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*שיאל משטרת
■  י מה''ד;וי1ח"ר; י

ומורשת.. חינוך מדור

הרביעית השנה בתום לאור יוצא רבעוננו, של חובוץתיר במנין השניםעשר זה, בליון
השלישי. כרכו את ומשלים לקיומו

בהציגו העיוניים, יסודותיו את בהבהירו המשטרתי, המעש את הרבעון מלוה הוסדו מאז
ישראל שופטי מפי מדריכות להלכות שופר בשמשו כשלונות, ובנתחו השגים בהעריכו בעיותיו,

ישראל. שוטרי של עצמית מחשבה להבעת זבמה

נוסף חוברת ובכל ישראל, משטרת של ורב ההולך נםיונה משתקף אלה כרכיו בשלשת
למדנו אנו אף בחיל. המשרתים לרשות העומדת העברית, בלשון המקצועית הספרות לאוצר גדבך
נתבהרו הראשונה החוברת של הדרך גשושי ומאז עצמו הרבעון בהוצאת נסיון וצברנו לקח

מסורת. ונוצרת הולכת כי לומר, ניתן כבר וכיום דפוסים נצטיירו מגמות,

עומדים אנו דרכנו בראשית רק הכרכים שלושת תום אחר אף כי לשכוח, אמנם אין
היצירה ? וכלל בלל להתביש אין נוצר שכבר במה אך ולגבושו, מקצועי ידע לצבירת בלי גיצירת
המאמריפ 162 מבין ? והתפקידים הדרגות מכל בחיל המשרתים של להשתתפותם הודות .נתאפשרה
חבורימ 103 (מהם המשטרה אנשי של עטם מפרי 149 היו ברבעון כה עד פורסמו אשר .והרשימות
חל? אולם החיל, על הנמנים כותבים 11 גליון בכל השתתפו בממוצע תרגומים) ו46 .מקוריים
משטרת מתוך משתתפים של הכולל שהמספר כך יותר, או פחות קבועים, משתתפים היו *1הם

בו. די לא כאמור, אך, השג, זהו אף ל47. מגיע *שראל

ומרבית תיעודיים המקצועות כל את למעשה, וכסו, ביותר מגוונים היו. המאמרים נושאי
בהפעלת שנויים או חדשות שיטות להעריך או להסביר נועדו המאמרים של חלקם העזר. מדעי
הפקוה הארץ, בדרכי מיוחדים פקוח מבצעי לחוקר, התיק הצמדת כגון מקובלים, אמצעים
אף על ברבעון, השתקף "קדש" מבצע אף המקוף. סייר ע"י התנועה הכונת וכן ז?סלקטיבי
אשר השנויים והוערכו הוארו החיל, של התפתחותו איפוא, לוותה, בהוצאתו. הזמנית ההפסקה

ובמגמות. במבנה ז!לו

שיטות של הדינמית ההתפתחות ובעקבותיהן המשטרה, במבנה התמורות
ליעול דרך חפושי מתוך ההדרכה. בתחום ובראשונה בראש אותותיהן שתתנה הדין מן העבודה,
הקודמים לכל האמון תבניות נחקרו החיוניים הלמוד 1ושאי ולברירת ההדרכה של המתודיקה
בכיריט, לקצינים הספר בית חניכי של צותים גם ביניהם מיוחדים, מחקר צותי ידי על דגסיסיים
לה0 שנועדו התפקידים, מלוי לקראת מהקורסים אחד בל חניכי של הכשרתם את לכון במגמה
בשיטות ובעיקר החיל, בארגון חלו אשר השנויים, לאור מחדש האמת תוכנן סיומם, לאחר

והחקירות. הפיור



3תנר יחידות בערים החקירות בענפי הוקמו הנוער עבריינות של הבעיה החרפת עם
המאמצימ הגברת ולשם צעירים בעברינות יותר יעיל טפול לשם ומחלקים)' מפלגים (במתכונת.
קורס בירושלים, אשר "תלפיות", האמונים בבסיס עתה יתקיים הקמתן בעקבות למניעתה.
להקנות נועד במוסדות, והסתכלות בקורים דיונים, הרצאות, יקיף אשר זה, קורם נוער; לחוקרי
בישראל. ובמוסדות חו"ל במשמרות סוטה בנוער הטפול על וידיעות עיוניים מושגים למשתתפיו

והסוטה, העזוב בנוער המטפלים על המוטלת המשימה חשיבות על מלים להוסיף למותר
והמועדים הבגירים העברינים מרבית כי יודע, הקרימינולוגיים ובמחקרים בספרות המעיין כל
בתחילת הדרדרות לעצור יותר קל כי כך, על חולק ואין בנעורהם שלהם '"הקריירה'' את החלו

בהמשכו, מאשר המדרון,

בכחה בטחון תוך מערכותיה' שדוד לאחר ישראל, משטרת צופה העתיד לקראת
מניעתה ידי על הן העברינות, ובבלימת במדינה הצבורי הסדר בשמירת יעודה את להגשים

לדין. העברינים הבאת ידי על והן

ולשרת יעודו את למלא בעתיד, כן כבעבר רבעונה, גם יוסיף כולה ישראל משטרת עם
ופתות הידע הרחבת על השוקד הדרכה, וככלי מקצועי כבטאון לו הוצבו אשר המטרות את
ולהשתתפותם רחבה להענות הרבעון זקוק בכך יצליח למען המשטרה. איש של העצמית המחשבה
מסירות מתוך עבודתו העושה כל תפקיד. או דרגה יחידה, הבדלי ללא בחיל, המשרתים כל של

היומ המציאות קורות על יגיב או ושיטות אשיות ויבקר יעריר בה, יהגה בי הראוי מן והכרה,
הסכמה. או וכוח תשובה, יעוררו למען לשרות חבריו לידיעת להביא עליו אלה הגיגים יומית.
החוק איש אני, "שוטר יאמר! ואלנא ויהסם יחשוש אלנא להבעה, הצריכים דברים שבלבו מי כל
ובסגנון במלים הכתוב, על דבריו את יעלה סופרים?" ולעט לי מה הנוקשה' והסדר היבש
.י הסגנון אף ילוטש בה לכתובת, ולהעבירם להביעם זכותו את הבטיחו הפקודות מאליהם. הנובעים

המערכת



התעבורה של התק>נה זר>מתה הבטחת על
התכונה בתורת >סודות מקצת

ולסיור לתנועה המחלקה ראש גיא, יהודה נצ"מ

הולכי ושל רכב כלי של והמסודרת הבטיחה תנועתם הקלת לשם התעבורה על השליטה
צמצום ידי על דרכים תאונות למניעת חיונית זו פעילות המשטרה. מיעוד חשוב חלק הנה רגל

בדרך. המשתמשים של השונים הסוגים בין הנגודים ולהחרפת הדרכים לגדוש הגורמים
פחות לא דרכים; תאונות למניעת יעיל מכשיר רק אינה שוטרים בידי התנועה הכונת
יום לום האזרחים לעיני המפגין נאותים, צבור ביחסי מדעת שלא גורם בה לראות אפשר מזאת

יעילותה. מידת ואת הזולת למען המשטרה פעילות את
בפקוח לעסוק עליה היה  השחרור מלחמת מאז  ישראל משטרת של קיומה מתחילת
לפני מכבר, לא אולם והמורכבים. הגדולים למבצעים ועד המפורט התכנון למן התעבורה, על
ובהכונתה. היוםיומית התנועה על בפקוח יעודנו מלוי לקראת ממשי צעד צעדנו לשנה, קרוב
בערינו בעיקר המקופים שיטת של הנהגתה ועם הכללית הסיור פעילות של חזוקה עם
הולמים והנדסה פקוח אמצעי בהעדר כי ההכרה התגבשה וחיפה, תלאביב ירושלים,  הגדולות
אנדרלמוסיה בה תשתרר לבל התעבורה של התכונה תפקיד את לידיו לקבל השוטר על שומה

מוחלטת.
והן המבצע השוטר מצד הן זה, לתפקיד ומסירות התלהבות חסרו שלא למרות אולם

אחיד. בצוע של רצויה מקצועית רמה לכלל הגענו טרם המפקד, הקצין מצד
הבנת את עליו להקל העשויים מנחים רעיונות הקורא בפני להביא היא זה מאמר מגמת

הנושא.

עליה והחלישה התנועה הכונת א': חלק
פרי להיות כזו תכנית צריכה מושלמת, תהא למען אזורי פקוח
מהנדסי ושל המשטרה של המשולבים מאמציהם

התנועה ובראשונה, בראש הנה, התנועה על הפקוח בעית
יעיל שמוש על המבוססת כוללת, הלישה של בעיה
של הכבישים במערכת לפרטיו, מתוכנן ביותר,

מת' אנו איל אזורי לפ?!וח תכנית על בדבינו כרוכות בה אב", "תכנית כעין זוהי שלם. אזור
כלשהו, ל"אזור* אלא מסוימת שטח ליחידת כונים של השונים הסוגים הפרדת הצירים*, בחירת
לרוב* ועד כילי' האי'ו למל שטחי' הבדל ללא הגדרת בטיחות, מהירויות של קביעתן התנועה,
כדורגל. מגרש של ל0ביבתו או כיד של ^ים  שביניהם בקטעים והן בצמתים הן  הנגודים
לאורך לש*וש ניעית להיות עלילה מו תכנית ולרכוזו. עומד או חונה רכב לקליטת הדאגה וכן
צפויה, בו בלבד, אחד ליום תוקף בת או ימים

רגילה. בלתי תנועה כלשהי, מסיבה לציריתנועה. כמובן, הכונה, *
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הרגיל,למשל מגדר יוצא באופן רבה תנועה לגבי
או לויה מצעד, כדורגל, תחרות תערוכה, לרגל
תכ כאלה למקרים התכניות אחר. מיוחד מקהל
למען לשוטרים, והוראות מיוחךות משימות לולנה
עת. בכל ותפקידיו מקומו את מהס אחד כל ידע

ס י חד ו מי נו ועי ר א

לב תשומת דורש מיוחדים לארועים התכנון
התעבורה על הפקוח ומתקני הכבישים כי מיוחדת,
ולכווני רגילים תעבורה לנפחי כלל בדרך מיועדים
הב מוטלת עליהם המפקדים, יומיומיים. תנועה
כך לשם זקוקים אזורית, פקוח תכנית של נתה
התנועה של הצפוי הנפח אודות הידיעות למיטב
והיע המקורות רגל), הולכי של והן רכב של (הן
השהיה ומשך הכניסה מועדי האפשריים, דים

מיוחדות. חניה אפשרויות וכן הצפויים
בחש הללו הגורמים כל נלקחו בה תכנית, רק

ויעילה. בצוע העת,,בת בבוא תהיה, בון,

חייבים האזורית הפקוח תכנית של הכנתה בעת
הגבלת על התנועה, צירי בחירת. על להחליט
הצורן/ועל לפי חד"סטרית, לתנועה מהם אחדים
המוקדס פרסומה זמניים. וסימנים תמרורים הצבת
המתעתדי© ידעו למען חיוני, הדרכים תכנית של

 לפנות, לאן ד^ועד, בבוא בדרכימ להשתמש

גבי על כזאת תכנית רשומה אם מינה נפקא אין
תכ של קיומן או  קיומה אולם לאה או הניה
היעיל תפעולה להבטחת הכרחי  אחדות ניות
כי יתכן לעתים שונים. במצבים המשטרה של
מפקד של, בידיעתו ךק תצטמצם גזו "תכנית*'.
מסוים בצומת שוטר להציב ההכרח אודות היחידה
{מרבית 87.ן,ואמנ5, השעות בין חול יום בכל
מבוססת שגרתית, יוםיומית, תנועה של המקרים
המצויים, התנאים אודות ידיעתו על "התכנית"
ובתדרוך הכוחות בהצבת בטויה את מוצאת זהיא
. :, ... , , ■ . ... הניתן,להם.,
הור של צורה ללבוש התכנית מוכרחה לעתים
בעיקר נכון זה דבר מפה. בתוספת בכתב, אות

הועמדו1 אשר מהתרשימים, שנים ניתגים זה "בעמודי
המשנה מחלקת ראש קליוםקי, מהנדס ע''י לרשותנו
פרסום לשם שהועתקו אחרי תלאביב, בעירית לתנועה
את להדגים באים (כולם) אלה תרשימים עובדיה. ע"י
ואת בת"'א אלנבי רח' לאורך אשר בצמתים התעבורה נסח
שבאזור בצומת להופיע העשויות השונות, התנועות

;(1611 בעמודים להלן, ראה זה כל >על עירוני
הצמתים".. "פקעות. דהיינו זה, שבעמוד התרשימים
 גאולה  ראלנבי בתר  אלנבי  דוד מגן גבר
להראות נועדז השמאלי), (בטור ביאליק  טקורנחובסקי
תכניו* של עורכה גפני העומדות הבעיות לביבות ■את:

 יי שבאזורי. תר0ה לנקודות בקשר אזורי לפקוח

%



לארו^זזד אזורית פקוח תכנית של הכנתה
הו*'נון ממלאכת ערוך לאין כמובן, קשה, פעמי
למאדי* עד התכנית מסובכת לעתים נשנה. לארוע
נערך אשר הצבאי, המצעד הצריך למשל, כך
עריכתה בתלאביב, האחדעשר העצמאות ביום
בצתף ממוצע ספר של בגודל תנועה תכנית של

אחדות. מפות

אסונות

כנו על הסדר והחזרת הצלה ארגון עזרה, הגשת
גדולות דליקות סופות, שטפונות, כגון באסונות'
המשטרה של הראשונים מתפקידיה הם וכד/

החיים. בטחון על בשמירה יעודה בהגשמת
תאונות גם במובן נמנות ארועים של זה סוג על

בזירותיהן. התנועה הכונת לרבות הדרכים,
עלול כאלה במקרים כי, הוא, הדברים מטבע
אפ ואין הואיל ביותר, כללי רק להיות התכנון
הארוע של המדויק מיקומו את מראש לחזות שרות
הדרו הפעולות על להחליט ניתן שקרה אחרי ורק

שות.
ומצבים, מקומות ספק ללא קיימים, זאת עם
המשו הרעה פני לקידום מסוימים אמצעים בהם
הע האכזב ונחלי האפיקים קביעת כגון  ערת
וכוננות אזעקה תכנון או בחורף, לגאות שרים
מתלק המרים מלאי בעלי תעשיה, במפעלי כבוי
מהסוג מקרים המציאות. מחויבי הנם  וכדי חים
מושלמת, תכנית הכנת כמובן מאפשרים האחרון
צירי קביעת לרבות אזורי, לפקוח יחסי. באופן
תגביר הרי האמון, יקרה כי והיה לתנועה. חלופין
פעו כושר ואת כוננותה את מראש מוכנה תכנית

בדבר. הנוגעת המשטרה יחידת של לתה

אתר" "על התנועה הכונת
התנועה להסדרת אנו מתכונים אתר על בהכונה
האזור. מורכב מהן הרבות, הנקודות מני באחת
השמוש את לכלול זה מונח עשוי להלכה כי אם
הרי ברמזור, או "מכנה" או "עצור" בתמרור
על התנועה להכונת כמכוון אותו מבינים למעשה

שוטר. ידי

לשם הרגילה* התעבורה הטיתי של בנדרים .

מיוחד, ארוע או מקהל שלי הסדיר קיומו הבטחת;
לטו נעשית שההנ1יה לאזרחים להודיע הראוי מן
להתקע מבלי החפשית תנועתם הבטחת לשם בתם,

מוצא. באין גדושות דרכים מתוך
ולאמצעי לשבילים חניה, לאזורי לדאוג יש
בקורת נקודות ולבחור רגל הולכי למען הגנה
משטר שמירה שתדרש יתכן כן סיור. ומסלולי
במידת להכין, הראוי מן נכבדים. אורחים על תית
ופרטיה באלחוטדבור תקשורת רשת האפשר,
פקודת של ?;שר מרשם (בצורת בתבנית יבללו

המבצע).
צריכה הכוחות להצבת התכנית פרטי של הכנתם
עליו מתי שוטר, כל ידע למען מדויקת להיות
בה. שפורטה נקודה בכל לעשות עליו ומה להיות
לשעת תוךתפקידי ופקוח בשטח אישי תדרוך

התכנית. להגשמת חיוניים המבצע
שוט מקומץ ליותר הנזקקת כתובה, תכנית כל
להש רק נועדה אשר גדולה, מפה מצריכה רים,
במקום מפה לבוא תוכל לא לעולם אך לימה,

כתובה. תכנית
כלל בדרך אפשר מיוחדים וארועיפ מקהלים
(חד ולבלתינשנים נשנים לארועים לסייג
כלל בדרך ישמש כדורגל אצטדיון פעמיים).
פסטיבלים שנה, בכל אחדות תחרויות של זירתן
ובדרך בשנה שנה מדי  רוב פי על  נערכים
לערי פעם מדי השטחים אותם אף משמשים כלל

וירידים. תערוכות כת
והוכיחו אחד ארוע לקראת הוכנו אשר תכניות,
לפקודות כאבטיפוס לאימוץ ראויות יעילותן," את
אף הסוג, אותו בני נוספים ארועים של המבצע

קלים. ובשכלולימ בשפודים צורך יהא יאט

בלתינשנים לארועימ התכנון בעית היא שונה
רוב) פי (על ובן בתכנית החדפעמי השמוש בגלל
לסייע היה עשוי אשר קודם גםיון העדר בגלל
של בעטיה להתהוות עלול כזה מצב המתכנן. בידי
טרם אשר מסוימת, בסביבה רגילה בלתי תצוגה
וחיל הצנחנים מפגני (דוגמת זה. בכגון נתנסתה

רחוק). הלא בעבר האויר

גישה דרכי בהעדר רב, קהל נהירת צפויה בהן כדורגל תחרויות בעת הרגילה התנועה הטית הכרחית למשל, כך,
לתחרות. נוהר שאינו הקהל מקרב ותלונות התמרמרות לעורר כמובן עשויה, זו הטיה הצורך. די ופזור
כדי למעשה, באה, ההטיה ידי על עליהם שנכפתה שאיהנוחות יבינו, אלד, כי שעור, לאין חשוב כאן

יתירה. אינוחות מהם גם לחסוך



עד 50 בן יהא כולו המחזור פי רצוי כלל בדרן
90 בן מחזור אורך בהחלט יתכן כי אם שניות, 60
 ארלוזורוב רח' (כגון מסובכים בצמתים שניות
אשר פ"ת, דרך  שאול שד' או נתניה כביש
יש אולם רבה. בתנועה המצטיינים בתלאביב),
המח אורך יעבור לבל אפשרי, מאמץ כל לעשות
ממושך מחזור שכן שניות, 90 של זה מכסימום זור
המפר הרכב טורי את להאריך עשוי המידה על יתר
עלו כן בעורף. אחר צומת חסימת כדי עד תינים
על יתר למתוח מעוכב רכב של אלה טורים ליס
נםותפ כדי עד הנהגים, של סבלנותם את המידה
טובות עמדות" לעצמם ו"לכבוש דרך להבקיע

מסוכנים. תמרונים ידי על יותר

פניה: בתנועות השליטה ,2

ללמוד הכונה, נקודת על המופקד השוטר, על
כיצד יחליט, בטרם התנועה זרימת את ולהעריך
? אפשרויות שלש בפניו פניה. תנועות על להשתלט

מסוימות? פניה תנועות להתיר (1)
או מסוימות, פניה תנועות לאמור (2)

מיוחד. שלב מסוימות לפניות להקצות (3)
לשלבן ניתן אם פניה, תנועות להתיר עליו
לאסור יש הגודש. את להגביר מבלי במחזור
תנו לעכוב או להצטופפות גורמות הן אם פניות
שלב. באותו להתבצע צריבות אשר אחרות, עות
להצטופפות, גרמן למרות הפניות, הכרחיות אם
מובן ,. מיוחד פניה שלב למענן להפעיל השוטר על
מוכנס הוא כאשר חייב, כזה מיוחד שלב כי מאליו,
ככל רבות שונות, פנייה לתנועות לשמש למחזור,
יתר בקלות להאמר כמובן, ניתן זה (דבר האפשר.
המתנה נתיב אין שם מקום ובעיקר להעשות מאשר
והמעכ לפנות לתורם המחכים הרכב, לכלי מיועד
דוגמת האחרים, בכוונים התנועה את איפוא, בים,
מקוה רח' לתוך בת"א אלנבי מרח' שמאלה הפניה

ישראל).

הדרכים: לגדוש הגורמים פני קדום .3

לעתים יבול התנועה הכונו; על המופקד השוטר
פניהם קדום ידי על הדרך גדוש למנוע קרובות
משני או הצומת בתחום המתפתחים גורמיו, של
את למנוע עליו אלה מצבים מראש בחזותו צדיו.
המת ההכונה בצעדי נקיטה עיי הצומת חסימת

אימים.

של בזירת* בצומת, להתבצע עלולה זו פעולה
בכל או רגל להולכי חציה מעבר ליד תנועה, פקק
כך רכב. הצטופפות מתגלה בה אחרת, גקודה
לעיל, הוזכרו כבר אשר דרכים, תאונות מצריכות
בלתיצפויה הפרעה גל כמו ממש אתר, על פקוח

אוזרת.
למקרים הנודעת והדחיפות הפתאומית ההופעה
לק הולם תכנון מונעים לאחרונה המוזכר מהסוג
השוטר. על במיוחד בכך ומקשים התרחשותם ראת
כל ידיעה המשטרה ליחידת יש בהם במקדים
עליה, שומה לקום, העומדת הבעיה על שהי
ולהגשימה, אזורי לפקוח תכנית לערוך ראשית,
על פקוח של בעקרונות שמוש תוך מכן, ולאחר

אתר.

אתרי לפקוח עקרונות
השוטר, מוכרח משימתו של יעיל בצוע למען
בעק היטב שלוט לשלוט פקוח, בנקודת המוצב
קצרות, במלים למיין, אפשר אותם מסוימים, רונות

* כדלקמן
הזרימה: הקצאת .1

משך את לקבוע מוכרח הכונה בנקודת השוטר
התנועה מזרמי אחד לכל יותר בו ההולם, הזמן
המחלוקת. נשוא באזור אשר מסוים במקום השמוש
האפשר, ככל להלום, צריך כוון לכל המוקצה הזמן

התנועה. נפח את
בכוון התנועה מסוים בצומת תופסת למשל, אם,
הרי התנועה, נפח של שלישים שני צפווןדרום
מזה כפול זמן משך זה תנועה לציר להקצות יש
רק המהוה מזרהמערב, בכוון לתנועה המוקצה
זה. בצומת התעבורה של הנפח מכלל אחד שליש
(הקרוי כוון לכל פעם מדי הדרוש הזמן, משך
ע"י נקבע "פזה"), בלועזית או "שלב/ כלל בדרך
והולכי דכב של התנועה נפח אחדים? גורמים
ורוחב שלם* מחזור בכל השלבים מספר רגל,
לתנועה. המשמש האחר, השטח אז הצומת הרחוב,
מדי, קצרים להיות צריכים אינם השלבים משכי
*. המירבי ארכם ואילו שניות 15 לפחות ויארכו
תנועה אין כן אם אלא שניות, 45 על יעלה בל

כלל. מצויה האחר בכוון
הדורשות השונות, התנועות ס"ה נקרא "מחזור"

נפרדימ. זמן משכי
המכסימלי.



.הת האות את רגל להולך או לנהג לתת כדי
יביט לנוע, עליו כי לו, להורות דהיינו קדם',
אפקית זרועו מכן, לאחר ויושיט, לעברו השוטר

א' שלב למעלה:
ב' שלב למטה:

התקדם:

בקשת האמה הנפת ע"י להתקדם ויזמינו מהכתף
בזרועו זאת יעשה תחילה התקדמותו. כוון לעבר
התנועה זרם לגבי בשניה, זאת לאחר ומיד האחת
יזרים בטרם אולם התנועה. ציר באותו המנוגד
כבר אמנם כי בטוח, להיות עליו התנועה את כך

הצולבים. בכוונים התנועה לחלוטין נעצרה

רחוג או כביש של במוצאו הנגרט תנועה פקק
עמוסה כבדה משאית (כגון מכונית ע"י צומת מתוך
פתח לתוך שמאלה לפנות המנסה בנין), המרי
הצומת אזור את לחלוטין לחסום עשוי צר, רחוב
התקרבות למנוע השוטר ישכיל כן אם אלא כולו,

הצומת. לעבר נוסף רכב
אותה  בערינו ביותר מצויה  נוספת הפרעה
נמנעה לא באשר נבונה, הכונה ידי על למנוע ניתן
הורדת לשם אוטובוסים חנית היא נבון, תכנון ע"י
אפשר לצומת. לכניסה בסמוך והעלאתם נוסעים
ע"י זו חניה של המפריעות מתוצאותיה להמנע
לתנועה מעבר מתן ידי על דהיינו השלבים, החלפת

המופרע. התנועה לציר הצולבת
שוטר: אותות ידי טל התנועה הכונת .4

רצונו את לכפות התנועה את המכוין השוטר על
נעשה זה דבר כאחד. רגל והולכי רכב נוהגי על
וב בידים הניתנים אותות, באמצעות כלל בדרך
השוטר. של עמידתו עצם י וכן שריקות זרועות,
האתות, בשיטות אחידות ביותר חיונית כאן
עליהם מה נקלה,, על בדרך הנעים כל יבינו למען

השוטר. אותות פי על ►לעשות

אלה אותות מוכרחים אחידים היותם על נוסף
או שנים מוצבים אם וברורים. מוחלטים להיות
ויתן יחליט אחת, הכונה בנקודת שוטרים יותר
על לו יעזור חברו מהם. אחד רק הכונה אותות
עמידה הנחיתו. לפי משלימות הוראות מתן ידי
הע את ותגביר תעודד השוטר של ודרוכה זקופה
תגו ואת הנהגים של נותם

המידיות. בותיהם
השו על : העמידה מצב
התנו זרמי בין לעמוד טר
על העוברים המנוגדים, עה
מופנים גופו כשצדי פניו,
הקרבים הנהגים פני לעבר
שיוע דמיוני שקו כך אליו,
לתע יקביל כתפיו דרך בר
ומ פניו על הזורמת בורה
נות ידיו כשאין גבו. אחורי
להיות עליהן אותות, נות

גופו. לצדי שמוטות
להיות צריך השוטר אות
לעבר ומכוון שקול ברור,

מיועד. הוא לו האיש,



לזרם עצירה אות למתן השניה בזתעו להשתמש
לחצות.. הרכב עומד אותו התנועה,

..עצור!''
א' שלב

"! "עצור
ב' שלב

הניצבות התנועה של הראות מנקודת וב' א' שלב ,,עצור":
.(9 בעי ראה ג' (שלב הנעצר. לרכב

נהגי לעגר לאותת השוטר על רכב עצירת לשם
ובמרחק מועד בעוד אליו המתקרב בטור מסוים
הכניסה לפני הדרגתית עצירה כדי הצורך די
למניעת דרושה זו הדרגתית עצירה הצומת. לשטח
יגתן מעגילה. אומ. "מפוחית.". מסוג התנגשויות

אטיים, נהגים לזרז כדי אות, על לחזור מותר
פוס בלתי תמידית, מהנפה להמנע יש לעולמ אך

והידים. הזרועות של קת,
תנו (סדרי התעבורה לתקנות (א)(1) 13 (תקנה
,התקדם' "האות קובעת? ,1953  תשי"ג עוו),

או אחת זרוע בהושטת  שוטר עלידי . יינתן
המקביל בכוון ומופנית פתוחה היד כשכף שתיהן,
איפוא, מתארת, התקנה המותרת". התנועה לכוון
לעיל מצויר שהוא כפי א', לשלב המוצא מצב את
הנוספות והתנועות המרוסקים) הקוים (לרבות
להבטיח בכדי אלא באות אינן השוטר בזרועות
להת המוזמנים הנהגים של המידית ההענות את
השוטר של יתרה התעיפות למנוע ובכדי קדם
השיטה לעומת ידיו, לשמוט עתה היכול המכוין,
זרו היו צריכות לפיה הקודמת, האורתודוכסית,
באשר, לצדדים, מושטות להשאר השוטר עות
אחד ברחוב אשר לרכב "התקדם" האות למעשה,
הניצב. שברחוב לרכב "עמוד" לאות זהה היה

הבא). בעמוד "עצור" לאות ההערה ראה
כי תחילה, השוטר ייוכח פניה הדרכת לשם
זרועו יושיט אח"כ בבטחון, לבצעה אפשר אמגם
הפניה בכוון אפקית קשת בה ויצייר הנהג לעבר
השוטר על שמאלה הפניה הכונת בעת הרצויה.

מצב מאותו "התקדם", לאות בדומה יינתן, ,פנה'ו האות
שממול התנועה לעבר השניה היד להרמת פרט מ21א,
והיד לפנות הרוצה לעבר מופנה המבט הפונה. לרכב

לנוע. לו ומורה עליו מצביעה
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7 בעמוד המתואר היסודי העמידה במצב להשאר
לצדדים, זו, אחר בזו זרועותיו, ולהושיט לעיל
הנהגים לעבר מופנות פניו ואף ידיו כשכפות

רכבם. לעצור המצטוים הקרבים,
בשיטת החרושים כנגד לטעון ניתן נכון, אמת
מהאותות, בחרגם חוקי בסיס נטולי הם כי האתות,
אין זו טענה אך התעבורה, בתקנות נקבעו אשר
אי מפני לחשוש מקום כל ואין לסמוך מה על לה
אנדרלמוסיה, יצירת או החדשים לאותות ציות
התעבורה לתקנות (ב) 13 תקנה של קביעתה נוכח
גם תוקף הנותנת ,1953  תשי''ג תנועה), (סדרי
"שלא בתנאי בתקנה, מהקבוע החורג שוטר, לאות
השוטר". כונת לגבי הדעת על מתקבל ספק יהא
לאותות אף היסוד לצדדים הזרועות הושטת בהיות
ועמדת "עצור" האות במתן ג' (שלב החדשים
מקום אין "התקדם") האות במתן א' לשלב המוצא
כי כך, על חולק אין אולם כיום, אף כזד. לספק
הנםיון נתוח סמך על החדשים, האותות הנהגת
ובמשמרות אצלנו שחלף בעשור שנצטבר והלקח
והולמות מתאימות תקנות התקנת מחייבת חו"ל,

האות מתן של אחרים *.פ;0

"ננצרי:

את מראות 10 שבע' זו וו תגלינה
שהיד. "עצור" המסרתי האי".
אתרית. בהכונה כד, עד מקובל
אתרית, בהכונה ישמש כיום
המתואר האות רגילים, בתיאיט
 מיוחדים במצבים ואילו ,8 בעי
בנקדית או ניכר בשפוע כגין
נוסיף (10 בע' להלן (דאה בקורת
הר של המקובל באות להשתמש

הזריע. מי;
סבות: שתי לחדש

מהשוטר יתרה עיפות מניעת .1

רצופים? אותות הנותן
האותות. בבצוע יתר גיהירית .2

מדויק, ולנםוח נוסף לתאום ענין זהו אך יותר.
בתקנות כלל נזכרו שלא הבונה, אותות לגבי אף

זה. למאמרנו נוגע ואינו הקיימות,
של מהירותם את בחשבון לקחת השוטר על
מוכרחים בה הנקודה, בדבר ולהחליט הרכב כלי

ל"עצור'י החמש]
ג') (שלב

"התקדם"
לתנועה

הצולב בכוון
א' שלב (ראה

7.)י בעי

לאיזה בשאלה, ואיהבנות מבוכה שימנע באופן
הנדרש הרכב שלפני הנהגים יפרשוהו פן כוון, נהג
אות את הש;וטר יקדים כן על להם. כמיועד לעצור
המסוים, הנהג לעבר אצבע בהצבעת העצירה
יבוצע עצמו העצירה אות ראשון. לעצור הנדרש
אי למניעת מספיק זמן למשך וינתן, בהחלטיות
ציר באותו המנוגדים התנועה זרמי לשני הבנות,

זה. אחר בזה
במס 3) השלבים שונים ציורינו, שמראים כפי
המוצב שוטר, ידי על "עצור" האות מתן של פר)
(הנש "האורתודוכסי" מהאות הן הכונה, בתפקיד
מיוחדים בתפקידים או במצבים בשמוש עדין אר
אשר "עמוד", מהאות והן להלן) הציורים ראה 
(סדרי התעבורה לתקנות (א20) 13 בתקנה נקבע
עם למעשה, זהה, ואשר ,1953  תשי''ג תנועה),
(א10) 13 בתקנה שנקבע כפי "התקדם", האות
מע' ב90 העמידה כוון שנוי תוך הנ"ל, לתקנות
הנוספים, השלבים זה מצב על נוספו בטרם לות.
ולע להתמיד השוטר על היה לעיל, שתוארו כפי
סבוב תוך מושטות, כשזרועותיו כדחליל, מוד,
הרמזורים דוגמת ישרה, בזוית פעם מדי גופו
בארצות נהוגים היו אשר הראשונים, המכניים

העשרים. בשנות אירופה
השנוי עיקר איפוא, מתבטא, "עצור* האות לגבי
(וגבו) פניו להפנות יותר חייב השוטר שאין בכך,
עליו אלא להעצר, המצטוים התנועה, .לזרמי



של העמדתו ידי על נקלה על ייעשה זד. (דבר רב
מתאימה בזוית דולקים, שפניו משטרתי, רכב
.<י%£ / / ■ השוטח. לעבר
לעזר להיות עשויה נכון, בשמוש המשרוקית,
השרי אין התנועה. בהבונת העוסק לשוטר רב
הידית אותות של מקומם את למלא מיועדות קות
כאמצעי ביעילות להשלימם בכחן אך והזרועות,

הלב. תשומת למשיכת
בד* להשתמש השוטר ועל שנוי מסמנת שריקה
בידו הניתן אות באמצעות התנועה עצירת בעת
מבט וקצרות קצובות שריקות מספר ובזרועותיו.
לעולם אולם לב, לתשומת השוטר דרישת את אות

במשרוקית. בשמוש להפריז אין
בתנועות בהפרזה כמוה בשריקות, כזו הפרזה
רק, עשויה התנועה, את לזרז מגמה מתוך ידים,
בדרך, הנעים כל את ולהביך השוטר את לגחך
העי התנועה מאותות לבם תשומת את בהסיחה

קריים.
הצומת. בתוך השוטר של הרצוי העמידה מקום
עליו,. שמוטל בשעה אחדים. גורמים ע"י נקבע
להת עליו רגל, הולכי של לתנועתם לסייע למשל,
למרכזו סמוך חציה, במעבר קומתו, מלוא יצב,
בהתאם לנוע, עליו וכן בפנתו, או הרחוב של

מימין<. ההסבר (ראה בלילה "עציר" האות מתן

,,עצור!" האות
או מחמום ליד
בקורת בנקודת

לבלום כדי שלו, העצירה אות את לקבל הנהגים
לעצירה יתר שהות לתת עליו ביעילות. רכבם
לדעת עליו וכן כבד מטען המוביל לרכב מודרגת
העצירה. טוח את מאריכים חלקים כביש שפני
לציית מספקת שהות יותיר האותות מתן אופן

רגל. להולכי והן לנהגים הן להם

בעיקר מיוחדת, בעיה מהוה בלילה האיתות
השוטר נאלץ בה צרכה, די מוארת בלתי בזירה
פנס אותות אותותיו. יראו למען בפנס להשתמש
שיראו כדי אםיות ביתר כלל בדרך ינתנו אלה

כהלכה. ויובנו
לאור הנהוגה לזו דומה עצמה האתית שיטת
ידי על ינתן זה אות העצירה. אות זולת היום,
כך אופקית, בקשת מושטת בזרוע פנס הנפת
מאורך, אור כתם הכביש פני על יצור אורו שסילון
המתקרב. הרבב של נתיבו לרוחב וחזור הלוך הגע
התלוי  השוטר לבין האור כתם בין המרחק
כלי במהירות תלוי  האור סילון של בזוית
זה מרחק להקטין יש התקרבותו ועם הקרב הרכב

השמאלי). בטור התמונה (ראה בהדרגה.
מת בהם אחרים, במקומות או תאונות בזירות
מקום, בכל וכן בלילה, אותות במתן הצורך עורר
צפויה המשטרה ידי על התנועה הכונת אין בו
באור השוטר את להציף הראוי מן כרגיל, לנהג
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להמית עשוי ויהא יתרה שהות המבוקש ההסבר
לח ולגרום לשליטתו הנתונה מהזירה דעתו את
ההסבר. מבקש של רכבו ידי על התנועה סימת
הדרך מעל השואל את לפנות השוטר על יהא
 בבטחה אך יפות, פנים בסבר  ולהפנותו

אחר. מודיעין למקור

תאונה בזירת התנועה הכונת

התפ שוטרים של בחלקם נופל קרובות לעתים
דרכים, תאונת של בזירה התנועה הכונת של קיד
לא לקראתו אחר, אסון או שטפון דליקה, של
הבעיות, היות למרות מיוחדות. תכניות הוכנו
וארוע ארוע לכל נודעים הרי שוות, כלל, בדרך

אופייניים. קוים כמה בנפרד
של הכונתה בעית את לעתים המסנן גורם,
או מבוכתם, היא כזה, ארוע של בזירתו התנועה
המוזר מהמראה הנובעת הנהגים, של סקרנותם,
למקום. בהתקרבם לעיניהם המתגלה המבהיל או
לשריד לב תשומת להקדיש הם עשויים זו בדרכם
הארוע של אחרים לגלויים או לדליקה מכוניות,
המשטרה ולאנשי התעבורה לתנאי מאשר יותר
אזהרה חיונית כאן התנועה. הכונת על שהזפקדו
במרחק שלט, או נוסף, שוטר הצבת ע'י מוקדמת
תלויה לכך המקום בחירת הארוע. זירת לפני מה
הקרבים הרכב כלי של ובמהירותם הראות בתנאי
פתאומית התקלות למנוע מגמה מתוך נעשית והיא

תנועה. בהפרעת הנהגים של
בעיה יוצר הסקרנים והשבים העוברים קהל
הרח לשם מאמץ כל לעשות השוטר ועל רצינית
בתפ מהתערב ומניעתם הנסיעה ממסלול קתם

נוסף. מכון גורם מהו1ת השוטר של קידיו
השוטר על שומה יהיו, אשר האסון ממדי יהיו
הו ולתת בזריזות להחליט רוחו, קור על לשמור
במצבי השוטר התנהגות ונבוטת. שקולות ראות
בדרך, הנעים על במישרין משפיעה שונים חרופ
בו לתלות העשויים כאחד, רגל והולכי נוהגים

להדרכה. להוראות צפיה מתוך עיניהם

הסמוכה. לפינה מפינה או למעבר ממעבר לצורך,
השוטר על רכב כלי של התנועה הכונת לשם
התנועה את לראות יוכל ממנה עמדה, לתפוס
בעצמו לעמוד מבלי  במלואה לפקוחו הנתונה
היטב להראות עליו התנועה. זרם של בדרכו
לעבר הקרבים הרכב כלי של הנהגים לעיני
הוא זו לעמדתו ביותר ההגיוני המקום עמדתו.
שהשוטר גם יתכן אולם הצומת, אזור של מרכזו
הצומת תוך אל רחוב של מוצאו באמצע יעמוד

איתנועה. שם מצוי אם ובפרט
מנת על שלא צומת של בשטחו העומד שוטר,
הנסיעה, לנתיבי מחוץ יעמוד התנועה, את להכוין
לשוא לצפות העלולים הנהגים, את יביך לבל

הוראותיו. למתן

רגל: הולכי הכונת
בארצנו, הרגל הולכי של נכונותם היתה לו
יכול רצון, משביעת שוטר, של לאותותיו לציית
בנקודת ממקומו בתנועתם גם לשלוט השוטר היה
תושג לא הצער למרבה אולם בצומת, ההכונה
כן ועל במלואה  החציה הכונת  מטרתו משם
מעברי ליד מיוחדים שוטרים הצבת לעתים דרושה
או באמצעות להולכים יורה כזה שוטר החציה.
בחר אולם הכביש. את לחצות והיכן מתי תותיו,
כל ההולכים, קהל כל של מרצון ציות נשיג שלא
והציות המשמעת חובת כי לשכנעם, נצליח לא עוד
זכותם גנל 1טמירה לשם עליהם מוטלת לתקנות
לאלץ השוטר על כך משום ובבטחון. חפשית לנוע
כהלכה. החוצים של זאת זכות לכבד הנהגים את
ביתרם, מאשר יותר אולם התבונה, תפקידי כבכל

בתקיפות, אך באדיבות, לנהוג עליו

אינפורמציה מבקשי

שהוא בשעה השוטר, נשאל קתבות לעתים
למקום לכוון, רגל והולכי נהגים ע"י תנועה, מכוין
בידיו ספק יש אם כלשהו. אחר להסבר או מסוים
העיקרי תפקידו את לזנוח מבלי לשואלים להשיב
ידרוש אם אולם בן. יעשה  התנועה הכונת 
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ההזרמה כושר בי: חלק
לשאת כושרו היא צומת או כביש של תקבולת ..1

מאד מסובכת זה כושר של קביעתו תעבורה. זרם
המש בזה, זה כרוכים גורמים, כמה של בעטים
מספר ידי על בצומת או בכביש השמוש על פיעימ
ידי על מושפע בכביש השמוש רכב. כלי של גדול
ואפני ממדיהם ידי על התעבורה, זרם של הרכבו
רחבו ידי על השונים, הרכב כלי של הפעולה
מרובים, תנאים ידי ועל הכביש של וםידוריו
תגובה של האנושי הכושר לתחום המשתייכים

ושיקול.
המספר בתור מוגדר (תקבולת) ההזרמה גושר .2

בקטע לעבור העשוי רכב, כלי של הנזירבי*
זמן יחידת במשך צומת או כביש של מסוים
תכיפות את כמו זה, כושר לבטא רגילים מסוימת.

