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ישראל משטרת
וקח''ר מה"ד

ומורשת חינוך מדור

הרב>ע> הכרך בשער

המשרתים את לבטא נועד הוא כי והטעמנו, וחזרנו הטעמנו רבעוננו נוסד מאז
וכהוראתם. כהלכתם המקצוע, בעניני מחשבתם את גו,

ושלבי מגמותיו בכל המשטרתי המעש את ללוות נועד זה בטאוננו כי אמרנו 1

האדם ואת החיל את לוינו הראשונה החוברת צאת מאז ואכן התפתחותו, |

לוינום. בלבד בדברים לא אולם בו, המשרת 1

לפרקים, נשתתק כאשר הרבעון, של שתיקתו כי דומה לוינום; בשתיקה אף 1 ■
של מערכותיו שדוד הדורשות למשימות סימן היתה, גדולות להתרחשויות סימן 1

שגרתיים. לא לתפקידים שלו האדם כח והכוגת החיל !

נוכח בפינו, היו אשר והדברים "קדש", מבצע של בימים אף קולנו נדם כך |

בגרוננו" "נתקעו כאילו המבצע, שלפני בתקופה המצור ותחושת המתוחה האוירה
והמאמר הסודיות לשמירת (קריאתנו שלום" ימי ,,של למצבה כשחזרנו רק ונאמרו

סוכןאויב). על ההתגברות כללי על

הרגע מן היתה. פעילות" של "שתיקה האחרונה, הממושכת שתיקתנו אף
את ישראל משטרת עצמה על נטלה רבהצוררים, במעצר והושם ארצה הובא בו
ידי על לדין הבאתו את להכין בטוח, במשמר להחזיקו המשולשת המשימה
על המשפט של התקין קיומו את ולהבטיח פשעיו, של ומקיפה יסודית חקירה

נהולו. בעת והבטחון הסדר של מעולה שמירה ידי
למבצעי עתודותיה'י "לזרוק המשטרה איפוא, נדרשה, אלה משימות למלוי

המשפט ומנהלת "אייר" /'06,,
אנו נקראים תכופות לעתים לא באשר בממדיו, יחיד מקרה זה היה
ומבצעם שלם דור תקופת בצועם זמן זירתם, כולו העולם אשר בפשעים, לטפל
מובלטות אלה ענק בממדי חובה". ו"מלוי קפדנות קנאית, שנאה של מפלצת הוא
הנקראים: התחומים במכלול המשטרה שכם על תמיד המוטלות המשימות ביותר

למשפט. עברינים והבאת בצבור והבטחון הסדר קיום



במלאכה העוסקים מכבר לא כונסו הצורר, של דינו שנגזר אחרי עתה
הערכה דברי הושמעו אלה בטקסים זו. פעילותנו לציון וקצרים צנועים לטקסים

הממשלה. ותודת הכללי המפקח מפי
לא ושבח. תהילה מעוטי אך מאמצים, ו*בי מבצעים ושזור רצוף פעלנו
נשמע כי יקרה, אף לעתים למאמץ. והערכה תודה דברי לשמוע אנו זוכים תמיד
צבור, חלקי או יחידים מפי מלא בפה בקורת, או רצון, אישביעות של הבעה
לאו. אם בין מאתנו מי שגה אם בין אחרת, או זו פעולתנו על נוחה דעתם שאין

לפעלנו. ההערכה בשל רוח וקורת ספוק הרגשת תמיד, לנו, ותעמוד יתן מי
משפטה המדינה,  חייו ובמסגרת באדם אלא בחומר עוסקים אנו אין
למעשנו נקדים כי דורש,  האדם  זה עסוקנו נושא של טיבו ורשויותיה.

לקח. ממנו ונסיק מעמיקים בהרהורים נלוהו תחילה, מחשבה
השוטר, של בטויו ככלי יגשים זה יעודו ואת הרבעון נועד זו למחשבה
ולבחור ברבעון להשתתף שוטר כל של זכותו שבמפקדים. לבכיר ועד הטוראי מן
הובטחה  הפקוד בנתיבי או במישרין  למערכת עטו פרי להעברת הדרד את
זה כלי למלא החובה צומחת זו ומזכות 53/58 הארצי המטה בפקודת כבר
יעודנו. של היוםיומית הגשמתו מתוד ובעיותיה, העבודה מתון חי תמנן _ תןכך

המערכת



עבירות וגלו* העבריות חקר
הכלל* חמ9קח גחמיאס, *וסף מר

העבר>נוו1 ולחקר לנו מה
(1961 באוקטובר 19 ביוט בראילן ע"ש באוניברסיטה לקרימינולוגיה הקורס בפתיחת (הרצאה

טכניקות של מכלול כאמור, היא, נליסטיקה
תפקי במלוי לעזר למשטרה להיות שמתפקידן
די לי היה לכאורה פשעים. בפענוח בפרט דיה,
ממדע חלק שהיא הקרימינולוגיה, הרי כי בכך:
העברין של במקומו דנה והיא הסוציולוגיה,
אינה בחברה, העברינות של ובמקומה בחברה

כך. כל ישירה נגיעה למשטרה נוגעת
ואופן, פניט בשום איאפשר, בימינו ברמ,
המש עובד יכול טכנית מבחינה בכך. להסתפק
כאן, המיוצגים השרותימ, אחד של עובד או טרה
הקרי באמצעות האינדיוידואלי בעברין לטפל
של פסיכולוגיה קצת ובאמצעות מינליסטיקה
של הפסיכולוגיה לכאורה, הרי (כי יומ יומ
שוב אינה, והיא למדי פרימיטיוית היא העברין
טועה מרה טעות אולם ביותר); מסובכת לכאורה,
העברין את מריץ מה להבין שאפשר שחושב מי
בקונטכסט לשימו מבלי בימינו) רק (ולא בימינו
מרכיביה כל על אותו, הסובבת החברה של
הדמוגרפיים, התרבותיים, הכלכליים, ויסודותיה,
בכל הספרות גדולי והראיה, המדיניים: ואף
בימינו, וכלה בתנ"ך, החל הדורות, ובכל הימים
מבחינה רק לא הפשע, בבעית התלבטו כולם
חברתית' מבחינה גם אם כי אישית, פסיכולוגית

המלה. של ביותר הרחב במובנה
עברינות, ללא תתואר לא שהחברה נראה
העבי חברה: ללא תתואר לא שהעברינות כשם
(חכמי עליו מענישה שהחברה מעשה היא רה
הגדרה מכל למסקנה הגיע!* בימינו המשפט
 ואתיים פילוסופיים מושגים המוסיפה אחרת,
למדים נמצאנו גורעת). אלא אינה מוסריים,
את בתוכה כוללת העבירה של ההגדרה שעצם
מבלעדי וקיום ממש לה ואין החברה, מושג

זה. יסוד

הנוכ מן שמישהו וחלילה, חס חושש, אינני
ללמוד אנו צריכים מה לשם ישאל: כאן הים
? בה הקשורים הנושאים ואת הקרימינולוגיה את
שמצאנו מוכיחה כאן עומדים שאנו העובדה עצם
ראוי אףעלפיכן, הזה, המדע בלמוד חפץ
קורס של טיבו מה דיךוחשבון: לעצמנו שנתן

? לעולם בא הוא מה ולשם זה,
עובדים המעשה, אנשי הם בקורס המשתתפים
המקצר ושבילי במקצועותיהם, וותק נסיון בעלי
מה, לשם להם. נהירים עוסקים הם שבהם עות
שלפנינו במקרה שהוא המדע, להם דרוש איפוא,
עשוי מישהו כי חושד, שאני לא למדי? עיוני
ששמש מובהק, מעשה איש שאמר כפי לומר,
אדירה במדינה ביותר חשוב בתפקיד רב זמן
הללו "המדענים מועט: זמן לפני לעולמו ושהלך
ומדוע ירוק העשב מדוע כגון: בשאלות עוסקים
המדע כלפי זלזול (ומתוך ו" מתוק הסוכר
היהודים, אצלנו, כן). אמר כביכול, "המופשט",
כי תשאל, זו ששאלה הדעת על מתקבל זה אין
כך, על הדורות, בכל חכמינו, עמדו תמיד הרי
שהפרקטיקה ספק ואין לשמה; ללמוד יש שתורה
כדי בה אין תאוירטי, מדעי יסוד ללא הטהורה,
אפילו המקצוע, צרכי ואת הזמן צרכי את לספק
עם יומין, עתיקת מסורת מאחוריו שיש מקצוע
בפרט, בזמננו ובדוקים. מגובשים ודפוסים נהלים
נערכים הערכים כל שבו מהפכני, זמן שהוא
כדי נבדקות המקובלות האמיתות וכל מחדש
לשאוף חובה הי, הוא מהיכן זה ירק לקבוע,

ולעבודתנו. לפעולתנו מדעי לבסיס
המש מקצוע של והנהלים הטכניקות גם אכן,
קרימינא הנקרא שיטתי, למכלול אוחדו טרה
ברמ, הקרימינולוגיה). מן (להבדיל ליסטיקה
הקרימיי אלה: המקצועות שני בין לערבב איו



סגי: לא בכר בלם, אינטנסיביות' של רבה דה
שיבי ההכרח מן זה וצמצום זו שרותית הפרדה
לידי אן* להביא שסופם גישה, הבדלי לידי או
להציב היוני צורד איפוא, יש, מנוגדות. גישות
שעליה משותפת, קרקע למצוא: משותף, יסוד
הללו, הנפרדים והמאמצים המחקרים כל יפגשו
ויחידה: אחת הכל, ככלות אחרי היא, שמטרתם
וסלוק העברין של תקונו בעברינות, המלחמה
בידי זה שדבר במידה העבלינות, של גווייה
לברכה, להיות עשוי המאמצים אחוד אנוש. כוח
ועלידי המאמצים בזבוז של מניעתו עלידי
בלי להעשות יוכל לא זה דבר המטרות. איחוד
שהם בחברה, העברינות גורמי של עמוקה הבנה

הקרימינולוגיה. נושא הם

יובל אלא זד, קורס שאין מאליו, ומובן ברור,
בנהר להתאחד שסופם הרבים הפלגים בין אחד
הגדולים. היובלים בין הוא אין ואף אחד, גדול
ולא ללמוד, באו זה בקורס המשתתפים האנשים
שאכסניה לדעתי, הראוי, מן במחקר. לעסוק
הנערך זה, לקורס חסותה נתנה אשר זו נכבדה
גורמים מספר ובין בינה פעולה שתוף מתוך
יסודי למחקר היסוד גט תניח  ממלכתיים
בחת הקרימינולוגיה נושאי כל יקיף אשר שוטף
צרכי ישרת ואשר ישראליים נתונים על בססו
גישה להם שיש, המוסדות של המעשיים הם
העברין, עפ ישיר ומגע העברינות אל ישירה
מובטח אחריותו. ומזוית ראיתו מזוית אחד כל
המדעיים הגורמים בין הדוק פעולה ששתוף ני,
לברכה להיות עשוי המבצעים הגורמים ובין
עשויים המעשיים הגורמים גם המחנות: לשני
האינטו ומתוך הנסיון מתוך תפיסות, לתרום
התאורטי? הידע את להעשיר בהן שיש איציה,
אופ את להרחיב התאורטי המדע יכול מאידך
לח בידם ולסייע המעשיים העובדים של קיהם
עלידי בהן, עוסקים שהם הבעיות לשורשי דור

יותר. ומבחנת מעמיקה הסתכלות

בליאילן, לאוניברסיטה מאחל הנני לסיום
שיראו ההוראה ולמורי שהם, ד"ר הקורס, ליוזמ
ולהאדיר, תורה להגדיל ידיהם, במעשה ברכה
בלמודיהם. מלאה הצלחה מאחל אני ולתלמידים

ההיסטו נפתחה אנו מושגינו לפי ולמד: צא
מעץ האכילה עבירה: במעשה האנושות של ריה
שבוצ הראשונה העבירה ספק ללא היהה הדעת
 האנושות של הראשון הדור עלידי ממש עה
שלעבירה טיבה את להגדיר אולי נתקשה כי אם
ולסולגה ימינו של משפטיים במושגים זו
אולם, הפלילי. החוק פקודת של סעיפיה פי על
של זו, עבירה של הגדרתה שתהיה מד, תהיה
השני שהדור בכך ספק אין הרי זה, קדמון חטא
מושגינו לפי הפשע את הכיר כבר האנושות של
שעד הפשע את כן, על ויתר אנו? ומונחינו
מכירה שהאנושות ביותר החמור הוא הזח היום
אף אולם, בזדון. אדם חיי שלילת רצח. אותו:
אף כפשוטו, התורה ספור את מקבל שאינו. מי
של התהוותה בתחילת הפשע את רואה הוא
הקדמון העדר מן במעברה האנושית, החברה

אדם. בני של לחברה
הקרי מדע של בחשיבותו לפקפק שאין מכאן
שעה לפי הישגיו כי אם זה, מדע מינולוגיה.
הן החברה, להבנת מרובה חשיבותו צנועים,
כדי ולהעמיקו לטפחו ויש בהווה, והן בעבר
מובן, לעתיד,לבוא5 תרופות למציאת שיסייע
למדע הזה החברתי המדע את להשוות קשה כי
ופחות חוקתיות משום יותר בו שיש ביולוגי,
והכוונים הרצונות עלידי הנגרמים הסבוכים מן
מדע את המסבכים השונים, האינדיוידואליימ
אופי שעה, לפי הפחות לכל לו, והמשווים החבלה
חלי מזלזל, ואיני בלבד. סטאטיסטית אמת של
האמת אל אפרוכםימציה של זו במידה. גט לה'

יותר. ומדויקים מוצקים יסודות בהעדר
ונו ההולכת בחברתנו כך, העולם בכל ואם
זעזועים תוך כך, כל הטרוגניים מיסודות צרת
אני מקוד. זה בנושא שכן. כל לא הרום, ותנאי
בהמשך כאן לדבר הזדמנות עוד לי שתהיה
הבנת שללא נאמר אם דיינו עתה לעת הקורם.
אי חברתנו את היוצרים והמגמות הכוחות
בעבר מלחמה של מדיניות לקיים בכלל אפשר
מש מטפול (להבדיל סוציאלי טפול ושל ינות
מעצרו, ובשעת שנתפס לאחר בעברין פטי)
השלותים מן שרות כל שחרורו. לאחר ובפרט
במי בו ועוסק במחקר, גם עוסק כאן המיוצגים



המודרמת בחברה ה1זק>רות *וגף
,(1961 באפריל 28 ששי, ביום בתלאביב עודכיוודין הסתדרות בפני (הרצאה

לרשותו עומדים אלה פעולות ולצורך ובלוש
האלקטרו הצלום, כגון טכניים עוזרים מספר

ועוד. ניקה
את להקיף ניתן לא אחת שיחה של במסגרת
לי הנתנת ובהזדמנות צדדיו לכל הזה הנושא
באלק הקשור נושא על להתרכז בכונתי היום
העתונות הכנסת, את העסיק אשר טרוניקה
וגופים האחרון בזמן בארצנו מהצבור וחלק
האח בשנים מדינות של רב במספר מקבילים
צורותיה. לכל סמויה להאזנה כונתי רונות.

האפשרר של זה בשטח לפתות כי לי נראה
פגרו לאלקטרוניקה, הודות נחשפו אשר יות
הא הטכניקה. התקדמות אחר התחיקה הליכי
ואולי רוב לגבי אלא ארצנו לגבי רק אינו מור
פגור יצר מקומות בכמה התבל. מדינות כל
עסקים עשו פרטיים בלשים גמורה. אנרכיה זה
משלם וכל דורש כל לרשות בהעמידם פורחים
אט פליליות. ואף מפוקפקות למטרות הקלטות
ע"י ההאזנה לנצול סיגים כבר קימים היו כי
בלשים של פירמה על ידוע פרטיים, אזרחים
מרכזיה עם ב1955 בניויורק נתגלתה ז*שר
קוים ל100,000 להאזין מסוגלת היתד. אשר
ההשתול כי יאמר האמת למען מנהטן. במרכז
נזקקו אשר משטרות, מספר על פסחה לא לות
א|* לצורך ושלא לצורך זה ונוח קל לאמצעי
בלתי למטרות אפילו ולעתים ערך קלי במקרים
פסח זה שנחשול לאל להודות יש חוקיות.

כאן. אותו ידענו ולא ארצנו על
בצבור סערה הטיל זה ענינימ מצב כי מובן
שו אחראיים חוגים ובלחץ הנגועים במקומות
לסתום ומשפט חוק ואנשי נבחרים נחלצו נים
להזקק היתה הנטיה ככלל ואולם הפרצות. את.
בקושי אך אשר ימימה מימים קימת לתחיקה
נועדה לא שהיא מאחר בה להתל1ת ניתן היה
קימת היתה לא אשר זו תופעה על להתגבר
בארצות למשל, החוקים. אותם שנחקקו בעת

כל משטרה של טיבה על לעמוד הרוצה
בראשה העומדים של העולם השקפת על שהיא,
וציו מעבדותיה אל יציץ  מעשיה והמכונים
החקירה שדרכי ככל המשטרה. אותה של דה
ועל המוסר עקרונות על יושתתו המשטרה של
כן  הפרט של הבסיסיות זכויותיו כבוד
למטרת והטכניקה המדע על ההשענות תגבר
הטכ האלמנט בשורותיה יגדל כן האמת, גלוי
המזניחה משטרה אדם. בכח והן בכלים הן ני
תפקידיה למלוי במדע הטמונות האפשרויות
לשיטות הזדקקות על חשודה שתהא הדין מן

מטרותיה. בהשגת פסולות
לענות נתבע חוקר כי בהכללה לאמר ניתן

יסוד: שאלות שתי על
עבירה. נעברה האפ א.

העברין. מי ב.
יעזר אלה שאלות לשתי התשובה במתן
נסי לפי הכל מדעים, של רחבה בקשת החוקר
בביר בפיסיקה, בכימיה, בעיקר המקרה, בות
בבוטניקה ואפילו במתמטיקה ברפואה, לוגיה,

יעזר: באלה ובזואולוגיה.
הפ במקום הנאספים המרים זהוי לצורך א.
גופו, בתוך או הפשע קרבן על שנמצאו שע,

ברשותו. ואם בכליו אם חשוד, אדם על
חומרים. השואת לצורך ב.
אנשים. זהוי לצורך ג.

הפעולה מן המתקבלים הממצאים של צרוף
מהם, הנובעות ההגיוניות והמסקנות המדעית
אל פתח החוקר בפני הפותח הוא זה, צרוף
הופקד, גלויו על אשר הפשע תעלומת נבכי
לצורך הראיות הומר את לרכז לו ומאפשר

המשפט.
אינו החקירות אגף תפקיד אלה בימינו ברם,
זממו, שבצע לאחר הפושע, בגלוי מצטמצם
גלש החקירות אגף נגדו. התביעה תיק ובהכנת
עקוב פעולות ידי על מניעה תפקידי מספר אל



ולפיכך מברקים, על גמ חלה זו סמכות כי ב.

קומוני לתפוש חוקית סמכות קימת אט ג.
כי הדין מן וטלגרמות' מכתבימ בצורת קציה

טלפוניות. שיחות על גם יחול ההיתר
לסמכות, הבאים הסיגים את קבעה הועדה
המכס: שלטונות לגבי והן המשטרה לגבי הן

באמת. רצינית להיות חיבת העבירה א.

מקוב בשיטות חקירה ולנהל לקדים יש ב.
על תעננה לא אלה כי נראה אם ורק לות

זה. קיצוני לאמצעי לפנות מותר המקרה

הפעולה כי להניח סביר יסוד להיות חייב ג.
להרשעה. תביא

נטול יהיה הפרט חופש כי הועדה העירה כן
חב כל החוק. למפר קרבן הפרט בהיות ערך
עברי מפני עצמה על להגן זכאית תרבותית רה
לחפש לעצור, סמכויות לה שיהיו הדין' מן נים.
אלה סמכויות אם החוק. מפירי את ולאסור
הן כי לחשוב יש ובתבונה בהגינות תופעלנה

הפרט. של האמיתי החופש לקיום תסייענה
לארה"ב. לרגע נחזור באנגליה. המצב זה
פדרלית, מבחינה המצב לגבי כן לפני העירותי
השו הברית מדינות תחיקת גמ יש שם אולם
צורותיה לכל האזנה על גזרו מהן כמה נות.
הרגיל. האזרח מידי והן השלטון נציגי מידי הן
מדינות ב5 להגדרה. ניתן אינו המצב באחרות
האזנה כל הוציאו ניויורק) מדינת (בתוכן
השונים לגורמים ואילו לחוק' מחוץ אל פרטית
בחוק ההאזנה הותרה החוק אכיפת על הממונים
בית מידי הרשאה תנתן מקרה כל שעל בתנאי
לגבי הקימיט הנהלים ברוח מוסמך משפט

הפושים.
דמוקרטי משטר בעלות הארצות בכל כמעט
הכללים ברוח אם דומים, כללים נהוגים מערבי
בח הקים החוק ברוח ואם באנגליה הנהוגים
לכן. קודם הזכרתי אשר ארה''ב מדינות מש
האזנה על להקל היא המכריע ברובן הנטיה

המדינה. בטחון על להגן המכוונת
להניח אין ולדעתי מעורפל המצב בישראל
בתיק המקרה לכולכם זכור שיתמיד. זה למצב
לבית המשטרה הציגה בו ברנר גבעת רצח
נדמה סלומון. במשפחת שיחות תקליט המשפט

הפ התקשורת או התחבורה בחוק קיט הברית
0עי1* (?16131£€ $מ103£10מ111מ0001 ^1£) דרלי
ידי על לכך הוסמך שלא אדם כל על האוסר
ולגלות שהיא קומוניקציה כל לתפוש השולח
תכנה. או קיומה עובדת ברבים להפיץ או
אדם* "כל במושג כי קבע העליון ביתהמשפט
הפד הסוכנויות פדרלים". "סוכנים גמ כלולים
(בתחולתו זה סעיף מפרשות בארה"ב רליות
האסור כי אלקטרוניים) באמצעים האזנה על
ולפיכך הפצה' או גילוי תמה האזנה על חל
בתכנה להשתמש שאין אלא מותרת ההאזנה
בה אשר באנגליה, פדרלי. בביתמשפט כעדות
דואר העברת ביותר קדומה בתקופה הונהגה
הזמן ובמרוץ המלך, שליחי ע"י המלוכה בית
הוכרה רגילים, אזרחים דאר גם אליו צורף
מכ לפתוח השלטון סמכות בשנים מאות מאז
ומ מסוכנים תככים ולמנוע לגלות כדי תבים
מאות זה שם הוכרה כן הממלכה. נגד רושעים
ולפתוח לתפוש רק לא השלטון סמכות בשנים
לא ומעולם תכנן, לגלות גט אלא דאר חבילות
רק חוקית. בלתי הנה זאת סמכות כי נטען
מכתב פתיחת כי נקבע ה17 המאה באמצע
הוחלט '1937 בשנת שר. מטעם הרשאה טעונה
הרשאה דרושה כי הדאר ושר הפנים שר ע"י

בטלפון. לשיחה להאזנה הפנים שר מטעם

סביב סערה קמה '1956 באוקטובר באנגליה,
בשם ער'ד בין טלפונית לשיחה ההאזנה מקרה
ידוע היה אשר היל, בילי בשם ולקוח מדינן
באשמה לדין הובא הדין עורך מועד. כפושע
ומשטרת תפקידה במלוי המשטרה הכשלת של
השי תקליט העבירה הפנים שר באשור לונדון
ההת ועדת המשפטית. למועצה השנים בין חד,
לדון נתבקשה המועצה של המקצועית נהגות
של רשיונו נשלל דבר של ובסופו במקרה
,1957 ביוני מונתה זו סערה בעקבות עוה"ד.
בבעית לחקור המלכה מיועצי מורכבת ויעדה
אשר במסקנותיה צדדיה. מכל וההקלטה ההאזנה
היועצים ועדת סמכה *1957 באוקטובר פורסמו
על מהמליץ ונמנעה הקים ההסדר על ידיה
הועדה: מזכירה בהנמקותיה מיוחדת. תחיקה

נז ולפתחמ מכתבימ לתפוש לסמכות כי א.
בחוקים הוכרה היא וכי רבים דורות מזה קקו

הפרלמנט. של רצופים



השופט יתן בטרם כי ובהנחה ניכר הוא לצבור
כי להשתכנע, יבקש הוא הדרושה ההרשאה
רציני פשע מעשה כי להניח מספיק יסוד יש
תהיה ההאזנה וכי להתבצע עומד או בוצע

במקרה. לטפול מכרעת חשיבות בעלת

אנו בו המיוחד הבטחובי למצב לב בשימ
בפש לטפול הנוגע בכל כל לי נראה נתונים,
הגישה את לאמץ יש המדינה, בטחון נגד עים
של העצמי רסונפ על לסמוך היינו השלישית,
עליונה וסודיות מאחר המלאכה, על המופקדים
במלחמה לעמידה מכרעת חשיבות בעלת היא

לבטחוננו. המתנכליט נגד

כי הטוענים יש המהססים או הפוסלים מטעם
של האמיתי תכנה ול*לף הקלטה לערוד ניתן
העת או חלקיות השמטות ע''י מוקלטת שיחה
טכנית מבחינה נכון, למקום. ממקום חלקים קת
גם ניתן טכנית מבחינה אולם  הדבר ניתן
לשמש נועדו אשר מוצגים להעלים או להחליף
ניתן טכנית ומבחינה בביתהמשפט, ראיות
אותם בדיוק יש ארוך בטווח עדויות. להתאים
בהק שולל ביתהמשפט את להוליד הסכויים
ובעדויות במוצגים שיש כפי מסולפת לטה
אפסיים. לדעתי הם האלה והמכויימ מסולפים,

שום כדאי ואין שוה אין כי אומר, בסכום
והש הפרט שעבוד של בדרד המושג בטחון,

החלטיות: באותה אומר ברם, כבודו. פלת

המופ בזרוע לחבל מדומים לפחדים ניתן אל
חברתנו את ולהפוך הציבור בטחון על קדת

מבפנים. בה למחבלים עדן גן הדמוקרטית

מן חלק הופתע ההאזנה מעצם יותר כי לי
מעל הדבר את לגלות המשטרה מנכונות הצבור
כי כאן להטעים ברצוני ביתהמשפט. במת
הדעת. בהסח נעשה ולא מקרי היה לא זה גלוי
גפ שציין כפי בחוק, מפורש אסור בהעדר
לקבילותה והן להקלטה הן הנזכר, ביהמ"ש
רשות על ההגנה בין האזון עקרון כעדות,
אכיפת של הלגטימיים הצרכים ובין הפרט
המכשיר על לותר שלא לדעתי, מכתיב, החוק'
גורם ע"י הנעשית פעולה לפיכך, הזה. היעיל
אם (אף להצניע אין הצבור לטובת ממלכתי
לצבור שתהיה הדין ומן הנעימות) מן היא אין

משפטו. עליה להוציא ההזדמנות
וסיגים נהלים לקבוע הכרחי כי ברור אפס,

זה. עדין טכני בעזר לשמוש

אחראיות גישות 3 קימות הגדול בעולם
זו: בשאלה

צורה. ובכל תנאי בכל האזנה השוללים יש א.

רשמיים גורמים ע"י בהאזנה התומכים יש ב.
מקרה. לכל מוסמך מביתמשפט הרשאה עלפי

גורמים ע"י בהאזנה התומכים אלה ויש ג,
ומוכנים החוק אכיפת של למטרות רשמיים
שלא הבטחון גורמי מצד עצמי רסון על לסמוך

קיצוניים. במקרים אלא בדבר שמוש יעשו
בגי רואה ואני הראשון הסוג עם חלקי אין
לא אותן, מצדיקים הזמנים שאין מותרות שתם

בארצנו. לא ובודאי בעולם
להר להזקק (היינו בי גישה את מקבל אני
נזקם אשר ועכירות פשעים לגבי שופט) שאת



04 לשכה
א"כמן משפ*ו לקראת החק*רה ארגון

קיומה בעת 06 הלשגה ומפקד הצפוני המחוז מ9קד זליגגר, אגרהמ ניצב

שעסקה ,06 לשגה של עבודתה על רשימה להגין המשטרה, רבעון של המערגת לבקשת נעניתי
אייגמן* אדולף של פשעיו בחקירת

שהוא* גל פשע חקירת בתאור במשטרה, למקובל במקביל זה נושא נתוח להכין חפצתי
זו שדרן גוגחתי, וגו'* עדויות המוחשיות, הראיות אסוף בדיקתה, העבירה, זירת תאור גלומר,
משטרתיות* בחקירות והמקובלת הרגילה בדרך בוצעת לא עצמה החקירה שגם משוט אפשרית, אינה

שטחיה* לגל אישית גישה לנו נתאפשרה ולא לשליטתנו נתונה לא העבירה זירת
ובמיוחד שהנאצים אלא  ויותר שנה 15  שחלף הזמן בשל יק לא טושטשו העקבות

הסופית* מפלתם לפני בטשטוש במגוון עסקו ההשמדה*, .מנגנון
גיס* עב ספר לגתיבת יביא במלואה 06 לשגח עבודת את ולסגם למצות נסיון

עם הלשגה אנש* של ועקיפייט ישירים מגעים גגון וביט חשובים בנושאים כן על נגעתי לא
הקשיים את הזגרתי לא בעולם, שונות בארצות רשמיים ונציגים חוקרים מוסדות, מומחים,

אחרים* נושאים גאלו ועוד נהולו ובעת המשפט לפני הגללית התביעה עט והתאום
אלה* בנושאים המשטרה רבעון דפי מעל ולדון לשוב מקום יהיה הזמן במרוצת גי יתגן,

תתאור הלשגת* של מגלולהפעילות מתון בודדים אספקטים של מצומצם בתאוי גאן הסת6קתי
זו* חקירה של המשרדי והמנהל ההתארגנות לקראת ובחשיבה במשימה במקצת נוגע שלהלן

לאפשר כדי ומקיפות מהימנות ראיות אסוף
בפשעימ בקרוב משפט עריכת הכללית לתביעה
תש''י ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית חוק לפי
וכאיש כפרש הנאשם עליידי שבוצעו ,1950

הנאצי, המנגנון
אחדיט אספקטימ על בקצרה אעמוד בהמשך
של חלקה את כלל להזכיר מבלי החקירה, של
השמירה, כלומר, הכולל, במבצע משטרתישראל
נוש שהם המשפט, של המנהלי והצד הבטחון
טעונים הם מאליהם, נפרדים, אך נכבדים, אים
תפרסמם שהמערכת מקוה ואני ולקח למוד

העת. בבוא
 לעצמנו  ברורה תשובה במתן התלבטנו

היסטורי*? "משפט זה מה לשאלה;
תהא, אשר התשובה תהא כי היה, ברור אולם'
חייבים  לקראתו החקירה וכמובן המשפט
איפוא, רצוי החוק. במסגרת ורק אך להתנהל

שבחוק. עיקריות הגדרות להזכיר
1(א): בסעיף נקבעו העיקריות העבירות

 מאלה אחת עבירה שעבר "אדם
עוינת, בארץ הנאצי, השלטון בתקופת (1)
< היהודי העם כלפי פשע בגדר שהוא מעשה עשה

(1960 במאי 23) תש"ך, אייר כ"ו ב', ביום
הלשון: בזו הודעה לכנסת הממשלה ראש הודיע
נתגלה מה זמן שלפני לכנסת, להודיע "עלי
הנא פושעים מגדולי אחד הבטחון שרות ע"י
ראשי עפ יחד האחראי אדולףאייכמן, צים,
הסופי "הפתרון בשם קראו שהם למה הנאצים,
מיל ששה השמדת כלומר, היהודים'/ בעית של
נמצא אייכמן אדולף אירופה. מיהודי יונים
למשפט בקרוב ויעמוד בארץ במעצר כבר
 ובעוזריהם בנאצים דין לעשית לחוק בהתאם

תש''י1950''.
על הוטלה המשפט, עריכת לקראת החקירה
בין עלכך, העיר הכללי המפקח משטרתישראל.

 כדלקמן: השאר,
להטיל הממשלה החלטת היתד. "...בתנאינו,
עם טבעית... החלטה  המשטרה על זו חקירה
מכל ביסודה חרגה זו שמשימה ספק, אין זאת,
ידיעתנו ולמיטב כה עד משמרתנו בו שהתנסתה
מש של החקירות בתולדות הקדים ללא היוגה...

אחרות...'' טחת
בליל עלי הוטלה החקירה לנחול האחריות
היתד,: שהוגדרה, והמטרה, 1960 במאי 25/24
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שיעסוק גדול' בצות מיוחדת התארגנות יצריך
כיסוד. ובלמוד במחקר

 חצות ראשוני נבחרו 1960 במאי 25 ביופ
והסמלת לס פקד צפיר, רפ"ק הופשטטר, נצ"ם

יעקובסון,
הקד והמחקר האסוף מוסדות עם מגע הוקט
וה ידענים עם התיעצויות נערכו בארץ, מימ
גם הקריאה, למעשה, אינטנסיבית. קריאה חלה
המבצע שלבי בכל כמעט חלקנו היתה בלילות,

 : העקרייט הנושאים היו ואלה
הנאצי; הרעיון התפתחות

מתן תוך בגרמניה, הנאצי השלטון תולדות
הרדיפה; מנגנון על הדגש

מדינות על הנאצים של השתלטותם תולדות
? הצבאיים וכבושיהם הציר

השואה. תולדות
ספרים, מחקרים, נכתבו אלה, נושאים על
על כלליים מהם לאלפים, וכוי זכרונת תזכירים,
האר כל על הימנה, חלק או כולה, התקופה
מכל מסוימים, ומקומות ארצות על או צות
נעשתה בהמשך מהם. מחלק או האספקטים

ויותר. יותר ספציפית הקריאה
האפשרו על הצביע זה, ראשוני למוד עצם
ביותר החשובה מהימנות. הוכחות להשגת יות
שנוהלו קודמים, במשפטים נמצאת לעניננו
מלחמתהעולם. תום אחרי מלחמה פושעי נגד
מעצמות עלידי נוהל ביותר המקיף המשפט
ו אנגליה בריתהמועצות, ארה"ב,  הברית
בנירנ הבינלאומי הצבאי בביתהדין  צרפת
הפר בנותהברית. שאר של בשמן גם ברג,
גדולים, כרכים ב42 לאור יצא הרשמי סום

בשלמותו. התעוד נכלל לא בהם שאף
באו מעטים, עדים הופיעו ההוא במשפט
דינים אמנם לביתיהמשפט הומצאו יחסי. פן
אך ותצהירים, חקירה ועדות של וחשבונות
רשמיים, גרמניים מסמכים היו הראיות עיקר
במקומות המעצמות של יחידות ע"י שנתפשו

שונים.
את רק לא הרשיע נירנברג של פסקהדין
קבע אלא ביתהדין, בפני שהובאו הנאשמים
דרס"ס, (והם מסוימים נאציים שארגונים גם,

פושעים. ארגונים היו והס"ד) הגסטפ1
בארגו חבר שהיה מי כל על יחול כך, לפי

עוינת, בארץ הנאצי, השלטון בתקופת (2)
האנושות! כלפי פשע בגדר שהוא מעשה עשה
בארץ השני, העולם מלחמת בתקופת (3)
המלחמה, פשע בגדר שהוא מעשה עשה עוינת,

מיתה."  דינו
היהודי'/ העם כלפי ה"פשע הוגדר בהמשך
גופני, או נפשי נזק גרימת יהודים, הריגת הכולל
בהם שיש בתנאים, היהודים) (של העמדתם
לשנ הסתה ילודה, מניעת השמדה, לידי להביא
להש בכננה נעשה המעשה כאשר  ועוד אה,
חלקית. או גמורה, השמדה היהודי העם את מיד
את כאן להעתיק צורך אין הענין להבנת
כלפי פשע כגון זה, שבחוק הפשעים כל הגדרות
בספר ימצאם המעונין מלחמה. ופשע האנושות
להתיחס חיוני אולם .211 ע' (57) תש"י החוקים

 הפשעים של ולזירה לזמן
התקופה היא  הנאצי'* השלטון "תקופת
היטלר של עליתו יום ,1933 בינואר ב30 החל
יום ,1945 במאי ב8 וכלה בגרמניה, לשלטון וכן הברית; למעצמות גרמניה של כניעתה
ב1 החל  השניה" העולם מלחמת "תקופת
פולניה, על הנאצים התקפת יום ,1939 בספטמבר
יפן. של כניעתה יום ,1945 באוגוסט ב14 וכלה

מבחי אותנו, שענינה התקופה נגמרה (בפועל
(.1945 במאי 8 ביום נתנו,

בתקופת עצמה גרמניה היא  ע1ינת" ,,ארץ
שטח וכל הציר ממדינות אחת כל הנאצים,
או הנאצים, למרות למעשה נתון שהיה אחר,

הציר. מדינות
"...מחקר איפא, חייבה, החוק תחולת עצם
בהיסטוריה ביותר הסוערות התקופות אחת של
בתול ביותר המחרידה התקופה ושל העולמית
ו,,...חקירה כרקע השואה..." ישראל... עם דות
האש לבסוס הנאשם..." של במעשיו מקיפה

נגדו. מות

בוצ היהודי העם נגד הפשעים לזירה: אשר
צרי והחקירה והכבושה, הגרורה באירופה, עו
כמעט אירופה, יבשת את לכסות היתה כה

גולה.
מעשים ולהוכיח לשחזר שהנסיון היה, ברור
גדול, שטח פני על שנה, 2715 לפני שקרו
עליו, שליטה לנו אין ואשר מאתנו המרוחק



את עוד אזכיר אך בדוגמאות, ארבה לא
בפו* אושביץ, מפקד הס, תד1לף נגד המשפט

בצ'כוסלובקיה. ויסליצני ומשפט לניה,
משוערת תחזית גמ אפשר הראשוני הלמוד
הארגוני המבנה וכן המנהליים הצרכים של

זו. חקירה לצורך להקים שיש היהידה, של
טיוטה הוגשה 1960 במאי 29 ביום כבר
ביסודה, כמעט, נשתנתה לא אשר להתארגנות,

היחידה. קיום כל במשך
(ראה  כדלקמן היתה התפקידים הגדרת

לקמן). ארגוני תרשים
ממשפטים הן ועדויות ראיות אסוף א.
העשויים אחליט, ממקווות והן קודמים
ולפי ארצות לפי מיונם הוכחה, לשמש

מסמכים* של ואמותמ גנינים
הנאשםו חקילת .3

חומר של והחזקתו ישוטו תיוקו, ג.
1?לאיות*

ל שבוצו השואתו, החומל, בדיקת ד.
החקירה! לתיק והזלמתו כוללת תמונה

מנהליים. שלותים ה.

