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המשטרה במבנה השנויים

חשביו על עמדנו המשטרה! של הראשון העשור לקח את בקצרה לסכם נסינו הקודם בגליוננו
ושנוי. תקין הטעונים הדברים רבים שעוד וציינו החיל של

איפוא, אין, נגמר. טרם והתהליך לכת, מרחיקות בחלקן תמורות' במשטרה נתרחשו מאז
? ושואלים תוהים זה, בתהליך להם נהירים הדברים שאין המשטרה' מאנשי שרבים בכך המפתיע מן
שרבים בכך גם תימה ואין ? החיל של עתידו על ישפיעו כיצד ? אלה תמורות של פשרן מה

? עתידי ועל עלי הדבר ישפיע כיצד * עצמם את שואלים

המבנה בשנוי הקשורים התהליכים נסתיימו טרם כאמור, כי, ואם תשובה! טעונים הדברים
הללו. התהיות מן מקצת על להשיב ננסה הקוים, כל נסתמנו לא ועדיין המשטרה" של

דפוסים בתוך לקפוא יכולה היא ואין וגדל, חי גוף המשטרה התמורות. של פשרן  כל קודם
קדש. וכן ראה כזה  עד לעולמי אשאר וכך  מסוימת לצורה הגעתי הנה % ולומר מסוימים
 מלצמוח יעמוד אם חיותו: ימי כל ולהתפתח לגדול ממשיך הוא אם אלא לחיות יכול חי גוף אין

שיתנון. יותר, עוד שגרוע מה או, שיתאבן, סופו

כי וכמה! כמה אחת על במדינתנו  כך ומדיני, אנושי מוסד כל וכן חי, גוף כל ואם
ומשימותיה המיוחדים תנאיה מחמת ביותר, דינאמית מציאות היא מדינתנו של מציאותה
החל מוסדותיה, וכל  שמריה על מדינתנו נחה לא הזה, היום ועד מהדש, קומה מיום ההיסטוריות.
למלא כראוי שיותאמו עלמנת צורה, ופושטים צורה לובשים שבמשרדיה, בצעיר וכלה בצבא

והאומה. המדינה בתקומת המשימות, במלוי תפקידם את

מתוכננות פעולות ננקטו המשטרה, של וארגונה שיטותיה בשיפוץ הצורך משהורגש לפיכך,
חייב והוא יכולתו, כמיטב הפרט ואת הציבור את המדינה, את לשרת חייב החייל המטרה. להשגת
לתת החיל אנשי ושל החיל של הכן ברצונם ספק להטיל אין יכלתו. אוצרות כל את ולמצות להפיק
לשמוש ביותר היעילים הדפוסים ואת הצורות את פיקודו מבקש כך לשם ביותר. הטוב השרות את

ובאמצעיו. בציודו והארגוניים, האנושיים בנכסיו

מוגבלים. ואמצעיה עני, עם  עמה וקשות, רבות משימותיה מרובים. צרכיה  המדינה
הגלומות האפשרויות כל את למצות מוסדותיה, כל על שכן וכל אזרחיה, כל על מוטלת חובה
אפילו לבזבז* רק ולא אדם, כח ושל ממון של אוצרות לבזבז יכולים אנו אין הללו. באמצעים
ליעול, דרכים לחפש יש לפיכך, לנו. אין כי  יכולים אנו אין בשפע אדם ובכה בממון להשתמש

האפשרויות. ולמצוי לחסכון

לתפקידים מנהלתיים בתפקידים המועסקים אנשים להעביר צורך שיש נקבע כל קודם
וכך אחרים, למחוזות צורפו ומרחביהם מהחיים, מטות שני שעה, לפי פורקו, זה לצורך יעודיים.
הראשון. השלב זהו הפרק? על העומדים השנויים נתמצו טרם בזאת חדשים. מרחבים שלשה נתהוו
מובן יותר. וקלים פשוטים שיהיו מנת על הנהלים, נבדקים המחוזות במבנה שנוי עם בדבבד
המרחבים. על הארצי המטה בפקוח לפגוע שלא הצורך במלאכה העושים מעיני נעלם שלא מאליו
למרחבים, שיופנו אנשים, של ניכר מספר לשחרר עתידים הם אף  והקלתם הנהלים פשוט
תשחרר אחד מרכז מתוך השרותים אספקת גם המשטרה. קימת מלוים שלמען יעודיים לתפקידים



שרות במתן ההתרכזות את עליהם ותקל ומטרחם' לשרותים מדאגה במרחבים המפקדים את
לצבור. יעיל

וכתוצאה המרחב' מפקד של סמכויותיו את מגדילה המחוזי המרחב הגדלת  כך על נוסף
הדרך. כל לאורך הפיקוד' בסולם הלאה' וכך הנפה' מפקד של סמכותו גם גדלה  מכך
המחוז במטה ה' ולשכותי אשמורתיה על בנפה בתחנה' בנקודה, הוא' באשר תפקיד ממלא כל בפני

עליו. המוטלת והאחריות לו המוענקת הסמכות להרחבת הסבוי יפתח ענפיו, על

הכספית המעמסה את להגדיל מבלי יעילות' של מכסימום להשיג היא השנויים מטרת * הקצור
המשימות. לבצוע הנדרשים האנשים מספר את להגדיל ומבלי והצבור, המרינה שכם על המוטלת
לעיל. הוסברה כבר  זו בשעה האדם וכח האמצעים הגדלת את לדרוש רשאים אנו אין בגללה הםבה'

במידה קשור שהדבר ספק אין המשטרה? אנשי של האישי בעתידם הדבר, ישתקף כיצד
אף  ובחלקם לתפקיד' מתפקיד לעבור שיצטרכו בחיל, אנשים למספר אינוחיות של מסוימת
ורכוז התפרשות הדורשת המשטרה' עבודת של דרכה זו אחרים. למקומות הנוכחי מושבם ממקום
הדרושה" במידה יעשו השנויים זאת. מצריכים היעילה והעבודה הבטחון שצרכי במקום אנשים
איהנוחיות את לקבל עלינו האנשים. שלי התקין חייהם באורח לפגוע מבלי  האפשר וככל
ולחיל למדינה רק לא ייטב הריאורגניזציה הצלחת שעם ואמונה הכרה מתוך ברצון, הזמנית.
לצבור למדינה, לתת חובתנו כי  השנויים את טובה ברוח נקבל החיל. לאנשי לנו, אף אלא
כל  לצבור השרות שפור היעילות, הגברת השנויים' הצלחת ביותר. הטוב השתת את ולאזרח
הערך הכרת את יגבירו  דבר של ובסופו הקהל, בעיני המשטרה עובד של קרנו את יעלו אלה
המשטרה איש בין הגומלין ביחסי רב בשפור פריהילולים אתם ויביאו המשטרה, איש של העצמי
הרגשת את הרגשתו' את וישפר עבודתו על יקל השוטר אל האזרח של וידידותי טוב יחס והאזרח.

הצבור. לו שרוחש וההערכה התודה רגשי ואת במדינה ממלא שהוא החשוב התפקיד

מהם צפו אשר אלה את אנשיה הכזיבו לא ישראל משרת של קיומה ימי כל  העיקר אד
יכזיבו. לא עכשיו שגם ספק אין חלוצית. ורוח עצמית הקרבה מתוך ונאמן' מסור טוב' לשרות

המערכת



* ומגיעתן סיבותיהן  דרכים תאונות ; ;■;'; ו

התנועה מחלקת ראש גיא, יהודה רמ*ח

פי על בה, ואין משמים גזירה היא אין נגרמת. היא  מאליה קורה איננה דרכים תאונת
 המקרים וברוב ויחיד, אחד מגורם יותר הדרכים לתאונת יש כלל בדרך מקריות. שום רוב,
לומר שאפשר כך כדי עד בשרשרת, כחוליות בזה זה והשלובים הכרוכים גורמים, של מכלול

נמנעת. התאונה היתר.  הללו החוליות אחת נעדרה אילו כי
 כדלקמן: לסווג ניתן לתאונות העיקריים הגורמים את

ן.

האנושי) (הגורם האדם .1

הכללי; הבריאות מצב בדרכים לתאונות האנושי הגורם על בדברנו

האדם1.
הדרך2.
הרכב3.
הפקוח4.
הטבע.5.

ראיה שמיעה, לקוייהם או החושים חריפות
זוית או צבעים עוררן כגון מיוחדים, (ליקויים

,. מוגבלת) ראיה
 יום 1 (אור מסוימים לתנאים מיוחדת רגישות
יובש)! לחות, קור, חום, אקלים: ,י סנוור לילה,

, עיפות מחושים, מבפנים: הפרעות
טפול נכות, פציעה, תוצאות מבחוץ הפרעות

רפואי;
בין כוללת, הנפשי או הרוחני הכושר מידת

היתר:
 ■■ אינטלקטואלית! רמה

חוק; וכבוד סדר הרגלי וחברתית, הנוכית רמה
ן ומרירותה התגובה כושר

,. והחלטה שקול כושר
מתח' עצבנות, דכאון, כגון: נפשיות, השפעות
אמוציונליים גורמים (עקב מופרז בטחון דאגות,

נהג,  בדרך המשתמש אדם לכל אנו מתכונים
מופיע זה גורם עגלון. או אופנים רוכב הולךרגל,
(כ%80 עיקרי כגורם המשטרתית בסטטיסטיקה
ידי על כי לומר איפוא, קל, הסיבות). מכלל
לסו בדרך המשתמשים של והכונתם הדרכתם
את להפחית ניתן עליהם הפקוח ידי ועל גיהם,
האמת מן הרבה יש כי אם התאונות. מספר
 הרחב במובנה פנים כל על  הזאת בטענה
במידה כרוכה הגשמתה כי הדברים, בהמשך נראה
למי שונים מוסרות של נרחבת בפעילות מרובה
בין גומלין השפעת שקימת לומר ואפשר ניהם,
יתר לבין  בדרך המשתמש האדם  זה גורם

לעיל. שנמנו הגורמים
עשויה שהשפעתם האישיים, הגורמים בין
למנות יש בתחלוף' או קבועה להיות
גורמי משתקפים בה הגופני, הכושר מידת את

דלהלן: המשנה
הדרכים. לתאונות הסיבות לחקירת ,10.6.58 ביום הממשלה ראש ע"י מונתה אשר הועדה, דיוני לקראת נכתב זה מאמר .



הגור מציאת  הוא נוסף תפקיד כי ספק, אין
ההכשרה מידת לרבות לתקון" הניתנים מים

הגופני. בכושר לקויים אלה אי ואפילו
הרפואית: הבדיקה

המוע* של הרפואיות הבדיקות מתרכזות כיום
הכושר בקביעת בעיקר נהיגה רשיון לקבל מדים
אלה פעולות ו הראיה כושר דהיינו  י נ פ ו ג ה

ביותר. ושגרתי שטחי באורח מבוצעות
ומקיפות, יסודיות בדיקות של עריכתן דרושה
במקרה  הנבדק את להפנות יהיה אפשר מהן
מיוחד רפואי בתחום נוספות לבדיקות  הצורך
הפסיכוטכ הבדיקות פסיכוטכניות. לבדיקות או
לקבלת לפחות יעבור בל תנאי לשמש חייבות ניות
ומוניות). (אוטובוסים צבורי ברכב לנהוג רשיון
בכל בטפל ובכוונה ביודעין אני נמנע כאן
הנהג על הוכחה) (שטרם הנרחבת '"התורה"
0001^6111) דרכים" לתאונות לגרום "המיועד
להסיק מנסים שאותן ובמסקנות 10216ק) 1©/י11^
רשויו ומניעת מראש זהויו לגבי זו סברה בעלי

כזה. "טיפוס" של
הנהיגה; מבחני

הדמיו והן המעשיות הן הנהגים, בבחינות אף
ואפילו המבחן, נושאי את יותר לגוון רצוי ניות,
לבל המעשי, המבחן מסלולי את תדיר להחליף
ויבצעו מהלכו את לנהיגה הספר בתי "ינחשו"

חניכיהם. של האחרונה ההדרכה את בו דוקא
רשיונות) (הדוש חוזרות בדיקות

לגבי והמבחנים הבדיקות של חשיבותם כל עם
רשיון לקבלת המועמדים דהיינו בכח", "הנהגים
בדי בחשיבות כלל לזלזל אין לראשונה, נהיגה
את בקשו מדי המורשה, הנהג של ובחינתו קתו
 רשיון כל של יעודו כי לזכור יש רשיונו. הדוש
עילה מתן איננו  רשיון הדורש תחום בכל
ובראשונה בראש אלא ואגרות, הטלים לגבית
לבל עליהם, הפקוח וקביעת המורשים ברירת
מתאי ובלתי ראויים בלתי אנשים ביניהם ימצאו
המבוצעים החוזר, והמבחן החוזרת הבדיקה מים.
למעשה, הנם, שגרתי, ובלתי יסודי ובאופן כהלכה
חלו אשר השנויים על לעמוד היחידה ההזדמנות
מגרעות על או בידיעותיו, והן בכשרו הן באדם,
הרופאים מעיני נעלמו מה שמשום לקויים, או
הראשונה. בבדיקה או הקודמת בפעם הבוחנים או
בידיעת די לא בדרכים תאונות מניעת לגבי
כשיר היה פלוני נהג כי ה"היסטורית", העובדה
שנים לפני לראשונה שנבחן בשעה רשיון, לקבלת

רבות.
הנהג, על להשפיע העשויים האמצעים ביתר
כאשר להלן, אגע ברכב, הנוהג האדם על כלומר
וההסברה הפקוח אמצעי על הדבור את איחד
הגומלין השפעות עקב האדם, על השפעתם ועל

לעיל. הצבעתי כבר עליה הגורמים, בין

משקאות, סמים' השפעת ואפילו טראומטיים) או
אויר. ומזג רעב או שובע רפואי, טפול

נכללות, לעיל המנויים הסוגים מן (השפעות
או בסוגהעבירות אחרות) סיבות על (נוסף כרגיל
או מספקת" לב תשומת כ"חוסר המתואר הסיבות

זהירה"). בלתי כ"נהיגה
והנפשי הגופני  הכושר גורמי על נוסף
את המהווים הגורמים, את מונים הננו 

ההכשרה: רמת
[ התעבורה חוקי ידיעת

ההכשרה טיב דהיינו ! הדרך וסימני
הנהג שקבל המקצועית } המכונית ידיעת

1 והפעלתה
לשליטה ניתנת זו גורמים קבוצת כי ספק אין
גורמי על גם כי אם לפניה, שנמנו מאלו יותר
? האפשרות במידת להתגבר, אנו מחויבים הכושר
אמצעי בבחירת בחשבון להביאם יש אופן בכל
בפועל. והן בכוח הן  נהגים של והםנון המיון

הנהג  האנושיים בגורמים שליטתנו
לעיל המפורטת הגורמים רשימת אין כי אם
גורמים כי לומר אפשר השלמות, כליל את מהוה
ואצל בכלל, אדם בני אצל מכרעת השפעתם אלה
הם, חשובים וביחוד בפרט, בדרך המשתמשים
מכונה על הממונה הנהג, לגבי גורליים, ואפילו

קטלני. לכלי לההפך העשויה ומהירה, כבדה
בדבר הנוגעים השלטונות בירי יש לפיכך
ברירת ידי על התקלות של אחד מקור על לפקח
רשיון, בקבלת מותנית ברכב נהיגה (כי הנהגים

ומבחנים). בדיקות תהליכי לאחר
של זו עיקרית קבוצה מצטינת זאת לעומת
של הנוסף ביתרון (הנהגים) בדרך המשתמשים
הידיעות ובהקנאת המיוחדת ההכשרה אפשרות
שאינה אפשרות לתנועתם, הדרושות המקצועיות
שתנועתם בדרך, המשתמשים אותם לגבי קימת

רשיון. בהחזקת מותנית אינה
לעיל שתואר הגורמים מכלול נראה לכאורה
על יתר לב ויושם יופרדו אם בעיקר מסובך,
המק ואנשי החוקרים של ראותם לנקודת המידה
בנפרד, אלו מגורמים אחד בכל המטפלים צוע,
המעשיות בדרכים לדון הוא כאן תפקידנו אולם
שהוא, כמות באדם בהתחשב כולה, בבעיה לטפול

במציאות. קימת שהיא כפי החברה בתוך

הרשוי פעולות
בדרך לעיל, כאמור מיועדות, אלו פעולות
הפוטנ הנהגים לסנון ובראשונה בראש ההגיון,
גורמי של ולברירתם לאתורם דהיינו ציאליים,
התפתחותם מידת או שהופעתם וההכשרה הכושר
עקרוני ובאופן מראש לפסלו עשויה פרט אצל

נהיגה. רשיון לקבלת



דברי' בהמשך אמנע ואף כה, עד אמנם נמנעתי
הש (עריכת אחרות ארצות עם השואות מלערוך
צועדת ישראל כי גדולה, צעקה תוך סרק, ואות
נתאזרחה התאונות' במספר הארצות כל בראש
מספרים להשואת ערך כל אין כי לאחרונה), אצלנו
הפחות' לכל או' שוים' בתנאים שלא ותופעות
אולם המבדילים? התנאים והפרדת נתוח תוך
מצביע הרגל' הולכי של זו בבעיה כאז' איחודנו*
אותנו המבדילים המיוחדים. התנאים על דוקא

אחרות. ממדינות

למנות אפשר הרגל הולכי בבעית שגם מובן
בראשם הארצות: לכל המשותפים קוים אלה אי
החלות וההגבלות ההדרכה על נוסף כי העובדה,
שבתחילתה בכך' תנועתו מצטיינת הנהג, על
אם  מכינות פעולות ממפר לבצע הוא נאלץ
ההתנעה כגון מודעות, ואם מוטוריותהרגליות
בלם שחרור המתנע' על לחיצה המפתח, (נעיצת
לזרם כניסה וכוי), בהגה אחיזה ההלוך, כוון היד'
מכוונות פעולות הן אלה בל בו; והתמרון התנועה
הזהירות. לכללי עצמו להתאים שהות לו הנותנות
בכל הנהג, לבין הרגל הולך בין נוסף הבדל
הנהג של התנועה זכות בהגבלת טמון מקום,
עליו, החלה הרשוי חובת עקב מסוימים, לגילים
הרגל' הולך לגבי כמובן, קיים, שאינו דבר
איש, של לרשותו להזדקק מבלי בדרכים הנע
למד בטרם עוד אשר' בתינוק, החל הגילים, בכל
הגל מאחורי ואל התנועה נתיבי אל זוחל ללכת'
עליו. קשה כבר ההליכה אשר בזקן, וגמור גלים,
הוזכר' שכבר כפי הוא, זו בסוגיה לנו המיוחד
בה אוכלוסיתנו' של הגוון דהיינו הגלויות, קבוץ
נח ומתרבויות מארצות הבאים אחוז מאד ניכר
זהירות. לכללי הורגלו או אומנו טרם אשר שלות,
ילמדו אלה חדשים אזרחים כי לקוות, קשה
בהיותם ולבטיחות, לזהירות מאליהם ויתחנכו
בו ומגוונות שונות שכה צבור בתוך נתונים
ובכ בזולת ההתחשבות הצבורי, הסדר הערכות
והבטחון התנועה ותחושת הזהירות תודעת בודו,

בכלל.
השלטונות כי להסיק יש לעיל האמור מכל
החנוך בתחום נמרצים מאמצים לעקות חייבים
חולשותיו על להתגבר כדי וההסברה' הצבורי
הבולטות הצבור, של זה הלק עזל האפיניות
להדריך חייבים אלה מאמצים אצלנו. במיוחד
הסכנות את לו להזכיר תדיר' ההולך את וללוות
לא אשר את זו בדרך לו ולסגל בתנועה האורבות

ללכת. לראשונה כשלמד לו ניתן
בתחום אצלנו שנעשה מה כי לב בגלוי לומר יש
מפצול הנובעת היד אזלת את מבליט כה עד זה
גורמים בין עקיבה, תכליתיות המרי מאמצים
מהלום מאד המאמצים רחוקים כך משום שונים.

הצרכים. את

המשתמש אדם של סוג עוד להזכיר המקום כאן
יחודו האופנים. רוכב ן רכב באמצעות בדרך
בשכבות ביותר ונפוץ קל שרכבו בכך, טמון
נע הוא כי בעובדה' ובעיקר נרחבות, עממיות
המנועיים' הרכב כלי לתנועת המשמשים בנתיבים
הוא אין כך על נוסף ממנו; והמסוכנים הגדולים
לפקח היה אפשר שבאמצעותו אישי רשוי טעון
הכשרתם, ועל זה ברכב המשתמשים ברירת על
ידיעתו למיניהם. הנהגים לגבי נעשה שזה כפי
הזהי ובכללי התעבורה בחוקי האופנים רוכב של
האישיות ובתכונותיו ברמתו איפוא, תלויה, רות
נורמות' קביעת של אפשרות כל ללא הפרט' של
המשפטית הקביעה זולת חובה, של קנימידה
פוטרת אינה החוק איידיעת כי הכללית'

מאחריות.
להתגבר  ביותר המוגבלות  לאפשרויות
איחד הנ"ל המציאות מן הנובעות התקלות על
והרכב. הדרך גורמי על בדברי הלב תשומת את
הברירה אפשרויות על אישי' רשוי העדר
וכמובן  לעגלון גם אופיני בו, הגלומות והפקוח
קיימים העגלון לגבי כי ואם להולךהרגל! גם
תלויה אישמירתם אשר מיוחדים, זהירות כללי
במס בהם אגע לא האישיים, הגורמים בכל שוב

זו. סקירתנו גרת
התל הולך

המשתמשים פירמידת של הרחב הבסיס את
נכללים בהם הרגל' הולכי כמובן, מהוים, בדרך
של האחרים בסוגים שנמנו האנשים סוגי כל ז?ף
מן "יורדים שהם בשעה בתנועה' המשתתפים

הטיס".
על אף חלים, לא לעיל, הזכרתי שכבר כפי
בדרך' הנעים של זה ביותר ו"אנושי" רחב סוג
לנו בקשר שמנינו וההגבלות התנאים אותם כל
הכשרתם' לגבי ולא כ#רם לגבי לא ברכב, הגים
האישי; לרשוי קודם תנאי הם הנהגים שאצל
תוקף ביתר הולךהרגל אצל פועלים זאת לעומת
המציי ורמה' כושר של ה"אישיים" הגורמים כל

בתנועה. האדם גורם את נים
אפשרות העדר בגלל כי, נאמר אם אף נטעה לא
לבעית (בנגוד הרגל הולך בעית ופקוח, שליטה של
של ארץ בישראל, ביותר חמורה ברכב) הנוהג
נר מארצות הבאים שבטים ומזוג קבוץגלויות
ומתר בחלקן) (לפחות מאוכלסות ובלתי חבות
אוכלו צפוף מצומצם, שטח תוך אל שונות' בויות
רכב כלי של ותנועה סואן חיים קצב בעל סין,
צרות דרכים של צפופה ברשת רבים חדישים

הצרכים. את עוד הולמות שאינן



הדרך .2

אלו מכוניות של המשא בארגזי הוסעו אם ב.
השחוק מהדופן או הדפנות מן מרוחקים נוסעים,
יותר חמורות שאינן תוצאות להגרם עשויות 
פציעות מלוות היותר לכל או לעיל האמור מן

הנוסעים. של קלות
המשא בארגז אלה נוסעים ישבו אם אולם ג.
הרכנ היה אם או שנפגע, לדופן צמוד כשגבם
להיות התוצאות עלולות  מלא אוטובוס הנפגע
ש>$ גדול מספר לגבי אפילו לעתים קטלניות,

קרבנות.
איפוא> חייב, תאונות למניעת דרכים הפוש כל
בתוצ ולא התאונות, גורמי בבדיקת להתרכז

אותיהן.

התנועה הנדסת
התנועה הנדסת של ותפקידיה מהותה לגבי

בסיסיות. הגדרות שתי בעיקר מצויות
הנדסת עוסקת הראשונה ההגדרה לפי
השמונט מן הנובעות הבעיות, במחקר התנועה
ובאתור] רגישות נקודות אחרי בגשוש בדרכים,
והן התנועה של זרימתה הבטחת מבחינת הן 
תרופות בהפעלת וכן  בה המכון הגבלת מבחינת

הנ"ל. במחקר שנתגלו ולנקודות לבעיות
את רואה לעומתה, השניה' ההגדרה
של פיסית בהפרדה הדרכים תכנון של העקרון
הכוונים מבחינת הן  הנוגדים התנועה ורמי
הנעים מבין סוג כל של הצרכים מבחינת והן
 בדרך.
התנו הנדסת של השונות ההגדרות על בדברנו
"אסכו משתי בפרוש ולהסתייג להמנע עלינו עה,
חזות את לראות המנסות זו, את זו נוגדות לות"

יתרה. בהפשטה הכל
פתרונות לגלות המתימרים של אחד סוג
כליכול פתרון על מצביע התנועה לבעיות
אולטרהמודרנית, כבישים הנדסת של כביכול,
ארצות במרחבי בימינו מתגשמת שהיא כפי
ע"י הנתיבים הפרדת את פותרים שם הברית,
הכבישים' כל עוברים בתוכן /,פקעותצומת'/
במקום זה, גבי על זה והניצבים, המסתעפים

שוה. ברמה "להצטלב"
דלהלן: הטיפוסים בולטים אלו צומת בפקעות

£מ©<611ע010;  התלתן" "עלה צומת
 הגשור" "העגול או הגשור" "הגלגל צומת

 אסוף כבישי עם הלולאות" "ארבע צומת

זו שחקים'' "כובשת בגישה לראות אפשר
כל של יעילותו לגבי יאוש שלאחר פסימיות
כ;1 לגישה כיום; הקיים המצב של הנדסי פתרון

לראות שאפשר כמה עד רק בדרך אנו דנים כאן
ולהדגיש לחזור יש דרכים. לתאונות גורם בה
כתוצאה התאונות: בכל הגורמים שלוב את
הדרבים תאונות של הסטטיסטיקה אין זה משלופ
בכל כמכריע הנראה הגורם את אלא משקפת
המשת גורם הנה,למעשה' הדרך תאונה.
תעבורה' תאונת כל בהתהוות תף
ובלתיניכר אפסי אחוז בין נדה השפעתו ומידת
הש מגיעה בו זה, סוג ורק ,. אחוזים מאה לבין,
בטבלה משתקף אחוז, למאה הדרך גורם של פעתו
הגורמים מכלל %3) התאונות של המצורפת
נקבע לא בהם המקרים, את מראה והוא המנויים)
או מעשה כל המעורבים הנהגים של בהתנהגותם
תחיקת על עבירה משום בו שיש אימעשה

התעבורה.
מיקומן, מבחינת בתאונות' הדרך גורם בבדיקת

1 הבאה החלוקה מסתמנת
התאונות. מכלל %20  ביןעירוניות דרכים
התאונות. מכלל %80  עירוניות דרכים .
תלאביב: של חלקה את להדגיש עלינו כאן
התאונות של %50 ארעו זו עיר של בדרכיה
בחלקן שנפלו %11 גם לכך נוסיף ואם העירוניות,
נטל העיר' את המקיפות המקומיות הרשויות של
תאונות של הארי החלק את כולו תלאביב מחוז

.%61 בסך העירוניות, הדרכים
בדרד אנו' רגילים זו חלוקה על כשמדברים
כף על המצביעה ספקנית' בתגובה להתקל כלל,
קו ביותר והקשות הקטלניות התאונות שמרבית
בערים ואילו הביןהעירוניות, בדרכים דוקא רות
הנובעות יחסית' קלות תאונות כלל בדרך קורות
שתסמוך. מה על לה אין זו טענה מצפיפות. בעיקר
התו חומרת היא הקטלניות התאונות את המאפיין
אנו שאותם מסוימים' גורמים של יחוד ולא צאות,
דוקא התאונות. מניעת של הבעיה בנתוח מחפשים
נכרת הקטלניות' התוצאות תחום זה, בתחום
התהוותן עצם על שבהשפעתה מסוימת, מקריות
שכבר כפי בהחלט' כופרים אנו התאונות של

לעיל. נאמר
הקטלניות התאונות מכל ש%64.4 נשכח, אל
רושם כלל בדרך העושות דריסה, תאונות הנן

יותר. "עירוני"
אולי מבליטה התוצאות שבממדי המקריות את
"שפשוף": תאונת של הבאה הדוגמה צרכה די

בכביש הנוסעות מכוניות שתי בין בהתנגשות
השמאלי הדופן שחיקת ע"י מנוגדים' בכוונים צר
הממדים לפי נזק להגרם עלול מהן, אחת כל של

 חומרתם: לפי להלן, המודרגים
או עמוסות משא, מכוניות אלו היו אם א.
המרי, לנזק להגיע התוצאות עשויות  ריקות

המור. עד קל
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חדישה תעבורה : למטה בתמונה
חדישים: פקוח אמצעי דורשת
במטה התנועה על הפקוח חדר
במקלטי מצויד המבורג משטרת
קבועות שמצלמותיהם טלויזיה,
ניידות, תחנות של סולמות בראש
זה לכל כבאים. למכונוית הדומות
תקציב. : אחת מילה רק דרושה



היוצא נהג, כל למשל, מרגיש, מר, איבטחון
מוצאי נפגשים בה גדולה, ככר אל רחוב מתוך
רק עוזר כאן לזה. זה סמוכים רבים, רחובות
"אל'ףבי'ת של הכלל ביותר רחוקות לעתים
האפשרויות תמיד. להימין יש שלפיו התנועה",
התנועה כווני של לפניתם או להצטלבותם הרבות
הבכר שטח פני על כלל בדרך המפוזרים השונים,
אין לפתרונן אשר המסובכות, ההוראות וכן כולה,
שהות לו מתירים התעבורה וצפיפות הזמן קוצר
כאלו ככרות ךוקא כי איפוא, יפלא, לא הצורך. די
תאונות" ל"מלכדות הנרחב שטחן למרות הופכות,
כווני ואין הפניות "נסתרות" ובהן הואיל בכח,
במלים ? כהלכה נשמרים הבכורה וכללי הנסיעה

"לשוט"! מתחילה התעבורה ? אחרות
להגיע רוב, פי על אפשר, כאלו בככרות אולם
למדי, פשוטים אמצעים ידי על ברור נתוב לידי
הכביש, ע"ג (סמנים מפרדים קביעת ידי על כגון
של ברורה והבלטה תנועה) איי בולטים, חרוטים**
אלה שאמצעים כמובן, בתנאי, הצטלבות, נקודות
מובן מקום. באותו התעבורה לזרימת מותאמים
לולינית נסיעה כפית כדי עד בכך להגזים שאין
עלינו תנועה, של מבוך ליצ1ר במקום הנהג! על
את כזאת, ברורה הנחיה באמצעות לנהגים, לתת

"לשוט". יתחילו לבל להם, הדרושה התכונה
ביךעירוניות דרכים

משלטון המדינה ירשה אותה הכבישים רשת
תחבורה מערכת של עלובה דוגמה היתה המנדט
בתקו הכבישים סוללי נזקקו גלל בדרך חדישה.
מיקום הנדסיים. עזר לאמצעי מעט אך המנדט פת
תנאי למצוא לאפשרויות בהתאם נעשה הכבישים
כבי של מודרג ולשפוע ישרה למתיחה מינימום
בימים האפשר. ככל קטנות הוצאות תוך וכר, שים
כמעט הכבישים בבנית עדין הורגשה לא ההם
הושם הדגש רב. תעבורה נפח לקליטת דרישה כל
התאמתם ועל הכביש פני אורך על בעיקר אז

אויר. מזג לכל
בשיטות רוב פי על נעשה העבודות בצוע
בעקבו גררו אשר ידים, עבודת של פרימיטיביות
כביש קטעי של ניכרת שקיעה פעם לא תיהן

שלמים.
עם ומשאות נוסעים של התעבורה התפתחות
למיוש הכבישים מרבית את הפכה המדינה קופ
החיוני הצורך את שאת ביתר והבליטה נים
דחיפותה למרות אולם, ורבים. טובים בכבישים
מיד לגשת אפשרות כל היתה לא זו בעיה של
סלילת של ויעיל הגיוני תכנון ע"י לפתרונה
של בעטיים אלו בשנים שנמנע דבר כבישים,
מקצועי אדם בכח המחסור כגון שונים, גורמים
חדישות שיטות בהפעלת נםיון העדר ומאומן,

הצרכים. את הולם ובלתי מיושן ציוד וכן

הגיע אליהם הממדים, לפי מקום. כל שאין בודאי
הממדים לפי ואף כיום אצלנו התעבורה נפח
בעתיד, עוד לגדול עלול הוא אליהם המשוערים,
האמצעים במבחן יעמדו לא שמא להשוש, כלל אין
הממוצע (רחבם כבישינו הרחבת של הרגילים
הארוך העורקי הכביש של ורחבו מי 6 כיום
נתיבים, םמון מ'), 4 שבעאילת באר ביותר,
ראוי כן, על יתר הצמתים. ושפור כוונים הסדרת
התנאים שבין היסודי השוני על כאן להצביע
והעושר העצומים המרחבים ואצלנו. בארה"ב
לגבי יתרה בזבזנות לאמריקאים מתירים הטבעי
ע"י ונתפסים ההולכים הנרחבים הקרקע שטחי
דבר כבישים, הנדסת של החדישים הפתרונות
לא לעצמה, להרשות יכולה אינה שכלכלתנו
השטחים מבחינת לא ואף תקציבית מבחינה

לרשותנו. העומדים המוגבלים
תנאי גם כרוך ארה"ב של הגדולים במרחבים
הנ"ל הפתרונות את ההופך נוסף, אפיני מקומי
מהירויות פתוח הוא הלוא ממש, חיוני לצורך
שבגללן כך), לשם במיוחד המיוצרים רבב (בכלי
להפריד הרגילים האמצעים של בכחם עוד אין

ונתיביה. התנועה כווני בין
אלא התנועה הנדסת אין השניה הסברה לפי
ואילו מעשית, משמעות חסר בלבד, מלים צרוף
הקסמים במטה טמון התעבורה לבעיות הפתרון
הנסיבות לכל הקבועים לכללים הנהג ציות של
מושלם ציות של קיומו ואת התעבורה, בתחיקת

עילאי. משטרתי פקוח ע"י להבטיח יש זה
התנועה הנדסת של בחשיבותה אלה לכופרים
החוק יחוד על הסתמכות מתוך התאונות, במניעת
בכחם אין כי לענות, יש  הפקוח  והחלתו
המחמירים אף  פקוח מערכת או חוק שום של
להבטחת ערובה לשמש  ביותר והמשוכללים

מוסדרת. תעבורה
לעיל, כאמור הוא, בתעבורה העיקרי הגורם
הגורמים מכל הנובעות חולשותיו על האדם,
מכונה, של חלקיק איננו האדם <, במקומם שנמנו
האחרים בחלקים להתקל ומבלי בקביעות הנע

לו. המוקצה בנתיב

 הכונתה בלא יעילה זרימה הבטתת אין
בנתוב;* הצורך

התנועה את להשוות העולם בכל נוהגים כיום
עצם לכך: הראיה זורמים. למים המודרנית
לגבי רק לא נכון זה דבר תנועה". "זרם הבטוי
הכונתה, לגבי אף אלא ומהירותה, התנועה צפיפות
הכביש שפת בעזרת  הנהג מבחין עוד כל כי
בפני עומד הוא אין תנועתו, בכוון  הימנית
הוא מרגיש זה מנחה קו בהעדר אולם בעיות.

מסרם. איבטחון

ק1נוסים.  חרוטים וסמונם. נתיבים קביעת  נתוב
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(כפי "לשוט"'  התעבורה מתחילה בהם תנאים
כגון מקומות' בכמה לעיל). זו תופעה. שכינינו
לעומת לרוחב השאיפה התגשמה לעיל' המנויים
מהרה ועד הקטעים.המורחבים, של טיבם הזנחת
ובורות, בקיעים ובשוליהם הכבישים בצדי נוצרו
הגמור ההפך את הזהיר הנהג עושה בעטיים אשר
ולהימין להתמיד במקום ממנו? שנדרש ממה
מתמדת נסיעה ע"י משקלו" "שווי על הוא שומר

המרכזיים. בנתיבים
ההרחבה, של שברה יצא אף קטעים באיאלה
הזרמתה מבחינת  בהפסדה כשלעצמה, החיובית
מורחבים וקטעים הואיל התנועה, של החפשית
ל"מיצרים", מסוימים במקומות מגיעים אלה
הכביש של הקליטה כושר $ התנועה את המעכבים
הצר המקום לפי דוקא נמדד התנועה נפח לגבי
אלה, במיצרים נוסף מפין משום יש בו. ביותר
נוח קטע לאורך מהירה לנהיגה שהתרגל נהג כי
הזהירות לדרישות להסתגל מתקשה כזה, ומורחב
והאפ צר שהמקום העובדה מן הנובעות היתרה,
הנועד ממון, העדר מוגבלת. להתקדם שרות
לתוך במעבר ולהנחותו מראש הנהג את להזהיר

■ הזה. הסכון את יותר עוד המגביר הצר הקטע
 הביךעירוניות לדרכינו אפינית תכונה
שהן העובדה היא  כולה החוף בשפלת בעיקר
ובתוך בצפיפות מאוכלסים בשטחים עוברות
מצטיינים זאת לעומת ממש. עירוניים ישובים
של המלה מובן במלוא הביןעירוניים הקטעים
מיוחדים נתיבים בהעדר הללו הדרכים כל
הרגל הולכי בתעבורה החלשים לשותפים
איננה אלה תנועה נתיבי יצירת האופנים. ורוכבי
הת אף דורשת היא בלבד. ולתמרור לםמון ענין
אצלנו נובע זה צורך סלילה. ע"י הולמת קנה
המאל והצמחיה' הקרקע האקלים, מתנאי בעיקר
ואף הרגל, הולך את  מפתים לפחות או  צים
הזהירות, לכללי בנגוד לעלות, האופנים, רוכב את
אמנם גילו לאחרונה הכביש. של הקשים לפניו
האופנים רוכב את מקומיות רשויות איאלו
לצדי מיוחדים נתיבים לו והקצו התחבורה בעורקי
בכל כמעט הוגבלה זו תרופה אך הכבישים,
המפנים תמרורים, להצבת בדבר הנוגעים הקטעים
שאלה מבלי הכביש, לשולי האופנים רוכב את

. זו* למטרה הותאמו
איאלה כאן מלציין פטור עצמי את רואה אינני
והוכיחו האחרונות השנים במשך שבוצעו שפורים
לתאונות הגורמים מלוק מבחינת יעילותם את
אשר המפרציות, את אזכיר לדוגמה הדרכים.
לאורך האוטובוסים תחנות ליד מכבר לא הותקנו
העלאת לשם חניה לאפשר כדי הכבישים, מרבית
כלי של למעברם להפריע מבלי והורדתם נוסעים

האחרים. הרכב
ההפרדה את המגשים אחר, מוצלח אמצעי
ע"י ומונע הנוגדים התנועה כווני של המוחלטת

אישית דעה מהשט'עת כאן להמנע מגמה מתוך
שהוגדר, כפי נושאנו, של הצרה במסגרת שלא

* נקודות כמה בהדגשת רק אצטמצם
מדגישים לרוב אצלנו המצויים הקרקע תנאי
שלא כביש סלילת כי העובדה, את יתר הדגשת
יתרים מאמצים מצריכה הדרושים התקנים 3י על
רבוי לאור בהם. הכרוך כל על אחזקה, של
במקומות הכביש שולי הופכים החוליים הקרקעות
בעת להם הנזקק הזהיר, לנהג סכנות למקור רבים
למתכננים. בשעתם משנראה יותר הרבה צורך
מ. 4,20 הוא שרחבו פלוגות, בכביש הנעשה
ביניהן רבות, תאונות זה. צורך להמחיש עשוי
כאן נגרמו קטלניות, תאונות של ניכר מספר אף
אחד כל שרוחב רכב, כלי ששני העובדה בגלל
לרדת בהפגשם, נאלצו, מי, 2 על עולה מהם
הכביש, צדי שמשני הבטוחות, בלתי לשולים
בתאונת התנגשו או כך, בעשותם והתהפכו
חשש מתוך לשולים מרדת בהמנעם "שפשוף"

יתהפכו. פן
מי 4 שרחבו החדש, אילת בכביש המצב דומה
לארכו המצויה רב למרחק הראות כי אם בלבד,

הסכנה. מידת את להקטין כדי בה יש
גזר, שליד הקטע את כאן להזכיר הראוי מן
 בעבר ארעו בו ירושלים,  רמלה בכביש
מהסוג וחמורות רבות תאונות  הרחבתו לפני

י לעיל. המתואר
למדים, הננו שבידנו הסטטיסטיים הנתונים מן .

