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ישראל משטרת
וקח''ר מה"ד

ומורשת חינוך מדור

המערכת דבר

בשנת משטרתישראל של פעילותה את המסכם הדו"ח הופיע מקרוב זה
מוטלים היו מאמצים ואילו בארץ הפשיעה הקף מה למדים נמצאו ממנו ;1961

המשטרה* ^על

נאלצנו  מ50/0) (למעלה דרכים ובתאונות בפשיעה רב גידול היה לא כי אט
וזאת הקודמת בשנה לרשותנו שעמד מזה קטן שוטרים במספר מלאכתנו לעשות
הקשים, העבודה בתנאי בעיקרן נעוצות שסיבותיה והולכת, גוברת פרישה .בעקבות

עובדות* בידים מחסור בגלל המושד העבודה ובשוק
המניעה פעילות השגי זו בשנה נפלו לא והעומס, בעובדים המחסור אף על

נאות. בתוצאות נסתכמה והיא והגלויים
יציבות כשיש גם העולם ארצות בכל גדלים בדרכים והתאונות הפשיעה ממדי
בעלי ככולםהם שתושביהןרובם בארצות גם גדלים הם תושביהן, במספרי
קום מאז אצלנו: כן לא אחת. שפה ודוברים אחיד חינוך קבלו שוה> מנטליות
 חלק לקחת היה משטרתנו ועל תבל ארצות מכל אליה הבאים רבו המדינה
לאזרחות* בחנוכם וגם הבאים בקליטת גם  רגילים משטרה תפקידי על גוסף
בעיות את החברתי, המצב את האוכלוסין, מספר את משנה מתמדת עליה
נמצאת לפיכך העבריגות* ממדי על גם השלכה לה ויש וההסתגלות התעסוקה
שנה לה היתה לא ועוד מוגברים מאמצים אל תמיד כשפניה משטרתישראל
לחפות ומשתדלים השיטות מפתחים אנו פעילותה* בהרחבת הצורך חל לא שבה
כולנו כי האישי, והמאמץ האמצעים הגברת ידי על בכוחאדם המחסור על

בעליה. לארץ טמונה ברכה שרק גורסים
שנותיה מאז ידענו לא שכמותם עליה ממדי מבשרת עלינו הבאה השנה
פעילותנו על טבעיות השלכות תהיינה זו מבורכת לעליה המדינה. של הראשונות
להבטיח עלינו כן על כה, עד גם קטנים היו שלא המאמצים להגביר נתבע ובודאי
נוספים שוטרים צרוף של בדרך כוחנו והגברת המאמץ לשאת נכונותנו שניים*
העליה* בקליטת וחלקנו בעומס לעמוד יכולתנו יבטיחו אלה שני לשורותנו*

כשליח שוטר כל עצמו יראה בעבודתו; שליחות משטרה איש כל יראה
בהם אשר עולים של בקליטתם ממש וכשותף והרכוש הנפש על לשמירה העם
להביא כדי הכל יעשה ובטחונה. המדינה עתיד תלויים אחריהם ובבאים

המקצועית. עבודתנו וליעל נוספים כוחות לשורותינו



מע\7ורה לכחות מנח>ם קו>ם
(11146111^1101131 0111011131 ?01106 (^\16ז116

די היה לא ובאזהרה בעצה בשכנוע, מוש
ה של הפעולה שתוף את להבטיח בדי בו
קיומ לשם ההכרחית המידה באותה צבור
ולהש כנו? על הגודר השבת ולשם החוק
ה המינימלית במידה רק פיזי בכח תמש
המטרה להשגת ומקרה: מקרה בכל נחוצה

,, . .יי המשטת?. לפעולת שהושמה ;
המג הצבור עם יחסים הזמנים בכל לקיים .7
שהמשטרה ההיסטורית המסורת את שימים
שאנ המשטרה^ יהגו והצבור הצבור הנה
ז*םר חברי אותם רק הנם המשטרה שי
לבם תשומת להקדיש כדי שכרם המקבלים
על לתפקידים.המוטלים ד מלוא.זמנם 
הצבור. של וטובתו קיומו בשרות אזרח כל
בפעי בדבקות^קפדנית: בצורך תמיד להכיר .8
ולהמנע לפועל ■ המוציאה המשטרתית, לות
הסמ כנטילת להראות שעלול ממה אפילו
במדי ז*ו ביחיד נזיפה של השפוטיות כויות
ופער המדינה או היחיד הענשת של או נה
ה ולהענשת האשמה לשפיטת מוסמכת לה

אשם.
של יעילותה שמבחן בעובדה תמיד להכיר .9

ואיסדרימ פשעים בהעדר הוא המשטרה
ה פעולות של לעין הנראית בהפגנה ולא

בהם. בטפלה משטרה
ארגון של ירחונה מלוה הללו העקרונות את
להגדיר "אפשר במלים: הבירלאומי המשטרה
כתה בקצור הבריטיים המשטרה עקרונות את
החב בכל הדרוש גס, פיזי כח הפיכת של ליך
ההר על השמירה הבטחת לשם האנושיות רות
לחוק הציות על צבורית עמידה של לכח קיט,
מורגש בלתי פתוי ידי על הזה הכח וכהפעלת
יחיד ביתרונות הוקרתו ושל הצבור הכרת של

הצבורי"**. הסדר שבקיום ולכלל

המש אודות ספר בבריטניה הופיע מכבר לא
תשעת את ריית צ'. המחבר, מונה בי ,* שם טרה

להלן: המנויים 1?משטךתיים העקרונות
על לדכאם במקום ואיסדרים פשעים למנוע .1

המש ההענשה חומרת וע''י צבאי כוח ידי
יי /*" יי י פטית.

המשט של כחך, כי בעובדה, תמיד להכיר .2
בהס תלוי וחובותיה תפקידיה במלוי רה
להתנה לפעולותיה, לקיומה, הצבורית כמה
הערכתו את ולקיים להבטיח ולכושרה גותה

הצבור. של
ולקיים להבטיח כי בעובדה, תמיד להכיר .3

פרו הסכמתו, ואת הצבור של הערכתו אוו
מר הנובע הפעולה שתוף את להבטיח שו
הש הבטחת של כמשימה הצבור של כן צון

החוקים. על מירה
אפ עדיה המידה כי בעובדה, תמיד להכיר .4

של הפעולה שתוף הבטחת את להרחיב שר
את ישיר, ביחס ומפחיתה, הולכת הצבור
מט להשגת ובהכרח בכח בשמוש הצורך

המשטרה. של רותיה
באמ לא ולשמרה, הצבור להוקרת לשאוף .5
על אלא הקהל, דעת לדחפי כניעה צעות
לכל נוטה בלתי שרות, בהפגנת התמדה ידי
מוחלטת איתלות תוך. ולמשפט, לחוק צד,
לאייצדק או לצדק משים ומבלי במדיניות
ידי על היחידים! החוקים של בתכנם אשר
לכל וידידות שרות כפרט להגיש הנכונות
ומעמדם אמידותמ הבדל ללא הצבור חברי
א להיות המתמדת הנכונות ע''י החברתי?
ידי ועל וידידותית; טובה רוח ובעל דיב
קר להקריב הפרט של המתמדת הנכונות
אדם. חיי על ושמירה הגנה כדי תוך בנות
הש כי שנתברר לאחר רק בכח להשתמש .6

58, 105, 10111 **
011. 1161111, .4 ^6^ ^3נ811 01 101106 11181013', *
011^61 £ ,1דג80: 1811.ט>11111)£
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ב"סלןוטלנדזרד" בחקירה* מעשיות בע>ות
לונדון המטרופולין, גמשטרת פליליות לחקירות המחלקת ראש התריל/ הורס גיורגי >צ'מ

באזני 1955 בקיץ המחבר נשא איתן ההרצאות/ מתוך השלישית של תרגומה את מפרסמים הננו להלן
המערבי המאצר מכללת של משפטית לרפואה במרמ קיים אשר משטרו" לאנשי מיוחד קורס של החניכים
במד5 בינלאומיות "הרצאות בחוברת האנגלית בשפה פורסמו ההרצאות גארה"ב. אשר אוהייו, בקליולגד,

הנ"ל.** המכון בהוצאת (11116171311011^11.60111168 טס 101106 80161106) המשטרתי"

בו האופן, בדבר בפרלמנט שאילתות להצגת
מלכותית ועדה מונתה אנשים' המשטרה חקרה
מסוימות הערות והוסיפה זו בשאלה עיון לשם

השופטים". "כללי המכונים הכללים, על
חייבת דינים, אינם אלה שכללים למרות
כי להאמר' ניתן להם. להשמע שלנו המשטרה
אנשי להנחות תכליתם, מבחינת נועדו, הם
ולהסביר פשעים' בחקירת העומקים משטרה,
האנ המשפט בתי עשויים בהם התנאים, את
ניתנו אשר הצהרות' כראיות לקבל גליים
בעבירות. מואשמים או חשודים אנשים מפי

תמצאו לא מדוע ותביני, אלה כללים אמנה
לאנ שאלות להצגת זכר כל הרצאתי בהמשך

מואשמים: שים
את לגלות משטרה איש שואף כאשר (1)
שהוא לכד' התנגדות אין עבירה' של מבצעה
אנשים, או איש, לכל לכך בקשר שאלות יציג
לדעתו, ניתן' מפיהם לאו' בין חשודים בין

מועילות. ידיעות לקבל
שיש למסקנה משטרה איש הגיע מדי (2)
להקדים עליו עבירה' באיזו איש איזה להאשים
כל לשאול' יוסיף או ישאל, בטרם ולהזהירו

לענין. בהתאם הכל שאלות'
במעצר לאנשים שאלות להציג אין (3)
הרגילה. האזהרה את ולהשמיע להקדים מבלי
כלשהי הצהרה למסור העציר רוצה אם (4)

הרגילה. האזהרה את להשמיע יש מרצונו'
ע"י האזהרה השמעת חיונית אם (הערה:
ההאש נחקרה בטרם עיר המעצר' מבצע השוטר
במלים להיות האזהרה צריכה בתחנה, מה

שלב היא ונאשמים חשודים של חקירתם
כמ ויכתבו, נכתבו אודותיו המשטרה, בעבודת
פעילות כל אודות מאשר דברים יותר דומני,
כי מהעד, להמנע אוכל לא זאת' עם אחרת.
זה בענין הרבה כה שכתבו אלה מבין לרבים
מש איש של המעשי הנםיון מעולם היה לא
מתוף פשוט, הם, כותבים קרובות לעתים טרה.
העובדות את חופפת אינה אשר עיונית, סברה

הנסיון. של הקשות
נאשמים או חשודים חקירת של התפקיד
העלולים התפקידים' שבין הקשה כנראה הוא
מיו ת*קיד המשטרה. חוקר על מוטלים להיות
המובהקות התכונות לגלוי כר משמש זה חד

מצליחה. חקירה של
בענפיה ביותר יעילים רבים משטרה אנשי
מדי נכשלים אך המשטרה, עבודת של השונים
עקב קרובות לעתים אדם' לחקור השעה הגיע
בעי הפסיכולוגיה, ובאמנות בידע ידיעה חוסר
בתחום כאן' אף הפלילית. הפסיכולוגיה קר
המע הנםיון של ערכו ביותר ניכר זה מיוחד
אודות דבר ואומר אוסיף בטרם אולם שי.
צורך אני רואה בחקירה' המשטרה שיטות
באנ במשטרה שמדובר כמה עד כי להטעים'
איש, לחקור רשאים אנו אין הרי ובזילם, גליה
הואשם או מואשם, להיות ועומד נעצר אשר

מכבר.
השופטים נסהו 19181912 השנים בין
להנחית כללים מספר הפליליים המשפט בבתי
מאז במואשמימ. או בחשודים בטפול המשטרה
גרמו אשר מקרים, שני או מקרה היו 1918

00081*ז?נ". 8מ161נו0?>1 מג ם083110ז111161 31 8000303 ?1?>1" בשפ ההדצאה הוכתרה במקור *
להלן. ,76 בע' המתרגם הערת ראה .בכלל, חקירה ובנושאי בתרגום, המנוח לענין

1601101116ו!נ#?119 ;161ג061 6816111^ג 116361*6 ,ע61311?ו01ס ,]0מ61£1יו016 01110, ,.4,.0.8י 1955. **
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א0 והוזהר. נעצר אשר לאדם שאלות להציג
הבהרה'. הטעונה הצהרה, הזהרתו אחרי ימסור
שאלות, לו להציג רשאי המשטרה איש יהא
כזה לאיש להציג הצורך יתכן כן, על יתר
נחשד. עליה אחרת, עבירה איזו אודות שאלות
האי העבירה אודות ולשאלו להזהירו אז מותר
הרגיל, באופן האחרות, העבירות או חרת,

הראשון. בכלל תואר אשר
את ומסבירים למדי פשוטים הכללים יתר
שאלות בהשאל השביעי, לכלל בנוגע עצמם.
מרצון, הצהרה של מסירתה כדי תוך כלשהן
השוטר של שאלותיו את הן בהודעה לכלול נהוג

העציר. של תשובותיו את והן
מגבלה אינם אלה כללים כי לאמר, עלי
בהט והמשתמש אותם המבין המנוסה' לשוטר
רב. לעזר לו להיות עשויים הם אלא כהלכה,
הפ הוא המסכת בכל ביותר החשוב הפרט
עהחלטה: לכלל משטרה איש. הגיע "מדי מוק
כללי©; על בדברי איזד"חאדמ".". להאשים שיש
מדגיש,: אניתמיד שוטרים של באזניהם אלה
הגיע מתי לקבוע יוכל לא אחר אדם שום כי
בלבד, לו ידוע זה דבר החלטה. לכלל שוטר
כי בעקבותיה, ופעולותיו: התנהגותו מראים אם
בצע אם החליט טרם לחשוד שאלות בהציגו
מכן לאחר לתקוף איש יוכל לא עבירה, הלה
ההו תהא ולא אדם לאותו שאלות הצגת כל

; המשפטי בבית קבילה בלתי דעה
הארוכה בהצהרה הזכרונא המחשה לשם
בהרצאתי באזניכם הזכרתי אותה היל, מפי מאד
מפיו לקבל רציתי רצח*. חקירת על הקודמת
תנועותיו בדבר לאמר היה יכול אשר בל
שלא על שהופעתם יתכן הרצח. ביום ומעשיו
אותה בידי היה אשר כל בידעכם עצרתיו,
להזהירו עלי היה אז כי כן, עשיתי אילו השעה.
היה הוא בי סבור, ואיני השאלות הצגת לפני
ועוד האזהרה. שמיעת אחרי ההודעה את מוסר
פעם היה כבר אשר אדם, זה היה כי זכרו,
הנוהל את יודעים כאלה אנשים המשטרה. בידי
הו אנו מקבלים רחוקות לעתים כמונו. ממש
קבילותה מעצרו. אחר מנוסה איש מפי דעה
דלמטה המשפט בבית נתקפה היל הודעת של
השאלה בהתעורר, להקרא. מבלי הוגשה והיא
נעצר לא היל כי אמרתי, במשפט הגשתה של

38 (13) ד רנז"י, .

אולם דבר, לאמר מחוייב אתה "אין הבאות:
הוכחה.* לשמש עשוי תאמר אשר כל

האשמתו בעת עציר, באזני האזהרה את (5)

"האם הלשון* בזו להשמיע יש הפורמלית,
אין להאשמה? בתשובה דבר לאמר ברצונן
בכך, רצונך אם אלא דבר לאמר מחויב אתה
להיות ויוכל בכתב ירשם תאמר אשר כל אולם

. במשפט". כהוכחה מוגש
עציר ע"י נמ*רה אשר הצהרה, אין (6<

משום רק קבילה בלתי נחשבת הוזהר, בטרם
יש כזה במקרה אך אזהרה, כל הושמעה שלא

האפשרי בהקדם להזהירו
מר הצהרה המוסר עציר, לחקוה אין (7) 

לשאלו ואין וערב שתי חקירת שלו, צונו
המש בדברים ספק הסרת לשם אלא אודותיה:
אם עתה. זה שאמר במה פנים: לשתי תמעים
זה היה אם לאמר, מבלי שעה הזכיר למשל
בשבוע ביום. נקב אם או בערב, או בבוקר
לא אם או מזדהים, שאינם בחודש,. ובתאריך
היתה מקום או אדם לאיזה צרכו די הבהיר
הצורך די לשאלו יתכן מהצהרתו, בחלק כונתה

ה*רט.: אותו כדי.1הבהרת
מואשמים אנשים יותר או שנים, בהיות (8)

מפי נפרדות הודעות ובהלקח העבירה באותה
הודעותיהם את המשטרה תקרא בל המואשמים,
אחד כל לידי למסור יש אלא רעהו, באזני איש
מבלי כאלו הודעות של העתק אלה מאנשים
המבקש דבר יעשה או יאמר המשטרה שאיש
על בתגובה למסור המואשם רוצה אם תשובה.
הרגילה. האזהרה את להשמיע יש הצהרה' כך
לכללים בהתאם הנמסרת הצהרה כל (9)

הדבר היות מדי בכתב להרשמ צריכה דלעיל,
שנק אחרי מוסרה ע"י להחתם וצריכה אפשרי
תקונים בה לבצע שנתבקש ואחרי באזניו ראה

כרצונו. כלשהם
קושי. כל כמובן, מעורר, אינו הראשון הכלל
אדם, לכל שאלות להציג למשטרה מרשה הוא

לאו. בין חשוד בין
על מכשול מסוימים בתנאים ע1ם השני הכלל
בו ברגע באנגליה. המשטרה איש של דרכו
האז את להשמיע עליו אדם להאשים החליט
ברגע אלא הפורמלית, האשמתו בעת לא הרה.

לעצתי השוטר מחליט מ
מותר כי השלישי הכלל של פרושו אין
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המשטרה איש את חושפת היתה זה איסור
נזיקין' ולתביעת בתקי*ה להאשמה

איש החקירה. של זה לענין עתה נחזור
לתבוע מגמה מתוף פועל אינו המשטרה מאנשי
מידת תהא אולם מפשע. חפים אנשים ולרדוף
המעש תחומי בכל משטרה איש של יעילותו
עליו יהא תמיד שתהיה' ככל רבה המשטרתי
עליו יהא כאשר הזמן' יבוא בוא כי לזכור"
נהול על הוא אחראי בו מבוסס' תיק בלבנות"
על בגפו לעמוד עליו שיהיה יתכן ובו החקירה
חקירתו. שיטת על התקפות מול העדים דוכן
לכל מעל כי אדם' בחקרו לזכור יתמיד אפ
לאחר הרי האמת' את אלא מבקש הוא אין
תעמודנה נאותים' באמצעים זו לאמת שיגיע
בכל גבה' אותה ההודעה, והן התנהגותו הן

מבחן.
חקרת "מדוע שוטר איזה ישאל פעם אי אם
"בקש להיות תשובתו תצטרך תמיד זהו''' איש
ישיב ואל החקירה" נשוא בענין האמת את תי

עבירה". עבר שמא לראות "כדי
עליו עצמו. השוטר על אחדים דברים אומר
והמתינות. קרירות שלוה, על תמיד לשמור
ניכר זמן להקדיש ונכון סבלני להיות עליו
משיב כשחשוד מגדרו יצא בל לעולם לראיון.
לרג יתיר אם ככוזבת. לו הידועה תשובה, לו
יד בו תהא אם או שקולו' על לגבור שנות
החקירה. רסן מידיו ישמט העליונה, על מזגו
אותה. לזנוח היה יכול המידה באותה ממש
ילך זה שמו אלא להכשל, עשוי רק לא הוא
מכנה חקירותיו. יובילוהו אליו כוון בכל לפניו
היא מחיר. בכל להצליח התשוקה היא מיוחדת
או המואשם אל ביחסו לטעויות להניעו עלולה

החשוד.
ושחצ איום הפחדה, של שיטות כי הוא' כלל
ניתן יותר רבה הצלחה פרי. נושאות אינן נות
רגשנות, נטולת או ידיתתית מגישה להפיק
השוטר אין כי התחושה, את בחשוד המעוררת
שאלות הצגת עליו. המוטל את ממלא אלא
את מפיו להוציא עשויה וספקנית קפדנית
לד לא ■.ידועות, אינן אשר העבירה' עובדות
יותר מאוחר תוכחנה ואשר אחר, למישהו ולא

כנכונות.
המחונ אלה הם ביותר המצליחים החוקרים
לחוש, המכשירם פסיכולוגי' באינסטינקט נימ

למעשה, הושם, לא וכי ההודעה רשוט אחרי
ימים. כמה כעבור אלא הואשם ולא במשמר,
הואיל חפשי' השארתיו כי כן, על היתה גרסתי
רשומה בשעת והן ההודעה רשום לפני והן
ול לעצרו שיש החלטה לכלל הגעתי טרם
קבילה. היא ההודעה כי החליט השופט האשימו.
לאנשים שאלות הצגתי כי לאמר, עלי בן
בעבירות מכן לאחר והואשמו אשר מאד, רבים
בהודעות. רב הוכחתי חומר מפיהם וקבלתי
היה לא כי הרגשתי' בה לנקודה, הגעתי בטרם
אף הגעתי איש' של בלבו לספק מקום עוד
החשוד אותו את להאשים החלטה לכלל אני
מבלי ההודעה' באמצע האזהרה את ושלבתי

ספורו. בשאר לחמשיר לו לתת
המשפט בבתי סניגור תוקף קרובות לעתים
נאש של מרצונם נמסרו אשר הודעות' שלנו
מת אלו הודעות כי להזכיר, עלי ברצח. מים
לי, "נאמר בראשן? הנרשמת באזהרה חילות
בכך.' רצוני אם אלא דבר לאמר חייב איני כי

. ■■■ וכוי.וכוי.
האז על לחתום העציר מתבקש מכן לאחר
תמיר נרשמת. שהודעתו לפני שבכתב הרה
אשר לעציר, להגיש לנוהג, זאת לי עשיתי
ונתבקש הודעתו קריאת את שמע או קרא,
לאל היה כך לחתימה. אחר עט עליה, לחתום
את ולהפריך שבכתב השוני על להצביע ידי
האזהרה כאילו הסניגור' בפי האפשרית הטענה
בעת נתבקש וכאילו העציר ידיעת ללא הוכנסה
ההודעה. על והן עליה הן לחתום אחת ובעונה
הרצאתי תצטמצם מדוע יובן זה הסבר אחר
עצירים. מחקירת להבדיל חשודים, בחקירת
זו אופיינית זוית על לדבר אכלה בטרם אולם
לעתים כי לאמר, ברצוני שלנו הדיון מדרי של
אלה לכללים הודות שמא אני תמה קרובות
טובה גלוי לעבודת אנו זוכים מואשם לחקירת
השו של לעבודתו בהשואה אנשינו, של יותר
ולחפור לחפור אנשינו על הקונטיננטלי. טר
הם אין תביעה. לשם העדויות מציאת לשם

איש, של הודאתו על לסמוך דשאיים
להוסיף הייתי רוצה אותו היחידי, העניו
משתמ אנו אין לעולם פי הוא, כאן ולהזכיר
לקחת רשאים אנו אין כן שקרים. במגלי שים
גופו ראשו, שער שתן, שלדם, דוגמה מאדם
של הפרתו הסכמתו. פי על אלא מפשעתו, או
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נורמלים שלהתנהגות רקע על כלל* לו מודע
אותן ושוקל ז7כלל מן בחריגות' מנחין החוקר
גפי הפרט; . של הנפשיים התהליכים לעומת
לשון ראיון.1 כדי תוך לעיניו■ מתגלים שהם
מח עשויות שמא להכריע החקירה על אחרת'
אשר אלו, את לתא1ם זה פרט של שבותיו
של בלבז למניע, בהתאם להיות, היו צריבות
יתכן ידוע, בלתי המניע בהיות העבירה. מבצע
די להתקרב יוכל אם החוקר, בידי יהיה כי
למס בתגובה להתבונן חשוד, של לנפשו הצורך
מידת ממנן?, ולהסיק ידועות נסיבות של כת
המוכי אנשים יש המניע. מהו סבירה, ודאות
מתרחקו אשר את '.לחוש" מזולתם יותר שרים
בהרבה שונה זה מסוג כושר אחר. של בנפשו

 לפרט. מפרט
את החוקר לעצמו קובע בך משהצטייד
הקציר מירב את לקצור כדי שאלותיו מסגרת
הוא שיטתי באופן החשוד. של ריחו מהלן
צריכים אשר הנפשיים, התהליכים את מנצל
העבירה, לפני העברין פעולת על לחלוש היו
כי היא, והתוצאה ואחריב עשיתה כדי תוך
תופס, הוא אין אם נחשפה. שאשמתו סבור הלה
נטולות כשלעצמן, מחוקר,; של מסקנותיו כי
פרטים איאלה לגלות עלול הוא ערךהוכחתי,
בצועז?. את להצדיק נסיון מנתון העבירה טפרטי
בחינת כללים ל^בוע איאפשרי זה בנושא ■

והפשוטה הודאית הדרך אולם וקדש", ראה "כזה
יעצ*י. למוד היא מוכשר לחוקר להפוך ביותר
וחזקות מסוימות אופי בתכונות להכיר צריך
ראיונות "35טר. עצמן שאל עליהן. ולהתגבר
או החשוד חושב מה לקרנות' מתוך נכשלתי
רושם לעשות גסייתיי^יפעמ "האם או דותי?",
להרהורי הרשיתי או ראיון בשעת מישהו על
פעמים //כמה או איודאות?", תוך אל לנדוד
שהת קשב חוסר או עוקצנות עקב ראיון נהרס
תעלינה אלו תשובות כי ייתכן, ך",י בקולי בטאו
עצמית. הערכה של מסוימת מידה באבדן לך

איפה מתי; מי, ידי על לשאול, יש עתה
להיות צריך חשוד.זה יחקר נסיבות ובאילו
מתוך להחליט {לבד ועליו הענין על באחראי
מתי הוא/ הקריטריון כי להאמר, ניתן שקולו.
ככל וכן, יותר ומועיל נוח לחוקר הענין נראה
לנחקר. מועילים שאינם ובמועד האפשר,במקום
משטרה בנין כי סבוה הריני בנוגע'למקום

כאשר ואופיו טיבו והחשוד:;"יהיו אםדבר
■ .   :..:: .~ : .■■;... אמת.  יהיו
הנוסף, באינסטינקט לאותו אף החוקר.זקוק \ין
בתקיפות, אליו לפנגת יש אפ אותו, המנתה:
לנהוג יש אם או בהגיון, או סבלנות בחוסר
המגיבים אנשים, שני לך אין קשה. ביד בו
יענה האחד שוה. לטפול. בדיוק שיה הגבה,
מלוא הפעלת את "יצריך רעו ולנמוס. לאדיבות
אחרים של לבם את ואילו. החוקית הסמכות
אחד בכל הישר. לשכלם בפני^ לרכוש ניתן.

לנחוץ/לגביו. שמוצאים כפי לטפל יש:
מרובה. חשיבות נודעת הטקטי לחוש אף
ו"להקפיא'' להפחיד עשוי טקט ו מחוסרי חוקר
ירגיז הוא לדובב* היה אפשר אדם,..אותו
לא אשר עד מכבר, מותז אדם מהכלים ויוציא
הגיוני בהקשר דברים מפיו להוציא עוד ניתן
שם מקום לעודד עלול כזה חוקר .כלשהו.
אדם במבוכה להביא עשוי או תקיפות, דרושה
ממושך נסיון רק לעזרה. או להדרפה .הראוי
ברגע להבחין זו, אמנות לפתח בכחו יש ורצוף
אולם ל"עדוד". או ל"מחיצה'/ הנכון באדם או
חונן שלא או השוטר, חונן בו חוש, זהו ביסודו.
בכלל שיותר לו מוטב בו חונן לא אם כלל. בו

לחוקר. להיות הרעיון על
משלו מנהגים לו המפתח. ממש, כרופא כמותי
ידע בעל טוב' חוקר חייב חוליו, מיטת ליד
משלו, נוהג לו לפתח וטבעו, האדם של מבוסס
הנח נמנה עמו הסוג^המיוחד, יהלוםאת אשר:

בפניו. קר
במידה, ראשית תלזיה חוקר של הצלחתו
הר הסוגים של אמונם את לרכוש ישכיל בה
לראין יקרא אותם אדם, בני של יוהשונימ בים.
לשאול בטשרו ושנית תפקידו, קורות במשך
של תשובות הבטחת לשם בנכונות השאלות את
אלא נרכשים אינם זה וכשר זו סגולה אמת.

ממושך. מעשי נסיון תוך
את השוטר את ילמד המעשי הנסיון רק
בו האופן את יש.להציג, אותן השאלות, 6וג;
עם ולפתחן י להוסיף יש וכיצד להציגן יש
משנהו אל יובילנו אחד דבר החקירה. התקדמות
הדרוש כל את לאל;ידוולהעלות יהיה אשר ?ר

ונמנה. מושלמת תמונה לקבלת
למוחו אתגר; משמש .חשודבשעתחקירתו .

הדבר אםאלן אן* בעבירה, המתבונן חוקת ש9
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היותו הוא הנחקר למצב בנוגע אחר חשוב
של מםנור לזוהר מתכון אני אין מלא. באור
המאפשר במצב להושבתו אלא חשמלי, אור
יטב וכמה כמה אחת על בבהירות. פניו ראית

בצל. החוקר ישאר אם
אותו דבר' בל השולחן על מונח יהא בל
כנשק. בו ולהשתמש לידיו ליטול החשוד יכול
למר נאות מקום אינו חוקר שוטר של שולחנו

כבדות שיש ולקסתות גלים
אלא מתנהלת חקירה שאין אצלנו נהוג כן
 בלבד משטרה אנשי שני של בנוכחותם
דבריו הרושם נוסף, ושוטר החקירה על האחראי
ותתומצת הכתב על תועלה החקירה חשוד. של
לקראה החשוד יגרשה ובסיומה הודעה בצורת
מה לי יהיה עוד להלן עליה. לחתום ויתבקש

זה, בענין לאמר
חמו הוראות תמיד נתתי חשודים בחקירת
החשוד את יפסיק לבל עמדי, אשר לשוטר רות
את בידי שישאיר אלא שאלות, ישאלנו או
לב לשים עליו זאת עם כולה. החקירה נהול
אותן שאלות, ולפתח הצד מן כמסתכל לדברים,
שסיימתי. לאחר להעלות עליו אלו את הצגתי.
עם לשוחח נוטים שאינם חשודים ישנם
דבר פרקליטיהם. בנוכחות אלא משטרה אנשי
על לותר אין ההליכים? לקדום יפריע בל זה

הראיון. קיום
הגונים אנשים הנם הפרקליטים מרבית
הושבע מהם אחד כל כי לזכור, ויש בהחלט
לגלות התחייבותו על העליון המשפט בית בפני
עורכידיז ישנם אולם מקרה. בכל האמת את
בכל למשטרה מעזור ולהמנע להפריע העשויים
כך: ינהג שהשוטר רצוי כאלה במקרים דרך.

נוסף! שוטר לנוכחות ידאג .1

העיקריות השאלות של רשימה יכין .2
כמובן אין זאת עם לתשובות! מקום לידן ויקצה
של מלאה רשימה מראש להכין אפשרות כל

השאלות!
בהמתר, תרשום, אשר לקצרנית, ידאג .3

השיחה? את
מעבר מישהו מאזין שמא בשקט, ידבר .4

לדלת.
למה רבה חשיבות נודעה בהם מקרים, היו
מנסים המשפט בבית לעיל. 3 בסימן שהוזכר
של כושרו בדבר ספקות לעורר מכן לאחר

התקימה כאשר קרובות, לעתים ביותר. מתאים
האיש כי הסניגור, טוען משטרה, בבנין חקירה
מש תחנת כי היא, תשובתנו שמה. ונלקח נעצר
אלא עצירים, מוחזקים שם מקום רק אינה טרה
איני כלל. בדרך המשטרה תפקידי לנהול המקום
לתחנת המוזמן איש כי בטענה, טעם כל רואה

במעצר. נמצא חקירה לשם משטרה
בהחלט. רשמי מראה להיות צריו לחדר :

נהולה בעת הפרעות למניעת מדורים לערוך יש
רצוי טלפון, בחדר מצוי אם אדם. חקירת של
שיחות, כל אליו תועברנה לא כי לכך, לדאוג
צפוי בו ברגע, שדוקא מכך, להמנע אין אחרת
יצלצל החשוד, מפי מה דבר להפיק החוקר
נוסף. להרהור שהות לנחקר ויתן הטלפון
לה אין כן ההזדמנות. את מאבדים כזה באופן
ויציא לחדר אחרים שוטרים של כניסתם תיר

החקירה. מתנהלת עוד כל ממנו תם
השיחה בעית את מדגיש אניי כי לראות, ניתן
בעת לה נודעת מיוחדת וחשיבות עינים בארבע
מושפעות הודעות מין. עבריני של חקירתם
יזכור שגבר הוא, טבעי מין. עניני ידי על מאד
כך וממש מאשה טוב, יותר גבריים ענינים
אך מגבר. נשיים ענינים לזכור אשד. תיטיב
הזהרו מין בעניני הכרוכים במקרים בטפלכם
נוגעים שאנו כמה עד רגשניות מנשים נא
עבירה, בצוע על אשה חשודה באשר בדבר,
ילווה לעולם בגפו. החוקר יחקרנה אל לעולם
תמנע כך ידי ועל שוטרת, או חבר, ידי על
התנהג שמא יותר, מאוחרת הנחה כל מראש
יצרים בעלת אשה הראיון. בשעת מהלכה שלא
מזו האשמות כמסוכנת. לעולם תחשב פליליים
סגולותיה. מחויבות הנן החוקר כנגד ביותר עות
אתה ביחידות ממושך זמן פרק היה אמנם אפ
הרי ביותר), מהוגנת התנהגותו היתד. אם (אף
כשדבריו ההאשמות' את להכחיש אלא יוכל לא
כי הממרה, נכונה ואכן דבריה כנגד נשקלים

הנהו". דביק "רפש
בדבר גברת לחקור כשיש הענין הוא שונה
אין כאלה במקרים כלפיה. שבוצעה עבירה

שוטרים. שני בנוכחות צורך
רגש בו לעורר המחושב במצב, יושב חשוד
חשוב פסיכולוגי פרט זהו לעומתך נחיתות
של מזה נמוך בכסא להושיבו תוכל אם מאד.
פרט לחוקה יתרון משום בכך יהיה הרי חוקרו
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מחיר. בכל עשה.זאת שאלותיך: את לרשום
שסוע ידי על להדיחך לזולתך תתז אל אולם
ישכיל שלא כך שאלותיך את ערוך שאלותיך.
אפ הוצגו. בטרם מגמתן את ולהבין לחדור

העליונה. על ידו תהיה זאת לו תאפשר
האפ לקביעה, מאד חשובה החשוד הערכת
תתקבל למשל כך לא, או המבוקש האיש הוא
אדמ ידי על החקירה בתחילת החוקר שתיקת
אדמ ואילו מחאה כל ללא קרובות לעתים אשם
אולם רוחו. מורת בגלוי במהרה יגיב מפשע חף
שמוש של מהאפשרות להתעלם כמובן, אמור'

החוקר. הטעית לשם זו בשיטה
דומה עבירה שאין כפי ממש כי תזכרו, זכור
לטפל ניתן בהם עברינים שני אין כן למשניה,
שאין היא, לכך הפשוטה הסיבה האופן, באותו
עבריניפ שני ואין ויחיד אחד גורם לעברינות
כפי לנהוג הניעם זהה נפשי מנגנון אשר

שנהגו.
בע* הנתפס התנגדות. יגלה מועד עברין
אי אבל מועטה, התנגדות יגלה ראשונה בירה
ויוצאות אטיות תשובותיו אשם, איש אמון.
לעתימ להרהור? מספקת השהיה אחרי רק מפיו
ומתקנן הקודמות לתשובותיו חוזר מה*ם, הוא
בהכחשותיו הוא מפריז לעתים קרובות? לעתים
לא אך איאמון, מגלה מפשע חף איש העזות.
כל את למסור ביותר נחפז הוא התנגדות.
מתוך ספונטני. באופן המבוקשות הידיעות
די ומובנת מפורטת הודעתו אין שמא חשש
אפילו פרטים פרטי של שפע מעלה הוא צרכה,
למעשה קשר כל להן שאין לנקודות בנוגע
המאפיין הדבר קרובות לעתים זהו בוצע. אשר
החוקר כשנוגע פשע. מכל החף האדם את
מפשע החף האיש מוחה העבירה, בנסיבות
של רישומה ניכר הזה הרגע מן ומתקצף.

" התנגדות.
בחקי כבר נתנסו אשר מועדים, עברינים
האפש לקראת הצהרות להם הכינו ואשר רות
במ ניחותא. ביתר נוהגים מעצרם של רות
של הראשונים שלביה את הם מנצלים הירות
והטכ הטכני כושרו את ללמוד כדי החקירה
מוד נראים חלש אופי בעלי חוקרם. של סיסי
להת מבלי פסיבית עמדה ונוקטים יותר אגים

דברים. של במהלכם ערב
וידי מוכן אליבי קרובות לעתים יש לאשם

דיוקן על הנחקר תשובות את לזכור החוקר
השאלות של המלולי נזסחן את להאיר מבל*
מש כמה של צלילן אין ואמנם בערפל. לוטה
הקרירה באוירה יפה נשמע "הראיון" אלות
חשי אין אך המשפטן בית של הנייטראלית
לערער בנסיון כרוך היותו זולת זה, לדבר בות
את ולהסיח המשטרה עד של מהימנותו את
במקרים החשובות. מהעובדות הלב תשומת

להעיד. הקצרן נקרא כאלה
שכבר כפי גופה. לחקירה עתה מגיע אני
רצינות כאשר חשוב' חשוד יחקר אמרתי
עצמו. לחקירה האחראי ידי על מורגשת, המקרה
תמונה בלבו המקרה, נסיבות כל ידועות לו
מצויות ובידיו בדבר הנוגע המקום של פתרה
הח מתקדמת בו הכוון בדבר בכתב הערות
על חשוד כל בבדיקת יתחיל בטרם קירה.
את האפשר ככל מלאה ידיעה לדעת החוקר
הוא אם בעיקר האיש, של הקודמות קותתיו
הפליליות, פעולותיו טיב  פלילי עבר בעל
לל לב תשומת להקדיש עליו וכוי. שיטותיו
החילה. במחשבה מעשה סוף אלה. דברים מוד
בטרם חוקר של המוקדמת ידיעתו שתרבה ככל
להצליח סכוייו ירבו כן חשוד, בחקירת יתחיל
אולם החשוד. הוא העברין אמנם אם בחקירתו,
להת ידו לאל יהיה תמיד שלא כמובן, יקרה
להעריך עליו יהיה כזה ובמקרה מראש כונן
לדעת צריך הוא ראשון. במבט החשוד את
איש אופי, חלש שמא או הנהו יציב אם לחזות,
דברי, כל יכחיש אשר //לאו", איש או דבריט
ועם בור או משכיל שאנן? או אימפולסיבי איש
רק עריים חושים בעל או נפש שוה ן הארץ
אפשר רבות שנים של ובמיון למוד אחרי

זה. נפשי הבחנה בחוש מחונן להיות
ענין לחוקר לו יהיה כי הוא לודאי קרוב
לקמן* המנויים המקרים סוגי מני אחד עם

למכביר והוכחות עקבות מצויים כאשר (א)
העציר, של אשמתו לבסום

 וכן אחדים, עקבות מצויים כאשר >ב)

מספיקים. העקבות אין כאשר (ג)
אחד לכל בהתאם החקירה תהיה שונה

הללו. הסוגים משלשת
כל את דע חוקר. אתה מה לקראת דע
אותן ופתח הבהר הבעיה. של הראיה זויות
שתרצה יתכן אנשים. בראיון תתחיל בטרם

72



תוך הפנים, והבעות העינים הקול, התנוחה,
אופיו לגבי דעה לקביעת יעזרו ראיין' כדי

דעה. אלא זו אין כי זכרו, אולם אדם. של
ובתנועותיו הפה בצורת בעינים, התבוננו
לא אולם העינים. גבות של בתנועותיהן וכן
הפנים, הבעות של בהערכתן תועלת כל תהא
למה בטוי אלו בהבעות תראו כן אם אלא
בלבו להתרחש עתיד או התרחש שמתרחש,

מתבוננים' הנכם בו האדם, של
פעולתו חקר כעל אדם של פניו על חשבו
ובאב צער של הפנים הבעות את האופי. של
להסתיר אדם מנסה כאשר אולם מיד, תבינו
עליכם, הרי האמיתיים, והגיגיו רגשותיו את
שקר המספר אדם ראשית, להשמר. כמראיינים,
האמת את מספר הוא כאילו להראות ינסה
אדם של נפשי מצב לפנינו כי הוא, הדבר ופרוש
לשלוט הנסיון שונה. הבעה לפניו לתת המנסה
יודעת נפשו השקרן. את המגלה הוא בהבעתו
הוא אחת ובעונה ובעת אחד דבר ורושמת
יו זו תופעה שונה. דבר בפניו להביע מנסה
בפניו מצטייר לראות צריכים אותו נגוד, צרת

אדם. של
הואיל התענינות, לבין פחד בין להבחין למדו
מפ המפחדים באנשים תתקלו קרובות ולעתים

האפשריים. מעשיכם ומפני ניכם
שלכם החשוד אין כי לעולם, זכרו זכור
ידיעותיכם הן מועטות, או רבות, מה יודע
כל את מיד תגלו אלנא כך משום אודותיו.

