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(2 (מס. ה כרך >שראל משטרת רבעוו
1064 י1נ*  תשכ"ד ס'ון 18 מספר

ו כ ו ת ה

נוער בעברינות טיפול 44 ^ מהמפכ"ל אגרת
שוחט שלמה רש"ט

נעדרים 47
ברמ בי 3קד

5 טנגניקה משטרת
טנגניקח משטרת מפקד שהידי, אי נ. כלי

הפורצים 55
לוי יוסף רס"ל

10 אומרם בשם דברים
שמרון שי אי עו"ד
גנדל מי נצי'ם
גןארי יי סנ"ץ
נאור א. רפ"ק
קדר יי סמ"ר

רעהו רכוש י'מצית $$ 24 המודרנית בחברה והפשיעה המשטרה
בןיהושע די יס"ל גןארי י> סנ"ץ

אישים אבטחת 0$ $2 התנועה למשטרות משותפות בעיות
טרנר סי קי גנראל גיא יי נצ''ם

שיקר לא המשטרה מומחה 5$ }} ומהירות כיוון מגלה  הרדאר
פיינר גי רפ"ק

רעהו אל איש כדבר ך£ }$ בעברינותם לטיפול מיוחדות יחידות
בלשן סיוון, ר. קטינים של

סוציולוג חוגנ, מי פקד

כ.א.א. של הספורט פינת השער: תמונת

משטרה; לאנשי הדרכה פרסום
ההדרכה. מחלקת ארגון' אגף ישראל' משטרת ע"י מוצא

אריכא, עמוס פקד העורך:

ל"י 1 ישראל: משטרת אנשי על נמנה שאינו למי החוברת מחיר

תל<2יב בע"מ, החדש" ב"הדפוס מודפס



>שיאל משטרת
יקח''י מ"רחינידלמלרשתמה"ד

א^א*כ!/ ^רח.
ב"אגרת" ברבעון. חרש קבוע מדור תהיה מהמפכ"ל" ,,אגרת
על במחשבות* משטרתישראל, אנשי עמכם, אתחלק הזאת
כבודדים, ולכם לחיל ענין בעלות והתרחשויות תופעות בעיות,

משטרת של ה16 הולדתה יום גם הוא מדינתישראל של ה16 העצמאות יום
המונה ישראל/ כעם עתיק לעם מאד קצרה תקופה הן שנים ששעשרה ישראל.
עצמאותה חידוש שלאחר האלה השנים 16 אבל שנים. באלפי קיומו שנות את
היה אלה בשנים הארוכים. בדבריימינו ביותר חשובות שנים היו ישראל, של
המדינה לניהול הנחוצים הרבים הכלים את  ביןלילה כמעט  מהר ליצור עלינו

ומבית, מחוץ ויציבותה בטחונה על ולשמור לקיים ובראשונה, בראש כדי,

הארגונים שאר כל כמו קמה, היא האלה. הכלים אחד היא משטרתישראל
לקיים הראשון, ביומה כבר הוטל, ועליה מלחמתהעצמאות בסערת הממשלתיים,

החוק. את בה ולהשליט במדינה הסדר את
רכשנו רבות, למדנו שנים. 16 שלפני זו אינה היום של משטרתישראל כמובן,
שנמשך תהליך זהו והתבגרנו. ושיטות רעיונות גיבשנו חידשנו, חשבנו, מזיון,
חובבים" מ,,חברת כי היום עלינו להגיד שאפשר חושבני אבל נפסק; אינו ולעולם
לפחות בו שיתקיימו צריך למקצוע, יהפוך שעיסוק כדי מקצועי. לגוף הפכנו
וקבועים, מוכרים סטנדרטים ע"פ בשיטתיות, אותו ללמוד צריך תנאים: שני
את לייעל המקצועית. האתיקה הם הרי  התנהגות כללי בו לפתח וצריך
זו  שלנו האתיקה עקרונות את ולהעלות הלימוד דרכי את לשפר הסטנדרטים,

הבאות. בשנים גם המקצועי מאמצנו תמצית

היא ,1964 אפריל חודש בעד קטן) למיעוט (פרט לכם ששולמה המשכורת
הממשלה. עלידי אושרה ואשר הורביץ" ,,ועדת המליצה שעליה המשכורת כבר
תוספת החדשה במשכורת יש שבהם, הותק לבעלי וביחוד אנשימשטרה, להרבה
אנו אשר המאמץ את יותר התואמת זאת, חדשה משכורת כי נקווה הבה ניכרת.
בחיל כבר הנמצאים אנשים יותר תדחוף כשוטרים, בעבודתנו יוםיום משקיעים

אליו. להצטרף לחיל מחוץ הנמצאים ולאנשים בשרות להתמיד
לא משטרתישראל של קיומה שנות בכל כאן: מביע שאני לתקוה יסוד יש
האנשים מספר וכי עתה קרובים שאנו כפי מלא מאושר לתקן קרובים כה היינו
ביותר הנמוך הוא 1964 שנת של הראשונים החדשים בשלשת החיל מן שנשרו

שנים. חמש מזה שנרשם



במשטרת פתוחים  אלינו שיצטרפו המתאימים האנשים ובפני  בפניכם
עזרה להגשת יזמה, לגילוי רבות ואפשרויות להתקדמות טובים סיכויים ישראל

מכובדת. ציבורית שליחות ולמילוי לזולת

שנכתב משטרתטנגניקה, על מאמר מתפרסם הרבעון של הנוכחי בגליון
אחת את מסמל זה מאמר משטרתטנגניקה. מפקד עלידי עבורינו, במיוחד

האחרונות. בשנים משטרתישראל של המענינות ההתפתחויות
משטרות מספר עם הדוקים קשרים משטרתישראל מקיימת שנים חמש מזה
כיועצים שנים, חמש זה יוםיום, עובדים משטרתישראל קציני אפריקה* ביבשת
קצינים פועלים שנתיים מזה באתיופיה; האתיופים עמיתיהם עם וכמדריכים,
אפריקניות ארצות למספר סקרים ערכנו במשטרתטנגניקה; אחרים ישראליים
שונים, בנושאים רבים, קורסים שלנו, ההדרכה בבסיסי בישראל, וקיימנו אחרות
וטוגו. קונגו מלגש, ניג'ר, דהומי, טנגניקה, אריתריאה, מאתיופיה, משטרה לקציני
ל16 קורס בכפרשלם, בכירים לקצינים שלנו ביה"ס במתקני מתקיים עתה
של ההדרכה בבסיסי ולומדים למדו הכל בסן מאתיופיה. בכירים משטרה קציני

אפריקנים. קצינים 74 משטרתישראל,
כ,,אפריקההמזרחית" הידוע אפריקני בחבלארץ קצר מביקור חזרתי עתה זה
על מקרוב לעמוד היתה הביקור מטרת ובאתיופיה. טנגניקה) אוגנדה, (קניה,
ומסתגלים עובדים כיצד ולראות מאתנו עזרה המבקשות המשטרות של צרכיהן
קראנו רק כה שעד ולאורחחיים למנהגים חדש, נוף חדשים, לתנאים שם אנשינו
יום מציאות כעת הוא זה כל אכסוטיים. בסרטים אותם וראינו בספרים עליהם
ממשמר המחוזות, שלשת מכל משטרתישראל קציני של קטן לא למספר יומית
שמעתי ובאהבה. במסירות עבודתחלוצים עושים הם הארצי. ומהמטה הגבול

האפריקניים. מפקדיהם מפי רבים שבחים עליהם
קורה כיצד האפריקני'': ,,הנס בלבי לו קורא שאני מה על תוהה אני לעתים
וותיקים גדולים על אותנו מבכרות אפריקה ביבשת וחשובות רבות שמדינות הדבר

ן אחרים נכשלו בהם במקומות שלנו הבחורים מצליחים ולמה ? מאתנו
של מזו נופלת אינה האחרים הזרים המומחים של שרמתם היא ההנחה
בהבנתנו עליהם עולים כנראה, שאנו, מהמסקנה, מנוס אין לפיכן אנשינו;
שליחות בה רואים שאנו לעבודה במסירות וכן ולבעיותיהם למארחינו ובאהדתנו

לאומית.
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אורח: ימאמר

שהידי א. נ, מ. מר

ושמירה מעצר הרכוש, שמירת וגילויים, עים
עברינים..." על יעילה

כש לפני רק בעצמאותה זכתה אשר במדינה
משטרה כוח מהווה ,(9.12.1961) וחצי נתיים
של וגוברת ההולכת בהתפתחות מייצב גורם יעיל

המדינה.
על המוטלות המשימות של יעיל ביצוע רק לא
גם אלא המשטרה, מחובת הוא כזה משטרה כוח
לאזר דוגמה התנהגותה, בדרך לשמש, מחובתה
המת אלה גם העם, המוני את ולחנך טובה הות

זאת. מטרה לקראת נידחות, בפינות גוררים
נת בהם הקשיים למרות מבוצעת זו משימה
ריק חלל למלא בבואה טנגניקה משטרת קלת
שסיי הזרים הקצינים של פרישתם לאחר הנותר
הגשמת כי יובן מכאן שרותם. תקופת את מו
נלאית חבלתי במסירותם מותנית זו קשה משימה

הדרגים. מכל המשטרה כוח אנשי של
של האחריות בתחום נמצאת טנגניקה משטרת
מיד ,1919 בשנת נוסד החיל פנים. לעניני הק!ר
היום ועד מאז הראשונה. העולם מלחמת לאחר
המלאה, עצמאותה ה^יגה טנגניקה מדינת בו
מאז רבים. שינויים החיל במערכות חלו ב1961,
מר החיל בראש עומד המדינה עצמאות הו*גה
שנזקפות וותיק משטרה קצין שהידי, מ.נ.א.
לשרת החל שהידי מר שרות. שנות 28 לזכותו
הנוכחי למינויו ועד ומאז כטירון 1936 בשנת

המשטרה. שטחי ברוב עבד (1961)
שוטרים כ6000 כיום מונה טנגניקה משטרת
בשט בהתחשב יחסית, קטן, מספר זהו וקצינים.
361,800 על המשתרע המדינה של הגיאוגרפי חה

טנגנ>קה לוש7ורת
טנגניקה משטרת מפקד שהידי, מנ"א. 'מאת

עברה אז עד ב9.12.1964. בעצמאות זכתה טנגניקה
נין ,1890 משנת הלגולנד חוזה לפי <:חדים; .גלגולים
גרמ ממושבה לחלק טנגניקה נעשתה לגרמניה, אנגליה
העולם במלחמת המיזרחיתגרמנית''. ,,י11ריקה בשם 1ית
ורסיי חוזה ולפי האנגלים עלידי נכבשה בראשונה
בו ליום עד מנדט כארץ לאיגליה נמסרה 1919 משגת

בעצמאותה. 1בתה
361,800 על משתרע טגניקה של הגיאוגרפי שטחה
המו אוכלוסייתה טרופי. הוא האקלים מרובעים. מילים
מחקלאות, בעיקר מתפרנסת תושבים מיליון כ0נ גה
כגון: ממחצבים וכן וכר כותנה קוקוס, קפה, בגון:
המדינה של בצםוןמזרח ופחם. עופרת זהב, יהלומים,
הקילימנג';:רו ביניהם כבויים, געש הרי מתנשאים

אפריקה. יבשת בהרי הגבוה מ'), 6*1181

סווהילית בק1פה 3תז115313'/ \*'3 1313" ■ד*^ג
לסיסמת הפך זה מ1י^ג הציבור". "בטחון 'פירושו
המשט נס על מופיע אף והוא טנגניקה .משטרת

העיקרית. המשימה את גם בו הרואה ירה
מטרות את קובעת בטנגניקה המשטרה פקודת

כדלקמן: 1?חיל
לשם המדינה בגבולות יופעל המשטרה "כוח
פש מניעת החוק, אכיפת והשלום, הסדר שמירת



של הנוכחי בשלב להן המיוחסת הרבה שיבות
טנגניקה. משטרת התפתחות

הפובק הפיקוח על אחראי החקירות אגף ראש
הפועלות החקירות יחידות של והטכני ציונאלי
מבצעית מבחינה כפיפותן למרות וזאת במרחב,

הנפות. או המחתות למפקדי
הרכבות קוי של המיוחדים התנאים מחמת
משטרה יחידת קיימת במדינה, והרבים הארוכים
הקשורות בבעיות ורק אד לעסוק שמתפקידה
למטה במישרין כפופה והיא ובנתיביהן ברכבות

הראשי.
ויחי חופים משמר להקים הצעה נידונה עתה
יחידה גם קיימת מזאת לבד אן אוירי. סיור דת
מת היחידה תפקיד יהלומים. לשמירת מיוחדת
היהלומים ומשלוחי המכרות על בשמירה בטא
המדינה. בהכנסות במעלה ראשה מקור המהוים
האי בסיס הם העיקריים ההדרכה בסיסי שני
בדראססא לקצינים וביתהספר במושי מונים
בדרג יחידות מהווים אלה בסיסים שני לאם.
האימונים, בבסיס מחוז. מטה של לזה מקביל

כ10 מונה אוכלוסייתה ואשר מרובעים מילים
תושבים. מיליון

מש של הארגוניתגיאוגרפית החלוקה כיום,
במקביל מחוזות שבעהעשר מונה טנגניקה טרת
כ300 המדינה. של האדמיניסטרטיבית לחלוקה
ברח הפועלות ותחנות) (נפות מבצעיות יחידות
המשטרתיים החובות בנטל נושאות המדינה בי

הכלליים.
בעיר הנמצא המשטרה, של הראשי המטה
מחולק טנגניקה, של בירתה דראססאלאמ,
ניהול כלליים, משטרה (תפקידי אגפים לשלושה
האגפים משלושת אחד כל מחובת וחקירות).
וקביעת כלליות פקודות מתן עלידי להנחות
שנקבעה כפי החיל מדיניות רוח את נוחלים'
מוטלות עלכך נוסף המשטרה. מפקד עלידי
ביךמחוזי ותיאום פיקוח משימות האגפים על

החיל. שיל הפנימי אירגונו ומשימות
סגן עלידי נעק4ה האגפים בין הפעולה תיאום
אחריותו בתחום אשר טנגניקה משטרת מפקד
הח עקב וההדרכה התכנון מחלקות גם נכללות
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בערים הן אף פועלות יותר, קטנה במתכונת
הקטנות.

בעיר בעיקר ומתרבות הולכות התנועה בעיות
אינו העומס בינעירוניים בכבישיט אך הבירה.
אחרות ובערים בדראססאלאם בעיה. מהווה
המטפלות מיוחדות תנועה יחידות קיימות

השוטפות. בבעיות
שוטרות יחידת גם הוקמה שנים כחמש לפני
האוכלוםיה. בקרב ולהערכה להצלחה זכתה אשר
סדרי (לרבות סיור עבודת מבצעות השוטרות
התנועה זרימת הכוונת בתיהספר), ליד תנועה
רשר מספר ונשים. נוער בעבריני וטיפול בעיר
להגדיל ביקשו אף השוטרות, הצלחת נוכח י1ת,

השוטרות. יחידת של כוחה את
ההצלה "יחידת היא אחרת מקצועית יחידה
יחידה במושי. האימונים לבסיס הכפופה בהרים*
קילי הר באזור תמידי הכן במצב נמצאת זו
מסלולי בהכנת זו יחידה עסקה לאחרונה מנגירו.
ומטו נפגעים הצלת לשם ההר במורדות נחיתה
מסלולים אונס? נחיתת לנחות הנאלצים סים

בעולם. כגבוהים נחשבים אלה
קיים הרגילה המשטרה לפעולות לסייע כדי
משוט המורכב משטרה) (מילואי נוסף כוח גם
לשלושה מחולקים אלה שוטרים מיוחדים. רים
שוטרים אותם נמצאים הראשון בסוג סוגים:
רגילות משטרתיות עבודות המבצעים מיוחדים
שוט אותם נמצאים השני בסוג קבוע. בסיס על
הת בשעת כלליים לתפקידים נקראים אשר רים
אותם נמצאים השלישי בסוג חתם. מצב הוות
לשמור כדי חרוט מצב בעת המגוייסים האנשים
יעי את הוכיח זה מילואים כוח רכושםהם. על
הרגי השוטרים רוב כאשר במיוחד עזרתו לות
(חגיגות גדול הקף בעל במבצע מועסקים לים
הסוגים משני השוטרים וכד'). העצמאות יום

ומדים. מק4כ1רת מקבלים הראשונים
שמונה של ה*כלה בעל טנגניקאי, אזרח כל
שנות לעשר הרמה תועלה (בקרוב לימוד שנות
^כלית רמה ובעל טוב גופני כושר בעל לימוד),
לחיל. לגיוס מועמד להיות יכול רצץ, מטביעת
לששה ארבעה בין הנמשך טירונים קורם בסיום
לתקופה במרחב לעבודה השוטר נשלח חודשים,
כושרו את מוכיח והוא במידה שנים. שלוש של

שירותו. תקופת להארכת החוזה יחודש

(טירר שונים בסיסיים קורסים מתנהלים במושי,
וקור כלבים הדרכת מתקדם, אימון סמלים, נים,
לקצינים בביתהספר זוטרים). לקצינים סים
למפקחים, קורסים מתנהלים בדראססאלאם
להתמקצעות קורסים ומספר בכירים לקצינים

וכד'). (חקירותקשר והתמחות
כב המשטרה עבודת מתבצעת המקצועי בדרג
הגיאוגרפי שטחה מחמת אד אחרות. מדינות
להפעיל המיוחד הצורך נבע טנגניקה של הגדול
"יחי שיטת היא הראשונה שיטור: שיטות שתי
"תחנת שיטת היא והשניה השדה" כוח דת

הממונעת". המשטרה
בעלי מאנשים מורכבות השדה כוח יחידות
ליחי תמיד לסייע ובכוחן מעולה מבצעי כושר
בעלת משטרתית פעולה בכל הממונעות דות
אך מחוזיות, הן אלו יחידות במיוחד. גדול הקף
המדינה חלקי לכל להעבירן אפשרות קיימת

הצורך. בשעת
מקבוצת מורכבת הממונעת המשטרה תחנת
ברכב המסיירים סמל, או קצין ובראשה שוטרים,
מש ובאביזרים אלחוט במכשיר המצוייר מיוחד
מרוחקים במקומות מסיירת זו קבוצה רדיים;
היא הצורך ובמידת קבועה משטרה תחנת מפל
אין הסיור. באזורי המתעוררת בעיה בכל מטפלת
נוכ להבטיח כדי ביותר יעילה שיטה שזו ספק
בארץ במיוחד נידחים, במקומות המשטרה חות

כטנגניקה. רחבתייים
צאן". "גונבי במגיפת נגועים מחוזות מספר
הגני מניעת לשם מיוחדות יחידות הוקמו לכן
גששים מונות אלו יחידות הנגע. וביעור בות
ל*עמים יוצאים אשר רב, נסיון בעלי ושוטרים
"מסעות הצאן. גונבי בעקבות ממושכים למסעות
במקומות אחדים ימים נמשכים אלה רדיפה"

ביותר. נידחים
הפעולות בשיטות ניכרים הבדלים קיימים
מדובר כאשר במיוחד בטנגניקה, המשטרתיות
בערים שיטור של מודרניות שיטות החדרת על
מושי טנגה, מוונזה, כדראססאלאם, מתפתחות

וארושה.
גאה דראססאלאם, טנגניקה, של הבירה עיר
בנוסף הפועלת (999) הממונע השיטור שיטת על
עלידי המבוצעים הרגילים המקופימ לשיטת
ממונעות, שיטור יחידות בעיר. המשטרה תחנות



ניצבת: הקולוניאלי, המשטר מע1ל השתחררו
והזרה הבכירה הקצונה החלפת בעית בראש
כמעט בטנגניקה המשטרה מקומית. בקצונה
קטן מספר הם הנותרים הזרים זו. בעיה ופתרה
נמצא טרפ במדינה אשר וטכנאים קצינים ■של

תחליף. להם
בתוכנית הדוק באופן הקשורה השניה, הבעיה
עד ההדרכה. בעית היא הפיקודי, הסגל החלפת
שנים המש של לטווח הדרכה תוכנית עובדה כה
מכל קצינים של ניכר מספר מתאמן כבר וכיום
והן בטנגניקה הן וב.ד.א., מפקחים כולל הדרגות,
להתקייפ. עומד קשר קורם למשל, חוץ. בארצות

מישראל. מדריכים סגל של בהדרכתו בקרוב
מצריי וסוכמו, עובדו אשר ההדרכה תוכניות
מקרי מתקנים של והכשרתם הקמתם גם כות
לימוד לסיורי או מיוחדת להתמקצעות פרט מיים,
מחרך בכירים קצינים עלידי מתבצעים אשר

המדינה. לגבולות
משמי ישראל ממשטרת בכירים קצינים שני
ועניני טנגניקה במשטרת כיועצים כיום שים

ופיתוח. הדרכה

הדרגות, לכל אפשריים וקידום בדרגה העלאה
חייב בכיר קצין או מפקח לדרגת להגיע כדי אך
שנות עשר של השכלה בעל להיות המועמד
לשתיים הרמה תועלה (בקרוב לפחות לימוד
בדרך הם בדרגה העולים לימוד). שנות עשרה
בודדים למקרים פרט השורה, מן אנשים כלל
הכשרה בעלי מועמדים של ישיר" "גיוס של
טכנ עורכידין, אוניברסיטאות, (בוגרי מיוחדת
(אשר ומבטיחים זוטרים קצינים וכד'). אים
הדרכתם את מקבלים מפקחים) לדרגת יועלו
הרא המחזור האימונים. בבסיס שנתיים במשך
בסוף להסתיים עומד זה מסוג מפקחים של שון

זו. שנה
משט בפני כיום הניצבות העיקריות הבעיות

הן: טנגניקה, רת
., באפריקניימ בריטיים קצינים החלפת א)

האדם! כוח הדרכת ב)
המשטרתי! המבנה של מחדש ארגונו ג)

החיל. ופיתוח התקנים הגדלת ד)
כאשר בעצמאות, זכו אשר המדינות כביתר



ציבור ובניני מתקנים לבנות כדי מקצועי בידע
וכדי. כבישים מרפאות, בתיספר, כגון

כס לתרום השוטרים החלו רבים, במחתות
השתייכותו את הדגישו ובכך זו, לתוכנית פים
המקומית ולאוכלוםיה בכלל למדינה החיל של

בפרט.
לשם בתרומתה החלה כבר בטנגניקה המשטרה
במסגרת המטלות ביצוע ועלידי האומה, גיבוש
המטרה את האפשר ככל לה^יג מנסה היא החוק,
הציבור את "לשרת והיא: לעצמה שהציבה

בטחונו". על ולשמור

ושובצה עובדה החיל ל*יתוח חומש מוכנית
החומש תוכנית של הכללית המסגרת גתוך
במסגרת החיל פיתוח המדינה. לפיתוח ■הלאומית
פיתוח של לזו בחשיבותו מקביל זאת תוכנית

במדינה. החברתי והמבנה הכלכלה
הנוכחי במבנה שינוי תובעת הפיתוח תוכנית
גמיש למכשיר ולהפכו להתאימו כדי החיל של
המטרות לה*גת במערכה בהשתלבותו יותר
הלאומי למאמץ תורמת גם המשטרה זהלאומיות.
מבוס זו תוכנית העצמית". העזרה "תוכנית של
או כספיות בתרומות ההתנדבות עקרונות על מת

וזאבהמים סרטן ברבור,

קרילו3 א> מאת:
ריכמן חנמה עברית:

במפעלם. אחדות שותפים בין אין אם
לעולם יצליחו לא הם

נרורמרורתים. בולם וישבעו

חאבהמים סרטן ברבור,

עגלתמטען. למשוך אמרו

הזמן, כל הם מושכים ■טורחים,

 פוקעת כמעט הרתמה כבר

צעד. אף זז לא ומשאם

 מכביד כלכר המשא אין

שמימה, מושך הברבור אך

המימה ז1ץ זאבהים

אחורנית  והסרטן

 זאת אשמר. במי לדון, לי לא

עיד. זז לא משם המטען אך



^^ ^1נורנ1
ברבעון חדש מדורקבע הוא אומרם" בשם "דברים
דעות הקוראים בפני להביא נועד המדור המשטרה.
אזרחים, של אף לעיתים משטרה, אנשי של אישיות
הנוגעת וחשובה אקטואלית לבעיה גישתם המשקפות

המשטרה. בחיל
היא: זה, במדור תידון אשר הראשונה הבעיה
משטרה איש נגדית. בחקירה העדים דוכן על השוטר
מבחינה המשפט, בבית התביעה מטעם עדותו המוסר
כל נתגלה לא אם אף בלבד. עצמו את מייצג חוקית
דוכן על בעמדו צפוי, הוא ובעדותו, בהופעתו פגם
אישיות והתקפות לעג השמצות, לעלבונות, העדים,

נגדית. בחקירה אותו החוקר מעורןהדין אחרות
עלו ברבים, לעיתים המתפרסמים עורךהדין, דברי
המשטרה איש של הטוב ושמו מעמדו את לערער לים
של הטוב בשמה הפגיעה על (נוסף ובציבור בחיל

המשטרה).
ציבורי, או משפטי מישור באיזה השאלה: נשאלת
הוא כאשר עלבונו, לתבוע המשטרה איש ורשאי יכול
בכלל, אם האחריות, מידת ומה צדקתו, להוכיח יכול

ל הנפגע המשטרה איש לגבי המשטרה על החלה
המש דעות פרסום (כסדר הנ''ל בבעיה דנים הפעם
נצ"מ נאור, אביגדור רפ"ק קדר, יוחנן סמ"ר תתפים)

בןארי. י. וסנ"ץ שמרון ש. א. עו"ד בנדל, מ.

ת''א: מחוז ומוסר, סמים מחלק קדו*, יוחנן סמ"ר
המוסר משטרה איש כעד. המופיע משטרה איש לבין כעד המופיע אזרח בין הבדל ניכר
של ובסופו זמנו נגזל ממנו האזרח? כן לא תפקידו. במסגרת זאת ע1שה בביתהמשפט עדותו
ניכר כאן משטרה. איש אותם שסופג כפי עלבונות לספוג עלול הוא נגדית, חקירה בשעת דבר,
נאותה, לתגובה דרך לעצמו לבור ומסוגל רשאי בלבד, עצמו את המייצג האזרח, יסודי? הבדל
חייב מי בשאלה: הדיון נובע ומכאן המשטרה את השוטר מייצג לעומתו ושיקוליו. עיניו כראות

לתגובה. הצדקה ויש במידה להגיב,
שהשני בעוד מסויימת ממלה להפגע יכול האחד שונות. בצורות להתפרש עלולים עלבונות
ההגנה בידי הנקוט תמרון לצורך משמשת היא כי יבין אלא פגיעה, כוונת כל לה ייחס לא

לנאשם. זיכוי להשיג השואפת
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ועליו העדיט, דוכן על שניצבתי בשעה עלבונות חיצי ספגתי לא מעודי כי להדגיש עלי
בבית המתנהלת ההגנה, מדרכי שאחת למרות זו בקודה להדגיש ביקשתי $ רבות פעמים ניצבתי
לזכור יש אולם בדבריו. לסתירות לגרום כדי ולהביכו העד של בטחונו את לערער היא המשפט,
עדותו כאשר אך העדים. דוכן על ניצבים שהם בשעה בחריפות מותקפים רבים משטרה שאנשי
התקפתו גמ אז כי לסלפן, או להכחישן ניתן שלא בדוקות עובדות על מבוססת המשטרה איש של
ואין מטרתה, המחמיאה סרק, התקפת היא תהיה, כאשר ומעליבה פוגעת ותהיה עורךיהדין, של
לראות הצורך יתעורר לא גם דומים שבמקרים לודאי קרוב שנמסרה. העדות מערד לגרוע בכוחה

הסברתי. שכבר כפי הגנה, אמצעי נקיטת בה שנראה ראוי מכוונת. אישית פגיעה בהתקפה
בהכרזות (כעתונים) הציבור שופרות יוצאים קרובות שלעיתים מהעובדה להתעלם איז אד
אחה או זה משטרה, איש כי שטען עורךהדין מדברי מצטטים והם המשטרה, איש את המגנות
התקפה התביעה. בהצלחת מעונין עצמו הוא כי גילה או ביודעין, שיקר או פסולה, עדות מסר
היושב השופט וכבוד סוםמו טרם והעדויות שהעובדות למרות מהציבור, לתגובה זוכה זו מסוג

הדין. פסק את קבע לא עדיין בדין
המשטרה, במסגרת השוטר של מעמדו מערערתאת שהוזכרה, כזו מצערת שהתפתחות דומני
במגע בא הוא עמה האזרחית בחברה מעמדו גם מתערער הציבור, בחוגי התפרסם ושמו וממידה
עצמו? החיל במסגרת השוטר של מעמדו מחשיבות נופלת אינה זו בעיה של חשיבותה יומיומי.
משולל הוא אך צדקתו, ולהוכיח עלבונו לתבוע לאיש המאפשרות דרכים קיימות החיל במסגרת
להתקפה הצדקה היתה לא כי ולהוכיח שהתפרסמו ההשמצות את ברבים לסתור אפשרות כל
שיקרה!" "המשטרה אלא שיקר" "השוטר כי ייאמר לא הציבור שבחוגי יודעים אנחנו האישית.
בשוטר פגיעה כי לזכור מחובתנו זו, בבעיה לדון מבקשים כשאנחנו לכן, בדבר. תלוי דבר

כולה. במשטרה כפגיעה מתפרשת
שמא או מסויימת, פגיעה על להגיב דרו למצוא חייב השוטר רק האם השאלה: מתעוררת
לבין כיחיד השוטר בין מפריד אינו הרחב והציבור מאחר להגיב, חייב המשטרה פיקוד גם
עניות לפי אולם, הציבור. את המשרת ארגון של בנציגו כשהמדובר בעיקר כגוף, המשטרה
הוחלט אם אך תגובה. תובעת פגיעה כל שלא משום למקרה, מקרה בין להבדיל יש דעתי,
כיצד ב. המשטרה? פיקוד או המשטרה איש להגיב; מי מחובת א. לקבוע: יש אז כי להגיב,

להגיב? יש
תשובתי: את אפרט

כגוף. המשטרה על והן כיחיד, המשטרה איש על הן חלה התגובה חובת ראשית, (1
הפיקוד. בנתיבי אומר, הוה משרת! הוא בה המסגרת בתחומי להגיב המשטרה איש על (2
והוכח במידה הציבורי, במישור המשטרה של תגובה תגרור הפיקוד בנתיבי הפניה

בתגובה. צורו יש שאמנם
לדברים פרסום שנתנו הציבור בשופרות התגובה את לפרסם יש להגיב, הוחלט אם (3
התגובה תתבטא  המשפט בית בתחומי להגיב יש אם המשטרה? באיש שפגעו

המשפט. בית במסגרת
כי לדעת המבקש המשטרה איש של הטבעית מההרגשה ובראשונה, בראש נובעים, דברי
איש עוול* לו נגרם כי להוכיח וניתן צודק הוא כאשר לימינו יתייצב משרת, הוא בו הארגון

המשטרה. מטעם שליחות עדותו במסירת רואה המשטרה
המשפט, בבית עדות המוסר משטרה איש של מחובתו כי להדגיש ברצוני דברי, בסיכום
עליו התביעה. של כצד עצמו יראה לא ומעולם אובייקטיבית להיות צריכה שעדותו לזכור
בצורה העדות על להשפיע העלול נוסף שיקול כל ללא לו, ידועה שהיא כפי העדות את למסור
רצוי לכן, כולה. במשטרה פגיעה היא בו פגיעה כי לדעת צריך משטרה איש אחרת. או זו
ינתן זו לתגובה וכי המשטרה על הציבורית התגובה חובת חלה מידה באיזו לו יבהיר שהפיקוד

אירעה. בו ולמישור הפגיעה לצורת בהתאם ביטוי
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הצפוני המחוז מטה נאור, אגיגדיר רפ"ק

ומסובכת:. מורכבת פותרת,.היא או מסכמת תשובה ליבון.לצורך והתובעת המוצגת הבעיה

ולתוצאותיה,. לה להתכחש שאין קיימת בעיה שזו ברור בה. המעורבים הרבים מהמת.הצדדים

סמלים. שוטרים,. הדרגות, מכל משטרה אנשי של רבים מקרים לי ידועים האישי מנסיוני

אשמה. סעיפי בהם לתיקים צמודים היותם משום בעיקר אחרת, או זו בצורה שנפגעו וקצינים
שונים. בחוגים רב ענין מעורר או ציבורית משמעות בעל הוא התיק נושא או חמורים,

הפגיעה; ומידת היות המשטרה. באיש להתחיל נתחייב הנידונה הבעיה את לנתח. נבקש אם
ומשכנעת. מסודרת כה משטרה איש עדות תמיד שלא לזכור עלינו ובהבנתו! בגישתו מותנית
מכה. כתוצאה שנמסרה. העדות מהימנות לערער המבקש עורךדין התקפת למנוע בכוחה שיש
משטרה איש כל אם התקפותיהם על רבה במידה מוותרים היו ועורכידין שיתכן להניח, יש

ומשכנעת.. מסודרת ברורה, בצורה עדותו פרטי ומוסר כבטחון מעיד היה
נתפסג שוטר בו למקרה עדים אנחנו רבות פעמים דבר! של היפוכו מוכיחה המציאות
ולהגביר מסויימת בנקודה ללחוץ עורכיהדין את מזמינה ומבוכתו. עדות מסירת בשעת להיסוס
אד עדותו את לפסול מגמה מתוך השוטר, של משקלו שיווי לערער במטרה התקפתם מחץ

ממנה. מסויים חלק פחות ל
הניתך והחינוך היות עדאזרח, של ממצבו גרוע בביתהמשפט' השוטר של שמצבו לזכור יש
יותר קורקטית להתנהגות אותו מחייבים ממנו ביתהמשפט וציפיות המשטרה במסגרת לו
שאלה בפניו הוצגה לא כאשר מתשובה להמנע עורךהדין, עם לויכוח להגרר לא שמשמעותה

וכו/
לא לפעולות פרט החיל, מצד ממש של מעזרה עדיכה נהנה לא שהותקף שוטר למעשה,
עוררי עם מקרה לאחר הנוצר למגע היא הכוונה מקומיים. מפקדים של יוזמה פרי מתוכננות,

המעשה. לאחר המעליבה הפגיעה "ריכוך" המגע: ומטרת השופט, או הדיו
מקומי שיש ברור אך השוטר. העד על הנערכות התקפות לגבי מגיב השופט אין בדרדכלל
(מתוך בכלל לעדיםשוטרים רוחש שהשופט האמון במידת מותנית תהיה אשר להתערבות
לשפר כדי האמור. במקרה המעיד השוטר כלפי מפגין שהוא המהימנות ומידת בעבר) נסיונו
לשוטרי עזרה יושיטו הפרקליטים, והן המשטרתיים הן שהתובעים, הכרח יש הקיים המצב את

הדיון. בשעת המותקף העד
שנחזור ראוי כאן אולם סמכויותיהם. עלפי להם המותרת התערבות עלידי תתבטא זו עזרה
לודאי קרוב למיניהם, לתובעים הנידון הענין חשיבות להסביר בידינו יעלה אם שגם ונדגיש

המשפט. בבית העד של מהופעתו בהתרשמותם מותנית תהיה שהתערבותם
לבקש ברצוננו אם אולם זו. בבעיה עשיר נסיון הצטבר רבים מפקדים שאצל ספק אין
הבעיה היקף את ובראשונה בראש ללמוד מחובתנו אז כי הקיים המצב לתיקון פתרונות אחר
פגיעה או העלבה של מקרה כל על דיווח חובת תונהג הראשון שבשלב מציע, אני בכללה.
על והן עדות המוסר המשטרה איש על הן .תוטל זו חובה כגוף. במשטרה או כפרט בשוטר
מקביל: דיווח לקבל כדי הפרקליטות עם הסדר גם למצוא יש זה ענין. לשם המשטרתי. התובע
הרקע את ולכלול מפורט להיות חייב הדיווח המחוזי. המשפט בבית הנמצאים שלהם מתיקים
לנקוט לנו יתאפשר הדיווח שבעקבות לי נראה התובע. של דעתו חוות את וכן להעלבה

אחדים: באמצעים
להט. שהוענקה בסמכות ישתמשו שהשופטים בצירוף.בקשה המשפטים למשרד פניה .1

.1957 תשי"ח עדים) (חקירת דיון סדרי לתיקון בחוק
תשומתלבה. להפנות פמטרה המשפטית למועצה לפנות העלבה, של קיצוניים במקרים .2

במקרה. המעורב עורךהדין בכיוון השפעתה להפעיל מהמועצה ולבקש המםויים למקרה
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וסיבותיו? הבעיה הסברת לשם והשופטים היחידות מפקדי בין מקומי מגע לקיים .3
לצמצומה. לגרום במטרה

בעתונות יתפרסמו הדברים אם לגדול עשוי כולה למשטרה או לשוטר הנגרם הנזק .4
שתכלול מהירה .תגובה לבוא חייבת אז כי בעתונות מקום מצאו וההשמצה העלבון ודברי במידה

המשטרה. מצד הבעיה של נכון הסבר
של מםויימת מידה להושיט המסוגלים אחרים גורמים של ואף שופט של שגישתו סבורני
משטרה עדי בעבר שעשו ברושם ובראשונה בראש מותנית עדות, המוסר המשטרה לאיש הגנה
בנושא; שוטרים של בקביעות, ונשנית, חחרת בהדרכה צורו יש לשםכו בפרט. האמור והעד

זאת. בהופעה הכרוך ועלכל המשפט: בבית ההופעה

: הצפוני המחוז חקירות, ענף ראש גנדל, מ. נצ"ם

כדלקמן: מנושאים המורכב המבנה לפי ועבדתי סכמתי שהועלתה, כפי לבעיה, תשובתי

המשפטי.. המאבק א.
שתי חקירת מפני הדין בעלי עדי נתונים אזרחי, או פלילי .משפטי, מאבק בכל כמעט
הדין.. בגזר בהכרעה ומשקל חשיבות שלה נקודה שום על לותר מוכן אינו דין בעל אן* וערב.
העד משמש זה במצב בה. להפסיד מוכן אינו צד ושום הדיון מראשית מתנהלת זאת מערכה
השמצות: בעלבונות, לפעמים המלווה העיקרי הלחץ והסניגור. התובע עלידי לתיחקור כמטרה
בהצלפות. משלוותו העד את להוציא שמגמתו הסניגור מצד בעיקר העד על מופעלת ולעג
מתבטא; ותפקידו הצדדים בין המתנהל במאבק מתערב ביתהמשפט אין גיסא מאידד פוגעות.

