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בני בין האלימות תופעת עם בהתמודדות ההתפתחויות את להציג הינה המאמר מטרת
בתודעה מאוד דומיננטית בניזוג בין האלימות סוגיית המשפטית. המבט מנקודת זוג
בתיהמשפט בחקיקה; רבים שינויים נעשו (1989) קרפ ועדת דוח בעקבות הציבורית.
בשל אולם, תהפוכות. עבר בנושא המשטרתי הטיפול וגם הנושא כלפי עמדתם את שינו
אכיפת סוכנויות עצמן מוצאות המוגברת, הציבורית וההתעניינות התקשורתית החשיפה
שתוצאותיו במשפחה אלימות של אירוע בכל הציבור", במשפט לדין "עומדות החוק
בהפעלת באיזון לפגיעה סכנה היוצרים קשיחים, פעולה בדפוסי נוקטות הן כן, על קשות.
המשפט ובעקרונות המנהלי המשפט החוקתי, המשפט בעקרונות לפגיעה הדעת, שיקול
בלתי ובאכיפת שבחקיקה ההנחה כי גורס המאמר הנדון. לעניין הנוגעים הפלילי
הנחה הינה זה, בתחום משמעותי חברתי שינוי של תהליך להוליך ניתן מתפשרת
ולבעיות הקורבנות לבעיית ער להיות חייב זה, מורכב בנושא אפקטיבי טיפול בעייתית.
של מעמדה שאלת את כחשבון לקחת יש המשפטי. בדיון מעורר זה שנושא המשפטיות

החוק. אכיפת סוכנויות של הכוח וממגבלות הפלילי במשפט המתלוננת

חקיקה, משטרה, החוק, אכיפת מערכת במשפחה, בניזוג בין אלימות מפתח: מילות
פלילי. משפט
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מבוא

ומוסדית, ציבורית לב לתשומת שזכה ישראל, במדינת תחום כמעט היה לא כי דומה,
ביטוי לידי באה זו התמודדות זוג. בני בין האלימות תופעת כמו עימו, להתמודד ולנסיונות

בישראל. המצב תמונת את ששינו וחוקיים, מחקריים מוסדיים, בתהליכים

זוג בני בין האלימות תופעת עם בהתמודדות ההתפתחויות את להציג הינה המאמר מטרת
המשפטית. המבט מנקודת

בישראל זוג בני בין האלימות תופעת עמ בהתמודדות תהליכים

זוג: בני בין באלימות המערכתי הטיפול בתחום דרך ציוני ששה לציין ניתן

לממשלה המשפטי היועץ מינה 1989 בשנת יזעדתקרפ". דוח היה הראשון המהותי הדרך ציון
מדיניות בנושא קרפ, יהודית עו"ד דאז, לממשלה המשפטי ליועץ המשנה בראשות ועדה
המסמכים אחד את מהווה זה דוח בניזוג. בין אלימות בעבירות ומשפט תביעות חקירה,
עסק הדוח כתיבתו. למועד עד בישראל, בה והטיפול התופעה על שנכתבו והחשובים המקיפים
סוכנויות בהתנהלות גם כמו התופעה, של והחברתיות המוסריות המשפחתיות, בהשלכות
של המשפטי בהיבט רק לטפל מנדט לה ניתן הועדה של המינוי בכתב החוק. אכיפת
פלילית, הליגלית הגישה בתופעה: לטיפול עיקריות גישות שלוש קיימות כי טען, הדוח הבעיה.
.(1510 עמ' ,1989 קרפ", ("ועדת ההגנה גישת  התכליתית והגישה חברתית הטיפולית הגישה
כל של שילוב לכלול חייב בתופעה מושכל שטיפול בהבנה היא הוועדה של העיקרית תרומתה
גם כמו מוסדיים, גופים הכוללות לטיפול, מערכתיות טיפול דרכי ובהתוותה יחד הגישות
וטיפוליות. עונשיות  משולבות התמודדות דרכי על המליצה הוועדה וולנטרים. גופים
הסייר לטיפול הנחיות שהוציאה ישראל, משטרת היערכות על ישירות השפיעו ההמלצות
יתמקד המשטרה איש לפיה חדשה מדיניות גיבשו אלו הנחיות במשפחה. זוג בני בין באלימות
הוציאה הדוח, בסיס על הזוג. בני בין בית שלום ועשית תיווך מניסיונות וימנע החוק באכיפת
היא ההנחיות תחולת זוג. בני בין באלימות המשטרתי לטיפול חדשות הנחיות ישראל משטרת
"ההתנהגות כי בפירוש, מצוין בהנחיות הועדה. המלצות הגשת לאחר כשנה ,1.11.90 מיום
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זו, הדגשה של בפועל ביטויה חמורה". עבירה ולעיתים פלילית עבירה מהווה האלימה
ופחות המשטרה ידי על פליליים תיקים בפתיחת יותר יהיה לנושא, בהתייחסות המחמירה
"ישוב מגישת מעבר מבטאות אלו הנחיות באיתביעה. תיקים וסגירת הזוג בני בין בתיווך
המשטרתי. הטיפול באופן דברים מספר הדגשת תוך "הסמכותיות" לגישת הסכסוכים"
הפעלת לקורבן; העבריין בין הקרבה זיקת עקב זוג בני בין באלימות והחומרה הסיכון מאפייני
המוכה באשה התחשבות מתוך תהיה בתביעה, והן בחקירה הן המשטרתית, הסמכות

הזוג. בני בין במשבר לטיפול עזר אמצעי לשמש עשוי הפלילי ההליך ובצרכיה;

יישום היווה המודל .(19931991) שבע" באר "מודל שמכונה מה הוא השני המהותי הדרך ציון
משרד בתוך בסוגייה, לטיפול נפרדת מקצועית יחידה בנה הוא קרפ". ''ועדת דוח של מעשי
טיפול ושילב בתופעה, שעסקו הגופים כל את שכלל ארגוני, רב מודל התווה התחנתי, החקירות
לטיפול בערובה השחרור תנאי במסגרת נשלחו מכים בעלים ענישה. עם ביחד המכה בגבר
המשפט. בבית אישום כתב הגשת לפני עוד מבחן, קציני במעקב נמצאו כשהם בסדנאות,
הדין בית עם והן שבע בבאר השלום המשפט בית עם הן בתיאום, בוצע זה מודל כי יצויין,
הן במשטרה, הממונות הרמות בקרב רבה התנגדות בתחילה, עוררה, הפעלתו בעיר. הרבני
אומץ זאת, עם יחד .(1993 שלו, ;1994 ויחזקאלי, (שלו הפיקוד בדרג והן המקצועי בדרג

המשטרה. מבקר ידי על המודל

בניזוג, בין אלימות בנושא בחקיקה המרכזיים השינויים היה השלישי המהותי הדרך ציון
28 ב לתוקפו שנכנס ,1991  התשנ"א במשפחה אלימות למניעת החוק בחקיקת שתחילתם

קרפ". "ועדת דוח בעקבות ,1991 ליוני
גם שהשפיעה עובדה העבירות, מיתר זוג בני נגד האלימות תופעת את המחוקק ייחד לראשונה,
היה ניתן שלראשונה, (כיוון התופעה על מידע לצבור היכולת על וגם האכיפה גורמי מודעות על
הואשמו שבו ספציפי סעיף דרך המשטרה, ידי על שטופלו המקרים מספר את למנות

המתלוננים).
למניעת החוק לבעיה. הנוגעים החקיקה תיקוני כל את מלפרט זה במאמר היריעה קצרה
תופעת עם בהתמודדות היבטים למספר וכיוון חידש (התשנ"א1991) במשפחה אלימות
הגנה צו למתן בקשה בנושא ;(3) (2) (1) (א), 2 ס' ראה הגנה, צווי [בנושא זוג בני בין האלימות
הטרדה למניעת החוק את גם ראה דומה, בהקשר .[(3) (2) (1) 3 ס' ראה לנתינתו, והתנאים
הפלילי הדין סדר בחוק ראה צו, בלא לעצור שוטר סמכויות בנושא .2001 התשס"ב מאיימת,
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ראה המשפטיים ההליכים תום עד מעצר לעניין (ה). (א) 23 ס' מעצרים),  אכיפה (סמכויות
הענישה רמת .(5) (ג) (ב) (1) (א) 21 ס' מעצרים),  אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר בחוק
תקיפות בנושא הוכפלה. בןזוג כלפי אלימות בעבירות העונשין בחוק הקבועה המקסימלית
ראה מחמירות בנסיבות ופציעה חבלה בנושא (ג), (1) (ב) 382 ס' ראה מחמירות בנסיבות
בנושא (ג); (ב) (1) (א) 329 סי ראה מחמירה בכוונה חבלה בנושא ;(1) (ב) (א1) (1) (א) 335 ס'
התשל"א1971, חדש], [נוסח הראיות פקודת (ב); (2) (1) (א) 199 ס' ראה זנות למעשי סרסרות
בצד ;(4) (3) (2א') (2) (1) 5 ס' ראה האלים, בןזוגו לחובת להעיד כשר שבןזוג כך, תוקנה
לעבריין טיפול על לצוות אפשרות גם התשל''ז1977, העונשין, בחוק נקבעה בענישה, ההחמרה

(א). 86 ס' ראה האלימים, דחפיו להשקטת

להעיר: ראוי לשינויים בנוגע

עד הוא העונשין, לחוק 379 סעיף עלפי סתם", "תקיפה עבירת בגין המקסימלי העונש .1

המותקף כאשר המקסימלי, העונש את הכפיל לעיל, כאמור המחוקק, מאסר. שנות שתי
התוקף. של בןזוגו הוא

הוא לחוק, 380 סעיף עלפי ממשית", חבלה הגורמת "תקיפה בעבירת המקסימלי העונש .2

המותקף כאשר המקסימלי, העונש את הכפיל לעיל, כאמור המחוקק, מאסר. שנות 3 עד
התוקף. של בןזוגו הוא

מאסר. שנות 3 עד הוא לחוק, 334 סעיף עלפי "פציעה'', עבירת בגין המקסימלי העונש .3

של בןזוגו הוא המותקף כאשר המקסימלי, העונש את הכפיל לעיל, כאמור המחוקק,
הפוצע.

מאסר. שנות 7 עד הוא לחוק, 333 סעיף עלפי חמורה", ''חבלה בעבירת המקסימלי העונש .4

הוא המותקף כאשר שנים, 10 על המקסימלי העונש את העמיד לעיל, כאמור המחוקק,
הפוצע. של בןזוגו

מינימום, עונש לגביו נקבע לחוק, 329 סעיף לפי בןמשפחתו, כלפי עבירה המבצע כחריג, .5

מטעמים רק לסטות ניתן ומכך עונש, בהשתת השיפוטי הדעת שיקול את לצמצם שמטרתו
שירשמו. מיוחדים
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הגדרת לעניין מפנים מעצרים)  אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק ו23 21 סעיפים .6

העונשין לחוק 386 ובסעיף התשנ"א1991, במשפחה, אלימות למניעת לחוק בןמשפחה
שם. להגדרה ההגדרה דומה טיפול) באפשירות (הדן

העונשין. לחוק 382(ב) כסעיף בןמשפחה להגדרת מפנה העונשין לחוק 329 סעיף מנגד,
בדומה לעיל, בסעיפים המונח בהגדרת זהה. לחוק 335 ובסעיף 382(ב) בסעיף ההגדרה
בןזוגה. עלידי שהוכתה הזוג בת נכללת במשפחה, אלימות למניעת לחוק 1 בסעיף להגדרה
לעיל בסעיפים נכללים במשפחה,לא אלימות למניעת לחוק 1 בסעיף הרחבה להגדרה בניגוד
ידו על באלימות נסחטים אשר בוגר, נרקומן של הקשישים הוריו למשל, העונשין, בחוק
התמכרותו שתמומן מנת על הלאומי, מהביטוח הזקנה קצבת קבלת יום לחודש, 28 בכל

קשים. לסמים
נוסף חלק מלא. אינו לעיל, שצוטט בניזוג, בין אלימות של בהקשר החקיקה תיקוני ריבוי .7

המאמר. בהמשך וידון יובא

המשטרתי הטיפול בנושא המשטרה משרד מבקר דוח היה הרביעי המהותי הדרך ציון
ההתוויות של הנכון כיישום שבע" באר "מודל על הצביע זה דוח .(1993) בנייזוג בין באלימות

המשטרה. יחידות בכל ליישמו והמליץ קרפ", "ועדת בדוח שגובשו

במאי במשפחה, באלימות לטיפול הקהילתי המודל הפצת היה החמישי המהותי הדרך ציון
,19991995 השנים בין פעלה זו יחידה הארצי. במטה קהילתי" לשיטור "היחידה ידי על ,1997

הוכן זה מודל .(1997 וגימשי, נר (בית קהילתי שיטור של עבודה דפוסי במשטרה לסגל במטרה
עבירות נפגעי מדור של וזה קהילתי לשיטור היחידה של זה  במשותף צוותים שני ידי על
לסגל ניסה המודל בסוגייה. המקצועי הטיפול על הממונה הגוף שהוא החקירות, במחלקת
משוטרי הדרישה היה שבמודל החידוש שבע". באר "מודל לפי עבודה המשטרה תחנות לכלל
נר (בית זוגו בת לגבי הפוגע של מסוכנותו על לעמוד במטרה ראשוני, איבחון לבצע הסיור

.(1997 וגימשי,

במשפחה. במשפחה אלימות חוקרי מעין הקמת היה והאחרון השישי המהותי הדרך ציון
מענים במציאת והצורך גיסא, מחד המוכות הנשים לבעיית הציבורית המודעות הגברת
1999 בתחילת הביאה זאת, תופעה עם ביעילות להתמודד למשטרה שיאפשרו משטרתיים
אלימות באירועי לטפל נועד אשר ישראל במשטרת מיוחד חוקרים מערך של להכשרתו