לשעה. רכב של במונחים התעבורה,
לשני מתחלקות ההזרמה כושר של תכונותיו

.. נבדלים סוגים
הפי ולםידורים לסגולות המשתייכות אלו >א)

וכן הדרך, לתנאי דהיינו הכביש, של סיים

אותה התעבורה' של לטיבה המתיחמות אלו (ב)

התעבורה. לתנאי אומר הוה הכביש, משמש

לתנאים בהתאם שונה ההזרמה כושר של רמתו
יחד. גם הסוגים משני

שלוש בין ותעבורהמבחינים כבישים בהנדסת
ההזרמה; כושד של סיוג דרגות

אפשרי כושר אידיאלי), או (עיוני בסיסי כושר
לאחרונה י המנויה הםיוג דרגת ממשי. כושר וכן
משטרתית. ראות מנקודת ביותר החשובה היא
לעבור העשוי רכב כלי של המספר היא משמעותה
שעה במשך נתיב או כביש של מסוימת בנקודה
כדי עד התעבורה צפיפות את להגדיל מבלי אחת,
הרותם על הגבלה או סבון עכוב, תנאי הטלת
דרך .של השוררים בתנאים לתמרן הנהגים, של
הנם בישראל השוררים התעבורה תנאי ותעבורה.
באזורים והן כפריים באזורים הן למדי. מגוונים
 בנמצא ואינה וכמעט ביותו נדירה עירוניים
וההבדלים רכב של השונים הסוגים בין הפרדה
זולתם, לבין המנועי הרכב סוגי שבין הגדולים

המכסימל.י. .

המושג להבנת
להכונת יסוד עקרונות באיאלה דנו א' בחלק
זרימת את להתאים שנשכיל בכדי אולם \ התנועה
מראש ולחזות פנייה בתנועות לשלוט התעבורה,
מבו נוספות, לידיעות זקוקים הננו הצטוכ!פויות,
מה יותר ומפורטים מעמיקים מושגים על ססות
או כרבה התעבורה בתאור המסתפקים מקובלים,
הצמ ושטח בצרים או כרחבים .הכבישים כמועטה,

כבלתימםפיק. או כמספיק תים
לשמן למטרות, מספר הערות להעיר המקום כאן

* תרשימים של ניכר מספר זה למאמר מתלוה
בהם המעיין את ללמד עשויים אלה תרשימים .1

במ זרמיה, ועל התעבורה כמות על זה אחר בזה
הגדולה של הראשיים הרחובות אחד לאורו ציאות,

בת"א). אלנבי (רח' בערינו
תרשימים של זו בשורה יסודית הסתכלות .2

לצו נאמנים אינם הם כי כך, על להעמידנו דיה
מצי אלא והצמתים, הרחובות של הממשית רתם
של היחסי נפחם של גרפי תאור לעינינו גים

התנועה. זרמי
(לר סדרם לפי אלה, תרשימים אחר העוקב .3
המאמר), ראשית אל הועתקו אשר השניים בות
ניכרים שנויים חלים לצומת מצומת כי ייוכח,
התנועה מציר ביציאה (בין פניה תנועות ונוספות
מעוררים אלה שנויים אליו). בכניסה ובין הראשי
השונים, התנועה צירי בין הגומלין יחס של בעיות

העירונית. התעבורה מערכת מורכבת מהם
כאשר לעינינו, להיות צריך זה גומלין יחס .4

אחד תנועה זרם של הדיאגרמות נתוני את נשווה
כמויות אתי נשוה וכאשר משנהו של אלה עם
שהן כפי סוג, לכל והמיוחדות הכוללות הרכב
השעה באותה לרבות קטע, כל לגבי מתואמות
כושר של המידות עם השיא, כשעת המסומנת

לקמן. שתתוארנה כפי ההזרמה,
היסוד עקרונות את להציג בכונתנו זה בחלק
יותר הולם באופן  או הקבולת, שקרוי מה של
הכביש. של ההזרמה כושר  התנועה למושגי
האפ מקויו כמה הסברת איפוא, הנה, כאן מטרתנו
הקצי בידי לסייע העשויים זה, כושר של יקים
שי ובהערכה בתכנון השונים המטה בדרגי ניט

במרחב. תנועה מבצעי של טתיים
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הרכב, בלי של וטוחימ מהירויות (ב)
לרבות הכבישים' של המבנה ופרטי הגדלים (ג)
מרחקי השפיע, מידות שוליים, בתיבים, של רחבם

הכבישים. פני של ומצבם הראיה
כושרו את ידגימו להלן המפורטים המספרים
פחות הומוגני פוסק, בלתי זרם לשאת כביש של
אופנים של מזער מספר (הכולל רכב של יותר או
ותנועת כביש של אידיאליים בתנאים ואופנועים)

מטרים): 3.5 הוא נתיב כל (כשרוחב

מולי ולמהירותה, ההתקדמות לאופני הנוגע בכל
מראה, זה דבר הדדיות. והפרעות נגודים דים
כבישים של ההזרמה בכושר גם אותותיו כמובן'

וצמתים.

כפריים באזורים כבישים של ההזרמה כושר
של ההזרמה כושר על המשפיעים הגורמים את
 כדלקמן! לסייג ניתן כפריים באזורים כבישים

הרכב, כלי של וגדלים דגמים (א)

בכביש הכוונים בשני נתיביםרכב 2 בעל
בס"ח

נתיבים 3 בעל
בס"ה

רבים נתיבים בעל
נתיב לכל בנונווצגג

כפריים בתנאים ממשי הזרמה כושר
קמ"ש כ75 של במהירות ו

90015001000

בו תשתתפנה אם מאשר יותר הומוגוניות ימת
ההזרמה כושר את להפחית העשויות משאיות,

ביותר. מעטות בהיותן אפילו הכללי
כגשר על התעבורה הרכב של ההשפעה עובדת
בספירות הצורך את לעינינו מבליטה ההזרמה
ביחס רק לא הראשיים, בכבישים עדכאניות רכב

ב._ ד,תג7עה קק^זח.

_£ =

>$£)
^1

?ת"א של לתנועה המשנה מחי של רכב לספירת טופס

להפ צורך יהא הנתיב רוחב יפחת בה במידה
ידרוש למשל כך מתאים; באחוז הכושר. את חית
מר של (רחבם מטרים 3 עד 2.5 של נתיב רוחב
300/0 כדי הפחתה למשל) בנגב כבישינו בית

הנ"ל. הממשי הכושר ממידת
העלולים למדי, רחבים שוליים של העדרם
ראיה מרחקי או מקולקל, או חונה רכב לקלוט
את המפחיתים נוספים, גורמים הם מוגבלים

ההזרמה. כושר
של מספרם גבור עם ההזרמה כושר יורד כן
והם הואיל (משאיות), המסחריים הרכב כלי
בעיקר נוסעים, מרכב יותר ומגושמים אטיים

בעליות.
לראות יש ההזרמה כושר של הנוסחה לצורך
נוסעים, מכוניות ח ל כשותערד משאית כל
השפוע למידת בהתאם משתנה ח כשהמקדם
הראיה מרחקי להגבלת בהתאם וכן המעלה ולאורך

לעקיפה.
 דוגמא. ע"י זו נקודה להמחיש אנסה הבה
הוא הבירה למבואות ועד הגיא משער הכביש
למדי נתיבים.רחבים שני בעל א', סוג כביש
של השפוע בגלל אולם ויציבים. טובים ושוליים
הדרך פתולי ע"י המוגבלים הראיה וטוחי המעלה
באופן.ניכר זה כביש של ההזרמה כושר משתנה
מעת נושא הוא אותה התעבורה, להרכב בהתאם

לעת.
נום מכוניות ברובו התעבורה זרמ כשמורכב
מסו בנקודה ומהירותו זרימתו תהיינה הרי עיט,
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הרריים. באזורים יותר, ואפילו ל1 ועד גלי,
רכב בשל ההזרמה לכושר נודעת נוספת הפחתה
ניכר הבדל קיים ותלתאופנימ). (אופניים האופנים
קטנועים או אופנועים ביז הפעולה ובדרכי בטיב

זרם של הרכבו לגבי גם אלא הכולל, למספר
כולו. התעבורה

של הערך כי הוכיחו, דרכים בהנדסת מחקרים
גבעות בשטח ל4, מישורי, בשטה ,2 בין נע "

התטטרל 3ג7ות 50קזי
זיי כז^>ן סקר

.■.יןץיי. *. . .%* .>?

"י 5י 7יי*

<*4'< ג'כוגות

י** י.ילק >~£

^■
."1

הצורך את להמחיש עשויים דוד) מגן בכפו התנועה כמות (מפקד הבא, שבעמוד וזה דלעיל התרשים
להראות: הבאות עירוניים), באזורים (בעיקר עדכאניות רכב שבספירות התועלת ואת החיוני

השיא): שעת של קביעתה (לרבות הנסקריט ובזמן במקום התעבורה של הכללי הנפח א.
השונים)? לזמנים בהתאם כמובן  פניה ותנועות (כוזנים התנועה זרמי לפי הכללי הנפח חלוקת ב.

התעבורה), (הרכב הרכב סוגי לפי חלוקתו ג.
בסיסית? כיחידה הנוסעים מכונית לגבי רכב, סוגי של שוייערך של המושג להבנת יסודות ד.

העומס. שעות ושל ההרכב של וההשתנות הגייל מהירות ה.
ברגל ההולכים (ספירת 8.7.57 ביום 19.007.00 השעות בין הרכב כ*ות את מראה זה שבעמוד התרשים
סוגים לפי פרוטו בצד המופיע זרם, בכל הרכב של הכללי למספד לב לשים הראוי מן .(912.7.57 בימים נעשתה
השונה, השיא, שעת מסומנת כשמתחתיו בסוגריים, המופיע השיא, בשעת הכללי ולמספר ובאחוזים) (במספרים
השמאלית שבפינה הקטן במלבן מסומנים התצפית ונקודת הצומת צורת התנועה. מזרמי אחד בכל כמובן,

התחתונה.
לתרשים ולהשוותו המפקד מקום של זה קטן בתרשים המתוארת הצומת בצורת להתבונן הראוי מן
הניתנים התעבורה צירות של התרשימים כל (וכמו"כן העיקרי התרשים שאין בברור נראה כאן העיקרי:
המציגה דיאגרמה, אלא וכו') ביניהם זויות רחובות, (רוחב הצומת של הממשי המערך את מתאר זד.) במאמר

המדוד. לנסחו יחסי באופן תנועה זרם כל
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לשטח אופנים, או אופנוע העוקפת מכונית, נזקקת
את לעקוף יכולה אינה כך ומשום הנגדי הנתיב

מנגד. אחר רכב בהתקרב האופנים
כושר על האופנים השפעת את להעריך כדי
שהוזכרה לשיטה להזקק נוכל כביש של ההזרמה
שוהערך מקדם לקביעת דהיינו משאיות, לגבי

יסוד. כיחידת הנוסעים מכונית לגבי
י. דלקמן בערכים להשתמש כלל בדרך אפשר,
נוסעים' מכונית חמישית  אופנימנוע או אופנים
נוסעים, מכונית מחצית  קטנוע או אופנוע
מטרים, 3.5 לפחות הוא הנתיבים שרוחב (בתנאי

היחס), יוכפל יותר צרים נתיבים לגבי

בדרך הוא המנועי האופנים רכב אופניים. לבין
ואינו מכונית של לזו דומה מהירות בעל בלל
מכונית מאשר יותר ההזרמה כושר על משפיע
אלא מוכשרים אינם אופניים ואילו קטנה נוסעים
להפחית עשויים הם ביותר: קטנות למהירויות
בעיקר ביותר, רבה במידה הכביש קבולת את
מיו נתיבים אין בו בכביש, רב במספר בהמצאם
לאפשר מכדי הצורך די רחבים שוליים בו הדים
בעל מטרים, 7 ברוחב בכביש הבטוחה. עקיפתם
בצד זד, להמצא כלל בדרך יכולים נתיבים, שני
אין אם אולם ואופניים, אופנוע מכוניות, שתי זה
הרי מטרים, ששה על עולה הכביש של רחבו

רחובות 3ה*11^1:גת התג.וו1ה .0סקזגלג?יו>
*ייי* ולמולך  ו*יי4 . 3ננזץ (1ז>!ת . 4ע1ןץ ..!£*

3וג2 56

7  9ו יל*וגות גץ
*9 ל.15? ^ 50 1>ל י:61ב

וביבי* רכב) (לגבי 23.4.58 ביום המקום באותו נעשתה אשר הספירה, תוצאות את מראה התרשים
שמלו השנויימ את כאן להדגיש הראוי פן חדשים. 1210 כעבור והיינו רגל), הולכי (לגבי 7.7.58  22.6.58

השוניס. התנועה זרמי של השיא בשעות אף אלא במספרים, רק לא
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עירוניים באזורים וצמתים כבישים של ההזרמה כושר

"מוגרבי" בצומת התנועה תרשים

רמב"ם אלנבי בצומת התנועה תרשים .

בעת בחשבון להביא יש הנ"ל הגורמים כל את
הממשי ההזרמה כושר של המפורטת ההערכה

וננקום, מקום כל לגבי

של ההזרמה כושר מוגבל עירוניים באזורים
ומוגדר הצמתים של ההזרמה בושר ע"י הרחובות
זאת קבול יכולת המבואות'/ "קבולת של במונחים
השפה. מאבן הנמדד המבוא, לרוחב בהתאם משתנה

הוא הצומת מבוא של הממשי ההזרמה כושר
לצומת להכנס העשוי המירבי התעבורה נפח
הנהגים כשמרבית אחת, שעה במשך זה ממבוא
במשך להמתין מבלי מהצומת לצאת מצליחים
מבט תנועה. אותות של אחד שלם ממחזור יותר
של שעה לכל רכב כלי של במספר אותו אים

"התקדם". או ירוק אות

העירונית, התעבורה תנאי של םביכותם מחמת
 רבים גורמים רכב לתנועת מפריעים בהם
אוטובוסים, אופניים, רגל, הולכי לרבות  רבים
ההזרמה כושר תלוי  חונה ורכב בהמות מוניות,

 ? דלקמן בנתונים צמתים של

לצומת, המבוא רוחב .1

התנועה, אותות של והעתוי ההתקנה סוג .2

המס הרכב מספרי בעיקר התעבורה, הרכב .3
והאטי. חרי

שמאלה, בעיקר הפניה, תנועות מספר .4
? חניה ואסור חדמטריות כגון פקוח, אמצעי .5

אוטובוסים, חנית של ההתקנה ואופן מיקום .6

רגל, הולכי של תנועה ל,

האויר. מזג תנאי .8

< ..זיו

/ויי

<4

אלנביהירקון בצומת התנועה תרשים
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יורד צומת, של בסביבתו מותרת החניה אם
המ החונה' הרכב של בעטים שלו ההזרמה כושר
ותמרוני לשמוש, הנותר הכביש* רוחב את צמצם
התעבורה. לזרם המפריעים מחניה, ויציאה חניה
זרם את הקוטעת שמאלה, פניה של רבה תנועה
המישירים, הרכב כלי את והמעכבת הקרב התנועה
מפ כן ההזרמה. כושר להפחתת נוסף גורם היא
משכו את פניה תנועות של הבצוע אטיות חיתה
"התקדם'/ האות או הירוק האור שלב של היעיל

/ ""* ^=י 1
ז///#

ב
1

ן
ןול
יל *"

^ =*5י .!1?, ^

|**

3

4!י ;56

/4
ג5י י 2"

1 55

2290 /

~^ר

"ןט;

ח!
.'~~<

מזא''הגרוזנברג, בצמתים: התנועה תרשימי
ומונטיפיויי אחדהעם

בלפור  ואלנבי הס  אלנבי בצמתים: התנועה תרשימי

ניתן מוחלטים במספרים לנקוב שקשה למרות
הבסיסי ההזרמה כושר מיטב כי להניח, לנו
כלי 1200 כדי לעלות עלול אידיאלים) (בתנאים
המבוא רוחב כאשר ירוק, אור של לשעה רכב
הפניה תנועות של מספרן מטרים, 3 הוא לצומת
הנ נתיבי את חוצים רגל הולכי ואין מועט הוא
בתנאים צומת של הממשי ההזרמה כושר סיעה,
מהכושר ב%40 לפחות נמוך כיום השוררים
ב720 מוערך הוא אומר! הוד.  (העיוני) הבסיסי
המבוא כשרוחב ירוק, אור של לשעה רכב כלי
במשך בצומת מבוצעות (במציאות מטרים. 3 הוא
עד 1000 ~ י. דלקמן התנועות בממוצע אחת שעה
כלי ומבין הנתיבים את חוצים רגל הולכי 2000

ימינה). ו100/0 שמאלה %10 פונים הרכב
שויערך! במושגים לעיק עלינו שוב, וכאן
נוס מכוניות לשתי ערך שות היא אחת משאית
רכב כלי לשני שוד. שמאלה הפונה רכב כלי ן עים
שוים אופניים ישרה. בנסיעה הצומת את העוברים
ואופ 0.8 עד  תלתאופן נוסעים, מכונית ל0.5
.*' נוסעים. מכונית ל1 עד מ0.7 נוע
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מונית, או אוטובוס מצמצמים מאלה פחות לא
את העלתם/ לשם או נוסעים הורדת לשם בעצרם
לזרימתה ומפריעים הכביש של השמושי הרוחב

התנועה. של החפשית
הגור פרטי כל את להקיף מתימר אינו זה פרק
וה כביש של ההזרמה כושר את היוצרים מים,
מרכיביו על בהצבעה הסתפקתי עליו. משפיעים
לפעי בסיס לראות יש בו זה, כושר של העיקריים
משהוא יותר אמצעינו התאמת דורש אשר לותנו,

לשנותו. לנו מאפשר

לסכום:
עשויים לעיל, נמנו אשר המעשיים, היסודות
המש הפעילות של ובתכנון בהערכה בידינו לסייע
עליה והפקוח התנועה הכונת של החיונית טרתית
מספרם גדול עם והמחמירים ההולכים בתנאים

בארץ. הרכב כלי של
והמש השוטת פניה מול בהצלחה לעמוד כדי
לפתח עלינו יהא בארצנו התעבורה של תנות

התנאים, לגבי וגמישה מתקדמת שיטה
הדת והנסיון הידע לרכישת המכוונת תכנית
למען המציאות מצוות הנה הפקוד דרגי בכל שים

הזאת. המטרה השגת

לילינב'^ןק, רוטשילד." שדי בצמתים: התגוער, וזרשימ*
המושבי וגכר (מימיןז טקוקישראל  ז7לו> יוי'ח!?
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המדע"בז ועזרנו השוטר
לונדון המטרופולין, במשטרת פליליות לחקירות המחלקה ראש התריל* חורם גיורגי סנ"צ

משטרה, לאנשי מיוחד בקורס אורח כמרצה בארה"ב, הראשון בקורו בעת המחבר, הרצה 1955 בקיץ
ו"6*65^ 6/י56$61! הקרויה המכללה של משפטית לרפואה המרכז ידי על אוהייו שבמדינת בקליבלנד נערך אשר
למקרי החוקר של ומעבדתו לשכתו עם פעולה שתוף תוך שרידר אוליבר טרופי ע"י מתנהל זד. מרכז ץ*6151'\1ח0,

גרבר. שמואל ד''ר קאיאהוגה, בנפת מות
להרשות הואיל אשר מנהלו, ואודות האמור המרכז אודות לקוראינו לספר ההזדמנות לנו תהיה עוד
במקורן. פורסמו בה ,* המשטרה" במדע ביןלאומיות "הרצאות מהחוברת לעברית ההרצאות את לתרגם לנו
למשטרת כשוטר 1919 בשנת התגייס התרגומים, לפרסום האדיבה הסכמתו נתן הוא אף אשר המחבר,
אינספקטור) (צ'יף פקד בדרגת עמד היתר בץ הדרגות. בסולמ השנים במשך בה ועלה בלונדון המטרופולין
החקירות (מחלקת הבולשת על רפ"ק בדרגת ופקד מות למקרי ירד" "סקוטלנד של המיוחד המחלק בראש
לונדון של המשטרה מפקד סגן שמש מכן ולאחר והצפוניתמזרחית המזרחית לונדון של (0.1.0.  הפליליות
"ענף את לארגן נקרא השניה, העולם מלחמת של ראשיתה שנת ,1939 בשנת והדרוםמערבית. המערבית
כלל. בדרך הצבא בשורות בעברינות לטפל נועד אשר הבריטי, הצבא של (5.1.8.) המיוחדות" החקירות
באיטליה בהונגריה, בפולין, בציבוסלובקיה, בגרמניה, בהולנד, בבלגיה, בצרפת, ולבקר לנסוע הרבה בתפקידיו
ב'" ו"עליה הרכש "ההגנה", העבריות, והיחידות החי"ל אנשי מותיקינו, מי כי ויתכן הסקנדינביות ובארצות
פליליות לחקירות המחלקה מאש עומד הוא 1954 מאז לשולחן'/ "מעקר פנים אל פנים חוקריו ועם עמו נפגש
המשלחת בראש עמד נ1טבאואר ג'ון סיר המשטרה נציב מפקדה, עם ויחד המטרופולין משטרת מטה של

"אינטרפול". של הז2 בועידה המארחת, ד.בריטית,
תולדות דלקמן: בנושאים לעיל הנזכר הקורס במסגרת המחבר הרצה בזר. הנמסרת ההרצאה על נוסף
חדישות שיטות ירד'', ב"םקוטלגד בחקירות מעשיות בעיות מדעיות, נסיבתיות וראיות רצח ירד", "סקוטלנד
הקהל. ושתוף עבירות מניעת וכן מרעית עדות של הגשתה באנגליה, עקוב באנגליה, ופורצים גנבים של
הרצאות של תרגומיהן הבאות בחוברותינו ולפרסם לנו ניתגה אשר ברשות ולהשתמש להוסיף בכונתנו

נוספות. טענינות
חנזערנת

נו באנגליה אנו אין אותם רבים, דברים עושים כלליות הערות מספר לדברי להקדים ברצוני
תמיד אני אולם לעשות. רשאים, איננו ואף הגיב, בהסברים.
משטרה ארגוני לה מפתחת ארץ שכל אומר אאיר להרצות, הוזמנתי אודותיהם הנושאים, את
הלאו לנסיבותיה בהתאם משלה פעולה ושיטות *אנג' בבונה אומר אני האנגלית. הראות מנקודת
תו של לאופים בהתאם כמובן לבל, ומעל מיות בבריטניה אשר הסקוטית למשטרה כי לית'*'
בארה"ב המשטרות כי למשל, יתכן, כן שביה. ושם פה כי יתכן לחלוטין. שונה נוהל יש הגדולה
בבריטניה קיימות שאינן בעיות בפני עומדות עושים. איננו או עושים באנגליה אנו מה ■אומר,

איג2י כי מקוה ואני אחת רק כאן אזכיר הגדולה. מאד שונים להיות עלולים אלה ונחליט מעשים
של תפוצתן רבה בארה"ב בי לי נדמה 8 מגזים שתבינו רוצה הייתי אחרות. בארצות אשר ט8לה
חם. בנשק בשמוש הכרוכות האלימות עבירות עושים "אנו או זאת" עושים "איננו באמרי כי
האי המדינות. במרבית אף המצב זהו כי לי נדמה שלכם. שיטותיכם את לבקר מתכון אני אין *■£*

הגדולה, בבריטניה אצלנו אך הגדולות' רופיות אני האירופית. ביבשת רבות בארצות עבדתי
יו1ןי המבוצעות העבירות למזלנו, ביותר, נדירות רגו ושיטותיהם. פעולתם דרכי את היטב מכיר

060^(8 ^0*€3© ,|1!61ו1*18{ 1*1167118*10031 65ית1{80^ י01 ?01108 09ו61!50 ! 1953, 1^10 ?1685 0> ^65*610 8656^9 *
,ץ*ו$ץ6/חח0 ,4ח613ץ6!0 011(0, *5ט
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ואם ודמעות" זעה מאמץ, ב"דמ,  שלנו הדגול
מעט את מפיקים אין אלה %98 משקיעים אין

הדרוש. המזל מזער
בין החשוב העקרון לי' נדמה וזהו, לבסוף,
רציני. פשע של לזירתו נקרא כשהחוקר השלשה,
הגיע. בטרם שנעשה במה תלוי הרבה רצח, כגון

למקום.
כל אומר שהנני היטב, ידוע אמנם, לי ידוע
אלה^ דברים המבינים מנוסים, משטרה לאנשי זאת
אחר או זה דבר להאיר אצליח כי תקוה הנני או
לי נראה אולם חדשה. אולי לכם שתראה מזוית
פקודיכם. בין אף תופץ ?ו ידיעה כי ביותר, חשוב
מופיע. מקרים' 1000 מתוך 999 בכל בארצנו,
שוטר הוא במדים, שוטר העבירה לזירת ראשון
באלחוט למקום שכוון הממונע הסיור או הנזקוף
חוקר הוא אין למוקד. טלפונית מקריאה כתוצאה
או עושה שהוא במה הרבה תלוי כן ועל מאומן
גסות שגיאות העבירה. לזירת בבואו עושה אינו
כולה. החקירה של הצלחתה את לסכן עלולות מצדו
טירון. חוקר יבוא ובעקבותיו יקרה כן, על יתר
משהו לעשות לשכוח או שטות איזו לעשות העלול

חיוני.
להיות. עלולה העבירה זירת כי נשכח אלנא
חשו ועקבות. עובדות של בשפע וגדושה מלאה
החקירה. גורל המקרים במרבית תלוי בהם בים,
חשוב אלה מכל להסיק שניתן המסקנות בגלל
כי לדעת וללמדם השוטרים כל את לאמן ביותר
העבירה. בזירת ראשון המופיע השוטר של חובתו
רשלנות,. בגלל דבר יאבד שלא כך לנהוג היא
להחזיר איאפשר לעולם טפשות, או מחשבה חוסר
אפש כל עוד תהא לא נהרסו ואם שנהרסו עקבות

ארע. אמנם מר. לקבוע רות
לפעול במקום הראשון השוטר על כך משום
זירת. של היקפה את להעריך שלו, יזמתו פי על
סימן כל אבדן שימנע באופן ולבודדה העבירה
ירחיב אם עשות יטיב כך בעשותו ערך. בעל
לפחות אותו יצר מאשר המידה, על יתר קצת גבולו
בנדון נוקשים כללים לקבוע איאפשר הדרוש. מן
חובותיו בדבר כראוי הודרך הוא אם אולם זה,
יידרש כאשר עליו' המוטל את ידע הוא הכלליות,
ערובד* השוטרים של זה יסודי באמון לפעול.
;,..■ החוקר. של תפקידו להקלת

משמרתנו אין מכך כתוצאה יריה.. בכלי שמוש
אחרות בארצות הקורות את בידעי אולם חמושה.
בלתי יהיו ששוטריהם מציע הייתי לא בודאי אלו
אותן מצד זה בכוון נסיון כל כי ספק, אין חמושים.

אולת. מעשה אלא יהיה לא משטרות
ובו מאד רצינית שהנה בארה"ב, אחרת בעיה.
היא החוק, על בשמירה המשרתים לגבי ערת,
מצריכה בהם המלחמה המשכרים, הסמים בעית
המש כהות של מיוחדים מדורים של העסקתם את
ב"ניו אצלנו זו. בארץ הפועלים השונים טרה
בשטח זו בבעיה עוסק זאת, לעומת ילד", סקוטלנד
אינו הוא ואף אחד משטרה איש כולה לונדון

בלעדי, באופן בה עוסק
כל למשטרת דברי, בראשית אמרתי שכבר כפי
משלה. פעולה ושיטות משלה בעיות וארץ ארץ
במידה כי הרצאותי, כל. במשך לזכור אבקשכם
להסיק אין אצלכם' הנהוג את נוגדים יהיו שדברי
שלכם על עולה שיטתנו כי להטעים כונה מהם

בקורת, נימת כל לה ליחס ואין
עלי המדעיים' ועזריו השוטר שלנו, בנושא
במכו מדגיש הנני והערב השכם $ ולומר להקדים
העזרה את לראות יש שתמיד בלשים להדרכת ננו
מתאימה. בפרספקטיבה פלילית לחקירה המדעית
החוקר, השוטר ידי על נעשית הקשה העבודה בל
להדרש עלולה מדעית עזרה איזו להחליט עליו
אשר את בדיוק המדעי למומחה להבהיר ועליי
המדע איש יפתור לא לעולם דעתו! על עולה
יהיה ביותר קרובות לעתיםי אך פשע, תעלומת
קיימת חוליה לחזק או נוספת חוליה להמציא בידו
הוא המדעי המומחה בקצור: ההוכחות. בשרשרת

החוקר. של כליו" "נושא
המוצ פתרונה לשם כי אומרים, קרובות לעתים
מזל. של מסוימת מידה דרושה חקירה של לח
להסכים נוטה אני נסיוני שנות על לאחור בהשקיפי
העלה בהמ מאד, רבים מקרים לי היו זאת, עס
שאפ הנכונה לדרך מזל" "קצת שקרוי מה אותי
רצון. משביע באופן חקירה לסיים לי שרה
שאפשר סבור אני להדגיש. רציתי זאת לא אולם
ב%2 "מזל" הקרוי היסוד של חלקו את להעריך
החוקר על אלה אחוזים לשני להגיע כדי אך בערך,
ומפרכת. קשה עבודה של אחוזים 98 להשקיע
המדינאי את לצטט אם  לעתים כרוכה זו עבודה
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טביעה היתד, לטביעותיו מתחת נרצחת. אשה
אחרי לזהות עוד היה איאפשר אותה מוזרה'
לקבוע עוד נוכל לא לעולם השוטר. ע"י שהושתתה
לא. או הרוצח שהשאיר אצבע טביעת זו היתה אם
ידיהם להרחיק המשטרה אנשי לכל חמורה אזהרה
ביותר. וחיונית המציאות מצוות היא החפצים מכל
הצביע הכל בידיה. הרוג אדם נמצא אחר במקרה
האח גבי על נמצא האקדח אך להתאבדות, בכוון
היה (נראה מידי היה והמות הואיל החדר. של
היריה כי לרקתו' הלוע את הניח ממש הוא כאילו
היה יכול לא המקום) בל פני על מחו את התיזה
מצאו בו במקום, האקדח את להניח בעצמו האיש
רצח. בוצע כי החשד מיד התעורר כן על הו.
אחד כי מכן, לאחר העלתה מדוקדקת חקירה אולם
גלוי אחרי כבמקום שבקרו הראשונים מהשוטרים
לגויה, קרוב מהרצפה, האקדח את הרים המקרה

האח! על והניחו
מצא במיטתו, חנוק אדם נמצא בו אחר, במקרה
גפת של רב מספר החקירה על האחראי הקצין
הפחמים במיכל "וסטה" מתוצרת משומשים רים
של מיוחד סוג הנם וסטה גפרורי התנור. שליד
מגפרור מאד שונים והם בלונדון המיוצר גפרורים
בבית הפוש סיגריות. בדלי כמה מצא כן רגיל.
תחילה זה. מסוג גפרורים היו לא למנוח כי העלה
מה זמן הרוצח של בחברתו נמצא הנרצח כי חשבו
אותה עשן הרוצח וכי עמו ושוחח הריגתו לפני
לאחר אלה. מיוחדים בגפרורים והשתמש שעה
את החקירה על האחראי הקצין ראין כאשר מכן,
ראהו הוא העבירה, לזירת ראשון שהגיע השוטר
מספר "וסטה". גפרור באמצעות סיגריה לו מדליק
כי העובדה' את העלו זה בנדון לו שהוצגו שאלות
עשן הוא החוקרים לבוא צפיה תוך במקום בשבתו
לתוף הסיגריות בדלי ואת הגפרורים את והשליך

הפחמים. מיכל
לזירת ראשון הבא לשוטר להדגיש מאד חשוב
ביותר רצוי כי החוקר' לבוא שם והממתין עבירה,
העשויות עובדות של מצבן מיד לו ירשום שהוא
דרגת האויר, מזג כגון  הזמן במרוצת להשתנות
לו לעשות עליו וריחות. האור תנאי בחדר, החום
וסמ עקבות מיני וכל הגופה מצב בדבר רשומים
בכל בפניו להדגיש יש אולם לעיניו. הנראים נים
באיזה לשנותם ייי אסור: כי הדגשה, של לשון

של נוכחותם מהוה תמיד, המצויה גדולה, בעיה
הםנםציות ציידי מקרנים,  אחרים רבים אנשים
את הסובבים  עתונות כתבי הרגילים, החולניים
ע"י חיוניים במקומות ראיות וההורסימ המקום
לעתים העבירה. של הפריטים ושנוי הזזה משוש,
ספורות דקות תוך הגשמיים הזיהה פני משתנים
למצב, דמיון כל עוד בה שאין עד השנוי, תכלית
העבירה. בצוע אחר העברין אחריו הותיר אותו
של הרצתה למקום נקראתי בו מקרה, זכורני
היומית העוזרת לחנות. מעל חדר בתוך פרוצה
בצעקות המדרגות במורד 3רצה הרצח, את גלתה
שוטר לחדר. ונכנסו במדרגות עלו אנשים זהמון
את מצא הוא החוקר ובבוא למקום נקרא צעיר
מסדרון של השני בקצהו אנשים. גדושה הדירה בל
לאמבטיה ומתחת האמבטיה חדר היה הכנימה
היה אפשר הדלת. של הסף מחצלת נמצאה עצמה
רוצחה לבין הנרצחת בין המאבק בעת כי להניח
האמ חדר לתוך המסדרון לאורך המחצלת הועפה
זכרה היא העוזרת את חקרנו כאשר אולם בטיח
המחצלת היתה הראשונה כניסתה בעת כי בבטחון,
של רגליהם כי נסתבר, הדלת, לפני במקומה
ממנה, ויצאו לדירה נכנסו אשר האנשים המוני
ממקומה המחצלת את הזיזו הפשע, גלוי מאז
הצליח לא הצעיר השוטר המצאה. למקום זדחפוה
בבואו. מיד המקום את לפנות סמכותו את להפעיל
שונה עוד מה לכם לתאר לדמיונכם משאיר אני

הדירה. במראה והופרע
בבואם כי לשוטרים' ולשנן לחזור כן, על יש,
מהמקום לסלק עליהם עבירה לזירת ראשונים

בו. כרוכים שאינם אלה בל .את

שהמומחה רצח במקרי רגיל בלתי זה אין
הרצח ארע בו הבית, בכל מוצא אצבעות לטביעת
אותן משוה הוא כאשר אולם טביעות. של שפע
אשר אלה כל של טביעותיהם עם מכן לאחר
כי מגלה הוא הפשע, גלוי לאחר במקום גקרו
אצבעו טביעות הנן כולן, לא אם הטביעות, ■מרבית
הפשע. בזירת בקרו אשר המשטרה, אנשי של זןיהם
לטבי המומחה מצא בו אהד, מקרה זוכר אני
פחות לא של טביעות העבירה בזירת אצבעות עות
עלי במקום. היו אשר שונים, משטרה אנשי מ23
טביעות השאיר אף אחד ששוטר בצער, לציין

 נמצאה בה המיטה, של פליז כפתור גבי על גהדרות
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במבט ולו ■ בזכרונו ינציח כי רצוי כזה במקרה
הכוון ואת הפצוע גוף של המצב את ביותר חטוף
לסמן עליו העברתו לאחר מיד גפיו. של הכללי
כאלה, במקרים יותר טוב נמצא. בו המצב את
ולא. במקום להשאר לכך, אפשרות שיש במידה
אולי אפשר לטפול. העברתו בעת הפצוע את ללוות
ללוות. ימכימ אשר אחראי' אדט כזה במקרה למצוא
בינתים', הפצוע' נמצא אם לדעתי" הפצוע. את
לה הוא השוטר של תפקידו הרי נאמנות, בידים

עליה. ולשמור העבירה בזירת שאר
כלי העבירה בזירת המוצאים רבים, שוטרים
או זו מסיבה מהמקום להעביר יש אותו נשק,
באופן בו לטפל שיש כללי באופן יודעים אחרת'
אצבע" טביעות של אפשרית השחתה ימנע אשר
החדרת. היא ביותר הטובה שהדרך חושבים רבים
זוהי באמצעותו, הכלי והרמת הלוע לתוך עפרון
המדעי שהמומחה כפי משחיתה, זו הרמה כי טעות,
זו הוכחה הקנה. שבתוך ההוכחות את לכם, יספר
סלו? הכרחי אמנם אם ביותר. היונית לעתיפ היא
לעשות. ביותר הטובה הדרך הרי מהמקום, הכלי
המחוס או הקמורים בחלקים תפיסתו תהיה זאת
איאפשר בו מקום הקת, או הלחי של פסים
השרוך. בטבעת או אצבע, טביעות למצוא ממילא
תרמילים, או קליעים נמצאים אם כזאת. ישנה אם
מועבר בו מקרה בכל ומצבם. מקומם את לסמן יש
לאחר לתאר השוטר על העבירה, מזירת נשק כלי
בו. עשה ומה בו טפל ומדוע כיצד בדיוק, מכן
להעברת. בקשר כאן להזכיר יש עוד אחד דבר
את. במהרה יבדוק השוטר כי שרצוי, והוא פצוע
שרידי מתחתם יש שמא הפצוע, של ידיו צפוני
מכן לאחר לאבוד ללכת העלולים עור, או שער
המל" של מהירה בדיקה לבצע רצוי כן בנקוי.