בחוק. שנקבעו כפי המשחק כללי על בשמירה

האמת. חשיפת  המגמה ב.
שלי בזיכויו או בחיובו שתסייע חקירה עלידי האמת את לחשוף היא הצדדים שני שאיפת
להוציא; בבקשם ותרנימ ובלתי תקיפים להיות הדין בעלי את מאלצת זו יסוד בעיית הנאשם.

גירסתו. להוכחת במאבקו, וכשר ראוי צד לכל שנראה פרט כל העד מפי

עקרונות. ג.
יסוד: עקרונות משלושה מורכב המשפטי המאבק

צדק? עשיית .1
מוגבלת! ובלתי חפשית הבעה .2

הציבור. טובת .3

רע. שם להוצאת החוקית החסינות ד.
במאב1 בעד, פוגעת או מעליבה להתבטאות לעורךדין חסינות המעניק החוקי הבסיס

קובע: זה סעיף .1936 הפלילי החוק מפקודת (ה) (1)206 בסעיף יסודו משפטי,
חסוי רע, שט הוצאת משוט בו שיש דבר פרסום יהיה הבאים, המקרים מן אחד ,,בכל

" פרסומו: בשל הזה החוק עפ"י לעונש צפוי אדם שום יהיה לא אופן ובשום לחלוטין,
 קובעת: 206 מסעיף (ד.) פיסקה

כעורןדין,. או כשופט בהם המשתתף אדם ע"י משפטיים, הליכים אגב מתפרסם הדבר ,,אם
כאלה". להליכים כצד או כעד

באדם. אישי באופן פגיעה מסויימת בצורה התיר שהמחוקק היא זה, סעיף של משמעותו

הם. ולעיתים עד לתקוף היתר לעצמם מורים עורכיהדין מכאן בביתהמשפט. עדותו מתו בעת
 והנחוץ. מהמותר יחרגו לא זאת שבעשותם המחייב מהתנאי מתעלמים
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הישראלי. המחוקק של החדשה הגישה ה.
במידה סייג תשי''ח1957' עדים) (חקירת הדין סדרי לתיקון בחוק הישראלי, המחוקק
ניסה המחוקק הפלילי* החוק .מפקודת (ה) (1)206 מסעיף הנובעת החסינות את מסויימת

;2 בסעיף וקבע העדים על ולהגן עורדהדין של הסתערותו את במקצת לבלוט בחקיקה
אינה ביתהמשפט, לדעת אשר, חקירה ביתהמשפט ירשה לא בביתמשפט, עד "בחקירת
הפחדה, עלבון, משוט בה שיש חקירה ביתהמשפט ירשה לא ובפרט הוגנת, ואינה הנדון לענין

הוגנים". ואינם הנדון לענין שאינם ביוש או התעיה,
ביתהמשפט. של וברחמיו בחסדו העד תלוי זה חוק עפ''י גם

על התקפה ומתיר מתערב אינו כשביתהמשפט המותקף לעד תרופה קבע לא זה מעין*
מתערב. אינו ביתהמש*ט כלל ובדרך זה, בסעיף הכתוב למרות העד

הכלל. על ולא הפרט על חלה הפגיעה אחריות ו.

או כפרט לשוטר אישי באופן מכוונת להיות יכולה הפגיעה שונות. הן הפגיעה צורות
צריך ויכוח כל1 לא לכד נוסף המעיד. האיש כלפי היא הפגיעה רוב עפ"י בכללה. למשטרה
לעשות אין  הסניגור עלידי נפגע משטרה כשאיש לדעתי, כגסות. או בעלבון להתפרש
אי בשל בשוטר שפגיעה לי נראה ולא כולו, המשטרה לחיל מכוונת היתה שהפגיעה הכללה
איש אותו על רובצת לכך האחריות כולו. בחיל פגיעה משום בה יש בעדותו שחלו דיוקים
הרפאים כלל מזה יפגעו לא יותקף, אחר מקצוע בעל או תפא אם ולדוגמא: בלבד. משטרה

האחרים. המקצוע בעלי או

הפגיעה. לבלימת התרופה ז.
תשומתלב להפניית המינהלי המישור הוא הקיים, החוק עפ''י לי שנראה היחידי המישור
מפני העד על להגן הצורן על ביתהמשפט של חדשה רעיונית גישה ופיתוח ביתהמשפט

עורכיהדין. התקפות
יהיה עורךדין, עלידי נפגע עצמו השוטר כשיראה או משטרה, איש כשיפגע היא, הדרד
תשי''ח עדים) (חקירת הדין סדרי לתיקון החוק אל ביתהמשפט תשומתלב להפנות עליו
יתבקש השוטר, לפניית ביתהמשפט נענה לא ? התקפה ירשה שלא מביתהמשפט ולבקש ,1957
לעשות ביתהמשפט מאן השוטר. של פנייתו את בפרוטוקול לרשום נוספת, בפעם ביתהמשפט,
ביתהמשפט מנהל אל ד*יקוד בשלבי יועבר אשר התקרית על למפקדו דו''ח השוטר יגיש זאת,

השופטים. או השופט בפני הדבר את להעלות כדי
באיש הפגיעה משמעות על ביתהמשפט שופטי את להעמיד יהיה אפשר זו ברוח כי סבורני
עדי על בהתקפותיהם עורכיהדין את לרסן בסמכותם להשתמש להניעם כד ועלידי המשטרה

המשטרה.

התובע. או הפרקליט של תפקידו ח.
ז בסעיף שנזכר כפי משטרה איש בשם לפעול המשטרתי התובע או הפרקליט של תפקידו

לעיל. הנזכר החוק של קיומו על יודע משטרה איש כל שלא הנחה מתור האת לעיל,

ג שמריו ש. א. עו''ד

יוכל וכיצד האם יעשה? מה ומבישה מעליבה נגדית, חקירה המשפט בבית הנחקר אדם
לבל השופט, בעיני כבודו את ולהשפיל לבזותו  הגלויה שמטרתן שאלות מטר מעצמו לחסוד
במשפט, מעונין צד או שלילי, אופי בעל מיסודו, שקרן שהעד כיון (למשל, בעדותו השופט יאמין
כושר שכלו, רמת (כגון: שונות מסיבות כי השופט את לשכנע כדי או וכד') מכוונת שעדותו
אין וכד') עליהן מעיד שהוא העובדות לידיעתו הגיעו שבהן הנסיבות זכרונו, כח הסתכלותו,
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ראויות מעובדות התעלם הגזים, או בעדותו טעה שהוא או אמת דברי לומר העד של ביכולתו
דברי פרסום עקב הטוב בשמו הפגיעה בשל עלבונו את לתבוע זה יוכל וממי כיצד האפ, ובדיו
כי לי, נראה אולם, משטרה, איש שהוא בעד כאן עניני אמנם ובציבור? בעתונות החקירה
שהוא עד של מבחינתו תחילה השאלה את אבדוק כן ועל העדים, לכל אחד דיו זה בנידון

משטרה. לאיש הנוגעים מיוחדים אספקטים על אצביע ואחר~כך השורה מו אזרח
בידי אין  אחת היא לעיל עליהן שהצבעתי השאלות שתי על התשובה כי ואומר אקדים
או הנגדית, החקירה של תלאותיה את המשפט, במעמד מעצמו' למנוע כדי מאומה לעשות העד

לו. ומחוצה המש*ט בבית לו, להיגרם שעתיד או לו, שנגרם העלבון את לתבוע כדי
החוק מצד והסכמה השלמה משום בה שיש על ומאכזבת, תמוהה זו תשובה ראשון ממבט
שנראה כפי אולם, כל. לעיני מושפל עצמו את ומוצא העדים דוכן על העולה לעד הנגרם לעוול
כך בשל נגרמות שבהם מקרים באותם גמ מקום ומכל בלבד, לכאורה הוא זה עוול להלן,
חקירות בשל  לצורך אלה היו שלא מתברר מעשה לאחו רק ולרוב  לעדים אינעימויות
כדי העדים מאת רב, ובצדק הישראלית, המשפט שיטת שתובעת קרבךהתמיד זהו הרי כאלה,
החקירה של כוחה גדול מה וראה צא כי אמת? עדות תהיה שעדותם האפשר גכל להבטיח
את מוסר והוא יודע, הוא מה ברגיל עד נשאל ראשית בחקירה בכלל. עדים בחקירת הנגדית
שהזמינו הצד של וצרכיו דרישותיו כפי במעורפל, או חלקי באופן ולעתים כללי, באופו דבריו
הנגדית בחקירה רק העדים. דוכן על עלה בטרם מראש העד שהכין הדברימ אלה לרוב, $ להעיד
להצטייר כולה העדות מתחילה כאן ורק והמציאות; האמת מבחן בכור עדותו מועמדת
ולגלות וכד' פרטים זמן, מקום, של יתדות בה להציב העד יצטרך כאן כי 5 ובכללותה בשלמותה
את להפגין העד יצטרך וכאן הראשית. בעדות זכרם בא שלא הנסיבות של צדדיהן יתר את
באותם אמורים והדברים  לכן ושלמה. נכונה עדות למסור רצונו ואת כשרו את יכולתו,
בדיתו ותהיה שיהיה, ככל עדותו בעריכת אומן העד יהיה  מלבו עדות עד בדה שבהם מקרים
את מראש להקיף הראשית עדותו .תוכל לא שתהיה, ככל אופניה על מתוכננת (מ110ג110ג31י?)

בלי העד בה שנחקר וערב, שתי חקירה הנגדית, החקירה לנגוע עלולה שבהן הנסיבות כל
הראשית בעדות להבקיע המקרים ברוב עשוייה מראש, דבריו את לערוך בידו סיפק שיהא

האמת. תבצבץ שבעדם קטנים או גדולים בקיעים
האנגלוסכסית, המשפט שיטת בעקבות הישראלית, המשפט בשיטת נחשבת מדוע נבין לכו
קושרת, זו שיטה העדים: למהימנות התווך עמוד ושיטותיה, דרכיה כל על הנגדית, החקירה
והיעיל המוצלח המוסד, היסוד בה ורואה הנגדית החקירה של לראשה רבים כתרים ובצדק,
שיטת שוקדת זה לאור העדות. של ושלמותה אמיתותה ולהבטחת צדק מש*ט לעשיית ביותר
הטעמים יתר כל מפניה דוחה והיא כהלכתה הנגדית החקירה לקיום הישראלית המשפט
תוך עד של בכבודו נמנעת הבלתי הפגיעה כגון: משקל, חסרי לעומתה הנראים והנימוקים

בכאן. עסקינן אנו שבה נגדית חקירה כדי
(חקירת הדין סדרי לתיקון בחוק נמצא הישראלי המחוקק של זו לגישתו נאמו ביטוי
המשפט בית ירשה לא משפט, בבית עד "בחקירת כי 2 בסעיף הקובע ,1957  תשי"ח עדים),
המשפט בית ירשה לא ובפרט הוגנת, ואינה הנדון לענין אינה המשפט בית לדעת אשר, חקירה
הוגנים". ואינם הנדון לענין שאינם ביוש או התעיה הפחדה, עלבון, משום בה שיש חקירה

הכריע זאת ובכל מתלבטים, אנו בה לבעיה ער היה הישראלי המחוקק כי הרואות עינינו
וביוש התעיה הפחדה, עלבון, ראויה, נגדית חקירה של לטובתה וביודעין במפורש הכף את
לאמר אין עוד כל ושרויים מותרים הם כשלעצמם, אסורים לא גם פסולים אינם עדים בחקירת

הוגנים'/ ואינם הנדון לעגין "שאינם עליהם
האמת גילוי את להבטיח כדי כי לומר ניתן ה"הך? בתוקף נשמע הסעיף של ה"לאו" מכלל
עדים לחקור בפירוש החוק מתיר זה, לצורך משמשות השאלות עוד וכל הנידון הענין ובירור
ממטרותיה אחת הרי כי השו*ט. לעיני העד את להשפיל כדי בה יש אם גמ מוחצת חקירה אף
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הנסיון דהיינו,  "מבפנים" הראשית החקירה על להתקפה (נוסף הנגדית החקירה של .החשובות,
העד, של הראשית עדותו כל את "מבחוץ" להתקיף היא ולהגבילה) הראשית החקיקה את לסייג
שאינו רוצה, שאינו מפוקפק, כעד ולהציגו המשפט בית בעיני העד מהימנות את להתקיף ■כלומר
מתיר החוק כי פירושם אין אלה דברים כי ברור ראויה. עדות להעיד יכול שאינו או מסוגל,
ואינן הנידון לענין אינן כשהשאלות לעדים: השמצותםרק של לבמה העדים דוכן את .להפוך
 אז ורק  אז כי וכד/ להעליבו העד, של בכבודו לזלזל רק מטרתן וכל האמת לגילוי גחוצות

לצורך. שלא העד את לבזות החוקר ער'ד על ואוסר החקירה את פוסל המשפט יבלת
על בסבלנות לענות אם בלתי .מאומה לעשות יכול העד אין החקירה, את השופט פסל לא
מאךדה1א נגד אחרת או משפטית תרופה כל לעד אין גם כזה במקרה עליו. הניתכות השאלות
כל מפני מוחלטת חסינות לזה שיש כיון  החוקר הסניגור נגד לא עלבונו* את לתבוע בדי
$ שתהיינה ככל מעליבות ותחיינה המשפט במהלך שואל שהוא שאלותיו כל על שהיא אחריות
על והוגן נכון דו"ח בחזקת הוא המאמר אם  בציבור אלה דברים המפרסם עתון נגד לא >וגם
הנזיקים פקודת 206(ז), סעיף הפלילי החוק (פקודת המשפט במהלך נעשה או שנאמר ימה

(1)(ז)). 19 סעיף 1944 האזרחיים,
המשטרה אנשי על אף נמרץ בדיוק  שיחול וראוי  חל והוא סתם, בעד המצב זה
דין עורכי אותם ששואלים שאלות על מלהשיב חסינים אינם הם גם המשפט. בבתי המעידים
,י הנידון לענין רלבנטיות שהן. ובלבד שתהיינה, ככל ומעליבות מבישות ותהיינה שכנגד גחקירה

אלה. משפטיים הליכים של הוגן פרסום על עלבונם את לתבוע בידם אין הם .וגם
במידה מופרז המשטרה של או השוטר של הטוב השם יפגע זאת עקב כי הכבד החשש גם
להסב כדי רק לא בה יש זו מעין בחקירה המשטרה אנשי חקירת לדעתי  הוא נהפוד >רבה.
ראשית, מבפנים. ועקרונותיה כוחותיה את לחשל כדי גם אלא הציבור בעיני יוקרה למשטרה
המשפט בבתי הנגדית החקירה שיטות על האמון בישראל והציבור  חקירה כל של גסופה
אמיתות ובענין העד מהימנות בדבר המכריע הוא  לבדו והשופט  השופט  זאת יודע שלנו
לאו* אם הנידון לענין שאינה מעליבה שאלה לפסול אם העדות מתן במעמד המחליט הוא .2דותו.
אמת עד העד היה נפשך: ממה ולכן לפניו. שהתנהלה חקירה כל של גורלה בענין הפוסק .והוא
לחזק כדי רק לא בכך יהיה זה במקרה ? זה של דבריו עליו נאמנים כי דינו בפסק השופט יציין
העד את "לפצות" כדי ובעיקר גם אלא זה, של הראשית לעדותו השופט שירחש האימון אה,
איש המשטרה. בעיני ובין הציבור בעיני בין שמרי את "ולטהר הקשה החקירה על .עצמו
על מוחצת שתיוערב בחקירת הנאותה עמידתו על להערכה הכל בעיני ראוי יהיה זה ■משטרה
שקר עד כי השופט מצא מאידך, לאימונו. ראויה דבר של בסופו המשפט בית שמצאה עדות,
לנחיצותה מזו ומובהקת טובה דוגמא לך אין הרי וכד/ בעדותו הגזים או שטעה, או העד, 1)יה

היתה הלזה המשטרה איש של הטוב בשמו הפגיעה ממילא הנגדית! החקירה של ולחיוניותה
מיוחדים במקרים המשטרה מקרב לעקור כדי גם אלא בכלל, צדק לעשיית רק לא ונחוצה .רצויה
דבר דינו בפסק יציין לא שהשופט האפשרות בכאן נותרת ראויות. לא אפשריות תופעות כאלה
אחרת. מסיבה ובין רלבנטית עדותו שאין שמצא כיון בין השוטר,  העד של מהימנותו .בעניו
החקירה למרות הרי כי למשטרה, ולא לשוטר לא נזק נגרם לא זה במקרה גם כי לי .נראה
אחרת. גם קבע לא כי .אף מהימן, היה לא שהשוטר חיובית קביעה השופט קבע לא המוחצת,
ראוי שימוש כאן היה כי הוא זה מקרה על לומר שניתן מה וכל מאוזנות, האפשרויות כאן
נגרמה אם וכי השני, הצד עד את נגדית חקירה לחקור אחד לצד החוק שמעניק .בפריבילגיה
כאמור אחר, עד ככל  המשטרה אף שחייבת המחיר זהו הרי למשטרה או לשוטר .אינעימות

אמת. ועדויות צדק משפט האפשר ככל להבטיח כדי לשלם  לעיל
של תפקידיהם באופי הקשור האחר מהטעם ונחוץ.גם ראוי זה דין כי לי נראה שנית,
ולכן לדין'. ובהבאתם עבריינים באיתור עבירות, בחקירת לרוב עוסקים אלה המשטרה. .אנשי
מופיעים הם עדותם? על ולהיחקר העדים דוכן על תדיר לעמוד צפויים מזולתם,, יותר. .הם'.
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הנאשם הודעות את להציג כדי בין ^ביעה, כעדי הפליליים המשפטים של רובם ברוב כמעט
זיהוי על זיהוי, מסדרי על אצבעיות, טביעת על להעיד כדי ובין מוצגים, להציג או במשטרה,
"טכני'" כעד רק לא להופיע השוטר עשוי. זו, במסגרת וכד'. גישוש ידי ועל עקבות ידי על
אשמתו תוכרע עדותו פי שעל במשפט, תיקרי ראשי בעד אף אלא ומוצגים) הודעות (הצגת
ההלכה נאשם. של אצבעותיו טביעת על שוטר של עדותו  לכך מובהקת דוגמא הנאשם. של
אם פרט (כמובן, להרשעתו להביא מספקת אדם של אצבעו טביעת כי היא זה בעניו הפסוקה
רק השופט תלוי זה בענין וכי למקום) אצבעי טביעת הגיעה כיצד סביר הסבר הנאשם נתן
מצד בקורת או בדיקה של אפשרות כל ללא כמעט בפניו, להעיד הנקרא המומחה במהימנות

עוררין. בלא מרשיעה עדות להיות עלולה כזאת שעדות כר השופט*
כמר אין פליליים, במשפטים מכריע כה חלק משטרה אנשי ממלאים שבהן אלה, בנסיבות
עדי יהיו עדיה כי למשטרה גם להבטיח כדי ודרכיה, שיטותיה כל על ראויה, נגדית חקירה
שמטעם; .אנשים, בשורותיה יימצאו כי האפשרות את בחשבון לקחת צריכה המשטרה גם כי אמת.
היושר מדרך להורידם עלולה זו ושלהיטותם נאשמים, להרשעת להביא להוטים יהיו אחר, או זה
ממר אין  מזאת ויתרה .(1377 ע' ח' דין פסקי 135/54 בע"פ המקרה למשל, (ראה ■וההגינות.
האובייקטי על להצביע כדי יתר, זכות או חסינות כל משטרה לאנשי בה שאין נגדית, חקירה
שפניי להראות צדק) לעשיית (נוסף כדי וכן במשפט תפקידיהם במילוי משטרה אנשי של ביות

ובעדיה. במשטרה הציבור אימון את לחזק כן* ידי ועל צדק, לעשיית המשטרה

. המשפטי: היועץ בןארי, י. סנ"ץ

מיגע.. ודי קשה רציני, מבחן הוא ככלל, העדים, דוכן על העמידה שמבחן דפליג, לית:מאן
ופוגע. משפיל אף לעתים  ווערב שתי חקיהת של בשלב

, יחד. גם המשטרתי והעד האזרחי העד שותפים זר להרגשה
 והוא (האנגלוסכמית) הישראלית המשפט בשיטת ומושרש שלוב זה שמצב גם, חולקים אין
קודמי,. עלידי יפה מוסברים שהדברים כפי המשפטית, המציאות כורח . בלבד מסוימתי במדה

זו. בנקודה עליהם אוסיף ולא שמרון ש. א. מר עו"ד של המענין במאמרו וביחוד
הריי הנגדית, החקירה בעת ופגיעה עלבון מהרגשת לעיתים מנוס אין שאם לכולם,, גם ברור
על יתר חוקריו. של חסינותם מפאת עלבונו את לתבוע דרך בצדק, שלא לנפגע, כמעט אין גם

אונים. אץ חש והוא מספקת להגנה זוכה הוא אין והפוגעת, המוחצת החקירה בעת גם כן,
הכרחי מכשיר ספק ללא שהיא וערב, שתי חקירת של עצמה השיטה איננה איפוא, הבעיה,
בכשרון בה משתמשים. אך אם  מסוגלת והיא הנתנת, העדות של נאמנה יותר תמונה לעיצוב
 ובעיקר דיוקים אי סילופים, הגזמות, שוטים, עשבים מיני כל העדות מן להרחיק  ובתבונה

שקר, עדות
מוצדקות. בלתי ועלבונות בפגיעות לחסוך ע"מ ללכת יש דרך באיזו כן, אם היא, הבעיה

העדים. דוכן על אותו זימן התפקיד או שהמקרה העד, חקירת בעת
השיטה תולדות שהן מצערות, עובדות כמה לציין הראוי מן זו, בעיה לבחין אגש בטרם
במגרעות או אדם הוא באשר האדם בכבוד התחשבות כל וללא רסן ללא מופעלת כשהיא הזאת,
המתחלף מפותח דמיון טובה, לא תפיסה ריכוז, חוסר חלש, זכרון כגון האדם, בטבע השכיחות
זה לצד להרע רצון או זדוניות בכוונות קרובות לעיתים המתפרשות מגרעות וכיו"ב. במציאות
אבל אמצעי, כל מקדשת משפטי צדק השגת. של הקדושה שהמטרה היא הרווחת הגישה אחר. או
יותר גדול אינו אחר או זה לפרט לעיתים הנגרם העוול האם והיא, פרופורציה של שאלה כאן

י■■ ...:■ י . ., לתקנו. מתימר שהמשפט מזה
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הרב הנזק על הדרושה ברצינות דעתם נתנו טרפ האחראיים, המקצועיים שהחוגים דומני
ערך. רבי חינוכיים חברתיים לאינטרסים וכן המשפט לכבוד המקצוע, לכבוד בד עלידי הנגרם
שוכחים הטובה. באזרחות לפגמים הצבוריים, בחיינו שונות שליליות תופעות ליחס רגילים
גורמים ^ול והשקולה האחראית שהתנהגותם ובז למידה, של עניו היא טובה שאזרחות לעיתים,

זה. בכיוון ראשונה ממדרגה חינוכי כגורם משמשת בצבור, אחראיים
החוק למפעילי מלסייע בד''כ, טובים, אזרחים של והתחמקותם השתמטותם על קובלים
מתופעות עין מעלימים קטלנית, תאונה .מזירת מסתלקים הציבור? כלל לטובת בפעילותם
זו תופעה וכיו"ב, שנפגעה זכות תביעת על מותרים פשעים, על מכפרים אחרות, פליליות

לכולנו. היטב מוכרת
סניגורים, תובעים, כלפי המשפט בבתי ומעליבות גסות להתפרצויות לעיתים, אנו עדים
מה וקולניות, שלילי מתח ספוגה המשפט בית וזירת יחד, גם ועדים נאשמים מצד ועוד, שופטים

זו. נעלה לבמה יתר כבוד מוסיף שאינו
חמדה על לתר ותוקפנית פרובוקטיבית חקירה של תוצאה הן אלו תופעות המקרים, ברוב
 התרבות מוסרות משפטית. תועלת וללא אוביקטיבי צורן* ללא ופוגעת מעליבה אף ולעיתים
והיסטריות. אלימות הן ותגובותיו כאלו בנסיבות נחקר אצל מהר מתרופפים  וקיימת במדה

כמה עד רגליו את לעקור נדר נודר והוא שליליות מסקנות מסיק ג"כ מאופק יותר אזרח
המשפט. מבית בידיו, נתון יהיה שזה

המשטרה. עד של זו לבין אזרחי עד של התגובה דרך בין בהבחנתו קדר יוחנן סמ"ר צודק
כאדם, האישית, הרגשתו הרי ומרוסן, יותר מאופק שהאחרון שאעפ"י ולהבהיר להזמין* אד יש
חפשי הוא אין ואם אזרח, סתם של מזו פחותה אינה בצדק, שלא בו ופוגעים אותו כשמעליבים
לעיתים המתנסה  הוא אף הרי המשפט, בית מזירת רגליו את לעקור לעצמו להחליט לגמרי
משפטי צורך ללא מגוונות ופגיעות עלבונות של גדושות במנות המשפט בבתי יותר קרובות
הוא נגדו האיש ולא הנאשמים ספסל על יושב הוא שכאילו חש הוא קרובות כשלעיתים חיוני,
לזלזל ואין עדיף'' תע*ה ואל ש"שב מסקנה להסיק עשוי כן גם  ומגן לו מושיע ואין מעיד

מורלית. מבחינה גם בפרט, ולמשטרה בכלל לציבור מכאן הצפוי בנזק
באמת הוא קובלים, ונגדו קיים שהוא כפי המצב באמת האם השאלה את לבחון אי0וא נותר

בלבד? ומשפט חוק של שאלה רק או המשפטית, המציאות כורח
המצב את מתארים הוא, בדרכו אחד כל בנדל, מ. ונצ"ם נאור א. רפ"ק קדר, י. סמ"ר
להם, ברור זאת עט שיחד אלא וערב, שתי מחקירה מנוס שאין הכרה, תוך ומשפטית, ענינית
פיקוד מצד תגובות עלידי לריסונו לפעול מקום לדעתם, ויש, נסבל בלתי הוא הקיים שהמצב
(עוד הראשון כדעת המשטרה'' באיש לפגיעה בטוי שנתנו צפוריים "כלים באמצעות המשטרה
כדברי והפרקליטות המשפט בחוגי הסברה פעולת עלידי או לעש1ת) .תמיד ניתן זה אם שאלה

האחרוו.
האמת לחשיפת הכרחית שהיא רק לא זו, ששיטה שמרון מר מדברי ברורות משתמע לעומתם
המצב הדבר של ובסופו שפיר, הכל לתקן. מה גם אין שלמעשה אלא ונוהג, חוק על ומושתתת
בסדר, היה לא באמת המשטרה עד אם נפשך: ממה כי ולכבודה, לשלמותה למשטרה, בריא אף
שעדותו המשפטיים, הדיונים בסוף הוכח, אם ואילו השורות, מן להוקיאו כדי זאת שנדע טוב הרי

הצבור. בעיני קרנה את להרים רק יכול זה הרי אמת, היתה
לבעיה יבשה מקצועית חוקית גישה לדאבוני, היא, לבעיה שמרון מר של גישתו אכז
לי קשה הרי שמרון, למר אישית רוחש שאני הכבוד כל עם ביותר. עדינה וציבורית אנושית
המקצועית ההשקפה את יותר מיצג הוא שבדבריו אני משוכנע כי אם זו, גישתו עט להשלים

המשפטי. המאבק של זה בשלב המשפט בבתי כעו"ד, הוא, התנהגותו את מאשר הכללית
אתחיל. ובזאת החוק, לפירוש ביחס להשגותיו להסכים גם לי קשה
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שהוא כמה עד תשי'יח1957, עדים) (חקירת הדין סדרי לתיקון לחוק 2 הסעיף את פירושו
הדעת. על להתקבל יכול הוא אץ הרי כנכון, לכאורה, תיאורטית, נראה,

הקיים הנוהג "לפי שלעולם מוסבר לחוק, היותה בטרם החוק להצעת שצורפו ההסבר בדברי
המשפט לבתי נתונה באנגליה, המשפט בתי של הדין בסדרי מקורו ואשר כיום, המשפט בבתי
התלונות לאור אך הנידון) 2 סעיף אותו הוא (זה המוצע לחוק 2 בסעיף האמורה הסמכות
צורך נראה במשפט, הנידן ממסגרת וחורגות הוגנות בלתי עדים חקירות טל ומתרבות ההולכות
יוצא, 2 הסעיף את שמרון מר של פירושו לפי מפורש''. בחוק זו סמכות המשפט לבתי להעניק
הנידון לענין אינם שהם עליהם לאמר ואין עוד .כל כשלעצמם אסורים אינם עלבונות שדברי
הנידוןשני לענין יהיו שלא גם צריו אלא בלבד, הוגנים שאינם די לא כלומר, הוגנים" ואינם
אף להיות הדברים יכולים  לענין כן הם ואם אסורים, יהיו אז ורק  יחד גם האלמנטים

הוגנים. בלתי
"אף' המלה היתה החוק בהצעת .2 הסעיף שבנוסח החיבור וי מן ודאי למד שמרון מר זאת
מה יודע אינני עתה. בחוק החיבור ו' במקום הוגנים" "בלתי לבין הנידון'* "ענין בין המפרידה

הדעת. על מתקבל אינו זה שפירושו לי ברור אך הנוסח, לשנוי גרם בדיוק
"לענין שאלה כל ליחס הפרקליט יכול העד, חקירת של זה שבשלב יודע, שמרון כמר מי
בעדו, לעצור יריבו או השופט ינסה ולשוא העד, של מהימנותו את לתקוף זכותו בכסות הנידון"
לו יפריעו שלא מוטב הצדק "ולמען קלפיו את לגלות חייב הוא שאין תהיה, תשובתו כי

במלאכתך/
האמור 2 הסעיף וחקיקת מותרת, תהיה תמיד כמעט הוגנת בלתי שחקירה יוצא, מדבריו
הוגן, בלתי להיות וערב שתי החוקר בידי חוקית גושפנקה לתת אלא נועדה, לא 1957 בשנת
נשאלת הדבר הוא כך אם ההסבר. בדברי כמוסבר זו תופעה לרסן השופט בידי מכשיר ולא
על או הוגן בלתי באופן חוקרים על להגן החוק נועד האם ? בתקנתם חכמים הועילו מה השאלה,
ולדרך הדברים לצורת יותר מתיחס הגינות שהמו*ג להבין גם יש ל הוגן בלתי באופן נחקרים
משקר, שהוא המשפט בבית פניו על עד להוכיח הוגן בלתי יהיה לא זה לתוכנם. מאשר בטויים
את החוקר אם הוגן יהיה לא כזה במקרה אף אבל המתקבל, הדברים מצב הוא זה באמת אם
בלתי היא "שפל" של הזאת התוספת שפל'/ שקרן "אתה המלים את לדוגמא, בפניה יטיח העד
בענין משקר שהעד הוא היותר לכל שברור מה כי שקרן* "אתה הקביעה: גם ואולי הוגנת,
"אתה מאשר יותר לאמר לא מחייבת ההגינות שקרן* תמיד שהוא עדיין ז"א אין אבל הנידון,
טהורה" איננה אשר "והבהמה (8 ז/ (בראשית בתורה הפסוק (על אמת" מדבר "אינך או משקר"
יכלו כי מפיו'/ מגונה דבר להוציא לא כדי בתורה אותיות שבע הכתוב "עיקם חז"ל: אומרים

וחמל). הטמאה" "והבהמה לאמר
^ג**"^ : "'1116 של בספרו לעיין דין לעורכי מיעץ הייתי הגינות על מדברים כשאנו

ת3110מ11זז^£ £0 "^111165565 111 001111" 6£1¥ז3) 311(1 ^13*^11 1961).
הוגן עד לרגלי מלכודת ל*ים פעם אף ינסה אל עצמו, את המכבד עו"ד ,,שומ שם: נאמר
לזכות היה יכול כך נוהג היה שאם אז, אפילו וזה כבוד. לאבדן לו שיביא מה צרות לו ולגרום

.(77 (עמי חשוב" ביתרון
נשבע שהוא להוכיח ע"מ עד לחקור ער'ד בשביל מחוכם לא וגם וברוטלי אכזרי "זה

.(74 (עמי בעדותו" חשוב בלתי לענין ביחס טועה רק שהעד משוכנע שהוא בזמן בו לשקר,
בד"כ. לחשוב שנוטים למה בניגוד נפוצה כד כל איננה שקר ש"שבועת שם, נאמר זה בהקשר
קרובות שלעיתים מפני אלא אמת, למעשה שאינו דבר על לעיתים נשבעים אינם שעדים מפני לא

טועים". פשוט הם
פסיכולוג ובגרמניה. בצרפת זה בנידון מענינים מחקרים נע^ו הזאת המאה בתחילת עוד
יום מדי טבעי באופן גדלות שטעויות שערך מחקרים יסוד על קבע (1902) שטרן נשם אחד
עצמו'/ הכלל אלא הכלל, מן יוצא ענין אינו נכונה בלתי ש"עדות ככלל קבע הוא ב0.330/0. ביום
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ונתן תמונות 3 איש 282 של לקבוצה הראה הנסויים באחד נטויים. מספר ערד שטרן אותו
פעמים: שלוש שחזו מה על חפשי תיאור לתת צריכים היו הם בהן. להתבונן זמן שניות 45 להם
כעבור  בכי"מ'י שבועה "תחת וזה  ובשלישית יום 14 כעבור בשניה ימים, 5 כעבור פעם
. .  ■■.■.;. ... ■ .. . . ,; ..,: .: , ..,., ..... ... , ;. ;, ..1?.יומ,

מזה. פחות עוד  בשלישית ,2 רק  בשניה בתיאורם, נכונים היו 15 רק ראשונה בפעם
הלך מצלאותי. או חי היה לא שהנסר היתד., העיקרית הטענה ביקורת. זה שטרן על .מתחו ,

בברלין. לקרימינולוגיה בביתהספר חי, במחזה יותר, מציאותי נסוי ועעזה ב1903 אחר 'פסיכולוג
אחר מיד שנבחנו אלד' שמבין הוברר, שטרן. שיטת לפי אנשים ובחן לרצח נסיון ביים ■הוא

. ■ ;. ■ . עד%80. הזמן עם גדל וזה טעו260/0 ז?מוזזה
■ ..,.. . דומות. תוצאות עם מכן שלאחר בשנים גם נעשו כאלה נטויים .;

מוכיחים, הזמנים מכל המשפט בבית "הרישומים נאמר: הנ"ל וורוטסליי של בספרו
כל להם ואין הם, הגונים עדים אם אף כולה. לאמת לצפות כלל סביר זה אין התיקים שבמרבית
היא וזאת וכף. .וכף. לענין הנחוצות לעובדות ביחס להפריז טבעית נטיה זו הרי להונות, כוונה
מתקבלת יותר או פחות לתמונה העד עם להגיע כלומר וערב שתי חקירת של העיקרית המטרה

. .(75 (עמ' הדעת" .על
לנקודה כד עלידי להגיע: עי'מ רחמים, ללא רבות שאלות של "תשאולן הקשר: באותו ועוד
לעו"ד במרץ". מוחלף יתר ורעש מנוסים, בלתי דין עורכי בידי מאומצת פרקטיקה זו שהיא, בל
.11ג"   ט0'5 56611110 ^1מ1111 111311116 311 (אלדרסון) הידועים השופטים אחד העיר זה דכגוו

£0 01055 6*3111111311011 15 10 6*3111106 י",..ע010551

 והשניה פראית אחת וערב: שתי חקירת של שיטות שתי "ישנן נאמר: שם 70 בעמי
אם דברים ולמתן מה דבר לשנות סיפורו, את קצת לרכד תמיד יוכל יציב בלתי עד חייכנית".
לענינו להזיק יתאמץ הוא  אותו מתקיף העו"ד אם אבל, נאותה. בדרד להסבירן נדרש ז<וא

י\ יי ■ יוכל". שרק כמה .עד
שסוג סבור, "אני הבאים: הדברים את (67 בעמי שם (מובא אמר ץ113116^\ ארכיבישוף
וערב שתי .בחקירתו ההוגן העד את להדהים או שולל להוליך להביד, המצליח עריך של המיומנות
מאותו האחרון והציטוט אינטלקטואלי" בכושר השימוש של ביותר הגרוע כסוג לאפיין אפשר
שתי בחקירת העד מהימנות של שקולה בלתי תקיפה עלידי נכשלים תיקים "הרבה הוא: 0פר
לרגשותיהם מרשים והם לזה זה הדדית ב*נאה תפוסים קרובות לעיתים הם, למשפט צדדים וערב.
הם מעונינים המשפט, בזכיית מעונינים משהם ויותר הנכון, שיפוטם כושר על להאפיל אלהי
בידי נקמה של כמכשיר לשמש להרשות צריך לא עו"ד אף מתנגדיהם. של אופיים את להרוס

י שולחו".
אינה שחסינות לזכור אך יש בחסינות. הדנים החוק סעיפי את מצטטים שמרון ומר בנדל מר
עם גם כך נשאר הוגן שאינו מה בלבד. תביעה נגד מחסום אלא שרצים, המכשירה תרופה
ע"מ הכרחית אמנם היא שם, בקודש למשרתים המשפט בית בזירת החסינות ועוד: זאת החסינות.
לבית מחוץ אף שהיא," הוא אותה המאפיין אבל הסנקציה, מורת ללא ביטוי חופש יתר לאפשר
או הפוליטית בגרותם על בהסתמך ומעמד, חשיבות בעלי צבוריים לגורמים מוענקת המשפט,
יתר עליה ישענו ולא לרעה זו זכות ינצלו שלא שלהם הצבורית האחריות רגש ועל האזרחית

המידה. על

כגון על הרי שמרון, מר לדברי זו משפט משיטת למשטרה כביכול, הצומחת, לטובה אשר
מבוקרת גה תהיה שפעילותו גוף, כמעט בנמצא אין מעקצךי. ולא מדבשו "לא נאמר: דא
לה המאפשרים ואתיקה משמעתיים כלים למשטרה המשטרה. כמו ומבחוץ, מבפנים ומפוקחת,
אם מתוכה. ולהוקיאם העדים, תא באמצעות שלא הישרה, הדרך מן סוטים שורותיה בתור לגלות
הוא, ודאי הרי המשפט, בבית נכשל דהוא שמאן רחוקות, די לעתים קורה זה ולאשרנו קורה,
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תא שימש אילו היה רע אבל הוא), שלו שהכשלון כמובן, לגביו'.(בתנאי, מסקנות .שיסיקו
החיל. של המוסרית לרמתו יחידי מבחן ככור ■העדים