בניזוג בין האלימות בתחום בחקיקה מגמות זלוצ'ובר נתן

מיוחדים חוקרים בידי הנתון ייחודי, התמחות תחום זהו מעתה, בארץ. התחנות בכל במשפחה
המערך מטרת .1990 ב שבע, בבאר שהותווה למודל בדומה התחנה, חוקרי מיתר בנפרד
הניתן השירות לשיפור זוג, בני בין אלימות בעבירות בטיפול האחריות למיקוד להביא הייתה

בעיר1. הרווחה גורמי עם הקשר ולמיסוד החוקרים של המקצועית הרמה להעלאת למתלונן,

שיש נפרד, מקצועי לתחום זוג בני בין באלימות הטיפול תחום של הפיכתו תהליך הושלם בכך,
בו לטיפול ספציפיים מוסדות וגם במשטרה נפרד התמחות תחום גם משלו, חקיקה גס לו

בקרבן. והן במתעלל הן בקהילה,

זוג בגי בין האלימות בתופעת לטיפול הנוגעים במשפט עקרונות

והנאשם העצור החשוד, זכויות

קיצוניים, במקרים המקימה, חובה במשפחה, אלימות בנושא מתלוננות על להגן החובה בצד
שהעניקו מחמירות נורמות המחוקק עלידי שנקבעו והגם דרסטיות, בסנקציות לנקוט צורך
במשפחה, באלימות להילחם ולבתיהמשפט החוק אכיפת לסוכנויות אפקטיביות מגבירי כלים
הפלילי. במשפט הנאשם ועל העצור על החשוד, על המגנות הנורמות כנן על נותרו כי לזכור, יש
המציאות, מחויבת אלו נורמות על הקפדה ממנו. לשלול שאין זכויות, לו מקנות אלו נורמות

זה: עדין בתחום הנדרש האיזון ליצירת

לנהוג זה בתחום החלטות המקבל כל חייב והחוקתי המינהלי הפלילי, המשפט מכוח א.
יסוד: בחוק החוקתיות הנורמות לאור דעתו, שיקול את ולהפעיל במידתיות ראוי, באיזון

.■ הקובע וחירותו, האדם כבוד

החיים, על שמירה אדם. הוא באשר אדם של בכבודו או בגופו, בחייו, פוגעים אין .2
והכבוד הגוף

(המערכת). זה בגיליון שהם אפרת של מאמרה ראה

10
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החיים, על הגנה
והכבוד הגוף

חירותאישית

כבודו, ועל גופו על חייו, על להגנה זכאי אדס כל ,4

במאסר, אדם של חירותו את מגבילים ואין נוטלים אין .5

אחרת. דרך בכל או בהסגרה במעצר,

בזכויות פגיעה את ההולם בחוק אלא זה חוקיסוד שלפי בזכויות פוגעים אין .8

ובמידה ראויה, לתכלית שנועד מדינתישראל, של ערכיה
הסמכה מכוח כאמור חוק לפי או הנדרש על עולה שאינה

בו. מפורשת

זה ולעניין פלילי בהליך מדובר כי שלב, בכל לזכור חייבות החוק אכיפת סוכנויות ב.

:1977  התשל"ז העונשין, בחוק מפורשות נקבע

שלספק נפקותו כן אם אלא לעבירה פלילית באחריות אדם יישא לא 34כב.(א)

סביר. לספק מעבר הוכחה היא

זה, ובסיסי חשוב פלילי עיקרון בניזוג, בין אלימות של הקשה בנושא הרגשי הטיפול בלהט
בציבור, בנושא המקובל השיח זווית. לקרן שנדחק נראה, המחוקק, עלידי שנקבע
בדבריו מחבריהכנסת, אחד של הבאים בדברים משתקף העם, נציגי בין ואף בתקשורת

:24/10/01 מיום בישראל, נשים רצח  לסדרהיום בהצעה בכנסת,

להיות, יכול בדין. קשים היו ישראל: לשופטי לפנות צריכים אנחנו הזה שבעניין חושב, אני ...

של חייהן שהיצלתם להיות, יכול הזה הספק אבלעם כדין, שלא שלאדם חירותו נטלתם שאולי
נ.ז). שלי, (ההדגשה במדינתישראל מעטות לא נשים

(^1#10\ח^.10202092!/01^^1ח//1^11/1.י\0§.}6886ת<1//:ק0ן1)
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לציבור" ו"עניין מספיקות" "ראיות

ואולי בניזוג, בין אלימות של החמורה בתופעה אפקטיבי באופן להילחם והכורח החובה בצד
אכיפת סוכנויות על השפעה יוצרת טבעי שבאופן הערה הציבורית ההתעניינות בשל דווקא
"שימוע בעניין לממשלה המשפטי היועץ הנחיית את עיניהן לנגד לשים גם אלו חייבות החוק,

אישום": כתב הגשת לפני וטיעון
:(51.015 (הנחיה

בייחוד אדם, נגד פלילי אישום כתב הגשת על להחליט שבא מי כל על מוטלת כבדה אחריות
זיכוי אפילו אשר יש יימחה. בלי וכתם קלון עמהן שיש ועבירות חמור אופי בעלות בעבירות
מידה מתחייבת מכאן לו. יסוד היה שלא אישום מתוך שנגרם נזק להיטיב כדי בו אין בדין
חף מוחזק נאשם שכל והגם עסקינן, נפשות בדינל אישום. כתב מגישים טרם זהירות, של יתרה
אין לו, המיוחסת האשמה בכל להתכונן בביתהמשפט' 'יומו לו יהיה ואף עבירה, מכל
ונפש. דין עינוי אחת, לא עמם, ויש ולהסתעף, להתמשך דרכם משפט שהליכי מכך, להתעלם
בנושא הכרוכות הבעיות את ביסודיות וללבן הראיות, בחומר היטב לדקדק אנו מצווים

האישום.
לממשלה) המשפטי היועץ נ' אולמרט ח"כ ,6781/96 (בג"צ

מהימנות שיקולי בחשבון לקחת חייבת היא בלבד. טכנית בדיקה אינה הראיות חומר בדיקת
: ומשקל

לאחר מתקבלת זו מעין החלטה כי הפרקליטות, אנשי ועל לממשלה המשפטי היועץ על חזקה
והערכת השונים, העדים הודעות בין עימות ואגב הראיות חומר כל של ועניינית מעמיקה בדיקה
אישום, כתב להגשת לכאררה ראיות חומר קיים אם גם היחסי... ומשקלן הלכאורית מהימנותן
עלפי ההרשעה שסיכויי הוא סבור אס מהגשתו, להימנע להחליט המשפטי היועץ יכול עדיין

המה. מועטים שברשותו החומר
שאקי) ואבנר לממשלה המשפטי היועץ נ' ואח' גנור עו"ד 3425/94 (בג"צ

לצדק, גבוה כביתדין בשבתו העליון ביתהמשפט כבוד קבע פסקידין, של ארוכה בשורה
החייבים עקרונות התשמ"ב1982, משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 62 בסעיף בדונו

עסקינן: שבה בסוגייה גם התביעה רשויות את להנחות

12
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מותנית לדין להעמיד לממשלה המשפטי היועץ שסמכות עולה, 61 סעיף מהוראת אכן,
לדעת כי הוא, 'החיובי' התנאי 'שלילי'. והאחר 'חיובי' האחד מצטברים, תנאים שני "בהתקיים
כלומר, לכאורה, ראיות של קיומן עניינו זה תנאי לאישום. מספיקות שבידו הראיות התובע
התנאי הנאשם. להרשעת להביא כדי התובע, לדעת בהן, יש אשר משקל, ובעלות קבילות ראיות
מניח זה תנאי לציבור. עניין הפלילי המשפט בקיום שאין סבור, אינו התובע כי הוא, הישליליי
(בג"צ דינו ובגזירת הנאשם בהרשעת לציבור עניין היעדר ועניינו לכאורה, ראיות של קיומן
כי העמדה, גם עלי מקובלת .(507 ,485 מד(2) פ"ד לממשלה, המשפטי היועץ נ' גנור 935/98

הפלילי ההליך מהנעת הימנעות שלביה. בכל החוק, לאכיפת הכרחי תנאי הינו הראיות "תנאי
ואמינות" תועלת משיקולי והן צדק משיקולי הן מתחייבת מספיקות ראיות בהיעדר

לממשלה) המשפטי היועץ נ' אולמרט ח"כ ,6781/96 בג"ץ אצל. (גביזון,

■. ברק השופט העליון, ביתהמשפט נשיא כב' קבע לציבור", "עניין למונח אשר

עניין אינו לציבור" "עניין נ.ז.)  שלי (הדגשה הציבור. התעניינות עניינו אין לציבור" עניין
שתצמח לתועלת, באשר ערכית הכרעה הינה לציבור" "עניין נורמטיבי. עניין זהו דסקריפטיבי.
אי עלידי זו למסגרת שייגרם הנזק לעומת לדין, העמדה עלידי החברתית המסגרת מקיום

בצייני: הפרשות באחת כך על עמדתי לדין. באיהעמדה לה שתצמח ולתועלת לדין, העמדה
ולעקרונות, לערכים שתצמח התועלת תובע, שלדעת מקום לדין, בהעמדה לציבור עניין "אין
לערכים שייגרם הנזק כנגד שקולה אינה לדין, יועמד החשוד אם עליהם, מגן הפלילי שהמשפט
לממשלה, המשפטי היועץ נ. גנור 935/89 (בג"צ לדין" יועמד לא החשוד אם אלה ולעקרונות
פרי לעולם, היא, לדין בהעמדה לציבור" "עניין אין כי המסקנה, אכן, .(511 ,485 מד(2) פ"ד

נוגדים." שיקולים בין איזון
גורן) שלמה והרב לממשלה המשפטי היועץ נ' שלנגר אהרון עו"ד ,588/94 (בג"צ

את לזכור לדעתי, חובה, אישום, כתב הגשת או חקירה תיק סגירת בדבר החלטה קבלת בטרם
בני בין האלימות בסוגיית גם ציבורית", "התעניינות לבין לציבור" "עניין בין הברורה, ההבחנה

זוג.
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בחקיקה אחרונות התפתחויות

,3107 התשס"ב ה"ח הפלילי הדין סדר חוק לתיקון חוק הצעת בכנסת הוגשה ,2002 במאי
נאמר: ההסבר בדברי בניזוג. בין אלימות של בתלונות הטיפול לעניין

נשים רצח של המקרים ריבוי מדינה. מכת של למצב והגיעה עלתה ובנותזוג נשים רצח תופעת
הגנה שתספק בחקיקה צורך יש כי מורה, במשטרה, הקורבן של תלונה להם שקדמה במשפחה,

אלו. לקורבנות

עובדות: על סומך האמור אם ספק
1997 משנת נרצחו, המשטרה, נתוני עלפי במשטרה. בעבר התלוננו לא הנרצחות מרבית .
בשנת במשטרה. קודם התלוננו נשים 31 רק נשים. 94 אלה) שורות כתיבת (עד 2003 עד
מכך, יתרה במשטרה. התלוננה אחת אישה רק גברים. שני וכן נשים 14 נרצחו ,2003
בבית טיפול של בעיצומו היו חלקן הרצח, לפני תלונות הוגשו שבהם רבים, במקרים
זוכו אף ולעתים, הורשעו, נשפטו, אף החשודים מהמקרים, בחלק בתביעה. או המשפט

.(2003 (זיו, הרצח לפני

חמור הוא רצח כל אחרת יובן בל ערכי. ולא סטטיסטי מונח הינו מדינה" "מכת המונח .
בין זו עבירה של הסטטיסטיקה אולם, העונשין. בחוק ביותר החמורה העבירה זו ביותר.
36,928 נפתחו 2002 בשנת אחרים. אלימות בתחומי מאשר יותר קשה אינה זוג, בני
אנשים. 167 ונרצחו במשפחה) אלימות כולל לא אלימות, בעבירות פליליים תיקים
הוגשו ,2002 בשנת .0.45220/0 כ הינו הכללית האלימות מכלל הרציחות אחוז דהיינו,
זו בשנה פליליים. תיקים נפתחו שבגינן במשפחה, אלימות בגין תלונות 20,153 למשטרה
כ הוא במשפחה, האלימות עבירות מכלל הרציחות, אחוז דהיינו, נשים. 14 נרצחו
התלונות מספר אם מוכות. נשים 200,000 כ יש הנשים ארגוני של ההערכה לפי .0.0690/0

שאחוז מכאן, מתלוננות. לא מהקורבנות רבות שכן המציאות, את משקף לא כלל
.0.0070/0 כ והוא יותר, קטן אף במשפחה האלימות עבירות מכלל הרציחות

כי: טוענת, תאריך) (ללא סיני .