כאלה. סימנים למציאת בושים
מוכשר להיות צריך שוטר וכל האדם, מת אם
בגופה לגעת בהחלט אמור הרי זה, במצב להבחין
לפני ממוך האדם מת אם מהמקום. להזיזה או
לרופא; יעזרו אשר המות' כתמי ימצאו הרי כן,
הזזת המות. שלאחר הבדיקה את לבצע שיקרא
העלול'. דבר הדם, את להזרים עשויה הגופה

הרופא. את להטעות לפעמים,
הרי תליה' במצב הנמצאים לאנשים בנוגע
בכך'. לטפל הנקרא השוטר של הראשונה חובתו

הגלומות לחידות הפתרונות מציאת אופן. שהוא
אח דברים בין אחרים. על מוטלת אלה בדברים
מתפקידו זה אין כי במיוחד, לו לשנן יש רים
או רצח של מקרה זהו אם הנחות' לכלל להגיע
החמור החשד את תמיד להניח עליו התאבדות. של
ביותר. מלאים זהירות באמצעי ולנקוט ביותר

.י למנות הכרחי לרשום עליו שיהא הדברים בין
, בואו זמן (1)

או נעולות סגורות, או פתוחות י. הדלתות מצב (2)
צד; ובאיזה במנעולים מפתחות תקועים האם $ לא
הזיזים האם מגורים! או פתוחום החלונות: (3)

האם החוצה: נדחפו שמא או תקינים והמגרעות
שבורות, שמשות יש

פתוחים י. החשמלי המאור של המפסקים מצב (4)

מיוהדת נקודה י, דולקים אותת ואילו סגורים או
קביעת לגבי מכרעת חשיבות בעלת לעתים הנה זו
גם יתכן , במקום מונחת גויה שהיתה הזמן משך
לאור העבירה בוצעה אם להחליט יצטרך שהחוקר
להכנס רגילים רבים אנשים בלילה. או היום
אין אם החשמלי המאור את להדליק לחדרים,
כאשר שוב. לכבותו ולא ממפיק, הטבעי תאור
לקבוע, עוד יהיה איאפשר החוקר למקום יגיע
דלוק האור את השאיר אשר הוא הוא העברין אם

לאו; אם
? לא או מוגפים $ ווילונות תריסים |;5)

שרי אבק גז, סיגריות, סיגרים, של * ריחות (6)

חומצה או דלק בושם' נפץ, חמרי בעירה, פה,
הוא אותו ריח כל  בברור זאת נאמר  וכן

לזהות? יכול
ערפל, קרח' שלג, קרה, גשם, האויר. מזג (7)

ההתענגות. מידת או אובך
יזיז פן להזהר השוטר על נאמר שכבר כפי
שהמשפחה קרה זאת. לעשות מזולתו ולמנוע משהו
ידי על כגון  כיו על הסדר את להחזיר החלה .

או מקופלים שטיחים או הפוכים כסאות ישור
המשפחה בגי החלו בו מקדה אפילו זכורני סבוכים.

הדם! את לנגב
אדם העבירה בזירת השוטר מוצא בו במקרה,
וברא בראש כמובן עליו' יהא רציני, באופן פצוע
רפואית לעזרה לקרוא עזרתו, את להגיש שונה
לביתחולים. הפצוע להעברת לדאוג אפילו ואולי
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מוס בלתי אנשים של רשות ללא כניסה מנע (6)
רגל אי אצבע, טביעות לכל הפרעה כד וע''י מכים
להמצא העשויים אחרים עקבות או רכוש של או

במקום.
שלך. המטה עם בהקדם התקשר (7)

את יזיז שלא והבטח לרופא קרא רצת במקרי (8)

המות. קביעת לשם הדרוש מן יותר הגופה
בו בחדר, אחר רכוש או רהוט כל להזיז אין (9)

לצורך פרט כלשהי, עבירה הסברה, לפי בוצעה,
השוטר או הקצין למקום הגיע בטרם החיים, הצלת
אפש עקבות זה מכלל יוצאים לחקירה. האחראי
טביעות כגון להתקלקל, או להתנדף העשויים ריים
במקרה אחר. שומני חומר או דונג גבי על אצבע
על לדוח נכון והיה בטוח למקום הרחיקם כזה

החפץ. של ומצבו מקומו
העבירה' בזירת אשר בחפצים נגיעה מנע (10)

אפש עקבות יושתחו לבל שבירתם או דריסתם
על שמירה לשם שבאפשרותו כל עשה ריים.
ההמצאה לכשר להזדקק אתה עלול בכך עקבות.
ובמק אויר מזג של גרועים בתנאים בעיקר שלך,

דליקה. רי
ותשתדל קרבן של הצהרה כל בפניך רשום (11)

שלישי. אדם אדם בנוכחות כזו הצהרה לשמוע
של החשיבות את זכור למות, גרמה תליה אם (12)

שבחבל. הקשר של שלמותו שמירת
הצלחתה ספון את מנע ושיטתי. דייקן היה (13)
מתחילתה. ראש" "אבוד עלידי החקירה של
כלב היה לשמור; הוא השוטר של תפקידו
זהירות חומר גשוש. כלב מאשר יותר שמירה
העקבות השחתת אחריו לגרור עשוי זה בענין
עקבות לחפש שוא נםיון כדי תוך ביותר הטובים

חדשים.
מסתכ עתונאים, עם ארוכים מוכוחיפ המנע (14)

עדים. או לים
העני בל של האפשר ככל מלא פרוט המצא (15)
מזג מצב זמנים, מדידות, לרבות החיוניים, נים
העבירה. לזירת בהגיעו מיד לחוקר, וכדי האויר
לאלה התאוריות פתוח את השאר לבסוף (16)

החקירה. נהול את לידיהם המקבלים
בזי המופיע החוקר, מתואר ובקולנוע בספרות
סכומ שומע סביבו, מבט מעביר העבירי" רת

התלוי, את להסיר לנו, נוגע שהדבר במה עד היא,
מלאכו הנשמה ע"י לחיים להשיבו לנסות בכדי
חתוך שבעת כאן להדגיש ביותר חשוב אולם תית.
להסיר אפשר אי אם הקשר. את לחתוך אין החבל
הקשר אותה. לחתוך יש לצואר, מעל הלולאה את
הואיל לחוקר, חשובה הנחיה להוות עלול עצמו
קשרים מיני לקשור נוהגים שונים מקצועות ובעלי
להיות עלולות תליות למקצועם. בהתאם שונים
זה בנדון סברות פתוח רצח. או התאבדות מעשי
למקום. ראשון המגיע השוטר של מענינו אינו
את להציל לנסות כאמור, הוא, הראשון תפקידו
לאחר מלאכותית. והנשמה החבל חתוך ע"י הקרבן
היכן לרשום, דהיינו עקבות, אחר לחפש עליו זאת
נקבע. הוא וכיצד החבל של הקבוע הקצה נמצא
עשויים קורות או ענפים גבי על המועברים חבלים
החבל סיבי בדיקת ידי על נהדרים עקבות לתת
מכאן השבר. מקום או הענף גבי שעל החיצוניים
הקרבן. תלית בדבר מסקנות לנבוע אפילו עלולות
התברר מובהקות כהתאבדויות שנראו במקרים
בוצע אכן כי כאלה, סמנים אחר לתהייה הודות

רצח.
איננו באנגליה אנו העתונות. את קודם הזכרתי
העבי לזירת הגישה את העתונות לכתבי מתירים
עלינו. המוטל כל את בהחלט בצענו לא עוד כל רה
תעשה" ו"לא "עשה'* מצוות של רשימה להלן

? רציני פשע של לזירתו ראשון המגיע לשוטר
,י ובזהירות בשיטתיות פעל ? במצב היטב הבחן (1)
עברין. של האפשרית בריחתו במניעת זריז היה
ברשום הצורך את וזכור לפצועים עזרה הבטח (2)

ותנוחתם. מצבם פרטי

צורך ויהיה יתכן ושמרהו. המקום את בודד (3)
כגון כך, לשם ותקיפים נמרצים אמצעים בנקיטת
המעבר חסימת דלתות, נעילת חבלים, ע"י גירה ס
מוטב רהיטים. או קרשים ע"י בטלנים לסקרנים
במק מדי; פחות מאשר מדי יותר ולבודד לחסום
עזרה גייס הרבים, ברשות בוצעה שהעבירה רה

התנועה. להטית
וכן, וכתובותיהם שמותיהם רשום עדים, השג (4)

תאום את למנוע בכדי ביניהם, הפרד אפשר, אם
וגוונן להם הזכורות העובדות אודות גרסותיהם

האחרים. של דבריהם שמיעת מתוך
נשמע. או שנראה מה כל רשום (5)
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אפ עקבות להשחית מבלי תפקידו את יבצע הוא
לא או הגופה הוזזה האט ידע, שהוא חשוב שריים.
הדבר. געשה זמן כמה ולפני כיצד הוזזה, ואם
זמן כמה לפני גם, אומדן לחוקר לתת יוכל הוא
יותר המות. סיבת בדבר דעה ולהביע המות ארע
המות, שלאחר הבדיקה עריכת בעת אמנם, מאוחר
יותר. מדויקים פרטים להוסיף כמובן יוכל הוא
בידיו יהיה כלייריה ע"י המות נגרם אם
אורך כגון הכלי, תאור את להוסיף הפתולוג יוכל
וכוי. צדיו משני הוא מלוטש האם ורחבו, הלהב
בידיו יהיה כלייריה, ע"י המות נגרם אם
ממנו הטוח את דיוק של מסוימת במידה לקבוע
העלולים קליעים אחר כמובן יחפש וכן נורה

בגופה. תקועים להיות
החקירה על האחראי הקצין תמיד נוכח באנגליה
להב בכדי הגופה של המות שאחר הבדיקה בשעת
לידיו לקבל ובכדי החקירה המשכיות את טיח
חשובים מוצגים או הגופה בתוך שנמצאו קליעים

אחרים.
מצב את מדויק באופן לרשום מאד חשוב כן
ולרשום המתים לחדר הגופה לקיחת לפני הלבוש
החקירה, בהמשך מרובה חשיבות להיות עלולה זה
להראותם, טוב דם נתזי במקום מצויים אם
העבירה בזירת עצמים גבי על דם כתמי לפתולוג.
מכרעת. חשיבות בעלי לעתים חשובים, עקבות הם
למסקנות למקום לפעמים נותנים ומצבם צורתם
דם טיפות הענינים. השתלשלות בדבר מאלפות
קשה חומר פני על ונופלות במאונך הנוטפות
הנפילה. לגובה בהתאם שונות צורות לובשות
אלכסוני בכוון הנופלים דם נתזי לובשים לעומתן
שונות, מאורכות צורות קשים חומר פני כנגד
לפעמים קריאה. סימן לצורת עד אגס מצורת
יותר רב למרחק ונזרקת קטנה טיפה משתחררת
הקריאה. לסימן שמתחת הנקודה את הוותה כדי עד
מצבי הקריאה סימן של החד קצהו או זו נקודה
של בתופעות העיון נעו. ממנו הכוון לעבר עים
את לקבוע לעתים מאפשר כאלה ונתזים טיפות
בזמן הגוף חלק של מצבו את התקיפה, מקום
רגע, ב;אותו העברין של המצאו מקום את התקיפה,
לה' הקרבן נימה האם וכן המהלומות מספר את
גם בחשבון לקהת כמובן' יש, תוקפו. מידי מלט
לנבוע: עלולים כאלה דם שנתזי האפשרות את

את כחטף מגלה הוא זאת לאחר ומיד העובדות
איש מתחיל החיים במציאות העברין" של זהותו
עבודתו, את החקירה לנהול האחראי המשטרה
להיות עלולות לעתים ובזהירות. בדייקנות בשיטה,
מפרכת עבודה של ארוכות בזאת.שעות ברוכות
לשמן. הראויות כלשהן לתוצאות מגיע שהוא לפני
אל כי ומשעמם, מיגע ממושך, ענין להיות יבול זה
לגבוע צריכות מסקנות  למסקנות לקפוץ לו
רא מראשיתה. להנחותה ולא בסופה. נזוהחקיוה
השוטר מפי לשמוע כמובן, עליו, מוטל שית
כעד עכב מי את עשה, אשר את במקום הנמצא
זה ששוטר ומה וכתובות שמות מתן תוך אפשרי,
שכבר כפי העקבות, נשמרו אם לגלות. היה עלול
תפקידו על רבה הקלה משום בכך תהיה הוזכר,

החוקר. של

מחלו תתכן בה אחת, נקודה להזכיר אפשר כאן
את כי סבורים, אנו שלנו המשטרה בחיל קת:
בעת ללוות צריו החקירה על האחראי הקצין
בעת אחד. משטרה איש רק העבירה בזירת הבקור
יראה אשר כל הזוטר ירשום המשותפת בדיקתם
קצי כי סבורים, אנו לרשום. ראוי הקשיש חברו
איש לעמוד עשויים העבירה בזירת מדי רבים נים
עק במתכון שלא להשחית אף ואולי רעהו בדרך
רבים "טבחים העתיק הפתגם שאומר כפי או בות,

התבשיל". את מקדיחים מדי
להנ כדי העבירה, זירת את לצלם יש ראשית
את לראשונה. נמצאה בו במצב פניה את ציח
שלשה או שנים הזויות. מכל לבצע יש הצלומים
ביחס בעיקר הזירה, של כללי מראה יראו מהם
רצח, בוצע בו בית, יצולם למשל, כך, לסביבתה.
מהכביש, הכניסה שביל עם יחד מבחוץ כלל בדרך
אדם החיצוניים, והמבנים החיצוניות הדלתות הגן'
על לראות יוכל מכן לאחר אלה תצלומים שיראה
חשוב לצאת. או להכנס הפושע הצליח כיצד פיהם,
בדיוק יסומן התצלומים של המידה קנה כי להעיר,
או היום באור צולמו, בהם התנאים יצוינו וכן

מבזיק. באור
רציניים, פשע במקרי האנגליים' המשפט בבתי
הוא התצלומים. את לודא עצמו הצלם תמיד גקרא
זו בנקודה ועדותו צולמו הם כיצד להשאל עלול

ההוכחות. מחומר חלק להיות הופכת
הגופה. את יבדוק שהפתולוג רצוי הצלום אחרי
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הרצח" "סקוטלנדירד"מזודת של

מחטים גפןקופסת צמר
מגבותמדחיס

קטנות קרטון מפיותקופסאות
עורסרבלים תיק

גימי הודעותסינור לרשום ניר
חסוי דבקחמרי ניר גלילי

ושקוףסבוניה דביק סרט
(2ספיג שקופים ניר שקיקי

רפואי משולש)מדחום בצורת מהם
לבןמספריים ניר גל' תריסר 2

לקחו; השוטר ירצה הבדיקה השלמת עם
להקפיד יש דוגמאות. בצורת עקבות מהמקום
יש ערכם. יאבד לבל הובלתם על יתרה הקפדה
הזהום בגלל בידים, המוצגים מלקיחת להמנע
משום תמיד: מהן המופרשת והזיעה בהן הדבק
שאסור לזכור, הראוי מן במלקחיים. משתמשים כך
בלתי במיכלים לשימם או מוצגים "לערבב"

להשחיתם. העשויים מתאימים,
כללים מערכת מצויה שלנו הרצח" ב"מזודות

כדלקמן: מודפסים'
זרים. בגופים ערבובם או המוצגים זהום מנע (א)

מציאתו, בעת בתג מוצג כל סמן (ב)

השוטר, שם את התג ע"ג לרשום תשכח אל (ג)

המדויק. מקומו ואת החפץ את גלה אשר

אבר של מתנועתו אז בדפ מגואל נשק מהנפת
מהלומה מהנחתת להמנע בכרי למשל פצוע'
של פגיעתה עקב נתזים יש כן עליו. נוספת
בענינים הכוונים. לכל הדם ניתז ממנה מהלומה,
לקצין רב לעזר להיות מנוסה פתולוג יבול אלה

החקירה.
זירת של בדיקתה באת הפתולוג של חלקו אחרי
למדי. ממושכת להיות לעתים עשויה וזו העבירה
שאנשי ביותר חשוב לעיל, הזכרתי שכבר כפי
ומיצי מהשארתם בקפדנות ימנעו עצמם המשטרה
רצוי למשל, כך, ומטעים. כוזבים עקבות של רתם
מיו במיכלים או במאפרה מראש מצוידים שיהיו
הסי ובדלי הגפרורים כל את ישימו בהם חדים,
ניר פסולת וכן הם) מעשנים אמנם (אם גריות
אמיתיים" בעקבות יתערבבו לבל וכר) עטיפות (של
מדויקת. מדידה למדדם יש מרחקים, לאמוד אץ
כגון למונחים מקום אין המשטרה בעבודת
שיערכו ברשומים מהדלת". מטר "בערך
והחלונות הדלתות היו האם לרשום החוקר על
נמ וכוון מצב באיזה מוגפים' התריסים סגורים'
מזג איזה הורגש, ריח איזה והבגדים, הגופה צאו
חפוש של סופו קרובות לעתים וכוי. שרר אויר
לוקחים אם נכונות. לתוצאות להביא מדוקדק
טבי רגל' עקבות  להמצא עלול מה בחשבון
נשק או יריה כלי מכשירים, סימני אצבע, עות
או יריה כלי מכשירים, הסימנים על נוסף אחר,
 עצמה בגופה הסימנים על נוסף אחר, נשק
היסו הבדיקה חשיבות לגיב הדגשה כל תהיה לא

ובלל. כלל מיותרת דית
רצח, לזירת בצאתנו ירד"' בסקוטלנד אנו
זו מזודה רצח*. "מזודת שקרוי מה עמנו לוקחים

דלקמן: הפריטים את כוללת
נתוח שפודי אצבע לטביעות מערכת
נתוח סכיני ממתכת רגל, טביעות מעצב

(פלייר) שטוחות צבתות אינץ' 24 באורך עבה סרגל
מלקחיים רגל 60 באורך מדידה סרט
מבחנות מטריים סרגלים 2

(קופסה) זכוכית מיכלי מצפן
גומיות פנס
מעטפות מגדלת זכוכית

עור נרתיקי רפלקטור עם "עפרון", פנס
ותגימ תויות עדשות

יד כבלי זכוכית פקקי עם בקבוקים
בד אגדי מתברגים מכסים עם צנצנות
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המשפט. ברור בעת חיונית חשיבות בעלת מכן
לו שהיתה מישהו נחשד בהם הרעלה* במקרי
מקו אחר יסודי הפוש לערוד יש לבית' גישה
להשמר. הרעל היה עלול בהם קבול, בתי או מות
כלי לשמש היו עשויים אשר נירות, מיגי כל
וכוי בפחיות במגירות" הנמצא אבק או אריזה'

למעבדה. ויועברו בנפרד יארזו
כל של גבס יציקות תעשינה כי מאליו, מובן
לעולם עבירה. בזירת נמצאת אשר רגל טביעת
לראות, כדי מדורה, מקומות או תנורים לבדוק יש
שרידי ימצאו אם כלשהם. נירות שם הובערו שמא
לבל ביותר, רבה בזהירות לקחתט יש נירות'
המפו או השרופים הגליונות או הקטעים ישברו
מקו נירות של חבילה מציאת של במקרה חמים.
לשמור יש להפרידם, לנסות שלא מוטב יחד פלים
במצבם למומחים ולשלחם הללו השרידים כל על
ומפו שרופים נירות לשלוח ביותר טוב המקורי.
ע"י מבודדים כשהם קרטון, קופסת בתוך חמים
זעווע מכל קפדנית המנעות תור כמובן מחיצות,

ההובלה. בעת
מספקים פשע בזירת הנמצאים סיגריות בדלי
עולה לעתים חיוניות. ידיעות קרובות לעתים
מזרחי הוא הטבק האם לקבוע, המומחים בידי
לגלוי להביא עשויה הניר בדיקת "וירגייניה". או
בצבע צבוע הסיגריה בדל נמצא אם והיצרן. הסוג
שהמעבדה יתכן לכך. לב לשים כמובן יש שפתון,
להג אפשרות קימת כן השפתון. את לזהות תוכל
העלולים רוק שרידי בתוך הדם קבוצות את דיר

הסיגריה. בדל ע"ג להמצא
לב לשיט הראוי מן סיגריות בדלי על בדברנו
לחיצת ע"י כגון סיגריה, או סיגר של הכבוי לאופן
האצבעות, בין מעיבתו המאפרה' גבי על הבדל
שמאוחר יתכן תומו. עד בעירתו או מאליו כבייתו
תנו מעשן. שהוא השוד, ידיכם על יחקר יותר
והתבוננו שאלותיכם, הצגת כדי תוך סיגריה, לו
מצאנו בו מקרה' זכורני לכשתכלה. שיעשה במה
חשוד, של חקירתו בעת מעוכים. סיגריות בדלי
לעשנה, כלה כאשר ,י סיגריה לו נתתי מכן, לאחר
לבין אצבעו בין הבדל את מעך כיצד ראיתיו

האגודל.
שרי כי לשלוח ביותר חשוב דם. לעיל הזכרתי
לשם למעבדה עבירה בזירת הנמצאים דם די

זעירים חלקיקים או סיבים שער, תשים אל (ד)
אותם עטפת בטרם במיכלים, או במעטפות אחרים

במזודה. כך לשם המצוי לבן בניר החילה
מתאימים. בלתי במיכלים חפצים תשים אל (ה)

מלוכלכים. במיכלים תשתמש אל 0)
במי חפשי באופן שבירים קטעים תשים אל (1)

יזוקו, או יתפוררו לבל כלים'
בעפרון להשתמש אין כלשהם פרטים לרשום (ח)

(קופי). למחיקה ניתן בלתי
נוזלים. של התויות לסמון בדיו תשתמש אל (ט)
לבוש חלקי או םיביים חפצים תשים אל (י)

כותנה. המכילים אריזה בכלי
הנסג במיבלים מעכלים נוזלים תשים אל (י''א)
במיכלים השתמש ., שעם או מתכת פקקי ע"י רים
ואל זאת, למטרה המצויים מזכוכית, פקקים בעלי
גומי סרט באמצעות הפקק את להחתים תשכח

כירורגי.
משטרה איש ע"י ילווה לחקירה שהאחראי רצוי
של והםבריו הוראותיו כל את ירשום אשר .נוסף,
יש לבסוף הנאספים; הנתונים כל אודות החוקר
זה דו"ח הפשע. בענין הידוע כל על דו"ח לערוך
מכן לאחר לעמוד שיוכל כדי מדויק, להיות חייב
להיות עליו בקצור, מפורטת. בחקירה עת בכל

האפשר. בכל ומאלף מלא
על פשע, של זירתו בודק שהחוקר בשעה
המוטל את לעשות אצבעות לטביעות שלו המומחה
בזירת אדם של אצבעותיו טביעות מציאת עליו.
מכן לאחר ולהוות חשד בו להטיל שויה הפשע
של בעבודתו כאן לגעת חושב אינני חזקה. ראיה
את מצלם הוא כיצד אצבעות, לטביעות המומחה
גביהם על בחפצים, עושה הוא מה או הטביעות
בפני להרצאה נושא זהו אצבע. טביעות נמצאות

עצמה.
החוקר על עבירה בזירת מסוימים דברים לגבי
בדיקתם עשויה האם במקום, בו בדעתו, לשקול
בהר אזכיר כדוגמה בחקירתו. לו לסייע המדעית
ובו ידי, על נחקר אשר רצח, מקרה הבאה צאתי
מהציר דלף ושמן עפר דרך גבי על משאית חנתה
והוצאתי חפרתי זה במקרה בקרקע. ונספג האחורי
בה למעבדה, ושלחתיה אדמה של ניכרת כמות
לאחר היתה זו קביעה וטיבו. השמן סוג את קבעו

26



שבסביבה האבק או העפר לגבי אפיניים נתונים
העפר מן מספר דוגמאות לקחת הראוי מן זה יהא
באיזה יותר מאוחר תתקלו כאשר הזה, האבק או
בגדיו של המעבדה בדיקת תוכל חשוד, שהוא
חלקיקים להעלות ועקביהן נעליו סוליות ושל
שברי לגבי כמובן, הדין, הוא האבק. מאותו
לדבוק העשויים עץ וקסמי צבע חלקיקי זכוכית,
למקרקעין. התפרצות בצוע בעת חשוד בבגדי
ממנו החומר לגבי הערה לרשום ביותר חשוב
לגו היה מכבר לא נרצח. אדם של בגדיו עשרים
הוא נשים. שתי איש הרג בו מקדה, בלונדון
בגדיו גבי על אולם בגרמניה, מכן לאחר התאבד
סיבי אחרים, ודברים דם שרידי על נוסף נמצאו'
צמר וסיבי הנשים אחת של מהאפודה אדום צמר

השניה. עזל מהחלוק כחול
של הדגשה כל כי לי, נראה דברי לסכים
בדי מהלך תוך הערות לרשום הנודעת החשיבו!
מיו או מוגזמת תהא לא עבירה זירת של קתה
בל של מפורטות רשימות לערוך יש ; תרת
אשר הדברים בל של נתפסו, ,אשר החפצים
בהם. נעשה ומה למעבדה, או לפתולוג נשלחו

כי זכרו, המוצא. לנקודת הוזר אני לבסוף
פשע בחקירת לכם לעזור רק יכולים המדע אנטי
במקומכם. החקירה מלאכת את לעשות בידם אין 
ביותר חשוב לעזרתם, אתם נזקקים כאשר אולם
האפשר, ככל להם, לתת שעליכם תדעו כי
שתאמרו חשוב כן לבדיקתם. הנכון החומר את
לבדיקה. החומר שליחת בשעת דעתכם את להם
כל על יחד אתם לעבור תמיד נהגתי עצמי אני
אליהן ההנחות את להם ולספר המקרה פרטי
לדעתי עלול הנבדק הפשע בפרטי ומה הגעתי
לבדי אליהם שלחתי אותו בחומר' כרוך להיות
שוטפות ידיעות למסור נוהג הנני תמיד קה.
להם תציינו אם הנוספות. ההתפתחויות כל אודות
קרובות לעתים הם יוכלו התקדמותכם, כוון את
האם בדיקותיהם, תוצאות סמך על לכם לומר

הנכון. לכוון פניתם
ושקול. מחשבה לעורר מכוונת האחרונה הערתי
בחקי ההם" "בימים עצמי, אני החילותי, כאשר
תביא החקירה הצלחת כי תמיד, לעיני היה רה,
הוא שבעקבותיה פשע, בבצוע אדם להאשמת
משניםעשר מורכב מושבעים חבר בפני יועמד

את לקחת אפשרות אין אם הדס. סוג קביעת
הדם כתם את להסיר אפשר למעבדה, העצמים
מכשיר או נקיה סכין גלוח, סכין באמצעות
סופג ניר או מסנן ניר גבי על לשימו דומה,

נקיה. מבחנה בתוך ולארזו לבן
בפשטות נשמרים הקרקע גבי על דם כתמי
. סיידים כף באמצעות דם הספוגה האדמה לקיחת
להק יש זכוכית. צנצנת לתוך והכנסתה סכין או
בתוך חרקים או תולעים ימצאו שלא כך' על פיד
לקיחת בעת דם. אוכלים הם כי הנלקחת, האדמה
חדר עדיו לעומק, לב לשים יש דם ספוגת אדמה
כתמי מציאת של במקרים הקרקע. תוך אל הדם
מסביב חבל לכרוך נהגתי דשא עשבי גבי על דם
מכן לאחר האלומה את ולקצור עשבים לאלומת
קופסת בתוך האלומה את שם הייתי אח''כ ? בסכין
הייתי בדם מוכתמים צמחים צנצנת. או קרטון
על שומר והייתי שתעיהם, על מהקרקע, תולש
במק לח. בטחב השרשימ עטיפת ידי על טריותם
של עלים או ענפים גבי על דם מציאת של רים
העלים או הענפים את גוזם הייתי ועצים שיחים
זכוכית. צנצנות או קרטון קופסאות בתוך ושמם
לשים ואין זאת, לציין יש עדיין, לח הדם אם
הטב, סגור מיכל בתוך הספוגים העצמים את
אפשר נקרשו שטרנו דם טיפות הדם. ירקב לבל
עינים) לטיפות מזלף (כגון מזלף באמצעות לשאוב

מבחנה. בתוך ולארוז
להע יש בדם מוכתמים אריגים או מלבושים
הדם נמצא אם אולם בשלמותם. למעבדה ביר
ספה, של ר*ודה פני על כגון גדול, רהיט גבי על
המוכתם הקטע את לגזור אלא ברירה כמובן אין
הוריתי אחד במקרה כי לציין, לי הרפוי: של
והמצעים המזרונים על שלמה, מיטה להעביר

המעבדה. אל בה' אשר
יש אלימות בתקיפות ששמשו נשק כלי לגבי
אריזתם, על ולהקפיד רבה בזהירות לנהוג תמיד
או רקמה חלקי בהם לדבוק ועלולים הואיל

הקרבן. מגוף שערות
לארוז ביותר חשוב למעבדה הנשלחים בגדים
אבק או שערות כגון דברים יועתקו לבל בנפרד,

למשנהו. ■מאחד
הפשע זירת של בדיקתה בשעת מתגלים אם

"שפכטל*. .
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חיוני, הכללית. האוכלוםיה מתור רגילים אזרחים
פשוטות, לעובדות הראיות הבאת את לפון כן, על
ללא לקרוא נהגתי לא לתפישתם. הנוחות מידיות'
ברו דברים להוכיח כדי מדעיים, למומחים צורך
 כי תמיד, לעיני שויתי כן למדי. שהוכחו רים,
עד כל עלול  אצבעות לטביעות המומחה מלבד
נושא להוכחת התביעה ע"י הנקרא מדעי, מומחה
אפילו או שנים להביא ההגנה את לעורר מסוים,
התבי מומחה של דבריו לסתירת מדע אנשי יותר
של הופעתם תוצאת תהא מה לשער ניתן עה.
רעהו, את איש הסותרים מדי, רבים מדע אנשי
לדב מאזינים כשהמושבעים  העדים דוכן על
עלו הם עמוקה. ידיעה להם אין אודותיהם רים,
אינם הללו המדע אנשי כל אם "ובכן, לומר: לים
אודות אחידה לדעה ביניהם להגיע מסוגלים
להבינן?" מאתנו לדרוש אפשר כיצד העובדות'
ידי על שהובאו ההוכחות דחית התהיה התוצא

אשם. אדם זכוי לודאי, קרוב וכן, התביעה

ומנהליו; המארח המוסד המחברהנזרצה,
שומעיו. קהל עם המחבר לנזטה; זה, בטור

השמאלי: בטור
המרכז ובתוכו קליולנד של האוניברסיטאי הרובע למעלה:

משפטית. לרפואה
א1ליור פדופ' משפטית, לרפואה המרכז מנהל באמצגנ:
קאיאהוגה, בנפת מות למקרי והחוקר (אמצעי) שרידר
המצטיין לחניך התעודה מסירת בעת גרבר, שמואל ד"ר

המיוחד. הקורס של
הדיונים. באולם למטה:
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ארה"ב. קליולנה המערבי, המאצר מכללת של משפכית לרפואה המרכז מנהל שרידר, אוליור פרופסור

הוא משפטית, לרפואה מרכזה ומנהל בקליולנד המערבי המאצר במכללת למשפט פרופסר המחבר,
1958 בקיץ שלה. הידיעות חוזר של ועורכו המשכטייכ העזר למדעי האמריקנית האקדמיה של הפועל הועד ^בר
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תאור להלן. המתורגם המקרה תאור את פלילית למשטרה הביךלאומי הארגון של הכללית המזכירות ועובדי
בחקירתן חדשות "דרכים בנושא יותר רחבה מעבודד, חלק היה ,* הארגון של בירחונו מככר לא פורסם אשר זה,
המדור דובר שמש בו הנ"ל, לקונגרס המחבר מסר אלתה הנאשם", זכויות על והשמירה עבירות של המדעית
כתב של 1958 ספטמבראוקטובר בגליון הנ"ל לפרסום קודם עוד אור ראתה כולה, זו, עבודה פלילי. למשפט

." המשטרה ולמדע העברינות לחקר פלילי, למשפט .העת
תודתנו מביעים והננו קלים) גרסה שנויי (לגבי זה את וה כמשלימים המקורות בשני השתמשנו לתרגומנו

המערכת האדיבה. רשותו על למחבר
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המקובל המשפט במערכת הצודקת השפיטה
על לא מפשע, החף האדם הגנת על מבוססת
מצריכה הזאת המטרה השגת האשם. הרשעת
העבי בדבר הנוגעות מהימנות עובדות מציאת

רה.
של עיקרי מקור לשמש עשויה מדעית חקירה
החזקה ההגנה טמונה בכך מהימנות. עובדות
נאשם לאדם לתת המדע בכח יש אותה ביותר,
באר מכבר לא הושגו זה בתחום עבירה. בבצוע

דרמטיים. השגים הברית צות
נאשם אדם של ספק לכל מעל הודאי זהויו
עמיתיו לראשי מעל חשדות מסיר עבירה בבצוע
אשתקד, הושג זה בנדון ניכר השג מפשע. החפים
נסתרת, אוטומטית, ראינוע מצלמת צלמה כאשר
ידיעת מכלי ממשי בנק שוד הראשונה הפעם זו

הפושעים.
קליולנד משטרת בין פעולה לשתוף הודות
המצלמת הותקנה מצלמות ליצור חברה לבין
שלש כבר בעבר נשדד אשר מקומי, בנק בתוך
למנגנון וחוברה בסרט "נטענה" המצלמה פעמים.
נסוי לאחר עד הושאר העדשות כוון ורק האזעקה
בידי ספק היה בטרם עוד אולם נוספת. בפעם
12 ביום לבנק נכנס זה, נסוי לבצע המתקינים
רעול גבר ,12.20 לשעה סמוך /1957 באפריל
כל על צוד. שלוף ובאקדח בחורה בלווי פנים
אחר ניע. ללא תחתם לעמוד והלקוחות הפקידים
ושלת האשנבים לעבר הלקוחות כל את כנס זאת
כל את אספה" שם מאחוריהם. אל הבחורה את
רגיל ניר שקיק תוך אל המגירות מתוך הכספים
עקבותיה, על לחזור החלד. מכן לאחר ,' קניות של
זנחה שלחנו שעל אשנב, אל החזירה /,הב1ם" אך
חזרה זה מעוות תקון לאחר קטן. כסף מקצת
השודדים ושני האשנבים לפני אל הבחורה ויצאה
נהוגה מכונית תוך אל ובזריזות בחפזון חמקו
מט*הת. (בעלת השותת מתכונגת "מלאכתה" בגמר ב.