ירו בכביש אשך שערהגיא  נחשון בקטע כי
בקטע ממספרן כפול התאונות מספר היה שלים
קטע שדוקא פי על אף שערהגיאירושלים,
המקשים טופוגרפיים בנתונים מצטיין האחרון, זה'
של המופתי לבצוע ליחס יש זו עובדה הנהג. על
הכביש' לפני הן הנוגע, בבל ופלילתו הכביש בנית
אלה יתרונות בו. אשר לנתוב והן לשוליו הן
אף אלא היסודית, מההתקנה רק לא נובעים
מיטב לפי פחותות' שהוצאותיה הטובה' מהאחזקה
אותם של אחזקתם מהוצאות בהרבה ידיעתי,
הדרו היסוד תנאי את החסרים הכבישים קטעי

המקובל. התקן פי על שים
אף כי לומר, ניתן השפור למאמצי ביחס
התנועה עומס על להקל הבונה היתה בהם במקרים
מתוך זו הרחבה בוצעה הכביש, הרחבת ידי על
כך, הגיונית. ומחשבה ראות מרחיק תכנון העדר
בתחום מסוימים כביש קטעי הורחבו למשל,
ועוד, ראש"ל רעננה, חדרה, המקומיות הרשויות
את העובר התנועה, וגדוש הסואן הקטע ואילו
נאותה זרימה לאפשר מכדי צר עודנו רמתגן

הרכב. כלי תנועת של ובטוחה
שלא רק לא הנ"ל מעין הרחבה כן, על יתר
אלא הארציים, התעבורה עורקי להבראת הביאה
ברור, נתיב בהעדר סכין: גורמי הוסיפה אף
נוצרו מיד, זו הרחבה ללוות היה צריך אשר
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של בטיחה לתנועה הדרוש השטח ת ל י ז ג
? ומתרון) (עקיפה הרכב כלי

ת, זו י הפז ו העצבני המתח הגברת
הנהגים. של בעיקר

במקומות אפילו היום עד חםרווו מדרכות
נאלצים הרגל והולכי ביותר ההומים מרכזיים
בכביש. להלך כלל) בדרך כך ע"י (ומתרגלים שם
נוצרו החדשים' מרכזיה על העיר' התפתחות עם
מתר^ה, בהם דבקרניים צמתים טבעי באורח
ה"שיט"' תופעת מתאימים' והכונה נתוב בהעדר
במקום דוקא הנהגים, מבוכת דהיינו לעיל, שציינה

מוחלטת. ושליטה יתר בטחון הדורש
* דלהלן הצמתים למשל נמנים' האמור הסוג על
שדי  פתחתקוה  נתניה * הכבישים צומת
צומת בקריה; הרשוי משרך שליד שאול המלך
 אבןגבירול * הרחובות מפגש מעריב", "פינת
הצמ "פקעת.  5 הארץ תוצרת  הלוי יהודה
 ברזילי  פתחתקוה דרך  צילנוב תים":
מקוה  הלויאלנבי יהודה  הרכבתיבנה
של הסופיות התחנות שוכנות (שבמרכזה ישראל

. ביךעירוניים). מוניות שתתי שני
להסדרת ביותר היעילות התרופות אחת את
בהם, תאונות ולמניעת וכיו"ב, בצמתים התנועה
הקיימים הרמזורים של מספרם ברמזור. לראות ויש
הצרכים את אף מלחלום רחוק בתלאביב כיום
מערכות 20 לפחות של והוספתן ביותר' הדחופים
צו הנה  בלבד הראשון בשלב  רמזורים

השעה.
היסוד את להניח מיועדות שהיו המלצות
בפני הובאו העיקריות התקלות על להתגברות
כדחו מהנדםיה' ידי על 1950 בשנת עוד העיריה
הוצעו אשר תמידיים הפתרונות בין ביותר; פות

 היו: אז
צדיו' משני אלנבי' ברחוב הכביש הרחבת .1

המדרכות. חשבון על
הלילה בשעות משא רכב של חניה אסור .2
בשט מיוחדים, במגרשים ורכוזו העיר ברחובות

יפו. מהריסות להתפנות אז שעמדו חים
יפו. עד הירקון רחוב של םלילתו המשכת .3
המו שתתי של הסופיות התחנות הוצאת .4

העיר. ממרכז הביןעירוניים ניות
המרכזית האוטובוסים תחנת של פצולה .5
לצפון המובילים לקוים מיוחדת תחנה הקמת ע"י

העיר, של בצפונה הארץ
במגרשים חדישים חניה בניני הקמת .6
או העיריה בידי אז היו אשר מתאימים'

, בשליטתה.
הרחבתו אלא בוצעה לא הללו ההמלצות מכל

בלבד. אחד בצד אלנבי רחוב של
כמובן, ובעיקר'  בערינו התעבורה שפור
רק לא ומכריע, מידי מפנה דורש  בתלאביב
לפתרונות, .הגישה בעצם אלא האמצעים, בהפעלת

נטיעת הוא ומנווה חזיתיות התנגשויות כך
חיפה את המחברים הכבישים במרכז השיחים
התמרור מערכת להזכר: ראויים כן סביבתה. עם
לא כי (אם הצרכים את כלל, בדרך ההולמת'
ותהילת אחזקתם) לגבי זאת לומר אפשר תמיד
מטילות במפגשי אבטחה אמצעי של התקנתם

הברזל.

העירוניות הדרכים
יתרכזו העירוניות הדרכים אודות. דברינו
תל במרחב מתגלות שהן כפי בבעיות' בעיקר
של הנטל במרבית לעיל, כאמור הנושא' אביב,

. הדרבים. תאונות
והן ובר*וין בחומרתן בולטות תלאביב בעיות
האזורים ליתר אפינית דוגמה לשמש עשויות

העירוניים.
תכנון דוגמת הצטיין, בתלאביב התנועה תכנון
...בהעדרו. ימיה' בראשית כולה העיר של בנייתה
נוכח זה ראות לקוצר נודעת מיוחדת חומרה
הרכב היה כבר העיר שנוסדה בשעה כי העובדה

וידוע. קיים המנועי
בה, נוגע הייתי ולא העבר נחלת כיום זוהי אך
הנוכ הנוספת, התפתחותה אף כי העובדה' לולא
תוך צרכה די מתוכננת איננה העיר של חית'
ובטיחותה. התעבורה לדרישות המחשבה יחוד
הצפיפות בהמשך מתבטא זה מחשבה העדר
למיניהם המרכזים פזור לגבי תכנון ובהעדר

וכד'). בדור, תעשיה, משרדים, (מגורים,
נכל ובה החניה, בעית היא המרכזית המכשלה
של ופריקה טעינה לצורך העצירה גם כמובן לת

נוסעים. של והרדה העלאה או משאות
הכללים של הגשמתם מונעת ההצטלבויות סמיכות
בטוח פ!נוי' מקום השארת הדורשים החוקיים,
קרנות האוטובוסים' תחנות של צריהם משני קבוע
העדר על כלל לדבר שלא ומעבריחציה, רחובות,
הוא) אף (החקוק העקרון את להגשים האפשרות
אוטובוסים. תחנת או הסתעפות מול חניה האוסר
בעית משפיעה לפיה השטחית, הסברה כנגד
להד יש וםדיתתה, התנועה חופש על רק החניה
ובין במישרין בין  הגדולה ההשפעה את גיש
לעיל שנמנו החסרונות לכל שיש  בעקיפין
העירוניות. התאונות מרבית של גרימתן על
הנובעות תופעות' כמה כאן נזכיר לדוגמה
הבטיחות את והמפהיתות מוסדרת בלתי מחניה

העיר: ברחובות
גם זה (ובכלל הראיה שדה הסתרת
השארת אי ולהזהיר); להנחות שנועדו התמרורים,
מניעת כדי עד. החונים, הרכב כלי בין רוח
למצות הרוצים הולכירגל של מעברם
ממש להדחק פעם לא המאלצם דבר הכביש' את
... . הלחצות. סכנת תוך אלה רכב כלי בין
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אשר מזל, ביש סואן, רחוב של קורותיו יתר שת
כאן המדובר מערינו. שלוש של המשותף בגבולן
זכה לא אמנם המדינה קום מאז אשר בכביש,
בורות לתקון לא ואף מדרכות לסלילת לאחזקה,
המגביה לקראת קל ללטוש פרט  ובקיעים
כץ על נתפצה זה כביש אולם ? העשור וארועי
מחולשת. שמות החלפת ע"י בדרגה" ב"עליה
הירקון, גשר לבין "עלית" ככר שבין הקטע זהו
עורק והמשמש ברמתגן האצטדיון את העוקף
הרבים 1לשכוניפ. השרון למושבות חשוב תחבורה
הרצליה, "כביש לו קראו תחילה ת"א. שבצפון
אםהמושבות" "כביש כונה זאת לאחר הישן",
הלל אבא "רחוב השם לו הוענק ולאחרונה

סילבר".
ביןעירוני, ככביש בתחילה, הוחזק זה כביש
הועבר כר אחר ן הצבוריות העבודות מחלקת ע"י
שפוטה בשטח נבלעו כאשר גן, רמת עירית לידי
בלי מסירה זו היתה אולם שלצדו? השכונות
אליו להתיחם רבה ס גן רמת ועירית הואיל קבלה,
ע"י תוקן לא עוד כל בשטחה, הקיים כביש כאל
זה איסמכויות" מ"ריב כתוצאה מע"צ. מוסרו,
הבורות ולתקון הכביש של לאחזקתו דואג היה לא
הרב השמוש שנות במשך בו שנוצרו והבקיעים
לרכב ובעיקר רבב לכל סכנה מקור הוו ואשר
האפיניות לתאונות וגורם ואופנים, אופנועים קל,
התאונות מחמת פתאומית. לסטיה או לעצירה
חזרה לרבוץ חרדה ומתוך זה בקטע שארעו
בתקון הצורך על הרף ללא והתריעה המשטרה
על למפקח פנתה אף מסוים ובמועד הכביש
הנתונות בסמכויות שישתמש בהצעה התעבורה
עד לתנועה' הכביש את ויסגור החוק עפ"י לו

יתוקן. אשר
ע"י המצב לפתרון סכוי אמנם נסתמן מכבר לא
לתקון ההוצאות נטל חלוקת של ארעי הסדר
גן רמת עירית לבין (%70) מע"צ בין הכביש
נכשלי זה הסכם אף כי נראה עתה אולם /(%30)

בבצועו. הוחל בטרם
ואף במינו יחיד למקרה נוגע לעיל המתואר אין
המיועדים  אלה בדברי להכליל אם הססתי,
: הדרכים לתאונות הסיבות את ולחפש לסקור
החלטתי אך אחריות, הטלת משום בהן שיש דעות
המר התאום העדר את להמחיש כדי כך, לעשות
הדורש לתאונות, נכבד גורם לראות יש בו כזי,

טפול.

לפתרונות כאן כונתי אין ובמחשבה. בתכנון
כפי תנאינו, לגבי המוגזמים החדישים, ההנדסיים
שגי את לתקן צורך יש אלא לעיל, בואר שכבר
יד, אזלת ושל ותאום תכנון חוסר של העבר אות
באותם והשנותן המשכתן מניעת ידי על לפחות
והתכנון. הבניה בשלבי נמצאים שעודם השטחים
מקומות של רכוזם על להצביע אפשר לדוגמה
רפוז דיזנגוף, ככר של בסביבתה ההמוני הברור
ובחוסר התנועה בצפיפות מתבטאות שתוצאותיו
המינימום אף הובטח לא (לה לחניה מקומות
מסוי בשעות כאלה) למקומות התקן עפ"י הדרוש
הנהגים של מיואש לתמרון גורמים אלה. כל מות.
גם אם רבות. עירוניות לתאונות הרקע ומהוים.את
(המשמש זה מיוחד תחום לגבי שדוקא ספק אין
כגון אחרות, דומות לבעלות אפינית דוגמה רק
הרע ..שורש טמון היום) בשעות משרדים מרכזי
התעלמות מתוך בעבר הדרגשים הרשיונות במתן
הרי ערים, תכנון של יסוד מעקרונות גמורה
להמנע ההכרח משום עליהם להצביע תפקידנו
עתה הניתנים בניה, רשיונות לגבי אלו משגיאות

ושעהשעה. יוםיום
גבוה בתכנון הקולר את לתלות אין אולם
למציאות ולתת בלבד השחקים מגרדי ובהנדמת
שלי הכללית לחסימתה עד שהיא, כמות להתנהל
לעבודה כאן נודעת רבה חשיבות בעיר. התעבורה
יסמין, נתיב תוספת של "הקטנה" היוםיומית
תוספת מדרכות, סלילת ואחזקתו, תמרור תוספת
 לכל מעל אולי  וכן להולכירגל, מעקימגן
ועבודות תקונים אחרי מידית צלקות" "הגלדת

בכבישים. צבוריות
לעתים המושארים, הרבים, והבורות התעלות
למרה הנראה מספיק סמון ללא שבועות, למשך
העיר בכבישי הנעשות חפירה עבודות אחרי קים,
תאום' ללא שונות ורשויות מחלקות ע"י לבקרים
העומס ובשעות התעבורה בצרכי התחשבות ללא
הזהירות, מכללי מוחלטת התעלמות ותוך בה,
המאל אלה מכשולים ? לאלפים מכשולים יוצרים
צפוי, בלתי באורח בהם הנתקל הנהג, את צים
שהות וללא פתאומית בצורה לסטות או לעצור
לתאונות עדים הננו יוםיום מראש. כך על לאותת

זה. גורם מחמת הנגרמות
העדר ושל מופרז פצול של הבעיה חומרת את
הדרכים ברשת הנעשה בכל מרכזית והבונה תאום
הדג מדגישים בצפיפות המאוכלסים שבשטחים

ב כ ר ה .3

בתחיקה. ופורטו נקבעו הם שאף כללים לפי נוהגו, לתאונות לגרום הרכב עלול בהן הנסיבות,
הרשוי מבחינת האחריות זו בנקודה מענינת אותנו 1 בעיקרן הן דרכים
באמצעי הדן הבא, בפרק הדבור את נרחיב ועליה ביותר) רחוקות (לעתים התוצר התאמת אי א.

פקוח. התבלות; או
על יתר או כהלכה שלא עומס מסוכן, מטען ג. לאחזקת האחריות נכונה; בלתי אחזקה ב.
לנוסעים). והן למשא הן נוגע יתר (עומס המידה או הרכב בעל על אישית החוק ע"י מוטלת הרכב
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היצרנים גם עתה החלו הרי לאחרונה' הגיעובר
האירופיים לתנאים עצמם להתאים האמריקניים
לדרי הענות של גרידא עסקיים מטעמים וזאת,

ההתחרות. כושר והגברת השוקים שת
הורגשה לא ישראל למדינת הרכב כלי ביבוא
השונים והדגמים התוצרים ביו מספקת הבחנה
המצוי הכבישים לשטח גודלם התאמת מבחינת
מכו יובאו למשל, כך בהם. התעבורה ולצפיפות
מחצית על עולה שרחבן *אוטוקר", מסוג ניות
אלה של ובודאי,  הרגילים כבישינו של רחבם
כד על גוםף שבדרום. .אלה למשל במיוחד' הצרים
עד כלל בדרך המנוצל  הברוטו משקל מהוה
המערערת הכביש, על גדולה מעמסה  תומו
השו את והמשחיתה קרקעיתו של יציבותה את
לעיל, דובר כבר המקורית חולשתן שעל לים,

הצדה. לסטות הצורך התעורר מדי
הצבוריות  הנוסעים מכוניות ביבוא גם
הממדים' יחסי בחשבון הובאו לא  והפרטיות
היצור בהשפעת  עתה בכבישנו טסים וכך
הטיפוסים  האחרונות השנים של האמריקאי
מוסיפים אשר הכבישים", של הקרב "אניות של
בהם הנוהגים תמרון על ומקשים הצפיפות על

עצמם.
מלאי צבירת גם דורש והתוצרים הדגמים רבוי
שמוש להם שאין מרובים, חלוף חלקי של נרחב
של נוספות בעיות נובעות ומכאן. רב, יוםיומי
אף זה בתחום מגבלותינו ובו'. זר מטבע יבוא,
אינם אשר מקומיים, תחליפים יצור ועודדו עוררו
את מחמירים ואשר התקנים לדרישות עונים
הוא ביותר חמור המזורזת. והכליה האחזקה בעית
כלל, להשיג אין אותם החלקים, לגבי המצב
המשטרה, בוחני ע"י מתגלים רחוקות לא לעתים
כלי תאונה, בעקבות או השגרה בדיקות בשעת
מוסיפים בהם יותר, הנדירים מהסוגים רכב
היותם (או המוחלט הטררם למרות להשתמש
קפיצים' כגון שונים חיוניים חלקים של שבורים)'
למרות ,י וכוי ההגוי מערכת חלקי זעזועים, בולמי
בעליהם השלימו לא הדרושים בחלקים המחסור
ברכבם, להשתמש לא הצורך עם אלד, רכב כלי של
להתחמק  הצליחו אף לתפיסתם ועד  וקוו

למבחן. מבחן בין החוק מעיני

הנהג של שליטתו על להשפיע עשוי המטען ימוד
לגבי הפועלים הפיסיקליים הכהות ועל ברכבו
כמתואר  וכן השונים התנועה במצבי הרכב
התוצאות ממדי לגבי  הקודם שבפרק בדוגמה
המטען מכוני למניעת באמצעים אף התאונות. של

הפקוח. בפרק אגע
בסכומי הדרך גורם של חלקו לגבי הסתיגותי
להמנע ויש הרכב גורם על גם חלה התאונות
המו הסטטיסטיים הנתונים של בלתינכון מפרוש
שנחקרו לתאונות כגורם הרכב קביעת גשים?
המקרים, לאותם רק אף,היא כן, על מתיחםת,
או היחידי הגורם את המכני הלקוי הוד. בהם
"אחריותו את מבטאת הסטטיסטיקה אין המכריע.
נקבעה בהן בתאונות, זה גורם של התורמת"

אחרים. גורמים של המכרעת השפעתם

השונים הרכב דגמי של ויבוא הזמנה
אודות הקודם בפרק האמור על הסתמכות מתוך
כבישינו של המוגבל וכשרם התנועה צפיפות
מספר על בהצבעה כאן אסתפק נפחה, את לקלוט
להביע מבלי ולהחלטה, לשקול הראויות בעיות

מסוים. לפתרון בכוון פסקנית דעה
הרכב כלי של השונים בדגמים נתבונן אם
כמובן, כלולים, (ובאלה ארצה המובאים המנועיים
של הדגמים לפי בארץ המורכבים הרכב כלי גם
רבים בהבדלים מיד נבחין הרי בחוי'ל), היצרנים
לא ומשנהו. תוצר בין המבדילים ומכריעים,
טפוסים בהם ניכרים כי נאמר אם לכת נרחיק
תוך  אפיניים יבשתיים אפילו או לאומיים
המפעלים של והעצוב הקשוט מגנוני עין העלמת

השונים.
מטביעה האחרונות בשנים כי סוד, זה אין
יבשת או ארץ כל, של בדרכיה הקימת המציאות
מצטיינות כך המיוצר. הרכב גודל על חותמה את
כדי עד זעירים, בממדים האירופיות המכוניות
ברחובות התחשבות תוך לפעמים, מיניאטורה
התמרון ובאפשרויות התנועה בצפיפות הצרים,
לעו ., ימימה מימים שם הקימות בערים והחניה
והמהי הצפונית אמריקה מרחבי הצמיחו מתן
של היוצר לדמיונם כנפים בהם הנדרשות רויות
אשר השמועות נכונות אם שם. הדגמים מעצבי

הפקוח .4

בהע במסמר תועלת אין אולם תעבורה: מערכת
בפקוח לחברן. כדי לתקעו, אפשר בהן קורות' דר
השמור לאמצעי מתכונים אנו אין המשטרתי
שפיטת תום עד הטבעי להמשכם גם אלא בלבד,
יעודו את להגשים יכול אינו זה פקוח הנאשמים.

ריק. בחלל

שדרה ועמוד ימוד תנאי כי היא, מקובלת גרסה
המשטרתי. הפקוח הוא תעבורה תכנון כל של
אף כי נכון, ואמנם אמת, משום יש זו בגרסה
התנועה הסדרת של ביותר המשוכללת התכנית
אפשר משטרתי. פקוח בלי להתגשם תוכל לא
בכל "המסמר" להיות נועד הפקוח כי לומר,
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למניעת המשטרתית הפעילות את לפצל במקום
תחיקת פני על המפוזרים הכללים' כל של הפרתם
הארץ' של כבישיה כל לאורך כולה, התעבורה
העבירות, אותן לגלוי המאמץ עיקר עתה מרוכז
עי כגורמים הסטטיסטי המחקר ע"י הוכחו אשר

לתאונות. קריים
העומד פקוח איפוא, הוא, הסלקטיבי הפקוח
בזמן, במקום, בהתחשב לתאונות, ישיר ביחס

התארעותן. ובגורמי
גלוי רק איננה התאונות נטל חקירתן מגמת
משנה ? לדין העברין להבאת וההוכחות האשמה
גור מכלול בדבר לקח ללמוד בה נודע חשיבות
הסר ש הסיבות אותן את מתוכם לברור כדי מיהן

בעתיד. דומות תאונות מניטת תאפשר תן
ולא הגורמים, את המחשיבה זו, גישה מתוך
התאונות, כל את המשטרה חוקרת התוצאות, את
בתאונות וגמור בלבד קל נזק שגרמו באלו החל
מסו בו מדויק, מפרי כר לשם ועורכת קטלניות,
וגורמה קר1תה זמן התאונה, מקום בפרוט מנים
המבצעיות, היחידות בכל מתנהל זה מפוי העקרי.
המפות אל הגישה הסלקטיבי. בפקוח העוסקות
התנועה, מהנדסי לכל ניתן בה והעיון חפשית

במקומיות. והן המרכזיות, ברשויות הן
האפ רבות מה ולהדגיש, להוסיף צורר אין
הנוגע בכל בידיהם לתת עשוי זה שעיון שרויות
תנאי ההתנגשות, מצבי לגבי מרשמים לעריכת
מקום בכל התנועה ונפח התאונות, התארעות

ומקום.
העוב על להצביע עלינו להתהדר לרצות מבלי
מעמי מופעלות, הן בה והרמה, אלו, ששיטות דה,
המתקדמות המשטרות עם אחת בשורה אותנו דות

בעולם. ביותר והמפותחות
הסלק הפקוח במסגרת המופעל המשטרה, סייר
מתמיד תדרוד סמך על תפקידיו את מבצע טיבי,
והסיבות והעבירות בגזרתו, שקרו התאונות, בדבר
,,ידיעה לו להקנות מגמה מתוך אותן. שחוללו
האפשר. כבל קבועה לגזרה הסייר מוצמד מקומית"
פקוח שיטת של בהפעלתה שנרכש הנםיון מתוך
הפקוח של היעילות מדד נקבע בעולם זו
על להעמידנו הנועד זמ©6111ס01!:מ£), 1113**)
באמצ מבוטא זה מדד הצלחתו. ועל הפקוח טיב
העבירות שבין היחס את המשקפת נוסחה, עות
ובאותם המקום באותו אירעו אשר התאונות ובין

היא? זו נוסחה התנאים.
התאונות מ50ר _ _
העבירות מספר ~ י

כי מראה, אחרות בארצות המדד עם השואה
עם וכלל. כלל נמוך איננו שלנו היעילות מדד
למש משמש היעילות מדד כי לזכור עלינו זאת,
בפני מטרה הוא אין בלבד? עזר אמצעי מרות
הפקוח לבעיות מוחלטת תשובה בו ואין עצמה,
* ו: . . והתאונות.

, . תעבורה תחיקת ,

פועל שבתוכה המסגרת היא תעבורה תחיקת
קודיפיקציה אנו רואים בה המשטרתי: הפקוח
המש של נכונה להנהגות הבריא ההגיון כללי של
המופ בלתי תנועתם הבטחת למען בדרן תמשים
להם הענשים, קביעת בתוספת זה, בצד זה רעת
תאו מניעת  לעניננו הכללים. על העובר צפוי
ההרתעה יסוד בעיקר חשוב  יעיל פקוח ע"י נות

אלה. שבענשים
סוציולוגיות תורות של לסבכן כאן להכנמ מבלי
לשלש הצבור בחלוקת להעזך נוכל פסיכולוגיות או

1 קבוצות
הצבור, של כלל, בדרך הזעיר חלק, אותו א.
כפיה בהעדר אף הסדר, לשמירת מטבעו הנוטה
הצבור לטובת פועל החוק כי הבנה מתוף חוקית,

כאחד. בתוכו והיחיד
לזלזל הנוטה חלק צבור בכל קיים לעומתו ב.
להם הנראית בתעבורה, ובעיקר חוק, בכל בחוק,
חומר מתוך  ושוטרים'* "שודדים משחק מעין

אנטיחברתיות. מגמות מתוך ואפילו בגרות
הצבור נמצא הללו "הקטבים" שני בין ג.
על לשמור המסוגלים רגילים, אזרחים של הרחב
 בצועו על הפקוח של ידו את בהרגישם החוק,
זאת, לעומת והעשויים,  והשופטים השוטרים
בחושם בהן, לזלזל אף או חובותיהם את לשכח

יד. ואזלת עזובה של באוירה
המשטרה של יעודה על לעמוד עלינו כאן
של הכללית להגדרה בהקבלה ,. התעבורה בתחום
לתחם נוכל המשטרה לפקודת 4 בסעיף תפקידיה
כדלקמן בתעבורה המיוחדות משימותיה את

5 וחקירתן תאונות מניעת
למשפט; והבאתם עברינים תפישת

של המופרעת ובלתי המסודרת זרימתה הבטחת
משתתפיה. בטחון על ושמירה התעבורה

הסלקטיבי הפקוח
שניתנה כפי המשטרה' של תפקידיה הגדרת
ביותר' ומפותלת ארוכה הזית לנו מממנת לעיל'
בכל חייליו את לפזר יכול אינו צבא ששום וכשם
בכמה זה אין כן החזית, קו של מטר כל פני על עת
יחידותיה ולפזר להרבות בעולם משטרה שום של
בכל אפשרית עבירה כל שימנעו כד' ואנשיה
התעבורה בעבירות מדובר כאשר בעיקר  מקום

הדרכים. ובתאונות
לקראת לחתור המשטרה נהגה עברו בשנים
מצד שגרתי, פקוח ידי על הזאת הבעיה פתרון
או מחוזיים ארציים,  מבצעים ידי ועל אחד,
סוגים על הדגש הושם בהם מיוחדים,  אזוריים

שני. מצד תעבורה, עבירות של מסוימים
שיטת ישראל במשטרת הונהגה כשנתיים מזה

. .. הם עיקריה אשר הסלקטיבי,, הפקוח
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מיוה תעבורה שופטי מנוי של האפשרות יצירת
מסוימים מינימום ענשי קביעת ובגלל דים

מסוכנות. לעבירות
ע"י הנעשה מאמץ כל פקוח בשם בכנותנו
התע לחוקי הציות את להבטיח והמיועד הרשות
התחומים על להלן ולעמוד להוסיף עלינו בורה,
נגיעה המשפט ולבתי למשטרה אין שאליהם

ישירה.

הרשוי משרדי
להב המיועדות השגרתיות' הבדיקה פעולות
רשוים בעת ברכב הנוהגים של התאמתם טחת

בנהגים. הדן בפרק לעיל נזכרו כבר
חדו ובעת הוצאתם בעת הרכב, למבחני בנוגע
על להצביע רק נוכל הרשיונות, של השנתי שם
פעם לא נתקלים המשטרה בוחני כי העובדה,
מעטים שבועות מכנית, מבחינה לקויות במכוניות

רשיונותיהם. חדוש אחרי בלבד
למספרן ספק, ללא ליחס, יש אלו מעין תופעות
חייבות הן בה ולמהירות הבדיקות של הרב
אלו מבחן בדרכי יסודי שפור כי נראה, להתבצע.
כזז לגבי הן תקציביות, בנסיבות בעיקר תלוי
הטכני הציוד לגבי והן לעריכתן, הדרוש האדם

יעולן. לשם נדרשת שרכישתו המשוכלל
מתאימות בדיקות העדר על אצביע לדוגמה
להרבות מבלי סילוניהם. וזוית האורות עצמת של
עיקרי גורם בסנוור הרואה ההשקפה, על דברים
כי דעתנו, ידי על הזמתה ועל התנועה* בסכנות
אינדיוידואלית, היא זו תופעה של השפעתה
להודות עלינו האישית, הרגישות למידת בהתאם
לדרישות הרכב כלי של התאמתם כי בעובדה,
זה בנדון בעולם המקובלים והתקנים התחיקה

כלל. כיוס נבדקת אינה

**■■<

♦/*'?■/

אוסטרי. שוטר בידי הרכב פנסי של כוונם לבדיק. מתקן

רק מהוות בלילה התאונות כל כי לזכור, הראיי מן *
התאונות. 2כלל %20

את ולתמיד אחת להזים עשוי לעיל האמור כל
מפנה כאילו פעם, מדי הנשמעת האוילית' הסברה
החניה לבעית העיקריים מאמציה את המשטרה
הסחת תור אלו, ערך פעוטות בעבירות ומטפלת
נהגים של הרציניות מהעבירות לבה תשומת
רב, הוא החניה עבירות של מספרן מסוכנים.
אודות בדברים הדגשנו שכבר כפי מהוה, זו ובעיה
ואם עקיף אם  ניכר גורם העירונית, הדרכים
כך, על נוסף רבות: דרכים לתאונות  ישיר
השני תפקידה את אף לזנוח יכולה המשטרה אין
של המופרעת ובלתי החפשית זרימתה הבטחת 

התנועה.

והשפיטה לדין ההבאה
מצטמצמת, איננה הפקוח של המרתיעה פעולתו
אשר אדם הוא: נהפוך הדו"ח, ברשום כידוע,
זאת זוכר דו"ח, לו ונרשם בקלקלתו פעם נתפס
יומ במשך נהיגתו הרגלי את לשפר ומנטה אולי
"שודדים המשחקים על נמנה אינו (אם יומיים
מוזמן הוא אין זמןמה לאחר אם אך ושוטרים")'
ולא נשכח מעשהו כי לו ונדמה המשפט, לבית
נשפט הוא אם או נוספת, פעולה כל בו נעשית
קל, בעונש נענש או בדין וזוכה רב זמן לאחר
המקרה' פרטי את כבר זכרו לא והעדים הואיל
ובכללי בחוק לזלזל נוטה והוא ערנותו רפה
למחנ שידוע מה נכון כאן כן, על יתר הזהירות.
הוא ביותר האפקטיבי העונש ילדים? לגבי כים
בעקבות מיד מאליו הבא זה כלומר הטבעי, העונש

המעשה.
את הניע האחרונות בשנים התאונות רבוי
על הקימת התחיקה את פעם מדי לתקן המחוקק
להחמרה זו מגמה אין אולם ענשים. החמרת ידי
על למעשה הנגזרים בענשים בטויה את מוצאת
ההרתעה. את להגביר בכחה אין המשפט, בתי ידי
בתי ע"י 1957 בשנת נשללו לדוגמה, כך,
שונות, לתקופות נהיגה רשיונות 753 המשפט
והוטלו חדשים, ששה עד לתקופות (556) מרביתן
הוטלו אלה ענשים מקרים. ב199 מאסר ענשי

, דרכים תאונות עקב שנשפטו במקרים בעיקר
נרשמו 1957 בשנת כי להדגיש רצוי אלה לעומת

תעבורה. עבירות 199542 במה"ב

המשפט בבתי מונחים כאשר המתואר' במצב
כאבן תעבורה משפטי של תיקים 50.000 בממוצע
לא לעתים עוברים וכאשר הופכין, לה שאין
עד המקרה קרות מעת רבים חדשים נדירות
על להתפלא אין בגרימתו, הנאשמים לשפיטת
ענשים להטיל בבואם השופטים של הסוסיהם

חמורים.

התעבורה' פקודת לתקון החוק פרסום עם
עקב בעיקר במצב, שפור נסתמן 1958  תשי"זז
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החיוני זה' ממין הסדר כל נטולי המוניות שתתי
בעיקר בולט זה חסרון סדירה. נוסעים לתנועת
עוד' נשאר לא שברחובותיה כתלאביב' בעיר
העירוניות בדרכים הדן בפרק לעיל כמתואר

"המחוסנים". לטוהים מחוץ לעצירה מקום
פרסום עם יתר החמרת הוחמרו אלה קשיים
בשנת רכב כלי חנית בדבר התלאביבי העזר חוק
זולת  חניה אסור המוניות על הטיל אשר ,1954
אפילו  ולהורדתם נוסעים להעלאת הדרוש הזמן

אחר. רכב לחנית המותרים במקומות
תפוס וגדלה אוטובוסים נוספו השנים במרוצת
המוניות של העצירה בעית החמירה כך וע"י תם,
האוטובוסים? לקוי המקבילים "השרות" בקוי
ליד הטבע' בדרך ועוצרות, נדחקות אלו מוניות
מגביל זה ודבר להן' וסמוך האוטובוסים תחנות
אלה גדולים רכב כלי של התמרון אפשרויות את
החציה במעברי הולכיהרגל את מסכן אף ולעתים

הסמוכים.
נוספת העירונית התנועה של זו פיסית בעיה על
שפורי עקב הנוסעים קהל "דלדול" של התופעה
נוצרה מכך וכתוצאה האוטובוסים' של השרות
לאו המוניות בין רק לא פרועה, התחרות וגברה
מגיע (שמספרן המוניות בין אף אלא טובוםים
התח רוח עצמן. לבין בערך) ל2000 בתלאביב
לנו המובן עצבני' מתח מאליה מולידה זו רות
שלא העובדה' את לעינינו משוים אנו כאשר
נוח מקום לו המחפש פרטי' בנהג כאן מדובר
אין זאת עם קיומו. על הנאבק בעובד אלא לחניה'
הנהי בשעת והתמרמרות מתח של זו רוח כי ספק
מספר את ומגבירה הזהירות את מפחיתה גה

התאונות.
בתקוות עצמנו משלים אנו אין זו מציאות נוכח
מחובתנו אך אחורנית' הגלגל את להחזיר ניתן כי
המש דורשת הנהגתו שאת אמצעי' על להצביע
למקום המוניות הצמדת  שנים שמונה מזה טרה

עבודתן.
הפקוח רשויות את להעמיד עשויה זו תרופה
בסיס שישמשו קבועים' מספרים בפני לפחות
התנועה. של סדירותה ולהבטחת לתכנון איתן
הבעיה את נמחה לא כך ע"י כי אמנם' לנו' ברור
בדרך כי ספק אין אך הכבישים' פני מעל כולה

במיעוטו. ברע נבחר זו

הסברה
תחום' אודות מספר מלים להוסיף לי נותר עוד
למניעת המאמצים בקרב לו נועד רב מקום אשר

ביניהם. משקלו להגברת ראוי ואשר תאונות
הכרוכות הרשויות כל הרגישו המדינה קום מאז
להו בצורך הצבור' מקרב עסקנים וגם בתעבורה'
גם המשטרתימשפטי והפקוח התחיקה על סיף

בדיקת מוטלת הסקירה' בראשית כבר כאמור
המקה הרשויות פקחי נבל האופנים של תקינותם
ברשוי רואים אלה אין הצער למרבה אולם מיות;
מסוימת אגרה גבית להבטיח שנועדה פעולה אלא
הבדיקה את מבצעים הם ואין הרשות לקופת
אבי של למציאותם הבלמים, ליעילות המינימלית
 והפעמון הפנס  ביותר החיוניים הבטחון זרי
המקו העזר חוקי כל של 5(ב) בסעיף שנדרש כפי
התחנות במרבית לאופנים. ברשיונות הדנים מיים,
החד הרשיונות מבקשי אין זה "רשוי" נעשה בהן
ביעי אופניהם את להביא אפילו נדרשים שים

בלבד. הישן הרשיון בהגשת המסתפק הפקח,
של השגרתי שהפקוח כך על לתמוה איפוא' אין'
המציאות את בהרבה לשנות מצליח אינו המשטרה
בלילה' מוארים בלתי באופנים השמוש רבוי של
של קיומ1 על נשאלים אינם האופנים בעלי אם
בהתאם הנערכת השגרתית הבקורת בעת אף פנס

לשנה. אחת לחוק

תעבורה מדיניות
לא עתה וגם זה בנושא נגעתי לא כאן עד
החיוניים הקוים בדבר דעתי על הדבור את ארחיב
לרוב משולבים אלה דברים כי תעבורה, למדיניות
ממס החורג מובהק' כלכלי אופי בעלות בבעיות

מספר. בהערות רק אסתפק ,. נושאנו גרת
התובלה' נשענת בישראל כי היא' ידועה עובדה
המנועי הרכב על אחרת, ארץ בכל מאשר יותר
השטת המאפשרים נהרות לנו אין בכבישים. הנע
מצומצם הברזל במסילות השמוש ואף מטענים'
רשת שאין משום היתר בין ביותר, שעה לפי
שגורמים משום וכן רבים אזורים מקיפה המסילות
הצורך די התרגלו טרם בתובלה הנוגעים רבים

זה. לאמצעי
בעיה על לעמוד אני חייב הכל' למרות אולם'
בעיקר אנדרלמוסיה ומעוררת המשפיעה אחת,

המוניות. בעית היא הלא בתלאביב'
כולן מוניות' כ400 בת"א בעלו המדינה בקום
בנסיעות ברובן פעלו אשר קבועות' בתחנות
בקוי שמשו שבהן לשבתות, פרט מיוחדות,
על להקל הצורך לרבות שונות, סיבות "השרות'/
באוטובוסים, החמור המחסור בעת הנוסעים קהל
משרד את הניעו רבים' נכים של השקום צרכי וכן
רחבה ביד למוניות רשיונות לתת התחבורה
והתרבו נוצרו מאז ., תנאים כל להוגנות ומבלי
האו לקוי המקבילים היוםיומיים, "השרות" קוי

טובוסים.
זה. חדש לשרות חוקי מעמד ניתן לא זאת עם
בתוך שזכויותיהם האוטובוסים שרות לעומת
הוראות ע"י בתחיקה נקבעים המוסדרת התנועה
ביניים תחנות מוצא' תחנות קביעת (כגון: רבות
ועצירה חניה אסור ע"י המוגנות סופיות' ותחנות
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תק בחוסר הצטיינו אלה מאמצים אך //זהירות",
(פרט, באיהתמדה ובן ובכפילות' בפצול ציב,
הספר בתי לתלמידי הניתן התנועתי לחניך אולי,
היום). עד מאז המשטרה מדריכי ע"י היסודיים
ביתר ולרכזם המאמצים את לאחד מגמה מתוך
ומכוונים' משוכללים באמצעים והתמדה יעילות
בשנים נוסדה התורפה' לנקודות לצורך. בהתאם
המועצה הנ"ל הגורמים שלושת ע"י 19551954
כאן להכנס מבלי תאונות, למניעת הלאומית
דפליג מאן לית כי לי נראה מפורטת לבקורת
נמצאה וטרם הושגו טרם העיקריות שמטרותיה
קשיי ובראשן המגבלות' על להתגבר הדרך

התקציב.
אין בתקופתנו וכלכלתה החברה התפתחות נוכח
יעילה "מלחמריפסימלוגית" לנהל אפשרות עוד
נכו על השענות מתוך התאונות בגורמי ומתמדת
עובדי של העסקנים' של הצרופה ההתנדבות נות
בעתון, מודעה כל הפרסום. שופרות ושל הצבור
דורשים אסיפה וכל תסכית כל ברדיו' הודעה כל
במידה ניכר' לתקציב המצטרפים סכומים הוצאת
הסברה תכנון של ומגוון רצוף בבצוע שמדובר

מושלמת.

ואת הקהל את ולחנך לעורר העשויים מאמצים,
בטחון והרגלי זהירות תחושת בו וליצור בו היחיד

והסברה. תעמולה ע"י
החנוך אמצעי של הצלחתם וסכויי חשיבותם
 החוקית הכפיה אמצעי על נוסף וההסברה,
ידיעת מתוך לנו ברורים  במקומה אף ולעתים
האנושי. הגורם הדרכים: בתאונות העיקרי הגורם
בכללו הצבור של דלעיל לחלוקה לחזור עלינו כאן
והחוק' הסדר שמירת מבחינת ראשים, לשלשה
צורך כמעט אין שבהם והקטן הראשון לגבי אשר
פועלים הם אין השני לגבי חוקים; של בקיומם
ושפי תפיסתו בהליכי בלבד, טכנית פעולה אלא
דרושים הם והרחב השלישי לגבי ואילו טתו,
של יתרונם תזכורת. ומתן גבולות תחימת לשם
ומשפי מכוונים שהם בכך הוא והתנוך ההסברה
את לרכך ובאים זה רחב חלק על בעיקר עים
של קיצוני חלק באותו שגם נראה אך אדישותו;
 להוליד הם עשויים בחוק המועדים המזלזלים
 הענשים של בתזכורת" פעולת עם בשילוב
הזולת. לשלום לא גם אם שלו, לעורו הדאגה את
יעילים אף לעתים  מאמצים נעשו זה בתחום
ואגודות המשטרה התחבורה, משרד ע"י 

הטבע .5

מכלול זהו והרכב. הדרך עשויים ממנו החומר
לגבי הן מראש, בחשבון להביאם שיש גורמים
למכת תרופה הקדמת לגבי והן הרכב הפעלת
את למצא צריך זה ענין האדם. על השפעתם

מתאימים. הסברה אמצעי ע''י פתרונו

לתאונות הגורמים אחד ספק' ללא הנו, הטבע
יובש וחום, קור של התכופים החלופים הדרכים.
של הצר שטחה והשתרעות ואבק ערפל ורטיבות,
שונים אקלימיים אזורים חמשה פני על המדינה
 בנפרד מהם אחד וכל יחד כולם  עלולים
טיב על ואף והולךהרגל הנהג חושי על להשפיע

ם ז כ ס

ובראשונה בראש דורשים והרחבתה זו בעבודה
ניכר. תקציב

להוציא תוכל לא מדינתנו כי אמנם' ברור,
חדו על אסטרונומיים סכומים הקרובות בשנים
יש אך העבר' שגיאות תקון ועל מכריעים שים
להבטיח העשויים האמצעים את ולהגביר ליצור
הראשים, בשלושת ומודרגת מתוכננת עבודה

י. שלנו התעבורה למשנת תוך עמודי המשמשים

הסברה
ק, 1 ח ה  ת ל ח ה

הנדסה

עולם זרועות זו בםקירתי לחבוק התימרתי לא
מהפכניים שפורים של מושלמת תכנית ולהציע
חולשות עיקר על להצביע התכונתי ואידיאליים!