קלפיכם.
הצורך די זמנכם הקדישו מאד. סבלניים היו
את תאבדו אלנא אמרתי, שכבר וכפי לראיון
תשובה, החשוד נותן כאשר בעצמכם, השליטה
את לספר לו תנו נכונה. כבלתי לכם הידועה
הוא עשוי כן לדבר שירבה ככל שלו. ספורו
אמת. דובר הוא אין אם עצמו' בדברי להלכד
מפורטת הצהרה למסור לו תנו בכך רצונו אם
יהיה יותר קל גרסתו, לפי תנועותיו, בדבר

בבדיקה. אחריהן לעקוב מכן לאחר
לו יש הרי האמת, דובר החשוד אין אם
לחפות הכננה כנראה, והיא, לכך סיבה בודאי

הנחקר. בענין עצמו על
בהן שיש בשאלות, להשתמש אין לעולם
אין למשל, כך, באשמתו. טרומי דיון משום
"האם ."1 פלוני את רצחת "האם לשאול נכון זה

יוצא אף לעתים זה. אליבי תאם אתם דים
למשוך ומשתדל העבירה אחרי מיד האיש
עליהן תקריות, בעוררו עצמו, אל לב תשומת
את יאשר מרעו כי בידעו, מכן לאחר יסתמך

דבריו.
של קיומו דבר ויודיע יקדים אשר חשוד
חשד מיד בכך יעורר מאד, מבוסס אליבי
לפי מעשיו, לפרטי אדם נשאל באשר רציני.
הרי ימים, שלשה או שנים מלפני סדרם,
ברורים בלתי בדברים יענה הוא ב%99
המתאר אדם לפניכם יש אם להרהר וירבה
לא פרטיהן, לפרטי מסוים ביום תנועותיו את
בחייו, אחר יום מכל יבדל זה שיום יתכן
לפני יומיימשלשה לגבי זכרונו כח את בדקו
ביום מיוחד ארוע כל בהעדר העבירה. יום
את בזכרונו כלל בדרך שומר איש אין מסוים
ברוך אם אולם שחלפו. בימים תנועותיו פרטי
לכך הסבר מצוי הרי כלשהי בעבירה אדם
אשר את זוכר, הוא כי טוען או זוכר' שהוא
היה היל את חקרתי כאשר היום. באותו עשה
לא אולם הרצח, יום לגבי מוכן ספור בפיו

הרצח. לפני יומיים לי לפרט בידיו עלה
לחזור מגמה אדם מגלה אם לכך, לבך שים
או לך, נתן אותן תשובות על או שאלות, על
כמעט, להשמע ניתן שאינו בטון הוא מדבר אם
על יתר הראיון ארך כאילו הוא מתנהג אם או
של טבעית בלתי הדגשה לכל לב שים המידה.
נםיון לכל או תוקפנות, או התגוננות הצהרה,
אתה נתקל כאשר מעושה. צחוק או התול של
קפדנית דיקנות צורך ללא המדגיש במישהו,
רצונו את ומבטא החוזר מסוימים, פרטים לגבי
ונשנות, חוזרות לעתים לך המבטיח לך, לעזור
להש נכונות מביע האמת, את לך מספר הוא כי
למעשה תובל הרי אמו, בחיי אף כך, על בע
שקרן, או נוכל עם לך ענין כי בטוח, להיות
עוד כאמיתיים מצלצלים אלה דברים אין כי
הצוחק עין, למראית טוב, מזג בעל אותו ישנו
לעתים להעלב. והמסרב נחשד הוא כי לעובדה,
ביחד. אלה מסימנים רבים מופיעים קרובות
כך, על מעידה הופעתם כי למדתי, מנסיוני

הנכונה. הדרך על עלינו כי
אמ היא אופי של ומדויקת מהירה הערכה
הס אולם נקלה, על נלמדת שאינה קשה נות
או העמידה לרבות בהתנהגות, מקרוב תכלות
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למישהו אדם ממתין כאשר בעיקר חריגים,:
במקום רב זמן לחכזת עליו אם או שמאחר,

אחד.
בדבר מפורטות שאלות לחשוד להציג יש
ובמיוחד המשטרה, תפסה אותם חפצים, כל
להת לה לאפשר עלול זה דבר מוצאם. בדבר
מקודם. צפויים ובלתי חדשים בכוונים קדם
על יתר ללחוץ יהיה כדאי שלא יקרה אולם
מסמך או חפץ על בשאלות החשוד על המידה
של חשיבותו דבר את ויבין ישכיל פן מסוים,

המשטרה. בעיני המסמך
חשו או מואשמים מפי הודעות קבלת בעת
בלשונו להשתמש עליכם כי תמיד, זכרו דים,
'חוקרים בידי היא מצויה טעות הנחקר של
ללשונו החשוד מפי שנמסרה הצהרה להפוך
כמובן "מצלצל"' אינו זה דבר החוקר. של
אנשים של בסוג עוסקים כאשר בעיקר אמיתי,
וכאשר וכתוב קרוא יודעים שאינם בורים
נמסרה אשר הודעה המשפט בבית נקראת
וני מלים כוללת והיא החשוד, ידי על כאילו
מעולם כנראה החשוד שמע לא אותם בים,

כלל. בהם השתמש שלא ובודאי
הנקוטה הלשון את לעצמו לסגל החוקר על
נטול באדם מטפלים אתם כאשר החשוד. בפי
פשוטים. ובמשפטים במלים השתמשו השכלה,
של במקרה הנחקר משתמש למשל, כאשר,
הרחוב ושפת מדובר ניב במלות מין, עבירת
החוקר על גסה, בלשון לו הידוע על ומעיד

דומים. בבטויימ להעזר
ביותר היעילה השיטה היא ידידותית גישה
מפי הודאה, או מפלילה, הצהרה השגת לשם
רגשזת מעשהו בעקבות נתעוררו בו עברין'
אשר אנשים, הם טיפוסיים נחקרים חרטה.
נקמה, או חימר. תשוקה, מתוך עבירות בצעו
מקריים. ועברינים ראשונות עבירות מבצעי

עוב של מירבי מספר בהודעה לכלול חשוב
בלבד, לעציר ידועות להיות יכלו אשר דות,
יצהיר, או יותר' מאוחר הלה' בו יחזור שמא
המש ידי על לו הוכתבו החשובים חלקיה כי
ככל רבים פרטים קבלו פנים כל על טרה.
אמי עובדות בין להבחין יעזת הם האפשר.

שקרים. לבין תיות
או תרשים להודעה לצרף הוא רצוי נוהג
בידי שורטט אם לשכנע, יטיב הוא מרשם.

מקרי, באופן דברו גנבת?". "האם מעלת?",
לא באיש, הלמת ,,אתה באמרכם יותר מסויג
פושע אפילו אחד, חשוד לא נפל?" והוא כן,
יכנע האמת, את לספר תחילה סרב אשר ותיק,
וההגיו הםבלניים השקטים, לנמוקיו לעתים
ואת רוחו הלך את המבין שוטר, של ניים
הרגשה בלבו והמעורר הרוחניות מגבלותיו
אודות אוהדת ברוח שיחה ידי על ביתית
התנ כי נסיוני, למדני בן וילדיו. אשתו הוריו'
של זהירותו את פעם לא הבקיעה מקרית הגות
הרגשת תוך אל ונגרר: בכם מזלזל הוא השוד.

מוטעית. בטחון
דבריו. את תסתרו אל עמו; תתוכחו אל
פעולותיו של ישיר תאור אדם לכם יתן לעתים
אינו אז עליכם מוטל אשר כל מאורע. של 18

לא הפרצות. מלוי לשם שאלות הצגת אלא
של במציאותן להבחין כמובן, תשכילו, תמיד
בכונה. הפרצות מושארות אף ולעתים פרצות
מניע לבקש החוקר על בכך, צורך יש אם
בין החשוד, של טעויותיו או שתקנותו מאחורי

לאו. אם ובין כונה בהם בולטת אב
ראשיתן אלא חשוד של בחקירתו אין לעתים
אשמתו. הוכחת לשם הנערכות חקירות של
בה בדרך כשוף כל אין לכולכם שידוע כ3י
היא, אין פשע. של תעלומותיו המשטרה פותרת
שמוש של התוצאה אלא כמשמעה, פשוטה
מעמי חקירות ושל התמדה של הישר, בשכל
חקירתו אין לעתים, כאשר, תתיאשו, אל קות.
תעלומתה להבהרת מובילה חשוד של הראשונה
בתחום מצויות כי יתכן עדין עבירה. של
לאשמתו הדעת את מניחות הוכחות השגתכם
כל מחדש כן, על בדקו' מפשע. חף להיותו או

נכון. להיות לא עלול ואשר אמר אשר
מסוים, באוטובוס נסע כי הוא, אומר אם
ביותר מתקבל הרי מסוימת, בדרך הלך או
איש אם לו, מוכר במישהו פגש כי הדעת, על
ניתן הרי הדבר, הוא כן ואם הנהו, המקום
מסוימת. לנקודה עד לפחות לבדיקה, ספורו

 לזכרון בקשר עובדות במספר עתה אגע
כלל בדרך נוטים דקות לשתי עד מזמן:
לעשר חמש בין זמן פרקי בהערכתו. להפריז
בריקנות. האנשים מרבית ידי על נזכרים דקות
את להפחית הם נוטים דקות לעשר מעבר
מצויים זה לכלל אולם למעשה? שחלף הזמן
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בפני מטרה ההודאה אין קודם שאמרתי כפי
אחרי ורק, אך לה נודעת משמעות עצמה.
ההוכחות. חומר את החוקר ובדק וחזר שבדק
עוד יישאר בל וההודאה ההודעות כל לאור
צריכה מהן אחת כל בספק. מוטל כלשהו דבר
מה של השלם בספור המתאים מקומה למצוא
ואחרי העשותה בעת העבירה' לפני שקרה
ההודאה את להשלים יש אחרת, לשון בצועה.
המציאות. את תואמת היא כי הוכחה, ידי על
כדלקמן מורכבת להיות עלולה זו מציאות

מי?
מה?

איפה?
מי? בעזרת

? מדוע
? כיצד
מתי?

. או
(הכנה) למעשה קדם אשר הזמן (1)

(בצוע) המעשה ידי על נדרש אשר הזמן (2)
(ההתנהגות הבצוע אחרי הסמוך הזמן פרק (3)

הבצוע). שאחרי
או גופה השאיר בו מקום' חשוד מתאר אם
הוכחתי ערך יש הרי נשק, או מוסתר' רכוש

המקום. לאותו החוקר את שיקח לכך

חשודים, יותר או שנים חוקר בפני כשיש
"תקוע", להיות הוא עלול הרי בענין הכרוכים
כזה במקרה נוהגים אנו זאת. מכנים שאנו כפי
מביניהם החלש האופי בעל הוא איזה להחליט,
ומפליל ומתודה נשבר הוא אם עליו. ולעבוד
הודעתו. העתקי להם מגישים הרינו רעיו' את
שביניהם, לחלש ניתן אם קרובות לעתים
האחריות כל את להטיל עדוד, לזה, אקרא
בגיד אותם מניעה האחרים, שכם על והאשמה
את עמו לעשות  שקרנותו אף ואולי  תו

שלהם. חשבונם

העברי מבין גדול אחוז כי מלמדנו, הנסיון
וכופרים חוזרים באשמתם, הודו אשר נים,
כל נמסרה לא כי בטענם, מכן, לאחר בה
הושגה כי או אילוץ, תוך נמסת כי הודאה,
ביותר חשוב כך משום חוקיים. בלתי באמצעים
האפשרי. בהקדם ההודעה את ולהחתים לרשום

ואם ידיו י על **ושר אם *(ו עצמו, המואשם
החפצים מצבם;של את עצמו המואשם בו מסמן :

לדעתי ולאחריה. העבירה העשות בעת והאנשים
ובמר בתרשימים צרכו די שמוש עושים אין
כאשר אפילו תועלתם להוכיח העשויים שמים,

ביותר. וגס פשוט באופן עשויים הם
בג גבי על או חשוד, של בגופו מסימנים
לע כלשהו קשר להיות עלול להם אשר דיו,
בכך' צורך נראה אם להתעלם. אסור בירה,
רפואית, בדיקה לעבור החקירה בתום הזמינוהו
במקרים צפרנים וקטעי דם דוגמאות למסור

אונם. או רצח כגון
גאוה מתוך בעבירה המודים אנשים ישנם
המש בעיני התיהרות מתוך או מעשיהם, על
"לע שאיפה מתוך אף או כ"חברה'מנים'/ טרה
לדבורים הנוטה האדם חבריהם. על רושם" שות
כאלה במקרים הודאה. למסור נקלה על מתפתה
להם ולתת סבלני להיות מאשר יותר נדרש $א
באש יודו דבר של בסופו בדבריהם. להמשיך
אחר הנתקף המקרי, העברין מצוי כן מתם.
ההו אשמה, הרגשת ירי על עבירה של בצועה
זה סוג הימים. חלוף עם בו וגוברת לכת
וב בברכה הפוגה כל קרובות לעתים מקבל
פורץ הוא החוקר מול בעמדו הקלה. הרגשת

ומתודה. בדמעות
חלש, רצון בעלי אנשים גם כמובן, ישנם, י:

וסיבות בונה מתוך הודאה למסור המבכרים
המניעים את למצוא טוב כזה פמקרה משלהם.

להודעה.
מפי הודאה להשגת ביותר המקובל האמצעי
של ברשת להלכד לו לתת הוא אשם אדם
אשר בנין' בלל בדרך יבנה אשם אדם שקרים.
דבר אין החקירה. התקדמות עם ויתערער ילך
שהכין למי אפילו בשקרים, מהתמדה קשה
נאלץ בדבריו בהמשיכו מפורטת. תכנית מראש
הוא ובמהרה הואיל לאלתר. האשם החשוד
צפה. משהוא יותר הרבה יודע חוקתי כי מרגיש,
להתאים או חדשה, תכנית רגע בין לפתח
כל ביותר. מעטים רק יודעים המקורית' את
להס לב לשים הוא כזה במקרה שדרוש מה
הפערים את לעציר להראות ומשניתנו, ברים
אחרים הסברים עם .השואתם לאור המתגלים
עובדות' עם או אחרים עדים מפי עצמו, מפיו

וסימנים. עקבות עי'י הוכחו אשר
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הראיות. דיגי מבחינה רל3נטי אה
בקבלו תפקידו ונשלם תם כי הסבור, החוקר
בכל בחסר ביותר רציני באופן לוקה הודאה,
על להקפיד עליו מקצועו. לדרישות הנוגע
לבל הודאה, או הודעה מתקבלת בו האופן,
לא לגרום העשויות בגביתה, נסיבות תוצרנה
לנזק אף אלא לריק' מאמציו כל לבזבוז רק

: ., . יתוקן. בל
מתוך כוזבות הודאות נמסרות קרובות לעתים .

להפריכן. ביותר שקשה ויש פרסום שאיפת
החוקר ידי על המתודה אלה במקרים נחקר אם
הס יותר הרי.רבים העבירה, בעובדות הבקי

הכוזבת., ההודאה להזמת כויים
כל בפי. יש אשך כל אמרתי זה בנושא
בשי מהסתכלותי האישי,. מנסיוני נבעו דברי
עם זה בנושא ומשיחותי אחרים של טותיהם

■ ■; מנוסים. חוקרים
לקח כי לעולם, יאמר. לא עליו נושא, זהו
לי מרתק נושא זהו לקצה.,גבולו. הגיע. גםיונו
כל אין האדם. נפש של בתהליכיה. הטפול
את יכסו אשר כללים, מערכת לקבוע אפשרות
אפשר אותם להוצראו העלולות הנסיבות, כל
האנשים מסוגי אחד כל לגבי להפעיל יהיה

להתקל. עשוי5םאטי בהם השונים,
הרי דברי, שבפתח ההערה על לחזור אם
יכתבו ועוד, כרס עבי ספרים זה בנושא נכתבו
ספור. אין עד נוספים רבים ללא.,ספק בו,
ההצלחה יקרא, אשר את החוקר יקרא אולם
תולדה אלא תהא לא עבודתו של זה באפיק
ללקח אוזן והטית הרגליו ותקו, נסיונו, של
הגותו עם ביחד אחרים, חוקרים של גסיונמ

, . שלו.
איאפשר מטופחת. אמנות הנה אדם חקירת
אותה .ללמוד שאיאפשר כפי ממש. ללמדה

ספרים. מתוך
העליתי אותן הנקודות, את בזכרונכם שמרו
תקנו אותו השם, יכ1ן עליו בסיס, בהן וראו
הכהה, נועזים,ובעלי מיושבים, כמבקשים לכם
והיא האמת, את גלו שאמרתי וכפי האמת אחר

. ... מבחן. .בכל. תעמוד

הודאה בהכנת המחרת. ליום זאת להשאיר אין
לשונו את לשפר נסיון כל לעשות אין בכתב
חייב אמרתי שכבר כפי עצמו. הנחקר של
מפיו. שיצאה כפי הודאתו את להציג הרישום
בית מכן לאחר עלול הרי כזאת, היא אין אם
נסתיים שחנוכו נאשם, כי להאמין, למאן המשפט
של בלשונו דבר כפרי' יסודי ספר בבית אולי

מכללה. מוסמך
הוא מועיל נוהג מדריכות. משאלות המנעו
כאשך עמוד. בכל .שתים או אחת שגיאה לעשות
מתעורר ההודעה את מכן לאחר החשוד קורא
החשוד בידי יעשו אלה תקונים לתקנן. הצורך
ובראשי ידו בחתימת עליהם יחתום והוא עצמו
ותקון. תקון כל שליד בשוליים שמו תיבות
הו המשפט בבית מכן לאחר לו תוגש כאשר
עליו יקשה זה, ממין תקונימ הנושאת דאה,
המסמך את קרא אמנם כי להכחיש, ביותר

עליו. חתם בטרם
"קראתי ? הודעה כל בסוף לרשום אצלנו נהוג
ידי על נעשה זה רשום נכונה''ן והיא זו הודעה

חותם. הוא ומתחתיו ידו בכתב החשוד
והנסי התנאים בדבר רשומים לנהל רצוי
החקירה. זמני ובדבר ההודעה נגבתה בהן בות,
מיד תמיד, לבדוק, יש חשוד של הודעתו את
באופן הן נכונותה, את לודא כדי קבלתה אחר
או האמת את למצוא וכדי בפרטיה והן גללי
בעיקר נבון זה דבר בה. אשר איהאמת את
בעלות אלא הן אין סיוע בהעדר הודאות. לגבי
המ תלייה, בלתי ראיה אפסי. או מועט ערך
וקביל. תקף למסמך אותה הופכת הודאה, אשרת
על ונתקפות הודאות מוכחשות קרובות לעתים
עדויות של מציאותן נוכח אולם הסניגורים, ידי
חשי תהא לא תלויים בלתי עדים מפי מסייעות
לעתים ההודאה. את לקבל למרוב אפילו בות
? גרסתו את לספר לחשוד לתת. כדאי קרובות
כדי בכך יש משקר' הוא אם אף פנים, כל על
זה דבר מדי. מוקדם אשליתו את להפר לא
בעת או יותר מאוחר; בשלב לכם להועיל עשוי
הודעה לקבל השתדלו המשפט. של עריכתו
שנר למה תגבילוהו אלנא האפשר. כל כ מלאה

הן הקירה במונח והשתמשתי, מבבל, ולא שהתנהל, ידו^ משפטי בהליך כבתרגום זה, בתרגום המתרגם: הערת
עדים של שאלות) (הצגת ראיון של הפעולה לגבי והן (מ10^680ז111) עזגוותי למציאת המקיפה הפעולה לגבי
והמבזה ההקשו כי ה3ני!יבלעה משמעויות של מקיףמבליל מוגזזיזה לטועניםכי ד*כמתי ל*רות חשודים.  6גו
"מתשאל'/ "תשאול", כגון לחלושים זקוקה העברית, המקצועית, לשוננו אין ובי הם..המכריעים גמשפטהם
העברית. ללשון מומוזיהאקדמיה ע"י אושוו בטרם ולהפיצם אליהם לז/תדגלי אץ עב''פ .ודומיהם; "פלוחן" "תחקרך,
השתעל''. שמישהו חשבתי ,תשאו'ל'?י זה ,,ממ לנדוי השופט הנ*ל, בהליך הדין י3ית היעדתו"*ל"אב זבו.*■ 1כון; 8ל
ד. פ.
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"מלקח"בו'' מבצע
מבורך) (יצחק המטפס" "הפורץ של ומעצרו לכידתו מבצע

ת'א מחוז מטה החקי"ת, בענף תמיגזי המ"י ראש ירקוני, שלוט סנ'*

כי סגי, לא הידועות בשיטות ונקיטת המשחק
יעילות, לחוסר והשגרה לשגרה מובילה זו דיר
צורך ויש שני' צד בו שיש "משחק" כבכל אלא,
ושיטותיו, דרכיו אמצעיו, שכנגד, הצד בהכרת
לנקוט כדי פעולה ולתכנן מצב הערכת לערוך
ב"משחק* המצב כן נכונים, לחימה בתהליכי
מאיסוף להמנע אין והעבריין'/ "החוקר בין זה
צורן יש שכנגד, הצד על ידיעות ואגירת
בתה לנקוט כדי פעולה ותכנית מצב בהערכת
נקט שהעבריין ההליכים לאור נכונים ליכימ

בהמ.
העבריין בו מקרה על מסופר זה במאמר
פשעים, לביצוע שיגרתיים" "לא בהליכים נקט
"לא בתהליכים לנקוט אנו גם נאלצנו כן ועל

"התעלומה/ לפתרון להגיע כדי שיגרתיימ"
ותהליכיו רקעו על אשר "מלקחיים" במבצע
מוחות של ועמל מאמץ הושקעו  להלן אספר
בלבד. אחד גנב לתפיסת והביא רבים וכוחות
שפרטי מהענין יש הצנועה, התוצאה למרות
בגלל המשטרה אנשי כלל לידיעת יובאו המבצע
את ניתחנו אנו המבצע. של המיוחד אופיו
מובע שזה כפי לקחים והסקנו המבצע מהלך

מאמרי. בסוף

ידו אם רק אפשרית ממבצע לקחים הוצאת
על המבצע, וממהלך מרקע הנתונים מירב עים
ואנו מירביים פרטים זה במאמר נפרסם כן
להוציא שירצו משטרה אנשי שימצאו מקווים

זה. ממבצע לקחים
גניבות. לשם ופריצות צנורות על טפוס

01150600 השעות בין 31.7/1.8.59 "בליל
למש השייכת ת"א 14 בארי ברח' דירה נפרצה
ש.ב.*: במזומן. ל''י 30 ונגנבו בורשטין פחת

צנור". על טפוס
המערכת.  בצוע שיטו? = #ב. .

נוווכלל". ו"יוצא חקירה כללי
בדרך נוקטים אנו בחקירה בעיות לפתרון

חקירה: שיטות ב~3 כלל
בלתי (ישירה, "הדירקטיבית" השיטה .1

הפליליות הידיעות אסוף אמצעית),
אצבעות (טביעת הפשע ביצוע ממקום
מבצע אל ישירות יובילונו אשר וכר)

הפשע.
די אל (מהכלל "הדדוקטיבית" השיטה .2

והפעלת מרוכזים פיקוח מאמצי פרט),
העבריינות במאתרי מודיעים רשתות
ה את משם ל"דוג'' כדי והעבריינים,

אותנו. המעניינת הפלילית ידיעה
אל (מהפרט "האינדוקטיבית" השיטה .3

מרוכזים פיקוח מאמצי הכוונת הכלל),
באמ להגיע כדי מסויים בדוקאי אל
והעבר שותפיו מעשיו, כלל אל צעותו

בכלל. יינים
ניתנות בחקירה השטות גם שאם לזכור יש

התהליכים. לגבי כן לא הרי כנ"ל, לקביעה
אנו נכונים, חקירה תהליכי נקיטת לגבי
שנקט התהליכים מהם ללמוד קודם חייבים

עצמו. מקרה באותו העבריין
למשחק החקירות עבודת את נשוה אם
ב"לבן" משחקים שאנחנו (כמובן בשחמט
בשח שבמשחק כפי הרי ב"שחור'/..) והעברין
לקבוע אפשר אי אך ושיטות, כללים ישנם מט
ינקוט ב"לבן* שהמשחק ההליכים כל מראש
"בש המשחק של בהליכים הוא תלוי כי בהמ,
אמנם חייבים חקירות יחידת ראשי גם כן חור",
המשחק "חוקי היחידה אנשי כל את ללמד
בתה לנקוט יוכלו לא זה ידע בלעדי כי מותיר',
כל לדעת חייב זאת, עם יחד אך נכונים, ליכים
חוקי שבהקנית חקירות יחידת המנהל משטרה איש
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הבדו על אחרינו סמויים ואמצעימ עקוב והפעלת
.4 מפלג ע"י ביותר הכבד החשד יפול עליו קאי

קפדנית. ידיעות ואגירת אסוף

בקפדנות נאגרו אגירה) (מחלק 3 במפלג
הפ במקום מבקור שנאספו הפליליות הידיעות
ומומחים.להעת הצפונית הנפה חוקרי ע"י שע
במפ עזר מבצעי מחלק של אצבע טביעות קת
נתונימ הוו אשר פליליות ידיעות נאספו .4 לג
איזורימ וסימון בבצוע, ותדירות שיטה לקביעת

שנפגעו.
נתונימ אסף (1 (מפלג רכוש מחלק תחקרן
בעלי הפשע. למקומ הקרובה בזירה נוספים
בקפ תוחקרו אחרים ואזרחים שכנים הדירה,
באחד נוספות. פליליות ידיעות לאסוף כדי דנות
תיאור ונתנו בחשכה הפורץ נראה המקומות
מחלק איש ע"י נמצאו אף הבתים באחד קלוש,
התברר אשר אצבע טביעת וחלקי עזר מבצעי

לזהוי, ניתן שלא אח"כ

הידיעות הערכת

טפוס שיטת לפי פריצות 36 שבוצעו לאחר
הנתונים ולאור חדשים %3 במשו צנורות על
ההער נקבעו הערכה), (מחלק 3 במפלג שהיו

הבאות: כות
ביותר. זריז צינורות מטפס .1

לא לפני, (לא שותפים בלי לבדו עובד .2
מעשה). לאחר ולא בשעת

בזמן הלילה של הקצרות" "בשעות פועל .3

מחת של היומי הארועים בסכום זו ידיעה
להפוגה קץ שמה ,1959 באוגוסט 2 מיום ת''א
של מעצרו מאז באשר ת''א, תושבי נענו ממנה
ביום ת"א במחוז המרכזי המדור ע"י שרנשי
גני המבצע פורץ ע"י עוד הוטרדו לא 4.5.59

צנור. על טפוס ע"י בות
המשל. היד, 31.7/1.8 שבליל זו לפריצה
קוראים. אנו 6.8.59 מיום יומי ארועים בסכום

דומה: ידיעה
נפר 21000606 השעות בין 45.8 "בליל
11 סירקין ברח' רוגובסקי משה של דירתו צה
צינור". על טפוס ש.ב. במזומן. ל"י 210 ונגנבו
ונש חזרו הנ"ל בצוע שיטת לפי הפריצות
בלילה התפרצויות 3 שבוצעו מקרים היו נו.
הפורץ נח לרוב סמוכות. ובדירות בבתים אחד
חוזר ואח''כ פעולה'", "ליל אחר ימים מספר

לתעלוליו.

השיטות לפי העברין לגלוי דרד חפוש
המרכזי. במדור המקובלות

על פעם לא דנו המדור קציני. .בישיבות
הדיונים הפורץ. ותפיסת לגלוי דרך מציאת
השיטות לפי אמצעים נקיטת על כמובן נסובו
מפלג  דהיינו: המרכזי, במדור המקובלות
שפה הבדוקאים על יצביע מודיעין) (מחלק 3
בדיקת צנורות, טפוס של השיטה לפי עלים
האפשרות בדיקת ,1 מפלג פקחגי ע'''י מעשיהם
1 מפלג רשתני ע"י ביניהם "מודיע'* להחדרת
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נוספת החקרנות הבעיה. על עונות אינן המיכזי
מאומה. תוסיף לא הפשע מזירת ראיה עדי של
המודיעין) מרשת ידיעות (אסוף "הרשתנות*
החשוד אל להגיע כדי "המאתרים" על והפקוח
לא הפרט), אל (מהכלל הדדוקטיבית בשיטה
לא שותפים, אין לפורץ כי זה, במקרה יועילו
הוא אין וכן מעשה, לאחר ולא בתוך לא לפני,

בלבד. מזומן כסף גונב כי רכוש, משווק
צרי היינו מסוים בדוקאי על כוון מחוסר
שע הבדוקאים כל על ועקוב פקיח להטיל כיפ
לא זו דרך אלו. התפרצויות לבצע היו שויים
אדם כח הפעלת מחייבת היא כי לנו, נראתה

ארוכה. הקופה במשך רב,

הפורץ. ללכידת פטולה תכנית
ההערכה על שהתבססה נוספת מצב הערכת
מר (מחלק 3 מפלג ע"י שהופצה המודיעינית
התותה לה?!), ,81  כי) (נתר 80 בע"ע (ראה דיעי0
פעולה תכגזן ואפשרה הפורץ, ללכידת חדש כוון

הבאים: הנתונים על המבוסס
הפגיעים. האיזורימ אתור א.

הפריצות. בבצוע התדירות קביעת ב.
הפריצות. מבוצעות בהן השעות סיוג ג.
שה היה נראה הנ"ל הנתונים על בהתבסס
התארי שבין הלילות באחד מחדש יפעל פורץ
בא .00300330 השעות בין 1620.11.59 כים

הנ"ל. הפגיעים שבאיזורימ הקטעים חד
בא "מלקחיים" פעולת לתכנן איפוא, הוחלט
מודיעי הערכה לפי בהם ובשעות במועד זור,

מפני כנראה בביתם, נמצאים שהדיירים
בעונה (מדובר פתוחים החלונות שאז

החמה).
הגבר מכנסי (מכיר מזומן כסף רק גונב .4

האשה). ומארנק
ובארנקים במכנסים (חיטט נועז פורץ .5

ראשי ליד השינה בחדרי מונחים שהיו
הישנים). הדיירים של הם

פריצה. במכשירי משתמש אינו הפורץ .6

מראש, מתוכננים אינן הפריצות מקומות .7

בל אחדות לירות נגנבו רבים ובמקרים
ריקה לדירה שפרץ מקרה גם (היה בד.
לגור נכנסו טרם שהדיירים חדש בבית

בה).
ת"א. בצפון האמידים ברובע פועל .8

אמנם.רשי הפיץ מודיעין) (מחלק 3 מפלג
בהתח אולם צינורות", "מטפסי בדוקאים מת
אף על הצביע לא דלעיל, ההערכה עם שב

הנ''ל. הפריצות בבצוע כחשוד מהם אחד
עברו לאור מבורך, יצחק על נפל קל חשד
לא אך כיום, מעשיו) אפס נכון (יותר ומעשיו,
מבורר בצע בעבר כי לחשד, בחשיבות התיחסו
חב עם מראש, מתוכננות נועזות, פריצות רק
מראש תכנון אין שלפנינו במקרה ואילו רים,

שותפים. ואין

הבעיה. טל עונות אינן המקובלות השיטות
פעולה לתכנן כדי המצב את להעריך בעמדנו
במדור המקובלות החקירה ששיטות הבינונו
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הב נמצאים בה הסביבה חולקה מכן לאחר :

כלל קטע כל; ולקטעים. לאיזורים תים.הנ"ל
מספר כלל איזור וכל תצפית נקודות מספר
מראש הוכנו לפקוד. שליטה לצורך וזה קטעימ
"לסגירת" מוסווים רכב לכלי הנייה מקומות

< והקטעים. האזורים,. מבואות:

בחשבון נלקח הרכב לכלי המקומות בקביעת
האי (מפקדי למפקדים. השליטה אפשרות ג"כ
מאולחטות). מוסוות במכוניות "מוקמו" זורים
למקו היציאה ואחרי לפני הרכוז מקומות
עוררו שלא במקומות נקבעו התצפית, מות

.""■■ בסביבה. לב תשומת

"מלקחיים", מבצע

פק' הוצאה ובעקבותיה הוכנה המבצע תכנית
(ראה 15.11.59 ביום "מלקחיים" למבצע יהמבצע

הרשימה). בסוף 85  84 בע''ע.

לכל תדרוך נתן 2300 שעה 1541.59 ביום
המבצע מפקד מפקדיהם. ע"י המבצע משתתפי
להחדיר במגמה המבצע מגמת לאנשים הסביר
הן הזה. המבצע בהכרחיות ההכרה באנשים
פועל בה המיוחדות החמורות הנסיבות מבחינת
בזמן זממו מלבצע נרתע אינו אשר זה פורץ
השיטה מבחינת והן בבית, ישנים שהאנשים
פרי לבצוע זה פורץ נקט בהן שגרתית הלא

צותיו.

שמור
המרכזי המ7>ר   ■ .

3 מפלג
תשי"ט בחשון ט'

(20.11.59)
פד/6430103

המרכזי המדור מפקד
הצפונית הנפה מפקד

1 מפלג .מפקד

הנפה באזור דירה לבתי התפרצויות הנדון:
(או צנור'' על ,'טפוס ע"י הצפונית

.(1959 נובמבר 10  גוסט
כללי .1

בדו"ח המופיעים הנתונים על מבוססת זו הערכה א.
היומי. הארועים

לפי וחלוקה כתובות, התפרצויות, מקרי הכל סך ■ב.

זה. לדו"ח א' בנספח ניתן ושעות ימים חדשים,
: תערכה .2

צנור" על "טיפוס בשיטת דידה לבתי הגנבות א.
ברציפות. לא אולם הזמן, כל נמשכו

זו התפרצות שיטת הופיעה שבנדון 3חדשים ב.
התפרצויות מספר פעם ובכל שבוע במשך פעמים מספר

פריצהנוספת. לבצע הפורץ עשוי זו נית
לקבוע ראשון בשלב איפוא, היינו חייבים
ההערכה לפי עשויים צינורותיהם אשר הכתים
שכל ולהבטיח הפורץ' של הבאה המטרו! להיות
איש ע"י יכוסה  כנ"ל "נבחר" בבית צינור
להגנה כיעד לו ישמש הזה והצינור מ#טרה

 ■ ■ ■...:■.. " ■ . '■ יי עליו.

היתד. לא המתאימים בבתים צינורות בחירתי
המ קציני שערכו המוקדם בסיור קלה. משימה
הצביע עליו המצומצם באזור שאף התברר דור
ישנם בעבר הפורץ של הפעולה כאזור 3 מפלג
"האפ את לנתח היינו חייבים צינורות. אלפי
על להביט הפורץ שבפני הפתוחות" שרויות
הפו "בעיני כולו באיזור הצינורות ועל הבתים
יש אשר הצינורות אותם לבחור מנת על רץ"

לפריצה. כסולם ישמש מהם שאחד לצפות
סיו לערוד הוחלט כנ''ל הצינורות לבחירת
המדור קציני ע"י נערכו הסיורים נוספים. רים
וחצר חצר לכל להכנס צורך היה היום. בשעות
לתוש נתגלה שלא זהירות אמצעי נקיטת תוך
עצמו שהפורץ אפשרות היתד. כי הסביבה, בי

הסביבה. מתושבי
כ נבחרו היום בשעות סיור ימי שני אחרי
כדי נוספים חשובים ערכונ "רגישים" בתים 500

הפורץ. של הפתוחות האפשרויות ולצמצם לנסות
"הטופוגרפי" המבנה על גם התבססו השקולים
צנור יבחור לא שהפורץ הנחנו האזור. של
וכוי. מואר מקום ראשי, לרחוב קרוב שנמצא
מהם שאחד הנחנו אשר בתים 93 נבחרו בסכום

לפריצה. יעד לפורץ ישמש
קביעת והיא נוספת בעיה בפני הועמדנו
שאפנו מתאימים;:בחצרות. תצפית מקומות
לעמוד, נח לשוטר יהיה התצפית שבמקומות
צנו על לשלוט יוכל נראה", ואינו "רואה יהיה
לזנוק קל לו יהיה לפחות, בתים שני של רות

וכף. משם
הקצינים ע"י ג"כ נבחרו התצפית מקומות
חדרי סבוכים, שיחים היום. בשעות המסיירים
אידאליים. תצפית מקומות שמשו בחצר כביסה
תרשימים המסיירים הקצינים ערכו לבסוף
שנבחרו. בתים 93 צויינו בתרשימים מתאימים.
להש יש עליהם הצנורות של המדויק המקום
החצרות. בתוך שנקבעו התצפית ונקודות קיף,
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למכתב א' 5*6נספח  01.04/30(1959 לנובמבר 10 . (אוגוסט
מס'
הגנבהסז' השבועתאריך הגנבהשעותימות המתלונןמקום שנגנבשם הרכוש תיאור

אוגוסט
131/71/8 0115060014ששישבתש בארי בורשטייןרח' במזומניםי. ל"י 30.
2100060011שלישירביעי245/8 סירקין ווגובסקידוד במזומניםמשה ל"י 210
000070011י2חמישיששי31314/8 ברנדים ארןרח' במזומניםאליהו ל"י 504.
0310063036חמישיששי42021/8 בלוף שפירארח' במזומניםחיה ל"י 90.
הלילהשלישירביעי52526/8 11משך ברנדים מוררח' ל"יא. 120 בשווי יד שעון
"שלישירביעי62526/8 "11 ברנדיס גונןרח' במזומניםי. ל"י 130.

ספטמבר
"שנישלישי731/81/9 "42 ציון וינגולדשלום סכוםפ. נמסר לא (מזומנים)
0300073021רביעי82/9/59 קהיןציטלין ל"יקיו 370.
010006302רביעיחמישי923/9 הבימה גינהככר ל"ירחל 280.
020006009חמישי1010/9/59 ציון תיוןאהבת ל"ייגאל 100.
2200060013שנישלישי112829/9 בנובמבר אסכ"ט ל"ידוד 4.
הנדל15"""12 ל"יאברהם 1000 בשווי תכשיטים
פינק15"""13 ל"ירינה 13.
שטרן22""וו14 ל"יזהבה 24.
15"""22 " אשכולי" וחולצהעדליה ל"י 19.