האשנבים. מפרוזדור לצאת הראש)
שהשאירה כסף ולאסוף לחזור לשותפתו מורה השודד ג.

אשנב. יד על
בחפוי לדוכן מעל הכסף את ואוספת חוזרת השודדת ד.

לאשנבים. הוא אף שהתקרב השודד
מפנה השודד האשנבים, מפרוזדור יוצאת הבחורה ה.

לבנק. הנכנס חדש לקוח לעבר נשקו
האזעקה, מנגנון את מחדש מפעיל (מימין) המנהל ו.
אולם לעבד מוכנים ונשקו כשפניו לדלת מתקרב השודד

שותפתו. יציאת על ומחפה הבנק

השוד: סרס מתוך תמונות

הקופה, אשנבי לעבר הלקוחות את מקבץ השודד א.
מאחורי אל "הפשפש* דלת את לעבור עומדת השותת
האזעקה. מנגנון על לוחץ המנהל נראה מימין האשנבים.
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כן כנכונה), היא אף הוכחה זו אחרונה (הנחה
ובגיל נכון) כן (גם איטלקי מוצא כבעלת נראתה
קפיצי נראה הגבר לבושה. פי על "טפשעשרה",
לסמים מתמכרים אילו שנראים כפי ביותר, ועצבני
אלו עובדות נופל). בחולי לקה (למעשה משכרים
התמונות טשטוש למרות הצורך די בברור נקבעו

הסופי. העדשות כוח של העדרו מחמת
נת הבלוש יחידת בפני הסרט הקרנת בעת
מכרעת: חשיבות בעלת מקרית עובדה בררה
שנר כמי השודדת את זהה בלשים שני בן צות
סמוכה במסעדה השוד לפני שעות כמה אתה
שהבל בשעה נוספת, ובחורה גבר בחברת לבנק
חקירותיה שלהם. הבוקר קפה את שם שתו שים
בדבר למסקנה הובילוה המשטרה של המידיות
כרחם בעל הראשיים השחקנים שני של זהותם
פר מיד ניתן האישיים ולפרטיהם ולתמונותיהם
והן העתונות באמצעות הן ביותר, נרחב סום
קליו בעיר רק לא הטלויזיה, משדרי באמצעות
הסמוכות. במדינות אף אלא אוהייו, ובמדינת לנד
ליד הכותרת! שבתמונת העתון תצלום (ראה
בסרט הראשי ,,השזזקן כתוב* שם דיוקנותיהם

של הפלילי והזהוי הבלוש אנשי בפני הסרט הקרנת
מפקד למטה: הצופים? קהל למעלה: קליילנד. משטרת
של "המקצועיות* תנועותיה על מצביע הבלוש יחידת

השקיק, בםתיחת השווה!

לפני להם המתינה אשר נוספת, בחורה בידי
לא "הפשיטה" כל מהמקום. נמלטו ובה השער
למצ אפשרה אד שניות, ושרים דקה אלא ארכה
ברא שעוד אחרי ובבטחה, בהשקט לפעול למה
הקופאים אחד וגם הבנק מנהל גם הצליחו שיתה
למצלמה הן הקשור האזעקה, מנגנון את להפעיל
נלחצו הכל בסך א). תמונה (ראה למשטרה. והן
תמונה גם (ראה פעמים שלש האזעקה כפתורי
שמו כפי הראשונה, בפעם היה שדי למרות ה),
להפעלת התמונות, של מציאותן עצם כיחה

המנגנון.
עדי שבעה של לעיניהם ארע השוד מקרה
בפניהם הוצגו המקובל לנוהג ובהתאם ראיה
העדים אחד מועדים. שודדים של תצלומיהם
האח אולם הללו, השודדים אחד את לזהות דמה
תאורים כמה נתט העדים זו. אפשרות דחו רים
אשר את זכרונם מתוך להעלות בנסותם נבוכים,
של ברגע שלהם והשמיעה הראיה חושי קלטו

מהיר. רגשי משבר
הרבה דיקני כעד עצמו הוכיח הראינוע סרט
אחרי שעות שלש רק ,15.20 בשעה כבר יותר:
של הבלוש יחידת במטה הסרט הוקרן השוד,
ואנשי היחידה אנשי כל בפני קליולנד משטרת
לזהוי חיוניים פרטים הבלטת תוך הפלילי הזהוי

סטור. פרנק רפ"ק היחידה, מפקד ידי על
לאחר הוכחו אשר לזהוי, כאלו מידיות נקודות
פרטי הלוך, לבוש, כדלקמן: היו כמדויקות, מכן
שנראו לעדים (בהשואה גובה אופיניים, התנהגות
(לגבי לאומי ומוצא גיל השודדים), זוג ליד בסרט
העדים, בפני הסרט של נוספת הקרנה הבחורה).
כך להפליא. זכרונם את רעננה קלה, שעה כעבור
יוצא באופן ומפורטים מורכבים תאורים נתקבלו
זוהה אשר החשוד כי נתברר, ראשית 5?הכלל.
לא תצלומו פי על העדים אחד ידי על לכן קודם
מענינות עובדות עוד גלה הסרט השודד. היה

כדלהלן: בזהוי, הנוגעות אחרות,
העידו הכללית וחזותה השודדת של הלוכה
נת (למעשה רקדנית להיות עלולה היא כי עליה,
היתה היא תיאטרון), סדרנית שהיתה אח"כ ברר
מקצועי, באופן הקניות שקיק את ופתחה אטרת
במסעדה, או ב"סופרמרקט* עבדה כאילו ממש
אריזתם מתוך המזון מצרכי את מוציאים בה
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אצבעותיה טביעות את השודדת הותירה ובצאתה בכניסתה
הקופה אשנבי אל הכניסה דלת גבי על

שעות 36 תוך בעקבותיה. שנשלחו הבלשים
במעצר. השודדים כנופית של חבריה כל נמצאו

זה מנםיון ללמוד יש אותו הלקח
בעקי להסיק ניתן המתואר במקרה מנסיוננו
זהוי של ביסודו המונחים מסוימים ערכים פין

מדויק: פלילי
 מאד מוגבל ראיה עד של האפשרי הדיוק .1

מכריעים המאורעות ומהירות רגשנות מבוכה,
להג עשויות סרט תמונות אדם. של חושיו את
בדרך העדים. הצהרות של דיוקן את בהרבה ביר
של המדויק סדרם את לשחזר ביותר קשה כלל
אחד ראיה עד של ההודעות פי על המאורעות
אידיוקים מסלק הסרט אחדים. ראיה עדי של או
מאורעות השתלשלות ומציג הרציפות בסדר אלה
הרגיל המנגנון לאור חשוב פרט וזהו אמיתית
המוטל הכביר הרוחני המאמץ ונובח זכירה של
צורה כל ידי על העדים של הזכרוני כשדם על
המאורעות שפע של זה גורם לגבי תשאול. של
הקר אחרי אפילו כי לציין הראוי מן ומהירותם
חוקריט התקשו עוד בפניהם ונשנות חוזרות נות
התחוללו אשר חשובים, ארועים לגלות מנוסים

השוד. "מחזה" כדי תוך לעיניהם
אצבע טביעות כגון סמויות, ראיות של אתורן .2
בסרט ההסתכלות בעזרת גקלה על נעשה כף, או
של ידיו נגעו מקומות באילו המגלה המוקרן,
או בדוכנים באצטבאות, ברהוט,  העברין
באת המדעי הזהוי אנשי של התרכזותם בקירות.
ומהמאמצים מהזמן הרבה לחסוך עשויה אלה רים

רבתי. חפוש לעריכת הדרושים

הוא, קליר סט. של והחסכון תחלואה בחב' השוד
ממיודעי ,24 בן תומס, םטיפן המשטרה, לדברי
מאקדח יריות בעוון בעבר נאסר אשר המשטרה,
"השח  בשוד" אתמול השתמש בו לזה, דומה
היא, ההיסטורי הפשע בסרט הראשית" ■קנית

נערה דיצ'נזי, ונדה זהוה, אשר הבלשים .לדברי
זה הנעדרת המזרחית, מקליולנד 18 בת חננ"ת

מביתה".). שבועות ,כמה
לעיר להמלט הצליח אשר החבורה, מנהיג
עצמו ראה אינדיאנה, שבמדינת אינדיאנפוליס
את שמע הרבים, ברשות הטלויזיה מסך גבי על
את וחש השוד סרט אודות משוחחים .האנשם
מבטי כאילו אשם, אדם של האפינית .התחושה
למסור איפוא, מהר, הוא לעברו. מופנים .הכל
לדעת, "נוכחתי בהצהירו: המשטרה לידי עצמו
אינ עד הגעתי להצליח; סכרים עוד לי אין ,3י
שם". הקדמוני כבר אלו ותמונות דיאנפוליס

ואשר הנסיגה במכונית נהגה אשר הבחורה,
עת בכל בשבתה המצלמה מעיני למעשה ןנעלמה
בקליולנד בעודה נכנעה ההגה, ליד מוכנה השוד
בטפיחה. בני של תמונותיהם פרסום את "משראתה
מא וחדרה הבנק לתזך נכנסה אשר השודדת'
לראות הספיקה לא הקופה, של האשנבים זורי
הודעה אודותיהן. לשמוע או הסרט תמונות את
כתו מסרה קליולנד למשטרת אלמונית טלפונית
ידי על נעצרה אמנם ושם למצאה ניתן בה בת,

11

מעלליהם תאורי את בעתונות קוראים העצורים שלשת
שבידיהם). בעתון השער תמונת (ראה,.
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בו שלנו, השוד במשפט היה אמנם (כך יקרים.
באשמתם.) הנאשמים שלשת הודו

הדיון בהול ידרש אם המצולם, בסרט השמוש .6
של אשמתם לעצם כראיה הן שלביו, כל על
העדים, של הזכרון לרענון כאמצעי והן הנאשמים
על המשפט בית של ממצאיו בסוס את יבטיח

ומדויקות. ברורות עובדות
האמיתית המטרה היא היא העבירות מניעת .7
מצלמת הפלילי. המשפט מנגנון של לפעולתו
במ בעיקר הראוי, ופרסומה הנסתרת הראינוע
לשמש עשויים ערך, ודברי כספים של רכוז קומות
בפרט שוד מעשי לגבי מכריע הרתעה גורם

בכלל. פשעים ולגבי
הח השיטה של הממשי ערכה טמון לכל, מעל .8

מדעיות שיטות ידי על להגיע בםכוי הזאת דשה
הטררתם והחוסך המונע ומדויק, ודאי והוי לידי

מפשע. חפים ונשים גברים של והחשרתם
המופת לעתים  האדם עין של מקומה את
מקור המדע, עין ותופשת הולכת  לאידיוק

אנושיים. מאורעות של מדויק לדווח מהימן

'£391
^*ל

*

הופקו אשר התאור, ופרטי התמונות הפצת .3

באמצעי שמוש תוך ובעקבותיו' הסרט בעזרת
וקולנוע) טלויזיה עתונות, (כגון ההמוני הפרסום
קהל מצד החיוני הסיוע יעילות את מגבירה
ומקומות הפושעים של המהיר באתורם האזרחים

מפלטם.

ביותר טובה ראיה לשמש עשוי ראינוע סרט .4

הכרעת על להקל זו ראיה של ובנחה מדויק לזהוי
חובה בין המושבעים) חבר (במקור: המשפט בית
הומת אם (או, מזוין בשוד הרשעה ובין זכות לבין
סמוך או השוד בצוע כדי תוך הקרבנות אחד

אחרת. בעבירה הרשעה לבין ברצח) לו.

מבוססות הכללית התביעה של הוכחותיה היות .5
מג ראינוע בםרט כולה העבירה פרשת צלום על
באשמתם, הנאשמים להודאת הסכרים את ביר
סביר םכוי של המוחלטת מניעתו כדי עד כמעט
את בהרבה להקל עשוי זה דבר באשמה, לכפור
המ ובתי הכללית התביעה שכמי מעל המעמסה
ובזמן במאמצים חסכון ידי על הפליליים שפט

האדם ע>ן לעזרת המדע ע>ן

במוקד העירונית התנועה על החלישה נראית כך
שבגר מינכן בעיר התנועית משטרת של התכונה
האלקטרוני התאום מתרכז בו המערבית, מניה
התנו סיירי על הפקוח עם יחד הרמזורים מערכת

וטלפוני. אלחוטי קשר באמצעות עה
לאיש מראה העיר מפת ע"ג נוריות מערכת
דהיינו הרמזורים, אותות את שבמוקד המשטרה
הוא בחירתו ולפי התעבורה של הזרימה כווני את
זאת מסוים, בצומת הנעשה על בעיניו משקיף
מקלט את המחברת כפתור לחיצת ע"י עושה הוא
הקבועות הטלויזיה ממצלמות אחת עם הטלויזיה
מאפשר זה חזותי פיקוח העיקריים. לצמתים מעל
קצו ע"י ותאומם האותות במחזורי התערבות לו
וב בצמתים האותות משכי של הארכתם או רם
על חלישה לקרוא אפשר זה לכגון השונים. גוונים
נוספת דוגמה זוהי המלה. מובן במלוא התעבורה
הלאו ולכלכלה הצבורי לסדר וליעילות לחסכון
חדיש בציוד "יקרות" מהשקעות המופקים מית,

זמננו. בת למשטרה
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בצוע שיטות
הסורג של השני מ0גנב1

>^ראל> בודד' "זאב
פורץ של ספורו

זמר ש.

עמיתיו, עם מהתחבר הנמנע בודד, פושע בעולם הקרימינליסטים מכנים בודד* "זאב
 בממושם הפרטים לאחרון ועד תכנונם מתחילת  מעלליו כל את והמבצע ל"מקצוע", חבריו
"מקצוע* שהוא לאיזה מיוחד אינו  כמונח והן כדמות הן  הבודד* "הזאב בעצמו. ורק אן

ופורצים. רמאים כייסים, גנבים' זייפנים, בין למצאו ואפשר התחתון העולם ממקצועות
באחד! החוקרים ידי על רואינו אשר הרבים, הפושעים בין אף היה כזה בודד* "זאב
אשר התפרצויות גל של תעלומתו לפתור בקשו עת שנים, כשלש לפני שלנו העירוניים המרחבים
אחרי ופנימה חלון או דלת של בשמשה חור עשית  במינה מיוחדת בצוע בשיטת הצטיין

זה. לחור מבעד יד הושטת ע"י בריח או מנעול פתיחת
פי על אומרם, של בלשונו האפשר ככל שנאמרו, אתרי כשנה נרשמו שלהלן הדברים
ראויים! אד כיום, תעלומה עוד אינו בשמשה'' "החור החקירה, בעת הנוכחים אחד של זכרונו
נשארו אשר פרטים, בכמה מעשינו את פיהם על נכלכל ואף אליהם, לב נשים כי "הזאב/ דברי

ובנסיבות. בשיטות מאז שחלו השגויים ולמרות שחלף הזמן למרות מאלפים,

עושה אני המקומות' את לי בוחר בעצמי אני
לי יש  בטוח אבל לאט שלי' התכניות את לי

בעצמי.  העמק כל את עושה אני וכך זמן!
אני לזה גם אבל נכון' עלי, שישמור מי לי אין
אני ן המשטרה על שומר אני כל קודם דואג:
של הפרצופים את זוכר אני כולם. את שם מכיר
מם3רי אוו זוכר אני יתלבשו; שלא איך הבלשים'
5 מאד קל זה :* והלבנים האדומים שלהם המכונית
אדומים! הרי הם לזכור' צריך לא האדומים את
רואה שאני פעם ובכל זוכר אני הלבנים ואת נו,
איך שבראשי. ל"רשימת'י אותו מצרף אני חדש'
רואה כשאני פשוט: זה ן לצרף מה יודע אני
נהג ובו דומה, או "פורד"' של גזה '"פרייבט"
חוריפ שני עם חקי בחולצת או משטרה של במדים
מוסיף ואני למספר לב שם אני אז בכתפיה
לי "סדרתי" עצמה הרשימה את לרשימה; אותו
הם שם שלכם' המשטרות יד על כקורים ידי על
 "דוגרי* לפעמיבז שלכם, הפרייבטים עומדים

אספר טוב' עובד; אני איד אותי שואלים אתם
ממכם; זה את להסתיר סיבה כל לי אין לכם!
למה אותי' לשאול צריכים שהייתם רק משונה
יודעים הם הרי שלכם' הבלשים את שאלתם לא

? הכל את
אין בעצמי' לבד; עובד אני כל קודם ובכן'
קשה, קצת אמנם זה ועוזרים; שותפים כל לי
מומך אני מסירות. ואין "פנצ'רים" אין כך אבל
באף תלוי ואינני שלי התכנון ועל שלי השכל על
ולא אחר של ידיעות על לסמוך צריך לא אחד;
עיני למראה רק ? אחר של משגיאות לפחד צריך
צורך לי ואין שלי כולה והסחורה מאמין. אני
פיו"' את "לסתום או אחד' אף עם שלל לחלק
יותר, /,תן יגיד והוא כסף לו יחסר פתאום אגן
ברחוב העבודה את עשה מי להם, אספר שאני או
ולא אחד אף על לסמוך צריך לא פלישמן!"
יתפשו אם או ישתכר אם שידבר' לפחד צריך

ברחוב. סתם או בעבודה  אותו

עוקצם. *ת מהדברים ל*ול כלי כמובן, בו, אין השנוי אך הכתומים, המספרים הונהגו בסרט נרשמו הדברים
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שבכל מהמשרדים, הפקידים אלה ירוקים' של
אמדתי הרי ? "קאראקוז" כשיש אותם לוקחים פעם
ביום ולהסתכל הנפה אל לבוא אוהב שאני לכם
הכן"? "מצב בשיש הימים וביתר "העצבנות"
הפנים לפי מכיר אני האלה הפקידים את ובכן'
הכובע' את לובשים שהם ואיד שלהם המסכנים
הסרטים את להם תפרה שהאשה כאלה ראיתי כבר
באמצע כד' אחר בזה' הרגישו לא והם שמאל בצד
הם אז מישהו' להם אמר שלכם הכד ה,,מצב
אחד וכשבןאדם יראו, שלא בכלל' זה את הורידו
מגמגמים הם אז משהו לשאול ברחוב אליהם ניגש
אקרא תכף אחה "רגע אומר: שלהם והפרצוף

לשוטר".
גם אני אז אותם' מכיר אני אם זה, ככה אז
מה ומתי? ואיד עובדים, הם איפה ל'סתכל יכול
לעשות יכול אני אז אותם' מכיר אני אם יש,
שמחה היתה שלכם הבולשת  בלוש עליהם
לי אין יש' מה רוצה' לא אני אבל אותי' לקחת
עושה שאני קודם, לכם אמרתי אז  עבודה?

בלוש? עליהם
ובלילה בערב בשטח' ניידות להם יש כמה
להסתובב, אוהבים הם רחובות באיזה ובבוקר'
לנפה' חוזרים הם ומתי הפסקה עושים הם מתי
ואיפה כך; אחר של המשמרת לצאת כשצריכה זה
שלא שקטים" "מקומות יש ואיפה לב שמים הם
בערך זה איפה יודע' כבר ואני ,* אותם מענינים
מאיפה ? גימל" ו"אזור בית" ו"אזור אלף* "אזור
פעם אותי כשתפסו זה לכם' אגיד לדעת, התחלתי
וכל לנפה שם אותי והביאו בלרינסקי ברחוב
לצהרים יצאו הם כי סגורים' כבר היו המשרדים
והחוקר פתוח שהיה אחד למשרד אותי והביזה
לו אמרתי וכשאני אותי לחקור התחיל שם
והתחיל הפסיק הוא אז בלרינסקי' ברחוב שטילתי
אותי מסדרים תמיד אתם "מה עליהם? לצעוק
רק מתחיל שלנו האזור שלנו' האזור לא זה ככה'
וכשיצאנו כהן" שמריהו פינת  בלנוביץ מרחוב
פעם בכל ומאז ב"י "אזור הדלת על כתוב היה
אני מקום, באיזה שקרה דבר איזה על שחוקרים
על שכתוג מה את זוכר ואני המקום את זוכר

וככה. בי או אי, אזור הדלת'

אבל בצד' קצת ולפעמים  העינים לפני ישר
כולם' את רואה אני שם שלכם החניה במגרשי
עינים יש ולי גגות עם בסביבה, בתים שם יש
ועוד 5 משקפת צריך לא אני השם, ברוך טובות'
מתחת שלכם, הלבנים במספרים בהם יש דבר
או אומרת. זאת הזקן, את להם רואים לגלוח
שהמספר או האדום מהמספר קצת ממש שרואים
יש כר ואהר אדומים? בברגים מוחזק הלבן*
ריקים עומדים שהם או אנטנות שלכם לפרייבטים
אחד, שיר "הלו, צועק: שלהם והמכשיר בצד
לשים יודע כמוני אחד \יי עבור יעקב אחד, שיר

1 כאלה לדברים לב
והבלשים החוקרים את גם מכיר אני וככה כן
אותי שעצרו אלה' את זוכר אני כל קודם ? שלכם
המשפט, בבית שהעידו או פעם, כל אותי וחקרו
ראשית להכיר; לומר אני החדשים את גם אבל
לבד הולכים הם תמיד לא אדם' בני הם הרי כל
פעם כל ושנית' הותיקים עם יחד אותם רואה ואני
עדלאידע, או מצעד איזה "קאראק1ז"' איזה שיש
לא שם, לי ועומד בבוקר מקודם, עוד בא אני אז
את פתאום רואה אני ושם הנפה' יד על רחוק,
בבארים/ או בקפה, קודם אליהם לב ששמתי אלה
יפים" משטרה מדי לבושים שלנו, בפינות או
העבודה' בגדי או ה"פרנג'י'' במקום מבריקים'
הול הם שפתאום או קודם. אותם ראיתי שבהם
עם הרחוב באמצע אותם תאה ואני לקורס כים
יאחביבי, ? יופי לבנים שרוולים ועם לבן כובע
אני כך לכם' אמרתי זה, זהו קטן. הוא העולם
את גם אותם' רק לא אבל הבלשים' כל את מכיר
יכול לא אני כמובן מכיר' אני האחרים השוטרים
בזמן הרי אחדאחד' בפרצוף' כולם את לזכור
אבל ,. זה בשביל מדי יותר מתחלפים הם האחרון
פרצו סוגי בשביל חוש לי יש כלל' בדרך ככה'
זהו הנה הפרצוף: לפי לך להגיד יכול אני פים'
הגאוה לפי רואים זה את אלף''' "שבעעשר אחד
השוא את לשכנים עכשיו מציג שהוא אין שלו'
כאילו ברהוב' מסתכל והוא שלו; השפם' את ריב'
לא הוא יודע, אני האמת ואת הכל רואה שהוא
אחת' בבת פרצופים הרבה כך כל כלום? רואה
אחר סוג לך יש כך אחר אותו' לבלבל מוכרח זה

הלקח את לצמצם כדי השנוי של במהותו אין שוב, אך ופרסומם, רשומם לפני רב זמן הדברים נאמרו כאמור
המקוסייפ. הסיירים לרבות כולנו,  מהתאור ללמוד נוכל אותו
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וחוץ לרחוב. יוצאים הם בפנים לשבת ובמקום
ושקט' טוב מקום לי מוצא אפילו אני אם מזה,
לא שהם לי מבטיח מי אז בבית, לאי אחד ואף
ערים והם שנים לתב הם ואז יבואו' פתאום
הביתה באים אפילו שהם או נבהל' ואני ושמחים
מקודם זה על חשבתי אני אם ואפילו אורחים; עם
מה יודע' אני מה אז לברוח, מאיפה והחלטתי
? החשמל את וידליקו קודם יכנסו ואיפה יעשו הם
מאוחר לי בא טוב יותר אני אז נוח: לא זה
והלכו הביתה באו כבר שהם בטוח כשאני מאד'
כשאני אז, עריט. לא כבר השכנים ושגם לישון
ודל מנעולים פורץ לא אני כן, ...או בפנים, כבר
מסביב סמרטוט עם אבן לוקח פשוט אני תות
של או חלון איזה של בשמשה חור עושה ואני
ואני לורד כמו ונכנס לי פותח ואני פנימית דלת
איפה שומע ואני שקט הכל ואם ,י ומקשיב מחכה
המיטות איפה יודע אני אז נוחרים, או נושמים הם
הזמן, כל לשמור צריך אני שעליו המקום וזהו 

לעבוד. מתחיל ואני
 מתעורר שמישהו פעמים הרבה קורה כן'
אני אז  חשוב לא זה שמע, לא או משהו שמע
שמוש לבית יוצא והוא פינה באיזו בשקט נשאר
וממשיך; יוצא אני ואז ונרדם לישון והולך וחתר
אחר ו". לדבר מתחילים והם מתעורר שהזוג או
מתחת מחכה ואני ערים יותר קצת עוד הם כך
השינה ואז ירדמו שוב שהם לספה או למטה

להמשיך. יכול ואני עמוקה יותר שלהם
קורה' זה כן' בי? ומרגישים כשמתעוררים
הם, איפה יודע שאני למה לי, אכפת לא זה אבל
אני ומי אני איפה יודעים לא עוד והם במטה'
לצאת יכול עוד ואני מהשינה מבולבלים עוד והם
או אחר' במקום ולהמשיך לתכנית" "בהתאם

הגג. על לחכות
לפנות להסתובב כדאי לא ברחוב  הגג על כן,
תעודות מבקשים אז הללו' החשודים כמו בוקר'
למקום בא לא גם אני מדי: יותר ושואלים זהות
בערך ככה מאד; מאוחר כזה לילה של הראשון
ואני השניה' מההצגה יוצאים שהאנשים לפני
מדרגות חדר של שחורה פינה באיזו לי מחכה
יודע ואני לכל לב שם אני ואז גג, איזה על או
לעשות ויכול באו שלי האנשים מתי בדיוק'
4 בטוח על ככה'. ישנים, כבר הם מתי חשבון

זמן, לי שיש לכם אמדתי לי' מטייל אני אז
ומתי ברגל סיורים יש אזור באיזה רואה ואני
להזהר: יודע ואני ירוק לא אני  יותר יש
אני ורעש, "הוהא" שיש איפה לעבוד כדאי לא
המקומות ואת השקטות השעות את יותר אוהב
לעבוד בכלל לי אכפת לא בעצם כי אם השקטים,
 בלילה הרבה מסתובבת הניידת שבו במקום,
ככה יודעים' אתם בטוח: יותר אפילו לפעמים זה
והם בחוץ' ואני לזה רגיל ואני וקר, מאוחר
והמכ להם' וחם ונעים סגורים והחלונות בפנים
מרחוק' אותם שומע אני אז צועק' שלהם שיר
ברוך סתומות, לא שלי והאזנים שקט ברחוב בי

1 השם

יש איפה תכנית: לי עושה אני כל קודם אז
אני בה, לעבוד שכדאי ושקטה, טובה מביבה
אפילו שונים' בזמנים פעמים במה שם מטייל
שבין והחבויים הדרכים כל את רואה ואני ביום,
לגג? תמיד פתוחות דלתות שיש ואיפה החצרות
שואל אני ביום, ככה מישהו אותי טוגש אם
משפחת פה גרה איפה אדוני, לי "תפלח * אוונו
משפחת פה "אין אומר: הוא אז יוזנבוים?"
אומר: אני יחשוד שלא בשביל אז רוזנבוים!"
ברחוב גר שהוא לי אמר רוזנבוים אדון "אבל
טעית לי: ואומר צוחק הוא ואז "48 שטראוס
צריך אני אם אז 5 "!84 מספר זה פה חביבי'
לפני זה את עושה אני חשובים, פרטים לברר
לי מתלבש ואני בעבודה, כולם אז כי מצהרים,
כלים. ארגז עם אינסטלטור כמו או פקיד במו
54 עם יפה סביבה ככה לי מחפש אני פעם כל
ושאין משהו להם שיש שרואים טובים' מקומות
את להרעיל קודם צריך אחרת כי כלב' להם
לי בוחר אני גבינה. או נקניק מתיכת עם מכלב
שפחות למה כאלה' מקומות ממשה איזה טובטוב
לעבוד' כדאי לא אחד בלילה מקומות מ43
להס אפשר ולאן לבוא כדאי מאיפה מסתכל ואני
כל את לומד אני לפעמים למקום' ממקום תלק'
ברור כשהכל שקט; גג איזה על עומד כשאני זה

לעבוד. מתחיל אני אז לי,

והולך ביום ישן שאני או בערב' טוב ישן אני
בערב עובד לא פעם אף אני לקולטע$ בערב
יותר ויש ברחוב אנשים הרבה יש "אז מוקדט.
חם מדי יותר בניידות וגם שלכם סיורים מדי
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העתונימ כל שתכף כאלה לא אחד. לכל שיש
שנר* זה את להחזיק צריך אתה כך ואחר מלאים

ישכחו. שהם עד זה את למכור יכול ולא
? שיש מה לוקח אני אז הרבה' אין אם ככה' אבל
בסוף בקלות. למכור שאפשר קטנים דברים כאלה
האוטובוס עם לנסוע ובדאי ברגל הולך תמיד אני
בשכוניפ, לא רק פועלים' מיני כל עם הראשון,
נוסע מי ויודע השני את מכיר אחד שכל איפה
לגנוב כדאי לא פעם אף אבל בשש. ומי בחמש
מוטורמיקל, או אוטו איזה או אופנים זה בשביל
רודפים שהם או הממפה להם יש כך אחר כי
זריחת לפני אור בלי נוסע אתה מה אחריך'

כדאי. לא זה השמש;
אפילו לנהוג' רשיון וגם אופנוע לי יש כן
אבל ג'י0, איזה לי שוכר אני ולפעמים באוטו'
לעשות בשביל רק זה עבודה' בשביל לא פעם אף
אלה כמו טפש לא אני בהורות; עם ולצאת שמח
ג'יפ עם להסתובב "הצידה" משכונת השבאב

1 עבודה בשביל שכור
שאני אותי' תפסו למה שואלים, אתם מה' אז
לכל "פייר". לא כבר זה באמת זהו יודע; הכל
לע יכול אני מה אז וכללים! חוקים יש משחק
ופתאום הכללים על שומרים לא אתם אם שות'
חולם הייתי לא פעם אף שאני איפה מופיעים אתם
שומרן שם ראיתי לא פעם שאף ובזמן שתבואו

אותי. שתפסו למה זה, זהו

כן, העבודה, אחרי גם מחכה אני כזה ובמקום
דרך תמיד אבל מקומות" לכמה הולך אמנם אני
כאלה; בשעות ברחוב לעשות מה לי אין חהצרות'
מחכה אני ככה אז ו חשוד סתם או כייס אני, מה
או הגג' על לילה' אותו של האחרון במקום גם
הרא כשהפועלים מוקדם' ובבוקר המדרגות בחדר
מסתלק אני אז רק לעבודה, לצאת מתחילים שונים
שהרגישו מקום' מאיזה מסתלק שאני אחרי לי,
להם מטייל ולא רץ לא אני הדבר: אותו אז בי'
מוכרח לא לגג, בשקט עולה אני החלונות' לפני
אחרת חצר לאיזה טוב יותר הגג' אותו להיות
ישן צריף או בחצר שיש חור לאיזה או לגג, ושם
שהניידת איך שומע' אני ושם כזה, משהו או פתוח
והסמל ומסתובבים מדברים שהם ואיך באה'
הבצוע. שיטת פתוח' האמבטיה "חלון אומר.
ואני נוסעים הם כך ואחר \יי הביוב בצנורות טפוס

והולך. שלי לזמן מחכה
גדולים, דברים לא הרבה' לא ? לוקח שאני מה
ברחוב אחד לכל ולספר בשבילם סבלים שצריך
פועלים בבוקר: זה את לוקח אני ומאיפה זה מה
ישן תיק איזה עם שלהם לעבודה הולכים בבוקר
אז יותר? לא "סנדויץ"'' עם קטנה חבילה או
הכי $ בתיק שנכנסים טובים דברים לקחת צריך
לעשות משתדל אני זה בשביל מזומן' כסף טוב
תכשיטים או שיותר. מה יותר' יש איפה תכנית,
מה כאלה שעונים, או מפורסמים, לא קטנים

הסהר בבית בקור

גם המבקר השופט את המנהל הביא אמריקאי סהר בבית שגרתי בקור בעת
ושאל רב בענין בתא התבונן האורח מפצח"): (.בילי ג'נקינס ביל של לתאו

יושבו: את
טוב!" אופי קו מגלה לחי החיבה חי' לא מאולפת? חולדה כאן מחזיק .אתה
הסוהרנ" את לנשוך היא מטיבה כמה ראית עול "לו בראשו, בילי הניד "בולאי",

37



£₪%$*"£<■$^#!

