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/ ~* ישיאל משטרת
י מה"דוקח"ר

ומירשת^ חינוך מזור

והכנסת המשטרה
הדיון בשעת כרגיל המשטרה, שר מסר (1959 במרס (עשרה תשי"ז א' באדר לי ביום
ימים חמשה וכעבור למחרת הכנסת. בפני השנתית סקירתו את המשטרה, משרד של גתקציבו
על בוכוח השר של המסכמת תשובתו וניתנה הכנסת חברי של דבריהם הושמעו נוספים
להקדיש לנו וכדאי משטרה איש לכל ענין ומלאי מאלפים היו הוכוח והן הסקירה הן בסקירה,

לקח. מהם וללמוד לב תשומת ■להם
המשטרה במבנה שחלפה בשנה שנתרחשו וברפורמות בשנויים השר נגע בסקירתו
בדרכים. התאונות בתחום המתרחש ואת העברינות מצב את סקר הוא הפעולה; ובשיטות
להעלאת הננקטים באמצעים המשטרתי, האדם בכה התמורות בענין דברים השמיע כך על 'נוסף
אותו הצבור' ובין החיל בין היחסים ועל והיעילות' הידע פתוח ידי על החיל של .איכותו

משרת. הוא
העקרונות' את העם נבחרי בפני הרצה הוא כי השר, של דבריו בעיקרי נעיין הבה
איפוא' נודעת' ביותר מרובה חשיבות הקרובות. בשנים מעשיו את ויכלכל החיל יבנה .לפיהם

אחרות. בשנים הרגיל מן יותר מרובה  דוקא זו שנה של לסקירה
בחיל' נתחוללו אשר הרפורמות' של המנחים העקרונות הארגון. בשטח  ראשית
מכל המטה שחרור ידי על המרחבים, של אלו לבין המטה של הפונקציות בין הפרדה ז?ם:
המרחביים המטות מן השרותים כל של ורכוזם העברתם ידי ועל גיסא, מחד ובצועי' יעודי וזפקיד
טשטוש כי . עקרוניים רק לא הם אלד. לשנויים המניעים גיסא. מאידך הארצי' המטה ^ל
אלא  המנהל אמנות של עקרונותיה את נוגד בצוע תפקידי לבין מטה תפקידי בין בתחומים
אוזרת שהמדינה בשעה בזמננו, במיוחד רבה שחשיבותם יעול' ושל חסכון של מניעים גם

הבאות. לקראת והסוציאליים הכלכליים כחותיה כל ;את
בתחומי מחקרים בצוע החיל, של המדיניות קביעת תפקידי איפוא' הועדו, הארצי למטה
הדרכתם המרחבים, הנחית ונהלים, עבודה שיטות וקביעת תכנון המשטרה' של השונים 6>פעולה
היעודיים התפקידים כל לבצוע מלאה אחריות המרחבים על הוטלה זאת, לעומת עליהם. ופקוח

החיל. ישל
המרחבים של אלה ובין המטה תפקידי בין הדקים התחומים תחימת עם בבד בד
 (שנים מוזגו מהם ארבעה כן; לפני למשטרה היו מחוזות חמשה נוספת? רפורמה גוצעה
זה. ממזוג הנובעים אחרים, יתרונות על נוסף בלבד. שלשה על הועמד המחתות ומספר שנים)

בהם. הכרוך כל על מטות, שני של בטולם ידי על חסכון גם הושג
המטה בין הדדי' תאוםיתר' כונן זאת, לעומת אולם' הוגברה, המרחבים של עצמאותם
ומבטיח פעולותיחם את מתאם והוא המטה של תכניותיו בגדר פועלים המרחבים המרחבים. ובין
צרכיהם, ודעותיהם. הארצי במטה המרחבים של קולם היטב נשמע אלה לעומת אחידותן. *ת
המשימות ובתכנון ^המדיניות* בקביעת בחשבון מובאים בעומס לשאת ויכלתם ^פשרויותיהם

והשיטות.
ולבל תפחת' ולא תעלה, החיל שיעילות כדי אמצעים ננקטו הרפורמות בצוע בשעת

ולצבור. למדינה הניתן השרות רמת תרד או **פגע
כחה להגברת החדשות הדרכים בקוש את בפרוט השר תאר המשטרה של תפעולה בתחום
השטור שטת של היריעה את הכנסת בפני פרש הוא והשטור. המניעה בשטח קמשטרה של
האפשריות מגרעותיה על מעלותיה' על הארץ' של הראשיות בעריה בהדרגה המונהג המקופי'
(ובכף כחהאדם של ומאייציבותו האמצעים של המצומצם מהתקף הנובעות מגבלותיה, יעל
ההתפתחויות אף על הצער, למרבה להתקים' מוסיפה עודנה זו אייציבות כי ההודאה, גכללה
שיטות את לגת הנסיונות של האתחלתא על גם עמד השר השנה). שחלו במקצת המעודדות
המשטרה עניני לכל והאחראי ישוב במקום היושב הכפר"' '.'שוטר יצירת ידי על הכפרי השטור

בבריטניה. וביחוד אחרות בארצות הכפרים שוטרי דוגמת בה
האמיצה ובעמידתו בתפקידיו השר נגע והערכה חבה ושופעות חמות ובמלים במיוחד
הבטחון של לרבש"ים הלב מן יוצאים שבח דברי הקדיש כן הגבול. מ10נזר של כבוד והאומרת

הגלויות. ובמזוג במנהיגות להשגיהם הספר, בישובי השוטף
כל על מפורט, נתוח השר נתח הנוער, עברינות את וביחוד לסוגיה העברינות' את
ופניה יסודותיה כל על נבחנה הנוער בעברינות המלחמה בעית האפשריות. ותוצאותיה צדדיה



המשטרה של בהשגיה השר נגע מכן לאחר והמשפטיים. הפסיכולוגיים הסוציאליים,  השובים
 המשפט בבתי הרשעות השגת כדי המקרים ובהוכחת שנגנב רכוש בהחזרת העבריבים, בגלוי
פרנ4 הוא בעולם. המשטרות מיטב של השגיהן עם מזה) למעלה לא (אם השואה בכל תוצאות
מיתות.  הפליליות העבירות על נוסף המשטרה, מטפלת בהם השונים' החקירות סוגי את גם

וכוי. שריפות להתאבד, ונםיונות התאבדויות משונות,
גורמיהן על הדרכים, תאונות של המכה לגבי המדינה מצב את השר נתח מכן לאחר

זו. מכה כנגד המשטרה של פעולותיה את הכנסת חברי בפני וגולל והאחרים האנושיים
חיל' של לרשותו העומד האדם כח את השר נתח המשטרה חיל של השגיו פרוט אחר
כי למסקנה, והגיע המדינה ידי ועל החוק ידי על עליו שהוטלו התפקידים בצוע לצרך זה
חותרים. אנו לקראתו המצב' מן  אשתקד הקל השפור אף על  זה בשטח אנו רחוקים עדין
הנוכחית. בכמות מסתפק הוא כאילו בדבריו, לשמוע דמו אותה הדעה' את השר הפריד כן
"לבצוע; מספיק אינו האדם כח כיום גם כי הדגיש' הוא להגדילו. לשאוף מבלי האדם' כח של
של ובבריאותם ביעילותם יחבל שלא באורח החיל' על המוטלות המשימות כל של ומלא יעיל
הוא., בהם". לעמוד שאין תנאים בגלל החיל מן ימלטו שהאנשים לכך יגרום ושלא המשטרה אנשי
בתפקידים ולהתרכז המדינה של מצבה בגלל במועט להסתפק  היא שהנכונות הדגיש

יעודייפ. בתפקידים האנשים רכה ידי ועל ושיטותיה העבודה יעול ידי על ביותר החיוניים
ל*. אנשיה' ולהכשרת יעילותה להגברת המשטרה שעשתהועושה כל שהדגיש אחרי
אוו. השר ציין כללית, אנושית ולתרבות ודמוקרטית טובה לאזרחות גם אלא גופא, למקצועם רק
בעלי אזרחים של דמותם ובעצוב  לו מחוצה והן בתוכו הן  הגלויות במזוג החיל של תפקידו
י ודמוקרטית. יהודית ישראלית' הכרה
לטובת. פעולה' ע$ה לשתף למשטרה לעזור לו וקרא הצבור אל השר פנה לבסוף
:. כאחד. והחיל הצבור

מאוחדים. כולם' כמעט הכנסת' חברי כי נתגלה' השר של הרצאתו תום אחר שנפתח בוכוח
ומדמותו מרמתו נוחה היתד. העם נציגי של דעתם מעשיה. ובהערכת למשטרה באהדתם
מוד^ עצמו החיל הרי יתכן, לא (ואחרת בקורת דברי גם אמנם נשמעו אכן, החיל. של החברתית
לעיניר עומדת רמתו ולהעלות לשפר המגמה כי להגיע' הוא שואף אליה לרמה הגיע לא שעדין
לשוטרי ובהוקרה בהערכה כאחד והקואליציה האופוזיציה נואמי היו מאוחדים אך תמיד)'

ולחיל. ישראל
שוטרי של פעולותיהם האחד $ נושאים שני נזכיר הבקודת חצי הופנו נגדם הדברים בין
בשן?!* בה עבריבים, בגד דו"ח'ות בהגשת הכנסת, מחברי אחדים לדעת המרבים, התנועה,
נשמעו כן וחנוך. הסברה בדרכי הנהגים על להשפיע כנסת, חברי אותם לדעת שרצוי'
ביחןך אלימות' לידי המביאים בסכסוכים מספקת במרה מתערבת המשטרה שאין כך על תרוניות
י!  "י ". י הצבור. בעובדי ופגיעה בריונות מעשי ביןמשפחתיות, מריבות
בדרכינו* תאונות של למניעתן די עושה המשטרה שאין על תלונות גם נשמעו אלו לעומת
שחלקנו פי על (אף המקופים שטת של הנהגתה את בברכה קבלו הנואמים רוב אולם
החדשות הדרכים חפושי רצון שביעת עוררו וכן לחשוש) יש להם מגךעות על גם הצביעו

עבירות. ולמניעת לשטור
אשר הגבול, למשמר ועדוד חבה דברי בהשמעת  חריג ללא כמעט  אחדות היתד.
בדבריהם הביעו אשר המחוקקים, בית חברי של לבותיהם את אף אלא כבוד רק לא לו כבש

כולו. הצבור יחם את
ולהעיר שבחיהם על לנואמים להודות אלא לשר נותר ולא כמעט תשובתו בדברי
* , הבודדים. הבקורת דברי על ספורות הערות
בהשגיו חלק בחיל איש לכל  זה בוכוח להתברך בו, איש וכל כלו, החיל רשאי
השלמוו? כליל לידי הגענו שמעכשו לחשוב לנו חלילה ברם' זה. בוכוח שנתגלה האוהד וביחס
בעבודה רק הוא? נהפוך שהשגנו. הדפנה זרי על ולנוח שמרינו על לשקוט אנו ושרשאים
על שישמור בלבד זו לא ושהחיל יתבזבזו לא האהדה שרגשי לכך נגיע מתמידים ובמאמצים

ולעם. למדינה לכבוד להיות. כדי אותה וישפר יעלה אלא רמתו,
כ/ על  עלינו חובה אחריות? משנה עלינו מטילים שהושמעו הדברים כן: על יתר
ושנד£ פלסתר השבחי דברי יעשו שלא כך על לשקוד  יחד כלנו ועל מאתנו ואחד אחד
■■ הכלל. ולטובת לטובתנו כולו,, הצבור של הערכתו ועל אהדתו ן$:ל לשמור

המערכת ,



רפול א>נ17

פלילית למשטרה לאומי הביך הארגון של ה27 הכללית ועידתו על
הכללי. המפקח נחמיאס, יוםן? מר

ל*שטרד. הביןלאומי הארגון של ה27 הכללית האסיפה בלונדון התכנסה 1958 ספטמבר חודש במחצית
"אינטרפול". בכנויו לכלנו הידוע פלילית, ,

:10 ביום התקים אשר העתונאים, בעתון מרשמיו הרחב לצבור הכללי המפקח מסר זו מועידה שובו אחר , .

שהוא, זה, בגליון רבעוננו קוראי למען מדבריו להעלות המפכ"ל הואיל עתה בתלאביב. סוקולוב בבית גאוקטובר
: הועידה. בתום לאור היוצא הראשון בהוצאתו, שחל האחור עקב ,
הנוגנרכת ■ . . . /,■;>

האגוד פתח שנים 15 במשך בפשע. הלחימה
הפש$ בבלימת הצלחות וברוכי! ענפה פעולה
זו בתקופה בעולם. משטרתי המעש ובתאום
מען לפי האגוד כונה כך  האינטרפול הפך
מצבורי לבטחון חיוני למוסד  שלו המברקים
ותוקפנותם, הנאצים תככי אירופה. מדינות בכל
לאל ושמו ביןלאומי ארגון בכל חבלו אשר
הגולל את סתמו המדינות, בין פעולה שתוף כל
אוסטריה, כבוש ועם האינטרפול פעולת על גם
על האגוד, מרכז אז עד שמשה וינה, שבירתה,
חיתית מהתקיים. חדל הוא 1938 בתחילת ידיהם
אחר פעולתו חדוש את יזמה אשר צרפת, זו
הוקמה 1946 בשנת וכבר השניה העולם מלחמת
בפריז המחודש האגוד של הכללית המזכירות
הנאצית הגםטפו כי ממש, בראשית עבודת, תוך
הקודמים מהארכיונים מאומה כמעט הותירה לא
בוינה דאז במרכזיו נמצאו אשר האגוד, של
ובכללן מדינות 62 בארגון חברות כיום ובברלין.
המזרחי, הגוש ארצות זולת אירופה מדינות כל
המדי מרבית ובעיקר האחרות היבשות מעצמות
העולם מלחמת תום אחר קמו אשר החדשות, נות
מתוך לאגוד כנראה, הצטרפו, ואשר השניה

המקצועית. מהדרכתו לחנות מגמה
הנבה פועל, וועד נשיא עומדים הארגון בראש
אולם הכללית' הועידה ע"י שנה מדי ריפ
הכללי המזכיר ידי על נעשית העבודה עיקר
צרפתים, רובם הבכירים' עובדיו וחבר הקבוע
הצרפתית. המשטרה ע"י לארגון הושאלו אשר
"פרלמנט כעין היא הארגון של השנתית הועידה

למושג מספר מלים להקדיש ברצוני ראשית .....

הנפוצה, מוטעית/ סברה לתקן כדי האינטרפול",
ה"אינטר3ול" אין בארצנו. רק לא שנוכחתי, .כפי
וכח פקוד עם ביןלאומית, עולמית, נןשטהה
ביד משטרה משטרתי.. 1/ א 6 1= מעין  משלו
של מבצעת זרוע להיות היתה צריכה לאומית
בבון* יותר .י. ביןלאומית עולמית, ממשלה
לא כזו ממשלה של כנונה ועל  עללאומית
אוטופיות סופרי אלא לחלום כה עד העיזו

נועזים. סרטים ומפיקי
השתתפות על המבוסס ביןלאומי אגוד זהו
חברות בפעולתו. חבריו של ומרצון .בהתנדבות
פתוחה וההצטרפות רבוניות מדינות הן האגוד
תקנונו. את עצמה על המקבלת מדינה כל בפני
על מקצועי ביןלאומי כארגון מוכר זה אגוד
הוא הרשמי ושמו המאוחדות האומות ארגון ידי
,1956 ביוני בוינה שהתקימה ה25, הועידה מאז
0^90 פלילית" למשטרה הביןלאומי "הארגון
ח110ם15ח 016ח10זםח61>ח1 6* ?01106 6116ח!וחו0
השם של המלים סדר לפי או .ק.0.0 ובקצור
"הועדה הקודם שמו ואילו .0.'ז.0) האנגלי
להדגיש כדי בו היה פלילית" למשטרה ד.ב"ל
שתוף על המבוסס הפקודי, בלתי האופי את

האגוד. של מרצון, פעולה
הראשונה העולם מלחמת אחרי הוקם זה אגוד
בוינה, ב1923 התקימה אשר היסוד, גועידת
התכניות ההיא המלחמה לפני עוד נרקמו גד,
המעצמות בין הראשונים והקשרים הראשונות.
בתחום ביןלאומי פעולה לשתוף דאז האירופיות



מקיינ* הכספים זיוף נגד במלחמה סיוע לשם
אלבו*ים. העורכת מומחים, לשכת האינטרפול
והמפיצה' בעולב התשלום אמצעי כל של מפורטים
מלאי* ופרטים תצלומים זיוף' כל הודע אחר מיד
הלאו הבנקים כל ובין החברות המדינות כל בין
הסימנים מרבית גם רשומים זו בלשכה מיים,
וברשו אמיתיים ומטבעות שטרות של הסודיים
חדשי זיוף של חשד התעורר מדי נעזרים אלה מים
האינטר מרכז נמצא המשכרים הסמים בתחום
משכרים לסמים הלשכה עם מתמיד במגע פול
יצמ על המפקחת בג'נבה' המאוחדות האומות של
ועל רפואיות למטרות המשמשים השונים הסמים
למכסות בהתאם העולם למדינות החוקית הפצתם
מסו זו או"מ לשכת של המחקר מוסדות מאושרות.
של היצור מקורות את רבים במקרים לקבוע גלים,
משטרתית, פעולה ידי על שנתגלה מוברח סם
סוג. את כנראה מהוים וםוחריהם סמים מבריחי
מבחינה. ביותר הניכר הביןלאומיים הפושעים
בצורת חריג' ללא כמעט מופיע זה סוג מספרית.
"הלאומי" ההרכב ומבחינת מאורגנות כנופיות
הדרוס אופיום' לגבי הסינים, השפעת בהן בולטת
לגבי איטלקי, ממוצא והאמריקאים אמריקאים
ביןלאו כנופיות חשיש. לגבי והערבים' קוקאין,
בוחלות. ואינן "חדגוניות" כמובן, אינן' אלו מיות
ביךלאומי בקנהמדה מאורגנות בהברחות כלל

אחרים. בשטחים אף
גם. תעסוק כנופיה אותה כי הוא' הנמנע מן לא
בלתי במחר וגם סמים בהברחת גם בספים, בזיוף
בזה. ובין אחת ובעונת בעת בין  בנשק חוקי

זה. אחר
שוק אחריו גורר פקוח בר או נדיר מצרך כל
ביך כנופיות של מהבחזותיהן ניזון וזה שחור
השניה" העולם מלחמת שלאחר בשנים לאומיות.
בסיגריות, ניילון, בגרבי המבריחים כנופיות עסקו
והמסחרי היצור יצוב עם אך בתרופות' בסבון'
החבר והצטמצמו הלכו הארצות במרבית החפשי
כגון,. יחסית, קטן, הקף בעלי ערף בחפצי חות
כמה. עד "קשה". ומטבע יהלומים פלטין, זהב,
היהלו דוגמת תדגים אלו הברחות לנו נוגעות
"היצ הארצות בכל נתונים ויצואם' הפקתם ; מים
השוק, ארצות במרבית ואף מונופולי לפקוח רניות"
נוסף אצלנו. כמו לפקוח, והיצוא היבוא נתונים
תכ מתוך .שנעקרו באבנים "האפור" השוק על
שנגנבו ביהלומים' ממש שחור שוק קיט שיטים
סו במכרות כחוק' שלא נכרו' או המכרות מתוך
בלבנון לחלוטין החפשיים היהלומים שוקי דיים.
ליהלו ו"מזוג" מפגש נקודות משמשים ובליבריה
עסי נרקמות ושק ו"בלתיחוקייט" "חוקיים" מים
היהלו בורסות הן שיעדיהן נרחבות הברחה קות
זה. מסחרהברחה ארה"ב. ושל אנטורפן של מים

.1954 שנת מאז וגובר הולך

של העליון המוסד והיא ביןלאומי" משטרתי
הארגון.

של העיקריות הרשמיות מטרותיו ואלו
"אינטרפול".

מובהק ביןלאומי צביון בעלי בפשעים טפול .1
המ של המשטרות הפעלת ותוך עולמי בסיס על

החברות. דינות
וציוד, מחקר הדרכה, עבודה, שיטות של פתוחן .2
החמריים והאמצעים המקצועיים הכהות נצול תוך
החברות. המדינות של האפשר ככל גדול מספר של
ביןלאומיים הנחשבים הפשעים שבין הבולטים

הם:
המזויפים; הכספים והפצת כסף זיוף א.

משכרים. סמים של חוקיים בלתי והפצה יצור ב.
בעוב בעיקר טמון אלה של הביןלאומי צביונם
בזולתה. ולהפיצם אחת בארץ ליצרם שנוהגים דה
מתבטא הדדית ועזרה פעולה שתוף של הרעיון

לשונו* שזו האגוד, לתקנון 1 בסעיף
פלילית למשטרה הביןלאומי הארגון "מטרת
כל של הדדית עזרה של ופתוחה הבטחתה היא
התחיקה במסגרמ פלילית משטרה של הרשויות
ושכלולם כנונם עדוד וכן השונות במדינות הקימת
יעילה תרומה לתרום העשויים המוסדות כל של
תוך הכללי, החוק על והעבירות הפשעים לדכוי
דתי מדיני, אופי בעל ענין מכל קפדנית המנעות

גזעי". או
מער האינטרפול מקיים משימותיו בצוע לשם
החברות המדינות בין תקשורת של ענפה כת
מערכת להתקין הרעיון אף בפריז. נמצא וצמתה
(בגלגולו האגוד של היסוד בועידת עוד נולד זו
השנ הועידה משאלת ולפי 1923 בשנת הראשון)
הק באמסטרדם 1927 בשנת התקימה אשר תית
התקימה אשר העולמית, האלחוט ועידת צתה
הבין לקשר מיוחד גל בושינגטון' שנה אותה
תחומי הורחבו השנים במרוצת המשטרתי. לאומי
אלחוטי תקנון נקבע ואף הציוד השתכלל הגלים'
עם כמובן, שותקה, זו רשת החברות. למדינות
ושוכללה וחודשה האגוד של פעולותיו הפסקת
מקיימים כיום הפעולות. הדוש עם יתר שכלול
עשרים עם ישיר קשר בפריז המרכז אלחוטאי
הקשר קיום על במיוחד גאים והם חברות מדינות
מצד אנקרה ועם תלאביב עם התקין השגרתי

שני. מצד הלסינקי' ועם אחד
לגבי עולמי פלילי רשום בפריז מקיים המרכז
וכ220.000 ודאיים ביןלאומיים פושעים 12.000
בין "פושע אפשריים. ביןלאומיים פושעים
העובר אדם' הוא אלה, נתונים לגבי לאומי"'
על זה, אחר בזה או אחת' ובעונה בעת במעשיו
שט שני או מדינות שתי של הפליליים החוקים

לפחות. חים



של המקרים ביותר נדירים כי למדים אמנם,
המשמ הדרכונים רוב לחלוטין. מ..יפים דרכונים
אשר אמיתיים' דרכונים הם זה בתח1ם שים
תהלין עברו ואשר "אבדו" אי נגנבו הושאלו'
המגיש של ל"זהותו" תסרוקת" "שנוי של כלשהו
מעבר נמלט עברין של או לפרעון מזוף ציק

וכד', האחרונה פעילותו מדינת לגבולות
ומפיציהן התעודות מזייפי של המקורות אחד
ביךלאומייט פושעים של נוסף ענף כאמור' הוא'
לאומייםהת הבין מהגנבים כ%65 הגנבים. 
חוגי עם הדוק במגע עומדים ואלה בכייסות מחו
תפ שעיקר מזויפים' ודרכונים צ'קים של המסחר
לגבולות מעבר אל השלל העברת הוא קידם
הם, הביןלאומיים הכייסים נגנב. בה המדינה,
מרכז ממוצא ברובם האינטרפול, מזכירות לדעת
של בקבוצות לעבוד נוהגים והם מזרחאירופי או
כ%10 לאומית. הומוגניות על השומרות ,43

פורצים. הם הביןלאומיים מהגנבים
רבות המטריד נוסף, ענף להזכיר המקום כאן
חלק הוא שאין למרות האינטרפול, מזכירות את
הביך השוטטות  הביןלאומית מהעברינות ניכר
עקורים באנשים בעיקר כאן המדובר לאומית.
הזרים ענפי עם תדיר המסתכסכים מארצותיהם'
והנודדים אותם המארחות המדינות משטרות של
כגדו כקטנות מגנבות' ומתפרנסים לארץ מארץ

לות.
ביןלאומיים פשעים הם והונאה באמון מעילה
מז של התיקים כמחצית עוסקים ובהם טיפוסיים
הללו המקרים במרבית האגוד. של הכללית כירות
בין לעברינים היזמה את ליחס אמנם אפשר
מתחום חורגות.בתקפן התוצאות אין אך לאומיים,
מובן במלוא ביןלאומי להקף הלאומיים. הגבולות
מר הרמאות. ממקרי כ%10 רק מגיעים המלה
הונאות הן זה בתחום המבוצעות העבירות בית
והצהרות רשיונות חוזים, באמצעות ויצוא יבוא
הטכס היהלומים, בסחר בעיקר וכדי, מזויפימ

המזון. ומצרכי טיל
בתי הונאת של זה הוא מיוחד ביךלאומי ענף
המופיעה מיוחדת, התמהות כעין זוהי הארחה.
הונאה של נוספים לפשעים בקשר תמיד כמעט
מציינים אינטרפול בחוגי החלפה. אגב גניבה או
המלחמה דרך על הנערמים הקשיים את בצער
בתי המנעות עקב זה ביןלאומי בפשע היעילה
הדבר יזיק לבל תלונה, מהגיש המרומים המלון
תלונה מהגשת המנעות (אותה הטוב". ל"שמם
גם אגב' דרך מציינת' הטוב" לשם "דאגה מתוך

מזויף). ציק פרעו כי המגלים הבנקים' את
עוד תפוצתו לשיא הגיע אשר ביןלאומי, פשע 
הזכרתי אותה "גניבתההחלפו!*, היא '1953 בשנת
אמריקאית" "גניבה אותה המכנים גם יש לעיל.
הת למאמצי שהוזלה טוענים האינטרפול ואנשי

הביןלאומית ההברהה היא נוספת קבע תו*עת י

ש"יצואם" שוייץ, תוצרת שעונים של הנרחבת
זו להברחה אף ויפן. ארה"ב עד מגיע זו בדרך
אידיאלי צומת הלבנון מדינת כנראה משמשת
(לפני בבירות אחד מבריח של מעצרו וזכור
שעונים. 1000 עמו שנשא משנתיים)' למעלה
"רב את להראות כדי אלו בדוגמאות שדי דומני
הביןלאומיות. המבריחים כנופיות גוניותן"של
ורשומיו פעולתו מצמצם איננו האינטרפול ^ף
והכספים הסמים של "הטהורים" התחומים לגבי
התחום את להזכיר יש כאן המזויפים.בלבך.
האחרו בשנים זכה אשר. םחרהנשינן' האפורשל
האו"מ לב ולתשומת הלבנה" "העבדות לכנוי נות
עבו עתה נעשות זה בתחום יחד. גם והאינטרפול
המתאי האמצעים את לברור במגמה סקר דות
על להתגבר כדי ופקוח תחיקה אמנות, של מים
המזכיר של דעתו את להטעים. עלי :הנג£.יעםזאת
על האגדות את מעיקרן כמופרכות המכנה הכללי
אי מערים המומן אחר הנחטפות צעירות, נשים
של באפלוליתו מכן לאחר והמתעוררות רופיות
עשר . במשך הטרופיים. שבאזורים בושת בית>;
מאור רשת רק האינטרפול לידיעת הגיעה שני1£
מעין יותר שמשה זו ואף זה מסוג אחת גנת
מבוגרות. מקצועיות' לפרוצות הגירה" "משרד
עבודה אשורי בהשגת ביהוד התבטאה פעולתה
לדעתו "היעוד'/ לארצות מזויפים מסע ותעודות
אשה הניע מה השאלה' את לראות יש המזכיר של
הדרומית' לאמריקה נאמר' נסעה' אשר כזו'
מאשר "מוסרית." כשאלה יותר לזנות' לפנות
החלטה נתקבלה אם פנים כל על "משטרתית"'
שאלה לדעתו' בו' לראות יש הרי לחץ' תחת כזאת
פשע של בעיה ולא מובהקת, לאומית משטרתית

ביןלאומי.
האינטרפול של לבו תשומת נתונה זאת לעומת
בראש הכספים. לזייפנות. קרובים ענפים לכמה
ענף תוציקים, ההמחאות זייפנות את מונים אלה
אך הביןלאומית' התפתחותו בעצם עתה הנמצא
זייפנות של מיוחדת התמחות מין היא זו למעשה
מה האופיניים בקויה נבדלת היא ואין הכספים
מב ולא בו העוסקים מבחינה לא הראשי מקצוע
לדבר הנכון מן זה יהיה כן ועל משטרתית' חינה
בכללו. מזויפים תשלום אמצעי של התחום על
הוא ולציקים להמחאות המיוחד היחידי הדבר
מקבל של זהותו את כלל בדרך להוכיח' הצורך
מקי משנה "ענפי שני קימים בך לשם הפרעון.
"אינטרפול" של עינו פקוחה עליהם שגם צועיים"'
לשכות דהיינו הלאומיות' לשכותיו באמצעות

החברות. המדינות משטרות של הקשר
והפצתם זהות או ימסע ותעודות דרכונימ זיוף
למפיצי חיוני ענף הוא ומאורגן ענף מסחר ע"י
נמצאנו' הביןלאומי הנםיון מן מזויפות. המחאות



על מדוליטד! ובשיטותיל) בעקרונותיה, הפעולה'
ממוק מדי,פעם וגווןלת מנוייו ועל הארגון תקנון
הפועל הועד השגרתית*הנשיא' ההנהלה דות

הכללי. והמזכיך
.במחצית כידוע, התקימה, האחרונה הועידה
אחרי בלונדון, 1958 ספטמבר חודש של השניה
שלו קבלת על הועידה החליטה החגיגית פתיחתה
סדר על ופנמה. חבש גאנה' חךשים. חברים שה
כספיות' בעיות הפעם עמדו הועידה של היום

וכלליותמקצועיות. ארגוני1ת

..■■■"^ :^

דיוניו קים בהמ ירד" "סקוטלנד ובניני התמזה מראה
הועידה. התכנסה ובקרבתו הפועל הועד

החשיבות' מבחינת הכלליות' הבעיות בראש
המשכרים, הסמים סחר של הבעיה ספק ללא עמדה
המק אודות הכללי המזכיר בדו"ה נפתח הדיון
הו אנו גם החברות. הארצות ע"י שנמסרו רים
הסמים, במות על לתקגונו' בהתאם לארגון' דענו
ק"ג 3000 נכללו בכך אשתקד. אצלנו שנתפשה
כל נטול הדעות' לכל שהוא' בלבד' חשיש של
מכל כ%42 הוו הנ"ל תפישותינו רפואי. ערך
לידיעת הובאו אשר בעולם' החשיש תפישות
שאוכי במדינה' כזו גדולה כמות החרמת הארגון.
עשוי מיליונים' לשני אף מגיעה אינה לוםיתה
כל על בישראל. יש כאילו הרושם, את לעורר
להסביר איפוא, עלינו' היה נרקמונים, שני נפש
בין הנתונה ישראל' מדינת של המיוחד מצבה את
בצפון' והלבנון, מוריה הסם' של היצור ארצות
בד מצרים' העיקרית' והצריכה השוק ארץ לבין
לברי הללו התפישות חשיבות את הבלטנו רום.
מנוצל אינו ערכן י כ העובדה, יאת כולו האזור אות
משט מצד פעולה שתוף כל העדר מחמת כראוי
לתפישותינל אין זה במצב השכנות, המדינות רות

הבין מהזירה עתה זו גניבה נעלמה שלהם אופ
התקבצו השניה העולם מלחמתי אחריי לאומית.
מבני כנופיה כל לשעבר, כייסים של כנופיות
בעיקר ורמו לארץ מארץ עברו ואלו מסוימת, ארץ
להזבר ראויה שיטתם תכשיטים. וסוחרי צורפים
מהלכים? עוד כנראה, לה, יש אצלנו כי כאן,
הפקדת הצורפים? בין נפוץ מנהג נצלו הגנבים
עם יחד הקונה, ע"י שנבחר התכשיט או היהלום
הני מעטפה בתוך  הצורף בידי דמיהקדימה,
הנ"ל' הכנופיות חברי "הקונים"' הקונה. ננ"י תנת
המעטפה את זריזות' תחבולות ע"י להחליף' נהגו
מחוסר תוכן בעלת דומה' במעטפה למוכר הנמסרת
למי יש הזו השיטה של הגונים גווני בין ערך. כל
כמעריך המופיע השלישי'/ "האדם שיטת את נות
בעיקר וכד'' כערב משוחד", "בלתי מומחה
לעיל, המתוארת השיטה של בהפוכה שמוש אגב
הכנופיות כ"מוכר". העיקרי הנוכל מופיע כאשר
בתחום רק לא כמובן שיטתם את הפעילו הללו
על הרחיבוה אלא היקרות' והאבנים התכשיטים
הפכו בכך פקוח. בר או המציאות יקר מצרך כל
מדינה בכל השחור השוק של קבועים לויה בני
ידועים שהיו "הביןלאומיים" מספר ומדינה.
ומהם 40 על במשהו עלה זה בענף לאינטרפול
חברות בין למופת פעולה לשתוף הודות ■נתפשו,
מתמחים אלה היו כאמור .36 ונשפטו האינטרפול,
עוד להזכיר המקום וכאן הכייסים מבין מיוחדים
ענף מין בעצם שהיא החלפה' גניבת של סוג
 למיניהם והצ'קים הדרכונים שלכייפי משנה
ארוח' בבתי "בטעות" ומעילים תיקים ,,מחלי3י"
הצבורית? ובתחבורה מקהלים של במלתחות
נש ערך ובחפצי במזומנים כאן שמדובר במידה
אך "הלאומי"' בתחום לחלוטין אמנם זה ענף אר
הבין ל"פרנסה" לואי מלאכות הן אלו לרוב
תעו ל"רכישת" זו שיטה משמשת בה לאומית,
מכירתפ לשם למיניהן והמחאות וזהות מסע דות
"קמ בין "הסחורה" את המחלקים ל"סיטונאים"'
שלקוחותיהמ לגבולות' מעבר כלל בדרך עונאים"'

מזויפים. צ'קים של הפרעון מקבלי הם
חדושי ע"י הגבולות וטשטוש המרחקים קצור
פותחים החדישים התחבורה ואמצעי הטכניקה
והן הפושעים בפני הן חדשים אפקים פעם מדי
הזו המלחמה להצלחת תנאי בהם. הלוחמים בפני
משפטים ללא הדוק, פעולה שתוף כמובן הוא
של המשטרה ראשי בין הדדיים, וחששות קדומיט
העשוי פעולה שתוף האגוד' חברות הארצתו
פעו מנושאי שאינם בנושאים אף לברכה להיות

האגוד. של המובהקים לתו
ולקשירת הדדית להכרות העיקרית ההזדמנות
 כאלה אמון ליחסי כבסיס  אישיים קשרים
המת האגוד, של הכללית, הועידה ספק, לל£ היא,
שהיא' זו, ועידה אחרת. בבירה שנה מדי קימת
בשטחי דנה הארגון' של העליון המוסד כאמור'



מבחינת הן השונות' החברוה. המדינות בין השוני
מעטות לא הלאומית. התחיקה מבחינת והן הגישה
יצור דגם של חקויו מהוה שבהן המדינות' הן
עילה היוצרת) הרוח של הפירות שוד (שהוא
בו מובהק, אזרחי סכסוך דהיינו נזיקין' לתביעת
הצרפתים' טענות פעולה. כל המשטרה על אסורה
ידי על שנה מדי להם המוסב המק את המעריכים
בועי נשמעו דולר' מיליון ב25 זה, רעיונות מל
הנ"ל השוני עקב אולם כ4ה, אהדה מתוך דה
הושאר והענין מחייבות החלטות כל נתקבלו לא
במסגרת המשטרה אפשרויות לגבי עיון בצריך

ומדינה. מדינה כל של התחיקה
הועידה., של היום סדר על ועלתה חזרה האפנה
ההצעה לגבי זה היה במכשלה. אלא כטשא, לא
ציריך, הקנטון משטרת של נסיונה פרי המענינת'
המבוטא וקצר, אחיד מנש לקבוע בשוייץ, אשר
בתחי מבוקשינו. חפציט לתאור ספרות/ של בקוד
עיון אך בו< למשתתפים הרעיון קסם הדיון לת
הםכויים בדבר מרובים חששות העלה מדוקדק
מלבו של האחיד תאורם קשה בעיקר להגשמתו.
האפנה, בהשפעת תדירים לשנויים הנתונים שים
והמנהגים האקלים מחמת, רב ולשוני גיסא, מחד
כי הודגש' כן גיסא. מאידך ויבשת, ארץ כל של
תאור הפצת להוליד עשויה יחידה בספרה טעות
החליטה כן על היחידות. בין מתאים בלתי
אלא הקורה, לעבי שעה, לפי להכנס, שלא הועידה
יעשו אשר הנסיונות של לתוצאותיהם לחכות

הלאומיים. בתחומים זה בנדון
רעיונות שני להזכיר המקום שכאן לי, נראה
הובאו אשר ותאור, זהוי של הקרובים בתחומים
המיון בתחום האוסטרלי. הנציג ע"י הועידה בפני
משנה, מיון האוסטרלים הנהיגו אצבע טביעות של
האצבעות שרשי שבין העור ציורי על המבוסם
יעילותה את הוכיח זה מיוןמשנה היד. בכף
בעיקר אוסטרליה, נציג פורטר, דרפ"ק אליבא
לא והוא קרובים מיון סוגי בין ההבחנה בהקלת
משכבר הקיימים והתיוק הרשום נהלי את סבך
חב כמה שעוד התברר זו בנקודה בוכוח הימים.
הטבי לנצול אחרות או דומות שיטות פתחו רים
ארגנ (צרפת, ה,,ביךאצבעיים" הציורים של עות
הוכוח עיקר את להעביר שנסו אף והיו טינה)
ע"ש הקרויה זו עדיפה, מיון שיטת איזו לשאלה
ההצעה כי הוחלט ,,ויסטיש'/ של זו או "הנריי,
הלאומיות הלשכות כל לידיעת תובא האוסטרלית
המז ע"י תרוכזנה דעתם וחוות המומחים לעיון

■ הבאה. הועידה בפני ותובאנה הכללית כירות
קביעת בדבר היתה השניה האוסטרלית ההצעה
להצעה ביסודם דומים עקרונות לפי תאורי" "קוד
המדובר היה זו בהצעה אולם הנ"ל' השוייצית
של תאורם בפשוט אם כי חפצים, של בתאורם לא
עקרונות על הצעתם מבססים האוסטרלים אנשינו.

בקנהמידה לתפישות הנודע מרתיע כח אותו
הרקק, דגי את תופשים אנו 1 אחרוה בארצות, דומה
מנצל איש אץ ולעולם השיירות את המובילים
היוש המארגנים, אל מהם הנמשכים החוטים את
הצורך את הדגשנו לגבולות. מעבר לבטח בים
והבענו אזורית במסגרת בנגע המלחמה בארגון
תקום, אם כזאת, במסגרת להשתתף הכנה נכונותנו
ביתר להלחם גם היה אפשר כך מאמצינו. במיטב
כמו של המסוכנת ההברחה על ולהתגבר יעילות
מדי בשתי המיוצרים מרפא, סמי של ניכרות יות
אשר חוקיות, למטרות אמ1.ם האזור שבצפון נות
בצרפת למעבדות החשאית דרכן את מוצאות
למור הגלמיים הסמים את הופכים שם ובאיטליה,
מוברחים וצרפת איטליה מנמלי ולהירואין. פין
ולמרות ,,אינטרפול" של ערנותו למרות הסמים'
מיוחדות, אמריקאיות פקוה חוליות של פעולתן
המקורות מאותם אופיום כמות ארה"ב. לרחבי
לתפישת מכוונים ומאמצינו לארצנו אף מוחדרת
יגיע לבל אפשרית דרך בכל שהיא כמות כל

והאומללים. העלובים לצרכניו הסם
ולמ הנחמה מחצית אף באן אינה הרבים צרה
זה, נגע דבק בו היחיד, אזורנו שאין רות
"אינטרפול" את מדאיגה כולו. בעולם ותפוצתו
כי אנו, בטוחים המאוחדות, האומות ארגון ואת
יכלנו האזור משטרות בין פעולה שתוף בתנאי

זו. טון בסכנת למלחמה נכבד חלק לתרום
הועידה דנה ההודית המשלחת בקשת פי על
סובלת ממנה ומטבע, זהב של ההברחה בבעית
בבעיה והיסודי המקיף הוכוח אולם במיוחד. הודו
את למצוא "אין לפיה פושרת בהחלטה סוכם זו
המוקנות הסמכויות לתחום מחוץ הבעיה פתרון
החברות" המדינות של והמשטרה המכס לרשויות
ככל יעיל שמוש שלשם בעובדה, להכיר ו"יש
החלפת ביותר חשובה אלו בסמכויות האפשר
שותפו בדיונים החברות". המדינות בין ידיעות
אויר מובילי של העולמית ההתאגדות נציגי
התעופה, קוי של הבטחון קציני ואגוד (י.א.ט.א.)
של פעולתה את יחדש אינטרפול כי הציעו, אשר
מספר לפני קימת שהיתה אוירית, לתעבורה ועדתו

שנים,
הבעיה הפעם תפשה הועידה בדיוני נכבד מקום
לדעתי  טענו צרפת נציגי פריז. אפנת של
והמאמצים, היוצר הדמיון הכשרון' כי _ בצדק
לאותה ראויים פריז, של האפנה בעצוב המושקעים
מקוריות יצירות נהנות ממנה הגנה, של המדה
הנקודה והטכניקה. האמנות בתחום האדם רוח של
פעולה "שתוף כונתה. הועידה של היום סדר שעל
על היוצרים, זכות על ההגנה בתחום משטרתי
שתוף הגשמת ולשם הדגמים" ועל היצור סימני
פליליים חוקרים של הכשרתם הוצעה זה פעולה
זה. בתחום מיוחדים התמחות שעורי ע"י מיוחדים
רב מה הראה זה בדיון שהתעורר הער הוכוח



מיו הפרעה בשיורי .שבושם ידי על הפומבית
המשטרתיות. הקליטה בתחנות רק שיוסרו חדים
להצעות הענותם את הגבילו כי מסרו, הבריטים
בכל כנראה הושמעו (דוגמתן הטלויזיה חברות
תאונו6 למניעת זה) טכני השג קיפ בו מקום
השתמשו אחרות מדינות גם בלבד. בדרכים.
צבורי, וחנוך הסברה סרטי הצגת לשם בטלויזיה
בנדון האוסטריים השלטונות שנסיון הודגש אך
תחת להעשות חייבת זו פעולה אף כי למד' זה
הועלתה הוטח תוך המשטרה. של הפקוחה, עינה
בטלוי השמוש אודות מועילה בריטית הערה עוד
בשמי ,* התעבורה על בפקוח "סגורה* חוטית זיה
.** וכד' בנקים אשנבי על ומעצר' סהר. בתי על רה
לבחינת המלצות מספר אחד פה קבלה הועידה
המדינות וע"י הכללית המזכירות ע"י הבעיה

החברות.
בבעית התנהל והחלטות מסקנות כל בלא וכוח
אשר המקיף, הדו"ח רקע על ההומוסכסואליות
הת זה דו''ח הכללי. המזכיר ע"י לועידה הוגש
מדינות 46 ידי על ניתנו אשר התשובות על בסס
ע"י להם שנשלחו מפורטים לשאלונים חברות
המש ההגדרות סקר בעיקרו זה היה המזכירות.
בין והקשר החסות" ב"גיל השוני השונות' פטיות
ביו שונות זה בנושא לפשיעה. ההומוסכסואליות
את השוללים יש החברות. המדינות גישות תר
בני בין גלוייה בכל עבירה ורואים התופעה את
משכב על רק לדין המביאים יש המינים, שני
צעירים עם ביחסים רק עבירה הרואים ויש זכור
במ ההומוסכסואליות. בזנות או ט"ז. מגיל למטה
האנגלי, המקובל המשפט נוהג בהן אחדות, דינות
מגמה ניכרת אך החוק' קביעות עדיין חמורות
מבוגרים בין הומוסכסואליים יחסים לגבי לרככן
פרטית, התנהגות של קוים רואים בהם בהסכמה'
הגבול את להעלות המגמה ניכרת. זאת עם אך
בהסכמה. מכיר החוק אין בו החסות"' "גיל של
דרופיאמריקה אנשי בעיקר הצביעו אלה לעומת
ועל הפשיעה על ההומוסכסואליות השפעת על
לגדול העשויה ובנפש, בגוף הצעיר, לדור הסכנה
האופי את הדגישו אלו סכנות, מול התרתה. עם

המשטרה. לפעולות הנודע המונע
נקודות בשתי האפנה הדי נשמעו בה זו' ועידה
את מיוחדת, בדרך הגשימה, אף היום, סדר שעל
את חפשו המקרים ,,בכל הקרימינליסטי העקרון
במת מעל נשמעה הראשונה הפעם זו האשד."?
הממו דהויטרד* מרת אשה' של הרצאתה הועידה
הפנים במיניםטריון השוטרות עניני על נה
המש בשרות האשת "תפקידי בנושא הבריטי,
לועידה הוגשו זה בנושא הדיון לקראת טרה".

