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מח"דגקח"ך המערכת דבר

הגבול. משמר לקיום שנים עשר מלאו אלה בימים
עולים ישובי מאות בהקמת מדינתישראל במערך השתקפו אלו שנים עשר
ישראל, משטרת מזרועות אחת הגבול, שמשמר ספק אין המדינה. גבולות לאורך
והתפתחו, שנקלטו ישובים אותם ואילו אלה, ישובים עם מלאה להזדהות הגיע
והאנשים הגבול למשמר וחיבה כבוד רחשי בהביעם דומה להזדהות הגיעו

בו. המשרתים
המדינה של בכוחה בטחון תחושת ובאנשיהם בישובים החדיר הגבול משמר
בהם נהג הגבול שמשמר תושבים אלפי אותם ויעידו יבואו עלכך עליהם. לגונן
נכבדה עזרה להם הגיש והרכוש, הנפש מבטחון ולבד זסייפא" ,,ספרא בגישת

המדינה* כאזרחי קליטתם עליהם והקל וחינוכי, תרבותי ידע ברכישת
ביחס הגבול למשמר גמלו המדינה גבולות לאורך הפזורים החדשים הישובים
מבוצרת חומה הגורמים שני בהתמזגות לראות ניתן כיום אשר עד ואוהד, חם
ההסתננות מניעת כושר וגבר פרצותיו נחסמו המדינה, גבול גובש שבעוצמתה
ומסור נאמן חבר הגבול משמר באיש כיום רואים הישובים אנשי המטרידה.
מהם יבדל רק אולי לצידם; יעמוד ותמיד צרה בעת לעזרתם יחלץ אשר

צעד. בהקדימו
תוך אשר חדשים עולים הגבול משמר קלט לקיומו, הראשון העשור במרוצת
וספגו המשטרה באולפן העברית השפה רכשו החייל, במערכות השתלבותם כדי
הללו הפכו זה היתוך כור בעברם שונים. בקורסים לאומי וידע עברית תרבות
קרוביהם, על הטובה והאזרחות החייל מרוח המשפיעים נאמנים לאזרחים

ומכריהם. ידידיהם
אבירות זרועות לשרות מאנשיו העביר מסויימת, מחזוריות תוך הגבול, משמר
מאמץ לעוזרוח, הגבול במשמר שרותם בתקופת חונכו אשר ואלה המשטרה, של
ישראל. במשטרת להם יועדו אשר בתפקידים סגולותיהם הוכיחו במטרה, ודבקות
אלה רבו הגבול, משמר הקמת המבשרת הברה כשנפלה שנים, עשר לפני
עליו. המוטלות המשימות בביצוע לעמוד יצליח לא הגבול שמשמר החוששים
הוכחה שאין הגבול, במשמר מלאה הכרת בהשיגן תרומתן תרמו אלו שנים עשר

ומבצעיו. יחידותיו רמת מאשר לכושרו נאמנה



ת ו נ ו ב ר ה על
המשטרה שי שטרית* ג5ור

בכירים קצינים בקורם סיום הרצאת

הפושע של לכידתו סביב שהתחוללה מדינית למערה עדים היינו האחרונה בתקופה .1

מועצת בפני ארגנטינה תלונת המערה, ציר הגיעה. המאוחדות האומות של שולחנן עד אייכמן,
מסכנת ברבונות פגיעה כי נאות פיצוי תקון תבעה ישראל, מטעם ברבונותה פגיעה על הבטחון
במערכה. עמדה שלנו החח שרת נאות. פיצוי של טיבו מה פרשה ולא סתמה $ העולם שלוט את
השקולים קשב; רב הקשיב והעולם עמנו, ידע לא שכמוה מחרידה שואה פרשת במדה, גוללה

הזדעזע. המצפון קולעים, היו
פגיעה היתה אמנם משפט: ותחרוץ האומה, לב ישראל, של לרוחה הבינה הבטחת מועצת
הדיון כאן, ההר את יקוב לא הדין אך ולכבד, לשמור יש רבונות על ארגנטינה. של ברבונותה
ויימשכו השוה עמק לידי ביניהם הצדדים יבואו פיצוי. משום בהם יש ישראל של והצטדקותה
אייכמן מקרה בה. פגיעה של ובחומרתה הרבונות של בחשיבותה מכירה ישראל הידידות. יחסי
הפר אדמות, עלי אדם פשע לא כאשר פשע לעמנו, בעיקר ההשמדה חצי את כיוון הוא שאני.
כן, על עמנו. בבני שטניים ענויימ תוך שמות שע*תה איומה מפלצת זוהי ואדם. אלוהים חוק

(סוברניות). הרבונות על הדבור את איפוא אייחד בישראל. המשפט בפני הדין את נתן
הדברנות .2

פניפ כלפי הן מהותה לפי קונסטיטוציונית מדינית היא משטרתי, נ1ק1א איננה הרבונות
עמ הביךלאומיים ביחסיה חוץ כלפי והן במדינה והמשפט סמכותו הרכבו, השלטון, מבחינת

אחרות. מדינות
לנהוג הבלעדית וזכותה המדינה עצמאות את מבטאה היא, כי מאד מקפידים הרבונות על .

חוקיה בצוע לשם בכוה להשתמש לה ורק הסמכות לה בתוכה. השולטת ברשות הגלום רצונה עפ"י
המדינה ועל ברבונותה פוגע בה, מתגרה או למדינה מעל עצמו המשים וכל מרותה והטלת

להכניעו.
המלך העם. ואספת הסנאט המלך, הממלכתי, הרומאי במשטר נעוצים הרבונות יסודות .3

המצביא הוא הממלכתי! השלטון תפקידי כל מרוכזים בידו המדינה. של העליון רבונה הוא
צבאות מפקד האלים, בפני העם של כוחו בא הוא במדינה, המדדים על המפקח הוא העליון,
עונשים מיני בכל ולהענישם האזרחים כל את לדון רשאי הוא בזה. וכיוצא צבא שר ממנה העם,

בכללם. ומיתה
יועץ היה הוא האבות. בתי למספר שוה בממפר אבות בתי מזקני מורכב היה הסנאט

גדול. היה כוחן שלמעשה אלא משפטית מבחינה למלל חובה היו לא שהחלטותיו
המלאות, בזכויות בעלי האזרחים מבין זין כלי לשאת המוכשרים כל אספת העם אספת
החוקים כל זקוקים היו להסכמתה בהצעותיו. בא היה ולפניה המלך, מטעם נקראת שהיתל!
גם נחתכים היו פיה ועל הצבור, של המשפטי במשטר חשובה נגיעה להם שהיתר. החדשים
כריתת מלחמה, הכרזת כגון והחיצונית הפנימית הפוליטיקה בשטח ביותר החשובים הענינים

המלך. של רצונו בלי להתאסף יכולה היתה לא העם אספת בזה. וכיוצא שלום ברית



קוג למונארכיה עשאוהו הממלכתי הרומאי במשטר הג"ל היסודות שלושת של מציאותם
כ"משטר שהגדירוהו היו ולפיכך כאחד, ולרפובליקאי אבסולוטית למוברכיה סטימוציונית,
153151 ה11113"2£ כיחס הוא לעמו יחסו אשר פטריארכאלי רבון הוא המלך . פטריארכאלי"

למשפחתו.
מדינית, חברה שבכל הניח הרבונות על בדברו ,(17901859) ידוע אנגלי משפטן אוסטין, .4

הוא זה של כוחו (מ1618€ע50). כרבון להגדירו שאפשר מדיני גוף או באדם צורך יש מדינה, או
של גמורה מרות הגורסת האנגלית הקונסטיטוציה עמדה עיניו לנגד מתבלה. ואינו מוגבל בלתי
קונ גורמים שלושה בצירוף המגובשת רבונות ,1)16 "£מ1£" 111 1ת€1ז311131? בפרלמנט המלך
1116 €110115 £0 ביתהלורדים ב) ,. 1^ €110115 £0 $ת0ת11ז001 ביתנבחרים א) סטיטוציונים:
והמוציא המחוקק הרבוני המוסד הוא בפרלמנט המלך להלכה, .1016 §מ1^ המלך ג) !0£^8
ופקוח חוקים מתן של התפקידים את הממלאים הם בתיהפרלמנט שני למעשה, יחד. גם לפועל

הממשלה. פקידות על כללי
מוגבלת בלתי ווט1 זכות לו אשר המלך של לאשורו זקוק תוקף לו שיהיה כדי חוק, כל
הפעם זו. בזכות משתמש הוא אין למעשה דעתו. לשנות להכריחו משפטית אפשרות בל באין
פעולותיו כל את פועל הוא בימינו .1711 בשנת היתה הווטו בזכות המלך השתמש בה האחרונה
'1^ 1118£ 111 במועצתו המלך ביתהנבחרים. בפני האחראים שלו השרים הצעת לפי המדיניות
בזכותו משתמש הוא אין אך חדשות, בחירות ולקבוע לפזרו הפרלמנט, את לכנס יכול 001111011

שריו. בעצת אלא זו,
הרשות שבידו אלא שנים, חמש על עולה שאינו לזמן החוק לפי באנגליה נבחר הפרלמנט
.1918 עד קיומו זמן את שהאריך ב1910 שנבחר לפרלמנט שקרה כפי קיומו זמן את להאריך
לחוק, תוקף לתת כדי חובה הסכמתו ביתהנבחרים. הוא הפרלמנט של חשוב היותר החלק
כספים. לעניני הנוגעים חוקים וחקיקת כספים הקצבת מסים, הטלת בעניני רבוניות וזכויותיו
הוחק 1911 שבשנת אלא ווט1, הטלת כדי עד מוגבלות בלתי זכויות פעם היו הלורדים לבית
בית הסכמת אין הווטו. זכות את מביתהלורדים שנטל 16111מ31113? .^01 הפרלמנט של החוק
להאריך מהצעה הוץ בביתהנבחרים, שנתקבלו חוק להצעות תוקף לתת כדי חובה הלורדים
חוק הצעות מסוימים. בתנאים פרטי חוק והצעת שנים מחמש ליותר הפרלמנט של פעולתו זמן
הפרל יו"ר  לספיקר ביתהלורדים. שלי להסכמתו בכלל זקוקות אינן כספים בעניני העוסקות
הענינים לסוג שייכת החוק הצעת אם להכריע עליה, לערער שאין המוחלטת הזכות  מנט

לשנתיים. החוק קבלת לדחות הוא לעשותו יפה כוחו שעוד היחידי הדבר לא. או הכספיים
בהבדלים חוקתיים רעיונות האנגלית הקונסטיטוציה מתוך לעצמן סגלו מסוימות מדינות .5

וארצנו. קנדה ארה"ב, כגון והשקפותיהן לתנאיהן תואמים
צרכי 7^1ט^£. וביושר 011מ11מ00 ^ז^1 המקובל במשפט נעוצים בארה"ב המשפט שרשי
שלעתים חקיקה עלידי ומשתנה הולך המשפט ומאידך, המשותף מרובה עדיין אך השפיעו, הזמן

חדשים. כללים ויוצרת המסורתי המשפט מכללי סוטה היא
הקונגרס. את המהווים הבתים משני מורכב בארה"ב המחוקק המוסד

.435 חבריו מספר שוה, במדד. האוכלוסיה מיוצגת בו אשר ביתהנבחרים .1

להביא מבלי מדינה, לכל שנים שוה, ייצוג הפדרציה מדינות מיוצגות בו אשר הסנאט .2

על עדיפות ניתנה הכתובה לחוקה מדינות). 49) 98 חבריו מספר האוכלוסין, מספר את בחשבון
כשיש החוקה. לאור הרגילים החוקים את לבדוק רשאים מדינה כל ושופטי הרגילים החוקים א
המחוקקים של סמכותם את להגביל באה זו בדיקה זכות החוקה. לפי לפסוק השופט חייב סתירה
המדינות, של האוטונומיות הזכויות בתחום הקונגרס של התערבותו את למנוע בשני:תחומים:
עלידי המובטחות הזכויות בתחומי יחד גם והמדינות הקונגרס של התערבותם את ולמנוע

ליחיד. החוקה



לאמון זקוק אינו כהונתו תקופת סוף ועד משנבחר רחבות! ארה"ב נשיא של סמכויותיו
לדין העמדה של מיוחד תהליד עלידי מכהונתו להדיחו רשאי הקונגרס הקונגרס. רוב מצד

חמורים. אחרים פשעים או שוחד בגידה, באשמת הסנאט בפני 1ת16מ03011עת11

ברוב המחליט שרים של קבוצי גוף היינו המקובלת, המתכונת לפי "ממשלה" בארה"ב אץ
רצונו. עושי אלא הם ואין בהם נמלך שהוא "ממזכירים"' מורכב הנשיא של "הקאבינט" קולות.
אשור טעון מנוימ הנשיא. עלידי מתמנים  בכלל הקאבינט וחברי  גבוהים פקידים
00111*01161 הכללי למבקר פרט עצמו דעת על מהם כ"א לפטר רשאי שהנשיא אלא הקונגרס

של המזוינים לכוחות הפקידים, לכל מחייבות הוראות לתת החוקה בגבולות הנשיא רשאי
בהסכמת אלא ביןלאומיות" "לאמנות תוקף לתת רשאי הוא ואין חוץ, למדיניות בנוגע ארה"ב
בתי בשני שנתקבלה חוק הצעת על ווט1 להטיל הוא רשאי הסנאט. מ2/3 פחות לא של רוב
אותו וקבל הבתים משני כ"א חזר כן אם אלא תוקף מקבל החוק אין כזה ובמקרה הקונגרס,

אחרים: פארלמנטריים ומשטרים ארה"ב משטר בין יסודיים הבדלים שני .% של ברוב
תלויים שהם במת? המחוקק במוסד תלויים אינם המבצעת הרשות של הגבוהים שלביה א)

ו רגיל פארלמנטארי במשטר בו
בידיה המרכזת הממשלה של בצידה וייצוג כבוד משרת רק אינה המדינה ראש משרת ב)
השלטון סמכויות של המכריע שהרוב בפועל שליט של משרה גם היא אלא הבצוע, ממכות את

בידיו. מרוכז והביצוע
תפקיד שום עליו מטיל אינו שהחוק סגנו נבחר ואתו שנים 4 של לתקופה נבחר ד'נשיא
הנשיא רשאי (יו"ר). הסנאט ישיבת ניהול של התפקיד זולת הנשיא, של כהונתו תקופת למשך
עוברת תפקידיו, במילוי להמשיך לו איאפשר או הנשיא מת נוספים; תפקידים סגנו על להטיל

הנשיא. נבחר שלה התקופה של סופה עד יכהן אשר לסגן זכויותיה כל על הנשיאות
הכנס המדינות. מכל 3/4 עלידי נתאשר לא אמ תוקף לקבל יכול אינו בחוקה שנוי שום
המדינות. של ב2/3 החוקיים המוסדות של דרישתם עפ"י הקונגרס עלידי נקרא בחוקה לשנויים

עליהם. חלה אינה שלו הווט1 וזכות הנשיא חתימת טעונים אינם החוקה תקןומ
בודדה להשאר יכולה מדינה ואין בעולם המדינות בין קיימים שיחסים המוסכמות מן .6

ונוהג כללים עפ"י לפתרן שיש בעיות בהכרח יוצרים האומות בין יחסים לעולמים. ומסוגרת
חוק לגבי בץלאומי. חוק הנקרא חוק ומהווים היוו הימים במרוצת ואשר, דעתן על שנתקבלו
בפנים ברתוקף חוק לגבי קיים שזה כפי להטילו שתוכל מחוקק של עליונה מרות אין זה
הת או הסכם קיום מתוך או וכלליו, הנוהג כבוד מתוך אמ האומות של רצונן זולת המדינה,

להגדירה. ויש הביןלאומי החוק של עיקרי נושא משמשת איפוא המדינה חייבות.
זאת שבכל אלא, מדינה המונח את בדיוק להגדיר שקשה קובע הביןלאומי החוק אמנם,
מדינה להיחשב תוכל למען למדינה אופיניות בתכונות צורך יש זמננו תנאי לפי כי מניחים
אמריקה וארצות ארה"ב בין 1933 בשנת שנחתם מונטיבידאו בהסכם שנקבע כפי ביןלאומית

הן; ואלו הלטינית
הבאות: התכונות לה שיחיו הדין מן ביןלאומית כאישיות מדינה .7

קבועים? אוכלוסים א)
ממשלה> ב)

., מוגדר ארץ חבל ג)
אחרות. מדינות עם יחסים לקשור יכולת ד)

ממדינה להבדיל אחרות, מדינות עם חוץ יחסי לקיים ביכולתה הכרה בעיקר טעונה מדינה
כשלמות בהן מכירים ואין שלה חוץ עניני לנהל יכולה שאינה חסות, מדינת או בפדרציה חברה
אזרחיה על רבונות בעלת היא עצמאית מדינה כי ספק, אין הביןלאומית. בקהלה לחברות



שהיה המושג לעומת הרבונות של מושגה מעט צומצם שבזמננו אלא גבולותיה. ובתוך ועניניה
רשת הוכרו, המדינה של באוטונומיה מספר הגבלות < והתשעעשרה השמונהעשרה במאות לה
האומות מרבית רצון. מתוך הגבלות של מסוימת מדה מחייב וזה גדלה, המדינות בין היחסים
(1.^.0.) הבירלאומי העבודה ובארגון (11.^.0.) המאוחדות האומות בארגון חברות נעשו בעולם
כאן אציין הבירלאומית. המדיניות בשטח רצונן את הכופתות חובות עצמן על קבלו כך ומתוך

לנושא. הנוגעות האריס במגלת מספר נקודות
ב21.8.447.10.44 בוואשינגטון אוקס דאמברטון בועידת הונחו או"מ ארגון יסודות .8
נתכנסה הנ"ל הועידה בעקבות וסין. בריתהמועצות המאוחדת, הממלכה ארה"ב, נציגי עלידי
נוסחה ושט 1945 ביוני 26 עד באפריל ב25 בסאךפרנצ'יסקו בירלאומי לארגון האר'מ ועידת
שנה מדי גדל החברים מספר .51 חבריה כשמספר ב24.10.45 תוקף קיבלה והיא האר'מ, מגילת
זרים של מעולם אפריקה עמי השתחררות בעקבות יותר לגדול עתיד זו ובתקופה בשנה
מספר זהו המערכת: (הערת בתוכן. וישראל 82 כיום ארים חברי מספר עצמם. ברשות ועמידתם

הדברים). הרצאת בשעת שהיה כפי אר'מ חברי
ולנקוט הביןלאומיים הבטחון ואת השלום את לקיים חותמיה את מחייבת המגילה .9

והמשפט הצדק עקרונות ועפ"י שלום בדרכי ליישב ויעילים משותפים באמצעים זו לתכלית
ידידות יחסי לפתח השלום, הפרת לגרור העלולים מצבים או ביךלאומיימ, סכסוכים הביךלאומי
(סעיפים לעמים עצמית והגדרה שו1ת זכויות של העקרונות כבוד על מבוססים האומות' בין
הזאת המגילה מדברי דבר ,,שום לשונו: תו הרבונות עקרון את קובע מהמגילה 7 סעיף .(1,2
הסמכות בגדר בעיקרם שהם בענינים להתערב המאוחדות לאומות רשות מתן כדי בו, אין
הארגון לפני אלה כגון ענינים להביא החברים חיוב כדי או, ומדינה מדינה כל של הפנימית
הכפיה אמצעי של הפעלתם את למנוע בא זה עקרון אין ואולם הזאת, המגילה לפי יישובם לשם
והם בכלל, ועד 43 עד 39 בסעיפים בעיקר מפורטים אלה אמצעים השביעי. בפרק הנקובים
שימוש כדי עד וכף הסגר תחבורה, וקשרי כלכליים יחסים הפסקת שעה, הוראות כוללים
האח מוטלת הבטחוו מועצת על הביךלאומיימ. והבטחון השלום לקיום צבאיים כפיה באמצעי
בין לחיכוכים להוליך העלול מצב וכל סכסוך כל לחקור בעולם, והבטחון השלום לקיום ריות
כדי בהם לנקוט שיש והפעולות האמצעים ועל הסכסוכים ליישוב דרכים על להמליץ לאומיים,
ארצותהברית, והם קבועים חמישה  נבחרים (11) מאחדעשר מורכבת היא ייעודה. את לקיים
וששה ווט1, זכות מהם אחד ולכל וצרפת,  עממית לא  מין בריתהמועצות, בריטניה,

אחד. קול מהם אחד ולכל לשנתיים נבחרים
שבידה הכוח שיירי פירושה מדינה של שריבונותה לומר יותר שמדויק איפוא, מסתבר .10

הנהנות מדינות ישנן רבונות. של שונות דרגות קיימות למעשה הבירלאומי, החוק בתחומי
עצמאיות שאינן ואחרות ורבוניות עצמאיות שהן אלו היינו מאחרות, יותר ועצמאות מכוח
בהסכמתן הוגבל פעולתן שחופש אלו גם כי ומושבות. חסות ארצות כגון; רבוניות, ואינן
מושב היא שרבונות מכך היוצא האפשר. ככל מחרות להנות עדיין יכולות חשובה, במדה

מדויקת. להגדרה הניתן משפטי ביטוי מאשר יותר מחשבתי
ממשי באופן לה מייחסים אנו עצמאית, שהיא מסוימת מדינה על אומרים כשאנו .11

והתחיי חובות מצטרפות אלו לזכויות הבירלאומי. בחוק ופריבלגיות סמכויות זכויות, מספר
והמוחשי הממשי התוכן את מהוות וכולן אתה יחסים שקשרו אחרות מדינות הקושרות בויות

המדינה. עצמאות של
: המדינה של לעצמאותה הקשורות לזכויות משל

, הפנימיים עניניה על לפקח הבלעדית הסמכות א.
. זרים לגרש או לזרים כניסה רשות לתת הכוח ב.

אחרות; בארצות לשליחיה הדיפלומטיות הפריבילגיות ג.



. . בתחומיה. הנעשות העבירות לגבי השפוטית הסמכות . ד.■ 
; אחרות: מדינות הקושרות והתחייבויות לחובות דוגמאות

., אחרת מדינה של בארץ רבונות פעולות לבצע לא החובה .1

או עצמאות, הפרת המהו1ת פעולות מעשיית ואזרחים סוכנים ולמנוע להמנע החובה .2 ■
אחרת! מדינה של הטריטוריאלית בעליונות פגיעה

אחרת. מדינה של בעגיניה להתערב לא החובה .3

1.0.51^6: 011011גן1)111110 *0 ^1£]מ1 של בספרו המובא המשל מעניו 1 דוגמה לגבי
בעבירות הנאשמים אדט בני לעצור כדי אחרת מדינה של לארץ סוכנים שליחת 31תס1£ 3£^
סוכני חטפו 1935 בשנת הביךלאומי. החוק להפרת נחשבת השולחת, המדינה חוקי על פליליות
החזרתו את בתוקף תבעה השויצרית הממשלה ברטולד. יעקב העתונאי את בשויצריה הנאצים
ביה"ד 1911 בשנת ומאידך הוחזר, והוא בעצמאותה קשה פגיעה הוא זה שמעשה בטענה,
להחזירו חייבת אינה זרה מדינה בתוך פושע שאסרה מדינה כי, קבע  ביךלאומי  לבוררות

.(53^3115:61 0386) חוקית לא בדרך נאסר שבתוכה למדינה
של בהחלטתו למצוא יכולים אנו מדינה של הטריטוריאלית רבונותה כבוד לעקרון דוגמה ...
פעולות כי, קבע ביה"ד 11£ע00. 0113111161 1949 קודפו תעלת בענין הביךלאומי לצדק ביה"ד
,1946 בנובמבר קורפו בתעלת החופיים אלבניה במימי הבריטית המוקשים שולת של המגן
התעלה, ממקוש כתוצאה חיים ואבדן בריטיות למשחיתות נזק שנגרם לאחר שבועות שלושה
של אטיותה או רשלנותה את בחשבון לקחת מבלי אלבניה, של ברבונותה לפגיעה נחשבות

ההתפוצצות. לאחר אלבניה

בניגוד דיקטטורית להתערבות כוונתה, אחרת מדינה של בעניניה להתערב לא החובה
מדינה. אותה של בעצמאותה לפגוע משתמעת או מחושבת כוונה מתוך מדינה אותה של לרצונה
בשנת וגרמניה צרפת רוסיה, של המשותף צעדן היא, זו מעין להתערבות ההיסטורית הדוגמה
שימו באמנת מסין אותה עשקה יפאן אשר ליאוטונג, את לסין להחזיר יפאן את לאלץ 1895

רוסיה למלחמת דבר של בסופו הביא זה צעד לסין. ליאוטונג את להחזיר נאלצה יפאן גובםקי.
.1904~5 בשנת יפאן

בבחינת ושאינן יותר פעילות התערבויות של מהנ"ל שונות קבוצות שלוש עוד מונים
דיפלומטיים: צעדים

מורדים. של לצדם התערבות למשל, פנימית. התערבות  61111011^3111116מ161ם1 .1

לרוב  אחרת מדינה עם מדינה ביחסי חיצונית 611131^£התערבות מ611110^111£6 .2

נגד גרמניה של לצידה למלחמה בכניסה השניה העולם במלחמת איטליה  עוינים יחסים
בריטניה.

על כתגמול מדינה נגד שקט הסגר כגון מידה, כנגד מידה  ?1111111^6 1111:61^6111100 .3
כהת הביךלאומי החוק בעיני הנחשבות הכלל מן יוצאות הן ואלו חמורה. הפרה אמנה, הפרת

מדינה: מטעם כדין ערבויות
? וברשותו או"מ מגילת לפי הבאה קבוצית התערבות א.

בחוץ! אזרחיה של האישי ושלומם ענינידום זכויותיהם, על להגן ב.
? סכנה פני לקדם כדי נחוצה כשההתערבות עצמית הגנה ג.

ן בשלטונה כשזו חסות ארץ בעניני ד.

הביךלאומי החוק של גסה בהפרה אשמה היתה  ההתערבות נושא  כשהמדינה ה.
המתערבת. המדינה כלפי .
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והכנסת ישראל מדינת .12
בישראל. אגע אלה דברים סיימי לפני

ובעלת ביןלאומית אישיות מלאה, רבונות בעלת עצמאית רפובליקה היא ישראל מדינת
מדינה. לגבי הביךלאומי בחוק המנויות תכונות

ביךלאומיימ מדיניים יחסים ולה שו1ת, בזכויות ,11.5.49 מיום באו"מ חברה ישראל מדינת
דמוקרטי משטרה ואמנות. חוזים יסוד על אתן ותרבותיים כלכליים וקשרים רבות מדינות עם
אשר המדינה של ביתהנבחרים הוא "כנסת", הנקרא אחד מבית מורכב שלה המחוקקים ובית
חבר .120 ומספרם ויחסיות חשאיות שו1ת, ישירות ארציות, כלליות, בבחירות נבחרים חבריו
זו וחסינות 1951 החסינות לחוק בהתאם תפקידיו במלוי פרלמנטרית מחסינות נהנה כנסת

כנסת. חבר מהיות שחדל לאחר גם כנסת חבר היותו זמן לגבי לו .עומדת

תקופת הנוכחים. הכנסת חברי זקן עלידי  ובהעדרו המדינה נשיא עלידי נפתחת הכנסת
כהונתה, תקופת גמר לפני להתפזר להחליט יכולה היא ואין שנים ארבע הכנסת של כהונתה
ותוסיף שלאחריה לכנסת הבחירות מועד על הוראה שייכלול זה, לענין חוק קבלת בדרך אלא
חוק זה ובכלל חוקים לחוק הכנסת של העיקרי תפקידה הנכנסת. הכנסת של לכינוסה עד לכהן
או לשנותם בתחומה, והנמצאים בתיהמשפט האזרח, המדינה, תנהג פיהם על אשר התקציב
להבעת הצעה יום, לסדר הצעות שאילתות, עלידי הממשלה עבודת על מפקחת היא לבטלם.

הממשלה. עלידי לה הנמסר דיךוחשבון כל על הכנסת ובוועדות במליאה ודיון איאמון,

המדינה ושיא .13
שנים חמש תהיה כהונתו ותקופת חשאית בבחירה הכנסת עלידי נבחר המדינה נשיא

תשי"ב1951). המדינה נשיא כהונת לחוק 2 (סעיף לתפקידו שנכנס מיום
הנשיא. של וסמכויותיו תפקידיו

התפקיד את הכנסת מחברי אחד על הנשיא מטיל הכנסת סיעות נציגי עם התיעצות לאחר :

איאמון. הבעת של במקרה התפטרותה את הממשלה מגישה אליו ממשלה. להרכיב
המלצת עפ"י הכנסת. עלידי שאושרו זרות מדינות עם אמנות על חותם המדינה נשיא :
נציגים מקבל הוא ישראל, מדינת של הדיפלומטיים הנציגים את ממנה הוא המוסמך ה*ר

עונשמ. ולהפחית עבריינים לחון הסמכות ובידו זרות, מדינות של דיפלומטיים
שר; של או הממשלה ראש של קיום חתימת עליו י*א ידו על שייחתם רשמי מסמך גל1 :

לסמכויותיו. הנוגעים מחוקים חוץ חוק כל חותם המדינה נשיא הממשלה. עליו שתחליט אחר

: הממשלה .14
מחוצה! או הכנסת חברי מתוך עזרים וממספר הממשלה מראש מורכבת בישראל הממשלה
עליהן דיןוחשבון לה מוסרת הכנסת, בפני לפעולותיה משותפת באחריות נושאת היא לה.

בהצבעה. או בהסכמה נחרץ בתוכה הדיון הכנסת. מאמון נהנית היא עוד כל ךמכהנת
התפטרותה; את מיד מגישה להתפטר, החליטה או איאמון לה הביעה שהכנסת ממשלה ■
■ חדשה. ממשלה היכון עד בתפקידיה וממשיכה לנשיא
התפטרותי לגבי כן שאין מה הממשלה כל התפטרות כדין דינה הממשלה ראש של התפטרותו ■ ;

:. . משריה. %ר

לסמכויות1 בהתאם עבודתם את מבצעים וחבריה במדינה, המבצעת הרשות היא הממשלה .

היפוי; בגבולות תקנות להתקין רשאים הם הנהלה. וכללי חוק עפ"י מהם אחד לכל ז!מוענקות
.; חוק. פי על להם שניתן >וח
אחרי קריאות, בשלוש שנידון חוק כל לכנסת. חוקים הצעות רוב עפ"י מציעה הממשלה



שגם לממשלה מוחזר או בדבר הנוגעות הכנסת מוועדות לאחת מועבר הוא ראשונה קריאה
אליה, החזרתו לדרוש תוכל היא

בשעת זאת לעשות יכול הוא שאין אלא פרטית חוק הצעת להציע רשאי הכנסת חבר
החוק במקוט היא שלו החוק הצעת אם הממשלה, מטעם חוק הצעת על ראשונה בקריאה הדיון

הממשלה. עלידי שהוצע
החוק ביצוע על הממונים השרים או השר ועלידי הממשלה ראש עלידי נחתם חוק כל

בסמכויותיו. נוגע החוק אין אם הנשיא עלידי וכן
הטריטוריא ומימיה ארצה ובתחומי עניניה על ישראל מדינת של סמכותה בקצרה: אסכם
בתחומיה הנמצאים הזרים לגבי וכן בתוכה הגרים אזרחיה, לגבי בלעדית היא  חופיים  לים
מקום כי החוץ שר של הודעתו המדינה. תחום בתוך מחוקיה חוק כל על ובעוברם בהמרותם

ביתהמשפט. את מחייבת המדינה גבולות בתוך נמצא מסויפ
לשפוט לבתיהמשפט סמכות נתנה לפיהם אשר עונשין דיני ותקנה חוקים חקקה דכנסת
מסוימות עבירות על ישראל למדינת בנאמנות חייב או הארץ תושב ישראלי, אזרח ולהעניש
שביצע זר נתין הוא אם גם אדם כל לדון מוסמכים הם וכן המדינה, לתחומי מחוץ שביצע
וחוק תש"י1950 עם השמדת פשע של וענישתו מניעתו בדבר החוק לפי בחוץלאיץ' עבירה
בפני אייכמן הפושע הדין את נתן זה חוק לפי תש"י1950. ובעוזריהם בנאצים דין עשיית

בישראל. המשפט בית

ץו:וווווווו1]1ווווווווווווווווווווווו1וו1וו1וווווווווווווווו!ווווווווווו1ווווווווו>וווווווווו1ווווווווווו!ווו1ו1ווווווווווווו1וווווווווווווווווווו!וווו1וו>וווווווו4!ו>וווווווווו

אמרות

הזכות אבל האמת, את ומבקשימ הולכים להיות ברייתם מתהילת הותקנו האדם" בני "כל
האדם." משל גדולים לכוחות אלא ניתנה לא האמת את למצוא

נזונטין מיכאל

של בצדה גאוותנו מהמת באה זריזות אותה הרי אדם, של בגנותו להאמין זריזים "כשאבו
וחקירה בדרישה לטרוח מוכנים אנו אין אבל החוטאים, את ולתפוס לבקש לנו קורתרוח עצלנות!

החטאים." בנידון
לארושפועו

הט והללו והואיל פרטיהם, את לדעת הצורך מן כראוי, הדברים את ולהכיר להבחין "כדי
שלמות." ובלתי שטחיות תמיד הן שהבחבותיבו הרי איךסופי, כמעט כמבין

לארושפוקו

מסודרות שתות והוראות שונות, הוראות לידי מגיעות שובים באופנים מסודרות "מלים
שובות". פעולות לירי מגיעות שונים, באופנים

פסקל

אומר אלא אינו הודאה כדי תוד שהרי שגיאותיו* על להודות מתבייש שיהא לאדם לו "חס
אתמול." משהייתי פיקח יותר היום הריני אחרות: במלים

פופ אלכסנדר

■ו<*ז1*וו>וו>>ו0נ!נו1נו!נ!1>!1וו!*:]נ!!נוו*ו:וו1נו!ווו1!!1וונוונו1נו!נ!ונו1וו!ווונ1וו1ו1ו1ווונו!וו11וו11וו11ווו>ו:>1ו*:ו*11נו1נ1!נוונו!נו!3ו1נ!וו1ו>!ו>וווווווו>ו!>!ונ(1>(1נ!ו>וז^
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הדרכה

ב*1ר1קר?ו> באורגון תפקיד כממלא הפרע
כחאדמ במחלקת מחקר קצין סו^ולוג, / חי2ב מ4**ר פקד

סכסוכים לפתור שניתן 1925 בשנת כבר נאמר
הפת ולהנהלה. לפועלימ קונסטרוקטיבית בדרך
התאמת  שילוב הוא הקונסטרוקטיבי רון
לשאיפה והכוונתם הצדדים שני של הרצונות
או פשרה מאשר יותר טוב זה פתרון מאוחדת.
צד בל כאשר הסכם מושג שבהט  מיקוח
מחיסול יותר וטוב הקודמות, בעמדותיו נשאר

.(3) לחץ עלידי הסכסוך
או אנוש, ביחסי העוסקות יחידות של קיומן
ממבנה נפרד בלתי חלק כיום הן ציבור, יחסי
והשלטו הביורוקרטייםהתעשיתיימ הארגונים
מיו מחקר יחידות הוקמו רבים בארגונים ניים.
שממלא הפרט בין הקיים בקשר המטפלות חדות

תפקידו. שמעמיד לדרישות תפקיד
שבין המאבק של מחודשת ראיה  גי שלב
שונה מישור על המפעלים והנהלות הפועלים
האינטרסים סיפוק על לא ן א' בשלב מאשר
אלא הנאה, טובות חלוקת על ומאבק החומריים
הפרט ואישיות הארגון של הפנימי מבנהו ניתוח
הקיימת הסתירה הצגת תוך תפקיד, בו הממלא
הפרט של וביכולתו הארגון שמעמיד בדרישות
היא בכך העוסקים החוקרים הנחת למלאן.
הקיימים הניהול עקרונות בין סתירה שקיימת
המיוחד, ממבנהו הנובעים הביורוקרטי בארגון
שעוצבה כפי הבוגרת, האישיות מבנה לבין
 הדמוקרטית בחברה הסוציאליזאציה בתהליך
553 עמי ,(6) (5) (4) (ראה: בימינו מערבית

.(559

הבעיה הגדרת שילוב, או מאבק א.
הפוע בין היחסים התפתחות וסוקרים במידה
האחרונה, במאה וההנהלה שונים בארגונים לים
שקיבלו שלבים שלושה על להצביע אפשר
התעשיה בארגוני יותר וברור קיצוני ביטוי
הביורוקר הממשל בארגוני מאשר הגדולים,

.(12 פרק [2]) טיים

הפועלים בין היחסים תפיסת  א' שלב
נוגדים, אינטרסים על במאבק הארגונים והנהלת
העבו תנאי הטבת על נאבקים הפועלים כאשר
מנסה הארגון והנהלת השכר, רמת והעלאת דה
את להגדיל כדי הפועלים עבודת את לנצל

מהמפעל. רווחיה

של להתארגנותם היסוד את היווה זה מאבק
המאה ותחילת הקודמת המאה בסוף הפועלים
פועלים. ומפלגות מקצועיים באיגודים הנוכחית
העבו תנאי לשיפור דרכם בראשית לחמו אלה
של הסוציאלי הבטחון והגברת השכר הגדלת דה,
המפע הנהלות עם ישיר מגע עלידי הפועלים

לים.