אחת: מסקנה אלא מהן שאין המציאות'
במחייד תחוסל לא בדרכים התאונות בעית
פה כי יתכן לפתרונה. דרך קפיצות לעשות ואין
הצלחת ועל מהפכני הישג על להכריז נוח ושם
זולת אך' התאונות' למניעת אחר או זה מאמץ
כאובה לבעיה אין ממש. בכך אין פרסומת' קצת
צעדצעד, בה לטפל יש אלא תרופתפלא' זו
מתוקן, בור כל ויומיומית. קטנה נמלים בעבודת
 מתקצרת ששפיטתו תיק כל משופר, כביש כל
ההתמדה כי מובן, זו. במלאכה חיוניים שלבים הם
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לקצינים1בכירים ביתהםפר של .הראשון המחזור על דו"ח
בכירים לקצינים ביתהספר מפקד פראג, יהודה רמ"ח

אגא"ר מטה, ותפקידי שטור מח' ראש  דקל אלי רמיח
תלאביב מחוז מפקד סגן  קנר יעקב י

.ן אח"ק פלילי, זהוי מחלקת ראש  שור אריה "
יי חיפה מחוז פלילי, ענף ראש  בנדל מנחם סמ'מ
המרכז מחוז פתחתקוה, נפת מפקד  בתור שמואל "
חיפה מחוז הנמל, נפת מפקד  (ביטר) ברנע שלמה י

ירושלים מחוז פלילי, ענף ראש  גייר זליג *

אמ''ן קניות, מדור ראש  דוידסון ברוך י
הצפון מחוז עכו, נפת מפקר  רודין צבי "

חיפה מחוז חיפה, נפת מפקד  שפי יששכר "
ירושלים מחוז הנגב, נפת מפקד  תבורי חיים ''

הלמוד שיטת
(מיום ימים חמשה בן היה "שבועהלמודים" .7
ביתהםפר הצהרים). אחרי ה' יום עד בבוקר א'
בו גרים והחניכים "הפנימית" שיטת לפי מנוהל

שבועהלמודים. במשך
בשעות חמישה < שעורים 7 נתנו רגיל יום בכל
השעורים פירוט הצהרים. אחרי ושנים הבוקר
השבו הלמודים ב"תכנית שבוע מדי התפרסם
של המתוכננת" ה"תעסוקה את חוותה אשר עית",
ב"תכנית נכללה שלא תעסוקה ביתהםפר!

העצמית". ה"עבודה היתה השבועית",
למוד) לצרכי (בעיקר מחולקים היו החניכים .8
הקבוצה, מדריך  קבוצה לכל קבוצות. לשתי

ביתהםפר. של הסגל חבר שהוא

של א' מחזור נסתיים השנה יולי במחצית .1
משטרתישראל. של בכירים לקצינים ביתהספר
(עם ונמשך 1958 פברואר בראשית התחיל הוא
של שבועות 19 באפריל) ימים חודש של הפסקה

למורים.

ביתהםפר מטרת
נקבע: ביתהספר כמטרת .2

בכי קצינימשטרה של הכשרתם על להוסיף
אופרטיביות יחידות ומפקדי כקצינימטה רים
הקשורים במדעים מתקדם אמון להם ולהקנות

ן, .. ; המשטרה. במקצוע

■ ביתהםפר ארגון ו ";

י:יייי ארגון. אגף לראש כפוף ביתהספר .3

> ■ ן ביתהספר של הארגוני התרשים .4

הם!9. אמצעיהלימוד
הרצאות;א.
ןב. דיונים

ו ■ יי 

תרגילים;ג.
שאלונים;ד.אגא"ר
עצמי.ה.אגא"ר למוד

הסגל! הרכב .5
ביתהספר מפקד  פראג יהודה רמ"ח

מדריך  ברשלום נפתלי םמ"מ
'  י~ * מדריך  בןארי יהושע סמ"מ

מנהלה קצין  מור אזרח סמימ
ן במספר 13 הם א' מחזור בוגרי .6

ההדרכה, מחלקת ראש  אידלוביץ משה רמ"ח
הארצי, האמונים בסיס מפקד  בונה יהודה "

■*■



הע לטיב כאבניבוחן לעצמו קבע ^ביתהספר
בכתב. בודות

להע אבניבוחן המשמשות המידות ואלה .17
עבודות: רכת

הנלמד! בחומר התמצאות א.
,י הגיונית חשיבה ב.
יוזמת! מחשבה ג.
ודיוק! יסודיות ד.

ן לבעיות מציאותית גישה ה.
בעיות! בפתרון מעשיות ו.

בנושא? דביקות ז.
שהושקע! מאמץ ח.
הבטוי? בהירות ט.
המסמך. עריכת י.

הםפריה
בנוש מספרים מורכבת ביתהספר ספרית .18
ומלונים, ספריעזר ביתהספר' הנלמדים אים
החני לרשות עומדת היא מקצועיים. וכתביעת

מתוכננת. מתעסוקה הפנויה עת בכל כים
בביתהפפר הנלמדים המקצועות במרבית .19
החשוב מהכלל (היוצא עברית ספרות כמעט אין
הם והעתונים הספרים רוב המשפט). מקצוע הוא
וצרפתית. גרמנית בעברית' ומקצתם באנגלית

לעברית תרגם או בעצמו הכין ביתהספר .20
ידיעת הנלמדים. המקצועות ברוב ניכר חומר
הכרחי תנאי איפוא, היתה' לא האנגלית השפה
המרבה לחניך רב לעזר להיות עשויה היא אבל

לקרא.
"לקט בחודש פעמיים מפרסם ביתהספר .21
במקצוע". המתרחש על מהעתונות ידיעות
המתפר ומאמרים יריעות תמצית הוא ה"לקט*
בארה"ב, בעיקר מקצועיים בכתביעת סמים
א' מחזור במשך המערבית. וגרמניה בריטניה

ה"לקט". של גליונות 9 הופיעו

המחזור עבודת
אי: במחזור שנלמדו המקצועות אלה .22

משטרה! תפקידי א.
ארגון! עקרונות ב.
כחאדם? ניהול ג.

? עבודתמטה ד.
ופנולוגיה! לקרימינולוגיה מבוא ה.

בחברה! כמוסד המשטרה ו.
הפלילי! במשפט עקרונות ז.

בכתב! הבעה ח.
הנאום! תורת ט.

ן שונות י.
אמוןגוף. י"א.

מהאוניברסיטה מרצים ע"י נתנו הרצאות .10
מומ בראילן, אוניברסיטת בירושלים' העברית
קצינים לו, ומחוצה הממשלה בשרות שונים חים
והחני ביתהספר סגל מהמטההארצי, בכירים

עצמם. כים

ע"י ידיעות להקניית אמצעי הוא "דיון" א. .11
וכוח, בצורת בעיות לבון

"קבוצתיים". או "כלליים" היו הדיונים ב.
כל משתתפים בו דיון הוא "דיוךכללי"
הנוגע המרצה ידי על מונחה והוא החניכים

בדבר.
במסגרת המתקיים דיון הוא "דיוךקבוצתי"
הקבוצה. מדריך ע"י מונחה והוא הקבוצה

ע"י ידיעות להטביע מטרתו "התרגיל'' א. .12
מעשיות. בעיות בפתרון עקרונות יישום

א. ז. אינדיבידואליים' היו התרגילים ב.
לחוד' וחניך חניך בל ע"י שנעשים כאלה
ע"י במשותף שנעשים כאלה ז.א. צוותים, או
והמונה' זו' למטרה במיוחד המורכב צוות'

חניכים. שלשה כרגיל'
החניכים ע"י התרגילים געשו ככלל, ג.
תר מספר אולם העצמית' העבודה במסגרת
המתוכננת. התעסוקה במסגרת נעשה גילים

שא מספר המכיל גליון הוא "שאלוך א. .13
באופן בכתב החניכים עונים שעליהן לות'

אינדיבידואלי.
עקב מחשבה לעורר היא השאלון מטרת ב.

שנרכשו. בידיעות השימוש
העבודה במסגרת נעשו אלה עבודות ג.

העצמית.

ולהרחיב לבסס מטרתו עצמי" "למוד א. .14
וכן אחרים באמצעים הנקנית הידיעה את
במקורות. קריאה ע"י חדשות ידיעות להקנות
מתע הפנוי בזמן נעשה העצמי הלמוד ב.

מתוכננת. סוקה

המקובל, במובני; ומבחנים, בחינות א. .15
שידוע כמה עד בביתהםפר. נהוגים אינם
חנוכי מוסד מכל בכך ביתהספר נבדל לנו'

בארץ. אחר
הכתו עבודותיהם את מכינים החניכים ב.
והם מתוכננת מתעסוקה הפנוי בזמנם בות
להשתמש  מעודדים ואפילו  רשאים
הד את לקבל להם' לעזור העשוי חומר בכל
עצמם. לבין בינם ולהוועץ המדריך רכת

ע"י נבחנות החניכים של הכתובות העבודות .16
אשר המדריכים' ע"י או בדבר הנוגעים המרצים
למידות בהתאם בכתב הערותיהם את מעירים

19



הפר התעסוקה לו: שהוקדש השעות במםפר
%44 מהווים העצמי הלימוד עם תוכננת

במחזור. התעסוקה מכל
אלה: נושאים לפי תוכנן המקצוע ב.

רעיונות הפושע: ודמות הפשע תופעת .1
הקרימינולוגיה. של יסוד

משטר ארגונים של היסטורית סקירה .2
תיים.

המודרנית המשטרה של הרעיון הולדת .3
המשטרה. ויעוד

. ותפקידיעזר. תפקידייעוד .4

עיקריים. שרותים .5
יחםיצבור. .6

זה חלק הפושע. ודמות הפשע תופעת ג.
המשטרה; של לבעיתהיםוד מבוא שמש
הוא בניאדם, של בהתנהגותם סטיות קיום

הקרימינולוגיה. למקצוע הכנה גם שמש
סקי בעיקר היתה ההיסטורית הסקירה ד.
ועק האנגלוספםי השיטור רעיון על רה

רונותיו.
הולדת היא המודרנית המשטרה הולדת ה.
המאה בתחילת לונדון של חילהמשטרה
למרבית דוגמה כיום המשמש הקודמת,
וה בעולם דמוקרטיות במדינות המשטרות

אלה* עקרונות שלושה על מושתת
לצבור. והשרות ההגנה רעיון (1

הממו ומאומן מקצועי משטרתי ארגון (2
לא עצמו ואשר החוק שמירת על נה
שהוא אלא לחוק, מעל שאינו בלבד זו
בפעולותיו כל ראשית החוק את מיישם

הוא.
וליב דימוקרטית שבארץ ברורה הכרה (3
הנורמה הוא הפרט חופש שבה רלית,
החיים, של ביותר והחשובה היסודית
אשר הוא למשטרה הצבור של יחסו
של הצלחתה את קובע מכרעת במידה

בחברה. ומקומה המשטרה
החלק זהו עזר. ותפקידי יעוד תפקידי ו.
החיי הם התפקידים המקצוע: של העיקרי
בהרחבה בו נדונו היעוד. את להגשים בים
והזרועותהמתמ הסיור של הגוףהבסיםי
בללו תפקידיעזר ותנועה. חקירות  חים
הדרכה (מז"פ), לחוקר המדעיים השרותים את

.(!©001013) ורשומות
בתכנון נכלל זה נושא עיקריים. שרותים ז.
במחזור ניתן לא אך המקצוע, של המקורי
בעיות על בעיקר, לעמוד, היתה הטונה זה.
בארגון המשק של רציונלי ניהול של היסוד

המקצועות, לפי בשעות, התעסוקה הכל סך .23
* גודלם בסדר

העסוק תעסוקהנושאי
מתוכננת

עבודת
"/''הכלעצמית

משטרה תפקידי .124420144544,0

המשפט עקרונות .2
3060908,6הפלילי

אדם כח ניהול .34832807,6
עבודתמטה .44726736,9

ארגון עקרונות .52240625,9
כמוסד המשטרה .6

4616625,9בחברה
לקרימינולו מבוא .7

ופנולוגיה 4215575,5גיה
שונות .854545,2

בכתג הבעה .91040504,9
אמוךהגוף .1037373,6

תורתהנאום .111020201,9

השעות כל 5904401030100,0סך

1 בשעות התעסוקה םןהכל .24

העסוק סוג
פדהכל
במקף
המחזור

לשבוע ממוצע
שבועות 19)
לימוד)

ליוט ממוצע
ימיט 5)
בשבוע)

עצמית עבודה
מתוכננת תעסוקה

590
440

31

23
62
4.6

10305410.8סךהכל

כרגיל המלווים הראשוניים, הקשיים לאחר .25
בדי תוך הנעשית חדש מסוג מאומצת עבודה
החני כל הסתגלו החיים, באורח קיצוני שינוי
בטוב. בהם והרגישו החדשים לתנאים מהר כים
ניכר מאמץ השקיע הוא, בדרכו מהם, אחר כל

ללמוד. בולט רצון מתוך וממושך

מקצועותהלמוד על
תפקידימשטרה; .26

? במחזור המרכזי למקצוע היה זה מקצוע א.
זה. מסוג ביתספר בכל המרכזי המקצוע הוא
קיימת שלמענם התפקידים בעצם דן הוא
היו במחזור המקצועות שאר כל משטרה.
שממנו זה, למקצוע מקצועותעזר מבחינת
כח וניהול ארגון של הבעיות כל נובעות
המקצועות? שאר כל קיימים ולמענו אדם
כמכשי אלא במשטרה נפרד קיום להם אין

תפקידייעוד. לבצוע רים
מתבטא במחזור המקצוע של המרכזי מקומו .
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וסי רצון ומתון מקצועי באופן תפקידיהם
ככל ארוכה תקופה בהם ולהחזיק אישי פוק
הפעילים. חייהם סוף עד ומוטב  האפשר
גיוס,  הנושאים את המקצוע כלל לפיכך ב.
מש מקצוע' ורכישת הדרכה ומיון, אבחנה
והפסקת ויסות בדרגה, העלאה מורל, מעת,
ורוחה. כחאדם של איכותו נצול השרות,

בחלק מרצים. שלשה היו זד, במקצוע ג.
היתה שמטרתו האדם", "הערכת לו שקראנו
האדם, של הפסיכולוגיה יסודות על לעמוד
היה העיקרי החלק בוסטין, ד. ד*ר הרצה
 "רוחה" והנושא ערן! מ. ר/סח בידי

וולק. ר/סרן בידי
של כחאדס מאגף ערן, מרדכי ר/סרן ד.
וזכה ובחן בכשרון הרצאותיו את נתן צ.ה.ל.
להבטיח מקוה ביתהמפר כללית. להערכה

הבאים.. במחזורים גם שרותיו את
הפסיכו החלק שאת כעת לנו נראה ח.
ישנם עובדיפ זה. ממקצוע להפריד יש לוגי
המש כמו ארגון כל לא אבל ? ארגון בכל
והת האדם הוא עבודתו נושא עצם טרה,
הת על היסודות ידיעת כך משום נהגותו.
חשובה יותר הרבה היא האדם של נהגותו
תיעודיים, תפקידיה מלוי לצרכי במשטרה
הוחלט שלה. כחאדם ניהול לצרכי מאשר
מהמקצוע חלק הבאים במחזורים להפריד
במקצוע ולבללו להרחיבו כחאדם'/ "ניהול

לפסיכולוגיה". "מבוא  נפרד
מטה; עבודת .29

טיבה את לתאר היא הזה המקצוע מטרת א.
אליה אחידה גישה להציג עבודתמטה, של
בכל לבצועה ואחידה בדוקה שיטה ולקבוע
ושלב העבוד שלב המחשב, שלב שלביה:
התפ הוטל בעיקר, זה, מקצוע על הפקוח.
סיסטמטית גישה בחניכים. להחדיר קיד
על המבוססות ולתופעות, לבעיות ומדויקת
מדו עובדות על ומסודרת, הגיונית חשיבה

מבורות. והנחות יקות
ברשלום, נ. ממ''מ היה במקצוע המרצה ב.
ע"י ניתנו הרצאות מספר ביתהספר. מסגל

בןגוריון. ע. סמפכ"ל
ופנולוגיה: לקרימונולוגיה מבוא .30

תו והוא לימים מאוד צעיר הנו זה מחקר א.
הפשע את לבער ימים עתיקת שאיפה של צאה
האיש של הוצמתו מניעת ע"י האנושות מקרב
השא היא זה במחקר המוקד נקודת הפושע.
משביעת תשובה רק ,''? לפשע גורם .מה לה
ותצ הפשע למניעת תוביל זו לשאלה רצה
הקרמי בעבריינים. רציונלי טפול על ביע
הראשונים צעדיה את רק עושה נולוגיה
כיום הנהנות התשובות הפתרון: בכוון

בעיות  הארגון של לצרכיו בהתאם גדול
הרכוש. ותחזוקת תקציב תכנון,

שית ההכרח מן זה נושא יחסיצבור. ח.
בעיות מכלול על דיון בכל נכבד חלק פוס
כמעט משתקף זה גורם ואמנם המשטרה.
חלקו על ביהוד עמדנו המקצוע. אורך לכל
המש על דעה ביצירת הבודד השוטר של
הצבור עם מגעיו על הצבור, בקרב טרה
האלה. המגיעם את כרגיל המלוות והתופעות
פראג י. רמ"ח היו זה במקצוע המרצים ט.
הרצ ביתהםפר. מסגל בןארי, י. וםמ"מ
גיא, י. רמ"ח בידי נתנו בודדות אות
מטא"ר/ שור, א. ורמ"ח מטא"ר/אגא"ר

(חניך). אח"ק
הארגון: עקרונות .27

"עק בשם בביתהמפר הניתן המקצוע א.
"עקרונות גם לפעמים נקרא רונותהארגוך
רחב "ארגון" שהמונח לנו נדמה הנהול".

אותו. וכולל מ"נהול" יותר
יחסיהם הסדר את הבינונו "ארגון" במונח
בניאדם של תפקידיהם וקביעת ההדדיים
במטרה מוסד של במסגרת יחדיו הפועלים
שטח בכל כמו המוסד. של יעודו את להשיג
לדבר כאן גם אין ביןאנושיים, יחסים של
תמיד הטובים "חוקים", או "כללים" על
יח של בתופעות מחקר מסוימים. בתנאים
ולמעשה מדויק מדע אינו ביןאנושיים מים
כלל; בו שאין הוא ארגון של "הכללים" אחד
האנשים סגל הקבוצה, הוא הבעיה עיקר
תפקידים למלא כושרם המוסד. את המהווה

ומטרותיו. למוסד ויחסם
ולהמחיש להצביע היא המקצוע מטרת ב.
פעולתו אופן על המשפיעים הגורמים את
ע"י שונות פונקציות נעשות שבו המוסד, של
משותפת. מטרה השגת לשם רבים' אנשים
שרותיו את להשיג הצליח ביתהםפר ג.
זה במקצוע כמרצה טילס שמעון פרופ' של
מטעם מומחה הוא טילס פרופי א/ במחזור
ולפדיון ליעול ב"מכון ביועץ שעבד או"ם'
טילס פרופי של שתורתו לנו נדמה עבודה".
בגי לטובה ניכרת החניכים על והשפעתו

ובהול. ארגון לבעיות שתם
הבא ובמחזור הארץ את עזב טילס פרופ'

אחר. מרצה זה במקצוע ירצה
כחאדם נהול .28

נפרד בלתי חלק הוא כחאדם" "נהול א.
חלק הוא  אחרת לשון הכללי! מהנהול
המפ או המנהל של מתפקידיו נפרד בלתי
כח "נהול של הפונקציה של מטרתה קד.
מת אנשים המוסד עבור להשיג היא אדם"
מילוי את להבטיח תפקידיו, למלוי אימים
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לוותר נאלצנו שרותיו שעל שלישי ומרצה
אדלר. במר ולהחליפו

נתק שגהם הרגילים, הקשיים למרות ג.
הסוציו בתורת לעיין המתחילים כל לים
ותופעות מצבים בהבנת המקצוע עזר לוגיה,
לתאורם המכשירים את וסיפק הכרתיות

המדוייק.
הפלילי: המשפט עקרונות .32

עקרוני דיון הוו זה במקצוע ההרצאות א.
כהתנהגות מגדיר הישראלי שהחוק במה
ש*וט ובתהליכי עונש מוטל שעליה מזיקה , .

.אלא "סעיפים'/ בו נלמדו לא נאשמים.
לומר אפשר אם  "המדיניות" הפילוסופיה,
על המבוסס הישראלי, המשפט של  כד

האנגלי. המשפט של עקרונותיו
שמרון, ש. א. עו"ד ע"י ניתן המקצוע ב.
שהוא לקוות יש גבוהה. ברמה שהציגו

ב/ במחזור גם ימשיך
התעסוקה של שעות ב90 ניתן המקצוע ג.
ע'יפ תופס, הוא .%8,6 המהווים הכללית,
מש "תפקידי אחרי השני המקום את גדלו,
שהוק הזמן ע"י שנגרם מקרה זהו טרה'/
בעברית רבה ספרות קיימת לקריאה, דש
בשום כזו במידה קיימת שאינה זה' במקצוע
למעשה בביתהספר. הנלמד אחר מקצוע
כחאדם, נחיל של בסדרגודל הוא המקצוע

וקרימינולוגיה. סוציולוגיה
בכתב; הבעה .33

המח במשך פרובלמטי מקצוע היה זה א.
אם ומנוגדות קיצוניות דעות התעוררו זור.
ואם בביתהספר, זה במקצוע צורך יש בכלל

ואיכותית. כמותית מידה באיזו  כן
הלשון. את לשפר היא המקצוע מטרת ב.
למוד קיים בחו"ל זה מסיג דומים בבתיספר
ספרות את גם הכולל השפה, של מתקדם .

בארצות כזה צורך יש אם הנלמדת. השפה
השפה יותר: גדול הוא אצלנו  אחרות
אנשי מרבית עבור שפתאם אינה העברית

המשטרה.
המז איתן, ע. ד"ר ע"י ניתן, המקצוע ג.
העברית. ללשון האקדמיה של המדעי כיר
במקצוע, להמשיך שכדאי לנו נראה ד.
להגדיל יש ממשי, ערך לו שיהיה כדי אולם
תכניות ניכרת. במידה השעות מספר את
במק קשורות זה בשטח לעתיד יתהספר ב

הבא. צוע

תורתהנאום; .34
לנאום נקראים בכירים משטרה קציני א.
לעתים המשטרה, מסגרת בתוך או בצבור,

סופיות. או מלאות מלהיות רחוקות
הפשע שתופעת היא בולטת עובדה אולם ב.
בחיי מרכזי מקום תופסים הפושע יייום

דמוקרטית. במדינה המשטרה
ן איפוא היו, המקצוע מטרות

וסוגיו: הפשע מהות את לבחון (1)
* פושע נוצר בהם התנאים את לבחון (2)

אישיותו הפושע, של דמותו על לעמוד (3)
ן ונמוקיו

עו בעיקר ההענשה, שיטות את לבחון (4)
תכליתן. על ולעמוד מאסר, נש

במקצוע בעיקר שהושג שמה לגו נדמה ג.
כלפי יותר סובלני נפשי יחם הוא זה
מאשר יותר לו, לעזור והרצון העבריין
צנוע? כ'הישג אולי, נשמע, זה בו. לנקום
המע בעולם משטרות של וגדל הולך מספל
קרי ללמוד הבכירים קציניו את שולח רבי

תוצאה,זו. להשיג כדי מינולוגיה
חרמון, צ. ד"ר היה זה במקצוע המרצה ד.
החניכים לב את רכש הוא בתיהפוהר. נציב
ד"ר בנושא. רבה ובקביעות כמרצה בכנותו
כל אצלנו להרצות להמשיך הסכים חרמון
למקצוע". מומחה יימצא "לא כדבריו' עור,
מהאוניברסיטה דרפקין, לפרופ' כוונתו
פרופ' נתמנה כבר אשר ציילי, בסנטיאגו,
בירושלים באוניברסיטה לקרימינולוגיה

הבאה. בשנה לכאן להגיע ועומד
בחברה: כמוסד המשטרה .31

נושאים על ההרצאות סידרת היתה זו א.
מרובעת: שמטרתה סוציולוגיים

ביחוד מוסד, של מקומו את לתאר (1)
היחסים ואת שלמה בחברה משטרה,
ההברה לבין המוסד שבין ההדדיים

 השלמה?
מבחינה הפועלים, הכוחות את לתאר (2)
היחסים ואת המוסד בתוך סוציולוגית,

? שבו וקבוצות בודדים בין ההדייפ
שבהם החברתיים המצבים את לתאר (3)
המו ההתנהגות מן סטיה להווצר עלולה

,. הרצויה או תרת
הישרא החברה של המבנה את לתאר (4)
אטנית מבחינה כמותה עוד לית,שאין
אנו בתוכה ואשר בעולם וסוציולוגית

פועלים.
במק מרצים שלשה היו המחזור במשך ב,

5 זה צוע
הסו מחלקת ראש איזנשטדט, נ. ש. פרופ'
מר העברית? האוניברסיטה של ציולוגיה
,. איזנשטדט פרופ' של האסיסטנט אדלה ח.
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ברייטנפלד, עמ"מ ע"י נתנו השעורים ב.
הראשי. הספורט קצין

המחזור של העיקרי המאמץ
בכוון הלך המחזור של העיקרי המאמץ .37
תפקידימשטרה, הראשונים: המקצועות ארבעת
לעבודתמטה, כחאדם נהול עקרונותארגון,
השגת לקראת המשטרה בניהול במישרין הדנים

יעודה.
שעות 660 אלה למקצועות הוקדשו יחד .38
59 החניכים עשו בהם .%644 או '1030 מתוך
מספר מכל %85 המהווים ושאלונים, תרגילים

במחזור. שנתנו (69) והשאלונים התרגילים

חייחברה
בהש אורחים" "ערב התקיים לחודש אחת .39
או מהמשטרה החניכים של אורחיהם תתפלת

לה. מחוצה
ביתהספר'/ "מועדון להפעיל נסיון נעשה .40
פעולות יז1ם אשר החניכים' נציגי ע"י המנוהל
וכוי. הצגות נשפים' מסיבות, כמו חברתיות
נשףהסיום את ארגנו בעיקר, אשר' הם החניכים

המחזיר. של
בטוי קבלו בביתהספר חייהחברה אולם .41
החב במגעים אלא אלה, פורמליות בפעולות לא
גיבשו שאותה הקבוצה, היוםיומיים. רתיים
ברורה זהות עם מלוכדת' קבוצה היתד. החניכים.
התנהגות של גבוהים סטנדרטים בעלת משלה,
המחזור משך כל הצטיינה היא הדדית. ועזרה

. ■ ,1 טוב. והומור ברוחטובה

אותם להכשיר שכדאי והוחלט קרובות,
להקנות היתד. המקצוע מטרת זו. למשימה
ודרכי בציבור נאום של טכניקה לחניכים

נאום. הכנת
מרצד. נדבה, י. ד"ר ע"י ניתן המקצוע ב.

בראילן. מאוניברסיטת
המקצו שני יתמזגו הבאים במחזורים ג.
האחד בשפה* בשמוש דנים (ששניהם עות
אשר אחד, למקצוע בעלפה) והשני בכתב ~י.
העברית. האוניברסיטה של מרצה ע"י ינתן י

שונות: .35
אי במחזור כללו ה"שונות''' ההרצאות א.

■■■■■ ,■■.,■■<,* .;, נושאים: שלושה
.':£;■" ,ל הצבאית.:; המשטרה (1)

■..■  ■. מודיעין. תפקידי (2)

הכללי. הבטחון שרות (3)
ושתוף המגע נקודות הודגשו בהרצאות ב.
ומשטרת האלה השרותים בין הפעולה

ישראל.
השרותים ראשי ע"י נתנו ההרצאות ג.

בדבר. הנוגעים

אמוךגוף: .36
על לשמור היא אמוןגוף שעורי מטרת א.
החניכים. של הגופני והכושר הבריאות מצב
השעורים של הפופולריות ע"י הופתענו
מס את הגדלנו החניכים בקשת ולפי האילה
פעמיים, במקום לשבוע פעמים לשלוש פרם

■■■■ ,,,, :. שתוכנן. כפי

הראשון. המחזור בוגרי עם הספר בית וסגל הארגון אגף ראש
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בכירים לקצינים הספר בית ברשלום, נפתלי סמ'מ

1 המורל את שהגדירו והיו
העושה נפשי כמצב להגדיר אפשר גבוה "מורל
בטוח הוא שלו; בסביבה רצון שבע הפרט את
את לבצע נכון הוא ובמגהיגיו! בחבריו בעצמו'
מעלה ואפילו וביעילות בכושר תפקידיו כל

מזה".2
הזד את הקובע נפשי מצב איפוא, הוא, מ1רל
נמנה, הוא עליו הארגון, מטרות עס הפרט הות
ובמנהיגיו. הארגון בחברי בארגון, בטחונו את
םוביק ענין שברגש' ענין הוא שמורל אמרנו
הקבוצה כלפי הפרט של הרגשה  כלומר טיבי,
הקבוצה עם הזדהותו מידת  ומטרותיה

ומטרותיה.
ואינ משלו מטרות יש שרות או ארגון לכל
לכל גם אלו. ממטרות הנובעים משלו טרסים
משלו סוביקטיביות אישיות מטרות יש פרט

מאלו. הנובעים אישיים ואינטרסים
הארגון של האינטרסים שאם לומר אפשר
אין כי גבוה, בהכרח המורל הרי זהים והפרט
אידיאלי מצב אולם והארגון הפרט בין קונפליקט

קים. להיות יכול ואינו קיפ אינו כזה
בתחום המ1ראל גורמי את לחפש איפוא, יש
אפילו שאם להיות יכול ואז שאמרנו, כפי הרגשי,
על באים אינם הפרט של החמריים האינטרסים
האינטרסים בין קונפליקט וקיפ המלא םפוקם
למלא נפשירגשי ספוק יכול והארגון, הפרט של
מדי. גדול אינו הקונפליקט אם  החסר את
אדם שבני להבין אפשר זה הסבר ע''י ורק
הקשים החמריים הקרבנות את להקריב עשויים
ולותר קבוצה של משותפת מטרה למען ביותר
הקבו אינטרס למען שלהם הפרטי האינטרס על

הארגון. צה,
באו גדולה במדו? איפוא' תלויה, המודל רמת
של האישיים האינטרסים נפגשים בה נקודה תה

הארגון. של האינטרסים עם הפרט

מצבא ביישלין רוברט ג'ון י"ר קול' של ספרו ןפ'יי 2
רשימה ראה לאומית'/ והגנה צבאי "מנהל ארה"ב,

המאמר. בסוף ביבליאוגרפית

מבוא
על כשמדובר משתמשים אנו "מורל" במלה
מטרה בעלת מאורגנת אנשים קבוצת של רוחה
העובדת אנשים קבוצת היא אם בין משותפת,
צב יחידה זו אם ובין חרושת בבית או בכביש
כלשהו, שרות או משרד של מנגנון או אית
יש זו ליחידה או זו לקבוצה אומרים? ואנחנו
אנו לכן/ בהתאם ירוד; מורל או גבוה מורל
אינה או ויעילה טובה היא הזו היחידה אומרים,

יעילה. ואינה טובה
יעילות על המורל השפעת כך כל חשובה אם
השפ כמה פי גדולה הרי כלשהי, ויחידה קבוצה
או חרושת בבית אם המשטרה. יחידות על עתו
סמוכים בקבוצה אנשים פועלים הצבאית ביחידה
מנהל של הפקוחה עינו תחת הזמן כל לזה, זה
השוטר עובד הרי היחידה, מפקד או העבודה
הסמכויות בודד; ממפקדיו, רחוק כלל בדרך
ירגיש לא אם גדולות. עליו, המוטלות והאחריות,
יהיה לא זו וביחידה מיחידה כחלק עצמו השוטר
ביעילות. תפקידו את יבצע לא הוא גבוה, המורל
רווחות לטפוחו והדרכים מ1רל, של מהותו בדבר
על לעמוד פעם וכדאי ומשונות שונות דעות

הדברים.
מהו מורל

שהוא השוטר של "הרגשתו את לעיל הזכרנו
דבר הוא שמורל נובע מכאן ליחידה". משתיו
של נפשי במצב הקשור משהו כלומר שברגש,
כלפי לפרט שיש האישי, הרגש הוא זה הפרט.
 והגדולה הקטנה  היחידה כלפי תפקידו,
שהוא הארגון יעוד כלפי אליה, משתייך שהוא
סוביקטיבי. ענין איפוא, הוא, המורל ממנו. הלק
המשטרה כמו בארגונים ליחיד. נוגע המורל
יחידה של מורל יחידה. מורל על מדברים אנו
פרט כל מןרל של המושלך! הכולל הסך הוא

ביחידה. ופרט
בדרך המציינת, 1*/700/^/ המלה כתרגום נזושלך 1

ראי. ע"י קרנים החזרת של התופעה את כלל
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ענין..,* לגל לקרוא אפשר  גבוה למודל "גודם

האדם בכח הטפול
שתכ אומרת אדם כח נהול של ההגדרות אחת
בארגון, העובדים באנשים. כזה טפול היא ליתו
מטרותיו השגת לשם הכל לתרום כולם את המניע

מכסימלי. אישי ס9וק הפקת תוך הארגון של

גבוה למורל הגורמים
שנו כדי הגורמים את לחפש עלינו זו בנקודה
גבוה* למ1רל "גורם ולעודדם. בהם לטפל כל
 נפשי ובין המרי בין  ענין לכל לקרא אפשר
הקבו ושל הפרט של הנפשי המצב על המשפיע

בכללותה. צה
על המשפיעים מאד, הרבים הגורמים מתוך
עיק גורמים מספר ולנתח למנות ננסה המורל

והם* ריים,
וארגון? נהול א.

אדם; בבה הטפול $
ן יחידתית וגאוה קבוצתית סולידריות ג.

? עמה והזדהות המטרה ידיעת ד.
והדרכה? למוד ה.

ובקבוצה? במפקדים בחברים, אמון ו.
? פקוח  ההשגים הכרת ז.

מנהיגות? ח.
מהחוץ. השפעות ט.

וארגון נהול
במס נמצא הוא אם טובה אדם של הרגשתו
ומה עליו מוטל מה יודע' הוא אם ממודרת, גרת
תפקידו מה יודע הוא אם זו, במסגרת לו צפוי
עליו תוטל כי לכד' מצפה אדם תחומיו. הם ואילו
מוג סמכויות לו תוענקנה וכי מוגדרת אחריות
רוצה אדם באחריות, לעמוד שיוכל כדי ברות
עליו, ממונה ומי לו כפוף מי ברורות, שיגדירו
לעשות רשאי איננו ומי עליו לצו1ת רשאי מי
יעמוד ומי דין לתת חיב הוא מי בפני זאת,
מלוי בעת עליו ולפקח לכונ1 כדי מאחוריו,

תפקידו.
כל מתוכננות בה ליחידה, להשתיר לארם נוח
אדם בל ברורים. בנהלים ומסודרות פעולותיה

פעולתו. בעת ולפקוח להכונה זקוק
מבנה בעלת היטב, מאורגנת יחידה על חלקה
תחומים היטב' מוגדרים תפקידים ברור, ארגוני
שהמורל  וכתובים ברורים ונהלים יפה שנקבעו

גבוה. יהיה בה
טוב, ארגון שקול' תכנון קיימים בה יחידה,
בעלת תהיה יעיל, ופקוח מתאימים והכונה פקוד
בה ביחידה, המורל ירד זאת לעומת גבוה. מודל
מוגדרים אינם התפקידים לקוי, הארגוני המבנה
יודע ואינו מותרות פקודות מקבל הפרט כהלכה,
לתת ונדרש סמכותו מה יודע, אינו להשמע, למי
כזו ביחידה באחריותו. שאינם דברים על דין
החלטה חומר הממונים, בין ריב הפרט יראה
הפרט של אמונו שיחלש הדברים מטבע ואיםדר.
יתמרמר יתרשל, הוא ובמטרתו, בארגון במפקדיו,
סכנת ומטרותיו. הארגון עם יזדהה לא וממילא
בעלת יחידה של ראשה מעל תרחף התפוררות
איפוא, מהוים, טוב ונהול ארגון כזה. ירוד מורל

היחידה. למודל חשוב גורם
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האינ זהים שכאן נראה לכאורה ביחידה. גבוה
אפש עת בכל לא אולם והפרט. הארגון של טרסים
מוגבל ההעלאות קצב כי המלאה, הזדהותם רית
היודע, הפרט, יתכנן זאת אף על התקן. ע"י
או פחות ידע דרכו, את צודק, קבוע, נוהל שקיים
את להוכיח וישאף תורו, בא מתי מראש יותר

להתמרמר. מבלי עצמו
ברו מדיניות החמרי. מהצד גם להתעלם אין
ותנאי גיסא, מחד בדרגה, להעלאה והוגנת רה
יס^ד גורמי הם גיסא, מאידך הוגנים, שרות

. , . גבוה. מורל לקיום
מסיים למקצוע חייו ימי לכל המתמסר אדם
כמק במשטרה שבחר השוטר (כמו מסוים בארגון
לפרנס עבודתו ע"י שיוכל לכד' מצפה צוע)
מצפה הוא משפחתו. ואת עצמו את בהגינות
חוזה  קבועה ולהכנסה קבועה בעבודה לבטחון
את ממלא הוא עוד שכל שידע כדי  עבודה
לבטחון מצפה והוא יפטרוהו לא כראוי תפקידו
גמל  זקנה לעת מהשרות לכשיפרוש סוציאלי
אסון מחלה, נגד מבוטח להיות רוצה הוא אות,
ולמש לעצמו הוגן קיום להבטיח כדי פציעה, או
גורם אלה, את המבטיח נוהל באלה. וכיוצא פחתו
ומבטיח הארגון עם הפרט להזדהות ספק ללא

גבוה. מ1רל של קיומו
הפרטיים חייו את חי אדם באלה. די לא אולם
יבטיחו לא השרות תנאי אם משפחתו. עם יחד
והמשפחתיים הפרטיים חייו יופרעו אם זאת, לו
המש בין מתמיד בקונפליקט יעמוד והוא תדיר,
המשבר מוכרח הרי בארגון, תפקידו לבין פחה

לרדת. והמודל לבוא
במש נוחות ומנוחה עבודה שעות לקיים קשה
והוא ובחגים בשבתות בלילה, עובד השוטר טרה.
עממים בחגים בעיקר רבים, הכך ל,,מצבי נקרא
במשטרה זה לגורם יש זו מסיבה ולאומיים.
באים כשאנו ממנו להתעלם לנו ואל יתר חשיבות
בעיה השוטר. של עבודתו סדור את לתכנן
מיוחדת אינה  האחרות הבעיות כמרבית , זו
המשטרה חילות נוהגים כולו בעולם  לנו
בלתי בשעות עבודתו בעד השוטר את לפצות

שונות. בדרכים נוחות
התנאים כל את לתת ארגון שום בידי אין
בו. ופרט פרט כל שיספקו והנפשיים החמריים
בל לו מיוחדות ובעיותיו מחברו שונה אדם כל
הכל" "סך של ישירה פונקציה הוא המורל בד.
כן ועל בארגון הפרטים של הסוביקטיבי מצבם
טל בעיותיו ויחוד הפרט של יחודו השפעת רבה

המורל.
בהם מחפש לארגון' או לקבוצה השייך האדם,
יעזור המפקד בעיותיו. בפתרון משענת וכמנהיגם
ישיג גם ולעתים ויכוינו ידריכו פתרון, למצא לו
הרוחה פעולות הן אלה חמרית. עזרה עבורו

ומג כשרונות אישיות, נטיות יש אדם לכל
בתכו התחשבות בלי לתפקיד המוצב אדם בלות.
בעבודה. ספוק ירגיש לא האלה האישיות נות
העו תפקיד עליו הוטל אם בטוב ירגיש לא הוא
הוא אין כראוי במלויו אשר כשרונותיו, על לה
כראוי. תפקידו את למלא שואף אדם כל כי בטוח,
כש בעל אדם ספוקו על גם יבוא לא שני מצד
וארם יש כראוי. מנוצלים שאינם רבים, רונות
הוא אין  בו בוחל שהוא מסוים לתפקיד מוצב
מן אכן ארוכה. תקופה במשך בזה לעמוד יכול
פקו את היטב יכיר יחידה שמפקד הוא הראוי
ומגבלותיהם. נטיותיהם כשרונותיהם, את דיו,
לרשותו העומד האדם כח שפוץ את לתכנן יוכל אז
על הכל יבואו דבר של שבסופו כזה באופן

מפוקם.
להגשמה ניתן שאינו אידיאלי מצב כמובן זהו,
לבצע חיב המשטרה כמו ארגון במציאות. מלאה
המפקד בידי ואין נעימים בלתי רבים תפקידים
של כשרונותיהם כל את פעם ובכל מיד לנצל
לתפקיד ששגוצו המרגיש איש' אולם אנשיו.
האישיים גורמיו גם  הגורמים וכל תוכנן
לתפ יתיחס התכנון' בעת בחשבון נלקחו  שלו
האינטרסים לשלוב דרך וימצא בהבנה קידיו
ונבון מתוכנן שבוץ הארגון. של אלה עם שלו
המורל.. להרמת חשוב גורם הוא האדם כח של

.חשוב גורם הוא האדם כח של ונבון מתוכנן "שבוץ
המורל". להרמת

הפרטיים חייו את חי אדם באלה. די לא אולם
כש אדם אין בה ביחידה, קריירה". "ולעשות
והמו יתרשל הוא הזו, האפשרות את רואה רוני
האבסורדי המצב את כלל כאן נזכיר לא ירד, דל
של נוהל מוכשר. שאינו אדם ביחידה שיעלו
המבטיח לכל, וידוע ברור בדוק, בדרגה, העלאה
המוכ ולפרט יעלו ביותר שהמובשרים לארגון,
מורל יבטיח נאותות, התקדמות אפשרויות שר
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עמה והזדהות המטרה ידיעת
חיב הוא מסוימת, מטרה עם יזדהה שאדם כדי
הארגון של הכללית המטרה את לדעת, להכיר,
יחי של המיוחד היעוד ואת יעודו את  כולו
הנודעים והחשיבות המקום את להבין עליו דתו.
מצ ומה הכללי היעוד במסגרת יחידתו למטרת
יזדהה אדם כולו. והארגון היחידה ממנו פים
בחשי ההכרה בו תוחדר אם כללית, מטרה עם
עם יזדהה הוא הכלליים, הערכים מבחינת בותה
הש לשם חשיבותה את יבין אם יחידתו, מטרות
לקראת תרומתו חשיבות ואת הכללי היעוד גת
של המאמץ והכרת ההשג הכרת המטרה. השגת
הנפשי הםפוק את לפרט יתנו היחידה ושל הפרט
את הארגון במטרות אז יראה הפרט האישי.
להשגת בהתקדמות עמן. ויזדהה שלו מטרותיו
אינ כלומר, שלו, אישי השג יראה הוא המטרות
תלוי בכך ואף המטרה את להשיג הוא, שלו טרס
לקבוצה להשתין מטבעו שואף אדם גמה, מורל
אחרים בפני להתגאות רוצה הוא גבוה. שערכה
כי בזו ומצליחה טובה ליחידה השתיכותו על
היחידה ערך שלו. הצלחתו פרושה זו השתיכותו
חשוב גורם הם ליחידה החברה והערכת בחברה
היחידתית. ולגאותו הקבוצה עם הפרט להזדהות

והדרכה למוד
של עצמי בטחון על דברנו דלעיל בהגדרה
הוכן אשר אדם, גבוה. למורל חשוב כגורם הפרט
זאת ועושה לבצעם אין יודע לתפקידו, כראוי
יודע שאינו אדם וביעילות. בניחותא בבטחון,
בהססנות לעבודה נגש תפקידו את לבצע כיצד
של חשיבותם מכאן יצליח. לא שמא ובפחד,

לנושאנו. וההדרכה הלמוד

כעין בסעד לראות רגילים אנחנו בצדק לא והסעד.
סוציא "מקרה איננו השוטר סוציאלית". "עזרה
 אדם כלכל  בעיות לו שיש אדם הוא לי"
בפתרון לו ותסייע תדריכו שיחידתו מצפה הוא
מבלי זה במובן ורוחה סעד אלה. אישיות בעיות
לבין הארגון שבין ההדדית ההזדהות את טים
מורל של לקיומו חשיבותם טמונה ובכך הפרט

גבוה.