המשטרה, של קרנה את להרים שמרון, מר לדברי בו, שיש במשפט הסושי* ל"נצחון אשר
את היטב יודע שמרון מר ואבדנו". כזה נצחה "עוד אומרים: כאלה נצחונות על שוב, ז?רי,
עם זה מצב לבין המשפטיים ההליכים בעת העתונות וענין הצבור סקרנות בין הקיים ההבדל
אינו אז הנגרם והנזק פה פליטת מכל מטעמים ע^ימ המשפטיים ההליכים בעת המשפט. ■סיוט
האקטו מן כבר איבד הענין בהרבה! פחותה אז ההתענינות הסופית. ההחלטה עם לתיקון ביתן
הרי  כן אם ואף לא. כלל או שכזה לפרסום זוכה אינו אף הדין פסק  המקרים וברוב אליות,
שהשופט או שהתנהל, המשפטי למו"מ דווקא התיחסות ללא מתפרסמת, בלבד המשפט תוצאת דק
אינו בתביעה הנצחון הלא המשפט. בית בחלל שהושמעה מלה לכל בפה"ד מתיחס אינו "עצמו
משפטית בתוצאה לראות ואין שהומצאו, הראיות כל של באמיתותן או בדיקנותן דוקא מותנה
בשעת עד על הצדדים שטפלו זו, להאשמה או זה לעלבון סתירה או אישור משום .סתמית

בדיונים.
הבחינה ורק ומשפט, חוק של בעיה מאשר אנושית בעיה יותר היא שהבעיה בלבי, ספק איו
את לשכוח אין המשפט. בבית עד לחקור צריך בהן והצורה הדרך את לקבוע חייבת האנושית
אף יהיה ואחראי, רציני שעו''ד נותנת, אף הדעת משטרה. עד כשחוקרים גם האנושי המומנט
הוא ? אמונים שבועת נשבע הוא סתם. אזרח אינו הוא כי סתם. לאזרח מאשר כלפיו זהיר >ותר
איש הוא ,י במעלה ראשונית חשיבות בעלי צבוריים תפקידים במלאו וקשה רבה באחריות .גושא
בו לזלזל או לצחוק לעשותו ואין החוק את לאכוף ותפקידו חוק של בסיס על הפועל החוק
לזלזל גם אין הלקוח. של רצונו את לספק או רושם לעליית המיועד מפוקפק תמרון לשם רק
הפרט לאדם לעיתים הנע*ז? העוול ומן כללית צבורית חינוכית מבחינה זו מגישה הנובע גבזק

ספרה. וללא הצדקה כל ללא
רע שרות גם עושה כזה עו''ד  המשפטי הנסיון עלידי מתאשר וזה  רוב שעפ"י גם מה

וללקוחו. לענינו
רלבנטית ובלתי ממושכת וערב שתי "חקירת אומר: (499 עמי 9 (הוצאה עדות על פיפסון
הציבור זמן של יתר לבזבוז גורמת אף אלא יתרות, משפטיות להוצאות גורמת שהיא רק .לא
וללא ריסון ללא מנוהלת כשהיא יעילה בלתי נהיית וערב שתי חקירת 3516י*ו). £0 (11011010ג1ג1>1

המשפט". בבית עמו גזאת להתחשבות לצפות הזכאי בעד להתחשב ומבלי 2ימוס
יהיר. תמיד אידיאלי. פתרון להן למצוא שאץ בעיות סוג מאותו היא שהבעיה היא האמת
היא וזאת עוד וכל וערב, שתי מחקירת מנוס ואין קשה, מבחן העדים בתא העד של מבחנו

אחר. או זה עד בצד והשפלה עלבון של הרגשות תהינה תמיד המשפטית המציאות
והצדק הדין מדת למצוי ודרוש שהכרחי למה רק לצמצמה הוא לעק*1ת אפשר שכן מה

לא. ותו ז/משפטי
והתובע השופט של בעירנותם אח"כ דין, עורכי של המקצועית באתיקה הרבה תלוי זה

שרירותי. חופש מתוך יפגע שלא האדם, לגבוד
עצמו. המשטרה ולבסוףבעד

כמה עד  מלאה אתיקה לעבד הספיקה טרם לימים. צעירה היא שלנו הדין עורכי לשכת
ודפוסים מסורת בגיבוש התחילה לא אף או הספיקה, טרם היא לחבריה.  אפשרי בכלל .שזה

זה. אחריות ורב תשוב מקצועי ענף ההולמים
מחייבות לבריסטרס רק נועדו אם אף בנידון. דלקמן תקנות הוציאה (631) האנגלית הלשכה

שהוא: עו"ד כל הן
להעליב היא תכליתן שעיקר לשאלות צנור לשמש לא להזהר הבריסטר חייב המקרים בכל (1,
ולצורה למהות ביחס הבלעדית דעתו בשיקול ישתמש והוא אחר איש או העד, את להרגיז או

שואל. שהוא השאלת של
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התנהגות אונאה, על הרומזות שאלות לשאול לעו"ד הולם בלתי זה אין וערב שתי בחקירת (2
מספיקות הוכחות בידו אין אם (אף שהיא כל פלילית עבירה ביצוע על או הולמת בלתי
שהענינימ? משוכנע שהוא בתנאי אלה) את להוכיח לעדימ לקרוא אף מתכוון ואינו כד לשם
השאלות: שאין להאמין הטעמים כל לו ויש לקוחו של מענינו חלק הם ידו על הנרמזים

הנחקר. העד של אופיו את להכתים במטרה ורק אך נשאלות
לעניננו. לא (3

רלבנטיות: שאינן אלא אופיים, תקיפת עלידי עדים של מהימנותם על המשפיעות שאלות (4
שהמסקי להאמין סבירות סיבות לחוקר אם פרט להשאל צריכות לא  הנידון הענין לעצם

אמיתיות. ושהן היטב מבוססות מהן הנובעות נות

לעניננו). (לא הבריסטר לבין הסוליסוטור שבין ליחסים נוגעות ו6) 5

מהיי על ממשית להשפיע עשויות להן שהתשובות בדעה שואלן עם רק תשאלנה אלו שאלות (7
שכזה, אופי בעלות או בזמן מרוחקים כה לענינים מתיחסות השאלות אם העד. של מנותו
ב1950). רק הוסף זה (סעיף להשאל צריכות לא הן העד מהימנות על ממשית ישפיעו שלא
שתכסה: מקצועית אתיקה בהגדרת (הקושי הבעיה כל את עדיין ממצים אינם אלה כללים
שטח זה תחום שאין להוכיח כדי רק כאן הבאתים מובן). די הוא אנוש יחסי בעיות כל
וחסינות. מחופש הם נהנים בו בתחום גם עצמי לריסון לפעול חייבים דין ושעורכי הפקר,

לחבריה. אתיקה כללי עיבוד על בהקדם דעתה את תתן הדין עורכי שלשכת חיה הראוי מו
לזכור' יש אלא צעירה, שלנו הלשכה רק לא המשפט. בבית עדים חקירת בעת להתנהגותם
שמאבק בדעה מה משום מחזיקים מאלה ורבים במקצוע, וחדשים צעירים הם חבריה שמרבית
גם? יש הנראה וכפי לרשותם. העומדים לחימה אמצעי בכל מלחמה ממש משמעותו משפטי

רבתמלל. תוקפנית בפעילות אצלם, המשפטי .והנסיון הכשרון העדר את הממלא חלק
למקצועל כבוד מביאות אינן אלו ששיטות אתי יסכימו והמהוגנים המנוסים המקצוע בעלי כל

קודם. עליהן עמדתי שכבר האחרות המגרעות על בנוסף
לעמוד חייבים והם עבורם, בעיקר נועד 1957 משנת שהחוק לזכור יש הרי לשופטים, אשר

מתה. אות בבחינת יהיה לא שהחוק כדי הוגן בלתי תשאול לריסון ולפעול המשמר על
איש עד על: הוגנת בלתי להתקפה אדיש, להיות יכול אינו הוא אף הפרקליט  התובע

מצדו. תגובה כל ללא בכלל המשטרה על או משטרה

אלא" שצריך. מתי ומגינים אדישים הם אין שאכן ייאמר, הפרקליטים מן חלק של לזכותם
הואי אין לענינו מזיק שהתשאול חש, ואינו עוד וכל מקצועי מדי יותר שהוא חלק גם קיים
אונים חסר הוא בעוד ולמגן לפה לו להיות מהם צרפה המשטרה שעד לדעת חייבים אלה מתערב.
מתפקידיו חלק וזה השופט, עם או אותו החוקר הסניגור עם בויכוח לפתוח יכול שאינו כעד,

אותו. לאכזב ולא זו הגנה לו להושיט התובע של

רבים. תפקידים פמו  כעד זה, תפקיד שגם להבין חייב הוא עצמו. המשטרה איש ולבסוף
תפקידיו ממהות כמעט נפרד בלתי חלק ושזה טובה כפוי תפקיד לעתים הוא  שלו אחרים
כוונות. כל אותו התויןר לסניגור אין רבים שבמקרים להבין אף צריו הוא כשוטר. הכלליים
לעצמו, בחר שהוא ההגנתית בדרך שולחו כלפי תפקידו את למלא מנסה אד הוא כלפיו. רעות
בשאלות. אותו מטריד אלא בצדק' שלא אותו עולב ולא אישית בו פוגע הוא ואיו עוד וכל
מה למעשה הה מצפונו עם שלם להיות צריך הוא רגיש. ופחות כלפיו סבלני הוא יהא שונות,
ומדוייק. זהיר יהא זכרונו. את תחילה ירענן להעיד. מוכן המשפט לבית לבוא חייב הוא שקובע.
מרוב* שקט, להיות פרובוקציות. אחר להגיר לא מעיד. הוא עליהן לעובדות וצמוד בלשונו
שנועד האחרון, השלב הוא למעשה ושהמשפט תשאול ללא משפט לתאר שאין להבין עליו ומתון.
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מחוץ התפקיד מילוי יעילות את תוכיח זו? משפט של יעילותו ולק כשטח, פעילותו את להשלים
בתא והרצינית השקטה: המנוגדת, בהתנהגותו בהרבה תלויה המשפט ויעילות המשפט, לבית

העדים.
לעש1ת הרבה ניתן לא לעיל' כמוסבר החסינות מפאת אמנם, שאט לדעת עליו גיסא מאידך :.,,■■.

המשפט בבית הנעשית הערה כל לנפשו? עזוב הוא אין הרי בצדק, שלא בו שנעשה עוול #?ו
הקיימות. להוראות בהתאם מפקדיו לידיעת מובאת שלילית, או חיובית המעיד, השוטר השבוז "על
סיבה או אוביקטיבי בסיס לה נמצא ולא וממצה מקיף באורח היא נבדקת שלילית הערה היתה

, י והולמת. מתאימה תגובה המתאימים במישורים הפיקוד מגיב מוצדקת,
תיקון? כצריך לי נראה זה דבר הנפגע. האיש לידיעת הדבר מובא תמיד שלא יתכו, אד
ועל הפיקוד מסקנת על לו ולמסור האיש את לראיין כאלו בנסיבות חייב האיש של ■מפקדו
מפקדיו ובעיני לעבודה חבריו שבעיני ולחוש, להבין לו לתת כדי שמו, את לטהר שנקט ביעדיו

המוסרית. תמיכתם על לסמוך יכול ושהוא משלמותו, דבר נגרע לא

והנחש האכר <

קרילוב א> מאת:
ריכמן חנניה' עברית

?1:ר לבית נכנס גחש
יקר! שכן *שלומ, וסח:
בלי אלי וגש  ידידים נהיהנא מורך:■

חבר' אתה, אין שוב ו

להזהר; צריך
אחר בולי עכשיו הרואות: יעיניך
האורך' לכל עורי האביב .החלפתי

עור הוא עורך *אמנם  חדש,.;
לגנחש!" עוד לבך אוילם

פיקח: אכף אותו השיב
האורת את וכבד :

המלוטש. בגרונו ■

פעם, מעלת כאמון אם
טעם: כל אין שוב להתחפש

חדש מסוד. לבש

 תלבש אשר בכל
נחש. אותו כסוף להיגת עלול סופך
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המודרנית בחברה והפע\>עה הלושטרה
המשפטי היועץ בןאויי, .♦ סנ"ץ מאת

לפקודה: (ב) (2)37 סעיף
המנויות. העבירות מן עבירה לכל לב "תשים
בחוקים* בפקודות, ,1936 הפלילי החוק בפקודת
המוסמ השלטונות עלידי שיצאו בתקנות או
המלך בדרך או הדרכים באחת שנענתה כים.
הפרת. על עין ולשים ציבורי רחוב באיזה או

האלה", שבחוקים ההוראות
שתג על החוק הטיל לא אלה כגון חובות
המשטרה נותרה כך סוציאלי. או שיפוטי גורם
הדאגה את הציבור הפקיד שבידיו יחיד גורם
התרי חיצי את הסופגת היא ולבטחונו? לשלומו

די1. מוגן שאינו חש הציבור כאשר עומת

מבחינה שהמשטרה, לומר בידינו הרשות לכן
לקיומה פיזי ביסוד משמשת פונקציונאלית,
והיא המאורגנת, החברה של והיציב הסדיר
ללא בחוק; לכך מפורשת באחריות הנושאת
היוי לא המיוחדות וסמכויותיה הפעילה עזרתה
חוקי את להפעיל המבצעים הגופים יתר מסוגלים

שלהם. האחריות בתחום המדינה
זז* אד החוקתי, באספקט נגעתי רק אמנם
המשטרה. שבין היסודי ההבדל על שנית מצביע
ני השפעה זה לענין הציבור. עובדי יתר לבין
.והגי המחשבה בדרכי הקיים השוני על כרת
בהבדלים; יתעמק אשר זה לאלה. אלה שבין שות
לר תתגלה כאשר יתפלא לא אלה, יסודיים
הציבורי לענין חריפה תחושה כבעלת המשטרה
איך ,,אם או לי" מי  לי אני אין ,,אם בבחינת

לו''/ לומי אני
בחיר המשטרה, המטבע: של השני הצד וזהו
עושה. היא שליחותו שאת מהציבור חלק תה
שותפת היא הרי מתקדמת, לחברה השייד וכגוף

להשקפותיה והרקע המשטרה של יחודה
בראש היא ביטוי לה לתת שברצוני ההשקפה
בטחוניסטטורי גורם של השקפתו ובראשונה
זהו הציבור. הגנת הן ומגמתו משימתו אשר
האש בקו כנגדה ומתמרן בפשיעה הלוחם גורם
מעשה את בשעה שעה מדי הסוקר גורם ממש*
מת מבצעו אשר הפשע בזירת והקרבן הפשע

ושפלותו. רשעותו בכל גלה
והרקעי המהותי השוני ניכר זה בשלב כבר
להשלים שמחובתם הגורמים ליתר המשטרה שבין
בריחוק עיניהם, ולנגד המשטרה, של מלאכתה
הפרטהעבריין ניצב הפשע, ממעשה וזמן מקום
מטעה והתחסדות מצוקה עננת אפוף בלבד
של המוצהרות מטרותיהם רחמים. המעוררת
הפרט תיקון הן המשתמעות, או האלה, הגורמים
גם ירווח תיקונו שעם אמונה מתוך העבריין
הם זאת אמונה ומתוד טענתם זאת לציבור.
שאיפה אולם הציבור. על להגן במטרה פועלים
את בשימם הגורמים, לחוד. ומציאות לחוד
מדעת .עצמם, מנתקים הפרטהעבריין, על הדגש

הציבור. לבטחון מהדאגה מדעת, שלא או
ראוי הנידון' בנושא המשטרה השקפת להבהרת
ונד מהותה נבליט ישראל, משטרת את שנציג
החוק המודרנית. בחברה ומקומה תפקידיה גיש
את מגדיר  1926 משנת המשטרה פקודת 
בשני והשלטון הציבור כלפי המשטרה חובות

אלה: קטניפ סעיפים

לפקודה: 4 מעיף
גילויים פשעים, מניעת לצורך ישמש "החיל
עבריינים, תפיסת למשפט, פושעים של והבאתם
בצי סדר קיום אסירים, על המעולה השמירה

ורכוש". בניאדם של ובטחונם בור
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% בהט והתלויים הפשע לקרבנות הנגרם והמוסרי
נווכח בכלל), הלאומית ולהכנסה יוצר אדם לכוח
הם הסטטיסטייםהמשטרתיים שהנתונים לדעת
והעצום הכללי הנזק משיעור קטן אחה רק
בסימן הוא ותמיד שנה מדי לחברה הנגרם
הריני עדכה האמורים הדברים בהקשר עליה.
.מקצועיתמש מבחינה  העברינות את מחלק

סוגים: לשני  טרתית

נסיבתית. עכרינות א)

מקצועיתדהיינו: או אופי עברינות ב)

לא כלל אך אותן, למנוע שקשה עבירות (1
בעי הן אלו מבצעיהן. ואת לגלותן קשה
המק ברוב המבוצעות, גוף עבירות קר
ויש שהיא כל רגשית סיבה בעקבות רים,
קרבנו; לבין העברין בין מסוים קשר בהן
קשה אד אותן למנוע שאפשר עבירות (2
הן אלו מבצעיהן. את לגלות או לגל1תן
המקצר (העברינות רכוש עבירות בעיקר
אפ קיימת ולא כמעט זאת לעומת עית).
מפאת המבוצע רצח למשל, למנוע, שרות
חד בחדרי לילה באישון רגשית סיבה
רוצח שלעתים מוכיחה המציאות אך רים.
ממתין או למשטרה עצ'מו ומוסר בא כזה
והוא יש אך  הפשע במקום לבואה
בו למיתה עצמו ודו ידיו במו דינו חורץ
הקשר כאן ברכוש. הדבר בן לא במקום.
במת נמנע הפשע קרבן לבין העברין בין
יודע, אינו העברין המקרים ברוב כוון.
ה בעל הוא מי לדעת, רוצה אינו ואף
ודר העברין בין קשר נוצר כאן רכוש.
למניעה ניתנות אלו עבירות בלבד. רכוש
ה על ומעולה קפדנית שמירה עלידי
כי נמנעו, לא והללו במידה אולם רכוש.
מבצעיהן. עקבות על להתחקות קשה אז

זה המקצועי! העברין זה בתחום פעיל בעיקר
ומתכנן פעילותו ומכוון צעדיו את היטב השוקל
שפשיעתו כדי רוח ובק1ר הדעת בצלילות אותה
שקשה האופיני הפלילי הטיפוס הוא לו. תשתלם
המרכז הטפיל הגרעין הוא לתקנו. ואף לגלותו
ומתפת מסתעפים 1?ממנו אחרים עברינימ סביבו
סמים, זנות, כגון אחרים עברינות שטחי חים
הואי אלימות! ומעשי סחטנות סרסרות, חזארד,

של ולנסיונותיה לשאיפותיה ובמעשה במחשבה
זכויותיו. וקיום הפרט קידום למען זזחברה

הסיבות לחשוף בבקשה רב ענין למשטרה גם
מעונינת והיא פלילית להתנהגות אדם המניעות
פעולה משתפת היא לכן העברין. של בתיקונו
עצמה והיא זה בכיוון העמלים הגורמים כל *עם
בסיכום למעשה, מבוטלת. לא במידה פועלת
היסוד טמון המשטרה, של הכוללות פעולותיה
אלה דברים וטובתו. הפרט זכויות שמירת ■של

נוסף. לפירוש זקוקים אינם
אשר הקדום המשפט שלמרות להדגיש יש
למשטרה אין מתקדמים, בחוגים אף רווח ■עודנו
ודאי דווקא! חמורים עונשים בהטלת מיוחד ענין
ענין אך הבחנה. ללא הנגזרים בעונשים "שלא
ברם, פלסתר. העונש ייעשה שלא למשטרה %ב
אשר המשטרה בידי נתון אינו כבר זה דבר
שעליהם שותפים לה יש בפשיעה .במלחמתה

שליטה. כל לה אין פעולתם דרכי 1על

הפשיטה את המשטרה רואה .■כיצד

החב שכם על מוטל ביותר כבד פשיעה נטל
סטטיסטייממשטרתיים נתונים ממה אציין .דה.
המצב. את במידתמה להמחיש כדי (1961 (שנת
אלף מ122 ביותר המשטרה טיפלה שנה באותה
כולל אינו הנקוב הממפר לה. שנודעו .עבירות
בשנה. מיליון בכרבע המסתכמות תנועה אבירות
שה עבירות על תלונות אלף 44 כולל אינו זזוא
לטפל סירבה בחוק, סמכותה בתוקף משטרה,
לפנות הרשות הקובל (לאזרח גמירא עד .בהן
מספר מתוך המשפט). לבית פלילית .בתביעה
מסוג עבירות אלף כ70 היו שציינתי, בעבירות
הת 8080 רכוש): נגד (עבירות מהן ופשע. .עוון
גנבות ו24,500 ודירות, עסק לבתי פרצויות
מיליון ל7 מתקרב שנגנב הרכוש ערך אחרות.

לירות.
את משקפים אינם בהם שנקבתי המספרים ■
לידי מגיעות אינן רבות עבירות לאשורו. .המצב
סל ותרנות, כגון: שונות מסיבות המשטרה עת
בזכות או ברכוש זלזול מחילה, בושה, חנות,
וכיוצא קנוניות לשלטון, אמון אי שנפגעה,
המ משלם הוצאות את לאלה נוסיף אם באלה.
בתי (תקציבי בעבריין בטיפול הקשור בכל 6ימ,
הכל התביעה המשפט, בתי המשטרה, הסוהר,
הפיסי הנזק שיעור וכן וכר, סעד מבחן, לית.
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על; מקשות קצרות מאסר שתקופות מציין הוא
ייי באסיר.; יעיל טיפול

לפני' שלי הקבוע לתא לחזור רציתי הרצידיביסט:
אותו. יתפוס שמישהו

סתירות על מצביעיפ אלה נתונים אץ האם
ל המעשה לבין הטובה הכוונה בין גדולה פנימית
וקציני המשפט: בתי של מטרתם אם הרי כי
שזר ברור הרי  העברין תיקון היא המבחן
אם. אולם הזמן. קוצר מפאת מטרתה תחטיא
תושג. לא זו מטרה גם הרי  להרתיע כוונתם

סיבה. אותה מחמת
בפשיעה הרואים רבים דעת חופפת דעתנו
הא החברה את המלווה חברתיתנצחית תופעה
והחב האדם עוד כל ההיסטוריה. משחר נושית
גור והמקום הזמן (ואין שינוי ללא נשארו רה
להתי לנו אל וחשיבותה), זו עובדה מערך עים
גליל לרפא יהיה אפשר שאיפעמ לאשליה פס
ר>? משתנה. אינו האדם טבע זה. חברתי נגע
זד* ובכלל החיים, לתופעות החברה של הגישה
הרכב שום משתנית. היא רק לעברין, גישתה גם
כאן יועיל לא פסבדומדעי, או מחשבתימדעי,
הסוביקטי המניעים, כל את נדע אם גם הרבה.
להתנהגות אדם המביאים והא1ביקטיביימ, ביים
הבדוק* התרופה את נמצא טרם אז גם פלילית>
הת על משפיע בלבד אחד מניע לא לחיסולם.

 התחתון העולם של שבעיסה.העכורה השאור
בשטח למשטרה. האמיתי המקצועי האתגר הוא
אחוז כאן ביותר. הגדול הרצידיביזם קיים זה
להו מחובתנו כאן ביותר. גדול המעורה הנוער
ולא כמעט לאו אם משתלם: אינו שהפשע כיח

המושקע. מהמאמץ תועלת כל תופק
הגילויים שאחוז לציין ראוי מקשרת כחוליה
אף המצב (זהו ל30 מגיע אינו רכוש בעבירות
הנוער אחוז עולם). ברחבי המעולות במשמרות
מגיע עתה כבר ,16 גיל עד זו, בפשיעה המעורב
שנת הרכוש אחוז עליה. בסימן ניכר והוא ל63

ל30. מגיע אינו הוא אף גלה

בדו"ח רלבנטיים נתונים נסקור הבהרה לצורך
שתקופות נאמר שם שנה. לאותה הסוהר בתי
מתחלקות השונים האסירים על שהוטלו המאסר
חודשים, 3 עד לתקופות נדונו %70 זו: בדרך
מעל ו%8 שנים 5 עד %11 שנה, עד  %11
רצידיביסטיים הם מהשפוטימ %45 שנים. ל5
אשר זה הוא רצידיביםט הסוהר: בית (בלשון
ממאסר, אחר עונש הסוהר. בבית פעם שהה כבר
 הסוהר בית בעיני  העברין את עושה אינו
בתי נציג כותב הנ"ל בדו"ח לרצידיביסט).

הסוהר:
ל המגיעה האוכלוסיה כי מוכיח, "הדבר
"יצי סימני להראות מתחילה הסוהר בית
אנו, שהצלחנו מבלי וחוזרים, באים של בות"
או לבלום שיקום וגורמי עצמם האסירים
האסירים מכלל %20 התופעה. את לצמצם
רצי מהם שליש שנה. 21 גיל עד צעירים הם
קודמת הרשעה בעלי היתר כל דיביסטימ.
לעברי במוסדות עשיר עבר בעלי אף וחלקם

ובפיקוח". צעירים נים
אסירים של בסידור בקשיים נתקלים "אנו
אחד מהווה ספק שללא דבר רבים, משוחררים

הסוהר". לבית להחזרתם הגורמים
הסוהר בית כתלי בתוך הסוציאלי "הטיפול
הגיע ואף רבה במסירות נעשה הוא אם אף
לכעית לענות יכול אינו וכף, לתוצאות
על בחח הטיפול יימשך לא אם ההסתגלות

והדרכה". מעקב ידי

וטוען הסוהר בתי נציב מוסיף הדו"ח בשולי
התביעות. על עונה אינו זה בשטח. שהנעשה
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של האגרסיביות למידת המזיקה, לשכיחותו
דרושה. באפקטיביות הפעלתו וכן העברין,

הפנו נקמנות. גורסת אינה המודרנית החברה
גורם של בערכו מפקפקת המודרנית לוגיה
שאיננה ודאי מקצועי כגוף המשטרה ההרתעה.
נסיונה, לאור לאשר, יכולה והיא נקמנות, גורסת
ביהוד פועל, תמיד לא ההרתעה גורמ שגם
יודעת המשטרה אך רגשי. בסיס על בעביתת
בעבירות מבוטל לא ערך יש ההרתעה שלגורם
כולל רכוש, נגד בעבירות ביהוד מעטות? לא
אנו לדעה שותפים הלבן'/ "הצוארון של אלו
אח מובאות הרי העליון. המשפט בבית מוצאים

דין: פסקי מכמה דות
12/58 בע.פ. נאמר העברין לתיקון אשר

ל''ב): (פס"ע

על אחת חובה מוטלת כאלה מעקוימ "נוכח
כדי שביכולתו מה כל לעשות המשפט, בית
סלחני יחס כי השורש. מן הרע את לעקור
נוסף הרס יעשה אך הפרט תיקון של מטעמים

האחרים": של בהתנהגותם
הציבור מתוך אסיר להרחיק להכרח אשר

ל"ב): (פס"ע 1/59 בע.פ. נאמר
חולה יותר בנאשם לראות כשיש "גם
לערעורים המשפט בית יחמיר עברין מאשר
ממנו שיורחק דורש הציבור כששלום בעונשו
הקודמות הרשעותיו לאור ממושכת לתקופה

הזה". הנאשם של

דלמטה המשפט בבית השופטים לגישת אשר
ט"ז): (פ"ד, 68/62 בע.פ. נאמר

המלומד השופט הוציא אלה כל "אחרי
תמ המעורר דין גזר המחוזי המשפט בבית
עם בקשר מציאותית הערכה מחוסר הון
על השלום שופט ,,אם או: העונשין". הטלת
את להעריך יודע אינו המקילות המסיבות אף
ומטיל הציבור טובת מבחינת העבירה חומרת
הרתעה .משום בו אין פנים בשום אשר עונש
לערער המשפטי היועץ של מחובתו זו הרי

העונש". קולת על

שרואה כפי העונש למטרת ביחס ולבסוף,
הא כיושבראש גם המשמש נכבד שופט אותה
ברנ השופט כבוד בארץ, הקרימינולוגיה גודה

ט"ז): (פ"ד, 219/62 בע.פ. נאמר זון

של צירוף קיים האדם. של הפסולה נהגווגו.
זה. בכיוון המשפיעים גורמים ושילוב מגיעים
תרופה לגו נמצאה אם שאף לזכור מחוגתנו
בזמן מסויימת בעיה או מסוים, מניע ■לסילוק
כה הם המניעים אז גם הרי מסויימים, ■ובנסיבות
יולד שינוי כל תדירות. משתנה והמציאות 1**בים

חדשים. פשיעה .גורמי

מניעה אמצעי עלידי הפשע בלימת היא !הז1תפה

הפשי גלי את לבלום הוא לנו שנותר מה כל
ול האפשר, במידת מניעה, פעולות עלידי לעה
קיי הדעת. על מתקבלות בפרופורציות החזיקה
רבים, גורמים הפשע. למניעת רבות דרכים מות
את לתרום חייבים ואף יכולים למשטרה, 8חוץ
זה הקטן, באדם להתחיל הדין מן במניעה. זולקמ
לדרך נעבור ממנו רכושו, שמירת על המקפיד
המחנך המורה, הבית, של החיגוכית בפעולה
הסוציאליתהקונסטרוקטיבית בפעולה ונגמור
י טובה אזרחות של הציבורית והאוירה זערוכד.
,,מה של פורמלי בלתי פיקוח לאותו היא הכווגה
מהפיקוח פחות לא חשוב והוא בגת" .יגידו

החוקי. הפורמלי
בלבד: מגיעה דרכי שתי המשטרה ^רשות
עלידי המבוצעת הפיסית המניעה היא 1ןאחת
והדרך הציבוריים, ובמקומות ברחובות שוטרים
זו מסיבה אשר העברין של גילויו היא והשניה

מלפשוע. מנעוהו ולא נמנע לא אחרת ,או
יש לדין ובהבאתו העברין של הגילוי גפעולת
הוכ או צדק לעליית נועד האחד £דדי1£: ■שני
מק מבחינה השני, דיין. ויש דין יש שאכן חה
חשובה מניעה פעולת הוא גועיתמשטרתית,
שפיטה תהליך יעבור שנתגלה שהעברין גתנאי

ורצויה. יעילה בדרך וענישה
את המשטרה רואה הענישה מטרת .בהסברת
של העיקריות המטרות גאחת הציגור 6*<גנת

מר אינו שהוא מוסדי גלתי עונש. אם העונש.
עלידי הציבור הגנת מוצדקת הרי אז כי ,תיע,
כל מקום, מכל אותו. המסכן העברין של בידודו
הגנת לצורך זו, מטרה לה*יג שבכוחו 8וגש
אשר עונש המשטרה. בעיני כשר הוא הציבור,
הציבור להגנת ערובה .משמש ואינו מרתיע *1ינו

,קןיי.מ. כלא הוא
הוא העונש של חיובית להשפעה חשוב תנאי
המעשה. לחומרת גותאמ הגגון, גזגגן הטלתו
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סוציאלית, מבחינה והן הומנית מבחינה הן הדבר
הענישלג בשיטות שהחידושים לזכור יש תמיד אך
הת~ שלא הומניסטיות מתנועות בעיקר, נבעו,

י הפשיעה. נגע את לבער כד עלידי ימרו
לתקנד. ובנסיונות בעברין רב לטיפול מקומ יש
תור*.' הואי בך שעלידי מתימר אשרי זה אלא
הוזג; גי שידע ראוי הפשע; למניעת לפעולה חלקו
שלי שתיקונו טוען אינני אחרימ. ומטעה טועה
למניעת. מועיל אינו והצליח, במידה העברין,
שספורים לשכוח אין זאת עם יחד אך הפשע.
אך הפשיעה. בים כטיפה ההצלחה, מקרי הם
כל לא כי מהעובדה להתעלם אין זאת עט יחד

טיפול. של תוצאה הוא כשלון
גורמי כל עם פעולה משתפת ישראל משטרת
את. ומכשירה מדריכה אף והיא והמבחן הסעד
פר?י לומדים המשטרה אנשי זה. בכיוון אנשיה
התי ומגלים ופנולוגיה קרימינולוגיה סוציולוגיה,
אך אחרים. חברה במדעי מבוטלת בלתי עגינות
על שנאמרו מהדברים חלק לסכם המקום כאן
ביך סתירה שיש גורסת המשטרה אין בה:
ש^ האלמנט לבין הציבור הגנת של האלמנט
בתיי לראות מבקשים אם (כמובן, העברין תיקון
טוע רק המשטרה בענישה). כיסוד העברין קון
שנועד הלגליסטי, הטיפול בין להפריד שיש נת
הטיפול לבין הציבור, והגנת צדק דין לעשיית
גרידזג סוציאלי תיקון שהוא העברין בתיקץ
תוך גם הנאות לטיפול שיזכה מניעה כל ושאין
כדי תור כהלכה, עשייה זו ותהא דינו, עשיית
כל סוהר. בבית או במוסד זה אם עונשו ריצוי
והכרחי הגיוני הוא והעונש במידה אמור זה
הטי את יקבל גם ואז הנדון, המקרה בנסיבות
להט. שאל להזכיר מחובתנו כאן לו. הדרוש פול
שהעברין עד להמתין הסוציאליים לשירותים
כך כדי עד הושחת שכבר או החוק ברשת נלכד
די לא לצערנו בתיקונו. להצליח סיכוי כל שאין
בעקרי היטב משתקפת והתוצאה זה בשטח נעשה

הפשיעה. מת

ישראל. משטרת של והולכים המתרבים תפקידיה
אחריות, ורבי משקל בעלי תפקידים למשטרה
בים בארצנו טובעת והדינמית המודרנית החברה
קשוי הראשונות ופנימיות. בטחוניות בעיות של
קשוי והאחרונות ומבחוץ מבפנים באויבינו רות
במיקומם^ גולה, פזורי של בהתקבצותם רות

הצו הוא העונש בהטלת1 המכריע השיקול
עבריינים ולהרתיע הציבור על להגן לך

בכוח'/
ההר שגורם רואים אנחנו שאם הדבר, ברור
אינו והציבור כראוי, פועל אינו בעונש תעה
לא במידה הדבר; את לזקוף יש כהלכה, מוגן
וביצוע לקויה ענישה שיטת חשבון על מעטה,

הענישה. מעשה של כושל
המאורגנת שלחברה יודו בדבר הנוגעים כל
המחב נגד להתגונן והמוסרית הלגיטימית הזכות
שלי האלמנטים את נשלול אם אף בה. לים
העונש, ביסוד הטמונים ההרתעה, ושל הנקמנות
הגנת של היסוד בו נשאר הדעות לכל הרי

לכל. קודם להבטיח יש ואותו הציבור

סוציאלי כרעיון העברין תיקון
לעו חדש יסוד הוסיפה המודרנית הפנולוגיה
המודרנית, החברה העברין. תיקון  והוא נש
בעצם האנושי הצורך עם מזדהה המשטרה, כולל
מזה ניכרים מאמצים עושה ואף הזאת ה*עולה
אינם האלה הנסיונות זה. בכיוון דורות כמה
לכך ההוכחה מספקת. במידה הצלחה קוצרים
שכל למרות וזאת והולך, הגדל הרצידיביזם היא
תיקון של הלברינט דרך כבר עבר רצידיביסט

הועילה. טרם זו ודרך
שטיפוח המטרידה מהמחשבה מנוס אין לעתים
הטמון העברין, בתיקון העוסק הרעיון של יתר
ומכ השפעה רבי גורמים עלידי העונש, ביסוד
בעברין, והטיפול השיפוט ההוראה, בשטח ריעים
ההגיוני המחשבה מהלך את במעט לא שיבש
שימת עלידי והענישה. הפשיעה לבעית ביחס
שלא החוגים, אותם גרמו התיקץ, עגין על הדגש
השלי התוצאות לאותן במתכוון, ושלא מדעת

להן. עדים שאנחנו ליזת
טרם מוסדיים הבלתי שהעונשים לזכור יש
המוס מהעונשים יותר כמתקנים עצמם הוכיחו
מוגן מוסדי בעונש בזאת: רק הוא ההבדל דיים.
נמצא בו הזמן פרק במרוצת לפחות הציבור
אין מוסדי הבלתי בעונש לסורג. מעבר העברין

לכך. שיערוב איש
ותיקון טיפול של זו שגישה חולקין אין
על להעלות ואין אנושי באור מצטיינת העברין
הגישה השפעת אם גם זה. מכיוון נסיגה הדעת
ורצוי כדאי מאכזבת, הפשיעה עקומת על הזו

28



המאמץ כל אז כי מאכזבים, בעברין הטיפול
הגיי במלאכת המשטרה עלידי המושקע העצום
עלידי למנת במגמה העברין, של והחקירה לוי
עלול הציבור בתוהו. לעלות סופו  פשיעה כך
לתעלו חשוף הימים מן ביום עצמו למצוא יהיה
ג יעילים מניעה אמצעי בהעדר העברין של ליו

משפטיים. או פיסיים
כפי בעיות. של ים מול ניצבת המשטרה אבן,
>ל! למעשה אין עד"כה, הנאמר מתוך המסתבר
לבין המשטרה בין אידיאולוגים קונפליקטים
עונשי כל הפשע. למניעת במלחמתה שותפיה
כל כהלכה. יופעל רק אם הוא טוב בחוק הקבוע
יכול1 בסביבתו סוציאלי טיפול או בעברין טיפול
שיהיה בתנאי לכלל והן לפרט הן לברכה להיות
בזמן שיבוצע וכן ויסודי, מקיף עוקב, טיפול זד,
השג דרך על ולא  ובכשרון בדביקות הנכון,
ומשולל.' לאל העונש את השם באופן ולא רה,

השפעה. כל

ופוריים. בונים בחיים ובהשתלבותט בשיקומם
של זמנו את ויותר יותר גוזלים כאחד אלה כל
ובשרותים בטחונייםמדינתיימ בשרותים השוטר
בחיי התקין הציבורי הסדר על לשמור המכוונים
להש המשטרה של מיכולתה נגרע כך יום. יום
באמצ מניעה בתפקידי מספיקים מאמצים קיע

פיסיים. עים
ניכרים מאמצים המשטרה משקיעה לפיכך
של גילויו עלידי המוצגת המניעה בתפקיד
הצלחתה אולם לעיל. הוסבר שכבר כפי העברין
תוצ לפי נמדדת הגילוי בתפקיד המשטרה של
העונש, מבוצע בו האופן פי ועל המשפט אות
בהתאם ענישה שנתגלה העברין ונענש במידה

עלידו. שנעברה העבירה ולנסיבות לצרכים
שנתפס העברין של שכשילונו לדעת נוכחנו
הוא המקרים וברוב היות כשלון, הוא תמיד לא
עבירות במקרי (כ%70 להתפס לא מצליח
תל השפיטה על הממונים אלה אם לכן, רכוש).