די הוא בניזוגן עלידי שנה, מדי בישראל, שנרצחות הנשים מספר המשטרה, נתוני עלפי
בניזוגן בידי נשים של הרצח מקרי מספר בשנה. 16 ל 10 בין ונע האחרונות, בשנים יציב
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אינה ישראל ככלל, במערב. רבות ובמדינות שבארצותהברית מזח הרבה נמוך עדיין
הרצח מקרי שיעור בישראל, בה. המתרחשים הרצח מקרי בכמות שיאים בשום מחזיקה
גם תושבים. אלף 100 ל 9 ל 8 בין נע הוא הברית, בארצות תושבים; אלף 100 ל 1.51 הוא
פרופסור הקרימינולוג אומר איש, אלף 100 כל על רצח מקרי 6 עד 4 ב מדובר באירופה,
כך, על מצביעים נשים נגד אלימות על הנתונים גם חיפה... מאוניברסיטת רטנר אריה

אחרות. רבות בארצות מאשר יותר טוב קשה, שהוא הגם בישראל, שהמצב
או בניזוג על להגן רצון מתוך דיווח, לתת הנטייה בשל מדויקים, נתונים לקבל קשה אמנם,
מתוך אחת  בישראל מוכות נשים אלף 200 כ יש ההערכות, לפי אבל, המשפחה, שלמות על

רויטל ד"ר החוקרות, מצאו זה, בתחום בישראל שנעשו המעטים הסקרים באחד שבע...
ועל הכאה איום, על דיווחו הנשים מכלל 11.30/0 שכ ברוקדייל, ממכון ברמלי, ושולי גרוס
במחקר שנכללו האמריקאיות, המרואיינות מבין מין. יחסי לקיים ואילוץ חניקה דחיפה,

בןזוג. של לאלימות קורבן פעם אי שהיו דיווחו, 320/0 ברוקדייל, של ההשוואתי

דיון (ראה 1982 התשמ"ב משולב] [נוסח הפלילי הדין סדר חוק תוקן החוק הצעת בעקבות
המאמר). בהמשך

הפלילי בהליך המתלוננת של מעמדה

המשפטיות הקורבנותוהבעיות

חייבים הם התביעה. ועלידי המשטרה עלידי ונציגיה, המדינה עלידי מתנהל הפלילי ההליך
נוגעות ההחלטות אם גם להליך, בקשר ההחלטות מקבלי והם דעתם, שיקול את להפעיל
אם אלא אלו, בהליכים פורמלי מעמד למתלונן היה לא לאחרונה, עד לקורבן. או למתלונן
מדיניות קובעת המדינה השיקולים. יתר בחשבון נלקחה והיא דעתו הביע להעיד, הוזמן
ספציפי בתיק יעשה מה לה, שיכתיב הוא המתלונן ולא לציבור", "אינטרס של משיקולים

:(123 ע' ,1988) טלגם משה השופט כבי עלידי המשפטי המצב בעבר סוכם כך לו. הנוגע

של בערבות השחרור המעצר, האישום, גורל בקביעת לקורבן מעמד כל אין בישראל, היום, עד ...

הוא החשוד; נגד שנאסף החומר ומה נתפס, מה כלל ידע לא הוא בו... לפגוע שעשוי אלים פושע
יוכל לא הוא לו; חרד שהוא מה את גם תכסה שהחקירה לדאוג או בחקירה לסייע זכאי אינו
בענין עמדה להציג יוכל לא הוא משהו; לשנות עוד שניתן במועד  החקירה על ביקורת להעביר
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שלא בהחלטה עמדה לנקוט יוכל לא הוא חייו. את לסכן שעשוי מי של חופשי הסתובבותו
טיעון. לעסקת עמו להגיע בהחלטה או למשפט, להעמידו

ואחרים אלו מטעמים מבקשת, במשפחה אלימות של בתיק מתלוננת כאשר גס כי קורה, כך

וההליך בשלילה, בדרךכלל תענה היא ההליך, את ולהפסיק תלונתה לבטל בית", "שלום כגון
עמדתה. למרות גם או לעמדתה קשר בלא ינוהל,

מה עלפי בהדרגה, מיושמת החוק של (תחולתו 2001  התשס"א עבירה, נפגעי זכויות חוק
המקובלות. בתפיסות ערכי לשינוי ובעיקר משפטי לשינוי להביא חייב לחוק), 29 בסעיף שנקבע
הזכות ,(8 (ס' הפלילי ההליך על מידע לקבלת הזכות למתלוננת הוענקו לעניינינו, זה, חוק עלפי
הזכות ,(16 (ס' הליכים עיכוב לעניין עמדה להביע הזכות ,(6 (ס' האלים הזוג בן מפני להגנה
הזכות ,(19) שחרורים ועדת לפני עמדה להביע הזכות ,(17 (ס' טיעון הסדר לעניין עמדה להביע

ועוד. (20 (ס' חנינה לעניין עמדה להביע
היתר: בין נאמר, החוק להצעת ההסבר בדברי

מפני ולהגנה לפרטיות לכבוד, הזכות את לרבות עבירה, קרבנות של הזכויות את לעגן בא זה חוק
להיות הזכות הפוגע; נגד המתנהל הפלילי להליך הקשור המידע כל לקבלת הזכות נוספת; פגיעה

הפוגע. נגד המתנהלים והתביעה החקירה הליכי במסגרת המתקבלות להחלטות שותף
תשס"א2000) עבירה, קורבנות זכויות חוק (הצעת

הנדון, או הנאשם החשוד, עם להחמרה לטעון כמובן, רשאי, עמדה להביע שזכאי מי כי נראה,
הפסקת אף או הנ"ל עם הקלה המבקשת הפוכה, עמדה להביע גם הוא רשאי בהחלט אך

מוקדם. ושחרור חנינה הליכים, עיכוב נגדו, ההליך
בפתיחות אלא פורמאלי, באופן רק לא אותו, לשמוע יש מהותית, טיעון זכות לו שמוענקת מי
השיקולים בתמהיל בחשבון אותה לקחת או עמדתו את לקבל גם אמיתית נכונות תוך ראויה,

הסבירים. השיקולים של הכולל במאזן תדחה דבר של בסופו אם אפילו הרלוונטיים,

בדברי לעיל דיון (ראה זה בנושא בכנסת חוק הצעת הוגשה 2002 במאי שלעיל, לגישה בניגוד
נאמר שם ההסבר),
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החשש גשל בניזוגן נגד התיקיט סגירת את לגקש למתלוננות הגורמת התופעה את למנוע יש
נ.ז.).  שלי (הדגשה פסקה שהאלימות משוט ולא מפניהם,

התשס"ב). הפלילי, הדין סדר חוק לתיקון חוק (הצעת

קובע והוא ,1982 התשמ"ב משולב] [נוסח הפלילי הדין סדר חוק תוקן ההצעה, בעקבות

 זה בסעיף (א) 59א. "

שביצע אלימות או מין עבירת לחקור שלא המתלונן בקשת (ב)

לפי להחלטה יחידה סיבה כשלעצמה, תהווה, לא בןזוגו כלפיו
לציבור. ענין בדבר שאין 59 סעיף

בעבירת תיק סגירת 62א.(א)...
אלימות או טין או מין בעבירת בןזוגו את לדין להעמיד שלא המתלונן בקשת (ב)

כלפיבןזת יחידה סיבה כשלעצמה, תהווה, לא כלפיו, שביצע אלימות
לציבור. עניו במשפט שאין 62(א) סעיף לפי להחלטה

או מין בעבירת בןזוגו את לדין להעמיד שלא המתלונן ביקש (ג)

שלא הסיבות מבין סיבה מהווה והבקשה כלפיו שביצע אלימות
62(א), בסעיף כאמור יחליט בטרם תובע, רשאי לדין, להעמיד
מהם אחד כל בהסכמת שניהם, או בןזוגו המתלונן, את להפנות
59א(ג)(3) סעיף הוראות ההחלטה, קבלת לעניו ויחולו, למרכז,

המחויבים. בשינויים ,(5) עד

בעבירה מתלוננת עמדת כי המרמזת וגורפת, פטריאכלית החלטית, עולם תפיסת זו לכאורה,
ממנה טוב יודעים התביעה או המשטרה והמחוקק, רלוונטית, ממש לא בניזוג בין אלימות של

.. בעיות מספר לעורר יכולה זו גישה עבורה. טוב מה

אלימות בדבר התלונה ביטול ולכן, אלימות, היתה שלא היא האמיתית הגירסה כי יתכן, .
והצודק. הנכון המעשה הוא המתלוננת עלידי
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ומבקשותיה. המתלוננת של מרצונה המשטרה בהתעלמות כבוד חוסר יש .
מספר שיש הגם כי נציין, אך העבודה, מגבולות חורג והמשפט הפמיניזם בסוגיית דיון .
משמעותי הבדל אין חלקן, פי על שלפחות, הרי מזו, זו שונות פמיניסטיות תיאוריות
לפטרנליזם להתנגד יש אלו, פי ועל המינים, בין להבדלים משפטית מבחינה רלוונטי

.■ שכן לעיל, המוחלט

תנועות של בעיקר האבסולוטית, לגישה הביא פטרנליזם עם נשים של המר הניסיון
על כלשהי פטרנליסטית להגנה מקום אין שלפיה, בארצותהברית, מסוימות פמיניסטיות

שלהן. ההזדמנויות שוויון את ומקטינה סטריאוטיפים מנציחה כזו שהגנה משום נשים,
(40 ע' ,1995 (רדאיואח',

לעמוד עלולה זוגה, בן כנגד במשטרה המפלילה מהודעתה בה החוזרת המתלוננת דווקא .
תשל"ז העונשין, לחוק 240(א) לסעיף בניגוד סותרות, עדויות מתן של עבירה בגין לדין

לעמדתה. בניגוד זוגה בן נגד אישום כתב הוגש אם ,1977

מחמת אס גם זוכה, והנאשם בה, חזרה שהמתלוננת למרות אישום, כתב הוגש אם .
של במקרה להשתמש יוכל הוא שבה יושר", "תעודת מעין לו מעניק זה זיכוי הספק,

בעתיד. המתלוננת מצד נוספות תלונות
כוחו את להגביר עלול זה זיכוי לדעתי, זוכה.  הספק מחמת זוכה אם גם הנאשם, .

הבעייתית. הזוגית בדינמיקה

אמת, שתלונתה תגיד אס  התלוננה שנגדו הזוג בן נגד התיק בסגירת הרוצה מתלוננת .
יחיד, כשיקול בקשתה  בית) שלום (למשל מנימוקיה תלונתה על לוותר מבקשת היא אך
אם אולם, לציבור. עניין היעדר בשל התיק לסגירת עילה זו תהיה ולא החוק, לאור תדחה
זו שכן, תתקבל, שעמדתה יתכן דבר, אירע ולא שקרית הינה המפלילה גרסתה כי תעיד,
סגירת את להשיג כדי לשקר, למתלוננת עידוד מעין זהו לכאורה. ראיות של בקיומן פגיעה

זוגה. בן נגד התיק

אדם, לכל וכי כהבנתה, חייה את לחיות זכות למתלוננת כי ההכרה, בצד שכן, מורכב, הנושא
בעלת הינה הרשויות בפני מביע שהוא עמדה כי להבין, והחובה לחייו האחריות אישה, או גבר
קורבנית. התנהגות של תופעה זה, בתחום דווקא לצערנו, קיימת, חייו, על מכרעת השפעה
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אופיינית. קורבנית התנהגות של הקשה התופעה היטב מוכרת בניזוג, בין האלימות בנושא
ולבתיהמשפט: למחוקק היטב מוכרים הדברים

לבניזוג נוסף כלי לתת שנועד התשנ''א1991, במשפחה אלימות למניעת החוק הוחק בנוסף, ...

המיוחדת לדינמיקה ביטוי לראשונה, ניתן, זה בחוק בניזוגם. של אלימות מפני להתגונן
איומים הפעלת או מתלונה חזרה של התופעה כאשר בניזוג, כלפי אלימות של בעבירות הקשורה
כך, התופעה. של אינהרנטי חלק הינן זמן, לאורך הסתרתה או האלימות הכחשת תלונה, למנוע
משפחתו שבני הגנה, צו שהפר למי טובה הגנה זו תהיה "לא כי: נאמר, לחוק 7(ג) בסעיף לדוגמא,
"בהליך נאמר: בו ,10 סעיף או הפרתו"; בשל החוק הוראות הפעלת על או קיומו על עמדו לא
שהוא מחמת בעניין, סעד מלתת או מלדון מנוע ביתהמשפט כי טענה, תשמע לא זה חוק עלפי
סיבה מחמת או זה חוק עלפי זכותו על היתנה שבןמשפחה מחמת או אחר בהליך מתברר

אחרת".

רוטלוי] השופטת ככ' מפי פלוני, נ' מדינתישראל 65/96 נת"א], (ת''פ

עדותה, במהלך וגם במשטרה עוד מהתלונה בה חזרה רבות, מוכות נשים של כדרכן המתלוננת,
ותחזירנו בעלה את שתציל ובלבד בנפילה, פגיעתה של מגוחכות טענות לטעון מוכנה והייתה
ומלבקש, מלהפציר חזרה ולא ביתהמשפט ישיבות לכל הופיעה היא פרנסתה. לצורך גם הביתה,
חייה. מציאות עם להתמודד שלה הקושי את והדגישה לפרנסה, וימשיך הביתה יחזור בעלה כי

רוטלוי] השופטת כב' מפי טקצ'נקו, נ' מדינתישראל ,305/95 [ת"א] (ת"פ

המשפחתית. המחויבות בכבלי היא לכודה המערער שאשת התחושה, מן להשתחרר לנו קשה
נגד מבניהמשפחה אחד עלידי המשפחה, בתוך המבוצעת לעבריינות הוא אופייני זה מלכוד
ויאיים יחזור שלא באופן עונשו על יבוא שהעבריין אחד, מצד הוא, מבקש העבירה קורבן רעהו.
התא שלמות את ולקיים לשמור הוא, נלחץ ובמיוחד הוא, מעוניין שני מצד אך בנוכחותו,
המערער. אשת של בגישתה אלה לבטים עולים שלפנינו, המבחן בתסקיר עיון מתוך המשפחתי...
כאם היא ומתפקדת להיענש, המערער על כי מאמינה, היא כקורבן; עצמה רואה היא אחד, מצד
התא שלמות למען עימו ולחיות לשוב נכונות היא מביעה גיסא, מאידך עצמאית. וכמפרנסת

המשפחתי.

