקרה מה מחכה כשהיא בדאגה
חסרי היו ודאגתה פחדיה כי כשנוכחה, בהרבה
כמ אליה לדבר ממשיכה הנוער חוקרת וכי יסוד,
לפר המקרה על לספר להמשיך יכלה אזי קודם.
ברור זו. בפרשה ביותר חשובים שהיו פרטים טיו,
בעלת היתה הנוער חוקרת עם השיחה כי היה

הילדה. עבור רבה משמעות
הילד עם מגע ליצירת כאמצעי בציור השמוש
להזהר יש זאת עם רבים. במקרים רצוי נראה
תירא כבמכשיר בה לנקוט ולא זאת, בטכניקה
ועליו הנוער, לחוקר סכנה צפויה כאן פויט*.
עוסק הוא אין מטעויות: להמנע כדי בה להכיר
ערך הילד עם למגעו נודע גם אם בתיראפיה,"*
שמוש של הטכניקה גם מסויים. תיראפויטי*
לצרכיי באה כשהיא שונות מטרות לה יש בציור
ימ חקירתו במסגרת חקירה. לצרכי או תיראפיה
ציו על לילד פרושים ממתן החוקר כלל בדרן נע
מוג ענינים להבהרת מכוונים יהיו הציורים ריו.
למצבים בטוי יתנו והם חלקיים, תכופות דרים,
בתהליך דמיוני. לחומר מאשר יותר, ריאליים
של ציוריו פרוש יכול זאת, לעומת התיראפויטי'
המט בידי העקריים המכשירים. אחד להיות הילד
פשוטים; עפרון בקוי לבטא יכולים רבים ילךים פל.
מלו בטוי לבטאם להם שקשה גופניים, מצבים
המע את חלקי באופן מסלקת הציוד .פעולת לי.
לספר בטוח.יותר עצמו חש והילד הדגוש*, צור
מתוכם להסיק. שניתן המקרה פרטי אותם אפילו

העבירה. לבצוע שלו תרומתו על
תפקיד אינו הנוער חוקר של תפקידו כי אמרנו
אשר גוער, חוקר כי הראה הנסיון ברם תרפויטי*?
לעבירות הקשורות הנפשיות לבעיות ער הנהו
לפעמים יכול ילדים, מעורבים בהן המומר כלפי
בהתנה קשיים של סימנים מועד מבעוד לגלות
בטפולי מתאים. טפול. לילד יובטח. ולדאוג_כי גות

;...... ..... טפולי .
..". .. ." י " מיפא טפול ..

ביניהם היו הראשונה, הבסיון תקופת לאחר טרה,
מצדם. זה תפקיד במלוי הקושי על הצביעו אשר
עברי לגלוי משטרה .חוקרי שהם היתה טענתם
אחרים לפסים לעבור מתבקשים .והם ופשעים נים.
כפי,.שהם הורגלו,.. להם מאלה חורגים לגמרי,

י ;. . נוער. חוקרי בשביל דרושים
כי הרושם, מתקבל עתה עד שנרכש הנסיון ,.מן
תלויים המשטרה של אמיתית ה נכונותה, במידת
בצועו בעקבותיו, וכן, הפעולה שיתוף של קיומו
על כי. לקבוע, אפשר לאשרנו החוק. של המוצלח
מצד כן מאמץ קיים וההסתייגות, ההסוסים אף

החוק. הצלחת את להבטיח ישראל משטרת

 . " י ילדים: מגיבים כיצד
לעצם שונות בצורות מגיבים ילדים כי ברור
ולחקירה בנוכחותם, או נגדם, שבוצעה העבירה
בגילם, תלויה התגובה צורת בעקבותיה. הבאה
ההורים בבית השוררת באוירה אישיותם, במבנה
כלל בדרך ובאפיה. העבירה בנסיבות גם ובודאי
שמוש היה בהם המקרים, אותם שבכל לומר אפשר
ההתנה בולטת העבירה, בצוע תוך או לפני בכה
הופ שלא ילדים ישנם והססנית. מסתייגת גות
כאילו פנים מעמידים אחרים קשה, הפרעה רעו
שעבר הזעזוע. את מראים שוב אחרים הופרעו, לא
,,הוא נאמרבדו"ח: שנים 10 בן ילד על עליהם.
המעשה, עצם מהות את בוריו על עוד מבין איננו
שהמעשה ומרגיש גס' ,דבר לו שנעשה יודע אך
שאין אסורים לתהליכים וקשור יש ומב מקובל לא
רגשות הרגיש הוא בצבור. עליהם לדבר מרבים
בצוע בזמן שהראה ההתנגדות חוסר בגלל אשמה
להוריו.אלא המקרה על מסר לא ולכן המעשה

■ . " ~,, ממנו". עדות שגבו אחרי רק
חריפים, אשם רגשי המפתחים ילדים ישנם
נר אשר ויש להם קרה באשר המתביישים ישנם
פרו לחברים. נסיונפ על, ולספר להתרברב טים
ממלאת.לע עצמם הילדים, מצד תמימה בוקאציה
נגר תכופות העבירה.: לבצוע מסייע תפקיד תים
בדרך או סקרנות, מין.מתוך. למשחקי ילדים רים
בדבר.בהסתר, ממשיכים וכמה,מביניהם מקרה,
מצד עונש הגלוי ם יביא,,עליה פן פחד. מתוך
טרוםההת בגיל חברים. מצד דחייה או ההודים
וספוק משיכה מקור מין משחקי מהוים בגרות
מין ליחסי מגיעים אין אם. ביהוד רבים, לילדים
הטפול בשעת זו מעובדה. להתעלם אין ממש. של
לנו מסבירה היא שכן עבירה, :קרבנות בילדים
עבירת.מין, בוצעה. נגדם ילדים", ממשיכים מדוע
אף ומשפיעים העברין. עם. . מרצונם להפגש
טעות..היא זאת ?ם כמוהם. לעשות חבריהם על
כלקויים,.מבחינה האלה הילדיט:. כל את לראות
כאלה.שהת גם בודאי ביניהם יש; אפכי מוסרית'

.. :." פגומה. היא זה, בתחום פתחותם
.ילדים,.המסוגלים.לדבר הגא.בי הכללי החישם



פחד בושה' העצמית), ההאשמה רגשי להסחת
של לעתידו חידה בסביבה, המעשה יתגלה פן
כלפי והעלבות מכות תוקפני' געס  וכן הילד'
המגיבים אמהות, ביהוד הורים; ישנם עצמו. הילך
לאלו דומות הפרעות של בסימפטומים המעשה על
האמ מעטות ולא עצמם' הילדים אצל המצויות
מסר הפרשה, על לדבר ביותר המתקשות הות
הילדים בעד מונעות או אינפורמציה לתת בות
הטו הורים אתה ומע תכופות אינפורמציה. מתת
נרגע עכשיו דיו, ניזוק כבר "הילד כי ענים

מחדש". הכל תתחילו ואל במקצת
ההו מהירים כמה לראות מפליא  זאת ובכל
להפיק יוכלו אשר התועלת את ולראות לחוש רים
מסתלקים חששותיהם הנוער. חוקר של מעבודתו
שונה שבידו החקירה דרך כי מכירים משהם
דפו לפי מתנהל הראיון כי משטרתית' מחקירה
לילד לעזור כונתו עיקר וכי לחלוטין, אחרים םים
הנוער חוקר כי לראות נוכחנו ואמנם' הנפגע.
פעולה שיתוף להשיג המקרים במרבית מצליח
רבים הפרשה. של תקין בברור ההורים מצד
ומבינה' מקצועית גישה על ומודים שמחים מהם
הזעזוע על להתגבר להט, גם לילד' גם העוזרת
להיות יכולה חשובה כמה לומר ואין הראשוני.
יחסיהם לגבי ההורים קזל זו ראשונית הרגעה

בעתיד. התפתחותו לגבי  ומכאן הילד עם
 ■ םכום:

של בעיותיהם את תארנו זו קצרה ברשימה
את המוסר' כלפי בעבירה מעורבים שהיו ילדים
ואת להגנתם כעת הפועל החדש הישראלי החוק
יתכן ובהוריהם. בהם המקצועי הטפול חשיבות
ההורים מספר יגדל החדשה הטפול לדרך שהודות
לשלטו זה מסוג בענינים לפנות מוכנים שיהיו
קדה אשר את להסתיר במקום המתאימים, נות
היותו בתוקף הנוער' חוקר כן: על יתר לילדיהם.
אדם בני התנהגות של בדינאמיקה הבקי מומחה
של תרומה לתרום אולי יוכל הראיון, בשיטות

המשפטיים. ולמסורות למושגים ממש
הראיות. דיני לתיקון החוק בכנסת כשהועבר
כי אם בצועו, אפשרות בדבר הסתיגויות נשמעו
רבה חשיבות וכי בשנוי צורך שיש הסכימו הכל
מין. בעבירות שנסתבכו הילדים להגנת נודעת
אפי טובות. תוצאות כה עד הראה הנסיון ואולם
לה היו ומובנות רבות מסיבות אשר המשטרה, לו
מלאה. תמיכה עתה בו תומכת החוק' לגבי ספקות
הנוער חוקרי של שהעסקתם העובדה למרות
אדמיניסטרטיביים בדפוסים נתגבשה לא עדיין
נפרדת יחידה יהוו אם עדיין ברוך ולא  ק8ועים
כמומחים יעבדו או המשטרה' של תלויה ובלתי
אזמיני כגוף: או ומקרה, מקרה לכל הנקראים:
 המשפטים למשרד מצורף מיוחד סטרטיבי

הגדול. רכה ע את עבודתם כבר הוכיחה

לרוב  ם י ר וג ב מ .באנשים תרפויטי*
שהקשיים בפעם פעם מדי "נחשף  נשים,
פי בשטח מהויות,. נובחים, שלהם
כתוצאה רך. בגיל עליהם ני,שעברו
או נות לז לעברינות, התפתחות לפעמים יש מכך
אמהות יש נוירוטית. התנהגות ל ש שונות לצורות
(ם60116*10>1ע6^0) המופרזת ההגנתית הגבתן אשר
זה בשטח טראומתית בחויה מקורה ילדיהן לגבי

..... בצעירותן. עליהן שעברה

בילדיהם מין לעבירות הורים תגובות
מה מראש לקבוע שאין הוא הדברים מטבע
גם ואין הנפגע, הילד י התפתחות להיות עלולו;
רצויה בלתי התפתחות למנוע אפשרות תמיד
ישנם .השתמשו. בהם מניעוגיים אמצעים אף על
מאלה...שהוזכרו תלויים בלתי. נוספים' גורמים
לכאן. או לכאן השפעתם את. משפיעים אשר כאן'
לעבי בקשר ילדים חקירת של בשטח דוקא אולם
להת מיוחדת משמעות להיות יכולה מין, רת
חוקר תפקיד מבחינה.זו לבוא. לעתיד פתחותם
גם כולל בלבד'..אלא לילדים מוגבל אינו הנוער

הוריהם. את
בע מעורבים היו ילדיהם כי להם, שנודע הורים
לעבי ת קרבנו היו אם במיוחד המוסר, כלפי בירה
ליל מרביצים שהם בכך תכופות מגיבים זו, רה
הן אלה שונות. בצורות אותם מעליבים או דיהם
ובמי יתכן רבים. הורים של הראשונות התגובות
את זו בעובדה גם למצוא אפשר מסוימת דה
מהו להסתיר רבים ילדים לנסיונות ההסבר

להם. קרה אשר את ריחם
להיות יכולה רצויות הבלתי התוצאות אחת
המשו העבריה לחקירת הפעולות בתחילת דחיה
דחיה כל כי כך, על חולקים אין העולם בכל .ער.
על שנודע אחרי החקירתית, הפעולה בהתחלת
לאינטרס בנגוד היא המוסר' כלפי עבירה בצוע
כצבור. והן בפרט הן בדבר, המעורבים כל של
כי המעורב, הילד למען חשובה מידית חקירה
אותו לשחרר יכול קרה מה ספר שמיד הדבר ■עצם
חשובה המידה ובאותה נפשית, וממועקה מסיוט
העבירה. בבצוע החשוד לגבי גם החקירה מהירות
להעצר עלול ילד' מצד אינפורמציה פי על החשוד,
על אור ישפכו נוספים שפרטים עד המשטרה ע"י
יכולה הנוער חוקר של המידית החקירה הענין.
תמ לפיהם הנחוצים, הפרטים את למשטרה לתת
אותו תשחרר או החשוד בחקירת המשטרה שיך
איש מעצירת בקפדנות להשמר יש המעצר. מן
הנוער חוקר לתפקיד יש זו מבחינה מפשע. זזף

ערן. רבת צבורית ■משמעות
העבי כלפי ורגשותיהם הורים של גישותיהם
אנו החקירה. מתהליך נפרד בלתי חלק מהוים ז*ה
אשם, רגשי של שונים גלויים בתוכם .מוצאים
לעתים (המשמשות העברין כלפי נקם ■שאיפות
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עליהם ופקוח טפסים תכנון
מטו? ולתפקידי לשמור המחלקה צפיר, מנחם ע.מ.מ.

שלכל מכיון הפרטים, לשאר להזדקק בלי אותו.
בטופס, הקבוע מקומו פרט

המשל בשמוש נמצאים ושונים לבים טפסימ
הם: ביותל המקובלים הסוגים דים.

אדם כח בנחיל ומקובל ידוע הוא השאלון: .1
בכל הצבולי למנהל פלט כל של אישיות ובפניות
האינפורמציה זולמת השאלון בדלך שהם. עניניפ

לענין. הנוגע המשרד אל הצבול מן
מכתבים לעצמו מכין המשדד המכתב: טופס .2
מסוים פלט דק הוא ממלא שבו מראש' מוכנים
במכ המקרה. לפי המשתנים אחדים, פלטים או
דרישו החלטותיו, את לצבור המשרד מביא תב
המכתב טופס בדלד  כלומר ותכניותיו, תיו

הצבור. אל המשרד מן האינפורמציה זורמת
שייך טפסים של זה לסוג  הנזנוחרי הטופס 3
המלאי, כרטיס הייצור, כרטיס העבודה, כרטיס
הקבלה החשבון, ההעברה, שובר ההזמנה, טופס
מהעובד האינפורמציה זורמת זה טופס בדרך וכר.
המפ הנהלת אל במחסן בסדנא, החרושת, בבית
ומפקיר קוניו אל המפעל ומהנהלת אחה מצד על

שני. מצד
הדינים מועברים זה בטופס  הדיווח טופס .4
המ אל כפופים, שונים עובדים מאת והחשבונות
מצב לעמוד"על לאלה ומאפשרים עליהם, פונים

בשטח.מםויים. הענינימ
החשוב, הבו.העורק שהטופס לומר איפוא ניתן.
לכל האדמיניסטרטיבית האינפורמציה זזרמת דרכו

הפופולאריות המלים אחת היא "טופס" המלה
פעו שאין כמעט בתקופתנו. המנהל בשטח ביותר
התה באחד הטופס ישתלב לא שבה משרדית, לה
פקידים אנו מוצאים ומשרד משרד בכל ליכים.
מנהל אנשי בסדורם. או טפסים במלוי העובדים
"הטו על עבודתם של. גדול חלק מבססים לבים
ה"טופס" על אנו שומעים קרובות לעתים פס".
והן אותו, הממלאים שונים, משלדים עובדי מפי הן
שהם עת כל למלויו הנזקקים הצבור, אנשי מפי
להשמיע נוהגים צבורי. מנהלי לשרות נזקקים
כגון במונחים, ושליליות, חיוביות שונות, דעות
הבה בלתימתוכנך. "טופס או מתוכנן" ,,טופס
להשת שהצליח זה, מכשיר של טיבו את נסקור
מדה באיזו אותו, ונכיר המנהליים, בחיינו רש
ובאיזו תפקידו, את וממלא אותנו, משרת. הוא

זאת. עושה הוא אין מדה

מהו? .טופסי'
מוד שעליו נייר לכל קוראים אנו "טופס" בשם
חמיו ריקים, שטחים ולידם קבועים נתונים פסים
בשטחים מציין בטופס המשתמש למלוי. עדים
הקבועים, לנתונים התשובות את שבו, הריקים
האינפור את בטופס המעיין מקבל כך ידי ועל
והתשר פאחר מרוכזת, בצורה לו הדתשה מציה
המעיין הקבועים. הנתונים ע"י מודרכות הנן בות
■כלשהויהמעבין פרט לקבלי בנקל יכול ב*ו*מ
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לתפקיד אותם לייעד כדי ומאמץ מחשבה השקיע
הטפ עדיין הם. רבים אולם למלא, עתידים שהם
היוםיומית, בעבודתנו נתקלים אנו בהם סים,
כל בהם נעשתה לא כי הרושם שמתקבלמהם
הכתבנית. אצל... הוזמנו ושכאילו תכנון עבודת

מהי לשם  הטופס
מחקרים שערכו ארה"ב, ממשלת של מומחים
היחס כי למסקנה, הגיעו מקיפים, סטטיסטיים
לשמוש אלה לבין במכתבים לשמוש ההוצאות ביו
השמוש כלומר '18:1 הנו מראש מוכנים בטפסים
מם במכתבים. מהשמוש 18 פי זול הנו בטפסים
בשמוש להרבות איפוא. אותנו מעודדת זו קנה
הזאת שההצדקה לשכוח לנו אל אולם בטפסים.
את הטופס ע"י חוסכים שאנו במקום רק קיימת
כל אין אך .18 פי יקר שהנו במכתבים, השמוש
משהו במקום בא אינו הוא אם לטופס, הצדקה
בבואנו בכלל. עליו לותר אפשר ואם יקר, יותר
חייבים לשמוש חדש טופס הכנסת על להחליט
טו הכרחי "האם השאלה: את לשאול תמיד אנו
אינו טופס של המחיר כי לזכור יש בכלל?" זה פס
הדעה בלבד. ביצירתו הכרוך במחיר מתבטא
היא, הנ''ל המומחים הגיעו שאליה המקובלת
לאחר בו והטפול טופס כל של המלוי עבודות כי
ואם עצמו. הטופס ממחיר 10 פי עולים המילוי,
הטו בהזמנת הכרוכות העבודות את לזה נוסיף
המסודרת, וההספקה המלאי הבטחת אחסונו, פס,
הטופס מחיר בין גדול יותר הרבה לפער נגיע

..■ ... האמיתי. מחירו לבין עצמו
אין מסוימים, לפרטים זקוקים שאנו ההחלטה

י חדש. לטופס אנו זקוקים שאמנם עדיין פירושה
לבחון: עלינו

הפר קבלת לצורך להשתמש אפשרות אין אם .1

או כבה הקיים אחר, בטופס לנו הדרושים טים
אחר, טופס עם זה טופס למזג אפשרות איך אם .2

אל למלוי נוספים מקומות קביעת על:ידי קיים'
■■ .■ י .■ . ..■ טרנטיבי.

קפד בדיקה לבדוק איפוא היא ראשונית חובה
הטפסים למערכת חדש טופס הכנסת לפני נית,
ולא במקרה לכך. הצדקה יש אמנם אם שלנו,
,8?ט של הכלל אותנו ידריך הצדקה, נמצאה
הטופס הודפס שאם מכיון האפשר" ככל בטפסים
 נוספות הוצאות אוטומטי באופן גורר הוא

והעכור. ההחזקה הסדור' המלוי, הוצאות

.;  ■ " כיצד?  הרצוי הטופס
עלינו חדש> לטופס הצדקה שיש.: החלטנו אם 

ברור, ותכנון. מחשבה .הרגה בהכנתו להשקיע
שיהא הוא: בטופס: ויוצימ שאנו, הראשון שהדבר
להם הפרטים, מכסימום לרשום מספיק מרחב בו

מהעוב ולהיפך? המשרה אל מהצבור הכוונים:
במגע הבאים אל ומההנהלה ההנהלה אל דים

אתה.
י הם: הטופס תפקידי

עצמה. בפני מטרה איננו הטופס  אחידות ,1

שנק העבודה תהליכי בתוך שמוש לידי בא הוא
מסוימת. בעבודה שנקבע מהנוהל חלק ומהוה בעו
מתפקידו הטופס, גם כן עצמו, הנוהל כמו
משרת. הוא אותו הגוף בעבודת אחידות להבטיח
מכתיב לנוהל, בהתאם נקבעו שדפוסיו הטופס,
והחשבון הדין הבקשה' את להגיש בו העובד לכל
כפי אחידה, בצורה האחרת האינפורמציה או
לטופס, הנזקק על מקל הדבר בטופס. שנקבעה
אחיד ופקוח נוחה' בצורה הפרטים עבוד מאפשר

העובדים. כל על
דרישותינו את המציג הטופס הנוהל קצור .2
הסב וחוסך הנוהל את מקצר מודפסת במתכונת
פשוט אותם. מחייב שהנוהל לאלה ארוכים רים
להש יש מסויימת שלפעולה בנוהל' לקבוע יותר
פרטי בנוהל לקבוע מאשר מסויים' בטופס תמש

בטופס." הכלולים הפעולות כל

מטרה לשם הערוך הטופס.  בעבודה חסכון .3

את להגיש אותו הממלא את מדריך מסוימת
ובסדר ומרוכזת, תמציתית בצורה האינפורמציה
ממלא בעבודת חוסך הדבר לעניו. קבוע ענינים
לממלא גם מזכיר הטופס כאחד. בו והקורא הטופס
שדבר ומבטיח למסור, שעליו הפרטים את אותו

: מזכרונו. יישכח לא
המוטלים התפקידים : את ימלא כדי.שהטופס
כהלכה, ומתוכנן ערוך להיות הוא חייב עליו'
ושיהיה הגיוני סדר לפי בו יופיע פרט שכל כך
אותו הממלא ידי על הן לשמוש, האפשר ככל קל

אותו. המעבד ידי על והן

: ישראל במשטרת הטפסים
הכול טפסים. כ750 קיימים ישראל במשטרת
לעיל: המנויים העיקריים הסוגים כל את לים
המלא בתי לשמוש טפסים מכתב, טפסי שאלונים,.
טפסים ולאספקתן, סחורות לקניית והסדנאות^ כה
וכוי. דווח טפסי ולזהוי, לתאור טפסים כספיים'
קרוב  הקיימים הטפסים .ממספר גדול חלק
באמצעות מוכפל וחלק בדפוס, מודפס  ל600

■, .... שעוגיות.;■
לתפקידי בקשר לעיל שקבענו ההנחות לאור
אנו חייבים אלה' לתפקידים והכשרתו הטופס
עלתכנץ אנו שוקדים אמנם "האם עצמנו לשאול
לשמוש הכשרתם ועל אותנו המשמשים הטפסים
חיר תהיה תמיד לא זו לשאלה התשובה יעיל?"
מהטפסים רבים על להעיד אמנם יכולים אנו בית.
מראש,:ושמתכננם תוכגנו .שהם אותנו, המשמשים
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ההנחה עפ"י יזדקקו להם העיקריים, הפרטים
יש אחריפ' לפרטים מאשר יותר תכופות לעתים
בצורה או מרכזי' במקום הצבתם ידי על להבליט

אחרת.
ערוכים להיות צריכים בזה זה הקשורים טפסים
יקל הדבר אחיד. ובסדרפרטים אחידה בצורה
מסויימימ נתונים לאיסוף הנזקקים כל על בהרבה
נתו להעביר ודרוש במקרה או רבים, מטפסים

למשנהו. אחד מטופס נים

ידי: על בטופם השמוש עבודת על הקל .2

פרטים של לקבוצותקבוצות הטופס חלוקת א.
קבוצה. לכל מתאים שטח והקצבת

הגיונית ברציפות הקבוצה בתוך הפרטים מתן ב.
במפוזר. ולא

ממלא כשעל מראש, מוכנות בתשובות שנלוש ג.
את המסמנת מתאימה, משבצת רק לסמן הטופס
המיותר. את למחוק עליו או הנתונה' התשובה

מספיק וריוח לתשובות מספיק שטח הקצבת ד.
אופן את בחשבון לקחת יש לשורה. שורה בין
במכונת במכונתכתיבה, בכתביד, אם  המלוי
יש תשובה לכל הדרוש השטח את וכוי. חישוב
בטופס בשמוש שנרכש קודם נסיון לפי לקבוע

דומה.
המד טפסים 2 נראים ,19 בעמי ,3 מס' בתמונה

לתשובה. הנחוץ בשטח ההתחשבות את גימים
טור כל ובראש טוריםטורים הבנויים בטפסים
גודל לפי הטור רוחב את לב;ות יש כותרת'
הנוסח גודל לפי ולא זה, בטור שתבוא התשובה
צר בטור ארוכה כותרת בעית על הכותרת. של

אופנים: בכמה להתגבר אפשר
שורות. לשתי הכותרת חלוקת (1)

תיבות. בראשי שמוש (2)
במשופע. או במאונך הכותרת הדפסת (3)

הכותרת בתוך מספרים או סימנים הדפסת (4)
אחר במקום אלה למספרים או לסימנים באור ומתן

בטופס.
הטופס. בראש מתאימות שמוש הוראות מתן ה.
למילוי מיועד כשהטופס זאת לעשות יש בעיקר

הרחב. הציבור ידי על

ולתנאי בו למשתמש הטופס את התאם .3
עבודתו:

העת מספר הטופס' של צורתו בקביעת
להתח יש הדפים, תלישת ואופן הבריכה אופו קיו,
שיו פקיד הוא אם בו: להשתמש העתיד באיש שב
על היושב תנועה שוטר או הכתיבה' שולחן ליד שב
להתח יש בגשם! או ברוח ברחוב, עומד או סוסו
במקום או מספיק. אור ליד עובד הוא אם שב
נוחות מתוך עובד הוא אם לקוי? אור ליד חשוך
להגיע הממהר הניידת שוטר. בתנאי או וריווח

הקריאה. למקום

חסרי פרטים עליו להעמיס בלי אך מיועד, הוא
החשובים" "הפרטים בענין שהפוסק בעוד ערך.
הקובע הגוף או האיש הוא ו"הבלתיחשובים"
מוטלת הטופס פרטי שאר קביעת הרי הנוהל, את
כמו אצלנו, מקובל היה נפסד נוהג המתכנן. על
הפרטים' את למסור במדינה' אחרים במשרדים
תד שהיא לכתבנית, בטופס, לכלול רוצים אותם
כלומר המדפיס, אצל טופס ותזמין אותם פיס
או למדפיס או לכתבנית הושאר הטופס תכנון
מחשבה מחייב כאמור, הטופס' תכנון לשניהם.
ובודאי להלן, שנביא ופרט פרט לכל ביחס מעמיקה
לצפות אפשר המדפיס' או הכתבנית מאת שלא
התכנון מלאכת עליהם הוטלה לא אם להשגתם

מתפקידם. כחלק במייחד

של עבודה מכשיר הנו שהטופס לעיל אמרנו
צורה לטופס לתת יש עבודה כמכשיר המשרד.
העובד? על להתחבב צריך הוא לעין. ונעימה נאה
העובד בלב וחדוה רצון אוירת ליצור צריך הוא
בתכנונו הרבה תלויה כזאת אוירה ויצירת  בו
סדר' ללא בטופס מפוזרים הפרטים אם הטופס. של
מודפסים אינם או מקוטעים בו הקוים או המלים
אם בו! לקרוא מתקשה העובד אם נאה; בצורה
בודאי ישפיעו אלה כל  בו להתמצא לו קשה
אם גם עליה רישומם את וישאירו העובד, על
וחש דין ויתן יחוש שהעובד מבלי בתתהכרתו'
(ראה זו. שלילית אוירה סיבת על לעצמו בין
לבין חדש טופס בין ההבדל הכותרת: בתמונת
מקובל המטרה). לאותה המיועד ישן טופס
נו ושולחן כסא נוחים' עבודה שמכשירי היום
לעין, נעימים צבעים אפילו או נעים' אור חים,
ומגדילים העובד של הנפשי םפוקו על משפיעים
בהער המפליגים כאלה גם יש עבודתו. פריה אה
ומשי הנפשית האוירה של הרצויה ההשפעה כת
געי מוסיקה כבסדנאותיהם, במשרדיהם' מיעים

העבודה. בשעת מה

צורך שיש הדעה' את לקבל לא איפוא מדוע
מסודר טופס באמצעות גם נפשי סיפוק ליצור
ממכ פחות לא חשוב עבודה מכשיר שהנו ונוח'

אחת עבודה שיר

טפסים בתכנון העקרונות
תפיסה. וקל מקיר שיהיה הטופס את תכנן .1

שהוא בכך חשיבותו המוני. מסמך הנו הטופס
רבים..הו*.חייב עבודת על מהיר פקוח מאפשר
ימצא בו שהמעיין בצורה, בנוי להיות איפוא
לו. הדרוש הפרט את בחיפושים, צורך וללא מיד
את המדגימים טפסים, 2 של דוגמאות נתנות להלן

סקיר, והבלתי הסקיר הטופס בין ההבדל
ו2.) מס'1 תמונות הבא. בעמוד דוגמאות (ראה
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סקיר ובלתי סקיר טופס
בלבד".) תאונות,נזק פנקס מתוך בתאונה" המעורבים "פרטי גהעמוד

פלןי'ר טופפ .1

בתאונה לטעורג העתק

(המקו0)

בהאתר. המעורבים פרטי ישראל משטי"
ב בשעה ביום שארעה

המכונית המכוניתהמסטרסוג המ66יסוג

הנהג הגיל09 הנהג1 הגילשם

הכתיבו;הכתובת

היהגה רשיון עדמ6. הנהיגההק3י רש>ין עדמט. תקפי

הבטיי, הברת הבטוחש0 חברת שם

ן הבטוח תעודת עדמס. |תקפד. הנטוי תעודה עדמס תקפד.

החתימה הדרגה המ00ר

החדש הפנקס מתוך בתאונה" המעורבים "פרטי העמודים אהד
בכיס) נוחה החזקה מאפשר החדש הפנקס גודל טבעי! (בגודל

מקיר בלתי וכפ ט .2

בתאונה המעורבים פרט
ב בשעה ביום.

(המקום)
.... מס'  נין תאונתדיניט ארעד,

המכונית) (תיאור
ל הגר , 8ד ביד נהוגה

הביטוה תעודת מ0' יתפ תקפו ^ לנהגות הרעיון מספר

עד.. הביטוח תעודת תוקף הביקזלז חברת שם
(ר.1ייח

מר.. בידי בהוגה .מס וביו
המכונית) (ר.י*ח

לנהגות הרשיון כסי ב הגר

. הביטוח חברת י*ם ^ הניסוח תעודת מס'

עד.... הביטוה תעודת תוקף

הדרגה.. המס'.
התו " הקם

.1

1 7

!£

מבלי בביס להחזיק היד. אפשר אי אותו הישן, בפנקס העמיד אותר
מדה. קנה באותו השואה לשם דלעיל' החדש, .(ו'סקיר) הטופס

(משמאל) מראה. זו מוקטנת. תמונה
מימין; להזיקו. או לקמטו
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חטו8מ. למלויי הדרוש גשטח ההתחשבות :3 מסי ונו. מ ת

ול^*רל חות*ת

ל~*
למכתבכםכי מפ'■ק?ה

3=קי6

דסעורכ: הי'כ2 ^■

ה03והכתובתםהבעלים07תוה*; הגסותחברת חעורת מס'

ת 5"* ="גים3.

^7הכ..וכתהקם הילך או 1711

מיסק תתא11ה_נ.

_ לתאריך נקבעה ככהמ שמיעתו .2 בחקירה עדיץ .1*1 הידק ננ ד.
..__ פסיבח בסקסרה נסנר .<

המשטרה. לידיעון הובא לו ו0קת> ד~

_ 55זיז סטמ

דרכים תאונת הנדון:
ם0'_ 58מבן אססכתא:

הגאם: הפרטט את ?מ0יי הננו הנל לפכתנך כתמיכה
 במקום בשעה בתאריך *יעה וצריבה .!*

ובעליהם: בתאוגה המעורבים רבכ גלי 5* 6
וכתובתו הבעל שם ו** *6

. החברה 1ש0 הכיסוח תעודת כ0י

.. וגתוכיזי הבעל קם .
החברה יזם הביסות תזודת מס'

_ מחברה ושם הביטוח תעודוו מס'

, ובתוביוו. הבעל 01
__"" החכרה ישם הביטוח תעודת מ8י

. דתאונת נ0י3מ ר.

30בה?!ק: י"
בביהימ התי^ 1מיעת האריו ,2 ק""זנהקירה, .1

■ : . מסיבת בםקוטרה נ15י ג.?ק ג.
6י(י0. ימס:ר ב*!1*רמ;ינו אץ ק ומשום המ'וסרה לידיעת הובא ל6 גס^ג .;
רג. בבכור

למלויו. השטח שתוכנן לאחר הטופס אותו משמאל: למלוי. הדרוש בשטח התחשבות ללא שתוכנן טופס מינוין:

ולבזבוז. לפסולת בהכרח גורם אלו למידות הטופס גודל .4

הדפוס לבית מאפשרים סטנדרטיים טפסים ב. מכריע הטופס גודל שבקביעת ספק, שאין בעוד
עליו שלם, נייר גליון הדפוס למכונת להכניס המוחלט גודלו את לתאם יש הרי תוכנו, כל קודם
שנח סטנדרטיים טפסים כמה אחת בבת מודפסים הקיימות, הסטנדרטיות המדות לאחת הטופס של
פסולת. אבוד ללא השלם מהגליון אח"כ תכים דלהלן. מסיבות
הוצ את ומקטינה עבודה חוסכת כזאת הדפסה של בזבח מונע טפסים של סטנדרטי גודל א.

הדפוס. אות הטפ נגזרים מהם הגדולים, הנייר גליונות נייר.
הת על מקלים טפסים של סטנדרטיים גדלים ג. שהם ומובן סטנדרטיות מידות בעלי הנם סים,

ההחזקה. ועל יוק מותאם שאינו טופס קבועים. לגדלים מתחלקים

. ^* ..,, 2* 12.5 12.5 12.? 13.5 ,

ן
1* 70 1

ו
/ז

9.79

בדוגמה: לבזבוז. גורמת המידות איהתאמת משמאל: :4 ס' מ ה נ ו מ ת
שטה קול מ#10 למעלה דהיינו ,%''86 7000 מתוך 730 גליון *ל לגדלו מותאמות הטפטים מידות מימין.

הגלית. מנוצל. הגליון כל הנייר;
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במשטרת כיום הקיימים הטפסים הם רבים
יש ולעומתם לקיומם' הצדקה כל שאין ישראל'
גורם הטופס להיות יכול בהם אחרים' שטחים
מתמדת בקורת לקיים כן' על רצוי' מאוד. יעיל
הם אילו במגמה,לקבוע הטפסים מערכת כל על
בש להשאיר יש אותם באמת, הדרושים הטפסים
הם ואילו כבה הקיימים אלה על להוסיף או מוש'

לבטלם. שיש הטפסים
צורת לפרסם ישראל במשטרת המקובל הנוהג
שעו על הטופס הדפסת ולהשאיר רצוי, טופס
נפסד נוהג  ויחידה יחידה לכל והכפלתו נית

באשר: הוא,
היחי ידי על נפרד באופן המודפס הטופס א.
אחידות, מכלל הדפסות מספר לאחר יוצא דות

אחידה. בצורה שמקורו פי על אף
הצו אותה שעונית על המודפס לטופס אין ב.

בדפוס. המודפס לטופס שיש הגאה רה

בטו הדרוש הדיוק למדת להגיע אפשר אי ג.
מודפס כשהוא בהעתקים, ממלאים אותו פס,

בשעונית.

עולות בשעונית טופס של הכפלתו הוצאות ד.
להוסיף יש באשר הדפסתו, הוצאות על בהרבה
יחידה בכל השעננית ערד את ההדפסה לעבודת
ואת המתקלקל והנייר השעוניות אחוז את ויחידה,
על להדפסה הנצרכת הנייר כמות בין ההפרש
להד הנצרכת זו לבין כתיבה), (במכונת שעונית

בדפוס. פסה

טפסים הדפסת מוחלט באופן לפסול מתכון איני ,.

בטפ כשמדובר לכך הצדקה בודאי יש בשעונית.
הנמצאים טפסים אולם מועטה, תצרוכת בני סים
ושאחידותם המשטרה, יחידות כל של בשמושן
מרכזי, באופן להידפס חייבים. בודאי' חשובה

אחיד. פקוח תחת ולהיות בדפוס..
כפי הפקוח: תפקיד של מקומו על  ולבסוף
הטופס תכנון רב.בין קשר קיים לעיל, שהוזכר
על יתר מבוסס. עליוייהוא7 הנוהל קביעת לביו
הטופס התפקידים; שני בין להפריד אין  כן
תכנון עם ביתד לת5ננו ויש הנוהל, של חלק ה;ו
חייבים ;ע:ליהם והפקוח הטפסים. תכנון הנוהל.
ובפקוח הנהלים בתכנון להיות;משולבים1 איפוא

;  ; ; ;: ■"  ■ עליהם; ■

הטכניים ישל"יהפרטים מתייקת קביעה .5

במספר הממולא בטופס  ההעתקים סימון א.
לדאוג יש שונים, לגורמים המיועדים העתקים,
מת מתן,סימון ידי על ההעתקים במיון לנוחיות
להינתן יכול כזה סימון והעתק. העתק לכל אים
מספור ע"י שונה, בצבע העתק כל הדפסת ע"י
באותיות או וכוי) 3 ,2 ,1) בספרות ההעתקים

ג). ב, (א,

בעפרון' או בדיו הטופס מלוי  הנייר טיב כ.
בארכיון חייו ואורך המלוי לאחר החזקתו או*ן
לטופס. הנייר בחירת על משפיעים להשמדתו, עד
בתיק, מילויו לאחר יוחזק הטופס אם  התיוק ג.
ס"מ 1.5 של ברווח שוליים שיושארו לודא יש
מהכתוב. חלק על יכסה לא שהתיוק כדי לפחות,
ההדפסה. בשעת לתיוק חורים להכין רצוי כן
למתייק עבודה חוסכת בדפוס החורים הכנת

במשרד.

הכדאיות את  הטופס עברי משני הדפסה ד.
לגבי, לשקול. יש צדדיו, בשני טופס שבהדפסת
יש כן' על הוחלט אם אולם ומקרה. מקרה כל
בהתאם השני, מהעבר ההדפסה כוון את לקבוע

להיות: יכול הכוון בטופס. השמוש לאופן
1)מקביל.
מנוגד. (2

יש השני, מהעבר הדפסה של במקרה עכ"פ, .

בקצה העברים בשני השולים להשארת לדאוג1
הטופס. יתויק בו

ואחיד קבוע למטח לדאוג יש  קבוע מבנה ה.
הטפ לכל אחידה כותרת קביעת ידי על בטפסים
מהותו את שיגדיר טופס, לכל שם קביעת מים!
קביעת  ואחרוךאחרון וקולעת. ברורה בצורה
הטופס זיהוי על מקל המספר טופס. לכל מספר
לזהותו המכוונים בתאורים מיותרת טרחה וחוסך

 י י יי"י ייי"י "יי~ייי ," ייי סגומךי"
רבות אפשרויות. בטפסים טמונות שראינו, כפיי
הטופס שני. מצד בזבוז ושל אחד מצד יעילות של
לפקוד יש; התכנון את לקיים וכדי #כנון דורש
הטפסים. על פקוח בהנהגת רב עניו המשטרה

המשרד לשולחן סיסמה י י ,

לקמט כדי להפעיל אתה חייב שרירים שלשהגעשר
י תתאמץ איפוא מדוע לחייך. גדי שנים ורק המצח את
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מתכת פני מעל שנמחקו וסימנים מספרים גלוי
מז"פ הכימית, המעבדה ראק מהנדם, הוכמן, צי" בן מ.ר.

החםץ, גבי על המוטבע בסימן או הסדורי במספר
שיוף או גרוד ידי על אותו מטשטשים או מיחקים
המשויף השטח גבי על מטביעים אף והעתים
מקרים יש זאת לעומת משלהם. חדשים מספרים
המקורי, הסימן או המספר מטשטש בהם אחרים,
פני את האוכלת חלודה ידי על טבעית, בדרך

החפץ. של החיצוני השטח
והסי הזהו* מספר משמש בעבודתה, למשטרה
הבע קביעת לצרכי עקרית משענת המוטבע מן
לגלוי דרכים בחפוש הושקעו רבים ומאמצים לות
בחלקם. או כולם שנעלמו, או שנמחקו מספרים

"החיאת" של זה לצורך הומצאו שיטות כמה
והחפץ המתכת לסוג בהתאם מחוקים, סיפנים
השיטות נבדלות למעשה אך לבדיקה, העומד
טכניים בפרטים רק מאלו אלו הידועות, השונות
הטב להן. המשותף האחד היסודי העקרוו לערמת
במב רק לא לשנויים גורמת במתכת הספרות עת
גם אלא ההטבעה' במקום המתכת של הפנימי נה
השטח בעוד לעין* נראה שאינו דבר פתחתיו,
הרי שנוי, ללא נשאר המוטבעות לספרות מסביב
חל ושם המתכת נלחצה ממש לספרות מתחת
המספר מחיקת ידי שעל איפוא, מסתבר הש:וי.
רק לגמרי נעלם הוא שיוף או גרוד של בדרך
,,נש הוא השטח לפני מתחת ואילו עין למראית
במבנם, השונים המתכת חלקי גבי על כתוב" אר
אלא נותר לא ולנו שמסביב, המתכת משאר
הסי את השטח לפני מתחת ולגלות לחשוף
מבוססת הגלוי שיטת הללו. נראים הבלתי מנים
השטח פני על כימיים חמרים של פעולתם על
באופן פועלים אלה חמרים המגורח או המשויף
המתכת על אחר ובאופן כולה המתכת על אחד
המספ הטבעת בעת הלחץ מן כתוצאה ששונתה
כרגיל  מה זמן כעבור נחשף זו בדרך ריס.
כדי עד המחוק המספר  עבודה שעות כמה

ולצלמו. אותו לקרא אפשרות
ממו היא אולם מסובכת, איננה הגלוי טכניקת

רב. כפיים בעמל וכרוכה מאד שכת
חלודה צבע, מכל תחילה מנוקה החשוד השטח
(בנזין, נקוי חמרי ובעזרת יסודי באופן ולכלוך
אותו מלטשים השטח נקוי לאחר וכר). אצטון
לגמרי חלק היותו עד זכוכית ניר באמצעות
צמרגפן כדורי הבודק טובל זאת לאחר ימבריק.
ולמ לשיטה (בהתאם שונות כימיות בתמיסות

בעת מקבלים מוצרים סוגי כמה כי לכל ידוע
לרוב המוטבע סדורי מספר החרושת בבית יצורם
למט השאר, בין והמשמש, שלהם המתכת בגוף
המכונה. או המכשיר של אינדיבידואלי זהוי רות
זהוי, מספרי הנושאים האלה, המוצרים רשימת
ומרכבי מנועי היתר: ביו וכוללת מגוונת היא
תפי מכונות נשק, אופניים, אופנועים, מכוניות,
מנועים כמיקרוסקופים, עדינים מכשירים רה,
מכאן, ושונים. רבים ציוד סוגי וכן המינים מכל
18 דגם ארה"ב, פורה תוצרת ממכונית שמנוע
אופניים או ,49173 מספר הנושא 1953 ייצור שנת
הנושאים ספורט, דגם אנגליה' פיליפס, תוצרת
כאלה יחידים הם מסגרתם, על 130851 מספר
המספר, אותו הנושא להם שני ואין כולו בעולם
היצור ושנת הדגם ותאור המספר ידי על לאמור,
לקבוע וכן ומוחלט, ודאי זהוי לזהותם אפשר
(יש שלהם. הרשומים הבעלים את באמצעותם
זהוי מספרי הנושאים ממתכת' שאינם מוצרים.

זה). במאמרנו נדת לא עליהם
לפע  ספרות הטבעת ידי על נעשה המספור
של העיקרי חלקו גבי על  אותיות בצרוף מים
בעלי אחרים חלקים על גם ולפעמים המוצר
בצרוף אלה, סדוריים מספרים לפי שבו. ערך
הרשום גם נעשים והדגם, התוצרת התוצר, פרטי
לחוק, בהתאם דרושים, אם מוצר, כל של והרשיי
בוד חרושת בתי בעולם יש להחזקתו. רשיונות
להטביע נוהגים אינם שונים מטעמים אשר דים.
אלה במקרים מוצריהם. גבי על סדוריים מספרים
הנר הרשוי משרד מטעם בארץ ההטבעה נעשית
המשתמש לכך מוסמך מטביע ידי על בדבר, גע
הנשמ וספרות, אותיות של מוסכמות בדוגמאות
בהן. חוקי בלתי שמוש למניעת יפפוקחות רות
וה הרשוי ביחידות ידועים אלה סימונים פרטי

השונות. משטרה
משלהם חותם מטביעים עצמם והיעלים יש
מפע כגון ומכונות, מתקנים מכשירים, גבי על
' צ.ה.ל. או שלהם, העבודה כלי את המסמנים לים
וכל נשק כלי כל גבי על משלו סימן המטביע
מוטבע בסימן מסמנת ישראל משטרת אף מכשיר?

רכושה. את משלה
המעונ שאנשים איפא, יובן לעיל, האמור לאיר
חפצים, של האמיתית זהותם את להעלים ינים
"מטפלים'' חוקי' בלתי באורח ברשותם הנמצאים
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של ההטבעה (עקב המתכת של הפנימי במבנה
חדש גורם שלה בתהליך כוללת היא אך המספר)

החשמל. 
השטח את בתחילה לנקות צורך יש כאן גם
גפן צמר בכדור אותו לשפשף ואח"כ החשוד
גם כאן יש לכך שנוסף אלא בכימיקלים ספוג
חיובי קוטב התהליך. את המאיץ חשמלי מעגל
והשלי הנבדק לגוף מחובר חשמלית מערכת של
זורם הטיפול ובעת גפן' הצמר לכדור מחובר לי
הספו הכימית והתמימה הנבדק הגוף דרך החשמל

■,_■.; :;/. ;,. ■. ..:;^■■ '■ בצמרגפן. גה
הוב שטרם י למרות אייאי' שיטה: של התאוריה
בעת לנעשה בדומה כך: מוסברת צרכה' די הרה
לגדי החשמלי הזרם כאן גם גורם חשמלי' צפוי
(השטח הנבדקת המתכת מן אטומים דהשל
שה אלא הנגדי, החשמלי הקוטב לעבר החשוד)
גם מאפשר המתכת במבנה לעיל הנזכר הבדל
:ולצלמה המחוק המספר את לקרוא זה בתהליך

בלבד. דקות 53 תוך לזה
נמיונותבשיטת נעשו הארצי המטה במעבדת
יומיומי לשמוש ולהכניסה להתאימה במטרה אראי
.:.~ בעבודתנו.
בשתי נתקלנו והמחקר הנסיונות בתחילת כבר
ובעית החשמלי המכשיר בעית עיקריות' בעיות
בעיה צצה אלה משנפתרו הכימיים. החמרים
לא החדש' בתהליך העבודה תנאי שלישית
החשמלי הזרם וצפיפות המתחים התאמת מור

לשמוש. אנו שהכנסנו הכימיים החמרים אל
בשי העבודה לתהליך הדרוש החשמלי המתח
החשטר הזרם וצפיפות וולט 86 הוא אראי טת
ייהפקת אמפר/סמ"ר. 2.0 לבין 0.2 בין משתנית לי
אלקטרו בשפופרת אראי השתמש הדרוש המתח
מכ להתקין ברצותנו  אנו רדיו). (מנורת גית
ולפשט גיסא' מחד לטלטולים רגיש בלתי נייד שיר
גיסא מאידך במכשיר השמוש את למינימום עד
המש אנשי של אמונם העת, בבוא לאפשר (כדי
התקנ את בכרנו  בהפעלתו) במרחבים טרה
מנורת פני על מתכת עשויי זרם מישרי של תם
לכוגו שניתן כך הותקן שהמכשיר מאחר הרדיו.
החש של זה, בשטח נתקלנו לא רצוי, מתח לכל
לעומת הכימי בתחום נוספות. בעיות בכל מל'
כל מרובות, הצלחות בראשונה קצרנו לא זאת'
של בשיטתו שנקבעו בכימיקלים השתמשנו עוד
בתמרים בשמוש לנסיונות איפוא עברנו אראי.
סכויים  נסיוננו לפי  להם היו אשר אחרים
הש ותוצאות הכזיבו לא אלה ואכן, יותר. טובים
המשוער. על מקרים בכמה עלו אף בהם מיש
תחתיה אך השניה הבעיה את אמנם פתרנו בזאת
אחדי לעיל. הוזכרה שכבר השלישית הבעיה צצה
בחמרים והן במכשיר הן רבים שנויים שהכנסנו
תהליך של התנאים את מחדש לבדוק עלינו היה
של האידיאליים התנאים את ולמצא העבודה

חשף (2)נ ממנוע; (1)נמחק מהדש: שנחשפו מכפרים .1

וחבטות. חלודה ע"י שבוש (3)אחר חדש? למטבע מתחת
השטח את זה אחר בזה בהם ומשפשף תכת)
ויותר, רצופות שעות 4 נמשכת זו פעולה החשוד.
כאלה) היו (אם המספרים מתחילים אשר עד
להיות עלולים מוצג בכל לקראם. ואפשר להתגלות
ז.א. מספרים' להטביע נהוג שבהם מקומות מספר
חשודים שטחים כמה אחד במוצג להית שעלולים
נתגלו ולא אחד מקום נבדק אם בדיקה! הטעונים
את מחדש להתחיל כמובן נאלצים מספרים, בו
אחר חשוד בשטח המספר גלוי של הפעולה כל
מקרים היו וייתר. שעות 4 הדבר נמשך ושוב
ארכה כגנובים חשודים אופניים זוג שבדיקת
יי י י/יי \יי"י~י: ייי"ייי"י י; : ימים. שלושה
הטו*דז##6רות~רב%5^ביי^ע1י?# זה קושי
את ולקצר לשכלל מנת על שונים נסיונות ונעשו
המצ בין המחוקים. המספרים של הגלוי תהליכי
ו א י ג י ש היפאני הפיסיקאי היה זו בדרך ליחים
העיב לסגל 1949 בשנת שהצטרף אראי' אראי.
בין שם' עסק בטוקיו המשטרה מעבדת של דים
לשמוש חדישות חשמליות שיטות בהכנסת היתר,
לשיטות בנגוד המשטרתיות. המדעיות בחקירות
נמשכת שעות, מ4 למעלה ארכו אשר הישנות'
ולעתים דקות, חמש אראי של שיטתו לפי בדיקה

מזה. פחות אף
אותם על כקודמותיה אמנם מתבססת זו שיטה
ההבדלים נצול בדבר משותפים יסוד עקרונות
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אראי של

^הי! טרנספורמטור^ז^ י"ונ ח'^*
(הכבדים המוצגים של הטלטול את נחסוך י?1?;.
עתה הכרוך דבר המטאיר, מעבדת אל לרוב)
בהבאת יקר וזמן דלק אדם' כח של רב בבזבלז
המנהלי הטפול יחסך כן בהחזרתם. וכן המיצגים
מבר מכתבים, רישום' כולל זה' בטלטול ה3רדך
ך: ,;' ■ _. וכדומה. די"ח'ות קיב.
מעבודהשגירי תשתחרר הארצי המטה כעבדת
וכן במיוחד קשים למקרים להתמסר יתוכל חית
בשיטה למחקר בקרוב לגשת בדעתנו למחקרים.
נע שכבר אחרי מספרים גלוי של חדשה נוספת
■::■■":  ■ בנדון. מחקרים כמה בעולם שו
מגנטית שיטה היא לציינה שכדאי אחת שטה .
ובעיקר הנבדק הגוף את ממגנטים לפיה אער
על המפוזר הברזל, ואבק החשוד השטח אותו את
ועל המגנטי הכח בהשפעת מתארגן, השטח, פני
לצו לעיל, שצוינו הפנימי המבנה הבדלי עב
מחק. העברין אשר המסוימים המספרים של י::

061540
סי םר1£ שיי 1ו^
םי^£ז] דיי! (?[?.

(0ך1!ז1]0^! יווינןדחךו

גפן צמב נדור ,,1
ח^י)^^^ ןץקח י],!ז 1ז!זו,/י

ט1 חז541ךן 00 ז"111 קקמ^ז
1ת01£ ות5>0 ^!!'1 חן

"רב לא זמן לפני החשמלי. הזרם צפיפות מתח
לפנינו הבא והשלב הסופיים הנסיונות נסתיימ
ולי הקבע למכשיר נסיוני ממכשיר המעבר היא
קט מזודה בצורת מושלמים' מכשירים של צורם
הדרו והחומרים האביזרים כל את חכללת נה,
בינתיים למעבדה. מחוץ גם בדיקות לבציע שים,
בבדיקות בכל במעבדה הנסיוני המכשיר מופעי
0מי שנזכרהבפו© ממוצגים שבסוגי השגרתיות
'■ כ ■.■. ■.  י ■ . .  ,.■■ 1'י;> :.:■:. . אמר.
ולצייד ^אלה'.; מגשירים 3?ספר בדעתבייל*8ל
ן'^^ "..".■... .■■ שונות. משטרה יחידות בהם
ידי מצריכה המכשירים של שהפעלתם כמובן
שוטרים מספר להדריך עלינו ויהיה ונסיון עד,
בתל הקשומת הבעיות ובמכלול הבדיקות בביצוע
■^?'/'£ה שנמחקו. מספרים גלוי של הזה הליך
עבי של בחקירות שהטפול נוכח העת 4;ב:יא
ופ מהיר קצר' יותר הרבה יהיה זה וןו;.בסיג

הארצי: במטה סז"ס מעבדת של הנסיוני המכשיר :3 מס' תחתי,



י ו ה ז מסדרי
אנגליה. (3311131613* (*י3<1 עו"ד ויליאמם. כריםטופר

אודות ישראליות בהלכות דנו ו159186) 120115 בעילוי ו3, 2) הקודמים בגליונותינו
אודות זהוי מסדר בעריכת צרך יש בהם המקרים אודות בעקר ובכללם חשוד לזהוי האמצעים
ויליאמס עו"ד של מאמרו תרגום את מביאים הננו הפעם לעריכתו. והכללים כזה ממסדר הדרישות
זה מדריך מאמר בלונדון. המופיע 31ת11י11ע0) 1""" 86^16^) פלילי למשפט העת כתב מתוך
קוראינו בו ימצאו כן ועל הזהוי למסדרי בנוגע אנגליה משטרות של הנוהל את למעשה מתאר
דומה שם מקום אותנו. גם המוזיבים כללים רק בתוכו מגלם הוא כי לומר שאין למרות עינין,
ישראלית להלכה להשוותו רצוי שם מקום או ישראלית בהלכה שבוטאה לדרישה האנגלי הכלל

בסוגרים. נזכירנה

והמהימנות, הודאות בדרגת הוא ביניהם היחידי
לזהוי. המשפט בית ייחס אותה

הנא של הזהוי הוא זה חבורנו נושא אולם
ידי על אחרים, אנשים ביו נראה כשהוא שם'
לעד המוצגות השאלות מצוי זה. אחי זה העדים,
"איזה אלא זהי" איש מכיר אתה ,,האם לא הוא
הקלא הצורה מזהה?" אתה האלה האנשים מבין
המוצגת השאלה היא זהוי של זה סוג של סית
רואה הוא האם לעד, או למאשים המשפט בבית
שבתא האדם על מצביע העד אז העברין! את
כשלעצ כזה, שזהוי לעין נראה אולם הנאשמים.
להשפעת ניתן העד כי לטענה, מקום נותן מו,
המוג העובדה מראית הנובעת עצמית הונאה מין
מוכרח שבתא האיש  (6* ?031130*0) מרת
מביאתו המשטרה היתד. לא אחרת פושע, להיות
את שעשה האיש להיות איפוא מוכרח הוא לשם;

התלונה. נשוא המעשה
שאת ביתר כמובן, קימת, זו התנגדות טענת
עלו בה זהוי, של הרשמית בלתי השיטה לגבי
להתבונן מתבקש עד כאשר לאחוז' לפעמים לים
הוא אם ולומר עצמו בפני במעצר הנמצא באיש
המש "בתי אוסטרלי: במשפט נאמר וכד מכירו.
מכל הנעלה כעובדה זאת מקבלים האנגליים פט
הזהוי נשוא האדם את מראים לו שעד, וכוח,
יסוד למשטרה יש בו האדם ובאותו ביחידות
ישרי יהא אם אף  קלות ביתר יטה לחשוד,
המוצג האיש כי להשקפה,  יהיה כאשר והוגן
מזכרונר' מעלה הוא אותם הפרטים את הולם בפניו
(0131§ ^.8. (1937)49 631111"ג1011ז11מ00 1,.3. 429)
וטיפ 2 מסי בגליוננו 116115 ע' ,9/52 ת.פ.י.ם (ר'
עפ המנדט מימי גם ההלכות מחברות בו 107/51
 147/45 וע"פי 156/45 ע'פ ,30/42 ע''פ ,24/41
וכך 27 רעי פיד, ובמקורו 2 מסיי בגליון 119118 ע'
ובמקורו 3 מס* בגליוננו .6 פסקה ,187 עי ,154/55 ע"פ

.(610 ע' ,(22) י', פ"ד,

קרר לעתים  האשמה בכל יסוד הנה הזהות
אך עוררין, ללא התקבלו כדי עד לעין גלוי בות
רבות פעמים חיוני. יסוד נשאר הוא זאת למרות
מישהו, ידי על בוצע הפשע כי להוכיח למדי קל
שהנאשם להוכיח יותר קצת קשה לעתים אד
אחרות, במלים או,  זאת עשה אשר האיש הוא

הנכון. האיש את תפשה שהמשטרה
רבה חשיבות בעלת כן, על הנה, הזהות הוכחת
ומעונינים מחויבים, הם המשטרה. לאנשי ביותר
כש והן מכרעת הן תהיה זו שהוכחה לכר לדאוג
שיורשע אסור המשפט. בית ידי על להתקבל רה
הוכ עקב האשם, שיזוכה ואסור מפשע, חף אדם

הזהות. של לקויה חה
על לבוא כמובן, יכולה, זהות של זו שאלה
באש להודות עלול הנאשם דרכים. בכמה פתרונה
היה כי להוכיח עלולות אצבעותיו טביעות מתו.
הרשעותיו אופיו, הפשע! את בצע אשר הוא זה
שברשותו חפצים ואפילו הקודמות ופעילויותיו
הפו עם זהותו את להראות כדי להספיק עלולים
עד  לנושאנו מגיעים אנו וכאן  או שע
יותר מאוחר להצליח עלול הפשע למעשה ראיה
נוספים אנשים מספר מבין הנאשם את לברור
הפשע". את מבצע ראיתי אותו האיש "זהו ולומר;
אך מסוים, במובן הנן, הללו הזהוי דרכי כל
נטועים בו מסוים, אדם הדבר. אותו של גלגולים
7" ניכרות אופיניות תכונות הדברים טבע ע"י
בהתנהגותו, או שבגופו מיוחדים מוזרים פרטים
אותם בעל האדם את ומצא צא עבירה! בצע
הפושע. בידיד כי לודאי וקרוב הניכרים הסמנים
הפנים, בקוי הנם הללו המיוחדים הסמנים אט בין
אצב בטביעת הים אם ובין בקול הנם אם בין
בריח, אפילו או בהתנהגות רגל, בטביעת עות,
ההבדל בהם? השמוש לגבי העקרה הוא אחד
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המיות העובדות לאור להחליט בלבה ועליו רה'
ורצויה דרושה מידה באיזו המקרה של זזת

■ זהוי. מסדר של עריכתו

המסדר את ינהל מי
מפדר לערוך החקירה על הממונה משהחליט
המשטרה איש לידי מידיו העניו עובר זהוי'
יכול אינו משטרה איש אף המסדר. על הממונה
הסדו כל זה. בצד זה אלה תפקידים שני למלא
איש ע"י ייעשו ולנהולו המסדר לעריכת רים
על הממונה למקרה? בהחלט נוגע בלתי משטרה
מוחלטת המנעות על להקפיד מוכרח החקירה
המנעות כי ברור המסדר. בעניני התערבות מכל
והב השהיה פירושה אם אפילו חיונית' הנה זו
במקרה זו. למטרה במיוחד אחר שהוא מי את
אשר החקירה' על הממונה את החשוד ראה בו
אליהם' מדבר או בעדים מתענין למקום' הביאו
העוס אחרים משטרה לאנשי הוראותיו נותן או
להאשימו החשוד על זה דבר יקל זה' בכגון קים
לע אפשר אשר החשוד על שהוא כל רמז במתן
בלבד. שלהם זכרונם באמצעות שלא לזהותו דים
לנוכחותו התנגדות כל אין להלן, שנראה כפי
עריכת במשך המקרה חקירת על הממונה של
בה. חלק כל לוקח הוא שאין בתנאי המסדר'
מבר נמוקים באמת קימים מעשית ראות מנקודת
החשוד? לעיני נראה כשהוא לנוכחותו' מאד סמים
לו ניתנה כאילו הנחה כל להוצר תוכל לא כך כי
אבל העדים. על להשפיע שהיא כל הזדמנות
כל במשך נוכח להיות באפשרותו אין אם
לו ירשו אם בשבילו, מאד גורלי זה יהא הזמן,
חפשי, באופן ממנו ולצאת המסדר למקום להכנס

נפשו. כאות

החשוד. של התנגדות הבעות
איש חיב המסדר בעריכת המשיכו לפני עוד
שמא החשוד' את לשאול עליו הממונה המשטרה
תוך לזהוי: להעמדתו שהיא כל התנגדות לו יש
ועל המסדר מהות על מובנת הסברה כדי
המס כי נאות באופן להדגיש ניתן מטרתו'
לא עליו מפשע' חף אדם של לטובתו נערך דר
הוכנו משטרה יחידות בכמה המזהה. העד יצביע
קריאה, לשם לחשוד הנמסרות הסבר הודעות
עקרוני באופן מאד מועילות שאלו למרות אך
פה. בעל הסבר במתן צורך עוד כלל בדרך יהא
על לעמוד זכות כל נטול היותו למרות י החשוד,
רשאי הודגש, שכבר כפי זהוי' מסדר של עריכת
לא כזה במקרה אולם לעריכתו? להתנגד בהחלט
בסבל יאזינו כי לכך, לצפות כמובן' אח''כ, יוכל
שבשמוש ההגינות אי על לתלונותיו אוהדת, נות
שהונחה זו דוגמת פורמלית בלתי זהוי בשיטת
בפר נכלל שלא במשפט המשפטית ההנחה ביסוד

לשם איפוא בא הפורמלי הזהוי במסדר השמוש
של עקרו חולשה. של זה סוג על התגברות
יחד נאספים אנשים מספר פשוט. הוא המסדר
האם העד, נשאל אח''כ ביניהם? מוצב והחשוד
כאיש כך הנאספים האנשים אחד את מכיר הוא

הפשע. את מבצע ראה הוא אותו

לנקוט יש בהם הזהירות אמצעי
להמ שיש ברור לעיל נאמר שכבר ממה אולם
מסוימים. זהירות באמצעי ולנקוט מסכנות נע
משרד של החוזר במכתב נמנו מאלה רבים
ובתוספת ,1.1.25. מיום 16ט110) 106££0) הפנים
הללו הזהירות אמצעי .14.1.26. מיום הנ"ל למכתב
הגורמים כל את הזהוי מתהליך לסלק מיועדים
ההגנה תוכל אודותיהם או  להדריך העלולים
את לזהות העד את  הדריכו הם כי לטעון
מאשר יותר אותו הסובבות הנסיבות ע"י הנאשם
הד בוטא וכך הניכרות. האישיות תכונותיו ע"י
אמצעי בכל לנקוט "יש הנ"ל: המכתב בדברי בר
חשד כל אפשרות מכלל להוציא (א) כדי זהירות
ע"י מוטעה זהוי של מכון או איהגינות של
הנחשד לאדם במיוחד העד של לבו שומת הפנית
ו(ב) במסדר העומדים האנשים לכלל במקום
העומד את להכיר העד של כשרו את להבטיח

והולם". הוגן במבחן
של הערותיו על כהד ממש חוזרות אלו מלים
3לנ1,0) *לנ3*י116 01.) היוארט לורד השופטים זקן
5.^. >ע76*ינ1 ופרגוםון דויאר נ. המלך במשפט
803 בעמי ,799 עמי מ80ט§:6י11)311) [1925] 2.£..3
מופתית". בהגינות להתנהג המשטרה חובת "זוהי
רק לא דרושה הגינות כי לעצמנו ונזכיר הבה
גם אלא פשע, מכל הוא חף פן העציר, לגבי
ימלט פן בכללו. הצבור ולגבי הפשע קרבן לגבי
המשפט בית סרוב עקב הצדק ממשפט אשם איש

הזהוי. הוכחת את לקבל
לקים האם להחליט צורך יש כי נניח ובכן,
על הטבע בדרך מוטלת זו החלטה זהוי. מסדר
חקירת על הממונה המשטרה איש של שכמו
התיק מצב את יודע הוא מפקדו. על או המקרה
כדי מספיק ראיות חומר כבר בו קים כי ויתכן
צרך כל מבלי הפושע, עם החשוד את לזהות
שני מצד מסדר. עריכת של בטרחה עוד להעזר
נגד אחרות הוכחות של שפע למרות כי, יתכן
את יראות העדים בידי סיפק היה לא החשוד,
יצלי לא כי יתכן וכך למדי יסודית ראיה הפושע
הממו הקצין עשוי זה במקרה במסדר? לזהותו חו
מוצ בלתי זהוי מסדר כי ולהחליט להשכיל נה
ההוכ חולשת של מראה לתיק לשוות עלול לח
מואשם לאדם אין כי נראה החשוד. נגד חות
זהוי. מסדר לעריכת דרישתו על לעמוד הזכות
החקי על הממונה המשטרה ש על מקרה בכל
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,5§©רר^ ^הע^ים #}?ג?^"רה^3ק^'ז)1ת
ו§*|§^ ^^שודי ^מ^ור^וו ^תנ^1^ $#
^^ה^זיף1^:^^^ ^#*ףי1? 9מ88¥5*§וח1.ז
%ונ1, ו?|^^ ה^ל!?"^ם^*י#כ¥^ 418
!5'3:?"?1 י'ח'ז£ יי"'ו: *ן5^*'^ןוךט*|9*1זהה£
"ז¥^%ב%^8לו"1.ו^)^ ^ל^ילמו^ת יי^ול§
^ו^^ש^גז^^ע11!?^ת?^ו^פ^^ד1י^הד7ג?;¥!

נ^^^*ןח^טי^^א^^ווולנ^"^ד^ווה^
;#מז*=1ש^1? א^'ן ז?ו^ר1י^ז ^^^^^^פ1

^תי פ^ןך?^!^^ו?ב^%א.9ח ^חאל^גינו?!;^
יי^י ?#זיךך^?%% 33!?©ל^הד^^לן^יכ^*^ך
ו*ה"^^ין ^ןכזןו^ש^^י^^טי^!? ך^ד^^ל
ו!"!!"££ ה?;: £''.'*?'■." ם?3י'" י'1^ו%?יו!3?^$ן£
חי?ו**ש9(£^ון^זה4'א?^מחשהך35?תנגד'לע5;יכמ
לבקש^אט 'זןגאץי'רשאי ?מ ו?מ©!ל*,י:י#^מז^^1ו
כמ1!ז בתנאי פרקליטו0אז1זשל^ידידו' 1נ58ות5ייש.ל;
הנוהז51 בהליכי ח^קייללשהו לוק'מימו הגו שאיו בז^
יכולה לא המשטרה אז©ג ראותוליש^ מגקתיז*
לנוכחותו^של 'קיטתן?3י^*זהתנגדות ?^ה?ג1£ םמז*ן!
למ*נ: עשו*? הוא דין! עורך כגוו אחראי משקיף
זדוניות האשמות בפני נוסף מחסה לשמש שה'
על^אי^הגי^ת^וב*ק^שלא מבוססות ובלתי
י^^להתע^"בנהג^הקקיור' י^ן^^ד^^מ
13צ^~.מך*מ.קגם ^קסבן*^ה^ש^ן^ן ;:|י5ס :ך ~^::; א^?^^?ט^^ה^ד3י

1?''3. _'?'ז3?:, "1>

זל ^^שןלהז*רי"במשןןהל^קדיג^'ה^מיימץ#^
נני3?ו חמ36ר.,י?!?5©^ל;פן וכמיבןדג?1;י3משךו^קר
90^ז1' ה8£©דים^^רא,כ^^וקו'^א5[ £*לי0'
??הו^עו^ ג*"זןזדמ^ו^ורא^אה'^ז^ד^^
קמו^ו''^פ 5או9ד1]י1!}ג^דה2א6ו^ ב28!וט!י::במס.3יי.
ע3מםז^^אז?;?ת1^ה^!מ1יפחמ^סזה'!13£ר,^ל>^
הו^דןנ^ןג ת8}$8ית3>8מ.ש^במ£©?' לן^ד^^15ן
^וו^^ף!!? 8ו^ן3£1^1^ ש;ניו*ז^נ1?ץף^
^3!^?ז08 ^^ט!!2שיהמ^59; ^0*^81.^485
3ח1 פדלז© פג^הזלה^י^ר ^8?8זןק1ו5טרימ!לה**ז ע?5.קציןחב^25זקזד^ופט?3ו קח^התשוגז

^



נש?יל ות^תצלו'מ^ח:! יי£זו^'2ז£מצ5 אחר ^'שייהבא
ד^וב^'ייכי לחליטיןלייער^ד^^פדווויע'7' י#ך
ע$:ו מ?1?1פ?"יי?מ§ל"3קז5'6יזא^1( ^מ^בןזו8 ^§ד
'^הזה^המ^^"ב^'צ^י^ופוימו^^^ל
ח7^: ח£ץ //7 ?"< דחץ'ו ה:^;'ע^ עיקול:

..ו^נ^^^^ו^^פ^ן^^ל'^ל ;

ת$ צ$:| ג$מ ,פ0נ>1משה^ו$,*?^א^יו;.£1ה][י

יה*ואכ!^$^^1" יילורד שופטיה ה זקו1 הוסיף י
4*ש #7 תצלומו" הצגתי להצדיק שאין לדעה מו
18851■ילז?ופ*ע^סדר הנמצא'8^^עצזי"וי^
089יח8,1§68? לב>$ו*או*> כ^<2*ן ואמר ם^ו^'יןלו^נצו^^ו^ז'נצ^מ^^^^^ריזה#
3:^לז1"ז?ל^ר ב§י6^ז%. ^^תתף^אוחו54^^
#וך^י#"0^ז!ן^ה§!1*ב^13§8# דודן' =ה'שמ*6

מ^ס^ית #ל^1?^1 י41י!י,צ^9'*זיע^^8;ל1יו%

^'^5^ו5¥^ וך(01בזי3ו**לע(*ן>¥;מז11*נ במסדר
ךהחל^ט^ה^^^^פ גבית;^זיו">עךע^ו5נם שי,
ן^זמר^ו .ה^גרןיל^ת ^.;^3111^^78). רייס
למו^3^/יו5?לה^^מז0מרדי^יגמ\י^נ;^ר כזו
אן|הד^. י<מ^?ן3^ים%צ1לח5#י0 זוותו^גל*,
ה;א^לן.ההי^,ד,ל.שק^*%כ^היגנ^ך אולמזהלןי 

י^^^ינ1?;^ ^ו3גח1?5?^ד;ר<וא>"^ ^יבאמי^.זו' ^ט^בןגע בא,?? זהו^אמד'^^מש,
מ?;,י?טיך^ן:ך, ילוד^"א^ וי4תצ>$מ?פ^2$;י גע
גהך ^צ^ו^^י^למ^^זה^^שר^??!:^
ה^^יד^ליר י*^זי!?זי*?ג צ*.,??ןו0^! מממע ?אך,
זוך^ב1'ס%ז^,על"$70% היא} ,;ה9שפט גיש.,<.לבי>7:

על.^ד.,%גוגע ^ה^גי^שז;,"^},^^"^ 3^
נא$צית,להשח,8ש ו5?מ^רלי ל.זהוקו"של^?2>ל^זל"

"?פוף "ראינו שכבר כפי כ9שהת מעצר לבצע
כבר אשך להערות כזה אישי זהוי .^ל ?רכו
^ודלתזון. זז^^ר ./ הנולך יי60!:ו?מש|ט |וטטו
יו^לולזך^פ*ה^ך^כ^ר*ור ואפילו^ילמלוווי^^^ה
^ורה המ^ינ^^יו^"^י"המ^הי^ו^נהייכה
קיט^ת*יד"הסגון4, שעלול"ייל^אות^תוזי^ כפי
ז£שפ,ע יהאי^ ה*ש^י^זהו בי¥ *ה?># שמא
העוגיהישהעל ללשפעה"ב^^ייגאותהי^יי" >^עשז?י
על א^ילסמוך חנ^ום^האטייגויןל דאה^חילז!
תצלו^ימעיכיבט^"ז:ל*רייז"כפי "הזהו^/^מ^^יתי*
ך\0 ילמדי"של קכבל"ינ^מריי^י^צולה^חק?
^^ג^מוק"^חו עלו^ל^"לה^תי^^ 1ה דבל
ת):צ ה3ל5 ^ ד^¥ל%ובך561 ^ןנגלו^^ז"?^
9ל]§ול1ג!::ע%# "מןוסיף^^מו^גיי ילומר^ליהח^ת5

אול^ר^ז^חר 1מ6^ ^צב^^ו ^אא^6כו
מוים ^מ#ט^,^של ה*'י*8י#**מ "^ולין^^יו^^^היי^'^^'ילעצ^^ד.גלו^טין:
56ג^ו*1£1חד §191 ת¥ל^^ב#¥לז?, .מ¥^^ל
^^נגדך^ף ^י*ל '**א*$י 9**? =8י{^^*
^רה'זינ^והדףנ"של'מסדר כ^יףי'^ין^"או?"*?^ ^5
פ^'בו1ו1לט?^^א5^י^ורג*0מש "#!^"וינול^
%%2י)¥30%הי£א20עי י^ת^ "1י1^^נגד!*ע*1יה11|
י.. ח0'^ י"11 ^ה י""ייי^ ר!^הירות;^;':י

על ^^משל'^^^^^^^^דיכי^יילשאת
^ג^ם^%:^וני^מו1;^6^!ל!פ;י^או;לומיהם,
בהב~ יעבלי*לילי, ע£ ו^וזם ^ולימלע%לעל'יב
לעל :^קרשות ^^;/^!!הח^וך:\13^י):! יי;$$י
מעבדך נו|אותי ■ ו5ן! ם. ^ בת6(ונו1ק^ בילי1;1 לג^ל :
ביותר י^%ג;1;ה^ל..:לללך:'^^ה ציוניה £י${י.
כנל^^!;1^מ^ות:!ה:אלבום< !3זז?י;1?י^ יזהוי ^5ע
מסג ^ונה^עד^ע*ור אחד.מעומחדיריכולל ^כל
בבי ל^^פ^ליע^נק^:לדדןו(*;^צ^ומים לווז;
מעין אחילן5לע^ך^נ^י1יתן;11מ%;*1הוא ;);לל
בדבר. ז^א^כ^רי^ת^ה^ישיהנוגע עלןאשך :|דפיו>
מש זה^וד^ט א%נית|,^א יזה1 "ז*בל^ט^ר
רגיל הת^לומי6;_;1:סלר רצון/^ם"^ל^^ ;ביע
ייטיב ^.,^עד גבין^לחן;^ ישוימ^ל !^חימ

בהם.

תצ עשל3; עזל ^י^ושקמש^בשמי^ה, לגיל ג :/ /,■ .■

הזתיי .ק^למ^ וול א אישיים כמובמסללי^; לומים
שיאפ ^מלם^לבר או1ןז^תצלומונ? .לצ1*לאסון?
המשפטי,אם יות\י:;בפ:^מ מאנחל; הצגת0: של,
כאי^ו"ה^ה כלשהי,; נהננה. בהזמר^ צולל יוןיה,
יל'וגן בלתל באופן מובלט החשוד של תצלומו

כלשהו.
יזהוי. 'כאמצעי: בשמשם בתצלומים לנו כאן על
■אולמכאשל/מש^הזקויבאמצעויתך^לומיפ^מ
זז?גי/אישי'על1'לי0::לצמ>1ו^שז?ם.'ג5וי9יכ*ךדרד
חדולאר ינה ו!מ.שטלהחגמקהילגג^מל!' ^ ,■■ :©ע3לתה
קל על3ו '^ הפפ^ן^יא;'*!^? :391גו.סנ1היתלו
מ^^הלא^עצי הזהוישנעלדהלאחל^גן:* .מ5לל:
^לה^מ^3ין4תו'ון'צון3:^שלזהך?. ■,מ5?תגלם.^'חוב5
זקקג "תצלומים י?11 5<לל11ןח ל51ד גייואוים ,א3ל^8
.ל^פ*מיזן"פאוחל תח^^זן' ^ל בתחומו .הוחל'
^ל':וו?י'^ש25ון5*,^3מ(7ר :יוו^:;תי,ע^'?גלזז$נת
.'■; כ^וצ^מגז??;," לוזה^האג?*א?וליי8ל3
^וב^^נ^^^גה/ץי?^לעתי^^רשז^איש^כ^^נו'עטו^ערר *>טת.הש^
במש*ט"^מ^ן^"דויאר"ופר זק^ה|וופ^ם דבל"י
הינכןן"^וגצג^טספר הנוהל אח^'תאוי גוסון.
תצ^מו מ^ם'י^' תצ#ים^עה"ו?בוח^ שלי
החשל;יי?של^:^א^ו"ה^י^עדזז^ ש%
אמל^;בל1רלמ1**^..^יסא*נו הוא במסדל,
¥§#?^$ז<*ךאת 3מב6 ע?^ ^ךי9י%^^
יהויסיף זולאו^'הנ^יאז'^קז^פט^ נ^'ז3)?



המושבעים, חבל לידיעת הנאשם של המשטרה
מסריט בקו ההגנה "פרקליט אמנם נקט לא עוד כל
לכל המעשי הפתרון מסוימות". שאלות שאל או
ההגנה את תזהיר שהתביעה בכר' איפוא יהא זה
בתצלומים שנעשה השמיש בדבר אישי בארח
בע~ כד על דבר מהזכר זאת לאחר תמ:ע ושהיא
לה יהא לא העניו, את ההגנה תעורר אם דות.
בישראל המתרגם: (הערת לתלונות. רב יסוד זאת
אין ח ומסבה מושבעים חבר ע"י שפיטה אין
שבהליך צד לרעת ביה''מ יושפע שמא החשש,
האנגלי; במשפט הוא קים שם מקום קים משפטי,
רואות אשר את אלא יודע הדיין "אין העקרון
המשפט בית כי מבטיחנו אזניו" ושומעות עיניו
הסקת כדי עד לכת להרחיק יוכל לא בישראל
נאשם של קודמות הרשעות בדבר מכללא מסקנה
על הנאשם את זהה עד כי הפשוטה העובדה מתוך
כן, על יתר תצלומים. סדרת מתוך תצלומו פי
כי עד כך, כל רבות כיום הנן תצלום אפשרויות
משמעות ליחס בנסיהן והגיון אפשרות כל אין
נמצא שהוא מי של תצלומו כי לעובדה, מיוחדת
אורחא, אגב זו, עובדה והעלאת המשטרה בידי
מקרה ובשום אופן בשום יכולה אינה בביה"מ
איפוא אין הנאשם. לרעת אופי עדות לחחשב
חשודים, של זהוי מסדרי לבצע מניעה כל בפנינו
ועל תצלומים באמצעות נעצרו, או אותרו בטרם
הנזכרת 19/52 ים פ. בת. ההלכה גם מורות כך
נוספות. דומות והלכות 3 מס' בגליוננו 189 בע'
מחיבנו בידינו, החשוד זאת לעומת נמצא, כאשר
מסדר לערוך ביותר" הטובה "הראיה כלל כמובן
תמונות של במסדר להסתפק ולא אישי זהוי

תחתיו.) י

המסדר. עריכת
מספר קימ לא גופא הזהוי למסדר עתה נחזור
להעמיד יש ביניהם אנשים, של ומוגדר מיוחד
הפנים משרד של החוזר המכתב החשוד. את
כמה יותר. או שמונה על ממליץ לעיל שהוזכר
שמונה? כמחיב זה את מפרשות משטרה יחידות
יהיה אד עשר. שנים או עשרה מסדרות אחרות
משטרה, יחידת בכל הנהוג המספר יהיה אשר
לדאוג המסדר על הממונה המשטרה איש על
כקרכת יימצאו נוספים אנשים שני או שאחד לכר
יתנ אם שגם כר במסדה להשתתף מוכנים מקום
בשורה מהעומדים לשנים או לאחד החשוד גד
העק משמונה. למטה הסופי המספר ירד לא אתו,
להק אינו האחרים, כבכל זה, בענין המדריד רון
מראש למנוע אלא הזהוי' על האפשר ככל שות
אותו המידה. על' יתר עליו הקלו כאילו טענות
בהמ מספר.התצלומים,. את הולם ממש השקול
.  ■ : תצלומים, במסדר להשתמש יש
צריכים החשוד בצד לעמוד הנבחרים האנשים
המעמד ואותו הגיל אותו בגי האפשר ככל להיות

נעצר אשר שהאדם המושבעים לחבר להראות
רשומים בעל הנו הפוטוגרפי מהזהוי כתוצאה
אמר ופרגוםון דויאר נ. המלך במשפט במשטרה.
תצלום הצגת כי היוארט הלורד השופטים זקן
עולה המושבעים חבר בפני הנאשם של הזהוי
בדבר המושבעים באזני ברורה כה "הודעה כדי
כאילו ממש העצירים, של הקודמות הרשעותיהמ
זו". למטרה בשבועה עדות ע"י זה דבר נעשה
נ. המלך במשפט השופט אותו העיר לזה בדומה
,(11. 17. \\'11£11>; (1939) 25 01. (11.35.עק[^. ךייט
של תצלומו על הצביע כי העדים, אחד אמר בו
אשר הנוכלים שב"גלרית תצלומים מתור הנאשם;
חריגה הותה זו הערה כי ירד", סיקוטלנד 3ני)*;

מהמקובל. לצינית
על המשטרה את המעמידה בעיה כן, על זוהי,
אודות דבר אומרים הם אין אם דרכים. פרשת
העציר על הצבעתו לפני תצלום על העד הצבעת
העציר, לגבי בהגינות נוהגים הם אין במסדר,
מזכירים הם אם האישי. שבזהוי פגם בהסתירמ
בגלו העציר לגבי בהגינות נוהגים הם אין זאת,
לגביו שקים העובדה את המושבעים לחבר תם
האם הפחותה? ההגינות אי היא איזו פלילי. רשום

כלשהי? הגינות מאי בכלל להמנע אפשר
הערו מתוך מכללא אולי משתמעת התשובה
וינרייט נ. המלך במשפט היוארט לורד של תיו
:(8. .*. 11?£1נ"י11נ3^ (1925) 19 01. .ק>1£ .גל 52)
בקו ההגנה פרקליט נוקטי שכאשר מאד "יתכן
להוצר עלול מסוימות, שאלות שואלי או מסוים
השופ לחבר המשטרה תצלומי בהמצאת הצורך
משטרה, תצלומי כי עוד, נשמע לא אבל טים.
על יובאו באמצעותם, נאשם של זהותו והוכחת
הפסוק הראשית''. מעדותה כחלק התביעה ידי
אותו של הערותיו על חוזר זה שבצטוט השני
אודות ופרגוסון דויאר נ. המלך במשפט השופט
המצאות של מהעובדה מאליה הנובעת המסקנה
מראה זה דבר המשטרה. ברשות הנאשם תצלומי
של התצלומים בגלוי היזמה נקיטת כי בברור
משגה תהוה התביעה ע"י שברישותה הנאשם

גלילי
11. .ע 1מ3*81¥ו (1941) וטמ נ. המלך במשפט
זו. מחמירה השקפה רוככה (28 .ע0 ^. 11.80
אמר (0100111.101111800) קרוםג'ונסוו הדן, השופט

המתרגם): המושבעים? לחבר (בהוראותיו
שוטר בפנות פסול משום יש כי להניח, לכם "אל
לרע להניח לכם אל תצלומים... של ספר לעזרת
אנשים של ספר זה היה כי הנאשם של תו
מה דבר או ידועים גנבים של או בדין שהורשעו
הגיע כאשר אושרה, זו השקפה זה". מסוג אחר

■ פליליים. לערעורים! לביה"די; המקרה
לעשות, המשטרה זה,תיטיב ויכוך אף על אולם
תצלומי של קיומם דבר בגלוי יזמה מכל תמנע ■אם
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את להבליט כדי במיוחד המשתתפימ נבחרו כאילו
המס על הממונה יוכל הוגן' בלתי באופן החשוד
לבית עצמם המשתתפימ את יד במחי להביא דר
במציאות. עיניו במו ינכה שזה כדי המשפט,
של בכל המסדר את לצלם רצוי המיבה (מאותה

המתרגם).  ביו;
במפח", המשתתפימ של זהותם משנרשמה
המס לעריכת המיועד במקום לסדרמ עלינו מוטל
היטב' מוארים חצר, או חדר להיות צריך זה דר.
נפרדות, כניסות שתי עם מספיק, שטח ובעלי
של המלא פקוחו את לאפשר ועשוייפ לפחות,
הנעשה כל על המסדר על הממונה המשטרה איש

בתוכם.
האופן בדבר השקפות הבדלי קימים מה במידת
משתת יתר עם החשוד את לראשונה, מפגישים בו
את תחילה ולאסוף להקדים יש האפ המסדר. פי
ביניהם להכניט כך אחר ורק המשתתפים יתר
הראשון שם להיות צריך החשוד האם החשוד? את
המשתתפים של כניסתם תורשה זאת לאחר ורק
באופן החשוד את לדחוק יש שמא או האחרים?
נר כניסתם? בעת המשתתפים בין אל בולט בלתי
יכשלו פן החשש, טמון המחלוקת של ביסודה כי אה
החשוד, הוא מביניהם מי בידעם במסדר, העומדים
כר בעל כלשהו, סימן ממתן להמנע יצליחו ולא
ונגד בעד הנמוקימ כי נראה אולם לעדים. חם,
עוד שאין כך, כדי עד אלה כנגד אלה שקולים
משתמשים. אופו באיזה לשאלה' רבה חשיבות
אפשרות כל אין מיד, שנראה כפי כן, על יתר
דקות תוך יבינו, המסדר שמשתתפי מכן להמנע

החשוד. הוא מביניהם מי ספורות,
לסדר, מוכרחים זו, בנקודה יטפלו שלא איד
האפי החשוד, את ולשאול בשורה המשתתפים את
אדם כל מהם, מי של לנוכחותו התנגדות לו יש
מקומו ואת ישוחרר כזאת התנגדות הובעה נגדו
הכללי מספרם ירד אחרת ה"מילואים'/ אחד ימלא
למטה החשוד, את כולל במסדר, העומדים של
לעמוד לחשוד להתיר יש זאת לאחר מתשעה.
המשטרה איש בוחר. הוא בו בשורה, מקום בכל
פני מול פקוח עמדת יתפוס המסדר על הממונה
לרשום עליו העסק: כל את ינהל וממנה השירה
במשך שנעשה שנוי וכל משתתף כל של מקומו את
כל לצלם רצוי כי לעיל הוער (כבר ההליכים.

המתרגם).  שלב,
באופן העדים את לבודד יש הודגש, שכבר כפי
כל לראות הזדמנות כל להם תהיה שלא כזה.
החשוד את לא יראו בל למסדר; מההכנות חלק
בשו נערכו בטרם המסדר משתתפי יתר את ולא
לגביהם ביותר הרצוי ההסדר לזהוי. מוכנים רה,
משתתף שאינו משטרה איש ע"י כנוסם,> הוא
ישיר מוצא יש ממנו חדר לתוך עצמו, במסדר
מול אל אחה אחד וקריאתם, המסדר, למקום
בעריכת, המסייע נוסף, שוטי ידי על המסדר.

עצמו. החשוד כמו החיצונית ההופעה אותה ובעלי
ע'י החשוד הבלטת מפני אזהרה באן כלולה שוב
להע הוגן בלתי זה יהיה אותו? הסובבות הנסיבות
שמו עם יחד זהוי למסדר כנסיה, איש חשוד, מיד
להש יותר קל אולם עבודה? בבגדי פועלים נה
אמנם בעיר לה. להשמע מאשר זו אזהרה מיע
הדו אנשים עשרה או שמונה למצוא יקשה לא
כפרית, בסביבה אבל לחשוד, כללי באופן מים
עשוי סיני, או כושי לדוגמה' להחשד, עלול בה
בעיה להוות סינים או כושים שמונה של אסופם
בהע הצורך להתעורר עלול כזה במקרה ניכרת.
בבצוע אפילו או הקרובה לעיר המסדר מקום תקת

. פורמלי. בלתי זהוי
דלי שאוכלומיתו באזור לצמוח עלול אחר קושי
היטב מוכרים במסדר המשתתפים בהיות לה,
מהמס נוטל דברזה נאמר',היה כפי/שכבר: לעדים.
יהא הזו האפשרות שבהתעורר כך ערכו, את דר
מרו ממקומות במסדר המשתתפים בהבאת צויד
המסדר של עריכתו בהעתקת או יותר חקים
אנשי לעולם להעמיד כמובן' אין, וכן אחר. למקום
איש נחשד בו במקרה אלא במסדר, משטרה

משטרה.
את להכיר העדים צריכים נאמר, שכבר כפי
המיוחדות. הגופניות תכונותיו באמצעות החשוד
תכונות פני על משתרעת זו דרישה אין אולם
(פרוטזה), תותבת רגל כגון מיוחדות גופניות
על אם, מהמקובל. דומים חריגים או חסרה עין
מהרגיל, כזה חריג החשוד של בגופו מצוי כן,
אחרים אנשים מציאת ע'יי לאזן אפשר אי אותו
יהא מהרגיל, החריג אותו או הפגם אותו בעלי
 החריג הסתרת תוך המסדר את לערוך צורד
או דלפק, מאחורי האנשים סדור ידי על למשל,
זרוע העדר כגון בעיה לכולם? עינים אגד מתן עי'י
המשתתפים כל יתבקשו אם לפתור, יהיה אפשר
מתחת אל המתאימה הזרוע את להכניס במסדר
עלו כאלה אמצעים אולם לחולצה). (או למעיל
לדוג ראה פותרים; משהם יותר בעיות לעורר לים
כרך ?01106116^16^' המשטרתי העת בכתב מה
משקפים החשוד הרכיב בו מקרה, ,497 ע' .63
משקפים חולקו ובו ביותר חזקלת עדשות בעלות

במסדר. העומדים יתר לכל ג* דומות
ילבש שהחשוד כלל בדרך רצוי ללבוש, בנוגע
הפושע) או (הוא נראה בהם הבגדים' אותם את
ילב במסדר העומדים יתר העדים. ע''י לראשונה
כגון אמצעים דומים? בגדים האפשר, ככל שה
שנשאלו סרבלים, או עבודה חליפות חלוקת
למר בודאי ידועים במסדר, למשתתפים בסביבה,

המנוסים. המשטרה אנשי בית
שמו יירשמו המסדר משתתפי כך משנבחרו
בגללה ממש, הסבה מאותה וכתובותיהם תיהם
בזהוי לעיון שהוצגו התצלומים על לשמור יש
ההאשמה, מכן לאחר תושמע אם תצלומים, ע''י
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+33י שכ* העקדוןק השימות^ ש* .^'%.דגשוןל!
5ש*גחענזן;^יידאז!ןו^י?*טק2^ממיול1ר1 חשנבזלגופז!
א5ג!:ל9שלר!1£נ!יי3נה ע*5ל£ח#1ן?,/לא£תהאזימיו13ח8<;

שומע1.^דב^5ש^'3מו3ז^עווזזו^*ו3^.ק^.:
=*1 חמקו!* על^טזח גהמטזיד יתזו553ה8טהנה.<'*ל
^ח^תויהנאוו*^ ©ףעש?ש8עט;.החשו*?יו.>קן ל3ד#ו
21ו^8יג13?'ג גק$ה האו^תר^לל*ן/^הערו^ו
מענזה^"זה^שוה". >1גז2מ21רח5ל??רשם;3לז להו?#ט
למעשה,חכ£פר*22ימפ(5©?;> 86יףגז£* קע^זזי או?'8**
נ^רז3ז?י8ח?'?:!?ור8וז3>: *ז?^ת;;; ?^30 ה8טןיזי.
צ^ו^טלי'ז*רה"שגזי*טפ??פטיי ל8^1ש"יי1ק11^
הר^טז3אול6£י11ךל על לחתום לבקשו ויש החשוד
111!?8ש:5!??ה י0*0!?8ג>^ ל*^יד'^י^^ט"^
קמטלמעך^יבנ'שילן^מי^אששוהי'ל^ת^'נ^שוט"
,^ז<ז :5' '::^1 ,ו^ חיה ' הד^^ו^'לזוז'
ז1ז?ע1?>' לוןעתךל^הבקש^ד*^ק^וו?^^ %*,
*1ט2>ג8גדו1נ* ש^^מע1י''עד^5מ1ויקזא!!שו?לט31י^
העדיימ^שי ^פ ה1ג1ל.153ז ל21ב5ושח*י הףל^קלי
='3^ 6ו3**!מ'^1נ $>081* ש^ו^לע1^ט>?8!©^
ל^בי"^^ןה^'^"י^^י*י"ו^י" שט'"לצ*ודי*ו
המשפט^לו את ראה המשפט: בבתי ידוע תי
.^י8!) ^נ^^."?6!2ג1909)'110טי^^£ נ..?}?טיד3ת16

לו?או^אתיז8מפד}ל=מאחור~ או^טזזא0;8בקש^'(!!ד
ל^מ^?> *8ד8ה אין;י:ל6לאאקר;:'נקשמף.:ע^מ<ון
יה5א*ט גמהזח?<ן5 במסד^"'שיפנר"לאוזו^ב^*ןג
*יש?ד,0,^רו?יז^'מו?*" מ^רדינראי^של51?מש^;1!ן
ה^11^הי*2קט ויהזחהעה'מדחי נה"'עלההמ©)1^
ו?שו1ו<;* יו^רלעדיילענו^ל^^ במ?!י1!'3ז3'^פ^
ז1ו!^ע11^ שז?ח^ו1ייי1כל5>ל^1¥ מאחוריוך'גיכךי
ו5נ^י כללז^קויתי**^ %% למעשה, ז?מ6דרזגן>
^גג" ליל ■■" """ ג"}?" כו^ם^ט^זוםלי'ר1^;
ממי^ו'כ!^ לד*1^^ יכל"עד^"יש ע* .^נתופיהזמוי?
'^8^1 ^ראון^^ז^^בח^מ!!^^ המג^ילילת)?
לשא!לז8^הח^^ דיטז5בטו#:יג?רא5ק©יה3^*קו
מ^*וי'*^ו^השז^" האפ".הו*ף*י3צמ'למ0^י1גיאי(יג
ח^^יי'^זו^וי"י'ר^" ^וב1למח^5א;ה^.' לעוניט
י^ר^'' ואילו^8לה^של^'?וה4 להחליןימקומ*ל'
א1?למ^בו,!:; ה1?^^ ז8ו~^נ1,= להשא^במ^ד*םה
יירש*ז?שנ1^^י5(?םל.א^א9נ1^"3'3ממר5^?"
ז?1ו^ % ^^יולבא''י^חז^ זאילי?ג8ו לאחר
הטי0לוחוז^חלילא5;עדאשריי01ו,כ,ל£?עד©'?אק

א0י*ב1שו^יז?א5^ יש?לל2זא1ל^ <.*ה! המ^5י?3לבר^
הנלמהמ*ל^^וז"דעוטירויש'לרשו^פל'*ענק^הי)??'
"?, ^ ז^^ז "1*^1 :בי~'ו צ^^פינ;;"^
פהיןךיה י5יש^משתתפי~3ש£דרלל*5את; .^.1את
יחגדנת;: תפץו^ןנדג^לאיוגבעו'כ^קגצאומ^כטה
אול0:י1דח?ת"א0ו^ת'1נה(גהוז'.:; להם! לשלם נהוג לא
או זעי5ות'3בפד:'.שילינ1'1?8מזי? הענקות לש^פ'
ז8תץקו£!!מע0גק8 .^מרי?פ26גבת3}ופמ' ש3ו43?:,£ש
אנשים.קשיש;" זוקשייטי^טגהד והפוס. מלאה^ול*יטי
ל*זור^למשטחיבז^יז1^רתייד להפ?8נ*(?לץינ5ומיתי.

0מ0^^י3הזמ3'ג3שדז1ז*א^תפ: ה.88ד§^9וא>|£
שוטול: ^6גז?1£ שיק^ו^יהפ"^^^^ד^^םיו^י
*!ז0.*זכל ?!נן;£ 3^©ד9י3^הו!גי10הת0מנה. נ^פ
מ!שהי. שהגת ה1ז??^^עו1^חח6את'ח0?'יה?מ5
■ ז80וטרו6קו'ה?וו5!8ק*^ת'מ,קו0]ם1נמידמווי!?2ל לז^זז
להזה?ל1>^ת?זהעדים.;!7; תאורו' פרטי ואת החשוד
רט^5ם;:0:פי ^^^מש^^^^ון*קי^בט^ק?!
ז^י^ממג^ה^? נן$1?1?18ז111!?ו3ו3 ש1ן^ו,ו^?^
ואתר ■ל©עשה?ה5ל"איש ,שנ1'?זא^ ^!^9ג ה.©וי5ץ
טש^: ש^יז^ו^^*נווך^צי^נכקןז^^וטגים
^,ז!8ג13 זיוזץ^החןךוזזעיט^^טזחןן^וגר ^זו ת0§י
?א8קמו^גתו?1^מזו0גופף5/ ?£הל>^0?11?^.פ בי?"|3^
יידרשד: הם בהליכים חלק כל מקחת המנעותמ על
המ^ככל ל^^נ^^דק^^ז^יזגגמכ^בוי^חוק:

ז,לנו^?^מקוש"למב ב^5ד3?'ל>}ןחא^!^וץקט!וי1ז^פ
אדויווספמזיםזי^קום: ^יי^י^*^ח^נ^**
י^' ?ץ11.'ה 53>ח זיזעיחח ן?''^ ןדיחיז ע. מ ה^©ד^ה
■" ^!11" "ייי 10'ו0י££_ח2י"זיו' >2^ ,^ל..י"נ'י'תמויה עי !|לא^ו4, מי'£#י ן* הע^^מ^י^ל^^^^סדל':.£^וגגסע
^קשגד,: |ל אזנ^\ בד£1י^י£נשמ^^וו^,'י1כ!!~ל
בה;1^ב^'|ו^ד.^י|;^.לג^זק;.

"פאיש ^ג8ת ^עקג3/"מ3ב^פ9לןח$3§ר<*0%#
וכר' וןז?*פהי המז^ז^^טו^י^^י^יעה^^זו!!!
כ^?!גמ^אחון^£יגי";#1ש3,את':©טית3,;באנתמ'
3(ה,שת0;' א^ן^^^ע^??^^ אולם היעילות.
קל^ ז^^י^יא מו04אמט^ט?0תקןופ^".^

ה3?3חל10י1ת51ווו1?^מ©ת3^.: הו?י{^ת הי^^דו^,
,^וו'ש1^..גלפ^£?איש; ע^/לשת^^*גי^ץ'ל^ך^
123ו8י?."הזו;/ אנן^א^יל^חזר^^ו^^הלין'^^
קנו*ה~ ©^'ן>. לשמץ"^ל אק^הךת^"^ומ,,^
א^^ד^מעור^למהד'ןו^^זר'גהיזרג^ג^^אלן
18!$ון.**!8ןלגתי!.ה א^ן£מ1ןנ^' אל.י^ זהג^א,;^,
מלו^י תפיקן$:נ^וייזהר מ^נד*. :קק?ת^ול'פלד
פלילי." ^מ^פטנ 8!:?^%ת%?ז;ןנ5נ הקנ^5י>!5??3י
.3ה9וימ ,165,^3^^"^^ £0 ■^£~.^מ/101^)
המלןט^^גידקךגולדפ"!^. פורסם שלא ""המשפט על
^ט^יי^^גבלוגי ^^ (6%^01§,,^ה.^

88פץח^!3די3?ל*אמי?5' ב^גן'מ^^^ל^ ~44$
ב^).ק3ב^;8ת1^ה .^פ^*ה,^לו?5 ,,הנגי.ע1*
^ליל" ה^ו^על^די מס^ז^^^ע^ג^
נעש^^חר'ל^המקזל^^^ב^ש^^י^ה^יצן^ק^ח
הכ^!2: ,^%, ^ך מכ(?!גנ?^?5י%בלן"%ת?!^ל
^לאנ^^ש^ק^ר^פ^^ ^ אב^אמ^
?;.. א '^ א^^מ7^ק^מת^,עצי1^'? .
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אנש^המשטי^במ ידי על פותח הנוהג מעטים. את להעלות צורך יהא לכד בהתאם כי מאד כן
ש^הגיוךגז^זהגי גישר. מתוך עברו שנים שד ההענקות.
אי הותקף אשר מסדרים של המזער האחת נות. להגיש עליו האחראי ידרש המסדר תום אחרי
הונחו השיטה ביסוד כי מראה המשפט. בבתי פעם טופס רבות יחידות הכינו זה לצורד מלא. דו"ח
מתמדת לב תשומת ידי על רק בריאים. עקרונות בשלבים הפעולה פרטי לכל מוקצה בו למלוי,
"ההגינות את ןפ^הבטיח ?£5*י#£*$ונו^ ^3^י £££$$£ה מיוחד. מקום השונים
הלורד השופטים, זקן ע''י שנדרשה 1'מופתית* ,?ק[ו המשטרה איש את בחדריכם רב' ערך בעלי
הע לגבי מהגינות פחות לא שחשוב "יהיוארטיסה י^י זהוי2הנ^ מסדרי בהן ביחידות, בעיקר הנכון'
להבטיח המשטרה יכולה זו בדרך שרק הוא. ציר כל את להקיף היכול טופס אין אד נדירה. פעה
וכי הנושפט בחי תתקבלנהי^"י לזז*יי כי^יותיה ממק^רח"^אהךאייטילע^ ז*1% ה^ך^ותי^

. ימלט4ג2דיןצד# לא הא*רמים ג^^^'מס^^ך^לןכו^^"^רובויניש^איי
ד) פ* יתרגנז; בלבד, דטוזו נתנויעל' ^נלחדגם (תגנחת :חויקף "סעיפי ~*ז?ן^ימי^^ גגושא הטופס.; חורי
" , " י ~  י 7,~" י. "י/" י% י>""'."";^;י'," יי"י^י^יך י;:"^"י~? יי י7. י י~ /"■"/"

י י . ~ במכונית ^^^זידל*?^ י^ףן. ~, .::, "■:.■ ": ז
יוןגיי י;13 ;;;>.; ;;".." דך/י יי .."י.ייו "  ר :י":74י;

מל*עלד. 8 שורה. 149 ע_^וד ^956 3>אוגוסס, !ןז,קירת:';דלי.קג;:במכונ?1?ת^:זזובלת ובמאמר,על .'
ב*ערגת יקצר מסיגת שריפה התובלה ^^היחשוגה^יא,ינ:א#ר נ^מ1ן:"_"כדאי7כמו'!;ן;;לזכור

לשני'/ אחד נדבקו הותכו^או המפלג הנתק.של שחוטי יימצא פעל, שהמנוע בזמן דחשמל
__,.4 * להתחשבבהן"כלל. ה:"לי^למחוקקמ|*הנ{^ר^ והשורות

 המסביר ארה''ב, צ'יקג)^ מכוניות, ^לל|!$ן?ו:^"9^ביעו)ו51ניב~ת /$כ1;כןי..£ל; תרגום .1"ל0ל1:
::". ,%?.:■; התיקון:;}';נ"^:^'::~ "?;קצרהאת

:0,4פטממ*"1956."
1 ■' י^ייי.'!;' ?"י; ייי יי 1,^ י

א. שור,מר "י'יו"חג"ורמיח ^

ישויאל:תלאביב,מד'פ,אח"ק
: ^_.;.. ;■;:■;■' "■ ■■■ י ■■■

  יי ■ י■י ■"  י יי י"י ~

נ;;: א: וי2:' * 

^ולה.1^5י%ך.?^^ל3ח:^די%יי מסכימים::עםי"הנוסחה, איננו אנו אף מעתה
 נוס18, לנפלק:' יירתטו"ל;^אנו ובמפלג<:ידבקיאו "חוריי*הנ1?לוי:של כי האומרת מכוניות,
1,^ ל"^יי"י".,"^!.",./^ נ,;...,י.;;, _.ך £, די:, ..^את^'מן'זומהדןרמ"הגא^שלנ^ךל י

י?' ביביד . _  "ג *" ■

.י 4?5,""^>■ י ^יי ■■ ■.■■"■■

^גווגוןךמנה^"^ .ל^ין^ם !ל?צ""?2 ;{■??*
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ומשפט וקי ח

בערבות שחרור ועל מעצר צוי על
שלום שופט בזק, יעקב

מאחר השבת. ביום עצים מקושש שהיה בעת
הושם דינו יתברר אשר עד להמתין צורך שהיה

כתוב: וכה ("במשמר") בביתהמעצר האיש
לו". יעשה נזה פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו
היה כי הפסוק מלשון המסיק באבןעזרא (ועיי"ש

וידוע). קבוע מוסד "המשמר"
יסו אינטרסים שני בין כאן היא ההתנגשות
לדין האשם והבאת גיסא מחד הפרט חרות דיים:
כפול: הוא בחוק לכך שניתן הפתרון גיסא. מאידך
זמן תוך העצור את להביא יש כי נקבע ראשית
מעצרו מסיבות את יחקור אשר שופט בפני קצר
במע ולהחזיקו להמשיך הצדקה יש אם ויחליט
עצמו השופט את אף החוק מגביל לכך נוסף צר.
לעצור לצוות רשאי הוא למשכו הזמן, מבחינת
הפרוצי לפקודת (3) 10 סעיף [ראה החשוד את
הפקו (להלן: וחיפושים)2 (מעצר הפלילית דורה

דה)].
את לעצור הצדקה יש אמנם אם יבחן השופט
לו, להתאנות כדי רק נעצר לא האם החשוד,
לחשד יסוד יש האם כחוקי שלא להענישו או
לא החשוד? את לעצור הוא הכרח האמנם נגדוי
לעצור אם השופט יחליט המסיבות כל שיקול חר

לשחררו. אם החשוד את

מעצר צו במתן ביתהמשפט שקולי
בערבות. ושחרור
האנגלי בחוק א.

אם להחלטה, המתאים המבחן כי נקבע באנגליה
בשאלה תלוי לא' אם בערבות הנאשם ישוחרר
יופיע לא הנאשם כי לחשוש יש מידה באיזו

לכך. שיוזמן בעת למשפט
את ביתהמשפט ישקול זה בענין בהחליטו

הבאות: הנקודות
,י העבירה אופי .1

? העבירה את המבססות הראיות מהות .2
חייב יצא אם לו צפוי שהנאשם העונש מידת .3

? בדין
הערבים. של בטיחותם מידת .4

?ול באשמה נאשם בערבות לשחרר רצוי לא
קוד עבירות של ארוכה רשימה לו אשר פריצה,

ל''ג פרק דריינוון, א''י חוקי 2

מעצר צו במתן הכרוכות המשפטיות הבעיות,
לשחרור צו  העצור של מבטו מנקודת  (או
לגבי או נשפט טרם אשר חשוד לגבי בערבות)
ערעורו, לביתר מצפה אך בדין חויב אשר נאשם
לכך הסיבה להן. הראוי המשפטי לדיון זכו לא
המעצר צו למתן הבקשה ביותה היא מעשית
הן במפתיע  מובנות מסיבות  תמיד באח
בית נאלץ שני מצד לביתהמשפט. והן לצדדים
כל ובלא אתר על החלטתו "ת לתת המשפט
במע החשוד של להחזקתו לגרום שלא שהיות,

אחת. יתירה שעה אף צר
להק יכול אינו ביתהמשפט כי היא והתוצאה
הם ומועטים אלה, לבעיות ויסודי מקיף דיון דיש
שהיא זאת בנקודה המשפטיים התקדימים לפיכך
חרות של הנכבד בנושא רבה כה חשיבות בעלת

האזרח.
 ומעמיק פורה משפטי לעיון זכו זאת לעומת
הקשורות הבעיות  בארצנו והן באנגליה הן
למעצר (בניגוד אזרח ו א ר ט ו ש במעצר,ע"י

שופט). צו עלפי
הגנה כטענת הן לדיון. הועלה הנושא
שוטרים" "תקיפת אשמת על במשפטים (ביהוד.
טוען הנאשם כאשר חוקי" ממעצר "בריחה או
והן לעצרו), רשאי היה. לא השוטר כי להגנתו
בתביעות באנגליה (ביחוד תביעה כעילת
בל "מעצר של האזרחית העוולה עבור לפיצויים
התקדימים הם מועטים כאמור, אולם חוקי"). תי
כונתנו שופט. של צו עפ'יי במעצר הדנים
רצוי שהוא זה לדיון פתח לפתוח הבאות בשורות

הנושא. חשיבות מבחינת ביותר
ממעצר ולחירות התנועה לחופש אדם של זכותו
דמוקרטי משטר בכל מוסד יסוד היא חוק'י בלתי
לפעמים להתיר הצורך לכל מוכר מאידך כיום.
שנגזר לפני גם בעבירה חשוד אדם של מעצרו את
האת נגדו, אשום כתב שהוגש לפני ואף דינו
הנסיבות חקירת את לסיים למשטרה לאפשר כדי
את להבטיח כדי וכן הפרעה ללא העבירה של

החשוד. של לדין הופעתו
למשפט עד למעצר ממקורותינו עתיקה דוגמה
מסופר "המקושש"1. בפרשת בתורה מוצא אתה
היינו  עבירה בצוע בעת שנתפש אדם על שם

ל*ד ט*ו, במדבר 1



חשו אמנם זאת שאלה ואח'). קינן עמוס בענין
לא בה לדון בא ביתהמשפט כאשר אך היא' בה
אם כי הנאשם של והתנהגותו לאופיו רק יביט
הער י חומרת ואל הפשע טעם אל יפנה
יחזור שהנאשם השש אין כי העובדה גם נש.
לשחרורו סיבה לשמש יכולה אינה מעשהו על

כזה. במקרה בערבות
שמשפטו מי לגבי השקולים .2

ועומד. תלוי
תלוי שמשפטו מי לגבי קיימים אחרים שקולים
בחז אדם כל כי ההנחה עומדת לטובתו ועומד.

אשמתו. תוכח אשר עד הוא זכאי קת
החקירה. במהלך חבלה מניעת לשם מעצר (א)
חוותי (בענין 9116/53 בבג'י'צ אגב באימרת
ז. ש. ד"ר השופט כבי אומר המשטרה) שר נ.
לפקו (3)10 סעיף לפי שוה"ש של .תפקידו חשין:
מצ וחיפושים) (מאמר הפלילית הפרוצדורה דת
המו העציר של כליאתו לנימוקי בחקירה טמצם
התהליך של זה בשלב לא. ותו זה לפניו. בא
שופט ואין לדין עדייו עומד העציר אין המשפטי
נגד הקיים ההוכחות בחומר חקר מעמיק השלים
עדיין, מושלם ההוכוחת חומר אין הרוב על העציר.
לתת היא המעצר של הראשיות התכליות ואחת
ללא וה חונזר לאסוף האפשרות את למשטרה
למשל די.בכד המעצר צו הוצאת לצורך הפרעה.
חשד קיים כי בשבועה מצהיר המשטרה ב''כ אם
נמוק זהו פלונית. עבירה עבר העציר כי מבוסס
שופט יצא (3)10 סעיף ולפי העציר של כליאתו
על המעצר צו את הוציא אם חובתו ידי השלום

זה". נמוק סמך
הנשיא כב' בטל פרוינד) (בענין 1030/53 בב"ש
י. השופט הנשיא) מקום ממלא אז שהיה (מי
המחו ביתהמשפט שופט של החלטתו את אולשן
בנסיון כחשוד שנעצר אדם בערבות לשחרר זי
בדונו כי קבע הוא ההנוך. במשרד פצצה להניח
על המשפט שמיעת לפני ממאסר שחרור על
ובמא העבירה, בטיב להתחשב השופט
כרי לעשותם המשטרה שעל מצים
וכדי מסועף קשר קיים אם לגלות

הקושרים כל את לגלות
החומר כאשר מעצר על לצוות יכול השופט
להתערבות חשש בדבר המשטרה עלידי הסובא
משכנע החקירה במהלך הנאשם מצד חבלה אי
חב של מכנה קיימת אמנם כי השופט את

(ב"ש26/54)". החקירה במהלך יה
ואח' המשטרה שר נ, חרותי אילנה  116/53 בג"צ 9

.192 י'ג, (ע) פסקים ;615 ד, פ"ד, 
פ"ד,  היוה''נו נ. פרוינד מרדכי  30/53 ביש 10

.120 י'ג, (ג1) פסקים ;516 ד,
 את' ו4 אלנחם יוסף נ. היוה''נז  26/54 ב"ש 11

.126 ,1"\3 (ע), פסקים ;390 ח' פ"ד,

לאחר בערבות לשחרר נהוג לא כן כמו מות.
בע היא שהעבירה במקרה האישום כתב חתימת
בערבות לשחרור לסרב ן י א אך חמור, אופי לת
הבט הוא: היחידי הנימוק ש. נ ו ע של מטעמים

למשפט. הנאשם הופעת חת
קיימת מידה באיזו גם ישקול ביתהמשפט אך
שהוא בזמן מעשהו על יחזור הנאשם כי הסכנה

בערבות3. משוחרר יהיה
הישראלי בחוק ב.

שצוינו, הסיבות לרגל מיצער, לעיל כאמור
שפור בנושא, הדנים המשפטיים, התקדימים מספר
מערכת ראשי עלידי רובם ניתנו מאידך' אך סטו.
וממלא העליון ביהמ"ש (נשיא בארץ השיפוט
סמכותם מפאת חשיבותם רבד, ולפיכך מקומו)

נותניהם. של
הור שכבר מי לגבי השקולים כמובן הם שונים
תלוי עוד שמשפטו זה לגבי מאשר בדין שע

ועומד.
בדין שהורשע מי לגבי השקולים .1

לבירורערעורו. ומחכה
הנ כב' קבע מאטרי)* (בענין 52/50 בהמרצת
הור כבר אשר אדם לגבי כי זמורה מ. ד"ר שיא
י צ ה ן ו ח ט ב את להעדיף יש בדין ונענש שע
בערעור הנידון יזכה שאולי האפשרות על בור
הדב פני שונים במאסר. ישב מפשע חף כי ויצא
מתוך לעין בולט הדין עוות אם כמובן, רים,
להי אין כלל בדרך אך מערערים. שעליו פפה"ד
הטענה אם ואפילו שנידון מי "של לבקשה עתר

הערעור. בירור עד יעבור רב זמן כי היא
הנשיא מקום ממלא כבי קבע מכן לאחר אך
תקופת אם כי '5(12/55 (ב"ש חשין ז. ש. ד"ר
להת עלולה הערעור ושמיעת קצרה היא המאסר
במסי ביהמ"ש יעתר רב, זמן בביהמ'יש עכב
בערבות. לשחרור לבקשה מיוחדות ת בו
הוא: השופט שה בשיקולו העיקרי הנמוק
לשחרר אין כי הוא והכלל העבירה מהות
במסיבות אלא בדין הורשע שכבר מי בערבות
617/51 בב''ש החלטתו גם (וראה מייחדות.
העיקרי השיקול כי נכון זה אין .72/52 ב"ש וכן
לכש לדין יופיע הנאשם כי להניח יש האם היא
828/52 בב"ש זמורה מ. ד"ר הנשיא (כב' יוזמן

331(3. 6(1. .1954
נ. מטארי קאדר אל עבד מחמד  52/50 המרצה 4
.2 תמצי ג', (ע), פסקים ;414 ד' פ"ד,  היוה''מ
נ. ואח' גוש אבו מוצטפה יוסף סעיד  12/55 ביש 5
.100 י"ח, (ט), פסקים ;195 ,(7) י' פ"ד,  היוה"מ
.129 ר, (ט), פסקים ;1393 הי, פ"ד,  17/51 ביש 6

;169 ו', פ*ד,  היוה"מ נ. לוקסנר נתן  2/52 בש 7
.272 ח', (ע), פסקים

בן ושאלתיאל קינן עמוס נ, היוה"מ  26/52 בש .
.277 ח' (ט), פסקים ;707 ו/ פ"ד,  יאיר
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5*יא*0וג8ןנט=*יה* ע^^וגו^^^ר^
**^!8(8 נויו^לן^!. י'ו!ב8יפ £תן מ608ו>
מ<^;^ו^^י^>^יי% וחשוב לקבלה אין

^קשי^רב^ בנקו^ז*הנ אפשר י לייכ גלאהי
בתיהסוהר י "בפקודת נשכח בסעיף שימוש ע'יי
ב,^'#^ם"¥§ק.5 הדן 5 מעיף הוא הלא
ב^2ש>^יון קנ^י זק,^ ל^י^לפי^עיגי
^ו|^|^ב,^י^%גגל, ^%ת1|1*ל".^^י
ק3 ;בימי'ש,^ח# ש^6 ק^,,^ו|1,3ארץ:וג3י
י%§^מג^^^י:1?סגהי; $$ך :$$

שבמלוולו.

,>3?כ1ל:':?ךת להיכנס רשאי שופט~מבקר בל
בד1קו שג11חנגנ'סמנ^תן^ול©רגזל1 ל3^גי0^הו5י
ט;יב זאת ר#ךהוא^שזנ^^ות1ז3;לי'£8זיה'זלמ!1ק
והמגור המקום תנאי הסוהר' בבית המוגש האוכל
>^ויר8ור3 ןאיזוקמיד^^גשקו^ ??"וו2וי2י|מן#!
?(6)" ל^ ב^תאם. ^תייהסןהר:. בפקודת שנקבעו
גנןור,^ו^קש1;פ?ןד^יב?1^לד^יוי ^כג?נף,^ 1>^רג^^^^ג55נ;בקק^:|ב^^^^
קןופטייכ3מהו£"?יל^;1א1ן, ג;יל .,,נ;ל?נוני:^י?3
^^מ^^עתוה^בלק^גן^^לעתש, כ^ג^ן
י,^פט^,מך.£# ^נרה(,|:.5ית^מס1והר,"ע" ת^ן

קוב^ י1:סעי^י!6ז יגל^'ע1בד^^ויהז?:' וחל0^1)1
עה^מפקו^^ענאו^ן^פו^''^יליר^בותיירשאי
(^כ^ירא^^זכיר''כי^קויד^זא<ז ק4ז80?^זלו6
^א"ןי^הן^ן^נ^^א^זו?^^כרלל^^גמ^^^^ש"^ם^'^י^^יבי^^משפ^ מח1ז?^^
^רי ^'^הא^רד^^תי^ג^^רט צ^^9
:2 ?§^^>5ו3ד1י§1^ פ<ננ55!!1?:וי^!ז?; ל3^! חיק0*
אי3ש8?וד^י51תנ^'^%ר^"לג3^0|י55ו|_^""

כל אין זו בפקודה כי בןי^ניווכח על. £9פל.
ת" ת=^5!^ב1 א ר^ #^ מ^וי^ק סעי^8
.,7£$8$$*^$1$$^% ^ו;^ג^|} ל
במו^/^מ^בל^^^^^יינו^^סמרדה^

:1 :ב"ם ^פש2.1? אדם^שלק^קן^יהןחפש? לע.צ3יו

^עצוירימפ^טת^בפקחןן^ב^ןי ^מלווןיזן^ופט ~

י5^קמן.:)^י' ;ז?קובע 10חש*^8י$^ ססי.^ א.

£!. .';';. ז* ?2#י1 גמ^י'זח^ ^ביתי^*^*ט^
^* גי^ל. ^י? ..זן^קע^לי^^מר.,?^

לכבז^ ^^ פ^ ש מ תה י ב ב מהופעה
ויל ג^"יליצב סכ שלי האפשרות את גם בחשבון
להדמות.: ^תכהי^של^ע^תת ^ו5ה י^נאשם כש^ו
בימ^ בפמכות אליז כי כאן להדגיש הלאוי (מן
■'*ל^.^נ^^'^לפ^?31בע3ייה הט*זפט34י#ו^
לןל"'ןןאשיל"ל^ ^חקלו^ב^!^ ה3168:,^ופ^ג
^מ^רו)^;' גול^ןע^ספ^דהמ^ק^פ קיימיפ

ר1לו:^גו4ו1^,ל^דנ^א1מ^1גת^1תעלרל;

^:^^^4ל^.,על:של^ל^בלר נ^ז

במעל! כל^^^חווןי^אזיפ ך;3מי1המקוק!08ההגי8ט!
למשטרה: צ^^הן,]ולקו;.כדיקל.לח.וץהע?'יו2/למסור,
נשמעת? 3פע4 ^£דיעוו81*ג^נ1;ג!ח*^פ^ הו3יא1?
גיקריזג'? שקק^ד הג^??? ©08וז*,"^ הטזננה^
>5י* א^'^ע?לו0 #^להה;אנ^י!?111!וזללף1וטיג?£'
=■;■;/ ?י:< ^3תו5ל1נג5 (^גקוק^או לל1ווץ4'^
מקרה; לבלוק^הב^^מש*^'פווו^כ^^^יבוו?
ללו3"עצ0?ךןעובי: כי להודות יש אך לגופן ומקלה
חש^מבו^*לעאשקה' זש1 נ^נדו דן!'י£^6^ש^
אינו^ו*^אי^*וילמציק^^ש'ק^^מק^ה^^עבויך
מ'^©ץ^0שוש1בי:> ^ ט9^ דתה3זזק*נ!^^1,לןי
1ל^זזג9ש!'י1עולה: יג©3 חשג3£כזזזעי^ולןצ'א*
עד?6, 1^689יע!^ .9%%% להעל^ם^את^,©^
כ9^ין8ז^י0?0^מ5ז8!ק8?ואז7ח8עצלד: עז'3דהג|4^3י"
:,;23 ^""2 ~ט:£ ש'^ז^טוד.,;"'י1;'ה
המעט*: ^ 1$קידז? כ^הכננ!? ?של*ג^ל פ?א>דז^ >■

^ענקן ^א ^ני§ ו80זיפ החי^זי) 8ייק י! 9 דו? י 3 ה>ז^
אי'חנר" ל^קטוזעד^י^וםואת איפוא' יש' תו.
:1"'22 ?,א, חגות^גגןמ^^ע^י'ממגצלג,"^^

:'^ וז'יי* קג>''11*?1ז צ^*!: 31.:^^*י3י©1ע
ק??^!נוי^^^1ו*1גד' ^עתו31ש3*ת]^י2ק
^^*ו<1.ז;6^!?1ב^; ט^יינ* ומיו!*^ גגתגי ש^טון
ה^"^^ראה* ■הול^ו?; עצול*ן£;לאטיליט^למל1ית
כי^הע ^וןי^רנסךה!^141946ו 58^.לפ?1ודת סעיף,

9'ד ^^''^ינדאג^שנןזי^ח'"^ *47/54 ב"ש 12
: נ^.: ?4\*  (?נ^נ3"ז;71^ 207ז?יי9(גקיםו /17 :,
י' ^/ה^ה^^יפ"ד; ק??* יחזקאל  77/54 ב"ש 13■".:.:;; *5\£3  ו1ה','ו; י8'ז>!'142. ^!?^1769^367(2)
י יז יה ;^?י2 :יי^ק5 יי< לשניןג#4^1ט 3 מספר 14
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יי י י*^גמ^
*18*11" 1101118
י" י ז (=1

^8*6* 1316,1*18|י8%13

ח^י^אלה **'$8 ^''ע^!* ן7נ*מי>?:ל3ו#
ו¥$;1ב^8ו#*|*$***' ן'^ל"ה^ש י ד ל ו ת
ו?י^צ^^ה1הנ¥^*'א8!"?י>^ז1ש#. י2?יו השזפפ
יופי^י^פ30>^'$ר"יי{ז§ך לא או יימלט הוא כי
פי7 אי$'1$3^ח^'י5ןי לד***} בזיאה* לגדלזח
^ימ1ת"^,¥*!!ל 3ל*55(16תז!ל^1^!ז^וד' מ א'ל
^*6 ^יז#"5והז*י# ל'יפלזמת'''^1*1'ק'*¥*¥;
.^ע^ר^יי צו לבקשת העיקרי הנימוק כלל
ך3 !ז33 ^ פ^יק *ז 3" *' הסקזטרז©:'

ישלמן^^ט^^^וידיגיע^" ^^ב^י^"מאזדןל'^סנ^וז ל9י^ה:ון^אזנ3 ם8ין1סר
*?8^ ע^גיי אךקעגךייזז?ז3%1^ל?5(*"ש8^^1
^א"^"לה^ימי 7% ק;!'^סק13?^זו?*א כך;:כחז
א^יא^ח^^לז^קוו^ט^ חש'ו?ול1ע'^8וו©י בהםבעצר
י:*ונ^ל^ו^~ נעפ**?"סעי^^ במתאם"לסממיתו
שונים"י^ן^ שקולים ע"ס מעצרו את להאריך
להש הצורר הוא מהם שאחד הנוגע), בפרק לעיל

בהפ'ו£גקי0 "ואןלבז8!0ונ^8?לז3ם החקירה לים'!?'?:
885ז*^ח לשוטד.8!3}?^3והח^!3?טן,י?8י^ סמבית
^וון^^צרג^א י^ל,,א1!^9§ טר$נע5כ'"לא

5^1 גכ4''#גמיח^ה לו^הי^^ן למפיתז$תז
י^?£,"4* $^#%%0%!!כ^ עתי.של
■שופט%|%,תל^עצורי; יוכל לא על"כן' ייתר

?(3ו!תאפ: ^"חפלן|ה|"ד,מ?נצן! £%$גק א..ל!אזל|ו.
^צלי^ .^ה5?^ודז^"וז^קש1;פ^ןד^? לס^ם
; ^וף^ ג'ת11הא3ג^> נו.י1ד^ראג(יקחמ1יפ.;3נ1מצאת'
לפיהל^ש^"^^טץ^וו^ן^ל^ב^ז^ק^בו!
יי^ח 2 /.*? ^לאצג"מעצ^^"^"י' "לעצור מיתר
מס^^^גמ!^^,3^8^^?^"11?^ .^01, 1914 ראה;
י6©11#":7^י.י5 ^* ^סי^^ס^ ££$£? 116861 .?ם3

"?§*ו38^,^נ,^גגנ'!"~ .י,.", ך,י,י".."י _..1י.י",~
החוקז"יבהל/קמן^"' המצב את לסכם איפוא נוכ^
ק ר ו ד א ר" צ ע רימ "צ להוציא רשאי שופט א)
^,ךפףע1ז3'^דיד^ל^ כ1*^;לכפ^ו1"אד1
;"ר":; 2^33 ט$£"<\?:~~ י; מג.."'!■. הנאש
לא^"שנ?^ר?כמו.ק שופ* ז4זל6ל1*136 ב<^ו3א
^ז^צאלי ש^טמ^וץ'^רקי^'^פ"י*^מטצר ע^
2א©:; :רשא?^*8הןט1^ו!!א(זיד בהתאפ:1£©?קח!0($)
מע5דו^ע^^15(?ו?0^הלאן?'5מפו>5ט/ב3וגני^;0ו;(3<י1
?8?;קנליו?"ו?ק!..רח3?פי.?^.<^רא171£ ב^נין^ו? לפק*ז?^
ח"! 1ן;5י ' 0'ז??ח ךזזח'י 1חי'?;"'?£ לעיל^יד;:
הבאיפיל ■ במ'קזיים אדם לעצור סמכות כל איו ג)

מסי רשמי עתון ^7נ 58, .ק 272 "

(3) 111 811^ 011161 0336, |116 1)13818418116, 3^161
י16}^'510*^#1*361191 13?1ח501§13ז1\(6| *6£¥§1,

58*?61!1'ו61^641"ג{*5נ81ז^.ז" 3111ז*1|11 ג111^ז06מ?ג)8001
;.^,1^.13^ ^^^8^8|^^ן^688143ן* 1*311,1 *10111
ז ^ן!.?!11^ 111116^ 1.11" 101^6,1^ ^1^101186".518 46
יי 1#<י1*מ£1:! 01106?11611ז_7ג1 י$ייי/4 ^י*סי*סט* "0118
:יי;ב!)^י'"^7^יי^מט1י%1(0^)^163ילי^י| 1?2^
98^*?ה"^יא ¥%י ^%56ו. ^^^.(ו*כ^"^תנ© 5^13 ^ני 896**ו^?^יש555^ להא^3
(ע^^נר^^^ז^^^*ילס^יפו^גי^^גג^י^י
,^1':1מעצו^י' (ג^יל^י^ילו^ךד!?;^^^ 3 פים
ול36יי.^ ס^פח^'י^''ה ןז'.:ז!ז*ח ן^ב^ל א?י אלז^י

'זי" *ן^;." 31ג?**בךג#1 "צ!^:^ע^ר?^מ3?*^
ה11^|דל^11ןוטז^!'ךי[: בפק*1?י;זר 'ג0*6ע^^ש3יי
!^■. דן^"ט^"יי^זיקו^"^לן^^ ל9צו1? כ!;מ
ל%%.§ ^601!3?^':ן68ג1):3:'י^513י?*^1§1|3י51י *116
1 ה 315813$^1(18 :י6?611^1(1 11031116^1^ו 10?31 ^1
" י, £:0ך,8|11ז{. 11011ם11)3ג111(:.,1113; ±0 יגננ3 גנ80י61>1 101

11056#י 811681 י 116 18 616111ק00111 31 1116 16מ11
^^^1 6)'י!56יו881311}ג8)011^1?<1י18 3י£1£?^1 11ז13ס;3*

ש^^^יי^עובי^ זוח^מל^יויונדיו* 1©ז135$:זה
?%!ד.ש'^יבמק^:> ^נו3?1ו^ 3ס^6) עבירקנ^מסו*
'ו'^מ^ כ1# 5% השופפ'יז*פ^ רהנכזמהרשאז
^ו'יול!*" במו הוזשוד את לעצור מספקת' במידה
 אזרח (גפ אחר על לצוות גם הוא רשאי 
ח1יי¥\£#צרו"":;י^\^.;..;~ ;~0/ י5' ס8י^ ' ראו?
י ו ל^ ^ן~ י! נ ע מ אינו זה סעיף גם כי ברור
ע 0נ!$5;צ!1'"זימ ^^'^הויצ^י 8מ'3^ פט'^א^ה
י הואשמנו המדובו? זאל^ ה>ג;"',ל צ^^*וג*
היש1 מ?;!שע!בו?1'עביך6?*נוכז'1ו^' לעצור: בעלל^'
"~י; יך1"; ?; "?1:"~ ג;?* ד,:', פט{^2א'):.י,ן:
רשאי.השופטל לפיו בחוק המקור איפוא מהו

,. _,,^,, ^^ במובן^הנ"ל?^ מעצר'' "צו להוציא

.]1156ך;(:1)[ך;6י ,16^1811§;113ז ^011 ,1^061^111§ 811011
,, 1^1ק1קן$5' ,6§1131י$.^קו. 811311188116 מ1 418י13ג1

י ,611011י01י יי 611061. 3 יי111:16113ז1גו18 :6? י ^311יי311י#י : ^ט^ש^מ*ט^*^^ז^מ^)^'""10} **':^11נ *116
060168^:*י3י: .מ6180ק
תשלום, בבתינזש9ט הפרוצדורה תקנות ב.

י2 8"<811י^י* "6?1{5§11511£1:"£0 ^טיי;^!*!^^^ 318י,8^
5!^.1נ1)9נ1*\8ך^"65ן1**6;:;16ז8)38י>.^0^06^י1,יי .0^. 3
י"" ^?^??0י^%ח58י?^ **?1"?(9.^>י]^****^?(§*ן^

3011;101ל1)56;110011 6£016נ1 01111יו"31י ^3^10?5>1118
?1^ז11י1ז!נ'10ץ1011*410'" 1010 01 115^ 1116 ...06מ01£6
"יץ ^""י"י ":* : ""חוקיא"י^ייטוף*!>רל*^
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לקבוע יש הפרשנות21 לפקודת 20 סעיף עפ"י
לחזור א9שר אלא פעמית חד אינה זאת סמכות כי
לפי שיידרש "ככל לזמן מזמן בה ולהשתמש

המסיבות".
במשך לשופטהחוקר גם מסורה המעצר סמכות
הנ"ל, 29 סעיף עלפי המוקדמת החקירה מהלך
 נוספת חוקית הוראה קיימת זה במקרה אולם
הפרוצידורה לנקודת 14 בסעיף  יותר קדומה
המסמי כתבאישום)15 עלפי (שפיטה הפלילית
מפעם הנאשם את לעצור החוקר השופט את כה
בסעיף אולם המשוטט, מהלך זמן למשך לפעם
לא פעם שבגל בכר המעצר סמכות מוגבלת זה

יום. חמשהעשר על המעצר תקופת תעלה
לה אין 14 בסעיף הנזכרת ההגבלה כי לי נראה
לפקודת 29 סעיף הוראת בעקבות מעשי תוקף עוד
מאוחר שהוא .1947 השלונו, ביתמשפט שיפוט
על לצוות השופטהחוקר סמכות לפיכן יותר.
י א המוקדמת החקירה במהלך נאשם של מעצרו
שהוא אופן באיזה מוגבלת נה

הזמן. מבחינת
החקירה בתום השופטהחוקר מחליט כאשר
משמעותה לדין, הנאשם את להעמיד המוקדמת
הנאשם את לשים יש כי גם היא ההחלטה של
ביתהמשפט בפני לדין יובא אשר עד במשמר

22(73/51 (בג"צ המחוזי

בבית הנידונים במשפטים הסמכות מקור ב.
מחוזי. משפט

ער והגיע השלום בביתמשפט אדם נידון .1
זה ביתמשפט רשאי המחוזי' המשפט לבית עורו
ערעורו מהלך במשך אדם אותו לעצור לצוות
הש משפט בית שיפוט לפקודת 29 סעיף בתוקף

,1947 לום,

שלא המחוזי לביתהמשפט לדין אדם הובא .2
לדחות ביתהמשפט רשאי כתבאישום, ימוד על
הנאשם של מעצרו על ולצוות המשפט בירור את
המ המשפט בתי (תקנות בערבות שחרורו על או
.(4) 6א' סעיף ,1938 דחופים) (משפטים חוזיים
הפשרנות לפקודת 20 סעיף לאור לעיל' כאמור
זו בסמכות ולהשתמש לחזור ביתהמשפט רשאי

מפעם. מפעם

ביתהמש את המסמיכה חוקית הוראה אין .3
מש מחלד במשך דומה מעצר צו לתת המחוזי פט
כאמור אולם אישום' כתב יסוד על שהוגש פט
לדין אדם של העמדתו עצם כי בג"צ פסק לעיל
מעצרו. את גם בחובה כוללת שופטהשלום ע"י

ט"ו פרק דרייטון א"י חוקי 15
תשיייד לשנת 1 מסי *שדאל, ץיני 1י

בלא האחראי, הקצין ל. וייספיש א.  73/51 בג"צ יי
.78 ו', (ע), פסקים ,1085 ה/ פ"ד,  המשטרה,יס

הנא של הופעתו הבטחת הוא הנימוק אם (אלא
אותם היינו לעיל) א. ס"ק ראה  לדין שם
ללא לעצור רשאי איננו שוטר בהם המקרים

הם: ואלו לפקודה 3 סעיף עפ"י מעצר צו
אי במיתה עליה שנענשים עבירה אדם עבר .1

העבי על נודע ולא חדשים מששה ליותר במאסר
או, (?606^17 (ולא זמן לאחר אלא רה

מאסר הוא עליה שהעונש עבירה אדם עבר .2
חדשים. מששה למטה

לפקודה ו5 3 בסעיף המפורטים המקרים ד)
אין לעצור, אזרח שוטר.או רשאי בהם אשר
במסגרת (אלא מעצר צו לתת לשופט סמכות

הנ"ל). א. ס"ק
וחסר ליקוי על מראה זה סיכום כי ספק אין
מפו באופן לקבוע יש בהקדם. לתקנו שיש בחוק
להוציא ביהמ"ש רשאי בהן הנסיבות את בחוק רט
צר לגבי בפקודה הדבר שנעשה (כפי צומעצר
כמו כאן. שפורט החסר את גם בו ולכלול חיפוש),
מותר בו מקרה בכל כי הוראה להוסיף יש כן
להוציא השופט גם רשאי מעצר צו ללא לעצור

מעצר. צו

מעצר על לצוות ביתהמשפט סמכות
המשפט. מהלך במשד הנאשם

ביתהמשפט רשאי לדין אדם של הבאתו לאחר
יוחזק כי ולצוות לפעם מפעם הדיון את לדחות
לצוות או הדחיה תקופת במשך במעצר האיש

בערבות. ישוחרר כי
כלל מוגבל אינו ביתהמשפט זאת בסמכותו
מג אינו והחוק המעצר תקופת למשך באשר
המע י ק ו מ נ ל ביחס גם ביתהמשפט את ביל
הפסי שקבעה השקולים כי להניח יש כי אם צר,
לעיל) אי פרק (ראה צומעצר מתן לגבי קה

הנדון. מהסוג צוים לגבי גם יחולו
זו סמכות למעשה מסורה להלן' שנראה כפי
(בהג השונות דרגותיהם על בתיהמשפט לכל
המקור אולם (ד)). (ג) להלן ראה  אחת בלה
שנסקור שונים בחוקים מפוזר לסמכות החוקי

בקצרה. כאן אותם

הנאשם מעצר על לצוות הסמכות מקור א.
השלום. בביתמשפט משפטו במהלך

נא של מעצרו על לצוות הסמכות של מקורה
בבית הנידונים משפטים של מהלכם במשך שם
ביתמשפט לפקודת 29 בסעיף נעוץ שלום משפט
כי הקובע ב1945)20 שתוקן (כפי 191947 שלום,
החקי או הדיון את "...לדחות רשאי ביתהמש*ט
בתקופת במשמורת יוחזק האדם בי ולצוות רה

י .(29'8) הדחיה"
224 עמי 1612 מסי 1 תוספת 1947 עייר 19
216 עמ' 165 מס' תשי"ד החוקים 36ר 20
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לשזזרר שלום שופט סמכות על הגבלות .3
מסוימים. במקרים בערבות

מתקו למעל3 ייעצר לא הנאשם כי קובע החוק
לכך והנימוק השופט מאת פקודה בלי קציר. פה
את יבחן שופט כי לנאשם אפשרות מתן ברור:
או לעצרו טעם יש אם ויחליט כליאתו נמוקי

לשחררו. ראוי שמא
 בערבות השחרור לפקודת 4 סעיף אולם
שהי כל יעגיק לא שופטשלום כי קובע '231944
בעבירה; הנאשם אדם כל של במקרה בערבות תר
עשר מאסר עליה שחייבים אלימות מעשה של
מהי אחד על בעבירה הנאשם או יותר' או שנים

.1936 לפח"פ 157 או ,154 ,153 ,152 סעיפים
משופטהשלום; איפוא נשללת זה סעיף לאור
לחקור הסמכות העבירות) אותן של (במקרה
ממנו נשללת וכן *העצור של מעצרו בסיבות
לשחי או הנאשם את לעצור אם לשקול האפשרות
חובתו לפקודה). (3) 10 סעיף נוסח (ראה דרו
אין כי בדעה הוא ואפילו החשוד את לעצור היא
כזאת. בדעה המשטרה ואפילו למעצר הצדקה כל
כנ"ל שחשוד השלום בבימ"ש יום בכל (מעשים
להוציא מנת על השופט בפני המשטרה ע"י מובא
בפירוש מציינת המשטרה כי אם מעצר צו נגדו
בער הנאשם של לשחרורו התנגדות לה איו כי
מודי השופט ע"י מעצר צו מתן לאחר רק בות.
בער לשחרור בקשה להגיש יוכל כי לנאשם עים
לב תתנגד לא המשטרה וכי מחוזי בבימ"ש בות

כזאת...). קשה
,,שו כולל בפקודה שלום" "שופט לעיל כאמור
יוכל מחוזי שופט כי איפוא יוצא מחתי". פט
לפקודה, 10 בסעיף הנדרשים התנאים את למלא
ולהח החשוד של מעצרו בנסיבות לחקור היינו

לשחררו. או לעצרו יש האם ליט
את להביא אם איפוא היא שהברירה מאחר
המ ביהמ"ש בפני או השלום בימ"ש בפני העצור
כי הוא והמעשי ההגיוני הפירוש כי לי נראה חוזי
העבירות מאותן באחת נאשם והחשוד במקרה
אין לשחררה הסמכות לשוה"ש אין לגביהן אשר
בפני יש.להביאו אלא לעצרו' גם סמכות לשוה''ש
רשאי אשר זה שופט המחוזי. המשפט בית שופט
מעצ על להחליט יוכל המקרה נסיבות את לבדוק
להביא אין החשוד. של בערבות שחרורו או רו
זה במקרה אשר שופטשלום בפני העצור את
איננו ולפיכך שקולדעת של אפשרות כל לו אין
כי להניח אין שפוטי. תפקיד זה במקרה ממלא
אין כן אם אלא כזה תפקיד שופט על מטיל החוק
אפשר כאן והרי החוק. לפירוש אחרת אפשתת

כאמור. הגיונית יותר בצורה החוק את לפרש

ממעצרו בערבות כזה נאשם שוהרר אם לפיכך
המשפט במהלך מחדש לעצרו הצורך ■והתעורר
לבטל המשפט בית מוסמך המחוזי בביתהמשפט
מחדש מעצרו על ולצוות בערבות שחרורו :8ת
בערבות השחרור לפקודת 11 וסעיף 6 (סעייף

.23(1944

ער במהלך נאשם לגבי המעצר סמכויות נ.
העליון,. ביתהמשפת בפני הנשמע עזרו

ערעו והגיע השלום בבית"משפט שנשפט אדם
העל ביתהמשפט מוסמך העליון לביתהמשפט רו
בתוקף הערעור ברור מהלך במשך לעצרו יון
השלום, ביתמשפט שיפוט לפקודת 29 ס2יזי

הנ''ל. 1947
בביתהמשפט שנשפט מי לגבי הדין ד,1*
ערעורו והגיע האשמה כתב עפ"י בדיון המחוזי

העליון. ביתהמשפט לפני
משוחרר שהוא בהכרח במעצר שאינו כזה נאשם
סמ בתוקף רשאי העליון וביתהמשפט בערבות'
בערבות השחרור לפקודת ז11 6 סעיף עלפי כותו
מעצרו על ולצוות בערבות שחרורו א.ינ לבטל

מחדש.
בביתהמשפט דחוף בדיון שנשפט מי ואולם
אין העליון לביתהמשפט ערעורו והגיע המחוזי
אלא ערעות במהלך לעצרו המסמיך מקוד בחוק
ושוחרר כחוק לכן קודם כבר נעצר כן אם

בערבות.
מבחינה ביותר היא רחוקה זו אפשרות כי אם
הור חקיקת ע"י החסר את למלא מוטב מעשית

מתאימה. $ה
לצ ביתהמשפט סמכויות על זו קצרה סקירה
ענין כי מראה המשפט מהלך בעת מעצר על וות
כי אם וכוללת' מקיפה בצורה בחוק הוסדר לא זה
בתיהמשפט לכל זאת סמכות מסורה למעשה

לעיל). (ד) (ג) בס"ק לאמור (פרט
אחת חוקית הוראה לקבוע איפוא' הראוי מן
והייתי דרגותיהם לכל בתיהמשפט עבור כוללת

זה: בתוכן בחוק הוראה להכניס מציע
רשאי ביתמשפט לפני פלילי לדין אדם "הובא
ולצ הדיון את לדחות לפעם מפעם ביתהמשפט
הדחיה, בתקופת בנושמורת יוחזק אדם אותו כי וות
לדרגו בתיהמשפט כל על תחול זאת הוראה
בערכאה הן ראשונה בערכאה הן השונות תיהם

ערעור," של

■ז. 1944 לשנת 28 ממ' 23
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_ _, "ז _ ^ ,,"^1^^:.ש£!ט,,^
ו1^רת~^£^'?^ש£^בןר;^ ולה,. תעמ ד,1^דעשית

תנועות^גמ*^גות קבוצות' יחידים' ממש. נגע הפכה המדינה" הקמת" מאז אן המנדט, מימי עוד
מו*קרת בחןד, דעה לקב^ת החןפש את בחירות^ירבות^הגשימו 3!0ו?מות£^גימי ח;ירגילו*

, .?^!י4ר^ריבע: הגיא^מו/נט^ זה הרגל זו. ומזיקה י

היתה שלא כך לאבן, או שחדרו,לטיח' המקרקעין;ןע<)י;תמרים נזק.חמרי^ממשינגרפי^בעל;?; ^לא.
דבר האבן, אל אתהטיח לשבור או לגרד מבלי הציורים; או הכתובות את למחוק אפשרות
רצה שלא ו המקרקע .שבעל בכך' היה די 1ה "מיוחד ■גםוללאחנןק יקר^אך ותקונו; ש^ועוךקשה 82
הצבור את ז הרג העלוליםל ..גיורים או \1^כיעורי'.רבוש1:\א1:!3התנוםמי'מעלינ;:19י6מאוי?..

בנקויו. עבודה להשקיע היה נאלץ ממנו, חלק או
וגכפריה. .במושבותיה בעריה, הארץ ^ו^'^ויונגןיפ^ןעו^^שי'וו^^ום^יתנוףנ י^ב
לאי הנטיה את בצבור הגביר דצריך, כל השמ^"^ק^^^^^^^^לג^יכגו^בידי ;£^
לחנוך בדרך רציני מכשול והוה וברכושו י^זכוייות"הזולת^^ברג^ותיו ל6פקרוו¥;;1לזלזול 6דד, י

הצבור.
286 (סעיף פלילית גבול בהסגת במקרים_כאלה עברינים האשימו החדש החוק חוקק 1"בטרם
ברכוש בלבד פי*י במגע בארץ\י של.בתי;המשפט מסוימים ו^קדימיס פי הואיל"ועל לפהתה''פ),
על ולהענישם העברינים יאה. לתבוע מסוימים, במקרים היה, אפשן כן גבול. הסגת, ,1בדי5ראות;בו
מספיקים, לאהיו הדינים שנ* אך (סי^32לפהחזדיפ)' ללל בדרד להרע בונה מתוד נזקים .גרימת
מודדות לגבי בתיהמשפט. פרושי של הכלליים והלנפם תו|ולתנ£ בדבכ; לספק מקום. 1מיה, ,"ד7ואיל
העזר חוקי וע"י המודעות פקודת ע"י חוקית. ה הבעי!/,  .מסוימת במדד  אמנם הוסדרה
ולא בלבד קלים קנסות הנם אלה זזיקוקים פי על הענשים אולם ד'מקומי1ת. הרשויות של
ע"י זו מגמה לקרז*ת איפוא;1 חותר, הסעיף.יהחדש 0עברינים. את להרתיע אלה של בכחם היה

מתאים. עונשי הטלת ב) העבירה, של ובהירה מפורשת הגדרה א) שניאמצעים: .

לחוק 44 סי לפי סמכוקו מכח ידיוהמשפטים, על הותקנו תנאי על מאסר ~תקנות~בדבר .5
27 ו.56;8 (19 ע' ,555^"^ 15.955. ת^י"ד1954%בימים שה}, ענ (דרכי העונשין דיני לתיקון

ו > . י "י יי י " ~ (1187 632,י"עי ~(?ןית
בעיותשל להסד?ר חשט*ז955וייבא* תנא^, על (מאנזד טנישה) (דרכן העונשין תקחס א.
בשני הנאשם זהות של וכן ש1>ה אחר1הרשעה הראשון המאסר הטלת וש^י התנאי" ,^וכחתמלוי

." י יי"י  " וזרלשןינןי המקרים, יי

י " ^ " , ■■.. זי?ן, ! !;.';..;, בתקנ5תאלה; ,1 הגדרות "
'  משפט"מתוזי, בית של אר שזפט"#לי£:*ת"משפט:שלגם משפט''^כל "בית

אלה: שני משפט לבית שוטר או כוחו בא או למ^ש'לה 12ץא)הגיישדויועץ:הפ^פט* "^ ". /:!■.

ע¥תנאיגאמור1סעיף נא^ממאסר ;;,;..,";■_:,^,\!^;^;1^מיש5פ6|י9ייךא^לפ^הוט^על
< ~ "  ^מ^!:^"*,1:^.^;,^1 """

ונתמלא ^ נוספת 5ע"ג1ירה נאשם אותו ל%קרשמ5,ש^ם.ק1ין,^ש1*"נל.|י11<ורשע י# י5  גוז8*8ונ

~ ^ י \ ןין יזזדאש הדיו פסק לביצוע שלי^הנ^ש6 י מאסרו המשפט"יעל" ביתי ה יצוו
  "  .~ ., הנא2ג0.", בפני שלא. צוו'^אןזרלל^יתקנןןזוחי^להןנתן; ב.

זהותו ^דרושר^יה"^. תקנה2, ל^י בטרם1'ש1תו.גוקאסר ז1משפם, י;3^^אד^^ו383?ת ע^;' ראי*
,. י",:.ץ2: ; _;/ . .... האפורים*; ש^¥!נאש0;1שג?'קסקי:1מז^3י *5"יי. "וי*

ןו*יש?^3שמי .ע^'נז^ הנאשם ^^ה^ו^^הוגיווזהות^"'של: ^ '.^5^ ^ !,:::.■; \י^^^\^^~הנא5נ*; .יו"'."^; תצלומו. של או .אצבעותיו טביעת של
נ^*לגשבשפט ^^ר^ן|^^ן;של;י^.^#>1^חט^8יע אלה בתקנות אין .4 זכייית שמירת
16נ^יי?:ס1^18£לוזוק, משפט^א1זייילמיאי6ר%תגאי בית י יד על או ידיו על לכן קודם

* הקודם. הדין פסק ביצוע לשם מאסרו על במעמד בו לצוות
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לתקנות וגוסיפו תשט"ז1955 (תיקון), תנאי) על (מאסר ענישה) (דרכי העונשין תקנות ב.
לשונו: שזו 4א, הסעיף את הג"ל

הוטל שלפיו דין' פסק לבצוע המאסר תקופת בחשוב כי לצוות, רשאי המשפט בית "חשובתקיפת
או כולה התקופה, בחשבון תובא לחוק' 18 בסעיף כאמור תנאי על מאסר הנאשם על מ*6י

התנאי". הפרת לאחר שניתן אחר דין גזר לרצוי במאסר היה שהנאשם מקצתה,
שתי המשפטים שר התקין  בספטמבר 13  תשי"ז בתשרי ח מיום 634 מס התקנות בקובץ .4
תקנות שתי על להוסיף הבאות וכלשונן, בתכנן שוות בפלילים, הדין סדרי בדבר תקנות

:: קיימות:
התקנה את לתקן באו תשי"ו19.55 (תיקון), תכופים) (משפטים המחוזיים המשפט בתי תקנות

ואילו, 1938 תכופים), (משפטיים המחוזיים המשפט בתי לתקנות 24א
268א התקנה את לתקן באו תשי"ז1955 (תיקון), השלום משפט בבתי הפרוצדורה תקנות

:1940 השלום, משפט בבתי הפרוצדורה לתקנות
אם ,,אך שלהלן: הסיפא הוספת ע"י הזהות, המקוריות, התקנות תוקנו המקרים בשני י

עדותו". גביית לפני עונש עליו להטיל המשפט בית רשאי משפט, באותו להיד נקרא שהודה. נאשם
זו: איפוא הנה בשלמותן, התקנות, לשון

יטיל לא בה, שכפרו ומהם באשמה שהודו ומהם אחד, אישום בכתב שנאשמו אנשים ,,מ0פר
הנאשמים נגד המשפט בירור גמר אחרי אלא באשמה שהודו הנאשמים על עונשע המשפט בית,
עליו להטיל המשפט בית רשאי משפט, באותו להעיד נקרא שהודה נאשם .אם אך בה> שכפרו

עדותו". גביית לפני עונש
בארץ. המשפט בתי את מאד קרובות לעתים הטרידה אשר בעיה, לפתור באה הסיפא תוספת
הודו מהם אחד, אישום בגליה נאשמים מספר משפט בית בפני עמוד מדי זו.התעוררה בעיה
להעיד נקראים אינם הודו אשר שאלה במדד, בה. כפרו שהשאר בשעה בד; יותר, או אחד באשמה
אחת ובעונה בעת יחרץ ודינם הדיונים גמר. עד יחכו הם כלל, קיימת הבעיה אין תביעה, ה מטעם
הבעיה התעוררה חומרתה בכל אולם ראיותיה, את התביעה הביאה. נגדם אלה, של דינם עם
בין להפריד התביעה נאלצה אחת לא חבריהם. נגד במשפט להעיד הנאשמים. אותם בהקרא .

שהיו אלה נגד האישום גליון את תחילה ולהגיש להקדים השונים, הנאשמים של המשפטים
מסובך נוהל דינם. שנגזר אחרי רק חבריהם נגד שני במשפט כעדים ולהביאם להודות מוכנים
תקותוי ידי על חביריו נגד שהודה נאשם עדות תושפע שמא חשש כל למנוע כדי נוצר זה
בעקבות  *52/50 בע"פ העליון, המשפט בית בעבר קבע בר כ למעשה אולם ענשו, להמתקת
גזרהדין את מיד להוציא יש "כי  **13^6. במשפט גודרד, הלורד האנגלי, השופטים זקן

כעד". להקרא עומזל הוא כאשר באשמתו, הודדי אשר נאשם נגד
ירושלים במחוז התביעות ממדור סמל של יזמתו עקב הארצי המטה הצעת לפי הותקן החדש התקון
נאשם של חשובה עדות הבאת בירושלים השלום מש:פט בבית נמנעה בו ממקרה, כתוצאה
להביא התביעה של בדרכה שעמד 286א, התקנה של הקודם נסוחה מחמת חבריו נגד שהודה
להם. המגיע העונש את העברינים על להטיל כדי הדרושות העובדות את המשפט בית בפני

התקנה. תקון עם הוסר זה מכשול
פורסמו 1957 בינואר 17 תשי"ז בשבת ט"ו מיום 669 מס' התקנות בקובץ גם .5

, הנקראות השלום, משפט בבתי בפלילים הדין סדרי בדבר תקנות
את משבות אלו תקנות תשי"ז1957. ,(2 מס' (תיקון השלום משפט בבתי הפרוצדורה תקנות
,(1) המשנה תקנת החלפת ע"י 1940 השלום משפט בבתי הפרוצדורה לתקנות 267 התקנה
נאשם, בהעדר בברורו, להמשיך או המשפט, בתר לפתוח המשפט בית את עתה המסמיכה

מפורשים: תנאים בשני נוכח, היה כאילו שנקבע, למועד הופיע לא אשר
המסירה פקיד של בשבועה בחקירה (הדנה 26 בתקנה הקבוע באופן המשפט, בית ששוכנע א)
לפני יומיים לפחות נעשתה הנאשם הזמנת כי כדין), נמסר מסמך כי המשפט, בית ובהכרזת

י . שנקבע; המועד
בפניו. אלא  י א נ ת על מאסר זולת  מאסר עונש יטיל שלא ב)

על מאסר הטלת על באיסור החדשה, המשנה תקנת לשון מתוך כמובן הוא, החדוש עיקר
של תחולתו מגדר בפרוש מוצא. תנאי על מאסר אך איהופעתו, עקב בפניו שלא הנשפט נאשם
בדבר המשפט בית ישוכנע לפיו הנוהל את מקודמתה יותר החדשה התקנה מפרטת כן האיסור.

