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מה"דוקת"ר
ומוראו* היגון מדוד
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מקוף ירחי ששה
האחרות הגדולות בערים בתלאביב. המקופי השטור שיטת הונהגה מאז חלפו ירחים ששה
הנסיונות שלקח היתה הכונה בתלאביב; ארגונה שהושלם לאחר יותר, מאוחר זו שיטה הופעלה
לתנאים שיותאם לאחר (כמובן' מנהה קו ישמש שבמדינה' הגדולה בעיר שבוצעו הראשוניים,
וטעויות התבלטויות יחסכו זו ושבדרך האחרות בערים השיטה לתכנון המקומיק) ולצרכים
,.. . ...■, .■■.. . י י . : מהן. להמנע שאפשר
לם$ם ולנסות י לבחון ך,ראוי מן כן. פי על ן^אף יחסית קצרה תקופה  חדשים ששה
לצבור השיטה נתנה מה בפעולתה. החדשה .השיטה של בעיותיה ואת השגיח את  ראשה סכום

ן בצועה בעול הנושא המשטרה איש על השקידה כיצד למשטרה, הוסיפה מה האזרחים,
ט1ל לבטחונו ה*קופים שיטת הנהגת שתרמה התרומה מה  כל וראשית כל קודם :

■■■■■.■  ■.■ ₪ל_האזרח? הצבור .
עובדה.: זו בתקופה ^הפך מה כל, קודם תוכיח, . הערים ברחובות קצרה הסתכלות י

המיוחדים ההיכר סמני בגלל יפה ניכרת רק לא ברחוב נוכחותם הערים" ברחובות שוטרים >ואים
בתוצאות. מורגשת גם אלא. עונדים, שהם הכובע) לבנהעל וצפית השרוול יעל מנומר (פרט

השפעה כל קודם בידוע,. סוגיה),היא' כל (על ה?$בר:ינות המשטרה.במניעת: של השפעתה
שניתנה בסמכות (וביחוד, משפטיים צעדים לנקוט בסמכותו משתמש השוטר אין פסיכולוגית:
ביחס: נדירים במקרים אלא ובכה) כפיה להשתמש.באמצעי ומוגדרים' מיוחדים במקרים לו,
נודעת' כחמורים..לפיכך קלים בלתיחוקיים, מעשיפ למנוע כדי נוכחותו.בלבד מספיקה כלל :בדרך
העיקריים ברחובות רק ולא  העיר ברחובות שוטרי.המקופים עשויות למציאותםשל גם במובן,
שוטר כן לפני למצוא קשההיה בהם כאלה (מהם שכונה או בכלרחוב'ןןרבר אם כי והסואנים,

י בכזביבתו השויטר, את עלנקלה למצוא לעזרה, הזקוקי האזרח, יכול מרוב!##^ השפעה  ^פקיד)
^געין^מכל השוטר?מונעת של מציאותו ומרבה'בטיחות. בט|ןן: הרגשת ;משרה זה ודבר יהקתבה,

 .<0^^;■■ י,.... .. .. בהם... מוסמכו;.וחייבתי0?ל שהמשטרה ^הסוגים
של,השוטר/^מקו^בלילה מציאותו משפיעה כיצד בדיוק להעריך, השעה הגיעה טרפ .; .;'■;■;:.

ששה..וזדשים .של; קצרה בתקופה וכיואב): גניבות (התפרצויות, הפלילית העברינות תכיפות עלי
ובין ק^ר) לזמן, (הגורמים והמקריים הארעיים הסטטיסטיים .הגורמים בין להבדיל /אי^פשר
שעה, לפי אנו.יכולים".להסתמך, אין אם ברם, ימים; לאורך והמתמידים התדירים £?גוומים
יסודה.העיקרי.של (שהוא המקומי הידע גרם בהם מקרים, מספר ראינו הרי סטטיסטיקה, ,על
ובתיעםק! בתוך.בנינים מעשה, בשעת פורצים,וגנבים תפיסת לידי אליו) נשוב יהשיטה'.ושעוד
מרובים וחומר,שבמקרים קל ממש, ולתפסו מעשהו בשעת אל,הגנב להתקרב השוטר ;!אםהצליח
אותו. הבריחה שוטר של. התקרבותו או שנוכחותו משום. זממו, את מלבצע פורץ או גנב .נמנע
שבהם התורפה במקומות התנועה,. בהזרמת גם ניכרת המקופים שוטרי של פעולתם ,

של הודעתו (ואגב, בדרכים ושבושים תקלות שיש במקום או "פקקיתנועה", להתהוות עלולים
המהיר סלוק1 לידי מביאה בדרך, וסכנה תקלה על.מקור או פגם או שבוש על המקופי ■השוטר

השבוש). תקון את ומחישה המכשול ל ש
באזורים רבות שהן בלבד, לרכוש נזק נגרם בהן קלות, דרכים בתאונות הטיפול אף על
וטרחה רב זמן חוסך זה דבר המקופי. השוטר עלידי רבה במהירות עכשיו נעשה עירוניים
אין כי לתנועה, רבה הפרעה נמנעת כן גולו? ופ(הצבור המיעורבות המכוניות מנהגי מרובה
תוך התקרית אית ומחסל רושפי בא, המקופי השוטר התאונה! ב*קום רב זמן נשארות ;המכונייות

: ■■ קצר* זמן



השוטר של המקומי הידע ומהעשרה אתו המגע מהגברת נהט; הצבור אחרון*. ":;:ואווךון
אזוריה בטיב ומושלמת מעמיקה ידיעה לו היטב^כש שתודרך אחרי במקופו מוצב הוא המקופי.
כתובותיה© את שבמקוף, המוסדות כל את ומכיר יודע הוא אוכלוסיתו? בהרכב שלו, בטופוגרפיה
האוט*בומימ מםלזלי לו נהירים עבודתם;* שעות ואת  המרקחת בתי של החיפאיים, של
בקרבת. כי יודע, הקהל מקופו. תושבי את להכיר למד לכל: ומעל המוניות? ותחנות ותחנותיהם'
:ובשוטך, במשטרה האמון את הגבירה זו וידיעה הצורר, בשעת נעזרה הדרכה עצה, מצויות מקום
של הורים לאסיפות  אחד במקרה לא הוזמנו המקופים. שוטרי כי ;כאז להזכיר יהיה מיותר לא
,;;;...;,■ ■/ .';.;. :  ילדים; וגני ספר בתי
הידע ובעיקר המקגפית, השיטה של מעלותיה הוכחו המשטרה של צרכיה מבחינת גם
הידע:המקומי.הביאו? הגגרת למשטרה. לעזור נכונותו את מצדו המגביר הקהל, ואמון המקומי
ביתרונות, כרוכים אלה כל המשימות. לבצוע וההשתלמויות התוךתפקידית ההדרכה הקלת עמה
לגבי המציאות כי לציק עוד יש להלן. נדון בהם יתרונות עצמו, המקופי השוטר לגבי לשיטה שיש
לפני נתונים שהיו המקופים, שוטרי על נידוים רבים תפקידים לה^לת הביאה שלנו כחהאדם
משטרתית עבודה של ומוגבל צר בשטח עסקו אשר שוטרים, של ניכר מספר של בידיהם כן
השוטר את מביאים אלה תפקידים כי לזכור יש וכיו"ב). לפועל הוצאה הזמנות' בחטאים, (טפול

 . המקומי. הידע את להגביר ועשויים הקהל של רבים חוגים עם במגע
לשוטר? המשטרה, לאיש המקופים שיטת הנהגת נתנח מה  ועכשיו

עבודתו את גונה דבר, לכל שוטר המלה, מובן במלוא לשוטר אותו הפכה! היא ראשית,
מענין נ!שלעצמו, זה, ודבר  ושונים רבים אנשיםי להכיר לומד השוטר ענין? לה והוסיפה
חקירות)* של אתחלה גם זה (ובכלל המשטרתית העבודה מוגי רוב את להכיר לומד הוא הוא?
י■>:■ . במעשיו. תכלית ורואה מקופו עם חי הוא הקצור,
על ממונה הוא אחריותן ושל עצמאות שלי מרובה ממידה נהנה המקופי השוטר שנית:
יפגע: שהדבר (בלי ויכולת מרץ יזמה, ולהוכיח בו להתגדר נרחב שטח לו ויש לו, ואחראי המקוף
כאחד, שתיהן האחריות, והטלת העצמאות מתן ובצרכיהפקויח). הבוללת בתכנ*רנ הצות, בפעולת
כך,' על נוסף והכשרתם; הכ!!ת8 ידי ועל המקופים שוטרי של בחירם שיטת עלידי נתאפשרו
כמחליפים מתמנים השוטרים שאך טירונים. קורס סייפי אם $א למקוף מתמנה ^2וטר אין
לקבל שיוכלו כדי יכולתם' את ולהוכיח עצמם להכשיר שהות להם וניתנת המקופים, לשוטרי
הקבוצה, לראש עוזר בגון  אחר לתפקיד המקופי השוטר יתמנה אם המקוף, את לידיהם

וכיו"ב. בדרגה יועלה אם או  חוקר או
שהיא עצמם, ערך הכרת לידי המקופיים השוטרים את הביאו והעצמאות האחריות
הנוצר ביחס מלפגום נזהר המקופי השוטר הצות. רוח ושל המוראל של העיקריים מיסודותיהם
תגרום שמא החששות. בלתינאותה. התנהגות או מרושלת הליכה עלידי מקופו אנשי: ובין .בינו.
כן הנכון, הוא ההפך נתבדר:  המקומי השוטרי בעבודת ולשעמומ לחדגוניותי השיטה הנהגת
או יותר אחראי תפקיד? לקבל המבוי מוכשר מאיש ימנע שמא לחששות יסוד שאין התברר
תשאיר לא והתקדמותו להתקדמות, הדרך נחסמה לא המוכשר השוטר בפני יותר. גבוהי; דרגה

. ; . . מקום. ממלא ללא המקוף את
המקוף שוטר על המוטלות המוגדרת, והאחריות הברורה המשימה הדברים? בסכום
הרצון וגבר היעוד תחושת נתעמקה המסגרת. ובתוך עצמו בעיני הפרט של ערכו את הגבירו

י , /  :  י . .....,., י זה. יעוד למלא
של אמונם את הגבירה טובים' צבור ליחסי הבסיס את הרחיבה הצבור עם המגע הרחבת זיי ;

עם; הדדית עזרה ליחסי נכונותם ואת שלה6 הבטחון הרגשת את ובשוטר, במשטרה האזרחים
הצבורי. הסדר ועל החוק על בשמירה להצלחה הערובה את בחובם הטומנים יחסים המשטרה,

.■/■■■/ המערכת' י י ■ : ■ י י .■ י



, י <'י'ז ל ל. ן ?:' :>^^:^

ובמשפט.?.י בחקירה והמשטרה ה10קל>ט
הכללי המפקח יוםן?.נחטיאם, מר

עקרונות על מושתת הוא הרי ורגיל' שכיח הוא אם גם והשוטרים, הדין עורכי בין המגע
התעסקות שדה שהוא כשט ממש הדין עורכי התעסקות שדה הוא החוק למדי. רגילים בלתי
יכולים השוטרים וגם הדין עורכי גם באשר רגיל, בלתי דבר שום עדיין אין בכד אך השוטרים;
מהכלל, יוצא וללא תמיד ולכם, לנו שיש בזה הוא רגיל הבלתי ענף. באותו בשפע להתפרנס
את להעסיק המחייבות בעיות מספר נובעות וממנו רגיל, כל,כך לא מצב זהו משותפים. לקוחות

בהן. מחשבותי את ולהביע מהן כמה על כאן לעמוד רוצה הייתי הצדדים. שני
כלשעצממ, שהם, אוזנם את גלינו אילו מופתעים היו ולנו לכם המשותפים הלקוחות
ובראשונה, בראש מבקשים, אנו גם כן כמוכם וכי שבינינו, ומתן במשא גורם מהוימ במעטואינם
דברים לו נאמרו אילו מודאג ממש היה מהם שחלק סבור הנני אותם. ולא הצדק את לשרת'
:^{ לשרת' מצווים השוטר וגם הפרקליט שגם הבסיסית העובדה את משנה אינו הדבר אפס אלה.
עקרון לפי לפעול קל תמיד לא שהנם, מה האדם בני בהיות אלא נעלה, מטרה זוהי הצדק.
בלעדיו כי ממנו להתעלם נוכל לא הרי לעתים' לו חוטאים אנחנו וגם:, אתם גם כי ואם זה. נשגב
נאשם, אדם.;המכונה באותו לעשות מנסים הצדדים ששני מה כל מוסרי ויסוד חברתי הגיון נטול
שאותו המעשי בצדק מדובר החוק; הוא שהצדק שבשתיקה הסכמה בינינו קיימת,
להתגבר, נוכל לא כד על צודק. כד כל זה צדק אין שלעתים הגם חברה, כל קובעתלעצמה
היום של הפלילי החוק אם ספקות קיימים  אצלכם שגם מניח ואני _ אצלנו כיום. לפחות
מזמן לא מזיקים. להתגונן,בפני מסוגלת.ליצור.בנסותה שהאנושות ביווט הטוב הדבר הוא
,,, ; דבריו: ואלד. זה, נושא על האמריקאיחולמם השופט דברי את קראתי
במצבו,העכשוי, הפלילי, שהחוק להוכיח עיור.כדי .נחוש. מאשר יותר בידינו יש "כלום _ ...

, , * ן'* רעה מאשר טובה יותר מביא
אסור ומה מותר מה לכולנו קובע הוא שהוא; כמות הפלילי החוק קיים שעה לפי אפם
הצורן בהתעורר ההתנהגות כללי את לנו וגם לכם גם קובעים הפליליים הדין וסדרי לעשות,
שאני, מה היא הפלילי המשפט של האלה החלקים שני על שמירה הפלילי. החוק את להפעיל

. . ,  לצדק". ה,,שרות מכנה כשוטר,
הנאשם כלל בצע לא שבו המקרה והוא הצדק, עשית בעית של המוחשי לצד עתה נפנה
אותו לשחרר הצדק שמן כלומר כגישתכם, גישתנו תהיה כאן האסור. המעשה את החשוד יאו
שלתוכה והמשטרה הפלילית הפרוצדורה הפלילי, החוק של האדירה מהמכונה המהירות בכל
אחר כלל להוטים אנו שאין והפשטות הכנות בכל לכם לומר הרשוני מצער. מקרה דרך נקלע
ידוע האשם. מבהרשעות פחות לא מפשע חף אדם בטהור מעונינים אנו וכי מחיר, בכל הרשעה

לאמתה. האמת זוהי אולם נדושה, כסםמה נשמע הדבר כי לי
בממוצע עלה ישראל משטרת קיום שבות במשך ראשית, בדברי. תומכות עובדות כמה
להתפאר יכולה שבו השג זהו לרין; ידינו על המובאים המקרים כל מתוד ההרשעות אחוז ?5 עד

הדברים. בתלאביב. הדין. עורבי בהסתדרות הדין עורבי צבור דבריו,אל את הכללי המפקח נשא 12.3.59. ביום .
ש.ז. מאי בחודש הופיע ט"ו(ג)234/..אשר ^רקליט", דנ"ל, ההסתדרות של בירחונה כבר פורסמו
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באשמתנו בכנות מאמינים שאנו זו מעובדה להסיק ניתן שלפחות סבור הנני משטרה. כל
ישראל משטרת קיום בשנות כי כעובדה לקבל מבקש הנני לדין. ידינו על המובאים נאשמים של
נטיתנו היא שניה הוכחה באשמתו. ובהגיון בכנות משוכנעים שנהיה מבלי לדין איש הובא לא
יקרא זה .שמכשיר הדין מן ברבים). מכונה שהוא כפי האמת לפוליגרף(למכונת להזקק הגוברת
זה שמכשיר להדגיש רצוני השקר. בגלוי ר מאש ןיוו1ר מצ*יין הוא שבכך משום האמת'/ "מגלה
הוא כאשר לבדו עליו נסמוך לא אמת.,ולעולם דובר שהנבדק קובע הוא כאשר מכריע כמעט
העיקרית הסיבה וזוהי רבים, "חשודים בצדקת אותנו שכנע הפוליגרף משקר. שהנבדק קובע

והולכת. גדלה במידה בו משתמשים אותו.ואנו רכשנו שבגללה
לגו ואין מחיר' בכל הרשעה מחפשים אנו שאין ולהדגיש לחזור רצוני זה פרק בסכמי ■

במשטרה מבינים אנו כך הנאשם. לטובת שהנו חומר גט המשפט בפני^בית להביא הסיס כל
..,...■.... לצדק. השרות את

שהנם, בעתי הדין עורכי את גם ידריך זה שכלל לצפות ניתן האם עקרונית' מבחינה י ■ .י

לרעת שהם דברים שיאמר מפרקליט לצפות אפשר 1,אם כלומר לנאשם, כסניגורים מופיעים
שבין האמין על להגן יש צדק עשית למען שדוקא הפסוקה ההלכה היטב לכם ידועה הנאשם?
זה כלל גם לכלול איפוא חסוי.יש סוד הוא ביניהם הנאמר כל ולכן מרשו, לבין הפרקליט
בוודאי שאותו הסרטים, באחד הפרקליט דברי את לשכוח יכול איני זאת עם הצדק. מערכת בצרור
שבו השקר סמך על הרוצח לזכוי ידו נתן שהוא המשפט, כתום לו' נודע כאשר רובכם*' ;ראה

הבריטי". המשפט את ללעג שמת "אתה דבריו: אלה האנ^ן,
נודע אנגלי פרקליט מספר השני הצד מן כי בסרטים, רק זה דבר קורה כנראה ברמי :

בטעות' לדעתו שנדון האסיר בצדקת אה7 במקרה האמין במקצוע צעירותו שבימי ק) קלר א. (א.

הותיק* עורךהדין תגובת והרי ותיק, עורךדין קוהיה למעבידו זאת אמר ואף
לקוחו". בצדקת מאמין צעיר אדם: כאשר ברבר רע אין לעתיפ הכל, ככלות "אחרי

המשטרה בתחנת תחילה המשטרה: של 'היוםיומית הפעולה משטחי לכמה עתה, נעבור
שם, ולנו לכם המשותפות העיקריות הבעיות ,הן מה לבחון וננסה המשפט' בבית מכן ולאחר

: לצדק.1 הצבורי השרות מבחינת הכל

מפקודת. 3 סעיף הוראות פי על מא*ר' ללאיפקודת שוטר' ידי על ארב! שנעצר נניח ייייי. יי ;

הידיעה ב"הא" הסמכות את לנו מעניק זה יסודי חוק וחפושים), (מעצרים הפלילית הפרוצדורה
החוקתיות זכויותיו על חפשית חברה של החשוב הותיר את מבטא הוא וחופשו. אדם של גופו לגבי
הפלילית הפרוצדורה פקודת הכלל. בטחון את פחות: לא חשוביי מטרה להשיג כדי :הפרט, של
שעות, ל48 לחבשו או האיש את לשחרר המשטרה סמכות.למפקח מעניקה (109 (סעיפים
להועץ האזרח זכות בעית זה, מוקדם בשלב כבר קרובות. לעתים מתעוררת האחרון ובמלןרה
או דין עורך התערבות אודות זכר שום הזה הבסיסי שאיןבחקוק רבותי לב שימו דין. בעורך
שהסיבה לי ונראה אחר. חרות חוק בכל אף זה בנושא הוראות אין זה. ראשוני בשלב אחר גורט
לאפשר שיש היא שמהותם ובאנגליה, אצלנו רבים בפסקידין בטוי קבלה והיא ברורה, לכך
מסכיפ אני שונה. להיות צריך שהמצב סבור אינני הצבורי, הענין ל^ובת יעילה חקירה למשטרה" ■■"

בה להשתמש שיש סמכות היא דעתנו שקיל פי על אדם לכלוא בידינו הניתנת הזאת שהסמכות ■.

מאסר תקופת בפני העומד מועד פושע לגבי מה:בכך של ענין הן שעות 48 ובזהירות: בחסכנות
אפמ מפשע. חף אדם לגבי משוע שרירותי עוול ותהוינה תראנה.כנצח שעות 48 ממושכת::*?ותן
לא פחות, לא נכבדה מטרה למען גדולה זכות על מרצון ותרה שלנו והחברה מאחר כי לי נדמה

אחרות.. בדרכים הותיר את לבטל לנסות חברה אותה. מצד הגיוני. היה, י *

■;.■ : ג^ י : ; התביעה". ''עד *■■

י ■ י י י . . . . י ■"■%
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הענץי 'לטובת יעילה: חקירזי לנו לאפשר האלו1^יתנווןילגוכזיי החשובות השעות 48
אנו בעורףדין'1 לו?ועץ; החשוד בזכות לנונטיהלפגוע שיש מפני ולא כך> הצבורי.'משום
ענינייפ שקולים מהמת זה, בשלב פרקליטו את 'לראות לנאשם לאפשר ר1ב על'פי מתנגדים

,,,,; : ורוחו." החוק לשון ^פי אנופועלים לדעתי וסבירים.
ל48 לחבוש סמכותה את המשטרה מנצלת לפעמים כאילו טענה נגדנו. ומושמעת יש
חתומה חבישה פקודת פי על יושב הוא אם נפקאמינה אין הנכלא לגבי הענשה. למטרות )שעות
משטרה, בתחנת כלא בתא יושב הוא אם שופט? בידי חתומה מעצר פקודת פי על או שוטר בידי
בעיניו. זו עובדה תשנינה לא מלומדות מלים ושום ,חופש, שלילת זוהי לגביו סוהר. בבית או
ביד הניתנת החבישה שסמכות כך על עומד ואני אלה' מהבדלים להתעלם אסור לנו אולם

בחוק. הקבועה המטרה את רק תשמש המשטרה

על עצור של ומגעיו מעמדו לענין שלט החוק מקדיש צנוע מקום איזה ומפתיע מענין
בתיהםוהר. פקודת הוא זה חשוב בנושא משהו ימצא בו היחיד המקום שופט. של מעצר פקודת פי

.■■  נאמר? (81 (בסעיף שם
עם בקשרים לבוא מסתברות הזדמנויות כל תינתנה לשפיטתמ המחכים האסירים "לכל

המשפטי". יועצם או ידידיהם
ענין. באותו השאר) (בין אומרת הסוהר, בתי פקודת מכוח שהותקנה 260 תקנה .■;■

לראות יוכלו למשפט המחכים שאסירים זאת, תחייב הצדק שטובת כמה עד לכך, "ידאגו
מעמד". באותו מצוי זולתם אחר אדם שום שיהיה מבלי המשפטיים יועציהם את

4 263 ובתקנה
עליו, שיגן כדי עו"ד לראות רצונו על בכתב והמודיע בדין נתחייב שלא לאסיר "ביחס

וכוי. יום...* בבל אסיר אותו אל להבנמ עו"ד לאותו יהיה מותר
בנושא, לומר שלנו לחוק שיש מה כל הרי ■ :

האסיר בין פגישה כמקום הסוהר בית רק מוזכר בחוק א) הבאות: המסקנות מכך נובעות
בארבע פגישה להתיר יש ג) ? בכתב האמיר להגיש צריך עו"ד לראות הבקשה את ב) 5 ופרקליטו

זאתי. תחייב הצדק שטובת כנוה ,גנד רק ואסיר עו"ד בין עינים
של למגעו הנוגע בכל הכתובה האות על ומדקדקת מקפידה המשטרה שאין כולכם עדים
אפילו אם מסופקני ונדיב, רחב פתש המחוקק בונת את ומפרשת במעצר, הנתון שולחו עם עו"ד
אסיר מטעם בכתב פניה על המשטרה עמדה בו אחד במקרה נתקל כאן מהנוכחים אחד איש
כהגדרת ביתסוהר בבחינת שאינם משטרה בתחנת או המעצר בתא עמו להפגש ניתן בטרם
וכאשר ביותר נדירים במקרים אלא עינימ. בארבע כאלה פגישות להגביל נוהגים אנו ואין החוק,

הצבורי. הענין מבחינת במיוחד עדין אופי בעלות הן והמסיבות החקירות
.למספר. מעצר פקודת על וחתם המשטרה לבקשת השופט נענה שבו לשלב עתה נעבור
לנו ומוסר באשמה הנאשם מודה רבים במקרים בחקירה. להמשיך לנו לאפשר מנת על ימים
זו מהודאתו המשפט בבית נסוג הוא אלה מתוך רבים ובמקרים ידו, בחתימת חתומה הודאה
עתה תהיה פרקליטו של  כמעט ההכרחית  הרגילה הטענה באשמה. וכופר במשטרה,

חוקי. בלתי לחץ באמצעי המשטרה ידי על הוצאה שההודאה
בעיה: באותה הדן שלנו הדרכה חוברת מתוך קצר קטע כאן לכם להקריא לי הרשו

אנשים להתגונן. יכול שאינו אדם הכאת של המוסרי הצד על הדיבור את נרחיב "".לא
אם אך טועים: הם ואונסיםי. ושודדים רוצחים בשביל ,אינם אנושי ויחס שהגינות סבורים רבים
שמעשים להם להסביר יש למעשים, אותה לתרגם העלולים שוטרים' גם הם הזאת הדעה בעלי
נוסף אבל כלשהי" למטרה בהם השמוש את פוסלת בלבד זו עובדה פליליות. עבירות הם אלה
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4; י  את להשיג .ה?רח? לא אך רצוי אחרות' ראיות קיימות אם כי הגיוני: בסיס מחוסרים המ כך על
*"ג, ראיה תשמש לא חוקי בלתי לחץ ידי על שהוצאה הודאה כאלה, י'איות אין ואם הנאשם. הודאת
% _ החוקר, של האישיים ולענינים המשטרה של הטוב לשמה תזיק ורק. ישראלי, בביתמשפט
% (במרכאות "שבירה" כל על מראש מותרת היא ישראל: משטרת של המדיניות היא ...וזו

יחם היא^ל מושגיה עם מתישבת אינה ואשר החוק את 'שוברת גם אשר נאשם' של כפולות)
*  .. לנאשם". הוגן
; י __ משטרה ואנשי פסיכולוגים ידי על נכתב הרבה ? הנאשמים הודאות מושגות כיצד  כן "אפ י■
'; לבליאתו במישרין לגרום העלולים דברים הטוב מרצונו להשמיע אדם המניע על מןגשי; נסיון בעלי

מאוחדים כולם מות). דין קיים בהן (במדינות להורג להוצאתו ואף ארוכה לותקופ1< סוהר בבית
, במסגרת אף נאותה בצורה ייחקר אם האמת את ויספר לבו את יפתח אדם כל שכמעט בדעה

^ אלה בו? מצליח אף ורובם לחוקרינו. מקנים אנו הזה העדין המקצוע את החוק. לפי המותר
,.*, 'המציינת בסיסית אנושית הגינות ומתוך התפקיד' את ההולמים בכשרוןיובמסירות עבודתם עושים
§ . ולמשטרה להם לי;שנעשה נדמה במדינה. אחרת אנשים קבוצת כל מאשר פחותה לא אותם.במידה
^_ כדבר אותם, לצדק):אם;מאשימים השרות על לדבר שלא למרשיכם, לעזור (מבלי עוולי.משוע
^ י ההודאה ללאיבטרל כי לפרקליט שנראה משום רק הנאשם על חוקי בלתי לחץ בהפעלת שבשגרה,
^ * המשפט לבית. לגלות הפרקליט על אם כאן איננה הבעיה לזכוי1. מעטים סכויים רק קיימים
י"^ זקוקה שאינה כ^לית הסכמה. ■, קיימת שלגביו בענין הפעם מדובר ! הנאשם לרעת שהם דברים
^% בלתי ;בהתנהגות  לשוטראדם נקרא זה ולצורך  אדם להאשים המותר פסוקה: להלכה
$^, ן אחר אדם על .להגן נסיון תוך עובדתי' בסיס וללא שגרה דרך חוקית, בלתי אף ולפעמים הוגנת
^''" שבדבר, התכליתי: הצד על קל לרגע ונתעכב הבעיה של: המוסרי הצד את עתה נעזובך
^ באמצעים שהישגו בהודאות מעונינת המשטוה אין שבגללן הסיבות את בהזכירי שעשיתי כפי
^ י כשם שוטרים? נגד המוטחות אלה מבוססות בלתי האשמות של התוצאות מהן חוקיים. בלתי
|* יקבל שלא עליו ;הזקה כשדוק;, בלתי בדרכים שהושגה. הודאה יקבל לא הישראלי המשפט, שבית
£*  באחוז זאת; המשפ.ט:מאשרת. בבתי יומית המציאות;היום ממש" בה. אין. כאשר .כזאת טענה :גם
\ שמה לומר וניתן המשפט, ב^שמהבבית. שכפר למחת בפנינו, הודה"הנאשם ההרשעות מן ^ניכר טעם מעט :הוא ההודאה' גביית סביב המשטרים נגד בביתהמשפט שהושמעה מהאשמה^ שנותר
|* בבית שהושמעה פיקנטית והודעה. ".ובכבוד' בנאמנות שליחותםי יעשו אשר החוקרים .בפי רע
י^ ■:■. / ■ נאים.בעתון. טורים שני .למלא אפשר בה אשר פתוח משפט
£י \ אנשים אלפי שבארגוןהמונה ומובן תכלת, שכלה כטלית המשטרה את לתאר כונוזי אין ■■ . .
*_~ את יישרו הראשונים.אשר אנו נהיה כזה במקרה מסמכויותיו. יחרוג אשר אדם לזמן מזמן ימ^א
£ משטרה בכל מ^שר נדירים יותר הרבה ביותר, נדירים אלה מקרים משמעתית. בדרך הסטיה
\י האמון את שנאבד ראויים שאנו מבור אינני זה. בכלל שבהן והמתוקנות לי, המוכרח אחרת
|" " לחשוד שהוא מי דעת על או דעתנו על יעלה שלא כשם אלה' מקרים.בודדים בגלל בעיניכם
*ץ המשפטית המועצה יךי על לזמן מזמן המורשעים המעטים אותם בגלל עורביהדין צבור בכל
^ ■, ■■■!;.■ " י ■ ■ ■ המקצועית. האתיקה נגד עבירות על 

^ אשר אנשים חבר בהרכבת עתה מטפלים שאנו לכם למסור יכול אני הזאת הנקודה לסכום
1י| בכירים. לקצינים שלנו הספר בבית למוד לצורך הנאשמים וידוי בעית את. בסימפוזיון יבחון
5< של..,"הדסה",.בירושלים, לפסיכיאטריה המחלקה ראש צלרמייר, מפרופ' מורכב? יהיה הוא
/ ^ ^מחלקתהפסיכיאטריה, הוא אף מתם, רפאל ד"ר מחלקה, אותה של .הראשי הפסיכולוג שנאן, ד"ר
^ וקצין שופט אליהם', לספח. ובדעתנו הסכמתם את כבר נתנו אלה הלל. שלמה הכנסת וחבר
% י ■■  .. ; ■■. משטרה..
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חקירת היא אחרת; בבעיה הדוק קשר קשורה במשטרי" נאשמים של הודאותיהם 4שאלת ל
פיפסון התביעה. עדי בעיקר אולם בלבד, התביעה עדי לא £מנם התביעה? עדי של שתי1ערב
' : . $ וערב >2ה.י חקירת מטרת. את כף מגדיר (467 (עי
שכנגד, הצד טענות את להרוס או להגביל להחליש, כפולה: וערב שתי חקיתג "מטרת

שכנגד. הצד עדי עדות על החוקר הצד טענות את ולבסס
לבני וקשה ההוגן> המשפט למושג ביותר המוחשי אוליהבטוי היא וערב שתי חקירת
טוב. דבר בכל כמו בה להגזים אפשר אולם בלעדיה. צדק משפט לדמות המערבית התרבות
כמעט רבים? דין עורכי ידי על המנתהלת וערב שתי חקירת פרוש מה יודע דין עורך כל
קרובות ולעתים אדם, שבו מהחוק) סטיה מהוה אינו (אשר אחר חברתי מצב עוד מכיר ואינני
בכבודו חמורות פגיעות בפני להתגונן אוניט אין של דומה במצב נתון ומכובד, הגון ישר, אדם
שעל בחשבם פעולה, עמנו לשתף וטורחים מזמנם תורמים הטוב מרצונם אשר אנשים האנושי.
הנוגעות ומעליבות משפילות שאלות מטר בפני לעתים עומדים לצבור, שרות עושים הם כך ידי
עלינו, כזה אדם חושב מה הנדון. הענין עם הגיוני קשר כל העדר למרות הפרטיים לחייהם אף
כל ועל המשפט בית על הדין, עורכי על חושב הוא מה בכפו? עוול לא על כך אותו בהענישנו
על להם הידועים אמת דברי ממסירת נמנעים שאנשים הדבר פלא האם ? שלנו הצדק מערכת
שלה השקטה האנגלית בדרך המשפט? בית בפני עדות מתן בטעם פעם שהתנסו לאחר עבירה,

זה: בנושא גם לומר מה (468 עי (שם, לפיפסו1 יש
ונמום אדיבות גנוני ללא התאפקות, ללא המתנהלת וערב שתי חקירת להצדיק '"אין

צדק'*. של משפט בבית לצפות העד זכאי שלהן התחשבות וללא
 תשי"זז עדים), (חקירת הדין סדרי לתקון החוק ,1957 משנת שלנו החדש החוק גם

. 2 בסעיף אומר הוא כאשר דומות למסקנות מגיע ,1957
אינה המשפט בית לדעת אשר חקירה המשפט בית ירשה לא המשפט בבית עד "בחקירת
הפחדה, עלבון, מילות בה שיש חקירה המשפט בית ירשה לא ובפרט הוגנים, ואינה הנדון לענין

הוגנים". ואינם ובנדון שאינמילענין ביוש או הטעייה,
השופט #ת מחייב העדים, כבוד על ולהגן המשפט בית זמן בזבוז את למנוע הבא זה' חוק
כמונו, לפחות נ.ים, מעוני שהשופטים ספק כל לי אין הוגנת. ושאינה לענין שאינה חקירה לאסור
ירשה  הנאשם כלפי הגינות הרגשת מתוך  זאת עם , הזה שבחוק העקרונות על לשמור
יכול הוא תמיד לא לנאשם. אפשרי סמי כל להבטיח מגמה מתוך לסניגור מאד הרבה השופט
ומה לענין מה החקירה בזמן מספקת במידה לשפוט ניתן תמיד ולא הסניגור, הותר לאן לראות
נדמה הדין. בעורכי ובראשונה בראש איפוא, תלוי, הדבר הנזק, נגרם כבר ובינתיים לענין, אינו
להבין לי וקשה הנאשם' טובת הוא בחקירה, הפרקליט עיני לעמודלנגד הצריך היחיד שהדבר לי
נזק לגרום אף זו בדרך אפשר שלעתים עוד מה צורך, בה הנאשםיימחקירהשאין נעזר גיצד

עצמו. הנאשם לענין
בבית מזמן לא שהתנהלה וערב שתי חקירת מתור הבא בקטע מצויה לכך טובה דוגמה

תביעה: עדת החוקר סניגור מצד חקירה והרי אנגלי., משפט
ז* נכון ,ממזר/ לשולחי קראת ,,את  ? שאלה

"לא",  תשובה?
*? גסה בשפה לעתים משתמשת "את  ? שאלה
,ממזר". לו קראתי לא אבל "כן,  $ תשובה

"? בטוחה ?"את שאלה
:י "כך.  תשובה?

*'! 'ממזרי לו קראת שאמנם לך אומר "ואני  שאלה:
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שאין משוכנע אינני ממני, למחמאות ועיקר כלל זקוק שאינו שופטינו' לחבר הכבוד כל עם
ולטריות מסויגת והבלתי המלאה להתרכזות להזיק כדי טיפין, טיפין הראיות שמיעת בפצול
הפרוצדורה תקנות שופטינו. כשרון מאפשר שאותה ברמה צדק לעשית הנדרשות ההתרשמות
יוט יום ברציפות הראיות שמיעת מחייבות המחוזיים בתיהמשפט ותקנות השלום בבתימשפט
שהסייג הרושם מתקבל לעתים דין. עלות לגרום עלול הבירור המשך אם לדבר וסייג לגמר, עד

מוצדק. בלתי ולדעתי ביותר' רחב פירוש לסייג ושניתן כלל, הפך
במאמץ השותפים הגורמים לכל הנוגעות מעשיות בעיות מספר בפניכם להביא התאמצתי
בעיקר מתייחסים שהם הרי כבקורת, הנשמעים דברים כמה נאמרו ושם פה אם צדק. לעשיית
ברות יתקבלו שהם מקוה הנני להם. הראויה בפרספקטיבה לראותם ויש נוהל, שבסדרי לעניינים

להציגם. בכונתי שהיה כפי טובה

החיים בטחון על השמירה
יהצפע זהוי

 רבים והם  זילתם ואילו מסוכנים ביניהב הארסיים נחשים. של הופעתם רבוי מלווים החום ימי
אשר חוזר אלו בימים הוציאה ההדרכה פהלקת גזלנים. הם מהם הנברנים השמדת ע"י לחקלאות בעיקר מועילים

בצפע: ההבחנה את לאפשר העשויים דלקמן הפרטים ובו היחידות בכל יופץ
דמוי מאורך אישון ובהן יחסי באופן ווילות עינם .2 גבו. לאורך ורחב עבה (זיגזנ) עקלתון פס .1

בערך. ס''מ 100  80 וזצפע: אורן .3 צר. סדק
ברש ל. א> ד"ר מאת ארץישראל" קול לדחלים ומגדיר .מדריך מתוך הלקוחה דלהלן, התמונה
נוספים. חיוניים פרטים המשטרה, אנשי קוראינו, ימצא בו לחוזר, מצורפת המאוחד, הקבוץ הוצאת הופיין, ח. וי.
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ההפגנה
קבוצתית בד>נמ>7ןה בעיה

סוציולוגי) נתוח (נםיון
ירושלים מחוז מטה לשעבר מרקוביץ, רות שוטרת  הדרומי המחוז במטה התנועה ענף ראש בליימן, פ. פקד

שנד במידה סודיות' על לשמור הצורך ■מחמת
שו מגורמים אישית אינעימות למנוע או רשה'
ארועים ההדגמה' נוחות לשם אוחדו' כן נים.

אחד. ארוע לספור בעיקרם' זהים אחדים'

ההפגנה קבוצת א.