קבוצתית סולידריות
יחידתית ה וגאו

ארגון של והמסונפת המורכבת הפעילות
דור מודרני, משטרה ארגון של ובפרט מודרני,
יותר' ומורכב יותר רב פעולה ושתוף תאום שת
כל ירגיש לא אם כזה פעולה שתוף יתכן ולא
מהיחידה נפרד בלתי כאבר עצמו ביחידה פרט
יש ביחידה פרט לכל הארגון. ליעוד וכשותף
חיוני הוא היעיל שבצועו ומוגדר, מסוים תפקיד
בפעי תלוי אחד חברון של התפקיד לבצוע
לקראת היחידה את לקדם כדי  השני של לותו
קבוצת לעתים מביאים בולטת כדוגמה יעודה.
בשתוף וראשונה בראש תלויה שהצלחתה כדורגל,
הקבו וברוח השחקנים של המכסימלי הפעולה
פרט כל חיב במשימתה תצליח שיחידה כדי צה.
חבריו יתר שכל בהרגשה תפקידו את לבצע בה
ביעילות שלהם תפקידיהם את יבצעו ביחידה
מצפה היחידה שכל להרגיש עליו ובדייקנות.

המידה. באותה שלו תפקידו לבצוע
ביחידה, קימת כזו קבוצתית רוח או צות רוח
לומר יותר נכון אולם גבוה, מורל בה יש אם
קבו סולידריות של תוצאה הוא גבוה שמורל גם
עצמית" "אישיות בעלת היא כזו יחידה צתית.
היחידה אנשי משלה. ומסורת מנהגים לה שיש
יחי מסורת ועל דשניהם מנהגיהם, על גאים

יחידתית. גאות להם יש  דתם

המנוף. חוק של פעולתו אי: לנושאנו."' והלמוד ההדרכה של חשיבותם ..מכאן
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ת ו מנהיג

מנהיגות בהמורגשת ביחידה כי הטוענים יש
זה דבר גבוה. המורל  טוב מפקד  טובה
למרות מורל עם מנהיגות לזהות אין אולם נכון,
גבוה מורל בעלת יחידה למצוא במציאות שקשה
התפקי אחד טובה. מנהיגות בה אין אם תדיר'
תנאים יצירת הוא המפקד של העיקריים דים
לדון מאפשרת זה מאמר ממגרת אין גבוה. למורל
נושא המהוה המנהיגות", "אמנות על בפרטים

מיוחד. למאמר רחב

בטרם בקורסים מודרך לחיל, המצטרף איש כל
ההדרכה די. לא בכד אולם בעבודה מתחיל הוא
מפקדו שרותו. עת בכל ללו1תו חיבים והלמוד
להש יצא עצמו הוא העבודה, כדי תוך ידריכו
העצמי, הלמוד אלה מכל חשוב אך תלמויות,
מקצו בעתונות מקריאה בעבודה' נםיונו מתוך

לעודדו. יש ולכך וכוי בספרים עית,
יודע כהלכה' תפקידו את לבצע היודע אדם
לבצע נפשית נכונות מגלה ו"כיצד"' '"מה"

תפקידו.

: החוץ נון "השפעות
כולם..." את לפרט אפשרות אין רבים... גורמים

החוץ מן השפעות
יחידה מורל על המשפיעים רבים גורמים
גורמים הארגון. לשליטת לעתים ניתנים אינם
במדי והפוליטי הכלכלי המצב למשל, הם, כאלה
העומ אולם כולם? את לפרט אפשרות אין נה.
בחשבון לקחת צריכים ארגון של בראשו דים
כגון השפעתם, את להקטין ולנסות אלה גורמים
בעיני הארגון של קרנו להרמת פעולות ע"י

הצבור.

ובקבוצה במפקדים בחברים, אמון
באמון תלוי שהמורל אמרנו בהגדרה כבר
אמון כולה. ובקבוצה במפקדיו בחבריו' הפרט
משענת מצא כי ההרגשה עם האיש רוכש זה
וה תפקידיהם את היודעים ובמפקדיו, בחבריו
להראות צורך יש כן על קרבם. אל לקבלו נכונים
אותו מקבלים ברצון כי ביחידה הדש איש לכל
וה הארגון מטרות של חשיבותן הבנת לחברה.
יגבי בצבור ומעמדה היחידה ערך והכרת יחידה

ובכוחו. בארגון הפרט של אמונו את רו

ופקוח ההשגים הכרת

מתי בעצמם ויודעים מרגישים האנשים רוב
זאת אף על אך לא. ומתי בתפקידם הצליחו
ומאמצי השגיהם על בהערכה לזכות הם רוצים
בעיני מכובד מעמד להם לרכוש שואפים הם הם.
לפקוח מזדקקים אדם בני ומפקדיהם. חבריהם
מת יראו, עליהם שהממונים רוצים הם עליהם,
מעונינים הם השגיהם. את ויעריכו עושים הם
לקויים על הערה טובה, עבודה על פרס בקבלת

רע. מעשה בעד ועונש

מתכו טוב מעשה בעד שכר על כאן בדברנו
היחידה של השגיהם להכרת כל קודם אנו נים
המצאו מקום את ידע אחד שכל כדי והפרט,
כל מצפה אלה על נוטף המטרה. להשגת בדרך
טובה פעולה על הממונים מפי טובה למלה פרט
ציונים הצטיינות, אותות שייכים זה לסוג י, במיוחד

ופרסים. לשבח

ולהכונה, להדרכה היא הכונה לקוי על בהערה
משמע כפעולה בא העונש הלקויים. תקון לשם
הגינות צדק, הדרכים. יתר כשלון אחר תית,
רבות תורמים בהענשה פנים משוא ללא ועקיבות
שפעולה מסכימים הכל אולם המורל. להרמת
הכרת את המגבירה חיובית, קונסטרוקטיבית
פטיות, ותמנע יותר כלל בדרך תשיג החובה
יוצא אמצעי בגדר תשארנה ענישה שפעולות כך

הכלל. מן
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המורל מדידת דרכי
ומורל רצון משביע מורל גבוה, מורל על דברנו
המורל רמת מהי נדע איך השאלה נשאלת ירוד.
אולי נגיד שברגש. ענינים נמדוד איך ביחידה,
גבוה. מורל של תוצאה היא יהירה שהצלחת
ההצלחה את למדוד אולי אפשר חרושת בבית
איך אולם התפוקה בדיקת ע"י המורל בתחום
אין' המשטרה? כמו בשרות המורל את נמדוד
מורל. של ישירה למדידה אמצעים פנים. כל על
מסו מתופעות המורל על מסקנות להסיק אפשר
המח המשמעתיות, הפעולות מספרי כגון ימות.
אולי, אפשר וכדי. האחורים ההתפטרויות' לות'
לה אישיות' פגישות וע"י יעיל פקוח באמצעות
לראות תפקידם' לבצע האנשים נכונות את כיר
כולו. ובארגון בחבריהם במפקדיהם, אמונם את
אישי במגע יום יום הנמצא נמוך, בדרג מפקד
דופק" ,,על היד את נקלה על מחזיק אנשיו, עם
ע"י זה דבר נעשה גדולים בארגונים המ1רל.
מחקרים ע"י או ומתוכננות קבועות פקוח פעולות

סוציולוגיים. ז* במשטרה המורל את נמדוד איר ''אולם

סכום

כי מאליו' ומובן טבעי דבר להיות חייב מורל
לתת חיבים המפקדיפ אולם מלאכותי. רגש אין
ולתנאי גבוה מורל היוצרים לגורמים דעתם את
התפקידים אחד אולי הנה זו לב תשומת הוצרו.

יחידתו. כמנהיג המפקד של החשובים

לדבר  מםיכן אפילו ואולי  לנו די לא
רגשות על הדבור כי המורל, על וערב השכם
כשורה. אינו שמשהו כך על כלל בדרך מעיד
עליה חזקה מורל' על רבות מדברים בה יחידה,

גבוה. בה המורל שאין

זה בנושא לטיון הראויים הספרים רשימת
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הכבוש סיום מצעד של במסלול פרצה סותמת וינה משטרת

גיסא, מאידך מעורער בלתי עמידה וכושר גיסא
גם הקורנת פנימית ותנופה פסיכולוגיות ידיעות
החורגים להשגים, אותם והממריצה הפקודים על

הטבעיים. מהגבולות
התות אנשים להנהגת תנאים הנן אלו תכונות
אחת. מטרה לקראת משותף רצוני בכוון רים
מוטל עליו כי בהן, די לא המשטרתי למנהיג
לתכלית ממונה הוא עליהם באנשים לנהוג רק לא
מעבר להשתרע, צריכה שלו הנהוג אמנות אלא זו,
ומול מולו העומדים האנשים, אותם על גם לזאת
מנוגדת למטרה קרובות לעתים והשואפים יו מזות
מקיפה ידיעה המשטרה. של ולכונות לתפקידים
לאיש חיוני צורך הם בפסיכולוגיה ונסיח

המשטרה.
יותר' ברורה צורה למצוא אפשרות בהעדר
המושג הגדרת את מלולי באופן לצטט לנו יורשה
אורטגה הספרדי הפילוסוף טבע אותה "המוך/

ו ההמונים" "מרד במפת גפה אי
מע כאשר ביותה בולטת המון של "מהותו
בכמות הכמות? מושג לעומת זה מושג מידים
ששום בניאדם, של האספות מבינים הננו אנשים**
ביניהם., מקשר אינו בניאנוש, דבר^לולתהיותם

.31 בעמוד המונחים להבחנת הערתנו* ראה **

ההמון מול השוטר
משטרתית*) (.טקטיקה

פינק או. א.

מושגים:
פעולות הנן מפות וקריאת בשטח התמצאות
לומד אחד שכל יותר' או פחות טכניות רוחניות,
עבודת של המשפטיים היסודות את גם לבצען.
אולם למוד, ידי על לרכוש אפשר המשטרה
האמנות. לתחום לעתים נכנם כבר בהם השמוש
אמנות הנה אלו לעומת משטרתית" "טקטיקה
האמנות היא נלמדים. החיוניים עקרונותיה ורק
הנכונה במידה הנכונים האמצעים הפעלת של
הגדול ההשג את המבטיח באופן הנכון, ובזמן

ביותר. הקצר ובזמן ביותר זול באורה ביותר
הטוב הטקטיקן כי מובן' כבר זו הגדרה מתוך
הרגש, מתוך אינטואיטיבי' באופן לעתים פועל
האפשרויות לבחירת ששי7' חוש "בעל הוא כי
אשר את מראש חוזה הוא כי ביותר, המתאימות
הן אלו יבשות. עובדות ממך על לחשב בידיו יש
הבדל ואין מאד, גדולים מנהיגים של תכונותיהם
בתחום בשיטור, במנהיגים הוא המדובר אם

הכלכלה. או הקטנה או הגדולה המדיניות
הנן אלו נפשיות תכונות כי אמרנו, לא בזאת
של הבלעדיים האופיניימ הסימנים כשלעצמן
שליטה יותר. הרבה דרוש לזה מנהיג. אישיות
האמצעים ידיעת הרוחניות, בתכונות בטוחה
מת נכונות עצמית, ושליטה רכוז כושר הטכניים,
מחד מובהקת גמישות החלטית, לפעולה מדת

?8^1
ההמונים לחץ בפני עומדת למופת משטרתית חסימה
הלויה (משא לנוע. החל שטרם צבאי מצעד של בעורף

המנוח). אוסטריה נשיא של

המבורג) "קרימינלימטיקי, בהוצאה לאור שיצא (016 6ח161)1 (9ח"1)ח0"261/61ן01ק ענפיך בזעיר "שטור הספר (מתוך *
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היוני המדיני המשפטן חדישות. תגליות אלו
"הנבון"' הבנוי את היסטוריה הוסיפה לו סולון,
פועל "ביחידות אתונה בני לעמיתיו פעם אמר
בכללותכם אך שועל' של בערמתו מכם אחד כל
אלה דברים תבונה". מעט רק מפגינים הנכם
התבו חוד של התבטלותו את אלא מבטאים אינם

לעיל. המתואר נה
חזקה אישיות רק כי העובדה' לציון ראויה
אנ זו, רמה ירידת בפני לעמוד עשויה ביותר
נכנעים לחשוב' מכדי עצלים או חלשים שים
בהמון להתבטל היחיד נכונות זה. ללחץ חריג ללא
נותנים ההמון" "תחושת אל לפנות והאפשרות
איש בידי גם  ההמון' למול שניצב מי כל בידי
מנצ כיצד ניכרות. השפעה דרכי  המשטרה
הנא מתקופות אנו יודעים הפוליטיקה, אותן לת
הניתנים ההמחשה' משעורי וכן והפשיזם ציזם
משתמשת היא' המזרח. מדיניות ע"י יום יום לנו
תחושת את לעורר העשויים התכסיסים בכל
לשבעים עד ענקיים במבנים מצעדים כגון ההמון'
במנגינה, בתופים, הצעידה קצב הטעמת שורות,
האמצ אותם וכל וכרזות דגלים כפיים' במחיאות
איננו הוא כי היחיד, האדם את המשכנעים עים

אותם בניאדם' של גדול מספר מכנים הננו המון
תקוה, התרגשות, תשוקה,  משותף דבר מאחד
ובתנאים ארעי באופן אף ולו  רגעית מטרה
כמות, לעומת ברגש. או בזמן התלויים מסוימים
קשור הרי גרידא, כמותי* מושג שהיא כן, על
המוצג בתוכן, ממנו עשיר שהוא המון, במושג
 להתפתות העשויים אנשים, של רב מספר של
לפעולות  מסוימות פסיכולוגיות בנסיבות

פתאומיות". אפקט
הסוציאלי. במובן להמון הכונה איפוא, אין כאן,
אנ של כמקהל ההמון את מכיר המשטרה איש
בארועים מקרי באופן מתהוה שהוא כפי שים,
ובאסונות בתאונות חסול, במכירות מאורגנים,
שביתות, בעת מודע באופן מתלכד שהוא וכפי

ואסיפות. הפגנות
ההמונים של הפסיכולוגיה

המובימ. של ההתנהגות בחקר עוסק זה מדע
תופעות חוקיות על ולומד מסקנות ממנו מסיק
לעסוק מוכרח המשטרה איש אף שוות. וגזירות
התהליך כי ובראשונה, בראש לדעת, עליו בו.
טמון "ההמון" על חותמו את המטביע המכריע
נש בפני היחיד הפרט של אישיותו בהתבטלות
כך ידי על המתהוה ההמון תחושת ההמון. מת
לחישוב. ניתן בלתי ממוצע בעל חדש גורם הנה
מעבר האדם נפש משתרעת השכבות תורת לפי
החשיבה. תחום תוך אל והרגשות היצרים לממדי
הרג מישור אל בחזרה האדם נפש יורדת בהמון
הם רעים, להיות תמיד מוכרחים אלה אין שות.
רגשות כגון וטובים, אציליים אף להיות עלולים
אין וכד'. לעזור נכונות תודה' רגשי פטריוטיים,

או התכונה המשמעות, חוםר את להבליט העקוי "כמות", זולת אחר, מונת בלשוננו שעה, לפי מצאנו, לא *
"צבור", כגון בלשוננו, המצויים המונחים יתר כל לעיל; הכתוב במובן ה"המון", לעומת המשותפת, המטרה
משותפת מגמה או תכונה על חדמשמעי באופן מצביעים וכד', "קבוצה" .חברה", "חבורה', ,,חבר", "קהל",

מדריכה. או
גורמי על בפרק הסוציולוגיה", "יסודות רודי צבי דר של בספרו אף "במות" המונח את אנו מוצאים כך

: ההמונים של בפסיכולוגיה הוא אף הדן הבא, הקטע את כאן לצטט רצוי ממנו ההחכרה,
ההמון של המעריצים גם שפוט. וכח עצמאי רצון ללא רציה, ותהליכי אמוציונליות חויות רוחניות, "משאלות ,
היתה המחקר של האוביקטיביות אותו, הגננים וגם בתנאים הקיימים באינדיבידים, מצוייםי או המתעוררים
חמו טעות טעו מקרים שבהרבה אלא לרגלם, נר תמיד קבוציות אחדויות רק לא מולידים וביולוגיים, קוסמיים
המון, המושגים את בערבבם מתודולוגית מבחינה רה של שורה סוציאלייםפסיכיים. קשרים גם אלא 'מכניות'
הקלםיםיקציה את עשותם בלי ומעמד, עם אספסוף, הנמ אישים בין כאלה קשרים המסבירה צורות של מה
תמימי היו ההם הסוציולוגים כל ברם, כך. לשם הדרושה העיק מהן, ואחת למנות, אפשר מקום בקרבת צאים
מתכנסת אנשים של מסוימת כשכמות במסקנה: דעים הלהיטות או הדבקות תהליכי של הצורה היא רית,
הפסיכי בתהליך ('מודיפיקציה') ,אפוך ונוצר הולך יחד, כלומר בהמון, המתחוללים והחקוי הסוגסטיה החזזית,
וההתנהגות ההרגשות הרעיונות, ., מהם אחד כל של מאישים אישים של ארעית בהתקהלות או בהצטברות
יחידי. היה משאילו אחרים אז נעשים אחד כל של
התמזגות והולכת וגדלה מתחוללת שכזו בהתקהלות
ה,אני' של גמור טשטוש לידי המגיעה הדדית, פסיכית
אחי נשמה של למהות ההמון את וההופכת והעלסותו,
ובאופן יחד והפועלת המרגישה ההוגה, קולקטיבית, זה,

זה. עם זה מאד קרובה בשכנות המסתופפים שונים
וטובים... רבים חוקרים נדרשו זו לבעיה

בדבר חקירות של זה שבסוג מהעובדה, להתעלם אין
'הפסיכו בדבר ההמון', ,נשמת או הקבוציים', "היצרים
והאינדיוידו הסוציאלית ,הרמה או ההמון' של לוגיד,

האינ של הפסיכה היא הצבורית להתנהגות המקור שוה. ואי צדדיות לפניות גם לפעמים מחברים נתפסו אלית'
משהם אחרת בו ונוהגים בהמון שהתלכדו דירדים
שבחייו היחיד, אותו לחוד. אחד כל בהםצאם נוהגיס
האינ ואת יצריו את ולרסן לבלום שואף הוא הפרסיים
כשהוא בהפקרות להם להתמכר עלול שלו, סטינקטים
להמון.*. חבר בתורת פונזבית שליטה של לתודעה מגיע

מיכא שרכש העורת ההערצה על להצביע דיינו שיות.
והנעלה הטוב כל את בו בראותו ההמון כלפי לובסקי
של הגלויה המשטמה של זו ולעומת האנושי, המין של
ניחם טורל ג'ורג' והסינדיקליסס להבון הפוזיטיביסטן
והכניעה הבורות הטמטום, יסוד את בו בראותם להמון,
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העניז ב"נצחון בקנאות משוכנע להיות  שלו
חת? ללא בדרכו ללכת צריד הוא , הצודק"
להתרומם מוכשר ההמון אין  פשוט להיות עליו
יותר! גבוהים רוחניים למישורים בעקבותיו
צרי ודרישותיו סיםמאותיו של הפרימיטיביות
של והנסתרות הגלויות משאלותיו את לחפוף כה
מתוך מדבר "זה ההרגשה: את בו ולעורר היחיד
כן ו הנמיך בשמם הדברים את מכנה הוא לבי,
את לעבור מסוגל  הסוסים נטול להיות עליו
צמות "לגזור מעצורים, לסלק המחסומים, כל

וכד'. עתיקות"
באופן רבות: בדרכים ההמון אל לפנות אפשר
וב בנגינות דבור, במקהלות בסיסמאות' אקוסטי
בצבעים, בדגלים, חזותי באופן ריתמי, שאון

וכר. בכרזות בתמונות, ובשערים, בבמות
רוחו הלן כי יודע, המוכשר ההמונים מנהיג
עליו וכי והפכפך לפילי תמיד הנו ההמון של
התפכ כל ולמנוע השקטה החשיבה את לבטל
הרוד ארועים ארגון ידי על משיגים זאת ! חות
הנאצית המפלגה עצרות רעהו. את אחד פים
במזרח התכופות ההמוניות הנוער ועצרות בעבר

מאלפת. דוגמה לשמש עשויות כיום
יוכל זו, בסוגיה הבקי המנוסה, המשטרה איש
להשתמש עליו מידה באיזו צורך עת בכל להכריע
בעיני חן למצוא מוכרחים מתי מאמצעיו. אחד בכל
אפשר מתי וכח, סמכות הפגנת ע"י אנשים המון
אלו שאלות ובהומור, בשנינות עליו להתגבר
האח המשטרה איש של המצב להערכת רק נתונות
רגש את לעורר לנסות עליו ושוב שוב ראי.
עלום של הצעיף את ולקרוע האישי האחריות
מצלמות של וההפעלה יחידים אל הפניה שם.
לכך. המתאימים האמצעים בין הם וראינוע צלום
לעתים נעשה המונים פזור כי לדעת, עליו כן
בהשפעת למשל תקלות, וללא במהירות מאליו
זו עובדה לרטיבות, רגיש ההמון האויר. מזג
הפעלתם ידי על מעשי נצול פעם לא מנצלים

מים. מזרקי של
אפשר כי העקרון, טוב כאן גם כן החיים כבכל
לא בכד אותו. מכירים אם רק רע, על להתגבר
פעו תמיד הנה אנשים הנהגת כי לומר, רצינו
דרושה מסוימים בגבולות ומנהג. חוק הנוגדת לה
את לזכור נובל שוב כאן מדינה, כל לנהול היא
טובים וחוקים "דת סילון: של מאמרותיו אחת
אנ ידי גבל נתמכים הם אין אם כח, נטולי הנם
טל ההשפעה באמנות המבינים מנהיגים, שים

המונים*.

ספרות:
ועברינותי; "פסיכולוגיה לוואג': א. פ.

הקרה"; המלחמה "אסטרטגית : ברנהם ג'ימם
ההמונים"! "פסיכולוגית להבון: גוסטב

ההמונים*; "מרד : גאסה אי אורטגה
האני". ואנליזת המונית "פסיכולוגיה : פרויד ז.

גדול, ענין של משמעות, נטול זעיר, חלקיק אלא
מנוס. ללא שזור הוא מנגנונו שבתוך

היא אף נהירה היתה כבר המלה של השפעתה
לתשו זוכה הלשון "רק פעם: אמר הוא לםולון.
איש וההשג הפעל אולם המזהיר: הנאום לב, מת

בוחנם". אינו מכם
של אחד בעשור רק במחשבתנו נחזור אם
וממר הזאת האמרה בנכונות להוכח נוכל שנים,
בהן התחבולות אותן כל את נראה התקופה חק
 ההמון קרי  העם את להוביל כדי אחזו,
הרגישות דרגת לעורר. קל ההמון את שרצו. לאן
רגעיים, רוח הלכי של לנתונים בהתאם שונה
והשתייכות והגילים הסוציאליות השכבות הרכב
הומו כמובן, אינם, המונים והלאומית. הגזעית
הגור אחד של ידו תהא תמיד אך לעולם, גניים
תו לתטביע העליונה על אותם' המרכיבים מים
תחילה היתה אשר אנשים, התקבצות על מיוחד

שם. נטולת
בתוכו, המופחת או בהמון, הקימת ההתרגשות
הע אמצעי בהשפעת או מאליה, להתגבר עשויה
המונית. פסיכוזה כדי עד הדמוגוגיה, של זר
הבקרתית תבונתו לחלוטין מתבטלת זה במצב
ובלתי שם נטול יצרי, דחף בא ותחתה הפרט של
ולתגובות, לפעולות האדם את המניע נתפס'
חלוף לאחר להבין עצמו הוא יתקשה אותן

האימפולס.
לעורר עשויות ביותר הזעירות ההזדמנויות
הפסיכוזה את לרוב המגבירות אפקט, פעולות
ומל מהפכות התחוללו זה באופן לבלמה. במקום
הכי ימי של הפלגלנטים כתות גם אולם חמות'
של באמריקה הכושים של הדתיות והכתות נים
בני הם מעטים המישור. באותו נמצאות ימינו
אחת, פעם לפחות בעצמם, היו שלא תקופתנו,
לא בתקופתנו המוני. שכרון שהוא לאיזה עדים
הלאומית ההתלהבות גלי קלםיות. דוגמאות חסרו
,1918 מהפכות ולעומתם ,1914 מלחמת בפרוץ
ארה"ב את תקפה אשר המאדים, אנשי פסיכוזת
"ארמון נאומי ולס, אורםון של רדיו שדור אחרי
מוחאי רק לא הלהיבו אשר גבלס, של הספורט"
כדי עד שלוים, אזרחים גם אם כי שכירים, כף
אחרות. ורבות טוטאלית" "מלחמה נהול דרשם

מסוימת חוקיות ניכרת הללו הדוגמאות בכל
שנותק ההמון, ההמונים. פסיכולוגית תהליכי של
דורש היחיד, תבונת של ומההדרכה מהבקורת
מלאכת את ממנו הנוטל מנהיג, נוהג, איל

החשיבה.
לת אפשר כזה ממנהיג הנדרשות התכונות את

כדלהלן: בערך אר
"לעו כגון מלים  סובלני בלתי להיות עליו
מוכרזות כשהן להן, ודומות פשרות'/ "ללא לם",
מטרתן את מחטיאות והגוון' הקול דרגות בכל
בענינו להאמין צריך הוא רחוקות! לעתים רק
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חהוי חקירות

ריזהוי מספ
וזיופם העלמתם הםבעתם. שיטןת

אח'ק. סלילי, לזהו המחלקה תגר, נסים סמ''ר

לצרכים ניר גליל גבי על שהוטבע המספר רשום
הבא במספר המספר והחלפת אדמיניסטרטיביים

אחריו.
שגיאות' כל כמעט נעשות לא מכנית בהטבעה
מעלימים שגיאה' הכל, אף על מתגלה' אם אולם
נכון מספר תחתיו ומטביעים בכלל המספר את
המקום' גבי על המוצר. המוף בגוף אחר במקום
סימני מטביעים במספר' השגיאה הוטבעה בו
בתי שאין להדגיש, הראוי מן מוסכמים. בטול
מלוי ידי על הטבעה טעויות מתקנים החרושת
על נכון מספר והטבעת בנחושת השגיאה מקום
המספר את מטביעים כאמור' אלא המלוי' גבי

חדש. במקום הנכון
יכול בהן מכנית' בהטבעה האופיניות הנקודות

;(1 מסי תמונה (ראה הן להבחין, השוטר
המספר! כל של אחידה צורה .1

? שבמספר הספרות כל של שיה גודל .2
? הספרות בין שוים מרחקים .3

המספר; ספרות של ישר הטבעה קו .4
לזו? זו שו1ת הספרות של "העמידה" זויות .5
הספרות! בכל שוים וחוזקה ההטבעה עומק .6
במקום המתכת פני על שיוף סימני אין .7

ההטבעה.
ביד; הנעשית מקורית הטבטה ב)
החרושת בתי לרבות החרושת, בתי בכל לא
או מכנית להטבעה האמצעים מצויים בישראל'
נטולי מלאכה בבתי או חרושת בבתי אוטומטית.
מער בעזרת ביד, ההטבעה נעשית אלה אמצעים
חיוני עליהן משטרתי שפקוח ספרות, של כות
במערכת חוקי בלתי שמוש מניעת לשם תמיד
השואה לצרכי קבע דוגמאות החזקת כזו; הטבעה
פקוח של יעילותו את להבטיח עשויה במעבדה
מהסימנים חלק נעדר יד שבהטבעת ברור זה.
הסימנים אין כן ועל מכנית להטבעה האפיניים
בכדי זהוי. לצרכי לשמש יבולים לעיל המנויים
להט נוהגים המספר' זיוף על איפוא, להקשות,
המאלץ דבר המתכת' בתוך רב בעומק בכה ביעו
במקום המתכת את ולפצור לשייף הזייפן את

מבוא:
של המתכת בגוף מוטבעים םדוריים מספרים
זהוי לצרכי ומשמשים שונים ומוצרים מכשירים
כאלה מוצרים שגנבו עברינים הבעלות. ורשום
המספרים את מעליהם למחוק כלל בדרך נוהגים
העלמת לשם חדשים מספרים תחתם ולהטביע

המקור.
עובדת את לקבוע תמיד אפשר מז"פ במעבדות
את ולגלות להעלות גם ולרוב והזיוף המחיקה

שנמחק. המקורי המספר
וזיוף אופניים גניבות מאד נפוצים בישראל
נת קרובות לעתים בהם. המוטבעים המספרים
או כגנובים' חשודים באופניים השוטרים קלים
ואזרחים יש כן בספק. מוטלת החוקית שבעלותם
אין אם לברר מנת על למשטרה ישירות פונים
במשטרה רשומים לקנות' שבדעתם האופניים'
להעריך ידע שוטר שכל כן' על רצוי כגנובים.
שיבדוק לפני עוד מומחיות של מסוימת במידה
המוטבע המספר אם הגנובים' האופניים בפנקס
נראה אם מזויף. או מקורי הוא שלפניו באופניים
האו חשודים הרי כמזויף, חשוד המוטבע המספר
לבדיקה ולשלחם לעכבם ויש כגנובים פניים

במעבדה.
באבחנה להתמחות שוטר שיוכל מנת על
את ולפקוח זה ממין בזיופים מהירה ראשונית
שיטות להלן תתוארנה חשודים, למקרים עיניו
לאו חרושת בבתי הנעשות המקוריות ההטבעה
וההבדלים ההטבעה, זיוף שיטות עם ביחד פניים,

שביניהים.

המקוריות ההטבעה שיטות
מכנית. הטבעה א)

מוצרי (או אופניים ליצור גדולים חרושת בבתי
מס של הטבעתם נעשית כאמור)' אחרים, מתכת
מכונת באמצעות התוצרת גבי על הזהוי פרי
עושה זו מכונה ,,נומרטור'/  אוטומטית מספור
המספר, הטבעת והן: בבתאחת פעולות שלוש
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ודאי זהוי לבסס כדי לעיל האמור בכל אין אולם
לעיל. כמצוין האפיניים המקומות םמך על

ההטבעה: זיוף של שיטות
מזויף מספר והטבעת המקורי המספר מחיקת א)

תחתיו;
ביותר הנפוצה השימה שזוהי לומר, אפשר
לשו לעזור העשויה  הגדולה מגרעתה בישראל.
מיד ניכרת  זו בדרך שבוצע זיוף בגלוי טר
השיוף חריצי הם הלוא הממששת ליד או לעין
בהם במקרים אף ההעלמה בעת במתכת הנוצרים
מגיעים אלה חריצים רבה. בעדינות השיוף נעשה
המו מספר מילימטרים. מספר של לעומק לעתים
כן, על יהוה, וקעורה משויפת מתכת פני על פיע
האופ ולשליחת הוא מזויף כי לחשד, סביר יסוד
יסודית. לבדיקה למעבדה האחר) המוצר (או ניים

.(3 לום' תחונה (ראה
זה מסוג בזיוף להבחין אפשר בהן הנקודות

הן
להופיע עלולות המקוריות הספרות עקבות .1

בחלקן. או בשלומתן המשויף למספר מתחת
משום המזויף המספר הטבעת גרועה לעתים .2
המספר אין כן ועל המטביע של המומחיות חופר
ההט שקו בו, ניכר מושלמת, בצורה מופיע כולו
אינם המפרות בין המרחקים ישר, אינו בעת
זו שוות אינן הספרות על העמידה זויות שוימ,

שונה. ועמקן לזו

ביד מוטבע ר פ 0 1 2 מם' תמונה

אופן" "חרש תוצרת אופניים ע"ג מקורית יד הטבעת
ישרה. בזוית מצולם המספר אותו הלבנה במסגרת

מכנית הטבעה :1 נוס' תמונה

פעולתו. בעת (נומרטור) אוטומטית הטבעה מכונת : א
מכנית. בהטבעד, שהוטבע מספר : ב

להעלים יצליח בטרם ניכרת, במידה ההטבעה
כולו. האמיתי המספר את

ביד שהוטבע אמיתי מספר כי לזכור עלינו
(ראה דלקמן הנקודות בשתי כלל בדרך מצטיין

:(2 מס' תמונה
ובצורתן: בגדלן שוות שבמספר המפרות כל .1

במקום המתכת פני על שיוף מימני אין .2
ההטבעה.

באופניים: ההטבעה מקומות ג)

בסמון ביניהם נבדלים השונים החרושת בתי
כדלקמן: שונים, במקומות תוצרתם

חרשאפן. ריילי, פיליפם, למושב: מתחת ,1

הרקולס, ספורט, ריילי' האחורי: המזלג יד על .2

דהר.
פיליפס. (פדלים): הדושות בין ,3

גר תוצרת ואופניים הרקולס הכידון: בציר .4
המקובל. הממון מקום זהו שם מניה.

מתחת האופניים לגוף המוצמדת לוחית ע"ג .5
(נדיר).  למושב ,;■■_■■
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ישרה; בשורה אינן החדשות הספרות ג!) המקוריות: הספרות עקבות ב) השיוף! עקבות א) : נראים 3 מסי בתמונה
ההטבעה דבר בולט (1 וספרה; ספרה בכל לגינה ההטבעה כוון ה) שוים; אינם החדשות הספרות בין המרחקים ד)
(בתמונה כלל. נראה אינו העליון ואילו מאד יעמיק חזק הוטבע התחתון שחלקה 5 הספרה של המומחית בלתי

חדשה). מספרה חלק פני על גם שיוף מה' משום נראה,

ושבוץ המקוריות מהספרות חלק מחיקת ג)
תחתן; חדשות ספרות

על הזיוף נעשה בהם במקרים נתקלים לעתים
ושיבוץ המקוריות מהספרות חלק מחיקת ידי
מהוה, כזה במקרה גם תחתן. הדשות ספרות
אך מרכזית, הכר נקודת המתכת שיוף כמובן,
המקורי' המספר בתוך המזויפות הספרות שבוץ

כגון: נוסף זהוי מאפשר
שונה! הספרות של ההטבעה קו .1

בין ובסוג בצורה בגובה' הבדלים קימים .2
המזויפות; לבין המקוריות המפרות

י, הספרות בין במרחקים הבדלים קימים .3
המקוריות הספרות עקבות את למצוא אפשר .4

להלן). 4 מסי תמונה (ראה המחוקות ז

יכול טוב שזיפן הכלל, את לזכור יש זאת עם
המפו הסימנים את להשאיר מבלי זיוף לבצע
מאומנת, בלתי לעין בולטת בצורה מעלה רטים
ניתן לא בו אשר זה, מסוג זיוף בנמצא אין אך
לעיל) 3 מסי תמונה (ראה שויפה. שהמתכת להבחין,

או בתחילתו המקורי מהמספר חלק שיוף ם
בסופו:

המקו המספר את הזיפן משנה רבים במקרים
בסופו, או בתחילתו ממנו, חלק מחיקת ע"י רי,
במת מעמיק זה שיוף יחד. גם הקצוות בשני או
בלתי לבין המשויף השטח בין ואיהשויון כת
סימני מגלים השיוף' סימני עם ביחד המשויף,

בולטים. היכר

החדשות הספרות ב) מימין); ל5 בהשיאה משמאל 5; ספרור. של שונים וגדלים סוגים א) בולטים: כאן :'* מס' תנזונה
מהספרות חלק ה) ישר; בלתי הטבעה כוון ד) שלים; אינם החדשות הספרות בין המרחקים ג) ישרה; בשורה אינן
55  שמשמאל מהשתים ואילו המקורי המספר כשרידי נותרו  205  שמימין הספרות (שלוש באלכסון. הוטבע

נראים). עדין ששרידיה משויפת קודמת ספרד, מעל הוטבעה שבתוך זו ואילו החיצונית הוספה

החד הספרות אין ולעתים הספרות. בין שוים
המקוריות. לספרות ובגדלן בצורתן דומות שות
ספ הכנסת של במקרים במיוחד בולט זה דבר
הספרות בין המקורי, המספר לתוך חדשות רות

הבא). בעמוד 5 מסי תמונה (ראה המקוריות.

המקורי: למספר חדשות ספרות הוספת ח
רבים, וזיפנים לבצוע מאד קלה היא זו שיטה
זו' לשיטה אפיני בה. משתמשים מנוסים, בלתי
הספרות הוספת במתכת. השיוף סימני העדר
בלתי מרחקים יצירת כלל בדרך מלווה החדשות
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נתפש  מהגנב הגונב : 5 מסי תמונה
המספר . שוים בלתי מרחקים בולטים ל7. שונתה 4 יייססרה המקורי המספר לפני י יי יכ"ינ,וס"יה,?טיית
'יגנבו? אמ'כ הסדרה. אותיות לבין המספר בין י הספרה להם והוספה נגנבו האופנה ,492 .** היה המקורי

.7 ,1 הספרות את משמאל הוסיף השני והגנב שנית

להפכה שאפשר נראה' 1 בספרה כשנתבונן
הספ את מאוזנת; צלע הוספת ידי על 7 לספרה
קטנה קשת הוספת ידי על להפוך אפשר 3 רה
ל8. במהופך 3 הספרה הטבעת ידי על או ל9
וזיופים לזיפנים, היטב מוכרות אלה אפשרויות

זו. בשיטה מבוצעים רבים

המקורי המס9ר מתוך בודדות ספרות שנוי ה)
אחרות: לספרות והפיכתן

המקו הספרות את לשנות האפשרות גם קימת
הט ידי על אחרות לספרות ולהפכן עצמן ריות
כפי חדש, מספר מתקבל זו בדרך חופפת? בעה

דלהלן: מהדוגמה שנראה

11311 /0 היד, המקורי המספר הבודדות; בספרות שנויים ידי על הנזספר זיוף ; 6 מס' תמונה
מתאימה חדשה 3 הוטבעה 3 הספרה על גביהן. על באלכסון 7 הספרה הטבעת ידי על ל7 שונו 1 הספרות כל

כלל הצבע נפע לא כ* ליד ואילו בצבע, לפגמים גרמה הנוספת ההטבעה ,7 הספרה לרוחב

המקו בכל לחפש יש אלא אמיתי, הנראה מספר
שיוף סימני אחר לעיל שימנו המקובלים מות

טשטוש. או

,..,. למספר: מתחת נחושת מציאת
המעי הנ"ל, הסימנים מהשארת להמנע כדי
בהת לעתים הזיפנים משתמשים זיוף, על דים
השטח גבי על אחרת רכה מתכת או נחושת כת
המקו המספר מהעלמת כתוצאה שנוצר המשויף,
שכבת גבי על חדש מספר מטביעים ואח"כ רי,

המלוי.
על דיה, נחושת גבי על מוטבע מספר מציאת
לבדיקה האפשיים העברת את להצריך כדי כן,

במעבדה.

מספר להטביע מבלי המקורי המספר שב₪ 0
במקומו: חדש

להטבעת נזקק, הזיפן אין מסוימים במקרים
בגלל אם  המקורי המספר תחת חדש מספר בכך צורך העדר בגלל ואם אפשרות חוסר
של עקבותיה העלמת לשם בטשטוש מסתפק הוא
(ראה לעין. מיד ניכר כזה טשטוש אולם הבעלות.

המאמר). של הכותרת בתמונת דוגמה

מספר והטבעת המקורי המספר העלמת ז)
אחר; במקום

השוטר על אופניים, של הבדיקה בתחילת
להטביע נוהגים בהם המקומות, בכל להתבונן
והוטבע המקורי המספר שויף שמא מספרים,
במציאת די לא כן על אחר, במקום חדש מספר



קובעים זו בדרך אפיניים. זיוף סימני של אותם
ספק להטיל מקום יש אם ראשונה בהבחנה אנו
מעבירים אנו כזה ובמקרה המספר במקוריות
המסוגלת במעבדה, נוספות לבדיקות המתנג את

החשד. את לודא
נוספות, בדיקות גם במעבדה נעשות אולם
המספר גלוי את גם רוב פי על המאפשרות
הבעלים מציאת את בך וע"י שנמחק, המקורי,

החוקיים.* הקודמים,
ב(6)17. רמ"י, הוכמן מפ"ר של מאמרו ראה .

םכום
בהטבעת עיקריות יסוד שיטות שתי קימות
הללו השיטות לשתי וביד. במכונה מספרים:
המספרים. מקוריות על המעידים אופיניים סימנים
הסי נפגמים המקוריים המספרים של הזיוף בעת
סימנים עליהם נוספים ואף הנ"ל המקוריים מנים

לזיוף. אפיניים
אנו מספר של מקוריותו לבדוק בבואנו לכן
האפיניים סימנים של לקיומם ראשית לב שמים
למצי ואח"כ החלקי) (אפילו להעדרם או למקור

הדרכה, לצרכי במעבדה הוכנו שלהלן הדוגמאות רזיוף; סודות

 י 'יי ^ 4* *"'';
^. *£ . ג..