. .  . . . ובמועדה. כדין ההזמנה מסירת
.411 ד', פ'ד,  היוה'מ נ. קובריגרו יצחק ליב  52/50 גנ"3 *

11.7. 11013611 ע11011^1נ^. 16הנ3? ; (194950), 34 01. .ק1^ £116). 43. **
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משפטיות הלכות
הפלילית. המחלקה עו"ד, נוםנבלט, מ.ש.צבי

לפי אשמה לבסס הצדק מן זה שאין המשפט בית
החוק." של זה סעיף

נתקבל זו בנקודה המשפטי היועץ של ערעורו
הורשע והמשיב בוטלה 69 סעיף לפי וההרשעה
66א(ב) המקורי האשמה סעיף על בעבירה

נדחה. הפרטים שלשת יתר על הערעור
., ■■ : . (14.6.56 (ביוט נ9סק;

דרישת לכל זכר אין 65א(ב) הסעיף בגוף א)
סעיף לפי עבירה העובר אצל כי המחוקק, מצד
מיוחדת כונה מעשה, בשעת קיימת, תהיה זה
הנ את ברשותו להחזיק או לשאת הכונה זולת

סעיף;■ באותו האמור מהסוג שק
ואין בו, שאין מה הסעיף בתוך לקרוא איו ב)
הכונה קיום בדבר הדרישה את ממנו לשאוב

אלה בכונות כיוצא או לבגד או למרד
הפרשינות לפקודת 38 סעיף על ההסתמכות ג)
אל לשעות הוא הדין מן באשר במקומה' אינה הנדון החוק מעיף נמצא בו הפרק של הכותרת המחוקק לכונת היכר סימן בתורת דהיינו,
ומשת ברורה אינה הסעיף לשון כאשר ורק אר

ולכאן. לכאן מעת
מיום ימיט שלשה של תקופה ג'): (לבעיה ד)
לא , במונח להכלל בכדי מדי ארוכה היא המעשה
לפקודת (ג) (1)3 שבסעיף >*0ת06ף) מכבר"
היא ואין וחפושים)* (מאסר הפלילית הפרוצדורה

שלום. שופט של צו ללא מעצר מצדיקה
בפלישה התערבותהמשטרה א,: הבעיות; .2
מק הנוגעות זכויות לגרר בנ"צ סמכות ב:

■ . נשואין. שר
זיגנזונד  94/56 בג"צ העליון, המשפט (בבית
(37) י' פ"ד  אחי ו2 המשטרה שר נגד רובל

.(1016
: העובדות

עם מתדיין הנ"ל בתיק תנאי על צו המבקש
הוא ומזונות. לגט בקשר הרבני הדין בבית אשתו
(מא0ר הפלילית הפרוצדורה פקודת של (1)3 סעיף .

וחפושים);
 אדם כל מעצר צר בלא לאסור שוטר .יכול

(א)...

(ב)...
שנענשים עבירה מכבה לא עבר או בפניו, שעבר (ג)

י חדשים. ששה על העולה במאסר או במיתה עליה

לפקו 66א'(ב) סעיף פירוש א. הבעיות: .1
:.,.■. , .1936 הפלילי, החוק דת

בחי הפרק כותרת של תחולתה חיקן? ב.
לאור שבו הסעיפימ פרוש על שהוא כל קוק

י ■ הפרשנות. לפק 38 פ'

שלשה שנעברה; עוון עבירת מהוה האפ ג.
.."לא נעברה אשר עכירה המעצר לפגי ימיט
מעצר להצדקת כדרוש (?11מ606ע) מכבר"

. . צו. ללא
,40/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
(35) י' קדושיםפ"ד, אלברט נגד היוה"מ 

.(972

העובדות:
המחו המשפט בית בפני בפלילים הובא המשיב
חויב שבחלקן עבירות, מספר על בירושלים זי
מעבירה המשיב זוכה היתר בין זוכה. ומחלקן
לסעיף בנגוד חוקית, רשות בלי רימון נשיאת של
במקום .1936 הפלילי, החוק לפקודת 66א(ב)
של בעבירה להרשיעו השופט החליט זו עבירה
פקודה. לאותה 89 סעיף לפי נשק, כלי נשיאת

המשיב של זכויו על ערער המשפטי היועץ
לסעיף בנגוד חוקית, רשות בלי רימון נשיאת של
תקי של נוספים פרטים ומשלושה הנ"ל מהעבירה
דיני לתיקון לחוק 2ב סעיף (לפי שוטרים פת
ושל תשי"ב1952) שוטרים), נתקיפת העונשין
לפקודת (ג) 100 סעיף (לפי אלימות במעשה איום
השופט החלטת גגד וטען (1936 הפלילי, החוק
מבוססת שעליו 66א(ב), "סעיף קבע; אשר המחוזי
פקודת של השמיני בפרק נמצא הנדונה, האשמה
נגד בגד לעבירות והמתיחס כולו הדן הפלילי החוק
הכותרת גם השלטון. נגד אחרות ועבירות המדינה
שאחד ספק אין כך. על מעידה זה פרק עליו שנושא
למרד הכונה היא זה סעיף פי על לעבירה היסודות
השלטון. נגד אחרת עבירה לבצוע או לבגד או
קובע חדש) (נוסח הפרשנות פקודת של 38 סעיף
בכותרות גם משפט בית בכל הדעת את ליתן שיש
כי אף ולפרקים, לחלקים המחולק חיקוק שבכל
ברור עצמו,.. בחיקיק במפורש נזכר לא הדבר
בגי כונת כל היתה לא לנאשם כי הראיות מחומר
סבור כך ומשוםי מעשה, בשעת בזה וביוצא דה
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חלה לא כי הקטיגור, טען לעומתו לפיכך' התישנו לפני אשתו, עמ התגורר שבה דירתו עזב.את
בפני לדין הובא שהנאשם כיון התישנות, עדין דירה. שכר יותר שלם לא זמן ומאותו שנים' שש
המוס וספסרות, שערים הפקעת למניעת הדין בית אותה של כשוכרה לראותו אין שכיום אומר חוה
העולה עונש אלו עבירות בשל עליו להטיל מד דירה.
הסניגורית טענת את קבל השופט שנים. שלש על מזו לשלם המבקש על הטיל הרבני הדיו בית
על ערערה הכללית התביעה ה1^ז$^^)£ישח|ץ*1$§$אשט. אז לגט. תביעתו את ודחה נות
נתקבל ערעורה המחוזי, המשפט בית בפני כך להשכין הדין מבית ובקש אשתו אל לחזור רצון
הקטיגוריד, טענות עקב ()$?גמילא ^רו^ז*ו^ .טרמזהומיעהיאך הנ"ל הבקשה ביניהם. שלום
למני הדיו לבית להשלמה הוחזר והתיק דלעיל) לדי בכוח להכנס רוצה שהמבקש לאשתו בהודע

וספסרות. שערים הפקעת עת בצוע עליו שיאסור צו, הדיו מבית בקשה רה,
■^5ל^ר^ית^נ^ל#ו^ה^^וגג, ^^ת^אתיהצוד מבוקשו^יו3^ו^'ראו*
י וספ למדוזהפקע11שט:רים לחוק 5 סעיף הפך השקט לשמור"על הבעל שעל החלטה הוציא אך
(^י.1=ןט)1י?1'שז/'^~יו;1198:.'אש,ר;:ז?גדיל>י^ת; ס1?1ת: ^ י~"י י להפר^ות*ד.קוףר"דיוזי ללא^ג^פ
ביד3יד^למניעתהפ^ת*שעריםגוספי סמכיתו"של לעצמו,שבר' עש3המבקשי:דין ךאן*>על£פי'.כן
ט$©ו2 עו*זי נגהיצ1משק עבירה בשל להטיל סרות ^"י לרצון בנגוד ■את:1מ1ע5ל"הדלת.לונכנ0"לזיו;ה
עצמןלפשעים שג?ם,,.,את,'העביד,ומ,, ע1נ..£בע אז"למשטתהנזויזימנהיאתישני" האשה^פןתה תו.
וו*יג31"י^1:;את"|ני?91ת^תישנ1^0?8לה. אשר זכר^דבךים, על אותם והחתימה הצדדים,
6*טג4הו^:^הגלאות.0> עןי^ש^ל^ ^א0נ^1*על^הכנ0^רה7אלא*ממא*
ו?פלילית*העונומנייהמיט*לותבהת^ הפ^דרו**?י ^ ';■"", י~ "1:ץ י^ ל^גית*משפן^
י" * ישנות. ..#הל.,~מכן;.,פנהה9בקש>לל>ב>ת.ד;§ש5טזה*ליון.■
:י::::2:: :^::1 י: " ^^י נ^^ ל עליו ^מנ^ימלאסוי: ^צוה^ל,הממטרה וג:^

שלאכהתישנות עונשיו" בדינ,~ 7:1/ת,^7ת ., .^^ לדירה.יןבקש^>דחת^: הכניסה את
ולאי עצמה העבירה את מבטלת  במשפט.אזרחי י י* יט^^שוי*^^גו^ייין^י ,^גיון#?56^*14י נ^נןלן;
י י;!:!: בה. הדיון פעולות את רק ;^ל8"נב0{;להחל%ט;כא^3וי8ותו^אם^סוך1ו^ה*
2<^תקג9ת.1?התישנו_ק,אינה.צמיד??^ותו"העך "אתי* ואנו^יוחי^ פעל^, באשר; לפעול. למשטרה
בחוקגןהמן^ך^יוציג"א^*ע. נש^.אשר;£קבע חתערבות1ו"בענין: שלדעתנוראיך: הב^שהנןאחר
י" ,;^יז ~י,^~■■?* "? /""1 בי^ה.",. זה^ח^למעןיהשל?1תהצדק.^תרעל3ן;:נראן?^
נמדדת^י.^עוןק^אותר איננהי ההתישנו>ן, ב.י נוכללהיעתוי^^בקשה"יזגדמבלי"שייד*י5 ש£ז4 לנוי
"להטביל.■■:1 בעבירה/ ביתנהמשפט^הדן מוס^ מקש^ז הזגויוז?■סזנובעוח; . עלעולהח^ט^דבי
.ההתישבות^אהעונש^ ג^ממבחן^^^^ל, וזבר^מרי;אינ1^ לאשתו^ ע^^ו?מבקש הנשואון
שהוא,: לפי1פל:חו?3 הצפוז?ולהעבירה המכסימלי יי:./: .";._ ( בסמכותנו."
לנןניעת>ופקגנס;..נו1עךים;.,וס3 לחנק ד.ס0;5(א) ";.■>■:> ■."ייייי~י>* ".:" 3^הבטיווד^
מ^ל"א^^^בא"^טיל^נשיפ. סמת'(שו3וט) ,■$*■ עבירות ע5 1!0וגש ^גילת א^זן^גוגת
גוזו^פ. חמורט"יו3(טבע,.שנ?ב41^כ^".שנקב? ח^^^ע^^'^^ייגיאתהן^יןי^^
היוצרים.^את:.העבירות:(שלוש.ש^ם),אג1.כי:רק; לוי¥(8#^ימוד^1:מא)יי^^א^''י"כ!*את'
מיוחזל.>^ניעת,:ן^קע|.:^עךיםוספ: .דיך בית. "" "יי " ד!11ישגו^י ח,ל,ו9ו1
טי^'^וקםלפיחוק^^מוס^הטילם.,:, ב^ק3ג§^10^^כ^ן:^8יל
באבירות.^ו,,לאוקיהחמי י'^קופת"ההתישנ*ת: יהאמ^נח#^:ל^|?רמ,; המוגדל,* או^^ה^ו^
עש.^ ו^1?ים^ ית'יזעןשי^הנה^^החלהולגבי. משג(^:11חף," גית כל ב8גי בחזונה גפ פשע'
במכל," ש3יו?>ל^א;התחשבו^^3?ת;.^שפט>:.בפ2*ו ד?ו?תישגות:י ופו; תל, לגגי כל:הכךוך"גז^ על " י^י ^^ ****$**##*^$** .. ערעור בתל^יביפו, המחוזי המשפט (בבית
.ז:";:' ^:י1~ 5''"". י1; .'ל" ^יהבע^ות? (לאון)..אסריג.. לבל נגד היוה"מ  פלילי464/55

<. %/$%£י^#£#7#/.י#" קן^ג*י מא^יהמג  ^^.לכ^יל"^ןש^^י"^ןןי^ך^*ב. . . . .. .
ג*^. ו>5פ^ גמ*ל%ני,העו^'^^ו, לעבוגץ"אן קלי': ,^וזי.^לי1 מסוג הן. גוכ^,ק!ל8נ.,ל%בי1!ג!ז
" """^ 1£_ £,"5,. """." חכמן*ט"לגוו^!. ^שקיש'^נ^^כ!^ע|#ת^ התישנוין תקופוז

ע7 עונש"מאסר ?18* י שבהן שעלהחמורה ליות,
הטני" טען המשפטי הדיון החל בטרם שנים. שלש
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העונשל .הוגדל שם ג194"'שגפ משנת לפי;הת?ו4
ה£וט£י^מעשה_תל*יהןבג*וג הע*נש אבלקידת
;המעיר כה ב¥ הנאשם. מובא לפניו ביהנהפקופט
הס^ץזחמי שב^קןדת כך, על ערמצבו;$בנמוקיו,
כ"פשע"'נוסףעל*גדלת העבירה הוגדרה 0=3^0
טענ#^1$ע1ת^ודה.'אחת אניסבור'כי העינעו*
במק התי#^וח1דק שא^ר,להח,יל. או מה^וזיפ.
פורש^ב*וק. מ באופן, כעגחלת י היא  שהעבירה רה.;
מוגי לוא*יאינת ה?>צ1?^ותה'כ"פשעי/או/,עוגן",
שהגדרת %ל "בכלל? התישגות אין אז בלל דרת:
חשובהז _אינה ,"עולן",,."וןטא" כ"פשע", העבירה,
העוי גודל גואמזיר, הוא, ה?ןובע והגורם ובלילי כלל
מפו הגדרה דוקא דרושה אם בעדה. הצפוי נש
שגם מפני בכלל התישבות כאן אין הרי  רשת
בגליוך והנזכרים העבירות את היוצרים בחוקים
כ*ש^; לא מוגדרות האלה העבירות אין האישום
5;;^?'3מ^ין^*ז¥ה?§ו ל*^וון^ולא
?1§§1^^*^ו^שעד!^ *§נול5 ץ^ל^ גנרט*י?
המכ*יי נ^ה*ו?:^ שגחוק^שיתז^וליעונוע^^'
9פ?ן^ד3¥1 ל*^לס^יז^זי לשב*ל'שני*^^יז?!*^ סימלי
ל1י"^דר!¥'ך|§!ר לפשע הפכה העבירה הפרשנות

. איננלזגיואהקה3דל:ג:^: שוב ואני שם, ,פשע" נח
של?ני13£^ב^המקוו^ה^'^^סגרןת.; המקרה.
77, ^י^ ^ ^^ הסמגפ"המסוכ^פ'/;! פקודת.

בבגידה הרוב שופטי לנמוקי מסכים אני .גם
לען!?.. המכסימלי, ^אמרשהע'גנןש הםנ^שט.הנ^וז^,
:ע£י^ה^,י מערעו^^ועלה' ה ואשם. ה בהן, רות,
ת^"א,.לש3|.קזנווןי;מא0ר|'ז?ז^יש;;^לאות": משנת
הנאשם: את כשמביאים" פשעים אלה י בעבירות
וספ שערים הפקעת למניעת ביתהדין בפני לדין

" חוקןהפלו כ.י1ש"להתא.יג1.את.ךומו.שגיםשל סס.ת'
קי^ל^י^גו;' "העותו*אני"והחו הפלילית צדווה
התחי ^ש?י .ו"ג'נאיית^ "ג'נחה"  תומאני

מעז#>!: %ו"עוון^.",הננ5,י "פשע" המנדטורית/: קה
יי כב יו הזכ יי אותה ה השאל אתי פתו1!ה להשאיר
הובז*י; אילוי הדין היה מה פסקדינו: בסוף הנשיא
איחר:^.אפשרות ביתלמשפט: ?בפני לדין המערע9

החוי^י ,ת.ק5ר.1וסעךף'4(51)ש?^ לשובלאתר שק?ימון
משנח^1ישל"^:ע*י.£קקהתקו1.>3זש1ת:.ת11ג"ב.'1!^'";
1?בא*^ ;ש,קובע:העונש"נ}מכסימלי:לו>צפויי הדגו5'
<לשא1ל"נ$$* אפשראוליז'לטצוושצרקי אולפ
צפויי^תנאשם^אותובזתמשי*טיישלפ?^ לו העונש
ש*יתל^שפט^חר הגגלתהעו^שי; ניו..הובןא','וכ1י

פר18ח1ה לל§"יות1י^!.שלש"ש^5<^ מוסמרלהטיל',
מ^יפ^^^ווןעוונות" £?נמנות/בא^ שהצביגות
אוןיםהל אזזר. ^¥גי^פ,ט? כשה1:יון1נ!ו1לויימ.חגפגי
כאן לפסוק צורך לנו אין הנשיא, כבי שהעיר כפי

שהמערעל"הזה.גנ^עשל.!^!". בשאלוףז!/;>ימאחר
וספ!'"; שערי^י 1,ביתי:הדיןולמניעת:הפקעת לפני
..■.".י. י... י. ■ י סתת*.

קיןב1"ם.^^פ^ר94י>^43 ^ס^ג"ננג לקל^ו:!)
"יי7 " י"" ""■";, י/ל,"!;.;; י "" *."(^45

* , *^י י י1 : העובזץת
ר^שני!%%ב*"ה^ י*ח

??'*1

הנ^ם^^ב^תה^^י^ח^^^..^"
>ל;פסק;די|;^ש^הג מ^ו. הנז^שב! ערער ^^.ד^טה^^י.^©^"סרות, התי^לב^ת את זיר
טעיןהמע1^5""ל1ג^" ^רעו1^ י^עת"בדורה הדיון.
יא/ כ3גנ;4ה דעותי אחידות מתוך נדחה הערעור
ףי:? 0י^\ הדעות.^ז:<!< נחלקו ב' בבעיה אולם

נ^;החב^מפ;הנ^א^ל^|^.^"^/ א)

* ^ למכ1פדעז?ערות.י אול^ עליד!נ£,יפרטי להוסיףי רך
ת?ו5שו0^מט_ נע1יכז;. הערןור^שלנ^יני* ינממןי"
הךייון^ו^י "בזמן5 ל|ערבו עור^ד^ן''יי*בל^ ידי עלי
^¥^.¥0ע>^^^{^>£ע^ פיע"המעולף
~ וו^"^וב"טע? כי: ^עירער עור,"טועןחב^5ח

■ ;ה11וק בהודאות" בזהותםאו11ה8ו?1ןק,^*ינ^י^
^^^ק,פ"ש^'~י3616#ץבוזוקי העותומניי^§":
?~*~ י"; =" "?' י" הפליליקול38"
היתוג" נכונה היתה אילו זו שטענה לי, נראה
ב:ר1)יקי ^אם.המ4נזז4כ1 .<$$% פועלתלכנגד'^מערער,
זו?*^ ^י51י ה%>%%0, העותומא3יי;הנ8טפ'1"*ע1^
ו,,עוןן">יז!ו*3;*י!צ8""#המ1^:" "פשע" המונחים עם
ואזיין. /לחלוטין נעלמו ג'נחה", ו,, .ג'ינאיית" גים
^בןחס^הועישנות!" ההומות על"יקה"להן^?^
י ^הח^ת^זזוקי^פך^וך^ מא*זז;יגי7^ברןר
להם ה^ותומ^ני^בענין^תי^ותיי^ הפלילית
;בנאצים, ¥ין ל₪}ית י1חווק ל£של (ראה תוקף
שה הדבר ברור לפיכך .(12 סטיף תש"י1950,
!המכ העונש הוא ההתישנות כללי להחלת מבחן
סימליהצפוי^לעוב^גהע^ר^^ד'חו^י'^ב''ל"י^ש^
ק^^^ח^ש" :ז^א%ת;י1?1^ 4951עשהלשני?ז?פ1לי8
סמ0#~ הפקודז?7?קזי^ו['"מקה1ת"1938ךי^ (אחרי
בית:משפט,;.1:בי1ז:.הדח10למ^על<'הפ?ןע:ת'ל:ש^יפן

!?ע3?רהעדץ א^ו^נ^ךגנעד" א.ג^מ5" 1?ג ושגיוג:
שנים,;יא^,.ז5ע^ש.המו^יכו^ו"לק?^: שבע"
ןןפ^עת': ג^^י^ל^ת^ןןלמ^ת מוט^*ך
ך; "£.:£" ?י£! \י'':'^.." יי^י שעכימ.^"^?
^י..,סבו3כי.^שא^ה,^ד^.איז5יבית\מ^פ,ט:
$^^^\ז^הסמ^ות|לו(^יל..ע^ש£ןהאן..*מרק^"אינך0^עלהל: מו1י^<טי,.^ג!בחן|עגי1; ואינה
הע^ש^^י^^י^ש^ה"^זק,^: גולל
,,$$3$.§$ ^^י^>|ק,.1;עונש. ר^הגז^^^מ^ן^פ^ינו?,^^משפט ואיני כל5
המםולןנגם,. הסמים המקרה"הנו*לוננווסגרוןפקודת
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מס זיוף משום בעשיתה אין הקטיגוריה לדעת
צריך הוא מזויף יהיה שהמסמך מנת על כי מך'

עצמו". פגי על הזיוף את להראות
ידי "על וקבע: הזו ההנחה את דחה השופט
,535 מס. המשלוח תעודת את כתב שהנאשם כד
הוא; האמיתית, המשלוח תעודת זו שאין בידעו
בא איננו אשר את להיות המתימר מסמך חיבר
(א) 334 לסעיף בהתאמ זיוף היוה זה ודבר מת'

."1935 הפלילי, החוק מפקודת
נתך שהשופט הפרוש את תקף המערער ב"כ

התעודה. לזיוף
.(30.7.56 (ביום נפסק:

רחבה הגדרה נותן הפקודה של 334 סעיף .1
כוזב". מסמד ל"חיבור'

חתי של האלמנט את מזכיר אינו המחוקק א. .2

כי ספק, ואיו (ד), קטן סעיף עד המסמך מת
י מזויף. מסמך להיות יכול חתום שאינו מסמך
בכדי המסמך, את חבר שהמחבר נקבע אם ב.
ברור המדינה, את או המכ© פקידי את לרמות
הג העדרה אפילו או המערער' חתימת שחוסר
המסמך. מהות את משנה אינו חתימה, של מור

על זיוף. הוא המסמך בגוף הנמצא שקר כל לא .3
שה צורך יש 332 סעיף של הכללית ההגדרה פי
מסמך שיהוה כדי לעצמו בקשר ישקר מסמך

מזויף.
במובך כוזב מסמך אינו עצמו המסמך אם .4
את. למצוא אפשרות איו הפלילי' החוק פקודת

בהפצתו, אשם הנאשם

המצוי להחזקה" .המזנה 3ררט הבעיה: .8
,1936 המסוכנים חסמים לפקודת (2) 7 גפ' .
116/56 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י'; פ"ה  מולא מולא סאלח נגד היוה"מ 

.(1459 (53)
העובדות:

בהחזקת המחוזי. המשפט בבית הואשם המשיב
הואיל זיכהו השופט אך למכירתו, ובסיוע חשיש

בהחזקה. להאשימו אין מתוך בתור כי וקבע
התעור לא המחוזי המשפט שבבית להוסיף יש
שהמשיב הבאות: לעובדות ביחס מחלוקת כל רה
וכן,, חשיש של דוגמאות שתי מסוים ביום החזיק
החשיש למכירת המו"מ בעת כן, אחרי יומיים כי
דבר המשטרה, אנשי ה"קונים"' לבין המוכר בין
דרישתו על לותר המוכר של לבו על המשיב
את ממנו לקח ולבסוף מראש הכסף קבלת בדבר

הקונים. למכונית והביאו החשיש עט השק
כ,,מח~ המשיב, את לדאות יש כי נטען בערעור
להרשיעו יש ולכן לפקודה (2)7 סעיף לפי זיק"
והמשיב נתקבל הערעור הואשם. בה בעבירה

הורשע.

כלל בשבילנו עיוני אינו בי 'גבעיה דיונות (העיד,:
לפשל שוטר, כל לעיני לעמוד עלולה וחשיבותו וכלל
הפלי הפרוצדורה פקודת פי על צו לל*ג בשעו>מעצר
כחו את המיפה 3(1)(ב), סעיף ןחפושים), (מעצי לית
שה להאמין סביר יסוד לו כשיש עת, בכל כזה למעצר
סםכות המגביל 3(1)(ג), לסעיף בנגוד פשע, עשה נעצר
בעונש נענשים עליה עבירה, שעבר מי לגבי זו מעצר
 מכבר* "לא או "בפניו" מיתה, עד מאסר חדשי מ6
כאלו מעשיות בעיות בפני בעמדנו אולם (160611*15'.)
הרוב, של לפ*ה''ד בהתאם כמובן העבירה את נעריו
בסמכות התחשבות בלא הצפוי, העונש ע"פ דהיינו
המערכת.) להטילו שהוא כל משפט בית

משטרה בתיק לעיון בקשה הבעיה: ,:.6
לצדק, גבוה דין כבית העליון' המשפט (בבית
הכללי המפקח נ. ליבוביץ יוסף  145/56 בג"צ

.(1444 (52) פ''ד,י/  ישראל משטרת של
העובדות:

הוגשה לא אך פלילי. תיק נפתח המבקש נגד
מהמשטרה בקש הוא. אשמה. כל משפט לבית נגדו
בםרוב, וכשנתקלהי.בקשתו בתיק, לעיין רשות

צו. מתן ובקש לצדק הגבוה הדין לבית פנה
נדחתה. הבקשה

(17.9.56 (ביום נפסק:
בשלב כי מבקש, לטענת יסוד כל נמצא לא. ;1
נגדו, פלילית האשמה כל הוגשה לא כאשר זה'
לפ לגלות המשטרה על שהיא איזו חובה רובצת
עלידיה שהתנהלה החקירה תיק את המבקש ני

בענינו.
את לאפשר המשטרה חובת בנדון הכללים .2

נ. צינדר  147/50 בבג"צ נקבעו בתיקים העיון
(פ"ד ישראל משטרת של החקירות אגף1 ראשי

*.(507 ה/

של (הימור כוזב מסמך וזכור הבעיה: .7
המסמך1). חתימת

 114/54 9לילי ערעור העליון, המשפט (בבית
.(1384 פ"ד,י',(50.)  היוה"נו נגד רנרט יעקב

העובדות:
מטעני בשחרור שעסק מכס' עמיל המערער,
וכן כוזב מסמך ובהפצת בזיוף הואשם עצים,
על אשם נמצא המכס, פקודת על שונות בעבירות
הו בהן האשמות, ולקנס. למאסר ונדון מהו. מספר
הע כמות של כוזב מרשום נבעו המערער' אשם

משלוח. בתעודות מהנמל, שנשלחו צים,
היועץ "נציג השופט: הדגיש המחוזי בביה"ט
המער באכח עם הסכים זו (שבנקודה המשפטי
שהתעו למסקנה אגיע שאם בסיכומו הודיע ער)
הרי הנאשם, עלידי נחתמה לא 535 מס. דה
42 בע' ראה  509 ה'(19), פ"ד,  147/50 בג"צ .
נאשם זכאי תנאים ובאילו ,,מחי גליוננוזה: של
בתיקי המצוי ההאשמה בחומי לעיין פלילי במשפט

המשטרתית". החקירה
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נעשתה הנספחות, התקנות על התוספת' ד)
חיקוק. מכוח גופה הפקודה של נפרד בלתי חלק
הפלי הפרוצדורה לפקודת (4)28 סגניף לפי ה)
כתב לפםוי אין אישום) כתב לפי (שפיטה לית
בהת ערוד הוא אפ וצורתו' תכנו מבחינת אישום

הפקודה. של לתקנות אם

המגדיל כסעיף 278 סעיף את ראה המחוקק .2
עצמה. ברשות ועומדת נפרדת מהותית עבירה

הדנה חוק מפקודת הן דלעיל האסמכתאות .3
כך, פשע אם וחומר: קל הדברים אך בפשעים,

שכן. כל לא עוון

ההרשעה את האישום בגליון לציין הדין מן .4
העבירה. מיסודות כיסוד הקודמת

המשפט בתי של הדין פסקי נתקבל, הערעור
הש משפט לבית הוחזר והתיק בוטלו, מטה של

הדיון. השלמת לשם לום

העו את חופפים ענשיפ. הטלת הבעיה: ,10
תנאי. על ממאסר. הנוגע חקודמ נש

 22/57 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
.(452 ,(17) י"א פ^'ד,  בןחמו יצחק נגד היוה'נז

העובדות:

המשפט בית ע"י 13.12.56. ביום נידון המשיב
לרצח, נםיון בשל מאסר לשנת בנצרת המחוזי
הפלילי, החוק לפקודת 222(א) סעיף לפי עבירה
שוטרים, תקיפת בשל מאסר חדשי ולשלשה ,1936
העונשין דיני לתיקון לחוק 1 סעיף לפי עבירה
בית צוה כן תשי"ב1952; שוטרים), תקיפת
אחת, לשנה מאסר עונש נגדו להפעיל המשפט
אחר. במשפט תנאי על לכן קודם עליו נגזר אשר
(המשיב) הנאשם של בעונשו הקל המשפט בית
אף הסכים להן מיוחדות, מקילות נסיבות משום
כל כי גם צוה זאת עם אך המשפטי, היועץ נציג
תנאי, על במאסר שמקורו זה את כולל העונשים,
גזרדין על ערער המשפטי היועץ חופפים. יהיו

נתקבל. וערעורו זה

(20.3.57. (ביום נפסק:
חופפים, ענשים להטיל מניעה אין כלל בדרך .1

עלתנאי. במאסר מקורו הענשים אחד אם אף

מאסר עונש להטיל השופט חייב בו במקרה אך .2
לא ישנה, עבירה בשל עלתנאי ממאסר הנובע
יטיל אותה המאסר, לתקופת חופף זה עונש יעשה
למעשה יטיל לא אחרת החדשות, העבירות בשל
העב ונמצא אלו חדשות עבירות בגין עונש כל

נשכר''. דין

.(21.9.56 (ביום נפסק:
(2)7 בסעיף המצויה "החזקה" של ההגדרה
רחבה, הגדרה היא המסוכנים הסמים לפקודת
ללא בלבד, פיסית החזקה כי קובעת היא גאשר
הנדון החפץ על יחידית שליטה לקיים ז?זכות
של הדרישה את למלא כדי מספיקה (011810^)
(1)1 בסעיף זה ביטוי של במשמעותו החזקה

. ■לפקודה.

החוק לפקודת 278 פעין? ציון הבעיה: .9
האישום. בגליון 1936 הפלילי

206/56 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"א,, פ"ד,  גולדברג ליובה נגד היוה"מ 

.332 ,(12)
העובדות:

השלום משפט בבית לדין נתבעה המשיבה
לפי בדין, חיוב לאחר גניבה באשמת בפתחתקוה
.1936 הפלילי, החוק לפקודת ו278 270 הסעיפים
בצוע לפני כי במפורש, נאמר האישום בגליון
גניבה על בדין הנאשמת נתחיבה כבר הגניבה
המשפט מבית בקש המשיבה ב"כ .270 סעיף לפי
המשפטי היועץ של ערעורו האישום. את ובטל
זו טענה קבל השלום שופט קודמת. הרשעה רה
המשפטי היועץ של ערעורו האישום. את ובטל
המחוזי המשפט בית ע"י נדחה זו החלטה על
השלום שופט שבעקבות ,(245/56 (ע.פ. בתלאביב
עמי ,1943 (פמ"ן 48/43 שבע.פ. ההלכה את אימץ
החוק לפקודת (1)278 סעיף כי הקובעת, (272
ר ה' מ עבירה מגדיר גז נ אי תפלילי
אלא ,270 סעיף של מזו אחרת תית
לאחר יותר חמור עונש רק קובע
מתוך.הש גניבה. של קודמת עבירה
ההר הזכרת כי המחוזי, המשפט בית קבע זו קפה
גליון את פוסלת העבירה בפרטי הקודמת שעה
בבית המשפטי היועץ ערער כך על האישום.

העליון. המשפט
.(21.2.57 (ביום נפסק:

הפלילית הפרוצדורה לפקודת (2)28 סעיף א) .1

אי כתב כל כי קובע, אישום) כתב לפי (שפיטה
לפקודה. שבתוספת לתקנות בהתאם ייערך שום
בטפ להשתמש מצוה שבתוספת 5 תקנה ב)
להם, בדומים או לתקנות בנספחות הניתנים סים
הר של האשמה כל כי במפורש, מורה 11 ותקנה

האישום. כתב בקצה תצוין קודמת שעה
עברין של במקרה לשמוש המיועד בטופס ג)
סעיף עפ"י בגניבה שהורשע לאחר לדין שנתבע
"גני במפורש: נאמר הפלילי החוק לפקודת 272
לפקודת 278 סעיף פי על בדין חיוב לאחר בה.
בפתש לציו יש העבירה ובפרטי הפלילי"' החוק

.272 סעיף לפי קודמת הרשעה
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^ '*'" ^) 1' ."'.י' * ג$*פ .130^ ה"ו*ו

הה^מזוון*צו^בר^ק^'וןחק^וז^המ^טח5^^^ בחומר

ראיוהני;ו.הג( %■ ב^י'ןיעתן; עזר;1 למצוא עלולה ^מר^יתת ^ת ימ^שט^יילגלח? יהדו^*ז? י"י^יי2 כמוו^ן"^שק^יהמ^2? טיבן,■ שמה' ^ר^§י^"תי3י$$ה "י*ב^^^תי^^בץ5
נריאה>^כי]א^!שת?2הז?ו?ישות:81הוות '^\^מעשה) ח^"ה^ר 13^ בין פלילית, תביעה להגשת
זלזז?1^לעולמ, ממט'^י^זה שלימטבע> צדזיימ שני ל2ת?ם אפ?^אן"1?שמשת ך^'ג^ץולפ^סויפ.";^
ביניהם הש116> אותו חלקי לשני הן דומות יותי .^ל^י^י*ץ^/^זי^^לעמיפל^? נשוא קרובות
גבול לעתים. ומטושטש מתפתל דק גבול עובר בצבור ומחלוקת וכוח של  יותר קרובות, אולי
משפ הל>;ות באור לאחרונה וממת?!!; 9ולב זה י^ל'^5!הי'11רורה5מת:נתד"מל^כת £3*{8!!לו*$
5*ת.הנ11ש^1{עליון;,"אליו,כאל מפי ברירות טיות אינפורמצ %₪* י^ק^ןית*מ13§6ת?י1טפע1,י?ג?1
אזרח כל בפניי הד^^י פ^ויזיה לצזיק גבוה דין בית מסקנותד^תודי^'יוו^^נקודות הסקת ועל יה
ע"י.קליטתה קח^קיוק; זכויבת^ מ?|פוח החושש לא עוד כל להן' יפה שהשתיקה שונות' אחיזה
#ל_^זלחן* ק^תו בדחותו^מכבי^ב להרשות ז**ת 1ןו^למ^4י^^>כמג^*או^3עודדורש
וזרקור, המשטרתיתת.טעפי3(דמרילא *ל לצוות ליבינווק^§5נו/??יל.לג!|3ו^:;'^עו*ת^א>>^1^>ת
שהוןנז^לה האלילית החקירה 'בקיק ז?עילן או* לו לא "לדעת "וכמיהתו האזרח התענינותו"^ול אף
'משפטית תגיען? ^ל להביא^להגשת מקלי נגדו עיניו, במו רק55שנעשו?^4דק>;;אלא1יא)*חל1יאות1= ■

קןודם, ךיזי לפסק ^גבוה^ק לדין בית החזירנו ביסו מותר^^לה^תמש ■^ד^ע^ה'^צדק'/^אם
מחדע!^בה^ות ואף^מ} נסקר בו ומפורט, מקיף העליון המשפט בית של המפורסמת אמרתו דות
הו*ןתד*וג לגלוי היו/יל של זכותו *ל ה^י מדובר והסדר, החוק שומר השלו באזרח ואם
לי^ו^ירת הצב^ע טיבת ?$ ^^ נג1י שות יפליג מאז: ליה; ^ לא^  ■^"'זוןז^זול*ו
לנוגעים לא^שר המשט^ ^ל הטבעי סיובה בי1^ם ^נ^עג^ל^ב^^היא,
סיומן לפני חקירות^ בתיקי העיון ז^ת בדבר ^ןחד^^צ^^ע^יתו^ק^^בין^ם
ידי על או תביעה^ילי*: הגקית ייי על י'מוצלח הוא ^ו^ןו^^^אוג^ןנ^וב'יו^ם^יק

החשד י'זמת ^יונאה"מ^שזןיא^חפויית'גלכ ממנ!ן,?1וע^ין
אח>?י ר^י9 נגד _,צינד",ר (מ 50י147 בגיצ ב"י? :ג(ית'^שיח3חו;לנ?ן?או:א1*^וליט*ףנ^מעוב?1לד
העליון ?^קמשמט בטל 09י5) (11< ה ד פ  :>^^^ןר*8ו'רו1*^ה1*ט:8^קמ1.לש
ברור^סודי,^,הצךעל אחרי (!3 351 (ביים £^^^ל>יו^ג^ול.^פעלי1.להמע
1150ק3) "(בי> לגן קודם_ א ה1>צ ^שי ^י' ^ו^לנקוט *אם ^ק3מו^)ש^^^ו^חעי!^
הוגש.^בביוז.משפט בגד1 בקשתוש'יאדם' על"י ^^נע3זה^ת^/^ו9^טשטושעקבומ,
^ק)^ מיקימת<ג* חקירה בתי? בחיפה' השלום. אל^ני 1?גני^ ^יי^^פ1??נה£לחולןרי^^פקדתי'^י©,,: ע"פ;1£ע3ף הייגה' ץ^ת על מו? ^אמהנמי"זןנמ .^1*'1י^4ש6קי^8זא*
החנ?1 ^חוק^הפללל^^י^אה^^ק^ת^י;^ טובת ז^ת^^וקי^^כא^3ר^יגי 49^
של^או4ת ^?8©?^ק5יו^:חיים;:בנסיב{(?יה יפורסם■ו^א'>מגלמחמרחקיר שלא דורשת 7^^^^ד.^י7^פ^>^^^^הצבור על בסוד "תשמור היא וכי המשטרה של רותיה
שיור ?בקשה, ^^י^טגשל^הנאש^^ח^ בצוע ל^'^שם דווש* שידיעתם הפרטים ^^^ע^^^^עדנן^^נגש^^ת^פרטי נרכוש הבטחוןיש^יים הסדר, בשמירת תפקודה
החקיגה^בדי^שינכללהמקגנן^^ו^י^צור^ה 1 "יי ^ ". ^י יוב^#זםע3#תל""

%^^ .#^£^1 ל^ן^ ^תך^1וכהומ'ו^ך*ם1יחד;1אד^^ףהש12 ?4%0^^ראה'^תי^8יוו^#1^ זוה3נן^ע1יי3ת ה^'^יל^6ע^£5דק^3לא8©פ©^גדק .י'*'ז?? י^טדפ^ל זרו^?* בגליוננו 40 בעמ' 3ז1 **0*8 משפטית הגנה דורשת צדק משפט,



7"7ראובן:שי7נצוינ1'/נגה^מ,3קח (בג''צ33/373 דעת:
פל^"^^'"יג?,;  (1937) המשטרה של הכללי
היוה;'ס "נ. ואח' יד רש אבו עבד סעדה  162/28 ^^ר^רך'^י^א^ק1'^עיפ £זסנטל1?א''3
יי^ך ^:;", .■;' ";:.;? ?■■.■ "., "(603 ,61933.
אשך"^גטוו האמו^ה'^ר^גתונה"לנאשט העיו^ ב).זטת
יז*ש*ט גמלו. ■■לל"י^ ו£יג">?^י £קי$,י עיג?י?0.
ישלי:ש£ו*1 בדרך  'בניתמש*ט"השלוםי ואם המחזי
גוף1ון£?ר1ד:נ5ד (בג^^*^^ריגח^ ימו*י.
:$ך0י81!3, :3ר3;6, :למף>1)לת',:<}?י2^7ד3ל"ן, סיוח*0

< ~' "< ';~.(3^■ ע"ע'535, ,1333 342;א0ק
לו£שלכ,,>$לק|י,ן?חקייה זו,גםי.,${ינהמחניון ג)..זכות
השומט י^^נריוונאינומזור!.1 114/43. (בג''צ המוקדמת
אל'יר, ס?;^^ ח^יו*ח'^^ל"ר;^]?' הזזדקה
.י':""'' כ'ץ?ח )> .י"'1.:':; .;■ 1^י*)י;:; 3מף
ןד^^סהלדגלמש^פלילי^אי*'הגז^גורייה"'גדרוןש,
גקו3מת "לע?י4,?הו}לעמו,, לה .מאפשר,, הקטקנודיה" כל
יןןו$ך£מש8ט; זו ש15ד?,לו  ?אף 1£%*כה העד של
של זןקירת'שתיוער3 על י$הקלי במטרה'  זאת כל
1ג"5י^/33, ;^15 ה^ל^ל^ה'ה ;162/28 ו?9ר.ל>עפ
י{22^י35י3'31/59^הנ?יל/ל'3?'"ח?י^ ■הנלל97?!"ר,"4;
המז^ג ב115לקמש:5סט, בעקבומ1דולכה.זו..פס?ן. ו342). .540.
יב;ע*"9יי10/48 ה3!ד1_נ0 חל;'י#קמ;תי (לא " בירושלים י ז
,(288 א? לפסקים'; היוה'נז, ץנ.ה מימיני (י. נילי ה
עטדה 3שג1?נ501^ ל,8ש>וט.?העיל:י1ן ואחר^קבגעי^ית
,*3ן?;ןאז^ו'ן. שן^וגז ב1 ב*ע9,'55/50>.(י'ט^ב' ■דומה
^."^ ,..;," ע;" ,., .0יד,.1;,.;429),"  מינהלם
הןנק^פישגהנו^מונח'יזןוון'מע^ ק)'גי באות^ ה)'גם
אפ??יי§י? $רישחט#^י' ה^ניגוו^ה,^! 2יך?; האפייך.
נעיציפ בשל,::ז?*ויוןם טעסיפ?ואיו;ון:פ!אפש9?פ,'זאונ
.(2?1 פ>יד<;,4>? ,>ו**ל*? :י^י*.>?!ג'צ<י?3^5' באינטרס
.יאתתאךר:ההשתל?8לז?ת?ון?סכוט:<1?נ"ל;3הכלגל
סיים לטלקל: בית"הד^הגבו!? בפסק:.הדיז^לשל'
1בג ז?צזרד השופטאגתטיבפסקזגזגמצביע^'*נל
"והפ'סמנת^תלהמגמות^מפועלות ההלכל.; מקו
■"פקירהדזי'שלפסקי זה^הכדלהלן: 1ברשי לקח1ת
בעבר זההלטונ::שנקבעו:.'בה0;מוכי5זה?.:כי הדיז
?ז?בעי1?ז!גרזגד1 ,הי?נו הבזכמת"* הבעיו?: נדתה
'ז^מר■ז*דגת האזרח"להשלגגלויזושל בזכלתנישל
המש:טו>ה:^"טיפ.?1טיפיו?1או5^גז<ז בתיק המצוי
יאמבם ■??.ח?8ד איפךא> הויאוי' מן; מגילות".' לות
לנד.על:*די,.הפרקליטי0;י1;מלומךיםי;שטענו טלפי
פפללה העמנו!''עליהבע?ה כי,:נת1;את  לפנימ
ן1ציי1,"כי:איש"זמ3ט1עניפ זז'ג'ליש ומחדש.^בנד!ון
^תהיגלגל;:אחחינית; מציע::שנחז*ר . או אינז^ומרי,
את'הזכות>5כפיזישז?וגדרמ כיבמגשהכדי"לחצה?
עליבז  אשל: יהאמולית^יהקגאלהי ..בהלכו** והזחיתה
יאיפוא,.לעתה!ו£נ1!רדוץאת: "לובשת' ל9תרה.:1כאו
הנ''ליבשל העיזיד אתזכגת מן^הד^להרחןג ו^ס
: מ0פו1?יינה"^" באמז! גיבאזפ;.אז שתהכוננים'
(א)^הלשגת:1לנאשמ'ל:(או^בא!3מו?}"ולו<שממש
פלילי משפט זכותגבגיבשלגש^פביזקייגט באותה
י ש:יפונ1'מהט?ד" ש^' להתבלר<,:©י1ן^ ?}עופך

.בלבד^^תודעול לא לעיין .לסניגוריה לאפשל (ב)
ז*^נ18ימי'שהקטיגו^יה2עומדזגלקלאמ ^8ל תיז?ז<
חומל"העדות^המצוי אלא:בכלן במשפט" כעדים

'" יי המשטרה; של החקילז? בתיק

לגא או לנז!*ום .לגלומ חקית ןוובה 9ל ",אם:5י~^ין
פלילי המשטרהבדניק" ידי על שנגב ^.ק^דויות "?קו
ידע מחייבת,שהלה, הגאשמ כלפי י'י?גינוו1 ^1י9"
ר^משקט*'. בבית נגדו ז^מיגא העדייות ח1מי ^
העדו חומר אלג. ידע מך,ב0וי. מה' משוים גהיסייןו'
1יתנ%? שכבל ד,עיון מזלות יתילה :ילס",זכ1ת
בבג"צ) (ממבקש הנ"ל הנאשם ;לי':נןנה1"בא"כח

וגעגה: ^ללאש;ז^"ק
לבאיכה לאפשר עקרוני באופן הסכים לא זה; ^טך
בתיקים המשטרה ידי על שנגבו געדויית לעייך הנאשם
להמציא חייבים אנו בהם במגרים י*ליליימ'גכלל
המסיבת" לפי כמובן זאת נאפשר כחוק אי1;העדווות

בפניו השלום, לשופט ררהדיין ":"אזפנהי
כי בבקשה, המוקדמת, החקירה ?מדהלהתברר
גם אך ות' העדו את "לגלות^י למשטרה יציה.,על.
מתוךהנמו לבקשה להעתר סרב "החוקר השופט

שלהלן;: קלם.
הרי במשטרה, עדויות להציג חובה ^םידהשקיימת
לפני אשמה, כתב פי על המתנהל במשפט ד^"קיי??1
עדו להראות קיימת"חובה אין עצמו המשפט שמיעת
מוקד חקירה שמתנהלת בעת ^משטלה, שנית!ו :*יו#
לנאשם תודענד אלו שעדויות הצדקה גם מת,ואין:
לדין הנאשם את המעמידה החלטה בטרם.שניתגה

המחוזי". "המשפט בית בפני
הגבוג מדין לבית הנאשם פנה ל,ןסויף,י..כאמור,
אגף ראש נגד צועלסנאי .הוציא ל|ד.ק^.אשר
ריתה, .החוקה,שמשמעותו השופט 3ןזק:ילוסיננגד"
לאפשר יש כ>  ט,י ל ת מ לצו פן .ה ^י_ל.ו
המש שבתיק בעדויות לעיין לבאכחו לנאשם#2
בתשובה בשבועה בהצהרתו להעתיקן. ואפ טרה
גמטה הפלילי הענף ראש הודה לצועלןןנאי
הת עדי את "לחקור המבקש בזכות זזיפה £10ז
הודעו סמך על המוקדמת, קירה הה ב^עה"מזעת
המב "יורשה כילפיכך .והצהיה במשטרה" וניוז^י
שנגבו העזרים בהודעות להשתמש ^או^באכחו
השופט לפני חקירתם בשעת המשטילה על;;ילי

ה|זוקי":/
שני את יצג אשר המדינה, לפרקליט .נהמשנה
הדין בית בפני (15*1,51, (ביום סקר המשיבים
אשר הדין פסקי לאור אז עד המשפטי אג^המצב
ע"יהשופט שנלקטו כפי המנדט' בתקופת נ^תנו
10/48 בע"פ בירושלים המחוזי 31ביה'*מ ן#ף
א/328), פסקים' . מ היות בנימיני:נגד 0נ?ןב

ג^נק^דלקמן:
ל1זחי עימד כאשר  רשאי באכתי) (אי א.ב^א>מ
בהתאם מוקדמת) מחקירה (להבדיל משפט ^יי6;ינגדו
?$ ל*ייכי8£ ל8יקו^ד1?ז?פרוצויו1!י!י'הפילילי:ת^(ש11יטה
בהודעות!יישניתנ3במשטרה!*ל~5הו .לעיין.: שומן)
ההאשסה;;5ה.יא כתב גב על כתובים ששמותיהם עדים
משפטו. ברור שהתחיל בטרם עוד כן לע,שות א^רשאי להעיןיק:יאתיבהודעות," אומרג^: "הו0י ולעיין*
קשה לסניגוריה: ~תפצז?^לאפשר;' אפ^אין'ז!6שטח?
?ופשיה^תיקח3ח^דך:יי%ק3ל:הע>ו2יןן|.פ*>ישי*1!
ו^גוסלבלני^ $(ת כו^ת"גם זבגקגעיון^זנ גלגותגד^גן.
כ60 עליהט ^ר יה5?ו14:*ם ו8)ויג*ינ}'~את ^שגו^ו?1 בו^אי
חוית או* דו^גור* זומ21ד1הךי'וו#מד::^?עח::מטעט
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לשיטת בסתירה עומדת ישראל במדינת העליון פט
סו באמצעי השמוש את ושוללת "ההתחרות"
הרי אותם אלה, לאמצעים בנגוד והפתעה. דיות
העשויה כדרך המקובל המשפט שיטת נס על מה
ההשקפה חותרת הנאשם'. של להרשעתו להביא
ושהות מלאה הזדמנות מתן לקראת המודרנית

<' כי ולהוכיח הגנתו את להכין לנאשם, מספקת
על כעדיפה זך מגמה רואה "והיא מפשע חף הנהו
חומר את מראש בידעו הנאשם, כי הטעם...,
נגדו להגיש עומדת הקטיגוריה אשר העדות
עדיה אל דרכו את, למצוא עלול יהא במשפט,
לטובתנו". גרסתם את ישנו כי אלה על ולהשפיע
לנא נתונה העיון זכות כי ההלכה, את בכנותו
אישום, כתב פי על משפט להערך עומד שם'.נגדו
" המקובלי 'המשפט הלד בה מהדרך חד "מפנה
עלפיהי'/ הקערה /הפיכת של התהליך ו"התחלת
הטעמים, שלשת את לבדוק אגרנט השופט עבר
המנ בתקופת העליון ביה"מ שופטי סמכו עליהם
את  הערבי, וחייט' הבריטי, קופלנד,  דט
העיון זכות הרחבת בפני הדרך את שחסם הסיג

מהיר. דיון להערך עומד בהם מקרים על גם
הקטיגוריה אין מהיר בדיון כי הראשון, הטעם
האי גליון ע"ג העדים שמות את לציין חייבת
 אישום כתב עפ"י בדין לנהוג בנגוד  שום
(אם מתי יודעת אינה "המשטרה ולגביהם ^הואיל תקרא מי ואת להתקיים, המשפט עלול בכלל)

מציאותי. כבלתי נקלה על נסתר כעדים",
המנדטוריים), השופטים שני (של השני טעמם
מחוסר הוא דחוף שבדיון במשפטים הנאשם כי
אף ספיציפית, חוקית זכות או ממשי" "אינטרס
הגיוני יסוד "להוות עשוי כמובן, נמצא, לא הוא
השא והוצגה המשפטים" סוגי שני בין להבחין
המו ל"נטיה לב תשומת מתוך  אין האם לה:
לנאשם שיש הממשי באינטרס להכיר  דרנית"
להע העומד הפלילי הדיון בצורת הבדל ללא 
הדעת, על מתקבלת הקלה כל בקבלת  נגדו דר
יעילה בדרך הגנתו הכנת את לו לאפשר העשויה
לשאלה התשובה כי נמצא כי מובן והוגנת?
זה. שני לטעם מתחת אף הקרקע את משמיטה
וה המנדטוריים, השופטים של השלישי הטעם
מוסמך המשפט בית אין לפיה בכלל' אנגליים
המו חובה, למלא משרתיו על או הכתר על לצוות
והצד מקום נטול הוא אף נמצא הכתר, על טלת
על מושתת השלטון אין בה ישראל' במדינת קה

^י איזו מלכותית יתר בזכות שיסודם עקרונות
שהיא.

המנדטוריים הנמוקים. שלשת של משלילתם
לגבי הפלילי הדיון דרכי שתי שבין להבחנה
בית עבד הדיון תחילת לפני בעדויות העיון זכות
להק יש מידה באיזו השאלה, את לבחון הדין
דחוף. שבדיון במשפטים אף העיון זכות את נות

הח קיום לפני גם העיון זכות את להעניק (ג)
המוקדמת." קירה

המ ב"משפט ההתפתחות תאור מסירת אחרי
המשנה קוקיה, מר ע"י שניתן כפי האנגלי, קובל"
הקטי אין כי מהקביעה, החל המדינה, לפרקליט
הע שמות את לסניגוריה להודיע חייבת גוריה
אפילו האשמה, כתב של גבו על המפורטים דים
וכי לו מוכרים אינם העדים כי הנאשם, כשנשבע
הו בלתי בדרך שהושגו להאמין סיבה לו יש
העדים), (ברשימת העיון זכות מתן ועד גנת,
לידיו לקבל לנאשם שאסור ההגבלה. תוך
הצו ציון עד וכן כתובותיהם, או העדים רשימת
הצרה מגישתו לסתות האנגלי המחוקק שראה רן"
חוקים, שני חקיקת ע"י המקובל" "המשפט של
שנג בעדויות העיון זכות את לנאשם המעניקים
והמרחי המשפט, בשעת המוקדמת, בחקירה בו
אלו עדויות של העתקים קבלת כדי זו זכות בים
פסק מתוה המוקדמת, החקירה סיום אחר מיד
לדרי בנגוד החדשה, ההלכה של כוונה את הדין
הז את להגדיל לא המשיבים, באכח של שתו
עד המקומית, ביודיקטורה לנאשם שנקבעה כות
מפורש, חוק חקיקת ע"י זה דבר יעשה אשר
יהא הדין מן לא כי סבורים, ,,אנו אלה במלים
פרושו: אשר הבעיה, של זה לפתרון נזקק אנ£
שי הרי המקובלי. ,המשפט של לשיטתו ללכת
יסודה באשר זמננו, רוח את הולמת אינה זו טה
המשפט קיום כי הקדומה, האנגלית בהשקפה
ספורטי התחרות עריכת מעין אלא אינו הפלילי
להסתיר המשתתפים היריבים זכאים שבה בית
ההזדמ שתבוא עד מרעהו, איש תכסיסיהם, את
או זה תכסיס יהיה עשוי שבה המתאימה, נות
המודרנית הנטיה כידוע בענין. להכריע אחר
המשפט נחשב אמנם אם אחר. בכוון כולה היא
כלפי איום דברי של כקובץ אחד, מצד הפלילי,
עשות לבלי או זה מעשה לבצע במצווה האזרח
או בחרותו בחייו, יפגע  ולא אחרת פעולה
המשפט כללי משמשים השני, מהצד הרי ברכושו*,
המוזהרים השלטונות, בפני לאזרח תריס הפלילי
ולה לבוא הם רשאים כאן עד כי  זו בדרך 
לעשות להם אמור שוב זה לתחום מעבר ענישה
המכוון מכשיר' אלא אינו הפלילי והדיון כן.
החוק'/ פי ,,על ורק אך ייענש הנאשם כי להבטיח
בס' הבאה "עבירה"' המונח של בהגדרה כאמור
דינו יגזר שלא ?1936 הפלילי' החוק לפקודת :2
מתק ספק מכל הנעלה במדה הוכח, לא עוד כל
המיוחס המשעה את בצע אכן כי הדעת, על בל

החוק". על עבירה המהוה מעשה  לו
העליון ביה"מ שלנשיא עלדבריו בהסתמכו
א', ,,פםקים'/ ;5 ,(21) א', (פ''ד, '**1/48 בע"פ
המש בית של גישתו כי אגרנט, השופט קובע (515
.107 ענד ,2 כרך הפלילי, המשפט תולדות סטיפן, יי'
היוה"נז. נ. סילוסטר ויליאס פרדריק . 1/48 ע''פ **
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נל המשמש הב"ל' הדיו פסק של נוסף קטע
"מתוך במלואו: כאן להזכר ראוי תמיד' לרגליט

י כל לנאשם להעניק יש כי הגישה  דומה גישה
.' הגנתו הכנת לשם הדעת על מתקבלת הקלה
זכות את לצמצם יסוד כל אין כי אנו, סבורים
אותם של הקודמות בהודעות הנזכרת העיון
להביאם עומדת דיה גו י הקט אשר העדים,
ידיעה מקבלת שהמשטרה בשעה במשפט.
א ר ה תפקידה ידועה' עבירה בצוע בדבר
את עשה ומי י מ לגלות הוא שוני
התפ  השני תפקידה הפלילי. המעשה
הבאת לשם המתאימים הצעדים נקיטת של קיד
חשיבות מקבל בפלילים מסוים אדם
אחרון תפקיד מלוי מאוחר. יותר בשלב
הראשון התפקיד עם אמיץ קשר אמנם קשור זה
משטרה שקמה מאז אך בבד, בד אתו והולך
התפ בהגשמת  ורואים  ראו מודרנית
עצמה בפני מטרה לא הנ"ל השני קיד
פשעים מניעת לשם אמצעי אלא
הערה 321 עי 25 כרך הילשם, (ראה בעתיד
 האמורה הראשונית שבתקופה מכאן, .((0)
למעשה מי לעצמה קבעה טרם שהמשטרה עת
לשמוע פנוי זמנה יהיה העבירה לבצוע אחראי
גרסאות גם. שונים, אנשים מפי ולאסוף,
זד ע כן אחרי לשמש העשויות
בשלב כי להניח יש בימינו כלומר' להגנה.
ללא המשטרה פועלת הראשון
ולזהות לגלות במאמציה קדום משפט
מגמה ותוך האמיתי' העברין את
פחות לא מפשע, החפים על להגן
של להרשעתו שיביא חומר לאמוף מאשר
יתר העבירה. בבצוע למעשה האשם האדם
המ למקום המשטרה מגיעה שבו מהרגע כן, על
הואיל במצב, שם היא שלטת הפשע' של שוער
גם בידה. בעיקר, אז' נתונה החקירה ועריכת
האמצעים מערכת קיום בשל כמו  כך מום
עלולה  חקירה לשם לה המשמשים הרבים
כדי בו שיהא הוכחה חומר להשיג המשטרה
האדם שני, מצד כאמור. דוקא, לסניגוריה להועיל
מאד, מעט אד יעשה או כלום יעשה לא החשוד
נגד הגנתו הכנת לשם הנ"ל, הראשונה בתקופה
הוא עליו. לטפול עומדת שהמשטרה ההאשמה
לו שחסרים מפני אם זו' פסיבית עמדה ינקוט
הפשע, במסיבות יעילה חקירה לערוך האמצעים
החשד אכן כי הזה' בזמן הבין, שטרם משום אם
במשפט לנאשם לההפך עתיד ושהנו עליו נפל

פלילי.
לגרוס לנו קשה אלה, גורמים עם בהתחשב
באכחו) (או הנאשם כי הדעת על להעלות או
חומר באותו ,גם מועד בעוד לעיין יורשה לא
להשתמש בדעתה ושאין המשטרה לידי שהתגלגל
להביא לפעמים' עלול' זה שחומר בפרט בו;

270 (ס' גניבה כגון בעוונות, וההרשעה הואיל
פדר'פ, 158 (סי מגונה מעשה ,(1936 פח"פ,
פח"פ, 336 (סי מסוימים מסמכים זיוף ,(1936
להכ עשויה דחוף, בדיון הנדונים וכיו"ב' (1936
פחות לא ימחה*, בל ,,כתם אדם של שמו תימ
ובמקרים והואיל פשע, מעשה על בדיו מחיובו
תקופה למשך מאסר לענשי אף הוא צפוי אלה
מהס תמנע מדוע סיבה לגלות "איו הרי ניכרת,
עוד  לעיין האפשרות כנ"ל' במקרים נעוריה,
העדות בחומר  הפלילי הדיון התחלת לפני

המשטרה". בידי המצוי
חשובה: המתיגות הדיו בית הדגיש כאן אך
הצדקה רואים אנו אין גיסא, "מאידך
לגבי הנזכרת העיון זכות את להעניק
שהמחוקק פליליים למעשים הנוגעות האשמות
משום בהם אין אך כעוונות, הגדירם אמנם
כונ בבצועם... שהורשע מי על דופי הטלת
לגבי כי נאמר אם יותר בתרה אולי תהא תנו
ידועות עבירות (כגון האחרון מהסוג עוונות
ערים בנין בפקודת התעבורה' בפקודת המוגדרות
צורך כלל בדרך קיים לא רבים)' עזר ובחוקי
כלומר'עוד  מראש תבחן הסניגוריה כי חיוני
ההודעות את  המשפט בברור שהחלו בטרם
המכריע לפחותברוב הקטיגוריה. עדי של
איננו  האמור השני מהסוג המקרים של
היוצאים מקרים גם ויהיו' ישנם, כי מכחישים
העיון זכות הענקת  זה כלל מגדר
להטריד רק עשויה הנזכר בשלב הנזכרת
ת' ו ה ש ה ל ו המדה על יתר המשטרה את
המש של רם ברו את מעשי' צידוק ללא

המצטט). של  הפזור (הדגשות ם." י ט פ

אין ,,כי לדעה, כן' על הגיע, העליון ביה"מ
שני ביו האמורה ההבחנה את גמור בטול לבטל
המקנה להלכה מקום אין כלומר, הפלילי. הדיון סוגי
 לעיין מוחלטת זכות לבאכחו או לנאשם
העומד המשפט בברור פתחו טרם שבו בשלב
ההו בחומר  מהיר שפוט של בדרך להתקיים
את להשאיר ויש. המשטרה' בתיק המצוי כחות
החייב משפט בית אותו בידי זה בנדון ההכרעה
הסני פנית אם אחרת: לשון האשמה. את לשמוע
עדי של בהודעותיהם עיון לשם למשטרה, גוריה
י נ ס ה ל ע עליה, בידיה, חרס תעלה הקטיגוריה,
מבית לכך רשות לבקש גוריה,
ן; י נ ע ה את לברר העומד המשפט
מסיבותיו ולאור דעתו שקול לפי י'ט, ל ח י וזה
יש אם לפניו, הבא המקרה של המיוחדות
בשלב המשטרה על לצוות אמנם
הגדון", החומר את לנאשם לגלות האמור המוקדם

המצטט). של הפזור (הדגשות

בית התוה שעתה, בבוא זאת, הכרעה לקראת
המנחים. הקוים את הנ"ל בברור העליון המשפט
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לדעת מענין
המשטרתי מהעולם חדשות

3.3.0. '. <. "

וברפור במאמרים אשתקד דנו כבר זה בנושא
של"שרשרון"זוסגמה בתצלום 0!'1?,.1.6861סתפק
המאסף בעורף רבתי. למשטרתיינה מו5ת*ת.של
הלבן החץ לנוע. יהחל בטרם צבאי, מצעד של
שתי המורכבת השרשרת על מצביע שבתמונה
מגרש את יותר מזכיר שישוח שוטרים, שורות
.5,^" המונים. בפני. עמילה. מאשר המסדרים.
^*±י ■ .. .. י ■<.. וי י <..<;* י י יי .'■ " . .ג. ■. וו.?1

^ הפקוח:יעל "ובאמצעי ('^ממ^מק"^^) בטחון לתחושת בחנור ■'^.הדרשים
"ז! זיוז! £) .ז5>0 . . בארה"ב. הנהגים יו^ח: ^ח יז'ו'ז^י '1"חט 'ז?'ל? 1.^

המטרה היא בכביש הבנוחון יתזזושת הקנית :

של הקיטנה מדריכי לעצמם הציבי אותדו.
בעיר המשטרה ושלטונות הספר בתי תלמידי
הקימו לשפ:;כד ■■ איה"ב. אופיו": שבמיינת 0מיק£
ועט ורמזורים כבישים רשת עם צעצועים עיר
(בתמונה משטרה". ו"משמרות צבורית" "תחבורה
|גחינ! כן^תקןיקרשעוויינ^רינס למעלה) משמאל.
דוגג'/ה^ראו^לח^י^^ פרסים...זו וחולקו נות

י1י'0" ■"* ^י?ידו1>;0 ךיו^ג; ' ה1דק 1"^;

^ג^^ף'^מוםל*קיךומ'אד^גט^^ן^^^נ:":ח
בארה"ג'חי עתה אוטומטי,מיוצר שםיזר,יר1ת)
ההורית. והתחבורה התוכלו? חברית של מושן
כנראה זהו משמאל). התחתונה בתמונה (ראה
מקטנו נהגים.שלאיחונכו על לפקוח יעיל אמצעי
נזד מורכב המכשיר לחוק. ולציות לבטחון תם
חתומה בתיבה גרפי ורשם שעון רגיל, חזותי אוץ
זמן של שניה כל אוטומטי באופן "מונצחת" בה
ש^וי'במצבו^ש^המכו^ת^^ר; אי תזוזה וכל
כן חניהיועל: יעצירח, מהיריות, (התנעה, טיהם

בטלה.) זמן אפילו
ן,^ך<0ק? ^"' ,?ז ..^ ^^^ .,~ ".. . למופת. ח^נועה חחח^ יץיח
יל. , התעו©? לשדה במכוניתו זן^י; את הסיע ניייורק במרכז המתגייר איש ....
*■" י£0ל יי 500 במרחק הנמצאת עיר ביפיי. לעבר המטיס משהמריא במטוס. והושיבה דויןןזו'ויוז ז41

ם'ג^י11012 ; נסיעה אחרי לשם, הגיע כא'גר לביתו. גלגליה וכץ מכוניתו את התניע ק'ימ' ■! יזוזיו1' ?{£$:'■
.קיט^וז £<* ^ץ המכתבים בתיבת מצא והגדקם, הגבאים ניויורק רחובות דרך תלאות רבת

אלד,".  באהבה בשלים, "הגעתי הלשון: בזו מברק 0ז0^:י יחגז.1ז



ימינו ועד אז מני והגילוי ההסתרה תחבולות
טשת"ט ולסטטיסטיקה למחקר המדור ראש אריאל, י. ס.מ.מ.

בע יסוד הגהת אחד. ובלבוש אחרת בצורה כי אף
אמצאה אתד איש המציא אם היא: החוקר בודת
ול3ענחה, לגלותה, אחר איש בידי יש תחבולה' או
את שהביאו הנתונים ובחינת מחשבה ידי על
בתחבולה. או באמצאה שמוש לידי הראשון האיש
ומםו קשה דוגמה תשב?; חידות  קלה דוגמה
יתא אשר ככל סתרים. כתבי  יותר הרבה בכת
כדי ולהקשותו לסבכו כתבהסתרים ממציא מץ
שיפוענח הכתב של סופו  פענוחו את למנוע
מאמצים, ימסור שלא איש במאוחר. או במוקדם
(בתנאי התידד. על תמיד יתגבר וסבלנות' זמן
אדגר הסו2ר הדרושה). הטכניקה את הוא שיודע
בעיות ללימוד מחייו גדול חלק שהקדיש פו' אלן
ושנים בעשרים שצופן כתב, לפענח הצליח אלה,
בכת המשתמשים זה. אחר בזה שונים כתביסתר
המצופן המכתב שתוכן כלל מקוים אינם ביסתר
כדי רק בצפון משתמשים הם לעולמים: יתגלה לא
שיספיקו לפני מיד, יתגלה לא המכתב שתוכן
גם המכתב. נושא שהנה הסודית הפעולה את לבצע
על לעולמים. שללו את להחביא מקוד. אינו הגנב
שיצליח עד יימצא שלא כדי מסתירו הוא רוב פי

אחרת. בדרך ממנו להפטר או קונה לו למצוא
עתיקת אמנות היא החפצים הסתרת אמנם,
רבים? דורות של מסורת מאחוריה שיש יומין,
הגילוי מלאכת גם עתיקתיומין מידה באותה אך
וה בכלל, העולם ספרות המוצפנים. החפצים של
דוגמאות מלאה בפרט, הקרימינליסטית ספרות
הוא האדם של ההמצאה שכושר אמרנו מאלפות.
המלה את להדגיש יש למזלנו, מוגבל: בלתי כמעט
השמש. תחת חדש כל שאין לזכור ויש "כמעט'/
העברינים מסתירים המקרים של המכריע ברובם
במקו אביזרימקצועם ואת הגנובים החפצים את
ספור לאין פעמים אלה למטרות שמשו שכבר מות
נבחן, ספור. לאין פעמים כבר נתגלו ושגם בעבר'
הבריות רגילים שבהם הדרכים את כל, קודם
אלה שדרכים ניוכח מהרה עד חפצים. להסתיר

יסוד. שיטות של מצומצם מספר מהות

היד" "תחת הסתרה
לנו הידועות ביותר הקדומות הדוגמות אחת
אמנו לרחל קרה אשר ביש מקרה באותו מצינו
והסתי התרפים את הארמי' לבן מאביה, שגנבה

בסימנים מצטמצמת אינה ההוכחות מערכת
במקום החוקר ידי על שנמצאו זבעקבות
שמוש בני סימנים ימצא לא לפעמים המעשה.
להוכחת שמצא הסימנים יספיקו לא לפעמים בלל?
ללכת רבות פעמים החוקר יצטרך לפיכך המעשה.
העבריין; ידי על שהוסתרו ועצמים חפצים ולחפש
הנעשה החפוש, אין משטרתית מבחינה כי ואם
הגנוב הרכוש החזרת (כי עיקר הוכחה, לצרכי
מח נופלת אינה שחשיבותו תפקיד היא לבעליו
החקי מבחינת הרי הנאשם), של הרשעתו שיבות
מציאת לצרכי החפוש כאן, מעניננו שהיא רה,
וראשו בראש זו, ומבחינה העיקר, הוא הוכחות

כאן. בו נדון נה,

מומחיות דורש החפוש

ביו קל הנראה המשטרתיים, התפקידים אחד
אחרי החפוש הוא בו, בקיא שאינו מי בעיני תר
הוא שהוחבא החפץ אם בין שהוחבאו' חפצים
מטבע הוא אם וביו גופתאדם' או מכוניתמשא
והה הטירון כמעטמיקרוסקופי. יהלום או פעוט
שבדבר? הקושי הוא מה לחשוב: עלולים דיוטות
 ומחפשים החשוד למקום או לבית נכנסים
כאשר רק יתגלה הקושי ברם' שמוצאים. עד
כי ייוכח מהרה עד לפעולה: האיש יגש
 חפצים להחביא אפשר שבהם המקומות
יצור הוא שהאדם כך, על ונוסף ביותר, רבים
כן ללאגבול! כמעט ואמצאות בעלתחבולות
אמנות, ואפילו מקצוע, היא אף שהעברינות יראה
ושעב ומסורת, נסיון של רבים דורות שמאחוריה
החבאת דרכי את לומדים בכך שמלאכתם רינים
שמ בשיטות ומתמחים ומכשיריעבודתם, שללם
שקיים ייוכח לסוף החוק. שומרי על להערים טרתן
שבר הזמן הזמן. אותו: ששכח חשוב גורם עוד
הוא ואין בלתימוגבל' אינו החוקר של שותו
לפעמים תספיק לא לכך שימצא") עד "לחפש יכול
לו לרכוש החוקר על חובה לפיכך' גםסבלנותו.
בכו להתחרות לו שתאפשר ודרךפעולה טכניקה
בקפיצתהדרך ולהגיע העבריו של ההמצאה שר
המחבוא. מקום את לגלות כדי בהן שיש למסקנות
הפסיכולוגים, הפילוסופים, רוב וגמרו נמנו כבר
תחת חדש כל שאין הקרימינולוגים, הסוציולוגים
היה' כבר חדש, לכאורה' שהנו' דבר כל השמש.
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וכן שבטים' של פשיטה או מילה של סכנה בהט
פורע עליהן שעוברת מתקדמות, אפילו בחברות'
מגיפות מהפכה, מדיניים' זעזועים מלחמה' :ות:
באדמה רכוש להסתיר זו לבטיה עדים רעש. או
בפעם: פעם מדי המתגלים הנסתרים האוצרות הם
למקום להזור יכול היה שלא או מת' המסתיר
אוצורותיו, את קבר היכן זכר לא אף או מחבואו'
וכד המדויק' המקום את למצוא היה יכול לא או
במקרה, שנתגלו עד קבורים החפצים נשארו
כבר אצלנו גם מכן. לאחר דורות ואף שנים,
כאלה מחבואים יתגלו' עוד ספק וללא נתגלו,
או זהב מחבואי רק לא השחרור' מלחמת לאחר
נשק ומחבואי "סליקים" גם אם כי שטרותכסף,

שנשכחו.
שאינם עברינימ וביחוד רבים' עברינים גם
וביחוד זה' באמצעי משתמשים פרופסיונליימ,
של גויתו הוא המוסתר כש"החפץ" הדבר שכיח

שנרצח. אדם

נזוסוית הסתרה

המ הסואת היא יותר' מחוכמת שלישית, דרך
כשלעצמו אשר מקום החפץ, הוסתר שבו קום
זה לסוג מעניינת דוגמה לגלותו. וקל פשוט הוא
פרק ב' בספר,שמואל בתנ"ח שוב אנו מוצאים
הכוהנים ואחימעץ, ביונתן המעשה מסופר י"ז,
כדי ירושלים, בסביבות המלך דוד שהשאיר
המת אבשלום צבא של תנועותיו אחרי שיעקבו
מעשיהם את גילה אבשלום ממצדדי נער מרד.
איש בית אל באו כד לשם להסתתר. הוכרחו והם
הנר שכפי בחצרו.באר' לו שהיתר. דוד' מנאמני
הבאר. לתוך וירדו שעה, אותה מים בה היו לא אה
המחבוא: מקום של ההסואה תחבולת היתה וכך
הבאר פני על המסד את ותפרוש האשה "ותקח
הדיפות דבר". נודע ולא הדיפות עליו ותשטח
קיים היה הנראה וכפי שעורים' או חטים גריסי הן
בשמש, יבושן לשם אריג עלגבי לשטחן מנהג
כשלעצ הבאר בימינו. אטריות שמיבשימ כשם
כי ביותר, מוצלח שאינו מחבוא מקום הנה מה
המסתתרים, את לחפש הרודפים היו עלולים בד.
הסיחה הדיפות עם המסך ידי על הסואתה אך
ממהרים היו לא שאילו אפשר ממנה. דעתם את
פנאי להם היה ואילו הנמלטים, אחרי לרדוף
הדעת, על המתקבלים המקומות כל ל ע לחשוב
ההסואה. אף על המחבוא, מקום את מגלים היו
של המטרות שאחת ללמוד אגו עלולים מבאן אף
להרגיל החפוש,.. של בטכניקה השוטרים אימון
לשמש העלולים המקומות כל על לחשוב אותמ
שהנה, הסואה, ידי על דעתם שתוסח סבלי מחביא,
אירלבנטית, צדדית מעובדה יותר לא בעצם,
ושמ עצמו' במקום ממש של קשר קשורה שאינה
המחפשים;!, של דעתם הסחת היא היחידה טרתה

הכר על ישבח בטחון ליתר הגמל. בכר אותם רה
נשים דרך ,,כי ממנו לקום יכולה שאינה וטענה
הפשו הדרך של מובהקת דוגמה ראינו כאן לה".
את מחביאים וההבאה: הצפנה של ביותר טה
היד. תחת הנמצא אחר, חפץ או כלי בתוך החפץ
באמצ הזה היום עד משתמשים החשיש מבריחי
בתוך הסמים את מסתירים הם  זה בדוק עי
להבריח הם מצליחים ולעתים  הגמלים אוכפי
אמצעיהסת של הפרימיטיביות אף על המם את
דומה אחרת, דוגמה לגלותו. קל כד שכל זה, ר3
ישבה ישישה ערביה אמנו: רחל למעשה מ15וד
גנובים. אריגים ערימת  כשמתחתיה מזרון על
נמצאים שהאריגימ ידעו המחפשים השוטרים
עד מלמצאם, שהתיאשו כמעט אד הבית, בתוך
לה בחפוש המשתתפים אחד של דעתו על שעלה

הזקנה. את קים
הערביה הזקנה אצל וגם אמנו רחל אצל גם
אד מסובד' שאינו נוסף, פסיכולוגי שקול פעל
הליכות של בהירה וראיה הבנה משום בו יש
של האבירות רגשות על סמכו שתיהן הגברים:
ולהמ האשה אל בכבוד להתיחס הנוטים הגברים,
אשד. או וחלשה, תשושה זקנה, אשה מלהטריד נע
זו תכונה לה". נשים דרך ,,כי הטוענת צ?ירה
 נשים של לגמרי אחר לסוג גם. הגנה שמשה
ידו שהיו בשיקאגו, הגנגסטרים של שותפותיהן
הגנגסטי (10118ממ1ז§); הנשק" "בחורות בשם עות
את מוסרים היו בכליהם מחפושים שחששו דים
אותו נושאות שהיו הללו "הבחורות" לידי נשקם
שידעו משום בו, השמוש ולאחר השמוש לפני

בכליהן. יחפשו לא שהשוטרים
המ את פרוטרוט ביתר נתאר דברינו בהמשר
להצפנת ונשים אנשים השתמשו שבהם קומות
לג שקל נראה לעתים כי אף זו. בשיטה חפצים
על מעיד בהם והשמוש האלה, המקומות את לות
פעמים יקרה זאתי בכל הרי יחסית, פרימיטיביות
ביותר, ממהר הוא אין אם אפילו שהחוקר, רבות
משום האלה, הפשוטים במקומות אף יחפש לא

שכחה. מתוד או דעתו, על יעלה לא שהדבר

מטרידה הסתרה

ושבכל יתירה, חכמה משום בה שאין שניה, ,דרך
רבים, קשיים בפני המחפש את מעמידה היא זאת
דו אינה שמציאתם במקומות החפצים הסתרת היא
זה סוג על רב. וזמן רבה טרחה אם כי פיקחות' רשת
שנכרו בורות בתור חפצים הסתרת למשל, נמנית,
בנו קירות בתוך הצפנתם בשדות. או בחצרות
תבואה חציר, ערימות. בתוך לרצפות, מתחת יים,
בתוך..סליקים'?.;.שונימ מתחתיהן?, או זבל, או
בחב ביותר השכיחות אחת היא זו דרך וכיו"ב.
שקיימת במקומות או ופרימיטיביות, קדומות ד1ת
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שנגנב" "המכתב שיטת
בעלי אנשים, משתמשים שבה חמישית' דרך .

או לב באומץ. גם לאת עם שנחונו חריף, שכל
בסי שתוארה הדרך היא בעזות' הגובלת בחוצהפ
הגנוב" "המכתב פו אלו אדגר של הקלאסי פות
לסיפוריה אחד זה, 1)6מ1431ג1(61^).בסיפור ('נ6^©ג
מחפשי* ביותר, והמפורסמים הטובים הבלשיים
עלייז?י שנגנבה חשובה מדינית תעודה המשטרה
ממ8ו הופכת המשטרה חריף. מוח בעל הרפתקן
בת!ד הרצפה, תחת מחפשת החשוד, דירת את
המיטו)?, ■בתוך שבספריה, הספרים כל כריכות
$ל הטפיטין תחת הרהיטים, בריפוד המזרונים,
?|ם שהגנב משום כלום, מוצאת ואינה הקירות
תיבה בתוך יד, כלאחר גלויה, בצורה התעודה את
לל6 אחרים.שאיך מכתבים בין שולחנו, על פתוחה
המחי המחביאבתגונת משתמש כאן חשיבות. כל
הבולט את הצידה לזרות הנוטה האנושית, שה*
שהיא בשעה מאליה המובן את לעין, המזדקר ואת
על מתקבל השערתה שלפי בדברים מתענינת
בצורה החפץ את שים מוצנעים. שיהיו הדעת
לי, הדומים אחרים חפצים ביו כל, לעין גלויה
היה ושם מקומו, שפ היד, כאילו שייראה והקפד
התמידי משכנו ששם ימיבראשית, מששת מוטל
והמה: תחבולתו, תצליח המקרים וברוב והטבעי,
אה שיראה פי על אף החפץ, אל לב ישים לא פש
החפץ יהיה שאם מאליו מובן ברורה! ראיה תו

התכסיס. יצליח לא יוצאדופן,

אדם של גופו גבל הסתרה
הסתרת היא ביותר השכיחות הדרכים אחת
אפילו או בכליו בןאדם, של גופו על החפצים
הס וצוענים מבריחים מרגלים, ממש. גופו בתוך
מקריפ ידועים זו. בדרך חפצים פעם לא תירו
או שנחשדו בשעה חפצים אנשים בלעו שבהם
יפול שלא כדי הדבר נעשה לפעמים נאסרו!
ידי המכיל חומר למשל, המחפשים, לידי החפץ
לפע מהפכן! או מרגל בידי שהיה סודיות עות
העשוי חומר הנאסר בידי יימצא שלא כדי מים,
בדרך הגוף מן כשיצא כך' אחר מחדש להרשיעו
שברחו נכבדות נשים ואף צועגיות גנבות הטבע,
מלחמה, או מהפכה בימי המציק מחמת מבתיהן
כגון, יקריערך, או קטניפ חפצים לאפעם הסתירו
מתחת או מבושיהן בתוך תכשיטים, או יהלומים
גנבים של (קאסטה) כת קיימת בהודו לשדיהן.
שבו בגרונם. מלאכותי זפק מעין לעצמם שסיגלו
מבלי גדולות, מטבעותזהב אפילו מסתירים הם
שתוכל ומבלי ולדבר לנשום להם יפריע שהדבר

בדבר. להבחין מנוסה בלתי עין

מ110>961061  מהישן! .

.החפץהמוסתר שנוי
שאינה, חפצים, הסתרת של הרביעית הדרן
הדרך של שנוינוסח או ואריאנט אלא בעצם,
עצמו, המבוקש החפץ המואת  היא השלישית,
והחבאת פרוקו ידי על או צורתו, שנוי ידי על

שונים. במקומות חלקיו
שנג הזהב כלי את הגנבים מתיכים למשל, כך'
(דוג זהב ומטילי אחרים כלים מהם ומיצרים נבו
בפעולותם ראינו ביותר וונדאלית מדאיבה מה
יקרימציאות אמנות חפצי שהתיכו גנבים של
מטילי מחם ועשו ממוזיאון שנגנבו ורביערך
מוצי שהם או ביותר)? מועט היחסי. שערכם זהב
ומלט שגנבו התכשיטים מן אבניהחן את אים
גדולים חפצים צורה. בשנוי מחדש אותן שים
עצמי בעליערך מחלקים המורכבים חפצים או
בזה זה להחליפם או אחר לחפץ להעבירם שאפשר
מכוניות, כגון אחרים, חלקים עם להרכיבם או
סטנדרטיים, וכלים מוצרים ואלפי נשק אופנים,
ליצור לאאכזב מקור משמשים מכונה, יצורי
אם אפילו לזהותם, שקשה חדשיםישנים, כלים

הגזל. מן או הגניבה מן באו חלקיהם כל

זהות סימני מחיקת

מחיקתם ידי על ההסואה דרל גם שייכת לכאן
של הזהות וסימני ההיכר סימני של טשטושם או
(האותות היצרנים מטבעי מחיקת כגון,: החפצים,
שהוטב ומספריהיכר אותיותזהוי המסחריים),
המש מדע צרים. המי עלידי בחלקיו או בחפץ עו
ולשה שנמחקו הסימנים לחדוש גילהדרכים טרה

להלן. ידובר עוד עליהם זורם,

גויות הסתרת

אלא לעתים. אינק, היא גם שנרצח, אדם גופת
השתמ רבים ורוצחים לעיל, שנזכר הסוג מן חפץ
עקבות לטשטוש כאן המתוארות בדרכים שו
שהיתה הנרצח, של זהותו העלמת ידי על פשעם,
אליהם המשטרה את ולהוביל להדריך עלולה
הנרצח. ובין שבינם האיבה או הקשרים 3!חמת
לכתבות במזוודות ונשלחו נגזרו הנרצחים גופות
בשרי והושמדו הגוף מן הופרדו ראשים בדויות?
תוכר שלא כדי נקטעו, ידיים אחרת) בדרך או פה
אף וגופות אצבעותיה' טביעות באמצעות הגויה
הרוצח ידי על (למשל בחומצה אוכלו או נ#רפו:
להת המדע הצליח כך פי על אף היי). המ*ורסם
רבים אמצעים והומצאו אלה' קשייפ על גנו גנר
כל כמעט טושטשו כשלכאורה אף גופות' לזהוי

##?ן. ז^*י סימני
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תכסי המבריחים מצאו הללו' ההברחה דרכי כל
נחתמו הסמים יותר. עוד ומחוכמים חדשים סים
את לבלוע הוכרחו וגמלים מתכת שפופרות בתיך
הכ שההפסד מאליו מובן אך הסמים, שפיפחת
לעומת וכאפס כאין הוא הגמל בשחיטת ריך
תחבולה כשנודעה הסמים. ממכירת המופק הליה
הגמלים קיבות את לבדוק החלו לשלטונות, זל
המ שפופרות את שגילו קרנירנטגן' באמצעית
המברי גם אולם הבהמות' של כרסיהן בתוך תכת
בשפופ להשתמש החלו הם נואש: אמרו לא היכ

נשא זי בד שבהגורת גלמי כריית בתוך ..1.

מת =כל
מהסוג כת
נהגים ב
ה מבריהי
להש סנב
להס ".מי
"סתו תרת
במעי רי.::"
וכד'. גכלפ

מסוכנים סמים הסתרח
רגילה, כבמלחמת סמים' בהברחת במלחמה
בדבבד ההתגנונות, אמצעי הולכים משתפרים
היא' ידועה עובדה ההתקפה. אמצעי שכלול עם
תקו לאחר נמצא, תוקפני נשק כל שכנגד כאמור,
אמצעי ההפתעה, יסוד הכריע שבה מסוימת פה
שכלולו אמרנו, שכבר כפי ברם, יעיל. וננות התג
עם האטום, פצצת חדושו: על מעיד אינו דבר של
הטקטי במובן איננה, והטכני, המדעי חידושה כל
(במו ההבדל ביותר. גדולה בליסטרא אבן אלא
בלבד. כמותי אלא איכותי, איננו הטקטי!) בן
בהברחות: למלחמה ביחס גם נכונים אלה דברים
המשטרתי, המנגנון של יעילותו תגדל אשר ככ1
ובכל המבריחים, של תחבולותיהם תכללנה תש כן
ההס סוגי מגבולות חורגים הם אין ביסודם, זאת.
מלחמת התנהלה למשל, כך, לעיל. שמנינו תרה
ראסל של (בראשותו מצרים משטרת בין אמצאות
החשיש. מבריחי ובין מצרי) בשרות אנגלי פחה,
משכל היו הם לו; נודעות היו תחבולותיהם כל
את גם מגלה היה והוא ההסתרה' דרכי את לים

חלילה. וחוזר אלה?
הסתרת כגון, ביותר, פרימיטיביים מאמצעים
המ בהמות של לאוכפיהן מתחת הסמים חבילות
חבילות הסתרת או גמלים) חמורים, (סוסים, שא
בהמות, של לזנבותיהן מתחת סמים של קטנות
הגמלים, דבשות שעל הסמיך השער בתיך או
הס יותר: משוכללים לאמצעים המבריחים עברו
שעו (כדוגמת שמורים של בקופסאות נארזו מים
בתוך כשנתיים) לפני אצלנו שנתפסו ניהזהב
במזוודות מכוניות: של כפולות ודלתות רצפות
חלולים ובעקבים בסוליות כפולים: שדפנותיהן
את המשטרה שגילתה לאחר וגיו"כ נעליים, של
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או המחבוא מקום אל מתקרב הוא אם החשוד
שנחון איש החשוד היה כן אם אלא ממנה מתרחק
דומה הדבר ביותר. מפותחת עצמית בשליטה
המשחקים, אחד נעזר שבו הידוע הילדים למשחק
המשתתפים שאר ידי על מוצנע חפץ המחפש
מת הוא אם  "חם" לו: לומר החייבים במשחק'
ממנו. מתרחק הוא אם  "קר* המקום' אל קרב
עצי או דאגה אותות החשוד' של פניו הבעת
סימן המחפש לשוטר ישמשו בהתנהגותו' בנות
יסתכל והשני יחפש' החוקרים שאחד רצוי ברור.
תעלם שלא כדי בכך)' ירגיש שזה (מבלי בחשוד

חולפת. הבעה או תנועה כל מעיניהם
שיגש ולפני כל' קודם חייב' המחפש
בכליהם לחפש בכלים' או בבית לחפש
מ ב הנמצאים האנשים של ובגופם
ובדרך זה' אלמנטרי כלל הוזנח פעם לא קום.
או המשטרה' מכונית בתוך או ברחוב לתחנה'
בכיסו שהיה המבוקש החפץ נזרק הכסא' בבית
אפ אפילו שעה. אותה כל בכליו או החשוד של
נחמה' משום בכך היה לא אחרכך החפץ נמצא
הדר ובין החפץ בין לקשר הוכחה נמצאה לא כי
אחרים). חשודים גם במקום היו אם (ובפרט שוד
לוקהארט ברוס של בספרו מצאנו מענינת דוגמה
במוסקבה נאסר הוא בריטי": סוכן של .זכרונותיו
עם פנקס ובכיסו רגול' מעשי בארגון כהשוד
כסף סכומי ושל סוכנים של מפורטות רשימות
חפשו שלא בלבד זו לא אולם להם! ששולמו
הור לא הכסא' לבית ללכת כשבקש אלא' בכליו,
שעמד השוטר אך הדלת, את לסגור אמנם שד.
מן מלתלוש מנעו לא בו והסתכל המשמר על
בהם ולהשתמש המסוכנים הדפים את הפנקס

כסא. בית כנייר

בשיטתיות: לעבוד חייב המחפש
אחת בפינה רגע לחפש למקום' ממקום לקפוץ אין
נקודת יקבע המחפש אחרת. לפינה מיד ולעבור
מוצא כנקודת החיפוש. את יתחיל שממנה מוצא
ומשם החדר, פתח את כלל, בדרך לבחור, יש
כתנועת שמאלו, בכוון בו, הנמצא כל את יבדוק
מוצאו. נקודת אל יחזור אשר עד השעון, מחוגי
וקטנים רבים חפצים מכוסה הרצפה שבו במקום
בהתאם ייקבע שגדלם לרבועים, הרצפה תחולק
הנמצאים החפצים בין יבוקש והחפץ לנסיבות,
בחפושים גם יפה כוחו זה דבר לחוד. רבוע בכל
וכיו"ב. פרדסים בשדות, לבתים, שמחוץ בשטחים
החשודים הבית לאנשי להרשות אין
הח בשעת למקום ממקום ולעבור להתהלך
היטב שישגיח שוטר בלוית אלא פוש,
צורך אין ביותר. הקלות אפילו תנועותיהם, על
תמיד לחפש יש נשים נמצאות שבו שבמקום לומר
החשודה האשה את תלוה השוטרת שוטרת. בלוית

■ " השמוש. לבית אפילו שתלך, מקום לכל

שאין עור, או גומי פלאסטי, חומר העשויות רות
מוכיח זה (דבר לגלותן רנטגן קרני של בכוחן
יש עצומים, שרווחיהם הסמים, שסוחרי בעליל
ולטכנאים לאנשימדע שכרעצה לשלם ידם לאל
תחבולה גם נתגלתה כן פי על אף מצפון). חסרי

תרופה. לה ונמצאה זו
ההברחה, לאפשרויות גבול שאין כמעט כאמור,
קרו אלה (סמים ריחניים שאינם סמים של בפרט
הריחניים הסמים של הברחתם לבנים). סמים יים
לגלותם שקל משום יותר, קשה וחשיש) (אופיום
ועלול שמש, חלול דבר כל החריף. ריחם מפאת
אינם המבריחים הברחה. לצרכי כיום, אף לשמש
שהנן, (בכמויות הסמים את להסתיר מהססים
במקומות גופם, על יקרות) אך קטנות, אמנם,

הגוף. ובנקבי הצנעה
ריחם בגלוי מיוחדים משטרה כלבי אולפו כידוע
את פעם לא כבר והוכיחו משכרים סמים של

יעילותם.
העוברים אחרים מבריחים של ההסתרה דרכי
(למכרי הרגילות הבקורת בנקודות הגבולות את
מן הרבה נבדלות אינן משלהם) שיטות בספר הים
אצל זיהה הבעיה כי לעיל' המתוארת הדרכים
קטנים חפצים להסתיר הללו: המבריחים סוגי שני

ובקיאה. בוחנת מעיו

החפוש שיטות
במידה נקבעות, המחפש ינקוט שבהן השיטות
מח שהוא החפץ של טיבו ידי על מראש מרובה,
הוא שממנו החומר ידי על או גודלו, ידי על פש,
ביתדירה בתוך מחבוא מקום למצוא קשה עשוי.
הפחות לכל נודע כי (אם גנובה משא למכונית
קטנה גנובה מכונית הסתרת של אחד מקרה
מתקבל זה אין פרטי). בית של השנייה בקומה
בתוך יוסתרו להתקלקל נוחים שחפצים הדעת על
שנרצח. איש לגופת פרט  באדמה שנכרה בור
שה במקומות זמנו את יבזבז לא המומחה החוקר
לחפ מחבוא לשמש יכולים הם שאין נותנת דעת
ישר שכל רק דרוש כך לשם המבוקשים. צים

ונסיון.
בחי להעזר יכול ה ס ו נ מ ה ר ק ו ח ה ברם,
שיר תקוה כל אין שלכאורה איש, ידי על פושיו
החשוד המקום לבעל כונתנו לחפוש: לעזור צה
שתנתן עזרה היא הנדונה שהעזרה מובן עצמו.
ולאינ לרצונו ובנגוד בכך שירגיש מבלי ידיו על
תמיד נוכח יהיה המקום שבעל רצוי שלו. טרסים
מטעמים והן משפטיים, מטעמים הן החפוש, בשעת
שפתיים ולזות שוא האשמות למנוע (כדי מעשיים
והוא אחר, טעם גם קיים אולם המחפשים). נגד
הסתכ כושר ובעל מנוסה שוטר יעילות: של טעם
של מהתנהגותו או פניו מהבעת ללמוד יוכל לות
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משונים מקומות קצת
מספר מתאר פליליות" "חקירות בספרו גרוס,
בתוך שהוסתרו: חפצים מצא שבהם מקומות
תמונה בין צפרים, של בכלוב ספה' של הרפוד
של שבקצהו בחור המסגרת, של הקרטון לבין
שבו סיר בתוך סוסים, של באבוס ישן, מפתח
בתוך תפילה, בסידור מרק, שעה אותה בשלו
ריחיים, אבני בין כלבים' במלונת בלות, נעלים
בקופסת משקפים, של בנרתיק יין, של חבית בתוך
אור בתור ישנים, עתונים בין רפואיות, גלולות
אפ כך על ועוד. תינוק בבגדי קוקיה' עם לוגין
כלי ושאר עציצים אגרטלים, כדים, להוסיף שר

בית.
מחפש ואם חפץ, כל היטב לבדוק חייב המחפש
עליו, אחר, קבול או מזודה או ארון בתוד הוא
חפץ כל ולבדוק בתוכם אשר כל את להוציא
הבגדים את הצידה להסיט מספיק זה אין לחוד:
את להרים או מאחוריהם, ולהציץ הארון שבתוך
לגנבים, היטב הידוע זה, סוד הלבנים: קצות
פי על אף הגנב, לשוטרים. גם ידוע שיהא ראוי
או איש יכנס שמא חשש מחמת דחוקה, ששעתו
כשהוא וימצאנו משנתו הדירה בעל יתעורר
כל ובודק הארון מן החפצים את מוציא "עובד",
למקו להחזירם טורח הוא שאין מובן מהם. אחד
מפוז מניחם והוא קודם, שהיו כפי ולסדרם מם
ברם, מבוקשו. את שמצא. לאחר הרצפה, על רים
והיכול מידה' באותה דחוקה אינה ששעתו החוקר,
מלפזר להמנע חייב יותר) או (פחות בנחת לעבוד
צריך הוא ואין מחפש, הוא שביניהם החפצים את
לו אין שלפעמים לאזרח, יתירה טרחה לגרום

מפשע. חף והוא ושאפשר חשד, כל נגדו

וכתבים מסמכים
מכתבים מסמכים, תעודות, החוקר מחפש אם
א3שך שבו מקום בכל לפשפש הוא חייב וכיו"ב,
פשוט ואינו קל אינו זה דבר נייר. גליון להסתיר
ללאיגבול, וסבלנות רב זמן דורש והוא כלעיקר,
 נייר גליון להסתיר אפשר שבהם המקומות כי
במקום יש למשל'י אם' אינסופי. כםעט מספרם
כל את לעלעל החוקר חייב ספרים, החשוד
את לנער כלל מספיק זה אין הספר דפי
התעודה. מתוכו שתפול כדי למעלה, כשגבו הספר,
בין התעודה הוסתרה שבהם רבים מקרים מצינו
הכריכה בתור או הודבקו, שקצותיהם דפים שני
על יתר הפנימי. צידה על המודבק לנייר מתחת
אם כי תעודות, רק לא הוסתרו ספרים בתוך כן,
דבר מזה. יותר ואף בינוני גודל בעלי חפצים גם
של תחבולותיהם אד כבלתיאפשרי, נראה זה
דבר לבצע הדרו גם ונמצאה רבות' אדם בני
הכופר של הדפים קצות זה:■ אפשרי" "בלתי

החבאת תחבולות דוגמאות.של
את להסתיר רגילות שהנשים יודע חוקר כל
מתחת או הלבנים בין הבגדים, ארון בתור כספן
שברובם הטוענים רבים אר הדבר, (מוזר ללבנים
בחלקו הכסף את הן טומנות המקרים של המכריע
זה דבר ידוע המזל לרוע הארון). של השמאלי
מחבוא במקום כל, קודם המחפשים' לגנבים, גם
בצורה חפצים שהמחביא ברור זה. פרימיטיבי "."
שהקדישו אנשים מוחו. את ביותר אימץ לא זו
"בטוח", מחבוא מקום למציאת מחשבה יותר קצת י

במקומות תכשיטיהם את או כספם את החביאו
למ כר, ראשון. במבט לנחשם קשה יותר שקצת
הוציאו חבש, מלחמת פרוץ עם הבהלה בימי של,
להסתירו כדי הבנקים, מן כספם את רבים אנשים
אחד יותר. כבטוחים בעיניהם שנראו במקומות
בימינו) אף (גדול כסף של גדול סכום הסתיר
אותו השיגה שם גם אד שבדירתו, הפסנתר בתור
ערד דברי מסתירים אחרים אנשים הגנבים. יד
הרדיו. מכשירי בתור או גרמופון של תיבות בתור
הרי גנוב, רכוש מחפשים השוטרים היו אילו
מכשיריפ על פוסחים היו שלא הדבר בטוח כמעט
נגנב מספר שנים לפני הפסנתר. על בפרט אלה'
שאין ספק, בלי חשב, שבעליו ממקום כסף סכום
קצת נמשיך אם המקרר. מתור לבטחון: כמוהו
תכשי או כסף להסתיר שאפשר נראה זו, בדרד
בתא קרח לשכבת מתחת חשמלי במקרר טים
את מחזקות הללו הדוגמות כל ברם' ההקפאה ^
סתר מקום לד שאיו  והיא שהזכרנו, ההנחה

לגלותו. שאיאפשר
בקופות, בארגזים' בארונות, רק שיחפש החוקר
בארובות או במזרונים, מיטות, בתור ואפילו
תכונה ובהעדרדמיון. בקוצרראות יחטא העשן,
ביותר חשובה היא גם מפותח ן ו י מ ד  זו
שלא להזהירו יש (ברם, החוקר של אופיו לגבוש
מעולם יוציאנו מופרז דמיון כי בדמיונו, יפריז
המ של והמסובד הסבוך הג'ונגל תוך אל הממש
והארגזים הארונות הבלשי). הרומן ושל לודרמה
איש בהם משישתמש מדי' בולטים מקומות הנם
הצנעת לצחני בינונית' או רגילה הבחנה בעל
להיזהר יש מאידד' אסורים. או גנובים חפצים
דוקא שכן הללו, המקומות כל על לפסוח שלא
יטריחו לא שהשוטרים לחשוב עלול פיקח איש
שללו את בהם ישים ולפיכר בהם, לחפש עצמם כפול" "בלוף באנגלית נקרא זה מחשבות (הלך
את גם חשבון מכלל להוציא אין #גו1נ161נ10111)).
למטה ששכלו גמור פתי הוא שהחשוד האפשרות
רצון. כמשביע המחבוא נראה ושבעיניו מבינוני, ^
המזדקר ויהא מקום, בכל לחפש החוקר על חובה
להם לו שאסור היא אזהרתי כונת ביותר. לעין
דמיון, מחוסר או עצלות או רשלנות מתוך תפק;
גם לחפש ושעליו מאליהם, המובנים במקומות

כר. כל בולטים שאינם אחרים, במקומות
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(ובעיקר< תמיד לזכור ויש לחפש, יש אחר מקום
שאינם; והמקומות הדברים את הבלתירגיל, את
: מאליהם. מובנים

ומחבואיקיר ותאיםתר מחבואיםתר
ההחב לדרך להביא אפשר מפור לאין דוגמאות

"*י לתאר נבוא לא רב: וזמן טרחה דורש שגלויה אה
וארגוני ה"הגנה" השתמשו שבהם ה"סליקים" את
דאינו". מענינת (דוגמה נשקם להצפנת והמחתרת
הקנאים של נשקם תשי"א בשנת נתגלה כאשר
פע שתוארו וחדריהסתה תאיהסתר הדתיים).
ובלשיים, היסטוריים ברומנים כך כל רבות מים
היה; לא שבהם בימים בלבד. הדמיון פרי אינם
בתוך אפילו לרכושו, שכן וכל אדם' לחיי בטחון
במקו כאלה וחדרים תאים נבנו קבע, של ישובים
גם קיימים מהם שרבים ספק ואין רבים, מות
: ההיסטורי בעבר ונחפש נרחיק זה למה אף כיום.
הישוב. רוב שמר שבהם. הימים מאתנו רחקו לא

הזר, השלטון מפני סתר מקומות על

ועבר ממונם, ייגנב שמא החוששים עשירים,
נאה; שהצנעה דברים ברשותם המחזיקים ינים,
בתוך סתר וארונות קופות לפרקים בונים להם,
שכיח,, הדבר אין י בארצנו אמנם, הבתים. קירות
חששני© עשירים אצלנו שאין משום דוקא לאו
בתינו קירות ביותר: פשוטה הסיבה עברינים. או

"^ שקשה קשות, לבנים או ביטון רוב פי על בנויים
המחי ובפרט הקירות, והעיקר, פרץ, בחן לפרוץ
אינו ועובים ביותר, דקים  החדרים שביו צות
יותר1 קל זה דבר חלל. או קופה לקביעת מספיק
..... . אבן. הבנויים הישנים בישובים
המבוקש שהחפץ לחשוד: יסוד למחפש יש אם
מאחורי כל קודם יחפש הקירות, בתור הוסתר
כלי© או ורהיטים תמונות מראות, ספות, ארונות,
מוצ רוב פי על הקיר. מן חלק המסתירים אחרים
כלי או רהיט המחבואמאחורי של פתחו נע
אפי בו, להבחין אפשר. כזה שפתח משום קישוט,
אור: אלומת אומךחרשים. ידי על הוםוה אם לו
את תבליט הקירות על באלכסון שתיזרק חזקה
וביר המחבוא פתח שביו ביותר הדקים הסדקים
7דר הקיר, בתור המבוקש החפץ הוסתר אם דלתו.
האלגסו. האור נצבע,יבליט או וטויח פתחנסתם
הישן.אנ4 והצבע החדש הצבע ביו ההבדל את ני

■ לגלותו'ע"י לנסות זו,יש בדרך נתגלההמחבוא לא
;עד קל, באמצעותפטיש בקירות, שיטתית ^נקישה עלמציאותר המעיד המיוחד הקול יישמע אשר
הדברי קשה לכאורה הקיר. בתוך ריק חלל של
לדפוק צורך אין למעשה, אד, רב, זמן ודורש
בנקודות והדפיקות הקיר, של סנטימטר כל על
מצרי^ אינן מזו זו סנטימטר כחמישה המרוחקות
עלו% הארץ בבניגי אכן,. .ביותר. רבה טרחה כות

הדפים של האמצעי החלק לזה, זה וידבקו
הס בתוך נשאר וכר והוצא, נגזר המודבקים
ערך דברי הוסתרו שבו קופסה, מעין חלל, פר
שהיה לנין' של הבכור (אחיו אחרים חפצים או.
כשנשא נתפס טירוריסטית,, לאגודה. חבר
ו ל ק י צ נ א ד ו ת ב למדי גדולה פצצה
המס כמתואר). שעובדה משפטית פדיה
? רגיל ספר רואה המדף על העומד בספר תכל
אותו, נער ואפילו פותחו, ואינו הספר את המוציא
גילוי את למנוע (כדי רגיל ספר זה שאין יראה לא
החלל בתוך החפצים נקישת מחמת התחבולה
בסמר או בנייר בצמרגפן, הרווחים את סותמים
יגלה בו לדפדף וינסה שיפתחנו מי רק טוטים).
מסמך להסתיר גם אפשר המחוכמת. התחבולה את
לכר אפילו או הכריכה, וגב המפר גב בין מקופל

הספר. דפי בין פו
תמונות מאחורי גם להסתיר אפשר מסמכים
? המסגרת ללוח מתחת אי גבו' על מראות, או
בנעצים חיבורה ידי על תעודה להסתיר אפשר כן
שולחן' של לוחו של ן ו חת ת ה ד צ ה אל
הצד על ואף אצטבא, או מיטה כסא,
ה. מגיר אושל ן רו א של זוטר של התחתון
בשולחנותכתי וביחוד ארונות, בתוך ד,)מחפש
המגירות את להוציא חייב מגירות, בהם שיש בה'
ודפנות המגירה דפנות שבין הריוח את ולבדוק
מקום יש הללו הדוחים בתור הארון. או השולחן
בהם למצואי אפשר ולפעמים חפצים להסתרת
להצ תאיסתר ישנים) כתיבה בשולחנות (ביחוד
הדפנות את לבדוק יש ותעודות. חפצים נעת
כפו ימצאו תחתיותיהם'ישמא את ובפרט עצמם
תחתית של החשד קיים אם ביניהם. וריוח לים
תאיסתר, של או כפולים, דפנות של או כפולה
מדידת ידי על לחשד, יסוד יש אם לקבוע אפשר
דפנות שיש במקום ומבפנים: מבחוץ הדפנות
החי המידות בין הבדל שיהא ההכרח מן כפולים,
החוקר, יעשה טוב הפנימיות. המידות ובין צוניות.
לחשד, מקום יש אם ויקבע הדפנות את ימ1וד; א6:
מתור הארגז את או הארון את שישחית לפני
כלל. קיים ואינו שאפשר דופךכפול למצוא נ*יון.
והכלים, המקומות כל את לפרט רצינו אילו
להחביא שאפשר ודל, קטן בבית אף הנמצאים
כרכים כד לשם לנו מספיקים היו לא חפצים, בהם
לעיל, שניתנו בדוגמאות איפוא גסתפק עבים.
מתוכן: העקרוןהנובע את יזכור המחפש והחוקר
מזודה, בתור חי פיל להסתיר איאפשר כי אןן
כלי במקומות דברים להחביא ואפשר אפשר הרי
לצורר לשמש יכולים אינם שלכאורה תיצפוייפ'
על מתקבל זה להחליטשאיו רשאיםאגו זה.
אד פלוני, במקום הוסתר פלוני שחפץ הדעת*לל
ברור כן אם אלא בזהירות, זאת יש.ל?ישות
בכל והפיסיקה. הטבע לחוקי מתנגדת שההשעויזל:
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מנותקות המרצפות אם לנתון כסוכן, אפשר,
(הפועל הגומי במכשיר שמוש ידי על הרצפה מן
מתי לפתיחת משתמשים שבו ריק) חלל ידי על

מט3ה. ובכיורי ביוב בצינורות מות
ובמיכלי מים במקווי שהוסתרו מתכת חפצי
באבן שמוש ידי על לגלותם אפשר שונים נוזלים

ובאלקטרומגנט. (מגנט) שואבת

., . ... , בגלגלים מעשה
רגילים פרימיטיבי מחשבות הלך בעלי אנשים
לערי מתחת אסורפים או גנובים חפצים להסתיר
מלחמת בימי זבל. ואפילו חציר, תבואה. מות
תל במחנה חנה האמריקאי כשהצבא העולם,
של הגניבות בו רבו ידיו, על שהוקם ליטוינסקי
מג'יפ ודוקא צמיגים, ארבעה נגנבו פעם צמיגים.
לג התעצלו לא (הגנבים הצבאית המשטרה של
שהשעינו לאחר האחוריים, הגלגלים את גם נוב
ידיעה קבלה המשטרה בלוקים). על המכונית את
בכפר הפלחים אחד של בביתו נמצאים שהצמיגים
לערי ומתחת ובחצר בבית שחפשו לאחר סקיה.
ולאחר הפלחים, בבתי השכיחות הגרוסות מות
אחר, למקום ממקומה חציר ערימת שהעבית
על הצמיגים את מצאו ממשיות, תוצאות בלי
שעורה. גרעיני מלאה שהיתה הממגורה רצפת
שעל הפתח דרך היתה לממגורה היחידה הכניסה
שם התבואה, את והוציא התעצל לא הגנב הגג.
השעורים את והחזיר הרצפה על הצמיגים את
והרי החוקרים גם התעצלו לא למזלם, למקומם.
 שלם יום נמשכה זו עבודה  הממגורה את קו
פשוט הנראה זה, מקרה הצמיגים. את ומצאו
להר שלא החובה הדגשת לשם כאן מובא למדי,
בסבלנות והצורך זמן ואיבוד טרחה מפני תע
הצפינו שבהם מקרים ידועים גבול. ללא כמעט
וכיו"ב. שמן כדי קמח, שקי בתוך תחמושת כפריים
הענ של המשכו את גם ונספר נקדים כאן
בהסואת הדן בסעיף שמקומו פי על אף ין,
את בשופין מחקו הגנבים גנובים: חפצים
היצ ושם המספרים  הצמיגים של ההיכר סימני
נואש: אמרה לא המשטרה אך כליל, נמחו רן
שנתבק המשטרה. למעבדת נשלחו הצמיגים
באוד צלום ידי על המספרים את לגלות שה
המספרים מוחזר. אור ידי על או אולטראסנול
בבית למעבדה. נמסרו לא שנגנבו הצמיגים של
שהיה עורךדין בלווית הנאשם הופיע המשפט
גנו שהצמיגים לכם מניין וטען: בנצחונו בטוח
קונים! זה הממגורה רצפת על נמצאו המ בים?
הבעת ואת פניו, את לראות היה מאוד משעשע
והציג המעבדה מן העד הופיע כאשר שולחו. פ:י
בצורה שהראו התצלומים את הדיו בית בפני
עדות לאחר מיד שנמחקו. המספרים את ברורה
1031 באשמה' שיודה לנאשם עזדדהדיז יעץ זו

קול אחרי שולל ללכת נקישות ידי על המחפש
המו על מתבה בו שהחלל מקיר שישמע חלל של
קודם לברר יש לפיכך מבלוקים. בנוי קיר  צק
לציין יש הבית. בנוי שממנו החומר הוא מה כל
מלכת נוצרו כאילו החלולים שהבלוקים זאת עם
דברים בהם להצפין מאוד קל מחבוא. לשם חילה

יתירה. טרחה בלי
קופות לגילוי יעיל מכשיר בידינו נתן המדע <
הוסתרו אם בין שונים, מתכת וחפצי מוסתרות
כננתי לאדמה: מתחת נקברו אם וביו קירות בתוך
סימ למצוא אפשר שבעזרתו המוקשים, למגלה
החי בימי מתכת. עשויי וחפצים כלים של נים
שלטונות הרבו של.ההגנה הנשק אחר פושים
ההם בימים המוקשים. במגלי להשתמש המנדט
גרוטאות החבאת של תחבולה ההגנה ע''י ננקטה
הנכון הסתר למקום כהסואה שונים מתכת וחפצי

הטרדה. וכאמצעי

לרצפה מתחת מחבואים
 לרצפה מתחת הוצפן שהחפץ חשד יש אם
עץ, ברצפות ולא מרוצפות ברצפות רק נדון וכאן
קודם להביא יש  בארצנו מאוד נדירות שהנן
בקו החדר* נמצא בה הקומה את בחשבון כל
לרצ מתחת חפצים להסתיר קל הקרקע מת
שבהן העליונות, בדיוטות כן שאין מה פה,
שמ החדר תקרת ובין הרצפה שבין הרווח ^
רק בו להצפ? ואפשר ביותר קטן לה תחת
הס שכושר החוקר שטוחים. או קטנים חפצים
המר מקום את קושי בלי יכיר מפותח תכלותו
המרצפות בין למקומה: והוחזרה שהוצאה צפת
שנד טיט מלא הוא שבחלקו רווחמה, תמיד יש
על הנחתה בשעת המרצפת לחץ ידי על לתוכו חס
שנצ ועפר אבק מלא הוא ובחלקו הטיט, שכבת
אם כמלט. ונתקשה הימים במרוצת תוכו טבר
כמעט להסיק, אפשר והאבק, העפר שכבת חסרה
ושז ממקומה הוצאה שהמרצפת גמורה, בודאות
סימן נתגלה לא אם אולם המחבוא? מקום הו
הסדקים את להסוות טרח שהמחביא משום זה,
לגלות אפשר באבק, או בעפר מילדים ידי על
את להציף יש אחרת: בדרך המחבוא מקום את
או זהלאכבר שנסתם המקום במים! הרצפה
בשעה המים, את יספוג ריק, חלל מתחתיו שקיים
כן, על יתר מוצף. יישאר הרצפה. שטח ■ששאר
מעליו יעלו רבים במקרים הרי חלל, קיים אם
למת מובהק מורהדרך שישמשו בועותאויר אף
לבית, מחוץ גם לשמש יכול זה אמצעי פש; <
לקרקע מתחת הוסתר שחפץ חשד שיש במקום
הבדל יהיה זה ממין במקומות שם גם בור. בתוך
יבשה בקרקע המים של ספיגתם מהירות בין ניכר
תחותה בקרקע הספיגה מהירות ובין ונוקשה

*בר. לא זה שנחפרה
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המסתירים! שלבו שבהם מקרים ויש הללו' גימ
 ..■.; שונים,, והסואה הסתרה דרכי

." ... י ,, י"../. .י יי...,..: מסיאנה הפסנתר

הס לשם חפץ מפורםמיםשלהסואת מקרים שני
עלי שנגנב מסיאנה בפסנתר מעשה האחד תרתו:

^י ידי על והובא איטליה: ממלך הגרמני הצבא ידי
ערלי, יחר מוזיאוני מוצג הפסנתר, לאפריקה. חמל
על: הוסווה שונים, ובקישוטים בפי*וחים מקושט
רואי1 שכל כך כדי עד חימר או טיט שכבת ידי
מכירת בשעת בפרוטות נמכר והוא בו, בחלו
נתג במקרה רק הבריטי. הצבא ידי על גרוטאות
המסור* החומר מן. כשחלק האמיתי. ערכו לה

ונתקלף. נסדק

הזהב מכונית

ידי על (גם רבות... פעמים סופר השני המקרה
ער אנו איו אך מספריו)' באחד סינקלר אפטון
היט עלות לאחר שמידי מספרים לאמיתותו. בים
את מגרמניה יהודי השקיעמליונר לשלטון' לר
שהו מכונית, ממנו ובנה התיכו בזהב, הונו כל
שלי מידידיו נוצרי ידי על" לבלגיה ברשיון עברה
הי$ שחור, צבע צובעח הזהב מכונית המיליונר:
הזהב),. של משקלו (בג^ל הרגיל מן כבדה היתד,

~^ למזל1 הזהב). של רקיעותו (מחמת קשה נפגעה
גרמניה. לגבול מעבר כבר זז? היה

.. יי :" ... ,  בג'יפ:.. מעשה

לש0 חפצים לפרק המנהג אתי הזכרנו כבר
דוגי ניתן כאן תזהותם. הסווא לשם או החבאתם
להנחה: סיוע ;גם המשמשת ■נוספת' נת י מעב מה
מחפוש' להרתע שאין ההנחה היא נידונה, שכבר
להסתיר איאפשר שלכאורה משום מסוים במקום

■ " י ■" המבוקש.;""■" אתי"החפץ בו
על גייפ הזיחנה יהשניה; העולמי מלחמת :ביפ!י;
הברית. הצבאיימ:שבארצות הנמלים שבאחד רציף
מספר, י שעות השגחה ללא השאירוהו נוסעיהג'יפ
היה ואיאפשר זקיף עמדי הנמל שבפתח .משום
רשיון. כליי לתוכו להכנס או השטח מן לצאת
שהג^פ החנייהיינוכחו למקום הנוסעים כשחזרו
ילאהוצאה .שהמכונית הוכיחה החקירה נעלם.
נשא בו^ י נמצאה לא גם היא אולם הנמל, משטח

^ שהפל*.■ ספיגה; על הגייפ לה הוע מא ש השאלה' לה
6פינה כל לאמיתה באותו^ום כי נתברר אן גה>
"שהוחלו לז^ור שהפליג^ לצוללת. פרט בנמל,
הרציף:יה<5פשרות:שהג'יפ"הוכנס"לצול; הג^פ'על
על"דעת^איש:י^ נתקבלה לא; ^וגפליגה^ לזז
מבנהיהצוללת^^יצר"פתחח^מה הוא מה היודע

לא שהתצלומים לטעון קודם נ?סה כי אף מודה,
שאיננו דבר לצלם אפשר איל שכן זיוף> הזוךאלא

; נמחקו ש היכר סימני גלוי
גילוי פשוטה: "הפלח של לשאלתי התשובה
(גומי), בצמג רק לא  המחוקים המספרים
טבעי דבר  אחרים ובתמרים במתכת גם אלא
חפץ על ההיכר סימני את כשמטביעימ ופשוט:
המב לטביעת מתחת חומר נדחס. מבלט, ידי על
החיצו השטח שעל הטביעה נמחקת יכאשר לט'
ואפ הדחוסים, החומר בחלקי סמניון. נשארים ני

: צילום.*, ידי על לגלותם שר

; ::  מעורבים סוגים
עצמו הנאשם נתגלה שבו מקרה מספר גרוס .
שנקדח חור דרד נשם הוא זבל. לערימת מתחת
האנשים מעטים הערימה. נערמה שעלידו בקיר
ידו אד כלכן, קיצוניים מעשים: לעשות המוכנים
באמצ אנשים .השתמשו שבהם מקריםרבים עימ
"טאראם גוגול של בספורו למשל.' כך, דומים. עים
בעגלה נצורה לתוד.■ניר טאראס התגנב בולבה'*
לערימה מתחת שוכב כשהוא יהודי, בידי נהוגה
שסוכןדיפ מקרה גם ידוע חרם. סירי גדולהשל
שני להבריח ניסה מסוימת: מדינה של לומטי
ידועים כן מזודותיוי ממוסקבהבתוד אנשים
שקי בתוך :תחבשת כפריים הצפינו בהם. מקרים,
" ■■   וביריב. ?ןמח.'::כדי.שמן

איש של פשוטה השתמש.בדרך בולבה טאראס
וחסל* בסירים התכסה ערום: כי אם פרימיטיבי,
המציא זכאי בן יוחנן שלקרבן .החריף מוחו .אזי.
ירושלים1 מתוך רצרד^צאת כאשר אחרת, דרך
לחומה מחוץ אל והוצא כמת התחפש הנצוןה:
הס של ברורה דרך אנו רואים כאן לשכוקבורה..
שמשלא זה אמצעי כמת. מתחפש חי איש וואה:
ממחנותרכוז■או לאסירים תחבולת.בריחה פעם
השחור השוק אנשי: כן, על יתר  סוהר. מנתי
אסו מצרכים פעם. לא. העבירו אירויפה: י בארצות

מתים.. של בארונות רים

נשים, שתי מוסוית: לכותלו? של ז:ו183?..א.חרת .

כשהן. תנוע_ון;.מחמרת;..נתפשו/בתלאביב חגנוית
למזרו מתחת ילדים' של." י בעגלות מובילות;נשקי
זה, 08;יי.אמצעי ילדיהן■ שכ:בו שעליהם., ; נים
בבגדיהם .ד!פצי$:בע1^סות;:שליילדים.או ה*תרונ
;...: . .,..;',;, למךי^ #;1:ן?גלו^הנ£ל"שכ^
מובך לגןוג*^^ים. ^חלק;ו^גדרכי:ד!1^1^ה
. הסו בין ם:,ו^0נומים ,5ר!וי תחומים ?ן%ו ג^ג$ג"
בע'>7י1^המערכת מ.ז'.:.ב"צ.^זג{ו1 ?ר^7~3זאסט1£ל
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בכלירכב חיפושים
חיפו של נוסף בסוג לדון אלא עכשיו נותר לא
לחיפוש כוונתנו כה: עד אותם הזכרנו שלא שים
חפ להצפין אפשר שבהם המקומות בכלירכב.
או שבבתים כמקומות רבים אינם בכלירכב צים
להצ אפשר מעטים. אינם גם אך אחרים, בבנינים
ובתו המושבים לכרי מתחת רק לא חפצים פין
אם כי משא, במכוניות למטענים מתחת או כפ,
הצמיגים, בתוך הבנזין, במיכל המנוע, בתיך גם
לרצפה. מתחת או המכונית דפנות בתוך ואפילו
כל את מתוכה להוציא יש במכונית החיפוש לפני
מיד בכליהם לחפש ויש הנהג) (כולל נוסעיה
שטרם אלה לבין ביניהם להפריד הוצאתם עם
לחפש יש באוטובוס, התפוש נערך אם נבדקו.
אין נוסעים' במכוניק מחפשים אם גגו. על גם
המ את המכונית, שבדפנות הכיסים את. לשכוח
גב שבין הרווח ואת המושבים שבגב אפרות

האחורי. החלון ובין האחירי המישב

לא הצפיפות, בה רבה ומה בה החיים תנאי הם
ברם, זו. אפשרית בדבר מחשבה על זמנו .בזבז
עג שבה אחרת' בעיר זמן לאחר נמצא ■הג'יפ
חקירה ולאחר הנזכרת' הצוללת שעה אותה *ה
הצוללת מלחי ידי על הג'יפ נגנב שאכן .נתברר
מכונאי בפיהם. הדבר שכונה כפי "ספורט"' ■לשם
ביותר, הקטנים לחלקיו הג'יפ את פרקו זהצוללת
וכש שונות, בקרנותזוית החלקים את הצפינו
וטיילו המכונית את הרכיבו ליבשה שוב הגיעו

להנאתם. בה
שם על הנקראת ההסתרה דרך את הזכרנו כבר
שנגנב". המכתב "דרך פו אלן אדגר של ספורו
זה, תחבולות סוג של רבות דוגמות לתאר קשה
של שכלו חריפות על מעיד בו שהשמוש משום
שבד, ההשראה, מן ממש בו יש ולפעמים המחביא
מגלי או טכניות אמצאות ממציאי משוררים, גחונו
בהשראה אלא להסביר איאפשר מדעיות. תגליות

דלקמן: המעשה את זה ממין

אנשים. של בכליהם חפוש
חפוש של הטכניקה בדבר מספר במלים נגמור
במידה נקבעת' זו טכניקה אנשים. של בכליהם
כך, המבוקש. החפץ של טיבו ירי על מרובה.
אפשר נשק' אדם של בכליו מחפשים אם למשל,
ומעי מכנסיו כיסי במשוש או בטפיחה להסתפק
בשרוולי בחזהו' בגבו, לבתיהשחי' מתחת לו,
(מעל המכנסיים ב"רגלי" למתניו' מסביב מעילו'
חפץ מחפשים אם התחתונים). ובקצותיהם לברכיו
בטפי או במשוש להסתפק אין וכיו"ב, סכין קטן,
ממש, והבגדים הכיסים בתוך לחפש יש אלא חה,
בדשים, והמעילים, השרווליות בשולי בתפרים,
שבחליפת לשכוח אין וכיו"ב. לביטנה מתחת
מתשעה פחות לא למצוא אפשר רגילה גברים

הדרכה חוברת ע"י שתואר כפי אדם, של בכליו חמוש
המרוסקים תקוים .1947 בשנת בארץ הבריטים של

תרפה. מקומות על מצביעיט

בחלב תכשיטים
הבולשביקים שלטון של הראשונים בימים
שב מלחים קבוצת הבתים באחד הופיעה ברוסיה
הדי בעל של בתו המותרות". את "להחרים אה
אמה תכשיטי את הוציאה תשע, בת ילדה רה'
שעמד חלב של סיר לתוך אותם והטילה הארון מן
הו ולא הדירה את הפכו המלחים הכיריים. על
דעתם על עלה לא אך בו, חפשו שלא מקום תירו
דוג שבאו. כלעומת חזרו והם הסיר' בתוך לחפש
השראה' משום בה היה לא שאמנם אחרת' מה
בעצם יתירה וחריפות פקחות מוכיחה היא גם אד

גרום: די על מסופרת הקלאסית' פשטותה

שנעלם הרובה
נערכו ובביתו חוקי' בלתי בצייד נחשד איכר
היו שהמחפשים פי על אף אך רבים' הפושים
הרובה פעם אף נמצא לא אשם. שהוא משוכנעים
בעקבותיו המחפשים הלכו פעם השתמש. שבו
הצדה סטו לא העקבות  ממש ביתו אל היער מן
במקום הוסתר שהנשק לחשוב יסוד כל היה ולא
חפוש שוב בו חפשו הבית אל כשהגיעו אחר.
לאחר כלום. מצאו ולא  שעות במשך מדוקדק
מן לצאת המחפשים עמדו כאשר החפוש' גמר
וחי במסדרון נשאת והם סערה נתחוללה הבית'
ודלתותיו אפל היה המסדרון הגשם. לעצירת כו
המחפ אחד הקיץ. ימות כל תמיד, פתוחות היו
את מאחוריה ומצא  הדלת את לסגור קם שים
הצייד, ילקוט את ואף הכדורים חגורת את תררבה'
שמא בקיר תקוע שהיה מסמר על תלויים כשהם

הדלת. חורי
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לחפש צורף יש אם המראה עזה כאמצעי אלא
אפ חפץ כל שלא לזכור יש כן לחפש. יש והיכן
שכבר (כפי קרנירנטגן באמצעות לגלות שר

יותר, או כיסים עשר שלושה ולפעמים כימים'
בחליפה תמצאו  חזיה גם החליפה כוללת ואם
שמונה ולפעמים כיסים עשר משלושה פחות לא
להסתפק אין רבים במקרים יותר. ואף עשר
גם לחפש יש מקרה בכל בלבד. בכיסים בחפוש
לבדוק הבגדים' תפרי את למשש הכובע' בתוך
עקביהן את וביחוד סוליותיהן את הנעליים' את
סוליות בתוך יקריערן חפצים הוחבאו פעם (לא
לשם ממש. הגוף את ואפילו שנחללו). שלנעליים
של בגדיו את להפשיט יש ביותר מדוקדק הפוש
לע שאין מאליו מובן אד יפה? ולבדקם האיש
ביותר' וחיוניים חמורים במקרים אלא כן שות
של האפשרי במכסימום חפוש בכל לנהוג ושיש
ברג לפגוע מבלי האפשר וככל נימוס, ושל טקט
וכן הצניעות' ובהרגשת האדם של כבודו שי
מכר' להימנע אפשר לפעמים אכן' בבריאותו.
חי המאפשרים רנטגן, במכשירי שימוש ידי על
(מבלי אדם של גופו ועל חבילות, בתוך פוש
מכשירים וכיו"ב.* במזוודות בגדיו) שיופשטו
המשטרה' בידי כלל בדרך נמצאים אינם כאלה
ולפע גבול." תחנות כגון קבועים' למקומות פרט
בגוף, החיפוש במקום לבוא יכולים הם אין מים

"6ר0ת" הנבדק. של רגלו ע"ג נעל של רנטגן שקוף
בברור נראית המתכת

כרך רמ''י,  הקסם'' "עין נפוט ד. של מאמרו ראה ■*

המערכת  52 ע' מס. (1) א'
בצוע לשם רנטגן ציוד ארצה הובא מכבר לא **
המערכת  בנמלים. מכס בדיקות

^?י

וחפצים: אנשים לשקוף רנטגן מתקן
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יתכנו. כביסה שק

אם ובין חיוביות תוצאות לחפוש היו אם (בין
המקום, הזמן' התאריך, את לציין יש בדל"ח לאו).
שהוצאה חפוש (פקודת לחפוש האסמכתה את
לחפש סמכות  אחרת אסמכתה שופט' ידי על
וכיו"ב), הבית בעל הזמנת חוק' תקנות פקודה' בלי
בני החשוד, משטרה' (אנשי הנוכחים שמות את
את נמרץ בדיוק לציין יש עדים). ביתי,
מ ה ואת שנמצא חפץ כל של המלא 7 ד תא?
חשיבותו חפץ. כל נמצא בו המדויק, קום
שנמצא חפץ כל ביותר. מרובה זה כלל שי
עי"לו ראות לפי באות במקום, בו מיד, יסומן

החפוש. בדו"ח תרשם האות גם הליצא. של
מן יוצאת שחשיבות בלבד זו שלא לזכור יש_
ומקומם שנמצאו החפצים לציון נודעת הכלל
ת, ומשטרתי הוכחתית מבחינה המדייק
הפלילית הפרוצידורה (פקודת שהחוק אלא
לע המחפש את מחייב וחיפושים) מאסר 
קשה המקום תנאי בגלל אם אף לפיכך, כן. שות
לדחות אין ממש, במקום החפוש דו"ח את לרשיב
שבו המקום ציון ואופן. פנים בשום זה תפקיד
האפ בפרוט יעשה המוחרמים החפצים נמצא
התחתו במגירה נמצא פלוני ,,חפץ למשל: שרי:
הצפוני, לקיר סמוך העומד העץ ארון של נה
המזרון מרגלות של התפר "בתוך או ימיך בצד

וכיו"ב. המיטות" שבחדר הכפולה המיטה של
ואם העדים המחפש, יחתמו החפוש דו"ח על
דורש אם החשוד. המקום בעל  אפשר
ומרשי החיפוש מדו"ח העתק המקום בעל
למסרם חוקית חובה שהוחרמו, החפצים מת

לו.
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צורך אין סמים. בהברחת כשדנו ליל, הזכרנו
יעשה נשים של בכליהן שחפוש ולהוסיף לחזור
אינה גבר שעין ובמקום נשים ידי על ורק אך
אשה בגדי של סוגים יש ברם, אליו. להגיע ■יכולה
אפילו להסתיר איאפשר שבהם בקיץ) (ובפרט
ללא מיד, יבלוט שהדבר מבלי מקופלת ממחטה
אשה תלבש לפעמים מאידך, בחיפושים. צורך
לש העלולים המקומות מספר רב שבהם בגדים
אין הגבר. בבגדי מאשר אפילו יותר מחבוא, מש
של "ארנק המתקרא הנודד המחסן את גם לשכח
לכאורה, ב. מצוידות הנשים כל שכמעט גברת"
והמוב הבולטים החפצים סוג על הארנק נמנה
להצפ בהם ישתמש לא שברדעת מאליהם' נים
בר הוא אדם כל לא כידוע, ברם, חפצים. נת
לטעות עלולות נשים יאפילו מספקת' במידה דעת

לפעמים.
אמר שבבר כפי סומכות, שהנשים לזכור יש כן
נכון בפרט המחפשים. של הג'נטלמניות על נו,
מסוימות, נכבדות בגבירות הוא כשהמדובר הדבר
ובפרסומה, במשפט ולהסתכן "התבזות המוכנות
של בלתיחוקית תוספת להשיג שתוכלנה ובלבד
בנשים מעשים שמענו להן. המגיעות המזין מנות
מתחת  חיים ואפילו  שחוטים עופות שקשרו
נקניק בשר, שצופו מחוכים על לשמלותיהן,
של הטבעית הגינטלמניות תנוצל שלא כדי זכיר'ב.
בכלי הפושים שבשעת רצוי אלה, בדרכים החוקר
שוטרת. ידי על תמיד השוטרים יחידת תלווה רכב

חיפוש דוחות
מפורט דו"ח להכין יש חפוש של מקרה בכל



החיים בטחון על השמירה
ובבית. בדרכים  ומניטתן תאונות

וקטלני מתגנב גז
מכן לאחר ראתה אשר הרשימה, מכבר לא פורסמה בארהיב מיצ'יגן משטרת של בטחונה
מפנה זו רשימה להלן, מוןורגמת ואשל כרוניקל'' .פוליס הבריטיות המשטרות בשבוטון גם אור
מדי. מאוחר אשר טד להבחין, רגיל האדם אין בו הסוג, מאותו הסכנות לאחת הלב תשומת את
המאלצנו ארצנו, של החם באקלימה כך כל מוחשית המתוארת, בצורתה הסכנה, אין כי אם
לנו נראה חלונותיהן, פתיחת ידי טל בדרכים הנעות המכוניות לאורור תמיד כמעט לדאוג

במדובר. ענין ימצאו שקוראים

הנשמה להפעיל יש הרופא בוא עד העובר הזמן
מלאכותית.

אם המניעה: היא הטפול מן שעור לאין טובה
הפחמן, חדתחמוצת ידי על הרעלה למנוע רצונך

להלן: ממליצים אנו עליהם הכללים, לפי נהג
ההפלטה מערכת כל של קפדנית לבדיקה דאג .1

הרצפה, לוחות את בדוק מכוניתך של
וצ הנשף דוד מום, ח ה מערכת את
1<01*13111ת הפליטה סעפת ואת הנשף נור
המנוע לבין המכונית גוף בין המחיצה את וכן
חדתחמוצת של נזילות לגלות מנת על

הפחמן.
לפחות השאר ביותר קר אויר במזג גם .2
להבטיח כדי במקצת פתוח המכונית מחלונות אחד

צח. אויר חדירת
הנשף צנור של האחורי קצהו יסתם לבל הזהר .3
אחו נסיעה בעת וכד/ בשלג ברפש, בחול,

רנית.
המכו לבין מכוניתך בין ניכר מרחק על שמור .4
פתחי מותקנים מכוניות באיאלו שלפניך נית
יתירה התקרבות ועקב בחרטום האורור
את אלה פתחים שואבים שלפנים למכונית
מכו תוך אל הפחמן חדתחמוצת

ניתך.
פתח סגור, מוסך בתוך המנוע את תחמם אל .5
הצב  פתוחות שתשארנה והבטח דלתותיו את

הרוח. ידי על תסגרנה לבל כבד' חפץ כנגדן
להפ בכדי המנוע של התקין מצבו על שמור .6
הנוצרת הפחמן חדתחמוצת של כמותה את חית

בו.

הנהג שמע ביךעירוני בכביש נסיעה כדי תוך
לראשו, ידו שם הוא בחבטה, וחש רעש קול לפתע
וכי זב דמו כי גילה' ולהפתעתו בלחות הרגיש

בערוץ. נתונה יושב' הוא בה מכוניתו'
מצא הרופא לו. נודע לא שמה, הגיע כיצד
מ0נ1נ03 הפחמן( בחדתחמוצת מורעל דמו כי
מאיזה ? הפחמן חדתחמוצת היא מה .(1110110*1)16

ממיתה? היא כיצד נובעת? היא מקור
מכל הנפלטים בגזים מצויה הפחמן חדתחמוצת
בל בעירה ע"י נוצרת היא הממונעים. הרכב כלי
תופיע היא מופרזות בכמויות דלק. של שלמה תי
כאשר או החשמלית ההצתה לקויה בו ברכב'

כראוי. מכוון אינו (01*61עג1נ(031) ממאיד
להיות העלול וריח' טעם צבע' חסר גז זהו
עשו סגורה במכונית זעיתת. בכמויות אף קטלני
היושב של למותו לגרום כובע של כנפחו כמות יה
באויר הפחמן חדתחמוצת %0.14 של כמות בה.
אחוזים 0.06 של כמות קטלנית. להיות עלולה
הרופ לבחילה. תגרום באויד הפחמן חדתחמוצת
במהירות האדם על מתגבר שהגז מדגישים אים
מספיק הוא אין קרובות לעתים כי עד כך כל רבה

הצח. לאויר החוצה להמלט
הפחמן, חדתחמוצת להשפעת נתון אדם היות
הוא מוחו. בתגובות פוגם בלבה קצר לזמן אף ולו
ואינו שריריו פעולות של התאום כושר את מאבד

בבטחון. מכונית לנהוג מסוגל
כאבי פתאומית' הזעה דעת' פזור שכלית' כהות
בדרך בחילה. או סחרחורת לנמנום' נטיח ראש'
מציאותה על המפלט גזי של ריחות מעידים כלל

הפחמן. חדתחמוצת של
הפח חדתחמוצת ע"י בנפגע הטפול ראשית
במשך רופא. והזעקת הצח לאויר הוצאתו היא מן

66



* .*■.

מחמיר אני תנועה עבריני עם .: .:>.;■■■■ י

לרעהו, איש אנשים, עושים אותם נוראים דברים מדי יותר ראיתי כי מדוע?
,*■ . ■■ לידיהם! הגה מגיע בו מהרגע החל  .

1115י1י< *ג66#ו מ321§13ג השבועון (מתוך הטיטנר. א. א. ידי על מסופר אמריקאי תנועה שוטר של ספורו

התרצי נסבל. בלתי הנני הנכבדה? גברתי נכיז'
קרה מה לדעת, אותך יענין אולי מדוע? לדעת
זה. כמו בערב מכאן, הרחק לא שבועיים לפני
אשה ידידים! אצל ערב לארוחת נסע צעיר זוג
האחורי במושב הקטנים ילדיה שני עם בגילך,
מדי יותר  הנגדי בכוון נסעה המכונית, של
אבדה היא הסבוכים באחד כמוך בדיוק מהר.
את ביעף ועברה במכונית השליטה את לפתע
מכוניתו לתוך ישר הכביש, שבמרכז הירק פס

הזוג. של
קרות אחרי ספורות דקות למקום הגעתי אני
הוצאתי הדלת, את לפרוץ שהצלחתי אחרי האסון.
המכונית. מתוך בעלה ואת הצעירה האשה אה

נורא. היה ומראם מתים היו שניהם
והאמבולנס, המתים מכוניות שנסעו אחרי
את לי פתחה עוזרת הצעיר. הזוג דירת נגשתי
בן ילד שכב העליונה, בקומה בחדרו, הדלת.
וישב שמיכתו ישרתי עמוקה. שנה וישן שנתיים
לחשוב מוכשר שוב הייתי אשר עד לרגע, לידו תי

':, ; _ * ז; ; /י ..;_./ . בבהירות.
את לחקור כדי החולים, לבית נסעתי כן אחרי
מתיפחת מצאתיה לאסון. שגרמה הצעירה האשה
היא כך על ונוסף עתה זה מת מילדיה אחד בבכי:
את והפכה מפשע חפים זרים, אנשים שני הרגה

גברתי? לך, אותר ואני ליתום. ילדם
וראי שנים עשרה שלוש זה תנועה שוטר הנני
להביא אנשים עלולים אותם נוראים, דברים תי
בדר ידם אוחזת בו ברגע, אהוביהם ועל עצמם על
לעולם אשר מצפון בעלי אנשים הם ריבם גה.
שהיא. כל עבירה בצוע על מחשבה יהגו לא אף
הנני שלאורכו זה, בטון פס גבי על כאן, אבל
רוצ מהם רבים הופכים כאן וחזור, הלוך מסייר

עוזרת. הפצרה כל אין כאן קר. בדם חים
שנהג אדם כאן עצרתי אחדים ימים לפני
במהירות דלתות, ארבע בעלת מהודרת, בבכונית

" י ! :1

איש אין אתם השוטרים, מאותם אחד הנני
בכביש, נעים". ,,בלתי בפירוש אני להפגש. רוצה
יודע אינני מדי, מהר הנוהג אחד תופש כשאני
להם שאתן ככל אנכי: יודע כי מדוע? מחילה.

למות. יקדימו כן עונש, ללא להמלט
נסעה הרגע, עצרתי אותה למשל, זו, גברת
כ25 לשעה, קילומטרים מ110 גדולה במהירות
שהתנעתי עד החוק. לפי כאן מהמותר יותר קמ"ש
לתנו המצפה ממקום הכנסתיה הסיור, מכונית את
מספקת, מהירות ופתחתי הראשי שבכביש עה
היו דרושות לפני. רב מרחק כבר היא התקדמה
חמודה אשה זו היתה להשיגה. כדי דקות 10 לי
ואמרה: לקראתי חייכה היא השלושים! בתחילת

כן?'י לא מדי, מהר נסעתי לא "הרי
השבתי, מהמותר", יותר קמ"ש ב25 "נסעת
לזאת תקראי איך מדי, מהר קורא אני "לזאת

את?"
שדד כאילו אלי, להתנהג סיבה לא עדין זו ,,נו,
המק חיוכה את שוב ולבשה אמרה היא בנק"' תי

ההזמנה. את לה הגשתי סים.
הפעם!'' לי סלח ,,אנא קראה, נורא", זה כמה .הו

אמרתי. גברתי" לשוא, תטרחי נא .אי1

,,תמיד השיבה, כך," כל נסבל בלתי הנך "מדוע
במיוחד". אדיבים התנועה ששוטרי השבתי

1■
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לצלם עלי היה המרכזי. ההפרדה לפס מעבר
וגול יצאו הצעירה של קרביה הגויות. שתי את
הקטלנית המכונית נהג מרוטשת. תה הי גלתה
מאסר. עונש וקבל  בבאר הערב אותו את בלח
של דינו פסק הקטנים? ילדיה ושלושת והאלמנה

לערעור. עוד ניתן אינו לגביהם הגורל
למטורפים.  ספורט למין הפכה ההשתוללות
על להערים הנהג מנסה המכונית ראי על במבט
למרות נתפש, וכשהוא המשטרה של הפקוח משמר
למש יבין שהשוטר לכך הוא מצפה עורמתו, כל
לטרדן ייחשב כן, יעשה לא ואם בו וישתתף חקו

מתנכל.
מבותץ וראש שבורה מותן עם אשה חליצת
איש, של מראהו תענוג. אינה מכוניתה מתוך
נתקעו דלתותיה כל כי מכוניתו, בתוך חי הנשרף
לו, לעזור יכול שאני מבלי לעזרה, זועק והוא
בהתנגשות שהועפה ילדה גוית משעשע. אינו
מרוב הזועק נהג, מטרים, 30 במרחק למדשאה
חות בעזרת לשחררו מנסים שאנו בשעה כאבים,
בלילה משנתה אותה שמעירים אשה ריתוך, כי
הלצות, אינן אלה  נהרג בעלה כי הבשורה, עם

הלצות. אינן אלה מבינים, אתם
מהי נהיגה בשל אתכם עוצר כן, על אני, ואם
אתם יכולים ההזמנה, את לכם ומוסר מדן רה
ולחייך צולעת התנצלות איזו לי להציע אמנם
בחבי אחייך לא אופן בשום עצמי אני בחביבות;
תמונותיהן הרגע באותו עוברות עיני ני לפ כי בות,
שארעו תאונות  נוראות תאונות מאות של
מסכ שהנכם חושבים אתם ואם כמוכם. לנהגים
לדעת מטיב אני  שלכם חייכם את רק נים

מכם!

ישבו ומאחוריהם אשתו ישבה לידו קמ"ש. 130
אמר זו", צפופה "בתנועה קטנים. ילדים שלושה
ילדיך, חיי על לפחות לחשוב היית "צריך לו, תי

שלך!" חייך את מעריך אינך כבר אם
"מסור השיב, הוא נאומים", כאן תנאם ,,אל
רוצה אני אם שלך. לענינך ודאג ההזמנה את לי
מדהים זה האם לך". נוגע זה אין ילדי, את לקטול
מתו הנם אלה דברים כי דברתי, על סמכו אתכם?
זוכה שאני מה לעומת ביותר ומנומסים נים
הם, אלה כי אם  אחרים נהגים מפי לשמוע
אני אותם האנשים, אותם תמיד דבר, של בסופו
פניהם מחוץ, כשחזם ההגה, מאחורי לחלץ נאייץ
לאלפי מנופצות ועצמותיהם דם לבליל מרוסקים

רסיסים.
הע הילדים אותם את לשכוח אוכל לא לעולם
עמומה עגלה במרומי אחד ערב שישבו ליזים
הא כשבצדה בכביש, לאטה נסעה העגלה שחת.
לפתע גדולים. אדומים פנסים שני תלויים חורי
מאחוריה בעגלה ונגחה אדירה מכונית הופיע
לכביש. הצדדים לכל הועפו שהילדים כזו, בעוצמה
לק כדי אמבולנסים, תריסר אז לנו היו נחוצים
באותו עזרתי אני האסון. ממקום כולם את חת
כך ואחר באלונקות הילדים את להניח הערב
שלי הסיור במכונית האשם הנהג את הובלתי
הנכבדים האזרחים אחד זה היה מעצרו. למקום
קוק ממסיבת הנסיעה באותה ששב עירנו, של
בטוח. בלתי היה והלוכד כבדה היתה לשונו טייל.
ההוכחות, חומר על נמנתה המשפט בבית עדותי
אבל הסוהר. לבית אחת שנה למשך הביאו אשר
בגולג מפצעיהם הילדים להחלמת סייע לא זה

וברגלים. בזרועות ומהשברים לות
בחבי מחייך איני מדוע אותי, שואלים ואתם
את מגיש כשאני ביותר, אדיב אינני ומדוע בות

ההזמנה?
כשחקרתי לידי, עומדים לראותכם הייתי רוצה _

אש אחד, איש תאונה. של בנסיבותיה מזמן לא
יאחד לטיל במכוניתם נסעו ילדיהם וארבעת תו
בקפ המכונית את הימין האב התפוצץ. הצמיגים
להחליף ואמר הכביש בשולי אותה החנה דנות,
שבהי מכונית ה16. בת בתו בעזרת הגלגל את
קני"ש, מ145 פחותה כנראה, היתה, לא רותה
והעיפה ביעף לידם עברה הכביש, לאורך טסת
מטר 50 מרחק הצעירה העלמה ואת האיש את

מפשע חפים
בו ברגע בדיוק למכוניתה חזרה קניות, לערוך בתה עם שיצאה אשה
נשאו לא לפיסו נסיונותיהן כל אסורה. חניה על ד"ח תנועה שוטר להן רשם
אדוני לדעת, הייתי "רוצה ועלבון: מרירות של בנימה האשה העירה פרי.

אשם!" באמת שהוא אדם תתפוש אם תעשה מה הצעיר,
תמיד תופש "אני הדו"ח, את בהגישו באדיבות השוטר ענה יודע", ,,אינני

כמוך". מפשע, חפים אנשים רק

*:*■/; ..
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לדעת מענין
המשטרתי בעולם מהנעשה

חשמלית מכמונת

האלחו או הטלפוני הקשר בעלת הרגילה, כינת
מזורות שתי בצורת בפשטות מטלטל הציוד טי.
אפ הכבלים מערכת ואת שבאמצע1) (בתמונה יד
שטח של (למהירויות רב במרחק להתקין .;ר
עי שטח של (למהירויות קטן במרחק או פתיח)
"מדידת מודיעין שלט בתמונה: משמאל רוני).
הפקוח בקטעי המוצב חשמל'/ באמצעות מהירות
שעון של מוגדל ותצלום  פסיכולוי'י כ.בלם

החשמלי. העצר

ידי על מופעלת מכמונתמהירות
מכבר זה נמצאת למטה) (ראה יחיד שוטר
שעוןעצר'י בארה"ב. משטרות כמה בשמוש
כבלים, שני על בעברה המכונית ע"י מופעל
השר הכביש. לרוחב  קבוע במרחק  הפרושים
ואת המכונית את הן בפניו רואה המפעיל טר
את עוצר אשר הוא והוא השעון את והן הכבלים
הדו"ח, את לו ורושם מימין) (בתמונה העברין
המכ את המלוה הראיות, בעית את המפשט דבר

2^.:

0££ק$
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*■
רובוטים ידי על פקוח

לוחיות של אוטומטי צלום לשם רמזורים גבי
בהנ לנסוע הוסיפו אשר המכוניות כל של הלהי

אדום. אור י.ל

"בעלייה משטרתיים רובוטים פותחו באנגליה
זהוי מספרי 1000 עד "לזכור" מסוגלים הם לכץ";
להם "נמסרים" אלה מספרים גנובות. מכוניות ל
גניבת על תלונה בהתקבי מיד חשמלי באפן
המספ אחד את המכשיר "רואה" כאשר בננית.
המשטרה יחידת את מזעיק הוא לו. שנמסרו רם

מחובר. הוא אליה

בגינ או"מ של לתעבורה המומחים של לדעתם
המפות בארצות התנועה על הפקוח יעבור בה

רובוטים. לידי קצרה תקופה תוך חות
ידי על מכבר לא הותקנה כזו רובוט מצל:ת
מהירות עבריני "תפסת" היא צרפתיים. מהנדסים
הפרוסים חוטים שני ידי על מופעלת בהיותה
אוטומטית מכמונת איפוא, ומהוה, הכביש לרוחב
ידי על המופעלת המכמונת דרך על הפועלת
על אותה מרכיבים כן לעיל. המתוארת אחד איש
הלועזי. ל"כטו9ר" העברי המונח זהו ~*¥עוןעצר
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טלויזיה מתקני גאמצעות התנועה על פקוח
■*9^***^^5©^^ךקי^ף*!?£ן^^^8;

נסיונות המבורג הגרמנית בעיר נעשו 1956 בשנת
במתקני השמוש יעילות את הוכיח אשי השובים,
התנועה. על פקוח כאמצעי למרחקים) ראיה =) טלויזיה
נוש מכוניות הוצבו שבעיר ראשיות צמתות גגזכבר
מצל נקבעו אלה של ובראשם ממוכנים סולמת אות
אלקטרו "עינים הימנית). התמונה (ראה טלויזיה בות
חו קשר באמצעות תמונותיהן את העבירו אל ניית"
מטה של הפקוח בחדר אשר התצפית לעמדת טי
בעז המצלמות, כוונו משם למטה). (בתמונה המשטרה
הור ניתנו ואף הרצויים לכוונים מיהד, מנגנון רת
אפשרו אלה סדורים מקומן. את לשנית למכוניות אות
יתרה בצפיפות מועד בעוד להבחין התנועה למשטרת
הוצרו למנוע מסוימים בערקים התנועה זרימת של
באוטו התערבות ע"י תנועה יהפרעות פקקים של תם
הרמזו במערכת ואורכם האותות רציפות של מטיות
זו, התערבות אלקטרונית. מרכזיה ע"י המנוהלת רים
מתן מאפשרת חשמלי, מנגנון באמצעות היא אף
בכוון התנועה לזרימת ירוק) (אור יותר ארוכה שהות
שליטה במטה החזותי הפקוח ע"י נתאפשרה כן הרצוי.
תנו בפקקי מהיר טפול המבטיחה האדם, בכח יעילה
הור ניתנות כאלה במקרים נמנעה. לא שיצירתם עה
לחוש ההכונה, ולמשמרות הפקוח לסיירי אלחוטיות *'ת
התנועה את להטות או לראשו או הפקק ל,,מוקד"
הגיעה המבורג משטרת הצורך. לפי צדדיים, לאפיקים
שכלולו ואת הנהגתו את הצדיקו הנסיונות כי למסקנה.
הרחבת את ואף הזה החדש העזר אמצעי של דנוסף
ברחובית הצבורי הסדר על משטרתי לפקוח בו השמוש

בכלל.
,,מר פקוח אשתקד הנהיגה יורק ניו משטרת אף
העצומה התנועה על נסיוני, ולא סדיר ראת", היק
חלקי יתר עם מנהטן את המחברת לינקלן, במנהרת
מקיי למעלה) השמאלית, (בתמונה הפקוח עמדת העיר.