האינט בין שילוב למצוא גסיון  בי שלב
קיבל המפעלים, והנהלות הפועלים של רסים
האיגוד של הפעולות בחשיבות בהכרה ביטויו
להן שיש אנוש ליחסי יחידות והקמת המקצועי,
הפועלים של ושיתופם הייצור רמת על השפעה

המפעלים. בהנהלות
וההנהלה הפועלים של האינטרסים שילוב על
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איפיתוחה מסוימת. תכונה לפיתוח נטיה קיימת
שהיתל. להרגשה הנוגדת הרגשה ליצירת גורם
שלב של פיתוח פותחה. התכונה אילו נוצרת
שבא,אחריו השלב לפיתוח הבסיס. הוא קודם,
ההתפת בהמשך: לקשיים מביא פיתוחו וכשלון

חות.
המ התכונות את להגדיר אפשר דעתי לפי
נטיות. באותן הבוגרת, האישיות את אפינות
ואי לשלמות והגיעו הגידול בשלבי שהתפתחו

האחרון. הסוציאליזאציה בשלב זון
הן: ההתפתחות שלבי לפי התכונות

של אמונו וחשד) אמון חוסר (לעומת אמון
דח עם להתמודד ובכושרו עצמו בכוחות האדם
צרכיו סיפוק בהבטחת רק מותנה ושאינו פיו,

חיצוניים. כוחות ע"י
האוטונומיה וספק) בושה (לעומת אוטונומיה
בסבי ורצוני חופשי באופן לפעול היכולת היא
שבה התחושה היא הבושה אמון. אליה שיש בה
באותם* האחרים כלפי חשוף שהוא מרגיש האדם

להסתירם. שרצה הדברים
פעולה היא היוזמה אשמה). (לעומת יוזמה
מטרה. של וכיבוש התקפה בה שיש משימתית
המחש הוצאת אי של תחושה אותה היא האשמה
הכנעה, אחריה שגוררת לפועל המשימתית בה

וחרדה. האשמה

תוף דברים יצירת נחיתות). (לעומת יצרנות
המכ עולם של הלאאורגניים לחוקים התאמה
היא הנגדית, התכונה היא  הנחיתות שירים.
אר עצמו האני של והמיומנויות מהכשרים יאוש

לפעולה. חבריו בקרב מעמדו
קי היא זהות תפקיד). פיזור (לעומת זהות
של תחושה תוך והמיומניות התפקידים שור
להש~ היכולת חוסר הוא תפקיד פיזור רציפות.

בזהות. תקע
היא; אינטימיות בדידות). (לעומת אינטימיות
אח אנשים עם ריגשיחופשי מגע ליצור היכולת

רים.
האני י של3!ות יאוש) י (לעומת האני* שלמות
האני של ובטחונו שנזכרו, התכונות צרוף הוא
סדר קבלת ומשמעת, לסדר ויכולתו בכושרו,

שלי התוצאה את השמיני בשלב לראות אפשר י 

ממ אריקסון באיזון. ושנמצאים שהושגו השלבים יתר
מידה בקרבי לפתח "חייב המבוגר שהאדם ואומר כם
.(195 (עמוד לעיל" שנזכרו האני תכונות של מספקת

הביורוקרטי הארגון של וציפיותיו דרישותיו
תפקיד. בו הממלא מהפרט

(7) הביורוקרטי המודל מתוך להסיק ניתן
בדרך יתנהג בארגון תפקיד הממלא שהפלט

והיא: מיוחדת,
רציונליים* שיקולים לפי יפעל .1

בארגון, ותפקידו עבודתו תחום בין יפריד .2

העבודה! גמר שלאחר פעולותיו תחום לבין
לממו כולה לארגון פרסונלי א באופן יתיחס .3

הבאים וללקוחות בעבודה לחבריו עליו, נים
! במגע אתו

עליו מהממונים והכוונה פיקוח לקבל יאות .4

מלא! ציות תוך
שאיפה עלידי בעבודתו קידום לחפש יאות .5

אותו מהתפקיד יותר גבוה לתפקיד להגיע
ממלא.

התפקיד ממלא תובע הביורוקרטי הארגון
מסור משמעת, מקבל לארגון, קונפורמי שיהיה
עבודות לביצוע ותכונות יכולת ובעל לעבודה

.(5) שיגרתית
הביורוקרטי שהארגון אומר (4) ארגיריס
התכו בעל יהיה התפקיד ממלא שהפרט מצפה

הבאים: במצבים ויפעל הבאות נות
ונכנע? באחרים תלוי פסיבי, הוא כאשר .1

עבודתו תחום על מועט פיקוח לו יש כאשר .2
היומיומית!

קצרה, פרספקטיבה בעל הוא כאשר .3

להשתמש ומרבה מעריך משפר, הוא כאשר .4

חיצו ותכונות כשרים של מצומצם במספר
מיד! לגלותם שניתן ניים

לכשלון המובילים בתנאי מיצר הוא כאשר .5
.(66 (עמוד פסיכולוגי :

עומ הביורוקרטי הארגון של אלו דרישות
תכו שאת בוגרת אישיות למבנה בסתירה דות

הבא. בסעיף נכיר נותיה

הבוגרת האישיות בעל הפרט תכונות
הפסיכולוגים של השונות ההבחנות מבין
החבר הסתגלותו דרך זה בהקשר לנו חשובה

אחרים. אדם בני עם ומגעו הפרט של תית
הסתמי, חלקים: משלשה מורכבת האישיות
אפשר (8) אריקסון לפי והאני. העליון■ האני
לידת מרגע "האני" בהתפתחות בשלבים להבחין
שלב בכל המלאה. התבגרותו לשלב ועד האדם
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בין מוחלט באופן להפריד אפשרות אין
העבודה. שלאחר והעולם העבידו? עולם

הזמן כי ההרגשה היא יאוש החיים. ומעגל עולט
ולב חדשים בחיים לפתוח נסיון עבור מדי קצר

שחסרה. השלמות אל אחרות דרכים חון
הביורוק הארגון דרישות בין הקונפליקט הצגת
בו המנזלא הפרט של הבוגרת והאישיות רטי

תפקיד.

של והציפיות הדרישות את שהצגנו לאחר
ותכו בו, התפקיד מממלאי הביורוקרטי, הארגון
הקונ על להצביע קל  הבוגרת האישיות נות

ביניהם. פליקט
הנמוכים בדרגים בעיקר קיים הקונפליקט
ש הדרישות ורוב היות התפקידים. ממלאי של
התפ ממלאי כלפי ולא כלפיהם, הופנו הוצגו,

הגבוהים. בדרגים קידים
הם: לקונפליקט העיקריים המקורות

משיקולים כתוצאה תמיד פועל אינו האדם .1

א באופן להתיחס יכול ואינו רציונליים,
בעבודה לחברים לממונים, לארגון, פרסונלי
לרגשות בסתירה העומד דבר  וללקוחות

ואמון. אינטימיות של הבסיסיים
עו בין מוחלט באופן להפריד אפשרות אין .2
זאת העבודה. שלאחר והעולם העבודה לם
לזהות להגיע מנסה הבוגרת שהאישיות משום
חלקי צרוף הן שבעיקרן ושלמות, עצמית

אחיד. לעולם שונים עולם
תחת מתמיד באופן להמצא יכול אינו הפרט .3
למשמעת, עיור ציות תוך והכוונה פיקוח
לתכו נוגד זד. כי  וכניעה בממונים תלות

והיוזמה. האוטונומיה נות
בתחום להתקדמות האדם שואף תמיד לא .4

ברוב שגוררת בדרגה, עליה ע"י עבודתו
דבר מסוים בשלב כי תפקיד, שינוי המקרים
הפרט לפיה הזהות, תכונות את נוגד זה
ממצבי ולהמנע תפקידו עם להזדהות שואף

חדשים. למצבים הסתגלות של חרדה
מת באופן לעמוק יכול המבוגר הפרט אין .5

פיקוח לו שיש שיגרתיות בעבודות מיד
דבר הקפן, מלוא רואה ושאינו עליהן, מועט

והיצרנות. היוזמה לתכונת בניגוד העומד
שבו למצב להגיע יכול המבוגר הפרט אין .6

מצומ כשרים פיתוח תוך לעבודתו יתמסר
תכונת את נוגד זר. דבר כי בלבד, צמים
במע מקום למצוא המשתדלת האני, שלמות
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ע"י הקונפליקט ופתרון  בארגון השארות ב.
(0^ (ץ*מת*םגמ הארגון עם יתר הזדהות
הפור ההתנהגות כללי של החשיבות הגדלת
הארגון. של המוצהרות המטרות מאשר מלייט
הנאבקות הארגון בתוד לחץ קבוצות גיבוש
ומטרות בדרכיפ להתחשב מבלי הנאה, טובת על
ועלית מופרז, עצמית גאוה רגש פיתוח הארגון.

.([5] (ראה החיצוני הסטטוס של החשיבות

הקונפליקט פתרון וחוסר  בארגון השארות ג.
הגנה מנגנוני ופיתוח

רציו של: הנפשיים ההגנה מנגנוני פיתוח
דכאון שיתוף, אי נוגדנות, השפלה, נאליזאציה,
התפקידים, נושאי בין מתמדת מתיחות וכר.
משר הם אותו הציבור וכלפי עצמם, לבין בינם
הספר בכוח לשימוש ביחס ואמביבלנטיות תים,

התפקיד. לממלא שיש כות
פתרון אי תוך  הארגון בתוך השארות ד.
הארגון, נזבנהי לשינוי ונסיון  הקונפליקט
הארגון מבנה את שישנה כוח לגיבוש נסיון

מהפרט, ודרישותיו
מידת בין הקשר על השערה ננסח זה בשלב
מסוים: פתרון בדרך והבחירה האישיות בגרות
א' בפתרון יבחר יותר בוגרת אישיות בעל פרט
בוגרת פחות אישיות בעל שפרט בעוד די, או
במידה מציאותם ג/ או ב' בפתרונות יבחר
הבר האישיות בעלי של מסוים ובפיזור שונה
אפש את לנו, מסבירה בוגרת, הבלתי או גרת
וקיום ביורוקרטיים ארגונים של קיומם רות
בדרגות ספק, שללא ביניהם, העבודה חלוקת
בעלי תפקיד ממלאי יותר נמצאים הנמוכות
הגבוהות בדרגות מאשר בוגרת, פחות אישיות
המוביי באפשרויות גם מותנה (הדבר יותר

העבודה). כוח של בתפקיד והעלאה ליות
מביאים השונים, סוגיהם על אלה פתרונות
ליתר או נמוך" "מורל בשם לכנות שמקובל למה
קבוצות או פרטים בקרב עמדות פיתוח דיוק,
עמ ובמבנהו. הארגון במטרות משתלבים שאינם
בעבודה, סיפוק בחוסר ביטוי מקבלות אלו דות
לביצוע נכונות וחוסר מסירות, חוסר ענין, חוסר
באינדקסים השגרה. מגדר היוצאות משימות
בשער להשתמש נוהגים זה למצב אוביקטיביים
מחלות בה, ההימורים לעבודה, האיחורים רי

נשירה. שעורי וכן והתחלויות

לתעסוקה שמחוץ בתחומים גם הכללית רכת
וחברה. משפחה תפקידי כמו:

המ בתנאים ליצור מוכן המבוגר הפרט אין .7

פסיכולוגי. לכשלון ביאים
במעבר רבה במידה נעוץ היסודי הקונפליקט
שאחד מודרנית, לחברה מסורתית, מחברה שחל
הרחב תחומים, פיצול הוא העיקריים מאפיוניה
פי כשלעצמו. תחום לכל חשיבות והקניית תם,
בעיות יוצרים או נוגדים, אלה והפרדה צול
לשל להגיע והרצון העצמית הזהות בתהליך
לפתח הפרט נדרש שונים שבתחומים משום מות.
התכונות לאותן קשורות שאינן שונות תכונות
מסוימים במקרים או אחרים, בתחומים שפותחו
הם: העיקריים (התחומים בסתירה להן העומדים

חברתי). ובילוי משפחה תעסוקה,
או והתכונות, הדרישות בין זו התאמה חוסר
לשלמות להגיע האדם של הפנימיות השאיפות
המוגדר (1נ13£10]8נ1נ17) מפח של למצב מביא
למטרה המכוונת מפעולה הפרעה יש שבו "כמצב

.(11 עמ' [9]) מסוימת"2

הפרט ע"י הקונפליקט פתרון דרכי
מקונפליקט בריחה א.

עבודה מקום אחר חיפוש  הארגון עזיבת .1

יותר תואמות הארגון דרישות שבו אחר
האישיות? לתכונות

המאפ דבר  הארגון בתוך בדרגה עליה .2
כך מתוך מהקונפליקט, חלקית התרחקות שר
יו גבוהות דרגות מבעלי הארגון שדרישות
הנמוכות. מהדרגות מהדרישות שונות תר
אישיות תכונות לפיתוח דרישה יש בעיקר
בשלב המצאות עצם לכך נוסף יותר. רבות
הנוצ מהרגשות חלק העברת מאפשר ביניים
לפיקודו הנתונים כלפי הקונפליקט עקב רים

בקונפליקט. הנמצא האיש של
שבהן למחלקות הארגון בתוך  העברה .3

של תכונות יותר לגלות נדרש התפקיד ממלא
בוגרת. אישיות

חשיבות אין המפח מצב של כללית בתפיסה 2
עצמו הפרט אצל פנימי הוא האם ההפרעה, למקור
או משימתית, פעולה לביצוע כוח מספיק מוצא שאינו
ההפ או לביצועה, פנימיים מעצורים אצלו שקיימים
מגע של או חיצוניתסביבתיתאוביקטינית, היא רעה

אחרים. אדם בני עם
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המגע את מרככות המקצועי האיגוד פעולות
רקע על תקלות ומונעות והעובדים ההנהלה בין
למכו וסיכה "כשמן משמשות הן ובזאת אישי,
תוך דוצדדיים קומוניקציה צנורות נפתהים נר.'/
ומשאלות. דעות ידיעות, של הדדית החלפה
היא העובדים נציגות הפעלת חשיבות עיקר
וקבלה היצור, בתהליך שינויים הכנסת בזמן
עליהן שסוכם ההנהלה דרישות של יותר מלאה

ח'). פרק [3]) העובדים נציגי עם
ביחסי לטיפול מיוחדות יחידות הקמת (ב)
בתחום מקצוע בעלי עומדים שבראשן אנוש
אנשים או הסוציאלית, העבודה הפסיכולוגיה,
האנו היחסים של הבנה וכושר תכונות בעלי
שתפיג תוכנית לפתח המסוגלים אנשים שיים,
דרישות בין הקונפליקט עקב שנוצר המתח את

העובדים. וצרכי ההנהלה
שתופסות רעול מחקר יחידות הקמת (ג)
החשובים האלמנטים כאחד האנוש בעית את

העבודה. פריון בהגדלת
העק על להצביע אפשר לעיל הנאמר מתוך
בארגון עובדים, ניהול של העיקריים רונות
לתכונותיהם ומבנהו דרישותיו להתאים המנסה
ואי מעולים כשרים בעלי התפקידים ממלאי של

בוגרת. שיות
הפועל בעיות של מדעית3 וחקירה לימוד .1

הארגון דרישות את להתאים נםיון תוך בארגון,
לזמן תכנת תוך זאת הפועל, אישיות למבנה
פיתוח הוא זו לגישה הבולט הביטוי ארוד.
והערכתם, עיסוקים בניתוח העוסק המנהל ענף
הפור הפונקציה את רק לא בתוכו שכולל ניתוח
בהשואה היחסית חשיבותו התפקיד, של מלית
למלאו כדי הדרושות הסמכויות התפקידים, ליתר
בטיחות), טמפרטורה, (מקום, הפיזיים והתנאים

# שהתפקיד החברתי והמגע הקשר בעית גם אלא
.(105102 עמי [10]) דורש

התפקיד ממלאי של המוטיבציה הגברת .2

והטבות (שכר כלכליים תמרונים עיי לעבודה
הסוציא והתנאים העבודה תנאי שיפור אחרות)

הערכתיים. ותמריצים ליים
ממלא של האישי החופש הרגשת הגברת .3

בלתי גישה הוא המדעית הגישה את המאפין 3
לתו הקשורות העובדות כל גילוי לבעיות, הערכתית
התופעה של הקשרים על לעמוד ובמיון הנחקרת פעה

קודמים. רקע וגורמי סביבה לגורמי

הארגון הנהלת עי'י הקונפליקט פתחן ה.
דרי שבין הקונפליקט את פותרת ההנהלה
התפ ממלא של הנפשיים והצרכים הארגון שות
הע יחסי בתחום מדיניות קביעת עלידי קיד'

המנהלים. של והתנהגותם בודה
קיצוניות: דרכים בשתי להבחין אפשר

תוך התפקיד מממלא1 הדרישות הגברת .1

הארגון: מבנה על קפדנית שמירה
שליטה של משמעת שיטת נקיטת תוך זאת
הקונפליקט להחרפת דבר של בסופו המביאה
הדרי חשיבות את מדגישה ההנהלה .([1] (ראה
התפקיד שממלאי הכללית גישתה מתוך שות
במקום מחפשים אדישים, עניו, חסרי עצלים, הם
לעורר ומנסים הכספי, התגמול את רק העבודה

בארגון. מתיחות
של חוזרת בהגדרה ביטוי מוצאת זו גישה
תפיסת והפרט? הארגון בין הפורמליים היחסים
רציר בסים על התפקיד ממלאי של התנהגותם
ע"י הארגון משימות את יבצעו שהם והנחה נלי,
על הבעיות פתרון הטלת רציונלית. יזמה פיתוח
מדי קביעת הביניים, בדרגות העבודה מנהלי
צריך משימות לבצע ורוצים שבמידה ניות
הכל הבעיות הסבר מרות. הטלת ידי על לפעול
הנ תוך התפקידים לממלאי הארגון של כליות
יעילות ביתר ייצרו הם זה הסבר שלאחר חה

.(5 פרק [4])
לתכונות והתאמתו הארגון מבנה שינוי .2
ני שיטת הפעלת תוך  הבוגרת האישיות

הפעלה. של עובדים הול
ולהתאימו הארגון מבנה את לשנות הנטיה
של תוצאה היא בוגרת, אישיות למבנה יותר
תנועה בו שיש רחב עבודה שוק פיתוח (א)
כשהאר מקצועי, כוח של מוגבלת בלתי כמעט
רוב (ב) אליהם. למושכו מעונינים השונים גונים
מסו ידע דורשות הן גם "הפשוטות" העבודות
בעוד הבוגרת, באישיות המצויים וכשרים ים
מכו מבצעות ביותר השיגרתיות העבודות שאת
ערכים מערכת פיתוח ו(ג) ואוטומטים. נות
פוטנציאל תפקיד ממלא בכל הרואה דמוקרטית

לפתחו. אפשרות שיש אנושי כוח של
בני הגישה לשינוי ביותר הבולטים הביטויים

הם: עובדים הול
ב המקצועי האיגוד בחשיבות הכרה (א)

ארגון.
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שהוא בכך זה, בעניו הקולט מהמנהל שונה דרגי
כלפי.מטה. מלמעלה הקומוניקציה את מחשיב
מלמטה הקומוניקציה את שמחשיב מילה באותה
בלוגים האופקית הקומוניקציה ואת מעלה, כלפי

השונים.
ביווני, רב כגורם הקומוניקציה את רואים כיום
גם אלא בלבל, הוראות מעבירה היא אין כאשר
בלרגים התפקללימ: ממלאי של והרגשות תגובות

.,.■... _ שונים.
הכרחית לואי תוצאת. היא טובה "קומוניקציה
טוב ורצון אמון בטחון, סמכויות, העברת של:
בקבלת המשתתף העובלים סגל אצל חיוביים

.(259[12]) החלטות"
"רבות ניסן: ה. כותב הקומוניקציה בענין
בזה מקורן העובלימ עלילי הנעשות מהשגיאות
והרקע היריעות את להם סיפקו לא שהמנהלים
עליהם. אותם הטילו כאשר לעבולה, הלרוש
הבכי העובלימ ע"י שנעשות מהשגיאות רבות
למטה שזה חשבו שהם בעוברה מקורן רים,
לשאול מכלי וחשובים שהם,בכירים או מכבולם,
להם. הכפופים מהעובלים ותבונה עצה ולקבל
לפעמים קיימות מספיק הבלתי הקשר לעומת
כתוצאה השונות. המחלקות בין גלולות מחיצות
חררות, חששות, לבקרים צצים כזה רופף מקשר
שיש אנשים בין פעולה שיתוף וחוסר איהבנה
להפיק והיכולים הללי, פעולה ושיתוף עניו להם

.(88 [12]) תועלת'' ממנו
הרש בצינורות רק עוברת הקומוניקציה אין
לאוזן מפה שעובר למה רבה חשיבות יש מיים.
המפק של התנהגותם לרכי על לעובר, ומעובר
הקשר טיב על ברורות הוראות שיש, למרות חים.
בהעב מחסומים למעשה יש לעיתים וחשיבותו,

המעשית. רתו
שהחלק כלי  התפקיד תחום הרחבת .7

אפשרות ותהיה קטןיותר, יהיה בו השגרתי
יותר, רב פעולה וחופש התאמה יוזמה, לפתח
מהמפעלים בחלק מוחלפת הנע הסרט שיטת
צוות בעבולת או האפשר, במילת באוטומטים,
יותר רחבה משימה לביצוע האחריות שבה
בין מתחלקת. נע, סרט של שיגרתיות מפעולות

. ■ . .. ■ העובלים. כל
צרו בו. לראותי שאפשר האחרון העקרון .8

;הלינ עקרון הוא הקודמים, העקרונות של פם
באופן להסתגל והצורר המנהל, תפיסת של מיות

וביטול  עבודתו של המוגדר בתחום התפקיד
הצמוד. בפיקוח

שליט של יחס על להתבסס יבול אינו המגע
יותר רחב בסיס לו שיהיה צריד אלא %גשלט

.(11) משותף ענין .של
עלכך מצביע זו בעיה של המחקרים סיכום
תפוקה היתה שבהם במלורים המפקחים ■שפיקוח
המקביל הפיקוח מאשר יותר גלול היה מועטה,
בעלי במלורים הגבוהה. התפוקה בעלי גמלורים
מרבית את המפקחים הקלישו הגבוהה התפוקה.
ממשיות. יצור לפעולות השאר ואת לפיקוח זמנם
עסקו היצור מיעוטי במלורים שהמפקחים ,געול
להרגשתם המפקחים נשאלו כאשר בפיקוח. .רק
וה היצור מיעוט בעלי המרורים מפקחי .אמרו
מתוך טובה הרגשה להם שאין הצמול, פיקוח
בעול סמכויות, מספיק להם העניקו שלא >ר
היצור, מרובי במלורים המפקחים של ■שהרגשתם
[12]) טובה היתה צמור, אינו הפיקוח שבהם

.(3839 עמי
השונות ברמות התפקיד ממלאי שיתוף .4
מחקרים בעבודתם. הקשורות ובהחלטות .בדיונינו
כאשר ביחול זה לבר חשיבות על מצביעים רבים

ועמלות. יצור תהליכי ךוצים,לשנות
על הראשוני המחקר את ביצעו וויט ליפיט
המשותפת, או הרמוקרטית המנהיגות .השפעת
שהיצור והוכיחו מכוונת, והבלתי הסמכותית
עם בקבוצה יותר גבוהים היו המורל *רמת
הקבוצות ביתר מאשר הרמוקרטית, בהנהגה
חוק חזרו זה מחקר על .(496510 עמ' [13])
הקביעה את שאשת שונים בתחומים רבים ■רים

את שעלנו נוספים גורמים והכניסו הראשונית,
אותן. שינו לא אבל .המסקנות ■הצגת

של פיתוחם הקבוצתי. הגיבוש הגברת .5

שיתוף תוך הפועלים מלוכלים, עבולה צוותות .
עליהם. הממונים ועם עצמם לבין בינם פעולה
כגורם הקבוצתי הגיבוש הגברת של זה ■תחום
שונים מאספקטים ונחקר רבות פותח חיובי
יצור. נורמות וקביעת המנהיגות מאספקט גיחור
האספקט על גם זה בהקשר להצביע צורד *ש
היצור נורמות כאשר הקבוצתי בגיבוש השלילי.
ומגבי נמוכות עצמה, הקבוצה ע"י ות .שנקבע
עבולה. ושיטות יחילים של יותר רב לות.,פית.וח
מדיניות וקביעת הקומוניקציה .6./הרחבת
המו המנהל ולמעשה. הלכה פתוחה" "דלת ישל
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"אוטוריטה, של קיומה עקרון הוא הביורוקרטיים
בתפל והקשורה לגטימציה לה שיש ספציפית"
זה עקרון התפקיד. ממלא של המוגדר קידו
בהדגשת, ובר מכס של במודל ביטויו את קיבל
בדרגה גבוה תפקיד ממלא של הפיקוח טיב
בתחום המצטמצם פיקוח לפיקוחו? הנתון על
התפקיד ממלא עוסק שבו המסוים העבודה

בלבד. בארגון תפקידו מעמדת שנובע
המודל את פרקו ובר אחרי שקמו החוקרים
סותרות. ודוגמאות הסתיגויות ומצאו שהציג
הבסיי העקרון לגבי אבל מעקרונותיו, לרבים
ספציפית'* "אוטוריטה והפעלת קיום של  סי
שאינו למרות ובר, של המודל ביסוד המונח

הםתיגות. גילו לא ברור, באופן בו מפורש
עק3 (15) סטינקומב של הקיצונית בדוגמא
ליצור שאפשר מראה הוא שבה הבניה, ארגוני
תואפ שאינו בארגון רבה וביעילות גדול בהקף
שקיימת. מוצאים אנו ובר, של העקרונות את
קבלי על הראשי הקבלן של ספציפית אוטוריטה
המקבלת המקצועיים, הפועלים או המשנה ני
העבודה. איכות על בביקורת זה בהקשר ביטוי

העבודה. חוזה ביצוע על והקפדה המוגמרת
מוגדרת שבהם הביורוקרטיים הארגונים בין
וקשורה מיוחד, באופן הלגיטימית האוטוריטה
הסמכות, בעל ממלא אותו התפקיד לתחום רק
ודפוסי החברתיים היחסים טיב לפי להבחין נוכל
בדרגות הסמכות בעלי בין שנוצרים ההתנהגות
ובארגון במידה לפיקוחם. והנתונים השונות
הספצי הסמכות תחום את להרחיב נטיה קיימת
היח דפוסי את שתגדיר נוספים לתחומים פית
צבאי הביורוקרטי הציר על אותו נסווג סים,
במי צבאי! לביורוקרטי יותר קרוב פרופסיונלי,
ע'''י בעיקר מוגדרים אינם שנוצרים והיחסים דה
התפקידים. ממלאי של הספציפית האוטוריטה

לפרופםיונלי. יותר קרוב נסווגו
ההתנה דפוסי להביא אפשר לכד כדוגמא
בביו בצבא, מהנדס של במעמדו הקשורים גות
בצבא מהנדסים. במשרד או ממשלתית רוקרטיה
שתוסיף קצונה דרגת כלל, בדרך מהנדס, יקבל
בתחום; לו שיש הספציפית האוטוריטה על סמכות
מסו צבאי התנהגות דפוס תחייב ואשר ההנדסה
הממשלה לשרות שיכנס המהנדס אותו ים.
כמהנדס, שלו הספציפית האוטוריטה את יפעיל
בעל בהיותו הקשורה האוטוריטה את לה ונוסף

חלים גדול בארגון חדשים. למצבים מתמיד
היצור, ניהול שונים; בתחומים מתמידים שינויים
וציפיות היצור, לתהליך שנכנס האדם כוח טיב
בעיה פתרון תהליך בעצם מהארגון. הציבור
חדשות. בעיות שייצרו גורמים מתעוררים אחת

ידו, על המומלצת זו לשיטה קורא ארגיריס
מה את להדגיש היודעת מציאותית כהנהגה
שמסו מנהיגים המתאים. בזמן הדגשה שצריך
הארגון דרישות בין הקשר טיב את להבין גלים
שחלים השינויים והבנת הכרה תוך הפרט וצרכי

.(208 (עמוד בו
צו לפי "כפעולה זאת: מגדירה פולט מ.

ומשתנה". מתפתחת היא שגט הסיטואציה,
ניהול בצורות והשונה המשותף סיכום, ו.
ביורוקרטיים חברתיים בארגונים עובדים

הביורו הארגון דרישות את הצגתי עדכה
הפסי הצרכים את בו. התפקידים מממלאי קרטי
הפרט של הפםיכולוגייםחברתיים או כולוגיים,
שי של המיוחדת הצורה ואת תפקיד, בו הממלא
דרבי של שונות בצורות ביטוח המקבלת לובם
שילוב ניצור ולא שבמידה נוכחנו עובדים. ניהול
הפרט יבחר הפרט, וצרכי הארגון דרישות בין
(ע"י מהקונפליקט יתרחק מהאפשרויות: באחת
בהן למחלקות העברה או בדרגה עליה פרישה,
ויפתח בארגון ישאר יותר)! קטן הקונפליקט
דרישות את (ידגיש הארגון עם הזדהותיתר
יפתח הוא)? מצרכיו יותר כחשובות הארגון
לעמוד לו שיאפשרו נפשיים הגנה" "מנגנוני
האר מסגרת את לשנות שינסה או בקונפליקט!
לאי שתתאים כך העובדים ניהול וצורת גון

שיותו.
של זו הצגה סמך ועל זו, מבט מנקודת
הסוציולוגי בדיון חלק לתרום נוכל הדברים
בארגונים הקשורות היסוד שאלות בשלושת
בפרט. וביורוקרטיים בכלל חברתייםפורמליים

והן:
הארגונים לכל המשותף הגרעין הוא מה .1

? החברתיימבירוקרטיים
בין להבחין נוכל שלפיו הקריטריון הוא מה .2

שונים? ביורוקרטיים ארגונים
מסוים ביורוקרטי ארגון יפתח תנאים באיזה .3
שהאחר בעוד בשליטה, עובדים ניהול שיטת

בהפעלה? ניהול שיטת יפתח
החברתיים הארגונים לכל המשותף הגרעין
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ה השאלות לשתי התשובות על בהסתמך
לשאלה התשובה כיוון על להצביע נוכל קודמות
ולמצבים התנאים לפרטי נכנס לא השלישית.
אציג מיוחד. דיון דורש והדבר מאחר מסוימים

בלבד: להם העיקרי הבסיס את

ריבודית  החברתית המערכת טיב א.
הריבודית שהמערכת ככל פועל: הארגון שבה
יותר להיות הארגון יטה כן יותר, מוגדרת תהיה
בשלי עובדים ניהול בשיטת לבחור ביורוקרטי,
המתנה ודפוסי העבודה יחסי הגדרת כאשר טה,
האוטוריטה שמגדירה למה מעבר מוגדרים גות

הספציפית.
בארגו1 ההכרעה תהליך של טיבו ב.
וחלוקת בארגון, מקומו (^0151011€ (§ת1131£1ז

שתדר ככל ההחלטות. את לבצע כדי הסמכויות
ההכרעות, לביצוע והסמכויות ההכרעות, ליך
האר יטה יותר, גבוהים פיקוד דרגי בידי יהיה
ניהול בשיטת יבחר ביורוקרטי, יותר להיות גון
ההת ודפוסי העבודה ויחסי בשליטה, עובדים
האוטוריטה שמגדירה למה מעבר יוגדרו נהגות

הצפציפית.
התפקיד מממלאי הארגון דרישות טיב ג.
כשרים, פיתוח יותר דורש שהארגון ככל בו;
להיות יטה התפקידיםהוא ממלאי וידע יוזמה
עובדים ניהול בשיטת יבחר ביורוקרטי, פחות
גסיס על רק יוגדרו עבודה ויחסי הפעלה, של
התפקידים. ממלאי של הספציפית האוטוריטה

נוח התפקיד ממלאי של אישיותם מבנה ד.
של שאופיים ככל ומקבליה. האוטוריטה ני
יהיה הארגון  יותר סמכותי התפקיד ממלאי
של תהיה עובדים ניהול שיטת בירוקרטי, יותר
יוגדרו התפקיד ממלאי בין והיחסים שליטה,

שלהם. הספציפית לאוטוריטה מעבר
גורמי את להוסיף יש אלה לגורמים ה.
שוק טיב כמו: החברה של הכלליים הרקע
הלחץ כי שבו. המוביליות ואפשרויות העבודה
לביר להשתנות הביורוקרטי, הארגון על המופעל
ב המעבר באפשרויות מותנה פחות, רוקרטי
לשני, אחד מארגון פועלים של רחב עבודה שוק
ממקום וציפיותיהם האישיות נטיותיהם לפי

העבודה.

יחסים של מסוים דפוס שתגדיר גבוהה, השכלה
(לא כמהנדס שלו המצומצמת לאוטוריטה מעבר
במש לעבוד יכנס והמהנדס במידה בצבא). כמו
תהיה לו שתהיה האוטוריטה מהנדסים, של רד
עובד הוא שבו ההנדסי לתחום ורק אד קשורה
שתגדיר נוספת אוטוריטה אליה תתוסף ולא
שתפ לאוטוריטה מעבר התנהגות ודפוסי יחסים

מגדירה4. כמהנדס קידו
ההתנהגות של והצגה לניתוח טובה דוגמא
במחק ניתנה הספציפית, לאוטוריטה הקשורה
(17) האמריקאי הצבא על יאנוביץ מ. של ריהם
יאנוביץ מ. .(18) האמריקאי הצי על ודיויס
תוך הקבע צבא במבנה שחל השינוי על מצביע
מודרני למבנה  ישן מסורתי ממבנה המעבר

הוא: שעקרו
המקצועי הידע של החשיבות הגברת א.

מקצוע. בעלי של נרחב וגיוס
בעלת מפרמידה הדרגות מבנה שינוי ב.
הדר בעלי מספר כאשר טוראים, של רחב בסיס
למבנה בהדרגה, מצטמצם יותר הגבוהות גות
בדרגות הוא הצבאי הכוח רוב בו יהלום של

הביניים.
החי הסטטוס סמלי של החשיבות צמצום ג.

אחרים). וסמלים (דרגות צוניימ
להפעלה משליטה המנהיגות שיטת שינוי ד.
הפיקוד בדרגי החיילים כל של היוזמה ופיתוח

השונים.
למעשה מצמצמים האלה השינויים ארבעת
ל הדרגות בעלי של הכללית האוטוריטה את
משתנים גם זה ולאור תפקידם של המיוחד תחום

השונים. בדרגים העבודה יחסי
בא היחסים מבנה את מציג דיויס, לעומתו,
ההר הסמכותיות, הוא אותן שהמאפין הצי ניות
הפ דרגות בין יום יום בחיי וההפרדה ארכיה,
תפקידים בעלי בין הדרגות ובתור השונות, קוד
מבנה של יצירתו לסיבות להכנס מבלי שונים.
מוצאים אנו בצי, יעילותו ומידת יחסים של זה
מעבר הרבה מוגדרת יומית, היום שההתנהגות

התפקידים. בעלי של הספציפית לסמכות

אישיותו חוזק של האלמנט נכנס לא לניתוח 4
פורמלית הבלתי וסמכותו מנהיגותו וכוח המהנדס של

ממנה. הנובעת

18



ביבליוגרגיה
,מ28168810^ 316¥ 618117ע11זיט ?1683' 1957.

10) עקריפ,  עובדים חברה ניהול  גלוברזון א.
1960 הפקידים' הסתדרות הוצאת

11) 1ז1;81נ :.1ג.? 3111631101307 ט1 110(1610 ,8001617
.ז.*? .1968

12) המדפיס אנושית' מבחינה המנהל  ניסן ה.
1957 ירושלים הממשלתי,

13) '5>001^1ג :8.11., >001111ןןו81:6: 1.51., 17*1ט11 :.8.1נ
1163(1111§ 111 800131 ?8701101087, 31(1 6(1111011

1161113' 11311 £ 310111613 .}?.?. .1957
15) גז1ט81111£5100 .4.1". : 31163,11013110 3113 013*1

1111311311011מ11(.4. 04 ?10(111011011 ; ^1116110311
8001010§1031 ?ז6ך'ו116 ^01. 4, .קע 168187.