1 ענף

2 ענף 1

3 ענף
סגן

מפקד
הלשכה

קציןנהול 1

המשנה, בחלוקות התחלקו הנ"ל הפונקציות
הארגוני. בתרשים הן גם נכללו בהן שהעקריות

הנ"ל. הישראלי החוק של 3 סעיף אלה, נים
היתה אלה, לארגונים אייכמן של השתייכותו
מל כמעט חותכת להוכחה וניתנה לנו ידועה

כתחילה.
ומה הנאשם את גמ מזכיר הדין פסק אותו
כהו להשתמש יכולנו לא זה בחלק אל לקתו.

בישראל. במשפט כהה
תקדימים יצר הבינלאומי הצבאי ביתהדין

מכן. לאחר לאחרים ששמשו הליכים, וקבע
מל פושעי נגד רבים נוספים משפטים היו
צבאיים בתידין עלידי שנוהלו אחרים, חמה
בגר שישבו אחרים, בבתימשפט או לאומיים,

בארצותיהם. בבית, או עצמה, מניה
12 ניהל ארה"ב, של צבאי ;ביתדין לדוגמה
כולל סוגיהם, לפי מלחמה פושעי נגד משפטים
הנאצי; הרפואי המנגנון ראשי  . משפט
 ^ משפט רכוז< מחנות ראשי  '/\ו משפט
הפקי  ^ משפט < המבצע עוצבות ראשי
הגרמניים. המיניסטריונים של הראשיים דים
במ פורסמו לא האלה המשפטים ש12 יצוין,
ידינו, על שהושגו חלקיים, פרטיכולים לואם.
המכילים כרס, עבי כרכים 15 נבדקו וכן נבדקו

ותמציות. פסקיהדין

.>ף1

קזויעיג
סללגק*ה

*י1ות
מ*יג
0ית0ה

ג>ק*ות י

8!זטת
אןן נ*יהנים "

ארנוגים
נאגיימ

רעית
והקיקח

גימנימ

מסטייה
בחשיה
גורביק

נה1* ק*!

כו!1!ד0

זמי אנסח

מחנווג

נקייי
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שאיבת לאפשר היה צריו המרכזי הלשום
עת. בכל נושא ובכל ענין בכל אינפורמציה

שנקבעו הארגוניים הסדורים מן חלק להלן
כך. לשם

שנתקל ממיין, הממיינים. היו 1 ענף אנשי
רלבנטי וכוי, בתצהיר בהודעה, בעדות, במסמך,
שהונהג מיוחד, בטופס אותו נתח לדעתו לנושא,
והממצא המסמך את המציא הממיין מלכתחילה.
סוג1 אשר הלשכה, מפקד סגן ע"י לבדיקה שלו
עקיפה, או ישירה כהוכחה לרקע, החשיבות לפי
הקשר, חוסר בשל סופית, או זמנית פסלם או
יותר, משכנעת אחרת ראיה קיום או המהימנות,

הענין. באותו
של המכרעת אחריותו את להדגיש למותר
סגן לפני ראיה להביא לא החלטתו הממיין:
למעשה, היתה, בדיקה, לשם הלשכה, מפקד
לדיון עד השלבים כל לגבי וקובעת סופית

המשפט. בבית
ע"י שנתקבלו למיניהם, וההודעות המסמכים
קוטלגו בתיקו, להכללה הלשכה מפקד סגן
ולפי כרונולוגי באופן וכורטסו רוצף באופן

וכוי. הארצות השמות, הארועים,
בקטלוג נכללו הלשכה, של עבודתה סיום עם
אשר ביניהם היו ראיות. של פריטים 1506
כפריט התכתבות של שלמימ צרורות הכילו
שה ארוכים, ודו"חות הודעות או בקטלוג בודד

כלאחד. עמוד, כ200 עד כילו
מקבילה. בתיקיה תויקו שקוטלגו, המסמכים
מתיקיה מסמך הוצא קשר, נמצא כאשר פעם מדי
נבחנה המקבילה התיקיה כל בקטלוג. ונכלל זו

הלשכה. חסול עם שוב
אח ממיינים ע"י אםופ1 ועצם החומר כמות
שנוהל לכרטוס, מיוחדת לב תשומת חייבו דים
נתנזון הסמל ע"י צפיר) (רפי'ק 3 בענף

בדיקנות. אחרים יםמלימ
היחידה של הקולקטיבי לזכרון היו הכרטסות
ארצות שמות, משגה, ונושאי נושאים לפי יבהילו
סווג לפי שונים בצבעים שמוש תוך ותאריכים
וכשרון חריצות ערנות, הצריכו ומקורה, הראיה
אשר למשל, ממיינים, כפילות. של סכנה היתה
היו עלולים במיקרופילמים, מצולם חומר עבדו
ממקור הלשכה ברשות כבר שהיה במסמך להתקל
מפני שיבטיחנו אמצעי אפוא, היה, דרוש אחר.
לבעיה פתרון אחר חפוש כדי תוך אלו. כפילרות

משטרת אנשי כולם זה בשלב  חצות אנשי
ב רוכזו הם שונות. מיחידות נבחרו  ישראל

.06 לשכה בשם שכונתה נפרדת, יחידה
מה הרחוק "אייר'' במחנה עצור היה אייכמן

בטחון. טעמי בשל והמבודד עיר
חקירתו את להקל וכדי טעמים אותם משום
06 הלשכה אף שוכנה אייכמן, של האישית

"אייר". במחנה
וה האפסניים הסדורים על נשענה 06 הלשכה
הקל אשר דבר "אייר", מחנה של בטחוניים
שניתן זה, לשרות הודות עבודתה. על מאד
המצומ בסגל להסתפק היה אפשר טובה, ברוח

הלשכה. של צם
ימים חמשה תוך כלומר ,1960 במאי 29 ביום
בעבו והחלו ב"אייר'' התכנסו המשימה, מהטלת
הוזכרו אשר הלשכה של אנשיה ראשוני דה
רשף, והמפקחים זיו רפ"ק גם ועמהם לעיל כבר

וברינבאום. יחיאלי
העזר, כלי ויצירת ההתארגנות נמשכו בבד בד

ואמצעים. אגשים של ה"גיוס'* דהיינו
כולל החומר, של האסוף פרטי על אעמוד לא
מיק והודעות, תעוד רשמיים, וחשבונות דינים
ובחוץלארץ, בארץ ותצלומים סרטים רופילמים,
נושא ומשמשים רחבה יריעה פורסים אלה כי
בסופו הקיף הכולל שהעיון לומר, די עצמו. בפני
בהעתק במקור, עמודים אלפי מאות דבר של

ובתצלום.
היה האפשר. ככל קצר משפט נהול על הוחלט
אך צמצום, תוך ראיות לבחור איפא, עלינו,
הדרישות, שאר אחרי למלא כדי מספקת במדה
הנאשם. של ומעשיו התקופה שחזור דהיינו,

הרקע, לתאור מפתח ארועי לבחור נאלצנו
ומעשיו. הנאשם ישובצו שבתוכו

ההוכ והשגת הצגתם לשם הארועיפ בחירת
הפרק כן, על היתה, משפטי משקל בעלות חות

והעקרי. העקרוני
רגילה בלתי לבעיה מספר מלים להקדים ראוי

בפנינו. שעמדה
גדולה היתה ונאסף, שהלך החומר כמות
לצרכי אנשים נזספר בין חולק זה וחומר מאד,

ומיון. למוד
המיון, בשטח אחידות להבטיח היה צריך
אל הממיינים של במוחותיהם המצטבר הידע רכוז

אחד. מרכזי רשום ואל הרכז של מוחו
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והמתח המעמסה על הוסיף בכחיאדם הצמצום
הנושא. מעצם שנבע הנפשי,

הלחץ, גבי עוד עבודתנו של הסיום לקראת
חופשה. כל על כמעט כללי ותור ונדוש

בקשר גט כמובן התעוררו כחאדמ בעיות
הרבות. העזר לעבודות

בפרוטרוט: הטכניים האמצעים על אעמוד לא
בגרמנית בעברית, שההדפםות כאן, אומר אם די
שכפול בתצלומיו ההעתקות אחרות,, ובשפות
ודפוס צלום כולל שונים, תהליכים תוך החומר
בעיות היו וכוי כריכתו (כסרוגרפיהמולטילית),

נכבדות. טכניות
המשט" בשורות נמצאו הטכניים העובדים רוב
ובי אזרחים פקידים גם לגייס נאלצנו אך רה,

מתרגמים. גם ניהם
הקבועים, למתרגמים אחראי היה דיין פקד
המתרגמים על להקל כדי מיוחד, מילון חבר הוא
המורכבת המעורפלת, בשפה דרכם מציאת את

: הנאצים. של והמוםוית
רובם, רוב הלשכה, קציני הפכו הסופי בשלב
להשתלט היה איאפשר אחרת כי למתרגמים,

", שהצטברה. הענקית התרגום עבודת על

.,', ך 1
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:"~~ '1

,.■,■■ ■■,■

וגזי ועידת בענין הירוק" "הכרטיס צדיושל שני
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153

4י8017 _ ,. ^.^.44

9ז

519

,. , ___,. יי.10.לו

,'10
,50 ר*ח1
פו.18.10

55י

נתנזון. סמל ע"י שעודכן כפי הקטלוג, מעמודי אחד

ע"י אחרות לבעיות גם פתרונות הומצאו זו,
לפי רביג1ני שמוש שאפשרה הירוקה" "הכרטסת

דוגמה). (ראה מראש. המודפסות המשבצות
אי והקטלוגים, הכרטסות שבלעדי ברור,

אותו. ולמצות בחומר להתמצא היה אפשר
המ לתקן מעולם קגענו לא לכחאדם, אשר
נמצא לא בכה המתאימים מהמועמדים לחלק לא.
להשתחרר בקשו אחרים ביחידותיהם. תחליף
נפשיות. או אישיות, או עניניות, סיבות בשל
שפות, וידיעת נסיון לרבות התפקיד, דרישות

הכי. בלאו האפשרויות את צמצימו

את להפסיק נאלצנו הפעולה של בעצומה ..:

בינתיים רכש הצוות כי החוקרים, של הגיוס
תוך להשיגו עוד יכול לא החדש והמועמד ידע

כביה זמן
שצורפו החוקרים אחרון היה גולדמן פקז ■

ללשכה.
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המת שאלות ואיהעמדת וערב שתי מחקירת
ההודעה. מתן תוך בקשות

כולה גרסתו תהיה אם כי היתה, גישתנו
בידנו יעלה סברנו, בך לא, אם טוב, מה  אמת

שבה. השקרים את לסתור
א. פקד על הוטלה עצמו אייכמן של חקירתו
,1960 במאי 29 ביום כבר היא אף והחלה לס
אז הוזהר הוא ב"אייר". הלשכה התכנסות יום
נוספת ובפעם 1960 במאי 29 ביום ראשונה הרה
מרצונו גרסתו את מסר הוא .1960 ביוני 6 ביום
ולשאלות למסמכים בתגובה בחלקה החופשי,

החוקר. עבור שהוכנו
שפוענחו הקלטה, בסלילי הוקלטו השיחות כל
המודפס (הטרגסקריפציה) התעתיק מכן. לאחר
הס השמעת תור עלידיו ותוקן לנאשם הומצא
תעתיק, כל על חתם הנאשם עמו. והשואה ליל
והוד צולמו ההודעות להודעה. זו בדרך שהפך
החקירה במשך עמודים), 3564) כרכים ב6 פסו
בחתימתו, אשר והוא מסמכים כ300 לו הוצגו
את מקשר מיוחד שוטף קטלוג אותם. שראה

ומקורו. המסמד עם בהודעה האזכור
צורך היה לא כי לנו, נתברר החקירה מנסיון
נשאר והוא לס פקד על נוסף חוקר בקצין
חקירתו. לשם הנאשם עם במגע שבא היחידי

ורשמים זכרונות לכתוב לנאשם הציע הוא
שהוצג לחומר בתגובה בכתב, אחרות והערות

נענה. והנאשם לו,
העמידו האישי והמגע צורתה החקירה, נושא
הוא קשה. נפשי במצב פעם לא לס פקד את
בבית נתקבלה ההודעה עניני. באורח נהלה
לפרקים. חשובה ראיה ושמשה הסוס ללא המשפט
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לגם£10

ג6גו1לנ/ ט5רי ל0נהל; גםניר

ניי

.31יג'י2191311011לנ0ייןדייו

הקטך ה"קטלוג מתוך עמוד

המילון. עמודי 97 מתוד אחד

בלשכה שרתו המכסימלי, המאמץ בתקופת.
 איש 56

טכניות בעבודות יעודיים בתפקידים
ובנהול

 2 ניצב/נצ"ט
 4 רפ''ק
1 4 9קד
1 6 מפקח
5 5 סמלים

13  שוטרים
2  שמ'יז
13  אזרחים

שרתו אשר המשטרה, אנשי כל של רשימה
תאריכי של כרונולוגי סדר לפי ,06 בלשכה

סקירתי. בסוף נספחת הצטרפותם,
המר הנושא היתה עצמו הנאשם של חקירתו
גרסת את לקבל ביותר מעונינים היינו כזי.
ביתהמשפט בפני להציגה עלמנת גם הנאשם

העת. בבוא
בכפיפות עקרונית נוהלה אייכמן חקירתושל
המנעות חייב זה והקבילות. הפרוצדורה לכללי
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שלא תורגמו, לא הגרמני והור*כט הס"ס דרגות כי בו, גורד היז? הטילון. מתור הדדגוונ השואת לוח
הברית. צבאות או צה"ל דרגות את להעליב

לגביהם רשמיים אשוריפ וקבלנו מקוריים מכיפ
לחומר בקשר שונות. מממשלות העתקיהם ולגבי
אלינו שהגיע תעוד, חומר כגון אחר, ארכיוני

יותר. מורכבת הבעיה היתה במיקרופילמים,
היה ,1 ענף ראש ברשלום, סנ"ץ) (כעת רפ"ק
לפע שהיתה ההוכחות שרשרת למציאת אחראי

ומסובכת. ארוכה מים
ונע וכדומה בתצהירים השרשרות את בנינו
כתבייד. השואת עלידי גם השאר בין זרנו
עלידיו, ננחתמו לנאשם הוצגו אשר המסמכים,

הודעתו. של לחלק הפכו
את השביעה ששרשרתהאמות היא עובדה
על ערערה לא ושהסניגוריה ביתהמשפט רצון

התעוד. נכונות
לרקע, בנוגע עדויות בדקו הלשכה קציני
זה בנושא העדים את הן וראינו בארץ שנאספו
עם ישיר מגע על העידו אשר אלה, את והן

אייכמן,
בנציגויות בחוץלארץ' נחקר מהעדים חלק

מאתנו. בכתב תדריך עלפי ישראל,
 מהימנה תמיכה לה נמצאה שלא הודעה

נגנזה.  כאלו רבות והיו
הראיות חומר כל של מאזן בעריכת צורך היה
התביעה לידי מסירתו לשם בידנו שהיה

הכללית.
ארץ של לתיק בלשכה אחראי שהיה מי כל

בכתב. בדו''ח תכנו את לסכם נדרש מסוימת

עוץ בעל למסמד תהיה היא ידועים במובנים
השואה. לחוקרי רב

שאין נוכחנו, כאשר נפסקה, הישירה החקירה
לשער יכולנו כבר אז בהמשכתה. תועלת עוד

עובדה. או מסמר כל לגבי הנאשם תגובת
דיין (פקד כלה תורגמה הנאשם של הודעתו
ע'"י לתכנה מיוחד מפתח הוכן לעברית. ועוזריו)

יעקובסון. סמלת בעזרת ברינבאום מפקח
בכר שמיש תוד לכרטיס גם שמש זה מפתח
הנאשם נגע בו מסמך, לכל שוגה. בגון טיסים
מהודעתו. המתאימים הקטעים צורפו בדבריז,
הס בשעת החוקרים על הקלו אלה תהליכים
החומר הצגת בעת הכללית לתביעה ועמדו כומים

בבית"המשפט.
שישבו החוקרים, באזני נקראו התדפיסים
נותחו אלו בישיבות העבודה. יום בתום בצותא,
הח המשך בדבר הערות תוך ההודעות, וסוכמו
היו אלו ישיבות וכדומה. שאלות הכנת קירה,

המצטבר. הידע להפצת גם יעיל לאמצעי
במובן ראיות האפשר, ככל להשיג השתדלנו
לעשית לחוק 15 סעיף למרות דוקא, המקובל
לביתהמשפט המתיר ובעוזריהם, בנאצים דין

המקובלים. הראיות מדיני סטיה
של אמות להשיג כדי מאמצים עשינו כן על
לבית להגיע היו שעתידים והמסמכים, התעודות

המשפט.
מס השגנו האמות. דרכי היו ומשונות שונות
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הונגריה (9) זינגר רפ''ק 
 מנדל פקד
אשד עממ*"ש 68

יוגוסלביה זיו(10) רפ"ק * 34

גנז זיו(11) רפ"ק " 32
לוכסמבורג רשף(12) מפקח * 17

הרוגיה בלום(13) מפקח '' 24
פולין גולדמן(14) פקד '' 74

צ'כוסלובקיה (15)
החסות שגנקממשל פקד יי 22
 ג'כוסלובקיה (16)

בלוםסלובקיה מפקח " 46
יומניה רש(17) מפקח יי 37
צרפו! רשף(18) מפקח * 43

במאוזן", ב"סכומים השתקפו העובדות רוב ג.
לרכזם היה שאפשר רבים, נושאים היו אולם

במאונך. ולנתחם
"סכך והבינונו בלשכה טפלנו אחדים בנושאים
בעיה של מפורט נתוח דהיינו, במאונך'*' מים

מסוימת.
שעובדו: הנוספות במאונך" "הסקירות הן ואלו

וההשמדה הנאשם (19)
עמ' 17 רש מפקח  בגזים

 שבנק מפקח  והעיקוריט הנאשם (20)
" 10 בןאלקנה מפקח

ל המחלקה תפקידי (21)
ושלו יהודים עניני

 זינגר רפ"ק  של ומעמדו חותיה
" 14 לס פקד הנאשם

אוכ וגרוש הנאשם (22)
" 13 זיו רפ"ק  לוסין

ו"הטפול" הנאשם (23)
" 27 בלומ מפקח  בילדים

הגר המשטרה מבנה (24)
" 27 רשף מפקח  מנית

השל ואוסף הנאשם (25)
" 10 בןאלקנה מפקח בשטרסבורג דים

 והמופתי הנאשם (26)
" 23 בךאלקגה מפקח  עליה מניעת

הלש פעלה שלפיהם והנהלים הקבע פקודות
רעיונות של ופתוח התיעצויות פרי היו כה,

בצותא. עבודה כדי תוך שנולדו
מקו ורעיונות מחשבות תרמו הלשכה אנשי
בנהלים גם בטוי קבלו דבר של שבסופו ריים,

והמבצע. החקירה בהצלחת וגם

,,ה את כאן להזכיר ביכולתי, אין אך רציתי,
המנהל בשטח בין יפים, רעיונות לכמה אבהות'

עצמה. החקירה בשטח ובין
שהקיפה צות לרוח הודות רק במשימה עמדנו

אחידה. מסגרת נקבעה
ב המקובלת מהמסגרת חורגים אלה סכומים
היס מחקר של מזוג כעין והנם משטרתישראל
חקירות בתיק הפליליים מעשים בחקירת טורי

לתביעה. המוגש
אחידים כאמור, היו. האזוריים, הסכומים א.
לפי והוכנו הענינים, ובסדר במסגרת בצורה,
לפי האסמכתאות אזכור (תוך הבאות הכותרות
בהר והעמודים המסמכים של הקטלוגי המספר
אחיד.) היה המשנה סעיפי של סדרם אף דעות

הרקע  א' פרק
וכר היסטוריגאוגרפי תאור ,1 פסקת

וכר המשטרה  השלטון תאור .2 פסקה
השיאה  ב' פרק

האזרח זכויות שלילת .1 פםקה
הרכוש גזל .2 פסקה

היהודים" "אות הנהגת .3 פסקה
באזור הטריטוריאלי הרכוז .4 פסקה

הגרושים .5 פסקה
באזור הגופנית ההשמדה .6 פסקה

היהודים. גורל .7 פסקה
לשואה הנאשם של אחריותו  גי פרק

פסקותיו. על בי לפרק בהקבלה 61 פסקאות
והמלצות ממצא  רי פרק

לוח תאריכון, כולל הצורף, לפי שונים נספחים
האזור. ומפות שמות

במאוזן". "סכומים קראנו אלו אזורייפ לסכומים
להם. קראנו וכך

מצוי כלומר במאונך, נתוח גם אפשרו הם
זירת פני על בקלות מסוימים בעיה או נושא
להציג התובע רצה אט למשל, כך כולה. הפשע
בשלמותה, היהודי" הרכוש "גזל של הבעיה את
בפרק הכתוב כל הסכומים מתוך לאסוף היה יכול
אם ,5 מעיף ג' בפרק הדין הוא .2 פסקה ב'
בענין הנאשם של חלקו "כל את לתאר רצה

הגרושים."
 במאוזן'* "הסכומים רשימת וזאת ב.

 שבנק פקד  אוסטריה (1)
עמ' 51 בךאלקנז? מפקח
" 19 רשף מפקח  איטליה (2)
" 31 זיו רפ"ק  בולגריה (3)
" 20 רשף מפקח  בלגיה (4)
" 59 גולדמן פקד  בריתהמועצות (5)

 שבנק פקד  גרמניה (6)
" 93 בךאלקנה מפקח
" 20 רשף מפקח  דנמרק (ר)
" 38 רשף מפקח הולנד (8)
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והמתח הלחץ אף ועל נוחים, לא בתנאים
מחריד בנושא טפול עקב שנוצר' הכבד הנפשי
ותהיה: היתה שלרשותנו, הקצר הזמן וגורם זה

לעדוד. מקור ולמשטרחיישראל לנו

בכת בחבלן, בנהג, החל הלשכה, אנשי כל את
הקצינים. באחרון וכלה בנית

הפי הקשיים אף על התפקיד, עם הזדהותם
ומבודד, מרוחק למקום רתוקים בהיותם זיים,

וסיומו לתפקיד התיצבות  אדם כח נספח:

תאריךמתאריךהשם התפקידעד
זלינגר הלשכה25.5.6019.3.61אברהם מ8קרת

לסקי נהגות26.5.6010.3.61שלמה
הופשטטר החקירה27.5.6019.3.61אפרים רכז  מפקד סגן

צפריר (הארכיון)27.5.6019.3.61מנחם 3 ענף ראש
לס הנאשם)27.5.6019.3.61אבנר (תשאול 2 ענף ראש

יעקובסון אמות)27.5.6019.3.61חנה  (פענוח פקידות
זיו (בלקנים)29.5.6019.3.61משה ד' מדור ראש

רשף אירופה)29.5.6019.3.61יהודה (מערב ג' מדור ראש
יחיאלי ניהול29.5.6019.3.61אורי קצין

ברינבאום אייכמן29.5.6019.3.61יוליוס הודעות  תמציתו
קאשי נהגות31.5.6019.3.61רחמים
מאיר כריכה2.6.6019.3.61קורט  שכפול הדפסה  מיון

בס נאציים2.6.6012.10.60:אנ חוקימ  אי מדור
מושנברג ספריה3.6.6019.3.61מיכאל  מנהלה סמל

שני כתבנות3.6.6019.3.61דליה  פקידות
דייו תרגומים5.6.6019.3.61פנחס מדור ראש
רש (רומניה)5.6.6019.3.61מנחם וזי מדור  ממיין

נתנזון כרטסות5.6.6019.3.61אהרן  ארכיון
מילר כרטסות5.6.6019.3.61נחום ~ ארכיוז
אשוול נקיון5.6.608.8.60גביר
סגל 16.6.6019.3.61משת הבלן

מכילסה שכפול20.6.6019.3.61הנס
זינגר ,21.6.6019.3.61יוסף (הונגריה) ה' מדור ראש

שינדלהיים (תיקיה)21.6.6019.3.61רות ארכיון
בןאלקנה אי23.6.6019.3.61שלמה ממייןבמדור ערב) (קשרי ו' מדור ר'
גולד*ן .26.6.60מיכאל (רוסיהפולין)19.3.61 בי מדור ראש
אשר (הונגריה)29.6.6019.3.61אברהם הי מדור  ממיין

בישלומ אמות)3.7.6019.9.61נפתלי  (תעוד 1 ענף ראש
שבנק אוסטריה)3.7.6028.7.60אברהם  (גרמניה אי מדור ראש
טריפוס אוסטריה)3.7.6028.7.60דוד  (גרמניה א' מדור ראש
מנדל ממיין14.7.6019.3.61יוסף  (הונגריה) ה' מדור
בלום ממיין17.7.6019.3.61עמרם  (סלובקיה) הי מדור
מלכה ערב)17.7.603.9.60מרדכי (קשרי לאייר מחוץ
גרבר .24.7.6019.3.61איזידור י י צלם
ירדני נקיון7.8.608.10.60בןציון

קופרשטיין נקיון11.8.6019.3.61אפרים
(פיק) אופיר כתבנות18.8.6019.3.61תמר

אביד1ר (מזכירות)21.8.6019.3.61יעקב 3 ענף לראש עוזר
אביב נקיון28.9.6019.3.61בדרי
דהפז שכפול3.10.6019.3.61משה
מטרו ,.3.10.6014.1.61מרגלית  כתבנות,

שרם כתבנות3.10.6019.3.61רחל
קלמר כסרופס3.10.6019.3.61רוברט  שכפול
פרנסקי כתבנות5.10.6019.3.61שרה
עבדו נהגות23.10.6019.3.61משה

פרידמן פסר1כ21.11.6019.3.610שלמה  שכפול
רנץ פסריכס21.11.608.1.61מרדכי  שכפול
שפייזר צלום24.11.607.12.60רפאל

קולט ארכיון7.12.6019.3.61דור
שטרן מתרגם22.1.6119.3.61שאול י

מס.מס.

דרגהאישיסד.
ניצב187
שוטר28997
נצ"מ350
רפ"ק42563
פקד514374
םמ"ר61964
רפ"ק7232
מפקח81323
מפקח914408
(ממ"ש)10538 סט"ר
שוטר116154
מפקח12311
רס"ל131340
סמ"ר14518
שוטרת1516154
פקד164870
(מפקח)172843 ממ"ש
סמ"ר184936
סמ"ש191141
שמ"ז2011923
(סמ"ר)213794 סמ"ש
שוטר2215912
רפ"ק2337
סמ"ש246076
מפקח2514556
פקד2617256
(מפקח)273976 .ממ"ש
(סנ"ץ)2814353 רפ"ק
פקד2981
פקד3014342
פקד31126
(פקד)3214851 מפקח
ממי'ר331514
שוטר3416051
שמ"ז3530417
שמ"ז3630177
שוטרת3717507
(סט'^ר)385482 סמ"ש
שמ"ז3930500
שוטר405917
שוטרת416095
שוטרת42161321
שוטר4312851
שוטרת>!441596
שוטר4514769
סמ"'ר465718
שוטר4715740
ממ"ש484120
שוטר4916529
סמ"ר503051

המשפט למנהל שנספחו ,06 לשכה של המאסף ויחידת הארכיון אנשי את כוללת אינה זו רשימה השה:
נהולה ובעת המשפט לפני שונות תקופות .במשך
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הדרומ* במחוז ודרכום מגמות
הדרומי המחוז מפקד לחולין, שא1ל נצ"מ

28, ביום רוזוליו ביצבמשבה השמיע אותה ההרצאה, מתוך תמצית קטעי הם להלן המובאים הדברים
זה. מחוז על הפקוד את לידיו שקבל אחרי הדרומי' המחוז של הבכירה הקצונה גאזני 1961 באוגוסט
בפני המוצגות המשימות הגשמת את לסקור היא דבריו מגמת כי רוזוליו, מר הצהיר דבריו בראשית
למען קציניו באזני קוים התוית אלא הבצוע, לפרטי כניסה מאפשרת אינה מטבעה אשר סקירה פקודו,
זאתן רואה הוא בהם ובצורה, באופן המשימות בצוע לשם ויכלתם סמכותם מחשבתם, את יפעילו

וליעיל לראוי
את רוזוליו מר חלק והרכבו, מבנהו גבולותיו, גדלו, מבחינת המחוז של יחודו על דברו אחר
המשרתים המשטרה אנשי של דמותם דהיינו  האישי" "המישור סקירת חלקים, לשני סקירתו
מן והמשימות, התכניות לגבי דעתו גלוי דהיינו  התפעולי" "המישור וסקירת  במחוזו

המבצעית. הבחינה

האישי המישור
גדול מחתנו בתכלית. פסולה אינפורמציה קטעי
האינפורמציה זרימת תהיה לא שאם כך כדי עד
בבשרנו יהיה לא ומהימנה מהירה יעילה,
לא כאן שהמכוון ברור להיות צריך לפעול,
ההדב מערכת לכל אלא הכתוב, לדווח רק
שהיא. צורה בכל והרווחים ההתקשרויות רויות,

מקוריות  העצמית המחשבה הפעלת
מפוזר. במערך אנו נמצאים קודם*, כאמור
לנסח אפשר גדול. הוא המטות בין המרחק
של והיחוד השוני מתוך אך כללית, מדיניות
רק להתיחס זו מדיניות יכולה יחידה כל
וגם היחידות לכל המשותפים הדברים לאותם
עבודת של רבגוגיותה כללי. בנסוח רק אז
פתרונות של מראש חשוב גם מונעת המשטרה
אין צפוי. בלתי או צפוי מקרה, לכל רצויים
מראש עבוד של הנוחה האפשרות לצערנו, לנה
לכל מנוסח פתרון או מפורטת מדיניות של
היה אפשרי, היה לוא כזה, מצב וענין. ענין
היחידות מפקדי של עבודתם על בהרבה מקל
לפי לפעול אז היה תפקידם כל אשר השונים.
הוא כאמור, זה, דבר ולבצעה. תכנית אותה

אפשרי. בלתי
המח הפעלת איפוא, מחייב, הריאלי המצב
המתאים באופן הבעיות ופתרון העצמית שבה
פתוח בתלם הליכה לא ולמשימה. לשטח לזמן,

הודפסו. לא אשר המבוא בדברי .

ומהימנות יסודיות דיקנות,
יעיל פקוד וכל טוב נהול כל מעוכרי אחד
וחוסר המהימנות חוסר הדיקנות, חוסר הוא
מדוחת שכאשר הוא, דבר של פרושו היסודיות.
היחידה צריכה יותר, גבוהה ליחידה יחידה
נכון. הוא שהדווח בטוחה להיות יותר הגבוהה
באופן מישהו מזייף בהם למקרים מתיחס אינני
עצמי מוצא אני כד על העובדות. את מכוון
נמסר בהם במקרים, הוא המדובר מלדון. פטור
אם או עובדות לגבי אם בדוק, שאיננו דווח
יש בעובדות. והשערות הערכות של ערוב ע''י
חילופי באמצעות מתנהלות יחידות כי לזכור
תק ע"י המושגת אינפורמציה אינפורמציה,
החלטות להחליט יכול אינו גבוה דרג שורת.
או נכונות שבידו העובדות אין אם נכונות,
במי תושפענה הגבוה הדרג החלטות מדויקות.