אוקטובר
023027ששי169/10 דוד שסימןהמלך חיים

0030050028ששי179/10 " ברמן" ל"ייהודה 75.
2200063039שלישירביעי181314/10 וינצ'י דה נחמיאסלאונרדו ל"ימלכה 67.
191314/102300021520 שטרלינגדובנוב יהודית

ג21300530ראשוןשני201819/10 חדשה אוריוןחבהה ל"יאוריאל 30
21210007002 סטיבקלסין ל"ימרים 28,
22"220007003 חדשה ססורטהחברה ל"יאסתר 90 בשווי ושעון מזומן כסף
200024006ששישבת2313/14/10 כהן דובהחרמן וחפציםארטור ל"י 3,300
2330033020שלישירביעי242829/10 סמטס פדיבשד' ושעוןבלה ל"י 75.
2511"1 מרשל שחורלואי ל"יבנימין 30.
160021304שבת2631/10 מלניקהשופטים ל"ימרדכי 300 בשתי ושעון תכשיטים

נובמבר
03301שלישי273/11 וינרהורקנום אברהם

מנדל""28 גרביצקי

29"0300060068 אדםאסישקין ל"ישמעון 45
0500.4שלישירביעי3034/11 היל שנידמןככר ל"יאסתר 7.50
שחר"0700>010"//31 ו*"י.כרמלה 5,
וקסלר"23300800"3211 ל"ייהודית 14.
23000600.27ראשוןשני3389/11 כהןמודיליאני ל"ידוד 72.
מילר"וו//34 מזומןדב וכסף תכשיטים
8וו//35 קלובסקיגליצנשטין ל"יאלכסנדר 960.
25>/וו//36 רביליןצייטלין ל"יאליהו 25.



ברח'^הלסינגפורס' 11 מס' שבבית המיט צנור
0210 בשעה המבצע של השלישי בלילה הבחין
השוטר. המיט. צינור לעבר שמתקרבת בדמות
ליד 3צבה האלמונית הדמות להתקדם. לו נתן
חלץ הבית, של התחתונה הקומה של המרפסת

המרפסת. על עלה זריזה ובקפיצה נעליו
צינור מול תצפית בעמדת הוצב אשר סמ"ר
הבחין הלסיגגפורס ברחי 7 מסי שבבית המלט
שבבית המרפסת ליד החשודה בתנועה הוא אף
הגדר את הסמ*ר: עבר זהירים בצעדים השכן.
אל והצטרף החצרות שתי בין המבדילה החיה

בו. תבחין החשודה שהדמות מבלי השוטר
במרפסת ארגז על נעמדה החשודה הדמות
ותיק, כחוקר ידע הסמ"ר לדירה, להכנס ונסתר.
מספיקים חנם החשודה הדמות של אלה שמעשיה
השוטר עם יחד זנק להתפרצות, נסיון להוכחת
לה* ודרש לגבו אקדח לוע תקע הדמות, לעבר
. כלום לי תעשו "אל מיד צעק החשוד ידיים. רים
רק: כלומ> לו עשו לא אמנם מבורך"' יצחק אני
: + למעצר. והוכנס כחוק, נעצר
; "מלקחיים". מבצע סיום

נתנה: מבורר יצחק של מעצרו אחרי מיד ;

י התכנסו המבצע משתתפי "התקפלות". הוראת
לפעו ;שנ:ר "יש של הרגשה עם המחוז במטה
עברין של סיוטו הוסר למאמציהם והודות לה"

רבים. אחרים מתושבים זה
הודה לא אולם ארוכות, תושאל מבורך יצחק
"שנע ואמר לו שייחסנו הפריצות 36 בבצוע
ולא יותר דרסטיים באמצעים נחקרתי צרתי

אודה". אני שכאן חושבים אתם האם הודתי,
פריצה בוצעה לא היום ועד מעצרו מאז
איפוא לנו אין הנ"ל. השיטה לפי ת"א במחוז
הפריצות כל את ביצע מבורך שיצחק ספק
בנס רק לדין והועמד הואשם אולם לו, שיחסנו

/ מעשה". "בשעת: בו שנתפס האחד פריצה יון
: באשמת מעצר לשנתיים נשפט מבורך יצחק
העליון משפט בית; בפני ערער לפריצה, נמיון
המשפט; בית פרוצדוראלית, טענה בהעלותו
לדיון התיק את והחזיר ערעורו קיבל העליון

המחוזי. המשפט לבית מחדש

הגדול. למאמץ השכר
לא רב.י מאמץ הושקע "מלקחיים" במבצע
 בסט רבים'/ תיקים "סגירת של השגימ לנו היו

המבצע. של הראשון בלילה
לא חולקה לתפקיד היציאה לפני קלה שעה
למקומות הוסעו והאנשים קלה ארוחה נשים
התלה גילו המשתתפים שכל לציין יש הרכוז,

המשימה. לבצוע בות
דקות 12 תוך הוגנבו והתצפיות נערכו הכוחות
רק היה מופתי. ובסדר בשקט המבצע מהתחלת
בזמן לביתו חזר השכנים שאחד אחד, מקרה
השכן בית. לאותו נכנס שלנו מהאנשים שאחד
המצב את לשכן הסביר הקטע מפקד ל999, צלצל
גט .0300 שעה עד ארעה לא נוספת תקלה וכל
האזורים מפקדי. אל הקטעים ממפקדי הדווח

כראוי פעל המבצע לפקוד ומאלה
בלתי באורח גשם לרדת החל 0300 בשעה
הפורץ, יפעל לא לילה שאותו הנחנו צפוי,
הו נתנה רטוב. צנור על לטפס קל זה אין כי
במבצע שהשתתף הכה כל "התקפלות". ראת

והוסעולבתיהם. נאסף

המבצע. של השני בלילה
הת כן ועל הקודם מהלילה לקחים למדנו
באם ושאלנון החזאי עם היום למחרת קשרנו
שקבלנו לאחר הבא. בלילה לג#מ לצפות יש
מהלך במבצע. להמשיך הוחלט שלילית, תשובה
מדיירי איש תקלה. כל ללא הפעם היה המבצע
בחצרותיהם. האנשים בהצבת הרגיש לא הסביבה
לא גשם וגם דקות 8 תוך הפעם הוצב הכח
פורתא, נחמה היתה פעל. לא הפורץ אבל... ירד,
פעל לא הכח הוצב בו אזור באותו רק שלא
המחוז. של אחר באזור לא גם אלא הפורץ,

המבצע. של השלישי בלילה
הם כי במקצת, עייפים כבר היו האנשים
והמ פגה לא התלהבותם אולם ביום, גפ עבדו
ללא הפעם וגם התצפית. למקומות לצאת שיכו
למ נתקבלו שעה רבע כל 0030 משעה תקלה.
מפקדי ממכוניות הרגילים הדוחות הפקוד כונית
הודיע 0230 בשעה להודיע". מה "אין האיזוריט
מפגש "אבקש המבצע לפקוד בי אזור מפקד
הת כאשר חשובה". הודעה יש למין, בית ליד
נובורך יצחק את ראיתי המפגש למקום קרבתי

\ : בכבלים. מובל יחף,

המעצר. מסבות
מול תצפית בעמדת הוצב אשר השוטר: 1
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המעצר מקום את מראה החץ המבצע. זירת של תרשימה

הפי הידיעות ובשקידה בקפדנות תאספנה .1

והידיעות הפשע במקומ לאסוף שנתנות סיות
של ומקיף יסודי תחקור ע"י לקבלן שאפשר
לזירת הקרובים אדורימ ואנשימ המתלוננים

הפשע.
כל נכונה ובדרך השיטתי באור תאגירנה .2

שנאספו. הפליליות הידיעות
ה על המבוססת מודיעינית הערכה תערך 3
תאפשר אשר שנתקבלו והידיעות שבוצעו פשעים

קריטית. פשיעה שטחי לקביעת
לכסוי וכלים אגשים של מרוכז מאמץ יעשה .4

הקריטיים. הפשיעה שטחי
על המבוססת נכונה מצב הערכת תערד .5

הקרי הפשיעה בשטח העבריינים פעולת דרכי
מאמצי להכונת היעילה הדרך ובחירת טיים

והחקירה. הפעולה
הצמודה בכתב ערובה פעולה תכנית תוכן .6

המצב. להערכת קפדני באופן
מלוי על החקירות יחידת ראשי פקוח יבוצע .7

שנקבעה. הפעולה תכנית של מדויק

רשומו יוכר לא והשנתית החדשית טיסטיקה
שיש הרגשה לנו יש אך זה, גדול מאמץ של
לתקופה להוציא הצלחנו כי במאמץ, פצוי
מסוכן פושע ת"א במחוז הפשיעה ממעגל ארוכה
גט אילו זהירה, כה בצורה תעלוליו בצע אשר
מספר דקות לעצרו המקוף שוטרי מצליחים היו
מעשיו להוכיח יכלו לא פריצה, בצוע אחרי
פרי מכשירי ברשותו החזיק לא כי הפליליים,
וכידוע מזומן, לכסף מחוץ גנוב רכוש ושוט צה
לא נוסף בכסף מעורבב גנוב מזומן כשכסף
ביותר... קשה ההוכחה להיות עלולה בכיס, גנוב

"מלקחיים". ממבצע עיקריים לקחים
למדנו ותוצאותיו "מלקחיים" מבצע ממהלך
פשעיו, בבצוע זהיר העברין שיהיה כמה שכל
כסף יקח רק שותפים, בלי פשעיו בצע גם אם
הו במציאת החוקרים על יקשה כך וע"י מזומן
ובלי פריצה מכשירי בלי יפעל גם אם כחות,
אפשרות ישנה ורגלים, ידיים עקבות להשאיר

  אם: לגלותו
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קציי 9 מהם איש 104 ישתתפו במבצע א7ס. כת .9
שוטרים. 77 קמלים' 17 נים,

הבאות: מהיהיזות יורכב האדם כח .10
מרכזי מדור 341א. מפלג (1)
2  2 מפלג (2)
4  3 מפלג (3)
20  4 מפלג (4)
צפונית נ9ה ב.

15 חקירות לשכת (1<
20 שטור (2)

(ראה האיזור לכסוי איש 93') אדם. כח חלוקת .11
אחד 0מל מפקדה, 1 רכז קצינים, 4 ב'). לנספח 1 ■ספיח
לגזרה. מחוץ הסמוכים ברחובות לסיור שוטרים ו6

מנהלה ד.

אזרחיות מכוניות 5 יסופקו המבצע לצרכי רכב. .1
1 ספיח (ראה האיזורים לכסוי מכוניות 3 מאולחטות,
לסיור אחת .מכונית לפקוד, אחת מכונית ב'). לנספח

לגזרה. מחוץ הסמוכים ברחובות
הבאות: היחידות ע"י תסופקנה המכוניות .2

המרכזי הסדור א.
מבצעים. מחלק בש*וש שנמצאת אחת מכונית (1)

המדור. יחידות יתר בשמוש שנמצאות מכוניות 3 (2)
צפונית נפה ב.

הצפונית הנפה בש*וש שנמצאת אחת מכונית
ציוד .3

שיסופק כים בפנס יצויד שוטר כל כיס. פנס א.
תפקידים. ס.מל ע"י

עפ נעלים כהים' בגדים ילבשו השוטרים לבוש. ב.
אחר "נוצץ" דבר וכל השעונים "קרפ", או גומי מוליות
דואג (ללבוש התצפית בזמן והידים מהזרועות יוסרו

בעצמו). שוטר בל
בשעה לתפקיד היציאה לפני זזם. ומשקה אוכל .4
מש לכל חם וקפה כריך המחוז, מטה מזנון ע"י 2245

המבצע. תונפי
אין אשלי לאלה באקדח. יצויד שוטר כל נשק. .5

תפקידים. סמל ע"י יסופק אישי נשק
מינוי ה.

ג'. סעיף בצוע יבטיח  2 מפלג מפקד .1

ד'. סעיף בצוע יבטיח  3 מפלג מפקד .2_ (1 מפלג מפקד (גג"מ רכוש מחלק מפקד .3
כסגניו .2 מפלג למפקד כפוף ג', א', קטע צווח. מפקד

פלגלבאום. וממ'יש קדר מפקח ישמשו ■

כפוף ב' קטע צוות מפקד  4 מפלג ,מפקד .4 ,

: שרביט. ממ"ש סגנו .2 מפלג למפקד
מפקדה. .5

המדור מפקד א.
2 מפלג מפקד ב.

.  . צפונית רל"פ ג.
3 מפלג י*פקד ד.
המדור. רכז ה.

תדרוך ו.
מפקדי ע"י תדרוך מתן יבטיח 2 מפלג מפקד
יום עד במקום, סיורים ע"י הקטעים למפקדי האיזורים
מפקדי ע"י תדרוך מתן פמו"כ .2000 שעה 15.11.59

האפס. לשעת סמוך הקטעים
י המבצע, ומיום תחולת ז.

ויסתיים 0030 שעה 16.11.59 ביום יתחיל המבצע
של ותשאולו מעצרו עד או '0330 שעה 20.11.59 ביום

המוקדם). לפי (ר.נ"ל ההשוד
תוזז ח.

שוטף דווח יעבירו האיזורים מפקדי שוטף. דווח .1

תתרכזי המדור
דחוף
שמור

(3) 1 .מפלג מפקד
(2) 2 מפלג מפקד
(1) 3 מפלג מפקד
(2) 4 מפלג מפקד
(2) צפונית מפ"ן

ר.ע.ח.
ממ''ז

"מלקחיים" מבצע הנדון:
ידיעות א.

על ידיעות צנורנת. על נופוס ע"י התפרצויות .1

שיטת לפי ת"א בצפון דירה לבתי התפרצויות בצוע
שהופץ ידיעות עבוד ראה צנורות, על טפוס של בצוע

מודיעין). (מחלק 3 מפלג ע"י
ההת מקרי לנתוח בהתאם הבצוע. ותדירות גזרה ,2
ובתאריכים במקומות הנ"ל, בצוע שיטת לפי פרצויות
ההת' בצוע ותדירות הפגיעים האיזורים אותרו השונים'

א'). נספח (ראה פרצויות
הלי באחד נוספות. התפרצויות לבצוע אפשרות .3
,00300330 בשעות 1620.11^59 התאריכים בין לות
דלעיל. השיטה לפי נוספות התפרצויות לבצוע לצפות יש

מטרה ב.
ההת (מבצעי?) מבצע את לעצור חשוד. מעצר .1■

הנ"ל. השיטה לפי פרצויות
החשוד מפי לאסוף פליליות. ידיעות אסוף .2
להמ הצפונית לנפה ולהעבירו פליליות ידיעות שייעצר

הטפול. שר
השיטה ג.

מב לצרגים וליעדים. לקטעים לאיזורים חלוקה .1
איזור אי, איזור איזורים. ל5 כלה הגזרה תחולק צעיים

ג'. איזור ב''
ג'). נספח (ראה קטעים ל4 יחולק א' איזור .2

ג'). לנספח 1 ספיח (ראה יעדים ל6 יחולק 1 קטע
ג'). לבספח 2 ספיח (ראה יעדים ל4 י^ולק 2 קטע
ג'). לנספח 3 ספיח (30ה יעדים ל5 יחולק. קטע.3
ג'). לנ*סח 4 ספיח (ראה יעדים ל6 יחולק 4 קטע
ד'). נספח (ראה קטעים ל5 יחולק ב' איזור .3

ד'). נספח (ראה יעדים ל7 יחולק 1 קטע
. יעדים ל5 יחולק 2 קטע
" יעדים ל8 יחולק 3 קטע
* יעדים ל7 יחולק 4 קטע
* יעדים ל5 יחולק 5 קטע

ה'). נספח (לאה קטעים ל3 יחולק גי איזור ,4
ה'). לנספח 1 ספיח (ראה יעדים ל9 יחולק 1 קטע
ה'). לנספח 2 ספיח (ראה יעדים ל6 יחולק 2 קטע
ה). לנספת 3 ספיח (ראה יעדים ל6 יחולק 3 קטע
יזם עד 16.11.59 ביום החל יעד. כל על תצפית .5
תצ תוצבנה 003^0330 השעות בין לילד. כל 20.11.59

היעדים. לכסוי מוס1זת יגיות
בתצפית המוצב השוטר ייתקל המעצר. בצוע .6
ולאחר גטפוס להתחיל לו יתן לצנור, שמתקרב באדם
ובטרם גצ1ור מטרים 23 לגובה יעלה "שהטטפס"
לרדת מהאדם השוטר ידרוש  לדירה לחדור הצליח

ויעצרו, מהצנור
לכך שנדרש אחרי מהצנור לרדת האיש סרב .7
מחבריו תגבורת מיד השוטר יזעיק הדירות, לאחת ויחדור
יחדרו שוטרים ושני יוקף, הבית הסמוכים, שבבתים

ייעצר.. ושם האישי נכנס לתוכה לדירה,
יועבר מעצרו. אחרי מיד לנפה. והעברה תשאול .8
הלשכה ראש ע"י שם ויתושאל הצפונית לנפה ההשוד

תשאול. מחלק ומפקד הפלילית
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המבצע. מהלך על באלחוט או בע''פ המבצע לפקוד
בגמר יעבירו המפלגים מפקדי סכום. ד1"ח .2
והלקחים. סכומו המבצע, מהלך של סכום דו"ח המבצע

שונות ט.
עצמית הגנה לצרכי מחוץ חם. בנשק השמוש .1
ע''י נסיבות ובשום פנים בשום הם נשק יופעל לא
התפרצות שבוצעה וזדאות קיימת באם שוטר. או גומל
אפשרות כל שאין סביר תשש וקיים בורח והחשוד
לצרכי באויר יריה תנתן אזהרה, ירית בלי לעצרו
בשום בלבה לאויר היריד. תוגבל זה במקרה ^גהרה.
(ממ"ש קצין ע"י ורק החשוד של בגופו לא פנים

ידיו. ובמו שקוליו לפי ומעלה)
שמירת יבטיחו האיזורים מפקדי בגזרה. התנהגות .2
לא כדי התצפיות והסרת הצבת בזמן מוחלט שקט

הסביבה. תושבי מנוחת להפריע
נספלוים* 5 לוטה:

* לנספחים ספיחים 8

רפיק  ירקוני ש.
המרכזי המדוד ראש

המערכת.  מקום מחוסר כאן הועתקו לא ו"הספיחים" הנספחים התרשימים, ..

בשורותינו חהנעשה

הטירונים קורס אל המשטרה מאולפן
ארצי אמונים בסיס הטירונים, קורס בן"חיים, יהונתן שוטר

בבמימ חדושו לאחר חדשים למתגיסים לעברית האולפן של הראשון המחזור נסתייט 10462 ביום
נשא אותו הפרדה נאופ להלן הארצי. האמונים בבסיס טירונים לקורס עברו ובוגריו בתלפיות האמונים

הסיום. במסיבת המצטיין החניך

מספר בלי בעיותינו לכל אפרוחיה. על נגולת
יכולתו. בכל לנו עזר

במשך לנו שעזרו האנשים לכל מודים אנחנו
כדי יכולתנו במטב ונעשה לימודנו, זמן כל
סי יהיה וזה בארץ, החדש בתפקידנו שנצליח

בנו. שטיפלו האנשים של ושכרם פוקם
ול ביושר ממשלתנו את לשרת מקוים אנו
לימו במשך שעבדנו כמו ביד יד ביחד עבוד
כל נגד חזקה מדינה לקיים כדי באולפן דנו

עליה. להתנפל שמחכים האויבים
משפטים, כמה לזה מצרף אני אם לי תסלחו
המפורסם השיר את מכירים שכולכם חושב אני
את ה' "בשוב היהודי: לעם אקטואלי והוא
פינו שחוק ימלא אז כחולמים, היינו ציון שיבת
לע ה' הטיב בגויים יאמרו אז רינה, ולשוננו
היינו עמנו לעשות הי הטיב אלה, עם שות

שמחים".
אל שוב שהגענו מפני שמחים אנחנו עכשיו

נחלתנו. ארץ
ישראל! ארץ לנצח ותחיה היהודי' העם יחיה

חברי ורבותי, מורי הבסיס, מפקד אדוני
היקרים:

לארץ עלינו העולם, כנפות מארבע פה באנו
לנחול היתה הראשונה דאגתנו כמובן אבותינו.

העברית. השפר, את
לבסיס אותנו והביאו למשטרה, התגייסנו
למדנו חודשים חמשה במשך תלפיות. אמונים
אשה. במראה מלאך מצאנו באולפן עברית
על בציורים בידים, לנו, הסבירה סבלנות בכמה
התל שכל כדי פנטומימות, מיני ובכל הלוח
באולפן נמצאה לולא המילים. את יבינו מידים
היו השיעורים רותי, מורתנו במו נחמדה מורה

אותנו. משעממים
טוב על הבסיס למפקד ולהלל להודות עלינו
החמוד ובחיוכו בשבילנו' דאגותיו ועל ליבו

אליו. שפנינו פעם בכל

אחר מלאך מצאנו למעלה שאמרתי כמו אבל
שט משטרה בגדי ולבוש ונחמד צעיר איש ■זה

תר כמו האולפן כל במשך בשבילנו ועמל רח
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פל*ז גב* על אצבע 7וב>עות פתוח
9ל>ל> לזחו> המחלקה ליבר, צב* 3קד ■נ

כטביעת לזהותה יהיה שאפשר טביעה תמצא
מלאה הוכחה לנו תהיה הלי החשוד' של אצבעו

ומשכנעת.
על טביעות לפתוח מקובלת שיטה כל אולם
בספ יסודי וחפוש ידועה, היתה לא כזה רקע
הלכנו דבר. הוסיף לא הרחבה המקצועית רות
פתרו הפוש של והקשה היחידה בדרך כן על
בכמות חדשים פליז לוחות נלקחו מקוריים. נות
ה לפתוח ושונים רבים נסיונות ונעשו רבה,
תר קדמו המעשיים לנסיונות שעליהן. טביעות
חימ של התהליך בדבר הגיוניים מחשבה גילי
מן זיעה של ההפרשה בעקבות המתכת צון

במגע. אתה הבאות האצבעות
לל נאלץ שהרמאי היתה, שלנו היסוד הנחת
ע''מ ביותר רב לטוש הפליז דיסקיות את טש
לטוש המכירה. בעת זהב של מראה להן לשוות
לנקוי לגרום הדברים, מטבע היה צריך כזה
מימן, עליהן ישאר שלא כך הדיסקיות, של יסודי

כלשהו. זר חומר או רבב כתם,
הנחנו, כך נגעו, ממש העסקה בצוע לפני רק
טבי איפוא והשאירו בדיםקיות, והקונה הרמאי
היחי הבעיה ויפות. ברורות נקיות, אצבע עות
ול אלו טביעות לפתח כיצד איפוא היתה דה

צלמן.
 כדלקמן: פעלנו הנ"ל ההנחות לאור

ביר כהה צבע בעלת צריבה בתמיסת בחרנו
מימת עם (011003) נחושת פחמת  תר
צב נגוז להשיג במטרה (<!14011£) אמוניום
שטח לבין המלוטשים הפליז פני בין בולט עים

האצבעות. טביעת
והרמאות הזיוף במקרה הצלחנו לא גם אם
הצ הרי ממש. זהוי של לתוצאות להגיע הנ"ל
ול לתועלתנו מקצועית בעיה לפתור לחנו
ולהגיע בעולם אחרות משטרות של תועלתו

ונוח. פשוט מעבדה לנוהל

מדי נתקלים פלילי לזהוי המחלקה עובדי
בנמצא אינו להן שפתרון חדשות בבעיות פעם
שנצטבר המעשי בנסיון או המקצועית, בספרות
כלל בדרך אחרות. ובמשטרות ישראל במשטרת
ניסו ,,כבר ואומר עצמו את פוטר המומחה אין
אלא אנסה'*, כי אני ומה ממני וחכמים גדולים
חלוצי תפקיד בהתלהבות, לרוב עצמו, על נוטל
מק על פרטים להלן חדשות. דרכים חפוש של
אצבעות טביעת פיתוח אל שהתייחס כזה רה

ו*בץ). נחושת של (נתך פליז גבי על
שינים לטכנאי נמכרו אחדות שנים לפני
זהב. להיות שהתיימרו פליז דיסקיות בארץ
והחשוד למשטרה הוגשה זה מקרה על תלונה
הדיס שאת וטען למתלונן זהב שמכר הכחיש

מעולם. ראה לא המשטרה שבידי קיות

טביעות לפתח לנסות הצעה הועלתה במז"פ
שאם במחשבה הדיסקיות, גבי על אצבעות

86



בה מהכתם להזהר יש בתמיסה הטפול בעת
האצ עור גבי על אחרים. חפציט או בגדים
הנוהג רבים. לימים כתמים היא משאירה בעות

בכפפות. ישתמש הזהירות כללי כל לפי
פרטים עם טובות טביעות למצוא הסכויים
כלל, בדרד אינם, פליז מוצג גבי על מספיקים
בש דרמתיות לתוצאות עדייו הגענו ולא רבים
הבאנו טרם כן ועל המתוארת בשיטה מושנו
באמצעותה. שנתגלו טביעות משפט בית בפני
בכל בה ולהשתמש לנסות יש כן פי על אף
או פליז גבי על טביעות לפתוח ומקרה מקרה
כל לנו ידועה לא שעה, ולפי הואיל נחושת

זולתה. שיטה

למעלה: מימין,
דיס של מוגדל תצלום "
פיתחה עליה פליז, קית
ברורה. אצבע טביעת

ולמטה; נז^מאל

השיטה את להפעיל ניתן
של ופתוחן גלוין לשם
גבי על אצבע סביע.ת
דוגמת שונים, פלין חפצי
תרמילו או הרובה כיור
שבת האקדת בריר קול

אלו. גנתיני

4 /ג ?£

*85 ז?

111111111

זכתה אשר השיטה של מפרט תאור להלן
 בחו"ל: המקצועית בספרות לפרסום כבר

תמיסה להכין יש לעיל המתוארים מהתמרים
בלתי מלחים של קל שמשקע כזו' במידה רוויה
כחול גץ לתמיסה הבלי. בתחתית ישאר נומסים

עמוק.

אצ טביעות לפתח יש שעליהם המוצגים את
לס אחדות לשניות בתמיסה לטבול יש בעות
לאויר מוצא שהמוצג פעם שבכל כך רוגין,
כה הפליז פני (מתחמצנים) ומשחירים הולכים
הפליז מוגן בהם המקומות, אותם מלבד לם,
ה מגע עם שהופרשה זיעה של שכבה ידי על
נאו להבלטה זה בטפול שמגיעים ברגע אצבע.
במים, המוצג את לשטוף יש הטביעה של תה
מכן לאחר החמצון. פעולת את להפסיק מנת על
המו לצפות ניתן כן הטביעה. את לצלם ניתן
לקה בשכבת בלבד, הטביעה שטח או כולו, צג
בלא הטביעה שמירת את תבטיח אשר שקופה,

מוגבלת. בלתי לתקופה שינוי

בכל מחדש זו פתוח תמיסת להבין צורך אין
פעמים בה ולהשתמש לחזור אפשר כי מקרה
והיא בבקבוק כזאת תמיסה שומרים אנו רבות.
לתמי להוסיף צריך לפעמים עת. בכל מוכנה

טרי. אמוניום מימת מעט המשומשת סה
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ל ריגול מעשי בחקירת מופת הצלחת

סוד נתגלה כיצד
הזעירות "הנקודות

הובר אדגר
בארהג לחקירות הפדרלית הלשכה מנהל

(?.8.1.)

11008 *9398**81ז

£0<**<*
019. 111 *נ .

יפני או גרמני נסיון כל לגלות ארה"ב של
זיהר חדשות. שיטות באמצעות ידיעות להעביר
שלהם. הדאר מקבלי על התחקו הבלדרים, את
הנוסחאות. את וגילו הודעותיהם צפן את פענחו
כן שלהם. הנסתרת הדיו סוגי של הכימיות
האויב להטעיה בחלקם, ונהפכו' משדריהם אותרו

בידינו.
קופ מרגל של בכיסו האמריקאים מצאו פעם
במאו נבדלו שלא הגפרורים' ובין גפרורים כת
למעשה ששמשו ארבעה גילו ממשנהו, אחד מה
את. נראה. בלתי בכתב לכתיבה קטנים עפרונות
בעזרת. אח"כ לפתח היה אפשר בהם הכתוב
עולפ בת זו' תחבולה נדירה. כימית תרכובת
מכתבי עם אחת ובעונה בעת נתגלו הרומן,
להדביק ה"ציר" סוכני נהגו אותם המיקרופילם,
כשהם עת, כתבי של כריכותיהם לגב מתחת
משי.. בחוטי ועטופים זעירים בגלילים מגולגלים
נובע: עט לבוכנת כזה פילם הוחדר אחד במקרה
לשבור צורך היה הידיעה את להוציא וכדי

העט. את
גרמ סתר סוכני שמונה נתפשו אחר במקרה
ממח כשבכיסיהם ארה"ב, לחוף בעלותם ניים
שמותיהם. נראית בלתי בדיו נרשמו בהן טות,
של נעלו עקב בתוף בארה''ב. שלומם אנשי של
של תצלום האמריקאים הוציאו הסוכנים אחד
מתקן שורטט בו ארה"ב, צי של שמש העתק

מצוללות. חרום ליציאת הצלה
גילו אחרות ורבות הללו התחבולות כל את
של פרושן עתה, היה, מה אבל  האמריקאים
כל ראשית ? הללו" המיסתוריות הנקודות "המון
מהמעבדה. צעיר פיסיקאי הבטחון שרות הזמין

תייר עמד 1940 ינואר בחודש אחד צח בבוקר
ניויורק. לנמל שנכנסה אניה של ספונה על
מחלקת ופקידי הנוט לספון עלו עתה זה
הבודד, התייר בקרבת עמד לא איש ההגירה.
מר הוא "אתה אזנו על מהם אחד לחש כאשר
פנה ליבשה עלותו אחרי מיד גינקינס! ט ס.
חכה1.'/ שם חדר' לך ושכור "בלוואר" למלון

במלון חדר לו ושכר מהאניה ירד ג'נקינס
"בלוואר".

ג'נקינם שמע אחדות שעות של צפיה אחרי
החדר בדלת המפתח של סבובו את לפתע
מיוחדים פקידים ושני לאטה נפתחה היא הסמוך,
בירו ד"'פדרל  לחקירות הפדרלית הלשכה של
הוא אף גינקינס' נכנסו.  אינוסטיגישנס" אוף
מיד ופתח ידו את להם הושיט הפ.בי.אי., פקיד

שלו. המותח והחשבון הדין במסירת
בהמבורג. לרגול גרמני בקורס "השתתפתי
הגמר. בחינת את שבועיים לפני עברה קבוצתי
החמורה, הבעיה המפקד: אמר הסיום בנאום
הצפונית באמריקה הפירר סוכני בפני העומדת
האמרי אתנו. הקשר קיום בעית היא והדרומית,
עוד יעבור לא אולם מאד אותנו הטרידו קאים
על ידיעותינו להעביר נוכל אשר עד רב, זמן
מבלי  הכוונים בשני  כולו העולם פני
לכם להסביר עתה אוכל לא חשד. כל לעורר
שימו תהיו, באשר אתם, אך השיטה, פרטי את
 קטנות! נקודות המון  לנקודות לבכם
נשלחתי לי מיועדות שהיו ההוראות קבלת אחרי
כל לי אמרו "לא הסודי, הסוכן מסר לארה"ב,

נוסף..." דבר
הנגדי הרגול אנשי הצליחו הזמן לאותו עד



של בכיסו כתיבה. מכונת של דפוס כנקודת
טפסי ארבעה נמצאו מהבלקן הצעיר הסוכן
נראו אשר ננסיות' רגול פקודות ובהם מברקים
מודבק סרט של קטע נמצא כן פסוק. כפמני
25 של תצלומם את הכיל והוא לבול מתחת
נודע' כך במכונה. כתובים רגיל, גודל בני עמודים,
רק לא הוטלה מהבלקן המיליונרים בן על כי
האטומית, האנרגיה מפעל את לרגל המשימה
של החדשית היצור תפוקת על החזה אף אלא
הגדולה, לבריטניה נשלחו מהם כמה מטוסים:
אמריקאיים טייסים וכמה ולאוסטרליה לקנדה
וכשהרגיש וגלוי אדיב היה הוא בחקירתו אמנו.
כמעין הסבריו זרמו ידוע, הנקודות שענין

המפכה.
ממציאו המפורסם, צף פרופי אצל למד הוא
בטכניון המיקרו, נקודות צלום תהליך על
במכו תחילה הודפסו הסודיות הידיעות בדרזדן.
במצ אח"כ וצולמו מרובע ניר ע"ג כתיבה נת
המכתב של זו ראשונה הקטנה זעירה. דיוק למת
צולמה היא דאר; בול של לגדלו בערך הגיעה
והתמונה, הפוך מיקרוסקופ דרך הפעם מחדש,
אשר זכוכית, לוח ע"ג נקבעה שעור, לאין הקטנה
הנגטיב ופותחה. תחליב, של עבה בשכבה נמרח
את שאיפשר דבר בקולודיום, צופה הכפיתח
לבסוף הזכוכית. לוח גבי מעל בשלמותו התרתו
קוצץ שחודה מזרק, של במחט הטכנאי השתמש
המקום בסיכה חוספס זאת אחרי חידדה. ושפתה
המחט. באמצעות הנקודה להחדרת שהועד בניר'
את דחפה הנבוכה המחט שבתוך זעירה בלכנה
גרדה אחרת קטנה סיכה הניר, לתוך הנקודה
ולבסוף לנקודה מעל אל בחזרה הניר סיבי את
החלקת לשם קולודיום קצת עוד המקום על ניסף
את צף פרופי פשט יותר מאוחר הניר. סיבי
הפער מרבית מהכלל: יוצא באופן הזה התהליך
של בגדלו ארגז בתוך מכנית בדרך נעשו ללת
כאלו מכונות יוצרו זאת לאחר מסמכים. היק
הדרומית. באמריקה לסוכנים ונשלחו רב במספר
זמן ברווחי אליהם הועברו התחליב משלוחי
הסוכנים היו הידיעות קריאת לשם מסוימים.
מת במיקרוסקופ מצוידים הדרומית באמריקה

מחשבת. מלאכת קפל,
לפרסם, לעולם תוכל לא שאמריקה דומני
הו מאות של ותפישתן גלויץ נתאפשרו כיצר
הדרומית. באמריקה נכתבו אשר כאלו, דעות

מתמיהות להצלחות בעבר כבר שזכה איש
בצוע עליו הוטל הצבעוני. הזעיר הצלום בתחום
נחושים, של להבהרתם שנועדו מסוימים נסיונות
הסוכ ראש של ההתרברבות מדברי נבעו אשר
באופן סוכן כל חפש בינתיים הגרמני. נים
של שהם כל חשודים סימנים אחרי קדחתני

נתגלו. טרם שעוד הנקודות אותן
שרות אנשי נתקלו 1941 אוגוסט מימי באחד
בהגיעו מהבלקן ימים עול בתייר הבטחון
מיליונר. של המפונק כבנו הכירוהו הם לארהי'ב.
בכל גרמני. סוכן הוא כי להניח, יסוד היה
עליו שהיה מה כל נבדק האפשרית הקפדנות
בגדיו לנעליו, ועד השניים ממברשת ואתו,

וניירותיו.
בידיו, מעטפה המעבדה מעובדי אחד כשהחזיק
פתאום הבחין מהצד, עליה נפל שהאור כך,
נקו האור' את החזירה נקודה  זעיר בברק
המעטפה, של הקדמי בצדה פיסוק סימן  דה
של זהום על בגדלו עלה שלא שחור חלקיק
חודה את הפקיד החדיר רבה בזהירות זבוב.
הוא והתירו השחור לעגול מתחת אל מחט של
לתוך הוחדר אשר קטן, זר גוף זה היה כי נוכח,
פסוק כנקודת להראות נועד בו במקום, הגיר
במיקרוסקופ הוגדל זה זר גוף בתיבה. מכונת של
של מרט תצלום זה היה כי ניכר ואז 200 פי
 רגיל מכתב כתיבה, מכונת כתוב רגיל עמוד

םנםציונלי. תוכן בעל
העבו את מפתחים בארה"ב בי להניח, "יש
שבגרעין האנרגיה של לנצולה המדעיות דות
בהליום. שמוש תוך בחלקו מסוים, בכוון האטום
אלה נסיונות אודות שוטפות ידיעות דרושות
מובילים אופן באיזה .1 בנקודות: ובעיקר

כבד? אורניום בארה"ב
(מכללות, באורניום נסויים נעשים איפה .2

וכוי)? תעשיתיות מעבדות
לנסיו משמשים אחרים גלם המרי אילו .3

? אלה נות
המעולים המומחים על רק אלה תפקידים הטל

ביותר."
מצא הגרמני הרגול שרות הסוד! היה זה
רגיל גודל בעל מכתב ולהקטין לצלם שיטה

זו. זעירה למידה עד
ויעי גאונית היתה אלו נקודותמיקרו המצאת
בדיוק נראתה כזו נקודה המשוער לכל מעל לה
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את ביניהן שונות' הודעות שתי  כשהוגדלו
להלן: המתורגמת שבתמונה זו

אלו: מיוחדות הוראות קימות כאן (1"

שריפה אנקת בארה"ב מיוצרת כאילו נראה א)
מדויקים: פרטים רצויים  לחלוטין כמעט עשן חסרת
הרכב אפשר, אם העשן. צבע  הלוע. שלהבת צבע

האבקה.

משחיתות, זעירות, ספינות בנית על התחקות ב)
צוללות קורויטות, ומנוע, טורפדו ■סקינות

(קונסטרוקציה). הסוגים מכל תותחים יצור ג)
וטנקים מטוסים לחמוש מהירים תותחים יצוד ד)

(קונסטרוקציה). ונ"ט נ"נז תותחים וכן

ת.ד. ריו, ברינקמן, ו. ר. בריו: נוסוח כתובות ה)
מעל..." אנגלית, ייכתב המסוה התוכן  .100

הגענו הנקודות של תדירה בדיקה ידי על
קבוצות של פעולתן בדבר יומית יום לידיעה
מסו במידה זריזים היו המרגלים שונות. רגול
האניות תנועות בדבר ידיעות השיגו כנת,
אחד של הרעוע מצבו בדבר פנמה, בתעלת
הדלק מלאי של השמדתו מידת בדבר המכרים,
דחופות בהזמנות פירלהרבור. על בהתקפה
מצאו אחד מרגל אצל ועוד. עוד ברלין דרשה
הודעה נרשמה בו כטופס' נראה אשר מה, דבר
מלון; בית של טלפונאית ע"י תפלה טלפונית
המודפס חלקו אך ©כן' לאחר כאילו קומט הטופס
 העלו אשר פסוק' סימני שני הכיל הטפם על

■.£.*. .11מ*1*1*ז

£" ר<£ .;'>*ג~* 0+ ?/''?.?"

"**■^

0 £<*.**.