16) :?3180118 !.: 81111011116 011(1 ?100633 מ1 110
(16111 8001615', '1116 3*66 ?1688 1'.961

17) ^3110171*2 51. : 800101065' 1<1ז3 1116 111111317
1.מ16מ11811ג8131נ1

14) הממשל המדפיס המינהל, יסודות  אורוויק ל.
1955 ירושלים תי,

18) 199718 4. ^. ; 3111631101305' ?31161113 111 1116
?א1$3י 001158, 151 מ0*161ג 11.2. 1163(161 ט1
3111631101305'.

1) חברתיים בארגונים מש*עת "גולות  חובב מ.

.1963 ,15 מס' המשטרה דבעון  וגורמיהך
2) 8**111 0.6.: ?111)110 ?6180111161 '1ז10*11118114ט11)4.

4111 6(1111011, 1131^61 * 10111618£ !)'.?■. .1056

3) הממ המדפיס  הדינמי המינהל  פלט פ. מ.
.1957 תשי"ז ירושלים שלתי,

4) *187118 0.1 ?61801131117 311(1 015311123110*1 :

1116 001111101 מ66'קי61<1 מ878161 311(1 1110 מ1
,31נו1)1^11) 11311061 £ 310111613, .7.ז1 .1956

5) 5161*011 8. £. : 800131 116017י11 311(1 800181
81111011116, 1116 1166 ?.1688

6) 011^111 2.8.: 111110(511011011 10 ?8701101055',
211(1 63111011 1181001111, 31300 6 7,ם3(11ת00
.?.ז1 .1957

7) ז©^©^ 51. ! 1116 38861111318 01 31116311013110
01§31112311011 111 8*6111 3.10. £ 1017£1€>1 .0.4
800131 6ז6011>£618? 011 36113\'101, 1116 1166
?1638 .1959

8) הפועלים ספרית וחוברה' ילדות  אריקסון ח. א.
1960

9) 1)0111118 3. 311(1 0*11618 : 111811311011י5 311(1

לי: ואומר לאמת הזעירה השאיפה את ובשמאלו האמת את ימינו גיד טומן אלהים "אלמלי
יד את בהכנעה תופס הייתי  ימי כל טועה שאהיה התראה, כדי תוך אפילו  "בחור!"

עצמך." בשביל אלא אינה הצרופה האמת הרי תן! שבשמיים, "אבי לו: ומשיב שמאלו
לסינג

כל__ פיסתנייר אלא אינו לאכלום: הוא החוק ידים! לו אין החוק עינים> לו אין .החוק
המתות." באותיותיו חיים נשמת נפחה לא הציבור שדעת אימת

מקוליי ת.

מסרבת אין הבריות! עט ומעורבת לכל פנים מסברת אדיבה, פשטנית, היא אמיתית "גדלות
מקרוב. אותה רואים כשאנו מערכה כלום מקפחת היא ואין ומשא במגע עמת לבוא שמבקש למי

אותה". מעריצים אנו יותר טיבה, על עומדים שאנו יותר

לאבריאר
בלשוננו צחות לדבר כדי אבל שנתיים, או שנה לנו מספקת שונות לשונות ללמוד "כדי

לכך." דרושה אדם של שנותיו מחצית  אנו
וולנויר
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רצח בדוק>רת >ע>ל ארגון
ארה"ב) (קליפורניה סןדיאגו משטרת ואשי, קרימינליסט ב1רגס *ג* י* מאת

. ; .. . בפועל אח"? ראש שור, א. נצ''מ מאנגלית

מאמר תרגום להלן ניתן ארה"ב, של הפדראלית הגולשת ראש הובר, אדגאר ג' של האדיבה גרשוהו
: שלהם, הירחון של 1963 פברואר בחוברת ■שהופיע

אנו אשר רצח, מקרי של חקירות שיטת סןדיאגו במשטרת פיתחנו השנים במרוצת
חקרנו האחרונות השנים שבחמש העובדה ע''י מתאשרת זו דעה ופוריה. יעילה שהיא "מאמינים

עדיין. פתרנו לא מהם ששה ורק רצח מקרי 70
רק, הם אלה הוא, נהפוד ונוקשים? קבועים חוקים אינם שיטתנו של והנוהליבו הטכניקות
כל של הבחירה בריאים. ושיקולים ישר שכל תמיד להוסיף יש שעליהם כלליים קויהנהיה
ועל ידו על ומוכתבת המקרה של הערכה על מבוססת הנוהלים, מן אחד או הטכניקות מן ז*חת

במקום. המידיות הבעיות ידי
אחד של תיאור ע'יי במפורט לההנימה מאשר כנראה טוב אין שיטתנו של להסברתה

שחקרנו. הקלאסיים הרצח ממקרי
טלפונית קריאה שלנו המשטרה במטה נתקבלה אחה"צ, בשעת ויבש חם שבת ביום
ריק, במגרש קטנה בחפירה המונחת למחצה, ערומה אשה, גופת של מציאתה על ■שהודיעה
במודיע לפגוש למקום, נשלחה אחד" איש של סיור "יחידת הכביש. מן בערך מטר 50 במרחק

הידיעה. אמיתות את ולבדוק

הפשע זירת שמירת
הסביבה, את היטב פקר הגופה, אל בזהירות התקרב הוא הפשע, מקום אל הסייר כשהגיע
עם שוחח מכן לאחר רק ראיה. או סימן כל לשנות ולא להשחית שלא רבה תשומתלב תוך
ולשמירה לאיתור להבטחה, האחריות מוטלת העבירות סוגי בכל אותו. וראיין המודיע האזרח
שלו נשארת זאת אחריות למקום. שהגיע הראשון השוטר על העבירה זירת ושל הראיות .של
למטה הסייר הודיע המצב, והערכת הנ"ל הראיון לאחר במפורש. ממנה שוחרר לא עוד גל
את תאר וכן מקצועי, וסיוע ציוד למקום להביא דרש הוא לתלונה. יסוד שיש המשטרה
שבה. והראיות הזירה אבטחת מבחינת ביותר הטובה שתהיה למקום, הגישה דרך ואת הסביבה
הפרטים כל עם הודעה, העבירה. זירת אל שנדרשו והציוד הסיוע את הכווין המטה .

חוקרי יחידת ואל ("קורונה') מות מקרי חוקר אל הועברה שעה, אותה כבר ידועים ■שהיו"
המשטרה של המעבדות מחלקת למקום. מיד נשלחו רצת חוקרי וחולית הקורונר עוזר הרצח.
חוקרי לחולית האחראי של ובחירה החלטה לפי נשלחו וציוד ומומחים הודעה, היא גם .קבלה

.רצח,:
רצח, חוקרי מחולית שקבל הידיעות לפי המצב, את העריך המעבדות של הקרימינליסט
ראיות של ולהעברה לאיסוף, להנצחה, לבדיקה, לו שיידרש והציוד הסיוע את וזימן .שקל,
ומופעלת פשע לזירת המשוגרת ראיות" לאיסוף ב"ניידת קבע דרך מוצב זה ציוד מוחשיות.

הקרימינליסט. של בחירתו לפי
נוכחו הם הקורונר, ועוזר המעבדה סגל רצח, חוקרי חולית הפשע. לזירת הגיעו כאשר
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הגנה אורגנה כולה לזירה וכי איסטרטגיות" ב"עמדות הנו אותם שהקדימו הסיור שיחידות
טבעיים. וגדרות מתרפים חבלים, בעזרת ובידוד

של הבכיר הקצין לידו לקח הפשע, לזירת הרצח חוקרי חולית שהגיעה לאחר מיד
למקום. שהגיע הראשון הסייר של מידיו לחקירה הכוללת האחריות ואת הפיקוד את החוליה
שעה, לאותה עד במקופ כבר שנעשה מה כל על מלא דו'יח הבכיר לקצין מסר האחרון זה
הקרימינליסט, של הבלעדית לאחריותו נמסרו בה אשר המוחשיות הראיות וכל העבירה זירת

הקורונר. של אחריותו בתחום נכללו ערך ודברי הקרבן גופת
לצעד העת הגיעה ונהירים, ברורים אחריות ותחומי פיקוד סולם במקום שנקבעו לאחר
והקורונר. הקרימינליסט האחראי, הקצין עיי שבוצע הפשע זירת של כללי סיקור והוא הבא

ממרחק נסקרה הזירה וללימוד. כללית להכרות מכוון היה הזירה של הזה הכללי הסיקור
להם לגרום מבלי בהם, וכיוצא צמיגים עקבות רגלים, כעקבות פרטים לראות היה ניתן ממנו
המטרה הסתכלו. רק בדבר, נגעו ולא ממקומו דבר הוזז לא זה בשלב כלשהוא. שנוי או מק
בו אירע מה הפשע, לאופי הנוגע בכל החוקרים מחשבות הסדרת היא כזה כללי סיקור של

בתחילה. לעשות יש ומה כלליים, בקוים
במשטח דחוס חול של היו הקרקע פני בערך. מטר 50 * 50 של בשטח אזור הקיף הסיקור

וכר. גירות ריקות, פחיות ישנות, נעלים הרבה מפוזרים היו ועליו ישר שאינו
זמךמה. בו שחנתה וכנראה הזה האזור אל הכביש מן שבאה מכונית צמיגי עקבות נראו
הגופה על עבר הקדמיימני שהגלגל באופן קדימה הוסעה שהמכונית כך על הצביעו העקבות
השמאלי חלקה נשחק כד ידי ועל עמוקה, לא חפירה תוך אל ירד השמאלי הגלגל גבה. באמצע
אל נגרפו צמחים חלקי ואפילו שאדמה שיתכן באופן הקרקע, פני על המכונית שילדת של
הגופה, פני על שוב אחורנית, אחרכד כנראה הוסעה המכונית לתעלה. הדומה השילדה חלק

השטח. מן ויצאה נעצרה, מעלות, 180 של במעגל סבבה
 כתם נתגלה הראשונה, בפעם המכונית חנתה בו המקום מן אחד כמטר של במרחק
רבות שערות נמצאו זה כתם בתוך בערך. סימ 30 של בקוטר  כדם זוהה יותר שמאוחר
נתגלו מטה כ5 של במרחק הגופה תנוחת למקום ועד זח ממקום לשערות. הידוק סיכות וכן
סימנים החול. על גרירה וסימני שהוסטו קטנות אבנים משוח, דם של יבשים כתמים הרבה
קוטר בתחופ נמצאה. בו למקום הדם, כתם ממקום נגררה שהגופה העובדה על הצביעו אלה
סימון עפרון וכן אשה, תחתוני בדם, מוכתמת לשתיה כוס נראו הדם מכתם מטר כ2 של
משום אלא השונה, אופיו משום רק לא למקום זר נראה אלה מפריטים אחד כל משושה. כחול

למקום. האופייניים החפצים כל את שכסתה עבה עבק שכבת העדר
הגופה תנוחה מצב

חפירה כעין בתוך מטה כלפי כשפניה נמצאה בחלקה רק לבושה שהיתה האשד. גופת
הרבה הזה. המקום אל גרירתה על הצביעו המגולגלים, הבגדים וכן הגופה רגלי מצב שטחית.
עקבות נראו לא הראש. של הגלוי בחלק נראו חמורים, נזקים וכן לשערות סיכותהידוק

לזהוי. הניתנים נעלים או רגלים
ההנצחה והראיות. הפשע זירת הנצחת של הבא הצעד בא הכללי, הסיקור סיום לאחר
של זה לחלק באחריות, נשא שכאמור הקרימינליסט, של בפקוח המעבדה סגל ע"י בוצעה

החקירה. על הממונה הקצין כלפי העבודה,
להנציח במטרה נעשה הצילום בכתב. ותיאור תרשים צילום, הנצחה; שיטות שלוש ננקטו

ממקומו. הוזז שדבר ולפני נתגלתה, בו במצב בחינות מכל הפשע זירת את
תצלומים מ"מ. 16 של סרטנע במצלמת צבעוני בצילום כולו השטח "כוסה" בראשונה
הגופה הצמיגים, עקבות המכונית, עברה בה הדרך חזירה, של והיציאה הכניסה את הנציחו אלה
הזירה. של מקיף כללי צילום וכן לזה, זה היחסי ומקומם מוחשיות ראיות ותנוחתה, מצבה
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המכונית גלגלי עקגות סימני ב': תמונה הפשע זירת א': תמונה

בשחורלבן, "ספידגרפיק'' במצלמה ס"מ 10 * 13 בגודל רגילים תצלומים נעשו לאחרמכן
והנזקים הגופה הצמיגים, עקבות של מקרוב צילומים כללו אלו בצבעים. מ"מ 35 ובמצלמת
מראה וכן  וכר גרירה  הקרקע פני על סימנים המוחשיות, הראיות של 9ריט כל שבה,

הזירה. של כללי

הזירה של חרשים
הדגשת עם גראפי, באופן השטח את להשיג יהיה שאפשר כדי נעשה הזירה של תרשים
ס"מ 20*25 בגודל גראפי ניר על במקום שנעשה טיוטא תרשים זה היה החשובים. הפרטים
קו כל בצד אך ,,בערך", היה הציור כלומר בקנהמידה נעשה לא התרשים רך. ובעפרון
כיסוד אחרבך שימש זח תרשיםטיוטא מדויקים. וזויות כוונים וכן המדויק גדלו נרשם

המשפט. לצורר ומדויק נאה לשרטוט
פריטי כל וכן הגופה מצב הצמיגים, עקבות הזירה, של והיציאה הכניסה הראה התרשים

בשטח. שהיה קבוע מעצם פריט לכל סומנו מדויקות מרחק מידות הראיות.
כך: נעשה זה דבר המכונית. של הגלגלים בסיס ורוחב אורך של מדויקות מידות נרשמו
המרחק ונמדד לשמאלי, ימני גלגל שבין המרכז סומן המכונית גלגלי בסיס לרוחב ביחס
הגלגלים בסים אורך שמאל. צמיג עקבת אמצע ואל ימין צמיג עקבת אמצע אל המרכז מן
למרכז ועד אחורנית הנסיעה בעת האחוריים הגלגלים נעצרו בו המקום מן מדידה ע"י נקבע
מידות לעיל. כמתואר מעלות 180 של הסיבוב לאחר נעצרו בו במקום הקדמיים, הגלגלים שבין

טיוטא. התרשים גבי על נרשמו אלה
התצלומים של להשלמתם מכוון היה בה, שהיו הראיות ושל הזירה של בכתב התאור
האויר, מזג תנאי והגופה, הראיות פריטי של ומיקומם מצבם על תאורים כלל הוא והתרשימים.
החיפוש תור הגיע ההנצחה פעולות סיום לאחר המוחשיות. הראיות של מלאה רשימה וכן
בשיטת הזירה כל פני על ועבר הגופה מן החל החיפוש הפשע. בזירת היסודיים והבדיקה
השטח. לרוחב ושוב הלול חוזרת בדיקה ואחרכך שדה). (כחרישת השטח לאורך ושוב הלוך

ממצא. כל נרשם זהיר טיפול ותוך היטב, הפריטים נבחנו זה חיפוש ביצוע בעת
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מריטות, סימני היו הגופה של ופניה בטנה על כי השאר, בין גילו!' השיטתי החיפוש
למרכז משמאל יצא זה כדור הימנית. העין בפינת שחדר כדור של כניסה נקב היה בפניה וכי
השילדה תחתית ידי על כנראה נגרט לראש הנזק מן שחלק להבחין היה ניתן כן הגולגולת. גג

המכונית. של

38 מקוטר קליע נתגלע
י הגופה נגררה שממנו המקום  הגדול הדפ לכתם מתחת האדמה של יסודית בדיקה

.38 בקוטר קליע גילתה
שורטטו פרטיהם החדשים, הממצאים כל צולמו היסודיים, והבדיקה החפוש סיום לאחר

מתאימים. במיכלים והושמו ובזהירות בריקנות נאספו והם בתרשימים,
כדי פלסטיות בשקיות כוסו הידיים בגופה. החל זה במקרה ושמירתם המוצגים איסוף
צמחים, כגון לגופה, הצמודים החמרים כל בהן. להיות העלולות ראיות של וזהום אבדן למנוע
ונשמרו נאספו שנוי, או אבידה בסכנת שהיו וכיר'ב, לבוש קרעי ואדמה, חול גרגרי סיבים,

הפשע. בזירת עוד
הורמה והקרימינליסט, הקורוגר של משותפים ופיקוח ובהדרכה הקורונה של בהסכמתו
והוסעה אלונקה גבי על הועלתה היא כך נעטפה. שבו לבן בסדין והושמה בזהירות הגופה
מגרימת והמנעות זהירות תוך בוצע הגופה של טלטולה הרפואימשפטי. למכון באמבולנס
פרטי ורשם בה המטפלים על השגיח הגופה, למעבירי שנתלווה הקורונר שהם. כל שנויים

וההובלה. הטיפול
עטופה בעודה הבדיקה שולחן אל האלונקה מן הגופה הועברה הרפואימשפטי במכון
הרפואימשפטי הסגל ושל הקרימינליסט של נוספת לבדיקה עד נשארה היא כד בסדין.

הקורונר. של למשרדו המשתייך
באריזה והושם ובריקנות בזהירות סומן פריט כל המוצגים; איסוף נמשך הפשע בזירת
אותו, מצא היכן שבמיכל, הפריט את מצא מי גם נרשם מיכל או אריזה כל על מתאימה,
אמת גם נראו בתצלומים הצמיגים. עקבות פרטי של מקרוב צילומים נעשו איסופו. תאריו וכן
הצילום תאריו הצלם, זהות את שהראה פתק וכן הצילום בעת האדמה על שהושמה מידה
נעשו ס"מ 50*50 של בגודל גבס יציקות העקבה. מתייחסת המכונית מגלגלי גלגל ולאיזה

הצמיגים. מן אחד כל מעקבות

אדמה מדגמי נאספו
של מתאימים מדגמים נאספו בקרקע, המכונית שילדת תחתית נשחקה בו המקום מן
בדם, מוכתמת אדמה לשערות, ההידוק סיכות השערות, השואה. לצרכי צמחיה ושל אדמה
ונארזו שנאספו הראיות כל ונארזו. סומנו נאספו, והכום, העפרוןלסימון, התחתונים, הקליע,

לבדיקה. למעבדה והובלו ראיות, לאיסוף בניידת הושמו הפשע בזירת
חולית של החוקרים ואחד הקרימינליסט עזבו והראיות, הזירה במלואם שהובטחו לאחר
נשארו החוליה של החוקרים שאר כל הרפואימשפטי. למכון ונסעו המקום את רצח חוקרי

ולריאיונם. עדים לגלוי הזירה, בסביבות בדיקות להשלים

הגופה בדיקת
הסדין עטיפת הוסרה בזהירות במכון. ולעוזריו הראשי לרופא נמסרו הידועים הפרטים כל
של משותפת בהשגחה בוצעה ומדויקת, שיטתית ופנימית, חיצונית ובדיקה הגופה, מעל

הראשי. והרופא הקרימינליסט
וגם בשחורלבן בוצע הצלום במכון. נתקבלה בו במצב הגופה צלום היה הראשון הצעד
פנים ראש, ידיים, רגליים, גפיים, מאחור, מלפנים, פרטים וכן כלליים תצלומים וכלל בצבעים
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פצעי בראש, הנזקים הצפרניים, מצב ומריטה, חתר פצע, מכל נעשו מקרוב צילומים וכוי.
זרים והמרים גופים וכן היריון, של הלוע מאש החריכה כתמי הקליע, של ויציאה כניסה
יחידת פרטי נרשמו שבה זהוי ותוית אמתמיזה, כלל מקרוב תצלום כל בגופה. שנדבקו
פריטי כל ונשמרו נאספו מכן לאחר הגופה. של זהוי ומספר שעה תאריך, הצלם, המשטרה,
הגופה. של ורחיצתה הפשטתה כדי תוך להאבד או להשתנות להנזק, היו שעלולים המוצגים
חשודים כתמים צמחיה, אדמה, הצפרניים. ונשמרו נגזזו וכן גוף, ושערות ראש שערות נאספו

כהלכה. וסומנו נארזו נאספו, הרוצח, משל להיות שעשויים ושערות כדם או כזרע
כל לשנות או להשחית לא לב שימת ותוך בזהירות, הגופה הפשטת היה הבא הצעד
הבגדים מן פריט כל צמיגים. ועקבות צמחיה אדמה, חרקים, ביצי דם, זרע, כגון בבגדים, ראיה

לזהוי. וסומן בנפרד נארז
הרחיצה ונשמר. נאסף חיוני חומר שכל לאחר רק ולכלוך, דם מכתמי רוחצה הגופה
זהירות אמצעי ננקטו גורד. לא ונשטף, חומס קשה חומר כל פושרים. ובמים בספוג נעשתה
יובשה הגופה הפנים. על הידית של הלוע מאש החריכה כתם את הרחיצה, בעת להשחית לא
לסדרת בדומה מקרוב פרטים וצילומי כלליים צילומים שנית, וצולמה בזהירות אחרכך
צלקות וכן החריכה כתם הכניסה, פצע לצילום ניתנה מיוחדת לב תשומת הראשונה. הצילומים
מכן לאחר הלוע. מאש החריכה מכתם הוכן מדויקות ובמידות בצבעים מפורט ישנות,,תרשים
גלגול בשיטת אצבעות טביעות נלקחו עתה החריכה. מן שריפה אבק גרגרי של מדגם נאסף
הגוף בעור וסמנים צלקות של מדויקים פרטים נרשמו ידים. כפות טביעות וכן מגע ובשיטת
נעשתה זאת יציקה "מסכתמת". הכנת לצורך הקרבן פני של מולאגי יציקת נעשתה כולו.

הראש. של הקדמית המחצית כל את וכללה לחיזוק, תיל עם.רשת
הניתוח זר. גוף וכל שבורה עצם כל לגלות כדי הגופה, כל של רנטגן צילום נעשה
מאד רבה חשיבות בעלי קרימינליסטיים ופרטים הרגילה, בדרך בוצע השיטתי הרפואימשפטי

ונרשמו. נבדקו נתגלו,
ושטיפות משטחים הדם. סוג קביעת ולצורך בדם כהל של בדיקה לצורך דם נלקח
הרקבון מצב על פרטים נרשמו וכן בקיבה, שנמצא החמר נבדק זרע. לבדיקת נאספו פנימיות
כסיבת המות. שעת בקביעת יסייע החקירה של אחרים לממצאים בצרוף אשר הרקמות, של

מיריה. פצע נקבע המות
הכניסה מחור פלדה מוט העברת עלידי הקליע מסלול וחושב נקבע הראש, ניתוח בעת

וצולמו. המדויקות הזוויות נרשמו היציאה. לחור
~ הגופה. נחנטה לבסוף

לבדיקה. המשטרה למעבדות הועברו ונארזה סומנו שנאספו, המוצגים פריטי כל
הקרימינליסט החוקרים, עם התיעצות ישיבת נתקיימה רצח חקירת חולית של במשרדה
ותואמה נקבעה ורפואיים. קרימינליסטיים חקירתיים, בממצאים ודעות ידיעות הוחלפו והרופא.

הפעולות. להמשך תכנית

הקרבן זהוי
הרישום ביחידת שנמצאו לטביעות והשואתן האצבעות טביעת מיון ידי על זוהה הקרבן
שחאשה נתברר ובעקבותיהם חקירתיימ, כוונים כמה הושגו האשה של מבעלה המשטרה. של
לדברי נמצאה. בהם הבגדים אותם לבושה בהיותה בעיר במסבאה האחרונה בפעם נראתה
בידו החזיק אשר פאול, בשם וגבוה צנום גבר עם המסבאה מן יוצאת האשה נראתה עדים
המות שעת על הצביעו המות, שלאחר הבדיקה ממצאי בצרוף אלה ממצאים מלאה. בירה כוס

■... הגופה. מציאת לפני שעות 36 כבערך
בדיקת שנאספו. הראיות של בבדיקות המשטרה במעבדות הקרימינליסט המשיך בינתיים

24



הפשע בזירת העקבות היו מכוניות דגמי מחמשה שלק גילו, ומידותיהם הצמיגים עקבות
להגרמ עשויים

חמשת תיאור הפשע, בזירת הצמיגים עקבות תצלומי עט מיוחד חוזר הפיצה המשטרה
המשטרות בכל הופץ החוזר החשוד. של הפרטי ושמו תאורו וכן האפשריים המכוניות דגמי

רחב. באזור השוטרים ולכל

נמצאה המכונית
ההנמיט' מחמשת לאחד שהתאימה מכונית נתגלתה הגופה, שנמצאה לאחר שעות 36
גבוה אדם היה המכונית של הרשום בעליה ובגודל. בתוצר מתאימים צמיגים בה היו ואשר

פאול. היה הפרטי שמו אשר וצנום,
נמצא שנורה, אחד כדור של תרמיל ובו 38 מקליבר טופי אקדח רצח. באשמת נעצר פאול

משושה. כחול עפרוךסימון שם נמצא כן בביתו.
אותה. רצח לא שהוא וטען הקרבן, עם פגישה או הכרות כל פאול הכחיש התיחקור בעת
החקירה כל במשך ממנו. נגנבה לא אף והיא מכוניתו, את השאיל לא שמעולם אמר הוא

פשע. מכל חף שהוא בטענה פאול עמד מכן, לאחר המשפט ובעת
מכל נעשו מקרוב צלומים ונבדקה. צולמה המשטרה, לסדנת נגררה החשודה המכונית

בה, שנתגלתה ראיה
נמצא ימני, הקדמי הקפיץ אסל על אדם דם גלתה המכונית של השילה? תחתית בדיקת
מאותו שהיו אדם שערות גם נתגלו מקום באותו הקרבן. כשל דם סוג מאותו היה זה שדם
השמאלי שבצד בתעלה שנמצאה אדמה הנרצחת. של ראשה שערות של מבנה ואותו צבע
שבצד לאדמה וספקטרוגרפיות כימיות מקרוסקופיות, ובבדיקות במראה התאימה השילדה, של
הם אף מהמכונית, באדמה שנמצאו צמחיה שרידי הגופה. נמצאה שלידה הקטנה החפירה

הפשע. בזירת הצמחיה ולגיל לזן התאימו

חסר כפתור נמצא
בתור הפשע. בזירת נתגלה לא אשר כפתור, שחסר נמצא הנרצחת בגדי בבדיקת
התאימו אלו כל שערות. מספר בה שצמודות ומיכתהידוק אחד כפתור נמצאו החשוד מכונית

הנרצחת. של לאלו בתכונותיהם
המכונית הוסעה ונשמרו, נאספו ובצבעים, בשחורלבן צולמו נרשמו, הפריטים שכל לאחר
כעקבות הצורה ובאותה המקומות באותם ידה על הוטבעו צמיגים ועקבות הפשע, לזירת
כעקבות שיטה באותה ונמדדו בגבס נתקו צולמו, אלה ידועים עקבות שנתגלו. הראשונים
של שמכוניתו המחישה הצמיגים, עקבות של המערכות שתי של השואתית בדיקה הראשונים.

הפשע. בזירת שנתגלו העקבות את והשאירה שעשתה היא החשוד
הראתה הבדיקה לנסיון. יריות ממנו ונורו נבדק החשוד של בביתו שנמצא האקדח

החשוד. של הזה האקדח מן נורה הפשע בזירת שנמצא שהקליע
לסימון משושים בעפרונות משתמשים ששם העלה החשוד של עבודתו במקום בירור
הפשע בזירת שנמצאו העפרון לחתיכות והושוו נלקחו אלו מעפרונות דוגמאות אריזה. תיבות
האורגני החמר בהרכב בגודל" בצורה, בצבע, זהות גלתה זאת בדיקה החשוד. של ובביתו
זוהתה הפשע בזירת שנאספה הכוס המקומות. משלושה הדוגמאות שלושת של והאיאורגני

האחרונה. בפעם הנרצחת נראתה בה שבמסבאה, לכוסות ובגודל, בסוג כמתאימה
הנרצחת גוף על או הפשע, בזירת שנמצאו הידוק וסיכות הדם, כתמי השערות, כל

הקרבן. של אלו כשל פרטיאופי אותם ובעלי סוג מאותו נמצאר ובבגדיה,
של הצפרניימ בדיקת זרע. כתמי או עקבות גלתה לא והגופה הבגדים התחתונים, בדיקת

החשוד. של חפות או אשמה לקביעת לתרום היה שיכול דבר העלתה לא הגופה
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הנרצחת לפני קרוב היה שהאקדח היה ברור היריד,, מאש והחריכה הקרבן פני מבדיקת
מסכת יציקת נעשתה זאת, לשאלה להשיב במאמץ ל קרוב כמה השאלה: נשאלת נורה. כאשר
נוצקה שוב ממנה אשר חיובית, גבס יציקת הוכנה זאת תשליל מיציקת לעיל. שתוארה מת
מסכות 12 להכנת דפוס שמשה הזאת האחרונה היציקה קשה. פלסטי מחמר תשליל יציקת
והאופי הצבע גם ניתן אלו ליציקות "פייברגלס". של ברצועות שחוזק "אפוקסי" מחומר מת

אדם. פגי עור של והצמיגות הגמישות הצבע' היו המוגמר שלמוצר כך הקרבן, פגי של

יריה באש חריכה נסיונות
מיוחד יריד, מתקן נבנה בנרצחת, היריד, של זוית באותה שתהיה יריה שחזור לצורך

, במעבדה. שולחן על
זה במקרה היה ניתן שלא העובדה ע"י הוכתב ליריות, כמטרה במסכותמת השמוש
של הכניסה חור לסביבת היתה כאן כי מתוחה, מטלית גבי על כרגיל נמיון יריות לבצע

מורכבת. גאומטרית צורה היריה
של מאקדחו נורו היריות המיוחד. היריה מתקן גבי על אחת אחת הושמו מסכותהמת
של מרחק בהפרשי נורו שחזור יריות הרצח. שביריית ותוצר סוג מאותו ובתחמושת החשוד,
צורה באותה בצבעים, צולמה מסכתמת כל אינטש. לעשרה ועד ממש ממגע החל אינטש,
ל4 2 בין היה ברצח, היריה שמרחק גילתה השואה בדיקת הנרצחת. פני צולמו בהם וכוון

הקרבן. של מפניו אינטש
ועדים הרצח חוקרי ידי על והראיות העדויות הוצגו המשפט לבית המקרה משהובא
וניהל ראה אשר כעדמומחה, הקרימינליסט ידי על הוגשו המוחשיות הראיות כל אזרחים.
הראשי. הרופא ע"י הובאה רפואית עדותמומחה ובדיקתן. שימורן איסופן, הראיות, רישום את
דיאגרמטיים, בתרשימים או בתצלומים תוגברו בעלפה, שניתנו המומחים עדויות כל
ההשואה מוצגי כל היריה. של החריכה וסימני אדמה הצמיגים, עקבות הצגת בעת במיוחד

הממוצע. לאדם האפשר, ככל מאליהם, ומובנים האפשר, ככל פשוטים נעשו וההדגמה
ברצח. הורשע החשוד

סיכום
עבודת של הגבוהה הרמה את תבליט לעיל, שתוארה החקירה של יגצעדאחרצעד בחינה
לדעתני החקירה. כל במשד והקרמינליסט הקורונר המשטרה, חוקרי בין ושתוף צוות
מסוימת ידיעה שתהיה צריך רצח לחוקרי החקירות. בכל כזד, פעולה שיתוף הוא חיוני
גופה. ניתוח של מקרה בכל נוכה להיות צריך מהם אחד ולפחות ובאנטומיה, בפתולוגיה
חוקר בלוית הפשע בזירת יבקר המנתח שהרופא הדבר, מועיל שלעתים מצאנו זאת לעומת
להסברת הביקור יסייע לפעמים האירועים. מן ומוחשית מדויקת יותר תמונה שיקבל מנת על
בדרך שאפשר, מסתבר כן המות. סיבת בדבר ממצאו את לשבש עלולה אחרת אשר עובדה,

הפשע. בזירת התובע של ביקור ע"י בביתהמשפט התביעה את לשפר כלל,
עבודתנו: שיטת של השדרה עמוד שהן יסוד, עובדות הרי ובקיצור,

ויסודיים! נמרצים וחוקרים כהלכה, ומאומנים מוסמכים טובים שוטרים .1

ומאומנים; מוסמכים קרימינליסטים סגל .2
לחוסר מקום בהחלט אין ומוסדותיהם. השותפים כל בין פעולה שיתוף של %100 .3

רצחו בחקירת מקצועית לקנאה או אמון
ורעיונות? ידיעות וחלופי תכופות פגישות .4

במשפט) מוצלחת לתביעה גם גדולה חשיבותו ראיות. ושימור לאיסוף מתאים ציוד .5
החקירה. והכוונת תיאום על ממונה אחד איש שיהיה צריך תמיד אחריות. קביעת . .6

במקום. הננמצא הבכיר הקצין ובהעדרו רצח, חוקרי חולית של המפקד תמיד זר, אצלנו
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הפוליגרף הוא החעגעגקר
הפוליגרף מעבדת ראש גץישי/ ע* 8קד מאת

לחקירות ועזרתו המדע
על מקפידה הבריטי, החוק של השופטים" מ"תקנות היונקת הישראלית, השיפוט שיטת
שיטות לעצמה לבור מבקשת האחרונה שזו בשעה המשטרה ידי וכובלת הפרט חופש הבטחת
הללו האמצעים. את מקדשת המטרה שאין ובצדק, קובע, החוק החקירות. בשדה עבודה

הם. אף מקודשים
המדע בעזרת האפשר. ככל במדע להעזר הצורן מתעורר זו עניניט מהשתלשלות כתוצאה
דמוקרטית, היותה משום ישראל, מדינת הפרט. בחופש פגיעה ולמעט ראיות לחשוף ניתן
הראשונות המדינות מבין אחת והיא המשטרה, מעבדות לפיתוח ניכרת תשומתלב מקדישה

לחקירות. עזר כאמצעי בחששקר להשתמש החלו בהן
לרגע גם ולו להתעלם לחוקר אל אולם החוקר. לעזרת לההלץ המדע יכול רבות בדרכים
במקרי המעורבים האנשים עם והנכון האישי המגע נותר הזאת, העזרה שלמרות בלבד, אחד
החששקר חקירות. להצלחת במעלה הראשון כאמצעי חשודים), או מודיעים (מתלוננים, חקירה

הרב. ערכו ומכאן זה מגע ליצירת העזר מאביזרי אחד הוא

ותגובותיו האדם
שתי למשפט. אחד יום ישב באדם, כחכם לפניו הלך ששמו ישראל, מלך דוד, בן שלמה
להביא וציוה המלך עמד רך. תינוק על אמהותה לזכות טוענת אחת וכל לפניו הובאו נשים
לאם מחציתו בהעניקו בדין ולפסוק התינוק, את בה לבתר ביקש שכביכול מושחזת חרב לו

לרעותה. השניה והמחצית האחת
היא מי לדעת ילמד מהן הנשים, בקרב תגובות לעורר זה במעשה החכם המלך ביקש
אמו לחיק החי הילד את מחזיר שהוא וסופו לפניו, הניצבות אלו שתי בין האמיתית האם

יולדתו.
לפני כרעה מרה ובצעקה נחרדה האמיתית האם לאור< האמת יצאה החרב משהונפה
בל רק יריבתה, לטובת התינוק על לוותר תשוקתה והביעה התינוק חיי על בבקשה המלך
המבקשת שלפניו זו אשד, כי וקבע האמת דבר המלד למד זו מזעזעת מתגובה החרב. תבתקו

האחרת. ולא התינוק אם היא הילד, חיי על
לכםאם, החרדים ושליטים מלכים האמת. חשיפת בעית בפתרון האדם הוטרד ומתמיד מאז
מקננות זדון מחשבות אשר ומי להם נאמן אזרחיהם מבין מי לגלות בבקשם מאמצים חשכו לא
פיתויים בעינויים, הצטיינו שמהן שונות חקירה שיטות פותחו אלה גילויים לצורך בקרבו.

