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ישראל משטרת

מה''זוקגזייף

קרובות. ולעיתים רבות בהזדמנויות במשטרה שומעים ,,יחסיציבור" המונח את
הנודעים הציבור" '/יחסי הם מה לזמן מזמן עצמך את שואל שאתה מניח אני
 תקינים יחסים היא: אלה מלים של משמעותם בהם. צורך יש ולמה האלה
פעולה בשיתוף לזכות כדי האפשר ככל רבים אנשים של  אהדה אפילו ,זאול*;
רק ולא  ציבורי מוסד כל משתדל שלמענן רבות סיבות יש אלה. אנשים של מצדם
האחרים המוסדות בשביל המדינה. אזרחי עם תקינים יחסים לקיים  המשטרה
בלי כי הכרח. הם  המשטרה בשביל מאד; רצוי דבר הם תקינים ציבור יחסי
מה חשוב ולא יעילה משטרתית עבודה כלל תתכן לא הציבור מצד פעולה שיתוף
של תקינים ציבור שיחסי מכאן המשטרה. של האחרות הטובות סגולותיה הן
ישתף הוא אשר ככל כי כולו לציבור אלא המשטרה, לטובת רק אינם המשטרה

יותר. וטובה יותר יעילה משטרה יקבל אתנו, פעולה

הסיבה אולי למשטרתם. בחשדנות מהציבור רבים מתייחסים העולם בכל
בניאדס, לאסור מאוד חשובה סמכות לנו שנתנת העובדה, היא לכך העיקרית
כולם שלא אחרים חוקים ולבצע תנועה דו"חות לרשום בבתיהם, חיפושים לערוך
תלוי בהם מתפקידנו, חלק הם אלה  אבל האזרחים. כל מצד לתמיכה זוכים

מהם. להתחמק מתכוונים אנו ואין אזרחיה ובטחון שבמדינה הטוב .הסדר

לא חוק. ושומרי הגונים אנשים הם הזאת במדינה האזרחים של המכריע הרוב
בשימוש צורך שיש ומבינים החוק על בשמירה מעונינים שהם אלא בלבד, *ו
גופם על והגנה המדינה בתחום ושלווה סדר להבטיח כדי המשטרה ^בסמכויות
של והבנתם באהדתם מעונינים אנו עבריינים. של התקפות בפני אנשים של ורכושם
היקף על יותר לדעת עליהם למשטרה הבנה יגלו שאנשים כדי אלה. אנשים
להבא. תכניותיה ועל השקפותיה בעיותיה, על שיטותיה, על המשטרה, של עבודתה
משטרתישראל של קיומה שנות כל במשך כמעט לציבור אלה דברים להסביר נסינו
רוצה הייתי ולהרחיבו. הזה ההסברה מסע את להגביר צורך שיש לי נדמה אבל
בכפר, בעיר, האוכלוסיה: של היותר ככל רחבים לחוגים יגיע המשטרה שדבר
משטרתישראל. אנשי על בעיקר תוטל זו משימה הפיתוח. ובעיירת בקיבוץ במושב,

ז לאחרים עבודתם את להסביר יכולים עצמם השוטרים כמו מי 'כי

אנשינו, יופיעו זה, חודש במשד המשטרה". של הסברה ,,חודש יתקיים בקרוב
הם כיצד עושים, הם מה יגידו ובכנות פשוטות ובמילים הציבור בפני הדרגות, מכל
בקבי ההסברה", ,,חודש לאחר גם תמשך המשטרה הסברת בעיותיהם. ומה עושים

מראש. שתקבע תכנית ולפי עות



,,תעמולון", אינה "הסברה" אחת: הערה עוד זה חשוב מנושא נפרד בטרם
השקפו* או דעותינו, עמדתנו, את לכפות לנטות חושבים אנו אין בלע"ז. לפרופגנדה"

■■ ובכנות. באמת ולספרם  עובדות לספר היא הכוונה מישהו. על תינו

המשטרוד מודעות את בקולנוע ראית או היומיים בעתונים קראת לבטח
אלינו. להצטרף מתאימים לאנשים הקוראות

בזאר למחרת זאת לעשות יכול לעבוד הרוצה כל אחדות, שנים מזה בישראל,
לע13ד מעדיפים אנשים בחו"ל, רבות ובמדינות אצלנו כזה, כלכלי במצב ארצה.
יודעיםי הם שאין היא השאר, בין לכך, הסיבה אולי במשטרה. ולא אחרות בעבודות
בעתונות: המודעות ע"י נכון. תמיד לא  להם שידוע ומה המשטרה על הרבה
העובדוןל את אנשים של יותר גדול מספר של לידיעתם להביא מקווים אנו ובקולנוע
שאפשר קבוע, מענין, המתאימים: לאנשים טוב עבודה מקום במשטרה שקיים

ולהתקדם. בכבוד בו להתפרנס

הוודשימי השוטרים מספר שאת מלמד אחרות רבות משטרות של הנסיון אבל
חברינו יש מאתנו אחד לכל עצמם. המשטרה אנשי מביאים ביותר הגדול
 כאלת וידידים לחברים עבודה. במקומות מתענינים אלה לזמן ומזמן וידידים
לפנווג. לייעץ תוכל  שלנו בארגון חברים להיות מתאימים שהם חושב אתה אם
5ז©ן*,י טוב. באיש המשטרה את ותעשיר לחבריך תעזור בכן הגיוס. מלשכות לאחת
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הישראלי". השוטר של "דמותו  הנושא
הבעיה: על דעה לחוות נתבקשו במדור המשתתפים
בחי המכונה הלונדוני, השוטר של דמותו כי דעה קיימת
והאהוד המכובד השוטר דמות את מאפיינת ,,בובי'', בה

הציבור. על

קיומה, שנות תוך הצליחה, ישראל משטרת גם האם
ו ה,,בובי" של לזו הדומה שוטר של דמות לגבש

מבחינה הרצויה הדמות היא הקיימת, הדמות האם
ז כזאת דמות לעצב ניתן כיצד לאו, ואם ציבורית

המש דעות פרסום (כסדר הנ"ל בבעיה דנים הפעם
אסקרוב, אליהו רס"ל לסקוב, חיים רבאלוף תתפים)
שאול וניצב פלד ברכוכבא פקד ממרן, מרדכי פקד

רוזוליו.

לסקוב חיים ■יבאליף

דמותו את כלל בדרך הולמת השוטר של דמותו כי כלומר פשוטה, באמת להסתפק אפשר
פשוטה זו אמת שאין אלא ציבור. אותו מתוך בא והשוטר מאחר משרת, הוא אותו הציבור של

להרחיב. מאפשרת ה"בובי" של דמותו כך, ננל
המשטרה את שהקים פיל ר. אצלנו. השוטר של מראשיתו שונה ה"בובי" של ראשיתו
לו קבע "בובי"), באנגליה השוטר נקרא חיבה, בהקטנת רוברט, שמו (ועל ב1829 באנגליה
הערכה, של דוסטרי יחס רקם הזמן במשך זה תפקיד .0€1111€111311'8 ה^ם^? להיות מפקיד
השוטר אל יחסינו מקור  אנו ואילו הציבור. לבין הסדר שומר בין הדדי ובטחון פעולה .שתוף
ה"בובי" לו שזוכה מזה לחלוטין שונה יחס זה והרי המנדט ובתקופת בגולה כלפיו עמדתינו *?וא

גובשה. טרפ הנכונה הגישה אך מאוד התקדמנו המנדט ימי מאז אכן גאנגליה.
ורכוש אנשים לאבטח ציבורי, סדר לקיים אחת היא חובתו אבל רבים השוטר תפקידי
את מבצע הוא בה הדרך לפי מתעצבת השוטר של דמותו החוק. את הנוגדים וממעשים בסכנות
השוטר יכול חובתו את משרת. הוא שאותו הציבור לבין בינו הדוסטרי הקשר ולפי לתפקידו
ומעשים סכנות נגד ורכוש אנשים שלמות הציבורי, הסדר לקיום שהחוקים מפני ורק אך ל*את
עצמו. לגבי שוטר גופו אזרח כל היה כביכול אזרח! כל על ישירות חלים החוק, את הנוגדים
אם תלוי,. הפעולה שיתוף אזרח. כאותו פעולה בשיתוף חייב והשוטר הפעולה. שיתוף חובת מכאן

הדדי. בטחון שנקרא במה כן
האזרח אל השוטר של גישתו את יסבירו כאן, נתפרסמו ולא בלונדץ שארעו מקרים שלושה

גומלין. ליחסי באשר משהו להסיק אפשר אולי ומהם השוטר אל האזרח ושל



הערפל: מתוך לפנות. אנה ידעה ולא בערפל עצמה ומצאה רכבת מתחנת יצאו! משפחה
לוי הציעו כאשר ביתם. לפתח עד והביאם הכל בידי החזיק המצב מה שברר ולאחר הבובי הופיע

"! בתפקיד "אני ואמר: התנצל האנגלים) על האהוב (דבר תה כוס ולשתות להכנס
מבוהלי התעורר הילד לישון. שהלך י לאח* בבית השאירוהו שהוריו ילד, של הוא שני מקרה
אתהז''י "מי הילד לשאלת בדלת, ודפק שוטר הופיע המשטרה. לתחנת ופנה הטלפון את הרים
לי אמר ואבא אותך רואה לא אני "אבל הילד: אמר דברת". שאתו השוטר "אני .השוטר: ענה
סגורה; הדלת את השאר "טוב, השוטר: לו אמר אותר'. מכיר אני שאין למי הדלת את לפתוח לא

היה. וכך אבא" שיבוא עד סיפורים מבחוץ לך אספר ואני
הופיע כאשר תנועה לאורות והגענו בלילה מאוחר במונית נסעתי השניה העולם במלחמת
ואמר: אלי פנה "1 עובר אינך למה תנועה אין ,,הרי לנהג: ואמרתי וחיכינו חיכינו האדום. האור

די עליהם אעבור מדוע החוקים את מחוקק אני אם זר, שאתה "ברור
את; לתאר אלא באנגליה, והאזרח הבובי אצל מושלם שהכל רושם ליצור באים הדברים אין
לאימון, פעולה, לשיתוף שיזכה כדי להיות שעליו כפי השוטר של לגיבושו הדרושים היסודות

ההדדי. הבטחון לקיום ויתרום
עליו לפיכן לעוררן. כדי משלו להאציל גם וחובתו להנות אזרח כל של זכותו אלה מתכונות
חובה. אותה השוטר. זאת שעושה כשם החוק את הוא אף שייצג עד זו במתכונת עצמו לחנר

כאחד. מבוגר ועל נער על מוטלת
החוק. שומר את ההולמת האישיות תגובש השוטר ינהג וכך הציבור ינהג כך אם רק

דרומית נפה אסקיוב, אליהי רס"ל

על: והמקובל "בובי'י בחיבה המכונה האנגלי השוטר את אישית להכיר זכיתי לא לצערי
מכובד שהוא מניח אני רבות. עליו ושמעתי אודותיו קראתי אולם האנגלי. הציבור שכבות
העוקב: שאזרח טבעי כבוד. בו נוהג ציבורי גורם וכל ארגון שכל משום שלו הציבור על ואהוד

כבוד. הוא אף בו ינהג השוטר, כלפי האלה המוסדות של תגובות אהד
הדומה; שוטר של דמות לגבש הצליחה ישראל משטרת גם האם השאלה: את בפני הצגתם
הדמות: למעשה מהי ולברר לדון שראוי סבורני זו, שאלה על אענה בטרם ה"בובי'/ של לזו

הישראלי. השוטר של הרצויה
להיות. חייב שוטר וברור: שקוף שלו שהנמשל משל ולהעלות ציורית בלשון לנקוט ברצוני
לביקור המזדמן אלמוני או אורח, עובר בית. של חזיתו בכניסת אותו שנטעו נוי עץ לאותו דומה
מוזנחת, זו תהא  חיובית התרשמותו תהא מטופחת, זו תהא ? חזיתו עלידי יתרשם הזה, בבית
מתרשם האיש כי משובח. שגזעו עץ לטעת די לא כי להדגיש יש שלילית. התרשמותו תהא
סימן זה, עץ מזניחים אם לו. הניתן מהטיפול ואף וצמרתו פארו גזעו, משרשיו, העץ, נוי מכלל

■■■■■.■ לבעליו. כבוד מוסיפה אינה הבית שצורת ובודאי מוזנח, הבית שכל היא ועדות
אינו ביניהם והיחס המדינה בחזית הנטוע כעץ הוא השוטר הנמשל: והרי המשל, כאן עד
נאד. להיות עליו וביחסו. בנוהגו בצורתו, דוגמה לשמש חייב השוטר חדצדדי. להיות יכול
פנים^ ובאימשוא בשלוה להצטיין לכל ומעל ובביצוען, בהחלטותיו תקיף אך בהופעתו, ומרשים
השוטר;. של בדמותו שלנו הדיון שעת כל במשד לזכור יש וזאת המדינה, כבוד הוא השוטר כבוד
הציבור מצד כבוד ומעורר מטופח שוטר בנמצא אין כי המשל, בגוף הדגשנו כבר אולם
יהיה; השוטר של שגזעו די לא הרי כי ולפתחו. לגדלו לטפחו, הבית בעל לו שיתמסר בלא

תיאבון. מעורר פרי שישא בכדי משובח



דמותו בטיפוח ורצון מאמצים השקיע הזה, היומ ועד קיומה מאז המשטרה, שפיקוד ספק ללא
טרפ זאת שלמרות חוששני אך, הזה. ביחס וחש זאת יודע אישית אני הישראלי. השוטר של

ישראל. מדינת את לראות רוצים שהיינו כפי נאורה מדינה ההולמת שוטר של גוצרהדמות
ותנאים כלכלית רמה בשיפור מסויימת להצלחה זכו אנשיה, בטיפוח המשטרה פיקוד מאמצי
להחדיר המשטרה פיקוד הצליח לא לדעתי אולם, הברכה. על הפיקוד יבוא ועלכך סוציאליים
איש הי1ת1 בשל לכבוד, והראוי בציבור מכובד מעמד בעל אדם שהוא ההרגשה את בשוטר

החיל. במסגרת והפועל :החיל;
אינו הוא אף שוטריו, את מכבד אינו המשטרה שפיקוד המדמה בארץ, הציבור כי ברור
מוערך הוא כי דיו חש אינו השוטר וכי די נעשה טרם זה שבשטח חוששני השוטר. את .מכבד

שלו. הפיקוד על"ידי כהלכה
האזרח. בעיני המדינה את לייצג וחייב צריך השוטר כי עינינו לנגד זאת ולחרות לזכור יש

י יהיו. כאשר נעלים אלה ויהיו ובערכיה במדינה כזלזול מתפרש ובמעמדו בשוטר זלזול
דמות *צירת הצלחת מתאים. בטיפוח די לא הרי דברי, בתחילת כבר שהדגשתי כפי אף
מגייסים שכיום היא האמת הפיקוד. בידי הנילש החומר בטיב הרבה תלויה ורצויה .1אותה
אינו ז*שר לז^דם כוונתי המשטרתי. היעוד במבחן עומד אינו אשר אדם גם המשטרה לשורות
מתגייס הוא אלא הציבור, לשרות עצמו את להעמיד אותו הדוחפת פנימית הכרה מתוך אתגייס
מכניסה תעסוקה לעצמו ימצא אשר עד להתפרנס לו המאפשר ארגון במשטרה רואה שהוא ■משום.
כזה, איש הכרה.. מתוך ליעוד נאמנים שאינם אנשים גם מתגייסים זה ממצב כתוצאה "יותר.
הנתון את חסר שהוא משום הציבור, בעיני השוטר של לדמותו נזק יגרום במאוחר, או במוקדם

המקצוע. אהבת להצלחה: להראשון
ממנה. להרפות. שאסור נקודה וזאת הקוכלה של גבוהה רמה המתגייס מהאיש לתבוע גם יש ,
מבוטל בלתי, וידע ניכרת אינטליגנציה בעל להיות חייב המשטרה לשוירות המתגייס האיש
התרחשויות אחרי בעירנות לעקוב מסוגל אינו אשר שאדם למשל, יתכן, לא רבים. בשטחים

שוטר. יהיה תבל, ברחבי ביומיום
יעורר אלמנטריות, ידיעות בעל ואינו השונים הציבור ובחוגי בהברה נמצא אשר שוטר
תנאים בכל מסוגל, שאינו בודאי כזה שוטר בזלזול. הגובל איכבוד בעקבותיו הגורר .גיחוך

תפקידו. מילוי בשעת והן הפרטיים חייו במסגרת הז וכבוד אהדה לעורר שהם,
הבלתי האמונה את האזרח בלב לעורר השוטר חייב ואהדה, כבוד מעוררת דמות ליצור כדי
האנושיות. ובתכונותיו המוסרית ברמתו דוגמה משמש עת, ובכל מצב בכל השוטר, כי מעורערת
ובראשונה בראש אשר אדם ניצב לפניו כי ברורה ידיעה מתוך השוטר את לכבד חייב :האזרח
מחומר עשוי להיות המתגייס השוטר צריך כך, לשם שבו. האדם מבחינת פגם בו למצוא .אין
שלא משום הזמן במרוצת נפלט ניכר חלק אך לחיל, מתגייסים וטובים רבים אמנם משובח.

מכובד.1 חברתי מעמד תחושת להם והמקנה הנכון היחס מסגרת להם 1מצאה
של ענין רק אינו במשטרה שרות כי לחיל, להתגייס העלול צעיר, אדם יחוש לא עוד כל
של לחלק יהיה לא זה עוד כל מכובד, חברתי מעמד של ענין ובעיקר, .אלא, יציב, כלכלי מעמד
רצויה שוטר של לדמות אותו להפוך שאפשר מתאים חומר יתגייס שלא חוששני המציאות,

בו. רוצים שהיינו כפי המכובדת,
שדמותו שוטר ליצור העלול העיקר את לשוטר המשטרה פיקוד שבין ביחס רואה אני לכן,
המשטרה פיקוד כי ביומו יום מדי יווכח אשר ציבור הציבור. כלל על ואהודה מכובדת תהיה
התשובה תינתן ובכך, השוטר את ויוקיר יכבד הוא אף זה ציבור אנשיו, את ומוקיר ^נכבד
אשר המות ורק אך היא כזאת, רצויה דמות ציבורית: מבחינה רצויה דמות קיימת אם לשאלה
הזרוע את המייצג לאדם כבוד מתוך אלא יראה, מתוך ולא כפיה מתוך לא אותה מכבד הציבור
שהציבור יהיה, אשר ויהיה שוטר, של דמות היא רצויה אינה אשר דמות המדינה. של המבצעית

כבוד. בו 1והג .אינו גגשרגנ, הוא בקרבו



מה"ד ממוץ/ מרדגי פקד

עלידי נחקקו אשר לחוקים האזרח ציות הוא דמוקרטי משטר בעלת מדינה מסממני אחד
החוק. את האוכף מהגוף מיראה ומשוחרר והבנה מרצון נובע זה ציות בכנסת. נציגיו

להיות חייבים המשטרה) (קרי החוק את האוכף הגוף עם הגומלין ויחסי הפחד חוסר
הדדי. וכבוד הערכה של בסיס על מושתתים

ויודעים הבטחון, ומשרה השקול בשוטר להיוועץ האזרחים נוטים אלה, תנאים קיופ תוך
הדרושה. העזרה את ולקבל בו לבטוח יהיה אפשר תמיד כי הם

השוטר דמות את מאפיינת "בובי" המכונה הלונדוני השוטר של דמותו כי דעה קיימת
הנאמר, בהקשר לי החשובה השאלה זו. לדעה להתייחס בדעתי אין הציבור. על והאהוד המכובד
שהזכרתיה לזו הדומה ישראלי, שוטר של דמות לגבש ישראל, במשטרת הצלחנו האם היא:
בתשובה ן ציבורית מבחינה הרצויה הדמות הנה הקיימת הדמות האם ועוד: זאת דברי? בראשית
השוטר של דמותו את בשלמות לגבש הצלחנו טרם לצערי, כי, לאמר אני חייב אלו לשאלות

הבטחון. ומשרה השקול השלוו, הסולידי,
הניתוח עיקר (במשטרה). בנו רק מוטחות להיות יכולות פנים בשום אינן הכשלון סיבות

עיקריים: גורמים לשני מסביב יסוב שלי
ובכושרת בתכונותיהם אשר אלמנטים רק בשורותיו לכלול האוביקטיביות ואפשרויותיו החיל א)

רצויה. דמות לעצוב להגיע מסוגלים
את. ולהעריך השוטר דמות את לעכל האזרחית ובגרותו כושרו ומידת הממוצע האזרח ב)

עבודתו.
בה*גת; המשטרה מהצלחת ישירה כתוצאה ונבנית אטאט מעוצבת במדינה שוטר של דמותו

והן: מטרות, שתי
שנקבעו; כפי החיל ומשימות תפקידי של יעיל ביצוע (1

פלילייט. הלא במע*יה האוכלוסיה הכוונת בעת אנשיה התנהגות וצורת המשטרה עזרת (2

למל* הארגוניות, והבעיות הקשיים למרות הצלחנו, כי סבורני הראשונה, למטרה בהקשר
עלינו. המוטל את

כי לאמר אני חייב  השוטר של דמותו עיצוב עיקר ומכאן  השניה למטרה בהתיחסי
אנר אכן כי ההרגשה את האזרח בלב להחדיר הצלחנו טרם אומר, הווה לרצוי, הגענו טרם

פליליים. הלא במעניו ולהכוינו לו לעזור כדי ידינו את ומושיטים איתן עומדים
גורט מהווה שהוטלה, משימה כל מילוי בעת לאזרח הנכונה וגישתו השוטר התנהגות
שקול מנחה הוא השוטר כי ההרגשה להחדרת הקרקע והכשרת הקשר בקשירת ויסודי עיקרי

השלטון. בידי נוקשה כלי רק ולא
המוטל, בביצוע והפסקנית המדוייקת הבסיסית, ידיעתו השוטר, של האדיבה תקיפותו

קיימת. ידשלטת כי לאזרח להוכיח עוזרים מצבים, של הנכונה והערכתו
יחדיו: ובשוטר באזרח טמונה לכך הסיבה דברים. של זה למצב הגענו טרמ

לשרתה. החיל שמתפקיד החברה תוצר הם אשר אנשים ישרתו החיל בשורות כי הוא טבעי
שעברו בשנים מעולה. אנושי חומר לגיוס מתחרה ותנאיו האזרחי השוק היווה ומתמיד מאז
ושהות קפיצה כקרש אלא קבע, כעבודת המשטרה מקצוע את ראה לא אשר חומר גם גויס
ההיל על הקשתה המקובל) על עלתה כלל בדרך (אשר ונשירה גיוס של זו תנודה להתארגנות.

שוטר. של הרצויה דמותו ובעיצוב המקצועית התודעה בהחדרת
והכשרה. נסיון בעלי ותיקים, שוטרים הנם בחיל כיום מהמשרתים ניכר חלק כי ספק אין
של דמות לעצב. הצלחנו אף מסויימים במקומות המיוחל. הקשר את בנקל לקשור המסוגלים

ובישובים). בכפרים (המדובר בטחון ומשרד, שקול סולידי שוטר אותו
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ככלי המשטרה את היום רואים בערים, הגרים המדינה תושבי רוב הדברים, מטבע אך
בקנה עולה אינה התנהגותם אשר שוטרים במספר אומנם, נתקלים, הם לא. ותו החוק ■לאכיפת
הצליחו טרם אשר אלה השוטרים שבהתנהגות השלילי לצד בעיקר ומתייחסים לרצוי ^חד

החייל. בשורות להקלט
שלא אנשים של גיוסם לפעמים תבעו ובמשימות במטלות המתמיד והריבוי האדם כח הומר
בשורות והחתך האוכלוסיה, שכבות כל מתוך אנושי חומר גויס שנקבעו. הקריטריונים פוי על

במדינה. החברתי לחתך בהכרח דומה החיל
ההדרכה המאמצים, כל למרות  בחיל השתלב טרם אשר מגוייסים של זה מיעוט
התנהגותו דברי. בראשית שהזכרתיו? כפי שוטר של דמותו לעצב ומקשה פוגם  וההכשרה
האזרח. של בליבו עמוק מושרש השלילי הרושם ולצערי הרצוי, את תמיד תואמות אינן והופעתו
לכלל האזרח של יחסו על משפיעה  בודד שוטר של פסולה התנהגות או נכונה לא גישה

ואנשיו. .ז?חיל
מגישתו התפעלותם את הביעו אשר רבים באזרחים אישית נתקלתי זאת עם יחד אולם

ו, משמעות בעל זה דבר אין האם  הישראלי השוטר של והחביבה האוהדת
באזרח. גם נעוצה שוטר, של דמותו בעיצוב לכשלון האשמה כי דברי, בפתח אמרתי

אשר שונות אטניות מקבוצות אוכלוסייתנו מורכבת גלויות, כתוצאה.מקיבוץ כי לנו ידוע
שונים. וערכים תרבות נושאת מהן אחת יכל

והם נמוגה טרם זו הפנמה בליבמ. עמוק מושרשת מוצאם, במדינות השוטר של דמותו
אותו. שחדו ובשלישית בו זלזלו בשנייה  מפניו פחדו אתת בארץ ממנה. השתחררו טרם
הדדיים. וכבוד הערכה תוך קשר ובקשירת הקרקע בהכשרת היא אף מקשה הזו הדמות הפנמת
לא או (ביודעין החוק את מפירים האוכלוסייה מקרב רבים כי בעובדה נתקלים כיום
אחת לא הם עוברים השוטר, של הפקוחה בעינו ונתקלים אותו מפירים הם כאשר ביודעין).
מהגולה, השוטר דמות אותה שבין בהתנגשות הבנתי, מיטב לפי יסודה, אשר תוקפנית, לגישה
השוטר את מחייבת זו, תוקפנית גישה חפשית. במדינה הם חיים אכן כי הרגש לבין ^המופנמת,
האזרחים לאותם כוונתי ומעיקה. ידידותית בלתי בשיחה מתבטאות תוצאותיה אשר להתגוננות
אזרחית לבגרות הגיעו טרם ואשר קלות, בעבירות החוק את מפירים שעה ושעד, יוםיום אשר

השוטר. של עבודתו הערכת תוך הדין, את מקבלים ואינם
עליו. המוטל את למלא ורצונו השוטר ומאידך התוקפנית, והתנהגותם מהאזרחים חלק מחד
אומרת והופעתם גישתם ואשר רצויה, שוטר דמות גבשו טרם אשר מהשוטרים חלק מחד
השליליים מעשיהם לאור ואנשיה המשטרה כלל את לראות שונים אזרחים נטיית ומאידך דרשני,

בודדים. של
ומכובד. אהוד יהיה אשר שוטר של רצויה דמות עיצוב על מקשים האלה הגורמים כל
מתמיד, מעקב תוך השוטר והכוונת הדרכה ומתאימה, קפדנית סלקציה תוך אטאט, כי בטוחני

הישראלי. ברחוב תקלט אשר דמות  הישראלי השוטר של דמותו לעיצוב נגיע

הארצי ההדרכה בסיס פלד, גר"כוכבא פקד

חובה הרגשת מתוך חובתו את הממלא שוטר של דמות קיימת לא שלנו שבמציאות דומני
כי סבורני משרת. הוא בו הגוף ובתודעת אידיאי בקשר שמקורו אחריות רגש מתוך 'עמוקה,
הכבוד ד)יחס, של חסרונם ניכר מכך וכתוצאה השוטר תודעת חסרה הישראלי הציבור בקרב גם

הישראלי. השוטר של הקשה לתפקידו והערכה י
בעלת אנגליה לגבי נכונה הארץ, אוכלוסיית של בבואה היא המשטרה כי הפוסקת הדעה



במרוקו גאה אדם וכל החברתי בסולם מקומו את יודע אדם כל בה אשר הארוגה המ*ורת
" המשפחתית. היחידה ובמסגרת המקצוע במסגרת לשלמות להגיע ושואף

על והאהוד המכובד האנגלי השוטר דמות את מאפיין ה"בו^י" מדוע השאלה: נשאלת
י: י בדמותו? שוטר ליצירת דוגמא והמשמש הציבור
מסורת שם הנוער. את אליה המרתקת ממשלתית כמשרה השוטר תפקיד מוערך באנגליה
רואה במשטרה לשרות המתגייס מכובד. חברתי למעמד ומתמיד מאז נחשבת הממשלתי השרות

רגיל. פועל של מזו גבוהה הכנסה לו והמעניקה חברתית עמדה בעל כפקיד עצמו
ומעמדו פרנסתו לשם ידיו מזהם שאינו הלבן" ה"צווארון בעל לפקיד עצמו מקביל השוטר
כל יעשה זה שוטר רצונו. משביע ותפקידו האנגלי השוטר שש לכן עליה. בשלבי החברתי
הוא בה הסביבה תושבי בעיני חן לשאת יתאמץ אף הוא עליו. המוטל את לבצע כדי שבכוהו
תהנה; י סמל של בדמותו בעיניו המצטיירת דרגה יותר, גבוהה לדרגה להגיע היא שאיפתו משרת.
ישרת: כאשר יקרה זאת מטרתו. את להגשים בידו יעלה אחד שיום יודע הוא תלונות. סמל או
הקצינים כי קצונה, דרגת על לחלום גם מעז אינו הבריטי השוטר כםייר. אחדות שנים לפחות
החברתי הרובד את היטב מכיר אדם כל בה אשר מדינה היא אנגליה אחר. חברתי ממעמד באים

החברה. שלבי במסגרת מעמדו ואת
הממשלה במסגרת ציבורי שרות של מסורת לנו אין ראשית' שונה. בעיה קיימת בארץ
נציג. ב"עצמאי'' רואה הישראלי הציבור גם עצמאי. להיות נטיה תמיד מגלה מטבעו, היהודי,
העובדים מתפצל: השכירים מעמד גם הנמוך המעמד איש רואה הוא וכשכיר גבוה חברתי מעמד
מזו נמוכה דרגה הסרבל. ולובשי היומיים העובדים על נעלים הלבן" "הצווארון ובעלי הקבועים

מאוגדים. שאינם אלה של דרגתם היא
אדם ראה אשרבו השוטר את לשנוא חונך הפזורה, בארצות שהיהודי' לזכור עלינו חובה
על אהודה היתה ולא זה מכלל יצאה לא המנדטורית הבריטית המשטרה גם זכויותיו. המגביל
פעולה שיתוף לחוסר בניו את חינך ולכן הצפיות את הנוגדות מגמותיה את שידע היהודי הציבור
השוטר כלפי המופגן ביחס ביטוי לידי ובאות היום עד ניכרות זה חינוך תוצאות מוחלט.

למשטרה. שיתגייסו מעולים לכוחות פיתוי לשמש יכול אינו זה מצב הישראלי.
אשר דמות בה, לבטוח שניתן זו היא הישראלי השוטר של הרצויה שהדמות ספק ללא
במניעת. ושולט מפקד בדרכים, בתנועה ומדריד מחנך של לדמותו תדמה הציבור בקרב
זאת. ציבורית דמות עם להזדהות שיבקש המחר דור לגבי החיובי השוטר דמות זו התפרעויות.

שעה. ובכל עת בכל לעזרה להחלץ המוכן שוטר זה יהא
מכשירים.1 שאנו בשעה מטרות שתי להשיג עלינו שומה זאת דמות עיצוב להגשים כדי

; שוטר:
מילוי בשעת היוניים נשק" "כלי. בבחינת והן לעיל שמנינו תכונותיסוד בו להשריש א.

עצמו. את מאמן הוא בהם חוק וס*רי חקירה דרכי אף אלה יהיו תפקידו?
הרוחנית. דמותו את ולעצב נפשו את להעשיר ב.

כל לפועל להוציא מסוייגת בלתי ונכונות התפקיד למילוי דריכות זריזות, ריקנות, מדר'
הפכם. עד שוטר, כל של בהכרתו שיחרתו ההכרח מן האלה הערכים כל  ופקודה הוראה
, שני. לטבע
שנתכוונו והמנהגים הסדרים הפקודות, את יסודית בהסברה ללוות הוא ראשון מושכל
מצד הטובל!. והדוגמא לכל משטר להיות חייב המשטר השוטר. של ועיצובו לחינוכו ונועדו
בחייו המשטר ולערך לחשיבות ועדוד נאמנה הוכחה לפקוד תשמש והמפקד, הזוטר המפקד

.. החייל. של
.נעלות תכונות וליטוש בקיאות ידיעה, להשיגה: המשטרה שעל אחת מטרה עוד לפנינו
בגפשו חרוש להעמיק יש כוחו. את יחשלו לא אם מעולה לשוטר אדם להפוך כדי די בהם אין

10



החוק עלידי עלינו שהוטלה החובה מטרת להשגת נעשה עושים שאנו מה כל כי לו ולהבהיר
הציבור. כלל למען

יוט' יטפחמז"י ואשר החיל במסגרת חברתי הווי יצירת על דגש גם לשים שיש סבורני
הרגשת ליצור יש והפקודים. המפקדים ובין האנשים בקרב הטובה החברות רוח את ביומו
הממונה הפקודית הממכות של הגבולות את לטשטש מבלי אחריות, ולנשיאת לגורל הדדיות
שלא: אףעלפי הציבור כשליח עצמו יראה המפקד מאורע. ובכל מעשה בכל להתבלט והחייבת

וכבוד. אמון לו ירכוש הפקוד ואילו הכלל, עלידי נבחו

הדרומי המחוז מפקד רוזוליו, שאול ניצג

או המשטרה דמות או והציבור, המשטרה בין היחס של הבעיה את מעמידים אנו בו ברגע
שונות מהויות שתי כאילו ענין, לאותו שונים בנויים באלה כיוצא או הציבור, בעיני השוטר
אותה והסובב המשטרה היא! לא ולמעשה, מזה. והציבור מזה, המשטרה או השוטר לפנינו.
המשטרה צומחת החברה מתוך בצבת. צבת בבחינת והם בזה זה קשורים החברתי במישור
הראויה והמשטרה חברה ,,כל המימרה ידועה צומח. הוא ולמענה ממנה לחברה, השוטר ודומה
4,\ ץ161:<0$ 1135 1110 ?0110611 (16361^$6) אקטון ללורד מיוחסת ההקבלה, דרך על שהיא, לה"
דעתנו, שנתן טוב הציבור בעיני המשטרה דמות בסוגית ולדון לנסות באים כשאנו לפיכך'
מהו הזו, הדמות את הקובעים לגורמים ראשית דהיינו, הבעיה. למרכיבי למצע, הראוי בקיצור
בקורתי באופן נבחן ושנית המשטרה, אל היחס את חברתית, מבחינה המוליד, הצמיחה קרקע
 לשאוף יש אליה וכמטרה דמויי מבחינת כאתגר משטרות בפני מעולם המושם "האידיאל" את

הבריטי. ,,הבובי"
הבעיה לגבי מסקנות לאיאילו להגיע נשתדל ולבסס, לקבוע שננסה הנחות סמך על לבסוף,
מרכיבי ומה בישראל המשטרה של דמותה הקובעים המיוחדים הגורמים מה דהיינו, בישראל

בהצעות. ענינה אין זו, רשימה משרת. הוא אותו הציבור לבין השוטר בין ההדדי היחס
שוטר. של דמותו הקובעים גורמים

היוצרות בין שיש הקשר עלידי ברובו, נקבע, שהוא בהכרח מהויות, או גופים שני בין יחס
בת "חברה שכונתה זו נמנית תכונותיה יתר שבין חברה, היא דמוקרטית חברה לשני. האחד,
לאחרת זו מקבוצה לאחר, זה מעיסוק לנוע פרט כל חפשי בה חברה דהיינו, חפשית* תנועה
אחד בכל הסכויים והספוקים הצפיות מן נובעים אלה משיכות או דחפים יותר. או אחת פעם
באופן הן כמובן, נשקלים, כשהם והאמביציה הכשרון ומן הפרט, לגבי והקבוצות, העסוקים מן

סוביקטיבי. באופן והן אובייקטיבי
עסוקו את פרט כל לו בוחר שלנו, כזו דמוקרטית בחברה לומר: אפשר פשטות ביתר
את הולמים מסויימימ קבוצה או עסוק כי יחשוב לא $ זה מעסוק מצ*ה שהוא למפוקימ בהתאם
התמורה לגבי ורק אך אמורים הדברים ואין בהם. יאחז לא שאיפותיו, או כשרונו או דרישותיו
בקביעת מקומם נכבד ועוד. נוחיות סוציאלי, בטחון שררה, תחושת מעמד, יוקרה, החמרית:
"מערכת את קובעת בכללה החברה כאן: כבר נאמר ועסוק. עסוק כל של התמורה" "מערכת

זה. בכלל והמשטרה מתאיה, תא כל של התמורה"
לפי הציבור. לבין המשטרה בין נמנע הבלתי החכוד של מציאותו הוא ועקרוני אחר ענין י

כדי כי למסקנה החברה הגיעה דמוקראטית, בחברה כמובן והכל, מנוסחת, הבלתי "האמנה'*
משום תעשה, ולא עשה מצוות וחוקים, התנהגות כללי לקבוע יש תקינים חיים ולנהל להמשיך
די לא והחוקים הכללים בקביעת אולם, זאבי.  לאדם "אדם הפרט של היסוד תכונת שלפי
בצווי פרט של השתלבותו מאי הנובעת הסנקציה והם: נוספים מרכיבים שני לקבוע צורך ויש
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כופה,, גון* האלה? הצווים מגדר החורגים על ולמענה החברה מטעם שיפקח גוף ושנית, החברה
... המשטרה.  מונע מאלץ'
ל*גוע היתר בין המאפשרות בסמכויות המשטרה את החברה ציידה תפקידיה ביצוע לצורך ,.