שבמנהרה. הסיירים עם קבוע אלחיטי קשר מת
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והענינים: המגמות לפי התכו פרוט
עמוד: הנושא:
3938 61/56 ט"פ ו 464/55 (ע"פית"א שגימ. 10 של

המשטרה אין אשמה לבי''מ הוגשה כשלא
הכל החקירה! תיק את לנחקר לגלות חייבת
 147/50 בבג*צ כבר נקבעו לכך לימ

4642 509 ה/ פ"ד,  אח'ק ראש נ. צינדר
40 פ"ד,י,(52)1444)  ליבוביץ  145/56 (בג"צ

חתום בלתי מסמר יכול פח"פ, ,334 ם' ע6"י
40 (1384 ,(50) י' פ''ד 114/54 (ע''פ מזויף להיות

מזויף מסמר זיוף; הוא במסמר שקר כל לא
40 1384(50) י' פ''ד, ,114/54 ע"פ עצמו, על משקר
,הח כולל 1936 המסוכנים, הסמים לפקי (2)7 ם'

40 י'(53)1459) פ"ד, 116/56 (ע"פ בלבד פיזית זקהי
ציון נפרדת? מהותית עבירה  פח"פ ,278 ס'
מיסודותיה כאחד (270 (ס' קודמת הרשעה

41 פ"ד,י"א(12)332)  206/56 (ע"פ כדין. נעשה
מאסר חופפים ענשיימ להטיל מניעה בד"כ אין
על ע"ת ממאסר הנובע עונש אר תנאי, על
חדשה. עבירה על עונש יחפוף לא ישנה עבירה

41 (452(17) פ"ד,י"א  בןחמו 22/57 (ע"פ
10 3 שו"ש רייפן, ד. בילדים; מין עבירות חקירת

3 פ"ד,ר514)  125/50 (ע"פ בטיולו הצורר
4 3 1947 במח"ש, שפונו לפק' ם'26(1) קטין, 5עדות 4 ילדים) (הגנת הראיות דיני לתקון החוק
3328 שר'ש בזק, י. ו בערבות ושחרור מעצר צוי
3028 ושחרור: מעצר צו במתן ביהמ"ש שקולי

הראיות מהות העבירה, אופי האנגלי: בחוק א.
2928 הערבים בטיחות הצפוי, העונש מידת

ביה"מ נשיא הלכות הישראלי: בחוק ב.
.^_29 העליון:

על הצבור בטחון להעדיף יש וערער' הורשע
בערעורו ויזכה מפשע חף שיאסר האפשרות

29 (414 ד/ פ"ד,  מטרי  52/50 (המי
להט עלולה הערעור ושמיעת קצר המאסר אם
לבקשת מיוחדות, בנסיבות ביה"מ, יעתר שר,

29 (195 (7) י/ פ"ד,  12/55 (ב"ש השחרור
לשחרר איו העבירה! מהות העקרי: השקול
וכן: הנ"ל 12/55 (ב"ש מיוחדות. בנסיבות אלא

29 ב"ש2/52,פ"ד,ו/69ו) 17/51,פ"ד,ה/1393; ב"ש
העקרי השקול אינה לכשיוזמן הנאשם הופעת

29 (707 /1, פ"ד  קינן עמוס  28/52 (ב"ש
3029 ועומד: תלוי משפט כאשר השקולים

(מעצר הפלילית הפרוצדורה לפק' (3)10 ס' לפי
בחקירת שוה"ש תפקיד מצטמצט ותפושים)
למע הראשיות התכליות אחת הכליאה? נמוקי
החקי להשלים למשטרה אפשרות מתן  צר
המשטרה ב"כ בשבועת די הפרעה! ללא רה
פלונית עבירה לבצוע מבוסס חשד קיים כי

29 (6156 ד, פ"ד,  116/53 (בג"צ העציר ע"י
בטיב להתחשב יש ממעצר השחרור על בדיון
לגלוי הדרושים המשטרה ובמאמצי העבירה

29 פ"ד,ד,516) פרוינד, ,30/53 (ב"ש קושרים.
קימת כי השופט, את המשטרה חמר ישכנע
(ב"ש מעצר על יצוד. בחקירה, חבלה סכנת

29 (390 ח/ פ''ד,  אלנחם  26 /54
אר הנאשם, להתחמקות החשש העקרי השקול
להתחשב יש לו, קודמות הרשעות שורת כאשר

30 (1.207 פ*ד,ח',  74/54 (ביש לצבור בסכנה
למא להפריע עלול השחרור גי המשטרה טענת
צודק נמוק בד"כ  הרכושהגנוב בגלוי מציה
בערבות. שוחרר אחר כשנאשמ לא אד לטעצה

30 (36 ,(2) י', פ"ד,  חלצי  77/54 (ב"ש
לדין נאשם להעמיד החוקר השופט החלטת
(בג"צ אז. עד במשמר לשימו משמעותה

32 (1083 ה' פ"ד,  וייספיש  73/51

עטוף; ג הנושא
. משטרה תפקידי

.בצבור: הסדר על השמירה
47 המונים מול הסדר קיום
63 מכוניות גונבי נגיד רובוטים <;
64 שמירתהסדרברחובע"יטלויזיה
47 בדרכים לבטחון ילדים חנוד

התנועה: על הפקוח
47 הנהיגה על מפקח אוטומט  הטכוגרף
60 כגורמלתאונות 002

6261 מחמירו אני תנועה עבריני עם
6463 ,74 חדשים: פקוח אמצעי

63 יחיד בידי מופעלת חשמלית מכמונת
63 תנועה עברייני נגד רובוט מצלמות
64 והכונתה תנועה לפקוח טלויזיה מתקני

חקירות:
103 רייפן ד. בילדים! מין עבירות
5948 אריאל י. מוסתרים! חפצים הפוש
2720 ויליאמס, באנגליהוכר. מסדריזהוי

27 שור רמי'ח (תקון)? במכונית דליקה
4642 דין מי'ר ו ה ר ט ש מ בתיק נאשם עיון
1917 המשטרה לעזרת המדע
1917 הוכמן מ"ר מחוקים! מספרים גלוי
1611 ונהול הדרכה
1611 עליהם ופקוח טפסים תכנון
21 המערכת דבר והצבור: המשטרה

. ומשפט חוק
3634 קרת מ"ש ? חוק חדושי

(סכומי הפלילי הדיון סדרי לתקון החוק *■
34 תשי"ז1957 טענות),

(השחתת הפלילי החוק פקודת לתקון החוק
35 תשי''ז1957 מקרקעין), של פניהם

על (מאסר ענישה) (דרכי העונשין תקנות
35 תשט"ז1955 תנאי),

על (מאסר ענישה (דרכי העונשין תקנות
36 תשט"ז1956 תקון), תנאי)

נגד עדותו לפני נאשם הענשת
תכו (משפטים המחוזיים בה"מ תק' .1 חבריו:
הפרוצדורה תק' .2 תשי"ז1957; (תקון) פים)

36 תשי"ז1957 (תקון) בבמה"ש
הפרוצדורה תקנות נאשם: בהעדר משפט ברור

36 תש"'ז1957 (2 מסי (תקוו בבמה"ש
4137 נוסבלט מ"ש ו משפטיות הלכות

מיוחדת כונה דורש אינו 66א'(ב)לפח"פ ס/
הנשק להחזיק או לשאת זולת למרד) (כגון

37 (972 י'(35) פ"ד,  40/56 (ע"פ האמור!
לכותרת להזקק יש הפרשנות לפק' 38 ס' לפי
אינו כשהסעיף רק המחוקק לכונת כאות חקוק

37 (972 י'(35) פ"ד, הנ"ל, ,40/56 (ע"פ ברור
במונח להכלל מכדי ארוכה ימים 3 תקופת
ללא מעצר בהצדקת (7נ*מ06©1) מכבדי' ,,לא
הפלי הפרוצדורה לפק' ס'3(1)(ג) עפ"י צו

37 הנ"ל) 40/56 (ע"פ וחפושים). (מעצר לית <
בג"צ אין  פלישה נגד המשטרה אמצעי
נשואין מקשר נובעות כשהזכויות מתערב

3837 (1016 (37) י' פ"ד,  רובל  94/56 (בג"צ
רק לא עצמה, העבירה מבטלת ההתישנות

38 (365(11) פמז,י"א (ע"פת"א464/55. ההליכים.
העונש הוא ההתישנות תקופת לאודר המבחן
ביה"מ. שבסמכות זה ולא העבירה על הצפוי

3938 הנ"ל) 81/56 וע"פ אםריג, ,464/55 (ע"פת"א
למניעת לחוק (א) 5 ם' ע"י הענשים החמרת
אלו עבירות הפכה וספסרות שערים הפקעת
התישנות תקופת עליהן והחילה ל"פשעים"

תלאביב לידור בדפוס מודפס ההדרכה, מחלקת ארגון, אגף ישראל, משטרת הוצאת



>* (0ס. 1 "ר ■. / ישראל י*שסדת רבעון
1957 אפריל  תשי"ז ניסן 5 מספר

הממשלה_ מ^י4יל^יל^ר1ןל250שפי'יאש ישי פיסים
ההררכה. מחלקת ארגון' אגף ישראל, משטרת עלידי. לאור יוצא

המשטרה. לשמוש מוגבל ;

המערכת. מאת בכתב רשות נטיית בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל
.14 הרכבת רח' תא' ההדרכה; מחלקת הארצי' המטה ישראל' משטרת המערכת; כתובת



^1מ,

רבעיו
ישראל משטרת



(2 (ם0. קרר | ישראל משטרת רבעון
1957 ספטמבר  תשי''ח תשרי 6 מספר

183

10§

התבן

חוק חדושי
עו''ד קרת, מ. מ"ש

המערכת דבר

משפטיות הלכות
עו"ד נוסנבלט, צ. מיש

גדולה בעיר החניה בעית
ביטמן מ. מ"ר

דרבים תאונות
יששכרי י. מ. ד"ר סא"ל

הפחמן תחמוצות על
דין פ. מ"ר

פלילי" רשום "אין
טוד ו. י'. ס"ר

לכתיבה ציוד
חגג א, עמ"מ

;3

דין !ג;"ד ופתרונותיהן תנועה בעיות
114 הצבור בריאות על ההשפעה

11 £ ואביזרימ חוקית התנועה, צפיפות י1ו1 116 אופנים לבטיחות !

121 לאופנים מיוחדים נתיבים
122 ומועיל יפה בדרכים הירק

ישראל במשטרת בכתב הקשר
צפיר מ. עמ"מ

כאמצעי תטעה עבירות צלום
המשפט בבית הוכחה

המשטרתי בעולם מהנעשה

עבירה התישנות
לוין א. עו"ד

ו

המשטרה אנשי לשמוש מיועד  הדרכה פרסום
ואין מקצועיים בנתינים דעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת כלי לשנזש היא הרבעון מגנות

בלבד, כ,תביתנ! ז^ות את אלא מבטאים דפיו מעל הנלובעיט והרעיונות הדעות



החדשה השנה לקראת
שהן הללו' בשנים למשטרה. גם העשור שנת היא למדינתנו' העשור שנת הבאה, השנה
על הוכרחנו שלימה. היסטורית הקופה עליבי ועברה נתקפלה כך, כל וקצרות מועטות לכאורה
זוהרים עמים שאצל ודפוסים מוסדות ספורות שנים תוך להקים ההיסטוריות הנסיבות ידי
חדשות מדינות קמו בתקופתנו בשנים. מאות משך אף ולפעמים דורות, משך לאט, והלכו התגבשו
 מאי? יש ליצור עליהן הוטל לא זרים; מעול שהשתחררו קיימות, מדינות היו אלה אך דבזת"
לשחרור קדם אם אפילו המקרים' וברוב במקומותיהם, לבטה ישבו עמיהן חדשה. ואדמה הדש עם
מאורגנים, מוסדות החדשים לריבונים הוריש ההולך והשלטון שלום, בדרכי המעבר בוצע מאבק,

וכלים. ציוד מסורת,
"תוהו ליצור מוצהרה, כוונה מתוך ובפרהסיא, ביודעין  ניסה הזר אצלנו:.השלטון בן לא
 הכלים את עמו לקח או הרם הוא בידינו. לקחנו  שירשנו מה כלום: לנו הוריש לא הוא ובוהו".

י במבחן העמדנו מאין. יש ליצור עלינו הוטל אכן, אנו. רצינו לא ובמסורתו
אנו כשםורקים העשור, שנת סף על עמדנו. כן' לומר: אנו רשאים הכבוד ויראת הענות בכל
ידינו, על שנבנה הידים ורחב המוצק הגדול, הבנין את אנו רואים הוקם, אשר ואת היה את:אשר
שקשר, וקשיים, מכשולים תוך אחרים. בפני ראשינו לכוף כלל לנו ואין הישראלי, המשטרה חיל את
חילנו; נוצר ותרבותיים חברתיים כלכליים, קשיים תוך אחרים, עמים אצל בדורנו דוגמתם ל*צוא
בעל חדשה, מסורת בעל מגובש, חיל ויהי, החיל קם  אחידים הרגלים ללא אחידה, מסורת ללא
השרות את ולמדינה לעם לתת רצונו שעז חיל ברוחו, איתן בהשקפותיו, אחיד חדישים, כלים .

בוני בידי כלישרת לשמש  ויעודו שאיפותיו,  העם ששאיפות כפים, טהור חיל היאה;
החפשיים. היהודים מדינת ■■

לאסוננה לפעמים, ו הוצאו, מסירות ושל מרץ של אוצרות הרבה בידינו. הדבר עלה בנקל לא .:

מקיימים. אנו יעודנו ואת עושים אנו חובתנו את רק כי  לתודה ציפינו לא כך. לשפ בוזבזו אן*
אשר כל את הפסדנו ואתם מאד, עד רבו רבו, בדרך הנושרים מרות; אכזבות לנו היו מבפנים גם
 עלינו קמו מבחוץ גם ידיעות. מאמצים, מרץ, גם אם כי בלבד, ממון לא  עליהם הוצאנו
את ולהשחיר רוחנו את לשבור המנסים זרות' בונות בעלי מקטרגים  האחרון בזמן \ביחור
ושנסיונם יוסף", את ידעו לא "אשר האנשים בו (שרבים הציבור את נגדנו להקים ברבים' פנינו י

בפני ובפרט  השלטון מפני וחשדות חששות לזריעת פוריה קרקע בלבם הכין לארץ בחוץ
מכשול גם נעבור חתחתים: והזרועות הקצרות קיומנו בשנות עברנו רבים מכשולים ב!שטרה),

צדקתנו. את שיוכיח  המעשה ושל שתנצח, האמת של סופה זה.
מתוך המאמץ מן להרפות רשאים אנו אין לאחור: בסקירה להסתפק רשאים אנו אין אך
מהם רבים אך ההשגים, הם מעטים, לא אכן, שעברנו. הדרך כברת למראה רצון ושביעת גאיה

לתיקון. המשועים הפגמים את מעינינו יסתירו לא המעלות והיעדים. הצרכים
(והם רבים המדינה צרכי מפלט: אין מכך מצומצמים;  לרשותנו העומדים האמצעים
בכנפיה המביאה העליה, צרכי להשמידנו! והזומם אותנו המקיף האויב מפני הבטהון וירבו). ילכו
עכשיו בידינו אין קודמים. אלה כל  בלבד) כלכליים (ולא וקשיים דאגות גם אך  וכוח עתיד
וזאת נעשה זאת יכלתנו. את איכותנו, את להאדיר איפוא, עלינו, שומה בכמות: ולגדול להתרחב
על  ובראשונה ובראש ובעיקר, כוחנו, של ומלא נמרץ נצול עלידי יעיל, ארגון ידי על נשיג
כדי ללמוד,  הראשונה חובתנו דרגותיהם. לכל אנשינו, כל  אנשינו של כושרם הגברת ירי
מאמצנו את לרפות רשאים אנו אין בחיל. ואיש איש כל של המלאה יכלתו את ולחשל לחשוף שנוכל
ומתקדמת.. דינאמית היא המקיפהאותנו המציאות כי  במקום לעמוד לנו אסור קט? לרגע .אף
וחשול בנין ימי בימינו' דבר: לכל עת לו. מסוגל שהוא המכסימלי המאמץ נדרש ואיש איש ג!כל
שהם העבודה עומס את רק לא חבריהם על המטילים נרפים, אנשים בתוכנו לסבול יכולים אנו אין
את להעלות מוכן שאינו מי וכל עצמם. הם משקלם את אף אלא אותה' ממלאים אינם עצמם
ומן העמל מן לנו ויונח יום שיבוא היא תקותנו לו. ייקרא נרפה  משקלו" במלוא ו"למשוך כשרו

דיינו. הזה' המפואר במבנה חלק לעמלנו גם ולומר: העבר אל עינינו להפנות נוכל אז ה*גנות.
שהיא היומיומית' עבודתו את יעשה תפקידו. את בחיל ואיש איש כל ימלא  אז ועד
המחמיר וכל הללו, הקטנות התרומות על בנוי החיל שכל ויזכור מפרכת, ולפעמים אפורה ל$תים

כולו. בבנין פוגם  אחת לבנה
המערכת  ,■ .
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גדולה בע*ר ד#חניה בעית
התנועה מחלקת ראשי, בוחן ביטמן, מרדכי מ.ר.

*?$3 קול0# בעיר, הגדולים מן קולנוע בתי 5
כך על וגוסןף בבנייתם נוספים וקולנוע תיאטרון
4ד:אה. לזו בדומה "בסביבה"). קולנוע בתי כ5 עוד
{מןיקר מסויג* באזור התרכזו ארזה בתי אף כי
.קנדיים המרמיט בת"א). הירקון רה' בסביבת
גגיני ועולים צצים ובתוכם והולכים מתרחבים
כל חדו'*מ, מאות בעלי משרדים לקליטת ענק
2יונו כי כך, על חולם במשרד, היושב פקיד'
האם. שלו? במכוניתו למשרד יגיע הימים מן
גחש הצבוריות והרשויות הבנינים מתכנני לקחו
*אם. ז בלמי חלום זה ישאר לא לרבים כי בון,
ויום*.!:! היום שעות כל שבמשך בחשבון, נלקח
שאלה ז אלה במשרדים אנשים ואלפי מאות יבקרו
אך בערויד, רק חריפותה בכל אמנם תתעורר זו

ביותר. הקרוב בעתיד
לנר יש כי©. השורר למצב לבנו נשים אולם
ו"תנועה  נוסע רכב של היינו  ממש" "תנועה
תנועה. מצבי ושני  חונה רכב  במנוחה''
גמובן יש תדירים, קונפליקטים יוצרים זולה
\הך הרכב הן כי הנע, לרכב עדיפות זכות לתת
המלולי. מובנה במלוא לתנועה נועדו הכבישים
הייביםי בהם החניה, מגרשי מיועדים "הנח" לרכב
לנסיעה, ולא לחניה מקום של סנטימטר כל לנצל
החניה במגרש שמוש דעתו על יעלה לא איש
£"י כהיפוכו נעשה זה דבר אולם נסיעה, לשם

בכבישים. החונה הרכב
גדול חלק כי מהעובדה, להתעלם אפשר אי
הוגים. רכב כלי ע"י תפוש והכבישים מהרחובות
ולכל לתאונוו* בתנועה, להפרעות גורם זה דבר
זלפרט. לכלל כלכליים להפסדים וכן בהן הכרוך
מוג מושגים והמרחק הזמן הפכו בתקופתנו
מחושבות, לים מעבר נסיעות ומצומצמים. דרים
בש עשרות במה כלפני לא נמרץ, בדיוק כיום
שבועות. של ואפילו  ימים של כשאחור נים,
לתאר מישהו יכול האם רגיל. דבר היה 
בדיוק יתחיל לא רדיו שדור כי כיום, לעצמו
לאז צבאיווו פעולות כי או לו, הקבוע במועד
למרות הזמגימ, ללוח בהתאם בדיוק תבוצענה
? מקום ברחוק הנמצאים ממטות נתנות שההוראות
אף והמדובר  זמן הפסד מהוה חיים שטח בכל

: ממשי. הפסד  בדקות
התנועה את דקות 5 במשד המעכב מכשול'

כפי התנועה, מבעיות אחת כאן להאיר ברצוני
פת על להצביע מבלי במציאות' קימת שהיא
על קלות ברמיזות אלא והסופי, היסודי רונה
בכדי כי בלבד, רמז זה ישאר אחר. או זה פתרון
להלן שנראה כפי  דרושים הבעיה, את לפתור
בשיטות דרסטיים ושנויים עצומים סכומים 

בערינו. השוררות הבניה
בעית לנו. מיוחדת הבעיה אין מראש* אומר
אפילו לפעמים אחרות, בארצות גם קימת החניה
להשתמש מעשית אפשרות כל מניעת כדי עד
בתה להשתמש נאלצים המכוניות בעלי ברכב.
רכבם את להחנות אפשרות אין כי צבורית' בורה
הארצות באותן אולם בקרבתו. או חפצם במחוז
רשיונות בהשגת קשורה מכונית של קניתה אין
אלו מדינות של הממשלות הוא, נהפוך  שונים
חשוב גורם בה כראותן רכב, כלי קנית מעודדות
החיים רמת להעלאת התעסוקה, רמת להבטחת
מיוחדים מסים הטלת ע"י תקציבן לאזון ומקור

המכירות. על

קנית ידי על הפוך; הוא המצב בישראל אולם
כי המדינה, של כלכלתה סובלת רבות מכוניות
העליה ולקליטת הארץ לבנין הדרוש המטבע
כיום ישנם בארץ רצויים. בלתי לאפיקים זורם
"רק" ובתוכם ממונעים רכב כלי כ60.000 "רק"
במ מאלה ואופנועים, פרטיות מכוניות כ31.000
ממונעים רכב כלי 40.000 בלבד תלאביב חוז
כיום ואופנועים. פרטיות מכוניות 22.000 ובהם
חניה מקום למצוא כדי מזל בר להיות צריך
המצב את בדמיוננו לצייר נוכל בנקל בתלאביב.
מכוניות קנית הממשלה אפשרה אילו נוצר, שהיה
למשל, כנהוג, חופשיים, ובמחירים חופשי באופן

הברית. בארצות
רק לא נובע תלאביב של התנועה גודש
של ניכר חלק מרוכז בה גדולה, עיר מהיותה
קולטת שהיא מהעובדה אף אלא הארץ, תושבי
בשעריה הבאים לה, מחוצה מבקרים יום יום
וב בתעשיה ובמסחר, בעבודה עניניהט לרגל
זו תנועה כי אם ובארות. בשעשועים מלאכה,
בה ונוצרו התגבשו כולה, העיר פני על מתחלקת
(האחרון ולשעשועים למסחר לתעשיה, מרכזים
עד בנובמבר ב' מבכר המשתרע בשטח בעיקר
תיאטרונים, שני והכולל בת"א* דיזנגוף ככר
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ב בסטטיסטיקה. נכללת אינה זו מעיז פרשה
לאיש נגרם אשר הרוגז, גם נכלל לא סטטיסקה
במרחק נסע, בה מהמונית, לרדת שנאלץ חולני
ע"י תפוסים המקומות כל כי רופאו, מבית רב
היוט, שעות מרבית במשך שם החונות מכוניות'
שיץ* כאילו במשרדיהם, בעליהן יושבים עת
והפסדו רוגזו גם נרשמים לא להם". "רק הרחוב
גוש את לסוב נאלץ אשר המשאית, נהג של
לחנות יצליח אשר עד רבות, פעמים הבתים
מטענו. את לפרוק הוא חייב לידה החנית, בקרבת
קט תאונה בסטטיסטיקה נכללת זאת לעומת
הנסיבות. ובאותן הפנה באותה קרתה אשר לנית,
מהפנה, מטרים 5 במרחק נהג חנה זה במקרה גם
נאלצה זה במקרה גם עתהן? לקנות עלמנת
לנסוע הצדדי, לרחוב להכנס יכלה שלא משאית,
בתכב נהגה הרגיש לא שהפעם אלא אחורנית,
הראיה בתחום היה לא אשר שמאחוריו, אופניים
נמצאה לא כמובן והרגו. בו פגע המכונית, ראי של
הנהג, נגד זו תאונה בגרימת ישירה אשמה כל
"ברירת לדוח (פרט הפנה ליד מטניתו שהחנה
בתחום חנה *רק הוא אסור)' במקום חניה על קנם"
נכללת כן  האסון?!" מה מהפנה' מטרים 12
אשר בצומת, שקרתה התאונה בסטטיסטיקה
במכו הפנה לפני מטרים 2 מרחק עד הוסתרה
בקול המוצג בסרט, לחזות הלכו שנהגיהן ניות
דרך מצויד' אינו (ואשר מקום בקרבת אשר נוע
אפילו נפתח לא זו לתאונה חניה), מקום באף אגב,
מאות כמה של נזק "רק" בה נגרם כי תיק,

מאות עוצר הראשיים, הרחובות באחד ז,סואנת
מכשול עקב תיוצר אשר ששיירה, נניח' אנשים.
אינו שבודאי מספר  מכוניות 25 תכלול כזה'
נוסעים 65 עם אוטובוסים 4 ובכללן  מופךז
נוסעים 50 ועוד נוסעים 45 עם מוניות 21 כ"א,
5 איפוא יפסידו נוסעים 355 אחרות. במכוניות
ל"י 36 דהיינו בסךהכל' שעות כ30 או כ"א דקות
שנגרם הנזק ל"י. 1.20 של ממוצע עבודה שכר לפי
יעיל, ניצול ללא בהן השמוש ע"י למכוניות
אטית מנסיעה כתוצאה דלק של הפסדים בתוס*ת
המכוניות של לרגיל מעל ובלאי נמוך בהילוך
בודאי בבלמים, התכוף השמוש בגלל וצמיגיהן,
איפוא, יוצא נוספות. לירות 60 על הוא אף יעלה
ל"י' 96 על עולה הללו הדקות ב5 הגגרם שהמק
לקבל מסכימים רובנו היינו אותו סכום, גלומר
בסיבת לרגע נתבונןנא שבועי. עבודה כשכר
מישהו מיוחד: דבר כאן ארע לא בעצם התקלה.
או פינה, ליד מכוניתו את והחנה עתה קנה
מקום מצא ולא היות לפניה, מטרים כ5 אפילו
להכנם צריכה שהיתה גדולה משא מכונית אחר?
ונסעה להסתובב יכלה לא צדדי' רחוב לאותו
להפרעה גרם זה ותמרונה "אחרונית" פעמיים
ואולי ל"י ב96 מתבטא שנזקה הזו, "הקטנה"
למישהו גרם הזה שהעכוב יתכן כי ביותר, אף
עבודה. של דקות 5 על עלה ונזקו לרכבת לאיחור
שוטר, שעוכבו' הנוסעים בין היה כי יתכן 
הדקות ב5 אחור בגלל זאת לאחר נשפט אשר
חופשה. יום לביטול או משכורת להורדת הללו
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דיחוי ללא להתחיל ומוסדות עיריות על שומה
ביזמה הקניתם לעודד או חניה, בהקמתבניני
ציבזריים מגרשים סובסידיות, מתן ע"י פרטית
שנ*ס2ר לי, נראה המסים. בתשלום הנחות או
לפתור עלולים העיר במרכזי כאלה חניה בניני
צפי על כך ע"י ולהקל הבעיה, את רבה במידה
של מהקמתם חיונית פחות לא התנועה. פות
רשיו מתן התגאה ספק, ללא תהיה' החניה בניני
מת ממ9ד בתכנו1 ומקהל צבור לבניני בניה נות

בתוכם. חניה מקומות של אים
לקביעת הרצויים בעקרונות עתה נעייךנא
הזכרתה בכל בבעיה נתעמק אם לחניה. שטחים
מספיק אחד חניה שטח אין כי במהרה ניוכח
נמצאת המנוחה בשעות וכלל: כלל אחת למכונית
 אהד חניה שטח  היית יד על המכונית
מקום ליד כמובן היא מוחנית העבודה בשעות
קניות בשעת  שני חייה שטח  העבודה
המקו באחד פעם מדי היא חונה בעיר וסדורים
שלישי חגיה שטח  המסחריים שבמרכזים מות
ממקומות באחד בעליה מבלים הערב ובשעות 
הניד. שטח  השעשועים" ב"מדכזי אשר הבדור
כמעט זו ברשימ;? להמשיך היה אפשר רביעי.
שניתנה, כפי בדוגמה די כי דומני אך סוף, אין עד
חניה, לשטחי הדרישה גדולה מה לשכנענו כדי
מכונית של בכחה שאין בחשבון נקח אם אף
המקומות ארבעת כל את אחת ובעונה בעת לתפוס
עיקרה כי ברור זאת לעומת לחניתה. הדרושים
בסביבות מסוימות בשעות מתרכז התנועה של
למצוא ביותר עלינו יקשה היום בשעות מסוימות.
השע ב"מרכזי ואילו מסחרי במרכז חניה מקום
רבות, מכוניות העבודה בשעות נמצא לא שועים"
מקומות הסביבה באותה ונמצאים במידה אלא
בעבי צורך יש סדירה חניה לאפשר כדי עסקים.
ואשר הבניה תכנון של ביסודו יונח אשר מפתח,
לכך דוגמה הרגילים. החניה צרכי את ישקף
מתוך הלקוחים להלן, המפורטים בנתונים נמצא
דטרויט העיר של לרחוב" שמחוץ החניה /.חוק

בארה"ב:
אהד חגיה מקומ  חדמשפחתי בית
דירה לכל חניה מקום  דומשפחתי בית
דירות. 2 לבל חניה מקום  גדול מגורים בית

חדרים מ3 יותר לא עם מועדון או אכסניה
חניה מקומות שני  אנשים 6 של ולמכסימום

יותר רבים חדרים עם מועדון או אכסניה
א1זד חניך, מקום בתוספת כנ"ל,  אנשים מ6 וליותר
נו5פפ חדרים 3 או אנשים 6 לכל
מיטות 6 לכל אחד חניה מקום  מלון בית
מיקות 4 לכל אחד חניה מקום  חולים בית
נ8י3ות 6 לכל אחד חניה מקום  הבראה או מרפא בית
6 לפל אהד חניה מקום  מקומות 1000 עד תיאטרון

מקומות.
?2ור חניה מקומות 167  מקומות ל1000 מעל תיאטרון
הדישונים המקומות 1009 <■ ■■■ י ■■ י ■
4 בל על נוסף חניה ומ^ים

נוספ"מ. גיקומות יל ■■■■; י %...

טענו הנהגים המכוניות. מבעלי אחד לכל לירות
אשר המכוניות, מחמת דבר ראו שלא במשטרה,
על בעברה אפילו הואשמו ולא הראיה, את ח*מו
*נ.ב." פנקס את שמלא השוטר התעבורה. הוקי
לאט"1. סעו רואים, אינכם *אם להם העיר רק
היא כי ויתכן דקות 5 נמשך זו בתאונה הטפול
עצמם' המכוניות בעלי ע"י אפילו כבר, נשכחה
 הבטוח, חברות בכספי  תוקן הנזק כי

התנועה. בעיות על המהרהר רק בה נזכר
הגיעה הבעיה, פתרון על לחשוב העת הגיעה
בתי חרושת, בתי לבניית תכניות לאשר העת
בהן תכללנה אם רק גדולים, ומחסנים מסהר
טעינה המאפשר מספיק שטח בעלות חצרות
בכ לתנועה להפריע מבלי סחורות, של ופריקה
יוקצה אם רק, רשיון ינתן שעשועים לבתי ביש.
או הגג המרתף, יעוד ע"י לחניה, מקום במבניהם
בניני לגבי הדין והוא זו למטרה שלמות קומות

משרדים.

בריצ'מונד מוסך של קומות 7 בן חניה בנין של אויר צלופ
של מוצאו הגג במרכז ארה"ב! וירג'יניד" שבמדינת
פרקיננ'י) מסריט "אוף (מתוך הלוליני. המעלה טסיול



המכוניות בעלי הפקידים אל השותפים כמספר
עמקים במקום או במשרד לבקר שרוצה מי שבהם.
תפו התניה שטחי כל את כמיבן כצא כזה אשר
"הרתוקה"  בסביבה מקום לל לחפש נאלץ סים,
על לחלוטין לותר פעם לא ונוטה  לעתים
לפחות התניה על כפתה המדחנים הנהגת הבקור.
חניה" "מחזור כך ע"י ומבטיחה מסוימת בקורת
אינני לכן. קודם אפשרי שהיה מזה יותר גדול
המדהנים של החיובית בהשפעתם ספק מטיל
העירוניים ברחובות התנועה הסדרת על רק לא
הלקוחות תנועת על אף אלא בדבר' הנוגעים
עם הסביבות. שבאותן והעסקים המסחר בבתי
החיו השפעתם אף שעל דפליג, מאן לית זאת,
את לפתור המדחנים של בבחם אין בית
תכנון יזמה, דרושים לזה החניה. ת י ע ב
האמצעים ובראשונה, ובראש ראות, ומרחיק נועז
היום, החמר למלוי רק לא מכוונים הכספיים,
לבוא. לעתיד ההתפתחות לקדום בעיקר אלא

חיי לבעיה, פתרון נמצא לא עוד כל בינתיים,
בהשלטת להמשיך והסיירים התנועה שוטרי בים
דו רשום ע"י רבים במקומות החניה על האיסור
עברייני על קנסות מוטלים מהם שכתוצאה חו"ת
אלו עבירות כי ידיעה, מתוך הזה, מהסוג התנועה
למבצעיהן. נראות שהן כפי ערך קלות אינן

לכל אחד חניה מקרם  (כגון מקהל מקומות
ישיבה מקומות 8 וכנסיזת) מגרשיססורט

אולמווו (כגון אחרים מקהל מקומות
 ולאסיפות לתערוכות לרקודים,

יוחד הניה מקום  קבועים ישיבה מקומות בלי
ממ"ר 9 לכל

חניה מקומות שני  3מ"ר 180 ער מסחר, ובית חנות
בתיספ: כנ"ל,  ממ"ר ל190 מעל מסחר, ובית חנות
נוספים. ממ"ר 30 לבל אחד חניה מקום
מתנאים כמובן, שאובים, אינם דלעיל הנתונים
משום בודאי בהם יש שלנו תנאינו ולגבי כשלנו
פיגירנו. מידת על להצביע כדי בהם די אך הפרזה,
קולנוע, לבנית רשיון להעניק כיום יתכן זה כיצד
אהד, חניה מקום אפילו בתכניתו שמוקצה מבלי
המיועדים והמדרכה, הכביש חשבון על שלא

"הזורמת"?! לתנועה
נ.יםף אמצעי לאחרונה הנהיגו רבות בארצות
אשר המדה1, הוא הלוא והתנועה, החניה להסדרת
בכמה אף האחרונות השנתיים במשך הונהג
התכ דוגמת מניעה, משום בו ן י א מערינו.
מיועד הוא אלא לרחובות", מחוץ "חניה של נון
הסדרת ע"י בלבד, הקיימים" המכאובים "להקלת
בעל כל נהג כה עד וצמצומה. ברחובות החניה
שעות 8  6 במשך להתנותה לו, שמכונית עסק,
המש בניני לפני חנו וכך משרדו או עסקו לפני
מכוניות היום שעות כל במשך והעסקים רדים

פרקינג"). םטריס "אוף (מתוך ארה"ב. פלורידה, במיאמי, קומות 4 בן תניה מוסך



בארה"ב הגגות ער וחניה חניה בניני
^""

מקומ מוצאות כאן ניויורק. נמל רשות של האוטובוסים תחנת של הבנין גג על מכוניות חנית
ג'רנל"). "פוליס (מתוך מכוניות. 450

.*.



קפדיץ בית החדיש, החניה בנין של המעלה, מסלול את החושף העליונות, הקומות שלש חתך עם יזרשים
פרקינג") סטריט (מתוך,,אוף .... ארה"ב. בושינגטין,

כעין הלוליני המסלול מוצא נראה למעלה במרכז ארה"ב! באוהיו, לזרוס במוסך קדמות בארבע חגיה
סרקינג") סטריס .אוף (מתוך לקרקע. הקומלת את המחבר הרכב'', .מעלדת
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חונים רכב 3לי ע"י והמופרעים התפושים הכביש שטתי
באלכסון מכוניות חנית

שבנתיב לתנועה הפרעה ללא ממנו ליציאה החניה למקום כניסה מאפשר מעלות, 45 של בזוית זה חניה אופן
שטח כולה החניה רצועת תופשת מטרים, 2.3 ברוחב פס מכונית לכל כשמקצים בתמונה). (העליון המרכזי
גפנה וליציאה החניה אל לכניסה מ'. 5.35 המטר מחצית בת בטחון תיועת ובתוספת מ/ 4.85 ברוחב כביש
הכולל רחבה מ'. 3.5 רחבה יהיה בטחון רצועת לה אף נוסיף 0*7 נוספים' מ' 3 ברוחב נוספת רצועה דרישה
פס כולל מכונית, כל לחנית הדרוש השטח מ'. 8.85 איכוא הוא החניה ע"י הנפגעת הכביש רצועת של
מטרים 100 שלאורך כך המדרכה, או הכביש משפת מ' 3.25 תופשת "תיבה" כל פימ"ר, 17.2 הוא ן'בטחון,

מכוניות. 31 לחנות תוכלנה כביש של

התנועה או הכביש לכוון ניצבת מכוניות חנית

ץ.

3,50 38

/

נ
5̂5^

9.0

5,*. 5.0 *2,**

של (רדיוס) מדוציתהקוטר בעלת (חיצונית)1 קשת יציאה או כניסה לשם דורש ישרה, בזוית זה, חניה אופן
החיצוני, רינתיב לתוך לפנות יכולה זו ניצבת מחגיר, היוצאת המכונית אין מ'; 6.5 ברוחב כביש ורצועת מ' 13
רחבס נוכח בעיקר  תתכן שלא בך בתמונתנו), (העליון הפנימי לנתיב לצאת נאלצת היא אלא לה, הקרוב
לחניה רבב בלי טיסת בעת התעבורה של בלתימופרעת זרימה  ורחובותיגו כבישינו מרבית של המצומצם
המותנעים, או הנעצרים כאשיות, הנעים רכב לכלי כלל בדרך המיועד החיצוני, כשהנתיב ממנה, יציאתם בעוג אך
הבטחון, רצועת של המטר מחצית את (כולל מ' 5.5 הוא עצמה החניה רצועת רוחב צרכו. די מנוצל אינו
הוא מכונית כל לחנית הדרוש השטח מ'. 12 הוא החניה .ע"י הנפגעת הכביש רצועת של הכולל שרחבה כך
לרזובה, כמובן שוה "תיבה" כל ע"י זה בסדור הנתפש הכביש .ואורך המגן) רצועת (כולל ממ"ר 1*65

חניה. מקום למצוא מכוניות 43,5 איפוא תוכלנה כביש של מ' 100 לאורך מ'; 3£ דהיינו
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פלילי" רשום *אין
הקנדית. המלכותית הרוכבים משטרו; טוד,י ו. יי. ראשון סמל

הקנדית המלכותית הרוכבים משטרת של בובעונה לראשונה נתפרסמה דלהלן הרשימה 

"פולים ננ'י'י אף והועתקה ח110<0חנ010ץ60 1<6*ח100* ©^01ק ל התיבות ראשי אלו 8 (.?.<א.0
כאן מתפרסם תרגומה .1957 מאפריל בגליונו הבריטית הממלכה משטרות של רבעונן גיורנל",
הרשימה רבעונה. מערכת ושל הקנדית המלכותית הרוכבים משטרת נציב של האדיבה ברשותם
השלדים של זהוים הוכחת של המיוחדת הדרך בגלל רק לא בחינות, מכמה לב לתשומת ראויה
החוקרים עסקו בה הנמלים, עבודת של המדויק התאור מחמת בעיקר אלא בה, המתוארת
על דלוג ללא במלואה, הרשימה מועתקת כן על ,. הנעדרים של עקבותיהם את להעלות במאמציהם

בלבד. מקומית חשיבות ובעלי טפלים לכאורה הנראים ומקומות ים פרט

יחי. כמה בעזרת הקנדית' המלכותית הרוכבים
עקבותיו את גלתה האזור' את חסמה סמוכות, דות
בבוקר הלילה. כל במשך אחריי ועקבה הפושע של
באש,. פתח וזה בפושע המשטרה אנשי נתקלו
ונעצר. השוטרים אחד ידי על בחזהו מיד נורה אך
רדפורד. ג'ימס כהנרי הפושע זוהה תעודותיו לפי
והושם לייק ויליאמס של החולים לבית הובא הוא
אנשי למדו המעצר שבעקבות בחקירה במשמר.
המלון מבתי באחד נרשם שהוא לדעת המשטרה
אצבעו■ טביעות גודין. הנרי בשם לייק בויליאמס
; בדצמבר 22 ביום 8.04.?. למטה הומצאו תיו
שהוחזק האדם כי לייק, ויליאמם ליחידת נודע
בגלל דרוש סיגוין, הנרי היה במשמרת בידיהם

באונטריו. הרד ליאונרד רצח

בגלית נכללו שארע מה של המלאים הפרטים
מצינים וכאן .ק.8.04 רבעון של 1954 אפריל
הואשם. לייק בויליאמם עבירותיו על בקצור. רק
תחילה בכונה חבלה בגרימת מזוין, בשוד םיגוין
חופפים מאסר לענשי ונדון תחילה בכונה וביריות
מהעבירות אחת כל על שנים ו15 20 '15 של
על שם י נשפט לאונטריו, הוחזר זאת לאחר הביל.
כאמור לתליה' ונדון הורשע הרד' ליאונרד רצח

דברי. בפתח
שבקנדה קורנוול בקרבת נולד סיגוין הנרי
29 אלא^בן היה לא הוא מותו בעת .1925 בשנת
לעתימ שרק פלילי רשום בעל זאת ועם שנים

■ הפשע בתולדות דוגמתו נמצא ביותר נדירות
שנים 10 בן אך בהיותו החל זה רשום בקנדה.
על חמש גניבות' על הרשעות חמש כלל והוא
ואחרות עמק בתי פריצת על שלש ממאסר' בריחה
מכונית, גניבת וגניבה' כניסה התפרצות, על
מזוין, שוד שוד, (*01^0גן) שחרור תנאי הפרת
מתוך חבלה גרימת תחילה' כונה מתוך יריות

התאבד 1954 בינואר 18 ביום 23.00 ■בשעה
םיגוין' לוריה ז'וזף הנרי קורנוול נפת בכל)/
להוצאתו שנועד הזמן לפני אחת שעה בדיוק
ממכסויל' הרד ליאונרד רצח בשל תליה להורגע'*

אונטריו.
הרד של גויתו נמצאה 1952 באוגוסט 16 ביום
נורה הוא מביתו. מילין כחמשה במרחק במוניתו
נמצא אשר ,(.22) זעיר קוטר בעל ברובה למות
אשר שחרור מסמכי הרצח. מזירת הרחק לא
את נשאו המונית של האחורי במושב הושארו
פלילי רשום בעל שהיה םיגוין, הנרי של שמו
וה קורנוול העיר למשמרות היטב ויווע אריך
הוא כי העלו, המשטרה אנשי אונטריו. מחוז
בודרי. בשם בהשתמשו זה באזור לאחרונה שהה
הקת לעקב מתחת רשום נמצא בודרי ה. השם
הנוספות החקירות הזעיר. הקוטר בעל הרובה של
של אחריותו לספק.בדבר מקום עוד לא.הותירו
ע"י הוצא למעצרו וצו. הרד של. למותו םיגוין
הפצת למרות אולם אונטריו. המחוז משטרת.
שאפ מבלי וחדשים, שבועות חלפו בנדון חוזרים

לעצרו. היה שר
יצא '23.00 בשעה ,1952 בדצמבר 15 ביום
אשרבקו לייק, בויליאמס הקנדי המסחר מבנק
הבנק. מנהל הליר, ליונארד מר ז/בריטית, לומביה
דלת נפתחה מכוניתו, לתוך נכנם הואי כאשר
הוא בעדה. נכנס ואיש השני שמעברה המכונית
הבנק מנהל של צלעותיו בין אל אקדח תקע
בו שיירה אותו בהזהירו לבנק לחזור עליו ופקד
אחר. באדם שירה כדרך חשודה תנועה כל בשל
את להניע ניסה והשודד הבנק לתוך חזרו שניהם
שנים חזרו לפתע אך הכספת, את שיפתח הליר
שנשכחו. חבילותיהם לקחת כדי  הבנק מעובדי
בשוקו הבנקאי נורה בואם בעקבות שקמה בהמולה
משטרת של לייק ויליאמפ יחידת נמלט. והשודד

73



וז'אן פרד החזיקו 1952 שנת של הקיץ במשך
שע בגן קריסו משקאות למכירת בזכיון לברי
כקוי אשר בורטז פארק'' ביץ' "קינסמן שועים
בע"מ בגט מביהמ"ס קנו המ הבריטית. לומביה
כ500,,1$ של בערך בית למשק ציוד בורנון
רדיופטיסון, כביסה, מכונת מקרה זה ובכלל
חרסינה כלי מערכת משאביאבק, מטבח, רהיטי
התשלומים הבית. משק לכינון המיועד אחר וציוד
סלקו המ לחודש. $ 125 כדי עלו זו רכישה תמורת
הקיץ עונת בתום אך חדשיים' למשך תשלומיהמ
הם פרנסתה. מקור לברי ממשפחת נשלל בפארק
טון 3/4 בת קלה משא במכונית ורנון את עזבו
בעיר *שילם" במוסך קנו אותה פורה מתוצרת
בד(ב' נקבה. אשר הרהוט לייק. לויליאמס ונסעו זו

ההברה. במחסני הופקד בנט

בויליאמס עבודה לברי מצא באוקטובר 2 ביום
פגשו כאן ריץי. ופרד אמיל של במנסרתם לייק'
אשד בסיגוי4 לעיל' כמוזכר לברי' משפחת בני
לברי גודיך'. ".הנרי בשם זמן אותו השתמש
ליום עד לגרוטאות "ירח" בחברת נשארו וסיגוין
נפלי הזה התאריך לפני ימים ארבעה בנובמבר. 7
את עוזבה היא כי אמרה וזיאן לברי בבית ריב
נסעה היא שוב. לראותו בכונתה ואין בעלה
טבעת משכנה ש0 לייק, ויליאמס לתוך ב'"טרמפ"
לנסוע כונתה על והצהירה 15$ לותה יהלומים'
לברי אולם הבריטית. בקולמביה אשר לונקוור
7 וכיום בקמלופס נמצאת אשתו כי ידיעה קבל
הראשון של במכוניתו וסיגוין לברי יצאו בנובמבר
הגיעו שמ מקום לקמלופס' ונסעו לייק מויליאמס
כמלצרית עובדת דאז את מצא פרד יומיים. כעבור

סייטור ברח' במלון ומתגוררת רואיאל בקפה

על מקרקעין" לסוכן האנשים שני הלכו למחרת
במגורי כפולה דירה להם והראו דירה לחפש מנת
זו כפולה דירה של השניה מחציתה המיסיון.
בנו 12 ביום אולטן. הזוג של בחזקתו הימה
יחד בדירה לראשונה לברי גבי נראתה במבר
התבוננו אולמן דגב' ואליבא סיגוין ועם פרד עם
לקמלופס, רהיטיהם את להעביר לברי משפחת בני
הכפולה. בדירה ביתם משק את לכונן כדי
שהוחזקו החפצים כל הובלו בנובמבר 14 ביום
לקמלופס; או.קי. ההובלה חברת ע"י בורנון
ע"י שניתגו בכספים נפרעו הפגורים תשלומי
ההובלה. דמי את גם שלם אשר םיגוין, הנרי
ולחברה היום באותו הכפולה לדירה הוכנס הרהוט
הערב באותו הצטרפה והגרי' פרד ז'אן, המשולשת'
ב', יזם עד בדירה שהתה אשר נוספת בחזרה
סיגוין ושל לברי של בכונתם היה בנובמבר. 17
גודין) בשם עדיין השתמש הזמן באותו (אשר
קמלופס. באזור נסורת להספקת בעסק להתחיל
עדיין היתה זמן באותו שלהם התובלה אמצעי
במשל בורנון. לברי ע"י נרכשה אשר המשאית

הגיעו לו נגזת אשר הענשים ורצח. תחילה גונה
מאסר. שנות 57 של כזלל לסר

מעללי כבר כולל באן עד המסופר כי ס*ק, אין
בצוע נוכח ביחוד יחיד, איש לגבי והותר די זדה
תקופה תוך לאחרונה המוזכרים הפשעים ארבעת
כל כי לודאי קרוב אולם חדשים. מארבעה פחות של
שתולדות עמי יסכים שלהלן התאור את הקורא
רשומות". "אינן ככולן, רובן סיגוין' של פשיעתו

כשבוע הבריטית לקזלמביה הגיע סיגוין הגליי
וביום באונטריו הרט רצח אחרי ימים עשרו? או
"ירח" בחברת לעבודה נתקבל באוגוסט 28
בהנהלת אשר בויליאמסלייק, גרוטאות לנצול"
ז'וזף פרדריק הצטרפו באוקטובר רי7> ואמיל פרד
החברה של העובדים לחבר ז'אן ואשתו לברי
התחילו שבכך דעת מבלי סיגוין' עם הבכרות ועשוי
של האחרונים השבועות ששת או החודש את

חייהם*

משמשים סיגוין הנרי עם וקשריה לברי משפחת
זה רק הושלם אשר דלקמן, המקרה לתאור בושא
עבר בקולגרי 1949 בשנת נשואיו אחרי מכבר. לא
כפי התגורר, שם מקום הבריטית, לקולמביה הזוג
למבי, קלוונה, גולדן, הבאים: באזזדימ שגוך5>
לו מצא פרד ג'ורגי. ופרינס לייק ויליאמס ורגזן,
ובמקרה פשוט פועל או טחנה כפועל כגון עבודה
שעשועים. במגרש בזכיון שניהם החזיקו אחד
ולא אחד במקום ימים האריכו לא פעם אן* הט
משפחתה שם הזה. העולם מנכסי הרבה צברו
1942 ובשנת םאיוק היה נשואיה מלפני זיאן של
ביום נולד לברי פרד שנים. 26 בת היתד. היא

.1926 בדצמבר 25

הגיע לייק בויליאמס סיגוין של משפטו אחרי
ממשטרת וונל רוברט מפקח הבריטית לקולמביה
העשויות ראיות לאסוף בכדי אונטריו, מחוז
ליאונרד רצח באשמת לדין סיגוין להבאת לסייע
כותב ידי על לווה הוא החקירה במשך הרד.
בנפת הפליליות החקירות (מענף אלו שורות
סיגוין של הפלילית בפעילותו שבקי כמי קמלופס)
התגורר העבירות לפני סמוך הבריטית. בקולמביה
לברי משפחת עם יחד קצרה תקופה במשך סיגוין
כדי תוך הבריטית. בקולמביה אשר בקמלופס'
לברי את לאתי המשטרה אנשי של מאמציהם
נעלם הזוג כי לראשונה להם נתברר אשתו ואת
בנובמבר 17 ביום בקמלופס לאחרונה נראו הם
הוחל 1953 ינואר בסוף אך לכך, סמוך או 1952
לייק וויליאמם קמלופס באזורי נמרצת בחקירה
תוך מתוארת, להלן תנועותיהם. את לקבוע כדי
האפשר, במידת הכרונולוגי הסדר על שמירה
המעטים כחדשים עכשו לנו הידועה התקופה

חייהם. של האחרונים
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הוא התנהגותה. על בפניו התלוננו ילדים כמה
לברי, למשפחת לורנון, לשלחה מנתו על הצהיר
לקחתה יכלה לא לייק ויליאמס את בעזבה אשר
משפחת של הרהוט ממכירת הכנסותיו את אתה.
מנועיים רכב כלי שני לקנית סיגוין הוציא לברי
אזל. כספו כי מצא לבסוף אך אחד' וקרוןגרר
לקבל שלא בכר יתגלה 2ן חשש מתוף כי נראה
1952 בדצמבר ה13 של הערב ובשעות עבודה
כעבור ניסה שם מקום לייק, לויליאמם עקר הוא
מנהלו. את ופצע המסחר בנק את לשדוד יומיים

נשאו מעצרו בעת ברשותו נמצאו אשר הגירות
זוהה הוא יותר מאוחר אך "רדפורד''' שמו את
להש נהג בו הכבוי הוא כגודין, המקום בני ע"י
בקמלופט וקמלופס. לייק ויליאמט באזורי תמש
מקומי במוסך מוחזקת מכונית המשטרה תפסה
החניה במגרש אותר גרר וקרון תקונים לשם
מקום סיגוין שכר שם הנהר), (שפת ריורםייד
מזון חמרי של גדולה כמות הכיל הגרר קרון חניה.
נשים, של והן גברים של הן ישנים' בגדים ושל
כל כי לעין היה נראה אישיים. תכשיטים וכן
לאזור הגיע מאז םיגוין ע"י להרכש יכלו לא אלה
הוסקה, מכאן באוגוסט. מאונטריו לייק ויליאמס
היה הגרר קרון של תוכנו כי המסקנה' כן' על
ממנו לברי' משפחת של מרכושה חלק ספק ללא

מכירה. ידי על להפטר הצליח לא

לזהוי, ניתנו שנתפסו החפצים מבין מעטים אך
לברי. ז'אן של לאחותה שהוצג זהב, ענק אולם
בין נמצא כן לנעדרת. כשייך בבטחון זוהה
מס' סמלשחרור מעצרו בעת סיגוין של חפציו
עם לברי ז'וזף לפרדריק ניתן אשר '1389838
לברי .1943 בפברואר המזוינים מהכוחות שחרורו
אחר איש בהחזקת ומציאתו זה סמל לענוד נהג

ביותר. מוזרה נראתה

משפחת עם שהה רביעי אדם כי לזכור עלינו
סוף במשך המיסיון במגורי סיגוין ועם לברי
הצליחו והחוקרים בנובמבר 16  15 השבוע
.הברי בקולומביה אשר בטרייל זו בחורה לאתר
הטורים כותב ידי על ארוכות רואינה היא טית.
ביום מהנעשה בזכרונה העלתה שהיא ומה האלה
בבוקר, יצאו והנרי פרד כי היה, בנובמבר 17 בי,
בטחנה, עובד שפרד ואמר לבדו חזר האחרון
וחזר לעבודה לברי ז'אן את לקח הוא כך אחר
את לקח הוא זאת אחר הערב. לארוחת הביתה
באמת לכן' קודם התגוררה בה לאכסניה חברתו
לברי משפחת עם ענין באיזה לשוחח עליו כי
אמנם התכונה היא בנוכחותה. רוצה הוא ואין
לעולם כן עשתה לא אך הכפולה לדירה לחזור
לברי. ז'אן או פרד את לראות עוד הוסיפה ולא
והוא בנובמבר ה17 אחרי ראתה היא סיגוין את
חקירה לויליאמסלייק. חזרה לברי שמשפחת אמר

לברי ז'אן הוסיפה בנובמבר 16 עד 10 השבוע
יום מדי היתה ומשמרתה רואיאל בקפה לעבוד
ובגלל 20.00 שעה עד בצהרים 12 משעה ביומו
יום היה בשבוע ג' יום בכל המשמרות החלפת
ה17 20.00 עד מ12 במשמרת האחרון עבודתה

בנובמבר.
לברי משפחת בני רכשו לייק בויליאמס בהיותם
נענתה אשר ולבנה, חומה או ולבנה שחורה כלבה
ע"י לקמלופס הובאה זו כלבה "טוטסי". לשם

וסיגוין. פרד
להעלות למאמץ החקירה במהלך הוקדש ב זמןר
סיגוין ושל לברי משפחת של פעילותם עקבות את
מסוימת אפשרות קיימת כי ואם בנובמבר 17 ביום
הבטוח המועד הרי בבוקר' למחרת נראו הם כי
השעה היתה לקבוע המשטרה בידי שעלה האחרון
סיימה כאשך בנובמבר' 17 הערב' באותו 20.00
את וקבלה הקפה בבית משמרתה את לברי ז'אן
"הפי" הקפה בעל ע"י השבועי עבודתה שכר
זיצאה במסעדה ההמחאה את גבתה היא וונג.

בעלה, בחברת
תנועות אודות אולטן איוי גב' של תאירה
היה ג' או ב' ביום הכפילה בדירה האנשים
יצאו תחילה כי נזכרה היא אך במקצת, מעורפל
היא לברי. של במכוניתו הגברים ואח''כ הנשים
את או הנשים שתי את לראות עוד הוסיפה לא
עם סיגוין חזר יותר מאוחרת בשעה אך פרה
זו שהיתר. למדי בטוחה היתה היא המכונית.
ברכב נוהג סיגוין את ראתה בה הראשונה' הפעם

זה.

סיגוין' מסר אחה"צ, בנובמבר, 18 ג', ביום
המו במשרד קטנה מודעה גודין' בשם בהשתמשו
חפצי כמה למכור בכונתו יש לפיה המקומי, דעות
מטבח רהוט כסוי, שטיח רדיו' מקרר' ובכללם בית
בטבמבר 20 בגליון פורסמה הזאת המודעה וכוי.
לאנשים סיגוין מכר מכך וכתוצאה "הבולטיך של
הובא אשר הרהוט כל את קמלופס באזור שונים

לברי. משפחת ע"י מורנון

המיסיון שבמגורי הכפולה בדירה נשאר סיגוין
משפחת בני של העלמם אחרי שבועות כמה למשך
חזרו הם כי ספר הוא עליהם לשואלים לברי,
ועמד הואיל מהם הרהוט את קנה הוא וכי לורגון
מי לבין בינו שנתגלע ריב מחמת אך להתחתן,
הכל. למכור לנחוץ מצא הוא כלתו להיות שעמדה
ביותר' ידידותי סיגוין היה אליה אולטן, לגב'
ספורו בנכונות ספק להטיל סיבה כל היתה לא
העלמם על תלונה כל במשטרה נתקבלה לא כן ועל

לברי. וזיאן פרד של

ימים כמה במשך נשארה "טוטסי* הכלבה
מנשיכת כתוצאה אך סיגוין' עם הכפולה בדירה
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או? א0ף אשר משאית נהג מצאה המשטרה
לתקון המלאכה מבית מכוניתו תוך אל לברי פרד
אחה'"צ של המוקדמות בשעות בקמלופס צמיגים
עדי הסיעו כי זכר הוא בנובמבר. 17 ביום
לקמלופס דרומית מילין 3 עד כ*2 מרוחק למקום
לכן קודט נעצרה שם מקום למריט' בכביש
משיחתם בצמיג. נקר* בשל לברי של משאיתו
מויליאמס מכבר לא הגיע לברי כי לנהג נודע
מנ לעצמו להבטיח מאמצים עושה הוא וכי לייק
להסל השרות בשביל לנסורת אספקה כמקור סרה
בקמלופס לקיים מתכון הוא אותו נסורת פקת
שבכביש למנסרות לפנות לו יעץ הוא ובסביבה,
להלן תתבלט זה פרט של חשיבותו לייק, לונג

התאור. בהמשך
כדי לאונטריו סיגוין הוחזר 1953 שנת תוך
לתליה. ונדון אשם נמצא הוא רצח. על לדין לעמוד
להוצאת המועד נקבע ערעוריו כל דחית אחרי
ה19 בצהרי 1*01 לשעה הפועל אל גזה"ד
אודות ידע סיגוין כי העובדה נוכח .1954 בינואר
יותר הרבה ספק ללא לברי משפחת של העלמה
תקוה מתוך נוספת פעם לחקרו צורך ראו משהודה,
הקל למען לפחות הזוג, הריגת על יודה הוא כי

מצפונו. על
ערעור להגיש לרשות בקשתו דחית אחרי
אחת פעם המחבר ידי על סיגוין נחקר נוסף'
,1954 בינואר 18 ביום נוספת ופעם 16 ביום
משפחת רצח על יודה סיגוין כי התקוות אך
תשובות נתן הוא ניכר זמן במשך נגוזו. לברי
הרג בי תוקף בכל הכחיש לבסוף אך מתחמקות,,
האחרו הימים שלשת או שנים במשך אותם.
מכתב בכתיבת עסוק סיגוין היה חייו של נים
בקורנוול לאחותו להמסר מיועד שהיה ארוך
סיגוין ידי על לבסוף נמסר אמנם זה ומכתב
למפקח לתעודתו. העברתו לשם וילניב לכומר
היתה ולמחבר אונטריו מחוז ממשטרת וונל
דבר נכלל לא בו זה, מכתב לקרוא ההזדמנות
בעיקרו מוקדש היה תכנו לברי; משפחת אודות
הרד, רצח על שבמשפטו המדומה הדין לעיוות
רצח בשל לתליתו שנועד הזמן לפני ורבע שעה
אותו רעל, סיגוין בלע ממכסויל המונית נהג
ניכר" זמן במשך ספק ללא גופו על הסתיר
בעמוד הכלולה ההצהרה על עקשת ובעמידה
הער את השלים הוא לאחותו מכתבו של האחרון

תומה. עד החוק על מתו
לברי משפחת בני של תצלומיהם הופצו שוב
כל נתבקשו המקומי בעתון פניה ובאמצעות
תפ מהלך תוך ערים' להיות והציידים הרוכבים
של שרידים למציאתם צידם' או הרגילים קדיהם

לקמלופס. הסמוכים באזורים אדם גופות

*תקו" במקימ 016^ה0גן של הנכון התרגום הוא נקר .
מה. משופ שנתקבל

נעשה כאן כי החוקר של סברתו את כמובן חזקה זו
בבלה. מעשז?

מציאתו היתה זו אמונה על שהוסיף נוסף פרט
של במשאיתו אינץ' 0.32 בקוטר ריק תרמיל של
תרמיל סיגוין. ידי על נמכרה היא שאף לברי,
בעת צעיר נער ידי על לגן קודם נמצא נוסף ריק
מיגוין השתמש בו (הנשק המשאית. בתוך משחקו
מסוג אוטומטי אקדח היה בבנק השוד פנסיון
נורתה אש כי כן' על היה, נראה .(0.32 בראונינג

המכונית. בתוך זה מכלי

קרו כל של נרחבות חקירות נערכו קנדה בכל
כדי פרד, הורי ושל לברי ז'אן של הרבים ביה
מאז מהם מאחד ידיעה מהם מי קבל האס לקבוע
שמע לא איש .1952 שנת של המולד חג תקופת
עוד אינם הם כי ההנחה את אישר וזה דבר מהמ
פורסמו זאת שלאחר החודש כל במשך בחיים.
בחוזרים ,8,0^.?. של הרשמי בעתון מ*גרימ
ושל הבריטית קולמביה של בעתונות המחוזיים'
בתיקי הוכנסו עצירה והודעות חיוקון שטחי
מהשנים אחד אודות דבר שיודע למקרה הפ.בי.איי"
חקי של במקרה כרגיל החוק. מאנשי שהוא למי
רבים רמזים הגיעו כזה אופי בעלות נרחבות רות
כמעט הראה ידיעה של אחד קטע נבדקו. וכולם
קמלופס אזור את עזבה לברי שמשפחת בודאות
נאספו כאשר לו, סמוך או בנובמבר 17 ביומי
כי נמסר אחר ממקור מכיירות. סוכן של למכוניתו
לא סופית בהערכה אולם בונקוור. נראה הזוג
את עזבה לא לברי משפחת כי לספק, מקום נותר
נחזור. עוד אליהן מסיבות וזאת קמלופס אזור

סיגוין נכלא לייק בויליאמס משפטו בעקבות
הבריטית קולמביה של עברינימ לתיקון במוסד
מענף סמל ידי על בפברואר 12 ביום נהקר ושם
המחבר. וע"י ונקוור נפת של הפליליות החקירות
השיחה כל במשך והפגין לחקירתו התנגד סיגויז
שרשרת לו, הודעה זו בשיחה אולם עוין. יחס
סיגוין למשטרה. ידועה שהיתה כפי המקרימ
הכחיש אך המתוארת, ההשתלשלות בנכונות הודה .

כי אמר הוא לברי. משפחת של להעלמה קשר כל
ימים שלושה או ביומים כלבתם את להם החזיר
פרד את ראה וכי המיסיון ממגורי צאתם אתרי
חזרו לדעתו מאוחר. יותר ימים כשבוע לברי
לו הודעה כאשר לייק. לויליאמס או לורנון הם
נמצאו אינץ' 1*32 בקוטר תרמילים כי העובדה,
הצהיר הוא לברי' של משאיתו של הנהג תא בתוך
כיסו, מתוך ספק ללא נפלו אלה תרמילים כי
בקליעה בתרגיליו שנורו אחרי הכניסם לתוכו
מאקדח איפעם ירה כי הכחיש והוא למטרה,
על המשאית. של הנהג תא בתוך 0.32 אוטומטי
אדם של רושם סיגוין עשה המשטרה אנשי שני

כבד. טצופן בעל
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מחיו של אחת שמחצית והוא נסיונו שנית כל
השניה מהמחצית גבוהה אינץ' ברבע נמצאה
ברפואה הידוע במצב בחייו הצטיין והאדם השניה
עקום. כאף לעין נראה אשר נטוי' ספטום בשם
כזה מצב אודות כלשהו רשום למצוא תקוה היתה
דבר אך לברי' של הצבאיים הרפואיים בכרטיסיו

בהם. רשום נמצא לא זה מעה
קמ נפת מפקד חפשו 1955 בספטמבר 30 ביום
נמצאו בה בסביבה נוספת פעם והמחבר לופס
המושלמים השרידים' נמצאו זו ובפעם השלדים
של סימנים הראתה הגולגולת כלב. של למעשה'
שנמצאה השערות וכמות כולה דרך קליע מעבר
ולבנה. כהה חומה חיה זו היתה כי ברורות' הוכיחה
המנתח טנץ', ה. אלן לד''ר נלקחו אלה שרידים
הרופא השלד. שוחזר ושם בקמלופם הוטרינרי
בחייה, החיה של הכתפים גובה כי קבע הוטרינרי
אינץ' 21 עד 18 להיות צריך היה בעמידה,
באופן שהלם דבר בקירוב, ם"מ) 53.3 עד 45.7)
וכי לברי' משפחת של כלבתה את מהכלל יוצא

כלבה. זו היתה
תיבה ח נאספה האדם שרידי של מציאתם במקום
והיא כיס לודאי קרוב היתה אשר לבוש של
גביו על מקומט, חשבון ותלוש סנט 27 הכילה
כפתורים נמצאו כן רואיאל". "קפה המלים הופיעו
הכפתורים לסוג דומים פנינים מחקויי אחדים
אפורות נעלים זוג מלצריות. במדי המשמשים
השלימו לבנה ועניבה כחולה תלבושת של וקרעים
מורכב היה הגבר לבוש שנמצא. ראשה לבוש את
"פלייד" משובצים, מכנסים של מקטעים ממגבעת,
נעלים ומזוג שחורה עור מחגורת ואפור, חום
אולטן, לגבי הוצגו אלה חפצים חומות. קלות
במשך לברי למשפחת ביותר הקרובה שהיתה
לזהותם. בידה עלה לא אך במקלופס, שהותה
לויליאמםלייק הלביש שרידי את לקחת הוחלט
הכובע הוצג בטרם אך ריץ', משפחת את ולראיץ
את לתאר היא נתבקשה ריץ', לויז ג'ון גבי בפני
עד תאם ותאורה לחבוש לברי נהג אותו הכובע,
קש כובע זה היה המשטרה. שבידי הכובע את למאד
סרט ועם אורור לשם בצד נקבים עם צבוע, קיצי,
ופרד ן היתה הכובע מידת ארגמן. או כהה כחול
נמצא בכובע קטן. ראש כבעל ידוע היה לברי
מאחורי הכניסה פצע את בדיוק תאם אשר חור
החבי כאשר הגבר, בגולגולת השמאלית הזמזן
המשו האריג את ריץ' גבי זהתה כן עליה. שוהי
פרד לבש אותם מכנסים, זוג של לזה כדומה בץ
לגרוטאות. "ירח" בחברת עבודתו בתקופת לברי
שנחבש לזה דמה שהכובע אמר ריץ' אמיל גיסה
זחה הוא האפורות הנעלים זוג ואת לברי פרד עיי

לברי. זיאן נעלה אותן לאלו, כדוםות
הציד סכין כי בטוח כמעט היה ריץי אמיל
המ מאחת נלקחה ביתית מתוצרת עור שבגרתיק

בספ ת18 ליום עד לברי תיק של בצבו היה זה
הודיע מקמלופס ינינגס סטנלי כאשר ,1955 .טמבר
הוא לייק לונג באזור ציד בשעת כי .למשטרה'
בתח אחרים אדם ובשרידי גולגלות בשתי 1תקל
בכ60 ממנו ונמוך לכביש מקביל יובל שלי תיתו
2019 בימים הנקודה. באותה מטר) (כ18 רגל,
מיחידת שוטרים שני המקום את סרקו בספטמבר
ושל אדם שלדי של קטעים כמה ומצאו קמלופס
על מפוזרים אשה' של והן גבר של הן לבוש,
כל מטר). (כ45.5 רגל 150 ברוחב שטח גני
הפטולוג ספרקם, פ*י. לד"ר נלקחו השרידים
הותירה לא בדיקתם המלכותי. החולים בית של
כי הגבר, של מותו סיבת בדבר לספק מקום
ספק ללא שנגרמו הורים שני נמצאו .בגולגולתו
האוזן מאחורי חדר אשר קטן, קוטר בעל קל'יע ע"י
הצ לא הימנית. הרקה באזור ויצא השמאלית
האשה, עצמות ע"ג אלימות סימני כל למצוא ליחו
של ברורים סימנים נמצאו האשה בבגדי .אך
הארוע בזירת שנמצאו החפצים אחד בסכין, ;חתוך

עור. נרתיק בתוך ציד סכין ,היתה

בדבר ספק עוד נשאר לא החוקר של בדעתו
ושל לברי ז'הף פרד של שרידיהם אלה היות
הוכחות בהשגת צורך עוד היה אולם ז'אן. .אשתו,
בית של המושבעים חבר בפני להגשה .מספיקות
השל מעצמות רבות מות. מקרי לחקירת המשפט
במידה נמצאו גדולות עצמות אולם וזפדו, דים
בנוסחת להעזר ספרקס לד"ר לאפשר כדי ג!ספקת:
בעודם האנשים של גובהם את לחשב כדי פירםון
תקיפה באשמת שעברו בשנים הורשע פרד בחיים.
שם ברשומימ שבקמלופס. המחוזי בכלא ושהה
לפי ס"מ). 177.8) אינץ' 10 רגל' כ5 גובהו גנקב
שלד של גובהו היה םפרקס ד"ר של .חשלביו
אינץ' תשעה עד וחצי ושמונה רגל חמשה הגבר
העריכו ז'אן של גובהה את ס"מ). 17^3 עד 174)
עד ם"מ) 152.4) רגל מחמשה שונים .במקומות
כל ס"מ), (כ162,6 אינץ' וארבעה רגל חמשה
גבוהים. עקבים בעלוה נעלים בנעלה ספק ללא אלו
היה בהשוביו ספרקס ד"ר הגיע אליו המספר

ם"מ). 149.9) אינץ' 11 רג^' 4

שלוש במשך נתונים השלדים היות מחמת
חסרו והחיות הטבע כתות להשפעת בקירוב שנים
בגולגולת שנותרו מהשנים אחדות רבות. שנים
חקירות נוהלו כן ועל סתימות הכילו האשה
וז'אן לברי ז'אן שם על ובאדמונטון בקולגרי ■
בדומה לזהוי. זאת בדרך ולהגיע לנסות כדי פאיוק ■

כר אודות הקנדיים הצבא שלטונות נחקרו לזה
מהצבא שחרורו בעת פרד של השנים טיסיות
מועט: ערך אך להן היה אולם ;1943 בשנת
לברי. של בשניו סתימות כל על הראו לא הן
רופא ראה לא כמוהו חריג' נמצא הגבר בגולגולת
במשך אחר אדם עוד אצל שבדקה המקומי השנים
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זזמות מקרי חוקר בפני .1956 בפברואר 15 ביום
ול לתאר כדי העדים נקראו סמילי אי.גי. ד"ר
של התחברותה את השלדים, מציאת את שחזר
זןמיסץן, במגורי םיגוין הנרי עם לברי משפחת
ו*(ו1. האדם שרידי עם שנמצא הלבוש זהוי את
בקמלופ©. רואיאל בקפה לברי ז'אן של העסקתה
עוך אוןגה הבדיקה אודות העיד ספרקס ד''ר
*ךי על שנעשו התצלומים בפניו הוצגו בשרידים.
גזלגולת. היתה לדעתו כי הצהיר והוא המשטרה
הדמות נקודות את במנותו לברי' פרד של זו הגבר
אותו בחיים. בעודו האיש לבין הגולגולת בין
לברי. ז'אן של המורכב תצלומה לגבי נעשה הדבר
המושבעים ולחבר המות מקרי לחוקר נתן השוטר
תצלומים של עריכתם תהליכי של מלא תאור
ע"י שנוהלה החקירה את סקר המחבר וההרכבות.
העדויות בתום הזוג. של העלמו בעקבות המשטרה
לאולפ מחוץ להתיעצות המושבעים חבר התכנס

ש^ןלן: הפסק את והוציא השמיעה

בדוננר מות' למקרי החוקר מושבעי "אנו'
לברי, ז'אן ושל לברי ז'חף פרדריק של במזתם
הוצגו אשר והתמונות הראיות סמך על מוצאים
אשה ושלך גבר שלד של השרידים כי בבטחון'
לברי ז'אן אשתו, ושל לברי 'זוזף פרדריק של הם
בראשי בקליע פציעה ידי על נגרם המות וכי
דבות סכין פציעות וע"י לברי ז'וזף פרדריק של
ארעה ההריגה כי נראה לברי. ז'אן של בגופה
ב', ביום לאחרונה הנפטרים נראו בו המועד אחרי
רואיאל 'בקפה לו' סמוך או ,1952 בנובמבר 17

לברי וז'אן ז'וזף פרדריק כי נראה כן בקמלופס.
מילין שני של במרחק יבש ביובל מותם מצאו
ללונגלייק. בדרך לנדספורד דרומית בקירוב

נמצאו אשר כלב של שרידיו אודות הראיות
הכלב זה היה כי אותנו משכנעות הזירה באותה
לפטירתה* קודם לברי משפחת של ככלבה שזוהה

הוא ההריגה, למניע בכוון מצביעות הראיות
יי הקרבנות". של ורהוטם רכושם תפיסת

המשטרה את המות חוקר ברך המקרה בסכום
ה*וטר עבודת על ובעיקר שנעשתה החקירה על
המוש לחבר הוגשו אשר התצלומים את שהכין
הוזכר לא סיגוין של שמו כי כמובן, יצוין' בעים.
את לקוראים משאירים ואנו המושבעים בפסק
מיותרת זה במקרה הזכרתו היות בדבר ההחלטה

לאו. או

אחרי שנים משלש יותר ,1956 באפריל 9 ביום
לברי זיוזף פרדריק של שרידיהם נקברו מותם'

את להחזיק נוהג היה הוא לו. השייכות כוניות
בחסרונה והרגיש. הנהג שבתא במגירה הסכין
וסיגוין לברי משפחת של צאתם אחרי לראשונה
ברשותו הסכין המצא בעת ויליאמסלייק. מאזור

כלל. בנרתיק נתונה היתה לא

כדי מספיק לעיל המתואר כל היות למרות
סברו השרידים זהות בדבר החוקרים את לשכנע
חבר בפני להבאה מספיק חומר עוד בו אין כי
נוספים בזיהרים צורך איפוא והיה מושבעים
המות. בנסיבות המשפטית החקירה פתיחת לפני

והשוטר המחבר לב תשומת הופנתה זה במועד
הניכרים להשגים בנפה הזהוי עבודת על האחראי
שפורסם מאמר צלום. באמצעות בזהוי שהושגו
ג'רנל" פוליס "תה האנגלי העת בכתב מכבר לא
המקרה בזהוי: עזר כאמצעי "תצלום הכותרת תחת .

טכנאי ובסטר, ג'. ע"י כתוב ,* הגראפיט" במכרה
אוניברסיטת של משפטית לרפואה במחלקה מחקר
ע"י הזהוי בוצע בהם אחדים מקרים מנה סיילון,
הצי ע"ג נפטרים של גולגלותיהם תצלומי הרכבת
השוטר בחיים. בעודם פניהם קלסתר של לומים
שתו התהליכים פי על ניכרת בהצלחה נהג שלנו

~\ השתמש בה השטיח וזו הללו. במקרים ארו

סרט ע"ג האנשים מתצלומי העתקים נערכו
תחת הושם מקרה בכל שנתקבל הנגטיב .405
הני הבליטות וכל המצלמה של הדהה הזכוכית
הלסת העליונה' הלסת העול' עצמות כגון כרות'
כך אחר סומנו. האף,, וגשר הסנטר התחתונה,
שאפשר כך צלום, חצובת ע"ג הגולגולת נקבעה
נפגשו אשר עד מצב לכל במקום לסובבה היה
והנקודות הבליטות כל עם לעיל שנמנו הנקודות
צולם זה מצב הדהה. הזכוכית ע"ג סומנו אשר
תצלום של הנגטיבים הושמו זאת ואחר לבסוף
וההגדלה ביחד בחיים האיש תצלום ושל הגולגולת
נת מכך וכתוצאה צלום ניר ע"ג הושלכה
לפגי מעל הגולגולת את הראה אשר תצלום קבל
הראשונה הפעם זו היתה בחיים. בעודו המנוח
הזהו* במדור נעשה זהוי של זה באופן שנסיון
הושגו אשר עד רבים, נסויים ונדרשו בקמלופם
צורך היה כי נמצא הדעת. את מניחות תוצאות
ולתאם במאוזן והן במאונך הן המלצמה את לקבוע
ידי על מראש שהוכנו הסמנים עם הגולגולת את
הגיעו המתואר במקרה בלבד. הגולגולת הנעת,
מלפנים הן לברי פרד צולם בהן תמונות, לרשותנו

כפול. זהוי שבוצע כך מהצד, והן

של באפשרותה היה זו עבודה של השלמתה עם
נפתחה וזו החקירה התחלת את ליזום המשטרה

הבאיפ. מגליונותינו באחד יפורסם .
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שלו המושבעים וחבר מות למקרי החוקר עיי נתקבל אשר המוצג

גבי על הגולגלות תצלומי הרכבות מראות ושמאל) (אמצע לברי פרד ,של (מימין) לברי ז'אן של 1י.טונותק?מ
בחיים. בעודב האנשים תצלומי

היה שהוא לומר וניתן שונות הזדמנויות בחמש
ביותר' קר" "דם בעלי האנשים אחד ספק ללא
כל כי נראה. רשומיו מסקירת מעודו. פגש בהם
אלימות רצופת היתה שלו הפלילית קריירה
מחוז ממשטרת וונל מפקח עם הידיעות ומחלופי
מתמיד טרדה מקור היוה הוא כי נודע, אונטריו
משחר קורנוול, {.עיר ולמשטרת זו ליחידה
קורנוול. נפת בכלא התאבדות ע"י מותו ועד נעוריו

בקמ אשר הילסייד הקברות בבית לברי זז'אן
קרוביהם. למשאלות בהתאם לופס,

לברי משפחת של וקבורתה ה*זשבעים פסק עם
קנדה, לגבולות מעבר השתרעה אשר הקילה יתמה
לשיאה הגיעה ואשר הברית, וארצות ילקון לתוך
כתות להשפעת נתונים שהיו שרידים בזד'יי
סיגוין את ראיין המחבר שנים. שלש למשך .הטבע

הצייר; כעיני המשטרתי
.בישראל.

החלר.
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לכתיבה ציוד
■ <**

■ ?%* ■

מז"פ המסמכים, מעבדת ראש חגג, אברהם ע.מ.מ.

^   ....♦*; _י 
*'*■"

!**

■* ■

^י*^

,3$ך < י ^
^ר''י^^^1: £.' ■<!

בסלעי האבן, מתקופת גיורים  ,כתבי" :1 נ7ס' תמונה
ציד. עלילות מתארים בשודיה, אשר בוהיסלן

נשתמרו לא מטבעם אלו אך וכדומה, חיות עור
השנים, אלפי במרוצת ונרקבו

דנים, אנו בו החשוב בנושא היסטורי, סיור כל
גם ולו בו, ויזכרו יכללו לא אם שלם יהיה לא
הוא הספרים, בספר הכתוב מן פסוקים בקצרה'

התנ''ך.
ההתפתחות משתקפת להלן המובאות בציטטות
כלוח באבן השמוש מן החל לעיל, הנזכרת

מעלים אנו לכתיבה, ציוד על דברנו מדי
אף ודיו, עט נייר, או ועפרון נייר במחשבתנו
עפרונות נכללים כולנו של יוםיומי בשמוש כי
השונים. לסוגיהם עטים וכן מאד, רבים מסוגים
יום לצרכי להבדיל, מרבים אנו אין לנייר באשר

אותנו. המשמשים השונים הניר בסוגי יום,

צריך ער' שוטר כל ובודאי משביל, קורא כל
וה המכשירים של התפתחותם בתהליך שיתענין
יעשה ולהלן הדורות, במרוצת לכתיבה, חמרים

בקצרה. זאת התפתחות דרך לתאר נסית
שנויים עדיין, וחלים חלו, ולעינינו, אנו בימינו
העפרונות, הכתיבה, במכשירי תכופים ושכלולים
אשר לנייר, בדומה שלא והצבעים הדיו העטים,
דורות. כמה מזה משתנה ואינו וכמעט יציב הוא

תתברר ההיסטוריה, פני על אחורנית בהסתכלות
האדם התלבטויות של בתכלית שונה תמונה לנו
שהבעיה העובדה תבלט כלליים בקוים הכותב.
החומר בעית דוקא היתה תמיד, יותר, הקשה
כי אף והדיו, הכתיבה מכשירי ולא כתבו, עליו
היה' שנדמה ארוכה תקופה היתה הרחוק בעבר
הסופי שהפתרון לסופרים, להניח) אפשר (כך
לשכלול והמאמצים בקלף להם נמצא והטוב

ובדיו. במכשירים בעיקר הושקעו
ההסטוריו!: פני על ונשקיף הבה כן, על אשר
וסמנים דברים העלאת של ראשונים נםיונות
תרבות היות לפני עוד בודאי, נעשו, בכתב,
על מצביעים ארכיאולוגיים ממצאים אנושית.
ואנשים חיות המתארים לידם, וסמנים ציורים
הימים. באותם הקדמון האדם חיי על והמרמזים
מכשיריהם שוויה). מהרי 1 מס' תמונה (ראה
ומשוררים) סופרים (ואולי אמנים אותם של
או הסלע  הכתיבה לוח היו: פרימיטיביים,
חרט הכתיבה מכשירי שכנו, שבו המערה קיר
טבעיים צבעים וכן מתכת, אולי או אבןצור של

האדמה. פני על שנמצאו
וציירו כתבו הקדמונים שאבותינו להניח, מותר
צמחים, עלי עץ, כלוחות אחרים חמרים על גם
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העפרון של אביו אבי (אולי עופרת עט סופר' הקלף. כנראה שהוא ב"גליון", יכלה הכתיבה
כתיבה. חומרי כמכשירים יהששר הדי שלנו), כלוח הזהב ואף הספר העץ, בתני'ך נזכרים כן התנ"ן: מן ציטטות להלן עט שמיר, צפורן ברזל, עט החרט, ליד כתיבה

י ■ ומ?ה מזה עבליןזם משני כתבם לחת ב;דו העךת לחת ושי מןההר מי?ה יילד ]??]''
עלהלחת" חרות הוא אלהים מכתב והמכתב המה אלהים מעשה והלחת כתבים. הם
ט"ז.  ט"ו ל"ב, שמות,

...יי ברים הד את הלחת על וכתבתי כךאשנים, אבנים לחת שני לןז ?סל ..." .

א/ ל"ד, שמות,
ובשעריה" ביתן? עלמזזות וכתבתם

ט'. /1 דברים
היטב באר הזאת התורה אתכלדבךי עלהאבגים ץכתלת

. ;.■■ ח'. כ"ז, דברים, יי

לשךאל בני לפני כתב אשר מעוה תורת משנה את עלהאבנים 'ו^תבשם
ל"ב. ח/ יהושע

"... חותם פתוחי מכתב עליו ויכתבו טהור זהב נזרהקדש אתצץ "ויעשו
7י: ל'. ל"ט, שמות,
... , "... עליו ו?תב אחד עץ .קחלף בןאךם ואתה

ט"ו. לי'ז, יחזקאל,
לבם" עללוח חרישה שמיר בצפרן ברזל בעט כתובה יהודה "חטאת

ד    ד ; . ד 1 .  : .■ :   : י : ד :  

. י:■ א'. י"ז, ירמיה,
 אנוש... בחרט עליו וכתב גדול גלית קחלןז יי... ■::.;■;; ד ד : ד / ד ■ ו ; 1

.;;, א'. ח/ ישעיהו,
ו  ". מהיר.. סופר עט ....... ......

יי ■ ב'. מ''זז, תהילים, י ■

בצור לעד ועפרת בעטברזל והקי. במפר מייתן מלי, ויכתבת אפו ימיתז
~  1 ד" ; י.י ;  .■ ; ו :\יי .,* ..  ו ■. . י ד . י : ד *: .. 1  .

^חצבין"
כ"ד.  כ"ג י"ט, איוב,

 בדיו" עלהספר כתב ואני ..."
י"ח. ל"ו, רמיה,

ן שונים מלומדים של בסברות ענין יכיצא הקורא
העבריית: המלים של מקורן 7ל

חוקי את באבן. א בסלע חקיקה מלשון  חוק
וסלעים. מצבת ועל העיר בשערי חקקו התורה

וכנראה ונגלל, הנקפל ספר הוא  מגילה
המפורסמות קומראן כמגילות מתכת ;או קלף ■עשוי

המלח). ים לחוף האחרונות בשנים שנתגלי
מלשון להם בא ששמם אומרים יש  חרטומים

%<''.'* *^3^4 כי אומרים ויש כתביהם. בו כותבים שהיו חרט
עליו (פפירוס) הגומא הוא קדומה במצרית דורט

בדיו כתובות אותיות שריד עם חרס שבר :2 ליס תמונה כותבים. החרטומים היו
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המצ כתבו לפנה"ס, 2500 בשנת כבר כי ידוע
צמה הוא הפפירוס צמח פפירוס. עלי על רים
בהיו הדומים, ורחבים, חלקים עלים בעל טרופי
משהכירו לימים, ימינו. של לניר יבשים, תם
הפפירוס, של בערכו הרומאים, כך ואחר היונים,
לאר הנילוס מגדות אלו עלים באים מי הם החלו
בשפע גדל  (גומאהפפירום כתיבה. למטרת צם

בישראל). החילה בביצות
עתיקים. מוצגים נמצאים רבים נכאות בבתי
פפירוס. גבי על בדיו הכתובים מסמכים של
או פפירוס שהשם לעובדה, לב לשים כדאי
הושאל5 השמיות' בשפות מוכר שהוא כפי פפיר,
והאירו הלטיניות בשפות הניר של לשמו גם
הש הפסקת למרות וזאת ,61קסק )6ונ)0ק פיות
הומצ^ בטרם רב זמן שחלה אלה בעלים מוש
ארוכה. תקופה התעשיתי, ביצורו והוחל הניר

חיות. מעור בקלף השמוש נפוץ היה שבה

 ■/  ■ ■  *7 י6 יי ך

הוא לכתיבה כגליון בקלף הסדיר השמוש
הכ מסמכים לראות אפשר נכאת ובבתי קדום,
כתבי שנים. אלפי בני והם קלף גבי על תובים
נכת ומזוזות תפילין תורה, ספרי שלנו, הקדש
בהמות מעור העשוי קלף גבי על היום עד בים
(שהוא: צבאים עור ולפעמים ובקר צאן כשרות,
תימן). יהודי בין נפוץ היה בו יהשמוש ורוד
והמגילות הספרים את אופפת קדושה הדרת
גם מדוע, כן, על ויובן קלף, גבי על הכתובים
השובים. מסמכים קלף גבי על נכתבים בימינו,

וכדומה. מדינות של עצמאות כמגילות

י: ■■■■■■ י ■■ ו י י נ ה

כות משי, העשויים אריגים, גבי על הכתיבה
במצ קדומות בתקופות נהוגה היתה פשתן או נה
לכתיבת באריגים השמוש חדר כן בסין. וכן רים
הבי ימי בראשית קצרה תקופה למשך באירופה
הניר. המצאת עם נסתיימה זאת תקופה ניים.

באי הומצא היום, לנו ידוע שהוא כפי הניר
היה, יצורו אך ה11. המאה במחצית בערך רופה
היה. כן ועל ידיים בעבודת רבות, שנים במשך

ונדיר. יקר
יצור ידוע היה שבארצם טוענים, הסינים
אף ויש שנה מאות וחמש כאלפיים לפני עוד הניר

לכך. הוכחות

תקופת, לאחר רק החלה הרחבה הניר תעשית
תע זאת היתה אז גם כי ואף באירופה, הרניםנס
מאז ומאריג. מקלף זולה שהיתר, הרי יקרה, שיה
והנפוץ המקובל הכתיבה כחומר משמש הניר החל
ומחירו אריגים מסמרטוטי ניר יצרו בראשונה
מאד. גבוהה רמה על עמד טיבו אך יקר, היה

לנייר ועד החרס מן  הכתיבה לוח א.
 "" החרם

הפרה התקפה לאחר בהתפתחות הבא השלב
אשר חרס לוחות בעקבותיו הביא היסטורית
של הגדלה הספריה וידועה לכתיבה' שמשו
ואשר (ארםנהרים), בננוח שהיתר. חרם, לוחות

הזה. היום עד נכאת בבת' נמצאים שרידיה
גם לכתיב הרב חרם, וכדי חרס לוחות על
מכשיר המזדה. עמי כל וכן הקדמונים, המצרים
החרם גבי על בו וחרטו החרט, היה הכתיבה
שני התפתחות שלב בתנור. שרפתו לפני לרוב
באמ עליו בכתיבה ה'ה החרם גבי על בכתיבה
ובדיו שינים, מסוגים פרימיטיביים, עטים צעות

צמחים. ודבק פיחפחם העשוי
מאד, יקרות היו אלו כתיבה ששיטות ברור
את מנע החרסים של הרב שמשקלם גם ומה
לתפוצה שגרמו הן אלו סיבות טלטולם. אפשרות
השמוש והכתיבה. הקריאה ידיעת של מאד קטנה
היונים אף לאירופה המזרח מן עבר חרם בלוחות

בהם. השתמשו והרומאים
השתמשו בחרס השמוש עם בבד שבד ספק אין
אחרים בחומרים גם יוםיום לצרכי הקדמונים
למסמ הועיד החרם ואת ימים, מאריכים שאינם

הבאים. לדורות נכס בהם שראו כים
!ע61קץ0) 5ט1ץגן0נן (גומאהפפיתס הפפירוס

ונית: כתיב פפירוס מגילות של קטעים :3 מס' תמונה
ה13 "בשנה כתוב הרקלידס'י לאחי "אגרת מימין:
שרידי משמאל לפה"ס). שנד, 27) טיבריוס" למלכות
השלישית. מהמאה םפפו המשוררת שירי עם מגלה
בגימ לסעד מזמינו "אידמון פורמלית: הזמנה למטה:
."8 :שעה הראשון ביום בנו של התמנותו במסיבת נסיון
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לגליונות, העיסה את יוצקים מכן לאחר גביה, המאה מן ובמסמכים בספרים המעיין כל
ניר. מתקבל היבוש ולאחר המים את סוחטים מטיבו מיד יתרשם לפניה, או חשמונהעשרה'

הימים. באותם בשמוש שהיה הניר' של הבולט
משנת החל במהירות התקדמה הניר תעשית צמחים. של (צלולוזה) תאית הוא ביסודו הניר
מכונות בצרפת שוכללו לראשונה, כאשר, ,1798 בלחץ הרתחה כדי תוך במים אותה שממיסים

עצים מגזעי אותה מפיקים בחו"ל (מימין): '1 מס' תנזונה
הניר מתעשית (תמונה ובנהרות. ברזל במסילות המובאים

ארה"ב). במיץ, קמברלנד,

זקוקה בישראל הניר תעשית (משמאל): 5 מס' תנזונה
מוכנה. אתית ליבוא (לע"ע)

חדרה). נייר, מפעלי (מתמונות
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ינ'ייבשת נסחט" נגללת, זו, במכונה התאית עיסת עברת הרתחת אחרי לנייר: התאית הופכת כך ;6 מס' תמונה
, חדרה). נייר, מפעלי (מתמונות נייר. לגלילי הפכה עד

וצב מדויקים תקנים קביעת אפשרו וכן ימים,
שונים. עים

>תקגים< בסטנדרדים הניר מיוצר בימינו
מיוחדים מקצועיים סודות אין וכמעט קבועים,
ניר לייצר נוהגים היום אף השונים. ליצרנים
ביו המיב הוא זה וניר אריגים מסמרטוטי גם
ודו כסף שטרי להדפסת בי ומשתמשים תר
שחיקה, בפני רב זמן לעמוד הצריכים מיהם'

במהירות. בלים ואינם וקפול

אפשרו אלו מכונות ניר. ©ל חרשתי לייצור
גלם. כחומר תאית של יותר זול במקור שמוש גם
השתמשו כבר ה19 המאה של הראשונה במחצית
משנת הניר. לתעשית צמחים ובגבעולי בקש
העקרי הגלם כחומר עצים גזעי משמשים 1874

בעולם. הניר בתעשית
הניר תעשית שוכללה ה19 המאה מסוף החל
שונים כימיים המרים להוסיף משהחלו יותר עוד
ובאורך בליטוש בחוזק, הניר טיב את ששפרו

הכתיבה מכשירי ב.

וממשרפות, מתנורים נאסף אשר שחור, מפיח
הסינים גם דביק. צמחים בשרף מעורב כשהוא
התקופה באותה בערך כזה, דיו להרכיב ידעו
מיצרים היו שהסינים ידוע הספירה). לפני 2500)
בתנודם אורן עץ או שמן משריפת הפיח את
הדפנות, מעל הפיח את אוספים היו הם סגורים.
צמ בשרף אותו ומערבבים התנור של הפנימיים

ובבשמים. חים
מש שנוצר בפיח, משתמשים אנו, בימינו גם

היום אותגו המשמשים והמכשירים התמרים
לסוגיהם והדיו העט הם ניר גבי על לכתיבה
על סקירה תנתן להלן למיניהם. העפרונות וכן
במרוצת האלו והחמרים הכלים של התפתחותם

השנים.

■ י *"■.*■■■ י :י ■ הפחם דיו
הח כלי על וציירו כתבו הקדמונים המצרים .■■

מורכבת שהיתר, פחם בדיו הפפיר עלי ועל רס
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סיני). עץ (חתוך בסין הפחם ויו תעשית ::. מם .זניונת

דוגרזל דיל

נמצא ברזל, של תחמצת הוא שביסודו הדיו
הנמ המשובח הדיו והוא בימינו גם רב בשמוש
במאה עוד להשתמש החלו זה בדיו בשוק. צא
שנכתבו מסמכים וקיימים לםפה"נ השביעית
מאותה החדשה) הברית של (העתק באנגליה
ואשר במצרים שנמצא ערבי מסמך וכן תקופה'

לםפה"נ. השמינית במאה נכתב
פשוטה בהרכבת ברזילית דיו יצרו בראשונה
אלון עץ מעפצי המופק שרף עם גפרתברזל של

עורות). לעבוד גם משמש  (חוחםז התלע
דיו יצרו יותר, מאוחרת בתקופה האטלקים,
גפרת של חלקים שני דבק, של אחד מחלק כזה
שלשים בתוך טנין של חלקים שלשה ברזל,

מים. של הלקים
שלהם: העתיקה האמרה (וידועה

0ח0 606 *16 6 10ח116 0 (01 10 0ח0כ1 ם1ח16
עושימ"). הטובה הדי את ושלושים, שלוש שתיים, אחת,
שז בארצות זה בדיו נעשו שונים שכלולים
גפרת גם לתרכבת הוסיפו בגרמניה למשל נות,
הוסיפו יותר, מאוחרת בתקופה ובצרפת, נחשת

של לואי מוצר הוא (גם וטרפנטין נפט ריפת
למש ולקשוט, לשרטוט שחור דיו לתעשית נפט),
לש השחור הדיו  וכדומה שחורה נעלים חת

מפיח. מיוצר אינו בימינו' יומיומי מוש
ומגילות, מזוזות תפילין, תורה, ספרי לכתיבת
משתמשים בו ורק כזה מסורתי פיח דיו רק כשר

םת"ם. סופרי
שהכתב הן, הפחם דיו של הבולטות תבונותיו
רבות, שנים במשך ומבריק מאד שחור נשאר
קלות. כימיות בתרכובות או במים נשטף אינו
ובהיותו בניר נספג ואינו חודר אינו הפחם דיו
מעל בסכין גרוד ע''י למחיקה ניתן הוא יבש

הקלף). (או הניר גבי
פחם, דיו לתעשית גלם חמר של נוסף מקור
שמש הקדמונים, לרומאים כבר ידוע היה אשר
הוא שביסודו שחור' נוזל מפריש זה דג הדיונון.
נוזל במים. בהיותו העצמית הגנתו לצרכי פחמי'
לדג מסתור ומשמש המים את מעכר זה שחור
מש כיום גם בסכנה. בהיותו או נרדף כשהוא
לתעשית הדיו מדג המופק שחור בחומר תמשים

(10כן56). מפיה כדיו ידוע והוא לציור דיו
17

ואברי. הדיונון גוף של סכמתי ציור :8 מס' תנזויה
מרגולין): (לפי הפנימיים

ו: י ד ה ס י כ  2
 5 הלב;  4 הגלימה;  3 הביצים; שחלת  1

פתח  8 הגלימה; חלל  7 הזים;  6 הקיבה;
כפתלר  10 המין; פתח  9 הכליה? של היציאה
 12 הטבעת; פי  11 הגלימה; חלל של הסגירה
העין:  15 הפד,; חלל  14 המוח,  13 המשפך;

הסנפיר.  17 ד.שלד;  16
הן לצדדים פשיטות למסה בתמונה הנראות הגפים

(הדבקה). מציצה בכפתורי המצוירות הציד זרועות
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הרוקחים: דיונון של חייו ;9 מס' תמונה
את ומריק הרגיל) תנועתו (כוון אחורנית חותר נמר, כריש ע"י נרדף דיונון

סרטן. צד דיונון למטה; רודפו. לעבר הדיו מכיס הדיו
למעלה:

(109^006, (6ו601קוחנ0 לוגווד ליל

הוא לעיל, הנזכר לוגווד' המכסיקני העץ שרף
משו לדיו כיסוד ומשמש מטבעו כחול או שחור
סותם שאינו נובע לעט דיו בשמו. הנקרא בח
עשוי ללכלוך גורם ואינו העט נקבוביות את
כרו של בתוספת גם משתמשים זה. משרף לרוב
המ והוא ונאה זוהר דיו ומקבלים האשלגן מת
הדיו בצבור, ידוע זה. מסוג הדיו במיני שובח
*0^1 ?011(61 6וח10ו|€1©ק511 101 ?011(61 51

... ביותר. משובח לוגווד דיו של דוגמא

באנג 109*004) מכסיקני מעץ שרף לתרכובת
.^0^?^0) קמפש בצרפתית הנקרא לית)

הידו לתרכובות היצרנים מוסיפים בימינו,
מים במקום כוהל מיני גם ברזל דיו של עות

הכתב. של מהיר לייבוש מסייעים ואלו
הוא הברזלית הדיו של העקרית מעלתו
בהם ומתרכב הניר לםיבי חודר שהדיו בעובדה
ואף וקיים יציב הוא כן למחיקה, ניתן יאינו

הכתב. של גילו את לקבע ניתן
אחרים חשובים ומסמכים מדיניים מסמכים

,■.■■ ? ■■ .. ברזלית. בדיו תמיד נכתבים
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במצרים; החרטומים של הכתיבה מכשירי .10 מסי ;■?
למסה; ולצבעים, למבחולים לעטים, קלמר :.':'ה:
"צפורך. עם ועט סוף< קנה זה (במקרה עטקנה = קולמוס

הנוצה את "אנסה
במרוצה. תלך אם

תלך במרוצה אם
למלך כראוי בה אכתוב

הנוצה תלך לא אם והיה
החוצה אותה אזרוק במרוצה,
לנוצה יעשה ככה  ואומר:
במרוצה." תלך לא אשר

לע הוא גם שמש הנוצה, קנה כמו סוף, קנה
כמובן עולה הנוצה עט לכתיבה. עטים שות
העתיקה העברית המלה הסוף. קנה עט על בטיבו
מקנה העשוי זה הן עטקנה, מציינת "קולמוס"

נוצה. קנה העשוי זה והן הסוף
ערב מארצות בבמה משתמשים בימינו גם
ערבי לכתב במיוחד היפים סוף מקנה בעטים

("םולוס'י). מסולסל
לנו המוכרת בצורה הפלדה, צפורן בייצור
השמונהעש המאה בסוף באנגליה הוחל היום,
,1808 בשנת נרשם לייצורה הראשון והפטנט ר

■ .1822 מאו ידוע התעשייתי והייצור
אפשר ובימינו, המאוחרת בתקופה העטים על _

רשימה. להקדיש וראוי הדבור את הרבה להאריך
הזה. המענין לנושא מיוחדת

נוגע עט
הוא הדיו מלאי עם העט אחוד של הרעיון
קנה נמצא במצרים העתיקות בין מאד. עתיק
מיכל גם בזמן ובו כליכתיבה שמש אשר נבוב
1884 בשנת הומצא לנו הידוע הנובע העט לדיו.
להעב בו הכלול העקרון בארה"ב. ווטרמן ע"י
צפרן אל המחסנית מן איטית בדרך הדיו רת
וכך (קפילריות) הנימיות כח על מיוסד הכתיבה,
(אר נפרדים דקים צנירות שני של מערכת על
הצפרן אל הדיו להעברת האחד תעלות) שתי

אנילין דיו
בעי לצביעה, המשמש כימי חומר הוא אנילין

אריגים. לצביעת קר
אנילין בצבעי להשתמש החלו שנה כמאה לפני
הפטנט לכתיבה. שונים מצבעים דיו לייצור
לדיו .1856 בשנת נרשם סגול לדיו הראשון

.1878 בשנת ולירוק 1861 בשנת כחול

הזמן במרוצת מטבעם דוהים האנילין צבעי
ליי מספיקה לעצמה אנילין תמיסת אין כן ועל
גפרתנחשת זאת לתמיסה ומוסיפים דיו צור

דחיה. למניעת ניטרובנזין או

נפוץ, ושמושו ופשוט זול הוא האנילין דיו
(הוא הניר גבי על התפשטותו הם חסרונותיו
שהתיבש, לאחר מחדש נמס רבה), בקלות נספג
וילכלך בחלקו ימחק שהורטב יבש כתב לאמור
בבדיקה גיל לקביעת ניתן הכתב אין הניר. את

במעבדה.
כר את מרטיבים בו הדיו לחותמות, מתג1
מעובה שהוא אלא אנילין' דיו הוא גם החותם,
בטריותו יעמוד החותם שכר כדי חמרים בעזרת
ביותר הנפוץ העבוי חומר במהרה. יתיבש ולא

גליצרין. הוא
כדו עטים של במלוי המשמש הסמיך הריו
מעובה. אנילין דיו הוא אף "בירר') (טיפוס ריים
וצבעי גליצרין ביסודה מכילה הדיו תרכובת
הכ (העט אחרים. שונים חומרים גם אך אנילין,
למחקרים נושא עודנו בימינו כך כל הנפוץ דורי
זיו ובדיקת יד כתבי השואת של בשטח רבים

פים).
בעתיד מיוחד במאמר זה בנושא לדון נשוב

הקרוב.

ועפרונות עגזיט

ארוכות התפתחות דרכי עברה הכתיבה צפרן
היום לנו הידועה הפלדה לצפרן שהגיעה עד
שבהן וכד') (זהב הרכות המתכות לצפרני וכן
יקרה אבן אף או קשה מתכת של חוד קבוע

קשה.

ובו בתנ"ך' כבר נזכרה כאמור, ברזל, צפרן
השמש הימים. באותם בשמוש שהיתה דאי
ותחיל מאד, עתיק הוא גם לכתיבה עוף בנוצת
סתם סופרי התרבות. של הראשונים בימים תו
הנוצה של חסרונה אח. בנוצת היום גם כותבים
החומר כי פעם, מידי קצהה את לחדד שיש בכך
שבהכ הקושי על מהר. משתחק הנוצה של הרך
שנמצא שיר, מעין יעיד לכתיבה, ניצה נת
דורות: כמה מלפני אלמוני מופר בידי כתוב
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שהגיעו עד האלו העטים יצרני התלבטו הרבה
העטים את זוכרים כולנו מתאים. דיו של להרכב
שנים) כחמש לפני (עד הראשונים הכדוריים
הניר ואת הבגדים את הידיים, את לכלכו אשר
במשך התיבשה שלא דיו ממולאים היו ואשר

ימים, כמה
ו* ו נ ו ר פ ע

בתנ"ך נזכר וכבר עתיק הוא העופרת עפרון
עופרת מקל העפרון היה בראשונה עופרת). (עט

לכתיבה. נוח ולא קשה כבד, שהיה רגיל
הוחלפה הששעשרה המאה מאמצע החל
בקמברלנד לראשונה זה היה בגפריט. העופרת

באנגליה. אשר
מעטה עשו ושביר קשה פחמן הגרפיט מהיות
"עפרון" שמו ימנו. של העפרון הוא וזה עץ של
שלנו בעפרון אין כי אף עופרת, מלשון לו נשאר

יי. וכלל כלל עופרת
לרוב, הם, גם מכילים הצבעוניים העפרונות
יש אנילין. צבע בו שהוכנס גרפית של יסוד
מיני הוא שיסודם צבעוניים עפרונות בשמוש

מאד. רבים וסוגיהם צבעונית שעוה

ס. ו כ ם ל
הסטו סקירה לתת נתכונתי דלעיל ברשימתי
כתיבה מכשיר כל מפורטת. לא אך מקיפה, רית
ובני סוגים לו יש לכתיבה המשמש חומר או
הכלי להקיף ניתן ולא גונים ובני גונים סוגים,

קצר. אחד מאמר במסגרת
הנוש מן לכמה לשוב בדעתי יש כאמור,
באריכות בקצרה,, דלעיל בדברי שהזכרתי אים
נושא כל של לחשיבותו כיאה יתר, ובפירוט

פלילית. חקירה מבחינת ולערכו

המח מן דיו ויוצא במידה אויר, לכניסת והשני
והאויר במידה אויר, עודף ליציאת או סנית'
ידו ע"י מחמום כתוצאה מתפשט במחסנית אשר

הכותב. של
שאי ממתכת צפרן תמיד מותקנת הנובע בעט
לעיל וכאמור רכה ממתכת ולרוב מהלידה נה
נשחק שאינו קשה חוד הצפרן קצה אל מחובר
החלד הניר. גבי על הרב השפשוף מן מהר
הצפרן. לקצה המולחם אירידיום לרוב הוא הזה

נובע כדורי עט
הנו הכדורי העט הוא בעטים האחרון החדוש
עט השניה. העולם מלחמת בסוף שלידתו בע
מסחררת במהירות העולם שוקי את כבש זה
במידה דחק הוא בעולם. ביותר הנפוץ הוא והיום
את ואף המקובל הנובע העט רגלי את רבה

המסורתי. העפרון
ומסובכת קשה בעיה מהווה הכדורי העט
המס והשואת הזיוף בשטח המשטרה בחקירות
בנו עתה נעשים כאמור, רבים, ומחקרים מכים
מקיפה רשימה לפרסם שאוכל מקוה אני זה. שא
בעט השמוש החדרת עם שנתעוררו בעיות על

לפתרונן. הדרכים ועל הנובע הכדורי
הנובע הכדורי העט מושתת עליו העלבון

. הוא
אפילו מהמחסנית נשפך שאינו סמיך דיו א.

האחד. מצידה לגמרי פתוחה היא
של השני מעברה דקים צנורות מערכת ב.
המס פלדה כדור מותקן בה אשר המחסנית

במקומו. חופשי באופן תובב
מס הניר, גבי על הכדור של שפשוף ע"י ג.
(הצ המחסנית מן דיו ומעביר הכדור תובב

הניר. אל הנ"ל) הדקים נורות

בגרמנית אותו מכנים כך מעופרת. בעבר יצורו על העפרון שם היום עד רומז אחרות בלשונות אף *

שמא העופרת. של הלטיני שמד, וזזו1כ1וח111ק, ע"ש הגראפיט090נ1וזזו11נן נקרא באנגלית ואילו ♦ן1ז5ו816
עפרית? העברי לשם גראפיט הלועזי השם את לתרגם העברית ללשון לאקדמיה וציע



ופקוד נהול הדרכה,

ישראל במשטרת בכתב הקשר
מטה ולתפקידי לשטור המחלקה מנד!ם.צפיר, ע.מ.מ.

של הנוכחי הארגוני המבנה את הולידו רות
והוא: ישראל, משטרת

הנפ המטות המחוזיים, המטות הארצי, המטה
והנקודות. התחנות תיים,

המשטרה לאנשי ידוע כפיפויות של זה מולם
המטה פקודת ואף הרשמיים" "הצבורות בשם
ידי על מסמכים הגשת סדר הקובעת הארצי
במונח משתמשת עליו לממונים משטרה איש
"הצבורות דרך מסמכים של הגשתם סדר זה.
את מגיש משטרה איש כל פרושו* הרשמיים",
מע המסמך מקבל במישרין. עליו לממונה המסמך
עד הלאה, וכן במישרין, עליו לממונה הלאה בירו
סו מפרטת אינה הפקודה לתעודתו. המסמך הגיע
בדרך ורק אך להגיש יש אותם המסמכים, גי
הי מכלל מוציאה אינה ואף הרשמיים, הצבורות
ההו אין עליהן מסמכים, של מסויים סוג זו ראה
כל להגיש1 הנוהג נתקבל לפיכך כלל. חלה ראה
הרש "הצבורות בדרך מהכלל יוצא ללא מסמך

מיים".

הצבורות בדרך מסמכים העברת של זה נוהג
מלמעלה. ההפוך, בכוונו גם נתקבל הרשמיים
המפ דרך לתחנה הארצי מהמטה כלומר: למטה,

הכפופות. קדות
לגבי הכרחי, ואף נכון, זה שנוהג בעוד אולם,
לגבי נכון הוא אין מסמכים, של מסוים חלק
מבחין. אינו שהשתרש, כפי שהנוהג, נראה כולם.
הקשת צבורות לבין הפקוד צנורות בין בהבדל
הרש הצבורות בדרך להעביר שיש הוא נכון
הקשו מסוימים, מסמכים הכוונים, בשני מיים,
מסמכים כגון למרחבם, מפקדים באחריות רים
בעניני המשטרה, של עקרוניות במגמות הדנים
הוראות ומשק, כספים בעניני דירוג, או תקן
בצועם, על ודווח למבצעים פקודות או לפעולות,
של לנוהג מספקת סיבה אין אולם וכדומה.
באחריות כרוכים שאינם אחרים, מסמכים העברת
דווח אישי, סעד בעניני הודעות כגון פקודית,
קסרקטין, נזקי או סטטיסטיקה בעניני שגרתי
בקו של הרשום ארכיון שבין שגרתיים גרורים
הנכלל, תהנלח. לני; הארצי במטה הגבולות רת
חיתי מפקד שאין להניח יש אלה כל לגבי ועוד.

בקנה גדול ארגון של שקיומו הוא, ידוע דבר
באותות קשר דרכי של לקיומן זקוק ארצי, מדה
מרחקים מרוחקים הבמצאים הארגון, גופי בין
שהוא ארגון בכל ואם מזה זה נכרים גיאוגרפיים
בארגון וכמה כמה אחת על אמורים, הדברים
הדעת על להעלות אין ישראל. משטרת כמו
מוצ קשר דרכי ללא מוצלחות משטרה פעולות
קשר סוגי ישראל משטרת מקיימת ואמנם לחות.
אל קשר קוי, קשר והם: יחידותיה, בין אחדים
במאמרי להתעכב ברצוני בכתב. וקשר חוטי
הק  היינו השלישי, מהסוג הקשר דרכי על זה

בכתב. שר

הטת המדינה, עובדי הם רבים אם יודע אינני
בכתב, הקשר דרכי שגם וחשבון, דין לעצמם נים
פעי ככל מצריכות, פשוט, דבר לכאורה, שהנן,
בהע בצוען. אופן של מדויק הסדר אחרת, לה
מוקדם, יסודי תכנון על המבוסס כזה, הסדר דר
מדעת, שלא לבזבוז האפשרויות זה בשטח רבות
ניכרים, סכומים כולל באופן המסתכם בזבוז
סכומים המדינה, בתקציב בכבד מקום התופסים
חייניים. לצרכים לנצלם או לחמכם היה שאפשר
אפשרליית הן מה לברר אנסה הבאות בשורות

 המשטרה. בשורות כאלה בזבוז

רשמיים וצנורות ארגוני מבנה

ישראל משטרת גם עמדה גדול ארגון כל כמו
לנ איאפשר הן הארגוני. מבנהה של הבעיה בפני
יחי של עבפה רשת וגדול יחידי, אחד, ממטה הל
ברחבי המשטרה בתחבות ומקבילות קטנות דות
כשכל בהן, הנעשה על בהצלחה ולפקח הארץ,
על מתוכננים, היוםיומיים ומבצעיהן פעולותיהן
ללוים הכרחי זה. מרכזי מטה מתוך פרטיהם, כל
מהסמ חלק מופרש להן מחוזיות, משנה, מפקדות
מועבר שכמן ועל הראשית, המפקדה של כויות
סמ ובתוקף האחריות, ממכלל המתאים החלק
הנעשה על המשנה מפקדות מפקחות אלו כויות
אלו ומפקדות במחוזן, להן הכפופות ביחידות
המשימות של הביצוע פרטי את המתנגנות הן
הראשית. המפקדה ידי על המחוז על שהוטלו
אח ובעיות לעיל כמתואר ובהול עקתנותארגון
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במישרין' להעברתם מספיקים נמוקים שקיימים
הנסיון הכרחי. זה אין הדחיפות שמבחינת אעפ"י
השנים, כל במשך מז''פ מסמכי בהעברת שנרכש
מס במדה הוכיח הרשמיים' הצבורות בדרך שלא
להע צורך שיש הטענות' לכל שחר אין כי פקת
הנ הרשמיים. הצבורות בדרך דוקא מסמכים ביר
מסמכים' לקבל קושי כל אין כי הוכיח' סיון
ולא  בברורים הצורך בפקוד מתעורר כאשר
היחידות' משתי מאחת  כזה צורך מתעורר פעם
הנמוק לא המסמכים. חליפת התקיימה שביניהן
אבן ישמש למסמכים להזדקק עלולים שאיפעם
או הרשמיים הצבורות דרך להעבירם אם בוחן'
של השפעתו מדת ורק אך אלא במישרין'
המבוצעת הפעולה על בתווך' העומד המפקד,
המסמכים דנים ואם המסמכים. חליפת ידי על
מתכון המפקד אין עליהן שגרתיות' בפעולות
צורך שאין רק לא הרי הכי' בלאו להשפיע
מטילה זו העברתם אלא באמצעותו, בהעברתם
בהם' לעיין אותו בהכריחה מיותר, עומס עליו
הסופי בטפזל ביכרת דחיה גורמת השני' הצדי ומן

בענין.

שרות וכרטיסי אישיים תיקים
משטרה אנשי של

מתיחס בכלל, מסמכים לגבי לעיל הכתוב כל
שונים אישיים תיקים של ההחזקה לבעית גם

משטרה. אנשי של השרות כרטיסי ושל

משט יחידות באילו בדיוק, בקבע לא היום עד
של השרות בכרטיסי הרשום את לנהל יש רה
בהם מרחבים, יש מכך כתוצאה המשטרה. אנשי
הפיקודי. שבסולם השלבים בכל זה רשום מנוהל
בכל זה רישום נחוץ האמנם השאלה: ונשאלת
כח הגוזלת מיותרת, עבודה בכך האין השלבים,
שים מחייב ההגיון הרי ל יקר משרדי וציוד אדם
אדם כה על ומפורט מדויק רשום ינוהל אם פיק
נהיה ואם בלבד, בו אחד במקום אחד שבארגון
מקו בשבי ינוהל שהרשום ונאמר יותר, גמישים
פקו ובדרג הארצי, במטה כלומר במרכז,  מות
בודאי בכך נספק הרי  המרחב של אחד די
לבך, והמוסמך המעונין הדרישות. כל את ובודאי
לו הדרושים הפרטים את לקבל קושי ללא יוכל כן ואם הרשום. יחידת מאת משטרה איש על
והבעיה ? השלבים בכל הרשום איפוא' מה, לשם
חוזר: מעגל אם כי גרידא, רשום בעית איבה
הרו היחידה חייבת הרי הרשום את לעדכן כדי
של בשרותו שחל שבוי כל על דווח לקבל שמת
ובין השתת, במקום השבוי זזל אם בין האיש,
הדווח מתקבל כזה ובמקרה יותר, גבוה בדרג אם
במסגרת לראות יש כזה דווח אסמכתא. בצורת
הרשמיים, הצבורות בדרך המועברים מסמכים של

משרדי הוא בו והטפול אישית, לראותו מעונין דה.
העובר שמסמך, בחשבון, לקחת עליבו גרידא.
בד בוספות. עובדות, ידים מצריך בוספת תחנה
בכל ברשומו במסמך הטפול מתבטא כלל רך
או לואי מכתבי בהדפסת בהעתקתו, מעבר' תחנת
המו למכתב ובצרופם בכתביד "אגרתי' בכתיבת
בצבי הדבר של ובסופו בתיוק, במשלוח, עבר.
תהליכים ויחידה. יחידה בכל הניירת חמר דת
כבד בטל שהבן מרובות, בהוצאות כרובים אלה
את בהכרח מרחיבים הם המשטרה: תקציב על
הם היחידות, למשרדי הדרוש האדם כח מסגרת
והריהוט הציוד צריכת את בהרבה מגדילים
מסו בייר תיקים, כתיבה' מכובות כגון המשרדי,
כל ואין וכוי. אצטבאות 'ארובות, שובים' גים
על בגרמות שהן במידה אלו, להוצאות הצדקה
מיות ביניים תחנות דרך המסמכים העברת ידי
בודאי התכון לא הקיים' המבנה בארגון הן רות.
תחנות ישמשו המחוזיים שהמטות המשטרה פקוד
רבים מהן אחת שבכל מסמכים, להעברת ממסר
אשר והכתבביות, המזכירות המזכירים, הפקידים'
מסמכים, ומתייקים שולחים מדפיסים, רושמים,

ליחידה. נחיצותם דרגות בין הבחנה בלי

כי רבים, מפי הנשמעת הטענה את לקבל אין
בהם שאין אעפ"י מסמכים, להחזיק מזיק "לא
להזדקק עלולים ולפעמים הואיל מידי, צורך
ובעת הואיל האמצעים, בכל בה להלחם יש להק",
קבוצת או מסמך להשיג קושי כל אין הצורך,
כל ואין נמצאים, הם בה מהיחידה מסמכים,
ביחי באדמיניסטרציה. כך לשם להרבות הצדקה

נוספות. דות

המשטרה יחידות בין הישיר הקשר
מז"פ לבין

יחידות בין המשלוח קשרי ישמשו נאה דוגמה
מוצגים' של העברתם לגבי מז"פ: לבין משטרה
פרטים קודמות, הרשעות אצבעות, טביעות
גבוב' רכוש של זהוי פרטי הפושעים, לאלבום
אלה בכל הקשורים המכתבים וחלופי ובמצא אבוד
בכבד מקום הדעות' כל לפי התופסים' עביבים 
בדבר הבוגעים כל ותרו  המשטרה בעבודת
לא אלה כל ולגבי הרשמיים' הצבורות דרך על
או להם להזדקק שעלולים הטענות מעולם הועלו
הצבורות בדרך להעבירם יש אחרות שמסיבות
הבנת על כבראה, לזקוף, יש זה ויתור הרשמיים.
שבהעברת הדחיפות בגלל שבמציאות. ההכרח
לאותה בדבר הנוגעים כל הגיעו אלה מסמכים
תחנות ללא במישרין להעבירם שיש המסקנה

ביניים.

הכרח אין לגביהם אחרים, במסמכים ואילו
הסברה' את מעלה איש אין ישירה' בהעברה
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הקשר דרכי את יתוו אשר מדויקים, משרדיים
הפ נזצנורות להבדיל  המשטרה' יחידות בין
והרישומים התיקים את ויפרמו  הרשמיים, קוד
נהלים ויחידה. יחידה בכל שינוהלו השונים'
מכסימלית, ליעילות להגיע לשאוף צריכים אלה
שברשופ כפילות וכל מיותר רשום כל למנוע
משטדה, יחידות בשתי זהה חמר של בצבירה או
לא עשויים באלה נהלים בכך. הכרח ואין במדה
על ניכרות הוצאות המשטרה לתקציב לחסוך רק
אד0 כח לשחרר כדי בהם יש אלא משרדי, ציוד
לתפקידים העברתו ולאפשר טפלים מתפקידים

המשטרה. חיל של עיקריים
ולחסוך התקן את לצמצם במאמצינו נצליח לא
האו ביחידות הגדלתו למען במשרדים אדם כח
בהוראות זה צמצום ילווה לא אם פרטיביות,
המש בעבודות היחידות את תנחינה אשר נוהל
לצמ רבים מאמצים לותר. הכרחי עליהן רדיות
הואיל נכשלו כבר המדינה עובדי של מספרם צום
לדרוש ייתכן .לא בפעולות מקביל צמצום חל ולא
מקבילה הקטנה כשאין העובדים מספר הקטנת

בעבודה.

מטו; ולתפקידי לשטור המחלקה רואה כן על
כי המשרדי' האדם כח בצמצום לא תפקידה את
את יצמצמו1 אשר יעילים נהלים בקביעת אם
בעקבותיהם ורק המשרדים, של הטפל עבודות

והצמצום. החסכון מאליהם יבואו

כפי ביחידה, משרדי טפול הם אף והמצריכים
לעיל. שתואר

חמר המכילים אישיים, תיקים לגבי הדין הוא
נושא המהוה אחר' לאיש או משטרה, לאיש הנוגע
המסמכים מהעברת כתוצאה משטרה. לפעולות
בכל אישי תיק נפתח הרשמיים הצנורות בדרך
שב המסמכים הפקוד. שלבי של מהיחידות אחת
בא הגדול, בחלקם או כלם זהים השונים תיקים
גופם' מסמכים אותם של העתקים מכילים הם שר
ביחידות והמועתקים הצנורות' בדרך הנשלחים
הנ מהיחידה  הכוונים בשני העברתם' לשם
הגבוהה מהיחידה וכן הגבוהה היחידה אל מוכה

הפקוד. בשלבי הנמוכה היחידה אל

סכום
כפי לעיל, המתוארות הממסר מדרכי כתוצאה
משטרה אנשי עשרות יושבים כיום' נהוגות שהן
מתייקים רושמים, מדפיסים, כותבים' במשרדים,
בעוד וניירות, תיקים מדף אחר מדף וממלאים
עומדות המשטרה של האופרטיביות שהיחידות
ההול תפקידים מול ומצטמצם הולך אדם כח עם
והת העליה גבור עם ליום מיום ומתרחבים כים
אדם כח תוספת תובעות והן הישוב, רחבות
המםק משגת. הפקוד של ידו אין אותה ותגבורת,
לצמ יש ביותר: ברורה זה ממצב המתבקשת ה
נהלים וקביעת תכנון ע"י המנהלי הנפוח את צם

הצייר: בעיני השוטר
בצרפת.

ו

= ,

6155'

*60

דימנש") .פרנס (מתוך מלים. ללא
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ומשפט ק ו זז

עבירה התישנות
עו"ד לוין, אביתר י י

רק לא נכבדות, בעיות מהוים ופרושיהם, מקורם פליליות, עבירות של ההתישנות דיני
ימצאנו כן על מאתנו. אחד כל של היוםיומית בעבודתו גם אם כי המשפטן, של פעולתו בתחום
4 מס' בגליו! התפרסם אשר לוין, אביתר הדין עורך של מאמרו את קוראינו בפני לדוביא לנכון
הננו .1955 דצמבר מחודש וחברה, המשפט לבעיות דושבועון ,,הדהמשפט", כתבהעת של

הלואמר. להעתקת הרשות מתן על ולמערכת למחבר תודתנו מביעים

מאידך,  לתוכו שהביאנו שעה החוט, קצה את
השני. קצהו את בידינו כנותן פנים שהעמיד אף

בתיהמשפט, איפוא עמנו עשו וצדקה חסד
העות הפרוצידורה את מלפרש נמנעו כאשר
דין על כליה חרצו לא הם דווקני. פירוש מאנית
באר התישנותעונשה דין ועל התישנותעבירה
עללידי אם למעשה' בו הכירו הם אדרבא, צנו.
בהם שנהגו עלידי אם למונח' מונח שהקבילו

זרים. כבמונחים

בית המשפט2. בתי של הפרקטיקה היתה זו
בה וקבע הבעיה של לעומקה ירד העליון המשפט
,81/56 פלילי בערעור עתה זה אך ברורה הלכה
*945 (34) יי פ"ד, המשפטי, היועץ נגד אסריג
 464/55 בע"פ פסקהדין על בערעור כשדן
המחו ביתהמשפט ע"י שניתן ,** 365 י"א פמ"ז,
לערעו כביתמשפט בשבתו בתלאביביפו' זי
למני ביתהדין של פסקדינו על פליליים, רים

שם. וםפסרות עתהפקעתשערים

את העליון ביתהמשפט אישר 81/56 בע"פ
את לקרוא יש כי וקבע, המקובלת הפרקטיקה
למונחים גמורה בהקבלה העותמאניים המונחים
ספק, עוד אין מעתה והישראליים. המנדטוריים
מסוג לעבירה שנים עשר של דיןהתישנות יש כי
ושנה "עוון" מסוג לעבירה שנים שלוש "פשע"'

"חטא". מסוג לעבירה אחת

המערכת.  3 בעיה ,38 (5) ב' רמ"י, ..
;310 פ?"ר 2 (1928) ואח' הסהר בתי נציב נ. לובנני 

;24 (תמציות) י/ מחוזיים, פסקים ,424/52 ת"פ
;164 (תמציות) י/ מחוזיים, פסקים ,895/53 ת"פ

ועוד 152 (תמצ.) י"א מחוזיים, פסקים ,355/54 ת"פ
אחרים. רבים

■העותומאנית ה*רוצידורה תחולת א:

מוסדרת בארץ הפלילית ההתישנות שאלת
הפרוצי של 484 '482481 הסעיפים בהוראות
מועדים הקובעות העותמאנית, הפלילית דורה
ובעונש בטיבה בהתחשב להתישנותעבירה
המחוקק מיץ אלה שני עלפי אותה. לעובר הצפוי
וקרא סוגים בשלושה העבירות את העותמאני
בהשפעת בתיהמשפט, מיוחדים. שמותי להם
ומתוך המנדטורי המחוקק על המקובלים המונחים
המחוקק לנו שהוריש לאלה אותם להתאים הכרח
"פשע", בשמות: אלה סוגים כינו העותמאני,

ו"חטא".* "עוון"

ילידתההכרח' כאמור' היתד" זו התאמה ברם'
הוראות את להפעיל ניתן היה לא בהיעדרה שכן
את חסרים היינו כי ונמצא העותמאני' החוק
שאינו אף כזה, חסרון בכלל. הפלילית ההתישנות
לדברהמלך 46 בסימן בהתחשב אפשרי' בלתי
מדין המקובל המשפט של ובהתעלמותו במועצה
שלנו בתיהמשפט בעיני היה התישנותפלילית,
להכיר.בו. מוכנים היו לא ולפיכך צודק, בלתי

בשיטתעונשין קשורים העותמאניים המונחים
החוק של מיוחדות ובהוראות למחוקקם מיוחדת
עלה לא המקומי המחוקק בידי ואילו שלו. הפלילי
בין הסתירה מן שנבעה המבוכה' על להתגבר
ובין צמחו עליהם והרקע העותמאניים המונחים
ופקודות הפלילי פקודתהחוק של המונחים
של תקפם את ביטל לא מחדגיסא הפרשנות.
העות הפרוצידורה מן הרלבנטיים הסעיפים
הלבירינט פתח אל לקשור דאג ןלא מאנית!,

4א. בעיה ,38 (5) ב' י, נד* ר ראה *

יותר מפורשת עמדה נקט ספציפיים במקרים אכן, 1

זה: בענין ראה מקיף. מהסדר נמנע כלל, בדרך אולם,
תש"י1950, ובעוזריהם, בנאצים דין לעשית הוק
;16 סעיף 1936 המסובנים, הסמים פקודת ;12 ס'
.32 סעיף '1936 הממשלתיות' הברזל מסילות פקודת
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מתבטלת בהתישנותפלילית וכי נותאזרחית,
בה". הדיון פעולות רק ולא עצמה העבירה

העליון המשפט בית קובע הני'ל, 81/56 בע"פ
,,פסקיהדין כי '(*946 (בעמ' הנשיא כבוד מפי
ואני וברורים יפה מנומקים הנם שופטיהרוב של
להוסיף צורך לי ואין נימוקיהם כל את מקבל

הערות". למספר אולי פרט עליהם,

בב' של דעתו לסוף ירדנו אם בטוחים אנו אין
הוא אבישר השופט כב' של פסקהדין .הנשיא.
בשא אולם שופטיהרוב'/ של מפסקיהדין "אחד
ביחד רוב דעתו מהווה ההתישנות אופי של לה
באמור, שנתן גביזון, השופט בב' של דעתי עם
הנשיא כבי התכוון הסתם, מן מיעוט. של פסק
שהםי במידה רק נימוקישופטיהרוב, את לקבל
סלע את שהיוותה השאלה של לגופה צריכים

המחלוקת.
הפלילית ההתישנות של אופיה איפוא מהו .2

במדינתישראל?
למעי יוצאים כאחד, המלומדים השופטים שני ■
ענין היא שהתישנות המקובלת, הסברה כנגד שה
בלתיסובסטנטיבי, ענין גרידא, שבסדריהדין
ביתהמשפט ולסמכות לו אין שעלכלפנים ענין
שנוהגים באנלוגיה שמקורה סברה, בלום. ולא

האזרחי. למשפט לעשות

מגיע אבישר השופט כבי אין במפורש אמנם,
השופט כב' של כביכול, הקיצוניות, למסקנלתיו
שהה גורסים, שניהם שלמעשה דומה אך גביזון'
בית של סמכותו בעצם פוגעת . ישנותעבירה
ההתישנות תקופת בתום נאשם. להרשיע המשפט
בביצוע הנאשם אדם לדון רשאי ביתהמשפט אין
עוד נושא אינו זה שמעשה כיוון מסויים, ממעשה
לאחר כלל עבירה מהווה אינו הוא פלילי. אופי
יותר ברורים דברים ההתישנות. תקופת שעברה
היא "התישנות גביזון: השופט כב' לנו משמיע
גם וזוהי בערעור" גם לעוררו... שאפשר ענין
350/55 ננ"פ ב הרפזי השופט כב' של דעתו

,887 י"ב, 9מ"ת,

הבלתי מהמעין לשאוב ניתן לדעתנו חיזוקמה
בתיהמשפט אכן, האנגלית. הפסיקה של אכזב
ההתישנות בשאלת לעסוק הרבו לא האנגליים
האנגלי, בחוק מקום לה שאין כיוון הפלילית,
לאותו ורק חרות בחוק הדבר שנקבע במידה אלא
לידיע שהגיע המעטים אחד החוק. יוחד שלו ענין
£. ?. 011נ31ג0 של במשפט פסקהדין הלא תנו,
אדם הואשם זה במשפט .(1869, 211.1. 263)

גיתחמש*ט ו*מגות התישנרת <
השופט כבי היה הנ"ל 454/55 בע''פ ;1.

באמרי: במיעוט גביזון
זו הרי תקופתההתישנות' שעברה מרגע $>)"
יותר להיות שלא הנאשם ע"י שנרכשה זכות

לדין; מועמד
פליליים במשפטים התישנות של השפעתה >ב)

המעשה; של הפלילי אופיו את למחוק היא
הת שעל אחרהיםודות הוא התישנות חוסר >ג)
שעליה כשם עבירה, בכל להוכיח הכללית ביעה
.השופטים ושעל מעשההעבירה3, את להוכיח

אופיצי1. אכם  הם מיזמתם ■לבדקו

גם לעוררו שאפשר ענין היא התישנות >ד)
בערעור4". וגם ראשונה .בערכאה

בפרשו אלה, למסקנות הגיע גביזון השופט כב'
הצרפתי החוק לאור העותמאניות ההוראות :את.
בכל בודאי, הלך זאת בעשותו נשאבו. ממנו
לבת, הרחיק שאולי הגם, הנכונה5, בדרך הכבוד,
הצרפתי, בחוק להשתמש עליו היה שלא ויתכן
הפרוצידורח לחקיקת הרקע הבנת לצורך ,אלא

בלבד. אנלוגיה ולצורך 1?עותמאנית

מעיקרה, מופרכת הנחה זו אין בודאי ועוד, זאת
הוא, דמוקרטי מחוקק כל של האמיתי שהאינטרס
חרב בעוד בחוצות, להתהלך לחשוד להניח .שלא
הוא שאין כשם ממש צואת, על מתהפכת המשפט
על בא שלא חוטא, של מציאותו עם להשלים מוכן

ענשו.

דעה מלחוות במתכוון נמנע רווה השופט כבי
הפלילי, במשפט ההתישנות של אופיה בשאלת
,464/55 בע"פ השופטים בהרכב השלישי זאילו
הרוב, שופטי בין שהיה אבישר, השופט כב'

לישנא בהאי עמדתו על בנצהיר

תקופת משתנית חוק חקיקת עצם "...עלידי
עבירות לגבי לא אמנם העבירה, של ההתישנות
כל עם מסכים, אני אלה לגבי כן. לפני שנעברו
גביזון, השופט המלומד חברי לדעת זוכבוד,
מהתיש ביסודה שונה הפלילי בשטח שהתישנות

.39 (5) ב רסי, .
הנ"ל, 99/55 חה בע''פ סותרת דעה ראה אילם 6

תמציות. מחוזיים, פסקים = פמת ..■

האומר הנ"ל, ,152 (תמצ.) י''א פמ"ז, ,355/54 ת"פ ר' *
בפרוש. זאת

נפסק, בו ,87 (תמצ.) י"ב פמ"ז. ,330/53 ע"פ ר' *
שאפשר שאלה, היא ביתהמשפט של ששאלתהסמכות
תקנה למרות  וזאת עתיור, בדרגת לראשונה לעורר
,1940 השלום, בבתימשפט הדיון תקנות של 267א

הטרומיות. הטענות ענין את המסדירה
,16 (1956) הדהנושפם 1 ,99/56 חה עפ ר' אולם
בדרגת לראשינה שהועלתה התישנות טענת ברתתה בו

ערעור.
 היוה"מ נ. יעקובוביץ דוד  125/50 ע*פ עיין; =

.(570 ,567 ,557554 (בעמודים ,514 ו', פיר,
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המאה,, בראשית באנגליה שניתן אחר' פסקדין
פלילית התישנות של בבעיה הוא אף והעוסק
של במשפט פ*קהדיז הוא סטטוטורית,
שכל ^.גט, .8. * ג1ת111(1 (1905, 2 1£8., 335)
זו את כסותרת ממנו הנובעת ההלכה נראית אורה
במ כך הדבר אין הנ"ל, קסבולט ממשפט הנובעת
שזמן זאת, רק לדעתנו, נפסק, דהתה שפט
בזמן וכי שבפרוצידורה, ענין הוא ההתישנות
זכות. לנאשם להיות, יכולה ולא אין, ההתישנות
ל* ביתהמשפט לדין. מובא להיות שלא מוקנית,
כאיג ההתישנות בשאלת דעתו את כלל חיווה
ההתישנות. שזמן כך על והרי עצמאי, םטיטוט

דפליג. מאן לית  שבפורצידורה ענין הוא
בס עומד1 אינו גם דהרנה במשפט פסקהדין
הנ"ל.. י 464/55 מע.פ, הנובעות למסקנות תירה
שינוי כי כזכור, קובע, אבישר השופט כב' אכן,
יקד מכאן רטרואקטיבי. אינו ההתישנות בזמן
סוב ענין הואי ההתישנות זמן כי לדעתנו, להסיק,
השו כב' כי בחשבון. לקחת יש ברם, סטאנטיבי.
שנע זמןההתישנות של בשינוי עסק אבישר פט
שבאד, מאוחרת, חקיקה באמצעות בעקיפין, שה
מסק לפיכך, עבירה. על הצפוי בעונש והחמירה
נבו הכבוד' בכל היתה, המלומד השופט של נתו
הפר פקודת של (ב)(4) 14 סעיף ולפי היות נה'
להש יפה כוחו אין דין, המבטל חיקוק ,* שנות
על שנעברה עבירה בשל הצפוי עונש על פיע
משתמעת), אחרת כוונה (כשאין המבוטל הדין
פקו באותה "ביטול" של ההגדרה ולפי היות וכן
מש האנגלית הפרשנות לפקודת ובניגוד  דה
חלק של ביטולו לרבות  "ביטול  1889 נת
או שעלפיה הוראה ולרבות הדין), (מן ממנו
בר להיות ממנו חלק או הדין חדל מכוחה
של עונשה המשנה חקיקה שגם ומכאן, תוקף"

היא. "ביטול" בחזקת  עבירה
היא; התישנות ובאמת צדקנו לא שאם ברור,
שיש הרי לויתור, הניתנת פרוצסואלית זכות
ברם. ביתהמשפט. סמכות על להשפיע בכוחה
לרוחי" גם מנוגד והדבר הדעת על מתקבל זה אין
בית של שסמכותו שלנו, המשפט שיטת של
בויתורו מותנית תהיה מםויים בענין לדון המשפט
ע"י במפורש הדבר נאמר כן אם אלא הנאשם, של
יתכן אכן, להלן. זה לענין נשוב ועוד ,9 המחוקק
להאשמתו מחסום ישמש נאשם של שאיויתורו
ביתהמשפט סמכות ועד מכאן אבל התביעה, ע"י

רב. הדרך עוד

ני בשאלתההתישנות, שנגע מקומי, פסקדין
בתקופתהמנ לצדק הגבוה ביתהמשפט ע"י תן
לפ~ שהובאה קורפוס, הביאס מסוג בבקשה דט,

(9 060. 4,^ 69) חרות*^;?* חוק על בעבירה
4 בסעיף התישנות לגבי הקובע §נ11ל0301? ^\04

$ כדלקמן היתר, בין שלו,
".^11(1 ^ 11 6113016(1, 11131 1116 1ז1086011110? 01£

7ז6ע6 086*106 5111*151151516 111(011 ע131מ511111 1ז00
11011£ךז 1<7 111116ז £0 11115 .^.01 6נ113111$ ט16זז1ט00
06(1 ^1111111 £13$ 031611(131 1*10111118 31161 1116 00111

1111551011 £0 1116 0661106."
עבירה כל על שהתביעה זה, מחוק כנובע לראות (,,ויש
תחל זד" חוק מכח מהיר בדיון עונשין בת שהנה
 העבירה". בצוע אחרי קלנדארים חדשים ששה תוך

המערבת). תרגום

ביקש אולם באשמה, הודה זה במשפט הנאשם
בטע מהודאתו, לחזור לו להרשות מביתהמשפט
הוא הסטטוטורית. ההתישנות תקופת שעברה נה
שלמע או כתבהאשמה, את הבין שלא טען, לא
בטעות. מקורה והודאתו העבירה את עבר לא שה
זיכה אף אלא לו, שנעתר בלבד לא ביתהמשפט
ההכרעה את מהעביר במפורש בהימנעו אותו,
בזכותו ביתהמשפט אומר וכד לחברהמושבעים.

הנאשם: את
"1 113^6 110 511115(11011011 10 11^ 1116 1)11501161."

האסיר''). את לדון סמכותשפוט לי (,,אין

את לשפוט סמכות לו שאין בדעה, היה השופט
אופי לכאורה, נושא, האמור 4 שסעיף אף האסיר,
הרלבני לסעיפים דומה אופי אגב,  פרוצסואלי
 העותמאנית הפלילית הפרוצידורה של טייפ
טענתההתיש על כביכול, ויתר, שהאסיר ואף,

לו7. שיוחסה באשמה כשהודה נות

; .1 עמוד חדש), (נוסח ישראל דיני 8

.87 (תנוצ.) י"ב פנז"ז, ,330/53 ע"פ השוה 

בית בסמכות פוגעת ההתישנות ואין טעינו אם א*ילו 7

באשמה הודאה של במקרה כי סבורים, אנו המשפט,
של יסוד הכח שלא בטענה, לערער הנאשם יכול י

,246/54 ע"פ השוה התישנות". "העדר היינו: עבירה,
העזרה, או התישנות, אם השאלה, לעצם י"ב פמ"ת
הרשימה. בהמשך ראה  העבירה מיסודות יסוד היא
סמך על שנקבעה הרשעה, עד לערער הזכתו בענין
הרי למדי. עשירה פסיקה ישנה באשמה, הודאה
הרש שונות, מסיבות בוטלו, בהן אחדות, א*מכתאות

אות: בהה שיסודן עות
; £. .'ץ 611167¥, 2 01. .עע}^ £. 107

; £. \'. ^16^11>161, 7 01. .עע1^ £. 110
; £. 1. 1ז86150מ1 (1915) 1 £.3. 512

;.£. .ץ ?161(1, 29 01. .עע^/ 11. 151
;11. ^. ^6611211 (1905) 2 11.8.. 558 (1^0 581)

;772 אל"ר 1943 ,130/43 ננ"פ
;160 אם'יק 1940 ,42/40 ע"פ
;584 פמ"ן 1945 ,134/45 ע"פ
;583 פמ"ן 1945 ,,136/45 ע"פ
;122 אל"ר 1943 ,12/43 ע"פ

פ"ד,  היוה"נז נ. בולבול שריף  193/55 לנ"פ
;1438 (52) ט'

.434 3נ' ,33 הוצאה ארצ'בולד, גם: עיין
.375 מס' ,263 13י ,9 כרן 2 הוצאה וחלסבודי,
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אין בארצותהברית גם אףעלפיכן, לויתור.
על לצפות. היה שניתן כפי לחלוטין, ברור המצב
לוותרי נאשם יכול הפלילי במשפט שונות זכויות
לותר יכול הוא למשל' כך, האמריקאי. החוק לפי
את להפליל שלא משובעים' לבחור זכותו על
או בדיונים' נוכח להיות אישית, להישמע עצמו
הציטטה עלפי משמע' פומבי. למשפט זכותו על
למ שאין זכויות הן הנזכרות הזכויות הראשונה.

בהן. אינטרס דינה
לפחות האמריקאי, המחוקק של הגיונו לפי
יתכן אלה' ציטטות בשתי מתגלה שהוא כפי
המשפט בהליכי יחסית מוגבל אינטרס שלמדינה
העבריין. של בענשתו לה ענין כי אם הפלילי,
הזכויות מסוג היא התישנות שגם יתכן לפיכך'
לה אין הסתם, מן כזה, ובמקרה בניתותור,

ביהמ"ש. סמכות על השפעה

טרומיות וטענות התישנות ג.

למשפט אנלוגיה מתוך כי למעלה, אמרנו כבר
למד ענין היא שהתישנות הסברה רווחת האזרחי
פלי במשפטים גם אותה, לטעון יש וכי ריהדין,
הטוב במקרה (או דוקא טרומית כטענה ליים,
נאשם של שתיקתו הסיכומים). בשלב  ביותר
 בזמנה זו טענה שעורר בלי לאשמה ותשובתו
שאיויתורו הגם לפיכך, עליה. ויתור כדין דינה
כוחה את התביעה מן ישלול התישנות טענת על
בטענה בה, אין  לביתהמשפט אותו להביא
ביתהמשפט, של סמכותו בעצם לפגוע כדי זו,
סמ את לו ישאב שביתהמשפט יתכן שלא מאחר
של משכחה או מויתור, שיפוטו, כוח את כותי.
את המחוקק התנה במפורש אם אלא נאשם",
כאלה. בשכחה או בויתור, ביתהמשפט סמכות
האמורה, לסברה בחוק יסוד יש אם לפיכך,
התשו לפני לטעון יש שטענתהתישנותעבירה
ית  בחוק יסוד לה יש אם ורק  לאשמה בה
בהעדרהתישנות' הקשורה בניןהםמכות מיטט

היה. כלא והיה כאן, שבנינו
פליליים במשפטים הטרומיות הטענות ענין
העדר תשי"ב. שנת עד ממש של הסדר הוסדר לא
הנז לאנלוגיה המקור לדעתנו, הוא, כזה הסדר
עם חלקי, הסדר נעשה זו בשנה רק לעיל. כרת
בביתמשפט הדיון לתקנות א 257 התקנה התקנת
בתיהמש לתקנות ב 6 והתקנה 61940ג, השלום,
אשר ,1938 דחופים), (משפטים המחוזיים פט
טרומיות17. טענות של הקטיגוריות את קבעו

במפורש. זאת האומר הנ"ל, 530/53 גנ"פ ר' "
תשי"ב (תקון) השלום בבתימשפט הפרוצדורה תקנות ■♦

.564 ע' תשי"ב, ,250 מס' ק''ת .1952
תכופים) (משפטים המחוזיים המשפט כתי תקנות ■

תשי"ב, ,278 מס' ק"ת תשי"ב1952, ,(2 מס' (תקון
.1036 עי

הלבנון שמדינת אדם ע"י הוגשה הבקשה 2יו.
בעיניה שהיה למה בהתאם הסגרתו את לדרשה
ארץישראל. שלטונות עם מחייב ^סכםהסגרה
טען, ופרקליטו פשע, בביצוע הואשם זה £דם
התישנות חלה המקומי החוק לפי כי 'ביךהיתר,
זו טענתו על להסגירו. אין ולפיכך ?5ל*קעבירה

כדלקמן: ^שיבביתחמשפט
ץ3יי 111116¥ £0 3111016 481, 3 110111101(16 00111

))46י114מ 111 ?316511116 1<6£010 17411 7^118054 1922 15

1101 ^6י0מ 811 61106££0 1)1111181131016 111 1?$816
".6מ41 11

בארץישראל שבוצעה אדם הריגת '481 סימן (,,מבח ■

עונשין בת עבירה עתה אינה 1922 כבאוגוסט הל1 .לסגי
.(*" ג*רץישראל

כידוע, אנגליה, בעקבות הולכת אדצותהברית
הפלילית. שאלתההתישנות להסדר שנוגע גמה
קיי ואינה "סטטוטורית" היא ההתישנות כאן גם
המ עלידי במפורש הדבר משנקבע אלא .מת,
ציטטות שתי הרי בלבד, השואה לשם זוקק,
להסברת ".^1116110311 יי06מ16)נו1ג(111115. ה ו*הוך

באמריקה 1?מצב

1. "1116 11§1145 £8113131146>1 40 0116, 3001186(1 £0
6יז1"0 יי3^ יג"2"01^11 11140 10'ו4 0135565 . 036נ(1
ו11 111011¥ג 4!16 5(3^, 35 \?611 $3 *ן11 1<€5זו300
1)613011 13 1114616346(1, 311(1 411050 1{1110י*ו 316 1<€1

501131 40 4116 3001156(1. 111056 £0 4116 £118£ 0!358
§%611613 3111101€ 66 1)6זץ1ג^\ 12, 111066 0/ 1116

4116 560011(1 01355 .'3113י61"86 11137 1)6 ."■י1

נחלקות בפשע הנאשם לאדם המובטחות הזכויות .!■,><

מעונינת בהן אלו,  סוגים לשני טבעי באורח
ואלו, הנאשמ, מעונין בד, המידה באותה המדינה
מהסוג הזכויות על אישי. באופן לנאשב המוענקות
על ואילו לותר12 כלל, בדרך איאפשר, הראשלן

י1,. ותור" יתכן השני מהסוג אל;1

2. "513411465 £0 1111114341011 111 01111111131 03865
(£11?61 £ 10111 €11106 111 01^11 03565. 111 0¥11 0386£
?\6ל41 316 463ט5434 £0 161)056, \11116¥ 111 0110111131

03565 י\1116 01634 6 3 '1531 10 4116 ?10560041011 "".
מאלה שונים פליליים במשפטים התישנות לוקוקי .2,,)
הם אלה אזרחיים במשפטים אזרחיים. במשפטים
מהרים פליליים במשפטים ואילו הפוגה של חקוקים

התביעה"14). בפני פקסום ה0.

התישנות שבארצותהברית לכאורה, נראה,
הניתנת גרידא, פרוצסואלית זכות היא פלילית
3!0 פל"ר 2 (1928) ואח' הסהר בתי נציב נ. לובנכי "י

.317 בעמוד שם, "
כאן אמנם .(22 (בע' 19 ט' פמ"ז, ,164/53 ע''פ ר' 1

התביעה. כלפי "מניעות" על המדובר
.0¥/. 14, מג1116110\, ,161106,848<נ1ו(ז1115ז[ ט5ינ 119 "י
.!0י'\. 15, ,161106,32)נ11ק11115י6110313וו1\^ ?>0£ 342 **
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וויתורי מכוח וזה סמכות, לו שאין מקים סמכות
היא, המסקנה' הרי נגדה' טענתו על הנאשם של
שהוא במידה לכללהפרשנות מנוגדת זו שתקנה

.■ אותו את ותואמת השלום לביתמשפט נוגע
המחוזי*. לביתהמשפט מתייחם שהוא במידה כלל

■ כזאת. בסתירה רצה שהמחוקק להניח אין
תקנתמשנד, את ולפרש להבין יש רביעית,
שאינה, סמכות, אחר. מסוג לסמכות כמכוונת (ג)
לטע הסתם, מן כוונתה, לשורשהדברים. יורדת
לדון. השלום ביתמשפט של סמכותו כנגד נות
בחטא: לדון המחוזי ביתהמשפט של או בפשע,
טענות. זה. מסוג אחרות וטענות בעוון, ולפעמים
לנר יורשה מוקדם. בשלב לטעון הנאשם על אלה
מותר. כזאת סמכות טענת גם כי אגב, להעיר,
התקי שמתקין ונראה שלב, בכל לטעון לדעתנו,

אותה. בהתקינו מסמכותו חרג נה

האפ בפנינו העומדת השאלה הרי  לבסוף
תול מתוך ביתהמשפט. בסמכות פוגעת התישנות
עלכך, דבר לומדים אנו אין (ג) תקנתמשנה כן
הויכוח, לצורך אנו, ומוכנים  בלבד זאת אלא
היתשנותיהיא שאם  כאן עד לכת להרחיק
תקנת בגדר נופלת היא ם א ו .סמכות, של שאלה
בתוקף הותקנה (ג) תקנתמשנה ם א ו (ג), משנה
לא שוב  שרהמשפטים של חוקית סמכות
בשלב טענתההתישנות את לעורר הנאשם יוכל
לבית יקנה עליה והויתור המשפט, של מאוחר

כן. לפני לו היתד. שלא סמכות, המשפט

קודמת". הרשעה או קודם זכוי .(!),, .2

תקנת על להתעכב שיש סבורים, אנו אין
היות האשמה'/ בכתב פסול או "פגם (א): משנה
בגדרה, נופלת טענתהתישנות אין הדעות ולכל

נותנים אנו  הני'ל (ד) לתקנתמשנה אשר
למצב, תשומתלב להפנות כדי דעתנו, את עליה
תשיי'ב. לפני לתכגה בקשר קיים שהיה כפי
שהיתה לפרקטיקה בהתאם סברו, התקנתה לפני
זוכיתי", "כבר שטענת ובאנגליה, בארץ מקובלת
אחרות, דומות טענות וכן הורשעתי" "כבר או
אותן לטעון יש ומהותן טיבן שלפי טענות הן
(ד< תקנתמשנה של התקנתה טרומיות. כטענות
לפני ברם, קיים. נוהג לאשר רק איפוא באה
למרות מסויימים'י במקרים להשמיע נהגו תשי"ב
של מאוחר בשלב. טרומיות טענות לעיל, האמור
בשלבים.מאוח בתיהמשפט שמעו כך המשפט.
כפילות נגד טענה או ," זוכיתי" "כבר טענת רים
נחשבה תשי"ב לפני גם אשר ," בגליוןהאשמה

.טרומית. לטענה

■■■ ■ .. ;367 גי, פמ"ז, /30/51 ת"פ 18
; ירהחנז שושנה נ. חבורה עזרא  114/52 (ע"פ *ג

.192 י''ב, פס''ע, ;190 ז', פ"ד,

שכל מובן עסקינן, פלילי ובמשפט היות
יש כי במפורש, עליה נאמר לא אשר טענה,
לטעון מותר  דוקא מוקדם בשלב אותה לטעון
יעלה לא אם מקום, מכל מאוחר. בשלב אותה
אחת במסגרת טענתההתישנות את בידינו.לשבץ
בהן יהיה לא  הנזכרות התקנות של ההוראות
בין שקשרנו הקשר את להתיר כדי, כשלעצמן
בית סמכות ובין פלילית עבירה של ההתישנות

המשפט.

הנ"ל (4) ב 6 והתקנה (4) א 267 תקנה לפי
הן טרומיות טענות הנ"ל"), "התקנות (להלן;

הטענות,הבאות:

האשמה? בכתב או.פסול פגם ;א)

החוק; לפי עבירה מגלה אינו האשמה כתב (ב)

או המקום מפאת ביתהמשפט סמכות חוטר (ג)
הענין; מפאת

קודמת. הרשעה או קודם זיכוי .0)
מפאת... המשפט בית סמכות חוסר ,,(ג).., .1

הענין".
תקנת אין "הפרובוקטיבי", נימוחה למרות
מטי שאנו ההשקפה את פלסתר עושה זו משנה

לדבר. .טעמים וכמה זו, ברשימה לה פים
לעיל, נאמר שכבר כפי להניח, אין ראשית,
במפורש, זאת אמר אם אלא התכוון, שהמחוקק
דהיי בדרכיעקיפין, משפט לבית סמכות להעניק
לטעון זכותו על הנאשם של וויתורו מכוח  נו
זקן של בסמכותו זה אין יתרעלכן נגדה.
כזאת, תקנה להתקין המשפטים) (שר השופטים
וירס" "אולטרא היא בי לסברה רגלים שיש מאחר
המשפטים שר שואב מהוראותיהן אשר לפקודות,
את הקובעות החוק ולהוראות להתקינה, כוחו את
אותו המסמיכות בארץ, בתיהמשפט סמכויות
באמצעותן להכניס לא אך נוהל תקנות להתקין

מטריאליות. הוראות

לשנות התכוון שהמחוקק. להגיח אין. שנית,
לעורר אפשר שטענתםמכות המקובלת, מההלכה
חייב וביתהמשפט בדרגתערעוה וגם תמיד,
להאמין קשה מקום, מכל בעצמו. אותה לעורר.
כדי המחוקק, לו יבחר התקנתתקנה של זו שדרך
שיטת של סוד עקרוןי אחת. במחייד לחסל

שלנו. המשפט
שבתיהמשפט הוא, בללפרשנות שלישית,
להם שיקנה באופן. החוק את יפרשו לא הנמוכים
יפר הגבוהים שבתיהמשפט בעוד נוספת, סמכות
להם. תינתן כזאת שסמכות באופן החוק את שו
תקנת את נפרש אם השלום, שביתמשפט כיוון
לעצמו לרכוש עלול מילולי, פירוש (ג) משנה
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מיסודותיה. אחד מהווה העבירה של הביצע ריך
הקטיגוריה על יהיה מסוימות במסיבי אכן,
אין אולם ביצועהעבירה, תאריך את להוכיח
בלבד21. כך משום שלה, יסוד להית הופך הוא

הבחנה הבחין גם גביזון השופט כב' ועוד זאת
את להוכיח שעליה "...כשם באמרו: למעקה זו
על אלא "כשם", בא לא עצמו", העבירה מעשה

ולהבדיל. להבחין מנת
על מוטל המלומדים השופטים לדעת אמנם,
עב טרם תקופתההתישנות כי להכיח התביעה
מעוררים ביתהמשפט, או הנאשם, כאשר רה,
תנאי הוא שהעדרהתישנות כיון השאלה. את
של המצומצם במובן העבירה, של  יסד ולא 
בתביעה. שיפוט לביתהמשפט המקנה זה, מושג

במהלך שונות עובדות להוכיח חייבת התביעה
בהיותן אשר עובדות, לפעמים ביניהן משפט,
את מביתהמשפט שוללות הן בלתימכהות,
להוכיח נאלצת והתביעה יש למשל, בך. סמכות.
ביש בוצעה העבירה כי או הנאשם, של גיל את
הת על נטלהוכחה הטלת אולם כדומה, ראל
כי פירושה, אין עדיין מסויימת, בנקדה ביעה

העבירה. מיסודות יסוד היא זו נקודה
לדון סמכות לביתהמשפט שאין היא, מסקנתנו
שיכול דבר ואין התישנות עליה שחלה בעבירה
לפיכך, מתאימה. לחקיקה פרט אותה, ל להקנות
הר בטלה  כזאת בעבירה אדם הרשע אם

שעתו.