הכתבה, כותרת ליד הראשונה' בתמונתה מלון, בית של טופס ע''ג טלפונית ההרעה .תרשומת זוהי
בטופס. מקומה על מצביע והחץ מוגדלת גקודה 1ראית משמאלה חשיד. דבר בכל בודאי הבחנתק לא

ליורדי גם  גרמניים סוכנים שלמו בפורטוגל
תמורת אסקודוס ניטרליות300 מדינות בני ים
הכיל אשר אמריקאי, עת כתב של יחיד גליון
במהרה המרמה נתגלתה כך צבאיות ידיעות
הירי סוד את גלה הגרמני הנגדי הרגול (כלומר
שוג ונזיפה הסוכנים) של המדויקות בלתי עות
רוצים שאנו "מה הגרמניים: הסוכנים לכל רה

בעתונים!" כתוב אינו לדעת'
סוכ נאסרו המיקרו נקודות סוד של גלויו עקב
בי הוזכר הימים באחד קניהם. וטוהרו רבים נים
מדריד. תושבת של שמה אורחא' אגב כזו' דיעה
הפ.בי.אי. של התקף רבת בכרטיסיה בדיקה
מספר שנים זו, אשד. שלחה לפיו רשום' העלתה
האמרי ארה"ב: לתושב כסף סכום לכן, קודם

12 ביום הנקודות. במשחק שחקו היפנים גם
מכתב מעטפת ע*ג נתגלתה 1953 בפברואר
מטוקיו דלהלן התשדורת ובה נקודה ברזילאי לנמען
"במקרה הדרומית: באמריקה יפני ימי לנספח
או י. את שלח אפשרי' אינו ק. עם שהקשר
עם קשר להקים כדי לארגנטינה, מקומו ממלא
נודע צי מרגל היה ק.  שם." הימי הנספח

לשמצה.
ידיעותיהם, את הסוכנים נפחו קרובות לעתים
מקורות בידיהם כי עליהם' לממונים לדמות כדי
ברצי שאבו כאלה מרגלים לידיעות. מיוחדים
התאריכים בין העתונות. מתוך ידיעות פות
ידיעות 16 זו בדרך נשלחו 5.2.4320.11.42
אבל "ניוסויק"! מתוך ו72 "טייס'' מתוך
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להזדמנות אורביט העניניט;: של מהלכם זהל
אסור זה במקרה שגיאה. היריב עושה אשר עד
ממדריד האשה אותה את להזכיר לו, היה

הסודית. בתשדרתו
התרת עקב שנתגלה ביותר' החשוב המקרה
דרום בעיר ארע הזעירות' הנקודות של סודן
כתו מכתבים, הפ.בי.אי מצאה בה אמריקאית,
מלאים אך  ומשונים שונים אנשים בידי בים
מכתבי לברלין' מיועדות זעירות, נקודות כולם
כולם עסקיות. ידיעות משפחה, עניני אהבה,
המוח המיקרו תשדתת אד חשודים, בלתי נראו
של מוחרמות אניות בטבוע עסקו בהם, דרות
תעשית אודות ובפרטים הדרומיים בנמלים הציר
או שונים יד כתבי נשאו המכתבים החמוש.
תשדרות אבל שונות, כתיבה במכונות נכתבו
המכו מאותה כולן נבעו בהם הכלזלות הנקודות
איפוא הוכנו כולם היד. באותה חתומות והיו נה
השלטו סרקו בו היום, הגיע הארגון. אותו ע*י
ארה"ב, סוכני בעזרת הדרוםאמריקאיימ, נות
במשרדים במחסנים' ותפשו עיר אחרי עיר
כולם  סוכנים של מסועפת רשת ובדירות

הברית. בנות אויבי

ומצאו, זה צעיר של עקבותיו על התחקו ?אים
בעבר כי וכן' בושינגטון עתה הסתובב הוא כי
נמצא, אמריקאית. נערה אחרי בהתמדה חיזר
לנשים העזר לחיל אח"כ הצטרפה זו בחורה כי
השקט. האוקיאנוס בחזית החקירה בעת ושרתה
שרות עם פעולה הצבא זה במקרה שיתף כתמיד
לושינגטון במהרה הועברה הח"ן ובת הבטחון
בלש בואה, אחרי דקות חמשעשרה והתיצבה'
הכרותה טיב היד. מה הפדרלית. החקירות כת
ממחז אחד בזמנו היה הוא  הזה? האיש את
? אותה דחו ומםתוריותו חטטנותו אבל ריה,
אתו. המכתבים חליפת את אף הפסיקה לבסוף
בגלוי בעיותיו את בפניה פרש הבטחון שרות
הצ ולסודותיז למאוייו גישה עתה דתשה לב:
עם שנמנית כמי היא, נכונה האפ ביותר; פונים
י אויב הוא אם לבדוק, ארה"ב' של הצבא כחות
ברחוב. מחזרה עם "מקרית" פגישה לד. זומנה
הבחורה שחקה ומאז לראותה ושמח נלכד הוא
דלילה. תפקיד את בהצלחה ימים חודש במשך
על לה ספר כי למעצר, הבחור הגיע במהרה
חולשתו, ברוב בהאמינו שלו, הרגול תפקידי

שותפות. כדי עד עזה אליו אהבתה כי

העולם של זכרונו  הזעיר צלום קדט
(1954 ד"ג'יס©*, ("רידי'ס וורטין /17

את והגה הבנק בידי הוכחה אמצעי יצירת
המחאות. לצלומ מהירה מצלמה ליצור הרעיון,
ביתו אך הצלום, במלאכת בקיא היה לא הוא
ואשתו עצמי ליצור מתאים במרתף מצויד היה
לאפ בכדי הוצאותיה, את להגביל נכונה היתה
תמימה שנה במשך הדרוש. הציוד קנית את שר
שעות כל ואת כספו כל את לרעיון הוא הקריב
ראה ,1924 בשנת אז, להתקדם. מבלי הפנאי,
,,ביז זורק של תנועותיו של אטי צלום בקולנע
תצולמנה ההמחאות רעיון: בו ונולד בול"
הצ'קים את המעביר המתקן ע"ג היינו "בתנועה",
רעיון כי טענו, נועץ, בהם סרטים, מומחי בבנק.
ומצא התיאש לא הוא לבצוע. ניתן אינו זה
הסרטה, מצלמת לו גנה אשר מהנדס, לבסוף
הסרט תנועת עפ לתאם היה ניתן פעולתה שאת
שניהמ רשמו 1952 במארס הצ'קיט. מעביר הנע

הפטנטים. בלשכת ההמצאה את

תעשיה, הולידה בנק של באשנב קטנה טעות
בשי מהפכה וחוללה מיליארדים הכניסה אשר

העולם. בארכיוני הגניזה טת
בנק של מאד חשוב לקוח מחה 1923 בשנת
שעל בהמחאה חשבונו חיוב על גדול ניריורקי
אודות ידיעה כל הכחיש הוא .300$ סך על תה
כל את להחזיר נהג אשר הבנק, בידי כזה. ציק
מסירת עם החשבונות לבעלי שנפרעו ההמחאות
נאלץ והוא הוכחה כל נשארה לא החדשי, הדו"ח

ב300$. הלקוח של חשבונו את לזכות
משכורת בעל בבנק קטן לפקיד הרד. המקרה
חוש את ועודד מקקרתי גיורג' בשם זעומה,
מסוג הראשון הערעור זה היה לא שלו. ההמצאה
על אד מוצדקים, הם היו לעתים כי אמת זה>
פרע הלקוח מובהקת; מדמיה הפ נבעו רוב פי
חשבונו. זכוי ודרש כד אחר השמידו הצ'ק, את
בדבר ד.רד.ד שלושים כבן אז שהיה מקקרתי,
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רק בעצם זעירות) העתקות (עריכת רוקופיה
ברו הראשון האטומי הנסוי אחרי ,1949 בשנת
מיו חברה נופדה אף 1951 בשנת הסוויטית, סיה
לאח הפצצות בפני מוגן מקום להשכרת חדת
מכרה הוא "מטמונה" מיקרופילם. ארכיוני סון
אדירה סלע לשכבת מתחת הנמצא נטוש, ברזל
מחס 90 מותקנים בו המכרה, מטר. 60 בעובי

. אויר, מצוידים/בממזגי מזוין, בטון בנויי נים
פורט של מזו כבדה שריון דלת עלידי נסגר
אר של הזהב אוצרות טמונים שם מקום נוקס,
35,000 מופקדים אלה במחסנים צותהבריתי
בערך מתאים זה בקירוב. מיקתפילם גלילי

רגיל. גודל בני משרד נירות מיליון ל200
בימי המיקרו להעתקת נועד נכבד תפקיד
האנג החלו אניות בנפח חסכון לשם מלחמה.
הצבאי הדאר כל את לצלם 1941 בשנת לים
(האת מיקרופילם. סרטי ע"ג למצרים הממוען
 בארץישראל מנסיוננו שלמדנו כפי  עשו
התיכון המזרח לארצות האזרחי הדאר בכל אף
המתרגם.) הערת  המאוחדת! לממלכה ומהן
מיקרופילם. מכתבי 150,000 הכיל יחיד דאר שק
התהליך את העתיקו בריטניה של בריתה בני
כל של הצבאי הדאר העביר המלחמה סוף ועד
כאלה. מכתבים של וחצי כמיליארד הברית בנות
באחד הצרפתים השתמשו 1870 בשנת כבר
לשגר בכדי זה, העברה אופן של מאבותיו
בטור, במצור. והנתונה פרים לתוך תשדורת
הוד צרפת, ממשלת של הארעי מושבה מקום
כרטיס בגודל פלטות על צולמו ההודעות, פסו
נקבע ההעתק משי. ניר גבי על והועתקו בקור
דאר, יונת של זנב בנוצת זעיר צנור בתוך
התשדרות הוקרנו שם פרים. לעבר הועפה אשר
מברקים. לטפסי והועתקו קיר על קסם בפנס
או הגרמנים עלידי: אמנם נורו יונים מספר
הגיעו 115,000 אך תחמםים, עלידי נטרפו

לתעודתן.
לה ארה"ב צי בידי עלה הרקורדק בעזרת
אניות תקון את הרגיל מגדר יוצא באורח חיש
הרבור. פירל על בהתקפה ניזוקו אשר המלחמה
יחי כל של המבנה תכניות של מיקרו העתקי
לפירל נשלחו השקט באוקיאנוס אשר הצי דות
וליחידות חתקון לאניות במטוס ומשם הרבור
המור נזק שסבלה צוללת המרוחקות. התקון
הודות מטביעה כך וניצלה הפתוח בים תוקנה

צלם המתקן כי הראי' הבנקים באחד נסיונות
והרעיש מסורבל היה אך ובזול, במהירות אמנם
שנעשו חתימות כי התברר,, כן המידה. על יתר
רק הועתקו ירוק ניר ע"ג או תכולה בדיו

בקושי.
חלקו, את ממנו קנה מקקרתי התיאש, השותף
לבנק שלו ה"צ'קוגרף" את והציע חברה יסד
כאשר ניכרות; בהזמנות לזכות מבלי בנק, אחר
בשנת פסנתר של הממדים בעל המתקן את הציג
כל בו מצאו לא בנקאים של כנס בפני .1926

. . : ■ ... . :  ■ . : ענין.
מנהל זה היה בו: התענין הנוכחים אחד רק
מקקרתי את הזמינו ,,אי0טמןקודק'/, החברה
והפצירו המפעלים של המצאם מקום לרוצ'סטר,
שהיתה ככל אך לקודק. הפטנט את שימכור בו,
רבה היתה כן צלום, בעניני בקיאותו מעטה
חוזה, בכיסו היה במהרה, וכך, עסקים בעניני
קבו? חלק במזומנים. כ50,000,$ לו הביא אשר
של וההשכרה המכירה רוחי בכל %10 של
אלהמשרה כל על ונוסף וסרטיהם ציקוגרפים
ממש חמש פי לו הכניסה אשר קודק, במפעלי
הצ'קוגרף כי מצאו, המפעל טכנאי בבנק. כורתו
מכשיר העקרון אותו פי על ובנו מדי, מגושם
יותר, רגיש צלום סרט יצרו זאת ועם יותר נוח
חיורת מדיו שנבעו הקשיים על גם התגבר אשר
1928 מאי בחודש לצלום, נוחים בלתי ניר וגוני
מק עבד בו בבנק, הראשון ה"רקורדק" מותקן
כבר נוספות שנים חמש כעבור מקודם. קרתי
מכשירי 700 אמריקאיות ערים ב244 נמצאו
האנגלי' מידלנד בנק ואף בשמוש *רקורדק"
(פקדונות) לד19זיטים הגדולים הבנקים אחד
מקקרתי, מהם. אחד הזמין כבר כולו, בעולם
מסך נהנה רקורדר, חברת נשיא כבר אז

אחוזיוי כרוחי לשנה בקירוב 30,009$

לחברה הביאו מינכן הסכם של המשבר ימי
הבנק של האדיר הארכיון צלום ,,שמנה": מזמנה
העבודה מיקרופילם. סרטי ע"ג אנגלנד א1ף
הוח המצולמים הפילמים ולילה. יומם התנהלה
בנ ב1לם. תתקרקעיים במקלטים כך אחר פנו
פרוץ ועם הדוגמה את חקו .נוספים אנגליים קיט
היטלר פלישת עקב השניה העולם מלחמת
אי בארצות גם וחברות, רשויות החלו לפולין
זעירים, סרטים ע"ג ארכיוניהם לצלם ווופיות,
למיק העקרית הקוניונקטורה החלה בארה"ב
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אוצרוי את להעשיר הספריות מסוגלות כיופ
אליו במומר, המיקרו העתקת באמצעות תיהן
ברשות נמצא כן* אחרת. להגיע ידיהן יכלו לא
הארכיון חומר כל האמריקאי הקונגרס ספרית
מועתק ,1868 מאז היפני החוץ מיניסטריון של
בעלי יד כתבי של אספימ מיקרוקופיות. ע'ג
קטרינד. ובמגזר בירושלים למשל צולמו ערך
ערכה סנטלואיס של האוניברסיטה סיני. בהר
של היד כתבי אוסף כל של מיקרוקופיות
100 עד מ10 המקיפים קובציט 60,000 הותיקן.
לכל מעל ערך בעל חומר אחד, כל יד, כתבי
שיהא מבלי המחקר, לרשות עתה העומד שעור,
שמירתם ממקום המקורות את להוציא צורך

כך. עלידי ולסכנם
בכמה הכדורגל התערבויות את מעתיקים כן
התער מהוות בה ובאנגליה, גרמניה ממחוזות
המדינה. שבפנים הדאר מכל 710 אלד. בויות
ישיבות של הכל פרטי מועתקים בהמבורג

. מיקרופילם. ע"ג 1940 מאז הסנאט
מיקרה כיום עורכים אמריקאיים בנקים כמה
הנכנ הכסף משטרי תריסרים כמה של קופיות
מקרה בכל כי המבטיח דבר אשנב, בכל מים
מספר השודדים לידי נופלים בנקים שוד של
אח התחקות המאפשרים שצולמו, שטרות
פחות תפקיד השודדים. עקבות גלוי לשם ריהם
מסר כאשר ,1948 בשנת למיקרוקופיה היה נכבד
לידי היס, אלג'ר החוץ, מיניסטריון של פקיד
צולפ בו זעיר, סרט צימברם ויטאקר העורך
צימברס רגול. לחוג העברה לשם סודי, חומר

דלעת. בתוך זה סרט הסתיר
הונה של הטלפונים במרכז המודיעין פקידת
כרס, עבי טלפונים בספרי מהתענות עתה פטורה
לוח היא מסוים. מספר על נשאלת היא כאשר
רשו בו וסרט, מסוים כפתור על בפשטות צת
ביעף נע האלףבית, בסדר החבורים כל מים
גבי על מוקרן המבוקש והשם הדרושה לאות עד

המסך.
היד. ,1954 שנת בקיץ מקקרתי מת כאשר
לפחות. מפעלים בששים כבר נהוג שלו התהליך
הענין דולר. ממיליון יותר אחריו הוריש הוא
בשנת כך כל לו שחרה הדולרים, 300 עם
ביותר המוצלחת לטעות והפך התפתח ,1923
ולטובת המסחר עולם לטובת עצמו, לטובת
בנק. שהוא באיזה איפעם ארעה המדעאשר

מצוידת מאז אליה. הוטסו אשר מיקרו, לתכניות
תכניות של במיקרוקופיות אמריקאית צוללת כל
התכניות לאחסון הקרנה. ובמכשיר שלה המבנה
ממ'ע, בר0.1 פחות של נפח דרוש המוקטנות
בגרליהם שמש העתקי ששמירת בשעה בה
איאפשר אותם ממ"ע, 20 דורשת היתה הרגילים

זו. למטרה בצוללת ליעד
בתכ עתה מצוידות מטוסים נושאות אניות
נועדו אותם המטוסים, טפוסי של מוקטנות ניות
המטו נושאת 1941 בשנת כשנפגעה לשאת. הן
25 עלידי לייטה במפרץ ביי" "קלינין סים
בק הצי למספנות מיד נשלחו יפניות, פצצות
ותצלומי האניה של מיקרו תכניות ליפורניה
להתחיל היה אפשר כך בה. שניזוקו המקומות
רבע ולחסוך הדרושים החלקים ביצור דחוי ללא

לתיקונים. הדרוש מהזמן
בתתי פתח במיקרוקופיה לשמוש חשוב תחום
"ניויורק העתון ספרן השלושים שנות לת
בפני הוא עמד רב זמן זה טריביוך. הרלד
של השנתיים הכרכים על לשמור איך השאלה,
של הירודה יציבותו אף על ימים לאורך העתון
כאשר לפתע, מצא התשובה את העתונים. ניר
הקרנתו את שם וראה המשפט בבית כעד הופיע
הוא הקיר. ע"ג המחאה של מיקרו העתק של
המכ הושלם 1953 ובשנת מקקרתי עם התקשר

עתונים. של למיקרוקופיות הראשון שיר
הצריכו טריביוך ,,הרלד של כרכים מאה
ע"ג מועתקים נפח. של מעוקבים מטרים 5142
גונזים כיום יחיד. בארון אוחסנו הם מיקרופילם,
את תבל חלקי מכל עתונימ 4000 ג! יותר
מיקרוקופיות נערכו כך זו. כדרך שלהם הכרכים
שהו הוצאותיו כל של  הלונדוני ,,טיימס" של
הוא השלמה הסדרה של מחירה .1785 מאז פיעו
סדרות עשר נמכרו כבר בלבד לארה"ב .5,528$

"טיימס'/ של כאלו
שלה שהקטלוג בושינגטון, הקונגרס ספרית
כתבי כרטיסים, תדפיסים, של מיליונים 30 מונח
או מפר של מיקרוקופיות היום עורכת וכד/ יד
מקימות באירופה גם דורש. כל עבור מסמך
בתיחולים אלה אי כזה. שרות רבות ספריות
דפיהם את המראים הקרנה במכשירי מצוידים
אחר דף מיקרופילם, ע"ג מועתקים ספרים, של
התקרה, גבי על או תמונות מסך גבי על דף,
להתנועע. האפשרות נטולי החולים של להנאתם
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//הה הדךגה

0^
המשרדית הפעילות

מת'ג משרדי, לארגוו המדור ראש צפיר, מנח0 ר9"ק

בשפיר כי סברה' תוך אלה' בסדרים נויים
שפור .ממילא יושג המזכירות של העבודה סדרי
המזכירות, ,הוא המשרד כאילו כללי, משרדי

של;המז העבודה סדר? שונו הזמן במשד
 נכרים: שינויים כיתת

נכ מכתבים של המייגע הרשום בוטל א.
הרבה כה עלינו שהתחבב רשום ויוצאים, נסים
בטול מאז שעברה התקופה לבטלו. הססנו ושכה
על מעידה המשטרה ביחידות אלה רשומים
לרשום נזקקה לא יחידה שום. הבטול. צדקת
מת בחסרונו. הרגישה לא וממילא: המכתבים
של רבות מאות בו שהושקעו זה, שרשום ברר
במשך היה מיותר חדש, בכל עבודה שעות

אליו. הרבה אהדתנו למתת השנים, כל
מסמכים לסיווג אחידה שיטה נקבעה ב.
האחי השיטה המשטרה' יחידות בבל ולתיוקם
מעבודת המזכירות איש את משחררת יה
משטרה מיחידת המתקבלים מכתבים של הסווג
לפי ד"שולחת' ביחידה כבר סווגו ואשר אחרת'
המקבלת. ביחידה גם הקימת השיטה אותה
בין רבים ברורים גם חוסכת האחידה השיט*
הנמצאים מכתבים מציאת ומאפשרת היחידות

בחיפושים. צורן ללא שונות ביחידות
שיפור אי*וא הושג אלה שינויים הכנסת עם
על העומדת והשאלה המזכירויות, בעבודת ניכר
שינויים ע"י הושג האמנם היאג כעת הפרק
אפשר המשרד? בעבודת .כללי שיפור אלה
מותר האמנם בצורה,אחרת>> את:השאלה לנסח,
שלהמז הקולר' על ■■המשרד בעיות כל לתלות

לראשונה עמדנו מאז שנים ארבע עברו
במשטרה. הרשומות נהול בעית על זה במדור
נהול בשטח היחסי הפיגור על אז התרענו
בשטח הכללית ההתקדמות לעובנת הרשומות
המשטרה. של העבודה שטחי 1גשאר החקירות
נגד טענו שנים, מארבע למעלה לפני אז,
ויוצאים; נכנסים מכתבים של הרב :הרישום
ובעיקר מכתבים של והתיוק הסיווג שיטות נגד
בכל ולתיוק לסיווג אחידה שיטה העדר נגד
ישי תוצאה היו אלה טענות המשטרה. יחידות
עבודת כל זהיגו שלפיה הכללית, הדעה של רה
האר עבודת או, המזכירות, עבודת עם משרד
תקלה כל מייחסים היינו זאת דעה לפי כיון.
מתרי והיינו גרועים, מזכירות לסדרי משרדית
ושי תיקונים בהכנסת הדחוף הצורר על עים

? מאזנמול ההאר זשום את' "ההשלגגת אז;
, מהיום". הנכנס ;:הנה.:הואר: ■. ;
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.>' גדולות... בכמויות מסמכים יצירת ....מאפשרים עתה:

*2

החדשה?" הוידפסת מכונת עובדת אין "נו, 
צעיפים". שני גנזרתי כבר ;,יופי, =

לגי גורם המסמכים יצירת של הגידול א.
המשרד, הוצאות ולגידול הפקידות מנגנון דול

המפעל' תקציב על המכבידים
הרצ סידורם על מקשים הניירות גלי ב.
דול,א בהם המידיתוהשמוש מציאתם על יונלי,

הצורך בעת
אף נוגעת השנייה שהבעיה נראה לכאורה
של תקינים הבלתי או התקינים לסדרים ורק
המס החזקת על ממונה היא שכן המזכירות'
שאת ספק אין אולם המצאתם' ועל מכים
במשרד כן גם לחפש יש זו בעיה של המקור
המס את מייצר אשר הוא המשרד שכן עצמו'
לבלום איפוא' חייבת' ארגון כל הנהלת מכים.
את במגמהולבלום במשרד המסמכים גידול את
חייבת זאת עם ויחד וההוצאות' המנגנון גדול
אשר המסמכים' באותם לפגוע לא לדאוג היא
לא הארגון. של התקין לניהול באמת חיוניים
להבדיל בכד' רצונו אשר אדם' כל על יקשה
לח בלי שנוצר מסמך לבין חיוני מסמך בין
שמח ניירות בין המדפדף חיוניותו. בדבר שוב
רבים מסמכים בודאי ימצא במשרד זורם
להצדיק יבול איש ושאין שגרה' מתוך שנוצרו
בצורת לרוב קיימים כאלה מסמכים קיומם. את
ולא אומרים שאינם שגרתי לחמר לואי מכתבי
ממכתבים' העתקים בצורת למקבלם? כלום
וש שגרה' מתוך הנשלחים ומחוזרים מדוחות
צריכה ההנהלה בהם. צורך כל למקבלם אין
ליצור לא מלכתחילה שמוטב לעובדים להסביר
הסברה שפעולת להניח יש כאלה' מסמכים

מלבד אחרות משרד בעיות אין האם בירות?
המזכירות? בעיות

 כלומר שלילית. היא זו לשאלה התשובה
שפור משום בו אין המזכירות סדרי שפור
יחסי כמובן' קימים' המשרד. בעבודות כללי
והשפע משרד' עבודות סוגי שני בין גומלין
לזיהוי ועד מכאן אך גדולה' היא ההדדית תם
מבצעת למעשה הדרך. רחוקה ביניהם מוחלט
הכל המשרדית לפעילות שרות רק המזכירות
של פונקציה רק היא מהווה כך ומשום לית,
אין המזכירות לבעיות פתרון וכל המשרד'
חיי שבקיומן המשרד' לבעיות פתרון עדין בו

להודות. אנו בים
החשו הכלים אחד הנו זמננו של המשרד
לא משמש הוא המודרני. המינהל לבצוע בים
הארגון, או המוסד אנשי של המפגש מקום רק
המסמכים, של היצירה כבית ובעיקר אלא'
בכל והבלתיפוםקת הקבועה התופעה שהם
במינהל פעולה כמעט אין מינהלית. פעולה
מכובד מקום בו יתפוס לא שהמסמך המודרני
וכדי. תזכיר דו''ח' כמכתב, דברים' כזכרון אם
התרחבות הכלכלית' ההת*תחות עם ואמנם
וההסתעפות והציבוריים הממלכתיים השרותים
אין וחברותיים כלכליים מדיניים' ארגונים של
גורמים הפעלת תקין, נהול הדעת על להעלות
ופתרון ביצוע על פקוח פעולותיהם, ותיאום
העוסק כל מסמכים. ויצירת כתיבה ללא בעיות
של ערכם את להעריך בודאי יודע במינהל
האר או העסק גלגלי את המסובבים המסמכים
של והרציפות ההמשכיות של הש*עתם ואת גון
בתקופה אנו חיים גיסא מאידך התקין הניהול
מוסיפה המכונה* "מהפכת הטכניקה; פלאי של
חדשים ושיאים חדושים יום כל עתד< להביא
בכ מסמכים יצירת מאפשרים אלה בהישגיה.
מפתים והם קשיים' כל ללא גדולות מזיות
ההקלות שבגלל קורה' כך משום לנצלם. ממש
רבים, מסמכים נוצרים לנו, מעניקה שהטכניקה

נוצרים. היו אם ספק כן, שאלולא
בניהול המסמכים של חיוניותם  זה מצב
מצד שביצירתם ההתקדמות וקצב אחד, מצד
בעיות, בפני המינהל איש את מעמידים  שני
שאילולא מתאים, פתרון לחפש אותו המחייבות
ולתועלת המסמכים לערך סכנה אורבת כן

■ י מקיומם. המקווה
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ע> גם בהוולט חל הכלכלי העקרון הדבר. כן
ממשלתי מוסד אם רב ספק .ממשלתיים. מוסדות
לשם מנגנון גיבוב לעצמו להרשות רשאי.
עומד אינו שתמנענה הטעויות ערך באם בקורת
דוגלי שבבקורת. ההשקעה לערד יחס בשום
הבקורת במקום אם, לעשות ייטיבו הבקורת
אשר העבודה' שיטות את ישפרו השטתית'י
למינימום עד לטעויות האפשרות את יקטינו
שאנו רבות פעולות והרי הדעת., על מתקבל
מרחיקות בקורת' של באצטלא אותן, מנהיגים
מן לב, משים בלי קרובות, לעתים אותנו
שאנו ויוצא המשרד, נוצר שלמענן המטרות
מעטים אך וביניהם רבים בדברים עוסקים
לא כזה באופן תפקידנו. בתוקף לנו שנועדו
אם נופתע ולא משטרה' אנשי אותנו' יפליא
ברורה קיומה שמטרת משטרה, בתחנת בבקורנו
במפורש הוגדרו ותפקידיה ספק, של צל ללא
מעבודתה נכר שחלק נמצא המשטרה, בפקודת
ומילוי שונים דוחות כתיבת הוא ומתפקידיה
שאין וטפסים, דוחות ביניהם שונים, טפסים
כלומר, המשטרה, תפקידי לעצם קשר כל להם
מבוטל לא אחוז לחקירתן* או עבירות למניעת
או דוחות לכתיבת מוקדש התחנה מעבודת
תצרוכת בענין אדם, כח בעניני טפסים מילוי
הבנין החזקת בעניני ברכב, והשמוש הדלק
משמשת שמרביתן אלה עבודות וכוי. וכוי
מר אלה' שרותיפ לטיב בטגע בקורת אמצעי
את כלומר בהן, העוסקים את לאטלאט חיקות
אותם והופכות העיקרי מתפקידם השוטרים,
פי על אף מנהלה. בעניני דוחות לכותבי
נפקא כל ואין כזאת. מגמה כל שאין שברור
בתפקידים הוטלו אלה עיסוקים אם מינה
:ממש, משטרה בתפקידי העוסקים על נוספים
גם שכן מיוחדים, אנשים על הוטלו הם או
ומה החיל של חלק הם אלה מיוחדים אנשים
לרשותו. העומד הכח של מסויים אחוז וים
הבקורת, כדאית אם לבדוק, יש כן, על יתר
לעומת בה, המושקע במחיר, או בכח בהתחשב
למשל, לדעת, יש ,. בלעדיה להגרם שעלול הנזק
רישו כ50.000 השנה במשך לרשום כדאי אם
ולסכם שנתית חופשה ימי של נוספים מים
בהם מקרים מספר לגלות כדי אלה, רישומים
פחות או יותר אחד יום טעות מתוך ביתן
הרבה כזאת בקורת מצריכה לא האם מהמגיע.

במשך ותצליח פרי תישא מתאי*ה והדרכה.
אולם רצויות בלתי שגרה פעולות לחסל הזמן
לעיין צריו ובבד  תהיה קשה יותר מלאכה
לצמצם או ולחסל, להבחין כדי  ראש בכובד
ולפי תחילה במחשבה שהונהגו מסמכים לפחות,
כל יהיה במיוחד קשה פסולה. אך... שיטה,
לפני שהונהגה שיטה, לשנות או לבטל נסיון
שהנ אלה של דעתם לפי אשר רבות, שנים
השנים. במשך עצמה" את //הוכיחה אותה היגו
של העיקרית הבעיה למעשה היא זאת והרי
המ קום לפני יונהגו רבות שיטות ■. משרדינו
ייתכן מהן כמה הקמתה. לאחר מיד או דינה
אותן. שהנהיגו בעת אז, כבר נכונות היו ולא
לאחר אולם נכונות, היו ואז ייתכן  אחרות
התאימו לא הפעולות, ואופי התנאים שנשתנו
רבות שיטות שחלו. לשינויים השיטות את
שטחית מחשבה לאחר זמניים, כאמצעים הונהגו
שלאחר חירום תנאי על להתגבר כדי בלבד,
חלף, החתם כשמצב גם אבל המדינה, קום
ינהפ בתקפה הזמנית השיטה זאת בכל נשארה
אנו נתקלים אלה מכל כתוצאה לקבועה. כה
אחרות, עבודה שיטות או דיווח בשיטות כיום
העוס עובדים, של שלמים מנגנונים המצריכות
נבוא ואם ובעיבודם' הדוחות ביצירת קים
לנו יתברר נחוצים, הם אם כיום לבדוק
וה מאחר אך היא, שוא עבודת זו שעבודה
במשך קיומה מכח שביתה לעצמה קנתה שיטה

לשרשה. נצליח בנקל לא השנים
מראש השוללים אלה עם לויכוח נכנס לא
במש הקיימות השיטות ייעול של נסיון כל
בדוקות הישנות ש"השיטות טענה מתוך רדים,
מוכיחה זו טענה עצם עצמן". את והוכיחו
להתקדם רצונם ושאין נתאבנו אלה שאנשים
להתייחס רצוי אולם הכללית. ההתפתחות עם
לי הם רוצים בעצם כי הטוענים אלה כלפי
בקורת, שיטת לבטל מוכנים אינם אבל על,
פי על ואף מופרזת שהביקורת פי על אף
המנגנון. הוצאות את בהרבה מייקרת. שהשיטה
של הכלכלי, העקרון כי סבורים, כך הטוענים
חל השיטתית הבקורת כדאיות נבחנת אורו
ממ מוסדות על ולא פרטיים, מפעלים על רק
הוצאה כל  זו טענה לפי  שבהם שלתיים,
למנוע כדי מדי, כגבוהה נחשבת ואינה מוצדקת
שלא לומר יש לאלה טעות. כל או שגיאה כל
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הצורך. לעת יימצא מהרישומים משהו שלפחות ..להבטיח

התהליכים מרבית תכופות. לעתים במשרדינו
כמה אחת ועל שנים' 65 לפני שנקבעו
אינם שנים 10 לפני שנקבעו אלה  וכמה
הארגוניים הדפוסים גם כיום. מוצלחים עוד
הגורמים הם באשר תכופות' בדיקות טעונים
לפירוד בעבודות, לכפילויות קרובות לעתים
הבצוע כח לנצול הדבר של ובסופו האינטרסים
טהורות. משטרתיות לא לעבודות המשטרתי
באי של בהרכב ועדה מונתה הארצי במטה
הרי את לבדוק שמתפקידה האגפים' כל כח
מחובת המשטרה. ביחידות והדיווחים שומים
והדיווח הרישום את לסלק רק לא הועדה
בראש אלא מיותר' נראה ואשר כבר שהונהג
או שפנקסים להבטיח היא חייבת וראשונה
עבודתה. מהלך בעצם יתווספו לא אחרים רישום
המש בסדר ההברה כאשר שנים' שלפני יתכן
לחייב טעם היה מאתנו' רחוקה היתד. הטוב רדי
אחת פעם כבר שנרשם מה בפנקס גם לרשום
או העובדים את "לדרבן" כדי אחר' בטופס
יימצא מהרישומים משהו שלפחות להבטיח כדי
הכתיבות כשגלגל כיום' אולם הצורך לעת
בח צורך יש גבולות עוברת ומהירותו הונף
זאת משרדית. ריאקציה איפוא' דרושה, סימתו.
את לתת צריכה כך ועל השעה' חובת היא
שמונתה והדיווח הרשום לבדיקת הועדה הדעת

הכללי. למפקח העוזר ידי על

לה. הודות שיחסכו מאלה עבודה ימי יותר
המנגנון להגדלת הגורמת אחרת, תופעה
ואי משרדית לעצמאות השאיפה היא המשרדי
הנאספת אינפורמציה כביכול. באחרים, תלות
אינה בה הנמצאת או מסויימת יחידה ידי על
לה הנזקקות אחרות' יחידות לשמוש מנוצלת
גם שיטתי באופן נאספת היא אלא הן, אף
רק לא קיימת זו תופעה האחרות. ביחידות
גיאוגרפי, מרחק מזו זו המרוחקות ביחידות'
על זכות ללמד עוד אפשר כאלה ביחידות
(אם האינפורמציה של נפרד איסוף המחייבים
מפותחים ישראל במשטרת הקשר אמצעי כי
מי אינפורמציה כל להשיג קושי ואין למדי,
זו בתופעה באלחוט). או בטלפון אחרת חידה
אחד, בבנין השוכנות ביחידות גם נתקלים
ליחידה ארגונית מבחינה שייכות כשהן ואפילו
שני או במטה, מחלקות שתי .. כגון אחת'
שתי או מחלקה' לאותה השייכים מדורים,
של איסוף כל מדור. לאותו השייכות חוליות'
מיו מנגנון הקמת שיחייב בהכרח אינפורמציה
העתק כל מיוחדות; בהוצאות קשור אשר חד'
פנקס רשימה' כל מדו"ח, או מטופס ניםף
נוסף, סטטיסטי פרט כל ואפילו כרטיסיה, או
בעיקר, התמרים, של ההוצאות מלבד דורשים,
במקום מקומות: בשני לפחות עובדות, ידיים
פעולה כל נבדק, שהוא ובמקום הוכן שהמסמך
ונוטלת משטרה אנשי או איש מעסיקה כזאת
למילוי מוקדש להיות היה שצריך מהזמן חלק
משנה לאיסוף ולא עליהם, לותר שאין תפקידים
יחידה ברשות כבר הנמצאת אינפורמציה, של
באין הכלל, נחלת למעשה, הנה, ואשר אחת,
 כאלה תופעות עת. בכל להשיגה מניעה
בעקיפין גורמות  תהיה אשר סיבתן תהיה

המשטרה* בתפקידי להתנגשות
העבודה שיטות ושפור הייעול עקרונות
עק המשרד, של העבודה ביסוד כיום מונחים
הצורך די עדיין מושרשים אינם . אלה רונות
מוכנים אינם ורבים העובדים, ציבור בקרב
הכל, מודים להלכה כי אם למעשה' לקבלם
ביעילות הצורך בדבר בדבורים, מצטרפים ואף
שפורן הנהוגות, השיטות של יסודית בדיקה
היא מיותרות, משרד עבותת כל והרחקת
מיוחדת וחובה משרד עובד בל של כללית חובה
העבודה תהליכי לבדוק יש מפקד. כל של
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הפסיכולוגיה
הפחד עול

מגגל ד"ר

פעמ לא להמקל ד8?שט.יה.. איש עשוי.. בתפקידו
המצריכינ? רבים, בהלת או יחידים פחד של במצבים
מהגורם פתות לא והתערבותו; עזרתו טפולו, את
אותו ילקמן גמאמד ענין יש כך משום; שהיללם.
"לקט י של מהחוברת:.9 המערכת,, ברשות העתקנו,

הג"א. ^פקדתראש בהוצאת בזע"א, לקצין

כל שבעצםאין סבורים היו כה עד פתן).
מגוף לסלקו שהציעו והיו זה לתוספתן חשיבות
.'... .■ : , .■; ;;.■ ילד. בעודו האדם
כלו כל. הדבר שאין הנסיון; הוכיח לימים
והפסיקו הוא, רצוי זה תוספתן ^אף מר
שאין האכסיומה' יסוד לעל  זאת וכל לנתחו.
"משק" מבחינת רצוי הכל כי מיותר, דבר
הוא  הפחד עם הדין והוא והפרט. הגוף

י ■ "■■■■ רצויה. תגובה
שה הוכיחו החקירות הפחד? של מהותו מה
האדם ן פכנה מתקרבת בו במקום מופיע פחד
פכנה השאלה: מתעוררת כאן אבל מסכנהי פוחד
לשלמות האדם, איוםלחיי היא הסכנה מהי?
הנו זה יפחד לפחה מתחיל הוא וחייו. גופו
בו. לפגו?נ או לחסלו הבאר, הסכנה מפני אזעקה
ובך בעלחיים עושה כן לבריחה. ממריץ הפחד
בורחים אנו אמ ביולוגי. חוק זהו האדם. גם
אנו המוות,1 מפני בורחים אנו הסכנה, מפני
הנו הפחד המסקנה? חיינו. על להגן רוצים
משמר על העומד האדם אצל חיונית התגלות
נרחיק ואם עלינו' להגן הבאה תופעה חייו,
המוותי "את לשלול הבאה: תופעה זוהי  לכת

■ "יייי: יי חוזיים^ אתי ולהדגיש

על רחב קהל לפני היום להרצות עליי "הוטל
זשל היחיד של  הפחד של ד*סיכולוגיהי
טגעת ובמה זה בנושא בחרו מדוע ההמון
נוגעת אמנם היא לצבא? פחד של הפסיכולוגיה

מאד!
את נשאל בהרצאה, שנתחיל לפני קודםכל'
פחד? לגבי עמדתנו מהי מהו? פחד השאלה?
לגמרי הנו לפחד ויחסם אנשים של דעתם:
רגשות מרעהו להסתיר מנסח אדם כל ;? שלילי
ממנו, סולד זה, ברגש לווודות מוכן אינו פחד'

ונפסל. נפסד רגש הוא פחד
יודה לא איש אד הפחד, מפני פוחדים אנו
הנו הפחד כגיבור. להופיע רוצה אחד וכל בכך,
אוכיח ואני נפשהאדם. של גלתייייצויה תגו5ד.
אלא בלתירצויה זותופעה שאיין ההפך? את
הפסיכו של לחדשות ההשקפות לפי חיונית.
מיותר. דבר האדם של ובנפשו בגופו אין גיה,
מיו הרגשה זוהי הפשוט האדם של דעתו לפי
המדעהפסיכולוגי, השקפת לפי כן לא אך תרת,
א*וציה אלא בלתיר*נוי: כלל אינו הפחד שלדידו

;: ; יי:.:1 ■ י !לצזיהל
דבר שום אין לגופו, בדומה האדם' כנפש ■

חתוס (דלקת באפנדציטימ חולים רבים מיותר.
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הרבה כלכך כבר מפחד האנושי שהמין וכיון
שלגו' נפשי לנכס זו הרגשה נהפכה שנים,
עוברת היא הגבה. בכל אותנו המלווה תכונה

לאיש. ומאיש לדור מדור אטאביסטי באופן
שאביה הפסיכולוגיה' של זו  השניה הסברה
שבו במקום נוצר הפחד אומרת: פרויד, היה
וישנם האדם. של הרוחנית לאנרגיה מחסום טצר
נפש של ביסודה שהם אנרגיים זרמים שני
הרחב? במובן  המינית האנרגיה א) האדם:
מחסום יש אם (אגרסיה). תוקפנות של זרם ב)
נוצר הללו' האנרגיות שתי של בדרכן מעצור
המביאים מומנטים הרבה ישנם והרי הפחד.
רוצה אדם למשל! האנושית. באנרגיה למחסום
והוא אותו דוחפים בתור, עומד באוטובוס' לנסוע
אולם' (אגרסיה). מישהו של בפניו לסטור תצה
ואין האגרסיה את כובל הוא מתורבת' כאדם

ביטוי. לידי באה היא
מילדותנו. הפחד יונקים;את אנו ועוד: זאת
לעתים מגיבה שהיא כלכך' רגישה הילד נפש
חושך כלב' ההורים' מכות מפני בפחד קרובות
אנו מילדותנו. שריד איפוא' הוא, הפחד ועוד.
בנו ששרדו פחד של הרבדים את מפעילים רק

מילדותינו.
? הוא מי נחלת  הפחד השאלה' נשאלת כעת

ההמון? של או יחיד שי
בדו גםיחד. וההמון היחיד נחלת הנו הפחד
מיחידים המורכב צימר גם עלול ליחיד, מה
של הפחד לתגובת פחד. של לפסיכוזה להיתפס
פאניקה, קוראים אנו הברה' קבוצה' ציבור'
תמיד מוכנים אנו מדבק. מאד הפחד בהלה.
היא הבהלה פחד. של רבדים בנו יש כי לפחד,
סוסים, עדר של עצמה תגובה אותה ביסודה
בלתיראציונלית, תגובה היא לנוס. המתחיל
הסכנה, המות' מפני החרדה את להדגיש הבאה
מחושבת, בלתי עווית לתנועת אותנו והמובילה
שב מספיק רבות. הפתעות הצופנת חדכיוונית,
בקולנוע וההמון "אש!" מישהו יצעק ציבור
לא רגיל שבאופן לתגובות ומוכן מיד מזדעזע

מגיב. היה
הפחד. על להשתלט האדם מנסה בדרןכלל
פחד. על להתגבר הצורך על מבוססים הפרט היי
את מאבדים הם המונים תוקף כשהפחד אולם,
מוכן אדם פאניקה בשעת עצמם. על השליטה
ה והסוציאליים, המוסריים; הערכים כל לכל.