? קבוצה היא ההפגנה האם .1

לצרכינו "קבוצה". של ההגדרות ושונות רבות
של מאמרו מתוך ילקוחה הראשונה ? שתים נבחרו
מנהיגות* למדידת חדשות "תפישות קטל ריימונד

נחוץ בו חיים גופים "אוסף היא קבוצה ולפיה
ספוק לשם הנתונים) (ביחסיהם כולם של קיומם
מהם... אחד בכל מסוימים אינדיוידואליים צרכים
צרכים של םפוקם לקראת מכשיר היא ...קבוצה

בפרט*.
('£. ח0!011601:< 0/ 15ח$1ח0190 יוו ו01ו^\ 1116 6*15

/0/06 0/ 011 )10 111611 ח6ץ91 (5גןוו^5ח0ו*ם161
15 ץ6065501ח *0 //16 ח10)00^15)0$ 0/ ח01*061

001(10'\1^ח1 6645ח ח1 ,.ו0001 ם ק9100 15 חס
*ח6וח10*5ח| *0\*016 1)16 ח00110?15*50 0( 116645

ח! ((16 (י.101001'\!01ח!

רלף מצטט סמית' של השניה, ההגדרה את
וארגון" חברות "מנהיגות, במאמרו סטוגדיל
קוו^15*ג1וח6ו^,נן|ו|15*^160) 4ח0 (ח0!{150ח0190
הל רבוי המורכבת "יחידה היא הקבוצה ולפיה
משותף מושג בעלי סוכנים), (או אורגניזם של קים

אקדמה
שדוגמאו שכיחה' חברתית תופעה היא ההפגנה
האנושית. ההיסטוריה של שלביה בכל מצויות היה
קבו פתאומי באופן קמו או התארגנו ומתמיד מאז
זו, קבוצתית במסגרת בחרו אשר אנשים' צות

שונות. מטרות להשיג כדי
קצר קיום בת תופעה היא כשלעצמה ההפגנה
נתונים בה מצויים קיומה בעת אולם יחסי' באופן
במו '. קבוצה בכל המצויים מאלה שונים שאינם
המת הכחות ובמשחק המלה' של הסוציולוגי בן
של הכללים היטב' הבחן ניכרים' בה גלים

קבוצתית. דינמיקה
מטרת היא אלה כללים של הסכמתית מציאתם

זה. הבורנו

דבר פתח
לקמן: המפורטים את בחרנו המחקר כנושאי

י, ותכונותיה כקבוצה ההפגנה הגדרת א.
ההפגנה; קבוצת של הדינמיקה חקירת ב.

ההפגנה. קבוצת של פרוקה ג.
לרבות המשטרה' נסיון היו למחקר המקורות
גור עם וראיונות המחברים, של האישי נסיונם
קשר היה להם גורמים, ועם הפגנה בקבוצות מים
המפורט העיוני החמר וכן הפגנה קבוצות עם

החבור. שבסוף הביבליוגרפית ברשימה
אחרים מסוימים ופרטים זמנים שמות, שנוי
המציאות מצווה היה הארועים מספורי באילו

והמשטרה", הצבור עבתים, עברות, "על במאמר הופיע כבר זה מונח יק9100י המונח תרגום זהו
וזאת "חבורה'* העבריים, מהסוציולוגים חלק בעקבות גרסנו, לדפוס זה מאמר בהביאנו אולם רמי,ב'(87)141,
רמ*י,ג'(9)51); הערתנו תחילת גפ (ראה בפינו, השגורה התישבות כצורת מ"הקבוצה ההבנה נוחות לשם
המערכת.  הסליחה. ומחברינו קוראינו ועם שלנו, הסוציולוגים על יותר מקובל "קבוצה'" התרגום כי נראה,
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את וטנדוקנא א^6פורנו זו בנקודה *08יק
כה? ?5ד ?לעיני1ו נתגלה פה שוקיו.

"הפג : ספק ללא יענה' ספודנו את השומע כל
פעמים ארעי לעיל המתואר כגון ארועים נהי.
שונים גורמינ£ עליהם דוחו פעם ובכל רבות
המאורע על מסרה העתונות גם "הפגנה*; כעל
ההת במחלקת "הפגנה ? בכותרות אותו בהכתירה
אילנות* תושבי "הפגנת הסוכנות''' של ישבות

וכיו'ב.
פקיד של הודעתו אף היתה הפגנה* אצלנו ,יש
ביומן: נרשם ושם למשטרה טלפן אשר הסוכנות.
דומות הסוכנות. של ההתישבות במחלקת "הפגנה
ברחוב והשבים העוברים של תגובותיהם אף היו
בסוכנות.*. הפגנה "שוב קורה* אשר את בר<*חם

הפגנה. מכונה כזה ארוע כי איפוא' מוסכם'
כזו הפגנה להגדיר לנו מותר האם נבדוק' עתה
ההגדרות שתי ולאור הארוע ספור לאור כקבוצה

לעיל" המט אותן
: דלקמן ביסודות הבחננו ההגדרות בתת

מאוגדים, אורגניזמים מספר א.
מאוחדים' עצמם המרגישים ב.

חיוני' יחד שהמצאם ג.
אינדיוידואליים' צרכים לספק כדי ד.

סביבתם. לגבי אחיד באופן והפועלים ה.

מצאנו? המתואר בארוע
יחד' גברים 40 א.

תביעותיהם (בל מאוחדים עצמם המרגישים ב.
סובל' ישוכנו רוצים' אנחנו רבים: בלשון מובעות

רעבות)' משפחותינו
אחד כל עם ("דברו חיוני יחד המצאם דבר ג.
שיקבל... עד נזוז... ,,לא כלום*, מזה יצא ולא ואחד
השיגו לא בנפרד אחרות? במלים קזז''; אותנו
יותר טובות תוצאות  מטרותיהם את הפרטים

המאוחדת... בהשפעתם מקווות
עבודה, והם? ואחד אחד כל צרכי ".לספוק ד.
משפחה. לכל ושכון ולמשפחותיהם להם מזון
משותפת דרישה היא המדריכים להחלפת הדדישה
במדריכים ואחד' אחד כל הרואים' הפרטים' של

. ■ האישיות. בצרותיהם האשמים את
ומתנהגיםבאו אחיד באופן פועלים האנשים ה.
ז?ם עליה הסביבד., כלפי החיצונית הצורה תה

(0 זוחט 9חו>15*ח00 0( 0 1ם101ק 1©6זח6וזו 01

5יח*!ח0190 (01 096015) 0*\אי 11076 ם 001160.
(1*6 ח110ק8106ק 01 ז!6\0 ץ1וחו1 01111 0\\א> 6*םו1
(116 ץ*11ו06 (0 00(; 01 6ע0 9חו>00 חו 0 ומוו
ץ01^ 61חח0וח (0^0101 ?/10 (.1ח6וזוח0?|ץח6

הארוע בספור נעזר הדברים הבהרת לצורך
הבא?

של ההתישבות למחלקת באו הימים מן ביום
העולים מישוב גברים 40 היהודית הסוכנות
כרזה כשבידיהם שבשפלה "אילנות'* החדשים
רעב. חרפת סובל "ישובנו כתוב? עליה גדולה'
המדריכים''. והחלפת שכון עבודה, דורשים. אנו
נזוז ,,לא כתוב? היה שבידיהם נוספת בכרזה
ובכר הצודקות" תביעותינו שתתמלאנה עד מכאן
בהב די מרעב! סובלות "משפחותינו נוספת? זה

טחות!*.

ידי על הא1שים עוכבו המוסד שער יד על
לשאלתו בתשובה רצונם. מה לדעת שבקש השומר
את לראות "רוצים .. רם בקול כאחד כולם צעקו
המחלקה), מנהל וייץ, רענן לד*ר (הבונה רענן*

וכיו*ב* ושכון" עבודה "לחם, רעבים*, "אנחנו
למשרדי יחד ונכנסו. הצדה אתמשומר דחפו הם
פרשו הרצפה על ישבו הם בפרוזדור המחלקה.
הניאו אותם בשול, וכלי מזון חבילות שמיכות,
קריאות בקולירם לצעוק לסרוגין והוסיפו עמהם,

כניסתם. לפני שהושמעו לאלו בתכנן דומות
לחפצם, בשאלה המחלקה פקיד לקראתם כשיצא
פה עומדים' נשארו אשר מביניהם, חמשה לו ענו
עם בקשר רענן את לראות רוצים "אנחנו אחד?
החודש קבלו אנשינו שלנו. הישוב של הענינים
ילדים 10  6 מאתנו אחד ולכל עבודה ימי 6 רק

:, רעבים". וכולם בבית
לא מדוע כן ;,אם .. ושאל להרגיעם נסה הפקיד ■

פקיד יבוא לא מדוע או למשרדנו אחד אחד תבואו
כל של התביעות את ויבדוק לישובכם ממחלקתנו

ואחדז' אחד
"כבר בצעקות: האנשים כל ענו אלה ילדבריו
רוצים "לא כלום", מזה יצא ולא זה את עשו

:*1 יוזד אחזנו יקבל לא שרענן עד מפה לווז
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בהפגנה התכד^ת^^דות'8^^^^; :%*"]
כדלהלן: למנות ניתן

? זמני הוא הקבוצה של קיומה א.
נוצרה? למענה מסוימת' מטרה לקבוצה ב.

? לפעול הקבוצה חיבת הוצרה' עם ג.
לקבוצה הנראית סביבה, נגד מכוונת פעולתה ד.

מטרתה? לבין בינה כעומדת
הקט" בכוח להשיג נסיין משום יש בפעולתה ה.
להשיג גיתן לא אשר את הסביל) או (הפעיל צה
נובע מכאן בה. שהתאחדו היחידים פעולת ע"י
הקבוצה. של החוק את הנוגד אפיה רבים במקרים

סביבה

וקבוצת
(ההפגנה

תוך מתחסלת או מתפרקת ההפגנה קבוצת ו.

כתו או המטרה השגת עט יחסי' באופן קצר' זמן
לבין בינה החוצצת הסביבה עם מהתנגשותה צאה

מטרתה.
בפרקים להלן בתכונות נדון עוד יתר בפרוט
ו"פרוקה ההפגנה" קבוצת של הדינמיקה "חקירת

ההפגנה". קבוצת של

ההפגנה? קבוצת נוצרת כיצד .3

בין מבחינים ההפגנה קבוצת של בהוצרותה
הדוגמאות מתוך שנוכח כפי תהליכים' מספר

הבאות.:

י כ100 גרות "אילנות" העולים בכפר א: דוג₪
כפריים/ ממרוקו' חדשים עולים של משפחות
לפני ארצה הגיעו אשר האטלס מהרי אדמה עובדי
הממוצע הגיל מהאניה. ישר והועברו כחדשיים
מונה משפחה כל ?35 הוא האב בתי ראשי של
עד 1 של בגילים הם והילדים נפשות 10  כ6
מראשי ו%10 הרות הכפר מנשי כשליש ? שנים 8

כרוניות. ממחלות סובלים המשפחות
המעו הפנים קבלת מיום חדשים כ3 במשך
בהם תמכה מראש שהוכנו לבתים וכניסתם דדת
הוצע, זו תקופה וכעבור כספית תמיכה הסוכנות
במושג. חקלאות בחיי ולהתחיל אדמה לקבל להם

(ז?8*3גו1£^83^ :.במגטרין .להשפיע'..בין גו$ימ
*0עז:. *השומ5?ם המפו*ליפ^מןמ (קהל בעקיפין

לרכוש). רוצים הם ואקדתו דעתו שאת תיהם
להג איפוא'. מתאימום, ההפגנה של האלמנטים
מסקנות להסיק אין כי אמנם' ברור הקבוצה. דרת
מקרים כאמור מקיף תאורנו אולם בודד' ממקרה

לו. דומים או הסוג אותו בני רבים
י של טיפוסי מקרה רוצים הננו הארוע בתאור
ספוקם.,של לצורך במיוחד נוצרה אשר קבוצה'
זה במקרה חבריה. של האינדיוידואליים הצרכים
"צרכיו"של לספוק מכשיר ממש הקבוצה משמשת

בה. הפרט'אשר
האלמנטים כל מצויים בהן הפגנות' יש אולם
ההתאגדות מטרות כי שנר^ה' אלא קבוצה' של
של "ממשי האינדיוידואליים הצרכים ספוק אינה
רעיונית' מטרה אם כי קבוצה באותה הפרטים
למנות נוכל כזו להפגנה כדוגמה כללית. רגשית' או
תשלו קבלת נגד "חרות" מפלגת של ההפגנה את
נגד מכוונת אפילו היתד. אשר מגרמניה' מים
אותם של האינדיוידואליים הפרטיים האינטרסים
דוג אישיים. פצויים לקבל היו שעתידים הפרטים
חוגים של .בהפגנותיהם רואים הננו נוספת מה
הקמתה נגד או השבת חלול נגד מסוימים דתיים
אין אלה במקרימ בירושלים. השחיר. בריבת של
אפשר אולם גשמיים' אישיים' צרכים ספוק המטרה
רעיונייםמצפו צרכים לספק מנסים שכאן לומר
מסוים בענין אחידות דעות בעלי פרטים של ניים

אלו. לדעות נצחון עניןבהשגת ובעלי
או האישיים הצרכים ספוק הופך המקרים 1כל
הקבו של המשותפת למטרה ונייםהכלליימ הר;עי
"ספוק במקוט .נאמר אם נטעה שלא כך, צה'5
*משו כשהמונח מטרה.משותפת"' //השגת צרכים"
בקבוצה ים לפרט יש אשר את;העגין מבטא תפת"
המטרה המופשטים. או הגשמיים הצרכים ^ספוק
להצ עלולה היא כי אם תמיד' בולטת המשותפת
ופו נמשכת להיות או מסוים' רגעי, בענין' טמצם

.■■■  : ■■■■■$*
אנשים, כקבוצת ההפגנה את איפוא' הגדרנו,
איש"ם בצרכים מאוחדים עצמם אח המרגישים
חיוני יחד ביהמצאם החושבים' גללי, ברעיון א1
אחי פעןלה והפועלים ^חע5גת^המטהרן'הנת917111ת

. י דור1:לג3י/סביבתם;
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הקוגמו^ יל על מחאה הפגנת לארגן הקומוניסטית
#יש 56 ידי על בוצעה ההחלטה הצרפתית. ליה
כקןבי: הקונסוליה בנין ליל התיצבו אשר בערך,
לאימ דיקלו!"',/בוז *ישוחרר כרזות דיהמ

וכדי. פריאליזם*

בירושלים' הנביאה דבורה ברחוב ג. דוגמה
בחורף19541 נפתח מאהשערים' שכונת עם הגובל
יומיים עובדות. אמהות ארגון של נוער מועדון
חרדים, כ60 המועדון ליד התקהלו פתיחתו אחרי
קול במחאות ופתחו קרתא*' כ"נטורי המוכרים
התנגדותם את הפגינו כך ? "פריצות" בקרזט ניות'
ילדים משחקים בו דתי' בלתי מועדון של לקיומו
., וחלילה חס  לשמש עלול אשר יחד, וילדות
במאה הדתיות המשפחות לילדי רעה דוגמה

שערים.
חדשים 4 במשך ערב ערב קוימו כאלו הפגנות
דתיים מחוגים איש 300 עד 100 בהשתתפות
משא של בסיומו המועדון נסגר אשר עד שונים,
האמהות ארגון לבין החוגים אותם בין ארוך ומתן
ספר בית בו פתח אשר דתי, לחוג ונמכר העובדות

דתיים. לילדים
בירו הצבוריות העבודות במחלקת ד:, דוגמה
העבודות בהקף ירידה מסוימת בתקופה חלה שלים
הודעות ארעיים פועלים ל30 נמסרו מכך וכתוצאה
ההסתדרות באמצעות נהלו אלה פועלים פטורין'
על, באו לא אך. המחוז, מהנדס עם ומתן משא

,. מפוקמ.

האסיפות באחת הופיע המוה"מ של נהולו בעת
לפועליפ וקרא מסוימת מפלגה נציג הפועלים של
הצבוריות. העבודות מחלקת נגד להפגנה לצאת
,10 מעוטם' אבל להצעה, התנגדו הפועלים רוב
עם יחד בבוקר, למחרת ויצאו ההצעה את קבלו
מ.ע.צ. במשרדי להפגין .הנ"ל המפלגה חברי 20

הפועלים, של פטוריהם בטול את ולתבוע

משותפים יסודות ישנם הנ"ל הדוגמאות בארבע
ממשנהו: אחד מקרה המבדילים יסודות ולעומתם

מאוחדים אחד, ישוב בני ראינו א בדוגמה
מצבם והרעת ארצה בואם מרגע הכלכלי במצבט
בצותא דיון כדי עד אותם ומאגדת מוסיפה זה
מבחוץ' '"הדרכה'* אמנם נוספת לפתרון. הדרך על

מחד אשר ההצעה, את מקבל נרתעו העולים
מאידך ולם כלכלית,א עצמאות משום בה היה גיסא

קשה. ובעבודה בסכון כרוכה היתה גיסא
בשיטה הסוכנות נקטה בתושבים תמיכה לשם
לחודש דחק עבודת של ימים מספר הקצבת של
הספיק לא אלה ימים ששכר ברור תושב. לכל
הטע כוונו כאלה רבים כבמקרים משפחה. לקיום
המוג פקידי הכפר, מדריכי לעבד הראשונות נות
ובאייושר. פנים במשוא הואשמו והם נות,
בקר ההתישבות מחלקת מטעם האזורי המפקח
לשכנע הצלחה ללא ונסה אחדות פעמים ^בכפר

ההצעה. את שיקבלו את,..התוחבים
תו*זבי מבין צעירים" גברים :'ארנעהחמשה :
מוצאם בארץ בהשכלתם. חבריהם על עלו הכפר
מגע להם והיה (צרפתית) וכתוב קרוא למדו
עכוקו מהם שנים , העירוניים החיים עם כלשהו
כמעט טבעי באופן (מכלת). זעיר במסחר שם
תושבי של טענווניהם מנסחי אלה אנשים הפכו

הסוכנות, פקידי בפני ודובריהם הגפר
מפלגה של נציגיה בכפר בקרו הימים באחד
מיוצגת אינה ואף בממשלה משתתפת אינה אשר .

הכפר שלתושבי עיניהם את "פתחו" הם בסוכנות.
ו,,המקובלות" המצליחות ההשפעה דרכי אודות
את ביותר,להציג טוב כי להם' והסבירו בארץ
ההתיש מחלקת היא והכתובת ,,במרץ" הדרישות י

מוכנה מפלגתם ? בירושלים הסוכנות של בות
ובפרסום תחבורה באמצעי התושבים בידי לסייע

■ . מתאים.
ובה תושבים לאסיפת קראו הכפר "דוברי"
שישילשלוח קולות' ברוב סוער' דיון אחרי הוחלט'
בירו הסוכנות למשרדי איש 40 בת משלחת
של הנמרצות דרישותיו את להציג כדי שלים'
להטבת עבודה, ימי של המכסה להגדלת הכפר
המש כי נקבע' המדריכים. ולהחלפת השכון תנאי
בעז שתושג משא במכונית לירושלים תצא לחת

המפלגה. נציגי רת
המנהיג בצרפת נעצר 1952 בשנת ב: דוגמה
חריף סכסוך עם בקשר דיקלו ז'ק הקומוניסטי
הכחות במשחק מרובה חשיבות אז לו שנודעה
באי הקומוניסטיות המפלגות ומערב. מזרח שבין
התע אמצעי בכל נרחבת' במערכה פתחו רופה
המפלגה החליטה בירושלים שחרורו. למען מולה'
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כאןענין אין יותר. פשוט המצב ב' בדוגמה
לקבו מיוחד צורך מלכד אותמ מפוזרים' בפרטים
קבוצת לפנינו מסוימת. מטרה השגת לשם צה
באמ לפעול השואפת (מפלגה), קיימת מלוכדת'
שלה, צרכיה לפי קרובות לעתים (ההפגנה) זה צעי
מכשיר ההפגנה אמנם משמשת זה במקרה גם
אולמ הפוליטית' המטרה מסוימת' מטרה להשגת
ההפגנה. קבוצת של הוצרה באופן נעוץ ההבדל

/ < שזןרור המטרה.
י זיקלו זיק,

קגגסוליה

שלבים* בשלשה הבחננו גי בדוגמה
דיפו להתנגדות המועדון הקמת גרמה א' בשלב

(מפוזרת,.מפוצ"לת). זית
את מלוכדת רעיונית קבוצה לקחה בי 0שלב
התושבים יתר לעיני ומפגינה לידיה הענינים
הצד. מן כמסתכלים עדיין העומדים החרדים,

החרדים התושבים הצטרפות יוצרת גי בשלב
מדי המתלכדת גדולה' הפגנה קבוצת האחרים
י : ■ ההפגנה. קיום לשם ערב

|1*010

א' שלב

מ)1104ן

בי ש3כי
הקוקיגה חסול תמ19ו*ה.
דתית, לגזגיגה זרה

* . ■

מוטזון

של^^

להוצ בס*ס המשמש הוא גופא התושבים מצב אך
נוכל המטרה. להשגת כמכשיר ההפגנה רות

כדלקמן: גרפי' תאור זה מצב לתאר

הסכנות
א' שלג

פתיזו
הבעיה

* ■
הסוכנות

גי קול1

תרוו ג
הבגניה

הסוכנות.

*

*דוגרים*

*
'* קולג

הפזור רצונם את א/ בשלב מראה, זה תאור
31;מהלי^ישל ב*לב בישוב,בעוברי הפרטיפ של
מסוימת, חיצונית השפעה קבלת עם י, התלכדות
בה לקבוצה, הם הופכים פעילותם, את ::המ9וינה
הכוון. .באותו הפרטים כלי ישל האישי רצונם י*ועל

לדוברים'. נועד המלכד התפקיד
דונסיונית בנוסחה לתאר נוכל זו התפתחות

..■.. י י ■. הבאה:

>~ קבוצה התלכדות< גרוע< כלכלי מצב
האישיות הבעיות פתרון > הסוכנות נגד הפגנה

 ,,.. הקבוצה.:. בני. ;:של
האי הבעיות לפתרון כמכשיר נבחרה, ההפגנה .

עצמת את מגביר בקבוצה והלכוד הואיל שיות,
בו'"'היה המצב' לעומת הפרטים; של גוזם
לפי המתאים בכוון אותו ובמרכז ^פוזד, כת;זה
ד;קבוצון?:#נךי של כהו? יותר גדול דלעיל הסכום
יי /: הנפרדת מסכו52ח6 צו^;נ1אחודיו(פרטיפ/:
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הבאים הקוים מסתכמים הנ"ל הדוגמאות מתוך
. הפגנה: קבוצות של הוצרותן; שבתהליך

פרטים אצל. כשקיימים נוצרת הפגנה קבוצת .1

מעצמה. הוצרותה בדי עד דחופים צרכים זטזדים
מתוך הן כזה במקרה לבוא עלולה לכך הדחיפה
הדרכה בדמות לה, מחוצה והן עצמה הקבוצה
בקיום, המעונינים קבוצות' או פרטים עיי הניתנת

כאלו. הפגנות
מלוכד גוף קיים כאשר הפגנה קבוצת נוצרת כן .2
בוחר עצמו' זה' וגוף מפלגה) (ארגון' ומאורגן
ובוחר מסוימת מטרה להשיג כדי ההפגנה בדרך

בה. המשתתפים את מקרי באופן
, כאשר להוצר' כן' כמו עלולה, הפגנה קבוצת .3
צורך. של כללי ללכוד מצומצם מלוכד, גוף גורם
של ניכר בחלק מ1רגש שהיה דיפוזי* כללי
אהדה גיוס וע"י עצמית ךוגמה ע"י האוכלוסיה

יותר. הרחבים החוגים בקרב ותמיכה
מסגל או מספח כאשר הפגנה' קבוצת נוצרת כן .4
תביעות מפלגה) או (ארגון מאורגן גוף לעצמו
כאמתלה קבוצות של או פרטים של מסוימות
מטרותיו את לשמש המיועדים אמצעים להפעלת

הכלליות. הרעיוניות

ההפגנה קבוצת הרכב .4

ההצגה בדרך ונשתמש נחזור זו בסוגיה אף
השמות): שנוי (תוך ארוע של

ליד מתקהלת אחה"צ, בשעות מסוים, ב' ביום
גברים' איש' כ80 הכנסת."קבוצה'^מונה רחבת
בטרם עוד "יקותיאל". ממושב וטף' זקנים נשים.
באמצע כולם עומדים להתערב המשטרה מספיקה
הדבר ושבון!". עבודה "לחם' וצועקים הכביש
רבים ושבים עוברים של סקרנותם את מעורר
מתקרבים ורבים השעה' אותה מאד הסואן ברחוב'
באופן ומגדילים אתם משוחחים המתקהלים' אל
כשמספר בערך' ל200 המתקהלים קבוצת את זה
אך פעם' מדי אליה מצטרפים נוספים אנשים
בין סקרנותם. ספוק אחר לדרכם ללכת מוסיפים
שנמ עתונאים' 4  3 גם מסתובבים המתקהלים
מראינים הכנסת' בבנין תפקידם בתוקף צאו
הקהל. ותגובות טענות ורושמים שונים אנשים
לעבר לצעוד ומתחילים מתלהבים המתקהלים

זה במ^ךה פרושה המטרה השגת כי לציין יש
כבמקרים שלא מפגינים. נגדו המוסד' חמול זה
מוסד בפני ההפגנה פרוש היה בהם הקודמים,
כניתנת שנראתה מטרה' לקראת חתירה מסוים
להדחיק אמנם, אפשר, המוסד. אותו דרך להשגה
השמירה היתד. ההפגנות מטרת כי ולטעון, לכת
ע'*י הופרע אשר הסביבה, של הדתי צביונה על
בהכרזות אשור לה מוצאת אף זו וטענה המועדון'
תובב"א עיה"ק "ירושלים כאילו המפגינים,
ר"ל, פריצים, לעיר להפך גדולה בסכנה נמצאת
תקוים פן מרה ולזעוק לקום אחד כל על וחובה
ח"ו". הכופרים'. הציונים של השחורה המזימה
שלבים: שלשה מצאנו בה אף ד/ בדוגמה

מספר לבין מעביד בין סכסוך נוצר א' בשלב
להפגנה. ללכדם כדי עדין בו אין אך פועלים'

המעונין (מפלגה), חיצוני גוף הופיע ב' בשלב
להש בכדי הפועלים' מן חלק אליו וספח בסכסוך

למטרותיו. כעילה בתביעותיהם תמש
ואילו פעיל החיצוני הגוף דוקא נראה גי בשלב
חשי למעשה' נותרה' בסכסוך האמיתיים לצדדים

11^ משנית. בות

(יתרון
הבעיה

מ.ע1

אי עולג

*0

מ.ג3.1

בי קולב
סתרון
הבעיה
4

מ.>נ.צ

פזיר. פצול, של במצב . גי קולב
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ז?דבר אין" כי ^ם כנציגים, עצמם הציגו אשר
ב^מבי יופיע"ו שהמנהיגים למציאות מדוויב

י " י י כאלה. בתור
מורג*ו באופן הפועלים האנשיפ  הפעילים ,2

י לפזור. רבה התנגדות והמגלים
'אולם הקבוצה לעצם אמנם שייכים הנגררים .3

ממש. פעילים הם אין
שונים, אנשים מצטרפים זו מקורית לקבוצה .

להשאר:עם מוכנים אלה אהדה. או מקרנות מתור
ממשיות בתקלות כרוך הדבר אין עוד כל הקבוצה'
ההפגנה את המפזרים בשוטרים התקלות (כגון
הם כי בהדגישם קום המ את עוזבים הם אך בכה),

נוח. בלתי במצב או בסכנה
בודדים תמיד נמצאים הפגנה לקבוצת מסביב
אינ מתוך בהפגנה המעונינים קטנות, קבוצות או
הקבו בני של מהמגמות נבדלים משלהם' טרסים
וצל עתונאימ מפלגות, נציגי כגון המקורית, צה

מים.
.י זה יהא בארוע המעורב הקהל של הגרפי תאורו

י^^'"^**

חשוב ההפגנה בקבוצת המנהיגיס של תפקידם
תתכן לא בלעדיהם כי נאמר' אם נטעה ולא ביותר
.^ ;; הם: ואלה  הפגנה קבוצת כל

י , י . הקבוצה! החלטות יזום א,
והאמצעים/להשג^ הדרכים במציאת ב>עזרה
יי"י ],; י ; י \ המוסכמת,. המטרה
בעת נהוגה עכ"פ> או' הקבוצה, בראש עמידה ג.

: .■ י ", פעולתה?;
אותך"..והופעה הסובב לבין הקבוצה יבין תווך ד.

;:ג ,\._; . ■.. כדובריה,
לפעולה המוכנים הקבוצה, בני הם ה9עילי1ז י

י:הם _אין אולם י למנהיגים, השמעות תוך כלשהי
"מדיי את הקובעת הקבוצה' בהנהגת משתתפים

וממקזם משטרה אנשי מופיעים  הכנסת בנין
המת שיתפזרו; ודורש רם בקול במתקהלים מתרה
המשטרה ואנשי לדרישה מצייתים אינם קהלים
מהנס חלק נוכח זה בשלב בכה. לדחפמ מתחיליםי
המקום, את ועוזב עסק" לא "זה כי לקבוצה' פחים
אלה המקוריים. המתקהלים עם נשאר חלק 8ולמ
תוף שם וניצבים למדרכה השוטרים ע"י נדחפים
המש> קצין וכר. עבודה" "לחם' קריאות השמעת
נצי עם לדבר ומבקש המתקהלים פונהיאל טרה
לו> עונים לפנים העומדים איש, כ20 גיהם.
נוספת דרישה פי על הנציגים; המ כי יחד' בדברם
יוצאימ יותר' קטן מספר עם לדבר הקצין, של
■. הכפר. בנציגי עצמם המציגים ה*שה, מתו5ם
לנציגים מביאות אינן המשטרה עם השיחות
ומצטר חוזרים והם להם הרצויות התוצאות את
לשי לנציגים קורא המשטרה קצין לקבוצה. פים
ובינתיים הכנסת בנין שליד בצריף נוספתי חה
אותם ומבקשים המתקהלים על השוטרים נגשים
המקום. את לעזוב כדי המשטרה למכוניות לעלות
מגלים מביניהם וכ30 נענים אינם המתקהלים
מאחוריהם. ניצבים כשיתרם פעילה' התנגדות
ומעלים מאחור העומדים את תופסים השוטרים
ואילו למכוניות' ניכרת התנדגות ללא, אותם,
העוברים ממש. כח נדרש הפעילים של להעלאתם
המתקהלים בין לכן קודם התערבו אשר והשבים,
התקי הפעולה את בראותם מיד, המקום את עזבו
העתונאים השוטרים. לעבר בה צעקות תוך פה,
וכשניגש מהצד עמדו אך במקוט, אמנם נשארו
כן תעודותיהם. את מציגים הם שוטר אליהם
נד שאינם אנשים מספר המפגינים עם נשארו
פעם, מדי לשוטרים מעירים והם הכפר כבני איטי
אך אותם' לגרש ואין המפגינים' עם הצדק כי
עוזבים הם למכוניות המפגינים כל העלאת עם
לפרסום שידאגו והבטחה מחאות תוך המקום את
מספר במקום נראים ההפגנה פזור אחרי "כראוי".
באופן מעורבים תחילה היו אשר מפלגות נציגי
המס* קהל ובין המפגינים קהל בין בולט בלתי

" , _ .שמסביבם. תכלים
הארוע, של ספורו את שעה, לפי נפסיק, .כאן י

ונתבונן מכן לאחר בו ולהמשיך לשוב מנת על
... ., _ הקבוצה: של השיונים בחלקיה
האנשים? המתואר' במקרה היו'  המנהיגים .1
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רעיון למען פועלת הקבוצה כל  בי טפוס
של או מדיניתי מפלגה של הפגנה גגה משותף'

קרתא. בטורי
4 מעונין מגרעיז מורכבת הקבוצה  ני טפוס
הפג * לדוגמה הרקע. באותו המעונינים נגררים.
קיצו חרדים חוגים בתוספת קרתא,' נטורי נת1
המועדון נגד או השהיה בריכת נגד אחרים ניים

בירושלים. עובדות אמהות ארגון של
+ מגרעין הקבוצה נןורכבת כ§ן  ד' טפוס
"גויסו" אשר אישי, באופן מעונינים בלתי יסודות
תמורת או סקרנות מתוך נסחפו או תמיכה לשם
של מסוימות בהפגנות שקורה כפי כלשהו' שכר

כמוסבר. מדיניות' מפלגות
מ1 בספרות הקוהסיביות דרגות את נסמן אם
של השונים הסוגים אצל למדדן נוכל הרי .5 עד
כמבוטא המקרים בארבעתמסוסי משתתפים

דלהלן? בסבלה
ג0190 תתפיםהמשסו

,תנהיגי נספחיםנגרריםפטיליסם

53441איטפוס

5521ביטפוס
55321גיטפוס

5521דיטפוס

בקבוצה העמידה המבחן אמת היתה כאמור
המק/ בכל והמעצר. פיזי בכח הפזור סכנת נוכח
הקוהסי דרגת היתה א'' למקרה פרט הנ'ל/ רימ
הרקע שוה. הפעילים ושל המנהיגים של ביות
מאשר לקוהסיביות יותר חזק בסיס מהוה הרעיוני

הכלכלי. הרקע אפילו
הקבוצה כל כי נגררים, נמצאים אין ב' בטפוס
הנספחים עלולים זה במקרה מפעילים. מורכבת
קוהמיביות בדרגת להםפח ואוהדים) (סקרנים
כלל בדרך האחרים. במקרים מאשר יותר גדולה
במק ביותר הגדולה הקוהסיביות את אנו מוצא.יט

  ב', הטפום בני רים
על הדבור את וניחר גי בפרק להלן, נשוב עוד
קבוצת פזור על בדברנו הקוהםיביות' חשיבות

ההפגנה.

המדינה חוקי מבחינת ההפגנה .6

מהוה, הפגנה לשם ההתקהלות אין בישראל
מת בה הפגנה, רק החוק. על עבירה כשלעצמה

מסוימים במלאים לעיל). ב, נייותה*:(ראה/א,
מנהיגים^ לקום הבא' בפרק שנראה כפי עלולים^

הפעילים, מבין באופןספונטני
האינ אותם בעלי הקבוצה, בני הם. הנגררים
והמסתפקים אקטיבית מפעולהי הנמנעים טרסים,
המנהיגים' להוראות ובציות לקבוצה בנוכחותם
אקטיבית. לפעולה אותם מחייבות שאינן כמה עד
'.'עליה'' מסוימים תתכןבמקרים ההררים מבין אף
בפרק ראה כך על (אף פעילים לדרגת ספונטנית

י בי).
האינטרגזים בה^דר מהנגררים נבדלים הנספחים
הקבוצה, אל מצטרפים והם המקוריים המשותפים,
זה אחרון מניע אהדה. או סקרנות מתוך לרוב,
מסוימות בנסיבות אותם אף "להעלות" עלול

ספונטניים. פעילים לדרגת
ובעזרתה מרובה חשיבות נודעת הנ"ל לחלוקה
(הדבקות הקוהסיביות מידת למעשה, נקבעת'

הקבוצה. של^ הדדית)

הקבוצה של הקוהסיביות .5

גבוהה, הפגנה קבוצות של הפנימית הדבקות
להשגת אמצעי הקבוצה היות כי מאד, כלל' בדרך
אפשרית, נראית אינה קיומה בלא שהשגתה מטרה'
הנה ז?קבוצה; משיכתה, כח את למאד עד מגביר
מתחי אף ה^י מוגדרת היא וכך זמני יציר מיסודה
כל לגבי שוה אינה הקוהסיביות דרגת אולם לה.
האי הסכון כשמיךת קלה, מדידתה הקבוצה. בני
קבוצת כי לכל, ידוע הרי מבחן. אמת משמשת שי
בעיקר מתנגדים, בכחות להתקל עלולה ההפגנה
בכח כלפיה להשתמש להאלץ העשויה במשטרה'
אלה בעקבות מעצרים. ובצוע פזור לשם פיזי
המשפט. בית מידי והעונש המשפט לבוא עלולים

היטב מוכר זה סבון כי הוא, הדברים מטבע
מראש ממנו הנרתעים ואלה הקבוצה חברי לכל
(ההפגנה), הקבוצה בפעולת כלל משתתפים אינם
בהפגנה המשתתפים של הסבון נכונות אף אולם
מקרים ארבעה של חקירתם עיקר. כל שוה אינה
הקוהםיביות תמונות את בפנינו העלתה טפוסיים

להלן: המנויות
בצרכים מאוחדים הקבוצה חברי כל  א' טפוס
בסוכנות המפגינים עולים כגון ממשיים, כלכליים

העבודה. בלשכת המפגינים מובטלים או
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"אסיפה* מגדיר המשטרה* לפקודת סעיף.34
לש כדי שנתקהלו יותר או אדם בני כ''חמשימ

 כדי או מדיני' ענין בו שיש משא או נאום מוע
 "תהלוכה" אף לכך ובדומה כזה* נושא על לדון
או יחד המהלכים יותר או אדם בני כ"חמשים

. בין למקום' ממקום יחד להלך כדי המתקהלים
שהסי ובין ממש זזים ש8ינם ובין יחד זזים שהם

בסך". הסתדרו שלא ובין בסך תדרו
מפקד מסמיך * המשטרה לפקודת 35 סעיף
חובה מודעה באמצעות להטיל ** משטרתי מחוז
כמוגדר תהלוכה' או אסיפה לארגן שרוצה מי על
על הממונה מאת רשיון מראש לקבל '34 בסעיף

המחוז.