בימינו. המקובלות המדעיות לשיטות ועד פמבדומדעיות, ובגישות
פעולת מחלישה הפחד שתחושת מהידיעה כתוצאה נבעו העתיקות מהשיטות אחדות
מאחר אורז. ללעוס החשוד את להכריח הסינים נהגו לכן בלשון. ליובש וגורמת הריר בלוטות
באיזו להיווכח היה ניתן מכך כתוצאה המקרים. ברוב אפשרית בלתי יבש, בפה אורז ולעיסת

החשוד. דברי נאמנים מידה
המלך של הנכזבה באהבתו הדן מהסיפור ללמוד ניתן אחת קדומה שיטה עוד על
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ורופאו. אנטיוכוס א; תמונה

והוא רב סבל לו גרמה זו עקרה אהבה אביו. אשת אחרי שבי הלך עלומיו שבימי אנטיוכום
"מחלת של נוסף מקרה שלפניו סבר המלך רופא מחלתו. סיבת לגלות ומיאן למשכב נפל
אחר עוקבת האחת כשידו הצעיר אנטיוכוס את חקר הדבר, לשורש לרדת ובבקשו האהבה",

משקר. הוא אימתי קביעה לצורר וזאת ידו' אמת בדופק התרגשותו מחמת החלים שינויים

והפטלה עקרונות  החששקר
האמת. לגלוי שונות שיטות .1

חקרו אחרים, איטלקים ומלומדים ה19, במאה שחי למברוזו, האיטלקי הקרימינולוג
השתמשו מחקריהם לצורך הדם. בלחץ החלים והשינויים השקר שבץ הקשר את ביסודיות

פרימיטיביים. פוליגרף במכשירי אז כבר המלומדים
,(1921) לרטון האמריקנים של מחקריהם שיטות לצורך נבנה ימינו של החשישקר מכשיר

.(1950) וריד ואינבאו (1930) קולר
שתי עוד בקצרה שנזכיר הדין מן הפעלתו, דרך ונסביר המכשיר בתיאור שנתחיל קודם

היפנוזה.  והשניה האמת" "זריקת היא האחת האמת. לגלוי המופעלות מדעיות שיטות
כדי התנגדותו להחליש במטרה הנבדק לגוף המוחדר כימי חומר היא האמת" "זריקת
משתמשים בעיקר לבצוע. וקשה עדין היותו משום מקובל אינו זה אמצעי לדובבו. יהיה שניתן

נפש. מחלות לאיבחון עזר כאמצעי אמת" ב"זריקת כיום
שרב הוכיחו זה בשדה אחרונים מחקרים מבטיחה. שיטה היא זאת, לעומת ההיפנוזה,
להניח יש עדותם. למסור הבאים עדים וכן אנשים של זכרונם ברענון ההיפנוזה של ערכה

בחקירות. מבטיח עתיד זו שלשיטה
נועדה לא זו שיטה מוח". "שטיפת שיטת על גם מאתנו רבים שמעו האחרונות בשנים
המבוסס פסיכולוגי אמצעי אלא אינה מוח'1 "שטיפת הנכון! הוא ההיפר האמת. מידת לבדיקת
רעיונות האדם להכרת מחדירים שבעזרתם גופניים עינויים מלווה גם ולעיתים נפשי לחץ על
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שיטה מסוימים. דבריט על ודעותיו השקפותיו יסודות לשנות במגמה נעשה זאת חדשים.
ממושך זמן במרוצת המופעל והדרגתי שיטתי תהליך זהו בה. הנוקטים לשרירותלב נתונה זו

פבלוב. של המותנה הרפלקס עקרונות על ומתבסס

החששקר עקרונות
צפוי הוא זה בתהליך סיפוק. לידי ויצריו צרכיו להביא האדם מבקש היוולדו, מרגע החל
לא כ"מעשה הוריו בפי המוגדר מעשה ועונש. שכר בצורת ומכשולים במהמורות להתקל
מחמאה נשיקה, בהענקת נענה ההורים בעיני חן הנושא מעשה ואילו בהענשה, מסתיים יפה"

מתיקה... דברי וגודש נעימה
"הרעים*. מעשיו על פעם מדי הנענש לילד מתכוונים אנו "מחונך", ילד בהגדירנו
לעונש זו ציפיה הורגל. לכך כי לעונש מצפה הוא שקר בדבר שנתפס בשעה זה מסוג ילד
זזעונש. בפני להתגונן אינסטינקטיבי ברצון המעורבת מעטה), או (מרובה חרדה בו מעוררת
בלחץ עליה הדופק, תאוצת בהתגברות בגופו פיזיולוגיים בשגויים מתבטא ההתגוננות תהליך

וכוי. בפניו הפושט סומק הדם,
השינויים נע ניר גליל גבי על ורושם הקולט טכני כאמצעי משמש החששקר מכשיר

עוצמתם. ומידת הלווי מתופעות בחלק החלים
יחשוש כקודמו, והעונש" "השכר שיטת ברכי על בנעוריו "חונך' שלא אדם זאת לעומת
לכן, עוצמה. באותה הפיזיולוגיים השינויים יחולו לא בגופו הצפוי. מהעונש פחותה במידה

פחותה. בעוצמה ניכרות תגובותיו תהיינה בחששקר הבדיקה בעת

החששקר באמצעות הנערמת הבדיקות
(הפוליגרף). החששקר בבדיקות מגבלות א.

החש אף מסוגו מכשיר וככל תגובות, לקלוט תפקידו אוטומטי. מכשיר אינו החששקר
מסוימים. תנאים כשנוצרימ רק יעיל שקר

,,שיא לבדיקות הדרושים סודיים פרטים ובעיקר מתאימים, פרטים כשחסרימ לעיתים
רעב, תחושת או  ודאיים שקרים על פרטים כשחסריט וכן לעיל), הסבר (ראה המתח"
מקשים אלה כל  הנבדק של נפש מחלת או יאוש, רוגז, מופרזת, עיפות קצרת, נזלת, שעול,
המתאים במצב להיות חייב למכשיר, זימתו בשעת הנבדק, הבדיקות. של יעיל בצוע על

המעבדה. נזקקת להם הפרטים מכלול שיקיף צריך החקירה חומר ואילו לבדיקה
המתח". ,,שיא בדיקת  מועילה שיטה ב.

החף שגם העובדה מתוך נובע הפוליגרף בדיקות ביצוע על המכביד העיקרי הקושי
הנוגעות שאלות להם מציגים כאשר ופחד, התרגשות סימני מגלים כאחד האשם וגם מפשע

 י^ $8%$28££

*

י^^^^^^^^^?^^^^^.^118^^^ * ^י3יי ^§11|||

*₪₪₪₪נ£**!9*£נ*
שבנו. הראשון המכשיר ליד ריד וג'ון אינבאו פרד בי: תמונה

הארצי. במטה הפוליגרף מכשיר גי: תמונה
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זו שיטה זו. תקלה על בנקל להתגבר המאפשרת אחת מצויה השיטות בין מסויים. לפשע
המתח*. "שיא בשמ נודעת

שונים ופרטים העבירה נתוני על מבוססות מתח'' "שיא לשיטת המיועדות השאלות
למשל, למתלונן). גם (לעיתים ולחוקריו העבירה למבצע ורק אך והידועים בה הקשורים
חפצים תיאור הכסף, שטרות של הערכים הגנוב, הכסף של המדויק הסכום גניבה: במקרה
דברים החבלה, מכשיר של מדויק תיאור חבלה: או תקיפה במקרה הדין הוא וכוי. מפורט

וכו/ המריבה בעת שנאמרו
עלמנת החקירה, בשעת שנתגלו מסוימות נקודות לקבץ ניתן רבות פליליות בחקירות
חוקר לכן, בחששקר. בבדיקה יותר מאוחר בשלב מתח" "שאלות לשמש עשויות שתהיינה
זה לצורך החקירה. בהמשך בפוליגרף השימוש אפשרות לזכור חייב חמורה בחקירה העומק
מסויימימ פרטים של סודית בשמירה מתחייב החוקר מתח". "שיא לבדיקות חומר ללקט עליו

שהיא. דרך בכל מהנחקרים איש לידיעת יגיעו לבל
שבין העברין רק בחששקר. הבדיקה בעת רק החשודים בפני תוצגנה המתת" "שאלות
על מאשר המתח" "שאלות על שונה באורח יגיב בלבד והוא העבירה, פרטי מכיר החשודים
שאיש בתנאי ורק אך עצמה, תצדיק זו תוצאה לאתרו. החוקר על יקל כך האחרות. השאלות
חשיבות תובן מכאן מתח". ל"שאלות בסיס המהווים הפרטים על דבר יודע אינו החשודים מבין

דוגמה: ולראיה הסתננותם, מניעת
ל"י 35. ובה שחורה מתכת קופסת הפורץ גנב ברקומה, בית לדירת התפרצות בשעת
בקבוק מהמקרר הוציא ואף בה ונגס עוגה מצא למטבח הפורץ משנכנס מזהב. גברת ושעון
בה למיטה התקרב השינה, לחדר האיש נכנס החפוזה "הסעודה" בתום מחציתו. ולגם חלב
שהנערה לאחר לבסוף, לאנסה. במטרה חלוקה בכנפות אותה וכפת עמה נאבק נערה, ישנה
המטבח. של האחורית הדלת דרך ונמלט המתקיף, נרתע "נאצי", בשם וכינתהו קולה הרימה
הנערה, שהפגינה ההתגוננות צורת הגנוב, הרכוש תיאור לפריצה, המתיחסים הפרטים
עשויים בריחתו, וצורת החלב בקבוק הנגוםה, העוגה "נאצי", הכינוי את לו שהעניקה העובדה
למעט ישתדל שהחוקר מוטב במשטרה, חחשודימ חקירת בשעת מתח". ל"שאלות יסוד לשמש
מדויק בתיאור הקשורים או העבירה ביצוע בדרך והדנים לחשודים, לו, הידועים פרטים בגילוי
יש  האונס נםיון סביב המתנהלת החקירה לגבי גם יפה כוחו זה דין שנגנבו? החפצים של
תיאור שאמרה, דברים הפורץ, בידי כפיתתה וצורת הנערה של מאבקה פרטי מהזכרת להמנע

והחלב. העוגה את מלהזכיר להימנע גם רצוי זה בשלב וכוי. לבושה
משולבות כשהן מתח" "שאלות ויציג בדיקתו בשעת אלו בידיעות ישתמש המומחה

כגון: דמיוניות כשאלות

נלקחו זהב צמיד גם האט 1א.
ל נלקח זהב עגיל גם האם 2א.

נלקחה? זהב שרשרת גם האם 3א.
נלקחו זהב שעון גט האם 4א.

ו נלקחה זהב טבעת גם האם 5א.
ד

מנוול"? "אתה אמרח הנעלה האם 1ג.
חמור"? "אתה אמרה הנערה האם 2ג.
ז נאצי" "אתה אמרה הנערה האם 3ג.
סדיסט"? "אתה אמרה הנערה האם 4ג.
רוצח"? "אתה אמרה הנערה האם 5ג.

א
ל"י? 25. היה שנלקח הסכום האם .1

ל"י? 30. היה שנלקח הסכום האם .2
ל"י? 35. היי? שנלקח יסכום האם .3

ל*י? 40. היה שנלקח הסכום האם .4

ל'י? 45. היה שנלקח הסכום האם .5
ג

שוקולדה? במטבח אכלת האם 1ב.
בשר? במטבח אכלת האם 2ב.
? עוגה במטבח אכלת האם 3ב.
ביצה? במטבח אכלת האם 4ב.
פודינג? במטבח אכלת האם 5ב.
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שינויים המתח שאלות ליד יראו החשודים, שבין בעבריין הקשורים החששקר רישומי
אשר האחרים החשודים בדיקת עם התוצאות להשוות האפשרות נוצרת כך ואופיינימ, חדים

מתח''. "שאלות להצגת בסיס ששימשו הפרטים נעלמו מידיעתם
בסודיות מסוימים פרטים לשמור המחייבת הכללית ההוראה את לפרש שאין להדגיש ראוי
במידה מסויימ. לפרט בנוגע שאלות הצגת על איסור הוטל כאילו מתח'/ "שאלות יצירת לצורך
על לשמור יש מקרה בכל אולם הדבר. יעשה מפורטת, שאלה הצגת תובע החקירה וקידום
להשתמש יהיה שניתן כדי הבהרה, לצורך שהובא בסיפור שצויינו מאלה אחדים פרטים סודיות

הפוליגרף. ע''י שתיעשה בבדיקה יותר מאוחר בשלב בהם
והוכחו (במידה החשוד שאמר לשקרים תשומתלב יפנה באם לעשות החוקר ייטיב
ימשיך עוד כל הפוליגרף. מעבדת אנשי לידיעת ויביאם אחרת), בדרך או עדים, ע"י כשקרים
השוואה לצורך לשאלות כבסיס הם ישמשו יסודם, באמת שקריו כי בתוקף לטעון החשוד

הבדיקות. בזמן
לבדיקות. זימון טופס ד.

רבים לדברים ניכרת תשומתלב נתבעת שמהחוקר לדעת אנו למדים עדכה מהנאמר
לו, לעזור כדי לכן, הפוליגרף. לבדיקות המיועדים ואנשים תיק הכנת על טורח שהוא בעת
 פוליגרף לבדיקות זימון טופס הוא  מיוחד טופס הנחיות לפי שיפעל נעשה) (וכך רצוי
עם לנהוג עליו וכיצד הבדיקה, לצורך ללקט שעליו הפרטים מתוכנו וללמוד להעזר יוכל בו

לשעתה. בזמן בו להכשירם כדי לבדיקה המועמדים
! !;\ ! ■■ י ■ יי , . . ... סיכום
מסובכת חקירה להפנות ניתן בעזרתו לחקירות. כמכשירעזר החששקר של ערכו רב
במקום בעיקר רבה שחשיבותן מהירות, צמצום בדיקות לבצע אפשר בעזרתו נכון. לאפיק
ניכרת כן מוסתר. פשע נשק או גנוב רכוש לאתר ייקל בעזרתו החשודים. מספר גדול בו

גיסא. מאידך מפשע חף ובזיכוי גיסא מחד נאשם בהרשעת תועלתו
מפשע. החף חשוד לטהר המסוגל היחידי האמצעי הוא שהחששקר הוכח רבים במקרים
לאור יוצאת וזו צדקתו, להוכיח מפשע החף החשוד בכוח כשאין ליעילותו ערוך איו בעיקר
המשטרתי ערכו מכאן חשד. של רבב מכל שמו ומטהר לעזרתו הנחלץ החששקר בעזרת

זה. מכשיר של הרב והציבורי

וו!ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו!ווווו!1וווו!וווווווווווווווווווווווווווווווווווו!ווו>וו>וו>וווו>ווו>ווו>ו1ו>ווו>>ווו>וווווו>1(>וו|

אתה ואי יש לפיכך אחדו ממקור נובעות והטעות שהאמת הפלאים בחזיון לפקפק "אין
" לאמת. גם נזק תגרום כך מתוך שמא לטעות, בזק לגרום רשאי

גיתה

ללא ספינה טרדות: או יסורים או דאגות של מסוימת למידה שעה בכל זקוק אדמ "כל
ישר. להפליג עשויה ואינה ולכאן לכאן מיטלטלת הרי מטען

שופנהןיר
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החוקר לעזרת ההיפנוזה
ברמן ג. מאת

.1960 יוני חודש  טכניקי' "פופולר ירחון מתור פרינץ זאב סמ"ר עלידי תורגם

משפטית לרפואה המכון של ההרצאות באולם ישבו אשר הצעירים, החוקרים י עשרים
למעשה ראיה עדי לתשאול "דרכים הנושא: על הרצאה שמעו (אוהייו), קליולנד באוניברסיטת
משפטית לרפואה המכון מטעם המתקיימים הקורסים אחד במסגרת התקיימה ההרצאה פשע'/
המדע את לשלב ניתן כיצד הנוכחים בפני הציג במקצועו, פסיכוטרפ לבנדולה, דוו. הנ"ל.
זכרונם, לרענן המבקשים העדים נתקלים בהם הקשיים הסביר המרצה המשטרה, בעבודת

ראו. אשר את במדויק ולספר
ההרצאה. תוכן רשמו אשר קצרניות שתי שעה אותה ישבו המרצה, מאחורי ספה, גבי על
המתרחש אחר בהתענינות שעקבו והאורחים השוטרים החניכים, אל מופנים היו הקצרניות פני
ד"ר המכון, מנהל סגן ישב לקצרניות, סמוד כתיבה, שולחן ליד ההרצאות. אולם בימת על

במתרחש. התבוננות כדי תוך רישומים רשם אשר גרבר, סמואל
החלו הקצרניות שתי במתרחש. לחזות כדי לאחור פנה לבנדולה ד"ר דבר. נפל לפתע
חום. עור נרתיק רעותה מידי האחת ומושכות לופתות והן וזועמים רמים בקולות להתווכח
מתוכו!", לגנוב רוצה את מנרתיקי, ידיו "הסירי קטטה. השתיים בין פרצה הרוחות בהשתלהב
עלמנת המצית את ממך לשאול רק רציתי נכון, זה ,,אין לרעותה. השיער בהירת צעקה
האשמה מפני המתגוננת בידי אדומה עצם ניצנצה לפתע השניה. השיבה סיגריה", להצית
ונאנקה ארצה צנחה השיער, בהירת העלמה, יריבתה. את דקרה חפוזה ובתנופתיד המוטחת

השמאלי. חזה אזור חובקות וידיה נואשות
לדלת. מבעד ונמלטה בחרדה הדוקרת זעקה עוללתי!!!" מה "אלי!

הנוכחים: תשומתלב ותבע בשולחן גרבר ד"ר הלם מתדהמתו, הקהל התאושש בטרם
רצח. מעשה של מבוימת סצ'נה התרחשה "לעינינו אמר. רבותיי/ ההצגה, התנהלה כאן "עד

מדעית". בשיטה הסתיעות תוך האירוע, לפרטי ראייה עדי לתשאל ננסה עתר.
בזכרון הרצח פרטי נקלטו מידה באיזו לקבוע ההצגה, מטרת כי והסביר המשיך המרצה
שונים, מומחים גורסים לדבריו האירוע. את הזכרון בכוח לשחזר יוכלו כמה ועד הנוכחים
חמישה ההיפנוזה, באמנות שימוש תוך האירוע, עובדות בזכרונם לרענן לעדים לסייע ניתן כי
כ"שפני לשמש הסכמתם הביעו ההרצאות באולם הנוכחים המשטרה אנשי מבין מתנדבים

האולם. בימת על התרחש אשר האירוע פרטי לבחון נתבקשו תחילה נסיוך.
באירועים, כמקובל שיגרתי, דו"ח לרשום המשטריה אנשי חמשת נתבקשו הראשון בשלב
התעוררם ועט הופנטו לאחרמכן העבירה. מעשה ביצוע בעת המשטרה איש נוכח בהט
רשםקול של סרט על הוקלט סיפורם מהאירוע. אבחנותיהם למפר נצטוו ההיפנוט מהשפעת
תוף אבחנותיהם למסור נתבקשו הפעם שנית. הופנטו ההקלטה תום עם מיד (טיפרקורדר).
ההיפנוזה, מהשפעת החמשה שוחררו כאשר דבריהם. הוקלטו הפעם וגם ההיפנוט, השפעת

הראשון. דוגמת שיגרתי בדו"ח אבחנותיהם לרשום ברביעית נצטוו
יזכרה בשיפור קודמו על עלה שלב שכל הוכיח שלבים מארבעה המורכב זה מבחן
ויותר יותר האחרים הדו"חות הצטיינו בשיגרתיות, הצטיין הראשון שהדו"ח בעוד "העדים".

32



מפתח מנוסה לחוקר לשמש והיכול האירוע, עובדות עניות לדקדוקי עד המפלט חי,. בתאור
הפשע, תעלומת לפיענוח

מהם אחד העדים. זכרון על ההיפנוזה השפעת והצדיקה באה המשטרה אנשי חמשת עדות
ההיפנוזה, "מתרדמת" שהתעורר לאחר למברג. דמה "הרצח" נשק כי הראשון' בדו''חו כתב
אשר פרטים עוד וציין נזכר כמוכן אדום. היה ל"רצח" ששימש הכלי ידית שצבע נזכר
השיער, בהירת העלמה של העליונה השפה על צלקת כגון: הראשון, בשלב מזכרונו נעלמו

לספה. מעל ראש הרכנת תוך ארצה שצנחה וכן
לאחר ידוע. בלתי במכשיר בוצע "הרצח* ני בדר'חו, הראשון, בשלב ציין אחר עד
ס'"מ, 17 באורך עגול, מכשיר מנרתיקה שלפה שהכתבנית נזכר ההיפנוזה, מהשפעת שהשתחרר
נוצר המכשיר כי שיער ולכן בניצנוץ הבחין כן השני. בקצהו ומתעגל האחד בקצהו פחוס
ואת העפרונות צבע את במדויק לקבוע הצליח המבדק של האחרונים בשלבים מבריק. מחומר

האירוע. זמן משד
שפגה לאחר לאירוע. כלליים בקוים המתאים תאור הראשון בדו"חו מסר השלישי העד
לתצלום, תאורו להשוות ניתן כי עד האירוע של מדויקת תמונה למסור הצליח ההיפנוזה, השפעת

הקצרניות. תסרוקות ואפיון השערות גון של מדויק בתאור הצטיינה עדותו

מלים בל

השמיעו אותם הקצרניות דברי על במילה מילה לחזור ההיפנוזה לאחר מסוגל היה הרביעי
נעלי בתאור בהפליגו לכת, הרחיק הנבדקים, חמשת בין האחרון ואילו הריב. התלקחות תוך

: הקצרניות.
מסייעת היא באשר לחקירה, כעזר בהיפנוזה השימוש את להרחיב יש כי גורס גרבר ד"ר
ומבחנים ניסויים כתוצאת נתקבלו אשר החיוביות התוצאות על מסתמד הוא האמת. את לחשוף
פרטים לרוב מוסרים שונים, דרכים.ולאירועים לתאונות ראיה עדי כי היא ידועה עובדה רבים.

33



בפרטים להיזכר האדם של כושרו המציאות. עובדות לעיתים הנוגדים בזדון, שלא מסולפים,
תתהכרתית מנסים אכזרים, למאורעות קרבן שנפלו אנשים לדוגמה, רבות. במגבלות מותנה

לנו. הנעימים האירועים את לזכור מעדיפים תמיד אנחנו אלה. מזכרונות מפלט למצוא
לדלות המשטרה חוקרי בידי יעיל אמצעי בעתיד תשמש היפנוזה כי מאמין גרבר ד"ר

אחרת. בדרד לדלותן ניתן לא אשר עדים, מפי נכונות עובדות
פשע, למעשי קרבגות נפלו אשר אנשים כי סבור, קלינית, בהיפנוזה העוסק לבנדולה, ד"ר
והתרגשות. בהלה מפחה כתוצאה הפוקדמ הפסיכולוגי, ההלם מחמת מהימנים בלתי עדים משמשים

הנפשית. ממצוקתם אלה אנשים לשחרר ניתן ההיפנוזה בעזרת
לשתף מוכנים אינם ואשר המשטרה, את העוינים אנשים לדובב גם ניתן ההיפנוזה בעזרהנ
נובע, פעולה לשתף בחוסררצון המתבטא זה סירוב אשמים. בחזקת אינם כאשר גם פעולה

השלטון. בפני בקרבם עמוק המקנן מפחד לדעתו,
אל העובדות העלאת עלירי הכרתו, תת ממשקעי לאדם, הידוע את משחררת ההיפנוזה
אשר והרשמים המאורעות של מודע בלתי משקע נוצר בו מרכז הוא תתהכרה המודעת. הכרתו
הזכרונות את להכרתו להחדיר לאדם ומסייע זה מרכז על משפיע המהפנט בחיינו. קלטנו

עניננו. לנושא הרלבנטיים
ויליאט אדם. כל על כמעט באמצעותה להשפיע וניתן מזיקה, ההיפנוזה אין הרי בכלל,
תמיהתו הביע השניה, העולם במלחמת האמריקאי הבטחון למשרד יועץ שימש אשר מאירס,
הושגו אשר רבות, הצלחות על מספר הוא "הפנוזיס". ברבעון זה, לתחום תשומתלב העדר על
הוא בהיפנוזה. שימוש תוך יפניים מלחמה שבויי בחקירת האמריקאים הבטחון אנשי עלידי
בהרשאת זאת מתנה הוא אולם עדים, בחקירת בהיפנוזה להיעזר משטרה אנשי בפני ממליץ
עלידי היפנוזה השפעת בפני להתגונן יכול חשוד כי מסוים, ובצדק הסוברים, יש החוק.
עם פעולה ישתף המהופנט כי וחשוב רצוי המהפנט. עם פעולה לשיתוף נפשית התנגדות
הספיק בטרם התנגדותו* חרף אדם להפנט ניתן להצלחה. הכרחי תנאי זה אין אולם המהפנט,
שהנחקר לעתים המובעת הטענה גם מהופנט. עצמו למצוא הוא עשוי במתרחש, להבחין זה
להתמיד יכול החשוד אין משכנעת. אינה פנים, בהעמידו המהפנט, את להטעות מסוגל

בה. יבחין לא מנוסה שמהפנט פנים בהעמדת
בהיפנוזה, חקירות, לצרבי המשטרה תיעזר בו היום ירחק לא כי משוכנע גרבר ד''ר
כי מאמין גרבר ד"ר אין אולם (פוליגרף). החששקר במכונות כיום מסתיעת שהיא כשם
דרך נאשמים. מפי הודאות או הודעות להשגת בהיפנוזה השימוש את יתירו המשפט בתי
"הגברת של הרצח במקרה והחפשי". הטוב "הרצון במובן כשרותה במידת ספק תעורר זאת
בית היפנוזה. באמצעות הנאשם הודאת החוקרים השיגו בארה"ב, אשר במיאמי באדום"
"באמנזיה"* לקה אשר הנאשם בקשת בעקבות שנתקבלה למרות זאת הודאה דחה המשפט
מהשיגרה. החורג זה צעד בחריפות תקפו פלורידה שלטונות האירוע. בעובדות להזכר ורצה
כי וסבר ביותר", רגילה "כבלתי ההודאה "הושגה" בה הצורה כינה עצמו, המשפטי היועץ
בית בכל לעורר חייבת היפנוזה, השפעת תחת נתון הנאשם בהיות המושגת, הודאה כל

כשרותה. בדבר ספק משפט
העד בד"יות שסופרו סיפורים כי בהזהירו, דעתו, וחיוה לכת הרחיק אלסבך, ברוס ד"ר
והמשפטי הרפואי היועץ טענו זאת לעומת נכונים. בלתי להיות עלולים היפנוזה השפעת תחת
מבקשתו כתוצאה הופנט והנאשם היות כשרה, ההודאה כי קלי, טופ והשריף שפרד, בן ד"ר
ותו האירוע פרטי לזכור זה במקרה לנאשם סייעה לדעתם, ההיפנוזה, שפרד. ד"ר ובנוכחות

ניתנה. טרם והתשובה זה בתיק דן טרם המחוזי המשפט בית לא.

במוח. חבלה או נפש ממז^ת כתוצאה הזכתן איבוד  אמנזיה *
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על לכפות ניתן באט השאלה נשאלה בקופנהאגן, שבוצע שוד מעשה על משפט בשעת
כאשר מפקידיו. שניימ והרג בנק שדד לשעבר אסיר רצח; מעשה לבצע היפנוזה באמצעות אדם
המעשה את עליו כפה בכלא, עונשו ריצה עמו שחברו, טען אד באשמה, להודות מיהר נתפס
הובא המהפנט "החבר" ואילו נפש לחולי במוסד ואושפז נידון הנאשם היפנוזה. בהשפעת
הרופאים בין המתנהל הויכוח פשע. לבצע היפנוזה באמצעות אדם שהניע משום והורשע לדין,

שנים, משש למעלה זה נמשך ועדיין הדין פסק מתן עם תם לא זאת בשאלה והמשפטנים
ממוצעת השכלה בעלי היפנוט. שיטות ללמוד בכדי רפואית השכלה מאיש נדרשת לא כיום
ההיפנוזה, של הוגן בלתי לניצול כסייג להיפנוזה. מוסמכים מורים מפי זאת ללמוד יכולים
פקולטה בוגרי אתיות, השקפות בעלי אנשים כמהפנטים להעסיק למשטרה, גרבר ד''ר מציע

האדם. נפש ובתורת חוק בבעיות והמתמצאים לרפואה,
דרושים, כך לשם פשעים. לגלוי הדרך את מקצרת שההיפנוזה גורס אינו גרבר ד''ר
את אני "רואה בהיפנוזה: להסתייע ניתן ספק ללא אולם נוספים, מדעיים מחקרים לדעתו,

בפשע". בלוחמה חשוב עזר האצבעות, טביעות תורת דוגמת ההיפנוזה, מדע ישמש ב1 היום

ותאונות מהירות הגבלות
ה1ס1 הרברט ד"ר מאת

שאירעו הדרכים תאונות לסקור באה והיא ותנועה", טכניקה "משטרה, הגרמני בירחון הופיעה זו סקירת
המהירות, להגבלת התקנות ואחרי לפני קלןבון, באוטוסטרדה

הגבלה. כל ללא המהירות
(שנכנסה השניה בתקנה נקבעה זאת לעומת
היום), עד יפה וכוחה 25.9.61 בתאריך לתוקפה
קמ"ש. לשמונים מכסימלית מהירות הגבלת
והלילה. היום שעות כל לגבי יפה כוחה זו הגבלה

ולאחריהן התקנות ביצוע לפני דרכים תאונות
התקופה עבור הן הנ"ל, המהירויות קביעת
מאפשרת השניה, התקופה עבור והן הראשונה
קודמות תקופות לגבי התאונות מספר השואת
בטב פורטו ההשואה להמחשת התקנות. לביצוע
שנפ הפצועים ומספר התאונות מספר ,1 מסי לה
בין הניסוי) קטע (כולל באוטוסטרדה געו
ר 1961 ,1960 בשנים ו24.9 15.6 התאריכים

.1962

הגבלה

מענין ניסוי עריכת על הוחלט 1961 בשנת
על מהירות הגבלת השפעת מידת לקבוע במגמה
נב הניסוי לצורך ונפגעים. תאונות מספר יחס
קלן העיר בין המשתרעת האוטוסטרדה חרה
תקנות שתי הותקנו שנה באותה בון. לעיר

המהירות. הגבלת לצורך

המש קטע נבחר התקנות השפעת לבדיקת
שב העשרים והק"מ השלישי הק"מ בין תרע
שכוחה הראשונה, בתקנה אוטוסטרדה. אותה
נקבעה ו24.9.61, 15.6.61 שבין לתקופה יפה היה
היום לשעות קמ"ש מאה של מכסימלית מהירות
זאת, לעומת ל2200. ועד מ0600 החל בלבד
נשארה ו0600), 2200 שבין (אלו הלילה בשעות
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1 מפי טגלד!

מ22000600 מ06002200 פצועים תאונות

196219611960196219611960

נפגעים 41512182139תאונות
ב. ג. תאונות. .377403644

72219585743סה"כ
הרוגים 41144נפגעימ:

קשה .3פצועיט 126112037
קל 3149161947פצועים

6סה"כ
■

3016284388
■

הכללי התאונות שמספר לדעת ניווכח לה, מות
שכ התאונות פחתו אך פחת, לא היום בשעות
ספק אין ל28. מ43 אנשימ, נפצעו מהן תוצאה
גורמים תוצאת והיא מקרית אינה זו שירידה
המהירות. הגבלת הוא שבהם שהראשון שונימ
לציין רצוי עד"כה, האמור של יתר להדגשת
1960 בשנת הפצועים; במספר שחלה הירידה
שהיו בעוד תאונות, עשר מדי אגשים 23 נפצעו
בשנת בלבד 16 ואילו שלאחריה, בשנה 20 רק

.1962

התאונות במספר שחל הפחת יותר בולט
1962 לשנת ועד 1961 משנת בלילות. שאירעו
הפצועים ומספר ל7 מ22 התאונות מספר ירד
של צל מכל למעלה הדבר, ברור ל6. מ30
של ולילה) (ליום המהירות הגבלת יתרון ספק,
של בלבד) (ליומ המהירות הגבלת על קמ''ש 80

קמ"ש. מאה

המהירות הגבלת ואחרי לפני שחלו תאונות
קנך'ש ל80

המהי הגבלת של החיובית ההשפעה להוכחת
שבאוטוסטרדה ל20 ה3 הק"מ שבין בקטע רות
לה שהיסוד ,2 מס' בטבלה נשתמש קלןבון,
(בכל קמ"ש ל80 המהירות הגבלת משמשת
השנים שלושת מקיפה והיא היממה), שעות
על מתבססים גט שהנתונים לשכוח אין הנ"ל.
בשעות קמ"ש מאה הגבלת הוכנסה בה התקופה
ב25.9.61: החלה קמ"ש 80 הגבלת תקופת חיום.

בכל הם ביחס, קטנים שהמספרים למרות
אי תנודת הבדלי על בבהירות מצביעים זאת
וכי האחרונות, השנים בשתי התאונות רועי
מקרי. אופי בעלת להיות יכולה אינה זו תנודה
קמ"ש למאה המהירות הוגבלה בו הזמן בפרק
ירידה חלה ,(22000600) היום שעות במרוצת
תופעה ל21. מ39 ובנפגעימ בתאונות ניכרת
תאונות בתחום גם קיימת זמן) פרק (באותו זו

ל36. מ44 ירידה חלה שם נ.ב.

הזר גברה הנ"ל הנסיון שבשנות אףעלפי
צריכה (וכמצופה לאוטוסטרדה רכב. כלי מת
שמ הרי התאונות), בשיעור עליה לחול היתד.
ני ירידה חלה הנידונה המהירות הגבלת חמת
קטן הפצועים מספר ואילו ב., נ. בתאונות כרת
יפה היה כוחו עדכה האמור כל אחוז, ב50

בלבד. היום בשעות
התאו במספר מועטה עליה חלה זאת, לעומת
עלה הפצועים מספר אך הלילה, בשעות נות
שבשנת לזכור (יש ל30 מ16 מדהים באופן
משום אלה במספרים תלולה ירידה חלה 1962

בשעות אף יפה היה שכוחה המהירות להגבלת
משום גדל הפצועים שאחוז לשער יש הלילה).
הוכחה הגבלה, כל קיימת היתד. לא בהן שבלילות
הבלתי בצורה הנהגים של ונהיגתט התנהגותם

רצויה.

בה ,1962 בשנת תאונות תנודת נבחון אם
של והלילה היום לשעות קבועה הגבלה הוכנסה
הקוד לשנתיים זו תנודה ונשווה קמ"ש, שמונים
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3 מסי טגלה
קלןבון באוטוסטרדה הפצועים מספר

..ירידה לפני*אחרי
הגבלההגבלהבאחחים

הרוגים321
קשה573172 פצועים
קל3879127 פצועים

113220סה"כ

פצועים ב,
בערך, שלישים שני של ירידה ניכרת עדכה
קשה). ופצועים (הרוגים קשה הנפגעים במספר
של החיובית השפעתה על מצביעה זו ירידה
הנפגעים שמספר העובדה גם המהירות. הגבלת
תופעה. אותה על מעידה משליש, ביותר ירד קל
לאחר הוקלה התאונות חומרת שגם מתברר
בהסתמך לבודקו ניתן זה דבר המהירות. הגבלת
ממאה ישירה כתוצאה הבאים: המספרים על
הגבלת לפני שהיו מתברר פצועים' עפ תאונות
קשה פצועים 76 מתוכם פצועים, 179 המהירות
המהי הגבלת לאחר קל. באופן פצועים ו103
קשה פצועים 47 מהם פצועים, 157 היו רות

קל. באופן פצועים ו~110

2 מפי טגלה
קלןבון האוטוסטרדה בקטע תאונות

**ירידה לפנייאחרי
הגבלההגבלהבאחוזים

פצועים4172123
בלבד10137152 נזק

תאונות א.

פחת התאונות שמספר מתברר 2 מסי מטבלה
אחוזים 41 של ירידה ניכרת ההגבלה. לאחר
חלה ב. נ, של בתאונות ואילו הפצועים, במספר
חל כן בלבד. אחתים 10 של בשיעור ירידה
לקלות. הקטלניות התאונות ביחס לטובה שינוי
ולאחר ,45:55 היחס היה המהירות הגבלת לפני

.34:66 היחס היה לתוקפה ההגבלז? הכנס

הפציעות. במספר ירידה ניכרת 3 מסי בטבלה
מחוץ אשר התאונות מספר גדל זאת לעומת
לזכור יש ל43. מ37 ,203 !?ק'"מ של לקטע

במהירות. הגבלה כל חלה לא שכאן

4 מסי טבלה
קלובון באוטוסטרדה פצועים עם התאונות סוגי

*.ירידה לפני*אחרי
!