כב' העליון, ביתהמשפט נשיא מ''ט כב' מפי מדינתישראל נ. פדידה 2157/92 ע"פ
אלון) השופט
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של קורבנות ושוטרים: מוכות "נשים במאמרה, (1990) אבני אצל גם ראה זה מלכוד על
לבין פלילית הריגה "בין במאמרו, ,(1997) שלף אצל ראה הקורבנות, בנושא נוסף פן השיטה";
הפלילי". ההליך  במשפחה "אלימות במאמרה, ,(2003) עמי בן אצל גם וכן, משפטית"; הגנה
מני מר מצוטט הכיסאות" בין "רצח בשם ,16/8/02 מיום אחרונות, בידיעות תחקיר בכתבת

ברמתגן: במשפחה אלימות ומניעת לטיפול המרכז מנהל אנצר,

גם דרך באותה למנוע היה ושניתן בבניהזוג, טיפול באמצעות רציחות שמנענו משוכנע, אני
שתפנה למצב האישה את להביא הוא שלנו בעבודה מסובך הכי החלק אחרים. רצח מקרי
ולעשות לקום עליה שבדבר, הקושי כל ועם למצבה, האחראית היא האישה בו. ותתמיד לטיפול
אומץ ותאזור והבושה ההכחשה על תתגבר שהיא ככל הזה. בנושא ופשירות הנחות אין משהו.

האלימות. ממעגל לצאת סיכוייה יגדלו כך בבעיה, לטפל
(2002 ודיין, (גבירץ

כל לא כי לזכור, חייבים לעיל, האמור למרות אך ביותר, וחמורים קשים לעיל הדברים
מקרים, יתכנו בהחלט הנ"ל. לקרטריונים עונה במשטרה, מגרסתה בה החוזרת מתלוננת
זו מכן לאחר שנאמר מה ואילו כוזבת הייתה התלונה  נכונה הנאשם גרסת דווקא שבהם

האמת.

ספק לכל מעל ההוכחה נטל את להרים התביעה ועל החפות חזקת לנאשם עומדת מקרה, בכל
להיות חייבות הראיות ראיות. על מבוסס הפלילי הדין הנאשם. יזוכה  ספק נותר סביר.

קבילות. הכול, ולפני כנדרש, משקל בעלות מהימנות,

במשטרה, בחקירתה שמסרה התלונה עלפי בדיוק, בביתהמשפט, מעידה המתלוננת כאשר גם
נוכחות בלא רבים, במקרים מבוצעות, אלו עבירות הדברים, מטבע להכרעה. קל אינו המקרה
המתלוננת לטענות תומך רפואי תיעוד אין גם יחסית, קלה הייתה האלימות אם עדים.
המכחישה עדותו מול עדות של בתיק אלו, במקרים מדובר, הנאשם. את המפלילות במשטרה,
עלפי הכרעה נדרשת הרשעה לצורך שכן, פשוט, אינו התיק זו, בסיטואציה כבר הנאשם. של

נאשם, של עדותו מול המשפט, בתוצאות ברור אינטרס לה שיש עדה, של מפלילה אחת עדות
אחר. פלילי משפט בכל אחר נאשם כל כמו סביר, ספק ומכל החפות מחזקת ליהנות הזכאי

מאד, רבים מקרים אותם את עדות, מול עדות של במקרים לעיל, לאמור מוסיפים כאשר
כדי שכן, אפשרית, בלתי לכמעט ההרשעה הופכת מתלונתה, בה חוזרת המתלוננת שבהם
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א' 10 סעיף עלפי בביתהמשפט, עדותה עלפני במשטרה המתלוננת אמרת את להעדיף
המפורטים התנאים יתר בין ביתהמשפט, חייב התשל"א1971, חדש], [נוסח הראיות לפקודת
אם ספק בדרךכלל, אלו, במקרים חיזוק במשטרה. האמרה של לחיזוקה" "דבר למצוא שם,
שניתנה האמרה את להעדיף היה וניתן סעיף, אותו דרישות התמלאו לו גם מכן, יתרה ימצא.
מהותי. עניין אלא טכני, עניין זה אין בביתהמשפט, המתלוננת של העדות עלפני במשטרה
שקרים. של ברור גילוי בעדותו אין אם גם בפניו, המעיד לעד להאמין לא רשאי ביתהמשפט
בבית עצמה על מעידה העדה כאשר במשטרה, העדה של לגרסתה להאמין הוא חייב מדוע
אס השאלה, רק ונותרה שיקרית, אכן מהגרסאות שאחת ברור, במשטרה? ששיקרה המשפט

בבית'המשפט. או במשטרה ניתנה השקרית הגירסה

כדי בו די לא קורבנית, בהתנהגות המתלוננת גירסת שינוי את התולה ההסבר אלו, במקרים
סביר. ספק לכל מעבר ומרשיעות, משכנעות קבילות, ראיות במקום לבוא

והצורך המתלוננת נתונה שבה המצוקה, בדבר לעיל האמור אשם, הנאשם נמצא אם זאת, עם
בשיקולי ביטוי לידי לבוא בהחלט חייב בעצמה, לכך מסוגלת שאינה משוס עליה שיגנו

הענישה.

אין עוד כל המתלוננת, בעמדת רבה התחשבות שינקוט ראוי זה, בנושא הזהב שביל כי נראה,
חשש שאין זמן וכל האלים, בןהזוג של קולו אלא קולה אינו מגרונה הדובר שהקול לכך, ראיה

עמדתה. מקבלת כתוצאה המתלוננת, של לשלומה וממשי מידי

להוביל ניתן זוג בני בין האלימות בנושא מתפשרת בלתי ובאכיפה בחקיקה כי ההנחה, בחינת
חברתי תהליד

ולהכתיב נהוגות נורמות לשנות חברתי, הליך להוביל ניתן ובאכיפה בחקיקה כי הנחה, קיימת
רב סיוע מוצאים הם רבים. תומכים יש זו לגישה ומתקדמות. מוסריות חדשות, נורמות

כפה (שבעקבותיו ח¥\610 \. 803101 0{ מ10^1110<£ בארצותהברית: למשל, בפסקידין.
או לבנים). עם יחד בבתיהספר השחורים שילוב המדינות על בארצותהברית הפדרלי השלטון
שהמדיניות דעות, ברוב שקבע, ואח', הביטחון שר נ' מילר אליס ,4541/94 בג"צ בישראל:
נגועה היותה מחמת להיפסל דינה טיס, למקצוע חיילות לגייס שלא צה"ל, בידי הנקוטה
בע"מ לישראל אוויר נתיבי אלעל 721/94 ובג"צ המועמדות; של מינן רקע על פסולה בהפליה

21



בניזוג בין האלימות בתחום בחקיקה מגמות זלוצ'ובר נתן

לידוע מין, מאותו שלא בןזוג זכאי שלהן מסוימות, זכויות מתן אי כי נפסק, בו דנילוביץ, נ'
על פסולה הפליה מהווה קיבוצי, הסכם של הוראותיו לאור העותר, של מין מאותו בציבור
בעבודה, ההזדמנויות שיוויון בחוק הקבוע השיויון, עקרון את המפרה מינית, נטייה בסיס

וחירותו. האדם כבוד יסוד: ובחוק ,1988  התשמ"ח

אינו המשפט תפקיד החברתי. החוק את לקדם המשפט תפקיד כי ,(1984) ?188 סובר בנוסף,
שינוי של תהליכים ליצור קדימה, החברה את להוביל אלא סכסוכים, ולפתור שמריו על לקפוא

וחברתי. תודעתי ערכי, מחשבתי,
בניזוג, בין האלימות בסוגיית המוכנים, גם יש חברתי, תהליך יוביל שהמשפט הסוברים, בין
יגיע שהנושא ובלבד וצודקות, קיימות משפטיות בנורמות פגיעה של מסוים מחיר לשלם
גס יתקיים דבר, של בסופו ואולי יפנימו, וגם השינוי לאור הציבור יחונך כך, הציבור. לתודעת
ענישה, מדיניות לאמץ יש העבריינות, את למזער שכדי הטוען, ,(1990) 161>ד של חזונו

לחוק. לציית בחובה הציבור אמון את שתעמיק
להניע שאמור במוסר, אלא .מרתיעה, שהענישה בכך לא לחוק, לציית החובה את תולה 161ץ!

לפיה, ,(1989) קרפ ועדת ידי על שהוזכרה לעובדה אלה דברים לחבר ניתן התהליכים. את
ולא בניזוג, בין האלימות נושא של הציבור בתפיסת השינוי את שהובילו הס נשים ארגוני

האכיפה. או החקיקה
לעשות שהניסיון הסוברים, ,(1991) §ז6נ11ז11086 דוגמת מלומדים, יש כי להזכיר, ראוי כאן
וזכויות הפלות האזרח, זכויות בתחומי בתיהמשפט באמצעות משמעותיות חברתיות רפורמות
כבילתם מגבלות. שלוש בשל חברתי שינוי מחוללים לא בתיהמשפט לטענתו, נכשל. הנשים,
לזרועות קשורים בתיהמשפט קונסטיטוציוניות; זכויות לכבד לחובה בתיהמשפט של
ראויה, מדיניות לפיתוח הכלים את אין ולבתיהמשפט מהן, ומושפעים הממשל של האחרות

משמעותי. חברתי לשינוי הנדרשות ההחלטות וליישום

בעלה עלידי אישה אינוס איסור סוגיית פסיקה: בעקבות חברתי שינוי של בוחן מקרה

עלידי שאומץ חברתי, לשינוי להוביל ניסתה הפסיקה שבו לתהליך, הדוגמאות אחת בישראל,
בעלה. עלידי אשה אינוס נושא הוא המחוקק,
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345 סעיף קבע התשמ"ח1988, ,(22 מס' (תיקון העונשין חוק לתיקון עד המשפטי: המצב
:1977  התשל"ז העונשין, לחוק

גוף בחבלת או במוות עליה באיימו או בכוח שימוש תוך רצונה נגד כדין, שלא , אישה הבועל
ארבעעשרה מאסר  דינו התנגדותה, את המונע במצב או הכרה מחוסרת כשהיא או קשה,

נ.ז.) שלי, (הדגשה שנים.

בשנת כבר העליון בביתהמשפט התבררה זה, בנושא כדין" "שלא המונח פרשנות מה השאלה,
המשפט עמדת את ביתהמשפט דחה שם מדינתישראל, נ' כהן משה 91/80 בע"פ ,1980

עם אישות יחסי לקיים הבעל זכות כי כדין, תמיד הינה אשתו את הבעל בעילת שלפיו, האנגלי,
כדורבנות: מילים נאמרו בפסקהדין לרצונה. בניגוד אף אשתו,

,219 בע' הנ"ל, 353/62 בע"פ האנגלית... ההלכה את לאמץ חייבים בישראל אנו אין לשמחתנו,...
ואמר: באנגליה ההלכה את הלוי השופט הביא

ללא בישראל לאמצה ואין הנישואין, כבוד ואת האדם כבוד את הולמת אינה זו השקפה "לדעתי,
אינה בעלה, עם אישות לחיי בהינשאה, המסכימה, אישה, המחוקק. של מפורשת הוראה
אישה גופה. נגד חמורה גופנית חבלה באיומי או מוות באיומי או בכוח לשימוש בזה מסכימה
ללא מסרבת אישה אם בעלה. כמו גופה לחירות זכאית והיא בעלה, אצל חרב' כ'שבויית אינה
המעמד דיני לפי משפטיות, תרופות שבידו הרי בעלה, עם אישות חיי לקיים מספקת סיבה

הזרוע". בכוח לעצמו דין לעשות רשאי איש אין אך בניהזוג; על החלים האישי
בעמ' ברנזון השופט אמר שם 136 (2) כ' פ"ד 354/64 בע"א שוב נדונה הייל של ההלכה שאלת

:139

שלפיו, ,9316, ?1638 0? 1116 ,מ'\\010 (1862) 629 אצל המצוי מהכלל נפשי נוקעת "כשלעצמי
ואף רצונה נגד גם לבעלה לו שמותר כלומר, החוקית, אשתו באינוס אשם להיות יכול בעל אין

כן. להורות ואין נתיישנה שלדעתי יומין, עתיקת הלכה זוהי בכוח, שימוש עלידי
את כינה ,353/62 בע"פ אשר הלוי, השופט הנכבד, חברי של לדעתו הכבוד, בכל אני, מצטרף
אינה אישה הנישואין. כבוד ואת האדם כבוד את הולמת שאינה כהשקפה, הזו ההשקפה
כל רחוקים אינם והם זמנים, היו בעלה. כמו גופה לחירות זכאית והיא בעלה, אצל חרב כשבויית
לעצמם היתר מסויימות ארצות יוצאי או בארץ מסוימות עדות בני ראו שבהם מאתנו, כך

ציות אי על הזדמנות בכל בנשים מכותיהם את מפליאים היו מכות. עלידי נשותיהם את להדביר
זה הרי המרבה וכל בעמיו, כבעל נחשב לא אשתו, את היכה שלא מי אחרת. שטות כל על או
כזאת. בצורה תושפל לבל האישה על ומגן האזרחי והחוק הפלילי החוק עומד בימינו, משובח.
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אינו וגווה שוויון, של מעמד מעמדה כרצונו. בה לעשות יכול שהבעל חרופה, שפחה אינה היא
לבעלה". לא אף מופקר, אינו שכן כל לא למכים, נתון

האנגלי. לדין דומה לתוצאה להגיע יש האישיהעברי, הדין עלפי כי נטען, עוד
דעתו לחוות רקובר נחום פרופסור אל ביתהמשפט פנה והסנגוריה, הקטגוריה בהסכמת
את לאנוס לבעל משפטית זכות אין היהודיים, המקורות עלפי כי היתה, מסקנתו זו. בשאלה
(רקובר, מאסר עונש הבעל על וגזר הנאשם את הרשיע זו, מסקנה אימץ ביתהמשפט אשתו.
דומים. מטעמים נדחתה, העליון בביתהמשפט נוסף לדיון הבקשה .(295 ע' תשל''טתש"ם,

יהודים. בניזוג על אלא תחולה הייתה לא ביתהמשפט, שקבע זו להלכה כי נטען,

נאמר: לה ההסבר ובדברי חוק, הצעת פורסמה פסקהדין, בעקבות

דעת גילוי יש ובכך האינוס, שבעבירת כדין" "שלא המילים על חוזר אינו המוצע 345 סעיף
זו השמטה הנישואין. קשר בשל לו העומדת לבעל מיוחדת הגנה אין האינוס בעבירת כי מכללא,
אישה ואין המשפחתי התא בתוך גם אלימות עם להשלים שאין העיקרון, את ביטוי לידי מביאה