ההפגנה קבוצת של הדינמיקה חקירת ב.
בו המנהיגים של ותפקידם ההחלטה תהליך .1

למדי ברור כה עד שנמנו הדוגמאות כל מתוך
אמנם >ש מקרי. באופן קמה ההפגנה קבוצת שאין
והעלולות ספונטני באופן הנוצרות התקהלויות
(,06חו המון דוגמת הפגנה'; כקבוצות להתנהג
תמיד נוצר, כזה המון אולם מפגין' (0?0*6
הקטן אף ויהיה כלשהו מאורגן לגרעין מסביב

ביותר.
להקים' להחלטה מסביב נבנית ההפגנה קבוצת
שפורטו הצרכים. בגלל הקבוצה את לקיים, או
ההח בתהליך חשוב תפקיד ל*נהיגים יש לעיל.
מציבים המנהיגים הם' כי אמרנו' כבר לטה.
להש הדרכים את וקובעים מטרות הקבוצה בפני
מטרה להשגת דרך היא ההפגנה פעולת גתן.
מסוימת במידה כרוכה זו פעולה אולם (אמצעית)'
עד (עשרות אנשים מספר להביא בכדי ארגון. של
יותר' או פחות מפוזרים שונים' ממקומות מאות)
אחיד באופן להתנהג ולהניעם ההפגנה מקום אל
ארגון של הראשון השלב לארגנם. מישהו צריך
להשתתף הקבוצה בני של החלטתם הוא זה
ההחלטה ההנהגה. מעצבת זו החלטה בהפגנה,
הקבוצה חברי של הכוללת הסכמתם במהותה היא
במא בעיתם.. פתרון לעבר הדרך ההפגנה להיות

ו איי. לחוקי קי"ב פרק *

לצרכי מוגדר' משטרה'' "מחוז כי כאן, לציין מענין *.
נתוניט.. בהם, הנסה, או *המחת בתורת הנ"ל 35 סעיף
את המוציא הגבוה המשטרה קצין של לפקודתו השוטרים

ההודעה".

לאבירה אצלנו וןנאיט"מסוימים::הופכת קיימים
אף לאזרח שמורה למסגרתחרויותיו פלילית.
ידי על מוגבלת זו זכות אולם' להפגין, הזכות
הסדר על לשמור המכוונות שונות, חוק הוואות,

והבטחוןבצבור.;...
מוגדרות ומהונזות חוקיות בלתי התקהלויות ;

,1936 הפלילי, החוק לפקודת הסעיף.79 ע"י
■,..■ : ; כדלקמן:

בכתה יותר או אנשים שלשה משנקהלו (1< ._

להוציא בכונה שנקהלו לאחר או. עבירה, לבצע
הנותן באופן' מתנהגים משותפת, מטרה ל5ועל
שהאנשים לחשוש סביה יסוד שבסביבה לאנשים
התקהלות שט*י או השלום את י9רו כך שהתקהלו
השלום, את להפר .אתרים אנשים יסיחו כזאת
הרי סבירה, עילה ומבלי בכך צורך שיהיה מבלי
התקהלות אלה /אנשים של התקהלותם' וגהיה

. י חוקית. בלתי
היתה המקורית ^ההתקהלות העובדה עצם (2) ,
בהתקהלם אם עיקר, כל חשובה אינה חוקית
מטרה מתוך לעיל האמור באופן האנשים התנהגו

משותפת.
את לבצע שהחלה חוקית: בלתי התקהלות (3)

ותוך השלום ע"יהפרח גתקהלה שלשמה המזימה
והאנשים מהומה תקרא הצבןר, על אימה הטלת;

מהומות'. לשם נקהלים יקראו הנקהלים
שהתקהלויות. קובעים לפח''פ 61 ו" 60 ■הסעיפים
שוון, מסוג עבירות הנן ומהומות חוקיות בלתי
שנתיים. ושל שנה של מאסר ענשי צפויים^ עליהן ~

או מחת על :ממונה מסמיך לפח''פ 62 הסעיף
מפקח מדרגת ; משטקה קצין או שלום שופט .

חושש או כנ"ל התקהלות: בפני העומד ומעלה,
להתפזר המתקהלים על לצוות, למהומה, להפיכתה.

; בשלום.;
במידה לפזר' למשטרה מתיר לפח"פ 63 סעיף .

להתגברות הדרוש כח של הדעת על מתקבלת
שלא המתקהלים את במקום התנגדות'ולעצור על

: י י הפזור. נשמעולצו
מחמירים לפח"פ 67 ,65 ,65 ,64 ■הסעיפים
להשמע שמאנו במהומות משתתפים של בענשיהם
תח כלי בנינים, להרוס המתחילים או פזור לצו
להם גרמו או צבורי' רכוש או וכדי שיט או בורה
ספינה. לנהוגהשל או להפלגתה שהפריעו נזק.;או
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מתאימה נראית זו תפיסה הקבוצה. מגמות *ל
בחשבון להביאה ויש בדיונט הענין להצגה נם

להלן, הקבוצה של הדינמיקה על הדיח בעת

הקומוניקציה .3

בתור מצטיירת הקבוצה' בתוך הקומוניקציה א.
צנטריפוגליים; רדיאליימ' בקוים בעיקר הקבוצה
הפעילים את מקשרים משניים קוים מההנהגה.
קוי הנגררים. לבין וביניהם עצמם לבין ביניהם
ליתר הנספחים את מקשרים רופפים קומוניקציה
גבוהה דרגה מראה דלהלן הציור הקבוצה. בני

הקבוצה. בתוך קומוניקציה של

0 ס

ננגררימ פפעילים?

פעולתה בעת מרובה השיבות נודעת זו לעובדה
עובר הקבוצה על 000קיח1) מחץ כי הקבוצה, של
הקומוניקציה לקוי הודות הקבוצה בבל במהירות
בקבוצה שמחץ הנ"ל הציור מראה כן הרבים.
(^1010 (ח0!>600^ שרשרת תגובת של בצורה עובר
קומוניקציה בקרבת נמצאים והמנהיגים והואיל
עליהם מחץ עלול אנשים, של גדול מספר עם

י ביותר. החזקה לתגובה להביא
נעשית, לקבוצה מחוץ אל הקומוניקציה ב.
הצטריפטליות בגלל המנהיגים' בדרג כלל, בדרך
הקומו הקבוצה). דוברי הם (המנהיגים המחברת
לבין הקבוצה חלקי יתר בין הישירה ניקציה
פעולת של בשלביה אולם אפשרית, היא החוץ
ומע בה מהשתמש עצמם אנשיה הקבוצהנמנעים

המנהיגים. בידי להשאירה דיפים

מדבר מנהיגות" למדידת חדשות "תפישות ■מרו

מדב בו הקבוצה,במובן של %0>יוץ5 על קטל
"אי כעין דהיינו אדם, של ץ*ו01ח0*1*ק על ריפ 1
מגדירה הסינטליטי הקבוצה. של משותפת* שיות
מוגדר. (סטימולוס) לסממן האורגניזם תגובת את
את ונ מיצג בה ת=פ(0,ס) הנוסחה את קבע הוא
הסטי הסממן, את וס האורגניזם את 0 התגובה,

עליו. המשפיע מולוס'
שבקבוצה. הפרטיט את כמובן, כולל' האורגניזם
שבתוך הפרטים אחד הוא הנ'ל) (לפי המנהיג
הסינטליות על בולטת השפעה בעל שהוא הקבוצה

הקבוצה. של
במצב הקבוצה בני נמצאים שלנו במקרים
 (פ) פתרון הדורש מסוים, רעיוני, או כלכלי,
דוקא, הפגנה להיות חייבת אינה (ת) התגובה
על המנהיגים ישפיעו אם תוצר, ההפגנה אןלמ

זה. בכוון הקבוצה של הסינטליות
את לעינינו הדגימה (12 ע' (ר' דלעיל א' דוגמה

' בו. ההנהגה תפקיד ואת ההחלטה תהליך
החוץ מן גורמים לעתים משתתפים זה בתהליך ..

לפועלים אלה מדיניים"אחרים). חוגים או (מפלגות
ליצי דואגים או המנהיגים באמצעות כלל בדרך
פעולותיה. לבצוע הקבוצה בני מבין הנהגה רת
עצמאים. כחות נוצרים ההחלטה תהליך כדי תוך
הקבוצה הקב9ן:ה, של כהה את *גביר שתופס
מהכתות להפגין ההחלטה נבעה אם חזקה, תהיה
גם מסבירה זו תופעה הקבוצה. בני של העצמיים
השונות השכבות בין בי הקוהסי הקשר מדת את

הקבוצה. של

הקבוצה כח .2 ;

להגדיר כדי סינרגיה במונח משתמש קטל ר. 

הםיגטליות. של הדינמי היוצא הפועל את
האגורה האנרגיה של הכולל הסך היא הסינדגיה
יש זו לנקודה להוצאה. והניתנת הקבוצה בתוך
של הוצרה יעוד לאור  כהה בהערכת חשיבות

. לפעילות. המכוון הקבוצה
מספר של כפונקציה המינרגיה את מציג קטל
משותף אינטרס קוהסיביות, בקבוצה' אנשים

לקבוצה. החיצונית התמיכה ומידת
לצר .1 מושיט ש לשני מתחלקת הםינרגיה
ח?צו לצרכים .2 הקבוצה), (בתוך פנימיים כים
ב^וען לצורך האפקטיבית הםינרגיה זו  ניימ
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הכה, בהתערבות צורך לידי המוסד, של או צד.'
שלום ועל הסדר על השמירה הופקדה בידיו

 המשטרה.  הצבור
לראות שניתן כפי ההפגנה; וקבוצת המשטרה
כתריז המשטרה נכנסת בי' שלב של בתרשים
הסינר נשברת כך וע"י המוסד לבין הקבוצה בין
המוסד. לעבר מופנית שהיתר. של.הקבוצה, גיד.
הנא בז?רת.ארוענו המופיע המשטרה כה אף
והמטרה בראשיתחבורנו שהוגדרה כ*י קבוצה
והוראות הסדר קיום היא זו בקבוצה המשותפת

י קבוצת מצטיינת ההפגנה קבוצת לעומת החוק.
הנובעת 1גאד> גדולה קוהסיביות בדרגת המשטרה

ותרגול. אמון ומשגרת פורמלי מארגון
המשטרה קבוצת כי כאן, לציין הראוי מן
מנהיגים בה יש י. הרכבה מבחינת אף מצטיינת
לנתח איפוא' היה' ביותר מענין בלבד. ופעילים
כאן לא אולם כקבוצה, המשטרה של פעולתה את

לכך. המקום
בפרסטי טמון המשטרה לקבוצת נוסף יתרון
אם החוקיות, סמכויותיה בתוקף לה הבאה ג'ה
הסובב הקהל אהדת עלולה1" כאלה בארועים כי
תלוי זה דבר למפגינים. א דוק נתונה  להיות
האינטרסים "של ובתפוצתם דרישותיהם בנשוא

הקהל. בקרב בהן המיוצגים
היא זה כהות במשחק המשטרה של מטרתה
החוק את נוגד שקיומה ההפגנה' קבוצת פרוק
לעיל (רי חוק הפרת של לגורם לו*הפך עלול או

המדינה"). חוקי מבחינת "ההפגנה
משחק את להגדיר אפשר ההפגנה של זה בשלב
בקרב המופעלות הסינרגיות בהתנגשות הכהות
של ידה תהא זו ובהתנגשות הנוגדות הקבוצות
העליו על יותר הגדולה הםינרגיה בעלת הקבוצה
קבוצת של סכוייה יותר גדולים כלל בדרך. נה.
הגדולה הקוהסיביות לדרגת הודות המשטרה
כן הקוהסיביות שגדולה ככל קבוצתה. של יותר
ומשוחררת פנימיים לצרכים סינרגיה פחות נצרכת
המטרד.); השגת (לצורך אפקטיבית םינרגיה; יותר
ניכר לחלק ההפגנה קבוצת נזקקת זאת לעומת
שלה' .הקוהסיביות לחזוק שלה הםינרגיה של
ההתנגשות. עקב התרופפות בסכנת 'הנמצאת
הקוהסיל יותר חלשה מתחילה שהרי ועוד> זאת
המשטרה. קברצת של מזו ההפגנה ?}בוצת של ביות

ננגררים
ג=נ0פחים

מהמנהיגים
פעילים =3,

מתנגדים מזות לבין הקבוצה בי1 הכחות 4.!משחק;
עם במגע ההפגנה באהיקבוצת פעולתה בשעת
לדוגמת נשוב אם שונים. מגורמים מורכבת סביבה

ישלפנינו? הרי (15 עי. (רי בכנסת ההפגנה
ההפגנה קבוצת

ההפגנה מכוונת נגדו המוסד,
בחוץ הקהל

כגורם המשטרה מופיעה השני בשלב

* י**"*"
פתרון

_1
מוסד

א' שלג
/

ס^.*^ .ההל

כתיון

0זס<

ב /2ו^.ב

צל ננתונאים, להיות עלולים נוספים גורמים ..

: מ9לגות. ונציגי מים)
הופעתה מבוקשה.,ע"י את משיגה ■יש,שקבוצה
בדרך נדירים. מקרים אלה.ך;ם אולם בלבד' כגוף.
הקבו הפשרנית.של בלתי ההתנהגות גורמת כלל
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של הסינרגיה את ת* התחיאה, את בה מןצג ת
המש קבוצת של הסינרגיה את מ2 ההפגנה, קבוצת
ההפגנה, מושא המומד של הסינרגיה את ת* טרה,
את וח5 הצופים קהל של הסינרגיה את ת*

....".. אחרים. גורמים של הסינרגיה
ההפגנה קבוצת של פרוקה נ. .

קיום בת הנה ההפגנה שקבוצת לעיל אמרנו
כתו או מטרתה השגת עקב מתפרקת היא זמני;
באפשרות יריבות. קבוצות עם מהתנגשותה צאה
המטרה השגת עם למדי: פשוט המצב הראשונה
06 נוצרה אשר הקבוצה, בקיום הצורך בטל

השגתה. למען 1100
הקבו בין ישיר מו*מ ע"י שהמטרהתושג יתכן
או לבעיתה, מפתרון שבידיו .המוסד' לבין צה
במקריט הנופל, תפקיד שלישי, גוף של חודן ע"י

המשטרה, של בחלקה הוא אף מסוימים
התנגשות כאמור' מתחוללת, השניה באפשרות
וב היריבות הקבוצות לבין ההפגנה קבוצת בין

המשטרה. ראשן
כדי זה* במקרה המצב את עתה נבחןנא
לגרום ציידי יש כלשהי קבוצה פרוק לידי להביא
חברי ביין 06ת016^ ^6^6056 המתח לפחיתת

הקבוצה.
סטוג מונה וארגגך חברות "מנהיגות, במאמרו
לידי .להביא כעשויים הבאים הגורמים את דיל

€ י■■" המתח: פחיתת
ספוק את לממש הקבוצה של כהה פחת אם א.

' הצרכים?
הצרכים; לספוק מתאימה הקבוצה■ אין אם ב.
נעי בלתי תכונות הקבוצה לעצמה ממגלת זט ג.

מסוכנות. או מות
משיי כח "כאשר אותה, עוזבים, הקבוצה חברי
הכהות גדולים ובאשר שלילי הוא הממשי כתה
המושכים מאלה יותר החוצה .אותם המושכים
היציאה את המונעים אלה בתוספת לתוכה אותם
בל אצל שלילי (המתח) 06ח*01/\ ה כאשר ממנה.
קיים כן אם אלא הפרוק, מתחולל הקבוצה חברי

י בעדו. העוצר מסוים, כח
קובע הנ"ל, המאמר בעל ע"י המצוטט 9רנץי,
במונחים קבוצות של פרוקן את להסביר שאפשר
כחות לבין קוהסיביים כהות בין משקל שווי של

מפרקים.

התנגשות על בדברנו כי לציין, עלינו כאן
פיזית, להתנגשות דוקא מתכונים אנו אין כחות
שלכ למרות הקבוצות. מגמות שבין לנגוד .אלא
לבין המשטרה בין רק ההתנגשות מתארעת אורה
המוסד, של תפקידו את לשכוח אין הרי המפגינים'
בידיו הכהות. משחק שבינינו במה ההפגנה, מושא
בני של בעיותיהם פתרון המקרים ברוב נמצא
כי המקרים", "ברוב (אמרנו המפגינה הקבוצה
גרידא, דמונסטרטיביות הפגנות של במקרים
אין כי ויתכן, יתכן פוליטיות, הפגנות כדוגמת
הבעיה תדון פ ההפגנה, מושא המוסד, בידי כלל
הרעיון, את רק למפגינים מסמל והוא. הנדרש

■;, זעמם). מביעים הם נגדו
כאחד בחשבון לקחת יש המומד של פעילותו את
פתרון בידיו שיש במידה בהתנגשות, הגורמים
הצופה הקהל בתמיכת ההפגנה. קבוצת של לבעיה
מפלגות), (נציגי האתרים הגורמים או בהפגנה,
תו לראות אפשר ההפגנה, קיום בעת. המצטר*ים
הוא כן לא אולם הקבוצה' של לסינרגיה ספת
היתה אם אלה, חיצוניים גורמים לגבי הדבר
כי להפגין? ההחלטה בעצוב מכרעת השתתפותם
גרעין של הקבוצה7^ 'של יחלק הם היו ■אזי

אינה גורמיזיחוץ) (של י זו תוספת שלה; ההנהגה
לקבו טנסוכן לכחשלילי להפך עלולה והיא יציבה
ובהעדר כי יהכח:היריבה התגברות שיל במקרה צה
ראשונים לנטוש אלה מים גור עשויים ר ישי ■ענץ
בהלה, ■ הפצת תוך עמהם, ולגרור או^המערכה
נגרריה עצמם'; הקבוצה חברי את שלבריחה'י

פעיליה. ואף
העתונות לנציגי הכהות במשחק מיוחד מעמד י

הקהל ידעת על להשפיע כשרם בגלל ולצלנוים.
מז אם בתמיכתם. היריבים הכהות כל מעונינים
תביעו עם רעיוני, רקע על אלה, עיתונאים דהים
לתוספת יחשבו הרי ההפגנה' קבוצת של תיה
שאין במידה ואילו שלה לסינרגיה פעילה בלתי
הם משמשים אוימפלגתי רעיוני בקו תלויים הם
כל המעונינות, י הקבוצות, כל לגבי מרסן גורם
כך ע''י ולזכות צודקת להראות עצמה בפני אחת

הקהל. דעתע; של בתמיכתה
ההתנגשות תוצאת תבוטא כללית בנוסחה

י? המתנגשות. הקבוצות של כפונקציה
''י ת5) ת*, ת3, ת2, (ת1, פי  \ז י "■■; ■
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או מעמידים למו"מ והבאתם המנהיגים בדוד
מסוימים, לותורימ להסכים המחייבמ במצב תם,
הציעי עצמם הם אשר את משיגים אינם הם אם
בהצ הקבוצה אל באים הם ואם כמטרה לקבוצה
הדי המקוריות' מהצעותיהם פחותות פשרה עות
בתוכו? להוצר ועלולות הקבוצה בעיני חנם סר
לאחר שוגים, פתרונות המבקשות תתקבוצות,
הקבוצות. של הסברה פעולת ע"י לכך הרקע שהוכן
כאן ההפגנה). מושא והמוסד' (המשטרה היריבות
המסוע הקומוניקציה בצנורות נבון שמוש עשוי
הפנימי, הפרוד תהליד את לזרז הקבוצה של פים
כמובן* נכון' המנהיגים בדוד לגבי האמור כל
אין כזה במצב הפעילים. של בדודם לגבי גם
להשגת. אמצעי יותר משמשת המקורית הקבוצה

מתפרקת. היא וע"ב המשותפת המטרה
השיטות שתי של יסודות מזוג ע"י פרוק ג)
משת זו בשיטה ו2120), 16 (בעי לעיל הודגם
בגלל סתמי פיזי בפזור טעם אין כאשר משים,
ויל נשים הדשים, (עולים הקבוצה של הרכבה
אין חוקית כשמבחינה או נכים) או זקנים דים,
או.ל0. ח©, 1810.0■ פיזי כה הפעלת מחייב המצב
פזורי כן, על וטעונה, עבירה מהוה ההיקהלות
מהמקום. קבוצה להרחקת פיזי בכה בשמוש הצורך

יש פרוק לידי להביא העשויים הגורמים בין
בנין הקומוניקציה בצנורות מכשולים גם למנות
פתרו במציאת חבריה בין ופרוד הקבוצה חברי
לקחת עלינו הקבוצה בפרוק בדוננו לבעיתמ. נות
ב' בפרק האמור את וכן אלה גורמים בחשבון
הקומוני הקבוצה, של הקוהסיביות בדבר לעיל
לבין ההפגנה קבוצת בין הכהות ומשחק בה קציה

מתנגדים. בחות

... > הפרוק דרכי הן שלש
פיזי; בכח פרוק א)

לשלילי; המתח הפיכת ע"י פרוק ב)

 הנ"ל. הדרכים שתי מזוג ע"י פרוק ג)

ע*י מבוצע פיזי בכח השמוש ע"י פרוק א) .

כהפרת החוק ע"י המוגדרות בנסיבות המשטרה
הפרתז;שלום' לידי להביא העלול כמצב או השלום
החוקי. הפזור לצו נשמעים הקבוצה חברי כשאין
ר9ול30 תכונות הקבוצה חברי מקבלים זה במקרה
להכגם מבלי עצמם. את מסכנים וחבריה ביות
נוכל בכח פזור של בטקטיקה מפורט לדיון כאן
המש התערבות. כי בלבד. כללי. באופן להזכיר
וברא בראש ולנטרל בחשבון לקחת חיבת טרה
בעלי שהם הפעילים, ואת המנהיגים את שונה
נטולי בהיזממ ביותר. הגבוהה הקוהסיביות דרגת
יתר מתפזרים הפעילים של הלכוד וכה ההנהגה
הפזור פעולת נקלה. על והנספחים הקבוצה חברי
הקוהסיביות שבירת של העקרונות לפי נעשית
ממש פיזי בסבון חבריה העמדת ע"י הקבוצה של
בעלי החברים בין הקומוניקציה צגורות ובתוק
דרגה בעלי אלה לבין גבוהה קוהמיביות דרגת
הקומוני צנורות משמשים זאת עם יותר. נמוכה
הנ הקוהסיביות דרגת בעלי החברים של קציה
הקבוצתי האמוציונלי המתח להעברת מוכה
או בודדים חברים על מהמחץ כתוצאה הנוצר
בהלה לגרימת אחרות' במלים או, תתקבוצות,

ביניהם.

דומה לשלילי המתח הפיכת ע"י הפתק ב)
פיזי כת במקום אולם דלעיל, לשיטה בעיקרו
שבי כאן גם העיקר אחרים. תכסיסים מפעילים
ע"י המתחילה הקבוצה' של הקוהסיביות רת
לבין ביניהם הקומוניקציה ובתוק המנהיגים בדוד

הקבוצה.
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תלוי זה דפר הקבוצה. של דעתה על המתקבלת .

הקגנו של הםינטליות על ההנהגה בהשפעת שוב
שהפשרה הקבוצה את תשכנע חזקה הנהגה צה;
דרישותיה. במסגרת הנה האחרת ההצעה 111

לקחת ההפגנה מושא המוסד' חייב מו*מ בבהול
לצאת להפגין, שבאו אלה של צרכם את בחשבון
בלבד לכאורה השג הוא ואפילו כלשהו ב"השג*
יובא שענינס בכתב הבטחה מספיקה (לעתים

לדיון).
להגיש התימרנו לא כי להדגיש' עלינו לסיוס
כבעיה ההפגנה בנושא מושלם מחקר זה בחבורנו
שלשה רק בו כללנו כן ועל קבוצתית בדינמיקה
התרשמויות ביותר כללי באופן המסכמים פרקי0,
מתוך נצטבר אשר חומר' של מבדיקתו ראשונות
.ראיו ע"י הושלם ואשר דווח ומתוך אישי נסיון
ספרות פרקי וע"י דעת חוות ע*י אישיים' נזת
להרחבה, דלעיל הפרקים אף ראויים עיוניים.
איפוא, נועדו, ולא המסקנות ולבסוס להעמקה
ולעדור המחשבה להערת מנחים קוים לשמש אלא
שפר יותר, וכולל מקיף למחקר מבוא  הוכוח
בקבוצה. המשטרה פעולת כגון  הנוספים קיו
מפגי ע0 ומתן משא של הנהול או הפגנה, נוכח
נפרד. ולדיון מיוהדת לב לתשומת ראויים  נים

המג של ומאיפשרנותם. מקשיחותם לנבוע עלול
הפעילים, של או 1;יגימ

בשי להדרש העלולה הפיזי, הכח הפעלת לגבי
המונחים העקרונות אותם קיימים זו' 'טהימשולבת
טק מבחינה אולם דלעיל, א' שיטה של .ביסודה
כן וע"י בכה השמוש מידת יותר פחותה >1ית
של הסבון לפרוק. כגורם הפיזי הםכון גם .קטן
■ מרתיע. בעינוי.כגורם אמנם, נשאר, *מאסר

הקבוצה של פרוקה בשעת כי לציץ' עוד יש
הפרת או נתוקם המקוריים, המנהיגים שתוק :אחר
ספונטני באופן לקום עשרים הקבוצה, בעיני .חנם
לאלה הפעילים. שכבת מבין חדשים מנהיגים
גדולה וקשיחות חריפות מידת כלל בדרך הפינית,
הצורף עקב וזאת המקוריים המנהיגים של מזו
שנוצר החדש המצב נוכח מהירות ביתר ולהגיב
מתור לפעילים נספחים להפיכת ביחס הדין 6הוא
ההפ קבוצת מותקפת כאשר ספונטנית, בהזדהות

יריבות. קבוצות עיי גנה

אינו המטרה השגת המונח כי לציין, עוד יש
מטוש המקורית, המטרח את לכלול דוקא ומוכרח
מס דגנים במקרים ההפגנה? לפני שנוסחה ■כפי

אחרת, הצעה או פשרה נופח של השגתו פקת

ביבליוגרפיה .. ,

6ח10חץ60 8. 00(1811, ^©א *1?^\ז00 ז10 9ח1ז8030וח .קו11$ו*^160
ו>ק1101 /^. 5*0901111, ,קוו^1606615 קו1(615^ומ*4^ 0011 ,ח0ו201וח90ו0
חו)10. #, ,ו01ח16:) }(., 7116 ח0ו>נןט0151 01\4 ח6510ו1ג0 0( .$קט016
0. )1(9וו^ו0€ £■ 6. ,ז66ח10 ק00ו0 ,655ח'ץ651ו01€

■ י י י יי בקובץ: פורסמו האמרים כל
ק0100 ;$0ו1ח0חץם ו01)6560ק 00^ ,ךו1160ז ץ>^ 0€{1*/(\§\\\ ,?16<\ז20£ 6£., ,^י\0?) ?6*6110^
4 00. ,וו0*$ח0^£ .^.5.נ111.1 .1956

להזדהות לסתב סבירה סיבה
לתחנת ימכבר לא הביאה קונה 20 בגיל נאה נערה
שלשה עליהם, שהתגברה אחדי גצ'יקאגו, משטרה
מרחובות באחר כחשיבה עליה התנפלו אשר גנגסטרים,
האחד, של זרועו את שברה התגוננותה תוך העיר.
לשלישי ונתנה מצירו השני של סנטרו את הוציאה

אאוט". "נוק
להז סרבה לשמה התורן החוקר ע"י נשאלה כאשר
בעתון, שמי יתפרסם "אם אמרה, תבין," "הלוא דהות.

בי". להתענין גבר אף יהין לא
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ופקוד נהול הדרכה,

לקזד כאמצעי הקריאה
בכירים לקצינים הספר בית ברשלום, נ3תלי רפ"ק ;י

מעלז? איש ואין ביותר' רחבה מקצועית מפרות
לקרוא; או לדעת' יכול בודד דעתו,#אדם על עוד
המקצועית. ההתענינות בשטח לא אפילו הכל' את
הפולמוס להזכיראת מענין כאן שלו. המצומצמת
מפ כמה הנושא העולמית,על בעתונות שהתנהל
קולונללורנפך על ספרו אחר. או זה גאון קרא רים
גוזמה,; זוהי כי ספק אין או ספרים' ,7000 שקרא
לקרוזג מספיק אותם הספרים' מספר את אומדים
מ1000 חייו ימי כל במשך מאד מהר הקור;| אדם'
מפריט המודרנית בתקופה נכתבו כך על '3000 עד
או זה בשטח העיקרית הידיעה את המסכמים
על יתר בבתיהספר; למוד כספרי בעיקר אחר'
כאמ ספרים' מאות הממצות חוברות מוצאות כן
רחבה' ידיעה מקנים אלה לבחינות. הכנה צעי
האוניברסיטאות באחת שנערך מחקר שטחית. אף
לספ הסטודנטים שידיעות הראה הברית בארצות
את כלל קראו לא הם כי מאד שטחיות היו רות
בדרך מהספרים. אחדות תמציות אם כי הספרים
בקורת בלי המסכם של דעתו את הלומד מקבל זו
משמ אלה וסכומים תמציות עצמית. ומחשבה
ולהרחבת ללמוד מבוא כספרי לעתים אמנם' שים
לגבש ורוצה בהתעמקות, שמעונין מי אולם הדעת,

במקורות. לקרוא חייב עצמית' דעה

, לקרוא מה
אולפ במקורות. קריאה על להמליץ אמנם קל
לקרא  עובד אדם וביחוד י אדם יכול האב!

ההש שיטות וביחוד המודרניות הלמוד שיטות
כיום מבוססות מבוגרים של המקצועית תלמות
עצמית.: דעה גבוש ועל העצמי הלמוד על בעיקר
תכנם הבטז ספרים, קדיאת פתשו העצמי הלמוד
ע"י> בנושא ידיעה ורכישת מחבריהם, והשקפת

החומר. של בקורתי *ע3ול*
למיד שיטת היתה הדפוס' הומצא בטרם בעבר'
היה והעתקתו ספר כתיבת בלבד. מעטים נחלת זו
בכסף ועלה רב זמן שנמשך ביותר מסובך ענין
ושיטת. ביותר תמציתיים הספרים היו לכן רב.
שיחות הרצאות' שמיעת על בנויה היתד. הלמוד

שנכתבו. המעטים הספרים של בע"פ ולמוד
ה15 המאה באמצע באירופה הדפוס המצאת
ספרים. בהפצת למהפכה גרמה יוהןיגוטנברג ע"י
עיר בכל בתידפוס קמו המאה,ה15 סוף עד
התרבותם ועפ אירופה' במערב לשמה הראויה'
הלומ הלמוד. שיטות ונשתנו לקרוא רבים למדו
לקרוא והחלי הרצאות בשמיעת הסתפקו לא דים
גבוש עמו הביא והקריאה הספרים רבוי במקורות.
מאדם והעברתו האנושי הידע אסוף ואיפשר דעות

לדור. ומדור לזולתו
האחרונות השנים במאה וביחוד הזמן במרוצת
שט בכל רבים ספרים מודרניות) (בשיטות נדפסו
הם אף ההתענינות שטחי האדם. של התענינות חי

להתמקצעות. בכוון התפתח והמדע התרחבו
התענינות של ושטח שטח בכל לנו יש כיום
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לדוגמה לאו. אם הספר לנו דרוש אם כגי^לזעוליס
שנה, 30 לפני שהוצא משטרה' נהול על ספר
הואיל חדישים' רעיונות יכיל שלא עליו חזקה
מאז מהיר בקצב כידוע, התפתחו' אלה ורעיונות
יותר. היסטורי יהיה ערכו השניה, העולם מלחמת
שהתוכן יש המגינים. בתוכן נתבונן זה לאחר
מתוכן בסופו. שנמצא ויש הספר בראש נמצא
הספר מבנה את כל קודם לומדים אנחנו הענינים
ירמוז הפרוט המחבר. של מחשבותיו מהלך ואת
המעסיקות לבעיות תשובה בספר נמצא אם לנו,
שנמצא להניח יש הספר של פרק ובאיזה אותנו

אותה.
מפתח בעזרת ודאות ביתר נמצא זו תשובה
הנמצא האלףביתי (האינדכם) והשמות הענינים

בסופו. כלל בדרך מדעי' ספר בכל כמעט
ההק את כלל בדרך אנו קוראים הספר בראש
העיקרית הבעיה את המחבר מסביר בה דנוה,
מטרה ואיזו הספר חבור בזמן אותו שהעסיקה

חבור1. ע"י להשיג רצה
לנושא, הנוגעים ולספרות למקורות ההפניה
בצורת דהיינו במרוכז, ספרים באיאלה נעשית
שהיא ויש פרק כל בסוף או ביבליוגרפית רשימה
בצורת או בסוגרים וענין ענין כל ליד ניתנת
השי עמוד. בכל (10011\0>*) לקו פתחת הערה
ולא יש אלו. ולהערות זו לרשימה מרובה בות
במעט אך נוגע הוא כי כלל' הספר את נקרא
הביבליו הרשימה יאולט אותנו' המעסיקה בבעיה
בפרוט בה המטפלים לספרים' אותנו תמן גרפית

רוט.
לקרא והחלטנו הספר מבנה את שבדקנו לאחר
ראשונה קריאה כולונקרא את או מספר פרקיפ
מראה גבי על לנו נסמן הקריאה תור כללית.
שלנו!) הוא הספר אם (רק או נערוך, אותו מקומות
העיקריים הרעיונות את הטכסט, בשולי בעפרה
בגמר ראשונה. בקריאה מסתמנים שהם כפי
במשפט לענות מוכנים להיות אנו צריכים הקריאה
היא: ומה מעמיד שהספר הבעיה היא מה אחד
תמציות. מעריכת הקורא יזהר זה בשלב התשובה.
כללית התרשמות לקבל יש הראשונה מהקריזה;
העיקריים הרעיונות אבחנת לאפשר גריכה והיא
טזוח).  אנליזה (כלומר ומיונם בספר המובעים
:*ל מהכלל היא שלנו הקריאה דרך זה .בשלב

אי?3משמרה* למשל^ יכול' :138??3 £1*>בלץןסק$תמ
העתלי"י כתבי הספרים, כל אתי לקרא"אפילדרק
ולשטחי המשטרה, לעבודת הנוגעים הדין' .ופסקי.י
האחרים הקרימינולוגיהוהמדעים ספרי המשפט*
לא! זו* לשאלה התשובה היא אחת ן לה הקרובים
כן ועל  המרובה החומר את להקיף אפשר אי

לקרוא. לא ומה לקרוא מה לברור *ש

* סוגים לשלושה הספרים את חלק אנגלי מלומד
, י, מהם "לטעום" שמספיק ספרים א.

אותם? "לבלוע'' שאפשר ספרים ב.
רב זמן אותם "ללעוס" צורר שיש ספרים ג.

"לעכלם". כדי רבות ופעמים
ומאמרים מפרים לידינו באים ביומו יום מדי
הנ"ל מהסוגים סוג לאיזה למצוא עלינו רבים,
מעניך מה נברור זו בדרך מהם. אחד כל שייך
לחפש ננסה לותר, נוכל מה ועל לנו וחשוב אותנו

שיטתית. לקריאה דרך

הקריאה .שיטת
ושיטתית יסודית קריאה ספר לקרא מציעים
..,..... ■* ב4שלבים
(ניתוחיתמכנית)^ אנליטיתםטרוקטורלית קריאה
(פרושיתצרו אינטרפרטטיביתםינתטית קריאה ■

פית)!
בקורתית; קריאה
מסכמת. קריאה

השל ארבעת בכל נקרא מ15מר או ספר כל לא
ממנו בחלק אף או א' בשלב נסתפק ברבים בים.
השלבים בכל נמשיך מהספרים באחדים בלבד.
מסוי בפרקים רק יסודית קריאה נקרא ובאחדים
הנ"ל? המשל בלשון אומר הוד. הספר. של מים
ומה טעים שאינו מה ונזרוק מהספר נטעם קודם
נלעם או נעפלו) אם ספק (ואז מיד נבלע שטעים

היטב. ונעבלם חלקיםחלקים

האנליטיסטרוקטורלי השלב! י::

חטופה קריאה הספר את אנו קוראים זה בשלב
הוא אותה הבעיה את למצוא ומשתדלים ו5ללית
המובעים העיקריים הרעיונות ואת בפנינו מעמיד
ראשית מבנהו. על אנו עומדים כך כדי בו.יתוך
ההוצאה, לשם ולמחבר!, .הספר לנושא לב נשים
באלה, דיילנו יהא קרובות לעתים ההופעה. ולשנת
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"_", רונ^תמצ^"הקטןן!^ פן ל מצא"בםפו/יע ש יות
ולצרפוג ללקטה הקורא על אם כי המחבר סדר לפי
כדי.ליצור שם' זעיר פה' זעיר שונים' מקטעים
הסינתזה: היא זו עצמית. מחשבה תוך עצמית דעה

שבקריאה.

/4.; ...." ; הבקרתי השלב
האפשרות. נטול דומם' מורה בחזקת הוא הספר
מחש^דנ,: את במישרין להכוין החי' המורה של

התלמיד.
אדנגי ע"י הובר המפר גם כי לזכור' יש אולמ
רחוקות:ביותר. לעתים מחברו. השקפת את ומבטא
מנקודתהמבנג בבעיה דן הוא כי המחבר' מצהיר
נקודת. את כן' על לברר' עלינו שלו. הספציפית
אף מחבר, לכל הבעיה. בכל המחבר של ראותו
ראות. נקודת אוביקטיביי להיות ביותר למתאמץ

. ,י סוביקטיבית.
גור מספר ע"י מוכתבת הזאת חסוביקטיביות

מים:
וחי. גדל בה החברה כלומר  המחבר סביבת
משפיעה,  וכד' מיצועו למד' בהם הספר בתי
נשיאת. של את?הבעיה לדוגמה נקה עטו. פרי על
נשיאו* יחייב אמריקני מחבר שוטרים? ע"י נשק
האמורי* למציאותברהוב בהתאם בו ושימוש נשק
ישלול לעומתו; האנגלי, המחבר זאת. המחייבת קני
בתנ נשיאתו ואפילו בנשק השמוש את לחלוטין
מציאותו מתוך הבעיה על בהשקיפו רגילים אים

האנגלי. הרחוב של
ביתה6פר" גט המחבר על משפיע אופן באותו
ידוע חנוכו. את קבל בו הגבוה ביתהספר ובעיקר
למ* ממדינה משתנות החברה במדעי שהאסמלות
באותה לאוניברסיטה מאוניברסיטה ואפילו דינה
המחבר של מקצועות להשפעת דוגמה מדינה.