סוגיםהגבלההגבלהבאחוזים !
נוסע581331 רכב נין התנגשוית ;

ברכב הנוסע הרכב התנגשות
בצד.521429 זמנית החונה או לו, הקודם ■
כדוממים422136 נוסע רכב התנגשות :
היתר112427
סה''כ4172123

זו עובדה חונה. במכונית התנגשות או הנסיעה,
התנועה. הגבלת יעילות ומצדיקה חוזרת

ש הירידה לציין הראוי מן ההגבלה לאור
בלבד לבן שפם ידוע ן התאונות במספר חלה
זרימתה בשעת הנסיעה. מסלולי שני בין מפריד
(בשני רבות מכוניות עברו מתגברת, תנועה של
כתוצאה אחרות. מכוניות פני על הכיוונימ),
והנוסע הנגדי לרכב החיצוני הרכב התקרב מכך,

התאונות סוגי ג.
במהי מנסיעה כתוצאה שהוא התאונות, סוג
התאונות! סוגי יתר לעומת פחת גדולה, רות
נוס מכוניות שתי שבין להתנגשות היא הכוונה
בשעת בשניה אחת מכונית של פגיעה או עות,

.24.9.61 עי מ25.9.60 *■

.249.62 עד מ25.9.61 **
הבאות. הטבלאות לגבי גם יפה כוחו זה נקוד נ.ב.
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מלימ בלי

5 מפי טגלח

כל הרכגסכום סוגי
לפניאחריירידה
עםהגבלהבאחוזים בתאונות

פצועים47125237
נזקבלבד8232251
סה"כ27357483

בלבד נוסעים לכב
פצועים5189182 !

בלבד9159174 נזק !

טה"כ30248356 ן

ו

בלבדוגררמטעןרכב
פצועיםו262838
36971

בלבדו נזק
1197109

ו

סה"כ

פצועים עם לתאונות גורמים ה.
המו שהגורמים מתברר הנ"ל, בדיקת לאחר
המהירות) הגבלת ואחרי (לפני בתדירות פיעים

קטן מרחק לידי עד קמ"ש, 200 של במהירות
לסטיה לגרום יכולה היתה בלבד' רוח ביותר.
המכוניות בין קטלנית ולהתנגשות מהמסלול
הת זו סכנה שגם ברור במסלוליהן. הנוגדות

המהירות. הגבלת בגלל מעטה

תאונות נפגעי ד.

ובראשונה בראש השפיעה המהירות הגבלת
למכוניות שאירעו התאונות מספר פיחות על
במקרה אחרים. רכב כלי מסוגי להבדיל הנוסעים
אחוזים. 51 של בשיעור ירידה חלה האמור
הבאים: הנתונים בבדיקת נסתייע לכך כהוכחה
תאונות, מאה כל בין המהירות, הגבלת לפני
ו49 פצועים עם תאונות של אחוזים 51 היו
הש המהירות הגבלת לאחר בלבד. ב. נ. אחוזים
עם תאונות של אחוזים 36 רק והיו היחס תנה

בלבד. ב. נ. תאונות אחוזים ר64 פצועים
בתאונות המעורב מטען ורכב נוסעים רכב
הנוס מספרי על בהסתמך קלןבון באוטוסטרדה
(5 (טבלה בתאונות. המעורב ברכב עיט

38



שכנראה מסוימים בקטעים בעיקר ניכרת הטבה התעלמות .2 מופרזת! במהירות נסיעה .1 הם:
מהי לנסיעה מיוחדת רגישות בתכונת הצטיינו למכונית מכונית בין הרצוי המרחק משמירת
ההגבלה שתקנת לאחר זו רגישות ואיבדו רה' ירידה חלה הראשון בגורם הנסיעה; בשעת
התאונות שפחת לציין מענין לתוקפה. נכנסה מתוך מובנת והיא אחוזים 60 של בשיעור
קלן. לעיר בון שבין במסלול יותר גדול היה כתוצאה חלה השני בגורם הירידה ההגבלה. טבע

המהירות. הגבלת של עקיפה

סיכום

התאונות' במצב החל שינוי שכל הדבר ידוע
היווצר בלבד. אחד מגורם ורק אך נובע אינו
שיקול התובע מסובך אופי בעל ענין הוא תאונה
יש התאונות. וירידת עלית מדד של זהיר
הוא המהירות הגבלת מיתרונות שאחד הסבורים
של בהתנהגותם הניכרת הפסיכולוגית ההשפעה
שופרות גם הנסיעה. בשעת הרכב כלי נוהגי
הגבלת הזכרת לצורך גויסו והרדיו העתונות

הנ"ל. המהירויות

כוסו שונים זמן שבפרקי ולציין להוסיף יש
עליונהנוספת, בשכבה האוטוסטרדה מקטעי חלק
רבה במידה עצמה הוכיחה וזו המסלולים, בשני

הרכב. כלי החלקת במניעת

6 מסי טבלה
פצועים עם בתאונות חשובים גורמים

קלןבון באוטוסטרדה

לפניאוזרי
סוגהגבלההגבלה

אלכהול1530 השפעת
התעיפות1814
מופרזת3276 במהירות נסיעה
יתרה3248 התקרבות
נקרימ1833

התאו שמצב התברר ההגבלות, תקנות לאור
ודד האוטוסטרדה, מסלולי בשני השתפר נות

|ז11111111)1:1111|1111111;1!111||111!!11)11!111111111111|1!1111111!11111111|[1111111111111111;1111111:11111|1!11111111111;1:1111111111111111111111111111||ו|1111111111>1!11111!11;11
| את להם שקונה הנעימה, בתצחוקם בזכות אלא אושי לידי הגיעו לא בניאדם ,כמה

לאדם לו אפשר המלט: דברי ולזכור זהירים להיות הלבבות לאותמ מוטב ברם הלבבות.
בןבליעל." ללהיות לחייו

שופנהויר

טלאים טולאים אנו קרוע, כשהוא אותו: מנקים אנו מלוכלך כשהוא לבגד: החיים "משולים
כלשהוא." לבוש לבושים שנהיה ובלבד גגו על

בלזק
|]|||!|1||!|||1141נ1<11!1!!11!11>|!||1!|1||]|||||1||1!|1||11|1|||||!!|1!11!|1||1||11|!]|!||||||1|11|1|||!11!|!1|!1||||(1|1||!||1!||!|||||||1|||||!1|!1|!11נ!|1||!)||1|11|1|*!||ז1|1.
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זא>ד פארג' המסתנן פרשת
קצינים של סיפורם

באחריות נושא הוא הגבול. משמר בידי הופקד הגבול ישראל.. למדינת ארון גבול
רבים מסתננים הישובים. תושבי שלום להבטיח ומתפקידו ומתפרצים מסתננים בפני לחסימתו
אחרה, או זו סיבה עקב מהם, אחדים אולם במאוחר. או במוקדם העזתם כמחיר בחייהם שילמו
ששימשו בישובים המתגוררים התושבים שלוות להטריד ארוכה תקופה במרוצת הצליחו

למסתננימ. מטרה
מחמוד פארג' היה וגניבות, שוד ברצח, הרצוף הקשה, הפגיעה בנתיב מהם,,שהתבלט אחד
הבטחון. גורמי של מפגיעתם להמלט הצליח אחדות שנים שבמשך ומוצק חסון כושי זאיד,
שבצהרי כפרסבא, את המקיפים ואלה השומרון בישובי הבשורה חלפה ב4.9.63, הנה אך

הגבול. משמר אנשי בידי זאיר מחמוד פארג' חוסל היום
האישי סיפורו זהו דבר? של היפוכו ולגנב. לרוצח יד להציב נועד לא זאיד של סיפורו
זו פרשה למיניהם, הזאידימ של לכידתם היא ממגמותיו שאחת  הגבול משמר  מג"ב של

וערוצים. גאיות הרים, החוצה הגבול לאורר מג"ב פעולות על מלמדת
עלה ואשר רב, זמן ממלכודת שהתחמק מסתנן אחד: וצירה הפרשה גלגולי הם רבים
בתחומי שפעלו אחרים מסתננים מאשר יותר הבטחון, כוחות את ולהטריד לישובים להציק בידו
האחרונים בגלגוליו מאחרים. פארג' נבדל בזאת גם באו. ממנו למקום נסוגו מכן ולאחר המדינה
הירדניים השלטונות עלידי נרדף בעברהירדן, שם, גט בא. ממנו למקום זאיד פארג' חזר לא
משחדר לכן, מרובה. וסכנתו עכורה שבינתו פושע עם להם ענין כי לדעת נוכחו שהללו לאחר
התכופות. פעולותיו רצף יובן זאת ועקב בהם, להתמקם העדיף לשטחינו, נוספת בפעם זאיד

האיש נולד כאן
פרדס באדמות הגובל באזור אוהליו את אלזואידה ערב שבט נטה השלושים בשנות
שמוצאם ואב לאם זאיד מחמוד פארג' האוהלים באחד נולד ב1935, אחדות, שנים לאחר חנה.

גזעם. חותמת הוטבעה בצאצאיהם ואף בחזותם ניכר הכושי
היתה פגיעתו נפשית. יציבות ובחוסר מצוי בלתי גופני בכוח פארג' התבלט נעוריו משחר
שבעבר לעתיל מגוריה מקום משפחתו העתיקה ,1947 בשנת בדרכו. שנקרה מי בכל רעה
העצמאות, מלחמת לאחר שמיד הראשונים על נמנה מעצורים, כל משולל שהיה פארג/ הירדן.
החדשה המדינה בתחום להט נמצא זאת נפשם. להחיות כדי קל ושלל טרף אחרי לשחר בקשו

ישראל. מדינת
קצרים. היו משימותיו לביצוע והמרחקים לו ידועים היו הארץ פני ונהירה. קלה היתה דרכו
בשטח בקר בשוד "פרנסתו" פארג' מצא בתחילה, בפיו. שגורה היתה העברית השפה גם
בסיר משופעת תושביה כלכלת היתה לא השנים שבאותן לישראל להעביר נהג הבקר את ירדן.
עם ,קשר על מאסר שנות לשבע ונידון הירדנים עלידי זאיד נתפס 1951 בשנת אולט הבשר.
מלכותו, כסא על טאלאל כשעלה פנים. המזל לו האיר קצרה תקופה כעבור (ישראל). האויב''
את ירדן של המודיעין שלטונות נצלו אז כבר זאיד. פארג' היה הנהנים ובין חנינה צו יצא

לשרותם. גייסוהו הם המוקדם: שחרורו
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החדשיפ לאדוניו מעלותיו להוכיח ביקש לזרא, לו היו הצרים הכלא שכתלי פאתי,
חצה 1954 בשנת לעתיד. תכניותיו עם אחד בקנה עלתה שמגמתם בפרט "מעולה", בשרות
הפורחים הישובים לו. קסם השומרון אזור בו. שלט וגורלו דומה ואילך ומכאן הגבול את שנית
הירדניים. המודיעין לשלטונות להעביר שהבטיח הידיעות ללקט נכבדה כתוספת קל שלל הבטיחו
ידועה, היתה טרם זאיד מחמוד פארג' של זהותו השומרון. באזור הפשיעה גל גבר מכד כתוצאה
כוננות של ובמצב תוגברו, המשמר חוליות הבטחון. על הממונים עירנות גברה מיד אולם

ההטרדות. מקור לחסל במגמה הישובים בקרב שוטטו מתמדת
משמר בו נתקל שעה, אותה שבחדרה. הוותיקים בשיכון פארג' שוטט ה3.12.54 בליל
על להתגבר בידו יעלה לא כי פארגי משהבין הצדדים. בין התפתחו יריות וחילופי שוטרים
ההתנגשות לדקה. מדקה שהחלישו בכדור נפגע כבר שאז אלא נפשו. על לנוס ביקש המשמר'
מונח היה לידו החצרות. באחת פצוע מוטל כשהוא פארג' נמצא קלה שעה כעבור לקיצה. באה

ההפעלה. במנגנון שחלה תקלה מהמת בו להשתמש היה יכול שלא אקדחו
כפי במספר ותשעה (עשרים פשע מעשי וביצוע הסתננות על נידון זאיד מחמוד פארג'
והוא שנה עשרים של מאסר תקופת עליו נגזרה ב~6.2.55 החקירה). בשעת הודה עצמו שהוא
לכלא חבריי בולטת. לדמות שם הפך שבמהרה לודאי קרוב בשאטה. אשר הכלא לבית נשלח
חרותמ. להשיג כדי מעשה לכל היו שנכונים מסוכנים פורעים חבר אחד> מעור עשויים היו
פארג' היה עקבות להותיר בלא הנמלטים בין שאטה. בכלא הידועה המרידה פרצה ב31.7.58

זאיד.
השוכנת מאדבה לעיר שהוגלה לפי בחלקה, רק זכה הוא חסות. לבקש לירדן נמלט פארג'
משחלפה אן* ישנים. בגדים לממכר חנות לעצמו פתח במאדבה חבירה. לרבתעמון דרומית
במסדרון בקר שוד היתה מטרתו הגבול. לעבר פעמיו שם ושנית יצרו, עליו גבר קצרה, תקופה
שם משנמצאה מח"ם עלידי הוכחו זה באזור פעולותיו .196012 בשנים פעל שם ירושלים,
ודרישה התראה בצרוף ירדן לשלטונות כהוכחה נמסרה התעודה שלו. הירדנית הזהות תעודת

ישראל. לתחום חדירתו למנוע
אויב. מדינת בתחום יצריו מפגין פארג' עוד שכל האמינו עדיין עין. עצמו ירדו שלטונות
להעבירו העדיפו רק הירדניים השלטונות מקלט. מצא בה המדינה בשטח מלהפגינם ימנע
שני למקל אך ישראל. שלטונות מצד ונשנות חוזרות מחאות למרות וזאת טולכרם, לאזור
בשטח משוד ימנע רסן, כל מעצמו שילח ואשר הנפשית היציבות חסר כפארג', איש לא קצוות.
ירדן שלטונות עלידי נתפס הוא 1963 שנת ובתחילת קצרה תקופה חלפה המקלט. מדינת
ושוב כלאו מבית להמלט בידו עלה הפעם גם מאסר. שנות לשתי ונידון בקר שוד באשמת
ערבי. נכבד ורצח פגע שם לירדן, שנית שפנה נודע קצרה תקופה שכעבור אלא לישראל. חדר
לחזור והעדיף סאתו הגדיש המעצורים משולל פארג' בירדן. מקום לו שאין פארג' ידע הפעם

עזה. לרצועת ולהגיע לנסות ומשם ובכסף, במזון בה להצטייד לישראל,

לישראל בחזרה
ראו הם אף עתה זאיד. פארג' את ללכוד בבקשם ניכרים מאמצים הירדנים השקיעו הפעם
שפראג' אלא אותו. המזינה היד את לנשוך בנקל והמסוגל מרובה שסכנתו שוטה כלב בפארג'
קיצו כי בנפשו שיער לא לישראל, משנכנס אולם נפשו. על ונמלט לו הצפוי את לדעת היטיב

וקרב. הולך
ללא אשר אלו האיש, של אחדות אופי תבונות ללמוד ניתן עברו, המאפיינים מאירועים
הצטיין למשל, הוא, שונות. בדרכים לביטוי שבאה אישפיות על להעיד כדי בהן יש ספק
מהן נזהר היה בדעתו שפוי שאדם שונות בדרכים להפגינה וחיבב לה, דומה שאין ברברבנות
שואה. עליו להמיט זו תכונה של סופה כי ידע לא הוא אכן, חייו. במחיר הדבר יעלה שמא
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כפרמבא, באזור יותר, דרומית הפעם ישראל, בשטח שנית לפעול והוזל שחזר בשעה
המודיעין נציג אלא אינו זאיד, מחמוד פראג' הוא, כי בדרכו, שנקרא מי גל באזני להתפאר נהג
שיוחס אומץהלב בחייו. ישלט כאן, נמצא הוא כי ישראל שלטונות אוזן יגלה אשר וזה הירדני,
תשמש לכר טובה דוגמא והלאה. מהם הסכנה ותחושת מסוכסכת שבינתם לאנשים אופיני לו
יום, אותו בבוקר 0800 בשעה המוות. בו פגע בו היום בבוקר ניראליהו, קיבוץ חבר עם פגישתו
להתחמק תחת מלאכתו. על השוקד בעובד נתקל הקיבוץ, פרדס עצי בין דרכו פילס כאשך
הוא וכי גבורתו מעללי אודות ארוכה שעה באזניו ושח עמד בו, לפגוע לנסות או ממנו,
יעז לבל הקיבוץ חבר על באיימו סיים דבריו את כאחד. והישראלים הירדנים עלידי מבוקש
עצי בין נעלם איומו, מפריח כשהוא וכך, ויחסלו. יחזור אחרת בו, נתקל כי למישהו לספר

לעצמו. בור כרה ידיו במו כי הבין לא הוא זו. פגישה משמעות עיכל לא שכלו הפרדס.
ברוב שלו. אחרות תכונות על אור הטיל רק המוזרים, תהליכיו כל על הנפשי, איזונו חוסר
ביקש פעם לא נוסף. איש לחברתו צרף רחוקות לעיתים רק לבד. לפעול זאיד נהג המקרים
שני מצד ואילו חת, יודע שאינו הנערץ הגבור את בו שתראה בחברה העכורה לרוחו ביטוי
אותם ומשקה, מזון אחר חיפש התפרץ, אליו מקום בכל טרפו. על וחי מזהירה בבדידות נהג
הותיר אותם המובהקים ההיכר מסימני אחד זה היה השתאות. מעוררות בכמויות וגמע בלע
מבחינה כסף. ומעט מזון לגנוב כדי התפרץ לרוב פשע. מעשה ביצוע לצורך ביקר בהן במקומות
שלא מסוכן לרוצח גם שהפך לכך גרמה המסוכסכת שבינתו אלא עלוב. גנב בו לראות ניתן זו
המאפיינות התכונות בידיעת רבות נעזרו הבטחון כוחות ההגיון. בפלס מעשיו לשקול ידע

סביבו. להסגר ההל הלכידה שמעגל שעה האחרונה, בתקופה בעיקר ניכרה התוצאה שיטתו.

האחרונות פעולותיו
המחצית בסוף לישראל שנית שהדר נראה פעולותיו, מועדי על יותר לנו ידוע כאשר כיום,
בליל שלו. הראשון בקרבן פגע כבר שובו לאחר אחדים שבועות .1963 שנת של הראשונה
את ומאורחיו ממנו ותבע אליעזר בית בסביבות המתגורר ערבי לבית זאיד התפרץ ה1.6.63
כשפראגי בחייו מיד שילם לו, להענות שמיאן ג'ת, הערבי הכפר תושב האורחים, אחד כספם.

שבידו. מהקארלגוסטאב כדורים צרור בו שולח
יוני, בחודש ה20 בליל רבים. במקרים למחשבתו קודמת היתה ההדק שלחיצת מסתבר
ארוחה לעצמו להכין כדי האוכל לחדר שהתקרב בשעה המשק. למרכז מצר קיבוץ שומר צעד
השומר משתבע .0130 היתה השעה למטבח. המתקרבת מגושמת בדמות לפתע השגיח קלה,
אונים. גחוסר הדשא על כרע הפצוע השומר אוטומטית. אש עליו נפתחה להזדהות, מהאלמוני
טרם השמאלית. זרועו את ופצע נוסף כדור בו ושלח לשומר התקרב להתחמק, תחת האלמוני,
שנזעקו מהחברים התחמק העלטה ובחסות השומר, של רובהו את לקחת הספיק עוד העלמו

היריות. מפץ לקול
^מעשה כי ללמוד ניתן מהם זאיד. של פעולותיו בשרשרת חוליות רק היו אלה מקרים שני
מרובה היתד, סכנתו אולם השחוקה. והפרוטה הלחם פרוסת אחר שביקש זעיר גנב אלא היה לא
זהותו מבחינת אלמוני היה זה זמן לפרק עד מבוקשו. להשיג שביקש שעה בקשיים כשנתקל
אנשי אולם זאיד. בפארגי הוא המדובר כי חותכות הוכחות נמצאו טרם הפעם גם העלומה.
אמיתות והוכיח העתיד בא לזאיד. ורק אד הפשיעה גל לשייר יש כי משוכנעים היו ומח"ם מג"ב

השערתם.
העלה לא איש בסביבה. והתפרצויות גניבות של רבים מקרים אירעו הנידונה בתקופה
למג''ב אלה אירועים על ויודיע שיטרח מי נמצא לא גם לכן אחת. יד מעשה הן כי בדעתו
מבוססת הנחה להניח ניתן אז כי שצויינו, לגורמים ידיעות מגיעות והיו במידה ולמח"ם.

יותר. מוקדם במועד מתחסלת היתה שהפרשה
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הנ"ל, המקרים שביו בתקופה הפשיעה. בגל זאיד פארגי של ידו כי הוכח מהרה עזי
שנמצא הכסף את וגנב אלגירבייה בבאקה אשר לביתהקפה ה19.6.63 בליל אלמוני התפרץ
לזקוף שיש להוכיח ממנו טובה עדות היתה שלא ביקור" "כרטיס זאיד השאיר הפעם במקום.
מתוכי מרוקנים "קריסטל'* בקבוקי תשעה נמצאו בביתהקפה האחרונים. הפשיעה מעשי לזכותו
לאחר רק לבדיקה הבקבוקים הגיעו שונות סיבות עקב אצבעות. טביעות למצוא בקשו ועליהם נם,
שעל ט.א. בדיקת הוכיחה למז"פ, הבקבוקים משהגיעו אולם בדיקתם, התעכבה ולכן ימים
של סברתמ לאמת בזאת היה די זאיד. פארג' של אצבעותיו טביעות מימני ניכרים הבקבוקים

ומח"ט. מגיב. אנשי
מז"פ לממצאי שעד רציחות, אירעו אחד מצד המועקה. גברה הסביבה ובישובי בינתיים
התושבים זעם וגניבות. התפרצויות גל גאה שני ומצד לזאיד, בודאות לשייכן איש ידע טרם
שדי במושב ה2.9.63 בליל שאירע השפל המקרה לאחר לשיאו התעצם מובנת, בחרדה המלווה
הופתעה לשמירה, יצא שבעלה לאחר לבדה, בלילה שנותרה התושבים אחד רעיית חמד.
בה ביצע איומו ובהשפעת הקטן, בנה חיי על איים אשר ענק, אלמוני של מהופעתו והוחרדה
במפתיע, שהופיע כשם במטבח. שמצא במזונות רעבונו האלמוני השביע לאחרמכן מגונה. מעשה
גבי על אצבעותיו טביעות גילתה למקום שיצאה החוקרים חוליית נעלם. גם כך החשכה, בחסות

זאיד. מחמוד פארגי היה האיש הפעם; גם הוכיחה ט.א. בדיקת הלחם. קופסת

הידיטות לקט וגורמי נזג''ב פעולות
ההתפרצות לאחר א. ט. בדיקת לאור ומח''ם מג''ב אנשי סברות משהתאמתו לכן, קודם עוד
האיש. את ללכוד היתה שמגמתו רחבים, בממדים מבצע בארגון הוחל שבבאקה, לביתהקפה
חדרי ליד קבועים מארבים מג"ב הציב לכן גלויה. היתה שיטתו וכן ידועות היו תכונותיו
אנשי התבססו מזאת לבד זאיד. של פעולתו באזור הנמצאים המשקים של והמטבחים האוכל
להשביע מדחפים שנבעו פעולותיו לצורך לעבור עשוי זאיד היה דרכם תנועה, בצירי מג''ב

מלהציקו. חדל שלא המופרז רעבונו
עירנותם והגבירו ברכב, והן ברגל הן רחבות, וסריקות תצפיות מג"ב אנשי ערכו ולילה יום
מצר. קיבוץ בסביבות ועיקוב סריקה מגיב חוליית ערכה ב27.6.63 שהתגלו. עקבות כל לגבי
חפיסת ריקה, בשר קופסת נמצאו שם זאיד. את ששימש חניון החוליה גילתה החורשות באחת

תתמקלע. של מחסנית ותושבת סיגריות
ובלווית מוגברים כוחות מג''ב ריכז הפעם זאיד. של פעולותיו רצף גבר אוגוסט בחודש
במהלך רחבה כמניפה להתפרס שנהגו השוטרים יסודיות. בסריקות החל מאומנים גששים

ומערה. ערוץ פרדס, חורשה, כל סרקו סיוריהם,
קפלן שבשיכון לביתו אחד צעיר חזר חמד, בשדי האשה תקיפת מקרה שלאחר בלילה
לחלון מבעד משהבחין בבהלה לאחור נרתע הקרקע, שבקומת לדירתו שנכנס שעה בכפרסבא.
נעלם. האלמוני ואילו בצעקה פרץ הצעיר בסקרנות. בו שהתבונן אימה ומזרה שחור בפרצוף
ו"חושו בסביבה לביתקפה התפרץ קלה שעה כעבור לזאיד. בזאת היה די שלא מסתבר
בו השגיח מביתהקפה זאיד יצא כאשר הרשםקול. את משם לגנוב כנראה, הדריכו, המוסיקלי*
והסתלק הרשםקול את מידיו השליך מנוסתו, על להקל כדי זאיד, אחריו. וירה שעמד השומר

לדרכו.
בפרדס. שעבד גיראליהו קיבוץ בחבר לכן, קודם שסופר כפי זאיד, נתקל הבוקר, בשעות
באזני ושח עמד הוא החולני. סיפוקו על לבוא היה שחייב ההתרברבות יצר עליו גבר נוספת בפעם
מסתבר פיו. ויפצה במידה שיהרגו העובד על איים פרידה טרם מעלליו. פרשת סיפור הקיבוץ חבר
הבטחון. לכוחות המוזרה הפגישה על להודיע חשש והוא האיש את החרידה המאיימת שחזותו
בו שנתקלו מג''ב חוליית לאנשי עליה ושח עוז אזר היום, בצהרי אחדות, שעות כעבור רק
כעבור שהסתיימה הגדולה הפעולה של שעתה הגיעה זה ברגע בפרדס. שנערכה סריקה בשעת
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הראוי מן המוות, עם תיאורהפגישה טרם אך זאיד. מחמוד פארג' של במותו אחדות שעות
זה. בתחום מח"מ פעל מאשר מעט מג"ב לפעולות להצמיד

העומדים אלה גם בלבד. להם האופיינים אחרים במישורים פעלו הידיעות לקט גורמי
הוכחות נמצאו שלא אלא לזאיד. הפשיעה גל את ליחס שיש קודםלכן עוד סברו בראשם
הזיהוי מחלקת ט.א. בדיקת עלידי בודאות זאת הוכיחה מז"פ אשר עד משכנעות, ועדויות
מז"פ מעבדת באה מ"מ, 9 של קליעים ונותרו זאיד ירה בו מקום בכל כי גילתה גם הפלילי

אחד. מכלי נורו הם כי והוכיחה
עובדה הענין. להצלחת שתרמו הגורמים לשאר והן למג"ב הן רב לעזר היו אלו ידיעות
בזאיד שנתקלו ישראל תושבי הערביים עלידי נעזרו לא בפרשה הנוגעים הגורמים שכל היא
וינקום, לפתע יופיע שמא זאיד מפני חרדתם מים. פיהם למלא העדיפו הללו האחרונה. בתקופה
את לגלות נטית כל בקרבם שיתקה הירדני, המודיעין שליח הוא כי מעורערת הבלתי ואמונתם

מח"ם. לאנשי הידוע
העקבות כי וטענו הגששים משחזרו במלאכה. העוסקים ידי לרפות בכך די שלא מסתבר
נעליו עקבת ציור שהושג, ממקום הושג לאלה, אלה זהים אחדים במקומות להם שנגלו
הציור השוואת מרובעים. תצלובת מעשה והן לנעליו היו עבות גומי סולייות זאיד, פארג' של

פארג'. של עקבותיו אלה היו מקומות בשני לפחות אכן כי הוכיחה שנתגלו לעקבות
תמונות זיהוי מסדרי לערוף אנשיהם ששיגרו בשעה עיתותם הגבירו הידיעות לקט גורמי
בשני בו. להתקל עלול שהיה או בזאיד שנתקל מי לכל תמונות צרור להציג נהגו הם בסביבה.
המתגורר איש מצר. בקיבוץ השומר של פציעתו לאחר היה האחד ? הזיהוי מסדר הצליח מקרים
מתור אותה ששלף תמונתו לפי אותו זיהה הוא לו. זר בכושי שנתקל גילה איבטן בחירבת

חמד. בשדי שנפגעה האשה עלידי התמונה זוהתה השניה בפעם התמונות. צרור
הסביבה. תושבי עצמם הקיפו בה השתיקה חומת לקעקע היה ניתן כיצד מורים אלה דברים
שהוכיח הוא קודמות, בשנים שנעשה ויסודי קפדני לקט מח"ם, של הידיעות לקט שגם לציין יש
הדבר ברור זאיד. לפאתי ליחסם יש ירושלים, במסדרון שבוצעו הבהמות שוד מקרי כי
כולה הפעולה לאורך למג"ב רב לעזר היו מז"פ, ועזרת עליהן, רמזו שרק אלו, שפעולות

זאיד. של חיסולו עם לשיאה שהגיעה

מסתנן של קיצו
שעמד צה"ל במסדר להשתתף העין בראש התכוננו מק"בים נושאי ג'יפימ שנייםעשר
המשמר, ממפקד הוראה לפתע קיבלו הגבול, במשמר המשרתים אלה גייפים בפתחתקוה. להיערך

זאיד. פארגי בעקבות היוצאים החיל של המוגברים לכוחות להצטרף
נוספים כוחות ה49.63. ביום מג"ב פעולת לתגבר שנועדו מהכוחות חלק רק היו הגייפימ
כבר לאזור, הגיעו אשר עד אולם ישראל' משטרת של הארצי האימונים מבסיס גם הוזעקו

הפעולה. תמה
אחת נתקלה ,1215 בשעה היום, בצהרי הפרדסים. את יום באותו סקרו מג"ב חול'יות
הבוקר בשעות שהתקיימה זאיד עם פגישתו על להם שסח ניראליהו קיבוץ בחבר החוליות
והוצבו? הפרדס הוקף מיד הפלוגה. למטה מתאימה הודעה החוליה מפקד העביר במקום בו

שהוזעקה. התגבורת תגיע אשר עד תצפית
אחדים פרדסים היו הרכבת, פסי שחוצים במקום קלקיליה, מול ישראלירדן, גבול לאורך
לאורך שווים ברווחים התפזרו המק"בים נושאי הג'יפימ, ביניהם. מפרידים קטנים בר ששדות
המשתרעים בר שדות קטעי אותם על להשגיח היה תפקידם כפרסבאקלקיליהאייל. כביש
החיפוש על לירדנים כוחותינו הודיעו צפויות, בלתי הסתבכויות מנוע למען הפרדסים, בין
התפתחות אחר הגבול של השני מצדו עקבו ירדניים שלגיונרים בשעה זאיד. בעקבות המתנהל
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הקיבוץ. חבר עם זאיד נפגש בו הפרדס של היסודית הסריקה החלו? הפעולה,
הפרדסים, בסריקת מיד להמשיך הוחלט דבר, נתגלה ולא ביסודיות הפרדס משנסרק
לשעה סמוך לשני. אחד מפרדס בשיטתיות התקדמו הסורקים הכוחות דרום. שבכיוון הסמוכים
חסונים ענפים זרועות שתי בין שרוע בגבר מג"ב, אנשי ושוטר, סמל לפתע השגיחו 1400

פצפצו והכדורים אחל בזמן נעשו התתמקלע הדק ולחיצת הנבון השיקול עליהם. לזנק שביקש
ברגע לנצח. עיניו עצם זאיד מחמוד פארג' לארץ מיד צנחה הגופה האלים. הגבר של גולגלתו

מסתנן. של סיפורו גם תם ומאומצת. ממושכת פעולה תמה זה

המערכת. ע"י מוגש  ולקחים מסקנות
בדבר הנוגעים טרחו לא והתפרצויות גניבות של רבים שבמקרים מתברר זו מפרשה א.
לכן העברץ. ואתור בזיהוי מיותרת השהיה חלה מכך כתוצאה למשטרה. מיד עלכך להודיע

בשטח. אירוע כל על שוטפת אינפורמציה קבלת הבטחת חשיבות תובן
של אופיו לימוד מאפשר ואימותו, ניתוחו צרופו, ופרט, פרט כל של קפדני איסוף ב.
לאתורו דרכים קביעת מאפשרים בצירופם אלה, כל נוספים. נתונים וכן פעולותיו שיטת הבדוקאי,
$^%\\\ ■/ . . ולכידתו.
הוכיחה פארג/ לכידת לצורך מג"ב בהן שנקטה הפעולות בשרשרת האחרונה החוליה ג.

לצלחה. הערובות הן הן והתמדה, הפעולה מהירות במטרה, דבקות כי
סופה, לשער שאין פעולה מתפתחת לכך ובהתאם הנכונים, העקבות על ועולים במידה ד.
עצם הרי ממש, של פעולה לידי מגיעים הם אין אם גם מתגברים. כוחות מיד להזעיק יש

המפקד. בשיקולי מבוטלת בלתי חשיבות בעלת נוכחותם

וחסומה ה פ < ד ר
הדתמית וזנ9ה / גריסמן אגוהמ רס"ל

הנמלטת. המכונית בעקבות לרדוף החילונו
מאחר האירוע על למוקד דיווחנו רדיפה כדי תוך
קלו היו הבורחת המכונית את להשיג וסיכוינו
המסו חדשה, מכונית היתה שזאת משום שים,
הניידת. מהירות על העולה מהירות לפתח גלת
רדיפה לצורר נוספות ניידות של סיוע ביקשנו
שלוש הכפיף המוקד הבורחים. דרד וחסימת
כי מפורשת הנחיה תוך זאת, לפעולה ניידות

ידינו. על ישירות תיעשה הפעלתן
המתח המכונית ברדיפה. המשכנו בזמן בו
ני בסיכון בהעמידה רבה במהירות נסעה מקת
שעה אותה נעו אשר אלה והרכב, האנשים כר
ואילו במספר. היו מעטים אם גם ברחובות,

מעקבותיה. הרפינו לא אנחנו
שב "מרכז" מקולנוע נעה הבורחת המכונית
לוינסקי ורחי הרציון רחי דרד שאנן, נוה רח'
וגדל הלד בינינו המרחק לבנדה. רחי בכיוון

המעשה ספור
אירע בוקר, לפנות שבת, מלילות באחד
מכונית הניידת פנסי האירו הסיור ובשעת
שרות של זהות תגי לה שצמודים נוסעים
"מרכז". קולנוע ליד חנתה המכונית דיפלומטי.
החשד חשד. מעוררת שחזותו בחור ישב בתוכה
שצורת אחר, בבחור שהשגחנו לאחר התגבר
פרח קבוצת על הנמנה כאחד ולבושו הופעתו
חבילות. בידיו ונושא המכונית לתור נכנס חים,

לנסוע. והחל הפעילה המכונית נהג
ותור וחברו הנהג זהות מיד לבדוק החלטנו
אד לעצור. לה אותתנו למכונית, התקרבות כדי
פנינו על וחלפה מהירותה הגבירה זאת לם
ונוכחתי המכונית בנהג מקרוב הבחנתי בייעף.
בתפ הקשורה מסוימת מפגישה לי זכור הוא כי
ונסיבות זהותו פרטי זכרתי לא אולם קידי.

הפגישה.
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של המידית לפעולתן הדרושים לפרטים ראשונה
ההעברה: סדר לפי הפקודה שלבי והרי הניידות.
מספר בעלת נוסעים במכונית מדובר (א)

בחורים. שני ובד. נמלטת, דיפלומטי,
תנועתה. וכיוון המכונית הימצא מקום (ב)

המכונית. תאור (ג)
המכונית. יושבי תאור (ד)

הרדיפה. נמשכה התדרוך העברת כדי תוך
ראשפינה לגשר מתחת חלפה הבורחת המכונית
מקום ההגנה, לדחי בדרכה החרש לרחי ופנתה

עקבותיה. איבדנו בו
העקבות אובדן על לניידות דיווחתי מיד

כדלקמן: להתמקם להן והוריתי
במקומה.  א' ניידת
במקומה.  ב' ניידת

רחי פינת גלויות קיבה בדרך  גי ניידת
אי.