אינן הספרות שבו מספר הטבעת עקרי: יסוד ב)
ישרה. בשורה

1 הספרה (רק שונות הטבעה זויות עקרי: יסוד 0
אלכסוניות). הן 6 ,4 ,3 ,2 הספרות ישרות, הן 5 והספרה
שוים אינם הטבעה בעת הלחץ וכוון הלחץ : 1 משני יסוד
ישרה. בשורה אינן הספרות : 2 משני יסוד הספרות. בכל

''1 ■ < / '..' ■ יי* י;י
* יי  : __ . . . . .."_." .**%
חדשות. ספרות והטבעת בפצירה שיוף עקרי: יסוד א)

שוים. אינם הספרות בין המרחקים : עקרי יסוד ג)

תרגיל
כמזויפים. אלה מספרים המחשידים הדיוקים אי בל אי. מצא

*1

.:.... 4

>י" < ' ^3 0
,72.

/\.<*זי **
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התעבורה בדיני חרושים
תשי"ח11958) התעבורה. פקודת לתקון (החוק
התנועה. מחלקת דרכים, תאונות מדור ראש איינהורץ, אהרן עמ"מ

ביום פורסם והוא 1956  תשי"ח התעבורה,
העיק הוראותיו ,252 מם' החוקים בספר 10.458

.18.7.58 ביום מכבר,, לא לתוקף נכנסו ריות
על הענשים בהחמרת צורך ראה המחוקק
מינימום עונש היתר בין וקבע התעבורה עבירות
של (3) פסקה * הנהיגה רשיון שלילת של מיוחד
פסי או רשיון שלילת מחייבת המתוקן 21 סעיף
על לפחות חדשים 3 של לתקופה מקבלתו לה
בתוספת המפורטות חמורות תעבורה עבירות
הנ"ל החוק ע"י שהוחלפה כפי לפקודה, הראשונה
שכרות, במצב או רשיון ללא נהיגה (וביניהן:
קרות אחרי פרטים מסירת אי או איעצירה

♦* תאונה).
נק המתוקנת, (י) פסקה לפקודה, 18 בסעיף
פקודה לפי שהותקנה תקנה על ,,העובר כי בע
אל שלושת קנם או שנתיים מאסר  /,דינו זו"
קבעה הזה, התקון לפרסום עד לירות"... פים
נמו אף במאסר (שוים ענשים הקודמת י' פסקה
שנכללו העבירות לאותן רק בקנסות) יותר כים
(הקו בי מתוספת לאלו או הקודמת אי בתוספת
הפסקה את בצו התחבורה שר החיל עליהן דמת)
מתוספת לתקנות בקשר כזה צו (אולם האמורה
על לעוברים הענשים ואילו ניתן) לא מעולם בי
ע"י נקבעו הפקודה עפ"י שהותקנו התקנות יתר

 החמרה ע"י רסון המגמה:
רשיונות שלילת על הדגש

מכוניות, להחזיק לאנשים מרשה המדינה /,אם
הצבי בדרכים בהן ולהשתמש מסוכנים כלים שהן
להת המדינה זכאית הרי  פרנסתם, לשם ריות
כזה בכלירכב הנוהגים שעל התנאי את נות
וכללי התעבורה תקנות אחרי בקפדנות למלא
די ער אינו נהג אם הזהירות. וכללי התנועה
על בסכנו האלה, התנאים במלוי ומתרשל צרכו
הצו העונש הרי מפשע חפים אנשים חיי כך ידי
דב  רשיון" שלילת הוא ביותר האפקטיבי דק
נשיא 1957 בנובמבר 29 ביום השמיע אלה רים
בק בדחותו אולשן, השופט העליון, המשפט בית
בית של פסקדין על לערער רשות למתן שה
נהג מאת נהיגה רשיון נשלל לפיו מחוזי משפט

.* דרכים לתאונת שגרם
המשפט בית נשיא צטט אלה דבריו של ברישא
המשפטי היועץ של דבריו את בהסכמה העליון
תאונות של בבעיה דיון בעת שנאמרו לממשלה

הדרכים.
ברמה שנשמע מהקול התעלם לא מחוקקנו
מושכות את יתר מתיחת למתוח בצורך והכיר
המשתוללת. התאונות חית את לרסן כדי החוק
פקודת לתקון החוק בכנסת נתקבל 31.3.58 ביום

.123(252) תשי"ח ס"ח, 1

הבאר.). בחוברת במלואו יובא הדין (פסק י"א(51)1415. פ"ד,  היוהנז נגד גולדנברג ראובן  275/57 המ' *
פיר,  היוה''ט נ. קעואד ג'אד אברהים  298/55 בע"פ העליון ביה'פ נשיא אמר הרוח באותה דברים

א'(3)192. רמ"י,  275(10)"

חדשים 12 של לתקופה רשיון שלילת של מינימום עונש כעין הקודם וץ3) (2)21 ס' פי על קיט היה כבר למעשה **
לתאונת השניה בעבירתו וגרם מסוימות חמורות עבירות מבין בעבירה פעמיים שנים 3 תוך שנתחייב מי לגבי
או פסילה לפסוק היה רשאי המשפט בית ביותר: מסויג היה זה עונש אולם רכוש וניזק אדם נחבל בה דרכים,

הדין. בפסק זאת נמק אם יותר, קצרה שלילה
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המפו השביתו* אחת או העבירה אותה את שם
הדין. בגזר שנקבעו או בתוספות רטות

(3) קטן בסעיף המחוקק קבע מיוחדת חומרה
* לחוק הראשונה בתוספת שפורטו עבירות בשל
יטיל האלה' העבירות אחת על בדין חיוב במקרה
מהחזיק או (מקבל פסילה של עונש המשפט בית
לפחות. חדשים שלשה של לתקופה נהיגה) רשיון
"עבירה כולל: הראשונה התוספת של 1 סעיף
שהותקנו תקנות לפי או התעבורה פקודת לפי
רכב, מנהיגת הנובעת אחר, דין לפי או פיה על
או אדם נחבל שבה דרכים, לתאונת גרמה אשר

לרכוש". נזק נגרם
 עבירה כל על בדין חיוב כי איפוא' יוצא
דיני לפי איננה אם ואף מהחמורות איננה אם אף
גורר דרכים, לתאונת גרמה אשר  התעבורה
(או הנהיגה רשיון שלילת אוטומטי באופן אחריו
ללא כאמור' המשפט, בית ע"י מלקבלו) פסילתו
התאונה. ובתוצאות המקרה בנסיבות התחשבות
הן> הראשונה בתוספת שפורטו העבירות יתר

לפקודה. 7 סעיף  נהיגה רשיון חוסר
לפקודה. (ג) 16 סעיף ■ שכור ע*י נהיגה

פרטי למסור ומרוב תאונה אחרי עצירה אי
לפקודה. (ז) 6ו סעיף  זהוי

,'אםור הודעת לגביו שהוצאה ברכב שמוש
התעבורה. לתקנות א' חלק ,24 תק'  שמוש"
ומשקאות סמים השפעת תחת רבב נהיגת
(סדרי התעבורה לתקנות (1)5 תקי  משכרים.

תשיג1953. תנועה)
העבירות אחת על בדין חיוב של מקרה בבל
הראשונה התוספת סעיפי ביתר המפורטות
דרכים) לתאונת קשר כל (ללא לעיל והמנויות
מהח פסילה בדבר ההוראה איפוא, עתה, תופעל
חד 3 של לתקופה מקבלתו או נהיגה רשיון זקת

לפחות. שים
פסילה תקופת קובע ,21 לסעיף (4) קטן סעיף
שנתיים תוך שנתחייב למי חדשיימ של מינימלית
השניה בתוספת שפורטו העבירות אחת על שנית
שבתוספת העבירות אחת על שנתחייב למי או

הראשונה.
עבירות. 19 של רשימה כוללת השניה התוספת
תובאנה לא הנ"ל (4) ס"ק שלצורך קובע (5) ם"ק
18.7.55 לאחר שנעברו עבירות אלא בחשבון
מכלל מוציא אך החוק)' של תוקפו תחילת (יום
המפורטות מן עבירה על שנתחייב .מי זו הגבלה
עבירה לאותה שקדמה שנה ותוך השניה בתוספת
העבירות אחת על פעמיים בדין נתחייב כבר
שנעברה  נבשתיהן!) בתוספות" המפורטות
התקו0 לפני נכלומר זה סעיף של תחילתו ,,לפני
שהעבי בתנאי נכלומר מכן" לאחר גם עבירה והיא

התקון]. עי" בוטלה לא רה

לפי שהיתר. לסמכותו בהתאם התחבורה' שר
מוג כמובן היתה אשר לפקודה' 23 לסעיף הסיפה
חומ ואין הואיל עתה' בוטלה ואשר יותר בלת
תקנות, של שונות שבסדרות עבירות של רתן
תק גי), כרך א*י, (חוקי התעבורה תקנות כגון
,1953 תשי'ג תנועה), (סדרי התעבורה נות
1955 תשט"ז נהגים), (רשוי התעבורה תקנות
הפקו הוראות על העבירות מחומרת פחותה ובו'
לעבירה העונש את המחוקק עתה קבע לפיכך דה.
עצמה בפקודה הפקודה עפ"י שהותקנה תקנה על
על לעבירות הקבועים לענשים אותה והשנה

הפקודה.
יותר חמורים נשים ע נקבעו 15 לסעיף בסיפה
לא אך שנים שלש ,'מאסר חוזרים: לעברינים
חמשת וקנס כאמור מאסר או ימים, מחודש פחות
מהעבירות אחת שעבר לעבריז  לירות" אלפים
נת לכך שקדמו השנים ובשתי להלן המפורטות

הן* ואלו עבירות? מאותן אחת על כבר חייב
כש רשלנית נהיגה  13 לסעיף 0) פסקה

לצבור. מכנה משים בה היתה
שכור. ע"י נהיגה  18 לסעיף (ג) פסקה

למסור עברין מרוב  16 לסעיף 0) פסקה
כוזבים. כתובת או שם מתן או כתובתו או שמו
תאונה אחרי איעצירה  13 לסעיף 0) פסקה

זהוי. פרטי למסור וסרוב
הח לא (אך לנהיגה רשיון חוסר  7 סעיף

שפקע). רשיון קת
ובתו הראשונה בתוספת המפורטות העבירות
התעבורה, פקודת לתקון לחוק השניה ספת

תשי"ח^*195.
מוח מינימום עונש המאסר אין כי לציין' יש
מחייב הסעיף אין כי המלה' מובן במלוא לט'
בפסק לפרט מחייבו הוא אולם להטילו' השופט את
מאסר לאיהטלת המיוחדים טעמיו את הדין

המינימום.
פסי נהיגה. רשיון שלילת בדבר דן 21 סעיף
רשיון מהחזיק תעבורה בעבירת שהורשע מי לת
עבירות לגבי ביותר ההולם האמצעי הנה נהיגה,
את להבטיח גם תכליתה וענישתן. זה מסוג
תנו עבריני מצד וסכינים פגיעות בפני הצבור
הצבור. את מסכנת שנהיגתם ונהגים מועדים עה
הקטנים הסעיפים עתה הוחלפו זה בסעיף

ו(5). (4) ס"ק ונוספו ו(3) (2)
בפסקת המשפט לבית מאפשר (2) קטן סעיף
לעו בדומה  תנאי על פסילה עונש הטלת (א)
עבירה של למקרים' פרט  תנאי על מאסר נש
של בתקופה הנאשם בבר נתחייב אם או נשנית
בתוספות. שפורטו העבירות אחת על שנתיים
תמומש, תנאי" '.על פסילה כי קובעת (ב), פסקה
הנא עבר הדין כפסק שנקבעה התקופה תוך אם
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בסד קנסות זו געבירה הנאשמים על המשפט בתי
התפרסמה זו עובדה מזה. פחות ואף ל"י 1.
שלא נאשמים לעודד כדי, #6 והיה הנוהגים בין
ואמנם שפיטה". במקום "קנם לברירת להזקק
עד הקנסות את המשלמים מספר ירד 1955 מאז
ברירת עם ההזמנות מקבלי ממספר שליש כדי
השי הצלחת את רבה במדד. ס3ל זה דבר קנם.
להצ וגרם שפיטה" במקום קנס "ברירת של טה
על שגרתיים תיקים ברבבות המשפט בתי פת
השופטים בפני לדיון שהובאו תעבורה עבירות
בברור הממושכות ההשהיות וארכו רבו כך וע"י
השגרתיות" "העבירות לגבי הן התנועה' משפטי

החמורות. העבירות לגבי והן

ל"רצידיויםטים"* העונש החמרת גופן?: חדוש
קנם. בעבירות אן?

המונח את מחדש: המחוקק עתה הגדיר לפיכך
לתש המועד את האריך (בס"ק.(1)), קנס" "עבירת
,((2) ם"ק ימים■ 7 במקום ימים 15) הקנס לום
הש לא אשר נאשם, על כי ,((6) (בס"ק וקבע
הקנס את שלם ולא לו הנתונה בברירה תמש
קנס יוטל לא בדין, יחויב ואשר שפיטה" במקום
לפי עבירה' לאותה הקבוע השעור מן נמוך
על להטיל רשאי המשפט בית יהיה כן .(4) ם"ק
התיצב אם בין המשפט, הוצאות את כזה נאשם
{4) ס"ק בפניו. שלא נשפט אם ובין למשפט
לקבוע התחבורה שר את עתה מסמיך המתוקן
עבירת ולכל קנס עבירת לכל הקנס שעור "את
לא הקנס ששעור ובלבד נוספת, או, חוזרת קנס
ראשונה עבירה לגבי ליןות: עשרים על יעלה
נוספת'/ או הוזלת עבירה לגבי לירות והנושים
קנס" "עבירת של הגדרתה את אף שנה התקון
על או זו, פקודה עלי "עבירה עתה* שהיא
ואשר לפיה, שהותקנה עזר, חוק לרבות תקנה,
הכריז המשפטים, שר בהסכמת התחבורה, שר
איפוא, הורחבה, ברשומות..'/ שפורסם בצו עליה
שר (בהסכמת להכריז התחבורה שר של סמכותו
כעבירות כלשהן תעבורה עבירות המשפטים)
המש בתי מעל העומס את בך ע"י ולהקל קנם
לעבירות מוגבלת: כה עד שהיתה סמכות פט,
עזר,שהותקנו חוקי ועפ"י התחבורה תקנות עפ"י
י י  בלבד. 25 סי בתוקף

תעבורה* ב"עבירות ידונו תעבורה" "שופטי
תעבו בעבירות שפיטה בעניני מיוחד הסדר
להחיש בכדי בי 18 סעיף לחוק עתד.: מכנים רה
רבוין נוכח תעבורה בעבירות השפוט את וליעל
מסי של המתמיד והגדול התעבורה עבירות של
בכבי הבטחון מצב של וחומרתו אחד מצד פרן

..■<■.... שני. מצד שים

לם.ורק., חוזרים . *

המבטלת שלום שופט בהחלטת מחדש עיון
משטרה. קצין ע"י פסילה

להפסיק משטרה לקצין מאפשר 21ב(2) סעיף
הנהיגה רשיון של תקפו את יום 30 של לתקופה
לדעת כשיש' דרבים' בתאונת מעורב נהג של
לאותה בקשר בעבירה להאשימו יסוד הקצין,

התאונה.
המש בתי כי הראה, זד.' סעיף בהפעלת הנסיון
במק בטלו 21ב(3), סעיף לפי סמכותם פי על פט
עבירות עקב תאונות של במקרים ואף רבים רים
קציני ידי על שנתנו הפסילה צוי את חמורות
פסילה צו המבטלת משפט, בית החלטת משטרה.
מחדש. לעיון או לערעור נתונה היתד. לא כאמור,
כי קובע והוא (21ב(5)) זה קטן סעיף תוקן עתה
תהיה פסילה צו המבטלת שלום שופט החלטת
משפט בית נשיא ידי על מחדש לעיון נתונה

העליון. המשפט בית נשיא ידי ועל מחוזי

בעתו טוב  העונש אף!  דבר בל ■

המתי השפיטה בעית על דעתו המחוקק נתן כן
 העונש כי ספק, אין תנועה. עבריני של רה
כשהנא אפקטיבי' אינו בלבד,  החמור אפילו
שעבר לאחר רב זמן המשפט בית בפני מובא שם
של זה בשטח דוקא כי סוד' זה אין העבירה. את
בפני התיקים בשמיעת רב פגור קיפ "עברינות'/
"אוג מועטות לא תנועה יחידות המשפט. בתי
התע עבירות על תיקים של ורבבות אלפים רות"
ועדין הופכין לה שאין כאבן מונחים אשר בורה,
החוק השופט. בפני מובאים להיות תורם הגיע לא
להב הבאים הסדרים' היתר' בין, קובע' הנ"ל
והע תעבורה עבריני של מהיר יותר שפוט טיח

העבירות. לחומרת בהתאם נשתם

יותר נמוכים קנסות יטילו לא המשפט בתי
קנם' ב"עביתת מהקבועים

 19א' בסעיף החוק הכניס מסועפים תקינים
"עבי של השיטה שפיטה". במקום קנס "ברירת
השי לא ,1953 בשנת הונהגה אשר  קנם" רות
נאשמים כי הוברר, במלואה. מטרתה את גה
אחרו קנסי/ "ברירת עם הזמנות קבלו אשר רבים,
הקנס לתשלום להם שניתן ימים) 7) המועד את:
את לשלם שלא העדיפו או המקורי הסעיף לפי
למשפט' הופיעו לא אף הגדול ובחלקם הקנס
עליהם הוטלו בדין' חויבו כאשר דבר' של ובסופו
ע"י אלה לעבירות שנקבעו מאלה נמוכים קנסות
סעיף שלפי לסמכותו בהתאם התחבורה, שר

19א'(4).
צו עפ"י אסור במקום לחניה נקבע למשל, כך,
קנס תשי"ד1954 קנס), (עבירות התעבורה
הטילו רבים במקרים ואילו ל"י 3. בשעור

40



עונ ובדיקה רשוי חייבים החדשה, ההגדרה לאור
ומתקנים מכונות רכב, כלי של הסוגים כל תית
רכב ע"י הנגררים או עצמם בכח הנעים אחרים

אופניים). (כולל בהמות ע''י או אחר
כלי סוגי לפטור אמנם רשאי התחבורה שר

וכוי. רשוי מחובת מסוימים רכב
המינימום גיל של הנמכה עתה הורשתה כן
בתק להתיר מוסמך והשר נהיגה, רשיון לקבלת
רכב בסוגי ששעשרה, לבן גם רשיון מתן נות,
המיני גיל היה לכן קודם ,((2)8 (סעיף מסוימים
רשיון ניתן בהן לאופנועים, פרט שנה, 13 מום

ששעשרה. לבני גם
ס"ק את היתר' בין בו, החליף 23 סעיף הקת
תקנות להתקין התחבורה שר את המסמיך (ינ0,
והפקוח הצבורית התחבורה שרותי הסדרת בדבר
התה שר את 23 סעיף עתה מסמיד כן עליהם.
ותק התחבורה פקודת הוראות כי להכריז, בורד.
מקו סוגי על תחולנה לא מקצתן, או כולן נותיה
ההכרזה, לולא הללו, להוראות הכפופים מות,
התע פקודת הוראות את להטיל אלו' ולעומת
 מהן הפטורים מקומות על ותקנותיה בורה
בפקודת גהגדרה "דרך" מונח בגדר ואינם הואיל
שאין סגורים שטחים * דהיינו  התעבורה
גדולים' מפעלים כגון בהם, מעבר זכות לצביר

וכוי. נמלים
המחוקק' שהכניס העיקריים התקונים הם אלה
על עתה שומה התעבורה. בפקודת היתר, בין
מחד השופטת' הרשות המדינה, רשויות יתר
לפעול גיסא, מאידך המבצעת, והרשות גיסא,
הלוא המחוקק, התכון אליה המטרה השגת למען
למען והגברתו בכבישים הבטחון החזרת יהא

שוא. קרבנות ייחסכו

18ב(5)), (סעיף מיוחדים תעבורה שופטי ימונו
בעלי יהיו המשפטית השכלתם על נוסף אשר
אלה שופטים תעבורה. בעניני מתאימה הכשרה
בשפי ויועםקו בלבד תעבורה" ב"עבירות יטפלו
כדי כך, לשם שיקבעו ובמקומות בזמנים טה,

אלה. בעבירות מהיר טפול לאפשר
18ב(1) בסעיף הוגדרה  תעבורה" ,,טבירת
התעבו (פקודת זו פקודה על "עבירה  .■ והיא
שהותקנו העזר חוקי לרבות התקנות, ועל רה).
תעבורה שופט כי איפוא, יוצא, מכאן לפיה".
כגון אחר, חוק לפי בעבירות לדון מוסמך אינו
הפלילי, החוק לפקודת 243 סעיף על עבירות
תעבורה עבירות לגבי זאת לעומת וכדי. 1936
ותהיי שלום שופט כדין תעבורה שופט דין יהא
בית של לשופט המסורות הסמכויות בל לו נה
החוק הוראות .((4)218 (סעיף שלום משפט
לגרוע באות אינן תעבורה, שופטי למנוי ביחס
לדון תעבורה, שופטי שאינם שופטים מסמכות

.((6)218 (סעיף תעבורה בעבירות
שופטי של הקרוב מנוים עם כי לקוות, יש
,'ד.מוק התיקים אלפי ויעלמו "יופשרו" התעבורה
הסדרים וכי תעבורה, עבירות של עתה פאים"
תנועה עבריני לרטון תרומתם את יתרמו אלה

רבים.

התקונים יתר
לשפורים מתיחס החוק הוראות של ניכר חלק
ההו ושרותי נהגים רכב, כלי של הרשוי בסדרי

הצבירית. לכה
המונח בהגדרת השנוי את לציין עוד כדאי
הרחבה חלד. בעקבותיו אשר ,(0)2 (סעיף ,,רכב'י
הרשוי. לחובת הכפופים הרכב כלי בסוגי רבה
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בישראל* אזרחים על צבאי שפוט
ראשי צבאי פרקליט זהר, מ. ד''ר משנה אלוף

החו יסודותיהם מהם אזרחים, על הצבאי השפוט
ומהם סוג' כל של ומגבלותיו תנאיו מהם קיים'
או עבירות של אחר או זה סוג להוצאת המניעים
האזרחיים המשפט בתי מרות מתחת נאשמים של

מיוחד. שפוט תחת והעמדתם הסדירים

אזרחים על הצבאי השפוט פוני
האזר את עיקריים סוגים לשני לחלק אפשר

צבאית? לשפיטה הנתונים חים
במסגרת תפקידיהם בגלל אשר אזרחים' (א)
את החוק משוה אתה' בקשר או הבטחונית
מוב הם מכך וכתוצאה חיילים' למעמד מעמדם
נשפטים שלפניהם צבאיים' דין בתי בפני אים

ממש. חיילים גם
לגבי צבאיים דין בתי סמכות את הקובע החוק
הצבאי, השפיט חוק הוא זה' מסוג אזרחים
בפני מובאים זה מסוג אזרחים .* תשט"ו1955
הצב השפוט חוק מכוח שהוקמו צבאיים דין בתי
לעבירות דין בתי בפני וכן '1955 תשט"ו אי'
(עבירות חירום שעת תקנות מכוח שהוקמו תנועה

.1949 תש"ט חיילים), דין  תנועה
השטח מעשיהם' חומרת בגלל אשר אזרחים (ב)
שטח לתוך חדרו שבה הצורה או בוצעו, בו
לפני להביאם שראוי המחוקק היה סבור המדינה,
חיילים לשפיטת הוקמו שלא צבאיים דין בתי
אותם שפיטת לשם במיוחד הוקמו אלא ממש,
נקבעו הן שאף עבירות על בלבד, אזרחים סוגי

לכן. מיוחדים בחקוקים
סוגי על צבאי שפוט קבעו אשר החקוקים,

* הם כאלה, אזרחים
,31945 חירום) (שעת ההגנה תקנות ,1

.* 1948  תש"ח טרור, למניעת הפקודה .2
ופשוט), (עבירות הסתננות למניעת החוק .3

.51954  תשי"ד

.171 (189) תשט"ו ס"ח 1

;36(30) תש"י ס"זז: .131(44) תש"ט ב/ ונוס' ע"ר, 2
תשט"ז ;4(168) תשט"ו ;53(141) תשי"ד ;280(105) תשי"ב

.102(249) תשי"ח ;34(216) תשי"ז ;17(194)
.4270 '1 לגדעון, ישראל'' מדינת "חוקי ראה 3

.73 (24) א' תום' תש"ח ע"ר 4
.160(161) תשי"ד ס"ח 5

מבוא:
הצבאות' ובבל הארצות בכל הוא, רגיל דבר
בתי בפני שעברו, עבירות על מובאים' שחיילים
תרעו או תמיהה מעורר הדבר אין צבאיים. דין
אנשי בעיני רק לא וחיובי, צודק ונראה מת

הרחב. הצבור בעיני גם אלא הצבא,
 אזרחים שפיטת על כשמדובר הדבר כן לא
חיילים) שאינם אלה כל במובן  ("אזרחים"
בעתונים הצבור כשקורא > צבאיים דין בתי בפני
באיזו אזרחים לשפיטת צבאיים דין בתי הקמת על
כשו הכל שלא סימן בכף הוא רואה שהיא' ארץ
התמרמ הנראה' כפי בה' שיש ארץ' באותה רה
הוא וסבור מהשלטון' רצון אישביעת רות/או
את גאוה ברגל לרמוס החליט שלטון שאותו
 החמור האמצעי את הפעיל ולכן האזרח חופש

אזרחים. לשפיטת צבאיים דין בתי
אף מידה קנה באותו נוקטים קרובות לפעמים
אזר לגבי צבאיים דין בתי הפעלת של במקרים
ידיעות הצביר לידיעת כשמגיעות במדינתנו. חים
דין בתי בפני נשפטו או שהובאו אזרחים אודות
או בכנסת וכוח פעם מדי איפא מתעורר צבאיים,
הפעלתו או קיומו המשך מוצדק אם בעתונות'
על אחר או זה מסוג צבאי שפוט של אצלנו

אזרחים.
קיימים ואף שוללים, ישנם מחייבים, ישנם
אבל מחייבים, אמצעית: דרך הנוקטים אנשים
השעה" "צורך זה בשפוט ורואים מלא, בפה לא

הזמן. במשך לבטלו יהי אפשר אשר
בהשקפת זה לנושא הגישה תלויה רוב פי על
אולם לכאן, או לכאן הטוען של המדינית עולמו
ונובעות" המסקנות נמהרות קרובות די לפעמים
ובעיקר הבעיה, של מספקת ידיעה חוסר מתוך
השונים הצבאי השפוט מוגי בין איהבדלה בגלל

אצלנו. הקיימים
מישהו לשכנע לנסות כונתי אין זה במאמרי
אולם זה' בשטח עולמו השקפת את להחליף
לברור תרומה משום בכך שתהיה הנני סבור
אמ הכאובה, הבעיה של יותר ורציני מעמיק
מוגי אצלנו מהם שיטתית' בצורה לעצמנו נבהיר

,1957 יולי בחודש בישראל' עורכיהדין הסתדרות של רבעונה "הפרקליט", של י"ג כרד ד', בחוברת פורסם
המערכת. ושל המחבר של האדיבה ברשותם כאן ומועתק
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תשט19551; הצבאי השפוט חוק לפי הצבאי, לשפ1מ הנחתים אזרחים

לעבי המחוקק התכון הנדונות, ההגבלה "במלות
המעשה טיב לפי אומרת (זאת טיבן לפי אשר רות
לעבור חייל רק יכול לעבירה)' נושא המשמש
המסגרת שמחייבת המיוחדים היחסים לאור אותן
המוטלים המיוחדים התפקידים ולאור הצבאית,
נתכון המחוקק אחרות, במלים זו. במסגרת עליו
הנובעות עבירות אזרח על תחולנה שלא לומר
החייל, נתון שבה המיוחדת הצבאית המסגרת מן
מפקד יחסי מחייב מהותה שעיקר עבירה כגון
את (ראה אחר". חייל לבין הנאשמ בין ופקח
הצבאי הדין בית של הג"ל הדין פסק לשון

לערעורים).
לאחר הנותרות, הצבאיות העבירות על אף
צבאי לרין להביא אפשר הנ"ל, בהגבלה התחשבות
(המושג לחימה בתקופת רק בצבא אזרחי עובד
משתמש בו עובדתי מושג הוא לחימה" "תקופת
למושג הצבאיים הדין בתי את לקשור לא כרי החוק
ומצומצמת מוגדרת משמעות בעל שהוא "מלחמה"
לחי תקופת שאינה בתקופה הבינלאומי). בדין
דין בית בפני אזרחי עובד להביא אפשר אי מה,
המפורטות נוספות' צבאיות עבירות 15 על צבאי
ואשר 13(ב), מסעיף (4) עד (1) קטנים בסעיפים
עריקה כמו? שכיחות כה עבירות אף ביניהן
(סעיף ברשות שלא השרות מן העדר ,(92 (סעיף

.(152 (סעיף במשמעת ופגיעה ,(94
הבט שר בידי הסמכות ,(5) (ם 13 סעיף לפי
אשר נוספות צבאיות עבירות בתקנות לקבוע, חון
דין בית בפני לדין אזרחי עובד יובא לא עליהן
מוס (כלומר לחימה תקופת שאינה בתקופה צבאי
חוק תחולת היקף את לצמצם הבטחון שר מר
אינו אך אזרחיים' עובדים על הצבאי השפוט
חשיבות כל אין זאת לעומת להרחיבו). מוסמך
לדון מותר שעליה הצבאית, העבירה אם לכך
ו לה מחוצה או במדינה נעברה אזרחי, עובד
לשטח מוגבל אינו הצבאיים הדין בתי שפיט

המדינה.

(להלן צבאית עבירה שאינה עבירה לגבי גם
קובע אזרחית") "עבירה קצור, לשם לה, נקרא
יכול בצבא אזרחי עובד כי החוק מן 15 סעיף
בין צבאי, דין בית בפני עליה מובא להיות
זו, הוראה לה. מחוצה ובין במדינה אותה שעבר
הצבאי השפוט תחולת את מרחיבה שהיא רק לא
מעשים, הופכת אף אלא אזרחיים' עובדים על
המדי לשטח מחוץ נעשו אם עונשין בני שאינם
דיני לתיקון החוק בגדר עבירות שאינם מפני נה,
לעבי ,61955 תשט"ז חוץ), (עבירות העונשין,

בצבא. האזרחיים העובדים לגבי רות

.7 (132) תשסיו םח, 6

צבאי לשפוט הנתונים האזרחים סוגי הם ואלה
תשט"ו1955: הצבאי, השפוט חוק לפי
הצבא; בשרות העובדים אזרחים .1

את המשרת במפעל העובדים אזרחים .2
צבאי? כשרות קבעו הבטחון ושר הצבא

הצבא; בשליחות הגנובדים .3

,. הצבא במשמורת כדין הנמצאים אזרחים .4
,. הצבא מטעם נשק נמסר להם אזרחים, .5

מלחמה; שבויי .6
בשרות; כשאינם מלואים אנשי .7

הצבאי השפיט חל אלה מסוגים אחד כל על
להלן. שנפרטם ובסייגים בתנאים

הצבא: בשרות העובדים אזרחים
הצבא' בשרות עובדים על מדברים כשאנו
האזרחיים העובדים של הנרחב לצבור הכונה
הצבאיות ליחידות לעבודה המתקבלים בצבא,
עבודה להסכם בהתאם עלפירוב השונות,
לבין אחד' מצד הבטחון' משרד בין הקים
הור שני. מצד בצבא, העובדים ארגוני,
נקבעו תשט"ו1955, הצבאי, השפוט חוק אות
שהושג הסכם יסוד על המכריע, בחלקן זה, בשטח
של הנציגים לבין הצבא שלטונות בין מראש
הועדה לידיעת ושהובא בצבא, העובדים ארגוני
חוק בהכנת טפלה אשר הכנסת של המיוחדת

.1955 תשט"ו הצבאי, השפוט
מחוק ו15 13(ב) בסעיפים כלולות אלו הוראות
אלו הוראות לפי תשט"ו1955, הצבאי, השפוט
יכו שעליהן העבירות את סוגים לשני לחלק יש
עוב צבאיים דין בתי בפני מובאים להיות לים
ועבי מזה, צבאיות, עבירות . בצבא אזרחיים רים
מן 1 סעיף הגדרת לפי מזה. צבאיות, שאינן. רות
לפי עבירה כל צבאית" ל,,עבירה נחשבת החוק,
,43135 בסעיפים (המונה, החוק מן ב' הלק
דין כל לפי עבירה שונות). צבאיות עבירות כ90

צבאית". שאינה "עבירה היא במדינה' אחר
במשמורת כדין שנתון מי (וכן חייל רק
מן 1 בפעיף כמשמעותו להלן), כך על הצבא
עבירה כל על צבאי דין בית בפני מובא החוק,
קיימת בצבא אזרחי עובד לגבי שעבר. צבאית
להביאו שאין והיא ,0)13 סעיף מכוח הגבלה,
אין טיבן "שלפי . צבאיות עבירות על לדין
כהגדרתו חייל הוא אין באשר עליהן, לשפטו

."1 בסעיף
הצבאי הדין בית ובכללם הצבאיים, הדין בתי
שופטים חמשה בן מורחב בהרכב לערעורים
המג לבטוי רחב פרוש נתנו ,(219/56 מם. (בתיק

באמרם: הנ"ל, ביל
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את הכנסת קבלה זה, אזרחים סוג על הצבאי
תחולת כי הנ"ל, (2)8 בסעיף וקבעה הנמוקים
שוד. תהיה אזרחים, של זה מוג על הצבאי החוק
כל גופו. בצבא האזרחיים העובדים על לתחולתו
בצבא, אזרחיים עובדים לגבי קודם שאמרנו מה
במפעלים עובדים לגבי גם £יפוא, יפה, כוחו
בשום מבדיל החוק ואין הצבא, את המשרתים
בסעיף הכלולים אלה אזרחים סוגי שני בין מקום

.(2) 8

להפעלת בדבר הנוגעים נגשו כאשר אולם,
הנסוח בגלל כי התברר למעשה, הלכה אלו הוראות
הוראותיו נשארו ,(2)8 סעיף של מושלם הבלתי
שבהם המקרים של רובם רוב לגבי מתה" "אות
עוב צבאי דין בית בפני להביא רצוי אולי היה

הצבא. את המשרתים במפעלים דים
? (2)8 סעיף בנסחז הפגם מהו

יכול הבטחון שר כי כאמור, קובע, זה סעיף
כ"שרות הצבא" את המשרת "המפעל את לקבוע
הפרשנות לאור אולם, זהי'. סעיף לענין צבאי
חוק וחומר קל פלילי, חוק כל של המצמצמת
כל אין מיוחד, דין לבית סמכות המעניק פלילי
רכוש נהפך כנ"ל הכרזה ידי שעל לגרוס אפשרות
עבודה מנהל נעשה או צבאי" ל"רכוש כזה מפעל
החוק. מן 1 בסעיף במובנם ל"מפקד'/  במפעל
בסכוי לטעון יהיה ניתן אם רציני ספק קיים כן
אזרחית עבירה שעבר פועל כי להצליח, סביר
עקב או הצבא "במסגרת עברה המפעל, בתוך
החוק. מן 15 סעיף כדרישת לצבא", השתייכותו

הצבא: בשלידוות העובדים
חל החוק, מן (5)8 סעיף להוראות בהתאם
בשליחות העובדים על גם הצבאי השפוט
הצבא'/ בשליחות "עובד הגדרת בחוק אין הצבא,
זו, בנקודה יזדקקו, הצבאיים הדין שבתי נדמה
בחוקת מצוי שהיה דומה לבטוי ניתן אשר לפרוש

תשיח.* השפוט,
המונח בהגדרת נאמר לחוקה, 2 בתקנה
שפועל מי כל גם וכולל ...  "חייל "חייל'':
ו...". בשליחות או הצבא במסגרת לזמן מזמן
להדגיש באה ,,בשליחותו" המלה בי אז פורש
יותר יציב מקשר להבדיל פעמי, החד הקשר את
לראות יש לכן הצבא. בשרות העובד לגבי הקיים
עצ על שקבלו אנשים הצבא, בשליחות כעובדים
אדם (למשל חדפעמית משימה הצבא מאת מם
אדם בחו"לן מסוימת שליחות עצמו על שקבל
מנקודה מכתב להעביר שליחות עצמו על שקבל

באלה). וכיוצא העורף אל מנותקת
אין צבאיות, לעבירות נוגע שהדבר, כמה עד
הצבאי השפוט תחולת בענין בחיק הגבלה כל
לדין להביאו אפשר הצבא. בשליחות העובד על
:16 בסעיף האמור מכח צבאית, עבירה כל על

מעצמו: ומסתבר מובן לכך המחוקק של טעמו
צבא כוחות אל להלוות עשויים אזרחיים עובדים
לשטח (כגון המדינה לשטח מחוץ אל החודרים
"קדש''). מבצע בזמן סיני ומדבר עזה רצועת של
קיים שבגללם הטעמים דידם לגבי יפים ולכן

חיילים. על אוניברסלי שפוט
השפוט היקף של הנזכרת ההרחבה עם יחד אולם
אזר לעבירות ביחס אזרחיים עובדים על הצבאי
הכנ ע"י השפוט היקף את המחוקק צמצם חיות,
לשפיטה נתון יהיה האזרחי שהעובד סייג, סת
אם מינה נפקא (ואין האזרחית עבירה על צבאית
עברה אם רק לה), מחוצה או במדינה עברה
ביטוי לצבא". עקב:השתיכותו או הצבא "במסגרת
השפיט לתי0ת 97 מתקנה המחוקק ע"י הועתק זה
"כאב בזמנו גרם גופו בטוי שאותו למרות תש"ח,7
צרי כשהיו הצבאיים, הדין לבתי קטן לא ראש"
לא כי הגבול", "על מקרים לגבי לפרשו כים
הנדרשת הזיקה להדגשת יותר מתאים בטוי נמצא
השתיכותו לבין בצבא האזרחי העובד עבירת בין
יתר, בטחון ולשם זאת, עם הצבאית. למסגרת
בית לסמכות נוסף שסתום הנזכר 15 סעיף קבע
עובדים של אזרחיות עבירות לגבי הצבאי הדין
 סמכות המשפטי ליועץ בהעניקו אזרחיים,
של דינו כי לצוות הדין, להכרעת עד; עת, "בכל
מש בבית יתברר האזרחי), לעובד (הפונה האדם

אזרחי)". משפט לבית (הכונה אחר פט

במפעל העובדים אזרחים
הצבא: את המשרת

"העובד  על יחול החוק כי קובע (2) 8 סעיף
קבע הבטחון וששר הצבא את המשרת במפעל

זה''. סעיף לענין צבאי כשרות בצו, אותו,
 להיות יכול כאמור צו כי קובע (א) 9 סעיף
לפרסמו חובה ואין אישי, או מסויג "כללי,

ברשומות";
צו של תקפו "תחילת  בי קובע (ב) 9 וסעיף
נתינתו, מיום חדשים שני כתום תהיה כאמור,
ולגבי ,. לו משהידע אלא אדם על יחול לא אולם
נתי בזמן הצו חל שעליו בשרות שהיה מי כל
מיום חדשים שני כתום אלא הצו יחול לא נתו,

ההודעה".
החוק של הראשונה קריאתו בזמן שהוסבר כפי
העוב לאור אלו בהוראות הצורך התעורר בכנסת,
אינם אשר "תעש'/ כגון מפעלים' שקיימים דה
חיוניו זאת ועם צבא, שלטונות למרות כפופים
מתקני רוב של מזו נופלת אינה הבטחונית תם

הצבא.
הסביר לבון, פנחס מר דאז, הבטחון ששר לאחר
שה הבטחוניות הנסיבות את הראשונה גקריאה
השפוט תחולת את להרחיב הממשלה את ניעו
תש"י(58)290; תש"י(23)17; ס"ח: ;105(20) ב' תום' ע"ר, 7

.48(140) תשי"ד ;64(123) תשי"ג
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לחוקת 92ב' או 92,91,89,88א' התקנות על לעבירות
אתו*. בקשר או היריד בכלי שנעברו תשיח, השפוט,

סעיף ע"י בוטל היריה, כלי לחוק (8)20 סטיף
,1955 תשט"ו הצבאי השפוט מחוק (2)542

ז הימנו 7 בסעיף הקובע
להוד כדי הצבא מטעם נשק לו שנמסר "מי
0) ב 5 בסעיף כאמור הרשאה תעודת לפי זיקו
או בו ועשה ,1949 תש"ט היריה, כלי לחוק
(ת, 45 הסעיפים על עבירה המהוה מעשה לגביו
יחול זה, לחוק 133 או 85 ,80 ,79 ,75 (ג), 76

מעשה". לאותו הנוגע ענין בכל זה חוק עליו
של העובדה לאור התעורר זו בהוראה הצורך
הצבא מטעם נשק נמסר הספר' בישובי מתישבים
חיילים אינם אם אף עצמית' והגנה שמירה לצורך
עם אנשימליאים. אינם אם ואפילו סדיר בשרות
מלאה בקורת שתהיה חיוני צבורי ענין קיים זאת
במצב הנשק ישמר כי וכן בנשק' שנעשה מה על

בשמירתו. יתרשלו ולא תקין
ביותר היעילה שהדרך מבור היה המחוקק
פלילית סנקציה קביעת היא אלו, מטרות להשגת
נקבעו אבל צבאי. דין בית לידי השפוט ומסירת
תחולת בענין וחמורים רבים וסייגים תנאים

י, הם ואלה זה, אזרחים סוג על הצבאי השפוט
נתון הצבא, מטעם נשק לו שנמסר מי (א)
צבאיות עבירות לשבע ביחס רק צבאית לשפיטה

הן: ואלו בחוק' המנויות
או לאויב נשק מסירת ע"י מחפירה התנהגות .1

;0) 45 סעיף 1 האויב נוכח זניחתו
? לנשק במזיד נזק גרימת או במזיד השמדה .2

(ג); 76 סעיף
;78 סעיף הצבא* מרשות הנשק הוצאת .3

;79 סעיף 1 הצבא למטרות שלא בנשק שמוש .4

אב או קלקול מנזק, הנשק בשמירת רשלנות .5
;80 סעיף דן;

.85 סעיף בנשק: חוקי בלתי שמוש .6

ביחס בצבא המחיבות הוראות איקיום .7
.133 סעיף לנשק:

האזרח יכול הנ"ל מהעבירות אחת כל על 0)
מטעם הנשק לו נמסר אם רק לדין מובא להיות
להוראות בהתאם הרשאה תעודת לפי הצבא
לחוק ב(ג) 5 סעיף שקובע כפי בצבא' המחיבות

.1949 תש"ט היריה, כלי
באופן האזרח מסר למשל' שאם' טבע מהאמור
הנשק את ולא הפרטי' נשקו את לאויב מחפיר
אין כנ"ל, פורמלית בצורה הצבא מטעם שקבל

צבאי. דין בית בפני כך על להביאו אפשרות
"בו תיעשה העבירה כי הוא' הכרחי תנאי (ג)
שקבל ממש נשק אותו לגבי כלומר לגביו*, או
לכן כאמור. הרשאה תעודת לפי גופו אזרח אותו
את שקלקל אזרח לדין להביא יהיה אפשר אי

זה וחוק ,1 בסעיף כהגדרתו חייל שאינו "מי
חייל' כדין זה' חוק לענין דינו' יהי  עליו חל
אדם גם חייל' על זה בחוק שמדובר מקום וכל

אחרת". הוראה כשאין והוא ,י במשמע כאמור
15 וסעיף מאחר הרי אזרחיות, עבירות לגבי
(2) 8 סעיף לפי עליו חל זה שחוק "אדם על מדבר
כל הצבא, בשליחות עובדים על גם חלות ו(3),
העובדים לגבי לעיל שהזכרנו הגבלות אותן

הצבא. בשרות

הצבא: במשטורת כדין הנמצאים אזרחים
על חל צבאי שפוט כי הובע (1)8 סעיף

הצבא". במשמרות כדין ה"נמצא
גם אולם "משמרות'/ המונח הגדרת בחוק אין
המושג תש"ח. השפוט, בחוקת להעזר נוכל כאן
להא החוק ע"י השפוט לחוקת הוכנס "משמרות"
השפוט, (חוקת חירום שעת תקנות של תוקף רכת
הוגדר לא אם גם .81950 תש"י ,(2 (מס. תש"ח)
המחוקק נקט זה במקרה אולם "משמורת"' המונח
לי' ידוע שהדבר כמה (עד רגילה בלתי בדרך
הישראלית)' בתחיקה היחידי המקרה זהו הרי
של אנגלי תרגום עצמו החוק בנוסח לכתוב והיא
"במשמורת" הוא: במקרה נכתב וכך המונח.