טלויזיה מתקני רמ"י,ב'(87)244: רמ"י,ב'(5)64, ראה *

התנועה. על לפקוח
רנז"י,א'(5)88. גם ראה ..

של המדוברת') ("התמוגה פרלה" ה"19רטרה
.1955 ועידת בפני עוד המליצו עליה ברטיון,
לקוי ממוספרים תצלומים לקבוע מציעים הם
יאפשר אשר דבר אפיניים, פנים) לחלקי (או פנים
קוד ע"י מבוקש תאור של ופשוטה מהירה הפצה
מתשע מומחים ועדת לכונן הוחלט קצר. מספרי

ושמושיותה. ההצעה לבחינת חברות מדינות
אדם של תאורו הפצת של לפרשה בסמיכות
לידיעת שהובא מענין נסיון להזכיר עלי מבוקש
מפורט בדו"ח ההולנדית המשלחת ע"י הועידה
נסיונה זד. היי. דוקומנטרי. סרט הקרנת שלווה
להפיץ 1957 בשנת טילבורג העיר משטרת של
אודות פרטים של מכסימום הטלויזיה באמצעות
בלא לרגע אמה ע"י שהושארה ילדה של חטיפתד.
המקרה קרות לאחר סמוך במכונית' השגחה כל
הטלויזיה מסך על והוקרנו שודרו (המבוים).
מכו של ותצלום מאמה, שנתקבל הילדה, תצלום
החוטף, השתמש בה כמכונית, דגם אותו בת נית
הודגם זה במקרה הראיה. עדי של תאורם לפי
"במקרה" המשטרה ידי השיגו בו קל, מקרה
והמחזיקה הבגדים אותם המלובשת הילדה תצלום
אך חטיפתה, בעת שקרה כפי הבובה, באותה
בסדרת להשתמש היה אפשר אחר שבמקרה ברור
לגבי שנעשה כפי דומים, ציורים או תצלומים,
כמה עד להבליט, היתד. הנםיון מגמת המכונית.
מהי וביתר יותר. ברור מושג זו בדרך מתקבל
השוטרים אצל המבוקשים, הפרטים אודות רות,
להש המתבקשים האזרחים אצל אף ואולי 
מתן ע"י להם לסייע או החפוש במאמצי תתף
מעין לסרטים שיש יתכן נוספים. מועילים פרטים
כאמצעי לזהירות הקהל חנוך של יתרונות אלה

צבור. יחסי שפור ושל פשעים למניעת
שונים להיות עלולים הצבור לגבי השקולים
נםיונות על נמסר למשל, כך, ביותר. ומגוונים
חשש, מתוך "נגטיבים" לשדר בהולנד, המשטרה
למשטרה (אין בצבור התמונה הפצת תעזור שמא
הור העברינים. להמלטות משלה) מיוחדת רשת
ההולנדי, הנציג בראשות מיוחדת, ועדה כבה
שו חששות הושמעו צדדיה, על הבעיה לבחינת
יהא שמא בריטניה) נציג (של זה, כגון נים,
הורשעו בטרם חשודים, של תצלומיהם בשדור
עשויים שמא או רע, שם הוצאת משום (כמובן)'
העדים. של זכרונם על להשפיע כאלה שדורים
היו"ר להערת הבריטי הנציג אף הסכים זאת עט
לשדר חוקית מניעה כל בודאי אין כי ההולנדי,
מעו והם במדד. נמלטים אסירים של תמונותיהם
כללית בהסכמה כך. על חשודים או בפשעים רבים
להגבלת לשאוף בריטית, תקון הצעת נתקבלה
או, גלים לתחומי "משטרתיים" טלויזיה שדורי
תפוצתם את למטע או מסוימים מועדים לפחות,

טלויזיה בעזרת אלמונית י זה רנן"י,ב'(87)224: גם ראה .
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על הבלגי, הנציג של כגון תלונות, נשמעו
לר המהירה, הפעולה, דרך על הנערמים הקשיים
תיי המחאות אבדן אודות הבנקים, הזהרת בות
לרבות אחרים, נציגים זיופן, או גניבתן, רים'
הוא, טבעי כזה מצב בי מצאו, והאיטלקי, ההולנדי
של למדי טובות שיטות ביניהם פתחו הבנקים כי
לבנ פונה המשטרה וכי מהירה ידיעות החלפת
רק זמן, מאבוד להמנע בכדי אלה,, בענינים קים

מהכלל. יוצאים במקרים
מור בתצלומים השמוש בשאלת
עדים ע"י שנמסרו לתאורים דמוי מתוך כבים
הסכרים מעוט בדבר כללית הסכמה כמעט היתר.
ספר ההולנדי הנציג .* זו שיטה להפעלת הצפויים
הצליחו מהם באחד נסיונות' מספר של פרטיהם
המ לעברין בהרבה שדמה כזה תצלום "לשחזר*
חקירות נמנעו לא זה במקרה גם אולם בוקש'
קשורים היו שלא רבים, מאנשים ואינעימויות
מובנים חלקים מתוך תצלומים הרכבת על דובר כאן .
ולא מבוקשים או נמלטים עברינים זהוי לשם מראש
גבי על נעדרים חיים אנשים תצלומי הרכבת של בשיטה
בעבר: מסרנו עליה שנמצאו, שלדים או גולגלות תצלומי

ורנ1"י,ב'(87)226. רס",ב(6)73

<11**

יי * . ' *.£."

זי
/ י י * י יי * ^ י יו■ ,,...1 .:..*"* 1 ^:'^.^^
לונ העיר ראש עם במסיבה הועידה: של ההברתי הצד
המדים העבר. שוטרי עם .הלעידה משתתפי נפג: דון
סרט מוכר: אחד דבר אך בעינינו במקצת אל:נם מוזתכ

.1839 משנת האנגלי השוטר של התפקיד

פרי הבריטית, המשלחת של האחת סקירות' שתי
הכללי. המזכיר של השניה דהויטרה, גב' של עטה
בתחי החברות. המדינות של תשובותיהן סמך על
מדינות 28 של משטרותיהן העסיקו 1958 לת
עי גישות שתי קימות העסקתן לגבי שוטרות.
המשטרה, על האנגלית התפישה לפי קריות:
האוכלוםיר. שכבות כל מבין אנשיה את המגייסת
בכל מלא שתוף נשים לשתף החיים", שטחי ו'"מכל
כך ולשם והצבור הארץ שטור של התפקידים
לד כי, מדגישים, הבריטים מדים. ללבוש עליהן
מיוחדת במדד. במשטרה הגשים מצטיינות עתם'
אמונו את הן מגבירות כן ועל אנושית הבנה של
של מיוחדים בתפקידים להגבילן ואין הצבור של
או עברינים וילדים נשים חקירת או וסעד חנוך
להתאמתן מתכחשים הבריטים אין מין. קרבנות
לדעתם אך אלה, לתפקידים נשים של המיוחדת
במגמות. בהן ולהשתמש הכשרה להן להוסיף יש
האמו בכל שתופן על נוסף צורך, בהתעורר אלו,
על המוטלים התפקידים ובכל והלמודים נים
חילות בכל משרתות נשים השוטריםהגברים.
ומספרן וסקוטלנד ויילס אנגליה, של המשטרה
כללי כחאדם מתוך 2.529 היה ד.דו*ח חבור בעת
הדרח, של הגאים לדבריו שהוא, ,79.000 של
חמשים של אוכלוםיה לשרת היכול נמוך' מספר
לחוק. ציות של מסורת בעלת בארץ רק מיליון
חיל בכל הנשים שאחוז דעתם הביעו הבריטים
המ הגברים ממספר כ%6 להיות צריך משטרה

;; ■<.. בו. שרתים
הנשים מתאימות "הקונטיננטלית" התפישה לפי
למשטרה שנועדו המיוחדים לתפקידים בעיקר
ולחקירת הצבורי והתנוך הסעד עבודת בתחום
ועל המין, עבירות בתחום ביהוד וילדים' נשים
בתל נשים העסקת זו. תפישה בעלי מעדיפים כן
לגבי גם כמובן'. שזה.נהוג'. כפי אזרחית, בשת
פקי מזכירות, של המשטרתיים" "בלתי התחומים

טלפון. ומרכזנות דות
המבוא בדברי הכללי המזכיר שהציע כפי
נסתיים הסקירות, שתי את לועידה בהגישו שלו,
החלטות קבלת ללא במשטרה האשה על הדיון
הכללית המזכירות כי המשאלה, זולת מסקנות או
לבה. תשומת את להבא גם זו לבעיה תקדיש

המרכזיות" הלאומיות "הלשכות ראשי פגישת
המש הרשויות של המוסכם הביןלאומי שמן (זהו
תפקיד ומדינה מדינה בכל מוטל עליהן טרתיות'
הת האחרים) חבריו ועם הארגון מרכז עם הקשר
ד"ר הקנדי, הנציג בראשות זו בועידה כנסה
הרוכבים משטרת של הכללי הנציב נקולםון'
בעיות הפעם נדונו זו בפגישה הקנדית. המלכותית
*10*61161'5) תיירים בהמחאות הכרוכות
הפעולה ובשתוף מורכבים בתצלומים 6^0ו, 065ן0

השונות. הלאומיות הלשכות בין העדרו) (או



וטריים חילם רוחות משיבים כך כדי תוך צרים
את ומכינים הפורמלי הפעולה שתוף במפרשי
שתוף אף אחת לא המאפשר טוב' לרצון הבסיס
של המוגדרים הפורמליים לתחומים מעבר פעולה

הארגון. תקנון
ביןלאומית פגישה בכל מיוחד ישראלי צד
בה והערה, המיוחדת בהתענינות חש הנני כזו
הרש בכנוםים ושעל צעד כל על נציגינו נתקלים
שא עלינו ממטירים החברתיות. כבפגישות מיים
וה"אב המיוחדת התופעה על שונות, משאלות לות
זרים בעיני הנראית הגלויות' קבוץ של זוטית"
יסודות על ומערב, מזרח מזוג של מוזר כתהליך
הלשון, תחית על והתפתחותה,' הקבוצית התנועה
ומגוונות רבות ושאלות שלו הנשים וחיל צה"ל על
בפגישות יש דידי לגבי ספור. אין עד נוספות
והיעוד היחוד את ולהזכירנו להוסיף כדי אלו
להעלם העשוי יחוד העברי' דורנו של שבפעלו
עבו של החדגונית באפרורית ולשקוע מעינינו

הלוחצת. היוםיומית דתנו
אלה ורעיונות דעות ובחלופי בשיחות יש בן
וההת ההתקדמות דופק* על היד את "לשים כדי
מדי לחזור זאת' ועם המשטרתי בעולם פתחות
והתהד רהב כל בלא  כי בידענו מעודדים פעם
הצנועים בהשגינו להתביש כלל לנו אין  רות

ישראל. במשטרת

להשתמש לדעתו, אין, פנים כל על בפשע. כלל
מהי עדויות על סומכים כאשר אלא זו בשיטה
על למשתתפים ספר זלינגר מר אף אחדות. מנות
כמה והדגיש אצלנו שנעשה מוצלח בלתי נםיון
כדי עדים, ע"י הנמסרים תאורים על לסמוך קשה
מתקשים וכמה דמיוני פנים קלסתר מהם ליצור
דמיוני ב^תצלום" הולמים פרטים לזהות עדים

כזה
נציגים התלוננו הפעולה שתוף בנושא
בעי השהיות' או הענות חומר קשיים' על אחדים
מבלי בטולן או והסגרה מעצר לבקשות בנוגע קר

המבוקש. המעצר בצוע אחר או להודיע
בתכניתה להסתפק אין ועידה של בהערכתה
חשובה פחות לא הכל. חזות בה ולראות הרשמית
הועידה של ה*ורמלית ומהעבודה מהתכנית
לנו חברים עם דעות ולהחליף לשוחח ההזדמנות
בשיחות עולה הטבע בדרך אחרות. ממדינות קצוע
הפשי מצב של השואות עריכת הכל דעת על אלו
בעיות הגלויים, אחוז ותפוצתם, הפשעים סוגי עה'
 האדם כח בעיות בדרכים, והתאונות התעבורה
טרוםתפקידית הדרכה  ורוחה גיוס נשירה,
ונוש וקדומם הקצינים הכשרת ותוךתפקידית'
משטרה מפקדי עם אלו שיחות נוספים. רבים אים
ומנוסות מאורגנות ותיקות  שונות ממדינות
הנו ההדדיים וההערכה האמון ויחסי  בחדשות

\ ^*^?|2ט|11>'

בקצהו נראה ישראל דגל האל"ףבי"ת. סדר לפי המשלחות ישבו בו הישיבות, אולם של כללי מראה לונדון: ועידת
היגיע. מעקה ע"י מוסתרים שיושביו השלחן של השמאלי
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ופקוד נהול הדרכה'

0^

משרד מערך
התכנון מחלקת צפיר, מנחם פקד

הקבע בהוראות עיון ע"י העובדים, ועם המשרד
בתהליכי הסתכלות וע"י ובנהליו, המשרד של

העבודה.
לנתוח מספיק כשרון כמובן' הנו, ראשוני תנאי
מהן. הגיוניות מסקנות והוצאת שנאספו הידיעות
של הערך מהו אחתאחת לבדוק ננסה הבה
המשרד: מערך בתכנון לעיל, שהזכרנו הידיעות,

המשרד מערך על משפיעים גורמים
האר' המבנה של פונקציה הנו המשרד מערך
הארגוני והמבנה במדה בו. תלוי והוא גוני,
משום המערך. את גם לפיו לשנות חייבים משתנה
הת: ללא המשרד מערך את לתכנן ייתכן לא כך

הארגוני.; במבנה חשבות
במערך הארגוני המבנה של ערכו את נדגים

הבאים: התרשימים עיי המשרד

ו' חדר ד' חדר גי חדר ב' חדר א' זזור

תיקייה מזכירה א' שוטר א' סמל א' קצין ראש
א' עובד א' כתבנית בי שוטר ב' סמל ב' קצין היחידה
ב' עובד כתבניתב' ג' שוטר ג' קצין

איש 14 המעסיקה היחידה של תרשים לפנינו
לרשותה מקבלת היחידה היחידה. ראש כולל
מערך את המתכנן רצופה. בשורה חדרים ששה
הארגוני במבנה כנראה, מתענין, אינו המשרד
מקום את איפוא, קובע, הוא היחידה, אותה של
החב חשיבותם לפי או דירוגם, בסדר מושבם
בדר אלה עובדים נכנה הבנתנו (לנוחיות רותית
ראש הראשון בחדר יושב וכך המשטרה)^ של גות
סמ 2  בשלישי קצינים, 3  בשני היחידה,
מזכירה  בחמישי שוטרים, 3  ברביעי לים,
עובדים. 2 עם התיקיה  ובששי כתכניות ושתי

המונח של משמעותו
לעריכה אנו מתכונים משרד" "מערך במונח
לרשות העומדים החדרים אותם של הגיונית
ועובד עובד כל של מקומו לקביעת משרדנו,
המיוחדים הצרכים לפי המחושב ולרהוטם בתוכם
בו. המבקרים או העובדים לנוחיות המשרד, של
השפעתו מחמת רבה חשיבות יש משרד למערך
בא המשרד, של הרנטביליות ועל המשקיות על

. : שר:
בהוצאות" לחסכון גורם הנו המחושב המערך .1
בעבודה ישירה לא עבודה החלפת מאפשר הוא
והדרך הזמן הפניית מאפשר הוא כלומר ישירה,
כש .ועובד, עובד שבין אישי לקשר הנדרשים
המוטלות העבודות לבצוע  נכון אינו המערך

, המשרד. על
מאמצים לעובדים חוסך המחושב. המערך. .2
לעבודה מופנים להיות יכולים אשר מיותרים,

פוריה.
נו אכסון אפשרויות יוצר המחושב המערך .3

 ספות.

כיצד?  משרד מעדן;.
מצויד להיות חייב משרד, .מערך: לתכנן הבא
של הארגוני מבנהו על ויסודיות רחבות בידיעות
סמכו עבודתו, דרכי פעולותיו',על על המשרד,
המצוי ה,!מר של הזרימה וצנורות העובדים יות

י !/י\: : י .י;י" בו..
יותר מלאות הנן שברשותו והידיעות במדה בה ;

והמכרים האפשרויות גדלים,  יותר ויסודיות
ידיעות אין אם יתרהיי בהצלחה המשרד את לערוך
תפקידו, מכה המתכנן של ברשותוי נמצאות אלה
מנהלי עם שיחה ע"י אותן לאסוף הוא חייב הרי
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הכתבנות על ממונה היא אולם היחידה, ראש
היחידה. אנשי כל את המשרתים התיקיה, ועל
לפי החדרים חלוקת את, הוא עורך ולפיכך

 דלהלן: התרשים

א' ב';הדר ג'חדר ה'הדר חדר רי ו'חדר חדר

א' קצין
2עוזריו

הסק
ועוזרו

ראש

היחידה

מזכירה
; 2 עובדי 2
"ננייי' תיוק

ג' קצין
י עוזריו 2

לידו במרכז. היחידה ראש נמצא זה במערך .
היחידה: של הנוספות המרכזיות הדמויות שתי
במרכז התיקיה נמצאת כן והמזכירה, הסגן

המבצעים. קציני משני דומה ובמרחק
האר במבנה תלוי שהמערך איפוא רואים אנו
גם בלבד. הארגוני במבנה רק לא אולם גוני.
על משפיעות עבודתה ודרכי היחידה פעולות
היא מקימת מי עם לדעת' יש המשרד. מערך
ראיונות, תיאום, פגישות ע"י הדוקים קשרים
מתכנן משותפות. החלטות וקבלת התייעצויות
לפיהם ולבנות אלה, בכל להתחשב חייב מערך
עם זו בתיאום העובדות יחידות 2 המערך. את
בשכנות. למקמן יש אם זו, את משלימה שזו או זו,
קהל, היחידה מקבלת אם למשל, לדעת, עליו
קהל מקבלת מסוימת יחידה אם זה, קהל ומיהו
לקהל, נוחה גישה עם חזיתי מקום לה לקבוע יש
ולא קרקע' בקומת  אפשרי והדבר ובמדה
מרכזי מקום לקבוע יש כן העליונות. בקומות
כגון* היחידה אנשי כל את המשרתים לגופים
יש גדולות ביחידות ובו'. הכתבנות התיקיה,
והיוצאים, הנכנסים המסמכים, זרימת דרכי לברר
בהם המטפלים של מושבם מקום לפיה ולקבוע
בקביעת שרשרת. בצורת העברתם לאפשר כדי
וכוי. שמוש בתי נופש, חדר מזנון, כגון השרותים,

העובדים. בצרכי כמובן המערך מתכנן יתחשב
לעשות יטיב ועבודה, האינפורמציה נתוח לשם
הח תרשים  בתרשימים ישתמש אם המתכנן,
מבנהו .תרשים היחידה, לרשות העומדים דרים
המערך ותרשים הקיים המערך תרשים הארגוני,
להמ אפשר התרשימים באמצעות  המתוכנן
ובעזרתם בפנינו, העומדות הבעיות את חיש

לפדיונן. הדרך את לחפש אפשר

הפנימי המערך
של הכללי המשרד ממערך חשוב פחות לא
אנו בו החדר של הפנימי המערך הנו היחידה

יושבים.
מבלה שבו השני ביתו לעובד משמש המשרד
הוא העיונית. בעבודתו מימיו ניכר חלק הוא
הנוחיות העדר במשרד. ולנוחיות לשקט זקוק

באי היחידה עובדי מרגישים קצר, זמן לאחר
נמצאים קציניו 3 זה, ממערך הנובעת הנוחיות,
אולם היחידה, ראש של בקרבתו תמיד אמנם
המזכירה ממנו. ניכר במרחק נמצאת מזכירתו
היום רוב במשך עסוקים התיקיה עובדי וכן
החדרים' את המחבר הארוך, במסדרון בריצה
ונוסף דרך, של קילומטרים היום במשך ועושים
להבאתו בהכותם לקצינים זמן של הפסד נגרם לכך

מבוקש. תיק כל של
מאחר רעש, תמיד יש ב' שבחדר מתברר כן
עוזריו את בו מקבל הקצינים משלושת אחד וכל
שולחן כל ליד האחרים. מהחדרים והשוטר) (הסמל
ליושבי שמפריע רק לא הרעש, יוכוחים. מתנהלים
הסמוך. שבחדר היחידה, לראש גם  אלא ההדר
המשרד. מערך של חדש תכנון היא5 המסקנה
הארגוני המבנה את כל קודם עתה המתכנן מברר

 הבא. התרשים את לעצמו ועושה

| היהירה ייאש

קציךסגן
על ממונו?
תכנון

ו0טטי0טיקי!

סמל עוזר מזכירת

ק*ץ 1

א' מב*עי 1

קצץ
בי מניעי

עוזרימ:
ושוטר סמל

1 ג עוזרים
ן ושוטר ס5ל

שהיחידה לו מתברר הארגוני המבנה מתוך
ממו שעליהם מבצעים' של סוגים בשני עוסקת
סמל  עוזרים 2 מהם אחד לכל קצינים. 2 נים
היחידה, ראש של סגנו שהנו נוסף, קצין ושוטר.
עוזר ולו וסטטיסטיקה, תכנון עניני על ממונה
את בעיקר המשרתת מזכירה ליחידה סמל. אחד,
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לתקופת או' כובענו את עליו לתלות קולב לשוא
אנו מניהיט גרירה באין מעילנו. זגז גם החורף,
לבך מיועד שאינו במקום* חפצינו את כזה במשרד
אנו אי המשרד, מעובדי למישהו מפריעים והם
אח"כ חייבים ואנו מאובק במקום אותם מניחים

בהם. שנדבק מהאבק לנקותם
אפשרית בו בכסא לצורך הבנה לנו היש .3
הרגליים? בשביל בחרום או נוחה, ישיבה
הן אך משרד, עובד לבל הן חשובות אלו נוחיויות
גורמים שבעבודתה לכתבנית, בעיקר חיוניות
השולחן, בגובה התאמה בישיבה, יציבות העדר
לירידה מיד  לרגליים מתאים הדום העדר או

בתפוקה. נכרת
שולחן ליד אצטבה לקביעת אנו הדואגים .4
שממנה לעבודתו' העזר ספרית להחזקת העובד
התיק את או הספר את יד בהושטת להשיג יוכל
אותו להכריח בלי העבודה, בשעת לו הדרוש
כדי החדר של השני לקצה ולצעוד ממקמוו לקום
הטל מקום לגבי הדין הוא מבוקשו. את להשיג
בצדו ימוקם שהטלפון שרצוי בלבד זו לא כי פון.
חשוב יותד ועוד  אלא העובד, של השמאלי
ולא בקרבתו, יהיה שהוא קודם רצוי  מזה
לענות כדי ממקומו, לקום שיאלצנו במרחק
רק לא כאלה ש"טיולים" ידוע הרי לצלצולו.
מעצבנים גם אלא העובד של מזמנו שנוטלים
מפחיתים הדבר של ובסופו אותו, ומעייפים אותו

שלו. הביצוע כושר את
במרבית העסוק הקטן" ל"עובד מישהו הדואג .5
עבודה בחלקה שהנה בעבודה עבודתו שעות
מסמכים למיין שתפקידו עובד כגון: פיסית,
לגורם מוקצב מהם אחד שכל תאים לתוך ולחלקם
רבים גליונות למיץ שתפקידו עובד או אחר,
עליו להקל מישהו הדואג  לחוברת יחד ולחברם
שב לצרכיו מותאם מתקן התקנת ע*י זו עבודה
התעייפות ללא עבודתו את לעשות יוכל אמצעותו
הספקו את להעלות יהיה אפשר וכך מהר' ויותר

?;*00 וכושרו
כאלה ועוד כאן, שנזכרו אלה קטנים דברים
מתכנן מטעם מחשבה מצריכים נזכרו, לא אשר
מסיבות זה בתכנון לזלזל אין המשרדי. המערך
התפקיד את להטיל יש וכן בדברינו, שהוזכרו
את יסודי באופן לדעת, למד או שיודע' מי על
משרד. אותו של והנגלות הנסתרות כל את הכל,

קימת לפעמים העובד. של להתעצבנותו !פביא
גם העובד, של הכרתו לסף מתחת העצבנות
השפעתה אולם בה' מודה אינו עצמו כשהוא

בכמותה. או עבודתו בטיב ומשתקפת .ניכרת
נו של בעיות להעלות זה מאמר בכונת אין
ובלל כלל הפרזה בגדר שאינן משרדית, .חיות
אויר מזוג ? כגון מארצנו, עשירות אחרות .בארצות
מעבירים שאינם אטומים ודלתות קירות .במשרד,
כתיבה שולחן מרופדים, כסאות מבחוץ, רעש
כאלה דברים נראים אצלנו לא, וכוי. .מרווח
גם אין להשיגם. בידינו ואין הואיל מופרזים,
הדרשו המינימלי המקום שטח על לדבר בכונתי
בדרגה לעובד הדרוש החדר גודל על או ■לעובד,
לתנאים אנו כבולים באלה כי אחרת, או זו
אם לשנותם. בידינו שאין הקיימים המציאותיים
עובדים, מקום להעדיף שיש לציין רצוי בי
גדול אחד באולם סוג מאותז בעבודה .העוסקים
באולם המקום קטנים. בחדרים מקומם .מאשר
 וכן טובים, יותר פיקוח תנאי מאפשר גדול
נוספת. אכסון אפשרות  כלומר במקום, *?סכון
יותר, פשוטים לענינים היא זה במאמר גונתנו
להזניחם. או לתקנם יכולים ואנו בידינו, שהנם
 הערה קרובות לעתים לדוגמא, שומעים אנו
הטלפון של שמקומו  רצינית חצי או הצינית
שה כדי העובד, של השמאלי בצד להיות חייב
בעת לכתיבה הימנית ביד להשתמש יובל עובד
וצודקת, רצינית אגב, שהנה, זו, הערה .השיחה.
הכניסה עם להעירה שיש היחידה ההערה אינה
לכאורה הנראות כאלה, הערות הרבה למשרדנו.
נזכיר עוד. להעיר אפשר ערך וחסרות פעוטות

 מהן* אחדות באן
לנוחיות לדאוג אנו יודעים משל' דרך האם, .1
ישי מקום אנו קובעים האם בעבודה? עיניט
פעם לא לחדרנו? הזורם באור בהתחשב בתנו
אל גבו עם בישבו מסויים, שעובד אנו דואים
עבודתו ושולחן האור את לעצמו מסתיר *.מלוץ
פניו עם היושב אחר, עובד ואילו באפלה, שרוי
שרצוי היא המסקנה עיניו. את מסנוור לחלון'
שהאור כזה, באופן בחדר שנשב דרך ■לחפש
לא שיזרום דוקא ורצוי מהצד, לשלחננו .יזרום
מהצד אלא כותבים, אנו בה יד אותה של מהצד

*השני,
שאנו הנוחיות לאי לב תשומת אנו המקדישים .2
מחפשים אנו שבו למשרד הכנסנו עם מרגישים
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ההמון מול השוטר
משטרתיים מבצעים

שלוים מקהלים של השטור
פינק או. א.

ההמון*,.. מול "השוטר ישןנושן, בנושא ודנו חזרנו (30 (9) גי (רמ"י, הקודמת בחוברתנו
לאו1 יצא אשר אנפץ'/ בזעיר "שטור הספר מתוך משטרתית" "טקטיקה הפרק תרגום הבאנו בו
עתח נמצא ואשר בהמבורג אשר "קרינוינליםטיק" בהוצאה הגרמנית בשפה מכבר לא לאור
כל כי לכך, זה חדיש ספר גם ראוי הלועזית המקצועית הספרות כל כמו המקצועית. בספריה
ממבחר קוואינו לידיעת להביא נשתדל אנו ואילו במקור בו יעים נכתב בה השפה את הקוראים

ההמון. מול השוטר ניצב בהם השונים, ובנסיבות במצבים הדנים הפרקים
ארועים מטים הננו זה בשם הנ"ל. הספר מתוך שלוים מקהלים על בפרק בחרנו הפעם
המוני ובסדר. בשלום להתגשם העשויה חוקית למטרה אזרחים המוני אליהם המושכים צבוריים,
שלו", "מקהל השם ומכאן "קהל'' כלל בדרך מכונים כזאת חוקית מטרה לשם המתקהלים .אזרחים
המשטרה, אנשי אנו, נדע אם מארגניו, מבחינת בשלום, לעבור העשוי ארוע כאמור אנו, מכנים בו

הסדר. על לשמור לקהל לעזור
ספור ותחרויות מפגנים חגיגיות, עם עצרות למנות: נוכל שלוים למקהלים כדוגמאות
או חגיגיות תהלוכות הצבוריות, הדרכים לאורך כלשהו רכב מרוצי או שליחים מרוצן טיביים,
ודומיהם. מדינה אנשי של בקורים ותרבותיים, מדעיים כגסים ואזכרות, לויות טיס, מפגני דתיות,

המשטרה של הראות מנקודת הנובעות משאלותיו
תכנית עם הפעלת.כוחותיו את לתאם ידו לאל ויש
מרשויות עם מגע תוך מדויק. זמנים בלוח הארוע
והר; תעבורה הגבלות ליזום הוא יכול המוסמכות
להבאתך ולדאוג לצורך בהתאם אפיקיה טית
והד הרדיו העתונות, באמצעות הצבור לידיעת
העזר אביזרי. של להכנתם וכן מודעות בקת
ספר חמורים מוטות' תמרורים, כגון הדרושים'
בפרטי מראש לדון אפשר וכוי. חבלים דיים,
וניתך וההצלה העזרה שתתי עם הפעולה שתוף
תפקידו על חשובה הקלה וזו  מראש לחשב
הדרושים השוטרים ממפר את  האחראי של
לרשותו'1 העומדים הכהות על זה מספר עולה אם
ידי: על תגברות. לקבלת הדאגה עליו מוטלת
;ע*ג> לבנים בקוים במתרסים' בחבלים' משמוש
טכי עזר ובאמצעי ברמקולים'.בסימנים הקרקע'
ולשמור רבים כהות לחסוך אפשר מתאימים ניים

;■.■ י ;: ■ ממושכים. בארועים הכחות על
ידי' על בעיקרה מבוצעת המשטרתית המשימה
^טרלי: מבצעים1 של הסוגים בכל כמעט חסימה.
.מידה*דול;י! בקנה הנערכים באלה ובעיקר תיים,
חסימה לבין פנימית חסימה בין להבחין ניתן

חיצונית.
להס כלל בדרך תפקידה החיצונית השרשרת
לשר ולאפשר הקהל של והיציאה הגישה את דיר
קרו לעתים תפקידה. מלוי את הפנימית שרת
תפ יתאחד יותר' קטנים במבצעים ובעיקר בות,
התע הטית של זה עם החיצונית השרשרת קיד

החור משטרתיים, מבצעים דורשים מקהלים
משמ לעתים היוםיומית. השגרה ממסגרת גים
רבתי". פקוח "תפקידי במונח זה בנדון שים
ביותר נלהב בימינו האזרח ואין הואיל אולם
איש ואילו גיסא, מחד לפקוח"' "נתון מהיותו
מאידך "פקח"' להיות אוהב אינו החדיש המשטרה
המושג את לשכוח השוב הטעם מן ראיתי גיסא'
סדר "תפקידי במונח תחתיו ולהשתמש המקובל

רבתי".
במקרים המשטרה שכם על המוטלת המשימה
הארועים של התקין הבצוע הבטחת היא אלה
המוני בקרב והסדר הבטחה וקיום המתוכננים
חז כהות של הפעלתם ידי על הנוכחים האנשים

צרכם. די קים
הללו המבצעים בכל ראויה מיוחדת לב לתשומת
אנשים המון מול ניצבת המשטרה כי העובדה'
של התהוותן תתכן לא כי אמור' לא בכך שלוים.
להפר ליחס אין אך אלה, במקרים אף הפרעות
גדולה התלהבות לרשות. עוין אופי כל הללו עות
בלתי התנהגות על ורוגזה זעם המידה' על יתר
תאו בתחרויות' שופטים הכרעת או ספורטיבית
הדח" וביחוד מאסונות כתוצאה בהלות מרוץ' נות
לעורר עשויים ארועים בגמר הצופים המוני מות

כאלו. הפרעות
מראש. מה זמן תמיד כמעט ידוע הארוע משר
לתכנן האחראי המשטרה. לאיש מאפשר זה דבר
המארגנים עם לדון יכול הוא היטב. המבצע את
ואת דרישותיו את להשמיע יכול הוא במקום'
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על קחבות לעתים זה תפקיד יוטל כן ועל גורה
התנועה. משטרת

זירת על לשמור נועדה הפנימית השרשרת
המק במרבית יעשה זה יופרע. לבל גופה' ז;ארוע
יותר. או פחות קלה חסימה שרשרת ידי על רים
מעק והזנוק, המטרה מקום כגון תרפה נקודות
לטקסים ואתרים כבוד במות הצטלבויות, לים,
ראויות וכוי, משואות אנדרטאות, כגון מיוחדים,
עתו מוכרחה פנים כל על מיוחדת. לב לתשומת
המשטר המפקד של לרשותו לעמוד הולמת דה
בלתי קשיים על להתגבר ידו לאל שיהא כדי תי,
הקהל, בעורף סיורים שהוא. מקום בכל גפויים
הפנימית' לבין החיצונית השרשרת בין דהיינו
ביתר אפשריות הפרעות לבלום או למנוע עשויים
שתוף במבצע. המופעלים הכחות מיתר יעילות
ועם הפליליים המדורים שוטרי עם הדוק פעולה
כך. לשם במיוחד חשוב אזרחית לבושי ■שוטרים
במועד השרשרת את להציב יש עקרוני באופן
הגוזלת פנוי, פעולת תדרש לבל צרכו' די מוקדם

המוצא. מצבי תפיסת לשם רבים, בחות
האחראי המשטרה איש של העיקרית עבודתו
המפק תדרוך כי רצוי המבצע. בהכנת טמונה
להיות העתידים הכהות כל ואפילו הנמוכים, דים

המבצע. בזירת יעשה מופעלים,
לכל ותעובד בקפדנות תוכן המבצע פקודת

פרטיה.
להיות חייב שוטר וכל נמוך מפקד כל תדרוך
תדרש עצמו האחראי שפעולת כך, כדי עד ימלא

תקלות. בהוצר לק
נוספים הסדר תפקידי של אלה עקרונות על

לב. לתשומת הראויים פרטים' מספר עוד
כלל בדרך תהיה, למקהלים הכניסות בקורת
בטק מדובר כן אם אלא המארגנים, של מעניינם
על זה תפקיד גם מוטל בהם ממלכתיים, סים
מקומות על להפקיד רצוי זאת עס המשטרה. שכם
יכנסו אשר שוטרים, אחרים במקרים גם הגישה
מהםדרנים יבצר כאשר אז, רק ממש לפעולה
הקהל, זרימת על לפקח הלחץ, בגבור הרגילים,
והסדר. הבטחון הפרעת של באפשרות הכרוך דבר
או שהגבלות כפי לתעבורה, מעבר מקומות
תמיד ומופעלים נשמרים אותם, מצריכים הטיה
כמובן, דורשים, רכב מעברי שוטרים. ידי על
מעברי רגל. להולכי ממעברים יותר רבים כהות
ונפתחים הארוע בתחילת רק לרוב פתוחים הרכב
המופק השוטרים למקרה. ממקרה רק זאת לאחר
בקי להיות צריכים כאלה מעבר מקומות על דים
קשר ביותר רצוי ארוע. פרטי בכל ביותר אים

דבור. באלחוט למטה תדיר
מענינה אינו ההצלה ושמתי הכבאות ארגון
במבצע המשתתף שוטר כל אולם המשטרה. סל
שרותים להשיג אפשר והיכן כיצד לדעת, חייב
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שנת הבעיה על  בכך יצליח עוד בכלל אם 
ח* בעקבותיה, שתוצרנה אלו ועל בה הותה

רב. ובקושי במאמץ

<4:.:<■

הידראולי. בלחץ צוארו המאריך "ג'ירפה" הפקוד מגדל

לעמוד צריך המשטרתי המבצע ומפקד אלה
במסגרת המופעלות יחידותיהם עם מתמיד בקשר
של להפעלתם אפשרות או מקום אין אם הארוע.
בק השמיש רוב, פי על יהא, התקשורת, אמצעי

מאד. יעיל שרים
הקטעים ועם החיצונית השרשרת עם לקשר
התקשורת ברשת ובראשונה בראש להשתמש יש
הצבורי. הטלפון ברשת ולאחריה המשטרתית
האפשר ככל צפופה לחפיפה לשאוף יש מקרה בכל
האז התצפית אנשי על דבור. אלחוט אפיקי של
מודרכים להיות הקהל המוני שבקרב רחיים
באמצעוט מראש קבועים זמן בפרקי תדיר לדווח
עומד אם המצאם. למקום הקרוב הצבורי הטלפון
המאפ גבוה, מקום המבצע מפקד של לרשותו
רב שמוש יעשה הרי טובה, והראות ראות שר
ביותר יעילה כאן וחזותיים. חשמליים בסימנים
מלאכותיים. ותצפית פקוד מגדלי של הפעלתם

שלא נגרם הוא אם בעיקר רוט, א כל של סיומו
ע"י הטבע, כחות ע"י לתכניות בהתאם
עיקר את רוב, פי על מהוה, אסון, או תאונה
פזורו משימותיה. בבצוע המשטרה של עבודתה
מ תכנונם ידי על יוקל האנשים המון של
י ט, צ מ א של מוקדם ותרגולםה ראש
מסו קטעים של החסימה בטול כגון הסדרה,
חונה מרכב פנויים מוצא כבישי על שמירה ימים,
התרת אחרים, וממכשולים הנגדי בכוון נע או
של זרימתם ותכונת מבחוץ, ההצטופפות 9קעות
מומחיות תוך רמקול באמצעות האנשים המוני

ויעילות.
יקבע ההפעלה עתודת של מקומה
לנסיבות בהתאם ראש. בכובד דעת שקול תוך
בתוך מתאימה עתודה החזקת רוב, פי על תדרש,
נוספת' ממונעת, ועתודה הפנימית החסימה םבעת
אין אם החיצונית. לבין הפנימית הטבעת בין
תוך עתודתו את להביא מצליח המשטרתי המפקד
שיתגבר הרי התרפה, נקודת אל ביותר קצר זמן

בנושא קריאה חמר
דפינו מעל בעבר פורסמו אשר דלהלן, ולכתבות למאמרים קוראינו של לבם תשומת את מפנים הננו

שלוים: מקהלים של שטורם בנושא דנים ואשר
;26 0) א' רמ"י,  ביקון ר. ר. לט.קול. גדולות", תצוגות על המשטרתי ,,הפקוח .1
;124 (2) א' רמ"י,  . דין פ. מפ"ר אדם", המוני מול הצבורי הסדר ,,קיום ,2

לשמור בבואו מרחב מפקד של עבודתו שיטת על "הרהורים .3

;151 (3) א' רמ"י,  שלום בר נ. םמ"מ במקהלים"' הסדר על
225 (87) ב' רמ"י,  משטרה למבצעי מטלטל פקוד מגדל .4
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ולפסיכולוגיה לשוטר מה
גלילי לזהוי המחלקה ראש שור, אריה סנ"צ

כגון אדם, של הגופנית התגובה מהירות עליה.
סכנה' בהופיע המעצורים דושת את המפעיל נהג
ביציאה היום לאור להסתגל לעין הדרוש הזמן
רב ענין יש כן ועוד. חשוך, ממקום פתאומית
המונים הצטופפות כגון חברתית" ב"התנהגות
התנהגות או חשובה. אישיות בהופעת לראות
"הת יש במחתרת. הגנב של חברתית בלתי
המציית הנהג של למשל כזאת, נרמלית" ת נה*.!
של נורמלית בלתי והתנהגות התנועה, לרמזור
לתפוש המשטרה את לילה מדי המזעיקה האשה

למטתה. מתחת המתחבא המנוול את

הפסיכולוגיה? של מטרתה מהי
הכללים את לגלות משתדלת הפסיכולוגיה
האמת את וללמוד ההתנהגות, של והעקרונות
בפעילות אותם הממריץ מהו אדם, בני אודות
מתענינת אינה הפסיכולוגיה שלהם. היומיומית
להיות משתדלת והיא בלבד התיאורטית בבחינה
ביסודיות נבדקים צעירים עברינים מעשית. גם
כשרונות ובדבר שלהם התעסקות נטיות בדבר
לכונם במטרה בהם, הגלומים נסתרים טבעיים
מיוי פסיכולוגיות בדיקות מתאים. חברתי לעסוק
הנהגים לבדיקת תחבורה חברות ע"י גם זמות
המהוימ מביניהם, אלה את לגלות במטרה שלהן
הפסיכולוגיה בדרכים. התאונות מבחינת סטן
(חקירה) באינטרוגציה שקרים, בגליי מיושמת
בטפול אנשים, של בראיונם וחשודים, עדים של
של אחרים בשטחים וכן ובשקומם בעברינים

המשטרה. פעילות
היא הפסיכולוגיה שמטרת לומר ניתן בהכללה
התנהגותם את מראש לחזות אדם, בני להבין
ולטובת לטובתם פקוח אמצעי ולהפעיל היומיומית,

כולו. הצבור

מסקנות לבין מדעית פסיכולוגיה בין מה
? הישר השכל של

מה בין תחומים ערבוב בצבור מאד נפוץ
לבין הישר השכל של הגיון לקרוא שנכון
ולהשמיע לשמוע אנו רגילים מדעית. פסיכולוגיה
"האדם כגון: הפסיכולוגיה בשם וסברות דעות
בפני ישר מסתכל אינו הוא ישר, אינו הזה
"הוא או לצד", מצר עיניו את מפנה אלא

לפסיכו סטודנט אפילו להיות מתימר אני אין
עשרות כמה מומחה. פסיכולוג שלא ובודאי לוגיה
 שקראתי אחדים וספרים ששמעתי הרצאות
לשכנע הספיקו  בעבודתנו המעשי הנסיון ואף
המשטרה לעבודת הזה המדע בחשיבות אותי
ובהתענ בלמודו שוטר כל שימצא ובתועלת

בו. ינות
הרצאות לכלול ההדרכה מחלקת החלה לאחרונה
בבסיס הנהוגים הקורסים מן בחלק בפסיכולוגיה
יותר מקיפה סדרה נכללה וכן הארצי האמונים
הוא, הדברים בטבע בכירים. לקצינים בקורס
ומידי ישיר לשנוי מביאות אינן הרצאות שמספר
לחדור אולי הלומדים השוטרים, של בכשרם
של ותגובותיהם התנהגותם את ולהבין מעט
השומ את לעורר מצליחות הן אם אך אדם. בני
שבמק התועלת את ולהעריך לחשוב להעמיק עים
בתחום עצמית בקריאה ללמוד ולהוסיף צוע,
שהושגו הרי לעסוקם, המתאים הפסיכולוגיה

ביותר. נכבדות תוצאות ותושגנה

היא ובמה המודרנית הפסיכולוגיה היא מה
? עוסקת

כגון: לפסיכולוגיה שונות, הגדרות, מספר יש
טבעם של "הלמוד או האדם" טבע של "הלמוד
"המדע וכן: חיים" אורגניזמים של והתנהגותם
"למוד המגדירים: יש וההכרה". השכל של
של "המדע ואחרים: האדם" של הפעילויות

וההתנהגות". הנסיון
ממצות, אינן אחרות ורבות ד.נ"ל יהגדרות
ביחס הפסיכולוגים בין יש רבה הסכמה אך
המהוה אחת מלה והיא המודרנית, לפסיכולוגיה
"הת היא המלה ההגדרות. כל את והמאחדת

נהגות".