לביתומבצרו. והתפרצות האישית חופשתו שלילת הפרט: חופש של ביותר המקודשים בערכים
ומתוך ביודעין אמנם המשטרה, לידי ומסרו מחופשתו מסויימ חלק על וויתר הפרט כלומר,
פרט כל של היחס ביסוד כי לומר אפשר לפיכך חפצה. נפש מתור לא לעולם אך ברירה, תוסר
גוף. לאותו מחירויותיו חלק למסור והכורח חפשי להיות הרצון בין הקונ*ליקט מונח למשטרה
בעינו הקונפליקט של טעמו אך השניה, בדרך ללכת הפרט את אילצה החברתי ההגיון ■שורת

יצר. אשר למשטרה הפרט יחס על תמיד פרוש וצילו עומד
מעטים כן ורגועה מגובשת סטטית, יותר מסויימת שחברה ככל כי הוא המפורסמות מן
הגוף לבין שבינה הקונפליקטים ומכאן החברתית הנורמה מן הסטיות החברתיים, החיכוכים בה
וככל משטרתה, לבין בינה החיכוך מתמעט יותר "שקטה" שהחברה ככל מעתה: אמור ■הכופה.
הציבורי, הסדר בשמירת המשטרה עבודת של החיובי האופי יותר מובלט החיכוך, שמתמעט
כוח להפנות באפשרות ומקרה, מקרה בכל בהתעמקות לאזרח, שירותים במתן כללית, ■במניעה
ככל כי הוא סוד לא והן העדיפויות. רשימת בהכללה, מסויימים. בעיה או מקרה למען ■אדם
העדיפויות, טבלת יותר ארוכה חברתי, שקט מאי הנובעות המשטרה של בעיותיה שרבות

ומטה. הטבלה במחצית הם תמיד מעלה כמ*ורטים כלליים שירותים ולצערנו,
בעיני השוטר של דמותו הקובעים נוספים רבים מבין גורמים שלושה רק להביא בחרתי

לעניננו. מידית הנחוצים אלה את ורק *?ציבוריוצרו,
מציאות, מול אגדה  כאידיאל הבריטי הבובי

את, עינינו מול אל מעלים שוטר, של אבטיפוס בדמות לסנוורנו משרתים ימימה, מימים
במקוף, מעדנות המהלכת התמירה, דמותו הבובי.*  הלונדוני הסיירהמקופאי של ץמותו
על המכובדת אבהית דמות תמיד, מייעץ עוזרמסייע, מכירו, איש וכל איש כל מכיר כשהוא
אם מפקפק ואני היום קיימת אינה  לומר אני מעז זו, דמות מאתנו. אחד לכל ידועה הכל,
או הוא כן אם אמנם חשוב לא עיונית מבחינה כי שיטען מי יבוא אם איפעם. קיימת היתה
יש אליו כאידיאל כאמתמידה, טובה קיימת, היא אין אם גם הזאת, המיתית הדמות כי לאו,
כאתגר והצבתה אפשרית בלתי היא כזאת דמות ימינו של במציאות כי תשובתי תהא לשאוף,

מציאותית. אינה
סבלות כי יודע הבריטית למשטרה הנוגעת בספרות כללי באופן אף ולו המתמצא כל
מציאותיות אי אדם, בכוח חוסר שלנו. לאלו מפליא באופן דומות ההיא המשטרה ו"מתלות"

ועוד. פרובלמטי ציבורי יחס בעבודה, עומסיתר טכניים, ועזרים באמצעים חוסר בתקנים,
הוא קשור עוד לא האזרח. בחיי עצומה פיזית מוביליות לידי הביאה המודרנית המציאות
אצלנו, כמו שם, הביא בתעשיה הגבוה השכר אחת. עבודה או אחד מגורים למקום חייו כל
נוחות ובאי אישית באחריות הכרוך עיסוק מקבלת ולהמנעות הממשלתי השירות מן לבריחה
שנה, כ20 מזה מלכותיות ועדות אומרות זה בענין וישרים נועזים דברים בכך. הכרוך וכל פיזית
השנתיים בדיווחיהם איזוריים משטרה ומפקדי כאזרחים שוטרים מאמרים, בעלי עליהם ומוסיפים
ליצור מסוגלת אינה כאלו ממחלות הסובלת משטרה .(££0111 5'16נ1^0003 31ט11:1ג 1€1)0115<

קומונס, וקלפהס בנוטינגהיל המהומות בפנינו. המוצגת כזו וחייכנית רווה נינוחה, דמות
עבודת ודרכי נוהלי על המשפט בתי של לפעמים הקטלנית הבקורת והרוקטס, המודס התפרעויות
הבריטית המשטרה את מאד מרחיקות אלה כל בפרלמנט, המפליגות ההשגות באנגליה, המשטרה
כך. לידי. שהביאו לסיבות זה קצר בדיון אכנס לא לשאוף. יש אליה אידיאלית מדמות היום של

כראש כהונתו שבימי פיל רוברט סיר של הפרטי שמו הוא מרוברט, חיבה כשט נגזר  בובי (*
שמבחינת הראשונה שהיא (המטרופוליטנית) הלונדונית המשטרה 1829 בשנת נוסדה בריטניה ממשלת
המודרני במובן משטרה, בשם לכנותה אפשר פעולותיה ודרכי ארגונה צורת מטלותיה, החוקי, בסיסה

המונח. של
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במוחזקות בבריטניה, המשתנה החברתי במבנה אלא עצמה במשטרה לא נעוצות שלובן סיבות
ולא ולואי ת86) ץ6^111130'י\\  £711 ?01100. 15100131ז1ט§ת6ק 1964.) מיושן ובארגון הסטוריות

עמהם. חלקנו יהא
היתה לא לודאי שקרוב זו דמות עינינו. לנגד לעמוד שצריכה היא הבובי דמות לא לפיכך'
משתמע "הן" ומכלל הם. הר היינו דיוננו לגבי מציאותית. אינה שכיום או פעם אף קיימת
אנו מחוייבים זו, מדמותלאדמות לבד מקום בשום אחרת דמות שום נמצאה לא אם "לאו''.
מסקנות ולהסיק בוחנות בעינים עצמנו על ולהסתכל פנימה לפנות עצמנו את להעריך בבואנו
לדמות אלא להשוותה, מבלי כאן, השוררים לתנאים בהתאם מציאותנו של אוביקטיבית מראיה

לעצמנו. שנציבה
השוטר. של ודמותו בישראל המשטרה של דמותה

החברתית הקרקע תיאור ללא מובנת תהא לא זו, בסוגיה נגיע אליה הנחה או מסקנה שום
ציינתי הדברים בפתח כבר דמותה. מצטיירת עליו הציבורי והרקע המשטרה, צומחת ממנה
מאפיינים מספר להלן עליהם ואוסיף בכלל, השוטר של דמותו הקובעים הדברים עיקרי בקצרה

הישראלית. למציאות המיוחדים
לא כי דומני כלום. ולא ורוויה רוגע גבוש, סטטיות, לבין בינה אין הישראלית החברה
זו מאשר ומתלבטות גועשות מפוררות, דינמיות, יותר שהן לנו הידועות החברות כיום רבות
הטבעי, החיכוך לגורמי בנוסף עובדה. קביעת לשם אלא לשלילה, נאמרים אלה דברים אין שלנו.
הכללי השירות מידת תקטן כן החברתי, המצב הוא שכזה ככל כי הגורסת הנחתנו לזכור עלינו

הציבורית. דמותנו כלפי כלשהי שקולה עמדה לבסס נוכל אז ורק לאזרח המשטרה של
משטרה דמות יצירת בדרך מאד מכבידה הישראלית החברתית המציאות בהירות, וביתר
מפריעים כיום עלינו המוטלים התפקידים מן כמה האידיאליים. הרצונות עם אחד בקנה שתעלה
ואת מעצר צווי של לפועל בהוצאה הכרוכים התפקידים את רק אציין ולדוגמה במיוחד לכך
אלה, מעיסוקים כתוצאה בחניה. ובמיוחד התעבורה חוקי באכיפת מעיסוקנו הנובעים החובות
בשנה, שנה מדי המדינה מתושבי כ200,000 של חמתם נגדנו אנו מעלים מהם, להמנע שאין
שבין היחסים את ממילא כבר ההופכים הגורמים לכל בנוסף זאת, עברינית. אינה זו ואוכלוםיה

לבעיתיים. הציבור לבין המשטרה
בחשבון נביא להכללות, להתפש מבלי כי, רצוני חלקנו? גרוע הכלכך זאת, כל ואחר
ולא זמן של במונחים לא למשטרה אחיד יחס אין כי הוא המפורסמות מן אחדות. אמיתות
לבין ברחוב האזרח של אמצעי, הבלתי הפשוט, ביחס להבחין כמובן יש מקום. של במושגים
לדעתי, אין, אמצעית. התרשמותו ואשר ומאמרים עתונים הקורא של אינטלקטואלי, עיוני, יחם

שהוצגה. השאלה בגדר המצבים, לכל שתתאים אחת תשובה
הציבור, לבין שבינו המגעים לאינטנסיביות ישר ביחס עולה לשוטר או למשטרה היחס
הפוך וביחס האזרחים של ההשתייכות לקבוצת בקרבתו כלומר, האישית. להכרות ישר ביחס
וכבל השוטר, של חלקו טוב הישוב מקום שקטן ככל כי מעתה אמור החברתית. לדינמיות

הפוכו.  שגדל
לתקופתמה. הציבור אהדת עולה אחרת או זו מבצעית הצלחה בעקבות כי חשנו כולנו
או כשלונות אחרי מצבנו על כלל לדבר שלא מאליה, זו אהדתיתר שוקעת האינרציה בתוקף
ההוויה בעצם טבוע זה דבר מסויימות. מאיהצלחות לעולם להמנע שתוכל משטרה אין בזיונות.

המשטרתית.
הן לכך בהקשר עצמנו. מתוך נובעת לנו הרצויה דמות לקראת ההליכה כי איפוא, יוצא
היוקרה הוא הסביבה בעיני כלשהו לגוף יוקרה המקנים היסודיים הגורמים אחד כי ידוע
בסיס המשמשת היעוד בהרגשת כולנו אנו החדורים עצמו. הגוף אישי עלידי לגוף המיוחסת

? כזה יוקרה ליחוס
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ככל העשינו נמנע, בלתי הוא לאזרח המשטרה בין חיכוך כי יסוד כהנחת הנחנו אם
ז החכוך מעל להקל או לרכך כדי שיכולנו

י;: ■ סימם,
שלנרבכל לזו דומות משטרות של במצבן נסתכל אמ כי לומר מוגזם זה יהא לא כי דומני
ונהפוך הנמושות, עם חלקנו כי לומר שאין הרי בה, השוררים ולתנאים החברה לצורת הנוגע
שאפשר הרי ישראל משטרת פועלת בהם המיוחדים התנאים את כך על נוסיף עוד באם הוא.
האפשרויות כל מוצו ולא נעשה הכל שלא אלא מצבנו. הוא כך אכן כי סיפוק מעין לחוש אפילו
של הבלעדיים ובתנאים במסיבות יותר, עוד הציבורית דמותנו את לקדם כדי בנו, הגלומות

■ משרתים. אנו אותה זו "מדינה

באנגליה והציבור המשטרה
ץ11גג1") £^:55£")

£**!,''"***

^ " .נפ^עי. .במלחמתם מאמצ>הם מגגיריס אעם ה'*ל^ונות >,מדו'> (2גץ ,אעג> ^
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המעץטרה עבודת על הרהורים
סימפסין ג'וזף סיר מאת

הרישומים* במשרדי נעימת שגרתית בדיד שגת
זה, אינפורמטיבי שפע למרות גם אן הפליליים.
בגוף הנוגעות לקטידיעות פעולת ליזום יש

לעת. מעת המתעוררות הבעיות
נטלי היא לקטידיעות פעולת יזימת תוצאת
לתביעות לעמוד ותפקידו בו לשאת השוטר שעל
לפתורי שבכוחן תשובות ולספק הפלילי הרישום
מתעוררי רבים במקרים המוצגת. השאלה את
ב~י השוטר את לשכנע מבקשים כאשר קושי
מסו בעיה פתרון לצורר לקטידיעות חשיבות
היתה לא שהבעיה ושוטר אירע פעם לא יימת.
עליו שהוטלה המשימה בערך זילזל לו, בהירה
שנועד הכללי בתפעול ניכרו המרות והתוצאות
ידע ללקט המצווה השוטר לבעיה. פתרון להגיש
ולא מאחר תפקידו' ערך בהבנת מתקשה מוגדר,
הבעיה כלל של חשיבותה את מבין הוא תמיד
שכביכול מיותר עומס בתפקידו רואה והוא

להטרידו. נועד
אגף בסקוטלנדירד נוסד האחרון בעשור ג.
נקבצו המנוסים האגף אנשי ותכנון. למחקר
כש להפגין מסוגלים והם שונות ממחלקות
ב קשורות שאינן בעיות בפתרון רונותיהם
ש:תחום או מסויימת, מחלקה בתחום מישרין
בין אחת. ממחלקה יו'תר מקיף בהן הטיפול
מיתרון הנהנים אחדים נמצאים האגף אנשי

והניהול. הארגון בשדה השכלתם

ה שרוב מסתבר לונדון, למשטרת פרט
מחמת דומה אגף לפתח מסוגלות אינן משטרות
מאחר לרשותן. העומדים המוגבלים האמצעים
הוקמה אלו, למשטרות משותפות הבעיות ורוב
איני לאגור שמתפקידה מחקר ועדת מכבר לא
ונסוייפ מחקרים לאחר המצטברת פורמציה

ג'וזף סיר של הרצאתו מתון הם הקטעים
ב שהושמעה לונדון, משטרת מפקד סימפסון,
שהתקיימה משפטית לרפואה האגודה ועידת
במלואה הודפסה ההרצאה ב10.1.63. בלונדון

משפטית. לרפואה החברה של בירחון

המוגן מושלם משטרתי שרות בנמצא איו א.
המפקחים של מחובתם לכן הביקורת. חיצי בפני
התורפה נקודת היא היכן לקבוע והמנהלים
החובה עליהם מוטלת שלהם. המוגדרים בשרותים
השרותים את ולשפר לקדם ניתן כיצד לקבוע:
וכוח התקציבים מתחום לחרוג שיאלצו בלאי

לרשותם. האדםהעומדים
הול הפשע שממדי להדגיש לחזור צורך אין
בתנועה הנגרמות תאונות ובעיות .וגדלים כים
בשימוש הצורך על מצביעות זרימתה, וחנק
יעילותם. המפגינים משטרתיים ועזרים באמצעים
הקיים מהמצב להתחמק רשאית אינה המשטרה
בראש המשטרה מתפקיד יהיו. אשר גורמיו ויהיו*

אלו. בעיות עם להתמודד ובראשונה
חייבים תפקידם, מכורח המשטרה, מפקדי
להערכת המסוגל מנגנון במחלקותיהם לארגן
מפקדי המתעוררות. הבעיות ותדירות .משקל
חייבים הדברים' התפתחות מטבע המשטרה
עצמם לעדכן כדי החובות משיגרת להשתחרר
ה ותדירות במשקל הקשורה באינפורמציה
נתוני לעצמם לברר המפקדים מחובת בעיות.
האמצעים הם מה ללקטה, שיש האינפורמציה
ניתן וכיצד השגתה' המאפשרים ביותר הזולים

ביותר. היעילה בצורה להפעילה
כמויות מצטברות לונדון העיר במשטרת ב.
המה זו כמות אינפורמציה. של מבוטלות בלתי
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ה העברינים ומספר הפשעיפ מספר באזור,
פעילים.

רק לנו מקנות אלו שנוסחאות סבור אנוכי
הבחנה כושר משוללות הן אך כללית, .השקפה
קביעה כל לגבי להתאימן צורך ויש מדויק
הפרט לגבי מהכלל מסקנה להקיש אין נפרדת.
מרשימה תהיה מעשית מחקר עבודת ולהפך.
ה כוח במסגרת תעשה אם בתוצאותיה יותר
לשפע זכינו עדמה מסוים. באזור לתחנה צמוד
אחת אולם האמור. בשטח ובמלונות מחקרים
פעולת מחדש לערוך מוטב קבע, דרך לשנה,
המחקרים חשיבות התחנה. באזור דומה מחקר
המת המפקד שיקול על להקל מהדרישה נובעת
המצומצם אנשיו כוח הצגת בתמרון לבט

שעה. באותה היעילות מירב והפקת באזור
וה מוגבל האדם שכוח העובדה מחמת ■ה.

שינוצלו ראוי גדולים, הם לכסותם שיש שטחים
אופנועים מכוניות, הכולל הממונע הרכב היטב
של מהירה העברה לאפשר שבכוחם ואופניים
הנדרש כפי לשניה, אחת מנקודה האדם כוח
אפשר הניידות לכושר הודות חירום. בשעת
מש מביזינה "קופא" שטח זמן במזעיר לכסות
ה גורם לנצל אפשר זאת עם יחד טרתית.
המת המערכים רוב כלל בדרך אולם הפתעה.
מצ הניידות כוח בתיגבור שימוש על בססים

במגבלות. טיינים
ו פעולה שנתבעת בשעה חיונית הניידות
מזאת ויותר חירום, קריאת בשעת מהירה תגובה
עד ההפתעה גורם את לנצל מבקשים כאשר
אך מוצדקת הניידות שכל לזכור יש תומו.
ורוכבי סיירים של מוצק בסיס קיים אם ורק
במיעוט המצטיינים רחבים באזורים אופניים.
האמור, היסוד על לוותר ניתן מפוזרים אוכלוסין
הניידות גושר יתרון לנצל ספק של שמץ וללא
ביותר הנאמן שהשגריר ברור אך הממוכנת.
שעיניו הרגלי הסייר הוא המשטרתי הכוח של
תפקידו יעוד רואה והוא קולטות, ואזניו פקוחות

עירו. אזרחי במחיצת זמנו בבילוי
כוח שתקר התברר האחרונה בתקופה ו.
השלמתו לצורך חסר לונדון משטרת של האדם
העוב למרות וזאת איש, וארבעמאות אלפיים
מזהישנימ התקן הוגדל לא שונות שמסיבות דה
בקפדנות זאת עובדה נבחון אם ברם, רבות.
למעלהמחמשת כיום לנו שחסרים לדעת ניווכח

מוטל הוועדה על שונות. במשמרות שנערכו
בגוף הנוגעות לקטידיעות ליזום התפקיד גם
נוע כך לשם לעת. מעת המתעוררות הבעיות
כנציגי אללה הנשלחים קצינים בוועדה דים
לחקר המלכותית הוועדה השונות. המשטרות
מ כתוצאה המליצה, המשטרה ומבנה פעולות
מחקר יחידת ליצור הנ"ל, הענף התפתחות
רמתמעלה אישיות בפיקוח שתמצא מרכזית
המיר לתפקיד הממשלה עלידי תמונה .אשר

חד.
רואה ובראשונה שבראש יכחיש לא איש ד.
וגילויים פשעים במניעת יעודה את המשטרה
וניסויים מחקרים השיטור. הוא לכך הבסיס וכי
ושי צורות לקבוע במגמה עדכה נעשו רבים
אזורי בתחום שליטה מירב המאפשרות טות
בדרך השיטור יעילות לתגבר מנת על השיטור.
אין ביעילותו, תפגע לא ואשר ביותר החסכונית
המטרה להשגת החשובים מהנתונים להתעלם
בוריו, על המאוכלס האזור הכרות אציין: ואותם
במקומות תורפה נקודות האוכלוםיה, צפיפות
והפ הפשיעה תדירות ניכר, רכוש מרוכז בהן
התנועה. זרימת וחנק תאונות הסדר, רעות
אין כי הזמן, גורם את גם לשכוח שאין מובן
לימי החול ויום לערבו יום של בוקרו זיומה
המגורים אזור אופי צביון גם ומועד. שבת

לתקופה. מתקופה משתנה
הרחב, במובנו הניידות, י כושר התפתחות
באם לסכם עדיין מוקדם אשר בעיות מעוררת
השיטור, ניידות כושר בתיגבור לפותרן גיתן
הנוכחי כושרו ניצול במירב להסתפק שניתן או
של יסודי לימוד תוך הבעיות. אותן לפתרון
ממדי לקבוע יהיה אפשר שהזכרתי, הנתונים
מסויים, באזור לשליטה הנתבע השיטור כוח
אם יעילותו. מירב להשיג כדי לחלקו יש זכיצד
הדרוש האדם כוח להגדיל ידנו להשג מעבר
בכל כיצד השאלה נשאלת המשימות, :לגיצוע
בכוח שנשתמש בשעה בביצוען בעמוד זאת

לשתתנו. הניצב המוגבל האדם
השנים שלושים במרוצת שונות, בהזדמנויות
נוסחאות לונדון במשטרת נוצרו האחרונות,.
הנדרש השיטור כוח ממדי לחישוב. מורכבות
חמ על התבססו הנוסחאות המשימות. לביצוע
רחו אורך מידות הבאים:לסיכום הנתונים שת
המצוי הרכוש ערך אומדן אוכלוסיה, מאזור, בות
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המקרי הפשיעה ולמפות המקומיים ללישומימ
הכללית. התמונה מחדש נבחנת זאת למתת מיות,
הסקוט של הסטטיסטי והמדור המבצעים בחדר
באור הכללית התמונה מתגלית שם לנדירד.
חסרות. לכאורה נוספות, עובדות לאור חדש
בפסיפס לשבצן משניתן אד מיוחדת, משמעות
אחר, מקומי במאתר דומות לעובדות ולהקבילן
הפשיעה למכת תרופה להקדים האפשרות נולדת

מסוים. באזור להתפתח העלולה
בעיית. של הצרוף החקירתי הצד מבחינת ח.
נפתרת. הבלתי בשאלה השלטון נתקל הפשיעה,
הנת האדם כוח שיעור לקבוע מתבקש משהוא
האי מעומס להקל כר ועלידי לחקירות, בע

בהם. מטפלים שהחוקרים רועים

לחקירות. המיועד האדם שכוח למדי נהיר

שמודיעים. פשע בכל עמוק לחריש מספיק אינו
ובעלי יותר החמורים האירועים למשטרה. עליו
בחשיבותם קודמים מבטיחים, חקירה סיכויי
פחותים. חקירה סיכויי בעלי בתיקים מהטיפול
(נתבע החוקרים מספר את נגדיל אם אך יותר.
תהיה. לתפקיד), ולהכנתם להדרכתם רב זמן
מחובתנר מכך. שיסבול בסיור ניכרת התוצאה
עלידיי הפשיעה נבלמת מידה באיזו לבחון
החוקר. של הפשיעה גילויי מידת לעומת הסייר
למדי. מסובכת היא זאת לשאלה הפתרון השגת
מיוחדת יחידה נוסדה האחרונות בשנתיים
המסו הפושעים אחר מתמיד למעקב שנועדה
כל את מנצלים היחידה קציני ביותר. כנים
וקש תנועותיהם לבדיקת האפשריים המקורות
או בדין הורשעו אם בין הנעקבים, של ריהם
ומקומות. מכוניותיהם אחר מעקב וכן לאו,

פגישותיהם.
בדקדקנות,. נרשמים המושגים הפרטים כל
נמסרים והלקחים בקביעות נבחנות והתוצאות
האזור בתחום אשר המשטרה תחנת לשימוש
רמת. מספק זה דבר המעקב. התקיים שלד,
המכיל השגרתי, הרישום מדור אשר שירות
מסו אינו שהורשעו, פושעים וחצי מליון פרטי
דומה. ביצוע רמת למעשה, הלכה להגשים, גל
פעולה בשיתוף עובדים המשרדים שני אולם
מתבטא הפלילי הרישום מדור של חלקו הדוק.
המייחד המשרד שבידי הפושעים פרטי בציון

מעקב. התובעת אינפורמציה עליהם מצויה

שנועד בכוח בעיקר ניכר חסרונם איש. אלפים
לשיטור.

בו גוברת, בעוצמה הפשיעה זרוע כשמונפת
נוספים אנשים לנו היו "לו הזעקה; תמיד קעת
וה הסברה צדקת לבחון עלמנת לשיטור!...".
מענין נסיון האחרונים בחדשים נעשה טענה,
נפות ושתיים עשרים מבין מאלפות: ותוצאותיו
כוח לה וסופק אתת, נפה נבחרה לונדון, העיר
הדבר השעה. צורד כפי לשיטור המלא האדם
הנ"ל. הסברה צדקת ביסודיות לבחון כדי נעשה
מאה הנפתי הסיור לכוח הוסיפו הניסוי לצורך
את הגדילו אחרות, במלים או שוטרים, ושניים

אחתים. ושלושה בשלושים הסיור כוח
את בהצדיקן הפתיעו שסוכמו .התוצאות
מתברר השיטור. כוח להגברת הטוענת הסברה
ה בשאר הפשע ממדי עלו הנסיון שבתקופת
נערר שבה בנפה ואילו אחוזים, ב9.2 נפות
ועקומת אחוז, ב1.3 הפשיעה אחוז ירד הניסוי
ירידה על הצביעה המטרידות ההתפרצויות מדד
התברר יתרעלכן, אחוזים. 32 של בשיעור
החקירות, למשרד אנשים נוספו שלא שלמרות
החוקרים כוח את לשחרר גם הסיירים הצליחו

השגרתיות. החקירות מנטל הרגיל
האמצעי אינו סיור עלידי אזור כיסוי ז.
הקצינים על פשיעה. למניעת המשמש היחיד
החובה מוטלת למפקדיהם, כמשנה המשרתים
המקומית הפשיעה עקומת של אופיר, ללמוד
התורפה ונקודות זמני איתור תור יעשה וזאת
הקצינים חייבים כד לשם פשיעה. המאפשרים
לרשותם הניצב האדם כוח את היטב לנצל
השיעות הנחיות אחר ימלאו אנשיהם כי ולוודא
לצורר ומיקומם זמנים), לוח  (שיעות שנקבע
עם בבד בד התורפה. נקודות ואיתור השגחה
ה מנהלי עם להפגש עליהם יהיה זה תכנון
הצורר והסברת הבהרת לשם שבאזוריהמ עסקים
להבטחתם. הקיימות והשיטות בטיחותם לתגבר
המפקדים עלידי לביטוי הבאה המדיניות
לבעיות להם, הכפופים ואלה מגישתם, נובעת
קיים מוכחים. בעקרונות בהתחשב הנדונות,
המפק בץ דעות לחילופי ומישור רעיוני קשר
גישות לבקרים נבחנות מכד כתוצאה דים.

חדשות.
מכי המקומיות המנהלה שיחידות למרות
ישירה גישה להן ויש בעיותיהן את היטב רות
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טמון המקומיים, הסעד שלטונות ממכות וגידול
לאישור עתה. שהובא ונוער" ילדים ב"חוק
מהמשטרה ימנע יאושר, אם והחוק, בפרלמנט.
בכי הקיימים התפקידים מסגרת להרחיב צורך

זה. וון
אנלי בדיקה תובעים רבים מנהלה עניני י.
חשיבות בעל ענין מנומק. ופתרון וגישה טית
תמת האנושי החומר סוג גיוס הוא פחותה לא
הקריירה במרוצת השוטר קידום של ותכנון אים
יעילותבכל מירב להשיג עלמנת וזאת שלו,

הדרגות.
המבטי האנשים בבחירת נעוץ אינו הקושי
כמות " למצוא בבעיה טמון אלא יותר, חים
יתכן שוטרים. להיות נאותה באיכות אנשים
מא נעשו האחרון שבזמן מכך נובע והקושי
בין הטירונות שיטת את לייצב קדחתניים מצים

שוטה בדרגת לשרת המיועדים אלה
הגי בין חובה, הינוד לחוק שמעבר נערים
בהם מקנן אשר ושמונהעשה ששעשרה לים
להע מאתנו תובעים שוטרים, להיות הרצון
אלא מאווייהם לבטא רק לא הזדמנות להם ניק
אכן כי להם ולהוכיח השאיפה את לטפח גם

.. ■  ובאישיותם. בהם מעונין השרות
נאותה, הזדמנות הנער בפני תוצג לא אם
מתחרים דבר של בסופו יקומו הנ"ל, בגיל
במי ובכשרונותיו. בשרותיו ענין שיגלו אחרים
לעצמו יראה הוא טוב מחומר עשוי והוא דה
הוא בו לגיל יגיע כאשר אחר, בשטח עתיד
שמיטב לדעת ניווכח אז כשוטר. לשרת מתאים
הממו אלא נותר ולא מידינו התחמק החומר

שבו. צע
מור לונדון משטרת של הטירונות מערך
ששעשרה שבין בגיל נערים מקליטת כב
הדרכה להם מספק והוא שנה לשמונהעשר
במרו בהם יפתח זה מערד וקורתגג. מתאימה
הנדרשות הבסיסיות התכונות את הזמן צת
בשרות גאהה תחושת בקרבם ויפתח משוטר
האדם מכוח בשליש לשרת. מקוים חם בו אשר
בדרד יושג המשטרה לשרות הנתבע השנתי

זאת.

הג על אוסרת בהווה הפשיעה חומרת ט.
מה כל המשטרה. תפקידי של שרירותית בלה
לפרוץ בלא הפשיעה, את לרסן במגמה שיעשה
לעשותו. וכדאי. רצוי המשטרה, תפקידי תחום
ליברפול משטרת מפקד מרטין, צירלס סיר 

בתי בסמכויות התנגשות סיכון למרות דאז,
שנים לפני התחיל הסעד, ושלטונות המשפט
לנוער. קשר קציני של מערך ביצירת ■אחדות
לפשי נוטה נוער להפנות במגמה נעשה הדבר
את הפך המערך יותר. טובות לדרכים עח
מנע שאף ויתכן הסעד קציני של ■עבודתם
במקרים לדון המשפט ומבתי המבחן ■מקציני
להד יש אולם הבלעדים. בתחומקהמ הקשורים
והמע טוב רצון גילו בדבר הנוגעים שכל גיש

מבטיחות. תוצאות הוכיח רך
לונ במשטרת ובוצעו כמעט דומים ניסיונות
שהשל בשעה התנגדות היתד. כאן אך דון.
הס להעניק נתבקשו בדבר הנוגעים 'טונות
של בסופו התפתחות. כל דכאו הם במתם.
את לערוך האזורים אחד שלטונות הציעו ■דבר
מקום, באותו שלהם. האזור בתחום הנסיון
ושוטרת שוטר סמל, פעלו שנים, שתי במרוצת
מלפגוע נמנעו אך ליברפול, מערך בעקבות

המשפט. בתי בסמכויות
דרך היתה טיפול התובע לנוער הגישה
לעיתים רק בזעף נדחית .היתה זו ההורים.
בהו להשתמש נהגו האפשר במידת .נדירות.
היה המקרים בכל אבל התיקון. כאמצעי רים
פיקוח הקשר, קציני עלידי ישירות, ;מופעל
ספק ללא התועה. הנער על מהבנה מלווה
מה אך מסויימיט. במקרים הצלחות להם שחיו
הקהל שדעת העובדה היא מכל יותר שחשוב
בלי הניסוי את לנטוש הרשתה לא בווסטאנד
הצי בעיני עלתה המשטרה יוקרת מר. 'קרב

המקומי. בור
המשטרה, שאנשי שלמרות לציין מעודד
במקרים ממליצים החוקרים, והן השוטרים הן
הקשה קציני בידי לטיפול להעבירם מסויימים
המק של אחוזים ש38 הוא לכך המניע הדי
יתכן ההורים. של ישירות בפניות מקורם דים
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הפעג>עה לקרבנות פ>צו"ם
מז"פ  "דרושים" אסלן, מנשה סמ"ר מאת

רכושך "זהו הגורסת: חותמת הפרט רכוש על
פשע, מעשה עלידי בזק לו יגרם כאשר אולם
מתאים". תגמול שתקבל תדאג המדינה אז כי 

ויותר יותר כשנתעמק לא. לגמרי מחר?
כגוף, המדינה, אין כי לדעת ניווכח בבעיה
פשוט המדינה להיפר, שלה. לפרט חסד גורמת
מקרי של ניכר באחוז למצב! באחריות מכירה
במקצועו ותיק הוא העברין כי מתברר פשיעה
חוזר הוא למוטב להשיבו המאמצים כל ולמרות
לבודדו הצליחה לא שהמדינה מכאן, לסורו.
בעתיד הנגרם הנזק פיצוי שחובת מכאן' כליל.
על חל מהחברה, בודד שלא עברין עלידי
זה ברגע הקרבן. את לפצות החייבת המדינה
מבצעת כזרוע אשר המשטרה לתמונה נכנסת
יותר. כבדה באחריות מעתה תישא המדינה של .

לשלימותו באחריות נושאת היא והלאה מעתה
רכוש הרי זאת, בנקודה כי הכלל, רכוש של
חלה, עליו שהאחריות הכלל לרכוש הופך הפרט

הציבור. כלל על שאמרנו, כפי
לרומאים מיוחס נזיקין במושג השימוש
גם לזולת. שנגרמו הנזקים תיקון ומשמעותו:
משום נזקים" "תיקון במושג אין הזה במקרה
בהש הפשע. למעשה שקדם כפי המצב השבת
גוררים אנחנו בהכרח "נזיקין" במושג תמשנו
קיימות האזרחי. החוק התערבות את לכאן
לקרבן נזיקין פיצויי תביעות של שונות צורות

מהן: אחדות והרי הפשיעה
המתנהלת אזרחי אופי בעלת נזיקין תביעת א.

? האזרחי החוק הליכי לפי
המת אזרחי אופי בעלת רסטיטוציה תביעת ב.