הקרימינולוגיה. משמשת
בתנאיפ בעיקר הפשע גורמי יחפש הסוציולוג.
הדגשי את ישים לעומתו' הפסיכולוג' חברתיים'
בפעולוונ יתענין והרופא נפשיות תופעות על
גור0 להוות היכולות הגוף, של הפיזיולוגיות

לפשע.
המת ע"י החומר של הסלקציה, הברירה, אופן
כלי לו. המיוחדת גישתו את מבטא הוא אף בר
ועל שנאספו ידיעות על מתבסס מדעי מחקר

הספר' מטרת הוא? ו"תענינותנו י סדר הפרט;
העיק הרעיונות יוסמון כללית התרשמות מבנהו'

מיון. לשם ריים
אין למאמר מאמרים. קריאת על הערה עוד
חלק יש מאמר לכל אולם וכוי. הענינים תכן אמנם
שקוראים (יש מבוא או הקדמה מין שהו* ראשי':
ובו לבעיה הקורא מוכנס בו פתיחה)' זה לחלק
המא וביחוד המאמר המחבר. ל ש מטרתו מוגדרת
ולכל פסקאות או לסעיפים מחולק המקצועי מר
קריאת תוכנו. על המרמזת כותרת יש כזה חלק
מאמר בסוף הענינים. תכן במקום באה הכותרות
ביבליוגרפית, רשימה ג0 לעתים נמצא מקצועי
בתוכן נמצא מודרניים מקצועיים עת בכתבי
על משהו מאמר כל בראש או החוברת של הענינים
בהערת המאמר של המרכזי הרעיון המחבר~ה(ל
שקריאת נראה אלה לכל לב נשים אם המערבת.

ספר. מקריאת שונה אינה ביסודה מאמר

האינטרפרטטיביסינטטי השלב . ■

מעונינים הראשונה הכללית הקריאה לאחר
לצרו ולצרפם שסמננו הרעיונות את למיין אנו

בענין. הבנתנו לפי הגיוניים חדשים פים

השתמש בהם המונחים את לקבי! עלינו ראשית
הגדירם. ואיך מבטאים הם מושגים אילו המחבר'
שפת אין ברורות. הגדרות דיוק', דורש מדע כל
כלי את מיוחדים במונחים לבטא מספקת אנוש
מונח המדע יש א ממ^יא הצורר ולפי המושגים .

נותן דהיינו קיים, במונח חדש מושג מבטא או חדש
המודרני (המדע נוסף. או חדש מובן הקיים למונח
הקוראי סמנטיקה). נקרא המושגים בתורת העומק
מונח של מובנו מה לעצמו' לברר איפוא, צריך,
יכולים מסוים ולמתח הואיל> בספה אחר או זה
"שורה" המונח לדוגמה! שונים. מובנים להיות
*שורה  למורה שונים. אנשים לגבי שונה מובנו
ולגבי סדר' בתרגול מבנה  לרבסמל במחברת"'
מסוים יחס מסביר הוא הארגון בתורת המומחה
הדבר" מקרה בכל לא וכדומה. בארגון יחידות שלן
(משטרה): חוקר המלה את כדוגמה נקח פשוט' כה
באנגלית, ז**90>*5*'ית1 חוקר, רק פרושה האם
.ץוו^ז*!* כלומר יחד גם שניהם< או בלש, אוי
חפרוש* או האינטרפרטציה היא זו הבחנה בלע"ז.
לבע התשובה לחפוש לגשמי ה>?ודא יגול כעת
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חומר ועל קודמים מחברים ע"י שהובעו דעות
הוא הסכום ואילו מצומצם מילים במספר המקורי
מיון ע"י הקורא. של מקורית סצנוית יצירה
הדבר.' הקוראים אנשים וצרופם' חבורם הרעיונות,
את להם לשמור נוהגים ומחקר' מדע אנשי כגון
בכר נושאים לפי מאורגנים המפר של הרעיוטת
אלה דברים לרשום נוהג רגיל קורא מיוחדת. טסת
הצורך. בעת אליה לפנות שיוכל כדי מחברת בתוך

סכום,

רא במבט הקריאה. שיטות את במפורט נתחנו
כדי עד מסובך להראות הענין היה עלול שוך
לקרא. להתחיל אפילו כדאי' לא שמא הפחידנו
הנוחה אישית שיטה לעצמו המםגל כך. הדבר אין
ונכון מהר ויקרא החששות על נקלה על יתגבר לו'
עצמית דעה ויצור לעיל שפורטו לכללים בהתאם
ונקרא בררנים נהיה ובעיה. בעיה כל על משלו
שלנו. מבחינתנו לכך שראוי מה רק יסודית קריאה
ל4 היסודית הקריאה את לעיל חלקנו גם אם
פעמים 4 באמת שנקרא מכך להסיק אין שלבים
במאמר השלבים נתוח הספר. כל את או ספר כל
השל יתחברו במציאות אולם למודית כהדגמה בא
מא ספרים' ספק' ללא יהיו בזה. זה וישתלבו בים
מ4^ יותר אפילו שנקראם קטעים או פרקים מרים,

בלבד. אחת פעם שנקראם כאלה ויהיו פעמיט
מהם, להלמד הראוי וללקח למקורות בפניה
ידע'; ונעמיקו. ידע נרבה חושבת' בקורת תור
יסו הם יוצרת הגיונית ומחשבה בקורת ספקנות'

מדעי. למוד דות

ע"י שנאסף החברה) במדעי (פטטיסטי £$בדתי
הי כל את בספר לכלול אפשרות ^ה^רזבהעדר
אפילו  המחבר יבחר ולסתרן והעובדות גיעות
והעובדות הידיעות את  מודע בלתי .באופן
מם הקורא אין אם אכן' שלו. להשקפתו זעוחות
לרוחו אינו שמשהו לו נראה או המחבר לגישת 'בים

אחרים. במקורות גם ויחפש *לך

ינסה מדע איש לבחירתו: דומה החומר הערכת
מנוגדות דעות ולהביא אוביקטיבי להיות £מנם
נכשל כאן גם אולם האפשר. ככל רבות .ושונות
או פחות רב ערך' מיחס המחבר האדם. >טבע
בפרוש אחר או זה לפרט או לעובדה לדעה' יותר,
הבלטת ע"י בגלוי' זאת עושה הוא .הסטטיסטיקה.
במ מסוים פרט הבלטת ע"י בסמוי או להערכתו'
או פחות נכבד במקום הצנעתו או בולט קום

יד. כלאחר או בלבד ברמז הזכרתו
את המובילה היא היא הבקורתית הקריאה
מקו והוקפה עצמית דעה יצירת לקראת זןקורא
מסוימת. סכנה על להעיר המקום כאן אמנם 6ית.
לנו נראית שאינה אחרת או זאת דעה *!ציאת
אנו יכולים הספר. את פוסלת אינה כשלעצמה
לזולתה. ולהסכים אחרת אר זו דעה על ■לחלוק

המסקנות על חולקים. היותנו למרות ■לפעמים.
.(המתודה) המדעית השיטה על הרבה אנו לומדים

בה. משתמש ■שהמחקר

מסכמת קריאה
מדגיש א3י הסכום' הוא בקריאה האחרון השלב
המחבר דעת הנה התמצית תמצית. ולא 30ו=ם

הספרים; מגנולם

כלבים קל הפסיכולוגיה על ספר
מוימקור. הלומדת עיי געת נכתב
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>^ראל? במשטרת לעחטרת עת>ד >ע\ האם
פלילי לזהיי המחלקה ראש שור, אריה סנ''צ

פקידותי .ועבודות עצורות על שמירה תפקידי
את,תפ בצעו אשר אחדות ביניהן היו במשרדים.
למרות.העובדה ובהצלחה,נכרת רב בכשרון קידן
ביותר. מועטה מוקדמת בהכשרה רק זכו שהן
בש אשר ורצינית' חסונה אחת שוטרת לי זכורה
עבריינים לבדה פעם לא עצרה 19511950 נים
במשטרה דבר שם הפכה ואשר ומסוכנים למועדים
אח שוטרת תקופה מאותה אני זוכר כן ובצבור.
מקרים בשני אשר טבעי, בילושי חוש בעלת רת
למשטרה, הדרוש מועד פושע ברחוב זהתה לפחות
ושבים עוברים בעזרת אשר עד בעקבותיו הלכה

■ י י ,. . י למעצרו.. הביאה

תפ גם השוטרות מלאו כאשר תקופה, באותה
קצי מספר ביניהן היו במשטרה' יעודיים קידים
ואף מקצועיות הדרכה פעולות כמה ונעשו נות

נאותה. צוות רוח בהן צוו לי מאמצים. .

ובהדרגה רב זמן נמשכו לא האלו "ימיהזוהר'י
בתפקידי השוטרות שובצו שבעקבותיה נסיגה חלה

הומור חוש בעל והוא הארצי, במטה בכיר קצין
העוב השוטרות אל לדבר תמיד נוהג ועדין, דק.
שוטרת אל פונה והוא יש זכר. בלשון ביחידתו דות
שלשה הדפס זה' תיק בבקשה ,,קח לד.: ואומר
אתה הצפון. למחוז אותם שלח ,5 ממסמך העתקים
היום". עוד שמה יגיע זה שחומר אחראי תהיה
אל. .כך הוא פונה נגעם מה פעם'י שאלתיו כאשר
בהבדלי מכיר אני אין "בעבודה השיב: השוטרות,
במחי העובדים כל אילו מאד מרוצה והייתי מין'

זכר". ממין שוטרים היו צתי
שוטרים לראות ברצון ובעיקר: הזאת בגישה :

הקצין אין אחת' שוטרת אף ולא ביחידתו בלבד
אצלנו נפוצה לתפישה אפייני והוא בודד הזה

...... דרשני.; והאומתד
עוס ישראל במשטרת השוטרות של רובן רוב
בודדות ורק בלבד משרד. בעבודות כיום קות.
שא מספר בילדים.: או בעצירות לפרקים מטפלות

מהן: אחדות ואמנה כאן מתבקשות לות;
בתפקידי שוטרות ביעילות להפעיל ניתן האם א)

... ■. ■  :;.:■■  סעודיים* משטרה ■■

? משוטר שוטרת עדיפה בהם תפקידים יש האם ב)

בחיוב, הן הנ''ל השאלות, לשתי התשובות אם ג)
? התפקידים כן, אם הם, אי^ו

המשטרה ביחידות שוטרות של להמצאותן היש ד)
ז המורל על שלילית או חיובית השפעה

אחת, אחת הנ''ל השאלות על להשיב בדעתי אין ■

בתקוה בשלמותה הבעיה את להעריך נסיון אעשה
? מעצמן תוםקנה שמסקנות

מל קרבות ובעוד ישראל' משטרת הקמת עם
גויסו הארץ' בל פני על נטושים השחרור חמת
המשטרה. תפקידי בכל הועסקו ואף רבות שוטרות
תנועה מכונות הימים באותם לראותן היה אפשר
בכל., כמעט בחקירות עוסקות דרבים, בצמת!,
בצד בזה, כיוצא וכל מאסרים מבצעות השלבים,

28



■;י^¥: י;;^1,:'יי\ יי ^;* *.

אל להביט למשטרה המתגייס שוטר ימל היום
ולתכנן לתאר יכול הוא רבה' בטחון במידת העתיד
עשרותשנים למרוצת.שלש וקדום קריירה לעצמו
מלאה קריירה שוטר. בדרגת אפילו שרות, של
אח למקצועות (יחסית הוגנים שרות תנאי ענין'
וגדולים קטנים פרטים מאות הכוללים רים)

זקנה. לימי פנסיה תכנית ניצבת שבסיומם
למשטרה. המתגייםת לשוטרת ביחס המצב שונה
לתפקיד או ממשית לקריירה מצפה היא אין לרוב
השרות תנאי גם כתבנות' או פקידות מאשר אחר
של רובן רוב השוטר. של מאלו נופלים שלה
מתכונות אינן למשטרה המתגייסות השוטרות
מאשר יותר לעתיד צופות אינן קריירה" "לעשות
בהקדם לנשואין מקוות הן לרוב זטזדות. שנים
כח מחלקת זומשטרה, פון להתפטרות ;ובעקבותם
מתייחסים הם גם במשטרה הגיוס ומדת אדם
דבר נעשה אין בן ועל כך' השוטרות גיוס אל
תור להדרכה באשר הראשונית. הדרכתן בכוון
ההכרחי במינימום מצטמצמת היא גם תפקידיה,
השוטרת. ע"י המבוצעת העבודה של הצר בתחום
ומועילות דרושות ומזכירות בתבניות שוטרות
העברית ידיעת רמת עוד כל ישראל' למשטרת
רחו עדיין נמוכה. היא. השוטרים של הממוצעת
אירו במשמרות המקובל המצב מן מאד אט קים
בעצמו שוטר כל כותב בהן ואמריקניות' פיות 

לעבולת בקשר; ותזכירים דו"חות כתיבה במכונת
ויכולת והולכים מתקדמים אנו אך שלו' יום יום
להניח מותר בהדרגה. ומשתפרת עולה הכתיבה
וירד ילך במשטרה והמזכירות הכתבניות שמספר

.,... , השנים. במרוצת
האינטו בכשר עולה שאשה הדעה מאד מקובלת
יש אמת כמה יודע איני הגבר. על שלה איציה
אך מדעי, ;בסוס: יש זאת .לדעה ואם בדבר
גבר מאשר יותר מצליחה שאשה למדתי מנסיוני
יותר רבה במהירות קובעת היא באנשים. להכיר
ופושע רמאי או והגון ישר הוא אדם אם ובריקנות
בתכו אחרים רבים ניכרים הבדלים יש וכדומה. '
כן..להקו.: על וצריך אפשר ונשים. גברים בין נות
בעבודת גם נשים של המיוחדות בתבונותיהן תמש
מיוחדים תפקידים שיש ספק אין המשטרה.

מגבר. טוב תבצע שאשה
שי*יגידי, שנים כעשר מלפני מספרים לפי ■

ו*ה}^! נשים 338 לונדון במשטרת אז שרתו

לא שוב אחרות והתפטרו' נישאו רבות משרד.
אף והתפטרו פקידותי שהפך כשרותן ענין מצאו
המשטרה' בשרות היופ הנמצאות השוטרות הן*

 ואינן ויתכן משרד לתפקידי מראש גויסו רובן
אחרים. תפקידים מלוי בדעתן אף מעלות

לשנוי שהביאו בגורמים מחקר לערוך היה ראוי
ניתן אינו זה דבר אך השוטרות' של בהפעלתן זה
אילו סטטיסטיים.1 ונתונים אינפורמציה מהעדר
סיבות ולמיין בכתב לפרט הימים באותם נהוג היה
גורמים וכן (ושוטרים) שוטרות של להתפטרויות
ליחידה' מיחידה או לתפקיד מתפקיד להעברות
ההתליך, את ולשחזר לנסות היום היה אפשר אז כי

גורמיו. את בדיוק לקבוע ואף
המבוססת הערכה של הדרך רק אפוא נשארת
להתיחס כמובן יש אליה אישית' התרשמות על
יחיד. דעת היא עוד כל בקורת ובמידת בזהירות
ומלאה מגוונת לרוב היא שוטר של עבודתו
בחיים, ובמטרה כמקצוע לספוק מקור והיא ענין
עבודה אותה מבצעים השוטרים כל אין הרי אבל
מאו שהיו שוטרים יש תפקיד' אותו וממלאים
יכולת הראו בו סיור' בתפקיד עסקו עוד כל שרים
הצלחתם לאור ולהערכה. להצלחה וזכו בצוע
פקוח כגון "מכובדים"' לתפקידים*יותר הועברו
חוק של תפקיד או תנועה על פקוח סיירים' על
בעבודתם' ענין למצוא חדלו שהועברו משעה רים.
עצמם את מצאו קצר זמר ותוך מתרשלים החלו
בשוטרים גם הדין הוא מפארים, או מתפטרים
או סיור לתפקידי; אחרים מתפקידים שהועברו
מתפרשת העברתם היתה אפילו מטה' תפקידי
מהוה שינוי כל בתפקיד. או בדרגה כהלעאה
וזמן מתאימים תנאים לתת יש אדם ולכל משבר,
תכופות העברות החדש, למצבו להסתגלות מספיק
תכופים, נפשיים משברים הם לתפקיד מתפקיד
גם עליהט. להתגבר אדם מצליח תמיד לא אשר
ישראל' משטרת לקיום עשרה השתים בשנה היום'
מק להתאמת והמבחנים המכשירים עדיין לנו אין
נסיון זאת לעומת לנו יש ושוטר. שוטר לכל צוע
בשנים לנו היה לא אשר ובפקוד, בנהול מה
שוט שיבוץ של הבעיה אפוא קשה הראשונות.
קשה אך לתפקיד' מהם אחד כל והתאמת רים
לפני שוטרות: של שביצן בעית היתה שבעתיים
עוולות והרבה נעשו משגים י הרבה שנים. עשר

גסיון. וחוסר ידיעה אי עקב זה בשטח נגרמו
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בהפ? בתילמגורים; (גללים? הם אף השוטרים' של
השרות שנות במשףשו1י לגור השוטרות חייבות
לבחורי הן מפשיות זאת תקופה לאחר הראשונות.
זכאיות הן ואז לו מחוץ או בקםרקטין מגורים בין
השול כשל פנסיה זכויות לשוטרות דיור. לתוספת
■ י  י  . י  י י ■;.". טרים.
בהש מכיר בלונדון המטרופולין משטרת פקוד
בכל שוטרות של להמצאותן שיש הטובה פעה
המשטרה' בתחנות ניכרת ההשפעה היחידות.
הושגה 1הם השוטרים ובמועדוני בקסרקטינים.
שונים וקשוטים נקיון סדר, יותר, ביתית אוירה

 ליחי גם הוענק האשה של טבעה את המאמינים
לכל נוסף גם שהרבה לשער אפשר המשטרה. דות
בעבו שוטרות של ושיתופן מנוכחותן השוטרים
של עיניהן לב להתבלט, הרצון היומיומית. דתם
ובהצ בהופעה החיצוני' במראה היפה, המין בנות
שממנו מדרבן גורם ספק בלי הוא בעבודה לחה

■ ■■: ■ המשטרה. מתיחה
. # # #

בהקדם תנקוט ישראל שמשטרת ראוי לדעתי
השוט של פעולתן שדה הרחבת לתכנון בצעדים
מה לקבוע יש הי#דייט. התפקידים לשטח רות
תוכלנה אותם ביותר הבולטים המקצועות הם
שוט תעלינה בהם ומההתפקידים שוברות לבצע
זאת. רשימה שבראש ספק אין שוטרים. על רות
נהול בנוער. בטפיל הקשורים הנושאים בל יבואו
עזוב, נוער מתרכז בהם במקומות £ער מועדוני
חקירה נערות, ובעיקר עברין ר נוע אחרי התחקות
ונערימ> מעורבימ"ילדים בהן עבירות נןקרי בכל
הדרכתן לתכנן יש בבד בד חוקרותנוער. כלומר,
מעל החדשים. תפקידיהן לקראת השוטרות של
תקן; בתחומי מתאימה קידום תכנית להכין יש לכל
לדרגות $י העלאות לשוטרות שיאפשרו רחגים,
י .■■ י.\י ■"  ■ בחיל, יחסית גבוהות
חדשיט בתפקידים השוטרות הפעלת בעקבות
הקהל עם יומיומי מגע משום בהם שיש אלו,
יותר טובים ציבור ליחסי גם בודאי נזכה הרחב'
בינינו יותר גבוהה הדדית נמוסין לרמת ואף

יי" יייי יי/  י. ■ "■■ י יי■ י י האזרח. לבין

^*%±

לדרגת,סגן ועד ^פקחמשנה מדרגת י^צונזת
בחקי עסקו השוטרות מן 48 40פמלות. וכן ניצב'
שוטרותבמס לראשונה הופעלו בלונדון גם רות.
הרא העולם מלחמת של החתם בימי ;ניכר פר
במסגךת השוטרות אורגנו 1923 שנת מאז שונה.
השו כמו התפקידים אותם ממלאות והחלו קבועה
, .י.  : :  ברים.
קצינה שבראשו שם' השוטרות יחידת *!טה
פונקי לשתי הישיר האחראי הוא םגןניצב' בדרגת
ילדים (ב) השוטרות יחידת; ניהול (א) ציות
הדרכה, גיוס' כולל השוטרות יחידת נהול ונוער.
מקיף ונוער" "ילדים וקדום, סווג סעד' משמעת,
החל וילדים, לצעירים הנוגעת משטרה פעולת כל
יל כלפיהם' ילדים^אכזריות הזנחת של ממקרים
9קוד1על,העסקת, מבתיהם' בורחים או נעדרים דים
מעורבים בהן פליליות בחקירות וכלה ילדים
זה במטה בקרבנות. ובין ביןכעברינים ילדים
צעי לעבריינים ביחס המשטרה רשומי מנוהלים
£>יות העלולות צעירות נערות ובמיוחד רים,
עם זה ממטה מתקיים מתמיד מגע לזנות. סוטות
הר המבחן, קציני צעירים' לעבדינים הדין בתי
אגודות.מתנדבים חנוך, מוסדות המקומיות, שוויות

ועוד. בנוער המטפלים
בנשיט טפול סיור' כוללים השוטרות י תפקידי
במקרים ילדימ וחקירת עדויות גביית ובילדים,
וילדימ; נשים של מאסרים בצוע מין' עבירות של
והטבעת נשים אצל חפוש המשפט' לבתי י' ולווים
מפקידי עצורות' שמירת אצבעותיהן' טביעות'
מועסקות השוטרות אין ובלוש. .שונים חקירות

 ותנועה. קשר וכתבנות, פקידות בתפקידי
שטעות) 13) .ההדרכה אותה ניתנת לשוטרות
משתת*י הן ההדרכה. בסיסי ונאותם כמולשוטרים
הניתני*ו השעורים ובאותם ההרצאות באותן פות
גופני"; ותרגול ספורט אמוני מקבלות ורק לשוטרים

בג'ודו. להתאמן מרבות הן בנפרד.
בעבו והעיקר היסוד הם בנכדים הסיור תפקידי
בכבוז? אליהן מתייחס והציבור השוטרות דתןשל

ובהערכה.
מאלו במעט נופלים השוטרות של השתת תנאי
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לחקירות המדע עזרת

וס>ב> ע\ערות העגואת
רצח* מקרה בחקירת

דבלין במשטרת כ7פ" "ראש לאולור, גיורגי

':■■ ..> < <*■€**
'י ?,

,.£' ''י יי

יין. י "' +*'^ י ן

'".■■* . ■. *.. ■ '':

■ל^*>.* .';;  .■.■ ך^1^י ■ ^.  . ■'', ג1 ^■..^^

שנמצאה; פפי הגיפה למעלה: :1 תמונה
החשודה. בפרוזדור והדם הגרירה סמני לטסה:

נת 06.20 בשעה 1956 באפריל ה18 בבוקר
גבי על נשואה, צעירה אשה של גופתה גלתה
בדבלין. הידועים הרחובות אחד של המדרכה
של שחור עליון במעיל מכוסה היתה הגופה
הנפטרת. של במעילה מכן לאחר שזוהה אשה'

עטופים תוארה ראשה נמצאו המעיל כשהוסר
מחו היו מכנסיה ממנה. הופשטה אשר בחצאיתה
בד שוקיה. ליד למטה בד לחתיכת בסיכה ברים
גרירת בעת לסייע כדי בו שהשתמשו נראה זה
נעלים, היו לא הגופה רגלי על ברגליה. הגופה
ע"ג מופשלת עדיין היתה אחת ניילון גרב אך
עם ביחד נקשרה השמאלית הגרב הימנית. רגלה
ראשון וממבט צוארה סביב האשד. של סודרה

שנחנקה. היה נדמה
בגדיה מצב ולפי הגופה, של תנוחתה מתוך
ברג נגררה שהיא ברור היה נמצאו' בו והסדר,
פתח  נמצאה בו למקום עד קצר מרחק ליה
למרתף מדדגות מובילות ממנו המדרכה, במעקה
ארנקה למעלה). ,1 התמונה (ראה מיושב' בלתי
חום נייר בחבילת נמצאו ונעליה המנוחה של

בסמוך, מונחת המטריה בעוד
הוסר הפשע' זירת של תלומד, בדיקתה אחר
והגופה בקפידה, ונארז הגופה מעל העליון המעיל
הבדיקה בוצעה בטרם המתים. לחדר הועברה
עליה שהיה חפץ כל מהגופה הורד המות, שלאחר

נפרדת. בעסיפה מיד ונארז
מתה המנוחה כי העלתה המות שלאחר הבדיקה
זה מצב מאמבוליתאויר. כתוצאה הלב מפקיעת
בנסיון מלאכותית. הפלה לבצע נסיון ע*י נגרם
והוחדר הרחם דופן של הקרומי המעטה נקרע זה

ה*קרד. פלילית. למשטרה הביךלאומי הארגון של ירחוני 8ק0 של 1959 מרס בחוברת פורסם הזה המאמר
כל את עבר מרם ואשר בארצנו מכבר לא ארע *שר למקרה מפליא דמיון מפרטיו מבמה מראה בו המתואר
אחרים. של מנסיונם ללמוד ניתן אתו הנואלף, בלקח שעה לפי להסתפק עלינו כך משוט המשפטיים. ההליכים
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המדרכה בדיקת גלתה הגופה העברת אחרי
בערך מטר של באורך גרירה וסמני קטן דם כתם
בכוון הגופה של ראשה מונח היה בו מהמקום,
20 במרחק כאמור שנמצא, החשודה, של לביתה
ע"ג שם למטה). ,1 תמונה (ראה בערך מטר
נמצאו החשודה של לדירתה המוליכות המדרגות

חלשים. דם סמני

עם הכרות כל החשודה הכחישה בחקירתה
בדירתה כלל בקרה לא זו כי והצהירה המנוחה
ערב אותו כל בביתה תה הי (החשודה) היא וכי
שכל טענה היא .23.30 בשעה לישון ושכבה
באפריל, ב18 למחרת, רק לה נודעה הפרשה
לחקרה. שבא השוטר הופעת עם ,08.00 בשעה
מאסר עונש ורצתה בעבר הורשעה שכבר מאחר
קשה אגוז הותה בלתיחוקית הפלה בצוע על
שנתפס הרכוש את כשלה זהתה מקום מכל לפצוח.
והמכשירים היומן במיוחד החפוש, בעת בביתה

הכירורגיים.

8"  ביומן הרשום לתקון שנתנה ההסברים
מעיל אחה"צ' ל"2 שחור" מעיל .ק) י" אחה"צ(
שלראשונה ספרה היא ביותר. צולעים היו כחול"
חלשה אדומה בדיו כחול'/ מעיל אחה"צ, 2,, רשמה
על עברה כך משום "רק" לקריאה, ניתנה שלא

חזקה. כחולה בדיו הרשום
לאורך נגררה האשה גופת כי נקבע בחקירה
עט יחד להטילה כונה מתוך הנראה כפי המדרכה'
המנוחה של לזהוי הניתנים האישיים חפציה כל
המקום. וגלוי המבצעת זהוי למנוע ע"מ למרתף,
החשו של עברה הגופה. לכשתתגלה ההפלה של
ביתה במדרגות הגרירה וסמני דירתה קרבת דה,
מבצעת כעל עליה הצביעו הפרוזדור רצפת ועל
אולם לספק. מקום עוד להותיר מבלי הפשע,
אמנם שהמנוחה להוכיח העיקרי' הקושי נותר

החשודה. בדירת בקרה

שיהטפול מכך נשכרנו זאת להוכיח במאמצינו
הרא החקירה בשלבי המוצגים באסוף הראשוני

וזהיר. קפדני היד, שונים

ממלבושי אחד כל נארז כיצד לעיל ציינו כבר
נפ בעטיפה מהגופה, הסרתו עם מיד הנפטרת,
של בדירתה הפוש כאמור, נערך' ביום בו רדת.
וסיביס שערות אבק, דוגמאות ונאספו החשודה

השליה. של הדם כלי דרך הדם למחזור אויר
ולפי חלבן ע"י 06.20 בשעה נתגלתה הגופה
בשעה שם נמצאה לא עדיין שבידינו ההוכחות
הממשלתי הפתולוג של דעתו חות. לפי .05.30
בלילה 2400  2100 השעות בין המות ארע

.(1956 באפריל 17) הקודם
הרחוב, של הצד באותו משם, בתים 3 במרחק
בעבר הורשעה אשר מוסמכת אחות התגוררה
נתגלו בדירתה שנערך בחפוש הפלות. בבצוע
היו עשויים מהם שאחדים כירורגיים מכשירים
גרמה אשר המלאכותית' ההפלה לבצוע לשמש
בתכיפות פרסמה אותן מודעות לפי האשה. למות
בטפול רק עסקה היא היומית, בעתונות ניכרת
רבים מבקרים לה היו כן ועל וכד' בקשקשים
סודיים רשומים ובו יומן נהלה היא בדירתה.
בגדיהם לפי שם הוזכרו אשר למבקריה בקשר
שרשמה הודתה היא שמותיהם. לפי לא בלבד,

הבא: הרישום את 1956 לאפריל ב17
2 .חזק 6106 (י000 כחול" מעיל אחה"צ' 2,,

"תוקן". שהרשום היה נראה אבל
ונקבע מסנניאור בעזרת הרשום צולם במעבדה
(.ית.ק8 שחור מעיל אחה"צ' 8" המקורי: הרשום
וה מאחר מאד חשוב היה זה דבר <1001נ1) .000
כל שחור מעיל לבשה הנפטרת כי גלתה חקירה

.(2 תמונה (ראה לאפריל. ה17 יום

\1י ו £ .\ז

$י וי * '* *י *~י יי ייי

\ $ £**?/י $*47€
$£?ך >^

השניה) (בשורה המתוקן הרשום למעלה: :2 תמונה
המקורי הרשום את גלו האור מסנני למטה:

התחתונה) (השורה
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שהן ונמצא שונים בעליחיים מ29 ששערת של
היתר. מכל בנקל ונבדלות שפנים לשער דומות

הקוקוס פיכי של השטיחים גגי מעל שעלול;
השערות של השואה דוגמת נלקחה שטיח מכל
הכילו הדוגמאות שתי בו. דבקו אשר הרבות
של האפורחום לשער דומה חיים בעלי שער
אדם של ראש שערת הכילה אחת דוגמה השכמיה.

הנפטרת. לשער שדמתה כהה' חום בצבע

המנוחה של השחור המעיל גגי מעל שערל.
צמר וסיבי שערות מספר הכילה זו מעפה
אינדיוידו בדיקה אפשרו שערות 12 שמתוכם
בעליחיים' של אופיני כשער הוגדרו מהן 3 אלית.

לוהוי. בנקל הניתן
להשוואה. פרוות 5 למעבדה נשלחו כאמור
מיקרו להבחנה בנקל ניתן מביניהן 4 של השער
היו השערות כל הנ"ל. השערות ל3 דמה סקופית
השבמיה לשערות בדיוק ודמו שפן שערות
להג נתנות אינן 4 השערות מיתר האפורחומה.
יתר אדם. שערות שהן יתכן למקורן. ביחס דרה
צהוב בצבע אדם של ראש שערות היו השערות 5

שע המנוחה. לשערות דמו לא בהחלט והן זהוב
ל5 הושוו החשודה מבית המסרקות מ5 רות
מקורן שכולן ויתכן דומות ונמצאו הנ"ל השערות
הללו השערות מ5 3 של בקצותיהן אדם. באותו
לגבי הדין והוא מלאכותי סלסול סימני נמצא

המסרקות. משערות חלק

נלקחו ק1ק1ס מסיבי שטיחים שני המדרגות' מן
נומסר חמשה שם נתפסו וכן השינה חדר מרצפת
בליל החשודה לבשה אותו אדום, וחלוק קותיה

בו. ה18 ובבוקר באפריל ה17
ונבדק מעטיפתו הוצא המנוחה ממלבושי אחד כל
השערות וכל העליונים' הבגדים בעיקר בנפרד'
במעטפות ונארזו הוסרו עליהם שנמצאו והסיבים

נפרדות. צלופן
תוכן מוין לפיהן קבוצות 3 גלתה הבדיקה
אדם, שער (2 בעליחיים' שער (1 המעטפות:
שני חפוש נערך זאת מבדיקה כתוצאה סיבים. (3

מצבע שכמיתפרוה שם ונתפשו החשודה בדירת
פרוות. בעלי אחרים מלבושים 4 ועוד אפורחום
אפורהחומה פרוד, שכמית ללבוש נהגה החשודה
ללא השכמיה את משליכה היתה הביתה ובבואה
היה הפרוה שער שלה. השינה בחדר הבחנה
שפנים. שער זה היה כי גלתה והבדיקה נשיר
פרוות 2) שלה הנותרים הפרוה מלבושי ארבעת
היו פחה) ומעיל כסףאפור מצבע שכמיה שועל'

אחרים. חיים מבעלי בולם
שע (2 בעליחיים' שערות (1 של הדוגמאות
עם ביחד הנפטרת מבגדי הסיבים ו3) אדם, רות
שנמצאו והפרוות והסיבים ונעליה בגדיה יתר
ולהלן לבדיקה למעבדה הועברו החשודה אצל

תוצאותיה: תמצית

הא*ורחחומה מהשטמיה שערות
דוגמאות 36 עם הושוו זאת משכמיה שערות

ע"ג שנמצאה (ד) אחת ושערה המנוחה של השחור מעילה ע''ג שנמצאו ג,) ב, (א, שערות 3 מימין. נ: תמונה
שער דוגמאות ושלוש הנאשמת. של ה*פגרר.חומה הפרוה משבמית ו) (ה, שערות שתי משמאל: נ?לד.; עקב
ו) (ה, משמאל העליונות שתי לבין (אך) שמימין שערות בין הדמיון ט). זז, (ז, שלד, האחרים הפרוה מלבושי

לעין. בולט
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מסרקות בתוך שנמצאו בלונדיות אדם שערות משמאל:
מקצה קטע ב2: השורש, מקרבת קטע (ב1: הנאשמת

השערה).

פני על בה ומהלכת נעלה את נועלת הנפטרת
בטרם אותה. מרסקת ספק ללא היתה קשה, משטח
של השינה בחדר נעליה את הנפטרת חלצה
אותה הסיגריה את כנראה מעכה היא החשודה
בנעל דבקה גם ואז השטיח על דריכה ע"י עשנה
האפורה מהשכמיה השטיח ע"ג שנשרה השערה

ו3(3)). 5 תמונות (ראה חומה.
החשודה של האדום החלוק גכי מעל שערות
ברובן זה. במלבוש דבקו שערות של ניכר מספר
דומות ןיהובותזהובות אדם שערות אלה היו
הן לעיל. שנזכר אדם ראש של הצהוב לשער
נמצאו לכך נוסף המקור. מאותו לבוא היו עלולות
חומות שערות 2 החלוק של החיצוני הצד גבי על
הנפטרת לשערות השואתן יחדיו. מפותלות כהות
ובםלסולן. במבניהן בצבען, מושלם דמיון הראתה
(ראה הנפטרת. של בראשה מקורן אלה שערות

ו7). 6 תמונות
המדרגות מחדר אכק

לשער בדיוק דומות חומותכהות שערות 5

השכמיה לשערות הדומה אחת ושערה הנפטרת
הזה. באבק נמצאו האפורהחומה

ע"ג שנמצאו בלונדיות' אדם שערות מימין: ;4 תמונה
השורש, מקרבת קטע (א1: המנוחה של השחור המעיל

הקצה). מקרבת קטע א2:

של השמאלית נעלה עקב גבי מעל שערות
לגפה). סמוך בנייר עטופה (שנמצאה המנוחה

, . '■ י£* י י ..*י <

<% י

*£. . . ■*"_♦■"י";. .

יי "י *. נ.
הסיגריה בדל עם הנפטרת של נעלה עקב :5 תמונה

והשערה. המעוך

נתברר, בבדיקה העקב. ע"ג נמצאו שערות 2

באורך שערה והשניה צמר סיב היתר. האחת כי
מה לשערות בדיוק ודומה אפורה בערך' ם''מ 3

לבדל דבוקה היתה זו שערה האפורהחומה. שכמיה
היתה ואילו ניזוקה בלת? היתד! היא סיגריה.