התנועה למע\7ורות משותפות בע>ות
התנועת משטרות של הבינלאומי ה4 בקונגרס תנועה מומחי עם ומפגשים דיונים סיכום

וסיור תנועה מחלקת ראקו גיא, י. נצ"ם מאת

מידת באיזו לראות ולנסות מאמץ בו להשקיע
עלינו. להקל לו דומה פתרון עלול

הרגל והולך המשטרה
כמתאים: נבחר זה שנושא על להתפלא אין
מומחי בין משותפים דיונים לפתיחת ביותר
של השונים המשתמשים מבין השוגים. התנתה
ביותר הפגיע הוא הרגל הולך שהיא, דרך כל
בהתפתי רציני כגורם הרגל בהולך התחשבות
מחיי בערים, בעיקר התנתה, של המהירה חותה
מתאימים, אביזרים תכנון של יסודית בדיקה בת
הרגל להולך והן לרכב הן שוותשימוש במידה
של מתפתח במערך ושילובו הרגל הולך בעיית
ובראשוי בראש קשורה בתנועה, נכונה שליטה
בהצטלבו שימוש של נכונים זמנים בניצול נה

מפגיש מוגדר, לנושא המוקדש קונגרס כל
בש העוסקים או המתמחים אנשים אחת בכפיפה
בבעיות משותף דיון להם ומאפשר הנידון טח
מק רשמים ולחלק דעות להחליף וכן משותפות
תב שלמעשה מתברר מכך כתוצאה צועיים.
בשטח ישראל משטרת אנשי המטרידות הבעיות
את המטרידות בעיות לאותן מקבילות התנתה,
במאמר בעולם. רבות במדינות התנתה משטרות
ואף אחדות משותפות בבעיות לגעת ברצוני זה
הם כיצד זרים! מומחים של השקפותיהם לציין
אותה פותרים הם וכיצד אחרת או זו בעיה רואים
שפתרון מעטים, לא ממקרים יתכן, בארצם.
ארצנו. לתנאי יתאים מסויימת מדינה ההולם
מסויימ, מוצע שפתרון אחרים, במקרים יתכן,
רצון לעורר כרי בו יש אך לתנאינו, מתאים אינו
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בשיטוט להשתמש הכרחי' או רצוי. אז רק הנ"ל,
הרגל. הולל של חצייה אבטחת לשמ הרימזור

שתופעל הלין מן הרגל הולך על החוק אכיפת
במקרים הרכב. נוהג כלפי גם שווה במידה
לו, שאירעה בתאונה הרגל הולד אשפ רבימ

. רגל הולד לדין להשמיד מחייב הבטיחות עקרון
אחרות, מסקנות לציין ראוי כאן החוק. על שעבר

שונים; תנועה למומחי משותפות
היו בהן התאונות גורמי את לנתח יש א.
דרכים לחשוף כדי רגל, הולכי מעורבים

למניעתן?
את תנועה מהנדסי עם בתיאום לקבוע ב.
להולכי החצייה מעברי של הרצוי מיקומם
של המכסימאלית התחזוקה את ולוודא הרגל
$ החצייה מעברי סימון של בעיקר  הסימון
להולכי מתאימה והדרכה הסברה מתן ילאחר ג.
בדרכים, בשימוש הזהירות ערד על הרגל
על והבטחתם החצייה מעברי קביעת ולאחר
בתנופה לפעול יש מתאימים, אביזרים ידי
על העוברים הרגל הולכי נגד ובעקביות

? התעבורה חוקי הוראות
ולחייבם הרכב נוהגי על החוק את לאכוף ד.
במעברי הרגל הולכי של את:זבויותיהם לכבד

החצייה.

הנהיגה מהירות הגבלת לגבי המשטרה עמדת
במע ראשונה חשיבות ובעלת מקשרת חוליה
מהירות הגבלת של הבעיה תהא ספק ללא לה,
מציאת הקונגרס. דיוני במרכז שעמדה הנהיגה
להשפיע עלול זו לבעיה שלם, או חלקי, פתרון
הקשורות אחרות בעיות של פתרונן על מיד
ליטמן, ג. ד"ר פתח זו בבעיה הדיון את בתנועה.
עשירהי בהרצאה פרנקפורט, משטרת מפקד
שנקבץ רב מחקר חומר על ומבוססת בעובדות

מדינות. מ21
של מטבעה כיום, נובעת, מהירות הגבלת
חש המודרני, הרכב נוהג בתזמננו. המכונית
מרחקים לגמוע מסוגל הוא רכבו לכושר שהודות
לעבור יכול אינו אותם במהירות, מוגבלים בלתי
בניצול מעצורים שחוסר טבעי עצמו. בכוחות
הגבלות נגד התנגדות בו תעורר רכבו מהירות
של מלא ניצול ממנו למנוע נועדו שכביכול
שנצליח לודאי קרוב רכבו. מהירות כושר

שה מכאן מעיר. ברחובות חצייה ומעברי *ות
המוסד בינעירונית מאשר עירונית געיהיותר
אח נתונים מסר תנועה בעיות למחקר 'הבריטי
דר בתאונות *יחס כי ללמוד ניתן שמהם ■דים

ל1יבדר 30 הוא רגל הולכי מעורבים בהן כים
ל1.. 5 הוא בינעירוניות ובדרכים עירוניות, גים
וגורמיהן הדרכים תאונות של סטטיסטי 1יתוח
שונות במדינות מהווים הרגל שהולכי >מוכיח

ההרוגים. מכלל כ%25350/0
הרגל הולכי מבין הנפגעים שאחוז ספק, ללא
היה שניתן בעובדה בהתחשב מאד גבוה ז?וא
היה הרחב והקהל במידה רבים אסונות למנוע
הקשורות הבעיות בלימוד ענין יותר 'מוכיח
הזמנים במקצבי נאות ובשימוש נכונה .בחצייה
טרי מר בטוחה. חצייה לו המאפשרים (פאזות)
בקונג הרצה אשר ברצלונה משטרת מפקד >פאט,
ל%80 %60 שבין סבור, הזה הנושא על ■רס

למעברי סמוכים במקומות קורה הפגיעות מכלל
השייד לתחום נכנס יייגל שהולד מכאן בחצייה.
אנשי את יחייב ראשון שכלל ברור, 'לכליהרכב.
מעברי על להשגחה שהופקדו אלה .המשטרה,
ורק אד לעבור הרגל מהולל לתבוע החצייה,
לשם לרשותו. שהועמד ובזמן לו שהוקצה גתחום
תנועתם להסדיר התעבורה חוקי הוראות על כד
בטיחות מירב שיבטיחו בצורה הרגל הולכי ■של

לזרימה טרדה מזעיר זאת ולעומת לתנועתם
להבטיח החוק הוראות על הרכב. של לתקינה
אלה: במקרים רק הרגל להולכי הדרכים חציית

ן כך על מורה כשרמזור א)
מסומן? חצייה מעבר כשקיים (1

מסומן, חצייה מעבר חסר בהם במקומות ,ג)

היא השימוש עדיפות מתי לקבוע החוק על
כליהרכב. לתנועת היא ומתי הרגל להולך
הסתבר הנידון הנושא על דעות חילופי בשעת
בדרכים לזהירות ההסברה הן רבות, שבמדינות
זרועות בידי נעשים הנ"ל, לנושא החינוד והן
בהסברה די שלא בתה המקומיות. המשטרות של
ושימוש ביצוע גם תובע נכון טיפול .נכונה.
הפיזית ההפרדה את שיגבירו מיוחדים במתקנים
בו. לפגוע העלולה למכונית הרגל הולך שבין
תתקרקעי, מעבר לבנות אולי, רצוי, כך ילשם
נמנע כאשר רק עילי. אף מסויימימ ובמקרים
האפשרויות ניצול אחרת, או זו מסיבה מאתנו,
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מיד חלה (1959 (בשנת בנוייט בשטחים קפ'ש
הפצר במספר התאונות. במספר %2 של ירידה
ובמספר %6 של בשיעור ירידה ניכרה עיט
דומה בדיקה ב%21! ירידה היתה ההרוגיט
ההוראה קביעת שלאחר גילתה בהולנד שנערכה
ירידת היתה בנויים בשטחים מהירות להגבלת
בתאונות. %6 ושל קטלניות בתאונות %10 של
על מעידות אלו דוגמאות שתי חמורות. פחות

ההגבלה. ערך
הגב כל הוטלה לא בהן בינעירוניות, בדרכים
בעקומת פוסקת בלתי עליה היתה מהירות, לת
הגבלת שיתרונות לזכור יש הדרכים. תאונות
דעת. על התקבלו עירוניים בשטחים המהירות
אילצה השטחים מבנה שצורת משום הרכב נוהגי
התועלת מבחינת ההגבלה ערך להבין אותם
באים. כשאנחנו שונה כוחו זה דין להם. הצפויה
בינעירוניות, דרכים על הגבלות בהטלת לדון
אשר ארוכה מסילה לפניו רואה הרכב נוהג שם
כושר של מלא ניצול לאפשר נועדה לדעתו
שמר ברור לכן, אותו. המשמש הרכב מהירות
עלי להקפיד מוכן יהיה לא הוא הטוב צונו
מוטלת זה, פמקרה אותן. מטיל שהחוק ההוראות
שאין משום געיקר המשטרה, על נוספת מעמסה
לפיקוח. המשטרה כוחות לתגבר אפשרות כל
לאכוף יאפשר אשר פיקוח הדרך! קטעי כל על
שתמיד לציין ראוי בה. המשתמשים על החוק את
החוק, להוראות לציות הפרט את לחנך לנו קל
ככורח. לו מובנות אלו הוראות כאשר ורק אד

עמן. להזדהות מוכן והוא מסויימת מציאות
לפתרון שונות הצעות הועלו הדיונים בשעת
הנהיגה. מהירות בהגבלות הכרוכות הבעיות
ארצנו, תנאי הולמות אינן ההצעות שרוב סבותי
שונים. ישראל מדינת של התעבורתיים התנאים
המ אירופה ארצות של התעבורתיים מהתנאים
חייבת מדינה בכל הגבלות קביעת פותחות.
תנאי של יסודי מחקר לאחר רק להתבצע
התנאים שהשתנות ברור הקיימים. התעבורה
ההגבלות. של חדשה בדיקה תחייב בעתיד,

אחר. או זה ממן שהוטלו

לפיקוח מכניים במכשירים שימוש
התטעה והסדרת

לבעיות גורמ זמננו של הרכב כלי פיתות
מכשיריט. גט נוצרים בבד בד אד חדשות. תנועה

המהירות הגבלת ערד את הרכב לנוהג להסביר
עליו לגונן נועדה היא כי יבין הוא כאשר רק
המולד התנועה עומס גט מוחשית. סכנה מפגי
במדינות מהירויות הגבלת חייב בערים, וגדל
קמ''ש. ל60 ועד קמ"ש מ40 החל שונות
דעתם על התקבלה הערים בתחום זו הגבלה
היו לא הכי שבלאו משום הרכב נוהגי רוב של
גדולה מהירות העיר בתחומי ל*תח מסוגלים

בחוק. המותרת מזו
אנחנו שם בינעירוניות. בדרכים המצב שונה
העובדה מעצם הנובעות בעיות סבך בפני ניצבים
נסיעה מאפשר החדשות הדרכים מבנה שגם
פניות מבנים, עלידי מוגבלת שאינה במהירות
ולהסביר לנסות קשה משימה זו תהא וכף.
מוחלטת שליטה חסרים המ כי הרכב לנוהגי
להסתיים העלול מסויים במצב הרכב בכלי
המשטרה על מוטלת ל*יכך קטלנית. בתאונה
שמירת על וביעילות בקפדנות לפקח החובה
שמחובתנו, לזכור יש קובע. שהחוק ההגבלות
הבטיחות את בתחילה להבטיח המשטרה, אנשי
החופשית. זרימתה את מכן לאחר ורק בדרכים
המיועדת זו הן מהירות, הגבלת שכל ברור
הלילה, לשעות שנועדה זו והן היום לשעות
מדינה לכל האופיינים שונים מנתונים נובעת
בהתאם סבירה מהירות מעדיפים בישראל בנפרד.
נוסף לנסיבותיה, ובהתאם התעבורה לתנאי
סוגי לגבי שנקבעו המכסימליות למהירויות
וביגעירוניות עירוניות בדרכים שונים רכב
הפיליפינים באיי למשל, זאת, לעומת בנפרד.
וצפי הדרכים מרוחב כתוצאה ההגבלות נקבעות
ההגבלות נקבעות בשבדיה התנועה. זרם פות
התאונות משכיחות הנובעים שיקולים מתוך
ומספר הראיה שדה מרמת אחר, או זה באיזור
ברור בהן. נתקל הרכב שנוהג ההצטלבויות
מסויי תנאים של תוצאה הן מהירות שהגבלות
הגבלה סוג לשקול בבואנו לדעתי, אך, מים.
מהמש מי לטובת תמיד לבדוק עלינו מסויים,

הצפויה. ההגבלה נועדה בדרך המשיט
המהירות להגבלת ההוראות בכוח שאין ברור
צל ללא אך דרכים. תאונות לחלוטין למנוע
תוצאותיהן ולצמצם לה*חיתן בכוחן יש ספק של
תשמש לכד הוכחה רבים. במקרים החמורות
ומצאו תנועה מהנדסי בדקו שם שוויצריה?
ל60 המהירות להגבלת הוראה קביעת שעלידי
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מופעלת ומבודדים רחוקים בצמתים רק רימזור.
למרכז קשורה שאיננה מקומית רימזור מערכת
בהן אחדות מדינות גם יש אך הכללי. הבקרה
מקומיות רימזור מערכות הפעלת מועדפת
בהם בצמתים ביהוד עליון), בקרה מרכז (ללא

עצמה. התנועה עלידי הרימזור מופעל
להפעלת שיטות שתי מקובלות בדרךכלל
(האנגלית), האחת השיטה רימזור: מערכות
צמתים במספר הרימזור מערכות בחיבור פועלת
(הקונטי השניה השיטה הירוק". "הגל בשיטת
מערכות של מרכזית בהפעלה דוגלת  ננטלית
שלכל צמתים קבוצות לפי פועלת הרימזור),
בקרה ומרכז נפרדת הפעלה תוכנית מהן אחת
יתרונות השיטות משתי אחת לכל עצמאי.
התעבר בתנאים מותנית ביניהן הבחירה משלה.

המקומיים. רתיים
(>פאזות) האורות חילוף מיקצב לתכנון באשר
קובעת רבות שבארצות מסתבר הרימזור, של
בנידון? דעתה מחווה או התוכנית את המשטרה
הרימזור אביזרי ציוד והספקת הזמנת ואילו
תעבורה, מהנדסי עלידי בדרךכלל, נעשית,
בדבר. הנוגעות העירוניות המחלקות במסגרת
תקין. במצב הציוד לתחזוקת האחראים הם

ומכני ישיר שפיקוח ברור עדכה האמור מכל
יגרום הרכב נוהגי של; ונהיגתם התנהגותם על
והסיכון הצורך ולמניעת אדם בכוח לחסכון
גט כך נהגיםעבריינים. בעקבות ברדיפה הכרוך
בספק, מוטלת שאיבה מידית, הוכחה מיד תושג
מסויימת. עבירה שבוצעה משפטית הוכחה לצורך

התנועה משטרת של ותפקידיה סמכויותיה
תקנות נקבעות ומדינה מדינה שבכל כשם
או שלה התעבורתיים לתנאים בהתאם תעבורה
הסמכויות מוגדרים כן הנ"ל, בנושא הקשורים
מאשר אחת במדינה שונה בצורה והתפקידים
מבין רבים אך שניה. במדינה שהוגדרו כפי
שיש דעתם הביעו תעבורה לעניני המומחים
הוראות מנסחי בין הדוק מגע לקיים חיוני צורך
התנועה. משטרת אנשי לבין התעבורה חוקי
המש על לפקח האחרונים שמתפקיד לזכור יש
שמירת על להקפיד ולאלצם בדרך תמשים
לחפ האחראי הגורם שיתוף והחוקים. ההוראות
רבות לתרום עלול ניסוחו בשעת החוק עלת
ות קיימים בתנאים עצמה שתצדיק לחקיקה

חוק ואכיפת פיקוח על להקל הבאים שונים
שההתפתחות וטוב בדבר תלוי דבר זה, בשטח

דוסטרית. היא
מוכ הנהיגה,, מהירות לבדיקת פיקוח, לצורך ■■:

לאור להניח, יש שונים. מכשירים כיום רים
הוא כיום ביותר היעיל שהמכשיר עשיר, גסיון
עדי ומהירות). כיוון מגלה  (רדאר ■המכ"ם
בכושר מתבטאת אחרים מכשירים עול ■■פותו

במכ''ם השימוש הרב. ובדיוקו שלו ■הניידות
גם נמצא (המכ"ם רבות במדינות יגדל הולך
זאת עם יחד אך ישראל). משטרת של בשימוש
במכשירים המשתמשות אחרות מדינות ■מצויות

מהם: אחדים ואציין אחרים
המשטרה! מכוניות של רגיל מדמהירות :א.

ב המותקן (טאכומטר) מיוחד מדמהירות .ב.

באופנוע. או המשטרה מכוניות
משתי המורכבת (טראפיפאקס) מצלמתבקרה .*
את אחת ובעונה בעת המצלמות מצלמות
הרכב של המדאוץ ואת המבוקר הרכב

המבקר.
ש בשוויצריה) בעיקר (מקובל "אינוסקופ" ז.
הנהיגה מהירות לבדיקת מכשיר אלא אינו
מראות. בשתי המשתקף מסויים שטח בתוך
הראיה לשדה הרכב כניסת מקום נראה באחת
יציאת מקום נגלה בשניה ואילו המכשיר, של

הראיה. משדה הרכב

יעיל הנ"ל מהמכשירים אחד שכל ספק אין
שבתנאי לי ברור אולם הרכב. כלי על בפיקוח
על המכ"ם של עדיפותו ניכרת ישראל ■מדינת
בתי הגירו רבות במדינות האחרים. המכשירים
ב שימוש עלידי המושגות בתוצאות המשפט
שאם ברור משפטית. כראיה מתקבלות ■מכ"םוהן
מתאימים מכשירים יעמדו המשטרה לרשות
יהיה אפשר הנהיגה, מהירות על יעיל לפיקוח
מהשוטר שגיאות ולמנוע אדם בכוח למסוך
המכשיר עם להתמודד יכול אינו שיפוטו שכוח

המדויק.
השו והמכשירים התנועה על הפיקוח לעומת
לשם הרי הפיקוח, יעילות לתגבר שנועדו גים
משתמשים היעילות במירב התנועה הסדרת
מוטלת איננה שיעילותן רימזור במערכות כיום
גרמניה יפאן, (ארה"ב, רבות בארצות בס©#
מערכות של הפעלה.מרכזית מועדפת וכוי)
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הצי בפגי להעלות המשטרה מחובת וההגבלות,
ההר שבין הברור הקשר את לו ולהבהיר בור

הדרכים. ותאונות ראות
העיר ברחובות התנועה משטרת של פעילותה
גמ להתבטא חייבת בינעירוניים ובכבישים
ליזום; יש לזאת פרט נכונה. והדרכה עצה במתן
כל את בהן ולשתף רחבות הסברה פעולות גמ
מניעי יותר היא עבודתנו הציבוריים. הגורמים
כל ולכן עבריינים אחר רדיפה מאשר תית
לזכור יש גלויה. להיות חייבת פיקוח פעולת
מספר נגד רק מכוונת מענישה פעולה שכל

הציבור. כלל מתוך ביותר מצומצם
משטרת ותפקידי סמכויות של והגדרה הכרה
אסור והגדרה הכרה ויותר. יותר חיונית התנועה
גל של הבלעדי ידיעתם בתחום להשאר להן
כל מחובת התנועה. בבעיות הקשורים הגורמים
וכל שוטר כל לידיעת להגיע הנ"ל של סיכום
יושג היעילה המניעה שמירב לזכור יש אזרח.
הראי ? פעולה ישתפו והאזרח השוטר כאשר רק
ככל ההבנה. את והשני ההסברה את יתרום שח
בתרי מיד נכיר הרי יתרחב זה פעולה ששיתוף
ובי הדרכים תאונות בעקומת שישתקפו צאות

הנפגעים. אחוזי

גיסא ומאידך אכיפתה את מחדיגיסא, אפשר,
ההוראות ערך את להבין הרכב נוהגי את תניע

וחשיבותן.
אנשי על מוטל ביותר חשוב שתפקיד ברור
להסביר מבקשים שהם בשעה התנועה משטרת
בדר הנכונה ההתנהגות ערך את הרחב לקהל
מושתתת להיות חייבת זו מכוונת פעילות כים.

עקרונות. שלושה על

בשעת נכונה להתנהגות והסברה חינוך א.
מסויימת! בדרך שימוש

הדרכים; באותן נכונה לא התנהגות מניעת ב.
בדרך. המשתמשים על החוק אכיפת ג.

הן זו פעולה להפנות יש ובראשונה בראש
הבודד, המשתמש כלפי והן הרחב הציבור בלפי
שהר לזכור מחובתנו הרכב. נוהג כלפי במיוחד
שטחית בצורה ידועות התעבורה חוקי ראות
שהר יודע אינו הציבור רבים ובמקרים למדי
בטיחות להבטיח נועדו התעבורה חוקי ראות
בטיחות בדרך! המשתמשים כל של תנועתם
חופ זרימה ולהבטחת פיזית לשמירה שנועדה
מאחר עניבתחנק. למנוע כדי התנועה של שית
האיסורים נועדו מה לשם יודע אינו והציבור

ומהירות כ>ח1 מגלה  הרדאר
הנדסהקשר מדור ראש פייגר, ♦< מהנדס רפ"ק מאת

לאתר המבקשים לדייגים כעזר או דרכו, אחר
חש אף האחרונות בשנים הדגים. להקות את
כדור שבין המרחק אמידת לצורך בו תמשו

לירח. הארץ

למכי חדש שימוש נמצא האחרונה בתקופה
ללא; נע גוף מהירות לאמוד כדי הרדאר שיר
במת הרדאר, ומידותיו. מיקומו לקבוע הצורך
בתחילה. שימש הנ"ל, החדש המכשיר כונת
ורק בליסטיים, קליעים של מהירותם לקביעת
לקביעת. שימוש בו נעשה האחרונה בתקופה
מסוכנים אך יותר, איטיים גופים של מהירותם
הנעים. הרכב לכלי היא והכוונה פחות, לא

בכבישים.

המעולים ההגנה מאמצעי שאחד ספק ללא
מלחמת בתקופת לשימוש שהוכנסו ביותר
השתמשו בתחילה הרדאר. הוא השניה העולם
האויב. של מונחים וקליעים מטוסים לגילוי בו
הנע, הגוף מיקום מגלה הרדאר היה זו בתקופה
צורתו את אף ולעיתים גודלו, מעופו, נתיב
התפת חלה זו, תקופה מאז מהירותו. את וכן
ההולך בו בשימוש והן במכשיר הן מדהימה חות

ויותר. יותר ונפוץ
המקובלות בו השימוש מצורות לבד הרדאר,
לילה בטיסת הן מטוסים, הנחיית לצורך כיום
שונים גופים מפני אזהרה עיורת, בנחיתה והן
אניות, ובנתיבי תעופה בנתיבי בהם שנתקלים
המגשש העיור את גם כיום משמש הוא הרי
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לדעת לנו ידי הרי ובחזרה' הקוץ של בדרכה
מהמשדר, הקרן יצאה בו מרגע שהלן* הזמן את
מדידת טכניקת למקלט. וחזרה בגוף נתקלה
הגדולה במהירות שגם עד מדויקת כה היא הזמן
למדוד ניתן בדקה, ק"מ אלף מאות שלוש של
השניה. אלפית חלקי של בשיעור קטנים זמנים
נוירון למשל המבוקש, הגוף את לאתר כדי
ולהניעה הקרן את לשגר לנו די טיסתו, בשעת
זו מפעולה וכתוצאה פרושה מניפה בתנועת
ההד את המכשיר קלט כיוון מאיזה בדיוק נדע
הכללי בהסבר נסתפק זה מאמר לצורך, החוזר.

עדכה. שתארנו פפי ופעולתו הרדאר של

דופלר* "תופעת

לבדיקת המיועד המכ"מ מכשיר את להביו כדי
תו לזכור אנו חייבים רכב, כלי של מהירויות
שהסביר האיש של שמו על הנקראת פיזית פעה
שלאיש קבע דופלר דופלר". "תופעת והיא אותה
הגלים סוגי כל של תנודות למקור המתקרב
מאשר יותר גדול נראה התדר ורדיו) אור (קול,
מכיר מאתנו אחד כל מהמקור. המתרחק לאיש
עומדים אנחנו כאשר המתרחשת התופעה את
רכבת או מכונית חולפת פנינו ועל אחד במקום
יותר גבוה הצופר שקול סבורים אנחנו צופרת,
והוא אלינו, מתקרבת המכונית או הרכבת כאשר
היא זאת מתרחקת. שהיא ככל וגווע הולד
תמיד משמיע הצופר למעשה דופלר: תופעת
אבל קבוע) (תדר שווה טון בעלת צפירה
(תדר ויורד עולה הצפירה שקול סבורים אנחנו

משתנה).
קול גלי לגבי האופינית זו ותופעה מסקנה
פועל כיצד הרדאר. גלי של זו כדין דינה

ומהירות).1 כיוון (מגלה חמכ"נו פעולת עקרון
הפעולה עקרה למעשה מהו השאלה: נשאלת
לגלות המסוגל הרדאר מכשיר של המפתיעה
בדיקנות לקבוע או כבד, לערפל מבעד אוירון
שלכאורה למרות נעה? מכונית של מהירותה
טכנית מבחינה לעיתים, מסובך, עצמו המכשיר
הבסיס למעשה הרי  הרכבו מבחינת יעדין
מה חלק שהוא המשדר, למדי: פשוט המדעי
רדיו) (גל* אלקטרומגנטיים גלים משדר מכשיר,
קרן כאשר צרה. בקת ומרוכזים מאד קצרים
מתברר ממתכת, העשוי בגוף בדרכה נתקלת זו
מושלכים והם דרכו לחדור מסוגלים הגלים שאין
המכשיר, בגוף המשדר, עליד למקורם. בחזרה
כדי החוזרים. הגלים את הקולט מקלט מותקן
רוחנו בעיני נתאר עדכה, הנאמר את להמחיש
בראי, פוגעת שלו האור שקרן בעלעוצמה פנס
את לקלוט מסוגלת ביפנם האוחז האדם ועין

ראי. באותו הפנס אור השתקפות
במהירות הרדיו, גלי שמהירות לזכור עלינו
ק"מ אלף מאות כשלוש בערך היא האור, גלי
המ שהאור הוא ביניהם ההבדל אולם בדקה.
מסוגל ואינו והולך נחלש באטמוספירה שוטט
קצר רדיו שגל בעוד אטום, גוף בעד לחדור
מעוצמתו מאבד אינו מעשית, מבחינה מאד,
קיר או זגוגית כעננים, וגופים באטמוספירה
ה לאלה פרט לעצרו, מסוגלים אינם לבנים
הקבועים גדולים גופים או ממתכת, עשויים

וכר. יערות הרים, כגון במקומם
התשר מעשית? מבחינה הרדאר פועל כיצד
הגל את שולח שבמכשיר המשדר היא: בה
כדי ההד. את קולט שבמכשיר המקלט ואילו
המזדקר לגוף המכשיר שבין המרחק את לאמוד

מ' 50 מי 100

;^יקגו^ג"ג^"^ג":

אוירי מדאה ■*<*.*

1 מס' שרטוט
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תמיד נוצר שהקולן לזכור יש קפיש. 104
הנרדפות המתכת שרטיטות קבועה לתדירות
בדיוק האלקטרומגנטית הקרן את משנות שלה
לצר קמ"ש. 104 של במהירות הנוסעת כמכונית
המהירות, לוח על נקבע הבדיקה פישוט רך

אדום. קו קמ"ש, 104 של הסימון במקום

ו

\:\

א' תמונה

נשלול המשושה, של המיוחדת הצורה בגלל
מעלות. ל18 15 שבין בזוית מהמשדר הגל
במרחק מי ל24 הקרן רוחב את מגבילה זו זרת
של במרחק מי ול12 מהמכשיר מי מאה של
מי כ2.5 על עולה אינו הקרן גובה ממנו. מי 50
,(1 מסי (שרטוט מהמכשיר מי 100 של במרחק
כדור ובתוך המוחזר הגל את קולט המשושה
אם משודר. לגל אותו משווה המכשיר המתכת

גל ברציפות משדר שבמכשיר המשדר המכים:
הקרן המתקרבות. המכוניות בכיוון קבוע ובתדר
למקלט. חוזרת המתקרבת במכונית הפוגעת
בתדר גל ברציפות לשלוח ממשיך המכשיר
הגל את לקלוט ממשיך המקלט ואילו קבוט
כאילן אומר, הווה הנעה. מהמכונית החוזר
הגל שמקור מכאן נע. ממקור גיל קולט המקלט
מקור המתקרבת. מהמכונית המוחזר ההד הוא
דופלר" "תופעת את לנצל מאפשר הנע, הגלים
המ והתדר הנקלט התדר שבין וההבדל מאחר
די המכונית. למהירות יחסי תמיד הוא שודר
כדי הנ"ל ההבדל את בריקנות למדוד לנו
אלקטרוני מעגל המכונית! מהירות את לקבוע
בתנו לעינינו, הנגלה ההבדל, את מודד מיוחד
חשמלי. מדידה במכשיר הנמצאת מחט עת
לפי המחולק לוח עלגבי נעה הזאת המחט
את לדעת לומדים אנחנו וכך קמ"ש ספרות

המכונית. של מהירותה

המכים מבנה

המשמש המכ"ם מכשיר בנר כיצד שנדע רצוי
משני מורכב המכשיר ישראל. משטרת את
כדור בצורת עשוי הראשון החלק חלקים!
לכדור המשדר. נמצא ובו א') (תמונה מתכתי
פלסטיות. אצבעות שתי בצורת משושה מחובר
שלנו, הרדאר כמו יחסית, פשוט, במכשיר גם
מפאת תקינות לא פעולות להיווצר עלולות
אולם וכף. ירוד מתח מחמת או בחלקים, קלקול
על המכים יצביע תמיד כמעט כזה, במקרה
מכאן הנע. העצם ממהירות יותר קטנה מהירות
תמיד פועלים התקלה, או שהקלקול, משתמע
מסוג המכ"ם למכשיר הרכב. כלי נוהג לזכות
מידת לבחון ואפשר מאחר גדול יתרת "דופלרי
בדיקה לבצע ניתן ספורות. שניות תוך ריקנותו
או מורכבים מכשירים מעבדה, עזרת ללא זאת

בכך. שמקצועם טכנאים
ל נוהגים המכשיר פעולת ריקנות לבחינת
צליל) לקביעת מוסיקלי (כלי בקולן השתמש
מקישים כאשר מזלגית. וצורתו ממתכת העשוי
הקולן, את קבוע. בתדר צליל רטט נוצר בקולן
המשושה בקרבת מניחים ההקשה, לאחר הרוטט
חוזרת זה ברגע סימ. ל50 20 שבין במרחק
שלה ההד ותדר האלקטרומגנטית הקרן מהקולן
של במהירות הנעה ממכונית החוזר הד כתדר
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מופ מהילות של דר'ח ונרשם במידה לדוגמא:
קמ"ש, 55 של במהירות שנסע רכב לכלי חת
בשטח המותרת שהמחילות בעוד בנוי, בשטח
במקרה שגם לנו ברור קמ"ש, 50 רק היא הנ"ל
נגדה המכונית, נסעה מכסימלית טעות של
קמ"ש. 53 של במהירות לפחות הדו"ח, נרשם

י"?"6
|#■
16
.1

^^^"

ב' תמונה

כדי רבים נסיונות שערכנו להדגיש ברצוני
בשעת להגרם העלולות הטעויות את לחשוף
אופנוע שימש מדידה ככלי המכים. פעולת
למרות האת בדוק, במדאוץ שצריד משטרתי
מד עלידי נבדק שהמכ"ם מגוחך מצב שנוצר

להפך. ולא אוץ
חרא במכשיר שונים נםיונות שערכנו לאחר
סדרות בשתי גם נוכחתי קבלתו, לאחר מיד שון
כבוד בנוכחות התקיימה שהאחת נסיונות של
(שנמ והשניה מפתחתקוה, קדרון מר השופט
השופט כבוד של בנוכחותו אחדים) ימים שכה
היתה אלו סדרות בשתי מרחובות. דיין מר
נסע משטרתי אופנוע זהה: המדידה שיטת
לצורך שונות. במהירויות הרדאר מכונית בכיוון
בהנף שסקמן איש הכביש בשולי ניצב הבדיקות,
המכ"ם, למפעיל והן האופנוע לרוכב הן יד,
שהונ ברגע שלהם. המהירויות מחטי את לעצור
ועצר האופנוע מדאוץ על הרוכב לחץ היד פה
שעצר המכ"ם מפעיל עשה גם כך המחט. את
שנערכו, מהנסיעות אחד באף המכשיר. מחט את
גם נמצא לא משלושים, למעלה היו ואלה

שני אז כי במקומו, קבוע מגוף חתר ההד
מתרחשת. אינה תופעה ושום שוים התדרים
הבדל נתר נע, מגוף חתר ההד כאשר אולם
בחוט נשלח ההפרש ותדר התדרים שני בי;
של השני בחלקו המכשיר. של השני 'לחלקו
נמצאים קטנה, מזוודה בצורת העשוי המכשיר,
תדר את שהופך האלקטרוני המעגל ז?מגביה
לוח מחט את ומפעיל ישר לזרם הגלים הפרש
ממצבר הזרם את הסופג וםפקכוח הקמ"ש,
הדרוש הזרם את מעניק המשטרתית המכונית
המזוודה גב על בי). (תמונה המכים ילהפעלת
מצביע שלו בלוח קו שכל מדידה מכשיר מותקן

ק"מ. 2 קל
המכשיר מפעילי את מחייבות שלנו ההוראות
מתחילים כשהם פעם מדי הבדיקה את ילבצע
נסי לאחר יעשה (זאת חדשות בדיקות בסדרת
וכר). המכונית חניית מקום שינוי לאחר ■עד"

הנערכת הבדיקה בשעת לברר המפעילים מחובת
לקו בצמידות נמצאת שהמחט בפעם, פעם מדי
את להפעיל לממונים מותר אז רק האדום.
בכושר ספק להטיל אין וכעת מאחר המכשיר
מפוקפקת. הבלתי ובדיקנותו התקינה פעולתו

המכים 1יקנות
המ השאלה תצוף ומשפטית טכנית מבחינה
האמורה. הדיקנות גבולות הן מה לברר בקשת
שנקבצו תיאורטיים נתונים בעקבות מתברר,
משטוקהולם, רידבוק פרופ' של מחקרו >אור
בשימוש הנמצא זה מסוג המכים, שדיקנות
אומר: הווה .0.,%5 של לגבול עד מגיעה אצלנו,
של מהירות לגבי אחד מקינז פחות של גועות
לגבי התחייב המכשיר יצרן אמנם קמ"ש. 105
המהי ובלוח מאחר אך אחד, אחוז של ריקנות
להגרם עלולה ק"מ, לשני שווה קו כל >חיות
האיש תמיד שלא משום קטנה אופטית 'טעות
לכן, ממולו. בדיוק הלוח את בוחן הבודק
הטעות גבול את נקבע אם זה, במקרה ■לדעתנו,
צורך ללא שהיא, מהירות כל לגבי ק"מ ■ל2
ספק, ללא יתברר, באחוזים, החישוב את לבצע
מבחינה איתנה. קרקע על ניצבים .שאנחנו
מספיק קמ"ש 2 של הדיקנות גבול .מעשית,
של וסיור תנועה מחלקת הוראות לפי .בהחלט,
שאין קובעות אלו הוראות ישראל! ■משטרת
עולה אינה הרכב כלי מהירות אם דו"ח לרשום
המותרת. למהירות מעל קמ"ש ב5 לפחות
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אנ#י השתתפו בבעיה, יסודית להתדיינות שנועד
משי נציגי שופטים, הפרקליטות, נציגי המכון,
ואף נודעים טכניונימ משני פרופסורים טרה,
עוד כי להדגיש יש עוזריו. וחבר המאמר מחבר
אחדים חדשים במשל נעשתה הכנס נפתח בטרם
המכים פעולות של יסודית מחקר עבודת

בכבישים.
שנערכו שונים נסיונות כללה המחקר עבודת
רכבת לפסי מקביל כבכביש רגילים תנועה בתנאי
נסיעתה מהירות מדידת בעת נוסעת שזו בשעה
ממריאים ממנו שדהתעופה ליד ,או מכונית של
גבוה מתח של כבל תחת מטוסים, נוחתים ובו
נוספת בפעם הוכיחו הללו הנסיונות כל וכף.
היתה לא הנעים, והן הניחים הן זרים, שלגופים
התברר להפך, המכ"ם. מדידת על השפעה כל
התקינה לפעולתו הפרעה חלה בו פעם שבכל
עצבני ברטט לביטוי באה זו היתה המכ"ם, של
מפעילי אין כזה במקרה המהירויות. מחט של
המכונית נסעה מהירות באיזו קובעים המכשיר
קובעות אצלנו, וגם שם וגפ מאחר הנבדקת
אך המחט את לעצור שיש במפורש ההוראות

רוטטת. ואיננה יציבה כשהיא ורק
הרדאר, את והכשיל ניכר מאמץ לאחר אמנם,
בעזרת בלבד אחת פעם רק להכשילו הצליחו
שהורכב מי 2*3 של בגודל כסף מניר עשוי מסך
נוספות. מכוניות ובעזרת נעה מכונית עלגבי
כפולה. מהירות על המחט הצביעה הנ''ל במקרה
פעם זו היתה לכן, קודם שהדגשתי כפי אך
להכשיל החוזרים הנסיונות וכל ויחידה אחת
המס מתבקשת מכאן בתוהו. עלו המכשיר את
הצודק. הוא הרדאר הרגילים התנאים שבכל קנה
לטובתנו פועל ישראל שבמדינת להדגיש רצוי
מדידות מפני כאן הקיים החשש נוסף: גורם
העלו האפשריות התגובות מחמת נבע מסולפות
הנוסעות מכוניות ממספר כתוצאה להגרם לות
שברוב למרות הכיוונים. בשני אחד בכביש
דר בכבישים המכ"ם פעולת נעשית המדינות
ב אצלנו, הרי רבה, תנועה בשעת מסלולים
המכ"מ למפעילי להותת לעצמנו הרשינו הווה,
נעה כשהיא ורק אך מכונית של מהירות לבדוק

הרדאר. קרן של רוחבה בשטח לבדה
המתרחש דבר שכל לזכור חייבים אנחנו
באופן משפיע אינו הקרן, רוחב לתחום מחוץ
בתחילת שציינו כפי עצמה. המדידה על מעשי

ברוב המכשירים; שני בין קנו"ש 2 של הבדל
לחלוטין. זהה המסומנת המהירות היתה המקרים

במאבק זוכה המכ"ם

אלה נגד הגנה מכשיר לשמש המכ"ם משהחל
משונה: מצב נוצר התעבורה, חוקי על העוברים
במל לשמש נועד הופעתו שבתחילת המכשיר,
נגד יעיל הגנה מכשיר השניה העולם חמת
גרם זח בשלב דווקא מונחים, וקליעים מטוסים
נפוץ בהן רבות במדינות שהתפשט למאבק
אלה כל ושונים. רבים רכב בכלי השימוש
של וכושרו דיקנותו יעילותו, נגד שהתקוממו
לדעת נוכחו תנועה, בעבריני במלחמה המכשיר
על וידם מהמאבק יצאו שהם דבר, של בסופו
המשפטי במישור ואף המדינות ברוב התחתונה
האוטו חברות היוו בו מקום ישראל, במדינת
ה נגד שהתנהל במאבק ראשץ גורם בוסים

מכ"ם.
חזיתות: בשלוש התנהל המכ"מ נגד המאבק
עלכך שלו. הריקנות מידת התקיפה האחת
השניה, הוכחה. הטעון את והוכחנו דנו כבר
נפרצה תקינה, לא פעולה של באפשרויות הדנה
הש שנערכו הבדיקות ותוצאות מאחר ונשסעה
במקרה כי הוכיחו ואף הבוחנים כל רצון ביעו
מהי על המכשיר מצביע תקינה לא פעולה של
ולא הנע, הרכב כלי ממהירות יותר קטנה רות
הרצינית שההתקפה לודאי קרוב אולם להפך.
יכול שהוא בטענה הובעה המכ"מ על ביותר
הפרעות מחמת מסולפת מהירות על להצביע
והנמצאים נעים, או ניחים מעצמים הנגרמות
המכונית נעה בו כביש קטע באותו המדידה בזמן

הנבדקת.
הגרמני השבועון פרסם אחדות שנים לפני
השם: את שנשא סנסציוני מאמר שפיגל" ,,דאר
ביקש המאמר מחבר צודק". תמיד לא "הרדאר
לעוות המסוגלים גורמים קיימים שאמנם להוכיח
מכוניות של כהרכב המכ"ם של המדידות כושר
חונות, מכוניות שונים, בכיוונים הנעות אחדות
הכביש, בשולי התלויה רטובה כביסה אפילו או

וכדומה. גבוה מתת של כבל
של בכושרו פקפוקים לעורר הצליח המאמר
ממאמר כתוצאה משפטיים. חוגים בקרב דימכ'ים

לבדי "המכון ביוזמת שנערך כנס התקיים זה,
זה במפגש שבהמבורג, תנועה" בעיות קת
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מברזל וגדר הגביש בשולי חונות מכוניות גבוה,
הוכיהו שם שנערכו הניסויים לאורכו. ■המתמשכת
נסיון בקביעתו. צדק שהמכשיר נוספת בפעם
לפי בו, אשר העבירה, במקומ נעשה נוסף
לפעולה בולטת הפרעה היתה הסניגור, טענת
פרסום לוח דלק, תחנת עקב מכשיר של תקינה
למכשיר המכונית בין שחצצו וחביות ממתכת
גם רוח. משב בגלל נעו שעליהם עצים. ואף
של קביעתו כי הנסיונות הוכיחו הזה, במקום

בספק. מוטלת אינה המכשיר

סיכום
היה שלא להוסיף ברצוני הדברים להבהרת
האי המכשיר הוא שהמכ"ם להוכיח רק בכוונתי
א*ש כנגד ומחוסן מוחלטת דיקנות בעל דיאלי,
להסביר גם ביקשתי בפעולתו. תקלות של רויות
ללא כיום, והעדיף ביותר היעיל המכשיר שהוא
אופנוע עם המקובלות המדידות צורת על ספק,
המש שהתובע להבהיר גם ביקשתי משטרתי.
נאשם הרשעת לתבוע שקט במצפון רשאי טרתי
שהנאשם קבע שהמכ"מ הוכחה ובידו מאחר

בחוק. המותרת המהירות על עבר
הסקוטי השופט דברי את בעיון לקרוא ראוי
סימפסון נגד פאראל של הדין בפסק שקבע
שהמשטרה לדעת אחד כל "מחובת ב1959:
חפים. לאנשים מלכודת לטמון מבקשת אינה
לה. שנקבעו לתפקידים בהתאם פועלת המשטרה
אד אלא ברדאר, להשתמש ענין כל לה אין
מהחוק. המתעלמים אלה את לגלות כדי ורק
לדעת נציגיו, שאנחנו הרחב, הקהל של מענינו
הוראות על להקפיד חייב רכב כלי נוהג שכל

החוק*.