המכונית, לאתר ע"מ לסייר המשכנו אנו
בית ליד קצר זמן כעבור אותה גילינו ואכן
נעה היא כאשר התקוה, שבשכונת הקולנוע

ראב"ד. לרה' פנתה משם ענתבי. רחי לעבר
המחודש המגע יצירת על לניידות דיווחתי
הוריתי תנועתה. וציר הבורחת המכונית עם

כדלקמן: מיקומן לשנות להן
לה ורחי המסגר רחי לפינת  א' ניידת

גארדיה.
ההגנה. בדרך איילון נחל לגשר  ב' ניידת
דרך עד לבנדח ברחי תנוע  גי ניידת
רח' מפינת שלמה, דרך קטע את ותפטרל שלמה

לבנדה. רח' עד ענתבי
ענתביראב"ד, רח' לפינת הגענו כאשר
ב המתחמקת. המכונית מעינינו נעלמה שנית
בתקווה ראב"ד ברחי לנסוע המשכנו ליתברירה
החו הסימטאות לאחת וסטתה במידה לגלותה,
לאחר אותה גילינו אכן, ראב"ד. רח' את צות
נטושה והיא מטר כ400 של מרחק שעברנו

ג'. ניידת חונה ולידה
הקטע על השגיחה אשר ג/ ניידת כי מסתבר
הראב''ד רחי מפינת הבחינה שלמה, שבדרך
המכר יושבי לקראתה. ונעה הבורחת במכונית
ולברוח, לנטשה מיהרו נלכדו כי שהבינו נית
וחצ בעקבותיהם מיהרו הניידת שוטרי ואילו
זיהיתיו אשר זה הבורחים, אחד ללכוד ליחו
המכונית בתוך שנערך חיפוש המכונית. כנהג

תנועתה, אחר לעקוב הצלחנו ניכר ובמאמץ
בהת מהירותה להאיט נאלצה היא שגם משום
האזרחי הרכב תנועת ומחמת לסיבובים, קרבה

בכבישים. נע אשר המועט
עם הקשר לראשונה נתר לוינסקי ברח'
את לפתור עלי היה עתה המתגברות. הניידות
שעוד היה ברור למקמן. והיכן כיצד הבעיה
בחז אלא איננה תנועתנו, בציר הרודפת ניידת
שהדרך להניח, יש לכן המטרה. החטאת קת
ב הבורחים תנועת דרכי לחסום היא הטובה

לנסיעתם. נוגד כיוון
למקם היכן להחליט היינו חייבים כעת
מרח גומעת הבורחת והמכונית מאחר הניידות,
את למקם רצוי הראשון בשלב במהירות. קיט
המ הימצאות יבטיח אשר רחב, במעגל הניידת
סביב וגבולותיו המעגל צמצום בתוכו. כונית
התפתחות מהלך תוך ייעשו הבורחת המכונית
החדשות. לעמדות הניידות הכוונת ע"י הרדיפה
צירי על תצפית לאפשר העמדות מתפקיד
המעשי ההתפרסות ששטח כך העיקריים, התנועה
מקום היד. שיקולי על שהשפיע נוסף גורם יגבר.
הגעתן מועד הקובע והזמן הניידות, של הימצאן
הרכב של התנועה למהירות בהתיחס לזירה,

הבורח.
למ ביחס אותי לעדכן הניידות את ביקשתי

כדלקמן: לי ונתברר הימצאן קום
פנת הנצחון בדרך מוצבת היתה אי ניידת

להגארדיה. רחי
מעריב. בית בכיכר ב' ניידת

שלמה. דרך פינת הרצל ברחי גי ניידת
כדלקמן: ולהתמקם לנוע לניידות הוריתי לכן

ההגנה, פינת עד 'הנצחון ברח תנוע א' ניידת
מקום אי, רחי לפינת עד ההגנה רח' דרך ומשם

לחסימה. תתמקם בו
גבו לרה' משם הגשר, ברח' תנוע ב' ניידת
יש גבורי בפינת לחסימה ותתמקם ישראל רי

ראל.
גלויות קיבוץ דרך הרצל ברח' תנוע גי ניידת
החרש, רח' המשך בפינת לחסימה ותתמקם

גלויות. קיבוץ ודרך
תוך רק העברתי הדרושים התדרוך פרטי
שכל משום ההתמקמות, למקום תנועתן כדי
להכריע עשויה שניה וכל יקרה היתד. דקה
וב בראש התיחס עצמו התדרוך הרדיפה. גורל
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מתבצעת זו פעולה היונה לא יושביה, על נית
העברינים. בלכידת ומסתיימת

פעולה ומהירות החלטיות (ב)
המשונה בזיווג הניידת אנשי שנוכחו לאחר
מיד, לפעול אומר גמרו ויושביה, המכונית שבין
המ הנסיגה אפשרות מהעברינים נמנעה ולכן
אלא בלבד זאת ולא העקבות, וטשטוש תוכננת

שוקולדה קופסאות סיגריות, חבילות שלל העלה
וכר.:

משרד לידי נמסרו והמכונית הסחורה החשוד,
למוקד. דווחו הרדיפה ותוצאות החקירות

"עדית" קפה לבית פרצו הנ"ל כי נתברר
הסחורה. את משם וגנבו "מרכז" קולנוע שליד
השגרירויות מאחת נגנבה נסעו בה המכונית

האירוע. בליל

מלים בלי

ולקחים מסקנות
המערכת ע"י מוגש

אנשי מידי להתחמק בנסיון לתמרן גפ שנאלצו
החוק.

לדלות ע"מ זאת פעולה ננתח כי הראוי מן
התגבורת ניידות הפעלת ^ והם: המאלפים הלקחים

פעולה: יסודות למספר מתחלק זה שלב
וחסימה. לרדיפה התגבורת בקשת (1)

טקטי. ומיקום הפעלה שיקולי (2)
והתדרי הפקודות מסירת ואופן סדר (3)

והסתכלות גנירנות (א)
ההצלחה, אם כי מתבלט זו בפעולה גם
אנשי של התכליתית וההסתכלות העירנות היתה

כים. המכר את לבלוש מיטיבים היו לא אם הניידת.
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נוסף. תמרון אפשרות ממנה שתשלול
הפעולה התפתחות בשעת לחזות ניתן ואבן
מעגל של וההצטמקות ההצטמצמות תהליך את
מכו לנטוש נאלצו שהבורחימ עד החסימה,

רגלי. ולברוח ניתם
והמדריכים. הפקודות מסירת ואופן סדר (3)

והזמן המרחב שקולי כי לכן קודמ צוין כבר
רא חשיבות בעלי יסודות רדיפה בעת מהווים
מקביעה הנובעות המסקנות אחת במעלה. שונה
תהלי קיצור תוך בזמן, החסכון חיוניות היא זו,
הכרחי. למיזער תכליתיות פעולות המעכבים כים
מסירת וסדר אופן לגבי גם יפה כוחו זה דיו
הנמסרים ותדריכים פקודות ותדריכים. פקודות
כאשר יזומה ובלתי יזומה פעולה לקראת ככלל
לפי בנויים יהיו מספיק, לרשותנו העומד הזמן

והם; המבצע פקודת סעיפי סדר
לפעולה? חיוניות ידיעות (א)

? המטרה (ב)
., כוחות ומשימת הפעולה שיטת (ג)

וקשר. מנהלה (ד)
המתוד את מכניס הוא באשר נקבע זה סדר
ויבין שידע וסופו הפעולה בסוד בהדרגה רך

מהנאמר. יוצא כפועל תפקיד1
לא גם או יזומה לפעולה ונאה טוב זה פדר
העומד הזמן לעיל, כמודגש כאשר, יזומה
אנו עוסקים עוד כל אולם מספיק. לרשותנו
ההתמקמות תהווה רדיפה, כגון פעולה בסוג

מכרעת. חשיבות בעלת עובדה המהירה
הניי אל הראשונה ההוראה תופנה כך משום
תוך המתוכננים. החסימה במקומות להתמקם דות
להסביר מקום יש משימתן, אל תנועתו כדי
לתאור מיד ולעבור המתארע את נמרץ בקיצור
הימצאה> ומקום תנועתה ציר הבורחת, המכונית
יש מכן לאחר רק בה. היושבים האנשים ולתאר
מהנאמר משלימים. והנחיות הסברים להוסיף
להפעיל יש ראשית (א) להסיק: ניתן עדכה
ההכרחיים פרטים להן למסור יש (ב) הניידות,
בהנ לציידן יש מכן רקלאחר ו(ג) לפעולה

משלימות. חיות
ידיטות דיווח (4)

כאשר נרחב, שטח על המשתרעת בפעולה
הזירה, כל על תצפית יכולת למשתתפים אין
עובדות של שוטף לדיווח רבה חשיבות ליחס יש
ואשר הפעולה, התפתחות לגבי משמעות בעלות

ידיעות. דיווח (4)
ההפעלה. פיקוד (5)

הפעולה: מיסודות יסוד כל כעת נפרט
וחסימה לרדיפה התגבורת בקשת (1)

השוויון חוסר התברר הרדיפה תחילת עמ
הבורחת. המכונית לבין הניידת שבין התמרוני
הניידת. של זאת על עלתה האחרונה מהירות
ע''מ הרודף, הכוח לתגבר צורן שהיה מכאן
בכיוון הבורחת, המכונית דרך חסימת לאפשר
הרודף הכוח משיג כך ע"י לנסיעתה. המנוגד
המכונית לגבי קפיצתדרך כעין שהוא יתרון

הנמלטת.
הרצוי מן בתגבור, הצורר מתעורר באם

בהקדם. זאת לעשות
טקטי. ומיקום הפעלה שקולי (2)

ככוחות המתגברות, הניידות שלוש הפעלת
המכונית של אפשריים תנועה צירי החוסמים
ברדי ממשיכה הפעילה הניידת בעוד הבורחת,
דבר של בסופו הביא המגע, ובשמירת פתה
המעגל של שיטתית סגירה ע"י הבורחים ללכידת

נתונים. היו בו
הרודפים, את הטרידה אשר הראשונה, הבעיה
אלו שחמימות ברור לחסום. יש היכן היתד.
מרחב עובדות הערכת תוך להיקבע צריכות
המכונית של התנועה למהירות המתיחםות חמן,
המת הניידות של ההגעה ולמהירות הבורחת,
מגמה מתוך זאת כל הפעולה. לאיזור גברות
הפעולה. זירת סביב רחב במעגל הניידות למקם
זאת תוכנית בגיבוש קובעים גורמים שלושה

והם:
והזמן המתגברות, הניידות הימצא מקום (א)

הפעולה. לזירת להגעתן הנדרש
במג הפועלים, הכוחות של הקפי מיקום (ב)
הבורחים. של ההתחמקות אפשרויות לחסל מה
תחזית לאור הניידות תמרון אפשרות (ג)
רצוי אי בשלב כי מכאן, הפעולה. התפתחות
המ תימצא וודאי אשר רחב, במעגל להתמקם
תוך תתבצע זו פעולה בתוכו. הבורחת כונית
ביותר הקרוב החסימה למקום הניידות הכוונת

מהן. אחת לכל
הרדיפה, של הדינמי מאופיה ישירה כתוצאה
הניידות מיקום בשינוי המתמיד הצורך התעורר
עד ולצמצמו המעגל לסגור במגמה החוסמות,
בחסימה ותיתקל הבורחת המכונית תילכד אשר
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ברדיפה מתגברים כוחות הפעלת שיטת
מת כוחות הפעלת שיטת כי הוא' הראוי מן
דרכי חסימת ע"י תתבצע רדיפה בעת גברים
עצמו. הרודפים כוח תגבור ע"י ולא הבורחים,
הכו ואחד במידה להשתנות עשוי זה כלל
מהיר ניידות כושר בעל יהיה המתגברים חות
לפעולת לרותמו תחייב שיעילותו ומכאן יותר,

הרדיפה.

החוסמים הכוחות מיקום
הכו במיקום יסוד שלבי בשני להבחין יש

והם: החוסמים חות
החסימה. תחילת עם (א)

הרדיפה. התפתחות תוך (ב)
החוסמים הכוחות למקם נשאף הראשון בשלב
אשר רחב, במעגל הרודף הכוח השלמת במגמת
ודאית תהיה בתוכו הבורח האוביקט הימצאות

ההתמקמות. בשלב
לאור: ייקבעו החסימה מקומות

מרחב הערכת תוך חמן, מרחב שיקולי (א)
הנד הזמן לעומת הבורח האוביקט של חגמיעה

החוסמים. הכוחות להתמקמות רש

על החוסמים של השליטה מירב שיקול (ב)
הבורחים. של האפשריים התנועה צירי

החוס הכוחות של התמרון אפשרויות (ג)
מים.

בשלב מדי רחבה התפרסות למנוע ע''מ
החוס מהכוחות אחד שכל לתכנן יש ההתחלתי,
למ ביותר הקרובה החסימה לנקודת ישלח מים

הפעלה. בעת הימצאו קום
מיקום לשנות יש הרדיפה, התפתחות תוך
לצמ מגמה תוך הבורחים, תנועת לאור החסימות
במעגל ללכידתם עד הבורחים תמרון שטח צם

ומצומצם. סגור

והתדריכינז, הפקודות מסירת ואופן סדר
ב הכרוכה ודינמית, יזומה בלתי בפעולה
תהליכי לצמצם יש ופעולה, הפעלה מהירות
הדרו הפרטים על ולהעמידם ותדריכים פקידות

ממש. המידית לפעולה שים
הוא: המוצע הפקודה סדר
התמקמות. הוראות (א)

ידיעות: (ב)

של המקומיים השיקולים על להשפיע עשויות
דיווח אחר עקבנו דנים אנו בו במבצע המופעל.
המכונית למקום התיחסו אשר ידיעות, של שוטף

היעלמה. ולעובדת הבורחת
ההפעלה פיקוד (5)

כי הדברים, מטבע זאת, דוגמת מקיפה פעולה
אולם היחידה. מפקד ע"י ישירות תנוהל ככלל
קצרתטווח, יזומה, בלתי ופעולה יקרה אחת לא
מחייב, ההגיון זו. רדיפה דוגמת להתפתח עשויה
מגע על השומרת זו הרודפת, החוליה מפקד כי
פעילותם המנחה זה, יהיה, הבורחים, עם ממשי
יכו אנו אין המתגברים. החוסמים הכוחות של
מפקד יגיע אשר עד הפעילות את לעכב לים
את ליטול חייב הרודפת החוליה ראש היחידה.
המפקד האחרים. הכוחות את ולהנחות הפיקוד
הבורח. האוביקט ליד המצוי האיש להיות חייב
זה, במצב מתמצא אשר,אינו מפקד, ע"י הפעלה
הפועל הכוח של הגמישות מידת לצמצם עשויה
להתעלם שאין נוסף גורם ההפעלה. עתוי ולשבש
ממש, הרודפים ע"י שלא הכוח יופעל עת ממנו
קבלת ע"י קשר, מערכת של יתר עומס הוא

עוקבות. פעולה הנחיות והעברת ידיעות

השטח הכרת (ד)
של יסודית שטח שהכרת בדבר ספק אין
להצלחת נכבד חלק תרמה והמופעלים המפעיל
לגרום זמן ביטול היה עשוי לאו, אם המיבצע.
מתמקמות היו לא שהניידות וייתכן למבוכה,
עובדות, באיחור. מתמקמות או ההנחיות לפי

הפעולה. גורל לקבוע העשויות
הבאים: הלקחים ללמוד ניתן מהנאמר

מתגברים כוחות הפעלת שקול
הראוי מן בתגבורת הצורך לגבי ההכרעה
זו הכרעה הפעולה. של הראשון בשלב שתיפול

לאור: תתקבל
מהי (כולל הצדדים שבין הכוחות יחסי (א)

תנועה). רות
לעתיד. הצפויה ההתפתחות אחר עקיבה (ב)
 הבאות: במסקנות להסתכם העשוי שיקול

תגבורת. על ויתור (א)
הנ כוננות, כוח.במצב בהצבת הצורך (ב)

הצורך. בשעת להפעלה כון
תג כוחות של מידית בהפעלה הצורך (ג)

בורת.
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ממש, הרודף הכוח בתוך יתמקם האדוריפ הכוחות
במפות. והשימוש שטח הכרת

רצוי חיוגיוו. רדיפה, לפעולת שטח הכית
תוקדש המפקדים של מיוחדת תשומתלב כי

י  זה. לנושא
ויה המפעילים יעשו טוב זאת, למרות אולם
הפעולה. שטח במפות יסתייעו באם מופעלים
ול להתמצאות המצב, להערכת תסייענה המפות

פעולה. המחייבת ההחלטה מהירות
להכרת תחליף משמשת המפה אין כי ייאמר,

חיוני. כי אם תיגבור, אמצעי אלא שטח

סיכום
הכל העקרונות את להוסיף יש אלה ללקחים
בלעדיהם ואשר ומבצע, פעולה לכל היפים ליימ

והם: יעיל וביצוע הצלחה תיתכן לא
תכליתית. והסתכלות עירגות (א)

פעולה. ומהירות החלטיות (ב)

הקיצור בתכלית האירוע על פרטים (1)

והתמצות.
הבורחים. האוביקטים תאור (2)

תנו וציר הבורחים האוביקטימ מקום (3)
■ עתנו.

יותר. מפורטות פעולה הוראות (ג)

הפועלים ועידכון ידיעות דיווח
בידי הפועלים הכוחות לעדכן והכרחי חיוני
הדרו נוספים ובפרטים הבורחים תנועת על עות

שים.
מקו לשיקולים במיוחד חיוניות אלו ידיעות
זירת על בתצפית אינם אשר הפועלים, של מיים

הפעולה.

ההפעלה
המבוצעות רדיפה, של קצרותטווח בפעולות
המנחה המפקד כי מומלץ, יחסית, מצומצם בשטח

כרה בור
רמלהרחוגות נ9ת החקירות לשכת ראקו קפלן, נ. פקד

ובמרחק הירדני, מהגבול ק"מ חצי במרחק מרגיה,
10 * 18 בת הבית חצר המודיע. מבית מ' כ400
מטר. כחצי שגובהה אבנים בגדר מוקפת מי
הפונה מדלת מיותם פתח משמש לחצר ככניסה
בל אחד חדר כולל המגורים בית מזרח. לכיוון
של הצפוני בקיר מ/ 5.50*5.70 ומידותיו בד
הנפתחת ויחידה, אחת כניסה דלת נמצאת הבית
של הדרומי בחלקו במנעול. שם וננעלה פנימה
ליד ס''מ. כ80 גובהה אשר במה, בנויה החדר
ובגודל הבמה בגובה שקע קבוע הדלת פתח

מ/ 1.90 * 2

מוטל ראשו פניו. על שרוע מצאנו הנרצח את
רגליו דרום; לעבר ופניו צפוןמערב בכיוון
השמא ידו דרוםמזרח. לעבר מצביעות היחפות
הימנית וידו בטנו לשיפולי מתחת נעלמת לית
פצ נראו ובעורפו נראשו גופו. לאורך מונחת
מכשיר של ממהלומות נגרמו אשר עמוקים עים
תחתונים לבוש היה הוא דקר. או כגרזן חד,

בלבד. וגופיה
בבלען והמפתה למחצה פתוחה היתה הדלת

בתחנת הופיע ,06.20 בשעה הימים באחד
והודיע מרגיה, הכפר תושב בטייבה המשטרה
הקיץ החמה, זריחת טרם קלה שעה כי ליומנאי
המתגוררת בןדודו, אשת צעקות לשמע משנתו
קם הוא מביתו. מטר כ400 המרוחק בבית
רוח ללא מוטל בןדודו את ומצא למקום ונחפז
וב בראשו דם ושותתי עמוקים ופצעים חיים,
אל שלושה כי הציל, בןדודו אשת מפי גופו.
הבעל הליל. בחצות ביתם בדלת נקשו מונים,
עליו התנפלו והשלושה הדלת את ופתח קם
שהמתקיפים טענה האלמנה בגרזנים. בו והלמו

לה. זרים
מה המשטרתי. הגשש בחברת למקום יצאנו
יתבהרו אשר עד בתחנה להשאר תבענו מודיע
חובש למקום הגיע לבקשתנו המקרה. פרטי
הנרצח את בדק אשר משפטית, לרפואה המכון
הגויה את לקח ולאחרמכן מותו, עובדת וקבע

המוות. סיבת בדיקת לשם הפאטלוגי למכון
זירת את בשיטתיות לבדוק התחלנו עתה
מכפר דרומיתמערבית ניצב הנרצח בית הפשע.
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אחרות עובדות עם אחד בקנה עלו לא הנרצח,
 והן: נתגלו, אשר

מבית מטר כ40 המתגוררים השכנים (1)
ולא הנרצח אשת צעקות שמעו לא הנרצח,
מרו ביתו אשר בןהדוד' בעוד למקום, הוזעקו
הצעקות שמע הרצח, ממקום מטר כ400 חק

האירוע. למקום ונחפז
צד על נתגלו אשר הדם, כתמי נתזי (2)
מעי הנרצח, אשת גלימת של המפונם השרוול
בו ברגע בעלה בקרבת נמצאה היא כי דים

דם. קילוחי מפצעיו פרצו
לרפואה במכון שנעשתה הבדיקה תוצאות (3)
 אחד במכשיר בוצע שהרצח הבהירו משפטית

הנרצח. אשת כטענת אחדים במכשירים ולא
של מטושטשות עקבות מצא הגשש (4)
הגבול. אל הובילו אשר בלבד, אנשים שני
ש כפי אנשים שלשה עקבות כל נמצאו לא

האלמנה. העידה
באמי לפקפק החילונו זו מהבחנה כתוצאה
ובמודיע. הנרצח באשת ולחשוד הסיפור תות
ה היחסים רקמת על הכפר, מוכתר של סיפורו
הגבירו הנרצח, אשת לבין המודיע בין שוררים
המשכנו ברצח. מעורבים היותם בדבר החשד את

השק. מן המרצע נשלף ואכן בתחקור
גלימתה על גילינו כי בראותי הנרצח, אשת
כעת עדותה. לשנות ביקשה הדם, כתמי את
המודיע נקש האירוע, ליל בחצות כי הודיעה
זה ברגע הדלת. את פתח בעלה ביתה. בדלת
ראש על בתנופה והורידו גרזנו בןהדוד הניף
המודיע ואילו ארצה, ונפל שהתמוטט בעלה
אשר עד גופו אברי בכל בגרזן להלום המשיך
לנאמר (בניגוד בבית ישנה אשר בתה, נפשו. נפח
בכיה. לקול משנתה התעוררה הראשונה), בעדות
ובעודו לדירתו, והעבירה והרגיעה עמד בןהדוד
את לשאת הבטיח המכותרת, לגופה מעל ניצב

הענינים'/ "שיסתדרו לאחר הנרצח אשת
עדותה, הבת גם שינתה זו התפתחות לנוכח
בח הוריה. בבית ישנה המקרה בליל כי וסיפרה
וראתה האם יללת לקול התעוררה הלילה צות
מעל דם. שותת הדלת, ליד שרוע אביה את
גרזן. ובידו המודיע, בןדודו, עמד אביה לגופת

לביתו. והעבירה הרגיעה בןהדוד
שערכנו נוסף בחיפוש הדוד. בן את עצרנו מיד
לבש אשר הבגדים את מצאנו בביתו, ביסודיות

סימני כל נמצאו לא ובמשקוף בדלת המנעול.
פריצה.

הנרצח בית שבין העלתה נוספת בדיקה
המתפתלים שבילים שני חוצים מרג'ה והכפר
מצפון והשני דרום מצד אחד שביל עצים. בין
לתח התחלנו המקום בדיקת כשהסתיימה לבית.
ישבה לדבריה אשר הנרצח אשת הנוכחים. קר
מפתח מטר 5 במרחק הבמה על האירוע בעת
המו דברי על עדותה מתן בשעת חזרה הדלת,
בבדואים. לה נראו הרוצחים כי והוסיפה דיע,
לנה לא השמונה בת שבתה הסתבר מעדותה

המודיע. בבית אלא בבית, הרצח בליל

מי כ40 של במרחק המתגורים השכנים
עד האירוע, על ידעו לא כי מסרו הנרצח, מבית
לא הנרצח אשת וכי המשטרה, אנשי שהגיעו
לאחריה. או ההתנפלות בזמן אותם הזעיקה
מתעלס שהמודיע בעדותו גילה הכפר מוכתר
מועד בין הנרצח. אשת עם כבר מזה באהבים
לרפואה מהמכון הבדיקה תוצאות הגיעונו למועד
במכשיר בוצע הרצח כי קבעו אשר משפטית

ומושחז. אחד

ברר בלתי עקבות מצא המשטרתי הגשש
לגבול עד הובילו אשר אנשים, שני של רות
החל למקום שהגיע המשטרה משחזר הירדני.
משום ישירה, כמעורבת הנרצח באשת לחשוד
בצוע לראות באפשרותה היה שלא לדעת שנוכח
מא נסגרת משקלה, מחמת והדלת היות הרצח,
המתאר שספורה היא המתבקשת והמסקנה ליה,
המשחזר דמיונה. פרי אלא אינו הרצח ביצוע
בתוך מצא והנה הלבנה גלימתה ובדק טרח
אין לתוכו. ניתזו אשר דם כתמי הרחב השרוול
הבגד של ישיר מגע על מעידים אלה כתמים
לתוך לחדור יכלו אלה דם נתזי הדם. מקור עם
מקום בקרבת נמצאה והאשה במידה רק השרוול
לפנים מושטת היתה ידה ובאם הפשע ביצוע
הבדיקה ישרה. בווית דם המזריף הפצע בכיוון

הנרצח. אשת בנוכחות נערכה

מוכתר בנוכחות נחקרה אשר הנרצח, בת
ואישרה חזרה רק היא מים. פיח מילאה הכפר
ואינה המודיע בבית לנה כי וטענה אמה דברי
אחר ובן המודיע אם האירוע. על מאומה יודעת

לנו. הידוע על דבר הוסיפו לא הנרצח, של
ואשת המודיע מסיפורי עובדות מספר אולם
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בן לו. להינשא שתוכל עלמנת בעלה את צוח
ישן כי העיד הראשונה (בחקירתו הצעיר הנרצח
אמו כיצד ותיאר הפעם הודה דבר), ראה ולא

ורצחוהו. אביו על יחדיו חברו והמודיע
לר ביקש נוספת, בפעם נחקר אשר החשוד
פרטי מששמע נתמלאה. בקשתו אמו. את אות
עתה חדשה. עדות להכתיב משאלה הביע עדותה,

לכבסם. טרח שמישהו בהם ניכר המקרה. בעת
נבעתה שפתיה, חשקה עדכה אשר החשוד אם
אשת עדות לפרטי שהאזינה לאחר ונחרדה
הידוע וגילתה פיה פצתה והפעם ובתה, הנרצח
בחצות שמעה לדבריה הכפר. מוכתר בנוכחות לה
זיהתה היא ביתה. בדלת נקישות המקרה ליל
לבית נכנס בנה הדלת. את ופתחה בנה קול

עליו. שנמצאו והעלוקות הגרזן

קנה אשר בגרזן דודו בן את רצח כי הודה
מעשה לאחר זרק הגרזן את בחדרה. מסוחר
האשים עדותו בהמשך ביתו. שליד המים לבור
אותו שדלה היא כי וטען הנרצח אשת את
לרכי ל"י 10. לו נתנה וגם הרצח את לבצע
שהח לאחר ונתקבלה נרשמה העדות הגרזן. שת

כנדרש. הוזהר שוד

אשר הנרצח בת ובחברתו דם, ספוגים ובגדיו
ולבנו לה סיפר זה במעמד בביתה. לאכסן ביקש
חול כיבס לאחרמכן בןדודו. את רצח כי תיה

מכנסיו. וכיבסה טרחה שהיא בעוד צתו
והו הזקנה האם דברי אישרו הרוצח אחיות
הנרצח אשר ביקרה הרצח, ביצוע לפני כי סיפו
לר אחיהן את שידלה כיצד שמעו והן בביתם

52



העלוקות בשליחת היוזמה ואת אדם, חיי לסכן
השואה. לצורך מעבדתית לבדיקה לגרזן, שנצמדו
ולאשר להוכיח עמלו החוקרים דיקנות: (3)
מוחשיות ראיות המצאת ע"י ופרט עובדה כל
הגרזן ישמש לכך דוגמה לעבירה. וקשירתן
באמצעות והרוצח, הרצח מעשה אל נקשר אשר
אשר העלוקות ובאמצעות נרכש, ממנו הסוחר
המדוקדקת הבדיקה תצוין כן הגרזן. על נמצאו
הדם ניתזי גילוי עובדת אשר האישה, גלימת של
מפנה נקודת והיווה עדותה ערער בשרוולה,

בחקירה.
הח של הראשון בשלב הגשש הפעלת (4)
המש מספר לגבי נכונה להתרשם מנת על קירה,
שבמקרה הוכח ומגילויו הרצח, בביצוע תתפים
המספר עם אחד בקנה המספר עלה לא זה

בעדותה. הנרצח אשת שקבעה

סיכום
חוק צוות פעולת לפנינו הציגה זאת חקירה
פעולה שיתוף תוך עבדו אשר ומומחים, רים
ואיש. איש כל של והנםיון הידע וניצלו הדוק,
האשמים בגילוי הסתיים זה הדוק פעולה שתוף
דין לחרוץ המשפט לבית ואיפשר הרצח במעשה

צדק.
האוביקטיביות מידת ולציין להדגיש יש
בעד ומנעה האמת, את לחשוף איפשרה אשר
מהשמעת כתוצאה מסולף, בכיוון החקירה סיבוך
מבוססות. ובלתי מוקדמות השערות או דעות
מנתוח הנובעות מסקנות על תתבסס אשר חקירה
להגיע חוקר לכל תסייע שנקלטו, עובדות

האמת. לחשיפת

הגרזן את להעלות כיצד הבעיה התעוררה
מטר, כ35 עומקו אשר המים בור מתחתית
מרופ מים בו ניקוו הממושכת זניחתו ומחמת
בסכנת כרוכה היתה הבור למעמקי הירידה שים.
המשטרה משחזר מוצא! נמצא במהרה נפשות,
לתח ושולשל ארוך לחבל שנקשר מגנט הביא
על הגרזן. את להעלות הצלחנו וכך הבור, תית
מהן אחדות אשר עלוקות מספר נמצאו הגרזן
למבחנה הוכנסו הוסרו, העלוקות אדומות. היו
באם לקבוע עלמנת מעבדתית לבדיקה ונשלחו
להשוותו אף יוכח וזאת ובמידה אנוש דם ספגו

הנרצח. לדם
נרכש שהגרזן אישר מחדרה והסוחר בינתיים
המקו הספרות לפי ואיבחנו החשוד ע"י אצלו

בו. קעות
הנאשם, בגדי העלוקות, בדיקות תוצאות
ואשת בךהדוד חיוביות. היו החשוד ונעלי הגרזן
סעיף לפי רצח מעשה בביצוע הואשמו הנרצח,

.1936 הפלילי החוק מפ"ק (ב') 214
למאסר ודנם אשמים מצאם המשפט בית

עולם.

לקחים
 הבאים: הלקחים ללמוד ניתן זו מחקירה
החוקרים החוקרים: של האוביקטיביות (1)
העוב כל ליקוט לאחר רק מסקנותיהם הסיקו

דות.

אפיינו ואילתור יתמה ואילתור: יוזמה (2)
ההסתיעות צורת להדגיש יש החוקרים. גישת
מבלי מהבור הגרזן את למשות עלמנת במגנט
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העונעמן ד>נ> לת>קון חוק
. 1963  תשכ"ג ,(5 מס' (תקון

תלאגיב מחוז המשפטי היועץ עו"ך, מועלם דוד 9קד

פלו לעבירה קובע שהחוק במקום גם אם ספק
המש בית רשאי משנה, פחות מאסר עונש נית
אחת, שנה עד המאסר עונש את להגדיל פט
תוקנה המחוקק כוונת היתה זו שלא ומאחר
שיהיה כדי העיקרי לחוק (2) 10 סעיף לשון
יהיה שנה, עד מאסר קובע שהחוק שמקום ברור
שנקבע כפי רק מאסר להטיל רשאי המשפט בית
העונשים שני או קנס לירות 2000 או בחוק

כאחד.

סעיף המתקן. לחוק 8 סעיף של דינו גם זה
בשל אדם נדון שאם קבע העיקרי לחוק 24

הקנס את שילם ולא ולקנס למאסר אחת עבירה
לא אם מעיקרו, שהוטל המאסר על יתווסף הקנס
ניסוח תוצאת אחרת. הוראה המשפט בית הורה
למאסר אדם נידון שאם היתה הסעיף של זה
ולא אחרת עבירה על ולקנס אחת עבירה על
במועדו' האחרת העבירה בשל הקנס את שילם
אי בשל שיוטל המאסר על הסעיף יחול לא
מעיקרו שהוטל זה המאסרים, ושני הקנס שילום
אי בשל שהוטל וזר. הראשונה העבירה על
יתווספו לא השניה, העבירה בשל הקנס שילום
לחוק 8 סעיף חופפים. יהיו אלא לשני האחד
העיקרי, הסעיף של זו תוצאה ביטל המתקן
איתשלום בשל עליו שיוטל המאסר במועדו,
אחת" עבירה "בשל המלים כי שהורה ע"י

יימחקו. הסעיף של ברישא המצויות
לחוק 12 בסעיף שבא זה הוא נוסף תיקון

העונ דיני לתיקון החוק לתקפו נכנס מאז
החוק (להלן 1954 תשי''ד ענישה), (דרכי שין
החוק לפקודת זי פרק את ביטל אשר העיקרי),
הוראות תחתיו וחוקק (עונשים) 1936 הפלילי,
הפליליים הענישה דרכי בענין ומקיפות שלמות
וחסרו פגמים העיקרי בחוק בו נתגלו במדינה,
שפגמים פעמים והשלמה. תקון שדרשו נות
התריעו אף המשפט ובתי למכשלה היו אלה
העונשין דיני לתקון בחוק הסרתם. ודרשו עליהם
תשכ"ג1963 ,(5 מס' (תקון ענישה) (דרכי
במא יידונו שהוראותיו המתקן), החוק (להלן:
בקנה שנויים להכנת ראשון נסיון נעשה זה, מר
שהנסיון חידושים ולהבאת לחוק גדול מידה

עתה. ועד מאז לימד הפנולוגי

ספק והסרת הבהרה של תיקונים

לתקן כדי באו המתקן בחוק אחדות הוראות
מהוראותיו באחדות העיקרי החוק של לשונו

מניסוחו. שנבעו ספקות להסיר וכדי
כדי המתקן לחוק 1 סעיף בא למשל, כך
שני העיקרי, לחוק (2) 10 סעיף את להבהיר
אמר: זה אחרון סעיף לספקות. מקום נתן סוחו
בית רשאי קנס, נקבע ולא מאסר בחוק "נקבע
עד הוא שהמאסר מקום להטיל המשפט
עד קנס או אחת שנר. עד מאסר  אחת שנה
נתעורר כאחד". העונשים שני או לירות 2000

.80 עמ' מ13.6.63, ,394 0.ח.
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במקרה להטיל שניתן המאסר תקופת את הגדיל
איתשלוט מפני להרתיע כדי לשנה, עד מה

קנסות.
בית של בסמכותו דן העיקרי לחוק 25 סעיף
העונש על נוסף לצו1ת, אדם, שהרשיע משפט
מע להימנע התחייבות יתן שהניזוק שהטיל,
ושלא המשפט בית שיקבע תקופה תוך בירה
הזו, ההתחייבות הטלת שניט. שלש על תעלה
אפשרית היתה העיקרי, לחוק 25 סעיף לפי
עו1ן או חטא בשל הורשע אשר נאשמ לגבי רק
רצוי כי מסתבר פשע. בשל הורשע אם לא אך
של במקרה גט זו התחייבות הטלת לאפשר
שבא הנ"ל, 25 לסעיף והתקון פשע, על הרשעה

זו. אפשרות יצר המתקן, לחוק 11 בסעיף
למתלונן, להקנות בא המתקן לחוק 13 סעיף
הגנתו הוצאות תשלוט המשפט בית הטיל עליו
משוט הכללית התביעה והוצאות הנאשם של
בק הוגשה למשפט שגרמה התלונה כי שראה
(סעיף יסוד ללא או קינטור לשט או ראש לות
זו. החלטה על ערעור זכות העיקרי), לחוק 37

(פס"ד 17/57 בבג"צ פסק, העליון המשפט בית
העיקרי, החוק נוסח לפי כי ,(1084 עמי י"א,
למתלונן ערעור זכות היתה לא ,37 בסעיף
החדשה וההוראה הוצאות, השלום עליו שהוטל

הדבר. את לתקן באה
לסעיף העיקרי בנוסח דבר נאמר לא כן כמו
על הוצאות להטיל בבואו המשפט, בית אם ,37
לטעון למתלונן תחילה לאפשר חייב המתלונן,
בית החליט הנ"ל 17/57 בבג"צ טענותיו. את
אינו הנ"ל 37 הסעיף "אמנם כי העליון המשפט
את נוגד זה יהא אך בענין, הוראות כל קובע
על יוטל אם ביותר, היסודיים הצדק עיקרי
לפי עונש הוא אם בין כסף, סכום לשלם אדם
לשמוע בלי אזרחי, חוב הוא אם ובין מהותו
המש לבית והורה להגנתו", בפיו יש אשר את
את שישמע לאחר בענין שנית לפסוק פט
עתה קובע 37 לסעיף הנ"ל התיקון המתלונן.
בחוק במפורש המתלונן את לשמוע זו חובה

גופו.