כורחה. בעל לו להיבעל בעלה בידי שבוייה
התשמ"ח1988) ,22 מס' העונשין חוק (הצעת

: שלנו בנושא קובע היום ובנוסחו תוקן, החוק

אישה הבועל (א) .345

החופשית; בהסכמתה שלא (1)

אשתו. את לאנוס הבעל בזכות שם מכירים אין ושוב באנגליה, גס ההלכה נשתנתה בינתיים,
כי תאריך), ללא בישראל, המשפט (מורשת הטוענים ויש ההלכה, נשתנתה באוסטרליה גם
עבר הדין זה בעניין כי לציין, מעניין עוד השינוי. על שהשפיעה זו היא הישראלית הפסיקה

.(1999 (מ6§61£, בארצותהברית גם ממשי שינוי

,(2003 דוד, ;2003 (צמח, מצא, צמח מינה ד"ר עלידי שנערך סקר עשורים. משני פחות חלפו
.. כי

24



8 מס' וחברה משטרה 2004 תשס"ה

המיניים הצרכים את לספק חייבות נשים החוק, עלפי כי חושבות, ישראל מנשות 320/0 .
מופרזים). לא הם (אם הבעל של

הבעל של המיניים הצרכים את לספק חייבות הן החוק, עלפי כי חושבים, מהגברים 440/0 .
מופרזים). לא הם (אם

נגד יחסים קיום אשתו על שכופה שגבר סבורים, מהנשאלים 120/0 + מהנשאלות 0/ס10 .
%17 ו מאונס; קלה עבירה שזו סבורים, מהנשאלים 110/0 כלל; עבירה עובר לא רצונה,

השאלה. על להשיב ידעו לא מהנשאלות

נגד מין יחסי קיום אשתו על שכופה שגבר סבורים, מהגברים 780/0 ו מהנשים 620/0 כלומר,
שבית הערכית האמירה או החברתי התהליך כי היא, המסקנה אינוס. עבירת מבצע רצונה
לא וזו כולם אצל נקלטו לא יצרו או ליצור ניסו והמחוקק (37/80 ובד"נ 91/80 (בע"פ המשפט

בויצ"ו: האישה למעמד האגף מנהלת כהן, בלה עו"ד זאת סיכמה כך עמדתם.

לא עליהם. יודעים לא שאנחנו בניזוג, בין בכפייה מין יחסי מאוד הרבה שיש להניח, אפשר
בעלה. רכוש אינה שאישה הנורמה, את להחדיר הצלחנו

(2003 (דוד,

מורכבת, היא ובחקיקה, בפסיקה חברתי תהליך להוליך ניתן בכלל אם לשאלה, התשובה
בחקיקה חברתי תהליך להוליך לעתים, שניתן, נראה, אולם, בה. להכריע המקום זה אם וספק,
לכך בשלה החברתית כשהאטמוספירה בדרךכלל, זאת, אך בכך, לסייע לפחות או ובפסיקה
בארצות היובש חוקי דוגמת חרוץ, כשלון להיות עלול התהליך של סופו כן, לא אס ותומכת.

הברית.

הבעיה מן כחלק המערכת

מקרים ישנם במשפחה, האלימות בתחום הקורבנות ריבוי של הקשה הסטטיסטיקה בצד
במידה, שלא הנפגעים או הנפגעים מספר את לכמת טורח לא איש שלגביהם מידי, רבים רבים,
בתופעה העוסקים בקרב העובדתי. המצב את המעוותות מתלונות, או שווא מתלונות כתוצאה
משתנים צרכים עלפי לעתים, לרעה, מנוצלות החוק אכיפת סוכנויות כי תחושה, גם קיימת
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מייעצים שונים גורמים ברקע כאשר התחושה, שבעתיים קשה המשפחתי. לסכסוך צדדים של
כמעט, לה, אין וקשה חמורה שהתופעה למרות הסכסוך. אש את המלבות אחיתופל", "עצות
פינג "תלונות הללו השוא תלונות מכונות שבע" באר ב"מודל המקצועית. בספרות עקבות
ויחזקאלי, שלו ;58 ע' ,1993 (שלו, הזוג בני בין למאבק ככלי המשטרה משמשת שבהם פונג'י,
כדבריו, שהיא, השוא", מקרי "אוכלוסיית זו אוכלוסייה מכנה (2002) יחזקאלי .(1994

יתרון עמדת להשגת החוק, אכיפת במנגנון לצרכיה שימוש לעשות המנסה "טפילה", אוכלוסיה
נקמה. כמו רגשיים מניעים רקע על וגס רכוש על ובמאבקים גירושין במאבקי השני, הצד על

העבודה וארגוני נשים ארגוני עלידי מותקף להעלותו מזיון וכל המשטרה עלידי מוסתר הנושא
ועלכן אמיתית, 100^/0 היא אליהן הפונות שאוכלוסיית כיוון זאת בצדק. ומבחינתם הסוציאלית
באופן להעיד יכול אני במתעללים. התומכות עמדות וכנקיטת כשובניזם, כאלה טענות לה נראות
מקצועיים, ארגונים עם ביחד קהילתי, לשיטור המחלקה כראש בתפקידי בניתי, שכאשר אישי,
מן זה נושא להשמיט טובות עצות קיבלתי בניזוג, בין באלימות המערכתי הטיפול מודל את

בתחום. הפועלים הגופים כל עם פעולה לשיתוף להביא ברצוני אס המודל,
(2002 (יחזקאלי,

בלחץ בשטח הפועלים ששוטרים, כיוון זו, בקבוצה לטפל חשוב כי מדגיש, (2002) יחזקאלי
נתקל בהם האחרונים האירועים שלושת אם עבודה. תבניות לעצמם לגבש נוטים האירועים,

ולהיפך. ככזה הבא במקרה גם לראות השוטר ייטה שווא, אירועי היו השוטר

חלק להוות יכולתה את המחליש דבר הבעיה, מן לחלק כורחה, בעל המשטרה, הופכת זה במצב
הפתרון. מן

החוק אפיפת סוגנויות של הכוח מגבלות בוחן: מקרה

אפקטיבית, אם ספק אך לגיטימית אולי שהינה ציפייה, קיימת שבבסיסה פרדיגמה, התפתחה
הבעיה את שיפתרו הס בתיהסוהר ושירות בתיהמשפט המבחן, שירות המשטרה, ולפיה

בניזוג. בין אלימות של הקשה
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במאי (בפניי), נשפט פורסם), (לא שבע בבאר השלום בביתמשפט 445/96 בתי'פ המחשה, לשס
פניה, על שסטר בכך אישתו, תקיפת של עבירות בגין הודאתו, עלפי ,1962 יליד נאשם ,1996
שמאל; לעין מסביב כחול סימן בכך לה וגרם בה, הצליף גס בו חשמל, חוט צווארה על כרך

מרוסיה. לישראל יבוא אם חברה, ואת אותה שירצח המתלוננת על איים גם הנאשם
עולה שהוא אף ועל אישום, כתב הוגש חקירה. לצורך הנאשם נעצר המתלוננת, תלונת בעקבות
עם בשיחותיה אותו שקנטרה טענה בזכותו, דיברה והמתלוננת קודמות, הרשעות ללא חדש
תום עד נעצר והנאשם התביעה, בקשת התקבלה שחרות, את וביקשה ברוסיה אינטימי חבר

המשפטיים. ההליכים
כמו השירות, המבחן. שירות של תסקירים ארבעה הוגשו טיפולית, דרך למצוא ניסיון במסגרת
באחד סיכון. ממנו ונובע אחריות משליך נוקשים, דפוסים בעל שהנאשם התרשם ביתהמשפט,
מנגד, אך המתלוננת, עלידי גירושין תיק נפתח שלפיו השירות, בפני מסמך הוצג גם השלבים
את מביתהמשפט והן מהשירות הן ביקשה היא לשלומה, חשש הביעה שהמתלוננת הגם

עמה. להתגורר לשוב לו ושיותר הנאשם של שחרורו
אך נפש, חולה אינו הנאשם כי קבע, אשר פסיכיאטר, דעת חוות גם הוזמנה לתסקירים, בנוסף
לו, מהצפוי ובחרדה בדיכאון כשהוא לדיונים הגיע הנאשם הכללית. ההתרשמות את אישר
אובדני ניסיון גם היה עבורו. ביותר טראומטי הוא בחייו הראשון שהמעצר היה, ברור כאשר
על מניפולציה אלא זו שאין היה, ברור לטיפול, מילולית נכונות הביע שהנאשם הגס במעצר.

לשחרורו. לגרום מנת
נפשו, על שהתחננה המתלוננת, עמדת למרות אלו, בנסיבות מהמלצה. נמנע המבחן שירות
23  ל נשפט הוא הנאשם, של הפיזי ואף הנפשי המצב ולמרות קודמות, הרשעות בהיעדר
שנים שלוש במשך יעבור שלא תנאי, על והיתרה בפועל, לריצוי שמונה מתוכם מאסר, חודשי
המאסר עונש עת, באותה כי (יצוין, אלימות או תקיפה של עבירה מהכלא שחרורו מיום
לחוק 382 סעיף קביעת עלפי הוכפל, טרם בןזוג נגד אלימות עבירות בגין המקסימאלי

מאסר). שנות שלוש על ועמד תשל"ז1977, העונשין,
עת, (שבאותה (1996 שחרורים, ועדת של (פרוטוקולים השחרורים בועדת הדיונים במסגרת
בשל שכשל בנאשם, טיפול ניסיון בתיהסוהר שירות עלידי נעשה שלה), ראש כיושב שימשתי
לו לסייע ניסיון גס נעשה התנהגותו. בדפוסי שינוי לערוך הנאשם של אמיתית נכונות חוסר
על לריאיון לשם הוסע אף והוא אשתו, מגורי ממקום רחוק  באריאל במפעל עבודה למצוא
מאסרו שזה והגס הראשונה, הרשעתו שזו הגם הנאשם, כשלו. הניסיונות כל השירות. ידי
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באופן עונשו את וריצה ברשיון, מוקדם לשחרור זכה לא  בכלא היטב תפקד והוא הראשון,
מלא.

להתקרב היתר, בין עליו, שאסר הנאשם, נגד הגנה צו קיבלה גם המתלוננת שחרורו, לקראת
אליה.

המתלוננת, את ביותר קשה באופן תקף והוא מהכלא, הנאשם של משחרורו שעות 24 כ חלפו
בנס. וניצלה ממושכת, לתקופה החולים בבית נמרץ בטיפול אושפזה היא ההגנה. צו הפרת תוך

המחוזי בביתהמשפט 535/96 ת"פ ב חמור אישום כתב הנאשם נגד הוגש זה אירוע בגין
בפועל. מאסר שנות לתשע הפעם נשפט הנאשם בב"ש.

בשל בפניי, לאחרונה הובא שוב שנים, כחמש שריצה לאחר להתדרדר. הנאשם המשיך בכלא,
לשתי ונדון בביתהמשפט, לדיון שהובא שעה הירואין, מסוג מסוכן סם העברת של עבירה

מרצה. שהוא למאסר במצטבר מאסר שנות

מגבלות ואת זה, סבוך בתחום הרבות הבעיות עם להתמודד הקושי את מדגים לעיל המקרה
הטיפול בתיהסוהר. שירות של וגם בתיהמשפט של המבחן, שירות של המשטרה, של הכוח
לרצוח, שהחליט אלים, שעבריין להאמין, היתממות זו ותהיה מרתיע, לא העונש ישים, לא
לא קורה במאסר, טיפול בהיעדר ביתהמשפט. עלידי נגדו שהוצא הגנה צו בשל מכך, ימנע
משתחררים (וכולם כשישוחרר תפרוץ גם שחלילה פורקן, ללא מרירות צובר שהאסיר אחת,
קשה לפגיעה והסיכון במצוקתו, האשם מי הנאשם, של החולניות בעיניו ברור, דבר). של בסופו

גבר. רק אולי במתלוננת

הדברים חייבים אך הראויים, במקרים כבד מעונש להימנע שיש מרמז, האמור שאין מובן,
ביתהמשפט, המבחן, שירות המשטרה, ההחלטות, מקבלי כל של עיניהם לנגד להיות הללו
הסובבים וכל משפחתה המתלוננת, בקהילה, הסוציאליים העובדים בתיהסוהר, שירות
הוא, העבריין, אצל קיבעון של אלו קיצוניים במקרים ממאסר, היחיד השולי הרווח אותה.
את לארגן לנסות לרווחה, לנשום לה שמאפשרים בכך מהמתלוננת, בהרחקתו בעיקר לדעתי,
בשיקום לסייע במתלוננת, לטפל ההזדמנות גם זו האלים. הבעל של לשחרור ולהתכונן חייה

שלה. והאסרטיביות העצמי בטחונה תדמיתה,
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דיון

זוג בני בין האלימות תופעת עם בהתמודדות ההתפתחויות את להציג היתה המאמר מטרת
המשפטית. המבט מנקודת

אשר לתופעה, החברתית במודעות מעליה שנבעו בחקיקה, שינויים כי מלמדת, לעיל הסקירה
חינה זוג בני בין האלימות תופעת מספיקים. אינם הבעיה, בפתרון לסייע כוונה מתוך נעשו

לפתור. לבדה החוק אכיפת מערכת של בכוחה שאין בעיה

יוצא מאמץ למרות המקווה. מן פחות הרבה השיג זה בתחום המערכתי המאמץ גם כי נראה,
אלא אפקטיביות, להשיג זה במאמץ שאין רק לא החוק, אכיפת מערכת גורמי מצד דופן
חדשות. בעיות יוצרים שיושמו שהפתרונות כיוון, ועיקר. כלל פשוט אינו האלטרנטיבי שמחירו