בידו. אשר הידיעה איכות ע"י שלין
למקרים בחומרה להתיחס מדיניותי זו תהיה
בדוקה ניתנה, אשר אינפורמציה, היתה לא בהם.
האפשריים הצעדים כל לפחות נעשו שלא או
ולהעביר הנכונות העובדות חקר עד להגיע כדי
מספר מאד גדול שהן. כמות מעלה כלפי אותן
של נחלתה שהיו והכשלונות הבזיונות השגיאות,
החלטות כשהוחלטו המשטרה, לק ולא המשטרה
שטחית מהימנה, בלתי אינפורמציה בסיס על
מאשר באיידיעה להודות מוטב ומאושרת;
או אינפורמציה המצאת פגומה, ידיעה להעביר
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מאמין אני הקבוצה. את המלכיביט הפרטים
משותפת מחשבה באמצעות כי שלמה, באמונה
בהל הטובים מצוינימ, לפתלונות להגיע אפשל
במחשבת להגיע אפשל אליהם מהפתלונות כה

פלטים.
לצות מתכון אני צות עבודת על בדבלי
הדדית הפליה על במחשבה, הדדיות על מחשב,
פקוד. קבוצות של השיטה חסיד אני במחשבה.
מאפשל ישלאל משטלת של ההיללכי המבנה
את להפעיל יותל הגבוהה בלמה למפקד
שהוא עת בכל פקודה ולתת שלו הפללוגטיבה
החוק מן לבד זו, ליכולתו תנאי אין בכך. לוצה
מסמכותו כן, על יגלע, לא הסבילות? ומן
בסביבתו הנמצאים כל את יפעיל אם וממעמדו,
לפת4 אתם יהד להגיע כדי המחשב, בשלבי
הקולק המחשבה באמצעות האופטימליים לונות
הפתלונות כי תמיד לזכול הוא חייב טיבית.
והן יותל מקוליים הן יותל, טובים הן יהיו
באמצעות יעשו אם יותל, ומחילים יותל לבים
נב המפקד אין המתואלת. הקבוצתית החשיבה
להתיעץ! ממעט או מלבה הוא אם בכך חן
מתוך לדלות ידע הוא אט בכן, יבחן המפקד
הוא אם ביותל, הטובה העצה את העצות כל
הדעות יתל כל מול בבחינה דעתו את יעמיד
מתוך המכסימלית התועלת את להפיק וידע
זה איננו טוב מפקד והעצות. הדעות מכלול
גם הוא טוב מפקד עצה, שום שומע שאיננו
השמוש אולם עצה. בכל השומע זה איננו
טוב' שהוא לק לא אחליט של בלעיונותיהם
לעיונו ילאו בו בלגע, חובה גם שהוא אלא
שלד' לעיונותיך בלי או עם אחליט, של תיהם
מקלה ובכל שחגית, הלעיון מאשל יותל טובים
של הבקורת שבט תחת לעיונו את העמד
שבתון: מאמין אני אהלים. של לעיונותיהם
יושב שאיננו הצבול ובקלב פה היושב הצבול
בקנה ויכולת ידע נסיון, של הכל סו גלום פה
והוא מנוצל הוא אין גדול ובחלק ענקי מידה
שעפלות כשם אנשינו במעמקי טמץ נשאל
לשאול ההלגל בנו אין האדמה. במעמקי טמונים
האחלון לשוטל עד הנמוכים הדלגים פי את
הסלקטיבי הפקוח לוכב אפשלי. הדבל כאשל
הכביש' אופנועו, עבודתו, טיב על יותל יודע
במשטלת לשכה לאש כל מאשל וכד/ האנשים

הדוגמאות. לבות ועוד ישלאל,

המדיניות מתח במסגלת תלמיט, פתיחת אלא
נח אם המפקד. ולדלגת היחידה ללמת המתאים
אז כי גל", אותו "על אופן, באותו כולנו שוב
הפת כלומל, האפשלית, השגיאה מלחב יצומצם
מדי ישומ של מזוג משום בו שיהיה חייב לון
מנוסחת ממדיניות הן תבע אשל המחוז ניות
האלמנ בצלוף גל", אותו "על מחשיבה והן
למשימה המקומיים השקולים ישוט של טים
הנסיון הידע, הדמיון, על וכן לבצע, יש אותה
מעין פתדונות המפקד. של האישיים והכשלון
ולק מקוליים' פתלונות בשם מכנה אני אלה
נשיג בו מצב לידי יביאונו מקוליים פתלונות
פתלוגות לק ביותל. הטובה בדלו המטלות את
קדימה. יצעידונו מהם המופק והלקח זה מסוג
וה''בטחוך הנוחות כל אף על שמלים, על שקיטה
לידי תביאנו בה, אשל שגיאות, בפני לכאולה
מבצעיות, להחלטות לק מתיהס אני אין פגול.
הענינים מן ענין בכל ולצעדימ להחלטות אלא

עוסקים. אנו בהט
פת כי כך, על איפוא, יעמוד, המחוז פקוד
הנתו שלוב של בסימן יעמדו מוצעים לוגות
פתלון שבכל כו שהוסבל, כפי במקוליות נימ
תוספת משום  לקח ובכל ההתקדמות מן יהיה
משוכללת תהיה החלטה שכל באופן נסיון,

מקודמותיה.
*♦*

צות עגנודת
.נתנה האנושות על שילדה החכמה כל לא
לבני חולקה היא כידוע, אלא, אחד, אדם בידי.
בצולה לא חולקה שהיא אמנם נכון האדם.
היא כי העובדה' את משנה זה אין אבל קווה,
המצוי החכמה הכל שסו בלול כו מתוך הולקה.
הבודד אצל מאשל יותל הוא אנשים צבול אצל
"טוביט אחל, ענין לגבי אמנם אמלו, וחכמים
שחכ אלא ידועים. והדבלים האחד'* מן השנים
חכמתם של הכל סד לק אינה שנים של מתם
חכמה צלוף חל כאשל אלא אנשים, שני של
אשל שלישית, אחלת, חכמה נוצלת כזה, אשל
אנשים שני שונה. היא אלא לסכום, זהה איננה
צבול וכיו''ב שלושה וכיו"ב אחלת חושבים יחד
בכל כי לומל אפשל דבל של בעיקרו שלם.
תוצאתה תהיה קבוצתית, מחשבה חלה בו מקום
הצלוף לק ולא בתכלית, שונה אחלת, מחשבה
מהשבת של לכאורה, האליתמטי הפשוט,
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תהיה עניות תעודת הנם. נמשכים תהליכיפ זה

ורק בתהליך ירגישו לא אמ הפקוד לדרגי זו
אני לשלילה. והן לחיוב הן בתוצאה ירגישו
קבוצתית, מחשבה אותה בעזרת בי מאמין,
אי על לעמוד נוכל החפשית, הדעה החלפת
ולא התפתחותם תהליך ועל אנשינו של כותם

מופתעים. להיות

פתאם שלפתע התופעה את מכירים בלכפ
האמון כמצוין. שוטר שהיא איזה מתגלה
טוב היה הוא כמצוין, היה פתאום לא כי היא,
למצוא ידעו לא השונים הפקוד ודרגי העת כל
הת מיוחדות נסיבות שהן אילו ובתוקף אותו
ההתגלות דבר את גורס אינני לפתע. גלה
שאינני כשם מצוינים אנשים של הפתאומית
והן זה הן הפתאומית. הסתאבותמ דבר גורס

התפעולי המישור
כשהמסיבות ומדוד שקול עונש צורך, בה ואין
פרופורציונליים וגמול שבח זאת, מחייבות

משרת. הוא בה וליחידה, למעשה לענישה,
במש האדם שכח הנימה כי כאן, כבר יאמר
נכונה, איננה רק לא נחות, או רע הוא טרה
כשלונות לתרץ הרצון, של תולדה זוהי אלא
מחי הוסר היא האמיתית שסיבתם ואיהתקדמות,

המפקדים. מצד יוצרת שבה
של מכלול בגלל לעצמה, סגלה המשטרה
את  בכחהאדם הטפול גם ובהם  תנאים
ולהח למשוך מסוגלת שהיא כחהאדם אותו
בעבודתה. המתענין כחהאדם אותו את זיק,
נופלת או עולה אמ לדון' מהותי בלתי זה יהיה
ביחס במשטרה, המשרת כחהאדם של איכותו
כח כי בעובדה להכיר יש אחר. או זה למוסד
והדיון שהוא כמות הוא אצלנו המשרת האדם
מה ולא נכונה אותו לתפעל כיצד להיות חייב
קיימים. אינם אשר אוטופיים במצבים לעשות
האנשים כי סוציולוגי, בנסוח לומר אפשר
שהחברה אלה בדיוק הם במשטרה המשרתים
לשבץ מוכנה היתה ישראל מדינת של הגדולה
ככל כי ולומר להוסיף ואפשר משטרה כאנשי
כן מתוכנו, המשטרה רמת את נעלה שאנו
זה הן האדם, כח של איכותו ותלך תשתפר
ההיפר גם אולם שיצטרף. זה והן בעין המשרת

הנכון. הוא
כיצד איפוא, הוא, לפתרון העומד הענין

הקיים. כחהאדם רמת את להעלות
כללית, השכלה  הידע במישור  ראשית
ספםיפיות וידיעות משטרתיות טכניות ידיעות
בעניו לומר ברצוני אחד במשפט מקצועיות.
וידיעו השכלתם את לקדם הוא בנפשנו כי זה
איש ולדרגותיהם, לרמותיהמ אנשינו של תיהם

לו. המתאימים וההדרכה הלמוד ושיטות

אדם כח נהול
לא ועדיין ספריות נכתבו אדם כה נהול על
כלומר האדם, כח האחרונה. המלה נאמרה
ביותר היקר האמצעי הוא המשרתים, האנשים
של לרשותו העומדים האמצעים מערכת בכל
הציוד זה ויהיה מציוד, יקר הוא כלשהו. ארגון
לטפול מאד הרבה נתונה דעתנו ביותר. המסובך
ולתת לנקוימ, לשפוצם, במבנים, מיכני, בציוד
מקום ומכל במעט, אך נתונה ודעתנו זוקתמ,
האמ לערך יחס בשום עומדת שאינה במידה
המשר לאנשים ולדאגה לשפור לטפול, צעים,
מש איש כי לומר אפשר כללי באופן תים.
לשנה, ל"י כ5000 בממוצע לנו עולה טרה
"רכישתו", הוצאות את בחשבון להביא שלא
תקופה ואותה הבסיסי ציודו אימונו, כלומר,
תקופת  תוצרת להפיק מבלי עובד שהוא
אם למציאות אחטא שלא דומני ההסתגלות.
אשר כיום במשטרה מכשיר שום אין כי אומר
הוא המפורסמות מן כזה. בסכום עולה החזקתו
הטפול את תקבל לא אם תפעל לא מכונית כי
כראוי, יוחזק לא אמ יהרס, מבנה וכי הדרוש
אדם כי ההכרה חדרה כלנו אצל לא אולם
ותחזוקה טפול ללא וכי בעצמו מתנהל איננו
ענין לצערנו כראוי. יפעל ולא יתקלקל הולמים
נמצא שלא תהליך הוא ההזדקנות  ההתבלות

מרפא. שום עדיין לו
ביותר רבים שטחים מקיף באנשים הטפול
במה התענינות באנשים, התענינות היתר: ובין
נכונה הצבה נכון, חברתי גבוש להם, שקורה
אדם של נכונה רוטציה לתפקידו, אדם של
אופטי רוטציה זמני התפקידים, מכלול בתוך
אישיות, בעיות של נכון ופתרון נכון זהוי מליים,
בה ויש במידה  הפרטי עולמו אל הדירה
במידה  הפרטי עולמו אל הדירה ואי צורך,
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פעולות ונשפים, טיולים ארגון על, שתתבסס
חייבים ושמחות בדור אלא כשלעצמן' חיוביות,
באנשים, טפול של כוללת ממערכת כחלק לבוא
הדאגה היוםיומית, העקיבה זו במערכת אשר
לטפול, האקטיבי הרצון הכנים, וההתענינות
לטעת צריך העיקר. הם הם ולטפוחו האדם לקדים
ההכרה, את הדרגים כל בני הפקודים בקרב
הם אין וכי במכונה ברגים רק אינם הם כי
כשהמדובר רק המפקד של לתודעתו חודרים
בנזיפה, לדין' בהעמדה או פרס בהענקת הוא
הכרח קיים בהן נסיבות, בעוד או במבצע
שאי אלא להפגש, אדמיניסטרטיבי או פורמלי
באופן מפקדיהם את מעסיקה האנשים של שיותם
נעשים גנאי, והן תגמול הן מעשה, כל וכי רצוף,

וידע. הכרה, שקול, מתוך.

. הדרכה
בכח לטפול ביותר סמוכה פעילות.ההדרכה
פעילות של המוצהרת מגמתה אמנמ. האדמ.
אך האדם, של המקצועי קדומו היא הדרכתית
בלתי קשר מושג ההדרכה פעילות באמצעות
היוםיומית' העבודה לחץ תחת שלא אמצעי
למודרך. המדריך בין הדדית הכרה נובעת ממנו
שוטפת הדרכה בשטח כי מלומר, נרתע אינני
אם וזאת לשפורים ביותר רב מקום יש כזו
הדרכה ובצוע תכנון ממעיטה. בלשון. ננקוט
העיקריים מעסוקיו אחד להיות חייב מגמתית

השונות. ברמות המפקד של
זה במחת ההדרכה את להשתית בכונתנו
אשר מראש מתוכננות שנתיות משימות על
לרמות, בהתאמ דהיינו וערב, שתי תחולקנה
מצד מקצועיים, לשדות ובהתאם אהד, מצד
אמון משימת בצורת יגובש זה תכנון שני.
יטיל אשר כמסמך, ויפורסם שנתית מחוזית
החל שונות ברמות מפקדים על החובה את
הדרכה פעילות לבצע במחוז, וכלה בתחנה

המסגרות. לאותן בהתאם
הפונקציונלית התועלת בצד כי תמיד, יזכר
יש הפרט, של קדומו דהיינו מהדרכה, הנובעת
חב גבוש כגון חיוביות לואי תוצאות להדרכה
פיזית התענינות המתאמנת, היחידה של רתי
השואת משגרה, מיציאה הנובעת ורוחנית
וכיו''ב. ומדריכים חברים עם ותגובות לקחים
כי דבר של פרושו אין כי מובן להיות צריך

מפיק אדם הטפול. בעית קימת השני במישור
פיזית, הן היא כזו "טעינה" בו. מטעינים אם רק
ישראל משטרת רוחנית. והן כלכלית, כלומר
כפי הפיזית הטעינה הגברת על העת כל שוקדת
משכורת שרות, תנאי שיפור  לכלנו שידוע
שכם על מוטלת הרוחנית טעינה אולם וכד'.

בלבד. המפקדים
ישירה פונקציה כידוע, הוא, חיל של מורל
הטוב והרצון הזמן והמחשבה, המאמץ כמות שיל
בכח האישי בטפול הפקוד דרגי ישקיעו אשר
אוטו בדרך להפתר צריך אינו דבר שום האדם.
פתרון אין ולכן לרעהו, הדומה אדם אין מטית.
למשנהו דומה מצב אין אנשים, לשני טוב אחד

למשנהו. מתאים אחד פתרון אין שוב, ולכן,
יהיו בכחהאדם. הטפול את לפתח בכונתנו
מחוזיות, הוראות בצורת יוסדרו אשר ענינים
של פורמליות חובות של מסגרת תקבע דהיינו
תקו דאיונות עריכת כגון המשנה, מפקדי
הטפול דרכי תקופתיות, דעת חות פתיים,
הדברים עיקר אולם וכד'' בראיונות בעולות,
המפקד, בין אמצעי הבלתי י המגע מן נובע
הגדולה היחידה של הכללי האקלים ע"י המושרה
ובמשטרה, במחוז הנושבת הרוח ע"י יותר,
הסדר לשום נתון להיות יכול ואינו לפקודיו

אדמיניסטרטיבי.
זה במחוז תונהג אלה פורמליים בהסדרים
מפקד, כל ידרש לפיה התקופתי, הראיון חובת
את להעלות .בשנה, פעמיים אנשיו את לראין
הכתב על המראין הערות ואת המרואין דבריי
דו"ח דו"ח. אותו על המרואין את ולהחתים
כחומר ישמש המראין' אצל ישמר אשר זה'
לעמוד צריך אינני כי דומני ובקורת. עקיבה
זה, מסוג לראיונות שיש הגדולה החשיבות על
מחויב יהיה המראין כי ולעובדה, כשלעצמם,
כזה באופן הדעת. חות את למרואין להראות
לדברים קשורים המרואין וגם המראין גם יהיו
באי אנשים של המצאם שימנע דבר שנאמרו'
הצד ומן אחד, מצד ביחידה, מעמדם לגבי לוזיה
הדעת בחות וקיצוניים מהירים שנויים השני,
שיצטבר החומר פקודיהם. לגבי המפקדים של
ולמח לתכנון לחקר, בסיס ישמש כזה באופן
עולות חסרת הנכונה, הרוטציה בשטח שבה

היחידות. בתוך ההדדיים היחסים והסדרת
לה די אין המשרתים האנשים לרוחת הדאגה
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כוון. באותו בעתיד ישגו ולבל ישתפרו למען
משום בקרה במסקנות יש כזה מעקב בלי.
עקר, ענינו לצורך והוא גרידא, תיאורטי תרגיל
תהיה מדיניותנו מעשית. תוצאה לו שאין משום
מעקב יקוים שהוסקו מסקנות אחר כי איפוא,
ההי של השלישי בתנאי נוגע אני לכך ובקשר
ורק אר מושלמת הבקורת מסכת החוזר: זון
הער של מערך אל מסקנותיה מוכנסות כאשר
ממ מופעלים כאשר או החדשות, המצב כות
למע הלכה המסוים הענין לגבי ולקחיה צאיה
האחרות, ביחידות וכן המבוקרת ביחידה שה
כך משום היחידה. באותה דומים ענינים ולגבי
הבאת לשם עקיבה מערך להקים בדעתנו
מסוימת, ביחידה מבקורת יוסקו אשר לקחים,
על בקורת ולשם האפשר ככל רחבה לידיעה
נראה השונות. ביחידות הזה ההיזון תוצאות
והחיו השליליים הלקחים יועילו זו בדרך כי
נפיון אגב הרבות, המשנה יחידות אשר ביים
בהת וביניהן בתוכן להן, שיש הרב העבודה
שירכוש המצטבר הנסיון וכי מתמדת קדמות
כל של תרומותיהן ע"י יופרה כולו המחוז בכך
זו הפריה וכי הקטנה, עד הגדולה מן היחידות
וההת הקדום בצד שיביא, דבר הדדית, תהיה
בצוע בעת דומים מנחים לקוים גם קדמות,

השוטפת. העבודה

צבור יחםי
במערכת ביותר הגמישים הגורמים מן אחד
דמוק בחברה מודרני ארגון המשמשים הכלים,
נהול ארגון. אותו של הצבור יחסי הוא רטית,
והחיצו הפנימיים הצבור, יחסי מכלול של נכון
הקהל, עם היוםיומי המגע את ומיעל מקל ניים,
זה מענין התעלמות או נכון, לא נהול ואילו

זה. מגע על מכבידים
אבטחת הנקרא מושג ישנו הצבאית בתורה
לתודעתו היטב המוחדר מושג הפעולה, איזור
די לא כי ופירושו רמה בכל מפקד כל של
אסטרטגית או טקטית בעיה של נכון בפתרון
כשלון להפיק יכולה ביותר הטובה התכנית וכי
בפני מובטח יהיה לא פועלים בו האזור אם

צפויות. בלתי והתפתחויות הפתעות
גופים של הפעולה זירת כי לומר המקום כאן
הוא זה, בכלל והמשטרה באזרח, העוסקים

פועלת. היא .בתוכו הצבור

קורסים במסגרת יתאמנו המחוז אנשי כל
הן תכלול האמון משימת ממושכים. י מרוכזים
ולמוד, עיין לימי תכנון והן כאלה קורסים
וכל הגופני האמון השבועיים, השעורים הסדרת
את כלליים בקוים תכלול האמון משימת היתר.
את ומקצוע, רמה כל לגבי לבצע שיש התכנית
דיו תרגילים, הרצאות, דהיינו ההדרכה, שיטת
יום מרוכז, קורס כלומר המסגרת, את נים,
המבצע הדרג את וכוי, שבועי שעור עיון,
המד את המחוז, התחנה, הענף, הנפה, דהיינו

הדווה. צורת ואת החומר מקורות את ריכים,
אנשינו אין כי להאמר האמת לצערנו, ניתנת,
עצמאי. באופן להתקדם כדי מספיק עושים
לתופעה הסיבות לנתוח להכנס יכול אינני
לקראת עצמית הנעה בהעדר אולם זו, מצערת

זו. הנעה לתת אני נאלץ קדום,
***

מגמתית בקרה
התי על זו בהזדמנות לעמוד בדעתי אין
מקוה, שאני כפי הידועה, הבקרה, של אוריה
לדיון נושא לשמש הכי, בלאו והחייבת, לכלכם
הכרה חדורי כלנו כי מההנחה, יוצא אני 1פרד.
ללא ארגוני בגוף פעילות כל לנהל אין כי
כשהיא רק טעם לה יש בקרה אולם בקרה.
תוצאותיה אחר מעקב יש כאשר מגמתית'
.(6£^ 53^ חוזר להיזון משמשים וממצאיה
מוגדרת מטרה יש כי פרושו, "מגמתי", התאר
רגע באותו תקופה, באותה לבקורת ומסוימת
מה מראש, למבקר כשברור מקום, באותו או
לדעתי, אין, מטרה. איזו ולשם לבקר בא הוא
מגמתית. איננה היא כאשר לבקורת, רב טעם
בהר אנו לוקים זה בשטח כי אבוש, ולא אודה
אשר קצינים או מבקרים ממספר ולבד בה,
כגון ברורות, בקורת משימות מוטלות עליהם
או סטטיסטיקות עריכת לשם תיקים בקורת
אין כלל שבדרך הרי מסוימת, פעילות בקורת
הבקורת נושא של מוקדמת תכנית המבקר למפקד

בצועה. ואופן
חלק ניטל מגמתית בקורת של מטעמה וגט
דהיינו תוצאותיה, אחר מעקב אין אם הארי,
לשפר הצעות אגב שבוקרו הנקודות אין אם
מגיעות לכך, בקשר שניתנו ההוראות או דים,
או לבצען חייבים אשר אלה, לידיעת ראשית
המפקדים יתר לידיעת ושגית בצוען, על לפקח
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יחסי גאמצעות הקהל דעת של נכונה ובהכנה
והתוצאות צפויות פעולות אותן לגבי צבור
להמעיט אפשר בהן, הכרוכות נעימות האי
הבקורת, את לחלוטין לבטל אף או בהרבה
נכו בעבודה מסויימיט, ובמקרים עוקצה ליטול
מפקדת טפול למתוק. העז את להפוך אפילו נה,
הרב הריכוז בבעית ה13 העצמאות יום מבצע
ואי המצעד עבור אחרי בעיר הרכב כלי של
בעקב וההולכים הנהגים לקהל שנגרמה הנוחות

כזה. לענין דוגמה הוא לכלנו, הידוע כך,
כלפי הצבור ליחסי הדבור את יחדתי כה עד
אולם מזה, והצבור מזה היא כשהמשטרה חח'
והוא זה במכלול מאד חשוב סעיף עוד ישנו
המש פנים אל דהיינו פנים, כלפי הצבור יחסי
ובחיוביות בצדקת הפנימי השכנוע ובכן, טרה.
בשקידה נמנע, הבלתי הרע בהסבר המעשים,
חשוב החייל, מתוך המתגלים לקויים תיקון על
גדול שדה ישגו החייל. פנים לגבי פחות לא
ואם פנים, כלפי צבור יחסי נקרא אשר מאד
מעט כי לומר נוכל ובכנות יפה עצמנו נבדוק

זה. לענין אנו מקדישים מחשבה מאד
משטרה יחידות של הפנימי הגיבוש מידת
חח. כלפי שלהן העצמה על במישרין תשפיע
יחסי שמגמות הרי שבדבר, המוזרות אף על
בתכ דומות ביצוען, ודרכי פנים כלפי הצבור
ובקווים חח, כלפי צבור יחסי של לאלה לית

 המגמות: לגבי כלליים
צד המעשים, נכונות של אמיתי שכנוע א.

וחיוביותם. קתם
ישר, באופן נמנע הבלתי הרע הסברת ב.

ונכון. כן
המע של חשיבותם על מתמדת הצבעה ג.

אותם. העושים ושל שנעשים שים
שמי שכנוע, הסברה,  הבצוע: דרך ולגבי
העובדה אף ועל לתקנם. ומאמץ תגובות עת
פיקודיות היררכיות על מושתתת שהמשטרה
משום אלו והסברה שכנוע במעשי אין מוגדרות,
ששופעימ ארגון בין ההבדל כל מקור זהו נגוד.
מבוכה יד, אזלת ממנו שופעים אשר ארגון לבין

ותהיה.
כי הכרה, חדורים להיות חייבים אנשינו
הם וכי ביעילות משימותיה משיגה המשטרה
 זה. במערך מכריע גורם מהוים עצמם

החייבים החשובים הגורמים אחד כי לי, נראה
היא מפקד כל של המצב הערכת לתחום להכנס
הפעולה, איזור את הפשטות בתכלית להבטיח
כמה עד מופתעים נהיה שלא כאמור, כלומר,

מראש. בתחזית ניתן שהדבר
שהם והכעס האכזבה רגשות את יודעים כלנו
חודרת או בעתונות, מופיעה כאשר נחלתנו,
טובה, עבודה אחרי אחרת, בדרך הקהל להכרת
 שוללת  מזה גרוע אף או הממעיטה דעה
אנו נוטים כאלה במקרים הפעולה. אותה את
כי בהסבר, לכך האחריות מן עצמנו לפטור
או הידע אין לצבור או שטחיים העתונאים

הנכונים. ההבנה
הוא היחידה מורל כי הוא המפורסמות מן
אנשיה של רצון שביעות של ישירה פונקציה
של העצמי הערך מהכרת היתר בין נובעת וזו
של תולדה היא זו ערך הכרת בה. המשרתים
המושקעים, והעבודה המאמץ של נכוגה הערכה
וחוזר משרתים, אנו אותו מהצבור הנובעת
צבור יחסי שאין לומר רצוני בזאת חלילה.
אלא נוח, או נעים ענין בבחינת רק חיוביים
ומשום היחידה מורל יעל במישרין משפיעים הם

הפקוד. מעשי לאשיות כמעט הם נכנסים כך
אוביק לנו, שנראו ארועים כי זוכרים, כלנו
השי או הקפמ מבחינת ערך פעוטי טיבית,
העומדים לענינים הצבור בתודעת הפכו בותם,
לנו הנראים מקרים, ולעומתם עולם, של ברומו
הטפול או עצמם לגבי אם ביותר, חשובים
משום הד, כלל מוצאים אינם להם, שניתן
לעשות יכולים אנו נכונה. לא הארה שקיבלו
הצבור ותודעת להכרה ההבאה בעניו רבות
אמ הבלתי המגע השידור, העתונות, באמצעות
להביא כדי במקום, הקהל דעת מעצבי עם צעי
כנה אוביקטיבית, בצורה גורמים אותם בפני
אנו אשר הפרוש ואת העובדות את וישרה
המקרים ברוב כי מורה הנסיון להם. נותנים
ביותר. רב משקלו כזה וישר אמיתי כן, פרוש

מגרימת להמנע אין שבהם מצבים ישנם
אזי הרחב. לקהל לכאורה נוחות, אי טרדה,
שלילית תהיה התגובה כי מראש לחזות אפשר
תקיפה תוקפנית לבקורת תעמוד המשטרה וכי
הבקורת סיבת את למנוע ידה לאל שיהיה מבלי
מתכוון ואני הנסיון, וגט התורה גם הזאת.
נכון בהסבר כי מוכיחים זה, מחוז לנסיון

22



הדרכה שנת ע\ל לסכומה
ההדרכה מחלקת ואש גוגיק, מאיו* גצמ

אד0, בבני היא מפעל של ביותו הטובה ההשקעה
ידע** בובישת היא אדם של ביותו הטובה ההשקעה

"אני לאמי אדם יכול ו אחרת עבודה כל עם בהשנאה עומדת המשטח? עבודת אין
אותם אלה, מעין בדברים במשטרה". עובד "אני לאמל חבלו יוכל לא או בבנקי, עובד
אמוניהם, סיום עם משטרה טירוני של באזניהם חדשיפ מספר לפני הכללי המפקח השמיע

המשטרה. שבעבודת היחוד מובלט
ומלוי במשטרה השרות רבים. עבודה מקומות מני אחד כעין פרנסה, סתם היא אין
למעש מעל להפריד אין זו יעוד ותודעת יעוד תחושת מתוך לנבוע מוכרח בה תפקיד כל

המשטרה. איש של היומיומי
לגבי הדברים נכונים וכמה כמה אחת על הרי כד' בכלל במשטרה השרות לגבי ואם

במשטרה. ההדרכה מלאכת
תפקידיהם מלוי לקראת היסודי הידע את להם להקנות מיועדת עובדים של הדרכה כל
משימה ממלאת המשטרה תפקידיהם. מלוי כדי תוד והזמן התנאים לשנויי ולהתאימם
ולמענם. בתוכם אדם' בני ידי על שליחותה ועושה אדם, בני של חברה כצורת המדינה, מטעם
בה, ולשנויים בחברה להתפתחות תדיר מותאמות שתהיינה ההכרח מן פעולתה שיטות

זו. להתאמה תמיד, מכוונת, להיות חייבת המשטרה לאנשי הניתנת וההדרכה,
ארוכה מסורת מאחוריה אין ועדין היא צעירה מדינה של משטרתה ישראל, משטרת
המדינה, של שאוכלוסיתה כפי ממש החוק, החלת ושל הצבות הסדר שמירת של ומבוססת
במדינתנו לחוק. וציות סדר קיום של ומושרשת עתיקה מסורת בעלת עדין אינה כולה,
מרחביים. ושנויים דמוגרפיים שנויים לשבוע ומשבוע ליום מיום מתרחשים והנבנית הצעירה
לרכוז הופך תושבים דל ואזור לכלד הופכת עיירה לעיר, הופך כפר ישוב, הופכת שממה
גל עם חוקיה. את ומשכללת מוסיפה והמדינה הרכבה ומשנה גדלה האוכלוסיה < אוכלוסין
ומשתנות הולכות יעודה, מכה המשטרה על המוטלות המשימות, ומשתנות מתרבות אלה
צריכה, השוטרים הדרכת של מטרתה למלא. יחידותיה נקראות אותם התפקידים, דרישות
לבקרים עתים ולהתאימם ולחזור תפקידיהם למלוי ולתרגלם להכשירם להיות, איפוא,

המתרחב. תפקידיהם לתחום
של בעיניו ההדרכה של חשיבותה זו. במשימה ראש מקילה אינה ישראל משטרת
ובהשתלמויות בקורסים הודרכו 1961 בשנת כי העובדה, ידי על מומחשת המשטרה פקוד

מאנשיה. 2054 למשטרה שמחוץ שונים במוסדות וכן אחרים ובמתקנים ההדרכה בבסיסי
המשטרה נוטלת אותו הנטל, הוא רב מה יודע, החייל של האדם כח בבעיות המצוי כל
מנין מתור כד כל ניכר חלק של הפרשתו ע"י  ויחידותיה מחוזותיה על  עצמה על

מתמידים. וגיוס נשירה של במציאות רבים, חדשים למשד בשורותיה, המשרתים
כזה גדול אחה הפרשת כי לעינינו, נשוה אט לנו, יתברר זו השקעה של משקלה מלוא
 בקורס הניד כל וכי המשתלמים של חבריהם על נוסף עומס מטילה בפועל המשרת הכוח מתור
אמון, ועזרי ספרים ולרכישת מדריכיו סגל לקיום לכלכלתו, רבים: כספים הוצאת  פרושו

ולהחזקתם. להפעלתם
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הסרטון, הסרט' כגון ענין' ומעוררים חדישים
והרשמל^ל.1 הדגם האמון, כרזת

את בחשבון להביא סיב ההדרכה תכנון
של בעטים החלים התפקידים' בתחום השנויים
בתנאי והשנוי ואוכלוסיתה המדינה התפתחות.
המחייבים נושאים' התבלטות עלידי התפעול

דגש. תשומת
מעקב על תדיר, להתבסם, חיב ההדרכה תכנון
של ישומם בדיקת על ההדרכה, תוצאות אחר
שני זו ובדיקה זה מעקב נלמדו. אשר הלקחים
וברא בראש אותם משמשים עיקריים. אפיקים.
.מפקדי של ומשאלותיהם דעתם חות שונה:
תשו ומתן גיסא, מחד הגסיון, מתוך המרחבים
המשטרה, איש של פעולתו על לבקורת לב מת
ואף המשפט כס של מרומו מושמעת.: היא כאשר
באמצעות והן. במשרין הן הצבור, להערות

■ גיסא. מאידך העתונות,

ההדרכה כל*
שי את זו ברשימתי. למנות בכונתי היה לא
ולהשו1תן, להעריכן לסוגן, כולן, ההדרכה טות
את לסקור אלא וחסרונותיהן, יתרונותיהן על
שחל בשנה בהדרכתנו הסתמן או התחדש, אשר
תקופת את האפשר ככל לקצר מגמה מתוך פה,
בתקו לו, ולהקנות מיחידתו, החניך של הרחקתו
קליטתו. ולהבטיח הידע מירב את זו קצרה פה
נקט בהם לשפור, הדרכים על לעמוד ברצוני

המסירה. אמצעי של בתחום זו בשנה נו
בהר המופשט, הכללי, הרעיון של מקומו את
הבעיה ותופסת הולכת ומקצוע, מקצוע כל צאת

הלמוד. נושאי מוצגים באורה המעשית,
על מושתתת הנושא, שיטת זו' הדרכה שיטת
ערוך אין כי עצמו, החניך של מירבית הפעלה
במאמציו כי המרגיש, איש, עלידי המושג לידע

השיגו. שלו
החו למסירת העיקרית כדרך ההרצאה, תחת
החומר של המחזתו ובאה איפוא הולכת מר,
המונחת הדיון נוסף כך על מערכון? בצורת
הח של העצמית המחשבה הפעלת על המבוסס
ידיעו להרחבת העצמי עיונמ עדוד ועל ניכימ
השתתפות את מבטיחה זו למוד צורת תיהם?
להוסיף לו, הזדמנות מתן ידי על גם החניך

6>31ז. 16001(51£ = רשמקול 1

ההדרכה תכנון
ובמאמצים, באמצעים העצומה, ההשקעה נוכח
ברור להדרכה, להקדיש המשטרה נדרשת אותה
את תשיג זו שהדרכה להבטיח עלינו שומה כי

והמאמצים. הזמן במזער ההשגימ מירב
ויסו יעילה מלאכתנו לעשות עלינו כך לשם
שמירת על המופקד כרופא כמונו וזאת, דית

הדופק". על היד "עם גופנו, של הבריאות
המדי על מבוסס להיות חייב ההדרכה תכנון
הנוש את ותואם החיל פקוד של הכללית ניות
להגדרת בהתאם המשטרה מטפלת בהם אים,
למרחביה המשותפים יסודותיהם בכל יעודה,

וליחידותיה.
הלמוד מטרת את להבליט חיב זה תכנון
בו, הנדרשים הלקחים ואת (הקורס) המתוכנן
החניכים, לסוג מותאם להיות הוא היב כלומר
הספציפיים ולצרכים שלהם והכושר. הידע לרמת

למלא. נועדו אותו התפקיד' של
בחש לקחת זה תכנון חיב המיוחדים בתנאינו
החניך של האישי הבסיס יצירת את אף בון
. ולישם להטמיע להבין, לקלוט' יוכל למען
בהדרכה לו המוקנה הידע את  העת ב;ב1א
את אף ההדרכה תכנון מקיף כן על המקצועית!
לחניכים משותף" "מכנה יצירת של המשימה
מתאימה השכלה הקנית הלשון, הוראת עלידי
ולאומי. אזרחי חנוך ערכי של ואינדוקטרינציה
מכונן להיות חיב המקצועית ההדרכה תכנון
הנושאים הצגת ידי על הדרוש הידע להקנית
המעשי השמוש של הראות מנקודת והבעיות
בהדרכה והפשטה כלליות המשטרה. איש ע''י בו
הנלמד, בחומר החניך התענינות את מפיגות
הטמעתו. את ומונעות קליטתו את מצמצמות
מעשיות בעיות של הצגתן מושכת זאת לעומת
איש להתקל, עשוי או נתקל, בהן וספציפיות'
את שעה, ושעה יום יום בעבודתו המשטרה
שאיפתו ואת רצונו את ומגבירה התענינותו
הש ע"י ידיעתו ולהעמיק לו המוגש את לקלוט

עצמית. וקריאה תלמות
כך, ההדרכה את לתכנן יש מתודית מבחינה
הפעלה ידי על ההטמעה מיטב את שתבטיח
שתהא, כלומר השונים, החושים של מירבית
זו מגמה חזותיתשמיעתית. ובראשונה, בראש
אמון עזרי של ונבונה נכונה הפעלה דורשת
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דור משטרתית הדרכה ובעיקר הדרכה, המוכן?
אישי ונסיוין רב מקצועי ידע מהמדריך שת
בין מדריכים, של זה' מחזור המעשית. בעבודה
הוא בריא והיחידות, המרחבים לבין הבסיסים
קלטו אשר למרחבים, צמחה תועלת מעט ולא

ההדרכה. מאנשי לשורותיהם
ההד מפרי והחיונית העיקרית התועלת אולם
בסיסי ידע ע"י ליחידות לצמוח צריכה רכה
לסגל שינספו ככל החניכים. של טובה והכשרה
ומהמנו מהמוכשרים וסמלים קצינים המדריכים
תובטח כן המרחבים, של המפקדים שבסגל סים
ובוגרי הטירונים ישכילו וכן ההדרכה יעילות
במחוזות לשרת ולהתמקצעות למפקדים הקורסים
של הקסמים במעגל זו נקודה יוחזרו. אליהם
מו הפרשת דהיינו במשטרה, האדם כח מחזור
ובמיון מקצועי ידע בעלי מוכשרים, עמדים
מפקדי של לבם לתשובת ראויה מעשי, פקודי

והיחידות. המרחבים
פני של הדינמית המציאות כי לעיל, הזכרתי
להתרחבותו תדיר גורמת ואוכלוסיתה המדינה
הדורש דבר התפקיד, דרישות של ולהתפתחותו
מסקנות, והסקת הנלמד ישום אחר מתמיד מעקב
הוזכר, כן ההדרכה. מגמות לגבי לבקרים, עתים
דעתם חות על רבה במידה נשען זה מעקב כי

המרחבים. מפקדי של
אחר קרוב מטוח המעקב מגי. לא בכך אולם
המקומי השוני ומידת הכלליים התנאים השתנות
מסקנות הסקת עמהם גוררים למרחב ממרחב
עדכונו הספיק בטרם עוד לעתים לקחן, וישים
לשאת הלקחים סמך על ההדרכה תכנון של

פירותיו.
מקומית'/ "מדיניות במרחבים נוצרת כך מתוך
נסיוניות" "סטיות אף לפעמים נובעות ממנה
לגבי כללי באופן נקבעו אשר מהדוקטרינות,
אלו סטיות המשטרה. כחות של והתפעול המבנה
המתעוררות מיוחדות, בעיות תקיפת לשם באות,

במרחבים. המשטרתי המעש בתחום
הנו הבסיסית להדרכה זו ותוספת זו השלמה
ספצי מקומיות ומבעיות המקומי" מ"הידע בעת
התוןתפקידית ההדרכה בדמות ניתנים פיות,
בכוחות במחוזות מבוצעת זו הדרכה במרחבים.
חבר של ובמאמץ מעמיקה מחשבה תוך עצמם,

המפקדים.
של פעולתה נושאי כי הדגשתי, דברי בפתח

נסיו מתור בין שלו, מחשבתו מפרי הנלמד על
העצמית. קריאתו מתוך ובין המעשי, האישי, נו
לו ואף התרגול כמובן, משולב, אלה בכל

החניך. של פעלתנותו הגברת של היתרון
להעשות כמובן, יכולה, המסירה כל לא אולם
הקליטה והשתתפותם, החניכים הפעלת תוך
בעזרי ומכוון רב שמוש ע"י מוגברת הפסיוית
הסרט לעיל. כבר הוזכרו אשר החדשים, האמון
והרשמקול הדגם והכרזה, התמונה והםרטון,
כבר שחלפה ובשנה הדרכתנו אל חדור מעמיקים
עצמנו. בכחות סרטונים מספר והשלמנו יצרנו
ומאוזן נבון שלוב ע"י מובטחת החומר הטמעת
להר יש עליהן לעיל, הוזכרו אשר הדרכים של

השנון. שאלוני את עוד סיף ,

אולם וההדרכה, האמון עזרי עם אחת בשורה
הראוי מן החשיבות, מבחינת אחרון כפרט לא
 ידע לרכישת הבסיסי הכלי את כאן להזכיר
המק ספריתנו את שחלפה בשנה הרחבנו הספר.
מפרים 323 של עתקים ב4175 המרכזית צועית
אלה על כללית. השכלה ספרי 107 מהם חדשים,
זו מבחינה ואף המקצועיים התקופונים נוספים
נמצאים כיום הזמן: מקצב מעל ידנו הסרנו לא
היוצאים החדשים התקופונים מרבית בידינו
הקרימי המשטרה, מדעי בתחום בעולם לאור
השמוש. לספרי תקן קבענו והמשפט. נולוגיה
ובמסגרתו המשטרה יחידות לכל החיוניים
אותן ישמשו אשר הספרים, את מנפקים הננו
הספריות את הגברנו כן יומית. היום בעבודתן

המתמחות. ביחידות המקצועיות
מקצועי ידע, כל של עיקרו כי לזכור, עלינו
יותר אלא הכל'/ ולזכור "לדעת רק אינו ומדעי,
מוצאת כך לשם למצוא". וכיצד היכן "לדעת
סקירה המרכזית המקצועית הספריה ידי על
התשובה את אולם תקופתית, ביבליוגרפית,
הדרכה ידי על להכין עלינו "כיצד" לשאלה

ולמוד.
להצטמצם כונתי אין ההדרכה כלי על בדברי
ניתנת, הדרכה בלבד. והאביזרים העזרים בסקירת
ולהדרכה מדריכים עלידי ובראשונה בראש
תוב בידיהם רק טובים. מדריכים דרושים טובה
ונכון. נבון שמוש עלידי העזרים תועלת טח
מתחלפים בחיל, האדם כח של המתמיד במחזור
כי הדבר, טוב ואכן פעם. מדי המדריכים אף
מן ידע הקנית של טכניקה רק אינה הדרכה
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יומ וטפול הסברה בעזרת רק יושג זה קשור
קיומו יתואר לא שבלעדיה משימה בפרט' יומי
נעשים זה בכוון כשלבו. מקצועי בחיל מורל של
רבה עוד אולם צעדים, ושמ, פה במרחבינו,
וב בראש מוטלת זו מלאכה לפנינו. המלאכה
אשר והזוטרים, הבכירים המפקדים, על ראשונה
את שלהם ההכשרה בקורסי קרבם אל ספגו
בידה אף הפקודים? נהול של העיונית התורה
המכוננים למאמצים לתרום ההדרכה מחלקת של
והרמת ידע הקנית עלידי הפרט להכשרת רק לא
היעוד הבאת עלידי אף אלא העצמית, הערכתו
על המוטלת בשליחות חלקו בהסברה לתודעתו

כולנו.