הדמיון הנ*טרת. מראש שערה משמאל: הנאשמת! של האדום החלוק מע"ג אדם שערת מימין: ;6 תמונה
לעין. בולט ה"מדילה" ובציור במבנה

משמאל: הנאשמת, של האדום החלוק מע"ג אדם שערת מימין: הצבעוניות: מהשקופיות העתקה :7 תמונה
ד"מדולה''. ובגיור במבנה הדמיון בולט כאן גם המנוחה! מראש שערה
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השחור המעיל ע"ג שנמצאו האדם שערות .1

וב בצבע בדיוק, דמו בגדיה ויתר הנפטרת של
מסרקי חמשת על שנמצאו האדם לשערות מבנה,
זהוב בצבע צבועות אפורות שערות ז.א. המעידה,
השע שרשי ליד צהובחיור בין משתנים שגוניו

קצותיהן. ליד לצהובזהוב רות

של האפורהחומה משכמיתה בעלהחי שער .2

לשערות בדיוק הדומה שפן שער היה התעודה
שנמ הבודדת לשערה הנפטרת,, בגדי על נמצאו
שנשרו ולשערות השמאלית נעלה עקב ע"ג צא
השינה חדר רצפת על שהיו השטיחים פני על
משערות שונות כולן היו אלה שערות החשודה. כל

החשודה. של הפרוות ביתר אשר בעליהחיים
בגון במבנה, דומה הנפטרת של ראשה שער .3

האדום החלוק גבי על שנמצאו לשערות ובסלסול
שעתת 5 בין ביתה. מדרגות ועל החשודה של
שערה היתה המדרגות גבי על שנמצאו האדם
השבטית לשערות בדיוק דומה שפן של אחת

החשודה. של האפורהחומה

הקוקוס' שטיחי 2 של הצבועים סיביהם .4

בדיוק במבנם דמו החשודה, מדירת שנלקחו
הסי הנפטרת. בגדי מעל שנאספו הסיבים ל89
הסי לגוני בהתאם שונים גונים בעלי היו בים
בשטיחים הן י המקרים בשני השטיחים. של בים
דהיה נתגלתה  הנפטרת מבגדי בסיבים והן

הכחולים. בסיבים רגילה בלתי
מעי גבי על שנמצאו האדומים הצמר סיבי .5

הצמר לסיבי דומים נמצאו הנפטרת של השחור לה
מסיבי ושונים החשודה של שבחלוקה האדומים
הנפטרת. של האדומה הקצרה שבאפודה הצמר
המי התצלומים את הכינה הצלומים מעבדת
ובשחור בצבעיט הנ"ל הממצאים של קרוסקופיים
השקופיות ואילו באלבום סודדו התצלומים לבן.
מסך. ע*ג המשפט מהלך בעת הוקרנו הצבעוניות
הקוים ואת המבנה את להסביר ניתן זו בדרך
על ולהצביע והסיבים השערות של האופיניים

ההשואה. נקודות

והחלק נסיבתיות הראיות כל היו זה בתיק
חזקה חוליה יצר והסיבים השערות מהשואה שנבע
החשו של להרשעתה שהביאו העדויות בשרשרת

רצח, באשמת דה

הכנדיפ נכי מעל שהופרו פיכים 89 בדיקת
מבנה בעלי צמחיים סיבים היו כולם כי נמצא,
נמצאו דלהלן הגונים צבועים. בחלקם דומה, כללי
ועד הארגמן למן שונים אדומים סיבים . בסיבים
שחור, זיתי' ירוק בהיר' ירוק וכתום' בהיר לאדום
הש נעשתה הקש. כעין וחוםצהבהב חום כחול,
צמ מסיבים המורכבים השטיחים ל2 ביחס ואה
הגונים כל המיקרוסקופי. במבנם הדומים חיים
מעל שהוסרו סיבים 89) המעטפה מן הסיבים של
כמה השטיחים. לסיבי התאימו הנפטרת) בגדי
במידה דהויים היו שבמעטפה הכחולים הסיבים מן
נמצאו כאלה דהויים כחולים סיבים רגילה. בלתי

בשטיחים. אף
בדיקות לצורך הועברו והשטיחים הסיבים
ותוצאותיהן הבוטאנית למעבדה יותר מפורטות

לעיל. ההשואות תוצאות את חזקו
אדופ מצמר חפרונח מהאגודה הפיביפ

הנפטרת של
באפריל 18 ביום הגופה מן הוסרה זו אפודה
עליה נמצאו היתר בין מלבושיה. יתר עם 1956
בדיוק שוה מהן אחת בעליחיים, של 2שעדות
צהו שערה גם האפורהחומה. השכמיה לשערות,
שוה היתה היא המעיל, גבי על נמצאה בהזהובה
החשו מלבושי וביתר במםרקים שנמצאו לשערות
צהוב בגון צבוע אפור' היה החשודה (שער דה

זהוב). או

^^,^_ ,.. .. ■ ,  ...., * י ■ יי| י .י.   יי.1 יי"י ^י.^ו יו|^י ק ו יי  י ו >^^1*.י*.^י*".^^**^^^~, ,_**** **1 ,.... ן^ ^^,■ך,ן
העליון, המעיל ע"ג שנמצא אדום צמר מסיב קטע מימין:
האדום מהחלוק צמר סיב משמאל המנוחה: של השחור,

הנאשמת. של

האדומ הצמר סיכי
השחור ממעילה שנלקחו אדומים סיבים דוגמת
שבדוגמה הסיבים מרבית נבדקה. הנפטרת של
למעלה האדום. הקצר המעיל של מאלה שונים היו
הממוצע, בקטרם הדומים צמר סיבי היו ממחציתם
מן הצמר לסיבי שלהם התאי ובמבנה בגונם
לומר אפשרות כדי עד החשודה, של האדום החלוק

המקור. מאותו באים שהם
פגוט

מבדי נבעה אשר העדות את לסכם ניתן וכך
ן במעבדה והשערות הסיבים קות
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מעבדה
ת ד < < נ
למע\7ורת
>שראל

פלילי לזהוי המחלקה ראש שור, אריה סנ"צ

להערכתם זכו ואף יעילים נמצאו אלו בקורים
חמו מגבלות בהם היו אך ביחידות, החוקרים של
ציוד מכשירים, תמיד אתו לקח המומחה רות.
של לצרכים התאימו השערתו לפי אשר והמרים,
למקום הגיעו לאחר קרובות לעתים החקירה.
הציוד של טיבם בדבר שההשערה נתברר הפשע
יקר זמן נכונה. היתה לא שהביא המכשירים
מגבלה עקב חשובות ראיות אבדו ולעתים נתבזבז

בעינו. נשאר נידת במעבדה הצורך זאת.
מדובר עת, וכתבי ספרים המקצועית, בספרות
מעבדות של עזרתן על גדולה בהתלהבות תמיד
שבמשטרות הטובות מסובכות. בחקירות ניידות
ומרבות שלהן אלה מתקנים על גאות העולם
זאת לעומת מהן. המופקת התועלת את לשבח
במספר כי לאוזן, מפה שנמסרו הדים אלינו הגיעו
במעבדות להשתמש כליל כמעט הפסיקו משטרות
שידי יתכן ברורות. בלתי סיבות משום הניידות
ברכילות' יסודן בעקיפין אלינו שהגיעו אלו, עות

אמת. של גרעין בהן שיש אפשר אך
בהקמת מעשי באופן לדון אנו באנו כאשר
תהליך של אפשרות בחשבון לקחנו ניידת מעבדה
שמוש של אפשרות כלומר אצלנו, גם כזה נסיגה
ולאח אחדות, שנים במשך רק במתקן אינטנסיבי

ההדרגתי. הסולד. ריהן

היא? מה נידת מעבדה
החשיבות על הדביר את להרחיב צורך אין
זירת של היסודית לבדיקה ליחס שיש הרבה

המעבדה נמצאת אלו, שורות נכתבות כאשר
החקירות, אגף  פלילי לזהוי המחלקה של הנידה
התחבורה בסדנת ומוכנה מושלמת כמעט כשהיא
בפעולה תהיה שהיא אף יתכן ישראל. משטרת של
כה בין אור. תראה זאת שרשימתי לפני ממש של
הקמתה לבטי את לסקור השעה בשרה וכה,

בה. תולים שאנו התקוות על ולספר
ישראל משטרת של הראשונות בשנים כבר
בחקירות שתתמחה יחידה להקמת הצעה הועלתה
נייד, במתקן ולציודה ומסובכים חמורים פשעים
ספקות להצעה נתלוו ארוכה תקופה שבמשך אלא
המדע החקירות בשטח ידע לנו היה חסר רבים.
היה מז''פ של המעטים המעבדות ולעובדי יות,
היתה שבדיקתם מוצגים של רב עומס תמיד
להתפנות יוכלו שהם בטחון כן על היה לא דחופה.
המרחביות. החקירה יחידות של קריאה לכל מיד
העדר והיא מז"פ למומחי אז נודעה נוספת חולשה
הצטמצמה מומחיותם  שדה בעבודות נסיון

בלבד. המעבדה בתחום
בהדרגה נעשו האחרונות השנים שבע בתקופת
חשובות בחקירות פעילים שותפים מז"פ מומחי
כמשקי יצאו בראשונה החקירה. יחידות כל של
כיו גם זמן ולאחר העבירה בזירות בלבד פים
חדשים מעבדות מומחי טכניים. וכעוזרים עצים
לפני כמתלמדים, חקירה ליחידות ראשונה סופחו
של השתתפותם הגיעה לאחרונה למז"פ. שהצטרפו
והסתכמה ניכרים, לממדים בחקירות מז"'פ מומחי
לשנה. עבירה בזירות בקורים מ1000 בלמעלה
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ואנליזות בדיקות לבצוע מתאימים במכשירים
לאסוף לגלוי, מתאיט בציוד וכן בשדה, מוקדמות
סוג מכל מוצגים של ולשמור לאריזה ולסמין,
משטרתית מעבדה אחרות במלים אפשר. ומין
בירת. מעבדה מתקן גם לכלול חיבת לשמה ראויה
ני ב"מעבדה הסתפקנו האחרונות בשנים אם
החקירות'. מיחידת הקריאה בוא עם שאורגנה דת",
ציוד רגילה במכונית אתו שלקח ממחה כלומר
זד. הסדר אין עתה הרי לו, שיספיק חשב אשר
מצוידת מעבדה מתבקשת לצרכינו. יותר עונה
מיד החוקד' לעזרת לצאת תמיד המוכנה כהלכה
המוכתבות שהן כל הכנות ללא הקריאה, בוא עם

ואופיה. העבירה עי

בה אשר והציוד הנידת המעבדה כבנה
מכונית של שלדה על נבנתה שלנו המעבדה
לשני מקום בה ויהיה 4*4 ח90ם/*\1©*0? "פרגו
נוסע יוכל הדחק בשעת הנהג. מן לבד נוסעים

"המעבדה". בשטח בנוחיות להסתדר נוסף
תאו עם מעבדתי שלחן מכיל המעבדה שטה
 ללילה, חשמל ואור ליום חלונות  מתאימה רד.

והתמרים הציוד את לאחסן מתאימים ארונות
מו לשימור קטן מקרר וכן בה, אשר המגוונים
תצלומים, לפיתוח אכל חדר בה יש מיוחדים. צגים
המעבדה. לשלחן וכן האפל לחדר זורמים מים
הנהג, של מושבו למקום מעל מותקן המים מיכל
מי5!ין והשניה מאחור האחת למעבדה, דלתות שתי
אל בקלות להתחבר תוכל המעבדה הנהג. למושב

שתש מוחשיות ראיות לגלות במטרה העבירה,
המשפט. בבית כמוצגים גם מקצתן, או כולן משנה,
אונם, כרצח, חמור פשע כל של עבירה בזירת
של פשעים הם בטבעם אשר התפרצות, או שוד
שעקבות ולצפות להניח תמיד צריך אלימות,
נשארו ומכשירין העברין של וגדולים קטנים
השוטר של והחשוב הראשון תפקידו במקום.
הזירה על לשמור הוא למקום המגיע הראשון
בוא עד דבר יושחת או יאבד לבל היטב, היטב
מיוחד נםיון לו שאין חוקר של מעיניו המומחה.
נסתרים להיות עלולים עבירה' זירת בבדיקת
ידיעה חוסר גם ביותר. חשובים וסימנים עקבות
עלול מיוחדות ראיות של ובשמירה בטפול מספקת

חמורים. למשגים לגרום
הוא הפשע, במקום נמצא המעבדה מומחה אם
ולהחליט במהירות לפסוק קרובות לעתים יתבקש
לקבוע יתבקש שהוא יש החקירה. כוון דבר על
בבדיקה וכיו"ב. זרע דם' כתמים, של מהותם
זגוגית אם יקבע אחרת, בבדיקה או מיקרוסקופית
קביעות להיפך. או פנימה החוץ מן נשברה חלון
על הממונה לחוקר חיוניות הנן כאלו מוקדמות
לצמ מאפשרות הן קרובות לעתים באשר החקירה,
האפשריים החשודים מספר את רבה במידה צם
האחד. החשוד על מיד להצביע אף ולפעמים
רבה היא הנידת המעבדה של עזרתה בקצרה,
ושל חשודים של האלימינציה בתחום וחיונית

בחקירה. כוונים
מצוידת להיות צריכה שמעבדה אפוא מובן

^.^"^.'"■גיי"*"*
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המעבדה. מכונית של כללי מראד. משמאל: חשמלי; זרם להטקת הגנרטור מינוין;
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ומשמאל). (מימין צילומים לפיתוח האפל התא מראה (באמצע), האחורית הכניסה דלת המעבדה: לתוך הצצה

כלי להרמת או ברזל רסיסי לאסוף גדול מגנט שיש במקום תפעל כאשר הכללית החשמל דשת
עמוקים. ממים וכדומה) אקדחים (רובים, ברזל המהוה הגנרטור יופעל אחר במקום חשמל. בו

וכיו"ב. שהוסתרו מתכות לגלוי מוקשים, מגלה מציידה. חלק
וכיו"ב סיבים אבק' לאסוף חשמלי אבק שואב

וכר. רהיטים מבגדים,
אלחוטי. קשר מתקן

נישא.  אלחוטי קשר מכשירי 2

רמקול.
מיקרוסקופ.

משרדי. ציוד
משקפת.

מעבדה. לבדיקות חמום גז מתקן
מוצגים של להקפאה הפחמן דותחמצת מתקן

קטנים.
וסרבלים. גבוהים מגפים זוגות 2

דליים. 2

שונים. חבלים
פנםייד.

; . שונים. מדידה מכשירי
מוצגים. של ולממון לאריזה וציוד המרים

מגדילות. זכוכיות
עפר. לנפוי נפות

חשמל. לבדיקות מכשיר
1מייחום. . .  י■ ■

מסוגים מכשירים כוללים במעבדה הציוד פרטי
 כדלקמן: שלמות מערכות וכן שונים

ולהעתקתן. הפשע במקום אצבעות טביעת לגלוי
גופות או חשודים של אצבעות טביעות להטבעת

אלמונים.
דם. לבדיקות

רגלים. עקבות ולמדידת מעקבות גבס ליציקת
וכיו"ב. מכשירים סימני ליציקת

מברגים' פטישים' (משורים, רבים מלאכה כלי
חותך איזמלים, מספריים' גרזן, מלקחיים' מפרקים,

ועוד). משופים מקדחים, זכוכית'
לבלוש. זוהרות ואבקות סגולות אולטרה מנורות
שריפה). אבק עקבות (לגלוי פרפין ליציקות

ממתכת. שנמחקו מספרים לגלוי
מנעולים. לפתיחת
ולפתוח. לצלום

לשרטוט.
ראשונה. לעזרה

גזים. לגלוי
חשמל. כבלי עם זרקורים

חשמל. לאספקת וולט 220 גנרטור
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וכוי, חשמלית רד, א נות

מבנים, התמוטטות גדולות, שריפות פוצציות'
וכוי. מטוס או רכבת אסון

זאת חשובה בתוספת רבות תקוות תולים אנו
הישי העזרה בצד שלנו. החקירות ציוד למערכת
תרומה תתרום היא העבירה בזירת לחוקרים רה
היא כושרם. ובהרמת החוקרים בהדרכת נכבדה
לבין במז"פ המעבדות מומחי בין חי קשר תהווה
החקירה ובשיטות במדע הדוש כל החוקרים.
מחד המרחבים לאנשי דחוי ללא ידיהם על יובא
או תקלה בעיה, כל יובאו גיסא ומאידך גיסא,
ולפתרון ללמוד במרחבים, החוקרים של קיקזי

מז"פ. מומחי עיי

אה שלחן, המעבדה, פנים

קטנים ואביזרים המרים גם כוללת הרשימה
לפרטם המקום צר אך מעבדה, לעבודת הדרושים

כאן.
אפ נשקול אנו המעבדה בתפעול הנסיון לאור
מסך עם רנטגן מכשיר כגון ציוד להוספת שרות
בגוף קליעים לגלוי לשמש יוכל אשר פלו1רסנטי,
וכיו''ב. חשודות חבילות לבדיקת חלל, או פצוע
דומה וציוד קטן רתון מכשיר הוספת נבדוק כן
במקום שנלכדו ופצועים אנשים לחלוץ המיועד

אסון.
בעזרה לסייע המעבדה תובל הנוכחי בציוד גם
כהת גדולים אסון ומקרי חרום במצבי ראשונה

החלום התגשמ עתה
ראו ש.ז. בפורים עוד אשר
בלהות. חלום מז"פ אנש בו
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מד>! קצרה תקופה  עתה עע\ר>ם
ההדרכה מחלקת דין, פנחם מפקח

"..., יהודים לשנאת הסתה (7)

בני כלפי "פשעים מנה החוק של השני םעיפו
אלימות של עבירות סוגי 15 דהיינו נרדפים"' אדם
אחד לכל וקבע נרדף" "אדם של ונפשו גופו כלפי
ישראל. בשטח בצועו על הצפוי העונש את מהם
ב"ארגון החברות את עושה השלישי הסעיף
וגרוריהם הנאצים מארגוני באחד דהיינו עוין"'
והסעיף שנים שבע עד עונש צפוי עליו לפשע'
על הישראלי, המשפט לתחום "העתיק" הרביעי
אם ואיום, אלימות של נוספות עבירות 8 עונשיו,
מיו ענשים נקבעו כן הסגר". "במקומות אז נעשו
ו"סחי עוין"' לשלטון נרדף אדם "מסירת על חדים

נרדפים". אדם מבני טה
הוראותיו את החוק על מחיל (7) מיוחד סעיף
פרט הפלילי, החוק פקודת של הראשון החלק של
לסעי פרט ובעיקר עצמו, בחוק הקבועים לחריגים
(בסי בפרוש נקבע כן ו19. 18 ,17 ,16 ההצדק פי
ביךלאומי בי"ד ע"י הן דין'/ בית "מעשה כי (9

מניעה ישמש לא זרה, מדינה של דין בית ע"י והן
בישראל. זה חוק לפי נאשם של לדין להעמדתו

החוק: לפי העבירות בכל מגביל יםוד
עוינת" בארץ הנאצי, השלטון ,,בתקופת

עד 1) החוק של הסובסטנטיביים הסעיפים ששת
מגביל יםוד כולם מכילים עבירות, היוצרים '(6
להע תנאי המשמש יסוד העבירות' ר^שות לגבי
והוא, זה' חוק לפי עבירות על לדין נאשם מדת

1) תש"י באב י"ח ביום שנים' שמונה לפני
דין לעשית החוק את הכנסת קבלה 1950 באוגוסט
הרא םעיפו 950ו;  תש"י ובעוזריהם, בנאצים

קבע: שון
 מאלה אחת עבירה שעבר אדם "(א)

עשה עוינת' בארץ הנאצי' השלטון בתקופת (1<

היהודי; העם כלפי פשע בגדר שהוא ימעשה
עשה עוינת' בארץ הנאצי' השלטון בתקופת (2)

האנושות: כלפי פשע בגדר שהוא מעשה
עוי בארץ השניה' העולם מלחמת בתקופת (3)

דינו מלחמה' פשע בגדר שהוא מעשה עשה נת,
מיתה.

 זה בסעיף (ב)

המע אחד  פרושו היהודי" העם כלפי '"פשע
את להשמיד בבונה שנעשה להלן המפורטים שים
ואלה חלקית, או גמורה השמדה היהודי, העם

המעשים:
, יהודים הריגת (1)

בנפש; או בגוף ליהודים' חמור נזק גרימת (2)

כדי בהם שיש חיים בתנאי יהודים העמדת (3)
הגופנית: להשמדתם להביא

הילודה את למנוע שכונתם אמצעים קביעת (4)
היהודים; בקרב

דתי או לאומי לקבוץ םיהודים ילדי העברת (5<

כפיה; בדרד :אחר
דתיים ערכים או נכסים של חלול או השמדה (6<

? יהודים של תרבותיים .■או
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העקרון.הגלום מבחינת כאן אותנו מענין אינו לו
מחסום להפעלת נקצב אשר הזמן מבחינת אלא בו'
]"/■■., ■ יזה.
בפתנז שחלפה, האזרחית השנה בתחילת עוד
לצעדה שנה עשרים מלאו למדינתנו, העשור שנת
ספות הנאצית, החיה של הראשון הבולט המלחמתי
להרי שנים עשרים מלאו * כחודש לפני אוסטריה;
הושל היהודי ע"י פוןראט הנאצי הדיפלומט גת
פש של היטב והמאורגן ההמוני ולגל גרינשפאן
ספונטניות "התפרצויות ע"י היהודי העם נגד עים
תואנה הנ''ל ההריגה שמשה להן העם", זעם של
והבוזזים הפורעים ההמונים השתוללות ואפתלה.
ים וגרוש מעצרים ולוותה תמימים שבועות נמשכה
והענויים, הרכוז למחנות ושרירותיים המוניים
בתקופה~זז{ת שלנו. החוק בלשון הסגר* .מקומות
הא נגד פשעים רק לא בסיטונות איפוא' בוצעו,
ואשופ תביעה בני הנשארים היהודי' והעם נושות
הנכנסים פשעים מיליוני אף בודאי אלא לעולם'
דין לעשית החוק של האחרים הסעיפים בגדר
התקדמה פוןראט ימי מאז ובעוזריהם. בנאצים
הנא; גרמניה של וההרס הדכוי המלחמה' מכונת
נוכל וכך מסחררת ובמהירות ענק בצעדי צית
שנה 20 מלאות זה אחר בזה בקרוב ו"לחוג" לציין
ולכבוש פולין על )להתק9ה ציכוסלובקיה, לכבוש
קלגסי ע"י ובאפריקה באירופה מדינה אחר מדינה

וגרוריהם. הנאצים
למדי מלאו ב?זרם שעוד לשכוח, כלל איך כאן
לתזזי שנה וחמש טשדים מלאו שנים, עשר נתנו
הנ"ל החוק בלשון המכונה התקופה, של לתה
לשל היטלר עלית ע"י הנאצי", השלטון ,תקו9ת

.1933 בינואר 30 ביום בגרמניה טת
כפרה ואין פצוי אין נחמה, אין כי אמנם, ברור,
של תחילתה מאז בוצעו אשר הפשעים למיליוני
הנאצי, השלטון שליחי ע"י הנ''ל הגהינום תקופת
מהפושעים ואישי ועוזריו שותפיו נאמניו, נתיניו'
מלוא את אדם מידי לספוג לעולם יוכל לא ההם
גם זאת עם יחד אולם לו. המגיעה העונש מידת
כיום, חיים עודם רבים, יחידים, פושעים כי ברור'
שלוים חיים אף ובחלקם במחתרת, ובין בגלות בין
המלחמה פושעי מצפון. נקיפת או עונש יסורי ללא

.1958 בדצמבר נכתבו הדברים *

"בתקופת לו המיוחסים המעשים את עשה הוא גי
עוינת". בארץ הנאצי, השלטון

הפרו בסעיף מוגדרת הנאצי" השלטון "תקופת
תרצ"ג בשבט ג' ביום שהחלה כ"תקופה (16) שים
תש*ה באייר כ''ה ביום ונסתיימה (1933 בינואר 36)
מוגדרת עוינת" ,,ארץ ואילו *(1945 במאי 8)

■ י ■■ כדלהלן:
? הנאצי השלטון בתקופת גרמניה ,,(א)

בתקופת  הציר ממדינות אחרת מדינה כל (ב)
? הברית מעצמות לבין שבינה המלחמה

כולה הנאצי, השלטון בתקופת אשר שטח כל (ג)
בעת  גרמניה של למרותה נתון היה מקצתה, או

כאמור". גרמניה' של למרותה נתון שהיה

מיוחדים התישנות דיני
כל את שבו) (א) (בפסקה מוציא לחוק 12 סעיף
ההתי דיני של תחולתם מכלל החוק לפי העבירות
הפרוצדורה לחוק החמשי בפרק הקבועים ישנות
סייג, (ב)) (בפסקה מוםייף אך העותומני, הפלילית
פרט זה, חוק לפי עבירה על אדם להביא "אין לפיו
עשרים עברו אם ,(1)2 או 1 סעיף לפי לעבירה

העבירה*. משעת שנה
נגד פשע  ביותר החמורים הפשעים לגבי
רצח או מלחמה פשע האנושות, נגד היהודי, העם
מקום כל המחוקק איפוא, הותיר, לא  נרדף אדם
האחרות, העקידות לגבי ? ולמחילה להתישנות
המש העקרון חובת ידי אמנם יצא בחוק, המנויות
תלויה המשפט חרב את להשאיר אין כי פטי,
הלך זה בחוק אך אדם' של לראשו מעל לעולם
תסלחנה לא "הקלות" העבירות אף מיוחדת: בדרך

. שזה כפי  מעולם' בוצעו לא כאילו ותמחקנה,
להתקים תוספנה הן  פלילית בהתישנות נהוג
כעבור אך  עולם לדראון  פשעים ולהחשב
יהיה איאפשר שוב שנים של הנקוב המספר
עבירות לגבי המשפט, בבית אדם בהן להאשים
אזרחי, כבמשפט ההתישנות, איפוא, תפעל, אלו

בלבד. פרוצדורלי כמחסום

,,התישנות" תקופת מספקת האם
? שנה 20 של

כעבור לדין אדם להביא הנ"ל, המניעה ענין אך
המיוחסת העבירה העשות מעת ויותר שנה עשרים
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שהוקמו דין בתי בפני או הציר במדינות שנלחמו
הצי^ר ארצות ובשאר בגרמניה השלטונות ידי על

המלחמה*. אחרי
נכרתו אשר הביןלאומיות, האמנות לעומת
הש העולם. במלחמת הנאצים על הנצחון בעקבות
עם השמדת הפשע של וענישתו מניעתו (בדבר ניד.
לעתיד המכוונות ביןלאומי)' פלילי קודכס ובדבר
ריטרואקטיבית, תחולה שלנו לחוק ניתנה בלבד,
בפו דין "עשית הנ"ל, ההסבר כדברי לאפשר' כדי
דין ללא ושנשארו בעבר שעברו עבירות על שעים
ושבהם. בעולם ששררו המיוחדים התנאים מחמת
לשלטון היטלר עלית מאז היהודי העם נתון היה

השניה". העולם מלחמה תום עד"

~ הסמוכות בארצות חיים עוד כי לזכור' עלינו
' מבני שלא נאצים של לשעבר משותפיהם אחדים
להש בתכניות ונפש בלב שותפים הגרמני,, העם
את ליחס יש רבה במידה ולהם היהודים מדת
ערב ארצות לפלישת הביאה אשר העשקת' האיבר.
לבינינו. ביניהן המתמיד המלחמה ולמצב לישראל
ול לחתירה "המומחים" את להוסיף יש אלה על
לבירת. ^ לאחרונה מגיעים אשר מלחמה, פשעי
.לאחרונה התפרסמו אשר הידיעות לפי קע"מ.

, אותם הממלטת מאורגנת כנופיה קימת בעתונות,
למ ומביאתם הגרמנית מולדתם של המשפט מידי

קהיר. החדש, "יעודם" קום

הם? מי  בעוזריהם" דין... ,,עשית
של; בנויים שני כידוע, מכיל, החוק של שמו
פנים): כל על ביולוגית (מבחינה "אדם" סוגי
ולא סתם המחוקק אולם ו"עתריהם". "נאצים"
בסעיף הנ"ל. הבנויים בשני נכלל ומי מי פרש
שני רק  היתר בין י הוגדרו (16) הפרושים
השל "תקופת והם במלשרין בהם הנוגעים מונחים
מקיפים רק אלה אולם עוינת", ו"ארץ הנאצי" טון
מונים או מגדירים ואינם העיקריים מונחיו את
השתיכות לאומיות' כגון ברורות, אפיניות תכונות
מסוימת, התנהגות או  מדיני או צבאי  לארגון
כעבירה. לחוק) 3 סעיף (ע"י נקבעה כזו השתיכות
סעיף ולצורך עוין" בארגון "חברות עצמה, בפני
אדם, בני כחבר עוין" "ארגון הוגדר (בלבד!) זה
נירנבלג, דין בפסק פושע" כ"ארגון הוכרז אשר
למטח^ בהתאם עוינת בארץ אדם בני כחבר או י

בתי ע'י אמנם נשפטו ביוחיר, הבולטים הגדולים,
וזולתם ובטוקיו בנירנברג הביךלאומיים הדין
בפני האלה הימים בעצם מובאים ועודם הובאו
נמלטו מרביתם אך העולם, מדינות של ערבאותיהן
לעם הדין. ומחומר המשפט. מצפרני הומלטו או
העול המלחמה תום לאחר עד היה אשר ישראל',
עצמאות נטול אויביו, גדול ע"י שהובערה מית,
ככחו, המגיע' חלקו את לתרום ניתן לא מדינית,
ראשיו' של ובהענשתם הנאצי השלטון במגור

וקלגסיו.
כל כמעט היתד, לא הצעירה ישראל למדינת
דברם עושי ואת הטבחים רבי את לשפוט הזדמנות
בגאוה ראש מרימים ואף בחיטים עודם אשר הרבים
אצ למנות אפשר כי לי, נדמה נחושה. ובמצח
לפי והמורשעיפ הנאשמים מספר את ידינו בעות
בישראל. ובעוזריהם בנאצים דין לעשית החוקן
במשך פנים, כל על הגיעו, העליון המשפט לבית
מק שני רק החוק של חקיקתו מאז השנים שמונה
החוק לפי נדונו אשר פעולה' משתפי של רים

הנ"ל.

המחוקק יעד לה המטרה הושגה טרם "

החוק את
תשי(36) (ה"ח, החןק להצעת ההסבר בד.ברי
לאפשר בא "החוק... הממשלה^נאמר: מטעם (122
ובעוז בשותפיהם בנאצים, דין לעשות בישראל
האדם רדיפת היהודי, העם רציחת על, ריהם
האנו נגד פשעים ועל ינצולו' נגישתו היהודי,

בכלל". שות
היו לא שמעשיהם הנאציים, הפושעים ראשי
הצבאי בביתהדין נדונו מסוימת, בארץ קשורים
בלונ שנחתם ווהסכם, יסוד על שהוקם בנירנברג,
הגדו המעצמות עלידי ,1945 באוגוסט ב8 דון
כן אליו. המצורפת נירנברג מגילת יסוד ועל לות,
בטוקיו בינלאומי צבאי דין בית ב1946 הוקם
הרחוק. במזרח הראשיים המלחמה פושעי לשפיטת
באר לדין יועמדו הפושעים שיתר ■היווה ההנחה
הדין בתי בפני או פשעיהם את בצעו שבהן צות

הפשעים. בוצעו שנגדם העמים של
בינ דין בית ידי על שגדונו הפושעים מספר
פושעי נגד המשפטים רוב גדול. איננו לאומי
המדינות של הדין בתי בפני נערכו המלחמה
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שאין סבורים אנ1 הנ"ל. החוק של 2 הסעיף החבה
זו... בטענה ממש

לפי עוזר'. למונח זכר אין החוק של במט 

הוא שהמדובר מקום בכל המערער' באכח טענת
היא הבונה כי לומר יש עבירה, שבצע באדם
הנ"ל לחוק 10 בסעיף שלו.אולם ל'"עוזר' או לנאצי
לפי עבירה המהוה המעשה ש**פ במפורש' נקבע
בנסיבות נרדף אדם ידי על בוצע הנ*ל המק
פלי באחריות הנרדף האדם ישא לא מסוימות,

הן? הנסיבות לית.
ממות... להנצל כדי בוצע המעשה אם א.

תוצאות למנוע ©נה מתוך בוצע המעשה אם ב
יותר... חמורות

אדם ידי על בוצע המעשה אם כי אומר' הוה
בנסי כלומר הנ"ל, הנסיבות אחת בהעדר נרדף
פלילית אחריות עליו רובצת הרי אחרות' בות
מכאן ברין. לחייבו ואפשר הנ"ל לחוק בהתאם
'ועוזריהם'" במלה בהשתמשו שהמחוקק' נובע
לעזור בכונתם שהיה ל'עחריםי דוקא התכה לא
אידיאולו* הזדהות מתור או הכרה מתון לבאגים
/: \ י  יי,, : גית.

מחוץ שניתנה לנאצים" "עזרה. על ומה
? עוינות אויצות של לגמלותיהן

העוב צוינה כבר החוק להצעת ההסבר בדברי
הרגיל הפלילי החוק שמש הארצות ברוב כי דה.
פושעי נשפטו בהם המיוחדים, להליכים מ1ע
האומות נסיון וכי הפעולה ומשתפי המלחמה
של להתפתחותו חזקה דחיפה נתן זה בתחום
החוק של יחודו צוין כן ביןלאומי*. פלילי "מוק

שנכרתו לאמנות בנגוד  צופות שפניו שלנו,
לעבר  הנ"ל הביךלאומי הפלילי החוק בשטחי
שניאור ך"ר בדברי אף צוין זה יחוד לעתיד. ולא
בית נשיא של הקבוע המקום ממלא חשין' זלמן

העליון.* המשפט
בתכונותיה, שנוי תכלית זו תחיקה שונה "ואמנם
ביסודותיה המונחים והמוסר המשפט בעקרונות
התחיקה דברי שאר מכל פניה על המרחפת ךברוח
החוק הפליליים? החוקים בספרי אשר הרגילים
בין  ונועד ואכסטריטוריאלי ריטרואיקטיבי הוא

זרג*אפ אחרונה הגדרה; נרדפים. אדם בני נגד היו
עפ"י לפרט פושעות תכונות יחוס אמנם .שרת
גם אך כפושעת' השתין' אליה המסגרת' קביעת
הרבות מהעבירות אחת לגבי רק נעשה זה זבר
המונחים להגדרת מקרבנו ואיננו בחוק הנמנות

ביניהם. להבחנה או *עוזר" או *נאצי"
וכל הגבלה כל לל3!וד אין עצמו החוק מלשון
"אדם, בלשון: מתחיל שלו העבירות מסעיפי אחד
עשה עוינת' בארץ הנאצי, השלטון שבתקופת
לכך, התכון שהמחוקק בברור נראה מכאן *זטשה...'
מטשיו, ל3י אדם כל להשפט יוכל זה חוק לפי בי
המיוחד והטרגי ההיסטורי הרקע ציון זולת זכי,
לגבי הגבלה בונות כל לשמו ליחס אין לחוק'

תחולתו.
המשפט בבתי נעשה טרם "נאצי" למונח אשר
הנ"ל לפרוש בנגוד  לצמצם נסיון כל בישראל
עלסוג תחולת.החוק את המחוקק בונת של
נתינותם, או לאומיותם לפי אנשים' של מיוחד
הפרשנות כלל י פ על בלבד; גרמנים על דהיינו'
כמש להבינן שיש בחוק, הוגדרו שלא מלים לגבי
של ההגדרות בעקבות וכן אדם; בני בלשון מעותן
לכנות אפשר כי נראה, נרדף" ו,,אדם עוינת" *ארץ
ושטח ארץ כל בן אף אלא גרמני' רק ^נאצי"לא
הנא השלטון ב"תקופת גרמני לשלטון נתון שהיה
ע"י נרדף קבוץ על נמנה הוא אם ואפילו צי,:
הירו המופתי ישמשו דוגמה העוין": ^השלטון
אנשי וכן חסידיהם כיילני' אל עלי רשיד שלמי'

למיניהם. והקויזלינגים וישי .^ולטון
העליון המשפט לבית נזדמן כבר אלה לעומת
יכול אינו יהודי נאשם כי בטענה' לדון בישראל
להשפט איפוא, יכול, ואינו "עוזריהם על להמנות
נשיא ע"י ונסתרה סוכמה זו טענה זהי חוק לפי
במלים אולשן השופט העליון' המשפט בית

דלהלן.*
ואשר נאצי, היה ל8 שהמערער דפליג מאן /,לית ,
פרושה המערער' באכח טוען 'עוזריהם/ למלה
לנאצים לעזור בכונה מעשיהם שבצעו לעוזרים
ומכיון ומטרותיהם' הנאצים עם הזדהות מתוך
כונה למערער יחסה לא הכללית התביעה שאף
אליו ש.../ 'אשם במערער לראות אין הרי בזאת'

. היוהינו נ. הוניגסן יעקב  22/62 בעיפ הלין בסמק .
79,ז',303. פ"ד,1',500.  היוהינו נ. פ? י.  119/51 גנ"5
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החוק ע''י (המורחב השפוט* אזור בתוך מקצתו
הסעיף ואין הואיל ובעוזריהם' בנאצים דין לעשית
פק"9"גלבד' להמלה*£ל נסוחו' לפי מיועד, הנ"ל
לגבי רק להתאפשר עלול כזד. שפתרון ברור אך .

 המעשה עושה גם נכנס בהם המקרים אותם
השפוט*. "תחום לתוך  מעשהו פרי רק ולא

החלתה לאפשרות ,איפוא' עשוי החוק תקון
אחרי גם למשפטי הנאשמים, הבאת את ובעיקר
אם וגם העבירות בצוע מיום שנה עשרים עבור
שהוא, מקום בכל, יהודים ידי על העבירות בוצעו
מקום עוד שיש אפילו ויתכן ארץישראל לרבות
(היפו אחרון למקרה הענשים החמרת על לחשוב
מתוך איפעם יתגלה שמא זה' שעה) לפי טטי
שטרם. עדים מפי או נחקר טרם אשר החומר

נשמעו.

דבר סוף
הראוי מן כי לי, נראה לעיל האמור בל בסכום

דלקמן. התוספות.והתקונים את בחוק לבצע
דלהלן: 1א הסעיף הוספת .1

היהודי בעם "בגידה
או ת עוינ בארץ הנאצי השלטון בתקופת אשר יהודי 1א.
של מודיעין לשרות או לסוכן מסר עוינת, שאינה בארץ
מזוין, או צבולי יהודי, ארגון אודות ידיעות עוינת ארץ

מיתה''. ? דינו אחד

ההגדרה והעברת 3 לסעיף (א) 3 סעיף הפיכת .2

הפרושים לסעיף 0) 3 מסעיף עויך "ארגון של
.16 הכללי

קטן סעיף והוספת (א) 5 לסעיף 5 סעיף הפיכת .3

כדלהלן? (ם
מיוחד ,,ענש

ארץ שאינה בארץ הנאצי השלטון שבתקו*ת יהודי (ב^
ארץ שלי עויך לשלטון נרדף אדם למסירת ידו נתן עוינת

מיתה".  דינו אחד לשליחיו, או עוינת
במלה 0) 12 בסעיף "עשרים" המלה החלפת .4

"שלשים".