המושג כי נקבע,  152 י/ פמ"ת,  54/ג35, בתב נ:
הפלילית הפרוצדורה של 481 בסעיף הנזכר "חקירד.,
בוודאי חוקר. שופט ע'י לחקירה מתיחס הערתי*:.
בטוחים, אנו אין הכבוד, כל עם אבל, רצייה, הייגאד.
קובעים אהדים אנגליים פסקידין אגב, נכונה. הא כי
באנגליה םטטוטוריות התישנות  הוראות לצרכ 
בהן, הנזכרת המשפטיים" ההליכים .התחלת כ 

לראשונה. הנאשם של מעצרו עפ היא

מקובל, איפוא היה מפורשת, הוראה בהעדר
טרומיות טענות לטעון תשי"ב, שנת לפני לעתים,
סיבה כל רואים אנו ואין מאוחר, בשלב מובהקות
לג כשגם לרעה, טענתההתישנות את להפלות

מפורשת. הוראה אין ביה

הפירוש את למחוקק לייחס יש יתרעלכן,
מידה באותה לו, לייחס שניתן מקום לנאשם, הנוח
כך בשל וגם פירושים, משני אחד כל הגיון, של
הן אין כי ולומר, הנ"ל התקנות את לפרש יש
הת טענת של השמעתה מועד את להסדיר באות

ביתהמשפט20. בפני ישנות

לפי עבירה מגלה אינו האשמה כתב "גב;. .5
החוק".

או (ב), תקנתמשנה על מתעכבים היינו לא
הנ"ל 464/55 בע"פ גביזון השופט כב' דברי לם
(פמ"ת, 355/53 בע"פ הרפזי השופט כב' ודברי
קובע כזכור, לכך. אותנו מחייבים (152 י"א,
תקופת עבור "עם כי גביזון, השופט כב'
המעשה" מן הפלילי האופי ניטל ההתישנות
כי וכן, זו) דעה מקבל אבישר השופט (וכבי
הת שעל היסודות אחד הוא התישנות "חוסר
שעליה כשם עבירה, בכל להוכיח הכללית ביעה
השו כבי גם עצמו". העבירה מעשה את להוכיח
התביעה, על נטלההכחה את מטיל הרפזי פט

חלפה. לא שתקופתההתישנות
אינו האשמה ,,כתב התקנה: לשון לדעתנ'
הא "כתב להגיד: מתכוונת ג'" עבירה מגלה
רק העבירה." יסודות את מגלה אינו שמה
יכול  חסר העבירה מיסודות שאחד במקרה
תא אין אולם הליקי, את "לגלות" ה כתבהאשמ

כתב עלפי (שפיטה הפלילית הפרצדורה פקודת 20
הסתמיות הטענות בשטח לתקון זכתה לא אשמה)

הנ"ל. התקנות בנוסח

המשטרתי בעולם מהנעשה

לאח רבו אחד איש בנות ניידות
סיירם בדמות בבריטניה רונה
קטנועים, או אופנועים רכובי
דבור. באלחוט המצוידים
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חרק חרושי
תלאביב מחוז מטה עו"ד, קרת, משח מ.ש.

,54 עי ,220 החוקים בספר פורסם אשר ,1957  תשי"ז הצעירים, הטברינים פקודת לחקט החוק .1
עם ישר<1ל במדינת שהתפתחה כפי הפליליים החוקים למערכת המקורית הפקודה את להתאים בא
לבתי ולהחזיר '1954  תשי"ד רצח) על מות עונש (בטול העונשין דיני לתקון החוק חקיקת
המנדטורית הפקודה מסרה אותה סמכות מעצר, תקופת הצעיר לעברין לקבוע הסמכות את המשפט
הסעד. שר לידי עברה ממנו העליון, לנציב  מות עונש צפוי עליהן עבירות של למקרים 
(עד נער '(14 גיל (עד ילד כי קבעו' אשר המקורית הפקודה של ו14 13 הסעיפים במקום
ימצא הסעד ששר מעצר לתקופות המשפט בית ע"י ידונו (18 גיל (עד רך בוגר או (16 גיל לנכון ימצא הסעד ששר במקום המשפט בית שיגזור ולמעצר  למות במקום  לנכונות

לשונו: שזו הדש, סעיף עתה בא  עולם למאסר גמקום

עולם, מאסר או מות שדינה בעבירה אשם שנמצא רך ביגר או נער או ילד (א) .13 "עוגשין
12 סעיף להוראות בכפוף  מאסר עליו להטיל עיניו, ראות כפי המשפט, בית רשאי ו**צעיט

18 בסעיף האמור אחר אמצע, כ?! לגביו לנלוט אן מעצר' או __ בק*ר
 0 יי 5)^6 05

המשפט. בית ידי על תיקבע המעצר אי המאסר תקיפת (ב) המורים
הסעד שר ידי על ותנאיו המעצר מקום ייקבעו מעצר, עונש המשפט בית הטיל (ג)

ידיו. על לכך שיתמנה מי או
זה חוק תחילת לפני שניתן עולם מאסר גזרדין לבטל המשפט בית רשאי (ד)

זה." חוק לפי עונש עליו ולהטיל שנה 18 לו מלאו שלא נאשם נגד

הנ"ל: החדש הסעיף בגוף המוזכרים המקורית הפקודה בסעיפי כאן ונעיין נחזור כי הראוי מן
למאסר. ילד שום לדון אסור (1) י'2נ

בקנס, במבחן, אם אחרת' בדרך כראוי בו לטפל אפשר אם למאסר' נער לדון אסור (2)
אחרת. דרך בכל או צעירים עבדינים לתקון ספר לבית מעצר' למקום במסירתו
בגירים". לאסירים מהתחבר האפשר ככל למנעו יש למאסר שנדון רך בוגר או נער (3)

בית יכול בהן הדרכים, אותן בכל דן כאן, לצטוט ניתן אינו אריכותו מפאת אשר '18 סעיף
מסירה התחייבות, מתן האשמה, בטול כגון נער), או (ילד צעיר עברין כלפי לנהוג המשפט

ועוד. המבחן פקיד השגחת תחת העמדה קרוב' לטפול
בפשעים הנאשמים צעירים עברינים לגבי המחוקק של חדשה גישה לנו מגלה החדש 13 סעיף
עונש צפוי עליהן עבירות בין קודם נהוגה שהיתה ההפרדה על יותר מושתת הוא ואין חמורים
,12 סעיף של החדש 13 בסעיף המפורשת ההזכרה עילם. מאסר צפוי עליהן אלו לבין מות
לטפל אחרת דרך נראית עוד כל נער, למאסר מדון להמנע ויש ילד למאסר לדון אין כי הקובע
מסירת הוא 13 שבסעיף הנוסף החדוש האחידה. בגישתו המחוקק של עקיבותו על מראה בי,
אף קודם. נתונה היתה לו הסעד, משר המשפט בית לידי המאסר תקופת בדבר הדעת שקול
הסעיף בחובו טומן צעיר, לעברין תנאיו ואת המעצר מקום את לקבוע הסעד, שר כסמכות

המעונות). על לממונה (הבונה כך. לשם מיוחד אדם למנות השר את בהסמיכו שנוי,
נוהל את לתאם המכוונים סעיפים 5 המקורית לפקודה מוסיף החדש החוק של השני סעיפו
'1954  תשי"ד ענישה) (דרכי העונשין דיני לתקון בחלק הקבוע זה עם הזמן לפני השחרורים
עפ"י מעצר מקום בכל העצור הסוגים, 3 מכל צעיר, עברין כי (א) הקובע: א, 20 סעיף יהם:
הצו או פםה"ד מתן מיום שנה כתום ישוחרר.. אחת, שנה על העולה לתקופה צו, או דין פסק

, השחרורים ועדת כך על המליצה אם הסעד, שר ע"י פיו, על שחרורו זמן הגיע ובטרם
צעיר עברין של שחרות על לצוות  הועדה אותה המלצת עפ"י  רשאי הסעד שר כי (ב)

לכך, מיוחדים טעמים קיימים אם טח, גכל
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שחיגר להתנות מותר הסעד שר של אי השחרורים ועדת של עיניהם ראות פי על כי (ג)
? שנים משלוש יותר להמשך לו אסור כזה, בתנאי יוטל אשר עוקב' שטפול אלא לאו, או בתנאימ ■בזה
ע"י שמונה שופט שהם: חברים, 5 בת השחרורים ועדת של הרכבה את הקובע ,120 סעיף
או הראשי המבחן פקיד באכחו, או הסעד במשרד המעונות על הממונה (יו"ר), המשפטים שר

ברשומות; להתפרסם חייבים המנויים , הסעד שר ע"י שנתמנה רופא באכחו,
הצעיר, מוחזק בו המעון, למנהל ההזדמנות מתן לפני שחרור המלצת. על האוסר ג, 20 סעיף
דינו עורר או הצעיר הורי של דברם את לשמוע והמחייב דבריהם, להשמיע המבחן, ולפקיד

לשחררו. שלא המלצה לפני

,88 ע' ,224 בספרהחוקים פורסם אשר ,1957  תגםי"ז ציבור) (עובדי העונשין דיני לתקון החוק .2
השונות ומעיןההגדרות ההגדרות במקום ואחידה חדשה הגדרה 1 בסעיף הקובע קצר חוק הנו
והחוק הפרשנות פקודת הפלילי, החוק פקודת והם? חוקים, מספר בין כה עד פזורות שהיו
למדי מסובכות בחלקן, שהיו, ההן, ההגדרות בטלות עתה שוחד). (עבירות העונשין דיני לתקון
ה*דשה. להגדרה השונים החוקים את מתאימים החדש לחוק 4  2 והסעיפים בחסר לוקות זאת ועם

צבור: כעובדי להלן שמנויים האנשים מוגי מעתה ייחשבו זו הגדרה לפי
ן תשט"ו1955 הצבאי, השפוט בחוק כמשמעותו חייל לרבות מדינה, עובד (1)*

? מקומית חנוך רשות או מקומית רשות עובד (2)
? דתית מועצה עובד (3)

לאומי; לבטוח המוסד עובד (4)
ישראל; בנק עובד (5)

לישראל, הקימת הקרן לארץישראל' היהודית הסוכנות העולמית, הציונית ההסתדרות עובד (6)
,. אלה בגופים הנהלה או המועצה חבר לרבות לישראל, המאוחדת המגבית  היסוד קרן

כללית: עבודה לשכת עובד (7)
מועצה חבר לרבות בהנהלתם, משתתפת שהממשלה אחר גוף או קרן מוסד, מפעל, עובד (8)

אלה; בגופים הנהלה או
בורר; (9)

אחד איננו אם אף בהסכם' ובין בבחירה בין במנוי, בין חקוק, פי על תפקיד או משרה נושא (10)
".(9)  (1) בפסקאות המנויים הציבור מעובדי

עתה משתרעת השונים החוקים לפי הציבור עובדי על החלות העונשיות ההוראות תאום עם
למעשה. או להלכה ציבור, עובד לראות יש בו אדם, כל על מהם, הנובעת הפלילית, האחריות

,124 ע' ,299 החוקים בספר פורסם אשר ,1957  תשי"ז העונשין, עבודת פקודת לתקון החוק .3
11954  תשי"ד ענישה) (דרכי העונשין דיני לתקון החוק עם אהד בקנה זו פקודה להביא מכות
שלשה על עולה שאינו למאסר נידון כל עתה רשאי זה תקון לפי שבה. 2 מס' הסעיף תקון ע"י
מקום על לממונה להודיע ל"י) 300 עד קנם במקום מאסר עליו מי.שהוטל זה (ובכלל חדשים
הסוהר, בית לכתלי מחוץ צבוריות בעבודות לעבוד רצונו על קצין) או מוהר בית (מנהל מאסת
(1) 2 ס"ק נתן התקון לפני המרשיע. הדין בפסק מפורשת הוראה ע"י נמנע לא זד, שדבר בתנאי
בית לכתלי מחוץ צבוריות בעבודות להעמקתו בקשה להגיש הזכות את לפקודה המקורי
לא של קנס איתשלומ על כזה למאסר שצפוי למי או חדשים 3 עד למאסר נידון לכל הסוהר
סמוך או שלפני לזמן מוגבל היה הבקשה להגשת המועד אך ל"י, 2 0  מ יותר
סופית התקון, לפני כזו בקשה הועברה אליו המחיז, מפקד של החלטתו היתה כן האסרו. אהרי
של דרך נדחתה שבקשתו נידון בפני הפותח (2א), 2 חדש, קטן סעיף לפקודה הוסף עתה ואילו
לבטלה המשטרה, קצין של החלטתו את לאשר הסמכות, עתה נתונה בידיו המשטרה, לשר ערר

לשנותה. או

את לאחד המחוקק ע"י יועד 148 ע' '233 חוקים במפר פורסם 1957  תשי"ז המשפט, בתי חוק .4
ישראלי. לבוש ולהלבישן השונות החוק הוראות

כפי המשפט בתי של והסמכויות הנהלים נשארו לכת מרחיקי וחדושים שנויים למספר פרט
ישראל. מדינת של קיומה בשנות ותקוניה המנדטורית התחיקה פי על קיימים שהיו

קום מאז קבועה שהיתה בערעור, הדיון סופיות בענין 8 סעיף מהוה כנ"ל, לכת, מרחיק חדוש
בפני העליון המשפט בית של החלטותיו על לערער האפשרות כזכור, נתבטלה, (עת המדינה

% המעיף של לשונו תו בלונדון). המלך מועצת
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פסלך מחן עם להחליט' הוא רשאי בשלשה, העליון המשפט בית בו שפסק ענין (א) , נו^ "דיון
יותר. או בחמשה נוסף בדיון בו ידון העליון. המשפט. שבית דינו, ■■ ..;■■

לבקש דין בעל כל רשאי (א), קטן בסעיף כאמור העליון המשפט בית החליט לא (ב) ,. . , .
לכך, שיקבעו שופטים או אחר שופט או העליון המשפט בית ונשיא כאמור; נוסף דיון ,
שנפסקה הלכה של חדושה או קשיותה חשיבותה, מפאת אם לבקשה להענות רשאים

נוסף," לדיון מקום לדעתם יש בענין,

טיב של הבוחן ע"ס נוסף, לדיון אפשרות ביצרו מיוחדת, בדרך הישראלי המחוקק הלך יכאן
בית כך לשם להקים מבלי העליון, בביה"מ בערעור נידון שכבר בענין המשפטית' הבעיה
{5 מם' להלן (ראה מיוחד. "עילאי" משפט
,9 סעיף אתו מביא שלנו, המשפט במערכת כה עד נהוג* הוא, אף היה, שלא בדבר נוסף הדוש

חוזר: משפט יכת בער הדן
העליון המשפט בית כי להורות רשאי הקבוע מקומו ממלא או העליון המשפט בית נשיא "(א)
ראה. אם סופית, בו שנפסק פלילי בענין חוזר משפט יקיים לבך, שיקבע מחוזי משפט בית או

. מאלה: אחד
בזיוף, או בשקר יסודה היה הענין באותו שהובאו מהראיות ראיה כי משפט בית פסק (1)
, הנידון לטובת המשפט תוצאות את לשנות כדי בכך היה זאת ראיה אילולא כי להניח יסוד ,ויש
בפני שהיה החומר עם ביחד או לבדן העשויות, חדשות ראיות או חדשות עובדות נתגלו (2)
הנידון, בידי להיות יכלי ולא הנידון, לטובת המשפט תוצאות את לשנות בראשונה, המשפט 2ית

משפטו; בירור בשעת לו, ידועות להיות יכלו לא או
במשפטו שנתגלו ומהנסיבות העבירה, מעשה אותו בבצוע אחר אדם בינתיים הורשע (3)

אותה. ביצע לא בעבירה לראשונה שהורשע מי כי נראה אחר אדם אותו של
תהיה.  הנידון מת ,. לממשלה המשפטי וליועץ לנידון נתונה חוזר משפט לבקש הרשות (ב)

ואחיותיו, אחיו הוריו, מצאצאיו, אחד ולכל זוגו לבן גם האמורה הרשות
לבית. הנתונות הסמכויות כל מחוזי משפט לבית או העליון המשפט לבית יהיו חוזר במשפט (ג)
פרט פלילי, בערעור העליון המשפט לבית והנתונות אישום כתב פי על בשפיטה מחוזי משפט
שנשא נידון לפצות כדי בעיניו הנראה צו כל לתת רשאי המשפט ובית בעונש; להחמיר לסמכות
מת אחר; סעד כל לתת או החוזר, המשפט מן כתוצאה בוטלה ושהרשעתו ממנו הלק או ענשו

אתר. אדם לטובת כאמור צו לתת המשפט בית רשאי  הנידון
בתקנות." ייקבעו חוזר במשפט הדיון וסדרי הגשתה ומועדי הבקשה■■ סדרי (ד)

אשר שאלה, העליון המשפט בית בפני יעמיד המשפטים ששר האפשרות את מחדש 10 סעיף
ואשר העונש להפחתת או חנינה למתן המדינה לנשיא שהוגשה לבקשה בקשר התעוררה
חוזר למשפט עילה לשמש יכולה אינה אך העליון, המשפט בבית לדיון השר, של לדעתו ראויה,
בפניו שהועמדה בשאלה לדון אם הדעת, שקול ניתן העליון המשפט בית בידי ;9 סעיף לפי
על העליון המשפט בית נשיא הורד. כאילו הדיון, יתנהל חיובית החלטה של במקרה לא. או

.9 סעיף לפי חוזר משפט
מות שענשן עבירות על שופטים שלשה בהרכב הדיון הוא המחוזי המשפט בבית חשוב חדוש

יותר. או שנים 10 של לתקופה מאסר או

בסמכויות הדן במעיף מחיר. בדיון בעוונות לדון המחוזי המשפט ביר. עוד יוכל לא מעתה
משפט בית של בסמכותו שאיננו פלילי או אזרחי ענין בכל ידון שהוא נקבע המחוזי ביה"מ
שופט של הענישה סמכות על כה עד מוטלת שהיתה ההגבלה אף בוטלה לזאת בהתאם השלום.

דן. הוא בה העבירה, על הצפוי עונש כל להטיל מעתה יוכל אשרי שלום,

בית כי בקבעו גבולות, לו תוחם זאת ועם התקדים, לעקרון סטטוטורי תוקף נותן 33 סעיף
בבית שנפסקה הלכה. וכי ממנו גבוה משפט בבית שנפסקה הלכה ידי על יונחה המשפט

הסעיפים בארץ, וחמנדטורי הבריטי השלטון תחילת מלפני עוד קיימים' ונשארו היו עיונית מבחינה
פשעים על במשפטים (רויזיה) מחדש בעיון הדנים העותומני, הפלילית הפרוצדרה לחוק 353  349
השואה). לשם להלן (ראה מעולם. להם נזקקו לא במפורש בטולם דבר פורסם שלא למרות אולם ועוונות.
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אין עצמו. העליון המשפט בית זולת משפט בית כל מחייבת העליון המשפט
■המחוקק בונת ידיו' על שבפםקו מהלכות לסטות מעתה ירבה העליון המשפט בית כי להניח
התקדים, מכבלי פנים לשתי משתמשע בלתי באופן העליון המשפט בית את לשחרר היתה

ההלכה. שנוי הנסיבות או הצדק דורשים שם מקום
ולבעית הדיון של הפומביות לענין אף זו קצרה ברשימה הדבור את ליחד רצוי כי לי נראה
וזאת בביה"מ, לדיון העומדים עניניפ אודות או הדיון בעת שנאמרו דברים של הפרסומים
וזעיר פה זעיר כי אם ומאחדם, מלקטם זה שחוק משום אלא חדשים, הדברים מהיות דוקא לאו .

. . . מה. הדוש גם בהם נמצא שם
לדון לביה"מ מותר בהם המקרים, את ומינה הדיון פומביות של העקרון את קובע 36 סנניף

סגורות: בדלתיים
המדינה; בטחון על שמירה לשם, .1

המוסר? על הגנה לשם .2
קטין? של שלומו על הגנה לשים ג,

אחרות. ביבים ולהחלטות זמניים לצוים בינים, לצוי בבקשות .4

.. המשפט בית ברשית שלא הבאים הפרסום מעשי את אוסר 40 סעיף
סגורות; בדלתיים שהתנהל דיון על דבר פרסום .1
כזה; תצלום ופרסום המשפט בית באולם צלום .2

שנים, 16 לו מלאו שלא קטין של אחרים מזהים פרטים או מענו תמונתו שמו, פרסום .3
י''ז פרק לפי עבירה בשל במשפט ניזק או מתלונן או פלילי במשפט עד או נאשם שהיא

.1936 הפלילי, החוק לפקודת
או דין, בעל של בטחונו על הגנה לשם דרוש המשפט לבית נראה שאסורו ענין כל פרסום .4

בדיון. הוזכר ששמו אחר אדם או ער
להשפיע כדי בפרסום יש אם בביה"מ, ועומד התלוי ענין על דבר פרסום אוסר 41 מעיף
שנאמר דבר על לב בתום ידיעה זה אסור מכלל כמובן ומוציא, תוצאותיו, או המשפט מהלך ■על

המשפט. בית של פומבית בישיבה שאירע או
המשפט בית .. ישראל במדינת הקיימים משפט בתי בשלשה המקובצים בפרקיו דן כולו החוק
משפט לבתי בנוגע דין מכל להפחית (מבלי השלום משפט ובית המחוזי המשפט בית העליון,
המנויים הענינים את הוא מסדיר הנ"ל המשפט בתי משלשת אחד כל ולגבי אחרים) דין בתי או

להלן:
שפוטו; ואזור מושבו מקום ולקביעת להקמתו הסמכות מקור א.

בראשו.; יעמוד מי וקביעה השופטים מספר לקביעת הסמכות מקור ב.
ובערעור; ראשונה בערכאה הדיון סמכויות ג.
לדרגותיהם? השופטים של התפקידים תחום ד
מסוים; בענין בדין שישבו השופטים מספד ה.

ייתר. או שלשה בהרכב הדין בית אב לקביעת עקרונות ו.
שני ואילו 28.8.57. ביום לתקפו כילו החוק נכנס ,(1) ו28 (1) (א) 15 סעיפים, לשני פרט
לעשר הנאשם צפוי בהם במשפטים מחוזיים שופטים שלשה בהרכב האחד הדנים הסעיפים.
הגבלה (ללא ובעוונות בחטאים לדון השלום משפט בית בסמכות והשני יותר או מאסר שנות
.1.4.48, ביום בהעדרה, או, המשפטים שר הכרזת ידי על תוקף יקבלו הענישה) בסמכות נוספת

ידי עי הותקנו אשר הראשונות, הנן תשי"ז1957 נוסף). בדיון דין (סדרי המשפט בתי תקנות .5
מיום 724 התקנות בקובץ ופורסמו ו46) 8 (סעיפים הנ"ל המשפט בתי חוק מכח המשפטים שי
ימים 15 של מועד וקובעות נוסף לדיון בבקשה ראשית דנות אלו תקנות .1957 באוגוסט 22
טענותיו את אחת, אחת בה, לפרט מחויב יהא מגישה להגשתה. בערעור הדין פסק מתן מיום
האסמכתאות את בה ולציין בענין שנפסקה הלכה של חדושה או קשיותה חשיבותה, בדבר
ומוציאה המשפט לבית וערוכות תשלומים בדבר הנוהל את קובעת 4 תקנה .(3 (תק' לבםוסן
שלא ממאסר או ממעצר לשחרור בקשר, או פלילי ענין כל תחולתה מתחום (ד)) (בסי בפירוש
בבקשות הדיו? המפורטות. בטענותיו ימים 14 תוך בכתב להשיב רשאי יהא משיב כל כדין.
או העליון המשפט בית נשיא יורה לא אם פה, בעל טענות שמיעת ללא יתנהל נוסף לדיון
מהמבקש נוספים פרטים לדרוש רשאיים יהיו יחם אחרת. ידיו על כך לשם שיתמנו השופטים

101



של ההחלטה הבקשה. תמחק אלה, נוספים פרטימ יוגשו לא לנתינתם? המועד את ולקבוע
למבקש ותמסר סופית תהיה ידיו על שנתמנו השופטים של או העליון המשפט בית נשיא

בכתב, ולמשיבים
שנקבעו השופטים של (או הנשיא של בהחלטתו ייקבע עצמו הנוסף בדיון השופטים מספר
בערעור הטענות שמיעת כסדר יהא הנוסף בדיון הטענות שמיעת וסדר עצמה הבקשה על לכך)
לו המוקנות הסמכויות נוסף בדיון העליון המשפט לבית תהיינה וכן העליון המשפט לבית
על או אזרחי ערעור על נוסף בדיון ואזרחי פלילי ערעור על נוסף בדיון (פלילי בערעור בדונו

לצדק. הגבוה המשפט לבית בקשה

ועוונות פשעים על במשפטים מחזש העיון בענין העותומני הפלילית הפרוצדורה חוק סעיפי
8ת הישראלי ל*שפט שהכניס 1957  תשי"ז המשפט, בתי לחוק 9 הסעיף במלואו צוטט לעיל 100 נעמוד
(כפי הנ"ל העותומני בהוק אשר המקבילים הסעיפים עם קביעותיו את להשוות מענין חוזר. משפט של החלוש

ינג); של הצרפתית שבלשון הקובץ מתוך גדעון י"ר עוה"ד ע"י תורגם שהוא

(רביזיה) ועוונות 3שנניס על במשפטים מוקדש "עיון
 הבאים: מהמקרים אחד בכל ועוונות פשעים על במשפטים מחדש עיון לדרוש אפשר .349

ההמתה מעשה של המהמה הקרבן בי להוכיח המספיק מה דבר מוצג המתה מעשה על הרשעה לאחר כאשר (1
בחיים! עוד גמצא

המעשה, אותו על הדש דין פסק ע"י אמר, מואשם הורשע עוון או פשע מעשה על הרשעה לאחר כאשר (2
של הכפיים נקין את מוכיחה שהסתירה ובאופן זו עם זו ההרשעות שתי את להשלים אפשר שאי במסיבות

המורשעים? משני אחד
ממנו שנשללו או המואשמ, כנגד שקר עדות על והורשע עדות שמסר עד לדין נתבע ההרשעה לאחר כאשר (3
החדשים, בהליכים שהורשע העד של עדותו את לקבל אסור מקצתן. ובין כולן בין האזרח, זכויות דין פסק ע"י

 ניתנת: מהדש עיון לדרוש הזכות .350
לממשלה? המשפטי ליועץ (1)

למורשע? (2)
כך. לשם בפירוש מינם שהמת צוה*ה עפ"י למנוחליו או להוריו ליורשיו, המורשע של מותו לאחר (3)

מאסר. דין גזר של במקרה אלא מחדש עילן יתקיים לא עוונות בעניני
עפ"י מחדש עיון של למקרים ייזקק פליליים לערעורים משפט בית בתור העליון המשפט בית כלל בדרך
מיזמת בין לממשלה, *" המשפטי היועץ מאת שניתן מפורש צו יסוד על שהוגשה * המדינה פרקליט דרישת
המקרים לגבי תתקבל לא כזאת בקשה לעיל. המפורטים המקרים באחד הנתמכים הצדדים בקשת עפ"י או עצמו
זו עם זו להשלימן אפשר שאי ההרשעות שתי מבין השניה מאז שנתיים תוך הוגשה אם אלא ו(3)י (2) ב הנזכרים
צי עפ"י מיד תופסק מחדש עיון נדרש להם שבנוגע דין גזרי של לפועל ההוצאה הכוזב. העד הרשעת מאז או
זה משפט בית החלטת יסוד על ומאז, זד, בדבר יחליט העליון המשפט בית אשר עד לממשלה המשפטי היועץ

תתקבל. אם  הבקשה קבלת על
באמצעות והן עצמו הן המשפט, בית יגש שלמות. עוד אינן הראיות אם הבקשה' שנתקבלה מקום .351
עדים ולשמיעת זיהוי לבדיקות זה, מול זה עדים להעמדת העובדות בדבר החקירות לכל אותם, שי*נה שליחים
כי לדעה המשפט בית הראיות, השלמת לאחר הגיע, אפ האמת. גילוי לשם הנאותים האמצעים בכל וינקוט
את ויחזיר שבמחלוקת הנקודות את יקבע הדין, פסקי או ההחלטות את יבטל הדיון, את לחדש יהיה אפשר
ראוי. ימצא אשר כבל אחר, משפט לבית או הקודם המשפט את ששמע המשפט בית בפני לדין המואשמים

מ$גחד יותר או אחד העדר מוות, של במקרה ובפרט הצדדים כל בין המשפט את לחד1ו אפשרי בלתי כאשר .352
ויחליט הזאת האפשרות אי את בפירוש העליון המשפט בית יציין העונש, או התביעה התישנות המורשעים,
כאלה, ישנפ אם האזרחים, הצדדים של בנוכחות קודמים לדין מסירה או דין פסק ביטול בלי הענין, עצם על
ויצהיר, כדין שלא שניתנה ההרשעה אותה ורק אך יבטל כזה, במקרה המתים. לכבוד שמינם אפוטרופםים ושל

המתים. של כפיהם נקיון על בכך, צורך יש אם

מה דבר מוצג המתה מעשה על הרשעה לאחר כאשר בלומר 349 סעיף עפ"י מחדש עיון של במקרה .353
ביטול אם לדין, המשפט יוחזר לא בחיים עוד נמצא ההמתה מעשה של המדומה הקרבן כי להוכיח המספיק

עוון". או פשע מעשה עשיית על שום.הוכחה משאיר זגינו חי למורשע בנוגע הדין פסק

הכללי. התובע = 01©י>"10נן 9606101 הצרפתי במקור *

המשפטים. שר = 16 ©61*5!ח1וח 4810 06!*$טן הצרפתי במקור ..
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משפטיות הלכות
הפלילי. המחלקה עו"ד, נוםנבלט, צבי מ.ש.

הוא אותמ. מכר הסכמתה, ובלי היהודית כנות
בת"פ בת''א המחוזי המשפט בית ע"י הורשע
לפקודת נב) 276 סעיף לפי גניבה באשמת 139/56

.1936 הפלילי, החוק
אמנם כי ההרשעה, נגד המערער של טענותיו
חובתו, ידי יצא אך מהסוכנות, הבהמות את קבל
נדחו מסויימת תקופה לאחר מחירן בתשלום
לידיו נמסרו הבהמות כי הברורה העובדה לאור
להתישבות בקשר שמוש דהיינו' מסוימת. למטרה

שטען. כפי ולא, בכפר,

.(27.11.56. (ביום נפסק;
חמורה היא בה אשם נמצא שהמערער העבירה
התישבותית. מבחינה בעיקר בחינות, מכמה מאד
העזרה את לרעה ינצלו ואנשים הרצועה תותר אם
לחם ויותר להתישבותמ, בקשר להם הניתנת
אנרכיה תשתלט הרי המערער, שנהג כמו לנהוג
בכל העם עלידי הניתנים האמצעים מן והרבה
יהיו בארץ התישבות למטרות לסוכנות תפוצותיו

לריק.

גנ"ל: הבעיה; .3
200/56 פלילי גנרטור  העליון המשפט (כבית
יא, פ"ד,  היוה''מ נגד בצראוי אליעזר 

.(465 (17)

העובדות:
המשפט בית ע"י והורשע היאשם המערער
הסוכנות רכוש פרד, בגניבת בתלאביב המחוזי
כמת בו שישתמש בדי בידו שהופקד היהודית,
(ב) 276 מטיף על עבירה מרומן, בכפר ישב
את התקיף המערער ב"כ הפלילי. החוק לפקודת
בהיותו אף שהפרד, דלמטה השופט של קביעתו
טען הוא הסוכנות. בבעלות נשאר המערער, בידי
החוק לפקודת (ב) 276 סעיף על עבירה אצלנו כי
במרמה יד שליחת של לעבירה מקבילה הפלילי
של 20 סעיף לפי *ח1016<ט0ץ)) (ח0ו5ץ6*ח00
טען, הוא האנגלי' בחוק ץח06ז10. />^, ה1916
העברת היתד. אם אלא זה סעיף על עבירה אין
מסוימות, בצוע הוראות עם לנאשם בחפץ הבעלות
היא מרמה כונת מתוך הזאת ההיראה והפרת
כן במרמה. יד שליחת של העבירה את המהוה
^.וה^"^ח* הפקדה היתה שלא המערער ב"כ טען
ואף (ב< 276 סעיף במובן המערער בידי הפרד של

מסוג פשע לגצע גגונה תקיפה הבטניה: ,1
סדופ מקשה של

135/56 פלילי ערעור  העליון תטטפט (בבית
י' פ"ד,  היוה"מ נגד ואח' מורנד יןסף 

.(1742 (63)

העובדות:
המחוזי המשפט בבית הואשמו המערערים
לפקודה (ב) (1)152 סעיף לפי סדום מעשה בבצוע
לעדות סיוע אין כי במצאו השופט, הפלילי. החזק
כלפיו, הנדון סדום מעשה בצוע בדבר המתלונן
עבירה באותה המערערים את להרשיע מירב
(א), 251 סעיף לפי בעבירה הרשיעם ובמקומה
לבצע כונה מתוך המתלונן את תקפו שהם דהיינו,

סדום. מעשה של מהסוג פשע בו
כי היתר, בין המערערים, ב''כ טען בערעור
בעבירה יסוד שהיא פשע, לבצע הכונה גאשר
מהסוג פשע לבצע כונה היא הנ"ל, הסעיף עפ"'1
המת של לעדותו סיוע דרוש מינית, עבירה של
מבצע את להרשיע יהיה אפשר בטדם לונן

הנ"ל. (א) 251 סעיף לפי בעבירה התקיפה
נדחה. הערעור

(15.11.56 (ביונז נפסק:
פ"ד,  היוה"מ נגד (יעקובוביץ 125/50 כלנ"פ .!
בצוע של (מניע) המוטיב כי הוחלט, (514 ו/
של העבירה את להפוך כדי בו אין אךנס מעשה
הדורשת מינית לעבירה (ג), 214 סעיף לפי רצח

המתלוננת. לעדות סיוע
מהסוג פשע לבצע הכונה  לכך, בהקבלה .2
העבירה את להפוך כדי בה אין סדום מעשה של
מינית לעבירה (א) 251 סעיף לפי תקיפה של

המתלונן. לעדות סיוע המצריכה

(ב) 276 מעין? סוכן, ע"י ג:יגח הבעיה: .2
מהסוכנות שקיבל (מתיעוב הפלילי החוק ל5ק1דת

ונזכרו). חי .אינונגןר

,162/56 פלילי ערעור העליון וומשפם (בבית
.(1745 (63) י' פ"ד, היוה"מ, נגד זכר ^בההנז

העובדות:
צורמשה, במושב מתישב בהיותו המערער,
לשמוש ופרד פרה היהודית הסוכנות מאת קבל
הםוכ. ידיעת ללא מכן, לאחר התישבותו. למטרת
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פשע, שהן ו, 936 הפלילי, החוק לפקודת וש,
(א) 22 סעיף לפי עוון, שהיא נוספת, עבירה ועל

.1952 קניה, מס לחוק (5)

עורר המחוזי המשפט בבית הדיון בפתיחת
איאפשר כי טרומית, טענה המשיבה באכח
כתב עלפי השפיטה במסגרת לדין להעמידה
(ב) 18 סעיף לפי לכך מוקדם וצעד והואיל אישום
את "ימסור החוקר ששופט הוא הנ"ל לפקודה
5*1011 *1וחה091 6י>* 0^0*64 ?01) לדין" הנאשם
ממש..בנ;ית. כליאה פרושה לדין ומסירה 01101
גוף לגבי תופס אינו וזה המשפט, עד הסוהר
הטענה את קבל המחוזי המשפט בית משפטי.

למשיבה. שיוחסו האשמות את ובטל
נתקבל זאת החלטה על המשפטי היועץ ערעור
בלנזון השופטים דעות ברוב העליון בביה"מ
גויטיין, השופטי של החולקת דעתו בנגד ולנדוי

המחוזי. המשפט לבית הוחזר והדין
הרגב). (דעת ברנזון השלפט מפי 16.1,57 (ביום נפסק;
(00*11(1**01 ?01 *1101) לדין מסירה צו א) .1
של,נאשם דינו את להעביר החלטה אלא אינו

. , המחוזי. המשפט לבית
צו.המ מהווה פיסי אדם הוא הנאשם כאשר ב)
הרגיל, בנוסחו החוקר, השופט של לדין סירה
הנאשם של. להחזקתו מספקת חוקית אסמכתא
בער ישוחרר לא אם למשפט, שיובא עד במעצר
) י כן. לפני בות

להלום יש משפטי גוף הוא הנאשם כאשר ג)
המורה הפסוק את ממנו ולהשמיט הצו נוסח את
דינו. לבירור עד הסוהר בבית הנאשם את לשים
לדין להעמיד (//החלטה לדין מסירה הגדרת ד)
האנג ההגדרה ת א מוציאה אישום") כתב פי על
אצלנו, גם כי הסברה. את וסותרת מונה לאותו. לית
האלמנט לדין, ממירה בכל נכלל באנגליה, כמו

 הסוהר. לבית שליחה של

(שפי הפלילית הפרוצדורה פקודת מנוסח א)
שמסת לאמר סיבה אין אישום) כתב עלפי טה
גופים הפקודה מכלל להוציא מיוחדת כונה מנת

מואגדים.
אל להלום מחייבת והיושר השכל מידת ב)

 הפרו של השונות ההוראות את מואגדים גופים
כמכוונות ראשון במבט הנראות הפלילית צדורה
לחקירה הנאשם של הזמנתו (בגון פיסי, לאדם
הושבתו ,{2)6 (ס' כנגדו מעצר צו הוצאת או
מחייבת וכוי) 14 (סי בערבות שחרורו או במאסר
לדין נאשם מסירת בדבר ההוראה את להלום גם

מואגד. גוף לצרכי ((2) 18 (סי
לפקודה (2)18 סעיף לפי הפרוצדורה כל ג).
הנאשמ.למשפט. של הופעתו את להבטיח באה
אמצעי הוא מיותר מואגד, גוף הוא כשהנאשם אך

מעיף במובן (*ח©תז1!0>1) למשמרת מסירה לא
.263

אושר. הדין ופסק נדחה הערעור

.(28.3.57. (ביוט נפסק;
ובאנגליה אצלנו זהה גניבה של ההגדרה א) .1
"נפקד" ע"י גניבה כוללת היא המקרים ובשני

ץח1008). ץג1 (301166)
(ח61510^ח0€*ח*1ט^100?) במרמה יד שליחת ב)
(מוגדרת עוון מסוג מיוחדת עבירה באנגליה היא
,*40ץח1006 ה1916 של 20 בסעיף עצמה בפני
הנ"ל 276 בסעיף עליה מדובר לא אצלנו ואילו

מיוהדת. עבירה כעל
,,1936 הפלילי, החוק לפקודת א),סעיף,276 .2
עונש הקובעים הגניבה מסעיפי אחד הוא,
הרגיל,. על העולה גניבה, של סוג.מסוים בעד
לפקודה ו270 263 הסעיפים עם יחד, לקראו. ויש

ל הנ"ל.
בסעיף גניבה, של הגדרה מצויה 263 בסעיף ב)
276 וסעיף גניבה, על הכללי העונש קבוע 270
עונש הקובע הגניבה מסעיפי אחד אלא אינו

גניבה. של מסוים מוג בעד מיוחד
בנטילה אלא גניבה,. אין 263 סעיף לפי א) .3

הבעלים. רשות בלי
אחרי גם נשארת שהבעלות נובע מזה ב)
הנוטל, מאשר אחר, אדם ביד הגניבה או הנטילה
אצלנו המצב את להבדיל כדי בו די זה ושוני

באנגליה. מהמצב
הפקדה של במבנה העבירה מיסודות אחד א) .4
של ובמובנו (ב) 276 סעיף לפי (*ח6וח*105*ח6^
המקרים, בשני הוא, (*ח6ת>ו01כ1) למשמרת מסירה
בקנה עולה שאינו מעשה בחפץ יעשה שהנפקד

ההפקדה. מטרות עם אחד
עבר, הנפקד כי לקבוע יהיה שאפשר כדי ב)
להוכיח יש המפקיד, מאת שקבל ההוראות על
של לידיעתו הגיעו ושהן אלו הוראות היו מה

הנפקד.

למשפט מואנר גון? של העמדנו הבעיה: .4
אישופ. כתג ל9י 3לילי

169/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
אריה "שכני לנעלים חרושת בית נגד היוה"מ 

.(88 (4) י"א פ"ד>  ושותי'*

העובדות;
סרובו על המשפטי היועץ ע"י הוגש זה ערעור
משפט לשמוע בחיפה, המחוזי המשפט בית של
(וך'פ משפטי. גוף נגד כתבאישום לפי פלילי
הועמדה מואגד, גוף שהיא המשיבה, (125/56
אישום כתב עלפי אנשים) שני עוד (ענ? לדין
על.פי (שפיטה הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי
(ג) 339 סעיף לפי עבירות שתי על אישום), כתב
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על או שותף עלידי מזוהם מצרך במכירת .3
את שרואים נשים בשותפות, אחר מורשה ידיי
האחריות עקרונות מפני (לא כמוכרת. השותפות
עק סמך על אם כי פלילי, שבמשפט השלוחית
גם למכירה האחריות נצמדת כך אזרחיים), רונות
מפני "מוכרים" בהיותם הבודדים השותפים על

מעבידים. הם גם היותם
השותפים ת ש נ ע ה ש העובדה .4
הואיל עליהם כפול עונש הטלת פרושה
עשויה השותפות של בענשה גם נישאים והם
על לא אך העונש, מידת על להשפיע

בדין. החיוב עצם

להחמרת כסיגח קודמת הרשעה הבעיה: .6
העונש.

 24/57 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"א פ"ד,  היוה"מ נגד ג'ועבאט אהמד דיאב

.(507 (19)

העובדות:
בנצרת המחוזי המשפט בבית נדון המערער
בעבירה אשם שנמצא לאחר אחת שנה למאסר
,1935 הפלילי, החוק לפקודת 238 לסעיף בהתאם
(ת"פ כחוק. שלא המורה חבלה גרימת בשל

.(336/56
בלבד גזרהדין כלפי מכוון היה אשר הערעור,

נדחה. מדי, חמור הוא שהעונש בטענה

(2.4.57 (ביום נפסק:
מוצ סיבה היא דומה בעבירה קודמת הרשעה

העונש. להחמרת דקת

כפול" "טיגון טענת הבעיה: .7
23/57 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"א, פ''ד,  היוה"מ נגד ואח' ג'באריה כמאל 

.(509 (19)

העובדות;
המחוזי המשפט בית ע"י הורשעו המערערים
החוק לפקודת ו23 238 הסעיפים לפי בעבירות

שונים. לענשימ כ"א ונדונו ,1936 הפלילי,
שבית היתה המערערים ב"כ של היחידה טענתו
אף על המערערים, את בהרשיעו טעה, המשפט
מעשה על לכן קודם נענשו כבר שהם העובדה
לעבי נכנס לא העליון המשפט בית העבירה. אותה
או דומות התביעות בשתי העבירות אם השאלה

הערעזד. את ודחה מעשה, מאותו נובעות
.(8.4.57 (ביום . נפסק

בפתיחת לטעון יש כפול" "סיכון טענת .1
האשמה. לגוף טוען שהנאשם ולפני הדיון,

דין עוות ושום במשפט הופעתו להבטחת זה
. עליו. יותרו אם יהיה לא

ושל שותקות של אהריותמ הבהירו: .5
מזוהמ. מזון מצרף {מכירת השון*8יימ

199/56 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
 אחי אדלשטיין,ו4 אברהם נגד היוה"מ 

.(474 (17) י"א פ"ד,

העובדות:
רשימה בשותפות שותפים הנם המשיבים
השו עם ביחד הואשמו והם דגניה", ,,מאפית
פקודת על עבירה מזוהם, מצרך במכירת תפות'
שהגיע המשפט, של הראשון בשלב העם, בריאות
פ"ד,  169/55 (ע"פ העליון המשפט בית עד
הנדונה בעבירה השותפות הורשעה (1753 ט/
התיק בוטלה. (המשיבים) השותפים הרשעת ואילו
המשיבים בטענת שידון השלום לש"ופט הוחזר
אלא הם, לא הרי עבירה, נעברה בכלל שאם
מהאשמה זוכו המשיבים לה. אחראית השותפות
המשפט בבית אושר והזיכוי השלום שופט ע"י
בגל המשפטי, היועץ של ערעורו ומכאן המחוזי
השאלה העליון. המשפט בבית השני, גולו
בדין חייב מי היא; להכרעה שעמדה היחידה
שו גם או בלבד השותפות זו, כגון עבירה על

ל המשיבים תפיה,
השותפים שגם למסקנה הגיע המשפט בית
וקבל השותפות, על נוסף אחראים,

המשפטי. היועץ של ערעורו את

.(28,3.57 (ביום נ,פםלן:
>10ז*5) (ץ*ווו106ו מוחלטת אחריות המושגים א) .1
זהים. אינם (ץ*;ו1ג01ו51ט0;1ב0!'ץ) שלוחית ואחריות
מוח אחריות אדם על מטיל שהחוק מקום ב)
במחשבה פעל לא אפילו בדין, הוא חייב למת,
עשה לא אם חייב אינו אך 5ת6יזו) 160) פלילית

.>3^$0 1*05) הפלילי המעשה את
את עשה אם בדין, להתחייב אדם ג).יכול
רשלנות.' בלא ואפילו וידיעה רצון בלי המעשה
פוקדים שלוחית אחריות אדם אחראי אם ד)
אםי אלא בדין, לחייבו אין אך שולחו, עוון עליו

פלילית. במחשבה פעל
העם בריאות לפקודת (ד) (1) 10 סעיף לפי א) .2
עבירה נעשית 1935 מאכל) צרכי בבנדון (תקנות
אם בין לקונה, נמכר המזוהם שהמצרך בשעה
נעדרה אם ובין פלילית בכוונה נעשתה המכירה

הפלילית. הידיעה ממנה
מזוהם מצרך למכור שהאיסור הדבר פירוש ב)
פלילית. כוונה של ליווי טעון ואינו החלטי הוא
רואים מזוהם מצרך מכירת של מקרה בכל ג)
למע המכירה את שבצע מי את רק %א כמוכר,
את ומילא אותו שהעסיק מי את גם אם כי שה",

המכירה. את לבצע ידיו
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הפעולה של עשיתד, עם מתחילה זו הקירה ב)
פתי לאחר המשטרה עלידי הראשונה הממשית

לבוא. העתיד למשפט כהכנה התיק, חת
יש המערער נגד שנוהלה החקירה במקרה ג)
הראשון. השלב החקירה. שלבי שני ביז להבחין
או התושבים למרשם המשרד ע"י התנהלה בו
חקירה מאשר יותר היה לא למענו או מטעמו
העבין להעברת מקום יש האם מוקדמת' משרדית
המעו" שקצין העובדה רשמית. פלילית לחקירה
אינה משטרה סמל ע"י זו בחקירה נעזר טים
ועוזרי כיועץ הופיע הסמל אפיה, את משנה
משטרתי אופי החקירה קבלה בו השני השלב
הראי הממשית הפעולה עשית ע"י החל רשמי
העתיד למשפט כהכנה התיק' פתיחת לאחר שונה
מרשם למשרד המשטרה פנית ע"י דהיינו לבוא,
לשם ולביה"מ התיק קבלת בדבר התושבים

לכך. צו הוצאת

גנאוטו נופע להפיע נהג סרוג המניה; .9
צבורי. בופ

210/66 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
(63) י' פ"ד,  היוה"מ נגד שתני משה 

.(1765

. העובדות
מרחל, לנטוע. כשברצונו לאוטובוס עלה נוסע
הכרטיס מהיר את לשלם והציע תחנות מספר של
דרש (המערער) הנהג הזה. המרחק עבור הקבוע
למרחק כרטיס בעד ישלם שהנוסע זאת' לעומת
מרב י לדרישתו, הנוסע נענה וכשלא גדול, יותר

להסיעה
סרוב מאשמת הנאשם את זיכה השלום שופט
התעבורה, לתקנות 54 לתקנה בנגוד נוסע, להסיע
של הערעור את קבל המחוזי המשפט בית אך

אשם. אותו ומצא המשפטי היועץ
כי המערער, ב"כ טען העליון המשפט בבית
נהג אין התעבורה, לתקנות 54 תקנה לפי אמנם
18 הקנה לפי אולם נוסע, לקחת לסרב יכול
 תשי"ד הולכה) (שירותי התעבורה לתקנות
אם נוסע לקחת למרב לנהג הרשות ניתנה 1954
לנוס המקום נשמר אם או פנוי, מקום ברכב אין
המערער ב"כ טען  לכן אחרות. בתחנות עים
כש הנוסע את לקחת לסרב הנהג רשאי היה 

קטן. מרחק רק לנסוע היה זה של ברצונו
נדחה. הערעור

.(6.12.56. (ביום נפסק;
אם נוסע לקחת נהג כל מחויב כלל בדרך .1

שלו. ברכב פנוי מקום יש
להסיע לסרב אפשר הנ"ל 18 תקנה לפי א) .2
לעלות רוצה שהנוסע זמן באותו אם רק נוסע

שטען הנאשם של טענתו בוטלה לא עוד כל .2
לשמוע אין  אשם" "אינני או  אשם" "אני
פ"ד' 20/50 בג"צ (ראה בפול" "סיכון טענת מפיו

.(1858 ד',
הבעיות; .8

פלילית. בתביעה ההתישנית תקופת א.
לחקי המשטרה פעולת נחשבת מאימתי ב.
הנ"ל. התקופה הפפקת לצורך רשמית רה
207/56 פלילי ערעור העליון' המשפט (בבית
(19) י"א פ"ד,  היוה"מ נגד צויטאת מחמד 

.(518
העובדות:

על עבירה שקר, שבועת במתן הואשם המערער
האשמה .1956 הפלילי, החוק לפקודת 120 סעיף
למשרד בשבועה הצהרות שתי מהגשת, נבעה
הצהיר מהן אחת שבכל בחיפה, התושבים מרשם
ע"י תחילה נחקר הענין שונים. שמות שני על
המחוז, על הממונה שבמשרד המעוטים, קצין
ביום מכן' לאחר מעת"ם. משטרה סמל בעזרת
למרשם הלשכה מנהל ע"י הטפול הועבר '13.6.55
ביום בחקירה פתחה וזו המשטרה לידי תושבים
,29.6.55 וביום הסמל' אותו באמצעות .19.6.55
של תיקו את המשפט, בית צו לפי הסמל, קבל
המש לרשות התושבים מרשם במשרד המערער
נושא המערער נגד שהוגש האישום גליון טרה.
הוא מתי הוברר לא אך ,12.11.55 תאריך עליו
כי החליט, השלום שופט המשפט. לבית הוגש
המשפט בית בה. לדון וסרב התישנד. העבירה
הש משפט בית של דינו פסק את בטל המחוזי
של לגופו שמיעה לשם התיק את והחזיר לום

הערעור. ומכאן הענין
ע"י העבירה בוצעה שנקבעו העובדות לפי
הרי עוון' מסוג ובהיותה 6.7.52 ביום המערער
יום,. עד דהיינו שנים' 3 היא התישנותה תקופת
שקוימה הוא ההתישנות להפסקת התנאי .6.7.55.
לא יום. אותו לפני תביעה הוגשה או חקירה
לאחר הוגש האישום שגליון כן על חולק היה
משמעותה על לעמוד צורך היה לכן זה' תאריך
ההתישנות. מהלך להפסקת המביאה החקירה של

.(12.4.57. (3יוט נפסק:
מסוג עבירות על בתביעה ההתישנות דיני .1
חוק של ו482 481 בסעיפים מצויים ועוון פשע

העותומנית. הפלילית, הפרוצדורה
הפ הפרוצדורה חוק לפי ההתישנות תקופות .2
הגרי ללוח בהתאם למנותן יש העותומני, לילית
זד. חוק של שמקורו העיקרי הטעם מן גוריני'

הצרפתי. בחוק
ההתייש מרוץ להפסקת המביאה החקירה א) .3
משטרתי אופי לשאת צריכה פלילית בתביעה נות

רשמי.
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והתיק נתקבל המשפטי היועץ של הערעור
המשיב טענת לבירור השלום משפט לבית הוחזר
לראות באפשרותו היה לא הענין במסבות כי

הנדוזי השלט של משמעותו את ולהבין

התביעה מצד הזמה הבעיה:קרות .11
;6/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
,(548 (20) י"א, פ"ד,  היוה"מ נגד שוילי רפאל

. העובדות
מארב ע"י שני, אדם עם יחד נתפש, המערער
להסתלק ניסו בה במונית, שוטרים שני של
טען להגנתו וגניבה. התפרצות בצוע ממקום
ומבלי באקראי למקום נקלע כי המחוזי, בביה"מ
יחד הועמד (אשר השני האדם את מקודם להכיר
האמין לא השופט מהארץ). נמלט אך לדין, עמו
מאסר שנות לארבע אותו ודן הרשיעו לטענתו,

תנאי. על
החל את המערער באתכח התקיפה היתר בין
תום אחר1 לתביעה, להרשות השופט של טתו
עדות לסתירת הזמה עדות להביא העדויות, פרשת
להפתעת ההגנה עדי ידי על הועלתה אשר אליבי
אותו המערער בא זאת הגנה עדות לפי התביעה;
רפו עזרה להזעיק בכדי לת"א ביפו מביתו לילד.
אשר במונית ליפו לחזור ובקש אשתו אל אית
באתכח התקיפה המידה באותה בדרכו. נקרתה
המשך את לדחות השופט של סרובו את המערער
אחרי נוספת הגנה לעדת לקרוא כדי המשפט

ההזמה. עדות של שמיעתה
:(1*4,57. (ביום נפסק

עדות להביא לקטיגורית רשות במתן פסול אין .1
נטענה אשר אליבי לטענת במישרין הנוגעת ■הזמה
בעדויות התביעה, להפתעת לראשונה, הנאשם ע*י

המשפט. בבית ההגנה
בש להשתמש רשאי השופט היה זאת לעומת .2
המשפט, של נוספת דחיה להרשות ולא דעתו קול
את מראש ידע והסניגור הואיל
ויכול להבאתה הסכים ההזמה, עדות של תוכנה
הישיבה. לאותה הנוספת עדותו את להביא היה

ג"גול" מעופרת להוי פימן הבעיה, .12
קניה. מפ חוק ל*י בדימ לפמון

,163/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
.(585 (21) י"א, פ"ד,  היוה"מ נגד ואח' םית עזרא

העובדות;
שני נמצאו המערערים בחנות שנערכה בבקורת
לשם אליהם הקשורה כשהעופרת בד של גלילים
הורשעו המערערים משומשת. נראית סימון
339 סעיף לפי בעבירה המחוזי ביה"מ ע"י ונדונו
(א) 22 ומעיף 1936 הפלילי, החוק לפקודת (ז)

לנוס פנויים מקומות לשמור שעליו הנהג סבור
הבאות. בתחנות לו המחכים עים

תערי לקבוע איננה מטרתה הנ"ל 16 תקנה ב)
הסעת עם בקשר כספיים ענינימ להסדיר או פים

נוסעים.

להסיע משאיפה נובע נהג של שסרובו במקרה .3
המשלמי2.מהיר נוסעים יותר שאפשר כמה עד
תקנה על להגנתו להסתמך יוכל לא יותר, גדול

הנ"ל. 18

לתמרור. איציות הבעיה: .10
170/56 פלילי ערעור העליון. המשפט (בבית
י"א פ''ד,  מיםושניק שמריהו נגד היוה"מ 

.(29 (2)

העובדות:
בעבירת השלום שופט בפני הואשם המשיב
לתקנות (א) 5 תקנה לפי לתמרור" "איציות
והוא תשי"ג1953 תנועה), (סדרי התעבורה
המצויה כביש בכברת מכוניתו עצר כי הודה
שהעצירה המסמנים תמרור עמודי שני "בין
נת (אשר עצמו התמרור על נוסף אסורה".
(30.1.50. מיום 61 מס' הפרסומים בילקוט פרסם
מהעגול, למטה התמרור, עמוד על תלוי נמצא
הבא" לתמרור עד עצירה "אין נאמר ובו לבן שלט
הפר בילקוט שפורסמה הפרוש לתוספת (בהתאם
היו. המשיב טענות .(22.9.55. מיום 442 סומים
גופו, לתמרור לא הוספו עצירה" "אין המלים א),

 נפרד, בשלט לו, מתחת אלא
בתנ מותנה ואפילו נוסף, איסור להטיל אין ב)
רו אם קיים. תמרור עם בקשר מסוימים, אים
את ולפרש חדש תמרור לקבוע חייבים בכך' צים

משמעותו.
הדין ופסק השלום שופט ע"י זוכה המשיב
(על בתלאביב המחוזי המשפט בית ע''י אושר

המשפטי). היועץ ערער זה דין פסק
.(7.1,57. (ביום נפסק:

עצם את חזותית בצורה לפרסם חובה אין א) .1
התמרור. של דיוקנו

הוא, משמעי חד אם במלים, התמרור תאור ב)
ברשומות הפרסום חובת ידי לצאת כדי בו 'יש
התעבורה לתקנות 111 (תקנה בתקנות האמורה

.(1953  תשי"ג תנועה {סדרי
מיום 364 הפרסומים בילקוט כך על נוסף .2
נוספים תמרורים המפרטת הודעה מצויה 5.8.54■
המרשה ,61 הפרסומים בילקוט שפורסמו אלה על
נאמר היתר ובין הכונה לתמרורי שלטים לצרף
תעשה לא או עשה הוראת במודעה "כשצוינה בה

להוראה*. בנגוד להתנהג אסור 
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שו בהחלטת מחדש לעיין המחוזי המשפט בית
התורן הנשיא החליט מה משום השלום. פטת
נשמעה והבקשה שופטים שני אליו.עוד לצלף
משפט, בית ע"י כלומר שופטים, שלשה ע"י
בתנאים בערבות המשיב את לשחרר החליט וזה

מסוימים.
(שלשה משפט בית דן שבבקשה העובדה לאור
בפקודה' שנאמר כפי התורן' הנשיא ולא שופנןים)
בית נשיא בפני שאין לטענה מקום אולי היה
ולכן התורן" הנשיא של "החלטה העליון משפט
ואין השלום שופטת של החלטתה מחייבת עוד
גורמת רק היתד, זו דרך מחדש. "לעיון'1' מקום
לר הוחלט הצדדים' בהסכמת ולכן' זמן לביטול
ע"י שנימנה כהחלטה הנ"ל ההחלטה את אות

לבדו. התורן הנשיא
נאשם עת שכל היתה' המשיב בי'כ טענת
בערבות לשחרורו נטיה להיות חייבת הורשע ולא
כי לשכנע, המתנגדת, הכללית התביעה ועל

לאישחרור. נימוקים קיימים
המשטרה' התנגדות של העיקריים הנמוקים
החשש היי לעיל' המוזכר העבירה לטיב פרט
בהמשך הפרעה למעשי וחשש עדים על להשפעה
כל על המחתרתי הארגון כל לגלוי החקירה

מנהיגיו.
:(2.6.57. (ביופ נפסק:

להתברר צריכה בערבות לשחרור בקשה א. .1

,המלא ההרכב ע"י ולא דין בית אב עלידי רק
המשפט. בית של

השחרור לפקודת 7 סעיף לפי מחדש עיון ב.
כערעור. לראותו אין בערבות

יכול בערבות שחרור בשאלת הדן השופט א. .2
נגד שהובאו ההוכחות טיב את לשקול גם
לשקול צריך שהוא לומר כוונה בכך אין נאשם.

מהימנותן. את
בער לשתרר מסרב שופט כאשר לפיכך, ב.
אף דעי!' הבעת משום בזה לראות אין בות

ההוכחות. טיב על בעקיפין, .
למקרה, מיוחדות אחיזה" "נקודות מלבד א. .3
של העבירה טיב המשטרה*, הצביעה עליהן
שמ כזה, הוא טרוריסטי לארגון השתייכות
.אנשי מצד כי ההנחה מתבקשת הדברים טבע
למשטרה להפריע מאמץ כל ייעשה הארגון

בחקירותיה.
מואשם בערבות לשחרר אין כך משום ב.

כאזת. עבירה לו שמיוחסת
במרדכי 30/53 ב"ש בהחלטה שנאמרו הדברים .4
חלים (516 ד, פ"ד,  היוה"מ נגד פרוינד

הנדון. המקרה על גם

שהחזיקו דהנייו ,1952  תשי"ב קניה, מם לחוק
בולים שני חוקית, ובלי,הצדקה ביודעין .ברשותם
לא.שולם עליה סחורה וכן אחר מחומר שהוסרו

, המגיע. המותרות מס
הוראותיו כי המערערים, באכחי טען בערעור
לסי בעופרת השמוש על והבלו המכס מנהל של
לחוק (א) 15 סעיף עפ"י סמכותו (מכה סחורה מון
תוקף בעלת אינה (1952  תשי"ב קניה, מס
פור לא תחוקתי בתפעל תקנה שבהיותה .משום
הוסיף כן מאיהפרסום' כתוצאה ברשומות. סמה
על שנקבע זהוי" "סימן העופרת היתה לא. וטען'
הנ"ל. 339 בסעיף במשמעותו ל"בול" המנהל ידי

נדחה. הערעור
:(30.4.57. (ביום נפסק

בלשון נקרא נקבע, אשר סימן, כאשר א) .1
דבק), בול. או מוטבע בול (דהיינו /'בול" אדם. בני
מכה במישרין .הפלילי החוק הגנת עליו פרושה
המ האיסורים את הסימן על המחיל בול, היותו
.1936 הפלילי, החוק לפקודת 339 בסעיף נויים
נוסף, חקיקה דבר לכל זקוק אינו כזה סימן ב)
שהפגיעה כדי נוספת, מנהלית פעולה לכל לא ואף
לסעיף בהתאם הפלילי, החוק ברשת תתפס בו

הנ"ל. 339
הנדון, הסימן על יקרא לא "בול" השם אם .2
339 סעיף לפי לעבירה נחשבת בו הפגיעה אין
אף לשוות קניה מם לצורך המנהל יכול אך הנ"ל'
מתאי קביעה ידל על "בול" של מעמד זה לסימן
קניה, מס לחוק (ג) 15 לסעיף בהתאם מה,

.1952  תשי"ב
מחלקת שבשמוש העופרת סימני .3
ללא אף מוטבע", "בול בבחינת הם הקניה מס
המש מוטבע מבול שונים ואינמ מיוחדת קביעה
מסמכים על בולים מס של תשלומו לסימון מש
ע"י הבול נוצר האלה המקרים בשני למיניהם.
כי בכך' מינה נפקא ואין בחומר, חותם טביעת
השני 'ובמקרה בנייר החותם מוטבע אחד במקרה

בעופרת.

גהחלטת מחדש לעיון בקשה הבעיה; .13
גערבות שחרור

 בלשכתו הנשיא לפני העליון, משפט (בבית
פ"ד,  חרזתי יעקב נגד היוךוי'מ  37/57 ב"ש

.(797 (29) י"א
העובדות:

המשפט לבית המשיב של דינו העברת אחרי
להש בקשתו את החוקרת השופטת דחתה המחוזי
סעיף לפי הוגשה, מכן, לאחר בערבות. תחרר
לנשיא בקשה בערבות, השחרור לפקודת (ב) 6

3יא מהן, אחת של בציונה והסתפק עיין בו החומר בתוך האחיזה" לנקודות את מפרט נמנע ביהמה"ע נשיא 'י
"התביעה כי כלל נבע לא הנ"ל, בבקשה הדיון בעת המחוזי ביה''מ בפני המשטרה קצין של שמעדותו העובדה
המוזוזי. בביה"מ נתקבלה ואף שנטענה טענה לזין", איהגנמדתו תמורת לו הידוע כל את להם למסור לנאשם הציעה
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דרכים תאונות
צה"ל יששכרי, י. מ. ד"ר םא"ל

התאונות, חללי מספר עלה ארצותהברית בצבא
ממחלות: הנפטרים על המלחמה, עזנת באותן
ורק מתאונה, תוצאה היה חמישי מקרהמות כל

ממחלה.  שמונהעשר נילרה כל
%45 קטלניות תאונותדרכים היוו 1952 בשנת
ארצות בצבא קרב בפעולת שלא מות מקרי מכל
היו בבתיהחולים המאושפזים מכל %25 הברית.
ש%88 הוא המענין דרכים. בתאונות נפגעם
את מצאו או  נפגעו והפצועים מההרוגים
היו ומאלו חופשתם. בזמן בכבישים  מותם

השבוע. סוף בחופשות %50
שלהלן הטבלה בסיס על שנערכו חיעובים
על היבשה לצבא שנגרמו האבדות כי גיל

היו: תאונתדרכים ידי
בשרות; איש 1000 כל על אחד הר.ג
בשרות; איש 53 כל על אהד פצע

הרקע
וכגורם ראשי כקטלן ביים נחשבות התאונות
ותהי מחלה, אין תמידית. לנכות במעלה ראשון
עם להתחרות שתוכל ביותר, והממאירה הנפוצה

קברות. ובתי חולים בתי במילוי התאונות
תאונות קציר של הרשמית הסטטיסטיקה
שנה: שמדי מלמדת, הברית בארצות הדרכים
איש 100.000 נהרגים
איש 400.000 תמידיים נכים נשארים
איש 1.000.000 חולפת מנכות סובלים

המדאיגה חמורה, בעיה מהוה בתאונות המלחמה
העם. של בריאותו לשמירת האחראים את

הקרבנות מספר היה השניה העולם במלחמת
האבדות למספר שוה באנגליה בתאונותהדרכים
דהיינו: תקופה, באותה סבל הבריטי הצי שכל
... נפש. אלף 50

אויר וצבאהציצבאחיל סיכוםצי
19,94228,45137,30685,699
8561,2361,5653,657

314,2398,229,0001,035,6489,578.887

40449,04154,903,00095,852,041

1953 הברית ארצות בצבא האונות סיכוס
שנפצעו צבא אנשי של הכללי המספר
שנהרגו צבא אנשי של הכללי המספר

אדם ימי הפסד של הכללי המספר
(דולרים) לרכוש נזק

(דולרים) פגיעות ע"י ישירות הוצאות
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הבעיה לימוד
פתאומי, באופיו' שלילי אירוע היא תאונה
שליטה יכולת היתה בו המעורב שלאדם מבלי
שב ואלו ביתיות תאונות בין מבדילים במצב.
דרכים תאונת וכוי. בספורט בחילות, תעשיה,

התאונות. של ביותר החשוב תתהסוג הנה
ביאו חוקיות כאן אף גילו למחלות, בדומה
הוכחה מסוימת. ומחזוריות לוגיתפיסיאולוגית,
בתנאי השנה, בעונות האקלים, בתנאי תלות
בריאות במצבי באופי, במין, בגיל, וכן הראות

וכוי.

,,האדם'י גורם

הגיל א.

הגילים קבוצת פוגעים התאונות של %50 (1
2419 של בקבוצה במיוחד שנה, 25 שלפני

שנה.

מהקבוצה שתים פי נפגעת זו קבוצה (2
שנה. 4125

ב%90 מעורבת 2919 הגילים קבוצת (3
הגילים קבוצת חבלות. ע"י שנגרמו פציעות של
שנגרמו פציעות של ב%75 מעורבת 2919

דרכים. תאונות ע"י
מהווים 2419 הגילים מקבוצת נהגים (4
גור והם בארצותהברית הנהגים מכל %14 רק
זו. בארץ הקטלניות התאונות מכל ל%24 מים

מהאוכלוסיה 1/30 הלק רק מהווה הצבא (5
(בימי תאונות 30 מכל באחת מעורב והוא שם,

שלום).

קבוצת את המאפיינות התכונות ב.
:24  19 הגיל

עד עצמי סיכון הרפתקנות, אימפולסיביות,
ולעשית להתבלטות תשוקה דעת. קלות כדי
מרות, לקבל רצון אי השני), המין (על רושם
התקוממות המסורתיים, והחיים השגרה שנאת
נותני מורים, (הורים, עליונה סמכות נגד פנימית
חוסר למשמעת, התנגדות וכוי), מפקדים עבודה,

עצמית. שליטה
חוסר סוער, אופי מוגבר, חיים מרץ בסיכום:
עומ האחריות ומידת הגיל חיים. ונםיון אחריות

התאונות. למספר הפוך ביחס דים

לתאונות": "מועדים ג.

בקיום לראשונה הרגישו בגרמניה חולים בבתי
בתאונות שניזוקו אנשים של "חוזרת" קבוצה

בצד רק מתבטא אינו בתאונות הכרוך ההפסד
"זמןחיים" בכמות גם אלא הטרגי, האנושי
לערכים עולה זו וכמות לאיבוד, ההולכים יעילים

במספרים. לבטאם שקשה
מספריתאריט ממסגרת חורגת כולה הבעיה
כשהמעורבים לאיכות מכמות ועוברת מטית

טייסים. הם בתאונה
ופתרונה הבעיה לחקר המדעית הגישה

רק כאן. גם יפה זה כלל  האויב" את /.דע
מציאת מאפשר הגורמים כל את המקיף מחקר
תקופת אחרי בתאונות. למלחמה יעילה תרופה
האפידמולוגית בשיטה בחרו רבים גישושים
מצטיינת זו שיטה הבעיה. לחקר מתאימה כמסגרת
מחלות של תופעות בחקר רב מדעי 2נסיון

למניעתן. ואמצעים דרכים ובמציאת המוניות
שלושה תאונה בכל מעורבים במחלה כמו

יסודות:
האדם (1

המחולל (2
הסביבה, (3

צבאים: מונחים עם ובתשואה
קרקע. האויב, כוחותינו,

הגורמים ניתוח מאפשרת המדעית הגישה
ואמנם שביניהם. גומלין פעולות ולימוד הללו
המאפיינים הנתונים של וההגדרה ההכרה עצם
הקרקע את הכשירה הללו היסודות שלושת את
מעשיות בתוכניות ולגיבושן מסקנות להוצאת
היא האפידמולוגי החקר מגמת תאונות. למניעת

 ולזהות להכיר
אישית והתנהגות מיוחדות אישיות תכונות א.

לתאונות. המובילה מסוימת
הציוד. של ובסדור ביצור בתכנון, ליקויים ב.
ולתאונות. לתקלות הנוחים תנאיסביבה ג.
ההדדית ההשפעה של מתמטיים חישובים ד.

הנ"ל. היסוד גורמי בין

המדעית הגישה
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הכוהל השפעת

לתאונות גורמת זו ונטיה  לנמנום ונטית
קטלניות.

ת ל פ י י ע ז.

הפיסיולוגי המצב של הרבה שכיחותו בגלל
מחקר עכשיו מתנהל אדם, כל אצל עייפות המכונה
לאחוז העייפות דרגת בין היחס לגילוי מקיף

בעקבותיה. הנגרם התאונות
לדוגמה, הוכח, טייסים. על ברובו בוצע המחקר
אזר הובלה מטוסי על העובדים טייסים שאצל
מתח את להרפות כמעט גורלית נטית קיימת חיים
אולם הטיסה. של האחרונה בשעה ההשגחה
נתונים הנראה, כפי גורמים, זו להרפייתמתח
מספר בין מתמטי יחם נמצא לא פסיכולגיים:
שקדמה החופשה שעות מספר או הטיסה' שעות
השעות בעשריםוארבע הבילוי צורת א לטיסה,

שנגרמו. התאונות לבין  ההמראה שלפני

וכו') המטוס המכונית, והציוד, המחולל
של תוצאה שהם בחומר, ליקויים בין מבדילים
ובין המכונית' מחלקי קובע בחלק פתאומי נזק
הציוד בבחירת טעויות מתוך הנובעים ליקויים
מחבלה או בייצור מליקויים הנובעים אלה הן 
מהוים פתאומיים, נזקים תוצאת שהנם אלה והן

לתאונות. הסיבה מן קטן אחוז רק יחסית
אותו ההופכות הציוד, בתכנון וטעויות שגיאות
המפעיל לאדם מותאם בלתי או תכליתי לבלתי
ענף קיים לתאונות. רציני מקור מהות אותו,
הנדסה מומחי עומדים שבראשו מיוחד מחקר
מידת את ולבדוק לחקור הוא מתפקידם ורפואה

האדם. לצרכי הציוד של התאמתו
דוגמאות

את המעבירה מכוניות של המגן זככית (1

לרועץ להיות עלולה מסנורת בצורה האור כל
השמשות לניגוב מספיקים בלתי סידורים לנהג.
המציאו עכשיו הסכנה. את מגבירים גשם בעת
 %12 במקום מהאור %30 הסופגת זכוכית
הגבוהים, בגילים נהגים מכשילה כזו זככית אולם
אור של המוקטנת והכמות חלש, ראייתם שכוח
להיות עלולה כזו זכוכית דרך לעיניהם המגיעה

מספיקה. בלתי

שנים חמש של בתקופה אחרות: ובתקלות דרכים
זו בתופעה תאונות. למספר הנהגים אותם גרמו
מכאן בניויורק. בבתיהחולים גם אח"כ הבחינו

לתאונות". "נטיה של התפיסה
של האחוז בדבר עדן מחולקות החוקרם דעות
שהם מודים כולם אולם לתאונות'/ "המועדים
מבחינה לתקלות תמכשירם טיפוסי, אופי בעלי
כדלהלן: הוגדרו הנפשיות סטיותיהם פסיכולוגית.
שנאה עד עליונה, סמכות כלפי שלילי יחס
תסבי הנפש; בחיי בגרות חוסר ,. והתפרצויות
מופרזים; נחיתות רגשי מאכזבות: הנובעים כים
בעלי את הממריץ רגיש מצפון אשמה; רגשי
סדו של חולני לשלב עד עצמיים לעינויים
מתחום או ההכרה מתת ביודעין, שלא מזוכיזם,
לחוסר כפיצוי בטחון עודף הפגנת מודע; הבלתי

פנימי. עצמי בטחון

כטיפוסים אלה אנשים לסמן מותר בסיכום.
של לדרגה עד הפנימיות בבעיותיהם המועסקים

ונוירוזיס. פנימית מתיחות

מוצאים לתאונות" "המועדים של בעברם
מריבות עבודה, נותני עם קשיים משפחה, סכסוכי

וכוי. משפטים שכנים, עם

נוהג "האדם הנוסחה: שרירה כלל בדרך
בחיים". מתנהג שהוא כמו  במכונית

שבאדם השכלי הגורם ד.
אחריה גוררת לממוצע מתחת שכלית התפתחות
לקויה מצב הערכת מתוך בעיקר ותאונות, אסונות
בסי עקיפות מונעת יותר רבה הבנה ומוטעית;
עדיין חסרה אולם  הכבישים ובעליית בובים
על הזה הגורם השפעת על מקיפה סטטיסטיקה

התאונות. כל של המספרי היחס

מיוחדים בריאות מצבי ה.

צעדיו את המחקר עדין צועד זה בשטח
לחץ בעלי משא, מכוניות שנהגי ידוע הראשונים.
דרכים; תאונות של ניכר לאחוז גרמו גבוה, דם

מהתקין. נמיך דם לחץ לגבי הדין הוא

תקינים בלתי ובריאות גוף מצבי ו.

חולפים 
המצב הערכת על כוהל של ההרסנית ההשפעה
קיים רבות כארצות למדי. ידועה נהיגה בעת
החשוד נהג של דם בדיקת לערוך המחייב חוק
כדי לתאונה, בגרימה נתפס כשהוא בשכרות
לגבי הדין הוא שספג. הכוהל אחוז על לעמוד
חשיש, אופיום, כגון: משכרים, סמים השפעת
ובאכילה בעישון הגזמה גם כי התברר אולם וכד'.
מתחהעירנות הורדת עייפות, אחריה גוררת
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הבעיה. למחקר חדשים אופקים נפתחו זו תגלית
יחס שקלים גילה בצבא ממונעות ביחידות סקר

התאונות, לאחוז היחידה מורל בין הפוך

החברה השפעת

ארצותחברית בצבא תאונות מניעת
לבטחון תכנית לעצמם סיגלו צבאהצי אנשי
בדר לבטחון מועצה מוקמת בסים בכל דרכים.
הדרכה שעות 4 מקבל פעיל בשרות אדם כל כים.
ההד שעתים.  מלואים איש ואילו זה, בנושא
מו ספרות, סרטים, הסברה, הרצאות כוללת רכה
והוראות תקנות הוצאו גיסא מחד וכרזות. צגים
בימי במיוחד המותרת, המהירות את המגבילות
התיצבותם מועד את. דחו גיסא ומאידך שבוע, סוף
לשעה סוףשבוע מחופשת החוזרים החיילים של
בשעה להתייצב עליהם היה לכן (קודם 1300
בלילה בדרכים מוגברת תנועה למנוע כדי (0800

מופרזת. במהירות ונסיעה
לתאר המפקדים אחריות את להדגיש מנסים
תאונותדרכים שריבוי ההכרה החדרת ע"י נות,
המנהיגות ולכוח היחידה למשמעת הוא רע סימן

מפקדיה. של

וערכו המחקר
אפשריות דרכים על מצביע דלעיל הניתוח
הצבאית המסגרת בצבא. במיוחד תאונות, למניעת
הרבהמהגור על יעילה שליטה מאפשרת דוקא
עומדים לרשותה כי ולאסונות, לתקלות מים
החייל. ואימון המפקד הדרכת  בדוקים אמצעים
מתמדת, הדרכה של תהליך הינו החייל אימון
האימון האדם. של אישיותו כל את להקיף ועליו
ורוחו גופו כושר את מגביר ידיעות, לחייל מקנה
על המתבססת במינה, מיוחדת למשמעת ומאלצו
החיצונית המשמעת עם יחד הצות. ורוח מורל
דהיינו פנימית, משמעת נוצרת האוטומטית

. וציות. מרות לקבל הנכונות
ומתפקידו המפקד, של בידיו מסור החייל אימון
מנהיגות מנהיגותו. כוח את להוכיח המפקד של
גבוה במורל היחידה, ביעילות מתבטאת טובה
ליצור המפקד שהצליח הצות ברוח החיילים, של
שהקנה והאחריות המשמעת ובדרגת חייליו אצל
עומדת בדרכים בטחון משמעת לחייליו! המפקד

לבלמים, מדי סמוך הדלק דושת מיקום (2
לטעויות גורמים כמוהם, צורה באותה בנייתה או
בתפקידיהם. המנוגדים המנגנונים, שני בזיהוי

האוני שע"י ציבורית לתברואה הספר בית (3
תא של דגם לגבי קבע, הרוארד של ברסיטה
בו שישבו מהנהגים %5 שרק מסוימת' מכונית
מסובכות. גוף תנועות בלי היד לבלם להגיע יכלו
מתאים לדושות ההגה בין המרחק היה אחר בדגם

בלבד. מהנהגים %60 של ברכיהם לגובה
ידיות, כפתורים. של נוח בלתי סידור (4
מקום הנותנת בצורה בנייתם או וכוי, שעונים
האדם את שיבשילו ההכרה מן בזיהוים, לטעויות
 1943 (ינואר חודש 22 במשך בהם, המשתמש
תאו ל547 נכון בלתי זיהוי גרם (1944 גובמבר

אזרחיים. מטוסים של נות

,,הםביבה" גורם
(שטח, הפיסי הרקע את רק לא מקיף זה מושג
התנאים את גם אלא וכוי) וקור חום האקלים,
בגרימת רבה חשיבות בעלי שהם הנוספים,
סידורי חברתיים. תנאים נמנים עליהם אסונות;

וכוי. משמעת עבודה,

דוגמאות
והיום השעה (1

גדל הקטלנית הדרכים תאונות מספר א)
החשיכה. רדת עם שלוש פי

בשעה  ביותר הקטן התאונות מספר ב)
.0500

בשעה  ביותר הגדול התאונות מספר ג)
.1700

ו%35 הקטלניות התאונות מכל %39 ד)
השבוע. בסוף נגרמות הפגיעות מכל

וקור חום (2

והשגי הטעויות לאחוז החום מידת בין היחס
עובדי ולגבי קשריםאלחוטאים, לגבי נבדק אות
מעלות ל36 מ26 עלתה החום כשמידת מכרות.
מ האלחוטאים בעבודת הטעויות גדלו צלזיוס,
היה במכרות ל900/0; הרגיל, הממוצע ,%12
וגדל מעלית' ב16 ביותר הקטן התאונות מספר

מעלות. 27 של בטמפרטורה שלוש פי

רעש (3

את אף מגבירה מרגיזה לדרגה הרעש הגברת
והתאונות. הטעויות אחוז

חברה (4

הפועלים בין המורל רדת שעם הוכח בתעשיה,
עם התאונות. אחוז אף עולה בתעשיה, והפקידים
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והצע האמצעים כן' כמו ייחשבו, היוני כצורך
הבאים: דים

שלושה כל אחד יום למשך לנהגים השתלמויות
חודשים, ששה או

לשנים, מספרם צמצום או אנשים, הסעת איסור
לנהיגה. הראשונה השנה במשך

מניעת בנושא הדרכה בבסיסי למפקדים הדרכה
השעורים הכרחית. היא בדרכים ובטחון תאונות
למשמעת החייל אימון אף יבללו מנהיגות על
החברה {בלפי עצמו כלפי ולאחריות פנימית

ותאונות. תקלות למניעת
מרובים, תאונות מקרי שבהן יחידות, מפקדי
יועמדו ואפילו יחקרו הממונה, למפקדה יוזמנו
היחידה באימון רשלנות שהוכחה במקרה לדין

דרכים. כבטחון
תחרות בעזרת בדרכים הזהירות את לפתח יש

דגל. וחלוקת
תקופה שעבר הזהיר לנהג מיוחד סרט א1 סמל
 תקלה שום בלי פעילה בנהגות מסוימת
תהיה ההצטיינות אם במיוחד לטובה, ישפיע
נוספים חופשה ימי כגון מסוימות, בזכויות כרוכה

.* וכדי משכורת תוספת או בשנה
ורופאים טכניים מומחים להכשיר הצבא על
אמנם, הנ"ל. למטרות (פסיכיאטרים) פסיכולוגיים
לחוץלארץ בנסיעה עלפירוב כרוכה זו הכשרה
יצור תכנון, כי לזכור יש משתלמת. היא אך 
פסיכולוג, מומחה של מענינו גם הוא ציוד ורכש
והפסיכולוגיות הפיסיולוגיות תכונותיו את המכיר
הרופא של עבודתו מגבלותיו. ואת האדם, של
הן6 חימוש, ואנשי מהנדסים עבודת בשילוב

אסונות. למניעת טובה ערובה
של באפידמולוגיה המחקר את ' לעודד יש

■■ בלתי תהא תאונות של המגיעה $ בארץ התאונות
הכרת האלם, טבע של נכונה הערכה בלי אפשרית
 ביניהם הגומלין ופעולת והסביבה המחולל

צריך. הוא לימוד זה וענין

ולמידת המפקד למנהיגות ישיר ביחס איפוא
לחיילי להקנות שהצליח הצות ורוח האחריות
לרסן עוזרים אחריות ורגשי הצות .רוח זו יחידה
של תכונותיהם בניתוח שמנינו היצרים את

.2919 הגיל קבוצת
הידיעות ועדכון החומר ידיעת הבעיה, לימוד
לקראת המפקד את מכשירים שוטפת, בצורה
ו פרצופ את להכיר עליו תאונות. במניעת תפקידו
הרי מיוחדת הדגשה לצרכי לתאונות. מועד של

 י בולטת: דוגמא
כשהוא נוהג לאיציות, נטיה בעל ,20 בבן הג נ
אינה ומכוניתו בוהל, של השפעה נמצאתחת
הגומלין ופעולות הצרופים הכרת בעצם כשירה.
מכיון גדול, הישג משום יש השונים .הגורמים של
מתאימות. מניעה לפעולות המפקד את מנחה שהוא
הציוד בבחירת גם מקילה צבאית מסגרת■
הציוד של הסטנדרטיזציה $ מומחים ע"י ובדיקתו
משקי יתרון רק לא מהוה מתאימה בחירה אחרי

תאונות. ריבוי נגד ערובה גם אלא ומנהלתי

והמלצות מסקנות
לנהגים, לבתיספר המועמדים במיון הכרח יש
רופא הקורס. במשך והן קבלתם לקראת הן
אחרי ולעקוב לפקח חייב (פסיכיאטר) פםיכולוג
למפקדי ליעץ עליו הקורם; במשך י החניכים
המועדים  הקשים המקרים לסילוק בתיהספר
הזקוקים הקלים במקרים ולטפל  לתאונות

הפנימיות.. בעיותיהם בפתרון לעזרה

 לכלול: צריכה קורם תכנית
בדרכים". "בטחון הנושא על סרטים (1

הפסיכו של בהנהלתו החניכים שיחות.בין (2
לוג..

אצל ביקוריםי חירורגיות, במחלקות סיורים (3
קךבנותדרכים.

התנועה. של בבמקומותתורפה סיור, (4

פרסים הענקת עובדתי. ב!צב של נכון רשים על מושתתת תהא ההצטיינות ואותות הפרסים שהענקת בתנאי . *
.את לגחוך הזהיר" "הנהגה אות את להפוך עלולה טעות, מתוך קטלניים, אף או לתאונות לנהגים,"מועדים"
. רמי. ד., פ.  חנוכית. משמעות נטול חברתי לטקס הענקתו

ברשותה והועתק תשי"ז העצמאות מיום קי'ו, מסי גליון ב"מערכות", פןרסם דלעיל המאמר
המערכת. של האדיבה
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ופתרונותיהן התנועה בעיות חקר
ההדרכה מחלקת דין, פנחס מ.ר.

הצבור בריאות על בדרכים התעבורה השפעת
י1תז* מופרעות עצמן מרגישות ומהם, לבה"ם
לצאת נאלצים אינם אשר לפרנסתם' מהעובדים
נראים ואשר לבית מחוץ אל כך בל רבות פעמים
של הסוג על הרעש. בפני יותר מחוסנים אף
המשתמשים כן' כמו נמנו' "בלתימופרעים"
ממשלוחי באחד העוסקים ואנשים ממונע ברכב

כזה. ברכב הקשורים היד

ההפרעות םיבות
מהירה נהיגה בעיקר נמנו להפרעה כסיבות
ירי על ההפרדה וכן הרעש התחשבות, וחסרת
הצביעו הנשאלים מכל %45 ההפלטה. ואדי עשן
כ%40 התחשבות, ומחוסרת מהירה נהיגה על
העשן על הצביעו וכ%20 הרעש על הצביעו
הטדדתס. של העיקריות הסיבות כעל והאדים
יתרה בקרבה הגרים האנשים מספר מחצית
שהם  רבה תנועה עם לרחובות או לכבישים
עצמם מרגישים  האוכלוסיה מכלל %40 בערך
נהיגה ידי על %47 הרעש' ידי על מוטרדים
הקו את תולים וכ%21 ובלתימתחשבת מהירה
במקום כך לפי מואשם, הרעש ובעשן. באבק לר
ה"טי מאשר פחות לא פנים כל על או הראשון,
הצביעו הרעש כמקור אינוחות. בגרימת סה",
על ואחריהט האופנועים על בעיקר הנשאלים
את מעטים אד מגו אלה לעומת המשא. מכוניות
קרונות את הגרר, רכב את הנוסעים, מכוניות
הטר רעש. של כמקורות הרכבות ואת ה"טראמ"
ולגבי 80 פי אופנועים לגבי מורגשת הרעש דת
נוסעים. מכוניות לגבי מאשר 50 פי משאיות
נגררים קרונות באיסור צדדה הנשאלים מרבית

אוטובוסים. ידי על גם ובעיקר משאיות ע"י
ותוצאותיו המשאל משמעות

ולדיון לב לתשומת ראויים זה מסוג משאלים
תוצאו עצמן הוכיחו ולרוב הואיל ראש, בכובד
העוב המצב ואת הכלל את נבונה כמיצגות תיהם
שלהעלאת אנשים, של הסוג אותו כל לגבי דתי
כי אם  ממנו חלק של המשאל נועד דעותיו
לתוצ הורות בקפדנות. כך לשם נבחר זה חלק
ממשלות, רק לא הרי משתמשות אלו מוכחות אות
של בשרותם גדולות תעשיה חברות גם אם כי

התעבורה שבין היחס את נזילים י5אשר
אחד כל נוטה הצבור' בריאות לבין בדרכים
ובראשונה בראש לחשוב הטבע, בדרד מאתנו'
ושעה יום יום הפוגעות הדרכים, תאונות על
אף כך ידי ועל יחידים של בבריאותם שעה

ממש. פיזית פגיעה כולו' הצבור בבריאות
הרבים, הרגעים אותם את זוכרים אף אחדים
למקום מהרו כאשר להתפוצץ"' ממש "השט בהם
פקק ידי על חסומה דרכם את ומצאו כלשהו
אלצום אשר בכביש, תקונים יד על או תנועה
זכרו לדחות אין ואכן, בעצלתים* דרכם לשרוד
להזכיר הם עלולים אדרבא, וכלל' כלל )9לה נות
תנאי של השפעתם רבה מה מאתנו, אחד לכל
תקו בן של משקלו שווי ועל רוחו על התעבורה
לבטיחות הדאגה רק לא כי אנו, מוצאים וכד פתנו.
באמ תאונות למניעת מאמצים ע"י  התניעה
. בה המשתתפים וחנוך התנועה תכנון צעות
והמתוכננת' התקינה זרימתה הבטחת אף אלא
הנה' חפזנות"' של "הפסיכוזה בלימת תוך אלה כל
הגור מכלול מבין וחיוני חשוב גורם יןיתר' בין
בריאות של התחום את המהוים והבעיות מים

אותי. והמקיפים הצמר
התעבורה תוצאות של המפריעה השפעתן בדבר
על צבורי משאל מכבר לא נערך ד*וכלוסיה על
של בקשתה לפי הקהל דעת לחקר מכין ייי
הרפו ממשלת של והמודיעין העתונות מחלקת
מתוד (המערבית). הגרמנית הפדרלית בליקה
בערך כי מתברר' שפורסמו המשאל תוצאות
מאד" "מופרעים עצמם הרגישו מהנשאלים %38
עצמם כנו כ%21 ברחובות' התנועה ידי על
"בלתי עצמם מצאו כ%41 ואילו ^מופרעים"
אנ עצמם הרגישו ביותר מופרעים מופרעים".
מגיל למטה אנשים < שנים 45 על עלה שגילם שים
בהטרדה הרגישו אשר אלה> של רובם היו 30
משום היה לא אלו בתוצאות ביותר. פחותה
בבעיה המתענינים צפו לא זאת לעומת ז?פתעה;
וקטנות' בינוניות בערים דוקא התלונות לרבוי
המתלו מעטו לא הגדולות בערים גם כי >אם
מהרהרים אם בכפרים. היחסי ולמעוטן 1נימ),
כי בעובדה, אף פליאה מוצאים אין בדבר ■קצת
בקשיים קניותיהן בעת הנתקלות הבית, ■עקרות
בדרכם ילדיהן לשלום והדואגות החזובות גחצית
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בחס בעיקר וכנראה בדרכים' הממונעת
המשאל תוצאות עוררו אותם הדיונים אולם רונות.
הסברה של העדרה גם הורגש כי הראו בציבור
להביא היתה שעשויה הסברה בעבר, נאותה
משת אינם אשר האוכלוםיה חוגי של לתודעתם
תע של חשיבותה רבה מה ממונע' ברכב משים
רכב כלי של לשרות, תמיד ונכונה מהירה בורה'
והאישית' הכלכלית רוחתם למען אף ממונעים
וה האספקה במערכת מסתכל לכל שנראה כפי
כי ספק כל אין תקופתנו. של הצבוריימ שרותים
המשת בקרב להסברה אף נודעת רבה חשיבות
להגברת רק לא בו, והנוהגים ממונע ברכב משים
גם אלא בדרכים' תאונות ולמניעת זהירותם
ההטרדה, ולהפחתת בזולת ההתחשבות להגברת
המכוונות, ותופעות' תכונות אלו כל לו, הנגרמת
הגופנית ולבריאותם לרוחתם גם דבר, של בסופו

שלהם.

מניעה ...ומאמצי
בתוצאות הדיון מתוך המשתמע נוסף, לקח
לקי הדרכים הן הלוא פחות, חשוב איננו המשאל
התעשיה מפעלי כי נראה ולמניעתו. הרע פני דום
החלו אופנועים ובעיקר ממונע רכב המיצרים
המשאל, נערך מאז שחלפו ומחצה, בשנתים לעסוק
מתקנים של יצורם את לאפשר המיועדים בנסויים
את לקדם היצרנים מתכונים בכך רעשי/ "בולמי
להטיל הרשות עשויה אותם ואיסורים תקנות פני
בדבר הכרוכות המגבלות בל על מלמעלה, כאילו
אולם ולשמוש. להפצה ליצור, הנוגע בכל לעתים
ובאיההתחשבות ברעש המלחמה כי ספק אין
טכניים מניעה במאמצי להצטמצם יכולה אינה
וה התנועה תכנון על גם להשתרע חייבת והיא
בדר למשתמשים וחנוך הסברה על ואף כבישים
יפחת אלה של העצבים עומס סוגיהם. על כים'
בכבישים לנוע יוכלו בה המידה, באותה בודאי

בטחון. ביתר

(כש למצוא כדי קהל, דעת לחקר המכונים
אחיזה נקודות ובמסחר) בתעשיה הוא המדובר
הקהל. דעת ולרכישת להפצה היצור, לתכנון
אשר באן, הנדון הסקר של המיוחדת משמעותו
המכון ידי על 1954 ואוגוסט יולי בחדשים בוצע
שהוא בכך היתה אלנסבך, בעיר לדמ1סקופיה
סטטיס למטרות נתונים לספק דוקא לאו נועד
מרחיקות הכרעות לבסס אלא יבשות", טיות"

והמבצעת. המחוקקת הרשויות, של לכת
אופנים ורוכבי רגל הולכי בעיקר

ידי על התוצאות של שבושן את למנוע בכדי
החלק אל בעיקרו המשאל כוון מעונינים, גורמים
בדרכים' המשתמש הצבור של המאורגן בלתי
גם שהם האופנים, ורוכבי הרגל הולכי הם הלוא
ואכן בדרך המשתמשים צבור של מנינו רוב
שאינם 1954 בקיץ מהנשאלים %80 הצהירו
הולכי עצמם כינו מחציתם ממונע' לרכב נזקקים
אלה כי נראה אופנים: רוכבי ומחציתם רגל
משאלותיו ואת דעותיו את להביע ראויים נמצאו
השלטו חתרו אלו ולקראת ברחוב" "האיש של
המשאל עורר אותם מההדים הגרמניים. נות
השלטונות כי להסיק ניתן המקומית בעתונות
טע של השמעתן את ולקדם למנוע התכונו שם
חומר לשמש אלא המשאל נועד לא כאילו נות,
מוכנות חוקיות תקנות של ולפרסום לצידוק
קבוצה של זכויותיה לצמצום ומכוונות מראש
כי נראה ממונע. רכב של אחרת או זו מסוימת
יצאו לו מכון, על המשימה הוטלה אלו מסיבות
התשובות בגבית שיטתו בגלל מוניטין כבר

ובהערכתן.
הסברה יתר

את נוספת פעם והדגיש אמנם הראה המשאל
והם האופנים, ורוכבי הרגל הולכי כי העובדה'
התעבורה של בחסרונות מרגישים בעיקר,

את המשטרה תופסת "תמיד
אשמים,.." שאינם אלה

תאונה אחרי מבין. "אינני הנהג:
נגדי רושם עוד אתה כזו
השלטונות אשמת הרי דו''ח?!
במקום כל: לעיני כאן בולטת
מחיקתו ידי על הסימן את לבטל
פשוט לסלקו צריכים היו בצלב,

מהמקום!"
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האופנים רוכבי להגנת בטחון ואביזרי חדישה ותחיקה התנועה צפיפות
ונראה. ארגנו* בתנאי אף לו רבמ מצדדים זה רז
הרא הטופוגרפיים' קשייה אף על תהיה, חיפה כי
קשיי על להתגבר בידה שיעלה ערינו, מבין שונה

כזו. תחתית מסילה ולהתקין הממון
מסי על זכות ללמד המיועדת גרמנית, בודברת
מענינים, נתונים מכבר לא פורסמו ה"טראם"' לות
התעבורה לתנאי רק לא כנראה אופיניים שהנם
מחקר על המבוססים אלה נתונים לפי בגרמניה.
כיום: המערבית בגרמניה יש חדיש סטטיסטי
מכו תושבים, 35 כל על אחת נוסעים מכונית
תושבים, 25 כל על משאיות) (כולל אחת נית
10,5 כל על אופנועים) (כולל "מנועי רכב כלי

תושבים. 3,5 כל על אחד אופנים וזוג תושבים
גם אותנו יענינו ומאוכלסת קטנה כמדינה
המע בגרמניה התנועה צפיפות אודות הנתונים
245.322) נרחבים שטחים בעלת שהנה רבית,

קמ"ר).
מכוניות 6 שם: חלים מרובע קילומטר כל על

. 19 משאיות), (כולל אחרות מכוניות 8 נוסעים,
אופנים.. 61 ו אופנועים) (כולל ממונעים רכב כלי
של הבאים המספרים חלים המקורות אותם לפי
סלול: כביש של אורך קילומטר כל על רכב כלי
כלי 34 אחרות, מכוניות 14 נוסעים, מכוניות 10
ואופנועים) (טרקטורים אחרים ממונעים רכב

אופנים. ו17
שנוח אודות המומחים חשובי גם מענינים
בכביש: משתמשים של סוג לכל הדרוש הכביש
ממיר, 0,75 לפחות של שטח דרוש רגל להולך
טראם) או (אוטובוס צבורי רכב בכלי לנוסע
של כביש שטה דרוש אופנים לרוכב ממ"ר. 2

שטח דרוש אופווע לרוכב ממ"ר, 6,7 לפחות
נוסעים במכונית ולנוסע ממ"ר 18 של מינימלי

ממ"ר. 30 של שטח דרוש
(הממו רכב כלי של ורב ההולך המספר נוכח
לב לתשומת שוב ראוי כאחד) והאופנים יעים
הרגל, הולך אחרי לחולשה השני שביניהם, החלש

האופנים. רוכב הוא הלוא

בבריטניה
תקנות בבריטניה לתקפן נכנסו 1.9.54. ביום
חייבים. לפיהן בדרכים, התעבורה לחוק הדשות
מצוי להיות בכבישים בשמוש אשר האפנים כל
לגבי נפרדים בלמים שני יעילים. בבלמים דים
אחד ובלם חפשי" מרוץ "גלגל הנעת עם אופנים
על הפועלים בלמים שנים; גלגל בעלי באופנים
במידה ליעילים נחשבים אינם בלבד האופן צמיג
לבדוק המשטרה את מסמיכות התקנות מספקת.
ומטי בלמיהם לתקינות האופנים את ולבחון
על רק לא הבלמים לתקינות האחראיות את לות

החלש על חגגה
שב החלשים של שלומם על והשמירה ההגנה
הסוציאלית המדיניות מיסודות רק לא הנר, חברה
עקרון משום בהם יש אלא מודרנית, מדינה בכל
אחרים רביק בתחומים חשיבותו שרבה מנחה
וח התנועה כאן: עוסקים הננו ב בתחלם ואף
לשון כל כי הוא מאליו מובן בדרכים. תעבורה
את בדרכימ שבמשתמשים החלשים בראש מעלה
שבמדינות הרשויות מקדישות ואכן הרגל; הולכי
ומעוט חלש ליצור לב תשומת מעט לא הנאורות
מעברי אחריהן המדרכות, נוצרו תחילה זה. זכויות
מתאימה, מגן תחיקת נוספה אלה ועל ;ההציה
וציות התחשבות וחובות מזה זכויות הקובעת
המיוחדים הרמזורים נוספו י,יתר מאוחר מזה;
בכמה ניצת האחרונות ובשנים רגל להולכים
מיוחדים, עצירה מימני הגדולות, בערים מדינות,
הם כאשר הרכב, בכלי הנוהגים את המחייבים
הרוצה רגל הולך ידי על כפתור בלחיצת מופעלים

המונה). (ראה הכביש א לחצת

כפתור! על לחץ לעבי!/ רצונך
בפינלנד) רגל הולכי עי מופעל עצירה (אות

הכבי בכל וגוברת ההולכת התנועה, צפיפות
את מקים בכל מדאיגה בערים, ובעיקר שים.
ורבים הולכים כך המתכננים. את ומנחה המומחים
את ליושנה להחזיר התובעים הקולות, לאחרונה
שהא כפי עבר, עליו תחבורה, אמצעי של עטרתו
 הכלח התעבורה, ממומחי רבים כבר מינו
בפני מושקעת במסילה הנוסע החשמלי, ה"טראם"
מיוחדים גשרים גבי על מעליו מוגבהת הכביש,
אח גלגול תחתיות; במנהרות מתחתיו עוברת אי
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חובה, תאורה בזמן אופנים רוכב כל על .1.10.54.
אחורי באור מצייד להיות רכבו ירכרח לפיה
פחות לא של בקוטר שניהם ובייחזיראור. אדום
עגולים. אינם אם השטח, אותו בצלי א מ$1*

לאחר מרשה או שמתיר מי על אף אלא הרוכב
בלתי בלימה מנגנון בעלי באופנים להשת*ש
על רוכב שנתפס רך, ילד של הוריו (למעול מםפק
גלגלים שני בעלי תלתאופנים כאלה). יאופגימ
הפי אהד, בבלם מציידים להיות חייבים קדכיים
אה העוצר ובשני, הקדמיים, הגלגלים שני על על
נמצאים הגלגלים שני אם ואילו האחורי הגליל
ובלם מהם, אחד העוצר אהד, בלם גיספיק מאחיי

הקדמי. הגלגל על הפועל שני,
מיום החל הטילו, החדשות התקנות אותן

חדש בטחון מתקן
בבריטניה לא1פנים

החד התקנות בעקבות
לשוק והוצאו יוצרי שות
אביזרי של רביפ טפיסים
ביניהם הדרושים, הבטחון
אחו מפנס מירככ מתקן
ומראה מהזיראלר רי,
הפוטר חץ> בצורת פניות
יד. סמני ממתן הרוכב את

ביום כללי מראה מימין:

ה מחזיר בלילה משמאל:
אור עליו בנפול אור חץ

אחר. רכב של פנסיו

;יל*>

הב התקנות כניסת אחרי שנה .1.10.55. בים
המערבית בגרמניה לתקפן נכנסו לתקפן, ריטיות
האופנים כל על חובה המטילות העבירה, תקנות
בטחון אביזרי בשלשה תמיד מצוידים להיות

והם: ליליים
האחורית. הכנף על אדום מחזיראור .1

את לרוכב המאפשר אחורי, אדום אור פנס .2
גופו בהחזקת ניכר שנוי ללא תקינותו בקורת

ראשו. או
ההנעה. דושות ע"ג זהבים מחזיריאלר .3

ובעקבותיה זו משולשת לאבטחה הדרישה את
הנ"ל האביזרים התקנת את המחיבות התקנות את
רוכבי נפגעי בהן החמורות, התאונות רבוי הוליד
לא שנהגיהם ממונעים, רכב כלי ידי על אופנים
את מולם. שנע רכב פנסי ע"י סנוור עקב ראים
מנ מחזירהאור על נוסף אחורי' בפיס הצרך
הנוסע לנהג נראה אור שמחזיר בכך, מקים
עליו, נופל פנסיו אור כאשר רק אופנים, מאחורי
לאופנים מדי קרוב רוב פי על הוא כאשר כלומר
ממנו נבצר כאשר ובעיקר אסון, למנוע מכדי
אורו סנוור. מחמת המוחזרות הקרנים את לראת
יותר גדולים ממרחקים כבר נראה הפנס של האדום
הגרמנים מוקדמת". "אזהרה כעין לנהג ונותן
מתקן של נחיצותו את ומסבירים לכת מרחיקים
הביןעירוניים בכבישים הנהגים בידיעת הבקורת
ע"י הנ"ל המוקדמת" "האזהרה על להסתמכותם
ומגביר זהירותם את המפחית דבר האחורי, הפ^ס
פתע מקלקולי כתוצאה האופנים לרוכבי הסכין את

בגרמניה. החדשות התקנות עפ"י נדרוש והתקנתם החושים הבטחון אביזרי של גרפי תאור
פעמון

בלםיך. קדמי פנס

הקדנז הפנס לפני מי 10

ומזזזיראור אחורי פנס מחזירותאור דושות
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רכב כלי למציאות ראשונה כאות האחורי' הפנס
מחזירי בהתקרבו, לו, מבשרים לפנים, כלשהו
כי בצדדים, ויורדים העולים הזהובים, האור

אופנים. רוכב לפניו
אופנים לרוכבי מרצון ומבחן נהיגה" "רשיון
על 1954 בשנת עוד המערבית בגרמניה הונהג
שתוף תוך בתעבורה לבטיחות הנוער ליגת ידי
התעבורה. על והפקוח המשטרה שלטונות עם

מתנודות לנבוע העלולים קלקולים הפנס, בנורות
התקנות דרישות את לספק בדי האחורית. הכנף
מחו רובם רבים, חדשים פנסים יוצרו החדשות
בפרי או בעדשה ומצוידים למחזיריאור ברים
הכביש, על הצידה, זעירה אור קרן המשליכה זמה
נפרדים, ומעוטם השמאלית, הדושה בגובה בערך
עיני לפני המותקן נפרד, בקורת מתקן עם

הקדמי. הפנס בגב או הכידון גבי על הרוכב
של האדום באורו בלילה מבחין שהנהג לאחר

בישראל 
הנוהגים רשוי של חוקית חובה קיימת לא אצלנו
לגבי מבחנים כל גם נערכים לא כן ועל באופנים
רוכבי של התנועה חוקי וידיעת הנהיגה כושר
העוב אף על זה< חסרון על להצטער ויש האופנים
על המוטל הרב העומס נוכח להבינו שאפשר דה
כלי של הרבה תפוצתו ונוכח הרשוי רשויות שכם
מחוז מטה של התנועה ענף הזה. העממי הרכב
"מבחן כעין כשנתיים לפני אמנם הנהיג חיפה
בתי הנהלות עם שתוף תוך המבוצע מרצון"'
מדריכינו של ההדרכה פעולות כדי תור הספר,
אלו "מבחן" פעולות אך הבטחון"' ב"משמרות
הלומד מהנוער קטן לחלק בהיקפן מצומצמות
מונים באלפי ואף במאה הן בטלות כן ועל בלבד
והרב. העצום באופנים המשתמשים צבור לגבי

ברשוי דנים אינם אף שלנו התעבורה חוקי
במציאותם כזה רשוי ובהתנאת (כרכב) האופנים
נותרי זה תפקיד ההכרחיים. הבטחון אביזרי של
העזר חוקי המקומי. השלטון של העזר לחוקי
פק' או העיריות פקי מכה המתפרסמים זה, בנדון
מנוסחים התעבורה, ופק' המקומיות המועצות
בסעיף. כלל (בדרך הלשון בזו אחידה דוגמה לפי

הנוגעים): החוקים של (ב) 3
המציא שהמבקש לאחר אלא רשיון, ינתן "לא
שעליהם שהאופנים המאשרת, הבוחן מאת תעודה
ראויים ונמצאו ידיו על נבדקו הרשיון מבוקש
בגןנםו מצוידים נמצאו שהאופנים ולאחר לשמוש
 לבן גבי על  אדום ברפלקטור* קדמי, אור
תקינים". ובמעצורים בפעמון האחורי, הכנף על
הנ"ל העזר חוקי של הראשון שבסעיף (בהגדרות
המועצה, ע"י שנתמנה "בוחן כר? "בוחן" מוגדר

רשיון"). עליהם שמבוקש אופנים לבדיקת
מבחינת אסור, אצלנו אף כי איפוא, אנו, רואים
מצוידים אם אלא לאופנים, רשיון להוציא החוק,
פנס פעמון, יעילים, בלמים .. מאלה אחד בכל הם
מול שחלקה אחורית כנף גבי על ומחזירור קדמי
חוקי של הנ"ל הסעיף מרבה הבלמים בנקודת בן.
דרישה מכל בהמנעו הגלוי על הסתום את העזר
התקנתם. ולמקום הבלמים למספר בנוגע מפורטת

המחוקק, שומר והמקומיים העירוניים העזר בחוקי .
בתקנות ואילו "רפלקטור" הלועזי המונח על מה משום
מחזירור. בפירוש: 1953 בשנת נאמר כבר תנועה'' "סדרי

החדשים: הליליים הבטחון אביזרי
בקורת. ועדשות מתזירי'אור עם משולבים אחוריים פנסים
להרכבה קדמי בקורת מתקן העליונה: הימנית בפנה
דולקת, האדומה הנורה הקדמי. הפנס בעורף ההגה ע''ג

האחורי. בפנס אור יש עוד כל
מחזירותאלר. דושות התחתונה; בשורה
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מצוידים הם אם אלא אופנים על אדם ירכב "לא
מידית". לעצירה יעיל בלימה ובסנגנץ בפעמץ
בפתח עדיין השתמקוז זו בתקנה אף אילם
מידית"> לעצירה יעיל בלימה 'מגננה הגמיש
בעריבת הנחיצות מאליה כאילו משתמעת ממני
הוראות על עבירה של רשומה בשעת מבחן
יתר דרושים עוד כאן אף כי נראה הזאת. התקנה
החד האנגליות התקנות בדוגמת ופריט. הבהרה
העבירה, קביעת על להקל עשוי זה דבר ז שות
במקום או במספר נמצאים הבלמים אין כאשר
יהא הבלמים של יעילותם קביעת לשם הדרוש,
ידי על קצר מבחן בעריכת צורך תמיד כמובן
הבטחון לאביזרי בנוגע הדו''ח. את הרושם השוטר
דרישה כל עתה לעת בתחיקתנו אין הליליים
העזר שחוקי לעיל ראינו המתמדת? להחזקתם
המבחן, בשעת במציאתם הרשיון מתן את מתנים
ויש זז לשעה אותם השואלים יש כאמור, אך'
התעבורה תקגות כלל. להראותם נדרשים שאינם
הרכיבה בשעת רק באופנים המצאם את דורשות
לתק' 122 מכר התקנה של לשונה וזו בלילה

: תנטי'ג1955 תוועה), (סדרי התעבורה
אלא תאורה, בזמן אופנים על אדם ירכב "לא

אם.
וחמשימ מאה ממרחק הנראה דולק' לבן איר (א)
אדום ומחזירור מלפנים, בהם קבוע לפחות, מטר
רשיונות למתן הרשות ידי על שאושר מסוג

מאחור. בהם קבוע
מעל לבן בצבע צבועה האחורית הכנף (ב)
וחמשה עשרים של באורך ומתחתיו למחזירור

לפחות*. ס"מ
הקשיים, אודות דבר כאן להוסיף צורך אין
להוראת הציות את להשליט בבואנו נתקלנו בהם
גננטיות הן ונובעים מרובים הקשיים זו. חוק
ממגבלותינו והן זד. מסוג העברינים ומרבוי הקהל
ובסמכויות הזהוי באפשרויות בכחאדם, שלני
מסוג בעבירות מדובר כאשר והשחרור, המעצר
אין כאן1 להטעים ברצוני אחד דבר אך חטא,
המסובנת, ההפקרות את לרסן שיכלנו ספק לי
היתה לו בהרבה, האופנים' רוכבי ניטים אליה
יותר מפורטת הלילי לציוד החקית הדרישה
השמוש על האיסור היה לו בלומר ומתמדת,
כל על מוחל כהלכה מצוידים שאינם באופנים
המקלות הגרמניות, התקנות דוגמת היממה, שעות
היינו כך ידי על המשטרה. בקורת על בהרבה
בגון "התמימים" החרוצים אותם כל את מונעים
צפוי", בלתי באורח והתעכבתי אור מבעוד "יצאתי
שכחתי'/ הפעם רק פנס, לוקח אני "תמיד או
לגבי לא אסון, הרת הנה שתוצאתם חרוצים וכד',
המשלים הרבים לגבי אלא שנתפשים, המעטים
כדרוש האופנים את לצייד כדאי1 לא כאילו עצמם,
,לממר' אפשר להם השוטרים, למען "רק בחוק

לרחמנותם". ולפנות כזה תרוץ

טי על הנדרש רשוי כל של הצבורית מגוךתו
הסדר והבטחת החוקי השמוש על פקוח היא חוק
מתן תמורת המשתלמות האגרות הצמרי. יהבטזןזן
הרשות הוצאות לכסוי כעקוץ מיועדות רשיון כל
לזמן לחמר, הנוגע בכל הרשיון את המיציאחי
כי הנסיון למדנו במציאות אולם ע*דה. ילכחית
עמו הביא אופנים ברשוי הנהוגה השיטה בצוע
גור משני בעיקר הנובעות בולטות, מגחיות במה
הרשוי באגרות לראות ומהנטיה מהשגלה ג מים
קופות של ההכנסות להגדלת למיועדים מסים דק

הן: ואלו המקומיות, הרשויות
כגדולות רבות, מקומיות וברשויות בביריות
העוס העובדים, או הפקחים מתרשלים וכקטטת,
כדי עד תפקידם בבצוע האופנים, ברשוי קים
חלק המהוה הבטיחות, מהוראת גמורה התעלכגוית
לפעולתם אותם המסמיכים העזר ממיק* עקרי
הסכום תשלום תמורת הרשיונות. את נותנים 5.ם
המשרד, שולחן יד על בשבתם כאגרה, ד,קטע

האופנים. את לבדוק או לראות אף מבלי
המוטעית הראיה של נוספת מצערת תופעה
רשויות כמה בין ההתחרות היא לעיל המוזכרת
המחיר" "הורדת ע"י מבקשים במשיכת מקומיות.
בישו רואים הננו מזה כתוצאה הרשיון ימי של
שהו ורשוי זהוי לוחיות בעלי אופנים רבי0 בים
ואפילו אחרות, מקומיות רשויות ידי על צאו
זו תופעה על להתגבר אמנם נסו ביותר. רחוקות
 הפיסקלית משמעותה מבחינת יק שוב 
השמוש על האוסרות עירוניות הוראות תוספת ע'י'י
אחרת. מקומית ברשות נעשה שרשוים גאופנימ
ואפילו הללו ההוראות ביעילות ספק להטיל ניתן
הנה נתינתן כי מאד ויתכן הואיל בחוקיותן.

וירס''. "אולטרה
את להגביר העשויה נוספת, שלילית תופעה
בדר הבטחון את ולהפחית וברשות בחוק הזלזול
האביזרים", "משכירי של הפרנסה הנה; כים,
הרשוי מקומות ליד שנה כל בראשית הנראיפ
פנס, דכפין לכל והמשכירימ הגדולות בעיריות
כמה למשך בלםיד, ואפילו וטחזידור, פעמון

מזער. תשלום תמורת דקות
לציוד הנוגעים היחידים הארציים החקוקים
לתקנות 122 ו 91 ,81 מם' התקנות הן .אופנים

תשי"ג1953: תנועה), (סדרי ■התעבורה
אלא באופנים, אדם ירכב "לא :*1 תקנח

לשמוש". וראויים תקין במצב הם אם
שמש בשעה האופנים של למצבם נוגע זד, חקוק
היממה. משעות שהיא שעד. בכל בהם תמשים
לשמוש" וראויים תקין "במצב היחסיים הבטויימ
ולמחלוקת שונים לפרושים רב מקום משאירים
תוספנה לא עוד כל זה, בחקוק תועלת יש אם זס*ק
המונחים את והמפרטות המגבירות חוק הוראות .לו
בתקנה אנו מוצאים בהירות יותר מקצת הנ"ל.

:91 1ז0י
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.. .  ■ £5 *'. ...י ז ל:.*/ .:■■■ 1ן
גם עתה מיוצרים אור מחזירי תשה חלקי
למניעת חלקם את שיתרמו לקוות וניתן בישראל
המשתמשים של זה סוג בקרב דרכים תאונות
התק את המחייבת תחיקה בהעדר אף בדרכים'
באנגליה לחקוי הראויה לתחיקה בדומה נתם
לעת■ נתקל לא כאילו נראה, זאת עם ובגרמניה.
בשטח הברוכה היזמה בעל הישראלי' היצרן עתה
לו חבריו, מצד יחס באותו התאונות, מניעת
העוסקים מצד פעולה שתוף בהעדר החדוש. ראוי
יצרן נאלץ בהם ובמסחר אופנים אביזרי ביצור
שלמות, דושות לקנות האור מחזירות הדרשות
תחתיהן ולהרכיב הגומי חלקי את מעליהן לפרק
המיקר דבר אור, במחזירי המצוירות גומיותיו את
ספק, ללא ומונע, הסופי המוצר את ערוך לאין
שדורשים כפי נפוץ, עממי למצרך הפיכתו את
המוצר כי לקוות יש בכבישים. הבטחון צרכי
על הממונים של לבם לתשומת אף יזכה החדש
וכי התעבורה בתחום המשנה וחקיקת החקיקה
אצלנו תורחב הבטחון לאביזרי החוקית הדרישה
הדושות על גם ותוחל  גרמניה דוגמת 

האור. מחזירות
במסגרת אף כי להעיר, המקום כאן כי לי נראה
כיום, אצלנו מצויים שהם כפי והאביזרים התחיקה
תשו ליתר האופנים רוכבי של זה סקטור ראוי
מאתנו אחד כל ומצד םיירינו מצד מצדנו, לב מת
עצמם המסכנים אופנים ברוכבי ברחוב בפגשו
דרו הקיימים. והתקנות החוקים בהפרת וזולתם
ההפ אתי לבלום■ כדי מאמצים ודרושים יזמה שה
אףי בי הצבור את ללמד וכדי זד. בשטח קרות
חובות החוק הקנה לו רכב, כלי הם האופנים
הכללי. והבטחון הסדר למען מוגדרים וזכויות

בישראל גם עתה אופנים נתיבי

¥#*

* ~ תוצרת המחזירותאור, הדושות נראות למעלה בתמונות
בעזרתו ידינו, על שנערכו המבחן נסויי בשעת ישראל,
מתלאביב. קרטקה מר היצרן, של ובאופניו האדיבה
והם (למטה) ומקרוב (למעלה) מרחוק נעשו הצלומים
ושל הנ"ל הדושות של חילניותם את לעינינו מבליטים
יותר הפנסים באור (הבולטת לבנה אחורית בכנף השמוש
לבנים ובבגדים גביר.) על המותקן האדום מהמחזירור
בדט) ס/ב (צלום: בלילה.

אופנים, נתיבי להנהיג ראשון נסיון משמאל: בתמונות
בתחום ת"אפ"ת בכביש עתה נעשה תמרוריהם, על
לקוביצקי). שוטר (צלום: הבא). בעמוד (ראה פ"ת. עירית
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לאופנים מיוחדים נתיבים
הנדסת של למרחב" "יציאתה את מנעי בכלל'
העקרון כי םפק אין אך גידינתנו, של התנועה
התפתחותה קצב נוכח מיוהדת, לב להשמת ראוי
פתרונה מוצג שלהלן התמונות בשמלנה הארץ. של

בגרמניה: לאופניים הנתיבים בעית של
(תמונה בגרמניה: לאופניים הנתיבים בעית של
בעמוד ראה בישראל' כאלה נתיבים להנהי: מהנסיון

הקולט).

בדרך, המשתמשים סוגי בין ההפרדה עקרין
התנועה, של החפשית זרימתה הבטחת למען
סלילת זולת ממוש אפשרויות אצלנו מצא טרם
וזולת רגל להולכי החציה מעברי וסמון המדרכות
טרק (כגון מיוחדים רכב כלי של תנועתם איסור
לבהמות) רתומות עגלות או משאיות טורים,
ממון, קשיי מסוימות. ובשעות מסוימים ברחובות
השטחים וצמצום המנדט מורשת הכבישים צרות

בטוח אינו .מפתן" כעין ע"י הכביש מעל ס1פרד נתיב ד)
דלתות. ע"י לפגיעה צפוי האופנים רוכב הגורן; די
הנ"ל. הבעיה את פותר פסיפס, אבני מרוצף חוצץ, 9ס ר.)
נתיביס. מותקנים ושדרות חורשות של העצים בן אף (7
מפריה ירק ופס אופנים נתיב מדרכה, אידיאל: כביש ן)

צדדיו. משני מותקנים למדי, רחבים
ונתיב המדרכה "השקעת" ע"י מוחלטת הפרדה ח)

האוטוסטרדה. בצר האופנים
121

נטלי האופנים רוכבי נמצאים מיוחד נתב בהעדר א)
חזק גורם מופיע ב ברגע בדרך, החפשי השמוש זכות
ולהעלותו רכבם מעל לרדת המחייבם (הטיאם), מהם

ל*דרכך.
תמרור) (די רגל ולהולכי אופנים לרוכבי מנהרה ב)

בצומת.
מותקנים צדיהם משני ירק וערוגות אופנים נתיבי ג)
הירק). על להלן (ר' מדרכותיהס. לבין המבורג כבישי בין



שיחים, ערוגות לאחרונה נטעו חיפה ובסביבות
לשם באמצע ובעיקר, אף' אלא בצדדים, רק לא
המנוגדים. בכוונים התנועה זרמי בין הפרדה

שימים בה5דר בלבד.. יפים ת"א קרית ליד הדשא פסי
הסנוור. במניעת תועלת משום בהם אין

לקובי*קי) שוטר (צלום:

בין כאלו רבות ערוגות נטעו לא עתה לעת
ונך#ה, רגל להולכי המדרכות לבין הרכב כבישי
שכלול הונהג בהם הראשונים המקומות אחד כי
העממי שבשכון החדש העירוני המרכז הוא זה

הבא). בעמוד התמונות (ראה חולון. בואכה
יתתבות על מצביעים בעולם התעבורה מומחי
ובין הכבישים בצדי הנטיעות שיטת של רבים
השתרעיתן שבמידת טוענים אף והם נתיביהם
התנועה בטיחות כיום תלויה הללו הנטיעות של
לעיז, הנעימה המרגיעה, השפעתן מלבד בדרכים.
חרמי הרוחות השפעת מפני ההגנה את מדגישים

האדם עין על הירוק הצבע של הטובה פעולתו
העוסקים בעזרת חדרה זו וידיעה מכבר ידועה
רבים ביותר. נרחבים לחוגים צבורית בהיגינה
הספר בתי בכיתות לאחרונה שבקרו מקוראינו,
אספות או מסיבות אגב  בניהם לומדים בהן
הקיר לוחות למראה בודאי התפלאו  הורים
השחור הצבע במקום ירוק, בצבע הצבועים
את מנסיונמ בודאי זוכרים ואחרים המסורתי,
היערות ירק של המבריאה, המרגיעה, השפעתו
הנסיעה", "מחלת כנגד הדרכים שלצדי והשדות
ובתופעות בבחילה בסחרחורת, לעתים המתבטאת

עיפות.
האחרו בשנים חדרה הירק בחשיבות ההכרה
והט בעולם התעבורה מומחי של ללבם אף נות
שכלולם ועל הכבישים תכנון על חותמה את ביעה
שדרות את ראינו שלעיל בתמונה הארדיכלי.
התנועה נתיבי שבין הירק ערוגות ואת העצים
נוף להחדרת עדים הננו בארצנו ואף השונים
בראש למנות יש כאן הכבישים, לשטחי צומח
וחורשותיהם העצים שדרות ,את ובראשונה
כל רבות, למטרות הכבישים לאורך שניטעו
נודע מבוטל לא מקום אף ובטחוניות, כליות
וירק. צל בספקם לתנועה, לחיוניותם גם ביניהן
חסרונותיהם, גם אמנם התבלטו מקומות אלה באי
צמתות מעקלים, לפני הראיה שדה הגבלת כגון
להרחבת הדרוש המרחב הגבלת או רכבת ומעברי
אלה חסרונות אולם האזור. התפתחות עם הכביש
עשויים ואינם ספורים תורפה למקומות מוגבלים
הדרכים. לצדי שבנטיעות התועלת את להפחית
האר? במרכז בעיקר רבים, כבישים לאורך
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בחולו! קוגל בשד' הנסיעות
לבין המדרכות בין הירק כללי, מראה למעלה: ו2 1

כבישים. וצמתות אוטובוס תחנות ליד רק נפסקים הכביש

ושיחים. עצים ופגות דשא עם תנוער. אי באסגע: 3

יגדלו מתמיד בטפול אך קטנים עודם השיחים :4
במהרה...

הרכב פנסי לבין הנהג עיני בץ ...ויחצ1ו למטה: 5

לקוביצקי) שוטר (צלום: שממולו.

כמה זד. מפרידים רבתי בחיפה הראשיים התנועה עורקי
ומונעים התנועה כווני בין יפה מטופחים שיחים שנים
שפייזר) ס/א (צלום: הסנוור. את

כולן הקרקע' וגריפת חולות נדידת מפני הבנים,
בכבישים. הבטיחות את המפחיתות תופעות

במרכז הנטעים השיחים של חשיבותם בולטת כן
עם שבצמתות התנועה איי גבי ועל הכבישים
הרכב כלי של אורותיהם בבלימת סבובית תנועה
בשנים היו כאלו בצמתות תאונות ממול. הנעים
את הביאה וחקירתן לילה לילה מעשי האחרונות
כי מסקנה' לידי בארה''ב) (בעיקר המומחים
בלתי תנועה לאיי בהתקרבם סונורו' הנהגים
שנסעו הרכב כלי של אורותיהם ע"י אלה, נטועים
הרגישו האחרון ברגע מאומה, ראו ולא לעומתם'
לכביש לחזור ניסו בטעותם, אלה נהגים לדוב
אשר אחרים רכב בבלי כך כדי תוך והתגגשו

ו י' י



*ת,מכוגיות. הטיס בהם רבים, נסרים ערך וייט
קמ"ש 5 של במהירות םגכן: לתוך ישר הנסוי
מידות על עלה שלא במרחק המכוניות נעצרו
השיחים עצרי קמ"ש 80 של במהירות ואף ארכן
גרימת., ותלד רצינית חבטה ללא הנסוי רכב את

בלבד. ועקומים שריטות
של אחר יתרון על וייט הצביע נוספים בנסיונות
בבלימת  הכבישים לאורך השיחים נטיעת
וייט של (פ1נ1מטר) במדקול המדידות הרעש.
הרכב של הרעש את מפחיתים השיחים כי הראו'
של יתרונה ב500/0. המנועי הרכב של המנועי
תרופה רק היא אין כי הוא, הנטיעות שיטת של
אלא חדישות, תכניות בבצוע הברוכה לעתיד,
.הכבישים^ כל את ולהבטיח ליפות באמצעותה ניתן
נכרות הוצאות וללא שנויים ללא מאז הקיימים
הצבור רשויית של תקציביהן על המכבידות
למען ברוכה לפעולה כר נפתח בפניהן השונות,

העם. בריאות

לנטוע בארהב נסו היתר ביז הכוח. באותו נסעו
היה ודי הכביש שבמרכז החציצה בערוגות אחים
טוו! את להגדיל כדי הצעירים, בשתיליהם אף
זה באופן ולהכשיר בלילה הנהגים של הראיה

בדרכם. סכנות גורמי לראות עיניהם את
התכ אודות פרטים בארה"ב פורסמו לאחרונה
חדישים כבישים של ענקית רשת לבנית ניות
תכניות קילומטמרים, 65.000 של כולל באורך
נכבד מקום שנים. 13 למשך נקבע בצוען שזמן
בצדי הנטיעות לשיטת הללו בתכניות נועד
שעסקו המומחים, אחד נתיביהם. ובין הכבישים
לתנועה מומחה וייט' אנדריו מר ההכנה, בעבודות
הנטיות של נוספים יתרונות שני הדגיש ממונעת'
יעילות סבוכות שיחים שדרות הכבישים. בשפות
או ברזל עשויי ממעקים יותר אסונות במניעת
המתנגשת מכונית של החבטה את בולמות והן עץ
מצטיינים בעיקר ענקי. גומי כספוג ממש בהן
המומחה "מולטיפלורה'י; הבר ורד שיחי זה בנדון
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החמשיר. זרימתה ש> ההבטחה בעיות את ידים ורחבת עשירה בארץ מעוף ורבת נועזת תנועה הנדסת פותרת כך
בחמשה גשרים לנתיבי בכביש הנעים הרכב כלי מופרדים ארה"ב' שבפיטםבורג' זו בצומתדרבים התעבורה: של
הגתיביט, מסתעפים ממנו הראשי, לכביש המקבילה הברזל, מסילת ופקקים! הצטלבויות מניעת לשם שונים גבהים

(51.12.56. מיום "טיים" (מתוך מסוכן. מעבר כל ללא ,,הפקעת" לכל מתחת עוברת

את הניע מכוניות, של מנועיהן את קשט. אשר וחצים, מטוסים ידי על הפצועים רבוי
לדגליפ, מתכת, עשויי זעירים, תרנים אפילי ודומיהם, אלה קשוטים לאסור ההולנדיים השלטונות
פנסים גם איסוא וכולל המסוכנים האביזרים כל נגד מכוון הנזגע החוק ;1.7.56. מיום החל

מיוחדות. ■ צורות בעלי



$£1. יי ""*

^'גי ך*#*\57#*..
^

* ■ןז . וי*^ק ^ !>

^ד*£*ע*
י* ו </;

^ 9ן8
ארה"ב. סלטי' בג'רסי המרומים" "דרך של קטע התנועה: הנדסת של מפלאיה

ג'ורנל") "פוליס (מתיך

שנמלט מי של תפיסתו ואת זהריו את לאפשר עדת
25.500 הוא הסיטוני המחיר כלשהו. ארוע מזירת
ל"י 2337.500 בסך ובטוח חנם מלוי כלל ל''י
ישמש כיצד רק ברור לא נזיקין; תביעות נגד
מוצר הוא המכשיר אם מסוים, נמלט לזהוי הצבע

חפשי. במסחר דנמצא המוני,'

לדעת מענין
המשטרתי בעולם מהנעשה

עתה מיוצרת פושעים" ,,מגלה הממנה שוטר אלת
דומה זו אלה אנגליה; בצפון חרושת בית ע"י
בטחון בידית מצוידת היא אלא לקודמותיה, בכל
כלשהו אדם של ממונו המאפשר מיוחד ובמתקן
מטרים. 5 ממרחק םגולכחלחל צבע התזת ע"י
של שומרים, של ציודם על ממליצים היצרנים
המיד הבלשית, באלה נהגים ושל כספים מובילי

5לי



החיים בטחון על השמירה
ובבית בדרכים  ומניעתו תאונות

הפחמן תחמוצות אודות לדעת לנו רצוי מה
ההדרכה מחלקת דין, פנחס ר. מ.

הצמח עלי רבה, בכלל ולחיים לאדם חשיבותה
■ ההטמעה תהליך לשם מהאויר אותה קולטים
החי כל ואילו ועמילן) סוכר ל הפחמימות (יצירת
כדוריות ן מבשימתו כתוצאה אותה פולט והצומח
האויר חמצן את בריאות הקולטות האדומות, הדם
מח הגוף, רקמות לכל בעורקים אותו ומעבירות
המשתחררת הפחמן, דותחמוצת את משם ההמוזירות הנשימה. וכלי הריאות דרך מהגוף
מסוגל האדומות, הכדוריות חומר גלובין,
מסו שהוא כשם הפחמן דותחמוצת עם להתחבר
אין אך לריאות, החודר החמצן, עם להתחבר גל
להת יכולות  בראשן והמוח  הגוף רקמות
 כ ו בתוכן ה"נשרף" זה חמצן בלא ולפעול קיים
החמ במקום לריאות, הפחמן דותחמוצת ניסת
להחניק דהיינו הבעירה" את "לכבות עשויה צן,
בעיקר  ביקבים השכיחים המות מקרי מכאן נו.
אדם ו במרתפים הם מותקנים שם מקום בחו''ל,
ד*ח לאויר להמלט עוד מספיק אינו אד ברע, חש
מתעלף הוא  חמצן עוד מקבל אינו מוחו 
ע"י עזרה לו ומגישים אותו מוציאים אין ואט
מות מת הוא מועד, בעוד מלאכותית הנשמה

חניקה.

ר חס גז הנה זאת, לעומת הפחמן, חדתזזמוצת
 ה מ במקצת ה ל ק היא וריח, צבע ם, ע ט
להמצא ועשויה מעלה היא עולה כן ועל אולר
מצ אינה וסכנתה שהוא גובה בכל סגור במקום
בתנאי חולפת אולם נמוכים, במקומות טמצמת
בעירה, הפחמן חדתחמוצת מתאימים. אורור

. מכאן 1 רב חום מפתחת ובעירתה לאחותה בנגוד
המרעילה פעולתה דלק. כחומר הרב שמושה
שב ההמ1גל1בין תכוטת ע"י מוסברת החי גוף על
אמנם מסוגל זה חומר האדומות! הדם כדוריות
הפח חדתחמוצת עם להתחבר
הפחמן דותחמוצת עם מתחבר שהוא כשם ן, מ
מסו הוא אין אך לריאות, מהרקמות בדרכה
חד של מפרודותיה הפרד ל עוד גל
משמו איפוא המוציאה הפחמן, תחמוצת
באה אתן האדומות, הדם כדוריות את לחלוטין שן
החושים בהקהת המהירה פעולתה מכאן במגע.
מהמוח החמצן שלילת ע"י  התעלפות ובגרימת
*ב לנפגע עזרה בהגשת הקושי גם מכאן אך 
בדותח8וצו1 הנפגע שהוצאת בשעה בה הצלתו.
בעוד המלאכותית והגשמתו הצח לאויר הפחמן

והמתגנב הקטלני הגז אודות הרשימה בותב
בארצותהברית מיצ'יגן משטרת של בעתונה
מנקודת הבעיה בהארת הצטמצם ב'>5)60) רם*י, נראה
לתאונות סמוי גורם הכרת היא בלבד, אחת ראות
בעטיו. להגרמ העלולות תאונות ומניעת דרכים
המכוניות היות למרות  אצלנו אף כי יתכן,
 השנה חדשי בתב צרכן די מאווררות
מפניו, ולזהירות הזה הגורם מקום*לידיעת יש
לנו חשוב משטרתית מבחינה כי לי נראה אולם
של האופיניות מהתכונות כמה להכיר ביותר
ולצבור, ליחיד הסכנות מהן להבין כדי הזה, הגז
האדם. במחיצת ובמציאותו בהוצרותו הכרוכות

בעידה. של תוצף
46;א0;4ח0נ^0€ הפחמן דותחמוצת כאחותה,
6^0ח0וחח0ג0011 הפחמן חדתחמוצת אף נוצרת
שמו שמעידים כפי בעירה' תהליכי אגב
או שבדלק, הפחמן התחברות ידי על תיהן:
אלא (שבאויר), חמצן עם אורגני, חומר בכל
שתי בין קיימים וחשובים מסוימים שהבדלים
פעולתן מבחינת והן הוצרותן מבחינת הן האחיות,

האדם. גוף על והשפעתן
של תהליך בכל נוצרת הפחמן דוחחמוצת
הפחמן חדתחמוצת ואילו ותסיסה נשימה בעירה,
בנוכחות פחמניים המרים בעירת תוך נוצרת
דותחמו בעבור או חמצן של מספקת בלתי כמות
מלוהט. פחמן של שכבות פני על הפחמן צת
בת (במגהצים, העצים פחם של האטית בעירתו
חד הוצרות קרובות לעתים מלווה וכד') נורים

הפחמן. תחמוצת

הפחמן תחמוצות של תגונותיחן
אך וריח, צבע חסר גז הנה הפחמן דותחנווצת
במי טעמו את (זכור במקצת חמצמץ טעם בעל
,,לשפ ואפשר (±1 (פי מהאויר כבדה היא הסודה).
היא כן על נוזל. חומר כל כמו לכלי מכלי כה"
נוצרת היא בו מקום או חדר בכל "שוקעת*
מסייעת ואינה בעירה אינה היא נמצאת. או
(פרט בוערים חמרים כבים בתוכה לבעירה.
ב"חמריקצף" חשיבותה ומכאן ולנתרן) למגנון
השמוש. בעת אותה המפרישים הכבוי), (שבמטפי

יייו



בכל, קוריט התפוצצות של מקרים ומספר תאונה
מד למימזים להגיע עשויים אינם אלה אך שנה.
תתא אם להשתנות' עלול זה מצב אולם איגים.
מתכ כאילו לאחרונה, שנפוצו השמועות מתנה
של הקמתם את מסוימות צבוריות רשויות ננות
באמצעות גז יספקו אשר מרכזיים, גז מפעלי
לצרכנים בשול כדלק לשמוש ענפה צנורות רשת
ולשמוש! בחו"ל כיום ומצטמצם ההולך דבר 
בארצות שנעלם שמוש הצבור, ברחובות במאור
ניתן ויותר. שנים חמישים לפני עלד הנאורות
נכונות אמנם אם  יועצו המתכננים כי לקוות.
והבטחון הבריאות בשלטונות גם  השמועות

תכניותיהם. בממוש יחלו בטרם הצבורי,

ירי על הפחמן חדתחמוצת הפרשת
ממונעים. רכג גלי

"המתג הגז אודות הנ"ל, הרשימה של מחברה
זה שגז העובדה על הצביע כבר והקטלני*, נב
ממונעים רכב מכלי הנפלטים האדים בכל מצוי
אין כי נאמר, לרשימה המערכת במבוא כי ואם
כך כל מוחשית שם, המתוארת בצורתה הסכנה,
פתוחים חלונות המחייב ארצנו' של החם באקלים
לסכנה לבנו לשים הראוי מן הרי מתמיד, ואורור
ביותר זעירות כמויות של במציאותן אף הכרוכה
שנמסרו המספרים באויר. הפחמן חדתחמוצת של
%0,14 של כמות זאת; להדגיש עשויים ברשימה
ראש מחושי לגרימת ואילו קטלנית להיות עלולה
נסתר גז של %0.06 של במציאותם די ובחילה

באויר. זה
אצלנו החיוניים האורור שתנאי מאד יתכן
אין אך קטלנית, הרעלה מפני להבטיחנו עשויים
חושיו על הגז של השפעתו למנוע כדי עדין בהם
שלו, התגובה'' "זמן ועל ערנותו על הנהג, של
חשיבות בעצמו. החום כבר למדי מכביד עליהם
מכסימ ל1מצום הכל, למרות כן' על נודעת רבה
נקיונו על הקפדה ידי על הגז הוצרות של לי
ההפלטה מערכת ושל המנוע של פעולתו ותקינות
לעקירת המכוונים השגרה מאמצעי כחלק שלו,
הזהירות כללי (ראה בדרבים. התאונות גורמי

הנ"ל.) ברשימה שפורטו
חדתחמוצת משפיעה הנהגים על רק לא אד
ושאלו צאו ג ההפלטה) אדי יתר עם (יחד הפחמן
שבקו והחנונים המלאכה בעלי ואת הדיירים את
רח' כגון סואן, עירוני ברחוב התחתונות מות
הרכב כלי של אחוזם ניכר בו בת'א. העליה
אדים של השפעתם רבה מה מנועדיזל, בעלי
מס בכלל. בריאותם ועל עבודתם כושר על אלה
במקום רק לא מורגשת זו השפעה כי אי6ו* תבר
אלא מוסך, או מכונית כגון מאיורר, בי אם מגור.
הש למניעת כי אף, נראה החפשי*. "באויר אף
20 התקנה את בהתקינו המחוקק התכון זאת פעה

המור לגבי הרי רוחו, להשבת אמצעים הנן מועד
עשויות הפעולות אין הפחמן בהדתחמוצת על
להצילו אף הרעלתו, המשך בעד לעצור אלא

מהיר. דם עתי ע"י ורק אך יכולים

הפחמן חדתחמוצת של תכונותיה משמעות
חצכורי. הכטחון מגחינת

פעולתו בתוצאות לפגוש עלול המשטרה איש
מיתות של מקרים חקירת תור זה מרעיל גז של
סיבו ומציאת ההרעלה קביעת בי ואם משונות
הרי הפתולוגית, הבדיקה בתחום כולה נתונה תיה
בפחמי מוסקים תנור, או מגהץ מציאת כי ברור
חשוב בסוס לשמש עלולה המקרה בזירת טצים,
עדיין ורב הואיל האסון, נסיבות בדבר למסקנות
בישובי בעיקר בפחמיהעצים, השמוש בארץ
להתקל החוקר עלול המעוטים, ובכפרי העולים

זה. מסוג בהרעלות פעם לא

מקור כדלק הפחמן גחדתחמוצת השמוש
לסכנות.

1400 עד  גבוהה בטמפרורה בעירתו בגלל
הפחמן בחדתחמוצת השמוש רב צלסיוס) מעלות
העקרי כבחלק בו אנו פוגשים בתעשיה דלק, כגז
ושל הגנרטור" "גז הקרויה התערובת של (%30)
הב תהליכי את היא מלוה וכן דומות תערובות
ונפוץ ידוע אך וכבשן, כור בכל וההיתוך עירה
ולצבור ליחיד ביותר מסוכן גם כן ועל  ביותר
של עיקרי כמרכיב כולו בעולם שמושו הוא 
 זוכר אינו מי המאור. גז ושל הביתי הדלק גז
סר מתוך לפחות, או, מספורים האישי, מנסיונו
מיכלי התפוצצות ע"י המוניים אסונות  טים
מלחמה פעולות או רשלנות חום' (עקב מרכזיים גז
בהקפן, יותר קטנות רציניות, תאונות או וחבלה)
חשמלי מפתח או גפרור הדלקת ידי על שנגרמו
שכמוהם אסונות מצנורות, שדלף גז ממולא בחדר
אולם בית. ובכל רחוב בכל רבים בחו"ל ארעו
וה"עממי" הרב השמוש את לשכוח אין לכל מעל
כבאמ בצנורות, הרף בלי הזורם המאור, בגז
לפ ממש לעתים שהוביל להתאבדות, נוח צעי
מוחשית הזו הסכנה אין כיום המונית. סיכוזה
לעת אצלנו, קיימים לא בארצנו? בך כל
המ ענק, מיכלי עם מרכזיים מפעלים עתה,
של ענפה רשת דרך עת בכל גז ספקים
מופק בארצנו הנפוץ הבשול גז צנורותו
ע"י לצרכנים ומסופק הנפט מזקוק לואי בתוצרת
לצמ ניתן וכך פלדה בקבוקי בתוף שונות חברות
בטחון כללי של קטן מספר בעזרת  בהרבה צם
המסופק לגז כן על יתר המאיימת; הסכנה את 
המיועדים מיוחדים ריח המרי מוספים בבלתים
של מקרה בכל ולהזהרה הלב תשומת למשיכת
כל למנוע כמובן' בכחמ, היה לא אלה כל ן דליפה
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הלכה אותה מקיימים אין כך שמשום ויתכן תקין"
מקרים כה עד לי נודעו לא פנים כל על למעשה,
בשל תביעה של או דו"ח הגשת של רבים
נראה לאדים). הנוגע (בכל זו תקנה על עבירה
הנודעת: הרומית האמרה מתאמתת כאן אף כי

כלל.) חוק אין בטוח, החוק אין שם (מקום
והפיח שלנו העירוניים הרחובות דיירי עדים
אכן בדירותיהם. אשר כל ומכסה וחוזר המכסה
ולקיום התקנה להבהרת לעשות עת כי דומני,

הוראותיה!

'* תשי''ג1953 תנועה), (סדרי התעבורה לתקנות
לשונה: שזו

נפר אם בדרך יעמידו ולא רכב אדם ינהג "לא
חו או שמן אדים, הדרך על רכב מאותו שים
תקין." מרכב ההפרשה על העולה במידה מרדלק
ביו סתמית בלשון אמנם ערוכה הנ"ל התקנה
הפרשת דבר ייקבע כיצד בה, פורש ולא תר
מרכב ההפרשה על העולה "במידה מרכב אדים

.945 ע' ,16.4.53  תשי'ג באייר א' מיום 356 ק''ת

^^^^£^^^■^■^^

המשפט בבית הוכחה כאמצעי תנועה עבירות צלום
ונקנס תנועה בעבירת הורשע אשר נהג, מכבר
זאת ולנמק הרשעתו על לערער לי"ש, 10 בסך
 כשרות" בלתי ראיות "קבלת על היתר בין
כונו אשר  המשטרה עדי ע"י שהוגשו תצלומים
בית תועלתי'. כל וחסרות "מטעות המערער ע"י
כל נטול הערעור את מצא לערעורים המשפט
הקנס את בהגדילו אותו' ודחה מוצדק ובלתי ימוד
נואש אמרו לא האגוד עסקני אולם לי''ש. 25 לסך
ובמס מלחמתם את הגבירו הם זה. כשלונם אחר
משלהם צלמים היתר' בין עתה, הם שולחים גרתה
ביני  רבים רכב כלי לצלם במגמה לכבישים
זהירה נהיגה של במצבים  משטרה מכוניות הם
מצבים לתאר יוכלו התצלומים כי ולהוכיח ביותר
ביותר. ומסוכנת רשלנית נהיגה של כמצביםי אלה
מאמצים מלוים בדבר הנוגעים המשטרה חילות
לדבר מומחה כי בידעם מסוימת בדאגה אלה
רושם היוצרים תצלומים ממצלמתו להוציא עשוי
לחלוטין. כוזב תאור יצירת כדי עד ביותר מטעה
גוססה לא מעולם כי הם, מטעימים זאת עם
בלבד. תצלומים על תנועה עבריו נגד תביעה
של הראיה עדויות תמיד הנן העקריות הראיות
התצלומים ואילו האחרים העדים אוי השוטרים
משנית. חשיבות בעלות לואי, כראיות מוגשים

(בד השמוש על מסרנו הקודמים בגליונותינו
הוכחד, כבאמצעי בצלום ומגוונות) שונות רכים
בגר באוסטרליה' (בארה"ב' תנוער. עבריני נגד
;114 א'(2)88, רמ"י, ובצרפת המערבית מניה
הידיעה, הגיעתנו לאחרונה ב(5)63). ;256253(4)
הוכחתן ושל העבירות" "רשום של זו שיטה כי
הקפדניים הראיות שדיני באנגליה' אף נתקבלה
הנהי כה עד לדינינו. יסוד היום עד מהוים שלה
לתקופת ומי קבע באורח מי משטרה, חילות גוה
המשט אמנם רכשו לא תקציביות מסיבות מבחן.
מצלמות של החדיש הציוד את הבריטיות רות
גרמניה במשטרות נפוץ אשר אוטומטיות, צמודות
רגילות, במצלמות משתמשות הן אלא המערבית'
כן פי על אף זה. לתפקיד מראש נועדו לא אשר
מתוך שנעשו תצלומים, להגיש לאחרונה החלו
במש ראיות בחומר המשטרה' של סיור מכוניות
או מסוכנת בנהיגה הנאשמים נהגים של פטיהם
המכוניות בעלי של הבריטי האגוד זהירה. בלתי
של יחס המשטרה, חילות לאותם בנגוד גילה,
ליושבי כך כל האופינית שמרנית' התנגדות
במצ חרמה עד מלחמה והכריז הבריטיים, האיים

המשטרה. למת
לא האגוד עסקני עודדו זו מלחמתם במסגרת
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והענינים: המגמות לפי התכן פרוט

.עמוד: . . הנושא:
100 חוזי! משפט .:9 ס' נוסף, דיון :8 ס'

המשפטים שר ע"י שאלה הצגת :10 ס'
100 העליון בביתהמשפט לדיון

ע"י יונחה ביה"מ התקדים: עקרון :33 ס'
בביהמה"ע הלכה ממנו* גבוה בבי"מ הלכה

101100 עצמו ביהמה"ע זולת בי"מ, כל מחייבת
101 (41 38 (ס"ס פרסומים ואסור הדיון פומביות

נוסף) בדיון דין (סדרי המשפט בתי תקנות .6
102101 1957  תשי"ז

העותומנית הפלילית הפרוצדורה סעיפי
102 (לתשואה) במשפטים מחדש עיון בענין
103 עו"ד נוסנבלט, צ. מ"ש משפטיות! הלכות

סדום: מעשה הפשע לבצע בבונה תקיפה .1
ע"פ המתלונן! לעדות בסיוע צורך אין

103 1742(63) י' פ"ד, היוה"מ, נ. נזורמי ,135/66
בהמות שמכר (מתישב סוכן ע"י גניבה .2
נ. זכר  162/56 ע"פ מהסוכנות}! שקבל

103 1745 (63) י/ פ"ד, היוה"נז,
104103 היוה''נן נ. בצראוי  200/56 ע''פ כנ"לו .3

169/56 ע"פ מואגד! גוף נגד פלילי משפט .4
אריה "שכני לנעלים ביח"ר נ. היוח"נז

104 88 (4) י"א פ"ד, ושות'י,
השותפים ושל שותפות של פלילית אחריות .5
היוה"מ ,199/56 ע"פ מזוהם! מזון למכירת

105 474 (17) י"א פ"ד, אח' ו4 אדלשטיין נ.
העונש! להחמרת בסבה קודמת הרשעה .6
נ. ג'ועבאת אחתד דיאב  24/57 ע"פ

105 507 (19) י"א פ"ד, היוה"ס,
כמאל  23/57 ע"פ כפול"! "סבון 0טענת

106105 509 (19) י"א פ"ד, היוה"מ, נ. ואח' ג'באדיה
פלילית! בתביעה ההתישגות תקופת א. .8
כחקירה המשטרה פעולת נחשבת מאימתי ב.
207/56 ע"פ הנ"ל; הפסקת לצורך רשמית,

106 518 (19) י"א פ"ד, היוה"מ, נ. צויטאת מחנןד
ע"פ נוסע, להסיע אוטובוס נהג 0.9רוב

107106 1763 (63) י' פ"ד, היוה"מ, נ. שדוני 210/56
היוה"נז  170/56 ע"פ לתמרור; איציות .10

107 29 (2) י"א פ"ד, מיסושנק, נ.
 6/57 ע"פ התביעה! ימצד הזמה עדות .11

107 548 (20) י"א פ"ד, היוה"מ, נ. שוילי רפאל
קניה! מס חוק לפי כ"בול" עופרת סימן .12
פ"ד, היוח"מ, נ. ואח' סית  163/56 ע"פ

108107 585 (21) י"א
בערבות! שחרור בהחלטת מחדש עיון .13
י"א פ"ד, חרותי, נ. היוה"מ  37/57 ב"ש

108 797 (29)

128 תצלומים ע"י תנועה עבירות הוכחת

עמוד:

65

72  66
113109
125114
115114

118116
119118
121120
125122
128126

128

91  89

79  73

74  73

ישראל; במשטרת
לפי התכבתות או ישיר

7477 
7879 
127
92108
9279 
92
92
93
93
93

94
95

97
98102

98

99
99
99102

הנושא:
משטרה: תפקידי

המערכת דבר
תאונות: ומניעת תנועה

ביטמן מ"ר גדולה! בעיר החניה
יששכרי ד"ר 0א"ל דרכיםו תאונות
דין מ"ר ופתרונותיהן; התנועה בעיות

ומסקנות משאל הצבור, על ההשפעה
לבטיחות ותקנות אביזרים התנועה! צפיפות

ובגרמניה באנגליה אופנים
בישראל התקנות

אופנים ונתיבי אור מחזירות דושות
בדרך המשתמשים הפרדת בדרכם? הירק
דין מ"ר חמן! פ ד. תחמוצות על

תנועה עבירות צלום
* ונהול הדרכה
בכתב הקשר
קשר צפיר: עמ"מ

הכפיפות?
$ וזהוי הקירות

טוד: ס"ר פלילי") רשום "אין
שנתפס פושע זהוי ע"י נודע בלתי רצח גלוי
התנהגותו פרטי וחקירת לשוד נסיון אחרי

לתפיסתו. שקדמה בתקופה
כדי תוך נתגלה שהעלמם נעדרים אחר הפוש

הפושע של ומגעיו מעשיו חקירת
תצלומים הרכבת ע"י גולגלות זהוי

מות במקרי הפחמן חדתחמוצת
ומשפט: חוק

לוין א. עו"ד ן עבירה התישנות
העותומנית הפרוצדורה תחולת

היוה"מ) נ. (אסריג 81/56 בע"פ ההלכה
אסריג): נ. (היוה"מ ת"א 464/55 בע"פ הדעות
עצמה העבירה מתבטלת הפלילית בהתישנות

בערעור גם לטעון אפשר התישנות
ההתישנות פוגעת אנגליים דין פסקי לפי

השיפוט בסמכות (הסטטוטורית)
בה"ס) נציב נ. (לובנני המנדט מתקופת בג"צ פס"ד
כמו התישנות חוסר להוכיח התביעה על

עצמה העבירה את להוכיח שעליה
עו"ד קרת, מ. מ"ש ; חוק חדושי

הצעירים, חעברינים פקודת לתקון החוק 1

1957  תשי"ז
צבור), (עובדי העונשין דיני לתקון החוק .2

1957  תשי"ז
תשי"ז העונשין, עבודת פקודת התקון החוק 3

:1957  תשיז המשפט, בתי חוק .4

המשטרה אנשי לשמוש מיועז  הדרכה פרסום
ואין מקצועיים בענינים דעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת כלי לשמש היא הרבעון מגמת

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאיים דפיו מעל המובעים והרעיונות הדעות

ת"א. שלומי, בדפוס מודפס ההדרכה, מחלקת ארגון, אגף ישראל, משטרת הוצאת



0.00) *1 קיר [ ישירא% משסדת דבקון
1957 060מבר  תשי"וו יוקויי 6 סספר

פרי 250 משטרה לאנשי ממחיר
הממשלה. ראש משרד ליד לפרסומים המרכז ע"י מאושר רשמי פרסוט

ההדרגה. 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' ההדרכה; מחלקת הארצי' המסה ישראל' משטרת המערכת: כתובת
פר'. 500 המחיר



רבעון
>ע\ראל מע\טרת

בעשור

^רא
$95ו אפר>ל  תשיח מסן $~7



143 {מסי ^ כרך
פרוטה 600 : משטרה לאנשי המהיר
פרוטה 1200 : לאזרחים המחיר

*עוראל מעוטרת רבעון
$195 אפריל תשי'דו מסו $7 מספר

. קטלנית פלא תרופת
,,טיים"

פעילותן ומתחומי העולם ממשטרות ידיעות
משטרה למבצעי מטלטל פקוד מגדל
בשודיה התנועה במשטרה נשים

הגראפיט במכרה המקרה
מחקר טכנאי ובםטר, ג'.

