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שני בין בקטטה להתערב בתלבושת משוטר ביקש שאזרח קרה מזמן לא
אהרכך הסתבר למוקד! לטלפן לאזרח יעץ והשוטר  סואן ברחוב אנשים

תפקידו. סיום לאחר הביתה, בדרכו היה שהשוטר
יותרמדי הוא ,,נדיר" אפילו אבל  במשטרתישראל נדיר הוא כזה מקרה

זה. מסוג מקרים לגבי

ואתה הכפה או העיר ברחובות מהלך אתה כאשר כי בדעתך עלה לבטח
אלא משטרתישראל של אחד שוטר רק לא הציבור בעיני אתה בתלבושת, לבוש
אתה אם מהציבור איש בעיני חשיבות כמובן, ואין, עצמה. המשטרה
בעיני המשטרה אתה בתלבושת, אתה כאשר לתפקיד. מחוץ או ממש בתפקיד
האזרח ידע אילו גם לה. זכאי הוא שלדעתו לעזרה מצפה הוא וממך האזרח
לו עומדת עדיין  זאת לדעת אפשרות לו ואין  תפקידך את סיימת שאתה

לו. להענות החובה חלה ועליך  בצרה אליך לפנות הזכות
שהזכרתי זו כמו נדירה, שתקרית יחסית הרב הנזק על אני תוהה לעיתים
לדוגמא, מסירות להשכיח עשויה היא בציבור. הטוב לשמנו גורמת דברי, בראשית
יום יום עושים ששוטריישראל קשים, בתנאים מצויינת ועבודה לתפקיד, נאמנות
את לעשות מהכלל, יוצא ללא החוק, שומרי האנשים לכל לאפשר כדי
טוב עתיד לקראת להתקדם ולמדינה להם לעזור כך ועלידי הרגילה עבודתם

עבודתך. של משמעותה תמצית זאת כי  יותר

.***

יום עושים ששוטריישראל קשים, בתנאים ה,,מצויינת עבודתם את הזכרתי
כאלה. ולתנאים כזאת לעבודה דוגמאות שתי הנה יום";

את הביאו אוגוסט, של בחומו אחד, בשבוע שקרו משקל בעלי אירועים שני
המשטרה של פעולתה את לשבח לנכון מצאה העתונות וכל לכותרות המשטרה

אלה. אירועים בשני

הנשיא בבית המערבית גרמניה שגריר של האמנתו כתב הגשת הוא האחד
ברמלה. ההתפרעויות  והשני בבירה



לפרוץ שקטה, הפגנה זו שתהיה ההבטחה למרוח: המפגינים, ניסו בירושלים
למנוע כדי בכח משמוש מנוס היה ולא ההאמנה הגשת בשעת ביתהנשיא לחצר

כולה. והמדינה ביתהנשיא בזיון
ביעילות אותו ומלאנו תפקיד עלינו הוטל אבל משלנו, ודעות רגשות לנו גם

המדינה. של לכבודה ובמסירות
רמלה, ערביי על חמומימח יהודים צעירים מצד התנפלות מנענו ברמלה
פעולתנו ערבי. בידי נהוגה מונית ע"י יהודי נדרס בה דרכים תאונת בעקבות
שמה והכתמת גדול בזיון מהמדינה מנעה והתקיפה חדהמשמעית המהירה,

כולו. בעולם

אלה מעין לתופעות אחר מכל יותר רגישים להיות אנו צריכים כיהודים
ובמהירות בתקיפות לטפל שנוכל כדי הכל לעשות עלינו יהודים ובשוטרים
חלק שנטלו אלה לכל בזה שלוחה ברכתי באיבן. בעודן כאלה תופעות לחיסול

המשטרה. של קרנה העלו טפולם שבדרך כך ועל אלה רועים באי
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!י המשטרה של ציבור" ,,יחסי מטרת מהי הנושא:
נפרד בלתי לחלק בתקופתנו הפן ציבור" "יחסי המושג .■■■■■■■■■ י ■■■■/■■

ישראל משטרת שגם איפוא, טבעי, מוסד או ארגון כל של ; ;;:■■: ■■■.:./■\.!.;:../ . .
במדור המשתתפים בפני זה. לנושא רבה מחשבה מקדישה

אלו: שאלות הוצגו
ז המשטרה של ציבור" "יחסי מטרת מהי

המשטרה. ניצבת בפניהן בעיות לפתרון חשיבותם מהי
ז תפקידיה ביצוע בעת

המשתת דעות פרסום (כסדר הנ"ל בנושא דנים הפעם
ד"ר איששלום, מרדכי מר ירושלים העיר ראש פים) י ■ .

עדן לוי מפקח ורדי, שמשון סמ"ש וינשל, ד> תיאודור
טריפון א ורפ"ק

. ירושלים העיר ראש איששלוט, מ.

ישראל. משטרת מטפלת אחרת, או זו בצורה שנה, במרוצת כי ■מדווחים ימשטרתיימ מקורות
כמעט שעדרשעה, יוםיום, השוטר את פוגשים אגו משמע, אחד.מכלשלושה,תושבים. בתושב
של: בימים..קשים עם, בהתכנס ■ובמועד,..בימי.שמתה, בחג עונה? ובכל עת בכל מקום, בכל

. ....■.■ ,.,... וא*ובות. פגעים.
אותו, צריו השוטר כאשר או לו נזקק כשהוא השוטר. את כלל, בדרך פוגש,; ואזרח היות
משימות היקף של או השוטר, פעולות של אובייקטיבית להערכה כמעט,. אפשרות, אין
אבל, לאומית היא שלנו המשטרה  המקומית לראשות כפויפה, איננה, המשטרה המשטרה.
של בדרכו הנערמים. העצומים הקשיים על יותר..לעמוד קל המצומצמתכביכול, זו במסגרת
הדדיים וכבוד הבנה על המושתתת יחסים מערכת לקיום. הדרכים ועל מהה תפקידו הממלא.
... ■ .. . . מאידך. והציבור, השוטר שבין
והילה.:.בנוסף ברק נעדרת אתרים, שללובשי.מדים השוטר',בביגוד.לעבודתם של עבודתו
מבעד המשטרה. של פעולותיה על משקיף אדם כל. ..קשה...ומפרכת. לעובדה...שזו..?בודה;
המקרה על שלו הסובייקטיבית חוותהדעת ושל .לו, שקרו ..אישיים. שיל;..אירועים למשקפיים
של ורצונותיהם המשטרה פעולות בין אינטרסים ביגוד כאן קיים גראה,,:כי לכאורה הנידון,
אחת ובעונה בעת אבל החוק, את התואמת בצורה המשטרה פועלת. למעשה, כאשר, האזרחים

הציבור. לבין בינה התנגשות למנוע במגמה הכללי, לדופק^חיים מפריעה אינה
משטרתי, שיחות של יחסיציבור של עדכם את שנדגיש כמה 0ל דמוקרטית, במדיבו! .
דמוקראטי, ממשל להמשך העליונה והערובה העליון ד"מבחן הצורך. ךי ונוכל,.להדגישם לא
חיובית הערכה להשגת האזרחים. ע^ידי לממלכתי לשירות הגיתנת החיובית בהערכה טמונים
האינפור כל את להפיץ.בהרחבה חיוני צווץ יש אלא יעיל.ונאות, ממשלתי ;בשירוון די אין זו.
הציבור. בקרב יותרבהן רב: ענין ולעורר השירות,. של ולפעולותיו ביחס האפשרית מציה



©הווה המדינזל^גימה, בתוך קולנו' המדינית העצמאי את המרכיבים הקומפוגנטיפ בין
השוטר ז?וק רג8*ו, מארצות עוליט הקולטת במדינתנו ביותר. פרובלמטי קומפזנגט המשטרה
ווושגי 1ז*יג# המדינה לקוט ועד מאחר הציבור. מצד *ה39מ עזוז! של יותי גדולה למידה
היתד. הוודשימ העולים ובקרב ומאחר וזר' עוין שלטון של נציגו בשוטר לראות הארץ
מחסותה והשרירות האלימות קמל היה מוצאם בארץ אשר לשוטר, עזה ^התנגדות מוטבעת
לשינוי מפוזין להיות צריך המשטרה של יחסייציגוד בתחום הפעולה עיקר דירי הממשלה, של

אמוני. ולרכישת הציבור בקרב ערכים
אלא עצמה, בפני מטדה איננה המשטרה גי ההברה את בציבור להחדיר שיש מכאן,
הציבור, מכוח פ1ג1לת דמוקראטית, בארץ הציבור בשירות אחר מוסד כל כמו המשטרה,
בקרב דק לא הזאת ההברה החדרת עלידי .תושג המשימה הציבור ובשליחות הציבור למטן
מן לא המשטרה פעולות את לראות ילמדו אשר ונוער, ילדים בקרב גם אלא המבוגרים,
התנהגותו את הקובעים הגורמים במערכת וכחלק המניעתי מהצד אלא הכפייתי, הצד

החברה. בתוך אדם של הציבורית
נושאי בקרב גם פעולה שתיעשה הראוי מן הציבור, בקרב חינוכית לפעולה ובמקביל
חייבים ובמוניטין, אוהב ביחס לזכות רוצה הוא אם ציבורי, שירות במשטרה; התפקידים
שליחות בבחינת הוא שירותם עצם בי בעובדה, ותודעתם הכרתם במלוא להכיר עליו הנמנים
כי בידיעה, היא המוסרית שתמורתה וציבורית אנושית אחריות שכמם על נושאים הם וכי
של הטוב ולשמה המדינה אזרתי לטובת ביותר נכבדה תרומה הם תורמים תפקידם במילוי

ארצם.
כוללני. ארצי באופן להיעשות יכולים המשטרה של מיחסיהציבור הלק רק זאוז, עם יחד
ל*רכיבימ יחסיציבור של הפעולה תכנית את לפצל מחייבת שונים ציבורים של מציאותם

ביותר. נכבד חלק המקומית הרשות לוקחת בה אשר שונים וליסודות
לנו אין ואף המקומית לרשות כפופה ישראל במדינת המשטרה אין גאמר, שכבר כפי
מרות שום לרשות ואין המקומית לרשות כפהפה המשטרה שאין למרות אולם, עירונית. משטרה
הרשות של ברורה וימגמה הדוקים, יחסים אלה גופים שגי בין קיימים להיות חייבים עליה,
©עולות עלידי בעקיפין, .ואם במישרין אם שבתחומה, המשטרתי הכוח את לטפח המקומית
חיובית ישירה, הידברות בו שיש במקום רק המקום. תושבי בקרב והסברתיות חינוכיות
יעילה בצורה לפעול המשטרה י*ולה התושב, של האישי בטחונו על לשמור הדדי ורצון
ליצור והמקומית, ו1'לרשן!ת לה משותפת במגמה משאביה *ואת אנשיה את בהפעילה וחיובית,

בה. ולהתקיים לחיות לתושב נוח יותר יהיה אשר בריאה, ציבורית אווירה
המקומית: הרשות של למצבה שוגים, ובתחומים .רבים במקרים דומה, המשטרה של .מצבה
האמצעים עט אהד בקנה עולה תמיד לא אשר בלתיפוסק, תביעות בלחץ עומדות שתיהן
גדזלה מידה דרושה בד משום הצרכים. את מדביקות הדרישות שאין משום וזאת הקיימים,
לא הערד את עליו ל6041 כדי מספיק ידע ושל מחשבתית, גמישות של ציבורית, אבחנה של
ההישגים. לאותם להג*ע כדי שנעשו' המאמצים ואת הפעולות את אלא עצמם, ההישגים של
להתגבר שבתחומה למשטרה לעזור הוא, מענינה ואף המקומית, הרשות של בכוחה יש
ההתנגדות של מתחושה את לעקור והמדכא, הזר השוטר דמות על האזרחית ההכרח בכוח
תפקי עצמה על *ליט1'ל מתברכים, אנו בהט החדשיט העליה בגלי המצויה השוטר, אל הנמרצת
שוטר קיום של בהמייה אותו ישתפו במשטרה, האמונה את לתושב יעניקו אשר חינוכיים, דים

פ2עק3ות,זאת'י^ ..יד^
על וומיפקדיט על*די .מופרע שאינו .תנ^'עותיו הו6ש עפ בבד בד אזרה, נל של האישי

בגלל. החוק של נבונה אינ*ווימציה החדרת תחי ^התוק, ש*יי^
יש ו?מקומי1ו, לרשית המשטרזו 3יו האדמיניסטראטיגיתיט^ופטית אי'^תלות לטרות י

35ת גגהיגת הט משו** ושרות היא אשר עביניתימוסרית תלות הגו6*פ שני שבין ביזז*יפ



לאקלים יביא יותר טוב שירות יותר, טוב לשרות יביאו משברים *ח0יגומליז אחת*?: בצבת
יותר טובות ותוצאות יותר, טובות לתוצאות יביא יותר טוב עבות? אקלים יותר, טוב עבודה

חלילה. וחתר יותר, טוב ליהס יביאו
 ההכרה בהשרשת שלה, יחסיציבור בשטזז המשטרה של פעולותיה עיקר תאו! אני
מגעים של וחינוןי הסברה של ובבתב. בעל*ה תקשורת של המקובלות והדרכים בבל וזאת
של המדיניהצבאי בטחונה ש*ירת על מופקד לישראל ההגנה שצבא כשם כי  אישיים
הבלתי באופן לשמור המשטרה מופקדת כן אזרח, כל של בעקיפין, כה ועלידי ישראל
למען תושב כל של האישי בטחונו ועל פרט כל של האזרחיות זכויותיו על ביותה אמצעי

מתוקנת. אנושית 1>חברה חופשיים חיים לחיות י.ו'בל

1ינשל ד. ו**אוד1ר ד"ר

בנוסף אחרים אנושיים מרכיבים המשטרה ארגון חובק מודרני, ארגץ לכל בדומה
המשטרה. ולמשרדי הדרגות לבעלי לשוטרים,

קיומה צורת ועל קיומה על שמשפיעים הגורמים כל את כוללים אלה אנושיים מרכיבים
של קיומה על שמשפיעים עקרונות לעתים (הקובעת וועדותיה מהכנסת החל המשטרה של
משרתת אותו הרחב בקהל וגמור המשטרה) פעולות את מממן (אשר האוצר ומשרד המשטרה)
שמרכיב גורם כל של וחשיבותו שרותימ, או מוצרים לספק נועד ארגון כל שהרי המשטרה.
בשרותים. או במוצרים ושמוש ייצור של זה בתהליך פעולתו שתוף במידת היא הארגון את
לבעלי לשוטרים' פרט המשטרה, של הרחב הארגון את מרכיבים אשר הגורמים כל את
הזה הצבור במשטרה, מדובר כאשר צבור. בשם לכנות אפשר המשטרה, ולמשרד הדרגות
לעתים באים ואינם רואים אינם אשר אזרחים ישנם הארץ. אוכלומית כל את למעשה מקיף
הימאים כגון  המשטרה) ומשרד דרגות בעלי (שוטרים, המשטרה עהבדי עם במגע קרובות
היוצאים הם אך בחר'ל, רבות שנים שיושבים ישראלים אזרחים או הסוחר צי ספינות גבי על

הכלל. את שמאשר הכלל, מן
אשר (אחיד), הומוגני צבור כאל הישראלית לאוכלוסיה להתייחס יכולה המשטרה אין
שונים מגורמים מורכב זה במקרה הצבור ואחידה. משמעית חד בצורה נקבעים אתו היחסים
הגורמים על נסתכל הבה המשטרה. של הרחב בארגון שונה תפקיד ממלא מהם אחד כל אשר
(שוטרים, המשטרה של הפועלים המרכיבים של הקשרים כלומר הצבור, יחסי בעיות ומהן האלה
הארגון: של השרותימ מקבלי או התומכים המרכיבים כלפי המשטרה), ומשרד דרגות בעלי
(תקציב, המשטרה לקיום הגבולות את שתוחם הגורם אותו את מהוימ  והכנסת המנז9!?זו
והתעסוקה האיכות הכמות, על להשפיע עלולות הזה הגורם החלטות וכר). כלליות משימות
אתרים גורמים עם יחסיה ועל המשטרה) זפשרד דרגות בעלי (שוטרים, המשטרה עובדי של

הרחב). והקהל האוצר (משרד המשטרה של הכולל הארגון של
הוא המשטרה, של הכולל הארגון במסגרת רצויה פעולה ישתף הזה שהגודמ מגת קל

לפתרן. מיכולתה חיובי באופן ולהתרשם בעיותיה את היטב להבין חייב
במובנו זה, (בגורם הממשלה ושרי כנסת חברי הזה, הגורם שאנשי לכד לחתור יש
כל ישלי בגניריפ יופקידיפ חבר*הז> סקופיית, ומועצות עיריות יאשי להכלל יכולים הרהב,
המשטרה געיות את ל!הבין יובלו השרים), זהחלטות שקולים ^ל משפיעים אשר זומקשלה משרדי
בקצינים המפכ"ל המשטרה, שר של נאות אישי 39גע *די על להשיג אפשר זאת הרצויה, בצורה
חוברות באמצעות ישיר בלתי מגע גם וכר). השרים הכנסת, חגרי (עפ אתט הבכירים
והן תוכנו מבחינת הן נאותה רמה על שעומד המשטרה של .השנתי הדו"ח (כגון ודו"חימ



על להקפיד חשוב לכך 3נוסף זה. גורם עטי הצבור ליחסי רבות לתרופ יכול מבחינת■הצגתו),
הצבור במוסדות אם בין הזה, הגורם אנשי לבין הדרגות ובעלי השוטרים בין נאותים מגעים

■..■;■ יחד. הצדדים שני נקלעים שבהם מיוחדים באירועים או השונים

של הרחב בארגון רכיב גורם,מ האוצר משרד מהווה פיננסית מבחינה  האוצר. י משרד
כלכליים ארגונים של. הממן הגורם את מהווים המניות ובעלי שהבנקים כפי. בדיוק המשטרה,
הפורמלית השפעתו אמנם וכוי). חקלאיים ארגונים תחבורה, חברות תעשיתיימ, מפעלים (.כגון
והבנקים המניות בעלי. מהשפעת" בהרבה קטנה אחרים, ממשלה משרדי על האוצר. של
אנשי, של י השנתית י שהישיבה מכך להתעלם אין אולם כלכלי ארגון של קיומו צורת על
מועצת מישיבת בהרבה שונה אינה  המסוים הממשלתי המשרד צמרת עם התקציבים אגף
תכנית מתגבשת בסופה ואשר כלשהו, כלכלי ארגון הנהלת אנשי מדווחים שבפניה מנהלים,
שבין לקשר דוגמה רק זוהי לבוא. לעתיד שנים למספר ולעתים הבאה הכלכלית לשנה עבודה
של .הרחב בארגון מרכיב לגורם האוצר משרד את הופך אשר קשר למשטרה, האוצר משרד

המשטרה.

האוצר במשרד האנשים אותם כל עם נאותים צבור יחסי לקיים במיוחד, לכן, חשוב
האוצר* למשרד המשטרה משרד שבין הפעולה שתוף מידת על משפיעים אשר

אינו הואי אולם המשטרה, של הצרכנים גורם את מהוה הרחב הקהל  הרחב הקהל
מזה: זה השונים.במהותם גורמים ארבעה הרחב בקהל לראות ואפשר (אמיד) הומוגני

הקהל גפני בארץ. הקהל דעת את וכמהוים לכנסת כבוחרים  האזרחים קהל י ■
הגוף של הצבור ;יחסי חייבים מסוימת מבחינה קיומה. את להצדיק המשטרה חייבת הזה
כמעצבי הקהל, עם והשוטרים) הדרגות בעלי המשטרה, (משרד המשטרה של הפועל
הממשלה גורם שהזכרתי, הראשון הגורם עם הצבור ליחסי דומים להיות הקהל, דעת
הגוף מאנשי אחד כל על נאותים צבור ליחסי האחריות חלה שכאן אלא והכנסת.

המשטרה. משרד ופקידי דרגות בעלי שוטרים,  הפועל
או ביחידות ושוטר' שוטר כל התנהגות המשטרה, של יומיות היום פעולותיה
צבור יחסי ליצור אפשר אי שהרי המשטרה? של הצבור יחסי הנם אלה כל  בצוות
פעולה המשטרה מקיימת כאשר המשטרה. של יומית היום התנהגותה את הולמים שאינם
הסברתה את לבסס עליה שומה מכבר, לא זח זאת שעשתה כפי הסברה, של מרוכזת
לא ההסברה כאשר ופעולותיהם. מאנשיה הרחב הקהל אצל שנוצרה (^13ז11) הדמות על

" .. י . צביעות. שזו ובצדק, הקהל, יטען דמות לאותה תתאים
..שמירה על.ידי החוק על לשמור המשטרה של מחובתה  החוק שומרי קהל 
לשומרי חיובית דמות וביצירת החוק בהסברת מלווה להיות צריכה זאת שמירה מונעת.
החוק. על לעבור שעלולים הבודדים אותם את להרתיע הדמות חייבת זאת עם אך החוק,
.החברה על לשמירה שנועדו חוקים על שומרת שהיא לודא צריכה שהמשטרה מכאן
עליהם שאבד. חוקים, שקיימים לכד המחוקקים. המוסדות תשומת את ולהסב וערכיה .

לעזרתו. אלא הקהל כנגד תעמוד שלא כדי  הכלח
השומר החוק ואת הקהל את המשרתים אנשים לההפך.למדי חייבים המשטרה מדי

,■■■ .■■■;■. ..■ .■■... . . ערכיו. על ■
לכח כעתודה משמש שהקהל תמיד לזכור יש  למשטרה האדם כה '.^פוטנציאל ;.. ,. ?..

ושוטרים). דרגות בעלי המשטרה, (משרד במשטרה הפועל של.הכח העתיד האדם ■י

יהיו ממילא החוק, שומרי וכקהל האזרחים כקהל הקהל עפ יחסיהצבור יקוימו ....■.:;כאשר
■  1 . . בעתיד. למשטרה טובות עתודות להבטחת נאותים צבור יחסי אלה



יהםימ להוו'צר חייבים הרחב הקהל של זעיר חלק כלפי החוקרק לפורצי קהל ^. :■■

להעיב לא איך היא המשטרה של. הגדולה הבעיה ות*יסה. רדיפה, פעילים/של:הרתעה;. .■■■■■

על  אדם ועתודהל*ח חוק שומרי כאזרחים, הרחב, הקהל עפ. שלח הציבור יחסי על .. י\,י■
ללא לפתור המשטרה חייבת הזאת הבעיה את פושעים. רודפי דמותשל יצירת ידי .;:

כה. עד שתארתי הגורמים כל על תקינים צבור ביחסי פגיעה
התקשורת צנור הם  מקיומה חלק הם המשטרה של הצבור שיחסי להדגיש ברצוני כסכום

שני. מצד תפקידיה למלוי תפעול ואמצעי אחד מצד השונים הגורמים עם שלה

יונה כפר כפר, שוטר ורדי/ שמשגן קמ"ש

על מוסד. או ארגון כל של נפרד בלתי לחלק בתקופתנו הפד ציבור" "יחסי המושג
כל מאשר יותר הציבור, מצד אלה ליחסים זקוקים אנו ישראל במשטרת וכמה כימה אחת

דברי. בהמשך שאפרט סיבות מתוך אחר, מוסד

והקשות הרבות, במשימותיה להצליח יכולה איננה ביותר היעילה המשטרה כידוע,
עצמו שהציבור המשטרה, של תפקידיה עם והזדהותו תמיכתו או הציבור, מצד עזרה ללא
באנשי שבחר הוא זה ציבור באיסור. והן בהיתר הן לנהוג, יש לפיהם הכללים את קבע
שמירה תוך השלוים, חייו המשך הבטחת כדי הכללים אותם ביצוע על שיפקחו המשטרה

יחד. גפ ורכושו חייו על

ולהכווינם ביעילות לטפחם ונדאג יחסיציבור רקימת על ונשמור במידה. כי, אין.ספק,
שתפקידנו השטחים ברוב ותמיכתו עזרתו הציבור, באהדת בודאי נזכה הרצוי, לכיוון

במגע. עמם לבוא מחייבנו
האזרחים רוב כי לזכור יש הרי מדינתנו, הקמת עם בבד בד צמחה שמשטרתנו אף על
נמלטו, מהן במדינות ששימש השוטר כלפי טינה בקרבם שומרים קיומה בשנות בה שנקלטו
השוטר לגבי יותר מפוכחת גישה להם ולהקנות זו טינה מקרבם לעקור הצלחנו בנקל ולא
ןמגינם. משרתם הוא דבר, של היפוכו אלא הגולה, בשוטר שליט או עריץ שאיגו זה  הישראלי
עתיד המחויט רכים אותם בפני רבנך. בית מ"תינוקות מתחיל ציבור יחמי טיפוח
לדרישות להענות לאלצם כמכשירלחץ הוריהם עלידי לתמולשלשום עד תיארתי האומה,
מהרכים הן אוהד, ליחס מצידמ זכיתי ובבתיהספר הילדים בגני ביקורי כדי תוך אך הוריהם.
בהורים נתקלתי פעמים שוטר". "דוד בכינוי אף זכיתי חיבהוהוקרה לאות מהמחנכים. והן
השוטר, את להזעיק יאלצו כי לציית המסרבים לילדיהם שהעירו בשעה כי לי ששחו ומורים
ובבית.הספרי'; בגן טובים דברים לימדנו וכי דודנו הוא "השוטר כי בביטחה וענו הילדים עמדו
בעיניהם אשר דבר ממני מעלימים אינם חביבים ילדים אותם לבוא. אחרו לא התוצאות אבן
בהסבת וכלה בשכונתם, חשמל בעמוד מסויימת מכונית מפגיעת החל כשר, לבלתי נראה

הערב. בשעות מחשידה בצורה המסתובב חשוד, לאדם תשומתלבי
שאירעה התפרצות מקרה חקרתי כאשר פרי, הזאטוטים עם קשרי נשאו אחר במקרה
חגורת של לולאה רק בידי נמצאה התעלומה לפיענוח פורים. בפגרת שבאיזורי, הישובים באחד
(כן רב מספר סביבי נתקבצו עדמהרה החשודים. עלידי האירוע בזירת שנשכחה פלסטיק
מבקש כשאני הלולאה את בפניהם הציגותי רעים שיחת כדי תוך רכים. ידידים אותם של ירבו)
ובסופו החשוד של הרבים בכינויים נקבו והתמימות הכנות התשובות שייכת. היא למי לדעת

הפריצה. בביצוע חשודים צעירים ארבעה נתגלו דבר, של



קופות וגניבות התפרצויות בוצעו כאשר הוריהם עם בקשיים נתקלתי הרי הילדים לעומת
העבירות בביצוע הוריהם בנוכחות שהודו קטינים היו החשודים הילדים. וגני הספר מבתי קק"ל
חרפה הרגשת מתוך הן ילדיה! הודאות עם להשלים מוכנים היו לא ההורים אך להם. המיוחסות
מה עד להם והסברתי שטרחתי לאחר אך בנים". על אב "כרחם ככתוב: רחמים, מתוך והן
ואף דומים מעשים של נשגה לביצוע בניהם את מעודדת והיא היות גישתם ומסוכנת מוטעית
הססו לא דומים מקרים הישנות ובעת לאשורה, הבעיה את הביני אז רק בעתיד' יותר חמורים
כל כשרות. לא בדרכים ילדיהם שהשיגו "השלל" את המאוחרות הלילה בשעות לביתי מלהביא

שפקדם. והדכאון לילדיהם החרדה למרות זאת

מטפלים משטרה אנשי בה בצורה גם נכץ ביטוי מוצא המשטרה של ציבור יחסי .טיפוח
נדרש. שהשלום במקום בית'' "שלום להשכין ונחלצים שונים אזרחים של משפחתיות בבעיות
לנסות אף ולעיתים בעיות של לעומקן לחדור כשרון המשטרה איש מצד תובע זח, מישור

עוצר. ואיו הבעיה תתגלגל בטרם הפתרון את למצוא

המשטרה שתשובת אף על נתערערו. משפחתם שחיי זוגות לשוטר פונים רבים במקרים
צל ללא הרי הרבנות, למוסדות הללו הזוגות את מפנה והיא היות וחדמשמעית, פסקנית
כלל הוגדר לא זה שמושג למרות בית, שלומ השכנת של בכיוון לפעול שניתן ספק של
תפקידנו? ממסגרת חרגנו לא שכלל הרי הנאות, לפתרון לתרום הצלחנו באם אך בתפקידנו.

משטרה. אנשי היותנו משמעות עדתומ מיצינו להיפר'

לפעול יש שהדגשתי' כפי אד' רחוק. לטווח פרי נושאת לעיל כאמור ציבור יחסי רקימת
להסביר להבין, רצון המוכיח שוטר כי לדעת למדני נםיוני חריש. להעמיק כדי ותחום תחום בכל
רבים מקרים יש חובתו. הממלא כשוטר לבעיותיו אזרחים מצד הבנה קוצר שהוא סופו ולפתור,
פונים אלה מבין ורבים עזרה? להם להגיש המסוגלת כתובת אין צדקם ולתובעים שלמתלוננים
נתגבהה מה עד לדעת ניווכח כן הפונים זרם שיגדל ככל כי אליה. פונים שהם טוב למשטרה.

שכבותיו. כל על הציבור בעיני המשטרה של קרנה

מטיפוח לבד אד הכפר. שוטר של תחומו למסגרת אופיינים עדכה בהם שנגעתי הדברים
טיפוח על גם לשקוד הכפר שוטר של מחובתו הרי הפרטהאזרח, עם ציבור ויחסי קשרים
מועצת מקומית, מועצה כגון, איזורו בתחום הפועלים ונציגיהם השובים המוסדות עם יחסים
הלאה. ןכן ותעסוקה סעד לשכות רפואיים, מוסדות וספורט, תרבות חיבור, מוסדות הפועלים,
והתענינות שלום בברכת רק יתבטא זה אפילו בימוסין, ביקור לקיים יש בפעם פעם מידי
פעולה, שיתוף תפקידינו. במילוי להצלחתנו רבות יתרמו כאלה ביקורים שונות. בבעיות
כי העובדה תשמש לכד ראיה ומשות*ות. שונות בעיות לפתדון יביאו דעות והבעת התיעצות
ובראשם המוסדות מכל אוהד ליחס זכיתי הכפר, כשוטר בתפקידי הראשונים מהשלבים החל
ובשיפורו בשיפוצו הכפר, שוטר בנין בהחזקת בהתלהבות תמכו אשר כפריונה מקומית מועצה

השטחים. בכל

במקום, קבוע תושב שהוא הכפר, שוטר על כי ואומר אחזור הדברים את לסכם בבואי
המשטרה. תפקידי ביעוד לפגוע מבלי כאחד, והציבור המוסדות עם יחסים בטיפוח להתמיד
אפילו ריקם, פניו להשיב ולא עזרתו לבקש הפונה לכל וליעץ לעזר להיות השוטר על שומה
רבות יתרמו נבון ויעוץ נכונה הכוונה נאותה, גישה כי ספק אין תפקידו. בגדר אינו הדבר

הציבור. ובין המשטרה ביו יחסים לטיפוח
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קריתשמונה תחנת מפקד עדן, ליי מפקח

ברצוני ובראשונה בראש הרי המשטרה, של יחסיציבור מטות מחי בשאלה לדון בבקשי
יחס הפ אלה יחסיציבור כד: להגדירה מנסה הייתי זו. שאלד. של משמעותה ולהגדיר לגסות
נכונות של ומצב האחריות והכרת גיסא, מחד המשטרה כלפי הציבור מצד ואהדה הבנה של

גיסא. מאידו הציבור את לשמש המשטרה מצד
המשטרה גי הפחה לידי הציבור את להניע היא המשטרה של יחסיציבור שמטרת מכאן
הציבור בקרב תוליד זו הכרה בו. שניטע זר גוף היא ואין מעצמו, ועצם מבק1ר1 בקור היא
כשותףאחראי עצמו ירגיש שהוא זה ציבור של וסופו בפעילותו, 3!צליח שוטר לראות רצץ
כי נאמנה הכרה לידי להגיע עליו תפקידיה? במילוי המשטרה, של לכשלונה או להצלחתה,

וחוקי. מוסרי רוחני, ובסיס עורף למשטרה משמש הציבור' הוא,
הרגשה ותיגלד במידה לנו. שותף עצמו שיחוש לציבור תגרום אלה הוגנים יחסים ריקמת
ילד בעקבות יוצאים אנו כשלמשל למאמצינו, אדיש וישאר יעמוד לא כזה ציבור הרי זו, רצויה
יתחמק לא כזה ציבור יתרעלכן, להוריו. ולהחזירו לאתרו במאמץ מותנים ומשגסים שאבד
הציבור נמלט. פושע בעקבות רודף או בריון, עלידי מותקף שוטר יראה כאשר חובתו מלמלא
בכשלון להיווכח רוצה ומי כשלונו? את ובכשלונה הצלחתו. את המשטרה בהצלחת לראות חייב

עצמו?
בהצגת נוכח בהיותו הקהל בה מזו יפה דוגמה לכם אץ שנאמרו, הדברים שלהמחשת דומני
לגשת כדי אחדות סצינות "להפסיד'' מוכן אינו מתפרעים, צעירים עלידי המופרעת קולנוע
שהוא למרות סדר, השלטת ולאפשר עלכד להעיד מוכן אינו גם הוא המשטרה. את ולהזעיק
אחרת. ינהג למשטרה שותף עצמו ויראה לשלומו החרד ציבור מהתוצאות. יהנה אשר זה יהיה
ללא בו ולט*ל לו לדאוג שיש רד בשתיל לטיפול הציבור יחסי טיפוח את ממשיל אני
ישגה או בזמן, צמאונו לתות השוכח כל יותר? וחסון יותר גדול יותר, יפה שיהא כדי הפוגה
הדין הוא הרך. השתיל יפגע מידה באיזו מהרה עד יווכח בו, הטיפול בשעת אחרת בצורה
המשטרה את מחייבת זו רגישות פחות. רגישים אינם בודאי אשר המשטרה של ציבור ביחסי

להיפר. ולא הציבור למען קיימים אנו כי לזכור עלינו מתמיד; במתח להמצא
לבין (פליליים) לאעבריינים אזרחים ביו בעיקר מתנהלים המשטרה עם הציבור מגעי רוב
עלפירוב רשמיים. דוברים או ציבור, ליחסי מומחים לשמש והודרכו אומנו שלא שוטרים
ועוד: זאת האזרח. של יוזמתו פרי המקרים, ברוב אינו' והוא הזה המגע אחרי מחזרים אנחנו
מגעים כי שאם להדגיש ברצוני זו בנקודה שלילי. מישור על הזה המגע ונוצר מתנהל לעיתים
הפעולה באם עצמנו, ולשאול נוספים מבחנים בשני להעמידם מחובתנו הרי חוקיים, הם אלה
משיחות התרשמתי גם (כך דעתי עניות לפי ז הכרחית ואף נכונה תהא לבצע עומדים אנו אותה
או זה פשע לפענח הצליחה לא המשטרה מדת להבין הציבור מוכן אזרחים), עם שניהלתי
כדי עץ של גזעו מאחורי מסתתר שוטר כאשר היום לסדר לעבור מוכן אינו הוא אך אחר,

בלתיחוקי. באופן חונה למכונית לארוב
לייצובם רבות תורמת ספק ללא אשר הבנה, של רבה מידה לעיתים נתבעת המשטרה מאיש
מאסר פקודת קיימת נגדו אדם לאסור למשל, חוקית, סמכות לנו יש שלה! ציבור יחסי של
תעזור לא הכלא בית כתלי לבין העברתו כי לזכור אנו חייבים במועדו. חוב איתשלום בשל
להמתין רצוי לכן החוב, פרעה לכפות הפקודה מטרת כי לזכור יש ולהיסולו. החוב לפריעת
אינה ממילא אשר הפקודה, של שריתתית לפועל להוצאה להחפז מאשר יומיים, או יום עוד
מחסל אינו והחייב כספו, לקבל זוכה אינו הנושה בדבר: הנוגעים הצדדים לשגי תועלת מביאה
שבית אחרי יותר, מאוחר במועד אליה לחזור עתידה שהפקודה המשטרה דין הוא חובו?

תוקפה. יחדש המשפט
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בפנים לרושמו ניתן אשר תנועה דף'דג רישום ישמש הנאמרים לדברים אוזרת דוגמז?
נחשה לכן שקודם אדם של חפותו מוכחת כאשר אחר' במקרה זעומות. או זעופות ולא מחייכות
אלא הוטל, ■"הנאה" או "תענוג" לשם "לא בו החשדשהוטל כי לו ולהסביר* ב6ניו להתנצל יש

■■."■ "■■■■י יי י י י המחייב. התפקיד ■מכורח
הוחזר לא הגנוב למרותישהקיסר נגנב. כספו כי התלונן אשר אזרח של* נוכחתייבמקרה
באדם חזיתי פעם המסורלענינו. המשטרתי מהטיפול ^בערצון כשהוא מהתחנה האיש יצא לו,
.להרתיעו כדי עלידיו אזיקים הניח לא איש המשטרה? בתחנת מרה זועק והוא נאסר שבנו
בנ1. על"ידי שנגרם בצערו השתתפות והביעו אותו ניחמו השוטרים להיפד'  מלזעוק זלמנעו
והניירות הוגן לטיפולי זוכה תיק כל כי מעידות המזלג, קצה על שהעליתי אלו אפיזודות
גורלם או ועתידם שייתכן אדם בני של לנשמות מעטה הם תפקידנו' עקב מטפלים אנו בהט

להם. שינתן הטיפול בצורת תלוי
מכ"ם של בדיקה, איזור זה, יהיה אם ברבים: להתפרסםי ראויות עלידינו ננקטות פעולות
בבתי עישון מניעת אף או הולכירגל, מבצע זה יהיה או בכביש, ומהירות) גיוון (מגלה
זו היות,וביקורת הקהל, של לביקורתו וחשופות גלויות להיות חייבות פעולותינו קולנוע.

לאה ואם ניכון, פעלגו מידה באיזו לבדוק לנו מאפשרת
בני עם למגעינו היא הכוונה ציבור: יחסי טיפוח בשטח הדברים לסיכום נוספת והערה
ילדים לבקר נוהגים בתחנתנו כי לציין ברצוני אך עצמו. בפני נושא זהו כי סבורני הנוער.
לא שוטר, "נכון פעוט: של לשאלתו תמיד שש לכשעצמי אני ואילך. הגן מגיל החל רכים,

... גזר?" אכל שלא זה בגלל הסוהר לבית ילד מכניסים
מכניסים ירקות ושאר הגזר בגלל. לא כי השוטר מפי הסבר שומע חביב פעוט וכשאותו , ,

המלך. דרך על ע1לה ישראל שמשטרת יודע אני אז או הסוהר, לבית

צפתכנרת נפת מפקד טריפות א. רפ"ק

והמשטרה מוסד כל או ארגון כל של נפרד בלתי לחלק בצדק הפד ציבור" "יחסי המושג .1

של ציבור" "יחסי מטרת מהי לעצמנו: ונבהיר כן על דעתנו שניתן חשוב לכן זה. בכלל
המשטרה?

כל הרי כי הפרט, של יומית היום מהתנהגותו ללמוד עלינו זו' שאלה על לענות בבואנו
ציבור" "יחסי של שלמה מערכת מודע, בלתי באופן ומפתח, מקיים יומיים היום בחייו אדם,
מגוריו, (מקום שבסביבתו לאנשים ביחסו הכללית בהתנהגותו מתבטא זה דבר אנפץ. בזעיר
הזולת, בעיני והערכה כבוד של מעמד לרכוש היא הפרט של מטרתו וכוי). עבודתו מקום
מצבו את לבסס זה ועלידי בעבודתו להתקדם או עסקיו את לקדם החברה, בחיי להשתלב
המשטרה וכמובן ממדים, רחב ציבורי גוף בפני גם עומדות דומות מטרות והחברתי. הכלכלי

הן: הציבורי הגוף מטרות  לפרט במקביל ציבור" "יחסי לטפח החייב זה, בכלל
מעמד; ורכישת המוסד של קרנו הרמת א)

הציבור; ועם אחרים ציבוריים וגופים מוסדות עם וכנה נאמן פעולה שיתוף ה^גת ב)
מהציבור. וסיוע קבלת.עזרה עלידי הגוף על המוטל והייעוד התפקיד מילוי ג)

? תפקידה בביצוע המשטרה עומדת בפניהן בעיות לפתרון הציבור" ,,יחםי של חשיבותם . מה .2

הרב תפקידיה בביצוע למשטרה רבות להועיל עשויים טובים ציבור" ש"יחסי ספק אין
מילוי ואף בציבור מעמדו דמותו, הרכבו, החייל, על רבות השלכות ציבור ליחסי גוניים.