פשעיס על להעניש אסמכתא' לשמש  היתר
בהיותמ ישר^ ל, ש הפלילי בחוק מפורשים שאינם
מסי כגון הנא*ני* הרדיפותי משטר של מיוחד פרי

ההסבר'.)*. (מ'דברי עויך לשלטון אדם דת
או "מסירה" בדבר ומה לשאלה: אני מגיע וכאן
לגבולותיהן מחוץ שנעשתה לנאצים אחרת *עזרה"
שזוהי דומני ? בחוק במובנן עוינות" "ארצות של 

מחו מעיני מה משום נעלמה אשר תרפה גקודת
דברי לפרש עלי תחילה לגואל. מחכה ועודנה קקנו
המי על יתר ובלתימעשיים דמיוניים יראו לבל
בלשון הקרויים למיניהם, הנאציים הארגונים ; דה
כדרכם הקפידו לא עוינים" "ארג1*ים שלנו החוק
העקרו טהרת על  ומחרחרים חתרנים דרך 
להעזר ונהגו העצמית" ו"העבודה המוסריים נות
האר ובכל הדרגות ובסוכניםמכל פעולה במשתפי
ידיעות להם והעבירו השיגו אלה סוכנים. צות.
הח והעברת חטיפות כגון אחרות משימות ובצעו
יתכן כאן חבלה. או לשטחיה או לגרמניה .טופים
באותם שנעשו אלה מעשים כי 'לעצמנו' ונאמר
המדי מתושבי או דהואמאזרחי מאן ע"י הימים
 נויטרליות או הברית מדינות האוןרות נות
המשפטיות זרועותיהן ושל או מדינות של ענינם
להיות עלול המדובר כי נזכו%( אם אולם הם.
בתוף אפילו או ההן בארצות עסקו' אשר ביהודים,
איו מפחד או בצע מתון^!רדיפת ~ ארץישראל
לטובת ברגול  קרוביהם לגבי. תגמול או מים
בלשון היהודי' העם נגד בפשעים או גרמניה
זמדו ידיעות או יהודים מסירת ע"י שלנו, 'החוק
העויי "הארגונים לידי ארגוניהם אודות או יתיהם
נותר כאן כי במהרה, לנו יתחור הרי הללו' ני,ם

סתימתו. את היום עוד התובע בחוק' חלל
חטיפה *ו פתוי ע"י  יהודים למסירת בנוגע
ויתכן יתכן הנאציים הארגונים אותם לידי 
הפלילי החוק לפקודה הסעיף/ את להחיל £מנם
"נעשה אשר מעשה כזה מעשה בכל לראות ודרכו
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הפלילית המחלקה עו"ד, מפקח.צבינוםנבלט,

"סימנים במה שהיו למתת המנוח, ממשפחת
כגון תחילה"' בבונה רצח על לכאורה המצביעים
במקומות דקירות של רב מספר סכינים' איומים,
אך לתקיפים' מספר ע"י המנוח תקיפת מסוכנים,
דהיינו ,216 סעיף של היסודות הוכחו ולא היות
,ה9נה ולאחר רוח בקור אדם להרוג .החלטה

.,,, ; בהריגה." הרשיעם להרוג*.
באלכח שלל העובדתיות הטענות על נוסף
המער טעןב^כ 1דחי,מיד, שמלביתן המערערים,
הקטלנית שהדקירה הוכח שלא כדורי צבי ער
עליסתיתת הצביע וכן דוקא שולחו ע"י הונחתה

השונים 'העדים בעדויות רבות
להר היוה"מ הערעור,בקש שבהודעת למרות
214(ג), סעיף ל3י ברצח; ועבודי כדורי את שיע
להרשיעם שיש באבחו טען בע"פ בטענותיו הרי
ביחס 214(ג}. לפי לחלופין ורק 0)214 סעיף ל9י
גרמו שהשנים הטענה היתה זה אחרון לסעיף
עבירהאחרת' בצוע תוך המנוח של למותו בבונה
מבין האחרון  דקירות' עלידי פציעתו היינו
(גרם 214(ג) בסעיף הנזכרים הרצח סוגי שלשת
להקל כדי (2 עבירה' הכנת תוד (1 בזדון): מות

עבירה בצוע תוך (3 או עבירה בצוע על
וערעורו ועבודי כדורי המערערים קול ערעורם
יעקב מנחם של ערעורו נדחו. המשפטי היועץ של

וזוכה. מהספק נהנה הוא נתקבל,

:(31.7.58. (ביום נ9סק

א לבעיה
וב בצותא קרבן תוקפים אנשים כששלשה א. .1
מי לדעת ואין אותו' פוצע אחד וכל אחת דעה
כולם את מרשיעים הקרבן, למות בפועל גרם מהם

 המות. בגרם
מהם, אחד מיד כא. שהמוח. נניח: אם אף ב.

.■ :; ..:■ הבעיות: .1
הריגה נאש*יפבמעשה שני *.הרשעת
ומתוכנטי! פרועה להתקפה גהמשד ?ן^גע

;  ©ראש;
הערעור, כדרנת ההרשעה פעין? שנוי ב. ,

/ ראשונה בערגאד! בו שרנו מבלי
בחלקה חלוקה יהיר ערות ע"פ הרשעה ג.

... ■....;: אחרות.; עדויות מטקר1רץ
הנאשמ תגובת הערר ©ת9רש ר..בימ*
.,. ■■■■ /י. החקירה.המשטרתית ^בתחילת.
םעי1? לצורך'., אחרת" "^:ירח ק.י0הי

./■.■ 214(ג^לפח"פ,
 97/57 פלילי ערעור העליון, המשפט (□כית
 וערעורינגדי היוה"'מ נגד אח' ו2 כדורי 53י

' 9"ד;י"ב,{49}345ו);

.... העובדות:

עבודי אברהם כדורי' צבי המערערים שלשת
(סעיף תחילה בכונה ברצח הואשמו יעקב, ומנחם
קפה בית בעל חלאק'' הנא של לפח"פ) 0)214
הראשונים שני סכינים; דקירות ע"י ברמלה,
בהריגה'לפי המחוזי המשפט בית ע"י הורשעו
בלאחד, מאסר שנות ל14 ונדונו ,212 סעיף
חמורה; חבלה לגרם כמסייע הורשע השלישי ואילו
שנות ל4 ונדון ו23(ו0ג) 238 הסעיפים לפי

מאסר.
המער שלשת כי קבע' המחוזי המשפט בית
ללכת ביניהם והסכימו המקרה בערב נפגשו ערים
שני "להתקוטט". כדי המנוח של הקפה לבית
כניסתם עם ומיד בסכינים מזוינים היו הראשונים
שכתוצאה הדקירות' במלאכת החלו הקפה לבית
המחו המשפט בית נפצעו. ובניו המנוח בהרג מהן
מישהו להרוג החליטו שהמערערים שוכנע לא זי
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לגלות ואפשר אפשר אלא בכל, מתיישבים אינם
ושם. פה סתירות ביניהם

בער המשפט בית של תפקידו כזה במקרה ב.
ולהגיע העדו\ונ2 לנפות'א0 הוא הראשונה כאה

מהשקרה. של האפשר ככל אמיתית' לתמונוו
ה לבעיה

לר אין למותו שגרמה ההתקפה קרבן פציעת .9
214(ג), בס' כמשמעותה אחרת" "עבירה בה אות

סיפא.

: המניות .2
הסוחר ובתי המשטרה פקודת בטלה האמ א.
סמכו* את 1946 שונות), (קביעות (הפרדה)
מעולה". "גמשמד אסירים לחדוזיי," ■המשטדה
כחוק. *;©קירו מילא שלא שוטר לגקיטת, ב.
 $4/58 פלילי טרטור העליון, המשפט (בבית
9*ד,  נגדי, וערעור זיאד תופיק 1*.ד רוזןלו"מ

י"ב(49)1358).

העובדות.
ל40 צבאי דין בית ע''י נדון (הנאשם) המשיב
לשםרצוי נ*ת במשטרת וחתיצב מאסר ימי
המשמשי בטבריה, המעצר לבית הועבר הוא עונשו.
מש6 המועברים אסירים' של ומיון מעברי תחנת
בבקר"'זירש:י'מ5€ למחרת מתאימים. סוהר לבתי
המעצר, בבית שמירה תפקיד הממלא השוטר',
ביז^'לו נתן זו ולמטרה ישן בו התא את לנקות
במקל מכות השוטר על הנחית המשיב מטאטא.

בידו. נשכו וגם בו בעט המטאטא,
בעבירה השלום משפט בבית לדין הובא המשיב
דיני לתקון לחוק 1 סעיף לפי שוטר' תקיפת של
,1952  תשי"ב שוטרןם) (תקיפת /העונשין
על ערעורו מאסר. חדשי לתשעת ונדון הורשע
.המיר המחוזי המשפט ובית נתקבל זו הרשעה
250 סעיף לפי תקיפה, על בהרשעה זו הרשעה את
מאסרעלתנאי חדשי ששה עליו ונגזרו לפזז''פ,

ל"י< 300.^ בסך קנס: ותשלום
וגם המשפטי היועץ גם ערעורו זה דין פסק על
המר הבעיה המוחלט. ז3ויי1 דרש אשר המשיב'
שנתקף. בשעה פעלהשוטר, האם היתה בדיון כזית

כחוק. תפקידו מלוי תוך
מאז (1 המשיב: ב''כ של טענותיו היו שתים
,(הפרדה) סוהר ובתי המשטרה פקודת הותקנה
באסירים הטיפול נתונים ,1946 שונות) (קביעות
של לסמכותם ורק אר וכליאתם' למאסר שגדונו
עוד קיימת לא ולכן הסוהר'" בתי שדות אנשי
שגו 2 המשטרה; אנשי בידי 6נאת סמכות היוכ!
כי המשטרה לפקודת 4 מסעיף בהסיקם השופטים

במלוא אשמים וחבריו עיקרי, ין כעבר הוא אשם
בידו. כמסייעים .המידה

ועל בדבר' הבדל איפוא אין אלה בנסיבות ג.
הפטלית. המכה את ךנחית מי איןצורךלהוכיח, כן
להסתלק הספיק בהריגה המסייעים אחד אם אף .2
נמשך הרי הסופית' המערכה לפני המקום מן
עלידי הראשי לעברין נתן שהוא הסיוע עדיין
אינה ובריחתו, ההתקפה, מקרבנות אחד פציעת
לעריכת הקשר מן עצמו את ניתק שהוא מוכיחה'
אדם. בהריגת נסתיים שבצועה המשותפת הפעולה

ב לבעיה
?ללית' סמכות לערעורים המשפט לבית קנויה 3
הפלילית הפרוצדורה לפקודת 72(01ה) סעיף לפי
בכל נאשם להרשיע אשום), כתב פי על (שפיטה
צריך המחהי המשפט בית היה שבה עבירה

שניתנו. העדויות עלפי להרשיעו
הערעור' בנמוקי 214(ב) סעיף איהזכרת אף א. .4
על הומה ניטש המחוזי המשפט שבבית לאחר
באופן רק להתפרש יכולה עליו, ורק זה סעיף
עליו אט בדבר. שקל המשפטי שהיועץ אחד;
דעה לכלל והגיע זה סעיף לפי ערעור להגיש
י  כן. לעשות עליו שאין שקולה,
המשפט בית יבוא לא זה דברים במצב ב.
שנזנח סעיף אותו על הדיון תחום את וירחיב
;"■: המשפטי. היועץ עלידי ברורה כה בצורה

נ. לבעיק
להרז הלין מן זה יהיה אם הוא רציני ספק א. .5
החלפת כמו יסודי מפנה ערעור בדרגת שות
סעיף לפי להרשעה 4ו2(ב) סעיף לפי ההרשעה
את הביעה הראשונה שהערכאה מבלי 214(ג),
הכרו והמשפטיות העובדת?ות עלהשאלות דעתה

בכך. כות
במידה בדבר לדון מוכן יהיה המשפט בית ב.

לנאשם. עוותדין יגרם ולא
הרשעה לבםומ רצינית מסייעת עדות דרושה .6
בחלק שנתגלה שקר ע''י פגומה, יחיד עדות על

ממנה.
ד לבעיה

גשלב להאשמה הנ8שם תגובת וחוסר יש א. .7
להתפרש עלול המשטרתית של.החקירה הראשוני

מה. במידת לרעתו;
איתגובת לגבי חלים אינם אלה שקילים ב.
החקירה החלה לפניו שעוד זהוי, במסדר הנאשם
שום עליו היתה לא מקום ומכל המשטרתית'

עליו. הצביעו שהמזהימ שעה להגיב חובה
מהו תור מתרחשים מסעירים כשאתעים א. .8
פו נפשות ובין שונים, במקומות ובמהירות' מה
לשלומו חושש מהנוכחים אחד כשכל שונות' עלות
השונים העדים שדברי בכד תימה אין  הוא,
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שמקו אסיר' של בריחתו מניעת לשם הדעת על
בו המקרה על גם מתפשטת' המקובל, במשפט רם
על מאסר; עונש עליו שנגזר אדם כי להבמיח יש
ויכלא הסוהר לב:ית יגיע מוסמך משפט בית ידי

עליו. שהוטלה המאסר תקופת רציי לשם בו
המש חייבת' ואף רשאית, זו ביניים בתקופת ג.

מעולה"; "במשמר האסיר את להחזיק טרה
"בבית שפוט אסיר להחזיק מוסמכת המשטרה .5
לבית שיועבר עלמנת מיונו לצורר המעצר*
התפ; את היא ממלאה שוב כן ובעשותה הסוהר,
את למנוע כדי מעולה במשמר החזקתו של קיד
^ עליו. שנגזר המאסר מעונש מלוט1

ב לבעיה
החוק שהעניק במקום כי הוא, גדול כלל א. .6
הכוח ממילא מםויים, תפקיד למלא סמכות לאדם
מלוי לשם הגיונית, הדרוש כל את לעשות בית

הפרשנות). לפקודת 26 (סעיף זה תפקיד
האזרח, חרות של לשטח נוגע כשהדבר *ד ב.
לא זו שחירות היטב להקפיד שיש הוא הכלל
המשתמעות ובצורה במידה אלא ממנו" תשלל

" . החוק. מן ברורות
שמירת על הממונים המשטרה אנשי אין א. ר.
לדרוש רשאים המעצר" ב"בית שפוטים אסירים
נובעת אינה זו סמכות תאיהם. את שינקו מהם

עליהם. המוטל השמירה מתפקיד מכלל*
אולם בחוק' ריק חלל בל קיים כי מאד יתכן ב.

המחוקק. בידי היא למלאו התרו9ה
שוטך של התנהגותו כי במבחן לקבל אין א. ,8
תפ מלוי ממסגרת כחורגת לעולם תתפרש לא

החוק. על עבירה משום בה כשאין קידו,
עשית אסיר על לכפות שוטר של נסית ב.
רצינית סטיה מהוה לעשותו חייב היה שלא מעשה

שעה. אותה מלא. אותו השמירה מתפקיד
ע^יו לכפות המנסה שוטר, אסיר כשמתקיף .9
בכן אין הרי לבצעה" חייב שאינו עבודה בצוע
המעשה כי אם כחוק, תפקידו במלוי שוםר תקיפת

סתם. תקיפה להוות יכול

הבעיה: .3 ביאוש ו*ו*ו באונמ שתחילתו מיני טגע
הפלילי, החוק לפקודת 152(1)(א) סעיף

.1936
 196/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"ב(67)1871). "ד, פ  היוה"מ נגד עבדוש 110*0

העובדות:
בעבי המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
לשלש ונדוז ל3ח"פ 152(1)>א) סעיף לפי אנוס, של

להבדיל  כללית, ממכות המשטרה בידי נתינה
זה סוג לגבי במפורש לה העניק שהחוק מסמכות
במשמר אסירים להחזיק,  מקרים של אחר ■או
בסמכות היה כי טען המשפטי היועץ ב*ב מעולה.
זו סמבות כי הנקוי את מהמשיב לדרוש השוטר
זמן. אותו שמלא השמירה מתפקיד מכללא נובעת
לדרוש מוסמך היה לא שהשוטר יניחו אפילו ואם,
מלא לא התקרית שבזמן להסיק אז,אין גם כנ"ל,
על לשמור היה זה תפקיד כחוק. תפקידו השוטר
השוטר עסק המעצר,,ובו בבית הנמצאים האסירים
לחלופין תאו. את לנקות מהמשיב שדרש בעת גם
מדובר כאשר נוסף? מבחן היוה"מ ב"כ הציע
עושה החוקי תפקידו מלוי כדי תוך אשר בשוטר,
תתפרש לא אזי זה. בתפקידו קשור שאינו מעשה
., מסמכותו יסודית כחריגה מקרה בכל התנהגותו
נסיבות לאור המעשה ברצינות תלוי זה דבר
■ . , . ודרגה. מידה של שאלה וזוהי הענין
המשפט בית של ופסקהדין נדחו הערעורים

: אושר. המחוזי

:(19.8.58. (ביום נ3םק

: * א לבעיה
תנזשטרה לפקודת 2(א10), בסעיף המחוקק כונת .1
,1946 שונות) (קביעות (הפרדה) הסוהר ובתי
הסמכות את בתיהםוהר לנציב להעניק ^היתה
אסירים של להחזקתם הנוגע בכל לטפל ייחודית

סוהר*. כ"בית החוק בעיני '.הנחשב מקום ב
"במשמר אסירים להחזיק המשטרה סמכות .2
עם זהה בהכרח אינה 0$** (ץ*ז0**ו0 מעולה"
סמכות למשל כנ"ל, במקום להחזיקם הסמכות
(48 (או 24 במשך במעצר אדם להחזיק המשטרה
הפרוצדורה לפקודת ו10 9 סעיפים לפי שעות
להחזיקו כסמכות כמוה וחפושים) (מעצר הפלילית
וברור מעולה", "במשמר הזאת התקופה במשך
זו, סמכות המפעיל המשטרה, תחנת מפקח אין כי
"בית שהוא במקום דוקא אדם אותו להחזיק חייב

סוהר'*.
ב"משמר להחזיק המשטרה מוסמכת אם כן, על ,3
מתן שבין בשלב למאסר' שנדון אדם, מעולה"
ספק אין אזי כנ"ל, למקום והעברתו גזרדינו
המש מאת זו סמכות לשלול המחוקק התכון שלא
ההפרדה. לפקודת 2 בסעיף הכתוב בתוקף טרה
את כי נקבע, כבר י 34/52 בט''פ בפםה"ד א. .4
רק לא לבקש יש ושוטר שוטר כל של סמכויותיו
בהוראות גם אלא המשטרה לפקודת (2)37 בסעיף

האנגלי. הנוקובל המשפט ,
המתקבלים הצעדים כל את לנקוט הסמכות ב.

647 זז' פ"ד,  היוה"ס נ. אהרונוביץ ^!34/52 עיפ
.551 בל'
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ופגעל האשת מכנסי וקריעת המקרה נסיבות .3
על מצביעות.' הבעילה, בעת לה שנגרמו הגוף
וסופו באונס שתחילתו מיני #גע של ברור מקרה
השתלשלותהענינים כל את לראות יש ביאוש. :

המע ש"לבי שני להפרידבין ואין אחת' כחטיבה
וכה.

הבעיה: .4
157 מעין*  ככזה, מגונה מעשה  נשיקה

הפלילי. החוק לפקודת
 190/58 פלילי ערעור העליון; המשפט (בבית
י"ב(66)1847). פ"ד,  היוה"מ 1נר סלאם חרדכי

:  .  העובדות:

מגוגימ? מעשים ב3 הו^טום המערער
ב*ניח* לה נשק בחורה, חיבק 1958 ינואר

שמ*ש ותוך לצונה נגד הימנית, בלחיה אותה
רצו נגד אחרת בחורה נשק החדש באותו בכוחי,
;נס!7 1958 פברואר ובחדש בכוח; שמיש תוך נה
שמושי ןותוך לרצונה בנגוד אחרת בחורה לנשק
למא ונדון הורשע באשמה> הודה המערער בכוח.
;,;.: < .■■. ^ ; אחד. ויום שנה סר
העובדה; :אף .שיעל ביכה*עלער, טען בערעור
בתקיפח,?י9י:81?11 ד^אשמ באשמה' הודה שהוא
 ; מגונים. מעשים בצע לא אך לפח"פ, 248
: * . . י .]י :י. .. הערעורנדחה.

:(22.1*58. (ביום נפסק

מכונה אם מגונה, מעשה להיות יכולה נשיקה
לחשקו ספוק לתת אלא נשיקה' לתת היתה לא
1 .יי . ■■ י,: ה*נשק. של המיני

; הבעיה: .5
ואח מ*וגן דבגו* על הממונה אדם של .יחוברו
.סעיפים.  מרשלנותו, הנובע לנזק ריותו
..<■ <1936 הפלילי, החוק לפקודת ו244 232
 26/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"ב(36)986). פ"ד,  אייזנצוייג מנחם נגד היוה"מ

העובדות:

האש קופת בתרי* רשלנית בצורה טפל המשיב
בד' אשתוכקופאית,; עבדה בו קולנוע, של נב

המגע כי היתה: ^העיקרית: ט?נתל מא5ר שגווו
וללא. בהסכמתה נעשה המתלוננת לבין בינו 'המיני
,: .■ . . מצדו, כליי^ונק:ובפיה
המ המשפט בית ע^ל קבעו נ דלקמן העובדות
כפרה, בן. עם ;בעגלה, נסעה המתלוננת חתי!
הדביקם בסביבה, זפרדסים שדות: שומר המערער'
מלונים גנבה שהיא בטענה, לרדת ממנה ודרש
לרדת ומרבה זאת הכחישה היא השדות. נןאחד
על באיימו בכוח, הורידה המערער אך מהעגלה,
המערער 'באקדוחו. במתלוננת, שהחזיק העגלזן,
אותה וגרר בו/גורתו ה*תלוננת ידי את קש.1:
והתנג צעקותיה למרות הקרוב,: הפרדס לעבר:
להזעיק למושב מהר אשר וכעגלון, ובנוכחות דותה
על ניכרים גרירה שממני לציין יש המשטרה. את
מקום עד ואילך ומשם מסוים' האדמה"עדלמקום
או סימנים כל נראו לא בעביהפרדס הבעילה

 המתלוננת. מטעם חיצוניים התנגדות אותות
עוב לשתי מרובה חשיבות יחס המערער ב"כ
(לדבריו שהמערער,  האחת ^ :משולבות: דות
השו;, ע'י הונחו ואשר המתלוננת ע"י, המוכחשים
המתלוננת' יעמ מין יחסי בעבר קיים לטובתו), פט
שהל זלאהד מסייים למקום כשהגיעו יי והשניה
מטרתו לה.שכל להסביר עדותו לפי  מערער
התנגדותה נתנדפה מין, גניחסי אתה היאילבוא

שניהם. בהסכמת אירע אח"כ שאירע ומה

.58^31.1ןן: (ביום נפסק

אינו לעצמו, כשהוא בעבר' מ"ן יחסי קיו© א. .1
יותר. מאוחד מיני ל^גע על)הןן^ה בהכרח מורה
להעיד לכל;היותר עשויים קודמיו יחסים ב. ,

המתלוננת., של מוסריותה רמת על
בעילה כל כי כדי.להוכיה ב(?ם אין עדיין אך ג. \

היא. מ1צון בעילה נוספת,
הן באנוס הנאשם נגד שההוכחות במקום ...ך.
כאלה הוכחות להביא (והחובה וברורות, חזקות!
תעמוד הקטיגוריה)לא שכם על מוטלת תמיד %א
עם ידקדק המשפט בית כי אם העבר, זכות לו
מיני מגע של במקרה השערה כחוט הקטיגוריה

המתלוננת, לבין הנאשם בין קודם
בבעי המכריע שהשלב לעתים אמנם יקרה א. .2
שהיתה האשד".ומה מטעם שנוילבב על מורה לה
כזה ובמקרה בהסכמת נסתיים באונס תחילתו
הושלמה. לא אנוס של שהעבירה לומר אפשר

על להצביע כשאפשר אמורים אןי*הדברים ב,.
הגיוני. הסבר כל ללא האשה, מצד היחס שנוי

לה. מחוצה המצויים בגורמים
מסבירים החיצוניים שהגורמים במקום אך ג.
ואינו רצוני אינו ביחס השנוי כי ה?טב הסבר
את לראות אין שלר^שוב התודעה ממעמקי נובע

להסכמה. כאות התנגדותה רפיון
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.לפי; המחייבוןבפלילים הרשלנות דרגת ב.
כדרגת: היא ,232 הסעיף עם בשלוב ,244 הסעיף
במשפטי פצויימ בתשלום המחייבת הרשלנות
אי.; הוא* הללו הסעיפים דין זה ובמובן נזיקים,

.213 הסעיף כדין פוא,
הסעיפים: לפי הרשלנות מידת את לשבץ אין .3
האז הרשלנות בין ביניים שלב באיזה ו232 244
רשע* "בת רשלנות של התחתון הגבול ובין רחית

.243 סעיף לפי
אין 232 סעיף לפי בפלילים חובה הסלת לשם .4
איזהירותו עקב לנזק גרפ חפץ שאיזה בכף' די
מלכתחילה זה שלהא צריך אלא בו' המטפל של
אם, םכנדו, משום בו ישי בריאתו מעצם אשר חפץ

בזהירות. בו יטפלו לא

הבעיה: .6

301 סעיף?  שוא, גטענת כ0ן? ■הוצאת
.1936 הפלילי, החזק לפקודת

< 232/58 ןפלילי ערעור העליון, הנוש9ט (בבית
י"ב(63)1742). פ"ד,  היוה"מ נגד לוי יוסף

העובדות:

, למסרם כדי שיקים מספר לידיו קבל המערער
אליהו מהם, אחד עבד. שאתם שונים לפועלים
דחהו המערער אן השיק' את לקבל בקש דרעי'
שיק בתוך כלול לו המגיע הסכום כי בטענה,
.עקר, בינתיים אדור. פועל; של _לידיו שנמסר
אדם,, שדל והמערער מגוריו ממקום דרעי אליהו
חתימת, השיק על לחתום; אדרי, אליהו בשם אחר,
;.,:£: ולמסרם בבנק המזומנים את לקבל הסבה,
$י"*: אדרי שוכנים בתחילה שסרב אחרי למערער.
גב על שמו את וחתנ£ המערער מצד רב שתל
.אשת.. ע"י השיק נפדה המערער ובהדרכת השיק
המערער, למערער. נמסר והכסף אדרי אליהו
" {טע בסן* הוצאת באשמת הורשעו אדרי ואליהו
הפלילי".. החוק לפקודת 301 סעיף לפי שוא, נות

.1936
פקידי כי היתד. המערער ב"כ של טענתו עיקר
כלל5 נתן;דעתו לא השיק, את פרע אשר הבנק,
זהות!? על רק וסמך (דרעי) הנפרע של שמו על

לגוביינא. השיק את שהביא האשת, של
נדחה. הערעור

 ■ :{2.11.58. (ביום נפסק

דומד^, לגוביינא לבנק השיק הגשת בעצם א. *1

זכאית שהיא; ולפקיד, האשה, אמרה היאכאילו
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~ המתלוננת ש£ ידה כף על לפתע נפל 'שהתרים^
לשם. תוך.האשנב אל רגע מושטת:אותר שהיתה
הוד .הוא נחבלו. ואצבעותיה הכרטיסים,: קבלתי
הסעיף על. בעבירה השלום משפט בית ש$;:ע"י
מעשה עשית היינו ,232, הסעיף עם בשלוב 244
מבלי התריס' של פתאומית. (הורדה כחוק שלא
למת נזק וגרם מספיקים) זהירות אמצעי לנקוט
המחוזי המשפט בבית אך מעשה. אותו ע"י לוננת
ערער זה זכוי ועל זוכה והוא ערעורו נת£1ל

העליון. המשפט בבית המשפטי היועץ
הערכאות בשתי נדונו עיקריות שאלות שתי
ברשותו התריס היה אמנם אם א) הראשונות:
סיפא, ,232 סעיף לפי המשיב, של בפקוחו או
לפי להרשעה הדרושה הרשלנות דרגת מהי ב<
המשיב התנהגות הגיעה והאם ו232, 244 הסעיפים

זו. לדרגה
בחיוב, השלום שופט ענה הראשונה השאלה על
דורש 2£4 סעיף כי קבע השניה לשאלה ואשר. ,
גלתה המשיב התנהגות וכי //בתרשע" רכלנות.
דעתו על חלק המשפט.המחוזי בית רשלנותבז1.
בה ופסק הראשונה בשאלה השלום שופט של
הרשלנות שמידת סבר השניה. ובשאלה לשלילה,
הדרושה זו על עולה הנ"'ל הסעיפים. לפי הדרוקזה
הוכחה לא וכי בנזיקין, אזרחית אחריות להטלת
העליון המשפט בית רשלנות. כזאת.של מידה
חיובית, למסקנה ראשונה לשאלה ביח0 הגיע,
היה שהתריס דהיינו השלום, שופט כמסקנת
ו;תחיל שהאחרון ברגע בו המשיב של בפקוחו
השניה, לשאלה ביחס אולם; עצמו, דעת על בו לטפל

. המשיב, של זפוי1 ואשר לשלילה פסק

:(9.7.58. (ביוס נפסק

על ח!) (9:8!0ו01 ממונה אדם לעשות כדי א. 1ג
בזכותויעלפי בי שיחזיק צורך אין חפץ, איזה
יחס, אותו הגדרת מבחינת הן מסוים, משפטי יחם

נמשך.; שהיחס הזמן פרק מבחינת והן
של בכחו שהיה בכך, די 232 סעיף לפי גם ב.
אפילו עצמו' דעת על החפץ את להפעיל הנאשם
הפעולה: עצם ואפילו קצר זמן רק זה מצב נמשך
המפץ.הביאה■ ?$ל הפקוח או השליטה של.קבלת.

הנזק. לתוצאת מיד
ו232 244 הסעיפים לגבי נשתמש אם א. .2
בדיני המקובלת רשלנות' של המשולשת בהגדרה
נמצא נזק), גרם חובה, הפרת. (חובה, נזיקים
הפרת  הללו היסודות שלשת מבין ששניים
והשלישי ,244 בסעיף מצויים נזק חובהוגרם
בתשומת "לנהוג חובה בתור 232 בסעיף הוגדר
סבירים'/,.מלים זהירות ולנקוט:;אמצעי סבירה לב
הרש דיניי של' ברורה בשפה אלינו :מדברות אלה

האזרחית. לנות

■ 3^:.
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מתוצרת אופניים על מופיע סדורי מספר שאותו
המער הובא שבגללו החשד שונים. חרושת בתי
במש המתלונן הודעת על מבוסם היה לדין ער
מספר ציון ועל נוספת, חקירה כל ללא טרה'

האופניים. לזהוי מספיק שאינו
מלכתחי הועלה שלא מאחר המקרה, בנסיבות .3
השקר אין לעדויות, לב ובשים סביר חשד לה
הוכחה לשמש. יכול הנאשם, הסתבך שבו בלבד

הספק. מן לחנותו הראוי ומן נגדו

הבעיה: .8
לפקודת 133 פעי}?  חוקי, טמשמל מגו9ה
. . . .1936 הפלילי, החוק
 פלילי.247/58 ערעור העליו1, המשפט (בבית
י'יב(67)1869). פ"ד,  הינה"מ נגד עוקן~בי זאב

*. ; ",.1 .? י " .
  העובדות:

".המחוזי בית:.:המשפט ;ע".> הורשע המערער
לחדשייט ונדון לפח"פ 133(א) סעיף לפי בעבירה
פרטי מאסרע^^נאי. נגדו הופעל וכן מאסר
המערער נו8לט מסויים שביום מציינים העבירה
אשר "עוגן" במוסד בו נתון שהיה חוקי ממשמר
אף המוסד, את שעזב הודה המערער בהרצליה.
בחורשה. הלילה את בילה אלא ברח, לא כי טען
הטוב. מרצונו חזר בבקר ולמחרת המוסד שליד

בעיות: שתי עורר זה ערעור
המלה של הנכון פירושה מה המשפטית הבעיה
דורשת: והאם 133 בסעיף המופיעה ,©0096$
לחלונזין להשתחרר ספציפית כונה מנוסה עבירת
המצאו עובדת מספקת שמא או החוקי מהמשמר

*.חויןיהנ"ל;>^ מחוץ.למשמר רשות ללא
בילה בה לחורשה האנ1: העובדתית: הבעיה
*!ו המוסד חל>מאדמות הנה "מנוסתו" ליל את

, " "י .,  . לאו.
למער היתה שאפילו פסק המחוזי המשפט בית
הריי ממנו, להמלט ולא למוסד לחזור כונה ער
כמנוסה. כמוה הממונים רשות בלי המוסד עזיבת

■!?!: :(25.12.58. (ביומ נפסק

כונה מזכיר אינו לפח"פ ,133 והסעיף היות ,1
מלה ל שינתן בפרוש התשובה תלויה לכן מיוחדת

.*נן500*'.
החוקי המשמר, את רשות ללא העוזב אדם .2
התו* מהמשמר "נמלט" אליו לחזוני בכונה אפילו
: ■ ^$)133 סעיף במובן קי

חתימתה לשלפני החתימה ובי הכסף> את לקבל
: הנפרע. ידי על כלומר נ!דין, י*שתהי

במערער, שמקורה ו'אשה, שלי שואי ■■..■.ן:.:טענת
(דרעי) שהבפרע הבנק לפקיז הודיעה שלא היא,
הם. אדם בני שני בעלה) (אדרי, הראשון והמסב
הכסף, את לה פורע היה לא הפקיד זאת ידע .אילו

למחעק. לא:עבר הבעלות ל5י.שקנין
הם כי ידעו בענין שפעלו הנפשות כל כאשר .2
כסף להוציא במטרה בלתיכשרה, בדרך הולכים
אלמלא וכי להם, מגיע אינו הכסף ובי הבנק, מן ,

בידיהם עולה היה לא מלבם, שבדו השוא טענת
לפי עבירה לפנינו הרי השיק, פדיון את לקבל

■" הנ"ל. <םו1יף\361

הבטיח: .7
311 םעין!  נגגוג, ■הזזשזייי דגוש ז/קזקת

. :1936 הפלילי, החוק ל*קודת
פלילי ערעור תלאביב, המחוזי המשפט >בבית
כ''א פנד'ת,  היוה"מ נגד רדמי עזרא 29/'58

ג3/4)440.

זועובדות:

שופט ע"י הורשע אופניים/ מתקן המערער', :/
שהוא לחשוב רגליים שיש רכוש בהחזקת ^שלום
מהיות נבע החשד לפח"פ. 311 סעיף לפי ^נלב,
ברשימת רשום האופנים של המסגרת י*ספר
זו רשימה רשומי המשטרה. של הגנובים האופניים
על המתלוננים של הודעותיהם סמן 1^שיםעל
זומם מספר רק צוין דנן במ,קרה אופיים. גניבת
את זהה לא המתלונן הפירמה. שפ בלי 1|ת,
הפ המערער כי העיר האופניים קונה ד"אופניים"
אם לוךא כדי למשטרה" המכירה, לפני אותו גה
על רשום כל נמצא לא ואז; לגביהם השי ..אין
לסדר כשבא חדשיים, כעבור רק גנובים היותם
רשומים הם כי לו נמסר האופניים, את:רשיון
הסתבך המערער כי קבע השלום שופט בגנובים.

הרשעתו. בכוון הכריעה זו ועובדה בשקרים,
נתקבל. הערעור

:(30.11.58. (ביוט ונפסק

התביעה על לפח''פ 311 עלסעיף בעבירה .11
המש בית לפיהן,יוכל הוכחות, להביא בכללית
סביר, הוא הרכוש לגבי החשד כי !פטלקבוע,

ציון ללא האופניים של מספר ציון דנן, במקרה .2:
יתכן שכן מלא' זהוי מאפשר אינז הפירמה *5ל

■■/ 
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זה; שבבמשפט (והנסיגות ומקרה מקרה כל בות
סותרת* הוכחה בהעדר והספיקה מחבות, היו

הזה). האלמנט את להוכיח

הבעיה; .9
ומכירתו. מחייל ןנטאי גשק קנית

 71/58 פלילי ערעור העלון/ המשפט (בבית
י"ב($4)1325). פ"ד,  היוה"נז נ. גרוסבלט אברהם

הבעיה: .10
הא^ופ גליון של מטרתו א)

הפלילי, החוק לפקודת 35 סעיף  קשר כ<
.1936

 88/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
~ נגדי וערעור נגדהיוה''מ ו3אחי קייזר יהודה

ייב(59)1628). פ*ד,

! העובדות:

המ המשפ5ו בית ע"י הורשעו מגשמים ששה
ההגבר* תקנות על עבירות קשר' בעבירת תתי
והחזקת. (הברחה המכס, פקודת ועל 1941 (כספים),
לתקופות. ונדונו שוחד, ומתן מוכרחת) סחורה
מיליקן, קייזר, מהם שלשה קנס. ולתשלומי שונות

הרשעתם. על ערערו ושפירא,
רשיוני ללא דולרים ^יליחת היו? הקשר מטרות
והברחת* הפועל) אל הוצאה אף זו (מטרה לחו"ל

דיפלומט. באמצעות ארצה סחורה
"שמשפנז המחוזי המשפט בית קבע בפסקדיגו
לש6 אנשים". מספר בין מסועף קשר מגלה זה
ללא, לארץ והברחתן באירופה... סחורות קניית

. ומסקניה'', מכס תשלומ
באיכמג של בפיהם היו עיקריות טענות שתי

המערערים:
הנאש מסועף. לקשר האשום בגליון זכר אין א)
וביניהן שונות, עבירות פרטי ב14 הואשמו מים
לבג מיוחדים. פליליים קשרים ושלשה הברחות
על להסתמך המחוזי המשפט לבית היה אסור

המערערים. כל הואשמו לא בו כללי, קשר
העדו לאור להחליט' לו היה מותר אם אפילו ב)
הוזכר שלא אף על מסועף' קשר קיים שהיה יות,
שקושר בקבעו. המשפט בית טעה האשום, בגליון
אח קושרים ע"י שבוצעו למעשים אחראי אחד
שנית שעדות מורה הסובסטנטיבי הדין אין רים.
יכולה מסוים מעשה על הקושרים אחד נגד נה
המספקת אמר' קושר נגד כשרה עדות לשמש

: להרשעתו.

העובדות:

המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המעלער
(שעת ההגנה לתקנות 143 תקנה לפי בעבירות
הפלילי, החוק לפקודת 310 סעיף ,1945 זזתם)
 תש"ט היריה, כלי לחוק 17,6,5 וסעיפים 1936
הנ"ל האשמות מאסר. שנות ל4 ונדון ,1949
שהמערער סיני' משלל נשק למכירת בקשר היו
אחר, אדם באמצעות ומכר1 צבא' מאיש קבל1
הזה שהנשק נקבע ההוכחות לפי ערבי. לתושב
לגבול* מעבר לאנשים הערבי התושב ע"י נמכר
ונדונו לדין הועמדו הצבא ואיש הערבי התושב

שונות. מאסר לתקופות
שאי היתה המערער ב"כ של הראשונה טענתו ■

תקנה לפי לדין המערער את להעמיד היה אפשר
הואיל ,1945 חתם) (שעת ההגנה תקנווד יל 143
1949  תש"ט היריון כלי חוק כי להניח, ויש
לפי כי טען כן מכללא. הזאת התקנה את בטל
להוכיח הכללית התביעה על הנ'יל"היה התקנה
בבעלות היה העבירה בצוע בזמן הנשק, כי
שהרוביפ הוכח לא כי טען ולבסוף המדינה.
מסגרת בתוך מצויים המערער הורשע שבגינם
 תשיט הירי*? כלי לחוק 1 שבסעיף ההגדרה

.1949

. :(23.10;58. (ביומ נפסק
אי לבעיה

היא? גליוןאשום של העיקרית המטרה א. .1
הו בהז ההאשמות על לנאשם ברורה ידיעה מתן

:(1*7.58. (ביום נפסק

תש"ט היריה כלי חוק כי לטענה שחר אין א. .1
לתקנות 143 התקנה את בטלמכלילא ,1949 .