מהיציע טרור
,,לייף"

ארה"ב נשיאי נשמרים כו
וורטון זון

ו"משמר" "מאסר" "מעצר'/ המונחים מקורות
דין פ. מ"ר

הפשעים מבנה 236
גאלאצי ג'ורג'יו

בכפיו עול לא על חשוד $23
ברין הרברט

כותבים קוראינו 241
המשפט לבית הזמנות חלוקת 242

עו"ד קצנלבוגן, א. סמ"מ

לשמירת כאמצעים זהות תעודות 245
הצבורי והבטחון הסדר

דין פ. מ"ר

לדעת מענין 252
המשטרתי מהעולם חדשות

80 + 80 = 83 25^
העולם במשמרות "שקט" מבצע
וינה שפרינגר, וד"ר ויימן ג, מהנדס

המערכת דבר

ושוטרים שופטים
חשין ז. ש. ד"ר

והמשטרה הצבור עברינים, עבירות,
פראג י, רמ"ח

י מסוכנים רוח חולי האם
הוף ה. ד"ר פרופ'

(146/ הבטוח וחברות מנעולים '''^\דלתות, שור א. רמ"ח

ז 53 עדוד ופרסי יעול
צפיר מ. עמ"מ

156 נוצות בשלש מעשה
דין פ, מ"ר

/165) נקודות בלי
י^_^\ חגג א. עמ"מ

(!0$^) והרכב הס:ר ^^המקוף, ברשלום נ. סמ"מ

186

202

מוחשיות בראיות הטפול
בךישי ע. מ"ר

הישראלי הפלילי במשפט חדשות מגמות
זהר מ. ד"ר אל"מ

חוק חדושי
עו"ד קרת, מ. מ"ר

207 משפטיות הלכות
עו"ד נוסנבלט, צ. מ"ש

215 ? מעצר צוי בהוצאת שו"ש המוגבל
עו"ד שטיינמן, י. מ"ר

המשטרה אנשי של לשנזושם מיועד  הדרכה פרסום
והרעיונות הדעות ואין מקצועיים בענינים דעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת כלי לשמש היא הרבעון מגמת

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאים דפיו מעל המובעים
ת"א. "עמל", רשת הדפוס למקצועות הספר בבית מודפס : ההדרכה מחלקת ארגון, אגף ישראל, משטרת ע"י מוצא



שנים ^עשר

מדינת הקמת \על ארץישראל חלוקת על הגורלית ההחלטה נפלה מאז עברו שנים עשר
נייר, של מסמך אלא היתה לא הרב, והמשפטי המוסרי ערכה כל עם עצמה, ההחלטה ישראל.
את  ובתפוצות בישוב  העם אלמלא^לקח לכד) נסיח נעשה אף (וכידוע למחקו היה שקל

ההחלטה. את ומימש בידיו גורלו
הרמים מפקידיו ואחד לבצעה, סירובו על המנדטורי השלטון הכריז ההחלטה קבלת עם
האמינו אכן כי ובוהה תהו של מצב אחריהם ישאירו הארץ מן לכתם שעם הבטיח ביותר
יתמוטט ושבלעדיהם במדינה הסדיר הממשל עומד  בלבד ועליהם  שעליהם המנדט שלטונות

כרצונם). עלינו תנאים שיכפו לאחר ויחזרו  לחזור יתבקשו (ואז הכל
הממשל. מבנה את זדון ביד להרוס יכולתם כמיטב עשו אלא בדבורים, הסתפקו לא הם
שנות שלשים הריסת על ממש דמעות שפך המנדט ממשלת של הפקידים מגדולי אחד כי מספריט

לארץ. שהקדיש חייו
היהודים צעדי את הצרו שלטונם שבשנות פי על אף כי בידיהם, היה טעות מקח ברם,
לרכוש הללו הצליחו בלבד, בצועיים נמוכים, לתפקידים אותם והגבילו הממשלה במוסדות שעבדו
נשמעו היהודים המשטרה אנשי הישראליים. המוסדות להקמת ובסיס יסוד ששמשו וידע, נסיון
קוו לו אשר ובוהו התוהו ובעמדותיהם! במקומותיהם ונשארו הלאומיים המוסדות לקריאת
האמצעים שלילת אף על מאמציהם, אף על  התמוטט לא דבר בא? לא היוצאים השליטים
וביום ההכנה, עבודת נעשתה ומפוזרים צרים בחדרים והארגון. הכלים הריסת אף על והמכשירים,
מאורגנת משטרת אך אמצעים, ודלת כוח דלת אמנם  מוכנה משטרה גם היתה המדינה הקמת

הצבור. בטחון את ולקיים הסדר על לשמור בתקפידיה, להמשיך שיכלה וממושמעת,
 נפש מאות משבע למעלה בקצת במתימעט, האמצעים. יותר עוד ודלים הכח היה דל אכן,
גויסו הראשונים קיומה ירחי במשך המשטרה. החלה  המנדט משטרת עובדי ושוטרים, קצינים
הגיעה המלחמה, גמר עם מיד שהחלו הנשירות עם ,1948 שנת ובסוף איש, מאות ושלש כאלף עוד

איש. מאות ושמונה לאלף המצבה
כסוף הצרכים. את גדולה השיג לא הצער, למרבית כי, אף  וגדלה המשטרה הלכה מאז
המכריע, ברובם אינם, הללו האנשים איש. ל6432 פקידים) (כולל המצבה הגיעה העשירית השנה
האדם בכת רבה אייציבות קיימת כידוע, כי, הנמרה, בימי המשטרה בשורות שהתיצבו האנשים
שממנו מגובש, מרכזי לגרעין פרט השנים, במרוצת הוחלפו אנשיה כל וכמעט ישראל משטרת של
לבצע עליו היה ושבהם החיל, ונבנה הלך שבהם התנאים גם ידיעותיו. ורוב כהו עיקר לחיל באו
כלכליים, משברים שנות ומהפכה, מלחמה סער, שנות אלה היו היטב. ידועים  יעודו את

ועמה. הארץ פני את שנו ונרחבות עמוקות וםוציולוגיות דמוגרפיות תמורות ומוסריים, מדיניים
ואותותיהם עצמו, החיל על פסחו לא הן נתרחשו: בלבד בישוב לא הללו והתמורות המהפכות
בישוב שחלו התמורות כל את לתוכו שהחדיר אנשיו, של הגדול המחזור בגלל ביהוד בו נכרו
מאידך אך התפתחותה, את ועכב למשטרה הדבר הזיק גיסא מחד אמנם, האנשים. הגיעו שממנו
ומנותק מאובן גוף נשאר שלא לחיל, ברכה מסוימת, במדה בו, טמונה שהיתרו אפשר גיסא,
דמוגרפית מבחינה היא, המשטרה אורגנית: בצורה עמה והתמזג אליה הסתגל אלא מסביבתו,
הרכבו, את נאמנה בצורה משקפת והיא הישוב, של מבשרו ובשר מעצמותיו עצם  וסוציולוגית

לבטיו. ואת בעיותיו את
התמהות מקשיי גיוס, מקשיי מימון, מקשיי המשטרה מבלה והמשברים התמורות בעקבות
בשנים במדינה ששררו המיוחדים הבטחון תנאי גם תרומתם את תרמו לכך יציבות. ומחוסר
המדינות שברוב תפקידים המשטרה, על מעיןצבאיים תפקידים הטלת י לידי ושהביאו הללו,
הארץ כי  מכך להמנע יכלה לא המשטרה כלום. ולא המשטרה ובין ביניהם אין המסודרות
הרגילים המשטרתיים התפקידים בין גמורה הפרדה להפריד היה אפשר ואי היא, גבול כולה כמעט
וקשיים סבוכים הוסיף שהדבר מאליו מובן ברם, המעיןצבאיים. הבטחוניים התפקידים ובין
של בשנים המונית עליה של בארץ חדשה למשטרה הכי בלאו שנכונו והקשיים הסבוכים על

כלכליים. קשיים ושל בנין
שחלפו. השנים עשר על עצמי ערך ובהכרת בגאון להשקיף המשטרה רשאית כן פי על אף
* יעילה אדמיניסטרציה הוקמה < יציבים נהלים נקבעו הארגוניים; דפוסיה נתגבשו הללו בשנים
שהחלישו מתמידות, נשירות ולנוכח עלאנושיים מאמצים מתוך משמעת. של גבוהה רמה הושלמה
רמה בשורותיה להשליט רב> ידע לרכוש המשטרה הצליחה ממאמציה, הרבה ובזבזו כחה את



עם ביחסיה להתגבר, ומוסריות? כפיים טוהר של דמוקרטית, משפטית הכרה של ביותר גבוהה
ועל הטוב, שמה על לשמור. ? היטב מושרשות קדומות, דעות ועל עתיקיימים הרגלים על הצביר,
של השופרות רוב המשפט, בתי השלטונות, זה ובכלל  הצבור של המכריע רובו בעיני כבודה

הקהל. של המכריע ורובו הצבור דעת
ואנשיה המשטרה ידי על שניתן והמסור הנאמן לשרות הודות ובראשונה בראש  אלה כל
כאן לא  והישובים הספר בטחון לשמירת המשטרה שעושה ומה שעשתה מה ולצפור. למדינה
שלמטרתן כשלעצמן, תוצאותיהם על נוסף ולפיכך, היטב, ידועים הדברים אך לפרט, המקום
אלה דברים מניבים  אויבים מידי הצלתם ועל והרכוש החיים שמירת על נוסף כלומר, הוקמו,

הצבור. מצד ואמון אהדה  הילולים פרי
ענוים נהיה וכאן  השגים, על להצביע אנו רשאים המשטרה של האחרים בתפקידיה גם
ופשעים עבירות כמה  לדעת ואיאפשר  יודעים אנו אין מבוטלים. שאינם השגים  ונאמר
נוכל וכלל. כלל להערכה נתנת היא אין המניעה, של מטבעה המשטרה; פעולת עלידי נמנעו
שאין  הסברה את ולהביע המשטרה שעשתה העבודה את המשקפים מספרים קצת לבדוק
גדולים ממדים מקבלים אלה מספרים ,היו עבודתה שאלמלא  ספק של שמץ בה להטיל

וכמה. כמה פי
אשמות 100,649 (מלבד ועוונות פשעים ב366,233 המשטרה טפלה קיומה שנות עשר במשך
חטאים* ב246'130 המשטרה טפלה כך על נוסף האשמות). בפנקסי שנרשמו מבלי שסורבו
דליקות. וב7,711 הברחות מקרי ב'12,193 התאבדות? מקרי ב1,336 משונות? מיתות ב10,200
כללי על עבירות וב103'1,028 דרכים תאונות ב186'108 המשטרה טפלה השגים באותן
ואבידות, מציאות של אלפים בעשרות טפלה לרוב, שנגנב רכוש החזירה כל על נוסף הדרכים.
מספרי את בערך אפילו להעריך נוכל לא מאסר. ופקודות הזמנות של מליונים לפועל הוציאה

הללו. השנים במרוצת שבוצעו שונים מבצעיים תפקידים ושל לקהל שרות של השונים המעשים
בעבירות * 45.50/0 (בממוצע) נתגלו ועוונות) (פשעים שנרשמו העבירות של מבצעיהן מתור
אחוז גבוה בלבד הנפש נגד (בעבירות ל%72.6 הגלויים אחוז הגיע הרכוש נגד עבירות שאינן

ל%20.3. הממוצע הגלויים אחוז הגיע הרכוש נגד בעבירות % יותר) עוד זה
להשקיף יסוד לנו נותנים והם וכלל, כלל בהם להתביש לנו שאין רושם, רבי השגים אכן,

העתיד. לקראת בבטחון
בפרט רבות. מגרעות על להתגבר עלינו מעטים. לא ונסיונות מבחנים לנו נכונו בעתיד כי
לגבי וקובעת ראשונית שחשיבותן מרכזיות, משימות למספר כחנו מיטב את להקדיש אנו חיבים

החיל: של העתידה דרכו
זה דבר החיל. של וההשכלתית המקצועית רמתו את נכרת במדד. להעלות עלינו ראשית,
אינם  בחלקם לכך הגורמים האדם. בכח מסוימת יציבות לידי להגיע נוכל אם אלא יושג לא
עומס את גם כך ומשום האדם, כח כמות את הקובעים ותקציבים משכורת (כגון לשליטתנו נתונים
וליצירת השוטר של דמותו לג3וש הרבה לעשות בידינו גם ברם, אדם). כל על הממוצע העבודה

בחיל. נאותה אוירה
נוצרה הללו התפקידים למען בחיל. המבצעים, תיעודיים, התפקידים את להגביר עלינו שנית,
מאחר לעשותו, עלינו יקל זה דבר ולצבור. למדינה החיל עלידי הנתן השרות הם הם המשטרה,
אנו ואין והואיל המשטרה. של והמנהליות הארגוניות צורותיה נתגבשו כבר מסיימת שבמדה
הזרוע את להגביר עלינו חובה האדם, כח בכמות ומפתיעים דרמטיים לשנויים לצפות יכולים

בהם. חסכון לידי שיביאו המנהליים התפקידים של ורבוזם יעילם ידי על היעידית
עלינו  המניעתיים התפקידים הגברת ובין זו משימה בין הדוק קשר וקיים  שלישית,
בכלל, תיעודיים התפקידים הגברת הרכוש. נגד בעבירות הגלויים אחוז את ולהעלות להשתדל
בידי תתן כד על ונופף הרכוש, נגד העבירות מספרי הפחתת לידי תביא בפרט, והמניעתיים
הגלויים אמנם, והחשודימ. התושבים הכרת עלידי הגלויים להגברת האמצעים את המשטרה
להסתפק יכולים אנו אין אך אחרות, שבארצות מאלה אצלנו נופלים אינם הרכוש נגד בעבירות
(כי המשטרה של ליעילותה אבןהבוחן הם הם הרכוש נגד בעבירות שהגלויים לומר ויש בכף,
לגלותם, יותר קל  הנפש נגד בעבירות  או מראש ידועים שמבצעיהן או  אחרות עבירות

המניע). בחינת עלידי בעיקר
מסקירה גם כן, עלפי אף וקצר. סכימטי בהכרח הוא שלנו הנפש חשבון את לעשות זה נסיון
את יבישו לא הבאות השנים ועשר הלואי לברד. מה על לנו שיש בעליל אנו רואים זו חטופה

למי! כה שעברו. השנים עשר

המערכת
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לקן £ן נתן $לסיןז ה' ןו*ר קעךיןי, בכל לן5 ת$ן ן'8?ריט י*^סים
ל* פנים. תביר לא מ'?פט, ת5$ה לא ?דק. מקפט העט את ו'ןפטו קיך,
ןךק ןךק צףיקים. ויברי ויסלף ןץכמים, עיני לגור משחד ?י שחד, ת^ח

לך. נותן אלמיןל ה' אשר האלץ, את ן7>ר?ות י'?;ה ל88ן יגךיף.
ייווכי) ט"ז, (דברים,
אל.. ובאת לדין... דין בין לדם, 5ים ?י1 ^???ט' ד?ר מ?ן? לפלא כי
ועשית קפק9ט. ךגר זןת ^ן? והגידי ודלקת ההם, נ;?וי2 י^יה 1*קןר קשפט
התיייז 9י על יורוןו. §שר ןגל ל$שות ושמלת >ף... יגידי £'ןר סיבר פי ?ל
וו'ןר סד^ר ?לן תסיר לא ת?שה, לןל, יאנגרו ן*£ר המ'?פט ןעל יוווןל, $1^ר

71יא) "ז. (דברים, יקמאל. ;9ין לוי !**יי

ושוטרים שופטים
העליון המשפט בית של הנשיא מ"מ חשין, ז. ש. ד''ר

^

םיוטו בטת המפקחים לקורס ף מחזור של הבוגרים באזני חשין ד"ר השנזיע דלקמן הדברים את
בפתח אותם מביאים הננו כן ועל לדפוס הקודם גליוננו מסירת אחרי הגיענו רשומם החגיגי.
המערכת זה. גליוננו

על לשקוד היא הראשית חובתה כיום גם ושונו.
שהות תקנות בהפרת לטפל לחוק! וציות משמעת
לרדוף לבלוש, המוסמכות: הרשויות עלידי קנו
החובות באות אלה כל ולאחר עברינים; ולאסור
האוכלוסיה הגנת הצבורי' הסדר על שמירה של
מניעת ידי על הצבור שלום וקיום החוק שומרת
ידי ועל מרעישות והפגנות הפרעות התפרעויות,
הרבים. לטובת שהותקנו המתב1ת התקנות אכוף
כך: המשטרה בפקודת הוגדרו המשטרה תפקידי
לצורך ישמש ישראל) משטרת (או המשטרה '"חיל
למש פושעים של והבאתם גלוים פשעים, מניעת
אסי על המעולה השמירה עברינים, תפישת פט,
בניאדם של ובטחונם בצבור סדר קיום רים,
עצום, כח ניתן המשטרה של בידיה ורכוש."
ביו כבדה אחריות עליה מוטלת כך משום ודוקא
דספוטיזם של המנגנון להיות עשויה היא תר.
ידי על ומשמעת סדר להשלטת האמצעי או רודני
אי המטיל דחליל להעשות בידיה החוק. שמירת
כי ובפועל, בכוח עברינים על רק לא ופחד מה
בק חוק. ואוהבי חוק שומרי אזרחים על גם אם
האוכלוםיה על עצמה להשניא יכולה היא צור:
כבוד לנטוע גם יכולה והיא הכביר' הפיזי בכוחה
ובמטרו המוסרי בכוחה האוכלוםיה בלב וחיבה
הי נציגתה היא והמשטרה והואיל הנעלות. תיה
האז נוטה כולה, המדינה של דברה ועושה שירה
המדי עם המשטרה את לזהות קרובות לעתים רח
מסו בארצות לזו. מיחסו זו על ולאצול עצמה נה
פיות לחסום כדי במשטרה שמוש נעשה ימות
הבעת למנוע פומביות, לאסיפות להפריע אנשים,
השונות. ושלוחותיו השלטון לגבי חפשית דעה
נהפ ודקדוקיה לפרטיה ומאורגנת חזקה משטרה
ובסופו ומצוק, ענוי של למנגנון ארצות בכמה בה

ולהש לבוא לי שניתנה ההזדמנות על אני שמח
הגופני ה"שפשוף" אחרי באזניכם. דברים מיע
יהיה לא ארוכה, תקופה במשך כאן ששופשפתם
"שפשוף" לכם ואוסיף אבוא אם מצדי הוגן זה
הייתי אך זאת. לעשות מתכת אינני ואף רוחני"
שרצוי מאד ויתכן דעות, עמכם להחליף רוצה
בצו ולא סמינריון של בצורה הדבר שיעשה היה
רבו שיתכן, משום פורמלי, נאום או הרצאה רת
אפיקור דעות כמה היום באזניבם שאשמיע תי,
אומר אשר הדברים כל שלא מאד ויתכן סיות,
לא עליכם. הממונים ועל עליכם מקובלים יהיו
שאין משום המשטרה, על ההלל את לגמור באתי
על מוכיחים מעשיה שלי. לסניגוריה זקוקה היא
כיצד המראים הם והם זכויותיה, ועל פעילותה
להר חפץ אני המדינה. בשלטון משתבצת היא
שתי את המטבע, של הצדדים שני את אותכם
שאנו זו צבורית חברתית בבעיה הרווחות הדעות

"משטרה". בשם לה קוראים
כדי המקובל המונח זהו לכם, כידוע "משטרה'/
והסדר החוק בצוע על הממונה הגוף על להורות
המש נועדה הראשוני במובנה בחברה. או במדינה
הרסניים, מיסודות החברה על ולשמור לגונן טרה
מלכות, עול עליהם לקבל המסרבים אלה כלומר
ובמא החטא במניעת בעיקר לה ענין זה ובמובן
כי מניחים, היסטורית מבחינה לשרשו. מצים
המלך היה המשטרה מוסד את שהמציא הראשון
האושר את להרבות "כדי ה5, צ'רלמ הצרפתי
כי מספרת, ההסטוריה אולם העם". של והבטחון
של איומה למכונה הזמן במשך התפתחה היא
חפשי. לעם נפש למפח היתה שכזו ובתורת דפוי,
בז שהיתה כמו ביום גם עודנה המשטרה מטרת
הורחבו נסתעפו. פעולתה דרכי אולם הנצרה. מן
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תקו דרך המעולה במשטרה החל הרכוש, על רה
כל אך המנדט. תום עד והגפירים הנוטרות פח,
ההגנה, בתפקידי ומשולב במחתרת קשור היה זה
לזאת דברתי. שעליו הנסתר האדון לצו כלומר
שעזר שוטר משטרה. של מסורת ייקרא לא בודאי
 כלומר עולים, להעפלת לישוב, נשק להבריח אז
החוק, על לעבור  שלנו המקובלים במונחים
אבן, ייקרא? נאה מסורת הלזה משובח. היה
למסירות מופת דוגמה לשמש עשוי אז של השוטר
העשר שוטר של לטיפוס לא אך עצמית, ולהקרבה
איפוא, הן, מה ישראל. למשטרת סמל לשמש

בריאה? מסורת של עיקריה
"שופ פרשת את בתורה קראנו שעברה בשבת
ושוטרים "שופטים התורה: אומרת וכך טים".
לך נותן אלהיך חי אשר שעריך בכל לך תתן
שוטר, צדק". משפט העם את ושפטו ולשבטיך
בעצם זוהי "משטרה" סדר. סדור, אחי הוא שטור,
שמירת על הממונים פקידים כלומר "מסדרה",
סדר.  משטר  שוטר החברתיים. הסדרים
פקי הם והשוטרים המשפט, פקידי הם השופטים
לשופ שוטרים הכתוב הסמיך ולמה המשטרה. די
השוטרים אלה: את משלימים שאלה לפי טים?
השופ מצוות את לקיים הדין בעלי את מכריחים
תורת על שלכם בקורס למדתם ודאי אתם טים.
המדינה, של המחוקקת הזרוע הרשויות: הפרדת
ליחס מקובל המבצעת. והזרוע השופטת הזרוע
ביסוד אך מדרשו, ולבית למונטסקיה זו תורה
פר  כך על תתפלאו ודאי  לו קדם הרעיון
אומר רש"י התורה. מפרש רש"י, כלומר שנדתא,
 "'שופטיםי כך: ושוטרים" "שופטים הפסוק על
הרודין  ו'שוטרים' הדין, את הפוסקים דיינין
ובר במקל וכופתין' 'שמכין מצותם אחר העם את
כלומר השופט". דין את עליו שיקבל עד צועה
לפניכם הרי זה. את זה משלימים אלה מעמדות שני
ר13נ1של הוא הרי עצמו המחוקק רשויות. שתי
של הזרועות שלוש הרי ובעצמו. בכבודו עולם
זו. את זו ומשלימות מזו זו נבדלות שהן השלטון,
מונטםקיה. לפני שנים מאות כמה הובע זה ורעיון
השוטר של עבודתו אין השופט, בלי האחד, בלי
אי השופט של עבודתו אף השוטר ובלי 1 שלמה
הכ אומר זה למה השאלה: נשאלת שלמה, ננה
כאילו ? ישפטו..." אשר ושוטרים... "שופטים תוב
באמת רואה אני ? בשפוט עצמו משתף השוטר גם
ועל ולשוטר, לשופט משותפות שהן רבות, סגולות
לדע הם, מה ולהסביר בדברי לעמוד חפץ אני בך
נאה עברית מסורת של והיסודות העיקרים תי,

הבנויה. בישראל העברי לשוטר

הרצינות בכל רבותי, לפוליטיזציה. ראשית,
רובצת מארה כי אומר אני האחריות הכרת ובכל
מופרזת. מפלגתיות המפלגה, מארת המדינה: על
בלי הפוליטיים החיים יתכנו לא דמוקרטית בארץ

הצא ברוסיה התמרדות. לידי הביאה דבר של
ממש בפועל כולו נתון העם היה למשל, ריסטית,
דתי חנוך בעניני התערבה היא המשטרה. בידי
גניבת למנוע השתדלה היא חילוניים; ספר בבתי
למקומות נדבות אסוף על פקחה היא סוסים*
רפו בעניני מודעות על ישראל, בארץ הקדושים
היא ביריד; או בשוק אוכל צרכי ממכר ועל אה
וסבון רחיצה מבון של האיכות את ובדקה בחנה
כרטיסי פרטיים, דפוס דברי של תכנם את כביסה,
למי והתקהלויות אסיפות הזמנה. וכרטיסי בקור
שהאזרח תמיד היתד. ההנחה פקוחה. תחת היו ניהן
התו מעשיו. את להצדיק היה ועליו עבירה, עובר
שד כל על ובזוי שנוא נעשה שהשוטר היתה, צאה
ראה העם כי הכלל, מן יוצא ללא האוכלוסייה רות
נהפכה משטרה" "מדינת המדכא. השלטון את בו
של בסופו ופחד. גנאי של לבנוי הימים ברבות
אדוניה. ובשלטון במשטרה העם התמרד דבר
ה14 לואי בימי צרפת של במשטרה הדין והוא
בימינו. הרודניות בארצות השונות ובמשטרות
עומ שבהן זמננו, של ובאמריקה באנגליה כן לא
יעי גם היא ושבהן חשד, לכל מעל המשטרה דת
שו כאן ועזרתו. הצבור אמון ומעוררת יותר לה
רשאי למשל, באנגליה, שנוי. תכלית התפיסה נה
ברחו הפגנות לערוך כרצונו; להתאסף הצבור
עממיים לנואמים להאזין הערים? ובככרות בות
כא אופוזיציה וחברי ממשלה לחברי ומפלגתיים,
שאינו כמובן, בתנאי, בידו, מונע איש ואין חד,

הצטר. שלום את מפר ואינו הדרך את חוסם
קונה ובמה כלל, בדרך משטרה של סודה מה

? קיומה זכות את היא
שלשה על המשטרה של עולמה עומד לדעתי
שנית, נאה, מסורת על ראשית, עיקריים: דברים
על שלישית, מתמיד; אינדיוידואלי שרות על
את נבחן והשתלמות. ידיעה, לקראת חתירה

אחד. אחד האלה העיקרים שלושת
לצערנו ישראל: במשטרת המסורת
הא המנדט. בימי משטרה של מסורת על לדבר אין
בודאי לים מעבר אלינו בא היה אשר הזר למנט
אנו חומר זה היה נאה. מסורת לכונן היה יכול שלא
להדריך, ולא לנצל לרוב היתה ומטרתו גרוע שי
השוטר על ומתאים. נאה סדר להשליט ולא לרדות
דברים. להרבות רוצים איננו המנדט בימי העברי
ממועטים חוץ הגדול, ברובם אז התנדבו למשטרה
מקצוע בשרות ראו שלא אנשים הכלל, מן יוצאים
לשרת זמני: לאומי יעוד אם כי יד, ומשלוח חיים
ואת השלטון את דוקא ולאו היהודי הישוב את
שני של משרתם אז היה השוטר דאז. המדינה
לאדון והמסירות והדביקות ונסתר, גלוי אדונים,
אי הנגלה. לאדון מאשר יותר רבות היו הנסתר
השוטר של דמותו את למעט חלילה, רוצה, נני
מה לכלנו ידוע אדרבא, המנדט. שבימי העברי
ובשמי הנפש על בהגנה הארץ, בבנין חלקו רב
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תפקידם בתוקף הניתנות השוטר' על הממונים
על "אין כי השופטים בחוק שכתוב כמו שלהם),
 ושופט שוטר החוק". מרות זולת מרות השופט
במדינה אלה מעמדות ששני שבהם, השוה הצד

מפלגה. של למסגרת מחוץ לעמוד חייבים
נאה: מסורת של השני ליסוד רבותי, ומכאן,

פנים. איםשוא
בעבירותאפול. לנאשמים הזמנות על פעם חתמתי
שופטשלום' כשהייתי שנה, כחמשעשרה לפני
שע בישוב' נכבד אדם של שמו על אז נפלה עיני
דוקא לכך לב שמתי האפול. תקנות על אז בר
זמן לאחר ומכובד. חשוב אדם זה שהיה משום
אפול לעבריני ההזמנות כל בין אך בדין, ישבתי
ברור חשוב. אדם לאותו ההזמנה את מצאתי לא
שאלה כל היתד, לא בכך. טפל שמישהו בעיני היה
מושחת. היה לא אדם שאותו משום שחיתות, של
הרים ודאי הוא ? היה מה אבל אישית. מכירו אני
היה זה  שטלפן למי טלפן הטלפון' שפופרת את
קבוצת מתוך הוצאה וההזמנה  המנדט בימי
שכי גרי הפשוטים האנשים של הגדולה ההזמנות
אולי נעשתה הנכבד ליהודי ופלורנטין. התקוה
ולשומ לחוק בהפסד הטובה שכר יצא אבל טובה,
שבא הג"א איש לחשוד. התחלתי אני החוק: רי
בחוק. זלזול היתה והתוצאה חשד. הוא אף להעיד

משואפנים. בשל מה? בשל
ללכת נוהג הייתי השלום משפט בבית לעבודתי
אחת. מדרכה לאורך לעבור עלי היה בדרכי ברגל.
ועלי בנין' חמרי נערמו במדרכה אחד במקום
מדרכי למטות או זו המרים גבעת על לעלות היה
לילה לעבודתי. הלכתי אחד בוקר לרחוב. ולרדת
לעלות יכולתי לא ואני כבד, גשם ירד זה לפני
לכביש. ירדתי מים. הרבה בה שנספגו הערימה על
שלולית לתוך נכנסה מכונית' עברה רגע אותו
באתי נכתמו. בגדי כל בוץ. מי עלי והתיזה מים
בוקר אותו שהיה הראשון והתיק המשפט' לבית
מכשולים שימת דרך' חסימת של מקרה היה לפני,
שהעמיד עני רוכל ? הנאשם היה ומי מדרכה. על
הבוץ בתמי את מששתי המדרכה. על סלים שני
משוא אפליה' יש ,,כאן בלבי: ואמרתי בגדי שעל
של יסוד בו אין אם אף יתכן, לא כזה דבר פנים*.

שחיתות.
הוא משטרה של טוב בנוהג שלישי יסוד
באמצעים לבקש הרשות לסוכני להם אל הנינות.
לצורך להם הדרושה האינפורמציה' את פסולים
לתכנן כלומר פשע, ליזום שכן כל ולא עבודתם'
במלכודת. ללכדו או בפח עברין להפיל כדי עבירה
נבו יותר' מאורגנת יותר, חזקה שהמשטרה ככל
פסו לאמצעים פחות נזקקת היא יותר' וישרה נה
למ שאסור קבע פדרלי אמריקאי חוק כאלה. לים
אין אם ואפילו ההודי, הגזע לבני משקאות כור
אבסו עבירה יצר כלומר החוק' על לעבור כינה
שאין אף עבירה, היא המעשה עשית עצם לוטית.

למפלגתיות לא אבל מסכים, אני לכך מפלגות.
שהישוב הוא אסוננו השטחים. בכל ולא מופרזת,
החיצוניים הדברים כל פני את לראות הורגל
המפלגה. של האספקלריה מתוך האוביקטיביים,
האפשר. במידת הזאת ההשקפה את לצמצם יש
למפלגה מחוץ לעמוד חייבים מסוימים חוגים
 וראשונה ובראש המפלגה. של להשפעתה ומעל
שיהיו אסור אלה של דרכיהם ושוטרים. שופטים
בטובתה. בהתחשב או המפלגה צו לפי מכוונים
רע בשם לדגול אפשר טוטליטריות בארצות רק
בעתונות. כבר לא זה עליו שקראתי כרעיון יון
הד הובעה אירופה, מזרח מארצות מאחת במברק'
לק השופטים ,,על במלה: מלה מצטט ואני עה,
והחו ההגיון כללי לפי רק לא עמדתם את בוע
המפל של באינטרסים בהתחשב גם אם כי קים,
משפ קובץ לפי בדין יושב שופט לב! שימו גה".
על נתחנכו אשר עורבידין לפניו ממו?מ5 טים
להם. שרכשו המשפטית וההשכלה החוק ברכי
לפי ולא ההגיון, לפי לא לפסוק צריך השופט אבל
ואני המפלגה. של באינטרסים בהתחשב אלא החוק'
אשר דמוקרטית בארץ יתכן לא בזה שדבר אומר,
בלבד. החוק ובשלטון החוק"' ב"שלטון דוגלים בה
הימין איש אותה שעושה בין עבירה, היא עבירה
"מים שאין כשם השמאל. איש אותה שעובר ובין
ו"דושמל פרוגרסיבית" ו"מדרכה ציונייםכלליים"
ו"התפרצות מפא"ייית "גניבה אין כך מפ"מיי"'
והכל דוקא' קומוניסטי" ו"אינוס פועלמזרחית",
החוק. על עוברים כשהם ולהענש להשפט צריכים
במו אותו ששמעתי אחד דבר לכם לספר לי הרשו
בית אל פקחים נכנסו וקצוב הפקוח בזמן אזני.
עגל. הומלט בו פלונית, שבמושבה האכרים אחד
לרשות העגלים את למסור אז היה צריך החוק לפי
חולים. לבתי הבשר את מחלקת שהיתה הפקוח,
לפקח: אמרה אך העגל, את מסרה האכר אשת
שתת מכם מבקשת והייתי בבית חולה ילד לי "יש
שאין הפקח השיב העגל". של מהכבד חלק לי נו
אל זה בענין לפנות צריכה ושהיא לו נוגע הדבר
בסדר, "זה לפקח: האכרה אמרה עליו. הממונה
קבוץ' יש מכאן רחוק לא אבל חוק. שומר אתה
העג את לבקש הקבוץ אל גם נכנס אתה האם
מספר ואני  "גברתי" ואמר: חייך הוא "? לים
 תוספת ובלי אותם ששמעתי כפי הדברים את
עגלים לדרוש אכנס ואם לילדים, אב אני "גברתי,
אינני לכן חי. משם לצאת לי יתנו לא מהקבוץ
גורם הדבר כזה? דבר גורם למה לשם." הולך
להן ספרה שהיא הנשים וכל הזאת' שהאשה לכך,
בפקחים, במשטרה, בחוק, יזלזלו הספור' את
לעניות שוטר, יעשה. לא הזה וכדבר בשופטים.
בתוקף עצמו' בזכות במשרתו להחזיק צריך דעתי,
אילו מפלגה. בזכות ולא אבות' בזכות ולא השגיו
המש לפקודת מוסיף הייתי תלוי' הדבר היה בי
מרות זולת מרות השוטר על "אין אחד: סעיף טרה
פקודת את כמובן, כולל, "תפקיד" תפקידו",
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מאמ בואו לאחר הראשונה, בפעם והגיש הכנסה
שר לפני הפקיד, שלו. השנתי הדו"ח את מריקה,
ואמר: הצדה אותו סלק בדו"ח, שכתוב מה אה
שכתוב מה על מוסיף אתה כמה אדוני, "טוב,
האלה? הדברים כונת מה היהודי: אמר שם?".
שואל: ואני ."? אנחנו הצאריסטית ברוסיה כלום
או מעשיו, את תמיד להצדיק האזרח צריד האם
שלא עד זכאי שהאזרח הנחה אין האם להפך?
כשו אינם רבותי, אלה, דברים ? אשמתו הוכחה
רש כקטיגור המשפט בבית המופיע השוטר רה.
מהלומות ואף מהלומות, ההגנה על להנחית אי
מת להכות אין אבל חובתו. ואף זכותו זו כבדות.
מחובתו וצודק. הוגן להיות עליו לחגורה. חת
הרשעה לידי להביא העלולות משיטות להמנע
האמ בכל להשתמש שחובתו כשם צודקת, בלתי
השו צודקת. הרשעה לידי להביא הכשרים צעים
לו. גדולים כוחות המשטרה, בשם המופיע טר
ועליו בו, הניתן מהאמון ממשרתו, לו בא הדבר
לד עליו החוק: את לדעת עליו באחריות. לשאת
מש לכת. ירחיק היכן ועד מועדות פניו לאן עת
ושוטר שוטרחוקר של ביהוד שוטר, של זו רה
להש יכול שאיננו לאדם נאותה איננה קטיגור,
ובהגינות. בתבונה כהלכה, דעתו בשקול תמש
צו האזרח כי לפעמים, לומר לדעת חייב השוטר
נו היו באוניברסיטה למודי בימי הוא. ולא דק,
משפ לראות משפט בתי אל אותנו להביא הגים
שנמת אחד, רצח משפט זוכר אני ממש. של טים
הכ התובע יצא המשפט אחרי הנאשם. בזכוי ים
מלים ואמר הנאשם ידי את לחץ האולם, מן ללי
שאתה בטוח הייתי אחדים רגעים לפני "עד אלה:
אחרי אשם, אינך שאתה בטוח אני עכשיו אשם.
הייתי טוב". כל לד מאחל אני בדין. זכאי שיצאת
קטי מפי גם יוצאות כאלה מלים לשמוע רוצה
לשוטר לשנן עלינו ע^ה צבאי. או אזרחי גור
אתה ואין שלד ענין על מגן אינך אתה ולתובע:
את עושה אתה אויבך הוא שהנאשם מפני מקטרג
בכל לפעמים מתגלה והצדק הצדק, למען חובתד
לשמוח עליד בדינו. זכאי יוצא כשהנאשם גם זהרו
כמו  בדין חיוב על שמח שאתה כשם זכוי על
מגלה זה כן כזה לערעור. יסוד רואה אינד אם בן
מו רחוקות, לפעמים אמנם לפעמים, האמת. את
ולפ העליון, המשפט בבית בערעור קטיגור פיע
ואו קם הוא פותח, המערער הנאשם שבאכח ני
להגז מתכוננים אנחנו אין השופטים, רבותי : מר
צו אינו הדין שפסק לדעת נוכחנו הדין. פסק על
של ערעורו את לקבל מכם מבקשים ואנחנו דק,
נוהג עשוי כמה מושג לכם אין רבותי, הנאשם".
בית בעיני הקטיגוריה של קרנה את להרים כזה
קי על לטפס למה ? בקש להאחז למה המשפט.
פורמליסטית פרוצדורלית מבחינה אם ואפילו רות,

צודק. אתה טהורה
לתפוס איננו השוטר של תפקידו ועוד: זאת
ולהרשיע עברין לתפוס תפקידו בעלמא. ולהרשיע

למסבאה המשטרה שלחה הנה זדונית. כונה עמה
אדם כשל פניו שחזות אחד, הודי הנאשם של
הגזע מבני אדם שלפניו בחשבו והנאשם, לבן,
או תפסה המשטרה חריף. משקה לו מכר הלבן,
הנאשם את זיכה המשפט בית לדין. והביאתהו תו
תהיה לא שהמשטרה דורשת הכלל שטובת ופסק
לגלות יכולה היא פליליים. מעשים של היוזמת
אך פרובוקטורים, סוכנים ידי על ואפילו פשע,
כאילו המשפט, בית אמר כאן, פשע. ליזום לא
יש מלכודת. לתוך והובילוהו הנאשם ביד אחזו
שמי על לממונים הוגנת דרך זו ואין רמאות, כאן
תמיד עיניו לנגד ל#ו1ת חייב השוטר החוק. רת
דמוקר במדינה שאיפותיו ואת האזרח טובת את
צריך הוא אין מרגל, להיות חייב הוא אין טית.
לצורך אפילו הפרטיים, בחייו האזרח את להפריע
בקליפור ביתהמשפט. צו לפי אלא עבירה, גלוי
מאד: מענין משפט קצר זמן לפני נתברר ניה
אופ גלולות מוכר שהוא בפלוני חשדה המשטרה
בשעה אך בו. לחפשה וחפשה נכנסה היא יום.
שתי האיש הוציא ביתו, בפתח היו שהשוטרים
שער מהשוטרים אחד אותן. ובלע מכיסו גלולות
האח ההמצאות את כנראה, ידע, החפוש את כו
משא חולים מבית להביא ושלח המדע, של רונות
לקיבת המשאבה את הכניס הוא מיצים. של בה
הוברר הגלולות. שתי את מתוכה ושאב האיש,
כמוצג הובאו אלו אופיום. גלולות אלו היו שאכן
את פסל המשפט בית אך המשפט! לבית הוכחה
השוטר, אתה באמרו: בדין, ראיה מלשמש המוצג
של 050געת?) הפרטיות את הפרת אבל חכם, אמנם
עצמו, משל יחיד לרשות הזכות אדם לכל האדם.
לתוך אלא לבו, צפוני לתוך רק לא חדר והשוטר
לאורח להפריע אין יעשה. לא וכזאת ממש, קיבתו
הוא ואפילו חוק, שומר אדם של הרגיל חייו
בית בצו הדבר הותר כן אם אלא בעבירה, חשוד
לצערנו הנפוץ בכלל רבותי, כופר, איני משפט.
הכלל חשוד. בחזקת להיות צריך אזרח שכל
בלב לנטוע יש זו דעה זה. של הפוכו להיות צריך

שוטר. כל
להש שעלתה חשובה קנדאית אשה לי ספרה
עמה היה המכס לבית כשבאה בארץ: תקע
לפקיד הראתה היא מטלטליה. בין חשמלי מקרר
ואמרה בכספה, אותו קנתה שהיא קבלה המכס
אשה היא מסחר. בו ולעשות למכרו בדעתה שאין
הקב את לה החזיר חייד' המכס איש מאד. אמידה
"החכ את יודעים אנחנו גברתי, "טוב ואמר: לה
בשביל האמת: את לי אמרי עכשיו האלה. מות"
בעבורו?" שלמת כמה המקרר? את הבאת מה
הפ קבלת היא ,,זו לבעלה: ואמרה האשה נזדעזעה
על רגלנו שדרכה מיד האבות? שלנו.,בארץ נים
מה עבירה? שעברנו בנו חושדים האבות אדמת
מפורסם חרושת מבית קבלה בידינו יש והרי ? זה

"! בקנדה
מס למשרד שבא אמריקאי, יהודי על לי סופר
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עתה מבקש זה איש אך אחרים. חטא אנשי לגלות
דף להפוך העבר, את למחוק הישרה, בדרך ללכת
כשלעצמי ל לו מניחים אין מה מפני בחייו. חדש
שוטר אינני פשעים. לגלות הדרך מהי יודע אינני
מרגיש אני אבל הבלוש. מלאכת את למדתי ולא
כמה לי ספרו היא. פסולה פנים, כל על זו, שדרד
לשעבר, עברין אדם, עם מתנה שהמשטרה אנשים,
שנע אימת כל אותו לאסור ולא אותו להטריד לא
למו למודיע, למלשין, יהפך אם עבירה, איזו שית
עכשו. גם בזה מאמין אינני בזה. האמנתי לא סר.

ומוטב בזויה דרך זו הרי הדברים, נכונים אם אך
בית של הדין פסק את קראונא לכך בקשר לזנחה.
בית להחזקת רשיון מתן בענין העליון המשפט
על המשפט בית של דעתו וראיתם מסוים, קפה
מדוע י'יא(19)529). פייר, ,202/56 בג"ץ (ראה כד
להחנות הזכות את עני נאשם לכל המדינה מעניקה
חשבון על כסף אין חינם דין עורך של מסיועו
המחוקק קובע מדוע ? החוק שומרי המסים משלמי
אשמה? הוכחת על כך כל המכבידים ראיות דיני
העומד אדם של זכויותיו על להגן כדי בא הכל
הוא, הכלל אשם. איננו זאת בכל שמא לדין,
להרשיע מאשר עברינים תשעה לזכות שמוטב
כי איפוא, יתכן, לא מפשע. חף שהוא אחד אדם
השניה וביד לנאשם השלטון יעזור אחת ביד
שמאל שתהא יתכן לא החטא. לזרועות אותו ידחף

מקרבת. וימין דוחה
יודע זה, וענין הגינות, של נוסף לענין ומכאן
נא של ההודאות ענין זהו ביותר. עדין הוא אני,
לדין נאשם מביאים המשפט. לבתי המוגשות שמים
ובבית הודה, בחוץ שלו. ההודאה את ומגישים
למה עצמי: את שואל ואני יש בו. חוזר המשפט
המשטרה את הוביל לכן, קודם הזה האיש הודה
המחבוא את הראה התפרץ' שבו למקום בדיוק
בבית ואילו הגנובים, החפצים את הסתיר ששם
ו גמור צדיק שהוא וטען פתאום, בו חזר המשפט
ענויים, על יעים מזע ספורים כמובן, מספר, הוא
אמת אין האלה הדברים הרוב על ורוח. גוף ענויי
בין יש ותמיד חברו, את מלמד אחד פושע בהם.
כי חבריו את שמדריך מישהו הסוהר בית כתלי
המלים, לפי לראות אפשר הדבר, שכך לטעון. צד
בבית הנאשמים בפי השגורים והבטויים הטענות
מסוים בטוי לדעת למדו כבר השופטים המשפט.
אותו הדריך מי אותו, ליחס יש פושע לאיזה זה
לפני עמי: שקרה מעשה לספר נא הרשוני וכיצד.
באחד היה הדבר שלום. שופט מוניתי שנד. 20
הו לכהונתנו הראשונים בימים .1937 בספטמבר,
את לראות במחוז, השלום שופטי את אותנו, בילו
המשטרה את וביחוד השונות, המשטרה תחנות
התחנה אותה על ממונה שהיה הקצין המרכזית.
הוא היום. עד מכבדו שאני מאד, הביב אדם היה
בחדר שבתחנה: השונים החדרים את לנו הראה
גובים השני בחדר אצבעות! טביעת לוקחים זה

נגד הוכחות שאין לדעת נוכח הוא ואם עבריו.
שלו, האליבי את הוכיח שהלה כגון החשוד,
ליום מחכה אני בפלילים. להביאו מחויב הוא אין
כדי הדרוש כל את שעשה לשוטר פרס ייקבע שבו
שנחשד מחשד עצמו לטהר זכאי אדם בידי לסייע
באמת שהחשוד עליו לממונים להוכיח וכדי בו,
היה כזה פרם במשפט1. להטרידו ואין מפשע חף
ויושר צדק בדרכי ללכת השוטרים את מעודד

מחיר. בכל הרשעה לבקש ולא
לפני לבוא לדעתי, הוא, הגון ולא פסול מנהג
בהצעה הסוהר, בבית עוונם את שריצו עבריינים
יודע אני במודיעים. המשטרה בשביל "לעבוד"
במאמציה המשטרה נתקלת שבהם הקשיים כל את
באי היטב היטב לבדוק עליה אך פשעים. לגלות
פוש בסתר אלי באו ללכת. לה מותר דרכים לו
והתלוננו במאסר, שנים כמה שישבו לשעבר, עים
חטא, מחיי להתרחק מבקשים הם מרות. כך על
ומורידה חוזרת המשטרה למען לעבוד וההצעה
לעולם שנית אותם ודוחקת התחתון לעולם אותם
עד תמים אינני בדבריהם. הגזמה יש ודאי, החטא.
לפ הנה אבל לי. שמספרים מה בכל שאאמין כדי
מכבר לא פורסמה היא חיה. אנושית תעודה ניכם
הסו בבית וישב שהורשע באדם מעשה בעתונות:
בשמו. לפרש רוצה אינני מחתרת. עניני בגלל הר
עליו קשה אבל הישר, בדרך עכשו הולך זה אדם
אל כותב הוא והנה ובחברה. בכלכלה הקליטה
יתר בין שכב/ לי נודע העתונות "מן כך: הש.ב.
לשעבר מחתרת אנשי משקם הרבים, תפקידיו
וכוי, ובלמודים בשכון בהלואות ובעבודה, בעזרה
אם שלהם. אויב איננה שהמדינה להם להוכיח בדי
מנדוני כאחד עצמי את להציג מתכבד אני כן,
צבאי משרות שהשתחרר וכחייל לשעבר, צריפין
שכבי השיקום, סוגי אותם לכל מאד הזקוק סדיר,
שאכן לדעת, מאד אשמח בהם... לעסוק מתכבד
לצורך שלא גם נעשית כבי של זו מבורכת פעולה
הנכבד, מוסדו שם האדרת כגון צדדית, תופעה

חדש". מודיע השגת לשם שלא גם וכן
אותם קראתי מלבי, הדברים את בדיתי לא
של כלשונו אותם והבאתי בעתונות, כמוכם בדיוק
שבק נראה י הדברים פרוש מה המתלונן. הכותב
כדי במחתרת,3 ולעבוד להוסיף הזה האיש את שו

מש אנשי השקיעו בהם זה, מסוג המקרים מעטים לא 1

למצוא כדי רבות, פנאי שעות ואף רבים, מאמצים טרה
אך עוון, מכל חף פלוני חשוד כי להסברתם הוכחד,
לבית מובאים הדברים אין שוב החשוד, שם משטוהר

דוגמאות. נספר הבאות בחוברותינו המשפט.
למצוא לי מפריע ,,שמי פורטנוי שבתי של כתבתו ראה 1

המכתב, כותב של המלא ושמו תצלומו בלווי  עבודה"
.27.8.57 מיום אחרונות" .ידיעות

הכותב של פניתו כי העלה, מוסמכים במקורות ברורנו 8

הבט שרותי על הממונה של עדותו פרסום בעקבות באה
זמן תוך סודר, הפונה וכי בת"א המחוזי המשפט בבית חון
למרות שם, בעלת נסיעות בחברת פקידות בעבודת קצר,
בעתוןהערב. פניתו שבפרסום פולמוםיתאירונית הנימה
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מה נכון: יותר המשטרה? עושה ומה העברין. ואת
כי אומרים עושה? שהיא המשטרה על אומרים
העברין את ידיה במו היא דוחפת במתכון שלא
עברי של רשימה המשטרה בידי יש חטא. לחיי
עו עבירה, איזו שנעשית אימת וכל לשעבר, נים
בלולים ששמותיהם האנשים מן כמה היא צרת
או מורידים כך לצורך אותם. וחוקרת ברשימה
למעביד לו משנודע אך עבודתם. ממקום תם
הוא מיד לשעבר, עברין הוא פועלו או שפקידו
המ מן נעקר האדם כלומר, ממשרתו, אותו מפטר
אינני ואומר: חוזר ואני שורש להכות אמר שבו קום
ועבי עברינים לגלוי הנכונה הדרך איזוהי יודע
לספר לי הרשו הדרך. זו שלא אני יודע אד רות,
המקרה זו: בפרשה מענינים מקרים שני לכם
משום מסוכן. מועד עברין של מקרהו הוא האחד
למו להחזירו אפשר אם לראות בלבי החלטתי מה
עוונו את שריצה לאחר הסוהר מבית כשיצא טב.
לו: ואמרתי המחוז, מפקד עם התקשרתי האחרון,
ואני פעולה, אתך לשתף רוצה ,אני אברהמי "מר
לב להיטיב במאמצים אתי פעולה שתשתף רוצה
מבקש שאני הוספתי, למוטב". ולהחזירו הזה חור
עבו מקום לו להשיג ראשית, דברים: שני ממנו
כשייודע לעצרו ולא להטרידו לא שנית, דה;
ברי כן אם אלא כלשהו, פשע מעשה על למשטרה
על נתקבלו הדברים הפשע. עושה הוא שהוא
במ הבחור את סדר והוא המחוז מפקד של דעתו
ומספר אלי בא הבחור היה לזמן מזמן עבודה. קום
פרשת בעבירה. נתפס לימים הוא. מאושר כמה לי
עו"ד מפי המעשה, ספור מאד. מענינת העבירה
ה באחת פורסם הפלילית, מהמחלקה נומנבלט,
הענין המשטרה.* רבעון של האחרונות חוברות
לכם למפר ברצוני אבל רבה, באריכות שם מופר
עד ידוע ושאינו העבירה, למעשה שקדם דבר
אתי עומד היה שהבחור אמרתי, לאיש. היום
אחד יום עבודתו. על לזמן מזמן לי ומספר בקשרים
מאושר, אמנם אני חשין, "מר לי: ואמר אלי בא
להת יכול אינני אבל בעבודה, שמח אמנם אני
"למהז* שאלתיו: הזאת". בארץ כאן, עוד קיים
שמי אבל הישרה, בדרך הולך ,,אני לי: השיב
ומוחרם מנודה אני ז לי מפריע עברי לי, מפריע
רוצה איננה בחורה שום נקלט. אינני מהחברה:
אמר: "? רצונך מה כן, "אם שאלתי: אתי". לצאת
שתשפיע רוצה אני הארץ. את לצאת רוצה "אני
אמרתי: יושר". תעודת לי שתתן המשטרה על
אבל דברים, הרבה מהמשטרה לדרוש יכול "אני
ותתן בנפשה שתשקר ממנה לבקש יכול אינני
כך". כל מוכתם שלך כשהעבד יושר, תעודת לך
נגש ציני, במבט עלי הביט ממקומו, קם הבחור
לעשות הולך אני תזכור, חשין, "מר ואמר: לדלת
המום, נשארתי אחריו. הדלת את ומגר פשע!"
משבועיים פחות לאחר לו. האמנתי לא אבל

.110 (2) א' רמ"י, *

בחדר קהל? מקבלים השלישי בחדר עדויות*
ס חדר ועוד. ועוד צלומים של אוסף יש הרביעי
"ומה הקצין: את שאלנו לפנינו. נפתח לא אחד גור
מודים הזה "בחדר ואמר: חייך הוא "? זה בחדר
שזאת רבותי, כמובן, הטוב"... מרצונם הנאשמים
נעי לא הרגשה מרגיש אני מאז אך הלצה. היתה
לכתלי מחוץ שנגבתה הודאה לפני כשמגישים מה
מהדהדים שנה, עשרים זה פעם, ובבל המשפט, בית
מההו בו חוזר כשהנאשם קצין, אותו דברי באזני
קודם הודה זה למה עצמי: את שואל ואני דאה,
מאמין שאינני אמרתי, ? בו חזר פתאום ומה לכן,
הענויים, מרתף ועל גוף ענויי על הספורים לכל
הנאשמים. של כביכול, דולורוזה", "ויאה מעין
מצאתי ולא אותי, מפתיע זאת בכל אחד דבר אבל
בתי לפעמים מוצא אני הזה: היום עד פתרון לו
שונות הודאות תשע מטה של המשפט בית של קו
הראשונה בחקירה החוקר. לפני הנאשם שנתן
מס' שוטר "אני המקובלת: בצורה החוקר לו אמר
לך יש מה כךוכך, בענין אותך מאשים וכך, כך
וכוי, וכר דבר", לומר מחויב אינך כך, על לומר
על משיב והנאשם המקובל, בנוסח דברים היינו
הרי כלום'/וחותם. עשיתי לא מפשע. חף "אני כך,
שוב אותו מביאים בבוקר השני ביום אחת. הודעה
מס' השוטר "אני, שוב: אומר וזה החוקר, לפני
יש מה כךוכך, של בעבירה אותך מאשים וכך, כך
מפשע, חף "אני הנאשם: אומר שוב "? לומר לך
לפ פעמים. תשע עושים כך באשמה". מודה איני
ספור יש לבסוף אחד. ביום ושלוש פעמיים עמים
וא האמת''. את ומספר בכל מודה האסיר ארוך:
אותו לחקור היה צריך למה ? זה "למה שואל: ני
המשטרה אחת? בפעם די האין פעמים? תשע
כל את מכניסה זאת, לציץ חייב ואני בהגינותה,
ו בלבד העשירית ההודאה את ולא ההודעות, תשע
הכונה היתה שמא החשש בי מתעורר לפעמים אך
זה הרי הדבר, כך ואם הנאשם. את "לשבור"
כש למנוע, המחוקק התכון כזה ונוהג ופסול, בזוי
אלא הודאה לקבל שאין העדות בפקודת קבע

הנאשם. של הטוב מרצונו באה אם

חשוב דבר עוד לזכור יש הגינות של זו בפרשה
ידוע ממנו: מתעלמים מדי קרובות שלעתים אחד,
ידוע עברין. לתפוש קשה כמה כולו העולם לכל
להו קשה כמה ולעברין, למשטרה המשפט, לבית
ידוע כשרות. בהוכחות נאשם של עוונו את כיח
העונש את להתאים קשה כמה בלבד המשפט לבית
כמה עצמו, לעברין אלא לאיש, ידוע לא אך לחטא.
לאחר החברה, בחיי הקליטה חבלי עליו קשים
זוהי עוונו. את שריצה ולאחר הסוהר מבית צאתו
והחבר הצבוריים בחיינו רבותי, תורפה, נקודת
את לשקם לעברין לו מסייעים מקום בכל תיים.
אנו אך ? עוונו את שריצה לאחר חייו, ואת עצמו
והנשנים החוזרים המאמצים אף על בזה, נכשלנו
האסיר את לשקם השונות המקומיות האגודות של
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על אף תחילה. הוא נספה לפיכך להנצל. לאשתו
האפ את נקח ואמרו: המשפט חכמי באו כן פי
אחת. בדקה מתו ששניהם היינו, השלישית, שרות
מקומ לתת שלא כדי צדק. לעשות כדי ולמה?
נבחרה אלה' עם אלה ולהתנצח להתנגח ליורשים
שלוש מתוך הדעת על מתקבלת הבלתי האפשרות
משפטית פיקציה זוהי שפוט. זהו האפשרויות.
וצריו יכול שוטר אין זה דבר לענין. הדרושה
שתי אחד בענין שומע שהוא נניח אבל לעשותו.
האחת. הגרסה לעדי רק מאמין והוא גרסאות,
המשפט בית את להטריד הוא חייב האם שואל: אני
להחליט? המשפט לבית ולתת הגרסאות, בשתי
כן. לעשות צריד הוא ואין חייב, הוא אין לדעתי
שהוא העדים את ישמיע אם חובתו ידי יצא הוא
לסניגוריה. האחרים העדים את ויניח להם, מאמין
נאה. במסורת רביעי יסוד הם מהוגנים צבור יחסי
את כערכה מעריו הצבור אין לצערנו רבותי,
מכיר הוא שאין היא, לכך הסיבה השוטר. עבודת
לו ניתנה שלא מפני מקרוב, השוטר עבודת את
בצורת מועטה הסברה אמנם יש נאותה. הסברה
הצ מן מסוימות שאילתות על למערכת מכתבים
הדדית עזרה אין כך משום בזה. די אין אבל בור.
וכעריץ. כנוגש פעמים נראה והשוטר אמון, ואין
יחס השוטר גם קובע תמיד לא גיסא מאידן או
הוא כי תמיד, לזכור השוטר על הצבור. כלפי נכון
מתפקידו זה אין להפך. ולא האזרח למען נוצר
על אימתם את להטיל מחוז מפקד או שוטר של
בנעימות אם כי בכוח לא אבחנה. ללא האזרחים
לטפח חובתכם האזרח. עם להתהלך יש ובאדיבות
הבנה האזרח של בלבו ולנטוע הדדיים אמון יחסי
ביום אליכם דובר אני ד*ווטר. לתפקיד והערכה
ב4.9.1937 בדיוק, שנה 20 לפני ן בספטמבר 4
עם יחד שלום שופט שמוניתי לאחר הדבר. קרה
לתלאביב כולנו באנו אחרים, שופטים שלושה.
נתן יום אותו כהונתנו. לתעודת התלהבות מלאי
לאחר בערבות. נאשם לשחרר צו מאתנו אחד
מי הופיע השופט, ידי על השחרור צו שנחתם
אשר קצין זה היה ת"א. משטרת מפקח אז שהיה
את השטחית, האנגלית התרבות את לעצמו סיגל
ואת הלגימה כוח את ה"פייפ", את החיצוני, הברק
הג בלטה אלה לכל מתחת אך היתר. התהדרות
והאנג הערביות מקללותיו הליכותיו, מכל סות
ת עמו נשא אשר הדק מהמקל המפולפלות, ליות
לבנ בקצור: ולהפחיד. לאיים כדי בו, ונפנף מיד
לבית בא זה וקצין ביותר. הגרוע מהטיפוס טיני
באנ ודוקא לנו, ואמר ללשכתנו נכנס המשפט,
,,1 *מ3* גגסע (6110*^5 10 י#0נ1£ 11131 1 מז8 גלית:
הדברים: של ותרגומם §11111מטע 11118 יים*10
את מנהל אני כי שתדעו בחורים, רוצה, /,אני
אם זה, "איו ברורה: היתה כונתו הזאת". העיר
לשחרר אתם העזתם הכיצד אדם, אוסר אני
השופ על אימה כדרכו, להטיל, בקש הוא "? אותו
ולא אליו אמון יחס לנו היה לא מאז אבל טים,

לי'תפ נסיח באשמת נאסר שהבחור שמעתי ימים
חפץ הזה הבחור שוד. בו לבצע במטרה לבנק רץ
משוכ אני בכן בחייו. חדש דף לפתוח לבו בכל
לשאת היה יכול לא והוא נקלט, לא הוא אבל נע.
חב לו היתה אילו החברה, אותו קבלה אילו זאת.
למוטב. חוזר שהיה מאד יתכן חבר, לו היה או רה,
המקרה על לכם אספר לא הראשון. המקרה זהו
שעברו ואף נסיון, של בשלב שעודנו מפני השני,
רע. דבר האיש על שמענו לא וחצי, שנתיים כבר
לתוך עברין להקליט משתדלים שכאשר הוא, אות
כי לכן, קודם אמרתי המאמצים. מצליחים החברה,
השוטר, ועבודת השופט עבודת בין דמיון קוי יש

פליליות. חקירות על הממונה השוטר ביחוד
הוא שפויטי. איננו השוטר של תפקידו כי לזכור יש
זה לא. או אשם החשוד אם להחליט מוסמך איננו
הוא שהשוטר בדעה, כופר אני אד השופט. תפקיד
למשפט חומר אסוף שמלאכתו אוטומט, מכונה,
מה במידת דומה האמת, גלוי מבחינת לא. ותו
השופט. של לתפקידו החוקר השוטר של תפקידו
הוא אבל ומסמכים, עדויות סמך על שופט השופט
ובראית העדויות, בשמיעת חובתו ידי יוצא אינו
נכון מה לקבוע אותם; לסנן גם עליו המסמכים,
חלוש, זכרון בעלי הם העדים פעמים נכון. לא ומה
מועט. התאור וכוח רפה, שלהם ההסתכלות כושר
 והשקר להם, להזיק האמת עשויה לפעמים
להעריך עליו השופט? חובת מה ובכן להועיל.
ואת האמת את למפר העד של נטיתו את נכונה
ענינימ אינן זו ויכולת זו נטיה אמת. לדבר יכלתו
נעדרים, או מצויים שהם ולומר למיינם שאפשר
ומע שוקל והשופט בהם ושעורים דרגות יש כי
החוקר, השוטר לדעתי, שלפניו. החומר את ריך
החומר, את לאסוף רק לא הוא אף צריך כשופט,
להעריך וכן י, מענינו דבר וללמוד לסננו גם אלא
ממה דוגמה הרי וכפרקליט. כשופט מהימנות,
בעל תאונה, ארעה לעשות: צריך אינו שהשוטר
או בדליקה, או דרכים, בתאונת נספו ואשתו
ראשון, מת מי השאלה: מתעוררת אניח, בטביעת
חלוקת בשאלת לכך גדולה חשיבות ? היא או הוא
אח בחיים נשארה היא אם לדעת, צריך הירושה.
והנה אותה. ירש הוא שמא או אותו, וירשה ריו
אפשרויות שלוש המשפט. בעולם מחלוקת יש
שניהם קודם, מתה היא קודם! מת הוא בדבר:
הרחו היא השלישית האפשרות אחת. בדקה מתו
אנ ששני יקרה מאד רחוקות לעתים ביותר. קה
ולא כמעט זה אחד. ברגע נשמתם את יפחו שים
אס המשפט; חכמי בין הדעות נחלקו לכן יתכן.
המדע המדע? בדרכי נלך אומרת: אחת כולה
להניח יש לכן האשה* מן חזק שהגבר מלמדנו
האסכולה באה אשתו. משל ארכו הבעל שחיי
בחכ נשתמש אבל מדע, הוא מרע ואמרה: השניה
ג'נטלמן. הוא הגבר החיים: ובנסיון החיים מת
הניח הצלה, של אפשרות איזו היתה אם לכן,
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יותר רכות שעות הוקדשו המשפט שלמקצועות
הדגר ניתן אילו אבל אחר. מקצוע לכל מאשר
אחד? נושא עוד להוסיף מבקש הייתי לבחירתי,
רעיון  הוא הרעיון אבל שם, לי אין זה לנושא
האגו מאמצי על המספר החופש, רעיון החרות,
רוחני. ומשעבוד גופנית מעבדות להשתחרר שות
שמותר ולאזרח לשוטר ללמד די לא לדעתי
רק או עבירה עובר שהוא שעה רק אדם לעצור
צריך המעצר. קודם קצר זמן פשע נעשה אם
ה"למה" דבר. של טעמו גם השוטר את ללמד
מה עצמו. מהכלל יותר לפעמים חשובים וה"איך"
? הפרט" "חופש של פרושו מה ? הזה הכלל פשר
במלחמה נפלו אדם קרבנות וכמה נשפך דם כמה
תורת היחיד. חופש על האזרח, חרות על ובמאבק
בחוקי וביחוד ימוד, בחוקי מדברת כשהיא ישראל,
גרים ,,כי תמיד: אומרת המצוות, ובטעמי חופש
ויו הייתם... עבדים "כי מצרים". בארץ הייתם
את מזכירים למה לחרות". מעבדות הי ציאכם
לאז לאדם, להפריע כשתחפוץ האלה? הדברים
ואת הגוף חרות את ממנו ולשלול לפרט, רח,
בכל האנושות מאמצי את זכור המחשבה, חרות
השע מעול הגלות, מכבלי להשתחרר התקופות
החוק כאחד. רוחני ושעבוד גופני שעבוד בוד,
החרות ציר על סובבים דמוקרטית בארץ והמשפט
הרקע על רק להבין אפשר רבים חוקים והחופש.
בסנט האזרח. חופש של הרקע על חרות, של
שהמשטרה מפני אדם, פעם נאסר שבאמריקה לואיז
? עשה ומה עבירה, לעבור עומד שהוא בו חשדה
מסוים במקום שעות שתי יום בכל עמד הוא
אמור כי שאמר חוק היה זמן אותו משם. זז ולא
והאיש אחד, במקום רב זמן לעמוד או להתגודד
: אמר המשפט בית אך חוק. אותו לפי לדין הובא
אסור זה ומדוע שעות. שתי ברחוב עמד האיש
לאיש, הפריע לא הוא ? שעות שתי ברחוב לעמוד
להת האדם של זכותו השלום. את הפר לא הוא
בכל החופש את להרגיש מאומה, לעשות לא בטל,
ללכת כרצונו, לנוע גידיו, ושם"ה אבריו רמ"ח
בית הכריז דבר של בסופו ירצה. כאשר ולבוא
לקונסטיטוציה, מנוגד הנזכר שהחוק המשפט,

הנאשם. את וזיכה
אשר האי זד, בהואי, הוברר אחר מענין משפט
גם והנה השנה. ימות בכל תיירים נוסעים אליו
במקום כנטוע רב זמן אדם שעמד מקרה, קרה שם
אם מסוים חוק ובתוקף בו, חשדה המשטרה אחד.
המשפט בית אומר לדין. אותו והביאה אותו רה
חו לסי אזרח לכל שהובטחה אישית, "חרות כד:
לכל ללכת התנועה זכות פרושה וחוקינו, קתנו
שמו מה כל ולעשות ובשעה.שיבחר, יבחר, אשר
מוגבלת זו חרות לענוגיו. או לעסקיו אותו ליד
לטו הגבלה מחייבות הזולת שזכויות במידה רק
לנסוע רשאים אדם בני האזרחים. כל של בתם
צבוריים, במקומות לשהות או צבוריות, בדרכים

אינו כזה שאדם והרגשנו פעולה עמו שתפנו
ולא הצבור עם לא נאמנים, יחסים לטפח עשוי

השופטים. עם
מפקח בא המדינה קום עם מיד זה. לעומת זה
להזכירו חייב ואני תלאביב, למשטרת חדש
מכם שכמה זיואב, נחום המנוח זה היה בשמו:
לתפ שנכנס לאחר אחדים ימים לטובה. יזכרוהו
לגימה. למסיבת המחוז שופטי את כנס קידו,
העבודה על דעות בינינו והחלפנו בצותא ישבנו
שלדעתו דבריו, שאר בין אמר, והוא בעתיד?
והשופ השוטרים בין פעולה שתוף להיות צריד
עשוי באשר המשפט, ובתי המשטרה בין טים'
ימי כל ואכן, ולאלה. לאלה לתועלת להיוט הדבר
שרר המנוח זיואב מר בימי בתלאביב שבתי
והמשטרה, השופטים בין הדדי אמון של יחם
השוטר של קרנו את להעלות מסוגל כזה אדם

האוכלוםיה. בעיני גם
יש שעליהם היסודות ארבעת רבותי, הם, אלה

נאה. מסורת להשתית
כפי הוא, משטרה, עומדת עליו השני העיקר

מתמיד. שרות שאמרתי,
לא המנדט בימי כי דברי, בפתח ציינתי כבר
בחורי ומתמיד. רצוף אינדיוידואלי שרות היה
במשטרה בשרותם ראו הגדול, ברובם ישראל,
קבוע. משלוחיד לא אך זמנית, לאומית שליחות
עברי, לבחור נאותה עבודה זו היתה לא לכד נוסף
ולהת לעליה סכויים היו לא כי התקדמות, שואף
אז הגיע המשטרה שר שכב' לי נדמה קדמות.
לעלות היה עשוי שיהודי ביותר, הגבוהה לדרגה
ומל מעלות עמד ב5 אך המנדט. בימי אז, אליה
לעליה מניעה אין היום הקצונה. בדרגות התקדם
דרו מתמיד. לשרות מניעה גם אין ולכן מתמדת,
עבודה תנאי וראשונה, בראש כמובן, לכך שים
ולמשפחתו לשוטר שיאפשרו חיים תנאי הוגנים,
לפי בידכם. אינו זה דבר אבל בכבוד. להתקיים
שלא רק, אומר זה. בעניו לדבר ארבה לא כר
וחודש שנה שנה ישודרו המשטרה ששורות יתכן
משטרה אנשי כמה על שמעתי רב בצער חודש.
אז לשרות ועוברים השרות את העוזבים טובים
של עבודתם את מאד ששבחו מפני רב צערי רחי.
שמצוקת אפשר וחבל!. ? במשטרה האלה האנשים
"אבא" עמנו יושב התפטרות. לידי הביאתם הקיום
החובה מוטלת ועליו המשטרה, שר כב' שלכם,
בטו לשוטר. נאותים קיום תנאי השגת על לשקוד
להשיג ואפשר אפשר מתאימה שבהםברה חני,
משט חיל לנו שיהיה מחייבת הצבור טובת זאת,

ורצוף. קיים יציב' רה
האמת. לקראת החתירה השלישי: והעיקר
של הלימודים תכנית על לב בתשומת עברתי
התפעלות מלא ועמדתי המשטרה, מפקחי קורס
העובדה על שמחתי ביחוד הלמוד. נושאי רבוי על
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ול בתלאביב, המחוזי המשפט בית של 168/55
שנתתפרסמה מתמציתם חיפה. ,210/53 פלילי תיק
ללמוד, ניתן 15 גנמ' ,21 גליון וםשפם'/ ב"חוק
"נסיבות המושג את המשפט בתי מפרשים כיצד

חשודות*.
משאנפש להביע מבקש אני רבותי, ולבסוף,
לומר, אפשר דברי. בנושא כלול הוא ואף אישי,
לנו היתה לא הישראליות טהרת על משטרה כי
המגילות של זמנן ומאז השני, הבית חורבן מאז
שמי ועל משטר על הרבה מדובר שבהן הגנוזות,
לפ רשמו שניתק. בחוט להמשיך יש הסדר. רת
ומנסיונותיכם היומיומית עבודתכם מפרי ניכם
חדשים. ורעיונות בשפה חדשים מונחים
על ולשקוד לגלות, לחדש, גם עליכם שומה בי
הלשון בנין העתיד, בנין בשביל החומר הכנת
כאשר שמחתי רבה שמחה ולמשטרה. לשוטר
בלשנית הערה המשטרה מרבעוני באחד קראתי
הממהרים נהגים תפיסת אורח על ברשימה אחת.
מוד בו מסוים מכשיר נזכר בדרכם מדי יותר
"שם הרשימה: בעל שם ואומר מהירות. דים
היי שרגילים מה "מכמונת", מהיום יהי המכשיר
מעונ אנו אין מהירות". "מלכודת בשם לכנות נו
ינהגו שהכל מעונינים אנו ללכוד. ינים
אנו .עליה יעברו לבל אך המותרת. במהירות
מכ את מפניהם) (מסתירים עליהם מינים כ מ
בלשנית הערה על מאד שמחתי המדידה"*. שירי
ורשמים זכרונות לרשום גם אתם ויכולים זאת?
חלק שנטלתם מענינים משפטים המשטרה, מחיי
תקלו אל התחתון. העולם בטויי גנבים, לשון בהם,
מאד יקרות אבנים הן אלו הדבר. בחשיבות ראש
ולכותב המשפטי למדען וכן הפולקלור, לחוקרי

העתיד. של ההיסטוריה
מעצמם. לומדים אוטודידקטים, היו עמנו גדולי
"תל היה אדם, בו שהכתירו ביותר, הנעלה הבטוי
העל זה תלמידחכם. אלא חכם, לא מידחכם":
בלומר חכם'/ "תלמיד הלמדן. של בתאריו יון
לדר מגיע איננו ולעולם תמיד לומד שהוא חכם
להש ללמוד, משתדל הוא אם אלא השלמות גת
בבחינת אדם יהא לעולם ולדרוש. לחקור כיל,
צעירים, קצינים כאן, האמת. את המבקש תלמיד
כולה התורה את רבותיבם מפי כביכול, למדתם,
למודיכם. חוק נגמר לא בכך אבל אחת. רגל על
עתי וחבריכם אתם במאמציכם. להמשיך עליכם
מחר. של העברי השוטר של דמותו את לעצב דים
המשטר המסורת של היסודות ממניחי תהיו אתם
זו תהיה כי ולנו, לכם ברכתי הישראלית. תית
נבון נאמן' מסור, ישר, עברי שוטר של דמות
נא עברית מסורת זו תהיה וכי תפקידו? את ומבין
והצ החוק משמר על העומדים שוטרים של מנה
ספוק תמצאו כי לבי, בכל לכם מאחל ואני דק

במעשיכם. ברכה ותראו בעבודתכם
א'(2)*8. רנד", *

ואינם וישר. הגון באורח הם מתנהגים עוד וכל
ידי על מוגנים יהיו זולתם, בזכויות מתערבים
תנועותיהם. בבטחון גם אם כי בגופם רק לא החוק
כל ולהגנת הצבור לטובת נעשו והחוקים החוקה
הרו את להגביל ואין קטן, ועד למגדול האזרחים,
חוק כל חוק. איזה על עבר אם אלא האדם, של תו
בצי מישהו של תנועותיו בטחון את ימסור אשר
הש שמירת על הממונה שוטר בייי אפילו בור
ויהרוס צודק, ובלתי מועקה של גורם יהיה לום,
אם אלא מבטיחה, שלנו שהחוקה הזכויות כל את
במע שנעשתה השלום הפרת בגלל הדבר יהיה בן
הן אלה פשע. שנעשה חשד בגלל או השוטר מד
הולד לפני רב זמן בארצנו קיימות שהיו זכויות
מקיימים שאנו כך על גאים ואנו שלנו, החוקה
של היסודי מהחוק חלק אותן ועשינו אותן

ארצנו".
והסיו התיירות ארץ היא הואי כי לזכור, יש
מתאימים משפט באותו שנאמרו והדברים רים,
ואומר: ממשיך המשפט בית לארצנו. גם ביותר
בעו שיצא הטוב השם ידי על שנמשכים "תיירים
הכנסת ולמידת הטבעי ולנוף שלנו לאקלים לם
להתענג כדי הנה באים עמנו, של היפה האורחים
משו אחר עיסוק להם שאין מאלה רבים ולהנפש.
בלא אך עצלות, מתוך ובדרכים ברחובות טטים
שהוא דבר זמן, ובלוי בדור לעצמם בבקשם סכנה,
משו הם שלנו. הקונסטיטוציה לפי בהחלט מותר
להתענג מתעכבים הראוה, חלונות לפני טטים
האוקיאנוס של הססגוניים הצבעים חלופי על
לומר, מזעזע זה היה ידידים. עם שיחה ולגלגל
מת הם אם אף שוטטות, על להאםר עשויים שהם
ושלמחוקק לאחרים, מפריעים ואינם כהלכה נהגים
עליהם להכריז הקונסטיטוציונאלית הזכות יש
בשעות היוצאים אנשים גם יש עברינים. כעל
בדר ארוכים לטיולים שבת בימי שלהם המנוחה
להנפש. ישבו בהתעיפם נשכחים. ובשבילים כים
בבטלה משוטטים והם לבם את שובה הנוף יפי
בדר החפשי השמוש חפצים. שהם ככל ובעצלות
האם מופר. אינו הצבור ושלום מופרע אינו כים
מפירי עברינים כעל עליהם להכריז המחוקק רשאי
ץ1101מ76 0? 113\\'311 \. 411(111113, 487 $£■) ? חוק

.ק116) (.1)מ2) .171

המכ שחוק איפוא, היתה המשפט בית מסקנת
בלי להאסר עלול ברחובות שמשוטט מי כי ריז
חו בלתי הוא כזה חוק שופט, של מאסר פקודת
מצי שלנו בחוק אבל דומה. חוק יש אצלנו גם קי.
ברחובות שמשוטט מי בו: נאמר  סייג גם גו
באשר רחב, מאד מושג זה חשודות". "בנסיבות
על למשל, מביט, הוא אם להאםר יכול אדם כל
אף הרגיל מגדר יוצא חזיון או ברחוב, יפה נערה
שמח אני אך חשודות. כנסיבות להחשב עלול זה
מאד. ליברלי פרוש נקטו שלנו המשפט שבתי
פלילי לעועור לבכם תשומת את מסב אני
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והמשטרה, הצבור עבריינים, עבירות, על
בכירים לקצינים הספר בית מפקד פראג, יהודה רמ"ח

4

לכהןדת. ונעשה נמלט הוא ארוכות! רגלים היו אחד לנער לברוח. החלו  כשנתגלו בגניבה, עסקו נערים "שני
הנער, זו בהשואה ל"גנגפטר". ונעשה צעירים לפושעים לביתספד נשלח נתפס, הוא קצרות? רגלים היו לשני
שהכריע מה והפשיעה. הרגליים אורך בין קשר כלל, בדרך נמצא, לא אולם רגליו. באורך מהשני נבדל לפושע, שהפך
168>}01מ11?,1<מ6113*ט5) ץ§010מ!0£011111 (מתוך הגניבה". מקרה לאחר הנערים שני של וקשריהם נסיונותיהם הם

משטרתית למניעה הניתנות עבירות הן שאלו
ואונס. רצח מעשי מאשר שעור לאין גדולה במידה
לתשואה מקום כמובן, אין, החומרה, מבחינת
העבירות לבין ב"גןמאיר" שנעשה המעשה ביז
של שמעשיהם גם ומובן התלמידים ע"י שבוצעו
מפני רגילה, בלתי כה לב לתשומת זכו הצעירים
מהבתים הבאים השכלה, בעלי צעירים שאלה
של מעשה אין הצבור מרגיש  כאן טובים".
צעירים, ואפילו מבוגרים רגילים", "פושעים
ואו הסוהר בבתי האוכלוסיה מרבית את המהוים
הסיבות כאן בעתונים,. לקרוא הוא רגיל דותיהם
ותשומת הדגש כאן "מיוחדות". היו והנסיבות
הנאשמים, של הנפשי למצבם נתונים היו הלב
והצעי החברה של ההדדי היחס על מדברים כאן
הש על ובניהם, ההורים והנוער, ביתהםפר רים,
אידיאלים. וחוסר אידיאלים על הסביבה, פעת

ולרבים האלה, מהגורמים אחד שלכל ספק אין
מכרעת, ואף רבה השפעה להיות עלולה אחרים,
ועל הצעירים של ואישיותם הנפשי מצבם על
אולם ולחברה. ליחידים המקובלים, לערכים יחמם
נפשי" "מצב יש בעליהשכלה לצעירים רק האם
בדבר ומה ? ולערכים" לחברה ו"יחס ו"אישיות"
בדבר ומה בביתספר, בקרו לא שמעולם צעירים
כעת ילוע בורים? או משכילים  מבוגרים
אח נפשיות וסטיות  אנטיסוציאליות שנטיות
בכל אנושי, יצור בכל להוצר עלולות  רות
את המיצב בגיל נוצרות והן סביבה, ובכל התנאים
אותן, לישר לעתים אפשר הילדות. בשנות האדם,
הילד מן הן עוברות  נעשה לא זה דבר אם אן
שנעשו הרבים המחקרים לגבר. ומהנער לנער
רוב שאצל מראים כולו בעולם קרימינולוגים ע"י
אנטי נטיות נתגלו המועדים הפושעים של רובם
איפוא, זה, אין מאד. צעיר בגיל עוד םוציאליות
הוא יהא  הצעיר לעברין להתיחס ביותר הגיוני
השכלה מחוסר או תיכונית עממית, השכלה בעל
ומתוך בהבנה בה לטפל שיש מיוחדת כלבעיה 
 המבוגר ולעברין החברה, מצד אשמה הרגשת
,,איש כאל  עםהארץ או דעות הוגה הוא יהא
לתקופה הסוהר בבית להושיב אותוייש רע",

הצבור את המזעזע משהו קורה לזמן מזמן
העבר לבעית לבו תשומת את ומעורר הישראלי
במיו מחריד פשע מעשה נעשה והעברינים: ינות
לתדהמה גורמת שאישיותו אדם נאסר או חד
חולפים, תשומתהלב וגם הזעזוע גם ולדאגה.
כל את משאיר והצבור מאד מהר הדברים, מטבע
בש "המקבלת המשטרה בידי בה והטפול הבעיה
אבל המשטרה, רק לא אמנם משכורת"; זה ביל
עליה, ורק עליה, מטיל שהחוק המשטרה, בעיקר

עברינים. וגילוי הפשע מניעת את
אשר זה, מסוג הרבים המקרים מבין כי לי נדמה
שונות, מסיבות שנים, זכו ישראל, במדינת ארעו
הרצח אלה היו ימים: לאורך ערה להתענינות
ומ ,1949 בקיץ בתלאביב ב"גןמאיר" והאונס
הכ ותלמידי "בניהטובים" הצעירים, של וסרם
הת שורת על תיכון, ביתםפר של השמינית תה
המקרים שני בתלאביב. שבצעו וגניבות פרצויות
ולשיחותהיום לרשימות למאמרים, נושאים שמשו

בישראל. מקום בכל
שונות תופעות אלא אינם המקרים ששני למרות
 בחברה הפשע בעית  נזמש הפניה אותה של
הדברים בין ובטון, בתכן ניכר, עקרוני הבדל יש
ב"גןמאיר", הרצח לאחר אז, ונכתבו שנאמרו
והרשעתם מאסרם לאחר כעת, שהובעו אלה לבין
היסודי הטון היה אז "תלמידיהשמינית". של
מגלה, שאינה על המשטרה על רוגז שבדברים
כאלה פושעים לביתהסוהר" ו"מכניםה אוסרת
סכנה ולהוות להמשיך להם היא שמתירה ועל
והעמדתו הפושע גלוי ואחרי לחברה! מתמדת
שאין על רצון לאישביעת זה רוגז הפך  לדין

כאלה. פשעים למנוע יודעת המשטרה
היא הכללית הנימה התלמידים, במקרה הפעם,
הנכונות התשובות אחר וחפוש עמוקה דאגה
"כיצד "? אצלנו קרה /,מה  המטרידות לשאלות
אין הפעם "? אותו למנוע "כיצד "? כזה דבר יתכן
במש החריף, הפולמוס כנשוא מופיעה המשטרה
שונות פומביות במות על ובדיונים פטיםצבוריים
הצ שלא על נגדה בטענות איש יצא לא כה ועד
למרות והגניבות, ההתפרצויות את למנוע ליחה
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של היוםיומית עבודתו שטח היא  ולבסוף
המלחמה את החוק הטיל עליו אישהמשטרה'
של הראשון הקו את מהוה המשטרה בעבירות.
מכשירה כיום ומשמשת במזיקיה החברה מלחמת
והסדר הבטחון להבטחת מדינה כל של העיקרי
יעודה את המשטרה תמלא כיצד בתחומיה. הטוב
לקראת אותה שידריכו העקרונות יהיו ומה זה
בתשובות מכרעת במידה תלוי יהיה תפקידיה,
 הקרימינולוגיה של היסוד בבעיות שתנתנה
יש כיצד אותה, למנוע כיצד לעבירה, גורם מה
הפסיכיאטר, הפסיכולוג, ע"י  בעברין לנהוג
ודעתהקהל. המחוקק המחנך, והרופא, הסוציולוג
תשובות אלו לשאלות נתנו שונות בתקופות
סופיות. מלהיות הן רחוקות הזה היום עד שונות.
עצמו החוק"הפלילי רוח קבעה מכרעת במידה
את  אלה ימינו ועד ומשה חמורבי ימי מאז 
הפלילי החוק של הפילוסופיה לבעיה: הגישה
והאח החפשי הרצון של הדוקטרינה על מבוססת
לאדם מעניש. אופי בעלת והיא למעשה, ריות
בין חפשית בחירה הזאת, הדוקטרינה לפי ניתנת
רשע, הוא הרי ברע, בחירתו ואם הרע ובין הטוב
העו להענישו. ויש להרע בחר ובזדון מרצון אשר
ואות אסוריה על שעובר במי החברה, נקמת נש,
כל של העיקרית למטרה היה לאחרים, התראה
הצד את מצאה זו גישה והמשפט. החוק מערכת
הברח כאל לעונש המתיחסת בפילוסופיה קתה
כלצדו מהפשע' נפרד בלתי כלחלק מוסרי,

ועונשו". "החטא  המטבע של השני
במשך בעיקר חשובים, שנויים חלו זו בהשקפה
לא המרכזי הרעיון אבל האחרונות, השנים 200
בהתאם העונש בחומרת דירוג חל מיסודו. השתנה
שונים בדרגים הכיר והמחוקק העבירה לחומרת
של אחריותם כמו ופלילית, מוסרית אחריות של
ושל בדעתם שפויים בלתי של רד' בגיל ילדים
מיוחדות בנסיבות אסורים מעשים שעשו אנשים
לחרי פרט אולם וכוי) כפיה לחץ בעובדה, (טעות
העבירה תמיד היא המוצא נקודת אלה, גים
אותה. שעשה האיש ן, י ר ב ע ה ולא שנעשתה'
העברין של אישיותו לעבר הלב בתשומת המפנה
התעוררו ואתו הנוכחית המאה בתחילת רק בא
של ולתכליתו ליעילותו בנוגע רציניים ספקות

בפרט. המאסר עונש ושל בכלל העונש
הפסיכולוגיה הפסיכיאטרית, הרפואה, התפתחות
זרקה האחרונות, השנים 50 במשך והסוציולוגיה
חברתי כיצור האדם של התנהגותו על חדש אור
באירופה לקרימינולוגיה. חדשים אפקים ופתחה
דעות והושמעו רבים מחקרים נעשו ובאמריקה
התענינותו שטח על הדגש הושם בהן שונות,
המכריע יחיד, כגורם המסוים, החוקר של המיוחד
,,הואשם" החיים של אספקט כל כמעט בפשיעה.
פגור נפשיות' הפרעות פלילית: להתנהגות כסיבה

בטפול ניכר הבדל יש אם האפשר. ככל ארוכה
הוא הרי המבוגר' לעומת הצעיר העברין לטובת
אלא נפרדות' בעיות שתי הן שאלו מפני לא בא
הצעיר שבין הקרע את להרחיב לא נסיון, מתור
ידיעה ומתוך הקרעים, נוצרים בו בגיל, לחברה
סטיות לישר הסכויים יותר טובים צעירים שאצל
סכויי ופוחתים הולכים מבוגרים אצל ן נפשיות

למאד. עד התקון
גם "רע" הרי המבוגר' העברין הוא "רע" אם .

אחת: היא הבעיה מידה. באותה הצעיר העברין
אנטיחב והרגשות סטיות נוצרות תנאים באילו
כאשר בפרט? אדם ובכל בכלל באנשים רתיות
לשא התשובות את גם נדע זו לשאלה לענות נדע
כיצד הוצרותן. את למנוע כיצד  המעשיות לות

זה. לפני לא אבל ? בעברין לנהוג
מת אוניברסלית, חברתית תופעה היא הפשיעה
מופיעה בחבורות האדם התישב מאז וכללית. מדת
המשפחה מן אנשים, חיים בו מקום בכל היא
והיא בזמננו המליונים בת לעיר עד והשבט
כל את המקיפה במעלה ראשונה בעיה מהוה
ספורים מלאה ההסטוריה כולם. החברה רבדי,
אונס, רצח,  ביותר מהחמורים פשע מעשי על
אנ מלכים, בידי שנעשו  וזיוף שוד הצתה,
מע רמי ואנשים כהנידת שריצבא' שימדע,
עצמו' העבירה במעשה המכון כך, על נוסף לה.
כה הם פושעים' גלוי של החדישה והטכניקה
מוס רבים' אנשים כי עד ומרתקים, מענינים
גור על דעות מביעים מוסמכים, ובלתי מכים
ההתעני מידת על בו. הלחימה ודרכי הפשע מי
יעידו הרחב הקהל בקרב ובפושעים בפשע נות
המופיעים שונים עת וכתבי הבלשיים הספורים
הצי שכבות בל ע"י מדהימים במספרים ונקראים

בעולם. מקום בכל בור
קרבן איפעמ שנפל אדם, לכל נוגעת הבעיה
? ברכושו או בנפשו בגופו, וסבל פשע למעשה
של מחשבותיו את להעסיק מפסיקה אינה היא
יתואר לא סבל כלל, בדרך המביא' עצמו, הפושע
היא לו; הקרובים של ראשיהם ועל ראשו על
הכללים את לקבוע האומר הפסיכולוג, של ענינו
המנ הפסיכיאטר, ושל אנשים, מתנהגים שלפיהם
עברין כל של הפרטיים המניעים על לעמוד סה
המב לסוציאולוג מחקר שדה היא ? אישיותו ועל
שבין ההדדיים וההשפעה היחס את לקבוע קש
הרואה הדת, לאיש נוגעת היא לחברה? הפושע
בדרך עקרי ומכשול האלהים כלפי חטא בפשע
המחנ של במוחם מנקרת היא * חייאושר לקראת
ספסלי על לפניהם, בי לעיניהם, המשוים כים
מחר. של בתיהסוהר אוכלוסית יושבת הלימודים,
המנסה המחוקק, של התענינותו שטח היא זו בעיה
של פורמלי אסור ע"י והמדינה החברה על להגן
משת היא עליהם; עונש וקביעת שונים מעשים
והמע החוק את המיישב השופט' בעבודת קפת

החברה. בשם העברין את ניש
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למחנה אלה עבדו כיצד  מימיו כלכלית קד.
החברה? מזיקי של

הוצרו של המכניקה על מספיק יודעים אנו אין
כדי והתפתחותן אנטיחברתיות סטיות של תן
נדע לא שלעולם אף, יתכן אלו* לשאלות לענות
עליהן. לענות כדי האדם של נפשו על מספיק
פסיכיאטר, של קלינית אבחנה נקבל הטוב במקרה
אדם על השפיעו מסיימים שגורמים ימצא אשר
לעתים ? הקיים המצב נוצר מהם וכתוצאה מסוים
יגיד והפסיכיאטר אפשרית אינה בזאת אבחנה גם
פסיכיאטר שום אבל יודע. אינו שהוא בפשטות לנו
ובאילו גורמים אילו מראש לקבוע כיום יוכל לא
שיוצר כדי מסיים אדם על להשפיע חייבים תנאים
הגורמים שאותם מלמד הנסיון מבוקש. נפשי יחס
אנשים על שונה ובמידה שונה בצורה משפיעים
ולגבי מהם חלק על משפיעים שהם או שונים
הסבר והרי כלל. "גורם" מהוים הם אין אחרים
תנאים של גתאור מורכב מדעי, שיהא כדי מדעי,
אינם ואשר מסוימת תופעה תמיד מלוים אשר

מופיעה, אינה התופעה כאשר לעולם קיימים
ביו וכללי מעט הוא בודאות להאמר שנתן מה
כל בודד בגורם נעוצות אינן הפשע סיבות תר;
וחברתיים, ביולוגיים גורמים של בהרכב אלא שהו,
של בחייו אישי נסיון כל לאדם. מאדם המשתנה
את וקובע התורשתיות תכונותיו על משפיע אדם
נסיון כל ולבניאדם. לבעיות ויחסו הרגשותיו
להתפתחותו ותורם האדם של אישיותו על משפיע
קרימינולוג שאמר כפי לפושע. או מועיל לאזרח
מורכבת. חברתית מחלה היא "הפשיעה נודע,
שני אין והרי ובחייו". האדם של בלידתו שמקורה
מהלך ואותו תורשתיות תכונות אותן בעלי אנשים

חיים.
אשר מניעיהם ויהיו  פושעים קיימימ עוד כל
בפניהם. להתגונן החברה וחייבת רשאית  יהיו
המחוקקים בימי כמו היום  בכללה והחברה
הגנתה את ובעונש בחוק רואה  הראשונים
 הברה עושה מה והפושע. הפשע בפני העיקרית
להלחם אומרת היא כאשר  בעולם חברה כל
חוק, מחוקקת היא ? כמזיקה לה הנראית בתופעה
על שיוטל עונש וקובעת מסוימת פעולה האוסר
שמורה (כפי החוק הפעלת את והשאירה מבצעיה,
המשטרה את מאשימה והיא למשטרה אחר) חוק

נעלמת. אינה התופעה אם
אבל  ובלתימעשית בלתימדעית גישה זוהי
בסימפטומים טפול של קלסי מקרה זהו כללית.
בלית פיזית, במחלה כמו הבא, בגורמים, במקום
ידועות אינן המחלה של הסיבות כאשר ברירה

מאד. מציקים והסימפטומים
המשטרה. על מוטל זה בסימפטומים" "טיפול
ולאסור לגלות פשעים, למנוע החוק ע"י מצונה היא
הרשות בידי שיענשו כדי לדין ולהעמידם עברינים
למלחמת מודרנית משטרה תורמת כיצד השופטת,
אחר. למאמר נושא לי נראה בעברינות, החברה

מותנים", "ר*לכסים נמוכה, אינטליגנציה שכלי,
 מסוימות בלוטות של לקויה פעילות גופני, פגם
ופסיכיאטרים! ופסיכולוגים רופאים, עלידי צוינו
מושח סביבה השפעת תקינים, בלתי משפחה חיי
אחד כל  כלכלית, ומצוקה אבטלה בורות, תת,
וסוציולוגים, מחנכים ע"י הודגש האלה מהגורמים
לפשי יחידה כסיבה שונים, התמחות תחומי בעלי
הזנות, משכרים, סמים משכרים, משקאות עד..
ענשים בלשיים, וספורים סרטים משחקיקוביה,
אחת כל עולים, של הקליטה קשיי מספיקים, בלתי
מודג אחרות, ורבות האלו, החברתיות מהתופעות
יחיד כגורם שונים אנשים ע"י מזמןלזמן שת

להתהוותה. חשוב כתורם או לפשיעה
אינטליגנציה בעלי רבים פושעים אמנם, ישנם,
אצל מצוי כה (דבר בנפשם מופרעים או נמוכה,
או מדלתהעם, באים שהם או המודרני), האדם
או סביבתם, של ההרסנית השפעתה תחת שגדלו
ידעו ולא ביתהספר ספסל על ישבו לא שמעולם
המצוינים רבים, כה אנשים ישנם אך הורים. אהבת
מגלים ואינם פושעים אינם אשר אלו, בתכונות
מבין גדול חלק זאת ולעומת פליליות* נטיות
פחות לא רגילים, אנשים הם הידועים הפושעים
ויש הבינוני, האדם מאשר מופרעים יותר ולא
וחוש מפותחת ואינטליגנציה השכלה בעלי ביניהם
לא ומעולם "מבתיםטובים" שיצאו וכאלה הומור
לכל אז מני הידוע דבר  כלכלית מצוקה סבלו
כהפתעה כעת נתגלה אשר בעברינים, שטפל מי

לרבים.
בשכלו, מפגר או חלש, אופי בעל אדם מובן,
 הסביבה של רעה להשפעה וניתן בדוחק החי
בינוני, לאדם מאשר יותר רבים סכויים לו יש
אשר מוצלח, הבלתי הפושע הוא  לפושע להפוך
יש לרוב' אתו, ואשר המשטרה, בידי בנקל נופל
וכך מגע ולסוהר לקציןהמבחן לשופט, לשוטר,

"פושע". הרחב הצבור בעיני נראה
המקצועית בספרות קוראים אנו לזמן מזמן אך
ומכו עשיר שקט, אדם על הישראלית ובעתונות
חלוץ על או שנים; במשך נשים מספר שרצח בד,
שטרות; וזייף המשק מכספי שגנב בקבוץ, ותיק
ברשת שותף שהיה גבוה ממשלתי פקיד על או
נער על או ? משכרים בסמים סוחרים של ענפה
שקטה למשפחה ובן לכאורה רגיל ילד ,14 בן
כשהן אמו ואת אחותו את הרג אשר ומסודרת,
הסטודנטים על או ו שעוריו את שיכין בו הפצירו
שוטר והרגו לחנות ברצינות" ,,לא שהתפרצו
נכ בעל קרימינולוג על ואפילו ? אותם שהפתיע
אפשר תשלום. תמורת תעודות זייף אשר סים,

ועוד. עוד זאת עגומה ברשימה להמשיך
אנשים עברו כיצד ? לעברינים אותם הפך מה
בחב מכובדים כולם כמבוגרים, כצעירים  אלה
אינו מהם איש טובים", מ"בתים באים או רתם
מהם וחלק בעליהשכלה כולם בשכלו, מפגר
מצו ידע לא מהם איש אקדימאית, השכלה בעלי
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מסוכנים? רוח חולי האם
וינה אוניברסיטת של הפסיכיאטריתנאורולוגית המרפאה ראש הוף, הנם ד"ר פרופסור

לו, הנראה למצבו לבם לשים הנכונים אדם
עמיד לו. ולעזור  חסרמוצא לכאורה עצמו,
מט עושה הרוח שבחולה הסכנה רושם תחת תנו
איפוא: עצמנו את לשאול עלינו פלסתר. זו רתנו
של גטחונפ את לסכן ז*נו נאלצימ האט
הרצויה? המטרה השגת למען עמיתינו

המעלים האנשים, הם אילו נראהנא ראשית
והנמכ רוח מחלת של טענה המשפטי הדיון בעת
הם מהם %80 כי מתברר, לבדיקה. זאת עקב רים

פסיכופאתים.
תחומה אשר חולנית, תופעה הנה הפםיכופתיה
הגענו טרם לגביה ואשר לחלוטין הוגדר טרם
חו התגלמות או היא מחלה האם בטוחה, לדעה

האישיות. של מהכלל רגת
הפםי כי דעתה, על עומדת הוינאית הקליניקה
היא זאת עם יחד אולם מחלה. אמנם הגה כ1פתיה
גדולה בסכנה שרויים אלה אנשים בי מטעימה,
הנמ מאחרים החיים, לפתיונות להשתעבד יותר
של מודעים, בלתי חזקים, מעצורים ידי על נעים
פליליים. מעשים מבצע שלהם ה"אניהעליון"
המו היא הפםיכופת של ה"אניהעליון" חולשת
אף על פליליים. מעשים לבצוע במיוחד אותו עידה
הנ ואגנריאורג עם יחד כי להדגיש, עלינו זאת
כי היטב, מבין שפסיכופת כך, על עומדים נו

אחרים. לאנשים מזיקה הפושעת התנהגותו
אזז מלאה. אחריות הפםיכופת אחראי דעתנו לפי
לשכ נוטה הוא אם אפילו פוחתת אינה זו ריותו
ומגדי מעצורים לסלק רק מוסיפה השכרות רות.

הפשיעה. סכנת את לה
השתיה כי היטב, יודע השתיין הפסיכופת גם
פסיכו ולכל רסן, חוסר של כזה למצב מביאתהו
תמיד יש  זאת ולהדגיש לחזור עלינו  פת
לשם להפעיל היה יכול אותם הצורך' די כחות

הפליליים. מאוייו של התגשמותם מניעת
בהרבה קטנה קבוצה הם הנאורוטיימ הפושעים
המ אלה אנשים אצל כי הראה, פרויד מהנ''ל.
השו המודע' בלתי מתחום בתוקפנויות הוא דובר
רגשות והמעוררות השטח פני על לעלות אפות
ותחת העונש אל דוחפים אלה רגשות ואשם. פחד
נטו המודעת לאישיות הנראית האשמה' הרגשת
הנאו הפושע שם הגיונית, בלתי כן ועל יסוד לת

הפשיעה. את רוטי

ולאח הואיל בצבור, רב וכוח עוררה זו שאלה
בחיי אף שעלו פליליים, מעשים ונשנו חזרו רונה
ששוח רוח חולי ידי על בוצעו אשר מעשים אדם'

מסוכנים. כבלתי מתאימים ממוסדות ררו
במוסד פעם שהה אשר אחד כל שלא הוא, מובן
מסוכן רוח. חולה הוא פקוח תחת עמד או כזה
אדם כי הפשוטה' העובדה היתד. לו המצב, היה
מש עצבים, רופא של לטפולו פעם נתון היה
באופן להתנהג לו המתירה לו, זכוי תעודת משת

לעונש. צפוי להיות מבלי ופלילי, תוקפני
פקוח תחת איפעמ עמר אשר אדמ
הוא התאגדות נטיון או שגרות געקגות
הוא זאת לאחר אט גדעתי. שפוי גחחלט
אמנט ייתכן גרעונשין, מעשה ומגצע שג
קשר אולי תמצא המעמקים פסיכולוגית גי
הפלילי מעשהו לגין ההתאגדות נפיץ גין
האיש אותו מחילה. זו הגנה של מעותח
אין משפטית מגחינה אולמ יותר, המאוחר
האיש אותו מחילה. זו הגנה של משמעותה

אחר. פושע כגל פושע הוא
חולי מפני הפחד כי כאן, כבר ואומר אקדים
מהפרעות הסובלים האנשים' רוב מדי. מופרז רוח
אם כזולתם. מסוכנים ובלתי תמימים הם נפשיות,
חו ידי על המבוצעים הפשעים אחוז מהו נבדוק
לעוב נגיע האוכלוסיה, כלל של בפשיעה רוח לי
בפשיעת הפליליים הרוח חול של חלקם שאין דה,
צריכה זו עובדה ביותר. גדול הכללית האוכלוסיה
הטפול של מגמתו וכל הואיל לרגלינו' נר לשמש
ככל רבה במידה לנטוש היא הרוח בחולי החדיש

ההגבלות. כל את האפשר

אבדו אשר באנשים, מדובר רוב פי יעל הלוא
להחזיר מאוד וקשה ובעצמם, בעולם האמון את
חלו מאחורי או הכפיה מיטת באמצעות זה אמון

מסורגים. נות
הרי' מבוסס הרוח מחלות של החדיש הרפוי
והתחשבות וחשמליים תרופתיים טפולים בצד
האי התפתחות של פסיכולוגיותעמוקות בבעיות
הנורמליים היחסים של מחדש כנונם על שיות,
מחלתו. עקב לחולה אבדו אשר הסובב, לעולם
במו שהותו את יחוש לא שהחולה דרוש בך לשם
ההר לו שתוקנה אלא בכליאה' פסיכיאטרי סד
בני מצויים בו חולים, בבית נמצא הוא בי גשה
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מוכ ואשר זו ממחלה סבלו אשר אנשים, של לה
חיים לחיות שנים, למשך לפחות עתה, שרים
קיימת תמיד אולם החברתי. מעמדם את ההולמים
לחז הראשון והםימז לסורם החזרה סכנת אצלם

הפשע. להיות עלול כבר זו רה
מפני מוחלט בטחו! להבטיח כן, על רצינו, ל1
היו צריכים אז כי רוח, חולי של פושעות התקפות
יותר או פחות כלואים להשאר הללו האנשינו כל
כמה במשך לחיות מוכשרים היותם למרות לתמיד,
חיים חייהם, תקופת כל למשן אפילו או שנים,
ממש להציב היינו צריכימ או בהחלט; תקינים
הדר שתי עליו. שישמור שוטר, אדם כל מאחורי
של קיומו עם להשלים עלינו אפשריות. אינן כים
אשר סכיזופרני רש חולה קיים לא כי מסוים. ם13ן
לסו לחזור יותר עשוי אינו ואשר תוקן או רופא
המקרים אולם יתרה. או פחותה בפתאומיות רו,
הם כזה מחודש סכיזופרני דחף של הופעתו של
מוק סימנים מופיעים רוב פי על ביותר. נדירים
המש קרובי אי1 קרובות לעתים אן שונים. דמים
המוסדות כלפי האמון חוסר להם. לבם שמים פחה
בלתי או המודעת הסיבה כנראה הנו רוח לחולי

זאת. להתעלמות המודעת
הצו לחוג משתייכות והפרנוית הפרפרינה גם
כי לקרות יכול המחלות בשתי הסכיזופרניות. רות
לו שנראה מי תוקף נרדף, עצמו המדמה החולה,
מסתבך במיוחד רציניים. נזקים לו וגורם רודפו
והאי הזיות מלונה הפרנויה ואין הואיל המצב,
האופ התוקפנויות לחלוטין. תקינה נראית שיות
ידי על כן על נתפסות זו מחלה לתמונת יניות
הפתלוגית. במשמעותן מדי מאוחר רק הסביבה
תולדת "פרנויה שקרוי מה של מקרים באיאלה
להאמין בריאים אנשים אפילו מונעים השראה"
המוצדקות בלתי ובתוקפנויות ההרדפות ברעיונות
למסוכנת' הפרנויה הופכת במיוחד הרוח. חולה של
החו היה ואם ביותר צרה הנה הטירוף מסכת אם
המ פרצה בטרם עוד תוקפנית אישיות בעל לה

חלה.

הקנאה, פרנוית ביותר מסוכנת אלה בנסיבות
דוקא בלבד. האשה הנה התוקפנות נשוא כאן כי
קשה לעתים היא קנאה של טירוף לגבי האבחנה
אשר החולה, של מקרהו את רק כאן אזכיר ביותר.
כלי בתום שחרורו, אחר הראשון הלילה את נצל

וילדו. אשתו להריגת שנים, עשר במשך אה
לבין הרופא ביו פעולה ושתוף הסתכלות רק

מהמוסד. שחרור להצדיק עלול הקרובים

כרוכה כאשר הקנאה, פרנוית מסוכנת ביהוד
הלוחם השכור, של הנפשי מתח1 בשכרות. היא
את מכוין והחברתי, המיני במובן גברותו על
להסרת גורם הכוהל האשה. נגד עצמתו מלוא

פלילית. לתוקפנות כך ידי ועל המעצורים

היטב ידוע יודע חנאורוטי הפושע גם אגל
הפוש התנהגותו עושה. הוא רע מעשה כי
כוחה יפה כאן גפ בבירור. לו ידועה עת
מחילה, פירושה אין הבנה כי האמרה, של
לד מפוייפ פיגוי יש חנאורוטי לפושע ואף
אינו גודאי הוא הפושעת. המגמה את כא
אם גפניו, לעמוד שאין רחף ידי על נכפה
מעשה לעשות מפוייפ, דחן? כמובן, קיים, כי

בצועו. על ולחזור פשע

$כסו חיצוניים נזקים על כתגובה הפסיכוזות
ביותר, הרע במקרה הופכות ה^םפבם^. כגון גניים)
כמש המתנהג שהחולה כל ידי על רק למסוכנות
העשויה מהלומה, למטפלו או לקרובו נותן תטה
של זה לסוג ליחס אין פנים בשום לפציעה. לגרום

פלילית. התנהגות חולים
ע? הנמנים החולים הם מאלה בהרבה מסוכנים

המניותדפרםיביות. הצורות חוג

שהחו לכך, לגרום יבול סניה של הרסן חוסר
מביאים אשר ועסקים, משימות עצמו על נוטל לה
אף אלא. כלכלית, התמוטטות לידי רק לא אותו
נהול של היסודות יצירת ידי על אותו מפלילים
כושר נטול בהיותו בתרמית. כוזבים חשבונות
בעל להיות מבלי קניות לבצע הוא עשוי בקורת
המתאי התשלומים את מכן לאחר לבצע יכולת
אזר בהליך זאת לאחר להוכיח מאד קשה מים.
לראות חייב היה אלה לעסקים השני הצד כי חי,
עבירות גם החולה. שבהתנהגות החולני היסוד את

מאני. במצב להעשות עלולות מיניות
המעשים להיות עלולים כמה פי עוד חמורים
זה אין לדאבוננו ממלנכוליה. הנובעים הפליליים
בלתי שהתוקפנות כך, כל נדירות לעתים קורה
המלנכולי ההתאבדות בנםיון המכוונת המודעת,
בני לעבר ופונה מתרחבת עצמו, החולה כנגד
ההצדקה את הילדים. בעיקר הקרובים, משפחתו
לרוב החולה רואה זו, התנהגותו של ההגיונית
להשאיר מכדי מדי רע הוא העולם כי בהכרזתו,
אלה מעשים גלמודים. המסכנים הילדים את בו

גדולה. באכזריות לעתים מבוצעים
לבצע העלולים רוח, חולי של נוספת קבוצה
מני (דמנסים ההזדקנות שוטי הם 3שע, מעשי
של המאניות הצורות לרוב גורמות כאן ליים).
מכל המעצורים הסרת לפשיעה: סניליים דמנסים
נשוא למצוא איהאפשרות המיניות, הספירות
טעם שנויי גם ואולי המיני, הספוק להשגת מבוגר
לעבר המינית התוקפנות את לבונים רגרםיביים

הילר.
לחוג נושתיכת לפשוע, העשויה נוספת, קבוצה
התרפאו למאמצים הודות הסכיזופרני. הצורות
גדו קבוצה כיום קיימת כבר והשגיהם טיימ
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הר כאשר גס  ביותר החשובה הנקודה האת 
כל בהצלחה. הוכתר לא המתואר הרפוי כי גישה,
האשה מסוכן. הנו זה אדם כי ידע, בשכונה אדם
זקוקה היחה כי האחריות, את עצמה על קבלה
אותו החזירה לא אף היא בעלה. של הנכות לגמלת
מידת את לדעת היתרו שמוכרחה למרות למוסד,
שהרג וכמעט תקף כבר שהבעל אחרי הסכנה,

פעם. אותה

האחריות בכל ישא שהפסיכיאטר יתכן לא
להפחית כדי אולם חוליו. של חייהם להמשד כולה
של הרחבתם ביותר דרושה למינימום עד זה סכי?
מכל משוחרר למנגנון והפיכתם הסעד מאמצי
לה האפשרות להנתן צריכה לחולה ביורוקרטיה.

הקודם. רופאו עם במגע שאר
לרחוש המשפחה גני על השחרור אחרי
הר האמון את הסעד ולעובדת זה לרופא
הסימניפ את ^ראותפ אליהמ ולפנות אוי

חוזרת. התקפה של הראשונים

האפילפטיים, הערפול מצבי מהוים מיוחד פרק
מגמות המעוררת חולינופל של היחידה הצורה
אזרח הנו האפילפטי החולה כלל בדרך פליליות.
הערפול במצב אחר. ככל לחוק, המציית טוב,
בעיקר המתבטאת תוקפנות, ניכרת האפילפטי
במיוחד מסוכנים מין. ובפשעי בהצתה בהריגה,
ידי על רק הנתקפים האפילפסיה, חולי אותם

כאלה. ערפול מצבי

השכרות האפילפטיים הערפול למצבי קרובה
שתית מרפאתנו, לדעת מעוררת, בה הפטולוגית

האפילפטי. הערפול מצב את הכוהל

האפילפסיה חולה של תאורנו אל עתה נחזור
מספרם ורב הולך מדוע בברור, ונראה הרוצח
החולה של האומללה אשתו זה. מסוג מקרים של
ביותר. הוא מסוכן ערפול במצב שבהיותו ידעה

והוגי וחזרה הסכין את יעצמה על קבלה היא
למוסד אותו החזירה ולא מהמוסד החולה את אה

מהמקור שנלקחו לאחר אוסטריה/ משטרת של ירחונה גבורי'', ב"בטחון פורסמו בזר, ניתן שתרגומט המאמר קטעי
האוסטרית". התברואה מנהלת ב"ידיעות

למנוע >כול אתה
הוא אשם בה תאונה

להפגע. עלול אתה ובה
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■ דלתות, 1

מנעולים

וחברות

הבטוח

פלילי לזהוי המחלקה ראש שור, אריה רמ"ח

שנבנו חדשים' בתים הם בארץ הבנינים רוב
הוקמה מאז נבנו מחציתם וכמעט האחרון בדור
הבניה שטיב היא, המפורסמות מן ישראל. מדינת
אך נאותה. רמה על האחרונות בשנים עמד לא
המבנים לאבטוח הנוגע בשטח התרחש אשר את
כהפק להגדיר ואפשר כמעט התפרצויות, מפני
ירודים מחמדים נעשו וחלונות דלתות ממש. רות
שאינם ומגרים בריחים מנעולים, בהם והותקנו
אפי מינימלוית. (סטנדרד) תקן דרישות על ענוים
לב נבנו ומחסנים עסק בבתי חיצוניים קירות לו
הבנ בלשון שנקרא (מה צידן על מעומדות נים
אלו וקירות לבנה"), "רבע או לבנה" "חצי אים
מוט באמצעות ספורות דקות תוך לפריצה ניתנים

מכוש. או ברזל

של קשה תקופה עוברים ועודנו שעברנו ידוע
ובתי לעולים רבים חדשים בשכונים דחוף צ1רך
במהירות. הגדלה האוכלוםיה בשביל ועסק מלאכה
במטבע ומחסור בניה בחמרי חמור מחסור בצד
קיק תעשיה בארץ קמה מחוץלארץ, ליבואם זר
אביזרי של קוניונקטורית) עודנה (והיא יונית
בריחים, מנעולים, אותם כל גם ובהם לרוב בנין
ידוע אלה אביזרים של הירוד טיבם וכוי. ווים
הם בביתם מנסיונם גם השוטרים, למרבית בודאי
לח באים שהם ככל עיניהם, ממראה ולחוקרים,

עסק. ולבתי לבתים בהתפרצויות קור

הלילה בשעות תפקידו הממלא סייר, שוטר
דלת כל ליד נעצר לאטו, צועד והוא מסחרי באזור
המנעולים את ממשש ובודקם, חנות של ותריס
והד הסורגים גבי על באלתו דופק בכח, ומושבם
פעם מדי קצהו. ועד הרחוב מקצה נשמע צעדיו
האחר לצדם מגיע הוא ואז הרחוב מן הסייר נעלם
הא והחלונות הדלתות שגם ומודא העסק בתי של
קלאסית שהיא זאת, תמונה כראוי. נעולים חוריים
עיר כל של והנוף ההוי מן נפרד בלתי והלק ממש
מרחובו ונעלמה כמעט הארצות, ברוב ועיירה

להצטער. אולי יש כך ועל שלנו תינו
הא1ב והגורמים הסיבות על בדברי אעמוד לא
של הפעולה על כמעט לותר שהביאונו יקטיביים
עד זמנית רק כי אף זאת, חיונית פשעים מניעת
ברע רק אצטמצם אדם. בכח שלנו המחסור עבור
לדעתי, וצריכים, יכולים יבוצעו, אם אשר, יונות
בשטח אצלנו נוצר אשר החלל את בהדרגה למלא
יו אולי ולשמש התפרצויות מניעת של המצומצם
וב מנעולים על פקוח של הזאת לצורה תחליף תר
הפורצים בפני לאזרחים לעמוד הצריכים ריחים

לרכושם. המתנכלים והגנבים
המקובל1ת השיטות את בקצרה לתאר בדעתי
ומחסנים, עסק בתי דירה, בתי לנעילת אצלנו
מחדש ולהעלות גורמיהם ועל הלקויים על להצביע

הקיים. המצב לשפור להביא שבכחה הצעה
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פסולת (לרוב נוספים לוחות כמה ומושמים יש
בלו החלל כל את ממלאים אין פעם אף הנגריה).
אך ומחזקה, הדלת את מיצב שהיה דבר עץ, חות
עליהם שהצירים סכנה נשקפת תהיה כן יעשו אם
אלו צירים גם כי בעומס, יעמדו לא הדלת סובבת
וקלות חלשות דלתות גרוע. מסוג כלל בדרך הם
אחו בכניסות וכן דירה בבתי עתה מותקנות אלו
במבנה הבדל כל אין עסק. בבתי וצדדיות ריות
הדל לבין דירה של החיצונית הדלת בין ובחוזק
כזאת דלת פנימה. הדירה בחדרי המותקנות תות
המשת פורץ בפני לעמוד יכולה ואינה חלשה היא
מנ אפילו יועיל לא וכאן בינונית כח במידת מש
לפ ניתן קטן במאמץ כי ראשונה, ממדרגה עול

בארץ, המקובלת הכלכלית למדיניות בהתאם
ואבי מנעולים של יבוא כל גם השאר, בין נמנע,
למפעלים מלאה הגנה זאת בדרך והושגה זרים
מט שהושגה בודאי כלכלית מבחינה המקומיים.
האז של הבטחון מבחינת אך במלואה, חשובה רה
למפ חמורה. תקלה באה והגנב הפורץ מפני רח
תוצר טיב מבחינת מתחרים אין המקומיים עלים
יש לשפורה. דבר כן, על עושים, ואינם תם
נפסק ארצה אלה אביזרים שיבוא כן, כמו לזכור,
העולם מלחמת פרוץ עם שנה, כ18 לפני למעשה
בארץ שהצבור כך מאז, חודש לא והוא השניה
בשנות כאן שיוצרו הגרועים לתחליפים התרגל
תו של מראיהם נשכח וכמעט ולאחריה המלחמה

ויעילים. טובים צרים

אסקור ובבריחים, במנעולים לדון בואי לפני
מן כמה של וסגולותיהם מבניהם את בקצרה להלן

בארץ. במבנים המותקנים והחלונות הדלתות
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ז:

או כניסה למטרת הזכוכית נפוץ של הסכנה
מאחוריה. המוצגות הסחורות גניבת של למטרה

והנפ ברזל הבנויים תריםירשת ומתקנים יש
ובמש במפתן במסילות והמוסעים לצדדים תחים
כאן. אפרטן ולא תורפה נקודות לאלה גם קוף:

פנימה היד הכנסת כדי חור, הלבוד בעץ רוץ
מבפנים. המנעול ופתיחת

במנעול ננעל מסחר, בית לדלת מפח גלילה תרים ; למעלה
למזוזות. מנעולילשון ובשני למפתן אחד תליה

ננעל מסחר, בית לדלת ברזל מרשת גלילה תריס ; למטה
בלבד. אחד תליה במנעול

מותקן ובה חזק מעץ הבנויה דירה לבית חיצונית דלת
טוב. בטחון מנעול

שהן דלתות הרוב פי על מותקנות עסק בבתי
הקבו במסילות ומטה מעלה הנע גלי פח תרים
תמיד מותקנים כזה לתריס הדלת. במזוזות עות
התריס את הקושרים שנים, או אחד תליה, מנעולי
של שניים או אחד פנימי מנעול גם ולרוב למפתן,
תריס כי ידוע במזוזה. מתאים לחור נכנסת שונם
הפח כי פריצה, מפני רב בטחון נותן אינו כזה
או במספריים רבה בקלות לקריעה ניתן הגלי
מס פתח בו קורע והפורץ גדול קופסאות בפותחן
ההו העיר במרכזי רק ויציאה. כניסה כדי פיק
הד מפני ונדחק הפח תרים של מקומו הולך מים
בשעות המואר הראוה, חלון שהוא השקופה, לת
סחורתו את להציג לסוחר הזדמנות והנותן הלילה
תריס של איבטיחותו לא חינם. בתעמולת ולזכות
כאמור, אלא, העיר, ממרכזי אותו מסלקת הפח
דע כמעט נותן אינו כלל, בדרך הסוחר, אטימותו.
מניח והוא גניבה מפני מסחרו בית להבטחת תו
הראוה לחלון בלבד. הבטוח לחברת זאת דאגה
אך בטיחות, מבחינת גדולה אחת מעלה השקוף,
והחנות הראוה חלון מוצפים עוד כל קימת זאת
הדלת תשאר האור כבה בו מהרגע רב. אור
ובראשונה ובראש הרבים חסרונותיה עם השקופה



לכך והגיעה מאד התרחבה המנעולים תעשית
מיו ממין מנעול להשיג ניתן הארצות שבמרבית
המנעול שם דומה לא ומטרה. מטרה לכל חד
דירה בבית למנעול מסחר בית של בדלת המותקן
דירה בית של חיצונית בדלת המנעול שונה וכן
הדירה. בתוך אשר החדרים בדלתות המנעול מן
וביעוץ מנעולים בהתקנת עוסקים הארצות ברוב
הוא האחד שמקצועם מקצוע בעלי רק זה בשטח
המצב, שונה אצלנו ודלתות. מנעולים מסגרות
המנעו בבחירת גם עוסק ומסגר נפח נגר, כל כי
בלא בדלתות, ובהתקנתם דעתו שקול לפי לים
המנ בשוק אין כאמור, כן, אחריותו. את שיעריך

השונים. לצרכים מתאים מבחר עולים

ואף בודדים רק בארץ לנו יש ממש מומחים
ומוצ מיוחדות בעיות בפתרון עוסקים אינם הם
רגי ממפתחות העתקים בהכנת פרנסתם את אים
דלתות פתיחת בטחון, קופות של ומפתחות לים
שהם לנו ידוע לא וכדומה. אבדו שמפתחותיהן
אב של שוטפות בעיות לפתרון יועצים משמשים

דירה. ובתי עסק בתי טוח

"ייל* מדגם אוטומטי שמנעול אצלנו מקובל
יסוד יש רב. בטחון הנותן יעיל מנעול הוא (¥/\^£)
שהתקנתו אלא הזה, המנעול כבטחון לאמונה מה
צריכה הדלת ואף במומחיות שתעשה צריך בדלת
לשון יש "ייל" למנעול למנעול. מתאימה שתהיה
הנג בלוחית מתאים לשקע הנכנסת יחסית קצרה
המקרים ברוב הדלת. במשקוף המותקנת דית
חלק שרק בצורה זה מדגם מנעולים מותקנים
מילימטרים) ארבעה עד (כשלשה מהלשון קטן
מרחק לרוב נשאר כן הנגדית. בלוחית לנקב נכנם
לוח או סכין כאן להכניס ודי והמשקוף הדלת בין
וכדו מיקה, (צלולויד, שהוא חומר מכל קשה, דק,
הנג הלוחית מן הלשון את לשחרר מנת על מה)

דית.

בא המיוצרים זה מדגם שהמנעולים לציין יש
בארצות המקבילים מהתוצרים בטיבם נופלים רץ
היצרנים את המחייב תקן כל קיים לא חוץ.

נאותה. רמה על המנעולים את והמעמיד

"נבוב" הנקרא במנעול השמוש בארץ נפוץ
רגיל. דלת למנעול המותקן אביזר למעשה והוא
במפ הדלת של הפשוט המפתח מוחלף זה בסדור
מעלתו המנעול. בהחלפת צרך ללא בטחון תח
הארוכה שהלשון בכך הוא זה סידור של העיקרית
מוחלף המפתח ורק נשארת הרגיל המנעול של
שלעתים הוא זה אביזר של החסרון בטחון. למפתח
והפעלתו והחלש הדק המפתח מסתבך קרובות
מקום שיש ספק אין ויותר. יותר קשה נעשית
זה, בסדור טכניים ולשפורים לשכלולים ודרך

ויעיל. זול ביסודו שהוא

חלונות. ב.

בתי של בחלונות לרוב עוד הנראים הברזל סורגי
מסחר, בתי של ובפתחים באשנבים וכן ישנים דירה
בעיקר החדשים, הבנינים מן כליל כמעט נעלמו
ני כי נוי, של מטעמים ולא בבניה חסכון מטעמי
למראה ולהתאימם נאה צורה לסורגים לתת תן

הבנין. של הכללי
תרי מותקנים החדשים הבנינים מן בחלק רק
תרי לרוב הם ואלה הקרקע בקומת לחלונות סים
בפני עומרים שאינם מעץ שלבים בנויים גלילה סי

פורצים.
שמ?$ה ובה למדי חזקה מסגרת תמיד, לחלונות,
בסגר מבפנים לרוב ננעלים והם שתים או אחת
מעלה כלפי האחד בריחים, שני המפעיל למדי, טוב
השמשה, את הפורץ מששבר מטה. כלפי והשני
החם באקלים החלון. את ופותח ידו מכניס הוא
שהוא אחד חלון דירה בכל במעט ימצא ארצנו של
בכח להשתמש צריך הפורץ אין ואז לאורור, פתוח

וכלל. כלל

החד המבנים מן ביותר קטן בחלק רק כאמור,
כי אף בחלונות, ברזל סורגי מותקנים בארץ, שים
רק כי זה, בכלל הבטוח ולחברות לכולם, ידוע
הגנה לתת יכולים אחר, מתקן כל ולא הסורגים

החלונות. דרך התפרצויות נגד טובה
מפני כהגנה לרוב מותקנים בחלונות עץ תריסי
תריסים מתקינים שאין קורה כן ועל השמש קרני
אחרים, בחלונות או צפונה הפונים בחלונות כלל
(שמע מעץ, גלילה תריסי השמש. מפני המוגנים
דירה) מתוך חבל בעזרת אותם ומורידים לים
דרכים: מכמה באחת רבה בקלות לפריצה נתנים
או שתים שבירת מבחוץ; בידים התריס הרמת
כפוף השלבים: את המחברות הפח חוליות שלוש
התריס ומשיכת התריס ויורד עולה בה המסילה,

וכדומה. החוצה

או דלת (כמו צירים על הסובבים עץ תריסי
שבירת (ע"י החוץ מן בקלות לפתיחה נתנים חלון),
כי נעילתם. בשיטת הבדל ללא אחד) קטן לוח
או שהוא, כל מכשיר בעזרת להגיע קל תמיד
הפנימי. מצדם הסוגרם הבריח אל היד באצבעות

ובריחים. מנעולים ג.

של ביצורם העוסק מנעולים מסגר של מקצועו
בי הפך ובהתקנתם, ובריחים מפתחות מנעולים,
הזה המקצוע לאנשי וענפה. גדולה לתורה מינו
ופרסומים ירחונים וכן רחבה מקצועית ספרות יש
של והעדינות המסובכות בבעיות הדנים אחרים

אומנותם.
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(ראה השוטרים בין כבר פורסם תאורו ואשר
תקן אין אלה למנעולים גם .(150 בעמוד תמונה

התקנים. מכון של מאושר
מבצעים מז"פ במעבדות כי להזכיר כדאי כאן
נשארים אשר והעקבות הסימנים להשואת בדיקות
המס של המיוחדת לצורתם במנעול החתך במקום
לאסוף יש גביהם. על שנשארו ולשרידים פריים
המתכת רסיסי ואת המנעול שברי את ולשמור
כלי או חשוד איש עדיין אין בו מקרה בכל גם
מכן לאחר להתגלות עלולים אלה חשוד; פריצה

אחרת. חקירה אגב או החקירה של בהמשכה

בעי משמשים בארץ, המיוצרים תליה, מנעולי
מיוצ הם וכדומה. חרושת בבתי עסק, בבתי קר
גם השמוש. למטרות בהתאם שונים בגדלים רים
בטי המצוי לבין הרצוי בין רב מרחק קיים כאן

המנעולים. של בם
(הלשון), המנעולים של הראשית הטבעת כי יצונן
(והיצרן מחושלת מפלדה עשויה להיות הצריכה
לקריעה ניתנת 1)6ס6^^)  כמחושלת מסמנה אף
המקו קטן, או בינוני מגודל למתכת במספרים
זה). בעמוד תמונה (ראה בארץ הפורצים בין בלים
בדרכים לפריצה אלה מנעולים ניתנים כן

ואויבו התליה מנעול

במספרים שנחתך רגיל תליה מנעול : הקרבן בין נפוץ פריצה מכשיר ברזל, לחתוך מספרים : האויב
הפושעים
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מקורית המצאה
תליה מנעולי לפריצת

בהחזקתם נתפס 1955 בשנת
במחוז פעלו אשר פורצים של
ששמש זה מכשיר ירושלים

תליה. מנעולי לפתיחת

אלה "תמימים" חלקים א;
חשד לעורר עשויים ואינם כמעט
או בכיסו ימצאם אשר סייר בלב
הוא כי הטוען אדם של בתיקו
למשמרת יוצא או מעבודתו חוזר
חלקי כל הם אלה אולם  לילה

המכשיר.

בתוך המכשיר פעולת ב:
של היפוכה היא התליה מנעול
סבוב האגוזים. מפצח פעולת
הגדולה הידית באמצעות הברג
ה"מפצח" לשונות את מרחיק
טבעת את בכוח עוקרים ואלה

המנעול.

כשלשון המכשיר מראה ג:
חפשית. הפצוח

£*/■ ^ 1 ._*!
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שוליה. בשטוקהולם, גניבות מפני לאבטוח יעוץ משרד
טכני יעוץ "לשכת השלט: תרגום החוץ! מן מראה למעלה:
שבמכון. המנעולים מאוסף חלק : למטה המשטרה". של

ישאר ולא למוצא ידועים בלתי וכתבתו המפתחות
בהעתקות. או במפתחות לרעה שמוש של חשד כל
חברות נציגי עם במגע באנו 1953 בשנת
להשתתף להם והצענו בישראל הפועלות הבטוח
הרא הרעים בשלש כאלה משרדייעוץ בהקמת
שכמה אף וחיפה. תלאביב, ירושלים, שיות;
הע הרבה התועלת את והכירו העריכו מהנציגים
ממין מוסד מפעולות הבטוח לחברות לצמוח לולה
ויזמה. פעילות לידי להביאם בידינו עלה לא זה,

של בסופו הנזוקים הם המדינה וכלכלת הצבור
ומא הולכים גניבה מפני הבטוח מחירי כי השטן,

ומצפצף. פה פוצה ואין מירים
האחרונות בשנים גדלו בארץ הבטוח חברות
מודאגות הן שגם נראה ובמספרן. בהונן בעסקיהן,
ויש וההתפרצויות הגניבות בשטח הענינים ממצב
עלולה זה בענין אליהן מחודשת שפניה להניח

לפעולה. ורצון קשבת אזן למצא עתה
ענין את מחדש להן להציע כן, על בדעתנו,
דבר השוידית, הדוגמא לפי ליעוץ המוסד הקמת
בטוח לבעית הצבור ערנות בעקבותיו יביא אשר
פשעים. במניעת גדולה הקלה ולמשטרה, רכושו

יעוץ, משרדי קיימים אירופה מארצות בכמה
נותנים והם והתפרצויות גניבות מפני לאבטוח

דורש. לכל חנם שרות
בקר בשודיה, אשר בשטוקהולם כזה במכון
הוקם זה מוסד .1951 בשנת לשעבר מז"פ ראש
הב חברות ובין המקומית המשטרה בין בשתוף
תמו (ראה בתקציבו נושאות האחרונות ואלו טוח
בחלקם אנשים, ששה כולל המכון סגל נה).
היערן לשעבר. שוטרים ובחלקם משטרה אנשי
לבתיחרושת לחברות, מסחר, לבתי הרחב, לקהל
מנעולים, של ולהתקנה לרכישה הנוגע בכל וכוי,
פורצים נגד אזעקה סדורי סורגים, בטחון, קופות
מתלוים המכון של מומחים חינם. נעשה וכוי,
ההת במקרי החוקרים המשטרה, מומחי אל תמיד
של עבודתם שיטות את להכיר במטרה פרצויות,
המנ של חסרונותיהם ואת גיסא מחד הפורצים
המ של במעבדה גיסא. מאידך והמתקנים עולים
המו חדש בטחון סדור וכל מנעול כל מנסים כון
גם שהם יש טיבו. על לעמוד מנת על לשוק, צא
כמה מוצריהם. שכלול בדבר ליצרנים מיעצים
במכון, לבדיקה שלהם הדגמים את מביאים יצרנים
במטרה ההמוני, ביצורם מתחילים שהם לפני
במכון להם יש המכון. להמלצת בהתאם לשנותם
במהי להחליף אפשר ובה ולהדגמה לנסויים דלת
שני כך המנעול, מותקן בו החלק את רבה רות
ממי מנעולים עשרות עצה מבקש בפני להציג תן
מקיף שלהם האוסף קצר. זמן תוך שונים נים

אחרים. ומתקנים מנעולים מיני מאות
חדש לקוח כל המכון אל מכונות הבטוח חברות
ע"י יאושרו שלו הבטחון שסדורי מנת על שלהן
רכוש מוחזק לבטח1 שמבקשים במקום אם המכון.
חברות ע"י הלקוחות נדרשים רב, כסף או יקר
המלצת לפי מתאים אזעקה אמצעי להתקין הבטוח
מת למערכת ועד יחסית זול ממתקן החל המכון,
עבו כל מבצע אינו המכון ומסובכת. יקרה קנים
תמורת שרות כל נותן ואינו בעצמו בטוח דת
בעלי אל אליו הפונים את מכון הוא אן תשלום,
בע של מעמד נוצר זאת בדרך מתאימים. מקצוע
מעמדם על לשמור המבקשים מוסמכים, מקצוע לי
ושכ עבודתם של יעיל בצוע באמצעות ולבצרו

פוסק. הבלתי לולה
השטוקהולמי המכון ליד קטנה מיוחדת מחלקה
המפת צרורות בעלי כ"אגודת משמשת הנ"ל,
חבר כל מקבל קטן, סמלי תשלום תמורת חות".
המפתחות צרור אל מצרפה שהוא תוית באגודה
מדו ומספר האגודה שם את נושאת התוית שלו.
של פרס יקבל אלו מפתחות שמוצא הודעה וכן רי
המפ את יחזיר כאשר ל"י) 3,5 (בערך כתרים 10
אדם משטרה. לתחנת או האגודה משרד אל תחות
והמאבד הפרס לקראת שמח כאלו מפתחות המוצא
תע המפתחות מן העתקה הזמנת כי לשלמו, שמח
בעל נשארים כן ובטרחה. בזמן כסף יותר לה
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עדור פרסי עליעילועל
מטה, ולתפקידי לשטור המחלקה צפיר, מנחם מ. מ. ע.

התגובה ידי על שכלול כל מראש להכשיל עלולה
העדר ידי ועל ואיאמון אירצון של הטבעית
הרי וביעילותו. בנחיצותו ואמונה התלהבות כל
בראשית מצריך עבודה בשיטת שנוי וכל חדוש כל
בין תאום ופעולת מיוחדת לב תשומת הגשמתו
כזה למאמץ לצפות ואין בבצועו הנוגעים הגורמים

הבטחון. ואותו האמונה אותה שנטול מי מצד
בדרך הבנויים הנהגת את להעדיף יש כן על
שכנוע של יותר' הבטוחה אך והאטית, הקשה
הבטו אך יותר' אולי הנוחה הדרך פני על והוכחה,
להו בידינו אם פקודות. ומתן כפיה של פחות' חה
אם אחר' במקום תחילה נוסה המוצע שהשנוי כיח
ממש, מקום לאותו התפקיד בעל את להביא נוכל
מועיל' ונמצא הנםיון תקופת את השכלול עבר בו
בתמיכתו לזכות וכדי לשכנעו כדי בכד יש הרי

בתכניתנו.
לפקפוקים מקום משאירה עוד זו דרך גם אולם
תפקי ממלאי מפי המוצעת. התכנית נגד ולטענות
כזו, תכנית מוצעת להם ישראל' במשטרת דים
לשמוע אנו רגילים מסוים' במקום עצמה שהוכיחה
ישראל, במשטרת "מוסד ושכיחה: מיוחדת טענה
יתר הדורשות פעולות  בטחון בפעולות העוסק
עצמו להשוות רשאי אינו סודיות, ויתר מהירות
הנהוגים סדרים, להעתיק לנו אל אזרחי. למוסד
ומוצ יעילים הם נראים אם אף אחרים, במקומות

דקים.*
של מה במדת להודות יש מסוימים במקרים
כשהן יעול הצעות לדחות אף ויש זו, בטענה צדק
אך המוסד. של הבטחוניות באשיות לפגוע עלולות

זו. לטענה הצדקה יש המקרים בכל לא
הוכיחה המוצעת שהתכנית להראות בידינו אם
בלי ישראל, במשטרת אחת ביחידה עצמה את
נסתמות הרי המיוחדים, לאינטרסים סכנה להוות

מאליהן. הטענות כל
רע להחדיר נצליח כיצד איפוא, היא, הבעיה
למען לפחות, אחת יחידה בתוף מסוים, יעול יון
המקצועי, המיעל היחידות. לשאר דוגמא תשמש
להשת אלה אפשרות כל בפניו אין היעיל, על החי
לקבלת המסייעים האפשריים האמצעים בכל מש
ולא לשמו, ביעול העוסקים בפנינו, אולם תכניתו.
התעוררות והיא אחרת, אפשרות קיימת כמקצוע,
אנו רוצים אם אומר: הוה ? ולשפור ליעיל עצמית
עלינו ספק כל על נעלה זה ורצוננו  ביעול

בזממנו. מאוד לפופולרית הפכה "יעול" המלה
מודים הכל ביעול, הצורך על מדברים מקום בכל
ליעל, הוא שהכרחי גם אלא ליעל, מה שיש רק לא
ל,,נוד נרדף להיות הפך "מיעל" השם זאת ובכל

ניק'/
לעבודה טוב שאינו בטלן, במיעל רואים רבים
שי ולעשות לחזור שמלאכתו מישהו יותר, פוריה
שהכל וטובים, מקובלים סדרים ולהפוך נייים
שמוצאים הסתירות כל עם ואמנם, מהם. מרוצים
ההסכמה בין הללו, הגישות שתי בין לכאורה
להסביר אפשר בו, הזלזול לבין היעול לחיוניות
הפג ש,,כל הוא ידוע פתגם שבהן. הנגודים את
הכל כלומר, עצמו" מפגעי חוץ רואה אדם עים
טוב אינו הזולת שמעשה רואים, ואף מרגישים
שהוא במה פגם רואה אינו איש אולם יעיל, ואינו
את... ליעל הכללית ההסכמה ומכאן עושה, עצמו
הקיי בסדרים לפגיעה מסכים איש אין אך השכן,
לה פשוט יכולים ואינם טובים, "שהם אצלו מים

אחרים". יות
יוםיום מתחדשים בה בתקופתנו, כי מצער,
דבר ואין שכמעט עד וטכניים מדעיים חדושים
בעל כל לך עונה אפשרי, בלתי נראה שבצועו
בלתי "זה פעוט, שגוי לו מוצע כאשר תפקיד,
הנצחית התשובה זוהי \יי אבסורד ממש זה אפשרי,
במקו אשר "חדוש", לכל מהבכך, של הצעה לכל
את שהוכיח אחר מזמן, כבר הונהג אחרים מות
קטן, שנוי לכל התגובה זו בנסיון? ועמד עצמו

יקר. אדם ובה רב וציוד כסף לחסוך העשוי
לכף התפקיד בעל את לדון אין זו עמדתו בשל
אינכו על כלפיו בטרוניות באים איננו חובה.
התנג ללא לו המוצעים השבויים את לקבל נותו
שהתנגדותו וחלילה, חס בו, חושדים ואיננו דות,
וחס יעילות להוסיף  לדעתנו  העשוי לשנוי,
מבי פשוט אנו כלשהו. מאינטרס נובעת כון,
לד המתרגל אדם לכל הוא טבעי אותו. נים
ויעי טובה כי משוכנע שהוא מסוימת, עבודה רך
בכושר אף ממנה, להטותו וקשה ביותר' היא לה
שכי תופעה כך ומשום ביותר. ומפותח רב שכנוע
הצ בגדר נשארות רבות יעול שהצעות היא חה

בלבד. עות
משוכנע להיות חייב מוצע שנוי המבצע אדם
רצוי ולא ממנו לצמוח העלולים ובתועלת ביתרון
הכפיה פקודות. ובמתן כפיה בדרכי לכך להניעו
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( בארה"ב. עדוד פרסי
האמ בתעשיה הדוש אינו היעול שאיפת עדוד
עדוד של התכנית משמשת רב זמן זה ריקאית.
ברחבי החרושת בתי של ההנהלות את העובדים
הפועלים של השקפותיהם לקבלת כאמצעי ארה"ב
זולה, העבודה את לעשות אפשר שבה הדרך על
להגברת כאמצעי כד וע"י  יותר ובטוחה יעילה
לב תשומת אולם עבודתם. ופריון התענינותם
העובדים הצעות של לאסוף הוקדשה מיוחדת
ירחון באמריקה", "העובד האחרונות. בשנתיים
שהחברות מוסר' ארה"ב' של ההסברה שתתי
החלק את מקציבות מוטורס" ו"גינרל "פורד"
יעול מהצעות המקווה השנתי החסכון מן הששי
ירחון אותו לפי  הגיע ואמנם לעובדים. כפרטים
האח בשנה שלהן, המשוער החסכונות סכום 
שנה במשך ומעלה. דולר מליון ל25 בלבד, רונה
כל בממוצע מוטורס" "ג'נרל בחברת הגיש זאת
הצעה ניצלה והחברה יעול' הצעת חמישי עובד
ההצעות. מכל כ250/0  כלומר ארבע, מכל אחת
את מקיפה עדוד פרמי מתן של התכנית אין
הפדר הרשויות את גם אם כי בלבד, התעשיה
עירית עלון "ליקוטים'/ בארה"ב. והמקומיות ליות
בסכומים קמוצים על למסור יודע תלאביביפו
ברשויות העובדים הצעות ע"י שהושגו ניכרים,

בארה"ב. המקומיות

בצ.ה.ל. עדוד פרסי
1951 בשנת בצה"ל הונהגה העדוד פרסי תכנית
המטכ"ל. בפקודות פורסמו מתאימות והוראות
נרחב הד ומצאה נאותה לפרסומת זכתה התכנית
הדר מכל מילואים ואנשי סדירים החיילים, בקרב

ל. ה. בצ. העובדים האזרחים בין וכן גות,
הצעות' של הגדול המספר משמש לכו עדות

הצעות. ב1868 31.3.57 ביום הסתכם אשר
בחו נמצאים אלה הצעות על מענינים פרטים
של היעול מחלקת ע"י המתפרסמת זה בנדון ברת
לחוברת בהתאם הבטחה. למערכת המשקי הפקוח
שנתקב ההצעות כל מתוך 1576 שעה לפי נבדקו זו
הצעות 840 כי מעלה, סוגים לפי הצעות מיון לו.
מתיחסות שנבדקו, ההצעות מכלל %54,6 המהוות
22'%1 המהוות  הצעות 339 ,י המנהלי לתחום
בבתי עזר ואמצעי עבודה (כלי הטכני לתחום 
לת  %23,3 המהוות  הצעות ו357 מלאכה)
מכ נשק, בכלי (שפורים הלחימה אמצעי של חום
ידי על הוגשו אלה מהצעות 888 ועוד). קשר שירי
על טוראי. דרגת ועד משנה אלוף מדרגת חיילים
צבור כל מצד הפעולה ושתוף הרבה הערנות
המר הבאים המספרים יעידו צה"ל של העובדים
ההצ אחוז וכן המתקבלות ההצעות מספר כי אים

לשנה. משנה גדלים המתאשרות עות

ולעודדם עצמם התפקידים ממלאי את לעורר
אצלם, המקובלות העבודה שיטות את לנתח

וליעולן. לשפורן דרכים ולחפש
מלמטה תעבורנה היעיל הצעות כי איפוא' רצוי,
אל עצמו התפקיד ממלא מאת כלומר; למעלה'
המוגשות הצעות, להפך. ולא היעול' על הממונים
שההצ האחד יתרונות: שני מבטיחות זה, בכוון
תתקבל  יעול משום בה יש אמנם אם  עה
המשוח היעול, עניני על הממונים ע"י קלות ביתר
תכ לקבל יותר והנוטים קדומות, מדעות ררים
ביחידת אותה להנהיג מניעה עוד אין ואז יעול, ניות
כזאת שתכנית במדה כי הוא, השני היתרון המציע.
יה אפשר אחת, משטרה ביחידת עצמה את תוכיח
משטרה ביחידת גם היסוסים ללא להנהיגה יה
בינה הבדלים על לטעון תוכל שזו מבלי אחרת,

. זולתה. היחידה לבין

כיצד.  עדוד
תכניות להציע המסוגלים בראש כי ספק, אין
התפקידים ממלאי את להעמיד יש ממשיות יעול
הבלעדית במומחיותם עצמנו את נשלה בל עצמם.
התפקידים ממלאי הגבוהים. החלונות יושבי של
מק מומחים אם גם מבחוץ, המיעלים על עולים
ובנס התפקיד את היסודית בידיעתם הם, צועיים
התפ בעלי בהיות אולם בבצועו. הממושך יונם
השוטפת, יומית, היום בעבודתם טרודים קידים
שאינן יעול, תכניות על למחשבות מתפנים הם אין
קורה רדומות. נשארות וסגולותיהם מתפקידם,
המשת כזה, תפקיד ממלא של מחשבתו שפרי גם
שפור, מוליד לבצועו, יותר קלה דרך למצוא דל
תפקיד בעלי לכל משותף או כללי להיות העשוי
חלקו מנת נשאר הישגו אך לזה, דומה או זה
יעשו שאחרים כדי עליו מודיע הוא אין בלבד?
שמבצע אצלנו מקובל זה מאימתי "כי כמוהו,
לעשות?" צריך כיצד נותנן את ילמד הפקודות
בהמצאתו' האיש משתמש אם הוא, נהפוך כי דומה
יאשי שמא מתמיד ובפחד בהסתר זאת הוא עושה
הקיימות הפקודות באימלוי  ובצדק  מוהו
המצאתו על להודיע וירצה בנפשו עוז יאזור ואם
אצלנו קיימת האם  להנהגתה גושפנקא ולקבל
מתוך הצעה להפנות יהיה אפשר שאליה במה,
קדומות, דעות וללא ראש בכובד תבדק שזו בטחון
אובייקטי מתוך לחסד, או לשבט יחרץ, וגורלה

מוחלטת? ביות
לעו יש יעול. בהצעות שתטפל ועדה לכונן יש
מתן ע"י הדרגות בכל המשטרה אנשי את דד
את להפנות היעול? לענין דעתם לתת פרסים
הק שפורים, הכנסת של לאפשרויות לבם תשומת
כי לשכנעם' ויש עבודתם, שטחי בכל יימות
לקוות יש להעריכה. ויודע בעזרתם מעונין הפקוד
בשורות והחסכון היעול שאיפת תוגבר כך ע"י כי

רבים. של חלקם למנת ותהפך החייל
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יפו.  תלאביב בעירית עדוד פרסי
תלאביב עירית של לעובדיה פורסמה התכנית
שנשלח מיוחד בחוזר 1956/57 שנת בתחילת יפו
שהוקמה מיוחדת מקרן העיריה. ראש עי אליהם
במעמד השנה, בתום העיריה ראש העניק כך לשם
ל"י 125  25 של בגובה כספיים פרסים חגיגי,
נמ הזוכים לשאר הצעות. מגישי 40 מבין ל12
הי הצעות העיר. ראש מאת הוקרה תעודות סרו
הכ הגברת של הבעיות את הקיפו שהוגשו עול
שפורים ההוצאות, הקטנת העיריה' של נסותיה
ובטפוח העבודה בתנאי או העבודה בתהליכי

צטר. יחסי

סכום
האפשרויות על מצביעות שהבאנו הדוגמאות
תחושתם ובהגברת העובדים בעדוד הגלומות

ולחסכון. ליעול
במחסור הנאבקת ישראל במשטרת עוד מי
הר התפקידים מול  ובתקציב, אדם בכח חמור
האוכלוםיה גדול עם ליום, מיום הגדלים בים,
מחש בהקדשת מעונין  ההתישבות והתרחבות
ולכ להעריך ידע כמונו מי עבודתנו; ליעול בה
תפ למלוי כוחנו להגברת המכוון רעיון, כל בד
הצבור של בטחונו שמירת שהוא העיקרי, קידנו
אותו אדם, לכל זקוק כמונו ומי עבירות, ומניעת
המש  השונים השרותים בעבודות לחסוך ניתן
למ כדי  והסדנאות התחבורה המחסנים, רדים,
לנו, אל וחקירות. שטור ביחידות החסר את לא

זה. יעול באמצעי לזלזל איפוא,
של אנשיה כל את המזמינה הפרסים תכנית
לבע יד ולתת מחשבה להקדיש ישראל משטרת
טובות תוצאות להביא עשויה והחסכון, היעול יות
של כשרה להגברת הפקוד למאמצי ולסייע

תפקידיה. בבצוע המשטרה

מהן הצעות, 854 נתקבלו 1951  55 בשנים
1955/6 בשנת !%11 נתאשרו שנבדקו) אלה (מבין
שנבדקו) אלה (מבין מהן הצעות, 406 נתקבלו
הצ 608 נתקבלו 1956/5 בשנת 3%\% נתאשרו

.36"/ נתאשרי שנבדקו) אלה (מבין מהן עות,
בפר בעליהן את זיכו שאושרו מההצעות 670/0
לירות, 250 עד מ5 שונים בסכומים כספיים סים
 מהן ו330/0 לירות, 25  10 בני  רובם

הוקרה. במכתבי
הזוכים ושמות חגיגי במעמד מוענקים הפרסים
לשם שונים. פרסום באמצעי מתפרסמים בהם
מהצ הנובע ובתמרים, בעבודה החסכון הדגמת
ממוצעות, הצעות 34 על סקר נערך היעול, עות
לפי .1956/57 בשנת שאושרו הצעות 180 מתוך
חסכון אלה, הצעות ל34 הודות הושג, זה סקר
ל"י ו19.747 עבודה, בשעות ל"י 58.081 של שנתי

ל"י. 77.828  ובס"ה בחמרים,
של הטכני, בשטח הצעות בעיקר הקיף זה סקר
לדעת רב. זמן השקעת החישוב הצריך לא גביהן
החסכון סכום את להגדיל היה ניתן הסקר עורכי
בשטח ההצעות בכל הסקר בוצע אילו שלוש, פי
ההצעות של ערכן אושרו. אשר והמנהלי הטכני
מחלקת לדעת ביותר, רב הלחימה אמצעי לגבי
כספיים. במושגים לבטאן אפשרות ואין הייעול,

הממשלה במשרדי עדוד פרסי
שרות נציבות ע"י פורסמה עדוד פרסי תכנית
אפריל בחודש הממשלה למשרדי בהתרה המדינה
הנציבות, ע"י שפורסם התכנית, סכום לפי .1956
הצ 227 לקיומה, הראשונה השנה במשך הוגשו
עדוד לפרסי הועדה ע"י 39 נמצאו מהן יעול, עות
בסכומים בפרסים בעליהן את חיכו יעילות,
הוקרה. בתעודות או לירות 250 עד מ25 שונים
המביאות כאלה, ההצעות בין יש זה, סיכום לפי
לירות. ואלפי עבודה ימי עשרות של חדשי חסכון

הצייר; בעיני השוטר
("ולטווכה") בשו"ץ

תנועה עבירות ו... כלבים אילוף
כלבך על מיד ,,צוד, השוטר:

"! העפרון את לי להחזיר
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נוצות 3

חקירה של קורותיה

ו ב מעשה

נסיבתיות ראיות סמך על (אונם), פשע לבצע כונה מתוך בתקיפה נאשם הרשעת
ההדרכה מחלקת דין, פנחם מ.ר.

המעשים את בצע אשר האיש הוא הנאשם כי ההוכחה כלומר העברין, של זהותו הוכחת
מודה הנאשם אי1 כאשר פלילי, משפט כל של במרכזו עומדת התביעה, נשואת העבירה את המחויט
להביא התביעה של ידה לאל יש בהם במקרים ביותר קשה זו הוכחה אי1 לו. המיוחסים במעשים
במקרים או המעשה בשעת ראוהו ואשר מקודם עוד הנאשם את הכירו אשר מהימנים ראיה טדי
מעשה בוצע אם אך העבירה. ובזירת המעשה בשעת העדים ט*י הנאשם נתפס בהם הברורים,
ישירות עדויות התביעה בידי  רוב פי על  אין נמלט, אשר אלמוני, עברין ידי על העבירה
של זהותו בדבר מסקנות להסיק אפשר מהן עובדות, ולהוכיח לאסוף כדי רבים מאמצים ודרושים
 אלו הוכחה בדרכי הכרוכות בבעיות כה עד עסקנו גליונותינו בכל נסיבתיות. ראיות  העברי!
או נעל, או רגל טביעות אצבעות, טביעות כגון נסיבתיות, והן זהר, מסדרי כגון הישירות, הן
הנ"ל ההוכחה מדרכי כמת שולבו בה חקירה, נתאר הפעם גשוש*. כלב או גשש ע"י אלו של זהוין
רבים. ובנסיבות במקרים למצוא ערני חוקר של החדה עינו עלולה שכמותן נדירות, ראיות עם
בתיק דלהלן הדין פסק את בנתניה השלום משפט בבית נועם א, השלום שופט נתן 20.12.57 ביום
מסביבת 17 בן צעיר עיסה, אבו אחמד נגד ישראל לממשלת המשפטי היועץ  1994/57 הפלילי

הצפוני. שבשרון תימן גאולי הכפר

"פםקדין
לסחוב הצליח המתקיף המתקיף. של ידו את לנשוך
אבל העשב לתוך מהכביש צעדים כחמשה ה.ו. את
ת/1). בתרשים 2 מס' אדום עגול (דאה לםתויון לא
תצ ולא שתשתוק ה.ו. על איים האלמוני המתקיף
נפלה ההאבקות במשך אותה. יהרוג אחרת כי עק
נגד להאבק והמשיכה ישיבה חצי בצורת הנתקפת
בפנים לתפסו פעם הצליחה וגם מתקיפה, של ידיו
מתפיסת ידיה בשתי נפצעה ה.ו. העינים. בסביבת

הסכין. להב
וית כפר מכוון אופנוע נסע הנתקפת של למזלה
הרפה ואז חיפהת"א המרכזי הכביש לכוון קין
הנת הםתויון. לכוון צפונה וברח מתקיפה ממנה
לכפר בכוון בריצתה והמשיכה לכביש רצה קפת
ויתקין, בכפר הדאר מנהל דבש, מרדכי ויתקין.
בכוון ויתקין מכפר במכוניתו עת באותה נהג

,20.30 לשעה סמוך שבת' במוצאי ב14.9.57'
המוביל בכביש לאטה ויתקין כפר בת ה.ו., הלכה
תלאביב המרכזי מהכביש והמסתעף ויתקין לכפר

ת/1). מוצג תרשים (ראה חיפה 
מההסתע מטרים כ220 של דרך כברת בעברה
מא לפתע הותקפה ויתקין, לכפר בכוון הנ"ל פות
בתר 1 מם. אדום עגול (ראה אלמוני ידי על חור
שלו. ימין ביד בצוארה תפסה אשר ת/1) שים
בעת השניה. בידו סכין וראתה הסתובבה ו. ה.
מכת או מידו מכה משקפיה קבלו שהסתובבה
רוח בקור אותם הסירה ואז האלמוני של פו
הלהב את ימינה ביד ותפסה בכיס אותם ושמה
לסחוב נסה אשר מתקיפה עם ונאבקה הסכין של
גדל שבו לשדה צפונה בכוון הכביש לצד אותה
והצליחה הנתקפת צעקה האבקות כדי תוך סתויון.