■ ■ מהם: אחדים לבחון ננסה ייעודו.

12



היא מעונינת ולכן ולרמתו החייל של האנושי להרכב המשטרה לתת חייבת רבה חשיבות א)
ככל תרבותית. ורמה השנלה בעלי האפשר ככל רבים יהיו לשורותיה המתגיסימ שבין
עשוי זה יחס והערכה. כבוד של יחס יהיה כלפיה הציבור יחס זו' במשימה שתצליח
הציבור ביו חיץ מהוה ובוז זלזול של יחס מאידך לשורותיה, להצטרף רבים להניע
של הכללית הרמה לירידת גורם זד, מצב יורד. הטובים המתגייסים ומספר והמשטרה

המשטרה.

להערכה המשטרה זוכה אם אליו. הציבור ביחס רבד, במידה תלוי החייל של המוראל גם ב)
הוא עליי בהייל גאה שהשוטר היא והתוצאה מעלה המוראל מרקיע  הציבור מצד
וגם כולו החייל של גם המוראל יורד ציבור" "ביחסי שפל בתקופת זאת לעומת נמנה.
על במישרין משפיע יתד או גבוה מוראל של זה שמצב ברור הבודד. השוטר של
להשתחרר או למשטרה להתגימ הפרט של רצונו על מבוטלת לא ובמידה התפקיד ביצוע

ממנה.

אח ומוסדות צבוריים מוסדות עם הדוק פעולה לשתוף זקוקה אחר גוף ככל המשטרה ג)
שיתוף שמידת בעיני הדבר טבעי אך שונים, הם הפעולה שיתוף וצורת אופי אמנם רים.,
חיובי, הוא שיחסו ככל ? למשטרה הציבור של מיחסו ערוך לאין מושפעת הנ"ל הפעולה

וכנה. הדדי אמון של יחס על הוא, מושתת

או הדרכה סדר, השלטת הכובה' ת*קידי בחלקם רבים, תפקידים מוטלים המשטרה על ד)
ביצוע לדין. והבאתם עברינים תפישת גנוב, רכוש גילוי מניעה, תפקידי ובחלקם הוראה
ועזרה פעולה בשיתוף מאד רבה במידה תלויים במילויים, וההצלחה הנ"ל התפקידים
באמת הוא אם רק לשוטר האזרח יגיש ומלאה אמיתית עזרה לשוטר. מגיש שהציבור
יהיה האזרח אם למשטרה. כולו הציבור של ביחסו כמובן תלויה רצונו מידת בכך* ירצה
למשטרה בעזרתו גם יראה הוא כולו, הציבור למען פועלת שהמשטרה הכרה חדור
יבמה בודאי הוא שלילית המשטרה על דעתו תהיה אם זאת לעומת הציבור, למען מעשה
ינסה וכן תפקידו במילוי השוטר את יכשיל המשטרה, להוראות להשמע לא דרך בכל

לכשלון. השוטר של פעולתו נדונה זה במצב אזרחית. חובה כל ממילוי להתחמק

את הציבור בלב להחדיר דרכים לחפש המשטרה שעל אתי תסכימו בודאי לעיל האמור מכל .3

יש כיצד השאלה: נשאלת ולנוחיותו. לשלומו ודואגת הציבור את משרתת שהיא ההכרה
ל המשטרה של ביעודה לפגוע מבלי טובים ציבור יחסי לטפה

והגבלות סייגים האזרח על המטילים שונים חוקים על מושתתים המשטרה של תפקידיה
פגיעה של בעבירות הוא המדובר אם האזרח. על לאכפם החובה מוטלת המשטרה על שונות,
המשטרה של פעולותיה את מקבל שהוא הרי מהן' מסתייג כולו שהציבור וברכוש בנפש
עבירות כגון: שכיחות פליליות עבירות שאינן בעבירות הוא כשהמדובר אך חיובי, כדבר
ופקודות הבאה פקודות של לפועל הוצאה עסקים, רשוי בעבודה, בטיחות ערים, בנין תנועה,
אליהן להתייחס רגיל שהציבור וכדו' המקומיות הרשויות של עזר חוקי או למיניהן מאסר
בין קונפליקט נוצר  לדין עברינים להביא מוטל המשטרה על אד ובהבנה, בסלחנות
ברור  הבלתיאהודים מתפקידיה מחלק להתעלם המשטרה יכלה לו הציבור. לבין המשטרה
אחת דרך רק נשארת יתכן, לא תה מאחר אר ערוך, לאין משתפר היה אליה הציבור שיחס
הצי "יחסי את לטפח גם כד כדי ותוך עליה המוטלים התפקידים את לבצע בפניה, ויחידה

זאת? ע1שים אין בור".

מאד חשוב גורם מהוה תפקידו, מילוי תוד אזרח עם במגע הבא שוטר שכל לזכור יש א)
העצמית, שליטתו השוטר, של התנהגותו כולו. החייל של הציבור" "יחמי על המשפיע
השוטר על האזרח של דעתו את קובעים לאזרח, והכנה האדיב יחסו בתפקיד, בקיאותו
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ולהכשרתם להדרכתם ממשטרה אנשי של נאותה לרמה לדאוג יש לכן כולו. החייל ועל
תפקידם. את לבצע איד שידעו כדי והערב' השכמ

בטי חשוב גורם מהוה חקירתי בתחום ובין מבצעי בתחום בין המשטרה של הצלחה כל ב)
אשר אזרה גם אליה. ביחס קשות פוגע  כשלון כל מאידך שלה, הציבור" "יחמי פוח
סיפוק זאת בכל הוא מרגיש מצליחה, יוהפעולה המשטח? פעולת עקב הטרדה לו נגרמת
חשוב לכן שבעתיים. ההטרדה, על התמרמרותו גדלה  נכשלת כשהפעולה אך מסויימ.
ידי מעשי בכל הצלחה מובטהת שתמיד עצמי את משלה אני אין להצליח. תמיד מאד
הוא הצלחותיה ולפי המשטרה של מעשיה את בוחן שהציבור לזכור יש אך המשטרה,

אליה. יחסו את קובע

"יחסי על להשפיע לפוליס משטרה, לחידת של או כולה המשטרה של ופעולותיה מעשיה גם ג)
גדול, לציבור או לאזרח וטרדה להטרדה פעם לא גורמות המשטרה פעולות הציבור'/
אם אך זאת, להבין עשוי האזרח מלהטילם. מנוס אין מהן, להמנע אפשרות שאין עוד כל
להמנע היה ואפשר בכך צורך כל חיה לא ולמעלה לאזרח הטרדה גרמה שהמשטרה יקרה
איפוא, יש הציבורי/ "ביחסי קשות זה דבר יפגע תפקידיה, במילוי לפגוע מבלי מכה
כי וחיוני, הכרחי זה מידה באיזו היטב ולבחון הציבור על הגבלות הטלת עם להזהר

ובצדק. באזרח ואיהתחשבות לב שרירות של סימנים מיותרת בהטרדה רואה הציבור
במוס למיניהם מפקדים של האפשר, ככל רבים ביקורים עלידי ציבור" "יחסי לטפח יש ד)

המשטרה. דבר את זו בהזדמנות ולהביא ואחרים ציבוריים במופעים בישובים, דות'
נרחבים חוגים עדיין וישנם מס*קת במידה מקיפות אינן המשטרה של ההסברה פעולות ה)
שתי מתאימים משטרה אנשי מבין להקים יש לדעתי אליהם. מגיע אינו המשטרה שדבר
מקום לכל להגיע יהיה הבלעדי ותפקידם בצפון ואחת בדרומ אחת הסברה, חוליות

הציבור. לשאלות ולהשיב ותפקידיה המשטרה על ולהרצות

בבתיי הבטיחות משמרות של ההדרכה במסגרת הן בנוער, בטיפול האפשר ככל להרבות ו)
ימות כל במשך משחקים ומגרשי נוער מועדוני בארגון והן היום נעשה שזה כפי הספר,

הגדול. החופש בימי עזוב נוער בעיקר נוער, מחנ1ת להקמת ולדאוג ד.שנה,

שאמ לי, נדמה העתונות דרך לציבור המשטרה דבר להבאת מיחס הנני רבה חשיבות ז),

ושם המשטרה" "דבר למשל: יקרא, אשר למד1ר המיועד מיוחד מקום יהיה עתון בכל
להסביר או להביא מעונינת המשטרה אשר הדברים אותם בפעם פעם מדי יפורסמו
"יחסי לטיפוח נכבדה תרומה משום בכך יהיה ותשובות), שאלות מד1ר (כולל לציבור

ומועילים. טובים ציבור"

מצד והערכה כבוד של ליחס כמקווה תגרומנה ביחד הנ"ל הפעולות שכל ספק, לי אין .4

ישראל. למשטרת הציבור
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המעוטרת בעזרות "קלסתרך
מז''פ עברינים, אלבום שור; חיים פקד מאת

שהשיטה לודאי קרוב אך פיסול. באמצעות
כיעילה עצמה הוכיחה ואשר ביותר, המוצלחת
ואשר ה"קלסתרך בשם המוכרת זו היא ביותר,
ישראל. במשטרת גם אחדות שנים מזה נהוגה
של המצאתו פרי היא ה"קלסתרך' מערכת
קצין מקדונלד. מר לוסאנג'לם, משטרת קצין
השיקופיות מערכת רעיון את שהגה זה משטרה
במשך המצאתו לפיתוח התמסר ה"קלסתרך/ של
כיום, המוכרת השיטה מיצוי לצורך רבות. שנים
של תמונות ב50,000 מקדוגלד מר השתמש
נבו וברירה קפדני מיון ולאחר שונים טיפוסים
תשקיפים) (כ500 הנוכחית למערכת הגיע נד,
אפשרויות מיליון 62 לשחזר ניתן לה שהורות

בניאדמ. קלסתרי של
לשניים. מתחלק זו שיטה של התפישה יסוד
משמשת לפיה הזיהוי של הפסיכולוגיה הוא האחד
מספר לצמצום כאמצעי רק המשוחזרת הדמות
של מסויים לטיפוס עד זיהוי אפשרויות של רב
של המכנית" "ההפעלה הוא השני היסוד אדם.

קלסתרים. היוצר המכשיר עצם
הזיהוי של הפסיכולוגיה

זי לשם משוחזרת בדמות משתמשים כאשר
מסויים! טיפוס לזיהוי רק מוגבלים אנחנו הוי,
השואה עלפי בודאות אדם לזהות בכוחנו אין

דמות. של בציור או בתמונה הסתכלותית
כי לומר אנו רשאים ביותר הטוב במקרה
אותו לאדם רב דמיון דומה המשוחזרת הדמות
ה שיטת בכוח לפיכך לזהות. מעונינים אנו
לחשוד הדומה טיפוס קלסתר לשחזר "קלסתרף
מאלמוניותו. אותו ולחשוף לזהותו רוצים שאנו
דומה כה תהיה המשוחזרת שהדמות הדין מן
אדם כל להרחיק יוכל המזהה כי עד לחשוד
לצמצם כך ועלידי לחשוד דומה שאינו אחר

בפשע בעברינות, לחימה שעיסוקו גוף כל
מתלבט המדינה, בטחון יסודות תחת בחתירה או
אלמוני אדם לזיהוי נכונה דרך בנקיטת תמיד
אודו אין ואשר עבירה לביצוע בקשר הדרוש
מעצ או איתורו על להקל שבכוחם פרטים תיו
נתקלת פועלת, היא בו מקום בכל משטרה, רו.
בתחנות כאשר בשעה שעה מדי זו בבעיה
על להתלונן הבאים אנשים מתיצבים המשטרה
גם באם כאלה, במקרים מסויים. עבירה מעשה
אז גם העבירה, למעשה ראיה עדי נמצאו
החשוד של באיתורו המשטרה אנשי התקשו
בה היה לא החשוד של דמותו ותיאור היות
שעינה טובה ממצלמה טוב דבר לך אין די!
אך אדם. של קלסתרו ומנציחה כבזק קולטת
המצלמה אין המקרים בכל כמעט כי לומר ניתן
הצ לכן להפעילה. היה שטוב בשעה מופעלת

החוק. מזרוע להמלט רבים עברינים ליחו
שנים במרוצת התלבט המשטרתי העולם
המשטרה לאנשי שתאפשר דרך במציאת רבות
כדיכך עד חשודים של קלסתריהם לשחזר
אותה לדמות הדמיון מבחינת יצליח שהשיחזור
כתוצאה האחרונות, בשנים לעצור. מבקשים
אשר אחדות שיטות נולדו רבים, ממחקרים

המעשה. לשפת תורגמו תזמן במרוצת
ניתן והמופעלות המוכרות השיטות בין
צרפתית שיטה זאת ה"פוטורובוט"; את למנות
לשלושה האדם פני משטח מחלקים לפיה
סרט עלגבי לזיהוי והמוצגים מצולמים חלקים
ובמקומות ביפן המקובלת אחרת שיטה נע.
תש מקרינים שלפיה זו היא בארה"ב' אחדים
אלק מתאם עלידי אדם פני חלקי של קיפימ
זו היא מקובלת, פחות אחרת, שיטה טרוני:
אדם פני המשחזרים הקנדים עלידי שטופחה
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26

2 מס' ציור

בעלי אנשים בין רק ישאר הזיהוי ותחום יותר
עבות. ושפתיים רחב פה ובעלי כנ"ל שיער

3 מס' ציור

וקצר. רחב אף של צורה הוספנו 3 מס' בציור
מלעסוק ונמנע הצמצום אפשרויות גדלו כעת
ישרים, ארוכים, שחטמיהם אנשים בקרב בזיהוי
הזיהוי מכלל יתרעלכן' מעוקלים. או חדים

המשוחזרת. לדמות הדומים החשודים קבוצת את
נש עדכה שנאמרו הדברים המחשת למען

הבאה: בדוגמא תמש

8

0
16

פנים. של פשוט ציור הוא 1 מס' ציור
האף ואילו נקודות, שתי עלידי מובעות העינים
אין למעשה פשוטים. קוים שני עלידי והפה
ניתן אך אדם. איזשהו על מצביע זה ציור
צורת עלידי רק שבו בשוני להבחין כבר
המפושק וחלק מלא שיער דהיינו  השיער
צורת כבר הרי שלנו במקרה לצדדים. ומסורק
פי על בזיהוי להתחיל כדי מספיקה השיער
האנ כל כי לומר נוכל כעת הצמצום"; "שיטת
בעלי או לקרחת, הנוטים או הקרחים, שים
הזי בחשבון יובאו לא מקורזל או גלי שיער
בלבד בשיער די כי משתמע מכאן האמור. הוי
איש אשר אנשים של אפשרויות מליוני לצמצם
בציור. המופיע האדם להיות יכול אינו מהם
אותם הם 2 מס' בציור המופיעים הפנים
בהן מודגשות עדיין .1 מס' שבציור הפנים
מצטייר האף וגם נקודות שתי עלידי רק העינים
יחב פה הוספנו כבר שכעת אלא פשוט. בקו
נונל זה ציור בעקבות עבות, שפתיו אשר
קטן פה להם אשר האנשים בקרב זיהוי למנוע
ביניניליג). שפתיים אפילו (או דקות ושפתיים
עוד צומצמו הזיהוי אפשרויות כי מסתבר מכאן
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גיל. קווי הוספנו 6 מס' בציור

הופכת (6 מם' (ציור הזאת הסופית הדמות
כל שלנו. והמבוקש הברור הזיהוי לנושא כעת
לעיל, המתוארים פנים חלקי אותם בעל אדם
שתיאורו אדם כל לזיהוי. טוב לנושא יהפד
הסו לדמות דומה יהיה האלה, לנתונים דומה
אדם לזהות נצטרך אם אבל, המשוחזרת. פית
של מסויימת קבוצה מתוך זו לדמות הדומה
גובה, הגוף, מבנה תיאור גם נוסיף (אם אנשים
משנייםשלושה יותר נמצא לא וכף), גיל משקל,

זהה. שתיאורם אנשים

המכנית ההפעלה

של המכנית ההפעלה עצם הוא השני היסוד
ה"קלםתרן" הרי הדגשנו שכבר כפי המכשיר.
התשקיפים כל תשקיפים. מ500 מורכב המופעל
שונות דוגמאות של לקבוצות מחולקים האלה
אפים פיות, סנטרים, שערות' פנים: חלקי של
אות מופיעה קבוצה, מכל תשקיף, כל על וכר.
התש של הסידורי ומספרו הקבוצה של ההיכר

קיף.

שערותיהם, אשר אלה כל את להוציא גם נוכל
שאפם אלא לשחזור דומים ושפתותיהם פיהם
מתרח הצמצום שמידת כלומר וקצר. רחב אינו
זהים אחר או זה שבנתון אלה גם ומכסה בת
ממנו שונים אך המשוחזר, בציור המופיע לנתון

אחר. בולט בנתון

צרות. עינים הוספנו 4 מס' בציור
,, 30 11 32 ני
כ1 £ // _ו א

מקושטות. גבות זוג הוספנו 5 מס' בציור
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לדמות והמתייסרת לפרטיה משוחזרת דמות
התיאור לפרטי בהתאם החשוד, של לקלסתרו
המשוחזרת הדמות על העד. עלידי שנמסרו
מהם השונים התשקיפים נוסחת תמיד מופיעה
צורך אין זו לנוסחה הודות הדמות. הורכבה
השיחזור. עותקי את מרוחקים למקומות לשגר
וה הנוסחה את מקום לאותו להעביר יהיה די
הדמות את במקומו להרכיב יוכל המקומי משחזר
יתרון יש זה לענין נמרץ. בדיוק המשוחזרת
לאתר רוצים אם הזמן. אלמנט וחשוב: נוסף
סי (מחמת ביותר הגדולה במהירות החשוד את
והזמן השחזור עותקי הכנת הרי שונות) בות
להעביר ניתן לכן, רב. הוא להפצתו הדרוש
להקל והעלול זמן במזעיר הנוסחה פירוט את
משום המהירה. לכידתו ואף החשוד איתור על
ה"קלסתרך שיקופיות של שמערכות חשוב כך

מהמרכזים ומרוחקים שונים במקומות ימצאו
הגדולים.

הצלחתו ותורת המפעיל
למען ה"קלםתרף' שיקופיות מערכת מפעיל
את ללמוד וחייב צריך נכבדים' להישגים יגיע
התיאורים (לפי ותויו חלקיו על האדם של פניו
עליו ה"קלסתרך). למערכת והנלווים המיוחדים
של נבונה בהרכבה מותנית הצלחתו כי לזכור
ל דבר של בסופו המשתלבים שונים חלקים
בקי שתגדל ככל פלוני. אדם של ברור קלסתר
הב כי לזכור יש אך הצלחתו. תגדל כן אותו
בעבו רב ונסיון הפעלה כדי תוך תושג קיאות

זאת. ומענינת מיוחדת דה
המיוחסת הרבה החשיבות את להבין כדי
לדוג ניקח האדם, פני של והנכון הנבון ללימוד
לעי גבותיהן. לבין העיניים שבין היחס את מא
החשוד. עיני את כהלכה מתאר שהעד קורה תים
נולד הפנים במסגרת שיבוצם בשעת אולם,
זכורה שהיא כפי איננה העיניים שהבעת הרושם
על מוטל כאן רוגז. המביעה הבעה היינו, לעד.
עד העיניים הבעת את ולתקן להשתדל המפעיל
ניתן זה דבר העד. של לתיאורו תתאים אשר
גבות הזזת והיא פשוטה פעולה עלידי להשגה

.9 ומס' 8 מס' בציורים כמוסבר העינים,

7 מס' ציור

שערות. של דוגמא רואים אנו 7 מס' בציור
:9 האות מופיעה התשקיף של העליון בצד
בחלקו השערות. קבוצת את המסמלת (?1311)

המציין 45 המספר מופיע התשקיף של התחתון
מהדוגמאות 45 מס' דוגמא הוא התשקיף כי

השערות, לקבוצת השייכות

המיוחד: וסימולן השונות הקבוצות הן ואלו

שערות
סנטרים
עיניים

עיניים גבות
אפים

שפתיים

גיל קווי
משקפיים

ושפמים זקנים
כובעים.

המאפשרת בדרך נוצרו האלה התשקיפים כל

מתקבלת אשר עד השני, עלגבי אחד הרכבתם

 1111311

£0111113

 ££^63
 3/ו\10כ61'5!1ס

 10363אנ/3

 5ק1<11

^.^§6 1111163

 00133363

 52631(13

 1116311 0631
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על .הרומזות מרבות אחת דוגמא היא זאת
אחד בכל וגנוזות הטמונות הרבות האפשרויות
לשחזר שבאים בשעה האדם של פניו גהלקי

המבוקשת. הדמות את
מותנית שהצלחתו לדעת חייב גם המפעיל
גם עצמה, ההפעלה של הטכני לידע בנוסף
העד. דהיינו, שלו. האינפורמציה מקור בהבנת
העד, של תבונותיו את להבין צריך המפעיל
שבדבריו השוני ואף התנהגותו צורת מניעיו,
המפעיל חייב דבר, של קיצורו בהתנהגותו. אל
האפ הפרטים מירב מהעד לדלות כיצד לדעת
המפעיל כאשר "סויד'' אינו זה "סוד" שריים.
שהודגש כפי לכן, העד. את לדובב כיצד יודע
מבורך להיות חייב ה"קלםתרך מפעיל לעיל,
על לתהות במהירות המסוגל חוקר של בתכונות

לפניו. הניצב העד של טיבו
שראה ואדם יתכן האמנם השאלה: נשאלת
יותר מאוחר יזכור בלבד, אחדות שניות במשך
לשח יהיה שניתן כדיכך עד החשוד פרטי את
זאת הבלתימפוקפקת. התשובה היא "כף/ זרו?
המצ כעין פועלות האדם שעיני ידועה עובדה
האדם עין אחדים. שלבים זו לפעולה למה.
שו שם למוח, אותו מעבירה העצם, את מצלמת
ניתן אחרות במילים בתתההכרה. התמונה קעת
המראה את בקביעות מאכלס המוח כי לומר
התשאול גורם לענין נכנם כאן העינים. צדות
להכ מתתההכרה התמונה את להעלות שעיקרו
ממסתורי שאיבתידע של אומנות זאת רה!

האנושי. המוח
במקרה נשתמש הנכון התשאול המחשת לשם
ה גברים: שני בו מעורבים היו ואשר אונס
לשני ואיפשר הקורבן את לפת מהם אחד
שהעדה התברר התשאול בשעת זממו. את לבצע
מחמת אך החשודים, שני את לתאר מסוגלת
השניים. בתיאור מבלבלת היתה התרגשותה
את בשאלותיו להחזיר המשתאל חייב זה ברגע
המת שני את לראשונה ראתה בו לרגע האשה
תי פרטי ממנה לקבל המפעיל מחובת קיפים.
עלידי וכוי. גיל משקל, גובה, כגון: גופני אור
המק רגעי לתיאור העדה את נכוין אלו שאלות
ובכוחה זכרונה יתבהר כד כדי תוך עצמו. רה
התיאור לבין הפנים תיאור בין לקשר יהיה
חייב ואילך זה מרגע מסרה. עתה שזה הגופני
כולל המפגש, תיאור מחדש להעלות המפעיל

?^^£1 21

8 מסי ציור

?1.^£1 23

9 מס' ציור

הבעה נולדה העיניים גבות הורדת עלידי
לעד. זכורה שהיא כפי יותר, וכעוסה ■עגזת
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האדם כעין המצלמה עין

תמורת "חכירה" בשיטת נמסות אלא אותה,
מערכת כל חכירת ושנתיים. קבועים שימוש דמי
תמורת נעשית ה"קלסתרך תשקיפי של נוספת

השימוש. עבור ונפרד נוסף תשלום
חמש הופעלו שנים מארבע למעלה במשך
321 נערכו זאת בתקופה הארץ. ברחבי מערכות
המהווים ודאיים זיהויים היו 42 שמהם שחזורים
הוכנסו 1965 אפריל בחודש הצלחות. של %13
נמצא וכעת נוספות מערכות עשר לשימוש
אח משטרה בתחנות וגם נפה בכל "קלסתרך

דות.
גם יש המכשיר, ב"חכירת" די לא כאמור,
לה יהיה שבכוחם מפעילים ביסודיות להכשיר
של נכונים שיחזורים עלידי ההצלחה מירב פיק
4 קויימו עדכה ותחום. תחום בכל חשודים
ובהם ימים כשבעה שמשכם יסודיים קורסים
מפעילים עלפירוב מפעילים. כשלושים הוכשרו
אלה במרחב. עבריינים אלבומי מנהלי הם אלה
יש זאת. לעבודה מיוחדת בנטיה מצטיינים גם
ה בהפעלת נסיון צבירת כדי תוך כי לציין
יפה פועל שהמכשיר למסקנה הגענו "קלםתרך
המשוחזרת הדמות הקיים. האלבום עם בשילוב

ועד ההתנפלות צורת שהתנהלה, השיחה פרטי
לבצע רעהו על והקל האחד בה לפת בו לרגע
פעולות שרשרת של ונבון הגיוני תשאול זממו.
המב העדה על יקלו התרחשותם, סדר לפי אלו
ובקביעה המתקיפים פגי בתיאור להזכר קשת
נתבע אם זאת, לעומת קלסתריהם. של ברורה
הכנה ללא המתקיפים תיאור למסור מהעדה
מח שהיינו לודאי קרוב אז כי נכונה' והדרכה
היה לא המושגים והפרטים המטרה את טיאים
התש בעזרת לצור המפעיל על להקל בכוחם

החשודים. קלמתרי את קיפים

ישראל במשטרת ה"קלםתרך
משט של בשימושן ה"קלסתרן" מקובל כיום
זאת תשקיפים מערכת עולם. ברחבי שונות רות
בחודש ישראל משטרת עלידי לראשונה אומצה
נערכו תמימה שנה במשך .1960 שנת אוגוסט
הוסקה זאת שנה של בסיכומה שונים. נםיונות
יעילותה הוכיחו הניסויים תוצאות כי המסקנה
לשם אלו מערכות לרכוש כדאי ובי השיטה של
תשקיפים מערכת כי להדגיש יש שימושקבע.
המייצרת החברה עלידי נמכרת אינה זאת
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לאנשי מוכר היה לא למעצרו, עד החשוד,
לשח הודות רק זוהה והוא כעבריין המשטרה
על מאסר לשנת ונידון לדין הובא ש.ה. זור.

שנתיים. למשך תנאי
אירע ה"קלםתרך הצלחת של אחר מקרה ב.
הי באחד .1963 שנת אוקטובר בחודש הוא אף
רדיוטרנזיס מכשיר ירמיהו ברחוב נגנב מים
שוחזרה עדות דברי ממסירת כתוצאה טור.

בגניבה. החשוד של דמותו
עבריין נעצר הדמות שחזור לאחר כשבועיים
באוטובוס שנסע חיפאי שוטר עלידי א.א. ידוע
הנאשם בידי הלפותה החבילה ואשר תלאביבי
השוטר עלידי הובא החשוד חשה בו עוררה
החקי בשעת רכוש. במחלק לחקירה החיפאי
לבין שבינו הרב בדמיון החוקרים הבחינו רה
המשוחזר שבציור אלא הנ"ל. שבשחזור הדמות
לא החשוד ואילו משקפיראיה לפנים הורכבו
מש על החשוד נשאל כאשר דוגמתם. הרכיב
והר משקפיים והוציא מיהר שלו, הראיה קפי

מפתיע. היה הדמיון כיבם:
ובעוד הרדיו מכשיר בגניבת הודה הנאשם
עלידי שנפתחו וגניבה התפרצות תיקי ארבעה
הודאתו בעקבות לדין הובא הוא חיפה. נפת
שנפסק לשנתיים, עלתנאי מאסר נגדו והופעל

ולאחר באלבום, המופיעות לתמונות מושווית
לציור הדומים טיפוסים של תמונות מוצגות מכן
של הצמצום מירב מאפשרת זו שיטה המשוחזר.
על ומקלה יקר בזמן חוסכת אף היא התמונות,

הזיהוי.

של מקרים מספר נעלה הדברים לסיכום
הדב את להמחיש בכוחם ואשר ודאים זיהויים

 עדכה: שתוארו רים
בוצ ,1963 שנת אוקטובר, חודש במרוצת א.
אנשי של בדירות וגניבות התפרצויות מספר עו
בגיל ילדות שתי בחולון. המתגוררים משטרה
פרטי בעקבות החשוד. דמות את תיארו 149
תש בעזרת שיחזור נערך הילדות של התיאור

ה"קלםתרך'. קיפי
התפרצות בוצעה שוב מכן, לאחר כשבועיים
התפרצות מאותה בתוצאה שבחולון. דירה לבית
חקי לשם נעצר החשוד ש.ה. בשם אדם נלכד
הנפה חוקרי הבחינו החקירה מהלך כדי תוך רה.
הדמות לבין החשוד פני שבין בדמיון הדרומית
מיד הילדות. של מתיאורן כתוצאה ששוחזרה
התו השחזור. על החשוד בפני החוקרים הצביעו
שיו בעבירות מיד והודה הופתע החשוד צאה:
התפרצויות תיקי כשמונה כללו ואשר לו חסו

מבתידירות. וגניבות

'*

המשוחזר לקלסתר והשראתו שיחזור של דוגמא
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המת עלידי מיד שזוהה הנאשם נעצר זה זור
בע הודה הנאשם לחקירה. הובא כאשר לוננת
מאסר לחודש ונידון לדין הובא הוא בירה.
שנתיים. למשך עלתנאי מאסר שנה ולחצי בפועל
להר כדי דומים במקרים להרבות צורך אין
מערכות בהפעלת הכרוכה ההצלחה את כיח
ישראל. במשטרת ה"קלסתרך של התשקיפים
מבוטל לא נסיון רכשו הישראליים המפעילים
צל ללא אד הרבות. ההצלחות מעידות שעליו
לדעת אנחנו נוכחים ויותר יותר הרי ספק של
פרי זה, מכשיר של עזרתו ורבה גדולה מה עד
ככל לוסאנג'לוס. משטרת קצין של המצאתו
כן למפעילים, ועדים מתלוננים להפנות שנרבה
הדרו חשודים ועצירת איתור סיכויי יגדלו גם

אחר. או זה במקרה לחקירה שים

לכך בנוסף שברחובות. השלום משפט בבית
שנה מהן לשנתיים, מאסר עונש עליו הוטל
מצטברת. והשניה עלתנאי המאסר את חופפת
הכרמל על להנאתה טיילה אחר במקרה ג.
ה כדי תוך מגרמניה. צעירה תיירת הצרפתי
הפילה אשר אלמוני עלידי לפתע הותקפה טיול

מגונה מעשה בה לבצע במגמה לארץ
לה והצליחה המתקיף עם נאבקה המתלוננת
שלא לדעת המתקיף כשנוכח אז, רק אותו. דוף
ואת הארנק את מידיה משד זממו, לבצע יצליח
לא נמצאה המלצמה מהמקום. ונמלט המצלמה
בידי נשאר הארנק ואילו מקום בקרבת חרמכן

המתקיף
המשחזר הפעיל המתלוננת חקירת כדי תוך
משיח וכתוצאה ה"קלסתרך של התשקיפים את

שלהם!. "הקלסתוץ" עם עכשיו אותי לשחזר שינסו 
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החוקר לעזרת ג>שוע\ כלב>
מה"ד חיים, בעלי מדור ראש רזין' רפאל רפ"ק מאת

בעבר. שבוצע מדעי ממחקר והן התנהגותו אחרי

בחטמם. או באפם ריח חוש החיים בעלי לכל
עלידי גירויים הסופג הריח קרום נמצא שם
קרום שטח אם ריח. קוראים אנו להן מולקולות,
קרום שטח הרי סמ"ר, 5 הוא האדם של הריח
בערך הוא גרמני רועה מגזע כלב של הריח
של רגישותו כי להסיק קל מכאן סמ"ר כ165
השונים הניסויים עצומה. היא לריחות הכלב
זעירה כמות על להגיב מסוגל כלב כי הוכיחו
מטר בתוך חמאה חומצת מיליון חלקי שלושה של
לידי תשובה חמאה (חומצת אויר של מעוקב
חומצה מכילה האדם וזיעת היות במיוחד, עתנו
המיוחד ריחו חוש על המצביעה זו עובדה זו).
האפשרויות הן רבות מה מבהירה הכלב של
החוקר עלידי הכלב של בהפעלתו הטמונות

המשטרתי.
בחפ לכאורה, וזעירות שונות שגיאות אולם,
עלו זיהוי, בפעולות והן בעיקוב הן הכלב, עלת
וכתו הכלב, של הבחנתו כושר את לסכן לות
אפ לעומת הפעולה. את להכשיל מכך צאר.
זיהוי לפעולות נכונה הכנה הרי זו, מעץ שתת
הצלחה סופה למשל, חשיש, גילוי ולפעולות

רבה.
ובראשונה בראש מופקדת הנתונה ההכנה
העבירה, לזירת ראשון המגיע החוקר בידי
חומר ולאסוף הזירה את מקרוב להכיר במגמה
להז צורך יש באם מחליט זה חוקר ראיות.
לדעת חייב החוקר לכן, גישוש. כלב למקום עיק
לספק בכוחה אשר אחיזה נקודת נחוצה לנו כי

עדים היינו המדור של קיומו שנות במרוצת
המצטיינות ולתקופות יותר פעלתניות לתקופות
זמן פרקי גם היו בבד בד פחותה. בפעלתנות
כלבי של המרובות ההצלחות בסימן שניכרו
בעיקר ניכרות אלו תנודות להפך. וגם הגישוש

.1964 לשנת ועד 1953 משנת החל
הני התנודות על משפיעים שונים גורמים
הצלחותיהם. ובמספר הכלבים בהפעלת כרות
בפעולות להתעוררות עדים להיות לנו די
את להפעיל ההזמנות שזרם כדי המסתננים
אך דבר. של היפוכו וכן ויגבר, ילך הכלבים
בהפעלת מסויימת ירידה חלה האחרונות בשנים
גורמים מחמת ישראל במשטרת גישוש כלבי
בשני הכלבים את שריכזנו משום וגם שוניפ
(ריכוז 1960 משנת החל וצפון, דרום בסיסים,
נוספים כלבים באימון אותנו קידם הכלבים
ההזמנות מספר אולם בהוצאות, לחיסכון וגרם
להמ יש כי הטענה עקב ירד בכלבים לשימוש
לזירת הכלבים מובאים אשר עד רב זמן תין

העבירה).
את מחדש לעורר היא זה מאמר מטרת
אי גישוש. בכלבי השימוש חשיבות בעיית
להפעילו שיש במקום גישוש כלב הפעלת
המש הפעולה של בכשלונה לעיתים מסתכמת
תכו אחר מחדש לעקוב איפוא ראוי טרתית.

הגישוש. כלב של נותיו
מתוך נובע עיקוב, למטרות בכלב השימוש
של מפותח ריח חוש של קיומו על ידיעה
ממעקב כתוצאה שהושגה ידיעה זו הכלב!
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אספלט כבישי כגון, קשה באדמה רב לזמן נקלט
שלנו כלבים כאשר הופתענו אכן, ביטון. או
כבישים על העיר, בלב דרכם אחר גיששו
שהסתכמו הליכות אלו והיו סימטאות, ובקרב

גמורה. בהצלחה
ב"אדמה וגם רכה" ב"אדמה גם עלכן, יתר
לנקודה להגיע כושר הגישוש כלב הוכיח קשה"
העבירה מזירת כלומר: העבירה, של ההתחלתית
לכך דוגמא העברינים. של המוצא לנקודת
שני :1965 מאי בחודש שאירע מקרה ישמש
המיעוטים) מבני שהם נודע (אחרכך אלמונים
תחנת של ספסל על ישבו ברשפון העובדים
שעה כעבור יקום. קיבוץ מול המוצב אג"ד
לאחר לאנסה. וניסו בחורה על התנפלו קלה
מאנגליה בתיירת נתקלו געש, קיבוץ ליד מכן,
הסמוך, שפיים קיבוץ ליד ואילו אותה, ואנסו
הוב דניה הכלבה שלישית. בחורה לאנוס ניסו
יקום קיבוץ שליד האירוע ומזירת למקום אה
לתחנת עד והגיעה געש קיבוץ לעבר פנתה
זו. עגומה לפרשה מוצא נקודת ששימשה אג"ד
במעצר שהסתיימה חקירה התנהלה זה ממקום
לעומת להם. שיוחסו במעשים שהודו החשודים
באחד התפרצויות מספר בוצעו גופא, בעיר זאת,
חי אירעו הפושעים מנוסת כדי תוך הלילות!
למקום משטרה. אנשי לבין בינם יריות לופי
והלך פנה היריות שמזירת גישוש כלב הובא
ובפער התפרצויות אירעו בהם מקומות לארבעה
(הוכחה אלו לעבירות הנמלטים את קשר זו לה ;

שנשמטה חבילה שימשה הכלב לפעולות נוספת
שנג רכוש הכילה ואשר הפושעים אחד מידי

מקומות). מאותם מאחד נב
כי ולהוכיח להצביע ניתן בהם מקרים יש .