.1945 חתם) (שעת ההגנה ;
על היתר, בין מדובר, 143 שבתקנה ברור ב.
היריה כלי בחוק ואילו חייל, מאת נשק קנית
צבאי נשק בהחזקת הוא המדובר (17 (סעיף

לעין. בולט אלה שני בין הגדול וההבדל
לפ הוכחות, מביאה הכללית התביעה כאשר .2
הרי מלחמתי, שלל היה שהנשק לכאורה, חות
בהו חובתה ידי סותרת' הוכחה בהעדר יצאה,

: הנשק. אותו על המדינה בעלות כחת
לחוק 1 שבסעיף יריה" "כלי הגדרת מתוך א. .3
;שלה, מהסיפא ובעיקר 1949  תש"ט הי'ריה כלי
היריה כלי כי להוכיח הכללית התביעה שעל ברור
"כדור, לירות" בכוחו שיש כזה מסוג הוא הנדון

, " > להמית.אדם*,. שבכוחם קלע...
התביעה שעל זה, בנדון ההוכחות טיב1 ב) .

בנסי תלוי המשפט, בית לפני להביא הכללית

1$
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פוד'פ של הי פרק במובן לעבירה כשותפיט שיהם
הקשר. שבדיני עצמאי כלל מכוח אלא

/ ■ יי הבעיה: .11
העוי>; פגזימ והחרמת ןןרגות תנאי אימילוי
:^■...■ ..,■ ' ■■. . גות.
ןטונות.54^52 גקשות ו/יק (בב.;ת..חמ©.3ט,.0על.י11,
3*ך,\"ב(5$$25|}, הי1ה"מ אליההט^ל^ןינ. 

:י: ■■/ יייי: ■. יי  "■ ■■. י י ■ העובדות;
ע^רבות.בסן*<.1000 ואחותוחיו*ו המבקש
קזולמן/ אחיהנ^*רדכי, £יל:. ל^י,;לשס',שח(1לו
פ4יל,ית.י.בהחלטה' באשמו? במעצר; נתון. שהיה
והוא3 ;וונאי;נו^ השופט התנה בערבות לשחרור
יעז1ב,את.זלירה^ד!וחו>^לאיבפקו5ת >?לא לו^צן^לפי^!^שהעצור או, בידיעתה או, המשטרה
הפקדנויעל#ך^*0$)1 יוחרם אחרת בלת,המשפט'
המ?|^ ביר^המשפט;עלידי בקופת שהופקד ל"י
ל^קויי1.1£ל;עצור הזה שהתנאי כך על חולק אין

■ .; :;:7;  בביתקפה.; המשטרה ע"י נמצא
האנצרםגן לטובת להחרים הוןליט. השלום, ^זופט
הפרת^מל!" בשל הפקדון,; מסכום ל''י 500, של
בפניישופטן המבק?:.. הגיש אז מתנאי,.הערבות.
לפקודת (ג) 13 סעיף לפי בקשה העליון ביה"מ
בהחלטת מחדש, לעיין ,1944 בערבות. השזזרור

/_ו!: י. ,;. : ., השלום., שופט
תנאי נגדו להפעיל אין כי היתה באכחו טענת
13 מעיף לפי חילוט של בדרך הערבות שבשטר
בשטר גם הותנה תנאי אותו כן אם אלא לפקודה,
שבגון? הוברר עצמו. העצור חחים שעליו הערבות,
אותו י נכלל לא העצוך ע"י שנחתם הערבות שטר
וגער*; עליו הערבות^חתמו בשטר ושגם התנאי
הוזכר שם התנאי* פורש לא ואחותו) (המבקש בים
הערה על חתמו הערבים כי בעקיפין, רק הדבר
תוכן לנו הוקרא כי מאשרים "אנו הלשון בזו
התנאים!^בלולים כל את והבננו השופט;.., החלטת
■   אחריהם'*. למלא (כך) מסכים והנני בה
:ש3: והחלטתו נתקבלה המבקש ב"כ טענת
■;■<. . י^ י  י  בוטלה. השלום שופט

::י; , :, : :(27.7.58. (ביום נפסק

בשל העצור של ערבותו את לחלט מקום אין .1.
הערבות שטר: בגוף באזכרו שלא. תגאי הפרת
^י  ; ■.:.;. ל ... עליו. חתם שהוא
שהע גאי ת הפרת על ב הער את לחייב גם אין .2
■!העיקריו:?לא^הי?חייב יתחייב שהוא עצמו, צור

?יי ;■■■■ : י: /■/ : ערבותו. בגוף בקיומו

את ^ללהפתי? המשפטי;לא ^'^0/:והיןעץ
ז^כירן שלא .בהאשמות המשפט בזמן ד^אשם
"■:■■ י. . ;,;:_.,■ ,,://.,:י בגליוךהאשום; .
בל ברמיזה ולא במפורש, לציין היוה"מ על ב.
להביא בדעתו עליהן ההאשמות פרטי את בד,

עדויות.
צריך גליוךהאשזפ קריאת מתוך כלומר? ג.
שבדעת/היו העובדות. אילו:הן לנאשם להתברי ,י

ל^אפשרוו^להפין. 1גדו,'3ו:י,שתהא 1^'מילהוכיחן
, ; . ." הנגדית. עדותו את
בנסוח לקוי אף על היוה"מ' בונת ברורה אם א. ,2
שהופתע הגאשם טענת גליוןהאשוק,..לאגתשמע

 . נגדיות. ראיות הכין ולא
רבים פרטים בתוכו מכיל כשכתבאשזם ב.
הנאשם על אחת, עובדות במסכת כולם המטפלים
"ולא אחת כחטיבה בתבהאשום כל את לקרוא
למסכת מתיחסת ואשמה■ אשמה כל כאילו לפצלו

;|  ונפרדת. שונה עובדות
על *פה בעין מביט היה לא המשפט בית ג.
ת א המאשים יחיד פרט מכיל שהיה אשום גליון
מ?ך את; לפרט בלי גדול אחד בקשר הנאשמים
;.,; י  יי שיהם.

ב לבעיה
הצהרה מתן או כלשהו .מעשה עשית על עדות ,3
האון כלפי כשרה הקושרים אחד עלידי בלשהי
שני.,תנ * 129/54 בע"פ נקבעו זו להלכה דים?
לכאורה ומספיקה כשרה עדות קימת א) אים:
הפלי התכנית קיום בדבר המסקנה הסקת לשם
המ ב) הקושר.להשתתף.בה; של והסכמתו לית
קדזמו. ולשם הקשר .קיום בזמן בוצע הנדון עשה
מאפשרים; הקשר שדיני כך, על חולק אין .4
על בעדות שמוש הנ"ל, התנאים לשני בכפוף
הוכחת לשם שני קושר נגד אחד קושר של ■מעשה

קיומו. ועצם הקשר מטרות
בלבד; ראיות לדיני מוגבל אינו זה כלל א. .5
למע אחראי אחד קושר .♦ סובסטנטיבי כלל גם הוא
הקשר בזמן בוצע שהמעשה בתנאי שני קושר שה

הימנו. מסתברת תוצאה וחנו קדומו ולשם
הדנים הפלילי החוק לסעיפי להיזקק אין ב.
אחריותי פרוש לצורך לעבירה שותפות בשאלת
ל3%3 4 סי לפי מצווים אנו אלא קושרים' של

האנגלי. המשפט לפי לפרשה
קשר עבירת טומנת האנגלי המשפט לפי ג.
בין. הדדית אחריות של סובסטנטיבי דין בתוכה
על הכלליות להלכות קשר בלי וזאת ד.קושרימ'

לעבירה. ^וויזפות
למ£ הדדית את1יות אחראים אינם הקושרים .6

 פ*ד,_י',505  היוהנו נ. גזלדשטגי! ^ (29/54 ,ע*3
■"■ :■ י י* רנז*י;א(4)238.
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מאסר,/:עםי שלשו?ףחדשי;י המערערת ועל מאסר י י 1:7ל  ■י?^^!לי.".י"ל
עלידי לרצות לה יותר הזה העובש שאת המלצה לתקופת יארגנו* \ל87גו|£רו ^#,ך'^60
ז^ר;/^יו!ם;,;ירערו לכתלי;בי1נ מהוזי ?1*#6 י י~י ^^^יו^לגןציךמכחן.
המעוערינדחה. ערעור1של אף העונש, חומרת על 75/58 שונות בקשתות תיק העליון. המשפט (בבית
הוחלף המאסר ועונש נתקבל המערערת ערעור י"ב(55)1525). פ"ד, היוה"מ, נ. םוקניק אליעזר 

קנס. בתשלום

._ :(21.135^ (ביום נפסק

של הענין אין העונשין עבודת פקודת עפ*י א. .1
נתון1 המאסר במקום חוץ בעבודות עברין הע9קת
י ::י ■""■■ י"י י"ייי ;; המשפט. לבתי
כאלה המלצות שתנתנה רצוי1 זה אין לקו ב. 7

י י  ■ בגזרהדין.: מקום להן ואין
להעיר המשפט בית יכול מתאים במקרה ג. :

רצוי שהיה לכך' הכללית התביעה לב תשומת את
זאת לעשות אין אבל הנ"ל; הפקודה לפי לנהוג
י^י גזרהדין. של חלק

הבעיה: .14
גמשגזויח. שלגאשפ הוראתו גשרות שאלת
 201/58 9לילי עךעור העליון, המשפט (בבית
י"ב(57)1580).י פ"ד,  היוה"מ נגד גיראבי סלים

העובדות:

?5ורדדין, ע"י מיוצג היה לא אשר המערער,
גניבה, באשנ^ת המחוזי .המשפט בית ע*י הורשע
למרות בלבד, במשטרה הודאתו סמך על מקיוסק.
כי וטען באשמה בפר הוא, המשפט בית שבפני
האם ברור היה לא מהפרוטקול מפשע. חף הוא
כש לנ!?וג< יש לפיה הפרוצדורה לו ידועה היתה
אולם הודאתו. להגשת להתנגד הנאשם ברצח
הודיעה הכללית התביעה כי נראה פסקהדין מתוך
לה שידוע ההודאה, הגשת בעת המשפטי לבית
ניתנה הזאת ההודאה כי לטעון, הנאשם שברצון

מכות. השפעת תחת ידו על
בפפק נאמר המכות ולטענת להודאה ביחס
לפני מסוים שזמן הנאשם התלונן שאמנם הדין
אך משטרה, אנשי כמה ע"י הוכה ק"ודאה מסירת
למסקנה' וב^! הובל; שהוא שוכנע לא המשפט בית
$ת1 על השפיעו לא אלה הרי מכות, היו שאמ

... ההודזמ7.
בא המחוזי המשפט בית של פסקהלין לאור
טעות נפלה כי מסקנה לידי העליון המשפט בית
המשפט בית ומצד הכללית התביעה מצד משפטית

המערער. את וז3ה הערעור את קבל כן ועל

,_ ; ■/.' העובדות;

נום אנשים ש^י עוד עם יחד הואשם המבקש,
לפח"פ, ר:שא, 0)288 סעיף לפי שוד פיםיבעבירת
בער משוחרר היה הוא מכונית. גניבת בבצוע וכן
בבית לדין וכשהובא משפטו' תחילת עד בות
לאחר הנ"ל, העבירות בשתי הודה המחוזי המשפט
לב המשפט בית החליט בדין, ההרשעה החלטת
להשת המבקש בקש ואז מבחן, מקצין דו"ח קש

נדחתה. בקשתו אך בערבות' חרר
טען העליון המשפט בית נשיא בפני בבקשה
המבחן קצין של תפקידו שמילוי המנלקש, ב"כ
המבקש יהיה אם יעיל יותר הרבה לדעתו' יהיה,

" ; .. בערבות, משוחרר
י. . י י. , . י:;;י .ז^בקשודנדחתה,

:(24.10.58. (גיום נפסק

הרשעתו אמרי בערבות, נאשם ישוחרר לא 4
בשל הדין' גזירת לפני אף הראשונה, הדרגה ע"י
ע"י שנתמנה המבחן קצין כי גנלבד, הנ1ענן;.
,מסי:: תפקידו,:דהיינו את למלא יוכל ז'#פט בי|ן
חפשי./. יהיה הנאשם אם יעילות' ביתר דו"ה, רת
לבית^ לפנות יוכל לנחוץ המבחן קצין ימצא אם .2
^יר^י הנ^שם; של (בקשרלשחרורו המשפטלמחוזי
על דעתו את לתת יוכל המשפט בית ואז בות)
:" ; לנכון. שימצא כפי זהולהחליט ענין

יי   ■ ■ "■■ הבעיה: .13
עגיץיגעכו: להע*קת מש*ט בית ז?מלצת
■■■■■. ..■ יות^חוץ.
■ 238/58 פלילי ערעור העליון, המשפט ובבית
 היוה"מ נגד גימיל (אורה) ושמגנא חנש יחיא
; ; י"ב(67)1867). 3"ד,

העובדות:

נשואי על ..ונדונו והמערערת,הורשו המערער
חדשי ששה של עונש הוטל המערער על ביגמיה.
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היתר'31ה£3ת בין המערער, ב*כ טען בערעור
מפ^נר^^פ^ שרא4'א>* ,588*1 של^בעל תמ
זד^'>^ש3עק *8סדר ^זמוהו שלא למרות מקום'
אותפ בהט חלת בך על נוסף ההצתה, למקרה סמוך
ההודעה מדברי הדליקה לאחר ימים כמה העדים
חזרו אח"ב (אמנם הדליקה. בליל במשטרה שמסרו
'"איהזהוי* באו לפיה האמת, על והודו למשטרה
נקמת מפני פחד מתוך הראשונה ההודעה והכחשת
שלאחריו": השמיני בחודש האשה בהיות הפושעים'
^  , . ■■....* . נה).
להא שלא סיבה אין כי היוןה הנוספת טענתו
מקצר כתוצאה פרצה שהלהבה המערער לדברי מין
ע''י הפשע את לבצע התכון לא ושהוא חשמלי,
והעברת הפלטה חימום ע"י אלא חשמלי קצר
הוכח לא וכן המספרה, חלקי לשאר ממנה המוקד

י / הפשע. למעשה המניע גט
את ואשר הטענות כל את דחה המשפט בית
"יי י■ פסקהדין.

 ;■ : ■■ :(24.11,58. נ3סק(ביומ

הו דברי את המשפט לפני המכחיש עד א. .1
הסבר בהעדר חשוד, במשטרה הראשונים דעתו
בעדותו גםי*ם השקר' על סתירותיה על מביר
הרא דבריהודעתו על חוזר הוא המשפטי בבית
זהירות, משנה במהימנותו להזהר ויש שונים,

לחלוטין. דבריו את לפסול גם ולעתים
וה הדעת' על מתקבל הסבר כשיש אולם' ב.
ותחכה הסתירות מן עצמו מזהיר בדבר הדן שופט
מגירמו לאחת ומאמין מקבל ואףעלפיכן שות'
כל מ טהורה העדות את לראות יש הסותרות, תיו

פגם.
במעשהו לראות אין הנדון, המקרה בנסיבות .2
אם לכן אש, .שלוח של בלבד נסיון המערער של
פרצה ואם במספרה, אש לשלח הוא נתבוץ אמנם
התכנית אם נפקזךמינא אין הרי כמצופה, האש
במחשבתו' בתחילה שעלתה כפי במלואה בוצעה
התכ בצוע תוך אם או לבצעה, אמר שהוא ובדרך
ושאף חשמלי), (קצהי חיצוני גורם התערב נית
התו* אותן> הביא'לידי ו מעשהו' עלידי נוצר הוא
י  ■■; : ממש. צאות
עבירה'דהיינו לעבור אדם הממריץ הגורם א. .3
שנעשתה, העבירה מיסודות יסוד אינו המניע,
מצי כלל,ילהוכית; בדרך חיבת' הקטיגרריה ואין
את עשויהלחזק הוכחתו כי אפ מניע, של אותו

הסניגורית הגנת את והעדרו גירסתה,
להכריע בה אין לעצמה, כשהיא זו' הוכחה ב.
.■..■ז*.^., לכאן. או לכאן הכף את

(ביומ.21.10.58);?; נ9סק

שאלת את גאשנ^^עזרד שכאשר ההא, הכלל .1
הכללית התביעה שברצון ההודאה של הכשרות
להוכיח היא הכללית התבינגה חובת נגדו, להגיש
(במק כפיה. ובלי מרצוןחפטד ניתנה ההודאה ני
להוכיח הכללית התביעה היתה צריכה' הנדון רה
שהוא המכות בדבר המערער לטענת יסוד שאין
לגביהם השוטרים, את ולהזמין טענתו' לפי קבל
ק*גבה הסמל את רק ולא המכות, טענת הושמטה

מכן). לאחר ההודאה את
בית בפני עדותו מתן תור הנאשם, כאשר א. .2
ניתנה במשטרה שהודאתו טענתו על חוזר המשפט, 1

הקצין כי להולעה (בתשובה מעיר אר כפיה, מתוך
שהמשפט הוא שרצונו להעיד) יוזמן בדבר הנוגע
של חובתו כעד, יופיע שהקצין צורך ואין יסתיים
זאת הערתו את להבין יש אט לשאול' המשפט בית
המכות בדבר טענתו את בזה מבטל הוא כאילו

והכפיה,
הערתו אף על בשלילה, עונה הנאשם אם ב.
כדי עדיה את להביא הכללית התביעה על הנ''ל,
מצדו. חפשי ה הרצון להוכיח חובתה' ידי לצאת

הנאשם כשאין ובעיקר כנ"ל שאלה בהעדר ג.
כוי כזו הערה לפרש איאפשר עו"ד ע"י מיוצג

הכפיה. טענת על תזר
החפשי לרצח ביחס השופט בלב ספק נשאר אט $
זה ספק פועל הרי הנאשם, ע"י ההודאה במתן

הנאשם. לטובת

הבעיות: .15
במשכזדה, הודענו מדגרי בו החוזר 'על א)
(א) 317 סעיפים מדון,  אש שליחת .ג)

.1936 הפלילי, החוק לפלזודת "ו518(ב)
 8/58 פלילי ננרעור העליון' המשפט (בבית
י''ב(64)1772). פ''ד,  היוה"מ נגד שטיינמ! יעקב

: , ■ . .  ■העובדות:

באש המתתי המשפט בית ע"י הורשע הזערער
לשתי. ונדת 0)518 הסעיף לכף בזדון אש שלוח מת
המער כי קבע' המחוזי ביה"מ שופ^ט מאסר. שנות
אש שלח נוסף, אדם בעזרת וכנלאה ידיו' במו ער
שנוכח לאחר מהמקום וברח ביפו, שלו, במספרה
התכ_ לפי ומתרחבת מתפ*זטת הבערתי י כ לדעת,
מראש. הכינם אשר הדליקה חמר> באמצעות נית,

^
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ך נ" ת ב ומע\פ7ו צדק
צרפת קולמר, לערעורים, בביהיד שופט (^61161), נאר' ר.

בית מושב של בטקסהפתיחה נאר ר. השופם של מהרצאתו פרקים הם להלן הקטעים
ירחון של 1955 מאי מחוברת התנתקו הקטננים .1955 בשנת צרפת  בקולמר המשפט

,.. ; . . פלילית. לנן10טרה הביןלאתזי, הארגון
,על מחודשת להשענות בטיה על המצביעה הזאת בהרצאה ענין בודאי ימצאו קוךאינו ,

■ ,/ , . . אבותינו. בימי ישראל בארץ שנוצקו המוסר יסודות
הרואים בצרפת, והצבור המשפטנים בקרב לתסיסה כתגובה באו נאד השופט של דבריו
פליליים למשפטים בקשר בעיקר משבה כדי עד האנושי יסודות.הצדק התערערות את בחרדה

שם. שהיו מסוימים
שקבלה המחודשת התנופהו לאחר בארצנו, עתה בדברים לראות 111 חשיבות משנה

זאת., לתנופה לואי תופעת רק הם המפורסמים התנ"ד חידוני ואשר לתנ"ך אנו זיקתנו

יי / היוונירוטיי והצדק התנ"כי הצדק .1  ~ * .י^~ ".

הלקח את ולבחון העבר אל ולהסתכל לשוב מועיל, זה ויהיה אפשר בתקופתנו, .פתקופה
עשרת נולדו שבהן קדומים, הוד האפופות בתקופות יחדיו נסייר הבה ממנו. שאפ*ך^למוד
בצל; מפכים, ומעינות חיים מים באחת ליד שם, הנה תרבותנו. של היסודות יסוד ז?דברווו,
ואולי? לקולו. ונאזין בעקבותיו נלך במקורו' הצדק רעיון את ונחוש נראה הזית' ועצי הדקלום
ובבהירות יתכן מעודדים. זברונות ושל השראה של חדש מטען זה מסיורנו אתנו ונביא נחזור
ותהפוכות בלבול בסימן כי זמננו, תהפוכות בפני לעמוד דיינו חמושים נהיה האלה הרעיונות
., , חיים. אנו
אין החוק כי בצרפת, הסוציולוגית האסטלה ראש דורקהיים, הורה שנים, כיובל לפני
שלא תיאורטית אכסיומה קובע שהוא שער הוא כן באמרו לצדק. זיקה דוקא לו שתהיה הברח
ובמציאות. בחיים בחוקים, מאז שולבה זאת תיאוריה שהן. כל מעשיות יהיובצידהמסקנות
מפני הקרות. העובדות של הטראגי לסבך עצמנו הפקרת משמעותו הצדק, רעי!) את לנטוש
העולם. מן ורחמים טובלב אפסו נשגבים, אידיאלים אין ומעתה החכמה ג6 נרתעת האטום פצצת
חמרייט ענינים על רק נסבה והיא מבולבלת המחשבה בלבד. וליעילות לטכניקה נשאר ממש ערך
ומושיע אגדה הופכים ומשפט צדק המלומדים' של אלילם ליהפו נוטה המדע מבעיתים. ונושאים
והולכים נסוגים אנו ולכפירה. לספקנות קרבן טפל והוא משיב, ואין שואל תוהה, האדם אין. ומגן
הכל. יתמוטט מוט בלעדיו אשר הצדק, 181 האנושיות, מוסד יסוד את להסגיר עומדים שאנו עד
וקרבן בגיונגל הרפתקה רק החיים יהיו 0*7 ל נלד בה הדרך על להרהר השעה הגיעה לא האם
תפלים שהחיים מאמין אינני אחרים כרבים שלא בדבר. הכרח שיש מאמין אני אין פראי? לכה
רצוננו את מצדיקים אנו ההיסטוריה פני על אחורה בהשקיפנו הבל*. הכל הבלים '.'הבל 55י הם
אנו משתיתים אם להפרידם, ואין הם אחד והתנין הצדק לקיום. כמיהתנו ואת ולמחות, להתריע

נמנע המתרגם שני. בלת לחורבן עד אדמתו על ישראל תקו'פת כל את כאן, "תנ"ך" ב*ושג כולל המחבר .
העברית. המשפטית שבפרוצדורה בעניניט קלימ שיבושים ושם פה שנפלו *ף המאמר' בתוכן דבר מלשנות
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אמונתנו על מכריזים אנו בכד הצדק' את גם ומקיימים מאשרימ אנו התנ"ד, על פעולותינו את
תמיד נשארת היא אך בה, הנלחמים ^יש אותה דוחיק שיש מיוחדת, עולם בת*יסת המוצקה

געלה. ואמת חיונית הגשמה נבואית, ממשות
עצמנו מוצאים אנו ודיינים כשופטים התנ"ך* את לבחון ענין יש אחרת ראות מנקודת אף
בעניניו לטפל עלינו דכים. של והנפש הלב של הקדשים קודש עם פנים אל פנים תמיד
נתמה תמיד ביותר. השפלות לסטיותיו ועד ביותר הנעלות שאיפותיו למן האדם, של האנושיים
בכתבי לנו מוגשות רבות מאלפות ודוגמאות פעלו, לנו שקדמו שופטים אחרים, אנשים כיצד
בימי בתוקף שהיתה לזאת שלנו החוק שיטת להשואת יוקדשו זאת הרצאה מדברי חלק הקודש.
שאנו לזה דומה נושא הוא שאף הדתות של ההסטוריה מן עובדות על השענות כדי תוך התנ"ך'

ועתה. כאן שנבצענה ראוי מקום מכל פרין זאת השואה התישא בו. דנים
בועידות, מטפלים בהם נושאים מכלול שהוא זמננו, של והאנושית הסוציאלית הבעיה
ההתגוננות זכות בשאלת מחקרים מקצועיים. מדע ובאגידי במרכזימחקד ובפקולטות, בקונגרסים
המשפט, כס של מעמדו החמרן, השופט של תפקידו ועדויות, ראיות ומבחן בקורת העצמית,
מן הנובעות האלו, הגדולות הבעיות כל כי חש אני והפסיכולוגיה. הרפואה המשפט, בין תאום
התנ"ד כי מקוריות, כאן אין בתנ*ך. והישיר הפשוט פתרונן את מקבלות המשפט, של האיו1לוציה

תרבויות. של המפגש מקום והוא שלנו לאתיקה היסוד הוא
הפיכת לפני הצדק. עקרון בתנ"ד הראשונה בפעם מופיע בראשית במפר י"ח בפרק
למען ידעתיו כי עושה?... אני אשר מאברהם אני המכסה אמר, ,'וה' שט כתוב ועמורה, סדום
אברהם,.עמד אך 'ומשפט"... צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוד. אשר
האף העיר, בתוך צדיקים המשים יש אולי רשעו עם צדיק תספח "האף הי? לפני וטען עוד
הזה .הדבר מעשות לך "חלילה .? בקרבה אשר הצדיקים המשים למען למקום תישא ולא תספה
משפט?". יעשה לא הארץ כל השופט לך, חלילה כרשע, כצדיק והיה רשע' עם צדיק "להמית , ■

י* י י
הכרה מתוך במאמצים. להשיגה שצריך מטרה אלא מוסכמות, של דבר אפוא אינו הצדק . £■

המומר. על וביססו לצדק עצמיות התנ"ד העניק טוב, אלא לעשות יכול אינו הארץ" כל /.שופט :^י
התורה, חומשי חמשת הארץ. כל שופט הוא יוצרו כי שופט, יהיה הוא האדם, אלהיט, כפי ןיציר .

לפיהם אשר ואורהחיים התנהגות כללי מכתיבים האנושית", /'האנציקלופדיה לכנותם %$,יתן "

ביותר, הקטנים לפרטים עד התורה בחוקי מוכתבת הפרט של התנהגותו הארץ. מן חטאת כל תתם י י 

האלהי, היחוד עקרון מעצמו מיושם המעשים, בכל אלו חוקים ומשמידת
גולם והוא אחר, מצד פונקציונלי ותפקיד אחד מצד מוסרי לקח הוא לצדק, פנים שתי
ידיעת הצדק?משמעותו כי הדת, על משפיע הוא מהתם. הסוציולוגיה ועל מהבא, הדת על משפיע
בעיר כי הסוציולוגיה, על משפיע הוא עיר. של הכתובים חוקיה של קיומם לפני הרבה האלהים '

מסובך הכפולה, משמעותו לאור הצדק. על לחברו אדם בין היחסים מיוסדים האלהים את היודעת.
את מסמל הוא וחסד. אהבה חוקיות, הגינות, כבוד, רוממות, מייצג הוא בתנ"ך הצדק. הוא ומורכב
מעל אך ותקיפות' עוז בצד חסד חומרה. ואף משואפנים אי אדמות, עלי היושר ואת ערכיהרוח
הוא אין ולעולם מצורותיו צורה בכל מוחשי הוא הצדק ותום. צניעות שלמות, בנות, לכל

מופשט. ענין
מסתבר, הדבר אך כזאת, אין ואמנם בתנ"ך, פילוסופית דוקטרינה העדר על המצביעים יש י 
לשנים: טית מתימ בצורה לפרקו ניתן שהצדק הבין אריסטוטלם המשטר. מן נובעת פילוסופיה כי
$בירו, אדם שבין ליחסים מיושם הראשון ומחלק? מסדיד צדק והשני, צדקמתקן, האחד;
ערך דבר כל חלוקת^ לענין מתייחס המסדיר,  הצדק השני,  "אלגבראית" בצורה צדק והוא
בתנ"ך הבעיה היא לחלוטזן שונה 'גיאומטרי". והוא.צדק מדינן? תושבי בין לחלוקה 1?ניתן
אלא  מתימטיקה. צריכות שאינן חיים, מצוות אם כי תלויה, בלתי ימדעית נוסחה קובע שאינו
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אלו במצוות המוסר'הנקבע תסביכיהם, בכל האימ חיי את מקיפים אלו ומעשים בלבד. מעשים
'וישו*, צדיק 'קאדם גא יהיה לקיצו. מגיע העולם היה הצדק ואילולי הצדק, אל תמיד מתייחס

הארץ. כל פני על יושתת אלהים ורצון
אך בציטטין. ארבה כי אני ומי בצדק' החיוני הצורך מובע התנ"ך מדפי דף בכל כמעט
ושוטרים "שופטים י"ח: ט"ז, דברים בספר מהנאמר יותר טו5 דברי, לסיכום לומר, האוכל
תטה לא צדק, משפט העם את ושפטו לשבטיך, לך נותן אלהיד ה' אשר שעריך בכל לד תתן
צדיקיכ!, דברי ויסלף חכמים עיני יעוור השוחד כי שוחד תיקח ולא פנים, תכיר ולא משפט

לך". נותן אלהיך הי אשר הארץ את וירשת תחיה למען תרדוף צדק צדק
הי אהבת צדק. לעשית מכוון בו התחיקה עקרון סופו, ועד התורה מפר של מראשיתו
צדק לעשות פרושם אלו כל לאביון' תרומה גר' אהבת ואלמנה, יתום משפט בדרכיו, והליכה
התעבות בשעת לא הפרט, בחיי לא ואף הציבור בחיי לא בצדק פשרות אין יום. יום בחיי וליישמו
צדק צדק, עשיית נשוא להיות נתון והוא לצדק כפוף אדם כל רגילה. בשעה לא .וקדושה.ואף
האדם צריך כן הירדן, במימי צמאונה לרוות השואפת כאיילה חוצות. בראש עצמו על המכריז
התנ"ך, איש יצא עבדים מבית מצרים מארץ כי על תמיד. אליו ולשאוף לצדקי צמא להיות
יש ואם לצדק, ושאף תמיד זכר לבטח ובנפשו. בגופו משוע איצדק נשא"וםבל שפי ממקום
מצרים... בארץ היית עבד כי //חכרת ומזכירו: ובא הכתוב חתר הדבר, את לשכוח האיש ונטה
והקשך הזיקה אלמנה...'' בגד תחבול ולא יתום' גר, משטפר תטה לא ■ויענונו,.. המצרים ואותנו וירעו
המקורי והחדוש הגדולה בכך צדק. עשית מחייבים והעבדות הסבל נסיון וברורים. מדויקים
כי ידעו ולא האנשים היו נבערים פרומתיאום) אגדת (ובהשפעת לו שקדמו .שבתנ"דס;כייבימים
כי עוד לציין אנו חייבים ומשאט"נפש. מבת ממרדנות. נעלה שהוא דבר להצמיח עלול הסבל
אלא אז, עד קיימת שהיתה האתיקה רק לא בוטלה בתנ"ך, עבדות לזכרון צדק של הקשר די י על
הכת הוא לדעתי אשר זה' חשוב לענין דברי, בהמשך אשוב, הימים.ועוד אותם של המדיניות גם

הצדק. מושג התפתחות של המניע
אותו. לממש ולנס1ת לכבדו שניבון, למה שואף להיות הוא "צודק" של: פרושו בימינו . ■■■

רבים, טוענים זה בנושא בדיון כולם. כלפי מיושם שיהיה ואף כולם ע"י נשמר שיהיה צריד החוק
עם צריך/להתישב שחוקחיובי המחשבה לאנושות היתה שהיא, מסוימת תקופה שבכל שלמרות .

השופט, או המחוקק צריך מדוע סברות שהציבה היונית הפילוסופיה זאת היתה צדק, של אידיאל
היונים איהבנה! על מיוסדת רבים של זאת טענה נפש. לכל השווה הטבעי החוק את. לכבד
יחידי ע"י רק הושג הידע ושיא והואיל בידע תלוי אנושית הנוגע.לתרבות דבר בל כי סברו
במדינה צדק אפלטון': לגבי ביותר. בולט אריסטוקרטי אופי (יונית) ההלנית האתיקה לבשה מגולה,
התיחםות כל1 ללא .עליו, מטיל בחברה שמקומו העבודה את מבצע אחד שכל מתבטא.בכד
והדיוטות, פילוסופים ועבדים, אדונים המדינה) של (לתועלתה היו וכמובן. אחרים. לאנשים
ובטחון, צדק עושר, היה למעטים נאלמים. הזמזרים הרבים וכל בהגיון לטעון היכולים מעטים
אריסטוטלס של ה"צדק" היונים. הפילוסופים כל של תורתם גם היא אפלטון של תורתו אפם. ולרבים
החברתי והמעמד הדרגה על ורק אך אלא ומקרה, מקרה כל של עניני שיקול על מבוסם היה לא
את בהם נושאים במיוחד ציצרו וכתבי זאת, בתפיסה המשיכו הם גם הרומאים אזרח. כל של

לכולם. אחיד להיות יכול הצדק שאין ומכאן האדם בני בין שויון שאין העתיק הכלל חותם
ואשר שראינו, כפי מוצא' כנקודת במדע משמוש המתעלם בתנ^'ך הפוך:מתגלה תהליך
האדםכלפי את לאדם, אלא למדע קשור אינו בכתובים הצדק האלהים.. אמת זולתי אמת. אין בו 

מפר הוא רעהו כלפי .הברית את האדם יפר ואם קדושה. בברית האלהים ל§ני הצדק קושר ■רעהו

.חייבים להם וגם אדם בני הם העני, וגם והיתום הגר קם העבד, גם האלפים. כלפי גם אותה
חובות, עלינו מטילה בתוכנו היותם ועובדת לכפרה' זקוקים החוטאים שאבדו. אבדה להחזיר
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~ ולא"תטוד"יאת תקופ עליוהטא^לא תשא ולא עמיתך ^;"ע^תנו^('<ז;וכח,,תומזזאת הם /כי.
;בין להפרץז'לבתנ"ך ניתן: לא כן, כי הנה י*זי"ח). י*ט, %ויקרא כמוך" }אהבת|ךעך ב^,1$מך
מוגן צרין^'להיות אשך הוא הוא מעמלו, מה חשוב ולא השכן, ועמיתך". לביך"שכנך הצדיק רעיון
לבד?ת;ע0'האלהי11. ובטול תוקף למתן החיוני התנאי של האמתית ההתגלמות והוא הצדק. .ע"י
מעם אליך ינצל אשר אדוניו, אל עבד תסגיר '*לא ? נאמר ט''זי"ד "ג, ב דברים בספר ,^:.,1
לחוק האדומה לא.^וננףי. לו, בטוב שעריך באחך יבחר, אשר במקום בקרבך, 1שב .אדוניו..עמן

■ הכלכלה כי מדוע' להבין יקשה ולא והרומאים. היונים דעתם על מעלים. אפילו היו לא זה
זכות את לבטל ממשהיד. אפשרי בלתי כן על העבדות. על מבוססת היתד. רומית  היוונית

■. ,.;.■, ■■■■,. י .. \ ■. . . עבדים. על ^הבעלות
; התפתחות עבור חבים אנו הרומי החוק של לעליונותו או היוונית לפילוסופיה .האם
אדם,, בידי נתונים היו אדם של ומותו חייו עוד כל החוק של ערכו היה מה ו מושגינו וחתרזזבות
בשם ספר מתוך הבא בקטע יש אלו לשאלות תשובה החופש? באין לצדק קיום ההיה אחר?
מימיך "החשבת בקיץ1943: שנכתב הצרפתית) (אישהמחתרת וורקור מאת הזבנים" "אבק

 ואכן, ממש? כציונידרך העבדות, של זאת עם בזמנים תואמת האנושי המצפון של שההסטוריה
<ט6 פיפור^לא לתקופותיו סמל הנם רכוש' כאל אדם אל והתיחסות עבדו על אדון של זכותו
אפלטון^ >עיץ טבעית נראתה אשר שנים, אלפי ואולי מאות שהתקימה הזאת הזכות לחשוב! העמיק
זכות כל9י שמו8 בחשן1כל להתייחס הוחל הציביליזציה שהופיעה משעה או,נשימה. כהליכה
שלטון: זכויות יותר לסבול שאין התחושה עם להופיע מתחילים וסות וכן הגבלות זאת. עתיקה
האדון%,?יוןרזמאשר. את שהדאיגה (הכרה כך כל חזקה היא זאת הכרה משנהו, על אחד אדם של
העבדות, ונעלמה נצטמצמה העבדות) תקופת למשך (יחסית יחסית קצר בזמן כי עד העבד), את
העבדות ממארת להגמל מנת על גדול' עם עצמו על שגזר מלחמה אחים, מלחמת של דם בנחלי
העבדות. כי יודעת שאינה שבקהילות בקטנה לא אפילו מצפון, אין היום וד.יום, ולתמיד. אחת
לא! וחמלה. חסד רחמים, העדר משום לא האדון? את ומדוע העבד. את ולא האדון את משפילה
לאן מועילים. מאשר יותר מזיקים והם יש כי לוכרח, הניתנים ערכים הם חןמלה רחמים_חסד

התנ"ך. מספר באו כא.ילו מלים, החוק"... על עובר שהוא הפשוטה הסיבה מ,ן מושפל האדון
ומודרני?, חיוני יישאר ולעולם לזמנים מתייחס ואינו הוא נצחי התנ"ך כי נכיר לא האם