האזרח, אדמ. בני המ ומושאיה, נשואה המשטרה,
אותו העברין, לעזרתנו, והזקוק לשרותנו המצפה
השוטה למשפט, ולהביא לגלות עלינו שומה
המש של יעודה הגשמת את כתפו על הנושא
המנחה והמפקד לכד המכשירו המדריו טרה,

הננו. אדם בני כולנו אותו, והמכון
תוך היוםיומי בתפקידם הפועלים אדמ כבני
המקצועי בידע די אין הזולת עם מתמיד מגע
לבצוע נעימים תמיד אינם תפקידינו לנו. המוקנה
חש אותה הזו, לאיהנעימות לה נוכל ולא
נדע לא אם משימותיו, בבצוע אחת לא הפרט
לאותה האפור, היוםיומי, המעש את לקשר
"אחת אלא מעשנו אין בלעדיה יעוד תחושת

העבודות".

1961 בשנת ובהשתלמויות בקורסי© אימנו אשר משטרת אנשי
המרחבית) ההדרכה (זולת

ההשתלמות או הקורס החניכיםמספרנושא החניכיםמספר הכוללמספר נזס3ר0
*שסיימו■המחזורים סיימו החניכיםשטרם של

ג' שלב 9254254טירונים
כלבים 23344131475נוהגי

. אחד) (משך 144טירונים

511930149חוקרים

410072172פמלים

2293362מפקחימ

בכירים 11616קצינים

(סמינר) ומדינה חברה 1843622458בעיות

יסוד 36948117ההשכלת

לעברית 11919אולפן

החקירה במקצועות 22020התמהות

תנועה 12222בוחני

21526קשר

13535מקרינים

מתמחות יחידות 34646השתלמות

המשטרה* למסגרת 4116415179מחוץ

11716573862054בס"ה

שחלפה. האזרחית השנה בתום המצב את מבטאיט המספרים 1
קשר אלקטרוניקה,. משרדי, ויעול מינהל ישראל' ערביי ידע ערבית' קרימינולוגיה' כגון: קורסים *

וגו'. ו*ד"ס מ"כ ,מ"מ, וטכנאות,

26



2>ג>רזה בנהיגה /נקר>ם

ולסייר לתנועה המחלקת ראש גיא, יה(7ה גצימ

חש הנהג אין אלה כללים של באספקלריה
רכב כלי של המון בתוך אובד עוד עצמו
זרם בדמות אותם רואה הוא אלא יחידים,

לחזות. ניתן זרימתו שאת אחיד תנועה
למר נפרדות מגמות של קיומן נוכח אולם
לזרימתו הכללים אין התנועה זרם של כיביו

ואחידים. יציבים
של מרכיביו בהתקדמות המותרת השנוי מידת
מועד בעוד השנוי בהבאת מותנית תנועה זרם
על מטילה דרו כללי של מערכת זולתם. לידיעת
שנוי על לאותת האחריות, את ברכב הנוהג
הת להצריך זה שנוי עשוי כאשר בהתקדמותה

אחרים. של תנועתם אמת
של זרמים יותר או שנים בין הנגודיט מכאן
דר בהצטלבויות והמוסדיים המתגלים תנועה,
דיני את הכללים קובעים כאלו בנסיבות כים.
למשל התקנות), בלשון קדימה'' ("זכות הבכורה
אמצעי של הפעלתם את המסדירים הכללים
ואת וכוי) נתיבים רמזורים, (תמרורים, החנונה
השי את המתאימים אלה לרבות התנועה, סדרי
אלה לכללים דוגמה ו הדרך לתכונות ברכב מוש
לחד המהירות, להגבלת הכללים משמשים

וכדי. סטריות
הנהיגה ומהירות רכבו בתוך מוגבל הנהג היות
"האנושיים", מהאותות היעילות את נוטלים
לחובת בציות הידיים) וסימני (הקול הטבעיים
מכאן הדרך. כללי ידי על המוטלת האתות
בתוך מיוחדת אתות מערכת בהרכבת הצורך
עממור בלימה, פנס כוון, מחנן (צופר, רכב כלי

וכוי).
מסוכ הנחשבת התנהגות אוסרים הדרך כללי
יסו בטיחה. הנחשבת התנהגות ודורשים נת
דרך" "עובר כל של בטיחה התנהגות של דותיה

מסוגים רכב כלי משמשת כבישים רשת כל
ובמהירויות שונים בכוונים בה הנעים רבים,
כשיר להיות רכב נוהג כל צריך כן על שונות*
הנוהגים כל של התנהגותם את מראש לחזות
איש התקלותם תתכן בו זמן, פרק בכל האחרים

רעהו. בנתיב
מערכת מעין תהא נהג לכל כי הצורך, מכאן
האפשרית התנהגותם לגבי הנחות של בסיסית

זולתו. הדרך עוברי של
המקובלת כללים, למערכת נועד זה תפקיד
אלה דרך'' "כללי של קיומם הנוהגים. כל על
להם הניתן הרשמי בתוקף בטויו את מוצא

החוק. מכח
נעשה אלה כללים של להגשמתם חשוב צעד
החד התעבורה תחיקת של פרסומה עם אצלנו
באוגוסט 1 ביום לתוקפה נכנסה אשר שה,
ותקנות חדש)1 (נוסח התעבורה פקודת  1961

בת ב' חלק ובעיקר תשכ"א21961, התעבורה,
כללי נערכו בו בה"), והתנועה ("הדרך אלו קנות

מחדש. הדרך
להלום נועדו אשר אלה, חדשים דרך כללי
כתובים במציאות, שהתפתחו כפי הצרכים את
אותם את חופפים והם ובהירה ברורה בלשון
חלישה דרושה בהם בתעבורה, המצבים סוגי
בסיסיים הם אלה כללים של מרביתם 5נקה.
הח חוקים. בהם לראות רגילים אנו אין כי עד
הכללים מערכת היא הדרך כללי שבין שובה
לבין הנוהגים שבין היחסים את המגדירה
עקיפה, כללי נתיבים, כללי כלומר הדרך, ממדי

וכף. פניה כללי רווח, כללי

מיום 173(7) חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
.1961 באוגוסט 1

.1425(1128) תשכיא קית 2
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והתנועה הדרך ובתנאי הנסיבות בכל בהתחשב
המוחלטת השליטה את בידו שיקיים באופן בה,

ברכב."
של נוהגו את מחייבת ,40 שאחריה, התקנה
הנסיעה מהירות את "להאיט במפורש, רכב
או דרך לעוברי סכנה צפויה שבו מקרה בכל
13 ומפרטת ומוסיפה הוא", רכבו לרבות לרכוש,

כזו: האטה במיוחד המחייבים מצבים,

וב מאוכלסים בנויים שטחים בתוך (1),,

ם 0

00
00

הולכי ותנועת לצדם בנוים שבתים דרך קטעי
בהם! מצויה רגל

§

ו פנויה שאיננה בדרך (2)

סיבה מכל מוגבלת בדרך כשהראות (3)
שהיא!

התעבורה, לתקנות וב) (א 14 בתקנה גמניט
ובאופן זהירה התנהגות והם: תשכ"א1961
שמוש להשתמש אדם זכות יקפח שלא (1)

דרך! באותה מלא
ולא לרכוש או לאדם נזק יגרום שלא (2)

כאמור; נזק לגרום מקום *תן
יעכבנר.: ולא התנועה את יפריע שלא (3)

אדם'/ חיי יסכן שלא (4)

תקנה ומטילה מוסיפה ברכב הנוהג על ואילו
ראש "בקלות לנהוג שלא החובה, את (ג) 14

מספקת לב תשומת ללא או זהירות בלא או
הנסיבות...". ככל בהתחשב

תאור כן על הוא התעבורה לדיני ציות אי
כולם, של לא אך הגורמים, מרבית של בולל

"נהיגה". המכונה המכלול את המהוים
נמשכים, מתהליכים הנהיגה מורכבת בנוועל
הבחנה, של מודעים, בלתי ובין מודעים בין
יי יי בצוע. ושל והחלטה שקול של

פעולות ונקיטת סכון גורמי של מניעתם
מצריכים הגורמים, משנתגלו תוצאתם, ■למניעת

הנהג. של "סטרטגית" פעולה

דפנםיוית) (או םטרטגית נהיגה
לפעולה, איפוא נקרא נהיגה" של "טטרטגיה
של גורם הועיפו בטרם עוד הנוהג נוקט גה
לגבי והערכה הבחנה מצריד זה דבר סבון.
שלפני הדרך בקטע השוררות הכלליות הנסיבות

י ,.;.. ■ _ , ולצדיה. הנוהג
רואה אשר הנהג, דוגמת ע"י זאת נמחיש
לפניו הראיה שדה את המגביל או המסתיר עצכ,
עלול זה עצם כי להבין עליו ו (הבחנה) ■
ולהקטין (שקול) אפשרי סכון גורם להסתיר
או הנתיב, מצדי לאחד ולטות מהירותו את
 מהירותו להאיט או לסטות כונתו על לאותת
יופיע. פן אלא סכון, גורם של הופעתו עקב לא
שהות לו להעניק מהירותו הקטנת עשויה כן
בהופיע אחרת מתאימה ולפעולה נוסף לשקול
השליטה את לאפשר אומר: הוד. הסכון, גורם

ברכבו. הבכוחה
נוהג על הטיל התעבורה תקנות של מתקינן
"סטר לפעולה הכללית האחריות את הרכב
הראשונה ,39 בתקנה החוק בלשון זו טגית"

כדלקמן: במהירות, הדן בפרק
סבירה במהירות .אלא יכב .אדם ינהג "לא
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ההו אנשים קבוצת בעקפו או בפגשו (10)
בסך! לכת

חיים? בעלי קבוצת בעקפו או בפגשו (11)

בכניסתו (4)
לעקומות

בהן! ובנסעו

התקהלות! בקרבת או ביתמפר בקרבת (5)

בהתקרבו (6)
חציה למעבר

או קדימה זכות בעלת לדרך בכניסתו (12)

אותה) בחצותו

בתחנה העומד אוטובוס אל בהתקרבו (13)
לידו." בעברו או

הבחנה הם סטרטגית" "נהיגה של עיקריה /
החלטה שקול, רבה, במהירות המשתנים במצבים
רקע על זו, מהבחנה הנובעים נזתאינוה, ופעולה
של הבסיסיים וההכשרה הידט ההגבה, כושר

הרכב. נוהג
שהג כפי הסטרטגית, הנהיגה את להבין נטיב
"הסטרטגי* הנהג את נתאר אם לעיל, דרניה

בהתקרבו (7)'////.
או 01לצומת
או לפסגה,

למפגש
מסילת
ייברזל, ו■

כאמור
, 58 ובתקנה

בירידה (8)
או תלולה

< ארוכה

בהתקרבו (9)
צר לגשר

עליו? ובעברו
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של בסופו נפלו אשר אחת, שנה על העולה
סגלו אותם הרעים, הנהיגה להרגלי קרבן דבר
מאמצים חרף כלל בדרך קורות תאונות לעצמט.
במקרים שהוא, האחרון, ברגע למנען נואשים
במניעת להתחיל מנת על מדי מאוחר רבים,

התאונה.
עוברי על הכלליות החובות הטלת לאחר
הנ'ל (ג) 14 התקנה ומפרטת מוסיפה הדרך
הלשון: בזו הרכב נוהג על המוטלת החובה את
זהירות, בלא או ראש בקלות אדם ינהג "לא
בכל בהתחשב מספקת לב תשומת ללא או
בשי במטענה הרכב, בסוג השאר ובין הנסיבות,
נוחה עצירה של באפשרות ובמצבם, בלמיו טת
בתמ בהבחנה שלו, הראיה טוח בתוך ובטוחה
דרך עוברי בתנועת שוטרים, באותות רורים,
לה". סמוך או הדרך פני על הנמצא עצם ובכל

האי אחריותו את מדגיש זה חשוב כלליסוד
כתנות ותוך תאונה ללא לנהוג הנהג של שית
למניעת שוא מאמצי החוסכת מראש, וחזיה

תאונה.
להקדים "הםטרטגיה", את מצריכה כוננות
מסוכנים צרופים לגלות כדי הצורך די ראות

והאדם. הרכב הדרך, גורמי של
הנוהג של האחריות מנטל נגרע לא מאומה
משוב או צרים רטובים, כבישים מחמת ברכב
תמרו של העדרם גבעות, דרך, פתולי שים,
הבנה, העדר או גיסא, מחד אותות, או רים
מאידך אחרים, של ראש קלות או זהירות חוסר
עת בכל צפויות נסיבות הנם אלה כל גיסא.

להן. נכון להיות הנהג ועל תמיד
בהפעלת לתאום רק ענין אינה בטיחה נהיגה
תשומת המצריך רוחני, תהליך אלא מכונית,
מפותח, אחריות וחוש שקול חנוך, חשיבה, לב,
שאינו מחשבה, נטול גופני, תהליך מאשר יותר
ההגוי מנגנון בהפעלת כשירות אלא מצריך

וההנעה.

עקרונות מצריכה בטיחה נהיגה אחרת: לשון
נכונים. התנהגות

ידוע לדעת מהנהג דורש נכון נהיגה עקרון
המקו התנאים ואת התעבורה דיני את היטב
החו חובתו ידי יוצא מאשר יותר ולהיות מיים
וכוננות בדרך אדיבות כי הוא, פרושו קית.
אשר מצבים, ואחד אלף על לחלוש עשויות

את שלו בנהיגתו המתקן כנהג, הדפנסיוי), (או
זולתו. הדרך עוברי ע"י המעוות

בלתי בפעולותיהם שולט הוא אין כי בידעו,
בתנאי האחרים, הדרך עוברי של הצפויות
מעין לו מפתח הוא הדרך, ובטיב האויר מזג

אלה. סכון גורמי כל כנגד הגנה'' "תכנית

על לותר נכון הוא התנגשויות מניעת לשם
בד האחרות זכויותיו על (וכן שלו הדרך זכות
מהכשל נזהר עצמו הוא הצורך)! לפי רך,
הד כוננותו על תדיר ושומר נהיגה בשגיאות
הנוצרים וחסכון, התאונות גורמי לגבי פנסיוית
הולכי  ועובדיה הדרך האויר, מזג של בקטים
הנהגים וכמובן וילדים, קשישים בעיקר רגל,

 זולתו.

מהן %80 כי מלמדנו, בעולם התאונות חקר
נכש בהן אנוש'', "חולשות של בעטין נגרמות
כך המעורבים, הצדדים שני כלל בדרך ליכו
מהם: אחד לכל שהיא כל אשמה ליחס שיש
התאונה, את למנוע היה מהם אחד כל בידי

לה. גרם שזולתו אעגו"י

כונה של תוצאה התאונה אץ כלל בדרך
לנהג רק קורות אינן תאונות דעת. שקול או
המעריכים לאלפים אף אלא נסיון, ונטול טירון
נהיגה" "שנות ומנוסים. זהירים כנהגים עצמם
לגבי ביותר, מטעה אך מקובלת, מידה היא
התאונות סכומי נהג. על כשירותו הערכת
לאו הם בתאונות המעורבים מרבית כי מראים,
נהיגה ותק בעל נהגים אלא מתחילים, דוק<!
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היא הדרך זכות כי הוא, נכון נהיגה עקרון
תוך אלא לממוש ניתן שאינו משפטי מושג
ברמזור ירוק אור כי אדיבות; של רבה מידה
פוטר הוא אין אולם "התקדם"5' אמנם פרושו
טרם אשר אורח, בעובר ההתחשבות מחובת
התקדמותו נתיב את שהיא, כל מסיבה פנה,

בצומת.
דיני את לפרש נוהגים מדי רבים נהגים
עתה אפילו ומשובש, להם נוח פרוש התעבורה
התע לתחיקת ניתן אשר הנרחב, הפרסום אחר

שלנו. החדשה בורה
מני אחדים להלן להקדים אנסה כך משום
י*ו את הדורשים הרבים, האפשריים המצבים

בטיחה. לנהיגה הנ"ל העיקרים של מם

ונתיביו הכביש
ובנתיבו הנכון בצדו לנסוע הנהג חובת על
בתק שהותותה כפי המנותב, הכביש של הנכון
קיים זה עקרון אולם לעיל0, עמדנו כבר נות,
וסמונם). נתיבים קביעת =) נתוב בהעדר אף
התנועה את מעכב הסעיפים" שתי על "הפוסח
כפי אותו, "לחתוך'7 לעקפו האומר כל ומפתה
"לדחוף" נסיון תוף הנהגים, בניב נקרא שזה

לנסוע. היה חייב בו הצד לעבר אותו
אולם בחשכה בעיקר ההפרדה, לקוי רב יתרון
בצד שלא לנסיעה צדוק משום בהעדרם אק
של לרכס בכביש, לסבוב בהתקרבו בעיקר ימין,
אין ממנו מקום ולכל מסוכן למפגש גבעה,

לעינו. נראה הכביש של המשכו

האתות
על יתר סומכים מדי רבים נהגים כי נראה,
לראות נוטים אומר: הוה האתות, על המידה
 הכוון מחין את שהפעילו אחרי  עצמם
לגבי בזולת התחשבות או אחריות מכל פטורים
(הת התנועה זרם בתוף רגבם של מצבו שנוי
מוטעית סברה מתוך וכוי), פניה סטיה, נעה,
על מוטל וכאילו חובתם ידי יצאו כבר כאילו

לכך. בהתאם ולנהוג בהם להשגיח זולתם
כללי של מפיהם חיים אנו אין זה בענין
התקנות מתקין אלא בלבד, והאדיבות הבטיחות

.28 תקנה 5
לעיל בעמוד ראה 0

היה קשה ולהם בדרכים, להתקל אפשר בהם
בחקיקה. מראש לדאוג

לא כי הנהג, את מלמד נכון נהיגה עקרון
להמצא מאד חשוב אלא פניה, לפגי באתות די
מירבי בבטחץ פניתו בצוע לשם הנכון, בנתיב
זולתו! לתנועת מזעריים עכוב או הפרעה ותוך
של הנכון בצד בהמצאו די לא כי מלמדו, הוא
אשר הנכון בנתיב להמצא עליו אלא הכביש,
על "לפסוח אין וכי הכביש של הנכון בצד

נתיבים. סעיפי" שתי

שניהם! את תחסום אל אחד' בנתיב סע

התעבורה בתקנות כי כאן, לציין הראוי מן
מפו במילים זה במצב מתקינן נקב החדשות
מנתיב לסטות רכב נוהג על באסרו רשות,
אם אלא מנותב, חדסטרי בכביש למשנהו,
וללא התנועה הפרעת "ללא הדבר אפשרי
דו כביש של מרכזי בנתיב לנסוע או סכון..."
אחר רכב עוקף כשהוא "אלא נתיבי, ורב סטרי
שמאלה"3,ובחייבו לפנות מתכונן כשהוא או
כביש מתוך לשמאלו או לימינו לפנות אותו
בלבד*. לסמון בהתאם מסומנים פניה נתיבי בעל

ילדים כי לנהג, מזכיר נכון נהיגה עקרון
לצפות עליו מוטל וכי אחראים אינם קטנים
לצפות שעליו כפי ממש התנהגותם, את מראש
כדור כל של בעקבותיו להופיע העלול לילד

לכביש. המתגלגל

(ב). 50 תקנה 3
.54 תקנה 4
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ימי פניה אגב שקרתה תאונה
במר בפניתו החל הנהג כי נה,
בו שהיה הכביש משפת חק
לעק זולתו, את "להזמין" כדי
זה דבר מראה הרי מימין פו
לפניה הפונה של אחריותו את
הכביש. של הנכון מצדו שלא

הדרך זכות
הבכורה זכות או

"זכות לתקנות, חי בסימן
העקרו שני נקבעים קדימה",
רכב לגבי ביותר החשובים נות
67(א) בתקנה לצומת, ,;מתקרב מכל פטורים עצמם לראות נוטים הכוין מחין את שהפעילו אחרי

י רכבם. של מצבו שנוי לגבי בזולת. התחשבות או כדלקמן:אחריות ו(ב)
זכות יתן לצומת המתקרב רכב נוהג ,,(א) או לפנות שלא במפורש הרכב נוהג את חייב
לצומת. כבר שנכנס לרכב הדת בחצית קדימה בהתחילו ובין נסיעה כדי תוך בין לסטות,
מצדדים רכב כלי כמה לצומת נתקרבו (ב) שהוא ובמידה סבירה במהירות "אלא לנסוע,
את רכב נוהג יתן אחת, ובעונה בעת שןנים את יפריע שלא בבטחון זאת לעשות יכול
וה מימינו, הבאים הרכב לכלי הקדימה זכות יסכן..."7 ולא התנועה
הת סכנת כדי עד לצומת קרוב כבר נמצאים לבדוק החובה גם כמובן, מוטלת, הנהג על

נגשות". אביזרי של התקינה פעולתם דבר את ולהבטיח
רק להסתמך רבים נהגים רגילים מה משום מונות התעבורה תקנות אין אם אף האתות,
בכורה זכות מתן דהיינו השני, העקרון על אח תקינותם שעל האביזרים, כל את במפורש
שנת שונים רכב כלי מבין מימין הבא לרכב הכללית החובה את עת: בכל הרכב נוהג ראי
התעלמות תוך אחת, ובעונה בעת לצומת קףבו נוהג מוצא הרכב תקינות בענין עליו המוטלת
מתן  (א), המשנה תקנת של מקביעתה החל וכל "רכב כי הקובעת ,306 בתקנה הרכב

לצומת". כבר שנכנס לרכב קדימה "זכות או עליו המורכבים והציוד האביזרים קים,
לתאונות גורמת הבכורה לדיני זו "פרשנות" תקין.,.". במצב עת בכל יהיו בו המותקנים
ורבה. מפורטת והסברה הבהרה ומצריכה ףבןת "בזמן  מועד בעוד באתות להתחיל יש
אינו בצומת "ראשוך הרכב היות אף אולם
התאו ומניעת הזהירות מחובת נהגו את פוטר
הלקח, עולה רבות, תאונות של מחקירתן נה.
את לעצמם "הכובשים" הנהגים, הם רבים כי
הם קרובים כי סבורים, בהיותם הדרך זכות
מזולתם. ספורים, במטרים או אחד, במטר לצומת
מכוניות, בין כזה, בהבדל כי נזכור, הבה

דרך עוברי להזהיר כדי המספיקים ובמרחק
לעי יראה האות כי המבטיחה ובצירה אחרים
זה דבר כי ורצוי (א) 61 תקנה כלשון ניחם'/
הש מקום לפני בערך מטרים 60 במרחק יעשה

האתות. את המצריך נוי,
לאחר האתות פעולת את להפסיק החובה
חדוש, היא אותו הצריכה אשר הפעולה השלמת

מךןבר ^ 30 במהי"ת לצןמת' ^^ התקנה בדמות התקנות מתקין הוסיף אותו
(ב). 61 מכונית של ארכה ממחצית יותר בלא לעתים , , , 6^ב)1

שהןת ך^ ^ ^ _ ^ פחות לא כי כאן, ולהדגיש לחזור הראר מן
כןלנן> של ^^ ^^ מיכןלת הנכון בצד הרכב של הףאו חשוב נכון מאתות

של חקירתה מעלה למשל, ואם, הפניה הנהיגהלפני עיקרי לפי הנוהג זוכר כך משום
די תמיד לא כי לצומת, בהתקרבו הדפנסיוית, ■■<;:." יי . .51 תקנה ■ל
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יתקרב, הוא שלו. נהיגתו ע"י בצומת נגשות למיניהם העצירה כתמרורי שלו, הדרך בזכות
נכו כשרגלו מבוקרת, במהירות לצומת איפוא, את לעצור כדי הרמזור של האדום ובאורו

הבלם. דושת על נד, ההת את למנוע הוא בידיו וכי זולתו הנוהג

שלו" היתה הדרך זבת :י אימר, ,,היא 

!1111

ותהי הבנה, ראיה, של השניה אותה במשך
להת נוסיף התגובה*, ,,משך הקרויה פעולה, לת
הזמן את בך על נוסיף אם האטה. כל ללא קדם
התחלנו בו הרגע מן לנו הדרושים והמרחק,
המוחלטת לעצירתו ועד הבלם דושת על ללחוץ
שמירה של החשיבות רבה מה נבין רכבנו, של

ולכלימה. לתגובה הנאות הרוח על

בטוח רוח כי הוא, לזכירה וקל שמושי כלל
מכונית של אחד אורך הוא למשנהו רכב שבין
45 שבמהירות כך מהירות, של קמ"ש 15 לכל
מכו 3 אורך הבטוח הרוח יהא למשל, קמ''ש,

כנות.

לש החובה את הנוהג על מטילה 43 התקנה
ומניעת עצירה עת בכל המאפשר רוח, על מור
כלי של נסיעתם במהירות בהתחשב תאונה

והתנועה. הראות הדרך, במצב הרכב,
סכון גורם היא רכב של פתאומית עצירה
,44 תקנה פי על היא אסורה כך ומשום מצוי
תאונה מניעת לשם היא הכרחית כן אם אלא

התנועה'/ בטיחות מטעמי "מוגדרת או

הכר אינה לפתע הנעצר ברכב ההתנגשות
מספיק. רוח נשמר אם צפויה אינה ואף כית

תאונות של ואף רבים מבחנים של מלקחם
שתח הוא הנמנע מן לא כי למדים הננו רבות
ותע עינינו תראינה אשר עד שלמה שניה לוף
הבלי דושת על הדריכה דבר את למוחנו ברנה
יעביר אשר ועד שלפנינו הנהג בצע אותה מה,
מרושת להרפות ימין, לרגל "ההוראה" את מוחנו

הבלם. דושת על וללחוץ ולעבור הדלק

33



מני ובחובת הסנוור באסור מדיון פטור אני
עמ המחייבת ,145 בתקנה לבטוי הבאים עתו'

מצבים: בשלשה עום
אחר; רכב לקראת בנסיעה (1)

חניה! או עמידה עצירה, בעת (2)
מ50 פחות של במרחק נסיעה בעת (3)

אחר. מנועי רכב בעקבות מטר
למני הנהג מאמצי של הראות מנקודת אולם
זולתו ממעשי לנבוע העלולות תוצאות עת
הנהיגה חובת את ראשית ולהדגיש לחזור עלינו
ה ולתנאי לנסיבות בהתאם סבירה במהירות
המוחלטת השליטה הבטחת תוך ובתנועה, דרך
המיוחדת ההאטה חובת ואת (39 (תקנה ברכב
שהיא" סיבה מכל מוגבלת בדרך "כשהראות

.((3) 40 (תקנה
לו תשמש לא סוננר, רכב שנהג העובדה
עבי כל על הדין את לתת בבואו צדוק איפוא

תאונה. בגרימת חלקו על או תעבורה רת
ההפרעה במידת המפריזים כי נראה אולם
כיצד כנראה, יודעימ, אינם הסנוור של ובסבון

תוצאותיו. מפני להשמר
אנ על משפיעים מנגד הבאים האור סילוני
לגבי להם שיש לזו דומה השפעה רבים שים
מצליחים הם אין בהם: הנלכדות הטבע, חיות
וע*י המסנור האור ממקורות עיניהם להסיר
ההא בו. אשר הסבון גורם את הם מגבירים כך

המסתגר: לנהג העצה כן, על זאת,
הפנה נכחד' הרכב בפנסי מבטך תרכז אל
מטה רכבל' שלפני הכביש פני אל המבט

ימינה! ומקצת

דבר פוף! י י " יי
מעט במתי אלא דנו לא לעיל אשר בדברים
תאונות המולידים והגורמים המצבים מבין
רשימה למנות כננתי היתה לא אף בדרכים!
לכל התנהגות וכללי "מתכונים" של שלמה
נכו נהיגה של עיקרים על להצביע אלא מקרה,
גורמי הזית תוך ברכב לנהוג הצורך על נה,
מתמדת. כוננות תוך דהיינו הצפויים, הספון

העדר הוא בטוח רוח על לשמירה נוסף יתרון
אשר המכונית ב"גב" המבט גרכוז הצורר
הראיה שדה סקירת המאפשר דבר לפנים,

במלואו.

בלילה הבטיחה ונהיגתו הרכב אורות
הרכב: אורות מיועדים להן המטרות, הן שתים

בלילה! בו הנוהג ראית את לאפשר א)
הזולת? לעיני הרכב הראות את לאפשר ב)
אדם ישתמש "לא כי קובעת", 142 תקנה
מותקנת שבו האורות מערכת אם אלא ברכב

כהלכה". ופועלת
האו את תאורה בזמן להאיר הנוהג, חובת
לנסיבות, בהתאם רכבו, של המתאימים רות
תאו ו"זמן ו145 144 ,143 בתקנות מפורטת
זמן וכל הלילה כזמן 1 בתקנה מוגדר רה"
מזג תנאי מחמת לקויה הראיה שבו אחו

האויר.
של המשפטית ההגדרה בפרטי לדקדק מבלי
הבטיחה הנהיגה עיקרי לפי הנוהג יטיב "לילה"
השמשות, בין הזמנים את יזכור אם לעשות,
משכה את כקובעים והזריחה, השקיעה דהיינו

התאורה. חובת של
שמי חשובה טובה ראיה של הבטחתה לשם
בעיקר הקדמית, השמשה של נקיונה על רה
עלול השמשה על קל לכלוך אפילו כי בלילה,

ניכר. באופן הראיה יכולת את להגביל
המחזירים העצמים, לעינינו נראים בלילה
אח ממקורות או הרכב מפנסי הבא האור את
כל ירודה עצמה בעל הוא זה מוחזר אור רים.
בכוח יש כי עד  היום לאור בהשואה  כך
תוך השמשה גבי על שהצטבר האבק מע£ של
ני באופן לצמצם שעתיים,  שעה של נהיגה

לעינינו. המתגלה את כר
הראוי מן בלילה בטיחה נהיגה על בדברנו
מרבים נכון, אמת הסנוור. על גם נפסח שלא
המי על יתר אף אולי  זו בתופעה לדבר
בזו לאיהתחשבות אופיני בטוי שהיא  דה

רציני. ספון גורם מאשר יוהד לת

1~ £'£.' יי^^י
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נ1£^\ דז1ל> של מעצרם על
איח"ג לייזיאנח, ניוא1ילינס, הנפש, לבריאות חאטדח מנהל ראולנד, וי לויד די**

(1951 ינואר ,"?61 ''ידיעות (מתור

מסוכנים. חפצים ברשותה ימצאו לבל ארנקה,
את שאלתי לביה"ח, הובלתה בעת הכל, ככלות
נפש. בחולי בטפול ידיעתם מאין השוטרים אחד
הנק קטנה חוברת במשרדנו יש "הו, נעניתי:
וכיצד נורמליים בלתי באנשים להבחין "איר ראת
למד זה ששוטר להןכח שמחתי אתם." להתנהג
שמשה אשר זו בחוברת קריאה מתור הרבה כה

לידיעותיו. העיקרי המקור כנראה
השוט של העצמי בבטחונם רב ענין מצאתי
בסגו שהיה ספק בלבי ואין טפולם ובקלות ריפ

לחולה. מעד משום אלו לות
ומה להתנהג איד מהידיעה נובע עצמי בטחון
מע נפש חולי אודות שידיעותיו שוטר לעשות.
זה ודבר לצורך, שלא מהם לפחד עלול טות,
פחדיו והעברת בלתינכון טפול אחריו גורר

החולה. אל
לעוזרי הערצה השוטרים מביעים לעתים
מטפלים הם קלות באיזו בראותם הפסיכיאטרים,
בבתיהחולים, בטפולם הנמצאים הנפש בחולי
רוצים היו הם אף מאד. נרגשים בחולים אפילו
כמובן נובעת כזו התנהגות כמוהם. לנהוג לדעת
מה מהידיעה היא נובעת בחלקה אד מנסיה'

לעשות.

בחולי בטפול סכנה כל שאין לכם יגיד הרופא
ואף שנים מספר בהם מטפל עצמו הוא נפש,
יהתל אפילו הוא ידיהם. על הותקף לא פעם
ביתהחו כתלי בין הנמצאים שהאנשים ויאמר

בחוץ. הנמצאים מאלה פחות מסוכנים לים
אולי צודק שהרופא יודע הממוצע השוטר
ביה"ח, כתלי בין כבר הנמצאים החולים לגבי
שעליו חולים סוג אותו את מכיר גם הוא אך
מעצר למקום או לביתהחולים ולהביא לעצור
ועל מאד ונרגשים מסוכנים להיות עלולים ואלה

נת הנפש לבריאות האגודה כמנהל בתפקידי
לעזור ידיה ע"י מספר חדשים לפני בקשתי
בסביב חדשה נפש, חולת צעירה של במעצרה
המת קהל את בהתנהגותה הטרידה אשר תה,

בכנסיה. פללים
הנירות הוכנו פסיכיאטר ע"י בדיקתה אחרי
זהויה היה לעשות עוד נותר אשר וכל לאשפוזה
למוסד. והבאתה המשטרה עלידי מעצרה גדין,
אני ידידי, עליה, סגרנו מראש שנקבע כפי
לביתה. להכנס בעמדה צעירים, שוטרים ושני
בכניסה אשר בנדנדה לשבת נתבקשה היא

כן. ועשתה
של התנהגותם את לתאר היא זה ספורי מטרת
הספורות דקות הצעירים המשטרה אנשי שני
לאשה והודיעו כובעיהם הסירו הם מכן. לאחר
נסו הם לביתחולים. לקחתה צו בידם שיש
מהם אחד סרבה. היא אך אתם לבוא לשכנעה
במעין כרע וחברו שבכניסה מעקה ע''ג ישב
חריצות מתוך ופרט פרט כל והסביר ישיבה מצב

הכל. להבהיר

בתוקף אד בעדינות
השוט לה הציגו כן ועל בסרובה עמדה היא
נסיעה בין לברור בידיה כי אולטימטום, רים
נסי לבין גברת'', "כמו המשטרה, במכונית אתם
האסי קרון את הזמינו הם האסירים. בקרון עה
הבית. חזית מול הוצבו המכוניות ושתי רים
בזרועותיה, תפסו והם ללכת וסרבה חזרה האשה
המדרגות במורד והובילוה בתוקף, אד באדיבות
במכו נסיעה בין הברירה את לה מציעים בעודם
האסירים. במכונית הסעה לבין המשטרה נית

וגלתה חזרה אך המכונית/ לעבר פסעה היא
ודח הקרון דלת את פתחו השוטרים התנגדות.
של מהירה בדיקה אחר בזריזות, תוכו אל פה?
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הישובים. ברוב 0/03 עד 02/ס על עולה אינו
בידי אחרות מארצות אנגליה נבדלת זה בענין
לבתיחולימ באים שהם הנפש, חולי של עתם
הדרושה, הלב תשומת בכל בהט יטפלו שם אשר
תשו ראויה בכך. בטוחים הם אין בארצנו ואילו
אף להם, ידועות אלו שעובדות הנקודה לב מת

פגומה. שהכרתם עליהם אומרים כי

החולה תפיסת
כרחו בעל החולה של לקיחתו הכרחית אם
בעת ולתפוס צדדיו משני אליו להתקרב יש
יוד השוטרים כל וברגליו. בידיו אחת ובעונה
על להקפיד יש אולם זאת, לעשות כיצד עים,
בשעה הצורך מן למעלה החולה לפגע שלא כן
על יקשה כי יתכן, זה ברגע עליו. שמתגברים
החולה. כלפי מדי קשיח להיות שלא השוטר
מודע. הבלתי מרוגזו עליו" "לשפוך עלול הוא
הקשיחות במידת יפריז השוטר כי יתכן, כן

החולה. מפני פחדו על בושה מתוך
בכוח. מעצרו לאחר החולה נרגע לפעמים
שחמש מרוצה להיות אפילו עלול הוא למעשה
המשט אנשי על עצמו. מפני אותו הצילה טרה
ושהם ידידיו שהם ולשכנעו זה מצב לנצל רה
על להתגבר בכדי לו. לעזור כדי ורק אך באו
החולה את לעטוף צורך לעתים יש נפש, חולה
לשמש היכול אתר, בד בכל או במפה, או בסדין,
דרוש כאשר בכבלים להשתמש ויש זו למטרה
יחתוך לבל בזהירות זאת לעשות יש הדבר.
נמצאת לא כלל בדרך ידיו. פרקי את החולה
אינם המשטרה אנשי ורוב כפיה חולצת במקום
ועוזרי האחיות כמו זה במכשיר בשמוש מאומנים
צורך שיש יקרה רחוקות לעתים הפסיכיאטרים.
מסוכן לאדם שנגשים כפי נפש לחולה להתקרב
על קטלני, נשק החולה בידי יש אם כלשהוא.