מנעה גישוש כלב של ומדוייקת נכונה הליכה
ומיגע נרחב לחיפוש מלהיקלע המשטרה בעד
ראה אחדים חדשים לפני ישורנו. מי שסופו
המאוחרות, הלילה בשעות שרונה, מושב תושב
קרוב הנשק. מחסן ליד המסתובבת חשודה דמות
למקום מסתננים. עם ענין שהפעם היה לודאי
לאחר אשר איה, הגישוש כלבת מיד הובאה
אחד של לביתו בה הנוהג את הובילה רחרוח
הוא בית אותו בעל אכן כי הסתבר התושבים.
עליד הסתובב לכן קודם קלה ששעה האיש

הנשק. מחסן
יותר להוכיח שבכוחן הדוגמאות הן רבות

נרבה אשר (מושג ההתחלתי" "הריח את לכלב
לזכור חייב החוקר זה). במאמר בו להשתמש
יהיה הרי עקבה, תהיה והנקודה במידה כי
העקבה את שיקבע לגשש לקרוא לעיתים צורך
יסודית טעות לאיזו להסביר צורך אין הנכונה.
נכונה... לא עקבה בגין להקלע עלולים אנו
כל העבירת בזירת נמצאו ולא יש זאת לעומת
את להפעיל אפשרות קיימת אך עקבות,
של בבעלותו והיה יתכן אשר מחפץ, הכלב
כלי זה שיהיה גם יתכן נמלט. אשר החשוד
סריטות וגם יש או החשוד, השתמש בו אשר
נגרמו אשר החלון, באדן או בקיר לנעליים,
התחלה. כנקודת לשמש יספיקו הפושע, .עלידי
יפגעו, לבל לשמור יש האלה הסימנים כל על
לכלב. לעזור העלולות מתכונותיהם יאבדו או
משוכ אנחנו העשיר, נטיוננו לאור כאמור,
בעלת עזרה להגיש הכלב של בכושרו כי נעים
תעד כך על לחקירה. מפוקפקת בלתי חשיבות
גם מצביעות בחלקן אשר הרבות, ההצלחות נה
בהגיעו גם נסתכמה הכלב שפעולת העובדה על
חייבים הנמלט. העברין נמצא בו המקום אל
ותוצ הכלב והפעלת פעם לא כי לזכור אנחנו
אשר היחידה כראיה ישמשו זו, הפעלה אות
של אשמתו להוכחת המשטרה בידי תהיה

העברין.
מוטעים מושגים מקננים מאתנו רבים בקרב
כמה שנבהיר ראוי הגישוש. כלב של כושרו על
הכלב. של כושרו על מאלפות עובדות וכמה
להתחקות מסוגל כלב כי לדעת למדנו מנסיוננו
מאז בודדות שעות במשך רק לא עקבות על
שטות ארבעים במשך אף ה*שע,.אלא בוצע
הכלב התקדם העקרבים" מעלה "רצח (לאחר
הירדני מהגבול ק"מ כשני של למרחק עד
שעות). 44 במשך העקבות אחר מגשש כשהוא
גישוש כלב של באימונו הברורה מגמתנו
לזהות או עקבות, אחר לצעוד להכשירו היא
אשר האדם, זיעת לריח הודות מחפצים, אדם בני
בעקבות מצויה לכן, קודם ציינתי שכבר כפי
רק במגע. החשוד בא עמם השונים ובחפצים
הנ"ל, למטרות ומכוון יסודי שיטתי, באימון
בשעת להתגבר גם שמסוגל כלב להכשיר ניתן

צפויות. ובלתי שונות הפרעות על .עבודתו
נספג ריח כי גורסת המקובלת התיאוריה
אינו זאת ולעומת רב, זמן למשך רכה באדמה
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משתמשים אנו לרוב אחדות: סיבות נוהג של זו
כלב זהו אולם גרמני. רועה מגזע בכלב לזיהוי
זיעה ואילו תוקפניות, בתכונות גם המצטיין
את בו מעוררת נפחד אדם של מעורו המחלחלת
מע אנו כאשר כי לזכור עלינו התוקפנות. יצר
קרוב זיהוי, במסדר כנהוג בשורה, אנשים מידים
ירא מטבעו אשר מאךדהו ימצא שביניהם לודאי
חשודה תנועה לפתע יבצע פלוני או מכלבים,
די העומדים. לשורת מתקרב שהכלב בזמן
כתו זיעה בהפרשת או זה בלתיצפויה בתנועה
ואף בנביחה יפרוץ שהכלב כדי מפחד, צאה
מגזע כלב לעומת מפשע. חף אדם על יצביע
אינו אשר בלודהונד, מגזע כלב הרי גרמני, רועה
זיהוי לצורת עלידינו אומן תוקפני, אופי בעל

לבןאדם. מחפץ
המשפטית. הבעיה על להתעכב המקום כאן
לקבל נוטים המשפט בתי אץ המדינות ברוב
אלא עצמה, בפני כראיה זיהוי מסדרי תוצאות
מתקבל זה סיוע גם אך לראיה. כסיוע ורק אך
הטענה וקיימת מאחר שונות, הסתיגויות לאחר
שתי לחקירת כלב להעמיד איאפשר כי הנצחית
נתקבלו הברית בארצות הרי זאת, לעומת וערב.
מהמדי בכמה בלודהונד מגזע כלב של עדויות

בלתי הן הגישוש כלב של מעלותיו כי ויותר
גם ראוי כי שיטען מי וימצא יתכן מפוקפקות.
להכ ואין היא, האמת כשלונות. על להצביע
לא אלה אך כשלונות. גם אירעו כי חישה,
אלא לפעול, הכלב של כושרו מחוסר נבעו
הגורמים הלאנכונה. מהפעלתו ישירה כתוצאה
זי חוקרי או ע2מו, נוהגהכלב להיות עלולים
זרים עקבות למנוע הקפידו שלא העבירה רת
שגי אולם העבירה. שנתגלתה לאחר במקום
חקי מחייבות עצמו מנוהגהכלב הנובעות אות
לתקן כדי הכלב, אימון שיטות של יסודית רה

שנתגלו. הפגמים או הפגם, את

כבר אך בזיהויים. גם הכלב של כושרו רב
הכלב מגיע אלו בפעולות כי להדגיש ראוי כאן
במשך בנוהגו. הדין והוא ביצוע, כושר למירב
ארבעה ורק אך להכשיר הצלחנו רבות שנים
הרבים המאמצים למרות וזאת לזיהוי, כלבים
תובע זיהוי ענין זה. בנושא משקיעים שאנו

מיוחדות. תכונות מכלב

זיהוי לערוך נוהגים אנו כי נזכור ראשית
או העבירה, בזירת שנמצא חפץ אל מחשוד
לצורה לחשוד. מהחפץ לא לרוב לחפץ, מחפץ

^^^^י*י^ק?ו^)י)9?^י6ג ך

זיהוי לשם ד.~יד ': רגל מכף ריה'י "לקיחת
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אחד של סרבל ועמה מוברחת סחורה שהכילה
של ראשיתיבות מוטבעות ובו האגיה .מעובדי
לא החשוד משומשים. תחתונים זוג וכן שמו
מיסדר משנערד להד''ם. וטען להודות, "התנדב"
התחתונים זוג את הכלבה שלפה מריחו, זיהוי
הח הודה זו מפעולה כתוצאה במזודה. שנמצא
"איך בתדהמה: שהפטיר לאחר בעבירה שוד
באותו שלי?..." תחתונים אלה כי הכלבה ידעה
הסגורה במזודה היו האיש תחתוני כי נודע זמן

יום. כשלושים
רבות פעמים בארץ התקבל כלב עלידי זיהוי
לכושרו להערכה ממצה ביטוי יתרעלכן, כראיה,
סלונים ע. השופט עלידי ניתן זיהוי כלב של
בהס דן אשר ,158/61 פלילי תיק בדין שישב
לאשמת הוכחה מסתנן. עם ובמסחר תננות
דינו בפסק כיפה. זיהוי של ענין היה הנאשם
מדוע להבין "אפשר השופט: קבע המרשיע
שהס לאחר תיכף האמת את לם*ר הנאשם בחר
מנוס. שאין לדעת נוכח הוא המסדרים. תיימו
הכל (ת2). הכיפה זיהוי מיסדר את לשכוח אין
על לסמוך אפשר פעמיים. הכיפה את זיהתה בה

כזה". זיהוי
לקיים דרשו שהשופטים אידע פעמים אד
כל ובנוכחותם, הזיהוי מיסדר את נוספת בפעם
הזיהוי פעולת את לקבל אם יחליטו בטרם זאת
רגילה בלתי דוגמה החשוד. לאשמת כהוכחה
מירו ר. התאומים האחים מקרה ישמש לכך
ונגנב ל"תנובה" התפרצות אירעה שם שלים.
השתתפותם דבר הכחישו האחים שני כסף. סכום
את מביניהם לזהות הצליח הכלב ואילו בגניבה,

ונידון. נשפט הלה הגנב.
להמ כדי להעזר ניתן בהן הדוגמאות רבות
לעז הנחלץ הכלב של כושרו את ולהדגיש חיש
להבהיר כדי באחדות היה די אך החוקר. רת
מוטלת היתה לא מעודה הכלב חשיבות זה. ענין
שבשלב ידע החוקר כי הדבר חשוב אך בספק.
להעזר עליו יהיה רבות, חקירות של אחר או זה
האדםהחוקר; את לקפח באה לא החיה בכלב.
המש בשירות יעודה וזה כעזר לו משמשת היא

טרתי.

הזיהויים נתקבלו אלה במקרים שגם אלא נות,
מסויימים. בתנאים בוצעו אם ורק אך כראיות
כראיות שופטים קבלו בישראל הרי זאת לעומת
ציינו ואף הזיהוי כלבי של עבודתם תוצאות את
הצלחה מקרי גם היו שפרסמו. הדין בפסקי זאת
היות המשפט בית לתחומי הגיעו שלא רבים
כתוצאה הודו לרוב הנאשמים! הודו ובינתיים

כלב. של מזיהויו ישירה
שאנחנו שעה גדולה אחריות עלינו מוטלת
בה ובצורה מחד זיהוי מיסדרי לקיים 1יגשימ
מאידך. המיסדר דו"ח את ומכינים כותבים אנו
את הוליכה קטנה שגיאה בהם מקרים היו
דוגמה המסדר. בערך פגמה או שולל, הכלב
שאירע רצח מקרה ישמש מסדר בעריכת לטעות
ונעצר נעל נמצאה הפשע בזירת באשקלון.
מדוען נכשל. הנעליים מסדר אך כחשוד. בדואי
של נעליים בין הונחה החשודה שהנעל משום
היה צריך מלכתחילה כבר יהודים. אזרחים
בדואי, הוא שהחשוד הודאית באפשרות להרהר
נעלי הזיהוי למיסדר לאסוף היו חייבים ולכן
שאחת בעת אחר, במקרה בדואים. אזרחים
הודיע חשוד, של רגליו כפות רחרחה הכלבות
החשוד רגלי כפות כי לממונים הכלבה נוהג
לזיהוי. ויפריע יקשה אשר דבר מזפת, מלוכלכות
את להפעיל הנוהג ניסה זו הודעה למרות

בכשלון. הסתכמה שהתוצאה ומובן הכלבה
נציין הזיהוי כלב של כושרו להמחשת אולם'
הממ הראשון, במקרה מאלפות. דוגמאות שתי
שלושה היו הכלב, של כושרו להפליא חיש
מהחשוד שנלקח מריח זיהוי נערך חשודים.
בשורה שהונחו החפצים בין עבר הכלב הראשון.
שעתיים, כעבור דבר. להביא בלא נוהגו אל וחזר
מושפע עדיין הכלב שמא אפשרות למנוע כדי
השני. החשוד הובא הראשון, החשוד של מריחו
זה. חשוד של ריחו עלפי הכלב הופעל עתה
המעיל את .והביא החפצים לשורת נשלח הוא
מפעולת כתוצאה הפשע זירת עליד שנמצא

העבירה. בביצוע החשוד הודה הכלב
מכס ביקורת בשעת אירע השני המקרה
אחת מזודה נמצאה שונות מזוודות בין באניה.
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הקולנוע בבת> בר>תות ממעת
ת"א מחוז  ההדרכה קצין רונן/ יצחק מפקח מאת

להטיח לה נוח פעם ולא הבריונות גילויי רוב
נחלצה איננה אשר במשטרה, זו תופעה אשמת
ובשרירות המתפרעים אלה על החוק את לאכוף

השלוים. האלפים של מהנאתם גורעים לבם

זו אך עמדה. לקבוע העתונות של זכותה
את מעצבת היא כאשר בצידה שסכנה עמדה
מפי הדברים את שומע ואתה הקהל דעת
מתחמקת המשטרה כי המשוכנע האלמוני האזרח
איננה היא שמא או זה, חשוב תפקיד מלמלא
ופ ידחזקה התובעת במשימה לעמוד מסוגלת
גורמת זו גישה החוק. במסגרת יסודי תרון

לרוגז.

ההולכת בבריונות המשטרה אשמה האמנם
היא חייבת כלום הקולנוע? בתי על ומשתלטת
מטרידות אלו שאלות  זאת? בתופעה להלחם
המוצ השאלות אם אך המשטרה. מאנשי רבים
דין כן לא הרי לכאורה, פשוטות, הן גות
נוספות: שאלות צצות זה בענין כי התשובות.
מוס מבחינה זה בנושא לעשות עלינו מוטל מה

החוק. עלינו מטיל ומה רית,

מקום הוא קולנוע בית הרי מסויימת מבחינה
תובע הבעיה של המוסרי והצד ציבורי מפגש
אך בציבור. הפוגע מצב לכל לדאוג מאתנו
הנושא פרטי עסק הוא ביתקולנוע כי לזכור יש
היחיד, הפרט, של זכותו אכן, לבעליו. רווחים
עוד כל בהצגה ולחזות בביתקולנוע להמצא
אכדכן הקולנוע. לבעלי הכרטיס תמורת שילם
שירות ? כזה במקום הסדר שמירת של דינה פה
רווחים. מגריפת הנהנה לפרט שירות או לציבור,
לעשות חייב המקום בעל הרי עסקית, מבחינה
בעבור מלאה תמורה להעניק יכולתו כמיסב
בעל חייב הנידון במקרה שקיבל. הכרטיס סכום
ללא מהתמורה יהנה שהצופה לדאוג גם המקום
וההנאה. הבילוי מטעם הנוטלות זדוניות הפרעות
המשטרה חייבת האם התמיהה: מתעוררת כאן

מבקש ומתמיד מאז רדוףהמציאות, האדם
האשליה בו. חי שהוא מזה שונה אחר, עולם לו
המ את לשכוח ניתן בו במקום מושגת הנכספת
בין דחפיו, את לספק יוכל בו במקום ציאות.
סבילה, השתתפות עלידי ובין מוחשיים במעשים
את להשלים המשתעשע לדמיונו יניח כלומר

החסר.
שע לעצמם חיפשו העמים, מדבירי הרומאים,
נפשם המשליכים הלודרים בזירת ועליצות שוע
עם והאחד דעהו, עם האחד בהתכתשם מנגד
זאת לעומת החדות. המלתעות בעלת הטרף חיית
שעשוע חפשו ומאוזן, מתון עם בני היוונים, הרי
או תחרות ובמשחקי התיאטרון בזירת ובידור
שתרגלו כשם גופם תרגלו בהם אשר לימפיים,
סיפוקם מצאו הגרמנים לעומתם, מחשבתם. כוח
תרבויות ובהכחידם חרב לפי עמים בהשמידם
והעלי החיים תאבי שהצרפתים, בעוד אחרות,
והיפה הטוב לכל בםגידה סיפוקם מצאו צות,

דרכו. אחר מחפש עם כל שבאמנות.
המשותף אמצעי יצר הבידור אמצעי קידום
או הכסף" "מסד ושמו העולמ עמי לכל כיום
האול את המונים הציפו שנים במשך הקולנוע.
לקולנוע קם אשר עד סרטים, הוצגו בהם מות
טרם בישראל הטלביזיה. בדמות רציני מתחרה
זאת. חדשה תופעהבידורית לעצמנו סיגלנו
נקודת בתיהקולנוע להיות ממשיכים לפיכך
על העם, המוני לגבי אדיר כוח בעלת משיכה
וגודשים הקופות על צובאים אלה שכבותיו. כל

האולמות. את
ללא דמיונם כנפי על שידאו הסבורים אלה
להם יסתבר אז כי בבתיהקולנוע, הפרעות
להמלט לעיתים טוב אכן, בידם. טעות שמקח
על אך להתבודד. כדי הקולנוע באולם ולהספן
המוכרת כבדה מהלומה ננחתה הישראלי הקהל
לתופעה הדים בבתיהקולנוע". "בריונות בשם
את "לכסות" הנוהגת העתונות דרך מגיעים זו

27



בית כי ובצדק, ויטען, שיבוא מי יבוא
אזרחים ציבור מתכנס בו מקום הוא קולנוע
מפני עליו להגן המשטרה על מוטל ובדין
שהיא בודאי זו טענה בודדים. של התפרעותם
"נכון". של גושפנקא לה בהעניקנו אד נכונה.
מקומות קיימים מהמציאות: להתעלם לנו אל
ולציבור הכלל, נחלת שהם אחרים, ציבוריים
אלה כספית. תמורה ללא בהם להשתמש זכות
ומחובתנו מובהק ציבורי אופי בעלי מקומות הם
ההבדל ניכר בזאת הציבורי. צביונם על להגן
אחר ציבורי למקום ביתקולנוע בין היסודי
משום ריווחית הנאה נהנה אחד פרט שאין
(בעל הפרט הנאת בו. מבקר אזרחים שציבור
שירות בהגשת עצמה להצדיק גם חייבת המקום)

דופי. ללא
המשטרה מצבת שבו אידיאלי ובמצב יתכן

לעמה הקולנוע) בית בעל (קרי: לסוחר לעזור
לקוחותיו? כלפי העסקית בהתחייבותו

לעזרתו להחלץ המשטרה שמחובת ספק ללא
מדובר כאשר כך נוהגת גם המשטרה הפרט. של
הסעת נעדרים, אחר חיפוש כגון, נפש" ב"פיקוח
דליקה שיטפון, בעת עזרה לביתחולים, פצוע
בתיהקולנוע של המצב דומה כלום אך וכוי.

נפש"? "פיקוח של זה למצב
בביתקולנוע המבקר שהאזרח היא האמת
עבור תמורה מקבל ואינו הנאתו מפסיד נמצא
משתלטת הבריונות וכמובטח. כמצופה כספו
על ואף עצמו האולם על לאולם, הכניסה על
הופד בקולנוע ביקור לעיתים מתוכו. היציאה
כלפי לטעון שאין דומני אך בלתינעימה. לחויה
מלשאת מתחמק העסק בעל עוד כל המשטרה

הקיים. המצב לגבי באחריותו

י יקירי קרה, מה ■

לקולנוע!!! הולכים אנחנו הערב
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רגיל שירות ורק אך לתת חייבת המשטרה
תפקידיה במסגרת ייעשה וזאת הקולנוע' לבתי
החלו אחרת: משמעות היעודייםהשגרתיים.
שעה באותה האחראי חייב להתפרע' בריונים
בדומה למקום, משטרה להזמין ביתהקולנוע על

לעזרתה. הנזקק אלמוני אזרח לכל

הפקודות בשתי האמור את נסכם כאשר
מניעת כי למסקנה שנגיע ההכרח מן הנידונות'
פי עלידי נעשית אינה בבתיקולנוע בריונות
באולמי זקיפים הצבת עלידי או מתמיד קוון
שזאת וברור  להם מחוצה או בתיהקולנוע,
מכוח המשטרה חיל על המוטלת משימה איננה
אותה ימצא זו לדעה חיזוק המבקש החוק.
(ראה נוספים" שוטרים העסקת בדבר ב"תקנות
לצורר המשטרה שר התקין אותן (070285 פה''ק

לעיל. המתוארים מצבים

חריפותה: בכל השאלה צצה שוב אםכן,
? בבתיהקולנוע בריונות מניעת על אחראי מי
האזרחי החוק מבחינת כי הוא, ספק מכל נעלה
אפשרות ללקוחותיו לספק הקולנוע בעל חייב
מטרידות. הפרעות וללא בנוחיות בסרט לחזות
בעל זכאי 1944 האזרחיים הנזיקין בפק. ככתוב
כשזה מהמתפרע, בפיצויים לזכות ביתהקולנוע
הבלתי במעשיו ללקוחותיו מפריע האחרון
ששילם ללקוח גם שמורה זאת זכות חוקיים.
שבעל מכאן המוקרן. בסרט לחזות הזכות עבור
חייב באולמו הפרעות למנוע המבקש הקולנוע
בתקנה שנקבע כפי בשכר, משטרה אנשי להזמין
המשטרה שר עלידי הותקנה ואשר הנוגעת
אינו זה שירות עבור התשלום כי לציין (יש

גבוה).

רק להסתפק יכולה אינה המקומית הרשות
לתת מחובתה אלא ברווחים' חלקה בגביית
המחוקק. גם התכוון כנראה, לכך, מלאה. תמורה
על שמירה של זו משימה בהטילו הישראלי
הרשות על במקומותשעשועיםציבוריים הסדר
(1) 146 בסעיף בלבד, זה לצורך המקומית.
הוא תשי"א1950, המקומיות המועצות לצו
שלטון סדר, "לקיים המועצה: חברי את מסכיו
בסעיף לשיפוטה. הנתון במרחב ובטחון" חוק

להפריש היה אפשר אז כי מלא, בתקן מבורכת
אד שבבתיקולנוע. בבריונות לטיפול אדם כוח
אין הרי לכל, וידוע הגלוי היום, של במצב
הכבישים, על הפיקוח את לזנוח רשאים אנו
ואתרים ציבוריים גנים הרחצה, חופי הרחובות,
שעות במשך הנעשה על לפקח כדי אחרים

בבתיקולנוע. וארוכות רבות

בית בעל מחובת הקיים שבמצב דומני
הצופים, של שלמה להנאה לדאוג הקולנוע
עליי כך לשם עצמו. בכוחות לעשות עליו וזאת
להש המסוגלים סדרנים במקום שימצאו לדאוג
המתפרעים על ולהשתלט המבוקש הסדר את ליט
סעיף לפי הרבים. בהנאת והמחבלים המעטים
נקבעו, שכבר תקדימים ולפי ,1936 מפ.ח.פ. 286

בבריון לראות ביתקולנוע עובדי רשאים
לעזוב לבקשו רשאים הם גבול'/ "מסיג מתפרע
אף להם מותר סירוב של במקרה המקום. את
למשטרה אל לדעתי, סביר. בכוח להרחיקו
לצורך הקולנוע בבתי יזומות לפעולות להיתפס
כאשר ורק אך לפעול עליה בריונות. מניעת

לפעולה. תוזמן
מובהק. משפטי צד שלנו הנידונה לבעיה
נמצא המשטרה פעולות למירב החוקי הבסיס
בפקודה נחפש לשוא .1926 המשטרה בפק.
לפעול המשטרה את המחייב סעיף האמורה
מני לצורך יזום לפיקוח (כוונתי בבתיקולנוע
המעיין הוא: נהפוך בריונות. למניעת עה)
התכוון כי ימצא האמורה הפקודה של 4 בסעיף
במקומות לאזרח מלאה הגנה להעניק המחוקק
תמורת לשלם שיאלץ בלא בהם להמצא שזכותו
בפק. נמצא זאת לעומת אך הנ"ל. הזכות
לשוטר המקנה סעיף 1935 הציבוריים השעשועים
שמירה לשם לבתיקולנוע בהיתר להכנס זכות
הפרעות מניעת ולצורך הנ"ל החוק ביצוע על
המשטרה את המחייב סעיף אך הציבור. שלום
בבתיקולנוע, בריונות למניעת פעולות ליזום

בפקודה. קיים אינו כזה סעיף
להסדרת לעזור נועדה היא כי בפקודה ניכר
הת ,מגון: השעשועים בתי של טכניות בעיות
מבחינת ציבורי שעשוע למקום המבנה אמת
כי המסקנה נובעת מכאן וכר. הבטיחות סדרי

29



ברו הדברים ופירושים. הסברים להוסיף שאין
ונהירים. רים

הרשויות אין מדוע השאלה: אםכן נשאלת
החוקיות הסמכויות את מפעילות המקומיות
גבוהות מהכנסות נהנות הן הרי להן? שניתנו
הסיבות את להבין נקל למיניהם. עינוג מכרטיסי
לקבל ששות המקומיות הרשויות אין שבגינן
ולמניעת הסדר לקיום האחריות את עצמן על
ב ציבוריים בבתישעשועים למיניהן הפרעות
יותר קשה אך לשיפוטן. הנתונים מרחבים
המוע מצד והתחמקות חוסרמעש מדוע להבין
של לחשבונה להזקף חייב המקומיות צות

הטוב? בשמה ולפגוע המשטרה

פקידי את המחוקק מסמיך האמור, לצו 149

וגילוייו מניעתן לשם מקום לכל "להכנס המועצה
על או העזר חוקי על או הצו על עבירות של

המועצה". החלטות

התכוון המנדטורי המחוקק שגם מסתבר
במקומותשעשועיםציבר הסדר שמירת להטיל
לפק. (8)99 בסעיף העיריה. פקידי על ריים
כל "למרות הלשון: בזו כתוב 1934 העיריות
פקיד רשאי אחרים, חוק או פקודה בכל הכלול
להשתמש העיריה מועצת עלידי כחוק שנתמנה
עזר... חוק כל על עבירה לכל בנוגע 
בפקודת לשוטר המסורות בסמכויות  וכף...
דומני וחפושים). (מעצרים הפלילית הפרוצדורה

^"

גובדלסלי ט\ל אחרת. תמונה (!השיג יכולת. ,לא

30



לכותל אוזן
בכירים לקצינים ספר בית ספרן/ יוסף רפ"ק מאת

זאת בטענה טעמ יש לאזרח. מאשר יותר רבות
מקדשת המטרה כי טוענים אנחנו אין עוד כל
דמוקרטי במשטר שלא ובודאי האמצעים כל את
זכותה כי לזכור יש אך חיים. אנחנו שבמסגרתו
מפני עצמה על לשמור החברה של וחובתה

ולהענישם. להרע מזימות חורשי
דמוק מדינות של בטחון ושרותי משטרות
תפקי לצרכי בהאזנות משתמשים רבות רטיות
הבעיה ומציאותית. מוסכמת עובדה זוהי דם?
מידה. ובאיזו רצויה הקיימת המציאות באם היא
שמירת על החרד והציבור מאד רגיש תחום זהו
? תיפגע שלא הרותו על בקפדנות שומר זכויותיו
בתי עלידי המוטחת הביקורת נובעת מכאן
פרלמנטריות בימות מעל ומושמעת המשפט,
על בעיקר לעמוד ברצוני זה במאמר והעתונות.
מעוררת שהיא והבעיות המשטרתית האזנה

ובארצותהברית. באנגליה בישראל,

בישראל האזנה

היש הציבור תשומתלב הוסבה לראשונה
יעקב של משפטו בשעת האזנה לנושא ראלי
כדי תוד ברנר. בגבעת ברצח שהואשם סלומון
נתברר אשר חומר הפרקליט הגיש משפטו בירור

האזנה. באמצעות הושג כי

על והצביעה בנושא לדוש החלה העתונות
משטרתיים, שאינם גורמים בהם אחרים שטחים
בהאזנה הם אף עוסקים פרטיים, בלשים כגון
של ביקורת עליהן ושאין מפוקפקות למטרות
נידונו לכנסת! הגיעה זו ביקורת מוסמך. מוסד
משרדי כנסת, חברי בדירות האזנה של מקריפ
הבעיה את נצלה האופוזיציה וכר. מפלגות
פתרון ולתבוע הממשלה את בה לנגח והחלה

חוקי.
מדברי השתמע גם וכך מהויכוח, היה ברור
הרשמיים הבטחון שגורמי דאז, הממשלה ראש
האזנה שיטת את מםויימים במקרים מפעילים

הציבור חוגי בקרב מעורר האזנה המושג
חדירה ממנו ומשתמע היות נעימה, לא הרגשה
מושג הפרט. של גבול והםגת האישי לתחום
קשור ואינו היות כמסוכן, מתפרש גם זה
המוסרי אופיו גם ולכן לעין, גלויה בפעולה
ומצדיקה המציאות באה לעיתים אמנם מפוקפק.
על נעשית והאזנה יש הציבור; של זו גישה
או פרטי חקירות משרד שליח שהוא אדם ידי
מגמת ואז וכוי, מסחרית חברה עתון, מפלגה,
להשיגן ניתן שלא ידיעות לרכוש היא האזנה
לשם שימוש בהן נעשה פעם לא אחרת. בדרך
אפילו או כספית, תועלת הפקת או קינטור,
לשם נעשה כשהדבר מזאת גרוע רע. שם הוצאת

סחיטה.
היא זו מעין שהתנהגות דפליג מאן לית
מבחינים והאנגלים האמריקאים מוסרית. בלתי
מתיחס הראשון האזנה. בשטח מושגים בשני
העומד אדם דהיינו ישירה, האזנה של צורה לכל
או אנשים, שני לשיחת ומאזין לדלת מעבר
השני המושג .אדם. של בחדרו רשםקול "שותל"
התחברות באמצעות הנעשית להאזנה מתייחס
לשיחו חשאית והאזנה האחר של הטלפון לקו

תיו.

ומשטרה בטחון שחתי ע"י האזנה
מבחינת אשר האזנה, של אחר סוג גם קיים
להאזנה דומה לביצועו העומדים האמצעים
בהתחשב במהותו שונה הוא אך "פרטית",
להאזנה היא הכוונה והמבצעים. מטרתו עם
עלידי המועסקים פקידים עלידי המבוצעת
קיום לצורך בפעולות לעסוק ומטרתם המדינה
בו. לפגוע המכוונים מעשים וגילוי הבטחון
פקידים של ההרשאה" ש"תחום היא היסוד הנחת
רחב שיהא בהכרח הציבור, את המשרתים אלה,
הגורסים אלה כל למרות הפרט, של מזה יותר
סמכויות אין אחר, ציבור לפקיד או לשוטר, כי
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כהאזנה סתר האזנת מגדירה ההצעה .1

או במישרין, הזולת לשיחת מכשיר באמצעות
לרבות השיחה, בעלי הסכמת ללא הטלפון דרך
בהגדרת עוסקת היא כמוכן שיחה. הק^טת
הבטחון! שר שהוא והשר השונות הרשויות

הבטחון רשות בקשת לפי רשאי השר .2

את יציין בהיתר סתר. האזנת בכתב להמיר
ההיתר. ותקופת האזנה דרכי הנאזן, האיש 9רטי
דרוש שהדבר במקרים רק ינתן ההיתר כתב

חדשים! לשלושה ועד המדינה לבטחון
הבטחוך רשות רשאית דחופים במקרים .3

עלכך תדווח והיא שעות 48 עד האזנה להתיר
האפשרי? בהקדם לשר

הדיו לבית אישית לפנות רשאי המפכ"ל .4

ולבקש בלשכתו מחוזי משפט לבית או העליון,
את בבקשתו לפרט צריל הוא סתר. האזנת צו
לב ההיתר. ותקופת הטלפון מספר הנאזן, זהות
העדות, לפק' 37 ס' לפי תצהיר יצורף קשה
שאין המאשר בכיר משטרה קצין בידי חתום
הפשע, מניעת או לגילוי אחרת סבירה דרך
חדשים, שלושה על תעבור לא ההיתר תקופת
המפכ"ל רשאי הצו, מתן סירוב של במקרה

עליון? משפט בית בפני לערער
שהאזנה כראיה ישמש שניתן ההיתר .5

החוק? למטרות היתד.
עלפי שלא האזנת'סתר מאזין כל א. .6

לאחר מוסר או בידיעה המשתמש או היתר,
האזנתסתר, עלידי שהושגה ביודעו ידיעה
* שנים שלוש מאסר דינו החוק, לפי הותרה שלא
שהושגה בידיעה ממכות ללא המשתמש ב.
לאדם מוסרה או חוקית, סתד האזנת עלידי

מאסר? שנה דינו מוסמך, בלתי
בתביעה אזרחי תובע עצמו אדם ישים לא .7

זה? חוק לפי פלילית
המשפט בית רשאי הרשעה של במקרה .8
ההקלטה ואת השתמשו בו המכשיר לחלוט

המדינה? לטובת
החוק ביצוע על אחראי הממשלה ראש .9

לביצוע. תקנות לקבוע רשאי והוא
השל כליל בה לראות אין ההצעה? כאן עד

זה גילוי קיבלו הכנסת חברי בטחוניים. לצרכים
נוכח נסערה האופוזיציה חברי דעת אך בהבנה.
בטחון גורמי עלידי האזנה מנוצלת שמא ההשש
בקשו לכן מובהקות. בטחוניות למטרות רק לא
המשטרה לפעולות מוגדרים תחומים לתחום

זה. עדין בנושא
חוק הצעת צימרמן ח"כ הגיש 1961 בשנת
השימוש את לחלוטין לאסור הציע בה פרטית
המושגת משפטית ראיה כל ולפסול בהאזנה
הצעתו נימק צימרמן מר האזנה. באמצעות
בסכנה, הנמצא הביטוי חופש שמירת בצורך
וכן בזה, וכיוצא האזנה אודות הגילויים עקב
האזנה! בדרך שהושגו הראיות לפסוליאת ביקש

פסלן. לא החוק שעדכה ראיות
המשפטי היועץ להגיב. החליטה הממשלה
חוק "הצעת שנקראה חוק הצעת ניסח דאז
יצאה המשטרה תקשורת". בדרכי להתערבות
לאסור באה והיא היות החוק הצעת כנגד חוצץ
ברור וקריאתם. פתיחתם דואר, דברי תפיסת
המשטרה סמכויות את במפורש נגדה זו שגישה
המשטרה, לפקודת 37 בסעיף מתגלמות שהן כפי
בתחום המבצעי בכושרה לחבל כדי בה והיה
מהצורך מתעלמת אינה ההצעה אמנם החקירה.
אך המשפטי, היועץ עלידי האזנה בשימוש
ומעלל? ניצב בדרגת שקצין בכך אותה מתנה
פרקליט או המשפטי : היועץ באמצעות יפנה
מנומקת בקשה עם השלום משפט לבית המדינה,
צוין העדות. לחוק בהתאם בתצהיר, המלווה
צו לבקש רשאית תהיה שהמשטרה בהצעה

הפשע. גילוי לצורך רק ה#זנה
דעתו בגישתו? החמיר אף המשפטים שר
ושהפניה המבקש יהיה המפכ"ל שרק היתה
המשפט לבית או מחוזי משפט לבית תהיה
המש שר מהצעת הסתייג המשטרה שר העליון.

הסתייגותו. ונימק פטיט

ברשומות שפורסמה חוק הצעת

חוק בועדות שהתנהלו מהדיונים כתוצאה
מ 534 מס' חוק הצעת נתפרסמה ומשפט,
.1962 האזנתסתר למניעת חוק ושמה ,5.11.1962
סעי ב9 הכלולים ההצעה פרטי את אסקור

 פיט:,
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שהיא בעת המקומית המשטרה בעניני להתערב
לצורר האזנה עלידי שהושגו בראיות משתמשת

במדינה. התביעות הכנת
ומס מתחילה אינה בארצותהברית זו בעיה
בארצות גרידא? משטרתיות בפעולות תיימת
פרטיים חקירות משרדי אלפי פועלים הברית
להשת מרבים סוכניהם אשר ורשמיימלמחצה,

האזנה. במכשירי מש
לה כאמצעי האזנות נוצלו שבניו"יורק ידוע
בשנת מושחתות. למטרות ולניצולם סודות שגת
ושמונה כחמישים בנירייורק הוצאו למשל, ,1952

וחמישים ממאה למעלה כלומר האזנה, צווי אלף
המש שונה. המצב אין אחרות במדינות ליום.
יתרה בחיבה להן אמצו בארצותהברית טרות
בעל למכשיר אותה והפכו האזנה שיטת את
כי לזכור יש שוחד. ומתן לסחיטות אדיר כוח
הציוד כי והקובעות המפורשות ההוראות למרות
ויוש במשמרת ימצא האזנה מכשירי של הטכני
קצין דרישת בעקבות תפקיד לצורך רק אל
שבלשים היא המציאותית העובדה הרי בכיר,

פרטי. ציוד בעלי הם רבים
האמ המשטרות בקרב הרקב פשט עדכמה
בלש של וידוי יעיד האזנה, בשטח ריקניות
בגילוי מסר ואשר בספר, שהתפרסם אמריקני
השנים בין שביצע האזנות רוב כי מזעזע לב
כי הודה הוא חוקיות. בלתי היו 19511947
חמש בחודשו חודש מדי קיבל יחרץ לא כדמי

דולרים. מאות

באנגליה האזנה

סיפור לונדון בעתוני התפרסם 1957 בקיץ
הראשונה בפעם הסתבר < רבה התענינות שעורר
מש שונים בטחון וגורמי האנגלית המשטרה כי
בנושא דשו העתונים האזנה. בשיטת תמשים
שהמשטרה עורכיהדין לשכת מתביעת כתוצאה
האזנה באמצעות שנעשתה ההקלטה את תציג
בשחיתות הואשם ממנה ושכתוצאה לשיחות

הלשכה. מחברי אחד
הפרל כותלי בין שהשתלהב הויכוח בשולי
לעתונות, דרכו מצא ואחרכד הבריטי, מנס
שה כלל ידע לא הרחב הצבור כי התברר
הקי לצורך מפעילים אחרים וגורמים משטרה

התקלות הן רבות שלנו. הראיה מזוית מות
עדייו הם רבים דברים ובעתיד. בהווה הצפויות
כחוק. נתקבלה טרם ההצעה כאמור אך סתומים.

בארצותהברית האזנה

יליד הוא בארצותהברית הציבור כידוע,
בשוני המתבטא דבר תרבויות, של ערברב
השו ובגישות לשניה אחת מדינה שבין החוקים
המתעו בעיות לאותן ביחס בתיהמשפט של נות
וניגוד עניו זהים. חוקים מחקיקת כתוצאה ררות
לא האזנה. לבעית בגישה ביטויו מצא אף זה
מלהשתרע המצע קצר המדינות. בכל אגע
אחדות מדינות בציון אסתפק כולן. את ולהקיף

הבעיה. על אור לשפוך כדי בהן שדי
לנבדה ניויורק בין נולדו מענינים הבדלים
הסוכן חייב ניויורק במדינת לואיזיאנה. ולבין
איש לבקשו שצריך המשפט מבית בצו להצטייד
מתירה זאת, לעומת ומעלה. סמל מדרגת משטרה
שהן. הגבלות כל ללא האזנה לואיזיאנה מדינת
אסרו וקליפורניה אילינוי פנסילבניה, מדינות
הוא בפנסילבניה האיסור האזנה. את לחלוטין
.1957 בשנת וחוקק האיסורים בשורת האחרון
בגישה אלה וניגודים מסתירות כתוצאה
בארצותהברית. הקהל דעת נבוכה להאזנה,
המ חוק שבין המתירות את לישב קשה לעיתים
הפרשנות את נכון יותר הפדרלי? לחוק דינה
המשפט בית של דעתו עם המקומית והפסיקה
רק לא  להתפלא אין אכן, ארה"ב. של העליון
נמצאים משטרה אנשי גם אלא האלמוני האזרח

במבוכה.
בעיר משטרה קצין של מצבו לעצמנו נתאר
מסמיכות וחוקיה ניויורק מדינת חוקת ניויורק.
צו שישיג בתנאי האזנה להפעיל הקצין את
של במקרים נוהג הוא כך אכן, השופט. מאת
העליון המשפט בית אולם, ותפיסות, חיפושים
^^^£ס£? 00^1. את בפרשו ארה"ב של
חוקת של שהיתר הבהיר האזנה, האומר .401
המשפט בית ועוד. זאת תקף אינו ניויורק
המדינה, למשטרת הורה בפנסילבניה העליון
החוקה עלפי האזנה איסור את קיימה אשר
^1^^£ס£?1 ל.1*0^00 להשמע לא הפדרלית,
התכוון לא בודאי שהקונגרס והוסיף 1'כ)\,
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חוק למטילי יתרון יהוה האזנה סמכות ביטול
לציבור". שהיא כל תועלת ללא

סכום

לארצות ישראל שבין המצב השואה לאור
המצב כי לומר ניתן הרי ולאנגליה' הברית
למרות שבאנגליה, לזה יותר דומה בישראל
הבעיה. את המסדיר חסריחוק עדייו שאנו
מהמ השראתו שואב הישראלי שהמחוקק דומני
השאלה האזנה. מחייבת המציאות ? האנגלי חוקק

הביצוע. ואופן היקפה מה היא האמיתית
שאין שונות בהזדמנויות נאמר כבר רבות
הפרט זכויות לשמירת לערוב כדי בחוקים די
החוקים. את יבצעו כיצד הוא החשוב בחברה.
מדי ומסורת אזרחית משמעת חדורי האנגלים,
לשמירת ואמצעי כצורר האזנה את קבלו נית,
בארצות זאת לעומת הציבור. ובטחון השלום
ותהפוכות? לסתירות ונתון שונה המצב הברית
זה הסותרים החוקים מריבוי הנובע מצב זהו
בתיהמשפט. שבפרשנות הבולט ומהשוני זה את
מופרז מחופש נובע המצב על השפעהיתרה
בשעה לעצמם נוטלים למיניהם בטחון שגורמי

האזנה. באמצעי משתמשים שהם

תבעי הפרלמנט חברי האזנה. שיטות את רותיהם
האזנה. חוקיות על הפנים משרד ממזכיר הסבר
בתוקךי עלידו הותרה האזנה כי השיב המזכיר

למלך. זכותיתר המעניק חוק
בחוגים והתפשט שהלך מהויכוח כתוצאה
מועצת חברי משלושה ועדה הורכבה שונים,
מהמשטרה הן עדויות גבו הועדה חברי המלך.
מסי את גינתה הועדה בטחוניות. מסוכנויות והן
וציינה עורכיהדץ, ללשכת ההקלטה תוכן רת
של למקרה אולי פרט לכך, תקדים היה שלא
של משמעתי לביתדין תוכנה ומסירת האזנה
למסור לא המליצה הועדה המטרופולין. משטרת
פרטי, גוף לשום האזנה הקלטות תוכן להבא
הועדה קבעו?, זאת לעומת מנהליים. בתידין או
להתיר הפנים משרד למזכיר מותר אמנם כי
חוקית היא האזנה כי קבעה אף הועדה האזנות.