לכך למצוא ניתן תוצאות? מניב אינו כולה המערכת של ואמיתי משמעותי שמאמץ ייתכן, כיצד
זוג. בני בין האלימות לסוגיית  ספציפיים וגם החברה, ממדעי  כלליים הסברים גם

(6131ת06י הכללית" המערכות ב"תורת מפצה" "משוב של התופעה הוא אפשרי כללי הסבר

אירגוניות בתיאוריות כבוד של מקום התופסת המערכתית, בחשיבה 6013*5י(8)2. י7ז11160

המערכת מן גוררת טובה בכוונה התערבות, מפצה". "משוב הקרוייה תופעה, קיימת עכשוויות,
.(68 ע' ,1998 (סנג'י, שבהתערבות התועלת את המקזזות תגובות,

עובר עבר, בניזוג, בין האלימות נושא גם כך רבים, חברתיים לתהליכים בדומה כי נראה,
מהתייחסות וסינתזה. אנטיתזה תזה, של תהליכים נסיגה, ושל התקדמות של תהליכים ויעבור
מודעות של למצב הגענו החוק, אכיפת סוכנויות של והן חברתית הן ואדישות, נפש שוויון של
מחודשת. מצב הערכת מחייבות כה עד הפעילות תוצאות אולם, ומבורכת. מוגברת ערנות ושל
החוק אכיפת מערכת את המנחות המוצא, בנקודות הטעויות של מחודשת בחינה מחייבת היא

גיסא. מאידך החברה ידי על המשולם האלטרנטיבי המחיר ושל גיסא, מחד

יחזקאלי, אצל: למשל, ראה, ,'60 ה בשנות להתפתח שהחלה הכללית, המערכות "תיאוריית על 2

1975 ת0^\, '>^ו80113131 ;2001 נוה, בדפוס;
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המלחמה במסגרת כי קשה, תחושה ישנה והצודק, ההכרחי והמשפטי, החברתי התהליך בשולי
נורמות שבין הנדרש העדין, באיזון פגיעה יש זוג, בני בין באלימות המציאות מחוייבת
החברה את תשרת שלא פגיעה, תוך זאת, וצודקות. בסיסיות ומשפטיות מוסריות חברתיות,
כבוד יסוד: ב"חוק המוגנים ובערכים הסביר'' "הספק במעמד החפות", "בחזקת המטרה, ואת

וחירותו". האדם

הקשה בבעיה לטיפול ספר" בית "פתרון לספק שניתן באמונה, תמימות משום יש כי נראה,
אכיפת מערכת מגבלות על מכל, יותר מלמד, הנוכחי המצב בניזוג. בין אלימות של והמורכבת
תצליח שלבדה, סיכוי שום ואין כזו, תופעה עם להתמודד מסוגלת אינה לבדה היא החוק.

הנגע. את להדביר
אלימות עבירות שאינן (אלו הכלליות האלימות מעבירות שבחלק שבעוד לזכור, ראוי
משטרתית נוכחות כגון בבעיה, לטיפול טובים לכאוריים, כלים, למשטרה יש במשפחה),
הביקורת זאת, למרות קיימים. לא אלו כלים בניזוג, בין אלימות שבעבירות הרי ומודיעין;
הטיפול בנושא לביקורת ביחס ביותר קשה במשפחה באלימות המשטרתי הטיפול בנושא

כללי. באופן באלימות
במשפחה, אלימות של אירוע בכל הציבורית וההתעניינות התקשורתית החשיפה בשל
במשפט להתגונן כדי כולם. לפני לדין, החוק אכיפת סוכנויות עומדות קשות, שתוצאותיו
שיקול מהפעלת לעתים, הנמנעים, קשיחים, פעולה דפוסי נקיטת של ברורה העדפה יש הציבור,

הרלוונטי. המקרה את התואם ענייני, דעת
זה. בתחום קשה לביקורת עתה, עד הביאה, לא בנאשם או בעצור בחשוד, הפוגעת הגזמה
גם קשה תפגע  קשה לתוצאה שתביא קלה, גם ולו שגיאה, של תוצאה כי ברור, מנגד, אולם,

מתפקידיהם). משטרה קציני של הדחה כדי (עד בשוגה
בהכרח ולא מביקורת, להתגונן צורך של תחושה אותה מתוך לעתים, לעיל, לאמור בהמשך
זאת, ביותר. הקלים במקרים גס בטיפול להחמיר נטייה יש המתלוננת, או הנושא טובת בשל
הראייתיות מהבעיות לו, להיגרם שעלול מהעוול הנילון, מגרסת התעלמות כמעט תוך
אפילו התעלמות  פטריאכלית עמדה נקיטת ותוך בביתהמשפט, העת בבוא שתתעוררנה

המתלוננת. מעמדת
ההחלטות, של האפקטיביות שתישקל לצפות, אין גם לעיל, כמתואר הוא הפעולה דפוס כאשר
סוכנויות של הכוח מגבלות שתישקלנה או הארוך, לטווח הללו הגורמים עלידי המתקבלות

בתיהמשפט. לרבות החוק, אכיפת
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הערכה תוך גיסא, מחד בתלונתה, ורציני ראוי ולטיפול לב לתשומת זכאית מתלוננת כל
על הקפדה תוך פטריאכליות וגישות התנשאות בלא זאת, לה. הצפוי הסיכון של מתאימה
לגלות המערכת על גיסא, מאידך הזוג. בן עם עתידה ולגבי חייה לגבי דעתה את להביע זכותה
בהכרח אינו מגרונה הדובר שהקול מקרים, ולאותם הקורבנית ההתנהגות לתופעת עירנות

קולה.

דין. עלפי לזכויותיהם ערים ולהיות והנאשם, העצור החשוד, את בפתיחות לשמוע חובה
בשל ואסור מקצועי, מונח שהוא לציבור", ל"עניין הציבור" "התעניינות בין לבלבל אסור
וביישום הדעת שיקול בהפעלת יסוד, ערכי לזנוח בו, ההתעניינות בשל או בלבד הנושא חשיבות

הפלילי. המשפט
לא שמעדיפים משום רק מפשע, חפים יוקרבו הצודקת המלחמה מזבח שעל מכך, להימנע יש

יחליט. שביתהמשפט מקרה, בכל ומעדיפים, הבטוח, בצד להיות כדי ראויה החלטה לקבל
שונה אינו  מפשע בחפים חלילה פגיעה של במקרה שמשולם והחברתי האישי המחיר

החוק. אכיפת של אחר תחום בכל המשולם מהמחיר,
את לזנוח ראוי המופעלים. והסמכות הכוח ממגבלות להתעלם אין השיקולים כלל במסגרת
ורשויות החוק באמצעות בניזוג בין האלימות בעיית את לפתור ניתן שלפיה הפרדיגמה,

מגבלות. אין לכוחם כאילו בעיקר, או בלבד האכיפה
החוק אכיפת של האפקטיביות בניית גם כמו זה, בתחום המסיבי החקיקה תהליך כי נראה,
הנתונים הכול, בסך מיצוי. בפני עומדים או עצמם את מיצו והם לשיאם, הנראה, ככל מגיעים,
 מדינתישראל של מצבה אחרות, למדינות שיחסית כך, על מצביעים לעיל, שצוטטו כפי

מה. שיפור אולי לכאורה, אפילו, יש מכך, יתירה סביר.

תופעת עם להתמודדות העיקריות הגישות שלוש בין לשלב המליצה (1989) קרפ" "וועדת
והגישה הטיפוליתחברתית הגישה הליגאליתהפלילית, הגישה בניזוג: בין האלימות
ההמלצות ביישום הוענק יחסית, מועט, משקל בפועל, אולם, ההגנה. גישת  התכליתית
והדגש המשקל ומירב ההגנתית, לגישה הוענק משקל יותר מעט חברתית. הטיפולית לגישה
התקווה זו והיתה יתכן העלויות; היתה לכך והסיבה יתכן, הלגאליתהפלילית. לגישה הוענקו
רציונאלי שהעבריין מוצא, נקודת מתוך ואולי מינימאלית בהשקעה לאלתר, תוצאות לראות

להרתיעו. וניתן
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הצורך של מאליה, והמתבקשת הבנאלית נמנעת, חבלתי למסקנה, מובילים הללו הדברים
הרך. מהגיל כבר מאלימות, הימנעות של ערכים להפנמת בחינוך, דחופה בהשקעה

וראוי מאליו ר מהבת להתעלס אסור המורכב, בנושא לטיפול ראויים מודלים אחר בחיפוש
■. יחסית ונזנחו השנים, עם מה משום שנשכחו קרפ, ועדת בדברי להיזכר

ותסתיים שתתחיל לה אפשר אי האמורים, היעדים להשגת הדרך כי מלכתחילה, לומר יש אולם,
בסיסי לשינוי להביא בלי הפלילי, בהליך ממש של שיפור יתכן לא הפלילי. ההליך במסגרת
ולהבנת המודעות להגברת בחינוך להשקיע יש כך לשם בכללותה. לתופעה החברה בהתייחסות
המערכות עם פעולה ולשיתוף העצמי הדימוי (לשינוי עצמן הנפגעות הנשים בקרב הן התופעה
החל במשפחה, באלימות הטיפול על המופקדות החברתיות, המערכות בקרב והן החוק) אוכפות

המשפט. במערכת וכלה בתביעה במשטרה, למיניהם, הטיפול מגורמי

(15 ע' ,1989 קרפ, (ועדת

המצטט גשיםי נגד האלימות את תפחית תקציב תוספת האם סיני, שלרות מאמרה ראה כן
= העברית מהאוניברסיטה קבורקיאן נדירה ד"ר של מדבריה

חינוך בתכניות  יותר הרבה בסיסיים בתהליכים מצויים לבעיה... האמיתיים הפתרונות אבל
סכסוכים. לפתרון כלים ובהקניית אלימות, נגד צעיר מגיל בסוציאליזציה אלימות, נגד

בני בין האלימות בעיית את לבדה, לפתור, שאיפתה על לוותר המערכת על כי דומה לסיכום,
החוק אכיפת שמערכת הראוי, מן עימה. להתמודד החברה כלל שעל חברתית, בעיה זוהי זוג.
תעמוד כזה, באופן הבעיה. ניהול של לאסטרטגיה הבעיה את לפתור נסיון של מדפוס תעבור
של יותר יעיל מיצוי ומאפשרת יכולותיה על שמסתמכת יותר, ריאלית מטרה המערכת מול
בהתמודדות להשתלב נוספות חברתיות מערכות גם תוכלנה כך, לרשותה. העומדים המשאבים

החינוך. למערכת מיוחד דגש מתן תוך הבעיה, עם
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מקורות

.184171 עמ' א', פלילים, השיטה, של קורבנות ושוטרים: מוכות נשים ,(1990) נגה אבני

^11#1ז1311401/110202092.1111מ//11)¥68561.80.11/1מ^//:ק1111 .■ הכנסת של האינטרנט אתר

.40 מח(3) פ"ד גורן, ש. והרב לממשלה המשפטי היועץ נ' שלנגר א. עו"ד ,588/94 בג"צ

.749 (5) מח פ"ד דנילוביץ, ני בע"מ לישראל אויר נתיבי על אל ,721/94 בג"צ

.94 (4) מט פ"ד ואח', הביטחון שר נ' מילר אליס ,4541/94 בג"צ

.1 נ(4) פ"ד שאקי, ואבנר לממשלה המשפטי היועץ ני ואחי גנור עו"ד 3425/94 בג"צ

.793 נ(4) פ"ד לממשלה, המשפטי היועץ נ' אולמרט ח"נ ,6781/96 בג"צ

קהילתי, שיטור של עבודה דפוסי מודלים, זוג, בני בין אלימות ,(1997) דני גימשי דורון, נר בית
נפגעי מדור חקירות, ומחלקת קהילתי לשיטור היחידה הארצי, המטנה ישראל, משטרת ירושלים:

עבירות.

.3432 עמ' בישראל, השופטים עלון הפלילי, ההליך  במשפחה אלימות ,(2003) חנה בןעמי
משרד ירושלים: ,(1993) בניזוג בין באלימות המשטרתי הטיפול בנושא המשטרה משרד מבקר דוח

המשטרה.

.371 לה(1) פ"ד מדינתישראל, ני כהן משה ד"נ37/80,

התשמ"ו. ה"ח ,1988 התשמ"ח ,(22 (מס' העונשין חוק הצעת

.2923 ה"ח תשס"א2000, עבירה, קורבנות זכויות חוק הצעת

.3107 התשס"ב ה"ח הפלילי, הדין סדר חוק לתיקון חוק הצעת

במשפחה באלימות ומשפט תביעות חקירה, מדיניות בנושא הוועדה וחשבון דין ,(1989) קרפ ועדת
המשפטים. משרד .■ ירושלים בניזוג, בין אלימות

אל בכתב דיווח בניזוג, בין אלימות לעבירות בנוגע מידע ,(2003) עבירות) נפגעי מדור (ראש נורית זיו
המחבר). בידי (מצוי 033/142146  פח/0201 סימוכין: ,2/9/03 מיום המחבר,

.1809 ס"ח ,2001 התשס"ב מאיימת, הטרדה מניעת חוק

.864 ס"ח התשל"ז1977, העונשין, חוק

.1782 ס"ח התשס"א2001, עבירה, נפגעי זכויות חוק

.1391 תשנ"ב ס"ח וחירותו, האדם כבוד יסוד: חוק

.1352 ס"ח תשנ"א1991, במשפחה, אלימות למניעת חוק
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.1592 ס"ח התשנ"ו1996, מעצרים),  אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדי חוק
.1043 תשמ"ב ס"ח ,1982  התשמ"ב משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר חוק

.1240 תשמ"ח ס"ח התשמ"ח1981, בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק

(אוגוסט ויקטימולוגיה, על (6 (מס' בינלאומי סימפוזיון זהי, מה  ויקטימולוגיה ,(1988) משה טלגם
.129123 עמ' ,10 וצבא, משפט ,1988 ספטמבר

המינהל איכות ועל הלאומי הביטחון על והשפעתו מערכתי תיאום (בדפוס), (עורך) פנחס יחזקאלי
באוניברסיטת הלאומי הביטחון לחקר והכון צה"ל לאומי, לביטחון המכללה גלילות: בישראל, הציבורי

חיפה.