יסודו הפחד עצם כי ננכה, חקר: נמשיך אם
גם לה יש זו הרגשה חדש. דבר מפני בפחד
דאגה' אימה' פחד' לשוניות:: הגדרות הרבה
מלים עוד_ ישנן חלקית> אמת זוהי ועוד. יראה
פחדלעתיד  דאגה כגון: פחד' על המצביעות
זר אדם מפני פחד  חשדנות חדש; מפני
מפני פחד  יראתכבוד בשבילנו? החדש
התגלויותחיימ הרבה יש כלומר' אבטוריטה.
מפחדים שאנו הוא כלל בפחד. הקשורות
זר, חדש, אדם מפני פוחד ילד חדש דבר מפני
מפלט; למצוא האם לזרועות ורץ לבכות ומתחיל
אצל הדין הוא חדששה. דירה מפני פוחד הוא
יברח אותנו, מכיר שאינו כלב, בעליחיים*
יהיה אלינו, יתקרב אותנו' לכשיכיר ורק מאתנו

לפחד. ויפסיק אמיץ יותר
מפחדים לחדש, .הפחד את לתרגם אפשר
המעו לנו, בלתיידוע חדש, דבר כמפני ממוות

חרדה. רר
מאדם יותר פוחד פרימיטיבי אדם הוכתה:
לו, ידועים אינם רבים שדברים משום מתורבת
הספ מן זאת יודעים אנו לו. ידוע בלתי הכול
אינו תרבו6י, לאדם ומוחוד הברור דבר, רות.
לפנים פחדו בן על הפרימיטיבי. לאדם ידוע
מפחד האדם השתחרר וכיום וברק רעם מפני

הטבע. של אלו תופעות מפני
וטרטורם איירונים מפני שפחדו כאלה היו
היו האינדיאנים רעדה. בהם לעורר היה דים
כיום גם הרכבת. מפני מנוסתבהלה בורחים
באוירון' לטוס המפחדים אנשים עוד מצויים

מסוכן. זה שאין שיכירו עד
משהו מפני פחד אמוציה,  פחד מסקנה:

חדש.
התקדמותו. עם לפחד מפסיק תרבותי בןאדפ
לדעת. צריך לפחד לא שבכדי המסקנה, ונ'יכאן
געגועים הם אלה פחד? של הניגוד מהו
כאן הפחד? בא מאין להשמדה. ונטיה למוות
ה הביולוגי המדע קשה. בשאלה נתקלים אנו
להסביר עתה עד ידעו לא הפסיכולוגי, רפואי,
ביולוגית (1 סברות: שתי קיימות זה. דבר

פסיכודינאמית. (2 תורשתית!
אלה. שני את נסביר

 הביולוגיתתורשתית  הראשונה הסברה
וככל שנה אלפים מאות זה חי האדם כי אומרת,
לפחד. יותר היה נתון כן יותר פרימיטיבי שהיה
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הצפיה לפחד. הצפיה בפני ההתפוצצות' .בפני
ממשית. סכנה נוכח מהפחד יותר גדולה לפחי
המדומה. הפחד כאן: מתוסף אחד גורט ועוד
מוכ* מדברים ולא חדשים מדברים פוחדים אם
מדומה. פחד מפני פוחדים שאנו הרי ריפ,
על והמחשבה מפחד' הוא בחושך' הולך כשאדם
מדומה פחד הפחד. את בדמיון מגדילה הפחד
הפחד, את ומגדיל ממש של מסכנה יותר חזק
מאד וצריו האדם את לשתק בא תכוף פחד
חיותן' י לעורר עלול הוא מפניו: לפחד
ואף הלב תעוקת שלשולים' הקאות, דפיקותלב,

שבץלב.
להש נצליח אם הפחד? על מתגברים כיצד
יצרנית, לאנרגיה להפכו נוכל פחד, על תלט
יטל הוא בסכנה: אדם לנו נתאר תועלתית.
יידע אם אולם, לבהלה נתון להיות לברוח,
גרוי הפחד לו ישמש בו, להשתמש כיצד האדם
יש הסכנה. מן צאת למען לפעולה, ודירבון
הפחד גבורה. למעשה כזה במצב מסוגל שאדם
תוקף הפחד אם הדין והוא אותו. שמוליד הוא
באה מתי אבל שואה' להביא עלול הוא המונים:
יורדים, העצמי; והבטחון כשהמורל ? הבהלה
של רגש כשיש במנהיג, האמון את כשמאבדים
למשל, כך" דזאורגניזציה. סימני תבוסנות,
ניצנהאת בקרב שלנו המחץ התקפת הביאה
זאת. עשתה הבהלה למנוסה. המצריים החיילים
גבוה עצמי בטחון אמון, נפתח הפחד כנגד
מפקד,מדריך מנהיג, כשיש אפשריים ואלה
קבוצה או יחיד עושה. הוא מה הידוע בעלאופי,
שנמצאים כיון אונים מחוסרי סכנה בזמן נעשים
בפני ההתגוננות פחד. המטיל חדש, משהו לפני
אותה יודע שאינו האדם, על פחד מטילה האויב
לילד ובדומה עצות אובד חסראונים, הוא ואז
אוטו מחפש הוא אף בהוריו, תמיכה המחפש
אמון, וכשיש אותו. להדריך שיודע אדם ריטה,
מהמלחמה. לנו ידוע זה דבר בהלה. רגשות אין

הבהלה. בפני ערובה האמוןהנו
מה כשיודעים הפנימי. האירגון שני: דבר
מסגרת כיוון' יש אם הבהלה. נעלמת לעשות
ידיעת גם בסכנה. להרהר זמן אין לפעולה,
יש אם גם מהפחד. העוקץ את נוטלת הסכנה
הפחד. נעלם הפעולה, בצדקת ואמונה הכרה
מקריב והאדם הסכנה את משכיחה ההתלהבות

ליצור נהפך האדם ביןרגע. נשכחים  דתיים
תגובה זוהי לבעלחיים. יותר הדומה לאאנושי,
הפריהיסטוריים, מהזמנים מורשת אטאביםטית,
בהתפתחותה. יותר נמוכים בשלבים היינו שבהם
את האדם מאבד לברוח, היא שמטרתה בבהלה
התכו מקבל פוחד, רועד, עצמו, על השליטה
מצמצם הפחד וכוי. האדמה על משתטח צויות,
פחד של במצב אופקיו. את מצר האדם, את
פועל אינו מתוכננת, לפעולה מסוגל האדם אין

הרגעית. האמוציה לפי רק אלא השכל, לפי
אם הציבור. של הפאניקה לגבי הדין הוא
עלולה היא כלשהו, בציבור הפאניקה פגעה
ולהיזהר לפחד מאד צריך שואה. עליו להמיט
לה. ולהילחם הבהלה את לאתר וצריך מפאניקה
כיוונים: בשני לפעול יכולה האדם נפש
אותו. לשתק (2 הפחד* את ולהפעיל להמריץ (1

לחדר שנכנס פרפרלילה, מבעליחיים: דוגמה
להת מתחיל חשמלי, באור או. בקירות ונתקל
ואפילו מטרה, וללא כיוון ללא ואנה אנה רוצץ
פחד בשעת מומרצימ אדם בני האש. לתוך
יורדת וכוי). אגרסיה (ריצה, תוקפניות לתגובות
איראציונלית. נעשית הפעולה השכל, בקרת
ושוב בניאדם. לשתק יכול הפחד כאמור, אבל,
סכנה שבשעת חרקים יש מבעליחיים. דוגמה
תגובתהגנה מות. בקפאון כאילו קופאים הם
בן אצל להופיע גם יכולה בעלחיים, של זו

אדם.
בחלום בשינה, למשל, באות' כאלה תגובות
בסכנה, נמצא שהוא בחלומו רואה אדם לילד.:
שבניאדם יש יכול. ואינו לנום רוצה הוא
מאבדים שהם או אותם משתק הפחד קופאים.

עשתונותיהם. את
במידה בא כשהוא רצויה תופעה הנו פחד
לשמור כדי לאדם הנחוצה אופטימלית, מסויימת,
הוא רבה, במידה בא הפחד אם אולם, חייו. על
אנו כזה ומפחד השמדה, הרם, של למקור נהפך
כמויות לסבול יכול אינו האדם לפחה צריכים
להמית יכול פחד כי רבסה, יש פחד. של גדולות
זוהי טפלה. אמונה או אגדה זו ואין ולהרוג,
מחמת גם באים אולקוס לב, מחלת סרטן, אמת:

פחד.
הצפיה את רב זמן לסבול יכול אינו האדם
בקלן, בהפצצות השניה, במלחמתהעולם לפחד.
פחד מתוך רהיץ בנהר אנשים עצמם טיבעו
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הדין הוא גםיחד. והשכבות החוגים מכל
אפשר מאד. סוגסטיבי ההמון וםי. בעליותדם
ראציו ארגומנטים לא בי עליו, להשפיע בנקל
 קרובות לעתים אלא אצלו פועלים נאליים

איראציונליים.
(אשמת הקולקטיבית האחריות שאלת  מכאן
ויכוח קיים פילוסופית מבחינה הגרמני). העם
רגשות היו אלמלא כי האומרים, יש זה. בעניין
היטלר יכול היה לא לכולם, משותפים אלה

יחד. לגבשם
בהמון? לפעול ההצדקה את ליחיד נותן מה
החשובים, הדברים אחד הרי ביחיד' כשמדובר
הוא שלאיעשו, דברים מלעשות בעדו המונעים
העונש מפני פחד המעשה, תוצאות בפני הפחד
קיים אינו זה דבר דברים. הרבה לעשות האוסר
את מקדש הוא ואם משלו חוק יש שלא בהמון,
בהמון לה. שותפים כולם נעשים התוקפנות,
עושים "כולם חסרעונש, שהוא ההרגשה קיימת
הכלל פעולת לדברים. חוקיות נותן זה זאת*.
ההמון להיפר וכן לחוקי. הדבר את עושה
להתגוננות. מולדת לאהבת  להתעלות יכול
מסוכסכים שהיו שונים, חלקים כזה במקרה
קונסטרוקטיבית. לפעולה מתאחדים ביניהם,
הקים קצרה תקופה שבמשך ישראל, עם דוגמה:

המשו האידיאה זוהי עצום. מפעל
, / כאן היה כולם. את שאיחדה תפת,

עצמי, קיופ על שמירה של רגש גם
כליון. בפני הפחד

הנצחון. ולמען הרעיון למען עצמו
מהקרקע או האויר מן הפצצה כמו בפעולות
הגבות לנו ידועות שונות. בצורות אנשים יגיבו
אדמה. רעידת תמה: ומסכנה ממלחמות כאלה
תלוי הדבר יותר, ואלה פחות פוחדים אלה
להגיב עלול האדם האדם של הנפשי במיבנה
משתטח אמוק' ריצת רץ הוא שונות. בצורות
לעשות עלול אחוזפחד אדם וכוי. האדמה, על
 תגובה עוד ויש עצמה. הקבוצה נגד פעולות
לגולם. להעשות לאפטיה, להיתפס עלול הוא
קפאון, (מצב םטופור" "פעולת קוראים אנו לזה
של הגבה או פעולה) לשום להניעו אין שבו
דכאון, היסטריה, (מחלותרוח), ממש פסיכוזה

ועוד. ועוד
אצלנו שישנם ובפרט כזה, במצב עושים מה
את להרחיק צריך שונים? אוכלוסייה חלקי
מדבקת. שהבהלה כיון הפעולה, מזירת האדם
שלמה בקבוצה הפאניקה להרחבת גורם היחיד
הסכנה מחמת לא רוב פי על מתמוטטים וכולם
אחרים. אצל הפחד התגלות מפני אלא עצמה,
יותר רבים להיות עלולים הפחד של קורבנותיו
לשלזח יש רציני מקרה עצמה. הסכנה מקורבנות
לחולירוח. ולביתחולים צבאי או אזרחי לרופא
האנשים, את להרגיע צריך מדריך וכל מפקד כל

לפחד. ממה אין כי להם, להסביר
אדם המונים. של פסיכולוגיה על מלים כמה
וצריך לותר היודע זה הוא סוציאלי, חברותי,
ועל האגרסיה על אנרגיה: זרמי שני על לותר
כשם החברה, למען ויתור זהו המינית. האנרגיה
לעשו לו שאסור אחרים, דברים הרבה שישנם
רגשות בו ונוטעים אופיו את המעצבים תם,

הוא\ אלה לפי וכוי. אהבה, רחמנות, סוציאלים?
משתנים הדברים סוציאלי. בןאדם נעשה
החברה את חברה. בתוך פועלים כשבניאדם
אצל מאשר ההיפר שהם אימפולסים מניעים
הת תוקפנות, פחד, איבה, שנאה, והם: היחיד.
גסים אפקטים עלידי להניעה אפשר להבות.
החברה עדינות. לתגובות מסוגלת היא ואין
אם חשוב זה ואין ההגיון נגד פועלת (ההמון)
את כסמל, להזכיר, די לא. או מתורבתת היא
הפרי את רק לא איחדה האיבה הגרמני. העם
הגס הרגש פרופסורים. גם אלא שבהם מיטיבים
מעשי נוספת: דוגמה כולם. את איחד הזה
אנשים משתתפים שבהם הכושים, נגד הלינץ'
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עצמי" .ע\רות
0ל*לי לזהיי המחלקה ראש שיר, אריה גצ"מ

השתכללה בינתיים "בארצנו. חדשה עוד היתה העצמי השדות שיטת כאשר נכתבה י דלהלן הרשימה
בנקודת אף יחידות.■פקוזז והוקמה בטחון קציני מונו העיר, מחיי נפרד בלתי לחלק והיתד. השיטה ונפוצה

עתה. כן כאז לב לתשומת הדברים ראויים ראותנו

המכירה שבה כלבו, שבחנות הרבים רויים
מנסיונן לשפוט אם העצמי. השרות בשיטת היא
טי בפני עומדים שאנו הרי אחרות, ארצות של
מבנות יהיו שמרביתם חדש, מסוג בגנבים פול
סיבות: זאתשתי מענינת לתופעה היפה. המין
של הלקוחות רוב את המהוות הן שנשים האחת
וצו הנשים של שלבושן והשניה אלה, חנויות
חפ הטמנת מאפשרים מהן במה של גופן רת
זאת הנחה מבוססת כאמור לבגדים. מתחת צים
משטרות של נסיון על בעיקר לנשים ביחס
שחב ^וכיח שלנו ד'נסיון מעט גפ אך אחרות,
לטפו הגיעו אשר "קליפטומניה" של המקרים

. נשים. היו לנו
בחנויות מועסקים הברית ובארצות באירופה
לתפוש שתפקידם רבים, פרטייפ בלשים בו כל
שב מסחר בתי שם יש בקלקלתם. הגנבים את
מכ ואפילו מיוחדים הצצה אשנבי התקינו הם
על מרכזי פיקוח המאפשרים טלביזיה שירי
יש האלו הפרטיים הבלשים ביו יקרות. סחורות
הושג שביתמתם לשעבר, שוטרים שהם רבים
חילופי לצורך המקומיות המשטרות עם תיאום
הפר לבלשים מספקת המשטרה אינפורמציה.
מתחל והבלשים חשודים, של תמונותיהם טיים
וכן משיגים, שהם בידיעות המשטרה עם קים
כן שנתפש. גנב עם ל"הםתדר" לא מתחייבים
שב הבלשים בין ותיאום ידיעות חילון* מתנהל
בתווכה או ישיר, באופן השונים המסחר בתי
הלחי של זה, בשטח ההתמחות המשטרה. של
והנמיון רבה היא חיום, לאור  בגנבים מה
והמומחים המהנדסים את גם משמש שנרכש

שי מהווה ישראל, אזרחי של מרביתם לגבי
המתפ עצמי''' "שרות הנקראת המכירה טת
גדול. חידוש הארץ' ערי במרבית והולכת שטת
הנר הזה' החידוש אל נמשכים מאיתנו רבים
שיש היסודית להנאה הנאות תוספת אתו שא
חד מסחר בבתי והנוי הנקיון הסדר' בקניות.
המגוהצימ. במדיהם והקופאים הזבניבן שיטאלן,
הסו הלקוח, של (אקטיבי) הפעלתני התפקיד
את ובודק בידיו ממשש בחנות, להנאתו בב
ולבסוף לו. שנראה מה רק ולוקח המצרכים
חשבון, הכנת של ויעיל דרמתי נאה, סידור
חלק רק הם אלו כל הסחורה. ואריזת התשלום
הקמעוני במסחר זה שבחידוש המעלות מן

שלנו.

רק לא או בארץ' זאת שיטה חדשה כאמור,
לגבי גם אלא בחנויות, הקונים הצרכנים לגבי
וכאן ומנהליהם. העסקים בעלי רוב,הסוחרים
ה תיקרא במאוחר או שבמוקדם תקלה נעוצה
גדול. בהיקף ואולי ביסודיות בה לטפל משטרה

עליה. דעתנו וניתן שנקדים כן על טוב

"מכ הם העצמי'* "בשרות בארץ הותיקים
והת עסקו הם למיניהם. הגנבים משכבר רינו*
בחנויות גם עצמי'7 "שרות של בטכניקה מחו
כך על הובאו לא אף מהם ורבים הרגילות,
ה האלו החדשות החנויות והנה לדין. מעולם
גרוע אף לגנבים, גןעדן ממש הן עתה נפתחות
לגנבים מדרבן וגורם גדול פתיון הן  מזח
יש אנשים הם האדם בני רוב פוטנציאליים.
הג בפני לעמוד מחוסנים כולם לא אך ריפ,
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לירכיים. עד "השק" לתחתית מטה משתלשלות
לי מאות של בערד שסחורות מקריפ ידועים
שעה תור זאת בשיטה אחת בפעולח נגנבו רות
למחלקות הנוגעת אחרת נפוצה שיטה קצרה.
גבי (על חדשה שמלה לבישת היא ההלבשה
לאחר הדלפק מן כובע חבישת אחרת), שמלה
העובדה וכדומה. ראש בגילוי לחנות שנכנסים
אינה לידיעתנו עדיין הגיעו לא אלו ששיטות

כאן. בהן משתמשים גנבים שאין ראיה

יחי לדעת? עלינו ומה להתכונן עלינו כיצד
מת מגע ולקיים ליצור צריכות המשטרה דות
בדבר להן לייעץ אלו, כלבו חנויות עם מיד
המסחר ובתי במידה בטחון. ושיטות אמצעים
מפקי אחד או מסויים, אדם נגד חשד מעלים
בסחורות ניכר פחת על מתלוננים או דיהם,
ואף מיד סיוע להם להגיש יש  מסוימות
באמצעים או לאנשים מלכודת בהצבת לעזור

טכניים.

שאין ומסתבר כלבו בחנות גנב נתפש אם
ולהראות לצלמו יש חדפעמי, או מקרי מעשהו
המתאימים. המסחר בתי בכל לעובדים תצלומו
לה יש זה, מסוג גניבה על תלונה בהתקבל
ההודעות קבלת את ובייחוד החקירה, את 1?יש

משום זאת המסחר. בית עובדי של המפורטות
חשובים פרטים לשכוח עלולים אלו שעובדים
אנ אלפי רואים שהם העובדה עקב במהירות,

מאד. חדגווני הוא ועיסוקם יום בכל שים
בית מנהל עם במגע ראשונה לבוא תמיד יש
ולהמנע הראשיים, מעוזריו אחד או המסחר,
שותפות קופאים או זבניט עם ראשון ממגע
נוחה שיטה היא המסחר בבית לזבן גנב בין ;
היא יותר עוד קשה למשטרה. וקשה לגנבים
וחשדהו! כבדהו קופאי* לבין גנב בין שותפות

בודאי תלך כאמור אשר זאת, לבעיה ערנות
העת בבוא זאת. בשעה המטרה היא ותחמיר,
מר וכירטוס ברישום הצורך גם אולי יתעורר
שלהם. הביצוע ושיטות אלו גנבים של כזי
שי של גילוי כל על למז"פ לדווח כן על ראוי
העבודה כדי תוך שתתגלינה חדשות ביצוע טות

היומיומית.

המסחר בתי מערך את לתכנן בבואם האחרים,
ובנייתם.

הוקם אשר בתלאביב, כזר. אחד ממחר בית
בהק תוכנן מחו"ל, נסיון בעלי סוחרים ידי על
סידורים בחשבון נלקחו שבו ונראה רבה פדה
ולמתן האפשר) (במידת גניבות של למניעתן
מסחר בבית הסחורות דוכני פיקוח. של אפשרות
והגזב וישרות, ארוכות בשורות מסודרים זה
ש למעברים ממול עומדים קופותיהם עם רים
הגבוה הערך בעלות הסחורות השורות. ב'ין
מספר קופאים. או זבנים של בקרבתם נמצאות
לקיצבה, שיצא משטרה קצין שבראשם בלשים,
גבו תצפית מקומות יש כן במקום. מועסקים
להת ערים המסחר בית עובדי וטובים. הים
ראי כאשר נוכחתי בזאת הלקוחות, של נהגותם
לקוח משו לבו תשומת שאת בלש) (לא זבן תי
מן שיצא עד העת כל אחריו עקב והוא מוזר

החנות.

אינן היטב לנו הידועות ה"שק"ם'/ חנויות
ב שנגרמים להניח ויש כראוי, עדיין מתוכננות
כיצד ראיתי גניבות. עקב מיותרים הפסדים הן
ערי כדי תוך בשק"ם, זריזים קופאים בודקים
ניר של אריזות החפצים. מן כמה החשבון, כת
מציצים הם ידם, על ונבדקות נפתחות טואלט
שאלתי כאשר שנקנו. ולכלים לתיקים לארנקים,
רבים שבמקרים לי נאמר זה בשטח נסיונט על
במרכזם לצפרנים לקה בקבוקי נשים הסתירו
כמו אחרים, ומצרכים טואלט, ניר גלילי של
לא אחרות בחבילות ושפתונים נובעים עטים
אלו, במקרים לטפל נקראה שהמשטרה שמעתי

וחבל,

יותר נוחים כלל, בדרך הם, החורף ימות
לבושנו בקיץ בארצנו. כאלו בחנויות לגנבים
עו אנו בחורף או מורכב* ובלתי דק קל, הוא
הנשים ואףי גדולים כיסים בעל כבד מעיל טים
הגונ הנשים ביין למכביר. במלבושים מרופדות
מקו וארה"ב אירופה בארצות בשיטתיות בות

כךלקמן: השיטה מאד יבלת

לכל רגילה הנראית שמלה לובשת האשד.
בגומי הנסגר גדול שק. היא למעשה אד דבר,
מכ הגניבות את האשה. של מירכיה אחת בכל
והן החזה, ליד שמלתה, לתוך האשד. ניסה
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^ק^^0

תעבורה עבירות של בע\פ*גותו התמורות
מהיד בפועל, ולהסברה להשכלה המדור ראש עי"ד, דיין, פנחס פקד

התעבורה לדיני שנים משלוש למעלה לפני הכנסת הוסיפה אותם התקונים, בין החדוש .

בעניני מתאימות ידיעות נדרשות מהם מיוחדים, תעבורה שופטי של מנוים דבר היה שלנו'
להצעת ההסבר בדברי תעבורה. בעבירות דיון לשם המשפטית' הכשרתם על גוסף ;.תעבורה
עבירות רבוי על הממשלה הצביעה הכנסת' לפני לראשונה זה הדוש הבי*ה אשר החוק'
ויעזלו1. אלו בעבירות השפוט החשת כמחייבים בכבישים הבטחון מצב חומרת ועל התעבורה
הוגבלה שפוטם וסמכות זמנית להיות אלא אז נועדה לא התעבורה שופטי של כהונתם

תקנותיה. ועל התעבורה פקודת על לעבירות
שופטי של קבע מנוי על ברשומות הראשונה ההודעה ופרסום החוק תקון אחרי עתה,
על דעתנו ונתן זה שפוטי מוסד של התפתחותו את בקצרה נסקור כי הראוי מן תעבורה2,
הסדר על "השמירה מבחינת לבוא, לעתיד בו הגלומות והאפשרויות לו הנתונות הסמכויות

החוק. מטעם עלינו המוטלת והרכוש, החיים בטחון ועל הצבור" בדרכי

כבר האמור החוק חקיקת אחרי רב לא זמן
נוהל לפי הראשונים התעבורה שופטי מינו

קבע של למנוי זמנית מכהונה
(1958 במרס 31) תשי"ח בניסן י'ב ביום

תשי"ג השופטים' חוק של לקביעותיו מותאם התע פקודת לתקון החוק את הכנסת חוקקה
יותר מאוחרים מנויים נוספו ועליהם '1953 את המסמיך סעיף*, ובו תשי"ח1958^ ב1רה,
המדינה. של התקציבית והיכולת הצורך כמידת זה" חוק לענין תעבורה שופט שנתמנה "מי
בשתי לכנסת, הממשלה הציעה תשכ"א בשנת של האמור בסעיף תעבורה". בעבירות //לדון
להרחיב ל, התעבורה, פקודת לתקון חוק הצעות תעבורה" .עבירת הוגדרה תשי"ח משנת החוק
בעניני התעבורה שופטי של השפוט סמכות את ועל זו פקודה על כאבירה זה"' סעיף "לענין
לשופטים המנויים לועדת ולאפשר תעבורה לפיה". שהותקנו העזר חוקי לרבות התקנות,
כהו תקופת תום לאתר תעבורה, שופטי להעביר הסעיף של קביעותיו יתר את כאן אביא לא
ההס דברי בין קבע. של למעמד המוגבלת' נתם התעבורה' לשופט כי אזכיר רק דאז' בנוסחו

ל נאמר לבך בקשר בר בלבד/ מוגבלת לתקופה להתמנות נועד אשר
של השפיטה את החיש הת5בויה שיפטי ימנוי הסמכויות ,כל תעבורה, עבירות לגבי הוקנו
בעניני גקי*ית ?שו השיפטים התעבויהי עבייית שלום". משפט בית לשופט המהירהמסורות בטפולם להם סייע וזה ובדיניה, התעבורה ""■* נ^'" ,11.4 "110// (יו*. 100.1
מדי לשפיטה המובאים. אשומים אלף למאתיים בקרוב
ניכרות השופטים של והתמחוי השפיטה החשת יגנה. ..■■
ומניעת התעבורה עבריני להרתעת במערכה גט היטב

ו9; 8 בע''ע ,8(435) וזשכ''א ה''ח' 8
ו287. 286 בע"ע ,286 (*73) תשכ"א ה''ח, י

?184 3ע' ,182 (300) תשי"ז גןז''זז,
;1533 (338) תשכ"ב י"פ 2

;126 געי ,123 (252) תשי"זז ס"זז' .
18ב; סעיף אז היך, אשר את לפקודה שהוסיף ,10 סעיף *

;(303)218) שנים" משלוש תפחת שלא ...,' =
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עוגה מוסמן בהו העבירות הן אילו
ו לדון התעבורה שגפט

כמובן, ניצב' זו לשאלתנו התשובה בראש
חדש)9, (נוסח התקנבורה לפקודת 25 הסעיף
שופט של "סמכותו השולים בכותרת המוכתר

תעבורה".
גוגע אינו האמור לסעיף (ב) המשנה סעיף
שופטי של הסמכתם כי ללמדנו, בבואו בעניננו
שופטים של מסמכותם גורעת אינה תעבורה
תעבורה! בעבירות לדון תעבורה שופטי שאינם
שני בין במקרה לא חוצץ זה משנה סעיף אולם
שופט של בסמכויות הדנים ו(ג), (א) רעיו,

תעבורה:
מוסמך בהן העבירות, מנויות 25(א) בסעיף

כדלקמן: לדון, התעבורה שופט
תעבורה; עבירות (1)"

לפקודת 22 ,20 ,13 ,4 הסעיפים לפי עבירות (2)
,1947 שלישי), צד (סנוני מנוע של רגב גלי בטוח
שהוא גמידה האמורה לפקודה 24 סעיף ולפי

זין בפסקה שפורטו לעבירות מתיחס
ושרותים, מצרכים על הפקוח חוק על עבירות (3)
על שניתנו והצוים התקנות ועל תשיח1957",
כמפורט הכל רכב, ולכלי לתעבורה הנוגעים פיו,

השלישית' בתוספת
הן הלוא (1) הפסקה מכוונת אליהן העבירות
בזו 1 סעיף ההגדרות, בסעיף עתה מוגדרות

הלשון:
ועל זו פקודה על עבירה  תעבורה עבירת
ך לפיה שהותקנו העזר, חוקי לרבות התקנות,

בטיבן הן אף (2) בפסקה המנויות העבירות
"בפקודה מקומן שאין אלא תעבורה, עבירות
מפורש באופן למנותן צורך היה כך ומשום זו*
התרת או שמוש הן? הלוא זה? הסמכה בסעיף
למכוני ערובה או פוליסה ללא רכב בכלי עמוש
אי ברכבז המשתמש אותו לגבי תקפה ג' צד
תובע, דרישת לפי הפוליסה בדבר פרטים מסירת
סרוב או הרכב בעל של ומענו שמו אימסירת
נהג סרוב לשוטר! הבטוח תעודת את להר81ת
רכב בעל סרוב או ומענו שמו לשוטר למסור
עבירה כל וכן הנהג על ידיעות לשוטר למסור
בארבע נוגעת שהיא במידה כלשהו אדם ע''י

לעיל. המנויות העבירות
התוספת באמצעות אותנו, מפנה (3) הפסקה
לחוק 29 עד 20 הסעיפים אל לפקודה, השלישית
תשי"ח1957, ושרותים, מצרכים טל הפקוח

;24(240) תשייזז ס'"וו, 11

ורבוי גדול למרות  מספרן אשר דרכים, תאונות
1958 שנת מאז פוזת  והנהגים הרכב כעי

שלוש של לתקופה ,,.. נתמנו, התעבורה ...שופטי
,1959 ביוני 1 ביום נעשו הראשונים המנויים 'שנים.
נראה אלה ראשונים מנויים תקופת תום ולקראת
יךי על כהונתם, המשך בהסדר שנוי להביא צורך
שופט לגינות המאפשרת לפקודה, ... הוראה הוספת
להבא גם צמודה כשסמבותו קבע, של מנוי תעבורה

בלבד."7 תעבורה בעגירות לשפוט

והם המוצעים העקרונות את קבלה הכנסת
תשכ"א התעבורה, פקודת לתקון בחוק נכללו
נקבע זה חוק של תקפו לתחילת המועד !81961

וביום (1961 באוגוסט 1) תשכ"א באב י"ט ליום
ולפי חדש)9 (נוסח התעבורה פקודת פורסמה זה
להלן לעניננו הנוגעים החרושים את נביא כך

זה. ומשולב חדש בנוסח ובממונם כגםוחם

המחוקק מטעם המוטלת המשימה חשיבות את
בית נשיא מכבר לא הדגיש התעבורה שופט על
שם ,1043/52 בע"פ דינו בפסק העליון המשפט

היתר? בין גאמר
עניו על דברים להרבות צורד ואיו ,,ידוע
הכנסת תעבורה בעניני בארץ השוררת ההפקרות
בסופו ואשר שנוצר הזה המצב על דעתה את גתנה
איהקפדה עקב בדרכים, לאיבטחון גורס דבר של
מכד כתוצאה התעבורה חוקי הוראות במלוי
שופטי נתמנו וגם בחוקים חומרות הכנסת הכניסה
את ולרסן בעונשיו להחמיר כדי מיוחדים תעבורה

ההפקרות

בתי על חובה שמוטלת לנו נראה זו מבחינה
שופטי של בפעילות לתמוד לערעורים המשפט
לפיכד הקשה בתפקידם אותם ולעודד התעבורה
בשביל במיוחד משכנע נמוק להיות שצריד לי נראה
וביחוד ענשיט, על להקל כדי המחוזי המשפט בית
מגיע נסיונו, מתוך להניח יש תעבורה, ששופט
כדי אפקטיבי יותר עונש להטיל שיש מסקנה לידי
ע*י הניתנות להוראות ואיציות הפקרות להפסיק
על תפקידם מכה הממונים מוסמכים שוטרים

בדרכים* הפקוח

וז28! ,286 בע"ע ,286 (473) השכ"א ת''זז, י
הוספת ו95: 94 בע"ע 94י (337) תשכיא ס''ח .
תחומה הרחבת בפקודה, המנויות על חמורות עבירות
כולה המקווה לעניו תעבורה" "עבירת הגדרת של
ד.הג לתחולת שמחוץ תעבורה בעניני עבירות והוספת
על לפיה שהותקנו העזר והוקי והתקנות (הפקודה דרה

השפוט סמכות
;173 (7) חדש נוסח  יישראל מדינת דיני .

ט''ז; פ"ד,  אדלר נ. היוה''נו  43/62 "נננ"פ
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20זד .בקשה לו הוגשה אם ובין הפסילה,
הח מיום יום 30 של המועד תום לפני הפסילה
פסילה פוקעת כן לא (שאם הרשות של לטתה
בדיון הדין סדרי את אלה). ימים 30 כתום כנ"ל
57 סעיף לפי בבקשות תעבורה שופט לפני
להמשך ובקשר (58 (סעיף המשפטים שר יקבע
60 תוך ניתנה לא שאט (59 (בסעיף נקבע הדיון
אחרת הוראה או יהתעבורה שופט של החלטתו יופ
שופט ההחלטה? עד:למתן הפסילה תופסק מפיו
אח "הוראה גם לתת איפוא, מוסמך, התעבורה
בתנאים הזמנית' לה הפסי המשך על כלומר רת'/
החלטתו. למתן עד תנאים, בלא או מסוימים
לערעור למים) 10 (תוך נתונה גופה החלטתו

המחוזי. המשפט בית בפני
הפקוח התעבורה לשופט איפוא הועבר כאן
הזמנית החלטתה על ראשונה בערכאה השפוטי
של החלטתה על אולם מנהלית' רשות של
להת בנהיגה, הדרכה לקבל נהג לחייב הרשות,
תנאים להתנות בטיחות, מטעמי רשיונו לות
לפסי עד  כושר' מטעמי לפסלו' או ברשיונו'
בידי כמקודם' הפקוח' נשאר  לצמיתות לה
יחידה ערעור כערכאת המחוזי המשפט בית

: סופיים.: הם פסקדינו או והחלטתו
הפסילה סמכות לגבי דומה ^קשר:^נוהל
אין .47, סעיף פי על משטרה' קצין של הזמנית
פסילה הרי כי במפורש, נזכר התחבורה שופט
כל לגבי כמו ולגביה' עבירה בעקבות באה זו
הוראות נוקטות והפסילה העונשין סמכויות יתר
חלה כך ומשום המשפט" ,,בית בלשון הפקודה
לשופט המעניקה (ג), 25 סעיף של הרישה עליהן
שלום משפט בית שלשו*נ! סמכויות התעבורה
(א)"? קטן בסעיף המפורטות העבירות "לגבי
פנ?ם, עלכל לו, מסודות, אינן אלו סמכויות. .