אנגליה. של קיומה משחר
הצורך את בציינה דיוניה סכמה הועדה
וגורמים המשטרה עלידי בהאזנה בשימוש
המו הפשיעה שיטות עם בהתחשב בטחוניים,
רשות את ניטול ,,אם  דבריה: ואלה דתיות.
לא חוק השומר אזרח הרי מהמשטרה, האזנה
לסבול. עלול הוא ובמציאות תמורתו דבר יקבל
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הצע>ר>ם המתנדבים ארגון
הברית בארצות השריפים* ארגון נשיא שומן, ארתור גי של מאמרו מתון

בארה"ב) הפדראלי החקירות משרד של בירחון פורסם במלואו (המאמר

להלחם החליט א'וניל השריף שבאזורו. הספר
על לגונן כדי לרשותו העומדים האמצעים בכל
כי הבהירה ומדוקדקת יסודית חקירה הילדים.
שנועדו משמרות הסריט היו בתיהספר מרבית
הבודדים אלה ואף בטוחה, חצייה להבטיח
ציוד ומחוסר סמכות מחוסר סבלו לכך שדאגו
העגום המצב הילדים. להגנת שנועד מתאים
לפעולה? א'וניל וולטר את הניע פתרון והתובע
הראשון הסניף את לראשונה יזם תקופה באותה
עשה זאת הצעירים". המתנדבים "ארגון של
בתיהספר הנהלות עם הדוק פעולה בשיתוף

המכוניות. ארגוני על והמפקחים
לגייס איוניל הצליח קצרה תקופה לאחר
צעירים תלמידים מ300 למעלה הצעיר לארגון
להכוונת בתפקידיעזר לשמש נועדו שבתחילה
צייד א'וניל בתיהספר. ליד החולפת התנועה
וממליט חגורות כגון, חיצוניים באביזרים אותם
חבילת מהם אחד לכל העניק גם אך מיוחדים.
כתובת מודפסת היתד. עליהן דואר גלויות
שורת הודפסה הגלויה של השני בצדה משרדו.
מש סומנה מהן אחת כל וליד תנועה עבירות
ביסודיות ושיננו למדו הארגון חברי ריקה. בצת
למדי: פשוט תפקידם היה לכאורה אלו. עבירות
מסויימת שמכונית נוכח היה נערמשמר כאשר
ליד ומסמן ממהר היה להוראותיו, צייתה לא
ומ המתאימה המשבצת את המיוחסת העבירה
בו והמקום השעה המכונית, מספר את ציין
של שיגורה היה הבא הצעד העבירה. בוצעה

א'וניל. החוק לקצין הגלויה
א'וניל, של לידיו מגיעה הגלויה משהיתה
שם את המכונית למספר הודות משיג היה
ותביעה חריפה התראה מיד לו ושולח בעליה
היה איוניל דומות. עבירות מפני בעתיד להמנע
לחו מלא בציות חייב הנהג כי ומדגיש חוזר
הצעירים. המתנדבים ארגון חברי של ראותיהם

במסגרת למעשה הלכה בוצעו רבות תכניות
בארצותהברית. הפשע ומניעת החוק אכיפת
 משוערת בלתי להצלחה שזכתה מהן אחת
במקומות נוער עבריינות על התגברו בכוחה
ארגון בעקביות שטיפחה התכנית היא  רבים
לעזרת באלפיהם שנחלצו הצעירים המתנדבים
היא זו תכנית ארצותהברית. ברחבי השריפים

הצפונית. באמריקה רבות מדינות נחלת כיום
בפיקוח נמצא הצעירים המתנדבים ארגון
ארצותהברית. של השריפים ארגון ובחסות
מארבעיםי ביותר כיום פועלים הארגון סניפי
חברותם על גאים ונערות נערים כמליון מדינות.
הצעי המתנדבים לארגון השתייכות זה. בארגון
טובים אזרחים בעתיד מהם לעצב מאפשרת רים
אחרים. לרבים דוגמא ישמשו אשר וממושמעים
טרח אשר מהשריפים אחד שכל לציין ראוי
נשכר יצא מתנדב, נוער סניף באזורו והקים

דבר. של בסופו
בבעיית נעוצה המתנדבים ארגון של תחילתו
בתיהספר לתלמידי שאירעו התכופות התאונות
עוצמה ובעל אדיר מנוף משמש שהוא וסופו
לתאר נבקש אם נוער. בעבריינות במלחמה
מט הצעירים, המתנדבים ארגון את בנאמנות
עלינו ובראשונה בראש אז כי והישגיו, רותיו
במרוצת השריפים עם המשותפת בעבודתם לדון

האחרונות. השנים וחמש עשרים

פעולה לזקוף יש שלזכותו הראשון השריף
ששרת המנוח א'וניל פ. וולטר היה זה, בכיוון
שימש בחייו אוהיו. שבמדינת עקרון באזור
ארה"ב. של השריפים ארגון כנשיא גם א'וניל

לתפקיד 1936 בשנת נבחר א'וניל וולטר
המום ניצב כבר מכן לאחר קצר זמן שריף.
בתי בתלמידי בעיקר שפגעו התאונות גל נוכח

בארה"ב מקומית משטרה מפקד  שריף .
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שופט, מקרבם בחרו בתימשפט, הקימו מעשית
שפיטתם לצורר זאת כל מושבעים. וחבר תובע
המת ארגון בתחוקת שפגעו הארגון חברי של
של פירושו למדו הם זו בדרך הצעירים. נדבים

"צדק". המושג
הגיע השניה העולם מלחמת לאחר קצר זמן
מששמעו הללו, רבים. לשריפים הארגון שמע
המתנדבים לארגון שיחסו הרבות ההצלחות על
יסודית בצורה ללמוד תשוקתם הביעו הצעירים,
השריף נתבקש 1946 בשנת זו. ענפה פעולה על
השנתי בכנס הנושא על להרצות וייסמן תומם
"הצוק בעיר שהתקיים השריפים ארגון של

ארקנזאס. שבמדינת הקטך
תומס אמר שלמה'/ באמונה מאמין "אני
יש גדול, או קטן ישוב, "שבכל לרעיו, וייסמן
כל הצעירים. המתנדבים ארגון של לסניף מקום
לנטוש יאלץ כאשר ידע, כזה, סניף שיטפח שריף
עשה בזאת כי אחרת, או זו מסיבה משרדו,
מתמסר היה רק לו מאשר יותר החוק למען
בורכ אם החוק. אכיפת של היומיומיות לבעיות
ידידיני של למוחותיהם להחדיר בכשרון נו
כאשר יוגבל המקודש הפרט שחופש הצעירים
משאלות אחר למלא ונעדיף החוק על נעבור
כי האחר, האדם בזכויות להתחשב מבלי לבנו
שאנחני לאחר גם פרי ישא שעמלנו נדע אז

תפקידנו". את נסיים
השתאות עוררה ווייסמן תומס של הרצאתו
בתשוקתם הובעה השריפים תגובת והתלהבות.
הצעירים. המתנדבים ארגון על חסותם להטיל

העובדה ותעיד תבוא זו ענפה פעולה הצלחת על
מ אחד אף נפגע לא שנים ארבע שבמרוצת
בביצוע חלק שנטלו בתיהםפר ילדי 12.000

התכנית.
אולם אחד. במישור הפעולה התנהלה עדכה
הארגון קבל השניה העולם מלחמת בתקופת
שב מור שבאזור השריף עצומה. תנופה הרך
מקומי סניף הקים ווייסמן, תומס טנסי, מדינת
מהרה עד אשר הצעירים המתנדבים ארגון של

נוספים. במישורים יעילותו הוכיח
המסוגלים סגנים היו לא וייסמן לתומס
זה ממצב כתוצאה דחק. בשעת לעזרתו להחלץ
ל ובנערות בנערים להשתמש לנסות החליט
המבו השוטרים של במקומם תנועה הכוונת
שהוטלה במשימה בהצלחה עמדו הללו גרים.
גם רבה יעילותם כי הוכח עלכן: יתר עליהם.
מאות רק המונים אוכלוסין מיעוטי בישובים

אזרחים. של אחדות
מידה. כנגד מידה בנערים נהג וייסמן תומס
נציגי עם קבועות פגישות להם אירגן הוא
הדריו נציג כל שבעירו. הממשלתיים המשרדים
מטרו משרדו, בפעולות והנערות הנערים את
כמרציםאורחים שהוזמנו שופטים ויעודו. תיו
את הזמינו ואף ומשפט, חוק בעיות על ספרו
משפטים בהליכי לחזות הצעירים המתנדבים

מסויימים.
המתנדבים הארגון. של אופיו עוצב בהדרגה
לצודד פנימיים מוסדות והקימו יזמו הצעירים
תחושה הקניית וכדי וספגו שלמדו בחומר עיון
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באימונים צעירים מתנדבים
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הדנה זו היא בחשיבותה נופלת שאינה נקודה
הוחלט החדשים. החברים יתקבלו בהם בתנאים
חבר קבלת בשעת יתעלמו וראשונה בראש כי
טוב" כ"ילד כלכך הנדושים מהמושגים חדש
תשוקתי יביע שהנער בכד יהיה די רע". ו,ילד
יהיה דמותו ועיצוב חינוכו לארגון. להצטרף
הארגון. על הממונים בידי ואילו מכאן נתון

בסניפ מפתיעה התפתחות חלה מהרה עד
במתי היה תחילתם הצעירים. המתנדבים ארגון
בני אלפי אליהם הצטרפו קצר זמן וכעבור מעט
לכל להירתם נכונות הביעו אשר צוהלים נוער
בכל כי שונים חוק גורמי נוכחו לפתע משימה.
מוחצת מהלומה בכך היתה סניף' הוקם בו מקום

רחם. ללא להחניקו ואף הנוער לכנופיות
בוואשינג אשר הנשיא בית הלבן, הבית גם
ולצרכיו. לארגון מסוייגת בלתי אהדה גילה טון'
ארצות של המנוח הנשיא מינה שנים 4 לפני
לבעיות מיוחד יועץ קנדי, פ. ג'ון הברית,
בעיקר שהתמחה אדם זה היה הנוער. עברינות
האיש הצעירים. המתנדבים ארגה סניפי בהקמת

דוךדנינג. השריף היה
מכתב שיגר ודוךדנינג קצרה תקופה חלפה
בזו בארגון החברים הששיות תלמידי להורי
הנוער בעבריינות להלחם "במטרה הלשון:
בפיתוח שלנו המחלקה החלה והולכת, הפושטת
כבר למעשה הצעירים. המתנדבים ארגון ממדי
משנה .1959 משנת זו תכנית הלבן בבית קיימת
ששית הששיות תלמידי מספר והולד גדל לשנה
מספרם הגיע בלבד השנה בארגון. פעולה פו
הארגון של העיקרית מטרתו בקרוב. ל12.000
אכיפת לכבד לדעת שלנו הנוער את לחנר היא
אזרחות של המלאה משמעותה וללמדו החוק

טובה".
אירע מאשר עדכה לנאמר טובה דוגמא אין
קומבס. גרובר השריף שרת בה לוגאן בעיר
עיר לתדהמתו שפ מצא לאזורו הגיע הוא כאשר
מת נוער בני של השתוללותם לחסדי הנתונה
מאורגנים היו אלה רסן. כל ומשולחי פרעים
התושבים על חתיתן שהפילו מוחצות בכנופיות
באר מהעיר נשלחו בשנה שנה מדי השלווים.
להח שנועדו לבתיספר צעירים עבריינים בעים

לכונן יבקש אשר שריף שכל במקום בו הוחלט
הצעירים, המתנדבים ארגון של סניף באזורו
מעשית מבחינה הן מוגבלת בלתי בתמיכה יזכה
אינם שהשריפים גם סוכם הלכתית. מבחינה והן
אד באזוריהם. סניפים להקמת לפעול חייבים
לכוננו יהיה וזכאי רשאי השריף, בכך משירצה
ומספר פעולה קוי יקבע אשר והוא עיניו כראות

בו. לשרת יתנדבו אשר החברים

רבות שאפשרויות רבים לשריפים היה ברור
החוק. אכיפת בכיוון הנוער בהפעלת גנוזות
ב"הצוק שהתקיים מהכנס חזרו מהם עשרות
במחוזותיהם להקים תשוקה אחוזי כשהם הקטן"

דומים. סניפים
ובצדק, שסברו, אחדים היו השריפים בין
בעלי ציבוריים גורמים בענין לשתף הדין מן כי
הועלו. רבות הצעות הקהילות. בקרב השפעה
מקומיים שמנהיגים באפשרות דנה מהן אחת
הסניפים על חסותם יטילו בתיהםפר והנהלות
רבים נוער בני גם יעודדו ובזאת הצעירים
שהארגון הוחלט לכד במקביל לארגון. להצטרף
הגימנסיה של הששית הכתה עד נוער בני יכלול
הוחלט להצטרפות, תוקף להקנות כדי בכלל. ועד
ה או השריף, עלידי יושבע חדש חבר שכל
שיצטרפו הנערים מבין אלה המקומי. שופט
המשפט בבתי המעצר, בבתי מאלף לסיור ילקחו
ע1 בעיקר יושם הדגש אד החקירות. ובמשרדי
השו המשרדים ונציגי הצעירים ביו השתתפות
המקומית, המשטרה נציג כגון החוק של נים
מקו שופטים הפדראלי, החקירות משרד נציג
אנשי יקנו האלה, במפגשים אורחים. ואף מיים
הנוער לבני שצברו הרב והידע מנםיונם המקצוע

הצעירים. המתנדבים בארגון החברים

חשובה חינוכית שנקודה הבינו השריפים
לבני משותף חברתי רקע יצירת היא ביותר
ומשכבות שונים מאזורים מוצאם אשר הארגון,
בפעולות יתבטא זה שרקע הדין מן שונות.
ה בעונות משותפים במחנות וחינוך ספורט
בפעולות הצעירים החברים יודרכו שם חופש.
אנשי עם זה אישי מגע מובהקות. משטרתיות
מאחורי כי להכרה שיביאם סופו המשטרה
כי ברור אד כאבותיהם. אבות ניצבים המדים
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הארגון מפעולות באחת שהצטיין למתנדב הצטיינות אוח. מעניק קנדי, פ. ג'ון ארה"ב, של המנוח הנשיא

המת לארגון הרשמה תחל מסויים בתאריך כי
הרחוב נחסם יום אותו בבוקר הצעירים. נדבים
נוער בני מאות עלידי השריף, משרד נמצא בו
טו ובני יחפנים נודעים, פרחחים אף וביניהם
שהצ נערים אלפי נמנו קצרה תקופה תוך בים.
הנוער כנופיות הופצו מהרה ועד לארגון טרפו
עוד. קיימת היתה לא לוגאן העיר בעיית והובסו.
נוער בני אלפי זכו מעתה דבר* של היפוכו
החוק. וכיבוד טובה אזרחות לקראת להתחנך

השריף, של המפורסם משפטו נצטט לסיום,
דר המתנדבים ארגון ממיסדי ווייסמן, וולטר
להדריך בכוחנו החוק, נציגי "אנחנו, צעירים:
נאותה דוגמא להם ולשמש הצעיר הדור את
לני לעזור שבכוחם תחושה להם בהקנותנו

הקהילה". שלום על להגן החובה במילוי

נס. התחולל פתאום לפתע אך למוטב. זירם
ומעודד, כאילו המחרידה התופעה נעלמה לפתע

עוצר. ואין בעיר השתוללה לא

'.'? בלוגאן קרה ,,מה

ששלחו מכתב כל שציינה השאלה היתה זאת
לשריף צעירים לעבריינים בתיהספר מנהלי
להגיע חדלו פתאום לפתע הרי כי קומבס. גרובר
לשימצה שנודעה זו מעיר צעירים חוק פורעי

שלה. הנוער בבני

של בפיו היתה זו לשאלה מאלפת תשובה
קומבס גרובר היה: כך שהיה ומעשה השריף,
המתנד ארגון של סניף להקים בפשטות החליט
בעיר קיים היה לא לבואו שעד הצעירים בים
המרתקת הידיעה את הפיץ אנשיו בעזרת לוגאן.



רגל וחולב* בטיחות
פרדויףגרמן טום המשטרה קומיסר מאת

מה"ד מוזס, אלכסנדר פקד עברית:

המפ גורם כל של רוגזו מעורר הוא הפרטי,
הוא זה גורם גם ולו בדרך להתקדם לו ריע
פלוני רגל להולך להקדיש שעליו השומתהלב

בדרכו. הנקלע
כלי של זה עומס ובעיקר התנועה, עומס
המש רוב כי להנחה גורם הממונעים, הרכב
היוט במרוצת מחליפים בדרך, השונים תמשים
בתנועה. השתתפותם צורת את אחדות פעמים
בין לגשר דייה זו עובדה כי שנסיק טבעי לכן
לבעיות משותפת הבנה ולהוליד הקבוצות שתי
לתועלת יהיה זאת וכל מאחר בדרכים, התנועה

הצדדים. שני
תפ עיקר לראות חייבים התנועה שוטרי
ההדדית, והחשדנות הניגודים בסילוק קידם
השונית הגישות לשתי משותף מכנה וביצירת
דרכים מצויות זו מטרה להשגת הצדדים. של
בדרי המשתמש הפגשת היא מהן אחת אחדות.
במקום הצבתו בצורת במהופך, עצמו, עם
הולך של הדוגמא תשמש לכך הבהרה השני.
המש התערבות שחייבה לתאונה שגרם רגל
הרגל הולך עם ששוחח המשטרה איש טרה.
הרגל, הולך הוא, כי לעובדה מחשבתו הסב
הרכב נוהג של במקומו להיות עלול היה
וישפוט ידון זאת לאור רק בתאונה. המעורב
שיעוררו אפשרות קיימת זו בדרך התנהגותו.
לבעיות הדרושה ההבנה את הרגל הולד בקרב

ובעתיד. בהווה התנועה

הרכב כלי בתנועת הפסקות

רגל! הולכי של התנועה שטח היא המדרכה
לכללים כפוף שיהיה בלא כרצונו נע הוא שם
מוחו להעסיק חייב הוא אין שם מיוחדים.
ידי לצאת לו די מורכבים. תנועה בכללי
המקובלים הנימוס גינוני על בהקפידו חובותיו
שהיא, בבעיה נתקל הוא אם הציבור. בקרב

בדרכים לתנועה הגישה
לריב בדרך? משתמשים ונהגים רגל הולכי
ומסתייגיט נפרדים תנועה במישורי נעים הם
לשני חיונית שהיא ההדדית ההבנה מזה. זה
הדרו ההבנה באיטיות. לטיפוח ניתנה הצדדים
בדר הרכב כלי תנועת גידול אחרי מפגרת שה
אשר המציאות נוכח מוזרה עובדה זאת כים.
ברגע רגל להולך הוא גם הופך נהג כל בה

מכוניתו. הגה את נוטש הוא בו
גישתי כי מבהירה יותר מעמיקה התבוננות
בעלת אינה זאת לבעיה בדרך המשתמש של
ונק תנועתו בצורת מותנית אלא קבוע, צביון
למכונית הנכנס רגל הולך למשל, עלפיה. בעת
לחלו כמעט או .לחלוטין, זה ברגע עצמו מנתק
והוא התנועה לבעיות הקודמת מגישתו טין,
נוסע. הוא בו הרכב נהג של גישתו עם מזדהה
על במעט רק משפיע רגל כהולך נמיונו כל
מכלי יוצא הוא כאשר החדש. במצב תגובתו
כמובן אך עצמו, על תהליך אותו חוזר הרכב

במהופך.
רבה במידה נקבעת הרגל הולך של גישתו
ואדישותו. דעתו קלות לנוחיות, נטיתו עלידי
אם גם הקצרה הדרך את מעדיף תמיד הוא
וחוקי דומה זו גישה מחמת יותר. מסוכנת היא
מת והוא עליו חלים אינם בדרכים התעבורה

מהם. עלם
פרט זו, גישה אין הרי הרגל, הולכי לעומת
מבנה רכב. לנוהגי אופיינית אופניים, לרוכבי
להקפיל מהנהג תובעים הפעלתו וצורות הרכב
תשו לדרך ולהקדיש התעבורה חוקי קיום על
אך מרכבו. נזק למנוע ורצונו במידה מתלב,
מהן שהאחת אחרות בתכונות מצטיין הנהג
או פאסיבית בצורה (המתבטאת תוקפנות היא
הסי ,,שמחת בשם מוכרת והשניה אקטיבית)
קנינו היא שהדרך סבור ;1הנהג מאחר כון"5
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מת זה מצב התנועה? את לבחון הרגל הולד
מאחורי, או לפני, כביש חוצה הוא כאשר הווה
נחשב זה מעשה וכוי). (אוטובוס רכב כלי
לפניי ואין במידה גם אך חמורה. לרשלנות
הגביש את לחצות עליו אז כי אחרת, ברירה
על מקפיד כשהוא יעשה וזאת במשנהזהילות
חצייה, כל הרכב. כלי לבין בינו מרחק שמירת
בזרימת הנוצרת הפסקה בשעת המבוצעת
נהג עם קשר יצירת עלידי תעשה התנועה
כה לפרשם שניתן בסימנים המתקרב הרכב
להם כשנלווה כהרמתיד, אלה, סימנים לכה.
של ללבו ידברו שהם ספק ללא הרי חיוך,

ההדדי. האמון קשר ויווצר הנהג
הולד על רק חלה אינה הזהירות חובת
לשימי הנהג מחובת הנהג. על גם אלא הרגל
נסיעתו, למסלול המתקרבים הרגל להולכי לב
להתבונן גם עליו הרחוב. את לחצות. במגמה
המדרכה, על הנעים הרגל הולכי בתנועת
עליו כי הדבר פירוש אין אך מסלולו. בשולי
הבלתיזהירים הרגל הולכי את במיוחד לחפש
במהירות לנסוע הנהג מחובת המדרכה. שעל
בעוד רכבו כלי את לעצור יכול הוא בה
יגיב או יגיב, לא הרגל והולך במידה מועד,
ששיגר האזהרה אותות על נכונה לא בצורה

הנהג.
הבלם דושת על קלה בלחיצה די לעיתים
הרכב כלי שני שבין המרחק את להגדיל כדי
בבטחון לחצות הרגל לחולד לאפשר עלמנת
הרגל הולד מחובת זאת לעומת הכביש. את
המופ האזהרה באותות משגיח כשהוא להגיב
מחצייה בהמבעו תתבטא תגהבתו יכלפיו. נים
שהנהג מובן המתקרב. הרכב בכלי הבחין אם
בלתי תנועה לקראת גם דרוך להיות חייב
להש יהיה שניתן כדי הרגל, הולד של זהירה

שקולה. בלתי בהתנהגות מועד בעוד גיח

הכביש חציית

את לחצות מתחיל הרגל הולד כי ידוע
היא וכר קפדנית, התבוננות לאחר הכביש
את בודק כשהוא רוחבו למחצית עד צועד
בהגיעו .השמאלי. מצידו המתקרבת התנועה
מפנה והוא שם נעצר. הוא הכביש דרד למחצית

להפוך אותה, לשקול כדי רב זמן לפניו הרי
בהיותו להיפתר. ניתנת היא כיצד ולקבוע בה
להקדיש חייב הוא אין המדרכה עלגבי נמצא
הנ הרכב ולכלי בכביש למתרחש תשומתלב
מבקש הוא בו ברגע משתנה זו גישה בו. עים
להשתמש בדעתו כאשר או הרחוב, את לחצות
כלי לתנועת נועד ובראשונה שבראש בשטח
כשהוא רק בו להשתמש רשאי והוא רכב,
שימוש בשעת קצוב. זמן פרק במשך לו נזקק
בחזקת הוא הרי הרכב לכלי הנועד בשטח
להרגליו עצמו להתאים ועליו לרגע" "אורח
בהתאפ לנהוג ישתדל דהיינו, "המארח". של
לתנועת מפריע כגורם עצמו יבליט ולא קות
בשעת הרגל, שהולך הדבר ברור "המארח".
לתנועת עצמו להתאים חייב הכביש, את חצותו
נוהג שמחובת מובן להיפר. ולא הרכב, כלי
מכניס של יחס הרגל הולך כלפי להפגין הרכב
אדיבות. לגלות יהיה עליו לבבי. אורחים
משני אחד כל לשלומו. ולדאוג בו להתחשב
הקיימים התנועה כללי לפי ינהג אם אלה,
ינהג השני גם כי לצפות רשאי והמקובלים,

כמותו.
את לחצןת רוצה הרגל .ההולך במידה
במצב מעודכן להיות עליו אז כי הכביש,
את לבחון יהיה עליו שלפניו. בכביש התנועה
ההפסקות את לנצל כדי הרכב כלי תנועת
השגחה הרכב. כלי בזרימת ונשנות החוזרות
הכביש. על רגלו כף יניח בטרם עוד דרושה זו
חמורת רשלנות מהווה זו מחובה התעלמות

מצידו.
הזהי אמצעי ממזעיר חלק היא ■תשומתהלב
הולכי בדרכים. בתנועה כיום המקובלים רות
נפגמה, שמיעתם או נחלשה שראייתם רגל
משגיחים שהם בשעה יותר עוד להקפיד חייבים

כליהרכב. בתנועת
הכביש את לחצות המתעתד הרגל הולד
גם אלא משמאלו רק לא המתרחש את יבחון
כלי תנועת את לבדוק כדי וזאת מימינו
זאת לעומת הצדדים. משני המתקרבים הרכב
השמאלי צידו את רק לבחון הרגל לחולד די
התנועה בו כביש חציית לפני ניצב הוא כאשר
מתקשה בהם מצבים יש אך חדסיטרית. היא
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יחלוף הרכב שכלי ממתין והוא בו הבחין הרגל
הרגל להולד אסור בכלל, אולמ, פניו. על
הנע הרכב כלי של הסדירה לתנועה להפריע
תנועתו. צורת לשנות להכריחו או במסלולו,
הולד כי לנהג ונהיר ברור והיה במידה
מותר אז כי הרכב, כלי מהופעת נתבהל הרגל
יהיה כאשר רק פניו על לחלוף להמשיך לו
במקומו יעמוד שנעצר הרגל הולך כי סבור
הרגל הולך הגיע אם מבהלתו. לכשיתאושש גם
בחצייה' ממשיך והוא הכביש רוחב למחצית
קרבה אליו. להתקרב הרכב לנוהג מותר אז כי
ברוחב מותנית שניים) או מטר כלל (בדרך זו

הנסיעה. ובמהירות הכביש

שאי בכבישים בפרט חשכה, כשמשתררת
להתקדם הרגל הולד חייב אז כי מוארים, נם
במסלול להמצא רשאי הוא במשנהזהירות.
כלי מופיע לא ראייתו כשבטווח רק הנסיעה
שבאפשרותו משוכנע הוא כאשר או רכב,
והו במידה להסתכן. מבלי הכביש את לחצות
אשמ על להצביע ניתן אז כי נפגע, הרגל לך
העצירה מרחק כי להוכיח יהיה אפשר אם תו,
בעק שנוצר בתאונה, המעורב הרכב כלי של
הסביר הראייה ממרחק גדול היה מהירותו, בות
חייב הנהג אין כלל, בדרך בו. הנוהג של
פתאום לפתע כי האפשרות לקראת דרוך להיות
זרקורי בטווח מכוניתו, לפני יגל הולד יופיע
בהופעתו הנהג והשגיח במידה אך המכונית.
הרחוב, את החוצה רגל הולד של הפתאומית
של האמצעים בכל מיד לנקוט עליו אז כי

דרכים. תאונת למנוע כדי רשותו

הוא לאחרמכן ורק הימני לצדו תשומתלבו
בצורה נוהג אשר זה הכביש. חציית משלים
כמעט וזהיר. נבון רגל הולך הוא לעיל שתוארה
לא תתרחש, וזו במידה אך לתאונה. יקלע ולא
את בחו*רזהידות להאשים יהיה אפשר תמיד
הבחין לא למשל, אם, אשר הרכב, כלי נההג
האחרון ברגע בו .השגיח או רגל בהולך כלל

ממש.

הכביש, חציית בשעת רגל, והולך במידה
הנסיעה במסלול הנמצא רכב בכלי נתקל
מימין נעשתה הכביש ותציית שלו, החוקי
עובדה מצביעה ראשון ממבט אז כי לשמאל,
הולך של זהירה בלתי התנהגות על רק זו
הנהג. עלידי שנעשתה עבירה על ולא הרגל
אחר או זה שבמקרה דבר של פירושו אין אך
חייבים כזה במקרה הנהג. אשמת גם תיתכן לא
המקו היסודות כל לפי אשמתו להוכיח יהיו

בלים.

למחציתו מעבר כבר נמצא רגל והולד היה
שבא רכב עלידי ונפגע רחב כביש של
הולך של לאשמתו הוכחות לחפש אין משמאלו,
הנהג של מחובתו היה אלו בנסיבות הרגל?
את בבטחון ישלים הרגל שהולך לכד לדאוג
כדי לסטות היה צריד הנהג הכביש. חציית
הרגל. הולך של לגבו מעבר בדרכו להמשיך
כי חש הרגל, להולד בהתקרבו והנהג, במידה
להאיט עליו אז כי היסוס, סימני מגלה האחרון
מבוג יגל הולד אם לעצרו. אף ואולי רכבו
רכב, כלי אליו כשמתקרב ונעצר רחוב חוצה
הולך כי מעצירתו להבין הנהג רשאי אז כי

41



החברת>ת בסב>בתה הממטרה
מה"ד הדרכה, תכנון מדור ראש רם, יצחק סנ"ץ מאת

התנהלו לא במציאות אך כאידיאלית' נדמית
תקופה באותה כבר מימנוחות. על הדברים
לסייע המשטרה במגמת בבירור להבחין היה ניתן
והשוקדת הבלתיעברינית לאוכלוםיה ולעזור

והמקובלות. החברתיות הנורמות שמירת על

הדורות במרוצת והעמיקה הלכה זו גישה
דמוקרטית. מדינה בכל משטרה לשידרת והפכה
בתקופתנו כי לזכור עלינו זאת עם יחד אד
התחומים בכל כמעט השלטון התערבות גברה
גם גדלה זאת התפתחות בעקבות החברתיים.
החב בתחומים המשטרתית ההתערבות מידת
פי^וח תחת עומדים ואשר השונים רתיים
באמ החברה, השלטון. של מסויימת וקביעה
חו ומחוקקת חקקה המחוקקת, הזרוע צעות
המבצעת, מהזרוע כחלק המשטרה, על קיה?
הן החוקים, של שמירתם על לשקוד מוטל
סיוע עלידי וזאת בעקיפין והן במישרין

המבצעת. הרשות של אחרות לזרועות

תחומים ארבעה להדגיש עלינו ניטל
לעיל. שהוזכרה הגישה במיוחד ניכרת שבהן
וכאן  הכלכלי התחום התחומים: הם ואלה
הלבן" "הצוארון מסוג עבירות בעיקר בולטות
המוטורית? התנועה של הסדר תחום למיניהן?
הקשורות והתקנות החוקים קיום על שקידה
האחרון והתחום והעבודה, הייצור במערכת
המאבקים מכלול על הפוליטי התחום הוא
והתובעים המותר מגבולות לעיתים החורגים

החוק. זרוע של התערבותה ומחייבים
למעשה הוא בקצרה, בו שנגענו זה שינוי
ותהפוכות דורות בעד שחלף ממושך תהליך
בגי הן החברה, בחיי הן יסודיות היסטוריות
והן אותו> הסובב לעולם זמננו בן האדם שת
ליחיד החברה בין שנרקמים היחסים מבחינת
על וישפיע משפיע בהכרח זה שינוי ולהפך.
חדשים. תכנים בהם יפיח ואף משטרה תפקידי
של מקומה בבירור מוגדר במדינתחוק

החברה קיום מאפשרת בפעולתה המשטרה
לבין היחידים בין מרוסן בלתי מאבק ומונעת
קבוצות ובין ליחידים יחידים בין שונות, קבוצות
שונים אינטרסים מצויים חברה בכל לקבוצות.
והבינ הבינקבוצתיים היחסים נרקמים להם סביב
נגזרים טוטליטרי משטר בעלת בחברה יחידים.
המפ של העליונים במוסדות ונחרצים הדברים
כן לא מוסווה. האינטרסים מאבק שם לכן לגה?
במשטר המצטיינת במדינה מדובר כאשר הדבר
סביב מתגבשים האינטרסים בה ואשר דמוקרטי
בגלוי הפועלות וכר) (מפלגות לחץ לקבוצות
בכללותה. החברה פני על במישרין ומשפיעות
עליה הכללית? בתמונה המשטרה משתלבת כאן
הנולדות ההדדיות הציפיות מימוש את לאפשר
על שהתקבלה הסכמה לאחר החברה, בני בקרב
עלידי המשטרה מבצעת זה תפקיד הרוב. דעת
ממערכת הסוטים או הנוטים, ובלימת ריסון

הזאת. המוסכמות
המשטרה של ראשיתה הרי הסטורית, מבחינה
ההיסטורי ברובד נעוצה הנוכחית, במתכונתה
הפיאודלי. המשטר התפוררות החלה בו אשר
ישירה כתוצאה שנוצר החברתי השינוי בעקבות
ממקומן נעקרו הפיאודלי, המשטר מהתפוררות
ניכרה התוצאה אוכלוסיה. של גדולות שכבות
חי הפרנסה, ומקורות יסודות של מהיר בחילוף
ממושכת מסורת עלידי שנקבעו ערכים סול
דרך על רבים של בעליה ניכרה הסופית והתוצאה
פרנסה. לצורך יותר קלה נראית אשר זו הפשע,
השודדים כנופיות בריבוי מוכרת זו תקופה אכן,
המסו החברה חיי את וסכנו פגעו אשר והחמסנים

והמאורגנת. דרת
לחיכוך המשטרה מגע הצטמצם זו בתקופה
עולם עם מחד, חברתיות? שכבות שתי עם
האוכלוסיה חלקי שאר עם ומאידך, העברינים
שונות. ובשכבות במעמדות ומרובדת המגוונת
נשא זה מגע הרי השני, הסוג עם המגע לגבי
לכאורה זו מסקנה עזרה. והגשת סיוע של אופי
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למצות ניתן ציבור יחסי של זה בתחום טרה.
 נקודות: בשתי הבעיה את

בעיני להצטייר המשטרה שואפת כיצד א.
כאהודה? או כמוערכת  החברה

שני בין דרך המשטרה מפלסת כיצד ב.
מוענקות סמכויות של הנוגדים הקטבים

ל חברתי פיקוח מול
תצטייר שהמשטרה הוא הרצוי כי ספק אין
זהו לאחורה. והן פמוערכת הן הציבור בעיני
המגעים אופי לאור אך ביותר. הטוב המצב
לבין הציבור שבין ב"מתחשלילי" הטעונים
קיצו לתמורות באהדה הזכיה נתונה המשטרה,

ותכופות. ניות
נובע "אהדה" ערך השתנות כי לזכור יש
תלוי דבר "הערכה". ערך מהשתנות במישרין
הערכה ללא השניים. בין להפריד ואין בדבר
בצידה שאין הערכה תיתכן כי אם אהדה. אין
ללא לפעול מסוגלת שהמשטרה אלא אהדה.
ללא לפעול מסוגלת היא אין מאידך אהדה.
משטרתי, ארגון יכול בלעדיה אם ספק הערכה.
כל ביעילות. ולפעול להתקיים אחר, או זה
לעולם אך להוסיף, בא האהדה בתחום הישג
המשטרה. לפעולות מוסד יסוד הערכה תהווה
הסמ בהשפעת המשטרה של לדרכה באשר
החברתי הפיקוח מול לה, המוענקות כויות
בהיווצרות להבחין יש כאן הרי עליה, המוטל
החברתי במשטר הקשורה גומלין מערכת
מערכת להבין ניתן מדינה. אותה של והפוליטי
פועל מקצוותיו אחד כל על אשר כלוח זאת
הפיקוח עוצמת זאת תהיה מחד מסויים. כוח
למשטרה. המוענקות הסמכויות עוצמת ומאידך
משתנים, בכוחות הלוחצים אלה' כוחות שני
להבחין יש המשטרה. של דרכה המפלסים הם
שבין התהומי בהבדל כאן, הנאמרים בדברים
טוטלי בחברה לדמוקרטית. טוטליטרית חברה
הסמ של הלחץ כוח ערוך לאין יגבר טרית
דמוקרטית שבחברה בעוד המשטרתיות, כויות
למידת הסמכות מידת בין איזון קיים יהיה
תתאפשר זה לאיזון והודות כך עלידי הפיקוח.
שמירר. כדי תוך המשטרה, של יעילה פעולה
והפיקוח במידה הפרט. וחופש זכויות וקיום
לא בו מצב יווצר הסמכות, עוצמת על יגבר

כראוי. לפעול מסוגלת המשטרה תהא

בלבד. החוק קיום על שממונה כמי המשטרה
על מוגדרת לשלטון המפורשת זיקתה גם
זכותו לעמוד חייבת עיניה לנגד חוק. ידי
בחברה קבוצה כל וכן ופרט פרט כל של
המש חייבת כך משום החוק. עלפי כמוגדר
מתמדת וביקורת פיקוח תוך דרכה לפלס טרה
הציבור, מצד והערב השכם עליה המופעלים
כן לא המחוקקת. והרשות השופטת הרשות
המהווה טוטליטרי במשטר דנים כאשר הדבר
בעלת במדינה הדמוקרטי? למשטר בולט ניגוד
זרועמחץ המשטרה מהווה טוטליטרי משטר
היא קיצוניים במקרים השלטון. מתבסס עליה
ולמפרשת .החוק למכתיבת שם הופכת גם

כאחד.

עליה מוטלת חוק, במדינת הפועלת משטרה
בני עט הדוקים גומלין יחסי לקיים החובה
המש והמעמדות. החוגים כל כולל החברה,
כחלק עצמה לראות חייבת חוק במדינת טרה
משרתת. היא אותה החברה של בלתינפרד
של מסויימ בתחום למתרחש אחראית היא אמנם
עצמה לראות עליה תמיד אך הזאת, החברה
ובורר המחנה לפני דרך המפלס חלוץ בבחינת
הסטיה. נגד החברה במאבק יותר בטוח נתיב
הציבור, כשליחת עצמה לראות חייבת המשטרה
סמכויות רצון מתוך לה העניק האחרון זד. אשר
חופשו של מסויימת מידת על בוותרו מסוימות,
בהגדרת ומתגלם ביטוי מקבל זה ויתור הטבעי.
שהמש עלמנת למשטרה. שהוענקו הסמכויות
ותפקידיה משימותיה במילוי תצליח טרה
אזרחי של בסיועם שתזכה הכרחי חוק, במדינת
הכרה מתוך לנבוע החייב סיוע זהו המדינה.
ערך הבנת ומתוך למשטרה, לעזור ורצון
כל מועדת זח סיוע בלעדי הזה. התפקיד

תפקידיה. במילוי להכשל משטרה

משטרה כל כי הקביעה משתמעת מכאן
והחברה במידה החברה. של לאישור זקוקה
הכרחי כן יותר, דמוקראטי בצביון מצטיינת
עלירי המוענק ולקיומה לפעולותיה שהאישור
סיוע, של אקטיביים במישורים יתבטא החברה,
החשיבות מובנת תהא לכן ואמון. משמעת
יחסי למערכת משטרתי ארגון כל שמייחס
התנאים את ליצור נועדו הם אשר הציבור,
המש של לפעולותיה המתאים והרקע הנוחים
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מובהק צביון בעל שלטון של דמוקלס חרב
הרי האופי מוסבר בזאת משטרה. מדינת של

משטרה. כל של כוזי

שונות משטרות של מבנן סקירת כדי .תוך
תוצאה שהם טיפוס אבות שני נמצא בעולם,
שמתו הפוליטיים"הסטוריים התנאים של ברורה
משטרות ב מחד מתגלות אלו דוגמאות צמחו. כם
בעוד צרפת. במשטרת ומאידך ארצותיהברית
לאר דוגמא משמשות ארצותהברית שמשמרות
לשלטון היא שזיקתם מקומיים משטרה גוני
ומהוות הפוליטי ברקע מעורות והן המקומי
הוא כאשר (גם מהשלטון נפרד. בלתי חלק
צמרת מתחלפת גם שאז למרות  מתחלף
לאומית צרפתהיא משטרת הרי המשטרה),
בלבד? המרכזי לשלטון היא העיקרית וזיקתה
כל את חופפים למעשה וחובותיה סמכויותיה

החברה. של המוסדיים התחומים

מתוך צמח האמריקנית המשטרה מבנה
מגמת ארצותחברית. של ההיסטוריים התנאים
רב כוח הצטברות למנוע הוא הנוכחי המבנה
שורש זאת לעומת שהוא. כל ארגון בידי מדי
שמלפני בתקופה נעוץ הצרפתית המשטרה
נוסדה הצרפתית המשטרה הצרפתית. המהפכה
הבלתי בקיום השולט לריבון לסייע במגמה
נשארה זו מגמה המוחלט. שלטונו של, מעורער
אחד יסודי הבדל הזה. היום עצם עד בתוקפה
תפקידי היוו בזמנו אם השנים: במרוצת חל
בעלות משימות הציבור ובטחון הסדר אבטחת
למאה עד שהפלגנו ככל הרי נמוכה, עדיפות.
עדיפות בעלות למשימות אלה הפכו העשרים,
בשלטון וסעד תמיכה של לזו השוות גבוהה,
" . ■  . המרכזי.