התנהגות? היא מה
הפסיכולוגיה את להגדיר ניתן אחרות, במלים
חיים". אורגניזמים של בהתנהגותם העוסק "מדע
כלומר ביותר' הרהב במובנה היא כאן התנהגות
הפסיכולוגים החי. האורגניזם של פעילות כל
הגו ובתגובות המתואמת בהתנהגות מתענינים
רק לפעמים במקצועו' עובד של השונות פניות
המשפיעים והגורמים הגופנית מפעילותו בחלק
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כל את הפסיכולוגים ומכינים מעבדים כר לשם
פסיכוטכ כבחינות לנו הידועים המבחנים אותם
משמ ובמשטרה בצבא אינטליגנציה. ומבחני ניות
לקביעה מתגייסים' של זה מסוג בדיקות שרת
וכן בחיל לשרות כללית התאמה של ראשונית
או צבאי למקצוע ולהתאמה נטיות לקביעת

מסוים. משטרתי
ברא רק הזה הטפיל נמצא ישראל במשטרת
ולשכלול לפתוח הרבה בודאי יעשה ועוד שיתו'
למיונו אדם, כח להערכת והמדידות המבחנים

ולקדומו. הנכון

והפסיכולוגיה בעבודתו השוטר
היודעים ומנוסים ותיקים משטרה חוקרי יש
אוירה יצירת ע"י ועדים חשודים לדובב כיצד
אותם נשאל ואם החקירה. בעת ורגועה מתאימה
הם כי להסביר' יובלו לא זאת עושים הם כיצד
סדיר, למוד מתוך שלא ליכלתם הגיעו עצמם
בעבר כשלונות מלקח שנים' של מנםיון אלא

הגיל. עם להם שבאה חיים ומחכמת
פרקים למד אם צעיר' הוא ואפילו שוטר'
ידיעותיו את לישם יוכל בפסיכולוגיה מתאימים
הותיק של ליכולתו בקלות ולהגיע בעבודתו

המשטרה. של העבודה שטחי בכל
כיצד נראה הבה

תפקידים גם יש היומיומית בפעולתו לשוטר
ומד "מחנך בדמות הצבור כלפי מופיע הוא בהם
,,מטפל , בדרכים לתנועה הנוגע בכל  ריך"
"מפקד ' ונערים בילדים  ואמתי" אבהי
או קהל של התפרעות במניעת _ ושליט"
המת חשוד בחקירת  לודוי" ,'כומר , המון
המצבים בכל ועוד. ועוד  מעשיו על חרט
רבה לתושיה השוטר צריך האלה המיוחדים
להשגת מתאימה אוירה של מהירה יצירה לצורך

מטרתו.
המוצב הטירון, השוטר את מכירים כולנו
גוער הוא הנה מסוים. במקופ רכב חנית למנוע
רשיונותיו את מיד ותובע אליו וצועק בנהג
השוטר ולעומתו ואיבה. כעס מביע כולו כשהוא
בנמוס: לו והאומר הנהג אל המחייך הותיק
להורדת לעצור רק מותר כאן אדוני, מצטער "אני
תמצא הסמוך ברחוב ימינה תפנה אם נוסעים,

חניה". מגרש שם

מטרתו את השיג הותיק השוטר כי הוא ברור
נאותה*. אוירה יצר וגם

ידע אילו למנוע היה ניתן התפרעויות הרבה
נכון לנהוג בודד' היה אפילו במקום' השוטר
שתהיה צריך כח הצגת גם המהומה. תחילת לפני
אם די לפעמים מספיק. ובשכנוע המתאים במקום

המערכת.  19 בע' תמונתנו את זה בנדון ראה

גנב הוא אם אותו שאלתי כאשר כי הגנב!
פניו". את בסתרי וזעה התאדט הוא הארנק את
שבנסיוננו משום להסיק נוטים אנו כאלה דבריט
שקרן הגיבו כך חברינו, של בנםיונם או האישי,
ממעט לעשות, לנו מותר האם אבל גנב. או
שכל לומר לנו המותר הכללות? שלנו, הנםיון
שמתאדם מי או לעינינו, ישר מסתכל שאינו מי
גם כבדה' אשמה בפניו מטיחים כאשר ומזיע
היתה אמנם הנחתנו / ולא לא ? גנב או שקרן הוא
נתונים על לא בהחלט אך ישר, שכל על מיוסדת

מדויקים. מדעיים
ולאו מבוכה, כי יגלה בבעיה מחקר מעט
העי במבט יציבות לאי גורמת אייושר, דוקא
מבוססת היתה הראשונה המסקנה כלומר, נים.
לעומת הפסיכולוגיה מספיקה. בלתי תצפית על
השונים שלביה בכל בעיה וחוקרת בודקת זאת

מסקנה. מסיקה שהיא לפני
מנטיותינו גם ולהסיק לפסוק נוטים כולנו אנו
התנהגותם מפרשים אנו כאשר שלנו, ומהתנהגותנו
ינהג שהזולת לחשוב נכון תמיד לא אחרים. של

חושב. שאני כפי יחשוב או נוהג' שאני כפי

מזה זח שונים אדם בני
אנשים שני ואין מזה זה שונים האדם בני
אפילו רבים הבדלים תגלה יסודית בדיקה זהים.
תוקפני להיות האחד עלול ביניהם תאומים' בין

וכדומה. בדבורים, מרבה והשני יותר
מנשים שונים גברים כי הוא וידוע ברור
הבדלים גם קיימים בהתנהגותם. וגם גופם במבנה
ברבים' ידועים שאינם לנשים גברים בין גופניים
תדירות שיש גילו מחקרים אצבעות. טביעת כגון
גברים אצל אצבעות טביעות סוגי של שונה
של מאד ארוכה רשימה יש כן נשים. ואצל

שלהם. ובהתנהגות האופי בקוי הבדלים
כל ליום. מיום האדם בני משתנים לכך נוסף
אחד שיום נכון אל הרגיש כבר מאתנו אחד
ולא תוקפני. או מרומם אחר וביום מדוכא הוא
התענינותנו גם אלא משתנה רוחנו מצב רק

ולעבוד. ליצור לפעול' ובשרנו
לקבוע במטרה אלו שנויים חוקרת הפסיכולוגיה
יעילות, ליתר האנשים את ולבון גורמיהם את
איש בין הבנה ויתר אדם, בכל פנימי תאום יתר
בהתאמה לשבץ הזה המדע בעזרת ניתן כן לאיש.
יותר יעיל יהיה הוא בו לתפקיד אדם כל

יותר. ומאושר

אדם והערכת מדידתו השוני, בדיקת
מזה זה שונים אדם שבני העובדה ידיעת
לידיעה נוסף מעשיים. לצרכים לנו מספיקה אינה
מידה באיזו גם לדעת עלינו אדם כל שונה במה
האיכו והקביעה לבדיקה נוסף כלומר שונה, הוא
השוני. של כמותית מדידה גם לנו דרושה תית
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זאת ותורה ומסועפת' גדולה תרה היום הפך
הפסיכולוגיה. במדע נכבד פרק היא

כפעולה לכאורה נראית דרכים תמרורי הצבת
הרשות בעיות. כל בעקבותיה שאין פשוטה
הדבר, כן לא אך יציית. הנהגים וצבור תציבם
והיא לאזרח פקודות מתן היא תמרורים הצבת

אירברו השודית בעיר פטרסון רולף הקטר למעלה:
העבירה... ד"וח את לו וממלא חניה עב,~ן תפס

המקבל תעבורה, עברין האחורי. צדה ...ש"י למטה:
ולהבא יפוג רוגזו ך, י ח י ואשיי! דעו: א;" כזה. דו"ח

החוק. על לעכור שלא לי א יקפיד

שהם הכרה המרוגזים האנשים בלב השוטר יצור
זאת מכובדים. ואזרחים חשובים אנשים באמת
להם יאשר בה שקטה, שיחה ע"י לעשות יוכל
בנציגים לבחור להם ויציע צודק ענינם שאמנם
אישיות עם או המשטרה קצין עם שיפגשו
הנ בבחירת להם יעזור גם אם אחרת. חשובה
שיעשה הרי הפגישה, סדור את עליהם ויקל ציגים
מכבר לא ארע זה מעין (מקרה גדול. מעשה

חיפה). ליד נסערים מפגינים עם
בודאי ידוע ההמון" של "פסיכולוגיה המושג
בנושא שנעשו ומחקרים השוטרים,* מן לכמה
לעזרת גם בחלקם מכוונים היו זה, חשוב חברתי
והשקט. השלום שמירת של בפעולות המשטרה

נוער עברינות
המדינה אזרחי הם היום של והנערים הילדים
במוקדם מגיע עברין או סוטה נער מחר. של
היא והיא המשטרה, של לטפולה במאוחר או
החברה את זה נוער בפני אפוא, תיצג, אשר
בצעיר בטפול המשטרה של משגה כל החוק. ואת
בטפול הרכה. בנפשו עמוקים עקבות תשאיר
למלא שוטר יכול ואהדה, הבנה המלווה נאות,
ולמנוע אם, או אב של מקומם את ילד של בנפשו

לפשע. הילד של התדרדרותו את בכך
מוטלות עברינות מ1.יעת של חשובות פעולות
במשכנות בעיקר עזוב, בנוער בטפול המשטרה על
זה בשטח המשטרה ע"י נעשה מאד מעט עוני.
מת הכשרה בעלי שוטרים העדר עקב בעיקר
שטפול בטענה להסתפק למשטרה לה אל אימה.
הנוער. תנועות על או הסעד לשכות על מוטל זה
אך מאד, חשובות אלו מוסדות של פעולותיהם

תחליף. אין המשטרה של לחלקה

תעבורה בעיות
נושאים כמה נזכרו לעיל שנאמרו הדברים בלן
הנאות פתרונם לשם אשר תעבורה בעיות של
וכן אלה כל בפסיכולוגיה. להעזר המשטרה על
קטן חלק אלא אינם להלן שאזכיר הנושאים
בו התנועה בעיות של הרחב השדה מן ביותר

עמוק. חריש הפסיכולוגיה חורשת
הצבור של ההדרכה ענין את כבר הזכרתי
למעשה היא נאותה הדרכה תעבורה. בבעיות
הבנה בלי פעולה.חנוכית תתכן שלא וכשם חנוך,
הנה הדרכת תתכן לא כן בפסיכולוגיה, מעמיקה
ולהתנהגותם לנפשם להבין בלי הרגל והולכי גים
בצורות נעשית הדרכה פעולת האדם. בני של
חרו בבתי בבתיהספר, בדרכים, ושונות' רבות
בו מקום ובכל שעשועים בבתי במשרדים, שת'
לפעולות ראשון יסוד רבים. אנשים מתרכזים
צבור יחסי טפוח טובים. צבור יחסי הם זה מסוג

רנז"י,ג'(>0ו5:. גם ראד, .
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לטפל ניתן לא ובכלן דומה בעיה קיימת בימינו
בתי העדר בגלל אשפוזם, ע"י החולים בכל
חולינפש היא התוצאה מספיק. במספר חולים
הצבור מנוחת את מפריעים ברחובות' הסובבים
משטרתי טיפול ורכושו. בטחונו את ומסכנים
מטפול בתכלית שונה אלו גורל מוכי בחולים
אם ובין ישר אזרח הוא אם בין שפוי, באזרח
הנפש חולה של התנהגותו את גם עברין. הוא
בו לטפל שידע מנת על להבין השוטר צריך

מהוה. שהוא ובבעיה

העברין
העברין, ואתור אחד מצד פשעים מניעת
הם אחר, מצד אשמתו והוכחת לדין הבאתו
של ביותר והחשובים העיקריים מתפקידיה

המשטרה.
צריכה בהצלחה אלו תפקידים למלא מנת על
הפסיכולו המדע. של ונרחב רב בסיוע המשטרה
הבנת לצורך נכבדה תרומה לתרום יכולה גיה
הרחבה הבעיה אך הבודד. העברין של התנהגותו
הביאה שלה, הלואי תופעות כל על העברינות, של
שואב זה מדע הקרימינולוגיה. מדע של ללידתו
הסו הפסיכולוגיה, מן היסודיים עקרונותיו א1/
ולפרקים זה, לנושא אחרים. ומדעים ציולוגיה
ליחד ראוי הפסיכולוגיה, מדע של לנו הקרובים

הבאים. בגליונות מיוחד מקום

סכום
פרק ללמד יכול, איני כי ניסיתי, לא כאמור
לבטא בידי שעלה מאמין אני בפסיכולוגיה.
את עושה בפסיכולוגיה למוד שכל הרעיון את

טוב. יותר לשוטר הטוב השוטר

נוצרת אדם בכל שלו. הפרט בחופש התערבות
חופשתו את המגבילות לפקודות טבעית התנגדות
הסברה אותן. ולהפר בהן למרוד נוטה והוא
ביותר טובה כאלו. פעולות ללוות צריכה מקיפה
מודפסים, במאמרים או במלים לא הסברה היא
בציורים ובעיקר אחד לכל מובנים בציורים אלא
מקומם, ההומור. חוש אל המכוונים החוליים
התמרורים, של ונסוחם צבעיהם גבהם, גדלם'

פסיכולוגיות. בעיות הן אלו כל
מתחלקים  בכלל אדם כבני  הנהגים
מין. ע"י הנקבעות שונות פסיכולוגיות לקבוצות
תהלום אם ועוד. מקצועי רקע חברתי, רקע גיל,
שלו הפסיכולוגיה את נהג' אל שוטר של גישתו
ותכליתית יותר לקלה השוטר עב;דת את תעשה

יותר.
כנהג ואין פסיכולוגית, בעיה היא השכרות
השכרות בעית אין לשמחתנו לצבור. מסוכן שכור
לנו אל אך עיקר, כל שעה, לפי קשה, בישראל
ועלינו הזאת הפוטנציאלית הסכנה מן להתעלם

והתנהגותו. הכרוני השכור בעית את ללמוד

מפקד הוא שוטר כל
למצב נדירות לעתים רק מגיע בצבא טוראי
אחרים. חיילים על למפקד לההפך נאלץ הוא בו
יום מדי כמעט נתקל הבודד השוטר לעומתו
כשות בין אזרחים, על לפקד עליו בהם במצבים
כמת ובין בורח, עברין לתפוש במאמץ לו פים

והשקט. הסדר על לשמור בנסותו לו נגדים
לדעת ועליו פקודיו את להבין צריך טוב מפקד

מהם. לצפות עליו התנהגות לאיזו מראש
נפש תולי

אינם בתוכנו המהלכים הרבים הנפש חולי
התרבות ארצות בכל בלבד. לישראל אפיניים

העברין לתקון פסיכולוגיות שיטות
קואה, פי על שנון שיטות לאחרונה הופעלו בארה"ב אשר הסהר בבתי
הלוחשים רמקולים, הותקנו האסירים בתאי למוטב. האסירים את להחזיר כדי

ישר". אדם אהיה אני דרכי, להטיב רוצה ,,אני והערב: השכם
להם נמסרו העונשין מנהל של הסטטיסטי המדור אל השיטה יוזמי פנו כאשר

לרסיסים. התאים יושבי ע"י שוברו רמקולים 47 הראשונות: התוצאות
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 תשי"ח בשבט בי, חוברת ד/ (כרך וכלכלה/ "משפט העת בכתב פורסמה שלהלן הרשימה
בהשתתפות בע"מ, והכלכלה המשפט תורת לקדום החברה ידי על לאור המוצא ,(1958 "(פברואר
תלאביב. אוניורםיטת של ולכלכלה למשפט הספר בית דעת על חיפה עירית של התרבות ועדת
והמטפלים העוסקים כל את דנא, מקדמת מטרידות, והן חדשות אינן בה המוארות הבעיות
ענין ספק, ללא ימצאו, קוראינו לחברו, אדם בין תקינים יחסים ובעצוב החברה בסדרי .בעברין,
לשון, מובעת דרכו האקדמי הצנור בגלל והן בהם המובעים הרעיונות מבחינת הן בדברים, רב
כלשונם, הדברים את כאן מביאים אנו המשפט. כס מעל כגראה שנרכש נםיון משתמע מתוכה

המערכת. של האדיבה .ברשותה

ומטרתו העונש בענין הרהורים
עצמאי

העונש מטרת
יותר: קרובים דברים על נדבר הבה אולם

המאסר. עונש על
עובדיו טענו ברמלה, הסהר בבית כשבקרתי
להכיר שכדי באמרם קצרים' מאסר ענשי נגד
לפחות. אחת שנה להם דרושה האסיר, את ולתקן
הענ במדע האחרונה המלה היא ידועה. זו טענה
מזמן לא השמיע דומה טענה ומטרתם. שים
האו"מ מטעם המיעץ דרבקין, פרופ' הקרימינולוג
לעונש אין לדעתו בעברינים. המטפלים למוסדות
ושקום תקון החנוך, מטרת זולת אחרת מטרה
כגון בטויים לשמע הזדעזע ממש הוא העבריין.
"הפחדת או העברין" "הפחדת הצבור'*, "נקמת

העונש. מטרות בתזר הצבור",
בערך שנה עשרים לפני רק שזה להעיר עלי
פרופסורים ומפי אירופית באוניורסיטה למדתי
בהן האלו, המטרות שכל אירופית, רמה בעלי
העונש. של נכבדות מטרות היו היום, מתביישים
בתקפן נשארו ולדעתי ושקום. מתקון פחות לא
נתביש ואל למדנו: שעליהן המטרות כל היום עד

בהן.
לדוגמה לתקון. ניתן או זקוק עברין כל לא
ההשכלה (סמל האוניורםיטה פרופסור של הישנה

החברתיים והתנאים העונש שעור
לפני עוד האדם את העסיקו העונש בעיות ■

התר התפתחות עם המדינה. במסגרת .שהתארגן
האנושיים ובלתי יותר קלים הענשים נעשו .בות

בוטלו. ■שבהם
פלו במדינה כי בשמענו אנו מזדעזעים היום
אנו הגנב: יד את לכרות ממשיכים עדיין נית
ביותר תרבותי כעם להראות כדי הכל את עושים
תורת בשטח האחרונים ההשגים סגול ידי על
שעור אין אם השאלה נשאלת אולם .העונשין.
בעלת בריטניה, החברתיות; בנסיבות תלוי העונש
והיציבה האחידה והאוכלוםיה הגבוהה .התרבות
של הביטול בבעית שנים עשרות במשך דנה
ועדין ועדות, גבי על ועדות הרכיבה המות, ■עונש
בישראל, ואילו עיון. בצריך הדבר את רואה
בלתי האוכלוםיה ובעלת כמדינה, נםיון .המחוסרת
עונש את ובטלו קפצו הגונים, ורבת היציבה
? התור לראש אנו נדחפים מדוע רצח. על המות
המות, עונש בטול לנו הזיק במה שישאלונו .ברור
ממשי יסוד לנו היה שלא שכפי תהיה, והתשובה
הבטול; נגד לטעון יסוד עוד אין כן לבטול,
את משאירים שקול, שבמקרה הוא הכלל .אולם

שהיה. כפי בעינו .המצב

21



להטיל בבריטניה מקובל מקלות, נסיבות של כה
שאצלנו שעה מאסר, שנות חמש  שלש בן עונש
כד* עונש הטילו לא שמעולם רבים שופטים יש

שהיא. עבירה איזו בעד כבד

מצטברים ענשים לעומת חופפים ענשים
לבעיה קשורה הענשים, קולת של זו בעיה
של פרושו חופפים. לענשים הנטיה והיא אחרת
ויובאו יתפסו שאם יודעים שהעברינים הוא דבר
בעדי יובאו אם גדול הבדל יהיה לא שופט' בפני
המשפט. בית יותר: או שתים או אחת עבירה
למעשר* שונים שאינם חופפים ענשים עליהם יטיל
התו אחת. עבירה עבור מקבלים שהיו מהעונש
ומש אחת עבירה עבור הנעצר שעברין, היא צאה
לפשוע. מתחיל משפטו, לברור עד בערבות תחרר

יתפס. אם קטן שמנינו בידעו חפשי, באופן
:* העליון המשפט בית נשיא כב' אמר וכה

התפר קודמות... הרשעות של שורה "למשיב
ששחרורו מצביעות אלו עובדות וגניבות... צויות
לעתים. כי לעברינים ידוע הצבור. את לסכן עשוי
חופפיםי ענשים המשפט בתי מטילים קרובות
לבצע. מועדים עברינים להמריץ עשוי זה דבר
בערבות". משוחררים היותם בתקופת עבירות

הקהל ודעת השופטים
צמא. ההמון) (או שהצבור הטענה לי מוכרת
עומדים. המשפט בתי בעוד נקמה, ודורש לדם
הצבור שדוקא לטענה מקום יש אולם לזה. מעל
הצודק. העונש מהו ובריא, טבעי באופן מרגיש
קהתה, שהרגשתם הם הם מקצוע שאנשי שעה
השמיניות";. "תלמידי משפט את לדוגמה נטול
ההרג מדי: קלים שהענשים היא הכללית הדעה
צרי היו שהורשעו מהנאשמים ששנים היא שה
כדי ממש, מאסר שנות של למספר להדון כים

אחרים. להפחיד

תנאי על מאסר
רבים: שבמקרים לי נראה אחרון. הרהור ועוד
עונש על המשפט בית דעת מה רק לא חשוב
וברא בראש הנאשם: דעת מה גם אלא מסוים,
העונש את נכונה להעריך הנאשם חיב שונה
טיבר ברור לא רבים שאצל לי נראה עליו. שהוטל
שכאשר קורה פעם לא תנאי; על המאסר עונש של
בהרשעה. מודה הוא אם הנאשם את שופט שואל
עונה תנאי, על מאסר עליו הוטל בה קודמת,
אז עם עונש) (בלי "זכאי אז יצא שהוא הלה
שבמקרים. למקובל, בנגוד לי, נראה לכן הרה".
אף קנם, מלווה להיות המאסר עונש צריך אלה

גבוה. יהיה לא אם

207ג זז/ פ"ד, ואח' אשכנזי א. נ. היוה"נז ,47/54 ב"ש .

אוסיף בו, שבגדה על אשתו את ההורג והמוסר),
מעל אשר עירוני מהנדס של חדישות דוגמאות
שוחד, קבל אשר הרשוי משרד פקיד של באמון,
סחו בהברחת עסקו אשר שם ידועי סוחרים של
חוקי על העברינים רוב של או זר, ומטבע רות
לתקון: זקוקים אינם אלה שכל ברור התעבורה.
מאו ילמדם לא ואיש גבוהה ההשכלתית רמתם
ישכנעם לא נמוכה, המוסרית רמתם ואם מה;
המשתוללים אותם וכל אחרת. לנהוג שצריך איש
וב סוציאלית לעזרה בלשכות העבודה, בלשכות
על לתקון, ולא לפרנסה זקוקים היהודית סוכנות

מאסה עונש באמצעות לתקון לא פנים כל
את לנקום גם העונש שמטרת לכך כשנסכים
קרובות לעתים נוכל להפחיד, וגם הצבור נקמת
לתקופה מאסר עונש הטלת להצדיק
עד לטברין יכאיב אשר המינימום הוא קצרה:
ועד בעתיד, דומים מעשים מעשית הרתיעו כדי
שבחברתנו רושם מתקבל אחרים. הרתעת כדי
קנס, הטלת ע"י מוכתם אדם של כבודו אין
לתקופה ואפילו מאסר, בהטלת דבר של והפוכו
הרתעת שלשם קרובות לעתים קורה לפיכך קצדה.
במאסר די אולם בקנס די לא והצבור, העברין
חדשים). ששה על עולה (שאינה קצרה לתקופה
את ימלא זה שעונש מנת שעל רק לי נראה
כתוב שהיה (כפי קשור להיות הוא חיב תפקידו,
קשה בעבודה הפלילי) החוק לפקודת 39 בסעיף

ממש.
נראה העליון, המשפט בית פסקי קריאת מתוך
והפחדה, נקמה במטרות כלל מואס אינו הוא שגם
זיוף, שוטרים, תקיפת שוחד, בעבירות לפחות

בנהיגה. ורשלנות

העבירה לחומרת העונש שעור התאמת
במידה אליה קשורה אולם מהנ'''ל, שונה בעיה
כלל. בדרך בענשים ההקלה בעית היא מסוימת,
המשפט שבתי הטענה בצבור הושמעה פעם לע
עונש לקביעת הסבה היתה זו בענשים: מקלים

שוטרים. תקיפת עבור מינימום
זו, כללית להקלה רבות סבות שיש לי נדמה
בתי איחלוקת היא העיקרית, ואולי מהן, ואחת
דרו שונות תכונות ולאזרחיים* לפליליים המשפט
היו ואילו אזרחי; מלשופט פלילי לשופט שות
היו פליליים, במשפטים דנים קבועים שופטים
ענשים לדרגת דבר, של בסופו מגיעים, הם

והשעה. הצבור צרכי את ההולמת
הענשים בממ,צע, אצלנו, קלים הערכתי לפי
צריכים משהיו ארבע או שלש פי המוטלים,
באופן שהוא. רציני תפקיד איזה למלא כדי להיות
קלים בבריטניה, המקובלת הענשים לחומרת יחסי
או רגילה גניבה עבור כמה. פי שלנו הענשים
ארו בשורה ובהתחשב גנוב, רכוש החזקת עבור
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ההדרכה מחלקת די^ פנחס מפקח

מעילה? לכסוי ביום או נפולה התפרצות
מעבר מולו "רחביה'*. השלוה הפקידים שכונת
לפתי שבקשר המפורסם, הקפה בית נמצא לרחוב
נהלו בשבתות בו רקודים תזמורת ולנגינת חתו
עוד ער צבורי מאבק "עזרא" הנוער תנועת חניכי

שנים. חמשעשרה לפני

'יי' *1

^\11 י.

^ * י ******* **.*■

:■:'..;. <'.%"*..~; ^
!י!יי*?קקל;

 ".יייי

תמי ברושים מוקפת בחצר שוכן עצמו הבית
העוברים מעיי הכני, חזית את המסתירים רים,
המגו בחצר שררו ושלוה שקט ברחוב. והשבים
לא .ר ומבקר קהל תנועת כל נראתה לא דרת,
המוזנחת והיינה העצים בנק. זה ם במק מחפש היה
הנרדמת היפהפיה ארמון של מראה יותר לבית שוו
אחת בכל הבנין' ת בחז גרים. האחים שבאגדות

הבנק מנהל קריאת
איננו, שטור נפת של במוקד הטלפון צלצול
שעד. שעה הרי הרגיל. מגדר חורג דבר כלל, גדרך
שוטרים כאן יושבים השבוע ימות שבעת בכל
של טלפוניות לפניות לענות כדי משמרות בשלש
הממל או המשטרה עזרת את המבקשים אזרחים
מדר הפרעת על לה בהודיעם החוקית חובתם אים
אלו פניות להעביר וכדי עבירה בצוע על .או
מנסיו אך החק'רה. ליחידות אי השמור למכוניות
את מראש להעריך המוקד עובדי יודעים כבר גם

"בוערות". או הן שקטות אם משמרותיהם'
27 א/ יום של בבקרו כזו, "שקטה" בשעה
הבירה; נפת במוקד הטלפון צלצל ,1958 באפריל
בוקר "משטרה' האפרכסת. את הרים שלידו השוטר
קולו בקע מהמכשיר משועמם. בקול ענה טוב'/
יוצאי של האפיני במבטא שדבר גבר של העצבני

גרמניה
בירושלים, "שם" בנק מנהל ג.' מדבר "כאן
משו משהו קרה ברחביה רמביין ברחי שלנו גסניף
התפר הלילה שהיתה חושב אני כסף, חסר נה,
רשמה המדויקת' לכתבת שאל השוטר דות!"
מפקח האזור' קצין א'. לאזור הידיעה את זהעביר
פלילי' לזהוי המחוזי המומחה את מיד הזמין 1*בל,
חוקריו: פני על תוהה מבט והעביר תמרי' טמ"ר
'ג'וב' שקבלנו לי נדמה אתי' בוא איםאק, "סמל
במכונית שלשתם יצאו מועט זמן תוך 'מסובך'*.

הארוע. ■למקום

הנרדמת היפהפיח ארמון
בכתבת המכונית עצרה ספורות דקות כעבור
בן שקט, מגורים בית ליד בהודעה' .שניתנה
של הראשיים הרחובות באחד אשר 'קומותיים,
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מובהק" "יקי" במבטא היא אף ספרה, י. גבי
אחר שנים, מ17 למעלה זה בבנק עובדת היא כי
הזמן. רוב בחו"ל. עוד ה., מר מיסדו' את שהכירה
אך בירושלים, הבנק של המרכזי במשרד עבדה
כמח לפני רצונה. את השביעה לא שם העבודה
כמנהלת. התנגדותה, אף על העבירוה, השנה, צית
ובקשה. מרוצה היתה לא כאן ואף הזה הקטן לסניף
עליה העיקה תמיד בחזרה. שיעבירוה תכופות
ושל הבנק של המפתחות שהחזקת המחשבה,
"אני מנשוא. כבדה אחריות עליה מטילה הקופה
בהפסיקד ברוגז, פעם מדי וקראה חזרה ידעתי",
לי ישאירו שלא להם "אמרתי ספורה,, שטף את

המפתחות!" את

בבנק היו שבת בערב המנהלת: םפור
לירות 10.000

לקהל' הבנק סגירת אחר באפריל, 25 וי, ביום
לבדה; נשארה והיא והשליחים ר.ס.' החניכה הלכו
אותו במשך שנתקבל הכסף את וספרה בסניף
כנהוג. ארזה' זה כסף ל"י, כ2000 הכל בסך היום,
ל"י ו10 5 בני בשטרות ל"י. 500 בנות בחבילות
בקופה,. אשר הכסף, יתר אל אלו חבילות והוסיפה
לפי אולם מעמד, באותו אמנם ספרה לא אותו
ל"י כ8000 אז שם להיות צריכות היו חשבונה
מנעוליה. שני את נעלה הקופה, את סגרה היא
תו לא, יחד (הצרודים מפתחותיהם את והכניסה
לאחר שלה. המשרדי העור תיק לתוך הצרור!)
סגרה. מחדרה, יצאה התיק, את לידה לקחה זאת
את בדקה תדיסיהם, את והגיפה החלונות כל את
את. נצרה היטב' היא סגורה אם האחורית, הדלת
אם. מסביבה, והביטה "ייל"' מסוג הבטחון מנעול
פרצה.. שנתיים (לפני מקום מאיזשהו עולה עשן אין
לדעת. משנוכחה סגירתו). אחרי דליקה זה בסניף
סגרה. הראשית, לדלת מבעד יצאה בסדר, שהכל
ונע הברזל תריסי את עליה הגיפה אותה, ונעלה
הג.ו הצרורות שני את התלי. במנעולי אותם לה
התריס< ומנעולי הדלתות (של מפתחות של ספים
במד ירידה כדי תוך שבידה, התיק לתוך הכניסה
והכינה מהתיק הוציאה ותחתם המרפסת, רגות
אמרה" לשאלה בתשובה ביתה. מפתחות את בידה
אם. מסביבה, להתבונן דעתה על עלה לא שמעולם
או הסגירה בשעת מעשיה אחר עוקב איש אין
ביו1£\ גם כן כתמיד לביתה. בלכתה צעדיה אחר
הליכת.. מהבנק המרוחק ביתה, לעבר פנתה זה
לסור מבלי ברגל, שמה הלכה ספורות, דקות
את. המקיפות במדרגות עלתה היא נוסף. למקום
את. ופתחה הגג שבקומת לדירתה עד הבנין
13.35 אז היתה השעה בידיה. המוכן במפתח הדלת
הכור על כדרכה השליכה המפתחות ובו התיק את

בו. להתענין עוד הוסיפה ולא שבחדרה סה

של מרפסת ניצבת הקרקע קומת של מפינותיה
שמשמאל הסמטה דרך לחצר שנכנס מי רק דירה.
בתוך בקיר' רואה הכניסה, לשער המובילה לבנין,
אליה המוצא לדלת סמוך השמאלית, המרפסת
על המכריז פליז, עשוי מבריק שלט מה"דירה"'

"בנק". הזו הדירה היות

"דוללו" השטרות חבילות
לבנק ונכנסו המרפסת במדרגות עלו החוקרים
מבילי לעיל, המתוארת "הראשית" כניסתו דרך
דלתותיה. גבי על אלימות סמני בכל להבחין

הסניף בתוך מורגשת היתה מתיחות אוירת
הסניף, מנהלת שם נמצאו כניסתם! עם מיד
כבת צעירה בירושלים, הבנק ממרכז מנהלים שני
ושני בפקידות, כח!.יכה זה בסניף העובדת ,17
המנהלים צעירים. נערים הם אף הבנק, שליחי
והקופה שלהם השלחן ליד ישבו הסניף ומנהלת

פתוחה. היתה
הנו כל את החוקרים בקשו כניסתם עם מיד
במבט וסקרו נגעו לא שעדיין במה לגעת לא כחים
בת בדירה שוכן זה סניף הסניף: כל את חטוף
למחסן) הפך הרחצה (חדר ונוחיות חדרים ארבעה
המחוזקת המדרגות חדר מצד זו דירה של ודלתה

אחורית. כניסה לבנק משמשת תיל רשת ע"י
האוור קצין של פניו את קדם ג., מר המנהל,
את עצור, בשקט אך רבה, בהתרגשות לו והסביר
טלפנה הבנק פתיחת אחר מיד קריאתו: סיבת
ובקשתהו המרכזי למשרד הסניף מנהלת אליו
אצו' מיד מקופתה. כסף חסר כי למשטרה, להודיע
שב הכסף את שנית וספרו לסניף וחברו, הוא
לירות, 1140 חסרות כי לדעת, נוכחו ואמנם קופה
מוזר: באופן הנראה כפי מהקופה, נלקחו אשר
בחבילות בקופה הכסף שטרות מסודרים כרגיל
אינה מהחבילות אחת אף כי ונראה, ל"י 500 בנות
והוציא החבילות את "דלל" שמישהו אלא חסרה,

שטרות. 107 מהן אחת מכל
סמל בעבודה. והחל התחלק החוקרים צות
מנת על והקופה, הדלתות בבדיקת החל תמרי
סמל סימנים, או אצבעות טביעות בהן לגלות
הבנק את העבירה, זירת את לבדוק החל איסאק
בכדי פנוי, לחדר נכנס אבל ומפקח סביבתו, ואת

הסניף. מנהלת י., גבי של ספורה את לשמוע

הנחקרת של הרופפת בבריאותה התחשבות
המנהלים אחד הספיק לחדר, נכנס בטרם עוד
גבוה. דם מלחץ סובלת י. גב כי באזנו, ללחוש
יוש כשהיא ספורה, את לספר הקצין לה נתן כך
במידת התחשבות תוך לשולחן, מעבר מולו בת

שקבל. באזהרה האפשר
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עבודתה לשולחן הגיעה אשר עד מיוחד, דבר
תיקה. את והניחה

? התה סוס היכן
על ואף הקופה, חדר בחדרה, שהסדר למרות
במאו לכאורה, נשתנה, ולא לקה לא שלחנה, גבי
מחר: בשנוי מיד י. גב' של עינה הבחינה מה'
מולה כאן ניצבה שלה התה כוס של התחתית
עצ הכוס ואילו והרגיל הקבוע במקומה מיותמת
על עמדה עוד ו' ביום הבנק סגירת בעת אשר מה,
נעלמה  בודאות זכרה כך  התחתית גבי
החדרים בכל וחפשה וכה כה פנתה היא ואיננה!

האבודה. הבום  אחר הבנק סניף של
החניכה, ר.ם.' הופיע אלה חפושים כדי תוך
ומיד לה פתחה י. גבי בדלת. ודפקה לעבודה
הוסיפו ושתיהן (!) הכום  אודות אותה שאלה

לחפשה.
במשך בתהו, עלו החפוש מאמצי שכל אחרי
בענין פתאום לדבריה, י.' גבי נזכרה דקות עשר
דלת לפני המפתן על הבנק מפתחות של מציאתם
מוזר קשר קשור זה ענין כי לחוש' והחלה חדרה

שלה. התה כוס של בהעלמה
פתחו. לקופה, נגשה דבר לחניכה לאמר מבלי
מונחות היו השטרות חבילות שכל ולמרות אותה
השאירה בו בסדר שנוי חל כי לעיניה, נראה בה,
לידה נטלה היא ו'. ביום הסגירה בעת הקופה את
ומצאה אותם ספרה ל"י 10 בני שטרות חבילת
ל"י. (500 (במקום 400 דהיינו שטרות, 40 רק
וכך אותן ובדקה נוספות חבילות הוציאה היא
היא בעוד שטרות. מספר הוצאו כולן שמתוך מצאה
לעבודתם השליחים הופיעו זו בספירה עסקה
היא לקופה. לחדר להכנם להם נתנה לא והיא
ג., מר למנהל, ומסרה המרכזי למשרד טלפנה
בחברת שעה רבע כעבור הופיע ג. מר תגליתה. על
זאת אחר הכסף. ספירת על חזרו והם נוסף מנהל

למשטרה. ממשרדה ג. טלפן
נוס פרטים מספר י. גב' נשאלה ספורה כתום
בשבת אצלה בקרה אשר אחותה, בת אודות : פים
אודות וכף, מרעיה מהימנותה, אוכל' לה והביאה
החבר קשריה ואודות אתה יחסיה ר.ס.' החניכה

ר.ם. של תיים
ועל ביותר חיובי באור תארה אחותה בת את
חייל, וביניהם בחורים, מספר כי ספרה, החניכה
בסניף. עבודתה בשעת לעתים אצלה לבקר נהגו
היו לא אודותיו כלשהם פרטים או החייל של שמו

לה. ידועים

מניע מציאת נוכח מתחזק החוקרים חשד
חובות למעילה: אפשרי

אודות החוקרים לשאלות לענות ידעה לא היא
אצל לדירתה הנוסף המפתח נשמר בהם התנאים

אליו. גישה ולמי מוחזק הוא היכן אחותה.