החוק בהוראות ריביזיות
ענישה בדרכי וחידושים

ו6 2 (סעיפים המתקן בחוק הוראות שתי
הענישה, בדרכי חידושים עמן מביאות לחוק)

סכום את שהעלה בלבד זו לא זה סעיף המתקן.
שהור נאשם לחייב רשאי משפט שבית הפיצוי
(לפי העבירה ע"י שניזוק לאדם לשלמו שע
ל"י, ל1500 ל"י מ500 העיקרי) לחוק 31 סעיף
של מניסוחו שנבע ספק שהסיר זה אף אלא
"הורשע שלו: ברישא קבע, 31 סעיף הסעיף.
לשלם לחייבו המשפט בית רשאי בעבירה, אדם
המשפט בית אט ספק והוטל *....
בפיצוי הנאשם את לחייב זו, סמכותו לפי יכול
אישום) גליון אותו (לגבי בכלל ל"י 500 סד על
במש הורשע שעליה ועבירה עבירה כל בשל או
את להבהיר בא המתקן לחוק 12 סעיף פטו.
בית את ולהסמיך האחרונה הגירסה לפי הענין
בשל פיצוי לשלם הנאשם את לחייב המשפט

הורשע. עליהן העבירות מן אחת כל
ובענ פלילית בעבירה במתלונן התחשבות
בסעיף רק לא משתקפת במשפט, האישי ינו
המתקן, לחוק 2 סעיף בהוראות גם אלא הנ"ל 12

להלן. עליהן שנעמוד כפי
הוראותיו ולהתאמת החוק להרחבת תיקונים

להרחיב באו המתקן בחוק אחרות הוראות
העיקרי החוק של מסויימות הוראות של תחולתן
שנרכש הנסיון לאור וזאת תוכנן, את להתאים או
שנת הצרכים ולרגל החוק, בביצוע בינתיים

עוררו.
בו הפיצוי סכום הוגדל לעיל, שרמזנו כפי
לניזוק לשלם נאשמ לחייב ביתהמשפט רשאי
הנא הורשע עליהן העבירות מן אחת כל בשל
לחוק 12 (סעיף ל"י ל~1500 ל"י מ~500 שם,
המציאות, מחוייבת היתה זו הגדלה המתקן).
העיקרי, החוק חוקק מאז הכסף ערר שנוי בשל

הפיחות. ובעקבות
הכללים את קבע העיקרי לחוק 22 סעיף
לא שהקנס למקרה במאסר, קנס עונש להמרת
שבית המקסימלי המאסר תקופת במועדו. שולם
היתה זה סעיף לפי להטיל יכול היה המשפט
פורשו זה בענין החוק הוראות חודשים. ששה
איתשלום בשל המאסר עונש נשיאת כאילו
ופוטרת הקנס גביית בפני הדרך את חוסמת קנם
זו אפשרות ניצלו שהנאשמים אירע מתשלומו.
בידם שהיה למרות גבוהים מקנסות להתחמק כדי
המשפט בתי הטילו לא שלרוב גם מה לשלמם,
להטיל. שניתן המאסר תקופת מכסימום את
המתקן) לחוק 8 (סעיף 22 לסעיף החדש התקון
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טובת. להשיג. או לאחר ממון נזק לגרום אשם
משויים שלשה פי קנס לאחר, או לעצמו הנאה
שהוש ההנאה טובת של או שנגרם הנזק של
■שנקבע הקנס את או העבירה, ידי על גה

יותר. הגדול הסכום לפי הכל בחוק,
לאותן רק מתייחם שהסעיף להניח יש
או נזק גרימת. הוא הישיר שנושאן עבירות
שהסעיף למשל, להניח, אין הנאה. טובת השגת
בירר לזכות כדי אשתו את הרוצח אדם על חל
הגם.שהעבריין ביטוח, פוליסת בפדיון או שד<:

;: הרצח. מן הנאה טובת להשיג התכוון
בקביעת חשיבות משנה מעתה יהיה. כמובן
שהושגה, ההנאה טובת: או שנגרם הנזק. שווי
עלולות עליו בתיק חקירה בשעת ובהוכחתו.
לב לשים צורך, יהיה זה, סעיף הוראות לחול
המ השווי על לעמוד ולהשתדל אלו. לנקודות
המקבלים תובעים גם הנ"ל. הדברים של דויק
חייבים לתביעה או אישום גליון להכנת תיק
מוכנים, שיהיו כדי אלו, נקודות על דעתם לתת
: העונש.. למידת כראוי לטעון העת, בבוא
(הסעיף החדש. א' 11 לסעיף (ב) קטן סעיף
לחוק 2 סעיף ע"י העיקרי לחוק שהוכנס
סבל אשר מתלונן, של בענינו מתחשב המתקן)
עלולה ואשר הפלילית, העבירה בגלל נזק
פיצוי קבלת של אפשרות כל ממנו להישלל
גבוה, קנס הנאשם על יוטל אם הנאשם מן
להתחשב רשאי הקנס, את בהטילו ביהמ"ש,
של יכולתו על. הקנס לסילוק שתהיה בהשפעה
שנגרם הנזק בשל הניזוק את לפצות הנאשם

^ העבירה. ע"י לו
ערד יהיה בחוק זו שלהוראה להניח יש
את יחייב הקנס את שהטיל ביהמ"ש אם רק
פיצוי לנזוק לשלם גזרדין, באותו הנאשם,
שוחרר הנאשם למשל; לחוק. 31 סעיף לפי
זה.כסף לצורך והפקיד בערבות המשפט לפני
אפשרות שתהיה יתכן בקופת.ביהמ"ש. מזומן
הפיצוי ואת. עליו שיוטל הקנס את לגבות
וכאן המצוי הערבות מסכום לניזוק, שייפסק
יפסוק אם רק לניזוק רבה תועלת להיות יכולה
הנאשם . את שהרשיע משפט בית אותו לו

: ■ הנ"ל.. 31 סעיף במסגרת פיצוי
רבה חשיבות יש בחוק זו הוראה לצורך גם
שנגרם הנזק; שווי של מדוייקת . בקביעה

.. ■■ ■■ , . למתלונן.

הכללי הפלילי בחוק כה עד קיימים היו שלא
קנסות הטלת של שיטה יוצר 2 סעיף שלנו.
לאחר ממון נזק לגרום שנתכוונו נידונים, על
לאחרים, או לעצמם הנאה .להשיגטובת או
ההנאה טובת של או שנגרם הנזק שיווי לפ*
להוסיף בא 6 סעיף העבירה. ידי על שהושגה
המתמכרים בעבריינים לטיפול מיוחד אמ*נעי
ומס השפעתם תחת ופועלים משכרים לס*ים
במוסד נאשם החזקת על לצוות משפט בתי מיך
מאסר לעונש בנוסף ולגמילה> לטיפול סגור

עליו. שיטיל
רביזיה מכניסות בחוק אחרות הוראות
קשיים, לאור הקיים, החוק של הוראות במספר
,3 סעיפים בהפעלתן. שנתגלו והקלות. פגמים■
ענין את מחדש מסדירים המתקן לחוק ר5 .4

שהורשע נאשם בהן שהודה האחרות העבירות
עבירות של בחשבון (הבאה משפט בית לפני
מאסר תקופות חישוב אופן ענין ואת אחרות)
אחדות מאסר תקופות או ומצטברות חופפות
מבטל לחוק 7 סעיף אחד. במשפט שהוטלו
תנאי) על (מאסר העיקרי לחוק 18 סעיף את
תקר המכניסות אחרות הוראות תחתיו ומחוקק
זו. חדשה עונשין שיטת בעניו ושנויים ניט

ההו מן אחת כל על בנפרד נתעכב להלן
הערות. מספר ונעיר הנ"ל ראות

המתקן) לחוק 2 (סעיף הנזק שווי לפי קנם
היה לא אחדים, הכלל מן יוצאים מלבד .

נאשם על להטיל עדכה, מוסמך המשפט בית
בסעיף שנקבע בגובה אלא קנס* לפניו שהורשע
הע הפיקו רבים במקרים הורשע. עליו החוק
נזק גרמו או הנאה טובת העבירה מן בריינים
מן גדולים בסכומים העבירה לקורבן ממון
גדולים? בסכומים (מעלו בחוק הקבוע הקנס
שאפשר שהקנס ונמצא ערך), יקר רכוש גנבו
לנזק שווה ביחס עמד לא עליהם להטיל היה
שלא מכאן שהפיקו. ההנאה לטובת או שגרמו
החוק לפי להטיל שאפשר בקנס היה תמיד
החומרית ההנאה את הנאשם מן לשלול כדי
בעקיפין, ואם במישרין אם העבירה, מן שהפיק
מרתיע כגורם ערכם את מאבדים היו והקנסות
חומרית. הנאה להפקת המכוונות עבירות באותן
לה המשפט בית את מסמיך החדש הסעיף
הנ בה שנתכוון עבירה בשל נאשם, על טיל
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הטי דרכי ובדבר החזקה צווי עליהם שניתנו
17א סעיף יקבל (יג) קטן סעיף לפי בהם. פול
שהות התקנות תחולת אחרי חדשיים רק תוקף
הותקנו לא עוד כל (יב). קטן סעיף לפי קנו
תוקף, לקבל הסעיף יכול לא כאמור, תקנות

המתקן) לחוק 7 (סעיף תנאי טל מאסר
ההוראות את כלל העיקרי לחוק 18 סעיף
נתגלו זה בעניו תנאי. על למאסר הנוגעות
התריעו פעם שלא ותקלות ופגמים מספר קשיים

תיקונם. את ודרשו עליהם המשפט בתי
18 סעיף את ביטל המתקן לחוק 7 סעיף
סעיפים תשעה תחתיו וחוקק העיקרי לחוק
בסעיפים 18ח). סעיף עד 18 (מסעיף חדשים
ועל הקשיים על להתגבר נסיון נעשה אלה
בסוגיית היריעה את מרחיבים הם הפגמים;
תיקון, הטעון את מתקנים תנאי, על המאסר
הוראות ומוסיפים הבהרה הטעון את מבהירים
; חדשות.

המשפט בית של שתפקידו קבעה הפסיקה
המבו 18 סעיף לפי תנאי, על מאסר בהפעלת
שלא גרידא אדמיניסטרטיבי תפקיד היה טל,
התנאים נתמלאו דעת. שקול כל בצידו היה
להפ המשפט בית היה חייב בחוק, המפורטים
התנ נתמלאו לא תנאי; על המאסר את עיל
שהחל מכאן להפעילו. לא היה חייב  אים
תפקיד במסגרת המשפט בתי ע"י שניתנו טות
לכל בדומה אלא, לערעור, נתונות היו לא זה
היה הרשויות, של אדמיניסטרטיבית פעולה
הגבוה הדין לבית פניה ע"י רק לתקפן אפשר

לצדק.
על המאסר סוגית של החדשה במסגרת
המש לבית יותר רחבות סמכויות ניתנו תנאי
בדבר סמכויות לו שהוענקו בלבד זו לא פט.
אופן ובדבר שהופעל המאסר ריצוי תחילת
מאסר הכוללים שונים, מאסר עונשי נשיאת
הוסמך' שהוא זה אף אלא שהופעל, תנאי על
המאסר הפעלת על לצוות שלא ד, 18 בסעיף
ובמקום להפעלתו, התנאים נתמלאו אם אף
לתקופה התנאי תקופת הארכת על לצוות זה
שוכנע אם שנתיים, על תעלה שלא נוספת
זה יהיה לא הענין שבנסיבות המשפט בית
זה תיקון תנאי. על המאסר את להפעיל צודק
גרמה קרובות שלעתים מכשלה הסיר לחוק

עבריינים לגבי סגור במוסד החזקה צו
לחוק 5 (סעיף מסוכנים לסמים המתמכרים

המתקן)
חדש סעיף מכניס המתקן לחוק 6 סעיף
בא זה סעיף א/ 17 סעיף הוא העיקרי, לחוק
בעבריינים לטיפול מיוחד אמצעי להוסיף
הש תחת ופועלים משכרים לסמים המתמכרים
היא משכרים לסמים . מדחף היגמלות פעתם.
היא תמיד ולא רגילים בתנאים מאד קשה
סבור המשפט בית היה בהצלחה. מוכתרת
משימוש להימנעות כפיה של מסויימת שמידה
הע של ריפויו לשם נחוצה משכרים בסמים
מטיל שהוא לעונש בנוסף  הוא יכול בריין,
מתאים סגור במוסד החזקתו על לצוות  עליו

יי י גמילה. לשם
לסמים מדחף הסובל נידון כל לגבי לא
החזקה צו לתת המשפט לבית מותר משכרים,
להי ביהמ"ש צריך כל, ראשית מגור. במוסד
נדון עליה העבירה את עבר הנאשם כי ווכח
להש ביהמ"ש צריך שנית, דחף? אותו מתוך
הנידון את להביא כדי דחף באותו שיש תכנע
לתת אפשר ושלישית, ן נוספות עבירות לידי
הנאשם, את ביהמ"ש דן אם רק כאמור צו
לעונש לפניו, הורשע עליה העבירה בשל
תפחת שלא לתקופה תנאי, על שלא, מאסר,

, חדשים. מששה
עשוי עליהם למקרים דוגמאות ניתן כאן
בסמים סוחר על לחול! לא או לחול הסעיף
אותו אם גם שהרי הסעיף, יחול לא מסוכנים
שהוא עליו לומר אין לסמים מתמכר סוחר
אותו מתוך בסמים סחר של העבירה את עבר
מסוכנים בסמים מחזיק על יחול הסעיף דחף!
אמ לו שאין לסמים מתמכר אישית! לצריכה
ומתברר בגניבה מורשע והוא כספיים צעים)
סמים, לרכישת כספים להשיג כדי רק כי;גנב
על יחול הסעיף הסעיף! עליו .שיחול יתכן
ולת להשתולל נוטה שכרות נרקומן,;שבשעת
ואולם כזו) בתקיפה יורשע (אם אחרים קוף
אחר תקף הוא אם, נרקומן אותו על יחול לא:
שביניהם. חשבונות ומתוך שכרות בשעת שלא
לא 17א) (סעיף זה שסעיף לב לשים ,יש :

רשאי (יב) קטן סעיף לפי תוקף. עדיין קיבל
המשטרה, שר עם בהתיעצות; שר,.;הבריאות,
מי של החזקתם תנאי בדבר תקנות להתקין
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מפש הימנעות אין החדש (ב) 18 סעיף לפי
בגזר יקבע וביהמ"ש עוד, אוטומטי תנאי עיט
שב חטאים) וגם פשעים (גם עבירה כל דינו
כן כמו ממנה. להימנע הנידון על להתנות כוונתו
(ד) קטן בסעיף עצמו, החדש 18 סעיף קובע
התנאי, את המהוות העבירות קביעת אופן את
4 תקנה הוראות את זה מכלל כן, על ומבטל,
תשט"ו ענישה), (דרכי העונשין לתקנות הנ"ל
בית של סמכותו את מאד מרחיב הסעיף .1954
העבי את לקבוע לו ומאפשר יי? בעניו המשפט
ע"י וגם וכוי) ן (אלימות סוג ציון ע"י גם רות
סעי מספרי לאזכר צורך מבלי העבירות תאור

פים.

לדעתי, יגרום, עוד לחוק זד. אחרון חידוש
בכל רבה איבהירות ויכניס מעטים לא קשיים
תנאי על מאסר עליו שהוטל נידון המסכת.
כלולות עבירות אילו ובבהירות בדיוק לדעת זכאי
הגדרות להימנע. הוייב עבירות ומאילו בתנאי
וי שמעוררים עתים עבירות מוג וציוני כלליות
משפט בתי ובין משפטנים בין אפילו כוחים
אלימות, במעשה איום האם בהם. כלול ומה מה
בין נכלל [ג]) 100 סעיף (במסגרת למשל,
ע.פ. (ראה באלימות"? "הקשורות העבירות
אנו רשאים אם ספק .(580 י"ז, פס"ד ,466/62
מאס שכמם על שנושאים הדיוטות על להטיל

כאלה. בשאלות להחליט תנאי על רים

תנ אפ מעט לא מעתה יתלבטו משפט בתי
חלים תנאי על במאסרים הנכללים מסוימים אים
מכך וכתוצאה לאו, אם אחרת, או זו עבירה על
או המפעילים צוים על הערעורים גם יתרבו

תנאי. על מאסרים להפעיל מסרבים

יותר בשלבים עוד כנראה, יתחיל, הקושי
תצט זה בנושא קשות שאלות בפתרון מוקדמים.
לדרוש אם להחליט כדי התביעה, לעסוק רך
ואם לדרוש, לא או תנאי על מאמר הפעלת
והיא זה בענין דעת שקול אין שלתביעה נזכור
הטוב, הסדר ע"פ ואם החוק ע'''פ אם מחוייבת,
שלדעתה תנאי על מאסר כל של הפעלתו לדרוש
שוב שבו, התנאי שהופר משום להפעלה עומד
להח ע"מ קשות התביעה תתלבט עוד כמה נבין

מכך. שתנבענה המשפטיות בשאלות ליט
בריא היה המבוטל בחוק שהמצב סבורני

יותר.

חמורות לפעמים, היו, ותוצאותיה דין לעוות
מאוד.

המשפט בית סמכויות הרחבת עם בבד בד
מתן עם ויחד תנאי, על מאמרים הפעלת בדבר
החוק העניק זה, לתפקיד יותר שיפוטי אופי
ערעור זכות גם החדש, ח 18 בסעיף המתקן,
להפעלת בקשר שניתן צו כל על לצדדים
כדין כזה צו של דינו ועשה תנאי, על מאסר

המשפט. בית של ,,פסקדיך
המבו 18 סעיף לגבי שנפסקה ההלכה לאור
על מאסר לביצוע צו משניתן הרי לחוק, טל
על המאסר לשאת הנדון מתחיל לעולם תנאי,
הפעלתו. מיום אותו נושא והוא תחילו! תנאי
משהפעיל ראשית, זה: פרוש גרם קשיים שני
מוסמך היה לא תנאי, על מאסר משפט בית
שיש במקום העונש של הביצוע מועד לדחות
פירש לא המשפט בית אם שנית, בכך. צורך
בה הנוספת העבירה בשל שהטיל שהמאסר
על המאסר בתום יתחיל לפניו הנאשם הורשע

חופפים. העונשים יהיו תנאי,
הה ז' 18 בסעיף המשפט, בית הוסמך עתה
תנאי על מאסר של הביצוע מועד לדחות דש,
סעיף קובע כן כמו אחר. עונש ככל שהופעל,
בשל מאסר עונש עליו שהוטל שמי החדש ר 18

תנאי, על המאסר נגדו והופעל נוספת עבירה
זו, אחר בזו המאסר תקופות שתי את ישא
העבירה בשל שהרשיעו המשפט בית אם זולת
התקו ששתי שיירשמו, מטעמים ציווה, הנוספת

חופפות. תהיינה מקצתן, או כולן פות,
הפ לאי התנאי המבוטל, (ב) 18 סעיף לפי
מכל הנידון של הימנעותו היה העונש של עלתו
הסעיף דינו. בגזר שפורשו העוונות ומן פשע
המה העוונות קביעת אופן על הוראות כלל
4 בתקנה נקבעו כאלו והוראות התנאי, את ווים
תשט"ו1954, ענישה), (דרכי העונשין לתקנות
בגזר העוונות "פירוש אמרה: הנ"ל 4 תקנה
על ייעשה לחוק, 18^(ב) בסעיף הנדרש הדין,
של הסעיפים מספרי או" הפרקים נקיבת ידי
העבירה נקבעה ואם ,1936 הפלילי, החוק פקודת
חוק". אותו שם נקיבת ידי על  אחר בחוק
נקי בלי עבירות סוגי או עבירות שציון נפסק,
כל (למשל: סעיפים מספרי או פרקים בת
? הרכוש נגד עבירות ו באלימות הקשורה עבירה

ופסול. הנ"ל 4 לתקנה בנגוד הוא וכף)
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היטב. בו לעיין למעשה הלכה
שהפר לבך המעונינים לב תשומת אפנה רק
חוזר פירסם תלאביב מחוז במטה המשפטי דור
ניתוח החדש החוק נותח בו (13/63 (מסי הדרכה
מאנשי לאלה עזר לשמש במטרה ומקיף יסודי
יסודי. באופן החוק את להכיר החייבים המשטרה

סיכום
ועל החדש החוק על ביעף עברנו זה במאמר
אחדות להוראות מספר הערות והערנו יסודותיו
פנים בשום שבתוכו. החדשים ולרעיונות שבו
או החוק הוראות את למצות התכוונו לא ואופן
אלמנ יש בחוק תוכנו. על מקיף מאמר להגיש
בחוק המעונין ועל הזכרנום לא שאף רביפ טיט

ב>טות העדר עב>רת
ת"א מחוז התנועה ענף / תביעות מדור  3רנר נתנאל מפקח

הביטוח. מפ"ק (2) (1) 4 סעיף פי על עבירה
קיום על הביטוח תעודת מעידה כאמור,
נב ואינה כמעט זאת פוליסה ביטוח. פוליסת
תנאים. מתנה צד כל בו אשר חוזה, מכל דלת
תנאים הם בפוליסה המפורטים מהתנאים אחדים
לתעודה המצורפים הביטוח, לתחולת עיקריים

היתר: בין והם הביטוח הברות כל ע//י
של בהיותו מותנה הביטוח של תוקפו (1)
על שהורשה מי או עצמו, הפוליסה בעל הנוהג
זה לסוג ברתוקף נהיגה רשיון בעל לנהוג, ידו

רכב. של
בסעיף כאמור האחר, או הפוליסה בעל (2)
חודשים, 24 תוך נהיגה רשיון בעלי היו הקודם,
הפו ובעל הביטוח, תעודת להוצאת קדמו אשר
עלידי לנהוג נפסלו לא הנ"ל האחר או ליסה

המשפט. בית
אין רגיל, חוזה בבחינת הוא והביטוח מאחר
חברת תהיה להלכה שלפחות חוקית מניעה כל
מוגדל תשלום תמורת להשמיט נכונה הביטוח
תתפוס כך, בעשותה בתעודה. ההגבלות סעיף את

מורשה. בלתי נהג לגבי גם התעודה
ש במקרים נתקלתי עבודתי מהלך כדי תוך
עלידי החוק, על עברו ביטוח תעודות בעלי
הבי תוקף הפקיע דלעיל, ההגבלות שמעיף כך
אשר מורשים, בלתי נהגים היותם עקב טוח
הרשיונות, להוציא בידם עלה לא שונות מסיבות
במקרים איפה יוצא ביטחו. רכבם את בעוד
בידי לנהיגתו הרכב את מוסרים היו שאם אלה,
בר הביטוח היה לנהוג, המורשה אחר אדם

מופקע. הם, נהיגתם לגבי בעוד תוקף,

ביטוח העדר נגע בנו פשה האחרון בזמן
מנועי. רכב בעלי ע"י שלישי צד סיכוני לכיסוי
להר הבאה התביעה נתקלת בהם הקשיים רבים
מחמת בעיקר נובעים הקשיים אלה. מקרים כיה
הדו"ח. רושם המשטרה איש של לקויה ידיעה
ע"י כונה עונשה אשר העבירה, של חומרתה
כל את מחייבת "כדרקוני/ העליון המשפט בית
וכלה הדו"ח רושם בסייר החל בדבר, הנוגעים
בבעיה, להעמיק לביהמ"ש, התביעה מגיש בתובע,

ולהכירה. ללמדה
חוק הוראות שלוש נוגעות הנדונה בבעיה
שלישי) צד (סיכוני מנועי רכב כלי מפקודת

כדלהלן: 1947

(לתשו השמוש את האוסר  ;(1)4 סעיף
השמוש היתר או נהיגה), נאמר לא  לב מת
שתימצא בלי הציבור, בדרך מנועי ברכב לאחר,
סיכוני מכסה אשר ברתתוקף, ביטוח פוליסת

שלישי. צד
בעבירה בדין אדם מתחייב  :(2) 4 סעיף
בהי צפוי הוא הרי דלעיל, (1)4 סעיף לפי
אחר, עונש לכל נוסף מיוחדות'/ "סיבות עדר
לפחות. אחת שנה למשך הנהיגה רשיון לשלילת
לצורכי ביטוח, לפוליסת  :(5) 5 מעיף
ועד אם "אלא תוקף יהיה לא הביטוח, פקודת
. שלי) (ההדגשות ביטוח תעודת הוצאה אשר"
ברכב הנוהג תעודות הבודק המשטרה איש
ביטוח בתעודת קרובות לעיתים נתקל מנועי,
העמודים גדושת הביטוח פוליסת את המיצגת
ה איש את למעשה המענינת והיא והסעיפים,
נעברה אם לקבוע הבאים אלה כל ואת משטרה,
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לדרוש התביעה תוכל התעודה העוגק את הדו''ח.
אשר המבטחת, החברה פקיד עלידי להציגה
תיק.הביטוח עמו כאשר המשפט לבית יוזמן

המתיחס.
מהר הנובעות החמורות בתוצאות עתה נדון
הבי מפקי (2) 4 שבסעיף ההוראה פי על שעה
פרנסתו אשר אדם, לגבי כי לשכוח אין טוה.
לשנה רשיון שלילת מהווה מנהיגה, לו באה
"סיבות בהיעדר זאת למרות הרהאסון. עונש
אין מאמרי, בהמשך אתעכב עליהן מיוחדות'/
מהטלת לסטות המאפשר ושיקול סמכות לשופט:

חומרתו. למרות זה עונש
המבט מנקודת האחת זו> לחומרה פנימ שתי
החמורה הסכנה את הרואה ושניה הפורמלית
הדרך, עוברי שאר את העמיד במעשהו שהנאשם
באם נזיקין תשלום מבחינת חשופים היו באשר
את לראות יש זה באור בתאונה, נזוקים היו
בערעור העליון המשפט בית שפסק ההלכה
י"ד (פסי'ד זרוג ג'וליו נגד י.מ., 77/60 פלילי
"...בהי היתר: בין נאמר בו אשר (743 בעמוד
מפסילת בכלל להמנע מיוחדים טעמים עדר
לסוג הפסילה לצמצום צידוק כל אין הרשיון,
כל "אין נאמר: אחר במקום רכב". של מיוחד
ולא פלוני מסוג רכב לגבי פסול שיהיה הגיון
לנו, חשוב לא כלל אלמוני..." מסוג רכב לגבי
ההוראה דוגמת הוראה הישראל בחוק שאין
לסוג הפסילה הגבלת המתירה האנגלי, שבחוק
כזאת, הוראה אצלנו היתה אפילו מאחר, רכב,
בלתי ברכב שמוש של זה במקום רואים היינו לא

להפעלתה'". יאה מקרה מבוטח,
בסעיף ההוראה כי לטעון, שניסה מי ניסה
קיבלה אשר חדש), (נוסח התעבורה מפקודת 41

פי על לעבירה גם מתיחסת ב1.8.61, תוקף
זאת הוראה הביטוח. מפקודת (2) (1) 4 סעיף
כן לא אולם תנאי. על פסילה הטלת מאפשרת
מתיחסת היא כי מבהיר בהוראה עיון הדבר.
4037 הסעיפים עלפי פסילות לגבי ורק או

התעבורה. מפקודת
העליון המשפט בבית ביטוי מצא זה ענין
נגד בסרגליק 29/61 בתיק כהן ח. השופט מפי
חוברת טו' כרן בפד"י? (פורסם המשפטי היועץ
התעבו שבפקודת ההוראה כי לי, "נראה :(11
פסי לפסול המשפט המסמיכה,בית בדרכים, רה
תקופת לעל לחול יכולה אינה תנאי, על לה

הבי תעודת את הבודק השוטר שעל מכאן
באם בתשומתלב לבדוק הרכב, נוהג של טוח
(ברוב ההגבלות סעיף עקב מופקע הביטוח אין
ומצא בדק .(5 כסעיף מופיע הוא הביטוח תעודות
הפקעת עקב עבירה עבר אדם כי המשטרה, איש
עבירה, דו"ח העברין נגד ירשום ביטוח, תוקף
(ראה השגרתי האישום לנוסח בנוסף יפרט בו

הירוקה): בחוברת 7 עמוד
הבי את הפקיעו אשר ההגבלה, פרטי (1)

טוח.
המבטחת. החברה ושם התעודה פרטי (2)
ולו האשמה להוכחת הכרחיים אלה פרטים
התעודה פרטי רישום המשפט. בבית לכאורה, גם
החברה נציג הזמנת מאפשר המבטחת, והחברה
לא אלה פרטים בהיעדר תביעה. כעד המבטחת

מרובות. והתקלות כך לעשות ניתן
הכלל לפי המשפט בית נוהג עדויות, בקבלת
.6651 £^€16110 111116 ביותר הטובה העדות של
במקופ תעודה לראות יעדיף המשפט שבית מכאן
יאפ לא זה, כלל לפי תוכנה. על עדות לשמוע
באם מסמך, תוכן על להעיד המשפט בית שר
דהיינו, ראשון, ממקור תוכנו על לעמוד ניתן

עצמו. המיסמך להגיש ניתן באם
בעדויות דן ראיות בדיני הקיים שני כלל
הבל ידיעתו בתחום הנמצאים במיסמכים או
יכול הוא רק ואשר בלבד אחד צד של עדית
העדויות בעל נדרש אלה במקרים להמציאם.
בהם לעיין השני לצד לאפשר המיסמכים או

להעתיקם. גם הצורך ובמידת
נוקטים כן, לעשות המיסמך בעל יסרב באם
שי לגבי גם משמעות להן אשר בסנקציות, נגדו
נרשום כאשר שרק יובן מכאן המשפט. בית קולי
של ההפקעה פרטי את לנאשם ההזמנה בדו"ח
הנהג, ע"י הביטוח תנאי הפרת עקב הביטוח
עדותו ולהביא השני, הכלל על להסתמך נוכל
כראייה התעודה, תוכן על משטרה איש של

המשפט. בבית
נהיגה, אשמת רק לאיש השוטר ייחס באם
אח או זו מסיבה יוסיף ולא נהיגה, רשיון ללא
לא הביטוח, איתקיפות על נוסף רישום רת
ירשום כאשר אולם זאת. אשמה לו ליחס נוכל
הכול הביטוח איתקיפות אודות פרטים השוטר
המב החברה שם ואת התעודה פרטי את לים
רושם השוטר לעדות התביעה תזדקק לא טחת,
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עט השעה, ציון ללא ,1.8.62 נרשם: הוצאתה
מ12.7.62 הביטוח של רטרואקטיבית "תחולה"
של לאמיתו כשרה. הצגה לכאורה .31.1^62 עד
האיש, מפי התברר קצרה, חקירה לאחר דבר,
שבועיים התעודה לשלוח שעליו שכח שהסוכן
הסוכן התנצל הדו"ח רישום ולאחר קודנדלכן
הצהרים לשעת בסמוך התעודה הכין השכחה, על
של 16.00 בשעה דחוף בדואר לאיש והמציאה

במשטרה. מיד הציגה וזה ה1.8.62
ההוצאה שזמן להיוכח ניתן קרובות לעיתים
אחרי שעה למחצית רבע בין הוא התעודה של

רטרואקטיבית. "תחולה" עם הדו"ח רישום
הגר האמיתית הסיבה את תמיד לחשוף קשה
של רבים מקרים גם יתכנו אך ל"שכחה", רמת
לאיש, נגרם ממנה ישירה וכתוצאה כנה שכחה
ההו לפי כי יכופר, בל עוול הדו"ח, נרשם נגדו
אם (אף לפוליסה תוקף אין (3) 6 שבסעיף ראה
אלא בשלמותם), הביטוח דמי את שילם האיש
לגבי הקובע הזמן ביטוח. תעודת שהוצאה לאחר
התעודה, של ההוצאה זמן הוא הביטוח תחולת
במקרה גם חלה אינה רטרואקטיבית ו"תחולה"
צפוי להיות עלול והוא מפשע, חף הקרבן בו
מעונש להמלט היחידה הדרך "דרקוני". לעונש
להפסקת בבקשה המשפטי ליועץ בפנייה היא זה,

המשפטיים. ההליכים
הבודק השוטר על כי לכן, היא המסקנה
ההו זמן על במיוחד דעתו לתת הביטוח תעודת

התעודה. של צאה
הביטוח תחולת הוא עצמו בפני מיוחד ענין
אדם של מהוראה) (להבדיל הדרכה של במקרה
פקודת של 21 שבסעיף ההוראה עפ"י בנהיגה.
מה נהיגה לומד פטור חדש), (נוסח התעבורה
בכד מותנה זה פטור מורשה. נהג להיות חובה
בתק שנקבעו הכללים לפי יתנהל הלימוד כי
נהיגה, מורה או מדריד מלווה יהיה וכי נות
דיני חלים האמור לפטור פרט הענין לפי הכל
או המדריך על והן המתלמד על הן התעבורה,
(תקנה שבתקנות קביעת עפ"י נהיגה, המורה

[ב]). 223

ותעודת בפוליסת המגביל התנאי ביותר חשוב
בעל באם הביטוח תחולת המפקיע הביטוח,
ברשות ברכב המשתמש האחר האדם או הפוליסה,
ברכב, הנוהג מורשה.באם אינו הפוליסה, בעל
תעודת הוצאה ולא מורשה, בלתי מתלמד נהג

לפי הפסילה באה להם החדשים (12) עשר שנים
פסילה כאותה כמותה פסילה, ,י (2) 4 סעיף
257/59 בע"פ זה משפט בית לדיון שעמדה
יד' (פס"ד 196/60 ובע.פ. (503 יד' (פס"ד
ב תלויה שאינה אוטומטית פסילה היא ,(1953
כתוצאה באה אלא המשפט, בית דעת שיקול
אותו לפי בעבירה גופה ההרשעה מן נגררת
בית חייב תנאי, על פסילה לענין ואילו הסעיף
הנדון המקרה אם תחילה, בדעתו לשקול המשפט
אם תנאי, על לפסילה ראוי מקרה הוא לפניו
מוס המשפט בית שאין היא, הכתוב וגזירת לאו
לפסי רשאי כשהוא אלא עלתנאי, לפסילה מך

לה...".
העונש, וחומרת המיוחדות" "הסיבות בנדון
"...הלכה דבריו בהמשך כהן ח. השופט כב' אומר
גם אשר באנגליה, המשפט בבתי היא פסוקה
שלא עוולה, מיוחדים" ב"טעמימ יש חוקיה לפי
 כיסוי ללא רכב בכלי שנהג אדם לפסול
נעו להיות חייבים האלה, המיוחדים שהטעמים
בע הנעוצים מטעמים להבדילם בעבירה צים

בריין".
לשם נסיעה "...כגון הטעמים: טיב בענין
בלבד מטרים מאות של נסיעה או נפש פיקוח
נסיעת או תנועה, כל בו אין אשר כפרי, בשטח
להבטיח במאפיה, שריפה אחרי חרום "שעת

לחם". אספקת
או מקבל בפסילת ,,...תהא העונש בעגין
ענישה משום תמימה, שנה במשך רשיון מחזיק
שעל היא, המחוקק גזירת אך וחמורה. דרקונית
יוטל ביטוח תעודת ללא רכב כלי הנוהגים
ביהמ"ש לפני והפתח זה. וחמור דרקוני עונש
הדרקוניות את להפחית או הכלל מן לסטות
לאפשר רק אלא האמורה, בענישה והחומרה
ובלתי סבירה בלתי תוצאה למנוע המשפט לבית
היה הנסיבות שבכל נהיגה, ממעשה צודקת,

ממש." הכרח משום
"תקלות" של והולך גדל למספר אנו עדים
בשעה ב1.8.62 להלן: שיסופר כפי הסוג, מן
לפניו שהציג נהג של ניירותיו שוטר בדק 08.16
התעודה ואילו תוקפה, שפג ביטוח תעודת
כתב לאיש מסר השוטר בידו. נמצאה לא החדשה
בו ימים. 5 תוך הביטוח תעודת להצגת ארכה,
בתח האיש התיצב אחרהצהרים, בשעות ביום,
שזמן ביטוח תעודת והציג קרובה משטרה נת
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מידת לגבי והן האמור הטיעון נכונות לגבי
2/55 ע.א. ,484 0ע"ו אנגלית בפסיקה תלותנו
יש כן .(278 273 כז' עפ' (אח בקר נגד כוכבי
התקנה התקנת עקב במסקנות, להרהר מקומ

שתוקנה. 1128 ב.ק.ת. ת. מת. 258

המחוזי המשפט בית בשבת ,13.9.62 בתאריך
בע.פ. קבע פליליים, לערעורים משפט כבית ת"א
הביטוח, פקודת לצרכי ברכב שה"שמוש" 72/62
מוריד או מעלה זה אין ולכן בו, נהיגה כוונתו
המת נהיגה על ו"מפקח" יושב הפוליסה שבעל
אלה בביטוח. צורך יש לנהיגתו דהיינו, למד.
לצרכי ברכב "...שמוש לעניננו: פסח''ד קטעי
אין לכן בו. נהיגה לדעתנו, פרושו, הנ"ל הפקודה
שמוש" "התרת המונח החלפת ע"י כי לומר
בעבירה המערער הואשם נהיגה", "התרת במונח
הבדל לראות אפשר אם בחוק. כלל קיימת שאינה
"שמוש" המונח הרי האלה, המונחים שני בין
מסיבה וגם "נהיגה'/ מהמונח רחב בודאי בחוק
הסעיף מתחומי יוצא "נהיגה" המונח אין זו

בתוכו. כלול להיפר אלא "בשמוש" המדבר

שהחלטה לכך עד היה המחוזי המשפט בית
סעיף פירוש לגבי הראשונה היא הנ"ל בערעור
הנאשם, של בעונשו להקל לנכון מצא ולכן זה,
שב מיוחדות" "סיבות לבעית נוגע כבר זה אך
29/61 בתיק העליון ביה"ש של להלכה לב שים
בעונש להקל היה מותר אם ספק (בסרגליק),

המיוחדות". "הסיבות מפאת

המורשה, הנהג בדבר התנאי המשמיטה ביטוח
המיר או שגרם האדם והן התלמיד הן כי מכאן,
עבירה עברו המדריך), (לרוב ברכב השמוש

חמורה.
"משתמש למושג באשר בעיה התעוררה
הבי פקודת של (1)4 בסעיף המופיע ברכב"
רח משמעותו או בלבד נהיגה פירושו האם טוח,
בת"א לתנועה ביהמ"ש חוק דוגמה: יותר. בה
אשר שוהם, צבי נגד ישראל מדינת 1587/61
ערעור הוגש ביטוח העדר מאשמת לזכויו בקשר
בתיק .72/62 ע.פ. בת"א המחוזי המשפט לבית
הביטוח פקודת של (1)4 בסעיף נטען: זה
הפקודה של המקורית בלשון או שמוש נאמר*
שם. נאמר לא 10 >111^ נהיגה ואילו 0ז 1186

מנהיגה, יותר רחב שמוש, שהמונח משתמע מכאן
את  המדריך  הפוליסה בעל זנח לא ואם
הנהיגה לומד של לצדו יושב נמצא אם כי הרכב,
והן הלומד הן ששניהם, הרי נוהג, שהלה שעה
מנו (להבדיל משתמשים נמצאו הפוליסה, בעל
הפו בעל מצד שכזה שמוש לגבי ברכב. חגים)
לא הביטוח שבתעודת המגביל התנאי לימה,
מתרח היתה ואם הביטוח, את מפקיע ולא תופס
כסוי שהיה הרי שלישי, צד נזוק והיה תאונה שת
ביססו אלו טענות טועני זה. שלישי צד לסוכני
ת13מ§11^ בענין אנגלי דין פסק על טענותיהם
1<11ג 6ת3101111יע 311>3 ינ01116מ^. .^61 1952 ע 803
של בספרו 124 בעמוד 749 מספר כתקדים המובא
הן לספק' מקום יש התעבורה. דיני על קדרת

|]|1!1:][|!!|||1|||||||||111!!11:1[|11:1111!11!!1111111111![9!11111!!1!!||]|;11111||1!1||||||||||||1|1||!|||||1||||||||]|1111111| 1111!|1!1!1111111||||||||11!]|[1111||[1111!111111!11!1!11

| אינה שהבדידות מי מעתה, עצמו. הוא כולי להיות לו אפשר לבדו, הוא שהאדם בשעה ,,רק |
§ לבדו". כשהוא אלא בךחורים האדם אין שהרי < עליו חביבה אינה החירות אף עליו, חביבה |
§ שופנהויר  ■ ■ .. |
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עו"ז* נוסנבלט, צבי

לבך הפנה ולא התרופה, כמות לגבי במירשמ שחלה
המערער. של לבו תשומת

נדחה. הערעור
(47.62 (ביום נפסק

,1936 הפלילי, החוק לפקודת 231 סעיף לפי א. .1
היא דנא, במקרה רופא על המוטלת הזהירות חובת
כושר עלידיו, שנבדק החולה לגבי להפעיל, החובה

סביר. רפואי
במתן גם מתבטא בחולה רופא של הטיפול ב.
ומכאן, לו, רושם שהוא התרופה את לקבל ההוראה
פירושה הרפואה של הראויה הכמות ברישום שטעותו

החמורה. החובה הפרת
עצמ נמשך הרחב במובן כי לומר ניתן ג.
הנעוצה הרשלנות גט נמשכת ולכן האמור, הטיפול
ובעת הואיל המנוח, ע"י הכדור לבליעת עד בו,
הרופא* הוראת על בסמכו עשהכן הוא אותו שבלע
תרמה זו בהוראה שחלה הטעות כי אומר, הווה

הפלילית. התוצאה להתהוות במישרין
אלא היווה לא הרוקח של המעשה אפס, א. .2
של הרשלנית להתנהגות שנתלוותה רשלנות תרומת
הסיבתי הקשר את לנתק בכוחה שהיה בלי הרופא,
בהתאם הפטלית, התוצאה לבין האחרונה זו בין

הנ"ל. לפקודה 219(ה) לסעיף
ולבוא הרצפט את לבקר הרוקח של חובתו ב.
או טעות בו שנתגלתה מקום הרופא, עם בדברים
הרוק לפקודת (2) 24 (סעיף לטעות השש קיים
או נוסף ביקורת כאמצעי אלא לראותה אין חים),
לא שלחולה להבטיח כדי קבע המחוקק אשר משני,
הרצפט. את שרשם הרופא טעות עקב רע כל יאונה
הנ0 מהאחריות לגרוע כדי הנ"ל אמצעי אין ג.