התהוות פעולות רצף במעיו להבחין ניתן
מדגיש האחד הקוטב בהן משטרה ארגוני של
לשלטון הכפופות מקומיות משטרות של טיפוס
משטרה של הוא השני הקוטב ואילו המקומי,
על המרכזי. לשלטון הכפופה לאומיתריכוזית
המשטרות, מרבית תמוקמנה אלה קטבים יסודות
למבני לה. המיוחדות תכונותיה עלפי אחת כל
התרקמות לגבי רבה משמעות אלה משטרות
החברה לחברה. המשטרה שבין הגומלין יחסי
בהתאם המשטרה על פיקוח ודרכי אמצעי תקיים

בין המשתרעת המשטרה של שדרכה מובן
יקבעו ורמתה ערכה הלוחצים, הכוחות שני
של המקצועי וכושרם הטכנולוגית לרמה בהתאם
מושגת היא כאשר זו רמה המשטרה. אנשי
עלגבי לגשר עשויה החוק, במסגרת ומתופעלת
חברתי פיקוח מעודף כתוצאה הנוצר הפער

המשטרה. של יעילותה לעיתים המגביל
הדבר טבעי מפותחת, טכנולוגית בחברה
מדע חידושי לעגלתה לרתום תשאף שהמשטרה
טכנולו קידמה עצמן. שהוכיחו מדעיות ושיטות
בידי עליונותמה מעניקה שהיא סופה זו גית
מגמותיה. והשגת תפקידיה מילוי לשם המשטרה
ויעילותה נסוגה משטרה זאת תחיה כד אלמלא
נוצ וקפאון איקידמה כי לזכור יש מפוקפקת.
המש חברתייפערכיים. ממעצורים כתוצאה רים
מטבע חברה' אותה בני הם אנשיה אשר טרה,
מעצורים. אותם עלידי מושפעת תהא הדברים
את להכשיל העלולה זאת, שלילית תופעה על
עלידי ברצון שלא להתגבר ניתן המשטרה,
הפיקוח הגבלת או נוספות, סמכויות הענקת
הטוב המצב ספק, של צל ללא אך החברתי.
הגופים על המשטרה נמנית שבו זה הוא ביותר
ופעו ומדעי טכנולוגי ידע המנצלים הראשונים

בדוקות. מדעיות בשיטות מצטיינות לותיה

מהווה שלנו החברה של הכללית במסגרת
המתקרב מובהק, ביורוקרטי ארגון המשטרה
הסוציולוג עלידי שהוגדר כפי האידיאלי לדגם
ברבעון חובב פקד של מאמרו (ראה ובר מקס
למרות זאת, ארגון צורת .(1516 מסי המשטרה
להגיע למשטרה מאפשרת הגלויות, מגרעותיה
לקיים שנועדו תפקידיה בביצוע יעילות למירב
מחד הפנימי הבטחון על ולהקפיד הסדר את
אנשיה על יעיל פיקוח ליצור מאידד ואילו
מתחום מלסטות מהם למנוע ברורה מגמה מתור
אייעילות או התרשלות המוגדרות* הסמכויות
מהסמכויות סטיה אף או. התפקידים, בביצוע
דעת מול המשטרה את תעמדנה המוענקות,
לכל עוינת. תהיה אף שלעיתים. ביקורתית קהל
מידת על רבה השפעה עדכה המנויים הדברים
עמה. פעולה לשיתוף החברה בני של הנכונות
הבטחון תחושת לערעור גם תגרום איהיעילות
הצי מימוש ימנע כך ועלידי החברה בני של
סופח מוענקות מסמכויות סטיה ההדדיות. פיות

44



הוא קרובות ולעיתים לתמורות נתון שהוא אף
משטרה שואפת מחד הרצויה. מהמסגרת חורג
לטיפוח ומאידך יעילזתה מבחינת ליציבות
לה המוענקות הסמכויות בתחום לפעול כושרה
חייבת כזאת משטרה מצומצמות, שהן אף
החב לגבי טכנולוגית לעדיפות תמיד לשאוף
החלו על להימנות אותה מחייב זה דבר רד..
ושיטות ידעטכנולוגי לרתום הששים צים
חייבת אשר כזאת משטרה לעגלותיהם. מדעיות
מירביים פעולה וחופש יוזמה גילוי לאפשר
שיפור על להקפיד חייבת הביצוע, לדרגות
שורו על הנמנים אנשים רמת של פוסק בלתי
המשטרה איש רמת קידום של זאת דרך תיה.
והחיו הדרושה הערכה מידת את לה תבטיח
תפקידיה במילוי ההצלחה מירב לשם לה נית
כתבלין הנלוית לאהדה בנוסף זאת ומגמותיה!
תמצא כזאת משטרה מבוטל. לא בעלערך
הבלתי בלוחמה המחנה לפני כחלוץ עצמה
והבטחון הסדר בקיום בעברינות, פוסקת

הציבורי.

הדברים מטבע מדינה. באותה השורר למשטר
משטר בעלת במדינה לאומית משטרה נמצא
הרבה ויעילותה כושרה משום וזאת טוטליטרי
עיורת. בנאמנות הטוליטרי השלטון את לשרת
עשויים אנו חוק במדינת הרי זאת, לעומת
לאומיות ומשמרות מקומיות משטרות למצוא
משטרה המקיימת דמוקרטית חברה כאחד.
אמצעי פיקוח. אמצעי עליה תטיל לאומית,
של סמכויותיה הגבלת הם: האפשריים הפיקוח
ודרכי פונקציות של נוקשה הגדרה המשטרה'
המחוקקת הרשות עלידי מתמיד פיקוח ביצוען,
זו הרי אחרון ואחרון השופטת. הרשות ועלידי
הקומוניקציה מאמצעי המושפעת הקהל דעת
בעלי אלה, פיקוח דרכי להמונים. המיועדים
של הזרוע את המהוים הם ניכרת, עוצמה

המוחלט. החברתי הפיקוח
עם פעולה בשיתוף חייבת משטרה כל
צביון בעלת היא והחברה במידה בה החברה.
הטלת הפעולה. שיתוף יגדל כן דמוקרטי,
טבעי. אף הוא הסמכויות מול החברתי הפיקוח

שלי... הראשון הדו"ח גם זה כמוך כמוני השוטר:
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גדולה חק>רה ארגון
הדרומי המחוזי החקירות, ענף ראש גייר, זליג סנ"ץ מאת

מיד. מתגלה אינו כשהעברין להתקיפה לים
וכא זה לצד נתונה החוקרים של דעתם אין
במידה אינפורמציה מקבל אינו הציבור שר
לחץ תחת החוקרים עומדים אז כי ניכרת,
עם לראיונות ובקשות טלפוניות קריאות של

עתונאים;
למפ מדווחים בחקירה העוסקים החוקרים .8
התחנה של החקירות לקצין או התחנה, קד
של השוטפת בעבודה עסוק כידוע אשר
הח על כהלכה לפקח מסוגל ואינו התחנה

קירה.
הפעלת מצריכה מסועפת חקירה ולבסוף, .9

הקשו בעיות מתעוררות אז רב. אדם כוח
תאום אינטנסיפיקציה, עבודה, בחלוקת רות
מיקום, קשר, תחבורה, כגון, מנהלה וסדרי
ארגון המצריכים דברים וכדומה, אש'יל
בפי הבחינות, מכל אוטרקי ומבנה קפדני

ובאמצעים. בדיווח קוח,
בחקירה שלבים

חקירה בארגון המצב את להעריך בבואנו
העיק השלבים את להכיר עלינו ומסועפת גדולה

בחקירה. ריים
השלבים את כולל פלילית חקירה כל תהליך

.: הבאים
עבי נעברה שאמנם העובדה קביעת א': שלב
עלידי כידוע נעשה זה דבר רה.

הפשע! במקומ ביקור
בפתיחת הדרומי המחוז מפקד הרצאת מתוך .

עיקוב, קורס

הקלאסית השיטה
המקובלת זו היא בחקירה הקלאסית השיטה
מצופר חוקרים צוות וסממניה החקירות במשרדי
המנסה שניים, או אחד חוקר עלפירוב צמו
עלידי לעבריין העבירה מן גילוי לידי להגיע
שי הנחקרים. מכל עדויות וגביית ראיות איסוף
מסתמנות לא מלכתחילה כאשר טובה זו טה
בעיקר מתנהלת והחקירה רבות חקירה זויות

לעומק.
ומס גדולה בחקירה מדובר כאשר ברם,
השי לפי לנהלה קשה ברוחב, והמתנהלת תע*ת

 אלו: מסיבות הקלאסית טה
העבירה ביצוע משעת רב זמן שחולף ככל .1

העדים? של זכרונם רפה כן
לכ שיש השטח ותחב עדויות ריבוי בגלל .2
כל את שיזכרו מהחוקרים לצפות אין סות,
החקירה, חומר את נכונה ויעריכו הפרטים
אינפור פירורי נלקטים מסועפת בחקירה .3
אפש אין שיטה ובהעדר מהשוליים מציה
ללכת עלולים והם ביניהם לקשר רות

לאיבוד;
חקירה זויות בבד בד לחקור אפשרות אין .4

% שונות
ובלתירלבנ רבות עדויות עט עבה תיק .5

בו; ההתמצאות על ומקשה מסרבל טיות
רשתות להפעלת מספקת לב איתשומת .6

ן מודיעים
יכולה אינה דמוקרטי במשטר המשטרה .7

המתחי והעתונות הציבור מדעת .להתעלם
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בשלבים בחקירה להבחין ניתן כללי באופן אד
אלה.

ומבנה ארגון
מבצע לארגון למעשה דומה חקירה ארגון
שמבצע בכך הוא ביניהם ההבדל רגיל. משטרתי
ועלפי רב זמן במשך מתוכנן רגיל משטרתי
חקירה ארגון ואילו אחדות' שעות נמשך רוב
רב. זמן נמשך ולרוב אחדות שעות תור נעשה
הש ואילו בהצלחה הראשון מסתיים עלפירוב
הרצוייה בתוצאה מסתכם תמיד לא לדאבוננו, ני,

לדין. והעמדתו העברין גילוי היינו,
צוות להקים הדרומי במחוז נוהגים אנו ככלל
מחוק המורכב ומסועפת גדולה לחקירה מיוחד
בכתב התארגנות פקודת מוציאים וכן טובים רים
ההתארגנות): פקודת של המדויק התוכן (ראה

< וידיעות פרטים איסוף בי: שלב
ואלימינציה אפשריים חשודים סימון גי: שלב

בחשבון? באים שאינם אלה של
אנו השני בשלב אם ראיות. איסוף ד': שלב
בשלב הרי ופרט, פרט כל אוספים
אוספים אנו ראיות, איסוף של זה
וה אותנו המענינות ידיעות אותן

התיק? לבניית דרושות
בניית הנאשמים, או הנאשם, קביעת ת': שלב

לתביעה. והגשתו התיק
שצויין בסדר תמיד באים אינם אלה שלבים
החקירה אותנו מובילה תמיד לא כידוע לעיל.
לקיר מגיעים ואנו יש לעיתים מסויים. לכיוון
לכי מסתעפת שהחקירה או לחזור, עלינו ואז
מעורבבים. שהשלבים יוצא ולמעשה שונים וונים

התארגנות פקודת
העתק
הדרומי המחוז מטה

(4.12.64) תשכ"ה כסלו כ"ט ירושלים,
פח/1352002

הנגב נפת מפקד
פ"ת/השרון מפ"ן
ר/רחובות מפ'ץ
ניהול ענף ראש

שלום שמעון רצח חקירת הנדון:
בשכונה לאומי בנק בסניף נזזויין לשוד נסיון אירט 1800 לשעה סמוך 3.12.64 ביום .1 ידיעות:
אשר שלום, שמעון הסניף במנהל מאקדחו ירה השודדים אחד בו בבארשבע, די
פנים, רעולי חיו אשר השודדים שני מכן. לאחר מפצעיו ומת בראשו קשה נפצע

להמלט. הצליחו
: לדין. ולהביאם לעצרם העברינים, את לגלות .2 המטרה:

 דלקמן: הצוות מידית יוקם זה מקרה חקירת לצורד .3 השיטה:
מינקובםקירפ"ק1) ר.

ברקוביץממ"ש2)
עמרםסמ"ר3) חמו
מיכאלרשיט4) בן
אהרוןרשים5) עדי
פרד.רשים6) זילברמן
מלכאמפקח7)
סבןסמר8)
אבנרסמיש9)
טםיאםשוטר10)

טורנטוסנד'ר
ששתיאל.12) פקד

הצוות ראש
מודיעין חולית

א.

ב.

ותשאול תחקור חולית ג.

מזכיר
פלילי זיהוי

טתונות

ד.
ה.
ו.

47



כדי נגב, מפ"ן שיל בראשותו פגישה יום מידי יקיים הצוות א) שגרת.עבודה: ..4.
ופעולות חקירה כיווני ולהתוות שנעשן הפעולות את לסכם

לעתיד.
מבצעי. ויומן כרטסת תנוהל ב)

הלינה למדורי אחראי נגב רל"ן הנגב. נפת במטה יתמקם הצוות: מיקום: ,,5
תשלומי ויתאם בבארשבע מתגוררים שאינם הצוות לאנשי המתאימים , .■ ,■;■ ,.,

הצורן. לפי אש"ל . ;

בארשבע לתחנת זמנית יסו9ח ר/רחובות מנפת סביר מפקח א. אדם: יטיח .6

ברקוביץ. המפקח של במקומו שוטפת, לעבודה חקירות כקצין י ■■;. י . ;

סמ"ר של במקומו הנגב לנפת צלם זמנית תספח ר/רחובות נפת ב. . ■.■ י :י;
י טורנטו. ■■ י

ורצח שוד מקרי וילמד יבדוק פ"ת/השרון מנפת הרנוי ממ"ש ג.
אנשי עם הדוק בקשר יעמוד זה ולצורך בארץ שאירעו דומים

הנ"ל. הצוות
בכל הצוות לרשות יעמוד פ"ת/השרון מנפת קורנבלום סמ"ר יד.

הקלסתר!. בהפעלת צורך של מקרה
שוטף. באופן הנפה מפקד עם רע"ח עלידי יתואמו וכספיים: נוספים אמצעים ,7

מכוניות. בשתי הנגב נפת של הרכב את יתגבר רע"נ תחבורה: ,8

החקירות. ענף לראש שוטף באופן ידווח הצווח ראש דיווח: .9

סנ"ץ גייר, ז. ()
חקירות ענף ראש

תפעול נוהלי של הארגוניהאדמיניסטרטיבי המבנה כאמור,
בארגון הדרומי במחוז רכשנו אשר מהנסיון דואגים אנו ולכן אוטרקי להיות צריך הצוות
בכפר צצ'קס רצח כגון, גדולות חקירות מספר שנוכל כדי מתאימים ואמצעים כוחות להקצאת
רצח שבירושלים, שאול בכפר גרגון רצח סבא, לר השונים, החקירה בשלבי לעסוק בבד בד
המבוים היהלומים שוד ^בארשבע, גולן רעיה ארגוני). תרשים והמגהלה"(ראה סדורי בות

איוגוגיי מושיט

ר

3417211

דנ/4גאו7יי7גיןב7וז
רגח7ןור
ב7בירנ
7יבידנ

"בנניהול
7גת.ונורנ
ו7ן//\ר

<כךל.7י נבבר

1111

תחבורהתי1קבידטוםמיפוי מי1ן איסוף
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מיוהד באוגדן אלא הפלילי בתיק מתייקים
הפלי בתיק בנפרד. מתויקת: פרשיה כשכל
ערך לו שיש החומר את: רק מתייקים אנו לי

העברין. ו/או הפשע לגבי הוכחתי
מחלקים אנו המודיעין חולית את מודיעין. .7
וה באיסוף עוסקת כשהאחת זרועות לשתי

■>>■■■■ במיון. שניה
בדברים 1:עיקר עוסקת זו חוליה תשאול. .8

; " ;  הבאים:
ד.פשע; בסביבת אנשים חקירת א.

עדים עלידי שאוז5רו! י חשודים איתור ב.
וחקירתם;

מקומיינ!!! פושעים תשאול ג.
חולירוח; בדיקות ד.

קרבן חיי של (ריקונסטרוקציה) שיחזור ה.
במגען עמו שב*ו האנ^ינ* ובדיקת1 הפשע

י י""י י" אליבי! בדיקות ו.

המלון בבתי שהתאכסנו זוים בדיקת ז.
■ הפשע. ביצוע ליוםי סמוך

במהלך אלימינציה. לשם חשוד" "טופס .9

חשודים מסתמנים ומםתעפת גדולה חקירה
ודרישה חקירה מתנהלת שלגביהם רבים
והסיבה שמותיהם את לזכור קל תמיד ולא
עדי מדר ולקבוע שיטה ליצור כדי לחשד.
קבענו לגביהם, שנערכים בבירורים פויות
מיו טופס בבארשבע ב.ל.ל. רצח בחקירת
חשוד". "טופס בשם הנקרא כך לשם חד
 הנ"ל: בטופסי המוצגות: השאלות להלן

אי צד חשודי טופס
!..;..;. :.......... ; שם: .1

:...!..;... י....י הלידה: תאריך .2

: ..!......":.: כתובת: .3

.י ".;..:..:..; 1י י. :..... מקצוע: .4

נ."..: 1..:.1_ אישי: תיאור .5
.". (במידוריוקיים): ר.פ. מספר .6

י. """ לחשדות: נימוקים .7

יי ייי"יייי ; וציוד: בגדים .8

.1.1... משובץ ספורט מעיל א.
..;..." ::....:.":;: גרב:י כובע 3

י. .1...1..... .".: הסוואה: מעיל ג.
!."..... ציפית: ד.
11.1 י. י. : נשק ה.

השעות בין תמצאו מקוםר על פרטים .9

ב3.12.64:.... 18.30 עד 17.30

הלאומי הבנק סניף מנהל ורצח בקריתמלאכי
נוהלי של דפוסים כמה נתגבשו שבבארשבע,

 כדלקמן: תפעול
ב המועסקים החוקרים של יומיות ישיבות .1

ועונתי המציאות: מחוייבות הינן חקירה
לכל אלא הצוות של החוליות לראשי רק לא
ידי מחליפים אלו בפגישות הצוות. אנשי
שבוצ הפעולות על מדווחים ורעיונות, עות
לביצוע המשי*ות את מחלק הצוות וראש עו
שבאמצעות ספק אין עדיפויות. סדר לפי
מצו לרעיונות להגיע ניתן משותפת מחשבה

יינים.
בדרג פגישות ליזום יש מזומנות לעיתים .2

המחוז, מפקד משתתפים בהן יותר גבוה
וראש הגפה מפקד החקירות, ענף ראש
מפ"ל ראש אח''ק, ראש גם לפעמים הצוות,
ולשם הנעשה על דיווח לשם מז"פ, וראש

רעיונות. החלפת
מזכיר רושם בו אשר מבצעי יומן ניהול .3
היו הישיבות פרטי את מדויק באופן הצוות
נקודות על דגש שימת תו? הצוות של מלות

מיוחדת. חשיבות בעלות
וה הנחקרים כל לגבי שמית כרטסת ניהול .4

המסמך ציון עם הודעותיהם תמצית מגילה
י3!ורטסו ג1אריש1:ע (בחקירת בדבר הנוגע
שאלו עלידי לנחקרים פרט אנשים, 600

נים).
עדו גביית במקום ושאלונים זכרונידברים .5

רבות, בדיקות נערכות מסועפת בחקירה יות.
הכרח אין פרטים. ואימות ודרישות חקירות
עדויות גביית עלידי דוקא זאת לעשות
גביית שליליות. הן התוצאות כאשר ובפרט
הח את ומםרבלת רב זמן גוזלת עדויות
זכרוני באמצעות זאת לעשות אפשר קירה.
מסוייט לפרט כאשר ורק ושאלונים דברים
כאן עדות. גובים אנו הוכחתי, ערך יש
בסניף ממש של עדויות כי לציין המקום
ברצח או ושמונה, חמישים רק היו ב.ל.ל.
רק נגבו שכורטסו איש 1500 מתוך צצ'קס

עדויות. מאה
בח כאמור, שונות. לפרשיות איסוף תיקי .6

בד שונים לכיוונים חוקרים מסועפת קירה
זויות אותן של החקירה חומר את בבד.
אנו אין שליליות, שתוצאותיהן חקירה
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יחידה הצוות מהווה למעשה כעדים משפט בי צר
הכ הבעיות כל עם קטנה אדמיניסטרטיבית ע"י: אומת אליבי א.
סדורי על האחראי של ומתפקידו בכך רוכות , לאימות: ניתן לא אליבי ב.

לפותרן. המנהלה .._ ספורט: למטיל בקשר בדיקות ג.
מה איש למנות יעיל כדבר מצאנו מז''פ. .11 לציפית: בקשר בדיקות ד.
לכל כאחראי פלילי לזיהוי הנ*תית חוליה הסוואה: למעיל בקשר בדיקןת ה.
במהלך המתעוררים הפלילי הזיהוי ענייני ד': בבנקםניף ^יפעם ביקר האם ו,

והאיש בלבד חלקית עבודה זו החקירה; אחרים: פרטים ז.

בתפקידיו גמ לטפל אחת ובעונה בעת יכול החוקר: של הערותיו ח.
השוטפים. מס': למסמך סימוכין ט.

קרוב יתמקם שהצוות ביותר רצוי מיקום. .12 הראיון: תאריך י.

באותם בפרט הפשע, מקום אל האפשר ככל החוקר: חתימת תאריך:
מרוחקת המשטרה תחנת בהם המקרים אותם ממיינים אנו אלה טפסים בדיקת אחרי
לביצוע, ניתן אינו והדבר במידה זה. ממקום  כדלקמן:
לצוות להקצות יש הפחות לכל אז כי חשבון; מכלל הוצאו א.
המשטרה. בתחנת נפרדים חדרים מספר נוספים; לבירורים ב.
לא מסויימת שעדה במקרה נתקלנו כבר חשבון. מכלל הוצאו לא ג.

שת משום חשובה אינפורמציה למסור באה הבירורים כל גמר לאחר דבר, של בסופו
הפשע מאיזור מרוחקת היתה המשטרה חנת שני בידינו נשארים אלה, לחשודים בקשר

העדה. מתגוררת בו חשבון, מכלל הוצאו .1 טופסיחשודים: סוגי
משטרה תחנת של הטלפון קווי כידוע קשר. .13 הוצ שכולם או חשבון. מכלל הוצאו לא .2
הצוות. עבודת על מקשה והדבר עמוסים שיטה אטום. לקיר והגענו חשבון מכלל או
רצח בחקירת זו. לבעיה הדעת את לתת יש בכל מחדש ולדון לשוב עלינו מקלה זו
הצ עבור מיוחד קו להתקנת דאגנו צצ'קס בין עצמו' הצוות עלידי בין והשוד' חשוד
במקרה כפרסבא. בתחנת שהתמקם וות על או יותר גבוה בדרג מפקדים עלידי
הצוות התמקם שאול בכפר שאירע הרצח לשם יורכב הזמן שבבוא אחר צוות ידי
הועמד מיוחד וקו שבמקום החולים בבית נרשמו ב.ל.ל. רצח (בחקירת החקירה חידוש
המדומה היהלומים שוד ובחקירת לרשותו, חשודים). טופסי ושבעים מאתיים
והות מלאכי קרית בנקודת הצוות התמקם ומסועפת גדולה לחקירה צוות מנהלה. סדרי .10

מיוחדת. קשר מערכת עבורו קנה אשר חוקרים של גדול ממספר לרוב מורכב
חשוב גורם העתונות מהווה כאמור עתונות. .14 שבאיזו התחנה על נמנה מאנשיו חלק רק
אחד אדם למנות רצוי ממנה. להתעלם ואין צריכה התחנה הרי כי הפשע, אירע רה
יכול זה תפקיד הצוות. דובר יהיה אשר שבאיזורה. האירועים ביתר ולטפל להמשיך
דובר הנפה. דובר או הצוות ראש לבצע להנחיו בהתאם החקירות, ענף ראש ככלל,
נציגי עם מזומנות פגישות מקיים הצוות מפקד עם ובהתיעצות המחוז ימפקד של תיו
האינפורמציה אותה להם ומוסר העתונות שהמעמסה בצורה הצוות את מרכיב הנפה,
או הצוות ראש עלידי מראש שנקבעה שבמחוז היחידות כל על בשווה תתחלק
מהעתונות להעלים יש לעולם הנפה. מפקד יתכן אבל החוקרים. לרמת תשומתלב תוך
לעברין רק הידוע כלשהו פרט ומנציגיה התיעצות לאחר הנפה, שמפקד מקרה גם
הפרט ישמש העת שבבוא כדי ולחוקרים הצוות את ירכיב החקירות, ענף ראש עם
אינפור ממסירת לבד "הודאה". לאימות ואמצעים לחוקרים נזקק אינו והוא במידה
מתעורר החקירה, מהלך על לעתונות מציה כאן מתעוררות וכה כה בין לנפה. מחוץ
באמצעות לציבור בפניות הצורך לעיתים רכב, ארוחות, לינה, כגון; מינהל בעיות
המסוגלים לעדים בקשר והרדיו העתונות בבתי חוקרים והופעות חופשות קשר,
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להסיח החוקרימ עלולים בעלפה, עלפירוב
ותהיה יתכן העת שבבוא קטנים מפרטים דעתם
פשע ואירע במקרה לכן, רבה. חשיבות להם
מסתכמת אינה החקירה כאשר רצח, כגון רציני
הרא השעות ושמונה ארבעים במשך בתוצאות
לתחקור שאלון לעריכת מיד לגשת רצוי שונות.
זה דבר הפשע. מקום בסביבת לבית מבית יסודי
מיוחדים ואנשים מיפוי ארגון, שנית מחייב

זאת. שיעשו
שתי לבית מבית לתחקור השאלון: עריכת
מה אינפורמציה ספיגת א. עיקריות? מטרות
ב. לחקירה, תועלת להביא היכולה מרואיינים
את המרואיינים. מבין אפשריים חשודים סימון
והכוללת תמציתית בצורה לערוך צריך השאלון
הפשע. על לנו הידועות העובדות את היתר בין
שיתוף לידי המרואיינים את להביא עלמנת
השאלה את בשאלון ניסחנו החוקרים, עם פעולה
האחרון? במקום המראויין של באליבי הדנה
עלול הרי התחקור, בתחילת זו שאלה נשאל אם
בו שמטילים החשד מחמת להפגע המרואיין
במי אינפורמציה' מלמסור ימנע מכך וכתוצאה
שאלון שיהיה הכרח כל אין לו. ידועה וזו דה
בטופס להסתפק אפשר אדם? כל לגבי נפרד
אשר אחת, משפחה אנשי לגבי אחד שאלון

 בזה: מובא המפורט תוכנו

שאלון
כתובת. .1

ומקום גילו המשפחה, ראש של ומשפחה שם .2

עמדתו.
עבו ומקום גילם המשפחה, בני יתר שמות .3
הבית את עזב מישהו אם (ציין דתם
פרטים ציון  3.12.64 אחרי או לפני סמוך
מו בה אשר רגילה טבלה לפי ייעשה אלה
בית העבודה, מקום הגיל, השם, פיעים

נמצא). היכן הספר,
משנה דיירי של עבודתם ומקום גילם שמות, .4
בדירה נראה לא או עזב מהם מי (ציין

.(2.12.64 אחרי
(שמות ב3.12.64 בבית ביקר או התארח, מי .5

וכתובות).
וב בשכונה מסתובבים חשודים ראו האם .6
מישהו ראו ואם ,3.12.64 לפני הבנק סביבות
600 השעה בסביבות הבנק מכיוון בורח

דואג זה לדבר גם החקירה. למהלך לתרום
הצוות. דובר

להיות צריך אחד איש רק הצוות. ראש .15
איש החקירה. והכוונת התיאום על ממונה
באחריות נושא הוא הצוות. ראש הוא זה
התפקי את מחלק החקירה, לניהול כוללת
עליי החקירה. את ומכוון מפקח מתאם, דים'
עדי סדר לפי החקירה נושאי את לסווג גם
בכל בבד בד לחקור האפשר וככל פויות,
גמישות לגלות עליו הצורך בעת הכיוונים.
לשניה. אחת מחוליה אדם כוח בהעברת
לרשותו העומדים והאמצעים האדם כוח את
מתן בזמן אם יעיל באופן לנצל אפשר
הבאות: לנקודות דעתו יתן לבירורים חומר
אנשים ששני כך איזורים, לפי חלוקה א.
באותו אחת ובעונה בעת יפעלו לא

שונים? בבירורים איזור
ברגל הטלפון, באמצעות בדיקה אפשרות ב.

? באוטובוס או
יותר? גדולים למרחקים משטרתי ברכב ג.
בדרך אחרות חקירה ביחידות הסתייעות ד.

רגילה.
שני גדולות חקירות בשתי מצ"ח. אנשי .16
בכפר צצ'קס רצח  הדרומי במחוז הלנו
בבארשבע ב.ל.ל. סניף מנהל ורצח סבא
מצאנו צה"ל. במחנות לחקור הצטרכנו 
כאשר המשימה את לבצע יותר וקל שנוח
בדב באנו אכן, מצ"ח. איש לחוקר מתלווה
הרבה באדיבותו אשר מצ"ח ראש עם רים
לרשו שעמדו מצ"ח סמלי שני לצוות סיפח
הבי אלה סמלים ימים. מחודש למעלה תנו
חסכנו להם והודות רבה תועלת לנו או

עבודה. ימי של מבוטל לא מספר

לבית מבית תחקור
על הידיעה קבלת עם מיד פשע' בכל כידוע
בסביבה ודרישה חקירה החוקרימ עורכים כך,
להתחקות מתחילים הם הפשע. לזירת הקרובה
שכנים, חוקרים מבטיחות, אחיזה נקודות אחר
שהחוק הדבר טבעי וכדומה. אפשריים חשודים
אחיזה נקודת המהירות במירב למצוא רוצים רים
.מנהלים הם לכן העברין. לגילוי שתוביל טובה
אין בסביבה. והדרישה החקירה את בחיפזון
הנערך כזה' מהיר שבתחקור אלא רע, כל בכך
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רצח בחקירת לבית מבית התחקור לעורכי שניתן
לשימ"לב היתר" בין להם, נאמר בש, ב.ל.ל.

 הבאות: לנקודות
אינ פתרי רק למסור עלולים המרואיינים א.
מת תחקורם בשעת כאשר ולכן פורמציה,
אחר אדם עלידי שנמסרו פרטים כי גלה
ליחס יש בחסה לוקים או מדוייקים אינם

רבה. חשיבות לדבר
הצגת עלידי ולא עקיפה בצורה לתחקר יש ב.

ישירות. שאלות
שלא כדי אחר בנוכחות אדם לתחקר לא ג.

מזה. זה יושפעו
מבלי הפשע מבצעי את לראיין עלול החוקר ד.
ולח תבונתו להפעיל עליו לכן ? זאת לדעת

התחקור. בזמן חושיו דד
ולכן נכון בלתי אליבי לו למסור עלולים ה.
שיהיה מבלי מחשבון, אחד אף להוציא אין

האליבי. לאימות סיוע
מ רדיוס באיזה מסמרות לקבוע אין מיפוי:
< לבית מבית התחקור את לערוך יש הפשע מקום
צציקס רצח בחקירת לגופו. דיון תובע מקרה כל
הסמו ברחובות לבית מבית התחקור את ערכנו
כפרשאול רצח בחקירת הפשע! למקום כים
בכפה מועטות דירות שרק נמצא בירושלים
ב.ל.ל. סניף מנהל של הרצח במקרה ואילו
כ והכוללת הבנק, שוכן בה ד/ שכונה בכל
כ20 תוחקרו השאלונים באמצעות דירות. 5000
כאשר זו. בשכונה המתגוררים תושבים אלף
יש נרחב, באיזור נערך לבית מבית התחקור
ההת את לבחון תאפשר אשר שיטה בו להכניס
אחדות פעמים מלחזור ותמנע היומית קדמות
נהגנו ב.ל.ל. של במקרה בית. באותו ביקור על

 זו: בדרך
לצו אנשים 17 בת מיוחדת חוליה הרכבנו .1

היוותה זו חוליה לבית. מבית התחקור רך
החקירה. צוות של הכללי בארגון זרוע

מכילה כאמור אשר די, שכונה מפת את .2
איזו לחמשה חלקנו דירות, אלפים כחמשת

רים.
שני בת חוליתמשנה הוצמדה איזור לכל .3

מפת את שהכיל בתיק צוידו אשר חוקרים
בשחור החוקרים סימנו זו מפה על איזורם.
סימון התחקור. את סיימו בהם הבתים את

המש בני כל את (לראיין ב3.12.64 בערב
...., , ,.,; פחה).

כל את (לראיין תרצח על להם נודע. כיצד ..7
המשפחה). בני

וה השוד את לבצע היה מסוגל לדעת;ם מי .8

אחרי או לפני במשהו הבחינו ואם, רצח,
(לראיין מאןדהו מחשיך שלדעתם הרצח

ומעלה). 14 מגיל
מבאר נעלם מהבחורים מי להם ידוע האם .9

ומע 14 מגיל (לראיין האחרון בזמן שבע
; לה).

הס מעיל עם בלונדיני בחור מכירים האם י .10

(לראיין המצורף המעיל כדוגמת צבאי וואה
המשפחה). בני כל את

(ז'קט) מעיל הלובש בחור מכירים האם .11

(לראיין המצורף הבד לדוגמת הדומה בצבע
המשפחה). בני כל את

גרב כובע להם שיש בחורים מכיר האם .12

המשפחה). בני כל את (לראיין כהה
(לראיין ימינו יד איטר מישהו מכיר האם .13

המשפחה). בני כל

שלא או ברשיון אקדח לדעתם..מחויק מי ,14

במידה ומעלה, 14 מגיל (לראיין ברשיון ■
לציין המרואיינים, אצל ברשיון נשק ויש

פרטים).
משת בהן הציפיות סוג את לראות לבקש .15

נגנבה או אבדה אם ולשאול המשפחה משת
המצורפת. הדוגמה לפי ציפית מהם

גבר כל (לראיין הרצח בצוע בזמן היו היכן .16

ומעלה). 15 מגיל
והערותיו מהמרואיינים החוקר התרשמות .17

החוקר). וחתימת המאריך ציון בא (כאן
הפעו ציין החקירה: על האחראי לשימוש .18

מהשאלון. הנובעות לות
לבית מבית לתחקור מיוחדת: חוליה הקמת
והדגש נאותה בצורה ייעשה ם א רק ערך יהיה
חוליה הרכבנו לכן והתמדה. סבלנות על יושם
הודרכו אשר זה, לצורך חוקרים של מיוחדת
יוזמה. לגלות ונתבקשו וברורה מקיפה בצורה
לבית, מבית בתחקור שעסקו אלה חוקרים גם
כדי הצוות של היומיות, בישיבות. השתתפו
מה בכל מעודכנים ויהיו "בתמונה" יהיו שכולם
בתדרוך החקירה. והתקדמות להתפתחות שנוגע
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חול מיינה השאלונים את השאלונים: מיון
ולאחר חוקרים, שלושה בת נפרדת, יתמשנה
רשם אשר הצוות ראש עלידי נבדקו הם מכן
הפעולות את לכד' המיועד במקום עליהם,
חקירה אליבי, בדיקות כגון, מהתחקור הנובעות
עלידי בוצעו אלו פעולות וכדומה. נוספת
ה מארבעת מורכבת שהיתה השלמה" "חולית
השאלונים התחקור. חולית של הנותרים חוקרים

 כדלקמן: מוינו
בסדר? .1

נוסף! לביתר .2

הש של הכללית למפה למחרתו הועתק זה
של המבצעים בחדר תלויה שהיתה כונה
ד'. שכונה ממפת קטע תצלום (ראה הצוות
הם בהם בבתים הסימון לצורת שיםלב
החוק צויידו לתיק בנוסף התחקור). תיים
בו צבאי הסואה מעיל דוגמת .1 ב: רים
בו ספורטיבי מעיל דוגמת .2 חשוד, נראה
שהשאירו ציפית דוגמת .3 עברין, נראה
הצגת לשם נעשה זאת כל בבנק. עברינים
השואה ולצורך למרואיינים הללו הפריטים

בחיפוש.

>י,י2י~. *.27 י?/ /

0 וווו
ד' מטכונה קט/1

( ה' (נספח
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טרם בבארשבע ב.ל.ל. מנהל ורצח בכ"ס צצ'קס
והשי הרבה העבודה למרות העברינים נתגלו
לאמר ניתן אך אלו. בחקירות שהשקענו טתית
השונים החקירה בשלבי שסומנו החשודימ כי
הצ זאת לעומת חשבון. מכלל והוצאו אותרו
וב מלאכי בקרית המבוים השוד בחקירת לחנו
העברין, מתגלה כאשר גולן. רעיה רצח .פרשת
צוות אנשי של הארי חלק את לשחרר אפשר
בניית לצורך אחדים חוקרים ולהשאיר החקירה
לגביית עוברים אנו זה בשלב כאמור התיק.
אותן ומתייקים הוכחתי ערך להן שיש עדויות
חקירה כל לגבי נהוג שהדבר כפי הפלילי' בתיק

הקלאסית. השיטה לפי המתנהלת אחרת

רווחה

החקי רמת על ישירה השפעה הצוות לרוח
היא יחידה של רוח כידוע ותפוקתה. רה
המושקע האישי הטיפול של ישירה פונקציה
נמש החקירה צוות ועבודת מאחר אדם. בכוח
דעתו לתת הצוות ראש חייב רב, זמן לעיתים כת
למתן לדאוג יש אנשיו? של הרווחה לבעיות
בתנאים לינה למדורי מזומנות, לעיתים חופשות
הקטנים הפרטים יתר ולכל הדעת, על מתקבלים
בח החוקרים. של רוחם על השפעה להם שיש
הקיץ בחדשי שהתנהלה צצ'קס רצח קירת
ש מקרר"חשמלי יועמד הצוות שבחדר דאגנו
ששימש חדר גם קבענו לשתיה. קרים מים סיפק
לחטוף החוקרים יכלו עליהן מיטות .ובו למנוחה
במק לזכות וכן הצהרים בשעות חטופה תנומה
רצח בחקירת שעסקו הצוות לאנשי מרעננת. לחת
בבית לינה מקומות הוכנו בבארשבע ב.ל.ל.

מלון.