דעתו. בשקול להשתמש השוטר
סכון עצמו על לקחת מתבקש אינו השוטר
באק השמוש על לותר נדרש הוא אין מיותר.
הנוגעים לכל מוטב אך נפש. סכנת בעת דוחו
ללא הבעיה לפתרון מאמץ כל לעשות בדבר

חם. מנשק אש
השוטר לחולה. לשקר רצוי זה אין לעולם
עומד שהוא דהיינו האמת, את לו להסביר חייב
לאמר אין שלו. לטובתו לביתהחולים להלקח
עומ כאשר לביתהחולים לקחתו שעומדים לו

הידע מירב את לרכוש ישאף כי הראוי מן כן
בהם. לטפל איך

נקרא כשהוא לבדו שוטר ילך אל ראשית,
חוסר על מרמז הדבר ואין נפש. בחולה לטפל
נפש חולה לעצור ינסה בל לעולם לב. אומץ
מוטב נוסף, שוטר לפחות ידו על שיהיה מבלי
שוטרים ארבעה או שלושה אליו שיילוו אפילו
רשויות שכל ממליץ הייתי למעשה נוספים.
הרגיל מגדר יוצאים למקרים פרט המשטרה,
בעת שוטרים ארבעה או שלושה נוכחות ידרשו
לשוטר חוסך היה זה דבר נפש. חולה מעצר
ומונע לב" "אומץ להפגין הצורך את היחיד
החולה ביותר, חשוב וזה כן על יתר מיותר. סכון
ללא ויכנע במספר עליו עולים הבאים כי יראה
הוא הרדיפה, ממחלת החולה סובל אם התנגדות.
הבא הגדול הכוח את בראותו מרוצה אפילו יהיה

"אויביו". מפני עליו להגן
החולה הזמן. גורם את לנצל חיב שוטר כל
במצב רב זמן כלל בדרך שרוי אינו הנרגש
אם הרבה להשיג ניתן קרובות לעתים זה.
יד על מתישבימ החולה, של לביתו נכנסים
למצב. בקשר קרוביו עם ומשוחחים השולחן
קפה. כוס שתית תוך תתנהל זו ששיחד. רצוי
יכול זה במצב כי מוזרה, היא הזמן השפעת
לעזור בא אשר ידיד שוטר באותו לראות החולה
ולקחתו לתפסו כדי לביתו הבא אדם ולא לו
זה ואין החולה את ולשכנע לנסות יש לביה"ח.
לפעמימ לאו. או לשכנוע נענה הוא אם חשוב
חולה אותו של שיחתו מכושר השוטר יתפעל
להש אפילו עלול הוא תשובותיו. מבהירות נפש,
מה בחלקו נובע זך. מצב דעתו. בשפיות תכנע
והכין בעיותיו על רב זמן חשב שהחולה עובדה
עלול שהשוטר השאלות לכל תשובותיו מראש
ע"י ישתכנע שהשוטר אומרת זאת אין לשאלו.

נורמלי. אינו אך ערום הנו אשר אדם,
גדולים. אינדיוידואליים הבדלים ישנם כאן אף :

בדיוק ממשנהו אחד נבדלים נפש שחולי נאמר
בהם פוגשים שאנו אנשים ביניהם שנבדלים כפי
דומה לתגובה לצפות שאין כן, על מובן, ברחוב.

המקרים., בכל
מחולי רבים של .מחשבתם לצלילות כעדות
חולי כל של 85% כי ד.עובדה לשמש יכולה .הנפש
מרצונם לבתיחולימ מגיעים באנגליה .הנפש
זו ארץ של ננאוכלוםיונה אחוזם ואילו הטוב.
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פלטי מתוך לו הדרושים הסימנים את למצוא
השוטרים כי אמנם יתכן השוטר. של הדו"ח
דו"חיות להגיש עליהם זה בלעדי שגם יחשבו

ביותר. רב ערך זה לדו"ח אך מדי, רבים
מופ או נפש חולי אנשים של הסוגים רבים
אפשר מהם רבים לטפל. השוטר נקרא בהם רעים,
עיר כל של בחוצותיה משוטטים כשהם למצוא
ישישים ישנם למשטרה. ידועה זו עובדה גדולה.
את יוצאים שהם כד' כדי עד מעורפל שזכרונם
את לעתים ושוכחים בחוצות מסתובבים בתיהם,
הנר מפגרים, מבוגרים יש כן מגוריהם. מקום
זה מסוג שאנשים יקרה לעתים כנורמלים. אימ
והשוטר נכונה בצורה עצמם את מבטאים אינם
לעתים כלפיו. פנים מעיזים שהם לחשוב עלול
מקום את יודעים אינם אלה אנשים קרובות
לשוטר. זאת למסור ביכולתם שאין או מגוריהם
או הנפילה, ממחלת הסובלים אנשים יש כן
השוטר יהא לא אם ברחוב. נופלים אשר סכרת,
בהעדר שכורים. שהם לנחש עלול הוא זהיר,
למות. הסכרת חולה עלול מהירה רפואית עזרה
מהשוטר נדרשת בהט מקרים הם אלה כל
חייב שהוא מאליו, מובן נכונה. מצב הערכת
במקרים כי האפשרית, במהירות לרופא לקלוא

יתר. חשיבות לזמן נודעת זה מסוג
כל המנצלים המ^טוה לאנשי נתונה הערכתי
נפש, גחולי לטפל איך ללמוד כדי הזדמנות
זולת הראשונים האנשים המקרים ברוב בהיותם
ידיעתם יכולה לעזור, הנקראים החולה, משפחת
באמ בחולים. בטפול עזר רב מכשיר לשמש זו
לשוטרים, בבתיהספר הניתנת ההדרכה צעות

כראוי. זה קידם תפ את למלא ביכולתם יש
המר "€£8001^ "8מ1(}60£נ0153£6£ הנקרא סרט
עובד נפש בחולי בטפול יותר טובות דרכים אד.

לוי מדינת של הנפש לבריאות האגודה עלידי
הנפש. לבריאות הלאומי המכון בחסות זיאנה
להקו מוכן ארצותהברית של הבריאות משרד
ואגו המשטרות לכל תמורה ללא הסרט את איל

הבריאות. דות

רוצה היה החולה משטרה. לתחנת להובילו דים
יתכן השוטר. על לסמוך יכול שהוא להרגיש
היה והוא האנשים ברוב אמונו לו שאבד אפילו
בשוטר אמון לתת הוא יכול כי להרגיש רוצה

משמר. למקום אותו הלוקח
בחברה חשוב. יתרון הם השוטר של מדיו
בלב פחד וכן כבוד יראת המדים מעוררים שלנו
הנפש חולה לגבי בטלה אינה זו עובדה הזדים.
יתר לכבדו. גם זאת ועם מהשוטר לפחד העלול
הבא אדם בשוטר לראות התרגלנו כולנו כן, על
עליו שוטר בהופיע סכנה. מפני עלינו להגן
בא הוא כי התחושה, את הנוכחים על להעביר

עזרה. להושיט

כששוטר פסיכיאטר. להיות נדרש השוטר אין
מחלתו כי להניח עליו נפש, חולה לעצור נקרא
הוא הדבר. הוא כך אמנם כלל ובדרך אמיתית
אשר החולה, משפחת כלפי אהדה להרגיש עלול
בחולה הטפול בעת קשה תקופה בודאי .עברה
שבאותה בכך ירגיש לפעמים אולם הנפש.
סמנים המראים נוספים אנשים ישנם המשפחה
לידי להגיע עלול הוא וכך נפש מחלת של
לביתהחולים לוקח הוא אותו האיש כי הרגשה,
בבית. הנשארים אלה כמו חולד. כה אולי אינו
השוטר של בידו אין אך אמנם, יתכן זה דבר
דר*ח למסור  אולי  מלבד דבר לעשות

המוסמכת. לרשות

החשוב הגורם בחינות מכמה הוא הדו"ח
יתאר השוטר כי רצוי הדבר, כשניתן ביותר.
אמר מה המעצר, בעת שקרה ימה כל בפרוטרוט
איך אחרים, אנשים אמרו מה עשה, מה החולה,
ואילו התנהגותו את שנה כיצד החולה, התנהג
זה מסוג דו"ח השתמש. בהם המלים היו בדיוק
חשיבות בעלי הם השוטר של התרשמותו ותאור
בחולה המטפל הרופא בשביל ראשונה ממדרגה
שהחולה היא, לכך הסיבה יותר. מאוחר בשלב
כל להראות ולא עצמו בתוך להסתגר עלול
עלול הרופא אולם הרופא, עם לשיחה רצון
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יררי "ניוסקוגולנד ע"> רצח 7וק>רת
לונדו1 המטרופולין, במשטרת פליליות לחקירות המחלקת ראש וגריל, ה ה1רס גיורגי סגי*

בקיז המחבר נשא אותן ההרצאות, מחזור מתור הראשונה תרגום את הבאנו הקודם בגליוננו
המרכז קיימו אותו משטרה, לאנשי מיוחד קורס חניכי שומעיו, באזני בארה"ב, בקורו בעת ,1955
קליולנד, בעיר קאיאהוגה בנפת מות למקרי והחוקר המערבי המאצר מכללת של משפטית לרפואה

אוהייו. במדינת אשר
"הרצאות החוברת מתון לעברית תורגמה המדעיים" ועזריו "השוטר לעיל, הנזכרת ההרצאה

המשטרה" במדע בירלאומיות
להלן, ומביאים הנ"ל למאמר במבוא הובא אשר קורותיו, לקצור קוראינו את מפנים הננו

השניה. הרצאתו תרגום את וההוצאה, המרצה ע"י לנו ניתנה אשר הרשות בתוקף

מהכפר. בקרוב מילין ארבעה במרחק ויד, בראי בחודש נהלתי אותה חקירה, מתוארת להלן
בגרונותיהן אחדות דקירות נדקרו הילדות שתי .1941 נובמבר
יום ערב מאז שם הושארו כי היה, ונראה ימי מאותמ כמעט יופ בכל כי להזכיר, עלי
סיועה את בקשה המקומית המשטרה העלמן. בשעה בערך זרחה השמש עז. גשם ירד נובמבר
לנחול שמה וגרתי ש ואני ירד" "סקוטלנד של אחה"צ. 430 לשעה סמוד ושקעה בבוקר 9
כי לי, נמסר לילה באותו 10 בשעה החקירה. הש משום אלה, אויר מזג תנאי אני מזכיר
במקרה טפול לשם לבקינגהמשיר לנסוע עלי זו. חקירה של מהלכה על פעתם
הבל להחלטתי הושארו הדברים יתר כל זה. 3.30 בשעה ,1941 בנובמבר 19 רביעי, ביום

עדית. קטנות, ילדות שתי להן יצאו הצהרים, אחרי
שנים, 6 בת טרנדל, וקטלין ,8 בת הירן, עלדורין להם והודעתי המקומית למשטרה טלפנתי

לי לאמר אותם בקשתי לחקירה. סיוע לשט בואי
רבים דברים אלה היו לא בפיהם? אשר כל
שניתן כפי הגופות, של מציאתן תאור מלבד
המקומי, המתים לחדר העברתן וכן לעיל
בדבר לגעת אין לבואי עד כי הוראות, נתתי
קצין כי קבעתי, מכן לאחר הפשע. בזירת
7 בשעה בבוקר למחרת אלי יצטרף מפקודי
סיר במכוניתי לביתי יובא השעה באותה וכי
יצאנו שלשתנו הפתולוג. ספילסברי, ברנרד
הגענו בנובמבר ב23 8 בשעה במכונית. בצותא

המקומית. המשטרה מטה לצ'שמ,

בכפר מביתהספר התלמידים יתר וגם יחד
בקינגהמשיר. בנפת אשר פן, בשם הקטן
מבתיהן המיל כמחצית מרוחק היה ביתהספר
בדרכן אחרים, ילדים עם הלכו, הן בכפר.
הסמוך הצומת לעבר הכביש לאורו הרגילה
שתי חונה. צבאית משאית ראו שם לבתיהן.
הוא להסיען. חייל, הנהג, את בקשו הןערוו*
אשר העדים, למשאית. אליו להכנס להן אמר
המכונית את מסיע ראוהו תשובתו' את שמעו
משבר עוד. נראתה לא ומאז לכפר מחוץ אל
לבק ההורים החלו לבתיהן, לשוב הילדות ששו
הודאגו חייל, עם נסיעתן דבר להם וגהודע שן

נתקבלנו צישם של המשטרה לתחנת בבואנו למשטרה. והודיעו
לנו. ספר אשר המקומי, המשטרה מפקח ע"י הילדות, של עקבותיהן לגלוי חקירות נערכו
נראו כיצד הספר, מבית הילדות יצאו כיצד ביום אף הבנות נמצאו משלא הועיל. ללא אך
של נהג מבקשות כשהן אחרים הילדים ע"י ע"י נרחבות הפוש פעולות אורגנו המחרת,
לדרכן יצאו וכיצד להסיען צבאית משאית צופים. ופלוגות המקום תושבי בסיוע המשטרה
ימי שלשת במשך לחוקרים נודע כן במשאית. צהרי אחרי נוספים, ימים שלשה כעבור רק
צבאית משאית כי שונים, אנשים מפי החפושים גופותיהן נמצאו בנובמבר, ה22 השבת, יום
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של גופתה נמצאה בו מהמקום, טטריפ 16.44

קתלין.

לקתלין. כשייכת הגרב זוהתה יותר מאוחר
של מגופתה מטר 9.45 במרחק מצאנו, כן
שהיה גז מסכת של אדוט עור נרתיק דורין
את משם מטר 1.22 ובמרחק לקתלין שייך

קתלין. של השמאלית נעלה
מטרות ירדו דברי בתחילת כבר שאמרתי כפי
אשר השבועות, שלשת במשך רצופים עזים.
למאד עד רככו אלה מטרות זה. למועד קדמו
את חצה אשר הרחב, השביל לצדי האדמה את
רכב צמיגי של עמוקות הטבעות נראו החורש.
כי היה, ניכר השביל. לאורך נסע אשר מנועי,
עקבר על סבב מסוים, למקום עד נסע זה רכב
צדי משני אשר העשבים, מחיצת תוך תיו,
ועצר השביל לאורך מה מרחק חזר העביל,
שתי בין המרחק מחצית בערך מסוים, במקום
מודגשות ההטבעות היו זה במקום הגויות.
אדמה של ניכר אזור כאן נמצא וכן יותר
המובן כדבר היה נראה שמן. כתמי ספוגת
הרכב עצר בו המקום, היה זה כי באליו,
עמד כאן וכי הגופות, את סלק שהרוצח בשעה
שמן כי היה, נראה כן אחדות. דקות במשך
הגעתי אני הרכב. כלי של חלק מאיזשהו דלף
מהציר היתה זו שמן דליפת כי מסקנה, לידי
הרכב. של האחוריים הגלגלים מאחד או האחורי
מצאתי מזרחה, הזה, מהמקום מ' 244 במרחק
משם מי 1.22 ובמרחק בדם מוכתם קטן טלאי
61 במרחק לבסוף, ז בדם מוכתם שני טלאי

בדם. מוכתם עלה ראינו נוספים, ס"מ
הסביבה של ביותר קפדנית בדיקה למתת
חשיבות. בעל דבר כל עוד נמצא לא כולה
עתה שנמצאו. כפי הגופות, צולמו כבר כאמור,
נמצאו בהם השונים, האתרים את סמנתי
הו ונתתי השונים, ההתרחשות ועקבות החפצים
מראה להלן נוספים. צלומים לבצוע ראות

כששתי שונות, מקומיות בדרכים נוסעת נראתה
בתאו. הנהג לצד יושבות קטנות ילדות

ברחוק הגופות, נמצאו בו לחורש, הובלנו
אנשי כי מצאנו, למקום בהגיענו מילין. כ6
בצוע על ביותר הקפידו המקומית המשטרה
בת1)רש> עברנו דבר. ישונה לבל הוראותי
בערך מטרים 25 של במרחק רחב. שביל לאורך
של גופתה נמצאה הדרומית השביל משפת
20.25 ובמרחק הבנות, שתי שבין הגדולה דורין,
גופתה נמצאה השביל של השני מעברו מטר
שתי של שמלותיהן יותר. הצעירה הילדה של
לא אולם ראשיהן, על הפוכות נמצאו הילדות
דו של השמאלית נעלה בלבניהן. שנויים נראו
נמצא כן רגלה. בקרבת ונמצאה נחלצה רין
מרגלה בטנה. בקרבת כרוך העליון מעילה
הנעל חסרו יותר הקטנה הילדה של השמאלית
בהם במקומות, דם כתמי כל היו לא והגרב.
שתי הועברו אמרתי, שכבר כפי הגופות. נתגלו
ההעברה לפני המקומי. המתים לחדר הגופות
תצלומיהן, ואלה נתגלו בו במצב, צולמו הן
קתלין של והתחתון הירן דורין של העליון

טרנדל.

1 ליי" '.י ■■■

חקי ממחטת ומצאתי הסביבה את בדקתי
גופת של מציאתה ממקום מטרים כ7.5 במרחק
הכביסה בסימן מסומנת היתה זו ממחטה קתלין.
הצפר בשפתו שנמצא לשער סרט ."%.\. 1019"
של כסרטה יותר מאוחר זוהה השביל של נית
על תלוי אילה מעור גרב נמצא כן דורין.
ובמרחק מטר 1.22 בגובה אורן, עץ של ענף גבי
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בעיקר שהיה למחצה, מעוכל מזון מלאה היתד,
גדר בכמויות תפוחיאדמה, כגון עמילני, מזון

ובשר. שומן מעט עם לות,
כי הדעה, את הביע ספילסברי ברנרד סיר
חוד הנשק. כלי באותו השתמשו המקרימ בשני
הפצעים מדידת ביותר. חדים היו ולהבה הסכין
אחת להב בעלת סכין זו היתה כי הראתה,
שער ושל דם של דוגמאות מ"מ. 15.25 ברוחב
ונשלחו מהילדות אחת כל מגופת נלקחו הראש

למעבדה.
הילדות שתי של הוריהן את ראיתי מכן ייי^לאחר
דורין בתה כי לי, אמרה הירן גב' ההרוגות.
רביעי, ביום אחה"צ, 12.50 בשעה מהבית יצאה
לארוחת הספר. לבית בדרכה בנובמבר, 19

בקר, בשר של פשתידה אכלה היא צהרים
ביצים. וקרם תפוחים רסק כרוב, אדמה, תפוחי
אולם, ממצאינו. את הלם שלה הבגדים תאור
עמה נשאה הילדה כי האם, הזכירה זאת עם

שחורה. פח בקופסת גז מסכת
בתה כי אמרה, קתלין, של אמה טרנדל, גבי
השעה לפני סמוך ה19, רביעי, ביום יצאה
מורכבת היתה ארוחתה הספר. לבית לדרכה 1

תפוחיאדמה. של ומדיסה קצוץ בקר מבשר
כי וספרה, הילדה לבוש את תארה היא אף

אדום. עור נרתיק בתוך גז מסכת נשאה
סיר מפי הקיבות תוכן של התאור נוכח
האמהות. מפי הילדות ארוחות ושל ברנרד
הילדות כי ספק, כל על נעלה באופן נקבע

נלקחו. בו היום, צהרי אחר נהרגו
דם כל נמצא שלא אמרתי כי מזכיר, אני
לפי כי וכן, הגופות נתגלו בהם במקומות,
שתי אבדו המות שלאחר הבדיקה של התוצאות
מתוך ונבע הואיל גדולה. דם כמות הבנות
ארגנתי אחר, במקום נהרגו הבנות כי כך,
בחורש נערכו אשר נרחבות, הפוש פעולות
הסביבה ובמרחבי אחרות בחורשות וכן כולו
היה עלול אשר דם, רווי אתר למצוא במגמה
אחת ובעונה בעת הילדות. לטביחת לשמש
קופסת את למצוא המחפשים צותי על הוטל
נשאה אותה הגז, מסכת של השחורה הפח
להודעתה. בהתאם הירן, הגב' של בתה עמה

בחפוש השתתפו אשר האנשים, הוזהרו ביחוד
שימצאוה,. במקרה בקופסה, געת לבלי זה,
בצבע צבועה פח קופסת היותה מחמת באשר

למסכת האדום הנרתיק נמצאו בהם האתרים,
גופתה השמאלית. ונעלה טרנדל קתלין של הגז
שמאלה מ' 9.45 במרחק נמצאה הירן דורין של

אלה. מחפצים

גבס יציקת על אחת ובעונה בעת הוריתי ג:ן
אדמה גוש כי לכך, ודאגתי הצמיגים במטבעי
מהמקום ילקח  בערך את של בעומק  גדול
למעבדה לאחרמכן נשלח זה גוש בשמן. המוכתם

לבדיקה. בלנדון
לחדר בדרכנו המשכנו אלה כל לקיחת אחרי
שלאחר הבדיקות עריכת בעת ונבחנו המתים
םפילסברי. ברנרד סיר ע"י נערכו אשר המות,
נמצאו דורין, יותר, הגדולה הילדה של בערפה
הנראה כפי מורחב, מהם אחד פצעים, שלשה
נמצאו כן בתוכו. הנשק כלי מסבוב כתוצאה
לריאות שלש חדרו מהן בחזה, דקירות שש
השלי השמאלית הצלע לשבירת גרמה ורביעית
ומזוהמים גשם ומי דם ספוגי היו בגדיה שית.
הפרעה. סמני כל נכרו לא בתחתוניה בחרקים.
מיני. מגע על להצביע העשוי דבר נמצא לא
נמצאו קתלין, השניה, הילדה של בגרונה
אחת. כל מ"מ 12.25 ברוחב דקירות אדתעשרה
דקירה פצע השדרה. לחוט עד חדרה מהן אהת
בגדיה גם הבריח. לעצם מעל בדיוק נמצא אהד
השניה הילדה של לבגדיה דומה במצב הי
נמ ולא נגיעה סמני נכרו לא בתחתוניה ואף

מיני. למגע סמנים כל צאו
דעתו לפי כי לי, אמר ספילסברי ברנרד סיר
נדקרו! בטרם חלקי באופן הילדות שתי הוחנקו
דם "שטף היתה המות סיבת אטי. היה מותן
קרוב אבדה הגדולה הילדה הדקירה". מפצעי
ליטר כשני אבדה והקטנה דם ליטר לשלשה
מעוכל מזון כלל דורין של קיבתה תוכן דפ.
תפוחיאדמה, כגון עמילני, בעיקר חלקי, באופן
קתלין של קיבתה ושומן. בשר ירק, מעט ענו
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האר נמצאו הימנית הקדמית הכנף גבי ועל
אדום. עגול בתוך כחול בצבע ";.?." תיות
המנוע, מצנן גבי על כי הוסיף, ה12 בן הילד
מלא פרג נמצא העליונה הימנית פנתו בקרבת
הנמכרים הפרג מפרחי אחד זה (היה כותי
 הנשק שביתת ביום שנה מדי בבריטניה
המל לנכי הסיוע קרן לטובת  בנובמבר 11

הפנס גבי על כי הזכיר, כן הגדולה). חמה
."5,, הספרה היתה הימני הקדמי

במשרד ברורים ערכנו ערב באותו מאוחר
תותחנים יחידת לאיזו להודע כדי המלחמה
עלי הנערים. ידי על כמתואר רכב סמני היו
מל בימי בצבא שלי שרותי מתוך כי להעיר,
הצבעים כי ידעתי, הראשונה העולם חמת
התות עוצבות של צבעיהן הם וכחול אדום
סמני כי לנו, נמסר המלחמה במשרד חנים.
השדה לרגיימנט הוקצו המתוארים המשאית
יחידת וכי המלכותי התותחנים חיל של ה86
16 ליום עד הארץ במערב חנתה זו תותחנים
המז החוף לעבר הועברה בו מועד בנובמבר,
גרמנית פלישה לקראת מערך לתפיסת רחי
ומיום שלבים שלבים בוצעה ההעברה אפשרית.
היחידה שהתה בנובמבר 21 עד בנובמבר 18

אז ווד. מראו מעטים מילין במרחק בהזלמיר,
140 בריחוק לספולק הסופית לתזוזתה יצאה
כאמור, תפסה, שם מקום ק"מ), 225.308) מילין
ביוכספורד, מוקם היחידה מטה קרב. עמדות
8.047) מילין כחמשה מרוחקת קטנה, עיירה

החוף. מן ק"מ)
בלונ המשטרה חילות לכל בקשה שגרתי כן
הכביסה סימן ניתן למי לברר הארץ, ובנפות דון
הממחטה גבי על נמצא אשר ,"11.£.. 1019"
איאפשר זה בברור הפשע. בזירת שנמצאה
יום המחרת, יום לפני להתחיל כמובן, היה,

בשבוע. השני
כי נוספים: פרטים שני עוד גליתי במקרה
המשרתים לכל סופקו פלדה במסגרת משקפים
הלהב רוחב וכי רשמי כשעור המזוינים בכחות
הצבאית, האפסנאות ע"י חולק אשר האולר של
לידיעתי אלה פרטים בהגיע מ"מ. 15.25 היה
פעולו תמו ובכך לחצות קרובה השעה היתה

היום. לאותו תינו
חקי בעריכת התרכזנו השני, ביום למחרת,
לבין פן שבין והשדרות הדרכים לאורך רות

טביעות גביה על להמצא היו עלולות שחור,
גלויה על להודיע יש כי נמסר, אצבעות.
נאותה בדרך להעבירה היה עליו מסוים, לשוטר
לרפ"ק ולקרוא המקומית המשטרה לתחנת
"סקוט של אצבע לטביעות המומחה ציריל,

יבדקנה. אשר ירד'/ לנד
האלה החפושים משתתפי נאספו צאתם טרם
אחר לשעות עד הגענו כך תדרוך. לשם
אלא בחפושים איפוא, הוחל, ולא הצהרים
מקום למציאת בנוגע המחרת. יום של בבוקרו
מאמצינו כי לאמר, עלי זו בסביבה דם רווי
הפח קופסת של לגלויה תוצאות. ללא נשארו

יותר. מאוחר אגיע הגז למסכת השחורה
ראו אשר הילדים ראיון היה הבא מעשנו
זאת להסיען. החייל את יבקשן הבנות את
אותו של הנותרות השעות כל במשך עשינו
היו ראינו, אותם הרבים, הילדים בין היום.
שנים, 11 בגיל כולן ספר, בית תלמידות שלש
עם בדברן דורין ואת קתלין את ראו אשר
עבר אשר ,12 בגיל אחד, ילד בצומת, הנהג
בצומת בחנותה המשאית פני על באופניו
ברגל לידה עבר אשר עשר, בן אחד, וילד
כי להוכח, היה מאד מענין המקום. באותו
של ביותר טוב תאור קבלנו הילדות כל מפי
די לתאר בידן עלה לא אולם המשאית, נהג
הבנים לנו נתנו לעומתן המשאית. את צרכה
את ואילו המשאית של ביותר מפורט תאור

חייל. היותו זולת לתאר, ידעו לא הנהג
כבן היה הנהג כי לנו, נודע הנערות מפי
פנים וגון בינוני בצבע שער בעל שנים, 26

מסגרת בעלי משקפים הרכיב וכי אדמדם
הנערים מפי צבאי. שרות כובע וחבש כסופה
פורד מתוצרת היתה המשאית כי לנו, נמסר
למ אלחוט, כמכונית מוסוית טון, 1.5 סון,
בעלת (אנטנה), משושה נטולת שהיתר. רות
(הודעה הנהג של תאו מגג נמוך ברזנט כסוי
הם המשאיות כסויי כי מענינת, היתה זו
הצ זה ודבר הנהג מתא גבוהים כלל בדרך
הו שנכונותה הנחה מאולתר, כסוי על ביע
היא המכונית). לבסוף אותרה כאשר כחה,
הנהג, לתא פלדה דלתות כבעלת עוד תוארה
גבי על מגן. ושמשת חלונות כנטולת אולם
"43,, המספר התנוסס השמאלית הקדמית הכנף
אדום/כחול רבוע גבי על לבנות בספרות
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בחיים. בעודן במשאית הבנות נראו בה אחרונה
שני, תרשים הוזמן זה תרשים על נוסף
השונים החפצים נמצאו היכן בדיוק' המראה

ביניהם. המרחקים היו ואילו
קופסת ואחר דם רווית קרקע אחר החפושים
באותו העלו לא הגז מסכת של השחורה הפח
הערב באותו מאוחר אולם תוצאות. כל יום
שהמי העלו במכבסות החקירות כי לי, הודיעו
,,רויאל מכבסת של סמונה הוא "£.^.. 1019" מון
סמון הוקצה שם לונדון. בצ'יסויק, סטנדרד''

היל. הרולד בשם צבא לאיש זה

לדר יצאתי השלישי יום של בבוקרו השכם
היום. צהרי אחר שמה והגעתי ליוכספורד כי
אחרי הגונדה. מפקד סגןהאלוף, אצל בקרתי
חקי ממצאי ואת הרצח פרטי את לו שספרתי
משאית, אחר מחפש אני כי לו, אמרתי רתנו
בדליפה והלוקה לגונדתו סברתי, לפי השיכת,
או ממנועה מגלגליה, מאחד שמן של חזקה
גונדתו של הסוללות ארבע האחורי. מצירה
לאורך אחדים מילין פני על בפזור מוצבות היו
חזרתי ולהם הסוללות למפקדי קרא הוא החוף.
הדליפה את והדגשתי המשאית אודות וספרתי
מפקד מקום. באיזשהו לוקה היא בה החזקה,
מטרידה אנשיו את כי לי, ספר הסוללות אחת
רצינית בדליפה הלוקה היחידה, ממכוניות אחת
אחר תמיד, השמאלי. הגלגל ליד האחורי, מצירה
השמן לדבריו, מתחמם, מסוים, למרחק נסיעה
שלוליות משאיר שהגלגל כד רבה, במידה ודולף
לי, ספר הוא עמידתו. מקום בכל גדולות שמן
היל, בשם נהג בידי תמיד נהוגה זו משאית כי
הוא שמרכיב אלא בהחלט, תאורי הולם אותו
קרני חומר עשוית מסגרת בעלי משקפים
במוסד המשאית היתה עת באותה צב. של ממגן
ק''מ). 8.047) מילין חמשה במרחק כפר בתון
ומתחתה המשאית, חנתה בו למוסך, נסענו
שלולית רצינית: דליפה של עקבות מצאנו
בקרבת הקרקע גבי על השתרעה גדולה שמן

השמאלי. האחורי הגלגל

שונות. מזויות כמובן צולמה גופה המשאית
בה וערכנו המשאית על פשטנו מכן לאחר
גדולה, שעונית ממנה הוצאנו מדוקדקת. בדיקה
ומצאנו קר, אויר במזג המנוע לכסוי שמשה אשר
אדמדמיםשחורים. גדולים, כתמימ גביה על

אשר אנשים, של ניכר מספר מצאנו ווד. ראו
נוסעת המשאית את שחלף הרביעי ביום ראו
בתאו. הנהג ליד לפנים יושבות הילדות כששתי
של בסופו בידנו, עלה אלו מחקירות כתוצאה
המשאית של השלמה דרכה את לקבוע דבר,
ק"מ) 1.609) אחד מיל למרחק ועד מהצומת
המכו נראתה בה הנקודה, בהיות החורש. לפני
ווד, ראו בואכה הראשית בדרך לאחרונה, נית

כולו. הנסיעה נתיב לנו ידוע כי סברתי,
לאורך המשטרה במכונית נסעתי זאת לאחר
לאמצע ועד הצומת מן קבענו, אותו הנתיב,
משם שמן. רווית האדמה נמצאה שם החורש,
בהזל למחנה האפשר, ככל ישירה, בדרך נסענו
ומשם התותחנים יחידת חנתה שם מקו1£ מיר,
הצומת. אל בחזרה ביותר הקצרה בדרך בחרנו
מהצומת ק"מ) 16.093) מילין 10 הראה המדאוץ
ו2 למחנה עד החורש מן מילין 2 לחורש, עד
הכל: בסך  לצומת עד מהמחנה בחזרה מילין
מתוך שיראה כפי ק"מ). 22.531) מילין 14

מן הילדות עם המשאית נסיעת היתה התרשים
מאוחר ישירה. זולת הכל ווד לראו עד הצומת
נודעת ביותר רבה חשיבות כי נוכחנו, יותר
מדידה במילין. זו נסיעה של ארכה לבדיקת
לאותם החקירה, השתלשלות תוך הפכה, זו
בדרי התיחסתי להם מזל" של אחוזים ,,שני

הקודמת.* בהרצאתי

השני היום כל במשך נמשכו אלה פעולות
הכל וסקרתי שחזרתי אחרי שאחריו. והלילה
לעשות מה עוד לי אין כי למסקנה, הגעתי
בבוקר למחרת לנסוע והחלטתי בבקינגהמשיר
שפקיד לכך דאגתי צאתי טרם אולם ליוכספורד.
הסביבה, של זה תרשים יערוך המקומי המדידות
הילדים, באו ממנו הספר, בית את יראה אשר
לבין פן בין השונות הדרכים את הצומת, את
בהם המקומות, בחצים יסומנו ובו ווד ראו
"ראו החורש המשאית, ידיעתנו, לני נסעה,
בחזלמיר. למחנה בחזרה והדרך עצמו ווד''
סומנו זו דרך של לאורכה מסוימות בנקודות
על המצביעים חצים, עם מסגרת, בתוך שמות
על חולפת המשאית את העדים ראו שם מקומות,
ה הנקודה היתה המלכה" ,,ראש אכסנית פניהם.