יצאה בערך, 14.30 בשעה קלה, שעה כעבור
היא מכרתה. של בלויה להשתתף כדי מהבית ■שוב
נעלה אותה דירתה, מפתח את רק אתה לקחה
עליו והגיפה חדרה חלון את שסגרה אחרי 1;יטב,
לשם שלה לפדיקוריסט סרה בדרכה התריס. את
במישרין חזרה תלויה אחרי אך ברגליה, טפול
אמנם היא כשורה; בדירתה הכל ומצאה .הביתה
לכך, סיבה כל בהעדר מיוחדת, בדיקה ערכה לא
תשומת לעורר העשוי דבר בכל הרגישה לא .אך
ותוך בחדרה בסדורים עסקה קצת שנחה אחר לב.
הכורסה, על מיטה וכלי קשוט כרי הניחה כך בדי
לענין עוד הוסיף לא כאמור, אשר התיק, גבי .מעל

.אותה.
ממול הגרה אחותה, אל יצאה 18.00 לשעה סמוך
נוסף מפתח אגב, שמור' זו אחות (אצל לביתה
שמא או שלה המפתח פעם יאבד שמא ■לדירתה,
מבלי ה"ייל" מנעול את ותסגור מביתה י. גב' .תצא
בלתה אחותה אצל שלה). המפתח את אתה לקחת
לא הביתה' שבה בערך 21.00 ובשעה הערב .את

לישון. והלכה מיוחד דבר בכל .הרגישה
מבי יצאה ולא ברע י. הגב' חשה בבוקר בשבת
בת אחותה, בת אצלה בקרה 11 לשעה סמוך .תה.
אוכל. לה והביאה אצלה, לבקר רגילה אשר '18>1
עוד בקר לא ואיש דקות כ20 אחר הלכה .הצעירה
שוב ויצאה קמה בה ,18.30 שעה עד י., גב' .אצל
ונעלה החלון תריס את שהגיפה אחרי אחותה, .אל
לא לחדרה, חזרה 22.30 בשעה דלתה. את שוב
כעבור לישון והלכה רגיל בלתי דבר בכל .הרגישה
לשאלה, ענתה כך  דירתה, מפתח את קצר. זמן

בתיק. שמה ולא השולחן על השאירה 
אך בשטף' הנמסר לחוקרי י. גב' של ספורה
צלצל חקירתה כדי תוך וגברה. הלכה עצבנותה
והחוקרים האפרכסת את הרימה היא .הטלפון,
היא החניכה. ר.ם.' על שאל שמישהו לשמוע ימו
והמ המכשיר, את סגרה זמן"' אין "עכשו ענתה:

לספר. .שיכה

המפתן על הבנק מפתחות
נטלה 7.40 בשעה .7.15 בשעה קמה בוקר באותו
דירתה מפתח ואת מהכורסה התיק את לידיה
לעבודה, לצאת בכדי הדלת' את ופתחה 'מהשולחן
הצרורות שלשת את בראותה נדהמה ברגע בו .אך
היא המפתן. על לפניה מונחים הבנק מפתחות של
אשר הקרקע, מקומת שכן ושאלה מעט לא 1בהלה
ראה לא אם כבסים, לתלות לגג שעה אותה עלה
המפתן, שעל המפתחות את או מהגג יורד 'מישהו
יצאה והיא הרגיעתה השלילית תשובתו .אולם

לדרכה.
הכ את פתחה ראשונה, כדרכה' הגיעה, לבנק
וסגרה נכנסה והדלת), הברזל (תריס הראשית .ניסה
או שנוי בכל הבחינה לא הסניף בפנים ;אחריה.
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הרחוב'1לסמ מרמת שלמה בקומה נמוכה אחורית,
חד^זה, לעבר היורדת ושקטה, צרה שדרה טה,

 /■ החייל. וחברה, ר.ם. החניכה
בדיקתה; את לתאר אפשר אי זאת כל אף על
לחצר בצאתו תוצאות: כחסרת העבירה זירת של
ר.ס, החניכה את איסאק סמל שם ראה האחורית
מרכיב וצנום, צעיר חייל עם ומשוחחת עומדת

משקפים.
היא ר.ם. של חקירתה איפוא, היתה, הבא הצעד
חדשים, שלשה זה במקום עובדת שהיא ספרה
בשעה. מהבנק ויצאה עבודתה את גמרה ו' ביום
ממנו לביתה, ישר הלכה המנהלת, לפני ,13.00
הלכה. בבוקר בשבת הערב. באותו עוד יצאה לא
אצל לבקור קטמון לשכונת מחברותיה שתים עם
13.00 לשעה סמוך חזרה משם שלישית. חברה
"עז הנוער תנועת למועדון יצאה 17.00 ובשעה
בתנועה, שם, במדריכה. פעילה היא בה רא",
בא. אשר החייל, את מה, זמן לפני עוד הכירה
צאתו לפני ממנה להפרד כדי לבנק בוקר באותו
"ידידותיים הם אתו ויחסיה ל.נ. שמו שלו. למחנה

בלבד".
הס מנהלת בידי תמיד שמורים הבנק מפתחות
אותי הנועלת היא והיא הפותחת היא י.' הגב' ניף,
המפת את י. גבי לה מסרה לא מעולם יום. יום
קרות לפני ימים ארבעה  אחת לפעם פרט חות,
אז בלכתה העצמאות.: יום ערב דהיינו המקרה,
מפתח. את שכחה כי לכתע, ר.ס. הרגישה מעבודתה
כבר והבנק והואיל בבנק שלחנה במגירת ביתה
ואף בקשה המנהלת, של לביתה נגשה סגור היה
המפתחות צרור את  הבנק מפתחות את קבלה
הקו מפתחות את לא בלבד, הראשית הכניסה של
מפתחו את הוציאה פתחה, לבנק, הלכה היא פה.
הכל את נעלה יצאה, המגירה, מן שלה תיה
י, הגבי לבית הבנק מפתחות את להחזיר והלכה
תקופת תוך י. הגב' של כתבתה את ידעה מאין
זכרה. היא מאד"' "פשוט זה ו הקצרה עבודתה
מכתב מכבר לא בשבילה כתבה מאז כתבתה את

פרטי.

המנהלת בבית חפוש
החוקרים יצאו ר.ס. של חקירתה תופ אחר
שם לערוך בכדי זו, של לביתה י. גבי עם יחד
י* בגבי בה שניכרה המתיחות חפוש. בהסכמתה,
בשעת גם כמובן פגה לא החקירה, כל במשך
התקש היא בביתה; החפוש ובעת לביתה הנסיעה
אשר החוקרים, של שאלותיהם את להבין תה
עד פעמים, שלש ואף פעמיים עליהן לחזור נאלצו

לענין. תשובה קבלו אשר

המפ למציאת מידית תגובה כל של העדרה את
בסברתה הסבירה חשודות בה בנסיבות תחות
ביום כניסתה בעת מתהיק לה נפלו שהם המידית
כבר העלתה אותה סברה בכך, שהרגישה מבלי ו',
באותו המפתחות מציאת על בדברה לכן קודם

הבוקר.
שהיא י. גב' ספרה נוספות לשאלות בתשובה
הנ"ל. לאחותה ל"י וכ300 לבנק ל"י כ2000 חיבת

החשד את מגביר בתיק חפוש
החוק ולהפתעת בתיקה חפוש נערך בהסכמתה
החגיגית מההוצאה כטף מטבעות 15 בו נתגלו רים
מותר כי ידעו, החוקרים העשור. שנת לכבוד
רק עובדיו, לרבות אדם, לכל למכור לבנק היה
מיד ורשמו הוסיפו כן ועל כזה, אחד כסף מטבע
רק באמת קנתה לעצמה מפיה: נוספת הודעה
אחו בשביל רכשה מטבעות 14 ואילו אחד מטבע
מגומגמת היתה זו תשובה לבקשתם. וקרוביה תה

ביותר. משכנעת החוקרים בעיני נראתה ולא

הזירה בדיקת
עם אחת ובעונה בעת מיד, הוחל לעיל, כאמור
זירת של בבדיקתה י., גב' של חקירתה תחילת
את להוביל כדי בתוצאותיה היה לא העבירה!
מצא לא תמרי סמל ברורים. לעקבות החוקרים
המנה שלשת של אלו זולת אצבעות טביעות כל
איסאק סמל הקופה; את בבוקר בדקו אשר לים,
שאינה המרפסת, את הבנין, בחזית הגינה את בדק
ואת הבנק של הנוספים החדרים שלצד בשמוש,
נמצא לא אלה בכל ותריסיה. הכניסה דלתות
דלת האחורית, הדלת את בדק זאת לאחר דבר.
מוג שמעליה האשנב ששמשות דירה, של רגילה
חדר מצד מבהוץ, אף מבפנים. תיל ברשת נות
לשוות היה שעלול מאומה היה לא המדרגות,
דירה של דלת נראתה זו בנק. של מראה למקום
אפילו בבית, אשר הדירות ככל רגילה, אזרחית
טרם הקודם הדייר של שמו את הנושא הכרטיס
איפוא מצא' לא כאן אף הפעמון. ליד ממקומו הוצא
להצביע כדי בהם שהיה סימנים, כל איםאק סמל
נקודות החוקרים בידי לתת וכדי ושוד פריצה על
המגהלת דברי את לחזק העשויות כלשהן, אחיזה
שב שעמום תוך עליה. שנפל החשד את ולהפריך
מהדלת בדיקתו. את איסאק סמל השלים שגרה
צע כמה מרחק המדרגות, חדר הובילו האחורית
הסמטה מובילה אליו "השער"' הבית, לכניסת דים
לכניסה סמוך אך לעיל, כמתואר לבנין שמשמאל
"מרתף", מין לתוך מדרגות יורדות הבית, בתוך זו,
כניסה הדר מין הסמל מצא שבקצהו אפל מסדרון
ובקיר מחסנים או שרות חדרי של דלתות שלצדיו
הצר דרך המובילה ודלת, חלונות שלו החיצוני
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במקום לכן קודם ממנו נפלו לא ;אם בתלכי הבנק
החלון ליד עמדה הכורסה בוקר). באותו נמצאו בו
קבוע ובן הקבוע מקומה זהו שאכן אשרה י. וגב'
מעבודתה. שובה מדי התיק את עליה לשים הרגלה
לנצירת המיועדים התריס, במסגרת הבריחים
התריס את לפתוח אפשר שבאמצעותן הזרועות

.* אצורים היו לא באלכסון' המוגף

וחלון הבית של וגי ?.י הקימות י'חין: בתכזונר
הגג. מעקה ליד י. גבי של הדרה

לחלח? הכניסה דלת למעלה; ת: י ל א ני ש ה ה נ ו נו ת ב
הלבן החץ למעקה. 1_1ע..ר נו ותל, הגג נזמטה י. גבי ע!ל
דבריה. לפי המפתן על המפתהות נ.ציאת מקוב על מצביע
כשזרו  המוגף התריס את להרים אפער כד לנוטה;

.. רות נצ אינן עותיי

הב וחברות מנעולים "דלתות, שור, א. םנ"צ ראה: .
רמ,ב'(87)149. סוח".
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קומותים בן בית של גגו על נמצאת דירתה
הש במחציתו עזה, רחוב בקרבת גקריתשמואל,
לשמש מתחילתו נועד אשר קטן, מבנה של גןאלית
מדרגות מובילות הגג אל הבית. לדיירי מכבסה
מצדו הבנין את המקיפות ברזל, במעקה גדורות
המים, מיכלי ובו משטח עצמו הגג על ומערפו.
הבתים כבמרבית כבסים לתלית וחוטים ארובה
מכל כשליש תופס האמור המבנה הירושלמיים.
למעקה סמוכה י. גב' של חדרה ודלת הגג .שטח
בקיר לדלת משמאל הרחוב. לעבר הפונה הגג,
חלונו נמצא למעקה, מעבר הבית, של והחיצוני
מוגף עץ, שלבי בעל גלילי, כשתרים החדר, ■של

הוא הקרקע לפני מעל זה חלון של גבהו ■עליו.
עצים כולו כמעט מוקף הבית מטר. מ20 למעלה
את ואף אותו, ומסתירים בגבהם עליו העולים
או ברחוב מסתכלים של מעיניהם גגו, על הנעשה
שרק הסמוכים, הבתים של גגותיהם מעל אפילו

ניכרת. במידה ממנו גבוה מהם אחד
,,ייל" מסוג בטחון במנעול נעולה היתה הדלת
בפנים פריצה. סימני כל ובמנעול בד. ניכרו זלא
החוק ראו מטרים, 2.5*3 בערך הוא ששטחו החדר
הני עליה הכורסה, ואת ספה שולחן, ארון, רים
כשמפתחות תיקה את דבריה, לפי י.' גב' חה
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מוברז* השטרות חבילות את "לדלל" הרעיון ב.
של הפנימי בנוהל בקי אדם של במוחו להולד היה
בקופה, השטרות של שמירתם סדר לרבות הבנק'

למרכז. העברתם ואף בדיקתם
צריך י., הגב' של דתאורה אליבא המבצע' ג.
של^ האופן ואת הליכותיה כתבתה, את לדעת היה

בידיה. המפתחות שמירת
המפתחות'* "החזרת של העובדה עצם אף ד. .

"מבפנים". מישהו על הצביעה

בגלל המנהלת סל נפל ביותר כבד חשד שנית,
להלן: הסיבות

נמ הצנועים מגוריה ותנאי רווקותה למרות א.
הסכום על ל"י בכ1000 שעלו בחובות' סבוכה צאה

שנעלם.
המגומגם והסברה בתיקה המטבעות מציאת ב.

אחותה. בדברי חזוק מצא שלא
אטיות. החקירה, בשעת העצבנית מתיחותה ג.
עליהן; לחזור החוקרים את אלצה (אחר תשובותיה
מלא. מענה ללא הטלפון וסגירת פעמים) כמה

בלי פרטים רבוי נוכח מפוקפק, נראה ספורה ד.
והם: סבירים תי

בתי? המפתחות את הגנבים מצאו בה הקלות' (1)
כלל רגיל שאינו מקום כרים, ערימת תחת החבוי

וקופה; בנק מפתחות של לשמירתם
מיציאו שובה עת בכל בחדר איםדר העדר (2)

תיה.
המפתן" על המפתחות מציאת של המוזר האופן (3)
עוד מוזרה הנחה בחובו הטומן בבוקר' א' ביום רק

החזרתם. על יותר
עו יתר כלפי שתיקתה זו, בנקודה "שבהתה" (4)
דוקא.. תה כוס של להעלמה והטפלותה הבנק בדי
והן בעבר הן מעבודתה, רצונה אישביעת ה.
אפשרי* מניע על להצביע כדי בה היה בהווה'

נקמנות.  "פריצה" לביום נוסף,
טעמים כמה גם מיד אמנם נראו אלה לעומת
הליכותיה. והם אשמתה בדבר הנחה הנוגדים
הצנו חייה תנאי התרבותיות"יקיות", ומידותיה
"מביים. שכל בספור' פרטים של והכללתם עים
היה. לא אם כליל מחםירם לפחות היה סביר"
י כדי היה לא אלה בכל אר לחלוטין. אחרת מתארן
המחשי הטעמים של הכבד משקלם את להפחית

דים.

הקלים ואף סימנים, כל נראו לא שלישית,
האח הבנק בעובדי דופי להטיל העשויים ביותר'
הנקודה,. י. גב' של וממוניה קודמיה לרבות רים'
ר.ס~. הנערה נשארה זה בנדון היחידה המפוקפקת
וקראה. למקום "נזדמן" (אשר החיל עם חברותה
אודות. ספורה וכן החקירה) בעת בדיוק החוצה
מפתחות. והפקדת במגירה מפתחותיה השארת

לתת מבלי נםתים והחפוש כסף כל נמצא לא
להמשך ערך בעלת ידיעה כל החוקרים בידי

עבודתם.

מהימן... רושם עושה האחות
בקר אשר המנהלת' אחות של לביתה פנו מכאן
אודות המפתח, שמירת אודות וחקרוה מקום בת
העשור מטבעות ואודות לה חבה שאחותה החוב
השאלות לכל ענתה היא אחותה. בתיק נמצאו אשר
השאירו ודבריה הסתיגות או הסום וללא במלואן
היה לא מה, משום אולם החוקרים. על טוב רושם
אף החוקרים של חשדם את להפיג כדי בדבריה
לה חיבת זכרוני. מיטב לפי המטבעות. בענין
ארוחת את לירות. 400  300 של סכום אחותה
הואיל בתה' ידי על שלחה השבת ביום הצהרים
אחו לה, אמרה שבת בערב אצלה בהיותה וכבר

בטוב. חשה, היא אין כי תה,

!? מי של אבל פנימית", "עבודה
הוכיחו זאת, לאחר נחקרו אשר הסניף, שליחי
היה ולא הנדונה התקופה כל לגבי מושלם אליבי
נחקרו כן דבריהם. באמיתות ספק להטיל מקום
לפני בסניף עבדו אשר הפקידים, וכל הבנק מנהלי

תוצאות. כל ללא זאת כל י., גב' של בואה
והתאמצו למשרדם החוקרים חזרו זי, בשלב
בעקבותיהן מסקנות' ולהסיק ממצאיהם את לנתח
לא החקירה. להמשך קוים להתוות יהיה אפשר
הדרושה בשלוה זו התיעצותם להשלים להם ניתן
הרף: בלי צלצל הטלפון המחשבה. לאמוץ כך כל
דחיפות בעלות חדשות, תלונות על הוייע המוקד
החוק על הוטלה וחקירתן משנית וחשיבות פחותה
המחוז, במטה הממונים האזור; של האחרים רים
מנהלי המצב! מהו לדעת רצו ובלשכה, בענף
בממצאים' התענינו ובתלאביב בירושלים הבנק'
בהקדם לקבוע יוכלו לאורן ידיעות' לקבל רצו
זאת ועם י. גב' של עבודתה המשך לגבי עמדתם

לבריאותה. לשלומה' חרדו
של בידיהם עלה זאת כל אף ועל זאת עם
ואלו מסקנות מספר להסיק עוזרו ושל אבל מפקח

בנכונותן: והבטחון ההגיון סדר לפי הן'
שמץ כל ללא נעשתה, הכסף העלמת ראשית,
של בידיו כלומר פנימית", "עבודה ע"י ספק, של
הקבועים, מבקריו או הסניף' עובדי מבין מישהו
מתוך הגיעו זו למסקנה הפנימיים. בסדריו הבקי

דלהלן: הנמוקים שקול
חדר אמנם ואם פריצה סימני כל נמצאו לא א.
היה מוכרח הרי העבודה בשעות שלא לבנק מישהו
או המקוריים' המפתחות באמצעות זאת לעשות

מהנ"ל. מועתקים מפתחות
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זה לספורר. ושבהתאם המפתחות ענין על ספרה
שנראה (דבר הכניסה מפתחות רק לה נמסרו

. לזכותה דברה ההגיון) כמציוה

נראו אלה קוים אך הוצאתם. לשם בידיה הבנק
מקריות של ההנחה סבירות עקב מאד' חוריט
היא שרק העובדה עצם אף לגביהם. לב ותום

החשודה גרסת של מהימנותה לבדוק הדרך נמצאה
אותה והמחשידים י. גב' של התנהגותה על צל
הופעתה אך עומדים, בעינם אמנם לו נראו ביותר
"מצפון שבעל פרטים אודות לבה וגלוי האישית'
זאת בכל שמא ספק בו עוררו משתיקם היה רע*
העדרן למרות החליט' כן על לאמון. היא ראויה
לחשוד מקום לתת העלולות נוספות' עובדות של
נסיון בעשית מאמצים להשקיע אחר, שהוא במי

גרסתה. אמיתות את לבחון העלול נוסף
ב"מכונת בדיקה לעבור לה והוצע הוזמנה, י. גב'
ההסבר מתן תוך השקרים, מגלה היא האמת',
רק העשויה זו בדיקה מפני לחשוש לה שאין
האמת את להוכיח עבירה מכל חף לחשוד לעזור
שלא בקשה אך מיד, הסכימה היא שבדבריו.
בשרות אלא משטרתי' ברכב לתלאביב לנסוע
למעבדת בחברתה איסאק סמל יצא וכך מוניות
הארצי. במטה פלילי לזהוי המחלקה של ה*וליגרף

האמת מבחן
באזני איסאק סמל תאר הארצי למטה בהגיעם
המקרה, נסיבות את בךישי' מפקח המעבדה' ראש
יחי רצינית חשודה כעל הנחקרת על המצביעית
בבנק המקוריים במפתחות השמוש דהיינו: דה'
להט כדי השטרות' של החבילות דלול ובקופה,
על טענתה הבנק' במרכז הקופאי את אולי עות
התפרצות סמני כל והעדר המפתחות מציאת
העשור, מטבעות בענין הסתבכותה שלה, לביתה
רצונה אישביעת תחלופין וכאפשרו חובותיה
אפשרי במניעה רחביה לסניף העברתה על ורוגזה

נקם. למעשה
יכלה לא י. הגב' הקלים; מן היה לא המבחן
 וכן בבטחון ענתה אך התרגשותה' להסתיר
הבדי וטרוניה. כעם של מה במידת  לומר ניתן
השאלות, מחזור על וחזר שנה הבוחן ארכה, קה
סימנים הראו הפוליגרף רשומי סדרן. שניי תוך
נושאיים למספר בתגובה התרגשות של בולטים
המפת החזקת אודות י. גב' נשאלה כאשר ואפילו
הבדיקה בגמר אולם ההוא. בבוקר ומציאתם חות
השלילית התשובה את הרשומים :תוח העלה
לבצוע קשר כל היה לא י. לגב' לחשד: הודאית
כך על ידעה לא והיא הכסף וגניבת ההתפרצת
ותגובותיה התרגשותה לחוקריה. נ"פרה יותר
במק כרגיל ספק, ללא נבעו המבחן בשעת העזות
בש התרשלותה על האשמה מהרגשת כאיה. רים
שמבחינה על מצפונה מנקיפת וכן היפתחות מירת
את אצלה בהחזיקה כשורה נהגה לא פורמלית

קרוביה. עבור שנקנו העשור, מטבעות

בסכום הוסקו אשר המידיות המסקנות בעקבות
התחש תוך כאמור, החקירה, של הראשון השלב
של בריאותה מצב לרבות הנסיבות, בכל בות
הוחלט הממונים עם מתמיד מגע ותוך החשודה,
זאת ותחת החשודה ממעצר שעה לפי להמנע
יממות. שלש במשך מתמיד עקוב תחת הושמה

נוספת חקירה ר.ס. הצעירה נחקרה בינתים
של שמותיהם מנתה היא חבריה. כל על ונשאלה
שהוא החייל, ל.נ., וביניהם תנועתה, מחברי כמה
אומן של בנו ונ.א.' ידועה, ישיבה ראש של בנו
לישוב העמידה אשר טובה'/ מ"משפהה אמיד
צעי שני ., מפורסמים מדע אנשי אף הירושלמי
עבו במקום אצלה לבקר לפעמים נהגו אלה רים
החקירה בעת ל.נ. של האחרון בקורו בענין דתה.
לפני להפרד בואו בדבר ספורה על חזרה בבנק,
טענה כן לה: ידוע אינו שמקומו למחנה צאתו
הכירה היא הפרטית: כתבתו את יודעת שאינה
הם ושם "עזרא" במועדון חברו את ואף אותו
על ר.ם. נתבקשה החקירה בתום לעתים, נפגשים
פגישתם בהזדמנות לל.נ. למסור איסאק' סמל ידי

במשטרה. לחקירה מוזמן שהוא הקרובה
עלה בצבא' ל.נ. את בינתים לאתר הנסיון,
מספרו או מחנהו מקום על ידיעה בהעדר בתוהו'

האישי.
את ושקל אבל מפקח חזר ימים שלשה כתום
השלי תוצאותיו לאור החקירה להמשך הדרכים
המטילים האוביקטיביים הטעמים העקוב. של ליות
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עומדת בעינה התעלומה

על חפוש נערך חקירה. שם עורכת שהמשטרה
ל"י 5 הפיס, מפעל של אגרות שתי ונמצאו גופו
קבל טען, הכסף, את וכתבות. שמות של ורשימה
מהן לירות' 10 בוקר באותו לו נתנה אשר מאמו>
קנה הפיס אגרות את אף .5 להוציא הספיק כבר
אתו יחד וערך לחקרו הוסיף הסמל בוקר. באותו
של כולל לסך הגיעו הם הוצאותיו: חשבון את
הרשימה אודות נשאל הוא נבוך. ל.נ. לירות; 5ג
בתבתיהם בתנועה. חבריו רשימת שזוהי ואמר
נחקר והוא; השמות ליד רשומות היו החברים של
היתה לא נ.א. של שמו ליד ., אחד אחד עליהם
להש נסת לשמו הגיעו כאשר כתובת. כל רשומה
צרות תגרום שהמשטרה רוצה שאינו ואמר תמט
הושם הוא הכתובת. את גלה לבסוף לחברו'

נ.א.; של לביתו יצא איסאק וסמל במעצר

אחד במטוס שנים

עם דבר והסמל מביתו שעה אותה נעדר הצעיר
בנם של בחדרו חפוש לעריכת הסכימו הם הוריו.
בשט ל"י 40 ובו ארנק בארונו נמצא זה ובחפוש
מיום לאילת טיסה כרטיסי ושני ל"י 5 בני רות

המקרה. של התגלותו למחרת דהיינו '28.4.

כסף כמה ושאלה ל.נ. של אמו בבית בקר הסמל
לא שכבר ענתה היא הבוקר. באותו לבנה נתנה
לא ואף שבועות שלשה זה בנ.ה את ראתה לא
(ההורים מצבה מפאת כסף כל לו לתת יכלה
כמה בחקירת נתאמתו דבריה ביניהם). מסוכסכים
האזורי. החקירות למשרד חזר והסמל מהשכנים

וב"םליק"  "! במשטרה נמצא ,,הכסף
והציג האזור קצין בפני ל.נ. את הביא הסמל
"אר חברת של המטוס כרטיסי את לפתע בפניו
"נמצא הסכום שעודף ואמר "נשבר" הוא קיע".
של מקומו את להראות נתבקש כאשר במשטרה".
והוציא הכסא לבית והסמל הקצין את הוביל הכסף
מוסתר אמר, הכסף, שאר ל"י. 223.500 מ"מחבואו"
החוקרים יצאו מיד נ.א. של בביתו מיוחד במחבוא
בעזרתו מצאו ושם א. משפחת לבית העצור עם
הגגון קיר של הבלוקים בין סדק העציר של
למעצר הוחזר ל.נ. לירות. 670 ובו (אינטרסול)
מיד והודה בוקר לפנות למחרת נעצר ונ.א.
מהלך תוף הודו שניהם במעשה. בהשתתפותו
התיי בלשכת נוספת, התפרצות בבצוע החקירה
שלהם הבנק* "שוד לפני שבועות כמה רות'
ההרפתקנות. יצר היה למעשיהם המניע כי וטענו,
לדבריהם, היה, מבצעים שני של והמתכנן היוזם

ל.נ.

לחקירה ,,עזרה"
שלמה היתה החוקרים של ששמחתם לומר קשה
זו בדיקה הפוליגרף. בדיקת של הממצאים נוכח
'כ::/ לחשד רבות אחיגה נקודות אמנם מהם נטלה
היחידה הגרסה את הרסה ;את עט אך י., גב' על
כדי בה היה לכאורה אשר על,הדעת' המתקבלת

התעלומה. את לפתור
את איסאק סמל על אבל מפקח הטיל זה, במצב
חבה תחילת חבריה. ושל ר.ם. של החקירה המשך
ויתיצב ר.ם. עם יפגש של.נ. לכך איםאק סמל
"חלף משראה אך לחקירה' אתה השיחה בעקבות
אחריו. לחפש החליט בפניו' שהתיצב מבלי שבוע
ובקר א!רחית תלבושת לבש שבת במוצאי
מצעי שעה תה א! המה המועדון "עזרא". במועדון
הבאים רבים' .ר'ט אנ^יט בין והופעתו' רים
לב תשומת כל >וררה ;א זה, במועדון לבלות
סמל בקשה ר.ם. למועדון באה כאשר מיוחדת.
שמע מה זמן כעב,ר זהותו. את לגלות שלא איסאק
בל.נ.' פגש כי 7ר.ט., מספר הבחורים אחד את
היה זו קצרה יד'עת קט^ה. הלואה ממנו בקש אשר
לדעתו אך ל.נ.' על ש.פל החשד את להזים כדי בה
מסקנות להטיק עדי! היד. מוקדם איסאק סמל של
מחצית כעבור במשחק'. "להמשיך החליט והוא
משנכנס נשכרת הסמל של סבלנותו נמצאה השעה
ונכנס אליו התקרב איםאק סמל ל.נ. למועדון

עמו. בשיחה
פכח הוא כי היה ונראה טוב רושם עשה הצעיר
והז זהותו את הסמל לו גלה השיחה בתום מאד.

לחקירה. למחרת להופיע מינו

אנושיים צרכים
לחקירה, שנועדה השעה לפני בבוקר, למחרת
של לחצר נכנס ל.נ. הצעיר את איסאק סמל ראה
בש השוטרים לאחד ופונה ירושלים המחוז מטה
בית של מקומו את לצעיר הראה השוטר אלה.
אחריו, עקב הסמל שמה. נכנס ול.נ. שבחצר הכסא
כעבור יוצא ל.ב. את וראה ניחת רשרוש שמע
השמוש את להצדיק מכדי מדי "קצר זמן .משך
לעבר לעבור לצעיר נתן הוא טואלט", בניר
בית את לבדוק ונכנס אזורו של החקירות משרד
אותם כסף שטרות של חבילה ראה שם הכסא.
האויר צנור שבין הצר בחלל הצעיר הטמין
בית על שמירה והציב שם השאירם הוא 1הקיר;
הח בחקירת והחל למשרדו חזר כך אחר הכסא.
מה הכסף להעלמת שיבות בל הכחיש ל.נ. שוד.
למח שובו ולפני לתנועה חברתו היא ר.ס. בנק.
בקר זו מסיבה ,י מעליה להפרד רצה הצבאי גהו
דעתו על כלל להעלות מבלי בבנק' א' יום באותו
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מבפנים. הבטחון מנעול את נ.א. בפני ופתח לדלת
הזכור התיק את אלא דבר חפשו לא הדירה בתוך
להמנע מאמצים תוך וזאת שלו מהעקוב לל.נ.
שהיתה שמיכה ל.נ. משך במקרה איסדר. מגרימת
הוציאו הם התיק. את וגלה הכורסה על מונחת
כמוהו ואף למקומו והחזירוהו המפתחות את ממנו

הכני מסדרון של העללות המדרגות ליזעלה: ף. המי.
המובילה והשדרה החצר אל צא המ ללימה: לג:~. סה
באו כאן ודרך ר.ס. לם החייל שוחח לאן עלה. לרחוכ

המבצעים. ונסוגו

<¥>%<^#!

המגורים לבית הכניסה מסדרון
ופיו משמאל, המרתף מנזרגות נאו הצעירים "השודדים"
מימין. "הדירה"  הבנק של האחורית לדלת מולם ישר

ידי על המפתחות גניבת הבצוע: שיטת
התרים דרך התפרצות

שני ידי על שנמסר כפי הבצוע תאור והרי
החוקרים: באזני העצורים

13.00 לשעה סמוך ל.נ. בא באפריל' 25 ו', ביום
(כך ה"שמנה" של לצאתה שם והכה הסניף לקרבת
וראד. בצאתה בה התבונן הוא המנהלת). את כנו
היא לתיק. המפתחות את ומכניסה נועלת אותה
משם לביתה. עד אחריה עקב והוא בו הבחינה לא
תצפיותיו תוצאות את לו ספר חברו' לבית יצא
שבת בערב ערב. באותו שנית להפגש נדברו והם
קבעו תכניתם, פרטי את השלימו כמדובר' נפגשו
לביתו, איש והלכו שבת למוצאי הבצוע מועד את
במשך בא לא כזכור  מלון לבית הלך (ל.נ.
קודש שבת במוצאי אמו). לבית שבועות שלשה
נ.א. חכה שם י. גב' של לביתה והלכו נפגשו
חדרה. בדלת ודפק במדרגות עלה ל.נ. ואילו ברחוב
בבית איננה היא כי לדעת ונוכח נענה משלא
מסגרתו משיכת ע"י התריס את והרים לחברו קרא
התכופף זאת אחר מרשות. הפתיחה שזרועות ככל
מתחת הצר הפתח דרך ונכנס הגג למעקה מעבר
כש הדירה לתוך  לולינות! מעשה  לתריס
הוא ברגליו. מחזיקו וחברו בחלון נאחזות ידיו
נגש פנימה, קפץ החלון ליד שעמדה בכורסה נגע
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הצטיין אשר "מוריה"' גדוד של לוחמיו מבחר את
הבירה. על בקרבות

בעלי צעירים יכולים כיצד להבין, יכלתי לא
בעלי כך' כל ואיתנה מושלמת עולם השקפת
שנים 15 מלפני חבריהם של כאלו נעלות מידות
בקשתי אלה. מעין מעשים בצוע כדי עד לרדת
לי. ניתן ומבוקשי היוזם עם להפגישני כן על
חיור, צנום, נער הובא האזור קצין של למשרדו
הקצין קטנה. צמר כיפת וחובש משקפים מרכיב
לו והבטיח שלומו על מספר מלים אתו החליף
אצלו לבקר לאמו האפשרות מתן על להמליץ
זקוקה שהיתר. מסכנה, (אם ביתי. אוכל לו ולהביא
בעלה עט עתה מסוכסכת היא זה' ממין לחסד
בנה היתד.  היחידה ונחמתה לביתה מחוץ החי

זה!).
כבר השופט כן, המשפט. במצב התענין הקצין
לדו"ח מחכים ניתן; טרם הדין גזר אך הרשיעם,
התס חברו, לגבי אלא לגביו לא המבחן, קצין של
מפיו יצאו הדברים הוגש. כבר אודותיו קיר
בשי התערבתי חגני. כמעט היה דבורו בפשטות,
שאני בעובדה הסתפקתי עצמי, להציג מבלי חד.
"זהו בקצור: לו אמר האזור וקצין מדים לובש

חברי".
חבר שהנך נכון "האם לדעת, רציתי לי7/ "אמור

"? דתית נוער תגועת
התשובה. היתד, תנועה", חבר "הייתי

הניד הוא לשאול, הוספתי 1"י דתי אתה "אבל
חיובית. תשובה לאות ראשו

לא האם אלה, למעשים איפוא, הניעך, "מה
"? עולמך להשקפת חייך, למסגרת נגוד בכל חשת
למדו חלף, זה אך כך, הרגשנו בהתחלה "כן,

לדעת. רציתי מי, אותנו?"
כולם "חברי, אמר: כך אחר תחילה, שתק הוא
,םוח פשוט גניבה, לזה קוראים לא כסה, עושים
מזמן והשניה, הראשונה הפעם היתד. לא זו בים'.

''! הכל את יודעים אינכם עוד אתם סחבנו,
חרטה, ספק בקולו, שקטה עצבות מין היתד.
זאת. כל עשה מה לשם לדעת רציתי ציניות. ספק

לכסף". זקוק "הייתי
? מה לשם

בדברים להכנס אוכל לא אישית, היא "הסיבה
כמה אחר כך", כל רבים אנשים בנוכחות אלה
זו בחו"ל, חברה לי "יש בדעתו: נמלך שניות
לי, העברתם אשר המכתב את קבלתי שממנה

ארצה". להעלותה כדי כסף לאסוף רציתי
להסתים עלולים אלה שענינים כך, על חשבת "ולא
בכשלון, או בהצלחה דרכים, שתי מני באחת
כך על חשבת לא בכשלון? תמיד דבר של ובסופו
חשבת לא כזה, דבר לה כשיודע תחשוב היא מה

"? שתצטער

על מונחים שהיו הדברים וביתר בשמיכה שוב
הקו למצבו התריס את החזירו אחר קודם. גביו
ויצאו מבפניס ה"ייל'י מנעול את שוב פתחו דם,

הבית. בעלי היו כאילו

הגנב..." יבוא "...במחתרת
עזה רחוב את חצו י., הגב' מבית יצאו השנים
של האחורית לכניסה המובילה בסמטה ועלו
במד עלו נכנסו, הם הבנק. סניף שוכן בו הבית,
הסניף של האחורית לדלת והגיעו ה"מרתף" רגות
מסוג המפתחות אחד את נסו באיש; להתקל מבלי
בפרוז עמדו והם נפתח המנעול והצליחו. "ייל"
של הפנימית לדלת עד התקדמו שם הפנימי; דור
הסוג. מאותו שני במפתח ופתחוה הקופה חדר
ומשפתחוה הקופה של המפתחות שני את נסו מיד

במלאכה: החלו
שמ כ10 שטרות חבילת כל מתוך הוציא ל.נ.
גפרור הדליק זה לצורך לו. מאיר כשנ.א. דות
על שעמדה כוס לתוך ככלותו, וזרקו, גפרור אחר
את וסגרו חזרו "הדלול" מלאכת בתום השלחן.
את נגבו מנעוליה שני את שנעלו ואחרי תקופה

בשרוול. הטב דלתה

הכוס חידת פתרון
ישאירו לבל הכוס את נ.א. אתו לקח זאת אחר
נעלו הם אצבעות. טביעות או עקבות כל אחריהם
המדרגות לחדר יצאו הקופה, חדר של דלתו את
זאת אחר האחורית. הדלת את אף אחריהם וסגרו
ישבו הסמטה ובתוך באו בה בדרך מהבית יצאו
יותר ל.נ., של בכיסו אז עד שהיה השלל את לחלק
הכלל, כנראה, הוכח, כאן אף שכן בכיסיו, נכון
שותפים. של ישרם על לסמוך כיוט איאפשר בי
ל.נ.' לעצמו הפריש "הרשמית" החלוקה לפני עוד
את ורק ל"י, 300 שטרות חבילת השני, לכיסו

חברו. עם חלק העודף
בדר המשיכו כך ואחר בלכתם נפצו הכוס את
בשעה  שמה בהגיעם י. גבי של ביתה לעבר כם
התרים מסדקי בוקע אור ראו  בערך £22.3
המפתחות להחזרת המועד את אחרו כי והבינו,
ויצאו המפתן על בשקט הניחום כן על למקומם.
חזר ונ.א. מלון לבית הלך ל.נ. לדרכו, איש איש

הוריו. לבית

 עולמו השקפת את אמנם נגד המעשה
סוחבים" פשוט, כך... עושים "כולם  אבל
האמנתי לא עוד החוקרים של םפורם כשתם
של מפקדם הייתי שנים כ15 לפני אזני. למשמע
בהגנה "עזרא" הדתית הנוער מתנועת צעירים
שעה ובכל עת בכל תמיד, להעריכם. למדתי ואז
הל תפקידם למלא נכונים היו  בשבת אף 
הוו אף שנים, ארבע כעבור השעה, ובהגיע אומי
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החבי על אצבע טביעות השארת זאת "ובכל
הקשינו. ל" למקומן החזרת אותן לות'

"על תמה. אצבעות"' טביעות מצאתם "באמת
חשבתי". לא כד

שנכשל. לפני עסק במה למד' מה לדעת רצינו
נת החקירה (במשך חייל". הייתי למדתי' '"לא
חדשים). משלשה למעלה עריק היה שהוא ברר

חתגיסותך?" לפני סיימת ספר בית "איזה
מבית אותי הוציא אבי למודי' את סיימתי "לא

*! דתי מדי פחות היה בעיניו כי הספר'
ה"כופר'/ הספר בית לשט שאלתי

המו (הישיבה הדתי התיכון ביה"ס .פנמית
ניטל דבורי ., התשובה היתה בביתוגן"' דרנית)

האלטרנטיבה. את עיני לנגד בשוותי ממני
ד"ר פעם אמר 'בניטובים"י, להם תקראו "אל
בדיון החנון' משרד של הכללי המנהל אבידור'
אומי 'בני להם "קראו העגול, לשולחן מסביב

ללים'!".
תקהינה" בנים ושני בוסר אכלו ,,אבות האמרה

מיוחדת. משעות בעיני קבלה

בטוח "הייתי הזדקף, כשלון"' על חשבתי "לא
לא ובאמת מתוכנן, היה הכל אותי, יתפסו שלא

לולא..." אותי' תופסים היו
"? נתפסת כי הרואות עיניך הרי "הכיצד'

תמהתי.
אף כלום, לי מוכיחים היו לא הכל, "תכננתי
הבחנתי כי הכל' ספךתי עצמי אני בי, חשדו אם

ביותר. משכנע היה לא קולו  בטעותי"
הקופה, לנגוב התכונת מושלם תכנון על "בדברך
אצבעות? טביעות תשארנה לבל הכוס' לנפוץ
שאל "? זאת למדת היכן האלה, הרעיונות לך מנין
להשפעתם נוספת הוכחה לקבל תקוה מתוך תי
מפרסמיהם אשר וספרונים' סרטים של ההרסנית
ומשמיעים הפרסום, מחופש הצדקה ללא נהנים
אצבע רק הצנזורה הרם מדי גדולה זעקה קול

מזהירה.
אותי, "למדו לשאלתי: תשובה ממתן נמנע הוא

"! מראש הפרטים כל על השבתי
"? נגעת בהם השטרות בדבר "ומה

השיב אצבעותיי/ נגעו בו שטר כל "לקחתי
בגאוה.

מסחר בבתי גניבות נגד במלחמה חדוש
הנהלותיהם את ומדאיג מעסיק. גניבות של הגואה הגל
מסחר בית עול לך אין ארה"ב. ברחבי המסחר בתי של
עתה ביתיים. בלשים צות מעסיק שאינו לשמו, ראוי
ל^וצת שכד הוא מהפכני. חדוש אחד מסחר בית הוסיף
את ולהגביר הבלשים צות את לבחון כדי ביתיים גנבים

ערנותם.

בוליםי גבי על אצבע טביעות
או בלשי רומן על כאן מדובר כי תחשבו, אלינא לא!
פשוט: יותר הרבה הוא הענין מענינת פלילית חקירה על.
בולים, סדרת השנה מוציאה קובה של הואר מנהלת
מנהלת החליטה זו בדרך אצבע. מגיעות מספר המראה
המשטרה לעבוזת הערכתה את להביע הקובנית הדאר

הפלילית.

התחתון מהעולם הצלחה אחולי
הברי המשטרות של המרוצים אלוף הטס", "השוטר
אחולים מכתב מכבר לא קבל אלדון, סטן הסמל טיות,

היתר: בין נאמר, בו במינו, יחיד
10.000 במרוץ הנהדרות הצלחותיו לשמע "התפעלנו
לתהילתך, שותפים עצפנד מרגישים הננו בשטוקהולם. מ'
בשרך לפתוח ותרפנו קיומך יסוד את מהוים אנו כי
הננו יריבים היותנו אף על והצלח! עלה הספורטיבי.