האלימות תופעת עם בהצלחה להתמודד מצליחים לא אנחנו למה  אונים חוסר ,(2002) פנחס יחזקאלי
.1918 עמ' ,2002 ינוארפברואר ,187 גיליון המשטרה, מראות נשיםי, נגד

תאריך), (ללא בישראל המשפט מורשת
1)311ג1#111151ז3.1111^0113141_(1161/'^16(11/1161.§11.01י\311ק1111811.¥י¥ייו\//:ק1111

.18 נ"ח התשל"א1971, חדש], [נוסח הראיות פקודת

פורסם). (לא .7.7.96 ומיום 9.6.96 מיום ט1066194, השחרורים, ועדת של פרוטוקולים

מטר. אביב: תל הלומד, הארגון ,(1998) פיטר סנג'י

דחף. מכון ,2003 בפברואר 25 מתאריך סקר ממצאי ,(2003) מינה צמח

.281 לה(3) פ"ד מדינתישראל, נ' כהן משה ,91/80 ע"פ

.81 מז(1) פ"ד מדינתישראל, נ. פדידה ,2157/92 ע"פ

.547,534 נו(2) פ"ד מדינתישראל, ני יעקובוב בוריס ,7832/00 ע"פ

מעמד (עורכים, מיכל ליבןקובי כרמל, שלו פרנסס, רדאי אצל: השוויון, על ,(1995) פרנסס רדאי
.6319 עמ' שוקן, אביב: ותל ובמשפט,ירושלים בחברה האישה

המכון העברי, המשפט שנתון לאישתו, בעל בין בכפיה אישות יחסי תש"מ),  (תשל"ט נחום רקובר
.317295 עמ' ו'ז', כרך ירושלים, העברי, המשפט לחקר

תעשייה להנדסה המחלקה בניזוג, בין באלימות בבארשבע המשטרתי הטיפול ,(1993) אורית שלו
שבע, באר תחנת עם בשיתוף גוריון בן אוניברסיטת בריאות, מערכות וניהול למדיניות והיחידה וניהול

משטרתישראל.

שימוש בעבירות שבע באר בתחנת משולב מערכתי לטיפול דגם ,(1994) פנחס יחזקאלי אורית, שלו
.261223 עמ' ד', פלילים, זוג, בני בין אלימות ובעבירות בסמים
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.11389 עמ' ו', פלילים, משפטית, הגנה לבין פלילית הריגה בין ,(1997) לאון שלף

.819 (7) כו כרך מחוזי, דינים ועוד: בדינים פורסם טקצ'נקו, ני מדינתישראל (ת''א), 505/95 ת"פ

.845,(7) כו כרך מחוזי, דינים ועוד": "דינים פלוני, ני מדינתישראל (ת"א), 65/96 ת"פ

פלוני. ני מדינתישראל ב"ש, השלום ביתמשפט ,445/96 ת"פ
פלוני. ני מדינתישראל ב"ש, מחוזי 535/96 ת"פ

1!/113/00:<31.¥\¥\¥\//:ק1111 רחים,, אל נגד מדינתישראל כ"ס), (שלום 1147/00 ת"פ

.902 ס, כרך עליון, דינים ועוד": "דינים מדינתישראל, ני צורדקר ,9302/00 ת"פ

מ6§861 11.£. (1999), ]\1311131 ,6ק113 81. 8יו1ק1086. ,^1¥6151מ11 3/99, 1מ16זז111;ק06 0^
8001010§)', 1ןח6.111ק1£ז1ת/6קג1ןמ/61מ¥ג3'\/8זו61ומ000^/ג11)6.חותט.¥\3'\.¥\¥\¥\//:קזזו1

מ'יי810 \'. 6031(1 ,מ11103110)£?0 347 0.8. 483 (1954).

?153 מ6^0 1^1. (1984), 81ת31§^ 316¥,!ת6חז861110 1^0\¥ ,31מ10111. 93, .קק ..10731090

ע16>1 1.^. (1990), >11'י\ 16ק60? '{6ג01 1116 ,'י\3^1 <16\¥ :ת6'\ג!9[ .10מ00

§61כ1מ11056 0. (1991), 7116 110110^' :6ק110 מ03 0011118 §מ611 .\50111 800131 ?6§מ013
0110£1§0: ץ61511'\1מס 05011103§0 ?.1653

1ז0¥ 661131^0^ §1'^01ג1^ (1975), 6131מ06 1מ816י>8 711601<', ,8מ13110)מ011? 1,מ6מזק6¥610ס
,$ת1103110קק^ ¥\6אי 01¥^: 6601§6 813211161.

עיתונות
.8 ע' ,16/8/02 לשבת, המוסף אחרונות, ידיעות הכיסאות, בין רצח ,(2002) עוזי דיין יעל, גבירץ

.11.3.03 מעריב, אותנו, לאנוס מותר לבעל מהנשים: 38"/0 ,(2003) מרב דוד

נשים", נגד האלימות תפחית תקציב תוספת "האם תאריך), (ללא רות סיני
1מ1110168/11331612005.111^/1102¥10161106.00.11.'י\'^¥י//:ק1111
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משטרתישראל ,2004 שמורות, הזכויות כל © 5337 עמ' ,8 גיליון ,2004 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגי (8*ת11ק110) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

חשד של במקרים מהבית הרחקה של הבעייתיות
של פרספקטיבה במשפחה: זוג בני נגד לאלימות

לקיחתסיבונים

פרנקל*** א' ודוד ברמוחא** מאיר בראלי*, מיכאל

//.יק//, קקקל 99>ת 00>ךי3( /א'/.ק/ קאל//ל/ק ל/קל סרוססור ,61£10<00 .
/ר0ו^ה. קאלקג תתת4^16ת, /א?'גי קא7//ל/ק א/,ק/ .9649 16ריון /9 %1ן,>9ר0ו6ת

.6"^./'/ אק// //אל/ל/ל, 100ר6

ק'*/."/,' ל"''ג/קל; /'.? /יגל'קלע א6ל? ק''ג/ א696ית, ק3קיע///^'ל; א/קא>/ ?י/, 'ג/ל*; י

1>ר161ת) אלעות (><יר61ין, א6קל/ק

9ית>007לי 77א696, ל/.ל//ק; /לי*6 'גקל/יק; /אי/.?;/ 0אל//ל/ק ל/קל קל/קק/ל 'ג/י'7, ...
ק/,'^} //'.?/* ק/ ^//.'קלקי^מ. ,//;?'.//

.(2004 0%9רי£ 0109/ ^61ר ,2003 1%9>ך916מ קא''גלקל^ על;ל/,ל/3/

של מצב בפני קרובות לעתים המשטרה ניצבת במשפחה, לאלימות חשד של במקרים
לנתח מציעים אנו זה במאמר סיכון. לקיחת תוך בניבוי הכרוכות חלופות, בין בחירה
אדם להרחיק (קרי, המשטרה החלטות בין האפשריים היחסים במונחי כאלה מקרים
משפטית, קביעה (למשל, יותר מאוחר בזמן האמת תוצאות לבין להרחיקו) לא או מביתו
של תיאורטי מודל במסגרת זאת, אותה). ביצע לא או אלימה פעולה ביצע אדם אותו כי
מצבים ארבעה להגדיר מאפשר המודל איודאות. בתנאי וחיזוי החלטות קבלת
ההסתברויות מוצדקות". ו"דחיות "החטאות" שווא", "אזעקות "קליעות'', אפשריים:
המשטרה של ההחלטה בקריטריוני תזוזות עלידי נקבעות אלה מצבים של ההדדיות
כיום, הקיימת החברתית התגמולים מערכת במסגרת כיצד מראים, אנו ובתיהמשפט.
קרי, שווא", ל"אזעקות גבוה סיכוי יש שמרני", "הימור של אסטרטגיות לצירוף הגורמת
עם להתמודד עלמנת באמת. אלימים אינם כאשר גם מבתיהם אנשים להרחקת
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לאלימות חשד של במקרים מהבית הרחקה של הבעייתיות ופרנקל ברמוחא בראלי,
לקיחתסיכונים של פרספקטיבה במשפחה: בניזוג נגד

במקרים המשטרה של ההחלטות קבלת יכולת את לשפר כול, קודם מוצע, התופעה,
זה. לנושא ספציפיים ומומחיות ניסיון של מתמדת רכישה עלידי זאת כאלה,

"תיאורית סיכונים, נטילת משטרה, במשפחה, זוג בני נגד אלימות מפתח: מילות
ודאות. אי החלטות, קבלת אותות", גילוי

גללי

נגד לאלימות הקשורים שונים לנושאים הציבורית המודעות וגוברת הולכת האחרון בעשור

מ11#0ס, ■, 1995 <10186 ;1996,010^611 688§1ג11181*3 (למשל: בחו"ל הן במשפחה, בניזוג
ואיזיקוביץ, שרר בוכבינדר, ;2000 קטן, ;2000 ואסעד, בוכבינדר (למשל: בישראל והן (1994
הנפשי, האלמנט את כיום, כוללת, והיא עצמה, האלימות הגדרת הורחבה למשל, כך, .(1997

וליבן שלו רדאי, ■, 1996 611י\ץ10נ), 31\6 (688§ז811 בעבר גם בה שנכלל הפיזי לאלמנט מעבר
נשים, נגד האלימות מושג תפיסת לגבי לכת מרחיקות הצעות גם קיימות .(1995 קובי,
גם הכוללת נשים, נגד אלימות של ביותר רחבה הגדרה עלפי בענישה לחייב יש כי הגורסות,
בנוסף .(2000 (ביבס, שוטרים של וזלזול פורנוגרפיה שכר, פערי בעבודה, אפליה כמו אלמנטים
לנושא הקשורות שונות ידיעות לבקרים, חדשות הישראלית, בתקשורת מוצאים אנו לכך,

במשפחה. האלימות

ההנחה זה. בהקשר ההתרחשויות במוקד קרובות, לעתים המשטרה, מצויה הדברים מטבע
לפחות לפנות, נוטות אינן במשפחה מאלימות הסובלות שנשים היא, ובארץ בחו"ל הרווחת
חברים) משפחה, (בני פורמליים בלתי משטרתיים חוץ עזרה למקורות אלא למשטרה תחילה,
לפיכך, .(1999 שהם, אצל ספרות סקירת (ראה סוציאליים) עובדים (פסיכולוגים, פורמליים או
ישראל) למען הנשים וליגת הנשים שדולת נעמ"ת, (כגון: שונים נשים ארגוני של מגמה ניכרת
המחוקק גם במשטרה. כך על להתלונן בעליהן, מצד מאלימות הסובלות נשים, לעודד
(ראה בה נוקטים שהם המוצהרת המדיניות מבחינת לפחות זה, בכיוון פועלים והמשטרה
טקסטים של אידיאולוגיאינטלקטואלי בגיבוי זאת, כל .(2000 ורגב, שהם אצל ספרות סקירת

.(1992 מ3מ611]ר[, ;1999 ואח', יזרעאלי למשל: (ראה, מובהק פמיניסטי אופי שלהם שונים,
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להיערכות הביאה האחרון, בעשור במשפחה, האלימות לבעיית הציבורית במודעות העליה
כמדיניות, המשטרה, זו. בעייתית בהתנהגות לטיפול החוק אכיפת מערכת של מחודשת
שונים טיפוליים גורמים עירוב תוך זאת, מובהק. הרתעתי דגש מתן תוך האכיפה את החמירה
במדיניות השינויים למרות כי נמצא, זאת, עם .(2002 יחזקאלי, ;1994 ויחזקאלי, (שלו בקהילה
עמדות ושל אמון חוסר של חשדנות, של מבוטלת בלתי מידה למצוא עדיין ניתן המשטרה,
שהם ;1999 (שהם, מתלוננות נשים כלפי משטרתישראל שוטרי של ניכר חלק בקרב מוקדמות
(1999) שהם של במחקרה שהשתתפו מהשוטרים 300/0 כ כי נמצא, למשל, כך, .(2000 ורגב,
נשים כי סברו, מהשוטרים 450/0 וכ בעליהן, נגד שווא תלונות מגישות רבות נשים כי סברו,

שונות. למטרות המשטרה את מנצלות במשפחה, אלימות על תלונות שמגישות רבות,
טענות, קיימות שני, מצד אולם, נשים. נגד מוקדמת עמדה אלה בנתונים לראות ניתן אחד, מצד
ממש, של מאלימות סובלות שאינן נשים, מזומנות לעתים כי אלה, בנושאים שמצוי מי בקרב
להשגה, ניתן שאינו דבר בביתהמגורים, פיזית הפרדה ליצור עלמנת זאת, להתלונן. בוחרות
"מריצים" ממולחים עורכידין קרובות, לעתים כן, כמו אלימות. על טענות באמצעות אלא
טקטי יתרון ולהשיג לחץ, עליו ליצור כדי תיק", לבעל "לתפור עלמנת למשטרה, נשים

.(2002 יחזקאלי, אצל השווא מקרי סוגיית על הדיון את למשל, (ראה, הגירושים במלחמת
השוטר על שכן החלטות, קבלת בעת בדילמה קרובות, לעתים המשטרה, נמצאת מכך, כתוצאה