הקבועה מנקודה יוצאת הקרן הרי הדברים,
מעלות ל18 15 בין היא שלה והזוית במשושה,
מתחיל המכשיר .1 מס' בשרטוט שראינו ■בפי

נמצאת כשהיא המכונית מהירות את .למדוד
המעשי המרתק ממנו. מי ל50 120 שבין במרחק
המדידה אולם הרכב. כלי ממדי עלידי נקבע
העצירה כפתור על בלחיצה המתבטאת עצמה,
נמצא הרכב כשכלי ורק אך געשית המחט, של
עצמו. מהמכשיר מי מ30 פחות של במרחק

מחוץ והנמצא במקומו, הקבוע עצם, כל
פעולת על משפיע אינו הקרן/ רוחב לתחום
בלוח נתקלת והקרן במידה למשל, אך, המכ"ם.
חוצץ והוא הכביש, בשולי הקבוע גדול פרסום
הלוח אז כי הרכב, כלי לבין המכשיר בין
האלקטרומגנטית מהאנרגיה חלק בעד עוצר
שהלוה לזכור יש חוזרת: הזאת והאנרגיה
ולא אז מודד אינו והמכשיר ממקומו נע אינו
הרכב. כלי לעבר מופנית מכך כתוצאה כלום,
לצורך פחותה במידה אלקטרומגנטית אנרגיה
גורמת והיא המתקרב, הרכב כלי מהירות מדידת
המרחק קטן רק ולכן המכשיר של כוחו להחלשת
בו ברגע אולם הרכב. כלי את מגלה הוא בו
נכונה. תמיד מדידתו תהיה הרכב כלי את יגלה
אן המכשיר רגישות רק תיפגע הנדון במקרה

דיקנותו. מידת תיפגע לא לעולם
טען נאשם של סניגורו בו ממקרה כתוצאה
השופט כבוד יזם המכשיר, של בשירותו נגד
באותו רמלה. באזור נסיוגות עריבת דיין פ.
שונים הפרעות גורמי הסניגור מצא איזור
בזמנו שהתפרסם במאמר שנזכרו אלה מסוג
מתח של שנאי כגון: שפיגל* "דאר בשבועון

לט>פ1לבעבר>נותםע\לקט>נ*ם דותמיוחדות >ח>
הפלילית במחלקה גוער עבריינות קצין חוגב, מאיר פקד מאת

של שונות שקביעות ספק אין .18 גיל עד וילדה
עבודת דרך. על גם מש*יעות קטין של גילו

ומבנן. היחידות
של בעבריינותם לטיפול המיוחדות היחידות
ומיתר עבודתן ודרך אופן במבנן, שונות קטינים
גישה להגשים מנסות הן המשטרה. יחידות

בעיקר בעולם. הדמוקרטיה מארצות ברבות
ע''י האחרונות, בשנים הוקמו שבהן, במפותחות
בעברינותמ לטיפול מיוחדות יחידות המשטרה,
לגבי השונות בארצות אחדות אין קטינים. של
זה גיל מגיע מהארצות ובחלק הקטין של גילו
16 גיל עד כילד נחשב קטין בישראל .21 עד
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בין ומתיחות בחברה כוח עמדות על שונות
לבנים. אבות

לחוסר בסיס משמשות אלה שינויים בעיות
וקבר אישית ומתיחות הפליה לרגשות סיפוק,
סכסוכים של אלימים לפתרונות המביאים צתית

; ולעברינות.
צעי עבריינים של שונה סוציאלי מוצא (2
הסטטיס לפי לעברינות. במניעים ושינוי רים
ה הקרימינולוגיים, והמחקרים הפלילית טיקה
שהתגלו, עברינים של נתונים על מתבססים
המשתייכים הצעירים של מספרם שגדל מתברר
נתקלת המשטרה מבוססות. סוציאליות לשכבות
הפקידים, הבינוני, המעמד בבני ויותר יותר
המ מבני ואף והסוחרים, המקצועיים העובדים

החברה. של ביותר הגבוה עמד
מצר להשגת ממניע הפשיעה? מניעי שונו
חבלה, למעשי קיום, צורכי לסיפוק כסף או כים
זו עברינות והתפרצויות. גניבות ואנדאליזם,
לאחריות, החינוך חוסר השעמום, את מבטאת
הנוער. של קונדס ומעשי תעלולים אחר רדיפה
הם לבד. כלל בדרך פועלים אינם הנערים
נת אנו אין בארץ בכנופיות. בקבוצות, פועלים
כהן בארצות אבל זו, בתופעה עדיין קלים
למשטרה בנאד קשה עבריינים, כנופיות קיימות
שעמדו ובאמצעים בדרכים זביחוד בהן לטפל
המיוחדות. והיחידות שהוקמו ל*ני עד לדשותה
על המבוצעות העבירות מספר עולה (3
.מבחינת .והן אבסולוטית, מבחינה הן נוער, ידי
אוכלו בקבוצת העבריינים של היחסי מספרם
.פלל תופעה הוא זה ריבוי גילם. בגי סיית
העולם מלחמת סוף מאז בעיקר עולמית,
שגראה גפי בישראל גם קיים *הוא השניה,

הדברים. בהמשך
יחידות במבנה מהותי שינוי זזייבה זו עליה
.נוס שרותים עם בקשר הצורך גדל הנוער?
עבריין ובנוער בכלל בנוער המטפלים פים
למשטרה. מאשר שונות גישות שלהם בפרט,
מקצועי; ידע ורכישת המחקר חשיבות עלתה
חקירה מעצר, של הצרה הפונקציה הורחבה
חינוכית, יותר: רחבה לגישה לדין והעמדה

1#ניעתית. טיפולית
גדל העבירות, במספר העלית עם בבד בד
ומעשי שוד רצח, של החמורות העבירות מספר

ביותר. אכזריים אלימות

נטישת תוך קטינים של בעברינות לטיפול חדשה
ויותר יותר ומתברר מאחר המיושנות השיטות
החדשות הבעיות את לפתור מסוגלות הן שאין

בהן. נתקלת שהמשטרה זה בתחום
את שהניעו הגורמים את אפרט זה במאמר
כמה אתן האלו, היחידות את להקים המשטרות
על ואצביע בעולם, שונות מארצות דוגמאות
הגילוי, שיטות בתחום שלהן המיוחד האופי
בכתיבה אאריך לא והמגיעה. הטיפול החקירה,
אלו יחידות של ופעולתן מבנן הקמתן, דרך על
שית אחרים במאמרים יעשה זה דבר בישראל.
אציג לסיכום נושא. באותו זה: ברבעון פרסמו
יחידות הפעלת בדי תוך שהתעוררו בעיות כמה
באותה להמשיך רוצים באם לפותרן ושיש אלו

היחידות. הוקמו ושלמענה התחילו בה גישה
של בעברינותם לטיפול מיוחדות יחידות
שינויים של יותר רחבה במסגרת אורגנו קטינים
יחידות הוקמו בה המשטרה של הארגוני במבנה
מסר עבודה בתחומי המתמחות נוספות חדשות
כמענה הוקמו החדשות היחידות כל ימים.
כדי הוקמו הנוער יחידות חברתיות. לבעיות

להלן: המפורטות הבעיות על לענות
החברה של הסוציולוגי במבנה שינוי (1
מר לחברה מסורתיתקהילתית מחברה במעבר
עירוניים מרכזים התפתחו תעשיתית. דתית
במרכזים האוכלומיה. רוב מאוכלסת בהם גדולים
שינוי חל רבים. פיתויים בפני הנוער עומד אלה
עיקרי רגשי משען המשמשת המשפחה במבנה
רבות בלבד. וילדים להורים הקיפה צומצם לילד.
ההורים הבית. למשק מחוץ עובדות מהאמאות
הועבר החינוך לבית. מחוץ הזמן רוב נמצאים
חינר במוסדות אחרות. ולסוכנויות הספר לבית
התפקידים, רוב את הנשים ממלאות אלה ביים
עם הילד בהזדהות בעיות ליצירת שהביא דבר
בחינוך. הסמכותיות ערך וירידת גבריות דמויות
החברה, בתוך הביךאישיים היחסים שונו
ואינטימי אישי מיחס העבודה, במקום בעיקר
של גדולות קבוצות ופורמלי. אישי בלתי ליחס
יחידים, או משפחות שלמות, קהילות אנשים,
חדשות. לארצות והיגרו מגוריהם ממקום נעקרו
החדשים של הן בערכים, לשינוי הביאה ההגירה
השר הקבוצות מיזוג בתהליך הותיקים. של והן
קשות בעיות קיימות אחת אורגנית לחברה נות
קבוצות בין מאבק תרבויות, התנגשות של
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ליציאת טובים ונתונים הגשת; בעלי והיו דנות
היתה ההצלחה משפחתו. ובני נוער עפ מגע
ההורים, אמון את רכשו היחידה אנשי רבה.
הק הם בו. המטפלים המוסדות .ונציגי הגוער
מב שברחו בנערות לטיפול גם רב זמן דישו
עתה שרק או לזנות שיפנו חשש והיה תיהן

בזנות. דרבן את התחילו
היחידה ב1949. נוער יחידת הוקמה ביפן גם
פעו ומשתפת רגילה, משטרה בעבודת עוסקת
בנוער. המטפלות סוציאליות וסוכנויות עם לה
פעולות חשיבות את מדגישים היחידה אנשי
העבריינים. .וחקירת מגילוי פחות לא המניעה
המשטר היחידה לראש כפופות הנוער יחידות
אלו יחידות אנשי מספר פועלות. הן בה תית
מרכז קיים המשטרה. אנשי מכלל ל%4 מגיע
סטנדר הקובע יפן, משטרת של הארצי במטה
הדרכה מכוון מבצעים, מתכנן נויהלים, טייפ,

השונות. היחידות של הפעולות את ומתאם
מיוחדת יחידה הוקמה ,1959 בשנת בצרפת,
בעבירות ובטיפול ילדים אחר בחיפוש העוסקת
תוך הוקמו כאלו יחידות ילדים. מעורבים בהן
המצויות השונות המשטרות בין פעולה שיתוף
פעולות התרכזו ו1960 1959 בשנים בצרפת.
הציבוריים, במקומות בלילות בקרורים היחידות
בלילות, המסתובבים ונערות נערים חקירת
בי מוכרים, גנבים על בפיקוח גניבות חקירת
של וחקירה גילוי הכבישים, על קבועה קורת

עבריין. נוער קבוצות
במבנה נוער יחידות האינטרפול, פרסומי לפי
בעולם רבות בארצות 1946 מאז הוקמו דומה
בתחום בעיקר מיוחדות פעולות מבצעות .והן

המניעה.
עיון ומתוך לעיל, שהובאו הדוגמאות מתוך
על להצביע אפשר זה, בנושא הדנים בספרים
בנוער אלו יחידות טיפול של המיוחד האופי

הבאים: בדברים המתבטא עבריין

גילוי לשם נעזרות הנוער יחידות  גילוי ו)
את מקוממות שאינן בשיטות
מודיעים. מפעילים אין הציבור.
עברינות לפעולות להפריע מנסים
מראש המוכרים פקחנים עלידי
לעומק וחודרים משטרה, כאנשי

ומניעיו. העבריין של הבעיות

הנו לעברינות הציבור ביחס חל,שינוי (4
והנוער הילד הפיכת הדמוקרטיים, החיים ער.
שעלידי ההכרה הסלחנות, חברתנו, למרכז
הביאו למוטב, עבריינים להחזיר אפשר 'חינוך
נוער. לעברינות הציבור של ביחסו לשינוי
מכירים גוער, בני או משפחות, של רב מספר
רואים ואינם החוק על שעברו .נערים מקרוב
מה לרבות החברתי הגנוי חמיה מעשה בכל
הנוער אין מהמקרים ברבים חריף. אינו עבירות
שובבות במעשי בושה או אשמה הרגשת חש

עליהם. לו ל*לוח עיש
משפטי וטיפול החוקים במערכת  שינוי (5
תי ב הוקמו בפרט. עבריין ובנוער בכלל בנוער
לטיפול, בקשר חוקים וחוקקו לנוער משפט
סוציא שרותימ הוקמו נוער. על ופקוח .השגחה
שחייבו דברים ועזוב, עבריין בנוער לטיפול ליים
דרך את וגם גישתה את לשנות המשטרה את

פעולתה.
יחידות של המיוחד האופי על שנצביע לפני
של פעולות על אחדות דוגמאות נביא הנוער
שונות בארצות המיוחד ותפקידן אלו יחידות

בעולם.
יחידה בל01אנג'ל0 לראשונה הוקמה ב1909
לבשו היחידה אנשי בנוער. לטיפול ■מיוחדת
ב1922 ממניעה. גם ועסקו אזרחיים בגדים

זו. ליחידה שוטרות גם צורפו
לטיפול נוספות יחידות הוקמו הזמן במשך
פיקוח הם; שתפקידיהן בארצותהברית בנוער
נע חקירת נוער? עבירות על ורצוף מתמיד
והשגחה פיקוח עבירות? בביצוע החשודים רים
טיפול שעשועים? מקומות על ובלילה ביום
נערים של וחקירה פיקוח עבריינים? בכנופיות
פיקוח ברחובות? בלילות המשוטטים ונערות
ופוג המנצלים מבוגרים עבריינים של וחקירה

בצעירים. עים
,1949 בשנת הוחל באנגליה, אשר בליברפול,
או עבריין בנוער שיגרתי בלתי לטיפול בנםיון
המשט של ההנחה העבריינות. סף על הנמצא
הע של המועדות את למנוע שיש היתה רה
מיידי טיפול עלידי יעשה וזאת הצעיר בריין
טיפול הראשונה. העבירה, ביצוע בזמן ומסור
נובטת. עבירה ביצוע ימנע זה ומסור יסודי
בשנת שוטרים. שני זו ביחידה. עבדו בתחילה
בקפ נבחרו הם איש. ל10 מספרם הגיע 1951

40



ה את ומכיר באזור היממה עות
גוניה. כל על קהילה

התו הסמכות בעל הוא השוטר
במגע הבא ביותר הרחבה קית
מאשר לותר עבריין, גוער עם
ברשות במניעה העוסקים חבריו
ב או הסעד בסוכנות המקומית,

התנדבותי. ארגון
תמנע נוער עברינות מניעת

מבוגרים. של עברינות
לטפח המכוונת נוער, עם עבודה
ה מהנער בעתיד חיובי אזרח
את לשפר עשויה בהווה, עבריין

לשוטר. הציבור יחס

וה אפשרי, והדבר שבמידה מסתבר כעיקרון,
לחדור צריכה המשטרה אין תמורה, אינה בעיה
הפשיעה הממדי במידה אבל המניעה. לתחום
ה וסוכנויות המקומיות הרשויות ואין גדולים,
מחובת ומניעה, פעולות לנהל מסוגלות כעד
והסדר, הציבור שלום שמידת לשם המשטרה,
בתחום לפעול בעתיד, פעולותיה תיכנון ולשם
אחרים, גורמים עם פעולה שיתוף תוך המניעה
או מוכנים אינם האחרים והגורמים ובמידה
המש* חייבת פעולה, אתה לשתף מסוגלים אי1ם

זה. פעולה שיתוף ללא גם לפעול סרה
שהניעו הגורמים אותם בישראל? מההמצב
משטרה יחידות להקמת האחרות המדינות את
גם קיימים עבריין, בנוער לטפול מיוחדות

בישראל.
ריכוז חל ן חברתיות תמורות חלות בישראל
תלאביב. סביב גדול עירוני במרכז אוכלוסיה
של ערכם ירד כלכלי. שפע של הרגשה קיימת
החלוציות בעיקר הלאומיות, והמשימות הערכים
"ויה החומר ערד ועלה חדשים, אזורים ופיתוח
נוס אדםבמשפחתו. כל של האישית הקתדחת*
ה רכב כלי בעיקר רבים, טכניים אמצעים פו
את איבד ביתהספר הנוער. לב את מושכימ
להעביד נסיוגות מתון חינוך כמקום ערכו רוב

וידיעות. לימוד חומר של רבה כמות
ומיזוגן. הגלויות קליטת בעיית בישראל ידועה
והתנגשות שליליות בתופעות מלווה זו מנייה
גתק אנו נוער. לעבריינות המביאה תרבויות

לאלמנט נוספו קטינים בחקירת  חקירה (2
נוספים: אלמנטים גם ההודאה
ה החקירה של הזעזוע מניעת
בגדים לבישת עלידי משטרתית
מו*וה! ברכב שימוש אזרחיים;
חדישות? ראיון שיטות לימוד
לעי חשובה הילד טובת ראיית
מוסר' בעניני העברין. מגילוי תים
שאיש מקובל למשל' בישראל
את הוקר הכשרה, בעל מיוחד
אונס, או מגונה למעשה הקורבן
לבית הקורבן את להביא ואין
ווהדבר במידה להעיד המשפט
פוגע זה אם גם בו, לפגוע עשוי
האשמות של ההוכחה באפשרויות

לחופשי. יוצא והחשוד

מועדונים, הקים מהיחידות חלק  טיפול (3
אחרות. מיוחדות פעולות וארגן
שקיים לדעת נוכחנו בליברפול,
עבריין בנער אינדיבידואלי טיפול
נעשה היחידות בכל ומשפחתו.
לשרותים /והפנייה ראשוני טי*ול
נתקלים בהם במקרים מיוחדים
משוטטים בנערות או בנערים
הורים של השגחה עליהם שאין
נתונים ולכן אפוטרופוסים או

שלילית. .להשפעה .

יחיחת של והמאמץ מהכוח חלק  מניעה (4
למתת למניעה. מופנה הנוער
הרחב במובנו המניעה, שתפקיד
בלימה, או להרתעה בניגוד יותר
המקו הרשויות על למעשה מוטל
המש חודרת הסעד, ושרותי מיות
ה זה. לתחום ויותר לותר טרה
רו בדברים נעוצות לכו סיבות

באים:
הנת הראשון האדם הוא השוטר
צורת אותו. ועוצר בעבריין, קל
זה בשלב השוטר של התנהגותו
ה פעילותו המשך לגבי חשובה

הנער. של עברינית
ש בכל שנמצא זה הוא השוטר
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כפי גדל. והיחסי, הגוחלט מעבריינים ומספר :

יהודים צעירים מ1000 בלוח, .משתקף שהדבר
ה גדל גילם, בני מכלל %0.68 שהיוו ב1949
שהם יהודיה צעירים עבריינים ל5668 ומספר
הנע אצל .1960 בשנת גילם, בני מכלל %1.8
מקרב העבריינות שיעור הגיע הצעירים רים

ל%3.15. גילם בני
19491963 בישראל

בנים בין מתיחות עזובה, של בתופעות לים
את לכוון ההורים של *כולת חוסר להורים,
ולחיי למקצוע ולהכשירם ילדיהם התפתחות
בהירות חוסר וקיפוח, הפליה רגשות רבו??,
הת התנהגות ודרגי מוסריים סטנדרטים לגבי
הת או החוק איידיעת עקב החוק עם נגשות

בנגדו. מרדות
צעירים ןןבריינימ

השנה

עברינים מספר
יהודים צעירים

היהודים העברינים אחוז
(* גילם מבני

בני של עבירות מסטרי
(שהתגלו) נוער2)

בנות0ה"כ מהן
מתודסה"כבנותבניםסה"כ(באחוזים) הצעירים אחוז

שהתגלו העניינים כל

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1,000
1,147
1,300
1,500
1,541
2072
2,471
2,712
3,085
3,551
4,303
5,668
7,020
7,922

9.9
10.0
10.2
.14.7
15.7
14.4
141
110
14.4
121
11.8
10.3

0.68
0.67
0.66
0.74
0.75
0.96
1.06
1.02
1.03
1.08
1.27
1.80

1.34
1.33
1.29
1.39
1.37
1.80
1.97
1.92
1.88
2.02
236
3.15

0.12
0.12
0.12
0.19
0.22
0.26
0.28
0.23
0.28
0.26
0.29
0.32

1,433
1,540
2,666
3,670
3,470
4,159
4,784
5,349
5,745
7,479
8,533
11,247
12,511
14,834
16,656

9.1
9.4
9.2
111
126
14.2
16.0
15.5
15.5
18.7
21.1
24.1
27.1
28.7
30.1

ישדאל משטרת נתוני מתוך (2 לנועד המבחן שרות  הסעד משרד נתוני מתון (1

בר אוניברסיטת ליד לקרימינולוגיה המכון
נמצא ,1960 בשנת שנתפכוו עבריינים על אילן
ירושלים ת"א, בערים הנערים כלל שמתוך
המצב (לאור טובים בבני %17 סווגו והיפה
והיות מגוריהם מקום ההורים, של הכלכלי

תלמיד). הנער
הוק עבריין בנוער לטיפול הראשונה היחידה
1959 שנת עד .1954 בשנת ירושלים בגפת מה
שחקרו וחוקרת, חוקר  חוקרים שני בה עבדו
תקופה באותה שהתרבו קטינים של בתיקים
גוס'פות יחידות הוקמו 1959 בשנת בירושלים.
בינו הורחבה. בירושלים ביחידה ות"א בחיפה
לחוקרים המיועד ראשון קורס נערך 1960 אר
להרחיב היתר. הקורס מטרת היחידות. באותן
לנו המיוחדים בנושאים חוקרים של הידע את
וה הקרימינולוגיה הפסיכולוגיה, בתחום ער,

עלידי שנתגלו הצעירים העברינים מספר
עלידי שנעצרו הפעמים טסטר (כולל המשטרה
%9.1 שהם 1,433 1949 בשנת היה המשטרה)
מספר 1962 בשנת שנתגלו. עבריינים מכלל
עבריי מכלל %28.7 שהם 14,834 היה הצעירים

שנתגלו. נים

אותנו. להרתיע צריכים אינם אלד. מספרים
זה, לגידול הגורם היא המשטרה רבד. במידה
החמורה. .הבעיה ממדי חושפים וגילויה מאחר
ליחי אדם גוז! עוד ונוסיף שבמידה ספק, א*ן
שי את תשפר עבריינים גילוי לשם אלו דות
יתגדל שתתגלה הנוער עבריינות עבודתן, טות

יותר. עוד

בעיית אצלנו גם התעוררה האחרונות בשנים ,
עלידי בארץ שנערך במחקר הטובים". "בני
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התקר במשך היטב. מוכרים אינם שעדיין צרכיפ
מארצות ברבות היחידות הקמת מאז הקצרה פה
הנוכחית) המאה של החמישים (בשבות העולם
ולהתעוררות אחדות להתפתחויות עדים אנו

לפותרן. שיש יסוד בעיות כמה
הכללית ובפילוסופיה בגישה שינוי חוסר (1

ובעבריי בכלל בעבריינים בטפלה המשטרה של
מח הקמת שעצם מתברר, בפרט. קטינים נים
שונה מבנה בעלות חדשות יחידות או לקות
המטרות את משיג ואינו מספיק אינו מהרגיל
מקיף שינוי חל ולא במידה הוקמו הן שלמענן
היחידות של העבודה ובשיטות במחשבה יותר
היחי עומדות קורה, זה ודבר במקרה האחרות.
להת יכולות הן שאין קשיים בפני החדשות דות
המצב חוזר זמן תקופת ולאחר עליהן גבר
טיפול צורת לאותה אומר: הווה לקדמותו,

אחר. שם תחת אלא קודם, נהוגה שהיתה
מעולה אדם כוח של והפעלה גיוס בעיות (2
הטיפול ועזוב. עבריין בנתר לטיפול ומוכשר
יותר ונסיון הכשרה ידע, דורש זה מסוג בנוער
אדם כוח תמיד ולא רגיל בנוער טיפול מאשר
לבעיה חלקיים פתרונות היחידות, לאותו זה מסוג
יחי. אנשי של ההתמקצעות להיות: עשויים זו
במסגרת המיוחד במעמדם והכרה אלה דות
הדרישות רמת העלאת לה. ומחוצה המשטרה
החיל, מתוך אלו ליחידות המופנים מהשוטרים
של וגיוסם מהם, לציפיות תתאים שרמתם כך
אלו. ליחידות מהרגיל שונה הכשרה בעלי אנשים
היחידות פעולות בין והתנגשות חפיפה (3
הסעד, ושרותי המקומיות הרשויות של ופעולות
האינדיווידואלי. והטיפול המניעה בתחום בעיקר
הסר והשרותים הציבור מצד אמביבלנטיות (4
בנוער המשטרתי הטיפול להרחבת ציאליים
משטר פעולות שהן ולמעצר, לחקירה מעבר
עשויה שהמשטרה ההכרה קיימת ממש. תיות
לעומת אחרים. נכשלו שבהן בבעיות לטפל
אינו המשטרתי שהטיפול החשש קיים זאת,
טהר "הומגים ממניעים נובע ואינו דיו חינוכי
והחת הסוציאליים השרותים פעולות כמו ריפ*

נדבותיים.

לחקירת חדשה גישה בהם ולפתח סוציולוגיה
קטינים.

.וכיום היחידות והתרחבו גדלו הזמן במשך
פקחנות, חקירה, משגה: יחידות 4 מכילות הן
נוחלים פורסמו הזמן בימשו וניהול. תביעה
ודרכי היחידה פעולות את ומכוונים המסדירים
מעשי בסיון ובדבש קמים, עולי של החקירה

עבודה. בדי תוך
המבוצ עבירות בכל מטפלות האלו היחידות
עם פעולה משתפות הן צעירים. עלידי עות
המחלקות: עם ובעיקר המקומיות הרשויות
מגע קיים 0מהכן והנוער. החינוך הסוציאלית,
.ובית לנתר המבחן שרות עם יומי .ויום הדוק

לגתר. המשפט
מצומצמות היחידות של המגיעה פעולות
ומאתרים גוער קבוצות על בפיקוח ומתבטאות
חופשת לקראת צעירים. המושכים ציבוריים
בתל היחידות מתכננות בתיהספר, של הקיץ
הסדר הפרת ,למניעת פעולות .ובירושלים אביב
(בריונות). נתר בני של פרועה והתנהגות
של.פער במקצת .שונה נסוון נעשה עכו בנפת
סמל ומניעה; לשם הקיץ בחודשי חינוכיות לות
המאוכלסות בשכונות הילדים את אסף משטרה
וריב עבריינות, נפוצה ושבהן חדשים בעולים
היו המדריכים עלידו. שהתנהלה בקיטנה זם
התיכר .מבתיהםפר יותר, מבוגרים בוער בני
האחרונה בשנה זו. ל*עולה שהתנדבו ניים,
והיא הקיטנה בארגון אחרים גופים גם השתתפו
ה בעיירת ומ100 בעכו נערים כ200 הכילה
במקר ואפילו הקטנות, .ביחידות שלומי. עולים
אין וחדרה, רמלה .מפתחתקווה' גדולים ■מות

בעבריי הטיפול עבריין. בנתר לטיפול יחידות
צוות עלידי שגרתי באופן נעשה צעירים נים

התחנה. של החוקרים

סיכום

צעי בעבריינים המשטרה של מיוחד טיפול
כבכל ובעולם. בארץ חדשה תופעה הוא רימ
ומנסים באפלה הראשונים מגששים חדש דבר
על שיענו יחידות ומבנה פעולה דפוסי לגבש
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נוער רינות בעב טיפול
טבריה תחנת  ש1חט שלמה רש"ט מאת

בהר לדוגמה: העניינים. עט המגע מעוצמת א)
יש מעברינות. שלמים שבטימ מתפרנסימ דו
הדוק שבהן עברינים של שלמות משפחות

המשפחה. בני שבין המגע
תכופות בא שהאדם ככל המגע. תכיפות ב)
הש בו ניכרת תהיה עברינימ, עם במגעיפ
מדי הרי כי חי, הוא שבסביבתם אלה פעת
עבירות של לביצוען עד הוא ביומו יום

. שונות.
לסבי נקלע מבוגר אדם אם  המגע עיתוי ג)
שי יפתח שלא לוודאי קרוב עברינים, בת
לקרות שעלול כפי עברינות של וצורות טות
סבי השפעת סביבה. לאותה הנקלע לצעיר
עד חזקה כה היא רד ילד על כזו בה
מוחלט. כמעט הוא לעברין להפכו שהסיכון

נימר, בשר סעיד העברין את אזכיר כדוגמה
שנהרג מוטלק, חברו עם יחד ביצע שלאחרונה
בעת מכוניות. וגניבת התפרצויות סידרת בצפון,
הצהיר סעיד, עבור תיאור טופס פרטי שמלאתי
ואני שוטרים ,,אתם ,,גנב". שמקצועו הלה
לאחר ברצינות. אלה דברים אמר נימר גנב".
שהוא ונוכחתי הקודמות בהרשעותיו עיינתי מכן
שנותיו ורוב רך בגיל פלילית בקריירה החל
בהן ובתקופות בתיהסוהר כתלי בין בילה

התחתון. העולם בסביבות שוחרר

הלקוי החברתי שהמבנה גורסים הסוציולוגים
סדרה מונים והם לעברינות חשוב גורם הינו
לדוגמה: תרבותית. התנגשות כגון: גורמים של
ל"כבוד* נחשבים סוטה, בת רצח או דם גאולת
הם בארץ ואילו השונות מהחברות חלק בקרב
ופתאומי חריף מעבר $ חמורה עבירה מהווים
משפחה של לצורה המורחבת המשפחה של
עבודת ילדים. לנטישת מביא מודרנית, מצומצמת
על ההשגחה וחוסר הבית למשק מחוץ האשה

בעברינות. רבים במקרים מסתכמת הצעיר

שהתקיים גוער חוקרי בקורס סיכום עבודת
תלפיות. בבסיס 1964 בפברואר

הנוער לעברינות הגורמים
גבולות יודעת אינה הצעירים העברינים בעית
מדי לכל המשותפת בעיה זאת גיאוגרפיים.
צעי בעברינים המטפלים השרותים העולם. נות
ניכר מאמץ מתוך ומתרחבים הולכים ריפ
את להבטיח במגמה בהווה, חייהם תנאי לשפר
ולהחזירם שסטו אלה של הבריאה התפתחותם

תקינה. חברתית למסגרת
שאחוז לדעת נוכחים אנחנו זאת למרות
לחקור יש כך משום גדל. הצעירים העבריניט
את הדוחפים השונים המניעים את ביסודיות

עברינות. לידי הצעירים
שאין גורסים והפסיכיאטרים הפסיכולוגים
לעבור יכולות  בתורשה עוברת העברינות
בסמים המשתמשת אשה ביולוגיות. מחלות רק
למשקאות כרונית משועבדת או ההריון בתקופת
חולני, ילד העולם לאור להביא עלולה חריפים,
בעתיד העשרים דברים מום, בעל או נפש חולה

לעברין. לההפך הנולד הרך על להקל

שהם רבים מצויים הנפש חולי בין כי ידוע,
בחינוך מסולפת גישה מסוכנים. ואף עברינים
בשלבי ומשברים התפתחותם, שלבי בכל הילדים,
כגון נפשיות להפרעות גורמים ההתפתחות,
המעוד שונות הפרעות ושאר ופסיכוזה נירוזה
המתבטאת חברתית לסטיה הצעיר את דות
ופח שקרים גניבות, מינית, סטיה בתוקפנות,
בתחילתן עוד תזכינה לא אלו תופעות אם דים.
להתפתח הן עשויות אז כי מונע, לטיפול

לעברינות.