 תרופה ברישום רו3א טעות הבעיה:
מות גרימת

אלפרס דרור ד''ר 180/61 ע.פ. העליון המשפט (בבית
.(1416 (51) טד כרך דין, פסק  היותימ נגד
ורשם חולה בדק רופא שהינו המערער העובדות.
מהכמות עשרתמונימ חזקה תרופה בטעות, לו,
להמית כדי בו שיש רעל מהווה זו כמות הראויה!
מבלי המרקחת בבית התרופה את קבל החולה אדם.
חיי המסכנת טעות נפלה שבמירשם יבחין שהרוקח
ונפטר ברע החולה חש לאחרמכן קצר זמן אדם,
בגרימת הואשם המערער נשלח. אליו החולים בבית
בקבעו זיכהו, השלום בימ"ש אך ברשלנות. מות
הרוקח על גט שכן לאסון, ישיר גורם היה לא שהוא
הטעות על לעמוד המירשם, את לבדוק החובה חלה
ולהעמיד הרעל, של המסוכנת לכמות בקשר בו שתלה
הרוקח ביד שהיה מכיון טעותו. על המערער את
הסיבתי הקשר נפסק הפטלית, התוצאה בעד למנוע

תוצאה. אותה לבין המערער של הרשלנות בין
המשפטי, היועץ ערער בו המחוזי המשפט בית
של טעותו כי וקבע הנ"ל, הדעה עם הסכים לא
כן ועל החולה של למותו במישרין גרמה הרופא
בסו קנס עליו והוטל לו המיוחסת באשמה הרשיעו

מאסר. חדשיים או ל"י 500.
מופ העליון המשפט לבית המערער של ערעורו
עובדתיות טענות על ובנוסף בלבד, ההרשעה כלפי נה
לא או כדור בכל הרעל כמות מה הוכח שלא (כגון
חזר נדחו, שכולן מהם) החולה בלע אכן כי הוכח
הש משפט בית של קביעה לאותה המערער באכה
של הגורם מהתערבות להתעלם אין לדעתו לום:
הטעית על עמד שלא משמעותו הרוקח, רשלנות
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.(1470 (53) טז' כרך פסקדין, גורלניק, אריה נגד
השלום משפט בבית הורשע המשיב העובדות;
סעיף לפי פרטית "בגינה' ".פרחים שבילי בהשחתת
בבית בערעורו .1936 הפלילי, החוק לפקודת (1)326
מסוג הם פרחים ששתילי בפסק המחוזי המשפט
העבירה כן ועל (2)326 בסעיף המנויים הדברים
השלום משפט בית אשר פשע, מסוג למשיב שיוחסה
קבל כן ועל עליו ולהרשיע בו לדון מוסמך היה לא

ההרשעה. את וביטל הערעור את
של דינו ופסק נתקבל המשפטי היועץ של הערעור

כנו. על הוחזר השלום משפט בית
(25.6.62 (ביום נפסק

אפ להחליט בבואו המשפט, בית של תפקידו א. .1

הע את מהוות האישום בכתב המוזכרות העובדות
ביסודות ורק אד להתרכז הוא לנאשם, שיוחסה בירה

שבחוק. בהגדרה שנקבעו כפי הזאת העבירה
אם להחליט בא המשפט בית כאשר כמוכן, ב.
שיו בעבירה הנאשם, את לסבר כדי מספיקה העדות
ורק אך הערות חומר מתוך לברור עליו לו, חסה
בהגדרה שנקבעו ליסודות המתאימות העובדות את

עבירה. אותה של
המרכיבים האלמנטים האמור המבחן לפי א. .2
בסעיף המוגדרת העבירה של .^01118 ה8ט6^ את

לרכוש. (2 נזק, גרימת (1 הס: (1)326
העדלת ידי על האלה האלמנטים שני הוכחו אם ב.
הוא הנדון שהרכוש העובדה, אז כי למשפט, שהובאה
בסעיף הנזכרים מהסוגים לאחד השייכים מהדברים
בלתי והיא חשיבות לה אין ,326 לסעיף (2) קטן
היא למשיב, שיוחסה העבירה באשר רלבנטית,
קטן(1) סעיף ,326 בסעיף הנזכר העוון עבירת

לפקודה.
להת השלום שופט על היה זה כגון במקרה ג.
האישום, בכתב לרכוש שניתן מהתיאור כליל עלם
שייך הנדון הרכוש כי להצביע העשויה מהעדות ואף
.326 לסעיף ,(2) קטן בסעיף הנזכרים הסוגים לאחד
נאמר אם אלא המלים, אומנם באות (1) 326 בסעיף
עליהן אשר $$€1מ11) 1$6י\ת01116 81316^) אחרת
הדגש! את המחוזי משפט בית של הרוב שופטי שמו
האפשרות את לשלול באו ,,לא המלים אותן אולם
המפו בנסיבות ברכוש שמחזיק אדם בעוון להאשים
רק באו אלא ,326 הסעיף של אחרים בחלקים רטות

בפשע. כזה אדם להאשים האפשרות את להדגיש
שנהרסו הפרחים שיזילי אמנם אם הוא גדול ספק .4
בסעיף המנויים, הדברים מסוג הם המשיב ידי על

.326 לסעיף (2) קטן

 מונית נהג ע"י לאונפ נ8יון הבעיה;
נהיגה רשיון שלילת

נגד יוסף 146/62 ע.פ.  העליון המשפט (בבית
(1265 (46) טז' כרן דיך פסקי היוה'"מ,

באגד פטה ובדרך תיירת. הסיע המערער העובדות;

רישום בגין הרופא על המוטלת והראשונית, רדת
החולה.. לריפוי כאמצעי הרפואה

הביקוית חובת על להסתמך רשאי אינו הרופא 3%

איי5ולתו על למענה מקום אין גם ולכן הרוקח של
לא במרשם שהטעות האפשרות, את מראש לחזות
הסכנה את וימנע שיתקנה כדי לתשומתלבו תובא

לחילה. ממנה הצפויה
118ע0א .זר* מתערב "גורם טענת שתקבל כדי .4
הגורם מקור כי הכרחי ^0£118 06מ16מ111161¥6
הנאשם. של בהתנהגותו קשור היה . לא המתערב
בפעו נעוץ הרוקח התנהגות מקור שלפנינו, במקרה
(המער הרופא ע''י הנדונה הרפואה של הרישוט לת

■ .; ער).

לידה שנת (שינוי ראשי מפמף זיון? הבעיה:
החוק לפקודת 356 סעיף הרישום), בתלוש

.1936 הפלילי,
מוריס  95/62 ע,פ,  העליון, המשפט (בבית
.(1454 (52) ט' כרך דין פסקי היוה"מ, נגד בוטבול
המשפט בית בפני לדיו הובא המערער העובדות;
בשנותו עולה, רישום תלוש זיוף של באשמות המחוזי
המקרה המזויף. המסמך והפצת לידתו, שנת את
לשינוי תביעתו המשפט בבית כשהתבררה התגלה
מזוייףו דרכון כשהגיש 1925 לשנת 1935 משנת גיל
שבת צויין מאסר.■ חדשי לששה ונידון הורשע הוא
בש:ת נולד אמנם שהמערער הוכח האזרחית ביעה
מה* הנאה טובת כל הפיק שלא היא והמסקנה ;1925

אף הכחיש לא עשיתו שאת הרישום, שיגוי:בתלוש
פעם,

היה שנעשה התיקון כי המערער ב''כ טען בערעור
שיש לטעון מקום אין ואז לעין, שנראה .גס כה
שהוא כך על מעיד כשלעצמו התיקון ,שהרי זיוף,

געשה.,
נדחה. הערעור

(1.7.62 (ביום נפסק
מידה באיזו תלויה אינה זיוף נעשה אם השאלה .1

מידה באיזו או כשרון, בלי או בכשרון הזיוף' נעשה
הזיוף. מעשה את לגלות 1קל

16ג9£11ג0 £0 2מ561 6111^16£1311<11י1' המלים .2
שבסעיף כך) ע"י לחנותו אפשר (שהיה *1116161)7

מתיחסות אינן ,1936 הפלילי, החוק לפקודת (2) 335
: הזיוף. של למהותו אלא הזיוף ביצוע לא^פן

בצורה נעשה שהתיקון לעובדה חשיבות אין א. .3
זממו לבצע הצליח לא שהנאשם יתכן, שהרי ג*ה,

משוכללת. בצורה'
לסעיף בהתאם עליה, להשיב שעלינו השאלה ב.
התי את שעשה בעת הנאשם, התכוון האם היא: ,335
היה עלול אשר אדם היה קיים אם י להונות ק1ן,
. ידיו. במעשה הנאשם הצליח אילו מרוטה, להיוי*

פרטית גגנה פרחיפ שתילי השחתת הבעיה;
.1936 הפלילי, החוק לפקודת (1)326 סעיף י ■. .*.■ ■
היוה"מ  .,59/62 ע.פ..  העליון המשפט (בבלת.
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כמעשה לעולם לראותו ואין סמכות ללא הוא טר
אדם של אשמתו בירור לצורך כחוק, תפקידו במלוי

השוטר. את שהתקיף אחר
לא המאושר שהעתקו פינוי צו המבצע שוטר לכן .3

במילוי פועל אינו הצו, הוצא נגדו לאדם נמסר
לביצוע המתנגד אדם אותו להאשים ואין כחוק תפקידו

שוטר. בתקיפת הצו

חוק על5י שהוצא צו על עגירה ■. הבעיה
תשי"ח ושירותים מצרגיפ על הפיקוח

.1957
היוה"נז  ת"א המחוזי בביתמשפט 259/52 (ע.פ.
לב' מחוזיים פסקים ואח' בע''מ ,ליליפוט" נגד

(348 (13/15)
המשיבים זוכו השלומ משפט בבית העובדות.
מצרכים על הפיקוח לחוק (א) 39 הסעיף על מעבירה
בצו הנאמר הפרת עבור תשי"ח1957 ושירותים
תשי"ח המזון) (איכות ושרותים מצרכים על הפיקוח
החזיקו המשיבים כי מחלוקת אין .(4)2 בסעיף 1958
למרות זר. חומר בה כשנמצא פפריקה מסוים בתאריך
אין כי סבר השלוט ששופט מכיון זוכו הם זאת
השו קבע כן הנדון. מסוג לעבירות מוחלטת אחריות
הסחורה עבור המשיבים שלמו אשר המחיר כי פט
ומאחר טובה, מאיכות שהיא לצפות להם איפשר
כי והאמינו והגיונית, כנה סבירה, טעות טעו שהם

לזכותם. יש טובה, בסחורה מחזיקים הם
נתקבל. הערעור

(21.5.62 (מיום נפסק
פיקות לחוק 39 שבסעיף הנדון מהסוג עבירות .1

בין נעברות תשי"ח1957 ושרותים מצרכים על
בו מחזיק הוא אשר שהחומר יודע עליהן שהעובר
יודע שאינו ובין הפיקוח בצו הדרוש את הולם אינו
ברשותו. מוחזק שהחומר יודע הוא אם מספיק כד; על
תאשים שהקטיגוריה רצוי הנ"ל מהסוג בעבירות .2
תכו לעתים אשר הקונה, את רק ולא היצרן את גם

קנה. אשר החומר מכיל מה לבדוק לו קשה פות

16 תקנה  כמרים, לשוטר ציות אי הבעיה:
(3נ.פ. תשכ"א1961 התעבורה לתקנות (א)(1)
 בירושלים המחוזי משפט בבית 149/52
לגי מחוזיים פסקים  היוח''מ נגד פנחס

.(106 (3/4)
תעבורה שופט ע"י הורשע המערער העובדות:
לשוטר ציית שלא בזה לשוטר, איציות של בעבירה
שוטר להוראות בניגוד במקום מכוניתו והעמיד פלוני
המערער של סניגורו טען השוטר של עדותו בנמר זה.
ראיה העדר על בהצביעו האשמה על להשיב אין כי
את שנתן בשעה במדים הנ"ל השוטר היה שאכן
העיד לא והמערער הטענה, את דחה השופט ההוראה.
סמך על הוצא המרשיע ופס"ד הגנה עדי הביא ולא

השוטר. של עדותו
שהש הטענה אותה על המערער ב"כ חזר בערעורו

לאנסה, ניסה ושם לביתו ונסע שהיא איזו תלה
המשפט כשהתקרב אך באונס, הוא הואשם לכתחילה
בניגוד לאונס נסיון של העבירה בביצוע הודה לקצו
הורשע הוא .1936 הפלילי החוק לפקודת 154 לסעיף
חדשי עשר שמונה מהן מאסר, שנות לשלוש ונדון
ברכב נהיגה  רשיון, ולשלילת תנאי, על מאסר
לתקו התעבורה לפקודת 44 לסעיף בהתאם כלשהו,

שנתיים. של פה
את להטיל מקום היה שלא טען המערער באכח
העבירה בין קשר היה שלא מפני הנ"ל, 44 הסעיף

נהג. היה שהמערער העובדה לבין שבוצעה
בערעור. וכן נדחתה זו טענה

(28.5.62 (ביום נפסק
המערער הורשע בה העברה ביצוע הענין בנסיבות
אין ולכן ברכב, נהיגתו עלידי הוקל'/ או "נתאפשר
שבוצ העבירה בין קשר חוסר של הטענה את לקבל

נהג. היה שהמערער העובדה לבין עה

פינוי) צו (המבצע שוטר תקיפת הבעיה;
 בירושלים, המחוזי המשפט בבית 104/62 (ע,פ.
לג' כרך מחוזיים פסקים  היוה''מ נגד סגל חיים

(59 (3/4)
שלום משפט בית ע"י הורשע המערער העובדות;
הפלילי, החוק לפקודת (א) 326 סעיף על בעבירות
שוט (תקיפת עונשין דיני תיקון לחוק 1 וסעיף 1936
ב"כ טען בערעור למאסר. ונידון תשי"ב1952, רים)
בבית הפרוצדורה לתקנות 162 תקנה לפי כי המערער
ע"י לפועל שהוצא פינוי, צו היה לא השלום משפט
ההוצאה כיו"ר שלום שופט של צו בתוקף המשטרה
למערער נמסר שלא מאחר לאכיפה, ניתן לפועל,
הפינוי צו של שהוא כל מאושר העתק לכן קידם

המשפט. בית ע"י שניתן
כי המערער לטובת כעובדה קבע השלום שופט
של והתראות הודעות כמה של מסירתן אף על אכן,
פסקדין למערער נמסר לא לפועל, ההוצאה משרד
(פודמסקי) 99/51 בע.פ. פס"ד יסוד על אבל הפינוי,
המערער בידי היחידה הברירה כי המסקנה את הסיק
ההוצל"פ מיו"ר לפועל ההוצאה עיכוב לבקש היתה
התנגדותו וכי לצדק הגבוה הדין לבית לפנות או
עבי היוותה המשטרה ע"י הדין פסק לביצוע בפועל

החוק. על רה
נתקבל. הערעור

(13.7.62 (ביום נפסק
לפועל להוציא רשאי שוטר כי נקבע 99/51 בע<פ. .1

שה באופן סמכות, בלא שלום שופט ע"י שניתן צו
לתו אזרחית או פלילית מבחינה אחראי אינו שוטר

לפועל. ההוצאה צאות
סעיף לפי שוטר תקיפת בעבירת הריון לגבי אולם .2

נאמר שוטרים) (תקיפת העונשין דיני לתיקון לחוק 1

וע.פ. (850 פ"ד (יב' 229/57 ע.פ. דין בפסקי כבר
צו מבצע והשוטר במקרה כי (1358 פ"ד (יב' 40/58
השר מעשה גם סמכות, בלא שניתן שלום שופט של
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בהו נאמר לא כי המערערת ב'> טען בערעור
אלא האשמות בכל מודה שהיא הנאשמת של דאה
בכל הודתה היא אם ברור לא כן ועל באשמה, רק

מהן. ובאיזו מהן באחת או האשמות
מחדש. לשמיעה הוחזר והתיק נתקבל הערעור

(28.6.62 (ביום נפסק
בהם אישום פרטי בשלושת להודות הבוחר נאשם
ולא לחוד ופרט פרט בכל להודות עליו מואשם, הוא

ביחד. האישום פרטי בכל

ג:י עדות  שקי ערות מתן הבעיה:
משפחה

בסט בן מרסל 127/62 ננ.פ. העליון המשפט (בבית
(1373 (50) טד דין פסקי היוח"מ נגד

אזרחית בתביעה נתבע היה המערער העובדות;
הלואה להחזרת השלום משפט בבית נגדו שהוגשה
שקיבל הנתבע הכחיש בעדותו ל"י. 500. בסך
זו למטרה ושבקר כלשהו כסף מהתובע אי*עם
אחרות ראיות ובהעדר המערער הכחשת עקב גביתו.
הגיש מכן לאחר האזרחית. התביעה נדחתה בכתב
לידי הביאה אשר למשטרה קובלנה התובע אותו
במתן המחוזי המשפט בבית המערער של אישומו
החוק לפקודת (1)117 סעיף לפי עבירה שקר. ערות
הקטי מטעם התיצבו עדים ארבעה .1936 הפלילי,
ההלואה כי והעידו אחת, ממשפחה כולם גוריה,
אף המתלונן של אשתו כולם. במעמד למערער נתנה
ומחסכונותיה, מרכושה בא להלואה הכסף כי העידה

למערעי. שיתן כדי לבעלה אותו נתנה והיא
במהי דופי להטיל בטענותיו ניסה המערער ב"כ
והיא כביכול סתירה קביעת ע"י העדים של מנותם
אשתו אלא למערער ההלואה את נתן התובע שלא
בענין האזרחית בתביעה המערער של עדותו כל ולכן
ב"כ טען כן אמת. עדות היתד. התובע מן ההלואה
ממשפחה היו הקטיגוריה עדי וכל שמאחר המערער
היה. לא וכזה סיוע עדויותיהם היו טעונות אחת

נדחה. הערעור
(17.6.6 (ביום נפסק

אחת משפחה בני שכשבאים נותנת הדעת א. .1

שומה מהם אחד יריב נגד אחת, בלשון כולם להעיד,
שמא היטב, הזהר עצמו להזהיר המשפט בית על
מלומדה, קרובים עדות אלא אינה אלה כל של עדותם
לעזור כדי זה ביניהם שקשרו מקשר נובעת אשר

בריבו. לזה
שבק קל ספק המשפט בית בלב שיש מקום ב.
המשפט בית יצדק כאמור חשש קיים אמנם פן לים

בלבד. אחת עדות ההן בעדויות יראה אם
בע.פ. שנקבעה ההלכה תחול כזה במקרה ג.
(1209 הפ''ד המשפטי היועץ נגד (פיפרלינגד 4/51
המתלונן עדות שקר, עדות על באישום כשעומדת,
לא אט הנאשם את מרשיעים אין הנאשם, עדות מול

בלתיתלויה. סיוע ראיית המתלונן לעדות באד.
הזהר עצמו המשפט בית הזהיר הנדון (במקרה

השוטר של בעדותו והעיון תעבורה שופט בפני מיע
בדבריו נזכר לא שאכן העלה דלמטה המשפט בית

ההוראה. מתן בשעת במדים שהיה
(6.9.62 (ביום נפסק

לתקנה בניגוד שוטר להוראות איציות על בעבירה
נשיאת תשכ"א1916, התעבורה, לתקנות (1) (א) 16
יסוד מהווה הוראה מתן בעת השוטר ע"י המדים

להוכיחו. הקטגוריה ומחובת העבירה מיסודות

משטרה איש גידי הרשאה העדר הבעיה:
גמש8ט ערות מתן בשעת

נגד היוה''מ 256/62 ע.פ.  העליון, המשפט (בבית
(1703 (580) טד כרך דין פסקי מסאלחה, עלי

פי על באשמת לדיו הועמד המשיב העובדות:
על (עדות) הפלילית הפרוצדורה לפקודת 4 סעיף
בפרט שסתרה המחוזי המשפט בית בפני עדות מתן
בבית העיד ה0מל משטרה. לסמל שמסר הודעה חשוב
המשיב הודעת את שגבה שעה כי בעלפה המשפט
המשטרה, שר עלידי לו שניתנה הרשאה לו היתד.
לסעיף בהתאם הודעות, לגבות מוסמד הוא שלפיה
המשיב ב"כ עלידי הנגדית בחקירה לפקודת. 2
בעת ברשותו נמצא לא ההרשאה שכתב הסמל אישר
המשיב, ב"כ טען העדויות פרשת בגמר העדות. מתן
ההרשאה, ומתן היות האשמה, על להשיב עליו שאין
השופט הוכח. לא העבירה, מיסודות אחד שהיינו

המשיב. את וזיכה זו טענה קיבל
עדות על נוסף המשפטי, היועץ ב"כ טען בערעורו
לטובת קיימת משנית, עדות אמנפ שהינה הסמל,
שהוא הציבור כפקיד הסמל על שחזקה ההנחה התביעה
את מבצע הוא וכי הרשמי לתפקידו כהלכה נתמנה

כהלכה. תפקידו
המ המשפט לבית הוחזר והדיון נתקבל הערעור

השלמה. לשם חוזי
(4.7.62 (ביום נפסק

שעה השוטר, בידי תהיה בכתב שההרשאה רצוי .1

הפרוצדו פקודת עלפי במשפט דעתו את נותן שהוא
(עדות). הפלילית רה

צי כפקיד משטרה, סמל על שחזקה הנחה קיימת .2
הוא וכי הרשמי לתפקידו כהלכה נתמנה שהוא בור,

כהלכה. תפקידו את מבצע
בהנחה די (1577 פ"ד (י"ד 147/60 ע.פ. לפי .3
האשמה, על להשיב הנאשם את לחייב כדי הנ"ל
לעשות ביכולתו אם ההנחה, לסתירת עדות ולהביא

זאת.

גאשמה הודאה הבעיה:
אסתר  בחיפה, המחוזי המשפט בבית 213/62 (ע,פ.
{67 (3/4) לג' מחוזיים פסקים  היוה"מ נגד ננזיה
השלום משפט בבית הואשמה המערערת העובדות:
מודה "הנאשמת רשם והשופט אשמה פרטי בשלושה
פרט לכל מתייחסת ההודאה אם לפרט מבלי באשמה"

ופרט.
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ההליכים. את לפסול עשויה אינה כבעלדין במשפט
ביטול על לשופט הוראה במתן הצורך מתעורר אט
לצרפו יחליט המשפט שבית לכך מניעה אין הצו,

נוסף. כמשיב
בתפ השופט פועל ותפיסה חיפוש צו בתיתו א. .2
של תפקיד איבנו הוא כי אם אדמיניסטראטיבי, קיר
תנאי. על מאסר הפעלת למשל, כמו, לפועל, הוצאה
אחר, של החלטה מפעיל אינו השופט כאן ב.
הוכ סמר ועל דעתו, שיקול לפי מחליט הוא אם כי
התנאים נתמלאו כי לפניו המובאות לכאורה חות

מעצר. או חיפוש צו למתן שבחוק
משלם כזה צו בהוצאת אין זאת, עם יחד ג.
הוא המשפט. בית של טהורה שיפוטית פעולה עשיית
לפני ואף משפט של קיומו לפני גם להינתן יכול
לשיתוף פרוצידורה כל ואין שהוא מי שהואשם
עלידי להפגע העלולים או בדבר הנוגעים האנשים

השופט. בפני בדיון הצו
אדם של באינטרסים לפגוע עלול כזה צו ד.
שבקשר גופו, בענין ישירה נגיעה לו שאין הצד מן
תוך ניתן הוא אפילו צוחיפוש. וניתן נתבקש אליו
משפט, אותו ולצורך פלילי משפט של מהלכו כדי
אלא המשפט של אינטגרלי חלק לא זאת בכל הריהו

לו. וטפל צדדי ענין
את לבחון צורך לו אין כנ"ל צו ע"י שנפגע מי .3

זולת אחר משפט בבית נכונותו את או הוקיותו
לדון איפוא המוסמך לצדק. הגבוה המשפט בית
תשיי'ז המשפט לבתי לחוק (א) 7 סעיף לפי בענין

.1957
החוק לפקודת (1)388 סעיף של ותכליתו מטרתו .4
להו המשטרה על להקל אלא אינה ,1936 הפלילי,
עם בקשר לרשותה שעברו חפצים מידיה ציא
בעיני שנראה למי ולמסרם שהיא כל פלילית האשמה
כך עידי לקבוע לא (אך כבעליהט המשפט בית

שלהם). האמיתית הבעלות

של חשש כאן קיים שאינו נראה ומהעדויות היטב.
כוזבות. בעדויות המשפט בית את להטעות קשר
תומם, לפי שנאמרו אמת דברי ניכרים העדים בדברי
שלא עצמו המערער בעדות אלא נסתרו לא אשר

דלמטה). המשפט בית על מסימנה היתה
של בשקריו לראות שאין היא פסוקה הלכה .2
מקום נגדו, שהובאו לראיות סיוע כדי בלבד הנאשם

כזה. בסיוע צורך שיש

מטרתו  ותפיפה היפוש צו הבעיה;
קלוגר אהרן  49/62 בג''צ העליון המשפט (בבית
ואח/ ישראל משטרת של הכללי המפקןן נגד אחי ו2

(1267 (45) טד כרך דין, פסקי 
משפט התנהל המחוזי המשפט בבית העובדות:
גניבה על מנהליה ושני מסוימת חברה נגד פלילי
סתורות ויבוא שוא בטענות כסף הוצאת סוכן, בידי
שיובאו מוופרים לשני בקשר זה היה היתר. ללא
ע"י אחי'כ ונמכרו חקלאית בתערוכה להצגה ארצה
והם בידיהם נמצאים הם ומאז למבקשים, הנאשמים
במה מחצבות. כבעלי עסקיהם לצורך בחם משתמשים
השופט, נתן ההגנה. עדי סיום של בשלב המשפט, לך
בידי מהפרים ותפיסת חיפוש צו הנאשמים, לבקשת
שאין הודיע הכללית התביעה ב"כ כי אט המשטרה,
האמורה ההחלטה את לבטל הבקשה בכך. ענין לו
המשפט לבית פנו והמבקשים שופט אותו ע"י נדחתה
להימנע המשטרה על לצוות גבקשה לצדק הגבוה

התפיסה. צו מביצוע
(12.6.62 (ביום נפסק

והיתה יכולה החיפוש צו לביטול הבקשה א. .1

בדו שנתנו, השופט כלפי גמ מופנית להיות צריכה
בקשר זה משפט לבית המקובלת הפניה לצורך מה
ההוצאה כיושביראש המכהנים השופפים להחלטת

לפועל.
הוזמן לא הצו, את שנתן שהשופט, העובדה ב.
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האמת שהרי לכך: פשוט וטעם לה, מתנגד אינו השקר ואילו לתכונתנו ניגוד היא "האמת
מוגבלים אנו אין כאילו לנו מחניף השקר וכנגדה השגתו, בקוצר מכיר להיות האדם מן דורשת

הבחינות". מן באיאיזו
גיתה
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רעהו אל א>ע\ כדבר
והתרגות החינוך משרד גלשן, סיוון/ ראוגן

יכולה לשוננו שאין דעה, ולטפח זרה מלה
מושגים והולמות נאות מלים ליצור או לספק
לזכור, יש ו"ביךלאומיימ/ תרבותיים רבים,
מאנגלית, מערבית, השאולות, רבות, זרות שמלים
"ביךלאומיות" אינן רומית, או יידיש מגרמנית,

הצדקה. להן שאין ודאי זו ומבחינה כלל,
האחרו השנים מחידושי קצת מובאים להלן
ידועים שאינם הלועזיות, המלים בתרגומי נות
די שגורים אינם אופן בכל או הרחב, בקהל
המו מרשימות ברובן לקוחות אלו מלים הצורך.
האק של ובעיקר הלשון ועד של השונות נחים

והעתונות. הדיבור מלשון גם אך דמיה,
העבריים החליפית! לועזיות

צפיה (תוצאה), תצפית 8יבסרוואציה
(פעולה)

תפעול הפעלה, א1פראציה

במלה נתקל מאז נוטפות שעות עובד הוא
אדמיניסטרציה.

ממשיכים אנחנו הפעמ גם הקודמות כבגליונות
קונטרסו מתוך פרקים בפרסום סיוון יד. מר באישור
המדעית המזכיתת .בהוצאת שהופיע לעם" "לשוננו

העברית. ללשון האקדמיה של

שגרתיים בניבים והקיצור הגיוון
ממעלותיה ויהיו היו בהבעה והקיצור הגיוון
מסורבלים נדושים לשון צירופי שיחה. של
החי, הדיבור שמשתגר ככל ונעלמים, הולכים
טעם לפי יותר הנאים לביטויים מקומם ומפנים
אלה, לעומת אלה טורים, בשני להלן הזמן.
לחח שאפשר בדיבור, הנהוגים וניבים ביטויים
לעומתם. הניצבים ברעיהם לגוונם או ליפט
בבחי מאחדים, חוץ הימני, שבצד הביטויים אין
באריכותט בעיקר הוא חסרונם "שגיאות". נת

היתרה. בשגירותם או
ולומר לקצר או לגוון מוטב במקום

זה את) (אל, אחר זה את) (אלא, 8חר אחד
השני

מקצתם / קצתם מהם אחדים
רצונך רוצה... אתה אם

יודע אינני / יודע איני יודע לא אני
לא מעולם / לא מעודי לא פעם אף

פתאום פתאומי באופן
כגון למשל כמו

לפיכך מכך כתוצאה
בכול ידוע מקום בכל ידוע
לכול ידוע איש לכל ידוע

לשון גיורי
המח הקיצונית, הדעה את לקבל שאין ודאי
תה שהרי מוצאה, בגלל לועזית מלה כל רימה
מטמיעה מתפתחת לשון שכל הוא, טבעי ליך
ומובן אתן, מגע לה שיש לשונות, של יסודות
והטמיעה קלטה התפתחותה במהלך בלשוננו
לכת להרחיק גם אין אבל רבות. זרות מלים
כל הבחנה, ללא לקלוט,  זה תהליך ולעודד
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מקצועןפרופסיונאליבידודאיזולאציד,
(במלעיל)אקסמפלאר יוקרהפרסטיג'הע1תק
ייחודיאקסקלוסיבי לגדי'

9ר§בבודי 0(במכונית) רשימה
ז1לםברקס לועזיות עשוייפמלים העברייפ 2תחליפיהן
האתהילודגיר בתחומים מסויימים. בתחומים רק לשמש
בלועזיות.מ?3ל'גיק משתמשימ עדיין רים

אפיפיותואפל מנל.לאדמיניסטראציהאפיפית,
הפועל:זיגזג (תואר אלתוראימפרוביזציהסכסך

אינדקסבסכסך)
ל'תמדאינרציה0חנהז'סטה
משושהאנטנהמסבלאגר
תסמונתאסוציאציהאוםמוטרה

שאלטר / היקשאנלוגיהמתגסוויז'
£נאיטראנספורמאטורדושהפדאל

(בחשמל) ולאפיוז "בטחון' (לא לגטמודלגתיד
תקיןנורמאלי"פקק")

קצבהפנסיהבוכנהפיסטון
(בחשפלאג תקע (במנוע) יגק^רתקומוניקאציה3?ת

בטלפון) תדמיתשאבלונהמל,
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המשטרה אנשי של לשנזושם מיועד  הדרכה פרסום
והרעיונות הדעות ואץ מקצועיים בעניגים זעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת בלי לטמש היא הרבעון מגמת

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאים ידפיו מעל המובעים י

הממשלה. ראש משרד ליך לפרסומים המרכז ע"י מאושר רשמי פרסום
ההדרכה. מחלקת ארגון/ אגף ישראל' משטרת *לידי לאור יוצא

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