כספי פרם

בבאר ב.ל.ל. סניף מנהל רצח במקרה כידוע
פרס מתן על המשטרה עלידי הוכרז שבע
שימסור לאדם ל"י אלפים עשרת של בסד כספי
ספק אין העברינים. לגילוי תביא אשר ידיעה
בעלי אנשים לעודד עלול גבוה כה פרס שמתן
יש מאידך, למשטרה. למסרה חשובה ידיעה
בפרס ולזכות לנסות הוא ענינם שכל ואנשים
במ אחיזה כל להן שאין ידיעות לנו מוסרים
החוקרים. את במעט לא מעסיק ובירורן ציאות

אלימינציה. לשם חשוד, לטופס העברה .3

תויקו הבירורים גמר לאחר השאלונים: חיוק
מיוחדים בקלסרים השאלונים אלפי כחמשת
נפרד. אוגדן האלףבית מאותיות אחת ולכל
האוגדן ובאות סידורי במספר מוספר שאלון כל
הענ במפתח ונרשם וכף, ח/60 א/5, כגון, שלו
אותנו פטרה זו תיוק שיטת האוגדן. של ינים
השמית בכרטסת השאלונים את לכרטס מהצורך
הכר את מסרבל היה אשר דבר הנחקרים, של
"מבית בתחקור מהמרואיינים אותם רק טסת.
בכר כורטסו חשוד" ל"טופס שהועברו לבית"
אלה שאלונים כי יצויין אגב, הכללית. טסת
ערך בעל ידעמקומי של חומר בעתיד גם יהוו
מה שכתוצאה להדגיש ראוי בארשבע. לתחנת
ש אקדחים 28 ונתפשו נתגלו הראשית חקירה
במ נרכש מהם חלק ואשר רשיון ללא הוחזקו
המשט .מפעילות כתוצאה בארץ. שונים קומות
בבארשבע. בהתפרצויות ניכרת ירידה חלה רה
244 אירעו 1964 של הראשונה השנה ברבע אם
של הראשון השנה שברבע הרי התפרצויות,

.188 רק אירעו 1964

לקיים הצורך מתעורר כאשר בשטח; סריקה
לו שיש מסויים חפץ אחרי נרחב בשטח סריקה
אין החקירה, התפתחות לגבי רבה חשיבות
החקירה צוות על הסריקה ביצוע את להטיל
זו מטרה לצורך שיגויס אדם כוח על **לא
זמן בזבוז למנוע במגמה יעשה זאת בלבד
רצח בחקירת לחקירה. מוקדש להיות הצריך
בשטח סריקות שלוש נערכו בכפרסבא צצ'קס
הראשונה בפעם ימים. שלושה במרוצת נרחב
בחי ק"מ 20 של ברדיוס שוטרים 122 עלידי
השניה בפעם אופניים? זוג אחרי פוש
על השלישית ובפעם שוטרים שלושים עלידי
בחיפוש בוטנים זרוע בשטח שוטרים ששים ידי
הצוות ראש בקשת בעקבות תרמילים. אחרי

הנפה. מפקד עלידי הדבר אורגן

התיק ובניית נאשמים קביעת ראיות, איסוף

למיין יש החקירה ניהול תקופת במרוצת
לדלות שהצטבר, הרב החומר את ולהעריך
לנסות אלימינציה ועלידי העיקר את מתוכו
תמיד לא לצערנו הנאשמים. לקביעת להגיע
רצח בחקירת העברין. ומתגלה פניו המזל מאיר
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שפת דוברי שהם חוקרים מספר התחקור בחולית
התחקור. נערך בה השכונה תושבי

ש למדנו בבארשבע שרכשנו מהנסיון .5

בשעות לבית מבית תחקור לערוך טעם כל אין
התו רוב נמצאים אלו בשעות הצהרים. שלפני
הזמן הספר. בבתי או עבודתם במקום שבים

.20.301 16.00 השעות בין הוא לכך המתאים

סיכום

שארגון לדעת נוכחים אנו עדכה מהאמור
רבים, ואמצעים ניכר אדם כוח מצריך חקירה
תיוק מנהלה' בסדורי העוסק אדם כוח לרבות
הב כל עם מיוחד, צוות הקמת אמנם וכרטוס.
וב בכרטוס בחקירה, שיטה קובע בזאת, רוך
החוק על מקל זד, ענין לעיל. שתואר כפי תיוק
ליצור אינפורמציה, פירורי בזכרונם לשמור רים
כי ספק אין אך נכונה. ולהעריכם ביניהם קשר
הן דבר של ובסופו רב בכסף עולה זאת כל
לכך המוקצים השונים האמצעים והן האדם כוח
נשאלת אחרות. משטרה עבודות חשבון על הפ
גדו חקירה בכל ואם הדבר כדאי באם השאלה
כמתואר לארגנה וכן מיוחד צוות להקים יש לה
מקרה בכל זאת לעשות שאין לי דומה לעיל.
כלשהו קנהמידה להיות חייב גדולה. חקירה של
בחקירה כשהמדובר עלכך: מחליטים בטרם
בה מסתמנות שלא אך רציני, בפשע ואף גדולה,
ולא בעומק לנהלה וצריך רבות חקירה זויות
לפי כזו חקירה לארגן צורך אין אז כי ברוחב,
כשחקי מאידך, זרועותיו. כל על הנ"ל המבנה
לא ומלכתחילה ומםתעפת גדולה רציני פשע רת
לנהלה ויש מסוים חקירה כיוון לעין נגלה
חקירה לארגון מיד לגשת מוטב אז כי ברוחב,

זה. במאמר שנידונו הכללים לפי כזאת

לקחים
גדולה חקירה של משלביה ובאחד יש .1

מבטיח כיוון פתאום לפתע מתגלה ומסועפת
הוא בי סבורים אנו התגלותו בשעת אשר
מזרימים אנו התלהבות מחמת הנכון. הכיוון
לזוית הצוות של והאמצעים האדם כוח כל את
בסופו הנותרים. הכיוונים את ומזניחים זו חקירה
"אזעקת זו שהיתה מסתבר כאשר דבר, של
הק לא שאותו יקר זמן שאיבדנו נמצא שוא"
ככל לתמנע יש הכיוונים. יתר לחקירת דשנו
ומסת ובמידה כמובן זה. מעין ממצב האפשר
להעמידה צריך אז כי מבטיחה, חקירה זוית מנת
אין זאת עמ יחד אך מתאים, עדיפויות בסדר

הכיוונים. שאר חקירת את להזניח

לבית מבית בתחקור ההתקדמות כאמור, .2
ובצורה בסבלנות לעשותה שיש משוט איטית
היו התפוקה פרטים. אימות כדי תוך מושלמת
בבאר ד' בשכונה לבית מבית התחקור של מית
כח וסומנו מאחר ליום. דירות כ75 היתה שבע
למעלה הדבר נמשך לתחקור דירות אלפים משת
רפה הנחקרים של שזכרונמ ספק אין מחדשיים.
התחקור היקף כאשר לכן, רב. כה זמן לאחר
לתח להקצות מוטב נרחב, כה הוא לבית מבית
לסיימו כדי חוקרים של יותר גדול מספר זה קור

יותר. קצרה בתקופה
עיקר להפנות יש לבית מבית בתחקור .3
מסביבה הפשע. למקום הקרובה לסביבה המאמץ

ביותר. הטובה האינפורמציה גם מושגת זו
בערי בעיקר בארץ, האוכלוסיה כידוע .4
העברית תמיד ולא שונות גלויות יוצאת פיתוח,
לענין הדעת את לתת יש האנשים. בפי שגורה
ולשבץ לבית מבית התחקור ארגון בעת זה
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להרגעתו הביאו נעל>ו
הולנד ליידן, של המשטרה מפקח הופשטדה/ י.ק* מאת

אח"ק ראש שור; א. ניצב עברית:

במקוריות מצטיין הופשטדה ק י רבפקד של מאמרו
יעמדו עליהם אשר משטרתית חקירה מבחינת החידושים
בדרך מתבטא זה במאמר המיוחד אולם הקוראים
המקנה והעדין, הדק ההומור שזורת המקורית, הכתיבה
המשטרתית הכתיבה בתחום ספרותית פנינה של ייחוד לו
בבקשה המאמר לכותב בזמנו פנתה הרבעון מערכת
הסתבר ישראל משטרת ברבעון ופרסומו תרגומו להתיר
והוסיף המאמר מחבר נענה מהסכמה: ליותר זכינו כי
העברי לקורא המיועדים והארה הסבר וקטעי תצלומים
אני תודה ,,אסיר הופשטדה: מר כתב דבריו ביןיתר
ול זאת בדרך לתרום, אלי שגלגלתם ההזדמנות על לכם
חקירה בשיטת ידיעותיו להרחיב בישראל שוטר לכל סייע

זאת"
המערכת

ה~ על מונח והיה הוסר הקופה, של חיצוניות
במקום. הושארו לא מכשירים כל רצפה.

והם כאן, עבדו לפחות אנשים שני כי הסקנו
הערצה כמעט חשנו מושלמת. עבודה ביצעו

המלאכה. עושי לאלמוגים
שנראה חתול, הראשון, עדים. שני מצאנו
ה חדר דלת ליד יושב כשהוא האחיות לאחת
ללא בוקר. לפנות לערך, 02.00 בשעה מנהלה
שהת במה שעה אותה מתענין החתול היה ספק
אך לדבר, לבה נתנה לא האחות בפנים. נהל
הזה החתול ההמתנה. לחדר החתול את לקחה
הו כל באשר משטרתית, תחושה כל חסר היה
לו עמד איש, השני, העד מפיו. קבלנו לא דעה
שם היה הוא הבנין. כלפי כשפניו ממול ממש
את ראה שהוא לבטח ידענו ואנו הלילה, במשך
לנו עזר לא תישאולו בבריחתם. הפורצים
הרופא בורהאווה' של פסלו זה היה כי במאומה,

המפורסם. ההולנדי
שהלכו לפני הכנות הפורצים עשו בודאי
לה^יג היה קשה לא ואמנם עבודתם. לביצוע
הבגין, המשימה. נטילת לפני מלאות ידיעות
בקו ולילה. יומם פתוח ה*מאלי אגפו במיוחד
של חדריהן מצויים בשלישית וכן השניה מה
הפתו אחת ראשקת כניסה רק ולבנין האחיות,
אדם כל לראות היה יכול הקופה את תמיד. חה
או בצאתו, או בהכנסו חולה כל לחדשם, שבא

האוניברסיטאי ביתהחולים של הבטחון קופת
ה25 שבין בלילה נפרצה הולנד, ליידן, בעיר
אצ של ריתוך מכשיר בעזרת ,1962 בינואר ל26
מנר קופות פורצי של היה שהביצוע נראה טילן.
הולנ גילדר 250.000 היה הפעם שללם אשר סים,
מיו שהיו ישראליות), לירות (כ300,000 דים
ביתהחולים. עובדי של שכרם לתשלום עדים
.06.50 בשעה הנקיון עובדי עלידי נתגלה הפשע

הקו נמצאה בו המנהלה, חדר דלת פתיחת
שמ שום על מסויימת בהתנגדות נתקלה פה,
של רצזעות הודבקו הדלת של הפנימי צידה
בניר כוסו החדר חלונות ^מיכה. וכן דביק סרט
ואף אצבעות טביעות גילו לא החוקרים שחור.
כלפי פתוח היה אחד חלון רגלים. עקבות לא
רג עקבות שתי נתגלו שבו החולים, בית גן
בגרבים נעטפו שהנעלים היה נראה אך לים'
לא הסוליות. מן פרטים הטבעת למנוע במטרה
לחדר, הפורצים נכנסו כיצד לגלות היה ניתן
במפתח הדלת את פתחו שהם מניחים אנו אך

החלון. בעד ויצאו מראש שהוכן

של ריתוך במכשיר ונפרצה נחתכה הקופה
שהוקם באוהל הביצוע בעת כוסתה היא אצטילן.
האור את לבלום מנת על וזאת נמיכות, מארבע
הרי במכשיר השימוש בעת הנגרם הרעש ואת
וה הפנימיות השכבות בין הטיח בידוד תוך.
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לשאול ואח"כ שבהם הסימנים ואת המכנסיים
נמכרו. למי

היוד "אדונים! התשובה: את לשער יכולנו
יום מדי נמכרים מכנסיים זוגות כמה אתם עיט
לתת שנוכל אתם מצפים האמנם ל זאת בחנות
תהיינה ואפילו הלקוחות?" שמות את לכם
את בדמיוננו לראות יכולנו מגומסות, התשובות
שרלוק "איזה בלבם: חושבים ואחרים המנהל

\יי. אלה הם אמיתיים הולמסים
למו מינהלה .הדברים. התגלגלו אחרת לגמרי
הכר בעזרת הראה והמנהל בחנות' היתה פת
הזה הסוג מן מכנסיים זוגות 8 כי שלו, טסת
וה16 1959 באפריל ה25 בין בחנותו נמכרו
המכנסיים של נוספת בדיקה .1960 באוגוסט
אף שינוי, נעשה שבארכם אפשרות על הצביעה
בחנותו. בוצע זה שינוי אם המנהל ידע שלא
שמו הרי השינוי, שביצעו הם הם אמנם אם אך
לבקש המכירה שובר על כתוב היה הלקוח של
של ההעתקים כל את המנהל לנו מסר תנו

האמות?. התקופה מן המכירה שוברי
הרבה היו זאת שלחנות בנפשכם שערו עתה
חלי זאת היתה אם בין מכירה, ולכל לקוחות,
העתק. עם שובר נכתב וכו/ חולצה עניבה, פה,
העתקי כ15,000 או כ10,000 כן אם לנו היו
שעליו שובר לחפש שעלינו ידענו שוברים.
המוצר' של מספרו 918) 918/46/80 המספר יהיה
,וכן אורך) 80 החגורה, של אורכה מחצית 46
בעבודה התחלנו היום למחרת גילדר. 56 המחיר,
או 10,000 בין כי ידענו חוקרים. שמונה עם
פרטי ובו אחד להיות צריך ההעתקים 15,000
גם בו יהיה המזל לנו ישחק ואם המכנסיים,

הלקוח. של שפו
מח תוך מצאנו השובר את כלל, גחמה ללא
ביוני 29 ביום נמכרו המכנסיים השעה: צית
האג. 78 דאגר מרחוב רו... ואן ו. למר 1960

הכרנו הזה האציל האדון את כי צהלנו, כולנו
היה הוא שנה. 51 בן פים' המקובל, בשמו
טכנאי מפורסמות, פריצות הרבה של המנהיג
המכילות לקופות מעודן תחביב עם מעולה
לפיצוח גדול ומומחה לירות 30,000 לפחות
את שהריק על 1950 בשנת הורשע הוא קופות.
ב210,000 וזכה בהאג, חימיה מיניסטריון קופת.
היה הוא חימיה". מפצח ,,פימ' ובתואר לירות
לא קבועים, חברות או חברים לו היו ולא רוק

הדר של הדלפק ליד אינפורמציה לקבל בבואו
הוד בינואר, 24 שביום להזכיר ראוי המנהלה.
הכו ובהן מודעות בבנין רבים במקומות בקו
בינו 26 הששי ביום המשכורת "תשלום תרת:
ולהציץ לבוא וחביבה נאה הזמנה /'1962 אר
אחד כל הלילה. באפילת החמישי ביום בקרפה
לדעת ואף גדול, כסף לסכום לצפות היה יכול
שה הוכחה והרי יתאכזב. לא שאמנם מראש
אך ? מפורשת הזמנה ללא בא אינו לעולם פורץ
למשטרה סייעו לא כאלה שהרהורים עקא, ,דא

המקרה. בפתרון
אשר המזל שאלילת קרה זה בשלב והנה
בשעות אלינו. והצטרפה באה לפורצים, סייעה
של נערו לו רכב ,1962 בינואר ה26 של הבוקר
ליד ועבר לע*ודתו, בדרכו אופניו על אבר
כ10 המרוחק מקום ליידשנדם, בכפר מים תעלת
ידיות בשתי הבחין הוא ליידן. העיר מן ק"מ
והעלה משך הוא המים. פני מעל מעט שהציצו
של (צילינדר מתכת מיכל שהכילה קלה מזורה
ממחטה, נעלים, זוג חולצה, לגבר, מכנסיים גז)'
(א1ק חמצן למבער המשמש גליל גרבים, זוג
שטרות קטעי הרבה וכן מפלסטיק סל סיגץ),
הזעיק האבר שונים. ערכים של הולנדיים כסף
התמהמהה לא אשר ליידשנדם, משטרת את
של נוספת בבדיקה בטלפון. עמנו והתקשרה
שני בחולצה מצאנו בה, היה ואשר המזוודה
של סימן במכנסיים ,204 וכן 78 מכבסה' סימני
ק''מ כ20 (הרחוקה בהאג לחייטות מסחר בית
ניר פיסת מצאנו מכל, חשוב אבל מליידן).
משובר חלק שהיתה שהוכח מעט, התכה קטנה,
בליידן האוניברסיטאי החולים מבית ממכורת
תוכנה ואת המזוודה את קישר אשר הדבר זה
את ליחס היה לעשות שנשאר כל הפריצה. אל

לחשוד. שנמצאו, המלבושים
בכל אנשים שני בנות חוליות שלוש ארגנו

לחקור: מנת על אחת,
הים? חיל של סימן עליו שהיה המיכל א)

? המכבסה סימני עט החולצה ב)
לחייטות. המסחר בית סימן עם המכנסיים ג)
את וחיווינו ואנוכי שלי הבלשים מן אחד
תקוה לנו היתה שלא ואף השלישית, המוליה
המכנ בעל אודות מועילות ידיעות להשיג רבה
כמגוחך ראינו לעבודה. פעמינו שמנו סיים,
את שם להראות החנות, אל להכנס ואוילי
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משום וזאת במקרה' הקשורות שהן כל שאלות
תשובה כל לפרש החוצפה שלמשטרה יודע שאני
כל הודעה למסור רוצה איני לה. הנוח באופן
העדרי על הסבר לתת רוצה איני וכן שהיא,

בפברואר." וה10 ה5 בין מביתי
לשעשע נסינו ואנו אורחנו, איפוא היה פים
החפ כל את וכן המזוודה את לו הראנו אותו.
אדיש להראות ניסה שפיט הבחנו שאספנו. צים

בכן*. הצליח לא הוא אד לגמרי'
את בפניו הצגנו לאט, ,ולאט פריט, אחר פריט
היתה: המזוודה על תגובתו שלנו. האוסף
כך. לפני ראיתיה לא מעולמ יפה, "מזוודה
החול המכנסיים, הצילינדר, לגבי תגובה אותה
המכני המכירה, שובר אודות בשיחה וכר. צה
לשונו את פימ מצא לא המכבסה, וסימני סיים

הגיב. ולא
לעצמנו ערכנו בדיקות, ימי שלושת בתום
פים, כי הנחנו באשר מאושרים, היינו לא מאזן.
ראיה להוות יוכלו והחולצה שהמכנסיים ביודעו
ממאוחר, או במוקדם יודיע, רב, משקל בעלת
נתן מלבושים, של גדול אוסף כבעל שהוא,
ותיק לחבר והמכנסיים החולצה את במתנה
הצהרה פים יתן אמנם שאם חששנו נזקק. שהיה
ההיפר. את להוכיח אפשרי בלתי יהיה כזאת,
להביא שהיא כל דרד למצוא עלינו היה שומה
והנה העברים. מכל עליו ולסגור במיצר, 0ים את
הנעלים. של הראיה ל*יפור, הצטרפה ממש כאן

לרחיצה זכו והנעלים, המכנסיים החולצה,
כלב כל נמצא לא התעלה. במי טובה ושטיפה
בחפצים ענין של סימן יגלה אשר משטרתי,
בזנבו כשכש רק הגישוש כלב אך נסינו, אלה.
של בחיוך להבחין יכולנו מאד. רבה בחביבות

התבישנו. ובאמת הכלב, של בפניו בוז
בנעלים היה זאת בכל שמא השערה הועלתה
מאחר לנו. לסייע יוכל אשר שהוא, כל סימן
שמענו לא ומעולם בענין, מומחים היינו שלא
ידי לבקש החלטנו זה, בנושא קראנו לא ואף
מפורסמת מרפאה מנהל שהיה רופא מפי עות
הוא אורטופדיות. בבעיות ידוע ומומחה בליידן'
של נעליו בץ השואות נערוך שאם לנו אמר
לגלות ע*וייט אנו שבידינו, 1ז?נעלים החשוד
את הזמנו רבה בהתלהבות מחפשים. שאנו את
זוג לו ונתנו נעליו' את להסיר ובקשנוהו פים

ולא שתה ולא עישן לא הוא יקר, חיים אורח
לתקוף יכולנו שבהן תורפה נקודות לו היו
בגדים וללבוש לקנות היה האחד תחביבו אותו.
הטובות והחייטות ההלבשה מחנויות יקרים
יקרה תתודה' אל "לעולם היתה: סיסמתו ביותר.

יקרה'/ אשר
על בהאג ונידון הורשע הוא 1955 בשנת
הראיות במקדח. השתמש שם אחרת קופה פיצוח
בקפל שנמצא זעיר פלדה רסיס על התבססו
שפירור הוכיחה מעבדתית בדיקה מכנסיו.
הקופה. של לפלדה זהה היה זה קטן פלדה
כבדו המשפט בית סיסמתו, על פים שמר לחינם

מאסר. שנות ארבע בעוד
ממכנסיו פים נפטר מדוע לנו הסתבר עתה
שאסון למנוע כדי זה היד. לתעלה. והשליכם
מנקודת שנית. לו יקרה קטן, רסיס בגלל כזה
בדרך ה*יגו האסון אך צדק, הוא זאת ראות
מיכל שאותו לצפות, פיס היה יכול כיצד אחרת.
מלא בחלקו ושהיה במזוודה שהיה כבד מתכת
תשקע ולא תצוף שהמזוודה יגרום בחמצן,

במים?
דאגר רחוב פים: של כתובתו את משמצאנו
78 המכבסה סימן בעיית את גם פתרנו ,78

בחולצה. מוטבע. שהיה
בתק בביקור, פים ידידנו את לכבד החלטנו
לנו יספר בטובו שהוא כבטחון, לא כי אם וה,
בשעה בפברואר 5 ביום פרטים. מעט ויוסיף
בבית. היה לא הוא אך לביתו, הלכנו 06.00
מיטתו יצא' רק זה שהוא ברורים סימנים מצאנו
קיימנו ימים ארבעה במשך חמה. עוד היתה

חזר. לא פים ביתו. על פוסקת בלתי תצפית
פרסמנו ואז חרס, העלו שנקטנו האמצעים כל
רק אך התפללנו, לאשר בעתונות. תמונתו את
בפברואר, ב10 קרה: אשר הוא קיוינו, מעט
בהכריזו בהאג, המשטרה משרד אל יפים נכנס
חימה מלא הוא וכי הקופה בפיצוח אשם איננו כי
את לפרסם העזה אשר בליידן, המשטרה על
והסיעה פיט, את עצרה האג משטרת תמונתו.
בענין. לדון מנת על אלינו, כבוד אחר אותו
כדלקמן: בערך נשמעה ממנו, שקבלנו ההודעה
להביע לי הרשונא ואהובים, יקרים "שוטרים
פיצוח עם דבר לי אין מאסרי. על מחאתי את
בליידן. האוניברסיטאי החולים בבית הקופה
על להשיב מסרב ואני זה בענין דבר יודע איני
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משפטית, ראיה לצורך אורטופדי במחקר שימוע
עם גדלה תשוקתנו משטרתית. לחקירה לא ואף
בית יחליט אמנם אם להיווכח ורצינו סקרנותנו,
שתביא כראיה נעלים, עדות לקבל המשפט
את גם לבסוף כבשה הסקרנות בדין. להרשעה
לקראת להתלהבות הפכה וספקנותו הפרקליט,

הבדיקה. תוצאות
ובעצמו, בכבודו פים זה היה כן' כי הנה
לומר למותר צפויה. בלתי בדרך לנו שסייע
המשפט. בית בצו העת כל עצור היה פים כי
וסבי פים בנוכחות הדין, בית מישיבות באחת
לשופט. ממצאיו את שלנו היועץ הסביר גורו,
של רגליו כפות את ולצלם להטביע ביקש הוא
פים מוחלטים. לממצאים להגיע מנת על פים,
בלעג: הכריז ופים רם, בצחוק פרצו וסניגורו
תפח ו רגלים טביעות הזה, הבחור רוצה "מה
סיכ איזו כזאת. עינים לאחיזת אסכים אם רוחי
בעלים זוג כי להוכיח, שניתן להאמין היא לות
אתה מומחה אמנם אם מסויים. לאדם משתייך

ליועץ נמסרו הזוגות שני שלו. האוסף מן אחר
אור סנדלר שהוא זה, יועץ הנ"ל. המרפאה של
את בדק שנה, 25 של נסיון בעל מובהק, טופדי
סי גילה הוא הנעלים שבתוך והודיענו הנעלים
הפנימי. מצידן הסוליות, גבי על חשובים מנים
שטחית היתד. זאת בדיקתו כי אמר, מקום, מכל
לאחר רק לנו לתת יוכל יותר חיובית תשובה וכי

לחלקים. ממשי פירוק תפורקנה שהנעלים
על להורות הסמכות היתה לא כשוטרים לנו
אל יפנה שהפרקליט עד לחכות עלינו היה כך.
ויב המוקדמת, בחקירה שדן המשפט, בית נשיא
כמומחה ומינויו המומחה של השבעתו את קש
את להשלים אותו ויסמיך המשפט לבית ויועץ
וכפר הפרקליט פקפק בראשונה זאת. בדיקתו
אך שהצענו. כפי ראיה, לצורך בבדיקה ממש
אבו טועה. שהוא לשכנעו ונסינו התעקשנו אנו
שלנו, ליועץ נאמנים תלמידים בינתיים נעלינו
בהולנד ישועתנו. טמונה כאן כי נוכחנו באשר
של שהוא, כל תקדים זמן לאותו עד היה לא

של בעל של פנימית סוליה עמ במזודה, נמצאה אשר פים, של נעלימין של הפנימית הסוליה השואה .1
הרגל, כף מאצבעות אחת כל של הלחץ למקום ההשואה לנקודות שיםלב נעצר. כאשר נעל אותה פים,

הרגל. כף של אחרות ובליטות
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מצידו העליון, העוף ומימין הפנימית, הסוליה שמאל מצד פרומה: כשהיא במזודה) (שנמצאה ימין בעל .2
צפודה. בוהן עלידי לביטנה שנגרם הנזק את המראה 1 מס' לנקודה שיםלב הפנימי.

שאין ההנחה על התבססה הראשונה המסקנה
רב שוני יש זהות. רגלים שלהט אנשים שני
הרגלים, של ובצורה ברוחב באורך, כך כל
הרגל עצמות של במיקום השוני עם יחד אשר
מונעים וכר) הרגל כף עצ;מות הבוהן, (פרקי
יושבת הרגל כף כפילות. של אפשרות לחלוטין
ובנקו בנעל, הסוליה של הפנימי צידה גבי על
מתחת טביעות הלחץ, עקב נקבעות, רבות דות
לנקו מתחת וכן לעקב מתחת הרגל, לאצבעות
האנשים רגלי כפות מהיות .0) אחרות משען דות
הנע בתוך הטביעות גם שונות מזו, זו שונות

לע^1ת תוכל יכול להיות, מתיימר שהנך כפי
רגלי". טביעת ללא עליך המוטל את

ממצאיו את המומחה עיבד הבאים בשבועות
עבודה ע*ה הוא השופט. עבור דו"ח וכתב
שהנעלים האחת, מסקנות: לשתי והגיע נפלאה,
במשך פים של בשימושו היו במים שנמצאו
בתוך פים של רגליו עקבות כי ארוכה, תקופה
לעקבות בדיוק תאמו ממנו, שנלקחו הנעלים
שנלקחו שהנעלים השניה, האחרות. שבנעלים
איש ברגלי מעולם היו לא פים' של מרגליו

מפים. לבד אחר,
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האלה, הפסים חומר הגרבים. מן וכר צמר ניילון, מיוה סטיות מזאת, יתרה אנשים. שני של לים
אינו הנעלים, בעל לאדם אופיינים הם שגם על רק לא מיוחדות טביעות יוצרות ברגל דות
האלה הפסים מן יותר או אחד ביותר. עמיד בתוך אחרים במקומות גם אלא מבפנים, הסוליה
יקרה, אמנם וכזאת להשתנות. או להנזק עשוי לפע או פטיש, בצורת רגל אצבעות הנעל(2).
שכף משום הנעל, את ינעל אחר לכשאיש מיד במקום לשינויים גורמות צפורה, אצבע מים
במקרה הסוליה. פנים על שונה באופן תשב רגלו הפנימית הסוליה החיצונית, הסוליה של המפגש
בכל בשלמותם, הפסים נמצאו פיט, נגד שלנו, הבד לבטנת נזק וכן הנעל, של העליון והעור

.(4) הנעלים מן אחת גורמים ברגלים ושינויים יש הנעל. בחרטום
שלו בדר'ח לעשות. הגדיל עוד המומחה אבל, מיוחדים סימנים שתוצאותיה מיוחדת, להליכה
של רגליו מצב אודות מפורט תיאור כלל הוא בחש לה. מחוצה גם אלא הנעל, בתוך רק לא

רגליו. את לראות שזכה ללא חאת פים, הבדלים כל נמצאו לא הנעלים זוגות שני וואת
נבר וםניגורו פים היו כמה צווךלתאר אין נתגלה, האחד, בזוג פרט כל כמעט ביניהם.
שסכנה ,הבינן הם זה< דף,ח שקראו לאחר כינ£/ (י'). השני בזוג ממש, המקביל במקום
ניצל כבר ופים היות בדו"ח, טמונה חמורה שאם העובדה, על התבססה השניה המסקנה
והחולצה המכנסיים את שנתן לטעון הזדמנות אותו ברגלי רב זמן במשך נעלים זוג ננעל
ולא דבר, נאמר לא לנעלים, באשר אחר. לאדם שהש הטביעות בין בולטים פסים נוצרים אדם,

להמלט. יוכל בה פירצה לו נשארה בול פסים הסוליה. פנים גבי על האצבעות אירו
הם זה מכשול על להתגבר ניסו ומגינו פים וחלקיקי אבק שומן, זיעה, מכילים אלה טים

הולכים ואשד. איש כל כמעט פשוט, די הוא הנעל סולית של הפנימי צידה גבי על הטביעות של פירושן (1)
אשר ס"מ, כ60 שהוא נמצא צעדים, שני של אורכם 1מדוד אם ק"מ. כ6 של ממוצע מרחק יום יום
ביממה. פעם כ10,000 למתיחה ואח"כ לכיפוף זוכים הנעל פני עור וכן הסוליה עור כי היא, משמעותם
לחות של בתנאים מתארעים אלה ומתיחה כיפוף כי להוסיף, יש הסוליה של הפנימי לצידה באשר
שלאחר נסתבר, שנעשה מעשי בנסיון לעיל. שצויינו בנקודות במיוחד הגוף), (משקל לחץ ושל (זיעה)
כסוליה נראו כבר בלבד, אחד יום במשך לגמרי חדשות פנימיות סוליות עם נעלים של לבישתן
לאחר הרגלים. כפות של האחרות המשען בליטות וכן האצבעות של הלחץ טביעות כל רבה בבהירות
הזעה, עלידי הנגרם הפנימית, הסוליה עור של בגוון שינויים גם למצוא ניתן יותר, ממושך שימוש
בעת שקבלה בטיפול וכן הפנימית, הסוליה עשויה ממנו החומר של בטיבו כמובן תלוי זה פרט אך
הסוליה של המקורי צבעה כי אלה, גוון שינויי נעלמים יותר ממושך שימוש לאחר הנעל. ייצור

משתנה. כולה הפנימית
בלבד. כתיאורטית זאת אפשרות מעריך א1י אך פשע. ביצוע בעת חדשות נעלים ינעל חשוד בי יתכן (2)
מאה לו הדרושה בהתרכזותו מופרע להיות ירצה לא והוא בנוח, לחוש מוכרח שהפושע משום זאת
אחר, איש של משומשות נעלים גם נוחות בלתי תהיינה סיבה מאותה נוחות. בלתי נעלים זוג עלידי .

משלו. מאד השונות הראשון בעליהן של רגליו טביעות כבר בהן יש באשר לו, יתאימו לא אלו כי
אותן. שנעל הראשון האיש של מרגליו הנטבע אישי, אופי גם יש משומשת נעל לכל

לבטנה נזק רק לא גרם זה דבר מעלה. כלפי מעט וכפופה צפודה היתה פים של השמאלית רגלו בוהן (3)
הפנימית, הסוליה העליון, העור את יחד חיבר אשר לתפר גם אלא הנעל, של העליונה הפנימית
היה ניתן לא זה בנזק .(3 מס' תצלום (ראה בחלקו נעלם שהתפר לכך גרם הנזק החיצונית. והסוליה
שניזוק) (התפר זאת פירצה דרך לחלקיה. הנעל פירוק לאחר רק נתגלה והוא חיצונית, בבדיקה להבחין
טיח. אבק מצאנו (3 מס' (תצלום זה במקום בדיוק הנעל. תוך אל לחדור וכדומה ח1ל אבק, מים, יכלו
הרבה גם אלא כסף, הרבה רק לא הבילה שהקופה הערכנו תמיד, הינם ששוטרים כפי החשדנים, ואנו
רב ענין היה לפיט כי ברור הפעולה. בעת הרצפה על נפל זה טיח והפנימי. החיצוני חלקה בין טיח
מעט פערה השמאלית שנעלו לב שם לא היסודית. עבודתו על שכרו לעצמו ששילם ובעת בכסף, יותר
הצליחה לא הכימית הבדיקה כי מזלנו, לנו שיחק לא זאת בנקודה אך בטיח. רב ענין וגילתה פיה
טוב מזל של במסיבות אףעלפיכן הקופה. מן הסיח אל הנעל מן האבק בין מוחלטת זהות להוכיח
יזדהה ועוד, אסבסט כמו מיוחדים חומרים המכיל מקופה, בידוד) (חומר שטיח סיכוי, תמיד יש יותר,
בתרופות השתמש הנעלים ובעל שיתכן לזכור, ראוי כן החשוד של בנעלים שיתגלה האבק עם
כדאי כאלו, תרופות של עקבות מצאת אם רגלים. במחלות לטיפול וכו') נעלים משחת רגלים, (אבקת

החשוד. של מביתו תרופות מיני כל ולהחרים לתפוש תמיד
עריגה שינה לך מאחל (והריני הערב לישון שכבר לפני לעצמך. נסיון יקר, קורא אתה, נא עשה (4)
תוך אל ידך שים מה, זמן במשך נעלת אשר נעליך, להחליף תחליט כאשר או נעימים!!), וחלומות
אנא אך הפסים. את גם אלא הטביעות, את רק לא שם תמצא ספק ללא בעצמך. והרגש ומשש נעלך
ובלתי מוטעות למסקנות להביא שעשוי דבר ולשנותם, העדינים לפסים להזיק עלול אתה כי זכור,
יזקף בסימנים קלקול או נזק כל כי רבה, בזהירת ביותר. הקטן ולו סימן, כל על לשמור יש רצויות.

החשוד. של לזכותו דבר של בסופו
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של דגםעץ לעווית הצליח הראשון המומחה
בנע שנתגלו הפרטים פי על פים' של רגליו

גבס. של דגט עשה השני המומחה לימ,
ודר יתכן גדולה. במצוקה היו וסניגורו פים
פים אך אבוד' כמעט היה שהקרב נוכח סניגור

נכנע. לא
אחיזת נעלים עדות היתד. פים של לדעתו
שיחזרו מומחים ששני העובדה אד ממש, עינים
שיא היתה כלל, אותן שראו ללא רגליו את
מומחה לחפש סניגורו על הטיל פים המירמה.
יב אשר אורטופדי, רופאכירורג הפעם נוסף,
ששני ולתמיד' אחת ויצהיר, רגליו את דוק
לרגליו. ביחס בעדותם טעו הראשונים המומחים
ולצילומן רגליו כפות להטבעת פים הסכים הפעם

הרופא. עלידי
זאת היתה (למעשה הרופא אישר ד,מזל לרוע
את כמעט שלו, בדו"ח אורטופדיסטית) רופאה
הקודמים, המומחים שני של הממצאים פרטי כל
נסתם בכך פים. של רגליו בתיאור עמם הסכים ואף
בפברואר 10 מאז במעצר שהיה פים, הגולל.
דו"ח נסתיים כאשר ,1963 לפברואר ועד 1962

להמשכת דבר יותר לעשות יכול לא הרופא,
בעבר המשפט. בבית המוקדמת בחקירה הסחבת
עשן מסך להטיל הזדמנויות, בכמה בכד' הצליח
לאחר חודשים שמונה שהשיג אליבי בעזרת
הזכיר הוא מחבריו. לעזרה תקוה ותור מעצרו,
קבלו אשר לפחות, אנשים ששד. של שמותיהם
לא הוא שציפינו). (כפי בעבר בגדים ממנו
ממש אלה מכנסים נתן שהוא לאמת הצליח
היה לא העדים מן ואיש ממש, זאת וחולצה

בקבלתם. שיודה כדי עד טיפש,
הבגדים, מקבלי כענין המבוים, האליבי ענין
רב. זמן וגזל מאד המשפט בית את הטריד
יותר עלה לא השלישי, האורטופדי הדו"ח לאחר
החקירה. להארכת סיבה למצוא פים של בידיו
את והעביר חקירתו את איפוא סיים השופט

לתביעה. התיק
ברוב התובע, למשפט. פים הובא 1963 במאי
הרא המומחה את המשחק מן הוציא חריפותו,
במ אשר והשלישי, השני את רק והביא שון,
הו כעת ואשר ההגנה, של מומחים היו קורם

התביעה. של כמומחים פיעו
כל במשך רע. בכל היד. פים של מעמדו
ספרים בקריאת עסוק פים היה מעצרו, חודשי

"של מומחה וכי ערך, חסר הוא שהדו"ח הצהירו
היה קל לא ממצאיה את להפריך יוכל ממש"
כמומחה מקצוע בעל שיהיה מומחה' למצוא
סוף מצאוהו הם חודשים כמה לאחר אך שלנו,
ישר איש גם אך מומחה' אורטופד זה היה סוף.
אך פים, החשיב לא אותה מעלה, מצפון, ובעל
לאחר אתה. להשלים היה צריך בליתברירה
שכלל שלו, הדו"ח את השלים אחדים שבועות
אחדים' תפלים פרטים בדבר מעטות שורות רק
אם אותו שאל השופט שהן. כל מסקנות וללא
,,כן' אמר: זאת ועל למסקנות, הגיע לא אמנם
השופט הסניגוריה". של מומחה אני אך הגעתי
"אמנם, השיב: ולכד מסקנתו את זאת בכל ביקש
ד.שו פיט". של נעליו הן במים שנמצאו הנעלים
ולהגיש מחדש לחקור זה מומחה על צינה פט
והמומחה רבים, שבועות נמשך זה ענין דו"ח.
הגיש לבסוף שלו. המחקר בשיטת דו"ח ערך
שה ברורה מסקנה עם מפורט, דר'ח לשופט
לא וכי פימ, של נעליו הן במים שנמצאו נעלים
נעל אחר שמישהו כך על שיצביע סימן נמצא
רגליו של מפורט תיאור גם הוסיף הוא אותן.
פים כי כלל, אותן שראה בלי הוא אף פים, של

רגליו. את להראות בסירובו עמד

11111
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לתפר שיםלב < במזרח? שנמצאה שגאל נעל .3
זה במקום .2 מס' לנקודה 1 מס' נקודה בין שנעלם,

מהקופה. שנפל אבקטיח קומץ גם נמצא
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מאסר. שנות לשש נידון והוא לפיט, לו יותר

הנעלים. עדות על בעיקר התבסס הדין פסק
בפםק במלואן הובאו המומחים שני עדויות

המנומק. הדין
חיובו, על ערעור הגיש הוא נכנע. לא פים
הדין, בית בפני מחדש כולה ההצגה חזרה ובך
לתקוף שוב ניסה פים הגבוה. הדין בית הפעם
הנעלים של שראיה וטען המומחים, עדות את
המומ את כינה הוא ומירמה. עינים אחיזת היא
זאת כל להטוטים. ועושי מכשפים בתוארי חים

לו. עמד לא
ושוב שנים' שש מאסר הדין גזר היה שוב
הנעלים. ראית על בעיקר הדין פסק התבסס
נח לא הפעם כי ראשו, על וידיו פים יצא כאן
תמי שנים שתי במשך מעצרו, תקופת לו שבה
הדין בית נשיא האחרון. הדין לפסק עד מות,
ב מעצרו להארכת גרם עצמו פים כי הכריז,

שיחק. אשר הסחבת משחק
לשנות פים ניסה ואחרונה נוספת פעם עוד
העליון, הדין בבית ערעור עלידי הדין, גזר את

רג כפות בהטבעת וכן באורטופדיה' מקצועיים
המומ עם לויכוחים להכנס לשוא ניסה הוא ליו.
מאמצים פים ע^ה מדוע עתה התברר חים.
המוקדמת. בחקירה לסחבת לגרום כך, כל רבים
בית, בנעלי הילך הוא מעצרו ימי כל במשך
כפות מצב את לשנות יוכל שכך תקוה תוך
כמה קלים. מעטים שינויים היו ואמנם רגליו.
לת ניסה הוא אלו נקודות ועל נעלמו, יבלות
להר מאודו, בכל רצה פים המומחים. את קוף
לא הם אך לשופטים. רגליו כפות את אות

בהן. התענינות כל גילו
בנע "חלוצים" היו שהמומחים העיר הסניגור
שני ל"חלוציות" יש בהולנדית ורגלים. לים
עבודה ולעשות חלוץ להיות האחד, מובנים:
בשלו עבודה לבצע השני, חשובה. ראשונית
השני למובן ערך. חסרות תוצאות עם מיאליות
מפי לשמוע השתומם כן ועל הסניגור, התכוון
מסכים. אני אדוני, כן "אמנם המשפט: בית
ממש". של חלוצים היו זה במשפט המומחים

לסייע היה יכול לא אדם, ושום דבר שום
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הישראלי לקורא דגר סון!

יקר, קורא
אודות מו*ג לד הקנה זה שפרסום מקוד. אני
לפת נעלים, של בראיות הגלומות האפשרויות
לך תהיינה אם והיה מיוחדים. מקרים של רונם
אני הודיעני. אנא זה. בנושא שהן כל שאלות
להיות בטובו יואיל שלך הרבעון עורר כי מקוה
לא ואף קורא אני אין באשר בינינו, מתווך

העברית. בקופתו מבין
ברכת אליכם לשגר זאת הזדמנות מנצל אני

הולנד.  בליידן שוטר מכל חמה חברים

חופשטדה ק. י.

ד,ת הדין שפסק טען הוא משפטיים, בנימוקים
לא זאת וטביעה רגליו, מטביעות אחת על בסס
עוות להחשב היתד. עקזויה כזאת עובדה הוצגה.
שלטביעת החליט העליון הדין בית משפטי.
הסתמך הדין פסק כי שייכות, היתה לא הרגל

הרגל. טביעת על ולא המומחים עדות ,על
רגליו פים, אודות הסיפור לסיומו מגיע וכאן .■ ■
שנות חמש לפניו עוד יש זאת בשעה ונעליו.
שראיות ולהבין להרהר זמן והרבה בכלא, מאסר
יתכן עיגימ. אחיזת דבר, של בסופו אינן, נעלים
פועלים ולהטוטים שמכשפים מבחין, כבר שהוא
מסתמ בנעלים מומחים אבל דמיון' בעזרת רק

הגדול. ההבדל טמון ובזה עובדות, על כים

מלים... בלי
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1111יק

הפרוצדורה פקודת לרמקוו לחוק הערות
ו*ע\ב"ה964ו* וחיפושים.) (מעצר הפל>ל>ת

> ת''א מחוז ויעוץ, הדרכה מפלג ראש מיע5ם, דוד פקד מאת

הפרוצדורה פקודת, בהוראות ושנויים תיקונים מביא המתקן) החוק (להלן: הנ"ל החוקן
אלה:, חשובים ענינים בארבעה הפקודה) (להלן: 0) וחיפושים) (מעצר הפלילית

מעצר> צו בלא שנעצרו אנשים של ובשחרורם מעצרם בהמשך המשטרה סמכויות א.
■.■■., בשחרור. הערובה מתן ודרכי
לפקודה. 16 סעיף לפי הניתן חיפוש צו של ביצועו מוטל עליהם האנשים ב.