בך. גאים
הבריטי" התחתון העולם
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הפלילית המחלקה עו"ד, נוםנבלט, צבי מפקח

המדינה' מטעם ממלא שהוא בתפקיד הקשורה לה
את המאשר הרשמי האשור המצאת בעד היינו

המשוחרר..." הנכר החייל של מועמדותו
"עדות בהעדר דלמטה השופט ע"י נומק הזכוי
במטרה לו ניתנו לנאשם שניתנו שהכספים כך, על
את התשלום קבלת חותה סברתו לפי לשחדו".
בלבד. שוא בטענות כספים קבלת של העבירה
ההרשעה על הערעור את דחה העליון המשפט בית
הזכוי. על המשפטי היועץ של ערעורו את וקבל

.20.4.58)י: (ביום נפסק

ענינו אין הפלילי החוק לפקודת 122 סעיף : א
הוא  בלבד הווה לשון לשון נדרשת בראיה
(ץםו" בעתיד להדרש העלולה לראיה גם מתיהם
מש גם אומר הוה י, האנגלי) נוסח 66 16^01^601

במשמע. בעתיד יוגשו שאולי פטים
שואאינה בטענות הוצאו שכספים העובדה (1 ב:

כשוחד; גם הוצאו שתם האפשרות את מוציא
עבירה גם יחשבו אשר נאשם מעשי יתכנו (2

ן אחר אסור על נוגם שוחד לקיחת אסור על
משני עבירות כדי במעשים שיש העובדה (3
מלברור המשפטי היועץ את מונעת אינה מינים

? מהן אחת פי על הנאשם את ולהאשים ביניהן
אשר הראשונית "השאלה כי הוחלט, כבר (1 : ג
בא שהוא שעה לעצמו, להציג ביתהמשפט חיב
שוחד לקיחת של עבירה הנאשם עבר אם להחליט
היסודות הוכחו האם היא: החוק, של 1 סעיף לפי
שהוא לאחר רק (א), סעיףקטן ,1 בסעיף. שנקבעו
את יתן אלה, יסודות הוכחו אמנם כי למסקנה בא
הנסיבות גם קימות אם הנוספת, השאלה על דעתו
אם כלומר (ב)"; בסעיףקטן שנקבעו המקילות

 שהנאשם הוכח

הבעיות; .1
םעין?  הוכחתי מ*מף של זדונית השמדה א.

ל*ח"פ. 122
לטענת מאמין הכפף כשנותן שוחד קבלת ב.

התשלומ. מהות בדבר שיא
(עבירות העונשין דיני לתקון לחוק 1 םעין? ג.
סעי*י בין ההבדל  תשי"ב1952 שוחד),

ו(ב). (א) המשקה
244/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י"ב(22)597). פ"ד,  היוה"מ נגד מרגולין נזזוים

העובדות:

הש בלשכת ולדיור לשכון אחראי היה המערער
ובתוקף הבטחון במשרד משוחררים לחיילים קום
עם נכים משוחררים חיילים מפנה היה תפקידו
מלחמה. למשוחררי דיור להברת אשור מכתבי
ידידו' טסלר' יעקב ראשי כפקיד עבד זו בחברה
והמערער זה פקיד במשפט. תביעה עד הפך אשר
מבקשי משוחררים חיילים להונות כדי יחד חברו
אלו דירות לקבל זכאים שהיו למרות דירות.
הנ"ל לפקידים לשלם אלה משוחררים נתבקשו
(מדו לאנשים ותור כדמי כביכול ל"י' 1000.
המשוחררים אחד הדירות. את לקבל שזכאינ: מים)
סרב וכאשר ל"י 1000 ע"ם קבלה מטםלר קבל
ממנו זה הוציאה המערער, כדרישת להחזירה
המחוזי המשפט בבית קרעים. לקרעי וקרעה לפתע
הו מסמך של זדונית בהשמדה המערער הורשע
אין כאילו באכחו, טענת שנדחתה אחרי כחתי,
על חל 1936 הפלילי, חוק ה לפקודת 122 הסעיף
מש הליך כל שאין בשעת מסמך של השמדתו
בבית המערער זוכה זאת לעומת ותלוי. עומד פטי
הו לפיהם האשום, פרטי משני המחוזי המשפט
פעו "בעד המשוחרריט משני שוחד בלקיחת אשם
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המו' ההוכחה וחובת הללו הטענות נתוח תוך
והוכחו' שהובאו הראיות סמך ועל הנאשם על טלת

י הערעור. את המשפט בית ד1זה

:'(16.2.58. (ביום נפסק

יותר לנטות הטב שהשתכר אדם של מטבעו א) .1
היה אילו נוטה משהיה עבירה מעשה לבצוע

מפוכח.
נחלשו הנפשיים שמעצוריו היא לכך הסבה ב)
שאינו כך במקצת, נתערפלה דעתו ואף במידתמה
מעשהו של האפשרית התוצאה על מראש הושב

שכור. אז היה אלמלא כן עושה שהיה במידה
כי בהכרח' פרושן אין אלו עובדות אולם ג)
כונה ליצור שכרותו, עקב הכושר' בידו היד, לא

פלילית.
המתגונן הנאשם על חלה ההוכחה' חובת א) .2
ההוראה על מסתמך כשהוא גם שכרות' בטענת

הקטיגוריה. על ולא הנ"ל' (4) 5ו בסעיף
בהוכחת שמדובר שעה כלל, בדרך אמנם ב)
על זו חובה מוטלת פלילית' כונה של היסוד קיום

הנאשם. על ולא הקטיגוריה
מחוקקנו גישת וגם האנגלית הפסיקה אולם ג)
האמורים במקריט רק כי מראות' השכרות להגנת
להסתמך הנאשם זכאי 15 סעיף של ו(4) (2) בס''ק
תראה ואזי מעשה' בשעת שכור היותו עובדת על
חלה הוכחתה שחובת כ"הגנה'* השכרות טענת

עליו.
מידת אמנם ממנו תדרש לא כזה במקרה ד)
רו עליו מבעלדין' הנדרשת מזו גדולה הוכחה

אזרחי. במשפט ההוכחה חובת בצת
מתחשבים' אין אצלנו וגפ באנגליה גם א) ,3
של בשכרותו ל"הריגה"' ב"רצח" האשום בהפיכת
שכרות הטוען נאשם לגבי קנטור' הטוען נאשם

וכמה. כמה אחת על בלבד
להרתיח כדי בו שהיה ק1.טור סוג אותו רק ב)
מות גרימת להוריד כדי דיו סביר אדם של דמו

.** "הריגה" לדרגת "רצח'* מדרגת
הגיע אם להחליט' עומדים שכאשר מכאן ג)
לדרגה ברצח' הנאשם מסתמך עליו הקנטור'
כי המעשה' בעשית בשכרותו להתחשב אין כזאת'
אדם  הדבריס מטבע וזה  השכור אין הרי

סביר.
בהגנה ממש משפטית' מבחינה אין' לכן ד)

.0) 216 סעיף על המתבססת נאשם, של זו
למות שגרם לפני עשה' שהנאשם הוכח אם ה)
אין הרי זו' תוצאה לקראת "הכנה" מעשה קרבנו'
טהור פיסי ליסוד בנוגע  וכלל כלל חשוב זה

מפוכח. או שכור אז היה אם  זה

שוחד לקח א)
'■ י ■ י פעולה כנגדו עשה ■$
צבור. כעובד בתפקידו קשורה אותתגזעולה : (*

 או האמורה' הפעולה שמא לבדוק עוד יש (2,
תפקידו"' עלפי לעשותה היה חיב ,,עובך.צבור תו
מן לסטות מנת '.'על שלא היתה הלקיחה אם וכן
ז1כה אלה, שנים נתמלאו תפקידו"; במלוי השורה
נתמלאו' לא (ב)' הםעיףהקט! בתחומי לבוא הלוקח
(א/ הסעיףהקטן של הלותו תחת נשאר הריהו

יותר. החמור ענשו על
הצ שעובד "פעולה המאמר פרוש בדבר (3
'* נקבע תפקידו" עלפי לעשותה היב היה בורי .

בהן שיש פעולות "בין המנהלי המשפט שהבחנת
שלא דהיינו מיניסטריאלית' חובה מלוי משום
התפקיד' ממלא מטעם דעת שקול כל בהם כמר
תוך חובה מלוי משום בהן שיש פעולות לבין
הק הסעיפים בין כאן החותכת האי דעת"' שקול

ו(ב); (א) טנימ
שוחד לקיחת של מעשים יוכללו לא לפיכך (4
המצריך חובה מלוי משום בהן שיש פעולות בעד
העשויים המעשים סוג וזהו  בשקולדעת שמוש
הענשית ההוראה במסגרת  יותר חמורים להיות
להכלילה המשפט בית בידי יהיה אלא (ב), שבם"ק
במסגרת  המחוקק כונת היתה בודאי וזו <

(א). שבס"ק הענשית ההוראה

פלי האשמה מפני גהג:ה שכרות מבעיה: .2
.1936 הפלילי, החוק לפקודת 15 סעיף! לית,
186/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י'/ב(9)256). פ"ד'  היוה"מ נגד אליהו זכי

העובדות:

לפי  בתו רצח על ונדון הורשע המערער
דקירות שמונה ע"י  לפח''פ, (ב) 214 מעיף
חזר עליה המחוזי, בביה"מ הגנתו בגופה. 0כין
במצב היה המעשה בשעת כי היתה' בערעור' גם
הראשון בחלקה . פנים שתי זו להגנה שכרות. של
עקב כי טען הוא כלומר ,(2) 15 סעיף על התבססה
טרוף של במצב היה מעשהו בשעת שתוי היותו
עושה. הוא אשר על ידיעה ממנו מנע אשר זמני,
טען' דהיינו ,(4) 15 סעיף על התבסס השני בחלקה
לשלול כדי היה בתו הריגת בעת בשכרותו כי
,,מחשבה המהויט היסודות קיוט של האפשרות את

ל9קודה. 216 סעיף לפי תחילה"

.39.5 ט', פ''ד, סגל) נ. (היוה"נז 56/54 5י9 בעקבות ..
יטקג נ. (היוה"נו 106/54 בע"פ אגדנט השופט פס"'ד .

.211 ,207 ט', 3"ד, 1אח') ק1בא7י
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הכללית חתגניעה שעל היסודות הבעיה: .4
החוק לפקודת 302 סעיף ל*י געבירה להוכיח

הפלילי.
224/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י"ב(24)665). פ"ד,  היוה''מ נגד ליברמן בנימץ

העובדות;

בעבי המחוזי המשפט בית ע"י הורשע הטנקים
על הפלילי, החוק לפקודת 302 סעיף לפי רה
שטרי 4 על לחתום וייס ראובן בשם אדם שפתה
וזאת ערב, חתימת היא שחתימתו בטענתשוא חוב
המערער כי הוברר היתר בין אותו. לרמות בבונה
ולא השטר של שמאל בצד לחתום לויימ אמר
בקשר לחתום. באמת ערב שצריך כפי ימין מצד
משום היה לא זו שבהתנהגות באכחו טען לכך
אלא בעבר, ואם בהווה אם קיימת' עובדה טעון
הנוספת טענתו הקרוב. לעתיד המתיחםת פקודה
המנה של היסוד נגד כוונה המערער ב"כ של
הורע לא וייס המתלונן של מצבו כאילו להונות'
ממש' כערב חתם לו אפילו כי חתימתו' בגלל כלל
היה יכול השטר' כעושה המתלונן חתימת יד על
מבלי התשלום את ממנו לדרוש השטר מחזיק
המשפט בית השטר, לעושה לכן קודם לפנות

פסקהדין. את ואשר הטענות את דחה

.20,5.58)י: (ביום נפסק

הכללית התביעה חייבת 302 סעיף על בעבירה .1
יסודות* ארבעה להוכיח

שבעובדה. לדבר בנוגע שוא טענת א)
הטענה. נכונות אי בדבר הנאשם של ידיעתו ב)
זו. טענה באמצעות כסף שוה או כסף קבלת ג)

להונות. הכונה ד)

להיות דוקא מחוייבת אינה הנטענת העובדה א) .2
רעיו מופשטת' שתהיה לה די גשמית! פיסית'
אלא היא, נכונה אם גם קיימת, שאינה נית,

המחשבה. בעולם
/'! כסף קבלתי "לא כגון שלילית, עובדה גם ב)
דנן, העבירה מעין לעבירה נושא לשמש יכולה
בעולם מתרחשת אינה לעולם שלילית ועובדה
של ותודעתו מחשבתו יציר היא אלא המציאות,

ההוגה. האדם

מסוים משפטי מצב קיום על כוזבת הצהרה גם ..3
לעובדה. בנוגע שוא לטענת תיחשב

המטענה; כונת כי צריך להונות" ב"כונה א) .4
לרעתו. לפעול המוטעה, את להניע תהיה

יש (הנדון) זה בגון במקרה ההרעה את ב)
המיטיב של הפרוציסואלי שמצבו בכך לראות

לע שותן? של הפלילית אחריותו הבעיה: .3
מתוף דיבה מ*רפופ להמגע הצעה של בירה
החוק לפקודת 204 סעיף  כסף לקחוש כוגה

שותפו. למעשי  1936 הפלילי,
236/57 פלילי ערעו!  העליון המשפט (בבית
.(641(31) י"ב פ"ד,  היוה"מ נגד כיאט רפאל

העובדות:

על חתום עתונאי כרטיס בעל היה המערער
ברוט, נעמי לעבירה, ושותפתו הזה", "העולם ידי
וב עתוגאית להיות שאפה ,18 בת רכה עלמה
נג ולפנים" לפני //להכניסה להבטחותיו האמינה
אחר עורות, בעינים הגנתה) (כטענת אחריו ררה
העו שערי הראשונים, בצעדיה בפניה פתח שהוא
מתוך חיפה' תושב על איימו שניהם התחתון. לם
דברים ברבים לפרסם כסף, ממנו לסחוט כונה
שושנה בשם לפרוצה יחסיו אודות להם ידועים
אותם תפסה הנסחט תלונת סמך על נבנצל,
נעצרו, הם הסחיטה. דמי קבלת בעת חיפה משטרת
אחרי השלום. משפט בבית ונדונו לדין הובאו
לבית המערער ערער מאסר חדשי ל3 שנדון
בבית ערער זה ערעורו דחית ועל המחוזי המשפט

העליון. המשפט
את שהוכחו העובדות גלו לא טען' דאשית,
והוא הואיל לפח"פ, 204 בסעיף האמורה העבירה
אלא מפרסום' להמנע לנםחט והבטיח איים לא
שתמנע ברוט נעמי על להשפיע בכחו שיש הודיעו
לפרסם, והתכוננה אספה אותם הדברים, מפרסום
הש ולא עבירה לדבר שליח רק היה הוא כלומר
לדברי סיוע היה לא שנית, ממש. בפועל בה תתף
גו בה לעבירה, שותפתו ברוט, נעמי של עדותה
היתד. כי להוכיח' והשתדלה הפרשה כל את ללה
על באכחו קבל כן היוצר, ביד כחומר בידיו
אודות נעמי) של סניגורה (ע"י נחקר שהמערער
אפיו על העיד לא עצמו שהוא למרות עברו,

הטוב.
את ואשר הללו הטענות את דחה המשפט בית

הדין. פסק

:(5.5,58. (ביום נפסק

העבירה של והמתכנן היוזם הוא הנאשט כאשר .1
של איומיו הרי אחר, אדם עם במשותף שנעברה
מתוך החומר, מפרסום להנמע והבחטותיו השותף
של והבטחותיו איומיו גם הם כסף' לסחוט כונה
גם היא השותף של הפלילית ואחריותו הנאשם,

הנאשם. של הפלילית אחריותו
ממך על אדם להרשיע רשאי אינו המשפט בית .2
הראיה דברי אבל בלבד, לעבירה שותף של עדותו
יכולים יחד מכולם המצטבר והרושם האחרים

עדות. לאותה מספקת הוכחהסיוע לשמש
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ורשלנותו המנוחה' הילדה לגבי עליו החלה רות,
הילדה. למות במישרין תרמה

של ערעורו ואילו נדחה לחם יעקב של ערעורו
בעבירה הורשע לחם וברוך נתקבל המשפטי היועץ

הפלילי, החוק לפקודת 216 סעיף על

שאילו בזה ובעיקר הערב, של מזה יותר קשה
בכלל היה לא כהוויתו המצב את המרומה ■ראה

חותם.
בנסיבות השטר על חתימתו עצ0 כן על ג)

הנאשם. עלידי שנגרמה הרעה היתה הענין

:(20.3.58. (ביום נפסק

בגנ"פ הדין שנפסק מאז המקובלת, הגישה (1 ; א
לגבי התופשת הזהירות חובת כי היא, י 55/52
הא החובה ולכן  218 בסעיף שנקבעה העבירה
התו הזהירות כחובת כמוה  232 בסעיף מורה

רשלנות. של האזרחית העוולה לגבי פשת
שנ ההלכה לרגלנו נר לשמש תוכל לפיכך (2
לפיה זה, בשטח האנגלית הפסיקה ע"י קבעה
דבר כל או רכב כלי מכונה, מתקן, בעל על חובה
עליהם, לעלות לילדיפ "פיתוי לשמש העשוי אחר
או החיים את ולסכן גיסא, מחד בהם, לטפל או
בר מקום באותו הנמצא הילד של הגוף שלמות
כדי סבירים אמצעים לנקוט גיסא, מאידך שותו,
שיתפתה לילד, רע כל יאונו שלא מראש להבטיח

האמורה. בדרך לנהוג
מחייבת האמורה זהירות חובת הפרת (3
אם אפילו לילד, שנגרט הנזק בשל פצויים תשלום
או המכונה המתקן, על בעלותו מםיגגבול היה
ונמצא מסיגגבול היה שלא ובלבד הרכב' כלי
לו ששימש המסוכן הדבר המצא במקום ברשות
אייכלתם הוא זו, להלכה ההגיוני הטעם פיתוי.
במקרים כראוי, להעריך רך בגיל ילדים של
לענין עצמם. על מקבלים שהם הסיכון את כאלה,

להוסיף: יש הנדון
מסוכן' אוביקט עלידי הילד ניזוק כאשר (4
שם, להיות רשאי היה והוא היחיד, ברשות הנמצא
הבע ידיעת בדבר שאלה כל להתעורר תובל לא
כי האפשרות, על 030:00161 המחזיק או לים
כאשר אולם מקום, לאותו לבוא עלולים ילדים
מסוכנת מכונה, או כלירכב עלידי הילד נפגע
בעל של חובתו תהיה הרבים, ברשות בהיותו
תלויה לגביו זהירות לנקוט המכונה, או כליהרכב
ילדים כי לדעת, היה צריך או ידע, אם בשאלה,

שם. להמצא עלולים
לתתה. שיש בתשובה מסמרות לקבוע אין (5
לשמש העלולים האוביקטים סוג מהו לשאלה,
האמצעים; הם מה או אחר או זה לילד פתוי
;;■ לגביהם..■ הזהירות חובת מלוי לשם שיספיקו
חוסר; על כי הרעיון מונח הזו ההלכה ביסוד
מתוספת רך בגיל ילד של השכלית התפתחותו
דבר?מ שני ובגלל לו, האפינית השובבות תכונת
להע ידע מעשה בשעת כי ממנו לצפות איז אלה

הבעיות: .5
218 כםעיפים האמורה הזהידות חובת א.

לפח"פ. ו252
כלי על ח6קוח שגירו ,,אדפ של *4ד!ריוד;ו ב.

ר*בי/
131/56 פלילי ערעור  העלית המשפט (בבית
לחם ברוך נגד היוה"מ  היוה"מ נגד לחם יעקב

י"ב>12)320). פ"ד,

העובדות;

העמיד צבאי, נהיגה רשיון בעל לחם, ברוך
ביתו ליד צבאית מכונית תשט'יז הכפורים ביום
ואז לביתו' להכנס ופנה בתלאביב התקוה בשכ'
אך המכונית את להסיע רשותו יעקב אחיו בקש
ביצאו אולם פנאי, לו אין כי באמרו סרב הוא
עליד אחיו את מצא דקות, מספר אחרי מהבית
ע"י במושב ברוך התישב זאת בראותו ההגה.
בר כשעלידה, המכונית את התניע אשר אחיו,
מביניהם 8 בת ילדה ילדים. כמה משחקים חוב'
ועמדה המכונית של הימנית המדרגה על עלתה
מטרים 20 מרחק לאחור הסיעה שיעקב בשעה בה
ונדרסה הילדה נפלה הזו הנסיעה במשך בערך.

המכונית. של הימניים הגלגלים ע"י למות
בגרימת יעקב הורשע דלמטה המשפט בבית
הפלילי, החוק לפקודת 218 לסעיף בנגוד מות
ואילו הרשעתו על ערער יעקב, זוכה. ברוך אך

ברוך. של זכויו על ערער המשפטי היועץ
לחם יעקב של באכחו של העיקרית הטענה
זהירות חובת שום חב לא שהוא היתה' בערעורו
מסיגת בבחינת והיתר. הואיל המנוחה, הילדה לגבי
בא .* 35/52 ע"3 על הסתמך זו בטענתו גבול;
היועץ ערעור נגד טען לחם ברוך של כחו
קבע לפח"פ 218 בסעיף כי זיכויו' על המשפטי
מצריכה אינה אשר רשלנות, עבירת המחוקק
לאדם מייחסים אין כאשר ולפיכך, פלילית, כונה
ב"מםייע" אשם יהיה שהוא הנמנע מן מאת, כונה
רשלנות אשמתו עבירה, אותה לעבור אחר בידי
כי המשפטי היועץ ב"כ טען זו טענה כנגד גרידא.
שותף או מסייע בתורת לא הואשם לחם ברוך
הזהי חובת את שהפר מי בתורת אלא לעבירה,

.58 ז/ פ"ד,  היוה"מ נ. רוטנשטרייד  35/52 ע"פ *
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סיוע ללא  האחד עלות על, בממכו השופט שגה
.■■■  " נדחה. הכפול הערעור רעהו, ^'כנגד

■....■ ■,■■...;.■ ■■;■■■ י; ;; ,:{27.2*58. נביום. נפסק

דקים ברזל בחוטי זמנית מחובר מעקה .1 : א
והנוהג סמויה סכנה מהוה והולך המוקם בבניין
על.הסכנה להזהיר ולא זהירות אמצעי לנקוט לא
נוהג הבנין, פועלי לך9ות קרב' אדם כל לגבי
.,...■ ;,.. לנאשם* מגן משום בו ואין הוא נפסד
שהונחו המדריכים העקרונות בעקבות (א) .2
של חובתו 5ח130ו//י ^. 91.511ח£ (1937) במשפט
" משולשת: היא העבודה נותן

מומחה. עובדים צות למנות (1)
העבודה. לבצוע מספיקים המרים לספק (2)
יעיל. ופקוח נכונה עבודה שיטת להנהיג (3)

העבודה ונותן החלטית, אינה זו חובה (ב)
המת בזהירות משתמש הוא אם חובתו ידי יוצא

הדרושה. ובמקצוענות אימה
והו נמשכת והיא אישית' היא זו חובה (ג)
אחר אדם מנוי עלידי אם ממנה להפטר ואין לכת'
מן חלק מסירת עלידי ואט מומחה' ואפילו 

לקבלןמשנה. העבודה
כוללת נבונה עבודה שיטת הנהגת (ד)
להכ זהירות אמצעי לנקוט הדאגה את גם כמובן'
לעובדים סכנת יהוה לבל העבודה מקום את שיר

בו.

מלאכתו את הפועל עושה עוד כל (א) .3
לשלו סבירה בדרך לדאוג זד. חייב אדוניו בשרות
לעבוד. הוא מצווה בו למקום ביחס ולבטחונו מו
מקום לספק המעביד של זו חובתו (ב)
פועלו את שולח כשהוא גם קיימת בטוח עבודה
כשמקום שכן כל לא לרשותו. מחוץ אחר' למקום
עצמו, המעביד של ובפקוחו בחזקתו נתון העבודה
מע בין הבדל אין עקרונית מבחינה (א) .4
מעבודתו חלק שמסר ומעביד שליח שמינה ביד

■ . לאחר.
המע על חלה יחד גם המקרים בשני (ב)
לשלום לדאוג אחריתה, ועד מראשיתה החובה, ביד
עבודה שיטת הנהגת עלידי ולבטחונו הפועל
במקוםעבודה הפועל העמדת גם הכוללת ראויה'
הסכנות על אזהרה מתן או פורענות' מכל חפשי

בו. המצויות הסמויות
בחובה מקורה קבלן של הפלילית אחריותו .5
זהי לנהוג אדם על החוק מטעם המוטלת הכללית
יש אשר לבניאדם נזק למנוע כדי סבירה' רות
עלו שהם סבירה במידה מראש לחזות ביכולתו

ממעשיו. להפגע לים

שמהוה.בשבילו הסכנה ת א מתאימה, במידה דיך'
,., יי הנדון. באוביקט. הטפול או המשחק

אדם כי האנגלי במשפט היא הלכהפסוקה; (1 .י: ב
בפקוחו..וב ברשותו' הזמן כל נמצאת שהמכונית
למעשה, בה נוהג איננו הוא בי אם שליטתו'
לו שיש הנהג של רשלנותו בעד לאחראי יחשב

פקוח, זכות עליו
שעל הוא הנ"ל ההלכה. מאחורי העקרון (2
אדם כל לגבי סבירה זהירות חובת חלה זה אדמ
של הרשלנית מהנהיגה כתוצאה להפגע העלול
להת שבידו משום כלירכב, באותו בפועל הנוהג
הרכב. בכלי שליטתו מכה הנסיעה דרך: את וות
כ"מסייע'' אדם אותו לראות אין כן על (3
נעוצה אשמתו אם כי בפועל, הנוהג של לרשלנותו
את הפר עצמו בעובדה,שהוא ברשלנותו;.שלו'
שהוא הנ''ל 232 בסעיף האמורה הזהירות חובת
להרשיעו ויש התאונה קרבן. לגבי■ במישרין חב

.216 בסעיף > האמורה בעבירה

יי ■■■ . ■ 6..המנייה:

פועליו כלפי העמידה נותן של. חובתו הקו* א.
משנה. קבלן של ואחריותו

לעבירה. שותן? של לעדותו הדרוש הסיוע 4
35/57 פלילי ערעור  העליון המשפט ןבבית
י"ב(9)245). פ"ד,  יערי שפירא..ואריה #פרים

< ■....; מעוגלות

בבנינו שעמד בית של קבלן היו המערערים
ולהתקנה המסגרות לעבודות משנה וקבלן בת'יא'
בית. אותו של הקומות בארבע למרפסות המעקות
כדי תוך ניגש פסולת שיירי בפנוי שעסק פועל
סל להריק מנת על ג'' בקומה למרפסת עבודתו
ארצה נפל זמני' מעקה עם במגע בא פסולת' מלא

ונהרג.
218 סעיף לפי מות' בגרימת הורשעו שניהם
תנאי על למאסר ונדונו הפלילי. החוק לפקודת

ולקנסות.
לא המקרה בנסיבות כי טענו המערערים ב"כ
לא למעשה וכי זהירות אמצעי לנקוט צורך היה
הבניה, במקצוע המקובל מן המערערים סטו
דומים. תאונה מקרי קרו לא שבעבר והראיה
המערער ב"כ של א) (לענין העיקרית טענתו
נמסרה המעקה והתקנת הואיל כי היתה, הראשון
את להטיל יש משנה, בקבלנות השני למערער
לענין בלבד. השני המערער על במלואה האחריות
לעבירה, שותפים המערערים שני בהיות כי טען ג



:וגתיב^מנוחי#ו דקדוק בעניני העברית ללשון
החגוך¥ה שר ע*י ברשומות שנתפרסמו1 תעתיק'
בבואם המשפט, בתי את מחייבות אינן תרבות
משקל,רב להן נודע כי אט חקיקה' דברי לפרש
תור להתעורר העשויות שאלותבלשנות' בהכרעת
המשפט בית. המשפטית* הפרשנות מלאכת כדי
אל הנדונה'1 התקנה פירוש לצורך איפוא, פנה
::, הותקנה. היא שלשמה התכלית

:; ;.,. ■. ; ,. ■ ■ ..■ :(16.5.58. (ביום נפסק

למנוע היתד. התקנה מתקין של הברורה כונתו .1
על מיוחדת זהירות חובת הטלת עלידי תאונות,
המיועד מקום וזה היות ל"צומת", המתקרב הנהג

י לפורענות,
הכךו הסכנות שאותן ברור זו' תכלית לאור ,2
הצטלבות בקרבת אחר כלירבב בעקיפת כות
באותה כמעט או המידה' באותה קימות דרכים
מגנלי מדרך; דרך מסתעפת בו במקום גם המידה,

עמה. להצטלב
צומת':התכון על שבדברו להניח איפוא יש .3
שגם דרכים>; מפגש של כללי למושג המחוקק

אלי1;י: משתייכות הסתעפות וגם הצטלבות

ח16יגח" "במתון המרט: 3רדט . הבעיה .8
142/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית

י"ב(28)760). פ"ד'  פלוני נגד היוה"מ

£_> ■■.:■ העובדות;

מאשמת המחוזי המשפט בית ע"י זוכה המשיב
לאויב, לתועלת להיות העלולות ידיעות מסירת
אם היווה השופט את שהטרידה היחידה השאלה
לפגוע םוביקטיבית' מבחינה המשיב' התכון אמנם

מהספק.. לההנות לו והניח המדינה, בבטחון
הפ נגד וטען הזכוי על ערער המשפטי היועץ

המדינה". /'בטחון המושג של המוטעה רוש

:(1^538. (ביום נפסק

המדינה טובת פרושו אין המדינה'* "בטחון .1
מתוך הנאשם של במוחו מצטיירת שהיא כפי
לכך לא שלו' מפלגתיות או אישיות השקפות

המחוקק! התכון
האינטרסים מכלול י. פרושו המדינהי '.'בטחון .2
שהדבר כפי ביקרם, חפצה שהמדינה המדיניים

להרשיע שאין ההלכה' נפסקה כבר אמנם .1 : ב
לעבי שותף של ללאםיוע  עדותו סמך על אדם
עליו פרט, שכל ההלכה. משמעות אין אך רה'
כן י אם אלא לקבלו, אין לעבירה' שותף מ£יד

אחר. ממקור ממש של בהוכחה נסתייע
שרשה עד היורדת עובדה בין להבחין יש .2 ;

ראשית' או יחידה ראיה והמהוה העבירה של
טבעת רק המשמשת ועובדה הקטיגוריה, במערכת
במע הנאשם את המסבכות ראיות בשרשרת אחת

לו. המיוחס העבירה שה
סיוע, בלא להרשיע אין הראשון במקרה .3
צורך אין השני במקרה אך סיוע, שדרוש במקום
מעיד שעליו ופרט פרט כל לגבי סיוע בהוכחת

העד,

שבתקנות "צומח," המוגח 8ירוש הבעיה; .7
תשי"ג1953. תנועה) (סדרי התעבורה

 30/58 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י"ב(25)688). פ"ד,  יעקובסון עמום נגד היוה"מ

העובדות:

תל  נתניה בכביש אוטובוס נהג המשיב
בשעה הכוון, באותו שנסעה מכונית ועקף אביב
דרך מסתעפת בו במקום עברו הרכב כלי ששני
על בעבירה הואשם הוא כביש. מאותו אחרת
תנועה) (סדרי התעבורה לתקנות 0) (ג) 32 תקנו!
השלום. משפט בית ע"יי תוכה .1953  תשי"ג
המחוזי המשפט בבית המשפטי היועץ של ערעורו
העליון, המשפט לבית ערעורו הוגש כן ועל נדחה
האם פרשנות: של אחת שאלה תשובתה דרשה בו
"צו הנה מהצטלבות, להבדיל דרכים, הסתעפות

הנ"ל, 0) (ג) 32 התקנה במובן מת"
"צומת" שהמונח המשיב, טען הערכאות בכל
דרכים שתי כלומר דרכים, הצטלבות רק פרושו
נמשכת מהן אחת כשכל זו, את זו החוצות יותר או
טען לעומתו שביניהן. המפגש לשטח מעבר גם
וכי מוטעה, הנו זה שפרוש המשפטי, היועץ ב"כ
דרך אל הניצבת דרך היינו דרכים, הסתעפות גם
באיזו אליה המתחברת או ישרה בזוית אחרת
השני, העבר מן נמשכת שהיא מבלי אחרת, זוית

"צומת''. בכלל הנה
"צו המונח פרוש את לברר ניסה המשפט בית
התמרו מרשימת או '1 שבסעיף מהגדרתו מת"
כשהובא ברורה. תשובה נמצאה לא אך דים'
בהו שיצא מכוניות למונחי במלון כי לידיעתו
המונחים הוגדרו העברית' ללשון האקדמיה צאת
האקדמיה החלטות בי קבע ו"הםתעפות", "צומת''
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:(9 (בבעיה העובדות

שהו נערות' שתי ע"י תקיפה על תלונה עקב
המת עפ ביחד שוטר, נשלח לוד' במשטרת גשה
למשטרה. התוקפות את ולהזמין לזהות לוננת,
חצר בעל בית אל השוטר את הוליכה המתלוננת
פתח. בעד נכנסו תם זו הצר ולתוך  מגודרת
עוסקות מוסלמיות נשים כמה שם וראו בגדר,
הצביעה שעליה מהנערה, דרש השוטר בכביסה.
לתחנת אתו ללכת נוספת ומנערה המתלוננת'
לצווח החלו בחצר הנשים סרבו. הן אך המשטרה,
את לעזוב המתלוננת על צוד, והשוטר ולקלל
הודיע הנערה' של אהיה המערער, יצא אז החצר.
להסתלק, ממנו ודרש תלך לא שאחותו לשוטר
הכה בואו, מטרת למערער הסביר שהשוטר למרות
בתקיפת הואשם המערער בפניו. וכוח, בדי תוך זה,
1 סעיף על עבירה תפקידו, מלוי בשעת שוטר
שוטרים) (תקי3ת העונשין דיני לתקון לחוק

מאסר. לחדש ונדון ת10י"ב1952
המשפט בבית וגם המחוזי המשפט בבית גם
רא טענות: שתי המערער באכח טען העליון
המערער בית חצר אל שבלכתו הוכח לא שית,
הממונים מאת הוראה איזו עלפי השוטר פעל
לחצר השוטר של כניסתו עצם ושנית,  עליו,
היתה משפחתו, ובני המערער עלידי המוחזקת
במלוי לפעול עלכן, חדל, רגע ומאותו סמכות ללא
המשפטי היועץ ב"כ טען לעומתו כשוטר, תפקידו
צו ללא הנערה את לעצור היה רשאי שהשוטר
חפ הפרוצדורה לפקודת (ג) (1) 3 סעיף לפי מעצר
"לא עברה והיא היות וחפושים) (מעצר לילית
6 מעל במאסר נענשים שעליה עבירה מכבר"
לדרוש השוטר היה רשאי וכן (תקיפה) חדשים
סעיף לפי המשטרה, לאחנת אליו להלוות ממנה
סבירים טעמים לו והיו היות הנ"ל לפקודה (2) 3
מרבה, שהיא ומכיון עבירה, עברה שהיא להאמין
להשתמש וגם מעצר צו ללא לעצרה רשאי היה

לפקודה. 12 מעיף לפי כך, לשם בכוח
כי נדחתה, המערער ב"כ של הראשונה הטענה
ע'''י למקום נשלח שהשוטר הראיות מחומר הוכח
שה השניה הטענה נתקבלה זאת לעומת הממונים.
ללא שחדר מפני תפקידו' מתחום חרג שוטר
המער הרשעת בוטלה ולכן היחיד לרשות סמכות
הורשע ותהתה שוטר תקיפת של בעבירה ער
ונדון לפחי'פ' 249 סעיף לפי תקיפה באשמת

ל"י. 50. בסך קנס לתשלום

של מוצהרת או הגלויה המדיניות מתוך עולה
המדינה. של החוקיים מנהיגיה

מתק או מזדהית י במדיניותה  היא ואט .3
של הפוליטיים הגושיס לאחד מתקרבת או שרת
לא זו, במדיניות שפוגע מי כל הרי תבל, ארצות
אחד עשיית ע"י .אלא חוקיים, תעמולה באמצעי
לפקודת (ג) (1) 3 (ב), (1) 3 בסעיף המנויים הדברים
האמורה העבירה את עובר הרשמיים*' הסודות
שלמה באמונה מאמין הוא אם גם סעיף' באותו
היא התקרבות או התקשרות הזדהות, אותה כי
של וטובתם שלומם את ומסכנת המדינה, לרעת

המדינה. בני
 המדינה", "בטחון המושג עצם לגבי כאן, ,4
אוביקטיבי הוא המבחן  הפגיעה מכינת להבדיל
המדי של המוסמכים ומוסדותיה מוביקטיבי ולא
של ומשמעותו. תכנו את הקובעים הם הם נה

זה., מושג

לתקון החוק ע"י בוטלה כולה הרשמיים הסודות פקודת .
לשם אך תשי''ז957ו, המדינה), (בטחון העונשין ריני ■.

הקטעים את להלן נצטט ההלכה של משמעותה הבנת
החוק של הנוגעים סעיפיו ושל (1) 3 סעיף של הנוגעים
את העושה "כל נאמר: (1)3 ס' של ברישה החדש:
לרעה הפוגעת המטרות מן למטרה ילקמן המעשים
שאחר והפסקאות " המדינה של בעניניה או בבטחונה
כשהם פשע המהוים המעשים, את מפרטות זו רישה
כל עושה "(ב) (לעניננו): דהיינו בזו, למטרה נעשים
העלולים העשויים, רשימה, או דגם תכנית, תרשים'
אוסף, מקבל, (ג< האויב..., לתועלת להיות המכוונים או
סודי מקוד מלה אדם לכל מוסר או מפרסם או רושם
תכנית, תרשים, כל או חשאית' ססמה או ההמשלה, של ,

אחרים ידיעה או מסמך כל או רשימה או חפץ דגם
ה לתועלת להיות המכוונים או העלולים העשויים,
(האפ תוצאותיהם לפי איפוא, נמדדו, המעשים אויב.."
היתה לא העבירה כיסוד שנדרשה הכינה ואילו שריות)
לעי כונה הספיקה אלא ל*גוע" "כונה להיות מוכרחת ,

בלבד), (ולשמה מסוימת למטרה מסוימים מעשים שות
העושר,) לכך שהתכון מבלי (אף עצמה זו מטרה אם
הכתה את רק מכיר הנ"ל החדש החוק לרעה..." ,,פגעה
גופה לעבירה כיסוד בין  המדינה בבטחון לפגוע
באשר כנ"ל. "המטרה" את ולא  מחמיר כיסוד ובין
ו(ג) (ב) 25 >ג), 22 ו2, הסעיפים הולמיט הרי למעשים,
תשי"ז המדינה), (בטחון העונשין דיני לתקון לחוק
המוזכרים המבוטלת הפקודה סעיפי את ביותר 1967
 172 (235) תשי'יז ס"ח  החוק נוסח ראה בהלכה.

רמ"י,ב'(87)202.  ותמציתו

:(12.6.58. (ביום נפסק

על העולות מיוחדות' סמכויות לשוטר אין ,א) .1
שהחוק במידה אלא אחר, אזרח כל של סמכויותיו
כמדינתנו חוק מדינת נבדלת בכך לו. מעניקן

לרשות להכניס שוטר של טמגותו הבעיה: .9
ח*וש). או מאפר צו (ללא הידויד

229/57 פלילי ערעור  העלים המשפט (בבית
פ"ד,  היוה"מ נגד אלנקיב אלמגייד עבד

ב'). בטור י"ב/(31)650),(ראה
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המש ע"י כמוצג מכונית החזקת הבעיה: .10
סעין* ע9"י להחזרתה בעליה ובקשת טרה
או ,1936 הפלילי, החוק לפקודת (1)386
הפלילית הפרוצדורה לפקודת (1)11 סעי,?

וחפושים). (מעצר
אפרים  49/58 בג"צ העליון, המשפט 1 (ם.
 תלאביביפו המתתי, ביה"מ שופט [.ד מר

יב(25)674). פ"ד,

■ .■ העובדות

אנ שני לטענתו' המבקש' הוביל 2.1.58. ביום
באזור מסויט למקומ שלו הטנדר במכונית שים
לכך סמוך בקשתמ. עפ"י להם המתין ושם פ"ת
את לרשותה ולקחה אותו עצרה המשטרה' הופיעה
כתב המבקש נגד הוגש 3.4.58. ביום המכונית.
לפקודו? 297 סעיף לפי התפרצות עבירת על אשום

הפלילי. החוק
בביה"מ לפח"פ, 01)388 סעיף עפ"י בקשתו'
אין שלב שבאותו סבר השופט כי נדחתה, המחוזי
זה סרוב כנגד המבוקש. הצו את לתת בסמכותו
אשר לצדק' הגבוה המשפט לבית המבקש פנה

להלן: המפורטים מהטעמים הבקשה את דחה

:(4.^58. (ביום נפסק

של עיקרו כל כי נפסק' כבר *. 54/51 בבג'צ .1
תקון להעלות כדי אלא בא לא (1)588 סעיף
להאשמה בקשר המשטרה בידי המצויים לחפצים
המש בית עלידי וחוסלה שנדונה לאחר פלילית'
למשפט להביאה אומרת המשטרה כשאין או פט,

ללל,
המצויקט חפצים לגבי חל אינו הגיל הסעיף .2
שהוגשה פלילית לתביעה בקשר המשטרה בידי
להש אומרת המשטרה ואשר המשפט, לבית כבר

תביעה. באותה הוכחה כדברי בהם תמש
חפצים להחזיר למשטרה' צו מתן המבקש על .3
הפרוצדורה לפקודת (1)11 סעיף לפי שעוכבו
המש בית את לשכנע חזפושים), (מעצר הפלילית
מכל עלול, אינו העכוב כי למגירה, לפחות פט'
בבואה הכללית התביעה בידי לסייע שהיא, בחינה
למי המיוחמת האשמה את המשפט בבית להוכיח

בקש.