.20 (12) ג' רמיי, *
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בו. הדליפה וסימני האחורי השמאלי הגלגל למסה: שתוארו; כפי סמניה על המשאית' מראה למעלה;

גבי על הפרטים. לאחרון עד מושלם היה פיג') כי לי, הוכיח האלה הכוזמיט באחד פשוט מבחן
שתו כפי וו''.?.!'*, "43" הסימנים היו הכנפים להר ועלי המשאית את סובבתי דם. זה היה
מאול כסוי היה שלה המשא לארגז באזני. ארו המשאית, תאור מה: במדת נדהמתי כי דות,
במצנן אלחוט. של משושה כל לה היתה ולא תר אדורד היה (שמו ה12 בן הנער לי מסר אותו
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ביום מיל. 4472 שלו המזאוץ הראה הבקורת
בתפקיד רשומה נסיעה היל בצע בנובמבר 19

20 בנות הנסיעות שתי ובתוספת מילין 9 בת
ה20 יום של בבוקרו ורשם בצע אותן מיל,
המאו נסיעותיו של הכולל הסכום היה בנובמבר
ואילו מילין 29 היממות שתי לאותן שרות
בפיו היה לא נסע, אותם הנותרים, המילין ל14
במכונית סיור ערכתי לכם כזכור הסבר. כל
בה הדרך, של ארכה כי ומצאתי, המשטרה
לחורש משם לצומת, מהמחנה המשאית נסעה
מילין. 14 לכלל הגיע המחנה אל בחזרה וממנו
המקומית המשטרה לתחנת היל את לקחתי
מעשיו על מלא וחשבון דין לי למסור תיו ובקש
אמר הוא אשל את רשמתי בנובמבר. 19 ביום

הודעה. בצורת לשאלותי בתשובה
עצמו אודות פרטים מסירת אחרי זו, בהודעה
ביום כי אמר, הוא לגונדתו, הצטרפותו ומועד
הוא לה"צ 11.10 בשעה בערד בנובמבר, 19

וייקומב, היי ליד היו, הם בו מהמחנה, נגד הסיע
וחזר שונים במקומות הנגד בקר שם לכפר,
נסע הוא אחה"צ. 12.45 לשעה סמוך למחנה
רכבו. בפנקס רשם הוא ואלה מילין 9 בערך
2 ובשעה צהרים ארוחת אכל הוא זאת אחר
נמשכת הודעתו במסדר. התיצב הוא אחה"צ

הלשון: בזו
ועם ובראון מכסי הנהגים עם יחד "הוצבתי
בנקוי עבדנו בגונדר, תורנות לתפקידי בטי התותחן
החג כך ההנדסה. מיחידת סמל של בפקודו המחנה
שוח עת אחה"צ, 3.10 או 3,05 לשעה סמוך עד סקנו
להראות ולא להסתלק לנו אמר הוא הסמל. ע"י ררנו
דקות 10 במשך שהיתי שם הכסא, לבית הלכתי עוד
במכוניתי. אחזקה לעבודת פניתי כך ואחר בערד
מרופש היה מכוניתי את להחנות נהגתי בו המקום,
ירד 20 מרחק אותה והעברתי הנעתי כן ועל מאד
בציר השמן את בדקתי דשא. לחלקת מטר) 18.288)
כניסה מצריד זה דבר ההלוכים. ובתיבת האחורי
האו שתי הסרת מה. זמן ונמשד למכונית מתחת אל
מצ האחורי והציר ההלוכים תיבת גבי מעל מות
נוספות דקות כחמש דרושות וכן דקות כחמש ריכה
להרקתה הכלים, ארגז מתוך הסיכה משמנת להוצאות
תוך אל השמן ולהזרקת בשמן למלויה הסיכה, משומן
הליטר כשמינית מכילה הסיכה משמנת האחורי. הציר
למלוי עד פעם, מדי ולמלאה לחזור ויש בלבד
תיבת לגבי לחזור יש התהליך אותו על הציר. תיבת
וחמש כעשרים במשך זה בדבר עסקתי ההלוכים.
את לבדוק בכונתי היה ואז השעה מחצית עד דקות
הכלים, ארגז מתוך המשאבה את הוצאתי צמיגי. לחץ

במצב, בדיוק גדול מלאכותי פרג היה המנוע
המכו פנים את גם בדקתי הנער. ע"י תואר בו
העפתי דם. כתמי כל נראו לא השעה באותה נית.
יציקות את בדיוק הלמו והם בצמיגים מבט
שנמצאו הצמיגים מטבעי של עמדי, אשר הגבס,

בחורש.
היל. את לראות בקשתי זאת לאחר מיד
חוקר הנני כי לו, אמרתי בפני, הובא כאשר
כל את לבדוק ברצוני וכי רצח של במקרה
אולם לבש, אותם המדים, את בדקתי מטלטליו.
אולם מחשיד. דבר כל גביהם על מצאתי לא
החפצים שק מתוד הנוספים מדיו את בהוציאי
לבש כי אמר, היל מאד. לחים מצאתים שלו
מדוקדקת בבדיקה בגשם. בחוץ, בהיותו אותם
של והכיסים הפנימיים התפרים כי מצאתי יותר
בהסתכלי מאד. לחים היו והמכנסים המעיל
כתמים, כמה מצאתי לב תשומת ביתר במדים
ומלפנים, מאחור במעיל, דם, ככתמי לי שנראו
במעיל הכתמים המכנסים. גבי על וכן בשרוולים
למצאם, מצפה הייתי בהם במקומות, בליוק היו
כתפו על הללו הילדות את מישהו נשא אילו
יתר החורש. תוך אל המשאית מן מה מרחק
לא למדי. יבשים היו החפצים בשק הבגדים
משקפים כל או סכין כל למצוא בידי עלה
משקפים הרכיב הוא פלדה. מסגרת בעלי
צב. של ממגן קרני חומר של מסגרת בעלי
את נשאו וחולצות, ממחטות כגון חפצים, כמה
את גם בדקתי ."^.^. 1019" הכביסה סימון
החפצים שק בתוך מצאתי אותן החולצות, כל

מחשיד. דבר בהן גליתי ולא
אותם מזל'/ של אחוזים "שני אותם לי היו אז

הקודמו*. בהרצאתי הזכרתי
רכב, פנקס לנהל הבריטי הצבא נהגי כל על
של המדאה קריאת את לרשום הם חייבים בו
נסיעו את יום, כל של ובסופו בראשיתו רכבם
זאת כל במילין, ארכן ואת יום באותו תיהם
מוסרים הם זה שבאופן כך מיוחדים, בטורים
הנסיעה. מילי של הכולל הסכום על וחשבון דין
היל של הסוללה מפקד ערך מקרה בדרך
בחנ1תה יחידתו של הרכב פנקסי בכל בקורת
הרכב פנקס בנובמבר. 20 ביום הזלמיר, במחנה
הוא  בנובמבר 19 ביום כי הראה, ד.יל של
בתחילת המדאוץ קריאת היתה  הרצח יום
בשעת מיל. 4,429 ובסופו מיל 4,420 היום
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זכיתי כי לי, להיות צריכים משהיו הפצים יותר
יש חולצות או ממחטות כמה יודע, איני בהמון.
וכמחצית חולצות ארבע או שלש כנראה לי,
בכביסה, י עוסק איני פעם אף ממחטות. התריסר
הסוללה. למכבסת שלי הדברים כל את שולח אני
"11.^.. 1009" הוא לי, הוקצה אשר הכביסה, סימון
ואני שלי המגבת את לי הראו .".8.4. 1090* או
/'11.^. 1019" הוא שלי הכביסה סימון כי רואה,
שאר עם קבלתי אותו אולר, נכלל חפצי בין
להב, מורכב והוא הגונדה, אפסנאות עי'י הציוד
תקין, במצב היה והוא ושיפוד קופסאות פותחן
אז חדשים, כארבעה לפני לאחרונה ראיתיו כאשר
את הנושאת חקי, ממחטת לי הראו לי אבד
ע"י לי נאמר ."^..\. 1019" שלי הכביסה סימון
לגופתד, קרוב נמצאה זו ממחטה כי התריל, פקד
להסביר, יכול איני הנרצחות. הילדות אחת של
בין החזירוה כי לודאי, קרוב מרשותי יצאה כיצד
כסוי את לי הראו כן אחר. מישהו של כבסיו
במכו הצהרתו, לפי התריל, פקד מצא אותו המצנן,
בפי אין גביו. על כתמים כמה לי הראו ניתי.
המצנן כסוי כי מודה, אינני אלה. לכתמים הסבר

שלי." הוא

מעילו את לפשוט לו אמרתי זו בנקודה
השרוולים נקרעו ממנה חולצה, לובש. ומצאתיו
כך על לשאלתי בתשובה מהמרפק. למטה

ואמר: הוסיף

שבו מזה כבר לבשתי לובש אני אותה .החולצה
ספטמבר בחודש השרוולים את ממנה קרעתי עיים.
כי וסברתי קרועים מהמכבסה חזרו כאשר שחלף,
בגלגל קלה דליפה יש כי יודע, אני לקיץ.... בהם די
רבה. אינה היא אך מכוניתי, של השמאלי האחורי
כדי לסדנה, זה בגלל שלחוני חודש לפני בערך
אבדתיו הרגיל.... מהשעור הוא אולרי בזה.... שיטפלו
להרגיש לי נזדמן טרם ומאז חדשים כמה לפני
את או מדי את ירחצתי לא פעם אף בחסרונו.
חסרו כחדשיימ לפני מכוניתי. של הברזנט ציוד
הת שלי. הכבסים מתוך אחת וגרב ממחטות שתי
היחידה." ממחסן בירד הטוראי באזני כך על לוננתי

בדבר שאלתיו כי זו, הודעה מתוך נראה
הסימון כי לי, אמר והוא שלו הכביסה סימון
ה0* כאן ."11..^. 1090" או "8..^. 1009" הוא
מגבתו, בפניו משהוצגה רק להתחמק. השתדל
סימון כי הודה, הוא לתחנה, עמו הביא אותה
הוצי כאשר .\.%יי. 1019" הוא שלו הכביסה
ליד נמצאה כי לו, נאמר הממחטה, בפניו גה
זאת, להסביר יוכל כיצד נשאל, והוא הגופות
בפניו הוצג כן השיב. אשר עד כדקה חלפה

והח התה לארוחת הולכים אנשים ראיתי אז אולם
כלי את השארתי תה. לקבל וללכת לארוז לטתי
או אז, היתה שעה איזו לומר, יכול איני בחוץ.
לחמש רבע בין אז היתה השעה כי להניח נוטה אני
לומר, אוכל ולא ממכרי איש עם דברתי לא לחמש
פיליפפ הטוראי את ראיתי ממכרי. איש ראני אם
המטבח. לעבר הלכתי כאשר האוכל מחדר יוצא
מור שהיתה ארוחתי, ואת שלי התה את קבלתי
לי. הגיש מי זוכר, איני ומדיסה. מנקניקיות כבת
שלי, ובמזלג בסכין ובצלחת, בקדרה השתמשתי
מזוני את לקחתי במכוניתי. אני מחזיק אותם
כמה הסבו אליו שולחן, ליד האוכל בחדר וישבתי
הדיויזיה סמני היו לא מכיר. איני אותם אנשים,
השתייכו. יחידה לאיזו לאמר, בפי ואין במדיהם
דברתי לא אני ואף בדברים אלי פנו לא הם
ולא האוכל חדר לעבר גבי עם ישבתי אליהם.
ישבתי שם. היו מיחידתי אנשים אילו להגיד אוכל
לאמר, אוכל ולא האוכל חדר שבראש השולחן ליד
עברתי לידם השולחנות ליד ישבו אנשים אילו
אנשי כי ידעתי הסתכלתי. לא לשולחני בדרכי
היום באותו נערן אשר רחצה, למסדר הלכו יחידתי
הלכ לא אני ויקומב. להיי נסעו הם !4.30 בשעה
בי אותותיה להראות החלה הצטננות כי שמה, תי
התפת ואמנם בחזרה. בנסיעה להסתכן רציתי ולא
להתגבר אני עומד עתה ורק ההצטננות בי חה
השעה אחר שעה רבע או דקות עשר בערד עליה.
שמתי הלכתי, שלי, התה ארוחת את כליתי חמש
אך לצריפי, הלכתי זאת ולאחר במקומם כלי את
כי לי אמר הוא קיז. טוראי בנהג פגשתי בדרך
לקחת החלטתי וכד לתדלוק זקוקות מכוניות כמה
שהיה הוורד, הטוראי של מכוניתו את לתדלוק
הדלק ממשאבות לאחדות לנסוע נהגנו בחופשה.
4.30 בשעה יום יום שלנו הדלק קבלת לשם בפן
בהם ד/ ימי למעט אך אי, ימי לרבות אחה"צ,
הרחצה. מסדר מהמת אחה"צ 6 בשעה הדבר נעשה
פקיד הדלק בתחנת היה הדלק חלוקת בעת תמיד
הדלק, כמות על לו חתם והנהג מהיחידה הלוקה
עליו. לחתום מבלי דלק לקבל אפשר אי קבל. אותה
אליה לתחנה, הוורד טוראי של מכוניתו את הסעתי
בהגיעי דקות. עשר פחות 6 בשעה בערך הגעתי
ובהכניסי הדלק מיכל מכסה את הסרתי לתחנה
ליפמן, הטוראי מלא. המיכל כי ראיתי, הצנור פית
כאשר שניהם נכחו קיז טוראי והנהג דלק, שחלק
הערות והעירו מלא ומצאתיו המיכל את פתחתי
פחות שבע בערך היתה השעה כך. על מהתלות
והמכו המשאיות בתור וחכיתי הואיל רקות, עשר
במכו למחנה חזרתי לתדלוק.... המתינו אשר ניות,
שובי אחר אותה... והחניתי הוורד טוראי של ניתו
והת התרחצתי חפצי, מרבית את ארזתי לצריפי
קיז הטוראי עם האח ליד ישבתי כך ואחר גלחתי
הלכתי לבסוף האחרים. מן שנים או אחד ועם
ברשותי יש ועשרים... תשע לשעה סמוך לישון
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התצלום שמראה כפי השמאלית' אמתו לטביעת
ההשואתי.

העלה לא דם רווית קרקע אחר החפוש
חיוביות. תוצאות

לבדי נשלחו בדם המוכתמים והכפוי הבגדים
של דוגמאות נלקחו מהמשאית במעבדה. קה
את קבל אשר הכימאי' אל ונשלחו שמן
של מדוקדקת בבדיקה הדפ. רווית האדמה
דם של עקבות כמה נמצאו המשאית מרכב

אדם. דם זהו כי הוכח יותר ומאוחר
המוכ הממחטה נשלחה אליה המכבסה' מנהל
בדבר הודעה מפיו ונרשמה רואין בדם, תמת

להיל. "11..^. 1019" הכביסה סימן הקצאת
הבדי תוצאות את קבלתי יום אותו למחרת
דם היה הכסוי גבי על הדם המעבדתית. קה
אף הילדות. של דמן של הסוג מאותו אדם
דומות היו הכסוי גבי על נמצאו אשר השערות
הכתמים למעבדה. נשלחו אשר הבנות, לשערות
ובמכ ובשרווליו הקדמי בצדו המעיל, גב על
היו היל, של החפצים משק הוצאתי אותם נסים,
את לקבוע המעבדה בידי עלה לא אך אדם, דם
אשר הדם, כתמי של דינם אף היה כזה הסוג.
אך אדם, דם כתמי היו אלה במשאית? נמצאו

סוגו. את לקבוע היה איאפשר
אשר השמן, כי המעבדה, ידי על לי נמסר כן
בסוגו דמה השמן רווית האדמה מתוך נלקח
משאיתו מתוך לקחתי אותה לדוגמה ובטיבו

היל. של
כיסוד מספיקות ראיות בידי כי מצאתי, אז
ליוכספורד חזרתי היל. של ולהאשמתו למעצרו
היל. את ועצרתי בנובמבר ה29 השבת, ביום
דם כתמי כי לו, ואמרתי הזהרתיו אותו בראותי
לבוש ובמכנסי הכותנה בחולצת נמצאו אדם
שלו, החפצים משק לקחתי אותם שלו, הקרב
שאל ממכוניתו. לקחנו אותו ובכסוי במכוניתו
שאלתיו כן אלה. לכל הסבר בפיו יש אם תיו,
בעלי המשקפים את הרכיב לאחרונה מתי

ממכו הוצאתיו כי לו, אמרתי ואני המצנן כסוי
על הכתמים אחד את לבדוק לו אמרתי ניתו.
אחרי בעיניו. דומה הוא למה לי, ולאמר גביי
כמו נראה "זה אמר: הוא שתיקה רגעי כמה
יכלו כיצד הסבה בפיו יש אט שאלתיו, דם".
במשך בכסוי הביט הוא הכתמים. לשם להגיע
שליי'. זה כי מודה, "אינני לפתע אמר ואז כדקה
עליה וחתם הודעתו את קרא שהיל אחרי
לבש, אותם הבגדים כל את לידינו לקחנו
השרוולים את קרע ממנה החולצה את לרבות

הצבא. לידי והחזרנוהו
מהסוללה וחיילים קצינים ראינו כך אחר
הודעות. מפיהם וגבינו שונות בנקודות היל של
קריאת בדבר הודעה קבלנו הקצינים אחד מפי
ובדבר בנובמבר ה20 של בבוקרו המדאוץ
לנו מסר אחר קצין הרכב. בפנקס הרשומים
לדלי בנוגע נתנסו בהם הצרות, בדבר פרטים
של מכוניתו של האחורי מהגלגל השמן פת
היל של הצטרפותו עם כי לנו, נודע כן היל.
מסגרת בעלי המקשפים לו ניתנו לגונדתו
לפני עד ברציפות הרכיב הוא ואותן הפלדה
משקפים למצוא היה איאפשר ימים. כמה
ולא חפציו בין לא הפלדה מסגרת בעלי אלו

היל. של גופו על

הח אחה"צ, בנובמבר, ה26 הרביעי, ביומ
מכוניתו את עמי ולקחת ללונדון לחזור לטתי
כל ואת בדם המוכתם הכסוי עם היל של

ובגדיו. חפציו
הפח קופסת כי לי, נמסר ללונדון בהגיעי
ווד בראו נמצאה הגז מסכת של השחורה
בהתאם בה טפלו וכי לסופולק נסיעתי למחרת
מצא הוא אותה. בדק צ'ריל רפ"ק למשאלתי.
נשטפו בחורש מונחת היותה זמן במשך כי
זולת הגשם, ע"י האצבעות טביעות כל מעליה
אשר במקום אחת אצבע טביעת של קטן קטע
הנראה כפי והיה קוצני שיח פני על מונח היה
קטע לצלם הצליח ציריל מר הגשם. מפני מוגן
להיל תקופה. באותה פתח אותה שיטה, ל3!י זה
מגונות תקיפות על קודמות הרשעות שתי היו
גנוזות נמצאו אצבעותיו טביעות ילדות. של
אשר הטביעה בהשואת ירד. סקוטלנד בארכיון
אצבעותיו טביעות עם הקופסה על נמצאה
זהה היתה הטביעה אותה כי נמצא, היל של
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חדשים ארבעה אבד אולרו כי טען, היל כי לזכור,
לכן. קודמ

הוגשו אשר הארוהות, רשומי את בדקתי
בנובמבר 19 ביום כי ומצאתי, הסוללה לאנשי
מרגרינה, לחם, מורכבת התה ארוחת היתה
נקניקיות בחמאה. בשר וגלילות תה ריבה,
לפני הן ימים, כמה במשך הוגשו לא ודיסה
אנשי כל את ראיתי הנ"ל. התאריך אחרי והן
את לאכול היום באותו הלכו אשר הסוללה,
להזכר, היה יכול לא מהם ואיש התה ארוחת
סמוך כי זכר, אחד היל. את שם ראה כאילו
היל את ראה הוא אחה"צ 5.30 השעה אחר
לעץ מתחת החנה אותה משאיתו, מכוון בא
אותו כלל. בדרך להחנותה נהג בו במקום ולא
הוא מדוע בנובמבר, ב20 היל את שאל האיש
קרני. חומר במסגרת משקפים לפתע מרכיב

שנוי. לבצע רצה כי אמר, היל
אחד מפי קבלנו הרגיל מגדר יוצאת הודעה
בנובמבר ה20 בערוב כי אמר, אשר האנשים,
על העתונות ידיעות בדבר היל באזניו דבר
"רוצח העיר: והיל הילדות שתי של העדרן
איש זהי'. בצריף להיות מוכרח בדם מגואל
הילדות. את קרה מה אז ידע לא הרוצח מלבד
נוספים. יומיים כעבור אלא נמצאו לא גופותיהן
מהן שרבות האלו, ההודעות כל קבלת אחרי
ראש בשביל וחשבון דין הכינותי לזו, זו םיעו
התצ ההודעות, כל עט יחד הכללית, התביעה

קבלנו. אותם וכף, התרשימים לומים,
של לדין להעמדתו עד המעצר צו להוצאת
העדות הובאה השונים. העדים הובאו היל
לשמן, לדם, בקשר השונים בענינים המדעית
לדין. הועמד הוא וכוי) האצבעות לטביעות

ינואר. בסוף נערך משפטו
מוש תמונה בנה אספנו אותו הראיות חומר
היו בה נסיבתיות, ראיות על מבוססת למת,
במח שנויות חיו שלא דלקמן העובדות לנו

לוקת:
אשר הילדות, נסעו בה המשאית, תאור (1)
בכל הלם שונים, אנשים ידי על ניתן
ע"י הוזכר אשר הפרג, לרבות הפרטים
היל. של משאיתו תאור את פיג/ הנער
דליפת היתה המעורב ברכב כי ידענו, (2)
כזו. דליפה היתה היל של במשאיתו שמן.

כי אמר, הוא לו. ניתנו אשר הפלדה, מסגרת
משקפיו כי וכן, הדם לכתמי הסבר בפיו אין
קודם ימה זמן לו אבדו הפלדה מסגרת בעלי
=! לכן.
מואשם להיות עומד הוא כי לו, אמרתי אז
ביום למחרת, ולקחתיו הללו, הילדות ברצח
שם מקום בקינגהמשיר, לצ'שם, בנובמבר, 30
המקומי המשפט בית בפני הופיע הוא הואשם.
חומר של קצרה סקירה אחר בדצמבר. 1 ביום
במש להחזקתו צו ניתן למעצר שהביא הראיות

שבועיים. במשך מר
נגדים וראינתי ליוכספורד חזרתי זאת לאחר

שוגים. בעניניט רבים וחיילים
את ערך אשר הסרן, מפי הודעה גביתי

והמדאוצים. הרכב פנקסי בקורת
הו מפיו וגביתי הגונדה רופא אצל בקרתי
לו, מוכר שהיה היל, לו הודיע לא לפיה דעה,
מעולם לו היה ולא חולה הוא כי מעולם,
שהוא. סוג מכל לדמום גרם אשר פצע, איזה
והם פקודיו ואת האפסנאות סמל את ראיתי
בענין דבר היל הודיע לא מעולם כי הצהירו,

הזמנים. מן בזמן ממחטה איזו אבדן
הסוללה, אנשי כל את ראינתי זאת אחר
היל כי הצהירו, כולם היל. נשתייר אליה
פלדה מסגרת בעלי משקפים ברציפות הרכיב
לפתע החל בו בנובמבר, ה20 של לבוקרו עד
הו לא הם קרני. חומר של משקפים להרכיב
מס בעלי משקפים מרכיב לראותו עוד סיפו

ההוא. התאריך לאחר פלדה גרת
משני ישנו ראינתי, אותם מהאנשים, שנים
למדי, בטוחים היו הם היל. של מיטתו עברי
שרוולים בעלת חולצה ללבוש נהג היל כי
אור ללילה עד ערב ערב לישון בלכתו שלמים
אף אחד לילה. אותו לרבות בנובמבר, ל18
בבוקרו בקומו זה היה כי באמרו, לכת הרחיק
היל כי בכן, הבחין כאשר בנובמבר, ה20 של
גלויה היתה הסיבה חולצתו. שרוולי את גזר
בדם מוכתמים מעילו שרוולי אף בהיות לעין.
דם. מוכתמי היו חולצתו שרוולי כי ספק אין
אולרו את שאלו אשר אנשים, שני מצאתי
צאתו לפני סמוך ממנו שאלו אחד היל. של
ובהזדמנויות אוקטובר בסוף לחופשה היל של
שלו. אולרו את ואבד הואיל מכן, לאחר אחדות
יש בנובמבר. ל15 סמוך שאלו השני האיש
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■ אשר עדים, שני לנו היו הדשים. ארבעה
בחודש שונות בהזדמנויות ממנו שאלוהו

י כבטחון' הצהיר העדים אחד לרצח. שקדם
בכיסו. אולרו את נשא היל כי

גופו על ולא חפציו בין היה לא אולרו (15)
כי לודאי' קרוב בכליו. שחפשנו בשעה;

בדם. מגואל היותו משום אותו זרק
הילדות של הפצעים מידות כי העובדה, (16)
חיתו*. צבאי, אולר של המידות את הלמו

ביותר. חשובה
לארו האוכל לצריף הלך כי הצהיר, הוא (17)
איזו ספר הוא ה19. צהרי אחרי התה חת
והארוחה, שם ראהו לא איש קבל. ארוחה
ממה שונה היתה באמת, הוגשה אשר

אמר. שהוא
ממחטתו את אבד כאילו באזנינו, הצהרתו (18)
הוכ היחיד)?, לאפסנאות כן* על והודיע

בדבר. הנוגעים האנשים ע"י חשה
המצאן ולפני הילדות של העלמן למחרת (19)
"רוצח כי אחר, אדם באזני העיר הוא

בצריף". נמצא בדם מגואל
סני נסה ובהם ימים ארבעה ארד המשפט
באזני היל של הצהרתו כי להוכיח, תחילה גורו
הרצח. ביום מעשיו על אמיתי וחשבון דין היתה
מסכיזופ סבל היל כי טען, הוא יותר מאוחר
את הרציחות, את בצע אם ידע, לא וכי רניה

. ■ שעה. אותה עשה אשר
בהריגות. הודה לא היל

והוא "אשם" מצאו המושבעים חבר אולם
שר נדחה. ערעורו אך ערער' הוא למות. נדון
הוצא היל אותו. לחון סיבות כל ראה לא הפנים

.1942 באפריל להורג

צמיגי את הלמו בחורש הצמיגים מטבע* (3)
היל. של משאיתו

דומה מסוג היה בשביל נספג אשר השמן (4)
היל. של במשאיתו שמש אשר לזה

של כתמים היו היל של משאיתו גבי על (5)
אדם. דם

כתמי היו היל של במכוניתו המצנן בכסוי (6)
הנרצחות. הילדות לדם דומה מסוג אדפ דם

הגופות. ליד נמצאה היל של ממחטתו (7)
גבי על נמצאה היל של אצבעו טביעת (8)
יותר. הגדולה הילדה של הגז מסכת קופסת
של הקרב לבוש ומכנסי הכותנה חולצת (9)

בדם. מוכתמים היו היל
המדאה הראה אותם הנותרים, המילין 14 (10)
יכול לא ואותם בנובמבר 20 ביום היל של
ערכתי. אותו הסיור את הלמו להסביר, היה
שעה מאז מכוניתו עם היה כי טען, היל (11)
למצוא עלה לא בידינו ואילו אחה"צ 4.15
בין טען, שהוא כפי ראהו, אשר מישהו,
החשוב, הזמן פרק אחה"צ, ו530 3 השעות

ונטבחו. הבנות נאספו בו
הילדות את ראו כי הצהירו, שונים עדים (12)
משקפים הרכיב אשר נהג, עם במשאית
משקפיים הרכיב הוא פלדה. במסגרת
הרצחן למחרת לבוקר עד פלדה במסגרת
משקפים להרכיב החל ואז הבנות של
החליף, מדוע ברור היה קרנית. במסגרת

יזוהה. לא כי בתקוה
אלה חולצתו. שרוולי בדבר שקר הוא (13)
הבנות רצח בעת בדם הנראה כפי הופתמו,

גזרם. כך ומשום
מזד( אולרו את ראה לא כאילו שקר, הוא (.14)
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השוטר לשון

רעהו אל יאיעו ככתוב
והא>ש>ת הרשמ>ת להתכתבות הערות

והתרבות החנון במשרד הפרסומים עורן בלשן, סיוון, ראובן

לעפ" "לשוננו בסדרת לאור יצא אשר קונטרס, מתון לקוחים לקמן המתפרסמים הפרקים
של להסכמתם הודות נתאפשר פרסומם העברית. ללשון האקדמיה של המדעית המזכירות בהוצאת,
את פותחים הננו אלו הערות של בפרסומן תודתנו. בזאת להם מובעת כר ועל וההוצאה המחבר
בחינת  הערות להביא או לשוניות, בעיות פעם מדי להאיר מקוים הננו בו לשון' לעניני מדורנו
ואף  השתרשו או כולנו בפי שגורים אשר ולניבים, לשון למטבעי  אומרם בשם דברים

העזר. ומדעי ארגון מנהל, משפט, בעניני הרחב, בקהל או מסוימים, בחוגים  השתבשו
שאינן להערות השני בחלקם הדבור את ויחד לשנים דבריו המחבר חלק המקורי, בקונטרס
הרשינו כך משום בתכתובת נהגים לתקון הצעות בחינת אלא סגנונו, או המכתב לשון של בתחום
מהכיל יריעתנו קצרה כן מכתב עריכת של הרגיל הסדר לפי במקומן אלו הערות לשלב לעצמנו אנו
לקרוא המעונין זולתם. על לותר ונאלצנו עינינו כראות פרקים בחרנו ומתוכם כולם המחבר דברי את

 המקורית. בחוברת יעייךנא בחבורו וכסדרם במלואם הנכבד המחבר דברי את
של המטרה לעינינו היתד. לדפוס אלה פרקים בהביאנו הערה: עוד נוסיף כי הראוי, מן
שנקבעו הדפוסים על להוסיף הם באים כד ומשום והנוהל, השגרה לשון אף הלשון, שפור
ובכונתנו בכחנו כמובן, אין, ומחשבה! תוכן ולמלאם משרדי נוהל בעניני 15/58 הארצי המטוז כפקודת

ח*ו. להמעיטם או שם הקבועים מהדפוסים לגרוע
המערכת

הרכבו ובהן שונות, סיבות בגלל זאת, עם
תר של מנוגדות השפעות הישוב, של המג^לן
שבשג גורמים נמהרים, תרגומים שונות, בויות
ושם פה עולים רשלנות, וגם ושבחקוי, רה
וצרופים לאנאווים ניבים שמושיםשבושים,
אחר, תרבותי תחום בכל כמו אכן, לאצרופים.
לאחידות, למזוג, בהתכתבות גם לעשות י יש
כדי המשמר על ולעמוד ונהלים, נהגיפ לקביעת

ולתקן. לשפר

העליז הסגנון
או טובה שעברית הסברה, מושמעת פעמים
המש את עושה הלשון, על מכבידה משופרת
"פשו ושעברית ולאמתאחים, נוקשים פטים
מחוספסת היא אם גם "צברית'/ "טבעית'', טה",
שעב אפשר, אמנם ונעימה. קלה הריהי ולקויה,
אפשר> אי אבל נוקשה, תהא משופרת רית

וערבה. נעימה תהא קלוקלת שעברית
ארכאיים, לשון צרופי פתשו אץ טוב סגנון
יפיט ניבים ברורה, משמעות חסרות מליצות

אזרח כל של חיוםיומי עיסוקו ההתכתבות
בין שבת בערב שנבראו והמכתב, הכתב
האנו התרבות של החשובים מכליה השמשות,
ובמידה האדם, של היוםיומי מעיסוקו הם, שית
שבה בתקופתנו, בהם. ניכר שהוא סימנים. רבה
הכתובה המלה של התקש1רת אמצעי הגיעו
המכתב כתיבת עגין תופס ולשכלול, להרחבה
ההתכתבות ויותר. יותר וחיוני חשוב מקום
בתקו סגולה יחידי של תחביבם היתה בעברית
התהיה, תנועת עם יותר והתפשטה הגלות, פת
המשכילים בחוגי הצטמצמה אז גם כי אם
ובמדינת בארץישראל אד עבר. שפת וחובבי
לעסוקו והיתד. גדול, להיקף הגיעה ישראל

אזרח. שלכל היוםיומי
בין והחברתיים הכלכליים הקשרים הדוק עם
עם שבכתב המגע והתרחבות האוכלוסייה חלקי
העסק ובתי המוסדות ועם הממשלה משרדי
לשון דפוסי צורות, והולכים מתגבשים השונים
נעשים רבים וניבים טכניים ובטויימ ותכתובת,

הכלל. לנחלת
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כבוד ואין כבוד כבוד
ה"כבוד* על תמה וקוראו, עברי מכתב הפותח
מכתב לזה. זה רוחשים זו אומה שבני הלב,
וכבודו לכבוד תריסר חצי לפחות בו יש רגיל
מבקש ומוקירו שמכבדו לו, שנודע עד לקורא,
נדחתה. פלונית פגישה ש... משל, דרד להודיעו,

בא הראשון לכבוד
המעטפה, גבי על
עצ המכתב ובטופס
הכ חוזרת שוב מו
מת שבראשה תובת
לאחר לכבוד. נוסס
נכ "אדון בא זאת
פותח אח"כ בד",
ב"הנ כרגיל הכותב
וחזקה מתכבד'/ ני
שיז כותב, כל על
המכתב בגוף כיד
המ את פעמים במה
שלישי, בגוף קבל
החוזרות ובמלים
יח ולבסוף כבודו,

רב". "בכבוד כמובן, הכותב, תום

מתוכנו, האמיתי הכבוד את לרוקן לא כדי
שע"ג לכבוד להניח זה. "כבודי לצמצם ראוי
המדי נשיא כגון לנמענים ושבכותרת המעטפה
שופטים, רבנים, ושריה, הממשלה ראש נה,
הר שלפי אחרים, ציבור ונבחרי עיריות ראשי
כבוד בלשון אליהם לפנות יש הכותב של גשתו
וכמה כמה אחת ועל אדם, בני לשאר מיוחדת.
פשוט: לכתוב אפשר הכבוד*, כל "עם למוסדות,
בית להנהלת לביתנזסחר... שנזםני, ראובן לנזר
פחי שום כאן ואין העולם, נוהג כך החרושת...
מצד יהירות ולא המכתב, למקבל כבוד תות
כבוד תואר היא נזרת או נזר המלה הרי הכותב.
מעין בנוסח לסיים אפשר בחתימה כשלעצמה!
בבר בידידות, שלום, בברכת בברכה, בהוקרה,
 ומכבדד מוקירן רב, בכבוד גם או החג, כת

הכותב. הרגשת ולפי הענין לפי הכל

עצמית התכבדות
מוכנים, שבטפסיפ נותנת, העניוות מידת
מעטפות כגון ללקוחותיהם, מספקים שמוסדות

יתרה דקדקנות לאמתאחימ, אף כשלעצמם,
שיהא צריו טוב סגנון השורה. את המקלקלת
שיהא תוכנו, את ההולם מגונן, מלים מבחר נו
ומצוי מסיגים נקי שיהא שוטף? נעים, קצר,
מובהק מכוון, שיהא ן ומכוערות צורמניות רות
ואחידות, לכידות בו שיהיו במשמעותו, וברור
ולקורא, לכותב ערב שיהא ן ופשטות בהירות
שלימ כפי עליז, מבטא הוא נכון שמבטא כשם
העליז", "המבטא בחוברתו טורסיני הפרופ' דנו
אחד כל שעל הסגנון הנכון, הסגנון גם כן
עליז: סגנון להיות צריו אליו, לשאוף ואחד
לא אבל מדויק, אמיתי* זאת ועם נאה, טגנון
ופתל עיקש לא לארגשני* אד לבבי, $ נוקשה

וכן. ישר אלא תול,

 למכתב ועליזות ונועם חן לשוות המבקש
להש חייב  יהא כאשר רציני תוכנו ויהא
לאהול בטןיי ומדרכי ממונחים מגיבים, תחרר
בתכתובת. שדבקו שונות, השפעות ילידי מים,
הקבועים הלשון בצרופי דוקא הם אלה סיגים
דש, דדש כיון המשרדית. זו ביחיד שבה,
עם שקבעמ. הוא אלה גטוייט של ודשדושם
אותנו, מלמד בארץ הלשון בתחית הנסיון זאת,
וליפותה, הלשון את לשפר ואפשר שאפשר

זה. בכווץ לפעולה קשובות אזנייט ושיש
סגנון את ללמד הכננה אין זה בקונטרס
ספרים די ויש לכל המצע קצר  התכתובת
לב תשומת את להסב אלא  זה נושא על
ההתכתבות בלשון תופעות למספר הקוראים
לתקנן, שראוי ובצורתה, והחברתית המשרדית

לשפורה. המכוונות הצעות ולמספר
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בתיהספר ספריות למען האגודה
חיפה ,9 המלכים רח'

הקורא לבימ''ס
21 החשמל רחוב

תלאביב
תש"ד במרחשון כ*ה

1959 בנובמבר 26

בתוך וכן מוסדות, בתוך פנימית, בהתכתבות
בין או השונות, מחלקותיו בין ממשלתי משרד
"אל... טופסי נהוגים השונים, הממשלה משרדי
ההתכתבות מטופסי נבדלים אלה טפסים מאת".
ללא הישירה, ובפניתמ בפשטותם החיצונית

כגון: וחיבה, כבוד גנוני
והתעשיה המסחר משרד

הארכיון מנהל אל
היבוא רשיונות אגף מאת

תש"ך בכסלו כ"ז ירושלים,
אלי שלח אנא,

המלים אחרי לפעמים הנהוגות הנקודתיים,
הן. מיותרות אלה, בטפטים ומאת אל

כאן?
לציין ונהגו קטן, היה כשהישוב ימים, היו
של בעירו שכן המכתב כשמקבל במעטפה, כאן
וענף, רחב דואר לשרות כשהגענו כיום, הכותב.
רחובות של רבים ולשמות רב ישובים למספר
אין שוב  שונים בישובים ונשנים החוזרים
המכתבים בין כזה. לאמפורש מקום לציין
מכתב עלול בדואר, יום יום המועברים הרבים,
הציון לדוור יאמר ומה אחר, למקום להתגלגל

כאן? ,25 ביאליק רחוב
מיעציפ אחרים, משרדים וכן הדואר, משרד
לכתוב אלא ככתובת, כאן לציין שלא אפוא,
דימונה טבריה, רמלה, ירושלים, במפורש:
של ישוב באותו גר כשהנמען גם וכדומה,

הכותב.