של הארי שחלק אומרים הקרימינולוגים
זו ועברינותם בהחלט נורמלים הם העברינים

מושפע: הלימוד נלמדת.
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כא5 והמגקוילה. המוטעית החינוכית הצורה את
ג*וגו. או אפוטרו*וס אם, לנהוג יכולה גמ כן
לעברינותה6;י להניא העשוייימ נוספים גורמים
הסביבה; לג> המשפחה " הווי בין חריף ניגוד
לי והחברים הכללי החינוך ביו התאמה חוסר

■. הילד. של ובנפשו בשכלו באישיותו' קוייט
הנער את יגיעו אלה שגורמיפ הכרח אין
בכיוון הפועלים גורמים כשאין אבל לעברינות.
כמה וכאשר תיקון, הטעון את לתקן כדי נגדי
הצפויה התוצאה הרי ביחד פועלים גורמים וכמה

פשיעה. היא

צעיר בעברי! המטפלים הגורמים
שפי בעת בחשבון' לוקח לנוער המשפט בית
לטובת בנוסף הצעיר טובת את גם צעיר, טת
על הדגש את שם אינו כלל בדרר הציבור.
לעבירה המניעים את בוחן אלא העבירה חומרת
כדי לעברין לסייע ניתן בהן הדרכים ואת

תקינים. חברה בחיי וישתלב דרכו שיטיב
לחומרת ישר ביחס קיים אינו המוטל העונש
ואת לעבירה המניעים את בוחן אלא העבירה
שיטיב כדי לעברין לסייע ניתן בהן הדרכים

תקינים. חברה בחיי וישתלב דרכו
לחומרת ישר ביחס קיים אינו המוטל העונש
לנקוט שיש לדרכים או למניעיה, אלא העבירה
המשפט בית העברין. של דרכו לתקן כדי בהן
הת בשלב נמצא שהצעיר בעובדה מכיר לנוער
ברייתו, מטבע הצעיר, לשגות. ועלול פתחות
בקנה בו לנהוג ואין קונדס במעשי מרבה

למבוגר. שווה מידה
המ ההגיון בפלס מעשיו שוקל אינו הצעיר
יש הרי הבנתו ולמרות המבוגר, את שמש
שימא למאסר מלהביאו ולהמנע בגילו להתחשב
לצ לאפשר רצוי אחרים. עברינים עם יתחבר
דרכיו. שיטיב הנחה מתוך בסביבתו לחיות עיר
הסעי אחד המשפט בית מפעיל אלו מסיבות
לפני הצעירים, העברינימ מפקודת 18אד פיט
אינם אלה סעיפים למאמר. או למוסד שישלחו
כתו אלא בפקודה הופעתם סדר לפי מופעלים

מבחן. קצין עם והתיעצות שיקולים צאת
ההבדל את המחיש נוער, שופט רייפן, מר
אחד שלא בדוגמה בהעזרו למבוגר הצעיר שבין
בית בחצר בכדור הפנאי בשעות שיחק מאתנו
בהסגת אותו האשימו האם שמשה. וניפץ הספר
לי זכור זאת לעומת למוסד? והכניסוהו גבול

העליה והוא חשוב גורם עוד קיים בישראל
למס מסתגלת איננה המשפחה גאשר .והקליטה.
מקבלים הילדים וכאשר החדשים, החיים גרת
הוריהם שקיבלו מזה לחלוטין שונה חינוך
יוצאת עניה ילדה כאשר או מוצאם, בארץ
לגורם והופכת המשפחה את ומפרנסת לעבודה
הרי אז כי ומשפחתה, ביתה הנהלת הקובע
שבעקבותיהן להתנגשויות גורמים אלה דברים
ובמקרים הוריהם מרות לקבל הצעירים יסרבו

מהדרך. יסטו אף רבים
שעלו נערים בהם למקרים עדים גם אנחנו
הסתגלו לא ואשר הנוער, עלית במסגרת ארצה,
הצלי לא הם לעברינימ* הפכו  הארץ לתנאי
בחיק נקלטו לא ואף בקיבוץ שורש להכות חו
שלושה מכיר עצמי אני המאמצות. המשפחות
יאלצו וכיום נלכדו יחדיו, שפעלו כאלה, נערים
צעי לעברינים במוסדות ארוכה תקופה לבלות

רים.
הצעיר של הפנוי זמנו כי טוענים, המחנכים
בגיל ביתהספר ונטישת החופשות מלימודים,
חשוב גורם לשמש יכולים שונות, מסיבות צעיר,
דברים הצעיר. של האנטיחברתית בהתפתחותו
המסתכמת מטרה ללא לשוטטות גורמים אלה

בעברינות.
כל תנאים נוספים: אחדים גורמים אציין
תפקידה מלמלא ממשפחה מונעים ירודים יליים
תופעת קיימת זאת לעומת כראוי. החינוכי
כל אשר ילדים טובים", "בני של עברינות
בגיל .מסויימ, בשלב מתמלאות. משאלותיהם
השג חוסר מחמת למשבר. נקלעו ההתבגרות,
נוהגים הם ותפנוקיהם, הצעיר גילם נאותה, הה
נתפסים העיר, ברחובות מטרה ללא להסתובב
עבי לביצוע גם אותם הגוררים קונדס למעשי

יותר. חמורות רות
לי עלולה ההורים מצד לקויה חינוכית גישה
לימוד לצורך ותוקפנות. פחד מתיחות, צור
באחד סרטים. שלושה בפנינו הוקרנו זו בעיה
כלפי אכזרי יחס לפתע המגלה אב מוצג מהם
אותה בנה שהבן נאה סירה לרסיסים ומנפץ בנו
בתגו לבו. ולרכוש דעתו לפייס כדי האב למען
הלילה ובעלטת העיר לרחובות הילד נמלט בה
צמיחת תחילת היתה זו לבדו. משוטט הוא
אחרים. במקומות .מקלט וחיפוש לבית הק1נאה
ומבליט האב גישת את מסמל הסירה ניפח



ציבוריים ומוסדות העיריות הסעד. לשכות
בעזובה, לטיפול שונים מוסדות הקימו אחריט
בתימלאכה הקימו הם ובמפגרים. במופרעים
וה פשוטה מלאכה הלומדים לצעירים שונים
הנע וכתיבה. כקריאה יסודית ה*כלה רוכשים
למסגרת מוכנסים כסף, מעט המרוויחים רים
העי והמעה מפתן, (למשל: מתאימה חברתית

תלאביב). עירית של לילדים רוני
צעי בעברינימ המטפלים (מעונות) המוסדות
מבית לצו בהתאם העברינימ את מקבלים ריפ,
הכ הינו במוסד הטיפול כי מצא אשר המשפט
הוא מסוים למוסד הצעיר הכנסת טרם רחי..
השכלתו דתו, מינו, לגילו, בהתאם מיון עובר
שיועבר כדי געשה זאת כל השכלית. ורמתו
ופסי סוציאלי טיפול יקבל בו מתאים .למוסד
בשי לתיקונו .דואגים בצעיר המטפלים כולוגי.
למוס נשלח אינו מהצעירים חלק שונות. טות
אלא פרטיים) או ציבוריים (ממשלתיים, דות
בצעיר. לטפל מתאימה שנמצאה אומנת למשפחה
הצעיר של שעתו >שמגיעה  מעקב קציני
אינפורמ המעקב קצין מקבל מהמוסד' לצאת
קצץ הגיעו. טרם חודשים השחרור מועד על ציה
ובסביבתו בביתו השורר המצב את בודק המעקב

. כעת מתאים הוא מידה באיזו ובוחן הנער של
על שנשפטה צעירה של וחורים אירע לצעיר.
במקרה המשפחה. לחיק לקבלה מסרבים זנות
ימצא שלצעירה לדאוג המעקב קצין מחובת זה
והורים, יש משפחתית. גג וקורת עבודה מקום
בבית עדיין נמצאים עברינים, עצמם שהם
קציני עבודת נפטרו. הזמן שבמרוצת או הסוהר
עם מגעים מקיימים הם ביותר. קשה המעקב
ומכוו מדריכים הם להדריכם. ונוהגים ההורים
הקשור בכל מהמוסד היוצא הצעיר את נים
ולסביבתו למשפחתו ויחסו התנהגותו בעבודתו,

החברתית.

תצעיר בעברין המשטרה טיפול

עבירות לגבי שונה בגישה נוהגת המשטרה
להתפת עדים אנו למבוגרים. מאשר הצעירים
צעי עברינימ כל*י המשטרה בגישת עקיבה חות
וממנה בארצותהברית התבססה זו גישה רים.
ישראל. ובכללן בעולם רבות למדינות התפשטה
הילד טובת של השיקולים ערך ניכר זו בגישה
מתוך הגילויים את המגבילים עברינות ומניעת
אצבעות. טביעות כלל, בדרך מעתיקים, שלא כך

מודשי ששה לצעירה על השופט שבוהטיל: מקרה
גוונת בהריון, בהיותה זנות עבירת על מאסר
טיפול לקבל לצעירה לאפשר היתר. השופט
שתי הן אלו במעון. ולסדרו שיוולד עבורהילד
משמעות, את אחד מצד המבהירות דוגמאות

העבירה. חומרת את שני ומצד הצעיר טובת
מיחס המשפט בית אם לנוער: המבחן שרות
המבחן קצין הרי הצעיר, של למצבו חשיבות
המבחן קצין במצב. בודק של תפקיד ממלא
לאחר הצעיר על מהמשטרה אינפורמציה מקבל
מספקים גם כיום עבירה. בביצת שהואשם
מתשע. שלמטה בגיל קטינים. על אינפורמציה
בודק המבחן קצין המצב. בדיקת לשם שנים
באישיותו קשורה הצעיר שביצע העבירה באם
את לחשוף צריו הוא אחרים. בגורמים או
עוד מתאים. לטיפול דרך ולחפש לעבירה הגורם
הצעיר. עם קשר למצוא חייב הוא בתחילה
הצעיר מצד פעולה בשיתוף תלויה הקשר יצירת
לאחר המבחן. קצין של וכשרונותיו ובתכונותיו
המבחן, קצץ על יקל פעולה משתף שהצעיר
ההשכלתי, הנ*שי, מצבו את ולבדוק לחקרו.
משתף אינו והצעיר במידה והחברתי. התרבותי
לדין. להעמידו המבחן קצין ימליץ אז כי פעולה,
יעבור שם להסתכלות לשלחו רשאי המשפט בית
י . . מיוחדות. בדיקות

את להביא המבחן קצין ממליץ בהם מקרים יש
למשל. חולני, הצעיר כאשר שופט בפני הצעיר
הנוג הגורמים עם מתקשר הוא זה במקרה
ילד נאות. טיפול לו להשיג במטרה בדבר עים
צעיר הבאת לפעמים לדין. מובא. אינו מפגר
במעמדו משפחתו, בבני לפגוע עלולה למשפט
הולמות שאינן חמורות לתוצאות ולגרום הוא,
להם, והדומים אלה במקרים העבירה. חומרת
את לסגור המשטרה בפני המבחן קצין ממליץ

המלצתו. את ומנמק התיק.
בטי הנוער חוק להפעיל המבחן קצין מחובת
אלה במקרים נזקקים. בקטינים והשגחה פול
חוש המגלים מאנשים אינפורמציה מקבל הוא
והוא במידה ואחרים. משכנים מ*ותח, אזרחות
סביבה או עזובה מאיימת הקטין שעל מוצא
כי במאסר, הנמצאים פושעים כהורים מסובנת
זאת עם יחד הנוער. חוק את מפעיל הוא אז
מטיל בהם במקרים פיקוח המבחן קצין מבצע

מבחן. צו השופט
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מי אותה שהגילוי* כפי או  מניעה ד)
המש בבלימה. בת"א, הנוער מפלג ראש מנדל.
שהשוטר שיקול מתוך לתפקידזה נרתמה טרה
השוטר התנהגות בעברין. המטפל הראשון הוא
הצעיר של התנהגותו את מרובה במידה קובעת
תפקידו' עקב שהשוטר, העובדה עצם בעתיד.
אח גורמים מאשר יותר הצעירים עם במגע בא
הצעיר את להכיר מיטיב שהוא מעידה רימ,
טיפול לצורת הכוונתו עלידי לו לעזור ובכוחו

נאותה.

סיכום
בבעיות השוטרים של התמחותם ערך למדנו
עם במגע הבא השוטר של כוחו בנוער. הטיפול
מוק בשלב סעד ובהגשת בהכוונה ניכר נוער,
של עתידו בעיצוב לעזור בכוחו יש ואשר דם
מוסד כל להכיר זה שוטר של מחובתו הנער.
נע ולהדריך לחנך לטפל, שמתפקידו ומוסד

שסטו. רימ
רבה חשיבות מייחמת שהמשטרה לדעת נוכחנו
לצורך לשנה. משנה ומחריפה ההולכת זו לבעיה
בשלו מיוחדות נוער יחידות המשטרה הקימה זה
יחי הקמת מתכננת והיא הגדולות הערים שת
האנ של הכשרתם על דגש הושם נוספות. דות
הכ שתגבר ככל הנ"ל. ביחידות הקשורים שים
בביצוע לעמוד האנשים על יקל כן זו שרה

עליהם. המוטלים התפקידים

מס מעריכת ונמנעים צעירים מלעצור נמנעים
זיהוי. ץרי

הוקמו הנוער עבריגות בעית על להתגבר כדי
חיפה בת''א, בנוער לטיפול מיוחדות יחידות
הנוער בעיות ללימוד בקורסים החלו ■וירושלים.
גם כן יעילות. ביתר ולעבוד להתמחות במגמה
העברי את לבלום כדי הפקחנות שיטת הופעלה
סדר לפי המשטרתי הטיפול את לחלק ניתן נות.

הבא: הסעיפים
בגלל קשיים בפני ניצב החוקר  הגילוי א)
מפעילה המשטרה וסוכנים. מודיעים הפעלת אי
צעירים של ריכוז למקומות החודרים ■פקחנים
בעיותיהם את ללמוד להכירם, כדי ועברינים
כר מנהלת היחידה כך. על ולדווח ומניעיהם
אלה או צעירים עברינימ של מתאימה טיסיה

הפשיעה. סף על בניצבים
לח המשטרה על הוטל החקירה בשטח ב)
מיות זעזועים למנוע כדי אזרחיים בבגדים קור
פר למנוע החקירה, מהלך כדי תוך מהילד רים
ברכב להשתמש במעצר, למעט מיותר, ■סום

חדשות. ראיון שיטות לימוד על ולהקפיד מוסוה
המשטרתיות, מהיחידות חלק  טיפול ג)
עם הדוקים קשרים מקיימות למשל, עכו, ■כנפת
פער ביצוע לשם בצעירים המטפלים המוסדות
נוער מועדוני בבתיספר, וחינוך הסברה, לות

וקיטנות.

נעדרים
מז"פ ברם, גונים פקד מאת

והחברתי, המשפחתי התא את לעזוב האדם
מנחים? עקבות אחריו להשאיר מבלי להעלם

לנטי הגורמות השונות הסיבות מכלול מבץ
מחלת או נפשית סטיה הרי המשפחתי, התא שת
אנשים בקרב בעיקר חשוב, גורם מהוות נפש
במלחמת המוות, במחנות האלאנושי הסבל אשר
אנשים חותמו. בנפשם הותיר האחרונה, העולם
הנעלמים הנעדרים מבין ניכר אחוז מהווים אלה
מאיימים ולעתים נפשי, ודכאון יאוש כתוצאת
ממש. של במעשים גם המתבטא איום בהתאבדות,
חברתי רקע על והתאקלמות קליטה קשיי גם

מבוא
הציבורית וחשיבותה הנעדרים בעית ממדי
בגוף העוסקים למעטים רק ידועים והאנושית
מוטל העיקריים המשטרה מתפקידי לבד העניו.
נעד אנשים ולהחזיר למצוא התפקיד גם עליה

משפחותיהם. לחיק רים
המש תחנות אל אזרחים פונים ביומו יום מדי
משפחה בני על ומודיעים הארץ ברחבי טרה
חזרו. לא נעלמות ומסיבות ביתם את יצאו אשר
הנעלם אדם של מקרה בכל מזעזע משהו יש,
את מניע מה עקבות; כל אחריו משאיר ולא
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הודעז? נתקבלה כאילו נעדר, אדם על הודיעה
רצח. על

כללי נעדרים
ההו מספר גידול על מעידה 1 מס' הטבלה
האוכ מגידול ישירה כתוצאה נעדרים, על דעות
אשר הנעדרים מספר מאידך' בארץ. לוסיה
שדווקא מוכיח ושנה, שנה בכל .נתגלו טרם
היה ההודעות מספר בהן האחרונות, בשנים
לקום הראשונות בשנים מאשר ארבע פי גדול
שלא הנעדרים מספר היה עתה דווקא המדינה,
שבמרוצת להסיק ניתן מכאן אפסי. כמעט נתגלו
בחקי רב נסיון המשטרה אנשי רכשו השנים
והתוצאות נעדרים, של עקבותיהם לגילוי רות

לבוא. איחרו לא

להיעדרות. הישירים* הגורמים מן הפ וזר* חדש
וכי כספיים בחובות: הסתבכות א8%ות; סיבגת
בנטלהאחרית:, בריחה■■■.מנשיאה ת8יאח*מ$ן*;
במע הסתבכות נגזבת, אהבה. תעסוקה, חיפוש'
הרפתקנות, יצר זאת לעומת וכף. פליליים שים:
גורמי בין הם רעה וחברה עונש פחדמפני
תועים רך בגיל ילדים הנוער! בקרב ההיעדרות
זרים ובמקומות נהירות לא בדרכים בשדות,
של מקרה הופך נדירות לעתים רק אולם לזום.
חטי רצח, כגון פלילית, ולחקירה לבעיה נעדר
שה מסתבר, גם לעתים אדם. כליאת או פה

החוק. מעין ומסתתר עבירה עבר עצמו נעדר

במפו האמור המשטרה, בידי נקוט גדול בלל
כל אל להתיחס שיש ובפקודות, בהוראות רש

שנח) 13) נעררימ על הודעות
19501 סה''כ195719581959196019611962.,195119521953195419551956שבה

הודעות
על

527 746972105511021222118514031627178821172132217018046נעדרים

523 737966105110991218117813981624178721112132216717991נתגלו

טרם
4 9643475316355נתגלו

המשטרה ליחידות מעודכנת אינפורמציה למסור
במעצ לעזור האנשים, אותם של תנועותיהם על
בזיהוי עזרה להגיש וכן וזיהויים, איכונם רם,
זהותן. על המעידות תעודות ללא שנמצאו גויות
חוזרים רבים שבמקרים היא, מענינת עובדה
ימים לאחר שנעלמו, כשם לבתיהם, הנעדרים
המשט פעולת מסתיימת אלה במקרים ספורים.
שוב על מהמודיע ראשונה הודעה בגבית רה
בשיגור זו פעולה מסתיימת לעתים הנעדר.
לברר (מטרתו בארץ היחידות לכל גללי מברק
לעבירה בקשר היחידות באחת הנעדר באם.נעצר
ואושפז דרכים בתאונת נפצע שמא או פלילית,

בביתהחולים).
עקב אשר הנעדרים, מן כ%10 לגבי רק
כשסיבת:היעד או יותר, הממושכת היעדרותם
נת שלומם, או לבריאותם חשש מעוררת רותם
המתנהלת ויסודית רחבה פעולה מהמשטרה בעת
ידי קרוביהם, אצל ודרישות חקירות עלידי

נעדרים על ההודעות מספר של ההשוואה
שלמרות מעידה שבארה"ב, אלה עם בישראל
אוכ תנועת ובה עליה ארץ שהינה שבישראל,
עולה אינו ההודעות מספר הרי דינמית, לוסיה
שם, בארה"ב. ההודעות של החמישי החלק על
שנה מדי נעלמים תושבים) מיליון 200) בארה"ב
כל מתוך איש אלפים (כחמשת אנשים, כמיליון
מיליון (שני בישראל ב2000 לעומת מיליון),

תושבים).

מרכזי גוף בישראל קיים לא לארה"ב, בניגוד
הנעדרים. אחרי בחיפושים העוסק אופרטיבי
על נו*ל אלה וחיפושים בחקירות העיקרי הנטל
המשרד האיש. נעדר באזורה אשר היחידה
מהווה הנעדרים בעית אשר (מז"פ), במטא"ר
הענינים ממכלול מ!אד, חשוב, כי אם חלק, רק
רי באמצעות באפשרותו, יש עוסק, הוא בהם
דרושים אנשים על. והפרטים הרישומים. כוז.
נפש, וחולי מצה''ל עריקים נעדרים, למשטרה,
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הארצי האימונים בסיס חניכי משמשים אלה שים
כוח מרוכז תמיד, כמעט בו, אשר בשפרעם,
רבים ואזרחים צה"ל אנשי גט ניכר. משטרתי
גש על נוסף לעזרה' נחלצים הסביבה טישובי
ברמקולים מצוידות מכוניות גישוש, כלבי שים,
טרף חיות והטרדת להפחדה המופעלים וזרקורים
כולם ,י סיור מטוסי ולעתים הליקופטרים, בלילות,

נפש, להצלת הגדול למאמץ שותפים
ברגע כמעט הילד נמצא בהם מקרים יש
יש מזאת, גרוע כוחותיו. כשאפסו האחרון,
לשוא, הן הנרחבות הפעולות כל בהם מקרים
מיואשים חוזרים בחיפושים המשתתפים וכל
מן שריד לגלות שהצליחו מבלי ומדוכאים
לאחר שהילדים, סוברים אלה במקרים הנעדר.
עלידי נטרפו כוחות, מאפיסת ומעדו שכשלו
סברה מאורותיהם. לתוך נגררו וגופותיהם חיות
באזורים שנעלמו הילדים לגבי במיוחד נכונה זו
עולים וילדי היות פיתוח, עיירות או כפריים
מוכרת ובלתי זרה לסביבה המגיעים חדשים
לעומת בנקל. דרכם לאבד עלולים לחלוטין,
היטב, לו, המוכרת בסביבה הגדל ילד זאת

בדרכו. שיטעה החששות מתמעטים
באזורים קטנים ילדים היעדר שבמקרי ברור
ביותר, חשובה מידית הפושים פעולת כפריים,
מתרחק משתהות, החיפושים שפעולות ככל כי
ומתקפ מתרחב, החיפושים שטח מביתו, הילד

הנעדר. למציאת הסיכויים חים
נתגלו טרם 1951 שנת אפריל חודש מאז
8 עד שנתיים מגיל ילדים 9 של עקבותיהם
עקבותיהם נעלמו בה אשר ,1960 שנת שנים.
ביותר האומללה השנה היתה ילדים 3 של

טבלה). (ראה זו מבחינה

בחוזר ישראל, בקול פרסום ומכריהם, דיהם
נעדרים. גם למזלנו, בעתוגות. ולפעמים אח''ק
לחיק מוחזרים או חוזרים ככולם, רובם אלה,

משפחותיהם.
וכ המשטרה את המטרידה עיקרית בעיה
נעדרים מקומץ נגרמת המשפחה, את גם מובן
ספק ולעתים רב, זמן מתגלים אינם שעקבותיהם

יתגלו. אם

"לדים

העדר בעית מהווה זו בעיה של מיוחד פרק
.ילדים.

שנה, בכל ישראל, למשטרת מגיעות בממוצע
שנים. 10 גיל עד ילדים העדר על הודעות ג100
נעדרים. על ההודעות מכלל כי50/0 מהווים דט
או בעצמם, לבתיהם חוזרים מהילדים כ%50
כ%40 ושבים. עוברים עלידי למשטרה מובאים
לאחר המשטרה אנשי עלידי להוריהם מוחזרים
להתרחק הספיק טרם כשהפעוט קצר, חיפוש
עיקר ואילו הקרובה. בסביבה ונמצא מביתו
%10 מהווים רך, בגיל ילדים העדר של הבעיה
גדול מאמץ מהמשטרה נתבע שלגביהם הנותרים

למצאם. בכדי
המש שאנשי המאמץ ורב ניכר מה לכל ידוע
שנעדר ילד אחרי בחיפושים משקיעים טרה
במקרים לחייו. חשש המעוררים ונסיבות בתנאים
המהירות במירב המשטרה זרועות מופעלות אלה
שב המשטרה אנשי לעזרת היקפן. ובמלוא
מה משטרה כוחות נחלצים הילד, נעלם אזורם
לתכנון המחלקה ובאמצעות הסמוכות, נפות
משטרה כוחות גם מוזעקים במטא"ר, ומבצעים
בחייפו לעזרה אכזב לא מקור אחריפ. ממחוזות

0ה''כ 1963 1692 1691 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 ש:ה

3   1 ו  1

ילדים
נעדרים

שכניהם אצל תמיד, כמעט בהיותם, מספר,
מבו להודעות הורגלו אשר הנוטרים, במעברה.
לבתיהן האמהות את לשלח נהגו אלו, הלות
תוך ימצא לא והילד שבמקרה התראה בלוית
לתחנה. מיד לחזור עליהן שעתיים, או שעה
מוסה של אמו עם גם דומה בצורה נהגו הם
בטרם שעתיים, לאחר לחזור שתחת אלא, הסין,
יום בבוקר רק האפ חזרה החשיכה, רדת

אופיני; מקרה והרי
חסין מוסה

אמו הודיעה היום, בצהרי ,3.41951 בתאריך
במעברת הנוטרים בתחנת חסין מוסה של
היה המקום הילד. של העלמו על פרדסחנה,
טרם אשר המקום ילדי חדשיט. עולים מאוכלס
לעתים נעלמים היו החדשה, לסביבתם הסתגלו
שעות תוך הילדים נמצאו כלל בדרך ■קרובות.
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בבתי הטיפול שבעקבות לפתע התברר ילדיהם,
עד הכר לבלי ונשתנו הילדים השמינו החולים,
שסרבו גאלה .והיו לזהותם, מהוריהם שנמנע
זאת לעומת שהוחלפו. בטענה ילדיהם לקפל
בין להם, לא ילדים שלקחו אחרים נמצאו
נבע זה שצעד ובין מיוחדת כוונה זו שהיתה
פטירת על הודעות שקיבלו הורים טעות. מתוך
והמשי בהודעות, ולהאמין לקבלן סירבו ילדיהם

בביה"ח. העובדים את להטריד כו

לנו! דומה לא גכלל הוא שלנו! לא זה האב:

שנפלה איהבנה בעקבות חלה אחרת תקלה
בנוגע העולים לבין בתיהחולים עובדי בין
.ביו היו המשפחה. ושמות פרטיים לשמות
הזמן במרוצת לעצמם שסגלו כאלה העולים
לתבוע לבסוף וכשבאו כמקובל, משפחה שמות
היות. בקשיים נתקלו לידיהם הילד החזרת
עליתם בזמן נרשם לא החדש משפחתם ושם

לביה"ח. הילד מסירת ובעת
ילדיפ. הועברו בהם בודדים מקרים אף אירעו
יסודי לטיפול העולים, שבמחנות מבתיהחולים
רקע על המרכזיים. מבתיהחולים באחד יותר
תלונותיהם; פשר להבין אפשר זו השתלשלות
הגיעו החיפושים בנתיב אשר תימן, עולי של
המו העובדה ילדיהם. להיעדר בקשר למשטרה
של שתלונותיהם זו היא בפרשה ביותר זרה
התלונה. רב. באיחור למשטרה הגיעו ההורים,
וכן ,1950 בשנת למשטרה הוגשה הראשונה
בה אשר ,1962 לשנת עד השנים, במרוצת

האחרונות. התלונות שתי הוגשו
התמימים. תימן שעולי עד חלפו רבות שנים
שוטר כי הבינו החדש, השלטון למשעולי והזרים

שוטרים חיפושים, חולית אורגנה. מיד המחרת,
המעברה. אנשי וכן הנפה ממרחבי הוזעקו רבים
אך ולילות, ימים מספר במשך. נסרק השטח.

... .כלשהן. תוצאות ללא
לתחנת.הנוט ד*ם חזרה שאילו לודאי, קר.וב. .

אפשר הנוטרים, לה שהורו כפי ביום, בו רים
הלילה במרוצת חי, הפעוט את למצוא. היה
נטרף שהילד היא הסבירה ההשערה החולף.

כוחותיו. שאפסו לאחר בר חיות ע"י

■ " ■ תימן. ילדי  נעדרים
לא אם יפגמ הילדים היעדרות בעיית תיאור
ילדי היעדר של הכאובה הפרשה את נזכיר
התיקים 25 הקסמים". "מרבד עלית מימי תימן
טומנים במז"פ נעדרים רישום במשרד המנויים
ועל מדוקדקת חקירה על המעיד חומר בחובם
תינוקות של עקבותיהם לגילוי המשטרה מאמצי
1949/50 בשנת ארצה הגיעו אשר ופעוטים

מתימן.
המבו משפחותיהם עם העולים הגיעו כאשר
חולים רבים ילדים ביניהם היו בילדים, רכות
שנאלצו ועצמות עור ממש רעב, מזי אנושים,
תקופה באותה נוסדו זו למטרה מיד. לאשפזם
העולים מחנות בתחום ארעיים בתיחולים שני

שמר. ועין העין שבראש
אלה, מאולתרים בבתיחולים העובדים סגל
היות בחולים, בטיפול חסרנסיון ברובו היה
מחלקת נאלצה הדוחק, הזמן גורם ומפאת
לעבודה לקבל היהודית הסוכנות של הקליטה
העולים בקליטת הקשורים פעולתה (בשטחי
בתוך חולים ובחדרי עולים בבתי החדשים,
להשתלב היה שמוכן מי כל המחנות),
חמורים ליקויים התגלו כך, משום זו. בעבודה
באותם המצויים במוסדות המנהליים במנגנונים

המחנות.
,,סוד" תימן לעולי ידוע היה טרם זו בתקופה
וה הפרטי, והשם המשפחה שם שבין ההבדל
מלווים לבתיהחולים הגיעו החולים תינוקות
לפענח שידע איש נמצא ולא רבים בשמות
ולהבדיל הפרטי, השם ומהו המשפחה שט מהו
קשה וכה כה בין אביו. לשם הילד שם בין
אלה כי ההורים, מפי ברור דבר להציל היה
וב במחנה ראשוניים בסידורים טרודים היו
מנטל ההורים כשהשתחררו הילדים. ליתר דאגה
לשלום לשאול ובאו וטרדותיהם דאגותיהם
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■■ י ■■>■ וישישים. זקנים נעדרים .4
מהיעדרות בחשיבותה נופלת שאינה בעייה
וישישים. זקנים של היעדרותם מהווה הילדים,
עקבות. כל להשאיר מבלי נעלמים הם לעיתים
גדולים, משטרה כוחות מועסקים אלה במקרים
ולחפש לשדות לצאת . צורך כשיש בעיקר

; אחריהם.
יותר רצינית זו בעייה מסויימת מבחינה
שהורים הוא נדיר מקרה ילדים. היעדר מבעית
כל ללא ממושך זמן רך, בגיל ילד ישאירו
אזעקה, מושמעת נעלם, כזה ילד ואם השגחה,
זאת אחדות.לעומת שעות תוך המאוחה לכל
נשארים בדעתם, הם שפויים שלכאורה הזקנים,
המשפחה שבני ועד לבדם קרובות לעיתים
שעות בינתיים נקפו בהיעדרם, לבסוף מבחינים

הנעדר. את למצוא הסיגרים ופחתו רבות
ישיש בעקבות הנערך החיפוש במיוחד קשה
אחר. בישוב קרוביו את לבקר לבדו היוצא כזה,
אשר זקן מאוטובוס ירד בו המקרה אופייני
מצא ופתאום זר, במקום לקוי, מזכרון סבל
ותעה דרכו איבד מתנכרת, בסביבה עצמו
ההודעה היום. עד נמצאו לא עקבותיו בשדות.
למשטרה מגיעה הנ"ל כבמקרה ישיש היעדר על
אחדים, ימים לאחר רק ולפעמים זמן, באיחור
לא כלל שהזקן יודעים אינם המשפחה בני כי
יודעים אינם הקרובים ואילו לקרוביו הגיע
ניצבת כך, משום לבקרם. היה הזקן שבדעת
ניתן ממנה ונקודת.מתא חסרתאונים המשטרה
מתגלים. אינם ועקבותיו בחיפושים, להתחיל

השנים שבמרוצת מורים במז''פ הרישומים
לחלוטץ נעלמו שעקבותיהם הזקנים מספר עולה
של זה על כוחות, מאפיסת נספו ושכנראה
על ההודעות מספר כי אם נעדרים, ילדים
היעדר על מההודעות בהרבה קטן היעדרם
רשומים המדינה קום מאז בערך). %50) ילדים
וישישים זקנים של מקרים 11 במז''פ עדיין
הזה. היום עצם עד נתגלו לא שעקבותיהם
היא והסבירה המשוערת הסיבה מהם, 7 לגבי
לאחר כוחות מאפיסת ישירה כתוצאה מוות

ובשדות. בדרכים שתעו
מבוגרים.  נעדרים

שהמבו העובדה על מצביע סטטיסטי ניתוח
(מ12 הנוער בני וכן (60 ועד 17 (מעל גרים
ההודעות ממספר ל%70 קתב מהווים (17 עד

בתימן, הכירו אותו לשוטר דומה אינו ישראלי
במשך לזולת. לעזור הוא העיקרי ושתפקידו
עצמם בכוחות עקרים, בחיפושים המשיכו שנים
האחת בשנים גם התימנים. התאחדות ובעזרת
יישירות לא למשטרה, התלונות רוב הגיעו נות
מה כתוצאה אלא הנעדרים, הילדים מהורי
שיגרו האומללים שההורים הנרגשים מכתבים
לנשיא ומשרדו, הממשלה לראש המדינה, לנשיא
משרד הכנסת, ליושב,ראש העליון, הדין בית
הפניות את העבירו אשר והם וכר, הסעד

המשטרה. למשרד

נתקלו בהם הקשיים את להבין אפשר לכן
תעלומות לפענח כשנאלצו המשטרה חוקרי
שכל בעוד ויותר, שנים 10 לפני אירעו .אשר
בשנים תימן בעולי שטפלו הארעיים המוסדות
תקלות למרות מזמן. והתהסלו פורקו ,1949/50
רבים מאמצים ריקם. התלונות הושבו לא אלו
בארכיונים וחטטו חי*שו והחוקרים הושקעו
ובתיחולים. הבריאות משרד הסוכנות, של
מכל למעלה הוברר ה25, מתוך מקרים ב12
להודיע בידינו ועלה נפטרו שהילדים ספק

קבורתם. מקום על .להורים

בגדר שהם מקרים 13 נותרו לדאבוננו,
יתע מקרים בשני הזה. היום עצם עד תעלומה
החקירה מרכזיים. לבתיחולימ הועברו שהילדים
ושוחרת הבריאו שהילדים המקרים בשני העלתה
ביתהחולים' שבספרי הדבר מצער מבתיהחולימ.
הועברו. ולאן הילדים נמסרו למי נרשם לא
עקבותיהם על להתחקות מאמציהמשטרה כל

בתוהו. עלו
למשטרה תלונות הוגשו אחרים מקרים בשני
אצל ומתחנכים נמצאים הנעדרים שהילדים
לאחר התברר, המקרים בשני להם. לא הורים
ע''י כחוק אומצו שהילדים מאומצת, חקירה
הוריהם של כתובותיהם גם ידועות המשפחות.

אותם. נטשו אשר .האמיתיים
חקירת הצליחה לא הנותרים, המקרים לגבי
את האופפת המסתורין עלטת לפזר המשטרה
המקרים וברוב יתכן הזו. האומללה הפרשה
וכתוצאה שונים, בבתיחולים הילדים נפטרו
מחמת וכן השמות ברישום שחלו מהשיבושים
ללא נקבת לעיל, שהוזכרו האחרות הסיבות

ההורים. *דיעת
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.חוקרש חולית היעלמו?. מסיגות על, להצביע
אך שונים, במישורים . ומרמה חקרה, מיוחדת
נחטפה האפ ז חמדה נעלמה לאן תוצאות. ללא
נכנסה אולי או ז חניתה לקיבוץ בדרכה ונרצחה
החקירות. כך? של חלמה שפעם כפי למנזר,
זה. מקרה גם חרס. העלו זה בכיוון שנערכו

נסתרת. תעלומה בגדר נשאר

נעדרים  נפש חולי
הרי הנעדרים, של הכללית הבעיה במסגרת
הנעדרים, מכלל כ%30 שהם הנפש חולי

עצמה. בפני עגומה פרשה מהווים

סגורים. ממוסדות נעלמים הם רבים במקרים

מביתו. נפש חולה נמלט רחוקות לעתים רק
חולי של תנועותיהם שאין סבירה הנחה מתוך
מתקשה בריאים, אנשים של לאלה משולות נפש
עקבר לגילוי יעילה חקירה בניהול המשטרה
הם קרובים, יש אלה ולחולים במידה תיהם.
שבאמ מתברר פעם ולא לעת מעת נחקרים
הערירים, הנעדרים לגבי הנעדר. מתגלה צעותמ
שקרוביהם או ידועות, אינן שכתובותיהם או
חלק, יותר. קשה נעשה איכונמ להם, מתכחשים
בעצמם חוזרים הנעדרים הנפש מחולי ניכר
חולים. לבתי מוחזר חלקם פרחו. מהם למוסדות
למעשים בקשר בהם הנתקלות היחידות ע"י
תועה מסויים אחוז אחרת בדרך או פליליים,
לאחר ומוחזר השכנות ארצות גבול את וחוצה

ישראל. שלטונות לידי מכן
נעד נפש חולי של עקבותיהם גילוי לצורך
הנפש לבריאות במדור המשרד נעזר רים,
מעביר לשם אשר בירושלים, הבריאות שבמשרד
חולי של רשימות לפקידה, מפקידה המשרד,
אלה שמות תצלומיהם. בצירוף נעדרים נפש
במשרד המצויה נפש חולי בכרטסת נכללים
נבדקים למוסכם בהתאם בירושלים. הבריאות
למוס המתקבלים החולים שמות עם אלה שמות
מקריט במספר ואמנם בארץ. הנפש חולי דות
במוסדות מאושפזים בהיותם הנעדרים נתגלו

אחרים.