$5$ו  תש>'ט נשוא*ן) (רבה העונשין ד*נ> לתקון החוק
החקירות מחלקת עו"ד, נוםנבלט, צבי מפקח

כללים קבע ,(144 נ285) תשי"ט (ס"ח, 30.7.59 ביום
הראוי' מן .1936 הפלילי, החוק לפקודת 1821 181א' ,181

להיות העלול לאדם הטובות ההגנות את בחובו
3 הסעיף קובע ולעומתו ביגמיה בעבירת מואשם
בחזקת הוא נשוי שהיה #מי כי במפורש החדש
עד ביגמיה, של הפלילית העבירה לענין נשוי",
מות ע''י בטלים הקודמים הנשואין כי יוכיח אשר
ביתמשפט של סופי פסקדין עפ"י או בןהלוג,
בדרן התורה דין עלפי או מוסמך בית"דין של או
קביעת ידי על מוסמך. דין בית ע"י שאושרה
הולוכחה מנטל הכללית התביעה שוחררה זו חזקה
הנשואין קיום בדבר בו, לעמוד לה היה שקשה
לענין ועוד, זאת החדשים. הנשואין בעת הקודמים
וה הקודמים הנשואין בטלים הפלילית העבירה
או בןהזוג של מותו משעת לפנוי נחשב אדם

האשור. או פסקהדין שניתן משעה

הקודמים הגשואין תוקף .4

בדיני חייבה לתוקפו החדש החוק לכניסת עד
העליון, ביתהמשפט ע"י שנפסקה ההלכה ביגמיה
לפי שלא בחו"ל, הקודמים הנשואין נערכו שאם
נישואי על הזמן באותו חלו אשר המדינה הוקי
הריהם ביגמיה, בעבירת בארץ המואשבו האדם,
נוגע והדבר במידה (*014) למפרע תוקף מחומרי
יורשע לא כזה אדם אומר' הוה פלילית, לעבירה
למעשה). (השניים החדשים נשואיו על בדין כאן
עלפי נערכו הקודמים שנשואיו יהודי כך, משום
כבעלי הוכרו בה חוץ' במדינת וישראל משד, דת
על כאן הורשע לא אזרחיים, נושאין רק תוקף

פרסומו עם לתוקפו שנכנס זה, חדש חוק
הסעיפים את ובטל ביגמיה לתביעות ביחס חדשים

5 העיקריים חדושיו את בקצרה כאן לסקור איפוא'

? מהי ביגמיה .1
החדש לחוק 2 בסעיף ניתנת זו לשאלה התשובה
הנושא "נשוי הלשון: בזו קולע אך קצר בפסוק
דינם..." אחר, לאיש הנישאת ונשואה אוזרת, אשר.
בסעיף אשר מזו יותר וברורה פשוטה זו הוראה
בפשע אשם היה לפיו המבוטל, 181 המסורבל
בחיים, אשד, או בעל שלו אדם ,,כל ביגמיה הקרוי
של בחייהם לו, שנישא או אחר, אדם שנושא

אשה..." או בעל אותם
? ,,נשואיף הם מה .2

'<,נשואיך כדלקמן? 1 סעיף ע"י מוגדר זה מושג
החוק לפי שאם איפוא, יוצא, קדושין''. גם כולל
אותה, נשא טרם אך אחרת, אשה שקדש נשוי הישן
החדש החוק לפי הרי ביגמיה, עבירת עבר לא
מבוסס זה, דין פלילית. לעבירה הפך זה מעשה
האשד, נחשבת לפיהם התורה, דיני על למעשה
לכל נשואה כאשד, אחרים, עם ביחסיה המקודשת

גט. ע"י אלא הקדושין התרת ואין דבר
קודמים לנשואין ביחס ההוכחה נטל .3

בחוק ביגמיה של העובדה להוכחת הבוחן אבן
.(2 (סעיף הקודמים הנשואין קיום היא: החדש
הבםים ניטל הנשואין, הופקעו או הותרו אם
הרבה היא זו הבחנה .(3 (סעיף הביגמיה מעבירת
בסעיף קבועה שהיתה מזו וברורה נוחה יותר
של העובדה על התבססה אשר המבוטל, ,181

הכיל זה אחרון סעיף בחיים. השני 2:ןהזוג היות
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ההגנות שתי את מתנה החוק בבטולם. או שואין,
פםקדין בקבלת הנפש, ומחלת העדרות יחד, גם

מוסמך. דין בית של

האשה של כרחח על נשואין התרת .8
בית של שפםקדין נקבע החדש לחוק 7 בסנליף
הנשו קשר להתרת האשה את המחייב מוסמך דין
מתיר שהוא בשעה הבעל בידי להיות חייב אין
זו קביעה המעשה. לאחר ולא הנשואין קשר את
זכויות שווי חוק של בבצועו פרצה לסתום באה
הפלילי לחוק הוסיף אשר 1951  תשי"א האשה
התרת למנוע נועד זה סעיף א'. 151 הסעיף את
אותן בני בין האשה, של כרחה על הנשואין
שכזאת. בהתרה מביר שלהן הדתי שהחוק העדות,
רבים אנשים כי המציאות הוכיחה השנים במשך
התיר בהם מקרים קרו זו, הוראה על הערימו
האשה של כרחה על הנשואין קשר את איש
בבקשה העדה של הדין בית אל פנה מכן ולאחר
היה הדין בית הנשואין. קשר ביטול על להצהיר
הדתי החוק ולפי היות זו, לבקשה להענות נאלץ
פעולה ע"י הנשואין התרת מותרת דה אותה של
להביא היה אפשר אי כה עד הבעל. של חדצדדית
כי א, 181 סעיף לפי עבירה על בפלילים כזה בעל

מוסמך. דין בית של פםקדין בידו היה
אםורים וגירושין נשואין עריכת .9

6 סטיף ע"י נסתמת הישן בחוק נוספת פרצה
כה. עד קיימים שהיו ספקות המסיר החתם, לחוק
עריכת של במקרה עבירה במפורש קובע הוא
182 הסעיף היה מקודם אםורים. גרושין או נשואין
"בהתאם באמרה המחוקק וכונת במקצת מעורפל

.* ברורה היתד לא הצדדים" על החל לחוק

בןהזוג של עדותו .10
,9 בסעיף בא החדש' בחוק האחרון נוסף, הדוש
בן (כי העדות בפקודת האמור שעלאף הקובע
בעבירות אלא בךזוגו נגד להעיד כשר אינו הזוג
בן נגד להעיד בןהזוג כשר גופו), נגד אלימות
זה. רבוינשואין חוק לפי עבירה על במשפט זוגו

עורךדין ולהרשיע להאשים צורך היה כך משום .
וגרושה}, (כהן זוג וישראל" משה "כדת השיא אשר
צבורי, היזק גרימת של בעבירה להשיאו, סרבה שהרבבנות
 היוה"מ נ. גמר  208/53 (ע"פ ?פח'פ 105 סעיף לפי
התורה) דין (עם"י האסורים הנשואין ואילו פ*ד,זז(וו<833)
ובוסליק כהן  238/53 (ע"א תקפים נמצאו ערך, אותט

פ"ד,זו(1)4).  היוח"נז נ,

דין של8י למרות השניה, האשה עם נשואיו
הוא בארץ, נשואין על החל החוק שהוא התורה,
(1)4 סעיף הראשונה. האשה עם לנשוי נחשב
כי במפורש וקובע זו הלכה מבטל החד© לחוק
לפי הנשואין תקפים אם חשוב לא 2 סעיף לענין
שעל הדתי הדין לפי או נערכו שבה המדינה ח1ק

נערכו. פיו
בחוץלארץ נשואין .5

(5)4 הסעיף הוא החדש שבחוק הנוסף החדוש
ביגמיה, עבירת על פלילית אחריות שתחול הקובע
היה רק אם בלבד בחו"ל, נעברה היא אם אף
או ישראלי. אזרח החדשים הנשואין בזמן העברין

בה. תושב אפילו
דיןתורח לפי החדשים הנשואין היתר .6
החוקי המצב את משאיר החדש לחוק 5 סעיף
נשואיו שעל אדם, יורשע לא לפיו עתה, הקיים
בישראל, יהודי דהיינו התורה, דין חל החדשים
לו ניתן החדשים לנשואיו אם ביגמיה, בעבירת
הרבנים שני ע"י שאושר רבני ביתדין מאת היתר
מיפה). (ד) 181 סעיף (מקודם ישראל של הראשיים
הסעיף, אותו של הדישה הושמטה זאת עם יחד
הדין בית ע"י שניתן הנשואין היתר הוציא לפיה
שהחוק במקרה רק עבירה מכלל האדם את הרבני
התו דין הוא אף היה הקודמים הנשואין על החל
הפלי החוק מבחינת כי הלכה נפסקה גם לכן רה.
יהודי מהאשמה לפטור זה היתר של בכוחו אין לי
חוק אלא דיךתורה, חל לא הקודמים נשואיו שעל
היה נראה זה מצב הנשואין. נערכו בד, המדינה
את בחוקקה הכנסת, החליטה ולכן כפרדו'כםלי
את> אלה מאנשים לשלול טעם אין כי החדש, החוק
שבידם במקרה ביגמיה אשמת בפני החוק הגנת

לעיל. נושאין היתר
בןהזוג של נפש מחלת או העדרות .7

שזר חוק ע"י לפח"פ 181(ג) הסעיף בטול אחר
הכללי הדין חל ,1951  תשי"א האשה זכויות
שנש היחידה ההגנה המוסלמית. העדה בני על גם
אחד של העדרות היתה הישן בחוק עוד אז ארה
181 (לסעיף לפחות שנים 7 של לתקופה הזוג מבני
ב החדש בחוק בתוקפה נשארה זו הגנה (ב)).
בסעיף נוספה הגנה עליה הוספה אך .(2)6 סעיף
השו הזוג, מבני אחד של נפש מחלת והיא, (1)6
הנ בהפקעת להשתתף האפשרות את ממנו ללת
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החקירות מחלקת עו"ד, נוםנבלט, צבי מפקח

י : :(19.1.59. (ביום נפסק

ציון בלי תצלומים מתפרסמים בעתונות א) .1

להביא כדי בה שאין ובצורה המחנה של מקומו
לאויב; תועלת

המחנות אתור את המאפשרים תצלומים ב)
בבחינת הנם הצלם)' (ע''י שמסביבם הנוף בתוך
23(ד), שבסעיף ההוראה במובן סודיות ידיעות

לאוייב. להביא עשויים שהם התועלת ובאן
המ כבטחון לפגוע בפונה הידיעות באיסוף א) .2
למדינת שנאה כגון מרוחק, מניע קובע אין דינה

הבלתיאמצעית. הבונה אלא ישראל,
כל מתוך זו מעין עבירה לעבור יכול אדם ב)
כסף, בצע של מניע מתוך כל וקודם מניעים, מיני
הוכחה אם מאשמתו, לגרוע כדי בכך אין אף
כל מתוך להסיק ניתן זו וכונה הדרושה, הכונה

המקרה. נסיבות

יסודותהעגירחשלג*יוןלרצח, הבעיה; .2
.1936 הפלילי, החוק לפקודת 222 םעין?

 205/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ"ד,ייג(12)313).  היוה''מ נגד זינו דוד

העובדות:

ואשתו המערער התדיינו ארוכה תקופה במשך
אף לכך ובקשר אישות. בעניני הרבני הדין בבית
באילת עבודתו לרגל בהיותו להרגה. עליה איים
חזר מכן לאחר חונה. ג'יפ מתוך אקדח שם גנב
במעב אותה כשגילה אחריה. לעקוב והחל צפונה
כשאקדח מגוריה בצריף לה ארב הרטוב, רת

קשה. ופצעם בהכנסם, ובגיםו, בה וירה בידו,

מריגח של מוכן ע"י חמור רגדל .. הבעיה .1
זרה.

 129/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
 נגדי וערעור המשפטי היועץ נגד קוקס א.

פ"ד,י"ג(7)177).

העובדות:

ברגול המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
דיני לתקון לחוק 23(ג) סעיף על עבירה חמור,
ונדון תשי"ז1957 המדינה) (בטחון העונשין
למערער שיוחסו האשמות מאסר. שנות לארבע
אסף זרה מדינה של מודיעין בשליחות כי היו,
מחנות וצלם סודיות ידיעות בבחינת שהן ידיעות
כונה ומתוך לכך, מוסמך להיות מבלי צ.ה.ל.,

המדינה. בבטחון לפגוע
עוה"ד המערער, ב"כ טען ההרשעה על בערעורו

טענות: שתי ז"ל, לויצקי אשר
ידי אינן המערער ע*י שנאספו שהידיעות (1
ל, נ'' ה לחוק 23(ד) בסעיף כמשמעותן סודיות, עות,
תצלומים פעם מדי מתפרסמים ובעתונים הואיל

 צבא, ממחנות
התפון הידיעות את באספו כי הוכח שלא (2
בסעיף כאמור המדינה, בבטחון לפגוע המערער
בצו הרגול עבירת את עבר לא דלכן סיפא, 23(ג),
וטען הוסיף הוא שם. המתוארת החמורה רתה
מקום רק מוכחת המדינה בבטחון לפגוע שהבונה
בבטחון לפגוע היה הנאשם של המניע כי שהוכח

המדינה.
לעו נדחו. המערער של והערעור הנ"ל הטענות
על המשפטי היועץ של ערעורו נתקבל זאת מת
הועמד המערער על שהוטל והמאסר העונש קולת

שנים. שש על
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קביעת לשם המחוזי המשפט לבית הדין הוחזר
העונש.

:(16.459. (ביו0 נפסק

של סוגים בשני דנה הפלילי החוק פקודת א) .1
$ האדם בגוף פגיעות

גרימת על העבירות כלולות הראשון בסוג (1)
שייכים כאן לגרמן. התכון שהעבריץ תוצאות

ו240, 239 ,235 ,234 ,235 הסעיפים
שאינם עבירה מעשי נכללו השני בסוג (2)
הכרו התוצאות ולא הם לא מיוחדת, כונה צריכים
אגב כלומר כחוק", ,,שלא נעשו אך בהם, כות
הסעיפים שייכים לכאן חוקי. בלתי מעשה בצוע

ואחרים. 250,249 ,238
בהת לסוגימשנה, שוב מתחלק השני הסוג ב)
מעשה בבצוע הכרוכות התוצאות בחומרת חשב
מסו תוצאות לגרום הכונה אין כאן בלתיהחוקי.
יסוד האדם, של בגופו כלשהי פגיעה או ימות,
הקובעת היא היא הפגיעה של והתוצאה בעבירה
לת יש פיו שעל הסעיף ואת העבירה חומרת את

לדין. התוקף את בוע
להוכיח, יש הסעיף של פשוטו שלפי כמובן, ג)
בין סיבתי קשר יש וכי חמורה, חבלה נגרמה כי
שנעשה בלתיחוקי פגיעה מעשה ובין החבלה

הנאשם. עלידי

הבעיות: .4
ודרגי יפורותיח  פלילית גכול השגת א)
הפלילי; החוק לפק' 286 םעין?  הוגחתפ,
שישי התגאיפ  לג גתופ זגות תכיעת 0
הפלילי; החוק לפקודת 10 מעין?  להוגיחמ,
לפקודת 158 סעיף! מגונה, מעשה עשית ג)

.1936 הפלילי, החוק
 63/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
 היוהי'מ נגד אחי ,ו2 שלום ,אליהו עג'מי, נג'ים

פ"ד,"ג(16)421).

העובדות:

תלאביבי, עיניים רופא שלום, אליהו למערער
בגדה אשתו כי מה, זמן במשך להאמין, יסוד היה
הת כך משום זרים. גברים עם יחסים וקיימה בו
הדדיות תביעות הגישו והם ביניהם היחסים חדת
האשד, המחוזי. המשפט ולבית רבני דין לבית
תבע והוא מזונות בתשלום בעלה את לחייב דרשה
האשה. מרשות והוצאתם ילדיהם שני על פקוח

לפק' 222{א) סעיף לפי לרצח בנםיון הורשע הוא
בערעור מאסר. שנות לארבע ונדון הפלילי החוק
אלא רצה לא כי באכחו טען העליון המשפט בבית
אליו. לחזור עליה להשפיע כדי אשתו את להפחיד
המ ביתהמשפט מסקנות ואושרו נדחה הערעור
לרצח, נםיון של הפשע יסודות מצויים כי חוזי
לבצע במגמה מעשה ועשית להרוג כונה דהיינו

תחילה. הרגזה למעשה, שקדמה בלא זו כונה

אגרנט): השופט מפי ,8.2.59. (ביום נפסק

לסעיף שבשוליים לרצח" "נםיון הכותרת אף על
סעיף לאןתו (א) בפסקה האמורה העבירה אין 222
"היסודות כל את תוכיח הקטיגוריה כי מחייבת
לפקו 216 בסעיף שנקבעו כפי תחילה מחשבה של
משום בו שיש כדין, שלא מעשה ורק אך אם כי דה,
ממשית פונה וכן אחר אדם של למותו לגרום בסלון

למותו. לגרום

החוק לפקודת 238 הסעיף פירוש הבעיה: .3
תימורה). תכלה (גרימת 1936 הפלילי,

 31/59 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ"ד,י"ג(25)684).  לוי משה נגד היוהי'מ

העובדות:

המשיב, נטל רשיון ללא רוכלים לגלוי סיור בעת
של הדוכן מעל מאזנים ת"א, עירית מטעם פקח
תלת מעל פירות מכר אשר קיטע, נכה, רוכל
לקחת המתלונן כשנטה לכך. רשיון בלא אופניים,
המשיב תפסו הפקחים, מידי בחזרה המאזנים את
קשות. המתלונן נחבל ביניהם ההתגוששות ובעת
חמורה, חבלה גרימת על לדין נתבע המשיב
בית שלדעת משום זוכה אך לפח"פ, 238 ס' ל3י
,,שלא במלים אשר העבירה יסוד המחוזי המשפט
וזו לפחות" ונזק תקיפה של ,,כונה מצריך כחק"
יחול 238 הסעיף כי השופט קבע עוד הוכחה. לא
והמסיבות בו, לפגוע חברו את תוקף כשאדם
המתוכננת הקלה הפגיעה שבמקום כך, התגלגלו
והחזיק נגע אם אולם חמורה. חבלה הנפגע נזוק
גבול, השגת בהן שיש בנסיבות במתלונן הנאשם
בנסותו נחבל והמתלונן בלבד, 249 סעיף לפי

.238 סעיף יחול לא ההתקפה, על להתגבר
הפרוש ועל פמקהדין על ערער המשפטי היועץ
ביתהמשפט ע"י 238 לסעיף שניתן המצומצם
בעבירה הורשע והמשיב נתקבל הערעור המחוזי.
בקש והוא הואיל אך, מלכתחילה, לו שיוחסה
עונשו, להקלת ראיות ולהביא אופי עדי לקרוא
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הפר קנין (הדירה' למקרקעין נכנס שהוא (1)
ערער);

אחר אדם של הממשית בחזקתו המצויים (2)
(המתלוננת);

אדם; אותו להרגיז כונה מתוך (3)
אינו זה (יסוד לכך חוקית זכות ובלי (4)
אין העליון המשפט לבית אך בסעיף בפרוש נדרש

מכללא). בו נכלל שהוא ספק
בחז לקבל הזכות היתד, לנאשם כי העובדה, ב)
"הרשה" זכותו על בםמכו וכי בדירה החזקה את רה
הצדקה בה אין לדירה, להכנם האחרים לנאשמים

ידיהם. על הכניסה מעשה לבצוע
כבסעיף ממש ,286 בסעיף המחוקק מטרת א) .2
לאדם שיש הממשית החזקה על להגן היתה ,96

ניידי, דלא ברכוש פלוני
הגנה כי המחוקק, קבע 286 בסעיף אולם ב)
האמו הבונות באחת המלווה כניסה כנגד תנתן זו
דבר את קבע 96 בסעיף ואילו סעיף, באותו רות
שמוש ע"י המבוצע כניסה מעשה כנגד ההגנה מתן

באלימות.
שב להרגיז" ,,כונה של היסוד לגבי .3
חשוב זה אין לעיל) 1(א)(3) (ר' הנ"ל 286 סעיף
מצב ביצירת מיוחד ענין לנאשם היה לא אם
למת והרגזה נפש עגמת גרימת דהיינו כזה, נפשי
שהתוצאה מראש, ידע שהנאשם בכך די לוננת!
המת הרגזת תהיה מעשיו מבצוע הנמנעת בלתי
הכונה של היסוד מונח הזאת בידיעה לוננת?

להרגיז.

ב: לבעיה

מתוך למקרקעין כניסה על ההגנה כשטענת .4
נוגעת טעות) מתוך (דהיינו ובתוםלב כנה אמונה
ההוראה במסגרת בה לדון אין הכניסה, בזכות
אלא בעובדה), (טעות לפח"פ, 12 בסעיף אשר
בתום זכות (תביעת 10 שבסעיף ההוראה במסגרת

בעובדה. ולא בחוק היתה הטעות כי לב),
,,תביעת של ההגנה לנאשם שתעמוד בדי .5
המת בעבירה הנ"ל, 10 ס' לפי בתוםלב" זכות
להוכיח יש הנ"ל, 286 ס' לפי כגון לרכוש, יחםת

דלקמן: תנאים שלושה של מליים
מתי ההגנה, מושמעת לגביה העבירה, (1)

לרכוש; חסת
הנא ע"י נעשה האשמה, נשוא המעשה, (2)
הקנינית, הזכות בקיום ד. נ כ אמונה מתוך שם
אמנם מצריך אינו זה תנאי לבצעו. התימר מכהה
10 בם' ההגנה נבדלת (ובכך דוקא סבירה אמונה
לשמש עלול סבירות העדר אולם ,(12 שבסי מזו

? כנ"ל אמונה לנאשם היתה לא כי הוכחה,
"בונה מלווה היה לא העבירה מעשה (3)
בנ סוביקטיבישלילי (מבחן להזיק" או להונות

סוביקטיביחיובי). שהנו לקודמו גוד

והודיע קנינו, שהיתה הדירה את נטש הבעל
עם והאשה עמה, קשריו גתוק על בפתק לאשת

בדירה. להתגורר הוסיפו הילדים
לשם דרכיה, את משרכת שאשתו להוכיח כדי
התחיל תביעותיה, בפני והגנה תביעתו בסוס
בקלקלתה. לתפסה מנת על אחריה לעקוב הבעל
עם שיבואו שונים גברים שדל אף הוא זו למטרה
המשפט, בבית כך, על והעיד מיני במגע אשתו
הבוקר של מוקדמת בשעה ,7.6.57. ביום מלא. בפה
שבקרבת מרפאתו חלון ליד בעמדו הבעל, ראה
לדירתה ונכנסה ממכונית ירדה אשתו כי מקום,
החליט אז באה. היא שאתו הגבר עלה ואחריה
הביא התקוה, לשכ' נסע לפעול, השעה שהגיעה
וכן האחרים) (המערערים אנשים שלשה אתו
לדירה, הכניסה דלת את שברו הארבעה כל צלם.
לחדר ערומה האשה את הוציאו לתוכה, פרצו
האחרים כשהמערערים צלמה, והצלם המירגות
המערערים אחד השונים. גופה בחלקי החזיקוה
בהגיע זגוגיתה. נפוץ ע"י פנימית דלת פרץ אף
המערערים ארבעת את עצרה למקום המשטרה
לדירה כניסה (1 י, דלקמן בעבירות הואשמו והם
לפזד'פ; 286 סעיף לפי להרגיז, כונה מתוך
לפי ובזדון, כדין שלא לרכוש נזק גרימת (2
חבלות וגרימת תקיפה (3 לפח"פ; (1)326 סעיף
ועשית לפח"פ; 250 סעיף לפי לאשה, גופניות
158 סעיף לפי האשה, של בגופה מגונה מעשה

לפח"פ.
והוטלו השלום שופט ע"י הורשעו המערערים
ערעורם שונות. לתקופות מאסר עונשי עליהם
זה. ערעור ומכאן נדחה המחוזי המשפט לבית

המערערים ב"כ טענו העליון המשפט בבית
את בדחותם דלמטה המשפט בתי שגו גי (1
דלתו את ושברו לדירה נכנסו שהם הגנתם,
בידם החוקית הזכות כי בתוםלב בהאמינם תיה
הדירה; בעל של הזמנתו בתוקף זאת, לעשות
היסוד הוכח לא 286 סעיף לפי האשמה לגבי כי (2
את עשו שהם הוכח לא כי (3 ? להרגיז גונה של
דוקא? מינית תאוה ספוק לשם המגונה המעשה
להש הבעל רשאי אנגליות הלכות פי על כי (4
נאופה למנוע כדי אשתו, בלפי סביר בכוח תמש
לעשות כאן היה רשאי כן ועל מאהב עם ובריחתה
מנת על אחרים, באמצעות ואם בעצמו אם זאת,

נגדה. הוכחה הומר להשיג
הללו הטענות את דחה העליון המשפט בית
הוטלו. אשר והענשים פסקהדין את ואשר

:![19.2.59. (ביום נפסק

א: לבעיה
פלילית, גבול בהשגת אדם להרשיע בכדי א) .1
להו הקטיגוריה על ,1936 לפח''פ, 286 סעיף לפי

* הבאים היסודות את כיח
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כבשר ממוצע אדם בעיני הנחשב מניע, עיי רצה
הנדון). (כבמקרה התקיפה מעשה את כמצדיק או

הבעיות; .5
המונח פירוש  פלילים, גגול חשגו* (1

לפק' 285 סעיף אחדי/ כידי המוחזק "לגוש
;1936 הפלילי, החוק

(א) 102 סעיף צגוידי, במקופ רעש הקמת (2
.1935 הפלילי, החוק לפקודת

פלילי .ערעור בת"א המחוזי המשפט (בבית
 היוה'יט נגד שולמ1 מרדכי  ,287+340/58

פמ*ז\*ז(12/11)301).

העובדות:

"דן" למלון בלילה 4 בשעה נכנס המערער
כשמרבו מאורחיו. אחד לראות לבקש והתימר
חרפם הוא משנתו' האורח את להעיר המלון שומרי
לילה קרה דומה דבר סביבו. רעש והקים וגידפם
המערער את סלקה שהוזעקה והמשטרה זה לפני
חזר בבקר, 6 בשעה שעתיים, כעבור מהמלון.
המלון, עובדי כלפי איומים והטיח רעש והקים

נכלא. והמערער התמנה המשטרה
286 הסעיפים על בעבירות הורשע המערער
וכן מאסר, חדשי לשלשה ונדון לפח"פ ו102(1)
חד 8 של לתקופה מאסרעלתנאי לגביו הופעל

שים.
* עיקריות טענות שתי טען המערער ב''כ

גבול הסגת של בעבירה המערער של לחיובו (א)
למ נכנס הוא כי הוכח, ולא הואיל בחוק, יסוד אין
להעליבם בו, ה"מחזיקים" על לאיים כונה מתוך לון
התפרעותו קרבנות השומרים, שני להרגיזם. או
המלון, "מחזיקי" נחשבים אינם המערער, של
לילה שומרי אם כי מנהליו, או בעליו כלומר

ג: לבעיה
בפ המחוקק קבע לפח"פ 158 שבס' בעוד א. .6
אדם של "בגופו  המעשה, יסודות את רוש
בשום קבע, לא הרי  הסכמתו" ו"ללא אחר"
"מגונה". למושג כלשהי הגדרה בפקודה, מקום
להת עלולה מגונה הוא המעשה אם השאלה, ב.

מקרים: של סוגים בשלשה לפחות עורר
רואה ממוצע אדם היה לא בו במקרה, (1)
נעשה אילולא במגונה, מהותו, מפאת המעשה, את
מסוג (מקרה המיניות תאוותיו לסיפוק הנאשם ע"י

.(* 190/58 בע"פ נדון זה
בעיני נחשב המעשה היה בו המקרה, (2)
את שהמריץ הכשר המניע אלמלא במגונה, הכל
או רופא של למגע רפואית מטרה (למשל בצועו
תפי ע"י ערומה, מטורפת, אשה של הצלה מטרת
בית). של מגגו עצמה להפיל בעמדה בידיים סתה
התקיפה מעשה בוצע בהם המקרים, (3)
אופי הנושאות בנסיבות המתלונן של גופו בלפי
לורד ע"י שניתנה בדוגמה כגון בולט, "מגונה"
שנדונו בנסיבות (או (** קלי נ. ביל במשפט גודרד
בת"א קנת, המחוזי, ביה"מ של התורן הנשיא ע"י
המעשים שייכים זה לסוג (***499/54 בת"פ
הומ לא עשיתיו ואשר מגונים במהותם, שהנם,

3"ד,י"ב(66)1847;  נולאם נזרדכי  190/58 גנ"פ *
4 בעיה ,48 (11) גי י, מ'' ר

:754 בעי 8681 ^. ץ06116 ; ;(1951) ,2 *11 6.8. 763 **
לא גסות של הנסיבות בכל מלווה עוין מעשה "כאשר
תוקף גבר אם מגונה. תקיפה זאת אין מדוע לומר, אוכל
אין בפניה, מבושיו את חושתף אחת ובעונה ובעת אשה
אשה". של בגופה מגונה תקיפה זוהי כי ספק, כל לי
תקיפה של האנגלית העבירה שבין להבדל לב (יושם
לבין  מגונה בוגד. המלווה תקיפה דהיינו  מגונה
העונשין בדיני מדובר בה מגונה", *מענ0ה של העבירה
לפח"פ. ו160 159 ,158 ,157 בסעיפים דהיינו  שלנו
 נעשה בת"א המחוזי המשפט בבית כי לציין, מענין
קליי נ. ביל במשפט מההלכה כי לטעון, הנסיון  ונכשל
ספצי' כונה להוכיח התביעה על בארצנו שאף ללמוד, יש
בעמוד להלן, ראה מגונה, מעשה לעבירת כיסוד מגונה פית

זה.
במבוגרים מגונים, מעשים של בשורה הנאשם הורשע  פורסם טרם  אילון זמרי  בת''פ/6"א/499/64 .*.
רשיון, ללא ברפואה והתעסקות הונאה תקיפה, של גוספות עבירות בצד ו159, 158 הסעיפים לפי כבילדים,
התיחםו מגונים מעשים על האישום פרסי פסיכולוגיים. וטפילים בדיקות של במסוה כולם שנעשו מעשים
מהאשמות שולחו את לזכות שיש טען סניגורו "הפציאנטים". של במבושיהם הנאשם בצע אותן ל"בדיקות",
לא הרי ברפואה, המתעסקים פקודת את נגדו "הבדיקה" שמעשי יוחלט אם ואפילו הואיל מגונים מעשים של
קליי נ. ביל במשפט ההלכה פי ועל מינית תשוקה ספוק של מיוהדת כונה כל לגביהם הכללית התביעה הוכיחה
המרצים בפי אז עד נקוטה אף היתה זו (סברה מגונה מעשה של העבירה לגבי זה יסוד להוכיח יש (*. (הנ"ל
עבירה בין השואה גם נעשתה בו בפסקהדין, נדחתה זו סברה בישראל). למשפט בפקולטאות לפח"פ י"ז פרק על
בתקיפה. גם העושה את להאשים אפשר מגונה מעשה של המקרים במרבית כי ונקבע, תקיפה עבירת לבין זו
של והשגותיו 29/56 בע"פ העליון המשפט בית ע*י אושר וגזרהדין, ההרשעות כל לרבות כולו, הדין פסק
משפטי וכוח טעמי בהעדר משפטי. ולובוח לתשובה ראויות העליון המשפט בית בעיני נראו לא המערער ב"כ
המקורי, הרין פסק של חלקו שנגרע על להגסער יש כך משום ב"פסקידיך. בערעור פסקהדין פורסם לא כזה
לפרסום הזוכים המחוזיים הדין פסקי של משורחט אורכו, בגלל כנראה נפקד, והוא במלואו. כאמור שאושר
הציבור של הקצר זכרונו על לסמוך עצמו המורשע העברין על גם כנראה הקל מלא פרסום העדר שוטף. שגרתי,
למשתתפיו להבטיח אף ומעיז מודעות גבי מעל שנתיים זד, פעולותיו המפרסם לפסיכולוגיה'', "חוג בביתו וליסד
שעוד אנו מקוים כך משום החיים. ימי לכל ולמשפחותיהם, להמ חינם, נפשי וטפול "למוריהם" מיום אשורי

העורד. הדין. פסק של לפרסומו מקום הקרוב בעתיד ימגא
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טען. לעומתו חל. אינו הנ"ל החוק של 16 מטיף
למו מיוחד ערר ליחס שאין המשפטי היועץ ב"כ

אישום". יון ו"גל אישום" "כתג נחים
המעצר לצו נתקבלה המבקשים ב"כ של טענתו

בוטל. השופט של

:(19.4.59. (ביום נפמק

להת אין גרידא פורמלית היא הטענה אפילו .1

בדי קיימים הפרוצדורה שכללי מפני ממנה, עלם
לפיהם. שינהגו

להב אישום כתב על מדבר הנ"ל החדש החוק .2
אי מדליון להבדיל וגם אישום" מ"הודעת דיל

שום".
דחוף דיון לפי במשפטים לדיון עלכלפנים 3.א)
בתיהנושפט לתקנות 2 ובתקנה משלו, חוק יש
במפורש נאמר 1938 תכופים) (משפטים המחוזיים
המ ביתהמשפט בפגי למשפט נאשם "כשמביאים

אשמה...". כתב יסוד על שלא חוזי
על כשמדובר החוק, שלפי להבין יש מכאן ב)
פקודת לפי לדיון היא הכונה אשמה"' "כתב

כתבהאשמה. לפי השפיטה
דחוף דיון לפי לדין עברינימ מעמידים כאשר .4
הפרוצדורה פקודת הוראות למעצרם, ביחס חלות,
מחו בבתימשפט תכופות (שפיטות הפלילית
(מעצר הפלילית הפרוצדורה ופקודת 1946 דים)
לתת רשאי ביתהמשפט אין ולפיכך וחפושים),
החוק של 16 סעיף לפי המעצר בדבר החלטתו
וסיבות פשעים (חקירת הפלילי הדין סדרי לתקון
כזאת החלטה לראות ויש תשי"ח1958, מות),

כבטלה.
החוק להוראות להתאימה כדי ההחלטה שינוי .5
ליזמת להשאיר מוטב הנדון המקרה על החל
של הנשיא יזמת לפי לעשותו ולא הקטגוריה

העליון. ביתהמשפט

הגזגעת אה. לאפשר עצורי חובת הבעיה: .7■

אצגעותיו.
פלילי ערעור בירושלים. המחוזי המשפט (בבית
 היוה"מ נגד אח' ן6 לוי אשר  82/56

.(518(18/17 כ"א פמ"ת,

.  ■. העובדות:

משפט בית ע"י הורשעו הנאשמיםהמערערים,
בלתי בהתקהלות בהשתתפות היתר, בין השלום,
,משנתבקשו אצבעות טביעות לתת ובסרוב חוקית

לא ולכן פקוח או נהול סמכויות כל ללא בלבד
הרשעתו (ב) ידיהם, על "מוחזק" המלון היה
בחוק, סמוכין לה אין צבורי במקום רעש בהקמת
לא הרבים", "מקום מלון של המתנה אולם אין כי

בבקר. 4 בשעה שכן כל
משפט בית של ופסקהדין נדחו הטענות שתי

אושר. חשלום

:(16.12.58. (ביום נפסק

"מחזי בבחינת הם שוערים או מלון שומרי א) .1

המונח להגדרת בהתאם ,286 הסעיף לצורך קיפ'',
לר בלבד, פקוח הכולל לפח"פ, 5 בסעיף "חזקה"
אחר". אדם ברשות הנתון דבר "על פקוח בות

בלילה, בעיקר מלון, של שוער בידי הזכות ב)
כחוק שלא התערבות למנוע יחיד, שומר בהיותו

המלון. של הרגילה השמוש בדרך הפרעה או
בסעיף צבורי" "מקום המונח הגדרת לאור א) .2
(בע"פ/חה/ כבר נפסק הפלילי, החוק לפקי 5
ואפילו אליו, גישה לקהל שיש מקום כי ,(32/56
הרבים", "מקום בגדר הנהו פרטית, בבעלות הוא
ולאו הבעלים ברשות אף לקהל, פתוח הוא עוד כל

החוק. בתוקף המוענקת בזכות דוקא
"דן" כמלון נודע מלון של הכניסה אולם ב)
רעש הקמת של העבירה לגבי צבורי" "מקום הויא
פתוח אם הלילה, בשעות הדין והוא צבורי, במקום

החוץ. מן לבאים המלון

לדין, להעמדתו עד :אשמ מעצר הבעיה: .6
תכופה. בש*יט'ה

 41/59 שונות בקשות העליון, המשפט (בבית
פ"ד,י''ג(27)738) היוה"מ נ. שהרבני ופואד מאיר

העובדות:

הס פקודת לפי בעבירות הואשמו המבקשים
הגיש הכללית התביעה וב"כ ,1936 המסוכנים, מים
את לעצור המחוזי, המשפט בית לשופט בקשה
16 סעיף לפי לדין, להעמדתט עד המבקשים
^שעים (חקירת הפלילי הדין סדרי לתיקון לחוק
את נתן השופט .1958  תשי"ח מות) שיבות
בקשה, הוגשה זו החלטה ועל המבוקש המעצר צו
,1944 בערבות, השחרור לפקודת 7 סעיף לפי

העליון. המשפט בית לנשיא מהדש לעיון
והיא: אחת, פורמלית טענה טען המבקשים ב"ג
את להביא החליטה הכללית והתביעה הואיל
לבית הגישה ולפיכך הדחוף, לדיון המבקשים
הרי "כתבאישום", ולא "גליוןאישום" המשפט

44



כי הכרחי צעיר ילד הוא המתלונן כאשר ב.
ממש. של סיוע ותהוה חזקה תהיה המסייעת הראיה
בערכאה השופט כי ביותר הוא חשוב לפיכך ג.
הנ את מוצא הוא בו בפסקדינו' יפרש ראשונה
ואשר לו שיוחסה המינית בעבירה אשם אשם
מהי המתלונן, עדות היא לגביה ההוכחה עיקר
כדי עדות' לאותה כמסייעת אותה שראה הראיה
לקבוע לערעור היושב המשפט בית ביד שיהיה

לאו. ואם בדין הרשעה יסוד אם
שה רק לא להוכיח הקטיגוריה על שומה א. .2
לו, שיוחס המגונה המעשה את שבצע הוא נאשם

המעשה. של בצועו עצם את גם אלא
המת עם מגע כל בערותו מכחיש כשהנאשם ב.
אף לראות יתכן לא הרי מהם, אחד עם או לוננים
לעדות נמצאה לא עוד כל כמוכח, מהמעשים אחד
בעדות תלויה שאינה מסייעת ראיה האחד המתלונן

האחר. המתלונן
ההח מתקבלת נוקשה כלל כאן לקבוע מבלי ג.
אשר בלבד, מעשים בשני שמדובר במקום כי לטה,
לגבי המתלונן ואשר מיני אופי נושא מהם אחד כל
את בכוחה יהא לא צעיר, ילד הוא מהם אחד כל
על הוכחה בלבד, היא לשמש, אחד מתלונן עדות
של לעדותו סיוע משום בו שיש דומה" "מעשה

האחר. המתלונן

של הודאה 3סלות על טענה הבעיה: .9
חדווקר. שאלות עקב במשטרה נאשפ

 165/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ"ר,י"ג(22)609).  היוה''מ נגד נחמיאם אליהו

העובדות:

בעבי המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
המסו הסמים לפקודת ו4 (1)7 הסעיפים לפי רות
עיקר מאסר. חדשי לששה ונדון ,1936 כנים,
העליון המשפט בבית המערער ב"כ של טענתו
המערער של הודאתו קבלת כלפי הן מכוונת היתרו
כלפי והן המחוזי, ביתהמשפט ע"י במשטרה
הוא ההודאה. לחזוק הדרוש הנוסף ה"דברמה"
דרך על המערער של מפיו הוצאה ההודאה כי טען

שוטף. ספור דרך על ולא ותשובות שאלות
נדחה. הערעור

:(19.4.59. (ביום נפסק
וכמה כמה העליון המשפט בית ע*י נפסק כבר .1
חשוד בחקירת שאלות הצגת עצם כי פעמים,
הניתנת ההודאה את לפסול עשויה אינה במשטרה

עלידיו.