חפץ לעכב המשטמה 8מכות הבעיה: .11
נגד פלילי במש0נז כמוצג הבאתו לשפ גנוב

הבא}. בעמוד (ראה בגניבתו, והנאש*יפ

כמכשיר השוטר, עומד בה משטרה"' במדינת
החוק. מעל השלטון,

הסטטוט1רי בטויו לידי בא זה כללי עקרון ב)
גם כמובן' יפה, וכהו המשטרה לפקודת 37 בסעיף
היחיד. לרשות להכנס שוטר של סמוכתו לגבי

סמכות' ללא להכנס' רשאי אינו שאזרח כשם א) .2
הסגת פרושה סמכות ללא וכניסה חברו' לרשות
על כניסתו את להצדיק השוטר גם חייב כן גבול'

חוקית. סמכות ידי
פעולתו' את להצדיק יכול אינו השוטר אם ב)
תביעה נגד חסינות זאת בכל לו מעביק והחוק יש
לפקו 49 בסעיף למשל' כמו, פלילית' וגם אזרחית
ע"י שניתן צו בתוקף מעשים בדבר המשטרה, דת

סמכות. בלא של!ם שופט
ידי על שנעשה מעשה מקום' מכל אבל ג)
כמעשר. לעולם לראותו אין סמכות' ללא שוטר
אשמתו ברור לצורך כחוק' תפקידו במלוי שנעשה

השוטר. את שהתקיף אחר, אדם של

שוטרים של הכלליות הכניסה סמכויות א) 3
הפלילי הדיון בפקודת מוסדרות היחיד לרשות
של עקרונותיו על המבוססת תזפושים), (מעצר

המקובל, המשפט
לשוטר ניתנת הכניסה זכות אין כלל בדרך ב)
בט ובמיחוד אחרת, לסמכות כטפלה אלא לשמה'

לחפש. לסמכות או לעצור לסמכות פלה

הפת לפקודת 0) (1) 3 שבסעיף ההוראה כונת .4
לאפשר היא, וחפושים) (מעצר הפלילית צדורה
הע מעשה את שעשה עברין בכף לתפוש לשוטר
פרק בלבד. קצר זמן לפני או ממש, לעיניו בירד.
כאן) (כמו העבירה מזמן ימים ארבעה של זמן
שבסעיף מכבר" "לא הבטוי, בגדר שאינו ודאי

(ג)*. (1)3

וב השוטר' אל להלוות מאדם לדרוש הסמכות .5
לפקודה, (2) 3 סעיף לפי לעצרו' סרוב של מקרה
ולא היחיד לרשות הכניסה זכות ובין בינה אין
כאילו ההיא, הסמכות ממתן ללמוד ואין כלום'

הזאת. הזכות הענקת גם ממילא בה יש
למקהם או לבית נכנס שוטר שאם ספק אין א) .6
עושה והוא כחוק' בו המחזיק של ברשותו אחר
פגם להטיל אין תפקידו' מלוי לשם פעולה שם
הי לא החרות החוק שעלפי הטעם מן בפעולתו

הכניסה. רשות לשוטר תה
מהתנהגותו להשתמע גם יכול הרשות מתן ב)
גם מתאימות שבנסיבות להניח ויש המחזיק של
מכללא. הסכמה פרושו לכניסה התנגדות חוסר

,1125 ה', פ"ד, בת"א, שו"ש נגז היוה''מ ,54/51 בג"צ ..
 קדושינו אלברט נ. היוה"ס  40/56 ננ"פ גם ראה *

ו. בעיה ,57 רנו"י,ב'(5)  972 י'(5) פ"ד,
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פלילי, .משפט בכל עלידי מוצגים. להיות המשטרה
....,;~,לי ... עיקר). כל יוגש (אם לבשיוגש
וחפ₪ים} (מעצר הפלילית הפרוצדורה פקודת. ,3
לענין המשטרה סמכויות. הן מה מפורשות קובעת
עק אל לפנות אין ועלכן נכסים ותפיסת הפוש

והוראותיו. האנגלי המקובל המשפט רונות
סמכות בצד למשטרה ע3וב סמכות ישנה א) .4
מפקודת נובעת והיא עלידיה' נכסים תפיסת
ומותנית וחפו'שים) (מעצר הפלילית הפרוצדורה

שלום. שופט מאת בצו
האפ את מכיר הנ"ל לפקודה (2) 17 סעיף ב)
דבר כנשואי החשודים חפצים תפיסת של שרות
בפני להבאתם עד ועכיבם בפועל' או בכוח עבירה

הצו. קבלת לשם שלוט שופט
קצר, זמן יעבור נתון מקרה בכל אם לכן' ג)
חשו נכסים של תפיסתם בין שעות, כמה למשל
ניתן שלום, שופט מאת צו של קבלתו לבין דים

המשטרה. של מעשיה להצדיק יהיה
עלידי מעוכב שרכושו מאדם לדרוש אין .5
עד להמתין מוצג, לשמש כדי כדין' שלא המשטרה
הרכוש' לאותו בקשר הפלילי המשפט של לסופו
החזרת על ההוא, המשפט בית בפניי אז' ולהעתיר

רכושו.

פרושי  תנאי על מאפר הטלת הבעיה: ,12
(ג< 15 שבסעיף חנופ*ת" "העבירה המליט
ענישה), (דרכי העונשין דיני לתקון לחוק

תשי"ד1954.
43/58 פלילי ערעור  העלים המשפט (בבית
י*ב(18)492). פ"ד,  זיחוני אליהו נגד היוה"מ

ברמ1 א,  35/58 3ג"צ העליון,, המשפט (בבות::
 ת"א הצפונית בנפת הפלילית הלשכה נגד.ר^ש

י י ■.(11 (בעיה י"ב>33)915), פ'^

העובדות:

.1גאי ורפאל מרשי, אברהם אופנים, גונבי שני
גני של בשורה והודו הצפונית הנפה ע"י נעצרו
"לתקן" השנים נהגו כזה אופנים זוג בכל בות.
אחת ספרה שיוף ע"י המוטבע הזהוי מספר את
חדשות ספרות והטבעת מתוכו מפרות שתי או
לחנות "תוצרתם* את מוכרים היו כך אחר .* תחתן

אופנים.
אופניו עם המבקש גם הוזמן הודאתם םמך על
בדיקת ואחרי הצפונית בנפה הפלילית ללשכה
"מתוקן" אמנם מספרם נמצא בה  האופנים
הנ"ל הנאשמים ע"י וזהויים  הנ"ל השיטה לפי
המשטרה כונת לו הודעה הקודמים בעליהם וע"י
המשפט. לבית שיובא כמוצג באופנים להחזיק
בתשלום בחנות האופנים את קנה אשר המבקש,
את דרש גנובים, היותם על לדעת ומבלי /מלא
הפתוח"' "השוק עקרונות על בהסתמכו החזרתם
ובאכחו הנזיקין, לפקודת 38 בסעיף המוזכרים
חפ לתפוש המשטרה את המסמיך הדין כי טען'
הפ הפרוצדורה פקודת הוא והחזיקם גנובים צים
תלויה הוראותיה ולפי וחפושים) (מעצר לילית
מאת צו בקיום  הפוש ככל  כזו תפיסה כל

שלום. ש*פ,ט
המשטרה זכות כי המשיב ב"כ טוען לעומתו
לה שיש המשטרה' מפקודת נובעת חפצים לעכב
המקובל המשפט הוראות מתוך הוראותיה שלים
המבקש טענות את קבל המשפט בית האנגלי.

החלטי. הצו את ועשה

העובדות:

שלש בעבר נדון קודמות' הרשעות בעל המשיב'
חדשים לשלשה פעמיים תנאי' על למאסר פעמים
לא. הובהרו שלא מסיבות חדשים. לתשעה ופעם
על מאסר של הראשונות התקופות שתי הופעלו
התקו ורק הנוספים בהליכים המשיב בהדון תנאי
מאסרי עונש הטלת עם יחד הופעלה השלישית פה
המשפטי היועץ נוספת. הרשעה אחר המשיב על
על מאסר שנת של נוסף עונש הטלת על ערער
באשמת הנוספת הרשעתו אחרי המשיב' על תנאי
וההרשעה הואיל כי טען' כחו בא התפרצות.
לפי שנקבעה התקופה חלפה בטרם עוד ניתנה
(דרכי העונשין דיני לתקון לחוק (ב) 18 סעיף
לא; הקודמים' במשפטים תשי"ד1954. ענישה)/
(ג< 18 סעיף פי על שהרשיעו המשפט בית היה

גויטיין): השופט מפי .26.6,58. (ביום נפסק

זכויות זה' לעומת זה מתיצבים' "בבקשה...
גיסא": מאידך הכלל וטובת גיסא, מחד הפרט
של בחפציו להחזיק רשאית המשטרה אין .1
הדין". לפי לכך זכותה נקבעה כן אם אלא אדם'
ללמוד אין המשטרה לפקודת (1) 37 מסעיף א) .2

חפצים. ענוב של ספציפית ממכות על
גנו נכסים בתפיסת ענינו 0) (2) 37 סעיף ב)
עצמו העבירה בעל אגל בעבירה' המוחזקם ביט
ידי תחת ועכובם במלאכה' עלידו העושים מיד או

וסימנים מספרים י גלוי י הוכמן: ג"צ מפקח יאה:
רמ"י,ב'(5)17.  מתכת פני מעל שנמחקו

הטבעתם, שיטות זד,וי, מספרי תגר; נ. סמ"ר
, . רמ"י,ג'(?)33.  וזיופם העלמתם ,..;;
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האוד העבירה בשל לדין העברין מובא כאשי .4
העבירה של מאסר בהטלת המשפט בית עוסק רת
הוא אין הראשונה לעבירה בנוגע ואילו השניה,
מאסר עונש מפעיל רק אלא עונש, בהטלת עוסק
ועו תלוי נשאר ושממושו לכן, קודם הוטל שכבר

מד.
עוד כל קיים 0) 18 בסעיף הנזכר התנאי א) .5

המאסרעלתנאי. ועומד תלוי
למאסר ונהפך המאםרעלתגאי משמופעל ב)
על נסתיים הוא כי להתקיים, התנאי חדל ממש

הפרתו. ידי
תחלוף כאשר להתקיים התנאי יחדל כן ג)
0) 16 סעיף לפי הדין בגזר שנקבעה התקופה
המ העוונות אחד או פשע בצע שהעברין מבלי

בגזרהדין. פורטים
המשפט בתי לב תשומת את להעיר כדאי א) .6
מאסר להטיל בסמכות להשתמש שאפשר לכך,
הזה שהדבר המשפט לבית נראה כאשר עלתנאי
כאשר דהיינו, העברין' ולטובת הצבור לטובת הנו
מבחינת וגם העברין מבחינת שגם להאמין יסוד יש
העברין את ירתיע מאסרעלתנאי הצבור, טובת
ממש. מאסר מאשר יותר בעברינותו, מלהמשיך
או גזה, להאמין ימוד כשאין אולפ ב)
ויש מפויפ ממזג עגירות של גל פורץ כאשר
אין קץ, לו לשיפ כדי בכה עברינימ להרתיע

זו. בפמכות להשתמש מקופ
לו שניתנה ההזדמנות אף על עברי1, כשממשיד .7
עבי בבצוע עליו, מאסרעלתנאי הטלת עלידי
מפני הן להתקיים, חדל שהתנאי אחרי אף רות
למצוא קשה התקופה, שחלפה מפני והן שהופר
משכנע נמוק להיות וצריך הזאת לאמונה יסוד
וטוב נוספת, בפעם הזאת ההזדמנות למתן ביותר
על כזה במקרה יצביעו אם המשפט בתי יעשו

בגזרהדין. הזה הנמוק

העגידה של בצועה זמן ציון הבעיה: .13
האשום. גכתג

195/57 פלילי ערעור  העליון הםשפם (בבית
י'יב(10)55). י'ד, פ גולשני הרצל נגד היוה"מ

י י ■ העובדות:

המשיב הועמד חוקר שופט החלטת סמך על
אשום כתב לפי המחוזי המשפט בית בפני לדין
נהול רמוןיד, החזקת ובכללם פרטים, 15 בן
בתחילת מגונים, ומעשים רשיון ללא קליעה מטוח
המשיב החל בטרם עוד המחוזי' בביה'מ הדיון

התקופה אף על תנאי, על מאסר להטיל מוסמך ^
הקו ההרשעה בעת כבר שהופעלה חדשים 9 בת
הפרשנות פקודת פי על הרי טענתו לפי דמת.
הנוספות" "העבירות גם פרושה הנוספת" '"העבירה
הפרת תוך שבוצעה בעבירה עברין וכשמורשע
תנאי, על המאסר ומופעל 0)18 סעיף לפי התנאי
לעמוד הראשון הדין בגזר שנקבע התנאי מוסיף
עוד כל (ג), 18 הסעיף גם לחול מוסיף המשכו ועם
ובתוך זה בגזרדין שנקבעה התקופה חלפה לא
להטיל מוסמך המשפט בית אין שוב זו תקופה

תנאי. על מאסר של נוסף עונש
הערעור. ואת הטענה את דחה המשפט בית

:>15.4.58. (ביום נפסק

על מאסר להטיל המשפט לבית הניתן הכוח א) .1
לחוק (א) 18 בסעיף מצוי מאסר תמורת תנאי
תשי"ד1954. ענישה), (דרכי העונשין דיני לתקע
שבמשך הוא (ב) 18 בסעיף המתואר התנאי ב)
פחות לא אבל  בגזרהדין, הנקבעת תקופה,
 הדין גזר מיום שניט שלוש מעל ולא משנה
כל או שהוא פשע כל מבצוע לתמנע העברין על

בגזרהדין. המפורטים מהעוונות עוון
קודם שהיה מה הופך הרי התנאי מופר אם ג)
תלוי היה שבצועו המאמר כלומר מאסרעלתנאי,

ממש. למאסר ועומד'
מהוה שבצועה לעבירה מתכון (ג) 18 הסעיף א) .2

■ את להפעיל מוכרחים ושבגללה התנאי הפרת את
הקודמת. העבירה בשל שהוטל המאםרעלתנאי
בסעיף האמורה הנוספת "העבירה המלים ב)
האח לעבירה מתיחסות (ג) 18 שבסעיף (ב)" קטן
הורשע ושבגללה שבוצעה לעבירה כלומר' רת,
הראשונה העבירה בשל גזרהדין לאחר העברין
הראשון. בגזרהדין שנקבעה התקופה תום ולפני
המשפט בית את אמנם מסמיך (ג) 18 הסעיף ג)
בשל העברין על שהוטל מאםרעלתנאי להפעיל
להטיל סמכות ממנו בוטל אך הראשונה' העבירה
עליה שהועמד עבירה בשל שוב מאסרעלתנאי

והורשע. לדין
יהיה פשע היא יותר המאוחרת העבירה אם א) 3
(ב) 18 שבסעיף מפני התנאי הפרת משום בזה

שהוא. פשע כל כלומר סתם' פשע על מדובר
לא אשר עוון, הנה השניה העבירה ואם ב)
הרא הדין בגזר המפורטים העוונות בין נכלל
הפרת יהוה לא השניה העבירה בצוע הרי שון,
להטיל יהיה ואפשר יחול לא (ג) 18 סעיף התנאי,
אפ כל תהיה ולא תנאי על מאסר זו עבירה בגין

הראשון. המאםרעלתנאי את להפעיל שרות
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(4) 10 לסעיף בנגוד מס מתשלוט להתחמק לאחר
אשמת תשי"אי1950. חוץ נסיעות מס לחוק
"כרמלטורס" משרד של השותפים המערערים,
ע"י שנתן ממכתב נובעת נסיעות, בעסקי העוסק
שהוא. אשור ובו רובין משה למר //כרמלטורס"
קבוצות לארגן ואמריקה אירופה לארצות נוסע
לבקשתו צורף זה מכתב משרדם. בשם תיירים
פטור בבקשת האוצר משרד אל רובין מר של
והפטור לרובין נענה האוצר משרד נסיעות. ממם
שתבין התברר מסוימת תקופה לאחר אך ניתן,
המערערים. של ההודעות לצמיתות. הארץ את עזב
בבית הן באכחם' ע"י הותקפו ובמשטרה במכס
והוא העליון' המשפט בבית והן דלמטה המשפט
היתד. החוקר של ובשאלותיו בהתנהגותו כי טען
המערערים וכי אותן לפסול העשויה הטעיה משום
לסבך עומדים כי סבורים בהיותם ספורם את ספרו
מעונינים היו והם רובין, של הברחה בעסקי אותט

ממנו. חצנם את לנער

:(2.5.58. (ביום נפסק

וכשרותן, ההודאות בסוגית היא פסוקה הלכה .1

ההו את פוסלים וההשאה והאיום הפתוי אין כי
עשויים כלומר: רלבנטיים, הם כן אם אלא דאה,
שלילית השפעה להשפיע הענין, במסיבות היו,

המתודה. של והחפשי הטוב רצונו על
הטעיה של דינה מה היא שאלה עדיין אך א) .2
מבחינה העשויה כלומר* הטיה, משום בה שיש
ול המתודה, של רצונו את להטות פסיכולוגית
האשום מן להנצל כדי אחת, בעבירה להודות דחפו

הימנה. קשה יותר אחרת, בעבירה
לראות. שיש נראה מסמרות, לקבוע מבלי ב)
חפשיותה את השולל דבר זו מעין בהטעיה גם

ההודאה. של

בעסקת  מעורב של עדותו הבעיה; .15
לעבירה. שותן? של מ*ייעת כעדות עבירה
173/57 פלילי ערעור  העלית המשפט (בבית
פ"ד,  נגדי וערעור היוה"מ נגד אח' ו2 והנה

י"ב,(13)340).

העובדות:

קשרו חיפה, נמל פקידי המערערים, שלשת
דרך חבתמכס סחורה להברחת אחרים, עם קשר
המשפט בית ע"י והורשעו זממם בצעו ה0 הנמל.
35 (סעיף קשר קשירת של בעבירות המחוזי

התנגדות באכחו עורר האשום, לכתב לענות
לקוי היותו מחמת החוק את כנוגד האשוט לכתב
מפר פרט בשום הגנתו. על המקשה באיבהירות,
הע בצוע של מדויק תאריך ניתן לא האשום טי
טענה קבל המחוזי ביה"מ לנאשם. המיוחסת בירה
האשום וכתב הואיל התביעה את לדהות והחליט זו
העבי בצוע זמן בתאור איבהירות "מחמת פגום
ערער זו החלטה על מהפרטים". אחד בכל רה
טענותיו, במהלך הסביר, ובאכחו המשפטי היועץ
את.זמני מפרט התביעה את שמגעו הסיבות את

. יתר. פרוט הבצוע
המ המשפט לבית הוחזר והדיון נתקבל הערעור

חוזי"

:>28.2.58. (ביום נפסק

בכתב עבירה של הבצוע זמן לציון ביחס א) .1
מקרים: של סוגים שני בין להבדיל יש אשום

שהיא כפי העבירה, של יסוד מהוה כשהזמן (1)
הפלילי; בחוק מוגדרת

כזה. יסוד מהוה הזמן כשאין (2)

אדם להאשים הכללית התביעה רוצה אם ב) י

בחוק מסוים סעיף לפי הראשון מהסוג במקרים
עליה הגורמים, אחד את הזמן מהוה לפיו הפלילי,

האשום. בכתב הזמן את לציין
כלל כל בחוק אין השני, מהסוג במקרים ג)
האשום. בכתב הזמן או התאריך תאור בדבר נוקשה
בכל לעשות היא הכללית התביעה חובת א) .2
בכתבהאשום הפרטים את לסמן כדי מאמץ מקרה
הגדולה במידה להקל, כדי מכסימלית, בבהירות

הסניגורית. מלאכת על ביותר,
גמיש מונח הנו סבירה" "בהירות המונח ב)

ומקרה. מקרה בכל הקימות בנסיבות ותלוי
תהיה לא האשום בכתב המדויק הזמן איקביעת .3
כלל שהרי הדיון, בזמן הנאשם של בעוכריו בודאי
אופן עקב להתעורר העלול ספק שכל הוא ידוע
הנ של לטובתו יהיה האשום בכתב הזמן תאור

אשם.

כש שאלת  ההודאות ח*שיות הבעיה: .14
ומשקלן. רותן

80/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
.(550(20) י"ב פ"ד,  היוה"מ נ. ואח' בקר אברהם

העובדות:

המחוזי המשפט בית ע"י הורשעו המערערים
לסייע בכונה כוזבת ידיעה מסירת של בעבירה
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:(16 (בבעיה העובדות

בבית הורשע ברמלה' הכנסה מס פקיד המערער'
לפי שוחד, לקיחת של בעבירות המחוזי המשפט
(עבירות העונשין דיני לתקון לחוק 0)1 סעיף
סעיף לפי באמון, ומעילה תשי''ב1952, שוחח'
ההרשעות שתי .1936 הפלילי. החוק לפקודת 140
ע"י ל"י 500. קבלת של למעשה התיחסו הנ"ל
ברמלה, לקרח חרושת בית בעל מאת המערער
שהגיע ל"י 4500. של חוב בטול הבטחת תמורת
של שטרות עשרה למסהכנסה. החרשת מבית
מכנסיו בכיס החפוש בעת נמצאו כ''א ל"י 50.
הנ"ל המתלונן מאת שקבלם לאחר המערער' של
קודם נמסרו אלה שטרות תלאביבי. קפה בבית
האוצר. של בטחון קצין ידי על למתלונן לכן
שמרשהו הוכח לא כי היתד. המערער ב"כ טענת
וכן שוחד בתורת האמורים השטרות את קבל
לבסס כדי דרושה שהיתר. הסיוע כמות ששאלת
ההרשאה את המתלונן, של עדותו על נוסף עליה,
המחוזי., השופט של דעתו לשקול נתונה בדין,
בשקו להתערב לערעורים משפט לבית אין וכי
הסיוע את מצא האחרון זה והרי ? השופט של ליו
אך לנאשם, המתלונן ע"י הכסף מסירת בעובדת
שגה זו בנקודה כי קבע העליון המשפט בית
בשק למצוא יש כאן המבוקש הסיוע ואת השופט

הנאשם, של ריו

:>26.2.58. (ביום נפסק
העונשין דיני לתקון לחוק 7 סעיף לפי א) .1

המש בית רשאי תשי"ב1952, שוחח, (עבירות
בלבד. אחת עדות יסוד על להרשיע פט

זאת, יחידה בעדות אמון השופט נותן אם ב)
מלא, בסיוע צורך אין לחזוקה, סיוע מחפש אבל
לחזק כדי בו שיש ההוכחה בחומר סימן כל אם כי

כסיוע. יספיק מה, במידת אותה

גרסתה את גוריה הקטי הוכיחה שאם הוא כלל .2
המתגלים בשקרים יהיה אז כי לכאורה, הוכחה
גרסה. אותה לחזק כדי במשפט הנאשם בעדות
אמון נותן הוא כי ברורות קבע שהשופט לאחר .3
הסיוע מהו השאלה הרי העיקרית, בעדות מלא
יהיה שאפשר כדי כמותית, מבחינה המספיק,
הופכת זו, עודת סמך על הנאשם את להרשיע

משפטית. שאלה להיות

(סעיף סחורה הברחת הפלילי), החוק לפקודת
למעשה לשדול נסיון המכס), לפקודת (א) (1)210
הם הפלילי). החוק לפקודת 140 (סעיף עבירה
הראשון והמערער מאסר, חדשי לששה כ"א נדונו
נוספת באשמה עלתנאי למאסר לכך נוסף נדון
מבוססת היתה הנאשמים הרשעת שוחד. מתן של
שנגדם ואשתו, כהן צבי של עדותם על בעיקר
שותפים בבחינת הם בי המערערים ב"כ טענו
צבי לעדותם. סיוע דרוש כן ועל המעשה לאחר
שדרכו הנמל ממחסני באחד פקיד שמש הנ"ל כהן
מתן ונסיון השתל ולמרות הסחורה, הוברחה
המערערים. תכנית לבצוע יד לתת סרב השוחד

בית קבל המערערים של ערעורם דחית לאחר
קולת על המשפטי היועץ של ערעורו את המשפט
עליהם שהוטלו המאסר עונשי את והכפיל העונש

המחוזי. המשפט בית עלידי

.  :(21.3.58. (ביום נפסק

לאחר השותף גפ האנגלית ההלכה לפי א) ,1
דרישת לצורך לעבירה' שותף בגדר הוא מעשר.

לעדותו. מסייעת עדות
שותף באנגליה אמנם אין ההלכה אותה לפי ב)
אולם בלבד, בפשעים אלא בעוונות' מעשה לאחר
יכול שלנו הפלילי החוק לפקודת 25 הסעיף לפי

בעוון. גם לעבירה שותף להיות אדם
לעברין, שהסיוע הדבר נראה מקופ מכל ג)
הניתן אישי סיוע שיהיה צריך מעונש, למלטו כדי

במישרין. לו
לעברין לאפשר הכונה לו נתלותד, שלא מעשה .2
בשו עושהו את מסבך אינו העונש מן להמלט
המעשה מסייע בעקיפין אם אף עברין, עם תפות

מעונש. העברין את למלט
שותפים שני של שעדויותיהם הוא ידוע כלל .3

לזו. זו מסייעות אינן לעבירה
שמעורב מי של שעדותו היא, פסוקה הלכה א) .4
לע מסייעת עדות לשמש עשויה עבירה בעסקת

לעבירה. שותף של דותז
המעורב של עדותו בו במקרה וחומר קל ב)

העיקרית. העדות היא העבירה בעסקת

מיית  חויאה *י על הישז$ה 7/:"נערדי: עבירה להוכחת הדרוש הסיוע הבעיה; .16

21/58 פלילי ערעור  העליון המזט9מ (בבית
עמודי ודהוד עאקלה סאמי נאיפה נגד היוה"מ

הבא), בעמו7 יב(25)617),(ראה פ"ד, 

שוחד. קבלת של
113/57 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
.(202(6) י"ב פ"ד,  היוה"מ נגד טפר שמואל
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בית ע"י המערער הורשע אלו עובדות סמך על
לפקודת 4 סעיף לפי בעבירה המחוזי המשפט
קנס לתשלום ונדון (עדות) הפלילית הפרוצדורה
על מאסר חדשי לארבעה וכן ל"י 100. בסך
הי בביה"מ המערער ב"כ של טענתו עיקר תנאי.
ך,נ"ל לפקודה ו4 2 הסעיפים של ההוראה כי תה
הו את מסרו בעת אשר, לאדם מתייחסות אינן
בבצוע עלידיה משוד היה כבד במשטרה' דעתו

עבירה.

:'(18.6.58. (ביום נפסק

לפקודת (2) 2 בסעיף ההוראה של משמעותה .1
אדם שרשאי היא (עדות) הפלילית הפרוצדורה
ולשתוק. להפלילו העלולות שאלות על להשיב לא
לא וביחוד במשטרה, עדות לתת משבחר אך .2
שיש השתיקה זכות על לו והודע שהוזהר חר
תשובות ולהשיב אמת של עדות לתת עליו בידו,

אמת. של

:(17 (בבעיה העובדות

המשפט בית ע"י ונדונו הורשעו המשלבים שני
לשנתיים המשיבה הודאותיהם' סמך על המחוזי,
18 ולעוד מאסר שנות לארבע והמשיב מאסר
הרא לעונש חופפת הזה המאסר כשמחצית חדש,
הת11 הסודות לפקודת 3 סעיף לפי באשמות שון'
בא הרצה באשמות הודו שהמשיבים לאחר מיים..
נסיבות על השופט לפני הכללית התביעה בות
בתשובת הסניגורים. השיבו ואחריו העבירות,
רבות הכחשות ניתנו 1 מס. המשיבה של הסניגור
הכל התביעה ב"כ ע"י שסופרו השונים לפרטים
שלו הקושי את מציין בגזרדינו והשופט לית,
את להעדיף היה יכול לא הוכחות שבהעדר מפני
גרסת על הכללית התביעה באכוח של גרסתו

הסניגור.
ביחס העונש קולת על ערער המשפטי היועץ
מס. המשיבה לגבי נדחה ערעורו המשיבים, לשני
הוגדל שעונשו 2 מם. למשיב ביחס ונתקבל 1

שנים. שש של לתקופה

לעדות כסיוע ר3ואית תעודה הבעיה: .19
מינית. כעבירה הקרכן

67/56 פלילי טרעור  העליון המשפט (בבית
י"ב(20)557). פ"ד,  היוה"מ נגד יוספי דוד

העובדות:

ברחובות השלום משפט בית ע"י נדון המערער
בגופו מגונה מעשה בצוע באשמת שנה למאסר
החוק לפקודת 159 לסעיף בנגוד 11 בן ילד של
הש האשמה הוכחת בדבר החלטתו את הפלילי.
דברי על ובראשונה, בראש השלום, שופט תית
פתה איך שספר הילד, של שבועה, ללא עדותו,
מכנסיו את לפשוט עליו השפיע הנאשם, אותו
בת השופט מצא הילד לדברי הסיוע את ולשכב.
גופו על מצא כי הרופא קבע בה רפואית, עודה
המערער של בהודעתו וכן שפשוף סימני הילד של
הילד עם נפגש כי האחרון הודה בה במשטרה,

הנזכרים. ובזמן במקום
נד המחוזי המשפט לבית המערער של ערעורו
השופ שלשת של דעותיהם נחלקו אך אמנם, חה
בשים הילד, לדברי הדרוש הסיוע בשאלת טים
ולמסירת הנדונה, העבירה של המיני לאפיה לב
העיק המחלוקת בשבועה. שלא האמורה העדות
הרפו התעודה אם בשאלה, נפלה ביניהם רית
עצם לגבי הילד לעדות הזיק לשמש כדי דיה אית
הילד כי סברה היתה כן המגונה. המעשה בצוע

:(28.4.58. (ביום נפסק

אלה' כגת במשפטים ובעיקר מקרה, בכל רצוי
גזרהדין לפני יימסר העבירות נסיבות שתיאור
יוכל למען הכללית, התביעה מטעם עד עלידי
גר על ולא הוכחות על גזרדינו לבסס השופט

הסניגור. או הקטיגור של שונות סאות

חמש*ט בכית הנאשמ עדות הבעיה. .18
ממשטרה. להודעתו גמורה בסתירה העומדת
96/58 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
פ"ד,  היוה"מ נגד אלהיב דהה אסעד עלי

י"ב(33)911).

העובדות:

באש השלום משפט בבית לדין הובא אחד אדם
בנגוד מהמכס, שהוברהה כסחורה מעיל החזקת מת
הנ"ל במשפט המכס. לפקודת (ב) (1)210 לסעיף
הטני מטעם כעד מסוימת גרסה המערער העיד
עדות האיש. אותו זוכה עדותו סמך ועל גוריה,
להודעה גמורה בסתירה עמדה המערער של זו
במש עדות אז במסרו במשטרה. לכן קודם שמסר
בלתי בהחזקה חשוד בעצמו המערער היה טרה
ניתנה הודעתו את שמסר ולפני המעיל של חוקית

המקובלים. לכללים בהתאם אזהרה לו
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:(20 (גבעיה ^יק^ות

לפי המחוזי' המשפט בבית הואשם המערער ;

מכתב בשליחת הפלילי, החוק לפקודת 224 סעיף
להרוג איים בו בנצרת, הצבאי הממשל לנציגות
הסתמך הנאשם את בהרשיעו הצבאי. המושל את
הקטי עד של המומחית עדותו על דלמםה השופט
של עדותו פני על והעדיפה חגג' פקד גוריי"
שיש וטען הסניגורית מטעם שהופיע אחר מומחה

הנדון. המבתב את כתב המערער אם ספק'
היה שלא המערער' באכח טען העליון בביהמ
יחידה מומחית עדות סמך על להרשיעו בטוח זה
האמור. המכתב נכתב שבו כתבהיד לזהוי ביחס

אושרה. וההרשעה נדחה הערעור

:(5.5.58. (ביום נפסק

רא בערכאה המשפט את השומע השופט רשאי
על לכתביד אחד מומחה של עדות להעדיף שונה
הר קביעת לשים ולאמצה שני מומחה עדות פני

בדין. שעה
שה העובדה את הדגיש העליון המשפט (בית
וצין חגג, מר של עדותו את נתח דלמטה שופט
במכתב כתבהיד בין משותפות תכונות מספר
שנכתבו אחרים במסמכים כתבהיד לבין הנדון
ונס ידיעותיו כי השופט' ציין כן המערער. בידי
של אלה על בהרבה עולים חגג מר של יונו
כתב קורא עצמו והוא הואיל וכי השני. המומחה
שני עדויות אחר יפה לעקוב בידו היה ערבי יד
חגג מר של דעתו בצדקת להשתכנע המומחים'

פקפוק). ללא ולקבלה

י הספןיר מחצית את אלא בושה, מחמת סיפה לא
וצורת/ יותר' המבישים הפרטים את גילה ולא

ביותר. נרגשת היתה העדות מסירת

:(2.5.58. (ביום נפסק

לדבריו לתת שיש האמון, מידת של ההערכה .1
לשקול כלל' בדרך נתונה' שהוא איזה עד של
הזדמ ושבידו 1<עד את השומע השופט' של דעתו

העדים. דוכן על בעמדו בו להתבונן נות
לב בשים רשאי, שופט אותו כי הוא' הכלל .2
להאמין העדות, מסירת מאופן שהתרשם לרושם
מדב אחר מחלק אמון ולשלול העד מדברי בחלק
בהערכה יתערב לא לערעורים המשפט ולית ריו"
מבוססת הנה או שרירותית היא כן אם אלא זו'

מופרכים. נימוקים על
של עדות במסירת הוא כשהמדובר הדין הוא .3
מגונה מעשה בדבר שניט, עשרה אחת בן ילד
בהע להתערבות חוקית סיבה ואין בגופו שבוצע
ושלפיה עדותו את השלום שופט שהעריך רכה
ודחה מדבריו האחד בחלק אמון נתן כי יוצא

האחר. החלק את מהימן כבלתי
מעדותו חלק המאשרת רפואית תעודה תוסן .4
לפי כדרוש מספיק, סיוט לשמש עשוי הילד, של

החוק.

של חותרעתו סמך על הלשןןה הבעיר.: .20
לבתביד. מומחה

91/58 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
פ"ד,י"ב(21)587). היוה"מ; נ. אבוטהה אנוי1 מחמד

הנכונה הכתובת זו אין
זו תשובה האוצר!, שר אני צורך, אין "תודה,
אשר גרממת, במסעדה מלצר במבוכה מכבר לא הביאה
בחשבון חנוני אם האורחים, אחד את כדרכו שאל

ההכנסה. מס "בשביל ארוחתו על מופת
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גמשג$*\ חמש*\יח
בפלישות המשטרה טפול

הפלילית המחלקה עו"ד, נוסנבלט, צבי מפקח

אזרח כי ספק, כל על ונעלה ברור זה נראה נית
ראוי שלו, היחיד. לרשות פלישה על המתלונן
לדירתו, בהחזרתו המשטרה של המידית לעזרתה
ולפני פשוט כה הדבר אין  חוקית מבחינה אולם
יש הפולש" של ההוצאה "פעולת לבצוע שנגשים

המקרה. של נסיבותיו כל את היטב לברר
ונדרשת פלישה על תלונה מתקבלת כאשר
כלל,. בדרך היחידה, קצין עומד המשטרה, עזרת
דל חומר לרוב, בפניו, קיים קשה. החלטה בפני
סותרות עדויות" הצדדים, שני עדויות של בלבד
סכסוך זה אין האם השאלה מתעוררת ומיד כמובן,
הת זו, לשאלה בתשובה לא. ותו גרידא אזרחי
הנחיתו גם טמונה המקרה, בנסיבות כמובן, לויה,
אשר לקוים בהתאם בפעולתו, המשטרה קצין של

להלן. יסומנו

פלילית עבירה  זרה לרשות הפלישה
עבירה כשלעצמה, מהוה, זרה לרשות פלישה
החוק פקודת של סעיפים שני דנים בה פלילית,
אולם ו"236, 96 הסעיפים; הם הלוא הפלילי,
נסתפק אם כי נושענו, לא עוד זו ב"תגלית"
ישאר הרי הפולש, נגד פלילי משפט בהגשת
מקופח,  בתלונתו הוא צודק אם  המתלונן
י מדי רב פנים, כל על ולגביו,  רב זמן כי
פסק וינתן ענינו יתברר אשר עד לעבור עלול
דירתו תוסיף  ובינתים צופנוי, ובעקבותיו דין
בראש המתלונן, אין לכן אחר. בידי תפוסה להיות
נגד פלילי משפט בהגשת מעונין ובראשונה,
דירתו של מידית בהחזרה אלא ובהענשתו, הפולש
באמצעות ממנה הפולש בהוצאת אומר הוה לידיו,

המשטרה.

ארצות בכל חיונית בעיה היא הדיור בעית
נעשים בה בארצנו, לה חשיבות משנה אולם תבל,
בהקמתן רבים כספים ומושקעים רבים מאמצים
חדשים לעולים גג קורת דיור, יחידות אלפי של
נרחבים מאמצים למרות אך ותיקים. ולתושבים
והמחסור האוכלוסין צפיפות מהוים אלה ונמרצים
שב העירוניים באזורים בעיקר בדירות, החמור
כי איפוא, יפלא, לא קיימת. עובדה הארץ, מרכז
הסכסוכים, של מספרם אצלנו רב זה דברים במצב
וסכ והחזקה בעלות סכסוכי המגורים: שנושאם
אזרחיים סכסוכים כולם  דידה שכר סוכי

מובהקים.