נושאים אינם הנפש חולי שרוב העובדה
בעת נרשם, שחלקם לכך גורמת זהות, תעודות
אף או מסולפים. בשמות במוסד, אישפוזם
נעדרים נפש שחולי מקרים אירעו בדויים.
ביקורם בעת סוציאליים, עובדים ע"י נתגלו

בדרך מתבטלות, ההודעות לגביהם, נעדרים. על
הנסיון אך יחסית. קצרה תקופה תוך כלל,
הרגילות מההודעות מסרים שאחוז מלמדנו
התוב ומסובכים, קשים למקרים לההפך עלול
ובסופו מקיפות, וחקירות נרחבים חיפושים עים
נסתרת תעלומה בגדר להשאר עלולים דבר של
ויתכן שנים במשך פתרונה תמצא לא שאולי

תיפתר. לא שלעולם
בלבד ב~%25 מהווה החלש שהמין לציין יש
מהווים נפש חולי נעדרים. על ההודעות ממספר
מבוגרים נעדרים על מההודעות ל%40 קרוב
הנוער להלן). ידובר נפש חולי פרשת (על
להי הסיבות הנעדרים. מכלל כ%20 מהווה
במבוא צויינו והמבוגרים הנוער בני של עדרותם
של מקרים שני לציון ראויים זה. ילמאמר
למקרים דמו ותחילה אשר מבוגרים, היעדרות
אשר עד מיוחדת, דאגה עוררו ולא רגילים

נפתרה. שטרם לתעלומה הפכו
בעל ,25 בן צעיר, אדם הלפרין, משה .1

לאשה נשוי בדרום, מגולה במושב מפותח משק
הגיע ומאושרים, שלוים חיים וחי צעירה
בת"א. הוריו בבית לביקור 4.4.54 בתאריך
מהוריו נפרד אחדות, שעות בבית ששהה לאחר
הגיע, לא למושב בסגולה. לביתו לחזור כדי
שהתפתחו החקירות היום. עד נעלמו ועקבותיו
להתאבדות חשש כל העלו לא העלמו בכיוון
היתה ולא נפשי מדכאון סבל לא הוא רצח. או
להיעלם. שברצונו כך על המעידה סיבה כל
מ10 למעלה זה תעלומה בגדר נשאר המקרה

 שנים.
,18 בת נערה גלנזידי, (חמדה) גרציה .2

בתחילת הגיעה שנים, כ6 חניתה קיבוץ חניכת
אצל לבקר לת"א מחניתה 1959 אפריל חודש
בתאריך קטנה. ילדה בהיותה שנפרדו הוריה,
הכוב שברח' אמה אתבית גרציה יצאה 14,4.59
את בהזמינה חניתה, לקיבוץ בדרכה ,55 שים

בקיבוץ. פסח לסדר האט
התברר החג, בערב לחניתה האם כשהגיעה
לקיבוץ עדכה חזרה טרם שבתה להפתעתה
נמצאת שגרציה בטוחים בהיותם הקיבוץ אנשי
משוכנעת שהיתה האם וכן לה, דאגו לא בת"א,
החיפושים החלו כך לחניתה. חזרה שבתה

ימים. 8 של באיחור גלמידי גרציה בעקבות
היכולה אחיזה נקודת נמצאה לא כאן אף
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כללי  גופות זיהוי

זיהוי בעית בין להפריד אץ הדברים מטבע
שכמעט מוכיח הנסיון הנעדרים. ובעית גופות
אדם של גופתו היא שנמצאה,: אדם גופת כל

העדרו. על בזמנו הודיעו אשר
בעיה, יוצר גופות זיהוי אין רבים במקרים
תעודות, אדם כלי עמו נושא כלל' בדרך כי
לזיהוי להגיע ניתן שלפיהם קבלות או ניירות
הגו*ה על נמצאו שלא במקרה יחסית. בקלות
במז"פ פלילי רישום לאיש היה אך מסמכים, כל
; י;■ זהותו.' אתי אצבעותיו טביעות מגלות
עדיין אך תעודות, חסר אדם גופת כשנמצאה
הגופה ליד נמצאו אם או פניו, תוי להכיר ניתן
אמצעי לשמש המסוגלים אישיים וחפצים בגדים
נמצאה שבאזורה היחידה מחפשת אז כי זיהוי,
הודיעו היעדרם שעל הנעדרים ברשימת הגופה,
העלו הנעדרים, אותם של קרוביהם באזורה.
לזיהוי מוזמנים האמור, במקרה לעזור לים
הקרובים מזהים המקרים ברוב והחפצים. הגויה
■ י  הגופה. את
גופה זיהוי בהם מקרים יש זאת לעומת
במאמץ צורך יש לפענחה שכדי תעלומה מהוה
מו התקלות ויסודיות. מקיפות וחקירות ניכר
מתאים אינו הגופה תאור בהם במקרים פיעות
הודיעו העדרם על אשר האנשים של לתאוריהם
זה במקרה הגופה; נמצאה שבאזורה ביחידה
מסיבות ציון ובו כללי מברק היחידה מפיצה
הגיל החיצוני, ■ תאורה פרטי הגופה, מציאת
הבגדים של זמפורט מלא תאור וכן המשוער
תועבר אז רק לידה. נמצאו אשר והחפצים
גרינברג. עלשם משפטית לרפואה למכון הגופה
פלילי לזיהוי. המחלקה בתמונה משתלבת כאן
של המרכזי לרישום הודות (מזי'פ). במטא"ר
יש הארץ, רחבי מכל הנעדרים על ההודעות
תאורם פרטי להשוות המשרד של באפשרותו
מהיחידה. שנתקבלו הפרטים עם בגדיהם ותאור
אשר יותר) (מדוייקים לפרטים בנוסף זאת
משפטית לרפואה. במכון המשרד ראש ע"י נלקטו
וסיבת המות זמן הגיל, כגון: הרופאים, מפי
אישית בדיקה מתוך הנקבצים אלה וכן המות,

המנוח. של האישיים והחפצים הבגדים של
מאפשרת רבים, במקרים הזאת, ההשואה
האיש, נעדר שמאזורה ליחידה להודיע למשרד
הגופה לתאור מתאימים נמצאו תאורו שפרטי

שונים, ממוסדות. שברחו בנעדרים במוסדות,
אחרים. בריחתפיבשמות בעת רשומים היו בהם

להשיג מבקשת שהמשטרה אחדות שנים מזח
אצב טביעות להטבעת1 הבריאות משרד ה*כמת
המאוש הנפש חולי כל של וצילומם עותיהם
ילממן הציעה אף המשטרה במוסדות. פזים
ע"י שיומלצו וצורות בדרכים ולבצעה המשימה
התנגד עדכה אך הבריאות. ממשרד הרופאים
האטיקה בנלמוקי בהעזרו הבריאות משרד לכך
הנפש בריאות ששרותי למרות וזאת הרפואית;
פעולה משיתוף רבה תועלת להפיק היו יכולים

יי י1 ; זה.

ולרשום לאסוף אותנו אילץ המנומק הסירוב,
עם במגע הבאים נפש חולי אותם של פרטיהם
הסגרתם לצורך ידה על נעצרים כשהם המשטרה,
או ברחו, מהם לבתים החזרתם או למוסדות
כלשהם. פליליים למעשים בקשר נעצרים כשהם
נפש, חולי אותם זיהוי לאפשר מגמתו זה רישום
פרטים כל למסור מסוגלים אינם לעתים אשר
תעודות כל עמם נושאים ואינם עצמם, על
משתנה, שחזותם עוד, מה זהותם. :על המעידות
בהשוואה יחסית קצרה תקופה תוך כלל, בדרך

נורמלים. לאנשים
להטביע חייבת נפש, חולה. העוצרת היחידה
האישיים תאורו פרטי ולרשום לצלמו א., ט. את
בשיתוף ועובד הוכן אשר מיוחד, גבי,טופס על
את ולהעביר פסיכיאטריים, רופאים עם פעולה
כל מועברים: במז'"פ במטא"ר. למז"פ החומר
לכרטיסים והנפשיים החיצוניים התיאור פרטי
בהם נרשמות. וכן (1)1111011 031*15) מנוקבים
עליהם והידיעות במידה החולים של תנועותיהם
הוכנה זו מנוקבת כרטסת (גם למשטרה מגיעות
לבד פסיכיאטריים). רופאים עם פעולה בשיתוף
במקרים זיהוי, לצרכי זו, בכרטסת נעזרים מזאת
חשש קיים כאשר תעודות, ללא גופ!? מציאת של
מצא או התאבד אשר נפש חולה גופת שזו

אחרת. בדרך מותו

שיתוף היא הרישום אחת;ממטרות לכך, נוסף
(המנוהל מין עברייני, רישום עם פעולה
במקרים מנוקבת), כרטיסיה בעזרת הוא גם
נפש. חולה הוא המין שעברין חשד קיים בהם
למעלה במז"פ נפש חולי רישום כולל זו בשעה

אישיים.. ותיקים שמות מ1600
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4 על משתרע ,(3129 (מס' השני הטופס
למז"פ להמציא היחידה הייגת זה טופס עמודים.
העדרו על ההודעה קבלת מיום שבועיים כעבור
לצרכי הוכן הוא שגט זה טופס האיש. של
לגילוי בקשר יותר ויסודית מקיפה חקירה
פרטימ ללקט מטרתו עיקר הנעדר, של עקבותיו
של האישי מתאורו יותר ומפורטים מדוייקים
על ונתונים מיוחדים היכר סימני הנעדר?
כגון: פירוט ביתר מופיעים האחרון לבושו
היצרן תוית החומר, הדוגמה, הצבע, המידה,
סתימות, על פרטים להוסיף יש כביסה. וסימני
פרטים ויכו/ חסרות תותבות, שיניים גשרים,
ניתוחים, גידולים, נכות, צלקות, מומים, על

ועוד. עישון הרגלי רנטגן, צילומי מחלות,

ביותר, הזעיר גם ולו פרט, שכל לימד הנסיון
דרך לשמש עלול מבוטלת, חשיבותו שלכאורה
שבועות נמצאה אשר גופה של זיהוי ואמצעי
התפוררות, במצב כשהיא המוות, לאחר מספר
הגופה, חלקי רק כשנותרו ויותר שנה לאחר או
ששיניימ העובדה ידועה הבגדים. ושרידי שלד או
אחרים, גוף חלקי מכל יותר רב זמן נשמרות
יחיד זיהוי אמצעי השיניים שימשו פעם ולא

דוגמאות: שתי והנה הגופה. של וודאי

בחר אדם שלד נמצא ,18.3.62 בתאריך .1

שרידי וכן חול מכוסה בחלקו ראשץלציון, לות
ונעל מכנסיים שרידי תכלת, בצבע חולצה
לרפואה המכון מנהל קרפלוס, ד"ר אחת. שחורה
קודם חודשים כ6 אירע שהמות קבע משפטית
שהו גיליתי במכון, בקורי בעת הגופה. לגילוי
בחול, טמונים היו המנוח שיפני לעובדה דות
"צנחנים". זקן דבלולי הפנימ סביב נשמרו
העלתה במז"פ, הנעדרים ברישומי חוזרת בדיקה
נעלם אשר ,27 בן נעדר, על רישום שקיים
ובעת 15.7.61 בתאריך בירושלים הוריו מבית

צנחנים. זקן טיפח העדרו

למז"פ הוזמנו אשר מירושלים, הנעדר וקרובי
שנמ אישיים חפצים ומספר הבגדים את לזהות
מפתח נובע, עט כגון: המנוח של בבגדיו צאו
והבגדים החפצים את זיהו מדרס, עם נעל ןכן
מוחלטת. בודאות לא אך קרובם, כחפצי הנ"ל
ב הסטומוטולוגי במכון התקיים הסופי הזיהוי
השיניים לסתות השואת ע"י תלהשומר, ביה"ח
רשםהטיפולימ הרפואי, הכרטיס עם הגופה של

הגופה. זיהוי לשם קרוביו את לשלוח ויש
של קרוביהם לזיהוי, לחומץ צורך יש לעתים,
שאין במידה נעשה זאת נעדרים. וכמה כמה
של ותאורו הגופה תאור בין מוחלטת הקבלה
במידה מתאימים, והפרטים מאחר מסויים, נעדר
נעדרים של תיאורם לפרטי גם אחרת, או זו
וחפציה, הגופה תאור שפרטי גם קווה אחרים.
במז''פ, הרשומים לנעדרים מתאימים אינם כלל
הימים במרוצת נתגלתה שהגופה במקרים בעיקר
במז''פ נתקבלה וטרם המוות, שלאחר הראשונים
מתגורר ואדם יש האיש. של העדרו על הודעה
שבוע לאחר רק בהעדרו הרגישו ושכניו לבדך
אחדים ימים מסתובב שאדם ויש יותר, או
נמצאים זאת לעומת עסקיו. לרגל לביתו מחוץ
אינם שקרוביהם חולינפש או נדבות מקבצי

העדרם. על להודיע נחפזים
ככולו, רובו מוטל, הגופה זיהוי אלה, במקרים
פעולה בשיתוף נעדרים, רישום  מז"פ על
שבאזורה היחידה משפטית, לרפואה המכון עם
העתונות מז"פ, של המעבדות הגופה, נמצאה

וכף.
הציבור לעזרת בפניה די קרובות לעיתים
הגופה מציאת על ישראל בקול שידור באמצעות
מיד השכנים, או כשהקרובים תאורה, ופרטי
או במשטרה מופיעים לשידור, האזנה תום עם
לפעמים, הגופה. את ומזהים הפטלוגי במכון
פני תצלום פרסום לאחר רק הזיהוי מתאפשר
(בתנאי וחפציה בגדיה תאור בלוית הגופה
זאת). לעשות המאפשר במצב הפנים שמראה

לגבי נעדרים על הטפסים מילוי חשיבות
גופות. זיהוי

בעת היחידות את משמשים טפסים שני
הטופס נעדרים. אנשים על ההודעות קבלת
(מס' א'" נעדר אדם על "הודעה נקרא הראשון
מצוינים ובו אחד, עמוד על ומשתרע (3128
אותם בגדיו, הנעדר, של מתאורו כלליים פרטים
(בצורה מיוחדים סימנים העלמו, בעת לבש
התועלת על נוסף אלה, פרטים וכו'. כיללית)
עקבר לגילוי בקשר החוקר מהם להפיק שעלול
פרטי עם השוואה לצרכי דיים הנעדר, של תיו
לאחר הראשונים בימים נמצאה אשר גופה
החיצוניים המיוחדים שהסימנים בעת המות,
עודם ומומים, קעקע גתובות צלקות, כגון:

הבגדים. נשחתו טרם 1'כן ניכרים,
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שמצאנו זה למספר הודות וכך' דומה. בהזדמנות
הוריו הגופה. את זיהינו המכנסיים חגורת על
על למשטרה להודיע טרחו לא הצעיר של
יהודי בגינות לעבוד היה רגיל הוא כי העדרו.

ממושך. זמן מביתו ולהעדר הסביבה

סיכום:
שעקבותיהם העובדה שלמרות לקבוע ניתן
במאוחר' או במוקדם מתגלים רבים נעדרים של
אדם על הודעה לכל בכובדראש להתיחס יש
של קפדני ורישום ליקוט על ולשקוד נעדר,
על ההודעות בטופסי המופיעים הפרטים כל
מן פרט איזה לדעת אין לעולם נעדר. אדם
עלול משמעות, חסר לכאורה ויהיה הפרטים
זיהוי או עקבותיו גילוי בשעת לעזר להיות
עוד כל אדם כי להדגיש יש נעדר. של גופתו

רצח. קרבן והוא יתכן בודאות, אוכן לא

מקופת זו למטרה הושג אשר הצעיר, שיני של
שבירושלים. חולים

קרית שבסביבת בשדה 24.8.62 בתאריך .2

רקבון של במצב אדם גוית נמצאה בנימין
העלתה משפטית לר*ואה במכון בדיקה מתקדם.
מז"פ ברישומי שנה. 1415 בגיל היה שהמנוח
הגופה. לתאור להתאים העלול רישום מצאנו לא
כתוצאה גחלים ספוגים היו אשר המנוח בגדי
במז"פ, נעדרים רישום אנשי ע"י נבדקו מרקבון,
,1554 מספר נתגלה החאקי מכנסי חגורת ועל
אדם כה ברישומי בדיקה שחורה. בדיו רשום
של מספרו היה הנ"ל, שהמספר חשפה במטא"ר
החאקי מכנסי את מסר אשר לשעבר, שוטר
שנהג תמרה מכפר צעיר לערבי שלו הישנים
של שכנו גם חיים. בקרית בגינתו לעבוד
לערבי העניק אותה חולצתו את הכיר השוטר

הפורצים
עפולה תחנת  ל1* יוסף סמל רב מאת

עבריי אחר בילוש עלידי ידיעות ליקטנו ב)
מודיעים. הפעלת ועלידי ובדוקאים נים
לגשש .והמשכנו פרי נ*או לא פעולותינו

באפלה.
התפרצות על תלונה אלינו הגיעה אחד בוקר
הודיעונו היתר בין החולף. בלילה בוצעה אשר
אגד כרטיסי מספר גם נגנבו כי המתלוננים,
הכרטיסים מספרי אגורות. 16 של הנקוב בערך

לידיעתנו. הובאו
חדשים. אופקים לפנינו חשפה זאת עובדה
אגד הנהלת עט תיאום תוך להפעיל, החלטנו
כר במבקרי המוסווים משטרה אנשי המקומית,
המקומיים הנסיעה בקוי יפעלו אשר טיסים,
הורכבה החוליה הנוסעים. של כרטיסיהם ויבדקו
וטרם לתחנה הגיעו מקרוב זה אשר משוטרים,
שדרותיה. כל על העיר לאוכלוסית מוכרים היו
ב"חב מהלכים לו אשר מודיע, הפעלנו במקביל
הכרטיסים, גונב את לגלות במגמה הטובה", רה
יגנב. כי מקובל אינו הכל דעת על אשר רכוש,
שני בפרשה. מפנה חל זה עיסוק כדי תוך
מ*תקם מהלך בשעת כי והודיעו באו נערים

תלונות בתחנתנו להתקבל החלו הימים באחד
במקו בוצעו אשר פריצות, על חנויות מבעלי

עסקיהם. מות
הוא: הפריצות לכל המשותף כי ומצאנו בדקנו

$ לילה באישון מבוצעות הן א)
מות מפתחות באמצעות  הביצוע שיטת ב)

אמים!

5 לנשיאה הנוחה סחורה או כסף רק נגנבו ג)
העבירה? בזירת אצבע טביעות נשארו לא ד)
נגנב ממנו העבירה, זירת מקום בקרבת ה)

טרופים. גפרורים נמצאו הרכוש,
עבריינים, באזורנו פועלים כי הסקנו, מכאן
דרך ואשר הפריצות לכל אחראים כנראה אשר
מותא מפתחות עלידי דלתות פתיחת פעולתם:
גפרורים באמצעות העבירה זירת הארת מים,
לנשיאה. הנוחות סחורות או כסף וגניבת דולקים,
בשיטות התבטאה העבריינים כנגד פעילותנו

הבאות:
מאר~ והצבנו אזרחי בלבוש סיירים הפעלנו א)
תורפה. כנקודות נמצאו אשר במקומות בים
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שבלשו לאחר החורשה לתוך נכנסו האחרים■
השטח. את בזהירות

.לה ואין מוקדם.לפעול, .עדיין אולם סוף. סוף
הכפפות. אל. כלל קשורים הם ואין שמא יחפז
בקרבת התישבו השנים ואילו גברה עירנותנו
כדי תוך בנחת. לקלוח המשיכה ושיחתם העץ
קמו ולפתע לצדדים מבט השליכו שיחת"לחש
מהם ואחד הכפפות הוסתרו. בו למקום ופנו
... ... להרימן. התכופף

במהירות. הדברים השתלשלו. ואילן מכאן
אור באלומת הארתם כדי ותוך פנסי הפעלתי
הת כהרף המשטרה!" "עמוד! צעקתי: חזקה,,
אולם המלט. ל וביקשו מבוכתם על השניים גברו
לכדנו מהיר ובזינוק הקדמנום אני וגם רעי גם

אותם.
אחד ,י התעלומה נפתרה והנה פניהם הארתי
הופעל אשר זה מודיע, אותו אלא אינו מהם

לכרטיסים! ביחס

) .
/

בפעולתו הנאמן "המודיע"

כבלנו בבגדיהם1 מדוקדק חיפוש עריכת לאחר ■

שה למרות המשטרה. לתחנת והובלנום אותם
לבין ביניהם קשר כל אין כי לטעון נחפזו שניים
שהובאו הראיות כי נמצא והמפתחות, הכפפות
זאת, שבהכחשה התכליתיות חוסר הבהירו נגדם,
שר בביצועי השניים הודו דבר של בסופו ואכן
בתקו עפולה העיר את שהטרידו הפריצות. שרת

' :■י פה.הנדונה.

לאחד מתחת מצאו מקום, שבקרבת בחורשה
אכן, שונים. מפתחות ובהן כפפות זוג העצים
המו החבל קצה לידינו והשליכה שייתכן מציאה

■ העבריינים. אל ביל
הסיכום נקבע התחנה ,מפקד עם בהתיעצות

הבא;

הכפפות, בקרבת בחורשה מארב להציב יש א)
לנטלם. את.הבאים ללכוד במגמה

לכלל נגיע לא. ;יו5ייםשלושה ותוך במידה. ;:ב)

במג והמפתחות הכפפות ת א ניטול, הצלחה,
אצבעות. טביעות עליהם לגלות לנסות מה .■

לארוב משטרה, אנשי שני יצאנו,. חשכה עט .
מאתנו אחד כל בהסתר. והתמקמנו לעבריינים
אלומת המפזר דלתא ובפנס באקדח המוש היה
מש חד היו בנשק השימוש הוראות חזקה. אור
החורשה בלבד. איום או הגנה לצרכי מעיות:
לבין ובינה מקבילות שורות נטועה היתה עצמה

כניסה. פתח ובה גדר חצצה הרחוב
מאחורי מצויים היו המפתחות עם הכפפות

הכנימה. פתח מול השניה בשורה עץ,
במרחק שכבתי אני כדלקמן: התמקמנו אנו
לעץ מתחת הכפפות, ממקום מטר כ20 של
התמקם חברי בעוד הראשונה, בשורה הנטוע
בשורה המצוי לעץ מתחת דומה, במרחק מולי,

. , . : השלישית.
זה רק ארכה. הציפיה ארוכות. שעות ציפינו ;

כאשר במארב ממושכת בשכיבה התנסה אשר
תוך בעלטה ונעוצות לרווחה. קרועות ,עיניו.
להבין יוכל זה רק השיגה, עם מתמיד מאבק:
הנה דמתה. לנצח דקה כל עלינו. עבר לאשר
תקווה זיק לרגע! ומתעכבים .אנשים עוברים
הללו לשוא. אולם המצופים? אלה אולי מתגנב,
השעה אצים. השעון מחוגי לדרכם. ופרשו עמדו
פוגעת המתעצמת הלילה וצינת חצות, לאחר
שכחנו חמים. בבגדים הצטידנו שלא משום בנו
הרגי מגבירה תנועה ללא מאובנת שכיבה 'כי
המטרידים היתושים וזמזום בינתיים, לקור.. שות
טורד מעקיצות נמלטים אנו ואין ומתגבר הולל
החשופים גופנו אברי מרחנו ולא מאחר ניות,.
מצויה שזאת למרות לכך, המיועדת במשחה

.  . לשימושנו. בתחנה
התעכבו החורשה בחזית דבר: נפל לפתע 1

משתק אודות ב^יחה השקועים בחורים שלושה
שהשניים בעוד לדרכו והלך נפרד האחד "פוקר".
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חומר או גומי עגולות והן במידה הכפפות'
אצבעות. טביעות עליהם לגלות מנת על פלסטי),
המפתחות על אצבעות טביעות למצוא הסיגרים
אינו לעולם הנםיון אולם קלושים, אמבט הם

: , פוגע.
היתרו לתרום עק4וי האצבעות טביעות גילוי

הבאים: נות
קשירת מאפשר  הצליח והמארב במידה א)
הכ חרף והכפפות המפתחות אל העבריינים

חשותיהם.
להגיע וניתן ייתכן  ו>כשל והמארב במידה ב)
תוך מד'פ מעבדות באמצעות העבריינים אל

בחזקתן. המצויות לטביעות השוואתן
עובדות, מספר מלבקר להימנע נוכל לא
מהן תשומתלב. בעתיד להן תוקדש כי שראוי
פחותות: ומהן במעלה ראשונה חשיבות בעלות

המארב: כוח גודל א)

הבאים: מהנתונים מושפע המארב כוח גודל
המצופים. העבריינים מספר (1

הצפוי. המארב זמן משך (2

כוח את המהווים השוטרים, עיתות (3
המארב.

מצדי אינן אלה משיקולים הנובעות המסקנות
אנ משני המורכבת המארב חולית הצבת קות

היות: בלבד, שים

הצפוי. העבריינים מס*ר מהו ידוע היה לא (1

יעלה הלוכד הכוח כי מחייבים, הכוחות יחסי (2
הנלכדים. העבריינים על בכוחו

כי מראש, לחזות היה המארב אנשי מחובת (3
מאוחרת. שעה עד להימשך עשוי המארב

מנוחה ללא זה לתפקיד עברו המארב אנשי (4
מתאימה.

על להתבסם היה המארב כוח על כי נראה,
עלמנת: אנשים של יותר רב מספר

בהצלחה. שתסתיים פעולה תנופת להבטיח (1

במשמרות. המשתתפים מנוחת לאפשר (2

ה לפרטי תשומתלב אי כי ניכר  לבוש ב)
בה הכרוך ולזמן לפעולה המתאים .לבוש
מת הלבוש אין כאשר האישים. בכושר פוגם
התוצאה תהיה הצפויים האקלים לתנאי אימ ,

ומסקנות לקחים
המערכת עלידי מוגש

משטר מפעולה הנובעים והמסקנות הלקחים
כוללים: זאת תית

מס תשובה להציע מודיעיםקשה הפעלת (1
האוכלו מקרב כי ברור אך זו, לבעיה כמת
על ללמוד יהיה קל לא החוק, שומרת סיה
למרות אולם הפשע. עולם שוכני של פעולתם
בנושא מודיעים להפעיל מקום ויש יתכן זאת
"מהימנותם" בדיקת לאחר ורק אך מסוים,
עומדים אליו בקשר האירוע נסיבות לגבי
אך לדבר, מיוחדת טכניקה קיימת להפעילם.
בעצם נסתפק הפעם בה. לדון המקום כאן לא

הבעיה. העלאת
היחידה כי הוא, הרושם  הפעלה שיקולי (2
ניתן המקסימום. את אמצעיה במסגרת מיצתה
עלידי: ורק אך העובדות, לאור לפעול היד,

סיי של מוסווים ומארבים סיורים הפעלת א)
אזרחית. הלבושים רים

ידיעות. להשגת ענפה מודיעינית פעולה ב)
נקטה בהם הצעדים על נתעכב כי הראוי, מן

האינפורמציה: התעשרות עם היחידה
כי נראה,  אגד כרטיסי גניבת לאחר א)
קשר חיפוש היא ביותר הסבירה הפעולה:
משטרה, אנשי באמצעות העברינים עם ומגע
עלידי וכן כרטיסים, במבקרי הופעלו אשר
המצוים הכרטיסים מספרי והתאמת בדיקת
נגנבו. אשר אלה של למספרים הנוסעים בידי
נמצאו בתוכן אשר הכפפות התגלות לאחר ב)

המפתחות:
והם: המעשה יסוד מציינים שיקולים שני .,

בשימוש מצויים והכפפות המפתחות בא9 (1
רצוי ולכן לקחתם יחזרו ודאי העבריינים,

מארב. להציב
טביעות המפתחות על לחפש האפשרות (2
במקרה אלטרנטיבית כפעולה אצבעות,

המארב. כשלון של
חייבת היתה הפעולות משתי איזו לקבוע קשה
אולם, זה.,. קונקרטי במקרה ראשונה להתבצע
מן המארב, בסיכויי פוגם הדבר היה ולא במידה
;(ואת המפתחות את תחילה היה.לבדוק הרצוי

57



סיכום

כל ניצול כי הכלל, את ולציין להדגיש יש
תוד המשימה של יעיל ותכנון האפשרויות
נלאית, בלתי ומסירות פרטים לפרטי תשומתלב

בהצלחה. להסתיים סופפ

ממשי האורב דעת בהסהת ניכרת הישירה :

מתו.
בי. מעיף גדין זה סעיף חרקיםדין הרחקת ג)
המרחיקה מיוחדת משחה המשטרה בידי
על מורה בה השימוש אי טורדניים. חרקים

מדוקדקות. בלתי הכנות

רעהו רכוש המצ>ת
יזרעאל נפת החקירות לשכת יהושע, בן רב סמל רב מפי מוגש

ראשונה בסקירה כבר הדליקה. למקום יצאנו
במר השמאלית, בפינה כי השגחתי החדר של
ממנו חלקים אשר מזרון, מונח מהקיר, חקמה
הפרימוס, עמד ובקרבתו המזרון לפני חרוכים.
חלון ספרים. אפר בשרידי הבחנתי השני ומצידו
היה זה כי אישרו והתלמידים סגור היה החדר
לא כי  המסקנה הדליקה. בשעת גם מצבו
את להכוין המסוגלים ואויר, רוח משבי היו
כי תבע ההגיון הספרים. לעבר בעוצמה האש
צריך הוא אף היה התלקח והמזרון במידה
בעוד נחרך רק הוא משוממה אולם להישרף.
דלילה, אויר בדחיסות המצטיינים הספרים,
לה באה שהתעוררה התמיהה תום. עד נשרפו
הספרים. להתלקחות סייע מאיץ חומר כי עיד,
הנפט הוא המאיץ החומר כי להנחה מקום היה
אכן כי העלתה בדיקתו הפרימוס. שבמיכל
מפריו אשר התלמיד, מדברי מנפט. הוא ריק
לבית צאתו טרם בבוקר, כי התברר, נשרפו,

בנפט. ומילאו עמד הספר
בחדר שינויים חלו מידה באיזו בדקתי עתה
ספרי כי העלתה הבדיקה האש. עלידי שלא
נעלמו בארון, היו אשר הניזוק, התלמיד וחליפת

ואינם. מסתורית בדרך
לפליטה שנותרו אלה הספרים, שרידי בדקתי
חרר אחדות, כריכות ומצאנו האפר, בערימת
כבריכות בנקל לזהותן ניתן אולם אמנם, כות

מהארון. הוצאו אשר ספרים
מקרית. בדליקה ולא בהצתה לנו ענין כן, אם
החליפה. נעלמה להיכן לבדוק הדין מן עתה,
מה אפר אספתי הספרים. כגורל וגורלה ייתכן
במט מז"פ למעבדות ושלחתיו ארזתיו ערימה,

הנזענ0ה סיפור

בוקר מדי אני, נוהג נפתי, דליקות כחוקר
נת אחד בוקר האירועים. ביומן לעיין בבוקרו,
דיווחה לכן קודם יום אשר דליקה, באירוע קלתי

התחנות. אחת עליו
התחנה, של החקירות רכז עם התקשרתי
כי לי שח הרכז המקרה. פרטי לברר במגמה
שני של בחדרם התלקחה אשר בדליקה, מדובר
הבעיר לדבריו זהירות. מאי כתוצאה תלמידים
העדרו ובשעת הפרימוס, את התלמידים אחד
הספ לארגז וממנו למזרון האש "נדדה'' מהחדר
רק המזרון ואילו כליל נשרפו האחרונים ריפ.

נחרך.
דוקא חשד; בי עוררה זו שבדליקה המקריות
מונעת הגדולה צפיפותם מידת אשר הספרים,
האש, להזנת המספיק אויר כמות חדירת בעד
הספוג המזרון זאת ולעומת נשרפו אלה דווקא
החלטתי בלבד. חרוך נשאר ניכרת בכמות אויר

במקום. לבקר
פרטי ואלה בתיק עיינתי לתחנה ■כשהגעתי
פרצה בו היום בבוקר בו: שמצאתי הסיפור
החדר מפתח את התלמידים אחד לקח הדליקה,
בעשן השני הבחין מכן לאחר כשעה מרעהו.
את ומצא פנימה פרץ הוא מהחדר. המיתמר
גויליהם כאשר האש, אכולי הספרים שרידי
הדליקה. את וכיבה עמד מיד לוחשים. עדיין
כי בעדותו, מסר המפתח, את לקח אשר רעהו
ע"מ הפרימוס את והבעיר לחדר נכנס אמנם
דולק השאירו אם זוכר הוא אין אך תה, להרתיח

אותו. כיבה שמא או מכן, לאחר
החדר, דיירי התלמידים ושני החוקר בחברת
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מקרה את לפענח מתקשה החוקים כאשר (א)
שבטיפולו. הדליקה

ראשונית, חקירה מהלך תור כאשר (ב)
בהצתה. ומדובר יתכן כי החשד, בו התעורר
החוכר החוקר יחליט כיצד השאלה, נשאלת
גט חקירה, בכל כמו לכאן? או לכאן בדעתו
ילמד אותן העוברות לאור החלטתו תיקבע כאן
דליקה במקרה הראשונית. החקירה מהלר תור

והם: נתונים שלושה על להעמידם ניתן
באם או הדליקה, בזירת שינוי חל האם (א)
פרוץ שלפני בזמן רגילות, בלתי עובדות נתגלו

עצמה? מהדליקה כתוצאה ושלא הדליקה,
עוב עם מתישבים הסיפור פרטי האם (ב)

? אותה סותרים או המציאות, דות
להצתה? מניע להיות עשוי האם (ג)

שלפנינו: במקרה
וה היות הדליקה, בזירת שינויים הלו (1)

מהארון, הוצאו והחליפה ספרים
המצי עובדות תאם לא המעשה סיפור (2)

אות.
מאחוריו המסווה של שטחית בדיקה (3)
המניע לגלות היה עשוי המבעיר, הסתתר

קנאה.  האפשרי
מוטב, הדליקה, למקום החוקר כשמגיע לכן,
לקבל ימהר ולא לאירוע בחשדנות יתיחס כי
סבירותו מידת לבדוק מבלי כלשונו, הסיפור

ואמיתותו.
נזכור: כי ראוי כה עד מהנאמר

לבדוק: דליקה למקום המגיע חוקר על (א)
הדליקה במקום שינויים הלו האפ (1)
נתגלו האם או מהבעירה, כתוצאה שלא
ומחשידות. רגילות בלתי עובדות בזירה
ובאיזו סביר, המעשה סיפור האם (2)
המצי עובדות עם הוא מתישב מידה

אות.
להצתה. מניע קיים שמא (3)

ה משתי לאחת מסקנותיו אותו ההנחו (ב)
הבאות: אפשרויות

המדובר אם להחליט הוא המתקשה (1)
לא. או בהצתה

גורם כי חשד, בקרבו נתעורר אם (2) או
את יזמין הצתה, להיות עשוי הדליקה
המיוחד הידע בעל הדליקות, חוקר

בנושא.

ואריג לבד האופיני אפר מוג לזהות לנסות רה
שרוף.

מי תשובה: בלא עדיין נותרו שאלות שתי
תשומתהלב להצתה? המניע ומה המצית?
מתור כמסתבר אשר זה החדר, דייר אל הופנתה
שהבחינו לפני קצר זמן בחדר בילד. העדויות
לכאורה לדליקה. קשר כל הכחיש הלה בדליקה.
האש מבעיר יהיה כיצד לי, מובן היה לא גם
שור רעות יחסי אשר הוא, דוקא המשחיתה,
העובדות, אולם לחדר? חברו לבין בינו רים
כח העמידוהו הדליקה לזמן סמור אירעו אשר

מניע. אחר איפוא לבקש יש בהצתה. שוד
לגבי הנפגע בפני שהצגתי השאלות מתור
עצמו הוא כי התברר בלימודים, הצלחתם מידת
התחמק לרעהו שביחס בעוד מצטיין, תלמיד
אינה ידידו כי הבהירה התחמקותו מלענות.
וה יתכן לכן, שבתלמידים. הטובים על נמנה

בקנאה. יסודו להצתה מניע
העובדות את בפניו והעליתי לחשוד קראתי
עמד הוא אולם בגנותו. והמדברות לי הידועות

חקירה. להמשר לעצרו הוחלט בהכחשתו.
חוזרת מעתה הסתיים. דליקות כחוקר תפקידי
וה הדו"ח הגשתי החקירות. למשרד החקירה

למשמרתי. וחזרתי ערכתי אשר תרשים
באח הודה שהחשוד הודיעוני היום למחרת
היתה לכד המגיע כי נתברר, להצתה. ריותו
מהארון והחליפה הספרים את הוציא ולבן קנאה
שהרווח ולאחר הספרים, ארגז גבי על והניחם
עמד הפרימוס, שהכיל בנפט החליפה את
שלוחות עלידי נגרמה המזרון חריכת והציתה.
מועד. בעוד כובו אולם בו, תפסו אשר האש

ולקחים מסקנות
המערכת ע''י מוגש

מיוחד מקצועי ענף מהווה דליקות חקירת
הנדרש המיוחד הידע בגלל החקירות, במעדר
יסודות אין זאת, למרות אולם הדליקות. מחוקר

שונים. החקירה וכללי
התחנה, חוקר כי זה, סיפור מתור לעין בולט
צריד אחרת, לבעיה, בגישתו משוםמה התקשה
להזמין מחובתו כי למסקנה, בעצמו להגיע היה
אנו מצווים למעשה אימתי דליקות. חוקר
בהם האירועים, באותם דליקות? חוקר להזמין

הם: ואלה מספיק, החוקר של הידע אין
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נמנונומ 1

ש>ם א* אבטחת
באירופה ארה"ב. של המזויינים הכוחות מפ'|ד טרנר, ס. קאףל גנראל מאת

מה''ד ממרן, מרדכי מפקח עברית: ;

היתד, הצפונית, אמריקה בארצות בעבר מקובלת
נרצחו זו בשיטה קצר. מטווח הירי שיטת
בשיטה ומקינליי. גרפילד לינקולן, הנשיאים
הנשיא בחיי שהתבקשו אלה גם השתמשו דומה
שיטה אפיינה יותר מאוחרת בתקופה ג'קסון.
הנשיאים של בתייהם הנפל התנקשויות את זו

.■.. וטרומן, רוזוולט
הרי בעולם אחרים שבאזורים לדעת נוכחנו
או בסכין היא המקובלת ההתנקשות שיטת
המל והן הגלויה המלחמה הן 5 פצצה בהטלת
בשימוש רבים אנשים הדריכה החשאית חמה
בקרב מקובלת זו שיטה מסוכנים. נפץ מזמרי
וצפון הקרוב המזרח אירופה, מארצות רוצחים
של בחייו להתנקש מהתכניות בחלק אפריקה.
בדעת כי התגלה דהגול, שארל צרפת, נשיא
ובידיה פצצה בהטלת להשתמש היה המתנקשים

נשק. מכלי
את המתנקשים יתכננו בעתיד כי ספק אין
והמדע. הטכניקה להתפתחות בהתאם תכניותיהם
ה בזמן שאירעו: מההתנקשויות. באחת לפחות
מר בגז המתנקשים השתמשו, בגרמניה, .אחרת
העתיד  שרק ברור הקרבן.. את שהמית עיל
מקובלות .תהיינה. ביצוע שיטות אילו ילמדנו

ההתנקשויות. מתכנני של זממם לביצוע
לשלו המתנקשים את לסווג ניתן פלל בדרך
נפשית, יציבות בחוסר הלוקים א) סוגים: שה
הרוצ ג)" פוליטיים, מניעים המתנקשיםעקב ב)

. .■ . המקצועיים. חים

צפה אישים, על המשטרתית השמירה בעיית
הנשיא של הרצחו לאחר חריפותה בכל מחדש
הכירה שוב העולמי הקהל דעת קנדי. פ. גיון
להשפיע עשוי אחד אדם של שהרצחו בעובדה
על ואף מדינות של גורלן על מכרעת השפעה
שהמשטרה מצפה והיא  כולו העולם גורל
רמי פוליטיים אישים על יעילות ביתר תשמור
במבצעמבחן עתה זה התנסינו אנו מעלה.
היה בו חשוב שחלק "שלום" מבצע  כזה

. האפיפיור. של גופו, על השמירה
נכתב השנה, בתחילת פורסם כי אם המאמר,

קנדי. המנוח הנשיא של הרצחו לפני
המערכת

רצח מקרי אירעו המוכרת ההיסטוריה משחר
מצביאים של בחייהם להתנקש רבים ונסיונות
ההתנקשויות מכלל כ%40 צבאיים. או מדיניים
עלה אלה במקרים הקורבנות; במות מסתכמים
הש למרות זממם את לבצע המתנקשים בידי
הרב האדם וכוח הזהירות אמצעי היעילה, מירה
ההתנק קרבן של אבטחתו למטרת הופעל אשר
המק ברוב מעדיפה מונע, כגוף המשטרה, שות.
שיטת או המקרה פרטי להמנעימפרסום רים
אנשים לעודד עלול זה מיותר פרסום הביצוע)
ולהתנקש לנסות נפשית יציבות בחוסר הלוקים

  שונים. באישים
מושפעות המתנקשים הביצועשל שיטות
שהיתה השיטה מתבצעות. הן בו האיזור מתנאי
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חותרים הם הדוק פעולה שיתוף כדי תוך
במלואה. המטרה להשגת