ההתקהלות פזור בעקבות במעצר, בהיותם לכך
המשטרה. ע"י

נדחה. הערעור

;(14.11.58. (ביוט נפסק
תפלי הדין סדרי לפקודת (1)6 סעיף לפי א) .1

הפלילי הדין סדרי לתקנות 2 ותקנה (עדות) ליים
טביעת למסור עצור של חובתו מותנית מהר)

מעצרו. בחוקיות היתר, בין אצבעות,
חוקי, בלתי היה המעצר כי יוכח, אם רק ב)
אצבעות. מביעות למסור במרובו הנאשם יוצדק
כי הוכח אם חוקי הוא שוטר ע"י מעצר א) .2
שה להאמין הדעת על מתקבלת סיבה לו היתד!

עבירה. בצע עצור
אנ עשרות של התקהלות שהיתר. העובדה ב)
ושהנאשמים ברחוב התנועה את חסמו אשר שים
במים נראית כרתים כמחלקי פעיל חלק בה נטלו
שהנאש השוטר, של לאמונתו הדעת על מתקבל

עבירה. בצעו אמנם מים

מת של לעדותו הדרוש הסיוע הבעיה: .8
בגופו. מינית עבירה מנוע על לונן

 197/53 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
י"ב(67)1861). פ"ד,  היוה"מ נגד דהן עמרם

העובדות:

בבצוע השלום משפט בבית הואשם המערער
של בגופם אחת, ובעונה בעת מגונים' מעשים שני
הפלילי. החוק לפקודת 159 סעיף לפי ילדים, שני
ותשלום חדשיים של למאסר ונדון הורשע הוא
ההנמקה נדחה. המחוזי המשפט לבית וערעורו קנס
כי היתה להרשעה יסוד ששמשה השלום שופט של
המתלוננים שני מפי מספיק חומר בפניו הובא
המתלו ובי בגרסתם התומך ערך' רב סיוע וגם
"לא המערער ואילו מהימן רושם עליו עשו ננים
להח או טענו" שהם ממה ההפך להוכיח הצליח

מביר. ספק ללבו דיר
מנומק יותר פסקדין נתן המחוזי המשפט 3ית
הראיות על והצביע העדויות את נתח בו ומפורט,
בית אולט המתלוננים, לדברי כמסייעות שמצא
לא הללו הראיות נתוח לאחר העליון המשפט
את קבל ההרשעה, להצדקת מספיקות אותן מצא

המערער. את וזכה הערעור

:(15.1158. (ביום נ9םק
מתלונן של עדותו כי היא פסוקה הלכה א. .1

סיוע. טעונה בגופו מינית עבירה בצוע בדבר
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להרשיעו" כדי הפשע במקומ הנמצאת אדם של
האצ טביעת הגיעה כיצד מצדו הסבר כל בהעדר

מקום. לאותו בעות

מת של לעדותו פיוע הדרוש הבעיה: .11
לפקודת (ב) 161 (מעין? לזנות גשידול לונן
מיניות? געבירות 1936)יטמו הפלילי, החוק
 62/59 9לילי ערעור העליון. המשפט (בבית
פ*ד,י"ג(25)692).  היוה'י'מ, נגד ג'מאל יצחק

העובדות:

בעבירה השלום משפט בבית הורשע המערער
ונדון לפח'יפ, 161(ב) סעיף לפי לזנות, שדול של
עדות לפניו כי עצמו את שהזהיר אחרי למאסר.
על מרשיעו הוא כי השלום, שופט קבע יחידה,
שהמערער ספרה היא העדה. של דבריה סמך
נתפתתה והיא בזנות לעסוק פעמים מספר שדלה
טען המתתי המשפט בבית בערעור לשדוליו.
אין מינית, בעבירה ומדובר הואיל כי המערער
בלא יחיד עד של דבריו סמך על בה להרשיע
זו טענה דחה המחוזי המשפט בית סיוע. הוכחת
של לעבירה שותפת היתד. לא העדה כי בקבעו
המצ מינית" "פעולה כל היתה לא וכי המערער

השניים. בין סיוע, ריכה
המערער טענת נתקבלה העליון המשפט בבית

זוכה. והוא

:(7.5.59. (ביומ נפסק

לבין מינית עבירה בין להבדיל הראוי מן א) .1

מינית. פעולה
בחו טבועה כשלעצמה המינית הפעולה לא ב)
עדות סמך על הרשעה לשם הסיוע דרישת תם
כעבירה שהוגדרה המינית הפעולה אם כי יחידה,

פלילית.
עבירה הנ"להנה (2)161 סעיף לפי העבירה א) .2
מיניות בעבירות הסיוע לדרישת והטעם מינית,
של הספציפית העבירה לגבי אף קיים כלל, בדרך

לזנות. שדול
העבירות מן אחת כל כי להסיק, עדיין אין ב)
(עבירות הפלילי החוק לפקודת י*ז בפרק המנויות

מינית. עבירה כגדר היא המוסר) כלפי
מבטח1 היא מיניות בעבירות הסיוע דרישת .3
איז זו ומבחינה קוזא עלילות מפני האזרח של
מיניות עבירות הכל שלדעת עבירות בין להבדיל
לביז  מגונה מעשה עשית או אנוס כגון  הן
*33 כיוצא ועביתת לזנות שד1ל קול העבירה

שא להציג משטרה לחוקר מותר גם מותר א) .2
כדי עבירה מעשה של בבצוע חשוד בחקירת לות
שיפרט כדי או בדבריו סתומים מקומות שיבהיר
עני דיבר, עליהם כלליים, דברים פרטות ביתר

ההודאה. לעצם מטריאליים שאינם נים
אמנם מטריאליים שענינים הוכחה כשאין ב)
את לפסול אין שאלות, הצגת של בדרך נתגלו
בענינים שנשאלו שאלות בשל כולה ההודאה

האשמה. לגוף חשובים ובלתי צדדיים
לחזק עשויה משפחה קרבת אין בלל בדרך ,3
המקורבים, אחד עלידי הנאמרים הודאה דברי
המיוחדות בממיבותיו להתחשב יש מקרה בכל אך

שלו.
ההודאה, לחזוק הדרוש הנוסף*, מה ה"דבר .4
מסוימים במקרים הדרוש וממשי, טכני סיוע אינו
שהיא כל ראיה אם כי יחיד, עד של לעדותו
האפ הנאשם של בידיו היתה כי בך, על המורה

לו. המיוחסת העבירה את לעבור שרות

מומחה של עדותו משקל הבעיה: .10
אצבעות. לפגיעות

 308/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ*ד,י"ג(20)539).  הישים, נגד יהודאי ציון

העובדות:

לפי המחוזי ביתהמשפט ע"י הורשע המערער
שנות לשש ונדון לפח'יפ, ו273(ב) 295 הסעיפים
ידו כף טביעת היתה נגדו היחידה הראיה מאסר.
בדירת שנפרץ השולחן על שנמצאה השמאלית,
המש בית בפני המערער של טענתו המתלוננים.
היה חייב המחוזי המשפט בית כי היתה העליון פט
העתיק אשר משטרה, קצין של מעדותו להתעלם
להחשב יבול אינו וזה הואיל הטביעות, את והשוה
תעו בידו שאין משום אצבעות, לטביעת כמומחה
הוא כי העיד, הקצין גבוה. למודים מוסד של דה
המשטרה של הארצי במטה מעשית עבודה עובד
המדינה, תקומת מיום אצבעות לטביעת כמומחה
לכך מיוחד בקורס רכש העיוני הידע את וכי
קבל המחוזי ביתהמשפט עצמית. ובהשתלטות
קצין דברי על להסתמך לו שמותר וקבע זו עדות

זה. משטרה

:(5.3.59. (ביום (פסק

כמומחה לפעול כדי פורמלית בתעודה צורך אין .1
המשפט. בבית כך על ולהעיד אצבעות לטביעת
אצבעות טביעת מספקת כי היא פסוקה הלכה .2
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ארגו בעצמאות הוא שהמדובר להדגיש יש ג)
חיותו את הגוף יונק שמהן החוק הוראות לפי נית
המעשי. המנהל מבחינת בעצמאות ולא המשפטית,
הפתוח שרשות חשוב זה אין כך משום ד)
האוצר. משרד בתוך מנהלית ליחידה סופחה

משפ כאישיות פלוני גוף של ארגונו עצם א) .3
במנגנון לאיתלותו חזקה ראיה מהוה נפרדת טית

.42 הסעיף לצרכי הממשל, של הרגיל
ללא הנו עלפיחוק' שהוקם צבורי, תאגיד ב)

זה. במובן נפרדת משפטית אישיות ספק
נפ משפטית אישיות שהיא הפתוח, רשות א) .4
למדינה המיוחדת החסינות מן נהנית אינה רדת,

.42 סעיף לפי שלה, ולאורגנים
זה לגוף להקנות המחוקק ברצון היה אילו ב)
בחוק במפורש זאת אומר היה החסינות, את

הגוף. את המקים

התנאי של קיומו תקופת חשוב הבעיה: .13
תנאי. על מאטד הפעלת לצורך

 256/55 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ'הי"ג(7)163).  היוה"נז, נגד גונוםנזן צבי

העובדות:

בהת המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
297 סעיף לפי מתוכו, ובגניבה לבנין פרצות
נגדו הופעל כן שנים. שלש למאסר ונדון לפחפ,
עבי בשל עלתנאי מאסר חדשי תשעה של עונש
שה אמנם, נאמר הקודם הדין בגזר קודמת. רה
מסוג עבירה יעבור המערער אם יופעל תנאי
אם גם עונשו את ישא כי פורש לא אף מסוים,

פשע. מסוג עבירה יעבור
בגזר כי בטענה, יתדותיו סמן המערער ב*כ
שה במקרה יופעל שהתנאי נאמר הקודם הדין
ימים שנתיים של תקופה תוך אשם ימצא מערער
נמצא המערער ואילו מסוים, מסוג עבירה בבצוע
של תקופה עבור לאחר הנדונות בעבירות אשם

שנים. שתי
נדחה. הערעור

;(26.1.5* (ביום נפסק
מפעיל פשע מסוג עבירה בצוע כי היא הלכה .1
במפורש נאמר הדבר אין אם גם מאסרעלתנאי,

גגזרהדין.
המר השני פסקחדין ניתן שבו המועד לא א) .2
למג? 0)18 הסעיף לפי קובע הנאשם, את שיע
תשייד4354 ענישה) (דרכי העונשין דיני לתקון

העבירה* 8ת עבר שגי הפחיד אם גי

בגדר הן אם ספק להתעורר עשוי אליהן שביחס
לאו. ואם מינית עבירה

ה*תוח, רשות של מהותה הבעיה: .12
 צבויי גתאגיר וחובותיה פטגויותיח
"המדינה" גגרר הוא זה כגון תאגיד וזאפ

הפרשנות. לפקודת 42 פעיח לצורף
 134/58 פלילי טרטור העליון, המשפט (בבית
פ"ד,י"ג(26)722).  היוה"נז נגד הפתוח רשות

העובדות:

משפטי בבית פלילי לדין הועמדה הפתוח רשות
בביתשבבע מקלט התקינה לא אשר על השלום,
לחוק ו24(ב10) 14(ד) לסעיפים בנגוד לותה,
בפתיחת .1951  תשי''א האזרחית ההתגוננות
ממלוי פטורה שהיא הפתוח, רשות ב"כ טען הדיון
הסעיף בזכות האזרחית, ההתגוננות של החובות
חקוק. "אין לאמור: הקובע הפרשנות, לפקודת 42
להטיל או המדינה, של זכות מכל לגרוע בא
טענה במפורש" בו נאמר אם אלא חובה, עליה
למרות מהאשמה, זוכתה הפתוח ורשות נתקבלה זו
אימלוי ועל זו עמדה על התריע השלום ששופט
המחוזי המשפט בית הרשות. דיירי כלפי החובה
שרשות פסק המשפטי, היועץ של ערעורו את קבל
הנ"ל 42 סעיף לפי לחסינות זכאית אינה הפתוח
שמיעת לשם השלום לשופט הדין את והחזיר
הפתוח רשות ערערה זה דין פסק על המשפט.

העליון. המשפט בבית
נדחה. הערעור

:(17.5.59. (ביום נפסק

תפ בעל מאוגד כגוף הוקמה הפתוח רשות א) .1
צבורי''. '.תאגיד דהיינו צבוריים, קידים

לפתח הוא זה תאגיד של הכללי תפקידו ב)
שברשותו. הנכסים מיועדים זה ולצורך הארץ את
האור באמצעות אלא פועלת אינה המדינה א) .2

שלה. גנים
לא יחתך הנ"ל 42 סעיף לפי החסינות ענין ב)
אלא הנדון, האורגן שבידי הסמכויות מהות פי על
אר מבחינה אם $ הארגוני מבנהו עלפי בעיקר
הממשל, של הרגיל המנגנון אל משתייר הוא גונית
של לחסינות זכאי הריהו השונות, זרועותיו על
ממנגנון בנפרד הקיים צבורי גוף ואילו ;42 סעיף
לצו "המדינה* בגדר אינו ממילא הרגיל, הממשל

.42 מעיף רר
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אליהם שביחס החוק של הפרק או הסעיף גם התנאי
התנאי. את להטיל המשפט בית ברצון

מאפרעלתנאי. הפעלת הבעיה: .15
לטיפה  37/59 בג"צ העליון, המשפט (בבית
.(291(11 (פ"ז/י"ג(  אח' ו2 פ"ת שו"ש נגד מנחם

.■ העובדות:

מאםרעלתנאי 1957 בשנת הוטל המבקשת על
שוב הובאת 1958 בשנת חדשים. ששה למשך
שופט או מאסר' חדשי לשלשה ונדונה בפלילים
תנאי על המאסר את להפעיל רצה לא השלום
גזרהדין לו הוגש שלא הטעם מפני ,1957 משנת
שלשה ואחרי ענשה את רצתה המבקשת הקודם. 

מביתהסהר. שוחררה חדשים
הוגשה מהכלא המבקשת שוחררה בטרם עוד
הכללית התביעה התביעה מטעם השלום לשופט
נש מה משום המאסרעלתנאי. להפעלת בקשה
מבית המבקשת של שחרורה לאחר הבקשה מעה
השופט נתן הצדדים טענות שמיעת ואחרי הסוהר,

המאסרעלתנאי, להפעלת צו
תנאי על צו למתן בקשה הגיש המבקשת ב"כ
טענה, מתוך השלום. שופט החלטת בטול ודרש
מרשות מאםרעלתנאי בדבר והתקנות במידה כי
גזר כבר שניתן לאחר המאםרעלתנאי, הפעלת
התנאי, הפדת את שהותה לעבירה בקשר הדין
(בגזרהדין) הדיון נסתיים בו היום לאחר כלומר

וירס. אולטרה הן הרי  שניה בעבירה
נדחתה. הבקשה

:(25.2.59. (ביום נפסק

(דרכי העונשין דיני לתקון לחוק 18 סעיף א) .1
להטיל הסמכות את יצר תשי"ד1954 ענישה)
נאמר לא אך ממש, מאסר במקום מאסרעלתנאי
שה לאחר המאסר הפעלת לדרך בנוגע דבר בו

הופר. תנאי
המש לשר ניתנה הנ"ל לחוק 44 בסעיף ב)
הנוגע ענין בכל תקנות "להתקין הסמכות פטים

לבצועו".
אין לחוק 44 הסעיף מכוח שהותקנו התקנות ג)
להפ דרך לקבוע באו והן דופי כל בהן לראות

תנאי. על קודם שהוטל המאסר של עלתו
המאסרעלתנאי את להפעיל חוקית חובת אין .2
השניה לעבירה בקשר הניתן גזרהדין עם יחד
לע אפשר התקנות ולפי התנאי, הפרת המהויויאת

מכן. לאחר גם זאת שות

תוך הנאשם עלידי נעברה העבירה אם ב)
האחור אין בתקפו, התנאי היה שבה התקופה
לאותו בסיפה שכן מוריד, או מעלה בהרשעתו
אותה על בדין "והורשע במפורש נאמר סעיף
לאחריה". או התנאי) (של התקופה תוך עבירה

הטלת געת התנאי גקוח הבעיה; .14
■מא*'רעלתגאי.

משה  178/58 בג"צ העליון, המשפט (בבית
פ"ד,י"ג(15)395).  בפ"ת השלום שופט נגד פשוט

העובדות:

המחוזי המשפט בית ע"י הוטל המבקש על
לפי בעבירה הרשעתו בעקבות תנאי על מאסר
בגזרהדין .1936 הפלילי, החוק לפקודת 218 סעיף
תוך אם זה בעונש ישא שלא './בתנאי נאמר:
שהיא עבירה יעבור מהיום שנים 3 של תקופה
בהן שיש העבירות מסוג כלשהי עבירה או פשע
פקודת לפי בין איזהירות או רשלנות של יסוד
בדרבים התעבורה פקודת לפי ובין הפלילי החוק

לפיהן". והתקנות
תקנה לפי בעבירה המבקש הורשע מכן לאחר
תשי"ג תנועה) (סדרי התעבורה לתקנות 41
הנ"ל. המאסרעלתנאי גם נגדו והופעל 1953
ב"כ טען תנאי על צו למתן הנדונה ג:בקשתו
על המאסר את להפעיל היה שאיאפשר המבקש
כי פסולה, היתה הטלתו שמלכתחילה מפני תנאי,
לתקון לחוק (ב) 18 לסעיף בהתאם כראוי נוסח לא
הלקוי תשי"ד1954. ענישה) (דרכי העונשין דיני
את פרט שלא מדי סתמי בנסוח דבריו, לפי היה,
הנז העוונות מתיחסים שאליהם בחוק הסעיפים
של יסוד בהן שיש ("עבירות בגזרהדין כרים

איזהירות"). או רשלנות
התנאי שנםוח זו לטענה הסכים המשפט בית
כללי הוא הפלילי החוק שבפקודת העוונות לגבי
של השני חלק על חל זה אין זה במקרה אולם מדי,
רש משום בהם שיש עוונות על כלומר התנאי,
בדרכים התעבורה פקודת לפי איזהירות או לנות

בוטל. תנאי על הצו ותקנותיה.

:(9.2.59. (ביום נפסק

מאסרעל בדין שהורשע אדם על כשמטילים .1
וצריך ברור להיות המוטל התנאי צריך תנאי,

ביתהמשפט. בונת את מפורש באופן לשקף
בנסות יחסר שלא היא ביותר הטובה הדרך .2



שגזרהדין העברין לטענת שוער. אינו כשהשופט
את להביא העברין יכול אז שהרי ומפעילו, פסול
לצדק. הגבוה לביתהמשפט למבחן הוא גם השאלה
"הפעלה" על ערעור להגשת מקום אין אולם ג)

גזרהדין. של "איהפעלה" על או

המשפט גית של. פמגותו הבעיה:. .16
לערעורים, מש*ט גבית, בשבתו המחוזי,
מאפר המפעיל שלום שופט של צו לגמל

עלד^גאי.
 56/59 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ"ד,י"ג(16)446).  שמסיאוב, יוסף נגד היוה"מ

נהינה, רשיון לשלילת חתנאיפ הבעיה: .17
(3)21 במעין? הקבועה המזערית לתקופה

התעבורה. לפקודת
 85/59 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
9"ד,י"ג(17)474).  כספי אהרון נגד היוה''מ

העובדות:

"נהי באשמת השלום משפט בבית הודה המשיב
מספקת לב ותשומת זהירות ללא בדרך רכב גת
בגופו", אדם נפגע שבה דרכים לתאונת שגרמה
וסעיף התעבורה לתקנות 0)33 לתקנה בניגוד
תשי''ח1958, (תקון) התעבורה, לפקודת (3)21

האישום. גליון של לנסוחו בהתאם
הכללית התביעה ב"כ תאר לא גזרהדין לפני
מפר המשיב אך הרגל, בהולך הפגיעה טיב את
אח"כ הודיע אך ונפל, פתאומי באופן קפץ שהלה
ורשיוגו ל"י ב50 נקנס המשיב דבר. לו קרה שלא
המשפט בית חדשים. שלשה של לתקופה נפסל
והפחית המשיב ערעור את לקבל החליט המחוזי
חדשים. בשני הרשיון של הפסילה תקופת את
היועץ ב"כ טען העליון המשפט בבית בערעורו
בית כי (5)21 סעיף על בהסתמכו המשפטי,
בהחלטה להתערב מוסמך היה לא המחוזי המשפט
הנ"ל והסעיף מאחר הרשיון לפסילת הנוגעת
זד. בענין דעת שיקול לכל מקום משאיר אינו
רשיון שלילת על להחליט מחוייב וביתהמשפט
המשיב ב"כ טען לעומתו לפחות. חדשים לשלושה
אינם הנ"ל בסעיף הנזכרים החדשים "שלשה כי
מוטלת רשיון לפסול החובה וכי מינימום דוקא
כאן אבל מתאונה". כתוצאה נחבל אדם כאשר
ויש "נפגע* הרגל שהולך האישום בכתב נאמר
פגיעה כל לא כי "נחבל", לבין "נפגע" בין הבדל

הינה. חבלה

:(30.3.59. (ביום נפסק

(3)21 שבסעיף החדשים, שלשה של התקופה .1
מינימום. תקופת היא התעבורה, לפקודת

מביתהמש לבקש הכללית התביעה כשברצון .2
לפסילת בקשר ,(3)21 הסעיף את להפעיל פט
התו לפי התנאים קיום את להוכיח עליה רשיון,

העובדות:

על בעבירה השלום משפט בבית הורשע המשיב
קנס. לתשלום ונדון התעבורה לתקנות (1)33 תקנה
נגדו להפעיל השלום שופט ציוה זאת עם יחד
בית קודם, במשפט עליו שהוטל מאםרעלתנאי
על המשיב של ערעורו את דחה המחוזי המשפט
המאםדעל להפעלת ביחס קבלו אולם ההרשעה,
של טענתו השלום. שופט של הצו את ובטל תנאי
נוסח כי היתד, המחוזי בביתהמשפט המשיב
העונ לתקנות בהתאם אינו הקודם במשפט התנאי
שאין דהיינו תשטי'ו1954, ענישה) (דרכי שין
הסעי ולפי החוק לפי בממון עוונות של פרוט בו

פים.
היועץ ב"כ טען העליון לביתהמשפט בערעורו
סמ היתה לא המחוזי שלביתהמשפט המשפטי
המאסרעלתנאי. של ההפעלה בשאלת לטפל כות
להפעלת השלום שופט של והצו נתקבל הערעור

לתקפו. הוחזר המאםרעלתנאי

:(30.3.59. (ביום נפסק

(דרכי העונשין דיני לתקון לחוק 18 סעיף א) .1
מאסרעל הטלת מתיר תטוי"ד1954 ענישה)

ממש, מאסר במקום תנאי
הנה מאסרעלתנאי המטילה החלטה כל ב)
מהצ אחד כל עלידי לערעור ונתונה גזרדין
חוקית. תקופח תוך אחר, גזרדץ כל כמו דדים,
הינה מהטלת) (להבדיל מאםרעלתנאי הפעלת .2
אד פעולה פעולה ועל אדמיניסטרטיבית פעולה
כי לביתהמשפט, ערעור אין מיניסטרטיבית
ההחלטה ניתנת לא בחוק, מפורשת הוראה בהעדר
לביתהמשפט פרט ביתמשפט, כל ע"י לשנוי

הרגילה. בדרך לצדק הגבוה
מאסרעלתנאי המטיל גזרדין ניתן אם א) .3
לא צד ואף החוק, הוראות מבחינת פגום והוא
לסרב, להפעילו הנדרש השופט יכול עליו, ערער
לראותו שיש כדי עד פגום שהוא לו נראה אם

פסול.
דעים תמימת אינה הכללית התביעה אם ב)
למבחן השאלה את להביא יכולה היא השופט, עם
גם יחול כלל אותו לצדק. הגבוה לביתהמשפט
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הש את מצדיקו שהמסיבות משוכנע להיות גם
לו. שניתן הזה בכה מלש

קצין ע"י נפסל אשר הרשיון, כשבעל א) .3
צו לבטול בבקשה לשופט פונה מוסמר' משטרה
ביתהמשפט את לשכנע החובה עליו הפסילה,

כדין. ניתן לא שצוהפיסלה
הנ"ל, התקופה בתום הכללית, כשהתביעה ב)
של הצו תוקף את להאריך בבקשה לשופט פונה
התביעה על היא השכנוע חובת  הרשיון פסילת
שקיימים ביתהמשפט את לשכנע עליה ן הכללית
הנסיבות לפי מוצדק שקול ושקיים הנ"ל התנאים

זה. בכוח לשמוש
הנהיגה רשיון של אדמיניסטרטיבית פסילה א) .4
"פר עונש להטיל באה איננה 21ב(2)) סעיף (לפי
למנוע מטרתה אלא הרשיון, בעל על לימינרי"
בדר הבטחון מבחינת לצבור סכנה של אפשרות

כים. רשיון בפסילת הכרוכה החומרה מפני ב)
 הרשיון בעל של אשמתו נקבעה בטרם עוד
שקצין העובדה, על להסתמך יכול השופט אין
החומר, כל היה לפניו אשר המוסמך, המשטרה
השמוש את כמצדיקות הנסיבות את העריך

הרשיון. בעל נגד בשקולהדעת
הנסיבות את בעצמו להעריך השופט על ג)
של שקולדעתו ע"י מושפע להיות ולא האלו
את לראות עליו כך לשם המוסמך. המשטרה קצין
המשטרה. בתיק התאונה עם בקשר ההוכחות חומר
להת שיש חשוב גורם הן קודמות הרשעות ד)

בו. חשב

מעגר ל2ני מגוגית עצירת הבעיה: .19
התעבורה לתקנות 57 התקנה חציה,פרוש

.1953  תשי"ג תנועה) (סדרי
 178/58 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ"ד,י"ג(8)218).  וולר, מרדכי נגד היוה''מ

: העובדות

שלא על השלום בביתמשפט הואשם המשיב
התברר רגל. הולכי מעבר לפני מכוניתו עצר
מסלול את הרגל הולכי חצו כבר הזמן שבאותו
צריך היה שלא טענתו נתקבלה ולכן נסיעתו
ובית לו, המיוחמת מהאשמה זוכה והוא לעצור
בבית פסקהדין. את אישר המחוזי המשפט
על כי המשפטי היועץ ב"כ טען העליון. המשפט
הולכי יספיקו אשר עד המעבר לפני לחכות הנהג
הולכים. הם לעברה המדרכה. על לעלות הרגל

נדחה. הערעור

"נחבל הנדונה שבתאונה דהיינו הראשונה, ספת
פגיעה. שהיתה רק ולא אדם",

שהוז שבכתבהאישום, בעבירה נאשם הודאת ,3
מהתאונה שכתוצאה וכן הנ"ל, (3)21 סעיף בו כר
התנאי לקיום מספקת בלתי היא רגל, הולך נפגע

הסעיף. להפעלת

גרשיץ מלהחזיק נהנ טפילת הבעיה; .18
21ב(2) סעיף לפי משטרה, קצין ע"י גחיגח

התעבורה. לפקודת
 22/59 שונות בקשות העליון. המשפט (בבית
. פ"ד,י"ג(10)273).  היוה'מ נגד ששח דני

העובדות:

בהש דרכים. לתאונת בקשר הואשם המבקש
החליט 21ב(2), סעיף לפי לו הניתן בכוח תמשו
מהחזיק המבקש את לפסול מוסמך, משטרה קצין
התקופה משנסתיימה יום. 30 של לתקופה ברשיון
השלום לביתמשפט בקשה הוגשה יום 30 של הנ"ל
לגמר עד הרשיון פסילת של הצו תוקף להארכת
נעתר השלום שופט המבקש. של דינו בירור
בית נשיא אל המבקש פנה ואז המשטרה לבקשת
בהחלטתו מחדש לעיון בבקשה המחוזי המשפט
אי המחוזי ביתהמשפט נשיא השלום. שופט של
שתוקף בשנוי, השלום שופט של החלטתו את שר
זו החלטה על מסוים. תאריך עד יהיה הפסילה
בית נשיא לפני מחדש לעיון בקשה הוגשה

העליון. המשפט

:(18.2.59. (ביום נפסק

פסי בדבר התעבורה ובתקנות בחוק ההוראות .1
המיוחסת בעבירה הדיון התחלת לפני רשיון לת
החמור המצב עם בהתחשב נעשו לבעלהרשיון,
בדרכים. כלירכב לתנועת בקשר שהתהוה ביותר
רשיון פסילת כי נובע 21ב(2) סעיף מתוך א) .2

$ הבאים התנאים בקיום מותנית
אדם נחבל בה דרכים תאונת שאירעה (1)

רכוש, בזוק או
משוכ להיות צריך רשיון הפוסל הקצין (2)
המעורב הרשיון בעל את להאשים שי^מקום נע
; לגרימתה. בקשר בעבירה בתאונה
אין האלה התנאים שני נתקיימו לא כל.עוד ■ב)

21ב(2), בסעיף שניתן בבח להשתמש ממכות
הרשיון פוסל על הללו התנאים משקיימים ג)
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תאורה, בזמן רכבו שהעמיד על תשי'ג1953,
מבלי כלירכב, לתנועת המיועד דרו של בחלק
הרכב את העמיד שהוא נמצא דלקו. שאורותיו
השוליים כי היתה וטענתו שבכביש השוליים על
כלירכב. לתנועת המיועד מהדרו חלק אינם
קבלו המחוזי וביתהמשפט השלום ביתמשפט

כך. על ערער המשפטי והיועץ זו טענה
לבית הוראות עם הוחזר והדיון נתקבל הערעור

השלום. משפט

:(30.3.59. (ביום נפסק
הנ"ל בתקנות "כביש" המונח הגדרת לאור א) .1

או שנסלל או רכב, לתנועת שיועד הדרך ("חלק
למעט בו, נוהגת רכב שתנועת או כך, לשם שופר
התק מתקין התכון שאילו נמצא, הדרך")' שולי
מהאמור הדרך שולי את 117 בתקנה להוציא נות
בשבילו מאד קל היה אור ללא רכב להעמיד
של "חלקה הארוך הביטוי במקום "כביש" לכתוב

רכב". בלי לתנועת המיועד דרך
התכון לא שהמחוקק להסיק אפשר מכאן ב)
שולי למעט הדרך, לשטח האסור את לצמצם

הדרך.
כלירכב לתנועת מיועד ובראשונה בראש א) .2
בכך אין אך "כביש" הנקרא הדרך של חלק אותו
הצורך שבשעת הידועה העובדה את לסתור כדי

הדרך. לשולי גם הרכב נוהג יזקק
שולי על אור ללא רכב שהעמדת ספק אין ב)

סכנה. להוות עלולה היא אף הדרך

:(11.2.59. (ביום נפסק
התעבורה לתקנות 57 התקנה של עיקרה כל א) .1
כדי אלא בא לא תשי"ג1953, תנועה) (סדרי
האומרים רגל, הולכי על כלירכב מפני להגן

צבורי. בכביש מעבר רצועת לחצות
התקנה מתקין מטיל אלד, רגל הולבי כלפי ב)
המעבר, לפני רכבם את לעצור חובה הנהגים על
ואף המעבר, את חוצים שהחלו לאלה לאפשר כדי
לעבור הנהגים, של למסלולם עדיין הגיעו לא אם

בו.
את לעבור הספיקו שכבר רגל הולכי אולם ג)
להטיל יש טעם מה לצדם הבא הנהג של המסלול
אינה סכנה כל הן לעצור? כלפיהם חובה זה על

ממנו. עוד להם נשקפת
להולך לאפשר היתה התקנות מתקין של כונתו .2
במעבר לטייל לא אך להסתכן, בלי לעבור הרגל

ושוב. הלוך

תאורה בזמן מכונית העמדת ■. הבעיה .20
(1) 117(ב) תקנה _ דולקים, שאורותיה מפלי
תשי"ג תנועה) (םדרי התעבורה לתקנות

, ■ .1953
 310/58 פלילי ערעור העליון, (בביתהמשפט
פ"ד,י"ג(2)559),  רוזנקרנץ, אברהם נגד היוה"נו

העובדות;
בעבירה השלום בביתמשפט הואשם המשיב
תנועה) (סדרי התעבורה לתקנות 117 תקנה על

לדעת ן י ע1 מ
המשטרתי מהעולם ידעות

הזכוכית בתיבת הנאשם
נאשם הובא הגרמניות הערים באחת המשפט לבית
מפני הקהל על להגן כדי  זה זכוכית בארגז ברצח

משמאל). התמונה (ראה שלו. השחפת מחלת

במרמה נאשם לפסיכולוגיה "דוקטור"
שהיה מי של משפטו באירופה מעורר רבה התענינות
.דוקטור" המערבגרמני הצבא של הראשי הפסיכולוג
בעזרתן תעודות, ובזיוף בהונאה הנאשם שניידר, רוברט

הרמה. למשרתו להתגנב הצליח
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לדעת מענין
המשטרתי מהעולם ידיעות

באנגל*ה הרתעה כגורמ* עתש>ן והחמרת עבירות של גלו>1

ובראשונה בראש הציוד. ובחידוש הגיוס בהגברת
די השרות ובתנאי השוטרים בשכר שפור ידרש
בעלי מועמדים של מספיק מספר למשיכת צרכו
העצומות ההוצאות את יעריכו אם רצויות. סגולות
ידי על לצבור הנגרם הנזק ממדי לאור הללו
חזקה משטרה של מחירה אין כי ימצא, העבריבות
כבר רבים וכלל. כלל גבוה כדבעי ומצוידת
הזול" "בזיל משטרה קיום כי להבין, השכילו

מוטעה. משקי עקרון הוא

במקומה שאינה מתינות
המשטרה לכח הרצויה ההגברה בהעדר אולם
החומרה להעדר הצדקה עוד למצוא אין בימינו
את הוא לפחות ירתיע למען העונש, של הדרושה
בהרתעתס כשמדובר בעיקר נכון זה ודבר הרבים
פליליות" נטיות מתון שלא בכה "העברינים של

התעבורה. חוקי של מפיריהם הם הלוא 
וכנה ענינית ובקורת זה בענין כדרבנות דברים
לורד מפי באסיפותיהם בריטניה שופטי שמעו
המזכיר ציילוורת, לבית לוקס לורד הוא נוסף,
ראש ויושב התעבורה למיניסטריון הפרלמנטרי
בברי דרכים תאונות למניעת הלאומית המועצה

טניה.
המחוקק של רצונו את ללעג שמים "השופטים
אלה בדברים פושעת". ברשלנות אשמים והם
השופ של מדי המתון ליחסם לוקס לורד התכון
לדעתו, יש, בו יחס התעבורה, לעבריני טים
התלולה לעליה העיקריים הגורמים אחד לראות
הפער על בהצביעו בדרכים. התאונות במספרי
ע"י נגזרים שהם כפי הממוצעים, הענשים בין
שנקבעו המירביים הענשים לבין המשפט בתי

הלורד? אמר המחוקק, ע"י
אינכם החוק, קיום על מוניתם השופטים /'אתם
וסעד, רוחה פעילי אינכם סוציאליים, עובדים
את לפרש י בכדי המשפט, בם על יושבים הנכם

*! הפרלמנט ידי על שנקבע כפי החוק

מוטעה" עקרון  הזול בזיל "משטרה

יותר יעיל אמצעי יהיה המשטרה של חזוקה
וטובים גדולים סוהר בתי מאשר העברינות לריסון
עליהם הענישה, בשיטות החלושים ויתר יותר
הביע זו דעה כך. כל רבים כספים כיום מוצאים
האנגלי, השופטים זקן פרקה לורד מכבר לא
השלום שופטי אגודת של השנתי בכנוס בנאומו

באנגליה.
בארץ העברינות של הנוראה "העלית על בדברו
מנהלית יד "אזלת ניכרת כי פרקר, לורד אמר זו"
אשר צעיר, פורץ הזכיר כדוגמה עבירות". בגלוי
הסבון בהיות ה66. פריצתו בצוע אחר רק נתפש
עוד אין ל66, 1 מאשר גדול יותר לא להתפש
עברינים, להרתיע העונשין החמרת של בכחה
בגלוי הבטחון הגברת היא השעה מצות אמר,