,י פליליים הליכים לפי נהלת
המתנהלת אזרחי אופי בעלת פיצויים תביעת ג.
המדינה! עלידי ונתמכת פליליים הליכים לפי
לא ואף פלילית שאיננה פיצויים תביעת ד.
מיוחדים. הליכים לפי מתנהלת והיא אזרחית
במ מוכרות נזיקין לתביעת הנ"ל הצורות
הכירו בהן שבמדינות מובן אך רבות. דינות
פשיעה, מקרה תוצאות לכל המדינה באחריות

מחשבה תנועת ניכרת האחרונות בשנים .■

הפשיעה, בבעיות בקרבהעוסקים ורעננה ץןדשה
בהווה מהפשיעה הנגרמות ובתוצאות בקרבנותיה
את לפצות יש כי גורסת זו תנועה ובעתיד.
מהפשע וכתוצאה לפשע, קרבן שנפל האיש
רב. ממון והפסיד ברכושו או בגופו ,2פגע
כי טענתה, מנמקת ואף טוענת, החדשה .הגישה
והוא הציבור כלל על חלה האחריות ..זולבת:
להיות.שותף לפחות או בתוצאות' לשאת חייב ■

להן.
."רםטיטוציה" במלה מצויה זו גישה .■הגדרת
המצב השבת . הפשע: קרבן לגבי .שמובנה
הפשי (שלפני הקודם למצב הפשיעה) .(שלאחר
ורק אד שנשתנה במצב הוא .והמדובר ..עה),

פשע. ממעשה כתוצאה :;

בכל כמעט לקדמותו*, המצב ש"השבת ברור
מקרה בכל מלאה להיות יכולה אינה ..המקרים,
אדם או מסוים, רכוש ונפגע עבירה בוצעה ..בו
יותר טוב לכן חייו. את קיפח ואף קשה :1פצע
הגישה אין ואכן "תגמולי/ המושג ■.להגדרה
מעשה יותר אלא מלא, פיצוי מפצה החדשה ■
לשם הנפגע. של מצבו את להיטיב .שבכוחו
והיא שיתכן בדוגמא נשתמש המצב המחשת
שיכלה משפחה במציאות: קיימת אך זזריפה,
ואילך זה מרגע רצח. ממעשה כתוצאה האב את
ברור מסויימת. חדשית תמיכה למשפחה הוענק
לערך הולם פיצוי משום בכך אין כזה שבמקרה
אחריות על המעיד מעשה בכך יש אך האסון.

הנפגע. הפרט לגבי הציבור
במדינות התאקלמה שכבר זו חדשה גישה
במ ותתאקלם שתתפשט לוודאי קרוב אחדות,
משטר מבחינה אחדות. שנים תוך רבות דינות
השפעה משום זו בגישה יש ספק ללא הרי *1ית
לשוט הציבור שבין היחסים על חדשה זהקרנה
גישה כי האזרח יבין ואילך זה מרגע כי דים.
לרכוש הפרט רכוש את הופכת למעשה, זו,
אזרח יעלידי המבוצע לפשע נוגע כשזה המדינה
מטביעה המדינה שלח, אחר אזרח כנגד המדינה
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יותר רבה יעילות החדשה הגישה מוכיחה
יותר. מקיפה ואחריות

פיצויי* לשלם שיש קובעת החדשה הגישה
הו* אפ וגם נתפס הפושע אין אט גט לקרבן
כי קובעת החדשה הגישה למשפט. מובא אינו
הענקת על השפעה כל אין וללכידתו לפושע
נ*רדווג רשויות שתי הן אלו לנפגע. פיצוי
בכות ואין ברעותה, נוגעת האחת תחום שאין

השניה. גורל לחרוץ האחת
אוג רק עצמה על המדינה נטלה עדכה
אינ ואילו העברין), נלכד (אם בלבד הענישה
הנאשם, עם לבדו להתמודד הותירה הקרבן
אינה זו שגישה הטוענים צודקים כי נראה
זמננו, בת המודרנית החברה את יותר תואמת
הרי שלנו המציאות בתוקף כי טוענים אלה
מדינתו לגורל לשותף בהכרח הופך האזרח
והדבר מלחמה בעיתות והן שלום בעיתות הן
בשעת; בגיוס ואף מיםים, בתשלום מתבטא
הוא, הדין מן במוות. להסתיים העלול מצוק
עצמה; המדינה תשתף שלנו שבמקרה איפוא,
מעשה. עלידי שלל. לאזרח שנגרמו בנזקים גם

פשע.
עצמו, העברין הוא הבעיה של נוסף צד
לנצל ניתן כי הוכיחו בעולם שונים במקומות
ידועה העברין.. של יעיל לחינוך גם זה נושא
לפניי שהובא האמריקני השופט של הדוגמא
ודר© רכבו בכלי בפראות שנהג צעיר למשפט
מש*חתו, של יחיד מפרנס צעיר' גבר למוות
שולח; אינו הוא כי קבע בדין, שישב השופט
מאחר להיפן' לביתהםוהר. הנהגהעברין את
מרגע הרי מפרנס, בלא נותרה הנדרס ומשפחת
הנהג על יהא שנים' וכד כך למשך ואילך, זה
ספק אין הנדרס! משפחת את לפרנס הדורס
כי הזה הדין לפסק רחב פרסום ניתן היה שאם
חסרתי מנסיעה רבים להרתיע בכוחו היה אז
תאל? עצמך שאתה המחשבה עצם כי זהירות.
ומונעונ מרתיעה כבר היא קרבנד את לפצות
אחרים. בשטחים שגם ברור צפויה. עבירה בעד
אשר והוא יתפס הוא שאם העברין ידע כאשר
לבד.מהעונש במלואם, קרבנו נזקי את ישלם
כי העבירה, לחומרת בהתאם עליו יוטל אשר
שונים עברינוית בשטחי בירידה ניווכח אז

גם; זאת השקפה בודאי נכיר העת בבוא
החדשה, למציאות עצמנו נתאים ואז כאן

לחלוטין אחרת משמעות מקבלת התביעה הרי
וישראל מאחר רחב. יותר הרבה אופק ובעלת
של המצומצם החוג על עדיין נמנית איננה
מקרים באיזה ללמוד יהיה מוטב הללו, המדינות
תביעת להגיש לנפגע הישראלי החוק מתיר

פיצויים:
על לצוות ביתהמשפט יכול פלילי, במשפט א.
מעונין איננו אשר הנפגע את לפצות נאשם
שנגר הנזקים לגבי אזרחית תביעה בהגשת
עד כספי בתשלום העבירה, עקב לו מוי
סעיף  וסבלו להפסדיו כפיצוי ל"י 500.
ענישה) (דרכי עונשין דיני לתיקון מחוק 31

.1954 תשי"ד
תבי המתלונן הגיש פלילי ובמשפט במקרה ב.
שנגרמו הנזקים עבור אזרחית פיצויים עת
וביתהמשפט פלילית, עבירה לאותה בקשר לו
יראו האזרחית, בתביעתו החליט לא הפלילי
לדון שלא החלטה ככולל הדין פסק את
הנ"ל. מהחוק 33 סעיף  האזרחית בתביעה
וכתוצאה במקרה העותומני, לחוק בהתאם ג.
פי תביעת נבעה מסויימת פלילית מעבירה
לדיון לצרפה הנפגע יכול אזרחית, צויים
הפלי הפרוצדורה מחוק די סעיף  הפלילי

.1878 ליתהעותומנית
יכולים המוסלמית העדה של בתיהמשפט ד.
נקראים ואלה לנפגע פיצויים מתן לפסוק
עצמו לנפגע ימסרו אלה פיצויים "סולחה".
תבלול לפעמים ליורשיו. מוות, במקרה או,
 וסבל נזיקין עבור פיצויים ה"סולחה"
והדתיים האזרחיים הדין בתי מפקודת 6 סעיף

.1925 (שיפוט)
אפשרות קיימת הנ"ל לסעיפים נוסף ה.
פקודת לפי אזרחית נזיקין תביעת להגיש

.19471944 האזרחיים הנזיקין
הגשת לאפשרות ביחס עדכה המובא מכל
שנפגע משתמע ישראל, במדינת נזיקין תביעת
ביתהמשפט יפסוק (אם בפיצוי לזכות עלול
נאשם ימצא כאשר ורק אך לו) זכאי שהוא
ויובא המשטרה עלידי יתפס הנאשם וכאשר

למשפט.
בית בהם רבים מקרים ישנם לתרעלכן, :

כאלה פיצויים לקרבן שמגיע פוסק המשפט
מסי לשלמם מסוגל אינו העברין ואילו וכאלה,
זאת ומבחינה בכד די לא לכן שונות. בות
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המרחץ בב>ת ע\וע\נה
עתיקה) וערב שתי חקירת על (הרהורים

ת"א תביעות, מפלג גולדשטין/ זאב יוחנן מפקחעו"ד מאת

לשמש יכולים אשר באנגלית)2, (בעיקר בנושא
אנו, אולם חקירה. שעיסוקו: מי לבל רב עזר
המפואר, התרבותי עברנו על גאים יהודים,
ב לנושאים ואסמכתא מקורות תמיד מחפשים
ה באחד והנה והעשירה? הקדומה ספרותנו
מצאתי החצובים* "ספרים של העתיקים ספרים
אשר וערב, שתי לחקירת גם מבריקה דוגמה
אנסה ממנה כיום. גם לרגלנו נר לשמש יכולה

זו. צנועה רשימה במסגרת לקחים ללמוד
ב"גתובים המופיע "שושנה" בספר המדובר
בספר הקריאה את אסרו חז"ל אם וגם אחרונים".
קרא הרי "אפוקריף" לספרי נמנה בהיותו זה,
"לעשות כנאמר: בלבד, טובה מטרה למען תיו
ולהורות"3 להבין למד אתה אבל למד אתה אי

שמיים'/4 לשם יהיו מעשיך "וכל כתוב ועוד
ככל ובדבקות, במקוצר העלילה ספור והנה

המקורי: התרגום לנוסח האפשר,
ויקח יהויקים ושמו בבל בעיר היה "איש 
ויראת תואר יפת היתה והיא שושנה ושמה אשה

 אלהים.
חמד כרם לו ויהי מאד עשיר היה ויהויקים

 ביתו. אצל
העיר מזקני שניים ויקומו ההיא בשנה ויהי
שושנה את הזקנים ויראו  העם. על לשופטים
התשוקה וחיצי תאוה ויתאוו בכרם מתהלכת
ואת £להים תורת את זכרו ולא בלבם נחתו

." משפטו.
בדרכה שושנה ותבוא במארב והם היום "ויהי
בכרם היה לא ואיש היום. בחום בכרם להתרחץ
לה. לארוב התחבאו אשר הזקנים, שני זולת
וירוצו המחבוא מן הגיחו הזקנים שני והנה
פה ואין נעול הכרם הנה ויאמרו: שושנה אל

הפרקליטות אמנות סלנט: .2
1^. 1. :1£61ע811 ""1116 ±נ£ £0 ייץ00£0!11<£
.י! 1,. ^'611111311 : "'1116 .411 0/ "1^10^*ט111^^*טנ1038^

א'. פח, סנהדרין אי: עח, שבת .3
י"ז. ס, אבות .4

היא הנגדית, החקירה או השתיוערב, חקירת
נובע הקושי התשאול. בתורת הקשה ז?תלק
ומקרה מקרה כל של הנסיבות משוני בעיקר
אינ נחקר. כל של המיוחדים ואישיותו ומאופיו
גמישות מהחוקר1) דורשת זו דיבידואליות
למקרה בהתאם שונים פעולה ואופן גישה מרובה,

המיוחד.
כשהעד אך האמת? גלוי היא החקירה מטרת
שעדו להראות, האמצעי היא החקירה עוין, הוא
או משקר שהוא למציאות, מתאימה אינה תו
או האמת את לתאר מסוגל ואינו כהים שחושיו

לו. להאמין אין ולכן מגזים שהוא
שהעד להראות, היא ביותר הנפוצה ד,ךרד
שבעדויותיהם עובדות סותר או עצמו את סותר
יתכן, לא תואר כאשר שהמאורע, או אחרים של
אינו או תואר כאשר שהתרחש יתכן לא או
מתיישב אינו או הישר, השכל דעת על מתקבל

החיים. נסיון עפ
וגם המקרים של המיוחד אופיים מחמת
משו ועקרונות חוקים למצוא שקשה משום
אנשי כינו נגדית, חקירה לכל הנכונים תפים,
הצ ובאמת אנזנות. זו: מחשבה מלאכת מקצוע
ובכשרונו באופיי במעט לא תלויה החקירה לחת
דבורו, וכושר מחשבתו במהירות החוקר, ■של

בידיעותיו לבו, באומץ ושנינותו, בחריפותו
בהערכתו ההגיון, ובתורת בפסיכולוגיה ■הכלליות,
בכושרו ובעיקר המקרה אל הנכונים 'וגישתו
העד של התורפה נקודת את למצוא זזריזותו
תוך מתגלה קרובות לעתים אשר העדות, או
יכול הנכון נצולה ואשר עצמה, החקירה בדי
עלכלפנימ או כליל, העד שבירת לידי להביא
התוצאות לאפיק המשפט כל או החקירה להטיית

ד.רצויות.
עקרר נתגבשו דורות במשך אףעלפיכן,
טובים ספרים ונכתבו זה בשטח אף וכללים 2ות

וכר... פרקליט תובע, חוקר, זה: בחבור פרושו חוער .1
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עדות. את שמע אשר שעד הדבר, טבעי הרי
כבר מסוגל יהיה לא עדותה מסירת לפני חברו
אלא; שמע, או ראה בעצמו הוא אשר את לספר
במיוחד קודמו. לדברי ספורו להתאים נוטה יהיה
כש המאורע, מאז רב זמן כשעבר כד יעשה
כבר נחלשו אמצעית הבלתי והתמונה הרושם
אמצעיי הו* ההפרדה. עקרון זו מסיבה בזכרונו.
נחוצה. היא וחומר קל ועד, עד כל לגבי יעיל
קנונית שעשו שקר, עדי החוקר בפני כאשר
עדותם,. את. לסתור החקירה ומטרת ביניהם
אחת, הערה להעיר יש ברור, שהעקרון למרות
כיח* זי"משפט בתי של מושבם שבתנאי והיא
בדרך פתוחות המשפטים אולם דלתות כאשר.
הדלתות אט גם או הלוהט החום מחמת כלל
נפתחווג הן, הקהל תנועת מפאת אד סגורות
עומד לתורו הממתין והעד רגע כל ונסגרות
עקרון לכן ו הדלת ליד בפרוזדור כלל בדרן
לו, די כי בקפדנות, נשמר אינו למעשו? זהיי
מפי מלבד מקוטעים משפטים לשמוע לעד,
לעדות עדותו את להתאים כבר ידע והוא חברו
ולעול*לא במבוכה, חוקרו את ולהביא קודמיו
מאי נבעה הצלחתו אי כי לחוקה לו, יוודע
כבר היתה שחשיבותו כלל, על קפדנית שמירה

הספירה. לפני שנה 500 ידועה
לגישתי תשומתהלב את להסב במיוחד כדאי
?כל' בהתחשב.  דניאל של חקירתו ושיטת
היו לא הזקנים, אלה, עדים המקרה. נסיבות
במתכוון. משקרים שאינם טועים, עדים בבחינת
לשוט. נוטים שאינם נאוטרליימ, עדים היו ולא
נקראו נגדו האיש לטובת הן מעידים אלא צד,
האמת, את רק לתאר ורצונם לרעתו והן להעיד
והחד הארסית עדותם אשר עדים, אלא לאמיתה,
היפוכה כולה שקר, כולה עוינת, כולה צדדית
וגישה ידידותית חקירה שיטת נקיטת האמת. של
כזאת גישה משגה. היו כאלה עדים אל אדיבה
כאילו הרושם, את השומעים בלב תמיד מעוררת
ממנה, לחלק או העד לעדות מאמין החוקר
ה על רצויה בלתי השפעה היתד. כזה ולרושם
לנקוט יש כן, על יתר הנדון. במקרה בבלי
שהוא, כל לצד נטיח אין כשלעד רק זו בשיטה
חוש של תוצאה הם שבעדותו הדיוקים ואי
נובעים הם או לקויים הבחנה וכושר הסתכלות
החוקר ומטרת גרידא ושיפחה הזכרון מחולשת

טעותו. על העד את להעמיד רק

ונבוא נא הבה לכן בך, חשקה ונפשנו איש
העד בקולנו לשמוע תמאני מאן ואם  אליך.
ותאנח בכרם. עמך איש ראינו כי עליך, נעיד
בידי כפי בנקיון לנפול לי טוב ותאמר: שושנה

ותצעק". לאלהים מחטוא אדם
שם עליה הוציאו הזקנים שני ממחרת "ויהי
הת "הנה מוות: משפט אותה שפוט למען רע
אשר עלם, אליה ויגש בכרם, שנינו הלכנו
דברי אל העם ויאמן עמה". ושכב בגן נחבא
מוות". משפט אותה שפטו והשופטים הזקנים,
נער דניאל, ויתייצב למוות מוצאת "והיא 
ישראל,. בנ נא שמעו ויאמר: העם בקרב רך,
ודרשתם חקרתם בטרם ישראל בת הרשעתם ,

וראיתם, ביתהמשפט אל נא שובו  בדבר.
העם כל וימהרו  האלה. האנשים ענו שקר כי
העדים שני נא יפרדו דניאל: ויאמר  וישובו.
הפרדתם ואחרי  לבדו. איש  איש ואשאל
משפט כי דענא אליו: ויאמר לראשון ויקרא
את והרשעת הרשע את והדבקת שפטת עוול
אל וצדיק נקי אליהם:. אמר כי אף הצדיק
הגד דברת אשר את ראית אם ועתה תהרוג...
תחתיו? שניהם את מצאת אשר העץ, שם את לי
מעל ד:יאל אותו ושלח  אלה. ויאמר: ויען
רוח אליו: ויאמר השני את להגיש ויצו פניו
הימים כל מעשיכם היו ככה לבך, הפך זנונים
הזאת, יהודה בת זולתי ישראל בנות את לזנות
לי הגד ועתה  תזנותך. לקול שמעה לא אשר
תחתיו? שניהם את ראית אשר העץ שם את
יכסה השקר דניאל ויאמר  אלון. ויאמר: ויען

קלון" פניך
שני על כולם ויקומו העם כל "וישמע 
דניאל, ידי על פיהם באמרי נלכדו אשר הזקנים,
וינצלו אותם ויהרגו  בשושנה. ענו שקר כי

בישראל.י/.. נקי דם משפוד ההוא ביום
ללמוד יכול דורנו בן אף אשר הלקחים, מה
מבחינת הן אשר זו, מצויינת נגדית מחקירה
לתשומת ראויה תוצאותיה מבחינת והן ביצועה

מיוחדת? לב
(וגם עדות מסירת בשעת מחברו עד הפרדת
משום בה והיה יתכן הודעותיהם) רשום בזמן
שנה, מאות וחמש כאלפיים לפני מהפכני חדוש
מקום בכל היום ורגילה מקובלת היא אולם
לכך הסיבה כי לי, נראה חקירה. מנחלים בו
כי הסבר, טעונה ואינה לכל, ומובנת ברורה

22



דני עשה נכון רלבנטית. שאלד, כל על להשיב
בעובדות התורפה נקודת את חיפש כאשר אל
חשיבות מחוסרות  לכאורה  אשר טפלות,
להת הוא הנכון אלו כגון במסיבות מיוחדת.
חיצוניות ולנסיבות צדדיים דברימ סביב רכז
הדמיוניות לעובדות סביב התרחשו אשר בלבד,
בהם הפרטים אותם נכונות לבדוק או ? הראשיות
אי מחמת זהות להיות יכולות לא העדויות
בפרטי עצמם את להכין העדים של יכולתם
ישב תחתיו העץ סוג על דניאל שאלת פרטים.
שלא בלבד זו לא הזקנים, של בספורט הזוג,
נקודה על אף אלא מראש, צפויה להיות יכלה
 הראשית בחקירתם מקודם העידו לא זו

כביכול.
לא אשר שבחקירה ההפתעה טמונה בזה
במקרה שלא גם נראה מטרתה. את החטיאה
ממש השאלה אותה העדים משני דניאל שאל
מחושבת היתד. כוונתו ממש. הפרט אותו ועל
שונות תשובות וקבלת זהות שאלות ביותר:
כך ידי ועל הסתירה את שעור לאין תבלטנה

ובילט. ברור יהיה שבעדויות השקר יסוד
יכו אנו אשר ביותר, החשוב העקרון אולם
"תורת הוא דניאל של מחקירתו ללמוד לים
 קראו מקצועיים סופרים אם ההתאפקות/3
הרי אמנות,  וערב שתי לחקירת  כאמור
להפסיק לדעת היא שבד. הממשית האמנות
המתאימים. ובנקודה במקום בעת, השאלות את

חוקים. או כללים אין באמת זו לתורה
ובחושיו החוקר של בכשרונו תלוי הכל
אינ גם להיות יכולה נגדית חקירה המפותחים.
שהגיע להרגיש חייב מוכשר חוקר אולם סופית,
כשמצליחים יותר! ולא כאן עד לנקודה:
שקר עד שכן כל עד, או נאשם דברי להזים
ומשקל, ערד בעלת בנקודה אותו לסתור או
לפחות או כליל הנגדית החקירה את להפסיק יש
מחיר בכל למנוע יש אחרת. לנקודה מיד לעבור
ולתקן המתירה את להסביר לעד הזדמנות מתן
לא היא והפשוטה הטובה הדרך עצמו: את
לפעמים זו התאפקות כי ידוע יותר. לחקור
ההצלחה ניצוץ אחרי העזה כשאיפה ידועה קשה,
נבץ חוקר אולם ועוד. עוד העד את להזים
נוספות פעמים יצליח שהדבר שהסכויים יודע,

המחבר. של הבטוי .5

הוגנימ עדים היו לא שהזקנים ברור ^ולם
אשר במיוחד, שלילי אופי בעלי אלא 3אלה,
מראש. מחושבת ולמטרה וביודעין במזיד שקרו
סכוי של שמץ היה לא אדיבה לחקירה "לכן
חקירה בשיטת דניאל איפוא, נקט, נכון ■להצליח.
לזקנים באומרו ביותר, ותקיפת ישירה 1?זיז1ית,
שק אתם ו לכם מאמין "אינני ובגלוי: ג!ראש
כזאת גישה רק זה כגון במקרר. הרי "1 רנים
שכפירה משום מדוע? מועילה. להיות ■יכולה
את מיד להפוך יבולה העדות בנכונות ■ישירה
מ הקצה: אל הקצה מן השומעים, קהל דעת
המרגיש הנחקר לפקפוק. מאמו! לשינאה, זזיבה
נהפכת מסביבו שהאוירה להרגיש המדמה ;1>ו

את ליפות ומתחיל בטחונו את מאבד /.עויינת,
יכול העד ולשנותם. לרככם הקודמים, .דבריו
תקיפה. שבחקירה הנפשי מהלחץ להתבלבל :אף
דברים לשנות ונסיובו העד של זה נפשי מצב
לחו ואפשרות ימוד לתת עשויים נאמרו שכבר
מתירות לידי ולהביא נוספות לתקפות קר
חקירה! בכל חלק ישנו) (אם לקהל כי ■ךצויות,
מכרעת השפעה לפעמים להשפיע יכול ■הוא
על המבטים, ידי על החקירה. ועל העד ;?נל
קטנטנות תנועות ידי על נוצצות, .■ידיעינים
העדות? מסירת כדי תוך דעה,משלו הקהל מביע,
או הסכמתו את מרגיש. הקהל, את תאה ןזועד
או אהדתו את דחיפתו, או עדודו את בפירתו,
למצוא טבעית שאיפה מקננת אדם בכל ^יבתו.
על בעימדו העד, לרבות אחרים, בעיני חן :

הקהל. של אמצעית בלתי בקורת. תחת .והדוכן
לש העד עלול תקיפה חקירה שעקב הסיבה ■זו

האוירה ואת זה, חקירתי אלמנט עדותו. את ונות
יש מייצר, הוא אשר שבאולם, .המחושמלת

חענין. לטובת ולנצלו בחשבון לקחת
דניאל של הרב מכשרונו להתעלם גם אין
ול העדים להכשלת התורפה נקודת במציאת
שקר עדי בפניו כי לו, היה ברור מכירתם.
מסירת לקראת עצמם את הכינו אשר מובהקים,
פרטים לפרטי עד דבריהם את והתאימו ■עדותם
לדניאל, ידוע גם היה וכנראה רעהו. לעדות איש
בפי השקר להוכחת זהבדוקה הטובה הדרד בי
בפרטי סתירות והבלטת מציאת היא ז?עדים,
להת החכמה מן זה אין אלו בנסיבות עדותם.
העי והנסיבות החשובות הנקודות סביב דכז
מראש הזקנים התכוננו ולבטח הואיל קריות,
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ולאטלאנ? שעוללה הרושם את מאגדת היונה
:היתר* החקירה המשכת לחלוטין. מטשטשת היתה
בי נפש להציל במשימתו דניאל את הכשילה
את. ולהמחיש לחוש אנו יכולים מכאן ישראל.
גדילתו,של ואת ההתאפקות", "תורת חשיבות

כחוקר. דניאל,
תכונותיו בלימוד להמשיל עוד היה אפשר
לבו אומץ על ולהצביע כחוקר, דניאל, של
ידיעו על אחד? קלף על הכל את ששם בזה
תו את מראש שידע מתוך בפסיכולוגיה, תיו
בעקבותיה העם תגובת ואת חקירתו צאות
ולא: הכללי הנושא את לא מיציתי טרם ועוד...
וכללים. עקרונות רק אלה המיוחד, הנושא את
של ובדוקים טובים רבים, כללים מבין אחדים
כרגע רק הרי אלא... הנגדית. החקירה אמנות

להפסיק!... לדעת צריד אמרתי:
וערב שתי חקירת על הרהורים היו אלה
כי בכלל. נגדית חקירה על נכון יותר קדומה,
על חבור לכתוב שיכולתי ומתוודה, מודה אני
שלבתי ואם שושנה" "תולדות בלי גם הנושא
לעודד מנת על זאת, עשיתי זה, פיקנטי חלק בו
את להפנות זו ובאמתלא הקריאה, חדוות את
מקצועיים יותר, רציניים לדברים תשומתהלב
השכילו מהקוראים שהרבה תקוה, אני יותר.
שלהרבדי גם לי וידוע זו צנועה מכתבה מעט
כאן יש אם (הגם כלום ולא הדשתי לא אחרים
אצל שאף מאמין, אני אולם הרבה). חדושים
לפחות הצלחתי הכל כבר ידעו אשר אלה,
ברו הספר בבתי אמרו וכאשר הזכרוך/ ב"רענון
10)/)6ק€^ .^3^1 §01(110111111 י/81£ העתיקה: מי
בחדושז הצלחתי אם  הידיעות'' אם היא "חזרה

משובח. זה אף הרי בלבד, הזכרון

שהוזם, מרגיש כשהעד כי ביותר. קלושים הם
אימת < היציב הבסיס את רגלו מתחת מאבד הוא
מל יראה שאלה בכל ללבו. חודרת התוצאות
מתחמקות, תשובות אלא יתן לא וממילא כודת
יתרעלכן, ביותר. הפשוטות השאלות על אפילו
שבהזמת הרושם את רק יטשטש החקירה המשך
אשר את ידיו במו יהרוס והחוקר העד דברי
הנכון: הוא הדבר של והפוכו לבנות. הצליח
להב פחות לא חשוב עד; לסתור מספיק לא
ההר צוק לרגלי שתחום כמו הסתירה. את ליט
מב כך תלילותו, ואת הצוק גובה את מבליטה
ודר הסתירה אחרי מיד החקירה הפסקת ליטה
אלה, על ומשפיעה השקר את שבעקבותיה שקט

והעדות. העד מן להתרשם תפקידם אשר

להבליג שידע דניאל, של הגדולה זכותו
שהתאפקותו ספק אין בזמן. לשאלותיו קז ולשים
את הגדול: נצחונו את לו שהביאה היא זו
הרשעת ואת מפשע חפה נאשמת של זיכויה
שה לנו, ברור העלילה מסיפור כי מאשימיה.
הזדמנות להם והיתה המקרה במקום נוכחו זקנים
ה ה"נסיבות ומיתר מהעצמים להתרשם טובה
המקום תאור בעדותם, זה חלק חיצוניות'/
רק שקרו הם מאצבע? מצוץ היה לא והסביבה
שלגופו הדברים את ובדו הרלבנטיות בעובדות
העצים את עצמו, הכרם את אד בלבד, הענין של
וכן ראו הם והדלת הגדר את שבו, והצמחיה
תחת יושבת כשהיא הערומה, האשה את גם
 איפא  התגלתה אם הבריכה. שפת על עץ
זה היה לא דוקא העץ סוג בנקודת סתירה
בחקירתו דניאל המשיך ואילו גרידא מקרה אלא
נוספות שבנקודות לודאי, קרוב הכוון, באותו
הסתירה לגמרי; זהות להיות כבר יכלו העדויות
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תי'א באיזור עבר>נ>ות נוער קבוצות
מפ"ל נוער, עברינות קצין ח131/ מאיר פקד מאת

נמצאים שח? עובדי ארבעה נועה קבוצות ב4
ומטפלים ברחובות והערב היום שעות במרוצת
העובדים אין עבירות. המבצעות נוער בקבוצות
מנסיונם אבל, העיר. אזורי כל את מקיפים
שלם כפר עזרא' (התקוה, הדרום שכונות באיזור

הרבה. ללמוד נוכל וידאליהו)

קבוצות בארבע להבחין אפשר כללי באופן
נוער: בני של

בילוי לשם המתאספות נוער קבוצות .1
בטי אינן אלו קבוצות עבירות. מבצעות ואינן
כל בהן ענין גם אין ולמשטרה המשטרה, פול
לרכוש נזק גורמות או מתפרעות שאינן זמן
מקרים קורים בפעם פעם מדי אם גם הציבור.
לאחר כלל, ובדרך קשה אינה הבעיה אלה,

נפסק. הדבר התראה,

בילוי לשם המתאספות נוער קבוצות .2

ומכר קטנועים גניבות מבצעות כך כדי ותוך
מהקבר בהרבה שונות אינן אלו קבוצות ניות.
ענץ יש למשטרה אבל לעיל, שהוזכרו צות
לשם נעשות והקטנועים הרכב גניבות בהן.
כלל בדרך רווחים. הפקת לשם ולא בילוי
שכלה אחר הרכב מתגלה אחדים' ימים כעבור
מגלה שהמשטרה הענין במיכל. שהיה הדלק
גני על בפיקוח בעיקר מתבטא אלו בקבוצות

לדין. העברינים והעמדת הרכב בות

בילוי לשם המתאספות נוער קבוצות .3
גניבות בעיקר שונים, מסוגים עבירות ומבצעות
בילוי לשם נפגשות אלו קבוצות והתפרצויות.
הרכוש עבירות. גם מבצעות בפעם פעם ומדי
הנגנבים החפצים הקבוצה. את משמש הנגנב
משק מזון, מצרכי בעיקר והם לבילוי קשורים
אלו קבוצות רכב. וכלי סיגריות חריפים, אות
הפי למנוע כדי המשטרה פיקוח תחת נמצאות
מבנה בעלות ממש, עבריניות לקבוצות כתן
בילוי, אינה העיקרית שמטרתו וארגון מגובש

עבירות. ביצוע אלא

לשנה. משנה מחריפה הנוער עברינות בעיית
בתופעה נתקלים השניה העולם מלחמת ■מאז
עבירות המבצעות נוער כנופיות של הדשה
בארצות במיוחד התפתחה זו תופעה ■חמולות.
האחרון בזמן רק המערבית? ובאירופה ■הבריח.
לחוף נוער בני פלישת על בעתונות .קראנו,
והפרעה כנופיות בין מלחמה באנגליה, ■הרחצה
פעם מדי שומעים אנו הציבוח לשלום .רצינית
אירופה, במזרח דומות תופעות על גם גפעמ

במוסקבה. גיחוד
יש כלל בדרך מסוים. מבנה יש לכנופיות
חברי כל ידי על הנערץ ומנהיג קבועים הברים
חברים לקבלת מיוחדים טכסים קיימים בכנופיה.
הרארכיה ויש תפקידים חלוקת קיימת הדשים.
להבדיל כדי הכנופיה. בתוך ופיקוד מעמד של
מבפנים, עצמם לגבש וכדי מאחרים 'עצמם
שם כמו: לכנופיה מיוחדים סמלים 'קיימים
תקשורת ונוסח דיבור' עגת מלבושים, .מיוחד,

הכנופיה. לחברי רק הידוע >סודי
יש שלכנופיה נמצא הקיצוניים, במקרים
הכנופיות מבנה אחר. מלחמתי ציוד או גשק,
בארצות בעיקר נחקרו לגיבושן, והגורמים
ממשיות פעולות ננקטו האחרונות ובשנים הברית

חיוביים. לאפיקים הכוונתן או לפרוקן
לכל פנתה (אינטרפול), הבינלאומית המשטרה
היקף על בסקר להשתתף בה החברות המדינות
נערך זו בעקבות וחומרתה. הכנופיות געיית
כנו אין שבישראל מתברר בישראל. גם >!קר
העברי הקבוצות לעיל. שפורש מהסוג גיזת
להתארגנות, הגיעו לא ביותר, החמורות 1יות
הידו הסממנים ופיתוח סמלים ליצירת לגיבוש,

בחוץל*רץ.. מהכנופיות ■עים

על יותר מקיף סקר נערך תלאביב באיזור
הנוער מפלג של הפקחנים הנוער? כנופיות געיות
ע"י חומר רוכז כן הנושא, על חומר .אספו
ושרות תלאביב עירית של הסוציאלית המחלקה
עירית של הסוציאלית המחלקה לנוער. המבחן
טיפול תוך מחקר, שנתיים 81זמ עורכת תלאביב
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בשתיים; הקבוצה. חבלי של גילם בן היה שהוא
הצבאי. השרות גיל לאחר היה המנהיג אחרות
הך נערות? אין כלל בדרך האלו בקבוצות
הנע קבוצות. בשלוש רק חלקי באופן מצויות
ואינך יותר המבוגרות בקבוצות רק מצויות רות
עוסק. מהן חלק הקבוצה. פעולות לכל שותפות
ידעת. לפי בשכר. שלא או שכר תמורת בזנות
במעמד הן הבנות הסוציאלית, המחלקה עובדי
ההערכה עקב וזאת בקבוצה, לנערים ביחס נמוך
באותם בכלל לנשים שיש הנמוכה התרבותית
הגבוהה העצמית החשיבות עקב וכן אזורים,
הנמצ הנערות ההתבגרות. בגיל לנערים שיש
שלילי, גורם כלל בדרן מהוות בקבוצות אות
הנעריב3 את ומעריצות מעודדות שהן זה ע"י
עצמך הן עבירות. והמבצעים הנועזים החזקים,
ועוס העבירה מעשי בביצוע לפעמים שותפות
מהך מעטות רק חובבות. מתוך בזנות קות
הסר המחלקה עובדי עם חיוני קשר פיתחו

ציאלית.
בדרך הן הקבוצות על המקובלות הפעולות
שונים,, בידור במרכזי משותפת שוטטות כלל:
והתפרצויות גניבות וביצוע וקלפים מזל משחקי
לידיעת. שהגיעו הקיצוניים המקרים מתוכננות.
גני מלבד אלו, קבוצות ע"י ובוצעו המשטרה
משכרים* בסמים שימוש היו: והתפרצויות, בות
ובאחד ושבים, עובריפ הטרדת זכר' משכב

שוטר. תקיפת אפילו המקרים
בעיקר ציבורי, ברכוש מחבלות אלו קבוצות
ציבוריים בגנים ספסלים ציבוריים, בטלפונים
מועדונים של הסדירות לפעולות מפריעות וכן
מהקבוצות בחלק מגוריהם. באיזור הפועלים
ענג או פרוצות, עם מיני מגע הנערים מקיימים

לזנות. הגיעו שלא אחרות צעירות נערות

שונות עבירות המבצעות  בילוי קבוצות .2

הממוצע: החברים מספר קבוצות. 18 סווגו
הקטנה הקבוצה כאשר ,20 הוא מהן אחת כל של

.40 ביותר והגדולה נערים 7 מונה ביותר
בערימ מתגוררים האלו הקבוצות חברי
בניי רמתגן, גבעתיים, בתלאביב: הגובלות
ארבע חברי וחולץ. הרצליה אוריהודה, ברק,
בת'^א. המסחרי במרכז מתגוררים מהקבוצות

האלו הקבוצות חברי של הממוצע הגיל
יותר הצעירות הקבוצות חברי שנה. 15 הוא

המאורגנות עבריניות נוער קבוצות .4
והתפרצויות גניבות בעיקר עבירות, ביצוע לשם
את מוכרים גם חבריהם שנגנב. ברכב ושימוש
בעיקר מתארגנות אלו קבוצות שנגנב. הרכוש
עליהן מפקחת המשטרה עבירות. ביצוע לשם
החברים הרחקת ע"י לפרקן ומנסה מתמיד באופן
למעון שליחתם עלידי מנהיגיהן ניתוק או מהן,

מתאים.
לשלושת רק יתייחסו להלן שיובאו הנתונים
ענין. בהן מגלה שהמשטרה האחרונות הקבוצות

יתבססו הקבוצות בין וההשוואה הנתונים
גילו החברים, גיל בקבוצה, החברים מספר על:
הפעולות נערות, של מציאותן המנהיג, של
ביותר החמורים המעשים הקבוצה, על המקובלות
של וטיבה ציבורי ברכוש פגיעה שבוצעו,
כחצי לפני נאספו הנתונים הכללית. העברינות
ועד הסקר מאז מסוים. מצב משקפים והם שנה
מהקבוצות חלק באיזור: שינויים חלו היום

חדשות. קבוצות וקמו התפרקו

ונעבור העברינית הקבוצה בתיאור נתחיל
רכב. גניבות גם המבצעת הבילוי לקבוצת

העברינית הקבוצה .1

מספר עבריניות. כקבוצות קבוצות 16 סווגו
,15 הוא מהן אחת כל של הממוצע החברים
נערים כ5 מונה ביותר הקטנה הקבוצה כאשר
בשכונות גרים הקבוצה חברי .25 והגדולה
שכונת אברכביר' ת"איפו: של הדרומיות
במרכז גר חלק שלם. וכפר עזרא' התקוה,
במרכז מתאספות מהקבוצות שתיים המסחרי.
שהחברים בעוד תלאביב, בצפון השעשועים

בפרבריה. גרי£
כנו של מבנה בעלות אינן האלו הקבוצות
קבוצות יותר הן בתחילה; שהוצג כפי פיות
קבוע. באופן הנפגשים נערים של שכונתיות
סמני מיוחדים, שמות קבועה, מנהיגות להן אין
מסוים. טריטוריאלי שטח על שליטה או לבוש
שנה. 14 הוא הקבוצות חברי של הממוצע הגיל
והמ~ 12 גיל מבני מורכבות הצעירות הקבוצות
כמעט אין הקבוצה חברי בקרב .16 מגיל בוגרות
מחבר? בוגר, המנהיג אחיד. וגילם גיל הבדלי
או מנהיג, היה לא קבוצות בשתי רק הקבוצה.
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לא תלאביב, בעיר עבירות המבצעות הבילוי
מחברי מבוגר היה לא שהוא או מנהיג כלל היה
בערים הקבוצות שבכל בעוד האחרים, הקבוצה
חבריי מיתר מבוגר מנהיג היה תלאביב, שסביב
העבריניות. בקבוצות גם שמצאנו כפי הקבוצה,

תלאביב. שבעיר

רכב גניבות המבצעות הבילוי קבוצות .3

קבוצות; חברי קבוצות. 15 סווגו הכל סך
הקודמות, הקבוצות כחברי מתגוררים, אלו
גבעתיים' רמתגן, בתלאביב: הגובלות בערים
עד תלאביב, וצפון החייל רמת בניברק'
הוא הקבוצה חברי של הממוצע המספר לירקון.
מונה ביותר הגדולה הקבוצה ונערה. נער 26
הממוצע הגיל .15 ביותר והקטנה חברים 45

שנה. 15 בגיל הן הצעירות והקבוצות שנה 16 הוא
חברי בין גיל הבדלי קיימים קבוצות ב6
מתברר גיל. הבדלי אין הקבוצות וביתר הקבוצה
מחבריו. מבוגר הקבוצה מנהיג קבוצות, שבתשע
שבקבוצות, מעגין בנות. גם מצויות קבוצות ב6
הקבוצה. מחברי בוגר מנהיג מצוי המעורבות

הן האלו הקבוצות על המקובלות הפעולות
עורכות. הן לעיל, שהוגדר כפי בילוי. פעולות
ומשחקים המעורבות הקבוצות בעיקר מסיבות,

יחד.
הקבוצות, מקימות הרכב כלי גניבות מלבד
התקב במקומות או מגוריהם בשכונות רעש
ושבים. עוברים מטרידות הן לפעמים צותם.