תאריך עניני
פסיק לשיט נוהג העברי אין תאריך בכתיבת
ט'ו לכתוב: יש ולפיכך לשנה, החודש בין
ללא  1959 בדצמבר 13 או: תש"ך, בכסלו

פסיקים.
בן כשהוא לחודש, היום בציון גרש שמים

וכדומה, חוזרים שוברים, תלושי ממוענות,
עצממ את מלהכתיר הטפסים מכיני ימנעו
אדון של בתארים לכבוד, כגון בפניות מראש
בכבוד כגון חתימה ובדברי א''נ) (או נכבד
ללקו הממציא הדואר, בנק את אני שבח רב.
בפש כתוב שעליהן ממוענות, מעטפות חותיו
ירושלים. הסילוקים. מחלקת הדואר, בנק טות:
הוצאות של חוזים טופסי ראיתי זאת לעומת
הערוך החוזה, חותם על "כופים" שבהם ספרים
א'נ במלים ההוצאה אל לפנות מכתב, בצורת

רב, בכבוד ולחתום
מנוסח להיות יכול להחזירו, שיש תלוש,

"יסודות" לחברת כגון: פשוטה, בלשון
405 ת"ד

תקוה פתח

והנמען הכותב כתובת
הגליון בראש להיות צריכה הכותב כתובת
ובתי מוסדות לגבי (בעיקר או משמאלו
כתובת בימינו. לא אבל באמצעו, עסק)
לבוא צריכה הפנימית") ("הכתובת הנמנען
אין הכלל: זה בימינו. הגליון לראש סמוך
של אחד בצד באות והנמנען הכותב כתובת
כתובת בכתיבת זו. כנגד זו אלא הגליון
נמהר חיקוי משום יש לגליון מימין הכותב
הנכתבות אלה, בלשוםות אירופה. ללשונות
בימין מצוין שהכותב בדיו לימין, משמאל
בעברית בשמאלו. מצוין הנמען שהרי הגליון,

כגון: במהופך, להיות מכתב מערך צריך
יצחקי דוד
15 השירות רחוב

ירושלים

תש"ד בתשרי כ''ז

אברהמי יוסף למר
5 הדקל רחוב

לציון ראשון

היקר, אברהמי מר

במקצת נמוכה הנמען כתובת דעתך: תן
היקר) אברהמי (נזר הפניה מלות הכותב. מכתובת
התחלות עם ישר בקו השורה, בקצה מתחילות

הנמען. כתובת שורות
הנמען בכותרת צורך אין חברתיים במכתבים

הגליון. בראש
המכ ראש מערך להיות יכול מוסדות במכתבי

באמצע):  המוסד (כתובת כזה תב
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ולא טלא בפה זאת יכתוב יקר, או נכבד, או
■ י בנוטריקון. ולא בשלמות פה, בחצי

גמובן, אפשר, יותר, וידידותי קרוב כשהמגע
דאוב1 היקר, שמיעתי מר בפשטות: לכתוב

וכדומה. היקרה שושנה ידידי,
ועל רגשנית, לא לבבית, להיות צריכה הפניה
די אלה, כגון בפניות הקריאה סימן מיותר כן

. ■; ■ . . ■.. י בפסיק.

. ^.. אינו מר

אינה שאמנם טעות על אגב, בדרך כאן, יוער
ביהוד מסוימים, בחוגיפ קימת היא אבל רווחת,
מצאנו אנגלית. היתה חנוכם שלשון אלה בין
מסו מר המלה את כנ"ל חוגים של בתכתובת
כאילו (מרי), בגרש או (מה) בנקודה מנת
מר אין לנוהגים.כך: ידוע יהא קצור. היתה
וגם חיצוני, דמיון אמנם יש מיסטר. של קיצורו
לבין מר. התלמודי העברי התואר בין משמעותי,
מר מקרה. רק זהו אך בקצורה, מיסטר המלה

קצור. סימן כל בו לשים ואין קצור, אינו

המכתב כותרת

כמה אחת ועל והרשמית, העסקית בהתכתבות
האפשר ככל להמנע רצוי בהברתית, וכמה
תארי ציוני מספרים, מקום, מראי של מסרבול
וכר במכתב הקשורים שונים מכתבים של כים
את ה"משעממיט'' ("הנדון"), הנושא על תרת
הקורא אל לפנות הנוהג והולך מתפשט הקורא.
משרדיים. גנונים ללא האפשר וככל ישירות,
נא, ישקלו מכתבם בראש ל"הנדוך הנאמנים
קצרים, במכתבים ביחוד להם, אפשר אי אם
אביזריה. כל על זו יבשה הקדמה הודעת ללא
אפשר "הנדון* הזאת המלה את אופן, בכל
בנושא העוסקים ארוכים, במכתבים להשמיט.
בראש במודגש הנושא את לציין אפשר אחד,
המלה ובלי הפניה)/ מלות (לאחר המכתב

נכבדי, כגון: הנדון,
מכס בדבר לשאלתך

יחם ללא התיחםות
לנושא משרדי מכתב של ענינו לקשר כדי

מעין: בנוסח לפתוח אפשר מסוים

דנא, מד או זה, לחודש מד למכתבך

 וגרשיים באלול, ד בשבט, כגון:אי אחת אות
כיד בתמוז, י''ג כגון: אותיות, שתי בן ביום
האותיות. שתי בין הוא הגרשיים מקום בסינו.
מרחשנו הוא העברית בשנה השני החודש
הכותבים גם יש להפרידה. שאין אחת במלה

מרחשוון!)1. לכתוב אין (אבל חשנן
הוא פברואר אחרי הבא החודש של כתיבו
הכוכב שם את גם כותבים שאנו כפי מרס,
מרץ, על עדיף זה כתיב (==מאדים)ן מרס

גרמנית. צורה אלא שאינו

הנכבד האדון בעית
מת א"נ) בנוטריקון (או נכבד'' "אדון הפניה
ורש משרדיים עסקיים, מכתבים בראשי נוססת
למיניהם פרסומת ובעלוני בחוזרים רבים, מיים
וחברות אגודות של יותר מצומצמים (בחוגים
ראה ח''נ; או נכבד חבר פעמים: הוא הנוסח
וטעמם זו, מפניה נוחה דעתם אין רבים להלן).
בעיניהם. ,,חלק" אינו נכבד אדו1 שהצרוף הוא
לאיש לקרוא הוא בעברית הנוהג ואמנם,
"איש או חכם" ,,אדון (ולא חכם,  החכם
או לאיש, עשיר,  העשיר לאיש חכם"),
מתואר הופל עצמו נכבד נכבד.  הנכבד לאדון,
גם לזכור יש אדון. על לותר ואפשר לשפ
הרו את קרובות לעתים מסמלת אדון שהמלה
בזה מוצע לפיכך המשעבד. את בעבר, דה
לכתוב: כבוד בלשון לפנות המבקשים לכותבים

נכבדי,
רבים: ובלשון

נכבדי.
שהצבור וראוי שונים, בחוגים מקובל זה נוהג

עליו. דעתו את יתן הרחב
לכתוב: אפשר לכותב, מוכר כשהנממגן

שמעוני, מר נכבדי
ראובני. מרת נכבדתי או:

חבר בפניה: גם לפגם טעם כל אין כמובן,
אך וכד/ יקרים חברים יקר, חבר או: נכבד,
ח"י. ח''נ, גגון מנוטריקון כאן להמנע מוטב
מלות שהן הפניה, שמלות  דורש, הטוב .הטעם;
בר"ת. ילא במלואן יכתבו וכבוד, נמוס של
חבר, אותו ומכנה לרעהו כבוד חולק כשאדם

פג. קונטרס. לעט" "לשוננו ראז? ""
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יכירנה לא מקומה דברים. הרצאת שבתוך
בסוף לא לשימה אין כן ועל כותרות, בסופי
כתובת בסוף או המכתב שבראש העסק שם
בסוף ולא הנמען כתובת בסוף לא אף הכותב,
או המכתב כותרת בסוף לא התאריך, שורת
למען המכתב, חותם חתימת בסוף ולא הנדון,

מהן. להמנע יש הנועם

הכתיב
בהת מלא לכתיב טובות מעלות וכמה כמה
בהירות, יתר ובהן: החסר, הכתיב על כתבות
חן, יתר ואפילו דיוק, יתר חדמשמעות, יתר
המשורר פעם שהתבטא כפי "פלאסטיות'*, או

ז"ל. פיכמן י. וההבחנה הטעם עדין והמבקר
שנערך בדיון ציין, יבלח"א גבריאלי נ' המחנך
תרבות.  המלא לכתיב מעלה עוד לאחרונה,
חושב שאינו מלא, בכותב יש תרבות של מידה
הכתוב, את לקרוא ידע שהוא עצמו, על רק
את עליו ומקל לזולתו גם דעתו את נותן אלא
צלי בין המבחין בהיר, שהיגוי כשם הקריאה.
המבחין מלא, כתיב כך לשומעו, ונוח ערב לים,

לקוראו. וקל נעים תנועות, בין
לפי לנהוג יש בכתיב והאחידות הסדר למען
"כללי בחוברת (שנתפרסמו הרשמיים הכללים
ללשון האקדמיה שבהוצאת הניקוד" חסר הכתיב
ללא וו"וימ יוי'דימ מתוספת ולהמנע העברית)
וועידה, "נימנעתי, במלים (כגון מכאן צורך

'*<.

י9

אבל:
וו"וים
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 ועידה נמנעתי, במקום היסתדרות"
יו"דימ ומקיפוח הסתדרות)  הוועידה

חודש אותו של בז' נכתב המדובר (כשהמכתב
אומ9 זה לחודש מ9 למכתבך או: עברי)
בדצמבר, ב9 נכתב המדובר (כשהמכתב דנא,
לרגל בדבר..., למכתבך בזיקה וכן: למשל),

.  בדבר... תזכורחך
בקצת הנהוג הפסול המנהל את לעקור יש
מיונו..., למכתבך מתיחס הנני לגרוס: משרדים

למכתבך... בהתיחסות
ואינה מלועזית נמהר תרגום היא זו צורה
התיחסות כל כאן אין עברית. התכתבות הולמת
יש בכלל וכדומה. מענה זיקה, נגיעה, אלא
בסגנון הנדושים וההתיחסות היחס מן להימנע
ביחס להעיר עלי במקום: וההתכתבות. הדבור
לגבי להעיר עלי לכתוב: מוטב זאת, לשאלה
בענין או: זו... לשאלה בנוגע או: זו... שאלה

וכדומה. זה

יקר ראובן ולא: היקר ראובן
ולפיכך הוא, מיודע בעברית הפרטי השם
מיודע. הוא אף להיות אליו הנלוה התואר צריך
חנה יקה ראובן במכתבים: בפניה הכותבים יש
שהיא זו, צורה הידיעה). ה"א (בלי יקרה...
סו העברית הלשון אין מלועזית, נמהר תרגום
יכולה יקר ראובן של המשמעות בפניה. בלתה
נשוא, ויקר הנושא ראובן שבו משפט, להיות
הכותב ואין יקר'/ אדם) (הוא "ראובן מעין

כמובן. לכך, מתכון
שרה היקר, ראובן אפוא לכתוב יש בפניה

וכדומה. החביבה
היא, הידיעה) ה"א (ללא יקר חבר הצורה
ואינו כללי עצם שם הוא חבר כי כשרה, כמובן,

כאן. מיודע

יתרה. נקודה
מש או עסקית והן פרטית הן בתכתובת,
החיצונית לצורה רבה חשיבות נודעת רדית,
לרווחה לפסוקי לקטועו, למדורי, המכתב, של
אלה כל  המכונה אותיות או כתבהיד לצורת

. לעין. נעימים להיות צריכים
נקודה פעמים מוצאים אנו ישנים בספרים
הזמנים אך מאמר. או ספור של כותרת לאחר
כבוד  כיום משתנה. הבריות וטעם משתנים,
משפטים בסופי והוא מונח, במקומו הנקודה
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יצ התיירים, שירבו במידה לכתוב: אפשר
שיעלו במידה או הפנויים, החדרים מספר טמצם
כי להרחיבו, האפשרות תגדל העסק, הכנסות
מידתו בזז?, זה תלויים חלקיו ששני משפט, כאן
האחד להשתנות ועשויים זה, של במידתו זה של

משנהו. לשנויי בהתאם
שירד במידה לכתוב נכון זה אין זאת לעומת
שנוי כל אין כאן כי המסיבה, תהיה לא גשם,
ירד אם לבדה: אם המלה יפה כאן מנתה.

מסיבה. תהיה לא גשמ,
את מכיר שאני במידה לכתוב: גט אפשר
כאן שגם מפני ישר, אדם לדעתי הריהו פלוני,
הדדית. תלות ביניהם תלויים המשפט חלקי שני
שאילו ייתכן היא: הובעה) (שלא האפשרות
חק או המסיבה להגדלת גורר הגשם במידת
לטובה משתנה דעתי הייתה יותר, מכירו הייתי

לרעה. או
אין אם, המלה שיפה שבמקום הוא, הכלל
ו... במידה לכתוב אין ולעולם ש.", במדה לכתוב

הנוכחות מבוכת נוכח
פי על נכח, הפועל שימוש חודש בשעתו
לעניין "מול'' בהוראת נכח המקראית המלה
במסיבה באספה, הימצאות או השתתפות
החדש, הישוב ראשית בימי החילה, וכדומה.
עתה נוכח. הייתי בעבר: לומר היה נהוג
ולא ו בקמץ (הנו'ץ נכחתי לומר מקובל כבר
נוכחת, נוכח, עבר, בלשון "נוכחתי") נכון:
עדיין העתיד ולגבי בהווה. נוכחות נוכחים,
ואומ מעיזים אחרים נוכח. אהיה גורסים יש
נו כמובן הוא הפעולה שם אנכח4. רים:
הכות אלה שסבורים כפי נכחות (ולא כחות

צורר!). ללא  בחסר זו מלה בים

כידוע, הוא, והבין* "למד במשמעות נוכח
את המוסיפים יש יכח. אחר: משורש נפעל
תוכחו ש... לדעת נוכחתי וכותבים לדעת הפרוש
לדעת. זו בתוספת צורך שום אין כי... לדעת
כי... נוכחתי או ש... נוכחתי היא הפועל נטית
בעתיד* תוכח אוכח, וכן ב... נוכחתי או:

משו? אמר העברית ללשון האקדמיה בית בחנוכת *
מ' והעירני זו. במסיבה לנכ1ח שמח אני שרת:
כוונתו! שם [אמנם בפיוט מצויה לנכוח שהצורה מדן,

בערכו"]. אליו שווה "להיות מישהו", מול "לעמוד

התישבות, "הכל, במלים (כגון מכאן לצורך שהן
התיישבות, הכול, הוא הנכון שכתיבן טפסי'',

* ? טופסי

הדבקים בין להפריד אין
הן דבוקות וכל"ב מש"ה השמוש אותיות
המבק יש להפרידן. ואין אותן הרוצפות למלים
בכסלו, מזי בטבת. ביי וכותבים: להפריד שים
נוער הסתדרות של בועידה (כרזה במקף וכדומה
הכ'). הועידה שזוהי גדולות, באותיות הודיעה
מותרת היא העברי. לנוהג היא זרה זו הפרדה
למלה (או אירופית לספרה שמוש אות בין רק
פוגמת אבל ה7, מ5, כגון לועזי) בכתב
בט'ו אפוא: לכתוב יש עברי. בצרוף בבואה
הי''ז, הועידה לד', מגי מליו, אחד בשבט,

וכדומה. /11 ה' ד/ בימים

הנפרדים את להדביק אין
צרופי של צורות שתי בהתכתבות נהוגות
ביןעירוני בינלאומי, וגם ביךלאומי מלים:
עליסודי ורבצדדי, רבצדדי בינעירוני, וגם
שאין קבעה3, העברית ללשון האקדמיה ועליםודי.
כצורה לכתוב יש כן תל הנפרדים, את להדביק
על רבצדדי, ביךעירוני, ביןלאומי, הראשונה:

וכדומה. יסודי

במידה שאינה במידה
לאחרונה נתפשט ש... במידה בניב השימוש
לשמוש נהפך קרובות ולעתים מידה, כל ללא

שבוש.
ש... במידה הוא שהבטוי להעיר, יש כל קודם
על מיוסד הוא שהרי ו..."), "במידה (ולא:
מודדיו  מודד שאדם במידה חז"ל: ממרת

ועוד). ע''ב יב (מגילה לו
בשוא (בטי"ת טפ*י הוא בהיגוי ר1וח שביש 2
מש כאן שיש וברור טופסי/ במקופ בקמץ) ובפ"א
השבוש והגוי. כתיב של לריעותא, הדדית פעה
הכתיב להיפד: וכן בכתיב לחיסור גורט בהיגוי

בהיגוי לטעות גורט החסר
אין כי הדיקן, מקורא מעיני בודאי נעלם לא *
של הנ"ל הכללים כל עפ"י ברבעוננו נוהגיט אנו
טעמינו נעלה העת בבוא עמנו. לטעמינו מלא כתיב

זה. מדורנו דפי מעל בוכוח אלה
תשי"ו!, ה, העברית ללשון האקדמיה זכרונות 3

.12 עמוד
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גרשיים
של נוטריקון לכתיבת משמשים הגרשיימ
אחת מלה של (לקיצורה ויותר מליט שתי
לפני ומקומם מטר) = מי כגון גרש. משמש
דו"ח, כגון הנוטריקון. של האחרונה האות
מרביי להמנע ראוי אעפי"כ. צה''ל, אף'מ,
יש מקובלים. שאינם מאלה וביחוד קצורים,
מח שמות של תיבות ראשי שהנהיגו משרדים,
כמובן, אפשר, וכדומה. ופעולות ויחידות לקות
הפנימית בתכתובת אלה בקצורימ להשתמש
חי בשמוש בהם תועלת מה אר המשרד, של
מלומד הוא ואפילו המכתב, כשקורא צוני,
לנסות כדי מחשבתו את לאמץ צריר ביותר,
ומלה מלה כל והרי זה? סתרים כתב לפענח
מוטב ו ומובנת בהירה להיות צריכה שבמכתב
חי בתכתובת פנימיים מקצורימ להנונע אפוא

צונית5.

דומשמעייט מראשיתיבות גם להמנע ראוי
גנליד, וגם עלידי לקראם שאפשר ט"י כגון
אלה ניבים שני בין ההבחנה קרובות ולעתים
לנטרק אין אופן בכל ביותר. חשובה היא
אותו, נוקטים אם ע"י, שהקציר וראוי טליד,

לטלידי. רק ישמש
ומוטב ספר בית כמו ספר בתי לנטרק אין
לגבי וביי'ס הרבים לשון לגבי בת''ס לנהוג

יחיד. לשון
שאינן ממלים הגרשיים את לגרש שיש ומובן
הו החוץ משרד של שהטלפונאית מעשה והיה 5
צריך והייתי לנואהב, אותי מזמינה שהיא לי דיעה
טיבו לי שנתחור עד דקות מספר אתה להתדיין

הברית). ארצות (מחלקת זה מאהיב של

לדו לחשוש אין בהווה.  וכר נופחת נוכח,
ומבי "לומדת גם = (נוכחת בהווה משמעות
המש השלמת כי באספה"), "משתתפת וגם נה"

מבהירה. פט
אדם בני ולשון זמן בעיות

קריאת להנעמת נא יעשו הזמנות שולחי
ולחדמש לבהירותם המוזמנים, על מכתביהם
שעה לציין איאפשר באמת כלום מעותם,
זוהי האם *121.00 במספר אלא בערב 9 כגון
היומיומי? ובמשאם במגעם אדם בני לשון
בשיחותינו פגישות אנו מועידים באמת כלום
הנוסף? ה00 ומה ?19 או 18 '15 לשעות
להרהר מעז (ואני לצבא שיפה מה כל כלום
הוא ויפה נוח זה), נוסח יפה לצבא אם גם
להזמין וטבעי פשוט כמה רגילים? אדם לבני
לשון רגילה, בלשון באגודה או במועדון הבר
ביום השבועית, למסיבה נא בוא אדם: בני
שמעוני ראובן מר בערב. ב9 בכסלו, די גי,

על... ירצה
כדרך בערב, ב9 ובהירה, מובנת בלשון כך,
לכתוב הכרח אין ביניהם. מסיחים אדם שבני
לציין צורך כל שאין וודאי בשטה, המלה את
של בתוספת טעם כל ואין ,21 כשעה הזמן את

.00 ה''מהדריך

ימחלקת£

הגיית

יבות שנים מזה נהוג שעות 24 בן השעון .
בתעבורה'  צבוריימ בשרותים הארצות במרבית
העוסקימ הצבורי, הבטחון ובשרותי ובטיס, בשיט
 בריבט  וכן ביממה שעות 24 במלאכתם
של הקצר רשומו חשוב כד ומשום בשעה דקות 60
ובקצור בדיוק תפקידיהם במסגרת וארוע מועד כל
המחבר דברי ואילו ,23.07 כגון ביותר, הנמרצים
 ו"אישיים' אזרחיים מועדים לקביעת מכוונים
המערכת
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■■.:.,■  יתרות חומרות
הביא המתחיה הלשון בבעיות הבלשני הדיון
ידי על שנאמרו לשון, שימושי הכשרו? לידי

הוברר: למשל כל מחמירים.
מותר צורן/להחמיר שאין

ל5ו*ו5 5פ דוקא ולכתוב
מ...8 החל ב,.. החל

בחודש9 החמישי בחודש חמשה
אותם את לו אמרתי הדברימ אותם לו אמרתי

הדברים10
יהיו... אם11 ...אפילו א3ילו להסכים נוכל לא
אחרים התנאים אחרים התנאים יהיו
הכלכלית, ההברה לכלכלה, החברה

הכספית12. המחלקה לכספים המחלקה

מספרים
מציון רבות, פעמים להמנע, שיפה והוכח, דוק
תרגום היא זו מלה עברי. בהקשר מספר המלה
העברית. את הולמת תמיד ולא מלועזית נמהר
ברחוב גר פלוני לכתוב: וטבעי פשוט כמה
של 11 חוברת יצאה ,5 עמוד ראה ,12 אלנבי
נזכרו הדברימ יט/7, בחוזר עיין פלוני, ירחון
האלה הדוגמות בכל  בטבת מכ"ז 19 בהוראה
זו כן על מקרבן. המספר יצא כי נודע לא
מספר. המלה מציון הימנע היעוצה: העצה

עברי. בהקשר עפי"ר היא מיותרת
כדרך בעברית המצפים המספרים נא י3תבו
פלוני לשמאל13. מימין היינו נכתבת, שהעברית
43 עשיתי אחה''צ, מ53 לדורשיו נענה
הרי  לתאריך ואשר למודי... בסיור חודשים
שפ את לכתוב מוטב ה"כללי" התאריד בציון
כגון: במספר) (ולא בקצורו או במלואו החודש
שהרי ,(1959 בנובי 15 (או: 1959 בנובמבר 15

קונטרס לעט" ב"לשוננו ספן די של רשימתו ראה 8
, ?3ג. קונטרס שפ, בנדויד א' ושל פט

פו. קונטרס ש0, ספן ר של רשימתו ראה 9
גי של במאמרו זו בשאלה ממצה סכום ראה 10

.1514 ע' יח, כרך ב"לשוננו" גרגגרין
קונטרס לעם* ב"לשוננו הנ"ל דברי: ראה 11

ממא.
(בקו?טרס בנדויד אי שם זו בשאלה ו3וח ראה 12
(בקונטרס זו חוברת ומחבר זה, שמוש שולל  פט)
פסול מוצא ואינו השלילה, נמוקי את שולל צג)

זה. בשמוש
רוצפימ'י', מספרים כתיבת "סדר רשימתי ראה 13
פרטים על השגות גפ [ור' צט קונטרס לעם" "לשוננו

קב)]. (קונטרס זו ברשימה אחדים

הדרוש כי אט תיקו, בלעז, כגון ראשיתיבות,
שורש הוא לעז זו. משמעות להן מיחס העממי
הוצאת הלעיז, לועז, עם (ממנו: רגיל עברי
המלה אלא אינו תיקו ואף וכדומה)6 לעז
(השאלה, תקוםתעמוד כלומר קיקו(מ), הארמית
הגרשיים על לוותר גם ואפשר תוכרע). ולא
הכבוד כל עם האוטובוסים, הברת  שבאשד
ראשי שהיא זו. מלה של ה"היסטורי" למקורה
המלה והרי תחבורה. חברות שלום של תיבות
להביו ולמה משמעות, לה יש עצמה אשד
בר"ת חדשים ועולים רבן בית של תינוקות
אפילו הופכים רבים אגב, אלה? "היסטוריים"
כך... כדי עד (אג''ד!). תיבות לראשי אגד את

"מקרים" דבוי

להמנע רבות, פעמים שאפשר, והוכח דוק
קיימת לכך שהרי בהתכתבות, "מקרים" מר3וי

אם. המלה
במקום

גשם... יהיה אם המסיבה תבוטל גשם במקרה
לא... אם אותו... תמצאו שלא במקרה

תאחר... אם לרכבת שתאחר במקרה
יותר עוד חדש הדוש הוא ו..," "במקרה

טעם7. כל ומחוסר
"במקרה" במלה השמוש את לצמצם מוטב

לכך. אם יפה רוב פי על האפשר. ככל

באם?
אין אם. למלה עודף כסרח בב' צורך אין
מגונת, או משנה, ואינה דבר מוסיפה הבי"ת
כמלת יפה כשלעצמה אם אם. של משמעה את
מזג באם ייערך הטיול לכתוב: אין תנאי.
סמוכין יש אמנם אם... אלא נאה, יהיה האויר
שגיאה זו ואין הרבנית, בספרות באם לצורה
צורך בה אין כאמור, ואולם, בה, להשתמש

דבר. מוסיפה היא ואין
מיותרת כדי התכלית למלת כתוספת ב גם
(ולא לברר... כדי זאת עשינו לכתוב: יש היא.

"בכדי'').
לונניזי אפילו נכתב לאחרונה שהופיע בספר 6

גגרשיימ!
לעם", "לשוננו המדעית, המזכירות מתשובות 7

5ז. קונטרס
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הקורא), (מן ממנו מצפה (הכותב) שהוא מעשה
מראש לך מודה והריני ויכתוב: זאת נא יציין
ואל למעשה. חודה מקדים והנני או: כך טל
בראיות הוכח כבר למפרע, בתודה יכתוב נא
לרטרואקטיביות15. יפה למפרע שענין חותכות,
רטרואקטיבי, תשלום הוא למשל, מפרעי, תשלום
(ולא מקדמה הוא זמנו קודם תשלוט ואילו
מודים אלא למפרע, מודים אין וכן מפרעה),

מראש.

לקצור ניתנת אינה "בשם"
בציון החתימה, יד על בשם המלה נטרוק
הולם אינו ב/) או (בי הבי לצד לוכסן או גרש
בי"ת עם מלה מקצרים אין הלשון. נוהג את
לכ אפוא צריך בלבד. זו בי ציון ידי על היחס
שמצאנו כפי בשם, במלואה: המלה את תוב
מנהל בשם לחתום המבקש שבע'יפ. בתורה לרוב
המחלקה"). מנהל ,,ב/ (ולא כך יכתוב המחלקה

המחלקה'?" לאש בתוך ,פקד זה "מה האזרח:

החתימה
נא י3ת2 שם, ציון בכל וכן מכתב, בחתימת
המשפחה: שם ולאחריו הפרטי השם תחילה
וכדומה. אבנר ברוך מזרחי, יצחק שמעוני, ראובן
השם16. לציון ויחיד 0חד אופן זה בעניו נא יהא
כגון: הפרטי השם את לנטרק כמובן אפשר

אבנר... בי מזרחי, י' שמעוני, ר'
החתי בסוף נקודה לשים צורך אין ושוב:

בעמוד לעיל (ראה מה

והמספר ובמתנם, במשאם הבריות מדברים כך
ההבנה על מכביד נובמבר חודש לציון .11

בפתקים לציין המבקשים מקום' מכל המקרית.
מוטב במספר, החודש שם את ומקוצרימ קצרים
כדרר לשמאל, מימין כאן גם לכתבו יהססו שלא
או 1959.12.15 לעברית: הטבעית הכתיבה
או נקודות בין (המספרים וכדומה 1959/10/27
כבר הלשון את ההולם זה נוהג לוכסנים), בין

והולד14. מתפשט

ש... של עלבונה
לכדי שהגיעה רווחת, נטיה על להעיר ראוי
הזיקה במשפטי ביהוד ש..., את להשמיט אפנה,
(ש)עליהם הדברים כגון: זו. באות המתחילים
כל חפשתי, (ש)אותו המכתב את ,מצאתי הערנו
פועלים... אנו (ש)בהם התנאים ישתנו לא טוד
לה למצוא ואפשר זו, השמטה לאסור אין כמובן,
המקראית, בשירה בעיקר במקורות, סמוכין
של גמורה החרמה כדי עד המגיעים יש ואולם
לדבר הצדקה כל ואין זו, וטבעית חיונית ש,..
והכות הדוברים על השורה. את המקלקל זה,
למשפטי היא טבעית זאת ששי'ץ לדעת, בים

להשמיטה. צורך ואין בעברית, זיקה
שי"ן: של אפנתי קפוח עוד ויש

בבטויים: בו"ו צורך ללא מוחלפת השי'ץ
(ראה הנכון ש,.. במידה במקום ו..." "במידה
ש..., יתכן במקום ו..." "יתכן !(? ? בעמוד לעיל
ו..." ,,אפשר ש..., מאחר במקום ו..." "מאחר
כמעט במקום ו..." "כמעט ש...; אפשר במקום

נכון!). ו... הואיל (אבל ש.,.
ראויה אינה  ש... את נקפח גא אל
בהתכתבות כבודה את לש... נא נחזית? לקפוח,

ובדבור.

להודות מקדימים כיצד
על מכתבו לקורא ולהודות להקדים המבקש

 חיים בן זי הערות לעם" ב"לשוננו ראה 15
כז בקונטרס  בהט ויי כו, בקונטרס

בכתי הנכע הסדר בנאור י"ל של רשימתו ראה 16
גג. קונטרס לעם" "לשוננו אדם, בני שמות בת

תשי"ט, נב, גליון החגור' ב"הד למשל כן, 11
בספטמבר מ10 "בטרם" בעתון 11959 .6.23 :14 עי
במאמרו עקביא א"א !59/8/24 "הארץ" את בצטטו
שו תאריכים בציינו ביולי מ21 הצעיר" ב"הפועל
השני הארצי הכנוס על בהודעתו קוק הרב מוסד נים,
תשי"ט, מנחםאב ככב "בימים,. שבע"פ לתורה

ועוד... 59.8.2624

57



ידי^יי*י"ייו/ייייי///////ו, //7/ יי?/// י/י""/* *<<■/'<;

גליליות לחקירות המחלקה ע1*ד, טסנבלט, צגי פקד

העבירה להתהוות הדרוש היחיד, המנטלי היסוד
גם כי אומד הווה (א)' קטן בסעיף שנקבעה
תחילה* "מחשבה קיופ מצריכה אינה זו עבירה

.216 בסעיף הכתוב במובן
המחוקק כי מאשר אחרת לחשוב אין ד)
ובסעיף 222(א) שבסעיף העבירות לגבי קבע
של הכותרת את בשוליים יחס להן 222(ב)
לג כוונה והיא זהה, "1605 1^ לרצח'/ "נסיון
יותר. ולא אחר, של למותו חוקי בלתי באופן רום
בכו להעזד אין ברורה, הסעיף לשון בהיות .2
עם בקשר ("עבירות לפקודה כ"ג הפרק תרת
אותו של השוליים בכותרת או והתאבדות") רצח

סעיף.

לא 222(א), לסעיף שניתן הפירוש לפי א) .3
שנקבעה העבירה יסודות בין כלשהו הבדל קיים
לפי הריגה'/ לבצע "נסיון של אלה לבין שט

לפקודה. 29(ב) סעיף בצירוף 212 סעיף
מע מבחינה וגם תיאורטית מבחינה גם ב)
זו בצד זו לקיים התפון שהמחוקק יתכן שית
כולם, וזהים חופפים שיסודותיהן עבירות, שתי
באיזו לבחור הכללית לתביעה ברירה ולתת

בפלילים. הנאשם יובא מביניהן עבירה
אף העונש, קביעת לצורך להבחין, יש ג)
מטרה עמדה שמאחוריהם הפליליים הנסיונות בין

קטלנית.

מעשה שכל מראש, להבטיח חפץ המחוקק .4
קטילה, כונת אליו שנתלותה פלילי, נסיון של
בסעיף הנזכרת העבירה לתחום להכגס יוכל
של היסודות לגביו נתקיימו אם בין 222(א),
קיי היו אם בין נתקיימו, לא אם ובין 216 סעיף
המאפ המחמירות הנסיבות מעשה, בשעת מות
ובין 214 שבסעיף האחרים הרצח סוגי את ינות

קיי'מות. היו לא אם

במעין* במשמעותו לרצד! נפיץ הבעיה: .1
.1936 לפלילי, החוק לפקודת 222(א)

155/59 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
י"ד(9)253). פ"ד,  היוה"נו נגד דרעי יעקב 

העובדות:

לפי לרצח נסיון של בעבירה הורשע המערער
שניסה על הפלילי, החוק לפקודת 222(א) סעיף
גיגי, מרדכי של למותו רובה בירית לגרום
הרבות ההוכחות מאסר. שנות לארבע ונדון
של צל ללא הצביעו ביתהמשפט בפני שהיו
נדחה זו ומבחינה המערער של אשמתו על ספק

מיד. ערעורו
המערער באכח של המשפטית טענתו אולם
בערכאה השופטים קביעת נגד מכוונת היתד.
להו הקטיגוריה מחובת זה אין לפיה ראשונה,
יסודותיה כל על תחילה כונה של קיומה את כיח
השיב זו לטענה לפקודה. 216 בסעיף שנמנו כפי

מפורטת. תשובה העליון המשפט בית

:(7.2.60 (מום נפסק

החוק לפקודת 222(א) סעיף לפי באשום א) .1
החלטה להוכיח הקטיגוריה על ,1936 הפלילי,
הכנה להוכיח עליה ואין (כונתקטילה) להרוג

הרגזה. והעדר
הקבועה העבירה לצורך 222(ב) בסעיף ב.
ה מהות את במפורש המחוקק הגדיר בו,
חוקי בלתי באורח לגרום כ"כונה 3מ;<1מ 163
היסודות את כלל הזכיר ולא אחר"', של למותו
.216 בסעיף המתוארים תחילה" "מחשבה של
שכזהו היא נמנעת הבלתי המסקנה ג)
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מסוימת שבתקופה על תשי''ז1957). המדינה)
המדינה, בבטחון לרעה הפוגעת למטרה מסה
העלולות ידיעות זרה, מדינה סוכן לאלמוני,
מאסר. לתקופת ונדון האויב לתועלת להיות
המש היועץ ואילו ההרשעה על ערער המערער

העונש. קולת על ערער פטי
מסר מרשהו כי המערער ב"כ טען היתר בין
מתור הזרה, המדינה לסוכן הנזכרות הידיעות את
המדינה. בבטחון פגיעה של למטרה ושלא רשלנות

:(15.2.60 (ביום נפסק
את מסר הנאשם כי העובדה, את להוכיח כדי .1
במטרה האויב לתועלת להיות העלולות הידיעות
הקטיגוריה יוצאת המדינה, בבטחון לרעה לפגוע
אותן מסר שהלה מוכיחה היא כאשר חובתה ידי
גדול סכוי לו שיש מהסוג שהן ידיעה מתוד

האמורה. לתוצאה להביא
יש האמורה בעבירה הכובה יסוד לגבי א) .2
 63/58 בע"פ שנקבעה ההלכה את להחיל
שה האומרת ,(421 י"ג (פ''ד, היוה''נז נגד נג'יב
הת כי מעשה בשעת לנאשם שהיתה "ידיעה"
למגעה, חתר שהמחוקק לתוצאת תביא נהגותו
לבובה החוק, של הקונסטרוקציה עלפי הופכת,

כזאת. לתוצאה להביא
דוקא פרושה אין זה בהקשר "ידיעה" ב)
בוא תוצאה אותה כי ובטוחה מלאה" "ידיעה
להיות היא חייבת גיסא, מאידך או, תבוא,
הסתברות השל גבוה לדרגה שהתקרבה ידיעה

.(111811 0>£111>31ג01נג1

הבטיות: ,4
סוגן ע"י גניבה של העבירה חומרת א.

פקיד. ע"י המבוצעת
הראשו ב3עם המורשע עברין של דינו ב.