■  ■■.■. ■, ■... בלעדי. באופן

המוטל העונש מידת על הגבלה איו
תעבורה עבירות על

,23 הסעיף את להזכיר הראוי מן זה בהקשר
בעבירת לדון משפטשלום בי# שופט המסמיך
בכל האמור אף על כל/עונש "ולהטיל תעבורה 

(ושיפט שלום משפט בית שופט אחר*. דין
איפוא מוגבל; *נינז זה) בכלל כאמור, תעבורה,
פקודת של בקביעותיה אלא העונש בהטלת
ברורה' זו קביעה של משמעותה בלבד. התעבורה

מופ רוחימ במניעת הדנים הסעיפים הם הלוא
צוי הוצאו לגביהם ובשרותימ' במצרכים קעים
(צמיגים זו בתוספת מנויים הם שאף הפקוח
במונית, הסעה על מירבי שכר תעבורה, ומוצרי
פרטי רכב השכרת רכב' לכלי ומפעלים מוסכים
אותנו מפנה כן פרטי); ברכב סיורים והסעת
(אחריות האמור לחוק 39 סעיף אל זו תוספת
עצמו, החוק הוראות להפרת ושלומית ישירה
שניתנו בהיתרים או ברשיונות תנאים שלהפרת
ראיות, להעלמת החוק, למבצעי להפרעה פיו, על
או ובהיתרים ברשיונות כדין שלא לשמוש
רשמי תפקיד ממלוי הנובעות ידיעות לגלוי
בהוראות נוגעות שהעבירות במידה החוק), לפי
בתו המנויים והצוימ דלעיל הסעיפים ארבעת

הזאת. ספת

התעבורה שופט של האחרית סמכויותיו
בעבי לדון הסמכות על הנוספות הסמכויות
הקובע ,0) 25 מסעיף כאמור' נובעות'! הנ'"ל רות

.   . >י
ולגבי (א) קטן בסעיף המנויות העבירות "לגבי
שופט דיו זו פקודה לפי האחרות סמכויותיו
כל לו ויהיו שלום משפט בית שופט כדין תעבורה
שלום* משפט בית לשופט המסורות הסמכויות
מת זה משנה סעיף של קריאתו עם מיד
המחוקק ראה צורך גנה השאלה' כמובן עוררת,
את 25 הסעיף של >א) המשנה בסעיף למנות
ילדון, התעבורה שופט מוסמך בהן העבירות,
סעיף של "המחיצה" (אחר לו ולהעניק ולחזור
שלום שופט של הסמכויות את (ב)) המשנה

אלו. עבירות לגבי
תשובתה את נקלה על תמצא זו קושיה
האחרות הסמכויות הן אילו תחילה שנראה לאחר

זו: פקודה ל3י
עבירה"' "לגבי שלא ג:זאת, אחרת" "סמכות
מהחזק אדם פסילת לגבי 37 בסניף נמצא
,56 מעיף מכח הרשוי רשות ע"י נהיגה רשיון
סכנה משום יש נהיגתו בדרך כי שהוכח אחרי

מופרע: או פרוע ישהוא או לעוברידרך'
מוסמך  בלבד והוא  התעבורה שופט ■.■ ■

מסוימת לתקופה לצמיתות, הפסילה, את "לאשל
הוא מוסמך וכן שיקבע" לנולויתנאים עד או
מוענק זה נרחב דעת שקול לבטלה". או "לשנותה
אליו פנה אם בין (ג)) (בס"נז התעבורה לשופט7
לבטול בבקשה (א)) ס"מ (עפ"י הרשיון בעל
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ומה צודקת והענשה לדין מהירה הבאה יעיל,
מפני והרבימ את להרתיע משולב במאמץ גגירה
היחיד את ולחנך ובסדר בחוק מולת, הזלזול
הבטי ולכללי לחוק לציות הרבים) היחידים (את
יקיריו חיי ועל חייו על השמירה למען חות

ועמיתיו.
בחלקה השפוט מערכת של הצלחתה לשם
התעבורה שופטי אצלנו מונו זו במשימה הנכבד
חוזק הראשונה, פעילותם תקופת בעקבות ועתה'
את הקיפן כדי עד סמכויותיהם והורחבו מעמדם
שנועדו הדינים על העיקריות העבירות מרבית
מן והרכב: התעבורה בתחומי הצבור על להגן
לכך, לבנו נשים המשטרה, אנשי אנו, כי הראוי
כוללות התעבורה שופטי של אלו סמכויותיהם כי
בעניני "הקדמשפוטיות" הסמכויות את אף
אנו נזקקים כאשר ושחרורים, מעצרים הפושים,

תעבורה. עבירות לגבי להפעלתן
שופטי פועלים בה היחידה, המדינה אף איננו
המתוקנות מן מדינות, עוד ויש מיוחדים תעבורה
של המקודשים העקרונות על השומרות בעולם,
המקיימות צודקת, שפיטה ושל החוק שלטון
בתימשפט ואף תעבורה שופטי שנים מזה
בתי קיימים למשל בארה"ב לתעבורה מיוחדים
מחמת הן לפניהם הולך ושמם כאלה משפט
הצלחתם מחמת והן להם רוחש שהאזרח הכבוד
ותמידית היעילה שפיטתם ע"י הצבור בחנוך

ועדה. עם קבל כמעט
המשפט ובמערכת בתחיקה אף מסתמנת האם
נפרדת מקצועית, חטיבה לגבוש המגמה שלנו
לחזות נוכל לא זאת לתעבורה? בתימשפט של
שלוש של הנסיון כי ספק, אין אולם כיום.
זרת בכוון התקדמות מראה חלפו אשר השנים
שנעשה, ממה להתעלם אין ויעולה. השפיטה
רבה עוד ניכרת חנוכית להשפעה עד אולם
המשתקפת זו והן עלינו המוטלת זו הן המלאכה'

ביתהמשפט. בתיקי

ו67 66 ,65 ,#16 ,63 בסעיפים מעיינים כאשר
של מירביים ענשים הטלת המאפשרים לפ^ןדה,
עבי בשל לירות 5000 וקנס שניט שלש מאסר
גרימת בשל קודמות, עבירות אחר מסוימות רות
מפגש בפני איעצירה רשלנית2*' בנהיגה מות
או פסילה בהעלמת רשיון קבלת ברזל, מסילת
בנגוד או פסילה בזמן נהיגה בשל וכן תנאים
כני'ל מירבי עונש צפוי 68 סעיף מכח לתנאים.
על חל אם התעבורה, תקנות על לעובר אפילו
מסוימות בעבירות (החמרה 62 הסעיף עבירתו

עביתת). להן קדמו אם

חפוש, הגאה, צוי להוציא הסמכות ג0
ושחרור מעצר

עבירות", "לגבי אמנם אמור לעיל האמור כל
לסמכות הכובה היתה אילו כי להניח, ניתן אך
צורך רואה המחוקק היה לא בלבד, ההענשה
לי נראה אולם הדיון, מסמכות בנפרד להזכירה
העבירות "לגבי הסמכויות"... ,,כל הזכרת כי
הסמכות על נוסף (א)" קטן בסעיף המפורטות
לשופט להעניק באה משנה סעיף באותו האמורה
שיש הסמכויות כל את במפורש התעבורה
הסמכויות כגון הנוהל, בדיני שלום לשופט
כאשר שחרור. ועל מעצר על חפוש, על לצוות

הנ"ל' העבירות" "לגבי בהן השמוש נדרש
והמודאגת המוטרדת היחידה המדינה אנו אין
על והעבירות בדרכים התאונות של אימתן ע"י
לגרום, עשויות או הגורמות, התעבורה, דיני
של תולדה הנן אלד. כן כאלה אלו. לתאונות
ממונעים תעבורה בכלי ורב ההולך השמוש
יצור שהוא תקופתנו, בן האדם ע"י ומהירים
הרבה קרובות (אצלנו: ולעתים נחפז טרוד,
אם אף בזולת, להתחשב נוטה בלתי מדי) יותר
לזולת. להרע מיוחדת כונה או סיבה לו אין
פקוח מקום, ובכל תמיד מחייבת, זו מציאות
למעשה כי אם גדין, הנתונה באפשרות כאן מדובר 12
גרימת של אשומים תעבורה שופטי בפני הובאו טרם

מות.
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יי^8^^^>^"^^:/^^"^/^?"^^^^ז/^/^7י

פליליות לחקירות המחלקה עו"ד, נ1סנבלט, צבי פקד

:(17.11.61 (ביום נפסק

החוק לפקודת 286 בסעיף ^^^ המלה .1
דוקא ולא בכלל לרכוש מתיחםת ,1936 הפלילי,

דלאניידי. לנכסי
סוג של ממצה הגדרה לתת מאד קשה א) .2
לפי המובא מקרה בכל אולם דניידי, נכסי
שני בין תיאום איזה להיות צריך 286 סעיף
6111:615 10מ1 01 011ק11 המושג בין האלמנטים'
צריכים  הדברים שני כלומר' ץ1ע6ק0ע>1, ובין

השני. עם אחד להתיישב
מקום המסמן מהסוג להיות צריך הרכוש ב)

לאדמה. צמוד איננו או צמוד שהמקום בין
בכניסה צורך אין 286 סעיף למטרת א) .3

ממש.
מקום, המסמן רכוש סוג הוא קטנוע ב)
במלים כלול וזה עליו לעלות אפשר כי

. 10 611160 0,1ק11

הוגר לשלול ה5ונה הוכחת הבעיה; .2
(בגניבה). עולמית

 16/60 פלילי העליוןערעור המשפט (בבית
יח43)1187). פ'ד, היוה"מ נגד עלה זלמן

העובדות:

גניבה של עבירות במספר הורשע המערער
הפלי החוק לפקודת 0)276 סעיף לפי סוכן ע"י
סעיף לפי שוא, בטענות כסף קבלת ,1936 לי,
סעיף לפי שוא, בטענות אשראי קבלת 301
שונים אנשים בין תווך היה עיסוקו 304(א).
סכומי מהם קבל והוא הכנסה, מס שלטונות לבין
על למסהכנסה לשלם עלמנת שונים כסף

גבול הפגת  קטנוע גניבת הבעיה: .1
פלילית,

 231/61 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ''ד הלל, בן והלל ר בןיאי מאיר נגד חיוה"מ

ט"ו(84)2325).

העובדות;

לפקודת 286 סעיף לפי מאשמה זוכו המשיבים
שהיה קטנוע עם בקשר ,1936 הפלילי, החוק
במשך בו והשתמשו לקחוהו שהם למתלונן, שייך
זיכה השופט הפקירוהו. ואחריכן אחדות שעות
יכול לא קטנוע כי שסבר מפני מהאשמה אותם
ערעורו .286 סעיף לפי להאשמה נשוא לשמש
ורק אך הוגש לממשלה המשפטי היועץ של

ההלכה. את לקבוע מנת על
העובדה אף על כי לדעה בטה דלמטד, השופט
תכננה (ץ!**^) רכוש על מדובר 286 שבסעיף
מהמלים למד הוא זה ניידי, דלא לנלסי ז?יא
המלים מתיישבות לדעתו 10מ61116181. 01 ת6ק1ן
הצביע גם והוא ניידי דלא נכסי עם דוקא האלו
הסעיף כמו הפלילי, החוק בפקודת מעיפים על
במלים משתמש המחוקק בהם ,385 והסעיף 96
לפי דלאניידי. נכסי על כשמדובר דוקא אלו
משמעותו המשפטי היועץ ב'יכ שהציע פירוש
פיסית התערבות שכל היא 286 הסעיף של
בגד, (כמו שהוא רכוש באיזה (61£6161100זמ1)
סעיף לפי עבירה הינד, דומים) חפצים או שעון
שאילו מפני נתקבל לא זה פירוש אמנם .286
כל מוצא היה לא המחוקק של כונתו היתד, זו
ביותר הפשוט בנוסח העבירה את להגדיר קושי
6111613 11110 למלים רק להזדקק צריך היה ולא

נתקבל. הערעור אך ת0ק0111. ץ611ק10ק
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התפר של במקרה הדין והוא גנובים שהם עין
צות.

במטלטלים, מחזיק הנאשם שנמצא מקום ב)
שנגנבו לאחר קצר זמן אחרים, אנשים עם יחד
לכאורה הנחה נוצרה התפרצות, של בדרך
וההתפרצות הגניבה לעבירת שותף היה שהנאשם

יחד. גם
לפחות הנאשם חייב זו הנחה לפתור כדי ג)
הדברים למציאות הדעת על מתקבל הסבר לתת

בידיו. הגנובים

עגילי? לדגי לשית!* גנב הנחשב הבעיה; .4
לפקודת 310 םעין* גנוב. כרכוש המחזיק של

.1936 הפלילי, החוק
280/59 פלילי ערעור  העליון המשפט (בבית
(36) י''ד פ"ד  היוה"מ נגד אקין י. לויט א. 

.(1507

לעצמו. לקחם אך חשבונם,
היתה המערער ב"כ שטען המרכזית .הטענה
של כונתו את הוכיחה לא הכללית שהתביעה
שקבל הכספים את מקרבנותיו לשלול המערער
בעסקיו הסתבך שהוא מכיון וזאת לצמיתות מהם
ללקוחותיו יחזיר שפעם התקווה בלבו וקיננה

מהם. שגנב הכספים את
נדחה, הערעור

:(15.6.60 (ביום נפסק

לחדור יכול משפט בית שאין הוא כלל
כונתו, את "לצלם" כדי אדם של לבו למעמקי
הנאשם של כוונתו על להיווכח היחידה והדרך
השו מהעובדות הגיוני ניתוח של תהליך היא
ומדרכי הנאשם' ע"י המבוצעים מהמעשים נות,

ונםיבותיהן. הביצוע

העובדות;

משפט בית ע"י ונידונו הורשעו המערערים
החוק לפקודת 310 סעיף לפי בעבירה השלום
.1927 המטבחיים, בית לתקנות 11 ותקנה הפלילי
גנובה פרה החזקת היתה העיקרית העבירה
שלשת של עדותם היתר, היחידה הישירה והעדות
השלום שופט הן מהם, שנים לגבי פרה. גונבי
הוגש (אליו המחוזי המשפט בית שופטי והן
שותפים אלה כי בדעה היו שווים ערעור)
מכרו עצמם, לדברי אשר, הם שכן לעבירה'
ולגבי הגנובה. הפרה את למערערים וממת
של הרוב שופטי ושני הדעות, נחלקו השלישי,
השקפתז את ל^,ם אימצו המחוזי המשפט בית
ולא לזר נחשב זה שאיש השלום, שופט של
מכירת בעת כמסתכל נכח רק הוא כי כשותף,
בקשת לפי בעיסקה פעיל חלק לקח ולא הפרה,
עדות איפוא, כאן, היתד, וכך, הואיל הבריו.
זה סמך ועל לסיוע, נזדקקה שלא כשרה אחת
שופט של פסקו את המחוזי המשפט בית אישר

זה. ערעור הוגש כך ועל השלום,
בחלקו. נתקבל הערעור

:(29.6.60 (ביום נפסק

במיש ומסרו רכוש גנב שהוא שמעיד מי א) 1

עבירה לדבר כשותף לראותו יש לנאשם, רין
אחר. ממקור סיוע טעונה ועדותו

גנוב רכוש למכירת רדום" "שותף גם ב)
(נשאר //נרדם" הוא כאשר ביחוד הוא, שיתף
לסייע כדי מכוונת בבונה הקלעים) מאחורי

טמון שנגנבו ח*ציפ החזקת הבעיה: .3
הגניבה. ל?מן

עלי  92/60 פ. ע.  העליון המשפט (בבית
י"ד(47) פ"ד,  היוה"מ נגד ואח' סעיד קאסם

.(1299

.' העובדות

קי של לדיר בהתפרצות הואשמו המערערים
הורשעו הם מתוכו, כבשים 17 וגניבת בוץ
אמנם ראשית, כפולה. טענה ב''כ טען ובערעור
כשהם אחרים שניים עם מהמערערים אחד נמצא
אבל הגנובים, בכבשים לילה בשעת ממזיקים
הת של בדרך נגנבו הם כי הוכחה התיה לא
נמצא המערערים אחד באם שנית, לדיר. פרצות
בליל אחרים שניים עם יחד בכבשים מחזיק
התפר של בדרך שנגנבו לאחר קצר זמן הגניבה

להתפרצות. כשותף לראותו יש האם צות,
נדחה. הערעור

:(16.6.60 (ביום נפסק

העדר כי במשפט שהובאו הוכחות לאור .1

אפ כל להעלות אין בדיר, נמצא היה בשלמותו
המחזי לידי הכבשים .הגיעו כיצד אחרת שרות

ושותפיו). (המערער קים
אשר מטלטלים בהחזקת אדם כשנמצא א) .2
היא הכל דעת מכן, לפני רבה לא עת נגנבו
המקרה, בנסיבות בהתחשב להאשימו, שאפשר
ביוד בקבלתם ואם מטלטלים אותם בגניבת אם
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חשו להיות פסקהךין,;יבולך, מתן לגבי חשובה
...;.■... .י..; ,; הדיון...;. עצם לגבי ,בה
להקזתכנעבהשי בית..המשפט;;יכול אין ג. ,,*

ז;פרו6 את 'הוא;קורא; ;אמ,כן אלא ז;עךות בו)?
הודאת,:סעיף כי:, י בדווי וממילא שלהדיון,' קול;
הפרוטקול הגשת את למעט. באה אינה (3<4

; . המשפט. בבית הקודם הדיון של
פ"ד '1) 113/51 פ. ט. מתוך העולה הדעה .2
כי היא (1457 פ"ד (י"ג 6/59 וע.3. (1250
עדותו של המטריאליות על הנאשם של ידיעתו
117 סגניף על עבירה לקיום הכרחי יסוד אינה
לגבי הדין והוא 1936 הפלילי חוק לפקודת (1ן
הפרוצדורה לפקודת (2) 4 סעיף על עבירה

, (עדות),) הפלילית

ת£1י ענץ על מאמר 3רפומ הבטיח: .6
המשפט. גכית. ועומד

 580/61 המרצה  העליון המשפט (בבית
,(1966(71)10 סבו3*ד צבי נגד 'שוארץ ב"צ

בהח נאשס של £דותו ולכן העיסקה^ להצלחת
אחר.: ממקור סיוע טעונה גם גנוב רכוש זקת
אינם נאשם שקריושל בי י היא' ^הלכה:!5מוקה
נדרש זה סיוע כאשר נגדו סיוע לשמש ל;ע;ש.ונים
אלא העיקרי/ העד מהימנות1.של חיזוק .ל^ילשם

עדותו. עצם הכשרת ■לשם
רלבנטי שהוא בענין להיות צריך הסיוע ..3,
הנאשמים שקרב הנאשם; אשמת הוכחת: ..לגבי
להסיק אין העלים' את הכירו שלא הטוענים
עשויים הם ואין לחובתם כלשהי מסקנה מהם

הקטיגוריה. לגירסת לסייע

לפקודת (2)4 םעין? שקר, עדות הבעיה; .5
(עדות). הפלילית .הפרוצדורה

 329/60 פלילי העליוןערעור המש3ט >בבית
.(837 (30) ט"ו פ"ד היוה''מ נגד עיד אבו יוסף

העובדות:

.. .  , העובדות;

"העולם השבועון עורכי להעניש בקשה זוהי
מאמר פרסום עקב המשפט בית בזיון על הזה"
בין שבמחלוקת עובדות עם בקשר מגמתי
בפני והעומד התלוי במשפט והמשיב המבקש

לצדק. הגבוה המשפט בית
המש בית אך סמכות, מחוסר נדחתה הבקשה
בארץ נדיר מקרה זה אין כי צער הביע ם2
את לעצמו נוטל מחברו אשד מאמר, מתפרסם בו
וליצור עובדות לקבוע בענין, לדון הסמכות
הצדדים, אהד נגד קדומה ודעה אויינת אוירה
וללא המדינה חוקי עם התחשבות ללא זה וכל
בית לדעת אלמנטרית. הגינוח עפ התחשבות
לחופש לטעון המרבים העתונאים' על המשפט
אלה, בדברים להקפיד מיוחדת באופן העתונות,
ולא הצבור לטובת ניתן העתונות חופש כי
מפוק למטרות אותו לנצל הרוצים לעתונאים

פקות.

המשפט בבית בעדותו כי הואשם המערער י:
בעל בפרט הוא סתר חמור פשע בתיק למחוזי ;

קודם שמסר ההודעה את דיון לאותו חשיבות
אותו באליבי הוא והמדובר המשטרה בפני לגן
הרשיע דלמטה המשפט בית הפשע. מבצע טען
מאסר' חדשי לארבעה אותו ודן המערער את
שהוגש העיד הוא בו הפלילי התיק שמש וכראיה

המשפט. לבית כמוצג
טענות: שלש המערער ב''כ טען בערעורו

להגיש המרשה לפקודה, (3)4 סעיף הוראת א.
בית של הדברים זכרון את לכאורה כראיה
הנאשם של לעדותו רק מתייחסת ד*נשפט,
בהם שיש התיק פרטי משאר להבדיל גופו,
העדות של חשיבותה את להוכיח כדי

המשפט. בבית
לבין ההודעה בין סתירה בכלל היתד. לא ב.

י העדות.
חשיבותה על ידע לא המערער לחלופין! ג.

הסותרת. העדות של
הערעור. וכן נדחו הטענות שלשת כל

; י: :(4.10.61 (ביום נפסק

ב*ית בזיון ולפקודת סעיף: ביטול עקב .1
המשפט בתי לחוק (4)48 סעיף ידי על המשפט
הגבוה המשפט לבית כעת אין תשי"ז1957

; הנדונה. בבקשה לדון סמכות7 "לצדק
ז%ל המשפט בתי לחוק 41(א) סעיף ל3י .2
דברי%:הקשורים פרסום עבירת לראות יש

(ביום.18,4.61).: נפסק

המש בבית שניתנה עדות של חשיבותה א. .1
ומתן המשא קריאת מתוך רק לקבוע אפשר פט

' ,:■;'  המשפטי\!
כבלתי למפרע מתבררת אשר עדות גם ;ב. יי
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העונש קלות על הערעור נתקבל זאת ממ
הדייג. פקודת לפי בהרשעה

:(31.10.61 (ביום נפסק

הדיג, לפקודת 005)10 סעיף לפי ההרשעה .1
בית של דעתו גהה כאשר בדין היא ,1957
חדש בצוותא הנפץ חומר במציאת כי המשפט
כונת את המוכיחה נסיבה יש הדיג כלי עפ

דייג. למטרת הנפץ בחומר להשתמש הנאשם
החוק לפקודת 66א'(ב) סעיף לפי האישומים .2
הדיג. לפקודת 10>ד0ב) מעיף ולפי ,1956 הפלילי,
באחד הנאשם ומשהורשע חלופיים' הם ,1957

השני, מן לזכותו הדין מן מהם
רשאי ששוטר שעה בכל ולא מקום בכל לא .3

ידיו. את לכבול גם הוא רשאי אדם, לעצור
לפקודת (5)10 בסעיף "עבירה" בלשון בנקטו .4
לפי עבירה לכל המחוקק התכון ,1957 הדיג,
או 10(03א), סעיפים לפי אם הנזכר' הסעיף
להטיל המשפט בית ועל (ג) (5) 10 און ,005)10
שניה'*. '.,ע,,בירה כעל העונש את הנאשם על

ומגיויתמ גופוגגימ פמימ החזקת. הבעיה: .8
רופא). (ע"י היתר ללא

ד"ר  255/60 פ, ע.  העליון המשפט (בבית
ט"ו(81)2248). פ''ד,  היוה''מ נגד פינק זיאן

העובדות:

ובמכירה בשימוש בהחזקה, הורשע המערער
ובכתו בשם מתגון זבמלוי מסוכנים, פמים של
ניתן, הוא ריפויו שלשם איש של בדויים בת

קנס, ל"י 500 ותשלום מאסר לחדש ונידון
לפקו 4 סעיף לפי שאמנם המערער ב'"כ טען
מוחלט איסור קיים ,1956 המסוכנים, הסמים דת
הסעיף באותו אולם מסוכנים' בסמים לטהור
אינו המוחלט שהאיסור מקרים שני על מדובר
ותקנו הפקודה לתנאי בהתאם ומותר עליהם' חל
בפקודה לחפש יש שלשוא טוען הוא כ''כ תיה.
לרופא המאפשרת שהיא הוראה כל בתקנות או
ללקוחותיו, הרפואי טיפולו עם בקשר למכור.
, הדעת, על מתקבל הדבר אין והרי מסוכן, סם
פרט (לגבי ספק מחמת בחלקו נתקבל הערעור
לגבי ונדחה בדויים) וכתובת שם רישום של

הפרטים. יתר

:(13.10.61 (בי.יפ נפסק

לסחור' אימור המטילה 4 הרישא.בסעיף .1
יהא אפילו מישהו, ואם מחייבת' מסוכנים בסמים

והגשת פלילי בענין ועומד התלוי במשפט
השל של בסמכותם נמצאת זה מסוג התביעה

בדבר. הנוגעים מונות

םעיןע נ8ץ, חמרי גן$זרת דיג הבעיה:, .7
חעוגש  ,1937 הדיג, לפקודת (ב) (3) 10

שניה. עגירה גער
שלוח  69/61 פ. ע. העליון, המשפט ובבית
ט''ו פ"ד  נגדי וערעור היוה"מ נגד עובדיה

, .. . .(2114(75)

העובדות.

המער של בביתו חיפוש ערכו משטרה אנשי
דיג. וכלי נפץ חומר שם ומצאו דייג, שהינו ער,
את לכבול כשניסו אד למעצרו' התנגד לא הוא
בעבירה הרשיעו המשפט בית התקיפמ.. ידיו
וזיכה ,1957 הדיג, לפקודת (ב) (5) 10 סעיף לפי
החוק לפקודת (ב) 66 סעיף לפי מעבירה אותו
לחוק 2(א) סעיפים לפי ומעבירה 1956 הפלילי,
תשי''ב ע1וטרים) (תקיפת דיני"הננונשין לתיקון

.1952

מחזיק מצאוהו שלא .המערער טען בערעורו
להניח כדי בהן שיש כאלו? בנסיבות נפץ בחומר
שכונתו אותו, השופט המשפט, בית של דעתו את
דיג למטרת זה נפץ בחומר להשתמש היתה

הנ"ל. (5)(ב) 10 בסעיף כאמור
נדחה. הנאשם של הערעור

לממ המשפטי היועץ ב"כ של טענתו עיקר
של האישום מן הנאשם זיכוי על היתה שלה
השאלה היתה המקרה בנסיבות שוטרים. תקיפת
הנא ידי כבילת אם להכרעה, שעמדה היחידה
פעולה היתה ידיו, את לכבול הנסיון או שם,
בית כחוק. השוטרים תפקיד מילוי כדי תוך
לפקו 12 בסעיף יתדותיו תמך המחוזי המשפט
וחיפושים), (מאסר הפלילית הפרוצדורה דת
האמצעים בכל לאחוז שוטר רשאי לפיו אשר
יש אשר האדם אם מעצר לבצע כדי סבירים
ומאחר ממנו. נמלט או למעצר מתנגד לעצדז
או למעצרו התנגד הנאשם כי כאן הוכח ולא
באמצעים לאחוז מקום היה לא להמלט ניסה
המשפטי היועץ ב"כ ידיו. כבילת כמו נוספים,
חוקיות נובעת לדעתנו אך זו במסקנה תמך
לפקודת 57 סעיף מהוראות השוטרים פעולות
אשר את לעשות שוטר כל המסמיבות המשטרה,
החיים על להגן ?נ7י סביר באורח לעשות דרוש

י הרכוש. ועל
על הערעור נדחה ולכן נדחו אלה טענות
לעו שוטרים. תקיפת על האישום מפרט הזיכוי
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י :(3.5.60 (ביום נפסק

או והורשע לדין נאשמי הובא כאשד א) .1
דין. בית מעשה מה יש זוכר"

(1544 י''א >פ"ד 152/57 פ. ע. בעקבות ב)
נפקא אין דין בית, מעשה של תוצאותיו לגבי
האזרחי. והמשפט הפלילי המשפט בין מינה

דין בית ממעשה הנובעות התוצאות אחת א) .2
או אזרחי משפט בית של הדין פסק כי היא,
הדיון חידוש בפני 0331) מחסום מקים פלילי

הראשון,, המשפט נשוא ששימשה בעילה
"כפר או זוכיתי'י "כבר ההגנה טענת ב)
מעשה על המסתמכת טענה היא הורשעתי"
הרשעה של שיצא, דין פסק על ז.א< דין, בית
נשען הכפול'' "הסיכון איסור ואלו זיכוי, של או
לנא נשקפת שהיתה בעבירה ההרשעה סכנת על

;: ; קודם* בדיון שפ
אמ חשוב זה אין הכפול "הסיכון לצורך ג)

לאו. אם ראשון במשפט דין פסק יצא
המש העקרונות שני בין היסודי ההבדל א) .3
עלול כפול, וסיכון דין בית מעשה ' פטיים

להיטשטש.
מהו משמש;כיסוד הדין שפסק בעוד אך ב)
"כבר או הורשעתי" "כבר לטענה לטענה תי
דין, בית מעשה שהיה טענה אלא שאינה זכיתי",
בסי נאשם מעמידים שאין הטענה לצורך הרי
הוכחה אלא הדין פסק ישמש לא כפול, כון
שיצא בין בסיכון, נתון היה כבר שהנאשם

שהורשע. ובין חובה בשלום ממנו
מחליד נובע הכפול הסיכון ואיסור הואיל א) 4
של בפמקדין להסתיים היה עלול אשר משפטי
בהר לא הסתיים לא למעשה אם גם הרשעה,
זו הגנה יריעת כי יוצא, בזיכוי, הולא שע י

כאשר גפ בה לזכות עשוי והנאשם יותר רחבה
פסק מתן עם שנולד דין", בית "מעשה טענת

■. . ■ לו. תעמוד לא דין,
לפע כי מכך להתעלם אין גיסא, מאידך ב)
בית "מעשה מטענת להיבנות נאשם עשוי מים
כפול,י סיכון משום באישום אין כאשר דוקא דיך

שלפנינו. במקרן? וכגון
במעשה להסתייע הרוצא הנאשם לפני א) .5
הכפול, הסיכון מאיסור להבדיל שהיה' דין בית '

מזו? זו שונות אפשרויות שתי
52/51 בע.פ. שנקבעה בהלכה להסתייע (1)
דין בפסק שנקבעה קביעה כי ,(415 ו/ (1="יר

של פממצאו מלכפור הדין בעלי את מונעת
שאלה אותה עלתה כאשר גם המשפט, בית
בעילה,אחרת מכן לאחר שהוגש אחר במשפט
הקבי את להכחיש או לסתור המבקש דין ובעל

לו.י שומעים ואין אותו משתיקים עה,
הנ'י'ל, 132/59 שבע^פ. בהלכה להסתייע (2)
לצורך זהים הם מעשים שני כלל כיבדרך

עוד כל הרי מסוכן, סם למכור נאלץ רופא, זה
היתר אחר בחוק או זה בחוק מוצא שאינו
פי את להמתת יכול הוא אין כן, לעשות

הנ'> 4 הסעיף
,1936 המסוכנים, הסמים תקנות פי על א) .2
סמים לספק רשיון בעל "רופא גם כולל "רוקח"
לסעיף בהתאם ג(לוו!ד רשיון שקיבל מסוכנים*

.1921 משנת העם בריאות לפקודת 16

לפי מיוחד רשיון בעל שאינו רופא לגבי ב):
לתקנות 3(ה0ב) תקנה קובעת הנ"ל 16 מטיף
ברשותו יחזיק לא כי ,1936 המסוכנים,. הסמים
לשימושו הנחוצה מזו גדולה בכמות מסוכן סמ;,
עלידו אלא הסם ינתן מקצועוולא לצורך או

אצלו. המתרפא ולאדם

ומיגון דין בין מעשה בין מה הבעיה: .9
י ; . 9נ5ול.

 72/60 פלילי ערעור העליון, המשפט (בבית
פ''ד  ואח' ג'ונזעה סלמן האיל נגד היוח"מ

.(1093(40) י"ז

ר*ובדות;

הש משפט בית בפני הואשמו המשיבים שני
לפקידת 250 סעיף על בעבירה בטבריה לוב
תקפו מסוים שביום בכך ,1936 הפלילי, החוק
באשמה כפרו שניהם המתלונן. את כחוק שלא
ביום להוכחות. אחר למועד נדחה והמשפט
לבטל בקש אלא לעדים התובע קרא לא הקבוע
פרקליט של הוראותיו שלפי מכי>ן התיק אוז
הריגה, באשמת לדין הנאשמים יובאו והמחוז

מהמכות. בתוצאה מת והמתלונן הואיל
פסקדין מעמד באותו הוציא השלום שופט
מהאשמות הנאשמים מזכה "אני הלשון בזה
מספר לאחר האישזם'*. בגליון להם המיוחסות
בבית אישום כתב המשיבים נגד הוגש הדשים
לפי בהריגה הם הואשמו בו המחוזי המשפט
שגרם שהמעשה כך על חולק אין .212 סעיף
הכללית, התביעה טענת לפי המתלונן, של למותו
האישום נשוא שהיה התקיפה מעשה אותו ■היא

הקודם.
מו הם באם להשיב המשיבים נתבקשו בטרם
בבר שהם באכחם טען לאו, או באשמה דיפ
שופט של האמור פסקדינו ע"י האשמה מן זוכו
וברוב זו טענה קבל המחוזי המשפט בית השלום.
ולשחרר האישום כתב את לבטל החליט דעות
המש היזעץ של הערעור מכאן הנאשמים. את

פטי.
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(כס ההגנה לפי,תקנות עבירות האוצר' כטעם
.1941 פנ0,

כמובן שימש העדים אחד זה ובמשפט מאחר
ידה על שנשלח (1§^ (ע^^נ"ק ה*שטרה
והד המשפט בית חזר חוץ המטבע את לקנות
המדיחה הסוכנות שיטת כלפי יחסו את גיש

המשטרה. עלידי הנקוטה
נדחה. הערעור

;(27.12.51 (ביזם נפסק

כי המשטרה לאזני מגיע כאשר כי יתכן, .1
שות המצריכה עבירה לבצע עומד פלוני אדם
האיש כי להניח יסוד ויש אנשים' שני של פית
למשטרה מותר אזי לכד' הכנה במעשי החל כבר
בתחבו ולנקוט האלמוני' סוכנה את אליו לשלוח
תבוצע "רצויה" עבירה שאותה כדי שונות לות
בית לפני הזמן בבוא זתוכח הסוכן בעזרת

המשפט.
בדעתו היה לא כלל פלוני אדם כאשר אבל .2
שיוזמת היא והמשטרה זה' עבירה מעשה לעבור
הסוכן אלמוני, את אליו שולחת הדבר, את
היצר את פלוני אצל יעורר שזה כדי המדיח,
ידה, על היזומה העבירה את יבצע ופלוני שט,
אשר שידול עבירה, לדבר שידול ממש זה היי

כלל. נעשית העבירה היתת לא בלעדיו

שמסר הידיעות פירוט  ריגול הבעיה: .11
האישום. בכתב לאויב, הנאשם

פרופי  45/61 פ. ע,  העליון המשפט ובבית
.(1373 (50) ט''ו פ"ד  היוה"מ נגד סימה קורם

העובדות:

3(01ג) סעיף לפי בעבירות הורשע המערער
23(ב) סעיף ולפי הרשמיים הסודות לפקודת
המדינה) (בטחון העונשין דיני לתיקון לחוק
המשפט בבית הדיון בפתיחת תשי"ז1957,
מגלה אינו האישום שכתב באכחו טען המחוזי
באכח אולם לנאשם, המיוחמות האשמות את
חובה כל ואין צורך כל אין כי השיב התביעה
הדין, משורת לפנים פרט, אך נוסף, בפירוט
המדי לסוכני הנאשם ע''י שנמסרו הידיעות את
שלו. הפתיחה" מנאום "חלק בתור הזרה נה
המציי גליוטת המשפט לבית הגיש במקום בו
מפרטי אחד כל לגבי הנוספים הפרטים את נים
כפילות, וטען הנאשם באכח קם אז האישום.
לגופו, דן זו, טענה דחה המשפט בית אולם

גם ,1936 הפלילי, החוק לפקודת 21 הסעיף
לאחד אך חופפים, עובדתיים יסודות כשלשניהם
נוספים. עובדתיים יסודות. או יסוד גם יש מהם
את המסיים הדין פסק כי כך, על חולק אין .6
מטרה משמש המשפט בנשוא הכרעה ללא הדיון
ענין של לגופו פםקדין מאשר יותר צנועה
לא דין בית ומעשה והואיל מ0)' €111 (8ז1611ז1
בו שאין פסק הרי ההכרעה, עקב אלא יתהוה
בית מעשה כלל, בדרך יוצר' אינו אף הכרעה,

דין.
הפרוצדורה לתקנות 265 תקנה לפי א) .7
הקובל בו חזר אם ,1940 השלום, משפט בבית
שאלת על להשיב הנאשם שנדרש לפני מקבלנתו
השופט ישחרר לאו, הוא.או מודה אם השו*ט,
מעשה בכך אין אך (0118011;££11) הנאשם את
התקנה, של בסיפא האמור פי על אולם דין. בית
יוכל כן, לעשות הצדק מן כי השופט סבור אם
ניתן ובכך (^ט^) הנאשם את לזכות גם
את מלחדש הקובל את המונע פסקדין לנאשם

קובלנתו.
אחרי הקובלנה מן הקובל בו חזר אם ב)
השופט, שאלת על להשיב נדרש כבר שהנאשם
אינו והענין זיכוי' של פסקדין לנאשם אז ינתן

השופט. של דעתו לשיקול מסור
קנויה ג16ק ה שלב את המשפט עבר אם ג)
כדי לקצו יובא שהדיון הזכות הנאשם בידי
אם או הוא אשם אם לתמיד אחת שיתברר

מפשע. חף
אחרי נותרה' לא פלילי במשפט לקובל ד)
הנית תובענה" "להפסיק האפשרות שלב, אותו
ברשות לא אפילו אזרחי, במשפט לתובע נות

המשפט. בית
אינה המשפטי היועץ צו לפי הדיון העמדת .8
את מונעת ואינה הנאשם של לזיכויו מביאה
אחרת בעבירה או עבירה באותה שנית אישומו
והנאשם כזה צו ניתן לא אם אך בה, הקשורה
הכל התביעה אין ממילא תקיפה מאשמת זזכה
גרם הוא תקיפה שבאותה לטעון יכולה לית

הנתקף. של למותו

1מ6;§3) (נטו^סעגתק מדיח 9וכן : הבעיה .10
.המשטרה. מטילות

מימה  .129/61 פ. ט. העליון, המשפט (בבית
.(2444 (88) ט"ו פ"ד  היוחי'מ נגד נוולום

העובדות:

חוץ מטבע באיהצעת הורשעה המערערת
מוסמך סוחר שאינו לאדם מכירתו האוצר, לשר
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לפגוע ממש נכונה כמוהו הסתברות" של גבוהה
העלולות ידיעות למסור או המדינה בבטחון

האויב. לתועלת להיות
שבמומחיותו נושאים על מדבר כשגגומחה .3
למסור בידו שאין הודעתו גם זרים סוכנים עם
לידיעה אצלם להיפר עלולה פוזיטיבית ידיעה

רב. ערך בת
לחוק 23(ם או 23(א) סעיף לפי באישום א) ',4
תשי''ז המדינה (בטחון העונשין דיני לתיקון
האשמה נשוא הסודית' הידיעה פירוט ,1957
התביעה של לברירתה מסור האישום' בכתב

הכללית.
כא#ר והתאור הפרוט בדרך תנקוט היא ב)
שהנאשם להוכיח ידה לאל אין או ברצונה אין
שה להוכיוז. עליה ואז זר סוכן עם מגע קיים

ממכות.. ללא ונמסרה סודית היתה ידיעה
האי כאשר ומתאור מפירוט תימנע היא ג)
ומש זי' סוכן עם מגע קיום על מתבסס שום
שבסעיף החזקה את מחילים המגע את הוכיחה

הנ"ל,. לחוק 24;א)
תוך הידיעות את גילה שהנאשם העובדה .(1
המשפט בבית בעדותו או משטרתית חקירה כדי
החזקה ונחולת לגבי הורידה ואינה מעלה אינה

, הנ"ל. 24(א) שבסעיף
באחת לק. נוסח האישום כשכתב גם ה)
להרשיע המשפט בית רשאי הנ"ל הדרכים; משתי
סודית ידיעה מסר שהוא הוכח את הנאשם את
: זר. סוכן עם מגע שקיים או סמכות ללא

הוכחה אמצעי יוצר הנ"ל לחוק 24 סעיף א) .5
■... בלבד.

התביעה את מחייבת "הגינות" שום אין ב)
מואשם שהנאשם האישום בכתב לפרט הכללית

הנ"ל. 24 סעיף לפי
לא היא כאשר הכפילות טענת לקבל *ין .6

דין. לעוות גרמה

שטת לחמש אותו ודן .המערער את הרשיע
מאסר.