נזק פעמי חד באופן גרמו אלו קבוצות
שינוי של בתהליך בקביעות נמצאות הן לרכוש.
ומתגבשות מתפרקות פעם מדי ותוכן! צורה
סו ממוצא נערים מצויים מהן בכמה מחדש.
וידאליהו,, התקוה בשכונת הגרים שונה, ציאלי

ורמתאביב. מונס שייך

של העיקריות התכונות את שהצגנו אחרי
השוואה.. ביניהן לערוך נוכל השונות, הקבוצות
הבדלים שקיימים מוצאים אנו כללי, באופן
הבי וקבוצות העבריניות הקבוצות בין ברורים
קבוצות ואילו רכב כלי בגניבת העוסקות לוי

בתווך. מקומן העבריניות'  הבילוי
מת החדמינית, העברינית, הקבוצה חברי
במרכז תלאביב, של הדרום בשכונות גוררים
מספר וחולון. בבתים מרכזים ובשני. המסחרי

קבוצות ב4 .17 והמבוגרות שנה, 12 בגיל הם■
הקבו וביתר הקבוצה, בתוך גיל הבדלי קיימים

אחיד. הוא הגיל צות
תלאביב, סביב בערים בעיקר קבוצות, בעשר
בקבו הקבוצה. חברי מיתר מבוגר מנהיג מצוי
סביב המסחרי, באיזור מתגוררים שחבריהן צות
מחברי מבוגר מנהיג מצאנו לא תלאביב,
נערות. גם מצויות בלבד קבוצות בשתי הקבוצה.
משחקי הן: בקבוצה המקובלות הפעולות
על שיחות כדורגל), (בעיקר משותפים ספורט
חברי על שטותית (רכילות שונים נושאים
מזל משחקי במסיבות, משותף בילוי הקבוצה),

וקלפים.
הנ"ל שהקבוצות הפשוטות הגניבות מלבד
אשר חמורים מעשים על לפקחנים נודע ביצעו,
שלא לחבר חמורה לחבלה שגרמו מכות היו:
אזר תקיפת הקבוצה, למרות להכנע מוכן היה
לבית מתוכננת ופריצה קולנוע, בבית חים

קולנוע.
לרכוש רבים נזקים גורמות האלו הקבוצות
של שימשות ניפוץ ידי על בעיקר הציבור.
ברחובות, חשמל נורות ניפוץ ציבור, מוסדות
נזק גרימת ציבוריים, בגנים ספסלים עקירת
ושבים. עוברים והטרדת שכונתיים למועדונים

של הסוגים לשני האופיני את שהצגנו אחר
מה השאלה: נשאלת לעיל, שפורטו הקבוצות
פועלות הראשונות מדוע ביניהן? המבדיל
שהאחרות בעוד עבירות, ביצוע לשם בעיקר
שההבדל לי נראה משותף? בילוי לשם פועלות
המגורים. ובמקום בגיבוש, הארגון, בטיב ניכר
הגוב בערים חבריהן מגורי שמקום הקבוצות
משותפות תכונות בעלות הן בתלאביב, לות
באזורי מתגוררים שחבריהן העבריניות לקבוצות
וכן המגורים, באופי השוני תלאביב. דרום
גור ומסחה שעשועים מאיזורי היחסי הריחוק

ממש. לעבריניות יהפכו שלא לכך מים
באיזור עבירות המבצעות הבילוי, קבוצות
בכך העבריניות מהקבוצות הן שונות תלאביב,
לקבו יקלע באם מגובשת. מנהיגות להן שאין
ועבר סמכות בעל בוגר, , מנהיג אלו צות
לקבוצות בילוי מקבוצות תהפכנה הן פלילי,
העוב בחומר מוכח זה דבר ממש. עבריניות
קבוצות 9 מתוך שב7 כך על המצביע דתי
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בעבודות כיום עובד מהם וחלק היסודי, הספר
קבועות. ובלתי פשוטות

..אנחנו כאשר הקבוצות, את המאפיין המצב
רחוב, בקרן יושבים שחבריהן הוא בהן נתקלים
הנאמ הדברים ומשוחחים! קבועה בפינה או
ופטפוטים הדמיון ילידי סיפורים בעיקר הם דים
על החברים בין ויכוחים מתעוררים תפלים.
הם חיים. הם בה מהמציאות המנותקים דברים

מין. בעיות על לשוחח מרבים
אחד יחסים הקבוצה חברי מקיימים לעיתים
הם אין מקרית). (הומוסכסואליות השני עם
מוכנים אשר חבריהם מבין אלה את מגנים
על מבוגרים עם מיני למגע אוביקט לשמש
לגיטימית, דרך בכך רואים הם שכר. לקבל מנת
מלגלגים הם כסף. להשגת מקובלת, לא כי אם
להם לשלם המוכנים הטיפשים" "המבוגרים על
ללגום נוהגים, אינם הקבוצות חברי כך. לשם
הם בפעם פעם שמידי למרות חריפים, משקאות
לעומת גבריותם. הפגנת לשם לגימה לוגמים

,..■■ בחשיש. להשתמש נטיה קיימת זאת
בצורה לעובדים המוכרות אלו, בקבוצות
החברתי הרקע את לנתח ניתן אינטנסיבית,
הנערים הקבוצות. להתארגנות: הגורמים והאישי
הם אין שבו מצב מפח, של במצב נמצאים
אין אבל מצבם, ומכל להם שיש ממה מרוצים
קיימת לשנותו. כדי לפעול איר יודעים הם
רוצים,;להיות הם אין ולחברה. לבית התנגדות
מהסטטוס מרוצים ואינם ההורים למרות כפופים
גם במישרין המשפיע משפחותיהם של החברתי

שלהם. הסטטוס על
שלם שבכפר לנו מראה שכונות לפי הבחנה
אינה אשר למשפחה,זו רבה התנגדות קיימת
צורכי כל את לספק מסוגלת ואינה מסודרת
וזאת ההורים, למרות נענים הנערים אין הנער.
כלפי מגלים שהם הרבה להתנגדות בנוסף

בכלל. החברה
יחס קיים עזרא ובשכונת התקוה בשכונת
מתכחשים אינם והנערים למשפחה יותר חיובי
למרות מלאה. הענות שאין למרות למוצאם,
'מופנה וטענותיהם התנגדותם עיקר ההורים.
הוריהם את דעתם' לפי המפלה, החברה כלפי

ואותם.
מורכבת הקבוצה בידאליהו. המצב שונה
אי התקוה. ובשכונת בידאליהו הגרים מנערים

הממוצע והגיל יותר קטן הממוצע החברים
מיתר בוגר מנהיג נמצא הקבוצות בכל נמוך.

חבריו.
העוסקות הדומיניות' הבילוי, קבוצות חברי
מתגוררים כלירכב, בגניבת גם השאר בין
העיר. בצפון או בתלאביב הגובלות בערים
הממוצע הגיל יותר. גדול בהן החברים ימיספר
מנהיג מצוי מהקבוצות ניכר בחלק יותר. גבוה

וחברותיו. מחבריו בוגר
עבירות, המבצעות הבילוי קבוצות חברי
הקבוצות שתי בין נמצאים נאמר, שכבר כפי
תלאביב של המסחרי במרכז גרים הם הנ"ל.
החברים מספר בתלאביב. הגובלות ובערים
של הממוצע בין נע הממוצע והגיל הממוצע
השוני בקבוצה. בנות אין הנ"ל. הקבוצות שתי
שאין הוא, והאחרות אלו קבוצות בין הבולט
וקיימת הקבוצה חברי מיתר בוגר מנהיג להן
קבוצה. אותה חברי בגיל יותר רבה אחידות

קבר ארבע של יותר מפורט בניתוח אסכם
של הסוציאלית המחלקה בטיפול הנמצאות :צות
המחלקה נאמר, שכבר כפי תלאביב. עירית
מתגוררים שחבריהן קבוצות בארבע מטפלת
ויד שלמי כפר עזרא, התקוה, הדרום: בשכונות
ולימוד ממש עבריניות הן אלו קבוצות ואליהו.
במלחמה עלינו להקל עשוי והתנהגותן מבנן
מסוגן. חדשות קבוצות היוצרות ובמניעת בהן,
לשלו עשרים בין נע הקבוצה חברי מספר
וותיקים חברים פורשים בפעם פעם מדי שים.
הוא הממוצע הגיל חדשים. חברים ונוספים
בין בולטים גיל הבדלי וקיימים שנה 1516
בוגרים למצוא אפשר אחת בקבוצה החברים.
בקבוצות המנהיגות .11 בגיל ילדים עם 22 בגיל
מבוגר כלל בדרך הוא המנהיג קבועה: 8יננה
צעיר הוא אם גופנית. מבחינה וחזק בגיל
גבוהה אינטלקטואלית ברמה מצטיין הוא יותר
מהבוגרים רבים הקבוצה. חברי מיתר *חסית
מהשרות שנפלטו בחורים הם קבוצה, על הנמנים

התאמה. חוסר עקב הצבאי
נמוכה. בהשכלה מצטיינים הקבוצות חברי
בבית וכתוב. קרוא יודעים אינם מהם רבים
המורים, עם חיוביים קשרים יצרו לא הם הספר
הם וכן מבוטלת היא שרכשו הידיעות כמות
חינוכייםחיוביים. ערכים לספוג הצליחו לא
בית סיום לפני הספר מבתי נפלטו מהם רבים
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מעמדם ולשקר. לגיטימיות, בדרבים בחברה
ועבודה. לימודים ע"י החברתי

תתתרבות תיווצר שלא לכר לדאוג עלינו
היוצרות ת"א. דרום שכונות באיזור עברינית
לעברינים נאפשר לא אם תימנע אלו כנופיות
נוער קבוצות חסותם תחת לקחת מבוגרים
הנור בהם סגורים אזורים ניצור ולא צעירות,
בהשוואה השפעה חסרות הן הכלליחברתיות מות
קי באמצעים לפעול יש המקומיות. לנורמות
לשם המתארגנות הקבוצות לפירוק צוניים
מהן, המבוגרים המנהיגים את ולהרחיק פשיעה,
מלווה אינו אשר קבוצות שפירוק לזכור, יש אך
חוסר הפליה, הרגשות החיים, הרגלי בשינוי
חיוביים אלמנטים של ואימציאותם הסיפוק
של מציאותם יעיל. אינו סגור, מגורים באיזור
מאתנו תובע עבריניות, לקבוצות רקע גורמי

הללו. הגורמים לחיסול לפעול

ההורים כלפי בעיקר מופנית הרצון שביעות
לבילוי כסף להם לספק מוכנים אינם אשר
גדולה בעצמאות רוצים הם אישיים. .ולצרכים
יותר, רב לכסף זקוקים הם כד ולשם יותר
בהוריהם. תלויים להיות אותם המכריח דבר
למרות כללי באופן מתנגדים אינם אלה נערים
של יותר ספצי*יות טענות להם יש ההורים.
מסוימים. במקרים לעזרה ורצון הבנה חוסר

ובתל בישראל, מוצאים אנו אין לסיכום,
המהוות עבריניות נוער כנופיות בפרט' אביב
אנו ומשטרתית. ציבורית מבחינה חמורה בעיה
בילוי למטרות קבוצות של התארגנויות מוצאים
נוכח שאננים להיות לנו אל עבירות. וביצוע
מהתארגנות שהמעבר כד מתוך הנוכחי, המצב
לחזק עלינו גדול. אינו ממש לכנופיות קבוצתית
הקיימות שבקבוצות החיוביים הגורמים את
להצליח הסמויה השאיפה את בהם לפתח ועלינו

כ>>ס>בו ה
ת"א מחוז  מרכזי מדור טוב, משה רס''ל מאת

משתמש הוא לעיתים בתנועותיו. וזריז העזה
כדי וסל עתון תיק, מעיל, כגון עזר באמצעי
וכדי הפעולה, בשעת ידיו תנועות להעלים
נעזר גם הכייס הגנוב. הארנק את להסתיר
במספריים או גילוח בסכין העבירה לביצוע

לחיתוך.
בהם במקומות הכייסים פועלים כלל בדרך
צפי נוצרת בהם ואשר רבים אנשים מתרכזים!
של לפעילותו נוחים תנאים היוצרים ודוחק פות
עירגית מגלה הקהל אין המקרים ברוב הכייס.
בש ציבוריים במקומות סביבו המתרחש לגבי
וי בכניסות ומוניות, אוטובוסים תחנות ווקים.
ציבוריים באירועים וכן בתיקולנוע, ציאות
אח שונות והתקהלויות יוםהעצמאות כמצעד

יות.

הכייסים פולנלים כיצר
הנ''ל. במקומות לשוטט נוהגים הכייסים
הם המתאים, הקרבן את להם שבחרו לאחר
ובהזדמ למקום ממקום אחריו לעקוב מתהילים

את ביומו יום מדי מטרידה הכייסות בעיית
כמקצוע וידוע נפוץ נגע והיא העולם משטרות
שהציפו הגדולה העליה גלי עם יומין. עתיק
הסתננו הראשונות, בשנותיה ישראל מדינת את
בשיטות המדינה "נתברכה" ועמם רבים כייסים
מהכייסים רבים רבות. במדינות המקובלות כיוס
תל כירושלים, הגדולות בערים בעיקר פעילים
המדינה של הראשונות בשנותיה וחיפה. אביב
ומשטרת הכייסים של פעילותם היטב הורגשה
להתגבר בבקשה חסרתיאונים ניצבה ישראל
אחדים נמצאו הכייסים בין זה. פשיעה גל על
להפעיל הצורך נבע ולכן בינלאומי מוניטין בעלי

בכייסים, ללוחמה מיוחדות חוליות
כעבירה מוגדרת אדם של גופו מעל גניבה
לה קבע והמחוקק ,1936 מ.פ.ח.פ. (א) 273 בסעיף
גניבה מאסר. שנות שלוש מכסימלי: עונש
ביצועה שלצורך עבירה היא הנ*ל מהסוג
תנאים וכן מיוחדות תכונות מהעברין נתבעות
מצטיין כלל בדרך הקרבן. ימצא בהם מסויימים
כושר בעל והוא ובזהירות בערמומיות הכייס
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לנצל:נשיותה האשה מתפקיד הזוג: שיטת ב.
לאפשר כדי תשומתלבו והסבת הקרבן לגירוי
זו שיטה המבוקש, הארנק את להשיג לגבר
(הכריך); ,,ה0נדוויץ" שיטת בשם גט ידועה
יזה הזוג בני בין לחוץ עצמו מוצא הקרבן
אחרת שיטה הארנק. את שולף מאחוריו הניצב
השני ואילו מכייס שהאחד זו היא הזוג של
ומשגיח חברו של ידיו תנועות את בגופו מעלים

המתרחש. על

בשי "קירידסוס": בשם המוכרת שיטח ג.

הקרבן את דוחף הקיר) (הוא הכייס זו מה
במ שולף (היד) השני הכייס ואילו אחורנית,
(הסום) לשלישי ומוסרו הארנק את הירות
כנקודת מראש שנקבע למקום מיד המסתלק
השלישי הכייס הכייסים. שלושת של מפגש
אנשי את מכיר והוא הפתעות בפני משגיח גם

הבילוש. אנשי את ובעיקר המשטרה

כייסים של השתלמות

סוגים: לשלושה הכייסים את לחלק אפשר
לגנוב נוהגים כלל בדרך אשר כייסים א.
הכייס וכר. לרווחה הפתוחים סלים מתיקים,
מהתיק מהכיס, הבולט הארנק את להרים ניהג
מכיסי"דוקרבן. הגונבים כייסים ב. מהסל. או
הקרבן מכיסי כיס כל הכייס בודק זה גמקרה
הכסף. לצרור או לארנק מגיע הוא אשר עד
ג. ביותר. למסוכנים נחשבים אלה כייסים
מראש. מוגדרת תכנית עלפי הפועלים כייסים
עוקביפ או מוקדמת, אינפורמציה מקבלים אלה
גדולים כסף סכומי אתם הנושאים אנשים אחרי

הראשונה. הכושר בשעת אותם ומכייסים

ב"הש עוסקים הכייסים שגם להדגיש ראוי
מהם אחדים נפגשים כאשר מקצועית". תלמות
שונים. מבחנים לערוד נוהגים הם בצוותא
פעמין לו שהצמידו מעיל תולים הם למשל,
של מתפקידו תפוח.. ארנק תחבו ובכיםו קטן
שהפע" בצורה הארנק את לשלות הנבחן הכייס
עמוק שהכיס ככל צליל. כל ישמיע. לא מון
הפעולה את לבצע הכייס על יקשה כן יותר,

הג"ל.
במחתרת קיימים אחדות שבמדינות לי ידוע
שבקולומביה בוגוטו בעיר לכייסים. בתיספר

הכיופ. פעולת את מבצעים הם להם הנוחה וגות
לתיירים יתרה" "חיבה נוטים אלה עבריינים

מתקדם. בגיל ונשים
פעם לא נופלים לאוטובוס בתור העומדים
האנשים נדחקים כרגיל, הכייס. להם שטומן .בפח
עליד נעצר הוא כאשר מיד האוטובוס >פתח
השולה הכייס עלידי מנוצל זה ודוחק .הובחנה,
הוא לאחרמכן מיד קרבנו. מכיס הארנק .אה
מדרגות לחדר נכנס או צדדי, לרחוב פונה
הארנק את מרוקן שללו, את בודק סמוך, בבנין

חדש. בקרבן לבחור וחוזר משליכו מתוכנו,
ארנקים לשלוף מסוגלים מהכייסים חלק
מחליט הכייס כאשר אחת. פעולה בשעת ,אתדימ
ליד להמצא מעדיף הוא לאוטובוס לעלות
למקום ממקום נע הוא הנסיעה בשעת הכרטיסן.
הארנק את ששלף עד הנוסעים כיסי את ובודק :
והמכניס במידה ביותר. כמבטיח לו והנראה
לנסוע הכייס ממשיך הסמוכה, גתהנה יורד
לציין יש יורד. הוא שם ורק הבאה לתחנה על
מקילות האוטובוס של צפויות בלתי שעצירות

הכייס. של מלאכתו על
באולמות לשבת הנוהגים כייסים ישנם
אנשים אחרי ועוקבים בולשים הם שם הבנקים,
מתחילה עתה ניכרים. כסף סכומי המושכים
לעיתים נמשכת אשר הכייס, של העקיבה פעולת
נוהג גדול כסף סכום המושך איש אחדים. ימים
לעצמו ורוכש ממהר הכייס בתיקו. לשאתו
וברגע שוגים ניירות לתוכו ותוחב דומה תיק
נושא הוא בתיק: תיק מחליף הוא המתאים
נשאי הקרבן ואילו כסף המכיל התיק את עמדו
חסריערך. ניירות ובו התיקהתאום כשבידו
"הגרנט" בשם המוכרת בינלאומית שיטה זאת
כייסים וכמה כמה נמצאים בארץ תיק). (החלפת

זו. בשיטה לפעול שנהגו
(סולו): יחיד א. שיטות: וכמה כמה מקובלות
התוכים כשכיסיו עליון מעיל לובש הכייס
נגלות אינן אשר ידיו כפות מושיט הוא ודרכם
להסב נוהג גם הוא אותו. הסובבים לעיני
צפויה בלתי מכה עלידי הקרבן תשומתלב
והכייס יש הארנק. את שולה הוא זה וברגע
ש"הלקוח'י וברגעי מעיל או בד כרוכל מופיע
את הכייס בודק לו, המוצעת הסחורה את מודדי

כיסיו.
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להעליפ.; כדי הזדמנות כל המנצלות כייס^ת.
כייסת. קניות. ריכוז בשעת ■ כביכול ארנק,
מאחר ביתה כבתוך בו עושה בשוק הפועלת
ידועות שאינן נשים שם מבקרות המקרים וברוב

למשטרה.
לבל ונזהר נשמר למשטרה, המוכר כייס
לר אורביט בשוק כי יודע הוא בשוק. יבקר
והדוכנים. החנויות בין המסתובבים משטרה אנשי
יותר קשה. הכייס, איתור לעומת אזרחי. בלבוש
השגחה: נתבעת כאן טייסת. לאתר שיעור יאין

משתלמים מגיעים אליו לכייסים בתספר קיים
זה ביתספר אמריקה. שביבשת המדינות מכל
זוכים והם נאותה" "רמה שהשיגו לכייסים נועד
החש תקופת בתום גבוה". ב"דרג להשתלמות
בכר במלאכתם לעסוק הכייסים חוזרים תלמות
לעת מעת עוסקים מהם ואחדים לים.גדולים,
הם בו שטח וזיופים, הונאה בעבירות ג0
מהכייסימ רבים מבוטלת, בלתי מומחיות מגלים
להם משמש הכייסות ומקצוע כרמאים ■ נודעים
לשני. אחד תרמית מעשה בין כתחנתביניים

1, לבייסיח) ספד 11בית

מלים בלי

בעיקר ותנועה. תנועה כל לבחון כדי מאומצת
תנועותיהן לרוב כי חשד, שמעוררת תנועה כל

למדי. משכנעות הכייסות של
להשתלט כדי משנהמרץ תובעת זו פעילות
השאלה: אםכן תשאל הכייסות. תופעת על
שבכוהםל העקרונות אחד זאתי עושים כיצד
כל ניצול הוא כייסים לכידת עלינו להקל
קבועה התבוננות וכן שברשותנו אינפורמציה
היא; טובה שיטה הכייסים. של בתמונותיהט
שנוכל: כדי לוח על תמונותיהם את לתלות
נחרות זו ובדרך ביומו יום מדי בהם להתבונן

בזכרוננו. קלסתריהם את

בינלאומי מוניטין לעצמם שרכשו כייסים
ולעיתים חדשים בשמות פעם מדי להופיע נוהגים
זכה מהם חלק החיצונית. צורתם משנים אף
השוהה בינלאומי כייס כי וידוע שונים לכינויים
הפרצופים'/ מאת ,בעל בשם מוכר בגרמניה כיום
על להם הוצמדו שהכינויים כאלה גם מצויים
התחנה "מלך הזהב", "יד כגון חבריהם, ידי

וכר. המרכזית"

בשווקים הכייסים פעילות
שאינם כייסים בעיקר פועלים בשווקים
נשים על להצביע יש אלה בין למשטרה. מוכרים,
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אם ורק בחוץ הכייס לו ימתין לחנות, נכנס
לחנות הוא אף יכנס נוספים בלקוחות ישגיח
ארנקו מוציא שהוא בעת הקרבן את ויבדוק
גם נאותה הזדמנות זאת סחורתו. עבור לשלם
והצי. במידה המבוקש. הארנק של תוכנו לגילוי
יהסס לא שהוא לודאי קרוב גדולה, פיפות
את מיד ינטוש מבצעו הצלחת ולאחר מלפעול

החנות.
העומדים כייסים מספר נתגלו פעם לא
בענלן עוקבים והם חציה מעברי בקרבת בתצפית
מתבטאת התענינותם ושבים. עוברים אחר רב
החוז הנשים ותיקי לסלי מיוחדת בתשומתלב
את שסיימו לאחר מהחנות, או מהשוק רות
ברשלנות ארנקיהן מניחות אלו נשים קניותיהן.
את לזרז כדי בכך ודי לעין בולטת ובצורה

מהירה. לפעולה הכייס
בשעה גם נבחנת הכייסים של זריזותם
אוטובוסים. תחנת ליד בתצפית עומדים שהם
הפעולה. שעת גם מגיעה והאוטובוס מגיע כאשר
התצפית למקום חוזר הוא הכייס ונכשל במידה
יש זאת, לעומת אחר. לקרבן ואורב שלו
המיועד שהקרבן לאחר לאוטובוס עולה והוא
הדלתות נסגרות שלעיתים אלא הוא, אף עלה
לעבר העוקב מזנק אז או העוקב. של בפניו
נסיעה תעודת לפניו מושיט הנהג, של דלתו
כדי השניה בתחנה ויורד "דן") (של חפשית
להמצא במטרה אוטובוס לאותו ולעלות לחזור
אל תנועותיו. על לשמור כדי הכייס מאחורי
שהכניס לאחר רק אלא הכייס את לעצור תמהר
אז רק למעילו. או לכיסו הגנוב הארנק את
מעצרי על רם בקול תודיע אותו, לעצור תוכל
לנהוג יש כך הנוסעים. מקהל אותו והבודד
ארנקו שולף שהכייס קורה פעם שלא משוט
שבידו, העתון דפי בין ומסתירו נוסע של
להש מצליח הוא לעצרו, מבקש השוטר וכאשר
להוכיח קשה כזה במקרה הארנק. את ליל
הכייס.., של מגופו הארנק נשמט אמנם כי

הכייסים משתמשים בהם מקרים גם ידועים
ברגל, הולד הכייס זממם. לבצע כדי במוניות,
בין יתרה בנוחיות מתיישב מונית, לפתע עוצר
מקרר, בכל אד פעולתו. את ומבצע הנוסעים
ואלה אוטובוסים, בתחנות בחשודים תתקל בי
הממתינים. קהל בין חשודות בנסיבות נדחפים

סיורים תחייב הכייסים פעילות על השגחה
להסתובב. אלה נוהגים בהם ובמקומות באזורים
ללא במקום השוהה ואדם אדם כל לבחון יש,
בכייס או בחשוד ונתקלת במידה סבירה, סיגה
אם נוחה. תצפית עמדת מיד מצא מוכר,
תתקרב אל אוטובוס, בתחנת עומד 1!חשוד
התצפית? ממקום בתנועותיו השגה אלא לתחנה,
ובחון בדוק התחנה ליד האוטובוס יחנה כאשר
לשניה, אחת צפיפות מנקודת עובר החשוד כיצד
לכיסים. ידיו שולח כבר או קרבן לעצמו מבקש
להתערב לתחנה, לגשת עליך יהיה זה ברגע רק
מתנועות מבטך לגרוע ולא הנוסעים קהל .בין
מעשהו. את סיים בטרם לעצרו תחפז אל החשוד.
כדי תוך לו, ותודיע לקרבן מיד תפנה אז .רק
תעצור ומיד נגנב, ארנקו כי כתפו, על טפיחה
לאחר גופו. על חיפוש ותערוך הכייס את
את כבול הגנוב, הארנק את לגלות שהצלחת
להמלט, ינסה הוא רבים ובמקרים מאחר הכייס
במטרה ויתפרע וישתולל הארנק את שישליך או
תהסס אל באיומים. ולהפחידו דעתך להסיח
שהנך רם בקול ותודיע הקהל עלידי מלהעזר

כייס. תפס אשר משטרה איש
ללכידת האידיאלית השיטה הוא העיקוב
הרגיל מהעיקוב שונה כייס אחר העיקוב >ייס.
מתכנן שהוא בשעה בזהירות נוהג והכייס היות
בשעת העבריין תפיסת כי ידוע פעולתו. .את
אך האידיאלית, התפיסה היא העבירה ביצוע
המקרים מעטים ביותר. הקשה זאת עם יחד
על העבירה, ביצוע בשעת עבריין נת*ס בהם
אשר בכייס דנים אנו כאשר וכמה כמה :אחת
מאן שאין בטוח אינו עוד כל מלפעול, יימנע

אחריו. עוקבים בלש או ■דהו'א

לכייסים מיוחדת עיקוב שיטת הופעלה לכן
אנחנו כאשר כי לזכור יש פרי. נשאה 'והיא
פועל כיצד לדעת מחובתנו כייס, אחרי ■עוקבים
מספר בפניכם אביא זה ענין לצורך הכייס.

רבים. לכייסים אופייניות שהן תנועות
הליכה מחבב הסייר כי לדעת יש ראשית, י:
על הרחובות לסריקת מנצל. הוא אותה ממושכת
הוא ואילך זה מרגע קרבנו. את לאתר ■מנת

אשר חציה למעבר ובהגיעו הקרבן אחר ■עוקב
לפעולה ידו שולח הוא הצפיפות גדלה בו.
והקרבן אירע הליכה. כדי תוך הארנק את ושולה
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להזהר המתגודדים קהל חובתי על רם בקול 'פעם
מכייסים.

בתחנת. כייס בנוכחות חש ואזרח אירע
אל המקופי, לשוטר עלכך והודיע אוטובוס
לכן קודם החשוד. את לעצור השוטר ימהר
את יעזוב החשוד כאשר ורק מרחוק בו יצפה
מחובתי גופו. על חפוש ויערוך יעצרו התחנה
הקבוצה ראש המודיע..על פרטי את לרשום גם
השוטרים. את ולהמריץ לעודד שיטור ביחידת
פעולה כל על השוטר את מלשבח יהסס אל וזגף
יגביר העידוד הנדון. בענין וחיובית קטנה
רב ענין יגלה והוא השוטר של עירנותו את
להיות שחייב ברור היומיומית. בעבודתו יותר
לא המדור. ואנשי המקופן בין הדוק קשר
נעזר כייסים לביעור חוליה ואיש אירע פעם
גילה. ואף שעה אותה חופשי שהיה בשוטר

במתרחש. מרובה התענינות

היומי הפשעים דו''וז

הפשעים בדו"ח קוראים אנחנו ביומו יום מדי
למרות כייסות. מקרי וכמה כמה על היומי
מקרים, ארבעה או שלושה על מצביע שהדו"ח
יום, באותו יותר רבים מקרים שאירעו לדעת יש
מתלוננים הקרבנות אין המקרים שברוב אלא
שבכוחה להאמין נוטים ואינם מאחר במשטרה
אחדים הארנק. במציאת להם לעזור זו של
סבורים האחרונים אלה אבדה. על מודיעים מהם
היה שלא משום נגנב, ולא להם אבד ארנקם כי

כסף. בו מצוי
גניבות מבוצעית בארץ אחדים במקומות
על מודיעים רחוקות לעיתים רק בקביעות. כיס
נתפס בהם מקרים גם יש אך זה. מסוג גניבה
שהמשטרה מבלי נעלם קורבנו ואילו כייס
כדי אחדים מספרים אציג לאתרו. מצליחה
עדכי.. המתוארת מהתמונה משהו להמחיש
 כיס: גניבות על התלוננו תלאביב במחוז
נתגלו  איש 1164 התלוננו 1960 בשנת

כייסים? 70

נתגלו  איש 1037 התלוננו 1961 בשנת 
., . כייסים; 56.