פרקר: לורד אמר דבריו בסכום העברינימ.
ממל הם המשטרה, אנשי את מאשים אני "אין
מתי אלא ואינם עוינים בתנאים קשה תפקיד אים
של ניכרת הגברה כי משוכנע, הנני בערינו. מעט
להתקר הכרחי תנאי היא יעילותם ושל מספרם
בגלוי הצלחה של הנשגבת המטרה לעבר בות

הפושעים/
הברי המשטרה של שבועונה תיו", "פולים
הדגש תשומת פרקר הלורד דברי את מכנה טית,
יי ומוסיף: הדגשה, הטעוז על
יותר חיוני ראשוני, צורך הנה עבירות "מניעת
מש חיל תפישתם. לאחר עבריינים של משקומם
ביותר היעיל הגורם הוא כהלכה ומצויד חזק טרה
מציאותם ידי על ראשית,  עברינות במניעת
ושנית, במקופים הצורך די במספר שוטרים של
העשוי למדי, גבוה גלויים אחוז השגת ידי על
אינה עברינות כי פליליות, נטיות בעלי לשכנע
של והיעילות המספרי הכח הגברת משתלמת.
הלורד ידי על ששורטט בקנההמידה המשטרה
בכס ולצבור למדינה לעלות אמנם עשויה פרקר
רק תצטמצמנה לא אלו הוצאות מרובים. פיט
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אה1ד>ם* בלת* חוק*ם ע\ל ק*ומם על השם*רה
אלפס פרנק

למציאות להסתגל מזולתה, יותר המשטרה, על
המשטרה תתחיל בו ברגע זו, סתירות מלאת
תרד אחידותם מידת לפי חוקים ולמיין לסייג
על פלאים. והסדר החוק על השמירה רמת
נדירים הם אהודימ חוקים זאת. לזכור השוטרים
הם נשמרים, למעשה קיומם! על לשמור וקל
חו על בשמירה המשרה תצטמצם אם מאליהם.
ומיו עצלים במהרה אנשיה יהפכו אהודים קים
בצבור. יעילה מטרה כל עוד ישמשו ולא תרים
השור של דרכו את לעצמו לסגל טוב לותר הרבה
שצויר למעגל סביב בכבדות לאטו הצועד הסבלני,
של שוטו להצלפות משים מבלי החוק, ידי על
המטרידים זבובים, של ולעקיצותיהם זועף נוהג

חשוב, ללא והפוגעים
ידי על בקשיים שוטרים הסתבכו פעם לא
לעצמם, בררו הם ו"רחבילב". "נבונים" היותם
תחומים עצמו, והחוק הפרלמנט פי את בהמרותם
מתוך הם פועלים בהם החוק, על שמירה של
איאלו בפני עין עצימת, כדי עד דעת שקול
יחי לשני כלל, בדרך שאין, כפ* וממש עבירות.
הלכו כן דעת, שקול של מידות אותן בדיוק דים
אחת משטרה יחידת בין ניכרים הבדלים ונוצרו
עובדה החוק. על השמירה במישורי שכנתה לבין
לעתים הצבור אנשי את ומתמיהה מדהימה זו
בו מצב, יצירת גופו. החוק זאת משעושה יותר
לעשותו ואסור אחד במקום דבר לעשות מותר
איבטחון, של יסוד תיצור כי ההכרח מן בזולתו
עובדה, האירוניה למרבה הבחינות. מכל המזיק
המעוררות הן עצמן המשטרה יחידות כי היא,
המנעותן למרות בהן, פוגעות שחציה הבקורת, את
ושאיפתן החוקים חכמת אחרי מהרהר הקפדנית
החוק על בשמירה תפקידן בבצוע להסתפק
מחוסר סובלים המשטרה כהות כל אולם גרידא.
שמירה עקב הצבור בלבות נוצר אשר הערכה,
החוק. קיום על טלאי, על טלאי ומבוצעת גרועה,
להתלונן, סיבה לה יש עליהם הענינים, מן באחד
הפרלמנט אשמה! מכל נקיה עצמה המשטרה אין
מיושנים או זמנם שעבר חוקים להשאיר עלול
סיבות משתי החוקים בספרי כנם על למחצה

בכתב הובוח שמכל כך, על להצטער אולי יש
העליה בעקבות לאחרונה פרץ אשר פה, ובעל
בלתי "חוקים המונח נולד העברינות, בממדי

אהודים".
בלתי שחוק ההנחה, נובעת מכאן כי דומה, .
חוק בהכרח הוא הצבור, על מקובל בלתי אהוד,
פדרצית של עצומותיה כנראה נסבו כך ועל רע
אשר משטרה, אנשי של המקצועיות האגודות

הפנים. לשר מכבר לא הוגשו
"סדר" תרבותית חברה בכל כי היא, עובדה
אולם שאני. "חוק" ואילו הנהו ואהוד מקובל
להשיג אין כי למדים, נמצאנו האנושות בתולדות
למ איפוא אין חברו. באמצעות שלא האחד את
הבוחן אבן את האחידות, במידת בפופולריות, צוא
הקצוב היה למשל, כך, חוק. של יעילותו להערכת
רק לא חיוני המלחמה בימי מצרכים מיני כל של
מחיתם להבטחת אלא המלחמה של נהולה להמשך
הבינונו רובינו כמשמעה. פשוטה אדם, המוני של
החוקי לקצוב צייתנו רובינו היטב! הבן זה צורך
"חטאו למעשה, תטאנו, אם אף הלחם, מנות של
כל במציאות היתד, לא כך רבים! זעירים נים"
המעדיפה קהל, דעת של ניכר גוף קיום של שאלה
אולם הקצוב. ידי על הובטח אשר הסדר, הפרת
אהוד בלתי הקצוב נשאר סופו עד מראשיתו
עזרה אשר היא היא זו איאהידות דוקא ואמנם
לאיהנוחות רגישים כה היו אדם בני לקיימו?
בתלונות הגיבו אשר עד עליהם, נכפתה אשר
אשר הזולת, של בולטת קצוב הפרת כל על מידיות
את להקריב מבלי לחיות המצפון למעוטי הרשתה

התקופה. שדרשה הקרבנות וא מל
בני אין הוא! פשוט מכך, למדנו אותו הלקח,
ולו הגבלות באהבה עצמם על לקבל נוטים אנוש
לחשוב מאד קל אולם  ביותר מועילות אף
מסתירת לזולת! כטובות כאלו מועילות הגבלות
להח אדם של רצונו למשל, נובע, זו יסודית הגיון
עסקים,. רובע של וגדוש צר ברחוב מכוניתו נות
נהגים להניא כדי הכל עושה עצמו שהוא בשעה בה
היות למרות ביתו, ליד רכבם להחנות אחרים

ומרווח. שקט שם הרחוב .

רויו" "פוליס הבריטית, המשטרה בשבועון במקורו פורסם אשר 9ח01ז0}ח£ ן1119ק0קח0 13*5 המאמר תרגום *
... .30.10.59 מיום
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למרות לעת. מעת ולטדכוננו החוקים לבדיקת
יצי ע"י חלקי באופן הזה החסרון על שהתגברנו
החללים מלוי את המשאירים שלד", "חוקי רת
של גופו עיקר נשאר לתקנות, בהם והפרטים
הנכון מן בי מאד, יתכן שנוי. ללא הפלילי החוק
פרלמנט, מחוקי הפלילי החוק מרבית את לבטא
של ולשנוייה לתנודותיה נתון להשאירו מאשר

משנה. חקיקת
וחד משולבים נוסחים בדבר החקיקה כללי אף
איאפשר באשר זה, בענין עוזרים אינם ** שים
כי נראה, משולב. בנוסח חדשה חקיקה לבלול
הקמת זה: ממצב מוצא של אחת דרך רק אפשרית
מכל המחוקקים בית חברי מקרב מתמדת ועדה
מתקופה הפלילי החוק את תסקור אשר המפלגות
לקצר היה אפשר התנאים. שנויי לאור לתקופה
על לחוקים זו ועדה הצעות של הפיכתן דרך את
דומה משהו כדי עד הקריאות מחזור קצור ידי
בתנאי תקנות***' לגבי (באנגליה) הנהוג לנוהל
אשות מועד לפני לתקפו יכנס לא שנוי ששום
של זכותו נשמרת היתה כך המלך). (ע"י הסופי
רצויים בלתי שנויים לתקוף הבית מחברי אחד כל
היתה מדינית משמעות בעלת וחקיקה בעיניו
וכ בועדות הרגילות לקריאות מוגבלת נשארת
החדשה, המתמדת, הועדה של עבודתה מליאה,
לריב נשוא מהיות נשמרת היתה זאת, לעומת

המפלגות.
אתיבטויו להבטיח עשוי כזה תחיקתי שנוי
הפלילי בחוק המחוקקים בית רצון של השוטף
חתרה אילו לעשות, מטיבה היתה והמשטרה
חלוקת על יהבה להשליך במקום ממושו, לקראת
יותר, שגרוע מה או, ולבלתיאהוד, לאהוד החוק
כלל. בו חפץ שאין ולזה שמושי אך לבלתי"אהוד

9חו31^|501ח00 *$04 יי
התחיקה בדרכי בקיאים שאינם קוראינו, להבנת ♦.*
לדרכי המחבר הצעת את להשוות אולי ניתן האנגליות
סעיף עפ"י מש,ולב", "נוסח או הדש" "נוסח של הקריאה
אשר תשיח1948. והנזשפט, השלטון סדרי לפקודת 16
קריאתו בעקבות המשפטים שר חתימת אחרי חוק הופך
כמובן זו (אין הכנסת. של ומשפ0 חוק חוקה, בועדת
לפקוח נתונה האנגלית המשנה חקיקת כי קולעת, השואה
קצובה תקופה כעבור ורק לעיונו הנחתה ע"י הפרלמנט

תוקף}. לבעלות התנגדות, בהעזר התקנות, הופכות

קצר הזמן כי היא, האחת מספיקות. פרלמנטריות
רבים וחיוניים רצויים ושנויים מרובד, והמלאכה
מגעת. אינה לעולם אשר לשעתם, לחכות נאלצים
אין רחוקות לעתים שרק היא השניה הסיבה
כאחד. האוכלוסיה חלקי בל על מקובלים החוקים
קולניות מחאות לעורר שנויים עשויים כך משום
המחו בית לחברי מאד רצויות בלתי והתנגדות
ההש את תמיד לעיניהם לשוות המצווים קקים,
על שלהם החקיקה מאמצי של האפשרית פעה
הקרובות. בבחירות המצביעים להיות הנועדים
משר רעה אמנם שאינה לתופעה, דוגמה להלן
דבר. בל לגבי גרועות תוצאות בעלת אך שה,
על ,* השבת לשמירת החוקים כגון חקוקים, ישנם
שהיה באופן לשמור כיום עוד איאפשר קיומם
עומדים כזה במצב קבלתם. בשעת למחוקק רצוי
המשטרה לרבות החוק, קיום על הפקוח גורמי
ובכך מוחלט מעש בחוסר שביניהם, כעיקרי
הזקוקים חוקים, של להנצחתם הם מסייעים
המוחלט. לבטולם לא אם פניהם לחדוש ביותר
הפרלמנט היה החוקים, מבצוע זו המנעות אלמלא
חו לתקן או ולבטל הצבור לזעקת להכנע נאלץ
מידת רצון. משביעים בלתי או מיושנים קים
היא זה מצב להמשך המשטרה של אחריותה

לעיל. הזכרנו אותו באשמה, הלקה
לחו הלב תשומת מחוסר כי המוזרה' העובדה
מסוי יתרונות גם לצבור נודעים מיושנים קים
החיים אורח של מסביכותו אולי נובעת מים,
במיוחד המעונינות! קטנות, קבוצות הבריטי.
העובדה, ע*י להתנחם עשויות כזאת בתחיקה
עודנה בעיניהם רעים הנראים הדברים שעשית
כי שיתכן, כך להלכה, לפחות לחוק, מנוגדת
המיושן החוק של הקלעים* '"מאחורי קיומו עצם
הפרתו. של ביותר חמורים מקרים מונע עודנו
מוזרה בדרך המושגים היתרונות, אין אולם
קיום על לשמירה הנגרם הנזק כנגד שקולים זו,
ביותר החמורות המגרעות אחת כלל. בדרך החוק
כמובן המצטיינת  הפרלמנטרית שיטתנו של
מנגנון העדר אולי הוא  רבים ביתרונות גם

א', כיום הנוצרי המנוחה יום לשמירת לחוקים הבונה .
הרחוק בעבר חוקקו אשר /8י£חנ51) .י*810/יו56ג01 (ג^*

בתימינו. במדינה לבצוע עוד ניתנים ואינם

תקן של גקיות
זורק השומר את ראיתי החיות בגן אתמול "בטיולי מ0פר: ביני
מנתו את וטרף מהר אשר קוף, של כלובו לתוך גדול בשר נתח
קוף האמנפ השומר, את ושאלתי עיני למראה האמנתי לא זו.
אותו כשקבלנו אבל שלנו, החדש הקוף זהו ,כן, לי: ענה זה. הוא
אריה'". של תקן על הוא יושב כן על לקוף. פנוי תקן לנו היה לא
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לדעת מענין
המשטרתי מהעולם חדשות

בע>נ>ו* עמד הנגע תזנה
בסמ>ם למלחמה סם

ולהסברה להשכלה המדור ראש עו"ד, דין, פנחם מפקח
ד 

ההדרכה מחלקת

עולות היקם' ו. גיימם קליפורניה, בירת מנטו,
נרקומן של ממים לרכישת היומיות הוצאותיו
והריוח הואיל .$ 20 כדי בלבד" מתון הרגל "בעל
,%20 על עולה אינו גנוב רכוש ממכירת המקובל
,$ 100 שערכם טובין לגנוב הנרקומן נאלץ הרי
הוסיף, הוא היומית. מנתו רכישת את לממן בכדי
בסקר הנרקומנים של מספרם את יודע אינו כי
פשוט: חשבון ע"י דבריו את הטעים אך מנטו,
הרי בלבד, 50 הנרקומנים של מספרם היה אילו
ליום $ 5'000 של בשווי רכוש לגנוב עליהם היה
תשו לספוק להם הדרושים האמצעים השגת לשם
ע''י השנתי הנזק את מעלה שהיה דבר קותיהם,

ב825,000'1$ גניבות

נגדי םם  נלין

שהוזכרו סקרמנטו' משטרת ראש של דבריו
סטורר, אי. גיון עם יחד ברך כאשר נאמרו' לעיל,
קלריפור במדינת הסמים על לפקוח הלשכה ראש
 סקרמנטו העיר מועצת של החלטתה על ניה
בעיר גם בסם השמוש את רשמי באופן להנהיג
מדינת של אחרות ובנפות בערים שנפח אחרי זו
(0011106) נלין הקרוי בסם הוא המדובר קליפורניה.
של גמילתם את להבטיח במגמה משתמשים בו

לפשיעה גורם הסמים
להם וההתמסרות המשכרים הסמים תפוצת
המש הבריאות' רשויות את מכבר זה מדאיגה
האמריקאיים המומחים בארה"ב, והמשפט טרה
לבריאות האורבת הסכנה את רק לא מדגישים
והדבקים לסמים הנזקקים רבוי ע"י והכלל הפרט
מרחי אלא וגובר, ההולך הגופני נתנם וע"י בהם
הארי הלק את לסמים לזיקה ומיחסים לכת קים

בכלל. לפשיעה הגורמים בין
יש שנים' של נסיון על המתבססת לדעתם,
האלימות, עבירות על השפעה המשברים לסמים
של משוערת בלתי הגברה ע"י האלימות עדוד
הפרופורציה חוש אבוד וע"י העצמי הבטחון
הבקורת והפגת יכול) כל ענק עצמו מדמה (הנזקק
(שמו המריחאונה לסם בעיקר מיוחס העצמית
הקרימינליםטים אולם .1 החשיש) של המכסיקני
ישיר לקשר טוענים האמריקאיים הסמים ומומחי
לבין הבדל) (ללא בסמים הדבקות תפוצת בין
ושוד מעילה גניבה' הרכוש; נגד השונות העבירות
שכר תמורת והתמסרות זנות בעיקר המוסר, ונגד
ידי על מוסבר זה קשר שונות. סטיות לבעלי
מכבר לא שנמסרו הנתונים לפי הסמים. מחירי
סקר של העירונית המשטרה ראש עיי לעתונאים

ה'. י''ג, ויקרא,
בהן (לרצוח), 61ח!55נ*95 הצרפתית יאחיתה 13551$"8*6 האנגלית המלה את כאן להזכיר הראוי מן
הגלב, מסעי של תקופתט בן הנ"ל) בשפות [*11 (.ח**!** "חששין'י המוסלמיתשיעית הכת של זכרה מונצח
סרס על בעיקר השתרעה אלג'בל, שייך היה ביותר המפורסם שמנהיגה הכת, השפעת טבח. הסן של מיסודו
זו כת אנשי בסוריה. המצרי, הממלוכים שולסן ביבר, וע"י בפרס המונגולים ע"י חוסלה אשר עד וסוריה
ובטחונם העזתם הגברת לשם אכזרי. רצח ידי על (.הכופרים) מאויביהם להפסד שיטתם עקב לשמצה נודעו
להם ניתן מגוונת חושנית הוללות בלוי החשיש שעשון אומרים ויש מעלליהם בצוע לפני חשיש לעשן נהגו

הרצחניות. מצוזתיהם קיום על כפרס
ונראה הפדאיון של שולחיהם ע"י ואף הגזרה תככני ע"י אומץ מגביר כסם בחשיש השמוש ידוע בימינו אף
המחתרת אנשי אף נסו ובהשפעתם בהם בשפוש בחלו לא המנדט בימי הקיצוניים המחתרת ארגוני אף כי
השפעתו על האמריקאית ההשקפה ל"התק*הם". צאתם לפני החשיש בעשון להשתמש "המחנה" הדתית
דאוש דוד של ספורו את זה בנדון לאה בספרות. גם נטויה מצאה החשיש של וגוברת ההולכת "המאלימה"

קטלני". "עשן
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אוקלנד משטרת של מנםיונה
שמשטרת אחרי בםקרמנטו' הונהגו נלין מבחני
תוף שנים, שלוש במשך בהם השתמשה אוקלנד
עבירות כמה של מספריהן ירדו אלו שנים שלש
נלין הוזרק זו בתקופה ביותר. תלולה ירידה
לסמים, בזיקה חשודים או נרקומנים ל4,930
לעצם (וכן הנלין של המונעת להשפעתו כהוכחה
הכללית) הפשיעה על הנרקומנות של השפעתה
השואת על אוקלנד של המשטרה ראשי מצביעים
שלש לגבי 1958 ושל 1955 של השנתיים הסכומים
של העיקריים הממון כמקורות הידועות העבירות

הנרקומנים:
ב% הירידה 1 :1958 1 :1955 1 העבירה:

71357721שוד
3094269412גניבה
28620125זנות

במס מתמדת ירידה מציינת אוקלנד משטרת
של במספרם ואף ה"חיוביים". המבחנים פר
מה שנובע כפי נלין, במבחן לעמוד המסרבים

דלקמן: טבלה

סההשנה
מקרישלילייםחיובי:המבחנים

סרוב
1956
1957
1958

752
1725
2460

270/0

3%ג
%9

%\ר
86"/0
91%

2
1

כדי עד תמימים אינם אוקלנד משטרת אנשי
הם. אין עורת. אמונה אלה במספרים להאמין
במספרי הירידה משקפת כאילו עצמם משלים
של גדול בה אחוז והעבירות החיוביים המבחנים
הפשי ירידת כי הם' יודעים ידוע למוטב: חזרה
אחת ובעונה בעת כמעט לוותה באוקלנד עד.

ובמקו סקרמנטו בבירה בפשיעה תלולה בעליה
דבר הנלין, מבחני הונהגו טרם בהם אחרים' מות
ועבריני נרקומנים של נדידה תנועת על המצביע
בו אין אולם "החפשיים" האזורים לעבר הסמים
המונע" "הסם של דמותו הפחתת משום זה בהסבר
הוא: נהפוך המונעת' החנוכית, וחשיבותו החדש
הסם, ליעילות הוכחה זן בנדידה רואים המומחים
לשוב הברירה: בפני הנרקומנים את העמיד אשר
התקוות מושבם. ממקום לעקור או הרעה מדרכם
מידה בקנה השיטה בהפעלת כרוכות יתר לשפוי

ממלכתי.

הנב אסיפת ע"י שנתקבל מיוחד חוק נרקומנים.
לממשלה מתיר קליפורניה מדינת של חרים
השניה במחצית ואילו ההוצאות במחצית להשתתף
משתמשים שם והנפות' הערים רשויות נושאית

בסם.

הסם פעולת  " . לעינים יראה האדם ,,כי

נבחנת ופעולתו הדם מחזור לתוך מוזרק נלין
נזקק לא הוא אם הנבדק; האדם בעיני בתגובות
עיניו, של האישונים לצמצום נלין יגרום לסמים
ישארו משכר בסם לעתים רק המשתמש אדם אצל
הטבעי בגדלם נלין הזרקת אחרי גם האישונים
בסמים להשתמש המרבה נרקומן של בעיניו ואילו
למעלה עד האישונים את הזריקה תגדיל משכרים

הכפול. מגדלנו.

נרקומן, של עינו משמאל: רגילה, עין מימי1: נלין: פעולת
גדל. האשון נלין: הזרקת אחרי

שהיא כשם נדרשת נלין למבחן הנבדק הסכמת
חשודים אנשים של הדם בדיקות לגבי דרושה
הקלי השלטונות אולם כוהל, שתית אחרי בנהיגה
אנשים המאלצים תנאים ליצור ידעו פורנייט
באוק מהוה למשל' כך, הסכמתם. לתת מסוימים
לפחות צפויים בלתי נלין למבחני ההסכמה לנד
ממאסרם נרקומנים לשחרור תנאי לחודש אחת
מבחן תקופת להטלת או העונש, תקופת תום לפני

מאמר. במקום
והמשקם המניעתי האופי את מדגיש זד. תנאי
זאת שהסביר כפי החדשה, השיטה ■הפעלת; של
הנרקומן סטורר: הסמים' על לפקוח הלשכה ראש
הוא לםורו שובו עם כי יודע, במבחן הנמצא
וההחזרה התפישה בפני הפחד לכלא. ויוחזר יתפש
בעלי שהם הפרטים, אותב על במעצור פועל לגלא
הסמים. פתוי בפני לעמוד מכדי מדי חלש אופי

ז. ט"ז, א' שמואל .
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אלה, מנוגדים כוזגיס בשני תנועה איפוא, זורמת, אם
תנועה), (סדרי התגנבורה לתקנות 54 תקנה מחייבת הרי
שמאלה", לפנות "האומר הרכב את 1953  תשינ
לתת /(7 ,6 ,5 ,4 ,3 בתמונות (המונית הדרום לעבר
הציות אולם. מנגדו...", המתקרב רכב לכל קדימה .זכות
המישירים בפני המעבר את לחלוטין כמעט חיסם זו לתקנה
שבערפב משנה זה ואין הטור בראש העומדים לנסוע,
הם, אף שמאלה לגסוע המתכונים רבים, רכב כלי ממתגים
מתעכבים פנויה בעצם, שדרכם, למרות יפו; לעבר דהיינו
את לבצע בראש העומד יצליח אשר עד לחכות, ה0 גס

.הקפתי*.
הבין אשר את הנהגים כל הבינו לו המצב, היד. אחר
ב"נתיב" שהמשתמש דהיינו ,8 בתמונה האוסיבוס נהג
מטיב הבטחון כביש לעבר מחולון המוצא של הימני
מכביש שמאלד,", לפנות "האומר הרכב את להקיף
נתיב את זה באופן ומפנה החביות ואת דרומה, הבסחון
יפו. לעבר חפשית לתנועה חולון מתוך השמאלי המוצא
הכביש את התמרור רשות סמנה אילו איפוא, היה טוב
הן כי רצוי זה אמצעי בהעדר אך ,{9) מתאימים בחצים
לא לעתים זה לצומת המזדמנים הסיירים, והן .הנהגים
עקרונות ואת תבונתם את יפעילו העומס, בשעות נדירות
5 בתקנה מבוטאיםי שהם כפי התנועה, הלכות של הא"ב

:1953 י תשי"ג תנועה), (סדרי התעבורה לתקנות
הכביש במחצית אלא בכביש המשתמש ינע *...לא
הימנית'/ הכביש לשפת ביותר הקרוב ובנתיב ימין, שבצד
מז"פ)י גרבר, א. שוטר (צלם;

צמתים של ההזרמה כושר על
מהיי עו"ד, דין, פ. מפקח

הדרומי בגבולה לעבודתם החשים נתקלים בוקר בוקר
בממוצע מהם אחד לכל העולה זה, במחזה תלאביב של
זד. צומת של כשרו אין האמנם עבודתו. מיום שעה כרבע
להזרים מספיק והדרוס< ירושלים  יפו  ת"א (כבישי

אלו? תנועה כמויות
הכביש מוצא כי ונראה, עצמו בצומת נתבונן הבה
משולש איתנועה ע"י מתחלק תלאביב בואכה מחולון
כביש לעבר הישר פונה שבהם השמאלי חלקים, לשני
באילו אותנו מפנה הימני ואילו וקריתשלום הבטחון

והדרום. ירושלים לעבר ימינה,
"הנתיב" בי עתה, כבר נראה היטב נתבונן אם אולם
בין המפרידות החביות שורת מול בדיוק נמצא השמאלי
>1) ממנו היציאה נתיב לבין הבטמון לכביש הכניסה נתיב
.(2) ימינה חדה בתפנית לעקפן חייב מחולון היוצא ורכב

יי . י",*
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המשטרתי מהעולם
המקצוע מתחום בלטריםטיקה

פ>אר העחטר ע\ל הרגע\תו
או:

המקצועית והאתיקה האמת
אילוסטריטה" "שוייצר פירינגר, אלוים

אך בגפה. חיתה דיפ1ן אלן ובריח. סגר על נעול כנראה
ספק ללא זו, היתה הגדר. מאחורי שם צעדים, קרבו הנה

הגנן. אשת
פיאר. החל גברתי),..." (סליחה מים "פריון,

קצרות. השיבה איש", יותר כאן '"אין
את". מדם, מישהו, כאן יש זאת "בכל

חוסר מתוך בו והסתכלה שבידיה הסל את הניחה היא
"? רצית .מה אמון.

אני אבל מהמשטרה, "אני פיאר, בקש הבהרה", "רק
לפני. נהרגה הזאת החוילה בעלת 0רטי. באורח אותך שואל

. . כן?" לא בתאונה, ימים מספר
אין באדמה. קבורה והיא החיים בין יותר אינה "היא

כך". על לדבר טעם עוד
יש תאונה .לכל ברוך. פיאר אמר תאונה", זו "היתר.
עלתה בטרם שתתה דיפון שמרם את סבורה האם סיבה.

למכוניתה?"
ולא שתתה ולא "כמעט צחקה. האשה שתתה?" "זר?
עגבניות! ומיץ תפו''ז מיץ לימון, מיץ זולת דבר אכלה
במתים, רכיל לדבר צריך לא הגזרה. על השמירה בגלל
דעת וקלת בצע רודפת רעה, אשה היתד. היא אולם
פרטים לדעת תרצה אם עובדימ. אנשים לגבי וקשיחה
ממול" שם גרה היא טרדייה. למדם פנהנא יותר מדויקים

והלכה. סלה את הרימה היא
מלאת סבוכה, גדר מאחות מוסתר היד. ממול הבית

בדלת. ד*ק פיאר ריחניים. פרחים של אשכולות
בגיל אשד. עמדה לפניו נפתחה. והדלת צעדים נשמעו
"מדם בחשדנות. 3ו והתבוננה בפשטות, לבושה קשיש,
בטרם עוד אמרה, אדם", שום 3שביל  בבית אינה טרדייה

פיו. את לפתוח הספיק

פיאר. החל רק..." "רציתי
חזרה אדם!" שוט בשביל  בבית אינה טרדייה "מדם

דבריה. על בעקשנות הזקנה
הבית. פנים מתוך קול שאל שם?" "מי

שוטר". כמו הנראה .אחד
מלני". אותו, "הכניסי

במרכזו בפשטות. ומרוהט גדול חדר תוך אל נכנס פיאר

קל לא ואבן פיאר. השוטר אמר זאת", מבין "אינני
והפתוחה המהודרת הנוסעים מכונית זאת. להבין היה
על "נחתה" ואחר לולינית בתנועה להתגלגל לפתע החלה
בצד חנתה אשר ענקית, משאית של האחודי דפנה גבי
מוזר, מהזה זה היה תחילה אנטיב. לבין קנז' בין הכביש
גבי על ולטפס לעלות הקטנה המכונית התכונה כאילו
שישבה האשד, התהפכה. פשוט היא כך אחר הענק, רבג
רוח ללא עתה מוטלת והיתד. החוצה הועפה ההגה ליד
עוד המנוע הכביש. שפת שעל ההרדוף שיחי בין חייט

פעולתו. את הפסיק מריוס מפקח לזמזם. הוסיף
קטנה הרהר, יפה, היתר. היא בהרוגה. התבונן פיאר
מעיל לבושה היתה היא שחור. שער בעלת עדינה, מאד,
משי צעיף היה צוארה וסביב פלנל מכנסי אפור, קטיפה
פיאר. אמר כזה", דבר עושה אינו גרוע נהג "גם אדוט.

אחרי. משהו מסתתר כאן תאונה; איננה *זו
שלנו הדו"ח את נכתוב אנחנו לך? איכפת זה "מה
מריוס. השיב תאונה", זו היתה כי יקבעו, עלינו והממונים
רצח". אלא תאונה מקרה זה היה שלא הרגשה, לי "יש

הפרטיים!" לחייך הרגשותיו את לך "שמור
על נגרם המות למסקנה: הובילה החקירה צדק. מריוס
בקרו אשר חוילתר. את עזבה דיפון אלן מדם תאונה. ידי
במכו לבדה ונסעה הצהרים ארוחת לאחר סמוך דהקנז'
בכביש, התנועה היתד. הזמן באותו אנ0י3. לעבר ניתה
התאונה: את ראו עדים שני ורק ביותר מועטה כרגיל,
בצל לנוח כדי מרכבו קט לרגע ירי אשר המשאית, נהג
להשקיף נקלה על היה יכול ממנו מקום ההרדוף, שיחי
אנטיב. מכוון שעה אותה שבא ותייר כולו, הכביש פני על
לולינית, בנסיעה נסעה המכונית זהה: תאור מסרו שניהם
שפת אל הועף הצעירה האשד. של וגופה לפתע התהפכה

הכביש.
שלה הנהיגה רשיון את שנים שלש לפני קבלה מאז
יוקא מדוע תאונה. בכל מעורבת דיפון אלן היתד. לא
קנז' שבק כסרגל הישר בכביש  פיאר הרהר  עתה
ברע? פתאוס משד. האם שתויה? היתה האם לאנטיב?
חקירה לנהל רצה הוא להרגע. היה יכול לא פיאר השוטר
ונסע שלו הקטנוע על עלה הוא משלו. פרטית, עצמית,
יפה וילה זו היתה הכתובת. את ידע הוא לקרודהקנז/
היה הבית מוגפים. היו החלונות תריסי כל גדול. גן בתוך
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לספר. החלה היא לכך להתבקש ומבלי זמן עבר
לכן קודם עוד מפיה. לפיאר נודע לא אמנם חדש הרבה
לו הידוע כל את לו ספר והספר הסמוכה במספרה התגלח
וחמשת האם נפשות, שש שם היו מרדייה. משפחת אודות
מדט רוצה, שהיא מה יודעת "זו רוקים. כולם בניה,
שינה אולם מין קיים הקטן "בביתה הספר, אמר טרדייה,
מזדמ שכולם במקרה הבנים' כל בשביל מיטות חמש עם
בפריס. עובדים החמשה כל אחת. ובעונה בעת פעת נים
אף מרשה היא ואין הפיקוד ברסן מחזיקה האם אבל
במדיז הבבור התאהב שנים מספר לפני להתחתן. מהם לאחד
פעם היה למריז כי נודע, לזקנה אבל מונס. הנחמדה אודילי
קצר, פלירט באמת ההבראה, מבית אחד רופא עם פלירט
נוח זד, אם פיל, מפרעוש לעשות יודעת פרדייה אמא אך
הקטנה. עם קשריו את להטקיק לואי את אלצה והא לד,
באלמנה מאוהב היד, הוא ז'אן. של תורו הגיע אחריו
נסעה טרדייה אמא באנטיב. הקיץ את בלתה אשר צעירה,
"בבקשה פיאר. של פניו את לסבן גמר הספר  אליה.
אל נסעה טרדייה אמא כן, מוסייה! הראש, את להרים
לה להגיד יכלה היא מה יודע, אינו איש לאנטיב. האלמנה

ויגאה*. מזודותיה את האלמנה ארזה למחרת אך שם.
דבר. אמר לא אך פיאר, חשב דיפון?" .ואלן

התאבדה אשר דיפון, לאלן "באשר לדבר: המשיך הספר
מוסייה: כזה, הוא הענין לאנטיב, בכביש מספר ימים לפני
טרדייה שרל מוסייה היה יכול זה כיצד הבין, לא איש
לדעת מוכרחה היתה שהיא חושב אני אותה. לסבול
מוסייה? מנין, אתה אותו, סחטה היא בו אדותיו, משהו
ואשר שתייה דמי לעולם נותן אינו אשר אדם, הוא שרל
על אולם ופרוטה, פרוטה בל על המקח על לעמוד נוהג
רוצה האם שניו. בין שרק הספר הון!" בזבז הוא זי אשד.

מוסייה?" ראש, בחפיפת אתר,

דבר זה ימימה! מימים מכרו הנוטרין, אל פגר, פיאר
מיליון בעשרה החוילה את קנתה דיפון .אלן גלויות:
שלמה". היא אך אלי, אמנם אותה לוה טרדייה מר פרנק.

ישרה בשורה תועלת ללא נצבו כסאות ששה שלחן, עמד
אש. ללא אח ליד עמדו כורסאות ושתי הקיר לאורך
חתולה. ישבה ובחיקה זקנה גברת ישבה הכורסאות באחת
מקומטים היו הורודים פניה לבן, היה הגברת של שערה
על תחרה. של צוארון בעלת בדיה שמלה לבשה והיא
וכלים מים וכוס סוכר מלא כלי עמדו לידה שרפרף
בין ובן, מאח על השלחן, על גם עמדו סוכר מלאי נוספים
שהזקנה נראה הקיר. שליד אצטבה גבי על עציצים, כמה

פיאר. חשב מאד, לקקנית
שאלה. חפצך?" .מד.

תפקידי, בתוקף הנה באתי לא ההפרעה: על לי .סלחינא
הוא המדובר פרטים. כמה לי לספר לבקשך רציתי אלא
אני אולי לחלוטין. רגיל רושם עלי עושה שאינה בתאונה,

מאד". צעיר עדין הריני טועה:
מבני אפילו צעיר "הנך בראשה, הגברת הנידה "נכון",
אשמח מאד. טוב זר. שאיפות. בעל ואתה ביותר, הצעיר

למענך?" לעשות אוכל מה לך. לעזור אוכל אם
דיפ1ן?" אלן את הכרת "האם

נתמלאו הזקנה של עיניה החביבה!'' המסכנה, אלן .הו,
לבני איומה מכה איזו אותה! הכרתי אני "האם דמעות,
התרגשות תוך הבא..." בשבוע להתחתן עמדו הם האומלל!
עיניה את נגבה מצאתה, ממחטתה, אחר חפשה ניכרת

לך?" אספר כי רצית .מה בקול. חטמה את וקנחה
מדם?" מזמן, אותה הכרת .האם

שניט' שלש לפני ממול החוילה את קנתה היא "כמובן,
שכנות". היינו

אויבים?" לה שהיו את, חושבת "האם
היא אויבה? להיות היה עלול מי שלי? הקטנה .להלנה
מוסייה, הו, לזולת. לעזור תמיד ונכונה עדינה כה היתה

נורא!'' אסון איזה
"מיד ואמרה: הדלת את ברעש פתחה הזקנה המשרתת

המטפלת". תבוא
מאד. עצוב עצוב, זה כל מוסייה. לי, סלחנא "כמובן,
האומלל בני חתום. נעול, הבית לך. לספר עוד מר. אדע לא
החוילה מראה את לסבול עוד יכול הוא אין לפריס. חזר

נגוז". מזלו ממול,
חיש הסתתר לבית מחוץ אך ויצא, מעליה גפרד 0יאר
ואמנם המטפלת. לבוא והמתין הפורחים השיחים מאחורי
צעירה, אשה היתה היא הגיעה. והיא רב זמן עבר לא
הלך הוא מהבית ויצאה כששבה תיק. בידה ונשאה חסונה,
למחרת וחייבה. מספר פעמים הסתובבה היא בעקבותיה.
כעםור באדיבות. לברכתו השיבה והיא לשלום ברכה
בבית ימימה מימים כמכרים שניהם ישבו כבר יומיים

ורוד. יין ושתו בקנז' קטן קפה
בלתי היתה לא המטפלת כי ונראה נאה גבר היה פיאר
בלי דבר אלא שאלות, כל לה הציג לא הוא לחנו. רגישה
שמדברים תמיד אוהבות נשים היפות. עיניה על הרף
שיחה משובח. זה הרי המרבה וכל היפות עיניהן אודות
לא אמונן. את ורוכשת לעולם אותן משעממת אינה זו
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יתר טפש טפשון, אתה אבל מתוק, בחור אתה "פיאר,
■■■ באמת"" המידה, על

מריוס. הקניטו הפרטית", בחקירתו הגעת לאן .נו,
כאשר הצגה, בפני עשתה טרדייד. שאמא בטוח "אני
לא מעולם דיפון. של מותה את לבכות בנוכחותי החלה
לעתיד כלותיה יתר את כמו ממש אותה, לסבול יכלה
הזכיר. את הייה טרדייה שרל מזה. פחות ואף לבוא
כאשר זהיר, בלתי היה הוא דיפון. אלן בשביל הגדולה
היו לא ש?םקיו במהרה גלתה ובפקחותה אליו לקחה
הננו ההכנסה למס הצהרתו מתוך לחלוטין. הוגנים תמיד
על הצהיר הוא ביותר: הוגנים הם אין אמנם כי למדים'
שחלפו השנים שלש במשך ואילו ביותר קטנה הכנסה
טבלי פרנקיס מיליון מעשרים למעלה עליה הוציא הוא

חובות". לעשות
מריוס. שאל התאונה?" קרות בעת כאן שהה הוא "האם

איש זה. במשחק יד לו היתד. לא כי ספק, אין "לא.
זקנה היא האם. מלבד כאן היה לא טרדייה ממשפחת

ושקרנית". לקקנית
בוא אותה. "עזוב בראשו. מריוס הניד חידה", "זוהי

בקלפים". נשחק
לי יש אתה, יודע אבל, "ברצון. בחטמו. גרד פיאר

הרגשה..."
לחיין הרגשותיו את לשמור פעם לך יעצתי ,כבר

הפרטיים".