נמשכת. בעבירה נה
64/60 פלילי ערעור העליון המשפט (בבית
פ"ד,י"ד(33)903).  היוה"מ נגד טסלר מנחם

העובדות:

פקיד המערער, לכיסו שלשל שניט 3 במשך
שהסתמכו שונים סכומים הפקידים, בהסתדרות
גובה. אותם הכספים מתוך ל''י 3000 של בסך
ו333 276(ג) הסעיפים על בעבירה הורשע הוא
שנ למאסר ונדון 1936 הפלילי, החוק לפקודת
על באכחו טענות את דחה שהשופט אחרי תיימ,
מנה לקולה הטעמים בין אולם מקלות. נסיבות

סעיף  זר סוגר עפ מגע לןיומ הבעיה: .2
(בטחון העונשין דיני לתקון לחוק 24(א)

.1957  תשי"ז המדינה)
 125/60 פלילי העליוןערעור המשפט (בבית

י"ד(36)994). פ''ד,  פלוני נגד היוה"מ

העובדות:

לפי אשמה פרטי בחמשה אשפ נמצא המשיב
(בטחון העונשין דיני לתיקון לחוק 24 סעיף
הסוכן עם הממושך מגעו תשי''ז1957. המדינה)
מגע כי הסברו אך במחלוקת שנוי היה לא הזר
ידיעות הזר לסוכן לספק ורק אך מיועד היה זה
חדר תוכו אל מסוים, ארגון של פעולתו בדבר
בפני המשפט. בית ע"י נדחה זו, למטרה המשיב
התנהגותו על רבות הוכחות היו המשפט בית
בעבודתו רבים, במקומות המשיב של החשודה
בית עליו הטיל כן פי על אף לה. ומחוצה

באמת: בלבד שנתיים מאסר המשפט
עינינו נגד שמנו הנאשם של דינו לגזור "בבואנו
משפטית הנחה על מבוססת שהרשעתו העובדה את
לאיסוף בקשר מסוים דבר כל הוכח לא וכי גרידא

מסירתן". או סודיות ידיעות

:(8.6.60 (ביום נפסק

זר, סוכן לבין אדם בין מגע קיום הוכח אם .1
האדם את רואים לכך סביר הסבר בהעדר הרי
לכך. מוסמך להיות בלי סודית ידיעה מסר כאילו
הן מה יודע אינו המשפט שבית העובדה .2
לסוכן מוסר היה שהנאשם המסוימות הידיעות

מקילה. נסיבה אינה הזר

פעו ועל רציני תכנון על המצביעות נסיבות .3
העבירה. את מחמירות מתמדת לה

מ*ירת של העובדה הובחת הבעיה: .3
האויב לתועלת לחיות העלולות ידיעות

המדינה בבטחון לרעה לפגוע במטרה
 268/50 פלילי העליוןערעור המשפט (בבית
(12) י"ד פ"ד, נגדי וערעור היוה"מ נגד פלוני

.(310

העובדות:

(ג) (1)3 סעיף על בעבירה הורשע המערער
בינתיים (בוטלה הרשמיים הסודות לפקודת
(בטחון העונשין דיני לתקון החוק בא ובמקומה
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לפי ממעביד' גניבה באשמתי בחיפה המחוזי
1936 הפלילי, החוק לפקודת ו23 275 הסעיפים
י ■■ י.י י ■ למאסר. ונדונו
כי היוגה* המערערי ב"כ של העיקרית טענתו
לוקה אחד, פרט רק הכיל אשר כתבהאשום,
ההוכחה חומר מתוך עולה באשר בכפילות,
שבגניבתם החפצים כי הקטיגוריה, ע"י שהובא
בתא החברה משטח נלקחו המערער, הורשע
הקטיגוריה, היתה חיבת לדבריו שונים. ריכים
לקיחה כל נפרד פרט האשום בכתם ליחד

.: . שונה. בתאריך שנעשתה
לטענה,זו כי המשפט בית שמצא למרות
מוצק, יסוד על עומדת והיא לסמוך מה על יש
זו וטענה הואיל אושר, ופסה"ד הערעור נדחה
בשלב רק לראשונה המערער מטעם הובאה

הערעור.

:(31.3.60 (גיונ! נפסק

שבוצעו גניבה, מעשי לנאשם מיחסים כאשר .1

שו בתאריכים מסוימים חפצים בגין עלידיו
מן ולפיכך נפרדות כעבירות לראותם יש נים,
נפרד פרט בתוך מהן אחת כל לכלול הדין

הלקיחה. זמן את בו ולציין
להא הקטיגוריה שאומרת בשעה אמנם, א) .2
לאדם השייכים מספר חפצים בגניבת אדם שים
 אותם גנב אימתי יודעת אינה והיא פלוני,
בזמנים או אחת ובעונה בעת כן עשה אם
כאן, שנהגה כפי לנהוג לה מותר  שונים
אחד פרט המכיל אשום בכתב להסתפק כלומר,
בוצעה החפצים שגניבת בו ולציין בלבד,

מסוימים. תאריכים שני שבין בתקופה
כתבהאשום יראה לא כזה, במקרה ב)
תהיה שמשמעותו משום כפילות בשל פגום
כל בלקיחת הנאשם את מאשימה שהקטיגוריה

אחד. בזמן הגנובים המטלטלים
הלקי כי בעליל, העובדות מראות אם אולם .3
ניתן: שלא הגם אחת, בבת שלא בוצעו חות
לקי כל בוצעה שבו המסוים הזמן את לקבוע
 אחרת ברירה הקטגוריה בידי תותר לא זזה,
שכתב הטענה הצלחת בעד למנוע רצונה אם
באחד לבחור מאשר  בכפילות לוקה האשום
ולהאשימו לנאשם המיוחסים הגניבה ממעשי

בלבד. מעשה באותו
הטענה, את לעורר הסניגוריה מחובת א) .4
שלב באותו כבר בכפילות, לוקה האשום שכתב
ן לראשונה זה לקוי נתגלה שבו המשפט, של
עלידי להסירו לקטעוריה לאפשר עלמנת זאת
להא הגבלתו של בדרך אם כתבהאשום, תקון
בדרך ואם ויחידה, אחת עבירה בצוע על שמה

: בפניו. הנאשם של הנקי עברו השופטאת
נדחה. העונש חומרת ל ע ערעורו

:(28.4.60 (ביום 1פם?ך

הוא הג"ל העבירה על שנתיים של העונש .1
מהסס היה לא העליון המשפט ובית ביותר קל
קולת על הכללית התביעה ערערה אילו להתערב

העונש.
שיט באופן עבירות עובר אדם כאשר אולם .2
התקר בתום רק ונתפס ארוכה תקופה במשך תי

נקי. עבר בעל לכנותו מקום אין הייאת פה

רא עגילה על הטענה משי,ל הבעיה: .5
שונה.

53/60 פלילי ערעור העליון המשפט (בבית
פ"ד,י"ד(33)900). היוה"מ נגד הרמוני רחמינו

העובדות:

המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
לפקו 100(ג) ,120 ,302 הסעיפים לפי בעבירות
הרבית, לחוק 7 וסעיף 1936 הפלילי, החוק דת
ולקנס מאסר שנות לשלוש ונדון חשי"ז1957
במשפט שהעידו העדים מדברי לירות. 70013 בסך
שגרמו המערער מעשי של איומה תמונה התבררה
מתן ע"י שונים אנשים של כלכלי הרס לידי

קצוצה. ברבית הלואות
נדחה. העונש חומרת על הערעור

:(25.4.60 (גיומ נפסק

מע בצע אשר המערער, כגון עברינים מפי
ארוכה, די תקופה ובמשך מתמיד באופן שיו
הרא העבירה שזוהי לטענה רב משקל אין

...י. שונה.

כתגהאשוט* בנופה 95ילות הבעיה: .6
 289/58 פלילי העליוןערעור משפט (בבית
פ"ד,י"ד(23)627). היוה"מ נגד הרשקוביץ הרמן

העובדות;

המשפט בבית הורשעו אחר ואדם המערער .■
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האשום שגליוין צורך אין ,1940 השלום, משפט
שהוגש המציינת $ותרת ישא השלום משפט בבית
בבית* גם חלה זו ותקנה המשפטי, היועץ ע*י
בתי לפקודת (2)5 סעיף לפי העירוני, המשפט
,:.■■,. הערוניינו. הנזשפט
לפקודת 3(ב) סעיף לפי שוטר של סמכותו .2
המדי את ליצג ,1934 (תיקון), הפרוצדורה חוק
עצמה, ב*ני עומדת פליליים טיפ משפ בהגשת נה
ונצי המשפטי היועץ של סמכותו ענן קשר ללא

הנ"ל. לחוק 3(א) סעיף לפי גיו
שכל המנדט, מימי עוד המושרש הנוהג, א) 3
מוגשת השלום משפט בבית פלילית האשמה
עוד ואין החוק את נוגד המשפטי היועץ בשם

לפיו. לנהוג
שגמקום גף ינו*חו האשופ גליוגות ב)
יל,רא שגכותרת המשפטי," "היועץ חמליפ

ישראל'/ "מדינת

ל9י געפירה הגעילה הוגהו* הבעיה: .8
.1936 הפלילי, החוק לפקודת 152>1)(ג) סעיף!
31/60 פלילי העליוןערעור המשפט (בבית
היוה"נזפ"ד,י"ד(28)758). נגד ג'זאלי אל כמאל

העובדות.

בת ילדה בעילת של בעבירה הורשע המערער
שנתייפ, למאסר ונדון שנח, מששעשרה פחות
התק בצע המערער כי על מחלוקת היתה לא
בא של טענתו עיקר אך הילדה, על מינית פה
הנדונה העבירה לצורך כי היתה, בערעור כחו
חדירה של מעשה תוכיח שהקטיגוריה דרוש
במקרה הוכח לא זה וכי הקרבן, של המין לאבר
וכן הילדה, לגיל בקשר טענה וכן זו טענה זה,

נדחו. הערעור,

:(3.4.60 (ביום נפסק
תצא (ג) (1)152 בסעיף הנזכרת העבירה לצורך
חדי התחלת הוכיחה אם חובתה ידי הקטיגוריה

הקרבן. של המין לאבר רה

הטלת עפ מאפרעלתגאי הפעלת הבעיה; .9
חדשה,.. געגירה מאפר עונש

יעקב 166/59 העליוןבג"צ המשפט (בבית
פ"ד,י"ד(10)264).  היות"מ נגד נשרי

תבוא מהם שבכלאחד אשום לפרטי הפרדתו
נפרדת. בצוע^עבירה על האשמה

להזקק אין לעולם כי לאמר, אין זאת עפ ב)
היא כאשר האשום, כתב כפילות בדבר לטענה
היה אם הערעור, בשלב הראשונה בפעם נטענה

לנאשם. דין עוות לגרום כדי הכפילות בפגם

האשופ גגליוגות המאשיפ ציון . הבעיה .7
■ . . המשטרה. ע"י חמו3שיפ

86/60 פלילי העליוןערעור המשפט (בבית
פ"ד,י"ד(34) היוה"מ נגד סויד ומאיר אברהם

.(937

העובדות:

משפט בית בפני לדין הועמדו המערערים
והתע המלאכות פקודת לפי עבירה בשל עירוני
עלידי שנחתם האשום וגליון (הסדרתן) שיות
המשפ "היועץ הכותרת: את נשא משטרה קצין

נגד...." ישראל לממשלת טי
טען העירוני המשפט בבית הדיון בפתיחת
כינן מעיקרו פסול האשום שגליון המערערים ב"כ
את לשאת מבלי המשפטי היועץ בשם שהוגש
לעו של.נציגו. או המשפטי היועץ של חתימתו
עלידי נחתם האשום גליון כי התובע טען מתו
חוק לפקודת 3(ב) לסעיף בהתאם המשטרה קצין
שוטר כל המסמיך 1934 (תיקון), הפרוצדורה
שלום משפט בית בפני פליליים משפטים להגיש
קיבל העירוני השופט עירוני. משפט בית או
אך האשמה, את ובטל המערערים ב''כ טענת
המחוזי המשפט בית ע"י בוטל זה דין פסק
גופו. המשפט לשמיעת הוחזר והענין בערעור
העליון המשפט לבית ערעור הוגש זו החלטה על
לשורש יורד שהפגם המערערים ב"כ טען וכאן
צודקת. העירוני משפט בית של והחלטתו הענין
באמרו זו להחלטה התנגד המשפטי היועץ ב"כ
המש קצין היה מוסמך הנ"ל 3(ב) סעיף שלפי
המש היועץ וציון האשום גליון על לחתום טרה
נוהג עלפי בא הגלית בכותרת כמאשים פטי
פלילית אשמה שכל המנדט, מימי עוד מושרש
גם כמובן, כי, אם המשפטי, היועץ בשם מוגשת
הוא כאשר עצמו, המשפטי היועץ וגם השוטר
סעיף לפי סמכותו פי על פלילי משפט מגיש

המדינה. את מיצגים הנ"ל' הפקודה של 3(א)
מצא העליון המשפט בית אך נדחה, הערעור
לתקנו. והורה הכותרת בנסוח לקוי קיט שאמנם

. העובדות. לביו?..18.5.60): נפסק
למאסר המחוזי משפט בית. ע"י נדון המבקש . בבתי הפרוצדורה לתקנות. 242(ב) תקנה לפי .1
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מיום כמתחיל נחשב המאםרעלתנאי עונש
מאסרעל של הרעיון מעצם כי אף הפעלתו,
מאסרעל הופעל שאנו המסקנה מתבקשת תנאי
הנאשם על שהוטל העונש אל הוא יצטרף תנאי
אח השופט הורה אמ אלא אחרת, טבירה בשל

מיוחדימ. מטעמים רת,

לאחר מא*רעלתנאי הפעלת הבעיה: .10
נוטפת. געכירח הרשעה

,38/60 פליליים ערעורים העליון המשפט (בבית
 נגדי וערעור היוה''מ נגד פלוני  87/60

פ"ד,י"ד(32)874).

העובדות:

בע המחוזי המשפט בית ע"י הורשע המערער
חדשי לששה ונדון לפח"פ 157 סעיף לפי בירה
מאסר של גזרידין שני נגדו הופעלו וכן מאסר
כל חדשים, ושלשה אחד חודש של עלתנאי,

חופפים, הענשים
על לערער רשות למתן בקשה הגיש המערער
הת שלא מכינן נדחתה זו בקשה אך ההרשעה,
הרי לעובדות' ובאשר משפטית, בעה כל עוררה
על המחוזי המשפט בית ע'"י ונקבעו הוכרעו הן

בפניו. שהובא הראיות חומר ממד
קולת על המשפטי היועץ מטעם לערעור אשר
הרש של ארוכה שורה על נציגו הצביע העונש,
הע מסוג לא אמנם המערער, של קודמות עות
העונש על והתריע ,157 הסעיף במסגרת בירות
העבי בטיב בהתחשב ובעיקר עליו, שהוטל הקל
גם הוא הפלילי* בעברו וכן ובנסיבותיה רה
אמנם, איננה, הנדונה שהעבירה כר על הצביע
בצע, הוא אותן הקודמות העבירות של הסוג מן

לכולן. משותף אלימות של אלמנט אולם
והענשימ נתקבל המשפטי היועץ של ערעורו

מצטברים. נעשו

:(24.4.60 (כיום נפסק

השונה מסוג הן אפילו קודמות' הרשעות .1

כדבר מהן להתעלם אין הנדונה, העבירה מסוג
הנאשם. של אפיו על המצביע

מא הטלת בענין החוק את לרוקן שלא כדי .2
מא להפעיל אין וממטרתו' מתכנו סרעלתנאי
בשל המוטל העונש עם חופף באופן סרעלתנאי
במקרים אלא התנאי הפרת את המהוה העבירה
מיוחדים נמוקימ כשקימים הכלל' מן יוצאים

בגזרהדין. שצוינו

סעיף לפי עבירות כמה בשל מעצרו, מיום שנה
הופעל מעמד באותו הפלילי. החוק לפקודת 301
שהוטל וחצי, שנה של עלתנאי מאסר נגדו
נאמר ולא אחר' משפט בית ע"י לכן קודם עליו
או רוצפים הללו המאסר עונשי שני יהיו אם
בתי שלטונות נוהגים כאלה במקרים חופפים.
המשפטי היועץ של דעתו חות ימוד על הסוהר'
כעג המאסר תקופות שתי את לראות לממשלה'
השאלה, ונדונה חופפים, ולא מצטברים שים

יסודו. בדין זה נוהג אם

:(9.2.60 (3יוט נפסק

מאסרעלתנאי, בהפעילו המשפט, בית א) .1
מאסר. בעצמו מטיל אינו

אדמיניסטרטי פעולה אלא אינה ההפעלה ב)
בצוע לידי בית"המשפט מביא שעלידיה בית
נע ואשר מאסרעלתנאי שהטיל קודם גזרדין

התנאי. הפרת מחמת ברבצוע שה

2(א) בתקנה האמורים התנאים שני נתמלאו ג)
(מאסרעל ענישה) (דרכי העונשין לתקנות
לצ המשפט בית חיג תשט''ז1955, תנאי),
פסקהדין לבצוע הנאשם של מאסרו על וו'ת
לדעת נוכח רק אמ המאסרעלתנאי' את שהטיל
את מבקשים לגביו והאיש התנאי הופר שאמנם

בדבר. הנוגע האיש הוא צוהמאםר

העונשין דיני לתקון לחוק ו13 12 הסעיפים .2
לבית מאפשרים חשי"ד1954, ענישה) (דרכי
שהעונש לצוות מאסר עונש המטיל המשפט
אין אך גזרהדין' תאריד אחרי או לפגי יתחיל
מאסרעלתנאי. של הפעלתו בדבר דומה הוראה
שבו המקרה על חל הנ"ל לחוק 15 סעיף .3
ממש מאסר ענשי מלכתחילה אדם על מטילים

השני. אתרי אחד
נגד מאסרעלתגאי המפעיל ביתהמשפט' א) .4
בבית שישב התקופה כי לומר רשאי אסיר'
מהמא כחלק מקצתה' או כולה תחשב' הסהר

עלידיו. המופעל סרעלתנאי
המ בגזרדין מאסרעלתנאי מופעל אם ב)
מיום לא כמתחיל נחשב והמאסר מאסה טיל
בית יכול הנאשם' מעצר מיום אלא גזרהדין
שהתקופה ולצוות הנאשם עם להיטיב המשפט
תובא גזרהדין יום לבין המעצרהמאמר יום בין
המאסרעל תקופה של חשובה לצרכי בחשבון

תנאי.

ללמוד אין כן ביתהמשפט עשה לא אם ג)
אלא מצטברים' להיות חייבים שהענשיט מכך
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בידו שהיתה מבלי באופנוע, הרבים בדיד
השלום משפט בית שלישי. צד בטוח תעודת
רשיון מלקבל או מלהחזיק אותו ופסל אותו קנס
הגביל בערעור חודש. 12 של לתקופה נהיגה
נהיגה לרשיון הפסילה את המחוזי בית"המשפט
מהפ*ילה המשיב את ופתר בלבד אופנוע על

אחר. בכלירכב לנהוג
המשפטי. היועץ ערער זו החלטה על

מוסמך אמנם אם היא, לדיון שעמדה השאלה
מיוחד לסוג הפסילה את להגביל המשפט בית
חוסר היתד, שהתשובה מכיון נהיגה, רשיון של
של ופסקדינו נתקבל הערעור הרי סמכות,

כנו. על הושב השלום משפט בית

:(3.4.60 (ביום נפסק

מנו כלירכב בטוח לפק' (2)4 סעיף א) .1
פסילת על מדבר 1947 ג') צד (סכוני עיים
ש לכד רמז אף בו ואין מתם, נהיגה רשיון
ולא אחד רכב סוג מלנהוג אדם לפסול אפשר

אחר. רכב סוג מנהיגת לפסלו
על המשפט, בית מוסמך הדבר, אמת ב)
אך פסילה, מכל להמנע מיוחדים, טעמים יסוד
טומנת ואינה לשעוריו ניתנת אינה זו סמכות
רשיון לסוגי הפסילה את לפצל סמכות בחובה

מיוחדים.
מ בכלל להמנע מיוחדים טעמים בהעדר .2
בהשתמ המשפט בית בידי אין הרשיון, פסילת
התעבורה* לפקודת 21 סעיף לפי בסמכותו שו
בלתימבוטח, ממונע רכב מנהיגת אדם לפסול
רכב, של מיוחד לסוג הפסילה לצמצום צדוק כל

גמכונית רשלנית נטיעה הבעיה: .13
לצומת. המתקרגת

138/59 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
פ"ד,י"ד(23)639).  היוה"נז נגד צבי צ'רלי 

העובדות:

בג'יפ בידיו הנהוגה במונית התנגש המערער
לתמרור שצית אחרי לצומת, נכנס אשר צבאי,
בתל* סואנים רחובות שני בהצטלבות "עצור*,
נהיגה של בעבירה לדין הועמד הוא אביב.
וכן מספקת**, לב תשומת ובלא באיזהירות

חדש). (נוסת התטבורה לפקודת 35 סטיף עתה .
תנטכ'א התטבורה, לתקנות 14(ג) תקנה כיום ..

.1961

קיופ געת מאפר עונש הטלת הבעיה: .11
מאפרעלתנאי.

 108/60 פלילי העליוןערעור המשפט (בבית
פ"ד,  רוחבו ויעקב צאלח דוד נגד היוה"נן

י"ד(33)913).

: העובדות

המחר ביתהמשפט ע"י הורשעו המשיבים שני
ניכר מספר וגניבת התפרצות של בעבירות זי
קודם מהם אחד הועסק כן במקום מכשירים של
בסך קנס לתשלום נדון הראשון המשיב לכן.
וכן תמורתו, מאסר חדשי שלשה או ל"י 180
קנס לתשלום והשני מאסרעלתנאי, לשנתיים
וכן תמורתו, מאסר הדשיים או ל"י 105 בסך

מאסרעלתנאי. חדשי 18
וה העונש קולת על ערער המשפטי היועץ
המשי שני על הוטלו מקודם כבר כי היתה סיבה
הנדונה והעבירה מאסרעלהנאי עונשי בים
השופט תקפו. תקופת תוך עלידיהם בוצעה
קיפ, שהיד. המאסרעלתנאי את אמנם הפעיל
לנאמר בנגוד חדש, מאסרעלתנאי הטיל אך
(דרכי העונשין דיני לתקון לחוק (ג) 18 בסעיף

תשי'יד1954. ענישה)
נתקבל. הערעור

:(20.5.60 (ביוט נפסק

בדרך נובעת מאסרעלתנאי להטיל הסמכות .1
העונשין דיני לתקון לחוק 18 מסעיף כלל
מסעיף ובעיקר חשי"ד1954, ענישה) (דרכי

18(ב).
העבירה בשל שאם נובע (ג) 18 מסעיף .2
עונש להטיל יש כי ביתהמשפט סבור הנוספת
מאסר להטיל הסמכות ממנו נשללת אזי מאסר

ממש. מאסר במקום עלתנאי

מפוג רכב לנהוג רשיון שלילת הבעיה: .12
מפוייפ.

77/60 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
פ"ד/י"ד(27)741).  זרוג, ג'וליו נגד היוה"מ

העובדות:

השלום משפט בית ע"י הורשע המשיב
רכב כלי בטוח לפקוקדת 4 סעיף לפי בעבירה
נהג הוא .1947 שלישי) צד (סכןני מנוע של
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"מייגע הנקרא המשחק, את שנחל הוא המערער
לפי בעבירה הורשע הוא השולחן. ליד דיינע'י
המחוזי המשפט לבית וערעורו ,(4)190 סעיף
נסבה המערער ב''כ של העיקרית טענתו נדחה.
המחוזי המשפט בית של בפסקהדין הנאמר על
יותר שמש הנדון שהמקום בהוכחה צורך ש"אין
על בהסתמכו חוקי". בלתי למשחק אחת מפעם
הת הוכיחה כאן כי טען הוא האנגלית הפסקה
בלתי משחק של אחד מקרה רק הכללית ביעה
שפרוש מפני "מספיק זה ואין בקלפים חוקי
מצביע להשתמש" "מרשה או "משתמש" המלים

אחד. משחק מאשר יותר על

:(18.7.6>< (ביום נפסק

,(4)190 הסעיף לפי לדין מובא כשנאשם .1
שהיה ייחשב ש"הוא נגדו, החזקה שתקום לפני
להוכיח יש חוקי", בלתי משחק לצורך במקום
הינהו שהמקום דהיינו המקום, של טיבו את
במובן בלתיחוקיים", למשחקים כללי המקום

,(1)190 סעיף
לב לפחות מצביעה "משתמש" המלח א) .2
מספיק אינו באקראי, בודד, שמקרה כך על אורה
ניתן או נפתח נוהל, המקום כי לומר בשביל

חוקיים. בלתי משחקים לצורך לשימוש
נוספות, אחרות, נסיבות בהמצא אולם ב)
אחד במקרה מהמשחק מסקנה להסיק, אפשר
למשחקים בחלקה או כולו במקום, שמשתמשים

חוקיים. בלתי
לפתי הראשון וביום. מועדון נפתח אם א) ,3
שהמשותף אנשים, שמספר י המשטרה מגלה חתו
להכנס הרשות מהם אחד שלכל הוא ביניהם
בלתי במשחק הזה במקום משתתפים למועדון,
או המועדון, נפתח שאמנם להסיק אפשר חוקי
משחקים לצורך בחלקו, או כולו לשמוש, הועמד
הזאת. המסקנה תסתר כן אם אלא חוקיים, בלתי
"מש המלה בין הבדל גם שיש יתכן ב)
אפילו להשתמש". "מרשה המלים לבין תמש"
יותר על "משתמש" המלה פרוש מצביע אם
לחש רשות "במתן כשהמדובר הרי אחת, מפעם

.■ כך, הדבר אץ תמש"
לומר מחייב אינו "מרשה" המלל? פרוש ג)

.. אחת. מפעם ליותר הוא שהכננה

הבא לכלירכב בצומת קדימה זכות אימתן
מימינו***.

וערעורו הורשע הוא השלום בביתמשפט
בפני ערער כך על המחוזי. המשפט בבית נדחה
את בסס השלום שופט העליון. ביתהמשפט
עצר כאשר (1 הבאים; שקולים על ההרשעה
של המונית היתה הצומת לפני הג'יפ נהג אותה ראה לא שהוא כזה במרחק המערער
בסמכו במהירות לצומת התקרב המערער (2
ל ונכנס השני שברחוב עצור" "תמרור על
כבר נכנס אשר שהג'יפ לב לשים מבלי צומת
כבר כשהיה אלא בו, הבחין ולא לכן קודם
לסמוך למערער היה אסור (3  אליו, קרוב
יעבור שהוא עד יחכה הג'יפ שנהג כך על
ועל לצומת ראשון נכנס הג'יפ (4  בצומת,

קדימה****. זכות לו היתה כן
ספק. מחמת בוטלה וההרשעה נתקבל הערעור

:(5.4.60 (ביום נ9םק
שמשתמש כך על לסמוך יכול אינו נהג .1
 נהג, או הולךרגל זה ויהא  בדרך אחר
להביא ועליו הדרושה הזהירות בכל תמיד ינהג
רשלנית התנהגות של סבירה אפשרות בחשבון

הזולת. מצד
היתה האם היא: כזה מקרה בכל השאלה .2
סביר? באופן נראית סכנה של קיומה אפשרות

למשחק 8ומגי גגית המצאות הבעיה: .14
מעין? חוקי, בלתי משחק לצורף חוקיי בלתי

.1936 הפלילי, החוק לפקודות (4)190
נזשה  130/60 ע"פ העליון,) המשפט (בבית

.(1361 3"ד,י"ד(49) היוה"מ, נגד סלח

העובדות:

בהמצאות אחרים עם יחד הואשם המערער
חוקי? בלתי משחק לצורך המשמש במקום

תשכ"ח התעבורה, לתקנות 67(ב) תקנה כיומ ..*
.1961

67(א) התקנה את געצט הולמת זו קביעה ..*.
תנטכ''א1961. התעבורה, לתקנות

ישיאל משטרת
מה"דוקח"ר

ימורשת חינוך כ^דור
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זה: ליון ג ב המובאות תמצית.ההלכות
עמוד הנושא: עמוד

כותרת לפיו. לנהוג אין היוה"מ בשם מוגש
61 ישראל". "מדינת תנוסח הגליונות
61 :758 פ"ד,י"ד(28)  ג'זאלי אל 31/60 ע"פ .8 58

התביעה תצא מט"ז למטה ילדה אנוס בעבירת
61 חדירה. של התחלה בהוכחת חובתה ידי

6261 :264 3"ך,י"ד(0ו)  נשרי  166/69 גג"צ .9
הטלת משוט ע"ת מאסד בהפעלת אין א. 58
לבצוע מנהלית פעולה אלא היא זאין מאסר
הפרתו מחמת בצוע בר נעשה אשר קודם, גז"ד 58
לפי התנאים ש1י מלוי עם התנאי. של
ביה"מ ד1יב (מע"ת) העונשים לתק' 2(א) תלן'

62 הנאשם. מאסר על לצוות
לס"ס דומה הוראה אין מע"ת בהפעלה! .3
לגבי תשי"ד הענישה, דרכי לחוק ו13 12 58

62 ההתחלה. דחית
ענשי הטלת על חל הנ"ל לחוק 15 ס' ג. 58

62 מלכתחילה. רוצפיט מאסר 59
דשאי אסיר נגד מע"ת המפעיל בי"מ ד.
בתוך חלקה, או מאסרו, תקופת את לחשב

62 בגז"ד ,מע"ת מופעל אם המופעל. המע"ת 59
רשאי המעצר מיום המתחיל מאסר המטיל
המעצד מאז התקופה הבאת על לצווח! ביה"מ 59
חייבים לא כן עשה לא אם המע"ת. בחשבון 59
מתחיל המע"ת אלא רוצפים להיות הענשים 59

62 הפעלתו. מיום
62 :874 ,ו38לפלוניפ"ד,י"ד{32) 78/60 ע"פ .10

אפילו קודמות' מהרשעות להתעלם אין א.
62 הנאשם. אופי על כמצביעות שונה, מסוג 59

בגין המאסר את חופף מע"ת להפעיל אין ב.
נמו בהו8קים אלא התנאי, את שהפרה העבירה

62 בזה''ד. שיצוינו מיוחדי!: קים
63 ;913 וךותנפ"ד,י"ד(33) 108/60צאלח ע"פ .11 59

18 מסי 1ובעת מע"ת להטיל הסמכות א.
63 הענישה. דרכי לחוק 18(ב) מס' ובעיקר 59

להטיל הסמכות את מביה"מ שולל 18(ג) ס' ב. 6059
שהפרה העבירה בשל מאסר בהטילו מע"ת

63 התנאי. את
63 פ"ד,י"ד(27)741:  זרוג  77/60 ע"פ .12 60

מנועיים דבב כלי בטוח לפק' (2)4 בס' אין א.
לגבי לפסול לאפשרות רמז 1947 ג'), (צד 60
משנהו. לגבי לפסול מבלי רכב של אחד סוג
מיוחדים, מטעמים להגעע, ביה"מ מוכגמך בי אם

63 לסוגים. הפסילה את לפצל בידיו אין פסילה, מכל 60
מפסילה להמנע מיוחדים שעמים בהעדר ב. 6160
חדש) (נוסזז התעבורה לפק' 35 הס' אין בכלל,

63 לסוג. פסילה לצמצם ביד.".מ את מסמיך 60
6463 צביפ"ד,י"ד(23)639: 138/69צ'רלי ע"פ .13

זולתו דדך שעו0ר כך על נהג יסמוך לא א.
64 לרשלנותו. לצפות ועליו בזהירות תמיד ינהג
64 סבירה. הסכנה אפשרות הנראתה היא; השאלה ב.
64 :1361 סלחפ"ד,י"ד(49) 130/60משה ע"פ .14 60

להוכיח יש לפח"פ (4)190 ס' לפי באשום א.
חוקי בלתי למשחק פומבי מקום הוא המקום כי
יחשב שהוא החזקה, הנאשם נגד שתקום לפני 60
חוקי. בלתי משחק לצורך במקום היה כאילו
לכאורה די לא "משתמש" המלה לפי ב.
נסיבות בממצא אולם באקראי, אחד במקרה
לשמש נועד המקום כי להסיק, אפשר נוספות 6160

חוקיים. בלתי למשחקים 61
64 המשטרה, מגלה מועדון פתיחת בעת אם ג.

הכניסה, רשות משותפת להם אנשים, שמספר
אפשר חוקי, בלתי במשחק שם משתתפים 61

כנ"ל. להסיק אמנם
64 להשתמש" "מרשה .המלים אין זאת לעומת ד. 61

אחת. מפעם ליותר הבונה כי מסקנד,, מחייבות

הנושא:
:233 י"ד(9) פ"ד,  דרגני  155/59 ע"פ .1
להוכיח יש לפח"פ 222(א) ם' לפי באישום א.

העדרהרגזה; או הכנה ולא להרוג החלטה
במפורש רעה" ה"מנס הוגדרה 222(ב) בס' ב.
של למותו בלתיחוקי באורח לגרום כ"כונה
"מחשבה של היסודות כלל הוזכרו ולא אחד"

.216 שבסעיף תחילה"
להעזר אין ברורה המעיף לשון בהיות ג.
הסעיף. של השולים בכותרת או הפרק בכותרת
בין הבדל אין 222(א) הסעיף פירוש לפי ד.
הריגה" "נםיון של אלה לבין זו עבירה יסודות
שהמחוקק יתכן לפח"פ; ו29(ב) 212 ס"ם לפי
יסודות בעלות עבירות שתי לקיוס התיכון
התביעה. בידי הברירה ולמתן זו בצד זו זהים
ה1ס בין להבחין יש העונש קביעת לצורך ה.

קטלנית. מטרה שמאחוריהם יונות
:994 פ"ד,י"ד(36)  פלוני  125/60 ע"פ .2
רואים זר, סוכן עם אדם מגע הוכח אם א.
להיות מבלי סודית ידיעה מסר כאילו אותו

לבך. מוסמך
הידיעות טיב את המשפט בית אייךעת ב.

מקילה. נסיבה אינו הזר לסוכן שנמסרו
מחמירות. נסיבות הן והתמדה רציני תכנון ג.
פ"ד/י"ד(12)310:  פלוני  268/59 ע"פ .3
העלולות הידיעות מסירת כי להוכיח, כדי א.
כבטחון לפגוע כונה מתוך נעשתה לאויב להועיל
ידיעה מתוך נמסרו הן כי להוכיח, די המדינה,

זו. לתוצאה להביא העשוי .מהסוג שהן
ההלכה את להחיל יש הבונה י יסוד לגבי ב.
ידיעת הופכת לפיה  נג'יב  63./58 בננ'יפ
שבמניעתה לתוצאה להביא לכונה הנאשם

המוחקק. רצה
"ידיעה דוקא לאו  זה בהקשר "ידיעה" ג.
גבוהה. הסתדרות לדרגת מתקרבת אך ■מלאה",
פ"ד,י'ד(33)903:  נזסלר  64/60 ע"פ .4
קל עונש  פקיד מעילת על שנתיים מאסר א.
להת נוטה היד. העליון המשפט ובית ביותר
העונש. קולת על התביעה ערערה אילו ערב
מי נקי" עבר "בעל לכנות מקום אין ב.
ארוכה. בתקופה שיטתי באופן עבירות שעבר
פ"ד,י"ד(900033:  חרנזוני  53/60 ע"פ .5
מי מפי דאשו1ה" "עבירה לטענת משקל אין
ממושכת. ובתקופה בהתמדה מעשיו שבצע
:627 289/5.8הרש'קוביץ'פ"ד,י"ד(23) ע"פ .6
לראות יש שונים בתאריכים גניבה מעשי א.
נפרדים. פרטים להן וליתד נפרדות כעבירות
פרט בן באישום להסתפק לתביעה מותר ב.
חפצים בגניבתו אדם מאשימה היא כאשר אחד,
לקחם, מתי לדעת מבלי פלוני של שונים
אשום כתב וסופה. התקופה תחילת ציון תוך

בכפילות. ילקה לא כזה
בזמן היו לא שהלקיחות ברור 00 אולם ג.
המע באחד לבחור אלא ברירה, תהא לא אחד

לאשום. שים
הכפילות* טענת את לעורר הסניגורית מחובת ד.
לאפשר כדיי הפגם, נתגלה בו המשפט בשלב
בשלב לראשונה כפילות טענת אולם תקון,

דין. עוזיית יתכן אם תדחה לא ערעור
פ"ד,י"ז(4ג)7ג19:  סויד 86/60 ע"פ .7
ובבית השלום משפט בכית אשום גליון א.
בציון, מוכתר להיות חייב אינו עירוני משפט

היוה"מ. ע"י הוגש כי
במשפטים המרעה את ליצג שוטר סמכות ב.
היוה"מ. בסמכות קשורה ואינה עצמאית פליליים
בבימה"ש אשום שכל המנדט מימי הנוהג ג.



ו) ןמס ך כדן ישראל משטרת רבעוו
62$ו פברואר  תשכ'ב א אדר \} כוספי

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

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאים דפיו מעל המובעים

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

המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל
הרכנת14. רח' ת''א' ההדרכה; מחלקת הארצי/ המטה ישראל' משטרת המערכת: כו/ונת