החיפוש. בשעת עדים של ונוכחותם חיפושים בעריכת הנוהל ג.

ומשפט. חקירה לצורך ידה תחת ובעיכובם חפצים בתפיסת המשטרה סמכויות ד.
הבא היא "משטרתי''' חיקוק כולה כול וחיפושים) (מעצר הפלילית הפרוצדורה פקודת
"במניעת תפקידה למלא לה לאפשר וע"פ מסויימים בתנאים  המשטרה בידי סמכויות לתת
על: המעולה בשלירה עבריינים, בתפישת למשפט, עבריינים של ובהבאתם בגילויים פשעים,
של וברכושו בחרותו לפגוע  (2) ורכוש'' אדם בני של ובבטחונמ בציבור סדר גקיום אסירים,
לבין מחד הפרט זכויות בין לאזן הבאה מעוינת שקילות אותה על לשמור אמנם "...יש האזרח.
בבג"צ גויטיין ה^ופט כב' כמאמר מאידך."..'', המשטרה של המציאות מחויבות סמכוייתיה
ישי כזה במקרה כי הוא והכלל האזרח התת של בשטח נמצאים אנו .....,, ואולם ,(3) 35/58
מן ברורות המשתמעות ובצורה במידה אלא ממנו השלל לא זו שחרות היטב להקפיד

■ .(4) 40/58 בע''פ אגרנט השופט כדברי י"י החוק

סמכויות לתת או האזרח' ובחרויות בזכויות לפגוע הבאות חוק להוראות מצמצם פרוש
,(5) העליון המשפט בית של בפסיקתו השני כחוט עובר זה, אזרח לגבי למשטרה "משטרתיות"
המתקן החוק הוראות עם גם השערה כחוט לדקדק אותנו מחייבות אלה משפטיות והנחיות
■ ... ...:■, עתה. זה המחוקק לנו שהעניק

,. ... .8 עמי ,3.12.1964 תשכ''ה, בכסלו כ"ח ,438 החוקים ספר *
;.;. ;:...,:;. :; .431 עמ' ל"ג, טרק אי, כרד א"י, חוקי (1)

,.: ,;, . המשטרה. לפקודת 4 סעיף כלשון (2)
.322 ל"ר, פ"ע,  915 יב' פ"ד'  ואח' ת''א הצפונים, בנפה הפלילית הלשכה ראש נגד ברמן (3)

.1358 י"ב, פ"ד,  זיאד תופיק נגד המשפטי היועץ (4)
ן \ . .850 יב' פ"ד,  היהמ"ש אנליב מג'יד עבדול  229/57 עפ' גם; ראה (5)
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שהבאתי הדברים לאור אלא, בכללותן, המתקן החוק הוראות עיל אעמוד לא זה במאמר
מחקר. גט ואולי דיון לדעתי, המחייבות, בחוק הוראות אלו אי על אתעמב לעיל,

המשטרה" תחנת על הממונה "הקצין
במשמר ידו תחת שנמצא או מאסר, צו בלא אדם האוסר שוטר כי קובע לפקודת 8 סעיף
הממונה שוטר ליד יסגירנו או שלום שופט לפני מיד יביאנו ,(6) מאסר צו בלא שנאסר מי

משטרה. תחנת על
מ3.,." 1061££0 ם! 6§נ0113 £0 3 ?01100 ב מדבר האנגלי הנוסח כי נעיר כאן כבר
הוא המשטרה, לפקודת 2 בסעיף והן לפקודה 2 בסעיף הן כהגדרתו 8131100  (?01106 1061££0)
התרגומים קצין. דוקא ולאו שהיא דרגה בכל משטרה איש  היינו המשטרה, חיל על הנמנה כל
(מעצר הפלילית הפרוצדורה לפקודת ר9 8 (ולסעיפים המנדטוריות לפקודות הרשמיים
שלנו בטרמינולוגיה המיוחדת קצין, במלה זה בהקשר 1££0>** המונח את תרגמו וחיפושים)
דרגות בעלי שאינם במקצת גבוהה בדרגה חייל לאנשי והצבא) (המשטרה הבטחון בחילות

רביסמלים). או סמלים (אינם אחרות
בקצין מדבר הכתוב כי לסבור מעשה ואנשי משפט אנשי הטעה זה נכון בלתי תרגום
על עת אותה הממונה שהיא דרגה בכל משטרה באיש מדבר שהוא היא האמת ואילו דוקא,

משטרה. תחנת
להביאו עצור מצוי שברשותו שוטר המחייבת זו, הוראה היתה המנדטורית במציאות
היתה ביצוע הבת מעשית וממילא והגיונית, שפירה המשטרה, תחנת על הפמוט; שוטר לפני
המשטרה, תחנת על הממונה משטרה, איש אותו בידי שהפקידה לפקורה 9 סעיף הוראת
שהובא העצור של מעצרו להמשך בקשר האחריות כל את עליו והטילה הסמכויות כל את
הארגון היה  3*^*10^5  תחנות של אתון בערבות. לשחרות ובקשר לתחנה
משטרה בתפקידי ועסקה משטרה יחידת ישבה בו בנין, כל וממילא המנדטורי המשטרתי
משטרה". "תחנת היה ארגוניים), בתפקידים עסקו בהם ממטות להבדיל  (יעודיים ביצועיים
קיימות מקום בכל לא השיטור, לשיטת ועברו המשטרה ארגון של דמותו משנשתנתה היום,
המשטרה, יחידות אחת). בנופה תחנות מצויות ת"א במתח (למשל משטרה תחנות עוד
במטות רוכזו מבהלה, בתפקידי העוסקות אלה ווהן פקוד בתפקידי העוסקות אלה הן
נמצא משטרה". תחנת על "הממונה משטרה איש על לדבר עוד וקשה ונפתיים, מחוזיים
משמעותן. את ואיבדו המציאות את תאמו לא נתישנו, זה בענין לפקודה ו9 8 סעיפים שהוראות
בסעיף 9הי). עד (מ9 חדשים בסעיפים לפקודה 9 סעיף את והחליף המתקן החוק בא עתה
ל"קצין משטרה" ותחנת על הממונה משטרה ,,איש בידי שהיו הסמכויות ת נתן.א הוא החדש 9

המשטח!". תחנת על הממונה מזו, גבוהה בדרגה או מפקחמשנה, בדרגת משטרה
9 בסעיף המנויות החשובות הסמכויות את להפקיד המחוקק של שאיפתו להצדיק ניתן
ואולם קצין. מדרגת תפחת שלא גבוהה דרגה בעלי משטרה אנשי בידי בו, הקבוע ובהסדר
בחוקקו הישראלי, המחוקק גם כי שנראה נומר הדבר בפתח עוד. עמו להשלים אין ואילך מכאן
 המונח של לפרושו בקשר אמורה טעות לאותה נתפס המתקן) (החוק הנדון החוק את
נתוגות תהיינה בפקודה האמורות הסמכויות כי החדש 9 בסעיף שקבע בעוד ,?01100 10££0^
בסעיפים תאומים כל עשה לא מזו", גבוהה בדרגה או מפקחמשנה, בדרגת משטרה ל"קצין
שהיא. דרגה בכל משטרה איש  היינו בע€10££0, מדברים שעדייו ו8) 7 (סעיפים הקודמים
להבין גם אין לעיל. המוסברת המציאות מן נתעלם הנ"ל, ההגדרה את בקובעו המחוקק,
פחות לא יהיה בסמכויות שישתמש המשטרה איש כי התנה ממילא אשר המחוקק, של חרדתו
היו האזרח זכויות הכבוד, כל עם המשטרה. תחנת על הממונה יהיה קצין שאותו מקצין,

לפקודה. 7 סעיף ראה (6)
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לבין מחד הפרט זכויות בין לאזן הבאה המעוינת ו"השקילות הצדק אלא פחות, לא נשמרות
סמכות השאיר אילו יותר, נשכרים היו מאידך" המשטח? של המציאות מחויבות סמכויותיה

לאו. אם בין הוא "ממונה" אם בין קצין, כל בידי זו
זיוס*ה, שחוקק, כפי בחוק, שהרי במכשלה, דבר של בסופו חשו לחקיקה שהאחראים 1ראה
חוק בהצעות שפורסמה כפי החוק בהצעת הופיעה שלא ,9 לסעיף (ג) קטן בסעיף הוראה

ההוראה: לשון וזו ,30 עמי תשכ"ד, ,586

שיפורסם בצו יקבע המשטרה, שר באישור המשטרה, של הכללי "המפקח
זה." סעיף לענין משטרה תחנות שיהיו המקומות את ברשומות

(תשכ'יה, 1666 התקנות בקובץ פורסם 1.1.65 ביום ורק ,3.12.64 ביום פורסם המתקן החוק
 תשכ"ה משטרה), תחנות (קביעת וחיפושים) (מעצר הפלילית הפרוצדורה ציו (1069 עמי
שיהיו המקומות את הנ"ל, (ג) 9 לסעיף בהתאם המשטרה, של הכללי המפקח קבע בו ,1965
בצו המשטרה תחנות את הכללי המפקח שקבע לפני כי ברי הסעיף. לענין משטרה" "תחנות
על "הממונים משטרה קציני היו ולא הסעיף לצורך משטרה" "תחנות בנמצא היו לא האמור'
לציין נוכל .(7) שהיא צורה בכל 9 סעיף הוראות את להפעיל היה ואיאפשר משטרה" תחנות
מעצר היה ו1.1.65 3.12.64 התאריכים בין 9 סעיף לפי שנעשה מעצר כל שלדעתנו בצער
היא לפניו פתוחה שמיתה היחידה החוקית הדרך .מעצר, צו ללא .אדם שעצר שוטר חוקי. בלתי

לפקודה. 8 בסעיף כאמור שלום, שופט לפני מיד העצור את להביא
היחידה של הקבוע למפקד רק היא הכוונה האם המשטרה? תחנת על "הממונה" מיהו
ש1ר.ובא נניח 1 ליחידה אחראי הוא עת שבאותה לאיש היא הכוונה או משטרה, גתחנת שנקבעה
מחוץ נסע כי במקום היה לא הלשכה ראש בנפה. תלונות לשכת כמו משטרה, ליחידת עצור
הסגן האם מפקח. בדרגת קצין סגנו, נשאר במקום .המכיר הקצין מסויים. עניין לסדור לעיר
של לשובו דוקא להמתין יש והאם עת אותה הלשכה על כממונה ,9 סעיף לצורך יחשב, לא
נראה לנו קצין? שהוא. מפקדה נוכח בה אחרת ליחידה העצור את להעביר או הלשכה ראש
האחראי הנו לתחנה העצור של הבאתו שבעת האיש הוא משטרה תחנת על "ממונה" הוא. שלא
111 במילה משתמשת במקום הפקודה מפקדה. של היעדרו בגלל בין כמפקדה בין בתחנה,
המקום. על המפקד שפרושה ,111 ^םגבםבםסס מ להבדיל במקום, האחראי שפרושה €§ע113€,

שעה החדש, 9 שבסעיף "הממונה" המילה פנויה עליה ד*מקור בלשון להסתכל אנו רשאים
ולמלה 8 שבסעיף 111 ^^ למלה לתת אנו חייבים  או זו. מילה לפרש אנו שבאים

משמעות. אותה 9 שבסעיף "הממונה"
להשתמש כדי במקום להיות חייב לא המשטרה תחנת על הממונה הקצין כי לדעה ומכאן
טלפונית עמו ישוחחו אם למשל מספיק כי לפיו, חובותיו ולקיים 9 סעיף כפי בסמכויותיו
הנחיות. ממנו ולקבל המעצר על פרטים לו למסור שליח אליו יגש אם או הוראות לקבלת
9 סעיף לפי הקצין על רובצת כבדה אחריות מוטעית. לי נראית  היא מצויה אם  זו דעה
במקום נוכחותו ע"י שלא לקיימה  אותו המפרשת הפסיקה או  החוק לו שירשה מכדי
של מעצרו סיבת את לברר צריך הוא כל, ראשית העצור. עם פנים אל פנים פגישתו וע"י
וכל מכל העצור את לשחרר הוא חייב כן, לא שאם כחוק, נעצר הוא אם ולבדוק האיש
עם לשוחח עליו זו חובה למלוי לחוק). 9(ב) בסעיף שניתנה החדשה לאפשרות (בכפוף
יש העניו בנסיבות אם לבדוק עליו שנית, עצ*ו. העצור את ולשמוע האיש את שעצר השוטר
כזו סמכות לו אין שמא או במשטרה האיש את לשחרר לנכון, זאת ימצא ואם סמכות, בידו
יש אם בנסיבות, לשקול, הוא צריך שלישית, לשופט. להבאתו עד במעצר להחזיקו הוא וחייב
שישוחרר רצוי אם לשחררו, אפשר ואם לשחררו, כבר אפשר או האיש את ולעצור להמשיך
השוטר עם משיחה מנוס אין אלה לכל במשטרה. בשחרור להסתפק אפשר או שופט בפני

.356 יח(2), פמ"ד '303/63 בג"צ ראה (7)
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או נחשד הוא ^בל.; האשמה טיב את לעצור להודיע יש רביעית, הנסיבות. כל לברור העצור ועפ
"אתסוגיר*ו^בה במשטרה, שחרור על הק2יץי שיחליט במקרה לקבוע, יש חמישית, נאשם.
היא זכות ששית> וטיבם. העירבים < מספר ואת הערמון סכום או הערבות גופה את המתאים,
#צריך האיש באוזני .דבריו והשמיע  חוקית זכות לא אם מוסרית זכות עצור בידי
בנטל"האחריות ישא שהקצין להניח החוק יכול כיצד ידו(8). על נשמע ושיהיה מגורלו להחליט
כי""ישוטר לפקודה 8 בסעיף שנאמר עוד מה העצור, את אישית לראות ומבלי בהיעדרו, הנ"ל
? משטרה"ף) על.תחנת הממונה לשוטר מיד "ימסרנו מעצר צו ללא שנעצר אדמ ישנו שברשותו
לקצין אישית יימסר: העצור כי ממנו,. משתמעת. חובה אלא מניח,זאת, אינו לדעתי, החוק,
של.הקצין,(9א). בנוכחותו. ייערכו סעיף!9 לפי השחרור או המעצר הליכי. כל וכי הממונה

. ... . ,. ". .י י.י ■ . נעצר! שלא ממי ערובה

שהוזמן משום (אם שהיא. סיבה מכל למשטרה אדם משבא המתקן), החוק (לפני לפנים
הוא ,כי והוברר בעצמו), משוט.שבא, ואם למשטרה לסור שהוזמן משום אפ לשוטר, להילוות
חובה,.היתד, לעצרו,. לשוטר סמכות אין לפקודה 3 סעיף לפי אלא פלילית, בעבירה חשוד
ממ'ניו לדרגש היה.. אפשר .ואי, מוזמן. או. בא הוא למענה חקירה בל ;גמר מיד.עם לשחררו
והובא שןיטר .ע*'* שנעצר לאדם באשר ולמש*טו., במשטרה הופעתו להבטיח כלשהי ערובה לתת
לא.היה לשחררו, יש וכי כחוק שלא נעצר הוא כי התחנה על לממונה הוברר ובתחנה לתחנה,
הוראה כל קיימו? היתה לא יפנים כל. ועל ,(10) ערובה לתת ממנו לדרוש היה אפשר אם בחר

; ■ הערובה. את לתת שסירב כזה אדם נגד יש סנקציה מה
. ...,:: .. .וזו.לשוגה: (ב). 9 בסעיף חדשה הוראה נסללה.עתה זה בענין .;

בדרגת לקציןמשטרה ויש שהוא, טעם מכל המשטרה, לתחנת אדם ,,בא
לחשוד סביר יסודי המשטרה תחנת על הממונה מזו, גבוהה בדרגה או מפקחמשנה, :

האשמה טיב את לו שהודיע לאחר הקצין, רשאי בה, להאשימו או עבירה שביצע בו
לא ואם ערובה, ליתן ממנו לדרוש שחררו, לא ואם נאשם, או נחשד הוא שבה

."3 סעיף מהוראות למעט בא אינו זה קטן סעיף לעצרו. הקצין רשאי ניתנה
מעצהו למנוע באות לא הסעיף הוראות כי בביתר, היא, זה סעיף של הסיפא משמעות
3 סעיף לפי לעצרו סמכות יש למשטרה אם הזמנה, לפי או בעצמו לתחנה שבא אדם של
אין לפקודה 3 ס!גיף שלפי מחשוד גם ערובה דרישת לאפשר בא ההוראה עיקר לפקודה.

לעצרו. לשוטר סמכות
כי הוברר בתחנה אך לתחנה .והובא שנעצר אדם של דינו מה השאלה, נשאלת ברם,
.ואולם ממעצרו, י מיד לשחררו הממונה הקצין על שחובה פשיטא חוקי? היה לא מעצרו
שגן."אנעם"מדבר לי נראה (ב)? 9 סעיף לפי ערובה ליתן ממנו לדרוש הוא יוכל האם
טעם  רואה אינני דא בכגון ואולם שהוא, טעם מכל לתחנה; ש"בא" באדם (ב) 9 סעיף
כחוק שלא '^הובא אדםי לבין הזמנה) לפי ואם ביוזמתו (אם בעצמו שבא אדם בין לאבחנה
אליו להילוות ממנוי לדרוש שוטר רשאי בעבירה החשוד אדם כל ממילא שוטר. ע"י
לתחנה לשדטר להילוות1 שנדרש אדם ומה לפקודה, (2)3 סעיף לפי המשטרה, לתחנת
הגיוניהוא לתחנה והובא שנעצר אדם אף (ב), 9 סעיף לפי לתחנה "הבאים" בכלל הוא

לחב. פרוש מובל שהוא" טעם מכל "בא הדיבור "הבאים'/ בכלל שיהיה

: . .2767 ט"ז, פ"ה  לממשלה המשפטי היועץ נגד ברט מטלפן  4*7/62 ע"פ #.
".."811811 ...101י?ז11;011} 11311(1 111111 0¥61 (0 ^11. 0(11061 111 011£186 £0 3, :?01106 ;3^1011". (9)>

נאלצימ אלא מעורבים 9(ג) סעיף לפי הכללי המפקח וצו החדש 9 שבסעלף דואלית תמו לא. בזאת .(9א)
המתקן. החוק של האחרות להוראותיו המקום אה. לחסון1 אנו "

סעיף גם כי וכל, מכל לשחררו צורר והיה ערובה לדרוש היה איאפשר כזה מאדם גם לדעתי (10)
כדין. שנעצר באדם אלא לדעתי, דיבר, לא הישן 9 לסעיף (ג) קטן
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הערובה על
לא והוראותיה 1944 בערבות, השחרור פקודת כי (") 113/61 בב"ש הדין משנפסק
הפלילית הפרוצדורה לפקודת 9 סעיף לפי במשטרה שנעשה בערבות שחרור על חלות
להוסיף ואין הנ''ל 9 סעיף בהוראות מוצו במשטרה השחרור דיני וכי וחיפושים), (מעצר

עוד. בהם להסתפק ואיאפשר ביותר לקוניים נשארו אלה שדינים ברור היה עליהם,
הוא בהם  9ה עד מ9א  סעיפים 5 המתקן, בחוק לפקודה, והוסיף המחוקק בא
מעצר הערובה, תוקף במו (12) בערובה לשחרור בקשר . שליקט שונים בעגינים הוראות קבע
במלאכתו הונחה שהוא ספק אין מערבותו. ערב ושחרור הערובה חילוט ערובה, לאחר
כל עם לי, נראה אלא בה המצויות ובאפשרויות 1944 בערבות, השחרור פקודת בהוראות
ישנו בערבות השחרור בפקודת כי ממנו נתעלם הפרטים, בליקוט עסק שהוא שעם הכבוד,
הפלילית הפרוצדורה בפקודת קיים שאינו דבר נפקות, להם ונותן אלה פרטים המאחד רקע
החדשות להוראות זה רקע לצרף דעתי, לעניות השכיל, לא המחוקק וחיפושים). (מעצר

יוכיחו. דוגמאות שחוקק.
קובע: (א) 9א סעיף

לבדה בין הנאשם, או הנחשד של עצמית בערבות תהא 9 סעיף לפי "הערובה
הכל ערבים, של או הנאשם, או הנחשד של כספי בערבון או ערבים, בצירוף ובין

בערובה". השחרור על שהורה המשטרה קצין שיורה כפי
בערובה'/ השחרור על שהורה המשטרה קצין שיורה כפי "הכל הסעיף של בסיפא משנאמר
צרוף כל או הקבועות הערובה צורות מן אחת כל מתן על להורות יכול הקצין כי משמע

היינו: אלה(13), צורות של
הנחשד! של עצמית ערבות א.

,י ערבים בצירוף הנחשד, של עצמית ערבות ב.
י הנחשד? של כספי ערבון ג.

י  ערבים? של כספי ערבון ד.
הנ'יל. הצורות של צרוף ה.

במתן להסתפק רוצה הקצין אם למעשה השחרור מתבצע כיצ1 השאלה נשאלת וכאן
ואם הערבון נותן מידי כלשהו התחייבות כתב קבלת כלל מחייב אינו החוק כספי? ערבון
תנאי חייב שם בערבות השחרור בפקודת כמו שלא לכן. לכפותו אין כזה, כתב לתת הלה יסרב
לפי הניתנת הערופה תנאי ,((2) 10 (סעיף מחייב ש>ך,יה כדי הערבות בשטר ילהו*יע הערבות
כדי בשטר או בכתב לקבעם צורך ואין (ב).) קטן (סעיף בחוק קבועים לפקודה 9א סעיף
(לפחות כלשהו כתב עריכת על לותר יכולים שלנו י השחרור דיני האמנם מחייבים. שיהיו

? הערובה) הלוט שיבקשו שעה משפט לבית להגישו כדי
שטר מהווה בערבות השחרור שבפקודת כנראה, המחוקק, מן נתעלם אמרתי. אשר הוא
הערבות במקום כסף סכום הפקדת של במקרה אפילו אין, שבלעדיו ובסיס יסוד הערבות

.((3) ר10 (2)10 (סעיפים
או שהנחשד תנאי על הוא 9 סעיף לפי שהשחרור נאמר (ב) 9א בסע^ף שניה. דוגמה
המשוחרר התיצב לא לכך. שיידרש מועד בכל ולמשפטו, במשטרה לחקירות יתייצב1 הנאשם
השאלה נשאלת ואולמ הערובה. חילוט על לצוות 9ד, סעיף לפי משפט בית רשאי שנדרש, כפי
? שנדרש כפי ולהתייצב השחרור תנאי את זאת בכלי לקיים כזה משוחררי לכוף אפשר כיצד

; .2422 ט"ו, פ3"ד (11)
אשר צורותיהם, על בטחונות של כללי לציץ המחוקק משתמש בו החדש המונח הוא "ערובה" (12)
בכתב התחייבות הנה ,ערבות" השחרור. תנאי קיום להבטיח ע"מ להשתחרר, המבקש אדם נותן
יכולה עלובה במזו*גים. הסכום הפקדת הבה "ערבון" התנאים. יקוימו לא אם קבוע מכום לשלט

יחדיו. הצורות בשתי או ערבון בצוות או ערבות בצורת להינתן
.125 מ/ פס"מ  המדינה שרות גציבות .נגד אפטר יהושע  72/63 ע"א ראה (13)
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נתמלא לא שאט נאמר ((1) 13 (סעיף בערבות השחרור ב*קודת והמקבילות בהוראות
האדם את בפניו להביא המורה מאסר, פקודת להוציא המש*ט בית רשאי הערבות שטר תנאי
המשוחרר, את כופים כך במשמר. לשימו הוא ורשאי הערבות, שטר לפי בערבות ששוחרר
סכום ותשלום הפקדה החרמת של האפשרות בצד וזאת כדרוש, להתייצב האמורה, הפקודה לפי

.((2) 13 (סעיף הערבות
שיהיה כדי לשלם משוחרר שעל המחיר הוא הערובה שחילוט נראה בעניננו? עושים ומה
שוחרר אשר אדם של מחדש מעצרו מאפשר שהחוק לסבור קשה .(14) כדרוש מהתייצב פטור
התייצבותו אי כי לטעון יהיה ניתן אם (אלא התנאים את מקיים ואינו במשטרה בערובה
(א)). 9ג סעיף ראה  הדין מן להתחמק כדי להימלט עומד שהוא להניח סביר יסוד נותנת

עצמה. ברשות העומדת שלישית לדוגמא ומכאן

ערב פטור של במקרה המשוחרר את מביאים כיצד
המשטרה מקצין לבקש הנאשם או והנחשד של לשחרורו לעורב מאפשר החדש 9ה סעיף
הקצין, לפני המשוחרר התייצב אם ערבונו. את להחזיר או ערבותו את לבטל 9 בסעיף האמור
הקצין רשאי אז גם הקצין, לפני המשוחרר התייצב לא הערב. לבקשת להיענות הקצין חייב
שהמשוחרד בלי לבקשה להיענות שאין סבור הקצין היה אם ואולם הערוב, לבקשת להיענות

לפניו'/ המשוחרר) (של הבאתו על "יורה הקצין כי בסעיף נאמר לפניו, יובא
שהמשוחרר מבלי לבקשה להיענות מוכן היה לא והקצין ערבותו ביטול ערב ביקש שאם ברי
בקשתו לדחות רשאי הוא ואץ לפניו המשוחרר של הבאתו על להורות הוא חייב לפניו, יתיצב

כן. לעשות מבלי הערב של
מבצעים ואיד מורה הוא למי המשוחרר, הבאת על הקצין "מורה" כיצד השאלה נשאלת
הטוב). מרצונו להתיצב המשוחרר מסרב בו במקרה רק קיימת שהקושיה (ברור הוראתו? את
לפני משוחרר להביא דרוש בו מקום בכל ,1944 בערבות, השחרור בפקודת המקבילות בהוראות
לבית סמכות ניתנה אחרת, סיבה כל משום ואפ ערבותו לבטל ביקש שערב משום אם שופט,
שלנו בענין ף1). לפניו יובא ששוחרר האדם כי בה שיורה מאמר פקידת להוציא המשפט

קצין. הוראת לפי משוחרר מביאים כיצד פירש ולא המחוקק סתם
אין לערב כי עצמו, לערב מופנית להיות יכולה איננה המשוחרר את להביא ההוראה
להתחמק כדי להימלט המשוחרר עומד בו במקרה אפילו המשוחרר את לעצור סמכות כל
סמיכות אין כי המשוחרר של מעצרו ע"י להתבצע יכולה ההוראה כי נראה לא ף1). הדין מן

ובבירור. במפורש ניתנה היא אם אלא אדם לעצור
לבעיה: לדלות אפשר מאוד "מפוקפקים" פתרונות שני

קובע: (ב) 9ה סעיף א.
ערובה מהמשוחרר לדרוש הוא רשאי הערב, לבקשת המשטרה קצין "נענה

לעצרו". הומצאה, לא ואם אחרת,
אם גם אחרת ערובה ממשוחרר לדרוש רשאי קצין כי לגרוס אולי ניתן
נענה לא שליח. ע"י או בטלפון בכתב,  היינו לפניו, התייצב לא המשוחרר
ברור שהרי כמופרכת, נראית זו גירסה ברם, לעצרו. יהיה ניתן זו לדרישה המשוחרר
סעיף תנאי להתקיים צריכים (ב) 9ה סעיף להוראות נפקות שתהיה לפני כי
מערבותו(17). העדב ושחרור הקצין לפני המשוחרר התייצבות  היינו 9ב(א),
תהיה לא המשוחרר נגד אשופ גליון לכשיוגש לחקירות. במשטרה התייצבות לגבי חמורה השאלה (14)
הדיון. תקנות לפי הנאשם נגד מעצר פקודת להוציא משפט בית יוכל אז כי ברצינות קיימת הבעיה

.(2) 12 ובמיוחד (2) 11 ,00(1) 11 סעיפיפ ראה (15)
.1944 בערבות, השחרור לפקודת (3) 11 סעיף עם והשווה (א) 9ג סעיף ראה (16<

אפשר יהיה יתיצב, שהמשוהרר מבלי מערבותו ערב לשחרר מוכן משטרה קצין יהיה בו במקרה רק (17)
לא ואם אזזרת ערובה מתן המשוחרר מן לדרוש  היינו ,(2) קטן סעיף בהוראות להשתמש

לעצרו יתננה,
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התיצבותו הקצין ידרוש אם הקצין, לפני המשוחרר איהתייצבות כי לגרוס ניתן ב.
פי רופפת, נראית זו גירםה גם ברפ, הערבות. תנאי של הפרה הנה 9ה, סעיף לפי
במשטרה לחקירות יתייצב הנאשם או שהנחשד הם 9א(ב), סעיף לפי השחרור, תנאי
פטור של במקרה הנדרשת המשוחרר של התייצבותו כי לגרוס וקשה ולמשפטו,

לחקירות". "התייצבות הנה ערב
לעיל עמדנו שהרי כן נאמר לא אם אף הבעיה לפתרון הדבר יועיל לא מקום מכל
הנדרש) גפי (אילהתייצפות השחרור תנאי הפרת על הקבועה שהסנקציה כד על
סמכות מציגי לא לא. ותו 9ד, סעיף לפי המשפט בית עלידי הערבות חילוט ■היא

סביר יסוד היה אם אלא ערבותו תנאי שהפר אדם מחדש לעצור המשטרה בידי
ואדם 9ג[א]), (סעיף הדין מן להתחמק כדי להימלט עומד שהמשוחח* להניח
אינו מערבותו, ערב שחרור לצורך התייצבותו הדורש קצין בפני להתייצב המסרב
הדין. מן להתחמק כדי להימלט עומד שהוא בלבד, כר בשל להניח, יסוד לתת עשוי
לבקשה להיענות שאין סבור היה אם ערב, ישחרר לא קצין כי הוא שנותר היחידי הפרוש
אדם על מצווה אינו הקצין לפניו. משוחרר אותו יובא אם אלא לפניו, יובא שהמשוחרר בלי
לשחרר יסרב שהקצין .משמעו לפניו" הבאתו על "יורה והציבור העצוור את להביא מסוים

הסעיף. מנסחי כוונת היתד, זו אם ספק לפניו. הובא לא המשוחרר אם הערב את
של שמו ואילו שוטר, שאינו אדם של שמו על חיפוש צו לערוך היה אפשר אי  משמע
שמם על או אחד שוטר של שמו על צו ניתן בצו. נקוב להיות צריך היה הצו נערך אליו השוטר
הסעיף של זו משמעות לבצעו. בצו, מופיע אינו ששמו שוטר, רשאי היה לא אחדים, שוטרים של
רשאי אחדים, שוטרים של שמם על ערוך צו היה שאם הקובע 26 סעיף מהוראות גם נתבקשה

לפועל. להוציאו מהם כמה ורשאים מהם אחד
במצי מעשי בתביצוע עוד היתה לא בצו בשם הניקבים לשוטרים חיפוש צו של הגבלתו
של הרישא הוחלפה המתקן לחוק 5 בסעיף ההוראה. את לתקן הכרח היה כן ועל הישראלית, אות

לאמר: לפקודה 17 סעיף
אם בצו המשפט בית שנקב אחר לאדם או שוטר, לכל אסמכתא ישמש חיפוש ,,צו

לכך..." אדם אותו של כוחו לייפות מחייבות שהנסיבות ראה
יהיה שוטר וכל שבצעוהו שוטרים של בשמם חיפוש בצווי לנקוב הכרח עוד אין מעתה
שוטר שאיננו אדם עלידי גם חיפוש צו לבצע אפשרות תהיה מאידך, כזה. צו לבצע רשאי

אדם. אותו של בשמו בצו ביהמ''ש ינקוב אם וכוי) עירית, פקח מכס, (פקיד
אדם של בשמו המשפט בית נקב בו חיפוש צו לבצע שוטר רשאי האם השאלה: ונשאלת
חיפוש צו כי הקובעת הרישא של הרישא האם כלומר, ? 17 לסעיף הנ"ל הרישא של הסיפא לפי
הרישא שמא או עליה להוסיף רק באה והסיפא כללית הוראה הנה שוטר, לכל אסמכתא ישמש
נראה לי אך מספקות, נקיה אינה ההוראה אחרת? אפשרות הנה והסיפא אחת אפשרות היא
אומרת כך שוטר. לכל אסמכתא עוד ישמש לא שיבצעו אדם של בשמו משפט בית נקב בו שצו

"כאבראש'/ גורם שוטר המלה אחרי שנקבע "הפסיק" כי אם ההגדרה, לשון

סיכום
דברים הרבה מעורר. החדש שהחוק והשאלות הבעיות מקצת על לעמוד נסינו זה במאמר
המשטרה בסמכויות הדן החלק הוא זה, בחוק החשוב החלק על עמדנו לא ובמיוחד נאמרו לא
החלק בבעיות לטפל ניאלץ מקום מחוסר .(40 עד 30 (סעיפים ידה תחת ולעכבם חפצים לתפוס

נפרד. במאמר האמור

.17 לסעיף הרישא (18)
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ס>פור>ם ע\נ>
רמלהרחובות נפת חקירות, לשכת ראש קפלן; נ* רפ"ק מאת

להתאבדות? או לרצח, נס>וו א.

גפרורים שני ולידו הרוך שבחלקו,היה בעיפרון,
משומשים.

ל להיכנס עמדה הפצועה והאשה בינתיים
כבר כניסתה טרם בביתהחולים. ניתוחים חדר
אחרים. ופרטים גילה כתובתה, שמה, לגו נודעו
יום .אותו בבוקר כיי האשה ציינה בהודעתה
וביקש זר אדם בביתה הופיע 0635 בשעה
בפתח המרכזית לתחנה אליו להצטרף ממנה
נמצא ושם היות מתגוררת) היא בה (העיר תקוה
בכפר והמתגוררת הנשואה מבתה מכתב עבורה
לתחנה הזר עם והלכה ניאותה האשה אתא.
ספסל על לשבת ממנה ביקש האיש המרכזית.
ותבע מעטפה ובידו אחדות דקות כעבור וחזר
הופיעו קלה שעה כעבור עליה. לחתום ממנה
מהם והאחד זרים, הם אף נוספים, אנשים שני
על שק בזריזות הניחו אלה שני ככומר. לבוש
והסי בסביבה שחנה לג'יפ אותה הכניסו ראשה,
מלדבר האשה, פסקה כאן ארוכה. שעה אותה עו
דבר כל הנסיעה מאז זוכרת שאינה בהדגישה

נוסף.
מסקנה כל להקיש היה קשה זאת, מהודעה
לנו היה קשה לברכה. לחקירה להיות העלולה
המציאות, את תואם סיפורה מידה באיזו להחליט
להסוו רצון שיש להתאבדות. נסיון שלפנינו או
נסיון של מקרה לפנינו שאם היה ברור תה.
דווקא האשה בחרה מדוע אז כי התאבדות,
התעופה שדה ליד הנמצא ראשי כביש של בגשר
בפתחתקוה? מתגוררת שהיא בזמן בו לוד,
לשם תמיהה: עוררו שלה האישיים החפצים גם
מחלב? ריק ובקבוק סיגריות לכסף, נזקקה מה
בגדר היתה הרוק ספוגת המטפחת מציאת גם
את מניחה תשובה לה נמצאה שטרם שאלה

רכב ב31.5.64, בשבוע, ראשון יום בצהרי
שדה בכביש עריף בית ממושב ח. ש. אופניו על
היה שער. אותה ישראל. מחנה  לוד תעופה
לשדה בגניםה הנמצאת הדלק לתחנת בדרכו ח.

התעופה.
במרחק הנמצא הגשר פני על האיש כשעבר
לפתע שמע הדלק, מתחנת מטר כ200 של
עצר האיש מים. ומבקשת הזועקת אשה אנקות
העומדת אשה גילה ולתדהמתו אופניו את מיד
ידיה מניפה והיא מבטון מים צנור ליד בתעלה,
כאשר מים. ללגום רצונה את מביעה כאילו
האשה שגוף ראה האופניים רוכב אליה התקרב
ניגר רב ודם רבים במקומות וחתוו סרוט
הידיעה את האיש העביר עדמהרה מהפצעים.
בדק למקום שנזדמן רופא נת"ל. למשטרת
לבית מיד להעבירה ופקד האשה את חטופות
דאגה. מעורר ומצבה היות "תלהשומר" החולים
זמן כעבור הגיעו האשה נמצאה בו למקום
ומפקד הרל"ח רמלהרחובות, נפת מפקד קצר
חוקרים חולית מצורפת כשאליהם רמלה תחנת,

בפעולה. מיד שפתחו
סל במקום נמצאו החקירה תחילת עם מיד
חפיסות שתי מרוקן, הלב בקבוק ובתוכו מנילון
ובתוכו ארנק גפרורים, קופסת "דגל/ סיגריות
הבטון בצנור בדם. טבול בד וקרע לידות תשע
רטובה מטפחת נמצאה הכביש גשר את המהווה
ריר ספוגת היתה המטפחת חזיה. של ושרוך
זאת עם יחד מהפה. נפלטה היא כי שהעיד
קשר סימני ובה ומגולגלת שניה מטפחת נמצאה
את חסמו זאת שבמטפחת להעיד באו שכאילו
החוקרים עורפה. על אותה וקשרו האשד. פה
כתוב הפולנית, בשפה מכתב לגלות גם הצליחו

72



הצעיר נסעו החג בבוא השבועות. חג לפני
במחיצת אתא בכפר אחדים ימיט לבלות והאם
היתה לא הגיס של התנהגותו והגיס. האחות
להצדיק העלול דבר בו ניכר ולא דופן יוצאת
שהתקבלו, האנונימיים במכתבים המסופר את
שנית האם פנתה החג לאחר אחדים ימים אך
התעופה לשדה שוב לגשת ממנו ותבעה לבן
שה בדוקה ידיעה אליה הגיעה שהפעם משוט
לשדה וניגשו חזרו שוב הארץ. את עוזב גיס
ובפעם המשרדים בכל בדקו שוב התעופה,

שלילית. בתשובה נענו נוספת
ניכרה עצבנות >נפשי. בדכאון שקעה האשה
אמו כי הדגיש הבן ובתגובותיו'. בתנועותיה
האח דבריו לגורלה. חרדה והיא בבתה קשורה
ומדובר יתכן כי לנו הבהירו הצעיר של רונים
דכאון של רקע על התאבדות בנסיון הפעם
נסעה המדוכדכת שהאשה לודאי קרוב נפשי.
משם ובצאתה התעופה לשדה נום*ת בפעם
למראה נתבעתה שלפתע אלא להתאבד, ניסתד.
לח החלטנו עזרה. להזעיק והחלה הניגר הדם
להשערה חיזוק למצוא ולנסות הבת את מיד קור
השפעת שבכוח סברנו גם זאת עם יחד הזאת.