;6 פסקה ,187(3) רמ"י,א' 164/55 ביע"פ והערכתו  54(1) א' רמ"י,  1053/53 ת"א בת"פ המתלונן ע"י הזהוי *

.2720(5) ב' רמ"י,  זהוי" "מסדרי ;120115(2) א' רמ"י,  במסדר" או מקרי זהוי
.189(3) א' רמ"י,  (58/56 ע"פ ;6/54 (ע"פ בלבד אצבעות טביעת זהוי על הרשעה בסוס 1

 (1055/53 ת"א (ת"פ החשוד בנעל נוספות לטביעות והשואתם נעל טביעות צלום נעל, מטביעות גבס יציקות י (6/64 (ע"פ נעל טביעות זהוי של ערכו א'(3)187; רמ"י,  154/55 בע"פ בפסה"ד 5 פסקה וכן א'(1)55 רמ"י,
.4 בעיה א'(4)237, רמ"י, א'(3)189188; רמ"י,

רמ"י,  1053/53 ת"א בת"פ וגשש כלב ע"י וזהוי עקוב א'(52470; רמ"י,  164/54 בע"פ כלב ע"י הזהוי *

א'(3)145122. כלבים"רמ"י, באמצעות וזהוי ,,גשוש ;4 פסקה א'(3)187, רמ"י,  154/55 בע"פ וכן א'(1)5552
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לוקבצקי) שוטר : (צלום התוקף של סכינו ע"י המאבק בעת שנגרמו הפצעים עם הנתקפת ידי

הטרקטור של עמידתו צורת עקב שמאלה סוני
הטרק שמאחורי בארגז בעמדם ת/1). מוצג (ראה
את לזהות יוכל אם אדירי את גיזלר שאל טור
ענה אדירי ה,ו. לו שמסרה התאור לפי המתקיף
שבא אופנים רוכב השנים ראו עת באותה בחיוב.
כדאי אם אדירי את שאל גיזלר ויתקין. כפר מכוון
בינתים שכן. ענה ואדירי הזה הבחור את לעצור
הטרקטור של האור לשטח האופנים רוכב נכנם
האופנים רוכב אולם לעצור לעברו צעק ואדירי
לכביש בכוון וברח נסיעתו מהירות את הגביר
חיפה. לכוון צפונה ומשם ת"א  חיפה המרכזי
בב חשד אדירי ת/1). בתרשים כחול חץ (ראה
שמס לתאור ודמה הואיל האופנים על שרכב חור
אח ורדף הטרקטור מארגז ירד אדירי ה,ו.. לו רה
גיז והן אדירי הן הדביקו. לא אבל קצר מרחק ריו
גיזלר חשובים. דברים בכמה להבחין הספיקו לר
ומכנסים חולצה לבש האופנים שרוכב הבחין
(לא אחורי פנס היד, לאופנים וכי כחולים ארוכים
האחורי, לפנס נוסף הבחין, אדירי מחזיראור).
סמל טלאי. ובשניה קרע אחת כתף ליד בחולצה כי
מגיזלר ו., מה. לילה, באותו עוד עדויות, גבה הרנוי
אחרי המקרה. למקום המתלוננת עם ויצא ומאדירי
בבתי וחפש ואלישיב תימן גאולי למושבים יצא כן
אחו פנסים להם שהיו אופנים הג"ל המושבים

ההסת לפני מ' כ300 של למרחק ובהגיעו לנתינה
בראותו נעצר חיפהת"א המרכזי לכביש עפות
או זהה לתדהמתו בידיה. בתוקף מנפנפת בחורה
קצת היתה היא דם* שתתו אצבעואיה מיד. תה
את לו למסור הצליחה אולם ומבולבלת המומה

אותה. הקורות
להצטל עד ונסע למכוניתו אותה אסף דבש מר
המוביל לכביש בכניסה המרכזי. הכביש עם בות
עמד המכונית ליד מכונית, עמדה ויתקין לכפר
ישבה ובמכונית ויתקין, כפר בן אדירי, עמום
והוא לביתה ה.ו. את שיסיעו בקש דבש מר אשתו.
על להודיע הקרובה למשטרה בנסיעה המשיך
לפי אדירי לעמום ה.ו. מסרה נסעה בטרם המקרה.
אדירי עמום אותה. שתקף האיש תאור את בקשתו
כעבור המשטרה. לבוא לחכות במקום נשאר
אפרים גיזלר של הטרקטור הופיע ספורות דקות
היו הטרקטור על בנו. ידי על נהוג ויתקין מכפר
המרכזי. לכביש שהביאו שלו ואורח גיזלר אפרים
שתבוא עד אתו לחכות מגיזלר בקש אדירי עמוס
אפ הורה שעה חצי או דקה 20 כעבור המשטרה.
כשהוא הטרקטור את לסובב לבנו גיזלר רים
ו אדירי הביתה. לחזור כדי ויתקין לכפר מופנה
הפנס הטרקטור, שמאחורי בארגז נעמדו גיזלר
אלכ בכוון הכביש את האיר הטרקטור של הקדמי
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וטלאי אחת כתף ליד קרע היה בחולצה ת/11).
נמ הצוארון, ע"י החולצה' בגב עניה; כתף ליד
נמצא כן כמו ת/20). מוצג (ראה אדם. דם צא
ונזרי הימנית ידו של הרביעית האצבע על פצע
היה באצבע הנזק ובחזה. הימני בנחיר קלות טות
יכלו ובחזה באף והסריטות אחד, יום כבן טרי,
חות ת/22, מוצג (ראה יותר ישנות מקצת גם להיות
רופא תעודת ת/19, ומוצג קרפלום, דר' של דעתו

ליפשיץ). דר' של
השיב שלו האופנים אם הנאשם נשאל כאשר
כי הסביר ביד הפצע לו מנין וכשנשאל בחיוב
נת והאצבע האופנים של הדינמו את לתקן רצה
מיד בדק הרנוי סמל ונפגעה. השפיצים בין פסה
דם. סימני כל עליהם מצא לא אך האופנים, את
השאר בין והחרימה הנאשם את עצרה המשטרה
צב נעלים וזוג המכנסים החולצה' אופניו' את
למקום הנעלים את לקח הגשש הנאשם, של איות
נעלים ידי על נעשו העקבות כי וקבע המקרה
הט שהנעלים הסימנים כל ולפי גדלם לפי אלה,
ברו היו לא שהעקבות מאחר אך בעקבות, ביעו
 גבס יציקת מהם לקחת היה אפשר ואי רים
המלא הבטחון לגשש אין  קשה היתה האדמה כי
כמו קבע, הגשש אלה. בנעלים נעשו שהעקבות
שהתאים וטרי' יבש בוץ היה הנעלים על כי כן,
את שתקף האיש התחבא בו במקום שנמצא לחול
הגשש של דעתו בת/1). תכלת עגול (ראה ו. ה.

יום באותו שלבשו צעירים של חולצות ובדק ריים
קרועה חולצה מצא לא אך מיטותיהם, ליד ושהיו

אדירי. ע"י שתוארה כפי ומטולאת
יצאו המוקדמות הבוקר בשעות ב15.9.57'
הק בלוית גירד אבו מוחמד והגשש הרנוי הסמל
בתעלה מצא הגשש המקרה. למקום ריקלין צין
סי מהכביש, מטרים וחצי כשנים הבנקט, שליד
התקו וסימני במקום ששכב אדם גוף של מנים
נעלי נעל הגבר וגבר. בחורה נעלי ועקבות טטות
גם מצא כן בסוליות. מסמרים עם צבאיות עור
הגבר עקבות המקום. בקרבת אופנים של סימנים
לשטח ונכנסו הברושים שורת ליד צפונה המשיכו
דעת לפי התחבא' מקום באותו תירס. גדל שבו
העקבות חזרו כן אחרי זמן. כמה הגבר הגשש,
האופ עקבות האופנים. סימני היו שבו למקום
הבנקט על ועלו במהירות נסעו הם כי הראו נים
חיפה המרכזי לכביש בכוון הכביש של הימני
היו העקבות כי כן' כמו קבע, הגשש תלאביב.

ת/1). בתרשים מרוסק קו (ראה מהלילה
של לביתו והגשש הסמל הקצין, נסעו כן אחרי
מצאו שם תימן. גאולי בקרבת הנמצא עיסה' אבו
חרשו ואחיו הנאשם אחורי. פנס עם אופנים זוג
של אחיו להם. קראו והשוטרים הבית בקרבת
אחרי רק הופיע הנאשם אולם מיד בא הנאשם
לבש הנאשם פעמים. מספר לו קראו שהשוטרים
ת/10, (מוצגים כחולים ומכנסים כחולה חולצה

שהושם הלבן הנייר בברור (נראה הכתף ליד הימני, בשרוול הקרע  (1) מעצרו: בעת הנאשם שלבש החולצה
לכתף. סמוך השמאלי, בשרוול הטלאי  (3) 1 דמ כתמי  (2) מתחתיו);
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הרנוי סמל : המעצר בעת בביתו שנמצאו הנאשם אופני
קורנבלום) ראשון סמל : (צלום האחורי. הפנס על מצביע

את להגיד בבקשה הנאשם אל פנתה כן אחרי
כתגובה אך אותך", אהרוג אני תצעקי, "אל המלים
לאחר אך אני'/ להיות יכול לא "זה ענה כך על
שבקשה המלים על חזר חפצה את לו שהסבירה
שהשתת בחורים מכמה בקשה היא לאמרם. אותו
את להשוות כדי אלה, מלים על לחזור במסדר פו
אחר וממשתתף מהנאשם בקשה כן ואחרי הצליל,
שרי את ומששה שרווליהם את להפשיל במסדר
חושדת שהיא לבסוף קבעה המתלוננת ריהם;
הוא הנאשם לדעתה אך השני, ובמשתתף בנאשם
קולו גופו, מבנה קומתו, לפי לתוקף ביותר הדומה
לב שמה המתלוננת שעירות. הבלתי ידיו ומגע
היד, את לה לתת הסס הנאשם כי הזהוי, בשעת
היד, את לה נתן וכאשר כן לעשות בקשתהו כאשר
דו"ח (ראה קרה. זיעה מכוסה שהיתה הרגישה

ת/17). זהר מסדר
התנ באותם 21.15 בשעה שנערך השני במסדר
לזהות וגיזלר אדירי נתבקשו ב14.9.57 שהיו אים
הצבי שניהם ב14.9.57. שראו האופנים רוכב את
שר האופנים לרוכב שדומה כאיש הנאשם על עו

ת/18). מוצג (ראה ב14.9.57. אוהו
המעבדה ראש שקמוני, מפקח יצא ב17.9.57
המקרה למקום הארצי, במטה פשע מקום לשחזור
ההס לפי תרשים וערך קפלן, נתן מ. מ. ע. בלוית
ומר הגשש המתלוננת, מפי במקום שקבל ברים
שקמוני מר בקר כן אחרי ת/1). (מוצג גיזלר
ת/10). (מוצג החולצה את ובדק נתניה במשטרת
בקר הבחין הבדיקה בשעת מוצגת/2). והאופנים
שעשו הגב של העליון בחלק בחולצה, טריים עים
כן כמו דוקרני: תיל חוטי ידי על נגרמו כאילו רושם
הדו ובציר צמח חתיכת הקדמי הגלגל בציר מצא

(ת/15), אלה בנעלים נעשו העקבות כי לכן היא
אפשרות מחוסר המלא הבטחון לו אין כי אף

מהן. יציקה לעשות
ובמקום המקרה במקום ערכו בלילה ב16.9.57
שני האופנים רוכב את ראו וגיזלר אדירי שהעדים

הנאשם. השתתף בהם זהוי מסדרי
במקום 20.15 בשעה שנערך הראשון במסדר
; שתקפה האיש את לזהות ה.ו. נתבקשה המקרה
פעם בהם, והסתכלה האנשים פני על עברה היא
,. לטעות לא כדי משקפים, בלי ופעם משקפים עם

11111₪({|}!1!

באף? השריטה : למעלה מעצרו: בעת הנאשם פצעי
באצבע שניים) (של הלחיצה סמני ; למטח

בלזר) א. ראשון סמל : (צלום
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האופ תאור של הנוספות הראיות אלמלא כחשוד.
והקרע והמכנסים החולצה צבע האחורי, הפנס נים,
הנאשם כי בודאות לקבוע יכול הייתי לא בחולצה
התעלמתי לא ראוהו. הנ"ל שהעדים האדם הוא
כבהיר הטלאי את תאר אשר אדירי של מדבריו
בחולצה הטלאי למעשה כי אף  מהחולצה יותר
נבעה זו טעות כי אני בטוח אך יותר, כהה ת/10
הטרק פנס אור ידי על הובלט שהטלאי מהעובדה
לי הוכח כן כמו יותר. בהיר רושם עשה ולכן טור
אשר הוא הנאשם כי הדעת' על מתקבל ספק ללא
קצרת המתלוננת כי אף המתלוננת. את התקיף
נאמן די תאור ולמסור בו להבחין הצליחה ראי,
הראשון האדם היה הנאשם ולמשטרה. לאדירי
המקרה על שנודע לאחר המקרה מכוון שהופיע
עקבות נמצאו המקרה במקום ולגיזלר. לאדירי
נמצא הנעלים על < הנאשם של לנעליו שהתאימו
התח שהמתקיף במקום לחול שהתאים כהה חול
נוצה נמצאה האופנים של הדושות ציר על בו. בא
שהאו במקום, שנמצאו אחרות נוצות שתי עם זהה
מפקח ידי על שם, מונחות היו התוקף של פנים
של הרביעית באצבע פצוע היה הנאשם שקמוני.
למח הנאשם את שבדק קרפלום ודר' הימנית ידו
מנשיכה, נגרם שהפצע אפשרות שולל אינו רתו
סריטות נמצאו זה. במקרה זאת להוכיח אין כי אף
המאשרת עובדה הנאשם, של ובחזה בנחיר טריות
ההאב בשעת כן, על יתר המתלוננת. גרסת את
נוצות של מיוחד בריח המתלוננת הרגישה קות,
שנמ הנוצות עם קשר לדעתי, לו, שיש דבר עוף,

במקום. צאו
מת עבר הנאשם כי שקמוני, מפקח של גרסתו
את גם ומסבירה סבירה היא התיל, לחוטי חת

החולצה. גב של העליון בחלק הקרעים
בשעת בבית שהיה "אליבי" טענת טען הנאשם
המקרה, קרה שבה בסביבה, היה לא וכי המקרה
להוכיח לנסות היה יכול הנאשם ימים. כחודש
להביא שלא בכר אך ביתו, בני ידי על זו טענה
מהדי באצבע נפצע כי הנאשם, של גרסתו עדים.
מאופניו' שנפל זה ידי על נגרמו הסריטות וכי נמו
תגובותיו גם עלי. מהימנה ובלתי מאד חורת היא
מחזקות הראשון הזהוי מסדר בשעת הנאשם של

המתלוננת. גרסת את
הוא הנאשם כי קובע אני לעיל האמור יסוד על
לבצע כונה מתוך המתלוננת את שתקף האיש
אני ופצעה! עליה איים תקיפה כדי ותוך פשע
סעיפים לפי בעבירות להרשיעו לפיכך מחליט
בפר כמפורט 1936 לפח"פ ו250 (ג) 100 251(א),
מעבירה ולזכותו האשום גליון של וד ב א, טים
בעבירה כבר שהואשם מאחר 241(א) סעיף לפי

הנ"ל. 250 סעיף לפי
מפקח בנוכחות 20.12.57 היום בפומבי הודע

() והנאשם. לנגר
שו"ש נועם, א.

אופני של הדושה לשמן דבוקה שנמצאה הנוצה : משמאל
בתוך שנמצאו הנוצות שתי : מימין ת/6; מוצג הנאשם,
בדט) סמל (צלום: (ת/7). התוקף אופני של ההנחה עקבות

מודבקת שהיתה צפור של קטנה נוצה מצא שות
למקום מיד חזר שקמוני מפקח הדושה. של לשמן
הגשש של הסברתו לפי אשר למקום ונגש המקרה
בתכ עגולים שני (ראה שם מונחים היו האופנים
נוצות שתי עוד שם ומצא ת/1) בתרשים לת
מפקח הםתויון. יד על הארץ על מונחות קטנות
שצמח צמח גם ותלש הנוצות את אסף שקמוני
ולחשו לבדיקה המשטרה למעבדות ושלחם שם
מפקח האופנים. על שנמצאו והירק הנוצה עם אה
הנמצאת התיל גדר את כן, כמו בדק, שקמוני
במקום בהתחשב כי וקבע המקרה למקום סמוך
המת היה מוכרח מאחור המתלוננת הותקפה שבו
+ המסומן במקום התיל גדר דרך לעבור קיף
מא להתקיפה היה יכול לא אחרת ת/1, בתרשים
הגדר את בדק שקמוני מר ימין. מצד אלא חור
היה אפשר וכי מתוחים היו לא החוטים כי וקבע
הטבע למדעי מרצה מנדלםון, ד"ר דרכם. לעבור
הנוצות את השוה אשר תלאביב, באוניברסיטת
סוג את לזהות באפשרותו שאין קבע ובדקן,
נוצה נמצאה לא וכי זה במקרה הנוצה לפי העוף
הנו וכי האוניברסיטה של הנוצות באוסף דומה
ביניהן רב דמיון מראות המעטפות בשתי צות
מאותו אפילו או עוף של סוג מאותו הן כי ויתכן
הושמ הנ"ל המסיבתיות העדויות לכל נוסף פרט.
הנאשם עם ישב אשר כלפון, ויטו של עדותו עה
הנא הודה דבריו לפי בנתניה; הכלא בחדר ביחד
הבחורה וכי הבחורה את לאנוס רצה כי בפניו, שם
כי זה עד אשר כן כמו באצבעו. לנשכו הצליחה
גם מהאופנים. נפצע כי שיגיד לו אמר הנאשם
רוצה ואני הנאשם, של מהודאתו אתעלם אם
מס' תביעה (עד כלפון ויטו של לגרסתו להאמין
הראיות של המצטבר משקלן כי קובע אני ,(6
הפשע כמבצע הנאשם על מצביע המםיבתיות
הדעת. על מתקבל ספק אפשרות מכלל ומוציאות

האיש הוא הנאשם כי ספק, של צל ללא לי הוכח
עדים כי אף וגיזלר, אדירי העדים ידי על שנראה
עליו הצביעו רק אלא בבטחון אותו זהו לא אלה
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המכסימלי העונש פלילי. עבר לנאשם באסון.
הוא בה שהואשם עבירה כל עבור לו צפוי שהוא
לעונש זה במקרה ראוי הנאשם מאסר. שנות שלש
מוגבלת העונש בהטלת וסמכותי הואיל חמור.
להטיל מחליט אני עבירה, כל עבור אחת לשנה
עונש בה שהורשע עבירה כל עבור הנאשם על
זה הענשים את ירצה הנאשם שנה. של מאסר

זה. לאחר
סמל בנוכחות ?,0.12.57 היום, בפומבי הודע

והנאשם. כוכבי
()

שו"ש" נועם, א.

אדם זה קודמות. הרשעות ר*ב לנגר: מפקח
להיות ויכלו חמורות הן הנסיבות פלילי, עבר בעל
עונש להטיל מקום יש לאונס. או לרצח נסיון
הביע ולא באשמות הודה לא הנאשם מכסימלי,

לרחמים. מקום כאן אין חרטה.
בהרשעות מודה אני להגיד. מה לי אין הנאשם:

הקודמות.
גזרדין

הופ אלמלא ביותר. חמורות הן המקרה נסיבות
האופנוע רוכב ידי על זממו בבצוע הנאשם רע
להסתיים הענין היה יכול שם, במקרה שעבר

של תוצאותיה את למדי ומפורט מלא תאור אמנם מתאר במלואו, לעיל צוטט אשר הדין, פסק
ממצאיו את לקבוע המשפט לבית אפשרו אשר הנסיבתיות הראיות את הנדון, במקרה החקירה

כולה. החקירה של קורותיה תאור את השלמנו טרם בכך אך דינו, פסק את ולהוציא

הערעור
לטענו נשאל כאשר גבל. עוה"ד המשפטי, היועץ
מגיע היותר שלכל המערער ענה העונש, לגבי תיו

ימים. חודש מאסר לו
של לטענותיו המשפט בית השיב 13.2.58 ביום

דלהלן: הקצר הדין בפסק המערער
שבחל עדות על מבוססת זה במקרה "ההרשעה
משקלה בכוח מםיבתית. עדות היא הגדול קה
והיא ויחידה אחת למסקנה מובילה היא המצטבר

המערער. של לאשמתו
השופט. של בקביעותיו דופי מוצאים איננו
כי שהחלטנו אלא מוגזם איננו הוא אף העונש
יהיו הרביעי והפרט הראשון הפרט בעד הענשים
נ'אותן נובעים שהם מאחר זה, את זה חופפים
למשך יאסר הנאשם הכל שבסך באופן העובדות,
הדין. בגזר שנקבע כפי שנים שלוש ולא שנתיים,

הערעור." את לדחות הוחלט זה לשנוי בנתון

המש ההליך תאור את להשלים עלינו ראשית
העונש לרצוי הסוהר לבית הנאשם בהגיע פטי:
המחוזי המשפט לבית להגיש החליט עליו, שהוטל
הו כאשר אולם העונש. חומרת על ערעור בת"א
(הנ המחוזי המשפט בית בפני 10.2.58 ביום פיע
י. ודר' גביזון י. והשופטים קנת מ. התורן שיא
ע"פ בערעורו, לעצמו לטעון כדי זונדלביץ),
הרשעתו. את רק ותקף טעמו את שנה ,562/57
הו לסמוך, מה על זו להרשעה לה היה לא לדבריו
אחד ואף העבירה בזירת אפילו היה לא והוא איל
העבירות את שבצע כמי אותו זהה לא העדים מן
כי בעובדה, התחשב המשפט בית הורשע. בה?
טע את ושמע עורךדין ע"י מיוצג אינו יער המע!
מהודעת שחרגו למרות ההרשעה, כנגד נותיו
בל העונש חומרת נגד שכוונה המקורית הערעור
המשיב, ב"כ של הנגדיות טענותיו את ואף בד,

ז הנאשם אל החוקרים הגיעו כיצד
נקודות המבקש ותיק, חוקר של ויזמתו זכרונו עם

תעלומה. לפתרון אחיזה
ר. מ. נתניה, תחנת קצין שהה לילה באותו
ושם תקוה בפתח הנפה במטה בתורנות ריקלין
מ. מ. ע. הפלילית, הלשכה ראש עם יחד עקב,
כש החוקרים. של השוטף הדווח אחר קפלן נתן
החפושים של המאכזבות תוצאותיהם להם נודעו
מק בזכרונם להעלות שנית ניסו המושבים בשני
מי עבירה לבצע המסוגל במישהו, הכרוכים רים
ערב באותו סוכל שבצועה העבירה מסוג נית
הסימנים את לחפש יש כי הלשכה, ראש אמר ואז
בזכ הגיע זו למסקנה אבועיםה. אצל המבוקשים
כפי עיסה, אבו של הקודמות הרשעותיו את רו
הוגש אשר להלן, המצולם בגליון רשומות שהן

הרשעתו: אחר המשפט לבית

העיק שלביה עצמה. החקירה אל עתה נחזור
השלום. שופט של דינו בפסק כאמור, תוארו, ריים
כאילו מרגיש הנ"ל הדין פסק את הקורא כל אך
מה עצמו, את ושואל בו אשר הדרך" ב"קפיצת
העבירה, בזירת בקורם אחרי החוקרים את הניע
לפנות בתהו, עלו אשר הליליים החפושים למחרת

הנאשם. של לביתו דוקא
רלונטית היתה לא בתאור זו חסרה" //חוליה
היה אמור אף מיד שנראה וכפי המשפטי לדיון
הדיון, נסתיים בטרם המשפט לבית להוכיחה

הנהוגים. לראיות לדיני בהתאם
הלי של והחקירות החפושים לא בי היא, האמת
את כונו הארוע מקום של מראהו ולא שחלף לה
שקורה כפי  אלא האשם, לעבר החוקרים פעמי
המקרה של נוח שלוב  כך כל רבות בחקירות
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תאריכים) בשני שגיוני חקירה תיקי 7) הפלילית הלשכה לראש זכורות שהיו כפי הנאשם, של הקודמות הרשעותיו
על למאסר לב תשומת ,,נא חותמת העליונה' השמאלית בפנתו אמנם נושא הגליה המשפט. לבית שהוגשו וכפי
רק מקיף והתנאי הואיל זה, לעונש המשפט בית של לבו תשומת להעיר מקום היה לא זה במקרה אך תנאי",
הן הפעם העברין הורשע בהן העבירות ואילו לפח"פ", ל"ג עד כ"ט הפרקים לפי "עוון או פשע מסוג עבירות

כ"ז. בפרק הכלולים עוונות,
ולתקי לאלו מה "גניבות, תאמרו, לשוטטות'/
בנוסח נכון, אמת ך" אינוס לבצע כונה מתוך פה
למצוא אין זה גליון גבי על הרשומים של היבש
באלבום ועיון לרמז להיות היה שעלול דבר,
האשם על להצביע עשוי היה לא הוא אף הפושעים
המיני יצרו לספוק שנוטה מי כעל זה במקרה
הלשכה ראש אולם אלימה. או טבעית בלתי בדרך
אבועיםה, הורשע בהם החוק, מסעיפי יותר זכר
המקרים בכל נגנב אשר "הרכוש" כי זכר, הוא
לבני אלא היו לא הרשומים בתיקים שנדונו
נהג איסופם ולשם  ותחתונים חזיות  נשים
העבריים החקלאיים בישובים לשוטט אבועיסה
חקלאי של לעיניו נתגלה אחד במקרה שבסביבה.
בתו; התרחצה בד. המקלחת, חלון מול ניצב כשהוא
הספיק, אך האב, של זעמו מפני במנוסה החל הוא
מונחת שהיתה הבת של חזיתה את לחטוף זאת עט

החלון. אדן על

ע"י  תחושתם ובעצם  דבריהם במסירת
רצינית כונתם כאשר אף ספור, לאין גורמים
העדים נחלת הטבע, בדרך אינה, וזו ביותר, וכנה

כולס.
טמונה הנסיבתיות הראיות של חולשתן אך
די לא אשר מסוימות, חלקיות לעובדות בהגבלתן
של העשותה להוכחת בלל בדרך כשלעצמן, בהן,
כאשר המסוים. הנאשם ידי על המסוימת העבירה
פלילי במשפט ההוכחות מערכת כן, על בנויה,
זה שבנין הוא הכרחי בלבד, נסיבתיות ראיות
הקל הספק למים". חדיר ו"בלתי ורצוף איתן יהא
את להשמיט דיו הנאשם של אשמתו בדבר ביותר
של לזכויו ולהביא כולו לבנין מתחת היסודות
שפע לחוקר מזדמן תמיד לא למעשה. אשם עברין
נקלה על המצטרפות נסיבתיות, ראיות של כזה
וערנות, יזמה כן, על דרושה, לחברתה. כחוליה
הקלה ההזדמנות אף החוקר של מעינו תעלם לבל
המצטרפות העובדות אחת את להעלות ביותר
קפדנית זהירות ודרושה כולו המעשה למסכת
ככל המלא נצולן ועל הללו הראיות על בשמירה
מהמוצגים אחדים איפוא, נסקורנא, האפשר.
המש בית בפני הובא אמנם שמעם אשר והראיות,
גופם הם אך ומהימנים, מומחים עדים בלווי פט
מתוך במלואם נוצלו לוא א הדיון בשעת הוגשו לא
של בפעולתו לב לתשומת הראויות שונות, סיבות

חוקר.

הצמיגים וסימני נעליו טביעות העברין; עקבות
עק עם החשוד נעלי את השוה כי העיד הגשש
יציקות בהעדר אלא תואמות, ומצאן העברין בות
יבול לא הקשה", באדמה לעשותן היה .שקשה גבם,
היה לו אך מלא. כבטחון זו עובדה על להעיד היה

במשפט. הוגשו שלא הראיות מלקח
לנו הוכיחה כפרויתקין בדרך התקיפה חקירת
ובעבו בחקירות, ליזמה גבול אין כי נוספת פעם
להעלות ואפשר אפשר וכי בכלל, המשטרה דת
נסיב ראיות של מושלמת מסכת זו ליזמה הודות
זה אין אולם העברין' של אשמתו להוכחת תיות

כולו. הלקח כל
בתחום בעיקר נסיבתיות, ראיות של יתרונן
"בלתי שהן בכך הוא הטכניתמדעית, ההוכחה
לבית לעזור הן שעשויות דהיינו משוחדות'/
מסי שמהימנות מסוימות, עובדות בקביעת המשפט
האי להתרשמותם בנגוד בספק, מוטלת אינה רתן
מושפעים להיות העלולים ראיה, עדי של שית
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להו היה ניתן אז כי המשפט, בבית עצמו המומחה
מהצה נעדרו כאלה פרטים חשובים. פרטים כיח
ובצניעות בזהירות מנוסחת בכתב שהוגשה רתו
כדרכם הצמחים, סוג או העוף נדירות כגון יתרה,

המדע. אנשי של
הדוקרני התיל גדר ט*ג מהחולצה חוטים שרידי
מחולצתו חוטים התיל בחוטי נמצאו לא כאמור
ציין המשפט שבית למרות הנאשם, של הקרועה
זה בנדון שקמוני ר. מ. של סברתו כי במפורש,
בשעה כי סבור' שקמוני מר הדעת. על מתקבלת
שרידים שם למצוא מצליח היה יותר מוקדמת
לא זו מסברה הרוח". עם "חלפו בטרם כאלה,
מר את להזעיק יש כי המסקנה חלילה, נובעת,
כל של מוקדם בשלב אחר מומחה או שקמוני
ותשומת ערנותו ביותר שחשובה אלא פעוט, מקרה
המוקד בשלבים העבירה בזירת החוקר של לבו
אלה מעין ופרטים קטן פרט לכל החקירה של מים
לשח מנסה הוא כאשר לעיניו, להתגלות עלולים
ואת העברין של פעולותיו סדר את בלבו זר

שיטתו.

המתלוננת ידי על במסדר הנאשם זהוי
הרא בין נכבד חלק היה זה לזהוי כי ספק אין
ידיו, על ונתקבלו המשפט לבית הוגשו אשר יות
ולא ובאחריות בזהירות נהגה שהמתלוננת למרות
האיש כעל בבטחון הנאשם על להצביע נחפזה
תלונתה. נשואי המעשים את בצע אשר היחידי
בהע עדותה למשקל בודאי הוסיפה זו התנהגות
העוב לבנו לתשומת ראויה אך המשפט, בית רכת
בצד בלבד, כחשוד הנאשם זהוי כי דה,

כזהוי. בחשבון נלקח נוסף, ד ו חש
והתנה הנאשם מעשי כי הוא, המפורסמות מן
פרטים הם זהוי מסדר של עריכתו בשעת גותו
המשפט בבית להוכחה הכשרים משמעות רבי
ולרש אליהם לב לשים כן על הוא וחיוני וחשוב
הנדון. במקרה שנעשה כפי המסדר, בדו"ח מם
השתמטו ונסיון הנאשם תשובת לגבי הן נכון זה
התוקף של מלותיו את להשמיע נתבקש כאשר תו,
לחשוף נתבקש כאשר יהזעתו הסוסו לגבי והן
לב לשים שראוי אלא שריריו, משוש לשם זרועו
מצינו ראשית, בחינות: מכמה זו אחרונה לתגובה
המשוש חוש באמצעות זהוי של נוספת דוגמה כאן
כי ברור שנית, ,. והשמיעה הראיה חושי על נוסף
זו הזעה היתה עשויה הנאשם" "מעשי בתורת
צריך, אלו לעומת אולם הזהוי: את ולודא לחזק
מי להמצא דומים במקרים עלול כי לזכור, לדעתי
פי על הנאשם את זהתה לא המתלוננת כי שיטען,
ידי (על עליו" שהוצבע "לאחר אלא שלה, חושיה
כי להעיר ברצוני רביעית, עצמו). של הזיעה
של מריבה שטח באותו בעצם נוגעת זו הזעה
הרצו ובלתי המודעות בלתי תגובותיו חקירת
המשפט. בבית אשמתו הוכחת לשם חשוד של ניות

נס היה בהקדם, החוקרים1 עם מצוי הדרוש הציוד
מהעק באחדים אופן בכל משתלם, יציקה של יון
לסמני ביחס הדין הוא נמצאו. אשר הרכים בות
מהירות תוך הוטבעו אשר האופנים, של הצמיגים
עקבות של צלומם גם "הבנקט". בחול אף הנסיעה
לתוצאות פעם לא הביא כבר הנ"ל הסוגים משני
ועובדת העקבות טריות כי ספק אין בן טובות.
להצדיק כדי בהם היה חשוד של הצפוי מעצרו
עצירת כלומר הפעולות, סדר של הפיכתו את
העבירה בזירת הבקור ועריכת תחילה החשוד
בתום גשוש. כלב של הפעלתו תוך אתו ביחד
המוצא, לנקודת הכלב, את מחזיר שהיה הגשוש,
יכול ת/1, שבתרשים העקבות קו שמלמדנו כפי
אנשים קבוצת מתוך החשוד את לזהות הכלב היה
בהעדר משם. אחדים מטרים במרחק העומדת
או נעל להציב היה די אנשים של מספיק מספר
דומים חפצים מספר בין החשוד של אחר הפץ
נכח אשר החוקרים, צות (כגון אחרים אנשים של

אופן). בכל במקום
מקרה בכל לחוקרים לשמש עשוי כזה זהוי
כי אף החשד, של ראשונית בדיקה לשם כזה
מוכח להיות היה ראוי המתואר המקרה מנסיבות
העבירה לזירת החשוד את בקשרו המשפט לבית
לזירת חשוד של כזו קשירה כי היא, פסוקה והלכה
המוח הכחשתו נוכח לה רבה משמעות העבירה

מעולם. מקום באותו שביקר והעקשנית לטת
שעליהן האדמה ושרידי גופן החשוד נעלי

ועדותו מהימן מומחה במקום נמצא זה במקרה
אולם המשפט, בית דעת על נתקבלה זו בנקודה
מסק המשפט בית בפני להביא אפשר תמיד לא
התש נשואי המוצגים הגשת ללא כזו השואה נות
 נוספים שמומחים בדי אף לעתים גופם, ואה
היתה הנדון במקרה יבדקום.  הגנה עדי גם
בלבד. המעשה במקום אפשרית המסקנות הסקת
אמנם נשלחו המקום מקרקע ודוגמאות הנעלים
שמה בהגיעם אך הארצי, במטה מז"פ למעבדת
מהנעלים נשרו החול שרידי ערך: כל נטולי היו

הדרך. וטלטולי רעועה אריזה מחמת

והנוצות הצמחים השואת
שקמוני ר. מ. ידי על הללו המוצגים מציאת
שיש לחשיבות מאלפת דוגמה כאמור, משמשת
העבירה, בזירת החוקר של וליזמתו לערנותו ליחס
מוצלח מקרה אף כי טוען, עצמו שקמוני מפקח אך
משגיאות לעתיד לקח ללמוד הזדמנות לו נותן זה
הירק בי נמצא, המעבדה בבדיקת נעשו: אשר
2 של סוגם בני על נמנה האופנים בציר שנמצא
היו בו במקום שקמוני מר תלש אותם הצמחים,
הצמ בגיל הבדל נמצא אך התוקף, אופני מונחים
לשם עשבים של יותר רב מספר תלש לו חים.
היו יותר טובים אז כי להשואה, כדוגמה לקיחתם
הופיע לו כן, על יתר ודאית. לקביעה הםכויים
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נקודות בלי
ישראל) מדינת של הכסף בשטרות הזיופים (לבעית

למסמכים המערכה ראש חגג, אברהם מ. מ. ע.

הקנים שבעת בעלת המנורה בדמות מים סימן
מתכת. וחוט

לפי לשטר משטר השונים הרקע, ציורי ב)
שאינם רבים, רכים, בצבעים מודפסים ערכו,
השטר את ומכסים טריכרומית להפרדה ניתנים
מחלק העתקה מאפשרים שאינם בגוונים כולו

למשנהו. השטר של אחד
הדפסה שיטות של שלוב תוך מודפס השטר ג)
והמסגרת העטורים בפלנוגרפיה, הרקע רבות:

בטיפוגרפיה. והמםפור 10138110 באינטליו
החדשים, השטרות את קבלתי בה השמחה,
במחזור, שהיו הקודמים השטרות מנסיון נבעה
נתגלו מהם אנגלופלשתינה, בנק של השטרות
ניכ ממדים בעלי זיופים שני קצרה תקופה תוך
10 בן מזויף שטר בארץ הופץ 1951 בשנת רים.
הוברח והוא ערב מארצות באחת היה מקורו ל*י.
בית ביניהם שונים, מקומות דרך המדינה לתוך
היה צפאפא בית תושב ירושלים. שבגבול צפאפא
לקנות (בנסותו כזה מזויף שטר בהפצת הנאשם
ביום בירושלים, "אחא" בחנות חקי חולצת בו
בירו המחוזי בביה"מ 9/52 פלילי בתיק (8.5.51
נתפשה קאדר) אל (עבד אחר מפיץ אצל שלים.**

א'(2)115. רנז'יי, ..

הזיופים ענין עלה שוב האחרונים בשבועות
החדשות. לכותרות שלנו כסף בשטרות

הרבעון דפי מעל ייחדתי כבר שנתיים לפני
של הישןנושן הנושא על הדבור את שלנו*
הדפסת על הממונות הרשויות, שבין המרוץ
השואפים הבצע, רודפי לבין והוצאתם, השטרות
ברבים תוצרתם את ולהפיץ לזייפם לחקותם,
חות אלה כן כאלה כי אז אמרתי להתפש. מבלי
תוך שיטותיהם, שכלול לקראת בהתמדה רים
כשמגמתם החדישים, והטכניקה המדע השגי נצול
כסף שטרות בהוצאת המטפלים המוסדות של
שלא כך כדי עד הדפסתם את ולסבך לשכלל היא

ישתלם. שלא לפחות, או, חקוים, יתאפשר

שטרות את הקוראים בפני אז הצגתי רב בספוק
אידיא בשטרות ישראל בנק של החדשים הכסף
מזי חורשי בידי בנקל יעלה לא שזיופם ליים,
החדש, השטר של יתרונותיו את אז מניתי מות.
המפורטים זיופו למניעת ההבטחה אמצעי שהם

להלן:

בטחון: סימני שני וכולל משובח השטר נייר א)

א'(1)35. רנו"י, .
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שהגיעתנו מוקדמת לידיעה הודות נכשל הנסיון
ופרסום שדור אפשר אשר דבר לגבולות, מעבר
לנסיוי ופרט נדחתה ההפצה מוקדמות. אזהרות
אל עוד הוצאה לא רצינות, נטולי גודדים, נות
1952 ביוני השטרות החלפת עקב כי הפועל,
המפיצים נאלצו לישראל הלאומי הבנק בשטרות

למזכרת. להם לשמרם הראשיים

מזויפים בשטרות ל"י מ1000 למעלה של חבילה
ל"י. 10 בני כאלה

רציני נסיון נמנע 1952 שנת של בתחילתה
אשר נוספים כסף שטרות בארץ להפיץ נוסף
המדובר היה ההיא בפעם לגבולות. מעבר זויפו
אנגלופלשתינה. בנק של ל"י 5 בני בשטרות

7 מזיפיו על המקלות הישן, השטר של חולשותיו הן אילו

יוכל השטר בעל לכביסה. נמסר אשר בגד, של
בבנק." להחליפו

עוד בהן היה לא אלו מרגיעות תשובות אולם
ידי על לצבור נגרם אשר הנזק את להשיב כדי
בכל שרבץ הנטל הגברת ידי ועל הבהלה עצם

המשטרה. אנשי של שכמם על השנים אותן
לזייף כך כל קל מדוע לעניננו: עתה נחזורנא
ביותר: פשוטה התשובה ? הישנים השטרות את

להכינם. כך כל קל כי
לישראל, לאומי בנק של "החדשים" השטרות
את שנשאו קודמיהם את 1952 ביוני החליפו אשר
מקוד נבדלו לא אנגלופלשתינה", "בנק השם
השם בשנוי פרטים: בשני אלא אלה מיהם
השט בין הדמיון סלוק לרבות הצבעים, ובשנויי
לתק גרם הדומה, שצבעם ל"י, ו10 5 בני רות
הראשונה. הסדרה של המחזור בתקופת רבות לות
חולשותיהם ויתר הכנתם אופן השטרות, ציורי

החדשה. בסדרה גם בעינם נשארו
את לזייף הקלות אף בעינה נשארה כן על
לכך הדרוש כל את להכין כשאפשר השטרות,
גרפי ביותר. המשוכללת לא אפילו מעבדה, בכל
במכשי המצוידים דפוסאופסט, ופועל קאיצלם
וכמכונה דפוס בית בכל המצויים הרגילים, רים
להדפיס יוכלו ("מולטיליט") לדפוםאופסט קטנה

מזויפים. שטרות של ניכרות כמויות קושי בלא
של הדפסתם כי הקודם, במאמרי אמרתי כבר
טובה ערובה בה יש אנטליו בשיטת כסף שטרות
ומסו יקרה זו ושיטה הואיל זיופים, כנגד למדי
להש המבכרים הזייפנים, של לשמושם מדי בכת
לבצוע לה דומות ובשיטות אופסט בהדפסת תמש
בשיטת רשמיים כסף שטרי של הדפסתם זיופיהם.
נרח אפשרויות בפניהם איפוא, פותחת, אופסט

ביותר. וכדאי נוח שנצולן בות,

י"0

אנגלו בנק של הראשונים הכסף שטרי
החברה ידי על בארה"ב הודפסו פלשתינה
שט נייר גבי על מ03מ6מז\/ 6*0מ}23111 '>ם1£נ]ות00
עגולות בטחון נקודות המכיל ^ם0י1)י (61ק3ק רות
היחידי הבטחון אמצעי את המהוות (63ז61ג01מ13כ1),
פוטו היה ההדפסה תהליך השטרות. אותם של
שטו גלופות בשתי אופסט הדפסת דהיינו מכני,

למסגרת. והשניה לרקע האחת חות,
השטרות אותם של נוספת אופינית חולשה
רבה לטרדה וגרמה בצבעיהם טמונה הישנים
משנת החל רבים, במקרים כולו. ולצבור למשטרה
תלונות שונות משטרה בתחנות נתקבלו ,1949
מינם מבני שנבדלו מוזרים שטרות על אזרחים
את לארוז בחקירות, לפתוח נאלצו והתחנות
למעב בדיקה לשם ולשלחם "החשודים" השטרות
דומה בנוסח מכתבים בלווי הארצי, שבמטה דה

שלהלן: לזה
באשמת פלוני נגד חקירה מתנהלת "בתחנתנו
אינו המצ"ב השטר מזויפים. שטרות של הפצה
ירוק, במקום אפורבהיר צבעו מספר, כל נושא
עתו לנייר דומה וניירו מטושטשים הרקע ציורי

נים."
בדבר, הנוגעים של רוחם הלך כי לשער נקל
בעיקר לבהלה, נטה משטרה, ואנשי אזרחים

אלה. מעין מקרים ותכפו משהלכו
מציאותי יסוד אמנם היה לא ולדאגה זו לבהלה
התוצאות את הללו המקרים בכל העלו והבדיקות
מנוס שהיו ליחידות, התשובה במכתבי הכלולות

הלשון: בזו חים
זיוף. סימני כל העלתה לא השטר "בדיקת
נש ומספריו דהה צבעו אלא מקורי, הוא השטר
סודה תמיסת עם במגע בבואם לחלוטין, טפו
בכיסו השטר הנראה, כפי נשכח, כאשר קאוםטית,

אחיד. הרקע ושוים, סימטריים העטורים : קל וזיופו קלה שהכנתו שטר דוגמת
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הזיופים תאור
ע"ג^קע_צהוב. אדומה מסגרת אנגלופלשתינה: בנק הוצאת ל"י, 10 .1

השטר צדי שני הדפסת ידי על נעשה הזיוף
לאחר והדבקתם נפרדים, דקים, נירות גבי על
צניקוגרפיות היו הגלופות זה, גבי על זה מכן
היה זה זיוף טיפוגרפית. היתה ההדפסה ושיטת
שבו החשוב ההכר וסימן בינונית איכות בעל

שבנייר. הבטחון נקודות העדר היה

למסה) (ימין האמיתי עם למעלה) (משמאל, המזויף השטר השואת : משנואל
העליונית. הימנית בסנה
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בהיר. חום רקע גבי על כהה מסגרת אנגלופלשתינה: בנק הוצאת ליי, 5 .2

כאמור הנייר. גבי על דומות נקודות הדפסת ידי צינקוגרפיה גלופה בעזרת נעשה זה זיוף גם
המזויף השטר של ההמונית הפצתו הוכשלה לעיל טיפוגרפית? הדפסה בשיטת והודפס פרימיטיבית
השטרות החלפת ידי ועל מוקדמת אזהרה ע"י לציון ראוי אך לעין, ובלט מאד גס היה הזיוף

מכן. לאחר קצר זמן על הבטחון נקודות את לחקות הזייפן של נסיונו

גס. הזיוף מהאמיתי, קצר (תחתון) המזויף השטר ; למעלה
ברט. א. במקום בורט א. החתימה מודפסת (שמאל) המזויף השטר ע"ג שגה: הזייפן : למטה
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ירוקזיתי. המסגרת צבע אדום, רקע לישראל: לאומי בנק הוצאת ל"י, 1 בן השטר .3

*.. 1.1. £^ז0זץגק ן?6ק*6ק
 58^ ."* 0^נ

^ב££1£1י; .*.*

**

האמיתי. השטר בנייר הכלולות ניות
ונעדרים יותר בהיר הוא היתקזיתי הצבע ג)

ובעטורים. בציורים פרטים
אינם הנ"ל והעטורים הציורים של קויהם ד)
ככתמים. מקומות בכמה ונראים וברורים חדים

במקום שחור, בצבע מודפס הסדורי המספר ה)
השטר מספרות יותר קטנות וםפרותיו כהה כחול

האמיתי.
כן ועל רב שומן מכיל הסדירי המספר צבע 0
של השני מעברו מאד וניכר בניר הוא נספג
הראשו ההפצה בחדשי זה צבע ניתן כן השטר;

באצבע. שפשוף ע"י למריחה נים
הנוסח מודפס (בו השטר של השני מעברו ז)
(בקוטר עגולה לבנה נקודה לעין בולטת הלועזי)
העליונה. השמאלית בפינה מימימטרים) כ2 של

בהגדלה) ולהלן טבעי בגודל לעיל (ראה

בשי להשתמש הזייפנים החלו כבר זה בזיוף
האמי השטר של ההדפסה לשיטות קרובות טות
והדפסה פוטומכנית גלופה הכנת דהיינו תי,
נייר גבי על הודפס הזיוף אך אופסט, במכונת
בו' להבחין היה למדי וקל בטחון נקודות נטול

המיוחדים. למספריו הודות בעיקר
שנה, לפני נתגלו הראשונים המזויפים השטרות
בדי ואחרי עזה ברצועת 1957 פברואר בחודש
הארצי במטה והזיופים המסמכים במעבדת קתם
אזהרה, הודעות ישראל משטרת מטעם פורסמו
הראויים הזיופים, של ההכר סימני פורטו בהן

לב: לתשומת עדיין
דק המזויף, השטר מודפס גביו על הנייר, א)
את המגביר ,דבר האמיתי השטר מנייר יותר

שקיפותו.
הצבעו הבטחון נקודות חסר המזויף השטר ב)
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אמיתי עם מזויף שטר השואת

העליונה השמאלית הפינה : למעלה
אמיתי, מימין העברי: הצד של

מזויף, משמאל

התחתונה השמאלית הפינה : למטה
אמיתי, מימין הצד: אותו של

מזויף. משמאל

וני*,.,."..,\
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אדום. רקע גבי על שחורה מסגרת לישראל: לאומי בנק הוצאת ל"1/ 10 .4

בשטרות ואותיותיהן הסדרות מספרי בחינת
הופצו כי להנחה, מקום נותנת לאחרונה שנאפסו
מזויפים שטרות של רבבות משתי למעלה כה עד
גלופות משתי נובעים המזויפים השטרות אלה.
מסומן מזויפים שטרות של אחד סוג כי נראה,
להקטין כדי בכך אין אך פ £ ט, הסדרה באותיות
שטרות אל גם להתיחס יש בה הזהירות, מידת את

אחרות. סדרה אותיות הנושאים

כדי עד קודמיו, משלושת יותר מוצלח זה זיוף
לשטר מזויף שטר בין להבחין היה שקשה כך'
מנייר הבטחון נקודות של העדרן לולא אמיתי,
למעלה נראה דלהלן (בתמונה המזויף. השטר
עשויות הגלופות אמיתי), שטר ולמטה מזויף שטר
בשיטת נעשתה וההדפסה פוטומכנית פלנוגרפיה
צדי שני הודפסו זה בזיוף אף משוכללת. אופסט
הודבקו אשר נפרדים, דקים, נירות גבי על השטר



>מ< האחרונה לאות ומתחת ימין, בצד
שמאל. בצד "בע"מ", התיבות ראשי של
של העליונה השפה שבין התקין המרחק
של התחתונה השפה לבין זו ספרה
בצד ומי ימין בצד (בי האמורה האות
ההכר אות מילימטרים! 3 הוא שמאל)
נמ הימני הםדורי שבמספר הלטינית
לקצה מתחת האמיתי בשטר צאת
"בנק". שבמלה ק' האות של השמאלי

לבדיקתנו הובאו אשר המזויפים, בשטרות ח)
האזהרה, בפרסומי דוגמתם הפצת לשם וצולמו
מתחת מנ הלטינית ההכר אות ימיו, בצד נמצאת,
הרביעית והספרה "לאומי" שבמלה ל' לאות
הראשונה לאות מתחת מימין) (השלישית משמאל
הספרות שמאל, בצד וכן, "בנק" שבמלה (ב)
(מ) האחרונה לאות מתחת והרביעית השלישית
המצולמת בדוגמה "בע"מ". התיבות שבראשי
לכותרת הםדוריים המספרים שורת ביותר קרובה

בע"מ'/ לישראל לאומי .בנק
זה מזיוף הנובעים שטרות, נתפסו כן ט)
בטחון כל אין אך ^י ו 8 באותיות והמסומנים
המסו זה מזיוף שטרות בעתיד ויופצו זויפו שלא
הבנק כי לדעת, חשוב לנו אחרות. באותיות מנים
המסו שטרות מעולם הוציא לא לישראל הלאומי

הסדרה באות מנים
אמיתי.  משמאל מזויף;  מימין ; למטה בתמונה

זה מזיוף הראשונים השטרות נתגלו כאשר 

לצבור מפורטת אזהרה שוב פורסמה ונבדקו,
בבדיקתנו: נקבעו אשר הסימנים, בה וניתנו

במידותיו: מהאמיתי נבדל המזויף השטר א)
ורחבו מ"מ ב*2 יותר קצר הוא הארוך בצדו

אחד. במילימטר האמיתי השטר של מזה נופל
על השטר של צד כל הודפס זה בזיוף אף ב)
מכן, לאחר הודבקו והניירות נפרד, דק, נייר

זה. גבי על זה היטב, הדבק
צבעוניות! בטחון נקודות המזויף בשטר אין ג)
חדות בחוסר להבחין אפשר המזויף בשטר ד)
שחור. בצבע המודפסים והעמודים הציורים של

סימן ניכר המזויף השטר של העברי בצד ה)
בארבע לבן) (בצבע המופיע ,"10,, במספר חשוב
רצוף "0, הספרה שבתוך השחור השטח פינות:
לאומי בנק של האמיתי שבשטר בשעה בה ונזלא,
לבן פס זה שחור שטח של לארכו עובר לישראל

להלן). בתמונה (ראה דק.
במק גבוהות הסדוריים שבמספרים הספרות 0

האמיתיים. שבשטרות מהספרות צת
בשטרות הסדוריים המספרים של מקומם ז)
ולצד לגובה "נודדים" והם קבוע אינו המזויפים
האמיתיים בשטרות כי לזכור, יש דים,
(הר משמאל השלישית הספרה נמצאת
מתחת הסדורי שבמספר מימין) ביעית
"בנק", המלה של >ב) הראשונה לאות



נוסף) (זיוף כנ"ל לישראל י
כך כל בולט אינו השטר במידות ההבדל א)
הוא הזה הזיוף תוצר השטר אולם הראשון, כבזיוף
האמיתי. מהשטר אחד במילימטר ורחב ארוך

גבי על השטר של צד כל הודפס הפעם גם ב)
מאד טובה היא הצדדים הדבקת נפרדו דק, נייר
טכ באמצעים שמוש ללא להפרידם אפשרות ואין

בייוהדים. ניים

לאומ בנק הוצאת ל'יי, 10 .5
במחזור הופיע הנ''ל הזיוף לאחר ימים כשבוע
אותו של יותר עוד ומשוכלל נוסף זיוף ונתגלה
את נושאים וצולמו, נבדקו אשר ופריטיו, השטר
כל להיות ערובה בכך אין (אך * ההכר אות
ההכר, סימני בה). מסומנים המזויפים השטרות
כדלקמן הם אלה, בזיופים להבחין אפשר בעזרתם

הקודם): הזיוף של הסימנים סדר (לפי

~*י<,*>***:י*#1? *.*..■■ **^3§*':

*:*ייטזר*ו*

י# £י3ןי"5לזדי.?*י8?8

!!111

!ל#£6(*!!^9*

.*ק?5^*נ*^~:*

5^^1§**^**'**1?<**י

1*602366. ***£*!£^*** ^1602366

אמיתי שטר ; למטה ;* באות מסומן מזויף שטר : למעלה
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£|^40*830)6ר!^י98£>**81>3888)^^

העליונה: השמאלית שבפינה המספר
המבליטה נוספת, הגרלה (למטה המזויף השטר : מימין

הפגם. את
האמיתי. השטר : משמאל

צבעוניות! בטחון נקודות זה בזיוף גם אין ג)
הציו של חדות בחוסר מצטיין זה שטר גם ד)

שחור. בצבע המודפסים והעמודים דים
רצוף "0" הספרה שבתוך השחור השטח ר.)

בהן הפינות, ארבע בכל החדש בזיוף גם ומלא
10 במספר העברי. בצד 10 המספר מופיע
להבחין ניתן העליונה השמאלית שבפינה
את כשובר הנראה ו0, 1 הספרות בין בפגם
זה). בעמוד התמונות (ראה גבהן. במחצית קויהן
מאלו גבוהות הסדוריים שבמספרים הספרות 0
הקודם. מבזיוף יותר אפילו האמיתיים, שבשטרות
במקומות, קבועים אינם הסדוריים המספרים ז)
האמיתיים. השטרות גבי על הם מודפסים בהם
המפור האמיתיים השטרות לפרטי לב לשים (יש

לעיל!) טים
ידינו על נבדקו אשר זה, מזיוף בשטרות ח)
אות ימין, בצד נמצאות, פרסום לשם וצולמו
לי האות של הימני לצדה מתחת * הלטינית ההכר
והרביעית השלישית והספרות "לאומי" שבמלה
וכן, "בנק*' שבמלה (ב) הראשונה לאות מתחת
(השלישית מימין הרביעית הספרה שמאל, בצד
שבראשי )מ) האחרונה לאות מתחת משמאל)
כי בטחון, כל אין כאמור, (אך, "בע"מ" התיבות

כנ"ל!). מסומנים זה מזיוף השטרות כל
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נוסף) (זיוף ירוקזיתי המסגרת צבע אדום, רקע לישראל: לאומי בנק הוצאת ר"; 1 בן השטר ,6

\ "*# 1 *

י5*#**££י#כ2!*י.¥
3939 .:,<3 9 3^

5%6#1ג יק*'*^!? ד8£ז"י ,?*?$ *לב5 י"ב^לי

ר :1 )

ז

|#י^*|| '% #''^ר ,**:
.3..^^^. י. ■£<*.><  ^ *"■■■** * ^י .^^י^. . ?8.105, ..,1י0

רשמית) (דוגמה אמיתי שטר : למטה מזויף: שטר ; למננלה העברי: הצד

1 י

ניירות על הפעם גם הודפסו השטר צדי א) לירה בן השטר של חדש זיוף הופץ לאחרונה
ביותר. טובה והדבקתם נפרדים הגי זה בזיוף שבמחזור. הישנה מההוצאה אחת,

והשטר בשיטותיהם השכלול לשיא הזייפנים עו
בטזחוי נקודות ף המח בשטר 1 א ב< וסימגי האמיתי לשטר בכל כמעט דומה המזויף

ובצבע בגודל אמנם מודפס הםדורי המספר ג) כדלהלן: מצטמצמים שלו ההכר
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כאלה שטרות מעולם הוציא לא לישראל לאומי
.3 באות מסומנים

מבריק אינו חדש כשהוא המזויף, השטר ניר ו)
הבדל אן החדש, האמיתי השטר של הניר דוגמת

השטר. בלות עם להעלם עשוי זה
ועטו ציורים של מדות בחוסר להבחין אפשר ז)

שחור. שבצבע ריס

אינן שבידינו, בדוגמאות ספרותיו, אך הנכונים,
ישר. בקו מופיעות

בספ המסומנים המזויפים השטרות בין יש ד)
הסדרה. מאות קטנות רות

הסד אותיות את נושאות שבידינו הדוגמאות ד.)
כי ערובה בכך אין (אן 11 ו 3 הלטיניות רות
בנק אחרות). באותיות גם השתמשו לא הזייפנים

*  י' ^^>ג^^, "

'?ג :

*,£..*

7^ז
^ וע!*^1^1

<!א34 !4*י,1וו 4£1א5!:1.1 מ א
*111 1)1ג!וץ*י 11]1ו*.וק

> יד ■../. ו ..1. (.1 .■*.'■ >

^

רשמית) (דוגמה אמיתי שטר : למטה מזויף! שטר : למעלה הלועזי: הצד

£** " £*■ ,>".. <<**.*.** י

*11.1. ?<*■(■ £0ל10 £1אם^8)?^£6 םאו1סק1£^5ו ■י,

י \.\ "י)" . * ו ■ ..*.! 1. 111 61!)ו. י|>^,
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מקורה ולאתור ההפצה של ממדיה לקביעת רשומים נהול
הסדרות: במספרי השתמשו הזייפנים ב)

^3100 עד ^3001
^3800 עד ^3701
11585300 עד 11 585201

שטרות 100 בנות חבילות' 3 איפוא, './יוצרו",
ויש הנ"ל, המספרים את הנושאות אחת, כל
במחזור למציאתם או הקרובה להפצתם לצפות
הנ'י'ל, הסדרות בני הנותרים, השטרות 297 של
באותה יתגלו כי אפילו יתכן הופצו שכבר ובמידה

הסביבה.

"הבטוחות" הסדרות על נוסף כי לשער, ניתן ג)
בני שטרות כבר הופצו אף ואולי זויפו הנ"ל,

הסדרות:
^3700 עד ^3101

^4000 עד ואולי ^3900 עד ^3801
11586000 עד ואולי 11585200 עד 11585001

שבמחוז הצפונית בנפה נתפס מה זמן לאחר
הסדורי המספר את הנושא נוסף, מזויף שטר ת"א
השטר את קבל כי מוסר, המחזיק ,. ^36272
כי לברר, מצליחים ושם שבביתדגן בקיוסק
אוםאלפחם, תושב ע"י נמסר המזויף השטר

בביתדגן. קבוע באופן העובד
השטרות, מספר כי הטבעית, העובדה על נוסף
עתה יש באחד, גדל תפיסתם, ע"י הוכח שזיופם

נוספות: למסקנות מקום
לסדרה בנוגע נתאשרה דלעיל (ג) המסקנה א)
יצורן בדבר וההשערה ^4100 עד ^4001
נתחזקה. שם, המנויות הסדרות, יתר של ותפוצתן
99 של במחזור מציאתם או הפצתם צפויה ב)
מזויפים שטרות 396 בם"ה או נוספים, שטרות

הידועות. הסדרות בני
והסביבה) דגן (בית לדרום התפשטה ההפצה ג)
ומבק עובדים בהם הארץ, חלקי ליתר גם ובודאי
המפי את או המקור ואת אוםאלפחם בני רים
עצמה. פחם אל באום לבקש יש הראשיים צים

נמסר אשר שטר, כל כי ברור, לעיל מהאמור
ידיה, על המתגלה או המשטרה, מיחידות לאחת
ונבדק למעבדתנו, מועבר במזויף, חשוד בהיותו
מזויף אמנם כי ונמצא, החשד מתאמת אם בה.
מציאת לשם היטב בדוק לבדקו מוסיפים הוא,
לבנק ומודיעים אופיני הכר סימן או פגם כל
הזיוף. של פרטיו ועל מציאותו על ולצבור ישראל

עבודתנו. תמה לא בכך אולם
מיד נרשם כנ"ל, נבדק אשר מזויף, שטר כל
אות דלקמן; הנתונים פרוט תוך מיוחד, בפנקס
מקום התפיסה, תאריך הסדורי, והמספר ההכר
בזמן השטר של המוסר) (או המחזיק התפיסה,
(במדה לידיו שהגיע עד השטר ומעבירי תפיסתו
פרטים של מרשומם אותם). העלתה שהחקירה

למדים; הננו מהשואתם אלה
כלומר נתפסו, כבר אשר השטרות, כמות מהי א)

השערות. על מבוסם ואינו בטוח הפצתם דבר
הזיי השתמשו בהם הסדרות מספרי הם אילו ב)
של הבטוחה הכמות ומהי שנתגלו בשטרות פנים
או להפיץ, עוד עומדים אותם מזויפים, שטרות

במחזור. עודם והם להפיץ הצליחו
אשר השטרות של המשוערת כמןתם מהי ג)

ולהתגלות. לתפוצה להגיע ועתידים זויפו
דוגמה: לעצמנו נקח

פלוני, אצל עפולה תחנת תפסה מסוים ביום
הנושאים מזויפים, שטרות 3 פחם אל אום תושב

הםדוריים: המספרים את
*613045
^3840
*1585244

דבריו, לפי פנים כל על יודע, המחזיק אין
אותם. קבל ממי

מהעובדות המתבקשות המידיות המסקנות
הן: הנ"ל

מזיוף שטרות שלשה מאליו) (כמובן הופצו א)
אלה, על שטרות 3 נוספו או חדש), הוא (אם זה
הזיוף היה (אם מקודם כבר ונרשמו נתפסו אשר

ידוע).

והיסודי המהיר גלויה וחשיבות ההפצה תוצאות
והפצתם כסף שטרות זיוף כי ידוע, כולו בעולם
להכחיש; אין קיומן, שאת עובדות בשתי כרוכים
והמפי הזייפנים של וקלים טובים לרוחים סכוי
העשוי גדול, ונזק מחדגיסא, הראשיים צים

גיסא.* מאידך המדינה לכלכלת אסון, להמיט

לאילו להראות, דיה דלעיל הקטנה הדוגמה
מוצל זיופים של הפצתם להגיע עלולה ממדים
של ויסודית מהירה פעולה חשובה כמה ועד חים,
צנורותיה או מקורה ולגלוי לעצירתה המשטרה

רב. נזק נגרם בטרם עוד
31מ10*16103ם1: ג1111ז11ע0 ?01106 ייי16^86 בירחון המאמרים ראה . בזיוף" "המלחמה הפלילית; המשטרה של הבינלאומי הארגון של הכללי מזכיר עוזר נפוט, ז'אן ממ"ז (1

.(7775 ע' (בעיקר 72 ע' ,(1956 (מרץ 96 משתלם" אינו מזויף "כסף ±831 0? ^16*100 של המאחרות החקירות ממחלקת מריבלנקהגרסיה בנימיו (2
.52 ע' ,(1957 (פברואר 105

.בקור : הפלילית המשטרה של הבינלאומי הארגון של ולחקוייס לזיופים המחלקה ,ראש קלנבורן ו. י. (3
.71 ע' ,(1957 (מרץ 106  אינטרפול" של ולחקויים לזיוםים הנכות בבית
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למדינה איפוא, נותר, לא בגבולותיה. נמצאים
בצנורות ומיגע ממושך למאבק להכון אלא כזאת
ומשתנים מתחלפים מצדם הם אף אשר ההפצה,
מושלם תכנון יזמה, יסודיות, מהירות, ערנות,

ההפתעה. גורם והבטחת ונועז
נגד במלחמה מושג ההפתעה זה, אחרון גורם
כאשר השטרות החלפת ידי על הכספים זייפני
נשארות כאלה במקרים ,י הזיופים ותוכפים הולכים
מזוי שטרות של גדולות כמויות הזייפנים בידי
ומאמצים אמצעים הושקעו בהכנתם אשר פים,
זה הפסד להפצה. עוד ניתנים אינם ואשר רבים
על לחזור האפשרות את מהזייפנים לרוב מונע
יותר וקשים רבים ומאמצים הון ולהשקיע נסיונם
יותר המשוכלל החדש, השטר את לזייף כדי

בטחון. אמצעי ביתר והמצויד
זיפני את להפתיע העולם למדינות קל לא אולם
לגרום לפעמים העשויה החלפתם, ע"י שטרותיהן
שמו (ע"י הלאומית הכלכלה את ולזעזע לבהלה
ביציבות האמון וערעור ערר הפחתת על עות
באותן צפוי אינו כזה זעזוע אולם וכוי), המטבע
או הוצאות שתי במחזור נמצאות בהן המדינות,
מהן שחלק הערכים, אותם בני שטרות של יותר

זיופים. מפני ממשניהן יותר מובטחות

והזייפנים הזיופים כל של תולדותיהם כי ואם
משתלם אינו הפשע כי להוכיח, עשויים בעולם
והענ אלה של תפישתם שאין ברור הרי לעולם,
הנזק, את מתקנות רוחיהם, החרמת ואפילו שתם,

בפועל. מעשיהם ידי על נגרם אשר
המדיניות בתחום אף מכבר ידועה זו עובדה
ורודנים מלכים מדינות, נסו אחת ולא העולמית
טובים, זיופים באמצעות יריביהם את למוטט
הדוגמה את תופעות. בהון להם עלתה שהכנתם
הנאצים, בממלכת בדורנו ראינו ביותר המובהקת
זייפנים של כנופיות בארצם וארגנו קבצו אשר
של מזויפים שטרות הפיצו ואשר ביןלאומיים,
בעו גדולות בכמויות בהם, לחמו אשר המדינות,
"מבצע המכונה הרגול פרשת כי נראה, כולו. לם
בשגרירות בצע רודף לעובד שולמו בה ציצת",
מזוי בשטרות אגדיים סכומים באנקרה הבריטית

ביותר. הבולטת הדוגמה היא פים,
כאלה, "מדיניים" בזיופים הוא המדובר כאשר
מעל את להפסיק המוקה המדינה בידי אין'לרוב,
הזיוף מקורות אתור ע"י בכלכלתה המתנקשים לי
העולם בני לזייפנים, (בנגוד אלה כי הסולם, וע"י
אינם בלבד) בצע רדיפת מתוך הפועלים התחתון,
דורש לחימה, ככל זה, מאבק לבקרים. עתים

הישראליים השטרות זיופי על דברים כמה

לפחות או מדיניות מסיבות מכוון מיצור נבע
נמנים זה חלק על בזה. זה הגורמים שני משלוב
הופצו אשר יותר, המשוכללים הזיופים כמובן
לא האחרונה. בתקופה בעיקר ניכרות, בכמויות
הזייפנים כנופיות של שרידים כי הוא, הנמנע מן
השכנות, מהארצות לאילו דרכם מצאו הנאציות
רעים. עשבים של לצמיחתם יותר נוח שאקלימן
הפעלת של חיוניותה בדבר ספק כל כיום אין ה.
מדינה, שבידי ביותר והנמרץ הדרסטי האמצעי
אחת שעה ויפה מהמחזור השטרות הוצאת הוא
קשור הנ"ל באמצעי השמוש אין בישראל קודם.
ושטרות הואיל הקהל, ולדעת לכלכלה בזעזוע אף

במחזור. ממילא נמצאים התחליף
הנזק כי הוכיחו, האחרונים השבועות גלויי
השארת של נוסף יום מכל המדינה לכלכלת הצפוי
שעור לאין גדול במחזור הכושלים השטרות
מהמשך העשר בת למדינה הצפוי מה"הפםד*
ישראל בנק של הטובים השטרות של הדפסתם
חדשים בשטרות להחלפתם התכניות ומדחיית
מציאו ערכים ובעלי יותר עבריים שמות בעלי
כפי כאלו' תכניות קיימות אמנם אם יותר, תיים

בעתונות. לאחרונה שנמסר

עד נתגלו אשר שלנו, השטרות זיופי אודות
באפשרותנו יש לעיל, נמנו בעיקרם ואשר כה

עובדות. כמה ולהזכיר לסכם
היש ההוצאות שטרות את חקו הזיופים כל א.
שיצאה אנגלופלשתינה, בנק הוצאת דהיינו נות,
אשר לישראל, לאומי בנק והוצאת מהמחזור, כבר
 הכל אף ועל מה משום  נמצאת עודה

במחזור.
המדי לגבולות מחוץ נעשו הללו הזיופים כל ב.
אשר ומסתננים, מבריחים ידי על כאן והופצו נה
של  יודעין ובלא ביודעין  עזרתם את נצלו
ההפצה צנורות אותרו שבישוביהם המעוטים, בני

הראשיים.
שמשו כאלו מעבר'' ו"תחנות הפצה צנורות ג.

דלהלן; והאזורים הישובים בעיקר
הכבוש), (בתקופת עזה רצועת

אוםאלפחם,
ביתצפאפא.

בצע רדיפת היתה מהזיופים לחלק המניע ד.
ושיטותיהם ידועים פושעים היו הזייפנים בלבד,
מבוטל ובלתי אחר חלק אך פרימיטיביות, היו
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בציורים. ומשולב אחיד בלתי רקע מתכת, חוט מים, סימן יתרונותיו: את מבליט החדשה מההוצאה שטר שקוף

סכום

המעבי שרשרת לגבי מהירה פעולה חשובה כן
ובחקירות, בחפושים הקודמים), (המחזיקים רים
בעזרת והן הזיוף, נתגלה בה היחידה, במרחב הן
תוצאות מוליכות שלמרחביהן האחרות, יחידות

ומעבירים. מחזיקים של החקירות
הבר סימני המזויפים השטרות נושאים כאשר
בזיו 10 בספרה הפגם או * האות (כגון בטוחים
פעו כי הוא, חיוני ואף אפשרי האחרונים), פים
תוצאות התקבל לפני עוד מיד, תעשינה אלו לות

הבדיקה.

פחות לא חשובה הזיופים לגבי הצבור ערנות
ויש המשטרה פעולת של והיעילות מהמהירות
ורבות הדרכים, בכל זו ערנות ולהגביר לעודד
המש מתקני בכל כולם, האזהרה, פרסומי הצגת
לב תשומת המעורר ובאופן בולט במקום טרה
ומעלה מצהיב שגיירו שגרתי פרסום כ"עוד ולא

אבק*.

כמו כי ההכרה, חדור להיות חייב אזרח כל
כן משתלם, אינו  דבר של בסופו  שהזיוף

והסולו. גלויו בתוכו, ולפרט לצבור, משתלם

מחויבות לי הנראות מספר, מלים אוסיף לסכום
יש משטרת אנשי בשבילנו, הקיימת, המציאות

ראל.
שהיא המטבע, על ההגנה בתחום תפקידנו
ועל כלכלתה על עצמה, המדינה על חיונית הגנה
מקו נמצאו אילו יותר, קל כמובן היה, אזרחיה,
ולחסלם. לאתרם היה וניתן בגבולותינו הזיוף רות
כמתואר שהוא, כפי הדברים מצב בהיות אולם
ההפצה צנורות נגד לפעול עלינו חובה לעיל,
התכנון גורמי כאשר אף וביסודיות, במהירות
השטרות (הוצאת המוחלטת וההפתעה המושלם

בידינו. נתונים אינם מהמחזור)
ומלא מפורט דווח ביותר חיוני לעיל, כאמור
כסף שטר מציאת של מקרה כל אודות בהקדם

מזויף.
התפי ומקום תאריך בהקדם למז"פ להודיע יש
מלאים ופרטים ומספריהם השטרות כמות סה,

המעבירים. ושרשרת האחרון המחזיק אודות
תועבר אלו ידיעות כי רצוי, הדבר, אפשרי אם
לבדיקת עצמו המשלוח הגיע לפני עוד מיד, נה

המעבדה.

אותם 177 בע' הנזכרים למאמרים המשטרה ביןזידות קוראינו של לבמ ^"1 ^"ת לח^ו* וגרמנית.יש צרפתית אנגלית, הוצאות: בשלש המקצועית בספריה הנמצאות דלהלן, ן^צואבחוברות
של הביךלאומי הארגון של הראשי להזכיר עוזר נפוט' ז'אן ממ"ז מאת 72ה₪ו"יררקייל ע' (1956 (מרץ 95 10?^  הפלילית המשטרה
המיוחדות החקירות מח' מטעם חוקר גרםיהמריבלנקה בנימין משתלם''מאת ו יףאינ נחו 'כסי 2

.52 ע' (1957 (פברואר 105 10?^  מכסיקו" "בנק של
המחלקה ראש קלנבורן, ו. י. מאת אינסרפול' של ולחקףיים לזייפים תי^ות בבי ל"ז?יויי 3
.71 עי (1951 (מרץ 106 *?כ<1 הפלילית; המשטרה של הביךלאונזי הארגון של ולחקויים לזיופים
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משטרה תפקידי
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והרכב הסייר המקיף,
המכונית הופעת מאז החיים אורח של התפתחותו עקב הסיור בשיטות השנויים

בכירים לקציניפ הספר בית בר'טלום, נפתלי ס.מ.מ.
01:3ק16£11י 01111^01111 61 05ת 111חז13ט1מ 111 $1111"

בתוכם") משתנים ואנו משתנים ("זמנים

מבוא

המדעיס התפתחות עם יחד האחרונות השנים מאת
משתמ החקירות יחידות המודרנית. והטכניקה
ברפואה, ביותר החדישים המדע בהשגי שות
הצעירה למשטרה אף וכוי. בפיזיקה בכימיה,
היחידות ומשוכללות. מודרניות מעבדות שלנו
מהירים רכב בכלי נעות התנועה משטרת של
אין בלעדיהם ובמכוניות, באופנועים וחדישים,
בכמה תנועה, יחידת לעצמנו לתאר יכולים אנחנו
משתמשים אף  בארה"ב ובעיקר  ארצות
ראדאר. במכשירי שנים כמה זה התנועה שוטרי

היום גם מוסכם כן שנים ממאה יותר לפני כמו
וזרועה המשטרה של השדרה חוט מהוה שהסיור
ישי  יעודה להגשמת אותה המובילה היחידה

יעודה. לכל רות
במדעי החוקרים בין היום עוד אין זאת עם
הזרוע הוא שהסיור כד על החולקים המשטרה

המשטרה. של ביותר המיושנת
יעודן שכל המשטרה, של המתמחות* היחידות
במשך התפתחו הסיור, את להשלים אלא אינו

המונח את לתרגם הנטיה, אצלנו המשטרתי ובמחקר במדע מהעוסקים כמה בקרב ניכרת לאחרונה .
באופן  מוגדר שרותי או מקצועי בתחום אחת, כל העוסקות, משטרה יחידות דהיינו _ §מ8100131121 1£5ם
הממלאות יחידות לבין מיוחדות מקצועיות יחידות בין להבחין המיועד זה, מונח מתמחות". "יחידות במונח מלולי
המועד זהו כי ניאי" כן ועל רשמית נקבע טרם בצבור, הסדר ועל החוק על שמירה לשם רגילים משטרה תפקידי
מושם הדגש אך והשתלמות, למוד לשם מסוים למקצוע התמסרות אמנם פרושה "התמחות'' זו: לבחירה להתנגד
ומתכונים ברפואה, או ובמשפטנות, דין בעריכת מתמחים על מדברים כך ;(! ההשלמה (לפני והשתלמות למוד על
הסמכתם; לפני במקצועם מעשית עבודה של תקופה ועוברים במכללות למודיהם חוק את סיימו אשר לאנשים,
למות איש של דעתו על יעלה ולא  המובן באותו תמיד  אחרים ובאומנויות במקצועות מתמחים על מדברים כן
ולא מומחים רופאים הם וכוי עור רופאי עינים, רופאי שכירורגים, כשם "מתמחים*. בשם מומחים של צבור
קורס תום אחר אם בבלוש", "מתמחה או תנועה", ביחידת "מתמחה ששוטר להבין יש כן מתמחים, רופאים
אלה; במקצועות מעשי ונסיון ידיעה לו שירכוש כדי בלוש, ליחידת או תנועה ליחידת אותו מספחים הטירונים
ענפים ראשי יותר, מעשי ובאופן מתמחים", "בלשים בשם בראון והאב הולמס שרלוק כמו דמויות לכנות יתכן לא
: הבסויימ בזה מוצעים המבוקש המונח קביעת לקראת מתמחים". משטרה "אנשי בשם והתנועה החקירות ביחידות

מסויגות". .יחידות או תכליתיות", .יחידות מגמתיות", .יחידות מקצועיות", "יחידות מיוחדות", .יחידות
המערכת
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אל השכונה בני פנו מה, דב" קרה כאשר
כלומר  דבר בכל טפל והוא שלהם השוטר
המשטרה. של יעודה את הגשים  הסייר  הוא
היחידות יותר מאוחר הופיעו כאשר אפילו
בשנות בלונדון החקירות יחידות (כמו המתמחות*
לשמש הן נועדו הקודמת), המאה של השלשים
איש היה יבול לא ואז במקופו וסייר כנגד עזר
משטרה יחידת שהיא שאיזו לעצמו לתאר משטרה
ובלי המקוף של הםייר שתוף בלי במקוף תפעל

ידיעתו.

ה20 במאה החיים באורח השנוי
הנוכחית המאה של הראשונה במחצית אולם
האדם. בני של החיים באורח גדולים שנויים חלו
לנחלת הפכה קצר זמן ותוך המכונית הומצאה

אחרים). רכב וכלי אוטובוסים (כולל הכלל
גופים ונוצרו מאד עד עצמו התעשיה ממדי
מסובכת, אדמיניסטרציה הצריכו אשר גדולים,
העקרי הגורם אולם וכוי. קשר מכשירי רכב, כלי
והפקידים, הפועלים רבבות כלומר האדם, כח היה
מסביב קטנה בשכונה לגור יותר יכלו לא אשר
העיר, ממרחבי אליו באו אם כי לביתהחרושת,
לכרכים גדלו הערים ומסביבתה;. מפרבריה
היו שלא חדשות אנושיות חברות יוצרו ענקיים.

הקטנה. לשכונה קשורות כבר
לקצה העיר של האחד מקצה להגיע קל היום
מעיר לנסוע אפילו או ספורות דקות תוך השני

קצר. זמן תוך לעיר

[__$1[80

הסיור שיטת ביסודה, השתנתה, לא אלו לעומת
ממשיך הסייר חלפו. אשר השנים מאה במשך
קשר. מכשירי וללא בגפו ברגל, במקופו ללכת
ועמידה מזה התפתחות  לעין הנראה הפער נוכח
להקנות אפשר אי האם השאלה נשאלת  מזה
את שיבצע כדי המדע השגי אותם את לסיור

יתר. ביעילות הפקידו

האוכל בחדר קיר ציורי שחלפו, התקופות סיירי
באוסטריה. לינץ משטרת של

הנפוליאונית הזוהר מתקופה משטרה סייר

הקודמת במאה הסיור ושיטות החיים אורח
יחסי באופן קטנות הערים היו שנה מאה לפני ■

ועל העממיים המהירים הרכב כלי נפוצו וטרם
"שכו את רחוקות לעתים רק אדם בני עזבו כן
התחתנו עבדו, התחנכו, נולדו, בשכונה נתם".
אפילו למסע, מישהו יצא אם ימיהם. סוף עד וחיו
הוא (כזה בשכונה גדול מאורע זה היה קצר,
אנשי כל מרוחקים). בכפרים בימינו עוד המצב
הש וכולם לשכונה זר בבוא אז הרגישו השכונה

טיבו. על לעבוד תדלו
המהלך השוטר, של פעמיו הד הלם כזו בסביבה
אם החיים. אורח של קצבו את הקבוע, במקופו
קצר זמן תוך הפך הרי השכונה, בן היה לא

התגורר. אף ובה ממנה נפרד בלתי לחלק 4
איש הכל, השכונה בני ידעו שאמרנו, כפי אם,
אל הבא זר בכל מיד והתענינו רעהו, אודות ,,

הכל את שכן כל לא השוטר ידע הרי קרבם, >

בכל התענין הוא ביחוד הרי במקופו. שהתרחש
אותו. הכירו וכולם אחד כל את והכיר
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הת הסיר, הנקרא זה, שמוסד לכן, אנו, עדים
היחידי היה הוא שנה מאה לפני מתכנו. רוקן
המשטרה,. של יעודה את במלואו הגשים אשר
היה. המשטרה, לעזרת זקוק שהיה האזרח, כלומר
פונה. היום אליו. פונה והיה הם;ר את מחפש
הוזג במקרה, בו נתקל כשהוא רק לם:ר האזרח
בארו אפילו משגרת והיא בטלפון למשטרה פונה
המתמחה. היחידה את רציניים, כה שאינם עים
שדב לקרות יכול וכך במכונית. במהירות הבאה
מבלי הס:ר של במקופו מתרחשים חשובים רים
רק, לו נודע התרחשותם שדבר או לו, להידע אף
יפלא, לא המשטרה. של פעולותיה השלמת אחר
בלתי האיש את במנר רואה שהצבור כן, על
מעשה, באפם ברחוב המטייל המסכן, החשוב,
העזרה. את לצבור להגיש עוד יכול אינו הסיר
הצבור בעיני שלו הפרםטיג'ה יורדת ולכן המלאה
המשטרד* בארגון המרכזי האיש עוד הוא ואין

המשטרה. יעוד את המגשם
הצרכים גם גדלו הערים גדול עם נוספת; בעיה
שוטרים די בעולם משטרה אף בידי היום ואין
כל את לכסות כדי תקציב), לא (ואפילו וסדרים
עוד בהם מקופים, של מספיק במספר השטחים

מלאה. שליטה לשלוט הס;ר עשוי
בלתי לעבודה כמעט הפכה הם:ר של עבודתו
כפי "משעממת'/ אף ואולי "שחורה" מקצועית,
משתד מוכשרים אנשים בצדק. לא לעתים שנטען
מטעמי (גם המתמחות* ליחידות להתקבל לים
באותו לסייר להמשיך רוצה איש ואין משכורת)
ימים במשך לא ואף רבות, שנים במשך מקוף
הנוכחיים בתנאים לקבל כן על קשה רצופים.
איכותו גם יורדת וכך זה לתפקיד טובים אנשים
כאילו שנראה, קסמים, מעגל נוצר כך הס;ר. של

מנוס. ממנו אין

הצרפתי הסייר
"לכל" שוטר
דבר לכל =

בין חיש מקשרים והאלחוט הטלפון מכשירי
של מהירותם קצהו, ועד העולם מקצה אדם בני
החיים. קצב גובר ואתם וגוברת הולכת הרכב כלי
הבדור באמצעי עוד מסתפקים אינם האנשים
מתרכזים אם כי בשכונותיהם, לרשותם העומדים
קול בתי ההומים בעיר, השונים הבדור במרכזי
הופעות תצוגות, מועדונים, תיאטרונים, נוע,
יחסית קטן בשטח לרכז והעשויים וכוי, ספורט
ומשכונות שונות משכבות אדם בני רבבות

שונות.

הצבורי הסדר
לחלוקה ניתן אינו

על הפקוח אף
מוטל התנועה

הסייר. על

ועליו האזרח של הרכב... עם נפנש שלנו הרגלי הסייר
ברגל. בגפו... תפקידיו, יתר בין ולשמרו, לבדקו

החדשות הבעיות
דרכי חדשות. משטרתיות בעיות יצרו אלה כל
רכב בכלי משתמשים העבריים השתנו. הפשיעה
ממוכנים במכשירים חדישים, קשר ובאמצעי
החקירות יחידות המדע. של אחרים ובהשגים
תוך ההתפתחות את ולהדביק להתקדם נאלצו

החדישים. האמצעים בכל שמוש
את יצרו והחובות הנעות המכוניות המוני
לקראת חותרות התנועה ויחידות התנועה בעיות
המודרניים, באמצעים שמוש תוך אלו של פתרונן

ואחרים. תקשורת אמצעי רכב, כלי כמו
הקמת הצריכו הגדולות בערים האוכלוםיה רכוזי
כל על קמו, אמנם ואלה גדולות משטרה יחידות
כגון אנשים, של גדול בארגון הכרוכות הבעיות
רשום, כמו מדעיים ואמצעים שרותים מנד'ל,

וכוי. מעבדות סטטיסטיקה,
היה בו במקום תחתיו נשאר  הםנר אולם
האם בעיותיו? השתנו לא האם שנה. מאה לפני
המיו באמצעים תפקידו את לבצע הוא יכול עוד
פושעים אחר ברגל לרוץ הוא יכול האם י שנים
ללא לפעול הוא יכול האם במכוניות? הפועלים
ממרחקים הכל מנוהל בו בעולם קשר מכשירי
ההולך הוא, יכול עוד האם קשר. מכשירי ע"י
של המהיר קצבם את להדביק לשעה, ק"מ 2\

? החיים
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במכשירי מצויד (ציריך) בשוייץ אופנוע רוכב סייר
"מוטורולה". תוצרת נשאים אלחוט

לסייר רכב כלי מתן נגד הטענות
היא* הממונע הס;ר נגד העיקרית הטענה
ברחוב, מהאיש מתרחק הוא במכונית שבשבתו
התער של וההרגשה הרחוב תחושת עוד לו אין
מהצבור אחד עוד אינו אף ואולי הבריות בין בות
מקומית'/. "ידיעה אין כבר כזה לס;ר כמקודם.
נוסף הםלר. של החשובים המכשירים אחד שהיא
להתבונן יכול הממונע הסיר אין טוענים, כך, על

המכונית. לחלונות מבעד ברחוב ולשלוט

המכונית בעד
של מיתרונותיה להתעלם אין אלה לעומת
באפ הסייר של הנאדות את המגבירה המכונית,
ולהיות. למקום ממקום במהירות לעבור לו שרה
של התקנתם נותנת כן הנכון. במקום הנכון בזמן
האפשרות. את הסגר בידי במכונית אלחוט מתקני
סיר להפנות נקל מפקדתו. עם עת בכל להתקשר
והמבקש לעזרה הזקוק אזרח של לכתובתו כזה

טלפונית. אותה
מאפ יהיה, שלא סוג מאיזה הוא יהא רכב, כלי
כך וע"י  לם:ר יותר גדול מקוף קביעת שר
היתרון את למנות יש כן יקר. אדם בכח חסכה
הממונע, הס^ר של וההפתעה התמתן כושר של

אתו. ובקשר הנידות כושר על /נוסף

המשטרה של השדרה עמוד  הסייר

הלב בתשומת הס:ר תפקידי את נבחן אם אולם
מאה כלפני ממש היום, שאף נראה להם, הראויה
הוא המשטרה. של השדרה חוט הוא הם?ר שנים,
הנמ זולתה שאין המשטרתית היחידה את מהוה
עם ישיר במגע שבאה והיא ברחוב עת בכל צאת
המשטרה יעוד את הםנר מגשים היום גם הצבור.

יעודה, כל את 
חקרו ביניהן, המעולות ואף מודרניות, משטרות
טמונה שהסבה ומצאו קרנן לירידת הסבות את
סיור בלי המסקנה: נובעת מכאן הסיור. בהזנחת
של מומחיותן ותהיה צבורי סדר יתכן לא יעיל

תהיה. כאשר רבה המתמחות היחידות

נפרד בלתי חלק הוא באופנים מצויד סייר
אירופיות, ערים כמה של הרחוב מתמונות
הסקנדינביות. ובארצות בצרפת באיטליה, בעיקר

מהסיור יותר עתיק אולי הוא פרשים סיור
ובשטחים לגמרי הרוכב נעלם לא היום עד הרגלי.
מאוחר עתה. גם הוא יעיל מסכמים ובתנאים
אירופה, בערי אופניים, על סנרים הופיעו יותר
מסוימים. בתנאים יעילים היום עד נשארו הם וגם
האופנוע והאופנוע. המכונית באו אלה לאחר
יחידות של הנגרים את ובראשונה בראש משמש

התנועה.
ההשקפה פסלה "הרגיל" הסיר לגבי אולם
בחלי?ז  שונות בטענות רכב כלי כל השמרנית

מובנות כך כל לא ובחלקן צודקות
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באנגליה, מקופו. את ולהגדיל אחר, רכב בכלי
יותר, מדוד חיים קצב ובעלת פחות עשירה שהיא
מיוחד ממונע סיור הרגלי הסיור על מוסיפים
הממונה סנרים, קבוצת  במכונית מציידים או
הקבוצתי השטור שיטת וזו  מסולם אזור על
השטור לשיטת מקור שמשה אשר סלפורד של

אצלנו. הנהוג הקבוצתי
התעלמו לא האלו החדשות השיטות יוזמי אולם
המקומית הידיעה הוא הסיור, של היסודות מיסוד
האזרח ועם בכללותו הצבור עם הישיר והמגע
בעיה לפתור דרכים מחפשים מקום בכל כפרט.
ואת ניידותו את מהם?ר לקחת מבלי זו כאובה
הסכ (אחת לרשותו. העומדים הטכניים האמצעים
לחסות האדם נטית היא שבמכונית הגדולות נות
ולא האויר מזג בפני מוגן כשהוא מכוניתו בחום

ממנה). לצאת

רגליו בשתי באנגליה הממונע הסייר עומד נקלה על
אף במישרין, הצבור עם מגעו את ומקיים ברחוב

רמקול. באמצעות

הקטנוע
הקטנוע. חדש: רכב כלי ונפוץ הופיע לאחרונה
בהחזקה. וגם היסוד בהשקעת גם יחסית, זול הוא
מאמץ וללא נקלה על ומהיר. תנועה קל קטן, הוא
ממנו ולרדת למקום ממקום בו לעבור הס?ר יכול
בקרב נמצא הוא הרי גביו על בשבתו ואפילו
שבערים התנועה סנרי צוידו כבר אצלנו הצבור.
עצמה ובסלפורד אנגליה בערי אולם בקטנועים,

באלחוט מצוידים אופנוע רוכבי של נונזונגב
אנגלי. בנמל דבור

ממונע סיור למה

המגרעות ואת היתרונות את לשקול נרצה אם
הרגלי, הסייר לעומת במכונית המצודד הסייר של
בחשבון לקחת עלינו יהא עדיף, מה ולהחליט

גורמים. מספר
הסייר יפעל שאם כד' כל השתנו החיים תנאי
בחברה. דופן יוצא הוא יהא "רגלי" כמ:ר רק
של העיקרית הזרוע גם חייבת הממונע בעולם
מטרתה את תחטיא לבל ממונעת, להיות המשטרה
הקשר אמצעי ונוכח המוגבר החיים קצב בוכה
מגשרים וכרכים, ערים מקיפים אשר היעילים,
אין ומלואו, עולם וחובקים וימים ארצות פני על
עליו העולם; מכל מנותק להשאר יכול הסט
כאשר המודרנית. בחברה החיים קצב את להדביק
גם פעל לשעה ק"מ 2\ של בקצב החיים התנהלו
100 של בקצב חי כשהעולם היום זה. בקצב הסי.ר
לפעול מוכשר להיות הסייר גם חייב לשעה ק"מ

זה. בקצב
בדרכו הס?ר של המעבר אמצעי יהא אשר יהא
 במכונית ואם ברגל, אם  למקום ממקום
כלומר ברחוב, רגליו שתי על לעמוד חייב הוא
ממקום למעבר בעיקר לו תשמש המכונית
ברגל. תעשה המשטרתית עבודתו אולם למקום,
לבצוע המסייע עזר אמצעי רק לו היא המכונית
כלל לדבר אין כן על רגלי, הוא הסייר } תפקידו
שלרשותו סייר על אלא במכונית" "סייר על
מת ומתקדמות משוכללות משטרות אף מכונית.
לא לסיור. חדשות שיטות ומחפשות כיום לבטות
המדעיים והמחקרים השיטות כל לנתוח בכנס
במכו לשמוש שנוגע מה רק נזכיר אלא הרבים,

בית.
שם מקום הברית, שבארצות גדולות בערים
שלמות, שכונות יש הכלל, נחלת היא המכונית
ברגלי הולכים אין כי כלל, מדרכות ק:מות לא בהן
<!ו במכונית, הס;ר את לצייד היא המגנןל! שם
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שהגיעונו^'י האחרונות הידיעות (לפי עתה מנסים
לס:ר רכב ככלי באלחוט המצויד הקטנוע את
להסדיר בידו יהא כי הנחה' מתוך למקופו, הצמוד
ראשון במבט התנועה. בעיות את גם זה במקופו
המט רבות בעיות לפתור עלול שהקטנוע נראה
וידע. נביא מי אולם הסיור' בשטח אותנו רידות

סכום !

עצמתו במלוא נטוש כולו המשטרתי בעולם
אין בה ועידה' לך ואין הממונע הס:ר על הוכרה
בו מקצועימשטרתי, עת וכתב זו, בבעיה דנים
או אחרת או זו שיטה בזכות מאמר נכתב לא

. ,, בגנותה.

לתת יש כי איש, בלב ספק עוד אין כיום אולם
סיור שיטות ולהפעיל חדישים אמצעים לס;ר
והוא הסיר של קרנו ותורם תשוב למען חדשות,
בלי כי המשטרה, של השדרה לחוט שוב יהפך

יעילה. משטרה תתכן לא יעיל סיור תנועה. בעיות אף פות! רכב שלרשותו הרגלי הסייר

הצייר בעיני השוטר
באנגליה

ו...הסיירת הסיר השמור, האזרח,

שם לפטפט תפסיקו לא "...אם
למשטרה..." אטלפן למטה,

יזכה הצייר של רעיונו (עצם
של כללית להסכמה ללאספק

סיירינו).
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1*1*1*! . "91...■.^ £"*;

מוחשיות בראיות הטפול
£^."^^1 הדרכה) חוברת של הוצאתה (לקראת
ל,?|י;.י. י

פלילי ללהוי הניחלקה בןישי, עקיבא ו. מ,

במת היכן, מה,  דהיינו ראיות, לחפש שונה'
וכיצד.

גלוי, דהיינו:  כנ"ל' הראיה, של; דרכה ישלבי למעבדה ומשלוח אריזה הבטחה, סמון, אסוף,
נאמר: שבתחילתו לחוברת במבוא נמנים

מהוים בה והחפוש העבירה זירת של "בדיקתה
זה. ושלב בחקירה הראשונים השלבים אחד את
המצויות. המוחשיות והראיות הואיל לדחות, אין
שלש מני באחת להעלם עלולות העבירה בזירת

2 דרכים
להת להתאדות, עלולות הן הטבע: בדרך א.

ן וכד7 ברוח להנשא להרקב, יבש,
עלולים; אדם; ביד זדון וללא מקרה בדרך ב.
בית. עקרת כגון תמימים, אנשים מהמקום לסלקן
עוברי < ורסיסים שברים לטאטא הממהרת זריזה,
החשים שוטרים, או ודורסים! הדורכים אורח,
ליח© ומבלי זהירות ללא בו ונוהגים למקום

, בהן גלום להיות העשוי הערד את ל"קטנות"
עלולים שותפו או עבר:ן במזיד; אדם ביד ג.
יורגש בטרם וסימנים עקבות לטשטש או לסלק

בהם."
מחברי של מגמתם בהבעת ממתים המבוא
מת החוקר, של עיניו לפני להעביר החוברת,
אחרות< (ובמעבדות המשטרה במעבדות נעשה
יפעל "לבל ש^ה, שולח הוא אותם במוצגים,
ולמעל במכונה כבורג במוצגים המטפל החוקר
המשותפת. במשימה שלו חלקו את ויעריך יבין
הנכון.* לאפיק ומאמציו מחשבתו את לכון זידע
הוא; העבירה בזירת החוקר של עבודתו סדר
והכללי הראשון שבפרק הראשון הסעיף נשוא
מפני החוקר את מזהיר זה סעיף החוברת. של
להתחיל אותו ומנחה מוצגים באסוף יתר חפזון
בנסיבות. היטב כבר מתמצא הוא כאשר רק בכך
נתונים. שהנציח ואחרי זירתה, ובנתוני העבירה
עלי1 כך בעשותו וצלום. שרטוט באמצעות אלה

הנאשם נעלי את הביא כי בפנינו העיד "...העד
מהקר לדעתו' נבעו, גביהן שעל החול שרידי וכי
בפנינו הובאו לא עצמן הנעלים אך שבמקום, קע
בדיקה בדבר עדות כל בפנינו הובאה לא וכן
דוג עם הנעלים שע"ג החול שרידי של והשואה
מפי אמנם שמענו הפשע? ממקום חול אמות
בדיקה לשם למעבדה נשלחו הנעלים כי העדים
נמנעה הבדיקה של עריכתה וכי זאת, והשואה
טלטולי של בעט:ם מהנעלים החול אבדן ידי על
הוכחה בהעדר בי כך, על להצטער יש הדרך.
כמוכיחים העד דברי את לקבל באפשרותנו אין זו

במקום". הנאשם היות את
דין בפסק להשמע העלולות אלו כגון מלים
אשמתו בדבר ספק בשל מועד עברין המזכה
לעינינו להדגיש כדי בהן יש הנדונה, בעבירה
חשיבותן על מכבר לנו הידוע את נוספת הדגשה

בהן. הנכון והטפול המוחשיות הראיות של
קוראים הננו  מוחשיות ראיות  זה בשם
כקטנים, כגדולים והעצמים, החפצים אותם לכל
עלולים המשפט בית בפני מוצגים בהיותם אשר
מסוימת. לפעולה מסוים אדם או כלי חפץ, לקשור
ולהבא לאפופם הנודעת הגדולה החשיבות מכאן
תעזורנה שמסקנותיה בדיקה, לשם למעבדות תם
נקיון או אשמתו בדבר להשתכנע המשפט לבית

בפניו. העומד נאשם של כפיו
היומ בלשוננו "המוצג"  המוחשית הראיה

מאליה. המשפט לבית באה אינה  יומית
מתוארת לעתים, והמפותלת הארוכה, דרכה
בראיות הטפול בדבר והסברים "הוראות בחוברת
המחלקה מטעם לאור לצאת העומדת מוחשיות",
לשמור כיצד לדעת, צריך החוקר פלילי. לזהוי
בה לבדיקה, ולשלחה לאמה כיצד כזו, ראיה על
המסקנות כל את ולהעלות לנצל יהיה אפשר
למצוא כדי די: לא אלה בכל אך בהן הטמונות
וברא בראש לדעת, החוקר על לחפשז' יש ראיות
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ך
מראש, מקרה לכל כלליים "רצפטים" לתת מבלי
סברות לעצמו ולגבש לברור העצה, לחוקר ניתנת
ולחפש העברין של פעולותיו שחזור של אפשריות
מוח ראיות של מציאותן אחר אלו סברות לאור

שיות.
בסעיף מתוארת במוצגים לטפול הנכונה ".דרך

אלה: חלקים לשלשה המתחלק השני,
והבט סמונם אסופם, מוצגים, אחר החפוש (א)
. ; חתם
יי . למשלוח? המוצגים אריזת (ב)
המוצגים ושליחת הלואי מכתב של עריכתו (ג)

למעבדה.
החו עורכי שוו במוצגים לטפול האחריות את
הזה הסעיף בפרטי בפתחם עיניהם לנגד ברת
חקירה בכל אחד אחראי למנוי המשאלה בהבעת
"האדם העקרון לפי המוצגים של הנכון לאסופם
וטכנאי מומחה כל (ע"י הנכון" במקום הנכון

המיוחד). התמחותו בשטח
לגבי הן החוקר' על מוטל ההפרדה עקרון
ביניהם המוצגים, של האריזה לגבי והן האסוף
אלה לבין העבירה מזירת אלה בין להבחין ■ש
ההפדה כן, על יתר להשואה; לדוגמאות הנלקחים
העבירה מזירת השונים המוצגים בין גם נדרשת
לבל השונים, ופינותיה אתריה לפי דהיינו עצמה,
זאת למשנהו. מאחד חומר יעבור ולבל יתערבבו
זכוכית שברי אבק, חול, לגבי בעיקר למנוע יש
כגון מוכתמים, חפצים לגבי או גיסא, מחד וכד/
ספוגות סחבות או בזרע, או בדם מוכתמים בגדים

גיסא. מאידך ואחרים, דלק המרי
בכל לאפשר נועד המוצגים של הברור הממון
נסיבות של הוכחתן ואת הבטוח זהו^ם את עת
הפר ,את האפשר ככל יכלול, זה סמון לקיחתם;
תא האוסף, שם של התיבות ראשי דלהלן: טים
בעיקר דרוש המספור סדורי; ומספר האסוף ריך
נאספים ואם רבים מוצגים נאספים בו במקום
להשתמש רצוי שונים, מוצגים של רבים צרורות
לכל משנה ובמספר הצרור) (של ראשי במספר
סעיפי את יתאמו אלה מספרים כי רצוי פריט.
מוצגים לגבי אף הסמון על לותר אין הדו''ח.
זהוי מספרי אף או ברורים זהות סמני הנושאים
לזמן עלולה המקרה יד כי מודפסים, או מוטבעים
(כגון מספר אותו בני מוצגים שני אחד במקרה
פרימי מזיוף שטרות או שונה מתוצרת נשק כלי
את יכשיל כזה מקרה וכוי). וזיוף מקור או טיבי,

הראיה. של ערכה את ויבטל הזהוי

מימין: בןמונות
הארוע: בזירת דליקה במוצגי הטפול ^לבי

אך בחברה מגונה מידה  בכיסים ("ידים התבונן
1 געת ,,אל הוא הצו כאן עבירה); במקום לא

צלום ע"י הנצח .}
י י שרטוט ע"י הנצח .2

~"$ מיכל. לתוך במלחקים באסוף התחל .4

עקבות לטשטש או לרמוס עלול צעד כל כי לזכור
ויש מיותרות מתנועות להמנע יש וכי וסמנים
שהתענינותם אחרים, של למקום גישתם למנוע
חיונית אינה בזירה נוכחותם אך טבעית, בארוע

החקירה. להצלחת
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החקירה למאמצי חלקה את לתרום המעבדה תוכל
החגבים החיוניים, הפרטים נמנים כך ולשם
ספור של תמציתו לרבות כזה, מכתב בכל להכלל
סמונו אםופו, ונסיבות המוצג תאור המעשה,
נשכחו לא ומטרתה; המבוקשת הבדיקה ואריזתו,
המוצג מועבר בה הדרך וציון הדחיפות מידת אף
לשם בדאר. נשלח הוא אין אם השליח' ושם
מוצגים וקלקול סבוכים עכובים, של מניעתם
שליחת על להקפיד הצורך על החוקרים מוזהרים
של במקרה ולהתקשר, הנכונה למעבדה המוצגים
קבלת לשם במז"פ המדעי המדור עם ספק,
התיע לשם המדור עם להתקשר רצוי כן הנחיות.
על האחראי לקצין נראה בו מקרה בכל צות
עוד; דרושה אינה מבוקשת בדיקה כי החקירה,
עובדי של זמנם בזבוז לחסוך עלול זה דבר

המעבדה.
של השני חלקה מפרט הכללי החלק אחרי
לכל מוצגים; של השונים הסוגים את החוברת
המתאר ונפרד, מיוחד סעיף מוקדש וסוג סוג

הסדר: לפי במוצג הטפול שלבי כל את
החוקר ידע למען ומטרתן המוצג בדיקות א)
לאחר במוצג להעשות עומד מה ובראשונה, בראש
שלבי בראש זה סעיף של העמדתו שלו! טפולו
אחרון, תורו מגיע בו הזמנים, לסדר בנגוד הטפול,
שהוצהרה כפי החוברת, מגמת את להגשים באה
חלקו את נכונה החוקר ויעריך יבין למען במבוא:
מחשבתו את לכון וידע המשותפת במשימה

הנכון. לאפיק ומאמציו
והבטחתו. אסופו המוצג, גלוי ב)

להשואה, דוגמאות אסוף ג)
המעבדה. לבדיקת ושליחתו המוצג אריזת ח
"מסמך" מגדיר למסמכים המוקדש הסעיף
ומעמידנו כראיה" לשמש היכול כלשהו, כ"רשום
זיוף להוכיח חייבת אינה כזו ראיה כי כך, על
שונות עובדות בקביעת לעזור עשויה אלא דוקא,

המשפטי. במו"מ במחלוקת השנויות
מסמכים לגבי האפשריות הבדיקות מוגי נמנים
של יד בכתב דוגמאות עם הרשום השואת והן:
הנודעים, בלתי הכתבים אוסף עם או חשודים,
בדיקת וע''י הקרנה, או הגדלה באמצעי חפוש
והוספות, שנויים מחיקות, אחר וגילה, הדיו סוג
נראה, בלתי כתב אחר אולטרהסגול באור חפוש
באנז מסמכים, ע"ג כתובים שהיו רשומים, העלת
סמנים השואת אינפרהאדום, באור צלום צעות
או מכונה בכתבי וכו') פגמים (סטיות, אופיניים
מכשירי של לחץ עקבות צלום דפוס, בהדפסות
קרעים השואת תמונה), (ראה אלכסני באור כתיבה
לגבי ניר והשואות בדיקות ניר, של קנוםים או
התכו למוד וכן כימיות ותכונות מבנה טובי, סוג,
או אופי קוי קביעת לשם נבדק יד כתב של נות

מיוחדות. אישיות תכונות

לבל המוצגים, של והנפרדת הקפדנית אריזתם
במנין סמונם. אחר באה יתערבבו, או יזוקו .יאבדו,
מפורטות הוראות אף נשכחו לא לכך הכללים
ולהמנעות ובנר שעוד. בחותמת נכון לשמוש

שכיחות. משגיאות

4 י
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הנר בשלהבת מותכת השעוה : נכונה החתמה : למעלה
מהאריזה. המורחק

(פתוחה, מעטפה : נבונה בלתי החתמה תוצאת ; למטה
בשומן ומוכתם עצמו המוצג דבוק אליה הפנימי)/ מצדה

למעטפה. מעל שהוחזק מהנר נטף אשר

ועל כשלון, לפחות או, אסון", מונעת 'זהירות
יש אותם אזהרה, סמני מספר בפרוש נמנים כן
אדום, בעפרון בולט, במקום הצורך בעת לציין

הם: ואלה האריזה, גבי על
חומר "זהירות, מתלקח!", חומר "זהירות,
עלול "סכנה, טעון!", כלי "זהירות, צורב!",
"זהירות, תהפוך!", אל "סכנה, להתפוצץ!",
במקום ו"שמור מרטיבות!" .הרחק שביר!*,

קר!".
ואין חשיבות נטולת אינה המוצג העברת אף
להש אין בדאר עליה. פוסחות החוברת הוראות
שבירים, בלתי מוצגים של להעברה אלא תמש
ובתנאי זהונם על המקל ברור, לממון הניתנים
שיטת זה. שרות על מכבידה אינה שהעברתם
אריזת דורשת  שליח בידי  האחרת ההעברה

המעביר. בנוכחות ופתיחתו המוצג
לשם למעבדה הנשלח למוצג הלואי מכתב
בה היעילות, את להבטיח בא השואה או בדיקה
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מסמכים לגבי המבוצעות הבדיקות מסוגי
באה" המשטרה הכל סלק "יעקב, : מימין למעלה:
נעצר אשר אדם, של בכיסו שנמצא פתק ע"ג כתוב היד,
עמד מקומותיו שבאחת משרדים' מבנין בחפזון בצאתו

חפוש, להערך
במעבדה צולמו כאשר נתגלתה הכתבת אותה : משמאל
של האחרון העמוד שע"ג הלחץ סמני אלכסוני באור

מח9וש. נעיר בו במשרד נמצא אשר 0נקס,

(למטה). וקרעים (למעלה) קמטים השואת מימין:

מכתבים מכיל בלתיהנודעים, הכתבים אוסף
המחאות בדפוס), או מכונה יד, (בכתב שם, בעלום
עלולות זה אוסף עם להשואה וכד': מזויפות
להוסיף עלולה היא שונות: מטרות שתי להיות
כבר הנמצאים כתב באותו המסמכים על גריט
לפתור ידוע, הרשום שכותב במקרה או, באוסף,
המוח קודמים כתבים מחבר של זהותו בעית את
הבא, בעמוד המצולם האוסף, אודות בו. זקים

קודם.* במאמר מסרנו כבר

א'(4;209. רמ"י, ראה .
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בלתיהנודעים. הכתבים מאוסף חלק

ומודגמים מוסברים נשק כלי של ואסופם גלוים
הראויים מאלפים, תצל,מי:1 באמצעות בחוברת

.(191 בע' ראה לגלוי, (אשר כאן. אף להעתקה

האינ הסמנים מפורטים כלייריה אודות בסעיף
הנשק, חלקי ע"ג למצוא ניתן אותם דיוידואליים,
אחדים בתצלומים ומודגמת והתרמילים, הקליעים
להעלאתם השונים. במקומות והשואתם העלאתם
גבי מעל שנמחקו יצור וסמני זהוי מספרי של
ועל מיוחד* מאמר ברבעוננו הוקדש כבר מתכת
סוגיה אף כי העובדה, בציון רק כאן נסתפק ■כן

להלן.) (ראה בחוברת. להכלל כמובן, זכתה, זו

! לאסופו קודמת הנשק, נמצא בו המצב, הנצחת למעלה:
עפרון כ8מ*עות בלוע החזקתו ע"י הכלי אסוף למטה:
כאשר המחוספסות; בלחיים (בתמונתנו האחיזה. ובבית
השרוך). חך כגון אחר' במקום לאחוז יש חלקות הלחיים

עתה זה הושלם אשר מחוקים, מספרים לגלוי המכשיר
המרחביות. המעבדות לציוד ומיועד

ב'(5)17. רמ"י, ראה .



מהוים (דלק) מתנדפים הזמרים דליקה שרידי
חשיבותם רבים. מוצגים המקיף מבוטל' לא סוג
חקירות של זה שבסוג משום בעיקר להם נודעת
אם ידוע, בטרם עוד רבים מאמצים מושקעים
להסיק ניתן מהן והראיות, כלל עבירה בוגעד,
ובדבר הצתה של עבירה בצוע בדבר מסקנות
עשויות זו. לעבירה מסוים נאשם של הקשר

להתקלקל. או להתנדף
בכלים לשימם יש דליקה מוצגי משנאםפו
לתמנע ויש הרמטית לסגירה הניתנים נקיים
שמנים, איפעם הכילו אשר במיכלים משמוש
חשד קיים אם וכד'. טרפנטין צבע משחתנעלים'
שרידי בו נמצאים או דלק ספוג מסוים שחומר
גדו בכמויות למעבדה לשלחו ,יש מתלקח חמר
דוגמאות .(? בעי? התמונה (ראה האפשר ככל לות
מהחלק הן לקחת יש במים כמהול החשוד דלק
הקבול, בית של התחתון מהחלק והן העליון

המים. גבי על וצף בהרבה קל והדלק הואיל
עבירה מהוה החזקתם שעצם מסוכנים, סמים
תפי מרגע מיוחדת הקפדה דורשים אבסולוטית,
ומש לתפישה סמוך ולשקלם להקדים יש שתם.

למעבדה. הלואי ובמכתב בדו"ח יצוין קלם
בעיות מהוה אינה מוצקים, שהם במידה אריזתם,
ותחתם תסגר אשר במעטפה, ותעשה מיוחדות
ארוזים נמצאו אם אולם גלויים, נמצאו אם כרגיל,
לקחתם יש כלשהו, קבול בכלי מוחזקים או
שהנו דבר המקוריים, בכליהם לבדיקה ולהעבירם
הקבול כלי כאשר נוזלים, לגבי והכרחי חיוני
לקיחתם בעת הרמטית. ולחתימה לסגירה ניתנים
שמי על להקפיד יש כאלה קבול כלי של וסמונם
תאבדנה, לבל המקוריות, (אטיקטות) התרות רת
רשום כל ימחק או יטושטש ולבל תושחתנה או
טמון ע"י כגון גביהם, שעל נוסחה) או (שם
רצוי כי אם השעוה, חותמת ע"י או האוסף החוקר
אף תקיף שעור.' בחותמת המוחזקת שהאריזה,

המקורית. התוית את
הטפול כללי כל כי כאן, להדגיש הראוי מן
נתלים, לגבי גם טובים סמים, לגבי הנמנים
שמירת כן על יתר אחרים, וכימיקלים רעלים
לגבי חשובה לכאורה, הטפלה המקורית, האריזה
כזו אריזה יהיו! אשר יהיו המוצגים, סוגי כל
מאוחר בשלב בעצמה, להפוך פעם לא עלולה
ירוקה, נ?ר פיסת אותה כגון עיקרי, למוצג יותר
ניר פיסת אותה תחמושת! עטופה נמצאה בה
לנא זו תחמושת שקשרה רצינית לחוליה הפכה
נתלשה ממנו ניר, גליון נמצא בביתו אשר שם,

הפיסה.
הרשימה מתוף אלו בדוגמאות כאן שדי דומני
השני בחלק הנמנים מוצגים סוגי של הארוכה
אל והפונה בתצלומים, המרבה החוברת, של
מראש והנותנת ,,אתה" בלשון במישרין' החוקר
מתיז היכן? מה? מסוג: השאלות לכל מענה

ר כמה ן כיצד ך במה

1■
או בבארות החבוים אחרים ברזל וכלי נשק כלי גלוי

למדי. חזק מגנט באמצעות נעשה במטמונים

יש כי להדגיש, חשוב תרמיל של םמון לגבי
"עפרון באמצעות בלבד התרמיל בצואר לבצעו
לעומת קליט, של םמונו בתמונה. כמודגם 0לדה",

חודו. בקצה או בבסיסו' ורק אך יעשה זאת'

%ז^י
**

■>**:*

(לנזעלה) בבסיסו וקליע העליונה כשפתו תרמיל סנזון
(למטה). פלדה עפרון באמצעות

קשירה ידי על תעשה נשק כלי של אריזתם
באופן שעוה בחותמות החתמה וע"י בחוטמשיכה
ואת הבריח את לפרק יהיה איאפשר כי שיבטיח
ולשבור החוט את לחתוך מבלי ולהחליפם הקנה

השעוה. חותמת את
אבק של שרידים למציאת בדיקה דרושה אם
האם לדעת' החוקר רוצה אם דהיינו שריפה,
את לסתום יש מכבר, לא היריד. בכלי השתמשו

דביק. וסרט גפן צמר באמצעות הלוע
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מעט אך שמגלה והרבה המרובה אף התופס מעט

*~ * **

;

נזש_מא_ל.:

נפט, מעט כה לגלות כדי
להוכחת ראיה לשמש העשוי
כך כל דרושים הצתה,
ומחבות סמרטוטים הרבה

למטה). הזקוק גבבקבוק

!*

ו
18111

י <'

מימין:
(צבע), נבדק חמר של זו זעומה בכמות די

ס9קטרוגר3ית. בדיקה לאפשר כדי

11

192



ומשפט חוק

הישראלי? הפלילי במשפט חדשות מגמות המסתמנות
המדינה) של הפליליים החוקים מערכת על והשפעתו תשט"ו, הצבאי, השפוט (חוק

ראשי צבאי פרקליט זהר, מ. ד"ר אלוףמשנה

משום בהן שיש מפני ובין ישיר באופן בין
הפליליים החוקים לגבי המחוקק הנחיות התווית
להיות העומדים והפרוצדוראליים), (המטריאליים

בפניו. מובאים
לא יענין החדש החוק של זה שצד מניח אני
לחוק ישירה זיקה בעלי מהקוראים אלו רק

בישראל. המשפטנים כלל' את גם אלא הצבאי,

האנגלית התורה עם הקשר נתוק א.
,1936 הפלילי החוק פקודת של 4 סעיף קובע כידוע
החוק בשטח המשפטיים, והבטויים המונחים שאת
ולתורה לחוק בהתאם לפרש יש בארץ, הפלילי

האנגליים.
אומר: החדש החוק של 2 סעיף

הבאים המונחים של משמעותם תהיה זה בחוק
והם: ,1936 הפלילי החוק בפקודת כמשמעותם
"חז .פרסום'/ שוא'/ "נוענת "ביודעין'/ "חבלה",

ברשות". "להחזיק קה",
משתמע שבו ה"הן" מן רבה, הסעיף משמעות
לא, ותו הנ"ל המונחים את רק והוא: ה"לאו"
המונחים של הרבות העשרות שאת אומר הוד.
החדש, בחוק המופיעים המשפטיים והמושגים
האנגליים לחוקים להזדקק מבלי לפרש נצטרך
לפסיקה לא ואף האנגלית, המשפטית והספרות
על מסקנותיה את בונה שהיא מה כ עד שלנו

האנגלית. התורה
מקרים עוד שקיימים להוסיף יש הדיוק למען
החדש, החוק לפי גם צבאי, דין בית יזדקק בהם

והם: האנגלית התורה עם עקיפין לקשר
מוצאים אנו החדש החוק של 17 בסעיף .1
של הכללי החלק מסעיפי ניכר מספר של אזכור
של לכללים שבהתאם ברור .1936 הפלילי החוק פקידת
הסעיפים לאותם לתת נצטרך אזכורים, פרוש

המוזכר. בחוק להם שיש הפרוש את
סעיף הוזכר החדש, החוק של 75 בסעיף .2
חל כאן גם ,1936 הפלילי החוק פקודת של 152(1)(א)

האזכור. פרוש של הכלל

מבוא
(להלן 955יג  תשט"ו הצבאי, השפיט זזוק
שנתקבל ביותר הגדול החוק הוא החדש") "החוק
פעי שנות שבע במשך הישראלי המחוקק ע"י
סעיפים 546 כולל החדש החוק התחוקתית. לותו
החוקים, ספר אשום. כתבי דוגמאות 36 בתוספת
עמודים. 76 מונה בלבד, החדש החוק פרסם בו

ניכר, החוק של הכמותי הקפו רק לא אולם
רבגוני מטפל, הוא בהם הנושאים, מכלול גם אלא
נוש ארבעה החדש בחוק כלולים למעשה ביותר.
קודבסים להם מוקדשים אחרות בארצות אשר אים

והם: נפרדים
בבתי הדיון סדרי מטריאלי, פלילי צבאי חוק
המש המנגנון ומבנה למיניהיים, הצבאיים הדין
והחוקה השפוט מערכת (לרבות הצבא של פטי

המשמעתית).
המחוקק קבע החדש, החוק של הקפו בגלל
.1.1.56 מיום החוק תחולת כי 0)546 בסעיף
החוק ללמוד שנה חצי שהות נתנה כזאת בצורה
מש ובלתי (משפטיים היצבאיים הגורמים כל ע"י
תקופה במשך לו. יזדקקו אשר והאזרחים פטיים)
להקנית מיוחדים סדורים הצבא שלטונות יעשו זו

הצבאית. במסגרת החדש החוק ידיעת
שנרכוש לאחר השנים, שבמשך תקוה אני
פרסום לידי נגיע החדש, החוק בהפעלת נסיון
318ט11ג1^ 0/ ץ^11111^נ כדוגמת מוסמכים, פרושים
בצב המתפרסמים רשמית, גושפנקא בעלי 'י^פ

וארה"ב. בריטניה אות
מכלול על זה במאמרי לעמוד ברצוני אין
לחוקה בהשואד. החדש החוק שהכניס החדושים
סבור אף ואני "החוק") (להלן תש"ח השפוט,
ברצוני מאמר. במסגרת בצוע בר אינו שהדבר
בבע פתרונות של דוגמאות מספר על לעמד רק
הש להן להיןת עלולה או יש, אשר שונות' יות
המדינה, של הפליליים החוקים מערכת על פעה
חוקים בספר ופורסם 21,6.55 ביום בכנסת נתקבל 1

.171 ע' ,(169 (מס' תשט"ו

פרסום אחר סמוך כלומר "הפרקליט", של 1955 נובמבר
(בהדגשות "הפרקליט" מערכת ושל המחבר של ברשותם

בחוברת פורסם הראשי הצבאי הפרקליט של מאמרו .
כאן אותו מעתיקים הננו לתקפו. כניסתו ולקראת החוק

המעתיק).
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בהמשך הצורך ואת זה, רם משפטי תפקיד לנושא
מחדש הנבנית המשפטית במערכה גם קיומו

במדינה.
בחוק הבדיל שהמחוקק לציץ יש זו בהזדמנות
וסמ המשפטי היועץ סמכויות בין ברורה הבדלה
(ובידיו הלה בידי בנתנו המדינה, פרקליט כויות
בית בפני להבאה, להסכים הסמכות את גלבד)
המעשה, על כבר נדון אשר חייל של משפט,
משנזעתי; בדין המשפטי, הדיון נושא המהוה

החדש. החוק של 0)171 סעיף

צורך, או הכרח מטעמי לצדוק סייג ג.
החדש צחוק נוסף וצדוק

שעבר שחייל קובע החדש החוק של 19 סעיף
לפי הצדוקים על להסתמך יוכל לא עבירה
"אם ,1936 הפלילי, החוק פקודת של ו18 17 סעיף
היה הוא העבירה נעברה שבהן הנסיבות ל3י

הערך". או הגוף, החיים, את להקריב חיים
הוא שצדוק קובע החדש החוק של 20 סעיף
נקשה עבירה, והמהוה שנעשה המעשה אם לתייל
בשעת למנוע כדי או בצבא, מרידה למנוע כדי
ובסיי בתנאים פקודה לקיים םרוב קרבית פעולה

סעיף. באותו הקבועים גים
של ו16 17 לסעיפים שבנגוד להדגיש, יש
הכללי החלק תחולת את המטילים החדש, החוק
עבירות לגבי 1936 הפלילי החוק פקודת של
לא הנ"ל ו20 19 בסעיפים הרי בלבד, צבאיות
"עבירה" על אלא צבאית" "עבירה על מדובר
תוכל שהתביעה היא, מכך המסקנה כללי. באופן
הנאשם והחייל ,19 סעיף לפי הסייג על להסתמך
רק לא  ,20 סעיף לפי למעשיו הצדוק על
עבירה על צבאי דין בית לפני מובא כשהוא
(למשל אחרת עבירה כל על גם אלא צבאית,
מסק אף לדעתי, אפשרית, חמורה). חבלה רצח,
חייל של במקרה שגם  והיא לכת, מרחיקה נה
עבירה על אזרחי משפט בית בפני לדין המובא
יוכלו חייל, היותו עובדת עם הקשורה שהיא כל

הנ"ל. הסעיפים שני על להסתמך הצדדים

מינימום ענשי לגבי שלילית עמדה ד.
מש שאינה בצורה אותנו, מלמד החדש החוק
של השלילית עמדתו על פנים, לשתי תמעת
למדים אנו זה דבר מינימום. ענשי לגבי מחוקק
הצעת טל 46 סעיף עם החוק של 45 סעיף מהשואת
עבי נושא: באותו הדנים ,,ההצעה) (להלן המי?
עונש זו עבירה עבור נקבע בהצעה בגידה. רות
משבע פחותה שאינה לתקופה מאסר או מות
43 בסעיף מופיע אינו זה מינימום עונש שנים.

החדש. החוק של
>205)*6ו. תשי"ד זזו? הצעות *

מותר החדש. החוק של 15 ,14 סעיפים לפי .3
צבאיות שאינן בעבירות גם לדון צבאי דין לבית
האחרים הפליליים החוקים לפי עבירות א. ז.
במקרים במדינה. הקיימים החדש) החוק (מלבד
אותם את לפרש הצבאיים הדין בתי יצטרכו אלה

והמקובל. הרגיל לפרושם בהתאם החוקים
המעטים הכלל מן ביוצאים בהתחשב אולם
הראשון הבולט המקרה לפנינו כאן הרי הנ"ל,
אחד ענף בכרתו עוז, הישראלי המחוקק אזר מ
עד ינק ממנו מהגזע הפליליים החוקים ממערכת

האנגלוסכסית. התורה היא  עכשיו
בתי ,יצטרכו המחוקק של זו מגישה כתוצאה
עצמאי פרוש לפרש למיניהם הצבאיים הדין
הכלו המרובות העבירות יסודות את תלוי ובלתי
למי הפרוצדוראליות ההוראות את וכן בו לות
ותסלול "חלוצית" פעולה תהיה זו פעולה ניהן,
בלתי ישראלית פלילית פסיקה ליצירת הדרך את
הקשורים ובפרשנות בתקדימים בהכרח תלויה
פקודת של 4 מעיף דרך האנגלוסכסית בתורה

.1936 הפלילי, החוק
זו בשיטה ימשיך שהמחוקק להניח ויש מאחר
והחלק כלל, בדרך הישראלי, הדין נתוק של
התק הרי האנגלי, מהמקור בפרט, שבו הפלילי
דרך ת$צא מקוה, אני (אשר, הצבאיים דימים
ול להבנה מקור יהוו ברבים) לפרסמם נאותה

משותפים. משפטיים מושגים של פרוש

לגבי המשפטי היועץ מעמד ב.
הצבאי השפוט

פעם מדי ונשנות ההולכות ההצעות לאור
במידה לצמצם המקצועית, ואף היומית בעתונות
המשפטי, היועץ של הסמכויות הקף את ניכרת
שמתוך לציין מענין כליל, זה תפקיד לבטל ואף
שותף המחוקק אין כי ברורות נובע החדש החוק
החדש, החוק של ו15 14 בסעיפים אלה. לדעות
לצוות הח*ובה הסמכות המשפטי ליועץ נתנה
הדין בתי ממערכת מסוימים משפטים העברת על
סמ האזרחיים. המשפט בתי למערכת הצבאיים
האזרחית השפיטה פקודתי בטול עם ביחד זו, כות
המשפטי ליועץ נותנים ,*1947 לחילות חברים של
חייל כל כי כך על לעמוד המלאה האפשרות את
שאינה עבירה הצבא, במסגרת לא עבר, אשר

אזרחי. שופט בפני לדין עליה יובא צבאית,
היועץ על מטיל החדש שהחוק נוסף תפקיד
דין עורכי לאשור בועדה חברות הוא המשפטי
הצב הדין בבתי סניגורים לשמש רשאים שיהיו

החדש). החוק של 317 (סעיף איים
חת שהמחוקק אלו מהוראות נובע דעתי לפי
מיחס שהוא הרבה החשיבות את להדגיש מן

.141 ע' ,1604 מנוי ,1 תוסי ,1947 (ניר י
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בביה"ד החלטה על לערער הנדון רשאי תנאי, על
התנאי נתקיים שלא בלבד, זה םננזוק לערעורים
פסק על מערער הוא אם אד % העונש הותנה שבו
על יערעל לא הנוספת, בעבירה המרשיעו הדק
החלטה על הנדון ערער בנפרד. הבצוע החלטת
להח עד הבצוע יידחה  תנאי על עונש לגצוע

בערעור. לטה
החדש החוק של אלו שהוראות סבור אני
תנאי על עונש בצוע דרכי על השפעה להן תהיה
המש ששר כך ע"י בין האזרחית, במערכת גם
המשפט שבתי ובין זו*, ברוח תקנות יוציא פטים
שלמות הבלתי ההוראות את רוח באותה יפרשו
עונשץ דיני לתקון החוק של הנ"ל 18 סעיף של

ענישה). (דרכי

מינימום לענשי המחוקק של השלילית גישתו
המאפ החדש' החוק של 25 מסעיף גם משתמעת
שאינה עבירה על להטיל צבאי די1 לבית נטר
נווסמך היה משפט שבית העונש את צבאית
המפו הענשים אחד או עבירה אותה על לחמיל
נון חמור יהיה שלא ובלבד החדש, בחוק רמים
*ובל להטילו. מוסמך היה המשפט שבית העונש
מן קל יהיה "שלא נאמר, חמור" יהיה שלא בד
לא  להטיל* היה חייב המשפט שבית העונש
בית את שחרר שהמחוקק משתמע מבאן נאמר:
אף מינימום עונש להטיל מחובה הצבאי הדין
האזרחי המשפט בית קשור בהם המקרים באותם
של ו3 י סעיף למשל ראה מחייב; דין בהוראות
 תשיב שוטרים), (תקיפת העונשין דיני לתקון חוק

.*1952
מענשי סלידתו את המחוקק הביע כף כדי עד

מינימום.

מות עונש ו.

יש האם היטב, והידועה הכאובה לבעיה אף
החוק תרם ישראל במדינת מות עונש לקיים
נקבע החוק של 43 בסעיף תרומתו. את החדש
דין בית יוכל לחימה בתקופת בגידה שעבור
הביע זו קביעה ע"י מות, עונש להטיל צבאי
את שולל הוא שאין דעתו את הישראלי המחוקק
הישרא השפוטית במערכת לחלוטין המות עונש
(כגון בלבד מסוימות עבירות לגבי אלא לית
ותציע הממשלה תבוא אם לכן, למשל). רצח
עבירות עבור מות עונש שתגיש, החוקים בהצעת
לתקון חוק הצעת את מחדש תגיש למשל חמורות,
,61953  תשי"ג המדינה), נגד (עבירות העונשין דיני
מות עונש נקבע שבה ו10 9 ,8 בסעיפים אשר
לטעון יהיה אפשר אי  ,83 בסעיף הקבוע בסייג
הביע רצח עבור מות עונש בטול שע"י יותר
משמעית חד בצורה דעתו את הישראלי המחוקק

בכלל. מות עונש נגד שהוא
עונש קיום על החדש החוק של זו השפעה
הכנ לחברי וידועה ברורה היתה במדינה המות
בקריאה זו בנקודה בוכוח חלק לקחו אשר סת
הצביע (במיוחד החדש החוק של ושלישית שניה
כשנתקבל לכן, הררי). יזהר הכנסת חבר כך על
קולות, של זעום ברוב החדש החוק של 43 סעיף
חברי אותם בו, מות עונש הכללת בעד הצביעו
עבור המות עונש בטול את בזמנו ששללו כנסת
חייבו אשר כנסת חברי אותם  ונגדו רצח;

מות. עונש בטול

תנאי על עונש בצוע בדבר החלטה ה.
ענישה), (דרכי העונשין דיני לתקון החוק של 18 מטיף
השפוט למערכת הכניס אשר ,1954  תשיד
את קובע אינו תנאי, על העונש את האזרחי
(ב) קטן סעיף מתוך לבצועו*. המשפטית הדרך
תנאי על למאסר שהנדון יקבע מי ברור לא שבו,
עבירה עבר דינו, בגזר שנקבעה התקופה "תוך
המפורשים העוונות אחד שהיא או פשע שהיא
האם ו עבירה" אותה על בדין הורשע דינו, בגזר
חייב העברין את לאחרונה שדן המשפט בית
המשפט בית או המותנה, העונש בצוע על לצוות
על המצוה הוא תנאי על העונש את הטיל אשר
ומספיק החלטה בכל צורך אין אולי או בצועו,
הדין גזר את הסהר בתי שלטונות לפני להציג
וזה השני, הדין גזר ואת תנאי על עונש המטיל
לכל בחוק תשובה אין האשם. כליאת לשם יספיק
החוק מנוסה ברור לא כן כמו האלה. השאלות
בצוע על החלטה על לערער הנאשם יוכל אם
ובאיזו מי, בפני  כן ואם תנאי, על העונש

דרך?
שחוק ,541 בסעיף שקבע אחר החדש, החוק
,1954  תשי"ד ענישה), (דרכי העונשין דיני לתקון
קבע עליו, חל החדש שהחוק ענין על יחול לא
תנאי. על עונש של הבצוע דרכי את 33 בסעיף
תנאי על עונש הוטל אם זה, בסעיף האמור לפי
על העונש יבוצע נוספת, בעבירה הנדון והורשע
עבירה. באותה הדן הדין בית החלטת עפ"י תנאי
עונש לבצע הוחלט שאם נקבע '.,ב" קטן בסעיף

.144(94) תשי'ב ס"ח *
.234(166) תשי"ד ס''זז י

תשט''ז ק''ת  תשט"ז1955 תנאי), סל (ם8סר עניטה) (דרכי העונשין תקנות ע"י ביגתים נקבעה זי דרו .
ב'(6)35. רמ"י, ראה ,19(353)

היח מחדש, הוגשה ההצעה ;128(155) תשיינ. היח .
ופורמט 31.7.57 ביום בכגסת נתקבל החוק ,2(275) תשיז
ל9,8,7. שונו הסעיפים מספרי .172(235) תשייז ס*ח
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על העובר צפוי לה המאסר תקופת מחצית על
שנים. משלש יותר לא אך נמנעה, שלא עבירה

זה מז^ור יותר הגיוני זה שפתרון לי נראה
יש ולננן ,1936 הפלילי החוק בפקודת הקבוע
לחוק ביחס גם המחוקק ילד זו שבדרך להניח
החדשה בהצעה לדון לכשיצטרף הכללי, ה3לילי

שבו. הכללי לחלק

קרובים משפחה בני //חסינות" הרחבת י.

,1936 הפלילי החוק פקודת של 26 סעיף קובע בידוע
של האשה או הבעל, הבת, הבן, האם, שהאב,
כ"שותפים פלילית אחריות בעלי אינם העברין,

מעשה". לאחר
"חסינות" מרחיב החדש החוק של 134(ם מטיף
באמרו: סבירה, מניעת אי עבירת לגבי גם זו

בזה נקבע אחרים, קרבה מקרי להוציא "מבלי
שזמם חייל של אחות או צאצא, הורה, זוג, בן כי
המזי על הודיעו לא אשר עבירה, לעבור נפה או
פעלו לא כאילו אותם רואים אץ  הנסיון או מה

הנדרש". באופן
הנ"ל, 26 סעיף הוראת עם זו הוראה נשוה אם
ה"חסי מקרי לגבי רק לא הרחבה, כאן יש הרי
חלה; היא עליהם לאנשים ביחס גם אלא נות"
בו חסרה וכן ואחות אח מופיע אינו 26 בסעיף
הסמ את המשפט לבית הנותנת הכללית ההוראה
קרבה מקרי על ה"חסינות" את להרחיב כות

אחרים.
החוק של אלה שהוראות סבור אני כאן גם
באותה לכשידון למחוקק, מנחה קו ישמשו החדש

הכללי, הפלילי לחוק ביחס סוגיה

אדם בכבוד פגיעה משום יש האם י"א.
? אצבעותיו טביעת בלקיחת

(למשל מדינות שבמספר העובדה אף על
למסור אזרח גל חייג אמריקה) של ו*רח"ב
לפעמי* זהוי לשפ אצבעותיו גל טביעת *4ת
גפ וביניהן אחרות, במדינות קרובות, די
שהדרישה הדעה בצבור עדיין קימת ישראל,
משופ בה יש האצבעות טביעת למסירת
יסבור הרחב הצבור האדפ. בכבוד י3גיעה
אצבעותיו טביעת ממנו נלקחה אשר שארמ
באופן וגחשוד ,,מ0וקפק" גאדמ לראותו יש
לפעמיפ אנו עדיפ לכן עבירה. בעבירת רציני
בהנו למקרים לעתונות) מגיעיפ לגף (וההדימ
יאצב טביעת את למ*ור אזרחימ מפרביפ
השלטונות. ע"י לגף נדרשיש גשהפ עותיחפ
פקוד*  זה, בנושא הכללי החוק הוראות

אינוס עבור. עונש ז.

שעבר חייל כי קובע החדש החוק של 75 סעיף
,1936 הפלילי, החוק לפקודת 52.(1)(א) סעיף על טבירה
יותר או חיילים שלשה היו שנח; 20 מאסר דינו
את עשה מהם אחד וכל כזו לעבירה שותפים
המעשה עושה שלכל דינו יהיה העבירה, מעשה

עולם*. מאסר
החדש, לחוק זה סעיף שבהכנסת סבור הנני
כשהוא אנוס, שמעשה לדעה בטוי לראות אין
מעשה מאשר חמור יותר חיילים, ע"י מבוצע
לא הפחות, לכל (או אזרחים ע"י המבוצע אניס
מחו של דעה הבעת אלא כזאת), לדעה בטוי רק
פקודת של 152 בסעיף הקבוע שנה) 14) שהעונש קק
הארץ, בתנאי מספיק עונש אינו ,1936 הפלילי, החוק
ועבירה במקרה נוספת החמרה להכניס שיש וכן
במסיבות יותר, או אנשים שלשה ע"י מבוצעת זו
החדש. החוק מן 75 סעיף של בסיפא שנקבעו בפי

כשרים בלתי באמצעים שטוש ח.
חקירה לצורך

החוק של 75 לסעיף ביחס לעיל שאמרנו מה
הקובע שבו, 199 סעיף לגבי גם לי נראה החדש,
באלימות שהשתמש חייל לגבי פלילית סנקציה
לאלץ כדי אחרים כשרים בלתי באמצעים או
אמרה למסור או להעיד, באשמה, להודות אדם

בעבירה.
המחוקק ברצון היה שלא סבור אני כאן גם
להי קיימת דוקא הצבאית במסגרת שכאי לקבוע
לצורך כשרים בלתי באמצעים לשמוש יתר טות
לחוק זה סעיף הכנסת שאת לי נראה חקירה.
למערכת להכניס מחוקק כרצון לפרש יש החדש
והחוק ומאחר זה, מסוג הוראה הפלילי החוק
בו.* הכנימה הרי שהזדמן, הראשון הוא החדש

עבירה מניעת אי עבור ענשים ט.
כי קובע ,1936 הפלילי, החוק פקודת של 33 סעיף
לעבור זומם אחר שאדם היודע אדם של ענשו
ההגיוניים האמצעים בכל משתמש ואינו גנבירה,

ימים. שנתיים יהיה  למנעו כדי
הדן החדש החוק של 134 סעיף זאת לעומת
העונש גודל את מתנה חיילים לגבי נושא באותו
הע מנע לא בצועה את אשר העבירה בחומרת
שנקבע העונש שאם קובע החדש החוק לכן ברין.
הוא העברין, מגע לא עשיתה שאת העבירה על
למאסר צפוי העברין הרי  עולם מאסר או מות
יעלה שלא למאמר אחר מקרה ובכל שנים, 10

(ראיות הראיות דיני לתקון החוק להצעת 189 סעיפים ראה ,. המחבר צדק זו בנקודה אף כי נראה, כיום *
.16.3.58  תשי"ח באדר כ"ב מיום 190(342) תשי"ח ה'^ח תשי"ח1958, חסויות),
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ובהתחשג באנגליה הדין פסקי רב של המכריע ברב
לסני כי  העדות פקודת של 9 בסעיף שנאסר במה
והוא: ויחיה אחד מבחן להיות צריך השופט של עיניו
וללא חפשי רצון מתוך הנאשם מפי ההודאה נאמרה
 כר נאמרה לא כשרה, היא  שדול או סתוי כסיה,
מחו כחלק לראותן אין השופטים' 'תקנות פסולה... היא
אולם דין. של תוקף להן אין וכאן הזאת המדינה קי
תכנן השאלות, צורת שאלות, הצגת על הסייגים כל
רשאי שהשופט במסיבות להחשיבן רק יש באלה, וכיוצא
אם לקבוע כדי מסיבות, שאר בין עליהן, דעתו ליתן
שלי). הן (ההדגשות מאונם". או מרצון ניתנה ההודאה

בעקביות, העליון המשפט בית נוקט זו בדעה
מפסקי באחד אולשן הנשיא כבי אומר למשל וכד

האחרונים": הדין
במדי חוק אינן השופטים' ש'תקנות העובדה ,למרות
נמ דאמת אליבא אם השאלה את לעצמו הציג הוא נה,

מרצון..." ההודעה סרה
לעובדה חשיבות שיש לי נראה זו גישה לאור
של מעמד השופטים" ל"תקנות נתן המחוקק כי
272266 בסעיפים הכללתם ע"י במדינה חוק
תחייב זו שעובדה הרושם לי .יש החדש החוק של
ביחס עמדתם את לשנות במדינה המשפט בתי את
תקנות של מההוראות לסטיה לתת שיש למשקל

אלה.
לא הנ''ל שלעובדה להדגיש יש זאת עם יחד
הוראת לאור וזה רבה מעשית משמעות תהיה

הקובע: החדש החוק של 478 סעיף
הודאה בה שיש הנאשם שאמרת "העובדה
בסעיפים הקבועים לכללים בהתאם שלא התקבלה
כי מקבוע הדין בית את מונעת אינה ,272265

הנאשם*'. של הטוב מרצונו ניתנה ההודאה
המחייב כחן אף על הרי דבר, של בסופו כן, על
את המנהל המנגנון לגבי השופטים" "תקנות של
מנקודות הרי בצבא, הטרוםמשפטית החקירה
שהמצב לי נראה הראיות, דיני של ההשקפה
בטויי את מצא שהוא וכפי שהיה כפי נשאר
שהעוב היינו: חשין, השופט כב' של הנ*ל בפפק
המש בית משוכנע אם היא, הקובעת היזזידה דה
הנאשם של הטוב שצונו ניתנה ההודאה כי פט

לאו. או

הפרקליטים לשכת להקמת משאלה י"ג.

וכוח עורר אשר החדש, בחוק הסעיפים אחד
בכנסת וכוח וכן קבלתו לפני הדין עורכי בצבור
הקו1 37 סעיף הוא החוק, של הראשונה בקריאה
לשמש במיוחד שהורשו דין סורכי רק כי בע
.1513 ח', פיר, היוה"ס, נ. טיטלבוס  255/55 9"1) "

הפלי הפרוצדורה ותקנות (עדות)7 הפלילית הפרוצדורה
באיזו הנאשם אדפ שכל קובעות  (זהוי)8, לית
במקופ או סוהר, בית באיזה ותעצור עבירה
לפקי או לשוטרים לאפשר חייב אחר, מעצד
האצבעות מכל הטבעה לקבל הטוהר בית די
רש1פ לשפ יולבדקו לצלמו ידיו, שתי של

אדוריפ. זהות 0מני
בסמכותה כעת שאין ברור אלה הוראות לאור
אצבעות טביעת לדרוש ישראל משטרת של

במעצר. שלא מאדם
החוק (0של 256 סעיף קובע זאת לעומת
האמת, גלויי לשפ רשאי, בודק קצין גי החדש,
או אצבעותיו, טביעת את עד מכל לקחת
בודק קצין לדרישת לסרב רשאי אדם לצלמו.
חומר לפ9ק או להפלילו כדי בדבר יש אם רק

עצמו. נגר אשופ
סמכותו על נופפת בורק קצין של זו ©מכותו
האומר החדש, החוק של 261(א) סעיף לפי
טביעת את ולקחת לצלם רשאי בודק שקצין

שנעצר. נאשם או חשוד של אצבעותיו
החדש החוק של אלה שבהוראות אני*בוד
המ של חדמשמעית דעה הבעת לדאות יש
האצעות, טביעת ללקיחת ליחם שאין חוקק,
או בכבודו פגיעה כל העד, של לצלומו, או
למפוד המפרב העד לחפף, במהימנותו*.
החשוד, יהיה הוא אצבעותיו, טביעת את
כדי רק לבוא יכול כאמור, ופדובו, הואיל
. . עצמו. נגד אשופ הומר מתן למנוע
החדש החוק של זו שגישתו בטוח אני
מהצבור לשרש כדי חשובה, תרומה תתרופ
דעה אצבעות, טביעת נגד הקדומה הדעה *4ת
מאמצי את קרובות ל*עמיפ הכשילה אשר

. עבריניפ. לגלוי המשטרה

השופטים" ,,תקנות של המחייב התוקף י"ב.

העליון המשפט בית קבע המדינה הקמת מאז
השופטים לתקנות אין דעתו שלפי וקבע וחזר
שהבטוי לי נראה במדינה. מחייב תוקף האנגליות
פלילי בערעור מצוי זו לדעה ביותר המלא
בין חשין, השופט כב' אומר בו ,<2021/49

השאר:
להח נטו המנדט בתקופת הזה המשפט בית *שופטי
ולמשקולת... לקו להם שמשו השופטים' ו'תקנות מיר
שהובעה הדעה ממך על זאת אומרים ואנו  נראה לנו

ל''ד. פרק דרייטון, י
אנגלית). (הוצאה 1674 ע' ג', כרד דרייטון, .

ג'(1/2)13. פ"ד, היוה"נו, נ. ואח' האדי טבדול עלי <

להשתמש סלילית למשטרה הביןלאומי הארגון של הכללי למזכיר עוזר נפוט, ז'אן ממיז של הצעתו יאה .
9610*8 בעליהם. סל הזכות והבטחת זיוטיט מניעת לשם ציירים, ותמונות דרכונים גבי על אצבעות בטביעות
המערכת י .72 עמ' ,(1956 (מרץ
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להופיע סניגור מצד אפשרות חוסר י"ד.
לדחיתו סיבה אינו  במשפט

קובע: החוק של 319 סעיף
להתיצב יכול שאינו סניגור הנאשם לו "בחר
המשפט את לדחות ובקש לתחילתו שנקבע בזמן

לבקשה". לסרב הדין בית רשאי זה, בגלל
שנוי שהיה בנושא הלכה לפסוק באה זו הוראה
הצבאיים הדין בבתי ולא במחלוקת לפעמים
הנאשם זכות על שמירה לשם  אם והוא בלבד,
מתאים הנראה דין עורן כל כסניגור לו לבחור
כשמת המשפט, את לדחות המשפט בית חייב לו,
(מטעמים להופיע יכול אינו דין עורר שאותו ברר
בתאריך המשפט) בית דעת לפי גם מוצדקים

שנקבע.
לשאלה שלילית תשובה נותנת הנ"ל ההוראה
מוגבל לעצמו' סניגור שבבחרו כר ע"י וקובעת זו
להו באפשרותם שיש דין עורכי לאותם הנאשם
ןןול לגרום לא כדי זאת, עם שנקבע. במועד פיע
בית ש"רשאי הוראה נוסחה מיוחדים, במקרים
ייראה המיוחדות במסיבות שאם אומר הוה הדין*,
לדחות זאת מסיבה זאת בכל יוכל כדרוש, הדבר

המשפט. התחלת את
לבתי מוגבלת זו הוראה כי שאם סבור הנני
קביעת של השפעה לה תהיה בלבד, צבאיים דין

אחרים. משפט בבתי גם זה בשטח נוהג

פרוטוקול תקון ט"ו.

הדיון פרוטוקול של המכרעת חשיבותו לאור
בער תיק באותו הדיון לגבי ראשונה ערכאה של
הוכנסו שטרם כך על להשתומם יש ערעור, כאת
הפרוצדורא החוקים למערכת מתאימות הוראות
בולט זה פגם הפרוטוקול. לתקון ביחס שלנו ליים
המשפט בתי שאין העובדה לאור יתר בחריפות
והאפשרות בקצרנים כלל בדרך משתמשים שלנו
קצר" זמן לפני הוכנסה אשר ברשמים, שמוש של
השבושים מספר לרבוי לתרום היא אף עלולה

בפרוטוקול.
של 338340 סעיפים שהוראות לי נראה לכן
הפרוטוקול, תקון אפשרות הנותנות החדש, החוק
והקובעות לאחריו, והן הדין גזר מתן לפני הן
יש כזו, בקשה עם בקשר הדין סדרי את בקצרה
לעוות הפתחים אחד וסגירת ברכה משום בהן

פלילי. במשפט דין .

את תוכחנה אלה שהוראות שלאחר תקוה אני
למערכת גם להכניסן האפשרות תמצא יעילותן,

המדינה. של הפרוצדוראליים הדינים יתר

בפני להופיע יובלו צבאיים די1 בבתי סניגורים
בהוראה ראה הדין עורכי צבור דין. בתי אותם
לעסוק שהוסמך דין עורך של בזכותו פגיעה זו
הערכאות כל בפני להופיע במקצועו, בישראל
והובן שהוסבר לאחר אולם, במדינה. המשפטיות
כמעט זו הוראה נתקבלה שבדבר, הבטחוני הכרח

והשלישית. השניה בקריאה התנגדות ללא
שבסעיף אחד פרט על רק באן לעמוד ברצוני
השל לגבי חשיבות לו יש כי לי נראה אשר זה,
כונתי בארץ, הדין עורכי צבור של העצמי טון
אשר שבועדה, הקובע (2) ב' קטן לסעיף היא
סניגורים לשמש הרשאים הדין עורכי את תאש1

השאר: בין יהיו צבאיים, דין בבתי
שי3חרו במקצועם, העובדים דין עורכי "שני
אם ן בישראל דין עורכי הסתדרות מועצת ע"י
את שתארגן פרקליטים לשכת להקמת חוק יתקבל
ט"י הדין עורכי שני יבחרו הדין, עריכת מקצוע

הפרקליטים". לשכת

סעיף של הסיפא עם זו הוראה להשוות כדאי
האומרת: ,"1953  תשי"ג השופטים זזוק של (א) 6
שיבחרו במקצועם העובדים דין עורבי "שני
של לתקופה בישראל הדין עורכי מועצת ע"י
המש שר אשור טעונה בחירתם שנים? שלש
פרקליטים לשכת להקמת חוק יתקבל אם פטים.
שני יבחרו הדין, עריכת מקצוע את שתארגן
צורך ללא הפרקליטים לשכת ע"י הדין עורכי

המשפטים". שר באשור

של הנ"ל ההוראה שמקור מראה זו השואה
של הנ"ל 6 בסעיף הוא החדש, בחוק 317 סעיף
אופיני ההוראות שבין השנוי אולם השופטים, חוק
נקבע השופטים בחוק למחשבה: חומר ונותן
ביש הדין עורכי הסתדרות מועצת של מעמדה
שבחירת כך ע"י הפרקליטים מלשכת כנמוך ראל
המש שר אשור טעונה המועצה ע"י דין עורכי
טעונה תהיה לא הלשכה ע"י ובחירתם פטים
המ זנח החדש החוק של 317 בסעיף כזה. אשור
מעמד את השוה כך וע"י הזה ההבדל את חוקק
ללשכת בישראל הדין עורכי הסתדרות מועצת

הפרקליטים.
לדבר יש משפטי ערך מה דעה להביע לי קשה
בדרך נוקט השניה, הפעם כבר זו שהמחוקק,
שיו תנאי" ,,על הסדר קביעת של שגרתית בלתי
נדמה אולם ידוע. ובלתי חדש משפטי מוסד קם
משום בכך יש פרלמנטרית, השקפה שמנקודת לי
כביכול מתחייב בו עצמו, על שטר'' למשיכת
לשכת להקמת חוק הצעת לו תוגש שאם המחוקק
עריכת מקצוע את לארגן כינה מתוך הפרקליטים,

בחיוב. לכך יתיחמ יין,
תכו (משפטים המחוזיים המשפט בתי תקנות ראה 12

.865 תשי"ר, ק"ת ,. תשי"ד1954 (תקון) פיס) .149(132) תשי"ג ס"ח "
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השלי טנודתו את באופןברור מגלה זו הוראה
נמצאו בהם המשפטים לגבי המחוקק של לית
גנל בצדה מות שעונש בעבירה חייבים נאשמים
טוב זכרון בעל להיות צורך (ואין הודאתם, סנה
כאלו משפטים של ארוכה בשורה להזכר בכדי
אף הדין ופפקי האחרון)' בזמן ארצות אלו באי

לפועל. הוצאו
הנאשם ישאל לא ,355 סעיף הוראות לאור
וכתוצאה לאו, או באשמה מודה הוא אם בכלל
פעם שנהגו (כפי תמיד תרשם, לא אד מכד
אלא באשמה'' מודה "איני הפיקציה באנגליה)

בכלל". זה שלב ללא יתנהל המשפט
תשפיע החדש החוק של זו שהוראה משער אני
זה, בכוין במדינה הפליליים המשפט בתי על גם
מלקבל כליל, ימנעו אף ואולי ביותר, שיהססו
בצדן. מות עונש אשר בעבירות באשמה הודאה

בשבועה עדות י"ח.
קבעה ההצעה) של 336 (בסעיף החדש החוק הצעת
הלכה בזה בשבועה. תממר עדות כי הכרח שאין
משרד של הראיות" חוק "הצעת בעקבות ההצעה
19 בסעיף דבר אותו קבעה אשר המשפטיםל1,
כמעט העתקה הוא ההצעה של 336 סעיף (אגב,

הנ"ל). '19 מסעיף מלולית
בין הקשר לו שהוברר העובדה אף על אולם,
המחו קבע זה) בגלל דוקא (ואולי ההצעות שתי
בשבו יעיד עד כל כי ,372 בסעיף מפורשות קק
הדתית אמונתו כי הדין בית נוכח כן אם אלא עה,
לעד לו אץ כי או שבועה, עליו אוסרת העד של
פי על העד יעיד אלה ובמקרים דתית, אמונה כל

צדקו. ה1

גישתו את בכר שהמחוקק בברור אבו רואים
"המת הגישה על הקיים החוק של "השמרנית"
להש והחליט ההצעות, שתי של כביכול קדמת*
הקפה במלוא בשבועה העדות את כנה על איר
החוק של 372 סעיף לפי הנ"ל ההוראה (אגב,
הצב השפוטית המערכת לגבי שנוי מהוה החדש
השוט חוקת של 120 תקנה ולפי מאחר אית,
דין בבתי בשבועה בעדות הכרח היה לא תשיח,

צבאיים).