הזאת? ולצרה לנו מה
בעיקר אלה, אזרחיים לסכסוכים הצדדים בין
וחסרת המסורת נטולת המגוונת, באוכלוסיתנו
פעם לא ניכרת צבורי, וסדר חוק לכבוד החנוך
לעצמו דין לעשות נסיונות, נעשים או הנטיה,
ומוגמרת. קימת עובדה בפני היריב את ולהעמיד
לאזרח, החיוניים היסודות אחד הדירה בהיות
האמרה כדברי  או הסדירים, לחייו הבסיס
האזרח"' של הפרטי "מבצרו  הנודעת האנגלית
על תימה אין להכנס, רשאי זר איש אין לתוכו
הזו הבסיסית שזכותם המרגישים אלה כי כך,
לשרות נרגשות בתביעות פונים קופחה, או הופרה
למשטרה, והסדר, החוק שמירת על הממונה
"להחזרת המוחלטת המידית, לפעולתה ומצפים
הקדושה חובתה זו האין כנם*. על והסדר החוק
אשר לאיש עזרה להושיט ביותר, האלמנטרית

לרחוב"?. י והושלך מביתו "הוצא לפתע
והגיו אנושית מבחינה לה. רבות פנים זו בעיה
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הנדון. בנכס ההחזקה את לידיו להחזיר כדי טלה
שאף היתה' המבקש, באכח של העיקרית טענתו
האפוטרו אין הרי גבול, מסיג המבקש נחשב אם
להשתמש עליו אלא בכח, לפנותו רשאי פוס

בחוק. לו המוקנות המשפטיות בתרופות
שתי היתר' בין המדינה' פרקליט טען לעומתו

עיקריות: טענות
לעשות, רשאי ידוע בנכס כחוק המחזיק אדם א.
את לעצמו להחזיר כדי בכה' ואפילו לעצמו' דין
רשאי כן גבול. מסיג ע"י הנכס נתפש א0 החזקה"
שמחובתה המשטרה' לעזרת גם לפנות הנכם בעל
המש לפקודת 4 (סעיף הרכוש בטחון על לשמור

טרה).
האפוטרופוס רשות בלי נפקד בנכס בהחזיקו ב.
נפקדים, ננסי חוק לפי בעבירה המבקש אשם
למנוע גם שמתפקידה  המשטרה היתה כן על
ומוסמכת חיבת  הנ''ל 4 סעיף (לפי עבירות
הנחשבת המבקש, של להחזקתו קץ לשימת לעשות

: נמשכת. עבירה

החזרת מותרת המקובל: במשפט ההלכה
מסוימים בתנאים לעצמו החזקה

המשפט? בית אמר י הללו הטענות את בנתחו
מצליח שאם מודה, האנגלי המקובל המשפט א) .1
דין לעשות ידוע, בנכס חזקה זכות יש לו ראובן,
שמעון' מידי בנכסי החזקה את ולהוציא לעצמו
תרופת לשמעון תהא לא זבות, בלי שם היושב
את חזרה לקבל לו המאפשרת כלשהי אזרחית

הנכם. באותו החזקה
. $ סיגים שני להוסיף יש זה לכלל ב)

המידה על יתר בכה ראובן ישתמש אם (1)
לתביעת צפוי יהא לידו' החזקה להחזרת הנחוצה

שמעון; מצד נזיקין
ראובן) (של גופא בכח הכניסה מעשה (2)
פלילית. עבירה נחשב בכח' בשמוש איום תוך או
המקובל המשפט של המיוחדת שיטתו על
הבאים* האופיניים התקדימים שני מעידים האנגלי
6660101 *. !0ח10*ו0*1 ; 17 ו0 ¥01. *87 (א)
ג^/י/ץ*^חומ/והם^ 1. *<>נ<י5 ?0965 00\} (ב)
006 (1920) 11>6. 720
התובע השופטכי אף,החליט הראשון במשפט
בכוח הכניסה עצם על נזקים לתבוע זכאי יהיה לא
בכוח התובע הוצא השני' במשפט הנתבע. מצד
עבודתו בתוקף לו שנתנה מדירה הנתבעים ע"י
לפנותה. סירב תפקידו שבגמר הנתבעים, אצל
את. בסכמו נזיקין.והשופט תביעת הגיש התובע
ואמר.שהם הנ"ל הכללים שני על חזר ההלכה
נגד בכח מלהשתמש אנשים בעד לעצור עשויים
סיבה כל רואה "אינני הוסיף: אך גבול' מסיגי
מסיגי של הקיימות הפריביליגיות על להוסיף
זה ע"י להם, שיין שאינו ברכוש הנמצאים גבול,

ההחזקה זכות של מילית החזרה הבעיוו:
שנגזלה

אין, בארצנו כיום הקימים החוקים מערכת בכל
במישרין זו בבעיה המטפל אחד חוק אף לדאבוננו,
/1935 הפלילי, החוק לפקודת 388א לסעיף (פרט
הפולש, הוצאת על לצוות המשפט בית את המסמיך
.(285 או 95 סעיף על בעבירה אשם שנמצא אחרי
חיונית בנקודה בהירות חוסר. הורגש מזמן בבר
מפורש, חוק הכנסת חוקקה אילו היה וטוב זו
המתלונן, לנגזל, לעזור המשטרה את יסמיך אשר
להתערבות מקום יש בהם המקרים, את ויפרט
חוק בהעדר אולם לסרב. יש בהם אלה ואת כזו
ניתנו אשר הדין בפסקי הדרכה לחפש עלינו כזה
ואשר האחרונות העליון,בשנים המשפט בית ע"י
ולאורה עוררין ללא לנהוג יש לפיה הלכה, מהוים
מתעורר. מקרה כל של הנסיבות את לבחון יש
העליון, המשפט בית פסק כבר המדינה קום מאז
מקרים במספר לצדק, גבוה משפט כבית בשבתו
הבעלים מאת התר ללא זרה לרשות כניסה של
כלל בדרך היו המבקשים החוקיים. המחזיקים או
פלשו, לתוכן מהדירות' המשטרה ע"י שהוצאו אלה
בסרוב שונות, מסיבות נתקלו, אשר אלה, או
הפולש פנוי ע"י לטובתם להתערב המשטרה,
המשטרה על יצוה המשפט בית כי בקשו, ואשר

בתביעתם. לפעול
במר כי המשטרה, של לשבחה אולי כאן, נציץ
קו את העליון המשפט בית אשר המקרים בית
באיהתערבותה, ובין בהתערבותה בין פעולתה,
בעבודתנו דרך ציוני לנו ישמשו אלה דין ופסקי

בעתיד. וידריכונו
זמן לפני עד המשטרה אנשי מצאו זו הדרכה
בבג"צ שנקבעה בהלכה בעיקר ביותר. רב לא
נכסי על האפוטרופוס נ. גולדשטיין  37/49
(החוברת גי (פ"ד, המשטרה של והמפקח נפקדים
בעקבותיה אשר ,(287 ה/ פםי'ע, ,. פורסמה) טרם
"פלישות בנדון הארצי המטה פקודת אף פורסמה
102 (מסי המשטרה" סמכויות  זרה לרשות

שבאוסף).
זד,: בג"צ שבתיק העובדות ואלו

האפוטרו ברשות כי טען גולדשטיין, המבקש,
הרוס. בחלקו שהיה ביפו מבנה מחדש הקים פוס
פי על אך בו, לגור משפחתו עם יחל נכנס הוא
האפו לפנותם. המשטרה בקשה האפוטרופוס פנית
כי וטען, למבקש הרשות, במתן כפר טרופוס
נדרש המבקש וכי אחר לאדם הושכר המקום

הבנייה. בעת עוד לפנותו
והמשיב המבקש של הסותרות ההצהרות מתוך
הוא הנכס (א) עובדות: מספר המשפט בית קבע
נמצא הוא נפקד נכס בהיותו (ב)  נפקד, של
הוא המבקש כן ועל האפוטרופוס של בהחזקתו
המש את הפעיל האפוטרופוס (ג) ' גבול, מסיג
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נעדר שאדם במקרה גם הדין והוא נזיקים. תביעת
הגזלן. כניסת בעת מספר, לשעות מביתו

את לבקש המחזיקים יוכלו הנ"ל המקרים בשני
,על לשמור תפקידה לאור וזו, המשטרה עזרת
כזה למחזיק להושיט חייבת תהא הרכוש' בטחון
במק לביתו. לחזור בידו שיהיה כדי וסיוע סעד
מהכלל, יוצאים הנם החוק שמבחינת אלה, רים
לה יתגלה אם ורק אך כמובן, המשטרה, תתערב
שאמנם פנים, לשתי משתמעת שאינה בצורה
האמו הסוגים משני לאחד העובדות משתייכות
אזרחי זכויות סכסוך שנוצר לה יתברר ואם רים,

התערבות. מכל תמנע הרי אמיתי,

או בכח לפנות אין משפט בית של צו ללא
אם אןז בנכס, היושב גזלן משטרה, בעזרת

עבירה. ישיבתו מהוה
סוגי לשני פרט כיום, בישראל החוקי המצב
ביון_המשפט ע"י סוכם לעיל, המנויים המקרים

כדלקמן:
בעזרת או עצמו בכח לסלק, רשאי אדם אין
ללא רכושו את תפס אשר אחר, של ידו המשטרה,
המוסמך המשפט לבית לפנות הוא חיב אלא זכות,

החזקה. להחזרת צו קבלת לשם
הצדקה כל הנדון במקרה נמצאה לא כן על
האפוטרופוס. ע"י המשטרה ולהפעלת בכח לשמוש
נא המדינה פרקליט של השניה לטענתו בקשר
רשות נטילת ללא מוקנה, נפקד נכס שהחזקת מר,
אך פלילית' עבירה אמנם מהוה מהאפוטרופוס,
להתערב ממכות למשטרה להקנות כדי בכך אין
התפקיד על הסתמכות (תוך בכח העברין פנוי ע"י
ע"י צו לכך שניתן מבלי עבירות) מניעת של
המשטרה אין אחר. מוסמך מוסד או המשפט בית
בבית לגור אדם, זכויות על להחליט מוסמכת
בהתערבותה המחוקק רצה ואילו לאו, או מסוים
כזו הוראה כולל היה פנוי, לידי עד כזה, במקרה

הנדון. בחוק
388א מסעיף שוה גזירה אנו לומדים זה בנדון
בית שרשאי הקובע ,1935 הפלילי, החוק לפקודת
או 95 סעיף לפי בעבירה אדם המרשיע המשפט,
פלילית גבול הסגת משום בהן שיש (עבירות 285
שנו לאדם החזקה החזרת בדבר צו לתת נמשכת)
בחזקה הזכאי אחר אדם לכל או הנדון מהנכס של
דעת על לפנות מוסמכת המשטרה היתה אילו זו.
האמורים, החוק סעיפי על העוברים את עצמה
שבסעיף ההוראה בחקיקת צורך היה לא אז כי
הפלילי לחוק הוסף זה סעיף כי לציין, יש 388א,
ב בתלאביב המחוזי המשפט בית שפסק אחרי
שה מכיון כי ,(494 ,1945 (פמ'ץ, 172/45 ע''פ
בית אין בלבד, מטלטלין על מדבר 388 סעיף
עם החזקה החזרת על לצוות מוסמך המשפט

הבעלים נגד נזיקים לתבוע אלה לאנשים שנרשה
במידה בכוח, והמשתמש בחזקה הזכאי האמיתי,

לסלקם". כדי הדעת, על מתקבלת

ללכת הבעלים על הקונטיננטלי: המשפט
המשפטית התביעה בדרך ורק אך

הקונטיננטלי, המשפט האנגלי, המשפט לעומת
שמירת של המגמות את  לכל מעל  פועלה
הוא כך ומשום הצבור, שלום והבטחת ז?נזדר
מסיג של הזמנית ההחזקה על בהגנו לכת מרחיק
זו החזקה המוציא אמיתי בעלים נגד אף הגבול,
הבע ועל לעצמו, דין עשיית עלידי זה של מידו
החזקה את ולתבוע לגזלן החזקה את להחזיר ליט

הרגילה, החוקית בדרך

בעקבות הולך שלגו (העותומני) החוק
הקונטיננטלי המשפט

המשפט בעקבות הולך שלנו המקומי החוק
לחוק 24 סעיף של השני והחלק הקונטיננטלי
קובע בתקפו) (העומד העותומני) השלום שופטי
בדרך השתמש לא השטר "בעל שאם במפורש,
החזקה), להחזרת משפט (הגשת הזאת החוקית
ובהכרח, בכוח ניידי דלא הנכסים את תפס %$א
המצב את יחזירו המשפט, בית אל פנה והשני
ללכת חייב שהוא השטר לבעל ויודיעו שהיה כמו

החוקית". בדרך
פרקליט של טענתו נדחתה לעיל האמור לאור
לעצמו דין לעשות רשאי החזקה בעל כי המדינה,
הגבול מסיג את להוציא מנת על בכוח ולהשתמש
זאת, לעשות אדם על החוק אוסר ואם מהנכס.
למשטרה,  זו מטרה לשם לפנות  בידו אין
המשפט, מבית צו לבקש מורה שהחוק ומקום
המשטרה תוכל לא המשפט, בית מידי ורק אד
תפקידה בגדר הדבר יחשב ולא בידו, לסייע

הרכוש. בטחון על לשמור

המשפט הלכת את נוגד המקומי החוק אין
בביתו היושב התנגדות בענין המקובל

בו למקרה מתיחס לעיל האמור שאין מובן
לשלול הרוצה גזלן בא ולפתע בביתו, אדם נמצא
רשאי אלה בנסיבות והחזקה. את בכוח *זמנו
בכוח, להשתמש ז^. בכוח", כוח "לפגוש הראשון
כניסת את למנוע כדי הדעת על המתקבלת במידה

הגזלן.
המ במשפט דבר ואין המקובל החוק מורה גד
המבוטא זה, עקרון לסתור כדי בו שיש קומי
מצודתו נחשב אדם של "ביתו הידוע? בפתגם
רק ולא ואלימות תקיפה נגד עליו להגן העשויה
סעיף כן, על יתר למנוחתו". מקום לו לשמש
על זכות מלמד האזרחיים, הנזיקין לפקודת (ב) 25
בפני מוגן שיהא וקובע האמור במצב הנתון אלפ
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הת הרי המבקשים, דברי נכונים '"אם המשפטי.
רש התנהגות מהוה זה במקרה המשטרה נהגות
למרות פעולה אינקיטת בגלל רצינית, לנית
אמת אם זאת, התנהגות זאת. לעשות שנדרשה
מהוה אם כי בלבד, כמבקשים פוגעת אינה הנה,
יחס מתוך לעצמם דין לעשות לאנשים הזמנה
אחד הוא כבודו" על השמירה אשר בחוק, זלזול
אם לשאלת חשיבות כלל ואין המשטרה מתפקידי

לא,.." או לדירה זכות ישגה זה לפולש
לדי "הזכות שאלת אולי הרתיעה זה במקרה
למרות מהתערב, י המשטרה את בצדק, שלא רה",
דין האנשים יעשו פן המשמר, על לעמוד חובתה

לעצמם.
למבקשים המשפט בית נעתר לא כן פי על אף
כלפי כפיה אמצעי לנקוט למשטרה, צו במתן
הדגיש המשפט בית מהדירה. פנויו לשם הפולש
ע''י שיקבע לאתר רק בכח אדם להוציא שאפשר
שם נמצא, או נכנם, שהוא משמך, משפט בית

הפלילי. החוק על עבירה תוך כחוק, שלא
סבירה משוט אין הפולש שבכניסת יתברר אם
הצ בין אזרחית לתביעה ענין זה הרי 9לילית
אין פלילית, עבירה נקבעה לא עוד כל דדים.
האחריות את עצמה על לקחת יכולה המשטרה
בכח להשתמש עליה כי ולהחליט, זו שבקביעה
מבית צו לקבל מבלי העבירה, מניעת לשם

המשפט.
המשטרה בעבודת לדון המשפט בית עבר כאן
במקרים המשטרה "מצב ואמר? כאלה במקרים
המשטרה גם מאד. קשה לעתים הוא אלד, כגון
ממסגרת לחרוג שלא להזהר ועליה לחוק כפופה
למשי מעניק שהחוק החסינות אף על סמכויותיה.
מתקבל ובאופן לב בתום פועלת היא אם טרה,
ואחליוו! סבון עצמה על מטילה היא הדעת, על
(מפני בכח משתמש שהיא במקרה מסוימת
המצ פלילית, כעבירה לה נראה מסוים שמעשה
ולאחר למנעה), בכדי בכח, שמוש לדעתה ריכה
היה לא כי המשפט, בית עלידי מתברר מכן
יש גיסא מאידך פלילית, עבירה משום כלל בו
מהוה כזאת ואחריות ספון מנטילת והתחמקות

, שד"פליליות במקרה כמו עליה, המוטלת רשלנות
בר לאדם מקום שאין לעין ונראית בולטת כה

בה". לפקפק דעת
המשטרה מלאה שאילו המשפט, בית הוסיף ועוד
בדית* יושב שהפולש לאחר הדיון), (ביום "כיום"
בפני להתברר עומד הענין וכל ימים מעשרה יותר
יצא, אם פנויו' על לצוות המוסמך המשפט בית
מא היו הרי המבקשים, בקשת ז18ר בדינו, חייב
סמ. לעצמה נוטלת שהיא ובצדק, אותה, שימים
תביעה הוגשה לא אילו אפילו משפט, בית של כות
היה שבג"צ לודאי קרוב הפולש, נגד פלילית
ולא מוסמך המשפט לבית המבקשים את מפנה

בכה. להשתמש המשטרה על מצוה היה

סעיף לפי פלילית גבול בהסגת הנאשם ז;ךשעת
.286

מיוחדת הוראה להתקין צורך איפוא, היה, אם
על לצוות הסמכות א,ת תמש3ט לבית להקנות כדי
בכניסה או פלילית גבול בהסגת מורשע פנוי
מוסמכת המשטרה שאין וחומר קל הרי בכוח, .

עצמו. דעת על כזה אדם לפנות
של זו לטענתו תשובתו את סכם המשפט בית
חוק על העבירה שלגבי באמת, המדינה פרקליט
הסטטו תפקידה המשטרה תמלא הנפקדים נכסי
והחזרת פנויו לדין? העברין את תביא אם טורי,
כל מסמכותה, אינם בה שזכאי מי לידי החזקה
ע"י שניתן חזקה צו לבצע הוראה קבלה לא עוד
לא איפוא, מוסמכת, המשטרה אין מוסמך. מוסד
עומדת. אם אפילו באמצעים, עצמה, דעת על חוז,
ונמשכת. ההולכת עבירה להפסיק המטרה לעיניה
על הצו את הפך לצדק הגבוה המשפט בית
את והפנה להחלטי הנדון, במקרה שניתן תנאי,
החזקה החזרת את לבקש ברצונו אם האפוטרופוס,

המוסמך. המשפט לבית המבקש, ופנוי

1949 שנת מאז ההלכה התפתחות
ואת 1949 שנת מאז ההתפתחות את עתה נראה
המשטרה פעולות על העליון המשפט בית תגובות
הצרה מהמסגרת לפעמים שחרגו שונים, במקרים
ניתנה, בהן מהכלל, היוצאות הנסיבות שתי של
ידי על הפולש ל"פנוי" הצדקה לעיל, כאמור,
ואי איהבהירות על המצביע מקרה, המשטרה.
המשטרה שעל לצעדים ביחס אז ששררו הידיעה
בבג''צ הדיון לגמר סמוך ונדון ארע לנקוט,
אלישר אלעזר  94/49 בבג"צ הנ"ל. 37/49
ואח' המשטרה של הכללי המפקח נגד ואח'
הדנה חשובה, הלכה נפסקה (330 בי, (פס"ע,
המשטרה. של ובםמכויותיה בתפקידיה בהרחבה

דין מעשות אנשים למנוע המשטרה על
אבל... בחוק, זלזול תוך לעצמם,

(4 (מם' המשיבים אחד כי התלוננו, המבקשים
בבקשה, למשטרה פנו וכי לדירתם בכח פרץ
אם בכח, ותוציאו הדירה את לפנות עליו שתצוה
בעוד הוזהרה המשטרה כי הוסיפו, הם יענה. לא
לא וכי בכח, לדירה לפלוש זומם שהאיש מועד,
המהוה זה, מעשה למניעת צעדים בכל נקטה
גם המשטרה סרבה לדבריהם פלילית. עבירה
כש לדין, הפולש את להעמיד הפלישה אחרי
סרוב, הודעת להם והציעה זאת, לעשות נדרשה
כן על בעצמם. תביעה הגשת להם לאפשר כדי
המפקח נגד תנאי על צו להוציא מביה"מ בקשו
הפולש על יצוה לא מדוע וינמק, שיבוא הכללי,

בכה. יוציאו לא למה או הדירה את לעזוב
בית אמר המשיבים בפי מה לשמוע מבלי
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כדי בהן ואין הואיל סמכותה, מתחום חורגות
לקדמותו המצב את להחזיר אס כי זכויות, ליצור
מוסמך. משפט בבית החזקה סכסוך של לברות עד

להרתע חיבת המשטרה היתה לא האם
בסכסוכי, הבתים בעלי כנגד מהתערבותה

אלה? חזקה
הדין פמקי בשני גיחכה זו לשאלה התשובה
המשטרה פעולות את אשרו רק לא אשר עצמם"
אלה כגון במקרים כי קבעו, אף אלא מלא' אשור
את להפנות יש וכי להתערב המשטרה חייבת
את יבקש ממנו מוסמך, משפט לבית הפולש

חוקית. בדרך החזקה החזרת

עצמו בדירת אף חזקה לקנות אין בפלישה
ג הדין פסק גם תומך לעיל שהובעה בהשקפה
מפקח נגד הסוכנות עובדי ועד  276/52 בג"צ
המב :(853 ו/ (3"ד, ירושלים למשטרת מחתי
מהו (שתמנע המשטרה נגד תנאי על צו קשים
אשר אלו מבין דירות מספר ותפסו נכנסו ציאם)
קבלן, ידי על הסוכנות, עובדי עבורם, נבנו
ביניהם נתגלעו אשר הסכסוכים, יושבו בטרם
עמ וזו המשטרה את הזעיק הקבלן הקבלן. לבין
את דחה המשפט בית הפולשים. את לפנות דה
המשטרה של זו בפעולתה אין כי בקבעו' בקשתם
הצדדים. של ההדדיות זכויותיהם את לקבוע כדי
לקד המצב את להחזיר רק היא האחת "מטרתה

■ ול לעצמו, דין עושה נשכר יהא שלא כדי מותו,
שביניהם הסכסוך דבר להביא סכסוך בעלי אלץ
כלפיה בטענות לבוא אין מוסמך. משפט בית לפני

הצבורי''. תפקידה את מלאה על

המשטרה, של המידית לעזרתה ראוי הנגזל
וטריה פתאומית שהפלישה ברור אם רק
אח' 4 ו םאלם אדיב סמי  168/52 בבג"צ
>1000 ו/ (פ"ה נפקדים נכסי על האפוטרופוס נגד
ישראל "מטעי שחברת על המבקשים התלוננו
הת בקשו הם רכושם. שהוא מכרם פרי מורידה
של הסבריהם על סמכה זו אך המשטרה, ערבות

י כדין הכרם הושכר לפיהם האפוטרופוס, פקידי
לעזרת לבוא וסרבה נפקד" כ"נכס הנ"ל לחברה
למשיב יפריעו לבל אפילו, הוזהרו אשר המבקשים,

בפעולתם. דברו ולעושי
העליון, המשפט בית נשיא נוגע דינו בפסק
המש מעזרת להנות הנגזל בזכות אולשן, השופט
פולש' או לפלוש, מנסה אדם "כאשר ואמר: טרה'
להניח מצווה הבית בעל אין אחר, אדם של לביתו
שיבוא עד בביתו ואחיזה שביתה לו לקנות לפולש
הוא דין, פסק שינתן ועד יד סלוק בתביעת נגדו

לעזרתו". המשטרה את להזעיק מיד יכזל

אפשר אם הם" לעיל שצוטטו הדין פסקי שני
או פיהם ועל שבחבורה'" "האריות כך להגדירם
במרוצת שנדונו בג"צ בתיקי נפסק בהדרכתם
,.;■■,.....>.■ ... , ., ..■.. ,....... ,י . , השנים.

הבית ע"יבעל ^ה;וש3ר*לו 6חדר פולש פנז*י
נכנס >אדם. משונה. מצב, להוצר יכו^ ;,לפעמים
אפילו אלא הבית בעל בהנזכמת רק לא בחדר ל£וך
מבחינה אך החדר, את לו השכיר שזה או^רי
מתערבת דרישה, לפי פלישה. מבצע הוא חוקית
למדים שאנו כפי קרה, אמנם זה דבר הגיטרה,
של הכללי המפקח. נגד סין. , 40/52 מבג"צ
בעל תפס זה במקרה ,(312 ו' (פ"ה המשטרה
לפנות מבלי. שנפטרה, דיירת של חדר הבית
החזקה, החזרת ולדרוש מוסמך, משפט לבית
נכדתה בקשת לפי למבקש. החדר את והשכיר
והו" מיד המשטרה התערבה המנוחה של.הדיירת
בית אמר כך ועל מהחדר המבקש איז ציאה

■ .. . . . ., המרופט,::
לאחר מיד בהחזירה, לעשות הטיבה ."המשטרה
בהוציאה כלומר: לקדמותו, המצב את המקרה,
בפעו  הדלרה.* מתוך חפציו ואת המבקש את
היתר. לא ואף  המשטרה פסקה לא זו לתה
למבקש החזקה? זכות למי  לפסוק מוסמכת
שביתה. קנתה אשר המנוחה, של לנכדתה או

המבקש". מטלטלי הוצאת לאחר. בדירה,

הנכם,. בעל נגד אן* מוצדקת ההתערבות
לעצמו דין עשה אם י . .

להתערבותה גרם אשר דומה, עובדתי מצב
 154/52 בבג"צ נתברר המשטרה, של המידית
ו/ (פ''ד. ירושלים מחוז משטרת מפקח נגד שלם

:(435
בדירת חזקה לתפוס שבקש בית בבעל מעשה
מעל מנעול הסיר מסוים ביום שנפטר. זיירו
של שלחנו את והוציא רהיטיו הכנים דלתה,
נשאר ואשר מחלתו בעת במנוח טפל אשר האיש,

מותו. אחרי בדירה לגור
וסגרה השלחן את החזירה התערבה, המשטרה
המשטרה עמדה בו ביום' באזיקים. הדירה את
לדירה ולהכניס הבית בעל של רהיטיו את לרווציא
בעה"ב פנה פלישתו, לפני בה שהחזיק מי את
שתמנע המשטרה על לצוות ובקש לבג"צ
את דחה המשפט בית אך זו, פעולתה מעשות
בבג"צ שנקבע הכלל, על בהסתמכו בקשתו
חזקה זכות הדורש לאדם, אסור לפיו ,37/49
ולפיו בכח, ולרכשה לעצמו דין לעשות בנכם,
בהו כי נקבע, מוסמך. משפט לבית לפנות עליו
המבקש פעל לא רהיטיו ובהכניסו השלחן את ציאו
את להחזיר המכוונות המשטרה פעולות ובי כדין
אינן לפלישה עובר בפועל למחזיק החזקתה
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עבר בגלוי רק מצטמצם אינו המשטרה תפקיד
גם שעליה אלא בוצעה שהעבירות לאחר ינים
כן כמו עבירות. בצוע האפשרות במידת למנוע
מעשזת אדם מסוימים במקרים למנוע גם עליה
אדם כאשר פלישה, של במקרה נטו לעצמו, די1
את להשיג כדי חוקיים בלתי באמצעים משתמש
המש לבית להזקק במקום לה, טוען שהוא זכותו
כגון במקרים ספוקו. על לבוא כדי המוסמך פט
במצב לפעמים, להמצא, המשטרה עלולה אלה,
לידיה ליטול יכולה המשטרה אין שהרי קשה,
למי לקבוע בדי המשפט בית של סמכותו את
ב נאמר כבר והחוק. הצדק עומדים מהיריבים
,מצב ;(333 בגני ,330 ב/ (פם"ע, 94/49 בג"צ
מאד. קשה לעתים הוא אלה כגון במקרים המשטרה
שלא להזהר ועליה לחוק כפופה המשטרה גם
שה. החסינות אף על סמכויותיה. ממסגרת לחרוג
לב בתום פועלת כשהיא למשטרה מעניק חוק
עצמה על מטילה היא הדעת, על המתקבל ובאופן
משתמשת. שהיא במקרה מסוימת ואחריות ס13ן
המשפט בית עלידי יתברר מכן ולאחר בכח...
מאידך פלילית. עבירה משום כלל פה היה לא כי
כזאת ואחריות םכון מנטילת והתחמקות יש גיסא
לחובה התכחשות או תפקידה במלוי רשלנות מהוה

עליה...' המוטלת
נאמר: ה/294) (פס"ע, 37/49 ובבג"צ

הפו את בחזרה לרכוש הרוצה שאדם, ,במקום
החוק ידי על מצווה ידוע, בנכס לו השיכת זסיה
בית מידי ורק ואך ביתהמשפט, מידי צו לבקש
ולא בידו, לסייע המשטרה תוכל לא המשפט,
בטחון על לשמור תפקידה בגדר הדבר יחשב

נאמר! 295 ובעי תרכוש'.
נכסי בדבר חרש שעת לתקנות 35>א) ,תקנה
ו 22(א10) (הסעיפים תש'ט1948 נפקדים,
כי קובעת תש''י), נפקדים, נכסי לחוק 35(א10)
נטילת בלי מוקנה, נפקד בנכס המחזיק אדם
וצפוי בעבירה אשם האפוטרופוס, מאת רשות
נושא זה מסוג מעשה כי מסכימים אנו לעונש.
שבין ברור כן כמו 'נמשכתי, עבירה של אופי
פקודת של 4 סעיף (לפי נמנה המשטרה סמכויות

עבירות".' למנוע התפקיד גם המשטרה)
את שדרש באדם אמנם מדובר 37/49 בבג"צ
לפי אשר, אדם, להוציא כדי המשטרה עזרת
באופן בדירה ישב הזאת, העזרה דורש של טענתו
שהמשטרה פסק, הזה המשפט ובית הוקי, בלתי
המבוקשת, העזרה את להושיט רשאית היתה לא
הסמכות את לעצמה לטול רשאית היא שאין מפני
ביניהם. הקיים בסכסוך הצדדים זכויות את לקבוע
ב המשטרה עזרת את שדרש הצד היה אילו
פולש והיה לידיו החוק את לוקח ,37/49 בג''צ
והמשטרה מתוכה, הדייר את להוציא כדי לדירה
שבית ספק אין כן, מלעשות בעדו מונעת היתה
כחוקית. המשטרה פעולת את רואה היה זה משפט

אחרי הנדון, במקרה המשטרה פעולת לגבי ,

'.במקרה הנשיא: אמר המשיב, ע"י שהוטעתה
אולם המשטרה, אל מיד המבקשים פנו שלפנינו
כי מרבה, ובצדק  עזרה, להושיט מרבה וליי
פתאומית, פלישה כאן שאין הטענה את בשמעה
לעבי להכנס יכלה לא היא נפקד, בנכס. ענין אלא

הקורה''.

לביתו הפולש אדם כנגד המשטרה התערבות
היותו בדנר םננםוכ קים אם מוצדקת, שלו

נפקד" ,,נכם
נגד כליל מיכאיל פהד  185/53 בבג"צ
(פ"ד, תרשיחא של הצבאי והמושל המשטרה מ3קח
סיג כל ללא העליון המשפט בית אשר ז/י1118)
מניעת לשם בהתערבותה המשטרה פעולות את
בהרחבה דן זה דין פסק לעצמו. דין מעשות אדם
שבשני הקביעות על וחוזר המשטרה בתפקידי
.94/49 ובג"צ 37/49 בג"צ העקרוניים הדין פסקי
תרשיחה, תושב כדלקמן: היו העובדות עיקר
להת שתפסיק המשטרה, נגד תנאי על צו בקש
בהכבש כי טען, הוא בביתו. החזקתו ולמנוע ערב
רבות שנים מזה משפחתו עם התגורר הוא הכפר
חשבונו על תקנו סבו, שם על הרשום זה, בביתו ■

במסגרת נדרש, 1949 בשנת המסים. את ושלם
ע"י והערביים היהודיים התושבים מגורי הסדרת
הושכר וביתו אחר לבית לעבור הצבאי, המושל
הדייר מסר בצאתו .1953 שנת עד בו שגר לאדם
למבקש, נתנוהו ואלה למכריו הבית מפתח את
ע"י הוצא למחרת לבית. משפחתו עם נכנם אשר
נוספות. פעמיים עוד נשנה זה וחזיון המשטרה
חוקית אינה המשטרה שהתערבות טען המבקש
ממנה, לחדול עליה יצוה המשפט שבית ובקש

נפקד, הנו המבקש כי המשיבים, טענו לעומתו
הועד בהשגחת ונמצא לאפוטרופוס מוקנה הבית
פלישת על התלונן אשר תרשיחא' של המקומי
שלש המבקש את שהוציאה במשטרה, המבקש
הוכחה איזושהי שהציג מבלי מהבית, פעמים

הבית. על זכויותיו בדבר
כי העובדה, את בתמיהה ציץ המשפט בית
נפקדים, נכסי לחוק 0)30 סעיף לפי התעודה
ונחתמה הוצאה נפקד כנכס הבית על המעידה
שאלת כי הדגיש, אך תנאי, על הצו מתן ביום רק
המוקנה הנהו, נפקד נכס אם בבית, הזטיות
להכרעה עומדת איננה לאו, או לאפוטרופוס
לבית ענין זהו כי לצדק, הגבוה המשפט בבית
עיקר את המשפט בית סכם ובך המוסמך. המשפט

* דיונו
היתה האם והיא: ויחידה אחת שאלה "לפנינו
פלישתו, את ולמנוע להתערב רשאית המשטרה

? הנדון לבית המבקש של כניסתו, את או
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שלאכדין ממנו נמנעות או קופחו זכויותיו כי
אל'יו התחומים, מערבוב נמנע הרשות, פקידי ע"י
האפו נגד צוים המבקשים בעיקר לעתים נוטים
אין כי משמתברר נפקדים. נכסי על טרופוס
הדורש שרירותי מעשה על קובלים המבקשים
שנוי לשם צו להשיג מנסים אלא מידית, עזרה
מפנה חזקה, או בעלות על בסכסוך הדברים פני
אף היה כך המוסמך, המשפט לבית בג"צ אותם
עטיה קאםם  304/52 בג"צ דלהלן, במקרה
נכסי ננל האפוטרופוס נגד ואח' םעוד אל מוחמד
נתגלע זה במקרה אף :(639 ח', (3"ד, נפקדים
ונכסיהם נפקדים המבקשים היות בדבר סכסוך
מטעמ תעודה הוגשה ואף לאפוטרופוס מוקנים
אחרי אפילו ונחתמה ניתנה אשר האפוטרופוס,
לבית משנתברר אולם תנאי. על הצו מתן יום
נמצאו הבקשה נשואי (קרקעות) שהנכסים המשפט
מהמבק ואחד משנה למעלה במשך המשיב, בידי
בטל מסוימת, בתקופה חלקם ממנו חכר אף שים
לדרך המבקשים את והפנה תנאי על הצו את
מעין וחזקה בעלות סכסוכי של לברורם הנאותה

אלה.

.י דלהלן הקטע מעניננו זד. בפםקדין
. בכל. עומק זה שביתמשפט כללית הלכה "...אין
דואה הוא האפוטרופוס? מעורב בו חזקה סכסוך
נגד המכוונת זה, מסוג בבקשה לדון מוסמך עצמו
היהמת בהט מקרים באותם רק האפוטרופוס,
ו א פרטי. אדם עלידי "פלישה" למנוע כדי ערב,
המש חיבת בהם במקרים כלומר אחר, גוף עלידי
.בית מאת צו בלי ואף בדחיפות, לפעול טרה
ס1גד באדמה אדם של חזקתו על להגן כדי משפט
דאה זו לסמכות (בנוגע פלישה של נסיון או פלישה
גם הודגש זה דבר .(94/49 בג"צ ,37/49 בג"צ
השופט עלידי וגם זוסמן השופט של בפסקדינו
לפלוש".איז מנסה אדם ,כאשר האומר? אולשן,
מיד יכול הוא לפולש..., להניח מצווה בעלהבית
חלקפ יגרע מדוע לעזרתו. המשטרה את להזעיק
המשיב הוא ש"הפולש" מפני כאן, המבקשים של
מכחתי הפועל אחר מישהו או (האפוטרופוס)

ימים שלשה רק עברו 168/52 שבבג'יצ יצוין
מכתי שבאו5 האנשיט של ,הפלישה' נסיון בין
לביתתמשפ^ המבקשים לפנית ועד האפוטרופוס'
אף/אם ,טריה/ הפלישה היתה לא דנן במקרה
ל£י: גט הן. נכונות המבקשים טענות שכל נניח
המשיאים התערבות מאז כשנה עברה גרסתם
המש?וךה הזאת. הבקשה להגשת ועד באדמתמ
אילו המבקשים. לטובת לפעול חיבת היתה לא
עילה,, גם אין ולכן .1952 בנובמבר אליה פנו
■> ■;.■,, זה..." של,ביתמשפט להתערבותו

בשני ההחלטות מושתתות עליהם העקרונות
כאן. גם חלים הנ"ל פסקיהדין

המ אם לשאלה, בנוגע שבמחלוקת הדבר נכון
מוקנה, נכס הוא הנדון הבית אט או נפקד הוא בקש
העדות בהצגת להכריע. מוסמכת המשטרה אין
המש עלידי בפנינו האפוטרופוס משרד פקיד של
להכ המשטרה מצד כונה משום לראות אין טרה,
על האפוטרופוס לבין המבקש בין במחלוקת ריע
ורק אך הוגשו הנ"ל הדברים שני נפקדים. נכסי
פעלה היא מה סמך על לביתהמשפט להסביר כדי
עלינו הנדון. לבית מכניסתו המבקש את במנעד.
היה האם והיא? אחת בשאלה להכריע איפוא
שכאן לחשוב הדעת על מתקבל יסוד למשטרה
למנעה. שמחובתה עבירה מבוצעת להיות עמדה
שהיא שעה המשטרה, לעיני העובדות היו מה
ומהש הנדון לבית מכניסתו המבקש את מנעה
את זהה האפוטרופוס ממשרד פקיד ל שם ארותו
על זאת לאשר הבטיח וגם מוקנה, כנכס הבית
1949 שנת מאז האפוטרופוס. מטעמ תעודה ידי
עדותו לפי שגם זלמנוביץ, מר הזה בבית התגורר
ובמשך השלטונות עלידי בו שיכן המבקש של
המקומי הועד אחר. בבית המבקש גר הזמן אותו
המוקנה הרכוש על האפוטרופוס מטעם מפקח
המבקש. פלישת על למשטרה שהודיע והוא בכפר,
נכס שאיננו הוא, שלו שהבית המבקש טען מאידך
כל המציא לא הוא בו. להחזיק הזכות ולו מוקנה,
תמיהה אין הנ"ל העובדות לאור. זו. לטענתו הוכהה
הנדון הבית כך? המצב את ראתה שהמשטרה
(בצדק נפקדים נכסי על האפוטרופוס בחזקת נמצא
בו ששוכן זלמנוביץ שמר אלא בצדק), שלא או
והמבקש אחר, דיר בו שוכן וטרם אותו פנה
לקחת עומד לחוק בהתאם זכותו את לתבוע במקום
לעיני היו דברים שני כלומר, לידיו. החוק את
המבקש. עלידי לעצמו דין עשית (א) המשטרה*
(אם המבקש עלידי והמשכתה עבירה בצוע (ב)
רשות נטילת ללא מוקנה בנכס מחזיק שהוא ימצא
דופי כל למצוא יכולים איננו מהאפוטרופוס).
על הצו את לבטל יש ולכן המשטרה בהתנהגות

תנאי".

לכל. זכאי אינו פלישה י על באחור מתלונן
הדיון לפני לקדמותו המצב להחזרת עזרה

המוסמך המשפט בבית
ובפרוט בהרחבה רק חזרבעצם הנ"ל הדין פסק
להדרכתנו חשיבותו ובכך הקימת ההלכה על,
מעין בבעיה להתערב. לא או להתערב אם בבעיה,
כל ללא העובדות פני לפי רק איפוא, נכריע, זו
השמור תפקיד זכויות, לקבוע התלמדות, או נסיון,
הגבוה המשפט. בית אף בלבך. המשפט לבית
לו, נראה כאשר האזרח, לעתיט אליו,פו.נה לצדק,
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הסגור לביתו פלישה על אדם מתלונן אם (ב)
., לו נודע שהדבר אחרי מיד בהעדרו'

תקופת תוך מהדירה יצא או דייר נפטר אם (ג)
ונכנס לעצמו דין עושה הבית ובעל השכירות
מבית פנוי צו לקבל מבלי משכירה, או לתוכה,
ביותר האוםיני המקרה זהו כי נראה, המשפט.
המש התערבות ע"י לקדמותו המצב החזרת של

טרה.
נמ עבירה של במקרה תתערב לא המשטרה .6
פלישה), אחרי רשות ללא במקום (שהיה שכת
לעיל. המפורטים התנאים נתמלאו לא לגביה
חקירה בפתיחת תפקידה כל מצטמצם כזה במקרה
הפנוי שאלות העברין. נגד משפט ובהגשת פלילית
בסמכותה. אלו, בנסיבות אינן, החזקה והחזרת

דבר: סוף

ובסכסוכי בפלישות התקלנו מדי נזכורנא,
הסדר על בשמירה הוא תפקידנו עיקר כי חזקה,
להחליט ומצווה מוסמך הצדדים זכויות על ואילו
מוצ כאשר  התערבותנו אף המשפט. בית רק
מיוע איננה לעצמו דין עושה כנגד  היא דקת
ישמר למען לקדמותו המצב להחזרת אלא דת
הצדדים. זכויות על המשפט בית ויפסוק הסדר
כאשר גם הצדדים את נפנה המשפט, לבית לשם,

להתערבותנו. מקום נדאה לא

ם ו כ ם
ביסו נשתנתה לא בנושאנו ההלכה כי ראינו,
לסכם נוכל ובקצרה והתרחבה התפתחה אלא דה,

כך: יתדותיה את
היא הישראלי המשפט של העיקרית מגמתו ג.
הוא כן ועל הצבור שלום ועל הסדר על השמירה
בנכס זכויות התובע לעצמו. דין לעשית מתנגד

המוסמך. המשפט לבית לפנות חיב
הרי לעצמו, דין לעשות רשאי אדם אין אם .2
המש בעזרת גם מטרתו את להשיג יכול שאינו

טרה.
מברור לה בשיחוד המשטרה תתערב לא כן על .3
או בעלות בדבר. אזרחי סכסוך קים כי העובדות,

חזקה.
לבוא המשטה מצווה מקרים של סוגים בשני .4

לעצמו: דין העושה זולתו נגד אדם לעזרת
בכח, בנכס חזקתו את כששוללים (א)

ו המחזיק בהעדר בנכס החזקה כשנתפסה (ב)
ידיעתו. ללא

הגיוניות מסקנות להסיק אפשר לעיל מהאמור .5
למען מיד לפעול המשטרה של חובתה לגבי גם

הבאים; במקרים פולש של הוצאתו
כלשהן, זכויות רכש בו לנכס, אדם פלש אם (א)
ניתנה בטרם אולם חכירה, או שכירה קניה, ע"י

5 כלשהו סכסוך עקב  הכניסה רשות לו

בגרמניה  במשפט המשטרה
עצמו" לתמונת "הזכות על משפט

להפסקת התערבות  תפקידם בצוע בעת שוטרים תצלומי שפרסם מצויר עתון לגד פלילי משפט
ומסיתים. משמיצים בלע דברי בלווי  קטטה

שלא הנמוק, מתוך הנאשם השוטר זוכה מתם
התמו ליד פורסמו אשר לדברים שייכותו הוכחה
טענותיהם למרות הדין, פסק הסתמך בכך נות.

הכתבה. תוכן על הסניגורים' של המנוגדות
חוה שהמקרה נאמר, הדין פ0ק נמוקי בין
כשלעצמו, להצדיק, העשוי אמיתי, מאורע אמנם
לא כי נמצא אך התצלומים, של פרסומם את
ול בכתבה" השוטרים את "לזהם הצדקה היתה
החקירה לפני חדצדדי באורח המאורעות את תאר
הכתבה כי ציץ, המשפט בית המשפטי. והברור
שאלה בסימני זהירות, מתוך אמנם' הוםותה
כונת את להסתיר בכחם היד, לא אלה אך רבים,
מחו זה "היה המשטרה. נגד וההסתה ההצלפה
ובראשונה' בראש לשקול העתונאים של בתם
השוטרים של החוקיות זכויותיהם עדיף, מה
לקבלת הרחב הצבור זכות או אישיותם להגנת
לזכות הכף הוכרעה הנדון במקרה הנעשה. תאור

השוטרים.

1958 יולי בחודש התברר מענין פלילי משפט
שטוט הגרמנית בעיר למושבעים משפט בבית
בתביעה ושוטר עתונאים שני הואשמו בפניו גרט,

לתמונתו". אדם בזכות //פגיעה על פלילית
על רפורטג'ה מצויר בעתון פרסמו הנאשמים
ומת נפצע ממנה שכתוצאה מרזח, בבית קטטה
נכ זו ברפורטגיה .21 בן צעיר המעורבים, אחד
שוטרים  המתלוננים שני של תצלומיהם ללו
הסכמתם. בלא הקטטה, להפסקת פעולתם בעת 
בקר הקטטה של הקטלניות בתוצאות בדונו
בשאלה בקרתו את והכתיר התערבותם את העתון
השוט אלת את אכזרית יתר מסירות הגיפה ,,האם
העתון לרשות הועמדו השוטרים תצלומי רים?"