מעלה, רמי אישים לאבטחת המשימה אחריות
בכיר קצין כל של חלקו מנת להיות עשויה
בשטח בכיר קצין אותו של כושרו במשטרה.
האבטחה, משימת של הנכון והביצוע התכנון
העולמית. ההיסטוריה מהלך על להשפיע עשוי
תהיינה מה לנבא המסוגל אדם בנמצא אין
אישים של מהרצחם לנבוע העלולות התוצאות
פרנקו, ארהרד, כרושצ'וב, כדהגול, חשובים

וכדומה. טיטו מאו, נאצר, נהרו,
גובל אישיות אבטחת משימת וממדי תכנון
מידה בקנה המתנהל מבצע במסגרת לעיתים
עירוני מבצע בגדר הוא והמבצע יש לאומי.
של המצומצם בשטחו המתנהל מבצע או בלבד
לבעייה הפך זה תפקיד של ערכו תעופה. נמל
בכירים משטרה קציני בעיני ביותר חשובה
הבכי הקצינים ריב השניה. העולם מלחמת מאז
זה במקרה תכננו, שירותם, תקופת תוך רים,

*
46?*.% %י.*'€*'

נתפס נפשית יציבות בחוסר הלוקה אדם
שבכוח סבור הוא כאשר התנקשות לרעיון
יעשה וזאת בעיותיו לכל פתרון לספק זו פעולה
האישיות. הוא  לבעיותיו הגורם חיסול עלידי
במעלה כראשון מודרג הפוליטי המניע כיום,
רמי אישים בחיי להתנקשויות המניעים בסולם
נבחר, פוליטי, מניע מתוך המתנקש מעלה.
היוזמת מחתרתית קבוצה חברי מבין כלל, בדרך
של ביכולתו זאת לעומת ההתנקשות. מעשה את
לשכור פוליטי, גוף כל או מקופח, אדם כל
ההת משימת את עליו ולהטיל מקצועי רוצח
המניע הוא הכסף הרי אלה במקרים נקשות.
המשימה. את עליו לקבל המקצועי הרוצח את
חשוב. משטרתי תפקיד  אישים אבטחת

ויחי מחלקותיו אגפיו, על משטרתי, כוח כל
וב בשיטות היטב מאומן להיות חייב דותיו,
רמי אישים לאבטחת השימושיות טכניקות
פעיל חלק נוטלים אלה, אבטחה במבצעי מעלה.
אשר מודיעין ואנשי חוקרים במדים, שוטרים

י 1#/ יי.
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המאוחדות. האומות כבנין ביקורם בשעת קובה ממשלת וראש מצרים נשי!1 על הצמודה לשמירה שיםלב
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פרטים  והקשר התאום פרטי כל את להקיף
הדרוש, והציוד אדם כוח הנסיעה, מסלול על
שונים אנשים על המוטלות המשימות הגדרת

ציבור. ויחסי השונות ההתקשרויות וצורות
ברוב המקובלת המבצע פקודת שיל צורתה
פקודת להכנת נאותה דוגמא משמשת הצבאות
אשר הפקודה העתקי אישים. אבטחת של מבצע
יאפשרו בדבר, הנוגעים הגורמים בין יופצו
הנושאים המפקדים רק ביניהם. תאום מירב
את יקבלו המבצע של מפתח תפקידי בעול
האנשים יתר המבצע. פרטי כל המכילה הפקודה
לשיבוצם בהתאם יודרכו במבצע המשתתפים

השונים. בתפקידים
ה לנוהלי בהתאם תסווג המפורטת הפקודה
הפקודה את להפיץ הממונים מחובת שירות.
את להכין השונים לגורמים שיאפשר בזמן
כל של הצלחתו ביסודיות. עליהם המוטל
מותנית אישים, אבטחת במשימת הכרוך מבצע,
פרטים תכלול אשר מבצע פקודת בהכנת בעיקר
בין יעיל תאום המבצע, מהלך של מדוייקים
כוח של והדרכתו ובחירתו השונים הגורמים
מרכזי פיקוד זה. במבצע יופעל אשר האדם
להצלחת נאמנה ערובה ישמשו משותף ומאמץ
המבצע בראש שיעמוד הבכיר הקצין המבצע.
שלבי לכל הבלעדית באחריות לשאת חייב

המבצע.
במבצע חלק הנוטל גורם לכל להבהיר יש
המתכננים מחובת וסמכותו. אחריותו תחום את
ללקט כדי המודיעין מקורות כל את להפעיל
כי לזכור יש אפשרית. סכנה כל על ידיעות
יפריע מסויים שגורם אפשרות קיימת תמיד
כל למרות התכנית ביצת של התקין למהלך
לוודא האחראי הקצין מחובת וההכנות. התאום
את היטב ידעו פעולה המשתפים הגורמים שכל

אחריותם. בתחום עליהם המוטל
המתכננים על המבצע, של קפדני לתכנון פרט
להתאימה כדי התכנית של לגמישותה לדאוג
העלולים חרום מצב או פתאומי שינוי לכל
תנאי היא המבצעים בשטח גמישות להתהוות.
כתנאי גורמים ממנו? להתעלם שאין חשוב
או (חשמל טכני או מכני ליקוי האויר, מזג
כל או הנסיעה, במסלולי פתאומי שינוי רכב),
ותוצאותיהם בחשבץ יובאו אחר, מפתיע גורם
שינקטו הבטחון אמצעי כל מראש. יוערכו

וה השיטות אישיות. אבטחת מבצע אחר, או
שטחי כביתר זה, בשטח המוכרות טכניקות
ומבו הזמן עם ומתפתחות משתנות המבצעים,
כתוצאה שנרכש ונסיון רבים מחקרים על ססות
זה נושא תובע כך משום שונים. ממבצעים
מתמדת. והדרכה בו הקשורות בבעיות התעמקות
תוך הנלמדת, ולהדרכה לתיאוריה בנוסף
ניתן אישים, אבטחת בשטח תפקידים ביצוע
אדם כוח יופעל שבמסגרתו תרגיל לבצע גם

המשטרתי. השירות ענפי מכל
של המיוחד אופיו את ביסודיות להמחיש כדי
בעל אדם של לביקורו להתיחס אפשר התרגיל,
האישים), מעלת דירוג (מבחינת בינונית חשיבות
בהז ולתפעל מעלה רמת אישיות של כלביקור
נוקטים אשר הבטחון אמצעי כל את זו דמנות
מעלה. רמת אישיות של ביקורה בעת בהם
ליישם כדי יעיל אמצעי מהווים אלה תרגילים
הכתיבו אשר השינויים את ולבחון הנלמד את
בכך יש יתרעלכן, הקודמים. המבצעים לקחי
הדרגים מכל מפקדים לאמן גדי נאותה הזדמנות
באבטחת מורכבות משימות וביצוע בתכנון

אישים.

ותאום. תכנון
אישיות רציחת כנגד מוחלטות ואבטחה הגנה
המטרה תהיה כך משום אפשרי, הבלתי בגדר הן
הצל סיכויי את הניתן, ככל להפחית, העיקרית
שימוש כי ידוע המשוערת. ההתנקשות של חתה
לעיתים פוגעים מופרזים, בטחוניים באמצעים
המעלה. רם האיש של ביקורו ובמטרת במהות
בקהל להתערב מעדיפים מהמבקרים אחדים
אחרים וכדומה. מושטות ידיים ללחוץ המעריצים,
הקפד הזהירות אמצעי להוראות לציית נוטים
בכל לנקוט המשטרה מחובת מקום, מכל ניים.
מפני האורח על להגן כדי הסבירים האמצעים
העלולה תאונה כל מפני או מכוונת פגיעה כל
עז"כה האמור כל מרשלנות. כתוצאה להגרם
נתוני של והכרות סיכום לאחר רק ייעשה

המבקר. של התנהגותו והלך האישיות אופי
זו אישיות אבטחת משימת מראש לתכנן יש
נתונים יכלול זה שתכנון לדאוג יש אחרת. או
האפשריים, אויביו המבקר, של מעמדו על:
המקו הקהל של הפוליטית והשקפתו רוחו הלך
אמצעי הסיור, במסע השונים המרחקים מי,
גם חייב התכנון המשימה. ומשך ההובלה
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של ביקורו בזמן בפעולתה קנדי פ. ג'ון ארצותהברית של המנוח הנשיא של לשמירתו המיוחדת היחידה
.1962 בשנת במילווקי הנשיא

מהווים הבנין בתוך והנמצאים חדרו על ריפ
יכללו האחרים הבטחון אמצעי שלישית. שרשרת
רכב, ביקורת חפצים' בדיקת רכב, אבטחת גם
החבלן נפץ. חומרי לגילוי במכשירים שיפרש
מקום בכל המארחת לקבוצה להצטרף חייב

ומקום.
בנסתר, הנכבד, האורח של תנועותיו שמירת
החשובים והזהירות הבטחון מאמצעי אהד היא
לפגוע המתוכננת ההתקפה סכנת את המקטינים
מקבלים ופרטיו המסע מסלול הצער, למרבה בו.
מחוץ אחרים גורמים עלידי רב ופרסום הד
ינוע בהם והדרכים התחבורה אמצעי למשטרה.
בדרכים שימוש לתכנן יש בסוד. ישמרו האורח
אפש תקלה כל על להתגבר כדי אלטרנטיביות

רית.
תמונה אשר הקדמית, הבטחון חוליית בראש
משטרה קצין יעמוד למבצע, האחראי עלידי
להדריך יש האורח. לשיירת צמוד להיות החייב
ושלבי פרטי בכל בקי שיהיה כדי זה קצין היטב

על להתגבר כדי יעילים להיות חייבים בהם,
צפוי. בלתי גורם כל

בכיר קצין לשבץ יש המבצע משתתפי בין
קצין המעלה. רם האורח לשיירת יתלווה אשר
כל לגבי החלטה סמכות בעל להיות חייב זה
שהחלטה ברור בטחונית. מבחינה חשוב שינוי
מדויקת ידיעה מסירת תגרור זה שינוי על

המבצע. למטה

אבטחה. וטכניקות שיטות
תורכב, הנכבד האורח של הפיזית האבטחה
המקיפות אחדות הגנה משרשרות כלל, בדרך
ומתהדקים ההולכים במעגלים האישיות את
מאנשי מורכבות תהיינה אלו שרשרות סביבו.
האמצעים משני או פיזיים, ממחסומים בטחון,
שהופקדו המשטרתיים הסיירים לדוגמא: כאחד.
מהווים האורח, מתאכסן בו הבית סביב לשטר
הסטטיים, הבנין, שומרי ראשונה! שרשרת
השומ הבטחון אנשי שניה! שרשרשת מהווים

63



כל על בטחוניות ידיעות .וליקוט פיקוח ו.
האורח, עפ במגע או בקשר שיבואו האנשים
טבחים, אישיים, משרתים מלצרים, כגץ:

וכוי. סף שומרי מעליות, מפעילי
עבו תובעת נכבדים אישיט אבטחת משימת
הגור כל בין מוחלט ותיאום הדוקה צוות דת
להכשיל עלול אחד גורם של כשלונו מים.

שלם. ארגון של המאומצת עבודתו
בגדר הן מוחלטת אבטחה או והשגחה מאחר
בפעולת הקשור פרט כל מחובת אפשרי, הבלתי
הישג מגמת לקראת מודרך להיות האבטחה
הדגש להשגה. ניתן והוא במידה אידיאלי,
הפרטים, בכל ונשנית חוזרת הדרכה על יושם
ברגע ממש להשתנות העלולים אלה על בעיקר
הפרטים, בכל היטב יודרך האדם כוח האחרון.
התואמת נכונה בצורה לפעול מסוגל שיהיה כדי
במערך. פתאומי שינוי או חרום מצב היווצרות

המבצע. לאחר ודיווח בקורת

המבצע בעקבות הבאים והדיווח הבקורת
ושי הדרכה לשם מצוינים עזר אמצעי ישמשו
לבצע יש בעתיד. דומים מבצעים תכנון פור
לקבל משתתף לכל שתאפשר בצורה זו בקורת
בהתאם שעלה זה הן צעד, מכל ברורה תמונה
לדאוג יש בכשלון. שהסתיים זה והן לתכנית
יזכה מבורכת, אישית יוזמה של גילוי שכל
על להצביע יש זאת עם מתאימה. להערכה
בעתיד. מהן להמנע ניתן וכיצד בולטות טעויות
כל את יכלול המבצע את המסכם הדו"ח
בצורת יוכן והוא המבצע של החשובים הפרטים
מהלך בשעת נרשמו אשר ההערות הסבר. דו"ח
בסיס ישמשו השונים, הגורמים עלידי המבצע
אשר הבעיות יכל על יצביע הדו"ח זה. לדו"ח
נמצא אשר והפתרון המבצע בעת התעוררו
שונים לשיפורים המלצות הדו"ח יכלול כן להן.
אדם בכוח השימוש התיאום, התכנון, בשטח
יתוייק המסכם מהדר'ח אחד העתק והציוד.
בעת ובמסקנותיו בו להעזר יהיה שניתן כדי

בעתיד. דומה מבצע תכנון

של שמית ברשימה לציידו המתוכנן, המבצע
המארח, הליווי אנשי של פמליתו, ואנשי האורח
והמקו השיירה לתנועת שנקבע הזמנים בלוח
האישים וברשימת בהם שתבקר השונים מות

לבקר. האורח שבדעת והמוסדות
המעלה, רם האורח יבקר בו איזור בכל
הבטחון סידורי כל את הקדמית החוליה תתאם
לקבוע יש לכן בדבר. הנוגעים הגורמים עם
במישרין אחראי שיהיה גוף אלה באזורים
אשר קצין יקבע זה גוף האורח. של לבטחובו
כל את המתאם קשר קצין של בתפקיד 'ישמש

באיזור. תתבצענה אשר הפעולות
למקום ממקום נעה הקדמית והחוליה מאחר
ידיעות ללקט היא חייבת לשיירה, צמודה ■והיא
השיירה. תבקר בו ואיזור איזור בכל זלהפיצן
בתרשימים שונות, במפות יצוידו החוליה אנשי
יבקר בו ומקום מקום כל על כלליות ובסקירות
דרכי את לבדוק החוליה אנשי על ז*ןורה.
אשר אחרת) אלטרנטיבית דרך כל (או ז!גישה
יודר הבטחון אנשי האורח. שיירת תעבור בהן
זו הדרכה המשימה. ושלבי פרטי בכל היטב כו
נסיעת בעת אבטחה של מיוחדות שיטות ותכלול
צעידה בעת בים, באויר, ברכבת, ברכב, האורח
משטרה כל עממית. באסיפה נוכחותו בעת או
האופרטיביים בנוהליה לכלול חייבת מודרנית
מהמצבים אחד לכל מיוחדת אבטחה ■שיטת

הנ"ל.
לקחת יש אשר אחרים בטחוניים 1תונים

הם: בחשבון,
כמסו המוכרים אנשים נגד זהירות אמצעי א.

כנים.
המ הפמליה לאנשי מיוחדות זיהוי שיטות ב.
לתרום שבכוחו אחר אמצעי וכל ארחת,

הבטחון. להגברת
בסדרי האחרון" "הרגע של נוסף תכנון ג.
ברכ ישיבה בסדרי שונים, למקומות הגישה
ובמטוסים. בשיירות נסיעה ובסדרי בות

שונות. בתחבולות השימוש ד.

הפמליה אנשי של האישי מטענם הובלת ה..
נפרד. ברכב האורחת
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ע\>קר לא המשטרה מומחה
אישום גליון ישראל מדינת של המשפטי היועץ הגיש 1961 אוגוסט בחודש
בפרט אישום. פרטי בחמשה נאשם האשים ובו בתלאביביפו השלום משפט לבית
336 סעיף לפי עבירה להונות, כוונה מתוך .ובחבורמסמך בזיוף נאשם הוא ראשון
להוציא; ובנסיון 340 סעיף לפי 2,3 פרטים כוזב, מסמך בהפצת וגן ,36 פ.ח.פ. של
החוק פקודת של ו29 331 סעיפים על מבוססים 4,5 פרטים שוא בטענות כסף

. . הפלילי.
דני? ב3,9.63 .הנאשם את זיכה האישום גליון הובא שבפניו השלום שופט
מומחה לעדות; מאמץ שאינו הדין בפסק קבע השלום שופט .4723/61 מסי פלילי
ברור. באופן מסויימת בנקודה שיקרה והיא תמיר) ורדה מפקחת (קרי: המשטרה
של המשפטי היועץ הנאשם. זוכה השלום שופט של הזה הנימוק עלסמך
בתלאביב המחוזי המשפט לבית הנאשם של זיכויו על ערעור הגיש ישראל מדינת
25.3.64 בתאריך בתלאביביפו המחוזי המשפט בבית שניתן דין פסק להלן יפו.

, :727/63 ע.פ.

מסמך זיוף של שונות מאשמות המערער של זיכויו על המשפטי היועץ מטעם זה ערעור
נימוקים. 17 בה שפורטו ערעור הודעת עפ"י הוגש בטענותשוא כסף להוצאת ונסיון והפצתו
מומחית תמיר, ורדה הגבי של חוותדעתה לגבי השלום שופט של מסקנתו על מוסבת מרביתם
האישום. נשוא הם .והפצתו שזיופו המסמך, על המופיעות החתימות אמתות בדבר לכתבייד,
בהן נתן שהשופט מסוימות, עדויות של מהימנות לענין נוגעים האחרונים הנימוקים שלושת

נכונותן. על חולקת הכללית התביעה ואילו אמון,
שהיועץ הטעמים בגדר הם שאין כיוון האחרונים, בנימוקים לדון נוכל לא כי מיד, נומר
,1937 השלום, בתימשפט שיפוט לפקודת (3)12 הסעיף לפי פיהם, על לערער רשאי המשפטי
המומחית של עדותה ענין על הסובב בלבד אחד לנימוק מצטמצם בולו הערעור דבר של לאמתו
נדחתה כדין שלא היא המשפטי היועץ טענת המלומד. השופט ע"י נדחתה אשר תמיר הגב'
שבהודעתהערעור, סעיפים בארבעהעשר וגירסה, בשינויילשון מוסברת, זו טענה זו. עדות

אחד. הוא ענינם אך ,14 עד 1

■ . . הענין: והרי
בית ע"י שהוצאה הפולנית, בלשון רפואית תעודה על נסבה תמיר הגב' של חוותדעתה
מכילה התעודה א') (ת/4 20.21940 מיום תאריך והנושאת שבפולין, קובל בעיר צבאי חולים
ואושפז צבאית רכבת בהפצצתי נפצע אשר המערער, אצל שנקבעו ומחלות פגיעות על אבחנה
צבאיים רופאים של חתימות שתי נושאת היא .2.2.1940 ועד 3.9.39 שמן בתקופה החולים בבית
בעט נכתבו החתימות כי כך, על חולקים אין הפולני. הנשר סמל עם חותמות בה מוטבעות וכן
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רק לשוק נכנס שהעט מהספרות ..."יודעת המומחית: העירה לכך בקשר אך "בירר/ כדורי
קיימ היה לא הה שומן בסיס על שתרכבתו בבית נכתב א' בת/4 שהכתב יודעת ב1944...
כי היתה זו חוותדעת מתוך שהמסקנה הרי ,1940 משנת היא שהתעודה כיון ."1944 לפני
הנשר לצורת באשר נוספים. ממצאים עפ"י וכן זה ימוד ועל שנה, באותה נחתמה לא התעודה
המסמך כי תמיר, חגבי קבעה התעודה, הודפסה בה מכונתהכתיבה, של והאותיות שבחותמות

מזויף. הוא א' ת/4
שהיו אחרות לעדויות לב בשים המלומד, השופט דעת על נתקבלה לא זו מומחית עדות

וכל. מכל אותה דחה והוא לפניו
התעודה. של ההדפסה ואופן שבחותמות הסמךהנשר צורת לגבי הממצאים לשאלת נכנס לא
היא אין אם לדחותה יכול והוא מומחית בחוותדעת קשור המשפט בית אין כי הוא, ידוע כלל
לערעור ענין איננה והיא והערכתן העדויות משקל של שאלה זו הרי מקום, מכל אותו. משכנעת
אינם זה בענין המלומד השופט של שיקוליו בי נציין, זאת עפ באמור. המשפטי היועץ מטעם
לחתימות ביחס המומחית שהיוותה הדעה שלגבי אלא ועיקר. כלל בלתיסבירים לנו נראים
לשיקולים עצמו הגביל ולא לפניו שהובא בחומרהראיות השופט הסתפק לא "בירר' בכתב
כספר עיון סמך ועל נושא באותו מקצועית לספרות בעצמו נזדקק אלא זה, חומר על המבוססים

. . . לאמור: קבע אחד

זו בנקודה שקרה והיא תמיר) הגב' (קרי: המשטרה מומחה לעדות להאמין "...אין
הנחשבת מומחה עדה בתור למעמדה אחריות ותוסר קלותראש מתוך והעידה ברור באופן
ספרות על כביכול הסתמכה היא הנאשם. של גורלו והקובעת המשפט בית מטעם כעדה
בספר לדפדף טרחה ולא עדותה דברי על לסמוך המשפט בית את להניע כדי מקצועית

הנ"ל". המומחה של זו התנהגות לגנות המשפט בית ומחובת במשרדה הנמצא הניל
1" 0 1^101£0118, 116ז 11£10מ8016 ם10)0$11£2ץ111 £0 011016, ,1ז011010£ 1956.  בספר אכן,
הכדורי העט דיו היינו 3311 *1±נ? ?61111111 הקרויה הדיו בענין כתוב השופט מצא עיין, בו
לשינויים, נתונה עדיין שהרכבתה להדפסה, מסוגהדיו שמן, של בסיס על מדיו עשויה זו כי
שנות בראשית לראשונה באנגליה כללי לשימוש נכנסו לרוב, כיום המצויות אלו, דיואות
על כדורי עט של דיו כי שהעידה, תמיר הגב' לדברי סתירה השופט ראה זו בקביעה הארבעים.

.1944 לפני בנמצא היה לא שומן של בסיס
לכתביד המומחית כלפי המלומד השופט שנקט הלשון על מאד תמהים אנו כי ראשית, נציין,
בו שעיין במפר הנ"ל הפסוק וביו דבריה בין שמצא הסתירה ימוד על עדותשקר לה ביחסו
נימוק או הסבר כל מצאנו לא אכן, ולבארה. זו סתירה על לעמוד הזדמנות לה שנתן בלי וזאת
לסמוך המשפט בית את להניע כדי "שיקרה... המומחית כי השלום, שופט של החמורה למסקנתו
לכאורה המתבקשת המסקנה שכן זו..." התנהגות לגנות המשפט בית ומחובת עדותה... דברי על
. הנ"ל האנגלי המומחה דבר ובין תמיר הגב' של עדותה בין סתירה יש אמנם אם  האמור מן
מסקנה ואף איהבנה. מחמת בה דייקה לא או דעתה בחוות טעתה המומחית כי המרובה, לכל היא
דעת את לקבל אין כי גם, נעיר זו. בשאלה תמיר הגב' נחקרה לא עוד כל כלל בטוחה איננה זו
לתמוה יש וכמה כמה אחת על חיים" אלוהים כ"דברי ספר, על נכתבה אפילו האנגלי המומחה
הראוי מן כי ספק, אין שבעדותה. וההטעיה השקר בדבר השופט של הפסקנית אמירתו על

תמיר. ורדה הגב' של חוותדעתה בענין למסקנתו הסבר יוסיף המלומד שהשופט
באותו שנאמרו הדברים על השופט סמך בדין כי סבורים, איננו ענין, של לעיצומו אולם,
מקצועי, ידע שבגדר ענין לגבי הדיון' גמר לאחר כנראה המשטרה, מטה ספרן מידי שקיבלו ספר,
מהימנותו, מידת או ערכו מה הוברר ולא המשפט, במהלך כלל הוזכר שהספר מבלי וזאת
לחוות האפשרות לה וניתנה האמורה הסתירה בענין תמיר ורדה הגב' שנשאלה מבלי  והעיקר
לפנינו, שהופיעה המשפטי, היועץ נציגת שלדברי גם מה וקביעותיו. עצמו הספר על דעתה את
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בסיסשל"כוהל, על לדיו התכוונה וזו המשפט בבית תמיר הגב' של דבריה ברישום טעות חלה
הנ"ל. בספר מדובר בה בםיסשלשמן, על לדיו ולא 1940 בשנת בנמצא עדיין היתד. שלא

מתוך המלים בתרגום טעות לכלל נתפס המלומד שהשופט גם יתכן כי לציין, עלינו אכן,
הרחב שהשימוש כתוב דיו בבדיקת הדן "בפרק כותב; הוא זה מספר בצטטו שכן האנגלי. הספר
נאמר פרק באותו שכן מדויק. אינו זה ציטוט "1940 בתחילת החל באנגליה בירו כדורי בעט
המוק 1940 "בשנות היינו /'...^/16€ 1151£ ץ2€1161311 מ11*<115 1181311£(1 €111111 ץ1ע63 1940'8"
ההבדל המלומד. השופט שרשם כפי 1940 בתחילת ולא הארבעים, שנות בראשית או דמות

המוקדמות". 1940 בשנות להחשב ג"כ יכולות 1943 או 1942 שנות שהרי ניכר. הוא
נאותה, חקירה אחרי ספק, לכלל להגיע המלומד השופט היה יכול לא כי לומר, דעתנו אין
האמורה. בדרך לא אך .1940 בשנת הכדורי העט של איקיומו על תמיר הגבי של לעדותה באשר
של חוותדעתה לדחיית המלומד השופט של בהנמקתו ניכר מקום תופס זה ועגין הואיל
כדין. שלא הנמקה עפ"י נדחתה כדורי בעט השימוש בענין שעדותה לומר ניתן הרי תמיר, הגב'
לבית יוחזר הענין שניתן פסקהדין, את ךלבטל הערעור את לקבל מחליטים הרינו לפיכך
בשנים כדורי בעט השימוש בענין מחדש תמיר הגב' של עדותה את שישמע מנת על קמא משפט
סיכומי וכן זה, בענין להשמיע ירצו שהצדדים אחר מומחה כל של עדות ו/או הרלבנטיות
שישמע העדויות סמך על חדש דין פסק ויוציא האמורות, בהוראותינו התחשבות תוך טענות

בתיק. המצוי הראיות וחומר
.25.3.64 היום בפומבי ניחן

רעהו אל א>ע\ כדבר
הלשון לשיפור הערות

והתרבות החינוך משרד בלשן, ס>11ן' דאובן

שבעב  איננ1 עונות: ? המחלקה מנהל היכן
ממנו. וכן איננו, לומר יש תקינה רית

"מגו המשובש בהיגוי היא מגולוכת שגיאה
משובחת, מצורות מקיש בוודאי הטועה חכת''.
אלה צורות אך וכדומה, משוחחת מטופחת,
הגרונית החיית בגלל פתחים בשני מבוטאות
שהין* חי"ת בשורש. שלילי כעיצור בבואה
משו השווה: "פותחת". אינה בשורש שניה
ההיגוי וכדומה. מרוחקת מקול1קת, מרחמת, חדת,

מגוחכת. איפוא: הוא הנכון
אלי, אל, אנו: אומרים אמנם לזכור: וראוי
אלה בכל  אלינו אלי*, אליו, אלייך, אליך'
אליכן, אליכם, אבל: ,€ בתנועת האל''ף
להיות צריכה האל"ף כאן  אליהן אליהם,

.3 בתנועת

ממשיכים אנחגו הפעט גפ הקודמים נבגליוגות
מתוך פרקים בפרסום סיוון ר. מד של באישורו
לעם'') ("לשוננו רעהו" אל איש "כדבר קונטרסו
האקדמיה של המדעית המזכירות בהוצאת שהופיע

העבריו!. ללשון

תנועה של וזורח על
המלה 9#8ע בקביעת מכרעת השיבות לתנועה
הם וההופעל, ההפעיל וכמוהם והפועל, הפיעל
הם ביניהם המבדילים הסימנים אך הפכים, שני
לתת חייב לשונו על המקפיד בלבד. התנועות
דומה אינו התנועות. בהיגוי לדיוק דעתו את
לנראה, נראה לנע^ה, נע^ה לנבגה, גב^ה
עבר.  השני ואילו הווה, לשון שהראשון לפי

איננ1, השיבוש מבהילה במידה רווח לאחרונה
שלשאלה: רבות, מזכירות דעתן נא יתנו ממנו.
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המלא,. הכתיב בו. מסומנות התנועות כל שלא
ללא מסייע האחרונות, שנים ב בייחוד הנהוג
תנועי כתיב לכלל בי אף המדויק, להיגוי ספק
זה מלא כתיב השוללים יש הגיע. לא שלפ
טענה בהיגוי. לשגיאות גורם שהוא וטוענים,
מקרים, יש אמנם כי בקצתה; רק נכונה זו.
אך מטעה/ הוא שבהם להלן, יובאו וקצתם
שבכתיב הרב בשכר יוצא זד, מועט הפסד
כתיב מסייע שבהם המקרים, ומספר המלא,
מאשר גדול יותר הרבה הוא נכון, להיגוי זה

קטעיותיו.

מלא!.... כתיב בעי המנהל

המיו הל.ו?נז1ת שייכות הטעיותהכתיב לתחום
האתיים, לאמ1ר, כגון: במלים האל"ף של תרות
מזכירה רק אלה במלים האל"ף יחזקאל. 5אווה,
צורך אין אד וגיזרונה, המלה מוצא את לנו
הוא האלה המלים של הנכון היגוין לבטאה.
מיותרת התזה כלל. אל'יף בהן היתה לא ■כאילו
שחקנים מפי דווקא קרובות לעתים נשמעת זו
המ כך ידי שעל הסתם, מן הסבורים וקריינים,

בלשונם. מהדרים
ל.יקף, כגון: במלים המסומנת: היו''ד גם
כתיב של מטעמים לויצע... ל!י3ה לויתר, ל!ישג,
אלה בדוגמות להטעותנו. צריכה אינה  מלא

הצורה במקום ?ערה, ה"אפנה": ומשיבושי
נער הנער. בחברת כשהמדובר נןךה, הנכונה
לשוב במקום ישוב אלורים: שיבושים ? 1ערה
^לויתיכף ליצור, כשמתכוונים לצור הנכון,

הנכון. ^חאתיכף במקום
מוקמים התערוכות ובבנייני החולים בבתי
יש אך ועוד) ז, ז, אסתר במגילת (כך 3יונגים
נזכור 3יסן. ואומרים זו מלח בהיגוי הטועים

3יתנים. ביהנן, ונזכיר:
.¥■■ ¥ *

ל1, 6 להפוך בנוטים גם נתקלנו הנ"ל לעומת
איאלו הנכון, אישם במקום אישם, ומבטאים
ו*יקו במקום תיקו ואפילו הנכון, ,איאלו במקום
איאלו, אישפ, הצירה: למען נא נעשה הנכון.

קניקו.
הצו במקום ומזרון סינור הקמץ: ומקיפוחי
וככתיבן כהיגץן  ומזון סי5ר הנכונות רות

בתלמוד.
הנכון היגוין  דרומה צפונה, ימינה, המלים
כשם לרומה, ןיפונה, ימינה, בראשן: בקמץ הוא
בקמץ מבוטאות ךרום ?פון, ימין, שהמלים
בשווא).  בסמיכות בנפרד. (כשהן בראשן
למינה, בטעות: המבטאים לכך דעתם נא יתנו
הימין, לעבר לומר: כשמתכוונים ךרומה ויפונה,
לןי למינה, פגה נא: וישננו הדרום, או הצפון

דרו?!ה. סע $פו?ה,

לתיקי היישוב, לתיקי לתיקים, המלה לגבי גם
את העברית ללשון האקדמיה החזירה ההגנה...
היו הדיבור במסורת ליושנה. הקמץ עטרת
לגזור וביקשו מדקדקים באו לתיקים. מבטאים,
אבל לתיקץתיקים,  ?$ירים  3כיר דבר על
הדיבור: כמסורת קבעה בדבר, שדנה האקדמיה,

הקמץ. בשמירת נתיקללגיקימ
וחשבון" "דין הביטוי את לקצר למבקשים
הוא דו"ת המקוצרת המלה של ההיגוי ייאמר:
 תח משקל: על דו''חות, ובריבוי: דו"ס

תח1ת.
זידוינוי כתיכ.

תנועה, חילופי או היגוי שיבושי של הדוגמות
ניקוד, חסר לכתיב הן אופייניות לעיל, שהובאו
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ולבטא: לכתוב הדעת את לתת אפוא ראוי
קובצי נוהליעבודה, צורכישבת, טופקיבקשה,
צור טופסיהם, וכן: וכדומה. פועליע"ו תקנות,
טופסו וכן: פועליהם... קובציהם, נוהליהם, כיהם,
?פסים, נטייה: ללא בריבוי אבל שורש1... תוכני,

קועלים... קבצים, ?הלים, תכנים, צרכים,
כי "קושי', על אלה ממלים להקשות אין אך
יריד היא השורש של השלישית כשהאות כאן,
הצורות וכדומה) לחי דופי, אופי, במלים: (וכן
ק#!יקמ, ק#?י5ם, ק#ייהסתגלות, הן: הניטות

ק#?ים. וכן
כגון במלים הדעות, לכל המלא, החולם
בנטיות, לפעמים נעלם אח1ת, משקל על קמ1ת,
לסמ1חט. מתכוונים כשהם "ו^תי" המבטאים ויש
חמה) (ולא חמ1ת אח1תי'  אח1ת להזכיר ראוי

חמותי.

סגול בתנועת הה"א את לבטא יש ודומיהן
להשמיע ואין אחריה, הבא העיצור את ולהכפיל
היתר, הישג, הכתיב למרות צירהיו"ד. או צירה
קתוגר, קש#ג, לוקקף, להגות צריך היכר...

לוצצע... ל,כנר,

הצירי תנועת לפעמים מקופחת זאת לעומת
הגוף. איללי אי5ר, וכן אי3רים, כגון במלים
האקדמיה שקבעה כפי וההיגוי, הכתיב הוא כך
אפוא אין האנטומיה. למונחי העברית ללשון

אברים. אבר לבטא:

מהם רבים, שנוהגים הנוהג על לערער יש
טפסי~בקשה, לכתוב: המלא, הכתיב ממצדיקי
פעלי קבציתקנות, נהליעבודה, צרכישבת,
זה חסר וכתיב המלא. הכתיב בדין שלא ע''ו,
אלה. ביטויים של שיבושם את ספק ללא מעודד

האגדה ספר מתון
גזרה ביטול

אני אם זאמר: 0?ר בנו, על זורקה שהוא המלך ונשבע גדולה, אבן לפניו והיתד. בנו, על כעם מלך
והתחילו קטנימ, צרורות וגתתור, צור. עשה? מה איאפשח גזרתי (ולבטל חיים לו אין שוב בו זורקה

שבועתו. וקיים בנו את הציל המלך (נמצא)  אחד אחד עליו ■זורקין

בשלום יצא
מצרי קורא בא שכרו. אתןלו ויוציאו שיבר* מי כל אמר: בגרונו, עצם ועמו טרף טרף ארי
והיה לך הארי: לו אמר שכרי. תך>י לו: אמר העצם. את והוציא פיו לתוך מקורו נתן ארוך, שמקורו

מזה. גדול שכר לך ואין  בשלום ויצאתי בשלום ארי לפי נכנסתי ואומד: משתבח

ודינים דין
שנאמר: השלום. ועל הדין ועל האמת על קיפ: העולם דברם שלושה על אומר. גמליאל בן שמעון רבן
שלוס. נעשה אמת, נעשד.  הדין 1עשה הם: אמד דבר ושלושתם בשעריכם". שפטו שלום ומשפט "אמת

בלשון מעשה
לו: אמר לשון. לו ולקח יצא השוק! 6ן טוג מאכל לי וקח צא עבדו: לטבי גמליאל בן שמעון ר' אמר
כשאמרתי מה, מפני גמליאל: בן ש*עון ר' לו אמר לשון. לו ולקח יצא השוק. מן רע מאכל לי וקח צא
וממנד. הטובה ממנה לו: אמר לשון? לי לקחת רע מאכל לד וכשאמרתי לשון' לי לקחת טוב מאכל לד

טמנה יעה אין דעי. וכשהיא ממנה טובה אין סובר. כשהיא הרעה.
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ישראל משטית
מה"דוקח"ר

ומורשת רועוך מדור

תשבץ

נזאיחן.

רעה! רוח .13 דיש? מכשיר .11 מערבו .10 הקנים! צורת .6 הכייסים! צייד .1

אבי .22 מספיק? .21 סוד! .20 במורד: לך .18 קודש; לא .17 קונוס! .15 כגף .14
יקר? אריג .30 פגם! .28 ארע? .26 תנאי? מלת .25 החייט* ממכשירי .23 דוד,

מחלקה .36 החקירות! בלשכת זנשונ תפלןיד .34 מיפ! הרבה .33 ממשלה דובר .32
נבחרים! חבר .42 קשה! זעזוע .40 במים! חי .39 הצאן? מן אחת .38 באגא''ר?
עצם .51 בלהות, זולום .49 שרד? בגד .48 הרובה; מן חלק .46 רעל? .45 טהור, .44
יפה מקום .57 חשוב! חייל .56 פירות! מט? .55 .0יור! אזור .53 מתנה! .52 בפה?

השומרון. מול בחוף

נדאונך:

הסתלק .5 אנקול! .4 החום! מידת .3 מקום! ממלא .2 פשעים? למניעת חשוב .1

9ך .12 שקרים)! (בוחן תשקר .9 עבר* .8 המשטרה* בסולם ש1יה דרגה .7 טהר?
קר! לא .24 הגוףן אבר .22 החיים! נתל .19 מרגיש? .17 כאב! צעקת .16 התליה*
הנאצים! מקורבנות לחלק נותנת גרמניה .27 הסוהר! לבית הפושע מגיע משם .26
רעה? דוח .38 טנא? .37 מאונך? 3 לקביעת מכשיר .35 כאן? לא .31 זז! .29
במקוף! שוטר .49 השוטרים? בסיס .47 ש*ע? או שראה מה מספר .43 רקבון? .41

דר. .55 ראש? בלי און .54 צף? .52 קצב! נימוס' .50



ג**

ובמשטרה אנשי של לשמושם מיועד  הדרכה פרסום
והרעיונות הדעות ואי\ מקצועיים בעניני0 דעות לחלופי ובמה הדעת להרחבת כלי לטמש היא הרבעון מגנות

בלבד. כותביהם דעות את אלא מבטאים דפיו מעל המובעים

הממשלה. ראש משרד ליד לפרסומים המרכז עיי מאושר רשמי פרסוס
ההדרכה. מחלקת ארגון/ אגף ישראל' משטרת עלירי לאור יוגא

המערכת. מאת בכתב רשות נטילת בלי אסורה קטעים, של אף העתקה, כל
.14 הרגבת חזי ת''א' ההדרגה; מחלקת הארצי' המטה ישראל' משטרת המערכת: כתובת