היתה המערער באכח של העיקרית טענתו
המדינה, בבטחון לפגוע הבונה הוכחה לא כי
וכן זה מסוג בעבירות יסודי התנאי שהיא
24(א) שבסעיף בחזקה השימוש כנגד היורעם
עם מגע שקיים "אדם כי הקובע הנ"ל לחוק
אותו רואים לכך' סביר הסבר לו ואין זר סוכן
טוסמך להיות מבלי סודית ידיעה מסר כאילו

לכך".
נדחה. הערעור

(ביום28.6.61): נפסק

ידיעות מסירת  זה מסוג בעבירות א) .1

ידי מסירת או האויב' לתועלת להיות העלולות
אין  לכד מוסמך להיות בלי סודיות עות
כל של איבריה רישומי את לשרטט יכולים
בזו זו שלובות בריאתן, מטבע הן וידיעה. ידיעה

אחת. חבילה כולן ונעשות
האי כתב כי בהחלט, הוא מספיק לכן ב) ■

הנאשם נוסד מסויימת תקופה שתוך יציין שום
ידיעה כל של אינדיבידואלי ציון ללא ידיעות,

. וידיעה.
לאפשר היא הקטיגוריה שחובת. מכיון ג)
המוטחות האשמות בפני כדבעי להתגונן לנאשם
בנאום לפרש התביעה נציג על שומה כלפיו'
הידי הן ומה מדבר, הכתוב במה שלו הפתיחה

האישום. בכתב לו יוחסה שמסירתן עות
אינו הוא פירוש, אלא אינו זה פירוש ד)
האי בכתב שצויינו העבירות מספר את מגדיל
כפילות כאן להיות יכולה ולא אין וממילא שום,
הפלי הפרוצדורה פקודת של ההוראות בניגוד

אישום). כתב פי על (שפיטה לית
איהתחש של או איכפתיות" "לא של יחס 2
במידה "טבעיות שהן הפוגעות בתוצאות בות

המש ורשאית בביתמשפט ראיה לשמש עשוי
יוגש אשר עד כזה חפץ בידיה לשמור טרה
והמשט המשפטים משרדי יזמת לביתהמשפט.
בג"צ של ההלכה מן נבעה זו חוק להצעת רה
שהיה לנוהג חוקי תוקן* לתת ומטרתה ,35/58
אשר נוהג ימימה, מימים המשטרה בידי נהוג

ההוא. בדיון כאמור, נפסל,

נכסים): (תפיסת 122 מעמוד המשך
חוק בהצעות כי כאן, לציין מענין שנית,
הצעת הופיעה (1959 בפברואר 22 (מיום 380
(מעצר הפלילית הפרוצדורה פקודת לתקון חוק
שוטר כל להסמיך היתר בין הבאה וחפושים),
להניח סביר יסוד לו יש אם חפץ כל לתפוס
חפץ שאותו או עבירה נעברה חפץ באותו כי
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8^>55^81<**■

גי>שג$*\ ר*שטרה
ומשפט חקירה לצורך וע>כובם נכס*ם ת9*סת

תא מחוז מטת החקירית, ענף ע1"ד, מועלס, יוד מפקח

לעכוב אחר נמוק שכל ברי, הדבר, הוא כך
והעכוב והתפיסה לעניו זר נמוק יהיה הנכסים
אם אף חוקיים. כבלתי להפסל עלולים מכוחו
פלי בעבירה חקירה דבר של לאמיתו נערכת,
אם  זו עבירה נושא הנו התפוס והנכס לית

משפט. התנהל
(השו ביהמ"ש אומר ,31673/58 ת*א בת.א.
בשעה שנתפסה למכונית בקשר שילה) פט
התפרצויות: לביצוע בה השתמש שבעליה
המכונית בעכוב חשוב מניע אמנם כי "...ברור
בעין עליה לשמור הרצון היה המשטרה בידי
הר עם החרמתה על יצןה שביהמ"ש מנת על
אסמכתא אין כי פסול, זה נמוק התובע. שעת
תום טענת בכח ואין מטעמו נכסים לעכוב בדין
ובהמ (11 פסקה ,236 עמ' (שם, להכשירו" לב

נאמר: שך
המ לעכוב המשטרה... של העיקרי "שקולה
סביון. בתיק כמוצג הבאתה דבר היה כונית
תום נעדר היה זה שקול כי לומר מוכן אינני
ולפיכך הגיוני*... בלתי במהותו שהיה או לב

.(13 ,12 פסקה (שט, פסול'' היה לא
הצורך לגבי הגיוני בלתי ששקול מכאן
כמובן וכן במשפט, כמוצג התפוס החפץ בשמוש

;233 כ"\ז> פס"ז,  ישראל מדינת נגד מרכוס משה 3

שאכן מצא ביהמ"ש כי  הגיוני בלתי היה לא .
במשי תשמש שהמכונית לג בתום לסבור מקום היה
דבר של שבסופו הגם האשמה, הוכחת לצורך פט

הנאשם. זוכה

את להאיר היא הבאות השורות של כונתן
ומוס המשטרה רשאית נסיבות באילו השאלה,
הפרט. של רכושו ידה תחת ולעכב לתפוס מכת
ולעכובמ, נכסים לתפיסת נזקקת המשטרה
לה ובמטרה פלילית, חקירה נהול לשם בעיקר
מו להיות העלול הפלילי במשפט כמוצג ביאם
הוראות שכל נראה לי החקירה. בעקבות גש
את המסמיכות  להלן יד^ן שחלקן  החוק
צו פי על אם נכסים, ולעכב לתפוס המשטרה
בסופו מיועדות, כזה, צו בלי ואם ביהמ"ש של
המטרות הגשמת למשטרה לאפשר דבר, של
תוצאה כל ואילו ותביעה, חקירה של הנ"ל
תוצאתלואי אלא אינה אלה להוראות אחרת
לשמור במטרה התפיסה (למשל: לעיקר טפלה
או החוקיים, בעליו למען התפוס הרכוש על
המשטרה של תפקידה  בטחונו על לשמור
המשפט ומן המשטרה לפקודת 4 מסעיף הנובע
וכר). חלוט2, לצורכי והחרמה תפיסה המקובל1,
עמדו שבידינו, המועטים התקדימים, בכל לא
משתמע מכולם כי אם זו, נקודה על במפורש
סמ למשטרה החוק מעניק שם שמקום ברורות
עושה הוא הרי ולעכבם, נכסים לתפוס כות
לנהול מכשיר המשטרה בידי לתת במטרה זאת
אם לא. ותו בביהמ"ש אשמה ולהוכחת חקירה

 ואח' אהרונוביץ נגד היוה"ס  34/52 ע"פ ראה 1

,4 הלכת ,82 בעיה 47(11 ג'( הנו''י, פ"ד,וז'647,
.1937 הדיג, לפקודה ו8. 6 סעי3ים ראה לדוגמה 2
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דבל של בסופו ונעשה אלה אופניו לו זרו
סמכות הנ"ל בנסיבות היחד, שלא נמצא החלטי.

ברכוש. ולהחזיק לתפוס המשטרה בידי

המשפטיות הבעיות
מפיסת .כי למסקנה ביהמ"ש הגיע כיצד
בנסיבות" המשטרה ע"י והחזקתם האופנים

חוקית? אסמכתא בלי נעשו הנ"ל
גויטיין השופט כב' קבע הדין פסק בפתח
להחז?ק*באופנים רשאית המשטרה אין כי ז"ל,
הדין. פי על לכן זכותה נקבעת כן אם אלא

אפילו אזרח, מידי כלשהו רכוש "שלילת
המחר מטעם מפורשת הוראה טעונה זמנית,
דינו.; פסק בסוף ואומר השופט מוסיף קק.""
ומצמצמת חדמשמעית חמורה' קביעה אחרי

אלה: דברים השופט אמנם מוסיף זו,
שקילות אותה על לשמור אמנם "...יש
^חל הפרט זכויות בין לאזן הבאה מעוינת
המשטרה של המציאות מחויבות סמכויותיה לבין

" " י י" י י / ". מאידך..,"
או מבחנים" כל לנו נותן אינ1 פסה"ד אבל
הכלל2 מלבד מאוזנת, "שקילות" לאותה כללים
לשקי התכון לכן.האם קודם שקבעו המצמצם
לחקי לשקילות או החוק הוראות בפרוש לות
י "  "" "  ■; י י קה?
לפגוע הבאות חוק להוראות מצמצם פרוש
סמכויות לתת או האזרח ובחלויות בזכויות
עובר זה, אזרח לגבי למשטרה "משטרתיות"
העליון. המשפט בית של בפסיקתו השני כחוט
מפי המשפט בית אומר ,740/58 בע"פ
שוטר של סמכותו בענין והפעם אגרנט השופט
בצוע משטרתי כלא בבית אסיר על לכפות

האסיר: של בתאו נקוי עבודת
האזרח חרות של בשטח נמצאים "...אנו
היטב להקפיד יש כזה במקרה כי הוא והכלל
ובצורה במידה אלא ממנו תשלל לא זו שחרות
207 התקנה גם החוק... מן ברורות המשתמעות
נקבע בה ,1925 הסהר, בתי (מתקנות הנ"ל
המחכים סהר בבית מאמירים לדרוש שניתן
לסייע כדי בה אין תאיהם) את שינקו למשפטם
להקיש ניתן לא שכן המערער, באכח ביד
עשיתר. שאת העבודה בדבר מפורשת, הוראה
סוג אל אסירים, של אחד מסוג לדרוש מותר
;1358 ייב, פ"ד, זיאד תופיק נגד המשפטי היועץ 7

פוס היו המשטרה, מצד לב תום חוסר מאליו,
העפוב ואת התפיסה את השופט בעיני לים

חוקיים. כבלתי
הקודם) הדין פסק על (ערעור 4484/60 בע''א
מלאה הסכמה מתור ונראה זילבלג, השופט אומר

שילה: השופט של הנ"ל ולמסקנה, להנמקה
 יודגש אף יוטעם  שלפנינו "במקרה
המשטרה של שקולה כי המלומד, השופט קבע
במשפט כמוצג הבאתה לשם המכונית לעכוב
היה "לא סביון", ב"תיק ועומד קיים שהיה

פסול". היה לא ולפיכך הגיוני> בלתי כלל
ואומר: זילברג השופט מוסיף להלן

(לפקודת (1)11 סעיף של לגיס" /,.%.,,רציו
היא ןחפושיםן) (מעצר הפלילית הפרוצדורה
הק דבר כל לרשותה לקבל למשטרה לאפשר
העבירה, למעשה קשור, להיות העלול או שור,
ואת העבירה את עלפיו לודא כדי,שיוכלו

העבלין...'/
טמון לגיס" "רציו אותו כי בעליל נכתב
שענינן הנ"ל הפקודה הוראות כל ביסהו'של
לפקו 1715 בסעיפים ועכובם5. חפצים תפיסת

כף. על ברורים רמזים למצוא נוכל אף דה

35/58 בבג"צ העובדות
לרשי כנושא לעצמנו. הצגנו אותה שאלה ה .

פנים כל על,  למבחן כנל^ה. עמלה זו מה
בבג"צ הראשונה הפעם זו  רחב כה בהיקף

, , ..635/58
בתנאי בחנות אופנים קנה ברמן המבקש
גנו היותם בדבל ידיעה (בלי הפתוח" "השוק
היו אופנים גנבי שני כי נתבלל וכוי). בים
לחנות ידיהם על הגנובים האופנים את מוכלים
נגנבו המבקש שקנה האופנים גם וכי הנ"ל
המשטרה זו. לחנות ונמכרו הנ"ל הגנבים ע"י
ה את תפסה אופניו, עם המבקש את הזמינה
לבג"צ הבקשה יום עד בהם והחזיקה אופניים
במשפט כמוצג לה דרושים הם כי בטענה,
ניתן לבקשתו האופנים. גונבי נגד שיוגש פלילי
יוה לא מדוע טעם ליתן למשטרה צרעלתנאי
(114 ט"ו, ישראלפ"ד, מדינת נגד מרכ5ס משה 4
מר אפרים  49/58 בג"צ גם זו בנקודה וראה 5
(ד"ר תלאביביפו המחוזי המשפט בית שופט נגד
.371 ל"ג, פ''ע  674 י"ב, פ"ד,  ואח' רוח) יצחק
הצפונית, בנפח הפלילית הלשכה ראש נגד ברמן 8

.322 ל''ד, פ'ע,  915 י''ב פ"ד,  ואת' ת''א,
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השופט מפי ביהמ"ש אומר *34/52 בעיפ
אגרנט:

מפנה הראשון' בחלקו ,37 הסעיף "אכן
הדבר, ופירוש בישראל החל חוק לכל אותנו
משפט שהוראת במידה המקובל למשפט גמ
המלך לדבר 46 סימן באמצעות הוכנסה זה
סעיף אותו מונה השני בחלקו ואילו במועצתו,
חייב שוטר שכל מפורטות סמכויות של שורה

להפעיל''.10 רשאי אי
.740/58 בע"פ הסכמה מתוך צוטטו אלה דברים
*35/58 בבג"צ ביהמ"ש דחה אףעלפיכן,
(1)37 בסעיף יש כי המשיבים באכח טענת את
המשטרה לפעולת חוקית אסמכתא לספק כדי

הבאים: הטעמים מן וזאת
הםמ על ללמוד אין זה כללי מסעיף (1)
גט ומה חפצים, עכוב של הספציפית כות
בפקודת מיוחד באופן בה מדובר זו שסמכות
והיא וחפצים) (מעצר הפלילית הפרוצדורה
המשטרה בפקודת גם ובנפרד במיוחד נזכרת
מגיע ביהמ"ש כי ברי (ד). (2)37 בסעיף גופה,
על כללי מסעיף ללמוד שאין  זו למסקנה
בהש גם  חפצים עכוב של ספציפית סמכות
יש לפיו לעצמו, שקבע דרך ציון אותו פעת
כדי בהן שיש חוק הוראות מצמצם פרוש לפרש

אזרח. של בזכויותיו לפגוע
ה המקובל המשפט ממעין השאיבה (2)
אלא באה אינה ארצנו, משפט תוד אל אנגלי
שלנו המקרה שלגו. מקורותינו שיבשו במקום
עומדת שכן  כיסוי להם שאין אלה בכלל אינו
וחפושים). (מעצר הפלילית הפרוצדורה פקודת לנו
סמ הן מה מפורשות קובעת זו פקוח?
נכסים ותפיסת חיפוש לענין המשטרה כויות
המשפט עקרונות אל לפנות נוכל לא כן ועל

הוראותיו. ואל המקובל
בדרד כי בהחליטו ביהמ"ש, הסתמך כאמור,
סמכויותיו את להשליט אפשרות קיימת בלל
ה במשפט הקיימות הסמכויות מן שוטר של
(1)37 מטיף של הסיפא על האנגלי, מקובל
החובות לכל כפוף יהא "".והוא  האומרת
;647 פ"ד,זז' ואח' גזהרתוביץ נ. 34/52היוה''מ עפ 1

י"ב,1335; זיאד9"ד, ו1ו3יק נ. 0/58*היוה'ינו עיפ י
שוטר לכל כי 0)37 מסעיף ביהמ"ש למי ו3ך 10
לשם לפעול סמכומ המקובל, המשפט מכח ושוטר,
על וההגנה עבירות מניעת הצבור, שלום 9ל קיומו

. הערה1. ראה  ורכוש. ארס

הכלל את ללמוד שאין שוב, מהטעם, וזאת אחר
האזרח... לחרות הנוגע בעניו וחומר* ,,קל של
הרי בישראל, שוטר של לסמכויותיו ובאשר
*229/57 בע"פ לגדוי השופט כבי של דבריו אלה
לרשות להכנס שוטר של סמכותו נדונה בו
פלילית בעבירה חשוד להזמין במטרה היחיד
חשוד לעצור במטרה או למשטרה אליו להלוות

כזה:
העולות מיוחדות, סמכויות לשוטר "...אין
במידה אלא אחר, אזרח כל של סמכויותיו על
כאלה... מיוחדות סמכויות לו מעניק שהחוק
חברו לרשות להכנם רשאי אינו שאזרח כשם
הסגת פרושה סמכות ללא וכניסה סמכות, ללא
הנזיקין, לפקודת (א) (1)41 סעיף לפי גבול,
כניסתו את להצדיק חייב השוטר גם כן ,1944

חוקית".9 סמכות ידי על
ביהמ''ש ע"י שנבחנו החוק, הוראות הן אלו
חטיבות: לשתי נחלקות הן ל ברמן בתקדים
גיסא, מחד 1926 המשטרה, פקודת הוראות
הפלילית הפרוצדורה פקודת על והוראותיה

גיסא. מאידך חזפושים) (מעצר

חםמכות. כמקור המשטרה פקודתו

באופנים ההחזקה להצדקת הראשונה הטענה
סעיף על הסתמכה מביהמ"ש מתאים צו בלי
(לפי לשונו זו אשר המשטרה לפקודת (1)37

עצמו): הדין בפסק המובא התרגום
זכויות הסמכויות, כל לו תהיינה שוטר "כל
שוטר של במשרתו הכרוכות החסינויות היתר
החובות לכל כפוף יהא והוא שוטר, או שלום
כל לפי משרה, באותה הכרוכות וההתחייבויות

שעה". אותה בישראל הנהוג חוק
הנוהג חוק כל "לפי  המאמר כי נטען,
המקו המשפט שגם מלמד שעה'* אותה בישראל
מוצאים אנו ושם  במשמע האנגלי בל

זו. לזכות אסמכתא
ו סמכויותיו ולהרחיב להשלים האפשרות
המש ממקורות שאיבה ע"י שוטר של חונותיו
המקומית. בפסיקה כבר נקבעה המקובל פט

;850 י''ב, פ"ד,  היוה''נז נגד אנקיב מג'יד עבדול 8
נאשמים של במשפטם שניתנו זין פסקי ודאה 9
לשם כחוק, תפקידיהם מלוי בשעת שוטרים בתקיפת
,0^15^.0816 (1936)4.118.11.213 ראה השלמה

היחיד. לרשות להבנס שוטר בסמכות הדן
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נראה ומבחינהזז צו, שלום::לשמ.:קבלית שופט
למשל קצר, זמן יעבור נתון מקלה בכל לי'שאם
חשודים נכסים של. תפיסתם בין שעות,: כמה
ניתן שלום, שופט מאת צו של קבלתו לבין

, המשטרה...'* של מעשיה את להצדיק יהיר.
זוימסדירים בפקודה ו17 16 "...הסעיפים;
נכסים תפיסת של וסמכויות הפוש של סמכויות
או מלכתחילה תמיד, טעונים והם ועכובם,

שלום". שופט מאת צו בדיעבד,
 אחד שבמקרר. משתמע; אלה מדברים
בלי גם: נכסים לתפוס ניתן  זה במקרה ורק
כלל צו בלי לב: ושים  שלום שופט של צו
צו התפיסה אחרי מיד לקבל שיש ובלבד :
לדעת זו, לסמכות המקור שלום. שופט מאת
כנראה, כך, לפקודה. (ב) 17 מטיף הוא ביהמ"ש,
בענין המחוזי ביהמ"ש גם הדברים את הבין

/ :,  הנ"ל3. מרכוס.

484/60^!י ע"א  הגזירה לכזך
מן לחלק שנזקןקי חדיש לתקדים זכינו והנה
זה פסקדין <35/58 בבג''צ שנדונו השאלות
ובערעורה מר*וס משה של בערעורו ניתן
ביהמ"ש של לינו פסק על המדינה של הנגדי

.*1673/58 ת"א בת''א המחוזי
נגדהמשטרה תי כספי תביעה הגיש מרכוס
כדין. שלא, ידה תחת מכוניתו עכוב בשל
לבצוע לכן קודם בידיו שמשה זו מכונית
ועכבה עליה ידה ■ שמה והמשטרה פריצות
הפליליים המשפטים לצורך ידה תחת אותה
ביהמ"ש פריצות. אותן על נגדו להגיש שעמדה
מהקביעות,בבג"צ;.35/58י התרחק לא המחוזי
המשקרה עכבה במן תקופות שבאותן ומצא
מ מתאים צו: בלי ידה תחת המכונית את
אסמכתא;חוקית ללא כן עשתה היא; ביהמ"ש,,:
דמי ;#בע* לשלם המדינה את וחייב בדין,
■■ ::, , זה. חוקי בלתי עכוג עבור נזק
קבע המדינה, הנגדי'של הערעור את בקבלו
רשאיתהיתד, דנן במקרה כי העליון,: ביהמ"ש
המכוניתהנ'^, את ידה תחת לעכב המשטרה,
זילברג  השופט מצא זו לרשות האסמכתא  ואת
הפלילית הפרוצדורה לפקודת. (1)11 בסעיף
ישראל^פמ"ז, מדינת נ. 1673/58מרכוס ת"א ת"א 8■

""י "י  י ;2.53 ה כ*
7 1114 ט"ו,י ישראלפ"ד, 1ודינת: נורכיס, נזשת ■*

 ת"א הצפונית, הנ9ה נגד ברמן  $36/5 בג"צ 6

; ■■.■■ ..■. .;.:  0 915 י"ב, פ"ד,

כל לפי. משרה; באותה הכג'וכות וההתחייבויות ■

46 סימן: גם שעה". אותה בישראל הנוהג חוק
הנוהג חוק הוא .1922 במועצתו, הנולד לדבר
ההוראות את לשאוב ניתן ובאמצעותו בישראל
שאיבה לפיו סייג כולל זה סימן אך האמורות,
ייעשו המקובל המשפט בהוראות זה ושמוש זו
אלה שחוקים ובמידה הארץ לחוקי בכפוף רק
סמ בשאלת חלים". או משתרעים יהיו ,,לא
אומר נכסים, תפיסת לענין המשטרה כויות
מעצר פקודת שכן ריק, חלל אין ביהמ"ש,
והסייג זו, שאלה על ומשתרעת חלה וחפושיט

עליה. חל המלך לדבר 46 שבסימן הנ"ל
כל המסמיך (ד) (2)37 לסעין* באשר (3)

 שוטר
לשוטר יש אשר אדם כל במשמר .י:"...לשים
שהוא או ברשותו יש כי בו לחשוד יסוד
כל או גנוב, רכוש כל כלשהי בדרך מעביר
בכליו", ולחפש חוקית, בלתי היא שהחזקתה ;דבר
ענינו כי עליו להסמך יכולים המשיבים אין
אצל בעבירה, המוחזקים גנובים נכסים בתפיסת
ידו על העושים מיד או עצמו העבירה בעל
להיות המשטרה ידי תחת ועיכובמ במלאכה,
לכשיוגש, פלילי משפט בכל ידה על מוצגים
כנגד טענה כל היתה לא של*נינו במקרה והרי

באופנים. המבקש של החזקתו חוקיות
בסעיף אין כי למסקנה ביהמ"ש מגיע כך. .,
תפיסתם את להכשיר כדי המשטרה לנקודת ,37

הנ"ל. בנסיבות המבקש אופני של

הפלילית הפרוצדורה פקזדת
וחפושים) (מעצר

את ביהמ"ש שנתח הרחב הנתוח לעומת
ז?משטרה, לפקודת,: 37 סעיף של הוראותיו
כי הג5עלמסקנה, בה הקצרה הדרך מפליאה
טעונים וחפושים מעצר פקודת של הוראותיה לפ?
שלום. שופט צו תמיד, ועיכובם, נכסים ת2יסת
זו: לפקודה בקשר .ביהמ"ש. של ואלה!דבריו

בצד למשטרה עכוב סמכות ניתנה "אמנם י

נובעת היא אך ידיה, על נכסים ת תפיס סמכות
וחפושים), (מעצר הפלילית הפרוצדורה הפקודת
פקודה, אותה שלום.; שו^ט. מאת בצו ומותנית
של באפשרות גם מכירה שבה, (ב) 17 .בסטיף
עבירה ■דבר כנשואי1 החקוודי6;. חפצים: ו?פי0ו^
בפני להבאתם עד ועכובם בפועל, או בכה
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לקבוע בא 37 וסעיף ,2 בסעיף עצמה, המשטרה
ל שתהיינה והזכויות הסמכויות את ולמנות
ש וכפי הפקודה ע"י שנוצר כפי  "שוטר"

בה. 2 בסעיף הוגדר
הדעת, על מתקבל זה אין זאת לעומת
השוטר שוב הוא השני 1)€0110 הנ106££0 כי
בסעיף, היה טעם מה כי ,2 בסעיף המוגדר
2 בסעיף כמוגדר לשוטר כי לי לומר הבא
ב הכרוכות הסמכויות כל תהיינה לפקודה
לפקודה? 2 בסעיף כמוגדר "שוטרי/ של משרתו
שלכל לומר חייב הייתי לא כזה סעיף הבלעדי
הנתונות והחסינויות הסמכויות תהיינה שוטר

אחרת)? בפקודה (או זו בפקודה לשוטר
ה עלכן הוא מי כן, נאמר לא אפ ואף
זה מושג והרי בסעיף, הנזכר 10300 1061££0

שקדמו באלה לא שלנו, בחוקים מצינו לא
בעקבותיה. שבאו באלה ולא המשטרה לפקודת
06306 4ת3 שה01106ק תאמר כרחך בעל
הכרוכות והחסינויות הסמכויות שאת ע106££0,

יצורים הם שוטר, לכל הסעיף מעניק במשרתם
והנבדלים אחר, מקום שהוא באיזה הקיימים

המשטרה. בפקודת הנוצר מה"שוטר",
המקו בחוק כאלה ליצורים זכר מצאתי לא
ארץ של "המשטרתית" בהיסטוריה או מי,
ר 901106 ש1061££0 ברור אולם ישראל.
במשפט קימים מושגים הם 10306 ל1061££0

ולאנשים החרוט, והן המקובל הן האנגלי,
וחסינויות סמכויות יש אלה תארים הנושאים
וה (המקובל המשפט שטחי בשני המוגדרות

חרוט)12,11.

של פרושו את לבחון מקום שהיה מכאן
בצורה גם המשטרה, לפקודת (1)37 סעיף
פרוש לו לתת צריכים דעתי ולעניות אחרת,

זה:
ה לשוטר הסעיף מעניק הראשון בחלקו
הכרוכות והחסינויות הסמכויות כל את ישראלי
בריטיים. שוטר ושל שלום שוטר של במשרתם
גם הסעיף מתיחמ אם דעתי, כאן אביע לא
אך החרוט, החוק עפ"י אלה של לסמכויותיהם
המשפט עפ"י לסמכויות מתיחס שהוא ודאי

לשונו: שזו וחפושים) (מעצר

בלא או מעצר עלפיצו אדם שעצר "שוטר
שעצרו, אחר מידי עצור קיבל או מעצר צו
בו לערוך לצוות או בעצור הפוש לערוך רשאי
החפצים כל את בטוח במקום ולשים הפוש

אצלו". שנמצאו
של לגיס" ה"רציו על השופט דברי ואחרי
מסכם: הוא לעיל* שצוטטו ,(1)11 סעיף
היונה רשאית דנן במקרה כי איפא, לי, "נראה
,(1)11 סעיף יסוד על ידה, תחת לעכב המשטרה

הנ"ל". המכונית את
של בחולשתו כנראה, חש זילברג השופט
הוא כן פי על ואף ***35/58 בבג"צ הדין פסק
חולק אני ,,אץ הדין: בפסק אחר במקום מציין
כי ,35/58 בבג"צ שניתז הדין פסק על בעצם
מקרה באותו היו הדברים... מתוך שיוצא כפי
על האופנים החזקת לפסילת מיוחדות מסיבות

המשטרה". ידי

, הדין פםקי על בקורת
לסעיף 35/58 בבג"צ שניתן הפרוש .1

ניתן בלתי נראה המשטרה לפקודת (ד) (2)37
סבור, אינני הכבוד, כל עם אולם לערעור,
שגעשה כפי ,(1)37 סעיף בניתוח להסתפק שיש
ב והן זה במקרה הן הנכבד, ביהמ"ש ע"י

ף,8). לעיל מניתי אותם קודמים, מקרים
המקור: בשפת (1)37 סעיף של לשונו זו

"!!^617 1<01106 1061££0 311311 118^6 8.11 1116
,3?6^ו0>1 116£68ע11(1 811(1 11111)1111111163 811(1 8113.11 1)6
1181)16 10 1111(161181^6 311 1116 (1111168 211(1 16
31)011311)1111168 £8118011111 10 1116 106££0 £0 8 ?6806
01 1)01106 1061££0 1)1118118111 10 8117 ע18 101 1116

111116 1)£6111 111 110106 111 ?816811116."

פעם פעמיים, זה בסעיו* נזכר 1)01106 10£1££0

סיפר, ופעם ץע6י\£) 01106ק 1061££0...) ברישא
שהכונה ספק אין .(?6306 011)01106 (ע106££0

בפקודת כמוגדר ,1)01106 לל1061££0 היא ברישא

,1)6306 1001££0 לערך 8י1)1011*8 111(110131 י0ג011011!>1 עיין 11
%<נ*1 0[[[^ ע> ,1037 עי ,33 מהדורה ארצ'בולד, י
01106>ע; ^ט^ מזזכר בו מקופ בכל המפתח לפי וכן

לעיל; 116 ע' ראה *
 ת"א הצפונית, הנפה נגד ברמן 35/58 בג''צ 8

;915 י''ב, פ"ד,
ה1שיא עם לחד זה בערעור שישב זילברג, השופט ..
ישב שלא השלשה מביו היחידי הוא ויתקון, והשופט

.*35/58 בבג"צ
;647 פ"ד,ח*  ואח' אהרונוביץ נ. 34/52היוה"מ ע"3 1
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ביהמ"ש של פרושו נכון אם ועוד, זאת
ולא שטתו אחרי עקבי היה לא מדוע ,37 לסעיף
המשפט להוראות כלל להזקק בידנו שאין קבע
שהרי וסמכויותיה, המשטרה בענין המקובל
המשטרה בפקודת ומוצו נקבעו אלה סמכויות
בחלל חיים אנו ואין הכללי, המקומי ובחוק

זה? משפטי בשטח ריק
העליון, לביהמ''יש וכבוד היראה כל עמ אלא,
אחרת: ,37 לסעיף הסיפה את אני, מבין
"בהתאם", לדעתי, כאן, מובנה 110מ3ט5ע11(1
זה במובן ל" "כפוף ולא  '"לפי" "בהתחשב",
הסמכו את ויגדיר שיקבע הוא המקומי שהחוק
הסעיף. של בריש דובר עליהן והזכויות יות
זכו החסינויות הסמכויות, כי הוא, והפרוש
שוטר של וההתחייבויות התפקידים היתר, יות
לכל הסעיף של ברישא שהוענקו ושוטר, שלום
ב הנהוג לחוק בהתאם בהם ישתמשו "שוטר"
משום בהם אין אם ורק בישראל שעה אותה

זה. לחוק סתירה
לפי המשטרה סמכות בין סתירה כל אין
תחת נכסים ולעכב לתפוס המקובל המשפט
המ במשפט כזו סמכות קיימת אמנם (אם ידה
הפרוצדורה פקודת לבין שקיימת) ובמידה קובל
לא זה מטעם וגם וחפושים), (מעצר הפלילית
המקו המשפט הוראות את לדחות צריכים היינו

בעניננו. בל
הפלילית הפרוצדורה פקודת לגבי גם .2
לא 35/58 בבבג"צ ביהמ"ש וחפושים) (מעצר

פורתא. דק
בסמ ענינם לפקודה ו17 16 בסעיפים א.
ובאופן הפוש צו להוציא שלום שופט של כותו
מסעיפים ללמוד אין כי ברור כזה. בצו השמוש
ללא נכסים לתפוס המשטרה של סמכותה על אלה
בל* לעצור סמכות לשוטר שיש כמו ברם, צו.
להוציא שלום שופט של סמכותו של בצידה צו,
סמכות לשוטר הפקודה נותנת כך מאסר, צו
שופט של סמכותו של בצידה צו בלי לחפש
ו?1 16 סעיפים לפי חיפוש צו להוציא שלום
היינו צו ללא התפוש בסמכויות ודוקא לפקודה,
המשטרה סמכויות על לעמוד כדי לעיין צריכים

שלנו, בענין
קובע: לפקודה (ב) 17 סעיף ב.

מצא צו, עפ"י במקום הפוש בשעת "אם
שלא נכסים החיפוש את לערוד המורשה האיש

המשפט ממעינות שהשאיבה יוצא המקובל.
שוטר של סמכויותיו את להשלים כדי המקובל
הצנור באמצעות רק נעשית אינה בישראל,
ישיר, באופן אלא המלך, לדבר 46 סימן של
37 לסעיף שברישא ההוראה מכה אמצעי, ובלתי

המשטרה. לפקודת
עלינו יהיה אז כי זו, הנחה נכונה אם
לדבר 46 בסימן לסייג כי למסקנה, גם להגיע
המקובל המשפט ממעינות השאיבה (כי המלך
משתרעים אינם הארץ חוקי אם רק תעשה
הנדונה) המשפטית הסוגיה על חלים ואינם
לשאי כי שוטר, של סמכויותיו לגבי תוקף אין
במישרין אלא ,46 לסימן זקוקים אנו אין בתם

המשטרה. לפקודת 37 לסעיף
פקודת את להשלים ינתן אם אחרת, לשון
בהו וחפושים) (מעצר הפלילית הפרוצדורה
המשטרה סמכות בדבר המקובל, המשפט ראות
מניעה כל תהיה לא נכסים, ולעכב לתפוס

כן. לעשות
7 (1)37 סעיף של הסיפא פרוש ומה

 הדיבור את תרגם ביהמ"ש
118113111ג>1..." 10 3*1^ ■'יו13 101 1116 111116 8ג611נ1

111 10106 111 1^16311116",

בישראל הנהוג חוק כל "...לפי במלים
בתקדים  זה מדבור ולומד שעה'/ אותה
מנת שעל  הקודמים ובתקדימים הנדון
שוטר, של והזכויות הסמכויות מהן לקבוע
בישראל"1 החל חוק לכל הסעיף אותנו "מפנה
והזכויות הסמכויות אלא הסעיף אין כאילו

הישראלי. בחוק שנקבעו
אמנם אם במקצת. הפרוש תמוה כאן אף
והחסינויות הסמכויות אלא 37 בסעיף אין
היה לא שוב בישראל, הנהוג בחוק הקבועות
מיוחד לסעיף זקוקים אנו אין צורך. כל בו
הנתו הסמכויות תהינה לשוטר כי לנו שיאמר

המקומי. בחוק ל"שוטר" נות
הוק לפיהם האנגליים שהאקטים אמנם נכון
באנגליה והאזוריות המקומיות המשטרות מו
ל"€1נ1ט8מ00" כי וקובעים דומה בלשון נוקטים
של הסמכויות כל תהיינה האקט לפי שמונה
ש לאלה בנוסף המקובל במשפט "€1ג00118131"
להו טעם יש שם אלא החרוט, בחוק להם ניתנו
"המש של המיוחדות תולדותיהם לאור כזו ראה

באנגליה. המשטרתי'' ,,הכח טרה"_ושל
;647 זד, פייר,  הרונוביץ א נ. היוה"נז  34/57 ע"פ 1
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כש זה, לסעיף נותן ביהמ''ש שהיה פרוש וכל
כי המסקנה, על להשפיע היה יכול לא לעצמו,
חוקית. אסמכתא בלא הוחזקו ברמן של אופניו
כפי צו, עפ"י החפוש סמכות כבגד (2)
קיימת לפקודה, 1617 בסעיפינז נקבעה שזו
וסמכות צו ללא הפוש סמכות המשטרה בידי
לפקודה. 2218 בסעיפים כידוע, פורשה, זו

אומר: 20 סעיף
יע צו, בלא חפוש לפועל... המוציא "האיש
...אגבי שנתפסו החפצים כל של רשימה רוד
שבהט המקומות ושל צו, בלא שערך החפוש
בחותי או ידו בחתימת תיחתם והרשימה נמצאו,
שלי בחותמם או ידם בחתימת או עד של מו

עדים".
זהה במקום, הפוש לגבי זה סעיף הוראת
חפוש לגבי 11 סעיף להוראת ענינית מבחינה
במקום חפוש אגב שגם נאמר כרחנו ובעל בעציר,
חפ ולעכב לתפוס סמכות למשטרה יש צו בלא
לא שלום, שופט מאת בצו צורך בלא צים,

בדיעבד.*** ולא מלכתחילה
סעיף של הנ"ל המובאה מן המושמט החלק
לגבי גם וכר, רשימה לערוד בחובה ענינו 20
חפוש של לפועל הוצאה אגב שנתפסו חפצים

.16 סעיף לפי שניתן חפוש צו עפ"י
לפועל המוציא את מסמיך 22 סעיף (3)
צו) בלא ובין צו עפ"י בין (וכנראה חיפוש של
או במקום שנמצא אדם בכל חיפוש לערוך
חשדו1 אט החיפוש, בו שנערך למקום סמוך
בגופו צופן שהוא סביר, טעם מתוך אדם, באותו

אותו. שמחפשים חפץ איזה
האדם את לעצור חייבים אין זה במקרה
כדי כחוק, עצור להיות צריך האדם ואין דוקא
לפרוש הקש ומתוך בון לחפש יהיה שניתן
זה במקרה שגם ברור שוב ,11 לסעיף שניתן
חפצים, ולעכב לתפוס סמכות למשטרה ניתנת

בצו. צורך בלא
היה ניתן שלא על בעצם חולק אני אין ד.
בענ המשטרה ע''י האופנים תפיסת את להצדיק
הפח פקודת של הוראותיה יסוד על ברמן, ין
האופניים וזזפושים). (נזעצר הפלילית צדורה

סביר טעם לו שיש אלא החפוש, בצו נזכרו
לשמש מכוונים או שמשו אלו שנכסים להאמין
את לתפוס הוא יכול עבירה, למעשה נושא
שהוציא השלום שופט לפני ולהביאם הנכסים
לצודק שימצא הצו אותו יתן והלה הצו, את

בנכסים". לעשות מה בדבר
בנכ הוא זה סעיף של שענינו נראה בעליל
של חפוש צו עפ''י חפוש בשעת שנתפסו סים
בהם להאמין סביר טעם שיש ומשום שופט
עבי למעשה נושא לשם מכוונים או ששימשו
לא אם אף כנ"ל לתפסם מותר יהיה אז כי רה,
בהקדם שיובאו (ובלבד החיפוש בצו נזכרו
פסק מלשון נוסף). צו לקבלת שלום שופט לפני
לקבוע התכוון שביהמ"ש להשתמע עשוי הדין
היה לא אם גם חוקית תהיה הנכסים שתפיסת
ע"פ חיפוש צו כל מלכתחילה המשטרה בידי
התפיסה אחרי שמיד ובלבד ,171 15 סעיפים
(וכנראה הוא כך אם צו. לקבלת לשופט יפנו
יש כך) סבר מרכוס בעניו המחוזי שביה"מש

הקביעה*. על לתהות
,35/58 בבג"צ למצות ביה"מ, אמר אם ג.
המש של סמכותה בשאלת המשפטי המצב את
מעי שנעלמו ברי חפצים**, ולעכב לתפוס טרה
הכלולות, בנדון, נוספות הוראות לצערנו, ניו,
הפרוצדורה בפקודת ככלולות, לראותן שיש או

וחפושים): (מעצר הפלילית
מסמיך ,484/60 מע"א שלמדנו כפי (1)
בידיו שנמצא שוטר כל לפקודה (1)11 סעיף
בלא ואם מעצר צו עפ"י (אם כדין שנעצר אדם
ולעכב ולתפוס כזה באדם חפוש לערוך כזה), צו
בח יש אם גופו, על שנמצאו החפצים כל את
הע את לודא למשטרה לסייע כדי אלה פצים
בצו צורך אין כזה במקרה העברתן. ואת בירה
בדיעבד. ולא מלכתחילה לא שלום, שופט מאת
צרי היו 35/58 בבג"צ כי סבור, אינני ברם,
סעיף להוראת השופטים לב תשומת להפנות כים
כדין, שנעצר אדם היה לא ברמן הרי כי זה,
בעבירה, מוחזק היה שלא לב, בתום קונה אלא

לעכבו רשאית שהמשטרה חפץ הם אוטבים גט ...
הפלילית הפרוצדורה פקודת של (1)11 ססיף 0י על
שנמצא "חפץ בגדר הם גם כי וח19שים), (מעצר

. .(118 ע' *,484/60 ע"א (ראה זה סעיף כמובן אצלו*

הדיו לפסק העליון ביהמ"ש של הערתו לאור *
את הבין שהוא אמנם יתכן ,21133 \. ?33111016
הרחיב שלא אלא מבינו, שאני כפי (ב) 17 סעיף

פך. על בדבור
פגים כל על כך. התימר שהוא ברור הדין מפסק **
הנ"ל. 1673/68 בת"א המחוזי ביה*"ש של מסקנתו זו

.(27 פסקה ,240 ע' (שט,
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לפ (1)11 (סעיף כחוק העצור אדם של גופו
וחפושים). (מעצר הפלילית הפרוצדורה קודת
המקרים שני את גם להוסיף ניתן לדעתי

הבאים:
אגב שנערך בחפוש שנתפסו נכסים >ג)

(סעיפים צו בלא הפוש של לפועל הוצאה
הנ"ל). לפקודה 20 ,13

על שנערך בחפוש שנתפסו נכסים (ד)
למ סמוך או במקוים שנמצא אדם של גופו
בלא ובין צו עפ''י (בין הפוש נערך בו קום
שהוא סביר, טעם מתוך בו, שחשדו משום צו)
(סעיף אותו שמחפשים חפץ איזה בגופו צופן

הנ"ל). לפקודה 22
בכל כי ההלכה משתמעת הפסיקה מן .6

תחת ולעכב לתפוס סמכות למשטרה יש מקרה
הדרו נכסים שלום, שופט מאת צו בלא ידה,
משפט, הגשת או חקירה נהול לצורך לה שים
המנויות בנסיבות שלא נתפסו אלה אם גם
הנכ את להביא שיש ובלבד לעיל, 5 בפסקה
שלום שופט לפני תפיסתם אחרי מיד סים
לפקודה (ב) 17 (סעיף מתאים צו לקבל כדי

: הנ"ל).
רק ענינו הנ"ל (ב) 17 שסעיף סבור אני
של צו עפ"י הפוש בשעת שנתפסו בנכסים
נכ אלה אם אף לפקודה, 16 סעיף לפי שופט
טעם שיש משוט עצמו, בצו מכרו שלא סים
לש מכוונים או שמשו הם כי להאמין, סביר