היד. בעיני עצמנו, לבין בינינו "ידידי, ■.■חייך; להנוטריון

דיפון. העלמה של נירותיה את ראיתי מכבר. מוזר ד.ענין:

היתד. לא מעולם אך דיפון", כ"מדט עצמה הציגה היא
כעוזרת'',, :עבדה היא ;נשואה.

ששלם?" טרדייה מר זה היה "ובכן .

אך להוכיח, אובל לא אותו דבר, לטעון אוכל "לא .

הדעת". על ממתקבלת יותר היא זו אפשרות
אין יותר. מאוסק היה ב1שרד1ן> ד"ל המשפחה, תפא
כזאת, היתה לו "ואף בקרירות, אמר רשמית", חקירה זו
דבר, לך מהגד אותי מונעת הרפואית השתיקה חובת היתה

השוטר", אדוני
המקצועי, הסוד את שתפר לך הצעתי >א "מעולם

שאלות". מספר לך להציג רק לעצמי ארשה דוקטור,
לענות". אוכל אם אראה, אני "שאל,
לב?" חולת דיפ1ן אלן היתה .האם

לא". ידיעתי "לפי
ללא רגע, בין לאבד יכלה בו כזה, במצב היתד. "האם

ההכרה?" את חיצונית, סיבה בל

אלוהים". בידי "כולנו חייך, הרופא
שהוא מבלי לאדם לתת אפשר אותו רעל, קיים "האם
להתעלפות?" מכן לאחר מה זמן גורם ואשר בכך מרגיש
השוטר. אדוני לי, "סלחנא התרומם: הזקן הרופא
בטיכסיקו הרצאות סדרת עכשו לך לתת אוכל לא באמת

לי*. מחכים חולי לוגיה,

גברת של ביתה לפני עצרה ב1שרד1ן ר''ר של מכוניתו
רק היה לא בושרדון ד''ר מיד. לו פתחה מלני טרדייה.

ידידה. היה הוא שנים, מזה המשפחה רופא

תוכלי שמחר לך, להגיד רק באתי מדם. טוב, "ערב
פרשן". ד"ר ידידי של הזקנים לבית ללכת

מה?" "לשם תמיהה. מרוב נפערו טרדייד. גב' של עיניה
בטוחה". להיות "כדי

שלפניו הכלי מתוך סוכר קובית נטל בושרדון ד"ר
"חתיכה אמר, סוכר", "חתיכת אצבעותיו. בין והחזיקה
של ה"ק1מה*י# את למנוע כדי מטפקת, סוכר של יחיזה

האינסולין". זריק^ אחרי סכרת מולי
היא פחתה. טרדייה מדמ של סבלנותה זאת", "ידעתי
"הרי עצמו. דברי על לחזור החל הזקן רופאה בי מצאה,
הרואות, עיניך זאת. לי הסברתם המטפלת והן אתה הן

סובר". בלי אצלי עתה עומדים מקום בכל כי
טרשן*. ד"ר אצל בחדרך גם לרשותך יעמרו "הם

לשם''. ללכת כלל מתכונת "איני
בדחיפות". זאת לך מיעץ אני בדעתך! "המלכי

ברוגז. טרדייה גב' שאלה בעצם?" מדוע "אבל

חושים. אבוד  עלפון

אלו "נשים המטפלת, אמרה מהכלל", יוצא ספור "זהו
על סרדייה שרל את הכירה היא לפטפט. תמיד מוכרחות
את לה קנה הוא כך אחר אצלו. ונשארה הים שפת

1.חוילד.".

אותה?" קנה "הוא י

שדק כמה לה, נתן וכסף קנה המכונית את גם .מגובן,
כך על דברה היא אמרה. היא לתמרן/ ,הטבתי רצתה.
מכוניתה". תאונת לפני ספורות שעות האחרון, ביום עוד
את בולט, את בידה מחזיקה שהיא בכך התפארה "היא
נפשה, כאות תמיד אותם סחטה שהיא טרדייה, משפחונ כל
הזקנה על אף איום, השמיעה לא מעולם בעדינות, הכל
היה, דעתה? על שעלה מה לעשות יבלה היא גברה. היא
טרדייד. מר של עסקיו את מבירה שהיא לרמוז, רק עליה

ובכלל...!" שיטותיו. את בדיוק,
לפני כך כל קצר זמן אתה שדברת בא, זר. "כיצד

מותה?''

כמובן". הזריקה את לד. עשיתי "כאשר
זריקה?" "איזו

שהרופ עשירים, לאנשים דברים הורמונים, "ויטמינים,
בסדר". שוב שיהיו כדי להם רושמים אים

היתד. עלולה היא זו זריקה בגלל כי את, חושבת "האם
במכונית?" נהיגה כדי תוך הכרתה את לאבד
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1)לי8;י18 ;.>קלוא המילה על יתר מרבה אתה כי לוקסור,
בלשיים*.

^שקט. יבושרלון ד'ר זאת/אמר להוכיח יכול .אני.
רק היא לחלוטין: היתהבריאה היא לך, אמרתי כפי.שכבר
אינסו ידיעתה ללא לה ןהוזדק הואיל רע' בכי חש1.לפתע :

את ה1י ו... הנהיגה בזמן סוכר אבלה ולא והואיל לין
, . י ההמשך'. את יודעת

■ בוריו".1 על אותו יודעת .אני
ישל הזקנים לבית מחר לעבור לך, אני מיעץ זו .מסיבה י
את יסיק הקטן שהשוטר אמנם, בטוח איני פרשן, ד"ר
יתכן זה לבר אך אני, הגעתי אליהן המסקנות, אותן
הפחתת לטעון יהיה אפשר בטוחה. תהי יישם ויתכן.
משפחתך של התיק ידיד אני סניליות... שלך, הדעת שפיות

כך..." ומשום
לדון כדי מהאצבע, מצוץ מגוחך, חשד לך .."מספיק
. . עולם?" למאסר אותי
עדויות המשובעים? חבר בפני משפט את מעדיפה .האם
טהורים שאינם .ועסקיו דיפון אלן, של סחיטותיה אודות
דוקטור שלו?" המס העלמת לרבות שדל, טך של ביותר
נטל כה, קע!ד שח בה הסוכר, חתיכת את הניח בושרדון
כרצונו היד. כאילו בעפר, בו ומט* האח שליד המו0 את
והרים התכופף לפתע משמנות. של דוגמה בו לצייר

זכוכית. של קטט; אטפלה
גב' אמרה אינסולין", של החטרה האמפולה .כנראה

בחסזון. טרדייה
המעבדה?" לבדיקת תכנה את שאמסור .התרצי

זה", ארור זקנים לבית אעבור .אני מאה החוירה הזקנה
אמרה.

אנטי2 לבין קנז' שבין הכביש בצד ההרדוף שיחי
גופת של משקלה כובד כופפמ מאז והתישרו, כבר חזרו
באופן אצלה מבקרים טרדיית. מדם של בניה דיפון. אלן
ד"ר של הזקנים בבית בחדרה שם אחיו, אחר אחד סדיר'
יודעת היא ואין לעולם יוצאת אינה סרלייה מדם פרשן.

בינתים. התחתנו כבר שחמשתם
.הרגשה",אולם איזו שוב: לפעמים יש סיאר לש>קר

. . . ,...... אליה. לבו עוד שם הוא אין
צודק. אינו הוא

בלתי אורחים שני אצלי בקרו האחרונים הימים "במשך
היא שלך. המטפלת באה .תחילה הרופא. אמר צפויים"'
היתה. עוד לשימותי לאינסולין^*בללפי מדשנו דרשו;

יאחת"^^ אמפולה ברשותה צריכה/להיות
טרדייה. גב' אחת",העירה לה ;נשברה .כנראה :■

על אמרה לא פנים, כל על היא, כך? סבורה את .האם /

ושאלני צעיול שוטר או מפקח איזה בא כך ואחר דבר. כך
מ^לי למישהו, לתתו אשר.אפשר רעל, איזה קיים אם
לעלפון". זאת לאחר קצר ז*ן גורם ואשר בכך שירגיש
זאת". בל לי מספר אתה מה לשם מבינה, אינני *באמת
זד. צעיר לטפשון אמנם הראיתי טרדייה, מדם ראי, .לא?
את, את;מסקנותי. הוצאתי. כשלעצמי אך ביתי, דלת את
לא בודאי היא מובן. זה דיפון. אלן את שנאת מתמיל

לבנך". לך הרצויה האשת היתה
מבני". לאחד אף כלל, באשה רוצה אני .אין

חוקר כל ימצא כן ועל לדאבוני! היטב. ידוע זה "דגר
דיפון, אלן של בהעלמה מעונין היה מי לדעת, המבקש

. , את". התשובה: את נקלה על

תגלה אולי לוקסור., מצחיק, ,>אתה צחקה. טרדייה גג'
היפים?" כלבריך אותה, ,ד.עלמתי' כיצד לי,

את מושלם. פשע כמעט זהו בי1תר. אלגנטי "באו*ן
הפת דאגתך מתוך ידי, על להבלק ליפון אלן את הנעת
לה גרמה שהתענינותך לי אמרה היא לבריאותה. אומית
מעולם י7עה לא דיפון אלן כאחת. ולהפתעה להתרגשות
בשבילה, מתנה היתר, ,אמהותך אם> אהבת של טעמה

דנאים". מתנת
דוקטור..." "אבקשך,

לך להזריק כדי אליך, תחילה יום יום באה .קטטטלת
הסוכר את להחזיק, בידינו. עלד. שבעזרתו האינסולין, את
את עוברת היתה כך אחר כך. כל נמוך באחוז בדמך,
בבל 3י. ויטמין לה להזריק בבדי ח'פון, אלן אל הרחוב,
תתכבד. שהיא כך ע> עמדת את המטפלת מבקורי אחל
אותם דברים.אחרים,. או עוגה, או קפה במשהו:..ספל
זו היתה העניה לנערה במטבח. כך לשם מלני הגינה
ללא את.תיקה לפתוח אן: יכלת ובינתיים חינם. ארוזות
3י.באמ5ו>לה ויטמין של אחת אמפולה ולהחליף הפרעה

אינסולין". של
חושבתני, לעולם! כזה דבר להוכיח יוכל לא "איש

ראחגר מכמנות ו5 קמ*ש ל56 המהירות הגבלת
בדיסלדורף.  רק לדאבונגו, עתה, לעת * הונהגו
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ו9ק*ד 1ה*ל מדרכה,

הננו להלן הצטיינות. לשכר המבחנים הארץ בכל התקיימו באוקטובר ו29 28 בימים
והמתכוננים המשתלמים של לעזרם שיהיו כדי השאלון, כותרת בלוזי המבחן' שאלות את מפרסמים

הבאים. למבחנים
תקוה והננו יערכו אשר המקצועיים המבחנים כל לגבי קבע מנהג מעתה יעשה זה פרסום
כאשר אף ולהשתלמותם, לעיונם כתדריך בשאלונים להשתמש ישכילו המעונינים קוראינו כי

לבחינות. מתכוננים איגום
המערכת

תש"ך א' מועד  הצטיינות לשכר למועמד מבחן

לנבחן: הוראות
תשובותיך! במתן תתתיל בטרם השאלון סזף עד בעיון קרא .1

בחרת. בהן השאלות את לך סמן הקריאה לאחר .2
זה. בשאלון אשר השאלות עשר מתוך שאלות חמש על לענות חובה ..3

לך הגיאות שאלות על בהרהורים זמנך תבזבז אל בשאלון, השאלות של הופעתן בסדר להתחשב חייב אינך .4

המשך הראשונה תשובתך השלמת ולאחר ביותר גוחה לך הגראית בשאלה התחל "קשות". ראשון .במבט
\בו'. אחריה ביותר הגיחה בשאלה

השאלת. נוסח על תזזוור ואל השא* במסטר תשובה כל סמן .5

ולסמן הפסקאות לכל לענות יש יכו', (ג< (ב), (א), המסומנות משנה, ולשאלות לפסקאות מחולקת בשאלה .6
הנבחן את ותזכה מלאה. תחשב השאלה חלקי לכל נכונה תשובה רק התשובה. חלקי את גם הסימנים באותם

הנקודות. מספר במלוא
לקחת אין מהן אתת לפסקה ובתשובה כאלו מחולקות שאלות שבתוך הפסקאות סדר לפי לענות הכרח .7

שלאחריה! בפסקאות המתוארות שוגות, או נוספות, נסיבות בחשגון
שעתיים. המבחן נושן לרשותך: למדי זמןרב .8

בהצלחה!

1 מס' שאלון
וכתובת שם האיש לך מוסר אם לעשות תוכל מד. (ג)
אי*וא, בטוח, ואינך תעודה או רשיון כל להציג מבלי
אם בטוח אינך וכן הם נכונים שממר הפרטים כי

גנובים? האו*נים אין

את האיש חוטף אליך להלוות וסרב שנדרש לאחר 0)
כשה להמלט, ומתחיל עליהם עולה מידיך, האופנים
במצב לעשות אתה רשאי מה מאנשים. הומה רחוב

זה*

:1 שא?וז

זהוי. לוחית בלי אופניים על שרכב באדם נתקלת בסיורך
כאשר לו. שאין ונענית האופנים רשיון את לראות בקשת
להזדהות האיש סרב העבירה על דו"ח לרשום רצית

שמו. את לך ולמסור
כולן. את מנה וה? במקרה למנות תוכל עבירות אילו (א)

ע''י לך הנתונות לסמכויות בהתאם תפעל כיצד (ב)
זה? בענין הנוגעים השונים החוק מקזרות
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י5ר'ת"א, חץ לעבר פ''ת דדך מכוון הנסיעה בטזן
הדופן של האחורי בחלק נוגע מנועה של הקדמי כשהק*ה
ושמשו מקום באותו לחוץ שנמצא האוטובוס, של הימני
מסביב. פזורים היו זכוכית רסיסי שבורות. הקרובות תיו
לך, מסרו ושבים ועוברים במקום נמצא לא האופנים רוכב
על מעולף ישב האוטובוס נהג למד"א. במכונית נלקח כי
ע"י לעוררו טורחים אנשים כשמספר ההגה ליד מושבו
כיי לך, ומסר מכוניתו ליד עמד המשאית נהג מים. התזת
בקשת התנועה. למשטרת טלפנו כבר סמוכה חנות אנשי
הגר חפיז, אלכסנדר שהוא וראית שלו הנהיגה רשיון את
הנהיגו; רשיון ומס' 26 מס' החוק שומרי רחי ברמתגן,
"נסעתי אמר: הוא .28.2.59 ביום קג ותוקפו 27890 הוא
הרמזור ליד שעברתי ואחרי פ''ת דרך מתוך ירוק באור
אבל לאט, לאט ונסעתי בצהוב והמשכתי האורות התחלפו
לפגי, עבר והוא זמן לו היה לא באוטובוס הזר. העקשן
שהוא רואה אתה קרה. שזה לפני לעצור יכלתי לא אז
האופנים לתוך אפילו ונכנס מהר נסע הוא זהיר' לא
האוטובוס נהג התעורר בינתים השני". בצד ממולו שנסעו
לך ונודע 10234 מס' הנהיגה רשיון את ממנו ולקחת
בשכון 4 המעביר ברח' הגר בטחי, יזהר הוא כי מתוכו,
נסע שהוא אמר קליין כד"ר עצמו שהציג אדם .דן.
התאונה הנהג. מאחורי הראשון בספסל וישב באוטובוס
הרמזור של ירוק באור נסע כשהאוטובוס לדבריו, ארעה,
העליר, רה' מתוך לפניו שנסעו אוטובוסים שלשה אחרי
הככר בתוך כבר כשהיינו הוסיף: והוא אלנבי רמ' לעבר
לעצור ומבלי מימיננו פ"ת דרך מתוך המשאית התקרבה
אלא ברירה היתר. לא לנהג האוטובוס. לעבר התקדמה
היתד, לא האופנים. רוכב על עלה הוא ואז שמאלה לפנות
אסון כאן מנע והוא רבה בזהירות באמת נסע הוא ברירה.
שמות ואת הנהיגה רשיונות את מסרת גדול." יותר
התאונות מדור לאנשי ראיה כעדי עצמם שהציגו האנשים
התנו בהכונת ועזרת למקומם בהגיעם התנועה ענף של
ביותר החיתיים הפרטים את לעצמך שרשמת אחרי עה,
להעיד נקרא הנך 1962 בדצמבר 24 ביום הכיס. בפנקס
המעורבים הנהגים אחד של במש*טו המשפט בבית

זו. בתאונה

תוך אל נקראת בו מהרגע מעשיך פרטי את תאר (א)
התאונה. על תאורך להתחלת ועד המשפטים אולם
המקרה, על עדותך עיקר את קצרות במלים כתוב (ב)
ארע אשר את המשפט לבית לתאר שנתבקשת אחת

הנדון. בבוקר
כתוצאה השכחה על העדות מסירת בעת תתגבר איך (ג)

שעבר. הרב מהזמן

את תזכה זו לשאלה וי*ה מלאה תשובה  (הערה:
שאלות, לשתי כתשובה ותחשב נקודות ב40 הנבחן

בה). דוקא לבחור חובה כל כמובן אין אך

:5 שאלה

יומין. עתיק בארגז שונים חפצים מדודו ירש שמעון

אקדח. זה בארגז נמצא המשטרה ע"י בביתו שנערך בחפוש

מתנגד והוא אליך להלוות א1 להזדהות סרב החשוד (ר.)
זהז במקרה פעולתך תהא מה לתפיסתו. בכח

:2 שאלה

בידיו הנושא אדפ רואה אתה בוקר לפנות סיודך בעת ,

גנוב. רכוש נושא שהוא משד בך מעוררת והתנהגותו שק
לעשותן מוסמך הנך ג2ה (א)

ברשותו ומצאת החשוד של ובכליו בשק חפוש ערכת (ב)
של מדים כחלקי המסומנים ומכנסיים, חולצות מספר
בהסבר לשאלותיו עונה האיש אין ישראל. משטרת
הסמכויות במסגרת הנוספת פעולתך את הסבר הגיוני.

לך. הנתונות
לשאלתך בתשובה החשוד לך יתן אם תעשה מה (ג)1

במש משחתו מכבר לא השתחרר לפיו מלא, הסבר
חלקי הם שבידיו והחפצים שנים, כמה שנמשך טרה,
החזרת אחרי חוקי באופן ברשותו נותרו אשר המדים
מחזק אף האיש להחזיר? נדרש אותם החפצים, כל
הוא כי והוכחה' שחרור תעודת הצגת ע"י הסברו
החדשה. לדירתו מטלטליו בהעברת עתה זה החל

;3 שאלה

שופט ע"י מתום הפוש צו לפי הפוש לבצע עליך הוטל
להכנס. לך לתת מסרב הדירה בעל שלום.

מהן לאו, אם צודק? הוא כי לדעתך, יתכן האם ;א)
סמכויותיך?

התנגדותו. על והתגברת הדלת פריצת ע"י בכח נכנסת (ב)
בו הכרוכות הפעולות והשלמת התפוש תום לאחר
נזק. גרימת על ותביעה תלונה הדירה בעל הגיש

תשובתך. פרט עליך? מגן החוק האם
בכל החוק עפ"י הנדרשות השגרה פעולות את פרט (ג)

חפוש.

:4 שאלה

בת"א מקופד ברחובות 1959 במרץ 4 ביום סיורו בעת
ככר של סביבתו בכל תנועה בפקק 07.55 בשעה נתקלת
ולקלק למצוא כדי בתוכו, שהתקדמת ואחרי המושבות

דלקמן: והתאורים העובדות את מצאת גורמיו, את
17 קו של 4567 ת מס' אוטובוס עמד הככר במרכז 

אלא והים, אלנבי רחי לכוון העליה מרח' נסע הוא כאילו
לכלי המיועדת הככר מחצית לתוך שמאלה בתפנית שעמד
אלנבי רחי מתוך דהיינו הנגדי, בכוון הנוסעים הרבב
של הקדמי השמאלי לגלגלו מתחת העליה. רח' לעבר
מונחים שהיו אופנים, של האחורי הגלגל נמצא האוטובוס
יפות"א,  העליה הרחובות פינת לעבר אלכסוני בכוון
העליה. רחי לעבר התאונה לפני נסיעתם כוון היד. כאילו
ומתחת כחול "טמבל" כובע מונח היה האופנים כידון ליד
דהיינו האופנים, מאחורי גדול. דם כתם היה לאופנים
מונית עמדה האוטובוס של השמאלי הקדמי לגלגל ממול
מימין העליה. רחי לעבר מופנות כשפניה 731 כ מס'
13343 מס' "מקדיזל" משא מכונית עמדה לאוטובוס
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כ^הוא,^בו#;מוי'נ(*טרה.0^>^..אפ!רי^;^;יקו
ש*ן8ייןהתחגד. בזזהפשה^הו*ערבו. ללבוש.מדים דשות לו
שאןן מכאן  לבר כך על לו הער לא פעם ואף חופשתו
בעו* מדים לטש כשהוא פעמים מ*פר אותו ראה ככר
חופשתו, יהודהבעת ע"י המדים ללבישת מתנגד הקצין
ללבז% מותר תנאי; באיזה תשובתו? ליהודה תעזור האם

. ■ :  חופשה? בעת מל'ט

: י י :9 שאלה

צורך (אין :תפקידיהט לפי הממשלה חברי מנה/את (א)
. ,, ... שמותיהם).. את למנות

הממשלה? משרדי לבין ביניהם הקשר מהו (ב)י
משרדי מבין חמשה של הפעולה תחומי את מנה (גז

: , . המכשלה?

...■....■■.'■. :10 שאלה

האם לדרגותיהם. במדינה המשפט גתי מערכת את תאר
ובתפקידים? בסמכויות ביניהם ההבדלים לן ידועים

על;. האוסר,. חגק, קיום יד?;על ש$ ^מעון5יטו^ (א\
זו,, טעגמ עשויה האפ. רשיון. ^?קת,{אקז^,ל6*י
, :  ... ■ , ..■ י ,■. _לעזור^לו?;
לבדוק הספיק שטרם יטען אט שמעון, מה?:סכויייושל (ב).
האקדח? של קיומי על, ידע לא כן ועל הארגז וניגן את

■ י יייי; יי■ ■ *■ שאלה6:
לוי.את עצר רבב גלי עירוני"הומה ברחוב~ בנטעו >א)
גוי ח$ה לא שאיש בשעה מעבר"חציה ולבוני ■מכונית

זאת? עצירה על זיעתך 6הי הכמ#; ■אתי

רכב, נוהג על חציה מעבר מטיל יאותן (ב)יימו;ן[החובות
השני? הצד מן 1גל, הולך ועלי ^צד^חל/ :>;'

,;.,■... _ שאלה;,'!;'
תעו. ובו ארנק שמצא אזרח אליך פינה ^ותך^גטיור .

וכיצד.תפעל? לו תענה מה יכסף. דות

*■■■■■ יייי"י שאלמי^;
בקולנוע יהודה השוטר נמצא שנתית .בווופשה. בהלותו .

2 מסי שאלון
לפגי במדרכה באופניז אתמול ונסע הואיל עצר, הוא
נמק! תעשה? מה שם. המוצגת לסחורה נזק וגרם המנות

. :5 שאלה

למכירת קיוסק בעלת הנה ראובן השוטר של אשתו
ראובן עוזר עבודתו שעות אחרי יומ, בכל קרים. משקאות
חופשה בכל עושה הוא וכן בקיוסק בעבודתה לאשתו
יש, האם השנתית. חופשתו כל במשך זאף שבועית
משלשת אחד בבל ראובן של בהתנהגותו פגם לדעתך,

? המצבים

:6 שאלה

מלא כשסל אופניו, על שרכב באפרים נתקלת ב*יורך
אינו הסל כי הסביר, אפרים הכידון. על תלוי חפצים

תפעל? כיצד באופניו. בשליטה כלל לו מפריע

:7 שאלה

במק לשוטרים המוקנות המיוחדות הסמכויות הן אילו
חוקיות? בלתי התקהלויות של רימ

:"■:. טאלז?

כנסת? חבר להיות המדינה נשיא רשאי האם

:9 טאלח

יכיצו הכנסת של כהונתה תקופת של ארבה מהו
דשאי ומי הממשלה בחברי בחזו מי חבריה* נזתמניס

 : , אותם? לפטר

שאלוזיי:

לבוש משהגו בתלאמנ, :.בביתקפה (א)..אתה"יושב
שופט יוצדק, כמר עצמו המזהה אדם אליך נגש מליט. .
הוא עליו אדם, לעצור עליו מצוד, מת?א>,והוא: שלום, .

נמק* המעצר? את לבצע אתה רשאי: האם מצקיע." ;.

שלום כשופט יוצדק מר עצמו מציג הנ''ל במצב (ב<
ומדוע? תשובתך תשתנה מטבריה?,האט

הוא מת"א. כשו"ש אמנם עצמו י הציג יו^דקי *ר (ג)
עליך ומצוה סמוך, ברחוב ההולך אדם, 5ל ן4;צ^יע
הוא השלום! משפט לבית ולהביאו לעצרו להדב^ו, ,:

לכוון ופונה המעצר בצוע לפני עוד ממך נפי1 עצ*ו ;
משפט בבית בלשכתו לך יחכה כי באמרו; *1ח1* ,
בסמכויותיו תשובתך את נמק תעשה? נגה ו1שיל(ם.י:

" : 1;ג^ב?זד;.

■ . ::,, שאל^;2:י14 ■

הוא שנתית.; לחופשה לצאת השוטרי^ט^וו^מתןנחנן
הדרוש כסף סכום להרויח ימי.חופשתוכדי ל581!^א!? רוצה
8עמל כדלקמן: שונות, עבודות לו ומוצעות מאז?: לו
במה לילה שומר או במונית שכיר, נהג םפודט, במועדון
על שיקבל לפני לעשות עליו יהא. £ה גדולה. חגרה סני
האפש' כל לגבי סכוייו שוים והאם כלשהי עבודה עצמו

■■  ■ ■ י י י הנ''ל? רו"ו*

...,.,.,:. .:3 שאלת

המשטרה מיל של יעודו המשטרה בפקודת מוגדר מיצד
. : שוטר?. כל על זו פקודה מטילה ומה

ול^ 1 '00 בטאלס 4 ב?0' לשאלה (זהה :10 ט^לה יי. !*****
■■ :י : ■ י: ::: כאן< הושמט" כך וג^וט ;*8תו ^י1'*#/ ^ר;מ^ 1%יחנוני; ^^י יכ*ז^ן
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י'*יי^ משטרת
מה"דיקח"ר

ומורשת ח>נון מדור

זה: ן בגליו המובאות ההלכות תמצית
עמוד הנושא; עמוד

ובהעדר עצמה. להודאה מטריאליים שאינם עניגים 40
השאלות ע"י מטריאליים ענינים לגלוי בהה ה.

4645 כולד.; ההודאה את לפסול אין שהוצגו
סיוע לא נוסף" מה ,,דבר דרוש הודאה לחזק ב.
האפ על המורד. כלשהי, ראיה אלא וממשי, טכני

46 המיוחסת. העבירה לעבור לנאשם שהיתה שרות 40
46 פ"ד,י"ג  יהודאי ציון  308/58 ע''פ .10 4140

זקוק אינו אצבע לטביעות מומחה א. :539(20)
המשפט; בבית לעיי כדי פורמלית לתעודה
אחת אצבע בטביעת די בי פסוקה, ההלכה ב. 41
הסבר בהעדר נאשם, להושיע כדי עבירה בזירת 41

המצאה. למקום הגעה כיצד מצדו
4746 פ"ד,י"ג  ג'נואל יצזזק  ע"פ/62/59 .11 41

לגביה מינית, עבירה הוא לזנות שדול :692(25)
של מבטחו שהוא הסיוע, לדרישת הטעם קיים 41

4746 שוא. עלילות מפני האזרח 4341
47 פ"ד,י"ג  הפתוח רשות  134/58 ע"פ .12

אינו הממשל ממנגנון נפרד צבורי גוף :722(26) 41
לפק' 42 ס' של החסינות לצורך "המדינה" בגדר
עפ"י צבורי כתאגיד הפתוח, רשות ואין הפרשנות

47 ממנה. נהנית חוק 41
4847 פ"ד,י"ג  גוטסמן צבי  256/58 ע"פ .13

אף תנאי על מאסר מפעיל פשע בצוע :183(7)
הדין. בגזר מפורש ציון בהעדר 42

48 פ"ד,י"ג  פשוט משה  78/58ו בג"צ .14
גם ע"ת המאסר את להפעיל אפשר :291(11)

48 גזירתה. בעת דוקא ולאו השניה ההרשעה אחרי 43
49 פ"ד,י'ץ;  שמסיאוב יוסף  56/59 ע"פ .16 4443

קודם שהוטל ע"ת מאסר הפעלת על א. :446(16)
לבג"צ; הירך פתוחה אלא לערער, אין לכן

אם ע"ת, מאסר להפעיל לסרב רשאי שופט ב. 44
אין אם פסלות. כדי עד פגוט לו נראה גזה"ד
יבולה השופט, לדעת מסכימה הכללית התביעה 44
הדין הוא בג"צ. למבחן השאלה את להביא היא
מתק אינה כזה בגז"ד פסול על שטענתו בעברין,

49 ע"ת. המאסר את המפעיל השופט, ע"י בלת
5049 פ"ד,י"ג  כספי אהרון  85/59 ע"פ .17 44

לתקופה השלילה הפעלת את בבקשה :474(1/) 44
(מת.קנת התעבורה לפק' (3)21 ס' עפ"י מזערית
קיום להוכיח הכללית התביעה על ,0 תשי"ח958

5049 פגיעה. רק ולא אדם" "נחבל שבתאונה התנאי,
50 פ"ד/י"ג(10)173:  ששון דני  22/59 ב"ש .18

משטרה; קצין ע"י נהיגה רשיון פסילת א.
בבקשה לשופט שנפסל רשיון בעל בפנות ב. 4544
ניתן לא שהצו לשכנעו עליו הפסילה, צו לבטול

כדין.
5150 פ"ד,י"ג  וולר מרדכי  178/58 ע"פ .19 45

תנועה), (סדרי התעבורה להק,' 57 תק' :218(8)
החוצים רגל הולכי על להגן באה תשי"ג.1953, 45
להתיר לא אך רכב, כלי מפני מעבר ברצועת כביש

51 ושוב. הלוך במעבר לטייל להם
51 פ"ד,י"ג  רוזנקדנץ א.  310/58 ע"פ .20

(סדרי התעבורה לתק' 17ו(ב)(1) תק' :569(2) 45
בלתי רכב העמדת אוסרת תשי"ג1953, תנועה) 4645
רק ולא הדרך בש,לי גם תאורה בזמן מואר

51 עצמו. בכביש

הנושא:
פ"ד,י"י;(7)177:  קוקם א.  129/58 ע"פ .1
אתורם המאפשרים צבאיים מחנות תצלומי א.
23(ד) ס' במובן סודיות ידיעות הם סביבתם בנוף
המדינה), (בטחון העונשין דיני לתקון לחוק
ידיעות באיסוף המדינה" כבטחון לפגוע "כונה ב.
רחוק. מניע ולא האמצעית בלתי הבונה היא
פ"ד,י"ו;(12)313:  זינו דוד  205/58 ע"פ .2
222(א) ס' לגבי להוכיח חייבת הקטיגוריה אין
לפי תחילה מחשבה של היסודות כל את לפח"פ

.216 ס'
פ"ד,י"ג(25)684;  לוי משה  31/59 ע"פ .3
,238 ס"ס כגון אדם של בגופו פגיעה בעבירות א.
העבירה; חומרת את בלבד התוצאה קובעת
והקשר חמורה חבלה הוכחת דורש 238 הסעיף ב.
לבינה. בלתיחוקי פגיעה מעשה בין הסיבתי
פ"ד,י"ג(16)421:  שלום אליהו ,63/58 ע"פ .4
בדירתו החזקה בחזרה לקבל הנאשם זכות א.
לפח"פ. 286 ס' על לעבירה הצדקה משמשת אינה
דורש אינו 286 בס' להרגיז" "הבונה יסוד ב.
הנאשם בידיעת די נפש, לעגמת לגרום שאיפה
נמנעת; בלתי צאר. כת, תגרם זו כי מראש,
בדבר לב ובתום כנה טעות על ההגנה טענת ג.
10 ס' לפי להדון צריכה למקרקעין הכניסה זכות
תנאים; 3 דרושים לכך לפח"פ; 12 ס' לפי ולא
ס'58ו, לצורך בפח"פ, "מגונה" הגדרת בהעדר ד.
לצורך (לפחות.) מקרים סוגי 3 בין להבחין יש

לאו. אם מגונה מעשה היה אם קביעה,
פמ"ז,  שולמן מרדכי  287340/58 ע"פ .5
נחשי לפח"פ 286 ס' לענין א. :301(12/11) י"ז
 "מחזיקים" שועריו או מלון שומרי בים

לפח"פ; 5 בם' ,,חזקד." להגדרת בהתאם
ביחי בלילה, בעיקר כנ"ל, שוער בידי הזכות ב.
במלון. הרגיל בשמוש הפרעה למנוע ת, דו

גי לקהל יש אליו פרטית, בבעלות מקום אף ג.
הפתוח נודע, מלון של כניסה באולם כגון שה,
לגבי הרבים" "מקום הוא מהחוץ, לבאים בלילה

צבורי, במקום רעש הקמת של העבירה
פ"ד,י"ג(27)738:  שהרבני  ב"ש/41/59 .6
להנתן צריך דחוף בדיון נאשם לגבי מעצר צו
תכופות (שפיטות הפלילית הפרוצדורה פק' לפי
הפרוצדורה ופק' 1946 מחוזיים, משפט בבתי
לתקון החוק של 16 ס' לפי ולא (מו"ח) הפלילית
תשי"ח. מות), וסיבות פשעים (חקירת הדין סדרי
כ"א פמ"ת,  לו אשר  7.ע"פ/ים/82/56
עשויה חוקי בלתי מעצר ה.כחת רק :518(18/17)
אצבעותיו. להטביע עציר של מרובו להצדיק
פ"ד,י"ב(67)186:  דהן עמרם  197/58 ע"פ .8
טעונה בגופו מינית עבירה בדבר ילד תלונת א.

חוקה. ראיה ע"י ממשי סיוע
המעשה עצם את הן כיח לה. הקטיגוריה בת מח. ב.
כשהוא כמבצעו. הנאשם זהות את והן (המגונה)
אין הקטינים, המתלוננים עם מגע כל מכחיש

רעהו. לתלונת מסייעת האחד תלונת
פ"ד,י"ג  נחמיאס אליהו  165/58 ע"פ .9
תרת מ חשוד בחקירת שאלות הצגת א. :609(22)
פרוט או בדבריו סתומות ת נקוד. הבהרת לשם



14 31זס. ג כרך ישראל משטרת רבעון
1959 דצמבר  תשיר 7ובזנ 12 13ס0ר

המשטרה אנשי של לשמושם מיועד  הדרכה פרסום
ווזרעיונות הדעות ואי! מקצועיים בענינים דעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת כלי לשמש היא הרבעון מג>זת

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאים דפיו מעל המובעים

הממשלה. ראש משרד לין 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
.14 הרכבת רח' תיא' ההדרכה; מחלקת הארצי' המטה ישראל' משטרת המערכת: כתובת