נתגלל  איש 951 התלוננו 1962 בשנת
: כייסים; 40

אמנם כייס. עם; לד שענין לקבוע תחפז אל
הנדחק מין חולה או חדש. כייס תגלה לפעמים
להיות עליד תמיד אך נשים, מאחורי להמצא
לאחר רק כייס הוא פלוני כי ולקבוע זהיר
העידו ותנועותיו סביר זמן אחריו שעקבת

עלכך.
הכייסים את לאתר נוהגים בהם מדינות יש
בלשים ששני דבר של פירושו פיתוי. בשיטת
הראשון של כשבכיסו השני אחרי אחד עוקבים!
מסויימ. ממרחק עליו משגיח ורעהו ארנק בולט
"פנים קרובות לעיתים מגלים זו לשיטה הודות
בישראל. הופעלה לא זו שיטה במקצוע, חדשות"
מדינות יש אך פרובוקטיבית. שיטה זו לדעתי
כנגר לפעול שמתפקידן חוליות פועלות בהן

מנשים. מורכב אלו מיחידות חלק כייסים.
בתחנות התקינו אחדות אירופאיות במדינות
ואנשי תצפית, במקומות נסתרות עדשות רכבת
הקהל תנועת את דרכן ובודקים צופים משטרה
"עיקוב בעזרת הכייסים את לאתר במגמה

אופטי".

נזקופי שוטר עלידי כייםות מניעת
ביותר. נדירה במדים, שוטר בידי כייס לכידת
כייסים מספר להכיר חייב המקופי השוטר אך
תחנות גם קיימות באזורו. לפעול הנוהגים
על לעמוד יכול המקופי שהשוטר אוטובוסים
קהל לעבר גלויה בצורה משם ולצפות ידן
מקרים, אירעו לאוטובוסים. העולים האנשים
התחנה, בקרבת ששוטט כייס אחרי עיקוב בעת
שוטר נגלה כאשר מהמקום הסתלק שהכייס
מכאן, לידה. ונעצר לתחנה שהתקרב במדים
עלה הכייס, את הכיר לא אף שהשוטר למרות
השוטר מחובת כיוס. של מקרה למנוע יידו
באזורו. כייסים תנועת על בקביעות לדווח
חיפוש יערוך חשודות בנסיבות כייס יגלה כאשר
וישחררו. יזהירו דבר מצא לא אם גופו. על
היורדים קהל ובין בתחנה נעצר אוטובוס כאשר
על חיפוש השוטר יערוך מיד כייס, מתגלה
בעת השוטר, מחובת תנועותיו. על וידווח גופו
את המחזיקות הנשים את גם להזהיר סיורו,
צפויות. הפתעות מפני מרושלת בצורה ארנקיהן
לבתי בכניסה סדר על מקפיד השוטר כאשר
מדי יתריע אחר, ציבורי מקום בכל או קולנוע,
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לפור. הגנוב כשהארנק נתפסו? וכבר לאחור
בידיה.

יואילו נגנב שארנקה לקרבן הודעתי מיד
נלך וכעת נגמר" ש"המשחק הבהרתי לכייסת
למרות אותם. לבדוק כדי המדרגות לחדרי
באותם כלל ביקרה לא כי בהכחשתה שעמדה
ארנקים שלושה שם למצוא הצלחתי בתים,
הוא מהם כשאחד השני ליד אחד מסודרים
כאשר החשודה. בידי לראשונה שנראה הארנק
מוטב כי הבינה הארנקים את הכייסת ראתה
ארבעת כל כי הודתה וכן בגניבתם להודות
אחתבלבד. שעה במשך עלידה נגנבו הארנקים
המכסימלי העונש מאסר. שנות ל3 נידונה היא

בחוק. הקבוע
בראש מציין הנ"ל מהמקרה הנלמד הלקח
מיד אשר העוקב של חשובה תכונה ובראשונה
האשה של תאורה עם חבדוקאית את קישר
שהחזיקה הארנק שנית, לו. שנמסר האלמונית
העדיף העוקב אך כגנוב, חשוד היה בידה
לקבוע כדי תנועותיה את קלה שעה עוד לבחון
ענין בכייסות. חדש, במקצוע השתלמה שהיא
תנועותיה וקישור נעצרה בה הצורה הוא השוב
שנתגלו. ארנקים בצורת פרי שנשא הקודמות
עלידי תמונות זיהוי מסדר נערך המעצר לאחר
הבדוקאית את בוודאות זיהה והוא המגע, איש
הבדוקאית של מעצרה כחשודה. שתאר כאשה

הכרמל. בשוק הגניבות באחוז לירידה גים
כל וניצול לתפקיד מסירות התמדה, כושר
מועילה בלחימה להסתכם סופם מתאים, רגע
הרי כי מפרכת? מלאכה שזו למרות בכייסים,
במשך אחריו לעקוב יש הכייס של לתפיסתו עד

ושבועות. יבים
בעיה ספק ללא היא בה שנגעתי הבעיה
כלל בדרך הם הכייסים וקרבנות מאחר כאובה,
והמצפים עבודתם משכר המתקיימים א:שים
המיוחל, היום מגיע כאשר והנה המשכורת. ליום
ובהגיעו לביתו, המסיעו לאוטובוס הפועל עולה
נעלם. ארנקו כי למגינתלבו מגלה הוא לשם
פסיכולוגית מבחינה הן הקרבן נפגע פעם לא

סוציאלית. מבחינה והן
הרף בלי לדאוג חייבים חוק, כאנשי אנחנו,
כדי לעשות שניתן כל ולעשות לאות, וללא

הציבור. אויבי הכייסים את ללכוד

נתגלו  איש 834 התלוננו 1963 בשנת
כייסים. #4

כי להזכיר ראוי שצויינו, הנתונים להשלמת
המ את תמיד משקפים אינם התלונות 'מספרי
העצמאות ביום למשל, אם, שהיא. כמות :ציאות
יש הרי כייסות, מקרי אחדעשר רק נרשמו

מקרים. יותר הרבה שאירעו בודאות להניח
מעריכיט בארז המשפט שבתי לציין ברצוני
השופט יכול האמור במקרה כייס. של תפיסתו
ומובא מאחר היסוס, ללא הכייס את להרשיע
התרשמותי מבסס והוא (הארנק) המוצג גפניו
שנוכח היחיד העד של המהימנת עדותו על
הוא כלל, בדרך זה, עד הכיוס. ביצוע .בשעת
בדרך ומקרבן. הכייס אחרי שעקב משטרה איש
והוא סביבו המתרחש על יודע האחרון אין כלל,
שניטל מי שנעלם. ארנקו על עדות מוסר רק
להיות חייב בביתהמשפט, עדות למסור עליו
העיקוב מהלך פרטי כל יספר במסירתה! זהיר
הנאשם. לטובת שהם פרטים ביניהם יש ואפילו
באשמה. הכייס מודה המקרים שברוב לזכור יש ■

חשודה אחרי עיקוב
שאירע מקרה לתאר ברצוני הדברים לסיום
הכרמל, בשוק מגע, איש השנה. ינואר .בחודש
התענינות שגילתה חשודה אשה בפני תיאר
מיד בשוק. המסתובבות הנשים בתיקי מופרזת
שלושה במשך החשודה. לאיתור במאמץ :התחלנו
השלישי ביום ורק ביסודיות השוק נסרק ימים
כפורצת המוכרת בדוקאית הופיעה ,1100 בשעה
שנמסר התאור הקם). (בשעות לבתידירה
המגע. איש שמסר החיצוניים לנתונים התאים
כשהיא החשודה נראתה העיקוב בתחילת כבר
שיצאה ולאחר לשני, אחד מארנק כסף מעבירה
בתים. לשני חשודות בנסיבות נכנסה מהשוק
לאחר לתפשה כדי תצפית במקום נערכה מיד
מה הבדוקאית משיצאה המשוערת. הפריצה
ותנועותיה הכרמל, לשוק וחזרה פנתה בית,
הנשים בתיקי יתרה התענינות על מצביעות
ארנק לשלוף ניסתה אחדות פעמים המסתובבות.
במלאכתה. הופרעה פעם שמדי אלא אחת, ימאשה
אחרי ועקבה מהקרבן הרפתה לא זאת למרות
זה ברגע לאטליז. במדרגות בעלותה ז;אשה
שלפה חטופה ובתנועה ידה את החשודה שלחה
פסיעות שתי צעדה רק מהסל. הארנק את

34



סכסוכים יש\2
צפונית נפה שכנים, סכסוכי מדור גיטרמן, צב> סמ"ר סיפר

במובן החוק לאכיפת נכבדה תרומה לתרום סוכים,
טובה. לאזרחות האזרח חינוך של

מכן, לאחר קצרה תקופה המדור. נולד כך
להגדירו שניתן התפקיד את קיבלתי 1952 בשנת
הדברים יבואו אדמות". עלי שלום כ"משכין

עלכך. ויעידו כאן הכתובים
לםנמוכים הרקע

לשתי או אנשים לשני גורמות שונות סיבות
בסבסוד מעורבות לפתע עצמן למצוא משפחות
ביתהמשפט. כותלי בין נשמעים הדיו שלעיתים
סו לשלושה. הסכסוכים את למיין ניתן למעשה
המתהוים הסכסוכים סוג הוא הראשון גים:
והמסוכן השני,. הסוג אחת. משפחה בני בקרב
סוג הוא בו, הטמון האלימות יסוד מבחינת
השלישי הסוג שכנים. בין הפורצים הסכסוכים
השונים. והמסחריים הכספיים הסכסוכים מוג .הוא
אימתי.ימצא לדעת יכול אדם אין לעולם
לעולם ואלמוני. פלוני עם בסכסוך מעורב עצמו
הסיבה תהא מה לדעת מסוגל גם אדם אותו אין
להיות אנוכי עלול היום סכסוך. לאותו הגורם או
בנושא המוזר אתה. ומחר כזה בסכסוך מעורב
בעלי ביותר, ורגועים שלוים אנשים שגם זה
ברצו שלא עצמם, מוצאים מפותח, אזרחות חוש
בעלי כאותם בדיוק בסכסוכים מעורבים נם,
לסכסוכים. אחרים והגודר ומתגרה מתפרץ אופי
הוא, כנ"ל במקרים המשטרה של תפקידה
ובעקיפין הצדדים בין שלום להשכין במישרין,
מק כל לשמה. הראויה לאזרחות ולחנך לנסות
הצדדים כל רצון לשביעות נפתר אשר רה
המט שתי את למעשה השיג בדבר הנוגעים
רצוי לסיום הגיעו שלא מקרים גם אך רות.
לאותם בחלקה? המטרה את לפחות השיגו
תפעל המשטרה כזה מקרה שבכל נהיר הצדדים
המשטרה. בפקודת שהוגדר כפי החוק לאכיפת
ולמאמצי לנסיונות עדים גם יהיו צדדים אותם
והסדר. החוק על לשמור המבקשת המשטרה

שבין בסכסוכים לטפל שנועד משטרה איש
ידיעה של רבה מידה לרכוש חייב לחברו אדם

מובהק משכורתי מעשה הוא סכסוכים ישוב
פשיעה למניעת ניכרת תרומה לתרום שבכוחו.
יצרים על השתלטות מחוסר לנבוע העלולה
דרך נמצאה שאלמלא. לכל ידוע משולהבים.
אז בין הנופלים סכסוכים לישוב מתאימה
להמיט עלולים היו מהם רבים אז כי רחים,
רבים אזרחים אחרים. ועל עצמם על שואה
ומאו הסכסיך, מנטל משוחררים כיום מהלכים
נפתר מעורבים היו בו שהסכסוך על שרים
ומנע בדבר, הנוגעים כל של רצונם לשביעות
לשערן מסוגל אינו שאיש .מיותרות תסבוכות

מראש.
לסכ המדור להקמת שנים לפני גרם מה
בשנו נעוצה הפרשה תחילת י שכנים סוכי
הצעירה, ישראל מדינת של הראשונות תיה
ישראל את הציפו ההמונית העליז? שגלי בשעה
הארץ את שטפו זאת עליה גלי לשיאם. והגיעו
אחת וזרות שונות ותרבויות ארצות בנציגי
פתאום לפתע נקלטו האלה ההמונים כל לרעותה.
מסוגלת היתה שטרם וארוכה צרה ארץ בגזרת
לצו והכוונה אחד, למקשה להתיכם ומוכשרת
ולעבודה. לדיור ביותר, הפשוטה הקליטה רת
משפחות לאלפי שגרם הראשון הרקע נוצר כך
במריבות ולשקוע רעותה עם האחת להסתכסך
המשטרה נאלצה אחת לא ומסוכנות. מרירות

הנרגזות. הרוחות את ולהרגיע להתערב
מרצונם השונים הצדדים פנו המקרים ברוב
לפתור כדי עזרתה את ותבעו למשטרה הטוב
החוק את הטרידו אלו פניות בעיותיהם. את
איפשרו ולא פשעים בחקירות העוסקים רים
היו שצריכים כפי לתיקיהמ להתמסר להם
מדור להקים הוחלט תקופה באותה לעשות.
הטיפול לנושא ורק אך עצמו שיקדיש מיוחד
המיותר העומס את יסיר ובכך שכנים בסכסוכי
אחרות בחקירות הקשורים החוקרים מעל הזה
למנוע החדשה הגישה שבכוח היה ברור ושונות.
יתכן יתרעלכן, מהחוקרים. מיותרות הטרדות
הסכ בישוב שיעסקו האיש, או האנשים, ובכוח
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הצ הזוג בני אף ויהיה. יקום כן אקבע ואשר
עליהם, נאמן משטרה איש רצונם: בכך כי הירו

אוביקטיבי. יהיה הוא
הבאים לאלה אופיינית הזוג בני תגובת
הפונים המשטרה. של התערבותה את ומבקשים ,
לכל מעל ניצבת המשטרה כי מאמינים אלינו
של צדקתו את לסלף או לעוות העלול שיקול
שהם מכאן בסכסוך. המעורבים הצדדים אחד
"כזה כדין דינם אשר כפוסקים אותנו מקבלים

וקדש'/ ראה
הזוג בני לדירת נסעתי דבר, של קיצורו
התחלתי שלהם הדין עורכי ובנוכחות ובנוכחותם
שולחן לזאת, וכסא לזה כסא הרכוש: את לחלק
וכן לזו וצלחת לזה צלחת לזאת, וארון לזה
קצר זמן לפני מאז. רבים חדשים חלפו הלאה.
מאושר. קורנים כשפניו הנערה באבי נתקלתי
נשאה בתו כי תודה ובהכרת בהנאה לי שח הוא
נחת. רווה האב והוא אושר רואה והיא שנית
של הנבונה התערבותה אלמלא כי ציין האיש
הדברים פני להיות היו עלולים אז כי המשטרה

ומסובכים. קודרים
בפתרון הסתיים לא הנ"ל המקרה אם גם
כדי בו יש ספק של צל ללא הרי אידיאלי,
שומר רק לא אשר כגורם המשטרה על להצביע
בחיבה אותו מטפח גם אלא הציבור שלום על
הצליח רבים שבמקרים גם אוסיף ובחרדה.
בין ברקיימא שלום להשכין המשטרתי הטיפול
שאירע המקרה הוא להצלחה אופיני הזוג. בני
העייף האב, מתבגרים. ילדים שלהם חורים לזוג
האשד. ואילו בערבים לצאת מיעט מעבודתו,
הר לבית, רתוקה היתה היום שעות שבמרוצת
לסב שהפכו חיכוכים החלו ולבלות. לצאת בתה
אחד לילה מנע שהבעל עד וחריף מועד סוד
למש פנתה האשה לדירתם. מלהכנס מאשתו
נפ הסכסוך. ליישוב התערבותה ותבעה טרה
שם כשאני אתם ושוחחתי שניהם עם גשתי
לגשר ראוי למענם אשר ילדיהם על הדגש את
הסדר להם הצעתי השיחה בסוף הבדל. כל על
את ישביע. אחד שמצד משותף, שבועי לבילוי
יכ לא שני ומצד לבילויים האשה של רעבונה
חוט שהם והדגשתי חזרתי היגע. הבעל על ביד
בה בתקופה עתה הנמצאים הילדים כלפי אים
שההסדר מוטב ולמענם דמותם את מעצבים הם
השפיעה, התערבותי דעתם. על יתקבל יהימוצע 

לסכסוכים הרקע גילוייו. כל על האדם בנפש
סיבה כל כמעט למעשה אשר עד רחב כה הוא
לכן אנשים. בין לסכסוך לגרום עלולה אפשרית
רב שנםיון איש להיות חייב בסכסוכים המטפל
עליו זאת עם יחד והליכותיהם. אדם בני עם לו
להב עליו למתרחש. קשבת באוזן מחונן להיות
דרך לחפש עליו הרצוי. לבין המצוי ביו; חין;

שלום. להשכין

משפחתיים סכסוכים ,
מש רקע על הנוצרים הסכסוכים הם רבים
האשה הרי המקרים שברוב לציין יש פחתי.
ותו המשטרה בתחנת המופיעה הראשונה היא
הסיבות למשל, המשטרה. התערבות את בעת
מהעוב נובעות זוג בני בין לסכסוכים הגורמות
משותפת שפה כל שאין מסתבר שלפתע דה
לאחר קצרה ותקופה יש לאשתו. הבעל בין
טעות שמקח הצדדים לשני מתברר הנשואין
שהתחתן בעל אותו ישמש לכך דוגמא בידם.
לאחר לה. רב שהון היה וסבור אלמנה עם
האלמנה שאמנם לפתע לו נודע חופה שהעמידו
דין אלא לפניו מאה דין שלא אלא אלמנה חיא
נמ שלצערי חריף לסכסוך רקע היה זה פרוטה.

גט. לישבו: אחת דרך רק לו צאה
של רבים למקרים אופייני הנ"ל הסיפור
שעב לאחר הנישאים זוגות הפוקדים סכסוכים
לעומת חייהם. של ארוכה דרך כברת בנפרד רו
הרי צעיר, בגיל הנישאים זוגות בקרב זאת
סיבה מתוך נוצר לסכסוך הרקע רבים במקרים
רקע על חריף סכסוך מקרה מובהקת. רומנטית
מער למשפחות בנים צעיר, זוג בני בין אירע זה
צעי מורה האשה ומתורבתות. מבוססות רות,
הבעל גילה הימים באחד סוחר. בעלה ואילו רה
שהכי זר גבר עם בעירנות מתכתבת שרעיתו
את להצית כדי בכך היה די הבראה. בבית רה
הדברים בתוהו. עלו הפיוס נסיונות כל הלהבה.
למען כי איים האשה שאבי עד לכת הרחיקו
גם הכל... לעשות מוכן הוא בתו של אושרה
בבית חייו את לסיים יאלץ ממעשיו כתוצאה אם
הזוג בני עט שקיימתי נוספת בפגישה הכלא.
"שקט" לפירוד העיקרי המכשול כי לי נודע
המשר הרכוש לחלוקת הנוגע ההסכם חוסר הוא
נוכחים שהיו הצדדים, שני של הדין עורכי ■ןנף.

הרכוש את לחלק בי .הפצירו זאת, בפגישה,
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סילוק עלידי נעשה וזאת לפשרה הדרך נמצאת בית פני על חולף אני לעיתים כאשר היום, עד
לסכסוך. הגורם חיוך אלי המשגרים הזוג בבני נתקל אני קפה,

הם ביחד. יושבים הם העובדה: הרי אר נבוך...
המשפחה. שלימות על. שמרו

שכנים סכסוכי

ברגי מצטיינים המשפחתיים הסכסוכים אם
שכנים בין הנולדים הסכסוכים הרי מופרזת, שות
צד של מופרז ומשימוש מגורים מתנאי נובעים
הכוונה הדיירים? לכלל המשותפים באביזרים אחד
אחת בדירה המתגוררות משפחות לאותן היא
משותפים השימוש ובית האמבטיה והמטבח,
מרי מתפתחות כאלה במקרים המשפחות. לכל
להשתלט מנסה אחד צד כאשר מסוכנות בות
המשותפים. השירות חדרי על במרמה, או בכוח,
מש שתי כאשר לי אירע "משעשע" מקרח
בגין לריב החלו אחת בדירה המתגוררות פחות
משתי אחת כל המשותף. המטבח שטח חלוקת
שטח גוזלת השניה שהמשפחה טענה המשפחות
והגיע הסכסוך כשהתלקח לה. מהמגיע יותר גדול
והתער לידיעתי הדבר הובא מסוכנת, לדרגה

להכרחית. הפכה המשטרה כנציג בותי
פתרון מצאתי הבעיה לעומק שחדרתי לאחר
וחילק" מדידה חוט אתי לקחתי ביותר: פשוט
מעמד באותו שוים. חלקים לשני המטבח את תי
על ברור קו לצייר לדירה מהשותפים תבעתי
חיסל הקיר על המצויר שהקו מסתבר הקיר. גבי
הושב כך מיותרות. מריבות ומנע הסכסוך את

כנו. על השלום

לגרום בלבד ריח שבכוח היא מענינת עובדה
המשטרה את המניעים ולסכסוכים למריבות
מסוים, במקרה יהיה, מספיק מידית. להתערבות
המשותף במטבח תבשל אחת משפחה שעקרת
השניה? המשפחה לבני לזרא שריחו תבשיל
מסוכן. סכסוך להבת תתפרץ קלה שעה כעבור
את להפיג המשטרה מחובת כאלה במקרים

ד.ריח...
שונות סיבות עקב נולדים שכנים סכסוכי
מקרה וכל משלו סיבה מקרה לכל ומשונות.
הבעיה. שיי יסודי וניתוח מיוחד טיפול תובע
השכנים סכסוכי בעיית ממדי את להמחיש כדי
אני בחודשו חודש שמדי אציין אם יהיה די הרי

מלים בלי המקרים שברוב אציין תלונות. במאות מטפל
^**^360^5
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מיוחד שטח הם אף כספיים סכסוכים אכן,
בסכסוכיפ הטיפול שמידת ■ אלא עצמו, בפני.
.הטיפול וצורת לשיטת רבה במידה זהה כאלה
וסכסו~. שכנים סכסוכי כגון. השונים בסכסוכים

משפחתיים. כים

הסכסוכים: הרי הנ"ל הסכסוכים סוגי לעומת
עדתי. רקע נולדיםעל ביותר והכאובים הרגישים
והטו ביותר העדינה הבעיה שזאת לודאי קרוב
משטר~ התערבות מסוכן, נפץ חומר בחובה מנת
בזהירות להיעשות חייבת כזה מקרה בכל תית
מק~ אירעו האחרונות בשנים ומכופלת. כפולה
ואלמלא עדתי רקע על סכסוכים של רבים רים
המשטרה, של ונבונה זהירה מידית, התערבות
היינו התלקחות לאיזו יודע אינו איש אז כי

להגיע. עלולים
עדתי רקע על בסכסוך נכון לטיפול דוגמא
העיר בדיום הנמצא הכנסת בית סיפור ישמש
פר? הריב עדות. משלוש אנשים מתפללים ובו
תתקיימ שהתפילה תבעו עדה כל בני כאשר
מדאיגה צורה ללבוש החל הסכסוך עדתם. בנוסח
ליישב כדי המשטרה התערבה כאשר וחמורה.
את העדות לנציגי והצעתי באתי הסכסוך' את
לכל.עדה ביתכנסת שיבנה עד הזה: הפתרון
בנוסח התפילה. תיערך שבת מדי אז עד בנפרד,
שבת של קבוע בסדר יעשה וזאת מהעדות אחת
ו"פתרון הרוחות נרגעו מאז השניה. אחרי אחת
שלמדו העדות בני בין שלום השכין השבתות"
שותפיהם תפילת לנוסח בסבלנות להאזין גם

הכנסת. לבית
מקיפה הבעיות שקשת ברול עדכה מהנאמר
המדור והמעמדות. העדות השכבות, כל את

שלום. להשכין המטרה: בכל. מטפל
זכווג לעצמה המשטרה רוכשת זה בשטח
בעל הוא ספק של צל שללא שטח זהו ? גדולה

החוק. של ואכיפה מניעה של צביון

גם זכה למיניהם בסכסוכים המשטרה טיפול
הסכ בתיקי הדנים השופטים בקרב להערכה
ידם סומכים השופטים גם בהם מקרים יש סוכים.
ששופט אירע פעם לא המשטרה. התעליבות על
של בתיווכו להתפשר לנסות הצדדים לשני, הציע
אינני יפסוק. אשר את נציג:המשטרה.ולקבל
עשיתי הכתף'/ על "טפיחה לשם זאת מציין
בכללו, הענלן חשיבות את כדיילהדגיש זאת
המשטרתי לטיפול מייחסים שופטים גם וכי

רבה. חשיבות
למסקנה מגיע שאנוכי מקרים יש זאת לעומת
אחד את לעצור יש הציבור שלום לטובת כי
לכך דוגמא שופט. בפני מיד ולהביאו הצדדים
הגיעו משפחות. שתי בין שנפל הסכסוך ישמש
אשת על אייפ הבעלים שאחד כך לידי הדברים
סירב המעורבים הצדדים בפני כשהופיעו השני.
אמר ועוד מוצעת פשרה לכל המאיים הבעל
(הכוונה עין; לה אוציא עוד "אני בהחלטתיות:
המשפט, בבית לי יעלה זה כמה השכן) לאשת
את עצרתי מיד כדאי!". זה אז לירות? מאה
מאשר יותר גדולה סכנה ראיתי בדבריו האיש.
הן שזילזל אדם לפני ניצב כאן בלבד. איום
ראה רק אותם המשפט, בבתי והן במשטרה
ונגזר נשפט האיש בכסף. אדם חיי כ"מעריכים"
דומני עלתנאי. ומאסר גבוה כספי קנס עליו
גם שהמשטרה העובדה את מבליט זה שמקרה
החשוב: החינוכי הצד את אלה בטיפולים רואה

טובה. לאזרחות התושבים חינוך את

ועדתיים כספיים סכסוכים

שונות, סיבות עקב נובעים כספיים סכסוכים.
שלשתיהן משום מסוכסכות משפחות משתי החל.
שוה להשתתף מסרבות והן אחד מונהחשמל
וכלה החשמל, לחברת החוב בסילוק בשוה
להח וביקשה בחנות מעיל שרכשה אשה באותה

בחזרה. כספה את ולקבל זירו
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החופ>ם מעומר תפק>ד>
חיפה נמל יחידת ברע0' מיכאל פקד מאת

הבית בנמל עוגנות הספינות

למעשה ואשר טונות כ100 של תפוסה בעלות
מונה צוותן צפות? משטרה כתחנות משמשות
לאורד הוא פעולתן ואיזור איש שנייםעשר
מראש החל ישראל, מדינת של היםתיכוני חוף
בדרום. עזה רצועת בגבול וכלה בצפון הנקרה
מנוע סירות הוא השייט, כלי של השני הסוג
כשניים מונה וצוותן טונות כ20 שתפיסתו
מת המנוע סירות של תפקידן אנשימ. שלושה
בנמלי אחרות שיטורימי ועבודות בסיורים בטא
בנמל השטות (הסירות כנרת ובים אילת חיפה,
תחנת פיקוד למרות נתונות כנרת וביט אילת
יחידת עם שלהן והקשר צפתכנרת ונפת אילת
מקצועית הדרכה בקבלת מתבטא החופים משמר
גם חיפה שבנמל לציין יש טכניים). ובתיקונים
אספקה, תביעות על העונה הספינות בסים נמצא

וקשר. תיקונים
לארבע היחידה תפקידי את לחלק ניתן

 להלן: יפורטו אשר עיקריות קבוצות

מוכרת ישראל משטרת של הימית היחידה
נמל מיחידת חלק והיא החופים" "משמר בשם
כלי של הבית נמל נמצא הכרמל בעיר זןיפה.
לבד התיכון. בים המפליגים היחידה של ז,שייט
מוטור סירות גם מצויות אלה שייט מכלי

אילת. ונמל כנרת ים הוא שיוטן שתחום
וביצועם ושונים, מגוונים היחידה תפקידי
שאינם אחדים בשטחים התמצאות מאנשיה תובע
אחרות במדינות טהורים". כ"משטרתיים מוכרים
הפו שונים גופים בין אלה תפקידים מתחלקים
הדיג, מחלקת המכס, המדינה: בשרות עלים
המפעילות המדינות ברוב וכר. המלחמתי הצי
עצמאי כגוף זו יחידה פועלת חופים משמר
משטרות המדינה. משטרת עם פעולה המשתף
באזורי שיטיר סירות רק לרוב מעסיקות אלו

ונהרות. כגון!_אגמים פנימיים ומים נמלים
משטרת של החופים משמר מפעיל כיום
משמר ספינות סוגים: משני שייט כלי ■ישראל
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מיוחדים שייט כלי אין החקלאות ולמשרד דיות
מצטרפים אלה מפקחימ הרי הנ"ל, למטרד.
ביכ. פקוח לבצע כדי החופים משמר לספינות
המפקחים מעבודת הארי שחלק למרות נעשה זאת
נבדקים שם הדייגים, במעגני בחוף, מתבצע
הדגים גיל הדגה, סוג כגון שונים פרטים
בכללו הציוד תקינות הרשתות, גודל ענידוגו,
נפץ, כחומר אסורים באמצעים דייג ומניעת

למשל.
ללא המתבצעים פקוח תפקידי גם ישנם
דייג, רשיונות ביקורת כגון: הנ"ל, הפקחים
השייט כלי של כושרשייט תעודות ביקורת
מאזורים דייגים סירות הרחקת בדייג, העוסקים
מבחינת או בטחונית מבחינה אסור הדייג בהם

אחרים. כלישייט למעבר הפרעה
ברור הרי נפץ, בחומר בדייג מדובר כאשר
בלכידת מתבטא המשטרה פעולת שעיקר הדבר
המעשה) (לפני נפץ חומר כשבידם העבריינים
בעזרת שנידוגו דגים שלל בידם כשמצוי או
דגים נידוגו אמנם אם קביעה לשם נפץ. הומר
של המומחה חוותדעת לקבל יש נפץ בחומר
משמר יחידת אנשי שגם למרות הדייג, מחלקת
אפשר דגים סוג איזה להכיר למדו ^החופים
מותנה הנ"ל מהסוג דיוג נפץ! בחומר לדוג
לאורך שונים במקומות השורצים הדגים בסוג
לקביעת מובהק סימן שונים. קרקע ובסוגי החוף
הוא נפץ בחומר שנידוג דג של המוות" "סיבת

ומעוכים. מרוטשים שקרביו
נפ? בחומר הדגים שעבריינים הדבר טבעי
הס בפעולות נוקטים והם להלכד ששים אינם
סלעי בין סתר מקום ויחפשו יש שונות; וואה
תתגלה שלא כדי במים סירתם וישקיעו החוף
ומתקרבת החותרת המשמר ספינת אנשי לעיני
העבריינים, בקרב המקובלת אחרת שיטה אליהם.
דגים שלל  המרשיעות הראיות קשירת היא
הרתוק לחבל הנקשרת בחבילה  נפץ חומר או
להיפטר ומאפשרת במים נגררת והיא לסירה
שנערך לפני ממש החבל ניתוק עלידי ממנה
דוחק הדייגים של זמנם ואין יש חיפוש. בסירה
ולאספו בחוף שללם להסתיר נוהגים הם ואז

מפריע. באין לאחרמכן
אירע בחוף השלל בהסתרת הדן מקרה
סירה על הודעה התקבלה אחדים: חדשים לפני

הסתננות מניעת א.

הגבול* משמר לתפקידי מקביל זה תפקיד
ההסת מבוצעת שבים הוא השניים בין ההבדל
חייבת מניעתה ואף שייט, כלי בעזרת ננות
קבוצות שתי זו הסתננות זו. בדרך להתבצע
במטרה ישראל למימי חודרים הראשונים לה:
המים לתחום מסתננים והאחרונים לחוף לרדת
בשעת מחסה מציאת או דיג למטרות הריבוניים

אחר. קשה אויר מזג או סופה
בקרבת לרוב דגים המסתננים, שמבין הדייגים
הריבוניים, המים של והדרומי הצפוני הגבולות
אשקלון. ובאיזור הנקרה ראש באיזור כלומר
מאשר יותר ומגוונת עשירה ישראל במימי הדגה
מוכנים אלה דיגים עזה. רצועת או לבנון במימי

לחמם. שיוציאו ובלבד בלכידה להסתכן
אויר מזג למרות הים נתון בהן בשעות
מכיוון סערות שמופיעות בשעה וביחוד קשה,
לעיתים חודרות בערבית), ("שרקיה" מזרחי
הנושאות מסחריות מפרש ספינות ישראל למימי
ברוג השכנות. ערב ארצות נמלי בין מטענים
גופן שניים), (או אחד תורן האלו הספינות
כמו לפניהן. מזדקר ארוך ומוטשלוחה מגושם
ברוחות המופעל במנועעזר מצויירות הן כן
הטענה דוממות. שהרוחות בשעה או נגדיות
נקלעים שהם בשעה אלה ספנים בפי המושמעת
התקלקל ספינתם שמנוע היא שלנו, המים לתהום
מסערה. כתוצאה הארץ לחופי שנסחפו או
לוודא יסודית חקירה מתנהלת כאלה במקרים
למטרת לישראל לחדור הספנים התכוונו לא אט
הברחות לשם או בטחוניות ידיעות אגירת
הנקראות  אלו ספינות לגלות כדי שונות.
בהודעה לעיתים צורך יש  "מרכב" בערבית
אנ החוף בקרבת השוכנת המשטרה מיחידת
שיתוף המשטרתי. הסיור מטוס של פריקה
חשוב החופים, ומשמר אלו יחידות בין פעולה
שתאר זה מסוג ימית" "הסתננות למניעת ביותר

נו.

הדייג על הפקוח ב.

מתפקידי הוא הדייג על הפקוח להלכה,
מחלקת החקלאות. משרד של הדייג מחלקת
לפקח המוצבים מיוחדים מפקחים מעסיקה הדייג
הדייג. פקודת וסעיפי הדייג תקנות ביצוע על
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דגים שלל נמצא בלבד, כשעה שנמשך ךיפוש
אחת בתוך נפץ חומר של אחדות וחבילות
הוכיחה הדגים בדיקת החוף. שבקרבת החורבות

נפץ. בחומר נידוגו שהם

השייט על הפקוח ג.

בינ ועידה באנגליה התכנסה 1949 בשנת
ציי ברשותן ואשר רבות מדינות של יאימית
הבינ "התקנות נקבעו זאת בועידה ודייג. סוחר
אלי תקנות בים". התנגשות למניעת לאומיות
להשוותן, וניתן ישראל מדינת מימי על גם הלות
הת בדרכים. התעבורה לתקנות כללית, בצורה
כלי של התנהגותם כללי קובעות הללו קנות
לכלי זיהוי וסימני חובה אורות בים, השייט

אכזיב, הנטוש הכפר ליד נפץ בחומר הדגה
למקום שיצאה משמר ספינת לנהריה. מצפון
חיפוש. בה ונערך חשד שעוררה סירה .עצרה
אך נפץ, וחומר דגים בה נמצאו לא אמנם
המעידות אחרות ראיות נתגלו זאת >עומת
רשתות רטוב, בגדים נפץ: בחומר דייג על

צלילר. ומסיכות מתים דגים לאיסוף קטנות יד
הסירה מאנשי חלק שגם הסתבר רדודים. למים
הוחלט ולכן הסירה עצירת בזמן החוף על שהה
את לאתר בדי חי*וש חולית לחוף להוריד
להפסיק נאלצו החוליה אנשי הנפץ. וחומר הדגים
למרות החשיכה. מחמת תוצאה ללא החיפוש את
של בחפותם הספינה מפקד שוכנע טרם יאת

להד"ם. וחזרו: שטענו זידייגים

מלים בלי

עזרה. ובקשת מצוקה סימני שונים, שייט
בתידץ דנים אלו תקנות על בעבירות
להתמצא חייבים בהם היושבים והשופטים ימיים,
מקובל" ימי ב"נוהג גם אלא בתקנות רק לא
מתפקיד הים. יורדי של הבלתיכתוב החוק שהוא
בתוך אלו תקנות על לפקח החופים משמר

לדין. העבריינים את ולהביא ישראל כימי
קודם הוזכר מהם (שחלק סגורים אזורים על
משמר יחידת של מתמיד פקוח קיים לכן)

ויצאה חזרה הבוקר, בשעות היום, למחרת
חיפוש וערכה לאכזיב, החוף בדרך חיפוש ז^ולית
ולא מאחר הנטוש. הכפר חורבות בין קפדני
בחלקו סלעי השטח כי עקבות, לחפש טעם היה
החוליה אנשי החליטו מים, מוצף ובחלקו הגדול
והציגו הדייגים של לנעליהם" "להכנס לנסות
את מסתיר הייתי "היכן השאלה: את לעצמם
אמצא אנוכי אך זרה, לעין יתגלה שלא השלל
ולאחי זו מגישה כתוצאה ואכן, בנקל?". .אלתו
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חיפה נמל של המטיאורולוגית ללשכה להודיע
שחיי ובלתיצפויים פתאומיים שינויים על
לדו"ה בנוסף וזאת האויר ובמזג הים במצב
גובה הרוח, כיוון הקיים: המצב על היומי
וכר. הים מי של טמפרטורה וכיוונם, הגלים
בשעת למטיאורולוגים עוזרים אלה דיווחים
הבאות. בשעות הצפוי האויר מזג חזות רישום

לציבור ועזרה נפשות הצלת ד.