השלישי. הנאשם חברב, ע"י
מכוונת היתה השוטרים של המקורית תלונתם
את דן המשפט בית תצלומיהם. פרסום נגד
גרמ מרקים 400 לקנס לפרסום כאחראי העורך
לעו מרקים. 200 לקנס התמונות עורך ואת יליט
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יו, נ. של מגדלו ממרום ויערות. הרימ ייל ""ייד!
ובועתן הסביבה פני על טר שו צופה ה גב £ה
זאת עם צהוב. יגל היא המניף ס^ר א^ת

סכנה. אי אסון מקום לכל

טהאויר פושעים אחר רדיפה
הבא) בעמוד התמונות (ראה

לתמריז מעשה" "ספור
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ומימין למטד. מלמעלה סדרן (לפי מראות תמונותינו
בין חבוי הנמלטים אחד את גלה ההליקופטר .1 לשמאל)1: (*
מקבל המבצע נ$קר .2 מעליו: וחג סלק, שדה של עליו $
ג'יפ ע"ג הניד במטהו הסיס מפי האלחוטית הידיעה את
וההליקופטר נתפס האיש .3 ו, א:ש את למקים ומכן ,;

בודד בצריף התבצרו הנותרים ז.פעזעי£ שני .4 מתרחק;
המחפ' מתכננים גז וביזסיות ד. פל בניני חמושים ביער.
פתע בפריצת מזלם מנפים השנים .5 לתוכי, ץ לפר שים
שמורה. היתה ד דלת אף לשוא, אך האחורת, לדלת בעד :8"
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באנגליה
מדחנים נגד העם משאל

לשתי משתמע שאינו באופן הביעה לונדון אוכלוסית
במיפיר. מדחנים של הנהגתם נגד דעתה את פנים
קגר זמן תוך והתקלקלו וחזרו התקלקלו המדחנים
לונדון משטרת העלתה מיוחדת טהור" ב"פעולת ביותר.
מאשר לעיסה גומי וחפיסות גפרורים ראש, סיכות יותר

האוטומטים. חריצי נועדו להם פנס, 6 מטבעות

שלו מקהל של שטורו
זו) חוברת של 14 בע' המאמר (ראה

עירית ראש של השנתית המסורתית התהלוכה
בשנה שנה מדי ומושכת פאר ברוב נערכת לונדון

רב. עם
יש ,1958 בשנת צולמו אשר שמימין' התמונות

מבחינתנו. גם רב ענין בהן

מצויד אחד, שוטר רוכב התהלוכה בראש :1
בתור בו די לונדון של ובתנאים ניד באלחוט
למוקד ולדווח לתהלוכה דרך לפלום חוד" "יחידת
אפשריים מכשולים על או התקדמותה על המבצע
; מושבו"; "ממרום הנראים

ואינמ המסלול לצדי עומדים אדם המוני :2
שאין פי על אף אותו' חוסמים או לתוכו פורצים
> וכלל כלל כאן ניכר שוטרים שרשרת של רשומה

ש? מספרם מעוט לעין בולט זה בקטע :3
הפנימית? השרשרת את המהוים השוטרים

התו על לנחמנו בדי ב1? יש זו תמונה רק :4
עבור אחר כאלה: במקרים אנו רגילים להן פעות'
צעי אלפי ורצים פורצים מסוים בקטע התהלוכה
כדי והמקבילים, הסמוכים הרחובות דרד רים
התהלוכה את שנית ולראות מקום לעצמם להבטיח

נוסף. בקטע
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הפקוד* אמנות
הרדיננ לורד פילימרשל

זאת עפ אך המציאות, מצוות היא ובצבא טרה
כאן הן שוים היסוד שעקרונות אני משוכנע

שם. והן
בכך, טמון השרותים שני בין הגדול ההבדל
תחת בקבוצות רוב פי על פועלים חיילים כי
ואילו קציניהם של הישירה האישית מנהיגותם
לתחום מחוץ כיחידים בעיקר פועלים שוטרים
אתם מגע ללא אף ולעתים קציניהם של הראיה
קשה בלבד זו מסיבה ארוכות. תקופות במשך
לעורר יותר קל משטרה. כחות על הפקוד יותר
אתה כאשר וסכנות, קשיים נוכח לתפקידם אנשים
מקצהו זאת לעשות מאשר במקום, בו אתם נמצא
מילין כמה המרוחק משרד בתוך טלפון קו של
משטרה קציני נ,טים. ואולי המעשה. ממקום
אם במשרדיהם, הטלפון ליד מדי רב זמן לבלות
במובן רחוקים צבא קציני שאף להודות עלי כי
האישי המגע חשיבות של הדגשה כל משלמות. זה
זכורני מוגזמת. תהא לא אנשיו לבין מפקד בין
והאמון המורל על המחשמלת הפעולה את הטב
זמן בחזית אלנבי לורד של לבקורו שהיתה
במצרים הפקוד את לידיו שקיבל אחרי קצר
בחול לאטנו צעדנו כאשר אהד, יום .1917 בשנת
לא כמוהו נדיר חזיון ראינו עזה, שליד הכבד
מכונית  בקהיר בחופשה בהיותנו אלא ראינו
המ הממלכה דגל מונף ועליה הדרך לאורד נעה
"כנר האנשים. אחד שאל י" זה היה "מי אוחדת.
הוסיף "באלהים", עניתי. העליון", המפקד אה
הבת סוף. סוף להתרחש עומד "משהו החייל,

מאמצנו." נגביר
סוגים בידי רבים בתחומים משמשת מנהיגות
בכחות המנהיגות אך אנשים. של ומשונים שונים
רמה ודורשת במינה יחידה היא ומשטרה בטחון
בנסיבות, דרושה הפעלתה כי ביותר, גבוהה
מוכרעות ובהן לחיים סכנה לעתים אורבת בהן

גורליות. הכרעות
מזה וקשה הפקוד אמנות את להגדיר קשה
היותה בגלל אולי אודותיה, לכתוב או לדבר
שהשיחה אישיים, אופי ובקוי בתכונות כרוכה
זאת עט ביותר. עלינו קשה בפומבי אודותיהם
אפ ועליהן במנהיגות הנוגעות נקודות כמה יש

ברורים. דברים להגיד שר
הקימת תכונה היא שמנהיגות נחשוב אם נטעה
הטוב "המבט דוגמת ומלידה, מבטן הנעדרת או

מאמר לכתוב באדיבותו העורך הזמינני כאשר
הוא המשטרתי, המפר בית של העת לכתב
המנ של חלקה מאד מודגש שתבין "כפי כתב
מאמר לקבל שואף ואני הלמודים בתכנית היגות
לצלצל העלולה הכותרת ומכאן הפקוד" בנושא
מחשבות של לקומץ בחרתי אותה גבוהה, גבוהה
ומעורפל מסובך נושא אודות אישיים זרעיונות

זה.
החיונית החשיבות בדבר לספק מקום אין
ורצוי משטרה בחילות טובה למנהיגות הנודעת
בה קפריסין, למשטרת שהועדה לכך, לב לשים
המאו מהממלכה בכירים קצינים שלשה .השתתפו
משטרו; סבלה מהם הלקויים בראש ציינה חדת,
של משונות שנים מעשרים כתוצאה .קפריסין ,

איתנה מנהיגות "העדר והזנחה, במקום .עמידה
הפקוד". רמות בכל ויעילות

מת וצבא משטרה קציני אין כתקונם בזמנים
הני ההזדמנויות צרכם. די אלה עם אלה ראים
אודות ולהתוכח רעיונות להחליף להם תנות
שהיה מכפי יותר נדירות המיוחדות בעיותיהם
כאשר הרום במצבי רק הם נפגשיב לעתים רצוי.
רעהו עמדת את איש ולהבין לדעת עליהם שומה
בנסיבות עליהם. המוטלת במשימה שיטותיו ואת
הקשה בדרך הפעולה שתוף את ללמוד עליהם אלו
היא, עובדה ובמאמצים. זמן בבזבוז הכרוכה יותר,
יכולים אותו הלקח ורב להם משותף הרבה כי
אלה על והן אלה על הן מאלה. אלה ללמוד הם
ולקיים לפתח כיצד לדעת האנשים, על לפקד מוטל
אותם המניעות התכונות אותן כל את באנשים
והקרבה אומץ משמעת, מורל, לפקודה לציות
וחב אמון והתלהבות, נאמנות סבילות, עצמית,
לדעת אדם צריך כמפקד להצליח בכדי רות.
הוא עליהם האנשים, בלב אלה כל את לעורר
ומנהיגות, פקוד של זה בתחום לפקד. שואף
? עתה לזה שקוראים כפי או  ומשמעת מורל
יכולים אותו הלקח הוא רב  אנשים נהול

מאלה. אלה וצבא, משטרה קציני ללמוד
עם הדוק פעולה בשתוף לעבוד בחלקי נפל
שונים ובתנאים רבות בהזדמנויות משטרה קציני
זה אישי ומנסיון שונים עולם ובחלקי ומשתנים
במש הפקוד לבעיות שונה גישה כי אנכי, יודע

בריטניה. למשמרות ביה"ס של העוז כתב מתוך *

59



שלהם הנשחת בלתי ההומור חוש עם לונדון
טובים. כה חיילים

ובימינו תכנון על רבות אנו שומעים כיום
אולם מיוחד. מתכננים צות גדול ארגון כל מקיים
לידתה הריונה' עבודה,  תכנית של עשיתה
המפקד. ע"י שתעשה ההכרח מן  והתנשמותה
הוא כי בזאת, להציע מתכון אני אין המנהיג.
הרעיון אולם מפרטיה, פרט כל על יעבוד עצמו
התכנית של היסוד קוי התפישה, הבסיסי,
לה מוכרח הוא  מרוחו ממוחו, לנבוע צריכים
פילד אותה". "להעביר לה, להתמסר בה, אמין
ה הדוגמה את כנראה מהוה מונטגומרי מרשל
עשית של זו לאמנות שבחיים ביותר בולטת
הצלחתו ממים". פני על ול"העברתה לקרב תכנית
לבשת הודות ספק ללא הושגה כמפקד המובהקת
אזהרתי על לחזור עלי כאן אולם אלה. במובנים
יכיל בצבא או במשטיה צעיר קצין כל 1 דלעיל
יס הוא אם אך מונטגומרי, של מהמופת ללמוד
משהו ליצור במקום לדוגמה, עצמו בהתאמת תפק
לך, סמן קרא, לכשלון. הוא יידון עצמו, משל
כותבים המתכננים אשר כל בתוכך ועכל למד
התכ לבצוע אחראי אתה אם אך לך, ואומרים
אתה שלך; להיות מוכרחה היא בפועל, נית
אל להוציאה מכרח אתה אותה, "לדחוף" מוכרח
עוב זו בך. תלויים כשלונה או הצלחתה הפועל,
למר לא  בה להכיר מוכרח מנהיג שכל דה,
ומציאותי. אובייקטיבי באופן אלא עין, אית

של בתחומו במיוחד נתונים ומשמעת מורל
האישית' לבו תשומת את דורשים שניהם המפקד.
האנ אמון.  מאמון נובע מורל הנפסקת. בלתי
במנ אמונם לבם, ובאומץ בבשרם בעצמם, שים
,,להז המנהיגים מוכרחים, אמון בהעדר היגיהם;
ובאמונים בציוד בארגון, לקויים הטבת ע"י ריקו"
עיי ובמרץ. בהתלהבות ■ אישית דוגמה מתן וע"י
הוא אותן המשימות כי משוכנע, להיות המפקד
הנקראים אלה של יכלתם בתחום מצויות מטיל
להיות עליו עליו! מאמץ דורש שהוא לפני לבצען.
האצות כי לזכור ועליו זאת, דורש שהמצב בטש

משמעות. כל במהרה מאבדות ונשנות חוזרות
בר להיות חייב טוב גנרל כי לומר, מקובל
המפקד שעל הוא, זו שבאמרה האמת גרעין מזל.
מוכשר להיות עליו נכון, שפוט כח בעל להיות
לבין רוח בקור חשוב בין משקל שווי על לשמור
עצמו על לקבל נכון. להיות עליו האינסטינקט.
בעל מנוסה במשחק אבל גדולים, אף מכונים,
קוביה זריקת של גישה מתוך ולא צלול, ראש
לעשות יטיב מפקד כל תיפול". כיצד "נראה
המצליח דבר "אין האמרה את תמיד יזכור אם
ברי ושוטרים חיילים כי יתכן ההצלחה". כמו
רוחם על לשמור מאחדים יותר מצליחים טיים
רוחם גם אך נפש", עד מים "בהגיע גם הטובה

הכ זה אין מדוע המסביר דבר למשל, לכדור",
ה במשחק במקל להחזיק המטיב שאדם רחי,
זה. במשחק טוב קבוצה ראש גם יהא קריקט,
מסוימות. טבעיות סגולות קיימות זאת לעומת
לפקד, ששואף מי כל מחונן להיות מוכרח בהן
להשרות הכה  למנהיגות בסיסיות סגולות והן
כשלון. או אסון נוכח גם ולקיימו ולהוסיף אמון
לנבוע המנהיגות צריכה כזו לרמה להגיע כדי
אדם מלב לבוא צריכה היא ומאמונה, מנאמנות
איתנה, להיות מוכרחת מנהיגות נפשו. את ולמלא
ממוזגת להיות עליה אולם אכזרית, אף לפעמים
איני איש מקורי. חברות ברגש אנושית, בהבנה
בכל המפקד, תפקיד את בהצלחה לשחק יכול

ימים. לאורך לא אופן
אחרים. מפי מנהיגות אודות ללמוד אדם יכול
גדולים מפקדים אודות מחשבה או קריאה ע"י
מפקדיי של בפעולתם התבוננות וע"י העבר בני
אישי משהו יש אותם. חקותו ע"י לא אך  שלו
העתק אלא שאינו מפקד  במנהיגות מאד
שדרוש מה במאוחר. או במוקדם להכשל סופו
התמדה. לכל ומעל מותאם שמוש למוד, הוא
פנים אל פנים עומדים ובו נכחו ביש, מצב כל
הפעט על מקל ובשלמות, ביושר מתגברים ועליו
עושה נמנעת או נעקפת אשר החלטה, כל הבאה.

יותר. עוד קשה אחריה הבאה את
פעול כי נאמר, אם שטחית הפשטה זאת תהא
אח בודאי זוהי ההחלטה. היא המפקד של תו
כאשר האחרונה, המלה את לאמי וסמכותו ריותו
המפקד על הכל. עוד זה אין אד החלטה, לקבל יש
לעתים מותר. שזה כמה עד צותו, את לו לברור
הצות את ליצור יאלץ והוא ברירה לו תהא לא
האדם כח מתוך ליצור ניתן אותו ביותר הטוב
את לנהל פקודו, את לארגן עליו לרשותו. אשר
מטרתו, את לו להציג עליהם, ולפקח אמוניו
"ראש להיות עליו לכל ומעל  ולהשרות לעורר
פקודות של במונחים בזה הכרוך כל על הצות"'

שעה. שעה אף ולעתים יום, יום והחלטות
חיל אין צבאיות ועוצבות יחידות כמו שלא
עתודה, של במצב כולו לעולם מצוי משטרה
לגבי כך. זאת לכנות אפשר אם למשחק'/ "מחוץ
בכל ובפעולה בהחלטה מדובר המשטרה קצין
במתח עמידה לשם כך, לשם השבוע. מימי אחד
נוכח משקל ושווי רוח קור. על שמירה תוך
ברוחו כשיר להיות המפקד על וכשלון, הצלחה
צלול למוח מקום מתיר אינו עיף גוף ובגופו.
במשחק לב אומץ חיוניים, גופניים תרגילים 
להשגה אמצעים הם אלה אך להתפעלות, ראוי
המפקד על  עצמן בפני מטרוב ואינם מטרה
תרגילי* ע"י ומצוץ רצוץ לא כשיר, להיות
יותר מדבק דבר אין  ועליז כשיר  יתרים
הכי1 כאשר חיוך, או הלצה והצחוק. מהעליזות
בנ* מהוים כן על  זהב שוים שחור, נראה
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כחלקיקי לא הקרב שדה של לבעיותיו לגשת
ממוש זאת וטס נבונים כיחידים אלא מכונה,
צורך... שעת לכל ונכונים ערניים להיות מעים...
טבעי. באורח אלא גמישות בחוסר לנוע לא
התרגולת צעדי של במהירות ולפעול לחשוב
עצמית הערכה להם נתן הוא כך בעשותו שלהם.
בלתי עצמי בטחון גם דבר של ובסופו מצוינת

היטב/" מבוסס 'אך כמעט מוגבל
כי לי, ונראה שלי ההדגשות היו שוב כאן
להכתגי היה עשוי לעיל המצוטטים הדברים טעם
משטרה. אנשי של והאמון הנהוג הפקוד, אודות
הצב המנהיגים שני אודות הללו הצטוטים שני
מסכמים ימינו בדברי ביותר הבולטים איים
מסוגל שהייתי מאלו יותר הרבה הולמות במלים
להביע נםיתי אשר כל את שלי בלשוני להעלות

זה. במאמרי
הק התפקידים אהד נוסף, דבר להדגיש עלי
היא מפקד של ביותר הנעימים ובלתי שים
אשר בפקוד לטפל ממנה מנוס שאין האחריות
טוב, חבר זהו לעתים ממנו. הנדרש במלוי נכשל
עוד זה ודבר בשרות גדלת יחד שאתו אדם
מנסיוני איהנעימות. ועל הקושי על מוסיף
בדרך רק ללכת יש כאלה שבמקרים למדתי
יעץ  לקוייו את לו הסבר לאיש, קרא אחת:
בה מסוימת, תקופה לו תן  לתקנם כיצד לו
ומסוגל לכך מוכשר הוא כי להוכיח' היא עלול
שיעלה ככל אותו ועודד בידיו סייע  לתקנם
לאו, אם  מצליח הוא אם הכל שכח  בידך
 לכתוב וקל מאד פשוט זה כל אותו. פטר
עליכם אולם  הפועל אל להוציא ביותר וקשה
ביותר הטובה העצה זוהי להכרעה' עומד מה לזכור
הלואי 1 זאת אלא להוסיף אוכל ולא לתת שאוכל

בעבר. תמיד מגשימה והייתי
פעולה ההכרח מן הוא פקוד  דברי ולסכום
המטרה ידיעת של גבוהה רמה דורש הוא אישית.
התובעת חיים דרך יעוד, זהו אנושית. והבנה
ביותר הרבות התביעות בעלת הדרך אולי רבות,
הפקוד אדם. בפני הפתוחות הדרכים כל מבין
קרובות לעתים עת, בכל כבדה אחריות מטיל
גמול עמו מביא הוא אך חמורה, דאגה בלווי
ולמאמץ למתח ראוי ועשיר, מלא משלו, מיוחד

שבעבר.

לאורך לקיים איאפשר חת, ללא העשויה זו,
כשלרנות. על רק ימים

אנ להכשיר  הן כפולות המשמעת מטרות
ובטחונם נוחיותם פני על תפקידם את לבכר שים
לרצץ ערר וללא מיד נענים ולעשותם האישי
"נהול הבטוי את חבבתי לא מעולם מניהגם.
כל לכנוי בו משתמשים שכיום למרות אנשים'',
זה במובן אך רצון, ושביעת מורל לקיום הדרוש
אולם מתמדת. לב לתשומת הנ"ל המושג זקוק
"לנהל* היודע אדם להיות צריך טוב ושוטר חייל
המילה, של יותר המצומצם במובן עצמו, את
המשמעת רמת המשמעת. לגבי גם נכון זה ודבר
מטרה אולם עצמית. משמעת היא ביותר הרצויה
של היכולת לתחום מעבר לדאבוננו, נמצאת, זו
שומר להיות מפקד כל חייב כן ועל מרביתנו
המילה. של ביותר הטוב מובנה במלוא משמעת
מור, ג'ון וסיר שלנו, הים יורדי גדול נלסון, לורד
עיני לנגד עומדים הקל, הרגלים חיל מיסד
תוארו, שניהם של ושיטותיהם משמעת כשומרי
ארתור סיר  המחבר אותו ע''י הפליאה, למרבה

בריאנט.
"שנות המקסים בספרו כתב הוא נלסון אודות

1 הסבילות"
יהיו אשר יהיו כי, לצי, הזכיר (נלםון) "הוא
הע של ענין רק אינה מנהיגות הסמכות, כבלי
לשרת... הרצון יצירת של אלא פקודות, ברת
על לא מבוסס משמעת... של אידיאל הציב הוא
על אלא המסגרת, הכלל, של מופשטת ראיה
חרות היה: משמעת] [של הזה האידיאל הפרט...
העיד פרימנטל קפטן משמעת... של במסגרת
מתן נלסון, לורד של בואו אחר היה, נעים במה
וה הברירה הרות ועסוק, זירה של תדיר חלוף
הגבולות של ברורה ידיעה תוך זאת כל שיטה'

להתקדם." נוותר עדיהם
ידם לאל זה יהא ולא יתכן שלי. הן ההדגשות
תדיר "חלוף לאנשיהם לספק משטרה קציני של
ומוכרחים יכולים הם אולם ועסוק", זירה של
על אנשיהם. עם ומתנם משאם בכל עקיבים להיות
תמיד לדעת שוטרים, בין חיילים בין הפקודים,

מפקדם". עם עומדים הם "היכן בדיוק,
המחבר: אותו כתב מור ג'ון סיר אודות

כי ללחום הבריטיים החיילים את למד "הוא
ממושמעות... יחידות של המסגרת בתוך חידים

בתפקיד תמיד
אחר. לרכב המגיעה היגורד. זכות אימתן על דו"ח
להספציה, של העירונית המשטרה (קפיטנו< פקד רשם
במכוניתו שהפיל אחרי עגמו, נגד... סקוטי לוצ'יאנו

נפגעו. רכבו או שהלה מבלי אופנוע, רוכב
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ש\"ץ גרמניה. אוסטריה.

עצמו את שחפש האיש
? זכרונו שאבד מסכן או רמאי נפש, חולה הרפתקן,

גניבה אחר נעלם אשר קודמות, הרשעות בעל
בציריך בהשאירו יוני' בחודש פרנקים 600 של
בין לנשואין. מחוץ לה שנולד וילדו כלתו את

רורר. של אמו גם היתה אלה פונים
אדם אודות ידיעה כל הכחיש שומכר רוברט
ידי על הוכחה זהותו אולם רורר' אלברט בשם
את לו הזכירו כאשר רק אצבעותיו. טביעות
יתכן כי אט, אט והודה נשבר הוא אמו, שם

המבוקש. רורר אלברט הוא שהוא אמנם

הכפול האיש של כפולה תמונה

בקורו בעת שומכר רוברט משבי" ,,חוזר משמאל:
בוינה. בון בשגרירות

בוינה שוייץ בשגרירות מבקר רורר אלברט מימין;
למשפט. להתיצב ע"מ לשוייץ נסיעתו את להכין כדי

כולה. החידה את פתרה טרם עוד זו תגלית
במגע ובאו בו טפלו אשר והאנשים' הרופאים
ספוריו כי מניחים בוינה, שהותו במשך אתו
בלתי באופן במחו להוצר היו עלולים רורר של
הדמיוניים ספוריו את מיחסים הם לחלוטין. מודע
בין ראשו. מפציעת נבעה אשר נפשית להפרעה
במלחמת אמנם שרת רורר כי התברר, היתר
הגבול גשר של במשמר שוייצי, כחייל העולם'
כמה במשך אמנם עבד וכי זקינגן העיירה מול

בשטוטגרט. ימים
שקרן או רמאי הוא שרורר האפשרות כנגד
מעונין כנראה, היה, עצמו שהוא העובדה, עומדת
ולמצוא הנכונים לעקבות השלטונות את להוביל
בעת טען היתר בין אותו. המכירים אנשים

שלטונות את חידה העסיקה השנה כמחצית לפני
תמימים שבועות ששה במשך האוסטריים הבטחון

הרחב. בצבור אף והתפרסמה
הגרמנית בשגרירות התיצב 1958 אוגוסט בסוף
כרוברט עצמו שהציג וכחוש רזה אדם בוינה

בברלין. 1915 בשנת נולד אשר ■שומכר,
סמולנםק' ליד סוביטי שתיקה ממחנה בא "אני
בםטלינ נשביתי מאז מוחלטת בבדידות חייתי קזם
אשמח רק אני תצלומי. את פרסמו אנא גרד.
ספר הוא בי." ויזכר שיכירני מי ימצא אם
לעבו מברה"מ לגורל חברים 45 עם יחד שהובא
ע"י להמלט הצליח אולם בהונגריה, פרך דה
אשר היא זו וקפיצה הנוסעת מהרכבת קפיצה
ראשו נתון בגללה הגולגולת, בעצם לשבר לו גרמה
הצליח ולילות ימים נדודי אחרי עבה. בתחבושת

לאוסטריה. ולהגיע הגבול את לעבור
לא שומכר של והסותרים הנבוכים ספוריו
ביו מהימנים השגרירות פקיד של בעיניו נראו
בגלל וינה. משטרת לידי מסרו כן ועל תר
להחזיקו היה איאפשר שבפניו החמורות החבלות
נותח בו חולים, לבית הובא כן ועל במעצר

פעמיים.
החידה. את לפתור בקדחתנות נסו בינתיים
טען, כך הרוסים, נירות; כל היו לא לשומכר
אף על התעודות. כל את ומחבריו ממנו נטלו
מהשבי פרטים פרטי לתאר המיואשים נסיונותיו
15 של שהות למרות כי במהרה, החוקרים מצאו
מלה אף מבין הוא אין הרוסים בשבי שנים
ליד השתיקה" "מחנה כי התברר כן תמית.
טען, האלמוני מעולם. קים היה לא סמולנסק
במקום בשטוטגרט. ועבד בזקינגן לאחרונה חי גי
עבד פעם כי אמנם, נמצא טענתו, לפי עבד, בו
פרטי שם לו היה אך שומכר' בשם אדם אצלם
כה היו זקינגן העירה אודות תאוריו אולם אחר.
אמנם כי ספק, נותר שלא ומדויקים מפורטים

שם. היה
אנשים, עשרות הודיעו תצלומו פרסום אחר
בכל אולם הנעדר' קרובם הוא האלמוני בי
בח מפנה נקלה. על הטעות התבררה במקרים
שוייציים, אזרחים כמה של תגובתם חוללה קירה
כי הודיעו הם בעתונות. התצלום את ראו אשר
שוייצי' אזרח רורר, אלברט הוא המצולם האיש
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600 גניבת על משפט בית בפני לעםוד כדי
הפרנקים.

התע את לפתור הפסיכיאטרים על שומה עתה
האדם, בדעתו שפוי מידה באיזו ולקבוע לומה
עצמו* את "חפש שבועות ששה במשך אשר
מדינות. שלש של משלטונותיהן הנשימה את ונטל

באופן נזכר הוא כי וינה' במשטרת החקרו
ללגיון להתגים כדי לצרפת נסע שהוא מעורפל
עור בעל אדם עליו התנפל בדרכו הזרים.
זוכר הוא אין מאז מטלטליו. כל את ושדד כהה
את ספר מדוע להסביר יודע הוא אין וכן דבר
לשוייץ, להשלח בקש לבסוף הרוסי. השבי ספור

הפסיכוטכנית הבחינה

את הכרת "האם משה, העיר הארץ" כדור אוכלוסי של
האיש?*.

והוספתי בשאלון שמו את וכתבתי אותו זהיתי .כן
מופשר בלתי צלם ע"י הצער למרבה ,(צולם בסוגריים:

לחלוטין)'.
זו?" הערה מה לשם מבין, "אינני

קרחת. בולטות, עיניט מכוער. ממש היה המצולם .האיש
ביותר". דוחה דמות בקצור; צורה, וחסר שמן גוף

הערתו היתה לדעתי הצלם? אשם במה ובכן .טוב,
לחלוטין". מוטעית לא אם מיותרת לפחות

לא שכלל לי "נדמה מהרהר, זאב, אמר יודע', .אינני
הו* ,מי אמנם: היתה השאלה לזהוי. הזו בשאלה התכונו

זו?'". בתמונה האיש
אתה,." .רואה

,א0 חברו, את זאב הפסיק בחשבון", לקחת עליך "אבל
את רשמתי בטרם רב זמן הרהרתי המכוערת. ההופעה

ההערה*.
לכאן* הצלם של אמנותו ענין מד. לי הסבר אבל .טוב,
לשנות יבול הצלם אין מבוער. אדם הוא מכוער אדם

זה". בענין ששגית חושש אני הרבה, כאן
טקס שאלת פשוט טקט, שאלת זו היתה מועד, אני "אין

מכשילה*.
בתמונה?" המכוער האדם היה בעצם פי .מוזר,

צפרוני". מר הכללי המנהל היה .זה
העבודה. חוזה לחתימת זאב הוזמן למחרת

מן היתה לא ושות'" "צפרוני בפירמה משרה השגת
ורק עובדיהם בבחירת ביותר הקפידו הם הקלים, הדברים
שמח כן על משרה. אצלם נתפנתה ביותר רחוקות לעתים
עומד המחלקות מראשי אחד כי לו משנודע חרוצי זאב
שנות ושתים חמשים אחר בפירמה מעבודתו לפרוש

בריאות. מסיבות שרות
את הציע בו מפורט מכתב זאב שלח ערב באותו עוד
והוזמן במכתב נענה ימים שבוע כעבור מועמדותו.

בבוקר. תשע בשעה פסיכוטכני למבחן
זכו כבד ושות', צפרוני של הפסיכוטכניים המבחנים
כי זאב, שמע אחרת בפירמה שעבד חברו ומפי לפרסום
אלה, מבחנים ועורך מתכנן ובעצמו בכבודו צפרוני מר
לקומד" במעלית זאב עלה היעודה בשעה הקליגן, מן שאינם
במועקה. חש כשהוא ושות', גפרוני משרדי נמצאים בד,

במדרגות. קלילים בצעדים ירד קלה שעד, כעבוד
בערב. חברו משה שאלו "? היה זה איך .נו,
זאב. אמר התאמצתי", לשוא שלא אני .מקוד.

כמו כך בל קשות באמת אלה במבחנים השאלות "האם
שאומרים?*

האחרונה?* רק היתה באמת קשה נורא, .לא
.מדוע?*

המצולם האיש את לזהות עלי והיה תצלום לי .הגישו
בו*.

העצום במספר בהתחשב קל כך כל לא ענין .באמת

תגנוב..." "לא
גנו מעצי תמיד הרעבים הפרחחים את להרחיק כדי
רמקול, בוארי פפר של הכומר התקין פירות, השופעים
העצים: באחד מישהו נגע כאשר מיד הכריז אשר
בחשכת אף הכל, רואה האלהית העין תגנוב! ,,לא

נגנב! הרמקול התצאה: הלילה!"
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את זהו בלונדון פלס* "אמפייר כרטיפני שני
פוסטר וילי לשמצה הידוע הג'נטלמן" '"הגנב
יש ירד". "סקוטלנד אנשי של בואם עד ועבבוהו
האמיצים הכרטיסנים שני הסתכנו בכר כי לזכור
גם הנוהגים האנגלי, המקובל המשפט כללי לפי1
של במקרה  שוא מעצר על בתביעה אצלנו
להיות היו עשויים ממנה שכתוצאה  טעות

למאסר. ואף לקנס צפויים
של הנרגשת קריאתו היתר. '.'! זו מפלצת "עצרו
פריזאי, פרברים בתיאטרון דיביל ז'רום הכרטיסן
הנשים רוצח את הצופים קהל בין זהה כאשר
שגרמה זו, קריאתו אחרי מעטים ימים רק לנדרי.
ידיו במו לתפוס בידיו עלה הרוצה, של למעצרו
רוסי, מהגר סצ'וף' אנטול המועד המצית את
ולגררו ההצגה אחרי הבמה את להבעיר בנסותו

המשטרה. לתחנת

החיים ימי לכל אחד מספר
מכבר לא ישב לינדברג אינגבר השודי המהנדס
של סדוריים מספרים של העצום במספר והרהר
כגון ולזכור' לשמור האזרח שעל ותיקים תעודות
מסים הצהרות זהות, תעודות דרכונים, מספרי
למי ורשיונות צבאי ושרות גיוס תעודות ובטוח,
את לסמן המזהיר הרעיון את הגה לינדברג ניהם.

ישראל משטרת
מה'ידוקח..ר לדעת מענין

ומורשת חינוך המשטור^יור מהעולם חזשות

אחד במספר האזרח, לאותו הנוגעים המסמכים' כל
תעודותיו גבי על אפילו יתנוסס אשר ויחיד,
קב השודית הממשלה והפנסיה. החולים לקופות
ראש בכובד עיון ואחר בהתלהבות ההצעה את לה
ישמש אשר האזרח'', "כרטיס את ליצור הוחלט
האזרחיים בחייו האזרח בעניני טפול לכל יסוד
מיל המדינה לאוצר לחסוך עשוי ואשר והצבאיים
של הדם סוג אפילו יסומן זה בכרטיס רבים. יונים
בדבר יותר מדויקים לנתונים להגיע כדי האזרח.
שעה, לפי האזרח, כרטיס הונהג המקווה, החסכון

שודיה. של אחד במחוז דק

מציאות הפך סרט

לפני יצר היצ'קוק אלפרד הסרטים מפיק של דמיונו
חולה הופך בו החלון", ליד "האיש הסרט את שנימ מספר
רצח. של ראיה לעד חדרו חלון יד על למיטתו הרתוק
מספר חדשים לפני ישב כאשר מציאות, הפך זד. דמיון פרי
מואר הבלתי החלון ליד שטוקהולם, אזרח ווכסתר, סטיג
נשברה מאז כדרכו החמישית, גקומה אשר דירתו של

בגבס. ונחבשה רגלו
חלונו מול אשר מוארת בדירה ראה תשע לשעה קרוב
וחונקה. אגרוף מהלומות עליה מנחית באשה, מתעלל גנר
בר אך לאשתו, וקרא, רצח מבוצע לעיניו בי הבין הוא
לרצפה. וצנחה לידו התעלפה המזועהיא המראה את אותה
וצלע ממקומו עלאנושיים מאמצים תוך התרומם סטיג
אשר השוטרים המשטרה. את להזעיק כדי לטל*ון עי
אשר העברין, את תפסו לבית מספר שניות כעבור הגיעו
מהמקום. להסתלק בנסותו זרועותיהם לתוך ישר רץ
לבית מיד והובאה הכרה נטולת מוטלת נמצאה האשד.
ובין החיים בין ימים ארבעה במשך רחפד, שם חולים/
להצילה הרופאים מאמצי בהצלחה הוכתרו אשר עד המות,
נדירות לעתים רק אלה רופאיס ראו דוגמתן מחבלות,
ובדרכו חלונו ליד ווכסתר סטיג את מראה תמונתנו ביותר.

המשפט. בבית מצבו, הטבת לאתר להעיד
חובבים בבלשים כרטיסנים

רבות בארצות הפליליות המשטרות בתיקי
פושעים ונעצרו נתגלו בהם רבים מקרים גנוזים
מתוך כרטיסנים ע"י רב זמן ומבוקשים מועדים
הכר ספק 1931 בשנת בהצגות. המבקרים קהל
לימן ארנסט הברלינאי" "התיאטרון של טיסן
של שהותו על הראשונה הידיעה את למשטרה
הת אחריו מטשוקה, סילוסטר הרכבות מתנקש
אר בכל קדחתניים הפושים העת אותה כל נהלו
בקוי רבים במקומות שחבל אחרי אירופה, צות

ניכרים. לאסונות וגרם הברזל מסילות
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עמוד; הנושא שזוז:
י"ב(33)915: פ"ד,  ברמן  35/58 בג"צ .11 3534
אלא אדם בחפצי להחזיק זכאית המשטרה אין
מקנה אינו המשטרה לפק' (1)37 ס' דין? עפ"י
בתפיסת דן (2) 37 ס' מפורשת* עכוב סמכות
או העברין אצל בעבירה הנווחזקים גנובים נכסים
סמכות פלילי. משפט כמוצגי ובעכובם עוזריו
של בצו מותנית פפרוצפ"ל, מכח נוספת, תפיסה
מאפשר (מ1'ז1) לפפרוצפ"ל (2)17 סי שו"ש,
בכח עבירה כנשואי חשודים חפצים תפיסת
למשל, שעות, כמה למשך ועכובם, בפועל או

42 שו"ש. בפני להבאתם עד
י"ב(18)492: פ"ד,  זיתוני א.  43/58 ע"פ .12
למאסר תנאי על המאסר את הופכת התנאי הפרת
תשי"ד1954, ענישה, דרכי לחוק {1) 8ו ס' ממש;
הנוספת" ב"עבירה הדן ביה"מ, את מסמיך
תקופון תום ולפני המע"ת גזירת אחר (שבוצעה
מע"ת הטלת ומונע המע"ת את לממש התנאי)1
טובת את בראותו רק, מע"ת יטיל ביה"מ נוסףן
ירתע כי ובהאמינו, יחד, גם והעברין הצבור
לאמו ייפול בה^דל נוספות, עבירות מבצוע
לגבי 1 תנאי על מאפר יוטל לא זו נה
תוקף תום אחר בין  לפהיו עגריןחוזד
יפול למצוא אץ הפרתו אחר ובין התנאי

1 זו ולאמונה
י"ב(10)55; פ"ד,  מלשני  195/57 ע"פ .13
בעבירה באשום רק הדרוש הבצוע זמן של מדויק

הזמן. הוא מיסודותיה שאחד
י"ב(20)550; פ"ד,  בקר  80/57 ע"פ .14
בהיותם רק הודאה פוסלים והשאה איום פתוי,
להשפיע הענין, בנסיבות עשויים,  רלונטיים. ל3

שלילי. הנאשם.באופן על
י"ב(13)340; פ"ד,  והנח  173/57 ע"פ .15
למלטו כונה ללא לעברין, (בעקיפין)1 סיוע מעשה
שעדותם לשותפים, עושיו הופך אינו מעונש
כשרה עבירת בעסקת מעורב עדות סיוע? טעונה

עיקרית. כעדות ועאכו"כ כסיוע
לפי י"ב(8)202: פ"ד,  טפר  113/57 ע"פ .16
רשאי תשי"ב1952, שיוחד, עבירות לחוק 7 ס'
בה נותן אם אחת. עדות ע"ס להרשיע ביה"מ
יספיק לחזוקה, סיוע מחפש אבל אמון, השוקט
בעדות. הנאשם שקרי לרבות קל, סימן כל לכך
1דה1ד עאקןלה סאמי נאיפה  21/58 ע"פ .17
מקרה בכל רצוי י"ב(23)617; פ"ד,  עמורי
במק שאף המדינה, בטחון נגד בעבירות ובעיקר
העבי תאור את ביה"מ יקבל באשמה, הודאה רה
הדין את לגזור יצטרך לבל עד, חקירת מתוך רה
פרקליטים שני של המנוגדים תאיריהם סמך על

4645 בלבד.
 אלהיב דהוד אסעד עלי  96/58 ע"פ .18
תפרוצ' לפק' (2)2 ס' עפ"י י"ב(33)911; פ"ד,
העלו לשאלות להשיב אדם רשאי (עדות) הפלי'
 במשטרה להעיד בחר ולשתוק, להפלילו בות
ולהשיב להעיד עליו  אזהרה אחרי ובעיקר

46 אמת!
י"ב(20)557: פ"ד,  יוספי  67/58 ע"פ .19
לעדות מספיק סיוע לשמש עשויה רפואית תעודה

4746 מינית. עבירה על ילד
פ"ד,  אבוטהה אמין מחמד  91/58 ע"פ .20
מומחה עדות להעדיף רשאי השופט ;587(21 י"ב(
בסוס לשם ולאמצה מומחה של זו על לכתביד

47 הרשעה. 41
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הנושא
י"ב(22)597: פ"ד,  מרגולין  244/57 ע"פ .1
"עשויה ראיה בהשמדת דן לפח"פ 122 ס' א:
מוציא בהן שוא, טענות ב: בעתיד"; גם להדרש
עבירתו היות מונעות אינן כספים, צבור עובד
יאשים; במה לברור רשאי היוה"מ שוחד; לקיחת
(עבירות העונשין דיני לתקון לחוק (א) 1 ס' ג:
העבירה, יסודות קובע תשי"ב1952, שוחד),
רק תבחננה אשר מקלות, נסיבות רק (ב) 1 ס'

היסודות. הוכחת אחר
י"ב(9)236: פ"ד,  אליהו זכי  186/57 ע"פ .2
הטבעיים מחשבתו, וערפול מעצוריו החלשת
ליצור הכושר את בהכרח נוטלים אינם לשכור,
להוכיח. הקטיגוריה על אותה פלילית, כונה
על הוכחתה שחובת הגנה, טענת  "שכרות"

הנאשם.
י"ב(31)841: פ"ד,  כיאט ר.  236/57 ע"פ .3
(המנעות משותפת עבירה של והמתכנן היוזם
204 ס'  לסחוט כונה מתוך דיבה מפרסום
ולמע שותפו של הבצוע לאופן אחראי לפח"פ)
יכולה השותף עדות והבטחותיו: איומיו שיו,

האחרים. הראיה בדברי להסתייע
י"ב(24)665; פ"ד,  ליברמן  224/57 ע"פ .4
להוכיח: התביעה על לפח"פ 302 ס' על בעבירה
או מופשטת (גם לעובדה בנוגע שוא טענת (א)
מצב קיום על כוזבת הצהרה ואפילו שלילית
אי את הנאשם ידיעת (ב) מסוים}, משפטי
כונת (ד) באמצעותה, כסף קבלת (ג) נכונותה,
עצמו, לרעת לפעול המוטעה את להניע המטעה
שטר על החתמה לרבות פרוצסואלי, במובן אף

כ"ערב". חוב
י"ב(12)320: פ"ד,  לחם  131/56 ע"פ .5
בס"ס הזהירות חובת כי מקובל 35/52 ע"פ מאז
האזרחית שבעולה לזו שוה לפח"פ ו232 218
זכות בעל ל*יה האנגלית, ההלכה "רשלנות". של
לרשלנות אחראי מכונית על והפקוח השליטה
הזהי חובת ומפר כחב אלא כשותפו, לא הנהג,

אצלנו, גם תחול רות,
י"ב(9) פ"ד,  ויערי שפירא ■ 35/57 ע"פ .6
נכונה", "שטה להנהיג המעביד חובת א: :245
בעדות שרשית עובדה ב: זהירות; אמצעי לרבות
משרי וחוליה חוליה כל ולא סיוע טעונה שותף

ההוכחוונ. שרת
י"ב(25)688: פ"ד,  יעקבסון  30/58 ע"פ .7
תשי"ג תנועה) (סדרי התעבורה בתק' "צומת''

הסתעפות. וגם הצטלבות גם כולל 1953
:760 (28) י"ב פ"ד,  פלוני  142/57 ע"פ .8
שלה האינטרסים מכלול  המדינה" "בטחון
אוב במבחן  החוקיים מנהיגיה שקבעום כפי

יקטיבי.
 אלנקיב אלמג'יד עבד  229/57 ע"פ .9
שוטר של הכניסה סמכות :850(31) י"ב פ"ד,
לסמכות בטפלה (מו"ח) בפפרוצפ"ל מוסדרת
עם נגררת ואינה ולחפש לעצור בעיקר אחרת,
(2) 3 ס' עפ"י למשטרה להלוות הדרישה סמכות

הנ"ל. לפק'
:674 י"ב(25) פ"ד,  מר  49/56 בג"צ .10
שבידי חפצים על חל לפח"פ (1) 388 ס' אין
או מוגשת פלילית לתביעה בקשר המשטרה
חפצים להחזרת צו המבקש להוגש. עתידה
יוכיח, לפפרוצפ"ל, (1)11 ס' לפי שעוכבו
להועיל עשוי המעוכב אין כי לכאורה, לפחות

הכללית. לתביעה
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המשטרה אנשי של לשמושם מיועד  הדרכה פרסום
והרעיונות הדעות ואין מקצועיים בענינים דעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת בלי לשמש היא הרבעון מגמת

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאים זפיו מעל המובעים

הממשלה. ראש משרד ליד לפרסומים המרכז. עיי מאושר רשמי פרסום י
ההדרכה. מחלקת ארגון' אגף ישראל' משטרת עלידי לאור יוצא

המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל
.14 הרכבת רה' ח"א' ההדרכה; מחלקת הארצי' המטה ישראל' משטרת המערכת: כתובת