באנגלית)".  (7^310ג01

שה אנו יודעים זה' מוסמך מתרגום כתוצאה
תופס בהם המקרים, אותם לכל התכון מחוקק
במעצר ומחזיקם חוקי, באופן האזרחים הצבא
יסוד (על במחבוש או במאסר או למשפט) (עד
על לדין והובא חייל שהיה מי למשל: דין). גזר
על שנדון אזרחי עד ., שרותו בזמן שעבר עבירה
השפוט מחוק 331 סעיף לפי צבאי דין בית בזיון

וכר. תשט''ו1955; הצבאי,
השפוט תחולת בענין הגבלה כל בחוק אין
הצבא' במשמורת כדין שנמצא מי על הצבאי
יחול לעיל' שצוטט ,16. בסעיף לאמור ובהתאם
כאילו הקפו' בכל הצבאי השפוט עליהם איפוא
חל שבו היחידי המקרה אגב, (זהו' חיילים היו
הקף, באותו חיילים שאינם על הצבאי השפוט

ממש). חיילים על חל הוא שבו

הצבא: מטעם נשק להם שנמסר אזרחים
נמסר שלהם אזרחים על צבאי שפוט תחולת
20(א< בסעיף לראשונה הוכנסה הצבא, מטעם נשק
ע"י תקונו בזמן תשיט1949, יריח, כלי מחוק
הקובע: ,91964  תשי"ד (תקון), היריה כלי חוק

5ב'(נ) סעיף לפי הרקאה תעודת פי על לאדם, "נמסר
רואים לישראל, ההגנה צבא מטעם יריה כלי זה, לחוק
הנוגע בכל תש"ח, השפוט, חוקת לענין כחייל, אדם אותו

.290(58) תשי ס"ח, 8

.148(159) תשי"ד ס''ח 9
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,.99 סעיף במרמה בטחון משרות פטור .2

;200 סעיף מום. הטלת .3
;101 סעיף * התחלות .4

;102 סעיף מסויימת* מפעולה השתמטות .5
ו, 04 סעיף הצבא! ע"י הנעשית בעסקה ענין .6
בתנ מוגבלת בהן לדון שהסמכות עבירות 0)
ואלו הימנו) 11 סעיף (באותו בחוק שנקבעו אים

הן:
איום או ,(59 (0עיף מפקד כלפי אלימות .1
בתנאי ,(62 (סעיף מפקד כלפי ועלבונות
מפ כלפי המעשה את עשה המלואים שאיש

מפקדו. הוא באשר קדו
עשה אם ,(64 (סעיף חוקית לפעולה התנגדות .2
במש אותו לשים הבא חייל לגבי המעשה את

זה. חוק לפי מורת
המעשה את עשה אם ,(65 (סעיף התעללות .3

פקודו. הוא באשר פקודו כלפי
לגבי רק ,(85 (סעיף בנשק חוקי בלתי שמוש .4

הצבא. מטעם שקבל נשק
שהות תקנות לפי עבירות, המתרס מעשים (ג)
סעיף לפי לסמכותו בהתאם הבטחון שר ע"י קנו
כפי 1949  תשיגו בטחון שרות מחוק (ט) 7

 תשט'יז (תקון) הבטמון שרות חוק ע"י שהוסף
הקובע: 12,1955

והבט החוץ ועדת באשור רשאי, הבטחון "שר
על חובות  בתקנות  להטיל הכנסת, של חון
צבא של המלואים כוחות עם הנמנים צבא יוצאי
כי ולקבוע בשרות, שאינם שעה לישראל' הגנה
אם כאמור, תקנות פי על עבירה מהווה איקיומן
התקינה פעולתם את להבטיח אלה חובות תכלית
רכושו על ולשמור לישראל הגנה צבא כוחות של
ליוצאיצבא שנמסר לישראל הגנה צבא י של

כאמור".
את התקין זו' בסמכותו השתמש שר.הבטחון
טלואים) אנשי (חובות בטחון שרות תקנות
אנ על חובות מספר הטיל ובהן " תשט'יז1956
הודעות שבהן? העקריות אלה אשר מלואים, שי
הקשר על שמירה האישיים' בפרטים שנוי על
שמירה לגיוס, ביחס לפקודות ציות היחידה' עם
13 תקנח כלל. בדרך צבאי רכוש ועל תעודות על

ן קובעת התקנות מן
בתקנות המנויות החובות מן חובה קיום "אי
או חדשים 6 מאסר ודינה עבירה מהוה אלה,
הור (השוה כאחד" הענשים שני או ליי 50 קנס

הפרשנות)". מפקודת (2)16 סעיף אות
בידי נתון .,(6) (א) 11 סעיף להוראות בהתאם
התקנות. על עבירה בכל השפוט הצבאי הדין בית

.7(192) תשט"ז ס"זז, 12
.410(576) ;358(573) תשט"ז גן"ת, 13

.3(1) ישראל דיני 14

זאת (לעומת לו ולא לחברו' נמסר אשר הרובה
רשלנות על לדין חברו שיובא הנמנע מן לא

בו). לטפל לזולת שאפשר על הנשק בשמירת
כל כמובן אין אלה, מגבילות הוראות לאור
על צבאי לדין זה אזרחים סוג להביא אפשרות
אזר עבירה כל על או אחרת, צבאית עבירה כל

שהיא. חית

מלחמה: שבויי
שאיננו מי כל את כ"אזרחים" הגדרתי לאור
שבויי גם כ"אזרחים" לראות יש בצה"ל' ממש חייל
לעצמי חובה ראיתי ולכן ? האויב של מלחמה
שתחולת מאחר אולם המאמר. למסגרת להכניסם
האמ ע"י נקבעה מלחמה שברי על הצבאי השפוט
מ גינבה אמנת ע"י (בעיקר הבינלאומיות נות
בגלל מלחמה10) בשבויי הטיפול בדבר 12.6.49
למעמד אפשרי, שהדבר כמה עד להשוותם' הרצון
חורג למעשה הרי העוצרת'/ "המעצמה חיילי
רק ואסתפק מאמרי מתחומי זה בנושא הדיון
מחוק 10 שסעיף עצמה, היא העובדה, בציון
צב שפוט התיר תשט"ו1955, הצבאי, השפוט
תקנות שיוצאו בתנאי רק מלחמה שבויי על אי
הבינ "האמנות עם החוק הוראות את שיתאימו
אלו, תקנות בהן". התקשרה שישראל לאומיות
האמנה עם החוק התאמת בעני! "תקנות בשם
שר ע"י הותקנו מלחמתי/ בשבויי הטפול בדבר
הפעלת ביום המשפטים, שר בהסכמת הבטחון
יובל בהן, עיון ולאחר '"(1.1.56) עצמו החוק
ההגבלות כל בהן שנכללו להוכח' המעונין כל
שבויי שפיטת לגבי הנ"ל, גינבה באמנת שנקבעו

מלחמה.

בשרות: שאינם טלואים אנשי
ל"חייל" בחשב החוק}, מן 1 שבסעיף הגדרה לפי
הצבא' של המלואים כוחות עם הנמנה אדם גם
בשרות, שאינו מלואים, איש לכן בשרות. כשהוא
לפי "אזרה" בו לראות ויש ל"חייל"' נחשב אינו
כי, סבור היה המחוקק אולם הכוללת. הגדרתנו
שפוט עליו להטיל יש לצבא, בזיקתו בהתחשב
המוגדרות עבירות של מצומצם מספר לגבי צבאי
געשה הדבר זו. זיקה מעובדת והנובעות בחוק
את לשלשה לחלק ואפשר החוק, מן 11 בסעיף
שאינו מלואים איש יכול שעליהן העבירות סוגי
אלה צבאי. דין בית בפני מובא להיות בשרות

הסוגים*
הדין בית סמכות אליהן שביחס עבירות (א)
הן: ואלו תנאים, בשום מוגבלת אינה הצבאי

;57 סעיף * סודות גילוי .1

.453(30) ,1 אמנה, כתבי 10

.360(573) תשט"ז ק''ת 11
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תשט19551 הצבאי השפוט חוק זולת מיוחדים חוקים לפי צבאית לשפיטה אזרחיםלהנתונים

משפט בית או מחוזי, משפט (בית אזרחי פט
השלום).

על הענשים גם בתקנות נקבעו כל בדרך
במדי כרגע הקיימים החמורים מן והם העבירות,
אלו תקנות לפי קיים עדיין מות עונש אף נד,:
מות עונש בטול עם בוטל לא והוא ,(58 (תקנה
לעונש ונשפטו נדונו 58 תקנה (לפי רצח עבור
אף "פדאיך, אנשי מספר שעברה, בשנה מות,
הרמטכ"ל ע"י העונש הוחלף סיני מבצע ממן

. עולם). למאסר
המורכב מלא, בהרכב צבאי דין בית רק אולם
הוא הדין בית כשאב קצינים, מ3 (13 תקנה (לפי
יבול יותר, גבוהה בדרגה או סרן רב בדרגת
בפני הנאשם מובא אם העונש. מלוא את להטיל
יחיד מדן המורכב מהיר' לשפוט צבאי דין בית
תקנה לפי הרי שהיא) דרגה בכל (קצין
שנים שתי למאסר סמכותו מוגבלת 01) (2) (א) 55
(בהת לירות 3000 כעת:) : לירות 200) קנס או
העונ דיני לתקט החוק מן 5 סעיף להוראת אם

תשי"ד1954)". ענישה), (דרכי שין
פלו עבירה עבור עונש בתקנות נקבע לא אם
הוא להטיל שמותר המקסימלי העונש הרי נית,
כעת?) לירות, 1000) קנס או שנים, 5 עד מאסר
התקבות אם יחד, עבשים שני או לירות, 5000
מחוזי משפט לבית העבריין את להביא מרשות
לירות; 100) עד וקנס חדשים 6 מאסר או אזרחי;
בפני רק לשפטו מותר אם לירות, 1500 כעת5)
ערכאה בפני מובא (כשהוא אזרחי שלום שופט
גבולות לגבי לעיל הנזכר לסייג כפוף אזרחית},

מהיר. לשפוט צבאי דין בית של סמכותו
מלא, בהרכב צבאי דין בית לגבי ,46 תקנה
מהיר, לשפוט צבאי דין בית לגבי א/ 56 ותקנה
בפסק להתערב רחבה סמכות לרמטכ"ל נותנות
העונש המתקת בכוון רק אולם הדין, ובגזר הדין
להת סמכות לרמטכ"ל (אין החמרתו בכוון ולא

זכוי). של דין בפסק ערב
תקנה נותנת הנ"ל, המשפטיים להליכים נוסף
על לצוות הסמכות את צבאי" "מפקד בידי 111
תק יסוד על שנעצר מי משפטי. הליך ללא מעצר
ועדה בפני עצומותיו את להביא יכול זו, נה
בעל בראשות אישים משלשה המורכבת מיעצת
(כעת גבוה ממשלתי פקיד או גבוה שפוטי תפקיד
מ"מ כב' בראשות אחת כאלו: ועדות שתי קיימות
ויתקון). השופט כבי בראשות ושניה חשין הנשיא
המלצות להמליץ הוא המיעצת הועדה תפקיד

הצבאי". "המפקד בפני
תקנות של העיקריות ההוראות בקצרה הן אלו
מכדי המצע קצר אזרחים. שפוט לגבי ההגנה

,1957 ביולי כאמור, פורסם, המאמר *
.234 066) תסיח ס"זז 16

ההגנה תקנות לפי אזרחים על צט4י שפוט
.1945 חתם) (שעת

מן קבלנו אשר לירושה השייכות אלו, תקנות
כונתי (ואין הדין בשטח המנדטוריים השלטונות
מעל בפעם פעם מידי המתנהל בוכוח, חלק לקחת
הצדקה יש אם הכנסת, במת ומעל העתונות דפי
מוגבלות, אינן ישראל), במדינת קיומן להמשך
לשטחים מהצבור, רבים בטעות שסבורים כפי
15 תקנה הצבאי": "הממשל שטחי הנקראים
על שהוקם צבאי דין בית שכל במפורש קובעת
על עבירה בכל לדון מוסמך יהי תקנות, אותן פי

המדינה. שטח בכל שנעברה התקנות,
קיום על המוטעית הדעה שמקור להניח יש
תקנת שלפי בעובדה טמון טריטוריאלית הגבלה
"שטח על להכריז צבאי" ל"מפקד מותר 125
יוצא או בזה שטח לתוך הנכנס אדם וכל סגור",
עובר הצבאי, המושל מאת בכתב התר ללא ממנו
תקנות לפי סגור" "שטח בין להבדיל יש עבירה:
זזתם שעת תקנות לפי בטחון" "איזור לבין אלו,
עליהן שהעובר ,"1949  תשיט בטחון) (אזורי
הדבר נכון סדיר. אזרחי משפט בית בפני מובא
בפני עבריינים מובאים שעליהן העבירות שרוב
ההגנה תקנות מכוח הפועלים צבאיים דין בתי
משטח יציאה או כניסה על הן ,1945 חתם) (שעת
שבתי נכון וכן ;125 תקנה להוראות בנגוד סגור,
בתוך מושבם את עלפירוב מקיימים אלה דין
לגרוע כדי בכך שאין מובן אבל אלה: שטחים
לעיל. הוגדרה אשר המלאה החוקית מסמכותם
לתר יסוד כל איפוא אין גרידא, דין מבחינת
וב בעתונות בפעם פעם מדי הנשמעות עומות
"יהודי" שפטו אלה דין שבתי על כל, בדרך צבור

בתלאביב. או ביפו, ברמלה,
אסו מעשים של ארובה שורה קובעות התקנות
בפני הדין את לתת עלולים עושיהם אשר רים,
התקנות מעניקות כך על ונוסף צבאיים, דין בתי
(צב במדינה שונות לרשויות רחבות סמכויות
וכלה והרמטכ"ל מהממשלה החל ואזרחיות, איות
הוראות על העובר וכל בודד), וחייל שוטר בכל
בפני הדין את לתת הוא גם עלול אלו רשויות

אלה. דין בתי
סוגים: לשני אלו עבירות לחלק יש

צב דין לבתי בהן לדון שהסמכות עבירות .1
התקנות מן ג' בחלק מופיעות ואלה בלבד, איים

.(55  57 (תקנות
להיות העבריין יכול עליהן אשר עבירות .2
מש בית בפני והן צבאי דין בית בפני הן מובא

תשי"ב ;(280(57) תש"י ס"ח: ;169(11) תש"ט ק"ת, 15
;30(215) תשי"ז ;16(194) ונשט"ז ;6(168) תשט''ו ;48(140)

.18(238) תשייזז
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אותו כי משפטי, דיון בכל הוכחה ההודעה מש
הוכח אם אלא טרוריסטי, ארגון הוא אנשים חבר

היפך'.
היחידה שהתוצאה ברור הסעיף מנוסח אולם
ההוכחה עומס העברת היא הממשלה' הכרזת של
תצליח הלזו ואם הסניגורית. אל מהקטיגוריה
מובאים חבריו אשר המחתרתי, שהארגון להוכיח
איים לא ואף אלימות במעשה השתמש לא לדין,
לאר זה ארגון ייחשב לא הרי אלימות, במעשה
סעיף לפי הממשלה הכרזת אף על טרוריסטי גון
משנת הנזכרת הממשלה הכרזת אף על (אגב, .8
שהתנהלו, במשפטים הקטיגוריה הודיעה ,1953
הוכי והיא ההכרזה,' על מסתמכת היא אין כי אז,
"הארגון קיום את רגילים הוכחה באמצעי חה

בפקודה). במובנו הטרוריסטי"
באר פעילות נחשבות* הפקודה לפי כעבירות
טרוריסטי בארגון חברות ,(2 (סעיף טרוריסטי גון
.(4 (סעיף טרוריסטי בארגון ותמיכה ,(3 (סעיף
בפקודה נקבעו עבורן והעונש השונות צורותיהן

בפרוטרוט.
העובר "כל קובע* הפקודה מן (א) 12 סעיף
בפני וישפט לדין יועמד זו, פקודה לפי עבירה

צבאי", דין בית
כי יחודי, אינו הצבאי הדין בית שפוט אולם
משפט בית בפני אדם הובא "אם 21(ב) סעיף לפי
האמור אף על האשמה, בכתב לבלול מותר אזרחי,

זו*. פקודה לפי עבירות גם 12(א), בסעיף
עבי שהם מעשים הנאשם עשה אם אומר, הוד.
בית בידי השפוט נתון הפקודה, לפי רק רות
עבירה במעשים יש אם אולם לבדו, הצבאי הדין
לפי לעבירות נוסף אם, או אחר, די1 על גם
עבירה יש שבהם מעשים הנאשם עשה הפקודה,
רוצה, הברירה: לקטיגורית נתונה אחר, דין לפי
על אזרחי משפט בית בפני הנאשם את מביאה
בפני אותו מביאה רוצה, שעבר? העבירות כל
לפי עבירות שהם המעשים על רק צבאי דין בית
יתר כל על אזרחי, משפט בית ובפני הפקודה,
במפורש קובע 21(ג) סעיף הפליליים; מעשיו
מעשה אותו על פעמיים אדם להעניש "אין כי
אותו על לדין אדם להעמיד ואין מעשה, אי או
אזרחי משפט בית בפני גם מעשה אי או מעשה

1 צבאי" דין בית בפני וגם
לדון המוסמך הצבאי הדין בית הרכב לגבי
קטנים סעיפים קובעים הפקודה, לפי נאשמים
צבא "חברי כולם חבריו כי לפקודה, 12 מסעיף
בטוח וגם נכון, שיהיה מסתבר לישראל", הגנה
לישראל* צבאהגנה "חבר המושג את לפרש
1 בסעיף כהגדרתו "חייל" המושג את בחופף
בית נשיא .1955 תשט''ו הצבאי, השפוט מחוק
צבאהגנהלישראל", "חבר להיותו נוסף הדין,

כאן האמור מן גם אולם הדברים' לפרטי להכנס
השפוט של הרחב ההקף על תמונה לקבל אפשר
השלטונות אין למעשה אלו. בתקנות הצבא>
מידה בקנה אלא התקנות את מפעילים המוסמכים
מהותית השקפה מנקודת הן ביותר, מצומצם
טריטוריא השקפה מנקודת הן העבירות), (סוגי
אישית השקפה מנקודת והן בצוען), (מקום לית
על כאן לדון כונתי אין אולם העברינים), (סוגי
בצד להצטמצם אלא זה, בשטח הנקוטה המדיניות

גרידא. החוקי

פקודת לפי אזרחים על צבאי שפוט
.1948  תש''ח טרור, מניעת

למניעת חרוט לשעת התקנות להתקנת המניע
פקודת באה תחתן אשר ," תש"ח1948 טרור,
 כידוע  היה תש"ח181948, טרור, מניעת
נגד 5 לח"י לאנשי יוחס אשר ברנדוט, הרוזן רצח
לפי הראשון המשפט גם התנהל לח"י אנשי

הפקודה.
התנהל זו, פקודה לפי (ושלישי) שני משפט
ע"י הוכרזו אשר אנשים מספר נגד 1953 בקיץ
בעתונות כונו ואשר טרוריסטי" כ"ארגון הממשלה

שם". ללא כ"מחתרת ובצבור
מדברים ,1957 ביוני זה מאמר כתיבת בזמן
הפקודה בהוראות שמוש אפשרות על בעתונות
ובעקיפין במישרין החשודים אנשים מספר נגד
היה מהם חלק שמות ואשר קסטנר, ד"ר ברצח

הממשלה.* של הקודמות בהכרזות נקוב
בפקודה, יסודי בטוי הוא טרוריסטי" "ארגון
המשתמש אנשים "חבר  פרושו 1 סעיף ולפי
למותו לגרום העלולים אלימות במעשי בפעולותיו
אלימות במעשי באיומים או לחבלתו, או אדם של

כאלה".
בקיום לצורך ובעיקר להגדרה' לב לשים יש
כיסוד אלימות, במעשי איום או אלימות מעשי
טרוריס כ"ארגון ארגון על הכרזה לשם הכרחי
הנשמעת הדעה, היא שמוטעית ברור מכאן טי".
אר שכל בצבור, או העתונות דפי מעל לפעמים
טרו "ארגון הוא ישראל במדינת מחתרתי גון
זו שדעה להיות יכול הפקודה. במובן ריסטי"
לאמור: הפקודה, מן 8 סעיף הוראות על מבוססת
הרשמי, בעתון בהודעה הממשלה, תכריז "אם
תש טרוריסטי, ארגון הנו מסוים אנשים שחבר

.145(22) תש"ח כ/ תוס' ע*ר, יג
.73(24) תשיח א/י ת1ס' עיר, 18

בתי בפני לדין נאשמים מספר אמנם הועמדו בינתים *
21(ב) סעיף להוראות בהתאם (אזרחיים), מחוזיים משפט
הסקר עפ"י מקבילה שפוט סמכות להם המעניק לפקודה,
,,רגי כלליות עבירות מכיל האשמה שכתב במקרה וד.
להלן כמוסבר זו*, פקודה לפי עבירות "גם וכן לות*

זה. בעמוד
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,1948 תש"ח והמשפט השלטון סדרי מפקודת
חתם. של מצב במדינה קיים כי

הסתננות למניעת החוק לפי אזרחים שפוט
.1954  תשי"ד ושפוט), (עבירות

החוק של העיקרית כונתו שמו, שמגלה כפי
שלה. הלואי ובתופעות בהסתננות לחימה היא הזה
בנוי שעליו היסודי המונח הוא "מסתנן' לכן

* כדלקמן היא 1 בסעיף והגדרתו החוק,

ושלא ביודעין לישראל, שנכנס מי  "מסתנן*
תש"ח בכסלו ט"ז שבין הימים מן וביום כדין,
אחד היה כניסתו ובין (1947 בנובמבר 29)

 מאלה

סוריה' מצרים, לבנון, של נתין או אזרח (1)
תימן! או עירק עברהירדן, סעודיה,

או האלה הארצות באחת מבקר או תושב (2)
? לישראל שמחוץ ישראל ארץ של חלק בכל

חסר ארצישראלי תושב או ארצישראלי אזרח (3)
שנתי או שאזרחותו או נתינות או אזרחות
זמן פרק באותו ויצא בספק, מוטלת נותו
לחלק שהיה בשטח הרגיל מגוריו ממקום

לישראל"'. שמחוץ מקום אל מישראל
להג מקורבת "מסתנן'' של זו הגדרה כי אם
תש''י1950, נפקדים, נכסי בחוק "נפקד'' דרת
שעליהם מהותיים שנויים גם שתיהן בין יש הרי
להדגיש יש פנים כל על לעמוד. המקום כאן לא
להשתמש הצבור או העתונות רגילים כי שאם
הרי המדינה, הקמת מיום כמעט "מסתנן" בבטוי
התוקף מתן מיום אלא משפטית משמעות קבל לא
ושפוט), (עבירות הםתתנות למניעת לחוק
הצב הדין בתי פרשנות לפי תשי'יד51954.
תוקף על מפורשת הוראה חוסר לאור הרי איים,
כאילו זו הגדרה גם לקרוא יש רטרואקטיבי,
לישראל שנכנס מי  "מסתנן" 1 בה כתוב היה
וכוי. לתקפו) החוק כניסת (יום 26.854 אחרי
המופיעים התנאים את הממלא שכל נובע מכאן
לפני לישראל נכנס אולם "מסתנן", בהגדרת
בחוק כמובנו "מסתנן" בו לראות אין ,,26.8.54
מוצאת זו פרשנות לפניו. לדין להביאו ואין הזה,
על המדברות ,0)30 סעיף בהוראות חזיקה את
תחי לפני כניסה רשות ללא לישראל שנכנס "מי

"מסתנן". על ולא זה", חוק של לתו

שנכנס "אדם כי הקובעת ,10 םסיף הוראת
בישראל שוהה או כניסה, רשות ללא לישראל
כמסתנן, זה חוק לענין אותו רואים כדין, שלא

.160(161) תשייד ס"ח 5

דין בעריכת לעסוק מוסמך "אדם להיות חייב
המש היועץ אשר אחר אדם או ישראל, במדינת
השכלה בעל שהוא יאשר ישראל לממשלת פטי

מספיקה". משפטית
 תשט"ו הצבאי, השפוט שחוק לצין כדאי
שיהיה משפטאי צבאי משופט דורש אינו ,1955
זכאי שיהיה ומספיק הדין, עורכי בפנקס רשום
את שגמר או הדין עורכי בפנקס רשום להיות
ספר בבית באוניברסיטה, המשפטיים למוריו חוק
לבך שאושרו אחר, מקצועי במוסד או למשפטים
ימונה שאם לי נראה המשפטית. המועצה ע"י
בפנקס רשום שאיננו אדם הדין בית כנשיא
ההגדרה אחרי ממלא הוא אם אף הדין, עורכי
מחוק 1 סעיף לפי משפטית" הכשרה "בעל של
ברירה תהיה לא תשט"ו1955, הצבאי, השפוט
ולבקשו לממשלה המשפטי היועץ אל לפנות אלא
משפטית השכלה בעל הנו נשיא שאותו לאשר
מניעת מפקודת 0)12 בסעיף כנדרש "מספיקה",

תש"ח1945. טרור,
המטה ראש ממנה השופטים שלושת כל את

צה"ל. של הכללי
הדיון מדרי עתה, הם, זה דין בבית הדיון סדרי
הצבאי, השפוט חוק לפי צבאי דין בבית הנוהגים
איננו זה ביתדין פסק אולם ,1955 תשט"ו
מני מפקודת ו16 (ח 12 סעיפים לערעור; ניתן
סופי הנו זכר פסק כל .1948 תש"ח טרור, עת
מועבר מרשיע פסק ואילו אשור? טעון ואינו
כמות לאשרו יכול אשר הבטחון, שר לאשור
פסק את לבטל או העונש, את להמתיק או שהוא,
לדיון הענין את להחזיר או הנאשם את לזכות הדין,
בהקבלה אחר. בהרכב או הרבב באותו חדש,
תשט"ו הצבאי, השפוט מחוק 443 בסעיף לאמור
השפוט, מחוקת 171(ג) בתקנה לכן וקודם ,1955
החלטתו את תתו לפני הבטחון, שר חייב תש"ח,
של דעת חות לקבל הדין, פסק לאשור ביחס
הפרקליט זה שיהיה חובה אין אולם משפטן,
הבט ושר אחר, צבאי פרקליט או הראשי הצבאי
מכל כזו דעת חות לקבל בחירתו, לפי יכול, חון
דין בית נשיא להיות הכשרה בעל אחר חייל
סעיף ענין! באותו כנשיא ישב לא והוא צבאי

הפקודה. מן 0)15
בכל מחדש לעיין עת, בכל רשאי, הבטחון שר
אושר אם גם צבאי, דין בית של מרשיע פסק
בעונש להחליפו או העונש את להמתיק ידיו, על

הפקודה). מן 15 (סעיף יותר קל
לעיין הבטחון שר על חובה שאין מסתבר
בעיון החלטה קבלת לפני משפטן של דעתו בחות

מחדש.
1945 תש"ח טרור, מניעת פקודת תוקף
בתקפה שעומדת זמן כל הוא ,(24 סעיף (ראה
9(א) סעיף לפי הזמנית המדינה מועצת הכרזת
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ו8 ,7 ,6 סעיף לפי עבירות על ואילו תלן";
שהוא בין שעברן, מי לדין מובא להיות יכול
יהיה לא לכד אי מסתנן. שאינו ובין מסתנן עצמו
יכו זה חוק .מכוח דין בתי שלפני לומר מדויק
מניעה אין כי מסתננים, רק מובאים להיות לים
ישראלי אזרח אפילו לפניהם שיובא לכך חוקית
עם שסחר על תלאביב, תושב ומלידה' מבטן

למסתנן. סעד שנתן על או מסתנן
מובא להיות עלול זה חוק על עבירה העובר
אולם לפיו' שהוקמו צבאיים דין בתי בפני לדין
מקבילה אלא יהודית סמכות אלה דין לבתי אין

האומר: 33 סעיף הוראת לאור וזאת בלבד,
הפלילית מאחריותו לגרוע בא אינו זה "חוק
בית של מסמכותו או אחר' דין לפי אדם של

זה...". חוק לפי עבירה על לשפוט אחר משפט
החוק לפי עבירה כל על כי הרואות עינינו
דין בית בפני הן הנאשם את להביא אפשר הזה
נעדר כאן אזרחי. משפט בית בפני והן צבאי
תש"ח טרור, מניעת בפקודת הקיים הסייג'
נוס עבירה הנאשם שיבצע צורך יש לפיו ,1948
כאן < אזרחי משפט לבית שפוט להקנות כדי פת
אף אזרחי, משפט בית בפני מסתנן להביא אפשר
אולם בלבד. זה חוק לפי בעבירה מואשם הוא אם
בדרך מובאים זה חוק לפי עבירות על נאשמים
בהתאם הוקמו אשר צבאיים דין בתי בפני כלל

הקובע: החוק מן 13 סעיף להוראה
שנים: הם הסתננות למניעת דין "בתי

ראשונה. כערכאה יחיד, דן של דין בית .1

ערעור." כערכאת שלשה, של דין בית .2

,1945 ההגנה, כבתקנות שלא שכאן, רואים אנו
תש"ח1948, טרור, מניעת כבפקודת ושלא
מכך כתוצאה דין. בתי של ערכאות שתי קיימות
ולכן מאשרת", "רשות שום זה בחוק נקבעה לא
פסק לשנות כוח הבטחון לשר או לרמטכ"ל אין
הרמטכ''ל, הצעת לפי הבטחון, שר זה. חוק לפי
דין לבתי הדיינים את צה"ל קציני מבין ממנה
הדיין שיהיה הכרח קיים (כאן הסתננות למניעת
 תש"ח טרור, מניעת פקודת שלפי שעה קצין,
רק קצין), שאינו חייל גם דיין להיות יכול ,1948
הכ "בעל להיות חייב שלשה של דין בבית אבה"ד
"בעל הגדרת במקום  (14 (סעיף משפטית שרה
168 לתקנה החוק אותנו מפנה משפטית'/ השכלה
להוראות בהתאם אולם תש"ח, השפוט, מחוקת
לפרש אנו חייבים הפרשנות, מפקודת 14(א) סעיף
כהג משפטית" הכשרה "בעל הבטוי את היום
תשט"ו הצבאי, השפוט מחוק 1 בסעיף דרתו
שני ויתר יחיד הדן כי מניעה כל אין לכן .1955
ללא קצינים יהיו שלשה של בביתדין הדיינים
סעיף להוראות בהתאם אולם, ן משפטית הכשרה

את לסתור באה לא הפך'/ את יוכיח לא עוד כל
הנחה ליצור היחידה כונתה כי לעיל, האמור
הסניגורית. על ההוכחה עומס את להעביר הבאה
ליש שנכנס "אדם לגבי אם, ן זו היא. התוצאה
שלא בישראל שוהה או כניסה, רשות ללא ראל
ליש נכנס כי להוכיח הסניגורית הצליחה כדין'/
מתב בזה הרי ,26.8.54 לפני בה שהה או ראל
זה, חוק לפי עבירות על לשפטו האפשרות טלת
רשות לו היתד, שלא כך על ויכוח אין אם אף
זה במקרה כדין. שלא היתה שהשחית או כניסה
לדין הנאשם את להביא אפשרויות תמיד קיימות
," 1941 העלית, פקודת כגון: אחרים חוקים לפי
תקנות או תשי"ב201952, לישראלל, כניסה חוק

.1945 חתם) (שעת הגנה
(הפועל שלשה של דין בית מפי נפסק כבר כן
"יצא" המלה כי להלן)' כמבואר ערעור כערכאת
באותו (,,ויצא ,'מסתנן" מהגדרת (3) קטן בסעיף
מתכונת וכוי)' הרגיל" מגוריו ממקום זמן פרק
ע"מ מם. (בתיקים חפשי רצון מתוך ליציאה
התובע נגד כרסאני האשם חמד א  44/55
נגד הראשי התובע  70/55 וע"מ  הראשי
הסני הצליחה כאשר לכן, עבאס). חוסין סעוד
ובנגוד בכח גורש הנאשם כי להוכיח גורית
חלק שהיה בשטח הרגיל מגוריו ממקום לרצוגו
בתי סרבו לישראל' שמחוץ מקום אל מישראל
זה פרוש "מסתנן". בו לראות הצבאיים הדין
נגד קלוני  9/55 בבג"צ גם חזוקו את מוצא
בו (1251 ט/ דין" (,,פסקי ואח' הבטחון שר

השאר: בין זילברג, השופט כב' אומר
בפה הודה אף והמבקש כך, על חולק "אין
(1951 (ביולי ללבנון הליכתו כי לפנינו, מלא
והוא והואיל שכך' וכיון מאונס, ולא מרצון היתה
כן ועשה הארץ לגבולות לחזור רשות קבל לא
החל הרי כדין'/ ולא "ביודעין '(1951 (באוגוסט
הסתננות למניעת החוק של תוקפו תחילת מיום
נחשב הוא תשי"ד1954, ושפוט), (עבירות
על ואם (2) קטן סעיף פי על אם  כ"מסתנן'י

חוק". לאותו ו סעיף של (3) קטן סעיף פי
העבירות את החוק קובע 8~2 בסעיפים

ו?באות:
מה גרוש לאחר הסתננות ,(2 הסתננות(סעיף
הס ,(4 (סעיף מזוינת הסתננות ,(3 (סעיף ארץ
מסוימת עבירה או פשע בצוע עם הקשורה תרות
אחר סעד או מחסה נתינת ,'(5 (סעיף, איחרת
,(7 (סעיף מסתנן עם מסחר ,(6 למסת^ן^םעיזי
למסתנן אחר סעד או מחמה של חוזרת נתינה
,5 ,4 ,3 ,2 סעיפים לפי עבירות על .(8 (סעיף
,,מס עצמו שהוא מי רק לדין מובא יכול..להלנת

בטול לפני לישראל כניסה לגבי כנראה היא הכינה 19
1952 תשי"ב לישראל, הכניסה לחוק 19 ס' ע"י הפקודה
זה". חוק לפי וניתנו נעשו "כאילו קוימו העליה תקנות ואילו

.354(111) תשי"ב ס"ח, 20
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לפי כי, להדגיש, יש זאת עם .(26 (סעיף 1955
בערעור, הדן שלשה' של דין לבית יש ,22 סעיף
בשבתו מחוזי משפט לבית שיש הסמכויות כל

פליליים. לערעורים משפס כבית
כפי ממש ,(34 (סעיף נקבע זה חוק לגבי גם
 תש"ח טרור, מניעת פקודת לגבי שנקבע
של אכרזה כשתפורסם תקפו יפקע כי ,1946
השלטון סדרי מפקודת 0)9 סעיף לפי הכנסת
החתם. מצב חדל כי תשיח1948, והמשפט,

משפ הכשרה בעל חייל אינו אשר יחיד "זין ,16
משתי שלמעלה מאסר עונש .יטיל לא כאמור, טית

ל'יי'י. מ1000 למעלה בסכום וקנס שנים
דין בבית עכשיו עד נתמנו לא זו הגבלה בגלל .