ובחוגי בעתונות רב לפרסום הזוכה תפקיד
נפשות בהצלת העוסק זה הוא הרחב הציבור
שייט לכלי עזרה בהגשת מתבטא והוא בים
הצלת נעדרים, אחר חפוש במצוקה, הנמצאים
חפוש ולעיתים בים, לנחות שנאלצו טייסים

טובעים. של גופותיהם
של מקרהו ישמש אלו לפעולות דוגמא
עפ הימה שנסחף מחיפה פליישר משה הנער
פעולה בשיתוף החופים, משמר ספינות סירתו.
במשך חפשו צה"ל, של והים האויר כוחות עפ
שהיא נודע אשר עד הנעה את רבים ימים
בשנותיר, אחרים, הפושים הלבנונים. בידי נמצא
נערכו בפרט, והיחידה המדינה של הראשונות
גופתו אחרי ספקטור", "צבי הסירה ניצולי אחרי
יחידת איש ז"ל, אלפאםי שמעון מפקח של
ב953!, ימי באסון שנספה החופים משמר
שנעלמה חילהים של מפרש סירת ואחרי
מאסונות הנובע הלקח שנה. באותה עקבות ללא
הוכנסו שחלפו השנים עם היטב. נלמד אלה
יעילות מניעה ושיטות בטיחות אמצעי לשימוש

יותר.
גם אירעו האלה, הטראגיים המקרים לעומת
גרמו אלמלא המבדח הצד בהם שרב מקרים
אשתו התקשרה אחד יום לדוגמא: רבה. לטרחה
בושש שבעלה והודיעה היחידה עם דייג של
הודיע יציאתו שטרם לאחר וזאת לביתו לחזור
יצאה משמר ספינת הבוקר. בשעות שיחזור
כשהוא אחדות שעות כעבור אותו ומצאה לחפשו
מדוע כשנשאל חיפה. נמל בקרבת בשלווה דג
"הדייג וענה: עמד שקבע, בשעה חזר לא
בתור. ניצבים הדגים כאילו יפה... מתקדם
רצתה יומיים לפני רק הרי מודאגת? אשתי
היא היום ואילו  מהבית אותי להשליך

..." י!!! ודאגת 2

לדייג לשייט, הסגורים אזורים ישנם החופים.
"הסגירה" הענין. לפי הכל  לעגינה או
הנוג הגופים של מראש הודעה עלידי נעשית
באזורים משתמש למשל, צה"ל, בדבר. עימ
או חיה, באש ומטווחים לאימונים מסויימים
צב בסיסים בקרבת הנמצאים שטחים מיגר
את לסכן עלולה אלה לאזורים חדירה איים>
האימונים. בסודיות לפגוע או עצמם החודרים
הספנות אגף התחבורה, משרד הרי זאת, לעומת
עבודות מתבצעות בהם שטחים סוגר והנמלים,
בקרקעית וכבלים צינורות הנחת או הפירה
העלולים שייט כלי מעבר למנוע כדי הים,

העבודות. ביצוע של התקין למהלך להפריע
הפקוח הוא היחידה, על המוטל נוסף תפקיד
משרד שונים: שייט כלי של השיוט כושר על
המעידה שייט" כושר "תעודת מוציא התחבורה
בו ומצוי לשייט כשר התעודה, נושא שהכלי,
כיבויאש, נפשות, להצלת הדרוש הציוד כל
בשעת עזרה לבקשת ואיתות ראשונה עזרה הגשת
ציור של קיומו על מקפידים במיוחד מצוקה.
נוסעימ באניות נוסעים. המובילות בסירות כזה
משרד עלידי הפקוח מבוצע משא ובאניות
בכלי הפלגתן. על ישירות המפקח התחבורה
המשטרה. עלידי הביקורת נערכת אחרים שייט
התרבו ישראל מדינת של הרחצה בחופי
במת שייט כלי של פגיעות האחרונות בשנים
החודרות ספורט סירות הן אלו לרוב רחצים.
נוס ולאסוף נימוסיו" ל"ביקור הרחצה לאזורי
קבע התחבורה משרד נוסעות...). (קרי: עים
פחות של במרחק להפליג שייט לכלי שאסור
ממעגני ליציאה פרט החוף, מקו מ' מ100
קיים זה בשטח גם אליהם. והכניסה הסירות
נעצרו פעם ולא החופים משמר של פקוח
מוגדרים שאינם צעירים  זה מסוג "עבריינים"
להס מוכנים אך אחרים, בשטחים כ"עבריינים"

הגדרתם. כפי "חתיכות'/ לדוג כדי תכן
לאורך המסיירות המשמר ספינות מחובת
בקו שחלו שינויים על להודיע הארץ חופי
את המסכנים אחרים מכשולים ועל החוף
שנתגלו לקויים על גם להודיע מחובתן השייט.
במקומות המוצבים הטכניים, העזר באמצעי
מגדלי כגון סכנות, על להתריע כדי שונים,
גט מקובל כן כמו וכדומה. מצופימימון אור,
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לפמ* מחיפה הפליגו 1962 בשנת בצידו: שכרו
של מפרש סירות חמש שבקפריסין גוסטה
משמר ספינת וגדנ"עים. לישראל הימי החבל
לנסיעת זכו צוותה ואנשי כמלווה הצטרפה אהת

לחו"ל. הנם

שקשה תפקידים של נוספת קבוצה קיימת
למנות: ניתן זו בקבוצה כולל. שם להם להצמיד
ימ אמצעיעזר בעזרת שטפונות לנפגעי עלרה
מכוסים בשטחים נעדרים אחרי הפושים יים,
המכס למשטרת עזרה וכר, דגים כבריכות כים
חפושיט הים, בדרך המבוצעות הברחות בגילוי
מסוכנים חומרים הטבעת גנובים, כלישייט אחרי
נפץ חומרי רדיואקטיבית, פסולת כחימיקאלים,
על מוטלת לעיתים ועוד. מיושנים נשק וכלי
"נוסע של להורדתו לדאוג החובה גם היחידה
מהנמל שיצא שייט כלי בתוך שהתגלה סמוי"
המבוקש באדם הדין והוא לחוף, להחזירו ויש
תפקיד היחידה ביצעה כמוכן המשטרה. עלידי
הצורר של גופתו אפר את כשפיזרה היסטורי

להורג. שהוצא לאחר אייכמן, אדולף
הצורכימ ימיים תפקידים הם אלה תפקידים
הדברים מטבע מקצוע. אנשי של מימחיות
כאחד. ושוטרים ימאים יהיו היחידה שאנשי
מיוצאי בעיקר, נעשה, ליחידה אנשים גיוס
בעלי ואנשים הדייג צי הסוחר, צי חילהים,
בקורסים לומד היחידה מאנשי אחד כל עברימי.
מצרפיט קרובות לעיתים כי מתאימים, משטרתיים
לביצה* מובהק משטרתי ככוח היחידה אנשי .את

הפגנות דיכוי כמבצעים, "יבשתיות" מטלות
תפקידי בחוף, נעדרים אחר הפוש ומהומות,

וכוי. שונים חוק אכיפת

אינם השוטר חיי ואף הימאי חיי הם קשים
השוטרהימאי של חייו קשים שבעתיים קלים.
ביט הן הים גלי על מתנדנדת שלו ש"התחנה"
הסיור ואשר סערה, רדוף שבים ובודאי שקט
נלהט והוא תמימה יממה נמשך שלו הרגיל
הטבע. בכוחות גם אלא בעבריינות, רק לא
המסוכן מהעבריין פחות לא אכזריים ואלה

ביותר.

כלי בעקבות חיפושים שנערכים בשעה
ליחידה המוגשת העזרה היא רבה נעדרים, שייט
לחוף השוכנות אחרות משטרה יחידות עלידי
זכרוך חיפה, נפת עכו, נהריה, כמשטרות הים
משטרת תלאביב, מחוז הרצליה, נתניה, יעקב,
בעבי* נתבקשו אלה כל אשדוד. ונקודת אשקלון
באפ משם ולדווח החוף לאזור ניידת לשגר
ודייג אירע המבוקש! השייט כלי את רואים הם
מיל סירתם עם התהפכו חבריו ששלושת הודיע
שיצאה הספינה לחייהם. חושש והוא עתלית חוף
וניידת זכרוןיעקב, משטרת עם התקשרה למקום
עתלית לחלף יצאה התחנה מפקד של בפיקודו
לאחר המבוקשת. המירה את לאתר לנסות כדי
בשלים הגיעו לחוף, שחו שהדייגים הסתבר מכן
שהגיעו לאחר רק אלא עלכך להודיע טרחו ולא

מתגוררים. הם בו מקום לעכו,
הקטנות ובעיקר ספורטיביות, מפרש סירות
רוח שנושבת בשעה להתהפך מרבות שבהן,
במהופד צפות עץ, הבנויות הסירות, הזקה.
מרפים אינם הצוות אנשי ואילו המים פני על
בשיוטים המיוחלת. העזרה שמגיעה עד מהן
מאחר בעיה, מהודה כזה אירוע אין מאורגנים
משמר מפינת מצטרפת האלה השייט כלי ולכל
סירה אך אחרות. ספינות על בנוסף כלווי,
מהחוף, ניכר במרחק ומתהפכת לבדה המפליגה
מייחלים צוותה אנשי ואילו ביש למצב נקלעת
בסימני שישגיח החוף על הנמצא למישהו
זיקוקין כגון בהם, משתמשים שהם המצוקה
לאנשי מתברר כאשר כזה, במקרה וכוי. אדומים
אפשרות בטווח הוא לחוף שהמרחק הצוות
להוף מחבריהם אחד ישגרו הם אדם, של שחיה

עזרה. להזעיק כדי
מפרשים סירות של ספורטיביים שיוטים לווי
תפקיד כאמור, הוא, הספורט לאגודות השייכות
המפלי בטיחות היא המגמה היחידה. של נוסף
הצורך. במקרה עזרה והגשת ומידותיהם גים
עם קשרעין על לשמור חייבת הלווי סכינת
על להתפזר והנוטות המפליגות הסירות כל
להקדים מרצונן נובע זה דבר רחב. שטח פני
זה קשה תפקיד גם אך רעותה. את האחת
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הארץ חופ> לאורך ס>ור
חיפה נמל יחידת אשר, מ*כאל ש1טר מאת

חולפת והיא אחדות דקות עוד שיוטה. מתחילה
הנמל. פתח את המסמן האדום המצוף פני על
המכונות לחדר מגיעים נוספים צלצולים שני
מדקה מהירותה הספינה מגבירה לאחריהם ומיד
שובל ירכתיה בעקבות מותירה והיא לדקה,

ומקציף. לבן
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החל הסיור  לפנים מבט

האופק לעבר מערבה, ויותר יותר נוטה השמש
מוצאות ביךערביים שעות ארגמן. בגוון הטובל
סמוד מהחוף, ניכר במרחק המשטרה ספינת את
לפתע, ישראל. מדינת של המים תחום לגבול
.'■'! מימין "מטרה הגשר: על הניצב הצופה מודיע
המתגלית המטרה לעבר בתפנית נותבת הספינה
לידה עוצרת אחדות דקות כעבור דייג. כספינת
את לבדוק מבקשים ואנשיה המשטרה ספינת
לספינת עובר שעה באותה הדייג. רשיונות
ציוד את בקפדנות ובודק השוטרים אחד הדייג
לדיוגם משתמשים הדייגים אין ואם הבטיחות
המשטרה אנשי כשורה. נמצא הכל נפץ. בחומרי
$1 מאחלים הדייג, ספינת מצוות לשלום נפרדים
בנתיב וממשיכה מזנקת והספינה מוצלח דיוג

הסיור.
לבחון ממשיך הגשר על הניצב הצופה

גדולה בתרועה לצפור החל הגדול הצופר
נמל של הדרומי ברציף חנוקה בדממה וסיימה
והע פריקה עם לאחר היגעים מיפה.מפועלים
האישיים .חפציהם נטלו הזדקפו, מטענים, ג>סת

עבודתם. יום תום עם הנמל שערי לעבר גנחפזו
דרכם מפלסים הנמל פועלי בעוד שעה, אותה
החופים. משמר אנשי להגיע החלו בהמונים,
הבאים ויש בודדים, אחד, אחד הבאים מהם יש
הפזורים מגוריהם מקומות לפי זאת כל גקבוצה.

הכרמל. עיר חיפה, באיזור
לשלום ידם מניפים החופים משמר אנשי ■ 1

מהם שניים או אחד הבסיס. של היומנאי לעבר
שיחה כדי אחדים משפטיםי יחליפו לידו, יתעכבו
הספינות שתי לעבר יפנו ולאחרמכן קצרה

המשטרה. במעגן בשלווה העוגנות האחיות
בגדי לבשו ומאנשים קצרה שעה משחלפה :

איש איש ופונים עומדים הם הרי עבודתם,
זו אד עמוקה, דממה שוררת סביב לתפקידו.
עלידי רגעים.אחדים, כעבור לפתע, נשסעת .
המת הספינה מנועי של ומתגבר ההולך הנהמ.
יגובר הולד הקדחתני הקצב לרטוט. מילים
נתיב יפלס הספינה וחרטום מעט עוד במהירות.
להפלגה ההכנות הסתיימו הנה הכחולים. במים
הספינה למפקד מדווחים המחלקות מפקדי וכבר
המנועים נהם מעיד כך על הכנותיהם. גמר על
מקומותיהם, התופשים הצוות ואנשי המתגבר

הסיור. לתחילת גזצפים
הוראה מחלק הפיקוד גשר על הניצב ממפקד
באמצעות לאחרמכן, ומיד הכבלים את לשחרר
המכר לחדר הוראה משגר הוא הטלגרפים, שני
צלצולים \יי. אמורה לאט מנועים "שני נות;.
ומאשר מעביר הטלגרף ידיות. סיבובי נרדפים,
יושבים המכונות בחדר ואילו ההוראות, קבלת
ובד הפיקוד גשר לצלצולי העונים המכונאים
השעוניפ. לוח על בתשומתלב משגיחים גבד
התפנית. את המשטרה ספינת מבצעת אטאט
והספינה הנמל פתח לעבר מופנה החד חרטומה
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מתנהלת בביתו. רשיונו את שכח שכנראה
כלל אין דייג לאותו כי המוגלה קצוץ? הקירה
דו"ח נגדו ומוגש נרשמים וכתובתו שמו י רשיון.

רשיון. ללא דייג על

הצוות של מגורים תא

האחרונה הסירה וגם קלה שעד. עוד חלפה
דרומה. המשטרה ספינת פונה עתה נבדקה.
ונעל הולכים תלאביב של הקורצים אורותיהם
אולט ואטומה. כבדה לחשיכה מקום ומפנים מים
שובר של למנופים מעל הנגלים אורות ק:פע
מהר;? עד לאשדוד. הגענו כבר כי רומזים גלים
החוו* עיר של באורותיה אלה אורות מתחלפים
אד פניה, על חולפת הספינה אשקלון. הדרומית
הנתבעת הזהירות תחושת וגוברת הולכת עתה
לגבול הספינה תגיע אחדות דקות עוד מהמפקד.
לאנקזי נגלים אורותיה שגם העיר עזה, רצועת
לגקיר מעל לגבול. הגענו המשטרה. ספינת צוות
בי. הורגלנו שכה הפקודה מושמעת הפיקוד
 ימינה ההגה ,,כל להגאי: מופנית והיא

צפונה". מעלות 10 כיוון

בכיוון חדה תפנית מבצעת המשטרה ספינת
לעיתינ£ הבית. לנמל המסע מתחיל עתה צפון.
לעיתים לכאן. מהבית פחות לא קשה זה מסע

יותר. קשה אף הוא

מטרה תתגלה מעט שעוד לודאי קרוב סביבתו.
עמד הנה אכן, ובדיקה. השגחה התובעת ניספת
סירת  נוספת מטרה על והכריז הצופה
ובפעם עצירה וגוררת נותבת תפנית שוב דייג.
וכים נב הדייגים רשיונות. בדיקת מתחילה נוספת!
יצא רעהו! עם איש חטופים מבטים ומחליפים
הם רשיונות. אין לאלה  השק מן המרצע
ברשותם. כרגע נמצאים לא שהרשיונות טוענים
מבט מעיפים המנוסים המשטרה ספינת אנשי
זו נוספת סקירה היתר. בכדי לא נוסף. סוקר
מכשירי כלי נמצאים לא בסירה כי המגלה
מתעורר חשד כי החשים הסירה אנשי דייג.
הדייג. כלי חסרון לנמק מבקשים השוטרים בקרב
מהרה ועד לביקורת שוטר אליהם ירד כבר אך
דינמיט אצבעות לקרשים מתחת מגלה הוא
מהן להיפטר הצליחו לא ש"הדייגים" אחדות
חולפות המתקרבת. המשטרה ספינת את בראותם
אנשיו? על הדייג סירת וכבר אחדות דקות
ללשכת מועבר והצוות חיפה לנמל נגררת

החקירות.
לשכת לאנשי "הדייגים" העברת תפקיד תם
לעבר שנית פונה המשטרה וספינת החקירות
והספינה חולף זמןמה בסיור. להמשיך כדי הים
אורות נגלים הנה אד בעלטה. נתיב מפלסת
של אורותיה הם אלה הר. רכסי מעל מרצדים
או גם יתגלו אחדות שעות מקץ זכרוךיעקב.
זורחים אורות של ים תלאביב. של רותיה
העוגנות אניות של אורות שלל העלטה? מבין
המשטרה ספינת הדייגים. סירות ושל החוף מול
סירות לבדיקת ופונה מהירותה את מאיטה
מחזה לשניה. מאחת עוברת כשהיא הדייגים
מימי ורטובים יגעים דייגים ונשנה: חוזר אחד
בלתי גומי בבגדי לבושים חלקם המלוחים. הים
הרגילים. עבודתם בבגדי לחלקם למים חדירים

הוא ל"ראיס'/ פונה המשטרה ספינת מפקד
בבקשה"' "רשיונות, הדייגים: קבוצת ראש
לשלוף נחפזים הדייגים הספינה. מפקד תובע
מתלבט אחד דייג למפקד. ולהגישם רשיונותיהם
למפקד ומסביר פונה הוא במבוכה ומתלבט.
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באש עלה הע\וק
הנגב נפת  החקירות לשכת מלכא, ש. מפקח מאת

העובדות

קום מלפני עוד במקומו קיים הישן השוק
במקצת העולה שטח על משתרע הוא המדינה.
צרי מצריפי,ם, בנוי והוא דונמים שבעה על
כבתיעסק המשמשים ודלפקים דוכנים פונים,
.רהיטים בממכר העוסקים ורוכלים לסוחרים
אר כגון אריזה כלי צמר, משומשים, ובגדים
לכך נוסף יוטה. ושקי קרטון קופסאות עץ, גזי
כלי תבלינים, מזון, מטעמי גם הקונה שם ימצא
לפיטום נאה מזון בקיצור, שונים. ומטבח בית

דליקה.
המקי בשורה ניצבים עץ העשויים המבנים
בזה, זה ואחוזים קשורים והם השוק את פה
לשוק ומקנים פנימית רחבה על סוגרים דומה
שנוצרה הרחבתי ואילו ערביטיפוםי, גון נימת
של לצרכיהם המשותפת כחצר משמשת בתווך

י : העסק. בתי כל
הילוכה. בדרן ניצב אשר את אכלה האש
פעולות בשעת שהותזו העצומות המים כמויות
ובשיירי ברמץ באפר, התערבו הנמרצות הכיבוי
וטיט? רפש אלא זאת מכל נותר ולא הסחורות

היסוד. עד נאכל השוק
הרבה התכונה את לתאר שמחובתי אני חש
השטח גודר יום מבעוד עוד המקום. את שאפפה
משמרות ובחבלים. בגדרות המשטרה עלידי
עלידי גניבות למנוע במגמה הוצבו שוטרים
הבלתיחוזרת ההזדמנות את לנצל שביקשו אלה
עד למקום מלגשת הסקרנים מקהל למנוע וכן
השוט לחוקרים. הנחוצות הבדיקות סיום לאחר
עם מתמודדים עמדו כאילו במקומותיהם רים
הת כאשר מיד המקום על בהמוניו שעט הקהל
הסק ביין באש. עולה שהשוק השמועה פשטה
הדוכנים בעלי והרוכלים, הסוחרים ניצבו רנים
את מביעות הנוגות ופניהם שבשוק, והצריפים
מנכסיהם. שהורידם הגורל הכרעת עם השלמתם
העלו שעדיין השחומות הערימות מול עמדו הם
של הבד בצנורות התבוננו בעצב תמרותעשן.

ולרוחבו. לאורכו השוק את שחצו הכבאים

,2.6.64 ליום אור המוקדמות, הבוקר בשעות י

הדלי נסיבות את לברר דליקות כחוקר §וזעקתי
המשתרע הישן בשוק אמש בליל שפרצה $ה
דליקה זאת היתה בארשבע. של התחתית געיר
ונזק באש עלו וצריפים דוכנים ועשרות ןדולה
ומשטרה מכביאש אנשי צבא, כוחות $גרמ. :$
האש על להתגבר ארוכות שעות מזה עמלו

נלגבותה.
התחנה מפקד בארשבע. לתחנת הגעתי .:

התחנה את עזבו טרם בלילה, שהוזעקו וקציניו
דאגתם לי. הידוע על להוסיף בכוחם היה לא אד
מאשר יותר גדול אדם כוח לגיוס נתונה 9יתה
את להחליף יהיה שאפשר כדי שגרתי, גיום
ביזה ולמניעת לאבטחתו בשוק שהוצב הכוח
צוות בראש שהתייצב החקירות קצין צפויה.

החקירה. בארגון שעה אותה עסק הוקרים

הארץ. בדרום אלה בימים שורר כבד חום
הת הדליקה, פרצה שבה לזו הקודמת ניממד,
ועם מעוצמתו איבד שבהדרגה מחניק שרב 9תח
ניכרים הקיץ בעונת לקיצו. והגיע נשבר ערב
ן הלילה לבין היום בין גדולים הבדלים כנגב
ונעים. צונן הלילה הרי להט, שופע שהיום געוד
המחלי קלילה רוח לנשב מתחילה ערב >סנות
החום שרידי ומפיצה חברון מהרי לכאן קן,
שרבה משום אלה פרטים ציינתי עגה לגל
האש הילוכי לקבוע שמבקשים בשעה השיבותם
הנמר הלחות שגם לזכור יש התפשטותה. וכיווגי
הם והרי להתייבש בעירים לחומרים נןסייעת לה

לבעירה. יותר נוחים הופכי*

הביקור את לדחות אין כי למקום קניל יצאתיי
לשי תורם החולף שהזמן משום העלילה בזירת
עם הנסחפים סימנים בהעלמת הדברים פניי נוי
הלאה. וכן למקום ממקום חפצים העתקת הרוח,
להו עלולים כאלה שינויים כי להדגיש מיותר
במס שיטעה לו ויגרמו החוקר את שולל ליד
מהמטרה שירחק לכד יגרמו אף ולעיתים קנותיו

ל.ן!.ג>ע, חותר הואי אליה
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בארי הבדיקה הצט1328. זה בשלב כי ברור
קבועיפ עצמים כאן חיפשתי נמוכה. פינה תה
נמ וכאלה חריכה עקבות עליהם למצוא שניתן
נטו* נוי עץ השמל, עמוד  ארבעה; לי צאו
מהדוכנים. לפליטה שנותרו עמודים שרידי ושני
!?א* כיוון את לקבוע היה ניתן אלה מעצמים
שב'? המרחק נשרף. שלהם אחד צד שרק משום
"ה*שו* כבסיס לי שימש הקיצוניים העצמימ שני
היה מכאן מטרים. כעשרה היה שאורכו לש"
הצד בכיוון העצמים מארבעת קווים למתוח עלי
היתד. חייבת הקווים של המפגש נקודת החרוך.
נעזרתי זאת במלאכה הדליקה. למוקד להביאני
לעצמים. קשרתי קצותיהם שאת משיכה בחוטי
לנבור התחלתי מפגשם ובנקודת בחוטים משכתי
מתכת קערת גיליתי הגל בתחתית האפר. בגל
תירס קלחי לה ובסמוך פחמים וגדושת גדולה

בערבוביה. מפוזרים

התוצאה

לענין זמנם להקדיש שנתבקשו החוקרים
ישבה הדליקה בערב כי לגלות הצליחו הקערה
למכי* שהציעה אשה לצריף' בסמוך זה, במקום
מכאן במקום. בו שהכינה קלוי תירס קלחי רה
מבלי המקום את עזבה שהאשה המסקנה הוסקה
רביט עדים גם נמצאו האש. את לכבות לדאוג
הכחישה שהאשה למרות זו עובדה שאישרו
שנמצאה. ולקערה למקום זיקה כל החקירה בשעת

ולקחים מסקנות

עבירות מחקירת נבדלת דליקות חקירת
 יסודיות: נקודות בשתי אחרות

וענפה מאומצת חקירה דורש דליקה מקרה (1

באם לקבוע כדי מיוחדת בבדיקה והכרוכה
מק בדרך שנתלקחה או בזדון אש שולחה
נעשתה אם לקבוע הקושי נובע מכאן רה.

עבירה.

שניתן אחרים ומוצגים עקבות סימנים, (2
לתרום והעשויים העלילה בזירת לגלות
אלה כל העברין, לגילוי נכבדה תרומה

האש. עלידי ונאכלים נשמדים

לרגלי נר לשמש ראוי שסיפרתי המקרה
והבאים החקירות יחידות של משטרה אנשי
: לזכור יש ולכן והצתות דליקות במקרי לטפל

העיר בנין בתכנית שנקבע כפי כי לציין ראוי
גורל נחרץ מלכתחילה הרי בארשבע עירית של
המועד. בבוא להריסה צפוי היה והוא השוק
זדונית שמועה להפיץ מישהו "דאג" לכך בקשר
אוזן מיד מצאה השמועה בהצתה. יד שלעיךיה
להש שמיהרו הרכילויות חובבי בקרב קשבת

רב. שלל כמוצאים בה תעשע

הבדיקה שיטת

סביב שיטתית בהקפה הבדיקה את התחלתי
שהוא טריטו פליקס רם"ל לו. מחוצה  השוק
אלי. נלווה הוא אף הנפתי, והצלם דליקות חוקר
שינו לא אשר לעצמים תשומתלב הקדשתי
בשרי התבוננתי הכיבוי. פעולות למרות תנוחתם
הס טרם האש כי לפליטה ששרדו הלוחות די
ניתן השוק הקפת בשעת כבר לכלותם. פיקד,
עצמו. בשוק הוא הדליקה מקור כי לקבוע היה
ששרי העובדה על בהסתמכי זו מסקנה ביססתי
נחרכו הקבוע, ממקומם הוזזו שלא הלוחות, די
לא החיצוני צידם ואילו לשוק הפונה בצד רק
לי נמצאו אלו הוכחות האש. עלידי נפגע
דבר של ובסופו השוק רחבת עברי מכל בשפע
בספק. מוטלת שאינה לקביעה המסקנה נהפכה
מבפנים. השוק רחבת את לסקור פניתי עתה
ארמוס או אהפוך לבל בזהירות דרך פילסתי
את הזהרתי הבעיה. לפתרון לעזור שבכוחו חפץ
לבדוק החילותי הפעם כמוני. לנהוג בןלויתי
הכיוון שהוא צפונה, מתקדם כשאני מדרום
הדלי פרוץ בעת שנשבה הרוח של מזה ההפוך
נו הצפוניתמזרחית לפינה הגעתי כאשר קה,
עמוקות האש פגיעות היו שכאן לדעת כחתי
להבחין היה ניתן אחרים. במקומות מאשר יותר
כאן שהיה החריכות לגוון הודות זאת בתופעה
הקרקע גם אחרים. במקומות מאשר יותר כהה
הרהרתי כעת מסביבתה. נמוכה היתד. זה במקום
במלאכ הדליקות חוקרי את המנחים בכללים

 תם:
ז מעלה כלפי בנטיה להתפשט שואפת האש א.
לגבוה הנמוך מהמקום  אחרות במלים

יותר.
לצדדים התפשטות תוך מתקדמת האש ב.
דמוית גיאומטרית צורה יוצרת ובדרכה
קדקוד את לאתר ומצליחים במידה משולש.

הדליקה. מוקד את גילית אז כי המשולש
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שאי הם: העקרונות זה במקרה העובדות.
והאש מעלה כלפי בנטיה להתקדם האש פת
משולש דמוית צורה יוצרת בהתפשטותה

הפוך.
המקרה שיחזור בשעת אמצעיעזר סיגול ה.
מוקד לאיתור בחוטים השימוש (למשל

הדליקה).
מספיק) אינו לילה בשעות במקום ביקור ו.
לפני היום בשעות שנית ולבקר לחזור יש
מס שהסקת לזכור גם יש מסקנות. הסקת
לג עלולה הבדיקה שנסתיימה לפני קנות

בבדיקתו. ראש שיקל לחוקר רום

. בסביבה. הרווחות לשמועות להתפס לא ז.

מקום עפ ■יהאשון .במגע משטרה.הבא 8.,,איש,
ולדאוג המקום את; לבודד עליו הדליקה,'. ז.

וחוקר עוד כל לתוכו יכנסו לא שאנשים ,

חקירתו. את סיים ולא הגיע ,לא הדליקות '.

שכבר בדליקה הוא המדובר כי מאליו מובן .

נוספת. בפעם תתלקח שמא סכנה ואין כובתה .■

הלילה בשעות דליקה למקום להכנס אין 4
צרכו. די מואר אינו כשהמקום ■

מזג על נתונים האפשר ככל לאסוף. יש ג.
משבי כגון: הדליקה, בעת ששרר האויר .

וכיוצא הלחות החום, מידות וכיוונם, רוח
בזה.

דליקות) לחוקר מיועדים ו' הי ד' (סעיפים ד.
לקביעת כאבןבוחן ידועים עקרונות ושוב

משטרתי הווי

רן י

.!? בנופש כאן היה שעבר בשבוע רק ז1ן,הרי מה .

שלו!... "מומלץ" גייסו שלשום גנון,.אבל ?
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טובה הדרכה על
ההדרכה מחלקת ראקי נוביק, מ. נצ"ם מאת

המד פעולות כ"שרשרת נגדיר ההדרכה את
ופקוח הנחיה הפעלה, להכוונה, התורמות ריד'
בתהליך לפועל והוצאתן החניך מחשבות של

הלמידה".
פסיבי תהליך אינה הלמידה כי נזכיר כאן
למידה הנכון; הוא ההפך  ידיעות רכישת של
בעזרתז הלומד של ורצוני אקטיבי תהליך זהו

המדריך.  המלמד של
יש ו למידה המושג של הגדרותיו הן רבות
ידיעות''. הפנמת של כ"תהליך אותו ומגדירים
מש לתנאים כ"הסתגלות אותו מגדירים אחרים
של הסופית התוצאה הדגשת אולם תנים'',
זו; בהגדרה נבחר ולכן החשובה היא התהליך
חדשות ידיעות רכישת של תהליך היא הלמידה
לפרט תאפשרנה אשר חדשות, טכניקות והכרת
לעשותם. ידע לא אשר דברים, ולעשות להבין
כידוע אותם. ידע אם יותר טוב לעשותם או
אחד דרך האדם של למחשבתו חודר רעיון כל
מהם. כמה שלוב^ ע"י או החושים מחמשת
עם מגע הפרט מקיים אלה חושים באמצעות
הוא מכך וכתוצאה הרעיון אודות המחשבה,
משנה הרגלים, מתקן חדשים, רעיונות רוכש

לומד. כך ידי ועל  השקפות
מגדיל הלמידה, מזרז בחושים השמוש רבוי
זה; (תהליך ההטמעה. תא ומחזק הקליטה את
נהיר להיות ז/ייב למוד,י לכל יסוד הנו אשר
ההדר בפעילותו לרגליו נר ולשמש למדריד
י 17י יי > ; : כתית).

נושא אשר עצמו, את המכבד ארגון היום אין
אינו תפקידם למילוי עובדיו והכשרת הדרכת

נכבד. מקום בו תיפס
יעיל לבצוע עובדים הכשרת של זו מטרה
דרכים: בשתי כלל בדרך מתבצעת תפקידם, של
הדרכה של ובדרך פורמלית הדרכה של בדרך

פורמלית. בלתי
ידע מחייב הארגון תפקידי שבצוע ככל
לבצוע והאחריות יותר ומעמיק רחב מקצועי
ופרט פרט כל על יותר מוטלת אלה תפקידים
הכרח ויש אחת בדרך להסתפק אין זה, בארגון
הדרכה ע"י בסיסיות ידיעות לעובדים להקנות
בצוע תוך להמשיך, זאת ולאחר פורמלית
השלמת לשפ פורמלית בלתי בהדרכה התפקיד,

הידיעות. ועדכון

לאנשי המקצוע הקנית של זו, כפולה דרך
הפורמלית ההדרכה בין הדוק תאום ע"י הארגון
נקוטה והינה להיות חייבת פורמלית, והבלתי
היחידות, בכל ישראל כמשטרת בארגון כמובן
נסכים ואם הדרגים! כל וע"י התפקידים בכל
של החשובות הפונקציות אחת כי לעקרון,
הוא יהיה אנשיו, הדרכת היא המפקדהמנהל
הבלתי ההדרכה מטלת של העקרי המבצע
להדרכה נוסף תפקידית, התוך  פורמלית
וההש ההדרכה מוסדות מדריכי ע"י הפורמלית
ובית ההדרכה בסיסי כגון החייל, של כלה

בכירים. לקצינים הספר
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בפעולה הויוגראף

אותם רואה ואינו בהם הכרח רואה אינו
בעבודתו. ישימים

אם יותר ומהיר יותר טוב יהיה הלמוד
מובן יהיה הנלמד הנושא של הכללי הרקע
בעבודה לצרכיו חשיבות בו יראה אם ללומד,
חשיבותי עם הלומד של הזדהות ליצור נדע ואם
והמשתלב בשעור הנלמד הספציפי, החומר של

הכללי. בנושא
מגדיל בחושים השמוש רבוי כי אמרנו

הלמידה. את ומזרז
"הלמוד היא בלמוד הטובה הדרך כי אמרנו

הפעיל".
הרצון בין ישירה השפעה יש כי אמרנו כן

בשעור. ענין מציאת לבין ללמוד
בהן הדרכה לשיטות מחשבה מעט לכן נקדיש

נשתמש:
ההרצאה: שיטת היא השכיחות השיטות אחת

 יתרונות זו לשיטה יש ודאי
ן בזמן חסכון זו שיטה מאפשרת ראשית
כיה מראש נקבע ההרצאה, את יפה נארגן אם
לדעת צריך הוא מה לדעת, מוכרח החניך
וכמה כמה למסור נוכל לדעת, יכול הוא ומה
של רב למספר יחסית קצר זמן תוך רעיונות
יסכם ההרצאה בסוף אם יהיה טבעי הניבים.