הסמויה. האמת את האשה לנו תספר הבת
השר פרטים לגו העניק הבת שממרה הסיפור
בבית ביקרה שהיא התברר הסופי. לפתרון בים
ואף המשטרה לשם הגיעה בטרם עוד החולים
גבר עלידי נחטפה היא כי האם סיפרה לה
השבועות, בחג כי ומסרה הוסיפה הבת ואשה.
אותה הזהירה אצלה, ביקרו ואמה אחיה כאשר
משפחתו בני שלדעתה משום בעלה מפני האם
ואמרה הוסיפה הבת נשואיו. נגד מתקוממים
האם, של הנפשי מצבה לה ידוע כי שלמרות
נכון מידה באיזו להחליט לה קשה זאת למרות

■. י . האם. שבפי הסיפור נכון אינו או
שהיו המכתבים שני את הבת בפני הצגנו
שנמסר והשני במקום. שנמצא האחד בידינו:
המכתבים את מיד זיהתה הבת הבן. עלידי לנו
עלידי נכתבו: שהם ספק לה אין כי וטענה
ש המכתב. את לקרוא הצליחה אף היא האם.
למדי שקופים. רמזים בו ומצאה בחלקו נשרף

, . לדעת. לאיבוד בקשר
אלפ האט. עם שנית להיפגש ביקשה הבת
ליד שהיצבגו לאחר הפגישה את לה שרנו
להאזין. כדי אחות בלבוש שוטרת החולה מיטת

לפיה, אותה תחבה עצמה היא האם הדעת?
? זאת עשו בחייה המתנקשים שמא או

ה את לחקור לביתהחולים חזרו החוקרים
פרטים ממנה לדלות ולנסות נוספת בפעם אשה
החקירה הראשונה. בחקירה עליהם נודע שלא
ומצבה נותחה שהאשה לאחר התנהלה השניה
האשה חזרה החקירה בשעת הדעת. את הניח
ומפתיע: אחד בשינוי אך המקורית גירסתה על

י. ואשה גבר אלא אותה, חטפו גברים שני לא
כל את לחקור שיש היה ברור ויותר יותר
על ידיעות יותר לשאוב כדי המשפחה בני
החלטנו האירוע. לפני הנפשי ומצבה האשה
שמטעמים להיות עלול בנפרד. אותם לחקור
טפח לחשוף הקרובים יעדיפו שונים משפחתיים
לא משפחתיים שסודות ובלבד שניים ולכסות
זאת להחלטה במקביל הרבים. לידיעת יגיעו
את לבדוק כדי ממז"פ הניידת את גם הזעקנו
אנשי יסודיות. ביתר האשה של הימצאה מקום
שנתגלו פח חתיכת המקום בסריקת מצאו הניידת
השתמשו זה שבפח לודאי קרוב דם. כתמי עליו

אותה. ולשרוט האשה של בגופה לחתוך כדי
האשה, של בנה עם נפגשנו החקירה בתחילת
אמו, כי ציין הוא שנים. תשעעשרה כבן צעיר
שהיא לו סיפרה בביתהחולימ, נפגש עמה
מידה באיזו לאשר יכול אינו הוא אד נחטפה
בהמשך הדמיון. או המציאות יליד הוא הסיפור
אמו כי מסתבר מענינים. פרטים צפו דבריו
של בתה בעל שגיסו, האחרונה בתקופה חששה
לארצות נכדתה עם להמלט מתעתד האשה,
חי איתה אשר לאהובתו להצטרף כדי הברית
קיבלה שהיא לבן גם סיפרה האם נשואיו. לפני
בשפה כתוב האחד בעילוםשם, מכתבים שני
גילו אלה מכתבים שני באידיש. והשני הפולנית
את לעזוב הגיס עומד בו התאריך את לאם
התעופה. שדה דרך זאת יעשה הוא וכי הארץ
נאמנים היו אמו של דבריה כי סיפר הבן
בתאריך התעופה לשדה בחברתה נסע לכן עליו.
אנשי עם נפגשו ואמו הוא במכתבים. הנקוב
התעופה חברות משרדי בשאר וביקרו "אלעל"
הגיס לטיסה רשום מהם מי אצל לגלות כדי
נמסר בידם. חרס העלו הם אך להמלט. העומד
אחת באף רשום אינו זה בשם איש כי להם

התעופה. מחברות
אחדים ימים נערך התעופה בשדה הביקור
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ובשרוכים מטפחת לפיה תחבה השרוכים, את
כשגל שתחנק. כדי עורפה מביב אותה קשרה
המוות בוא את החישו לא האלה הנסיונות
לעזרה והזעיקה מהצינור האשה נחלצה המיוחל
זאת לפעולה הודות ורק האופניים רוכב ח. את

לביתהחולים. הועברה
בבדיקה למקום. נוספת בפעם חזרנו מיד
מעט וגה הקאקאו קופסת את גילינו הנוספת
במרחק שנמצאה הקופסא בה. שנותר מהנחל
לרפואה למכון התוכן עם הועברה מהצינור מה

החומר, קביעת לשפ משפטית
אותה העבירו מהפצעים האשה משהחליטה
נסיון כי נקבע שם שבבתים. נפש חולי לבית
חמור. נפשי מדבאון כתוצאה נבע ההתאבדות
הוח והאשה במצבה שיפור ניכר מהרה עד אד

לביתה. זרה

בפני האם הודתה ארוכה שעה כעבור לשיחה.
לשדה מפתחתקוה באוטובוס נסעה שהיא הבת
משוכ שהיתר. משום להתאבד במטרה התעופה
וברח הפעוטה הנכדה את לקח חתנה כי נעת

מהארץ.
למ רצונה את האשה הביעה היום למחרת
והודתה הפרשה פרטי כל את למשטרה סור
שהביאה גילוח בסכין להתאבד. ניסתה אכן כי
מזאת לבד בגופה. עמוקים חתכים חתכה מהבית
אקונר עם בחשה שהיא קקאו קופסת הביאה
כדי הנחל את לגמה היא כביסה. ואבקת מיקה
הריקה הקופסא את המוות. בוא את להחיש
ניסתה מכן לאחר הבטון. צינור בסביבת השליכה
כ היה שקוטרו הצינור לתוך עצמה לדחוק
עליה השפיעה הנוזל ששתית אלא .ס"מ, ששימ
מחזייתה שלפה לכן להקאות. לה וגרמה לרעה

הבריא ההגיון ב.

אז כי אלה, עקבות ויתגלו במידה כי אמונה
הסתלקו כיוון לאיזה מהם ללמוד יהיה אפשר
סברה, הביעו במקום רבים האלמונים. הפורצים
למחסן שהפריצה עמם, הצדק כי משוכנעים והיו
לפעול יש וכי מסתננים עלידי בוצעה הנשק

הגבול. בכיוון ורק אד
ב סחורסחור התקדמו השפופימ הגששים
האדמה שעלי את בדקו צעד אחר צעד זהירות.
עקבות כל נמצאו לא שם גם אד ההפוכה.
כי ברעיון הסתברה זו תמיהה הלילה. משעות
לתחומו שחדרו זרים היו לא כלל הפורצים כי
שהם לודאי קרוב אלא לילה, באישון המושב של
נאלצו לא הפריצה ביצוע לאחר אשר מקומיים,
הגששים של עמלם כל לכן המושב. את לצאת
גם להם נמצאה לא ומשומכך בתוהו, עלה
הרי זו, השערה תתאמת אמנם אם אחת. עקבה
הוצאו טרם הגנובים שהרובים בדבר ספק אין

מפינותיו. באחת חבויים והם המושב מתחום
את להכיר בעבר למדנו מסויימת במידה
באם כי היינו סבורים לכן ויושביו. המקום
לו, זרים ואינם המושב בתחום עדיין הפורצים
מי על נמנים אינם הם כי לשער יש הרי
תושבים אלא בקביעות, בו המתגוררים המושב
כי הסתבר עדמהרה וכדומה. פועלים ארעיים,

הודעה נתקבלה ,0200 בשעה ,4.3.63 ביום
במחסן שבוצעה פריצה על רחובות בתחנת
צויין ההודעה בפרטי בניראמ. במושב הנשק,

רובים. ששה נגנבו המחסן מתון1 כי
למושב בדרכנו נמצאנו כבר קצר זמן כעבור
הנשק, למחסן שהגענו לאחר מיד בני"ראם.
הצליחו העברינים, או שהעברין, לדעת נוכחנו
פעולה קהה. מכשיר בעזרת המנעול את לפרוץ
במכשיר האוחז למדי: פשוטה בדרך נעשתה זו
במנעול, המחזיקה המתכתית בטבעת ותוקעו עומד
מהלולאה. המנעול את עוקר הוא ובתנועתמנוף
שלר הגיעו למקום גששים. להפעיל החלטנו
מהם איש אך בפעולה. פתחו שמיד גששים שה
שגודלו המחסן בסביבת דבר לגלות הצליח לא
אי הצרכניה. על"יד נמצא והוא מ' 4*4 היה
שמיד העובדה עלידי מסתברת העקבות מציאת
המו שומרי למקום הגיעו הפריצה גילוי לאחר
סביב שצבאו אלה כל המקום. מבני ורבים שב

העקבות. את וטשטשו עמדו
של קפדנית בבדיקה המשכנו הכל, למרות
המו ולבניני לבתי סביב עברנו ושעל. צעד כל
והמוכנה חרושה אדמה בשטח מוקף שהיה שב
לחפש הגששים נתבקשו אז רק הזריעה. לשעת
ה משום נבע זה צעד חשודים. עקבות אחר
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את לאתר במטרה חיפושים החלו ביום בו
ללא החיפושים נמשכו אחדים ימים החשוד.
באחד החשוד נעצר שבוע כעבור אך תוצאות.

רחובות. בסביבת המשתרעים הפרדסים

בערך ובחצר רחובות למשטרת הובא החשוד
סמ"ר הוזמן למקום הממחטה. עם זיהוי מסדר
ש הממחטה ריח זיהוי לשם וכלבו, לוי יהודה

הגנובים. הרובים לקני קשורה היתר.

ממחטות הניחו המסדר נערך בו במקום
הוענק ממחטה לכל שונים. אנשים של אחדות
הונחה לרובים, קשורה שהיתר. הממחטה ■מספר.
לאחרמכן .3 מם' לממחטה 2 מס' ממחטה בין

הממחטות. שורת ליד ונעמד החשוד הובא
את וריחרח לחשוד התקרב הגישוש כלב
ריחו את שקלט לאחר וידיו. העליון גופו פלג
ועבר הממחטות שורת לעבר פנה החשוד של
הכלב הרובים. לממחטת שהגיע עד פניה על
אותה והוציא בממחטה תפס ובמלתעותיו נעצר
לא כי לציין הראוי מן הממחטות. שורת מתוך
בחצר נוכחו עצמו, הכלב לא וכן הכלב, נוהג

המסדר. לצורך סודרו שהממחטות בשעה

להודות החשוד סירב זאת הוכחה למרות
הנשק, למחסן שפרץ הוא זה היה אכן כי
לכן, הסככה. עלגבי והסתירם הרובים את גנב
נבדק הגישוש, מסדר התקיים בו היום למחרת
(פולי ה"חששקר" עלידי  במטא"ר החשוד
כי וקבע סיכם הבדיקה על הממונה גראף).
אמי בדבר החשד את מאמתות החשוד תגובות

לו. הידועה האמת והעלמת שקר רת

להד"ם. וטען החשוד עמד זאת כל למרות
מתוך גם אכן, בעדו. וסכר מים פיו מילא הוא
חקירה כל שבעת ומבריח כגנב מוכר היה עברו
בדרך נקט הפעם גם פיו. ולבלום לשתוק העדיף
היתה אחת טענה רק ממנהגו. שינה ולא זו
הרי  שלי א. ט. לכם אין עוד "כל בפיו:

..."! דבר לי לעשות תוכלו לא
מחוז פרקליט עלידי נסגר זה תיק אמנם
החקירה אולם מספיקות. ראיות נחזוסר המרכז
הרו יעידו ועלכך בהצלחה הוכתרה לכשעצמה
החשוד, כי המסקנה ואף שנמצאו הגנובים בים
ואילך שמכאן ראוי למשפט, הובא שלא למרות

בעתיד. יבדקו ומעשיו צעדיו אחר שיתחקו

של במחסן מתגורר שלושים, כבן אחד, בדואי
הבדואי, מרחובות. ק. לי. השייך הבלוקים מפעל
פרותיהם לחלוב היה נוהג וחגים שבתות בימי
ודתיותם אמונתם שמחמת המושב, אנשי של

זו. ממלאכה נמנעו המופלגת
הבדואי. אודות שונות ידיעות ללקט התחלנו
החשד התעצם השונות הידיעות בדיקת לאחר
בפלי מעורב כבר היה בעבר כי הסתבר כנגדו.
נס במשטרת בביתהכלא, ישב גם בזמנו לים.
אסיר אותו יהודי. אסיר נמצא עמו יחד ציונה.
שהוא לו סיפר הבדואי כי ידיעה אחרכך מסר
לעבר ומעבירו הסוגים מכל נשק ברכישת עוסק
סוגי לכל נכבד שוק המשמש איזור הירדן,
הוא אשר חשיש מקבל הוא בתמורתו הנשק.
מאלה רמלה, אנשי בקרב מבוקשת כסחורה ידוע
הבדואי כי ציין היהודי האסיר למשטרה. הידועים
מחיילים נשק להשיג א,ו לגנוב, לשכנעו נימה
אשר מם חשיש, לו יספק הוא ובתמורה יהודים

לו. זקוק הוא
ונגשנו פנינו לידיעתנו אלו עובדות משהובאו
חיפוש בו וערכנו החשוד מתגורר בו למחסן
הבדואי וגם נמצא לא מחשיד דבר אך מדוקדק.
המשטרה אנשי הופעת ממנו. נעדר המבוקש
בעל תשומתלב. שעוררה טבעי המפעל, בחצר
קיימנו ומדוע בואנו לפשר תהו ובנו המפעל
תוך להתגורר. הבדואי נוהג שבו במחסן חיפוש
נוהג הבדואי כי הבן לנו שח הבהרה, שיחת כדי
הנמצאת המפעל סככת על שונים חפצים להניח
זו סככה מהמחסן. מטרים כמאה של במרחק
אשר אקליפטוס עץ של לפארו מתחת היתה

לסככה. מעל פרושים היו ובדיו ענפיו
המקום, את הכיר אשר המפעל, בעל של בנו
הניף בזריזות הסככה. על ולעלות לטפס הציע
ועדמהרה התרומם הסככה, בשולי נאחז עצמו,
חזר דקה כעבור הסככה. עלגבי מהלך היה כבר
כש הגנובים הרובים ששת את מצא כי והכריז
לשני שנקרעה בממחטה בקניהם קשורים הם
ומחוברים צמודים הרובים קתי ואילו חצאים

פח. רצועת באמצעות
א. לט. המומחה עלידי הרובים נבדקו מיד
את אצבעות. טביעות עליהם נמצאו לא אך
נילון לשקית מיד הכנסנו שנקרעה, זו הממחטה,
במגמה זאת עשינו הזריעה. ריח יאבד שלא כדי

גישוש. כלב עם זיהוי מסדר לקיים
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ולקחים מסקנות

מוצגים איסוף
העשוי חפץ כל לאסוף החוקרים מחובת א.
ואף העבירה בזירת והנמצא ראייה לשמש

העבירה. כזירת שנקבע לאיזור מסביב
יאבד שלא בצורה מוצג כל לאסוף יש ב.
המיוחד שריחו חפץ נמצא למשל, אם, מערכו.
כלב עם זיהוי במסדר העברין את לגלות עלול
נילון בשקית החפץ מיד יושם אז כי זיהוי,

ריחו. יתנדף לבל

בחקירה .מסקנות הסקת
כתוצאה מסקנות ולהסיק להחפז אין א.
ועובדות שיתכן למרות וזאת ראשונה, מחקירה
כביכול. אפשרי פתרון על מצביעות מסויימות
שנלקטו לאחר רק מסקנות להסיק יש ב.
העובדות השלמת כולל העובדות, כל ונבדקו
החוקר. מיוזמת כתוצאה והמושגות החסרות
של הגיוני צירוף עלידי מתפרשת זו יוזמה
על לאשר יש; אותן הנחתיות, ומסקנות ראיות
לסתירת או להצדקת המסייעות ראיות חיפוש ידי

ההנחה.
לפער רק מצטמצמת אינה החוקר יוזמת ג.
עצמו,מבצע והנחות,שהוא בדיקות של לות
ומומחים עזרים הצמדת עלידי גם אלא אותן,
זיהוי כלב גשש, ניידת, (מעבדה לחקירה שונים
המיו המקצועית להתמחותם הודות אשר וכר)
מבהירים או המקרבים, נתונים מספקים הם חדת

הפתרון. את

העבירה זירת בדיקת

המסקנה נובעת שוב הסיפורים משני א.
אחרי מדוקדק חיפוש לקיים יש כי הקובעת
באיזור הפשע, בביצוע הקשורות ועקבות ראיות
החיפוש ירחיק ואפילו העבירהי זירת את החובק
יבוצע כנ"ל חיפוש שכל מובן עצמו. מהמקום
נתוני למידת על שיתבסס נכון תכנון לאחר
ו אליה המובילות בדרכים ובהתחשב הסביבה

ממנה.

מחובתנו כי המנחה הכלל את לזכור יש ב.
עוד כל העבירה, מזירת זרים אנשים להרחיק
זה מומחה עלידי קפדנית בדיקה נערכה לא
לשמור יש ומימצאיו מסקנותיו שלמען אחר, או

חיצונית. פגיעה כל מפני הזירה על

בחגורה ראיות או עקבות יתגלו לא באם ג.
הסברה תתחזק אז כי העבירה, לזירת החיצונית
העבירה זירה בתחום להמצא .חייב הפתרון כי
הרכוש החשוד, באיתור הדברים אמורים ? עצמה
על אור המטילים אחרים מימצאימ או המבוקש,

העברין. וזהות בוצעה בה והדרן העבירה

להעזר יש העבירה זירת בדיקת בשעת ד.
והעשויים מהסביבה אנשים ובתשאול בראיון.
ש החיפושים בתחום נמצא שלא מקום לגלות
אחרים ובמקומות בו חיפוש קיום ואשר נקבעו,

המבוקש. הפתרון את יקרב
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נוצה פלומת בגלל הכל
נצרת תחנת  גספי יהושע פקד מאת

שנגנבו התנגולות מספר את לדעת ביקשתי כן
פעם. מדי

המסקנות שלפני. בתיקים עיינתי ארוכה שעה
 כדלקמן: היו

קבועים? בימים בוצעו לא הגניבות א.
ובחלק הצפוני בחלק רק בוצעו הגניבות ב.

העיר? של המזרחי
.04002300 השעות בין בוצעו הגניבות ג.
שבחצר לול מתוך גניבה הביצוע: שיטת ד.

ננעלו; לא דלתותיו ואשר הבית
שש מאשר יותר לא נגנבו פעם מדי ה.

י, תרנגולות
פעם, מדי שנגנבו העופות כמות בגלל ו.
או תרמיל שק, עמו נוטל שהגנב לודאי קרוב

שללו. מטמין הוא בהם מזודה
מארבים להטמין הוחלט אלה פרטים נוכח
בפרט התרנגולות, גניבת בנגע שנפגעו בשכדטת
אלמוני גנב ואותו האביב של בעיצומו שנמצאנו

נטוייה. עוד וידו במלאכתו החל רק
והס החקירות משרדי של הרכזים עם ביחד
מיקום קביעת לשם מוקדם סיור קיימנו יור
אלה מארבים כי לכולנו היה ברור המארבים.
מהשכו והיציאות הכניסות בכל לשלוט חייבים
מסוגלים יהיו במארבים שהמוצבים וכן נות
לקבוע גם ביקשנו ונכנס. יוצא בכל להשגיח
רוחב מלוא על לפקח ניתן מהם מארבים
גם הוחלט השונות. וההצטלבויות הרחובות
,04002200 השעות בין יוטמנו שהמארבים

התרנגולות. גניבות בוצעו כלל בדרך בהן
הפועל, אל הכוח מן התכנית את להוציא כדי
המחרת, ביום שוטרים. ושניים עשרים נדרשו
הסיור שוטרי של הארי חלק ריכזתי ,2100 בשעה
מוכשרים היו גופנית מבחינה אשר והחקירות,
למארבים. המוצבים מאלה הנתבע את לבצע
"גנב במבצע להשתתף עמדו אשר השוטרים

בנצרת שונות שכונות הוטרדו שנים במשך
בלילות בשנה, שנה מדי תרנגולות. גנב עלידי
בתחו פועל האלמוני הגנב היה הנעימים, האביב
בנסיונות הושקעו רבים מאמצים השכונות. מי
מאמ אלה היו אן בתרנגולות. החושק ללכידת
להשיג המשיך האלמוני בתוהו; שעלו צים

שנים. חמש חלפו כד הלולים. מתוך שללו
בשנת האביבי, אפריל חודש מימי באחד
תחנת של החקירות כקצין שימשתי ,1960
בה ישיבה בחדרי התקיימה בוקר באותו נצרת.
השונים באירועים דנו אשר ההוקרים השתתפו
בוצעה זאת יממה במרוצת האחרונה. היממה של
החקי רכז עורקיה. בשכונת תרנגולות גניבת
שח רב, נסיון ובעל ותיק משטרה ממל רות,
אלמוני גנב אותו של פעילותו על במרירות
ללא משוטט הוא האביב, בהגיע שנים, מזה אשר
דבריו תרנגולותיהן. ולוכד השכונות בקרב השש
החלטתי לכן פעולה. תבעו הותיק הסמל של
אותה ולבדוק תשומתלב זו לבעיה להקדיש
לתכנן השעה הגיעה כי הייתי סבור ביסודיות.
הגנב ילכד מהן שכתוצאה מתאימות פעולות

האלמוני.
לרשם פניתי החוקרים סגל ישיבת משתמה
התיקים כל את לרכז ממנו וביקשתי התחנה
השנה במרוצת שאירעו עופות בגניבות הדנים
שנית נכנס והרשם קלה שעה חלפה האחרונה.
הוא תיקים. של גדושה ערימה ובידיו למשרדי
אנוכי ואילו שולחני על הערימה את והניח נחפז
ותיק תיק כל בדקתי בחומר. בעיון מיד שקעתי

ובשיטתיות. ביסודיוו!

הגניבות. בוצעו שעות באיזה לברר החלטתי
רק הגניבות אירעו באם לדעת גם ביקשוגי
העיר ברחבי או מסויימת בשכונה אחד, ברחוב
נוקע האלמוני באם לקבוע היתה המגמה כולה.
לזהותה ניתן וכיצד מסויימת ביצוע בשיטת
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נראתה לא חיה נפש דומם. היה הרחוב צלתיים.
של המצאו על המעיד סימן נמצא לא ואף בו
קול נשמע לפתע זר. או השכונד" גן אדמ
נתגלתה השוטרים ולעיני דקה חלפה צעדיפ.
מעט שטוף והוא בחפזון הצועד אדם דמות

גבו. על המונח השק מהמת
מעל זינקו השוטרים הפעולה. שעת הגיעה
כשהם האיש לעבר פנו ובריצה האבנים לגדר
חטוף מבט העיף האלמוני לעצור. עליו פולןדים
מקומו על שהה רגע השוטרים. לעבר ומבוהל
מהירה בריצה ופרץ התאושש ואחר בהיסוס
השכונה סימטות בין להתחמק מנסה כשהוא
ודלקי ממנו הרפו לא השוטרים או המתפתלות.

ללכדו. שהצליחו עד אחריו
מחמת בכבדות המתנשם האיש, נלכד כאשר
בדקו השוטרים כתפו. מעל השק נשמט הריצה,
של קילוגרמים כעשרים הכיל השק כי ומצאו
היה לא תרנגולות לבין בינו אשר ירוק בצל
מדוקדק חיפוש נערך במקום בו קשר. כל
השוט אחד אולר. נמצא הכיסים ובאחד בבגדיו
של פלומה בחריץ וגילה להביו את שלף רים
אכן כי חשד שעוררה היא זו פלומה עוף. נוצת
יסודית בדיקה לצודד אד המבוקש. האיש זהו

לתחנה. אותו והביאו טרחו יותר

חזר האלמוני האיש. את לחקור החילונו
יצא עתה זה וכי מגנו נעקר הבצל כי וטען
כעבור אך בשוק. הבצל את למכור כדי מביתו
האמת כי והבין מוצא ללא הסתבר קלה שעה
מגינה הבצל את גנב כי הודה הוא עדיפה?
כאשר. זאת לעומת נלכד. בה בסביבה שנמצאה
וטען עמד העופות לגניבת ביחס אותו חקרנו

להד"מ.
האיש בחקירה. והמשכנו ממנו הרפינו לא
ללהבי נדבקה הנוצה פלומת כי בעקשנות טען
שכנתו. עבור תרנגולת ששחט בשעה האולר
ממנו ביקשנו כאשר או משכנעת. טענה לכאורה
התרנגולת, בעלת השכנה, בית על להצביע
לשקוע והעדיף מלענות התחמק במבוכה, בא

בשתיקה.
נוצה של זו זעירה פלומה כי היה ניכר
גניבות לתעלומת המפתח את לנו מעניקה

בו אשר מפורט תידרוך קבלו התרנגולות"
את הסברנו הצפויים. המארבים קטעי חולקו
המתרחש על הפיקוח ושיטת התפקיד חשיבות
כי אמונה הבענו המארב. ממקום ברחובות,
לאחר מיד המסתורי. הגנב את נלכוד הלילה
ד,תצפית מקומות לעבר השוטרים יצאו מכן
במשימה להצליח רצונם עז כי חשבנו שנקבעו.

שלפניהם.

בהתאם האנשים כל התמקמו קצר זמן תוך
השעה מחצית כעבור מראש. שנקבעה לתוכנית
בלבוש ושנינו, החקירות רכז אלי הצטרף
הכוח כי לודא מנת על לשוטט יצאנו אזרחי,
ואיש איש כל כי לדעת נוכחנו במקומו. הוצב
שידעני אנו, גם שנקבע. במארב במקומו, עמד
באיתור התקשינו המארבים, הטמנת מקום
חל לא שינוי וכל דומה חשד. מעוררת תנועה
יחוש לא הגנב גם כי לסברה מקום והיה
נכון במצב היה שהמדובר כמובן במארבים.
השעות. ובאותן לילה באותו יפעל והגנב במידה

לילה. לתנומת מתכנסת רוגעת, היתה העיר

מאדם. ריקים היו ומתפתלים המעוקלים הרחובות
ניתן ושם פה רק הסביבה. את אפפה חשכה
פנס שהפיץ אורחיוור באלומת להבחין היה
לתחנה לחזור שעתנו ז!גיעה כי החלטנו עירוני.
הבאות. השעות במרוצת יתרחש לאשר ולהמתין

לאיטן. נקפו הדקות בעצלתיים. חלף הזמן
כמעט התרחש. לא ודבר שעה ועוד שעה חלפה
אותו החליט משוםמה, שהלילה, סבורים והיינו
לפתע הנה, או בביתו. להיםפן מבוקש אלמוני
בשער עזות דפיקות נשמעו ,0230 בשעה
השער את לפתוח מיהר התורן השוטר התחנה.
למאר שהוצבו מהשוטרים שניים נגלו ולעיניו
גוץ ששים, כבן אדמ עומד ביניהם ובתווך בים
שק ועלגבו למשעי מגולהת פדחו*ו ודלבשר,

גדוש.

סיפורם. את השוטרים לנו שחו מהרה עד
שהוטמן במארב להיות עליהם שהוטל הסתבר
היה שנקבע המקום העיר. של מזרחיו* בשכונה
לעבר לצפות ניתן ומשם אבנים לגדר מעבר
בע הזמן חלף מקום, כבכל שם, גם הרחוב.
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תרנגו גנב מחצרותיהם אשר אחדים בתיט על
לות.

בלוית יצא הזקן חדש. יום ועמו עלה השחר
בעליהם אשר בתים אחדעשר על והצביע חוקר
חלפו התרנגולות. גניבת מכת עלידי נפגעו
לשנת ונידון למשפט הובא והגנב שבועיים
זאת וכל התרנגולות, גניבות פסקו מאז מאסר.

זעירה. פלומה לאותה הודות

כן בתשובותיו האיש שהסתבך ככל העופות.
גניבות. לאותן קשור הוא כי בו היה ניכר
היה אכן כי והודה כנוע מבט בנו נעץ לבסוף
המזרחית בשכונה העופות את גנב אשר הוא זה
כי ואמר הוסיף גם הוא הצפונית. ובשכונה
מסוזל אינו ולכן שנים מזה בגניבה ידו שלח
תרנגולות. גנב מהן המקומות כל את לזכור
יצביע השחר משיעלה כי ציין דבריו בסיום

/

הזהב שער
מג"ב מפקדת גלעד' גנימין סנ"ץ מאת

מכבי שלא הגבול משמר אנשי לשוטט החלו
לנוכחותנו שיוחסה החשיבות היתה רבה הוקם.
הכפרים קרבת ההיא! בתקופה הגלבוע על
שלהם תצפית אפשרויות הגבול' לקו הערביים
כל ישובינו, לעבר הפרעות וללא גלויה, כמעט
בהרי שליטה לערבים ואפשרו חברו אלה
ומוחלטת. בלעדית כמעט היתה שליטתם הגלבוע.
לשטחינו פרצו עזיהפנים ורועיהם הצאן עדרי
בשטח קרקעות בעיבוד עסקו מהם ורבים
ותאבי חצופים מהם, מעטים לא שלנו. הריבוני
המתפתלים הגישה שבילי את ניצלו ביזה, שלל
ולעיתים שוד גניבות, לצורך ישובינו לעבר
איהבטחון תחושת היתה מזאת גרוע רצח. אף

באיזור. לזרוע הצליחו שהם
מצומ היו ההיא בתקופה שלנו אפשרויות
בהן גישה, דרכי של העדרן עקב ביותר צמות
לפורענויות המיועדים לאתרים להגיע היה ניתן
באיזור פעילותנו בראשית הרצויה. במהירות
הגלבוע, הרי של הקדמי לרכס להגיע היה ניתן
בדרך שבעמק, לישובינו מעל המתנשא זה
לברקאן. אלפא מבית שהתנהלה למדי משובשת
עקלקלות דרך ניצלנו יותר מאוחרת בתקופה
לפלס יכלו ג'יפים רק בה אשר למזאר מנורית

נתיב.
הפקוחה עינם תחת נמ*או אלו דרכים שתי

המטיילים אלפים לאותם להם, קוסם הגלבוע
לשוטט כדי וגבעות גאיות תחומי ופורצים
ביפעה כובש בנוי, להם קוסם ההר בארץ.
זה מקום נוכח משתאים ניצבים רבים ובחוסן.
עליו המהלכות האגדות ובהד בעתיקותו אשר
נמצאים למקום הנקלעים אלה בין מרתקלבכל.
מהמטיילים כרבים אשר צעירים מג"ב אנשי
הזהב" "שער השם את הם אף שמעו להנאתם
יודעים בודדים, מעטים, רק דרכו. עברו ואף
מג"ב אנשי הם הבודדים השם. של מקורו
"שער שסיפור הצעירים וראויים הוותיקים,
במעשה לא אם הם. לנחלתם אף יהפך הזהב"
משמר של עברו מפרקי לאחד בהאזנה אז כי

הגבול.
כתחילת הזהב" "שער סיפור של תחילתו
לפני  בעבר נעוצים ששרשיה קדומה אגדה
דוד קיללת כאשר דורות, לפני רבות, שנים
המפורסמת, בקינתו מטר" ואל טל "אל המלך
הגלבוע הרי על כבדה כעננה ריחפה עדיין
הרכסים הזהב". "שער בנמצא היה לא ורכסיו,
כל בלב אימה הטילו והשוממים העקרים
שער על לדבר היה קשה אליהם הגישה ובחוסר

מעבר. על ובפרט בכלל
והמת הארוכים הגבולות ועמה קמה המדינה
והנה תקופה חלפה קץ. לאין דומה משכים,



את מלנצל מאתנו מנעה זו עובדה הערבים. של
ורביעילות חשוב כה אמצעי ההפתעה, גורם
הפת והן היזומה הן שהיא, פעולה כל בביצוע

אומית.
הערבים היו שלנו הכבדה ההתנהלות מחמת
להופיע מנסים שהיינו אימת כל מתחמקים
הגלבוע, על ששוטטו ערביים רועים ולהפתיעם.
תמיד שלנו, הקרקעות את שעיבדו חקלאים או
הגענו. בטרם להסתלק מספקת שהות להם היתה
שהללו תקופה באותה רבים מקרים גם היו אך

יריות. באש פנינו מלהקביל היססו לא
וגם השתדלנו התאמצנו, התקלות כל למרות
תה תחבלנו עליהם. להערים פעם לא הצלחנו
ההיא בתקופה אף לנו. שעמדו שונות בולות
מסתננים, בלכידת הצלחות לחשבוננו נזקפו
קרקעות. עיבוד ובמניעת צאן עדרי בתפיסת
אלפא מבית המתנהלת זו הן הדרכים, בשתי .

היה אפשר למזאר, שמנורית זו והן לברקאן
הגלבוע. רכסי של הצפוני לחלק מהעמק להגיע
בשתי כי הגישה, מלאכת תמה לא בזאת אך
מקל אשר ראשון שלב רק ראינו אלו דרכים
אד הגלבוע. על וקיימנו שערכנו הסיורים על
שחבק לסיבוב ועד ומזאר שמהברקאן מאחר
שובש, לואדי ועד הגלבוע רכסי כל את והקיף
שהיחד. הרי מפקחת, לעין וחשוף רב הוא המרחק

ומפרכת. מוסכנת ארוכה, דרך זו
נושאים ההיא בתקופה שרתו אשר בחורינו
החל הרגלי הסיור שלבי של זכרם בקרבם
ערבו של למעיין (מעל העצים לגבעת ממזאר
"מעלה (כיום 500 גבעה ,475 גבעה נה),
מלכישוע. עג'מי, הפתוח, השולחן הגלבוע"),

שובש. לואדי וירידה סרכאן לחירבת ועד
במס העיקריים מהמקומות אחדים רק ציינתי 

באותה שהתנהל כפי הגלבוע, של הסיור לול
תחושת אותה על לספר יודעים הותיקים תקופה.
מול לבדו הנמצא האדם את האופפת בדידות
הרגשה זו ושעל. צעד כל על האורבת סכנה
הבטוח שהעורף העובדה נוכח וחריפה נוקבת

מרוחק. כה הוא והשליו
המקימות לאורך המתמשך בנתיב זה סיור
תמים יום במשך שברגיל סיור הוא הללו,
נפשי במתח ניכר, גופני במאמץ כרוך והוא
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הסיורים אחד מגת אירעה השניה התקרית
חזקה אש עלינו נפתחה לפתע '.השגרתיים''.
אחד הירדני. הכפר של הקדמיות מהעמדות
ברוך יעקב בסמל פגע הראשונים הכדורים
משמר לאיש מכתגורל זו היתה רוחו. שנפח
לצאת, היה צריך יום באותו אשר היקר הגבול
להצטרף הוא חייב כי וחש משל אלא, לחופש.
פקדו. והמוות חופשתו וביטל עמד הגורלי, לסיור
הוקמו הקטלניות היריות נורות מהן העמדות
זו עובדה ישראל. מדינת של הריבוני בשטח
ושהיוו נאבקנו בהן הבעיות את ממחישה בלבד

תקופה. באותה חלקנו מנת את
לו אל זה שמצב הכרה חדורי היינו כולנו
הגיעה כי למסקנה הגענו ימים. לאורך להמשך
ברורים סימנים עלידי הגבול את לקבוע השעה

לעין. יבלטו ואשר ומוכרים
במרוצת הגבול". "סימון מבצע החל כר
העובדים באבטחת טרודים היינו ארוכים חודשים
לתפקיד בנוסף פעם' לא משמשים בחורינו כאשר
של זה מבצע וסבלים. כפועלים גם האבטחה,
מיוחדות, תקלות ללא עבר יחסית, הגבול, סימון
כאשר העבודה, בתחילת שאירעו לתקריות פרט
להשלים סירבו לגבול הסמוכים הכפרים תושבי
מעתה כי וידעו היות הגבול, של זו קביעה עם
גבולנו. עוד יסיגו ולא צעדיהם יוצרו ואילו
הם שהוצבו. האבנים בסילוק התבטאה תגובתם
בעקביות המדינה. שטח לתור להעתיקם נהגו גם
התגברנו לשתיפנים משתמעת שאינה ובתגובה
לעובדה הפד הנוכחי הגבול סימון זה. מיטרד על
בקיומה. הכירו הערבים גם אשר עד מוחשית
פער בשרשרת ראשון שלב למעשה זה היה
"שער מבצע את דבר של בסופו שהולידו לות
שלבים כאמור, היו, זה למבצע עד אד הזהב*.
זו. בגיזרה הישראלי השלטון בהשלטת נוספים
בשטח המפוזרים הגבול אבני כי וידענו מאחר
אלה של בדרכם מכשול עדיץ מהוות אינן
תכניות לרקום התחלנו לנו, להתנכל הרוצים
אלה היו אז של במצב הרי דיוק, ליתר נוספות.
הגלבוע. ולרוחב לאורר גישה דרכי על חלומות
לנקודה גם וחופשית מהירה לגישה היתה הכוונה
שלנו. הריבוני השטח בתחום ביותר הנידחת
לקרקע והעקר השומם השטח הפיכת על חלמנו

אלה אחת. לשניה אף לרפותה שאין ועירנות
ועונות ימות בכל דרךקבע שהתקיימו סיורים
היה ניטל ובצינה. בלהט בקור, בחום, השנה,
מגמתנו אלה. מפרכים בסיורים לעמוד עלינו
שלט כולו הגלבוע כי לירדנים להוכיח היתה
וכזה ישראל מדינת של ריבוני שטח זהו כי
הגבול משמר אנשי נוכחות עצם רק ישאר.
זאת להוכחה וממצה נאמן ביטוי היתה במקום

הקיימת. המציאות את ששיקפה
הירדנים. עם התקריות רבו ההיא בתקופה
אנ בפציעת הסתיימו הללו מהתקריות שתיים
מהחלטת כתוצאה נגרמה הראשונה התקרית ז"ל.
בחיטה שנזרעה בחלקה ולקצור לצאת השלטונות
בשטח לעשות שנהגו ערבי כפר פלחי עלידי
ברוך יעקב סמל ומת נפגע מהן ובאחת שים
שנעשה ההדדי ההסכם למרות כבשלהם, שלנו
המעורבת. הנשק שביתת ועדת באמצעות בזמנו
שלהם זה יחס בהסכם. הכירו לא הכפר תושבי
עיבודה, שלנו, חלקה לעבר ביציאה לביטוי בא
התגובה. לשעת המתנו אנחנו וזריעתה, חרישתה
עמדנו הקציר. שעת התקרבה כאשר הגיעה זו
החיטה את לתלוש כדי החלקה לעבר ויצאנו

המבשילה.
מהעמדות זועמת אש עלינו ניתכה לפתע
היריות חילופי בשעת הכפר, של הקדמיות
בעיה התעוררה אז מאנשינו. אחדים נפצעו
כדי מהגלבוע להורידם ניתן כיצד חמורה:
בש הנמצא זה הקרוב, לביתהחולימ להעבירם
וכמעט קשה מלאכה זאת היתה לעפולה. כנות
אחת על דרכים. העדר מחמת אפשרית בלתי

בנמצא. היו לא שבילים שגם וגמה כמה
עדייו היה בה בתקופה אירעה התקרית
הגדוד מפקד אנגלי. לפיקוד נתון הערבי הלגיון
היריות, פסקו כאשר מיד למקום שהגיע האנגלי,
ירדני שטח בעד הפצועים את להעביר הצי*
בתודה. הצעתו את קבלנו לעפולה, ומשם לגיינין

מוחשית. בסכנה נתונים היו הפצועים חיי
מכרעת השפעה השפיע זה יריות קרב אך
מאז י שמנגד הסביבה ערביי של גישתם על
בחלקה נוספות תקלות היו לא החיטה תלישת
תושבים ורבבות דרד בה עוברת כיום זאת,

ובבטחה. בשקט דרכה עוברים
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האיזור, פני את לחלוטין ששינה מבצע זה
להכירו, שהיטיבו העמקים תושבי אשר עד
עמ לו שהוענק החדש הקלסתר למראה נדהמו
"שער זהו ההר. של הפריצה מבצע השלמת
מאחר הפריצה מקום את כינינו כד הזהב*.
רגע מאותו בזהב. י6ולא לא ערכו ובעינינו
וניתן המפרכים הסיורים מעמסת הוקלה ואילף
הבטחת. גבר גם כך במכוניות. לקיימם היה
האיזור פני את ששינתה זו, מהתפתחות כתוצאה
בעצם אשר ישוב ,500 גבעה על ישוב גם הוקם
למעשה הלכה והדגיש בטחון הישרה נוכחותו

זה. בשטח המדינה של שליטתה את
טרם ימים שאותם אלה שבינינו, הותיקים
"שער את עוברם בשעת נזכרים מהם, נשכחו
ארוכות שעות ובאותן ימיט באותם הזהב",
היסטוריה דף כתבו ובצעדיהמ רגליהם שכיתתו

הגלבוע. של חדש

ישוב בהקמת והגינו העזנו אף ומבורכת. פורה
פעילותנו שנות במשך אשר זו ,500 גבעה על

סיוט. לגבינו היוותה הגלבוע על
והחלומות להתגשם התוכנית החלה בהדרגה
זכורה ממש. של למציאות להפוך החלו הנכספים
אשר הקק'י'ל, הנהלת עם שקיימנו ההתיעצות לי
הגלבוע, רכסי את ליער ההיא בתקופה החלה
הת באותה המאררם. דוד קיללת מהם להסיר
בלא להתקרב ניתן להיכן עד סיכמנו יעצות
הדרו סופי כקו נקבע אז במיוחד. להסתכן
 דיוק ליתר לברקאן* המזאר בין המקשרת
של היעור בעקבות לדרך. מעבר מטרים עשרה
מהעמקים גישה דרכי בהכשרת הוחל הקק''ל
במבצע ראשון כשלב שימש זה ההר. לעבר
הנקרא מקום באותו הדרך פריצת של הגדול
לאורך נמצא והוא הזהב"' "שער בשם כיום
היה (בזק). שובש ואדי מעבר ממש, הגבול
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