משפטית. הכשרה בעלי שלא דיינים יחיד דן של
רא לדיני ביחס בעיקר מעטות, לסטיות פרט
חוק לפי הצבאיים הדין בבתי י יחולו הרי יות,
הצבאיים הדין בבתי הנהוגים הדין סדרי זה
 תשט"ו הצבאי, השפוט חוק מכוח הפועלים

צבא"ם דיז. בבתי אזרחים שפיטת על אזרחית ערכאה !~פקןח

 תש"ח טרור מניעת פקודת לפי גם דעתי, (ולפי
ושפוט), (עבירות הסתננות למניעת והחוק ,1945
אזרחים שפיט לבין אחד, מצד תשי"ד1954),

שבי. מצד ,1945 ההגנה, תקנות לפי

חוק לפי צבאיים דין בתי על פקוח
.1955  תשט"ו הצבאי, השפוט

העצ ישראל במדינת פעילותו בתחילת כבר
הזדמ לצדק הגבוה המשפט לבית היתד. מאית,
לשתי משתמעת ובלתי ברורה בצורה לקבוע נות
חוקת מכות צבאיים דין בתי רואה הוא כי פנים,
אין זו בנקודה כי ספק כל (ואין תש'ח השפוט
השפוט חוקת לפי צבאיים דין בתי בין הבדל
השפוט חוק לפי צבאיים דין בתי לבין תש''ח,
הנתו נמוכים" דין ,,בתי (1955 תשט"ו הצבאי,

ולבקורתו. לפיקוחו נים
המושל נגד (נוימן 1/48 בבג''צ כבר נקבע כך
מתוך ♦ ואח') ירושלים של המוחזק בשטח הצבאי

$ לאמור 7©ם1ס על הסתמכות
האזרחיים המשפט שלבתי הוא הכללי "העקרון
לחוק הכפופים האנשים הם מי לקבוע הסמכות יש
טוע אשר ידוע, דיון אם לקבוע כן וכמו הצבא,
לפי באמת מוצדק הצבאי, לחוק נתון שהוא נים
האזר המשפט שבתי ומכאן הצבא. חוק הלכות
מסוים במקרה אדם אם קובעים אשר הם הם חיים

לא''. או הצבאי החוק למרות כפות אדם הנהו
27/48 בבג"צ זה רעיון פותח בהרחבה "אולם
בית ואח')**. הבטחון שר נגד להיס (שמואל
את בהסכמה שם מצטט לצדק הגבוה המשפט
1111017^11101011ם0£\[ ה. מתוך הבאים הדברים

הבריטי. '0י1/1

פעולו ע> מפקחים האזרחיים המשפט "בתי
דיו של בדרר הצבאיים... הדין בתי של תיהם
נוק אזרחיים דיונים אזרחיים... או פליליים נים
מונעים אומרת: זאת המניעה, דרך על שים

.12 א' ,,פסקים ;50(32) אי פ''ד,
.239 א' ,'פסקים", מה)5 משוס הושהה (הפרסום א' פ''ד,

שהובא כך ע"י נפגע עצמו את הרואה אזרח
לער לפנות הוא יכול האם צבאי, דין בית בפני
התערבותה? את ולבקש שהיא כל אזרחית כאה
.הוכ תש"ח, הש3ינו לוזוקת 1950 נושבת בתקון .■

האומרת21: הוראה 73 לתקנה נסה
המאשר פסקדין הצבא של העליון הדין בבית "ניתן (א)
בתקנה כאמור בעבירה מלואימ חייל של חיובו את
מיום ימים חמשה תוך המלואיס, חייל זכאי 3ג(א20),
פסק על לערער ,155 תקנה פי על הדין פסק הקראת
משפט כבית בשבתו העליון המשפט בית בפני הדין
המהוה המעשה את שעשה בטענה פליליים, לערעורים
מהוה שאיעשיתו המעשה את עשה לא או העבירה את

מלואים. חייל היותו עקב שלא העבירה, את
או החיוב את לאשר רשאי העליון המשפט בית (ב)

לבטלו.
הדין כטדרי יהיו זו, תקנה לפי בערעור הדין סדרי : (ג)
משפט כבית בשבתו העליון המשפט בית בפני בערעור
בבית שניתן חיוב של דין פסק על פליליים לערעורים
יהיה ישראל לממשלת המשפטי היועץ מחוזי. משפט

בערעור. המשיב
טעון אינו זו, תקנה לפי לערעור הניתן דין פסק 0)

 אמ אלא אשור
או ערעור, הוגש ולא הערעור תקופה עברה (1)

החיוב". את אשר העליון המשפט ובית ערעור הוגש (2)
בתק שמוש נעשה שבו אחד מקרה אף היה לא
תש"ח השפוט חוקת בטול עם בוטלה והיא זו, נה
הצבאי השפוט מתוק (1)543 סעיף מכוח כולה

תשט"ו1955.
חוקת (זולת לעיל שהזכרנו מהחוקים אחד באף
אפשרות נקבעה לא פקעה), אשר תש"ח השפוט
למיניהם הצבאיים הדין בתי ממערכת של.ערעור
ערכאה לכל או המדינה של העליון המשפט לבית
חוקים קיום במשך היו זאת עם אחרת. אזרחית
בשבתו העליון המשפט לבית פניות מספר אלה,
שנת החלטות יסוד ועל לצדק' גבוה משפט כבית
המצב את לקבוע אנו יכולים כך, עם בקשר נו
השפוטית לערכאה נראה שהוא כפי המשפטי

 העליונה..
על הצבאי השפוט בין להבדיל יש זה בשטה
1955 תשט"ו הצבאי, השפוט חוק לפי אזרחים

.290(58) תשיי נו"זז, 21
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לשפטו סמכות צבאי דין לבית שאין בטענה
הפקוד אלוף נגד זומר פנחס ,281/51 (בג"צ
יש אם הבעיה כלל נדונה לא ואח'/ השמיני
בשאלה לטפל סמכות לצדק הגבוה המשפט לבית
קבע לצדק הגבוה המשפט ובית בפניו, המובאת

לאמור* קצרות
הצבא במסגרת פעל שהמבקש לכאורה "נראה
ומשום אליו, המיוחסת העבירה שנעשתה בשעה

לשפטו". הסמכות הדין לבית יש כך

מניעת פקודת לפי צבאיים דין בתי על פקוח
הסתננות למניעת וחוק תש'ח1948, טרור

תשי"ד1954. ושפוט), (עבירות
תשיח1948, טרור, מניעת מפקודת 16 סעיף

קובע?
ואושר שניתן צבאי דין בית של דין ,,פסק
בפני עליו לערער ואין סופי יהיה זו, פקודה עפ"י

שהוא". דין בית או משפט בית
למני מהחוק 23 סעיף גם קובע לכך בדומה
תשי"ד1954: ושפוט), (עבירות הסתננות עת
הוא שלשה של דין בית ע''י שניתן דין פסק

ערעור". עליו ואין סופי
בהת הרי הנ"ל, הסעיפים שני הוראות אף על
הגבוה המשפט בית פסקי של ארוכה לשורה אם
אין המדינה22, בזמן והן המנדט בזמן הן לצדק,
בשב העליון, המשפט שבית לכך מניעה לדעתי
הסמ בתוקף יבדוק, לצדק' גבוה משפט כבית תו
הטריבונלים על לפקח לו הנתונה הטבעית כות
בגבולות אלה דין בתי פעלו אם הנמוכים,

סמכותם.
בית בפני המובא נאשם, שאם אני סבור לבן
טרור, מניעת פקודת מכוח הפועל צבאי דין
הסתננות למניעת החוק מכוח או תשיח1948,
בפני יטען ,1954 תשי"ד ושפוט), (עבירות
בית סמכות חוסר את לצדק הגבוה המשפט בית
לצדק הגבוה המשפט בית יסרב לא הצבאי, הדין
בטענות לדון סרב שלא כשם ממש בטענה לדון
חוקת לפי הצבאיים הדין בתי סמכות לגבי
זה מסוג פניות היו טרם היום עד תשיח. השפוט

אלה. חקוקים שני לפי
.1678 ה', פ''ד, *

התקון, דרך על או פגיעה! של המשכה או עשיתה
נעש שכבר פגיעה על סעד נותנים אומרת זאת
בסמכותם המשפט בתי פועלים כלל בדרך תה.
'כת באמצעות הצבאיים הדין בתי נגד האזרחית
עשהי ו,צוי 0^1143 £0 (111011גנ10111? אסור' בי

בלע"ז...". מנדמומ .
הגבוה המשפט בית ידי על ניתן האסור "כתב
משפט שבית במקום נמוד' משפט לבית לצדק
או בסמכותו, נתון שאינו לענין נזקק זה נמוד
על לו שנתחמו התחומין על עובר שהוא במקום
הנמוך המשפט בית על אוסר הכתב החוק. ידי
סמכותו, תחומי את מעביר או בענין, מהמשיד
נמוד' משפט בית של סמכותו העדר ומשמוכח
הרחבת ידי על נפגע עצמו הרואה אדם כל הרי
שבזכות". כדבר הכתב את לדרוש זכאי הסמכות'
בית כבזיון כמוהו אסור לכתב איציות '"כל
לפי מאסר או קנס עונש אחריו וגורר המשפט...
את הוציא אשר המשפט בית של דעתו שקול

הכתב".
הגבוה המשפט בית אומר הנ"ל הצטוט לאחר

? לצדק
באנ המשפט בתי לגבי נאמרו אלה "הלכות
הצב הדין בתי כי חולק שאין מאחר אולם גליה,
ממערכת חלק מהוים הם אף במדינתנו איים
ההלכות כי להניח מותר הכלליים, המשפט בתי
המשפט בתי שבין היחסים לגבי גם חלות הנ"ל
מוס הרי שכר ומכיון כאן! והצבאיים האזרחיים
הצב הדין בתי את להורות זה משפט בית מך
מסויים בענין מלדון להמנע צו, בדרך איים,
הצו, מופנה אליו אשר הצבאי, הדין בית ומחובת

בו". הכלולות להוראות לציית
בהע דינו מפסק זה חלק מסיים המשפט ובית

הבאה: האופינית רה
שא כי אמונה מתוך אלו הערות מעירים ,,אנו
ובתי הצבאיים הדין בתי של "עליונותם" לת
את להבא עוד תטריד לא האזרחיים, המשפט
המשמיעים אלה וכל הצבאיים הדין בתי שופטי

ומענות". טענות באזניהם
לצדק' הגבוה המשפט בית למשאלת בהתאם
לפקח לכחו בקשר טענות צדדים יותר עוררו לא
אזרח כאשר למשל, לכן, הצבאיים. הדין בתי על
לצדק הגבוה המשפט לבית פנה בצבא העובד

.646 אל''ר, 1945 לוד, מחוז לשכירות, ביח"ד וחברי יור נגד לנדאו דב ,28/45 בג"צ למשל: 2?
.4 (21) ני פ"ד, זאזד המשפטים שר נגזי נוחימובסקי ,90/49 בג"צ

.285 ה/ פ"ד, ואח', השתופיות האגודות רושם נגד פריש חיים ,90/49 בג"צ
.301 ד', פ"ד, בע"מ, "צור" אניות וחב' לספנות ביה"ד נגד ישראל לממשלת המשפטי היועץ ,88/50 בג"צ :

פ"ד,ד',113. שערים, הפקעת למניעת ביה"ד וחברי יו"ר נגד ואח' השיטה", בית  "החוגים קב' ,125127/50 בג"צ ■

.1050 ו', פ"ד, ואח' ותנא מרדכי נגד פלס עליזה 113/51 בג"צ
במערכה שנספו חיילים משפחות חוק לפי שנתמנה התגמולים קצין נגד צ'ילבי ו?רליה חיים ,4/53 בג"צ

.475 ז', פ"ד, ,1950 תש"י ושקים), (תגמולים
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הלי לכל ביחס הרמטכ"ל של או צבאי' דין בית
צבאי; דין בית של דין גזר או דין חיוב כים,
הוראה או הכרעה,, צו, דין, גזר דין. פסק ושום
בין לטענה, או להקשיח נתונים יהיו לא כאלה
כל מצד שהוא אחר אופן כל ובין כתב באמצעות

בפניו". או משפט בית
הגבוה המשפט בית סרב זה דברים מצב לאור
בזמן והן המנדט בזמן הן מקרים במספר לצדק,
לפי צבאיים דין בתי בפסקי להתערב ," המדינה
עושה היה כי מפורש קבע כי אם אלה, תקנות
בית סמכות חוסר שאלת מתעוררת היתד. לו זאת
הצבאי הדין בית פסק היה לו או הצבאי, הדין

פניו. על לוקה

צבאיים דין בתי על פקוח
:1945 ההגנה, תקנות לפי

הדין בתי לגבי המצב הוא מה במידת שונה
סמכותם לאור ,1945 ההגנה, תקנות לפי הצבאיים
למשל, זה, בנדון (ראה אלה דין בתי של הרחבה
הצבאי המושל נגד הרשטוק ,,77/55 בג"צ את
הוראת לאור וכן ,(1032 טי פ"ד, ואח/ שבע באר

הוא: נוסחה אשר 30 תקנה
גזר פםקדין, כל על ערעור שום יהיה ,,לא
שנחרצו שניתנו, (בין הוראה או הכרעה צו' דין,
(שעת ההגנה תקנות של כניסתן לפני נערכו או
של מבן, לאחר ובין לתקפן ,(8 מסי (תקון חתם)

.293 אל"ר, ,1947 ואזר, הסוהר בתי נציב נגד ואח' רוזנבאום דוד ,28/57 בג"צ למשל: 23
.395 ו', פ"ד" ואח/ (י9ו) תיכון צבאי בי"ד נגד גננוארה אבו נומסוד ,130/52 בגיצ

".1275 ח', פ''ד, הסוהר, בתי של הכללי הנונהל נגד זזא' נוחנזוד דאוד נווסטפה ,227/51 בג''צ

פגום: דגלי

אזרחיים לעובדים פרט צבאיים, דין בתי בפני
חוק לפי צבאיים דין בתי בפני המובאים בצבא
עבירות על תשט"ו1955, הצבאי, השפוט
מקרה,אח שלגבי מפני צבאיות, עבירות שאינן
סעיף הוראת לעיל, שאמרנו כפי קיימת, זה רון
עת בכל רשאי/ המשפטי היועץ כי הקובעת ,15
אזרחי עובד של שדינו לצוות הדין, להכרעת עד
אזרחי). (כלומר "אחר'" משפט בבית יתברר כזה
מסתדרים זה, בנושא חקוקה הוראה בהעדר
בין פנימיים מנהליים הסדרים מכוח הענינים
הצבאית. התביעה לבין המשפטי היועץ נציגי
בצו פועלים אלה שהסדרים הנסיון הראה כי אם
הקטיגוריה),. מבחינת (לפחות רצון משביעה רה
באמת העליון. המשפט בית צודק ספק ללא הרי
בכבודו המחוקק לב לתשומת גם זה שטח שראוי

ובעצמו.

אבו מחמוד ,130/52 (בג"צ מהחלטותיו באחת
פ"ד, ואח/ (יפו) תיכון צבאי בי"ד נגד עמארה

? העליון המשפט בית אמר ,(396) ו'
תשומת את שוב להעיר רצוננו זו, "בהזדמנות
בין היחס את וללבן לברר הצורך על המחוקק לב
בבתי אזרחים של פליליות בעבירות השפוט
בבתי שלהם השפוט לבין האזרחיים, המשפט
לקבוע הצורך על  במיוחד הצבאיים, הדין
לשלטונות מותר בהו המסיבות על כללים בחוק
בהתאם צבאי דין בית בפני אזרח הבאת להעדיף
לקבוע וגם ,1945 חתם), (שעת ההגנה לתקנות
בכל זו בשאלה להכריע בידיו אשר המוסד את

ומקרה". מקרה
המשפט בית של זו משאלה כוח יפה למעשה
אלא ,1945 ההגנה. תקנות לגבי רק לא העליון
אזרחים מובאים שלפיהם החקוקים כל לגבי גם
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הפלילית המחלקה עוד, נוםנבלט, צבי פט"ו

ובראשונה, בראש לקבוע, אם כי "העברין"' את
השלטונות לו רחשו אשר לאמון, ראוי עודנו אם
מהותו אי1 אחרת: לשון השד; עליו שנפל לפני
כי ענישה, תכליתו ואין אןרחית אם כי פלילית,

הגנה? אם
המש היועץ מוגשתבשם הפלילית התביעה ב)
שרות נציב בשם משמעתי בדיון והתביעה פטי,

המדינה.
סוגי בשני שונים הראיות ודיני הדיון, סדרי ג)
לחיוב הדרוש ההוכחות שעור מבחינת גם המשפט
(1701,1693(61 יץ 350/54פ"ד, ע''א (בעקבות
כן* על יתר ערכם, לשקילת הדרך מבחינת וגם
ראיה משמש אינו פלילי משפט בית של דין "פסק
בין לעיל), א' פסקה (ראה אזרחי במשפט כשרה
. 373/54 (ע"א מרשיע" שהוא ובין מזכה שהוא
המאה והאסמכתאות י. 1.1.40,1121 יי(41) פ"ד,
:406(15) ב' פ"ד,  102/47 ע"א בו* כרות

.(1570 חי, פ''ד, ,158/53 וע"א  413409

הוטל המשמעתי: ביתהדין דבר*על של "כללו .2
במעשיהם' הצורך בעת ולדרוש לחקור התפקיד
למשרה ראויים הם אם ולקבוע, צבור פקידי של
מקיימים הם ואם שכמם, על שהוטלה האחראית
ביחסיהם הליכות, ושל נמוסים של נאותה רמה
הנזקק הצבור ואל אותם המעסיקים השלטונות אל
ואף כלל, בכך ענינו אין הפלילי השפוט להם.
הפלילי שביתהמשפט  הסנקציות  הענשים
זהים אינם להטיל מוסמכים המשמעתי הדין ובית
עשוי פליל במשפט בזכוי. הדין והוא לאלה. אלה
העדים שאחד משום בדינו זכאי לצאת הנאשם
במשפטו שקרה (כפי טעמו את שנה הראשיים
הופיע לא או דנן), במקרה המבקש של הפלילי
חשובים. בפרטים עצמו את סתר או המשפט, ביום
השלטונות חיבים בלבד שבשל.כך יאמר כלום
פקיד כשהוא  בנו על הנאשם את להשיב
כמשא עליו רובץ שחיתות של וחשד  ממשלתי
הצבור של חלק אותו וביחוד הרהב, והצבור כבד,

המשמעתי הרץ בית של ממכותו הבעיה: *
המדינה, לעויגדי

יעקב  13/57 בג"צ  העליון המשפט (בית
המדינה לעובדי המשמעתי הדין בית נגד צמוקין

.(556(31) י''א פ"ד,  ואח'

העובדות:

המחוזי המשפט בית בפני לדין הובא בלו פקיד
1(א) סעיף לפי שוחד, קבלת של באשמות בחיפה
שוחח, (עבירות העונשין דיני לתקון ■לחוק
צבור, פקיד ע"י באמון ומעילה ,1952  תנ11י"ב
בעת ,1936 הפלילי, החוק לפקודת 104 סעיף לפי
בית מבעלי העיקרי, התביעה עד בו חזר הדיון
לפקח הנאשם היה צריך עליו למשקאות, החרושת
העלמת תמורת שוחד בקבלת הואשם אליו ובקשר
למשטרה בהודעתו כלולות שהיו מההאשמות עין,
בדבר האשום פרט את בטל המשפטי היועץ וב"כ
מספר ללקיחת נגע השני הפרט השוחד. לקיחת
הבע הסכמת ללא החרושת מבית משקה בקבוקי
נקנו כי המשפט, לבית הוכח אליו ובקשר לים
המשפט בית העיר לגביהם שנים" או "אחד מלבד
שההתנהגות ספק, "אין כי שלו, הזכוי בפסק
הוחזר המזוכה רציני". חשד מעוררת הנאשם מצד
הואשם חדשים עשרה בעבור אולם לעבודתו,
נגדו המדינה, לעובדי המשמעתי ביתהדין בפני
סמך על לצדק הגבוה ביתהמשפט צו בקש
שנדחו ביתדיך ו"מעשה כפול" "סכון טענות
בוטל אך תנאי, צועל ניתן המשמעתי. ביה"ד ע"י

הדיון. כתוצאת

:(26.4.58 (ביומ נפסק;
חשין: רר הנשיא. ם'ם םפי א1

הנאשם עבר אם לקבוע נועד הפלילי הדיון א) .1
הקבוע העונש את עליו להטיל יש ואם החוק על
להעניש נועד לא המשמעתי הדיון ואילו בחוק,
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לאלן זהותי בהם עובדות מקצת רק אד הפרשה,
בטענת"סכון ממש אין. בביה"מ, נתבררו שכבר
זה. בנדון צועלתנאי אף להוציא ואין כפול"
ימנעו מדועלא טעם לתת המשיבים על אולם
ביה"מ ע"י נקבעו שכבר עובדות מחדש "מלברר
.  .. למחוזי*.
מונע אינו פלילי מאשום אדם של זכויו ברור' .2
משמעתיים,1 באמצעים נגדו מאחוז מעבידז את
פגיעה מגלות במשפט שנתבררו העובדות אם
החוק על עבירה כדי בהן אין אפילו במשמעת,

הפלילי.
בית יהא יותר מאוחר בדיון שנקבעו העובדות .3
בעבי ולהכנס מלוזזור מנוע ביתדין או משפט
השופט של קביעתו את יעשה אם אלא הקורה,

אולם להחלטתו." יסוד הראשון
המשמעתית ביתהדץ מהות בדבר אחרת (דעה ,4

או משפט בית אינו המשמעתי" ,'ביתהדין (א)
.המכונה, מסמך ."מכח הוקם כי כלל, דין בית
,,נציב.המנ ן 12(א)(1) בסעיף נאמר בו ,תקשיר",
שתקרא משרדית בין ועדה להקים... רשאי גנון

המדינה/" לעובדי המשמעתי 'ביתהדין
אמנם החליטה הממשלה כי העובדה, התגלות (ב)
לן נתנה. לא מעולם אך ביתהדין' את להקים
מתחת היסוד, את משמיטה. חוק, של גושפנקה
מחיבות היותר לכל אגב; (אמרת לבג"צ; לפניה
מחוזה חלק היותן מחמת שבתקשי"ר הקביעות
"ביתי בבחינת הוא המשמעתי הדין ובית העבודה
בבית ההליכים על מפקח בג"צ אין 0 פנימי" דין
(0611101011) צוברור באמצעות כזה פנימי דין

י (1נ1110ג101111כ1). צואסור באמצעות או

את לחפש צריך כזה ביתדין ע"י שנפגע מי (ג)
אחר. בביתמשפט תרופתו

פלילי א11 המשמעתי, הדיון למהות (הערות .5

אזרחי;) או הוא,
האשוםבבי"מ גליון כי בכר' מינה נפקא אין (א)
שב זה ואילו המשפטי היועץ מטעם מוגש מחוזי
המדינה.,; שרות, נציב מטעם המשמעתי ביתהדין
בהתדינות עוסקים ואינם המדינה, פקידי שניהם

ישראל. מדינת כנציגי אלא הם למענם
 משמעתי בביתדין שהדיון לומר קשה (ב)
כללי לפי להתנהל היה צריך  כחוק הוקם אילו
המאשים אין 5 האזרחי ב^שפט הנהוגים הראיות
עפ"י הנאשם, על להטיל יכול משמעתי בדיון
לקח לא כי השבועה, חובת למגילה, 1742 ם'
מצריכה מאשים עד של עדותו הכחשת ואין שוחד

העדות. לפקודת 6 ס' עפ"י זו, לעדות סיוע
של תפקידו עי בתקשי"ר נאמר מקום, מכל (ג)
הנאשם), עובד (בו בדבר" הנוגע המשרד כה ,'בא
פלילי במשפט אזרחי תובע של "כתפקיד יהא כי

רוחש אינו ושעהשעה, יוםיום עמו הנושאונותן
הזכוי ולא. לא היא: כן על תשובתי ? אמון כל לו
לדעתי, פנים, בשום משמש אינו פלילי במשפט
סכוןכפול, מבחינת, אם משמעתי' לדין מחסום
ואם ,1936 הפלילי, החוק לפקודת 21 סעיף לפי

ביתדין'." 'מעשה של העקרון מבחינת
המבקש, עם חסד השלטונות עושים "...לדעתי ,3
זוכה המבקש, הוא, משמעתי. לדין אותו בהעמידם
אוי אף לו' שיוחסו הפליליים מהאשומים אמנם
מדגיש, בדינו שדן המלומד השופט כזה. לזכוי לו
מעוררת הנאשם מצד 'ההתנהגות כי לעיל' כאמור
בלבד זו קטלנית הערה ממך על רציניי. חשד
ממש לפטרו המבקש על הממונה השר היה יכול
המבקש שחושש החשש עיקר הוא זה והרי  רתו
לו הקנויות הסמכויות מכח  המשמעתי מהדין
כן לא הוא לדברהמלןבמועצה. 15 סימן לפי
מטעמו שליחיו או עצמו הוא  הורה אלא עשה
כלומר משמעתי' לדין המבקש את להעמיד 
שונה אחר, טריבונל לפני נוספת הזדמנות לו לתת
בצדקתו, כד כל בטוח היה לא אשר הטריבונל מן
את להכריע העשויה הערה להעיר לנכון ומצא
נעשה הדבר כי איפוא, מסתבר, לשבט. גורלו

לטובתו..."
של המשמעתי ביתהדין של וסמכותו טיבו .4
מונו המשמעתי ביתהדין "חברי ? המדינה עובדי
הפרסומים ילקוט (ראה שרהמשפטים עלידי
לפי חקירה, כועדת *(70 עי ,11.10.56 מיום ,501
מעיןשפוטית וסמכות החקירה, ועדות פקודת
הנתו הסמכויות מכח נעשה המנוי להם. הוענקה
קשר כל וללא פקודה' באותה המשפטים לשר נות
שביתהדין לומר בידי אין כך מפני לתקשי"ר.
גוש עליו ניתנה שלא או משפטי טריבונל אינו

החוק," של פנקא
המשמעתיכלכל הדין לבית בג"צ של זיקתו .5
מהוראות נובעת  כחוק שהוקמה חקירה ועדת
מכנות אינן אשר לדברהמלךבמועצה, 43 הסימן

זה.** מבי"מ היוצאים הצוים את מסמנות או

זוסםן: השופט םפ1 ב)
מדי שעובד הזה, כבמקרה הן העובדות כאשר ,1

ומעילה שוחד בלקיחת מחוזי בבי"מ מואשם נה
שעדי אחר אלה אשום מפרטי מזוכה והוא באמון
,'הת כי השופט, ציון תוך עדותם, שנו תביעה
יותר לא אבל רציני חשד מעוררת הנאשם נהגות
לעבודתו הדיונים כתום מוחזר הנאשם מזה",
המש לביתהדין מוגש חדשים עשרה וכעבור
אותה סביב סובבים שפרטיו אשום, גליון מעתי
פורסם כיום התקף האחרון, והמנוי הוחלף זד. פרסום *

.36(624) תשי"ט בי"פ,
המשפט, בתי לחוק (306)7 מסעיף עתה נובעת זו זיקה <**

... . ,.(148 תשי"ז, (ס"ת, 1967  תשי"ז
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מטי עיי המרינה בבטהון פגיעה הבעיה: .2
לאויב. תועלת להביא העשויות ידיעות רת
172/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
פייר,  קבהא עבד מחמד אברהים נגד היוה"מ 

.(1599(58) י"א

העובדות:

רועה בהיותו ירדניים חיילים ע"י נחטף המשיב
למשטרה שמסר בהודעה לגבול. סמור עדרו את
בבית בהיותו כי אמר, לישראל החזרתו לאחר
לחוקרו מסר זו ובהזדמנות נחקר הירדני הכלא
עשויות הן כי מודים הכל אשר מסוימות, ידיעות
המחוזי המשפט בבית לאויב. תנעלת להביא
לא השופט אך במשטרה, הודאתו את הכחיש
המש לקצין שמסר דבריו אכן כי וקבע לו האמין
לכלל השופט הגיע זאת למרות הם. אמת טרה
עיני לנגד עמדה אם סביר ספק קיים כי מסקנה
את שממר בשעה בערעור) (המשיב, הנאשם
המדינר. בבטחון הפוגעת מטרה לירדנים הידיעות
על להצביע העשויות נסיבות הוכחו לא וכי

המדינה. בבטחון לפגוע כונתו
וערעורו המחוזי המשפט בית ע"י זוכה המשיב
בבית נתקבל הזפוי על המשפטי היועץ של

העליון. המשפט

:(21.6.57. (ביום נפסק:
היה אשר לאדם ומסירתן הידיעות של אפין .1
יש הירדני הצבא של חוקר שהוא לדעת יסוד
לנגד כי לכאורה' הוכחה המהוות כנסיבות .לראות
המדינה. בבטחון הפוגעת מטרה עמדה הנאשם עיני
כדי בו יש אשר הנאשם מצד הסבל בהעדר .2
לכאו הוכחה אותה עשויה זו, מטרה קיום לסתור

לסופית. לההפך רה

לפ 21 מעין? ופרוש כפול" "מכון . הבעיה .3
.1936 הפלילי, החוק קודת

 132/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
.(1544(56) י"א פ''ד,  היוה"מ נגד נכט בנימין

העובדות:

לפי השלום משפט בבית הורשע המערער
שלא בכביש רכב עקיפת ז אשמות בשתי הודאתו,
מטר מ30 פחות אחר רכב ועקיפת השמאלי מצדו
העבירות. שתי על קנסות לתשלום ונדון מצומת,
כי הדין גזר מתן לפני עוד טען המערער ב"כ
אחד. עונש להטיל יש וכי הן אחת העבירות שתי
המחוזי המשפט ובית זו טענה דחה השלום שופט

הערעור. את קבל לא

גליון כצורת היא גליוןהאשום וצורת רגיל"'
הת לא התקשי"ר מנסחי פלילי. במשפט האשום
המשמעתי בביתהדין הדיון כי לכך, בודאי כונו

"אזרחי". יקרא
לפי חקירה, כועדת סמכויותיהם מכח אמנם (ד)
א"י), לחוקי כ''א (פרק החקירה ועדות 3קודת
כפופים כאמור, המשפטים, שר ע"י להם שהוענקו
לסמ הנ"ל) המשמעתי ביה"ד (חברי המשיבים
הדב פני את לשנות בכך אין אך בג"צ, של כותו

רימ:
חומר האוסף מנהלי גוף היא חקירה "ועדת (ר0
בית ואינה אותה" שמנה למי המלצותיו ומגיש
שנקבעו"... כפי עובדות הקובע ביתדין או משפט
לועדה לחסום תוכל לא מניעות של טענה "שומ

נדרשה." כאשר החקירה, להשלמת הדרך את

לנח1: השופט נ)
הוראות לפי הוקם המשמעתי הדין בית א) .1
לבין הממשלה בין עבודה חוזה המהוה התקשי"ר"

עובדיה.
הדין בית את לתאר אפשר כזה בתור ב)
105110ת0^) (101נ11כ11י11 פנימי" משפט כ"בית
שמשיג מי כן, ועל החוזה, מן סמכותו את היונק
בבק המחוזי המשפט לבית לפנות יכול דיוניו על

הצהרה. או צומניעה מתן שת
אח פנים גם יש המשמעתי הדין בית לדיוני .2

מבו פקידים פטורי בענין שהמלצותיו כגוף רות,
יש שכזה ובתור בדבר, הנוגע השר ע"י צעות
יש אם לבדוק כדי בג"צ, להתערבות הצדקה
בדרכי או הדין בית של במסקנותיו משפטי פסול

שלו. הדיון
דין" בית "מעשה עקב המניעות עקרון א) .3
על גם אלא ממש, משפט בתי על רק לא חל
בתידין ועל החוק פי על שהוקמו טריבונלים
מעשה מעין עלידי "מניעות בדרך פנימיים,
61כ[כ5101©). 01*1031 01 1603100 ביתדין"
את המשפט בית החלטת תחייב וחומר קל ב)

הטריבונל.
כאשר אלא דין, בית מעשה עלידי מניעות אין .4
הדיון מתנהל שלפניו הדין, בית או המשפט בית
בעיקר הדומים ראיות דיני עלפי נוהג השני,

הראשון. בדיון הנוהגים לאלה
של הסמכויות כל ניתנו המשמעתי הדין לבית .5
ועדות פקודת של 5 סעיף לפי חקירה, ועדת

החקירה.
האפשרות נוכח מניעות, לטענת מקום אין .6
הדין בית לפני להביא הדין בעלי לשני הניתנת
במש כשרות היו שלא נוספות, ראיות המשמעתי

פלילי. סט
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במשפט רק להשמע יכולה כפול סכון טענת ג)
ראשון. במשפט זכוי, או הרשעה אחרי שבי,

בכמה אחד בכתבאשום אדם כשמאשימימ א) .5
הט בזה אין העובדות, מאותן הטבעות עבירות
כולו המשפט את מבררים הרי כי כפולה, רדה
אחד. הוא מורשע להיות המכון וגם אחת פעם רק
יספוג שהנאשם הסכנה, קימת עדיין אבל ב)
עקב המעשה, על לו המגיע עונש מאשר יותר
סעיפיאשום מספר מצורפים בו האשום כתב נוסח
מפוצל כשהוא המעשה, לאותו כולם המתיחסים

השונים. המשפטיים ליסודותיו
בכל הנאשם את להרשיע אפשר כזה במקרה ג)
בא ובזה הוכחו שיסודותיו האשום מסעיפי אחד

םפוקו. על המשפטהפורמלי הצד
אף הנאשם על לגזור אין כפול עונש אד ח
סיפא, (2)30 סעיף נועדו ולזה זה. ענינים במצב
טלפי (שפיטה הפלילית הפרוצדורה לפקודת
המשפט בתי תקנות של 8 ותקנה אשום) כתב
נו תוצאה ואותה תכופים), (משפטים המחחיים

הפרשנות. לפקודת סיפא, ,31 מסעיף גם בעת
יסודות המערער הואשם בהן העבירות, לשתי .6
בצדק חופפות. עוברותיהן ואין שונים עובדתיים
העבי מן אחת כל נפרד עונש איפוא, עליו, הוטל

הורשע. בהן רות,

הבעיות: .4

166 סעיף זונח, של לווחיח על החי א.
,1936 הפלילי, החוק לפקודת

עבירה. בבצוע חשוד של הודעתו גבית ב.
 181/57 פלילי ערעור  העלית המשפט (בבית
.043(6) פ"הי"ב חיוה"מ, נגד בקי כאלד מחמוד

העובדות:

ל4 המחוזי המשפט בית ע"י נדון המערער
בעילת והן* מין עבירות בשלש מאסר שנות
לפקו 001)152 סעיף לפי שנה, מט"ז פחות ילדה
לפי זונה, להיות אשד. שדול הפלילי, החוק דת
לפי זונה, של תחיה על וקיום 0)161 סעיף

הנ"ל. לפקודת (1)166 סעיף
סעיף כי טענותיו, יתר בין טען, המערער ב"כ
גופה והעבירה הגדרה סעיף אלא אינו (1)166
והו יסודותיה. פורטו ובו (2) קטן בסעיף נדונה
שה ומשכנעות ברורות בהוכחות הוכח ולא איל
פרט הילדה, של הכנסותיה על חי אמנם מערער
אין פעמים, שתי רק שקבל שונים כסף לסכומי

זו. עבירה בפרט להרשיעו
עליה במשטרה, ההודאה כי המערער טען כן
הואיל פסולה הנה ההרשעה התבססה בעיקר

את המערער ב*כ ביסס העליון המשפט בבית
החוק לפקודת 21 הסעיף על בעיקר ערעורו
הכלולות העבירות ששתי וטען 1936 הפלילי,
היינו ממש, מעשה מאותו נובעות האשום בגליון
איאפשר כן ועל הימני, מצדה המכונית מעקיפת
פלילית אחריות פעמיים המערער על להטיל היה
שמותר המערער ב"כ אמנם הודה זה. מעשה בשל
הטלת בעת אך העבירות, בשתי להרשיעו היה
אחת בעבירה להתחשב השופט צריך היה העונש

בלבד.
נדחה. והערעור נתקבלו לא אלה טענות

:(17.12.57 (ביום נפסק:
אצלנו קבע הפלילי החוק לפקודת 21 סעיף א) .1

טענת כגון כפול, םכון בפגי ההגנה תריס את
המקו במשפט הורשעתי* "כבר או זוביתי" "כבר

האנגלי. בל
הוא הזאת הטענה ביסוד המונח הרעיון ב)

ענין. באותו פעמיים אדם להטריד שאין
הרשעה בין עקרוני הבדל אין זה לצורד ג)

קודם. זכוי ובין קודמת
שלנו 21 סעיף נוסח בין יסודי הבדל קיים א) .2
במשפט התגבשה אשר האנגלית ההלכה וכין
אומרת ואשר .ע.ז1 111011103 (1950) 1 £.8.26.
ששני הוא הכפול הספון טענת של שהמבחן

עבירה. אותה בשל להיות צריכים האשומים
21 שבסעיף מחדל" או "מעשה המונחים את ב)
המשפט של ראשונים מושכלות עלפי לפרש יש

הפלילי.
אותם כל פרושם כנ"ל מחדל" או ,,מעשה ג)
המהויםאת (001113 16118) העובדתיים היסודות
(1119113160) הפלילית הכונה מן להבדיל העבירה,
//עבירה'' של ההגדרה עם גם מתישב זה ופרוש
נסיון כ"מעשה, הפלילי החוק לפקודת 5 בסעיף

חוק". פי על בניעונשין שהם מחדל או
היסודות משני מורכב ה,,עבירה" מושג ד)
לעיל, שהוגדרו כפי מחדל או מעשה העיקריים?
כדי כלל בדרר הדרושה הפלילית, הכונה בצרוף
בתעונשין. לעבירה המחדל או המעשה את להפוד
אפשר הנ"ל 21 סעיף של השני תחלק לפי .3

בגרימת אדם להרשיע באנגליה, כמו שלא אצלנו,
מקודם הורשע כבר כי אם מעשה, עלידי מות

אותה. מהוד. מעשה שאותו אחרת בעבירה
זכוי או הרשעה אחרי כפול סבון טענת על א) .4
המונע הנ"ל, 21 סעיף חל קודם, אשום כתב לפי

חדש. דיון מסוימים, בתנאים
כתב את מבטלים זו, טענה כשמתקבלת ב)

הנאשם. את ומשחררים האשום
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שהשיב מה השיב החשוד כי משיתברר להפמל,
להשיב. חייב הוא כי שדימה' משום

תוך שוטר' משמתחיל כי הלכה, נפמקה כבר ,3
בצע עצמו שהוא בו' חושד עד, של חקירתו מהלך
חייב להאשימו' אפשרות כבר ויש העבירה' את
את לחשוד ולהודיע החקירה את להפסיק הוא
פרשת מסתימת כאן לשתוק. או להתודות זכותו

ההודאה. גבוי פרשת ומתחילה החקירה
השוטר אזהרת כי נראה זה במקרה אולט א) .4
היתד. לא באונס כחשוד אותך לחקור עומד "אני
לא אף והמערער לשונית טעות פה, פליטת אלא

דלמטה. המשפט בבית "חקירתו" נגר טען
במלואה ההודאה מתן שלאחך העובדה אף ב)
מספר שאלות החוקר השוטר עלידי החשוד נשאל
אינה בהודאתו' מסוימות נקודות להבהיר שנועדו
לפני עלידיו שנאמרה ההודאה גוף את פוסלת

השאלות. על משיב שהחל

לאכילה, ראוי שאינו מצרף מכירת הבעיה; .5
,1936 הפלילי, החוק לפקודת (1)196 םעין?
פליליים ערעורים  העליון המשפט (בבית
ויוסף ואח' הרנטקוביץ שמעון  144/57,137/57
פ"ד,  נגדיים וערעורים היוה"מ נגד שפירא

.(1471(53) י"א

העובדות:
מאמר חדשי לששה ונדונו הורשעו המערערים
לאכילה, ראוי שאינו מצרך כמאכל שמכרו על
.1936 הפלילי, החוק לפקודת (1)196 סעיף לפי
בכמויות פרפין. שמן קנו הם כי הוכח במשפט
שבו במחיר ומכרוהו דלק, למכירת בתחנה נכרות
הנאש ב"כ טען בערעור מאכל. שמן כרגיל נמכר
מתאים אינו האשמה סעיף כי היתר' בין כאן, מים
מאכ במכירת דן והוא הואיל שהוכחו, לעובדות
בני לצריכת איפעם ראויים שהיו ומשקאות לים
השמן וכאן % ראויים לבלתי ונהפכו כמאכל אדם

למאכל. ראוי מעולם היה לא המינרלי

.(8.12.57 (ביום נפסק:
מצר סוגי בשלשה מדבר (1)196 הסעיף א) .1

כמשקה: או כמאכל הנמכרים כים
ע"י לאכילה ראוי שהיה בין  מצרך (1)

* לכך ראוי היה שלא ובין אדם
שלא בין לאכילה ראוי שהיה בין  מצרף (2)
ראוי בלתי הטבע" "בדרך שנהיה'  ראוי' היה

? לאכילה
לאכילה. ראוי שאינו במצב הנמצא מצרך (3)

הנדון)' הענין נכלל (בו השלישי המקרה ב)
דבר את מחייב אינו שבסעיף, המקרים שאר ככל

איפעם. לאכילה ראוי המצרד היות

בית האשמה. כדרך ולא חקירה כדרר ונגבתה
תמ הביע אד זו, טענה אף דחה העליון המשפט
רבים דין פסקי הנתן אחר כיומ' עוד כי על הונו
חוקרי אין בחשודים' הודאות גבית בענין כף כל
גבוי לבין עדים חקירת בין מבחינים משטרה

עבירות. בבצוע חשודים מפי הודאות,
את ואשר הטענות את דחה המשפט בית

ההרשעה.

נפסק:

לא:
הקיום עבירת את מגדיר אינו (1)166 סעיף .1
בלשון אותה קובע אם כי זונה' של רוחיה על
על ההוכחה חובת כי וברור ומקובלת' ברורה

הקטיגוריה. של שכמה על מוטלת בצועה
מובס חוק כולל שאינו ,(2)166 סעיף בא .2
הראיות דיני בתחום הוראה אם כי טנטיבי,
עלידי משהוכחה לנאשם' ההוכחה חובת ומעביר
בו' המפורטת מסוימת עובדות מסכת הקטיגוריה
וסיועו תנועותיה על הנאשם שליטת דהיינו

לזנוניה.
ד,עברין למען "לעבוד" שדול של במקרה .3
בודד במעשה ולא ממושכת פריצות של בדרך
כאילו הטענה תתכן לא שניים' או אחד וחדפעמי'
להוכיח כדי בה אין פעמיים או פעם כסף קבלת
166 סעיף לפי העבירה יסודות של מציאותם את
מגלה ואינה שיטה על מורה אינה וכאילו הנ''ל'
שלם מקורמחיה הזונה האשד. את לעשות כונה

חלקי. או

לב:
מותר שבוצעה בעבירה עדים בחקירת א) .1

ודרישה חקירה של בדרן עדות לגבות לשוטר
הידיעות את למצות שתפקידו לפי שאלות' והצגת
העבירה מסיבות על לעמוד במטרה העד של

רקעה. ועל
האחריות את להצמיד נועדה לא זו חקירה ב)
העק על להתחקות אם כי העד, לראש הפלילית
חומר ולאסוף העבריז' לגלוי יובילו אשר בות

ראיה. דברי בעתיד לשמש עשוי שיהא
חשוד של מפיו הודאה גבוי זאת, לעומת א) .2
להאשימו' מקום כבר כשיש בבצועעבירה'
ראשונית, הוכחה לגלות ובראשונה בראש נועד
מפלילה הוכחה במשפט לשמש עשויה תהא אשר
להשתמש אין זה מטעם גופו. ההודאה נותן נגד
או ודרישה' חקירה באמצעי הודאה גבוי לצורך
ספורו את לספר לחשוד לתת ומוטב אלוץ, בדרכי

נוסחתו. לפי
עלולה חקירה דרך על שנגבתה הודאה ב) 5
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השבח על לרשותו שבא או מעבידו של רכושו הוא
מעבידי.".*

הגיע לא דנן במקרה הגניבה וערך הואיל .2

סעיף לפי העבירה גוצרה לא ל'יי 50. לכדי אף
הפלילי. החוק לפקודת 275

לגנוב אנשים: בין קשר קשירת של במקרה .3

בעונש. להחמיר יש אימון' בהם הנותן ממפעל

הכללית התכיןןה שעל הוכחות .. הבעיה .7
גנו*' יגיש "החזקת לעכירה גקשר להכיא
.1936 הפלילי, החוק לפקודת 311 פעי?* 
 233/57 המרצה  העליון המשפט (בבית

.(1385(50) י''א פ''ד, היוה'נו נגד קרסיס זאב

העובדות:

בעבירה השלום משפט בבית הואשם המערער
אשר בשמיכה' מחזיק שנמצא על ,311 סעיף לפי
ל3 בדיון הוא גנובה. שהיא לחשוד רגליים יש
ו?משפט בית ע"י אושר זה ופס"ד מאסר חדשי
פסה"ד על לערער רשות בקש הוא המחוזי.