עבירה. למעשה נושא מש
סמ למשטרה ניתנת אחר מקרה בכל .7
ידה, על נכסים תפיסת סמכות בצד עכוב כות
שופט מאת צו פי על הנכסים נתפסו אם רק
לפקודת ו17 16 לסעיפים בהתאם שניתן שלום

תזפושים). (מעצר הפלילית הפרוצדורה
הערות: שתי עוד אוסיף ולבסוף .8

בפסיקה שנדונו החוק הוראות אין ראשית,
הסמכויות כל את ממצות זה במאמר שנזכרה
תפיסתם, בגין המקומי, בחוק למשטרה שניתנו
הוראות גכסימ. של וחלוטם החרמתם עכובם,
התחי פני על פזורות זה בענין רבות נוספות
ברם, הספציפיים. בחוקים אותן ונמצא קה
הסמ על ללמוד אין אלו ספציפיות מהוראות
פרושן, כי חפצים, עיכוב של הכללית כות
בחוק עיון מתוך רק נקבעים ומטרתן היקפן
(114 בעמוד גהמטן ובמטרתיו. אותן הכוללן

אגב לא עצור13, של גופו על לא נתפסו, לא
הפוש אגב ולא חיפוש צו של לפועל הוצאה
לתפי אסמכתא לחפש בידנו היה ואם צו, גלא
בהוראות רק זאת לעשות יכולנו האופנים, סת

המקובל. המשפט

ם. ו כ ם, יל
המשטרה של סמכותה סביב המשפטי המצב
מסתכם ולעכבם, האזרח של נכסים לתפוס

כך; דעתי לעניות איפוא,
העולות מיוחדות, סמכויות לשוטר אין .1

במידה אלא אחר, אזרח כל של סמכויותיו על
כאלו. מיוחדות סמכויות לו מעניק שהחוק

ולעכב להחזיק רשאית המשטרה אין .2
זכותה נקבעה כן אם אלא אזרח של ו;כושו

דין. עלפי לכך
ה ע"י נכסים לעכוב היחידי הנמוק .3 5

הוא, כזה, לעכוב סמכות שיש מקום מ.שטלה,
וה הפלילית החקירה בנהול הצורך לנראה,
פלילי, משפט בכל כמוצג הנכס בהבאת צורך

לכשיוגש.
בנכס הצורך בדבר המשטרה של .שקולה
לב. ובתום הגיוני להיות צריך הנ"ל' לטנטרות
לפקודת (1)37 מסעיף כי ההלכה, את .4
הסמ על ללמוד אין כללי, כסעיף המשטרה,
להז אין וכי חפצים, עיכוב של הספציפית כות
בסו ומצוי הועיל האנגלי המקובל למשפט קק
לאור לבחון עלינו המקומי, בחוק כיסוי זו גיה
זה. במאמר המוצע ,(1)37 לסעיף הפרוש
שבמש לסמכויות הסעיף אותנו מפנה לפיו
באמצעות שמור ולא במישרין המקובל, פט

.1922 במועצתו, המלן לדבר 46 םימ1
למש סמכות יש הפסוקה, ההלכה לפי .5

בלא אף נכסים, ידה תחת ולעכב לתפוס נזרה
בדי ולא מלכתחילה לא שלום, שופט מאת צו

הבאים: המקרים בשני עבד,
בעבירה, המוחזקים גנובים נכסים (א)
על העושים מיד או עצמו העבירה בעל אצל
המשטרה), לפקודת ח (2) 37 (סעיף במלאכה ידו
על שנערך בחפוש שנתפסו נכסים (ב) ;
מעיד שם ,239 ב', פנד'ז,  39/49 ע"א זו בנקודה דאה *
הנקובים מסוימים במקרים "רק כי געי, השופט גם
לערוך החוק מהשר. וח1013ים) (נועצר לפקידה 18 בסעיף
בקשר נאמרו אלו דבריט חפיש". פקודת בהעדר חפו^ש
הנותגליה רכוש ולתפוש יבמקום לה*ס ד*שטךר. >$מגווג

הזזפוט. בעת
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השוטר לשח

רעהו אל א*ש כזבו
הדבור לשפור הערות

והתרבית הח>טך משרד בלשו, ס>(1ן/ ראובן

<"■ רעהו" אל, איש {"ככתוב ההתכתבות ל£שון המחבר של הערותיו אי? הותקנו הקהום נגלייהטו
.של, נוסף קתטרס מתוך פרקים כפרסום להתחייל זהמערגת המחבר מטעם הודשינו והפעם ד'(13)49) רנו"י,

הענרית. ללשון האקדמיה של המדעית המזכירות בהוצאת לעם" "לשונטי

העבריה הלשון ועד זה? תהליך לזירוז קריים
העי* העברי, החינוך מערכת האקדמיה), (כיום
לדי התעמולה גברה העברית? והספרות תונות
,''! עברית דבר "יהודי ן כגון סיסמות עברי' בזר
ברחבי הופצו עם" תהית  ק1פה "תהית
על עמדו מגיניהשפה" כ"גחד ואגודות הארץ,

■ העברי. הדיבור משמר

העברי הדבור שכלול
הח ופועלם וממשיכיהם הראשונים מכות
ראשית מימי העברית' הלשון התפתחה לוצי
וכיום נכבדה' התפתחות עתה, ועד ההתישבות
ולמע להלכה ישראל מדינת של לקופתה היתד,
בכל, כלל, בדרך רווק' העברי הדבור שה.
ממש, אם לשון בבחינת היא העברית לותיקים
ךב היקלטות מכשיר הריהי החדשים ולעולים
צעדיהם מראשית לימודה על שוקדים והם ערך'
ימי מאז. הרבה נשתכלל גם הדבור בארץ.
חי, שוטף' טבעי,. יותר הוא וכיום תחילתו,
הראל בימיו מאשר נאה, ואף מדויק' מעורה,
יצירות ה$שוה כל להבחין יוכל מאת שונים
ועל זמננו, ליצירות הימים אותם של ספרותיות
את עדיין הזוכרים הישוב, ותיקי גם מעידים כך
'■■■ ההם. הזמנים של הביטוי חבלי

בדבור, לשכלול רב מקום יש עדיין כמובן,
בין היוםיומית השיחה בדפוסי ובפרט: בכלל
שפור ואחדי אחד כל של ובדבורו לרעהו איש
אד£ כל של ומטרתו שאיפתו הוא הדבור
בעצומו הנתונים ולגבינו, עמו, בלשון המדבר
ומשקל משנהערך לשוננו, התחדשות תהליך של
י יי יי י י :? י י זו. לשאיפה

האדם מותר  הד*ור

כבר הבהמה. מן האדם מותר הוא הדבור
הראשון אדם קרא האנושות תולדות בשחר
חית ולכל השמים ולעוף ד'בהמה "לכל שמות
שאר על יתרונו את סימל זה ובדיבור השדה",
של המובהק סימנה הוא המלול הברואים.
לקי המסייע האמצעי והוא האנושית, החברה
וחברתית, כלכלית מבחינה ולהתפתחותה, דומה
חיים ייתכנו לא בלעדיו ותרבותית רוחנית
כל של והתקדמות, ביצירה פעולה חיי תקינים,

חברתי. קיבוץ

העט בתחית העברי הד*ור
וב ישראל, בארץ הלאומית התחיה חלוצי
נכון אל הבינו וחבריו, בןיהודה אליעזר עיקר,
הארץ, לבנין הלשון החיאת של חשיבותה את
של למזוקו העברי הדגוד של כוחו את .וידעו
של בפיו לשגורה ולהבראתה ללמודו העם'
עברית דבר המימרה* היתד, בןיהודה אליעזר

והבראת! 
להפיכת מרצם מיטב את הקדישו אלה חלוצים
תפילה, לצורכי רק ימיהםי עד ששימשה השפה,
יום לענייני מילולי ביטוי לכלי והגות, ספרות
בין הדיבור במבחן להעמיד עליהם היה יום.
השפה של הגדולה מורשתה את לרעהו איש
והשיר, הסיפור ההגות, ההלכה, הקודש' בספרות
זו מורשה להתאמת דרכים לבקש הדורות? בכל
 השונות המסורות את להתיך ההווה? לחיי
 מלים אוצר ושל סגנון של והיגוי, מבטא של
את ולכון מתחדשת? לשון של .בכור.המצרף
העי המכשירים הוקמו לו שיבור לדרך .הדובר
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מחזירים הורתם חיק אל אלה חוזרים ומאשור.
בימי שהתנהו הנאים, העברית צלילי את אלינו
ללמוד דעתנו את כולנו נתן הקודמות. העליות
ואל לשוננו' של והנכון הערב המבטא את מהם
הר1וח המרושל המבטא את נלמדם חלילה, נא,
להיות חייב גלויות שמזוג ינא, נזכרה בישוב.
ולא ותרבותנו לשוננו ערכי ושפור טליה מלווה
הוא המזרחי העברי המבטא וטשטוש*. ירידה

ולהנחילן. לנהלו נשאף נכבד. תרבותי ערך
1?ל"ב מש"ו?

העברי בדבור הרווחות מהשגיאות ניכר חלק
וב בשם במלים התנועות שנויי בתחום הוא
קבצים כגון* לשנויינן השמוש. ובאותיות פועל
טנזלוחטרב,  שמלות קובציתקנות,* .
 מחה רפה)' (בפי זפחז י דגושה) (בפי הפרח
נתנו לא ■(כף), מחאתי ■ מחא נזחיתילאך
הי כשהיתה ביותר, דעתם את יודעיהעברית
מצווים בדבור, עתן(;י שבכתב. לשון בעיקר לשון
מבוטאים כשהם אלה; שנויים בהם. לדקדק אנו
בהשתבשם אך לבנו, את שובים הריהם כהלכה,
השנויים תוחים ביחוד אוזנינו. את הם צורמים
הצמודות במלים או השמוש, במלות האלה
וחי בכל'^ם אותיות הן אלה מליות אלה. למליות
מדקדקינו ש. היחס ומלית החבור וי הידיעה,
משה יפה? סימן אלה שימוש במליות נתנו
וכל"ב, משיה העיצורים, או האותיות, כל ובלב.
מסוימים. במצבים תנועתן את משנות משי, חוץ
נע*, בשוא כלל בדרך הנהגות וכל"ב, למשל כד
כן חטף. לפני או שוא לפגי תנועתן את משנות
מ להן, הרוצפים בכ"פ עצורי את הן מרפות
לפני (ולא אהחע*ר העצורים לפני למ משתנה
לה'.הידיעה2 בסמוך ר1וחת זאת מ האחרים!).
אלה, במליפ וכוי. מהחלון מהעיר, מהבית,
מ". היא תנועתה ^מידיעה, הי לפני ותמיד
והידיעה להי רציפותה בגלל מ'זי של רויחותה
 היגוי:זה ומעתיקים טועים שיש לכך, גורמת
בבך, צורך בל: בהם שאין לצריפים מגם
בשיר הנהגה מלמודים", "חופשי בביטוי כגון
בטעות: הללו!) (ההקלטות המוקלט הילדים
.הבאות.) בחוברותינו:, : ;<*לת בקטעים מלמודיפ...!ננושיד

:■■■ייי ; נהלים ינוהליןנבוזת,יאב*;. :"י לב שינזו .
(וייאמר, .בו'ההפוךיטעתיזילעבר באן דנימ אנו יאק
ימינו, בלשון כמעט נהוגה היא שאין מפני ותאכל...)
תמיד8, היא תנועתה אופן, בכל בדבור. שכן כל זלא

להת הרקע את המהוות שונות, סיבות בגלל
הלעזים השפעת ובהן בימינו, העברית פתחות
נפגמת רשלנות, וגם הלמוד, רפיפות השונים,
אנו מצווים אכן, קרובות. לעתים הדבור לשון

בתמידות. ולשפרה לט*חה כולנו

הטעון כל על להעיר הבננה אין זה בקונטרס
לכך המצע קצר הבריות. בשיחת ותקון הערה
להסב אלא  זה נושא על ספרים די גם ויש
בלשון תופעות למספר הקוראים לב תשומת את
ופהגוי, במבטא  המשכילים שדרות של הז*בווי
הטעונות  המלים ובבחירת המשפט במבנה
לגוונה לשפורה, המכוונות הצעות ולכמה מקון,.

ולהרחבתה.

וערב עברי מבטא

היחידי שהמבטא בכך, להרהר מקום היש
הוא המתחדשת ללשוננו לה והיפה הראוי
בין המבחין המבטא המזרחי? העברי המבטא
בין ביחוד הגרוניים, (קונסונאנטים) העצורים
מוכפל עצור בין רפויה, לכ' ח' ובין לא' ע'
בין "מוכפל, ללא בדגש), מנוקד בכתב, (המסומן
את המאפיין המבטא הוא הוא לנח, נע עןוא.

מלים בין להבחנה המסייע היגויה, את הלשון'
בענינן. ושונות בצלילן דומות

הלשון נשמת הוא זה מזרחי עברי מבטא
רוחה. 1'הוא

הע' עצורי של השפעתם רבה מה וראה, צא
מטלית, השם? במשקלי הלשון מבנה על והחי
פרד, רובד, מטלית, לעומת* תגנ פחד, רובע,
נטניתי, טחנה," סברתם, הפועלז י בנטיות רגב,
הגנובה בפתח נפניתי; טמנה>י שברונם, לעומת?
אותיות על מתוף, שומר לעומתל מתוח... טו1#ע,
וכל"ב... מש"ה בפרק להלן שמודגם השמוש'יבפי
בלשון, אלה מתופעות להתעלם אפשר 5>לופ
שטוענים כפי ולטעון, צביונה, את מקובעות
עצורים הם שאלה השפה, דמות^ את המט^ט^ים
עיצורים דוקא והלי החדשה? בעברית .מיותרי?
הלשון מבנה על טנזוקה השפעה מש3לטים אלה
נכון, עברי מבטא שבה. המיוחד את 1קנבעים.
ולרולה. למבנה גם נאמן השפה, לצלילי הנאמן
עולים ברבבות האחרונות בשנים ,נתברכנו
מבבל אפריקה, מצפון מתימן, המזרח, מארצות
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המעצר ב>ת כתל> מב>ן
תא מחוז הדרומית' הנפה שלמה, שלמה סמיף

המצי ומחויבת מעשית היא זו גישה נפש.
נעים אינו אמנם שהוא בתפקיד, אות.
שאין מובן הנאותה. בצורה לבצעו יש אך
המי שי לוב את כלל בדרך מחבבים הפושעים
אך ל"סבלמ"' הסיבה הם והללו הואיל דים
ישמתי החוק שאנשי לכך זקוקה מתוקנת חברה
זו. מחובה מנוס ואין 3ה, הפוגעים מפני עליה
והבנה צדק של שיחס יודעים גם אנו יודעים
 בהעדפה פלאים עושה אסיר או עציר כלפי
החוק; מפיר מצד  לטפח מעונינים אנו אשר
החוק שומרי כל וכלפי בפרט השוטר כלפי
יתר* והבנת סבלנות דורש אסירים לווי בכלל.

 במשטרה. אחר ענף מכל יותר אולי
המעצרי בבית  המעצר בבית התפקידים
ע"יי המובאים ואסירים עצורים מתקבלים
המתיחםיפ המסמכים בלוית שונות יהידות
העצורים פרטי נרשמים הקבלה בחדר אליהם
חפוש מיוחד. ביומן מלויהם ופרטי האסירים או
וחפציה© המובאים של גופם על נערך מדוקדק
העצורים שחרורם. יום עד כפקדון נרשמים
מבודדים ולפעמים כלליים לתאים מוכנסים
העבירה טיב טבעו, מחמת יחיד בתא עציר
מקבלים המעצר בית יושבי שלו. בטחונו או
ביום. פעמים שלוש כללי ממטבח מזונם את
המוכח ביתי מזון קבלת גם מותרת ביום פעם
רשום אחרי להם והמוגש משפחתם' בני ע''י
בית דיירי נהנים לכך נוסף קפדנית? ובדיקה
העצורים ביום. פעמיים בחצר מטיול המעצר
ולפי מוסמר חובש של מטפולו גם נהנים

רופא, של וטפולו משרותיו גם הצורך

הסורג שמאחורי האנשים
בית כותלי בין הנמצאים האנשים הם מי

מדברים או בעתון' אנו קוראים יום יום
סקרנות מתוך מי אנשים' של מעצרם על
אבל בכך שעסוקו העובדה מתוך ומי והתענינות
המק אנשי ואפילו האנשים רוב של הידיעות
והבאתם עצורים החזקת בעניני עצמם, צוע
ארחיב כן על ביותר* ושטחיות כלליות למשפט

זה. נושא על הדבור את זו ברשימתי
לא מוחזקים המעצר בבית  המעצר בית
אלא להלן' המתוארים הסוגים מכל עצורים רק
שלהם המעבר בתקופות שפוטים' אסירים גם
השונים. המשפט בתי אל בתיהסוהר משרות
וגם עצורים ולהעביר להחזיק הצורך כתוך
חלקים, לשני המעצר בית מתחלק אסירים
אסירים. ללווי והחוליה גופו המעצר בית שהם
אפשר המחוז של האוכלוסיה בגודל בהתחשב
ובהעברת בעצורים בטפול הארי שחלק להבין
ויום זה. מעצר בית על מוטל בארץ אסירים
חולית ידי על אנשים עשרות מועברים יום
המשפט בתי אל פוסקת בלתי בשרשרת הלווי

והזרה.
ע"י ובאםירים בעצורים הממושך הטפול
וידע נסיון לאנשיה הקנה זו' מיוחדת יחידה
מתוך ומהיר. יעיל טפול המאפשרים מקצועי,
טבעם את להכיר למדו החוק במפירי טפול
לבם אל לדבר רצוי מתי ולדעת והרגליהם
הספיקו הם "עדינה". לפניה ערך כל אין ומתי
המיוחסות העבירות מכלול את להכיר גם
הפרטיות בעיותיהם את וגם אלה לאנשים
תפקידם. בצוע את ומשכלל מוסיף זה ולקח

מצד השוטר את מחייב זה תפקיד של טיבו
פשעיהם נוכח ונדהם מושפע להיות לא אחד
השני הצד ומן "לקוחותיו" של הופעתם או
ושאט בוז על מבטא שאינו באופן להתנהג
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בו. מהצורך בהדרגה להגמל
האיש אותו שזה להאמין קשה שחתרו ביום
ימים אחרי אולם שבועות, מספר לפני שנעצר
ואינו כמעט לסורו, מיד הוא חוזר ספורים
למצבו במהוה ' וחוזר משקל מאבד אוכל,
המטפלים מיוחדים חולים בתי קיימים הקודם.
אופי הלש אדם ברם, ובהבראתם? בנרקומניפ

לסם. ולהשתעבד לחזור נוטה

הגברתנים
גבר טיפוסים תמיד קימים התחתון בעולם
על מרותם ואת מוראם את המטילים תניים,
בלתי למנה?גים והנהפכים פושעים קבוצות

אלתי קבוצות של מוכתרים
"בעבודה", בפועל משתתפים הם אין לרוב
מובא אשר מהשלל שמן מנתח נהנים אלא
הם גברתניממנהיגימ. הרקק. דגי ע"י להם
מחמיצים ואינם 7כ פיסי כח בעלי כלל בדרך

 בו. להשתמש הזדמנות שום
מנסים הם המשטרה ע"י מעצרם בעת אפילו
הזדמנות בכל וחשיבותם; את;עמדתמ להבליט
דבר מיוחד" "יחס מלדרוש, נרתעים ואינם
מאליו מובן אך בעינינו, ילדותי שנראה

, . :, בעיניהם.
התנהגות :על חוזרים הם השופטים בפני גם
מהאחרים יותר טוב *חם להם מגיע כאילו זז,

מהם. חזקים שנולדו העובדה מחמת
ואת שלהם ההתרברבות חולשת את בידעו
להעבירם הלווי מצליח בפיהם, השגורה הלשון
וללא בשקט ממנו ולהחזירם המשפט לבית
בשכנוע די לא לעתים אולם מיוחדים, ארועים
זה עליהם. להשתלט ניתן בכה ורק המלולי,
יותר, ולא האיש לריסון הצורך במידת געשה
אך הלווי, לאנשי ביותר נעים אינו שזה מובן
המשפט, בית כבוד על לשמור מצווים הם

בכלל. הצבור בטחון ועל הסדר על
להשתלט שהפליא כזה בגברתן. מקרה זכור
להנאה: מעצרו הפיכת כדי עד סביבתו על
לבית להעבירו שלום שופט צוה בקשתו לפי
אשפוזו אחרי מה זמן לטפול. פרטי חולים
באחד מפואר קפה בבית יושב האיש נראה
אחות בחברת העיר, של הראשיים מרחובותיה
לא חונה המוסד כשמכונית חולים בית מאותו
העיר. את לה להראות החליט פשוט הו# הרחק:

ארוכה שרשרת עוברתי עיני לנגד המעצר?
שונים וטפוסים פנים של פוסקת ובלתי

ומשונים.
בגברתנים, בנרקומנים, אתחיל? מהם במי
בפוש או הנפש בחולי ובםרסוריהמ' בפרוצות
וה הרמאים הפורצים,  "הרגילים" עימ

כייסים?
אותם. ונכיר הסדר לפי נלך הבה

הנרקומנים,
גורם ונפשי גופני הרס לאיזה ייודעים כולנו
סולדים אנחנו כי ואף משכרים לסמים השעבוד
שהוא איך נרקומן,;מתגנב כל לנדות וגוטים
אנשים .ורחמים.כלפי ; סליחה של רגש ללב
תאות מתוך להרגל,מי קרבן נפלו אשר אלה,
בעשון מתחילים: שביניהם' (הצעירים הסקרנות
ההש זרם עפ ונשטפים סקרנות מתוך קזןשיש
הביא אשר מחלה רפוי עקב וטי תעבךות)

במורפין. רב שמוש ^קבותי*
לאיש רב לסבל גורם של;,נרקומן _מעצרו
המעצר, בית לאנשי מיוחדות ולבעיות $נמו
המת שלו, הימורים בדרך לו לעזור ומשתדלים
המרגיע. לסם הדרישה בהופיע מיד לבה
עצמו, על השליטה את הזה בזמן מאבד העצור
ומתפתל ארצה טפל הוא ותעד, מתעוות ג?פו
ויללות. צעקות מלווה זה וכל חזקים, מכאבים
ותושביו צותו על המעצר בית שכל 5תר
וההפרעה כזה איש ע"י חמורה הפרעה ט?פרע
מספר אחת בבת נעצרים אם שבעתיים, גדלה

. נרקומנים.
והכא העוית ע"י הנרקומן שנתקף בשעה (

האח או סגנו המעצר, בית מפקד נותנים בים,
בכדי ראשוני לטפול הוראות המשמרת על רא?
בית צות על ראשית, מכאוביו. את לשכך
מכי כלל (ובדרך הנרקומן את להכיר המעצר
התרג של דרגה לאיזו ולדעת כולם) את זןים
יש שמא החולה, הגיע לסמים ושעבוד לות
הרגעה גלולות במתן די או לרופא, לקרוא

אחר. ראשוני טפול בכל או שינה, או
אט אט אך ימים, מספר נמשכת ..ההתקפה
את עוזב הח3ר1ן ונרגע. לאיתנו, העצור חוזר
נמשך המעצר באם אליו. חוזר ותאבונו פניו
הנרקומן ממשיך שבועות, מספר של תקופה
ומתחיל הסם את מקבל ואינו מאחר להבריא

426



להאכילו נאלצים לפעמים האכלתו' על לעתים
יאושי אשר עד בחיים ממש להחזיקו בכדי בכה
לחוליי במוסד  המשפט בית צו לפי  פז
' נפש.
מעשית ידיעה מחייב אלה, בעצורים הטפול
וסובלת מעורערת נפש האדם, נפש בהכרת
המטפל מהשוטר ודורש התמידי' הרדיפה מרגש
לרכך בכדי הרגיל, מגדר יוצאת וגישה סבלנות
לבל העצור' של אדישותו את או חשדו את

ולאחרים. לעצמו נזק יגרום
המשמרת על האחראי חייב לנסיבות בהתאם
החזקתו או כזה עציר של בדודו על להחליט
מחיבת כד ובין כך בין העצורים? יתר עם
ותכופה. ערה בקורת כזה עציר של מציאותו

שונים עברינים

העברינים בין נכבד חלק למיניהם לפורצים
עברי המעצר. בית את עוברים אשר השונים
ולתקופות קרובות לעתים נעצרים אלה נים
לאנשי היטב כלל בדרך ומוכרים ממושכות
בפרט. המעצר בית ולאנשי בכלל המשטרה
בהם, הטפול מבחינת הקשה" "האגוז הם הם
נהפ למקצועם ושובם מעצרם תכיפות עם כי
מהם אחדים נעלמים למזלנו לנוקשים. הם כים
יוכל לא איש התחתון. העולם משורות אט אט
והסתדרו למוטב חזרו מרביתם כי בודאות לאמר
יש זו. ל"נשירה" רבות סיבות קימות בחיים
ופרש רכוש או כסף סכומי שצבר מי אולי
לצמי הארץ את עזבו אחרים פעילה"* מ'"עבורה

שלהם. את עשו והזמן שהגיל או תות

שהיא באיזו הצליח שהוא הוברר מכן לאחר
ולצאת החולים בית מנגנון על להשתלט צורה
מטגית! וגם נחמדה אחות רב": "בשלל משם
על בא יותר ומאוחר מיד הוחזר שהוא (מובן

עונשו.)
לציין כדאי אלה לגברתניםמנהיגימ בקשר
נקמתם מפני העדים פחד מפאת מצערת. עובדה
מעשיהם. על עדויות מאזרחים לקבל קשה
ובין הגברתנים שבין ביותר המאוס הטפוס
הזו "רועי הסרסורים' הם  בכלל העברינים
להפעלת כחם עדיפות את המנצלים נות"'
נפשו ועל הזולת גוף על מצרים ללא שליטה

העלובה.
הפרוצות

על דבורנו נרחיב ולא המסגרת כאן צרה
לבית שנוגע במה אלא זו, חברתית בעיה
רחוק עצורות בפרוצות הטפול ולצותו. המעצר

סיבות. מכמה וזאת נעים' מלהיות מאוד
ונ והרסן הבושה חסרת התנהגותן ראשית,
הקשוח את אף מרתיעים שלהן הפה בול
הכל עושים המעצר, בית אנשי שבין ביותר

אתן משיחה להמנע כדי
"כאב גורם והמרדני התגררני יצרן שנית'
בית ולאנשי בכלל המשטרה אנשי לכל ראש"
הפרוצות הופכות .המעצר בבית בפרט. המעצר
הזדמנות כל המנצלות כלואות, פרא לחיות
הת כולאיהן. נגד ובמעשים במלים להתפרץ
על אפילו פוסחות אינן אלה גסות פרצויות
הקהל. מעיני מוסתרות ואינן המשפט בית

בגבר ותלותן ביותר מוזרים חייהן מושגי
שנת העבד יראת את מזכירה כסרסור' שלהן'

בעליו. מנקמת בקלקלתו' פש

פני על עצורים 10 מבכר לווי איש כל
מוחז שהפרוצות למרות אחת, עצורה פרוצה
תמיד ומלוות לנשים, מיוחד מעצר בבית קות

שוטרות. עיי
חולינפש

בעיה מהוה נפש חולי באסירים או בעצורים
אשר המעצר, בית אנשי לגבי ביותר חמורה
יציבותו לערעור הרקע את להכיר הייבים
לנטיות במיוחד ערים ולהיות החולה של
או מאד חשדני עצור, חולהנפש להתאבדות.
המקשה דבר אותו, הסובב לכל מאד אדיש
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וכ זיופים רמאות, באמון, מעילה ספסרות'
ומנומסים שקטים הם אלה עצורים דומה.
אל נחבאים והם מאופקת' והתנהגותם יותר,
הם משתדלים בחצר הטיולים בשעת הכלים.
ממגע ולהמנע עצמם לבין בינם להתגודד תמיד

מקצועיים". /'פושעים עם

בדרך הוא ראשונה עבירה בשל שלאדם מעצת
מיד בולט כזה איש במיט. מיוחד מחזה כלל
הוא מקומו, את מוצא שאינו עליו ומורגש
הנר העצורים ליתר להתקרב ומשתדל שתקן'
"הותיקים" ואילו יחסית, //הגונים" לו אים
ובהתענינות. בסקרנות בו מסתכלים במקום
בית על הממונים בפני לפעולה נרחב כר כאן
המיו מהתענינותם "החדש" בהצלת המעצר,
יי שלא במקום' המועדים הפושעים של חדת
לאחד ולהפכו הפשע, במעגל מלהכניסו רתעו

מהם.

מעצרו, אחרי נשבר כזה שאיש קורה פעם לא
לקבל אלה יודעים ואם שומריו, בפני משתפך
הוא כי לאיש ולהסביר בתבונה זו השתפכות
חדפעמי מקרה אך עונשו את לקבל חייב אמנם
יש הרי התקינים' חייו את להרוס צריך אינו
זכו לי למוטב. חזרה לקראת לעודדו בכחם
התאב למנוע הצלחנו בהט רבים' מקרים רים
בגישה והחזרנו יאוש מתוך  כזה איש של דותו

משפחתו. לחיק ובעל לבניו אב נכונה

שרוב בעובדה ז*נו נוכחים הצער למרבה אך
העו אנשי לשורות המצטרפות החדשות הפגים
אלו אלמנטים צעירות. פנים הן זזתחתון לם
כאבות ולנו צעירים" כ^עברינים לנו מוכרים
אחרי בחפוש *תר למחשבת הדבר גורם ■לבנים
חיים למסלול להחזרתם הנאותות ■הדרכיפ
ה במורד נוספת מתדרדרות ולעצירתמ תקין

פשע.

לחלו מהם שונים
ותכונו הכייסים טין
ה האופיניות תיהן
בתו הרבה סבלנות
הקורבן, אחרי רם
ו המחשבה' צלילות

זריזותם.
התנהגו כי נראה
ו'"חטבי השקטה תם
בתוך בהיותם עית"
אצלם הופכת קהל,
פנים כל על לטבע,
בעת גם נמשכת היא
המ בבית שהותם

עצר.

ספק ללא הם המתוארים מכל שונים
הל הצוארון בעלי בכנוי המוכרים העברינים
כלכליות, עברות על שנעצרו אלד. דהיינו בד

ישראל *18^"
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הנושא
:2448(81 פ"ז,ט"ו(  3ינק ד"ר  233/60 ע"פ
הסמים לפק' 4 בס' ברישא האסור א;

רופא. גם מחייב 1936 תנוס.כנים,
1935 המסוכנים, הםמיט תקנות עפ"י ב:
לספק, רשיון בעל "רופא גם "רוקח" כולל
בריאות לפקי ם'16 (לפי .מסוכנים* סמים
כזה רשיון מחוסר ולרופא 0921 העם,
יחזיק לבל הנ"ל לתקנות תק'3(ח)(ב1 קובעת

לשמושו. הנחוצה מתבדות יותר
;1093(40) י"ד פ"ד, םלמן, האיל ,72/60 ע"פ
שעלול מהליך הכפול הסבון אטור בנבוע א.
ההגנה יריעת הרי בהרשעה, להסתיים היה
לנאשם לעמוד עשויה והיא יותר רחבה שלו
לפעמים אך דין)! בית (מעשה פס"ד באין
באין מעבי"ד מטענת להבנות נאשם עשוי

דין; בית מעשה נישום באשופ
מעבי"ד! בד"כ, יוצר פס''ד אין הכרעה באץ : ב
שנשאל לפני מקובלנותו קובל בו ח;ר אם ג;
לשחרר השופט על אשמתו, על הנאשם
לזכותו יוכל אך מעבי"ד, בכך ואין הנאשם את
זה דבר כן! לעשות הצוק מן כי בסברו,
את המשפט עבר אם הקובלנה; הדוש למנע
/1,1 את לזכות השופט על התשובה, שלב
אם שיתברר כדי הדין לסיום זכאי אך
האפשרות הקובל בידי ואין לאו אם הוא אשם

113 תובענה". "להפסיק אזרחי, תובע שבידי
אינה היוה"ימ צו לפי הדיון העמדת ז:
אם אך שני. אשום מונעת ואינה זכוי גוררת
תקיפה, .מאשמת נאשם זוכה כזה צו בהעדר

113 מות גרם זו שבתקי*ה לטעון, איו
113 פ"ד,ט''ו(88)2444: שלום, נזינזר. ,129/61 ע"פ

לבצע עומד פלוני כי למשטרה, בהודע
יסוד ויש שנים שותפות המצריכה עבית;,
מותר הכנת, במעשי החל שבבר להניח,
כשפלוני אבל מריח, סוכן לשלוח למשטרה
שולחת והמשטרה עבירה לעבור הוזכון לא

113 לעבירה. שדול ממש זה הרי הסוכן, את אליו
114113 ;1373(50) פ''ד,ט"ו נויטוז, קורט פרו2' ,45/61 ע"פ

להועיל העלולות ידיעות מסירת בעבירות א:
די סמכות, בלי ידיעות מסירת או לאויב
בתקופה כי יציין האשום שכתב בהחלט
ציונן ללא ידיעות הנאשם מסר מסוימת
הנ' הגנת אפשר למען האנדיבידואלי;
בנאום לפרש התביעה נציג על שומה כדבעי
מיוחסת שפטירתן הידיעות הן אילו הפתיחה
ואין פרוש אלא בזה אין האשום! בכתב לנ'

114 ל9ק'הפר1צ'הפלילית(שעפכ"א); בנגוד כפילות
בתוצאות איהתחשבות או אכפתיות" ,,לא ב:
הס של גבוהה במידה "הטבעיות הפוגעות,
בבטחון לפגוע ממש בבונה כמוה תברות"
להיות העלולות ידיעות למסור או המדינה

י 114 האויב; לתועלת
שטת על זרים סוכנים עם מומחה כשמדבר ג.

 בפיו שאין הודעתו גם עלולה מומחיותו,
114 רב? ערך בת לידיעה להפוך פוזיטיבית, ידיעה

לחוק (:1)23 או נז"ס23(א.) לפי באשום ד:
פרוט מסור תשי''ו1957, המדינה, בטחון
של לברירתה האשום נשואת הסודית הידיעה
הידי את ותתאר תפרט היא הכללית! התביעה
להוכיח ידה, לאל או ברצונה, כשאין עה
להוכיח עליה ואז זר, סוכן עם מגע קיום
באשום סמכות; ללא ומסירתה הידיעה סודיות
מפרוט תמנע היא זד סוכן עט מגע קיום על
תוחל המגע קיום את ומשהוכיחה ומתאור
הנאשם ע"י הידיעה גלוי שבס'24(א); החזקה

114 הנ"ל; לחזקה מוריד או מעלה אינו בחקירה
בלבד הוכחה אמצעי יוצר הנ"ל לחוק ס'24 ה:
בכתב לפרט מחייבת "הגינות" שום ואין

114 הנ"ל; ס'24 לפי מואשם שהנ' האשום
114 כפילות לטעון אין דין עוות נגרם כשלא

עמוד הנושא
105 פ"ד,ט"ז:  אדלר  43/62 ע"פ

בדרכים איהבטחון על דעתה נתנה הכנסת א;
ההחמרה התעבורה. לחוקי מאיציות הנובע
לרסן נועדו תעבורה שופטי ומנוי בחוקים

105 ההפקרות; את
בשופטי לתמוך לערעורים המשפט בתי על ב:
במיוחד משכנע נמוק נוכח ורק התעבורה
שהגיע אחרי בעונש, להקל מחוזי בי"מ יוכל
הטלת לידי נםיונו' מתוך כנראה השופט,
ההפקרות הפסקת לשם אפקטיבי יותר עונש

105 שוטרים. להוראות ואיהציות
108 231/61,בךיאירובךהלל,פ"ד,ט"ו(84)2325; נג"פ

מכוונת לפח"פ 286 בס' "רכוש" המלה א;
108 ניידי! דלא לנכסי רק ולא בכלל לרכוש

תאום להיות צריך ס'286 לפי אשים בכל ב;
ו"רכוש"! ל..." "נכנס היסודות: שוי בין
 מקום המסמן מסוג להיות צר'ך הרכוש

108 לאדמה! צמוד בלתי ובין צמוד בין
ממש! בכניסה צורך אין ס'286 למטרת ג;
אפ כי מקום, המסמן רכוש סוג הוא קטנוע

108 ב"הכנס". הכלול דבר עליו, לעלות שר
109108 י"ד(43)1187: פ"ד,  עלה  16/60 ע"פ

של ללבו לחדור יבול ביה"מ שאין הוא כלל
של כונותיו לקביעת היחידה הדרך אדם?
מעשי  יובדות של הגיוני נתוח היא אדם

109 ונסיבותיהן. הבצוע דרכי הנאשם,
109 ;1299(47) י"ד פ"ד, סעיד, קאסם עלי ,92/60 ע"פ

נמצא הגנוב הרכוש כי עדויות לאור א:
להגיעו אחרת אפשרות להעלות אין במקומו

גניבה. זולת המחזיקים לידי
עת שנגנבו מטלטלים מחזיק שנמצא. מי ב;
אפשר בהתפרצות' אף גניבתם, אחרי קצרה
בגניבתם אם לנסיבות, בהתאם להאשימו*

109 גנובים. שהם ביודעין בקבלתמ ו,אם
במטלטלים ;אחרים, עם יהד הנאשם החזקת ג;
הנחה יוצרת בהתפרצות, גניבתם אחר סמוך
הגניבה לעבירת שותף היה כי לכאורה,
לתת הנאשם חייב לסתידתה וההתפרצות;

109 הדעת. על נלתקבל הטבר לפחות
110109 .;1507(38) י"ד, ואקין,ק"ד, לוינו ,280/59 ע"פ

ייראה לנאשם, ומסרו רכוש שגנב המעיד ; א
109 סיוע; טעונה ועדותו לעבירה כשותף

סיוע לשמש עשויים אינם הנאשם שקרי ב:
עדותו; עצם להכשרת נדרש הוא כאשד נגדו,

110 אשמתו! לגבי רלבנטי בענין דרוש הסיוע ג;
110 ;837(30) ט"ו, פ"ד, עיז, אבו יוסף ,329/60 גי"פ

אפשר שקר) עדות (לגבי עדות חשיבות א:
המשפטי המו"מ כל קריאת מתוך דק לקבוע
חשובה יכבלתי למפרע המתבררת עדות ואף

110 לדיון; חשובה להיות יכולה לפסה"ד,
של המטריאליות בדבר הנאשם ידיעת ב;
ס'117 על לעבירת הכרחי יסוד אינה עדותו
לפק'יוז3רוצ'הפלילית(עדות). ס'4(2) או לפזז"פ
;1966(71 ,ט"ו( פ"ד סבו, נ. שוארץ ,580/61 הנו'
להעניש בבקשה לדון לבג"צ סמכות אין
שבמחלוקת בענין מגמתיים דברים מפרסמי
לפי עבירה בפרסום לראות יש אך משפטית,
;1957 תש"/ בתיהנזשפנו, לחוק 41(א) ס'
פד,ט"ו(76)4ו21;  עובדיה  69/61 ע''פ
היא הדיג לפק' ס'10(03ב) לפי הרשעה
עם יחד נפץ חמר מציאת מוכיחה אם בדין,

לדיג. בו להשתמש כונה דיג כלי
ו10(3)(ב) לפח"פ א(ב) 66 ם' לפי אשומים .. ב

חלופיים. הם הדיג לפק'
שוטר שרשאי שעה ובכל מקום בבל לא ג:
ידיו? לכבול נם הוא רשאי ;אדם, לעצור

היתד. הדיג לפק' (3)10 בם' "עבירה" בלשון ; ד
זה, סעיף לפי עבירה לבל המחוקק בונת
עבירת ובהשגות שלו, המשנה סעיפי בל על

111 שניה"! "עבירה בשל להעניש ביה"מ על כזו
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המשטרה אנשי של לשמושם מיועד  הדרכה פרסום
והרעיונות הדעות ואין מקצועיים בעגינים דעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת כלי לשמש היא הרבעון מגמת

בלבד. כותביהם דעוה את אלא מבטאים זפיו מעל המובעים

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

המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל
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