. הדברים? מדברים מטיף או משורר של ללבו רק האם
מחקרים הרבה יש חיובית. בשיטתיות ונלמד הולך בתנ'ץ מתבטא שהוא כפי הצדק :רעיון
נחרשו נושאים מספר האזרחי. החוק גם אך הפלילי, החוק בנושא בעיקר בתנ''ך, החוק בנושא
1במחזור השמיטה בשנות לבעליה אדמה החזרת חובות, שמיטת המקלט' ערי כגון ביסודיות
3ל.רב ענין עוררו לכל מעל כ"ג). כי'ה, (ויקרא הארץ" לי כי לצמיתות תמכר לא '"והארץ היובל:
שנותרו השנים למספר בהתאם קרקעות של הערכתן בדבר כ"ה) (ויקרא הכספים חוקי השופטים
ימינו של לאוריות המקור את מהוים הם כי הוכיח, אלו בחוקים מעמיק עיון היובל. לשנת עד

ופצויים. אחריות בדבר

,;■,.. ; המשפטית המערכת ארגון .2 ,  . , יין ,

מאורגנת, משפטית ממערכת מנותק בהיותו להבנה ניתן הוא ואין אין.משמעות וילצדק
התנ"ך, י^ימי השופטים של מעמדם על דבר אומר "שופטים" מפר אין התמהון למרבה 

כס על יושבימי היו כנען, ארץ כבוש לאחר ביהודים אשרמשלו שהשופטים בדבר ספק. ,£ין
כפי רוחות; םערמ שתעורר כשופטת'יללא לכהן אז יכלה אשה שאף,. כדאנולמדים אגב המשפט.
האמינו ולתנ"ך מימיי האנשי* בצרפת. אצלנו השופטים של הפדרציה ?של האחרונה בועידה ,שקר.ה
דבורה, החוק. לענין גם יפה היה כחו זה וכלל האשה' באמצעות לבוא נועדה וההצלחה שהברכה
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החשובים השופטים כל התמר. עץ בצל בישבה ומשפט צדק עשתה נביאן?, גם אך נשואה, אשד.
שהי1? המלחמה עוד היתה רבה כי הגם*. ומפקדי ממשלות ראשי ובראשונה בראש היו ביותר
בהיסטוריה בעיקר דן '"שופטים" שהספר אפוא פלא אין השעה* צו היתה מתמדת וערגות לעשותה,
י . . י  הפוליטיים. ובמאורעות
מאך ה הרב י עפ* הודרכה אשר המשפטית בתחיקה ומפרטת מעמיקה זאת, לעומת התורה' יי

הנושאים רבה. בהרחבה אותם ופתחו פסוקים התנ"ך מן נטלו התלמוד חכמי פרוצדורה. של כללימ
הוא שבהם שהמושלם רבים, צרפתיים במחקרים בעבר כבר נידונו עליהם לעמוד שבדעתי

.1876 בשנת לאור שיצא התלמוד" של הפלילית הספר/>התחיקה
(התחתון) הרגיל המשפט בית שלשה*, של דין "בית א) בתנ"ד: יש ערכאות מיני שלשה י

שבעים של דין "בית ג) העיר), זקני (מועצת קטנה, סנהדרין או ושלשה" עשרים של דין ב)/,בית
לבדו, לשפוט פעם אף היה יכול לא יחיד אדם העליון). הדין (בית גדולה סנהדרין או ואחד'',
לשופט כמעט הדומה יחיד, בורר לו לבחור נאשם היה יכול בן אעפ"י האלהימ. רק היה יחיד דן
.  י . ימינו. של שלום

בצע'. שונא אמת, אוהב אלהים, ירא להיות מועמד על, היה שופט, להיות שיוכל מנת על
לכך1 זכו המשפט בס אל שהגיעו אלו משפטיים. ובנושאים בשפות ברפואה, שעמך"^בחגנות^
יי י . :.■ קהילתם. מטעם במנוי או בבחירות
בבימ"ש היוכמה. בירושלים שלשה". '"של אחד, רגיל משפט בית היה'ל*חות עיד י^כל !:יז

של מקומו קלות. פליליות* בעברות וכן אזרחיים במשפטים דן והואי דיינים' שלשה ישבו כזה
רצה אם אך להגנתו, בעצמו טען נאשם הדרך. אם על או העיר בשערי אלא היה הזייך^לא בית
הדין. הוכרע תמימידעים,1 היו הדיינים משלשת אמשנים לויסנ*גור. להעמיד גם היה יכול
שנים ואף נוספים. דיינים שני נקראו הסעיפים, שתי עלי פסח והשלישי הסכימו לא שנים אם
"סופרי ע"י נמסרו ילדין ההזמנות דעות. ברוב הכרעה שהושגה עד היה, נחוץ אם אחרים נוספים
ושמשו הדין,י גזר של לפועל הוצאה על האמונים גם היו שוטרים)'יאשר (כעין  הדיינים"
קלה עביירה משפט^על כל שלפני הוא, לציון ראוי ענין המשפט. מחלד בעת ומזכירים כפקידים
את ולתקן דויכיו את להטיב יום שלושים של ארכה לו ונותנים בעבריין נוזפים השופטים היו

, * יי יי י י שגרם. העוול
."עדה*),/ גם, (שנקראה ושלשה עשרים של קטנה, סנהדרין יותר, הגבוהים הדין בתי
זד. היה למעשה שלשה. של דין בבית כן לפני שנדונו במשפטים פסיקה היתה פעולתם עיקר
החלטות על בפניהם לערער היה יכול צד וכל מאחר היום, מושגינו לפי לערעורים דין בית
חוק, של פרושו בדבר מחלוקת שלשה של דין בבית היתה אם כן, על יתר דלמטה. הדין בית
אף הענין הובא7 צורך, היה ואם קטנה, סנהדרין בפני הענין את מביאים עצמם השופטים היו
(לערעורים), קטנות סנהדרין שלשה היו לירושלים הגדולה. הסנהדרין הוא העליונה הסמכות בפני
דומה היתה הדיינים ושלשה עשרים של בחירתם כזה. דין בית היה גדולה עיר בכל נפה. לכל אחת
בכל בקיאים להיות עליהם היה יותר. גבוהה היתה שרמתם אלא מטה' של דין שבבתי לזאת
בוטניקה זואולוגיה, אסטרונומיה, מתמטיקה' אנטומיה, פתולוגיה, הימים? אותם של המדעים
את להבין אפילו עליהם היה מתורגמנים. של לעזרתם נזדקקו לא בשפות מידיעותיהם וכיו"ב.
ארצות בחוקי ידיעה מהם נדרשה כן עליהם. יחכמו למען האלילים עובדי של הכשפים מעשי
נכרים של ערכאה מלפני שנשפט ישיאלי של לדינו הם. חוקיהם לפי נשפטו נכרים כי נכריות,
השמים כיפת תחת היו הזה הדין בית דיוני עברי. עבד של החזרתו הנכרי תבע אם לבד תוקף היה
רב במספר אך כאן' גם היו הדינים) (סופרי השוטרים ומאזינים.. תלמידים של ובוהים אליהם ונתלוו

ולהראות. זה £ת זה לראות הדיינים שיובלו בדי הדין בית ישב עגולה גורן בחצי יותר.
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שלשה, ומפורטים. מדויקים; פרוצדורה כללי לפי נפש*ת:וט?ג בדיני דן זד. ביתדין . ..,,
אמת, לעדות ובטחונות ההוגנה חופש פומבי, דיון $ בהקפדה נשמרו הטובים ג;לילימ

היח,ז7 ל<* יתרות* דחיות ללא ששמיעתו.קוימה למשפטו, נעצריעד בפלילים נאשם כל
חפו.ש או תשאול קוים לא בפקוח. אך חופשי למעשה העצור היה ולרוב מוקדמת חקירה כן על
שמריהם' על השופטים שקטו .לא כן פי על אף .תובעכללי. קטיגור היד. ולא המשפט לפני
בשופטןו לבחור לנאשמ התיר שהחוק בכך להגנה היתר. יתר זכות העדים. של אפיים על חקרו הם

, ' שבירושלים. מבתיהדין אהד בפני או עית שופטי בפני להשפט הברירה בידו היתה
ובחקירת אשמתו פרטי על לנאשם הדין בית נשיא בהודעת היתה משפט של תחילתו
שנקראו התביעה. עדי הובאו הבא בשלב רק המניגוריה. עדי נשמעו מכן לאחד ידו. על הנאשם
ומשמועה, מאומד, תאמרו "שמא כך. בהם ומתרים עליהם מאיימים היו אך אחד, אחד להעיד
ודרישה. בחקירה אתכם לבדוק שםופנו יודעין אתם אי שמא או שמענו, נאמן אדם ומפי עד מפי עד
נפשות, דיני לו. ומתכפר נותן אדם ממונות, דיני נפשות. דיני ממונות כדיני שלא יודעים הוו
אחיד דמי שנאמר אחיו, את שהרג .בקין מצינו שכן העולם, סוף עד בו תלויים זרעיו ודם דמו
ד'). פרק (סנהדרין מלא..." עולם איבד כאילו מישראל אחת נפש המאבד שכל ללמדך צועקים...
פי "על כי כלל, להשמיעה ניתן שלא אלא משקל, כל לה היה שלא בלבד לא יחיד עד של עדותו
ערך. היה לא לה, עדים בהעדר נפשות) (בדיני דין בעל של. להודאתו דבר". יקומ עדים שניים
להשיב היה חייב עד כל פסולים. היו הנאשפ של משפחתו בני או אחת משפחה בני שהיו עדים
אלד"י לשאלות חשיבות היתד. לא שכרגיל אף סניגורו, או הנאשפ ע''י לו שהוצגה שאלה לכל
פרט הותירו ולא עד כל וערב' שתי ביסודיות, הם חקרו חבריו ושנים ועשרים שהנשיא מאחר
הנאשט של גילו את לאשר היה העדים על חקירות"). בשבע אותם בודקים ('.היו שבפרטים קטן
על היה בוגר הנאשם היה אם שוחרר/מיד. שנה,,הוא עשרים מבן למטה הנאשם היד. וכאשר
את לתאר הפשע, של המדויקים וכוי המקום בשבוע, יומ השעה, התאריך, את לפרט העדים
העדות. את פסלה ב'יותר הקטנה הסתירה או הטעות בו. הקשורות המסיבות כל ואת המעשה
הפשע. מעשה את למנוע נסו לא מדוע השאלה בפניהם הוצגה השאלות כל על העדים השיבו וכאשר
מפשע כתף מוחזק שהוא לנאשם הנשיא הודיע העדים, של וחקירתם שמיעתם לאחר
ופחד, מורא ללא לדבר חובתו ואף היא שזכותו לנאשם נאמר ולהסביר. דברו את להגיד ובקשו

י מן התלמידים לאחד היתה אם שביךושלים. גדולה סנהדרין בפני משפטו יובא בכך רצונו ואם
דבר לומר ניתן לא הקהל מן לאיש אך הדיבור, רשות לו ניתנה הנאשם לטובת טענה הקהל

■ . . י  ■■ . הנאשם. נגד
להרחיק מצוה הנשיא היה היום, ערוב לפני להסתיים היו שחייבים הדיונים, ככלות אחרי
הדיינים של ההצבעה הדיונים. את מסכם דייךיועץ היה ואז הנאשם ואת העדים את הקהל, את
הצעיד" של דעתו בחוות ההלה והיא לפחות' סופרים שני ידי על נרשמו פרטיה לבסוף, שבאה
למחרת עד הדין פסק מתן נדחה לא, אם מיד. הנאשם שוחרר זכוי, בעד רוב היה אם שבדיינים.
 אחר, נושא כל על ולא  המשפט על רק ביניהם לדון הדיינים על היה ובינתיים היום,
משהחלו היום. כל יץ שותים היו ולא באכילה ממעטים היו הדעת. והסחת שעשועים מכל ולהתנזר
יכלו לא זאת משעשו אך לטובתו, דעתם לשנות הנאשם נגד שהיו אלו יכלו ביניהם לדון הדיינים
הנאשם, של לחיובו אך היו.דיים.לזכוי' ושלשה העשרים מתוך עשר שניט בהם, ולחזור ב לשו
לשבעים ועד פעם בכל דיינים שני מוסיף הדין בית והיה די, היה לא ושנים בעשרים היו אפילו
אחד קול, ברובישל די לא אז ואפילו לחובה. או לזכות וששה שלשים שהיו עד היה' צריך יאם ואחד

לזכות. דעתו שינה המחייבים מן אחד אשר עד נמשכים והוויכוחים הדיונים והיו לחובה
הגרדום. למקום הנדון את מלוים שופטים שני היו לבצוע, מות גזרדין נועד אם

צדקניות. נשים של בידיהן הוכן זה מיוחד סם חושיו. את להכהות סם לו ניתן יין בכוסי
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היה בידו ודגל ואיש בדיוניהם השופטים המשיכו הגרדום, למקום ההליכה בשעת אף
כל מביט והיה לגרדום ההולכים את ליוד. סוס על רכוב אחר איש הנשיא. במצות בפתח עומד
הנידון. את להציל העלולה נוספת ידיעה כל לקבל מוכן כשהוא הדין, בית כלפי אחורנית העת
ודוהר הסוס על הנדון את מרכיב היה והרוכב בדגלו מניף הדגל נושא היה כזאת ידיעה היתה אם
הגרדום ומקום אגודל, בצד עקב הולכת הנדון תהלוכת היתה תמיד הדין. בית אל חזרה אתו
מי "כל וקורא: ומכריז לפניה יוצא כרוז היה התהלוכה מסע עת בכל האפשר. ככל רחוק היה
לצום הדיינים על היה הדין גזר בצוע לאחר הנדון". על עליו וילמד יבוא זכות לו שיודע

הפשע. בגורמי ולהרהר יממה
הרומאים, ע"י הארץ כבוש לפני כלומר מפריע, באין הופעל וכך המשפט היה כד עוד כל
מיתה. של לגזרדין להגיע היה אפשרי ובלתי כמעט למעשה מאד. נדירה ביתדיז מיתת היתה
בשעת ידע שהנאשם כך על כאמור, החוק, עמד שהוזכרו, הזהירות ודרכי ההגבלות מכל לבד
מעשה. בשעת כך על אותו והזהיר אמר שהוא שמי וכן מיתה, שדינה עבירה עובר כשהוא מעשה
ידוע היה כאשר ורק אך נגזרה דין בית מיתת קולקטיבית, אחריות הוד, מות דין שכל מכאן

לאזהרות. שעה ולא ברורה ובהכרה מלאה בידיעה פשעו את בצע שהנאשם וברור
הדין בתי של הערעורים בכל דן והיא ו?8זד. שבעים ישבו בירושלים גדולה בסנהדרין
מצביא כהן' זקן, הנאשם היה שבהם בפשעים חוק. נעשו שהחלטותיו עליון דין בית והוה דלמטה
הדין בתי כשל ממש היו והפרוצדורה ההליכים לדון. מוסמכת היתה הגדולה הסנהדרין רק מלך או
הסנהדרין חברי ולכל המלך או גדול מכהן יותר ולהערכה לכבוד זכה הסנהדרין נשיא דלמטה.

העם. הערצת נתונה היתה
התנ"ך. בימי המשפטית המערכת הכללים, בקויה היתה' כזאת כן כי הנה

נאמרו כאשר כי חש, ואני ההתחלה אלא אינו התנ"ך זאת. בנקודה הדברים את לסיים קשה
היא הקודש בכתבי השאיפה בלימה. על עתה תלוי הכל שהנה ההרגשה נשארת הדברים כבר
לעתיד? ומה ובמצוקה. במשבר זה רעיון נמצא בימינו הצדק. רעיון על מושתת יהא שהעולם
לעד. ינ1ן שהצדק מאמינים החוק, משרתי אנו, התגבשות? או שברון בכנפיו העתיד היביא
לשכוח, לא בעיקר אך דבר, להחסיר לא בנאמנות, לעבוד לשומרועלינו מנת שעל יודעים אנו

העבר. מן והלקח המוסר הם העתיד, את נבנה מהם והלבנים החומר כי

המשטרתי מהעולם

"מוחרם" אוטובוס כובשים אופנוע רוכבי צופרים למעלה
עיניכם כאן: טעה לא הסדר ואף טועים, אנבם לא!
האוטובוסים מ400 אחד מראה תמונתנו הרואיי:!
הסטו "החרימו" אותם מכסיקו, בירת של העירוניים
הנסיעה, דמי העלת על מחאה לאות המכסיקניים דנטם
שוטרים משמר ידי על בחזרה" ,,נכבש שהא בשעה
באוטובוסים טסו הסטודנטים כי נמסר, איפנע. רכיבי
של ולרחבה לארכה כמטורפים יומיים בכי אלה
שבתמונה שה"כבוש" להניח אלא לנו נתר ;לא העיר

הדלק.) אזילת אחרי נתאפקי זו
תאונות גרמו חלפו אשר השנים ,בנ0לש לפטה
...17 של החמורה ולפציעתם 52 של ל!זו1ה זרכיב
רשויות של האגוד נשיא של בהודעתו נאמר סוסים.
עדרי נוהגים בו שוייץ, של אלפיני באזור מקומי".
אך בשנים. מאות מזה חפשי באופן לרעית סוסים
של לגהינום זה אזור הפכו במכוניותיהם המטיילים
דבר סוכר, בקוביות הסוסים את בפנקם דרכים תאנית
התעבורה, לעורקי המידה על יתר להתקרב הרגילם אשר
התנועה משטרת למכוניות. נזק גרימת כדי עד לעתים |§

המיצר. מן נהגים לחליצת מיזחלים סיירים הפעילה

תנועה שוטרי של שגרתיים בלתי תפקידים

"*45 '. .1%
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הסורג של השני מהעבר
בצוע שיטות

בגפו* ז>>פ1
.* ארה"ב האוצר, מח' החשאי' השרות ראש בוטן, אי. י1.

צבורית בספריה לבקר נהג הוא 1922 בשנת
לקרוא החל ושם מיסורי שבמדינת בסנטלואים
ומעו מאז התענין בו מקצוע צלום, אודות ספרים
גלוף על ידיעות שאב הוא ספרים מכמה לם.
את בלבו בטעה זו קריאה אמיתי. כסף יצור ועל
משל בסף ליצור במפעל להתחיל יוכל כי הדעה'

עצמו.
בחרי למד הוא שנתיים במשך יסודי. היה הוא
גלופות. צלום אודות ללמוד שניתן מה כל צות
אשר עד ובגלופות' בנגטיבים נטויים עשה הוא
כסף שטר ליצר יוכל כי האמין בה לנקודה הגיע
 הממוצע האדם את להטעות העשוי מזויף
בעצמו ומהל שלו ניירו את יצר הוא צדק. והוא
לאל היה ולא עני היה הוא אר שלו. דיותיו את
השתמש כן ועל יקר הדפסה ציוד לקנות ידו
התוצאות דפוס. כמכבש מיושנת בגדים במעגלת
די טובים היו הזיופים מתחילתן. מקצועיות היו
החל והוגו רבים אנשים להונות כדי הצורך

זאת. לעשות
אחת. בבת $ מ5000 יותר יצר לא מעולם הוא
במסעדות לסעוד נהג הוא בצע. רודף היה לא הוא
השתמש הוא זולים. בפנסיונים ולישון זולות
ערך אותו ארה"ב' פני על מסע לממון בזיופים
את חסכון. לשם ורכבות' אוטובוסים באמצעות
אזלו וכאשר במזודה עמו נשא שלו הזיופים ציוד
"מפעלו" את להתקין הוגו נהג שבכיסו המזומנים

בית. מתוצרת נוסף כסף לו וליצר בחדרו
שבמדינת בדטרויט הדין נעצר 1927 ביולי
.5$ בן מזויף שטר להפיץ נסיין בשל מיציגן
כי גלו' החשאי השרות וסוכני נתפשו מתקניו
הוצאות שש של ולהפצתן ליצורן אחראי היה הוא

פרט כל כלל בדרך אופף זייפנים של בקשר
גלו את עושה הצלם או החרט יתרה. חשאיות
או מרתף איזה לו בורר המדפיס בסתר' פותיו
הדפסתם משהושלמה שטדותיו. ליצור מבודד בנין
ברית בן הקושרים להם בוחרים שטרות במה ■של

לשם התחתון לעולם הזיופים להעברת 1אמן
את ומוכר קפדני סקר עורך זה מפיץ .מכירה.
למכור מנסה הוא לו. ידועים לאנשים רק סחורתו
מרבית ואילו לסיטונאי כך והופך גדולות גמויות
השט את המוכרים קמעונאים' הופכים 'לקוחותיו
את המשלמים הם המפיצים למפיצים. דות
עצמם על והנוטלים ביותר הגבוהים המחירים
זה בסוג להאסר. ביותר הגדולים המכונים את
אחדות בהזדמנויות החוק איש נתקל ארגון של
העשויות ידיעות לספק העלול מישהו לעצור

היצור". ל"מפעל להוביל
הקרוי הפושע מהוה זה מקובל מתהליך חריג
מבצע בעצמו המנהל הפושע הוא  בודד" ."זאב
המד החרט, המממן, הוא הוא אחד. איש בן זיוף
קיומו אחד. באיש אלה כל והמעביר' המפיץ יפים'
הבצוע שיטת אך תפיסתו על מקשה הנזיר לדמוי
עובד הוא כי העובדה, קביעת על מקלה ■שלו

תעלומה מוצאת לבסוף נתפס הוא וכאשר לבדו
הדין. הוגו היה כזה איש פתרונה. את שלמה

מעוררת שאינה הופעה בעל היה הדין הוגו
היה הוא במקצועו. חשובה תכונה לב, תשומת
דמויי נוגים, פנים ובעל יורדות כתפים בעל גבוה,
ולא לתאור ניתנים שאינם בגדים לבש הוא גויה,
בשנת משודיה בא הוא לארה"ב ידידים. לו היו
כרפד כמלצר, צלחות' כמדיה כנגר, ועבד 1909
מרפא. בבית שנה ובלה בשחפת לקה הוא ובצלם.

.1956 מאי גליון .137 (98) קק0  פלילית למשטרה הביןלאומי הארגון ירחון מתוך .
שם, הקימות המשטרתיות המסגרות מבין ארה"ב ממשלת ע"י נבחר האמריקאי האוצר שלמשרד החשאי השרות **

ארה"ב של המשלחת בראש כלל בדרך עומד כומן מר המחבר באינטפול. חברותה לצורך לאומית" "לשכה לשמש
הארגון. לועידות
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הימי© באחד מחדשיים, למעלה נמשך העקוב אך
בו ממחה לבית נכנם נראה הוא מרץ חודש של
לשמשל העלולים אחרים והמרים כימיקלים קנה
הח השרות סוכני של הפקוחות לעיניהם לזיוף.
קצר זמן לצלמניתו. אלה חמרים לקח הוא שאי
לחברו! והלך מהצלמניה יצא הוא מכן לאחר
שם הפקיד אותו כבד, ארגז הוציא ממנה החסנה,

לאולפנו. במונית לקחו הוא לכן. קודם
הצל מחצר האשפה כל לאסוף דאגו החוקרים
בתוך גלו במרץ 91 וביום לבדיקה ולהבאתה מניה
של מקופל גליון מהצלמניה שהושלכה הפסולת
של 36 בעמוד במרץ. 17 ביום שפורסם עתון
שעלול ציור של חורת צללית נמצאה זה עתון
בפסולת נמצא כן ., $ 5 בן משטר חלק להיות היה
מש ."408 בגודל צלום ניר של קרוע גליון זו
ירוקה בדיו ציור נתגלה יחד הקרעים הורכבו
דו חמשה בן שטר של משפתו קטן חלק שהוד,

לרים.
הפוש צו הסוכנים קבלו זו ראיה סמך על
ביום אחה"צ 4.45 בשעה הדין. של לצלמניתו
בידיהם. כשהצו לצלמניה נכנסו הם במרץ 21

סימן ללא פניהם את קבל וחולני, חיור הדין,
כאילו רושם, עשה אף הוא הפתעה. של כלשהו

לו. הוקל
רב''. זמן לכם "חכיתי אמר' הוא לכם", "הכיתי
המלאכה, בית של אחד קצה לעבר ידו הניף הוא
מבקשים אתם אשר "כל הוסיף, הוא שם"' "הכל

שם'. הוא

גלופות עשר תפשו הסוכנים אמת. דבר הוא
גליונות 80 '$ ו10 $ 5 בני שטרות לזיוף נחושת
וכמויות כבסים מעגלת בעבודתיד, שנעשה ניר
השתמש בהם אחרים, וחמרים דפוס דיות של

שלו. הזיוף במבצע
מזויפים' שטרות של דוגמאות הדין בפני הציגו
ידיו כמעשי החשאי השרות ידי על זוהו אשד
אחריו. חפשו בהן השנים, שתיםעשרה במשך
שלש מתוך לאחתעשרה באחריותו הודה הוא
בכתב, מלאה הודאה ערך הוא הדוגמאות. עשרה
תקן בהם בזיופים לקויים על אפילו בהצביעו

גלופותיו. את
באשמתו הדין הודה 1950 באפריל 6 ביום
שבמדי בצ'יקאגו הפדרלי המחוזי המשפט בבית

אז שהיו דולר חמשה בני שטרות של שונות
חמש למאסר ונדון במשפט הורשע הוא במחזור.

פדרלי. בכלא שנים
00 01016ק ברשיון הדין שוחרר 1930 בשנת
בצלמניה אח"כ צלחות' כמדיח תחילה ועבד

בביתחולים. ולבסוף
מזויפים שטרות מספר הופיעו 1938 בשנת
בדי ארה"ב. של הדרומי בחלק 5$ בני חדשים
דמיון קוי העלתה החשאי השרות ידי על קתם
בשנת הדין ידי על שנעשו לשטרות היצור באופן
הראו ההונאה מקרבנות שנתקלו והתאורים 1927
של תאורו את שהלם אדם ע"י הופצו השטרות כי
הדין. אחר בחפושים הוחל מכך כתוצאה הדין.
לאח הידועים מגוריו במקומות חקירות נערכו
ואצל שלו האחרונים העבודה במקומות רונה,
לאתר היה איאפשר אבדו. העקבות כל אך קרוביו,
להתרכז צורך היה העבר. קורות בעזרת הדין את
את הדין העביר להם מזבנים' שנתקבלו בידיעות
בהן בערים למצאו ולנסות המזויפים' שטרותיו

פעל.
בניו עקבותיו על התחקו השרות סוכני
בדטרויט, בניויורק' בםנטלואיס' אורלאנס,
אלה עקבות אילם ובצ'יקאגו. בדלס סיטי, בקנזס

תוצאות. לכל אותם הביאו לא
הדין של המזויפים שטרותיו היו 1946 בשנת
אותו חפש החשאי והשרות שונות בערים במחזור
הפיץ לא רפאים' כרוח שנראה הצנום הדין, לשוא.
גדולים. עסק בתי של קופות ליד מעולם שטרותיו
שעובדיהן קטנות' חנויות כך לשם לו בחר הוא
מעולם בכספים. בקיאים להיות עשויים היו לא
המוכר ליד מצויה היתה שלא סחורה קנה לא הוא

המכירה. תושהה לבל ממש,
שמע הדין אחר להתחקות המאמצים במהלך
שאדם '1950 בשנת בצייקאגו' החשאי השרות סוכן
גריים ליד קרקעות בקיית עסק הנסון פאול בשם
הנ פאול כי ידע, הסוכן אילינוים. במדינת לייק
חקירה הדין. השתמש בהם הבנויים' אחד היה טון
הנסון פאול שאמנם העלתה השרות אנשי של
הוחלט מיד לעצרו במקום אך הדין, הוגו הוא

ועקוב. פקוח עליו לשים
בצייקאגו. קטנה צלמניה נהל הוא כי נתגלה'
וכלל, כלל חשודות תנועותיו נראו לא בראשית
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גבי על במקום דק, גומי גליון גבי על מודפסת
ניר,

 כספים קבלת בעת הצבור של איזהירותו
חטוף ממבט יותר לשטר מקדישים שאין העובדה
בדרכם העיקריים המכשולים אחד את מהוה 
פעולה שתוף תוך רק בזייפנות, הלוחמים של
של היעילה הצלחתם אפשרית האורח מצד מלא
צבור בעורת האורח. על להגן שנועדו החוקים
המשטרה בידי יש מלאה הסברה ע"י ומודרך ערני
רבים עברינים של עסקיהם את לתמיד לחסל
הדין כחוגו אנשים יכלו לא כוו עורה ונוכח

תמימים. קרבנות בהונאת להצליח

ישראל משטרת
וקרו"ר מה"ד

ומורשת^ חינוך מדור

שנים. חמשעשרה למאסר ונדון אילינ1יס בת
המזויפים שטרותיו את הדין הפיץ בח הקלות
הצורך את מדגימה שנים שתיםעשרה במשך
אודות הדרוש כל את וזבנים חנונים ללמד החיוני
לפניהם. שבא בזיוף להבחין להכשירם כדי כספים
בהם מקרים' שמורים החשאי השתת בתיקי
ציורים כלל' בדרך ונבונים רגילים אנשים' קבלו
אח דולרים' ו10 5 '1 בני שטרות של ילדותיים
כסף, שטרות של תמונות וןבלבד. בעפר מהם דים
במקרה אמיתיים. בשטרות מעתונים'?.ופצו גזורות
תמורתם וקבל אדמה תפוחי חקלאי מכר אחד
שהיתה '$ 10 בן לשטר שדמתה מגוכחת קריקטורה

■*,יק**

***

ל^ו3££4£39£1£99£%*£91]

16813

.£**<*

₪₪%■

1 ^₪₪

§!%<*

£43

*^
/*

1950 במרס 21 ביום שנתפש הדין של ציודו

רוחצת..." אחת "יד
אצבעותיו. את להטביע התכונן והשריף טיט, היהלומים שודד נתפס סוףסוף

עליו. צוד, ידיך!" "רחץ
טים. התחצף שתיהן?" "את

זאת!" תעשה כיצד לראות "רצוני רחב' בחיוך השריף השיב אחת", רק "לא,
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: ם ניני ע ה ו המגמות י פ ל ן כ ת ה פרוט
עמוד: הנושא:

48 הכינה לפי בכה מגונה מעשה להיות יכולה נשיקה
48 פ"ד,י"ב(36)986:  אייזנצוייג  26/58 ע"פ .5

232 ס' לצורך חפץ, איזה על "ממונה" להיות כדי
תקופה או מוגדר משפטי יחס דרוש לא פח"פ,
מחייבת 232 ס עם בשלוב 244 בס' ■מסוימת;
במשפט בפצויים המחייבת כדרגה רשלנות דרגת
אין ;218 ס' כדין דינם זה ובמובן נזיקין,
בגרימת די לא אך ביניים! שלבי באילו לשבצה
להיות צריך הוא מלכתחילה החפץ' ע"י נזק

49 בריאתו מעצם כן מס.
5049 פ"7,י"ב(63)1742;  לוי ייסף  232/58 ע"פ .6

לבנק ביודעין הנפרע ע"י לא חתום שיק הגשת
50 (301 (ס' כדין חתום שהוא שוא כטענת כמיה

כ"א פמ"ת,  רדמי  29/58 ע*פ/ת"א .7
50 ;440(4/3)
50 סביר הוא החשד כי להוכיח יש פח"פ 311 בס'
50 פ"7,י"ב(67)1869:  טוקרבי  247/58 ע"פ .8
50 לחזור התכון אפילו "נמלט'/ חוקי משמר העוזב
51 3"ד\"ב(48)1325:  גרוםבלט  71/58 ע"פ .9

מכללא בטל לא תש"ט1949 היריה, כלי חוק
;1945 חרזם), (שעת ההגנה לתק' 143 תקנה
מלחמתי, שלל היה שהנשק לכאורה כשהוכח
סותרת) הוכחה ובהעדר חובתה ידי התביעה יצאה

51 המדינה בעלות על
5251 פ"7,י"ב(59)1628:  קייזר  88/68 ע"פ .10

על האשומ, בגליון היוה"מ כתת בהרה אם א.
הנאשם טענת תשמע לא בנסוחו' הלקוי אף
אשום כשכתב נגדיות* ראיות הכין ולא שהופתע
אחת, עובדות מסבת מתוך רבים פרטים מכיל

52 אחת! כחטיבה אותו לקרוא הנאשם על
אחד קושר של הצהרה או מעשה על עדות ב.
בדין וגם הראיות בדיני גם יתרם, כנגד כשרה
באמצעות האנגלי המשפט (עפ"י הםובסטנטיבי

52 לפח"פ) ה', פרק עפ"י כשותפים ולא 4 ס'
52 פ"ד,י"ב(45)1259:  שולנזן  52/58 ב"ש .11

עליו תנאי, הפרת בשל עצור ערבות לחלט אין
52 זה בתנאי ערב לחייב ואין חתם לא
53 פ"ד,י"ב(55)1525:  סוקניק  75/58 ב"ש .12

גזרדינו לפני בערבות ישוחרר לא מורשע נאשם
קצין על הקלה של טענה בשל ראשונה בדרגה
לנחוץ זאת ימצא המבחן קצין אם המבחן;

53 דעתו לתת כל שיו המחוזי, לביה"מ יפנה
53 פ"ד,י"ב(67)1867;  ג'נזיל  238/58 ע"פ .13

מאסר במקום חוץ בעבודות עברין העסקת ענין
המשפט לבתי העונשין עבודת פק' ע"י נתון אינו
במקרה בגזרהדין. רצויה אינה בזו והמלצה
התביעה של לבה תשומת ביה"מ יעיר מתאים

53 הכללית
5453 פ"ד,י"ב(57)1580:  ג'ראבי  201/58 ע"פ .14

על הודעתו, כשרות שאלת נאשם משעורר
חפשי מרצון נתינתה להוכיח הכללית התביעה
יחס להם השוטרים הזמנת (ע"י כפיה וללא
על הנאשם ותר אם הכאת.י)י; מעשי הנאשם
האם מפורשת, שאלה לו להציג יש הבאתם
בהנתן המכות. טענת על ותור בזאת לראות
(ובעיקר השאלה בהעדר או שלילית בה תש,
ידי התביעה יצאה לא עו"ד< ע"י יצוג באין

54 הנאשם לטובת יפעל השופט וספק חובתה
54 פ"ד,י"ב(64)1772:  שטיינמן  8/58 גנ"פ .15

וחוזר במשטרה הראשונה הודעתו המכחיש עד
הסבר בהעדר שקר, על חשוד בביה"מ ומאמתה
עדותו לראות יש סביר הסבר קים אם סביר.

54 0גם. מכל טהורה

ענווד: הנושא:
משטרה תפקידי

שטור:
2  1 המערכת דבר מקוף; ירחי ששה
3028 שור סנ"צ בישראל? לשוטרת עתיד היש

קבוצתית? בדינמיקה בעיה  ההפגנה
המשטרה מרקוביץ: שוטרת בליימן, פקד

2320 /16 והמפגינים:
ולמוד. הדרכה

2724 ברשלום רפ"ק למוד; כאמצעי הקריאה
וזהוי: חקירות

9  3 המפכ"ל ובמשפט? בחקירה והמשטרה הפרקליט
3531 לאילור רצח; במקרה וםיביס שערות השואת
3936 שור סנ"צ ישראל; למשטרת ניידת מעבזה
6462 בומן כספים; זייפן של בצוע שיטות

ומשפט: חוק
6155 בצרפת שופט נאר, ר. 1 בתנ"ך ומשפט צדק

ובעוזריהם, בנאצים דין לעשית החוק
4440 דין מפקח י1950; תש"

40 המיוחדות: העבירות ויתר מות שענשם הפשעים
הנאצי, השלטון "בתקופת בכלן: מגביל יסוד

4140 עוינת'' בארץ
הפשעים 12(א). ס'  מיוחדים התישנות דיני
כעבור יתרם (ב) לעולם; מתישנים אינם החמורים

41 שנה 20
מאז שנה 20 חלפו כבר שנה: ב20 די אין
רבימ בצוע ומאז הנאצי השלטון תחילת
מספקת הזדמנות היתה לא לישראל מפשעיו;

4241 המלחמה פושעי לשפוט
4342 הם? מי  "עוזריהט"
4443 עוינות" ל"ארצות מחוץ לנאצים" "עזרה דין

44 המוצעים התקונים
54*5 עו"ד נוסנבלט, מפקח ? משפטיות הלכות
4645 פ"ד'י"ב(49)1345:  כדורי  97/57 1נ"פ .1

יודעים באין בצותא, תקיפה ע"י מות בגרם א.
45 כ,לם; את מרשיעים המית מי

(שפעפכ"א0 הפל' הפרוצ' לפק' 72(1)(ה) ס' ב.
בה בעבירה להרשיע לערעורים בי"מ מסמיך
לא הוא אך להרשיע, המחוזי ביה"מ היה צריך
ע"י ונזנח למטה שנדון סעיף לגבי זאת יעשה

46 ערעורו; בנמוקי היוה"מ
הרשעה החלפת להרשות הדין מן אם ספק ג.

46 למטה; נדונה שלא ל214(0 214(ב) מס'
המש החקירה בראשית הנאשם תגובת חוסר ד.
במסדר לא אך לרעתו, להתפרש עלול טרתית

46 החקירה החלה לפניו שעוד זהוי,
4746 פ"ד,י"ב(49)1358 זיאד תופיק  40/58 ע"פ .2

"במשמר אסירים להחזלק המשטרה סמכות א,
ובתי המשטרה פק' ע"י בוטלה לא מעולה"
כבר ;1946 שונות), (קביעות (הפרדת) הסוהר
פ*ד,זז'647)  אהרונובי'ן  34/52 (בע"פ נקבע
מלבד לבקש יש ש,טר כל של סמכויותיו כי
בהוראות גם  (מו"ח) הפלי' הפרוצ' פק'

47 י המקובל; המשפט
משטרתי מעצר בבית מעצירים לדרוש אין ב.

47 תאיהם לנקות
4847 פ"ד,י"ב(67)1871:  עבדוש  196/58 גנ"פ .3

לגבי הסכמה אינו.מוכיח קודמים מין יחסי קיום
אינו אנוס שמעשה אמנם קורה אונס; מעשה
הנסיי אך להסכמה, האשה לב שנוי עקב מושלם
לבין זה מקרה בין מבדילות החיצוניות בות

48 ביאוש וסופו באונס שתחילתו המקדה
48 פ''ד,י"ב(66)1847:  מלאם  190/58 ע"פ .4



ןמק^ ג כרך >שראל משטרת רבעון
■ 1959 זזלי  11תמחתש>"7* מספר

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

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאים דפיו מטל המובעים

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

המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל
הרכבת14. רח' ת"א' ההדרכה; מחלקת הארצי' המטה ישראל' משטרת המערכת: כתובת