להת יצטרד המשפטים שמשרד ספק לי אין
המחוקק של זו חדמשמעית דעה בהבעת חשב
את סופית לכשיערוד בשבועה, עדות קיום בעד

לכנסת. הגשתו לשם הראיות חוק הצעת
במקורות, לאמור מה דמיון אגב, קיים' זו בנקודה <.
פותחין נפשות ("דיני ד' 9דק סנהדרין, משניות ראה
בי וגי כיח, בי, פרק יבמות, לחובה''), פותחין ואץ לזכות

רשע"). עצמו משים אדם (.אין
.1952 מדצמבר המשפטימ משרד של רשמית הוצאה "

טרומית טענה לטעינת מועד ט"ז.
מונה החדש החוק של 0)351 שסעיף לאחר
של (ג) קטן סעיף קובע הטרומיות, הטענות את
מניגורו או הנאשם טען לא שאם ס£יף אותו
טענה האשום) כתב קריאת (לאחר זה בשלב
בכל אותה מלטעון למנעו כדי בכך אין טרומית,
לע רשאי הוא אין אולם המשפט, של אחר שלב
בפס המפורטות הטרומיות הטענות לגבי כן שות
לטענות (הכונה (ב) קטן בסעיף ו(5) (4) קאות
בו שקיים או עבירה, מגלה אינו האשום שכתב

הדין. בית ברשות אלא פסול), או פגם
מקבי הוראות עם אלו הוראות להשוות כדאי
תקנה והן: הכללי הפלילי השפוט במערכת לות
(מטפסים המחוזיים המשפט בתי תקנות של (1) (ב) 6

ותקנה "1952  תשי"ב ,(2 סס' (תקון דחופים),
השלום משפט בבתי הפרוצדורה תקנות של (1) א' 267

אומרות: אלה הוראות "1952  תשי"ב (תקון),
טרומית טענה לטעון לפרקליטו או לנאשם .הרשות
אחר שלב בכל לא אן האשמה, כתב קריאת אחרי 0יד

המשפט". ברור של

בעליל אנו רואים אלה הוראות השואת מתור
ליברלי יותר הרבה (הכנסת) הראשי שהמחוקק
טענות לטעינת המועד הארכת אפשרות לגבי
המשפטים). (שר המשנה מחוקק מאשר טרומיות,
בגללה אשר מיוחדת סיבה שום ואין מאחר
טרו טענות הבאת צבאי בדיון דוקא לאפשר יש
שמחו לי 'נראה השפוטי התהליך כל במשך מיות
סעיף של הנ"ל בהוראה לראות יצטרך קקהמשנה
לגבי המחוקק של רמז החדש החוק של (ג) 351
טענות בטעינת הצדדים את להגביל המגמה

בלבד. המשפט של הראשון לשלב טרומיות

לעונש הצפוי הנאשם את שואלים אין י"ז.
באשמה מודה הוא אם מות

אצלנו, והן בבריטניה" הן האחרון' ובזמן מאחר
במאות שהתגבשה לדעה (בנגוד הדעה קיימת
בעבי יודה שנאשם בכך מניעה אין כי הקודמות)
בהוראת ענין יש בצדה, מות עונש אם אף רה

הקובעת: החדש, החוק של 355 סעיף
לעונש עליה צפוי שהוא בעבירה אדם "הואשם
רואים אלא ,354 בסעיף כאמור נוהגים אין מות,

באשמה". כפר כאילו אותו
את ישאל הדין בית שאב נאמר 354 (בסעיף
מה וכן לא' ואם באשמה מודה הוא אם הנאשם

לתת). יכול שהנאשם התשובות
.1036(278) תשי"ב ןךת, 18

.564(250) תשי"ב *>ק"ת,
.41011^61(1*8 ?103(£110 311(1 06מ16)1'\£ 10 ראך, "
011111031 03665, 337(1 מ11110)0 '§691 ק 420
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חייל שאינו מי לנכי עבירות כ.

בחוק א' לחלק השני הפרק להוראות בהתאם
אחרים אנשים ועל חיילים על הוא יחול החדש,
מעמד  החדש החוק לצורך  להם שניתן
מלואים איש בצבא, אזרחיים (עובדים חיילים
הצבא, מטעם נשק לו שנמסר מי בשרות, שלא

מלחמה). שבויי

514 (סעיפים החדש החוק של ט' חלק אולם
יחולו אשר מיוחדות יעבירות מספר קובע (521
ידובר עליו ,520 לסעיף (פרט חייל שאינו מי על
ת₪ כלל על א. ז. הנ"ל, הרחב במובן אף להלן)
העבי הצבא. עם קשר כל להם שאין המדינה בי

הן: רות

ואחרים, חוקר שופט כולל צבאי, דין בית בזיון א.
בלתי ופרסום בודק קצין בפני מעדות התחמקות
514 (סעיפים1 צבאי דין בית הליכי של מוסמך

.(517

וסימ דרגה מימני ענידת ע"י כחייל התראות ב.
טענות ע"י או מדים לבישת אחרים, צבאיים נים

,(518 (סעיף אחרות. בדרך או שוא,

להב משכון בתורת ביודעין, תעודות עכוב ג.
לחייל שניתנו תעודה או הפץ כל של חוב, טחת

.(519 (סעיף הצבא מטעם

החדש החוק קובע אשר העבירות כל הן אלה
שנוכחנו כפי רבות אינן והן חייל שאינו מי לגבי
החדש החוק אין אלו עבירות על גם אולם לדעת,
קובע אלא לשפוט, צבאי דין לבית סמכות נותן
עפ"י עבירה העובר כי 521 בסעיף מפורשות
(הכונה משפט בית בפני עליה ישפט זה חלק

צבאי). דין מבית להבדיל אזרחי משפט לבית
שגם נובע 521 סעיף של הנ"ל מההוראה
באותו אומר (הוה 520 בסעיף הנזכר המקרה
בדין שנדרש חייל על המדבר החוק), של חלק
למשמעותו הסר אחר חייל אזרחי לשלטון למסור
חייל לעצירת שהפריע או זאת, עשה לא ובמזיד
כדין לכך מוסמך הוא אך חייל שאינו אדם ע"י
אזרחי משפט בית בפני לדין כן על יובא 
לי, שידוע כמה שעד מקרה, לפנינו כאן בלבד.
חרות, א ארצות של הצבאיים בחוקים לו דומה אין
לחייל מיוחדת עבירה קובע צבאי שפוט שחוק
עליה לשפיט הסמכות את מוסר אולם בלבד,

בלבד. אזרחי משפט בית בידי
משתמעים כזאת רגילה בלתי לקביעה הנמוקים
ללמדנו באה ההוראה העבירה. תאור מעצם
וצב אזרחית רשות בין התנגשות של שבמקרה
צריר אזרחי משפט שבית המחוקק סבור אית,

בדבר. לפסוק

משפט בבתי כראיה צבאיים מסמכים י"ט.
טפסים כי קובע החדש החוק של 480 סעיף
המכילים רשמיים צבאיים פרסומים של מודפסים
ראיה ישמשו מנויים או הוראות, צוים, פקודות,
ההוראות הצוים, הפקודות, אותן למתן לכאורה

ולתכנם. המנויים או
לפר שביחס קובע, החדש החוק של 481 סעיף
לכאורה כראיה ישמש סעיף באותו המנויים טים
במלוי קצין ביר שנחתם כמסמך הנחזה מסמך כל

הפקידו.
בידי כחתום הנחזה שמסמך קובע, 482 סעיף
שאדם והמעיד צבאי שוטר או (אזרחי) שוטר
ישמש פלוני, ובמקום פלוני ביום נאסר או נעצר
הנאשם של זכותו אולם כך. על לכאורה ראיה
ובית הדין בבית יעיד המסמך על שהחותם לדרוש
הדבר כי סבור הוא אם זו לבקשה יענה הדין

צדק. משפט עשית לשם רצוי
כראיה לקבל דין לבית מאפשר 483 סעיף
אחרים, צבאיים מסמכים מספר תכנם על לכאורה
שרשם שמי לדרוש הנאשם בידי הזכות עם אך
יענה הדין ובית הדין, בבית יעיד המסמך את

לעיל. כאמור בסייגים זו לדרישה
וחזקה פרסום חזקת קובעים 485 ,487 סעיפים
למעשה ובזה מאושר העתק לגבי נכון העתק של
העדות18. פקודת של 23,22 סעיפים הוראות על חוזרים

דין בית של פרוטוקול כי קובע 486 סעיף
ראיה ישמש הדין, בית אב ביד החתום צבאי,
הוכח לא אם בו, שנרשמו הדברים על חותכת
הח החוק הרחיק זו בנקודה זויף. הפרוטוקול כי
המשפט בבתי הנהוגה ההלכה לגבי לכת דש
הטובה "ההוכחה בפרוטוקול הרואים האזרחיים,
שהו להניח יש סופית". ראיה לא אולם בי.ותר"
מהאפשרות תוצאה היא 486 סעיף של זו ראה

קודם. דברנו עליה הפרוטוקול תקון של

כי מפורשות, קובע החדש החוק של 488 סעיף
כל בפני דיון על גם יחולו 480486 הסעיפים!
הוראה ע"י במדינה. אחר דין בית או משפט בית
מדיני לחלק הנ"ל הסעיפים נהפכים זו מפורשת

במדינה. משפט בתי בכל המחייבים הראיות
בשפוט יסוד הוראת נשמרת זאת ובצורה
החוק של 476 בסעיף בטויה את שמצאה הצבאי,
חוקת של 167 תקנה לפי גם קיימת (והיתה החדש
בעניגים המחייבים הראיות דיני כי תש"ח) השפוט,
גם מחייבים המדינה של המשפט בבתי פליליים

צבאי. דין בבית
נ"ד. פרק דרייטון, "

ת"א במשפטים.פליליים, ראי.(ת דיני סלנט, א. ראה 19

שם. הנזכרות והאסמכתאות 137/138 ע"ע ,1952
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פרוצדו חוקים של האחרות ההצעות לכל מות
יש לכנסת. בעתיד יוגשו אשל טללים, ראליים
תמיכה זו בהוראה יראו המשפט שבתי לשער גם
דומה, בהקף "הטבעית" זכותם קיום על לסברתם

בחוק. מפורשת הוראה עליה איז אם גם

סיום דברי
בכונתי היה לא דברי, בתחילה שאמרתי כפי
בחרתי פרטיו. כל על תומו עד הנושא את למצות
חשו או אופיניות לי שנראו דוגמאות מספר רק
עוד מראש לראותן היה אפשר ואשר ביותר, בות
ברור למעשה. הלכה החוק של הפעלתו לפני
תספיק הצבאיים הדין בתי שמערכת לאחר שרק
החוק של הוראותיו מרבית את ולפרש לעכל
וכן המלאה משמעותו על לעמוד נוכל החדש,
טפלתי בו בשטח השפעתו הקף כל את לדעת

זה. במאמרי
החדש, החוק של 234 סעיף שהוראת תקוה אני
צבאי דין בית בפני שמשפט כלל בתור הקובעת
להוראת גמור בנגוד (וזה פתוחות בדלתיים1 יערך
קבעה אשר תש"ח השפוט חוקת של 110 תקנה
ידיעת הפצת לשם רב לעזר לנו תהיה הפוך), כלל
.הוראה בארץ. המשפטנים בין הצבאית הפסיקה
והלכות דין פסקי אותם כל פרסום תאפשר זו
פרסומם את לאסור ואין כללי ענין בהם יש אשר
רק לא יהיו אלה פרסומים בטחוניים. מטעמים
גם אלא הצבאי, החוק ידיעת להעמקת מכשיר
של ההדדית ההשפעה הגברת בכוון יפעלו
הפלילי השפוט סוגי ויתר הצבאי השפוט של

במדינה.

צפויים בלתי ענינים כ"א.
את מוצאים אנו החדש החוק של 460 בסעיף

הבאה: המשמעות ורבת המענינת ההוראה
הוראה עליו שאין דין סדרי של ענין ,,בכל
דין בית ינהג לפיו, שהותקנו בתקנות או בחוק
לעשות ביותר טובה לו הנראית בדרך צבאי
לענין החלטתו את שינמק ובלבד צדק, >גשפט

זה".
דין לסדרי מוגבלת היא כי אם זו, הוראה
הור עם בהשיאה בהקפה מצומצמת ולכן בלבד,
(והדבר אירופה ביבשת חוקים אלו אי של אות
פלילי, חוק הוא החדש והחוק מאחר מובן גם
המטריאלית הסמכות את להרחיב אפשרות ואין
של המקודש בכלל לפגוע מבלי הדין בית של
מפו הכרה משום בה יש 113טט 3ם06? מ616£61ת81
סופית לפסוק דין בין של הטבעית בזכותו דשת
דרוש הדבר אם בפניו המובאת בעיה בכל
הוראות זה בנושא שקיימות בין צדק, לעשית

קיימות. שאינן ובין חוק של מפורשות
הוא אם בפרט ביותר, הגיוני אינו זה דבר
אולי, כי אם החדש, בחוק כמו דיון לסדרי *!וגבל
משום בכך יש צרה, עיונית השקפה בנקודת
והרשות השופטת הרשות בין גבולין טשטוש
הדין, בית של זו שלסמכות ברור, המחוקקת.
סמכותו את יפרש אם רק חיובית השפעה תהיה
כשלא רק בה וישמש ביותר מצומצמת בצורה

לפניו. אחר חוקי מוצא כל ■יהיה
של 460 סעיף של הנ"ל בהוראה ואין מאחר
דוקא, צבאי לשפוט מיוחד דבר שום החדש, ז!חוק
דו הוראות להכניס יצטרכו שלאורה סבור ז?נני
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חוק חדושי
תלאביב מחוז מטין עו"ז*, קרת. משח ט.ר.

חוברו* תשי"ז, החוקים בספר פורמם תשי"ז1957, המדינה) (בנחזון העונשין דיני לתקל! החול!
.172 עי '235

המדינה. כבטחון הפוגעות עבירות בדבר הקיימות החוק הוראות את ומשכלל מרכז זה חוק
הסודות ובפקודת ,1936 הפלילי, החוק פקודת של 58  49 בסעיפים כלולות היו כאלו הוראות

במקומן. בא אותן מבטל החדש החוק הרשמיים.
הבטחוניימ צרכיה את עוד הלמו לא  המנדטורי המחוקק של יצירתו 3רי  שבטלו החוקים
שלוט בזמן אין להן העולם, מדינות מרבית של מזה שונה ישראל של מצבה ישראל. מדינת של
בחוקימ בטויו את למצוא חייב זה מיוחד מצב למעשה. לא אם להלכה לפחות  כלל אויבים

המדינה. בטחון את המסכנות בעבירות לטפול יעיל מכשיר השלטונות בידי לתת המיועדים

פרקים: שבעה החדש בחוק
כלליות? הוראות .1

בגידה; .2
ן מזיינים בכחות פגיעה .3

רגולן .4
* רשמיים סודות .5

ן חוץ ביחסי פגיעה .6
הדין. סדרי .7

לעיל. שנזכרו בבעיות חרושים מספר מביא הראשון הפרק
מצג מקיים או לוחם צד שהוא "מי דהיינו: אויב, מיהו קובע  הפרשנות סעיף  1 סעיף
הוכרזה, שלא ובין מלחמה שהוכרזה בין מאלה, אחד בתור עצמו על מכריז או ישראל, נגד מלחמה

שאינן". ובין צבאיות איבה פעולות שיש בין
הנז? נכונה בלתי ידיעה שגם קובעת זו הגדרה "ידיעה". הגדרת מהוה בחוק נוסף שכלול
שאף מוכיח הנסיון המודרניות. המודיעין שיטות את תואמת זו הגדרה זה. חוק לצורד ידיעה
הידיעה מקבל של לבו תשומת הפניית בגלל המדינה לבטחון נזק להביא עלולה נכונה בלתי ידיעה

אותו. המענין מסוים לשטח או במדינה מליים לאזור
הפלילי. החוק של הראשון החלק הוראות לעומת מהכלל יוצאים מספר ישנם זה בפרק

מאחריות פוטרות אינן (1936 לפזז"פ 18 ,7 (סעיפים והכרח" "צורר של ההגנות
סודיות ידיעות ומסירת במרד השתתפות בגידה, של בעבירות פלילית
המתקת את רק מאפשרות אלה הגנות המדינה. בבטחון לפגוע בננה מתוך

העונש.
23 סעיף לצורך משמעותו. על קמעה להתעכב יש סודית" בידיעה המונח את לעיל והזכרנו הואיל
או צורתה תכנה, אשר ידיעה, היא סודית ידיעה חמור, ברגול הה החדש, לחוק
ידיעה או בסוד, לשמרה מחייב המדינה בטחון כי עליה, מעידים החזקתה סדרי
עליה0 הכריזה הכנסת, של והבטחת החוץ ועדת באישור ממשלה, שה ענינים לסוג הנוגעת

סודיים." כענינים ברשומות שפורסם בצו
כי החוק, קובע הנ"ל, החמורות העבירות לגבי ו"הברח" "צורר" של ההגנות שלילת למרות
בתום נעשה אם לכזה, יחשב לא עבירה למעשה נחשב היה אשר אחר, מעשה
סדרי או רשויותיה, או המדינה בסדרי שנוי לידי חוקיות בדרכים להביא כונה מתור לב
פועליפ הם עוד כל פוליטיים, ולארגונים למפלגות פעולה חופש נותנת זאת הגנה אחרות. מדינות

החוק. במסגרת
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העבירה כדין דינם עבירה לעבור ן ו י ם נ או ר ש ק כי בקבעו, נוספת החמרה עמו מביא החוק
חמורה עבירה עתה מהוה מאסר שנות חמשעשרה על עולה שענשה עבירה על י ו חפ גם עצמה.

.1936 לפת"פ 33 בסעיף המקבילה מהעבירה יותר
6 מטיף אולם מסוימים, במקרים מות ש נ ו ע הטלת של אפשרות אמנם קובע החדש החוק
ישראל ע"י ת ו באי צ איבה פעולות שהתנהלו בעת שנעברו לעבירות הטלתו את מגביל

נגדה. או
על מדובר זה בפרק ענשים. להן וקובע הבגידה עבירות את מגדיר השני הפרק

הטריטוריאלית! בשלמותה או המדינה ברבונות פגיעה .1
ישראל? נגד מלחמה גרם .2

בעת אם מינה נפקא ואין לאויב ידיעה מסירת ע''י סיוע  ישראל נגד במלחמתו לאויב סיוע .3
לא; או איבה פעולות מתנהלות הידיעה מסירת
הנ*ל: המעשים אחד את לעשות החלטה גלוי .4

האויב? של המזוינים בכוחות שרות .5
? לבריחה האויב לשבויי סיוע הגשת .6

מלחמה. בעת תבוסתנית תעמולה הפצת .7
העבשים חמורים העבירות ביתר עולם. מאסר או מות הם הראשונות העבירות בשלוש העבשים
העונש. את מחמיר לאויב לסייע הנוגה המבצע. וכונת העבירה מהות פי על נקבעת וחומרתם פחות

המזוינים. בכחות בפגיעות דן בחוק השלישי הפרק
הכהות: את מונה 14 סעיף

לישראל, ההגנה צבא .1
ישראל* משטרת .2

האויב. נגד ל. ה. צ. עם בשיתוף הפועלים אחרים מזוינים כהות .3
ההגדרה: לשון וזו מרידה המונח את מגדיר זה בפרק (א) 15 סעיף

מאלה: אחת עושים מזוין כח מחברי יותר או שלושה כאשר היא "מרידה" זה פרק "לענין
כפיה באמצעי משתמשים או שברשותם בנשק תופסים הם לפקודה, איציות תוך בצוותא, (1)

מפקד? כלפי
כזאת". לפעולה הנוגעת פקודה למלא או צבאית פעולה בשעת פקודה למלא בצוותא מסרבים (2)
יתר, חומרת מקבלת כשלעצמה' חמורה עבירה שהיא המרידה, עבירת החדש החוק לפי
פרק דן המרידה ענין על נוסף דיבה. מ ה בבטחון לפגוע הבינה למעשה מצטרפת אם
אלה, לכהות באספקה ובפגיעות המזוינים הכחות ברכוש בפגיעות גם זה
גם חוקיות. לפקודות לאיציות ובהמתה מהזוינים מהכחות לערוק בהסתה
פעו נערכות אם היינו הבטחתי, ובמצב המבצע בכונת בהתחשב העבירה חומרת מודרגת כאן

לא. או צבאיות איבה ת ו ל

מעשים: מוגי שלשה בי1 ומבחין ל ו ג ר ב דן זה לחוק הרביעי הפרק
אד עבירה' כלשהי ידיעה של מסירתה מהוה זה בפרק 21 בסעיף לאויב; ידיעה מסירת .1
המסי נעשתה האויב. לתועלת להיות הידיעה היתד, עלולה אם עולה, חומרתה
את (העושה נוספת החמרה משום בכך יש המדינה, בבטחון לפגוע כונה מתוך רה
ביחס (קל עונש לקבוע המחוקק את הניעה לאויב המסירה חומרת עולם). למאסר צפוי העברין

בשבילו. או לאויב ידיעה למסירת ברשלנות שגרם למי גם הרגול) מעשי ליתר
השגה' ב. מסירה, א. עבירה: מעשי של החומרה) מידת (עפ"י דרגות שתי מקיף 22 סעיף ,. רגול .2
מעבירת פחות לחמורה כמובן נחשבת וכיו"ב האסוף עבירת ידיעות; של והחזקה רשום הכנה' אסוף,
של זה לסוג הכרחי יסוד המדינה. לבטחון ממשי נזק עדין נגרם לא זה ובשלב הואיל המסירה,
ובלעדי המדינה בבטחון לפגוע מוסרה של או הידיעה אוסף של ו ת נ ו כ היא עבירות
לא שכאן הוא קודמו לבין הזה הסעיף בין העיקרי הבדל עבירה. אלה מעשים יהוו לא זאת כונה

.21 סעיף פי על העבירה של העיקרי היסוד את המהוה לאויב, במסירה מדובר
ידי על סודית ידיעה של אסוף או מסירה זה בשם מכנה 23 סעיף חמור; רגול .3
ה, ב י ד מ ה ן ו ח ט ב ב לפגוע כונה תור העבירה נעשית אם לכך. מוסמר שאינו מי
"ידיעה המונח של משמעותו על עולם, למאסר צפוי העברין את עשותה כדי עד היא מחמירה

■ לעיל. עמדנו כבר זה, בסעיף המוזכר סודית",
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את ויוצר עבירה הוא סביר הסבר ללא זר סוכן עם מגע קיום כי קוב?, 24 סעיף
מבלי סודית ידיעה מסר זר סוכן עם מגע לקיים ניסה או שקיים מי כאילו ההנחה,
לרבות  זר": "סוכן למונח ג') (ס"ק זה בסעיף הניתן ההיקף מענין לכה מוסמד להיות
מדינה מטעם לעסו?, נשלח או עסק, כי בו לחשוד סביר יסוד מישיש
העשויים אחרים במעשים או סודיות ידיעות באסוף למענה, או זרה
סוכן עם מגע "קיום היסוד של להקפו לב נשים כי הראוי מן ישראל. מדינת בבטחון לפגוע
או זר, סוכן עם מגע ליצור אדם "ניסה (ב): ס"ק של המלא בנוסחו כך לשם ונעיין זר"
בחב נמצא או זר סוכן של עבודתו במקום או מגוריו במקום אדם ביקר
הסבר לו ואין  זר סוכן של ומענו שמו אדם ברשות נמצא או רתו,

זר." סוכן עם מגע המקיים כדין דינו לכך, סביר
,,מקום 25 הסעיף בגוף הנקרא צבאי, למקום כניסה של בעבירות הפרק דן בהמשכו
להת או כזה למקום לחדור ן ו י 0 נ גם נמנים אלו בין י, מדויקת) הגדרה (בלווי מוגבל"
שהיה וכן להטעותו או לשומר או לזקיף להפריע או מבנהו על חקות
המעשים מהוים זה בסעיף אף סביר. הסבר ללא בקרבתו, שוטטות או כזה במקום
להחמירן. עשויה המדינה בבטחון לפגוע הכונה אולם עצמן, עבירות.בפני בו המנויים
הנעשים זיוף, או תרמית מסוג הכנה, מעשי מספר מונה זה, בפרק האחרון ,26 סעיף
בי רק, נציין זה"ן פרק לפי ,,עבירה בהכנת לאחר לסייע או להכין בבונה
משטרה. או צבא במדי חוקי הבלתי השמוש את גם היתר, בין מונה, הסעיף
כעובדי תפקידם בתוקף לאנשים' שהגיעו בידיעות דן ם, י י מ ש ר סודות על החמישי, הפרק
מפו התניה תוך או ת, ו ד ו ם שמירת של התחיבות הכולל המדינה, עם חוזה או צבות
שאינו למי ידיעה מסירת היא בהן שהחמורה אלו, עבירות סודי. מסמר על לשמור רשת
או התפקיד, תום אחר או להוראה בנגוד הידיעה, החזקת גם כוללות לכך' מוסמך

בשמירתה. התרשלות
נגד מעשים לביצוע קשר קשירת אוסר חוץ, ביחסי יטה ג פ בדבר  הששי הפרק
כדי אלה במעשים יש אם נציגיהם, או מדינות של מוסדות או ארגונים נגד או ידידודית מדינה
ידידו ,,מדינה ארגון. אותו או מדינה אותה עם היחסים בקיום לישראל שיש באינטרסים לפגוע
דיפלומטיים קשרים המקיימת מדינה ,,כל בו כוללת 31(ג) מסעיף לשון מאד. רחב מושג הוא תית"

בארצה". לבקר ישראל לאזרחי המרשה או ישראל עם מסחריים או
אם אלא זרה, מדינה של מזוינים לכחות ישראל אזרחי התנדבות זה פרק 32 בסעיף אוסר כן
הממשלה. מאת היתר פי על או ביןלאומי ארגון או מדינה לבין ישראל בין הסכם מכה נעשה זה
הרשמי נציגה אינו כשהוא זרה, מדינה של המזוינים לכחות ישראל תושב בישראל התגים

זה. מעיף פי על עבירה עובר המדינה, אותה אזרח אינו וכשהמגויס
לבצועו: מיוחדים דין סדרי קובע החוק של האחרון הפרק

על או לממשלה המשפטי היועץ ידי על רק יוגש זה חוק לפי בעבירה נאשם נגד אישום כתב .1
בכתב. הסכמתו פי

15 של לתקופה ורגול בגידה בעבירות חשוד של מעצרו על לצוות רשאי גבוה* משטרה קצין .2
מעצרו. מעת שעות 48 תור אותו שישמע בתנאי ימים,

המש היועץ בקשת לפי כזה, חשוד מעצר טל לצוות רשאי העליון המשפט בית שופט .3
חדשים. ארבעה על בהצטברות! תעלינה לא אשר לפעם, מפעם יום<, 30 של לתקופות פטי,
(מעצר הפלילית הפרוצדורה פקודת תחול לא בלבד, ועליו כזה, מעצר על
או העליון המשפט בית לנשיא ניתנת בערבות כזה עצור לשחרר הסמכות ואילו ם) י ש ו פ ח ו

כך. לשם שיקבע לשופט
לכן שהוסמך גבוה משטרה קצין או הכללי, המפקח רשאי מהכלל יוצאים במקרים .4
לעבור עומדים או עברו כי הצורך' די משוכנע הוא אם חפוש עריכת על ב ת כ ב להורות ידיו, על
שופט של אשורו טעונה זו הוראה רגול). או לאויב ידיעות (מסירת 22 או 21 הסעיפים על עבירה
הפלילית הפרוצדורה פקודת פי על שלום שופט של חפוש פקודת כדין ודינה ימים שלשה תוך

.(36 (נועיף וחפושימ) (מעצר
מפקח עוזר בדרגת משטרה קצין כל  גבוה' משטרה "קצין : מגדיר חדש) (נוסח הפרשנות לפקודת 1 סעיף *
מהשבוש ונגמל זה והגיוני משפטי מונח לעצמנו גמגל היו*יומית. בלשוננו אנו, גם בי הראוי מן ומעלה". מחוזי,
המערכת. . !אחד. אלא עליון אין כי עליון", .קצין בפינו השגור הלשוני
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צבאית יחידה למפקד 37 סעיף מקנה הייל, יד על הפושים עריכת על להורות דומה, סמכות .5
על לפעול אפשרות אין כי לעיל, האמור על נוסף משוכנע' שהוא בתנאי ומעלה סרן מדרגת
לשטח בגיסה של העבירות לגבי גם זו סמכותו מורחבת זאת לעומת הנ"ל. 36 סעיף פי
צבאי דין בית נשיא של או שלום שופט של אשורו טעונה כנ"ל מפקד של הוראתו ואילו צבאי

נתינתה. ממועד ימים שלשה תוך מחוזי,
סודיות על שמירה לשם אמצעים מספר על לצוות הסמכות את המשפט לבית מקנה 38 סעיף .6
בראיה מהם העיון מניעת או סניגורו, או הנאשם נוכחות בלא מסוים הליו קיום ביניהם ן, ו י ד ה
שתובטח ובתנאי כזו במידה הסודיות שמירת המדינה בטחון מחייב ביה"מ לדעת אם מסוימת,
העדר לשעת הנאשם ע"י בחירתו או ביה"מ ע"י אחר סניגור מנוי לרבות מלאה, הגנה לנאשם

מסוימת. ראיה של ידיעתה נמנעת ממנו הסניגור
יוצאיפ בישראל. הדין את עליה יתן זה חוק על עבירה בחו"ל בצע אשר שאדם קובע 41 סעיף
אדם רק באחריות ישא עליהן ישראל, מדינת של חוץ ביחסי ופגיעה בגידה של עבירות הן זה מכלל

המדינה. בשירות משרת או תושב אזרח, היינו: ישראל, למדינת בנאמנות החייב
לטפול יעיל משפטי מכשיר המבצעת הרשות בידי נותן החדש החוק כי ייאמר, זו סקירה לסיכום
את והן הדימוקרטיה המשטר עקרונות את הן ההולם משכיר המדינה, כבטחון הפוגעות בעבירות

ישראל; מדינת של המסובן והמדיני הבטחוני המצב

.(748) תשי"ח התקנות בקובץ פורסמו ,1957  תשי"ח יציאה), (עכוב המשפט בתי תקנות ,2
ההוצאה ראש יושב או רשם המשפט, בית ע"י ניתן אשר צו, של תקפו יפוג אלו תקנות לפי
להאריך רשאים הצו נותני גתינתו. מיום שנה כתום מהארץ, אדם של יציאתו לעכוב לפועל,

לפעם. מפעם תקפו
בעוד ולבקש זה מסוג צוים אחרי לעקוב הנוספת, המעמסה את המשטרה על תטלנה אלו תקנות

בכך. צורר ויהיה במידה הארכתם, את מועד

16(237) תשי"ח החוקים בספר שפורסם 1957  תשי"ב עדים), (חקירת הדין סדרי לתקון החוק ,3
ירשה לא בפרט הוגנת. ואינה הנידן לענין אינה אשר עד חקירת ירשה לא המשפט שבית קובע
הוגנים. ואינם לענין שאינם ביוש או התעיה הפחדה, עלבון, משום בה שיש חקירה המשפט בית

העד. מהימנות את גם החוק כולל הנידן" ב"ענין

החוקים בספר שפורסם  1958  תשי"ח מות) וסיבות פשעים (חקירת הדין סדרי לתקון החוק 4י
הפלילי. הדין בסדרי תמורה חולל ,54(242) תשי"ב

נושאים: בשלושה דן החוק
,. פשע מסופ עבירות חקירת א.

פשע? באשמות תביעות הגשת ב.
מות. סיבות חקירת ג.

פשע. מסוג עבירות חקירת א.
החקירה תוצאות את בחקירה. לפתוח חייבת וזו למשטרה תוגש פשע מסוג עבירה בצוע על תלונה
המחוז פרקליט לחוק, 3 סעיף לפי המחוז. לפרקליט המשטרה תעביר שהשיגה הראיות חומר עם
יכול גם הוא לאון או לדין אדם להעמדת מספיקות הוכחות מכיל הראיות חומר אם הקובע הוא
לציין, יש הצבור. טובת משום המשפט בנהול אין אולם מספיקות, הוכחות ק^מות שאכן להחליט

המשפטי. ליועץ ערר זכות יש לדק אדם להעמיד המחוז פרקליט סרוב על שגם

פשע. באשמות תביעות הגשת ב.
כליל. אותה מבטל ממומים ענינים ולגבי המוקדמת החקירה צורת את משנה החדש החוק

אשום כתב המחוז פרקליט מגיש מאסר, שנות עשר עד הוא בצועם על הצפוי שהעונש בפשעים
ביניים. שלב כל ללא המשפט לבירור מיד וניגשים המחוזי המשפט לבית

היועץ רשאי זה במקרה לנאשם. אשום הודעת המחוז פרקליט מוסר יותר החנזורים בפשעים
שמיעת לאחר מחוזי. שופט בפני מוקדמת חקירה שתנוהל לבקש הנאשם או באכחו המשפטי,
הבאת לאפשר או לדין הנאשם את להעמיד החקירה את המנהל השופט רשאי המוקדמת החקירה

הצדדים. ע"י נוספות ראיות
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השופט אם לדין הנאשם את להעמיד המשפטי היועץ עתה יוכל לא כה, עד קים שהיה למצב בנגוד
דרכים: שתי כזה, במקרה עתה, פתוחות המשפטי היועץ בפני כן. עשה לא החקירה את המנהל
לא שעוד ראיות סמך על בהחלטתו ולעיין לחזור החקירה את המנהל השופט מאת לבקש א.

,י בפניו היו
המחוזי. המשפס בית לפני ההחלטה על לערער ב.

המשפט לבית אשום כתב המחוז פרקליט יגיש לדין הנאשם את להעמיד השופט החלטת אחרי
חקירה נהול לבקש הרשאים מהצדדים ואיש האשים הודעת נמסרה אם יעשה גם כד המחוזי.

זאת. ביקש לא מוקדמת
בידי כה עד נתונה שהיתר. האפשרות גם בטלה שלום שופט בפני המוקדמת החקירה בטול עם
לחקירה פשננ על אשום גליו! הכללית, התביעה עזרת ובלי פרטי באופן להגיש פרטי, אדם

למשטרה. התלונה את להגיש היא היחידה הדרך כאמור, כיום, מוקדמת.
שהיה למצב םםטוטורי תוקף החדש החוק נותן התביעה שבידי הראיות בחומר נאשם לעיון בקשר
קובע, לחוק 6 סעיף העליון. המשפט בית של מהפסיקה כתוצאה והן שהשתרש נוהג מכח הן קיפ,
פי על אסור גלויו או מותרת שהעלמתו סודי, לחמר ביחס הראיות. בחזמר לעיין הנאשם שרשאי
חומר באכחו או לנאשם לגלות ולא להעלים לתביעה מאפשר זה סעיף .7 בסעיף מדובר דין, כל
משפטים לגבי אחר חריג קי,ם המשפט. בית בפני הבאתו גם מאפשר אינו זאת עם יחד אבל כזה
את להרחיק אפשר 1957  תשי"ז המדינה) (בטחון העונשין דיני לתיקון החוק לפי רגול. או בגידה על
בראיה יעיינו לבל או מסו^ם בהלוד נוכחותם למנוע כדי המשפט מאולם סניגורו ו/או הנאשם

אחר. סניגור לרבות מלאה הגנה לנאשם להבטיח יש זה במקרה מסוימת.
מות. סיבות חקירת ג.

או המות אירע שפוטו שבתחום השלום משפט בית של שופט ישמש מות סיבות חוקר בתפקיד
בגויה. יעשה מה יצוד.. גם הוא הגויה. נמצאה

המות: בסיבת לחקור חוקר שופט יתבקש בהם המקרים ואלה
, טבעית אינה מותו שסיבת סביר לחשש יסוד ויש אדם מת (1

,י בעבירה נגרם מותו (2
במעצר; או במאסר נתון בהיותו מת (3

נפש; לחולי חולים בבית באשפוז בהיותו מת (4
מפגרים. לילדים סגור במוסד באשפוז בהיותו מת (5

לא כעת פתאומי. מות של מקרה בכל גם המות סיבת חקירת התנהלה שבוטלה הפקודה לפי
קיים ולא פתאומי באופן מתים שאנשים רבים מקרים יש ובצדק. כאלה במקרים חקירה תנוהל
לגמרי. מיותר היה החקירה ונהול טבעי בלתי הנו שהמות או בעבירה נגרם שהמות כך על חשד כל

המות: בסיבת לחקור לבקש רשאים
באכחו; או לממשלה המשפטי היועץ .1

משטרה; קצין .2
רופא) .3

ואחיותיו. אחיו, צאצאיו, הוריו, הורי הוריו, הנפט, של בןזוגו היינו: מעונין, אדם כל .4
במעצר או במאסר אנשים על הממונים חייבים וכן חלל מציאת על למשטרה להודיע מחייב החוק

פקוחם. תחת שהיה אדם מות על להודיע באשפוז שהיו או
אלו: החלטות משתי אחת להחליט רשאי חוקר שופט

חקירתו! תוצאות ומתן המות סיבת את להוכיח כדי בהן יש שהובאו הראיות א)
המות. סיבת את להוכיח כדי בהן אין שהובאו הראיות ב)

שבמידה והיא, מות סיבת לחוקרי כה עד היחה שלא סמכות החדש בחוק ניתנת חוקר לשופט
הוא רשאי פלוני, אדם ע"י יעבירה שנעברה לכאורה להוכיח כדי בהן שיש ראיות בפניו והובאו
כתב הפרקליט יגיש כזה במקרה העבירה. בשל משפם בית לפני יאשימו המחוז שפרקליט לצוות
או הנאשם את לעצור גם רשאי החוקר השופט מוקדמת. חקירה לבקש זכות תהיה ולא אשום

בערבות. לשחררו
בדלתיים או בפומבי להתנהל יכולות המות סיבת חקירת וגם פשעים בעניני מוקדמת חקירה
אם משפטיים. הליכים של פרסום לאסור השופט רשאי פומבית חקירה של במקרה סגורות.
להתירו. רשאי השופט אולם בפרסום, לאסור משפטי הליך נחשב סגורות בדלתיים היתה החקירה

חדשים. ששה מאסר  דינו אלו להוראות בנגוד דבר המפרסם
הגשת סדרי את הקובעות (782 תשי"ח ת. (ק. המשפטים שר ע"י תקנות הותקנו זה חוק בעקבות

.מוקדמת. בחקירה הדין וסדרי אשום הודעת הגשת סדרי המחוז, פרקליט החלטת על הערר
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משפטיות הלכות
הפלילית המחלקה עוד, נוםנבלט, צבי מ.ש.

מבקש שבין ההבדל על במיוחד בטענותיו הצביע
ולפני הרשעתו לאחר מבקש לבין הורשע שטרם
כי המדינה, פרקליט טען לעומתו הערעור. ברור
במעשים להמשיך עלול ישוחרר, אם המבקש,
לגבי המיוחדת בהשפעתו להשתמש וכן תמים
במשפטו. להעיד העתידים פרימיטיביים אנשים
בבצוע מואשם המבקש כי הודגש כך על נוסף
של גדול מספר ולגבי עבירות של רב מספר

אנשים.
:(26.5.57 (ביום נפסק

להביא יש בערבות לשחרור בבקשה בדיון א)
בבצוע לא מואשם שהנאשם העובדה את בחשבון
של רב במספר אלא מסוים, במקרה אחת עבירה

ארוכה. תקופה במשך שבוצעו עבירות
על להחלטה כמבחן העבירות או העבירה טיב ב)
העבירה, לחומרת רק לא מתיחס בערבות שחרור
עבירות מיוחסות שלמבקש לעובדה גם אם כי
שונים בזמנים שונים אנשים לגבי שבוצעו רבות

שיטתי. ובאופן

על חופפים בלתי עונשים הטלת הבעיה: .3
משוחרר חעברין בהיות שבוצעו עבירות

קודמת. עבירה בשל
110/57  הנשיא לפני העליון המשפט (בבית
פ*ד, המרצה  היוה"מ נגד אלבהטימי מחמד

. הכובדות

הואשם רבות, קודמות הרשעות בעל המבקש,
הועבר ודינו התפרצות בבצוע אדם עוד עם יחד
כל המחוזי. המשפט לבית חוקר שופט ע*י
הוכ לא המשפט עד בערבות לשחרור בקשותיו
7 לסעיף בהתאם בקשתו הפנה לכן בהצלחה. תרו
המשפט בית לנשיא בערבות, השחרור לפקודת
לשחרורו התנגד הכללית התביעה ב"כ העליון.
בי היחידי, הנמוק את והשמיע בערבות המבקש של
משוחרר בהיותו המבקש יבצע שמא סכנה, קיימת
הרווחת לדעה בהתאם נוספות עבירות בערבות,
מכן שלאחר מפני כך, לנהוג כדאי כי עברינים, בין
חופ ענשים להטיל ממילא המשפט בתי נוהגים
משכנע, בלתי הנ"ל הנמוק את מצא הנשיא פים.
שבתי תקוה והביע בהחלט מוטעית דעה שזו קבע
העבר את שישכנע באופן בעתיד ינהגו המשפט
נעתר הנשיא מוטעית. זו דעתם היות בדבר ינים
בתנאים בערבות המבקש את לשחרר וצוה לבקשה

מחרש. עיון  בערבות שחתר הבעיה; .1
33/57 ב"ש הנשיא בפני העליון המשפט >בבית
.(653(24) י''א פ"ד  מזרחי יצחק נגד וויוה"מ

בעובדות;
של לתקופה שלום שופט בפקודת נעצר המשיב,
בבקשה המחוזי המשפט בית לנשיא ופנה יום 15
לאחר המעצר. פקודת אף על בערבות לשחררו
את התורן הנשיא דחה הצדדים טענות שמיעת
שהות לתת מנת על ימים למספר ההחלטה ב!תן
הוח השניה בישיבה החקירה. את לסיים למשטרה

בערבות. המשיב את לשחרר לט
הנשיא של סרובו על קבל המשפטי היועץ ב''כ
לשמוע הנ"ל, השחרור על החליט אשר התורן,
לתמוך שנועדו המשיב של לעברו בקשר טענות
לשחררו אין הצבור בטחון שמבחינת בטענה,

בערבות.
היועץ לבקשת נעתר העליון המשפט בית נשיא
התורן הנשיא של החלטתו את ביטל המשפטי,
צו את בתקפו והשאיר המשיב של שחרורו בדבר

השלום. שופט ע"י שניתן המעצר
:(14.5.57 (ביום נפסק

פד,  47/54 ב"ש (וביניהן החלטות של בשורה א)
על לדון באים כאשר כי הוחלט, כבר 0207 ח/
להצביע הכללית התביעה רשאית בערבות שחרור
המטפל לשופט ולהראות העציר של עברו על

שלו. קודמות הרשעות בבקשה
הקודמות ההרשעות על להצביע שאמור נכון ג0
זה אין אולם המשפט בילור בזמן הנאשם של
להזקק בבקשה המטפל מהשופט למנוע צריך

קודמות. הרשעות בדבר לטענה

בערבות. שחרור הבגניה; .2
עובדיה 43/57 ב"ש  העליון המשפט >בבית

י"א(26)723). פ"ד,  היות"נן נגד בדםי
העובדות:

באשמת לדין חוקר שופט ע"י הועמד המבקש
כשוף. מעשי ידי ועל שוא בטענות בספים הוצאת
ובעיה בערבות לשחרור בקשה דחה החוקר השופט
המשפט בית של התורן הנשיא גם החליט ג!חדש
הבק הובאה כן על לה. להעתר שלא המחוזי
המבקש ב*כ העליון. המשפט בית נשיא לפני שה
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כשרת כראיה מתקבלת שהוראה הוא ידוע כלל, 0
הבט או איומים בלחץ נמסרה היא כן אם אלא
כלפי הגישה בין הבדל שאין איפוא (יוצא חות.
שנמסרה זו ובין בריא אדם ע"י שנמסרה הודאה
ר? ומתעוררת כללי הוא המבחן ,י נפש חולה ע"י

המהימנות). שאלת

שגרות. טענת הבעיה: .5
 217/56 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י"א(26)715). פ"ד, היוה"מ נגד שםטוב נסים

העובדות;
לארבע המחוזי המשפט בית ע"י נדון המערער
295(א), הסעיפים לפי אשמות על מאסר שנות
.1936 הפלילי, החוק לפקודת ו326(1) 299(ג)

בית.. ע"י נדחתה המערער של שכרות טענת
ג שהוכחו העובדות על בהסתמכו המחוזי המשפט
הסורג, כפוף אחרי החלון בעד לדירה חדירה
שבא1 השוטרים עם ומתן משא בארון, פשפוש
ע"י הוחזק בו האמבטיה, בחדר מכלאו להוציאו
בתוך השתוללותו המשטרה, של בואה עד המתלונן
ולבריות להתחמק ונםיונו גופו האמבטיה חדר

המתלונן. ידי מתחת
קביעותיו על ידיו סמך העליון המשפט בית

הערעור. את ודחה המחוזי השופט של אלה
:(21.5.57 (ביום נפסק

אף על כי כשמוכח שכרות טענת תתקבל לא
היה מסוגל עדין למדי, ומבוסם שתוי הנאשם היות
לדעת גם אלא עושה, הוא אשר את לדעת רק לא

מעשהו. מטרת את

בדבר המשפט בית לצו איציות הבעיה: .6
נאשם. של זהותו פרסום אפור

 230/56 פלילי ערעור העליון המשפט (בבית
ערעור היוה"מ; נגד בע"מ ו,,דבר" שורר חיים
"מודיעין" והוצאת דיסנצ"ק אריה  4/57 פלילי

י"א(.27)750). פ"ד,  היוה"מ נגד
העובדות;

ומוציאים עורכים הערעורים, בשני המערערים
ע"י נקנסו ו"מעריב", "דבר" העתונים של לאור
המש בית לצו איציות בשל המחוזי המשפט בית
הפלילי,, החוק לפקודת 143 סעיף על עבירה פט,
נאשמת. זהות בעתוניהם פרסמו בזמנם .1936
המחוזי המשפט בבית ועומד תלוי במשפט ברגול
ע"י כהלכה שניתן צו הפרו ובזאת בירושלים

לכן. קודם מספר ימים האמור, המשפט בית
החליטי לראשונה שלבים, בשני ניתן עצמו הצו
סגורות. בדלתיים המשפט את לשמוע השופט
זהותה פרסום על אסור והטיל הוסיף ואחריכן
למשפט. הנוגעת ידיעה וכל הנאשמת של וצלומה

כדלקמן: פסק התביעה ב"כ טענת לגבי מסוימים.
:(15.5.57 (ביום נפסק

ומבצע בערבות, בעבירה נאשם משתחרר אם
בזמן העבירה בצוע מהוה הרי עבירה, מכן לאחר
מאד, מחמירה נסיבה בערבות משוחרר היותו
שלא עונש ואפילו חמור עונש הטלת המצריכה
הראשונה, העבירה בשל שהוטל העונש את יחפוף

רצויו. אןזר יתחיל אלא

עקב פלילית מאחריות פטור הבעיה: ,4
מחלתנפש,

186/55 פלילי ערעור העליון המשפט (בבית
.(769 (28) י"א פ"ד, היוה"מ נגד מיזאן ויקטור

העובדות:
המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
שנקבע, למרות עולם. למאסר ונדון רצח בבצוע
פט לא נפש, חולה המערער היה המעשה שבשעת
14 סעיף פי על פלילית מאחריות השופטים תהו
בצוע את הכחיש המערער הפלילי. החוק לפקודת
בבית שהוגשו החשובות הראיות בין אן המעשה,
המערער, שמסר הודאות מספר היו המשפט

המשטרה. ולחוקרי לרופאים חולה, בהיותו
עקריות: טענות שלש טען המערער ב"כ

את לקבל רשאי היה לא המחוזי המשפט בית א)
היה שלא בעת המערער ע"י שנמסרו ההודאות

בדעתו. שפוי
להן ליחס אןי אלה, הודאות נתקבלו אפילו ב)
אח ממשיות ראיות הובאו ולא והיות משקל, בל
סביר. ספק לכל מעל האשמה לאהוכחה הרי רות,
עקב אם פלילית, באחריות נושא אדם אין ג)
הדחף בפני לעמוד בכחו היה לא נפשו מחלת
והניעו עליו השתלט אשר 16כ1110818111), (156ג1>1מ11

העבירה. את לבצע
באתכח גם הצטרפה הנ"ל השלישית לטענה

המשפטי. היועץ
שופטים שלשה של דעות ברוב נתקבל הערעור
החול דעותיהם כנגד ויתקון) ברנזון, (אגרנט,
ונקבע גוטיין) (זילברג, שופטים שני של קות
סובל היותו מחמת ברעונשין אינו שהמערער

המעשה. בשעת נפש ממחלת

הרוב): דעת  ויתקון השופט מפי 31.5.57 (ביום נפסק
כראיה פסולות אינן נפש חולה של הודאותיו א)

העדות. לפקודת 9 שבסעיף ההוראה פי על
היא כזאת הודאה לגבי המתעוררת השאלה ב)
לעו עלולה היא כי לה, ליחס שיש המשקל שאלת
המשפט בית חיב ולכן למהימנותה, ביחס ספק רר

זהירות. ביתר אליה להתיחס
שכור. של הודאתו כדין כזו הודאה של דינה ג)
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במקום עבורו, וכוזב חדש חשבונות פנקס והכנת
מסרם שהוא למספרים בהתאם שהושמד, הישן
בהקטנת התבטא הנדון שהתקון לציץ יש לו.
הכ מס לשלטונות שהוגש בדו"ח, ההכנסה סכום

כמעט. כמחצית סה<

:(14.6.57 (ביום נפסק
מסמך.ללא שנוי גם נכלל כוזב מסמך בחבור א)
היתה לשנוי, רשות נתנה שאילו באופן רשות
השנוי,;.;. עלידי משתנה המסמך של משמעותו
ממשרד בלתיכשרות בדרכים שהוצא מסמך ב)
הוחזר פרטים מספר בו שתוקנו ולאחר הכנסה, מס
"מש כזה מסמך דבר, אירע לא כאילו למקומו
כאילו כוזב רושם מעורר הוא שכן עצמו", על קר

תוקן. לא
החשבונות ספרי את השמיד שהנאשם העובדה ג)
דברו, עושה בידי להשמדתם דאג או המקוריים
חשבון ספרי הכנת של העבירה לצורך חשובה

ממס. להתחמק בכונה כוזבים

להתהלך אפיו של רשיון גגזול הבעיה: .8
הסהר. בתי לפקודת (1) 75 סעיף חפשי.

פאיק  44/57 בג"צ  העליון המשפט (בבית
פ"ד,  הסהר בתי נציב נגד אלםמנודי חסן

.(813 (30) י"א
העובדות:

של מאסר לתקופת 20.7.53 ביום נדון המבקש
.19.8.56 ביום להסתיים היתה שצריכה חדשים 36
חלק שריצה לאחר ברשיון שוחרר 2.8.55 ביום
תקופת גמר עד היה הרשיון ותוקף הנ"ל, מתקופה
המבקש נעצר 9.2.56 ביום עליו. שהוטלה העונש
בעוב שהודה ואחר פריצה מכשירי וברשותו
את השחרורים ועדת הפקיעה במשטרה, זו דה

מחדש. נכלא הוא 11.3.56 וביום רשיונו
משפט בית ע"י המבקש נדון 18.6.56 ביום
9 פחות אחת מאסר לשנת בתלאביב השלום
תוקן הדין וגזר פריצה כלי החזקת באשמת ימים,
הוראה שניתנה בכך, המחוזי המשפט בית ע"י
.9.2.56 ביום תתחיל האמורה המאסר שתקופת

ע"י: באחרונה שנקבעהי המאסר, שתקופת מאחר
המבקש טען נסתימה, כבר המחוזי המשפט בית
^ב"כ טען לעומתו להפשיט לצאת רשאי הוא כי
)בתי לפקודת (1)75 סעיף על בהסתמכו המשיב,
מאסר תקופת עוד לרצות המבקש על כי הסוהר,
ברשיון) (שחרור 2.8.55 בין לתקופה שוד, שהיא
דהיי הראשון), העונש תקופת (גמר 19.7.56 ובין
כאשר אותה ריצה טרם שהמבקש התקופה נו

ברשיון. שוחרר
:(15.4.57 (ביום נפסק

להלך הרשיון בטול מיום המאסר תקופת
שעבר שניה בעבירה האסיר הרשעת ועד חפשי

היתה, המערערים ב"כ של העקרית טענתם
סעיף לפי כדרוש "כהלכה", ניתן לא השני שהצו
המשפט לבית אין כי הפלילי, החוק לפקודת 143
הנאשמת, זהות של הפרסום את לאסור סמכות
הקהל, בפני הדלתות את למגור מסמכותו להבדיל
הסודות לפקודת (4)19 בסעיף לו הנתונה

הרשמיים.*
פומ של היסודי העקרון על מקיף דיון לאחר
של טענתם את המשפט בית דחה הדיון ביות

המערערים.
:(31.5.57 (ביום נפסק

לפומביות רב ערך יש; הדמוקרטי במשטר .1 א)
המשפטי. שבדיון .

דברים של חפשי לפרסום ביחס הוא כן .2
ער כרוכים בו שגם המשפט, בבית שנאמרו
ההב וחופש העתונות חופש של חשובים בים

כלל. בדרך לחברו אדם בין עה .

על איסורים להטיל המשפט לבית לו אל .3 .

המשפט, לבית מחוץ אדם בני של התנהגותם
של קיומו למטרת בהכרח שדרוש למה מעבר

המשפטי. הדיון
דלתותיו, את לסגור רשאי המשפט בית .1 ב)
צדק לעשות יכול היה לא זאת בלעדי כאשר
מלפנות נרתעים היו שהצדדים או ביעילות

הצדק. השגת לשם אליו
(4)19 סעיף לפי הניתן הדלתות, לסגירת צו .2
צו ממילא כולל הרשמיים*, הסודות לפקודת
שנת הדברים כל של ברבים פרסום האוסר
סגורות, בדלתיים שהתקיים הדיון כדי תוך גלו
פרסום לאסור מפורשת סמכות מתן ללא אף

זה.
גם לאסור כזה במקרה מוסמך המשפט בית ג)

הנאשם. של זהותו פרסום על

ממשרד שהוצא מ8מף זיון* הבעיה: .7
כשרות. גלתי גדרכיט ממשלתי,

סבאגי ומאיר אליהו  העליון המשפט (בבית
י"א(31)849). פ"ד,  היוה"מ נגד

העובדות:
המשפט בית ע"י הורשעו המערערים שני .

336 הסעיפים לפי באשמות בירושלים המחוזי
79(1)(ד) וסעיף ,1936 הפלילי, החוק לפקודת .340^
של העבירה מעשה .1947 הכנסה, לפקודיתימם
לשנת הכנסתו סכום תקון היה הראשון המערער
הכנסה, למס הוגש. אשר שלו, בדו"ח 1951/52
רשות ללא הוצא המשרד, של בתיק כבר נמצא
השני, למערער למקומו. התקון אחרי והוחזר
העצירה יוחסה ההכנסה, מם במשרדי נוטר, שהיה
הראשון המערער של בדו"ח התקון #£ית של
העונשין דיני לתקון החוק ע"י בוטלה הפקודה .
בנושא 38 סעיף נוגע בו תשייז1957, המדינה) (בטזוון

.304 ע' _לעיל, ר8ה הדיון, סודיות קול
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יכולה אינה במשטרה אחר נאשם הודעת ג)
בעקיפין. אף סיוע עדות לשמש

הבעיות: 40
ודרגי שוחד עבירת של יפודותיה א)

הוכחתם.

בדיעבד שוחד מתן (3
 37/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
.(739 (27) י''א פ"ד,  גנג ראובן נגד היוה"מ

העובדות:
פעולה "בעד שוחד בלקיחת הואשם המשיב
המדינה", מטעם ממלא שהוא בתפקיד הקשורה
דיני לתקון לחוק 1 סעיף על עבירה שהיא 
לפי .1952  תשי"ב שוחד), (עבירות העונשין
מרכז פקיד בהיותו קבל, הוא העבירה פרטי
שמואל מאת חשמלי למקרר שי תעודת ההשקעות,
להכיר בבקשתו הטפול החשת תמורת צדרבוים,

מאושר". כ"מפעל במפעלו
בבית צדרבוים מר התביעה עד של עדותו
בדבר סתירות רצופה היתד. המחוזי המשפט
השופט, בלב חמור ספק ועוררה השי למתן המניע
 ניתנה אשר הבטחה, קיום לשם רק נעשה שמא
אשור אחרי רק  הנאשם לפעולת בקשר אמנם
לברור מותר "האם  זה ספק מתוך המפעל.
המתנה לאופי ביחס שאמר מה רק העד מדברי
השוחד, טיב בענין ממצא ולקבוע שוחד שהיא
בנדון המפורשים דבריו את נגוד תכלית הנוגד
החלופין טענת ואף האשום יסוד נפלו זה"
היה השוחד מתת כי המשפטי, היועץ ב"כ של
המפעל, באשור הטפול על תודה לאות "בדיעבד",
ונסיבות עובדות המשפט לבית שהוכחו למרות
לקבלת קשור היה הנאשם כי המראות רבות,
בקשתו (כגון בהחלט טהור בלתי בקשר המתנה
ומאמציו אשתו, שם על השי תעודת את לרשום
קונה של שמו בה יופיע אשתו שם במקום כי

התעודה).
וער המחוזי המשפט בבית איפוא זוכה המשיב
העליון המשפט בית ע"י נדחה המשפטי היועץ עור
של קביעתו אושרה ועמו אושר המזכה הדין ופסק
את מקבל אינו המשפט "כשבית כי המחוזי השופט
אין מראש, ניתנה הבטחה כי התביעה עד עדות
כשאין בדיעבד, ניתנה בי לקבוע חורין בן הוא

עדות". לכך
;(30.5..57 (ביום נפסק

הם: שוחד עבירת של היסודות א)
שוחד.. לקיחת .1

הלו שממלא בתפקיד הקשורה פעולה בעד .2
וכוי. המדינה מטעם קח

את רק לא להוכיח הכללית התביעה על .1 ב)
הלקיחה. מטרת. גם אלא השוחד, לקיחת

בחישוב בחשבון להביאה יש חפשי, שהיה בשעה
גזרהדין עלפי בה חייב שהוא המאסר תקופת

הראשון.
יופקע בו מקרה שבכל איפוא, יוצא, לעיל (מהאמור
הסוהר לבית זה בגלל יוכנס והוא אסיר, של רשיונו
מאסרו תקופת תופחת החדש, בתיק הדין, פסק מתן לפני
לרצותה האסיר שעל הנותרת מהתקופה הדין לפסק עד
ירצה הוא התקופה שארית ואת הרשיון, הפקעת בגין
בהתאם עליו המוטל העונש את לרצות שיגמור לאחר
בגינה אשר העבירה על אותו המרשיע החדש, הדין לפסק
תבקש אם לעשות התביעה תטיב כן, ועל רשיונו הופקע
השניה העבירה בשל עונש האסיר על הגוזר ביה"מ את
רצוי תום מיום החדש המאסר תחילת על שיצוד. הזו,
בחלקם, חופפים הענשים יהיו לבל הראשונה, התקופה
דמיי,  22/57 בע"פ כגון הפסוקה, להלכה המנוגד דבר

(.10 בעיה ב'(5)41,

שותן* של לעדותו הדרוש הסיוע הבעיה; .9
לעבירה.

 76/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
פ"ד,  היוה"נז נגד דלומי וסלים לוי יעקב

י"א(31)844).
העובדות:

כי הצהרה, המכס לשלטונות הגיש חדש עולה
מביאו שהוא אורז של מטען עבורו להגיע עומד
מס. למערער שיוחסה ההאשמה לפי עולה. בתור
הנא וליתר ערעורו) את בטל הראשון (המערער 2
עולה לאותו שייכת הסחורה היתד. לא שמים,
את להכניס כדי אותו נצלו שהם אלא חדש,
עיקר חדש. עולה של כסחורה בהסואה הסחורה
משפ מבחינה כי היתד. המערער ב"כ של טענתו
המערער, את להרשיע רשאי השופט היה לא טית
אותו של היתה אותו, שסבבה היחידה העדות כי
הלכה לעבירה. שותף היה ספק שללא חדש עולה
של עדותו ממד על להרשיע שאין היא ידועה
עדות ע"י נתמכת היא כן אם אלא לעבירה, שותף
את וזכה הערעור את קבל המשפט בית מסייעת.
התיק בהחזרת תועלת כל ראה לא כי המערער,
של עדותו של טיבה לאור בעיקר נוסף, לדיון

לעבירה. השותף
:(12.6.57 (ביום נפסק

עדותו באמיתות שופט משוכנע כאשר אף .1 א)
עדות למצוא עליו שומה לעבירה, שותף של

הרשעה. לצורך מסייעת
סיוע, עדות להספיק יכולה כזה במקרה .2
לעבירה, שותף שהוא העד עדות את המחזקת
למע הנאשם את ומקשרת פרט שהוא באיזה

העבירה. שה
אם מיוחדת' חשיבות נודעת סיוע לעדות ב)
ביחס היסס השופט כי ניכר, הדין פסק מתוך

לעבירה. השותף של למהימנותו
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*119/45 בע"פ מהאמור ללמוד ניתן זה דבר הנ''ל.
הנאשפ יהיה תמכם לפקודת 169 סטיף לפי .2
הסוכן בצע אפילו לעבירה, אחראי (המרשה)
על ואין ידיעתו, ללא. העבירה את (המורשה)
מצד פלילית מחשבה להוכיח הכללית התביעה
מעונינת. היא אין עוד כל. הנאשם,  המרשה

מאסר. בעונש
הרשום מוסר על מטיל 0)211 סעיף א) .3
בכל ולאחוז לדאוג החובה, את המכס לשלטונות
עלידיו הנמסר שהרשום לדעת כדי הצעדים

הנהו. נכון
הרי ,216 סעיף לפי מרשה של האשמה לגבי 0
הרשום, את המוסר או העורך הסוכן, אם חשוב לא
רשלן היה או נכון, בלתי הוא הרשום כי ידע לא
כל לו ליחס אין אם או נכון, בלתי רשום במוסרו
לפי מעבירה זכאי הסוכן יצא אפילו אם ג)
^316מ16מ של האלמנט קיום בגלל ,(7)211 מעיף
עמדה. מקבוע בפרוש ביהמה"ע נמנע בה בעיה

המרשה. יזוכה לא אז גם זה, במקרה בטפלו
או רשלנות, מתוך או בכינה, המרשה אם ד)
בלתי פרטים לסוכן מסר לב, תשומת חוסר מתוך
על ,216 סעיף לפי אשם ימצא הוא ,אזי נכונים
,0)211 סעיף לפי זכאי יצא שהסוכן העובדה אף
את, שחשב המשפט בית את לשכנע כשיצליח

לנבונים. לו שנמסרו הפרטים
הסעי לפי עבירה לפי אדם להרשיע אין א) .4
המחשבה אותה אם אלא ו216, 0)211 פים
כבר קיימת בהם, הדרושה 5ת6.יח) (*?ת הפלילית
בידיעה די ואין היבוא, טופס של הגשתו ברגע
הטופס. את לתקן מבלי בדיעבד, רוכש שהנאשם
נודע כאשר הטופס, את תקן לא הנאשם אם ב)
יש בטופס, הרשום אינכונות על בדיעבד לו
ו216, 211(ט) הסעיפים לפי להרשיעו מקום
את. הטעה הוא הטופס, איתקון ועלידי היות
הרשום. עלפי לפעול היה שמתפקידם הפקידים
של וערעורו נדחה המערערים של הערעור
כ7י על נדונו והמערערים נתקבל המשפטי היועץ

הואשמו. שבהן העבירות
המורשה לפעולות מרשה אחריות . הבעיה .12

המכס. פקודת לפי מכס) (עמיל
 225/56 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"א(38)1037), פ''ד,  היוה"מ נגד זהבי ישראל

העובדות:
בשחרור לטפל מכס לעמיל הורה המערער
אישיים. "חפצים בו נמצאים כי באמרו מטענו,
טופס מלא המכס עמיל קטנים". עבודה וכלי
משומשים''.. אישיים "חפצים בו ורשם מסו:ם
היו המלבושים על נוסף כי העלתה, המכס בדיקת
קופסאות 259 למחרטות, סכינים 1870 במטען

קוסמטיקה. ודברי בד חתיכות 5 מקדחים,
פרדיס אפרים בן שלמה נ. היוה"מ  119/45 ע''פ *

.736 ,2 (1945) אל"ר ; 406 ,12 (1945) פל"ר 

לעו הכללית התביעה על רובצת זו חובה .2
משלבי שלב בשום לנאשם עוברת ואינה לם,

הדיון.
שוחד), (עבירות העונשין דיני לתקון בחוק .3
את הישראלי המחוקק זנח 1952  תשי"ב
למניעת האנגלי בחוק כלול שהיה העקרון
החוק לפקודת 109א ובסעיף 1916 שחיתות,
טהו בלתי נסיבות משהוכחו כי ,1936 הפלילי,
של ההוכחה עול יוטל פקיד, המחשידות רות

הפקיד. על כפיים גקיון
פעולה בעד ניתן אם בשוחד, מינא נפקא אין ג)
כלל. בדרך פנים למשוא להטות כדי או מסוימת
עשית לפני השוחד ניתן אם בכך, הבדל אין 0
הפעו משהושלמה כלומר בדיעבד, או הפעולה,

לעשנתה. ובתמורה לה,
האישום בגליון לציין הכללית התביעה על ה)

הפעולה. של מהותה את ובמדויק במפורש

נכוגה גלתי הצהרה הגשת הבעיה: .11
ואחריות מכס סוכן באמצעות מכס, לפקיד
211 מעיפימ מורשהו, לפעולות המרשה

המכס. לפקודת ו216
 165/55 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
נגדי, וערעור היוה"מ נגד אח' ו2 גוברניק שלמה

.(957(35) י"א פ"ד,
העובדות;

המחוזי המשפט בבית הואשמו המערערים
בהעלמת נכונות, בלתי והצהרות רשימות בעריכת
של כמויות ליבוא בקשר סחורות וביבוא מצרך
הוגשו הכוזבות וההצהרות הרשימות קפוא. בשר
מהעת בחיפה. המכס לפקיד מכס עמיל באמצעות
בשר כמות ארצה הוכנסה כי הוברר במשפט יות .

הכמות וכי היבוא רשיון ניתן שלגביה מזו גדולה
המערערים שהוגשו. בהצהרות השתקפה לא הזו
אחד, בל ונדונו, סחורות ביבוא רק הורשעו
ואילו ההרשעה, על ערערו והם קנס ל''י ל.200
הפרטים בשלשת הזבוי על ערער המשפטי היועץ

הנותרים.
הצה הגשת של מהעבירה המערערים זכוי את
,,הקטי כי בקבעו,; המחוזי השופט נמק כוזבת רה
מתקבל ספק לכל מעל להוכיח הצליחה לא גוריה
לעמיל הוראות נתנו הנאשמים כי הדעת, על
לא פנים כל על כוזבת, הצהרה להכין המכס
ערעורו המכס". פקיד את לרמות הכונה הוכחה
זו. קביעה נגד בעיקר כונן המשפטי היועץ של

:(10.7.57 (ביום נפסק
216 סעיפים לפי בעבירה להרשיע כדי א) .1
פונה להוכיח צורך אין המכס לפקודת 0)211 ו

להונות,
המחשבה את מהוים רשלנות או ידיעה 0
216 סעיף לפי בעבירה (*816ט16מ) הפלילית
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מאסר לחדש ונדון הפלילי החוק לפקודת ו98
עלתנאי.

קטיפת כי היתה המערער ב"כ של טענתו
קטיפת ואף ענפים, שבירת גורמת מעץ פירות
לעץ, המזיקות פעולות הן; כשלעצמם, , פירות
(2)326 ,סעיף לפי כפשע, לראותן יש ולפיכך
בהתאם הרי שכך, מכיון הפלילי. החוק לפקודת
(מאסר הפטלית. הפרוצדורה לפקודת 5(ג). לסעיף
המת את לעצור רשאי היההמערער וחיפושים)
השופט צדק אם כי טען הואי לבן נופף לונן.
עבר שהמתלונן העובדה מקביעת בהמנעו דלמטה
טעה הרי ,(2)326 סעיף לפי עבירה במעשהו
לפי המערער הגנת את בדחותו השלום שופט
שהוא, דהיינו הפלילי, החוק לפקודת 12 סעיף
בנוכ המתלונן כי סביר באופן האמין המערער,
אין שוב ולכן הנ"ל העבירה את עבר אמנם חותו

פלילית. אחריות המערער על להטיל
:(30.6.57 (ביום נפסק

הפלילית הפרוצדורה לפקודת 5(ג) סעיף א) .1

לעצור הכה את לאזרח מעניק וחפושיש (מאסר
בנוכחותו. פשע מבצע כשהלה עברין

העונש) (מחצית פשע לבצע שנםיון במידה ב)
להשתמש לאזרח מותר פשע, בבחינת הוא גם
הנסיון כשרק גם הנ"ל, 5(ג) בסעיף לו הנתון בכח

בנוכחותו. נעשה הפשע לבצוע
כהגנה לטענה אפשר בעובדה טעות טענת א) .2

5(ג). סעיף לפי אדם לעצירת בקשר גם
העוצר האדם של והסבירה הכנה אמונתו ב)
מעשה ממש עובר הנעצר שהאדם להיות, צריכה
פשע, מעשה לעבור מנסה (או בנוכחותו פשע
שהעוצר בכך די ואין פשע), מהוה עצמו כשהנסיון
שלא פשע מעשה עשה הנעצר כי חושב רק

בנוכחותו.
בלבד חשד ממך על אדם לעצור סמכות .3
אשר אחר צבור לפקיד או לשוטר רק נתונה
לפקודה (ב) (1)4 לסעיף בהתאם לכך, הוסמך

הנ"ל.

. שוא, בטענות גפן? הוצאת הבעיה: .14
הפלילי,1936. החוק לפקודת 301 סעיף

. 26/57 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ"ד,  נגדי וערעור היוה"נז נגד הלבד אוסקר

" ל"א(34)945).

. ■ . . ..' ', העובדות:.
המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
החוק לפקודת 301 סעיף על עבירות בחמש
הגבי מאת 1952 בשנת קבל, לפיהם 1,936 הפלילי, .
כסף סכומי להונות, בכונה (המתלוננת) ספורמס
חיים חי הגאשפ, שהוא, שוא בטענת מכונית,
ולשאת ממנה להתגרש ,עומד אשתו עם אומללים

בשלש הואשם המכס) עמיל עם (ביחד המערער
הצה מתן סחורה, להבריח בנסיון היינו עבירות,

רשיון. ללא סחורה ויביא נכונה בלתי רה
ערעורו השלום, המשפט בבית הורשע המערער
חזר הוא כך ועל המחחי המשפט בבית נדחה

העליון. בביהימ וערער
על 01ב העליון המשפט בבית הדיון עיקר
בלו* הצהרה מתן דהיינו השני, בפרט■ ההרשעה
המכס. לפקודת ו216 הסעיפים0211') לפי נכונה,
סעיף על מבוססת *ו, עלעבירה וההרשעה; היותי
המרשה על אחריות המטיל הנ"ל, לפקודה 169
"אין סייג וכן המכס) (עמיל מורשהו לפעולות
הסכים כן אם אלא למאסר המרשה) (את לדונו
כי המערער ב"כ טען העבירה, לעשות בפועל
שאף כיון מוחלטת, אחריות של ענין כאן אין
בעבירה, אשם היה לא המכס) (עמיל המורשה
פלילית. מחשבה מלווה מעשהו היה כן אם אלא

:(18.7.57 (ביום נפסק
במה פעל מכס עמיל כי שהוברר אימת כל ./
 המרשה של השלוחית האחריות פלילית, שבה
כמוה המכס, לפקודת 169 סעיף לפי הנאשם,

מוחלטת. כאחריות
לפי מורשהושלוחו, למעשה אחראי קמרשה ..2
המרשה על לומר אין אם אפילו הנ"ל, 169 סעיף
הדרושה הפלילית המחשבה עצמו לו היתה כי

בעבירה. אדם של הרשעתו כדי
אף מרשהו, להוראות בנגוד המורשה משםעל .3

המרשה יוכל לא חרג, לא ההרשאה ממסגרת
שאסר יוכיח אפילו מאחריות, עצמו את לנקות

עשה. אשר את לעשות המורשה על

וטענת אזרח עלירי אזרח מעצר . הבעיה .13
העוצר. של £עות'געוגךה

 25/57 פלילי ערעור העליון, 'המשפט (בבית
י"א(33)913). פ"ד,  היוה"מ נגד ארצי ישעיהו

 י י י \ /"

העובדות;
פרי, עצי בתלאביב בחצרו המגדל .המערער, .
מכניסה הדיון נשוא המקרה קרות; לפני עודי י סבל,
הוא גרסתו לפי פרי. ו1^.?[טי(£ת .ל^צרו בלתיחוקית
את וביניהם אנשים קבוצתי ,אחך, בער3 ראה
מן פירות פראי קוטפים"באופן י לשהט המתלונן
אמנב* המתלונן גרסת לפי ושוברים,ענפים. העץ
שתית לשם רק אבל המערער, של בחצרו היה

הבת. מן מים
ורדף העברינים את לתפוס רצה המערער
המתלונן, את השיגו הם ? נ1 שכ עם ביחד אחריהם
למכונית בכח .וסחבוהו מהלומות עליו הנחיתו
מהתערבות כתוצאה למשטרה. להובילו מנת ■על

המערער ביחוב. קטטה והתפתחה אחרים אנשים
250 הסעיפים לפי בעבירות והורשע הואשטי
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ה5ובדות:
"תכלת* בקולנוע סרט הצגת בעת מנקודת
למרות ,16 מגיל למטה שהם ילדים באולם נמצאו
החברה בעלי הסרט. להצגת שברשיון ההגבלה
לפקו ו8(2) (2)6 הסעיפים על בעבירות הואשמו
המשפט בבית זוכו הם .1927 הראינוע, מרסי דת

זה. זכוי על ערער המשפטי והיועץ המחוזי
:(19.7.57 (כיום נפסק

אינןו הרשיון תנאי הפרת תוך סרט הצגת .1

לפקודת ו8(2) (2)6 הסעיפים על עבירה מהוה
הראינוע. סרטי

לתנאי בנגוד הנעשית הצגה כל כי לומר אין .2
הנ"ל. הפקודה על עבירה מהוה הרשיון

להטיל סעיף,6(2) מכוח רשאית, המועצה .3
עלידח, שניתן ההצגמ ברשיון. מסויגים תנאים
לילדים כניסה אסור של התנאי את גם ובתוכם

.16 מבני פחותים
התנא*, את ממלא אינו הרשיון מקבל אם י א) .4
את לבטל סעיף7(1) סמר על המועצה, יכולה
ולהכניס עלידה שהוטבע *31מ1 ההיתר סימן
האמו העבירה לגדר הסרט הצגת את כך ידי על

הפקודה. של 8(01ג) בסעיף רה
את לראות אין הסימן, בוטל לא עוד כל 0
!(1)4 סעיף במובן הורשתה שלא כהצגה ההצגה

26י ^יטעין? רף, בגיל ילד עדות = הבעיה .16
; .1947 השלופ, משפט בתי שפוט לפקודת
 69/57 פילילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"א(39)1071). פ""ד,  היוה"נו נגד יוסף אדי

העובדות:

בעבירה המחוזי המשפט בבית הורשע המערער
218 סעיף לפי בכינה, שלא מות גרימת של
קנס לתשלום ונדון 1936 הפלילי, החוק לפקודת
שנת של לתקופה הנהיגה רשיון ממנו נשלל וכן
כי היא, המערער ב"כ של טענתו עיקר אחת.
הנכונים, לשקולים דעתו פון  לא דלמטה השופט
ילדים, שני של עדויותיהם את לשמוע בהחליטו

התאונה. עדי
:(21.7.57 (ביום נפסק

הבאים רכים בילדים מבחנים שני קיימים. .1

חובה והבנת שבועה של בטיבה הכרה להעיד:
אמת. לדבר

לשלש הילדים נחלקים אלה מבחנים נוכח .2
קבוצות:

בטיבה מכירים שאינם, ילדים  אי קבוצה א)
אמת. לדבר בחובה מבינים ואינם שבועה של
בבית' כלל לשמוע אין כאלה ילדים של דבריהם

המשפט.

מאסר ויום לשנה נדון הוא לאשה. המתלוננת את
ערער המשפטי היועץ ואילו ההרשעה, על וערער
י"/ .; _ העונש. קולת על
הכל* התביעה כי היתר, בין טען, המערער ב"כ
המת; על. השפיעו שטענותהשוא הוכיחה לא לית
היות כספה, את למסור להניעה כדי עד לוננת,
טען כן עדותה. בעת התביעה ע"י נחקרה ולא
דברי את כמוצג קבל אשר דלמטה, השופט נגד
המתלוננת, עם (הפגשת) בקונפרונטציה הנאשם
ולבסוף בחוץלארץ חוקר שופט ע"י נרשמו אשר
הכספים, קבלת של האשים חלק את לבטל דרש
ואינם בחוץלארץ הנאשם ע"י נתקבלו והם היות

 כאן. לדיון נוקזא לשמש יכולים
הנגדי והערעור נדחה הלבר אוסקר של הערעור
לשנתים הוגדל והעונש נתקבל המשפטי היועץ של

. , ■' מאמר.

:(11.7.57 (ביום נפסק
שוא, טענות בשל שבאשמה הראוי, מן א) .1

כדי כלל, בדרך המתלונן, את הקטיגור יחקור
את להוציא אותו הניע הנאשם מעשה אם לברר
שלא יתכן כן, יעשה לא שאם ידו, מתחת הכסף

העבירה. יסודות את יוכיח
מיסודות זה יסוד כי ההכרח מן זה אין אולם, ב)
ודי דוקא, המתלונן של פין מאמרי יוכח העבירה
השופט את לשכנע הקטיגוריה בידי יש אם בכך
שזו היינו ההונאה, בתוצאות אחרות בדרכים

כספו. את להוציא המתלונן את הניעה
שמסירת לכך רומזות כולן שהנסיבות מקום ג)
אין ממנה, וכתוצאה ההונאה עקב נעשתה הכסף

בהרשעה. דופי למצוא
עם בקונפרונטציה שנאמרו הנאשם דברי א) .2
בחוץלארץ, חוקר שופט ע"י ונרשמו המתלונן
בהם שיש במידה הודאה בתור להתקבל כשרים
כעדות העדות אתי לפסול ואין נגדו, ראיה משום

שמיעה.
הקטיגוריה על ההודאה, שתתקבל כדי אולם, מ
הרשומים הדברים את אמר הנאשם כי להוכיח,

הקונפרונטציה. בפרוטוקול
בארץ, נעשו השולל והולכת השוא טענות אם .3
הנאשם את לדון הישראלי המשפט בית מוסמך
קבלת עם בחוץלארץ, העבירות הושלמו אפילו

שם. הכספים

תנאי הפרת תוף פרט הצגת הבעיה: .15
הרשיון.

 98/57 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
אזר ו4 בע*מ חברה "תכלת* קולנוע נגד היוה''מ

יא(37)1035). פ'ד, 
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סרן בשבירת תאונה לראות יש כך משום ם
גחונו על האוטובוס ירידת אחריה הגוררת קדמי
הכביש. פני על בחזקה ושקיעתו נסיעה כדי תור
על להודיע המחיבת הנ"ל (2)134 תקנה א) .2
שנגרם לנזק מתכונת לרכוש, נזק שגרמה תאונה
שלא בכליהרכב לקלקול ולא התאונה עלידי

ממנה. נבע
איבה הנ"ל (2)134 תקנה לפי ההודעה חובת 0
קול רכושו שאינו רכוש נזוק אםכן אלא חלה

עצמו. הנהג

לאוצר. זר מטגע איהצעת הבעיה: .18
ההגנח לתקנות (1) 6 תקנח ל3י עגירה

.1941 (כפ5ים)
 32/57 פלילי ערעור העליון, הנוש3ט (בבית
י"א(36)981). פ''ד, הידיים נגד דיקמן ורבקה נחמיה

העובדות:

מטבע נמצאו המערערים בדירת שנערך בחפוש
לתקנות ב' 10 תקנה לפי וזהב. כסף ומטבעות זר
לסוחר פרט אדם, "כל הרי 1941 (כספים) ההגנה
לדיז והנתבע זה מטבע נמצא שברשותו מוסמך,
אותו יראו מטבע, אותו לגבי 6 או 3 תקנה לפי
הנחת כדי יוכיח אם אלא עבירה, באותה אשם
עבייה'/ אותה עבר לא כי המשפט בית של דעתו
בשני המחוזי המשפט בבית הואשמו המערערים
לתשלום ונדונו ו5(1) (1)3 לתקנה בנגוד פרטים

קנסות.
המשפט: בית בפני עמדו בעיות שתי

של ששטריהכסף לכאורה הוכחות היו האם א)
כזו במידה הנאשמים, ברשות נמצאו חוץ מטבע
על עברה זכאים, לצאת כדי ההוכחה, שחובת

 הנאשמים,
או ההוכחות אף על השופט, רשאי היה האם ב)
השופט שלדעת לאחר  המערער מצד הטענות
בהן להתחשב לא  אליו ההוכחה חובת עברה

הרשעה. של מסקנה לידי ולהגיע
נדחה. הערעור

:(19.6.57 (ביום נפסק
על לאוצר, זר מטבע איהצעת של בעבירה .1

כי לכאורה' לפחות להוכיח, כל קודם הקטיגוריה
הנאשם. "ברשות" היה המטבע

סוחר שאינו אדם ברשות זר מטבע נמצא .2
עבירה. עבר שלא להוכיח 'עליו מוסמך

אף שעל המשפט בית את לשכנע הנאשם על .3

היה יכול לא ברשותו נמצא המטבע כי העובדה
הצעת בדבר הנ"ל, 6 בתקנה ההוראה אחרי למלא

לאוצר. זר מטבע

של בטיבה המכירים ילדים י גי קבוצה ג)
בחובה גם כמובן, כך, משום ומכירים שבועה
עדות, לענק כבוגרים הם אלה ילדים אמת. לדבר
ולסמוך בשבועה, דבריהם את לשמוע הדין זמן

מבוגרים. היו באילו בכל עליהם
 והיא, ביניים קבוצת יש אלה שתי בין (.*

טיבה מבינים שאינם ילדים הכוללת  בי, קבוצה
אמת. לדבר החובה את יודעים אך שבועה, של
שלא עדותם את לשמוע מותר זו קבוצה ■בני
הקטי מטעם להעיד נקראים הם אם אך גשבועה,
אלא בלבד, עדותם סמך על להרשיע אין גוריה

אחר. ממקום זו עדות נסתייעה אםבן
המבחנים" את ערבב שלמטה שהשופט מקום .3
מכירים אם בחן שלא אףעלפי ילדים והשביע
אם מסקנתו תפסל לא שבועה, של בטיבה הם

הילדים. לעדות סיוע הוכחות מצויות

תאונה על הודעה אימפירת הבעיה: .17
התעבורה לתקנות 134 תקנה  למשטרה,

תשי"ו:1953. תנועה) >סדרי
 209/56 פלילי ערעור העליון, המשפט >בבית
י"א(39)1076). פ''ד,  היוה''מ נגד פירט אליהו

העובדות:
נשבר צבורית בדרך אוטובוס המערער בנהג
האו שקע נסיעתו כדי ותוך הקדמי הסרן פתאם
לא התאונה של התוצאה הכביש. פני על טובוס
שנחבל אחד, לנוסע פרט ביותר, חמורה היתה
אחר נזק על איש. נפגע לא נשבר. ושעונו קל
שבעצם לנזק פרט עדות, כל היתה לא לרכוש

הקדמי. הסרן שבירת
התאו על הודאה באימסירת הואשם המערער
ובגליון לרכוש" נזק נגרם ממנה "שכתוצאה נה
האוטו נזוק שמהתאונה במפורש נאמר האשום
האם אחת: היתה במבחן שעמדה השאלה בוס.
תאונה, על למשטרה להודיע הרכב נוהג חייב
שנגרם הנזק מלבד לרכוש נזק כל נגרם לא אפילו
השלום שופט ענו זו שאלה על עצמו? לרכבו

הערעור. ומכאן בחיוב, המחוזי המשפט ובית
שהמק ראשית המערער. ב"כ טען טענות שתי
נגרם לא קלקול, עקב הסרן שבירת שקרה, רה
זו אין ולכן התנגשות, כגון חיצונית סיבה ע"י
לרכושו נזק גרימת של שבמקרה ושנית תאונה.
ההודעה חובת עליו חלה אין בלבד הנוהג של

.(2)134 תקנה לפי

:(23.7.57 >ביומ נפסק
כלי שיתנגש בלא גם תתכן "תאונה" א) .1

אחר. בגוף הרכב
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והמשפט המשטרה

שלום שופט של סמכותו על מקומית הגבלה חלה האמנם
מעצר? צו להוציא

הכלכלית המחלקה עו>, שטיינמן, יוסף מ.ל.

למשנהו שפוטי ממחוז החורגות עבירות  הבעיה התהוות א.

התעופה משדה להמריא שעמד שעה תייר של
עור אשר רשימות  היתר בין  נמצאו בלוד,
כספיות. פעולות לבצע עמד התייר כי חשד רו
.1941 (כספים), ההגנה תקנות על עבירות המהוות
לתייר התירו זה, הפוש שערכו המכס, שלטונות
הכלכ המחלקה לטפול והעבירו בדרכו, להמשיך
ביני שמות, מספר כללו אשר הרשימות, את לית
הבדיקות ירושלים. תושבי של שמות גם הם
מבין כי העלו התייר, של ברשימותיו שנעשו
נעצר (האיש בחו"ל נמצא החשודים אחד היתר,
ואי נחשד) בה בעבירה והודה לארץ הגיעו בזמן
הוא אף שהיה ירושלים, תושב הנו מהם אחד לו
השקול לחזור. בינתים הספיק כבר אך בחו"ל
ומו הגיוני זה יהיה כי מסקנה לידי הביא בענין
היא אף תבוצע הירושלמי החשוד חקירת אם עיל
כולה. בפרשה חקר אשר החוקר ע"י בתלאביב
מס נמצאו הירושלמי החשוד של בביתו בחפוש
האיש המשטרה, חשדות את בססו אשר מכים,
המעצר החקירה. להמשד לתלאביב והובא נעצר
העציר את החוקר הביא ו' וביום הי ביום בוצע
את להאריך ובקשו בתלאביב שלום שופט בפני
הבקשה, הובאה שבפניו השלום שופט המעצר.
כי החשוד, של כוחו בא של טענותיו את קבל
גר מרשו ואף בירושלים, בוצעה והעבירה היות
בבקשה, לדון סמכות תלאביבי לשו"ש אין שם,
שפוטו לתחום מוגבלות סמכויותיו היות בגלל
היה מעשית מבחינה בה. לדון סרב והוא בלבד,
והחל היות אפסי, לשולחו עורךהדין של השרות
החוקרים בעד מנעה לא השלום שופט של טתו
לירושלים, היום באותו עוד החשוד את להעביר
כי אם מעצרו. את ירושלמי שו"ש האריך שם מקום
בעיה התעוררה מעשית, בעיה איפוא נוצרה, לא
מוטל כה עד היה נראה לא שפתרונה משפטית,
לשגרה. נחשב היה לעיל שהזכרתי וכפי בספק
בתום כי להוסיף הדין מן התמונה השלמת למען
שופט של בצו שנקבעה כפי המעצר, תקופת
שו"ש אותו בפני החשוד הובא הירושלמי, השלום
מעצרו, על לצוות לכן קודם סרב אשר תלאביבי,
בערבות. החשוד את לשחרר בקשה הוגשה ולו

חור מסועפת משטרתית שחקירה קורה לעתים
החו היחידה של המקומית מהמסגרת בהיקפה גת
היקפה, מבחינת חורגת, והחקירה גס יש קרת.
שבתחו המשפט בית של המקומי השפוט בתחומי
העבירות לדוגמא: החוקרת. היחידה פועלת מיו
בעיר ברובן מתרכזות חוץ, מטבע בשטח ז'גדולות
כספים להברחת ארצי מרכז המשמשת תלאביב'
קטן מדה בקנה כספים מבריחי וממנה. לארץ
שונים אנשים וכן השונים הארץ מחלקי *ותר
של ל"שרותה" נזקקים "המקורות" את המחפשים
שכל היא התוצאה ההברחה, בפעולות תלאביב
החו את מביאה תלאביב בתחומי רצינית חקירה
ה,,נ אחרות ולערים לירושלים לחיפה, בהכרח קר
חיפה הנמל עיר תלאביב. של משרותיה" הנות
חוקריה וזרועות סחורות במבריחי "התברכה"
לתל ביותר קרובות לעתים שלוחות "הכלכליים"
חסכוני אמנם המלאכה. את להשלים בכדי אביב
בחבר תעזר אחת יחידה כי הוא, הגיוני ואף יותר
נעשה אף והדבר החקירות השלמת של במלאכה תה
שדוקא קורה אך רבה, ביעילות קרובות לעתים
עצ הוא חייב אותה, והחי בחקירה המצוי החוקר
מחוץ הנמצא הנחקר עם ישיר במגע לבוא ■מו
החסרות החוליות את להשלים מנת על לתחומיו
עלו העדות של וטיבה גוונה לפעמים שהרי לו,
המ והחוקר קורה החקירה. במהלך להכריע לים
סמכויותיו, את להפעיל חייב השכנה ליחידה גיע
החקי להמשך ולהעבירו תלאביבי תושב לעצור
החקירה נשואת שהעבירה, למרות לחיפה, רה
בתלאביב. כולה בוצעה בחיפה, נמצא שמוקדה
חיפ שו"ש בפני מובא זה, דברים ממצב ■כתוצאה
בתלאביב עבירה בצע אשר תלאביב, תושב ני
פקודת להוציא מתבקש והשופט שם, נתפס ואף
לא פרוצידורה זוהי כאמור זה. חשוד נגד מעצר
שאינה לשגרה הנחשבת מציאותית, אך מתמדת,
המק ולולא כלשהן, פרוצדורליות בעיות בעוררת
לתשומת זוכה היתה לא זו שבעיה יתכן שקרה, רה
דפים על לדיון 'עולה היתה לא וממילא כלשהי, לב

:אלה.
גופו על שנערך בחפוש היה. כך שהיה מעשה
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ומוחזק מ?צר צו ללא או מעצר צו לפי שנעצר (.אדם
תוך שלום שופט בפני יובא הקודם הסעיף פי על במשמר

מעצרו")1 משעת שעות ושמונה ארבעים

תוך העצור את להביא שיש נאמר זה בסעיף
מבלי שופטשלום בפני שעות, ושמונלו ארבעים
בתחום אשר שלום, לשופט הלא הכונה האם לפרש
החשוד. נעצר, או גר, או העבירה, נעברה 1 שפיט
השוטר. של בחירתו לפי סתם שלום לשופט או
לעיל, המוזכרת מעצר לצו בבקשה הדיון בשעת
כי המשטרה, באכוח טען השלום, שופט בפני
מקומיות. הגבלות להסיק אין (1)10 הסעיף מפרוש
שלום שופט של סמכויותיו על לחול העשויות
ג0 מעצר. פקודת להוציא מתבקש שהוא בשער.
טענתו, לצדקת הקושי את ראה העצור באכוז
אין כי טען ולכן הסעיף10, של מפירושו הנובע
לסעיף כפוף פירושו וכי עצמו בפני עומד זה סעיף

נאמר: בו פקודה, אותה של 6

לע להורות2 או לעצור שלום שופט כל "יכול .

שבאותו! אדם כל שפוטו תחומי בתוך בפניו צור
השלום שופט של כחו יפה המסיבות ובאותן שעה

נגדו". מעצר צו ליתן
לפקודת ו10 6 הסעיפים דנים הבנתי מיטב לפי
בבעיות וחפושים) (מעצר הפלילית הפרוצידורה
פקודה, אותה בתוך כלולים היותם למרות שונות,
שו"ש, של סמכויותיו את לקבוע בא 6 סעיף בעוד
הרי צומעצר, ללא אדם לעצור שוטר על לצוות
שופט בפני עצור כל להביא בחובה 10 סעיף דן
בפניו. שהובא מי לגבי זד. של ובסמכויותיו שלום
םעיףי של (א) לפסקא הסבר אלא איננו 6 מעיף
(מעצר הפלילית הפרוציתרה לפקודת 0) 3
בל8 לעצור שוטר של בסמכויותיו הדן וחפושים),
כלי הראשוניים לצעדים מתיהם והוא מעצר, צו
המם הנקודות אחת את להסביר ובא החשוד, פי
את.  מעצר צו ללא לעצור השוטר את מיכות
לעצור לשוטר הורד.2 שלום ששופט המקרה
מאוחר בשלב 10 סעיף דן לעומתו במעמדו. אדם
הז תוך ומובאי ונכלא נעצר כבר כשהאדם יותר,
שו"ש"אםייכילגופ! לפני החוק לפי המוגבל מן
בסטץף'^יהנ"קי גם למצוא לדעתי, אין, ענין, של
בהוציאו השלום, שופט את המגבילים רמזים שום

.משמ אחרים ובתרגומים סלנט של העברי בתרגום 0
מתוך כנראה בערבוביה, וכנעצר" "נאסר" המלים שות
המערכת, ;_ (164311163 לבין 31*68463 בין להבחין נסיון
מהמונח. י חלש אינו (111601611 "הורה" המונח (2

צ1 לבין בע"9 חוראה בין להבחין בא אלא "ציוה",
המערכת  בכתב
3מ3...,, (161211116(1 מהמלים בבירור נובע זה דבר (3

במע~ (..."והוחזק 1111361 (116 133( 8מ160631ק 86041011"
.,9 סעיף להוראות המתיחסות הקודם"), הסעיף פי על צר
בפניו משהובא התחנה קצין של חובותיו את המפרט
טעמי (בדיקת במעצר קבלו או שעצרו שוטר ע"י עצור
בערבות) השחרור רשות או הכליאה וחובת המעצר
המערכת: 

ברורה כונה מתוך המשטרה ע"י נעשה זה צעד
הפרשה את להביא כדי מנומקת. החלטה לקבל
זאת. בבעיה הלכה תפסק בה יותר גבוהה לערכאה
בבקשת לדון סרב אשר שו"ש כי הנחנו, כולנו
.זה בקו ימשיך סמכות, חוסר טענת בקבלו מעצר
אותו של בערבות שחרורו בבקשת אף לדון ויסרב
הפעם נענה המשטרה נציג של להפתעתו עציר.
החשוד את לשחרר החוקר לבקשת השלום שופט
הגבלת של הבעיה את כלל לעורר בלי בערבות,
נתן לא שוה"ש כי אם השפוט. לתחום סמכותו
כי להניח, יש הרי עמדתו, לשנוי כלשהם נמוקים
שחרור  הפעם לו שהוגשה הבקשה, אופי לא
של בעמדתו התמורה את שחולל הוא  בערבות
בבק לדון כאמור' לכן, קודם סרב אשר השופט,

■  .  .  אדם. אותו של למעצרו שה
כפקודת כמוה ,1944 בערבות, י השחרור פקודת
די אינה וחפושים) (מעצר י הפלילית הפרוצידודה
שו של השיפוט סמבות על מקומיות בהגבלות גה
בפקו המופיע שלום" "שופט והמושג פטשלום,
זה, היה לו כלשהם; פירושים מלווה איננו זו דה
הפלילית, הפרוצדורה בתקנות לחפש נכון איפוא,
על המוטלות ההגבלות את ,(242 (תקנה 1940
הפרוצדורה פק' לפי צומעצר בהוציאו שו"ש
נכון מדד. באותה הרי וחפושים), (מעצר הפלילית
של סמכויותיו את התקנות באותן לחפש היה
היה יכול ולכן בערבות השחרור פק' לפי שו"ש
בער השחרור בבקשת לדון לסרב השלום שופט
להוציא בבקשה לדון שסרב כפי ממש בות
באכח ע"י הוצע אמנם זה פרוש צומעצר.
בדונו השלום שופט ע"י נתקבל ואף הנעצר
מהטעמים לי נראה הוא אין אך המעצר, בבקשת
ההבחנה שלא סבורני כן על להלן. אעמוד עליהם
הפרוצדורה פקודת לבין בערבות השחרור פק' בין
השו את שהדריכה היא וחפושים) (מעצר הפלילית
שקולים אלא דעתו, לשנות שהחליט שעה פט
הפרוצדורה פקודת בפירוש אולי שמקורם אחרים
בהלכות אף אולי או וחפושים) (מעצר הפלילית
השלום שופט נתן לא כאמור* ואנגליות. ישראליות
משום בה שהיה בערבות, לשחרור בהחלטתו
נר ולכן הסברים כל הקודמת, להחלטתו סתירה
של היומיומית בעבודה חשיבותה מפאת כי לי אה

עליה. דעתנו שנתן הבעיה ראויה המשטרה,

הפרוצדורה לפקודת ו6 10 הסעיפים ב.
וחפושים). (מעצר הפלילית

לשם שלום שופט בפני חשוד מובא לפיו הסעיף
הפרו מפקודת (1) 10 סעיף הוא מעצרו, הארכת
נאמר: בו וחפושים), (מעצר הפלילית צידורה
..^ 1)618011 3116846(1 110361 3 311301'*ו 01 ^1111

0111 3 *31*3114 311)1 )164311163 1111)161 4116 18184 16ק
06310§ 86041011 811311 66 1)10118114 1561016 3 1113813
11316 מ11111¥\ /0111(^ 618111 1101118 01 1118 311681.*

216



בפתי הפרוצדורה מתקנות 242 תקנה ג.
*■ 1940 השלום, משפט
פליליים" "משפטים בפרק שמקומה 242 תקנה
א1 ישראל לממשלת המשפטי היועץ (1)" קובעת:
של בהוראותיה בהתחשב או, שוטר כל או באכחו
אדם, כל השלום,1947, משפט בתי שפוט פקודת
עבר כי לודאי וקרובה מבירה סיבה מתוך המאמין
יכול שלום, משפט בית לפני הנדונה עבירה אדם
שופט; לפני כך על האשמה או קובלנה להגיש
השי משפט בתי שפוט בפקודת בהתחשב שלום.
שלום שופט לפני כזאת האשמה תוגש ,1947 לום,
אשר העבירה נדונה המקומי שפוטו שבתחומי
הנאשם; שהאדם שנטען או שטוענים כפי בוצעה

בהם." נמצא או מתגורר או גר בה
242 התקנה מגבילה מדה באיזו לבדוק בבואנו
כאשר מעצר, צו להוציא שו"ש של סמכויותיו את
אף והעברין שפוטו לתחום מחוץ בוצעה העבירה
טעונה הבעיה כי לציין עלינו זה, לתחום מחוץ גר

אספקטים: משני לבון
הפרוצי פקודת את לפרש מקום יש האם א.
תקנו^ וחפושים)לאור (מעצר הפלילית דורה

?1940 השלום, משפנו בבתי פרוצידורה
תק לאור הנ"ל הפקודה את נפרש אפילו אם ב.
האפ ,1940 השלום, משפט ב?תי הפרוצידזרה נות
משוך שוללת זו פקודה לשון כי לקבוע מקום .יש
שהזכרתי בנסיבות להוציא הסמכות את פט/שלום

מעצר? צו לעיל

הפרוצדורהי פק' את .לפרש ניתן האם א.
תקנות לאור וחפושים) (מעצר הפלילית
, ?1940 השלום, משפט בבתי הפרוצדורה
וחפו (מעצר הפלילית הפרוצידורה פקודת .1
יותר גבוהה דרגה בעל חקיקה דבר הנה שים)
הגיוני שלום. משפט בבתי הפרוצידורה מתקנות
הראשית. החקיקה לאור משנה חקיקת לפרש הוא
בפקודה. וישנם במדה כי לי נראה לכן להיפר ולא
את., לחפש יש פירוש הדורשים ניבים או מלים
בחוקיפ גם אולי או עצמו החוק בהגיון הפירוש
של 4 סעיף המשנה. בחקיקת לא אד מקבילים,

קובע: הפרשנות פקודת
כל5 ולרבות הכנסת של חקיקה דבר  "חוק" ■ י

" פקודה."
כל מאת שניתנו כלל.... תקנה,  ,,תקנה"

רשות....*
ב1.3.1924 חוקקה בה דנים שאנו הפקודה .2
השלונג מ'שפט בבתי הפרוצידורה תקנות ואילו
המחוי כי איפוא, להניח, אין .1940 בשנת הותקנו
התכ* או חזה 1924 בשנת הפקודה את שחקק קק
בשנת. שתותקן תקנה לאור תפורש שהיא לכך ון

1940

מקום גמצא בו השפוט, לתמומ מעצר, פקודת
ועל העברין' של מגוריו מקום. או הפשע בצוע,
הבעיות בין השוני עצם הרי להלן, אעמוד כד
וסעיף.10) 6 (סעיף הללו בשני,הסעיפים אשר
בכפיפות 10 הסעיף את לפרש אין כי ללמדנו, דיו
בקצרה אנתח דברי את להסביר מנת על .6 לסעיף
לפסקא כאמור, קשור, 6 סעיף הנ"ל. 6 מעלף את
הפלי הפרוצידוףה לפקודת (1)3 סעיף של (א)
גם וכן (1)3 סעיף וחפושים). (מעצר לית
נסמכו דנים הנ"ל הפקודה של (2)3 סעיף
מע ללאצו לעצור שוטר יותיושל
באורח נאמר (1) 3 הסעיף של (א) בפםקא צר.
מעצר צו בלא לעצור שוטר כל "יכול כי סתמי
."6 סעיף פי על לעצרו שו"ש הורהו* אשר אדם כל
בא 6 סעיף ואילו סתמית היא ההגדרה כאמור,
לע להורות* או לעצור שופט כל יכול בי להסביר
מוגב השופט של זו סמכותו אד מעצר, צו בלא צור
סמכותו את להפעיל הואיכול א. הגבלות; בשתי לת
איזור ובתוך בפניו נמצא החשוד או העברין אם
כחו יפה הנסיבות ובאותן שעה באותה ב. שפוטו.

נגדו. מעצר צו ליתן השלום שופט של

המד לסעיף קודם, שציינתי כפי מתיחם, 6 סעיף
מע צו ללא לעצור השוטר של סמכויותיו על בר
דן בו האחר, לפרק ליחסו אין פנים ובשום צר
מהשוני נתעלם אפילו שאם אמרתי, כבר .10 סעיף
למצוא נוכל לא הסעיפים, שני שבין העניני
הגבלת על ללמוד נוכל ממנו דבר שום 6 בסעיף
הפ בצוע מקום נמצא בו השפוט לתחום הסמכות
ההג משתי אחת העברין. של מגוריו מקום או שע
המענ היא 6 סי עפ"י שו"ש של סמכותו על בלות
החשוד או העברין כי דורשת היא אותנו! ינת
השוטר על מצוד. (כשהשופט שעה אותה יימצא
וכי השופט' בפני  בפניו אותו) לעצור

ו. ר ו ז י א ב שעה אותה יפעל השופט

דבר שום אד השופט, על וז בהגבלה נאמר הכל
לענ אין, ולכן והעברין העבירה על בה נאמר לא
הפ בזמן כי הזה הסעיף מפירוש להסיק דעתי, יות
הדו נוספת, להגבלה השופט כפוף סמכויותיו עלת
העברין של מגוריו מציאות או העבירה בצוע רשת
רצוץ קנה משענת איפוא הוא, 6 סעיף שפוטו. באזור
להגביל המיועד פרוש, עליו לסמוך המנסה בידי
מבחינת ■ 10 סעיף לפי שו"ש של סמכויותיו את
של מגוריו מקום או הפשע של מקום.הבצוע
כנראה הרגיש העצור של כוחו בא גם העברין.
טענתו ולחזוק 6 סעיף של מוצק הבלתי בקרקע
הפרו לתקנות 242 לתקנה בכפיפות לפרשו בקש

.1940 השלום משפט בבתי צדורה

>1116>;*6^ המונח את לתרגם בא ,,הורה" המונח (.
.216 בעי הערה* ראה
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242 התקנה של כחת לגבי דלעיל, דברי בסכום
הוצא שאין אמרתי הפקודה, לפרוש מקור לשמש
הנאשם של בשפיטה הארכתו, או מעצר צו של תו
את להחיל שאין הוא מכך והנובע משפט. בבית
לצו בבקשה הדיון בזמן הפלילית התביעה מדרי
בג"צ בתיק היתר בין התעוררה זו בעיה מעצר.
(פ"ד, הנזשטרה שר נגד חרזתי אילנה  116/53
זה בתיק הדין פסק .(194 י"ג, פס"ט, ;6156 ז,
מ"מ מפי היתר, בין נאמר, ובו אחד פה נתקבל
הע ,,הבאת חשין: דר' העליון, ביה"מ של הנשיא
העמדה אינה מעצר צו מתן לשם שו"ש לפני צור
כלל. עליה חלים פלילית תביעה סדרי ואין לדין
סד בהחלת להזהר יש כי ללמדנו באה זו קביעה
שופט של פעולתו לגבי הפלילית התביעה רי
את להחיל זאת, הלכה לפי אין, שכן מכל שלום.
לצו בבקשה העיון בזמן הפלילית התביעה סדרי

מעצר.

סכום
בבהירות נובעות לעיל מהאמור כי לי נראה

דלהלן: המסקנות מספקת
הפלילית הפרוצידורה לפקודת (1)10 סעיף א.
של סמכותו את מגביל אינו וחפושים) (מעצר
המקום. מבחינת מעצר צו למתן שלום שופט
לפרשו ואין עצמו בפני עומד הנ"ל 10 סעיף ב.
סעיף גם אך הפקודה. לאותה 6 סעיף בעזרת
מגוריו מציאות או העבירה בצוע דורש אינו 6
השלום. שופט של השפוט בתחום החשוד של
הפרו פקודת את לפרש אין עקרונית מבחינה ג.
תק לאור וחפושים) (מעצר הפלילית צרורה
.1940 השלום משפט בבתי הפרוצדורה נות
בבתי הפרוצידורה לתקנות 242 התקנה אין ד.
של סמכותו את מגבילה 1940 השלום, משפט
הנמצא חשוד של מעצרו על להורות שו"ש
או בוצעה, לו המיוחסת העבירה אם בפניו,
מחוץ נמצא, העברין של מגוריו מקיום אם

השפוט. לתחום
בבק בדונו שו"ש של הסמכויות פירוש לגבי ה.
התביעה סדרי את להחיל אין מעצר לצו שה
242 התקנה ספק ללא נמנית עליהם הפלילית,

הנ"ל.

צו לפי שנעצר "מי נאמר: הנ"ל 10 בסעיף
הס לפי במעצר והוחזק מעצר צו ללא או מעצר
ופירו וכוי... שלום שופט בפני יובא הקודם עיף
שופט כל בפני מובא להיות יכול שהאיש שו
מגוריו מקום ואף הפשע בצוע מקום אין שלום.
בהב כלשהו מכשול לדעתי, מהוים, העברין של
פקודת של הוצאתה לצורך שו"ש בפני האיש את

מעצר.

הפרו פקודת את לפרש אין כי איפוא, נראה,
הקנה לאור וחפושים) (מאסר הפלילית צידורה
,1940 השלום משפט בבתי שפוט לתקנות 242
בפרק הוא 242 התקנה של מקומה כן, על יתר
הנע הפעולה אם מפקפק והנני פליליים משפטים
פעולה היא מעצר פקודת בהוציאו שו"ש ע"י שית

להלן. אעמוד עוד כן ועל שפוטית

לשלול כדי 242 תקנה בלשון יש האם ב.
צו להוציא שלום שופט של סמכותו את
השפוט לתחום מחוץ הגר אדם נגד מעצר
היא אף בוצעה לו המיוחסת כשהעבירה

זה? לתחום מחוץ

שהבאתי הנמוקים מכל נתעלם אם אפילו אולם
כלשונה, עצמה, 242 התקנה אם מסופקני לעיל,
פקודת של בהוצאתה השלום שופט את מגבילה
או שפוטו בתחום בוצעה לא העבירה אם מעצר
או 242 התקנה זה. בתחום גר אינו הנאשם אם
שופט לפני כזאת האשמה תוגש ....,.' בסיפא מרת
העבירה נדונה המקומי שפוטו שבתחומי שלום
הנ שהאדם שנטען או שטוענים כפי בוצעה אשר
לפי בהם." נמצא או מתגורר או גר בה אשם
בבית האשמה או קובלנה להגיש יספיק זו תקנה

הבאים: המקרים באחד בתלאביב משפט
ולא בתלאביב, העבירה את בצע האדם אם .1
או ירושלים הוא הקבוע מגוריו מקום אם חשוב

בארץ: אחר מקום
העבי בוצעה ואפילו בתלאביב גר האדם אם .2

בחיפה. או בירושלים, רה
עבירה בצע בחיפה, בקביעות הגר אדם אם .3

ן בתלאביב ארעי באופן מתגורר אבל בחיפה
רגיל המחוקק אין בתלאביב. נמצא האדם אם .4
"נמצא" המלה והוספת מיותרות במלים להשתמש
שאם ללמד באה "מתגורר" או "גר" המלים לאחר
למרות בתלאביב מקרי באורח האדם נמצא אפילו
גם הרי העבירה, את שם ובצע בחיפה גר שהוא
ביתמשפט בפני לדין להביאו אפשרות קיימת אז

בתלאביב.

כמעט היא: זו תקנה מפירוש הנובעת המסקנה
שהרי המקומית השפוט סמבות בעית תתעורר ולא
ההזמנה את לנאשם למסור המתלונן יצליח רק אם
בית ביתהמשפט':,יהא של השיפוט בתחום לדין

בהאשמה. לדון מוסמך המשפט
אם שלפנינו, זה כגון במקרה כי להניח יש
שנעצר אדם שו"ש בפני להביא המשטרה תצליח
ששופט חוקית מניעה כל תהיה לא כחוק, ידיה על
את להאריך המשטרה, של בבקשתה ידון השלום

האיש. של מעצרו
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ו"משמר" "מאסר" "מעצר" המונחים מקורות
הוראתם* והתפתחות
ההדרכה מחלקת דין, פנחס מ.ר.

יוסף אשר מקום הסהר, בית אל הטבחים, שר בית
אתם, וישרת את, יוסף את ויפקד שם. אסור

במשמר.,.". ימים ויהיו
פסוקים מ"א, בפרק שנית מוזכר המקרה אותו
אשר המשקים, שר אותו מעלה כאשר טיי/
לחלו פתרון המחפש פרעה בפני בינתים, שוחרר

הלשון: בזו מו,
על קצף .פרעה היום מזכיר אני חטאי "את
אתי הטבחים, שר בית במשמר אתי וירנן עבדיו,

המשקים...'/ שר ואת
למשפט: עד למעצר דוגמאות אף חסרות לא
פסוקים כ"ד פרק ויקרא, בספר אנו קוראים וכה

; יי'ך יי

מצרי, איש בן והוא ישראלית, אשר. בן "ויצא
הישראלית בן במחנה וינצו ישראל בני בתוך
השם את הישראלית האשד. בן ויקב הישראלי. ואיש
שלמית אמו ושם משה, אל אתו ויביאו ויקלל,
להם לפרוש במשמר, ויניחוהו דן. למטה דברי בת

הי." פי על
ל"בל"ד: ט"ו, במדבר, בספר כתוב וכן

מקשש איש וימצאו במדבר, ישראל בני "ויהיו
אתו המוצאים אתו, ויקריבו השבת. ביום עצים
העדה. כל ואל אהרן ואל משה אל עצים, מקשש

לו. יעשה מה פרש לא ני משמר, אתו ויניחו
הרא מניעתי, מעצר של מקרים שני עוד אזכיר

םפורי: והשני אלגורי שין
טלי תשים כי אםת^ אני "הים השאלה
מגל פרופ' ע"י מוסברת י"ב) זי (איוב, ר" משמר
והתנין הים מזימת על קדומים לספורים כרמז
אסר שהבורא ועל ובוהו לתוהו העולם את להפוך

במשמר. אותם
תע שלי©%ניעת בידי מעצר השני, המקרה
הנביא שי^ןלמיהו מעצרו הוא מדיניותו, נגד מולה
המטרד. בחצר וכליאתו יהודה מלד צדקיהו בידי

א'ג'). ל"ב, (ירמיהו,
בשנה הי מאת ירמיהו אל היה אשר "הדבר
עשרה שמונה היא יהודה, מלך לצדקיהו העשירית
על צרים בבל מלך חיל ואז לנבוכדראצר. שנה

אזרח.

הוא אסור מקום בכל אך חפשי, נולד "האדם
רוסו ז'ק ז'אן של זו פתיחה אמרת באזיקים".
המע לסמכות כאן, לנושאנו אמנם מכוונת אינה
בני של לסוג או ליחידים החוק מעניק אותה צר,.
כדי בה יש אך אחרים, אדם בני כלפי אדם
להיות הפרט, חופש שבין הנגוד על להצביע
לבין יאבה, אשר כל ולעשות להיות ירצה באשר
מכחו. הפועל או אותו הכופה והשלטון, החוק
הזולת חרות את להגביל הכח שמשי דנא מקדמת
ואמ עמיתיו על רצונו לכפות עריץ בידי אמצעי
וצווייו אסוריו החוק, את לכפות השלטון בידי צעי
הבדל קדומים בזמנים כן, על היה, לא גתיניו. על
לבין חוק הפרת על כעונש הבא המאסר בין רב
לשם עברין של תפיסתו להבטיח הבא המעצר
זו הבחנה לדין. הבאתו לשם או מזימותיו סכול
התחומים חתימת עם רק והסתמנה והלכה ניצרה
ובקלות במהירות ולא השופט ובין השליט שבין
הגיעה עד אישי, לחופש אדם של זכותו נקנתה
ודמוקר נאורות במדינות כיום הנהוגה לרמתה
ולמשפט לחוקה מוסד ימוד היא מהוה בהן טיות,
ולהג זולתו את לעצור אדם על החוק אוסר ובהן
ומוגדרים. מוגבלים במקרים אלא הרותו את ביל
יורשהנא מעצר, המושג להבהרת אגש בטרם
הדוג את בו ולמצוא הספרים ספר אל לפנות לי
את ובהן המעצר סוגי של ביותר העתיקות מאות
היום. עד זה בנושא אותנו המשמשים המונחים כל
חשד בשל מעצר של הראשון המקרה כי נראה
המסו  זדון מעלילת שנבע  עבירה למעשה
מעלילת כתוצאה יוסף של מעצרו הוא בתורה פר
כתוב ובה פוטיפר אשת עליו תפלה אשר ד.שוא

כי: ל"ט! בראשית, בספר
הסהר, בית אל ויתנהו אתו, יוסף אדוני ,ויקח
בבית שם ויהי אסורים, המלד אסירי אשר מקום

הסהר..."
עבירה על מאסר של מקרה מסופר אחריו ומיד
האלה, הדברים אחר "ויהי איד'): מי, (בראשית
מלד לאדוניהם, והאפה מצרים מלד משקה חטאו
שר על סריסיו, שני על פרעה ויקצף מצרים,
במשמר אותם ויתן האפים. שר ועל המשקים

ושל שוטר של צו ללא המעצר סמכויות על חבור מתוך .
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שנהוג כשם השפוט, כליאת לבין חשוד תפישת
בתקו חדושן ראשית על חותמה השאירה כיום,
בתקופת חוקינו בתרגום בהן השמוש ועל פתנו
בד. בהוראה, תמורה אנו מוצאים כן על המנדט;
בזמן הרשמיים בתרגומים המונחים אותם שמשו
ישראל במדינת הפסיקה בראשית ואף המנדט
בפעל להשתמש נהגו כד * כיום הם משמשים וגה
ואםיר< (מאסר ממנו הנגזרים ובמונחים 8םר ■

ובפעל 1ט6613 או 1<ם16116>1>}3 או 30681 *מ?וראה
אחרות. בהוראות או מ80מקמ1 בהוראה 2צר
נתגבש כיום ואילו הכליאה למושג יותר קויובות
לאמור, ונוהגים אלה במונחים לנ"ל מנוגד ש*וש
בבית מוחזק עבירה, בבצוע כחשוד נעצר אדם כי
נגדו המוציא שלום,, שופט בפני ומובא המעצר
גוזרים משגנטו ברור אחרי % ואילו מעצר. פקודת
עונש שיוחסה/.לו, בעבירה ו הורשע אם עליו,
.מאדם חופש שלילת הוא ד!מעצר דהיינו מאסר,
מעמידה המלטות! את לנוםע כדי נשפט. שטרם
חופש שלילת הוא "המאסר ואילו כיו''ב או בדין
הרשעה אחר כעונש משפט בית ע"י המוטלה

בעבירה.

הנוטלה, בחצר כלוא היה הנביא וירמיהו ירושלים,
מלך הו צדקי כלאו אשר יהודה, מלד בית אשר
כה*אמר לאמור, נבא אתה מדוע לאמר, יהודה,
בבל מלד בידי הזאת העיר את נותן הנני ה'
...^ , ...,.,,,, ,,..,...... * ולכדה...?".
* איב*ותווהספרינאמו': ל"ג, ובפרק

שניח^נהז^ ירמיהו אל ה' דבר "ויהי
ט''ו, כ''ט, בפרק והלאה, המטרה..;" בחצר טצור

י י י ' : קוראים: אנו
בחצר טצור בהיותו הי, דבר 11יה ירמיהו "ואל

המטרה".".

המשמשים המונחים של הוראתם התפתחות
הישראליים בחוקים

שבתנ"ד הנ"ל בפסוקים אנו מוצאים כאמור
המקצועית בלשוננו המשמשים המונחים כל את
בתקופה, אלו מלים של טביעתן כי נראה היום: עד
בין מאסר, לבין מעצר בין הבחינו טרם בה

* * . # . י.

י .* .ז ..■
אסטתי חוש
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בעולם מענינים משפטים
פושעת רשלנות עקב המוניות הרעלות

יי יי "*", י?   1.. קטלנית פלא תרופת
3*111957 מיומ #טיים* מתוך

בעניין (דליריום), הזיות של בהתקפות מיסרים,
מבין שלשה כי גלה דהליניאר במות. וכרגיל
סטלי לקחם אחר זה באופן מתו שלו הפציינטים
הברי רשויות עם טלפונית מיד התקשר הוא נון
מידיות חרום הוראות נתנו ואלו בפריס אות
מכירת. את להפסיק בתימרקחת, ל14,000

התרופה.

הגלד של הקרבנות מספר הגיע כבר עת אותה
מתים ל102 צרפת אוכלוסית בקרב החומות לות

ונכים. עורים ו150

הנזות עדות

בסוף נפתחה הטרגדיה של האחרונה המערכה
אלה עמדו, בו בפריס, המשפט בבית 1957 שנת
 סטלינוך של הקרבנות "אגודת אלה לעומת
פוייד" והרוקח  הנפטרים וקרובי נכים שרידים
נוסף תחילה. כונה ללא אנשים בהריגת שהואשם
של כולל בסך פצויים זה במשפט נתבעו כך על

דולר. מיליון 5

העיד, הצרפתיים הטוכסיקולוגים מראשי אחד
הבדיל תרכובת היתד. בסטלינון המות גורם כי
ואר יציבה כבלתי לכימאים הידועה האורגנית,
שם וגרמו למוח נדדו הבדיל "משקעי םית.
לעבר לחצה המתפשטת המוח רקמת ל"אדמה".
כאשר משוערים. בלתי לכאבים וגרמה הגולגולת
המוח פרץ הגולגולת), (פתיחת טרפינציה בוצעה

צומחת". כפטריה ממש לראש מחוץ אל

החו בבית נוסו אשר המקוריות, הגלולות כבר
מסוכנות היו הבריאות, ובמיניסטריון הצבאי לים
המוני ביצור שיוצרו הגלולות אך והותר, די
הבדיל ונלכדת של שלוש פי גדולה כמות הכילו
הפרי הןצור שיטותי הנסיןניות. הגלולות מאשר מחמאה*הקודמת בתבנית לחלצה  מיטיביות
בהר לשניה דמו>1? לא אחת שגלולה לכך גרמו
"ויטמין ושל הבדיל מלח של והכמויות בכה
להת הבדיל החל כאשר שוות. היו לא בהן פי
לא המרעילה, פעולתו את כך ע"י ולהגביר חמצן
של הגלם שחומר בעובדה אלא היצרנים הבחינו
מלא צבע המרי הוסיפו והם יותר כהה הפך הם

הגילטין. לצפוי כותיים

נוזזבורות נבע הרעיון
זיורד הפריזאי הרוקח ערך שנים כחמש לפני
תרופות 15 לשוק להוציא כבר הספיק אשר פוייה,
לקה זה בבקור מדגסקר. באי בקור "פטנטיות".
לפתוח הניעו זה ודבר (פורונקולוזיס) בחבורות
ערבב הוא חדשה. תרופה ליצור נסויים בשורת
ויודין בדיל של אורגנית בתרכובת פ ויטמין
יחס לה בדיל"), של "דייודודיאתיל (הקרויה
בעצמו לקח פוייד. העור. רקמת על מרפאה פעולה
שעמד לידידו, מהן שלח אח"כ מגלולותיו, אחדות
הגלו את נסה זה ידיד צבאי! חולים בית בראש
לא זמן "מוצלחות". ומצאן מחוליו כמה על לות
מיניסטריון התיר אלו "תוצאות" הודע לאחר רב
של החפשית מכירתה את הצרפתי הבריאות

רפואיים. מרשמים ללא התרופה
הרו של העסקיות תכניותיו התגשמו זו משעה
לתע חברה לידי נוסחתו את מסר הוא פוייד,! קח
קרא הוא היצור. פתיחת לשם פרמצאוטיות שיות
ממרכיביו, אחדים שם (על סטלינון בשם למוצר
התרופה, כי והודיע, ברה"מ) מנהיג שם על לא
סטפיל1ק1קוס, זהומי מחסלת לבליעה, שנועדה

אבעבועות. ומונעת ושעורות חבורות
בחודש הופצו םטלינון של קופסאות אלפי
הצפונית ואפריקה צרפת ברחבי 1954 ינואר

הצרפתית.

נמרץ טפול

מגיעים החלו מוזרים ודו"חות הימים ארכו לא
סינט האלז'ירי בכפר הבריאות. שלטונות לידי
בסטלי צףפתיה אם השתמשה סיפריאןדיזאטף
לקה, בהן מחבורות, מילדיה אחד לרפא בכדי נון
מפני הנותרים ילדיה שלשת את לחסן ובכדי
ארבעת מתו ספורים ימים תוך בהן. הדבקות
ארעו, צרפת בכל שנים. 14 עד 7 בני הילדים,
אנשים צנחו בהם מקרים, שם, זעיר פה זעיר
בניור, חיים. רוח ללא מיסטורי, ובאופן פתאום
זכתה המערבית, המרכזית בצרפת רדומה עיירה
ד"ר של הערה :לבו לתשומת מוזרה התופעה
ממצאיו, לפי החלה, המחלה דהליניאר. אלין
ונשנות. חוזרות ובהקאות עזים ראש במחושי
בקשיים בטן, בכ..בי בקשייראי.יה, ננ.1כה היא
בכאבים נסתיימה והיא השתן דרכי במערכת
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המשפט סיום

מסכת נפרצה וההגנה התביעה סכומי בעת
דמעות. זרמי ע"י פוייה של הקרה השלוה

אשם נמצא הוא 1957 דצמבר חודש בסוף
"לאאיכפתיות" של ובהתנהגות פושעת ברשלנות
הצרפתי שבחוק ביותר החמור העונש עליו ונגזר
מיליון בסך וקנס שנתיים מאסר כזה: למקרה
המשפט בית פסק כן .(2500$) צרפתיים פרנקים
קרב לטובת $ 1,533,000 של כולל בסך פצויים
םכוייהם כי נראה אך ומשפחותיהם, סטלינון נות
ביותר. קלושים הם הפצויים את לקבל אלה של
יצרה אשר הפרמצאוטית, החברה וגם פוייה גם
לשלם כושר נטולי שהנם טוענים התכשיר את

הכספים. את
הצרפתי בצבור המשפט הדי

התפר אשר הדיון, ממהלך המחרידות הידיעות
כולו. הצבור את זעזעו הצרפתית בעתונות סמו
תכשיר של יצרניו רק לא כי הרגישו צרפת אזרחי
גם אם כי הנאשמים, ספסל על יושבים הרעל
והתיר התכשיר את "בחך אשר הבריאות, משרד
מפקידי אחד כן, על יתר לקהל. מכירתו את
הבריאות במשרד אלו בדיקות המבצעת המחלקה
לרשותנו "אין בקרירות: המשפט לבית הסביר
המו חדש תכשיר כל לבדוק כדי דקות שתי אלא
ושום במישרין הלך "הכל כי טען הוא לנו". גש
והאי הבדיקה בתהליכי נמצא לא פסול או פגם
להשנות עלול זה "דבר וכי "םטלינוך של שור"

הרשיון". את ניתן אנו ושוב
התקוה, את רבים צרפתים בלב עורר המשפט
המיושנים החוקים לעדכון השעה הגיעה עתה כי
המנ ולטהור הפרמצאוטית התעשיה על פקוח של

זה. פקוח על הממונה גנון

את בחשפה המומחה של עדותו הגיעה לשיאה
סרטון, הוצג הפרשה: של הגורלית האירוניה
המושמ הםטפילוקוקים, מתרבים כיצד שהדגים
כאשר אנטיביוטיות, תרופות ע"י כרגיל דים

בםטלינון. בהם מטפלים

למשפט. בדרכו פוייה הרוקח

מכשולים מחיץ

אך דקות, בארבע מיל לאורך לרוץ "התכונתי
אשר השוטרים, בגלל זו, למהירות הגעתי לא
במשטרת אמר ושעל", צעד כל על עצרוני
שנחשד אדם ארה"ב, ויסקונסין, שבמדינת מריסון
כשהוא העירוני בפרק התרוצץ אשר על בשכרות,
היה יכול אצלנו  בלבד. קצרים מכנסים לבוש

מפריע. באין הנכסף השיא את להשיג

הורשע כן פי על ואף נחתך לא ואפילו דרס לא
ניוג'רסיי במדינת פרמוס העיר אזרח של טענתו היתד, זאת", האוסר חוק "אין
אוחזת האחת כשידו במכוניתו שנהג על לדין והובא נתפש כאשר שבארה"ב,
המשפט בית הגלוח. משחת שרידי פניו על ואילו בתער מחזקת והשניה בהגה

ומסוכנת. בלתיזהירה בנהיגה והרשיעו טענתו את קבל לא
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בקצור מספרים אנו

פעילותן ומתחומי העולם ממשטרות ידיעות

שנזאל: בצד בתמונה

לאזרח המשטרה עזרת

את להקל כדי פירות, חנות לתוך פושע פרץ בברלץ
קליפת על החליק הוא החנות; קופת מעל העומס
למכשיר עד עצמו גרר בקושי רק רגל. ושבר בננה
כל את יבלה לבל המשטרה, לעזרת קרא בו הטלפון,

החנות. רצפת על הקר הלילה

משטרה למבצעי מטלטל פקוד מגדל

מתכוץ, פקוד מגדל של שמו הוא "גייראפה"
בגר משטרה יחידות כמה ידי על עתה המופעל
מקום הוא תופס המכווץ במצבו המערבית. מניה
גבי על הארוע למקום להובילו ונוהגים מועט
צואר משטרה. מכונית ידי על הנגרר קטן, קרון
ומעלה שמן משאבת ידי על מופעל ה"ג'יראפה"
פסגתו, למרום במהרה והפקוד התצפית עמדת את
מופרע ובלתי נרחב ראיה שדה ניתנים ממנה
מכשירי של להפעלתם ביותר טובות ואפשרויות
גדולים, במקהלים מופעל המגדל ורד"ט. אלחוט
פולי והפגנות ספורט תחרויות עם, חגיגות כגון
הרמזורים. במערכת לקויים של במקרה וכן טיות
דרכים תאונות למניעת ההסברה מבצעי בעת
אלה מגדלים שמשו בדרכים המשתמשים ולחנוך

הקהל. אל משטרה אנשי פנו מהן במות,

בשודיה התנועה במשטרת נשים
שודיה משטרת את הניע אדם בכח המחסור
המועמ ן התנועה על פקוח לתפקידי נשים לגייס
לאחר ונבחנו למוד שעות 110 בן קורס עברו דות
מבין 24 רק מהן: נדרש מעט לא כי נראה סיומו.
למשטרת נתקבלו הראשונות המועמדות 40
בעיקר מועסקות החדשות השוטרות התנועה.
חניה לרבות תנועה, עבירות על דו"חות בהגשת

אסורים. במקומות
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ד

פעילותן ומתחומי העולם ממשטרות ידייעות
(המשך)

...רגלים של אצבעות טביעות
לקרימינולוגיה פלילי, למשפט העת בכתב
ד. ו. מצביע בצייקגו* המופיע משטרתי, ולמדע
מבלי אצבעות טביעות לזייף האפשרות על מוילן

אחר. אדם של באלו להשתמש
העולם במלחמת שקרה מקרה על מספר המחבר
אצבע טביעות מזויף בדרכון הטביעו בו השניה,
ומונה בדרכון, להשתמש שנועד מי של מרגליו
שזויף בדרכון המשתמש נהנה מהם היתרונות את

זו: שיטה לפי
או מסכן  שיתפס במקרה  הזיוף אין א)

נוסף; איש מגלה
נעדו בדרכונים האצבעות טביעות כי אף ב)
בשעת אלא תועלת בהן אין הרי זיופם, את למנוע
בקורת ;בעת חשד? של במקרה יסודית בדיקה
בטבי יעיין בכלל אם  הבודק יסתפק שגרתית
היסודית הדוגמה בהשואת  האצבעות עות

הדרכון. בעל של שבאצבע זו עם שבהטבעה
של טביעותיהן אתי הטביעו המתואר במקרה
הציור דוגמת אותה נמצאה בהן הרגלים, בהונות

הידים. של המראות כבאצבעות
והקרי המשטרתית בספרות זכר עוד אין כי אם
הרי בהונות, בטביעות לשמוש בעולם מינליםטית
אפשרות על לחשוב מקום המסופר המקרה נותן
עלו ,אשר אנשים לנצל עשויים אותה זו, חדשה
האמי טביעותיהם מסירת ע"י להסתכן היו לים

. תיות.

טביעות של למיונן אלקטרוני מכשיר
אצבעות

אורחים מפי שהגיעונו המסתיגות הידיעות הרף
ההתאגדות של החדשות עלון מוסר ומבקרים
בה הגדולה, ההצלחה על (!!) לזהוי הביןלאומית
ניויורק מדינות של במשטרה זה מכשיר הופעל
שבמדינה אלבני העיר של הפלילי הזהוי ובשרות

זו.
טבי 450 דקה במשך לבדוק המסוגל המכשיר,
סוגי באילו לקבוע כדי בעיקר משמש אצבע, עות
חלו המחייבות מדי, רבות טביעות הצטברו מיון

משנה. קת

התנועה על לפקוח טלויזיה מתקני
טלויזיה במתקני השמוש על מסרנו אשתקד
ובמנהרת המבורג ברחובות התנועה על לפקוח
בץ5)64). רנד'י, תמונות: (ראה ניויורק. מנהטן,
בעיר סדיר בשמוש עתה מופעלים כאלה מתקנים
מוצ נסויים בהם שנערכו ,אחרי* דורהם האנגלית

.1956 אוגוסט בחודש לחים

כבוד'" של משטרה "מפקח

הוענק כולו, בעולם במינו יחיד שהוא זה, כבוד תואר
המפורסם, האיטלקי הסרטים ולבמאי לשחקן אשתקד
גרמניה. מינכן, של המשטרה ראש ע"י דהסיקה ויטוריו
השגיו ,,בזכות זה תקדים חסר לכבוד זכה דהסיקה
כפי משטרה", אנשי של דמויותיהם בגלום הבמאיים
מפקד ע"י לשחקן שנמסרה הכבוד בתעודת שכתוב

המשטרה.

טלויזיה בעזרת אלמונית זהוי
את במהירות לקבוע הצליחה איטליה משטרת
בקסטל נמצאה אשר אלמונית, אשד. של זהותה
הטלויזיה בתכניות הכרה; נטולת גונודולפו
של התקון סמני של מוגדלות תמונות שודרו
האלמונית. של היד שעון גבי על שנמצאו השען
השדור, בעת הכירם אלה סמנים שעשה השען
של זהותה את למשטרה והודיע בפנקסו בדק

השעון. בעלת

שכרות על אוטומטיים ענשים 1

דם בדיקות לערוך נוהגת נורבגיה משטרת
רכב. נוהגי של בדמם כוהל למציאת שגרתיות
,%0.5 על העולה כוהל כמות נמצאת שבדמו נהג
ובשלילת יום 30 במאסר אוטומטי באופן נענש

אחת. שנה למשך הנהיגה רשיון

האנגלית: הפטנטים בלשכת נרשם בטח1ן ארנק :

ולשליחי כסף משלוחי של לדורים מיועד הוא
במשך הוא משמיע הממציא תאור בנקים.ולפי
ידים בו נוגעות כש אזנים, מחריש דע;* שעת?יג£

אמונות. בלתי



זהוי כאמצעי ר*נלום

הגראפיט במכרה המקרה
משפטית' לרפואה הממלכה ובםטר, ג'. מחקר טכנאי

רשו0 "אין הכתבה נגעה בהם הנושאים, בין היתד, אדם גולגלות של הזהוי אמצעי בין בצלום ההעזרות
משטרות של ברבעונן פורסם אשר להלן, המתורגם המאמר על המחבר הסתמך בה ב'(6)73)' (רמ'", פלילי"
המאמר מקריאת .185 ע' ,(1955 ספטמבר  (יולי 3 חוב' ,28 ברר 16ת' ?01106 .10110131 הבריטית מממלכה
זו מקורית זהוי בשיטת מיוחדים במקרים השתמשו בהם היחידים, המקומות היו לא וקנדה סיילון ,כי נוכח

זה. בתחום שלנו נםיוננו על גם לספר מקוים הננו הקרובים מגליונותינו ובאחד

שבין (הרוחב) המרחק האחדת אחרי זה ע"ג
הפועל, אל זאת הוציאה "היא וכי העינים בסיסי

ניכרת." בהצלחה מסוימים, קשיים אף על
הדרו שבאפריקה מדרבן וולקסדורפר מקרה
(גורדון הרשום השלישי המקרה כנראה היא מית
שר בי להדגים הצליחו החוקרים .3(1948 ודרנן,
נמ אשר גולגולת, של המפוחמים שרידיה טוטי
במידה הלמו לחלוטין, שרופה מכונית בתוך צאה
וולקםדורפר מר של ראשו שרטוטי את סבירה
המידה קנה לפי שהוכן שבחיים, (הטבעי) בגודלו
באחד גופו על נראה אשר רבוע, דמוי אגד של

התצלומים.
אשר מדרוםאפריקה, הוא אף נוסף, מקרה
פרינסלו.* ד"ר ע"י נמסר ,1952 בשנת ארע
תצלום של קויו עקבות הורכבו ההוא במקרה
גולגולת של קויה גבי על ומרוטש" ברור "בלתי
וצולמה. מתאים במצב קודם הושמה אשר המנוח,
"נשפטו המקרה באותו הנאשמים שני כי נמסר
נמצאו שופטיםהדיוטות, ושני מקצועי שוטט בפני

למות." ונדונו ברצח אשמים
מכבר לא שפורסם ג'רנל" "פוליס של בגליון
גויה של מציאתה את צ'ייז מחוזי מפקח מתאר
אשר המערבית, שבהודו בג'מייקה ראש נטולת
ערו ערומה, גופה ברצח. אדם להרשעת הביאה
הצוקים. אחד שפת שעל בור בתוך נמצאה פה,
מבנה בעלת אשד. גופת זאת היתד. כי היה נראה
בין לכן. קודם ימים כחמשה מתה אשר מוצק,
היה זה במשפט הוגשו אשר המדעיות הראיות
הורכב גביו שעל המשוער, הקרבן תצלום גם
כי מוסר צ'ייז והנרקבת. הערופה הגופה תצלום
הגד ויחסי היחסיות והפרופורציות ההיקף "קוי
של אלה את תואמים" נמצאו הגופה של לים

המנהה.
מכרה של למקרה מתיחס הנוכחי תאורנו
רב ענין 1947 בשנת עורר אשר הגראפית,
הראשונה הפעם זו השתמשו, בו ואשר בצבור
הוצ' רפואית", משפט "חכמת : גורדוןסרנרפרייס 1

.381367 ע"ע ג',
.11 ע' ,1 כרך משפטית, לרפואה עת כתב פרינסלו, *

.205 ע' ,27 כרך ג'רנל", "פוליס צ'ייז, 5

אדינ ממכללת ברש פרפסור הגה 1935 בשנת
בתצ להשתמש במינו המיוחד הרעיון את בורג
עזר כאמצעי זה גבי על זה מורכבים לומים
בתהום, שנתגלו מסוימים אדם שרידי של בזהויים
פרופסור של בנהולו סקוטלנד.1 שבהרי מופט ליד
ממשטרת מטובי ם. תומם הבלוש שוטר בצע ברש
בדבר. הכרוכה הצלום עבודת את אדינבורג העיר
הנאשם, של באכחו התנגד המשפט שמיעת בעת
בטענו הזאת, ההוכחה לקבלת ברקט נורמן עוה''ד
במשפט כשרה כראיה הבאתה את להרשות אין כי
המשפט בית בראש שישב סינגלטון השופט רצח.
נדון שם במנצ'סטר, במושבו חמורים לפשעים
העזרה בדבר ברש פרופ' את כן על חקר המקרה,
תשובתו מסקנה. בהסקת לתת תוכל זו *וראיה
בית ונשיא חיובית היתה ברש הפרופסור של
חושב הוא אין אלו בנסיבות כי אמר, המשפט

ההוכחה. את לדחות שאפשר
עסקו מאז, חלפו אשר העשורים, שני במרוצת
עם מתים, זהוי של זו בשיטה מעטים עובדים
בעיותיהם לפתרון נדרשו אשר השנויים אותם

שלהם.
במרתף הרצח היה שנרשם השני המקרה
בגינו הבפטיסטית), (הכנםיה הטובלים כנסית
קית ד"ר .1943 בינואר דובקין בשם אדם נתלה
בצע בלונדון גיא ע"ש החולים מבית סימפסון
נתגלו אשר השרידים של הרפואית הבדיקה את
כי אם הרצח. בצוע אחרי חדשים חמשהעשר
את לזהות עזרו אשר אחרות עובדות גם היו
שהיתה דובקין, של אשתו של כאלה השרידים
ממחלקת ניומן גב' הצליחה לו, רצויה בלתי
לפי בעבדה גיא, ע"ש החולים בית של הצלום
שלם תצלום להרכיב םימפםון, ד"ר של הוראותיו
רנטגן תצלום גבי על הנעדרת האשה פני של
של מפורט תאור קיים לא הגולגולת. של שלם
סימפםון ד"ר אך ניומן, הגב' של עבודתה שיטת
זה התצלומים הרכבת את בצעה היא כי פוםר,
הרפואיותמשפטיות הראות "נקודות : גלייםטרברש י

להלן. ראה רכסטוך, מקרה ■של
.2 ע' ,16 כרך ג'רנל", "פוליס 2
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הזמן מחמת מערכה הרבה אבדה זו ראיה אולם
של מציאתו לבין הגופה מציאת בין שחלף הרב
בבית המשפט במהלך ואמנם, המפתחות. צרור
המשטרה מפקח נאלץ חמורים לפשעים המשפט
התקופה אותה במשך כי הנגדית, בחקירה להודות,
צרור את לזרוק מישהו היה עלול וחצי חודש בת

המכרה. לתוך הרצועה ואת המפתחות
מהקבר הגופה שרידי הוצאו 1947 בנובמבר
דהסאראם, ו. ס. ג'. פרופסור ידי על שוב ונבדקו
הממ המשפטי כרופא הזמן באותו שמש אשר

קולומבו. של שלתי
האפש* את לנצל החליט דהםאראם פרופסור
לבצע נתבקשתי כן ועל ההרכבה שיטת של רויות

העבודה. את
את. לשנות אלצונו שהושגו הדלים הנתונים
את. ולבצע רכסטון במקרה שהופעלה השיטה
התצ פחות. משוכלל בציוד שמוש תוך ההרכבה
של תצלומה היה להשיג, יכלנו אותו היחידי, לום
של בגודל הנעדר, ובכללם איש 90 בת קבוצה
תמונה (ראה ם"מ). 10.5*25.4) אינץ' 12*10
עשר זו תמונה עשה אשר המקצועי הצלם .(1 מס'
לעזור ידו לאל היה לא אך נמצא, לכן קודם שנים

בהרבה. לנו

זה ע'ג זה תצלומים הרכבת של בשיטה בסיילון,
וחשבון דין של העיקרית מגמתו זהוי. כאמצעי
שיטות של האפשרי ערכן את להדגים הנה זה
הצלום ע''ג תצלום הרכבת של מסוימות משוכללות

מתים. לזהוי הנוגעים בענינים במכלול

לכפר המסופחת הסיילונית המשטרה יחידת
בירת מקולמובו, ק"מ) 40) מילין כ25 מרוחק
גויתו את 1947 באוגוסט 15 ביום גלתה סיילון,
גראפיט,* של עזוב במכרה צפה גבר של הנרקבת
מונסון מגשמי כתוצאה מים בחלקו נתמלא אשר
הממ הרופא ע"י הגופה בבדיקת תקדים. חסרי
סיבת נקבעה מציאתה, אחרי מיד המקומי, שלתי
הרק אולם חרב. באמצעות העורף כקטיעת המות
את מנעו עזים וגשמים הזהוי על מאד הקשה בון
אפשריים זהות סימני להעלאת חפוש של עריכתו
1947 בספטמבר 30 ביום רק נמצא כן על במכרה.
צרור המים, חלחול לאחר  וחצי חודש כעבור 
המכרה. בתחתית מונח לרצועה קשור מפתחות
למעשה היה שהמנוח החשד וגבר הלך שעה אותה
מהכפר לפתע נעלם אשר סילוה, אלמון בשם אדם
משהוכח הוגבר זה חשד השנה. אותה של ביוני
היו הגראפיט במכרה נמצאו אשר המפתחות כי
שהיתה מפתחות מערכת של מדויקים העתקים

סילוה. אלמונד אשת של בחזקתה

33> 6^1^^

$* ו

המקורי גדלו אנשים. 89 עוד עם יחד המנוח מופיע בו הקבוצה, תצלום : 1 מס' תמונה
0"מ). 30.5*25.4) "120'10 היה

 מ') 6.4) רגל 21 היה זה במקרה המכרה עומק שונה. עומק בעלי הנם פלומבגו, או גראפיט, מכרות .
החמר כלומר  עפרית לגראפיט לקרוא ההצעה הועלתה כבר ב'(6)88, רמ"י, הכתיבה בלי על המאמר בשולי
(1ז1טנ(ומ111ק< העופרת שמשה בעבר כי להזכירנו הבא 0§3כ11מ1ן1ק האנגלי השם דוגמת העפרון, נעשה ממנו

.241 בע' גרוס ראשון סמל של הערתו ראה עפרונות. ליצור
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ניר של הגליון אותו גבי על התמונות פתוח
לכל שנדרשו ההארה משכי רגיש. בתמיד
חשיבות אולם נסויים. ידי על נקבעו מהם אחד
הנגטיבים שני להחזקת נודעה ביותר רבה
שהוש התמונה המגדיל. בתוך זהים במצבים
בבית הדיון בעת .4 מס' בתמונה נראית כך גה
דה פרופסור הביע חמורים לפשעים המשפט
לבין הגולגולת בין שההתאמה הדעה את סאראם
לצפות שניתן כפי חופפת כה היתה התמונה
נתב כאשר ארם. כל של ומהתמונה מהגולגולת
את. ציין דמיון של נקודות ולפרט להוסיף קש

כאופיניות: הבאות הנקודות
לסנטר. מהאף הנמדד הגולגולת אורך (1)

לסנ עד העליונה מנקודתה הגולגולת אורך (2)
לאף. או טר

העינים. מכתשי שבין הרוח (3)
הרקה). עצמות בין (הרוחב הצדע רוחב (4)

לרעותה. אחת לחי מעצם הנמדד הפנים רוחב (5)
10068368(11<38101מ1 הפטמיים הזיזים מצב (6)
הלםט של המרכזית הנקודה של מצבה (7)
המר החותכות השנים שרשי בין העליונה'

לחוטם. ויחסו כזיות
שמאל. בצד העליונה בלסט השנים מצב (8)

הלםטות. של הזוית מצב (9)
לאנטומיה פרופסור צ'אנמוגאם, ק. פ. ד"ר
להעיד התביעה ידי על נקרא סיילון במכללת
לא מעולם כי הצהיר הוא זה. במקרה כמומחה
וכי חופפות מידותיהן שכל גולגלות בשתי נתקל
קרוב שייכות, זה במקרה והתמונה הגולגולת
לא ציאנמוגאם פרפסור האיש. לאותו לודאי,

הנגדית. בחקירה שאלות כל נשאל
פסק סואן, השופט בפני דיון, ימי 13 אחרי
אשם" "לא קולות 2 נגד ב5 המושבעים חבר
אולם ברצח). (שהואשמו מהנאשמים שנים לגבי
שלא בעובדה, פצוי משום בזה היה דידנו לגבי
לנקוט החלטנו בה השיטה, ולא המנוח של זהותו

בוכוח. והועמדו נתקפו
היתה, שלנו במקרה כרוכה שהיתה העבודה
הגיעה עדיהם מאלה, פחותים ממדים בעלת כמובן,
שהרכבת בעובדה בהתחשב אולם רכסטון. חקירת
אותו תחום, הנה בזהוי זה גבי על זה תצלומים
חשבנו יותר, קרובות לעתים לנצל עתה מתחילים
מה הכתב על נעלה אם יהיה המועיל מן כי
ביותר ומוצלח רצון משביע פרק לנו שנראה
הראות מנקודת והן דו"ח של כחומר הן בנםיוננו,

אפשריות. ידיעות מסירת של
במקרה הצלום מלאכת כי בעובדה, יכיר הקורא
להפ רוצים והיינו בהחלט מהימנת היתה שלנו
להלן המפורטות לסטיות לבו תשומת את נות

רכסטון: במקרה שנעשתה הצלום מעבודת
בדי טבעי, בגודל תצלומים ברשותנו היו לא .1
השגנו אותו והתצלום העבודה את עליהם לבסס

במצלמה במחלקתנו השתמשנו הנםיון לבצוע
עם ס"מ) 17.8*12.7) אינץי 7*5 רוס, מתוצרת
אינץ' 5 של מוקד אורך רחבה' זוית בעלת עדשה

.4 וצמצם ם"מ) 12.7)
ע"ג המנוח פני של נגטיב נעשה ראשון כצעד
בדרך נעשה זה ס"מ). 17.8*12.7) אינץ' 7*5 לוח
ע"י ה"מפוחית* אורך להכפלת ,פרט הרגילה
שהיתה "מפוחית"**, של נוספת מערכת צרוף
של ניכר מידה בקנה ישירה הגדלה לאפשר מכוונת
"מפוחית* לאורך הגענו כך המתקבלת. התמונה
כך ע''י בהגדילנו ם"מ), (כ91.4 אינץ' כ36 של
.(2 מם' (תמונה בערך 8 פי המקורית התמונה את
של והנגטיב פרטים מאבדן מבלה לא התמונה

לטפול. נוח גודלו, מפאת היה, אינץ' 7*5
זהה במצב הגולגולת צלום היה הבא הצעד
דבר המקורי. בתצלום המנוח פני הופיעו בו לזה
כפי קשה כה למעשה, שנוכחנו כפי היה, לא זה
הרא שלנו ובמקרה הואיל ראשון, במבט שנראה
בליטות המנוח ראש של המוגדלת תמונתו תה
פרטיהם אשר בפנים, וצללים מסוימות עצם
שנתברר. כפי רב, ערך נודע ולהם היטב ניכרו
הנגטיב הוצאה, המצלמה של הדחה הזכוכית
ניכרו שפרטיהן בליטות ושלש מעליה הושם
דק. בעפרון הדהד. הזכוכית גבי על סומנו היטב
צורך, כמובן, היה, אלה סימנים נעשו בטרם
תהיינה והנגטיב הדהה הזכוכית שפות כי להבטיח
שתי הדוק ע"י נעשה זה ודבר בדיוק מתואמות
הנגטיב, של והן הדהה הזכוכית של הן השפות,

הםמון. בזמן ישרה זוית בעל לטריז
הזכוכית גבי על סומנו אשר הנקודות שלש
הבליטה ב) האף, עצם מרכז א) היו: הדהה
הקצה וג) השמאלית, הלחי עצם של הקיצונית
השמא העין ארובת של העליון הרכס של הפנימי
שיובטח כך, הסימנים את לשים צורך היה לית.
באנכי והן האופקי במישור הן הגולגולת תאום
הנקו לשתי ביחס מאונכים קוים נמתחו כן ועל
השלישית. לנקודה ביחס מאוזן וקו הראשונות דות
אשר למצלמה, הדהה הזכוכית הוחזרה עתה
נקבע, שכוונה יציבה, חצובה גבי על הורכבה
הגולגולת כהל. מאזני באמצעות ובמאונך, במאוזן
כוון המאפשר לגולגולת, כללי כן גבי על הקבועה
המצ מול כבד שולחן גבי על הושמה עבר, לכל
הנקודות שלש תאמו אשר עד וכוונה, והוזזה למה
גבי שעל העפרון מימני את בדיוק המיועדות
אשר מהנגטיב, שנתקבל התצלום הדהה. הזכוכית

.3 מם' בתמונה נראה זו, בדרך הוכן
תצ עשוי בה המידה לקביעת נגשנו זאת לאחר
המנוח, של פניו תצלום את להלום הגולגולת לום

זה. גבי על זה מורכבים כשהם
שימת של הפשוט התהליך ידי על נעשה זה דבר
ידי ועל מגדיל לתוך זה אחר בזה הנגטיבים שני

המצלמה. ארגז של המתכוץ לחלק הכונה .*
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אף המצריכה צלום עבודת לכל רנטגן בסרט
סרטי של רבים סוגים קיימים דיוק. של שמץ
מהי בעלי ואורתוכרומטיים פאנכרומטיים צלום
המת את לבחור קל מהם שונים, וגדלים רויות

מקרה. כל של המיוחדות לדרישות אימים
על דהסאראם לפרופסור תודה אסיר הנני
המקרים ספר על להסתמך הזכות את לי שהעניק
ועל דלעיל, הידיעות מרבית נלקטו ממנו שלו,

המקרה. את לפרסם לי שהרשה

םמוכץ.
נקודות '1937 ברש' סי. וי'. גלייסטר י'. .1

רכ מקרה של הרפואיותמשפטיות הראות
ולונדון. אדינבורג סטון,

46 כרך ג'רנל' פוליס ,1943 סימפסון, קית .2
.270 עי

4953 פרייס, ו. וט. טרנר ר. גורדון, אי. .3
ולונדון, אדינבורג הרפואית, המשפט חכמת

.371  367 ע"ע ,3 הוצי
משפ לרפואה העת כתב .1953 פרינסלו, אי. .4

11 עי '1 כרך טית,
'27 כרך ג'רנל, פולים .1954 צ'ייז, ל. א. ד. .5

.205 ע'

למרות הטבעי. לגודל עד להגדלה מתאים היה לא
חיוני הוא אין רצוי, הנו טבעי בגודל שתצלום
בגודל תצלום בהעדר ההרכבה. למטרת בהחלט
אחד ממראה יותר להשיג ניתן אם הרי טבעי,
או/ובאלכ מהצד מלפנים, אומר (הוה הראש של
ובעל נסיון בעל צלם בידי יחד אלה ישמשו סון),
המט את הגולגולת עצמות של באנטומיה ידיעה

הצלחה. של המידה באותה רה
(נג שלילית תמונה הורכבה רכסטון במקרה .2
(פוזי חיובית תמונה גבי על הגולגולת של טיב)
הקוים את להדגיש מנת על התצלום, של טיב)
על הודגמה הסופית המורכבת התוצאה הבולטים.
סרט של השכבות שתי בעד אור העברת ידי

התמונות. הועתקו גביהן על רנטגן,
לרשו שהיה התצלום של הירוד טיבו מחמת .3
משני חיוביות תמונות הרכבנו שלנו, במקרה תנו
ניר, גבי על נראתה הסופית והתוצאה הנגטיבים
תמו שתי הקרנת ע"י 4 מסי התמונה בהכנת
אותו גבי על המישור אותו מתוך שונות נות

ניר. של הגליון
למרות רנטגן. בסרט השמוש את נטשנו .4
בעבודתם השתמשו רכסטון במקרה שהחוקרים
השמוש על להמליץ נוטה אני אין רנטגן, בסרט

גולגלות עם חיים אנשים תמונות השראת על
ארה"ב מיסורי, סיסי, קנזס עו"ד, סקוט, סי. צ'ארלס

אנשים תמונות עם השואתם ידי על גולגלות או שלדים גויות, זהר של בנושא דיון לך אין
בסקוטלנד. רכםטון רצח חקירת של הקלאסי המקרה את בו מאזכרים שאין המקצועית, בספרות זדים
להוסיף צורך יש כי לנו, ונראה לעיל הבאנו אותה הגראפיט', במכרה "המקרה ברשימה היה כן
למסגרת הראויה המדה על יתר בנושא הדיון את להרחיב מבלי המקרה, אודות מספר מלים
והגשתך/* הכנתן צלום, "ראיות המחבר של ספרו מתוך שלהלן בפרק כך לשם בחרנו זה. בטאוננו
לספרות יפנהנא פירוט, ביתר הבעיה את ללמוד הרוצה .(1955) שלו המלואים כרך ומתוך (19421

ולהלן. לעיל המאוזכרים למקורות ובראשונה ובראש המקצועית,
רכםטון מקרה

אשתו נרצחו 1935 שנת של השניה במחצית
אשר מלנקסטר, רכםטון בק ד"ר של ועוזרתו
לש והמבותרות המקוטעות הגופות בסקוטלנד.
מות אחרי כשבועיים נמצאו חלקים ושמונה שים
להש קפדניים מאמצים עשה הרוצח הקרבנות.
היוה כן ועל מין או זהות של הוכחה כל חית

הזהוי. בתחום חמורה בעיה המקרה
השרידים של הגולגלות את השוו החוקרים
שהושגו הנשים שתי תצלומי על המקוטעים

אנשים תמונות צלום של חדש שמוש אופן
נעשה ומבותרות מקוטעות גופות זהוי לשם
רכ כ"מקרה הידוע המפורסם הסקוטי במקרה
תצלום הרכבת היתה השתמשו בה השיטה סמוך.
להדגים כדי גולגולת, של תצלומה גבי על אדם
את תואמים הפנים של האופיניים הקוים האם
היחיד התהליך הגולגולת. של האנטומי המבנה
לנצול, ראויות אפשרויות בפני מעמידנו במינו

להלן. תתוארנה אשר

01131168 0. 80011, 1110>31ץ§1010{? €0ם16)1'\£  מ3110ע3ק16? 1ום3 ,מ3110}65611ז? (1942  1955)
838ם*^ 011<', ,ת1ן11830\ 10. 8. 4. ם0ם61י'\ 13\\' 800^ .ץם3(11תג0
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מצבים בשלשה ראש עם גולגולת של והשואה
ואפילו בזהוי. לבטחון להובילנו כנראה עשויים
תוצאותיו ובאור שהן, כפי אלו השואות תהיינה
לקבל אפשר הזהוי" ראיות וכל המשפטי הדיון של
רב גב' של היתה 2 מסי הגולגולת כי בודאות
כל למצוא היה שאפשר להניח קשה וכי סטון
הדיוקן תצלום את הולמת שהיתה אחרת גולגולת

כך."* כל רבים בפרטים
מתצלומי מורכבים תצלומים כי יתכן כי אם
זהות' של מוחלטת הוכחה יהוו לא ודיוקן גולגלות
להצריך כדי מספקת חשיבות בעלי הם הרי
באמצעי להעזר אפשרות אין כאשר לב תשומת
ראיות להוות הם עשויים וכן יותר בטוחים זהוי
אולם זהות. הוכחת של אחרים סוגים או מסייעות
כפי קלה כה אינה כאלה תצלומים של הכנתם
רכםטון. מקרה של הנ"ל מההםברה שמשתמע
ושל גולגולת של תצלומים להתאים אפשרות אין
בדיוק הגולגולת את מצלמים אם אלא דיוקן,
תצלום נעשה מהם הזוית, ומאותה המרחק מאותו

הדיוקן.