.ורצוני אקטיבי תהליך הוא הלמוד כי .אמרנו
יהיה הלימוד בהם תנאים, לצור עלינו ולכן
של רצונו יגביר הלומד, לב את וימשוך ,^ענין.
 פעיל לגורם ויהפכו דעת לרכוש הלומד

תמריצים. ליצור עלינו אחרות גמלים
ביותר והחשוב היסודי הדבר כי לומר אפשר
של התענינותנו השגת הוא ההדרכה בתהליך
להניעם נוכל לא השגנו, זאת אם החניכים;
חשוב לא  השגנו לא אם אולם מללמוד,

ילמדו. לא הם נעשה, מה

י ואיד ? למה לדעת כלל בדרך רוצה הלומד
מבוססת תשובה ספוקי; על לבוא חייב זה רצונו
המדריר, ע"י להנהן חייבת אלה שאלות לשתי
החומר, בסיס על השעור מערך את יתכנן זגשר
הת~ בנושאי התחשבות תוך ללמד, עליו אותו
בצורה השעור את ויעביר הלומדים של ענינותם

החניכים. של הפעילה בהשתתפותם מענינת
והנמקה הסבר ללומד לתת חייבים אנו
בידיעת וההכרח הלמוד מטרת על מעמיקים
יעמוד בפניהן בעיות לפתרון הנלמד הנושא

יומית. היום בעבודתו דמודרך
חשיבותם אולם ככלל, חשובים אלה דברים .

החניך אשר נושאים, בלמוד במיוחד גולטת
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פעילה להשתתפות מהחניך מצפים כי הידיעה
את מגבירה ההקשבה, את בו מחזקת בדיון
למחשבה אותו ומחייבת בשעור ההתענינות

מעמיקה.
המבו דעותיו, את מביע הוא מכך כתוצאה
הקודם נסיונו ועל מחשבה על לרוב כסות
בסופו אשר שונות, דעות מושמעות וכך בעבודה
של מנסיונם למוד גם מאפשרות דבר על

אחרים.
חייב הדיון את כי להזכיר המקום כאן
החניכים את תחייב אשר בצורה, לנהל המדריך
ווווגדרת ברורה בצורה רעיונותיהם את לבטא
ללא מחייבות, בלתי בהכללות דבורים ולמנוע

הנדונות. לנקודות צמידות
למדריך מאפשרת החניכים בין הדעות החלפת
נכון הבלתי ואת חשוב הבלתי את לפסול
קבע אותן החשובות, הנקודות את ולהדגיש
הרצויה בצורה הדיון את ולסכם השעור במערך

לו.

זו, למוד בשיטת בשמוש הקשייפ למרות
לקראת יסודית להכנה מהחובה הנובעים קשיים
ועל הדיון מסגרת על לפקח מהקושי הדיון,
משתתפים במספר מהמגבלה וכן המוקצב הזמן
להרבות יש אשר שיטה זו כי ספק אין בשעור,
החיוביות. תוצאותיה לאור בה, השמוש את
חניכים לרמת יותר כמובן מתאימה זו שיטה

יותר. גבוהה
את גם נזכיר לא אם חובה ידי נצא לא
אינם אשר נושאים, להדרכת ההצגה נ::יטת

למערכון, ובראשונה בראש היא הכוונה < עיוניים
מצבים. הצגת לדבור, נוסף לנו מאפשר אשר
דברים בהמחשת היא זו שיטה של חשיבותה

החניכים. של הפעילה ובהשתתפותם
המדריך את כמובן מחייב זו בשיטה השמוש
ולהכנה המערכון עלילת של נבונה לכתיבה
אם המדריך יעשה טוב הצגתו! של יסודית
החשובים, התפקידים אחד את עצמו על יטול
התפתחות את לכוון יוכל באמצעותו אשר
מספר בין יחלק התפקידים יתר ואת העלילה,
וירשמו כצופים ישמשו החניכים יתר כל דגיכים.

המסכם. הדיון לקראת הערותיהם אה
להצ הצופים לחניכים יאפשר המסכם הדיון
חברי של בפעולתם מצאו אשר לקויים, על ביע

ביותר, החשובות הנקודות את וידגיש המדריך
יש אולם וללמד. להבהיר בדעתו היה אותן
רבים לדעת אשר חסרונות, זו למור לשיטת

היתרונות. על אולי .עולים

ענין שבמציאת החשיבות את כבר הזכרנו
של זו שיטה  הלמידה לתהליך בשעור
השעור, זמן רוב המדריך מרצה בה הדרכה,
אמנם החניך. לב את לכבוש יבולה אינה
ולעשותו הנושא את לגוון ידע טוב מדריך
שהחניך העובדה אולם האפשר, ככל מענין
המדריך, של לדבריו רב זמן במשך להאזין חייב
יכולת בלי אף ולעתים דעתו להביע יכולת בלי
מי בסוף") "שאלות (השיטה: שאלות לשאול
הענין לאבוד וגורמת ההקשבה מתח את רידה
הובן לא אשר מסוים, רעיון לכך, נוסף בנלמד.
אחריו גורר השעור, תוך החניך, ידי על כראוי
אולם ולבסוף, הנלמד; המשך הבנת אי לעתים
מופעל זו למוד בשיטת חשיבותו: בדרגת לא
ולזה בלבד אחד חוש החושים, חמשת כתוך
החומר של גרועה הטמעה על ישירה השפעה

הנלמד,
ההרצאה בשיטת נבחר הכל אף על אם

כי: לזכור עלינו יהיה
 כראוי "לארגן" יש ההרצאה את

מאחר מדי, רבים רעיונות בה לדחוס אין
 תפסת" לא מרובה ו"תפסת

מהמצי דוגמאות עזרים, ע"י אותה לגוון יש
 מתאימה בדיחה לעתים לשבץ רצוי אות.

מוברחים אותן הנקודות, את להדגיש יש
 לדעת החניכים

בסו" ולסכם עת בכל שאלות לאפשר יש
השעור.

שתי הדיון. שיטת היא אחרת הדרכה שיטת
המדריך כאשר האחת זו: לשיטה יסודיות צורות
משתתפים בי דיון, ומנהל הנושא הצגת ע"י סותח
וצורה דעותיהם: הבעת עלידי החניכים כל
בין מחולק לדיון טרומי חומר כאשר שניה,
אחד כל הנושא, על המרצים הם והם החניכים
מנחה משמש והמדריך שלו ראות מנקודת
הדרכה שיטת הדיון. את מסכם ובסוף ומכוון
שיטת והיא מאחר ביותר, הטובה אולי היא זו

פעילה". "הדרכה
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ידי על ז מסולפת בצורה חודרות אף ולעתים
לחדור האפשרות למדריך נתנת בעזרים השמוש
מקבילות דרכים בכמה החניך של למחשבתו

אחת. בבת
מספר תפעול של בערכו ההכרה למרות
עדייו נוהגים הלמידה, בתהליך מירבי חלשים
תפעול באמצעות ולהדריך זו מעובדה להתעלם
להש עלינו זו מתופעה בלבד; השמיעה חוש

תחרר!
בתהליך האפשר ככל רבים חושיט תפעול
ועזרים, המחשה באמצעי שמוש ע"י ההדרכה
ההדרכה בתולדות יחסית חדשה תופעה הוא
בשורות השניה, העולם מלחמת בימי ותחילתה

האמריקאיים. המזוינים הכוחות
דרכי בחשיבות ההכרה את אימצו מכאן
אזרחיים. השכלה מוסדות החדישים ההדרכה

* י^*"*י* ל*,ץ|"¥1*

י"*** ^ י

הנקודות. את להדגיש ולמדריך "השחקנים" הם
ללמד. בדעתו היה אותן

מפעילה מענינת, היא אף למוד של זו דרך
טובות. החומר הטמעת ותוצאות החניכים כל את
שיטות לישום דרכים יחפש הטוב המדריך
צמוד יהיה לא השעיר מערך את ובהכנתו אלה
אחרים, מדריכים אצל ראה אותן לשיטות דווקא
שיטת את ויברור לנושא מחשבה יקדיש אלא
או הנושא למסירת ביותר הטובה ההדרכה
האמין עזרי את מראש יתכנן מהן, כמה ישלב
השעוה לפני תקינותם את יבדוק ישתמש, בהם
ויבטיח ההדרכה לנושא מעשיות דוגמאות יכין

ומענין. מאלף שעור
לרשותו העומדים החשובים האמצעים אחד
ההמחשה היא המטרה להשגת המדריך של

אימץ. בעזרי ושמיש
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הארצי ההדרכה בבסיס תניעה בעיות להדרכת מגנטי לוח

אימון עזרי להמציא החלו מתקדמים ומחנכים
אשר מיוחדת, תעשיה קמה ובעקבותיהם שונים
מדריכימ של לשמושם למוד עזרי יצירת יעודה

השונות. ההדרכה בשיטות
של להדרכתם אימון בעזרי השמוש תודעת
מקום מכבר זה לה קנתה המשטרה אנשי
מדריכים גם ישנם שלנו. ההדרכה בבסיסי נכבד

למדריד לעזור הבא חפץ כל הוא אימון עזר
להציג מנת על ייתר, טובה קומוניקציה ליצור
יותר ומענינת מובנת ברורה, בצורה הנושא את
יסודית בצורה ולהטמיע ללמוד לעזור ולמודרך

רכש. אשר הידיעות, את
למחשבתו דרכים הם שהחושים כבר נאמר
למחשבה חודרות תמיד לא המלים החניך. של
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תאפשר אשר בצורה חשיבותן סדר לפי לדיון לנושא רבה מחשבה מקדישים אשר במרחבים,
תתקשה לא נקודה, אחר נקודה לגלות יד שמושייפ עזרים יוצרים אלמנטריים ובאמצעים
הרצויות לנקודות בדיון המשתתפים את להצמיד ביותר.

מהן. לסטות ולא לך עזרים לתכנון העקריים היוזמים כי ספק אין
עליי. ומקילים ללומד מסייעים עזרים .4

,*." % ?י ....

הדרכתם תוך עצמם. המדריכים להיות צריכים
להעלות צריכים ואף הם יכולים יומית היום
עליהם להקל העשויים עזר לאמצעי רעיונות
הבנתו את החניכים ועל החומר מסירת את

קליטתו. ואת
ואמנם זה בשטח יוצרת למחשבה גבול אין

כבר. קיימות יפות התחלות
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עבירה זירת של מתפרק דגם

הטרומית עבודתו על מקילים אינם לעתים אולם
עליך אם הנכון: הוא ההפך המדריך? של
הכנת תהיה להכינם, וגם העזרים את ייתכנו
לא אולם יותר, וקשה יותר ממושכת השעור
אנשי הכשרת לנושא להקדיש מוצדק זה יהיה
כל רבים ואמצעים כלכך ממושך זמן משטרה

להדרכתם. כראוי להתכונן ולא כך
רבות מלים חוסכים דגם או אחת כרזה .5

מהיר למוד רק לא לך מבטיח והעזר רב המן
צורה. באותה כולמ עי'י הנושא הבנת אלא יותר
הומו אינן ידנו על המודרכים החניכים קבוצות
הנאמ הדברים הבנת שונה, שלהם הרקע גניות.
דרך אין לעתים; היא אף שונה ידנו על רים
תמונה, ידי על דברים מהצגת יותר טובה
לבדיקת מילולי סכום זאת ולאחר ומערכון סרטון

הנושא. הבנת
להכנת באמצעים מוגבל הנך לעתים .6

משכש העזר כי לזכור עליך זאת למרות העזר.
עליי ולכן ממנו חלק או למוד, נושא להצגת

העשויות הנחיות מיספר רק נציין כ*ן
ברירתם העזרים, של בהכנתם למדריך לעזור

בהם; השמוש דרכי ובהבנה
ללומד. עזר רק משמש אינו האימון עזר .1

משחרר הוא כמדריך; לך עוזר הוא לעתים
תוכל אותם דברים, עקרי לזכור מהחובה אותך
אחד אחד ולנתחם הלוח על או בכרזה לרשום

השעור. מהלך תוך
לנושא מתוכנן להיות חייב האימון עזר .2

הנמצא העזר סביב הנושא את לתכנן ואין
ברשותך.

והלקחים רוצ_ה_ללמד הנך אותן הנקודות
את לך מכתיבים להשיג, רוצה הנך אותם

העזרים. וצורת הסוג

עליך תקל העזר של הנכונה הכנתו .3

השעור. בנהול
מסוים נושא על דיון לנהל מתעתד הנך אם
הנקודות את לוח, על או בכרזה, מראש ותרשום
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ועל אקטיבי תהליך הוא הלמוד כי אמרנו
אלא ולשמוע לראות מספיק לא ללמוד מנת

המחשבה. את להפעיל יש
ותש הנכונות ההדרכה בשיטות תבחר אם
להפעיל תתקשה לא לקולך' נוסף בעזרים תמש
התבטאותם. להשיג החניכים, של מחשבתם את
במשך בנלמד והתענינותם פעילותם על לשמור
טובה. הטמעה להשיג מכך וכתוצאה השעור כל

הפעל העין. את ומושך נאה מדויק, להיות.
בהתאם. העזר והכן מחשבתך

דברים להבלטת גם אותך משמש העזר .7

אות קו, כי זכור להדגיש. מעונין הנך אותם
הלוח על או בכרזה דופן יוצא צבע או גדולה

המטרה. להשגת אותך יקדם
בשמו*:1 החשובות המטרות אחת כאמור
יותר. מענין השעור את לעשות היא בעזרים

אדם" ב,,כוח מחוטר סובלת המשטרה
העתונות) (מן

משמרות חילוף
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יהעונעוץ ד>נ> לת>7ןןן חוק
 ■. ■.■■" ■ . והימורים) הגדלות אסורים, (משחקים

: ת"א מחוז ויעוץ, הדרכה מפלג ראש מועלם, 7ח* פקד מאת

חוליה הנו החדש)' החוק (להלן: 44 עמי מ29.1.64' ,415 חוקים בספר שפורמט הנ"ל, החוק
יהחוק פקודת הוראות את שלבים, שלבימ להחליף, שבאים העונשין דיני לתיקון בחוקים נוספת
החוק של ומחודש שלם לקובץ דבר של בסופו שישתלבו כדי הפקודה) (להלן: 1936 הפלילי,

המקומי. הפלילי
סוגיה מחדש מסדיר לו1 שקדמו עונשין דיני לתיקון אחרים חוקים כמו החדש, החוק
בסעיפים כלולה שהיתה האסורים המזל משחקי סוגית היא הקיים, הפלילי בחוק מסויימת
חדשות הוראות תחתם וחוקק אלה אחרונים סייפים ביטל החדש החוק לפקודה. 190192
המזל משחקי את מחדש החוק מגדיר כר הנדונה. בסוגיה ושיכלולים חידושים עמן המביאות
(הפקודה), המבוטל לחוק בניגוד הימורים; גם הראשונה, הפעם זו ביניהם, וכולל ■האסורים
אלה>2 למשחקים בתים של ניהולם ואת החזקתם את רק ולא עצמם המשחקים את אוסר .הוא
3, עליהם יחולו לא בחוק המנויים האיסורים ובהן מותרים המשחקים יהיו בהן נסיבות מונה ז;וא
על להקל כדי וזאת מסויימות, חזקות ויוצר הכלליים הראיות מדיני אחדות סטיות קובע הוא
להעמדת המשפטי היועץ הרשאת לקבלת הדרישה את מבטל והוא האשמה!4 בהוכחת התביעה

לפקודה. (4) 191 בסעיף קבוע שהיה כפי הגרלה, ניהול על לדין :אדם
אך כאן ברצוני הנידון. החוק של והוראותיו יסודותיו להסביר זו ברשימה מתכוון אינני

תוכנו. על השגות מספר ולהשיג בחוק עיון מתור המתעוררות בעיות מספר על לעמוד

האסורים. המשחקים
"משחק הם: אלה שבו. 1 בסעיף מגדירם והוא מזל" "משחקי שלשה על אוסר החדש החוק

ו"הימור". "הגרלה" אסור"'
ההגדרות: לשון את להלן אביא

העונשין דיני לתיקין וחוק תשכ"ב1962 זנות), (עבירות העונשין דיני לתקון חוק למשל, ראה, (1
רבעון מאמרי, ראה זנות) (עבירות הראשון החוק בענין תשכי'ג19631. ועושק), סחיטה מרמה' (עבירות

.69 עמי ,1516 .חוברת במשטרה,
י3. 2 סעיפים (2

.6 סעיף (3
ר9. 8 סעיפים (4
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תוצאות לפי הנאה בטובת או כסף בשווה בכסף' לזכות אדם עשוי שבו משחק  אסור" "משחק
? ביכולת או בהבנה מאשר יותר בגורל תלויות והתוצאות המשחק,

לזכות  אחר באמצעי ובין גורלות בהעלאת בין  ניתן שלפיו הסדר כל  "הגרלה"
מאשר יותר בגורל תלויה כשהזכיה הנאה, בטובת או כסף בשווה בכסף,

ביכולת! או בהבנה :י;:

כשהזכיה הנאה, בטובת או כסף בשווה בכסף, לזכות ניתן שלפיו הסדר כל  "הימור"
דבר. של כניחושו תלויה

ופרושן תוכנן שאלת היא מעורר זה שחוק ביותר והחשובה ביותר הקשה שהשאלה :ךומה
אלה. הגדרות של

לנחש צריכים בו המשחק זה  פלסטיין" או ,,עץ הקרוי המשחק את דוגמא בתור ניקח
אדט עשוי זה במשחק ? "הימור" או "הגרלה" אסור", ,,משחק הוא האט כסף; מטבע של צד
במשחק שקיימים מכאן בהבנה. מאשר יותר בגורל תלויות המשחק של ותוצאותיו בכסף לזכות
לקבוע עלינו כיצד השאלה ונשאלת ל"הגרלה"' והן אסור" ל"משחק הן השייכים היסודות זה
כניחושו כידוע, תלויה, זד. במשחק הזכיה ועוד: זאת המשחק. משתייך ההגדרות משתי לאיזו
ייחשב זה משחק האם פלסטיין. או עץ הוא המטבע של העליון הצד אם בניחוש  הדבר של

להימור? כך בשל
הבעיה. לפתרון הרבה עוזר אינו המסורבל בניסוחו החדש והחוק ברורים אינם הדברים
בחוק הן השונות, ההוראות בין השואה ומתוך כולו בחוק עיון מתול ההגדרות, ניתוח מתוך

הבא: הפרוש את רק להציע יכול אני המבוטל, בחוק והן החדש
מאיש יותר של השתתפות הדורש הסדר הוא אסור") "משחק של ההגדרה (במובן משחק
המשחק, כללי על עצמם לבין בינם המשתתפים בין הסכמה או הבנה איזו שתהיה ע"מ אחד
מאידך, "הגרלה'/ המשתתפים. מצד מחשבתית יוזמה שהיא איזו זאת, בכל דרושה, כזה ובהסדר
הבנה יוזמה, ולא המשתתפים בין קשר לא דרוש לא הפעלתו ובעיקר מיכני שכולו הסדר היא

. כלשהם. מחשבה או
כרטיס אדם קנה מש "הגרלה". אמ כי "משחק" אינו למשל, הפיס'/ "מפעל דברי: אסביר
קונה כמוכן, התוצאות. וקביעת הגורלות העלאת של ההסדר בכל חלק כל לו אין שוב פייס
אחד ולכל לו, ואולם אחרים אנשים עם יחד בהגרלה אמנם משתתף פייס מפעל של כרטיס
עממ. קשר לו ואין דבר עליהם יודע לא האחרים, במשתתפים ענין כל אין המשתתפים, מן
של ההגדרה לפי "משחק" הוא "פוקר", משחק או ,,רמי" משחק כמו קלפים, משחק מאידך,
במשחק המשתתפים ובין אחד מאיש יותר של השתתפותם דורש זד. משחק כי אסור", "משחק
העוור בגורל יותר תלוי זה מסוג משחק יהיה ניהולו. ואופן המשחק כללי בענין והבנה קשר יש
תוצאותיו. ולקביעת לניהולו בקשר כלשהי יוזמה בו המשתתף מן נדרשת זאת בכל יהיה, 5אשר
אף על "משחק". לדעתי הוא פלסטיין) או (עץ כסף מטבע של צד ניחוש של המשחק
בכל הרי יכולת, או הבנה של ביותר פעוטה מידה אפילו דורש ואינו בגורל לגמרי תלוי שהוא
במשחק. המשתתף ברצון תלויה אינה שפעולתו מיכני הסדר ע"פ נקבעות תוצאותיו אין זאת
לדעתי, "הימור", אינו זד, (משחק הוא רצונו לפי בפלםטיין או בעץ לבחור יכול למשל' המשחק,

להלן). אעמוד כך ועל
שלתוך ממוספרים לתאים מחולקת צלחת לתוך קטן כדור זורקים בו המשחק  רולטה
ואינו "הגרלה" של הסדר הוא  ונעצרת מהירותה מאיטה כשהצלחת הכדור נופל מהם אחד
ותוצאות. רעהו, עם האחד בקשר או בהבנה צורך במשחק למשתתפים אין שוב כי "משחק",
גם הוא כך עליו. שליטה כל למשתתפים שאין (הצלחת) מיכני הסדר ע"י נקבעות המשחק
אך ארגז מתוך ואילו שונים, מספרים הנושאים תווים למשתתפים מחלקים בו (^01*0) הלוטו
שיעלה לראשון היא הזכיה שונים. מספרים שוב רשומים עליהם כפתורים או אבנים מעלים שק
העשתת. מכונות אותן גם שלו. התוו שעל המספרים כל את השק או הארגז מתוך לקבל בגורלו
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של הסדר לדעתי' הן, ידית ומשיכת מטבע הכנסת ע"י כסף של סכומיפ "להוריד" או לפלוט
.הגרלה.

בהגדרת המלה במובן "משחק'* הוא טניס משחק או פינגפונג משחק שגם אעיד כאן
אסורים" "משחקים יהיו לא לעולם אלה שמשחקימ בוודאות לקבוע יש אלא אסור" "משחק

וביכולת. בהבנה בעיקר תלויות שתוצאותיהם .מאחר
הימור? ומהו

תוצאות על התערבות "התערבות". לו קוראים שאנו הדבר זה ניחושים. הסדר הוא "הימור"
דבר. של בניחושו תלויה בו שהזכיר. הסדר הוא שיתקיים כדורגל משחק

למסקנה מגיע אני ו"הימור", "הגרלה" אסור", "משחק של ההגדרות שלש השוואת מתוך
מראש, קבועות תוצאותיו שאין דבר להיות צריד מנחשים ואותו מתערבים עליו הדבר שבהימור,
אסביר עליהן. שליטה אין המתערבים לצדדים כי אם שונות, להיות עלולות תוצאותיו אלא
שבה. כפתור על כשלוחצים שונים מצבעים פתקים מורידה אשר מכונה שישנה נניח דברי:
על שלוחץ מי אלא משתנה ואינו קבוע הוא כפתור על לחיצה כל עם שיורד הממויים הצבע
לחיצה כל עם שיוצא הצבע על ומתערבים אנשים באים אם אותו. יודע אינו החוץ מן הכפתור
אינה שתוצאתו דבר על אינה ההתערבות כי "הימור" בחינת זו התערבות תהיה לא כפתור של
קבעתי מדוע יובן ומכאן "משחק" לדעתי, תהיה, כזו התערבות להשתנות. עלולה ושהיא קבועה
תוצאות על התערבות כן לא "הימור", ולא "משחק" הוא פלסטיין" או "עץ המשחק כי לעיל
צד או זה צד לטובת להיות עשויות כזה משחק תוצאות כדורגל. משחק כמו ספורטיבי אירוע
ואולי  אלא בלבד מזל של שאלה אינו כאן והניחוש במשחק' המשתתפים הצדדים מן אחר

והערכה. חישוב של שאלה  ■בעיקר

אסור. במשחק הבנה או גורל

בהבנה מאשר יותר "בגורל תלויות שתוצאותיו משחק הוא בהגדרה, נאמר אמור, משחק
ביכולת'/ או

לאסור המחוקק בכוונת אין הישן. שבחוק לאבחנה נאמן המחוקק נשאר הדברים בעיקר
ההשתתפות היתה אפילו המשתתף, של ובנאמנות בהבנה תלוי עיקרם שכל במשחקים .השתתפות
היא הכוונה הפלילי. לחוק נושא לא גם ולכן חברתי פגע מהווים אינם כאלה משחקים בתמורה.
מוקד ומהווים ומוסרי חברתי להרס מביאים אשר מזל משחקי בעיקרם שהם משחקים לאותם

הסדר. ולהפרת לפשיעה
(מפי נאמר המבוטל, 190 סעיף של פרושו נידון בו ,(22133 עמ' יד/ (פמ"ד 207/59 בע.פ.

אגרנט): השופט בבי
כ"משחק ייראה כלשהו קלפים שמשחק כדי כך: דעתי את איפוא, מסכם, "הנני
הגורם יהווה זה שיסוד הכרחי האנגלי) בנוסח  ג €1ז1ג§ £0 8^111) חכמה" הדורש
תפקיד ממלא ימוד אותו כי הדבר, יספיק לא ולכן המשחק, תוצאת לגבי המכריע

הגורל". או המזל בידי הינד. התוצאה על המכרעת שההשפעה במקום ,,ממשי"
שתוצאותיו דרוש לא כי להבין יש מכאן זו. מהגדרה שינה לא החדש שהחוק להניח יש
של מועטה במידה רק או  בגורל ולא וביכולת בהבנה רק תלויות תהיינה מסויים משחק של
ייראה "ממשי" תפקיד ממלא הגורל בו משחק אפילו אסור. משחק יהיה שלא כדי  גורל

וליכולת. להבנה היא בו המכרעת ההשפעה אם מותר כמשחק
הנ"ל 207/59 בע.פ. שהוכרז והפתוח), הסגור סוגיו: שני (על "פוקר" שמשחק מפק אין
החדש. החוק לפי גם אסור" "משחק יהווה לפקודה, 190 סעיף לפי בקוביא" חוקי בלתי כ"משחק
תוצאותיו לדעתי כי אסור" "משחק יהווה לא (6§1<1ענ1) "ברידז'" הנקרא קלפים משחק מאידך
עומדים זאת לעומת השחמט. משחק גם כך ובכשרון. בהבנה וראשונה, ובראש בעיקר, תלויות
הקנאסטה משחק  קלפים משחקי (כולם "קונקאך "פינקל", ,,רמי", כמו אחרים משחקים הגבול ■על
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לדון נצטרך ובאלה ודומינו, ששבש וכמו דעה) עליו להביע אוכל לא כן ועל לי ידו1* אי$ו
הצורך. בהתעורר

הערות: שתי להעיר עוד עלינו זה בענין
לאור הבנה של משחק או גורל של משחק הוא המשחק אם השאלה' על לענות יש (1)
או המעולה השחקן של נסיונו או כשרונו כאן קובע ולא המשחק של הפנימי טיבו
קובע, השחקנים של כשרונם חוסר או כשרונם ולא המשחק של תכונותיו המומחה.
שחקנים, של מוגבל סוג של רמתו או המומחה של רמתו על מתבססת אינה האבחנה

המשחק. את לשחק העשויים האנשים רוב של הממוצע הכשרון על אלא
משחק: תמיד יישאר זה משחק תהיה, אשר "פוקר" שחקן של ומומחיותו רמתו תהיה

מזל. של
כללי בדבר במשפט שהובאו העדויות סמך על לקבוע יש מסוים משחק של טיבו את (2)
היסודות משני היסוד' מהו להסיק יש ולאורה עובדה של קביעה זוהי ומטרתו. המשחק

המשחק. תוצאות על מכרעת השפעה לו שיש הנזכרים,
אופן; ועל המשחק של טיבו על הוכחה להביא יש תמיד כי מסקנות; שתי נובעות מכאן
במשפט לדוגמא; אסורים. שהם פעם שנפסק משחקים לגבי אפילו לעשות יש זאת וכי ניהולו,
העבירה, נשוא הזדמנות באותה ניהולו אופן ועל טיבו על הוכחה להביא יש "פוקר" משחק על
תכונותיו, את קובע לא המשחק של שמו אסור". "משחק הוא פוקר כי כבר שנפסק למרות
ע"א/ת"א גם (ראה הידוע. הפוקר שאינו אחר משחק כל "פוקר" בשם לכנות אפשר שהרי
המפורסמות'" ,,מן שהם דברים בגדר אינם קל*ים משחקי שכללי הוחלט בו 27 הי ת"מ ,263/50

עליהם). משפטית ידיעה המשפט לבית ואין למקום, וממקום לזמן מזמן משתנים ויהמ

שהמלה ספק אין בהגדרה. הבאות ו"יכולת" "הבנה" המלים בין האבחנה על נעמוד לבסוף
שהרי שכלית, ליכולת מתיחסת "יכולת" שגפ לחשוב קשה ואולם שכלית להבנה מתיחסת "הבנה"

מיותרת. תהיה המלים ואחת נרדפים מונחים אלה יהיו כך אם
יש הגופני" לגורם אלא דווקא השכלי לגורם נוגעת אינה זו בהגדרה "יכולת' לדעתי
הטלת של משחק כמו שכלית, הבנה על מאשר יותר גופנית יכולת על המבוססים "משחקים"
גם חכניס כן ועל כאלה משחקים גם המחוקק חזה קפיצים. מתיחת של משחק או ברזל כדורי

אסור". "משחק של ההגדרה מתחולת המשחק את המוציא כגורם הגופנית היכולת את

י ול"הבנה" ל"הגרלה" מה

מאשר יותר בגורל תלויה תהיה בה שהזכיה בזה אסורה "הגרלה" של תלייתה מאידך
פירוש. של בעיות מעוררת ביכולת, או בהבנה

בו שהזכיה הסדר היא שהגרלה ברור היה לפקודה) (3) 191 (סעיף המבוטל החוק לפי
לפי גם בה. חלק כל למאומנות או לכשרון ליכולת, להבנה, ואין בגורל כולה, כל תלויה,
האלמנט תפקיד מכלל יוצא ההגדרה פירוש ועל "הגרלה" של מובנה על לעיל שנתתי ההסבר

בהגרלה. המשתתף של השכלי
להצביע יכול אינני ההגרלה. של זו לסיפא פירוש כל מצאתי ולא בה והפכתי בר. הפכתי
אני מכריע. תפקיד עוד מה  בו תפקיד וליכולת להבנה שיהיו "הגרלה" שיהווה הסדר על
כאב הרבה לגרום היא ועתידה ההגדרות לפירוש באשר ספקות מכניסה רק זו שסיפא סבור

י לפרשנים. ראש

אסורים", משחקים "מקום
באד. המונח הגדרת בקוביא". חוקי בלתי למשחק "בית המונח תחת שבא החדש המונח זה

. לחוק: 1 בסעיף
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פתוחים שהפ בין אסורים' משחקים בהם לערוץ שרגילים הצרים  אםורימ" משחקים "מקום
*9קא: ואין בלבה מסויימימ לבניאדמ פתוחים שהם ובין לציבור

: י. י: ■■ אחרת'/ למטרה גמ מוחזקים הם אם מינה

י ו"פתוחים". "חצרים' זו: בהגדרה יסודות שני על לעמוד ברצוני
מנדטוריים חקיקה דברי של העבריים הנוסחים ברוב בחוק. הוגדרה לא "הצרים" המלה א.
האקדמיה קבעה תש"ד בשנת '115€5מ16?". המונח לתרגום "הצרים" המילה שמשה
זכרונות (ראה: "?16011565" למונח כתרגום "הצרים" המונח את העברית ללשון

בי). טור '17 עמ' ז"ח, כרך העברית, ללשון האקדמיה
(המלה ?^"11565 המלה של התוכן את תקבל "הצרים" שהמלה בכך ספק לי אץ
מצומצמת). יותר הרבה היא הקלאסית העברית בלשון ו"חצרים'/ "חצרות" "חצר'/

כדורגל1 מגרש שגם נקבע ואולם ספק. אין (?161111565) "חצרים" הנם ובנינים בתים
המגודר האדמה (שטח בתים של חצרות גם מגרשים, שגם מכאן .?161111565 הנו

"הצרים". הם ולבנינים) לבתים שמסביב
נתון ויהיה שאפשר מסויימ להיות צריד הוא "הצרים" הנו ששטח לקבוע כדי ברם,

שהוא. מי של להחזקה
לעולם. "חצרים" תהיה לא הרבים רשות

משחקים כ"מקומ אסורים משחקים בהם לערוך שרגילים חצרים יראו כי נאמר בהגדרה ב.
בלבד. מסוימים לבניאדם פתוחים שהם ובין לציבור פתוחים שהם בין אסורים".

שהחצריםי צורן אין ההגדרה שלפי נכון "פתוחים". המלה על הוא כאן הדגש לדעתי
ממפיקי אלא תשלום) בלי ובין בתשלום (בין שירצה מי ולכל הרחב לקהל פתוחים יהיו
שלי אקסקלוסיבי מועדון כמו בלבד, מסויימים אדם לבני פתוחים יהיו החצרים אם
הצרים; זאת בכל אבל מסויימימ. חברה או משרד עובדי של אפילו או מסויימ מעמד

"פתוחים". להיות צריכים אלה
בביתם, אסור במשחק לשחק רגילים אחת' משפחה בני או ואשה, בעל דברי: אסביר
אדו* "בני המושג תחת נופלת זו אנשים קבוצת שגם ספק אין עצמם. לבין בינם
אלא, בית אותו דיירי הם האלה המשפחה בני כל שלא נומר אפילו ואולם מסויימים"'
מסויימימ* אדם לבני "פתוח" שהוא כזה בית על עדיין לומר אין החוץ' מן גם באים הם
בעלי שאינם אחרים לאנשים פתוח לזרים; פתוח מובנה  פתוח המשפחה.  היינו
של המטרות אחת היא האסורים המשחקים ועריכת לבית, קשר להם אין ואשר הבית

■  "פתיחתו".