האחרת.
אפסנאי של היתה המערער נגד שהובאה העדות
בחזקתו שנמצא מהסוג ששמיכות שאמר בצה"ל.'
וכי סיני' במלחמת הצבא לידי נפלו המערער של
הוחתמו. טרם וחלקן "צ" באות הוחתמו מהם חלק
נושאת אינה המערער אצל שנמצאה השמיכה

,'צי. אות
בוטלו. הדין וגזר וההרשעה נתקבל הערעור

:(2.11.57 (ביום נפסק:
בעבירה אדם הכללית התביעה מאשימה כאשר
הוכחות' להביא היא חייבת הני'ל, 311 סעיף לפי
רק לא להשתכנע המשפט בית בידי יהיה מהן
גנוב הוא האשום' נשוא שהרכוש' חשד שקיים

הוא. סביר זה חשד כי גם אלא

ןןצימ (שכירת גזדץ נזק גרימת .. הבעיה .8
הפלילי, החוק לפקודת (2)326 פעי!? כ8רדפ<,

.1936
111/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
פ"ד,  היוה"מ נגד הביבאלאעשי מרין 

.(75(3) י"ב

העובדות:

שלו הבקר עם שהיה במשטרה הודה המערער
אך לתוכו' הבקר עם נכנס ואף הפרדס' בקרבת
סמל העצים. את שבר הבקר אלא הוא, שלא טען

מספיקה (1) הקטן הסעיף לפי העבירה לצורך .2
אם אף לאכילה' ראוי אינו שהמצרך העובדה
מוכח זה ודבר אוכל, כדבר ונמכר ברייתו, מטבע
שבס"ק(2); זו עם בו י המחוקק לשון השואת ;ע"י
ואילו משקה" או מאכל מצרך, /,כל נאמר בס"ק(2)

חפץ). (או מצרך' "כל נאמר בס"קט)

החוק לפקודת 275 הסעיף 8רוש הבעיה: .6.

ממעכיר). (גניכה .1936 הפלילי,
 127/57 פלילי ערעור העליון המשפט (בבית
וערעור יונאי ויעקב שיקה מנדל נגד היוה"מ

..(1368(49) י"א נגדפ"ד,

העובדות:

"אבן במפעל פקיד הראשון  המשיבים שני
בבית הואשמו המפעל, לקוח. והשני בע"מ" וסיד
גניבה של עבירות במספר בחיפה המחוזי המשפט
החוק לפקודת ו23 275 הסעיפים לפי ממעביד

הפלילי.
כי השופט קבע הוכחה דברי שמיעת אחרי
של בשווי חצץ אבני טון 16,5 גנבו המשיבים
המשיב כי בפניו הוכח ולא הואיל אך ל"י, 49,500
את הרשיע הנ"ל' במפעל פקיד היה הראשון
בגניבה ולא ,270 סעיף לפי סתם' בגניבה שניהם
קנס לתשלום אותם ודן ,275 סעיף לפי ממעביד'
של קביעותיו על ערער המשפטי היועץ ולמאסר.
השופט ששגה היתה הטענות ואחת דלמטה השופט
לפי ולא 270 סעיף לפי הנאשמים את בהרשיעו
נעש אפילו כי המשיבים, ב"כ טען לעומתו .275
לפי בעבירה להרשיעם אין הרי טעות, כאן תה
על עולה אינו הגניבה וערך הואיל ,275 סעיף

ל"י. 50.
העדר כי המשפטי היועץ ב"כ טען זו לנקודה
חמישים על עולה "ושויו המאמר לפני פסיק
מאמר לעשות התכוון המחוקק כי מורה, לירות"
לרשותו שבא " לו שקדם למשפט רק סייג זה
ממנו המרוחק למשפט ולא  מעבידו" חשבון על
שגניבה ומכאן, מעבידו", של רכושו "הוא 
,275 סעיף לפי עבירה היא המעביד של מרכושו
את קבל לא המשפט בית שיהיה. מה שויה יהיה
אך נדחו, הנגדי והערעור והערעור הזה, הפרוש

הוחמר. העונש

:(21.11.57 (ביום נפסק:

לירות" חמישים על עולה '.ושויו המלים ,1

של הרישא חלקי שני על מוסבות 275 שבסעיף
כלומר הנכון, במקומו הפסיק העדר חרף הסעיף,
הגנוב והדבר משרת, או פקיד הוא העבריץ "אם
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בפתירה העומדת עדות של דינה הבטיח: .10
גמשטרה. שנמפרה להודעה

166/57 פלילי טרטור.  העליון המשפט (בבית
לממשלה המשפטי היועץ ואח' ארבילי עזרא 

י"ב(5)57). פ"ד, 

העובדות;
עולם. למאסר ונדונו ברצח הורשעו המערערים
עדי של דבריהם מהימנים שאם הודה' באכחם
הוא אד שיסמוך, מה על לערעורו אין הקטיגוריה'
בסתירה עומדות עדויותיהם כי כך, על הצביע
שונים בזמנים שמסרו ההודעות לדברי גלויה
התעלם לא דלמטה המשפט בית אולם במשטרה.

ההגיון. בדרך הסבירם וגם הללו מהסתירות

העצים של השבירה צורת כי העיד משטרה
שנעשה אדם מעשה זה שהיה כך על הצביעה
המערער הורשע האלה העדויות לאור בבונה.

נדחה. העליון המשפט בבית ערעורו ואף

:(17.1.58 (ביום נפסק;

עלידי שנתקבלה במשטח" הנאשם הודעת
העבירה עשית ביום נכנס שהוא המשפט, בית
כי מהימנה עדות בצרוף שלו, הבקר עם לפרדס
אדם מעשה על מעידה העצים של השבירה צורת
לשמש כדי בהן' די אלה ראיות בבונה' שנעשה
326 סעיף לפי רכוש בהשמדת להרשעה יסוד

הפלילי. החוק לפקודת

:(1.1.58 (3יום נפסק:
חלק לקבל רשאי המשפט שבית הוא, הדין .1

מהם. חלק ולפסול עד של מדבריו
אם אף מסוימת, עדות לקבל הוא רשאי כן .2

סתירות אין עוד כל ממנה, בחלק סתירות נתגלו
כולה. העדות של הכנה את לבטל עשויות אלו

לקבל המשפט בית שרשאי שכן, כל לא .3

שנאמרו ההודעה לדברי בסתירה העומדת עדות
הסבר מוצא שהוא במקום במשטרה, לכן קודם

הנוסחאות. לחלופי הדעת על מתקבל
לער המשפט בית יהפוך לא כזה במקרה .4
ימצא כן אם אלא פיה, על הקערה את עורים
ואינו הדעת על מתקבל אינו שניתן שההסבר
חלופי את להסביר או הסתירות את ליישב עשוי

הנוסחאות.

על מאפר לגצע שופט פרוכ .. הבעיה ,11
כזאת. החלטה ל3יטול והדרך ת3אי*

פלי תיק  בתלאביב המחוזי המשפט (בבית
 קרדיש אברהם נגד היוה"מ  212/54 לי

.(292(11/12) יד/ פמ"ז,

העובדות;
עליו והוטל גניבה של בעבירה נדון הנאשם
אם אלא בעונש, ישא לא לפיו מאסרעלתנאי,
נוספת עבירה יעבור שנים 3 של תקופה תוך
הנאשם הורשע זאת לאחר קצר זמן רכוש. נגד
והשופט רכוש נגד בעבירה שלום שופט ע"י
בתיק נגזר אשר המאסר את נגדו להפעיל נתבקש
אינו שהתנאי בקבעו כן לעשות סרב אך הקודם,
אחרונה החלטה מתן לאחר מדויק. באופן מוגדר
המ המשפט לבית הכללית התביעה ב"כ פנה זו

הבא. העמוד בשולי האסמכתאות ראה #

סעיף לפי הפציפ למפירת צו הבטיה:, .9
.1936 הפלילי, החוק לפקודת (1)388

 155/57 בג"צ,  העליון המשפט (בבית
 ואח' לובנברג ש. השופט נגד אמיה מעיד

י"א(44)1208). פ"ד,

העובדות:

בתל המחוזי המשפט בית ע"י צו ניתן בזמנו
הפלילי, החוק לפקודת (1)388 סעיף עלפי אביב,
במשפט למתלונן מסוימים חפצים להחזיר ,1936
לפועל. הוצא זה צו המבקש. נגד שהובא פלילי,
השלום משפט לבית תביעה אז הגיש המבקש
לו להחזיר המתלונן את לחייב וביקש בנתניה,
כנראה שהוגשה התביעה, האמורים. החפצים את
בית מזכיר ע"י נתקבלה לא ,(2)388 סטיף לפי
להגיש לעו"ד "למסור שיש שהחליט המשפט
ועודנו אז ישב המבקש וכחוק". כראוי תביעה
את לבצע היה יכול ולא הסוהר בבית כיום יושב
על לצוות ובקש לבג"צ פנה הוא המזכיר. החלטת
לנמק (1)388 סעיף לפי החלטתו את שנתן השופט
התכשיטים'/ את ממנו לקחו חוק איזה "לפי

נדחתה. הבקשה

:(14 .10.57 (ביום נפסק;

פלילי, בדיון החליט, מוסמך משפט כשבית .1

סטיף לפי מסוימים, חפצים למתלונן להחזיר
שנלקחו אדם הרי הפלילי, החוק לפקודת (1)388
התרופה לו נתונה הנ"ל, לצו בהתאם חפצים ממנו

הנ"ל. לחוק (2)338 סעיף בהוראות המצויה

את להזמין לבקשתו בג"צ יזקק לא לפיכך .2

שבצעו, המשטרה קצין ואת הצו, את שנתן השופט
חפצים. מנו נלקחו מדוע לנמק
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גמובן "דרך הוא נמל שטח האם הבעיה: .12
התעבורה. פקודת

169/57 פלילי ערעור  העליון הםגט3ט (בבית
,(15(1) י'יב פיה  היוה''מ נגד ברגר אברהם 

העובדות:

בחי השלום משפט בית ע"י הורשע המערער
בהר "מזלג", בשם הידוע הרמה רכב בעזרת פה,
לתקנות ו2(4) (2)2 לתקנות בנגוד בזהירות.,
לפי .1953  תשי"ג תנועה) (סדרי התעבודה
חי נמל בשטח המערער, עסק שנקבעו העובדות
מהר "מזלג", בשם הידוע הרמה רכב בעזרת פה,
המק בזמן ובהובלתם. מקרון ארוכים ברזלים מת
וגם המערער, עבד בו בשטח חושל שרר רה
מכו אחר. אזהרה מימן כל או אור היה לא למזלג
שעל בברזלים התנגשה למקום שהגיעה משא נית
לא המשאית נהג כי הוברר נפצע. ונהגה המזלג
שופט המזלג. את לא ואף הברזלים את ראה
התאורה (מצב המקרה שבנסיבות קבע השלום
המערער השתמש וכוי) אזהרה סימני חוסר הכללי,
ול לאדם נזק לגרום היה שעלול באופן בדרך

קרה. אמנם וכך לזולתו וסכנה רכוש
משפטיות* טענות שתי טען המערער ב''כ

"דרך" כאל הנמל לשטח כלל להתיחס אין (1
העיקרי יעודו אין באשר התעבורה, חוקי במובן

תחבורה. בעורק לשמש הנמל שטח של
התעבו תקנות במובן "דרך" אינו הנמל שטח (2
לפי "דרך" במונח כלול אינו זה שטח באשר רה,
הקו התעבורה לפקודת 2 בסעיף אשר ההגדרה
סמטא, רחוב, כביש, דרך, כל כולל ",דרך בעת:
לצבור שיש פתוח מגרש או גשר שביל, רחבה,

בהם". המעבר זכות

הנ המאםרעלתנאי. את להפעיל בבקשה חוזי
שהוא קבע הבקשה הופנתה שאליו התורן שיא
אך המאסרעלתנאי, בהפעלת קושי מוצא היה לא
בפניו שהתעוררה והעיקרית הראשונה השאלה
לאחר התנאי את יפעיל שהוא הדין מן אם היתד*

בעניו. סרוב החלטת ניתנה שכבר

:(30.7.57 (ביום נפסק:

של פסקדין לבצע סמכות ניתנה שופט, לכל .1

(דרכי העונשין לתקנות 1 (תקנה מאםרעלתנאי
ק"ת 1955 תשט"ז (מאסרעלתנאי) ענישה)

.(19 כשט"ז,

ולא בתקנות מופיעה זו הוראה כי העובדה א) .2

שופט כולל שופט, לכל ניתנה הסמכות וכי בחוק
איננה זה בענין החלטה כי מוכיחה  שלום,

שפוטי. אופי בעלת החלטה או פסקדין מהוה
להפעיל סירב אשר שופט של החלטה כן על ב)
*163:1^10010 של המושג במובן ענין, באותו דש
לאחר כי והתקין הנכון הסדר מן זה אין א) .3
תיעשה דין, גזר לבצע אחד שופט של סירובו

אחר.* לשופט שניה פניה
ערעור של סמכות ניתנה לא מחוזי לשופט ב)
מת לדיון מניעה משמשת איננה מאסרעלתנאי,

כזה.* בענין שלום שופט החלטת על
שלום, שופט או מחוזי שופט של סרוב ג)
והדרן סופית היא מאסרעלתנאי, להפעיל
לצדק הגבוה המשפט לבית פניה היא לביטולה

אחר. לשופט פניה ולא

161/55 ת"א, בע"פ גם ניתנה זו ברוח החלטה הערה:
.377 פמ"ז  חנניה מאיר נגד המשפטי היועץ 

: קודמות אסמכתאות בכמה ולעיין לחזור רצוי לכך בקשר .
על למאסר התנאי הפרת שהותה בעבירה עברין שהרשיע שו"ש סרוב אחרי ;176(3) א' רמי, 74/56 טיפ .1
לתקון החוק של 18(ב) ,,סעיף : ערעור בדרגת המחוזי המשפט בית החליט קודמת עבירה בשל עליו שנגזר תנאי
עונש להטלת בנוגע דעת שקול כל המשפט בית בידי משאיר אינו תשי"ד1954, ענישה), (דרכי העונשין דיני
(מסוג נוספת בעבירה הנאשם מהרשעת כתוצאה מוחלט כעונש תנאי, על כמאסר ראשון בגזרדין שנקבע המאסר,

בגזה''ד''. שנקבעה התקופה בתוך שבוצעה הדין) ובגזר הנ"ל בסעיף המפורטות העבירות
19(533) תשט'יז בק"ת פורסמו אשר ,1955  תשט"ז תנאי), על (מאסר ענישה) (דרכי העונשין תקנות .2
(שלום משפט בית כל ביותר חדמשמעי באופן ומחייבות לעיל האמור על מוסיפות ,35(5) ב' ברמ"י, והועתקו
תנא/ על מאסר הנאשם על הוטל לפיו פסיד 70 רשמי העתק (א) שוטר או באכחו או היוה"מ הגיש בפניו ומחוזי)
פסה'*!1 לבצוע הנאשם של מאסרו על לצוזת נוספת, בעבירה נאשם אותו הורשע לפיו פס''ד של רשמי העתק (ב)
הדי1 פסקי בשני הנאשם לזהות ראיה לךרוש אמנם, רשאי, הזה המשפט בית הנאשם. בפני שלא אפילו  הראשון
הדין פסק מתן אחרי עת בכל משפט, בית כל בפני זאת כל  תצלום. או אצבעות טביעת ע"י להנתן יכולה וזו
המשפט בית של "מסמכותו לגרוע כדי בנ'ל שאין קובעת הנ"ל) לתקנות 4 (תק' מפורשת תקנה אולם השני.
בצוע לשם מאסרו על במעמד בו לצוות תנאי, סל למאסר שהוא משפט בית בכל לכן קודם שנשפט נאשם, המרשיע

הקודם''. הדין פסק
הנובע מאסר עונש להטיל שופט חייב בו "...במקרר. פ"ד,י"א(17)452רנ1"י,ב'(5)41: 22/579*5 .3
החדשות...* העבירות בשל יטיל אותה המאסר, לתקופת חופף זה עונש יעשה לא ישנה, עבירה בשל תנאי >נל נונואסי
המערכת. 
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תנועת בו שרבה הנמל, בשטח .התעבורה מדרי על
י " ■, י י ■. י■ ...... . כלירכב.
ומקום הנמלים, בשטח חלה התעבורה פקודת ,5
הנו מכוניות, לעבור נוהגות בו נמל, שטח בתוך
שהותקנו והתקנות הנ"ל הפקודה לצורף "דרך'
 .  .■.;..  ., . . .  עלפיה.

לתת המזונות ^ המפ^וו פמגות הבעיה: .13
עבירות בענץ הודעות לנבות הרשאה

 המזונות. על הפקוח למסגרת שמחוץ;
פלילי ערעור  בירושלים המחוזי המשפט (בבית
פמ"ת,  םוויד מאיר נגד היוה''מ  62/56

.160(27/28) י"ט

 . . . . ■ ■ העובדות:

באשמת.מכי שלום שופט בפני הואשם המשיב
בנגוד מופרז, במחיר מצרכים ועוד צמידים רת
חוחים (מני0.ו1 ההגנה לתקנות ר12 7 לתקנות
אשר המשטרה, מפקח עדות .1944 מופקעים),
לו ניתנה אשר הרשאה לפי מהנאשם הודעה גבה
1942 המזונות, על הפקוח לפקודת 7 סעיף "לפ*
חוחים (מניעת ההגנה לתקנות 10 תקנה ולפי
השלום, שופט ע"י נתקבלה לא ,1944 מופקעים),
ההר עפ"י מוסמך היה לא שהמפקח סבר אשר
הקשורות עבירות למסגרת מחוץ לחקור שאה,
הוכחות מחוסר זוכה הנאשם בלבד. מזון בצרכי

הערעור. ■ומכאן

ההרשאה כי היתר" המשפטי היועץ ב"כ טענת ■

בתפקידו רק לא המזונות על המפקח ע"י חתומה
למתן כאסמכתא ,י מוסמכת" כ"רשות גם אלא זה,
7 סעיף ההרשאה בראשית מופיעים זו, הרשאה
הסמכויות בתאור חנ"ל. 10 תקנה וגם הנ"ל
,1 בסעיף מופיעים ההרשאה כתב לפי שניתנו
כי להבטיח כדי אדם... כל "לחוקר הסמכות
המזונות, על הפקוזז פקודת הוראת את מקיימים
אחרים דין או פקחה כל הוראת את או 1942
"לחקור נוסף,.הסמכות? לאספקה".ובסעיף בקשר
כי להבטיח כדי דבר... כל לבדוק אדם, כל
(מניעת ההגנה תקנזת הוראות אחרי ממלאים
עבירה כל לגלות כדי או ,1944 מופקעים), רוחים
דין כל על או האלה התקנות הוראת על שנעברה
עליהם". בפקוח או המחירים בהסדר הקשור אחר

המשיב* ב"כ טען לעומתו
בת?1י10 המופיע מפקחת" "רשות המונח כי א)
אלו, תקנות של ההגדרות בסעיף כמוגדר הנ"ל,
תפקידו. בתוקף המזונות על המפקח את כולל
מוגבלת מפקחת כרשות פועל המפקח כאשר לכן

בלבד. מזונות לעניני סמכותו

הטענות .שתי את. קבל .המחוזי, המשפט בית ,;

השניה, בטענה במלוחד מקיף, דיון ולאחר הנ"ל
הערעור. את דחה

טענותיו על המערער ב"כ חזר העליון בביה"מ
בנמל המשתמש הצבור כי טענה בהוסיפו הנ"ל
כמשמעותה הנמל בשטח מעבר זכות לו אין חיפה
לקבל הצורך מחמת התעבורה, לפקודת 2 בסעיף
המשתמשים הטעם ושמחתו כניסה, רשיונות
בחוק. כמשמעותו' "הצבור" בבחינת אינם בנמל
ממנו חלק אותו רק אלא הצבור, כלל הם אץ בי

הכניסה. רשיון את המקבל

:(15.1.58 (ביום נפסק:

האמורה המעבר שזכות היא פסוקה הלכה .1

להיות חייבת אינה התעבורה לפקודת 2 בסעיף
מספי אלא מסוימדוקא, חוק איזה לפי ממש זכות
המשתמש געלרשיון עלידי רשות קבלת גם ;קה

כללי. רשיון או כללית הזמנה עלפי באדמה
"הצבור" הגדרה תוכן את להלום קשה א) ,2
למונח בדיוק הפלילי החוק לפקודת 5 שבסעיף
מתוך אבל התעבורה, פקודת של 2 בסעיף. "דרך"
המ רצה לא מקום שמכל מסתבר, ההגדרה כלל
לכלל "צבור" המונח של היקפו את להגביל חוקק
מצומצם יותר חוג גם אלא בלבד, המדינה תושבי
זה. לצורך כ"צבור" לראותו אפשר אנשים של
המאפינות התכונות הן אילו השאלה, על ב)
הקשר לפי להשיב יש זה, במובן הצבור" את
המטרות ולפי המילה, מופיעה בהם הדברים,

וחוק. חוק כל של הכלליות

שולל אינו כניסה רשיון בהשגת הצורך א) .3
"הצבור" תכונת את בנמל המשתמשים מקהל

התעבורה. לפקודת 2 בסעיף כמשמעותו
מתקן אלא פרטי, שטח אינו עצמו הנמל ב)
הצבור בשביל צבורית רשות עלידי המתנהל

כףלו.

לקבל רשאי הצבור מן אהד שכל להניח יש ג)
מיוחד טעם יש אם אלא לנמל. כניסה רשיון

ממנו. למנעו
הנמל שטח בתוך המעבר זכות לצבור ח
כלירכב של למעבר בפועל המשמשים במקומות

רגל. הולכי של או

כלל בידי קימת זו שזכות לומר אפשר ה)
הוא שגם עד רחב, כה חוג בידי אופן ובכל הצבור
הנ"ל. 2 סעיף לצורך כ"הצבור" להיחשב יכול

התעבורה על פקוח הטיל שהמחוקק שעה ,..4
גם פקוח להטיל הצורך עיניו לנגד היה בךרקים
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אמ ואשר בשעשוע' החפצים הצבור מן לאנשים
אפליה". ללא בו' מזומנים שעשוע צעי

,1936 הפלילי, החוק שבפקודת בהגדרה גם ב)
ואי אימיום של ברעיון "צבורי" המושג נקשר
בין הוא "הצבור" שכן  אבחנתית גדר שימת
©)מ1111ינ1©*111€16}. מסוימים'* בלתי "אנשים השאר
חשוב איאבחנה או איאפליה של היסוד א) ,3
לפי מקרה בכל לדון ויש הבעיה לפתרון ועוזר

נסיבותיו.
לצבור מכוונת בפרט לחזות הזמנה אם ב)
שהצגת ספק אין ואבחונים, הבדלים ללא האנשים

צבורית. היא הסרט
מסוים למספר נועדת הצגה אם זאת' לעומת ג)
הרחב הקהל מתוף שנבחרו ספציפיים מחסנים של
תהיה הרי  מסוימת, לאגודה השתייכותם בשל

פרטית. הצגה בבחיגת היא

מעילה בעבירת בעונש החמרה הבעיה. ,15
פקיד.* עיי בגספיט

 189/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י"א(50)1384), פ"ד,  סובר גבריאל נגד היותמ

העובדות:
בעת כי המחוזי, המשפט בבית הודה המשיב
והקבוצים הקבוצות אחוד קרן של גזבר היותו
ב הסתכמו המעילות הקרן? בכספי יד שלח
תרמית מעשי מיני כל ע"י בוצעו והן ל'י 41.000
מאסר חדשי ל6 ונדון הורשע הוא ציקים. וזיופי
ל"י 500 וכן תנאי על מאסר וחצי שנתיים ועוד
העונש' קולת על ערער המשפטי היועץ קנס.
שנים. שלש למאסר נדון והמשיב נתקבל ערעורו
הסניגור ע"י הוגשה המחוזי המשפט בבית
שהוא וקבע הנאשם את שבדק פסיכיאטר תעודת
מאסר' עליו לגזור לא ויעץ אינפנטילית" "אישיות
הקל העונש על כנראה, השפיעה, זו ותעודה

עליו. שהוטל

5(15.1137 (ביופ נפסק:
לתאר קשה פסיכיאטרית מבחינה כי אם .1

לגלות שאין וכיו''ב) תנועה לעבריני (פרט לנברין
תפקידי את המחוקק הפקיד הרי שהוא, כל מום בו
בידי אלא פסיכיאטרים בידי לא עבריניס הענשת

ביתהםשפט.

להת אין מעשהו בעד העברין אחראי עוד כל .2
האינדיבידואלי. במצבו השיקול על נוסף עלם'

ויו5תק, במלואו לקריאה ראוי זה משוב דין פסק *
הבאה. בחוברת לכך, מקום שישאר במידה

המפ את מסמיכה הנ"ל 10 שתק' ובמדד. אם ב)
עניני שאינם בענינים לפעול המזונות על קח
את סותרת בהיותה לתקנה' תוקף אין בגזונות'
לפקו (4)16 סעיף לפי המזונות, על הפקוח פקודת

הפרשנות. דת
נתקבל. המשפטי היועץ עויעור

:(11.4.57 (ביום נפסק:
(מני ההגנה בתקנות מפקחת'' "רשות המונח .1

על המפקח את כולל 1944 מופקעים), רוחים עת
הגבלה כל הנ"ל לתקנות 10 בתק' אין אך המזונות'
המפקח של סמכויותיו תהיינה שלפיהם צמצום' או
המפקחת הרשות את מהוה כשהוא המזונות, על
מוגבלות או מזונות לעניני מוגבלות זו תקנה לפי

שהוא. אופן באיזה
הפרלמנט של אקט כוללת אינה "חוק" הגדרת .2
בבחינת הן ההגנה תקנות כל מקום מכל הבריטי.
מזו' וגדולה הפרושים' פקודת לצרכי ,,פקודה"
במ אשר 1945 הפרושים, לפקודת (2)19 הסעיף
(נוסח הפרשנות לפקודת (1)16 הסעיף בא קומו
תקנות אין לכן אלו. תקנות על חל חדש).אינו
כפופה 1944 מופקעים), רוחים (מניעת ההגנה

המזונות. על הפקוח לפק'

םעי51 רשיון, בלי פרט הצגת הבעיה: .14
.1935 הצבוריים, השעשועים לפקודת (1)12
171/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
היוה"מ,פ"ד,י"ב(5)127). נגד ויגדורציק אליהו 

העובדות:

אגודת של ואוהדים ידידים הזמין המערער
ברחבה סרט בהקרנת לחזות מסוימת ידידות
מאר למעלה נוכחו במקום ביתו. שלפני הפתוחה
לא והם אישיות הזמנות לפי שהוזמנו איש בעי,ם
קבע השלום משפט בית תמורה. כל לשלם נדרשו
השעשועים פקודת הוראות על עבר שהמערער
פסק את אישר המחוזי המשפט ובית הצבוריים

הדין,
אם היתד" כאן שהתעוררה העקרונית השאלה
הצריד צבורי*' "שעשוע זה במקרה היה אמנם

רשיון.

:(5.^58 (ביום נפסק:
לצבור כמכינן לגרוס יש "צבורי" המונח .1

הבלתימסוים לחלקו או מסוים' במקום כולו
מקום. באותו הצבור של

"כמשביעת נתקבלה האנגלית בפסיקה א) ,2
צבורי" "שעשוע כי האומרת, ההגדרה למדי" רצון
הפתוח "מקום הוא 110ג1ג;ק) 110©גמ111ב<1ע116נ6
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בהתחשב ובעיקר ביותר, שפלה שחיתות משום
בארץ שפשו זה מסוג המרובות העבירות עם

האחרונות. בשנים
וה הצבור כלפי חובתו ידי יוצא שופט אין .2
עליו בלבד, העבירה חומרת ציון עלידי מדינה

לכך. בהתאם לפעול גם
כי שהעובדה, להרשות' יכול המשפט בית אין .3
פוליסה כעין לו תשמש וילדים, אשה יש לעברין
לבצע יכול שהוא מראש לו יבטיח אשר לבטוח
קל לעונש נתון יהיה זאת ועם שפלים פשעים

"■ ביותר.

תפ מילוי בשעת שוטר ה9רעת הבעיה: .17
קל$י6) למשחק (במועדון קירו

197/57 פלילי ערעור י העליון המשפט (בבית
י"כ(18)503). פ"ד,  היוה"מ נגד קטן משה 

. העובדות:
לשבו המחוזי המשפט בית ע"י שנדון המערער
מלוי בשעת לשוטר הפרעה באשמת מאסר עיים
העונשין דיני לתקון לחוק 3 לסעיף בנגוד תפקידו,
נכנס אשר על ,1952  תשי"ב שוטרים) (תקיפת
אשר משטרה, קצין לפני קלפים, למשחק למועדון
מתנהל שמא בדיקה, לשם למועדון להכנס ביקש
מפני הנאספים את והזהיר חוקי, בלתי משחק בו
מן שלל אשר מוסכם, אות ע"י המשטרה בוא

ההפתעה. אלמנט את הבקור

: נפסק:
והתעשיות המלאכות לפקודת 9 סעיף לפי א) .1

לבקר הוא המשטרה של תפקידה (הסדרתן),
כאן. הנדון מהסוג במקומות

מפתיעה בצורה לבקר  פירושו "לבקר" ב)
מראש. צפויה ובלתי

ואזהרה הודעה אחרי הנערכים בקורים ג)
מועט. ערכם קודמת,

עבירה, דנן במקרה נעברה אם מינא, נפקא אין .2
אם או האזהרה אות מתן עלידי נמנע שגלויה

כלל. נעברה לא
פת בקורים עלידי שרק העובדה עצם א) .3
והסדר החוק קיום להבטיח המשטרה יכולה אומייס
אותה יכשיל ולא יפריע לא שאיש מתיבת הטוב

כאלה. ביקורים בעריכת
במתן שהיה ספק כל אין המקרה בנסיבות ב)
הבשלתה או למשטרה הפרעה משוס "האות"

תפקידה. במילוי

שנקבעו להלכות בהתאם האחרים השקולים מכל
העליון. המשפט בית ע"י בעבר

זה משפט בית כבר הצביע רבים בפסקידין .3
משום בהן שיש בעבירות להחמיר שיש כך, על

שחיתות.
באמון המועל פקיד על תנאי על עונש הטלת .4
סכומי וגונב אותו מרמה עובד, הוא בו המוסד
בסים מחוסרת כלל בדרך תהיה, ניכרים, כסף
לעברינים רמז משום בה להיות עלול הגיוני.
ידם את שבשלהם נתפסו, שטרם לאלה או בכוח,
האפשר ככל תהיה שהיא לדאוג רק עליהם בביזה,

יותר. גדולה
משקןלמה יש ה"רפוי" שמבחינת נניח אם אף ,5
מה להתעלם אין הרי פסיכיאטר, של לדעתו
עבי קבלו האחרונה שבתקופה המצערת מציאות
עצומים ובסכומים רציניות מעילות של רות

מגפה. של ממדים
הצבור כלפי בתיהמשפט חובת כאלה 6..בזמנים
מונחה ולהיות השורש מן הזה הנגע את לעקור
ע'"י מאשר שבעונש ההרתעה י אספקט ע"י יותר

האינדיבידואלי. התיקון של האספקט

של בעבירות העונש חומרת הבעיר.: .16
שחיתות.

249/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י*ב(6)148). פ"ד,  פופר הרמן נגד היוה"מ 

העובדות:

בעבי המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המשיב
החוק לפקודת ו34 275 לסעיפים בנגוד רות
9 בכללה מאסר, אחת לשנה ונדון ,1935 הפלילי,
ברמאות הוציא אשר על התנאי, מאסר חדשים
הבנק פקיד עם ביחד בחיפה, וחסכון הלואר. מבנק
של בסך שונים כסף סכומי בערך, שנה במשך
והחזיר שהודה לאחר נדון הפקיד ל"י. 55.000.
הוטל המשיב על מאמר. לשנתיים מהכסף, חלק
למרות ביותר קל עונש המחוזי המשפט בבית
הנ"ל העסקאות את יזם הוא כי ציין, שהשופט
המשפטי היועץ של ערעורו הפקיד. את ופיתה
לשלש נדון והמשיב נתקבל העונש קולת על

מאסר. ^נות

:(23.1.58 >ביופ נפסק:

המשפט בתי את הנחה העליון המשפט בית .1

שיש פסקידין של בשורה הראשונה' מהערבאה
בהן שיש לעבירות הדין חומרת ביתר להתיחס
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3£|^ן^וה??ו^ב!^ לפי התכן פרוט
ענזוד ■"" ~~ =■ ""י יי1 הנדשא7:"1■""  טנזוד

"^לן^.היה^ת.{מסיןיתן:לאךמ1?והיה:יסול^ ן. ". .".37 1
הוכחה מהוים הירדני, הצבא יכחוקר י להלידו י 2 1
של המדינה כבטחון הפוגעת למטרתו לכאורה
(ע"פ לסופית יהפכנה הסברו העדר הנאשם; 17 3
קבהא עבד מחמד אברהים נ. חיוה"מ  172/57

56 י"א(58)1599 3"ר, 
ע"י שנעשו אסורות עקיפות בשתי הרשעה .3 2318
כפול* "סכון אינה זו אחר בזו הנאשם הנהג 2924
יסודות על מבוססות בהיותן לפח"פ 21 ס' במובן
נפרדים.(ע"3 ענשים בצדק הוטלו שונים עובדתיים 3230

5746 3"ד,י"א(56)1544) היוח"מ, נ. נבט בנימין ,132/57
תחיה על החי עבירת קובע 0לפח"פ ס'166( א. .4 3733
הנאשם על ההוכחה נטל מעביר ס'166(2) זונה! של 6438

58 לזנוניה סיועו ואת שליטתו את התביעה משהוכיחה
להש אין חשוד של הודאתו בגבוי ב. .4
לו לתת ומוטב ודרישה חקירה באמצעי תמש 4138
ובדרישה בחקירה שנגבתה הודאה חפשית. לספר
שהוא חשב שהחשוד כשיתברר להפסל, עלולה 38
תוך בעד לחשוד המתחיל שוטה להשיב. חיב
אך משהזהירו, ולהזהירו. להפסיק חיב חקירתו, 3938
לחקור עומד "אני באמרו פה בפליטת נכשל 39
שא משום לא ואף נפסלת ההודאה אין אותך.,.'
181/57 (ע"פ רשומה. אחרי שנשאלו הבהרה לות

58 פ"ד,י"ב(6)143)  היוה"מ נ. בקי כאלד מחמוד 
ס'196(1< לאכילה, ראוי שאינו מצרך מכירת .5 39

58 144/57,פ"ד,י*א(53)147) ע"פ ,137/57 ל8ח"פ(ע"פ
ע"פ ממעביד) (גניבה לפח"פ 275 ס' פרוש .6

59 פ"ד,י"א(49)1368 קיוח"מ, נ. ויונאי שיקה ,127/57
311 ס' לפי גנוב, רכוש החזקת על באשום .7
שהרכוש החשד כי להוכיח התביעה על לפח"פ,

59 פ"ד,י"א(50)0388 ,233/57 (ע"פ סביר. הוא גנוב 40
פרדס), עצי שבירת (ע"י בזדון נזק גרימת .8

6059 י"ב(3)75) פ"ד, ,111/57 (ע"פ לפח"פ (2)326 ס'
מוסמך משפט בית בהחלטת יתערב לא בג"צ .9

60 י"א(44)1208) פ"ד,  55/57 (בג"צ .(1)388 ם' לפי 4140
במשטרה להודעה בסתירה העומדת עדות .10 41

60 נ.הי1ה"מ,פ"ד,י"ב(3)57) (ע"פ166/57,עזראארבילי 5342
הדרך  תנאי על מאסר להפעיל שופט סרוב .11 5142
,212/54 ת"א (ת"פ לבג"צ. לפנות היא היחידה

6160 "'ז(11/12)292) פמ"ז, קרדיש, אברהם נ. היוה"מ 4643
ומקום נמל בשטח גם חלה התעבורה פקודת .12
לצורך ,,דרך" הוא מכוניות לעבור שם נוהגות בו
נ. ברגר אברהם  169/57 (נ"פ זו פקודה

6261 י"ב(1)15 פי'ד,  היוה"מ 4643
כ"רשות המזונות על המפקח של סמכויותיו .13 47
מופ רוחים (נזניעת ההגנה תקנות לפי מפקחת* 4948
בלבד. מזונות לעניני מוגבלות אינן ,1944 קעים)),

6362 3מ"ת,י''ט(27/28)16 מ.סזויד, נ. (ע"פ62/56,חיוח"נ7 5149
אגודה חברי מוזמנים בפני סרט הצגת .14
צבו "שעשוע ואיננה פרטית הצגה היא מסוימת,

63 י"ב(5)127) פ"ד,  171/57 (ע"פ רי*
בית בידי עברינים הענשת של התפקיד .15
בענש להחמיר יש פסיכיאטרים. בידי ולא המשפט
מעבידו באמון פקיד מעילת ועל שחיתות על
,189/57 (ע"פ הגיוני. יהיה לא תנאי על ועונש 5049

463$ י"א(50)1384) פ"ד, סובר, גבריאל נ. היוה"מ
להתיחס ראשונה בערכאה המשפט בתי על .16 50
לאת מדי שנפוצו שחיתות לעבירות חומרה ביתר
 פופר חרמן נ. היוה"מ  249/57 (ע"פ רונה. 5251

64 י"ב>6)148) פ"ד, 6454
: והתע המלאכות פק' לפי המשטרה תפקיד ,17

מפתיע באופן  לבקר הוא (הסדרתן) שיות
בקור מפני לנוכחים אזהרה  מראש צפוי ובלתי
תפקידה במלוי למשטרה הפרעה היא המשטרה
עבירה. כל שם נעברה לא אם אפילו והכשלתה,

64 היוה"מ,פ"ד,י"ב(18)303) נ. קטן משה (ע"פ179/67, 5654

: הנושא
משטרה תפקידי

המערכת דבר המשטרה: במבנה השנויים
דרכים. תאונות ומניעת תנועה

גיא י. רמ"ח ומניעתן; דרכים תאונות
ל ופקוד ל ו נד. הדרכה,

ביה"ס של הרשאון המחזור על דו"ח
פראג י. רמ"ח בכירים; לקצינים

ברשלום נ. סמ"מ מורל; על זרקור
והצבור: המשטרה

פינק או. א. ההמון, מול השוטר
י: וזהו חקירות

תגר נ. סמ'ר וזיופם; הטבעתם זהוי, מספרי
ומשפט חוק

לתקון החוק התעבורה. בדיני חדושים
ם"ח,  תשי"ח1958 התעבורה, פקודת

איינהורן א. עמ*מ ;123(252) תשי"זז
בשל לפחות חדשים ל3 רשיון שלילת :21 ס'

החדשה א' שבתוספת עבירות
לעוב ל''י 3000 גנס או שנתיים מאסר ס'18(י):

התעבורה תקנות על רים
מסוימות חוזרות עבירות על הענשים מחמיר 18 ס'
פסילת :(3)21 תנאי"! על ,,פסילה :(2<21 ס'
א', שבתוספת העבירות על חדשים ל3 מינימום
תום' עבירות על לחדשיים מינימום פסילת ;(4)21

מעבר :(5)21 א', או בי
פסי לבטל שו"ש בהחלטת מחדש עיון 21ב(2): ס'
חדשה הגדרה (1) ס'19א: משטרה! קצין ע*י לה
הוארך הקנס לתשלום המועד קנס*(2) ל"עבירת
נמוך בשעור קנס יטיל לא ביה"מ (6) ימים! ל14
שעורים לקבוע מוסמך התחבורה שר (4) מהקבוע?

חוזרות קנם לעבירות יותר גבוהים
לשפוט (18ב(3)) תעבורה" "שופטי ימונו ס'18ב:
 18ב(0) בס' (הוגדרו תעבורה" ב"עבירות
על (ולא ותקוניה התעבורה פקודת על עבירות

0243 ם' למשל פחים,
התקונים ויתר ,,רכב" ובהגדרת ברשוי שנויים
זהר מ. ד"ר אל"מ אזרחים, על צבאי שפוט
החוקים 4 לפי אזרחים על הצבאי השפוט סוגי
סוגי 7 תשט"ו1955: הצבאי, השפוט חוק לפי

אזרחים:
הצבא את המשרת במפעל הצבא, בשרות עובדים
הצבא; במשמורת הנמצאים הצבא; בשליחות
שבויי הצבא; מטעם נשק נמסר להם אזרחים

בשרות שאינם טלואים אנשי מלחמה!
מקביל או בלעדי חרום),1945: (שעת ההגנה תק' לפי
מקביל או בלעדי טרור,תש''ח1948: מניעת פק' לפי
ושפוט), (עבירות הסתננות למניעת החוק לפי

תשי"ד1954:
לישראל שנכנס "מי ;1 בם' כהגדרתו "מסתנן* א.
"מסתנן" אינו זה* חוק של תקפו תחילת לפני
ליש רשות בלי שנכנס מי בהגדרה נכלל לא וכן
עקב אלא מרצונו, לא ממנה שיצא אחרי ראל,
נ. כרםאני האשם אחמד :444/55 (ע"מ בכח גרוש
עבאס חוסין סעוד נ. התו"ר :70/55 ע"מ התו"ר,
1251 ט' פ"ד, הבטחון, שר נ. פלוני ובג"צ9/55:
ו8 6 (ס' אחר סעד או מחסה למסתנן הנותן ב.
;(7 (ס' מסתנן הם הסוחר ג. חוזרת); עבירה 
(בג"צ) אזרחית ערכאה ופקוח השפוט ערכאות

בבד"צ: אזרחים שפיטת על
עו"ד נוםנבלט, צ. מפ"ר משפטיות; הלכות
פנימי* "שפוט מדינה לעובדי המשמעתי הדיון .1
הרשעה או זכוי אחרי כפול* "סכון בו ואין
ביה*ד חברי מנוי הסמכות: יסוד פלילי. במשפט
(נג"צ החקירה. ועדות פק' עפ''י חקירה כועדת
הנזשנזעתי ביה"ד נ. צמוקין יעקב  13/57

;(856(31) י"א פ"ד,  המדינה לעובדי

?'ה8זז ^£^? זז''3*3 £00י י?3



ישראל גלססדת (1.88)רבעון * 3רר
1958 תש*"ט~אוקקוגר ת^רי ^ מסטר

הממשלה. ראש משרד ליד לפרסומים המרכז ע"י מאושר רשמי פרסום
ההדרכה. מחלקת ארגה' 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/ המטה ישראל, משטרת המערכת: נו/ובת
פרי. 500 המחיר

*ת 300 ג"ורק לאנ"י *מחיר