תצלומים הכנת ע"י  האפשר ככל טוב באופן
זאת תאימה חפיפה והדגימו הוסיפו הם זאת בות
של דיוקנו ותצלום מגולגתו שהוכנו מורכבים
שנעשו הדיוקן, תצלומי הוגדלו תחילה קרבן. כל
הגול הוצבו זאת לאחר הטבעי. לגודל בצלמניה,
הרא למצבי האפשר ככל קרובים במצבים גלות
הטבעי. בגדלן וצולמו הדיוקן בתצלומי שים
על טבעי שבגודל הדיוקן תצלומי הורכבו לבסוף
הגולגלות של (נגטיביות) שליליות הדפסות גבי
יותר התאימו הגולגלות של שליליות (תמונות
במקרה חיוביות). תמונות מאשר השואה למטרות
העינים כי המורכב התצלום הראה קרבן כל של
את הלם האף מכתשיהן, את תואם במצב היו
המבנה את הלמה הימנית והאוזן האף עצמות
השרידים בזהוי התצלומים עזרו כך שלה. הגרמי

הרשעה. ובהבטחת
מצהירים רכסטון למקרה כולו שהוקדש בספר
שתוצאותילה לטעון שאפשר "יתכן המחברים:
2 מס' גולגולת לגבי ביחוד  חדשה שיטה של
מצבים בשני רכסטון גבי של דיוקנה ותצלומי
השיטה שפור להפתיע. טובות היו  שוגים

1. ?101. ם1011 0)318161 £ .נם 3. 0. 313811, \16{1100  16831 £.1$<6018 0/ 1116 8.11*1011 0336.
)£.<£ 8. ,8$10116ג11'\1.1 £>11111);11811, ;1)ם13*800 ^11113111 1<00^י * 00. 8311101016 0.8./^.)

המדינה נ. דהסילויי מקרה

(.50 ע' הנ"ל, הספד של ,1955 המלואים, כרך (מתוך

הורשע הנאשם הפשע. בזירת שנמצאו הנעלים
משוכנעים "אנו אמר: המשפט בית למות. ונדון
יכול המושבעים שחבר הראיות... בחמר מהעיון
השלד שחלקי הסבירה, המסקנה את להסיק היה
סימס, רובי של שלדה היו בחורשה נמצאו אשר

זה." נאשם מידי מותה את מצאה ושהיא
גבי על זה תצלומים בהרכבת להשתמש אפשר
האדם. גוף של אחרים חלקים זהוי לשם גם זה
קטע בתצלום השמוש את תאר אנגלי מדע עובד
תקין עצם של תצלומו גבי על שהורכב עצם של
האדם של כאלה והגובה הגיל אותם בעל אדם של

העצם." קטע נלקח המשוערים משרידיו
3. 0. £. ,861ם£ ט10*0$1>1מ6111>8111"  17865 ם1

?0160510 ",6ט1ק11)16\ 1*56>31>:31 ע11כ31ז§10^3£ 30(1
?1104081811111. 01¥ 30, ^0. 1. 1954. .קן 20.

אמרי משפט הוא המדינה נ, דהסילויי .תיק
שנמצאו לאלו דומות זהוי בעיות המעורר קאי,
חדשים נמצא, דהסילויי במקרה רכםטון. במקרה
אדם שלד צעירה, נערה של העלמה אחרי מעטים
בול שניים הראתה הגולגולת סמוכה. בחורשה
עם לבנות נעלים זוג נמצא הגויה בקרבת טות.
מוגדל תצלום השיגה התביעה לאצבעות. פתח
מותה. לפני קצר זמן שנעשה המשוער, הקרבן של
וכי בולטות שניים לה היו בי הראתה, זו תמונה
הצ בשעת לאצבעות פתוחות נעלים נעלה היא
זה תצלום להגיש הרשה המשפט בית לום.
ועם הקרבן גולגולת עם השואתו למטרת ■כראיה

2. ?6ץ0511>£ ¥. 7110 81316 ; 4131)3013.  16
8.0 1מ 183, 245 .^13. 163 (1943).
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מהיציע טרור
כפי התנוססה, בזכרוננו, למדי טריות עדיין השמורות קורות לנו להוכיר הדומה זו, כותרת
5 מיום1 ,,לייף" האמריקאי השבועון בגליון הופיע אשר לכתבה, מעל לעיל, הציורים שמראים
התחומים מן בתחום העוסקים לכל חדשה איננה תמיד" צפוי ,,הבלתיצפוי האמרה .1954 באפריל
להדגיש עשוי שלה המחוקקים בית ועל ישראל מדינת על שעבר והזעזוע הצבור בטחון של

זאת. נצחית אמת לעינינו
כן ועל עינינו, לנגד תמיד לשוותו ועלינו עת ובכל מקום בכל לקרות טלול שם קרה אשר
חומת את המתארת נוספת כתבה ושל הנ"ל הכתבה של תרגומן את קוראינו בפני מביאים הננו

הברית. ארצות של נשיאן את המקיפה הבטחון

מהיציע טר1ר
ארה"ב בקונגרס יורים ריקו פוארטו בני קנאיים "לאומנים" ארבעה

תנועה של חברים הם כי לנחש היה יכול לא איש
העומדים ריקן, פוארטו בני של זעירה "לאומנית"
אלי מעשה ידי על לדרישתם דרמטי בטוי לתת
רגליה על האשה קמה לפתע מרומן. בלתי מות
מארנקה חפשית!". אינה ריקו "פוארטו בצריחה
אקד שלשה שלפו לויתה ובני אקדח שלפה היא
על אש המטירו והם מעיליהם מתוך נוספים חים
של ציורו* שמתאר כפי למטה, הקונגרס אנשי

שמאל. בצד שרף ויליאם

על במושפעים בישנית הופעה בעלי היו הם
התיירים כל את ההולמת הופעה התרשמותם, ידי
אנשים שלשה אותם הקפיטול, את לראות הבאים
המקושט והארנק החום השער בעלת והאשה
שאלם מצלמות?" לכם יש "האם זהב. קשוטי
"לא" לתפקידו. המסור הנבחרים בית של השוער
מקום ותפסו נכנסו וארבעתם חרש האשה ענתה
הם הגברות. ביציע האחרונה השורה בכסאות
שמית. הצבעה של במהלכה והסתכלו שם ישבו

בתי על לשמור המיועד הבטחון תקנון של הרבים הסעיפים מני אחד הוא מצלמות הכנסת על האסור .
.נקל צלמים. במקום קבועים, פרלמנטריים ציירים הידועים העתונים כל מעסיקים ובעסיו ארה"ב של המחוקקים
אך התקנון. מחברי חשבו בתיקים", חבויים או כמצלמות מוםוים כשהם הבית, תוף אל נשק כלי או פצצות להכניס
שומר של 1 מס' האויב כי נוספת' פעם לעינינו מדגים לעיל המסופר המכריע. הוא בצועו אופן בתקנון, די לא

.י תשגרה היא הבטחת
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המנהיג של תמונתו בארנקה היתה כן לכל".
אלביזו פדרו הדמיוני", "העולם של האמיתי
'.המורה  כמעט כאל חסידיו ע"י הנערץ קמפוס,

החכם".
מפרדי סוכר מטעי בעל של כבנו נולד הוא
באוני למודיו חוק את גמר הכושית, פלגשו ושל
במל ארה"ב צבא ידי על וסו;ג הרנרד ורסיטת
הוליד אשר דבר כבושי, הראשונה העולם חמת
שובו אחר לארה"ב. הבוערת איבתו את בו
העצמאות מפלגת את יסד הוא ריקו לפוארטו
יהבו השליך הוא בבחירות כשלונו אחרי שלו.
שלו "הלאומנים" נסו 1950 בנובמבר באלימות.
המושל ושל טרומן הנשיא של בחייהם להתנקש

עצמו. מונוז
עקב היתר בין מונוז, ע"י ונחון נכלא קמפוס
לחות, במגבות התעטף (הוא "מופרע" היותו
של אטומית "קרינה מפני עצמו על להגן כדי
עדיין היתה קמפוס של השפעתו אבל ארה"ב").
קמפ1ס שבח בקונגרס קנאיו התנקשו כאשר חזקה.
בפוארטו השלטונות העילאית". "גבורתם את
של מקומו לא, או "מופרע איפוא: החליטו ריקו
המש אנשי התקרבו כאשר במשמורת''. קמפוס
מלועי חמה בברכה נתקבלו הם למגוריו, טרה
יריות, 400 הוחלפו בהן שעתים, כעבור אקדחיו.
החולים לבית הרצונית בלתי בדרכו קמפ1ס נמצא

סאךחואן." כלא של

הפגנה זוהי כי הנבחרים רוב חשבו בתחילה
יצאה כך אחר נפץ. פקקי באמצעות חוקית בלתי
פגעו ,,הם מלודרמטית קריאה הנבחרים אחד מפי
מתחת השתטחו הקונגרס מאנשי כמה בי!"
והסתכלו. רגליהם על עמדו אחרים לכםאותיהם,
מהמתנקשים שנים פצועים. נפלו נבחרים המשה
בטרם אקדחיהם את מחדש לטעון הספיקו עוד
בכללם ומתנדבים, שומרים כמה עליהם התגברו
מרגוע למצוא "כדי חופשה יום שהקדיש מבקר
ושלשה שניות 30 במשך חלף הכל לעצביו".
נתפס נמלט, אשר הרביעי, הוכנעו. מתנקשים
ליריות. שייכות כל והכחיש אוטובוסים בתחנת
ריקו פוארטו מושל טס ספורות שעות כעבור
וצערם הזדעזעותם את להביע כדי לושינגטון,
 "הלאומנים" אודות דבר הוא ארצו. בני של
רוב ידי על אחדות פעמים נדחתה אשר קבוצה
"הם פסיכיאטר: כדבר  ארצה של הבוחרים
מגעם דמיונם. של המציאותי בלתי בעולם חיים
כדו בדמות מתקיים1 המציאותי העולם עם היחיד
הדמיוני עולמם מתוך לעתים היוצאים רים,

אנשים". ופוצעים
בראש עמדה אשר הצעירה האשה של פניה
שקפו לברון, ליאוליטה בושינגטון, היריות תקרית
אני חיי "את פתק: מצאו בארנקה קנאותה. את
היא לפתק מעבר ארצי". חרות למען נותנת
האחריות את עצמי על נוטלת "אני הוסיפה:

ארה"ב נשיאי נשמרים כך
וורטון דון

שטרות של בזיופים מלחמה לשם האוצר משרד
רק עליו הוטלה הנשיא על לשמור המשימה כסף.
לכל שקדמו השנים ושש כשלשים .1901 בשנת
ושש בחמשים נשיאים. תשעה מבין שלשה נרצחו
איש נשיאים: תשעה כהנו מאז שחלפו השנים
(ההת כהונתו. בתקופת נורה ולא נרצח לא מהם
ארעג במילווקי רוזולט תאודור של בחייו נקשות
התנקשו רוזולט ובפרנקלין כהונתו, תום אחרי
ב"בלייר שהה טרומן בכהונתו. החל בטרם במיאמי
הלבן, הבית ליד הנשיא של מגוריו בית האוז'/
אליו לחדור ריקו פוארטו בני שני ניסו כאשר
לירות הספיקו לא הם אולם אקדחים. יריות תוך
לשער). הגיעו בטרם למות נורו שניהם עצמו. בו
שנב גברים הם זו מובחרת יחידה על הנמנים
לרוב הנם לשרות כניסתם בעת בקפדנות. ררו
ונדרשים שנה שלשים עד וארבע עשרים בני
גם האפשר וככל גבוה, ספר בית סיום מהם
וכח בריאות מהיר, תגובה כושר צבאי, שרות

ארצות של לנשיאן שמסביב הבטחון מאמצי
מזער חלק רק קרח: להר דומים הברית
הקולנוע ביומן מוצג כאשר לעין. נראה מהם
רק נראים אייזנהאואר, הנשיא של ממםעיו אחד
פוסעים מכוניתו, למדרגות צמודים אנשים, כמה
ערה לב בתשומת צופים או ידה על במהירות
אולם בעקבותיה. הנוסעת שניה מכונית מתוך
את האלה, האנשים של הכשרתם את רואים אין
הקלעים. שמאחורי העקוב עבודת ואת הארגון

לבוש איש "כל פעם: אמר קולידג' הנשיא
הנשיא'/ את לרצוח יכול להתאבד, המוכן הדר,
החשאי השרות היה לו קולעת, היתה זו אמרה
להשיב כדי הנשיא, את המקיף ראש, משמר רק
היא האמת אפשרי. מתנקש כל של ליריותיו מיד
לאפשרויות גם דעתו נותן החשאי השרות כי
התנקשויות למנוע כדי לכאורה, מאד רחוקות
סמוך הוקם, בראשיתו התהוותן. טרם עוד רצח
במסגרת האמריקאית, האזרחים מלחמת לאחר
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בישובים הדאר תיבת לתוך שלשלם לא לכך
מ1952 הברד. בלוסאנג'לם דוקא אלא קטנים,
מגונות הודעות בקביעות שלח הוא 1955 עד
השרות בדוי. בשם שמוש תוך תמיד הלבן' לבית
התצלומים את וחלק ידו כתב את צלם החשאי
בספטמבר ב38 לוסאנג'לס. של הדאר בתי בכל
בסוכנות פקיד טלפונית: הודעה נתקבלה 1955
זה. יד כתב שנשאה מעטפה מצא קטנה דאר
בז' על ונשא, המורים למשרד מופנה היה המכתב
שם. בעילום האדון של הנכון שמו את ככתובת

כהונתו ראשית של שנים ורבע שלש במקך
מקרים 4804 החשאי השרות בדק אייזנהאואר של
במשך במכתבים. רובם  והשמצות איומים של
אושפזו מהם ו137 אנשים 147 נעצרו הרשים 21

רפוי. במוסד או סהר בבית
סובלים' איום מכתבי של השולחים מרבית
מתכו הם אין נשיאות": מ"תסביך שנתברר, כפי
הכמות בדיקת בנשיא. אלא באדם, לפגוע נים
של כניסתו אחרי חשודים מכתבים של הראשונה
מהם אחוזים ש92 העלתה לתפקידו אייזנהאואר
בשל ידועים כבר שהיו אנשים, ידי על נכתבו

ולרוזולט. לטרומן דומים מכתבים
בטרוף מסוכן חולה של מקרהו היה אופיני
כי '1941 בשנת רוזולט על איים אשר הרדיפה,
לחולי במוסד אושפז הוא לראשו. כדור ישלח
1947 בשנת משם. שוחרר מה זמן כעבור אך רוח,
ושוב נעצר שוב טרומן. את לרצוח במכתב איים

שוחרר.
מכתב, מפנסילוניה כתב 1953 במרץ 17 ביום
נכתב המכתב אייזנהאואר. את ירצח כי הודיע בו
נתבררה החשאי השרות מתיקי אך שם, בעילום
נעצר בניויורק, אותר הוא כותבו. של הזהות
רוח לחולי למוסד והוכנס נשפט זול, במלון

פליליים.
רצי מתנקשים שלשה לפחות נתפשו אשתקד
כתב אחד במקרה איום. מכתבי כתבו אשר ניים,
אל ושינגטון בסביבת יחידתו עם ששרת חייל
מחלקת אותך". לחסל כדי "באנו אייזנהאואר:
באותה כי לה ונודע זהותו, את העלתה העקוב
מ"מ' 11.3 בקוטר אקדח החייל קנה התקופה
תפישתו בשעת מעצרו. בעת בכליו נשא אותו

כמטורף. השתולל
העלולים בערך' אנשים 2000 על פקוח קיים
המופרע; הנפשי מצבם עקב מסוכנים להיות
בצאת המצאם. מקומות אודות שוטף דווח מתנהל
מיד שם מוגבר לדוגמה, לניואורלאנס, הנשיא
טרומן של נסיעתו בעת החשודים. כל על הפקוח
החשאיים הסוכנים עצרו לצ'יקגו 1946 בשנת
בו ברגע שם הופיע אשר אדם, הרכבת בתחנת
סמך על זוהה הוא הנשיא. נסע בה הרכבת, נכנסה

העקוב. ממחלקת שנתקבל תצלום

במיוחד בולט פנים קלסתר בעלי אנשים גופני.
פקידי על זה. לשרות ראויים אינם ניכר גובה או
בטוחה. בהופעה והן בטקט הן להצטיין השרות
של מושבו מקום הלבן, בבית אורחים קבלת בבל
סמו או פרק לבושי מהם' אחדים נוכחים הנשיא,
שיוציא אורח לבקש עליהם שומה אחת לא ! קינג

מכיסיו. ידיו

בערך הוא האלה הפקידים של הכולל מס9רם
מביניהם, אלה של המדויק מספרם אולם ,309
בדרך בסוד. נשמר עצמו' הלבן בבית המשרתים
לבית הצבתו לפני חדש' פקיד כל עובד כלל
הנקודות מ57 באחת שנים 32 במשך הלבן,
זאת לאחר ולומד החשאי השרות של החיצוניות
את להכיר הוא לומד שם מיוחד. ספר בבית
ארעו אשר רבות, התנקשויות של פרטיהן פרטי
ואף הקרוב בעבר אחרים' ובמקומות באמריקה
של ארוען בזירות מבקר הוא ביותר. הרחוק
שמירה אמצעי אילו ולומד כאלו התנקשויות

אז. הוזנחו
בושינג אליזבת סט. החולים בבית מבקר הוא
לפתח וכדי חוליתח בפצינטים להתבונן כדי טון'
שונים. בשלבים בהתנהגותם להבחנה חוש בעצמו
מידי אקדחים פריקת דז'יודז'יטםו, לומד הוא
אחיזות סכינאים, נגד הגנה תפישות מחזיקיהם'
באקדחים, בשמוש ביותר בקי הוא ומעצר. חניקה
מתרגל הוא וברובים. בקרבינים בתתמקלעים,
משמאל, המגיח מתנקש, נגד משותפות פעולות
המסתכלים המון מתוך מאחור או מלפנים מימין,
פונה או עוצרת נוסעת, הנשיא שמכונית בשעה

לצדדים.

המו החשאי, השרות של העקוב מחלקת בידי
הגדולה הרשימה נמצאת שלו, ביותר הקדמי צב
או איום מכתב כל פרנויה. חולי של ובעולם
והשואה מיון בדיקה, עובר הנשיא אל השמצה
ניתנת כך כדי תוך מכבר. הקיים החומר עם
המעטפה, סוג פרטים: של לשפע הלב תשומת
זהויו אחר אחרים. ורבים היד כתב הנייר, הדיו,
לרוב נוספות, חקירות נערכות המכתב כותב *ל
עוצרים למסוכן נחשב שהוא במקרה ידיעתו. ללא
האיום מהוה האמריקאי הפדרלי החוק (לפי אותו.
עבירה הנשיא של חייו או גופו על בהתקפות

מיוחדת).
על עצמם מזהים הללו המכתבים מכותבי כמה
מי יש מלים. בכמה קבועות כתיב שגיאות ידי
מלון בתי של מכתבים בנייר תמיד במשתמש
לשרות מומר אלא לזהויו, רק לא בכך ועוזר
מפעם שהה בהם המקומות על דו"ח אף החשאי
מכתבים של כותבם סבר אחד במקרה לפעם.
בע ובמעטפות בגלויות השמוש כי שם, בעילום
צופן ביתדאר, בכל הנמכרות מוטבע, בול לות
נוסף ויתפשוהו. יזהוהו שלא ערובה בחובו
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בספון הוכנו אשר הקש, קודמות את מחצו תיו
לויתו. ובני הנשיא בשביל התחתון

וזגו משורינת הנשיא של המהודרת מכוניתו
היא לקליעים. חדירות בלתי הן חלונותיה גיות
לצאת אפשר דרכם מוצא, פתחי בשני מצוידת
המל במשך למצבה. משים ללא התהפכות. לאחר
המיו הרכבת את פעם החשאי השרות עצר חמה
משומרי אחד גשר. לפני סמור הנשיא של חרש
חן אבני משובצת סיגריות קופסת מצא המסילה
עכבו הם לחבלן. אבדה שמא חששו' והפקידים
באופן הגשר את ובדקו שעתיים במשך הרכבת את
נפלה הקופסה כי לבסוף, נתברר אשר עד קפדני,
מקום בקרבת בצעו אשר אנשים, של מכליהם

התפרצות.
כל גנל חשאיים סוכנים מפקחים הלבן בבית
ממשרד הולך הוא כאשר גם הנשיא, של צגנד
אדם פעם אי הצליח האם בלבד. למשנהו אחד
עד זו, מגן חומת של מעברה ולהגיע, לחדור
הנשיא ישב כאשר לא. האחרון בזמן לנשיא?
הסעודה, שולחן ליד אורחיו עם אחד ערב הוור
הנשיא לעבר והתקדם האוכל לחדר זר אדם נכנס
מסוכן בלתי תייר זה היה לפנים. מושטת כשידו
ליד לעבור הצליח כיצד החידה, חמוש? ובלתי
צרכה. די פעם אף נפתרה לא המשמרות, כל
כי שטען צעיר, זוג הורשה שנים עשר כעבור
בעד להכנס השנה, ראש ערב של למסיבה הוזמן
גבו, את השוער להם משהפנה הראשי. השער
של הפרטיים חדריו לעבר במרוצה לעלות החלו
אורחים כמה עם שעה אותה שם חזה אשר הנשיא,
מעשה אלא היה לא הענין כל סרט. של בהקרנתו
מיד. שונתה השמירה מערכת כל אולם קונדס.

הנשיא להגנת האמצעים את כינה שוייצי עתון
מתעלם כך הפוסק מוגזמים. בג'נבה אייזנהאואר
חיים בשאלות הוא זה בכל המדובר כי מהעובדה,
השרות שומר בהן השנים, וחמש בחמשים ומות.
ארצות נשיאי של חייהם על בהצלחה החשאי
תשעה אחרות בארצות מתנקשים הרגו הברית,
נשיאים אחדעשר עצר, ויורשי מלכות מלכים,
החיים במרכז שעמדו ספור, לאין רבים, ואנשים
פולקה והרוזן גנדי מהטמה ביניהם הצבוריים,
מלו היו הללו מההתנקשויות אחדות ברנדוטה.
ואפילו שלמות לאומות נוראות תוצאות וות

כולו. לעולם
הארכתה את המונעים בטחון, אמצעי לכנות קשה

מופרזים. זאת, אימים רשימת של
(1956 אוקטובר דייג'סט", "רידר'ס (מתוך

מראש מתוכננים הנשיא של מסע או יציאה כל
החשאי השרות אנשי טסו כך הפרטים. פרטי בכל
אייזנהאואר של נסיעתו לפני מספר שבועות כבר
להכין כדי לגינבה, המדיניות, לשיחות 1955 בקיץ
המל תרשימים מפות, בצרוף מדויק, מצבי דו"ח
שיועד הבית את בחרו הם בנין. ותכניות צות
המשר בל את שם בדקו אייזנהאואר, של למגוריו
לאנשים ודאגו וטלפונאים שליחים בררו תים,
הקונסוליה בבנין האשפה. סלוק  לשם נוהימנים
של משרת לשכון צריך היה בו האמריקאית,
רצפה כל קיר, כל בקפדנות נבדקו אייזנהאואר,
הטלפונים, כל מים, צנור וכל חוט כל תקרה, ובל
השרות החשמליים. והמפסקים המנורות כל
מדי הנשיא יבחר דרך באיזו בדיוק, ידע החשאי

בה. יעבור זמן וכמה פעם
מנטיו נובעים הראש למשמר מיוחדים קשיים
של היומי טיולו כגון נשיא, של הפרטיות תיו
כאשר אייזנהאואר. של הגולף משחק או טרומן
הרא בכדור הגולף מגרש על אייזנהאואר הולם
שומרים אין כי הרושם, את מסתכל כל יקבל שון,
פקידים שעה אותה הוא מוקף למעשה כלל. עליו
כשחקני הלבושים החשאי, השרות של מזוינים
מכשיר חבוי מהם אחד של המחבטים בתיק גולף.
או המרכז עם להתקשר אפשר בו לאלחוטדבור,
והגישות הדרכים בכל המסיירים הפקידים, כל עם
בודק לתיאטרון, הנשיא הולך כאשר שמסביב.
הבמה מאחורי פנה כל שחקן, כל החשאי השרות

יריות. הצגת המחזה כולל אם יריה, כלי וכל

המקרים את אף בחשבון לוקח החשאי השרות
הנשיא מסתכל אם ביותר. והמשונים המוזרים
מיוחד שחקן תאו לפני מציבים בייזבול, במשחק
אי. יו. הבחין בג'נבה מסוכנים. כדורים לתפישת
שהוצב עצום, במנוף החשאי' השרות ראש ב1מן,
ב1מן האמריקאית. הקונסוליה שליד בניה במקום
עבודתו את להפסיק השוייצית המשטרה את הניע
של מכוניתו עברה אשר עד פעם, מדי המנוף של

במקום. אייזנהאואר
של חייו את אולי הצילה לבאות זאת צפיה
נמ התנגדות חרף .1922 בשנת הרדינג הנשיא
של נסיעתו את החשאי השרות אז מנע רצת
קויך, ,,איילנד ישנה, קיטור בספינת הרדינג
תחת אוהיו. הנהר במורד וגדושה, מלאה שהיתה
בשעה צבאית. גרר ספינת על הנשיא עלה זאת
.איילנד נטתה זו, בצד זו הספינות, שתי ששטו
וקורו התמוטט העליון מפונה לצדה, לפתע קוין"
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זו מדינה נשיא על ניאטנאם משטרת שומרת. וכך

וליי
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חגיגי. במסדר המדינה אותה נשיא של פניו לקבל בהתכוננה ויאטנאם משטרת נראית בתמונה
למסדר. לבוא הנשיא עומד בה הדרך על השומרת החבושים, השוטרים שרשרת נראית לפנים
.(6.8.56 מיום "לייף", (מותך

טקסים בעת גם מופעל ארה"ב בסנט מצלמות הכנסת על האסור
^? . ■

.<"*5י'.י?י 5*י
< ^

■י]

.^*'3

ארה"ב, עתוני .מכסים" כיצד הראינו כבר 231 בעי הכותרת, בתמונת
המחוקקים בבתי החשובים המאורעות את הגראפי, התאור מבחינת
ארונו הצבת נראית כאן תמונותנו פרלמנטריים. ציירים באמצעות
סנט של האבל בישיבת מקקרתי), זה (במקרה שנפטר סנטור של
"לייף". השבועון של הצייר עלידי שתוארה כפי ארצותהברית,
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היריב" את 1ע
פלילי נתוקר

הפשעים מבנה
אלאצי, גיורג'ו

בהנו האופנים, ובגוני השונות הצורות בבדיקת העוסק הקרימינליסטי המחקר של החלק אותו
"המורפולוגיה או הצורות תורת כן, על והנקרא, גניבות, לרבות עבירות, החוק מפירי מבצעים
העוסקים מביניהם, אלה של ובעיקר בפשע הלוחמים כל של לבם לתשומת ראוי הפשעים", של
שטור אמצעי של וארגונם תכנונם את מאפשרים ונתוחם הבצוע ואופני הצורות ידיעת במניעתו.
לראשונה פורסם אשר מאמר, של תרגומו את קוראינו בפני מביאים הננו זו מסיבה ויעילים, רציניים'
המערכת חדישה''. "משטרה איטליה, משטרת של בעתונה

למרות כי השיטה, את "ליחד" ידו לאל שיהא
עוד הפושעים כרטםות של ויעילותן שמושיותן

ניכרים. קשיים נותרים
מוגבלת הפלילית "הטכניקה" כי לזכור, עלינו
של מסוים במספר רק באשר גיסא, מחד אמנם
לעקור קופה' לפצח דלת, לפרוץ אפשר אופנים
"הצורות" תחום נמשך גיסא מאידך אך וכוי, סורג
"צורות* סוף* לאין עד אלה מעשים מבוצעים בהן
מועד' עברין כל בידי לשנוי הרי ניתנות אלו
אותו אישי, תו הוספת תוך שלו, תפיסתו לפי
במורפו כוללת בקיאות בעל רק לזהות יצליח

הפשעים. של לוגיה
מומחים צות להכשיר מעשית, אפשרת כל אין
להטיל היה אפשר עליו זה, במובן רמה בעלי
כל של שיטותיהם פרטי את ללמוד המשימה את
בכל זהוי לשם לדקדוקיהן המועדים, העברינים
ועל אחר או זה עברין "עבודת" של צורך עת
המבצעים, של גלי: הקלת לשם להסתפק, יש כן
המועדים הפושעים של הבצוע אופני בלמוד
במנין כלל בדרך המצטמצמים ביותר, הנועזים
"הרגי במועדים העברינים טכניקת ושל אנשים,

לים".
הדוגנ*? אל לחזור ברצוני הבהרה יתר לשם

דלעיל:
רק האמנות מבקר מוגבל הקשיים אותם בשל
להצ ונאלץ שיטתם לפי הגדולים המורים בזהוי
בהבחנ8 רק פחות הגדולים הצארים לגבי טמצם
הציור. טכניקת פי על למשנהה אחת אסכולה בין
להכיר העשוי המשטרתי, בטכנאי הדין הוא
ביותר והנוראים המפורסמים הפושעים את רק
החוק מפירי לגבי ואילו עבודתם שיטת לפי
ולא ללבד הוא נאלץ ושיטותיהם יותר הקטנים
להנחותו העשויים הנתונים, אותם כל את סוף
ז* ז3 סוג לכוון הכרטסת בדיקת בעת כך אחר

אחר.
בחקירת בעיקר אמנם נתקלים אלה בקשיים

הקרימינליסטים אותם צדקו כי הוכיח, הנסיון
מפר של נטיתו על הצביעו אשר המפורסמים,
להזניח ביותר, זהיר מטבעו כבר שאינו החוק,
מסוימות; טעויות ולעשות מסוימים זהירות אמצעי
לחוקרי כך אחר מועילות אלו וטעויות הזנחות
ביותר רצויות אחיזה נקודות בהוותן המשטרה,
טביעות נגרמו, אשר כתמים, מאמציהם. לתחילת
אלה כל  שנשכחו חפצים שהושארו, אצבע
האשם, גלוי לקראת בחתירתו לחוקר מועילים
המעורפל לדחף מציית העברין אין אם אפילו
שם מקום העבירה, בזירת ולבקר לשוב והידוע'

החוק". ב"עיני להתקל הוא עשוי
בפושעים מדובר כאשר בעיקר לעתים, אך
הרא ביותר פושרות ונועזים' ערמומיים מועדים,
את להנחות כדי מספיקות ואינן המוחשיות יות
המעמידה דבר האשם, אחר בחפושיה המשטרה
עליהם. להתגבר אפשר בנקל שלא קשיים בפני
ע116, את לשחזר אלא נותר לא כזה במקרה
לנסות אומר הוה הפשע'/ "שביל את "18מ11ז0111

שלביה בכל העבירה את מחדש" ו"לבנות לחקות
קפדנית ברירה כי תקוה, מתוך שיטתי, באופן
מציאת תאפשר והעובדות המעשה נסיבות מתוך

חשובות. הנחיות
ביותר החביבה העבירה בגניבה, מדובר אם
יותר לבצע השואפים המועדים, הפושעים על
יותר, נכון או חיונית, הרי להסתכנות' מאשר
המצויות תחבולותיהם ידיעת היא נמנעת בלתי
המגוונת זו, גנבים טכניקת הגנבים? של ביותר
בהתאם ופושע פושע כל ידי על יותר, או פחות
"שיטה" או "סגנון" של אופי מקבלת לבשרו,
כפי ממש לזהות. המומחה יודע אותם מיוחדים,
סיזן לבין מנה בין להבחין אמנות מבקר שיודע
המנו החוקר יוכל כך הציור, טכניקת את ולנתח
זהותו את לנחש העבירה, בזירת בבקורו סה,
במקום קפדנית הסתכלות מתוך המבצע של
ונאמר, זהירות ביתר נתבטא הבה וב"שיטה".
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אזורית. מסורת נוספת מועד גנב כל של שיות
עלולת אופרנדי'/ ה"סודום העבודה, ששיטת כך
מעיר גם אלא לאיש, איש בין רק לא להשתנות

לעיר.
פלוני עברין כי בעובדה, הבחנו מסוים במקרה
שמו בלתי חדרים לתוך האופן באותו תמיד חדר
השמ את יהלום באמצעות לחתוך נהג הוא רים:
פורצים משולש. בצורת החלון של התחתונה שה
אחר באופן הזכוכית את לחתוך נהגו אחרים

לחלוטין.
גבי על לטפס בנסותו צעיר נתפש מכבר לא
המרי משם לגנוב בכדי מחסן, הקיפה אשר חומה,
התקין מלאכתו, את עצמו על להקל כדי ברזל.
מספר הטפוס, למטרת נעזר בו בחבל, מראש
קודמים, רבים, במקרים שכבר העובדה קשרים.
העבירה, בזירת הבקור בעת כאלה חבלים נמצאו
על שהודה לעברין, להוכיח החוקרים בידי סייעה
הקודמים, מעלליו כל את גם תפיסתו, בעת כונתו
עצמו.. ידיו על כאילו שהוגשו ראיות באמצעות

מעל הוו האיטלקית המשטרה עבור קשה אגוז
,,דל לשמצה הידועה הגנבים כנופית של ליה

בוקו*.
לבצוע, הנוגע בכל שלהם ההמצאה כושר
גרם החמריות, ולנסיבות לאנשים לשעה, לסביבה,
עתה, רב. ראש כאב ביותר המנוסים לחוקרים אף
לצבור עוד מסוכנת אינה זו פושעים כשחברת
המשטרה לידי בינתים נפלו שבהם הנועזים 
אשר גורם של קיומו דבר את להזכיר נוכל 
של גדול מספר לזהות החקירות במהלך הכריע
למרות זו. כנופיה ידי על בוצעו אשר גניבות
הובלת הכניסה, הפריצה, הטכניים, הבצוע שפרטי
בעקיבות נשמרה למקרה, ממקרה השתנו השלל,
נהגו (הם הפתעות מפני עצמם להבטיח שיטתם

העיר): שבמרכז גדולות בחנויות לעבוד
להבטיח השכילו הם זעירה תחבולה ידי על
שהת כפי מבחוץ. הרמה מפני הגלילי התריס את
הגנבים, בשביל ביותר יעיל זה אמצעי היה ברר

למשטרה. גם רבות בך אחר עזר אך
הרגי הבצוע שיטות לידיעת הנודעת התועלת
החקירה עבודת בשביל ביותר והמצויות לות
הקדימי המחקר של הענף אותו עדוד מצריכה
בהן השונות, השיטות בבחינת העוסק נליסטי,
"מורפו והקרוי השוגים, החוק מפירי משתמשים

השפעים". של לוגיה
העבירות מבוצעות בהן השונות, הצורות ידיעת
הסקת באפשרה הפשעים, למניעת אף תועיל
העשויים ובטחון, זהירות אמצעי בדבר מסקנות
יעיל פקוח שרות ארגון של המלאכה על להקל

המוצלח. נהולו ושל באמת

המיוחדת תכיפותה בגלל רק לא וזאת גניבות,
של הגדול המספר בגלל אף אלא זו, עבירה .ל
והמשונות השונות בצורות התמחו אשר ננבצעים*
מהשוד  גניבות של המגוון הסולם מתוך ביותר
עד מטה, כלפי והלאה, הזריזות לגניבת *ד
בשוקים. הקטנות הגנבות של הרגילה ל,סחיבה"
האופיני מימנה אשר עבירה, הנה הזריזות גניבת
בעיקר נפוצה ואשר בצועה, בפתאומיות הוא ביותר
המצאה כושר ובעלי במיוחד זריזים פושעים בין
מענין תצלום ידי על להדגימה ביכלתנו יש וכאן

הרגיל. מגדר יוצא באופן
נתפס אשר בזה, גנב אנו רואים זה בתצלום

המצלמה. זיק ידי על מעשהו בעת

הזהי אמצעי את אגב, שהזניח, זה, נדיר" ,עוף
הסחת את לנצל החליט ביותר, האלמנטריים רות
להצטלם התכוננו אשר גברות, כמה של דעתן
בטריאסטה. אלגנטי ארוה בבית חגיגה בתום
אחת מיד להסיר הצליח כבר רבה כי בזריזותו
כאשר בכך, בהורגש מבלי ארנקה' את הגברות
הגנב נסה בו רגע, באותו בדיוק המצלמה הופעלה

הגנוב. החפץ את להסתיר
עוד היתה לא למשטרה התמונה המצאת לאחר

ילדים. משחק אלא הגנב תפיסת
לפחות  העבודה אין כמובן, רוב, פי על
ומסובכת קשה אלא כך, כל פשוטה  בתחילתה
ראיות או אצבעות טביעות מצויות אם ביותר.
"הטכניקה", את לבדוק עוד נותר אחרות, חשובות
אם מועיל, זה שיהא יתכן העבירה. בוצעה בה
האי והמגמות התכונות שעל זו בהזדמנות נזכיר
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♦ המטבע של השני הצד

בכפיו עול לא על חשוד
ברין הרברט

לראשונה פורסם עליהם/ התנפל אשר כאיש, ראיה עדי ידי על שזוהה מפשע חף מוסיקאי של קורותיו סמור
נוספת, םעם להזכירנו כדי בו יש כי קוראינו, בםני תרגומו את להביא לנכון מצאנו : "לייף" האמריקאי בשבועון
אמנם  עלולים  ביותר והגונים ישרים ואף  עדים כי אשמה, עוד אינו  ביותר מגוסס ואפילו  שחשד
שטחי במבט הנראית  השרשרת אפילו וכי הדמיון אחר שולל ללכת או לטעות  ביותר רחוקות לעתים
מפשע. חף איש של אשמתו בכוון להצביע ביש, מקרה של בעטיו עלולה, נסיבתיות ראיות של  מושלמת

כי אשתו, בקשה כן על ברשותם. משהיה יותר
ניכר. מלוה לקבלת בתנאים יתענין

ביולי 9 ביום או בדצמבר 18 ביום היה האם
השיב בלסטררו החוקרים. שאלו הלשכה, באותה
ז כן לא לכסף, זקוק הריהו הכיצד, בשלילה.
הרויח לא הוא  לכסף זקוק היה הוא כמובן,

הרבה.
של מבוכתו השאלות. אותן נשאלו ושוב שוב
שלישית" "דרגה זו היתד. לא גדלה. בלסטררו
המגומ תשובותיו את קבלו החוקרים אך אכזרית,
הם לעין. נראית בספקנות בלסטררו של גמות
הסניף באותו העובדות גברות שתי כי אמרו,
הוא האם להצהיר בכדי בדרכן, נמצאות כבר
אונים חסר חכה, בלםטררו הפשע. מבצע הוא

פחדו. ידי על ומעונה
אותו פתק, של תכנו את לו הכתיבו החוקרים
הפקי לאחד השניה ההתקפה בעת השודד הגיש
בכתב רבתי, באותיות לכתבו ממנו ודרשו דים
אם לעברך. מכוון "אקדחי תכנו: וזה מרובע:
מיד לי תן רע. כל לד יאונה לא בשקט, תתנהג
כתב בלסטררו שלך". המדירה מתון הכסף את
שגה מהן ובאחת פעמים שש לפחות אלו מלים
שהיה כפי "מדירה'/ וכתב "מגירה" המלה בכתיב

המקורי. בפתק גם כתוב
בטחון, כל החוקרים בלב עוד היה לא אם אף
הפיגה הרי הנכון, האדם בידיהם נמצא האם
משזהו בפרט מלבם, ספק שמץ כל זו שגיאה
האשם. כעל בלםטררו על הפקידות שתי והצביעו
כדי אז אמרתי אשר כל עוד זוכר אינני .כיום
בלסטררו אמר פשע", מכל חף היותי את להוכיח
אשם הייתי כאילו עמי נהגו הם "אך מכן, לאחר

הודאה". שאמסור כך על ועמדו
החוקרים לאשתו. לטלפן רשות בקש בלםטררו
לאחר הבטחתם. את קיימו ואף להודיעה הבטיחו
הצליח לא הוא המעצר. לתא הוציאוהו זאת
מרבית את בלה הוא ישמים, ירא בהיותו להרדמ.

בינואר 14 ביום עלה קוינס הניויורקי ברובע
בן המוסיקאי אחה"צ, וחצי חמש בשעה ,1953
במדר בלסטררו עמנואל השניפ ושלש ארבעים
אליו נגשו הדלת לפני בעמדו הצנוע. ביתו גות
עצמם זהו הם גברים. שלשה האפלה מתוך לפתע
עמהם לבוא ובקשוהו הפלילי המדור כבלשי

המשטרה. לתחנת
אשר הרומבה בתזמורת בבס המנגן בלסטררו'
הוא "סטורק", המפורסם הניויורקי במועדון
נקי היה מצפונו מסור. משפחה ואב אדיב איש
האטום פניהם מבע אך באדיבות, נהגו והבלשים

הפחיד1.
המדובר. במה לו נתגלה המשטרה בתחנת
חברת של מניפה פעמיים נשדד שחלפה בשנה
18 ביום ופעם ביולי 9 ביום פעם  בטוח
אחר סמוך השוד בוצע המקרים בשני בדצמבר.
לידי נפלו הראשונה בפעם שתיםעשרה. השעה
71 שללו היה השניה בפעם דולר, 200 השודד
אותו ידי על בוצעו ההתקפות שתי בלבד. דולר
השודד. את בבלסטררו הכירו הראיה ועדי האיש
השניה בקומתו נמצאה האמורה הבטוח לשכת
מטרים 200 כדי המרוחק משרדים בנין של
שנה. עשרים מזה בלסטררו התגורר בו מהבית,
הרכבת תחנת נמצאה המשרדים לבנין מתחת
לעבודתו. לנסוע ערב מדי נהג ממנה התחתית,
מסעדה היתד. הבנין אותו של הקרקע בקומת
ארבע לשעה סמוך בקר, מדי אכל בה קטנה,

לביתו. שב בטרם הבקר, ארוחת את ושלשים,
משפחתו היטב. הסניף את הכיר בלםטררו
בקר והוא חיים בטוחי ארבעה זו בחברה עשתה
על כסף סכומי ללוות כדי פעמיים כבר בסניף
המשפחה. מבין מי חלה כאשר בטוחיו, חשבון

ובלםטררו שאלות לו להציג החלו הבלשים
בלשכת לאחרונה היה מתי נורא. בפחד שרוי היה
לטפול זקוקה היתד. אשתו אתמול. רק הבטוח?
רב בכסף לעלות היה עשוי וזד. בשניה מסובך
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לחי אודות דבר וחצי דבר הזכיר לא הראיה
השודד. של נפוחה

מועילות עדויות נאספו אשר עד עברו ימים
מצב את לעודד כדי בהן היה לא אולם אלו.
עוד וירד הוסיף אשר בלסטררו' של הירוד רוחו
האשם תסביך נוסף סבלותיו על לשעה. משעה
הניעה היא אשר על אשתו' של יגובר ההולד
הבי לסניף ללכת בינואר 13 ביום בעלה את
לא היא דכאונה. גדל כן הזמן, שעבר ככל טוח.
ועבודת משפחתה בני עם לדבר עוד הוסיפה
להביאה צורך היה לבסוף עליה. קשתה הבית

מרפא. לבית
והתמוט לאשתו מסור בלסטררו היה תמיד
במו האחרונה. המהלומה את לו נתנה טותה
שמעו לא ואזניו כאוטומט עוד ניגן הוא עדון

אצבעותיו. השמיעו אותם הצלילים, את
הש לנקודת בלםטררו הגיע באפריל 29 ביום
מבלי אשתו אצל בקור ערך הצהרים אחרי פל.
קבל הביתה בבואו במצבה. שיפור כל לראות
הדיון כי סניגורו, של הטלפונית הודעתו את
יצא יאוש אכול ביולי. 13 ביום ייערך המשפטי
במועדון לעבודתו לדרכו ערב באותו בלםטררו

מטורק.
ועל שבה כאשר חצות, אחר אחת לשעה סמוך
הבמה, על ההפסקות אחת בתום התזמורת תה
הפסנתרן, אליוט' גיק בחברו בלסטררו הבחין
הבס את ,,הנח צוחקות. בפנים אליו התקרב אשר
שבצע הנוכל, את "מצאו אליוט, קרא שלך",

הללו!" השוד התקפות את
בכלי אחיזתו את והדק הוסיף רק בלסטררו

להניחו. העיז לא הניינה;
נת המוקדמות הערב בשעות כי לו, נודע כך
חנות לשדוד הצלחה בלא ניסה אשר איש פס
הוא דניאל, י'מם צ'רלז היה שמו מזון. למצרכי
היה כי לטעון, תחילה וניסה שנים 38 בן היה
חוק לו אמרו כאשר אולם הראשון. נםיונו זה
של קרבנותיהן בפני לזהוי יעמידוהו כי ריו,
את שנה הוא האחרונות, השוד התקפות כל
שוד. התקפות כארבעים בצע כי והודה טעמו
בגלל אדם נעצר "כי הוסיף, הוא בעתון", קראתי
אלה מקרים שני הבטוח. סניף על ההתקפות
כותב הייתי האיש הורשע לו לחשבוני. נזקפים

הכללית". לתביעה
ישב דניאל למשטרה. נסעו ופרקליטו בלסטררו
בבלס הביט הוא לכ*או; כבולות כשידיו שם
מב להרים עוד הוסיף ולא אחת, פעם רק טררו
בצו בעיקר לרעהו, איש דמו האנשים שני טו:

ובהבעתן. עיניהם רת
אשר את אתה יודע //האם שאל: בלסטררו

השיבי לא דניאל לאשתי?" עוללת
המרפא לבית בלסטררו נסע בבוקר למחרת
בלתי בבשורה אשתו את יפתיע אם כי בתקוה

אשר את לעצמו לתאר נסה .הוא בתפילה הלילה
לו זו למשרתו? חרד הוא אשתו. ועושה חושבת
מעבו נעדר שהוא שנתים מזה הראשונה הפעם

דתו.
עצבים. פקעת אלא עוד היה לא הוא בבקר
שם המשטרה. למטה הובילוהו שוטרים שני
כריך לו והגישי אצבעותיו את הטביעו צלמוהו,
בבצוע כנאשם הביאוהו, זאת אחר קפה. וספל
התראה, הוא השופט בלשכת שופט. בפני שוד,
אשתו. ,עם הקודם היום צהרי מאז לראשונה

ספורות דקות ארכו השופט בלשכת ההליכים
בסך ערבות להמציא נדרש בלסטררו בלבד.
לגייס משפחתו של ידה לאל היה לא דולר. 5000
אסירים של לקבוצה צורף הוא כן ועל זה סכום
מכו לתוך נדחפו זוגותזוגות, נכבלו הם אחרים.
לידי הכבילה מעצר. לבית והוסעו משטרה נית
האדם לכבוד נסבלת בלתי מהלומה הותה זולתו
הקיפה אשר הפלדה טבעת על קפא מבטו שלו.
מראה את זוכר אינו הוא כיום גם ידו. פרק את

כבלוהו. אליו האיש
גבר הכבדה; התא דלת מאחוריו משננעלה
הוא אך אוכל, לו הביאו היאוש. בלסטררו על
שמע הוא מה זמן כעבור דבר. לבלוע הצליח לא
הוא שמו. את מה במרחק בחוץ הזכיר שמישהו
שלו הפח בצלוחית בה הלם הדלת, על התנפל
"! כאן הנני אני! זה .בלסטררו וצעק:
למעצרו. שעות וארבע עשרים מלאו שעה אותה
חכה שם מקום למטה, והובל מהתא הוצא כאשר
הערבות, סכום את לגייס שהצליח לאחר גיסו, לו

התעלף. הוא
בביתו, בבקר למחרת בלסטררו כשהתעורר
עליו הדין, עורך של משימתו מועקתו. פגה טרם
לו, נראתה לא השוד, אשמת כנגד הגנתו הוטלה
שצריך הרי וכלל, כלל מסובכת ראשון, ממבט
עלה לו אחר. במקום המדובר בזמן להמצא היה
לכל אליבי לו היה אז כי היה, היכן להוכיח, בידו

השוד. מהתקפות אחת
השבוע באותו למדי. פשוט היה ביולי ה9 ענין
עם יצא ובלםטררו סגור "םטורק* מועדון היה
בן וגרגור ה12 בן רוברט בניו, שני ועם אשתו
נזכר, אז, התגוררו בה האכסניה, בעל לקיט. ה5,
 מאורחיו אחד אף נעדר לא ביולי 9 ביום כי
קיטנים הצהרים. מארוחת  בלמטררו ובכללם

דבריו. את אשרו אחדים
אשר עד  יותר קשה היה בדצמבר ה18 ענין
העקשניות שאלותיו מטר תחת בלסטררו נזכר
מאבסצס סבל הוא התקופה באותה כי סניגורו, של
לחיו היתה השנים רופא של רשומיו לפי בשניו.
22 ליום עד 14 מיום נפוחה בלסטררו של
את לעקור היה שאיאפשר כדי עד בדצמבר,
כל במשך כי נזכרו, מהתזמורת חבריו השן.
מעדי איש אולם נורא. נפוחה לחיו היתה השבוע
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צדקו''). לא כי תדענה הרי
בלס מפנה זאת, סלחנותו לסיבות נשאל כאשר
"כפי עונה, הוא זה", "ככה הצדה. מבטו את טררו
כא הזהרו ושנן. חזור לידידי לאמור נוהג שאני
עלד  הרהרו אדם. להאשים עומדים אתם שר
אסון שלמה, משפחה על אסון להביא אתם לים
צפןי היה אשר האסון דוגמת ובנפש, בגוף
עוד!*. ננזנע בלתי והיה כמעט ואשר למשפחתי,

איך הבהמה מן האדם "ומותר
גנבים כנופית מכבר לא תפס משטרה כלב
לונדוני. חרושת מבית שללם להוציא שהתכוננו
לכלב החרושת בית עובדי שלחו הכרה כאות
המש ממדים. עשירת נקנית חבילת  שי הפקח
מתוך המתנה את לקבל הכלב בשם סרבה טרה
מאזרחים הענקות לקבל לשוטרים אסור כי הנמוק

לתפקידם. בקשר
באל כלב הראשונה הפעם זו נרשם בניויורק
"ביבי'/ בשם בטרייר הוא המדובר הפושעים. בום
למשיכת מועד, פושע אדונו, ביד כפתיון המשמש

קרבנות.

ובלשים כלבים על
את מאד מעריכים לונדון של התחתון העולם אנשי
חזר כאשר וולש. ג'ון הפרטי הבלש למשחק, יריבם
מחלה, בשעת אושפז בו חולים, מבית אחי יום הבלש
את לבדוק משהה .אולם לדירתו פרצו אלמונים כי מצא
אלא נגנב, לא דבר שום כי מצא יסודית בדיקה דירתו
השולחן על : פנים קבלת לו להכין כדי בוצעה הפריצה
רק הרגיש וולש צלויה. ותרנגולת פירות פרחים, הוכנו
כניסת בעת נמלט אשר ספניאל, מגזע כלבו, של בחסרונו
לאחר הפושעים חפשו הסביבה בכל מהדירה. המתפרצים
הבלש לבית לשלוח בידם עלה אשר עד הכלב, את זאת
כלב זה היה אחד: לקוי אלא לו היה שלא יפה םפניאל

אחר.

זבוב בעל של מזודות שבע
בנמל גנב של חלקו מנת מכבר לא היתד. מרה אכזבה
הגנב עמד מאמריקה גדולה אניה בהגיע גנואה. האיטלקי
למצוא כדי ליבשה, שעלו הנוסעים את בעיניו ומדד
הדה לבוש בימים בא איש בראותו שמן". "דג ביניהם
את שמצא החליט מפוארות, מזודות שבע עמדו לידו
מהמקום נמלט רגע ובין חרש אליו התקרב הוא מבוקשו.
למאו כשהגיע המזודות. בשבע אשר המפוארת כשבידיו
להפתעתו היתד" שלא המזווה, את בחפזון פתח רתו
אכסוטיים, זבובים מאות הכילה היא כלל. נעולה הרבה,
באר בקורו בעת בעצמו הדני הפרופסור אסף אותם

גנטינה.

אושר של חיוך האיר ואמנם מיד. תבריא הצפויה,
להחלמתה עד אך הבינה כי ידע והוא פניה את

ארוכה. דרך עוד נשארה
של מרגעים בלסטררו מובל עוד היום אף
שוב. להעצר עלול הוא כאילו מוצדק, בלתי פחד
מא הוא אין ממורמר. הוא אין הכל למרות אך
אח לעשות יכלו ("לא המשטרה את לא שים
הן, מצפון בעלות ("אם העדות את ולא רת")

לדעת מעניו
המשטרתי מהעולם חדשות

יארד סקוטלנד של הנכות בית הרחבת
סקוטלנד של המפורסם השחור" הנכות "בית

השנה. הורחב שנים, 67 זה הק3ם יארד,
לאנשי הכניסה רשות ניתנת בו הנכות, בית
שנים חמש לפני רק מחדש נפתח בלבד, משטרה
רצח, מקרי מכ350 מוצגים אלפי מכיל והוא
.1875 שנת מאז הגדולה בבריטניה בוצעו אשר
ונועזות מיוחדות תחבולות ומוסברות מוצגות כן
תצ מסמכים, כולל האוסף ופורצים. שודדים של
שחזור ודגמי פריצה מכשירי של דגמים לומים,

רבים.

במינה מיוחדת אזהרה
מכוניותיהם את ציידו מוטור'ם" "ג'נרל מפעלי
עד במינו. מיוחד אזהרה במתקן ביותר החדישות
ירוק אור במכונית דולק קמ"ש 80 של למהירות
המהי הגברת עם צהוב אור ע"י המוחלף זעיר,
מתחיל קמ"ש 100 על המהירות כשעולה רות.
אני קרב ,,אלי, כניסתי: הימנון לנגן המתקן
קמ"ש 120 למהירות המכונית ובהגיע אליך"
לפני אני עומד "הנה נוסף: כניסתי שיר מגובן
טוענים מוטוריס" "ג'נרל מפעלי מלכותן..." כסא
הכבישים טייסי את אף משכנעת זו אזהרתם בי

ביותר. הפראיים

העבודה לשעת נגינה
זה ידוע עקרון הוא
ובהגברתו ביעול העוסקים כל בקרב שנים גמה
גם לעצמה סגלה זה .עקרון העבודה פריון של
ספרד. בירת במדריד, פעלה אשר פורצים בנופית
צלילי את להשמיע נהג "תמים" נגןרחוב
נעימותיו מרעיו. "עבדו" בו הבית, לפני ■כנות
רק... נוגה מוסיקה נגן והוא עליזות תמיד היו
נעימתו היתד, אחד יום ברחוב. שוטר בהופיע
על נתפסה הכנופיה ו...כל מדי קצרה ז^ינורית

המשטרה. ידי
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כותבים: קוראינו
לנו: כותב חיפה, מז"פ ממעבדת מאיר, גרוס ראשון סמל

לכ'
רבעוןמשטרתישראל מערכת

אברהם ע.מ.מ. מאת לכתיבה" ציוד למאמר שוליים בהערת ,88 עמ' 6 מס' ב' רמ"י בחוברת
שקדמה העופרת, מלשון  עפרית העבת לשם גראפיט הלועזי השם את לתרגם הוצע חגג,
1מט>1מ1ט1>1 הרומי מהמקור שנגזר 380>1ם1ט1>ז האנגלי השם בעקבות העפרון, בייצור לגראפיט
היסטוריות מסיבות הקיים אידיוק בעקבות ללכת נכון זה יהיה לא דעתי עניות לפי עופרת). =)
במבנהו הנבדל פחמן, הוא הנ''ל, המאמר בגוף צוין שאמנם כפי שגראפיט, כיון אחרת, בשפה
משותף, דבר כל ולעוםרת לו ואץ היהלום' כגון האחרות הפולימורפיות מהצורות בלבד הגבישי
הנכון כותב), =) ץ^י^ץ (היוני) מהמקור נגזר גראפיט השם ואילו ף); ההרכב מבחינת
באנגלית כי עוד, יצוין לרוב. לועזי מקורם בשפתנו, המצויים המינרליים, שמות והרי לגופו

גראפיט. למינרל המשמשת 814511116 המלה מצויה
מהותית. להבחנה הנוגעת ,4 מס' רפי בחוברת לשון ערבוב על הערה עוד זו, בהזדמנות
ההודית הפשתה מצמחי חשיש הפקת על מדובר משכרים" "סמים גינוםר ע.מ.מ. של במאמרו
שע110) (נ0ט81431188101ט התרבותית הפשתה ממיניו, שאחד צמח סוג היא הפשתה וכוי). 199 (ע'
הפשתיים משפחת על נמנה הוא חשיש. מכיל אינו אך  הזן לפי  לזרעים או לסיבים מגדלים
18נ31ת08) 8341*3 1.) לקנבוס משפחה קרוב אף ואינו 061*013165 הגרניים שבסדרת 111130636
לשם וכן הממוזגים, באזורים  ולזרעים לסיבים מגדלים אותו (1111103168) הסרםדניים שבסדרת
ביניהם כלאים ומעשה מקדם בארצנו ידועים הצמחים שני ף). החמים באזורים  חשיש הפקת

ף). בזה" זה שטרפן והקנבוס '.הפשתה מאז: בעיות עורר
מהאלקו כמה ,(198 (עמ' מהאופיום המופקים התכשירים מרשימה נשמטו זה, במאמר אגב,
.(" ף,5, 1*3100110 נרקוטין 0"6*3ק3? פפוירין 310גי16ת קודאיןת161<00תבאין כגון: העיקריים, לואידים

ותקונם. דיוקם על דברים להעמיד אלא ההערות באו לא
שלום, בברכת

גרוס מאיר
01, ?, ^13011348011111, 3860!1)0ט01 (161 811800161060 161310816ז!1\ 11. ,116ת3110110}118£ \160#, 811110861, (ג)
.1946

תשי"ד. תא, וכו/ סיסטמטיקה  הצמחים עולם זהרי, מ. םרופ' ף)
ב'. י"א, נגעים, מסכת ף)

8.. 11. ?, 6=181ז3*י1 £ ?£ 0, 11010168, 116ד ,18)3101;ט.4 ע1341מז0116 3. ,יג810108'115? .1.11ג"י ^03(160110 (>)
?1688, .1952
4. 0 006*08, ^1^118 .^;11)0.11011.506, 113,5. ממ3,5611^^. ?13^£ 000?. 1955. (.)
1. ,1)01י]1ז831 ?018008, 1(1611 180131100 3. ,מ0!1034י)16011)1 31(1 6(1., 1.011(100, 1. £ .4. 011111011:11, 1951. (")

בשם לגראפיט לקרוא ההצעה גרום, סמל של במכתבו המוזכרת הראשונה הנקודה לגבי
ד.: פ. המציע, של תשובתו את אף להלן מביאים הננו "עפרית" חדש עברי

מחסר צומצמה, אשר הצעתי את יתר הארת להאיר עשויה אשר גרוס סמל של הערתו על שמח "הנני
ביותר. קצרות שולים להערות מקום,

מכשיר כלומר ,81618416 הגרמני השם דוגמת ממש "עפרון", העברי בשם הטמונה מה"טעות" התעלמתי לא
מכשיר של שמו את ליחס אלא לנו נותר ולא ההיסטוריה נחלת היא זו "טעות" אולם עופרת. העשוי הכתיבה

מעופרת". עשוהו בעבר אשר "המכשיר, כיום פרושו "עפרון" כי ולומר לתולדותיו זה כתיבה
(כגון אחרת בלשון או בעברית "עפרון" השם את לבטל מישהו היום יציע אם הגיוני זה יהא שלא לי נראה
חוזר ואני הצעתי, זאת. מציע אינו המכתב כותב אף כי וסבורני עופרת) = 8161 ב שמקורו הגרמני 816184:11

380>1ם1111ק האנגלי בשם הסתעיתי כדוגמה זה. מחמר המיוצר העפרון שם על עפרית בשם לגראםיט לקרוא הצעתי/ על
הכתיבה, מכשיר אותו את עושים ממנו החמר : כלומר הנ"ל, לקשר אנלוגי באופן כנראה נוצר סברתי, לפי אשר,

מעופרת". בעבר נעשה אשר
בפני נגדה הנמוקים ואת ההצעה את נביא רבעוננו. דפי מעל הובוח תם כי לנו נראה בזאת

לענין. נחזור מוסמכת תשובה נקבל וכאשר העברית ללשון האקדמיה
בשאלות בהצעות, למערכת לפנות במשאלה נוספת פעם לקוראינו פונים הננו זו בהזדמנות
המקצועי המנוח תחום לרבות המקצוע, מתחומי בתחום קשור להם הנראה דבר כל על ובהערות
הקבוע מקומו ממלא ע"י הובעה אשר למשאלה הקוראים לב תשומת את מפנים הננו לכך ובקשר
המפקחים קורס של הבוגרים בפני דבריו בסיום חשין ז. ש. ד"ר העליון, המשפט בית נשיא של
"קוראינו המדור במסגרת ברבעון יפורסמו לכך הראויים הדברים כל .(139 בעי (ראה האחרון

הענין. שיחייב כפי עצמם, ברשות או כותבים"
המערכת
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ו... למשפט עבריינים העמדת

המשפט לבית הזמנות חלוקת
מה"ד במרחבים, ההדרכה מדור ראש עו"ד, קצנלנבוגן, אביגדור ס.מ.מ.

נעז אלה וגם אלה גם הקבוצתי, השטור בנפות
השעה כאשר הגברות, ידי על בפעם מפעם רים
המטפ של כחם על עולה ההזמנות ומספר דוחקת
מבו ההזמנות מרבית כי נכון בהן. הקבועים לים
מאוכל במקומות ומעוטן הגדולות בערים צעות
מש נקודות או תחנות של שבאזורן פחות סים
בלבד הכמותי שהצד נחשוב אם נטעה אך טרה.
גור יותר קובעים קרובות לעתים הקובע. הוא
ההזמנה מוסר בין המרחק כגון: אחרים, מים
העומדים התחבורה אמצעי טיב המוזמן, לבין

ההזמנות. מחלק של לרשותו
דוגמאות; מספר להלן

בת"א השלוני משפט בית יט"י המוצאת הזמנה א.
כשלעצ מהוה, אינה תלאביב, לתושב והמיועדת
בבית לשוטר נמסרת ההזמנה בעיה. כל מה,
במהירות מסירתה את לבצע יכול והוא המשפט
בכל המופיע צבורי, באוטובוס בהשתמשו סבירה
או קטנוע כגון: משטרתי, ברכב או דקות, כמה
ידוע אם הרי בביתו, המבוקש נמצא לא אופניים.
תלאביב בתחומי לרוב הוא אף עבודתו, מקום

הדרך. באותה שם למצאו אפשר רבתי,
משפט בית ידי על מוצאת ההזמנה כאשר ב.
שונה השלושה, קבוץ לתושב ומיועדת שבע בבאד
משטר מכונית המחלק לרשות אין גם כאן המצב.
של הזמנים לוח בחסדי קשור הוא הרי תית
פחות אף ולעתים ליום אחת המופיע אוטובוס
עובד שהוא או בביתו האיש ימצא לא ואם מזה.
ההזמנה את לו למסור המחלק יוכל לא בשדה,
מבלי  משמע לאוטובוס, לאחר מבלי אישית,

בקבוץ. ללון להשאר
ידי טל הנווצאת הזמנה של גורלה יותר רע ג.
הכפר לתושב והמיועדת בנתניה משפט בית
הכרח שיש בלבד זו לא מסירתה לשם ברטעה,
שוטרים שני בה שיסעו אלא משטרתית, במכונית
מעין הזמנה שמסירת הנמנע מן לא יותר. אף או
המצב כאשר  מכוניות שתי שגור מצריכה זו

מתוח.  הגבול של זה בקטע
לערבי בעכו משפט מבית הנשלחת הזמנה ד.
 עסקינן בקיץ אם אלהיגה. כאורב השבט מן
מכונית אף או פרשים מספר יספיקו טוב, מה
מנוס אין ההזמנה, תוצא בחורף אם אך חזקה,
אין אז וגם קדמית, הנעה בעלת מכונית משגור

המטה מן נשלחתי שנים מספר לפני כי זכורני,
נסעתי הארץ. בצפון קצרה חקירה לערוך מנת על
של הצפוני לגבולה המקביל בכביש במכונית,
פרשי בשלשה הבחנתי אילון, בסביבות הארץ.
וברכ עצרתים דרך. לא מדרך היורדים משטרה
מעשיהם מה השגרתית ולשאלתי לשלום תים
לשם קטן, ערבי מכפר הם חוזרים בי נעניתי כאן,
התביעה, מטעם לעד הזמנה למסור מנת על רכבו
כעבור להערך צריך היה אשר פלילי במשפט
את מצאו לא לכפר בבואם בעכו. ספורים ימים
וכשהופיע מספר,שעות, לו לחכות ונאלצו האיש
אולם כדין, ההזמנה את לו מסרו ערב, לפנות
באותו ללון אלצום קשר אמצעי וחוסר החשכה
בסביבה הבטחון בהסדרי בהתחשב בכפר, לילה
המוקדמות הבקר בשעות ורק התקופה. באותה זו
פגש וכך לדרכם, רכובים יצאו המחרת, יום של

הראשי. הכביש בצד תים
למסור בכדי האם האמנם? עצמי: את שאלתי
אפשרות אין המשפט, בית מטעם הזמנה לאדם
פרשים, שלשה בת חוליה לשגר מאשר אחרת

? תמימה מיממה למעלה דרכה העושה
את שלח אשר התחנה קצין של הסברו ואכן,
ההזמנה אשר העד ותכליתי: פשוט היה החוליה
והגר שיחי בן הקצין, של בתחנתו נתקבלה עבורו
הוא הלבנוני, הגבול ליד החונה ערבי בכפר
ימים כעבור להערך שעמד במשפט ביותר חיוני
קשות לחבל היתה עלולה ואיהופעתו ספורים
והצדיק הוסיף התחנה, קצין התביעה. במאמצי
העד של לבואו לחכות החוליה ראש החלטת את
כלעומת חזרו ולו לו חכו לולא כי במקום, וללון
חוליה לשלח היום למחרת נאלץ היה  שבאו
היה העד כי הבטחון לו מניין אז וגם נוספת,
בתנאים כי שכנעוני, הדברים בכפר? נמצא
כח מיטב לפי נכונה השוטרים שקלו הק;מים

שפרטם.
ונסיבות במינו יחיד שהיה יתכן מקרה אותו
הרפתה לא מאז אך הכתיבוהו, והסביבה הזמן
לזמן עד הזמנות, חלוקת ששמה זו, בעיה ממני
אשר ועדה בראש לשבת עלי הוטל בו האחרון

לפתרונה. דרכים והציעה הבעיה את חקרה
בכל למיניהן הזמנות מחלקת ישראל משטרת
קבוע שוטר ידי על מבוצעת החלוקה הארץ. רחבי
שוטרים חוליות ידי ועל משטרה, תו1נת בכל
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התקט?" ממשיבה המוזמן, את למצוא שאין גמקום
להדביקה המחלק חייב לקבלה' מסרב שהוא או
בו בבית אחר בולט מקום כל או ביתו דלת על
עסקיו מנהל הוא בו או כרגיל מתגורר המוזמן
בדרן גם כי המשפט בית וכשנוכח .(23 (תקנה
את לתלות יצוה ההזמנה' את למסור אפשר אי זו
רשמי, בעתון לפרסמה או המשפט, בבית ההזמנה
המשפט שבית דרך בכל או אחר' עתה בכל או
נתבע של במקרה <, (24 (תקנה מתאימה ימצאנה
בתי לנציב ההזמנה תשלח סהר' בבית המצוי
פקיד הוא שהמוזמן במקרה או ,(30 (תקנה הסהר
ההזמנה משלוח 31 תקנה מאשרת  ממשלתי
 עדים ודין הפקיד. אותו של מחלקתו לראש
בכל  עצמו הנתבע כדין  האזרחי במשפט
לידיו ההזמנה של המשפטית למסירתה המתיחס

.(123 (תקנה
למש המתיחסות התקנות את לעיל הבאנו אם
עשינו לא  עד או נתבע ולהזמנת אזרחי פט
לגבי המצב שונה מה להדגיש מנת על אלא זאת
26 פרק דן בכך פלילי, במשפט הזמנות חלוקת
השלום, משפט בבתי הפרוצדורה תקנות של
השופט עליה וחתום  לנאשם הזמנה כל .1940
שכבר וכפי '((1) 247 (תקנה המשפט בית פקיד או
חותמים. והם הפרטים את ממלאים אנו  ציינו
חטא בבצוע נאשם כי אזהרה נושא אף הטופס
במקרה בפניו שלא נדון להיות עלול  עוט או
,(21 ו 22 מם' בטפסים (ראה הופעה אי של
כליל לותר המשפט בית רשאי חטא של ובמקרה
שהוא בתנאי נאשם, של האישית נוכחותו על
אותנו' המענינת אולם .(244 (תקנה בכתב מודה
הזמנה כל כי הקובעת ,249 תקנה דוקא היא
או משפט בית פקיד משטרה, איש ע"י תמםר
מוטל בלבד עלינו לא כי מכאן' אחר. צבורי פקיד
ומותר הללו' השנים כל נושאים אנו בו זה עול
התרוצ מאתנו יחסוך אשר חדש נוהל להציע לנו
נוהל לפי לעיפה. רגלים וכתות ספור אין צויות
כל המחלק והדוור בדאר, ההזמנות תשלחנה זה
דוור הדעות, לכל והרי אותן, אף יחלק  מכתב
צבורי פקיד אותו הוא  הדאר במשרד העובד
ואם כדין. הזמנה למסור 249 תקנה מסמיכה אותו
ורכב אדם בכח לחסוך נוכל  הוא כך אכן
סמ לאחרים אין בהם שטחים לאותם ולהפנותם
כי וקובעת ממשיכה זו תקנה לפעול. חוקית כות
שהזכרנו לזו דומה בצורה לחלק יש ההזמנות את
והוא: אחד בסיוג אלא אזרחים משפטים לגבי
ואם  לידיו אישית למסור יש לנאשם הזמנה
ושהוא עמו הגר משפחתו לבן  אותו למצוא אין
הזמנה למסור שאין ומכאן  לפחות שנה 18 בן
אין עליו! המגן דינו לעורך לנאשם, המיועדת
אין המשפט! בבית או ביתו דלת על להדביקה
המח ראש לידי למסרה או בעתונות לפרסמה
אין וכן ממשלתי' פקיד הוא כשהמוזמן לקה,
אסיר. הוא כשהנאשם הסהר' בתי לנציב למסרה

מיו שהיא למי ההזמנה תמסר אמנם גי בטחון
עדת.

האין ? למה זה כל עצמנו: נשאל הבה כן על
גם קיים הרי בדאר? הזמנה לשלח אפשרות
שלי כמובן היא התשובה ? רשום דאר של שרות
מסירת דרכי כי בעובדה נעוצה לכך והסיבה לית
אלא השוטר של לבחירתו נתונים אינם ההזמנה
הבדל ויש למיניהם, החוק בספרי הם חרוטים
משפטית. מסירה לבין סתם הזמנה מסירת בין רב
לכל רשום דאר שרות כיום אין אחרת: ועוד זאת
ומרוח נדחים לכפרים ובעיקר בארץ, הישובים
הנעים הבדואים לשבטי או הכבישים מן קים

והנדים.
ביחס משפטית, מבחינה המצב מהו נראה הבה
למיניהן. הזמנות או והבאה מאסר לפקודות
בתוקף מוטל מאסר או הבאה פקודת של בצועה
מש בהם הטפסים כי מכאן המשטרה. על החוק
כל "אל בכותרת: פותחים אלה, לצרכים תמשים
עלינו כי בהם, נאמר ובהמשך המשטרה" אנשי
לשחר או השופט בפני ולהביאו האיש את לתפוס
לשלוח יש הללו המקרים בכל כי ברור, וכוי. רו
ואיש הצו. בצוע לשם שוטרים, מספר או שוטר,
בה הודעה, של בדאר שליחה דעתו על יעלה לא
הקרו בתחנה להתיצב האיש ,,יצטוה" או יתבקש
הזמנות חלוקת לגבי המצב שונה שיעצר. כדי בה
ההזמ כי התקנות קובעות כאן ולעדים. לנאשמים
בתי פקידי המשטרה, אנשי ע"י תחולקנה נות
ההל זו לכך. שנתמנה אחר פקיד כל או המשפט
מוטל עלינו שרק בלבד זו לא למעשה אך כה,
את ממלאים אף אנו שבמציאות אלא זה, עול
פרוט המוזמן, של שמו כתיבת ע"י ההזמנות
או השופט. וכוי. משפטו תאריך נגדו, האשמה
לאחר ההזמנה, על חותם רק המשפט בית פקיד
בית חותמת בה ומטביע ידינו, על כראוי שמולאה
תהיה הזמנה כל כי קובעת התקנה באשר המשפט,
שם, נאמר "חתומה" המשפט. בית ע"י חתומה

נאמר. לא  "ערוכה*
של זה פורמלי ענין המסדירות התקנות הן מה
הפרוצדורה בתקנות נתחיל ההזמנות? חלוקת
אנו הרביעי בחלק .1940 השלום, משפט בבתי
עצמו לאיש למסור יש לנתבע הזמנה כי קוראים
למסרה אפשר אותו למצוא כשאין אך .(18 (תקנה
שנה 18 בן ושהוא עמו הגר משפחתו בן לכל
מנא להבדיל לנתבע, הזמנה .(21 (תקנה לפחות
עומקים, אנו אזרחי במשפט כי לנו מורה שם,
ליוצאים פרט מחלקת, המשטרה אין אלה הזמנות
משפט בית לפקיד אותן מוציאים אלא הכלל, מן
לעו או ((1) (א) 13 (תקנה הזמנות מחלק לכל או
(תקנה לפקידו או הנתבע את המיצג הדין רך
הזמ לשלח אפשרות קיימת כן כמו .((11) (א) 13
אחר, משפט לבית שליח, ע"י או בדאר זו נה
.(0) 13 (תקנה הנתבע מתגורר באזורו אשר

243



בתי בכל הנערכים פליליים במשפטים ולעדים
מדה בקנה כמובן להתיחס אין בארץ. המשפט
עוונות חטאים, נדונים בהם משפטים לגבי אחד
של הכמותית מהבעיה להתעלם אין כן פשעים.
איזו ובגלל מיועדות הן למי למיניהן, ההזמנות
המשטרה מחלקת כיום עילות. או התרחשויות
כ70 המעסיק דבר לשנה, הזמנות כ210,000
של החזקתו עולה אם הארץ. רחבי בכל שוטרים
כלי פחת הדלק, והוצאות לחדש ל"? כ300 שוטר
הרי לחדש, ל"י, ב6500 מסתכמות וכוי רחב
1.600 בממוצע לנו עולה הזמנה כל של שחלוקתה
כן על רש ערוד לאין הנו יקר זה מחיר ל"י,
החמורים, הסוגים לאותם רק זו הוצאה לצמצם
אין המקרים יתר בכל אחרת, ברירה אין בהם
רשו מכתבים ע"י ההזמנות את לחלק מניעה כל
מסוימים במקרים יצריך זה דבר כי אם מים,
לא לודא אלה תקונים על בחוק. קלים תקונים
כדת מסירה היא הדור ע"י מסירה שכל בלבד זו
ואינו לקבלה חיב ההזמנה שבעל אלא וכדין,
יהיה הסרבן של שדינו או לקבלה, לסרב רשאי
הדין הוא כדין. ההזמנה לו שנמסרה אדם כדין
קביעה או ההזמנה, העתק על לחתום החיוב לגבי
ועוד זאת חתימה. כדין דינו לחתום סרוב כי
קבוע טופס על הדני של בכתב הצהרתו זאת:
האישית, המסירה עובדת את והמאשר מראש,
כעדות להתקבל תצטרך המסירה, תחליף או
או רופאים מומחים, של הצהרותיהם כדוגמת
חות עליהם לאלה הדומים בטפסים צבור, עובדי
זה דבר תנועה. במשפטי המשטרה אנשי מים
יסכים לא ובלעדיו הדנרים משל זמנ בטול ימנע

המוצע. בכוון שהוא כל להסדר הדאר משרד
ילשיטה לעבור יש בהם העברות לסיוג ובאשר
בשלב לפחות תושג' המטרה כי נראה חדשה
(להוציא תנועה משפטי לגבי תופעל אם הנםיוני,
פש או לעוונות וביחס וחטאים, דרכים) תאונות
הממו היחידה של לשקולה הדבר יושאר  עים
מקרה בכל תחליט אשר המסירה בצוע על נה
לכבד המוזמן של נטיתו העברה, בסוג בהתחשב

ההזמנה. ותכיפות כבדה לבלי או ההזמנה את
מן יהיה אלו, הצעות תתקבלנה וכאשר אם
יהיה מקורו אשר מתאים טופס לעבד ההכרח
בעל לידי ימסר ואשר כיום הנהוג לזה דומה
שתוסף בכך שונה יהיה העתקו ואילו ההזמנה,
המא הדאר פקיד של הצהרתו הכוללת פסקה בו
או בעליה לידי אישית ההזמנה את מסר כי שר
העתק ההזמנה. בעל עבור פלוני לידי שמסרה
את שלחה אשר ליחידה הדאר ידי על יוחזר זה,
שישתמשו מנת על בתיקה ישמר והוא ההזמנה,
בעל ובהעדר המשפט, קיום בעת כהוכחה בו
וכדין. כדת בוצעה המסירה כי לראיה ההזמנה,

אישית, מסירה כן, על היא, המחוקק מגמת
המחוקק מאשר אישית, למסירה יחידי וכתחליף
יחד גר שהוא בתנאי מבוגר משפחה לבן מסירה

הנאשם. עם
פלי במשפטים עדים הזנזנת לגבי המצב ומה
בענין כי קובעת אשר ,262 תקנת דנה בכך 7 ליים
בהזמנת כמו הסמכויות אותן המשפט לבית יש זה
מסירה כאן רצויה היינו אזרחיים, למשפטים עדים
הואריא בכל הזמנה, תחליף גם מותר אך אישית,
דוקא התמהון שלמרבית אלא לעיל, שראינו ציות
אמנם המשטרה. ע"י להמסר חיבות אלה הזמנות
מאידך אך בלבד", "המשטרה בתקנה: נאמר לא
כל או המשפט בית פקיד המשטרה, נאמר: לא
הזמנות לגבי שנאמר כשם  אחר צבורי פקיד
בלבד עלינו מוטל זה עול כי ומכאן לנאשמים
לא עוד כל לפועל מהוצאתו להשתחרר נוכל ולא
צבורי פקיד ,,או המלים: 262 לתקנה יוספו
הקטיגוריה, מטעם עדים לגבי כמובן זה כל אחר'/
במשפט התביעה את מיצגים אנו אם הבדל ואין
התביעה אנשי ידי על נעשה זה שדבר או הפלילי
למסור מוטל עלינו הרי המקרים בשני הכללית,
בבית הנהלים  כאן עד לבעלה. ההזמנה את
המחו המשפט לבית נעבור ומכאן השלום, משפט
כמובן ק:ם כאן גם העליון. המשפט ולבית זי
בעוד פליליים. לבין אזרחיים משפטים בין שוני
קובעת ,1938 האזרחית הפרוצדורה מתקנות 25 שתקנה
הגם צד, כל של דין לעורך שנמסרה הודעה כי
למשפט, צד של האישית בהופעתו דנה שהיא
משפ לגבי הרי כדין, נמסרה כאילו אותה רואים
הפרוצ לפקודת (3) 9 סעיף קובע פליליים, טים
כי אשמה) כתב פי על (שפיטה הפלילית דורה
או משטרה איש ע"י תמסר לנאשם הזמנה כל
המלים זה בסעיף הוזכרו לא משפט. בית פקיד
שני רק כי ומכאן אחר" צבורי פקיד כל ,,או
אלה. הזמנות בחלוקת לטפל מוסמכים גורמים
או אישית מסירה התקנה מאפשרת זאת לעומת
מגוריו במקום אחר אדם בידי ההזמנה השארת
קבע לא כאן הנאשם. של הרגיל או האחרון
לנא בהזמנה שקבע אלה כדוגמת סיגים המחוקק
הכרח אין היינו השלום, משפט בית מטעם שם
או הנאשם של לקרובו דוקא ההזמנה את למסור
במקום! נמסרת שהיא ומספיק הנאשם, עם שגר מי
לגילו ביחס הגבלה אין כן הנאשם. של מגוריו
את מוצאים שאין במקרה  ההזמנה מקבל של
כמו כתובה, דרישה אין אם גם אולם  הנאשם
משפט בית מטעם הזמנה ממקבל הדורשת זו
להניח אין הרי ,18 מבן צעיר יהיה שלא השלום

ככשרה. נחשבת  קטין לידי שמסירה
נהלים עתה מעבדים לעיל מהמתואר כתוצאה
לנאשמים ההזמנות מסירת תבוצע לפיהם חדשים
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הצבורי והבטחון הסדר לשמירת כאמצעים זהות תעודות
ההדרכה מחלקת דין, פנחס מ.ר.

זהוי כאמצעי זהות בתעודת להשתמש רשאי ישראל תושב

כאות הרבים ברשות לעמוד או ולנוע כרצונו
מפר או החוק על עובר הוא אץ עוד כל נפשו,

הצבורי. הסדר את

בארץ זהות תעודות הנהגת
להנ שם גרמה העולם למלחמת אנגליה כניסת
ואילו זהות תעודות לשאת החובה של הגתה
תעו של וההצגה הנשיאה חובת הונהגה בארצנו
לכן קודם עוד הבריטי, המנדט בימי זהות, דות
פורסמו אשר הרום), (שעת ההגנה תקנות ע"י
דבר מבח תרצ"ותרצ"ט המאורעות בשנות
משטר בענין ישראל ארץ על במועצה המלד
א"י על במועצה המלד ודבר 1936 (הגנה), צבאי
בוטלה ולא בעינה נשארה זו חובה .1937 (הגנה),
קיומה המשד המנדטורי? השלטון תום עד עוד
והן העולם מלחמת בימי ההגנה מצרכי הן נבע
של הקולוניאלית הדכוי מדיניות של ממגמותיה

בארץ. הבריטים
ההגגה" וארגון הישוב צרכי כי איפוא יפלא לא
המעוט פלגי של המחתרת ארגוני של צרכיהם ואף
כד זיופים, של נרחבת תעשיה הולידו הקיצוניים
בתפוצה היו מהארץ הבריטים של צאתם שערב
אמי מאשר מזויפות תעודות יותר אפילו אולי

תיות.
אותה היו לא אלו שתעודות גם ברור כן על
כנונה ועם ביותר יעילות לא ואף פופולריות שעה

טבעי". מות "מתו הן ישראל מדינת של

להחזיקם חובה בלא הזהר פנקסי הנהגת
יש כי המדינה, הקמת אחר התברר, כאשר
כל בידי לתת כדי תושבים, מפקד לערוך צורך
כאשר זהותו, את להוכיח יוכל בו אמצעי, תושב
בממ הפנים שר התקין לכך, זקוק יהא או ירצה
באו 12) תש"ח באב ז' ביום כבר הזמנית שלה
(רשום חתם לשעת התקנות את (1948 גוסט
החובה נקבעה 5 ובתקנה תשיח1948 תושבים)
"פרטי את הרשום לפקידי למסור תושב כל של
אלה פרטים אולם .4 בתק' המפורטים הרשום'*,
הנרשם של הפרטי" "קנינו עדיין כנראה, נחשבו,
הגס של העריצות שלטון של זכרם כי נראה וכן
דכוי של וכן לה דומות בלוש משטרות ושל טפו

בממוש הן רבה, חשיבות אדם של לזהותו
החוק, פי על חובתו למלוי בדרישה והן זכויותיו
חובתו אדם הפר כאשר הזהות חשובה כמה פי אך

הפליליים? ההליכים מנגנון ומופעל החוקית
של לדין והזמגתו חקירתו גלויו, או מציאתו
הוא' מובא וכאשר זהותו בידיעת תלויים העברין
ובלעדיה הוכחה זהותו טעונה שוב לדין, לבסוף
של הבצוע עצם הוכח אם אף זכאי, החשוד יוצא
זה אחרון בנושא ביותר. משכנע באופן העבירה
ואף עתה אליו נחזור ולא אחדות פעמים דנו כבר
הנודעת הנוספת המשמעות של בפרטיה נכנס לא
הר לו מיחסים כאשר עברין של הזהות להוכחה
לשח בקשר תנאי של הפרתו או קודמות שעות
תנאי. על עליו שהוטל עונש או רשיון פי על רור
חייב בה המידה על להתעכב ברצוני הפעם
הקל למען בתעודות, זהותו את להוכיח האזרח

בצבור. הסדר ועל בטחונו על השמירה

הפרטי" .רכושו היא אדם של זהותו
מל אחרי בעיקר רבות, בארצותדמוקרטיות
האזרח אין כי העקרון נהג הראשונה, העולם חמת
עצמו, אודות וחשבון דק לאיש למסור חייב
שפטור כפי ממש מגוריו, ומקום בונותיו מעשיו,
כל מפשע חף והיותו לבו תום את מהוכיח הוא
הוכחה לא עוד ובל ומדר חוק כשומר התנהג עוד

לכאורה. לפחות אשמתו,
וישנם היו אלו לעומת כי להוסיף' למותר
כי להוכיח החשוד חייב בהם ומשטרים, ארצות
להצטייד אזרח כל על חובה ובהם מפשע חף הוא
הרשות. ע"י לכד בהדרשו ולהציגה זהות בתעודת
וככל העולם מלחמות שתי שבין בתקופה אולם
זרם וגבר וסיוטיה המלחמה איומי ורבו שגברו
גרורותיה ומהארצות הנאצית מגרמניה הפליטים
אף ולהציגה זהות תעודת להחזיק החובה הונהגה

והדמוקרטיה. החופש ארצות במרבית
לנו הוריש המנדטורי ששלטונה באנגליה, אף
רבות שנים מזה נוהג משפטה, של רבים יסודות
הוכחה לא עוד כל הוא זכאי אדם כי העקרון
של האישית חרותו שם מקודשת וכן אשמתו
וקניניו ביתו בתחומי לעשות וזכותו האזרח
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ע"י פקודה של בזמן) (מוגבל תוקף קבלו הללו
תשייט בחשון בי מיום התוקף הארכת פקודת
הנ"ל החקוקים כל אולם ,(1948 בנובמבר 4)
נכנטה אשר התושבים, מרשם פקודת ע"י הוחלפו
!(1949 בפברואר 1) תש"ט בשבט בי ביום לתקפה
דומה היום' עד בתקפה נשארה אשר זו, פקודה
חובה מטילה היא ואף לקודמותיה כלליים בקוים
את להודיע שנים) 16 לו שמלאו תושב כל (על
סודיות סעיף כוללת ואף (5 (ס' הרשום פרטי
אמצעי של שמו את משנה זו פקודה .(11 (ם'
"פרטיותו" את מגבירה אך פיה, על הניתן הזהוי

דלהלן: בסעיף
הור ושקיים שנה 16 לו שמלאו תושב .7 ''תעודת
לאחר רשאי, לפיה והתקנות זו פקודה אות
התצלומים מספר את הבקשה עם שימסור
תעו הרשום ממשרד לקבל ממנו, הנדרש

זהוי." כאמצעי בה ולהשתמש זהות דת
על מהטיל נמנעו רק לא הנ"ל הסעיף פי על
התעודה, של וההצגה ההחזקה חובת את התושבים
תעודת של קבלתה את והפכו לכת הרחיקו אלא
קיימת שהיתה החובה במקום לרשות, הזהות*

הפנים שר של לקהל ההודעה בתוקף

ועל מדי טרי עוד היה די. איי. הסי. ע"י הישוב
פרטי של סודיותם את 13 התקנה הבטיחה כן
רשום פקיד ע"י גלולם את בעשותה הרשום

בתעונשין. לעבירה
(1948 בדצמבר 3) תש"ט בכסלו אי ביום
בתק' לו שהוענקה בסמכות הפנים שר השתמש
לקהל, הודעה 36 מם' הרשמי בעתון ופרסם 10
לקבל שנים 18 לו שמלאו אדם כל חייבה אשר
נמ בהודעה ולא בתקנות לא אולם ? זהוי פנקס
זהוי פנקס קבל אשר תושב המחייבת הוראה צאה

ולהציגו. עת בכל עמו לשאתו כנ"ל
בדבר הוראות כל הנ"ל התקנות כללו לא כן
והתק הנרשם של מדעיים באמצעים הודאי זהויו
מהימנותו את להבטיח נועדה אשר היחידה נה
ענשים קבעה אשר 12 התקנה היתה הרשום של
ידיעה מסירת וביניהן שונות מיוחדות עבירות על
מסירת ע"י זהוי פנקס השגת ביודעין, כוזבת
אדם להיות התימרות או נכונות בלתי ידיעות
מי ע"י החזקתו זהוי, בפנקס זיוף או שנוי אחר,
אחר לאדם פנקס מסירת להחזיקו, רשאי שאינו
קלקול או השמדה אפילו וכן חוקית הרשאה בלא
התקנות רשלנות. מתוך או בכונה זהוי פנקס של

להתעלם נוהגים  בקרבנו אף  רבים ,. זהות" ב"תעחת זהוי" "פנקס המונח להחלפת לב לשים הראוי מן .
בהתאם זהוי", "פנקס השם את נשאו אשר זהות, תעודות של הישנים בטפסים השבוש עקב וזאת החיש מהמונח

זהות. תעודות של מעמד אלה זהוי לפנקסי הקנה אשר 4י(ב) המעבר לסעיף

? שנויים בה להכניס התעודה לבעל המותר

לפקו ו6 5 הסעיפים אחרהוראות. אימלוי .4
הרשום, פרטי של ההודעה חובת את הקובעים דה,
וההו ההודעה דרכי ואת למלויה האחראיים את

כחה^
הפסקה, של איהכנסתה כי לומר כמובן אין
לעבירה הזהות בתעודת זיוף או שנוי ההופכת
התירה התושבים, מרשם פקודת עפ"י מיוחדת
ומעוני' זיפנים בפני הדרך את ופתחה הרצועה את
דעתם? על כעולה הזהות בתעודת לעשות נים
החוק בפקודת ל"ח פרק עדיין לנו נשאר הרי
סעיף מגדיר ואם בזיופים? הדן ,1936 הפלילי,
מתוך כוזב מסמך כ"חבור זיוף הנ"ל בפרק 352
את מונה 334 ומעיף לרמות" או להונות כונה
וביניהן: כוזב", מסמך ל"חבור הנחשבות הפעולות
איננו הוא אשר להיות המתימר מסמך חבור (א)
כזה, באופן רשות בלי מסמך שנוי ו(ב) למעשה,
פעולתו שנוי משום בו היה השנוי הותר שאילו
תעודת לגבי שפועל מי כי נמצא הרי המסמך, של
זיוף של בעבירה יאשם האמורים באופנים זהות
בפקודת אמנם אין ,338 מעיף פי על רשמי מסמך
סוג או מסמך איזה כלשהי, הגדרה הפלילי החוק
העליון המשפט בית אך רשמי, יחשב מסמכים של
תחום מדויקת, הגדרה בעצמו תת מבלי קבע,

התקו באותה המחוקק של מגמתו התגברות על
של פרטי" "קניו הזהות בתעודת לראות פה,
סעיף מצמצום אף ללמוד נוכל החוקי מחזיקה
האסורים לחלוטין נעלמו ממנו ,12 סעיף הענשים;
שאינו מי ע"י והחזקתה בתעודה זיוף או שנוי על
12 בתקנה כלולות שהיו עבירות להחזיקה, רשאי
תש"ח תושבים), (רשום הרום שעת לתקנות
עבירות בגדר נשארו לפקודה 12 ם' לפי .1948

אלה: מעשים רק מיוחדות
מקביל (אשר 11 סעיף הוראות על עבירה .1
ע"י המבוטלות לתקנותשעתחרום 11 לתק'
רשות או מדינה עובד כל על בהטילו הפקודה,
אליו שהגיעה ידיעה כל בסוד לשמור צבורית
עבירה בקביעת אף הפקודה). עפ"י תפקידו בתוקף
"פרטי את הרואה למגמה, בטוי לראות אפשר זו

בעליהם. של מ"פרטיותו" כחלק הרשום"
ביודעין נכונה בלתי או כוזבת הודעה מסירת ,2
הפקודה עפ"י חייבים עליו בענין הרשום למשרד

להודיע.
חו הרשאה בלא לאחר זהות תעודת מסירת .3
שלא מי ע"י תעודה החזקת של (העבירה קית.

לעיל.). כאמור נתבטלה לכך הוסמך

246



המגן החקוק בתקפו השעה באותה עמד לו זו,
מבלי זיוף"' או "שנוי כל בפני הזהות תעודת על
בפרק המפורטים העבירה ליסודות כלל להזקק
כזה סעיף של העדרו הפלילי. החוק לפקודת ל"ח
תביעה הגשת על והקשה רבות לתקלות גרם
חקור המשטרה אמנם העמיקה בהם במקרים
הדרו אחרים יסודות או הבונה נעדרו כי ומצאה
כי היה, שברור למרות הזיוף, לעבירת שים
הסדר את נגדו הזהות בתעודת השנוי או הפגיעה
על בהקלה מזהה מסמך של יעודו ואת הצבורי
תוקן כן על הצבור. של ובטחונו שלומו שמירת
המשנה חקיקת ע"י כנ"ל הוראה של חסרונה
תשט"ו התושבים, מרשם לתקנות 9 ובתקנה

הזה: המפורש האסור נקבע ,1955
חותמת רשום, לפקיד פרט אדם, יטביע לא ,,(א)
אלא וציונים סימנים בה יציין ולא זהות, בתעודת

מטעמו. או הפנים שר מאת היתר פי על
שנויים רשום, לפקיד פרט אדם, יכניס לא (ב)
ישמידנה, או מתכנה ימחוק לא זהות, בתעודת

מקצתה." או כולה
מחזיק שנמצא חשוד איפוא, יוכל, לא עתה
מה לחוקריו לענות תצלום נטולת זהות תעודת
שונות בדמויות להתחזות שהרבה עברין שענה
לקונסוליה הגשתי "כאשר אלה: טורים לכותב
כניסה לאשרת בקשה בטריאסטה היוגוסלבית
הסרתי כן על ? הדרוש במספר תצלומים לי חסרו
היא והתעודה הואיל הזהות, מתעודת התצלום את
התצלום הסרת על אסור כל ואין שלי רכושי

.(1953 בשנת ארע (הדבר מתוכה".

,,מכיון הנ"ל: במונח מסמכים להכללת למדי רחב
עלינו זה, בענין הדרכה כל לנו נתן לא שהמחוקק
זה בסעיף רשמי" "מסמך המונח את להגדיר
מוצאים איננו בניאדם.. בלשון הרגילה כמשמעותו
שבכל לנו, נראה אבל כוללת, הגדרה לתת לנחוץ
מטעם הפועל אדם ידי על הנערך מסמך אופן,
מכן לאחר לשמש יוכל שהמסמך מנת על הרשות,
סעיף לצורך רשמי מסמך הנו רשמית, למטרה
(גנבד 155/54 בגנ"פ נקבע זה רחב מבחן ".338
(1544 בעי ,1541 זז/ פ"ד,  היוה"מ נ. קצב
(ברנהרד 183/55 בעי'פ העליון ביה"מ ע"י ואושר
;177 בעי יי(7)174, פ"ד,  היוה"מ נ. וינברג
130/55 בע"פ וכן (4 בעיה ,178(3) א/ רמי'י,
טי(51)1420, פ"ד,  היוה"מ נ, כמים נאברהם
.(108 בע' ,3 בעיה א'(2)107, רמ"י, ;1423 בעי
נמצא העליון המשפט בית של הדין פסקי בין
לפי זהות תעודת של זיוף נדון בו מקרה, אמנם
של תמיכתו מנמוקי אך ,336 הרגיל, הזיוף סעיף
ניתן העונש חומרת על בערעור היוה"מ ב"כ
,,לא העבירות בוצעו ההוא במקרה כי ללמוד,
בערות מתוך יותר אם כי ממש, לרמות כונה מתוך
צברי אברהם  64/56 (ע"פ הבנה...". וחוסר
זה דין פסק אולם י'(28)774), פ"ד,  היוה"מ נ,
על בקורת הערת משום דוקא כאן אותנו מענין
העליון ביה"מ הוסיף אותה המשטרה, פעולת
על להצטער רק ,,יש דלהלן: במלים הנ"ל לנמוק
האלה, העבירות את גלתה כאשר שהמשטרה, כך
שהרי הרקע, על לעמוד כדי חקור העמיקה לא
את כלל מביאה היתה ולא יתכן כן עשתה אילו
להערה מקום כל היה שלא ברור לדין." המערער

ולהציגה זהות תעודת להחזיק החובה

פרסם הממשלה החלטת לפי השמיני. העצמאות
(החזקת חרום לשעת התקנות את הפנים שר אז
ותקפן תשט"ז1956נ, והצגתה), זהות תעודת
9(ג) בסעיף כדרוש פעם2, מדי הכנסת ע"י הוארך
,1948 תש"ח והמשפט, השלטון סדרי לפקודת
לאחרונה והשלמות. תקונים הכללת כדי תוך
בדצמבר 31) תשי"ח בטבת חי ביום הכנסת קבלה
תקנותשעת של תוקף להארכת החוק את (1957
תשי"ח והצגתה), זהות תעודת (החזקת חרום
עד התקנות של תקפן את האריך אשר ,31957
והקנה (1958 בדצמבר 31) תשי"ט בטבת כ' יום
חוק של תוקף הנ"ל לתאריך עד כך, ע*י להן,

המעודכן4: נוסחן וזהו ממש
.685 ע' תשט"ז, ,594 קת 1

.30 גני תשי"ז, ,215 ס"ח ,. 74 ע' תשט"ז, ,204 ס*ח 2
.35 ע' תשי''ח, ,240 ס"ח 3

.130 עי תשי"ח, ,332 ה"ח 4

שנים, עשר לפני ישראל מדינת הוקמה מאז
הפולשים צבאותיהם והדיפת קרבות כדי תוך
אף למעשה היה לא היבשתיים, גבולותיה מכל
המדינה של הבטחון צרכי הצריכו לא בו אחד, רגע
העוברים של זהותם על פקוח תושביה צבור ושל
לעיל, כאמור אולם, באתריה. והשוהים בדרכיה
החובה את אדם כל על מהטיל המחוקק נמנע
הזהות תעודת את שעה ובכל עת בכל עמו לשאת
פעם לא הותה זו והמנעות זהותו את בה ולהוכיח
לשמור ובמאמציהם השוטרים של בדרכם מכשול
כי להלן נראה עוד עבירות. ולמנוע הבטחון על
העדר של התוצאות בחומרת להפריז נהגו לעתים
אחרות מאפשרויות התעלמות תוך ההזדהות, חובת

הזהות. תעודת זולת
בעקבות השנוי תכלית שוגה הדברים מצב
יום ערב הפדאיון כנופיות של הרצחנית חדירתן
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 אלה בתקנות .1 הגדתת>
תש"ט התושבים, מרשם בפקודת כאמור  הרישום" "משרד זהות'/ "תעודתי "תושב",

? 1949
* תשט"ו1955 הצבאי, השפיט בחוק כמשמעותו  ,,חייל"

מהם אחד ידי על שהוסמך אדם לרבות  גבוה" משטרה "קצין מקומית", רשות "ראש
אלה. תקנות לצורף בכתב

לשאתה זהות, תעודת הרשום במשרד לקבל חייב שנה 16 לו שמלאו גבר תושב (א) .2 תעודת החזקת
במלוי חייל או שוטר מקומית, רשות ראש גבןה, משטרה קצין בפני ן^הציגה תמיד עמן והצגתה זהות

ידיהם. על לכך כשידרש תפקידם,
 כאמור ויציג עמו ישא זהות תעודת במקום אם זו, תקנה לפי חובתו ידי יצא אדם (ב)

ממשלה; חבר תעודת  ממשלה חבר כשהוא (1)
% כנסת חבר תעודת  כנסת חבר כשהוא (2)

חיל תעודת  תש"ט1949י הבטחון, שרות בחוק כמשמעותו יוצאצבא כשהוא (3)
בצבאהגנהלישראל; המחייבות להוראות בהתאם לו ושהוצאה תצלומו את המכילה

לישראל, הכניסה בחוק כמשמעותו בקור לישיבת רשיון מכח בישראל נמצא כשהוא (4)
המכילה אחרת רשמית מסע תעודת או דרכון וכן כאמור רשיון  תשי"ב81952

תצלומו. את
הענשים שני או חדשים 6 מאסר או לירות 500 קנם  דינו ,2 תקנה על העובר .3 עגשים

כאחד...".
; 164 (48) א' תוס' תש"ט, ע"ר ג

.171 ט' תשט"ו, ,169 ס"ח י
; 271 עי ,25 ס"ח י

.354 ע' תשייב, ,111 ס"ח י

להמוני ספק, ללא תגתן, אשר ההסברה, במסגרת
העשור. לשנת אלינו הבאים

של להצגתה הדרישה בעת נעימויות אי ד.
תפקי במלוי הפרעות ובעקבותיהן הזהות תעודת
לזהות צורך בעת המצווים המשטרה אנשי של דם
צבור עם במגע גם למנוע יש ושבים, עוברים
בדרך רק להבטיח אפשר לדעתי המדינה. תושבי
לצפו אין שלעולם שעה  הצורך שבשעת אחת
אזרח וכל תושב כל ישא  מראש ולקבעה תה
עלינו להקל כדי הזהות תעודת את חוק שומר
נגד מזימות חורשי מציאת של המלאכה את
זממם. לבצוע הגיעו טרם עוד והמדינה הצבור
את לשאת החובה הזכרת לדעתי, היא, זו דרך
הזדמנות בכל להצגתה ודרישה הזהות תעודת
או מחסומים, ליד בעיקר שגרתית, בקורת כגון
אזרח של זהותו לרשום הצורך התעורר מדי
עבירה על דו"ח רשום או הודעתו רשום לרגל

וכוי.
לעתים וסבירה, אדיבה דרישה תתקל לדעתי
בהבנה תמיד הזהות, תעודת להצגת הסבר, בלווי
החוק. שומר האזרח מצד ספוק בהרגשת ואף
עלולה, זו, עקיבה אך אדיבה, מדרישה ההמנעות
שגרה אחת: תוצאה רק אחריה לגרור לדעתי,
ממילא ,,אשר הזהות, תעודת את לשאת לא והרגל
במגי לשמרה מוטב כן, על ואשר, נדרשת אינה
לעתים מתרחשות מבחן שעות לזכור, עלינו רה".
כאלו ובשעות מוקדמת, אזהרה כל ללא במפתיע,
מצומ במובן אף לסדר, הצבור חנוך להיות עלול

כאחד. ומועיל חיוני זה, צם

דברים: מספר כאן להבהיר לי נראה הראוי מן

בפקודת (כהגדרתו גבוה" משטרה "קצין א.
בין מוזכר ומעלה) מע.מ.מ. קצין כל הפרשנות:
הזהות תעודת של הצגתה את לדרוש המוסמכים
מונחים ששני למרות חייל", או "שוטר על נומף
בהם, הנוגעים לחקוקים בהתאם כוללים, אלה
ובצה"ל: ישראל במשטרת הדרגות כל בעלי את
בידי הנותנת ,1 בתקי למצוא יש לכך הסיבה את
מקומית רשות ראש ובידי גבוה משטרה קצין
אדם. לכל בכתב זו סמכותם את לאצול הכח, את
הפוטרות התעודות בין מונה 0)2 התקנה ב.
חברי של תעודות הזהות תעודת של מהצגתה
תצלום, בעל חייל תעודת וכן כנסת וחברי ממשלה
אנשי ישראל; משטרת של מנוי תעודת לא אן
עמהם לשאת עתה גם איפוא חייבים משטרה
התעודות כל על נוסף הזהות, תעודת את תמיד

האחרות.

ומבקר תייר כל חייב (ב40) 2 תקנה פי על ג.
המוסמכים לדרישת ולהציג תמיד עמו לשאת
הדרכון את והן בקור לישיבת הרשיון את הן לכך
לכל כי איפוא, היה, רצוי שלו! המסע תעודת או
הסברה למדינה כניסתו בעת תנתן ומבקר תייר
בשעת למנוע עשוי זה דבר , זו חובתו על מספקת
תפקידיהם למלוי והפרעה אינעימויות הצורך
ומראה פתאומיות נסיבות אם הבטחון' כהות של
בדיקת את יצריכו המבקרים של הזר פניהם
זו מעין להסברה תהיה מיוחדת חשיבות זהותם.
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הזהות תעודת זולת הזדהות אמצעי

הוא הנשאל או הנבדק כי להניח' ניתן עוד כל
קובע אשר היריה, כלי לחוק המציית ישר אזרח
ניתן ואינו אישי הוא הרשיון כי 12(ג)), (בסעיף
חייב יריד. כלי מוביל או הנושא כי וכן להעברה,
בטל ואילו 13(א))' (סעיף הרשיון את עמו לשאת
זאת הדורש שוטר לכל להראותו חייב הרשיון
כי החוק, של המלולי מהנוסח איפוא יוצא ממנו.
בעליו, שאיננו חם, נשק מוביל או נושא
ספק כל אין השוטר. לדרישת להענות חייב אינו
לא שאליו החוק' של המלולי בנוסח חלל שזהו

; , המחיקק. התכה

של זהוים על מקל אינו החוק שנוסח רק הבל
התצלום על הותור שמגמת וחבל הרשיונות בעלי
עתה, מתכננים כך אחרות; לרשויות גם עברה
אולם תצלום, נטול נהיגה רשיון שאומרים' כפי
ח:ב הרשיון שבעל בתנאי, לפחות ילווה זה ותור

הזהות. תעודת את עת בכל ולהציג לשאת

נושא שאינו אדם של זהותו בדיקת לצרכי
להעזר נוכל כי איפוא, נזכורנא' זהות תעודת
בתעודת או מלואים בפנקס צבא, יוצא בתעודת
תצלום, מכיל הוא שאף הנהיגה, ברשיון וכן פטור
ומעוד אישיים ופרטים הזהות תעודת של מספרה

לכאורה). (לפחות כנים

הנשיאה שחובת העובדה את לעיל הזכרתי כבר
תקנה של מכחה נובעת הזהות תעודת של וההצגה
חולף, תוקף בעלת הנה כלומר חרום, לשעת
הארכה חוק הכנסת תחוקק לא אם לפוג העשוי
בגבולותינו הבטחון מצב בהשתפר כלומר, נוסף.
של העקרונית מגמתו אל חזרה ותתכן תתכן
זהותו את להוכיח אדם כל לחייב שלא מחוקקנו,

עת. בכל

כאן לעמוד ביותר חשוב לי נראה זו מסיבה
החוק, פי על חייבים, שבעליהן תעודות מספר על
לעיל, שרמזתי כפי בכך, יהא תמיד. עמהם לשאתן
בקשר יד אזלת של המופרזת להרגשה הזמה משום
אנשינו בלב פעם לא שררה אשר חשודים, לזהוי
יתר הנ"ל! חרום לשעת התקנות הותקנו בטרם
האפשרויות על להעמידנו כדי גם בכך יהא כן, על
אדם, של זהותו את לודא חשוב כאשר שבידינו,
בפנינו להציג בידיו אין אם ובין בידיו יש אם בין

זהות. תעודת

בגיל ואשד. 4918 בגיל (גבר "יוצאצבא" כל .1

תעודת תמיד עמו לשאת חייב שנים) 3818
ואלה מלואים פנקס או פטור, תעודת צבא, יוצא
תעודת של מספרה גם בהן ורשום תצלום נושאים

הזהות.

של נהג כל או מנועי ברכב הנוהג אדם כל .2
שוטר לכ ולהציג תמיד, עמו לשאת חייב כזה רכב
רשיון את נוהג, שהוא בשעה לכך, הדרשו מדי
תצלומו האישיים, פרטיו את הכולל שלו, הנהיגה
.(0) ו18 8 (סעיפים שלו. הזהות תעודת ומספר

חייב יריה כלי מוביל או הנושא אדם כל .3
בעל וכל לכך הרשאה תעודת או רשיון לשאת
לכל להראותם חייב הרשאה תעודת או רשיון
את נושא זה רשיון טופס אף זאת. הדורש שוטר
תעודת של מספרה את וכן כתבתו ואת בעליו שם
הרשיון טופס אין מה שמשום אלא לו, הזהות
(חובת תצלום. נושא תשט"ו שנת מאז הנהוג
כלי לחוק ו13 4 סעיפים וההצגה: הנשיאה
כי להדגיש, עלינו כאן תש"ט1949). היריה,
פי על אדם של זהויו כמובן, אין, תצלום בהעדר
נראה וכלל. כלל בטוח כנ"ל הרשאה או רשיון
רשיונות של החדשים הטפסים מתכנני כי לי,
הנושאת הזהות, לתעודת להסמיכם התכונו אלה
של הכללתו מעידה אמנם כך ועל  תצלום
הוראה כל אין אולם  ברשיון התעודה מספר
המחיי פיו, על שהותקנו בתקנות או עצמו בחוק
תעודת את לשוטר ולהציג עמו לשאת אדם, בת
או מחזיק שהוא בשעה הרשיון, עם יחד הזהות
רק זהר כאמצעי איפוא טוב הרשיון נשק. נושא
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שלו הנהיגה רשיון פי על נהג של זהותו קביעת

הרשום מקום, באותו הגר גולדנברג נפתלי
יכלה ביתהמשפט, בפני התיצב ברשיוךהנהיגה,
את שבצע הנהג הוא שהוא לממצא יסוד לשמש
כלל העיד לא השוטר עקא' דא אולם, העבירה,
הדו"ח... את רשם הוא שבגדו הנהג של כתבתו על
שודאי הנהג, של כתבתו על השוטר העיד לוא
הוכחה זאת היתה ברשיוךהנהיגה, רשומה היתרו
תצוין בדו"ח כי שהדרישה סבור אינני מספקת,
עליה, יעיד השוטר וכי העברי! של כתבתו אף
כבר בה. לעמוד יוכל לא ששוטר גזירה היא
נעשה שטרן השוטר של הראשית בחקירתו
ואם הצליח, שלא המערער את לזהות הנםיון
אין המערער' של כתבתו העד בידי היתה אמנם
בביתמשפט המשפטי היועץ באכזז מדוע להבין
זה," בנדון נוספת, שאלה לעד הציג לא השלום
בעל ויתקון, השופט דינו בפסק כתב זו בנקודה
חברי אף הנדון הסוג מן "בעבירה המעוט: דעת
בו די נדיר שם כי סבור זוסמן השופט הנכבד
שאינו בשם אפילו מסתפק היה והוא זהר, לשם
האיש, של כתבתו אליו תתוסף אם כך, כל נדיר
הנחיה זוהי ובשעתה. העבירה במקום שנרשמה
בה, להסתפק ויכלתי אליה, מצטרף שאני כללית
לעשות מטיב היה שהקטיגור סבור אני אף שכן
רשם אם הדו"ח, את שערך השוטר את שאל אילו
הוזמן שלפיה הכתבת, את גם זו בהזדמנות
להיות צריכה (או רשומה הכתבת הרי הנאשם.
שם, לא ואם נהג, כל של הנהיגה ברשיון רשומה)
לזכות שיש סבור אינני אך שלו. הזהות בתעודת
שהשוטר בלבד, כך בשל שלפנינו המערער את
את בשעתו רשם הוא אם בעדותה נשאל לא

העברין." של כתבתו
עקרונית בנקודה אף כי איפוא, אנו, רואים
והיא דעות אחדות זה דין בפסק קימת נוספת
שהשוטר ויתקון), השופט של (בלשונו ההנחיה
אחר מיד העבירה, במקום שלו בדו"ח ירשום
על ושיעיד גתבתו ואת העברין שם את קרותה,
אותו ישאל שהתובע וכן, המשפט בבית אלה כל
ידי על מוכחים אינם אלה דברים אם בפרוש,
מפורשת הוכחה בהעדר העד. של השוטפים דבריו
בבית הערעור ובשלב הדעות כאמור' נחלקו' כזו
את ושאלו חזרו שלא הוא, מובן העליון המשפט
איאפשר זה אחרון בשלב כי מובן, כן העד. פי
הנהי רשיון מתוך הכתובות זהות את לברר היה
ספק, כל אין במשפט. מוצג שמש לא אשר גה,
יכול השוטר' ע"י נרשם אשר עצמו' הדו"ח כי
בכל הזאת המכרעת השאלה את להבהיר היה
אינו הרין פסק אף כמוצג, הוגש לו הערכאות,
להניח, אלא לנו נותר לא כן ועל כלל מזכירו
להצטער יש לדעתי כמוצג. הוגש לא הדו"ח כי
עדותו בשעת השוטר החזיקו ספק ללא כי כך, על

נפסקה לדפוס הללו השורות מסירת לפני סמוך
בדבר וחשובה חדשה הלכה העליון המשפט בבית
הנהיגה רשיון פי על נהג זהוי של ההוכחתי ערכו

שלו.
נ. גולדנברג (נפתלי 231/57 ננ"פ זה, במקרה
של טענתו עמדה י"ב(11)290), פ"ד,  היוה'מ
האיש הוא שהוא הוכח לא כי הנאשםהמערער,
הימו התנועה עבירת את שוטר לעיני בצע אשר
הדו"ח את ערך אשר השוטר, עדות מול לו, חסת
זהר. כי במשפט, העיד זה שוטר זו! עבירה על
ת/29851", מם' נהגות רשיון "לפי הנאשם את
והצ טעה המשפט בית באולם לזהותו בנסותו אך
זוכה השלום משפט בבית אחר. אדם על ביע
ערעורו את קבל המחוזי המשפט בית הנאשם,
בקבלו הנאשם את והרשיע המשפטי היועץ של
הנהג בין השמות זהות את לזהותו כהוכחה
לשם הנאשם. לבין השוטר, ע"י שזוהה העברין,
שבט"א בהלכה המחוזי המשפט בית הסתייע כך
זהות סמך על נכסים כבעל מנוח זוהה בו ,223/52
בספרי הרשום לבין הירושה צו שבין השמות

האחוזה.
אף כי לכך, אמנם הסכים העליון המשפט בית
בית יוכל קלות עבירות על פליליים במשפטים
פי על הנאשם זהות בדבר להשתכנע המשפט
למק זו אפשרות צמצם אך בלבד, השמות זהות
שישמש, עד נדיר כה הוא זה "שם כאשר רים,
העברין של לזהותו" הוכחה נוספת, ראיה ללא
בעלי לשופטים, נראה לא זה במקרה הנאשם ושם
הערעור זו. למטרה מספיק נדיר הרוב, דעת
(השופטים קולות ברוב זוכה והמערער נתקבל
השופט של החולקת דעתו כנגד וזילברג זוםמן

ויתקון).
בדעה, מאוחדים אמנם היו השופטים שלשת
אולי "העורך תנועה, משוטר לדרוש אין כי
אחרי הנהג פני את שיזכור ליום", דו"חות עשרות
כי סברו, הרוב דעת בעלי אך ניכר, זמן רוח
התביעה של הראיות ממשקל "גורע הזהוי כשלון
הדין פסק את שכתב זוסמן, והשופט הכללית".
יכול שאינו השוטר אמר "לוא הוסיף: הרוב, של
לא שעבר, הזמן רוח אחרי הנאשם את לזהות
מעלה כשלונו אבל עמו. בטרוניה בא איש היה
מספק להנותו הדין ומן הנאשם, בזהות נוסף ספק

זה".
ע"י הנהג זהוי זה, במשפט המרכזית בבעיה
זוםמן השופט אומר הנהיגה, רשיון לפי השוטר
את רשם כי השוטר, העיד "אילו הדין: בפסק
ברשיון מופיעה שהיא כמו הנהג של כתבתו
האשום בגליון הרשומה הכתובת והיא הנהיגה,
יוסף ל"שני חוששים היינו לא אז כי ובהזמנה,
שאותו והעובדה אחד", בבית הדרים שמעון בן
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אותו דו"ח, בכל נוהג עצמי אני הרי יום יום
הכתובת, את לרשום תנועה, עברין נגד עורך אני
הנהי רשיון פי על לכך, המיועד המודפס במקום
כל עושה וכך  מזהה הנני כן, על יתר גה,
העבירה, נעברה בו הרכב, את  מאתנו אחד
באמ הן קובע אני אותו שלו, הרשום מספר לפי
הרכב. רשיון באמצעות והן הזהוי לוחית צעות
העדות בפרטיכל רשומים היו לא אלה דברים אך
כי כנראה, סברו, הרוב ושופטי הדיון בערכאת
רק ולא מוכחים להיות חייבים אלה מעין דברים
אם אף כי לי, נראה אולם הדעת. על מתקבלים
המשפט בית בפני עצמו הדו"ח היה לא אמנם
חשוב לפרט לב הושם לא זאת בכל ,הרי כמוצג
להסיר כדי בו היה אשר השוטר' של בעדותו
המצו בדבריו העברין: של זהותו בדבר ספקות
כי "ראיתי אמנם: אמר לא הוא לעיל טטים
והעתקתי פלונית כתבת רשומה הנהיגה ברשיון
לכל הזהות להוכחת מספיק שהיה דבר אותה",
שמספר סתם, ספה לא גם הוא אך הדעות,

אמר: הוא ת/29851, היה הרשיון

המצוטטים: דבריו מתוך למד הנני כך על בידו;
ת/29851'/ מם' הנהגות רשיון לפי אותו "זהיתי
ולקרוא להוסיף לנו כדאי הנדון המקרה לגבי
כי לי ,,נראה המעוט: פסקדין של המשכו את
הנפוצים, השמות מן איננו גולדנברג נפתלי השם
זה כגון במקרה צורך היה בכלל שאם ומכאן
אפשר בביתהמשפט, העברין לזהוי נוספת בעדות
השם. לזהות כתוספת קל" ב"רמז להסתפק היה
העובדה' בעצם אני מוצא כזאת נוספת עדות
בגוף הרשומה הכתובת לפי הוזמן שהמערער
הדו"ה את שערד השוטר לא הדבר, אמת ההזמנה.
היא? מנין שבה, הכתובת אך ההזמנה, את כתב
אנשי להם מצאו הסתם מן שלא לודאי קרוב
בפתח שגר גולדנברג, נפתלי בשם אדם המשטרה
שנעברה עבירה על האשמה עליו וטפלו תקוה,
מת חיפה. בסביבת שם אותו בעל אדם עלידי
רשום אותו הוא הכתובת שמקור הדעת על קבל
עצמו." העברין שם גם נרשם שבו השוטר' בפנקס
ובודאי לי, נראית ויתקון השופט של זו דעה
מעשינו רקע על ביותר מובנת משטרה, איש לכל
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בצועה במקום נרשם אשר התנועה עבירת על הדו"ח
ומספר הנאשם של כתבתו : המשטרה בתיק ונשאר המעשה בשעת שנעשה הטופס) צדי (שני השוטר של הדו"ה
זמן באותו נרשמו העבירה פרטי וכן אישיים פרטים אותם בברור. נראים ומספרו הרבב סוג ובן הנהיגה רשיון
אותו בתור הערכאות בכל לה נזקקו לא מדוע ברור לא כן ועל כמוצג הוגשה אשר בהזמנה, שוטר אותו וננ"י

השופטים. חפשו אותו השמות" זהות על נוסף .משהו
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ע''י העבירה, דו''ח עם יחד כידוע, נרשמת, כזו
במקום בו לנהג נמסרת והיא תנועה שוטר כל
מועבר השוטר, של בפנקסו נשאר ן'עתקה ואילו
זו בהזמנה המשפט. לבית ומוגש העבירה לתיק
הנאשם, שם דלקמן: הפרטים היתר, בין כלולים,
תאריו עבודתו, ומקום הנהיגה רשיון לסי כתבתו
הנהיגה, רשיון מספר ופרטיה, העבירה ומקום
המשפט בית נזקק אילו ומספרו. הרכב כלי סוג
בהעדר אף  לב שם לי נכון, יותר זו, להזמנה
כי לכך,  התביעה ב'י'כ של הצבעה או שאלה
את בה וראה העד ע"י וחתומה נרשמה זו הזמנה
הדו"ח, של בתצלומו אנו רואים אותם הפרטים,
שמעון, בן יוסף ל"שני חושש היה לא אז כי
ששמה אחת' בחברה העובדים אחד'', בבית הדרים
מספר אותו בעלי אוטובוסים בשני והנוהגים א.ש.ד.
לעשות, התובע אמנם ייטיב, כזה, במקרה זהוי.
ותשובותיהם העדים דברי אחר בערנות יעקוב אם
לבית להבהיר כדי שאלות הצורך, לפי להם, ויציג
משום העד, התעלם מהם הפרטים, אותם המשפט
העובדה כגון בעיניו, מאליהם מובנים היותם
זהה המשפט לבית הנאשם הופיע לפיה שההזמנה
השוטר, ע"י נרשמו שניהם וכי שבתיק ההעתק עם
כי לזכור יש אולם בעבירה, הטפול בשעת העד,
הרביעית לתוספת בהתאם המודפסת גופה/ ההזמנה
ע"י העברין לנהג והמוגשת התעבורה לתקנות
בי, חלק ,18 לתקנה בהתאם המעשה במקום השוטר
עדים. כמאה עצמה על מעידה התעבורה,* לתק'

ת/29851*! מס' הנהגות רשיון לפי אותו "זהיתי
ההוכחה את בחובה טמנה זו מלה כי לי, נראה
אין "זהיתי* כי המשפט, בית בקש אותה הנוספת,
אלא שמו*, את "העתקתי אופן, בשום פרושו,
זו בדיקה נעשתה אם בין זהותו", את "בדקתי
(ולשם העברק של דיוקנו עם התצלום השואת ע"י
השואת עיי או בתצלום!), הרשיון מצויד כך
לפרטים שאלה ע*י נעשתה אם ובין הכתבת,
ברור, השואל. בידי שהרשיון בשעה האישיים,
מלים בכמה העד ותאר הוסיף שלו פנים, כל על
בתשובה ובין הטבעי דבריו שטף מתוך בין 
היה לא העברין, את זהה איד  התובע לשאלות
המזוכה. זה במקרה נהנה ממנו הספק אותו מתעורר
הוסיף לא מדוע כיום לנו ברור לא כאמור,
ענק הנה שקביעתם אלה, חיוניים פרטים העד
עליהם נשאל לא ומדוע יוםיומית, שגרה של
לנו ברור לא המידה באותה אך התובע, ע"י
למוצגים: הערכאות בכל נזקקו לא מדוע כיום,
למרות כאמור, הוגש, לא השוטר של הדו"ח
בתיק שמור נשאר והוא מתוכו, העיד שהשוטר
\ לעיל) תמונה (ראה עתה צלמנוהו משם היחידה,
ההצהרה מתוך יותר: נכון או זה, דו"ח מתוף אך
מלא שעה שבאותה למדים הננו השני שמעברו
הזמנה של המקובל הטופס את גם שטרן השוטר
את בדו''ח, שכתוב כפי רשם, ובו המשפט לבית
היחידה, בתיק עוד איננה זו הזמנה העבירה. פרטי
הזמנה השלום. משפט בבית כמוצג הוגשה כי

ארם, לכל למסור רשאי מדים הלבוש ,שונור ? התעבורה לתקנות בי חלק ,18 התקנת של המלא הנוסח להלן
או הפקודה, פי על שהותקנה תקנה כל או האלה, התקנות או הזאת, הפקודה על עבירה עבר בנוכחותו אשד
אלו, לתקנות הרביעית שבתוספת בנוסח הודעה כזאת, עבירה שעבר אחרת בצורה עליו יודע שהוא אדם לכל
כזאת, עבירה שעבר להאשמה בקשר עצמו על זכות ללמד כדי מקום, ובכל עת בכל ביתמשפש בפני להופיע
עפ"י ונמסרה שהוצאה הזמנה זאת היתד. כאילו ההזמנה של מסירתה על מספקת הוכחה תשמש זו הודעה ומסירת

.1940 השלום, מש3ט בבתי הפרוצדורה מתקנות כ"ו חלק

אסורה חניה נגד נמרצים אמצעים
נמר אמצעים אשתקד הנהיגה פריס משטרת
לפי האסורה. החניה בלימת לשם ביותר צים
בגרי החלו המשטרה) (מפקד הפרפרקט הוראות
באמ אסורים במקומות החונות המכוניות כל רת
מוט וההוצאות הסבונים וכל גרר מכוניות צעות

המכוניות. בעלי על לים

מופרזת מהירות נגד ראדאר
כלי של מהירותם למדידת ראדאר מכשירי 15
ידי על בארה''ב לאחרונה נקנו מנועיים רכב

שודיה. משטרת

מענץ_לדעת
המשטרתי מהעולם חדשות

כסף" הוא ,זמן
חפזניים תנועה לעבריני חדש עונש

של חדש סוג לאחרונה הנהיגה צרפת משטרת
את שהפת העברינים אותם נגד המכוון עונש,
הזמן*. טונש  חפזנות מתוך התעבורה חוקי
כספיים קנסות אלה עברינים על להטיל במקום
עד מ5 במקום ולחנות להתעכב אותם מחייבים
"רצוי תום לפני מהמקום המסתלק נהג דקות. 30

יותר. רצינית עבירה בזאת מבצע העונש",

הורשע כן פי על ואף נחתך לא ואפילו דרס לא
ניוג'רסיי במדינת פרמוס העיר אזרח של טענתו היתה זאת', האוסר חוק *אין
אוחזת האחת כשירו במכוניתו שנהג על לרץ והובא נתפש כאשר שבארה"ב,
המשפט בית הגלוח. משחת שרידי פניו על ואילו בתער מחזקת והשניה בהגה

ומסוכנת. בלתיזהירה בנהיגה והרשיעו טענתו את קבל לא
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המשטרתי בעולם מהנעשה

80 + 80 . 83
'"שקט* למבצע מתגיסות העולם משטרות

משאל והזכרנו הצבור בריאות על המודרנית התעבורה בהשפעת דנו הקודמת* בחובותנו
הראשי הגורם כעל הרעש על הצביע ואשר המערבית בגרמניה שנים כשלש לפני נערך אשר
ידי על ולמניעתו, הרעש לבלימת הנעשים המאמצים על גם מסרנו הרשימה באותה להפרעות.
לידיעת מביאים הננו הפעם גיסא. מאידך הפקוח ושלטונות מחוקקים ידי ועל גיסא מחד היצרנים
שפרינגר, קורט וד"ר רימן ג. מדופלם מהנדס של עטם פרי מאמרים, שני של תרגומם את קוראינו
לבטחון האגף של הכללית ההנהלה של ירחתה צבורי", "בטחון של בחוברותיו פורסמו אשר

.(1955 מרץ  1957 (ינואר האוסטרי. הפנים במשרד אשר וג'נדרמריה) (משטרה צבורי
המערכת

המרדני הרעש על
הפעימות** שתי בעל המנוע  ה"פוך תורת  פיויקליות מדידות של היסוד במושגי מהפכה

היצרנים. את מדאיג

וינה וייםן, ג. מהנדס

יתושים, זמזום כיס, שעון של טקטוקו פון: 10
עלים, רשרוש סמוך, בחדר דבור פון: 20

ברוח, מרשרשים עצים פח: 30
שקט, דבור פון: 40
רגיל, דבור פון: 50

כתיבה, ממנת אבק, משאב פח: 60
רכבת מבחוץ), (מדידה נוסעים מכונית פון: 70

(מבפנים), "טראם*
שקט, אופנוע (מבפנים), נוסעת רכבת פח: 80
חשמלי צופר (מבחוץ)' "טראם" רכבת פון: 90

רם, בקול קריאות רכב, של
אזרחי מטוס רעש, בולם בלי אופנוע פון: 100

רגיל,
מטוס ניטים, פטיש דחוס, אויר מקדח פון: 120

מטרים, 3 במרחק בוכנה
סילון. מטוס ומעלה: פח 130

מחרים דברים כמה עוד נוספים זאת כל על
עצמת בטלי רעש מקורות שני בהפגש ומפתיעים.
בשלשה עולה אלא מוכפל, הרעש אין שוה קול
פון. 83 = פון 80 + פון 80 למשל: בלבד, סח
שונה קול עצמת בעלי רעש מקורות שני בהפגש
גובה עוד כל להשמע, מבלי החלש המקור נעלם
עוד וכל החזק המקור צליל של לזה דומה צלילו
החזק: מהרעש לפחות פון ב10 עצמתו פחותה

פון. 90 = פון 75 + פח 90
הללו דוגמת מוזרות נסיבות עוד נמצא לא
8 תמיד הם ס"מ 4 + ס"מ 4 המודדת: בפיזיקה
ק"ג. 90 לעולם הם ק"ג 70 + ק*מ ו20 ס'מ,

הרעש...? אבל

האקטוא הבעיות על נמנית ברעש המלחמה
אם בימינו. שבדרכים בתעבורה ביותר ליות
ביותר קרובות לעתים לכך בקשר הצבור מאשים
ביותר מבוסס זה אין הרי האופנועים, רוכבי את
ורכבות שמשאיות הוכח כי ענינית, מבחינה
גורמות נושאים, מכוניות אפילו לעתים "טראם",
הוא, מאד מובן אולם מידה. באותה לפחות לרעש
"רעש של בבעיה האפידמית ההתענינות עקב כי
בלתי בקורת אחת לא מושמעת האופנועים",

לחלוטין. מוטעית אף או ענינית
הרבה מסובך נושא מהוים בו והמלחמה הרעש

להניח. כלל בדרך משנוטים יותר,
בעצם זה מה לעצמנו, נבהירנא כל קודם
מכאן ן שקט* .קול או רם" "קול זה ומה .רעש"
עיונית, מבחינה רק לא  עצומים קשיים נובעים
קולות של מדידתם ביותר. המעשי באופן אלא
משקלות, של מזו בהרבה ומסובכת בעיות הרת

למשל. מהירויות, או מרחקים
ביחי כלל בדרך הרעש את מודדים באירופה
רגישותו את מבטאת הפץ מידת פון. דות
כל לקולות. האדם אוזן של בהחלט הםוביקטיבית
האנושית באוזן לשמיעה ניתנים שאינם הקולות
מוער  המוחלט! השקט רק לא אומר: הוה 
"גל את עוברים אנו פון ב130 פון. ב0 כים
ברעש מסוימת מבחינה רוויה האוזן אז הכאב"!
הרעש של נוספת הגברה וכל המידה על יתר
שני בין גופניים. לנזקים ולבסוף, לכאבים, גורמת
הרעש מקורת את לדוגמה, נמצא, אלה גבולות

דלהלן:
ב'(6)115114. רמ"י, .

להמנע נאלציס הננו זה בתרגומנו גבון. כמונח העברית ללשון האקדמיה ע"י לאחרונה נקבע "מהלכים" המונח **
המתרגם. בחר בו המונח את השארנו כן ועל המנוע" .הלוכי המנוע", .מהלכי המושגים יתערבבו לבל בו משמוש
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פחותות. טרדנות לדרגות זאת ועם יותר נמוכים
בהח אמצעים: בשני לוחמים השאיבה ברעש
לפנים חדישים: ובמסננים מוסדרת אויר דרת
לתוך במישרין המנוע לבעירת האויר נשאב
מהאבק האויר לטהור רק בעצם שנועד אחד מנסן
איאלה ביותר. קטנים ממדים בעל כן על וחיה
האויר את שואבים אופנועים של חדשים דגמים
דרך אותו ומעבירים המנוע מגוש רב במרחק
צנורות דרך או >ס8א) המסגרת מחלל חלק
נרגע, הוא שם מקום ,( 88^ ) מיוחדים אויר
לתוך אותם שואבים אז ורק ומתעמעם, מטהר
(בגון אחרים באופנועים הרגיל. מהיצור מסנן
מת אך הנרגע", "האויר על מותרים 11>1ימנ7111)

גדול שנפחו מוגזמים ממדים בעל מסנן קינים
המנוע. של השאיבה מחלל חמש או ארבע פי
נוסף, ריק קדמי לתא הודות פועל, כזה מסנן
נפחו של קטן חלק ורק רעש כמעמם כל קודם
השם מכאן  עצמו המסנן ע"י נתפס הפנימי
מנועים לגבי בעיקר הצליח הוא עמום". "מסנן
השאיבה רעש מכריע בהם קצבים, שני בעלי

הכולל. הרעש לגבי
מושכים מופחת הפלטה רעש בעלי אופנועים
החיצו בצורתה כבר הלב תשומת את כלל בדרך
הפחתת לשם שלהם. ההפלטה מערכת של נית
מוכרחים מהמפלט צאתם בטרם הגזים של מתחם
ההפלטה. שבמערכת ההתרחבות חלל את להגדיל
קדמי תא התקנת ידי על לאחרונה עושים זאת
עצמו ההפלטה צנור לבין המנוע בין בננה דמוי
מתוכננת וחלוקה הגדלה ידי על או (טריאומף),
במקרה (80א). המפלט פנים של דקדוקיה לכל
מות מחיצות ע"י הגזים ומופנים מועברים השני
מספיקים שהם כך לתא, מתא כהלכה קנות

לחפשי. צאתם בטרם תום" עד "להשתולל
בתאוריה הן אולם מאד. פשוט מצלצל זה כל
המסו החלק את הגזים זרימת מהוה במעשה והן
מדגמי אחד לכל מנועים. בנין של ביותר בך
לשאי מיוחדת מערכת לחשב ההכרח מן המכונות
הגזים, להפלטת מיוחדת ומערכת האויר בת
זו בדרך רק מתמידים. נסויים ידי על ולשכללן
בעת אלא הרעש, בעמום רק לא להצליח אפשר
2 עד (לעתים ההספק בהגברת אף אחת ובעונה
מלווים היו בה ההספק, הפחתת לעומת כ"ס!),
שנים לפני עוד הרעש לבלימת האמצעים כל
להפ עשוי כהלכה המותקן העמום מסנן מעטות.
לגרום מבלי פון, ב10 השאיבה רעש את חית
"המורגע האויר ביותר. קלה הספק להפחתת אף
מבלי  מורגשת הספק תוספת עמו מביא מראש"
הצי מסלולי של הבלאי הפחתת על כלל לדבר
הנו מהטהור הנובעת הבוכנות, וטבעות לינדרים
ההפלטה מערכות מאבק. הנשאב האויר של סף
אף הקול" חלל "מטוטלת עם ביותר החדישות
הגברת הרעש, עמום על נוסף עמהן, מביאות הן
בדלק. הצריכה הפחתת אפילו לעתים ההספק,

ע"י הנרשמים קול, מקורות שני דבר: ועוד
בהחלט, שוה קול כבעלי אחד מדידה מכשיר
ביותר. שונה רושם האדם בשמיעת לעורר עשויים
עושה גבוה (צליל הצליל בגובה תלוי זה דבר
עצמה בעל נמוך מצליל יותר חזק רושם תמיד
המתחיל רעש  ההתחלתית בעצמתו שוה),
וגו ההולך מרעש יותר חזק רושם עושה פתאום
(צליל הרעש בחדגוניות ולבסוף  בהדרגה בר
יותר חזק רושם עושה פעם מדי ונפסק החוזר

ממושך.). מצליל
מדידה בשיטת זאת כל לכלוא ניתן כיצד

? חוקיים באמצעים ברעש מלחמה לשם אחידה
נמצאה טרם אך "טרדנות". המושג את מצאו
"טר כי תמצא, לא שאף וכנראה הולמת מידה לו
סוביקטיביים מושגים הם ו"בלתינסבל" דני"
סולו מוצא האם ו"מכוער". "יפה" כמו ממש
כל בעיני חן העלחדישה הגיז בנגינת החצוצרה
גבי על הגיר חריקת על דעתך למשל מהי, ? אחד
גבי על הסכין חריקת על או ביה"ס, של הלוח
נכון או  הדעות ? נסבלת ? מטרידה ? המחבת

נחלקות.  התחושות יותר:
האמריקאי, הטרדנות" "סולם גם אין כן על
ביותר, רב עזר מהוה "מון", ליחידות המחולק
המעריך ה"סטריד", מסולם יותר לא פנים כל על
נפץ או נקישה ותופעות הצליל גובה את גם

אפשריות.
בקצור: מהתעשיה הצבור דעת תובעת כיום

יותר! שקטים אופנועים
כבכל באופנוע, להתחיל? היצרן יוכל במה
קול רעש: מקורות שלשה מצויים מנועי, רכב
השאיבה קול ההפלטה. וקול ההנעה קול השאיבה,
דבר צילינדר. לתוך חדש אויר שאיבת ע"י נוצר
בעל במנוע פעמים 3000 עד כ2000 נעשה זה
פעימות שתי בן במנוע ואילו פעימות, ארבע
לנחש, נוכל כבר עתה השאיבות. מספר מוכפל
שתי בן מנוע של קולו כלל בדרך נשמע מדוע
ארבע בן מנוע של מזה יותר "טרדני" פעימות
צליל יוצרת הכפולה השאיבה תכיפות פעימות.
לא נגרם ההנעה רעש יותר. טרדני כן ועל גבוה
על אלא שבצילינדר, ההתפוצצויות ידי על רק
השסתומים נקישות הכוך, תופעות מיני כל ידי
הפי גל הנעת של הטחינה קול ויורדים, העולים
ידי על נגרם ההפלטה רעש וכר. והדינמו קות
לזו שוה בתכיפות החוצה הפורצים גזיהבעירה,
אלה גזים מוסיפים עוד זאת עם השאיבה; של

רב. בלחץ להתפשט
להשמע ניתן ההנעה רעש כי ידוע, רק למעטים
מוק בגללה הסיבה, זו כולל. רעש פון 85 עד רק
לעמום ובראשונה בראש היום המאמצים דשים
להוריד או היא, המטרה וההפלטה. השאיבה רעש
הפונים מספר את אומר הוה  הקול עצמת את
תכיפות לתחומי הרעש את להעביר לפחות, או, 
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ברעש ללחום כדי הכל, מצדה, עושה, האופנועים
ב"טרנטה" הטרטור נחשב בהם .הזמנים, וחלפו

ול"חברה'מני'/ לחריש נזרעישה
להצלחה! שקטה נהיגה נחשבת היום

ב30 לבנות היצרנים נאלצים כיום כבר אמנם
לתנאים בהתאם מעממיהפלטה של שונים דגמים
ומכונה. מכונה שבכל הגזים זרימת של השונים
ההסלמה בצנורות ולא "הפשוטים" במסננים לא
פתוח הוצאות של המיליונים ניכרים "התמימים"

בהם. המושקעים
המידות בדבר חדשות משטרתיות הוראות
נכנסו שבדרכים הרכב בכלי רטש של המותרות
התחשבות תוך בגרמניה. לתקפן 1.4.1954 ביום
המנועים דגמי של השונות המרדנות בדרגות
של אחידה מותרת מידה מקביעת נמנעו השונים
שתי בעלי למנועים, שונים גבולות וקבעו פון
מאידך פעימות ארבע ובעלי גיסא, מחד פעימות
להלן המפורסמות המידות נחשבות לפיכך גיסא.

ורכב; רכב כל לגבי מותר" מכסימלי כ"רעש
דגמים

חח
עזר מנוע עם אופנים

פעימות 2 בעל מנוע עם רכב
העולה פעימות 4 בעל מנוע עם רכב

םמ"מ 250 על
טון 5.2 על עולה הכולל שמשקלו רכב

האחרים הרכב כלי כל
ה"טרדניים" הרעש לגורמי כי איפוא, יוצא
על הנסבלים לאלה מאשר פון, פחות מתירים
בהחלט. בריאה השואה בכך לראות ויש  נקלה
מדידה" "סובלנות מעניקים תמיד כן, על יתר
עובר הרכב שכלי שעה נעשית המדידה פון. 2 של
האצה תוך מ' 7 במרחק "פונומטר" פני על
כדי עד המהירות בלימת זאת ועם מכסימלית
סבירה במידה מתאים זה דבר קמ"ש. 50 עד 40
בעו עובד שהמנוע בשעה הרעש לגרימת ביותר

מלא. מס
האפש גם האופנועים דגמי ברוב כמובן קימת
"מתון". נסיעה אופן ע"י הרעש את לעמם רות
ההאצה הגברת לשם הגז במנוף חזקה משיכה
הרצת כלומר ההלוכים, של תום" על ו"הצהלה
המכסי הסבוכים למספר ההתנעה לפני המנוע
המומ של מאמציהם כל את פלסתר עושות מלי,
נמנע טוב רוכבאופנוע ולהפלטה. למסננים חים
את ומריץ סגורים ישובים בתחום אלה משתים
לטובת אף שהנו דבר פתוח, בכביש רק רכבו

המכונה.
תעשית בטוחים: להיות עלינו אחד בדבר

ישניםחדשים
7880
8590

8790
9090
8885

ברעש המלחמה
וינה ולטלגרף, לסלםון "ססנדדד חברת שפרינגר, קורט ד"ר

ברכב ההפעלה רעש של קולו עצמת של במדידה
רעש למדוד אפשר בה הקלות, על ונצביע מנועי

מדידה. במכשירי גדולה השקעה ללא מטריד
כדלהלן: מורכב ההפעלה רעש

צפוף ע"י הנגרם הטרדני הרעש מפני ההגנה
בעיקר אך המשק, ובמרכזי בערים האוכלוםיה
שדחי משימה מהוה התעבורה, ברעש המלחמה
נדון זה בחבור ליום. מיום וגוברת הולכת פותה
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פעמים נוסע הנבדק הרכב כבתמונה. הקרקע,
ועובר המדידה קו לאורך הכוונים בשני אחדות
השמושי ביותר הנמוך בהלוך המכשיר פני על
ביותר. הגבוה הסבובים ובמספר עירונית בתנועה
מבחנים של עריכתם מחייב המנועי הרכב חוק
של המבחן בעת הבוחנים ועדות ע''י הן אלה
והן רכב כלי כל של החוזר המבחן ובעת דגמים
במק וג'נדרמריה) (משטרה הפקוח רשויות ע"י
מנועי רכב שכלי להניח יסוד ק:ם בהם רים,

המותר. לגבול מעל לרעש גורם
רעש' עצמת של המכםימליות המידות הן ואלו
המנועי הרכב חוק פי על באוסטריה המותרות
המפו ההנחיות פי על במדידה התעבורה, ותקנות

לעיל: רטות
פון 80 עזר מנוע עם אופנים
■' 85 פעימות שתי בעל מנוע עם אופנוע
* 90 פעימות ארבע בעל מנוע עם אופנוע
" 85 עצמי משקל טון 3.5 עד מכונית
" 90 עצמי משקל טון ל3.5 מעל מכונית
י 90 גרר ורכב טרקטורים

השאיבה, רעש א)
ההפלטה, רעש ב)

במכונה, הנעים החלקים רעש ג)
הכביש, פני על הצמיגים של החכוך רעש ד)

הנסיעה רוח של משבה ע"י הנגרם הקול ה)
הרכב. בחלקי

המרכי שני את להזניח לרוב אפשר למעשה,
קודמיהם. שלשת לעומת לאחרונה הנזכרים בים
נערכות (האוסטרית) התעבורה תקנת פי על

מדידות: שתי
בעמידה, ההפלטה רעש מדידת .1

הנסיעה. רעש מדידת .2

ישר מגרש ע*ג נערכת הראשונה המדידה
קרקע שוה. במידה האפשר ככל קשים שטחו שפני
האקוס התנאים את משנים שלג או מדשאה רך,
של קוטר בעל ששטח גם, הכרחי כן על טיים.
עצ מכל מפונה יהא למיקרופון מסביב מטר 40
(אסור אחרים. רעש ממקורות גם וכמובן  מים
על יעלה הסביבה קולות כל של הכולל שסכומם
מעל מ' 1.25 בגובה ימצא המיקרופון פון.) 70
ההפ סילון בכוון מטרים 7 ובמרחק הקרקע לפני
(ראה מכוניות לגבי בעיקר המפלט, של לטה
המיקרו את מעמידים אופנועים במדידת תרשים).

מיקייקיוי

המפלט ללוע ניצבת בזוית מטרים 7 במרחק פון
מספר פעמים מודדים 1(255 בע' התחתון (כבתצלום
הגבוהה המדידה את וחושבים האופנוע צדי משני
האדם המדידה. כתוצאת פעמיים שהושגה ביותר
מאחו באלכסון לעמוד מוכרח המדידה את הקורא
המכשיר שמאחורי השטח שגם כדי המכשיר, רי

התהודה. תחום יופרע לבל חפשי, ישאר
במגרש מסמנים הנסיעה רעש של מדידתו לשם
במרחק המיקרופון את ומעמידים ישר קו המדידה
לפני מעל מ' 1.25 בגובה זה לקו ניצב מטרים 7

מקצועי ס3ון
לקויים, בלמים בעלת במכונית בנהיגה מונט בני'מץ הורשע ארה''ב, בויניסג,
ענה: למקצועו, נשאל כאשר גומי! צמיד ע"י מוחזק ומצמד שבור מדאוץ

מכונאימכוניות.

*! "עצור לתמרור ציית הוא
סקק ארה"ב, קונקטיקוט, שבמדינת נוגטק בעיר נוצר הנאיט מאי מימי באחד
אשר התנועה, שוטרי שנים. במשך העיד ראתה לא שדוגמתו ארוך, תנועה
מר את הטור בראש מצאו צופרים, מאות של אימים יללת ע"י למקום הוזעקו

ו...נרדם. *עצור" תמרור ליד שעצר פרי, שמואל
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עמוד;

209203

290

210209

210

211210

211

212211

212

213212

213

214213

214

214

220215
248245

247

247

247
248

252249

249

249

250

והענינים: מגמות
הנושא:

,230/36 ע"פ פרסום; ואסור דלתות סגירת .6
750(2/) י"א פייר,  4/57

תקונו מםההכנםה, ממשרד מסמך הוצאת .7
והכנת החשבונות ספרי השמדת והחזרתו,
ע"פ ; ממס להתחמק כדי כוזבים ספרים

849(3) י"א פ"ד,  16455/56
בר משוחרר בהיותו עבירה שעבר אסיר .8
ית בחשבון זה מאסר להביא יש ונאסר, שיון
בג"צ : הראשונה העבירה על המאסר רת

813(30) י"א פ"ד,  44/57
: לעבירה שותף של עדותו סיוע, עדות .9
באיזה השותף עדות את המחזקת עדות מספיקה
ע"פ : לעבירה הנאשם את ומקשרת פרט

844(31) י"א פ"ד,  76/57
בעד .2 לקיחה, .1 : שוחד עבירת יסודות .10
התביעה על הלוקח. בתפקיד קשורה פעולה
המטרה.. את ולהוכיח הפעולה מהות את לפרש

739(27) י"א פ"ד,  37/57 ע"פ
המכס לפק' ו216 ;ו2(ד) ם' לפי בעבירה .11
מר אחריות ; להונות כונה להוכיח צורף אין
י"א(35)957 פ"ד,  ו 65/55 ע"פ ; ומורשה שה
עמיל של פלילית לפעולה המרשה אחריות .12
1037(38) י"א פ"ד,  225/56 ע"פ : מכס
נסיון או פשע בשל : אזרח ע"י מעצר .13
פשע. נהשב עצמו שנסיון בתנאי פשע, לבצע
מאמץ אם רק לנ"ל, בקשר בעובדה טעות
: חושד הוא אם לא אך פשע, שמבוצע העוצר

913(33) י"א פ"ד,  27/57 ע"פ
התובע כי רצוי שוא טענות של באשמה .14
הניעה השוא טענת אם המתלונן, את יחקור
הכרח אין אולם ידו, מתחת כסף להוציא אותו
ע"פ : אחרות בדרכים זה דבר יוכח אם בכך,

1035(37) י"א פ"ד,  26/57
: הרשיון תנאי הפרת תוך סרט הצגת .15

1036(37) י"א פ"ד,  98/57 ע"פ
 89/57 ע"פ : רכים ילדים של עדותם .16

1071(39) י"א פ"ד,
קדמי סרן נשבר אם גם  "תאונה" .17
עפ"י ההודעה חובת גחונו. על ירד והאוטובוס
תנועה), (סדרי התעבורה לתק' (2)134 תק'
רק הנזק נגרם אם קימת אינה תשי"נ1953
1076(39) י"א פ"ד, ,209/56 ע"פ : הנהג לרכוש
32/57 ע"פ : לאוצר זר מטבע איהצעת .18

981(36) "'א פ"ד, 
סמכות על מקומית הגבלה אין
שטיינמן מ"ר צומעצר, להוציא ש " ו ש
דין מ"ר והצגתן: החזקתן ת ו ה ז  ת ו ד ו ע ת
בע"פ כמוגדר רשמי מסמך זיוף = ת"ז זיוף
פ"ד,  183/55 ע"פ ,1544 ח' פ"ד,  155/54
1423(51) ט' פ"ד,  130/55 ע"פ ,177(7) י'
תשנו"ו התושבים, מרשם לתק' 9 תקנה רק
בתעודה שנויים במפ:רש אוסרת ,1955

והשחתתה
בתוקף דרישה לפ ולהציגה ת"ז להחזיק החובה
תקנותשעתחרום של תוקף להארכת החוק
תשי''ח1957 והצגתה), זהות תעודת (החזקת

התקנות של המלא הנוסח
; (231/57 ע"פ הנהיגה רשיון לפי נהג זהוי
הנהג פני שיזכור תנועה משוטר לדרוש אין
יב(11)290 פ"ד, ,231/57 ע"פ : ניכר זמן כעבור
ישתכנע קלות עבירות על פליליים במשפטים
השם אם בלבד, השמות זהות ע"ס אף ביה"מ

הנ"ל 231/57 ע"פ : נדיר הוא
בלבד הנהיגה רשיון עפ"י בלתינדיר שם זהוי
בדו"ח רשומה הנאשם כתובת אם יתקבל,
הדו"ח. עריכת בעת רשמה כי יעיד והשוטר
להציג התובע על בפרוש, זאת אומר אין אם

:231/57 (ע"פ שאלות לו

ה התכןלפי פרוט
עמוד: הנושא:

משטרה: תפקידי
130129 המערכת דבר ה10: בת במדינה המשטרה

המשפט: ובתי הצבור המשטרה,
139131 חשין ז. ש. ד"ר ושוטרים; שופטים
142140 פראג רמ"ה והמשטרה; הצבור עבירות,
244242 קצנלבוגן סט"ט בהמ"ש; הזמנות חלוקת

והבטחון: הסדר שטורוקיום
185180 ברשלום סמ"מ ; והרכב הסייר ף, ו ק מ ה
152146 שור רמ"ח ; ובטוח מנעולים דלתות,
252245 דין מ"ר לבטחון; וחשיבותן זהות תעודות

וזהר: חקירות
192186 בןישי מ"ר ; מוחשיות בראיות הטפול
179 186 חגג עמ"מ ; ישראליים כסף שטרות זיופי
164156 דין מ"ר נסיבתיות; ראיות של מסכת
230225 : בתצלומים ושלדים גולגלות זהוי
229225 סיילון סילוה, אלמונד מקרה
230229 ארה''ב דקסילויי, סקוטלנד; רכסטון, מקרי

ונהול: הדרכה
155153 צפיר עמ"מ עדוי, ופרסי יעול

241 ם י ב ת ו כ ו נ י א ר ו ק
220219 ו"משמר" "מאסר" "מעצר", המונחים

: קרובים ומדעים ת ו נ ? ר ב ע ה חקר
142140 פראג רמ"ח והמשטרה; ם י נ י ר ב ע עבירות,
145143 הוף פרופ' מסוכנים? רוח חולי האם
237236 גאלאצי גיוליו הפשעים"; "מבנה
240238 ברין ה. בכפיו! עול לא על חשוד

מהעולם: משטרתיות ידיעות
256253 המנועי הרכב ברעש המלחמה
232231 ארה"ב בקונגרס ההתנקשות
234232 ארה"ב נשיאי על השמירה : אישים בטחון
222221 בצרפת פלא תרופת ע"י המונית הרעלה

223 משטרה למבצעי מתקפל פקוד מגדל
223 בשודיה תנועה שוטרות
224 בנורבגיה שכרות על מידיים ם י ש נ ע
224 ד, ק י ס  ד, ד י ר ו ט י ו משטרה מפקח
224 רגלים של... אצבעות טביעות
224 אצבעות טביעות של אלקטרוני מיון
224 ה י ז י ו ל ט ע"י ופקוחתנועה זהוי
240 סקוטלנדירד של הנכות בית
252 חפזניים נהגים נגד זמן" ש נ ו ו"ע ראדאר
252 אסורה חניה נגד נמרצים אמצעים

218193 ומשפט: חוק
חוק הפלילי: במשפט חדשות מגמות

201193 זהר ד"ר אל"מ תשט"ו1955; הצבאי, השפוט
206202 עו"ד קרת, מ"ר חוק; חדושי

המרי (בטחון העונשין דיני לתקון החוק .1
205202 172(235) ס"ח  תשי"ז1957 נה),

תשי"ח יציאה), (עכוב המשפט בתי תקנות .2
205 222(748) ק"ת 1957

עדים), (חקירת הדין סדרי לתקון החוק .3
205 16(237) ס"ח  תשי"ח1957

פשעים (חקירת הדין סדרי לתקון החוק .4
206205 54(242) ם"ח  תשי"ח1958 מות), וסיבות
214207 עו"ד נוסנבלט, מ"ש משפטיות; הלכות

בער שחרור על בדיון העציר של עברו .1
207 653(24) י"א פ"ד,  33/57 ב"ש : בוח

בבקשה בדיון עבירות של הרב המכפר .2
207 י"א(26)723 פ"ד, ,43/57 ב"ש בערבות: לשחרור

בערבות משוחרר נאשם ע"י עבירה בצוע .3
110/57 ע"פ ; חופף ובלתי חמור עונש מצרין

208207 669(24) י"א פ"ד, 
9 ס' עפ"י פסולות אינן נפש חולה הודאות .4
בזהי אליהן יתיחם ביה"מ אך העדות. לפק'

208 769(28) י"א פ"ד,  186/55 ע"פ רות:
ידע הנאשם אם שכרות, טענת תתקבל לא .5
217/56 ע"פ ; מעשהו ומטרת עושה הוא אשר

208 (6י.)5;7 "א פ"ד, 
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