בהן מיוחדות נסיבות המונה (הסעיף לחוק. 6 סעיף את מתוכנו ירוקן אחר פרוש כל
מותרים). ההימור או ההגרלה המשחק, יהיו

משפטיות? ולחזקות משטרה לקצין מה

האשמה בהוכחת התביעה על להקל בכוונה מסויימות חזקות יוצר החדש לחוק 9 סעיף
לעמוד,, ברצוני מםויימים. בענינים הראיה חובת את הנאשם של לשכמו להעביר מנת ועל

.(1) 9 בסעיף המופיע אחד יסוד על במיוחד,
קובע: (1) 9 מעיף

 אחרת הוכחה דרך מכל למעט ומבלי  זה חוק לענין .9"

בו קומשהקים להניח יסוד משטרה לקצין והיה אמורים, משחקים במקום הנמצא (1)
אסור, משחק בו משחק הוא כאילו אותו רואים שעה, אותה אסורים משחקים

בלבד". אחרת למטרה במקום שנמצא הוכיח לא עוד כל
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כי,מ,י: פוזטיבי באופן להוכיח התביעה על חובה היתה ((4).190. (מעיף המבוטל החוקן ■;.ל>£י.
במשחק. והשתתפות משחק לצולד שט נמצא הוא בקוביא חוקי בלתי בבית,למשחק שנ*צא
נוכחותם את להסוות הבית ובעלי המשחקים מארגני כשידעו במיוחד קשה, היתה כזו הוכחה
החדש החוק וכף. מסתכלים' כסתם הצגתם ע"י אם כעובדים' הצגתם ע"י אט המש'תתפימ, של
היה אסורים משחקים במקום שנמצא מסוייט אדם כי הנאשם על ההוכחה חובת את מעביר

האסור. במשחק השתתפות שאינה אחרת למטרה רק1 קוט

תנאים: שני נתקיימו אט אלא תחול לא (1) 9 שבסעיף זו חזקה כי להעיר רק ייש
"מקום הוא אסור משחק שיחק כי אומרים עליו האדם נמצא בו המקום כי תחילה הוכח א.י י

.(1361 ידי, פס"ד '130/60 ע"פ את המבוטל בחוק זהה בנקודה (ראה אסורים" משחקים
שמשח להניח משטרה לקצץ יסוד היה מקום באותו האדם של הימצאו בעת כי הוכח ב.

שעה. אותה אסורים משחקים מקום, באותו בו, קיט
יש ,(1) 9 בסעיף הנזכרת בחזקה התביעה, לטובת להשתמש, רוצים בו מקרה בכל כלומר:
במקום אסור, משחק שיחק כי טוענים עליו האדם, את שמצאו בשעה כי משטרה קצין להעיד
מניח אני אסור. משחק שם שמשחקים להניח יסוד המשטרה, לקצין לו, היה אסורים, משחקים
קצין איזה של עדותו אם ספק כל ראשית בעיות. תעורר שעוד ברורה לא הגדרה לפנינו כי
החשוד. האדם תפיסת בשעת במקום נכח לא אם הנ"ל (1) 9 סעיף לצורך תספיק משטרה
יסוד על מבוסס להיות צריך במקום אסור משחק שעה אותה שחקו כי הקצין של החשד שנית.,
כי כזו הנחה להצדיק כדי סודי ממודיע מקבל שהקצין ידיעה תספיק האם שהוא. כל, עובדיי

לדעת. אין ? אסור משחק עת באותה #חקו
ראה אנשים, של רב מספר ראה במקום, היה כי למשל, בעדותו, הקצין ימסור אם .מאידך, י.

עובדות יספיקו וכוי. קלפים, חבילות של רב מספר תפס כסאות, ומסביבם מסודרים שולו!נות
ביהמ"ש גם היה יכול כזה במקרה ואולם אסור, משחק במקום שיחקו כי הנחה להצדיק אלהיכדי
צורך כל היה ולא אסור משחק שיחקו שבמקום ההנחה את להניח או המסקנה את להסיק
הנחות "להניח משטרה לאיש רשות מתן משטרה. קצין ע"י דווקא ההנחה הוכחת לדרוש
סמכות (כמו המשטרה לאיש לתת שרוצים בסמכויות מדובר אם במקומו הוא חשדות''' ולהעלות
שצריכים בראיות כשמדובר מקום אין כזו לרשות ואולם כניסה...). סמכות חיפוש, סמכות מעצר,
ידיעתי, למיטב לו, אין (1) 9 בסעיף הזה הראיתי החידוש אשמה. להוכחת במשפט להביא

צורה. לו שתלביש לפסיקה להמתין ונצטרך הישראלי בחוק תקדים
החקיקה דברי כל כמו החדש. החוק של לתוכנו להעיר שמצאתי מספר הערות הן אלה
האנגלי, המשפט של העשירה המסורת על מבוססים שאינם שלנו, המחוקק של המקוריים
ותעשיר הפסיקה שתבוא עד תשובה, שתבקשנה סתומות שאלות הרבה הנידון בחוק גם יישארו

בחוק. הבנתנו את
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16' ב*ותר ה3נענ*ו המקרה */

ע$ הרגעון מערכת הכריזה שבטתשכ"ד, בחוד*
או רשימה מאמר* בכתיבת המשטרה אנשי בין תחרות

ביותר". המענין "המקרה הנושא: על סיפור
1ו, טיפ^ אשר מקרה על לכתוב נתבקש המשתתף
במשטרת שתתו בתקופת תפקידו עקב עד, לו היה או

ישראל.
שגתמנז שופטים חבר עליד* נבדקו שהגיעו כתביהיד
מצא לא השופטים חבר אגא"ר. ראש עלידי לתפקידם
המליץ זאת, לעומת לפרסים. הראויים חיבורים שלושה
ולמחבר* סיפורים שלושת ברבעון לפרסם השופטים חבר

אחד. לכל ל"י 25' בסן פרסיעידיד העמק הם
ברבעון מתפרסמים שסיפוריהם העידוד, בפרסי הזוכים
שלמח ורס"ל סגולים מתתיהו יס"ל בכה יוסף רס"ל הם:

פרידמן.

מאלף מקרה
חיפה נפת  התנועה לשכת  סגול>0 מונת>ה1 רס"ל מאת

*ע$ 3דטי8 ממנו לשאול שטרחו בלא בדרכו
מכוניתו. או זהותו

והחלה בדע האשה חשה לאחרמכן קצר זמן
אותה העביר בעלה בידה. כאבימ על להתלונן
נסי היד עצמ כי שגילתה רפואית לבדיקה מיד
במדור הזוג בני הופיעו המחרת ביופ דקה.
לסמ"ש קובלנה והגישו שבחיפה דרגים תאונות
היה לקיצבה, פרישתו טרפ שאז, שטרית אליהו
תקופו? ובאותה היות במדור. התורני החוקר
לחו צמודים תיקימ שיטת מקובלת היתה כבר
בתיק לטפל שהחל שטרית אליהו סמ"ש הרי קה

לסיומו. עד גם היה
בנו הזיהוי, בלוחיות צוינו הנידונה בתקופה
מסויי סימון אותיות גם הרישום, למספרי סף
כלי היה בו אשר המחוז של היכר כסימני מות
למחוז כוונו "ים" האותיות למשל רשום. הרכב
מחוז את ציינה ,,ת" שהאות בעוד ירושלים

היפה, מחוז את ,,ביי האות ואילו תלאביב
מ30רו את לזכור הצליחו ורעיתו הבעל
באות מסומן שהיה מסרו ואף הגייפ של הרשום
היה נהגו החשוד. הג'יפ אותר מהרה עד "ת*.
בזמן אמנם כי הכחיש שלא תלאביב תושב
אך לחיפה, מעכו נסע ההתנגשות אירעה בו

לפני אירע עליו לספר שבדעתי המקרה
להשתמש באפשרותי אין לצערי רבות. שנים
בו המעורבים האנשים בשמות הסיפור לצורר
בעת רב זמן לפני הושמד עצמו והתיק היות
של המדויק התאריך גם מסמכים. ביעור תהליך
עצמו המקרה אד עמדי, שמור אינו המקרה
לכאורה שבו. המיוחד עקב בזכרוני היטב חרות
עליכלפנים כן1 במקרה. מיוחד משהו אין
סיפור מול ניצבתי אשר עד הייתי סבור
בהתנגשות נעוצה שתחילתו ומאלף אנושי

רבב. כלי שני בין שאירעה
גשר עלידי הגבורימ ברחוב אירעה התאונה
מעו היתה הקלה בהתנגשות שבחיפה. ,,של"
לעכו ואשתו הנהג נסעו בה פרטית מכונית רבת
מנגד שהתקרב הנהג לבדו נסע בו ג'יפ וכן
ימין על שמר לא אחרת או זו סיבה ועקב

הדרך.
הנהגים ירדו הרכב, כלי לכשנעצרו מיד
התברר הרכב. לכלי שנגרם הנזק מידת לבדוק
המכונית נהג שאשת למרות נגרם לא נזק שכל
נד לא שעה אותה אשר מכה ספגה הפרטית
את בהבנה קיבל הזוג חמורה. כפגיעה מתה
להמשיך לו והניחו הגייפ נהג של התנצלותו
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ןושנו שלא היא האמת אותנו. להרגיע ליחו
היטב והמופלא הידועה סיפוק תחושת באותה
הה מתחמק. עבריין לאתר המצליחים לחוקרים
דאז המדור ראש בפני מהרהורינו להעלות לטנו
המדור ראש פקד). (כיום ש*י מיגאל מפקח
מאשר עבריין לזכות שמוטב ההנחה חסיד היה
זאת מגישה כתוצאה מפשע. חף אדם ■לחייב
וזאת החקירה, המשך לזכות הכף את הכריע
התמונה אכן כי סיכוי היה ולא שכמעט למרות

מיסודה. תשתנה
מים להוציא המנסה לאחד משולה כשהרגשתו :

שנשא הרכב את שטרית הסמל איתר מסלע,
האות אן החשוד, הג'יפ של למספרו זהה מספר
תד היתה גדולה מה "כ". היא בו המצויינת
מסוג היה זה רכב גם כי התגלה כאשר המתנו
הר כאשר המשוער על עלתה והפתעתנו ג'יפ
לחשוד ובקומתו במראהו דומה והוא הנהג פיע

בידינו! שהיה הראשון
הנהג הוא כי הודה זה ג'יפ נהג יתרעלכן:
לחששות הודות כך, בהתנגשות. מעורב היה ,אשר
נמנעה בגו, דברים יש שמא מוסברים בלתי
לגרום,לעיוות עלולה שהיתרו מפשע חף האשמת
סמל .של הסיפוק הרגשת היתה רבה, אכן, דין,
שבאהלהוכיח זאת מחקירה כתוצאה שטרית
שהמונה הזהירות. מידת רבה מה נוספת, בפעל.

למעשה. הלכה לקיימו כדי תובע "צדק"

ובתוקף הנ*ל לתאונה קשר בכל; #יר3^ה!דות
■■■ י \י ■■.■ י י להד'ים.י טען

הגייפ נהג של הנמרצת מהכחשתו כתוצאה
כל לפי שקיימנו זיהוי מסדר לערוד נאלצנו
שהמתלוננים התברר המקובלים. הזהירות גללי
בודאותיו^לא^כלהיסוקים.1; ^הו;:.א^,^שול,
כל להכחיש: החשוד המשיר זה זיהויי למרות
'הוא וכי מפשע חף; שהוא וטען . לתאונה קשריי
הלכה. האישי של התרגשותו לעלילו4שו**. *קן{ן
. ,.._... בבכי,..... ^גבוה,עד.שכמע9ופרץ,
מנוח. לי י נתנה לא■.. החשוד של תגובתו *

בחשודיבו; לעתים נגחוקר/נתקלתי. ^קן^ון^רוןוי
משוםמה אך לשקרביודעין. הנוטים סרבניים
משקר. החשודאיננו גי ..זאת הרשמתיבפעם
גי  התרשמותי פשרי להסביר לי יהיה קשה
בעובדה שהיא אחיזה כל לה נמצאה לא הרי
חותגות. הוכחות היו הנהג נגד הרי הגיונית:
הת הזיהוי במסדר שנוגה שטרית סמל גם
גי גרס לא הוא זאת לעומת אך גמוני, וזשמ
.יכל .אקרים; בכיוונים, החקלרה. את להמשיך *ש
פעו שתצדיק אחיזה נקודת לנו נמצאה לא עוד
כשבידו יעשה, שלא גנודאי זאת אוספות, לגת
:עם יחד מספיקות. הוכחות המכיל מושלם תיק
לנו זימן חולף יום שכל לשכוח אין הרי זאת.
והמלאכה.מרובה... חדשים תיקים של ערימות
הצל ההגיוניים.,לא הנימוקים שכל $ך.נראה .. ■

ה נ או ת ה
ו1"א ומחוז התנועה, ענף 8ףידנע, שלמת דגי"ל >םאת

הילד משונה! תמונה הצטיירה בתחילה בבר
שהאחד אנשיט שני עלידי לתחנת.מ.ד.א. הובא
והשני בזרועותיו אותו האזרח,שנשא הוא. מהם
הנטחון בכביש הפצוע הילד את שאסף חיילנהג
בילד שאחז האזרח קהל. אותו שעצר לאחר
הילד סביב, שנקהלו אנשים מאותם אחד. היה
אזרחית חובה למלא ביקש זה אזרח הפצוע.
מושג כל לו היה שלא למרות וזאת לא, ותו
לטנדר הכניסו הרימו, רק הוא הילה נפצע כיצד
של דבריהם אשרו עדכה לתחנה. והביאו הצבאי
הוב# כיצד המסבירות הגירסות את השניים

מ.ד.א. לתחנת ןנקלעתי אהד ששי יום בצהרי .

בשעה סמלז'ק. הבוחן עם ביחד מזא"ה שברחוב
.של שרשמנו.:הודעתו לאתר ל2;את, שעמדנו
נושא בשהוא .נרגש .אזרח לתחנה נכנם פצוע,
ניגר ואשר. שנה גבןאחוךעשרה ילד בזרועותיו
מ>הר.לעכג הרו*א קןשה. פצוע כי.הוא בו
לתאונת קרבן גנראה 1פל שהילד בציינו אותנו
מבקש שהוא .הרופא .הדגיש זאת עם יחד :דרכימ.
בתאונה,.אך הטיפול את לידינו ליטול מאתנו.
לשלחו שיש. מש:1ט. גקחנה הילד את לעכב. לא
.■.■., החוללם. לבית שיד
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ל£ ו!* נפצע בהי ■ו*ת^רר1!:ס1:יבדו ילד שהוא
י:י;" יי.יי "י ייי:יי: אחריתי ^ל^ס^יב^ נקל*
הבטחת!. לכביש שו'ב הולנד  החוליים יי מבית 

הנוטעים האוטובוסים נהגי ;^ת\ עצרנו הפענ*
כל אך הבטחת* בכביש הקויטהעוברים באותם
חידש 7^י הילד למציאת עד שהיה מהם אחד
לבקר ההלטבו ז?ידוע. את אישר אלארק מאומה
לביו! הילד את שהביא של:;האזרחי ■ בביתו
יוקנייל סיפורי על בדקדקנות 'חזוי הוא החולים.:
ההתקהלות את ראה וכך באוטובוס נסע כי
ירדו האוטובוס נוסעי כל תשומתלבו; שעוררה
הטנ את לעצור כשהצליחו ביניהם. הו* ואף
שנחפז הראשון הוא היה שהתקרב, הצבאי דר:
והביאו לטנדר עמו ;ונכנס הרימו הילד* לקראת

מ.ד.א. לתחנת
לטנ זמן להקדיש והחלטנו מהאזרח נפרדנו
לא הטנדר את שבדק הבוהן ולנהג. הצבאי דר
לתאונה. לקשרו העלולים סימנים כל בו מצא
המשטרה עם הפעולה לשיתוף הודות אך
הטגג ואילו. בטנדר להחזיק הוחלט ■הצבאית
בינתיים הצבאית. המשטרה בערבות שוחרר
למדור. חזרנו וגברה. הלכה והחשכה. הערב הגיע
הת המקרה. מאז ק^עות כשתייםעשרה עברו
שאיש"טר6; לנו החולים*ונודע בית עם קשרנו
המ^ ימ.חטיר.; הולד מצבו וכי הילד את חיפש
ימשו^ בידינו. שהיו להשוותאתז?עדויוינ חלתי
משני*האנשים; אחד כי למסקןנ1< הגעתי מה
:במק* מעורבים הילד מ.ד.א.:עם לתחנת שהגיעו
ביקשו מאשר יותר אודותיו יודעים או רז?
זאת:צו* ומסקנה שבמקרה1 ברור היה לגלות.
פבי^שנ* החקירה את לרכז עלי אז כיי דקת
משניד*שנ*צזנ שהרא^וןי ידעתי אלה. אנשים
וכד.. מאתנו. משהו המעלים האיש במקדמיהוא
של בבתיהם בקרתי המאוחרת השעה למרות
ידעו מהם ושניים הראיה עדי מבין אזרחים כמה
למקום הגיע הצבאי הטנדר כאשר גי לספר

האזרוז. של בזרועותיו הילד היה כבר
בי הפעם האזרח. של לביתו וחזרתי פניתי
המשטרה" לתחנת אלי להילוות ממנו קשתי
יתך שהוא וטען ברוגז והגיב התמרמר האיש
מטרידה; המשטרה בה לצורה בעתונות פרסוט
דווקז* זאת ועושה אזרחית חובה הממלא אזרח
עט יחד אך להרגיעו השתדלתי שבת. בליל
הדין את לתת עלי ויהיה יתכן כי הסברתי זאת

אינו מהם שאיש היה י מוזר אך לכאן. הילד
] : : הילד.■ נפצע כיצד; יודע:

לו ה1דיתי האזרח, של זהותו פרטי רשמתי
שבמידה בצייני לביתו אותו ושלחתי עזרתו על
לביתו! ניגש אז; כי נוספים, לפרטים : ונזדקק
ממנו וביקשתי הצבאי לנהג פניתי מכן לאחר
הבטחו^ לכביש עמנו ולבוא בסבלנות להתאזר
.הילד. איתי אסףי בו המקום על להצביע כדי
ומבית מ^הרי המקום לבדיקת השיבות יחםתי
נשקפו^ ולי אנוש הילד מצב כי "הודיעו החולים

לחייו. סכנהי
עד? שם. הסתובבו. עדיין. למקום כשהגענו
לנו שנמסר הסיפור את אישרו אשר ראייה
איש כי מסתבר ? הצבאי והנהג האזרח עלידי
מה כל התאונה. אירעה וכיצד איד ראה לא
הכביש על שרוע חסרהכרה ילד היה שראו
טנדר במקום נעצר מכן לאחר מיד ניע. ללא
את להרים נחפז הנקהלים מבין ואחד צבאי
הגירסה היתה זאת אכן לטנדר. ולהכניסו הילד
שנה רבים אגשים של מפיהם לנו שהושמעה
חזר אלו עדויות רישום לאחר במקום. כהו
של ובחברתו החולים לבית זיק סמל עם תי
לא הבדיקה הילד. של גופו את בדקנו הרופא
על להגרם העלולים פגיעה סימני כל העלתה
שהילד ברור מכאן מכונית, של גוף או גלגל ידיי
הגיע כיצד כן,י אם רכב. עלידי נפ*ע לא

הכביש? לאמצע ההכרה וחסר הפצוע הילד
מאחר אד הסתיימה. שלנו והמשמרת בינתיים
הנראה העניו למען כי הבינונו ואנוכי זיק וסמל.
להעבירה ולא בחקירה להמשיך מוטב כחמור
למדור, לחזוי. החלטנו הבאה, המשמרת לאנשי
בחקירה. ולהמשיך המקרה על לממונים ■לדווח

ובעז הצבאי הנהג עם למקום חזרנו מיד
בה הצורה את שיחזרגו ראיה עדי ובעזרת רתו
הת ויותר יותר הכביש. על שרוע הילד נמצא
דומה סתום? למבוי נקלעים שאנחנו לנו ברר
תאונה "קרבן מסוג: בלשית תעלומה ולפנינו
נפגע שהילד ספק אין פוגע''. נהג או רכב ללא
לא עמוס, כה בכביש כיצד, אד דרכים. בתאונת

? הילד נפצע כיצד איש ראה

של בגדיו את ובדקנו החולים לבית חזרנו
יהיה שבכוחו דבר מצאנו לא בכיסיו הילד.
ניכר מלבושו אך הילד. את לזהות לנו לעזור
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לספר ברצונו כי והודה מוצא ללא בתשובותיו
הילד. נפצע בה לצורה בקשר לו הידוע כל את
נהג יום אותו בצהרי כי נודע האיש מדברי
נתמך". כ"גורו" החוק בלשון המוגדרת במכונית
במקום הטריילור. בלי נסע הוא שעה באותה אך
לוע נמצא המכונית לגוף מתחבר הטריילור בו
כטרמ לקה הנסיעה בשעת גדול. ובקוטר חשוף
הבטחון בכביש שנסע בשעה הילד. את פיסט
נעלם שהילד לתדהמתו לפתע גילה חולון בכיוון
בי לראי מבעד ראה מטרים עשרות וכעבור
בשעה החלי2 הילד עלהכביש: שרוע הילד
ללוע מבעד ונ*ל 0יבוב עקפה שהמכונית
וחבר1 המכונית את האיש עצר מיד החשוף.
בנסיי והמשיך ההגה את לידיו נטל לידו שישב
כדי הפצוע לילד מיד ניגש עצמו הוא עה.

ראשונה. עזרה לו להשיג

כיצד איש ראה לא מדוע הבהיר סיפורו
הסיבוב בשעת נפל הילד הרי כי הילד. נשמט
לאחר מטר כמאה רק עצרה המכונית ואילו
והובא כחו? הואשם שהאיש מובן הסיבוב!
בבית ממושך טיפול קיבל הפצוע הילד לדין.

הבריא. אשר עד החולים

בבית כתובע כששימשתי כשנתיים, לפני .

דר לתאונת כעד בחור הופיע לתנועה, המשפט
שמו כי נזכרתי עדותו, את שמסר לאחר כים.
שיחה ולאחר אליו ניגשתי לי. מוכרים וכתובתו
שנפ הילד אלא אינו הצעיר כי הסתבר קצרה
בשמחה ציין הצעיר מוזרה. תאונה באותה גע
השוטרים אודות רבות פעמים שמע מהוריו גי
תודתו את הביע הוא שלו. במקרה טיפלו אשר
אשלת ברשותך "אנא, למדי: מקורית בצורה

המועד'... בהגיע נשואי ליום הזמנה לך

משום אלי להילוות ממנו תובע אני אך כך, *ל
בתאו ישירות מעורב הוא כי חשד בקרבי עיש
שיעזור היא ממנו לבקש שברצוני מה כל 3ה.
ניאות הוא מקרבי. הזה החשד את לעקור לי
את ממני וקיבל שביקש לאחר רק עמדי לבוא

האישיים. פרטי
בהת מסויימת זרות ניכרה למדור כשהגיע
סבלנות מידת וגילה מתון הפך לפתע נהגותו.
שעה שלפני אדם לגבי בעיקר מבוטלת, גלתי
בינתיים ברותחין. אותי לדון היה נכון קלה
הס סיפורו. את ולספר לחזור לו הנחתי ואנוכי
שבכוחו מה כל יעשה הוא כי הצהרתו עם כמתי
תוך התעלומה. את לפתור למשטרה לעזור כדי
חזר מסיפורו אחדים קטעים על חזרה כדי
באוטובוס לביתו דרכו עשה כי והדגיש האיש

מחולון. "דן"
כי וציינתי דבריו את שיסעתי זה ברגע
מחו נוסעים בהעברת עוסקת אינה "דף' קברת
קו מקיימת איננה שהיא ומכאן לתלאביב לון
האיש נרתע מיד הבטחון. בכביש העובר כזד.
הת הוא וכי פד. פליטת זאת היתד. כי וטען
המשכ כעת "אגד". חברת של לאוטובוס כוון.
כרטיס היכן אותו שאלתי שוטפת. בחקירה תי
שאל לו. אבד שהכרטיס טען האיש האוטובוס.
שאלה על וגם הכרטיס עבור שילם כמה תיו
ביקר היכן ושאלתיו חזרתי לענות. ידע לא זאת
לפתע האיש. נכשל זאת בתשובה וגם בחולון
נקב לכן וקודם מאחר למקצועו ביחס שאלתיו
לנהיגה או למכונית קשר כל לו שאין נמקצוע
האי חפציו כל את ולהניח להוציא וביקשתיו
רשיון נמצא תעודותיו בין השולחן... על שייט

וברתוקף! כשר נהגות
הסתבך כי הבין אשר האיש נכנע זה גרגע

בךעמ> וצח
רמתגן נפת בכר, יוסף רס"ל מאת

לפתע קלטנו הנסיעה בשעת גברעם. פקד בידי בלשכת כחוקר שרתתי 1954/55 בשנת
כי והמודיעה האלחוט במכשיר שהועברה הודעה החמישי מימי באחד הנגב. נפת של מחקירות
החונה סגור טנדר בתוך .אדם גופת נמצאה הנגב לנפת בירושלים מגורי ממקום חזרתי

קוממיות. מושב שליד בחורשה נהוגה שהיתר. משטרתית במכונית מוסע כשאני
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6ז3ר. #ז 3ניט כל6י החוץ מן מפגיעה כתוצאה
ממטא"ר לבליסטיקה מומחה החמן כר לשם
מבפניט נופצה היא כי וקבע השמשה את שבדק
הסבח? את חיזקה המומחה מסקנת חח כלפי
המכונית. בתוך שהיה אדם עלידי נווה שהאיש
הז' המפקדיט, בישיבת שהתנהל דית לאחר
חייט,לי ואת אותי החקירות ענף ראש מין
ר*וש של למשרדו להכנס לשעבר, סמל בינסקי,
הודיע.לנו שט בראונטל. מר החקירות, לשכת
את להטיל החליט הוא כי החקירות ענף ראש
ונו לובינסקי חיים ויעל עלי המקרה חקירת

הפלילי. התיק את לנו מסר במקום

שלהז אחדות נקודות ובררנו סכמנו ביום בו
 רבה: חשיבות יחסנו

של ההתישבות למחלקת שייכת המכונית א.
ברחוב נמצא שמשרדה המושבים תנועת

תלאביב. פינסקר,
תליוסף, תושב היה מלכימאן ברעמי ב.

המחרת יופ בבוקר הגענו אלו ידיעות נוכח
ומפיו ההתישבות מחלקת מנהל של למשרדו
שבד התברר המנוח. על שונים פרטים הצלנו
תליוסף, תושב היותו למרות מלכימאן, עמי
מד היה בו מקום בנגב, תדהר במושב התגורר
נרצח, בו השבוע של השני ביום חקלאי. ריד
החקלאות ממשרד אהדים פקידים בחברת ביקר

שחר. במושב
פקידי עם מגע ליצירת נעשה הבא צעדנו
עלידי לנו נמסרו ששמותיהם החקלאות משרד
גילי החקירה בשעת ההתישבות. מחלקת מנהל
שני יום באותו הקשורים שונים פרטים נו
מלכי ברעמי של בחברתו נסעו בו יום בשבוע,
המנוח עם ביקרו עבודתם שלצורך הסתבר מאן.
אחרהצהריט ארבע ובשעה שבנגב שחר במושב
הנמצאת האוטובוסים לתחנת במכוניתו הוסעו

לתלאביב. להגיע כדי מגדל, בסיבוב
הפקידים השגיחו לאוטובוס שהמתינו בשעה
ובידו בחור ניצב כשלידו מלכימאן בברעמי
כמס שהוכרז אחר אדם לעומת המופנה רובה
וחבילה חפירה את היה האחרון של בידו תנן.
ראו שהם האחרונה הפעם היתה זאת קטנה.
הנוסע האוטובוס הגיע דקה באותה המנוח. את
כל למסור יכלו לא שהם מובן לתלאביב.
כמסתנן. החשוד האיש בגורל עלה מה ידיעה

המקרה למקום מיד אותי הסיע גברעם פקד
כבר במקום לחורשה. הגענו קלה שעה וכעבור
החקירות לשכת ראש הנגב, נפת מפקד נמצאו

אחדים. ושוטרים
בין הכביש. בשולי גבלה העצים חורשת
כשעל סגירה טנדר מכונית לעיני נגלתה העצים
ישיבה בתנוחת אדם גופת מונחת הנהג מושב
כשהתקרבתי המכונית. הגה גבי על רכון וראשה
האיש של בצוארו עמוק בפצע הבחנתי למכונית
מנופצת. המכונית של הקדמית השמשה וכי
עלשם תעודה נמצאה המת של בגדו בכיס

מלכימאן. בןעמי
בשעת נורה האיש כי שיערנו בתחילה
לודאי קרוב מסתננים. עלידי הטנדר י נהיגת
השליטה את הנהג איבד הפגיעה לאחר שמיד
עצי לבין ונקלעה מהדרך סטתה וזו במכונית

התקדמותה. בעד שעצרו החורשה
הצ לא הקדמית בשמשה שנוצר מהנקב לבד
הקליע היה דרכו נוסף נקב כל לגלות לחנו
ביסו המכונית את ובדקנו עמדנו לעבור. עלול
ליד אולם דבר. העלתה לא זו בדיקה וגם דיות
גזר תבשיל ובהם אוכל כלי מצאתי הנהג מושב
בקרב מקובל זה תבשיל במפית. ועטוף מבושל
העדה בן היה והנרצח ומאחר המזרח עדות בני
במכונית נמצא שמלבדו היה ברור האשכנזית,

המזרח. עדות מבני נוסע גם
זו בסריקה השטח. את וסרקנו עמדנו מיד
החורשה ובתוך אחדים רובה תרמילי נמצאו
את גם נמצא קוממיות מושב בכיוון המשתרעת
למקרה בקשד שנחקרו אלה מבין איש חפירה.
יריות נ*ץ שמע כי להעיד מסוגל היה לא הנ"ל
להכוין שבכוחה אחרת ידיעה כל למסור או
זאת מחקירה כתוצאה מסוים. לאפיק החקירה את

 תשובה: ללא שאלות מספר נשארו
האיש* נורה מתי א.

הגיע* ומאין להיכךגסע ב.
מלבדו? המכונית בתוך שישב האדם מי ג.

במכונית,* שנמצא האוכל שייך למי ד.
והמניעים הסיבות ומהם הרוצח, הוא מי ה.

לרצח.
הפטר למכון הועברה הנרצח וגופת בינתיים
הועברו המוצגים ושאר המכונית ואילו לוגי
התעוררה המכונית בדיקת בשעת הנגב. לנפת
הוא הקדמית בשמשה שנוצר החור האם השאלה
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בארי. לסיבוב עד להסיעם בו הפצירו האחים
"המסתנן", ובחברת הסכמתו את הביע הנהג
עד בה ונסעו למכונית עלו דוה שדה תושב

בארי. לסיבוב
ממנו תבע בארי, לסיבוב הנהג כשהתקרב
אלא ל"כיסופים" להסיעם שימשיך קוקו דוד
תדהר למושב נוסע הוא כי והסביר חזר שהנהג
של סירובו לשמע כיסופים. קיבוץ בכיוון ולא
ברשותו שבמצא. וברובה קוקו דוד התפרץ .הנהג
הוא שאם באמת הנהג על איים לקיבוץ והשייך
למרות במקום. בו יהרגו לקיבוץ יסיעו לא
הת וצח, ממעשה אותו למנוע ביקש שאחיו
הקליע הנהג. של בערפו וירה קוקו דוד פרץ
חדר הנה?, של המשוסע גרונו בעד דרכו פילס
0טתה המכונלת ואילו הקדמית בשמשה ופגע
עלידי ונעצרה החורשה לתוך מהכביש מיד

העצים. גזעי
נדהם לרצח, עד שהיה דוד שדה תושב
מתוכה זינק המכונית כשנעצרה מיד ? ונבהל
קו מושב לעבר בו נפשו עוד כל לרוץ והחל
ואילו במכונית השאיר האוכל כלי את ממיות.
דוד החורשה. בתוך מידו נשמט החפירה את
שהח אלא הנמלט, של בעקבותיו מיד ירה קוקו
מהמכו אחיו בלוית יצא מיד המטרה. את טיא
של אוטובוס עצרו לכביש שנית וכשעלו גית
ועד ומשם בארי לסיבוב עד שהסיעם "אגד"

צבאית.. במכונית המשיכו כיסופים למשק
בענין הנוגעת לתחנה מברק שיגרנו מיד
הדחוף הצורך והדגשנו בביתהחולים המאושפז
לאחר ברצח. חשוד היותו משום עליו לשמור
נפת מפקד את אשקלון לתחנת הזעקתי מכן
החקי ענף וראש החקירות לשכת ראש הנגב,
הפרטים כל את להם ומסרתי המחוזי רות
החקירה. של המפתיעה להתפתחותה הנוגעים
נוספות עדויות רשמנו אלה ימים במרוצת
החקירה סיום עם החשוד. של התנהגותו על
קוקו דוד אכן כי לספק מקום נותר לא המקיפה
לציין יש מלכימאן. בןעמי את שרצח הוא
שיוזמנו בלא, המשפט בבית נידון שהנאשם
פרק כי התברר אשמתו. הוכחת לצורך עדים
באש להודות מוטב כי הבין בתיק שעיין ליטו
מטירוף. כתוצאה בוצע שהרצח ולטעון מה

הצג חאלה, הפרטים מפיהם,את כששמעתי
במכוניתו שנמצאו האוכל וכלי המפית את תי
חבילה ראו באנו. לדעת וביקשתי של/המנוח
דומה החבילה שאכן ציינו הפקידים לזו, דו#ך.

כמסתנן. החשוד בידי שהיתה לחבילה.
הפקידים של . סיפורם את ושקלתי י חזרתי
היה כך אמנם אם בהסתנגות. החשוד אוד^ת
בן של מסוגו שאדם טבעי הרי אז כי הדבר,
בחוש בורד ספק שללא איש מלכימאן' עמי
למסור כדי למשטרה מיד יפנה מפותח, אזרחוו*
זאת לע#ות לו היה קל המסתנן. את לידיה
מקום ?קרבת היתלו המשטרה כשתהנת בעיקר
המנוח כי משוכנע הייתי רכב. עמד ולרשותו

אשקלון. לתחנת נגיד פנה
לתחנת מיד נסענו זאת ממסקנה כתוצאה
את לידי קיבלתי לתחנה כשהגענו אשקלון.
לא ולשמחתי שני יום אותו של התחנה יומו
בצורת לסברה אישור מצאתי כאשר גבול היה
לתחנה :.,,הובא הלשון בזו ביומן שנרשמה .הודעה
ממעברת קוקו דוד עלידי כמסתנן חשוך אדם
"כיסופים". בקיבוץ כשומר; והמשמש אשקלון
מל בןעמי של שמו גם הוזכר רישומ באותו
בהסתננות שהחשוד התברר כי צויין וכן יכימאן
ם ע וכי חלץ, שליד שדהדוד תושב אלא £ינו

התחנה. את החבורה עזבה הבירור ותום

המתגורר קוקו דוד של לביתו נגשתי מיד
הופ לא המשפחה שבני נראה אשקלון. במעברת
עוד במדים, משטרה אנשי ראו כאשר תעו
של מאחיו אחד בחפז וכבר שאלה הצגנו בטרט
דוד כי המעיד מסמך בפנינו להציג קוקו זוד
"גהה". נפש לחולי בביתחולימ מאושפז קוקו
אש בתחנת לחקירה האח את להעביר החלטנו

מאלף. היה ספות קלון,.
אחיו, בחברת יצא שני יומ שבאותו מסתבר ....

הגי כאשר שבנגב. כיסופים לקיבה קוקו, זוך
קוקו השגיח.דוד מגדל, לטיבגב האחים שני .עו
מס ניצב ל9ניהמ כי חשד בקרבו שעורר באדם
להעביר הצליחו. מכונית נהג של בעזרתו תנן..
שנודע לאחר אולם אשקלון. לתחנת החשוד את
מיהרו דוד, שדה תושב אלא אינו החשוד כי
נהג להם שח היציאה בשעת התחנה. את ועזבו
שני תדהר. למושב נוסע הוא כי במכונית

ישף^ משטרת
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למשטרה אנשי של לשמושם מיוער  הדרכה פרסום
והךטיונות הרעות ואין מקצועיים בענינים רעות לחלופ* ובמה הרעת להרחבת כל לשמ* היא הרבעון מגמת

בלבד. כותביהם רעות את אלא מבטאים ד9יו מעל המובעים

הממשלה. ראש משרד ליד לפרסומים המרכז עיי מאושר רשמי פרסום
ההדרכה,. מחלקת ארגון' אגף ישראל' משטרת עלידי לאור יו1*

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