לאו. אם אמין שלפניו המידע אם להחליט המשטרה קצין על או

בפני עיניים". "בארבע מתרחשים רבים משפחתיים סכסוכים שכן, במיוחד, קשה היא זו בעיה
היכול מוצק, עובדתי מידע בנמצא תמיד אין המשטרה, זה, במקרה המעורב, החיצוני הגורם
הקצין על או השוטר על שכן, יותר, אף קשה הדילמה אחרת. או זו בגרסה תמיכה להוות
מביתו להרחיק האם למשל, מעשה. לעשות האם קצר, זמן פרק תוך קרובות, לעתים להחליט,
כי מאליו, כמעט ברור לאו. אם כלשהו מסוג אלימות נגדה נקט כי התלוננה שאשתו בעל,
מההיבט הן בהמשך. לכת מרחיקות השלכות להיות עלולות למעצר, וחומר קל שכזו, להרחקה
אם גס המשפטיים, הדיונים במהלך יותר, מאוחר זה, אקט ניצול (למשל, המשפטיטקטי
התפתחות למשל, המשפחתיפסיכולוגי, גם וכן, רגליים"), האלימות לטענת "אין כי יתברר,

,031^061 ;1995 וויצטום, (ברגמן ה"אלים" האב עם הזוג, ילדי בקרב קשר, ליצירת סרבנות

.(1991
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חלופות. בין בחירה של כבעיה השוטר, נמצא שבו המצב, את להציג ניתן תיאורטית, מבחינה
הבעל את להרחיק למשל, בדחייתו. או מסוים פעולה קו בקבלת הכרוכה החלטה קבלת דהיינו,
אי בתנאי בדרךכלל, מתקבלות, כאלה החלטות להרחיקו. לא או מהבית לכאורה, האלים,
לגבי גיבויים או תחזיות בעריכת קרובות, לעתים כרוכות, החלופות בין והבחירות ודאות,

להתרחש. העתיד

נתון עכשווי במצב המשטרה החלטות בין אפשריים יחסים ארבעה על בעיקרון, להצביע, ניתן
(דבר בצדק מביתו אדם הרחקת (א) = בו1 הקשורות עתידיות התרחשויות לבין זה בהקשר
אלימות); בגין בביתהמשפט הרשעתו באמצעות למשל, יותר, מאוחר ביטוי לידי שיבוא
בבית למשל, אדם, אותו יזוכה יותר מאוחר כאשר (קרי, בצדק שלא מביתו אדם הרחקת (ב)

אי (ד) ו מפשע); חף באמת האדם כאשר (דהיינו, בצדק האדם של איהרחקתו (ג) ; המשפט)
אלים). בעצם, הוא, כאשר (כלומר, בצדק שלא הרחקתו

אבו ו''תיק פנסו" "תיק כגון זה לנושא הנוגעים מעטים לא תיקים מוכרים המשפט במערכת
ראס''.

בית המשטרה. עלידי מביתו אלים עבר בעל גבר הורחק לא פנסו), נ. (פנסו פנסו" ב"תיק
משפחה לערעורי המחוזי ביתהמשפט ואילו קצובה לתקופה הרחיקו משפחה לענייני המשפט
בלתיקצובה, לתקופה הגבר את והרחיק החמיר אף העניין, נידון בפניו אשר בתלאביב,
(אבו טיבי" אבוראס ב"תיק זאת, לעומת פורת. חיים השופט כבוד של תקדימית בהחלטה
ואף פלילי, עבר ללא רופא המשטרה, עלידי גבר מביתו הורחק טיבי) אבוראס נ. טיבי ראס
ההרחקה את אישר משפחה לענייני ביתהמשפט אשתו. תקיפת בגין אישום כתב נגדו הוגש
בתלאביב, משפחה לערעורי המחוזי ביתהמשפט ואולם, הרחיבה, ואף המשטרה שביצעה
על והורה זו, קביעה עם הסכים לא פורת), חיים השופט כבוד בפני (שוב העניין נידון בפניו אשר
יתרה ההרחקה. צו בוטל התהליך, של בסופו יותר. הנמוכה בערכאה בעניין חוזר דיון קיום

עניינו. נידון שבפניה הפלילית בערכאה אשמה מכל זוכה אף הנידון הרופא מזו,

היא ההרשעה שכן, במיוחד, נוקשה קריטריון הינו משפט", בבית ''הרשעה  שנבחר הקריטריון 1

תוך מנהליות, החלטות החוק. אכיפת מערכת גורמי כל בו שמעורבים שלבי, רב תהליך של תוצאה
אם גם הרשעה, לפני לסגירתו להביא יכולות ואילך, התלונה הגשת משלב התיק התנהלות כדי
ב' ולטענה בכלל המודל לפרשנות זהירה התייחסות מחייבת זו עובדה העבירה. בוצעה עובדתית,

ב'. לקטגוריה המתאימים המקרים מספר את יקטין פחות נוקשה קריטריון בפרט.
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אי בתנאי וחיזוי החלטות קבלת של תיאורטי במודל שימוש תוך אלה יחסים לנתח ניתן

יושם, המודל .(1964 ;1996 ,8^6*3) אותות גילוי בתיאוריית נעוצים זה מודל שורשי ודאות.

התנהגות לניתוח ;(1978 מ1101מ1£, 31101110§31111) אדם כוח מיון תהליכי לתיאור היתר, בין

ולהבנת (1995 ;1993 (113ק8113, שונים ניהולייםעסקיים בהקשרים סיכון לקיחת של

.(2001,63111£) גופני ובחינוך בספורט סיכונים נטילת של שונות אסטרטגיות

המשמעויות על לעמוד ניסיון תוך כאלה, בעיתיים במצבים המשטרה התנהגות את ננתח אנו
מכך. הנובעות המעשיות אלו ועל העיוניות

איודאות בתנאי וחיזוי החלטות קבלת של מודל

להרחיקו, לא או מביתו אדם להרחיק קרי, זה, מסוג החלטה בפני המשטרה ניצבת כאשר
הרחקה (א)  נכונות החלטות לשתי להגיע לעיל, ראינו שכבר כפי למעשה, יכול, ההחלטה מקבל
לשני קורבן ליפול גם ההחלטה מקבל עלול זאת, לעומת מוצדקת. איהרחקה (ב) מוצדקת,
או נכונות החלטות מוצדקת. בלתי איהרחקה (ב) בלתימוצדקת; הרחקה (א) טעויות סוגי
קרי, מעשה, לאחר רק ההחלטה למקבל תיוודע אינכונותן או נכונותן אשר אלה, מוטעות

.1 מס' בתרשים מתוארות בדין), האדם של זיכויו או הרשעתו (למשל, האמת תוצאות לנוכח

המשטרה, ניצבת ,11 בזמן מביתו אדם להרחיק לא או להרחיק אם להחליט עליה כאשר
בזמן קרי, בעתיד, רק תתברר ההחלטה אינכונות או נכונות שכן, חיזוי, בעיית בפני למעשה,

באופן המשטרה החלטת מתקבלת שבה הדרך, על לחשוב ניתן כלשהן. אמת תוצאות לנוכח ,.12

הנחוץ הפעולה קו הערכת אם .*^ כלשהו, קריטי ערך נקבע ההחלטה, את לקבל עלמנת = הבא
המשטרה בפני הזמין המידע כלל סמך על ,11 בזמן ההחלטה קבלת לפני כמובן, הנעשית, 
יותר רבות עדויות בפניה כי נראה, למשטרה כאשר (למשל, *>*^ בו למצב, תביא רגע, באותו
אם זאת, לעומת מביתו. האדם יורחק ,(*^ הקריטריון עלפי לנדרש בהשוואה אלימות, לקיום
תתבצע לא ,(*^ עלפי לנדרש בהשוואה (שוב, לכך מספיקות עדויות אין כי למשטרה, נראה

.1 מס' באיור ה* ציר על מוצגות \\ בזמן המשטרה של אלה החלטות .*<*^ שכן, ההרחקה,
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ופרנקל ברמוחא בראלי,

אמת לתוצאות המשטרה החלטות האפשריי©גץ היחטימ :1 מס' תרשים

תוצאה
אמת
גזמן
*2

אלים

0¥

לא
אלים

"קליעה" \

/

./ "החטאה''

"אזעקת /
שווא" "דחיה/

1 מוצדקת"

אי
הרחקה

*^
הרחקה

*1 בזמן המשטרה החלטת
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בזמן יותר, מאוחר רק נכונותן אי או המשטרה החלטות של נכונותן מתבררת הדברים, מטבע

כלשהו, קריטי ערך למעשה, נקבע, זה מסוג בתהליך גם כלשהו. שיפוטי תהליך לאחר למשל, .12

במצב קרי, מתחתיו, בעוד אלים, אכן האדם כי נאמר, ,¥<0¥ בו במצב קרי, מעליו, אשר ,0¥

מסוימת כמות על לחשוב ניתן כאן, גם אחרות, במילים אלים. אינו האדם כי נאמר, ,¥>0¥ בו
הללו. האפשריות החלופות שתי בין הכרעה לצורך הנדרשת (0¥) ראיות של

בהחלטות לראות מקובל שלנו בחברה שכן אמת", "תוצאות ה¥ ציר את כינינו הנוכחי במודל
(של אלה החלטות איאמיתותם. או דברים של אמיתותם לגבי הכרעה מעין אלה שיפוטיות

.1 מס' בתרשים ה¥ ציר על מוצגות *2 בזמן למשל) ביתהמשפט,

תוגדר ,*2 בזמן האמת תוצאות את מנבאות אכן ן* בזמן המשטרה החלטות שבה המידה,
תוקף .*1 בזמן ההחלטה קבלת טרם המשטרה עלידי המתבצעות ההערכות, של הניבוי כתוקף
מקדם את למעשה, מייצגת, אשר ,1 מס' בתרשים המופיעה האליפסה, עלידי מתואר זה ניבוי
או (1 (0=ץ* עיגול עלידי יוצגו הקיצוניים המקרים שני הללו. המשתנים שני בין ,1 ^ המתאם

יותר. צרה האליפסה תהיה כך יותר, גבוה שהמתאם שככל כמובן, ;(1 (\=ץ* קו

ההחלטות בין אפשריים יחסים ארבע ייתכנו ,0 > 1 ^ > 1 כאשר קרי, המקרים, ברוב

:*2 בזמן האמת תוצאות לבין 11 בזמן המתקבלות
.(¥<0¥) אלים אכן האדם כי מסתבר, כאשר ,(* > * 0) הרחקה על החלטה "קליעה":

;"?03111¥61111" או "911" זה מצב מכונה בלועזית,

אלים איננו האדם כי מסתבר, כאשר ,(* (0ג> הרחקה על החלטה שווא": "אזעקת

;"?3180 ?051^6" או "?3186 "חד131^ זה מצב מכונה בלועזית, .(¥ > 0¥)

.(¥<0¥) אלים אכן האדם כי מסתבר, כאשר ,(* < \0) איהרחקה על החלטה "החטאה":
;"?3156 "6'\!31§6א: או "^138" זה מצב מכונה בלועזית,

אלים איננו האדם כי מסתבר, כאשר ,(* < \0) איהרחקה על החלטה מוצדקת": "דחיה
."<16§3*1\'61111" או *01160כ)" "מ0נ601[_16[ זה מצב מכונה בלועזית, .(¥ > 0¥)
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שני, מסוג ולטעות ראשון מסוג לטעות מקבילות השווא" ו"אזעקות ה"החטאות" כי ברור,
הכמות את להפחית עלמנת כאן. הנדונים המשתנים שני של המשותפת בהתפלגות בהתאם
קרי, ,11 בזמן ההחלטות מקבל של הניבוי יכולת את להגדיל כמובן, יש, הטעויות, של הכללית
המתבצעים התהליכים את ולשפר לנסות המשטרה יכולה למשל, כך, .1 ^ ערך את להעלות
הצדדים (חקירת ומוערך משוקלל הרלבנטי, המידע נאסף ושבמסגרתם ההחלטה, טרם
מקבל של החיזוי ביכולת ירידה זאת, לעומת וסימנים). אחרים עדויות איסוף והנסיבות,
הטעויות, של הכוללת בכמות בעלייה תתבטא  הערכותיו של הניבוי בתוקף דהיינו, ההחלטות,
ו/או *^ ההחלטות קבלת בקריטריוני לתזוזות תהיה זאת, עם יחד 1 ^ בערך מירידה כתוצאה

מוטעות. או נכונות החלטות לקבלת ההסתברות על מכרעת השפעה 0¥

את למעשה, מקטין, הוא כך, עלידי לימין. *^ את להזיז להחליט יכול ההחלטות מקבל
גם תגרום לימין *^ הזזת ל"החטאות". הסיכוי הגדלת כדי תוך שווא", ל"אזעקות הסיכוי
*^ הזזת זאת, לעומת ל"קליעות". הסיכוי ולהקטנת מוצדקות", ל"דחיות הסיכוי להגדלת

*^ הזזת שווא". ל"אזעקות הסיכוי ולהגדלת ל"החטאות" הסיכוי להקטנת תגרום לשמאל
מוצדקות". ל"דחיות הסיכוי ולהקטנת ל"קליעות" הסיכוי להגדלת גם תגרום לשמאל

0¥ כאשר .0¥ הזזת כמובן, הינה, אלה מצבים בארבעה הכרוכים הסיכויים לשינוי אחרת דרך
הסיכויים בעוד עולים, שווא" ול"אזעקות מוצדקות" ל"דחיות הסיכויים מעלה, כלפי מוזז
הסיכויים עולים מטה, כלפי מוסט 0¥ כאשר זאת, לעומת יורדים. ול"קליעות" ל"החטאות"

שווא". ול"אזעקות מוצדקות" ל"דחיות הסיכויים ויורדים ול"קליעות" ל"החטאות"

במשפחה: אלימות על בתלונות ובתיהמשפט המשטרה טיפול
ומשמעותו שמרני" "הימור

מושפעת להיות יכולה אחר, או זה לכוון הקריטריונים את להזיז החלטות מקבלי של הנטייה
כמו, מצביים, גורמים עלידי בעיקר, אף ואולי גם, אלא האישיותיות, נטיותיהם עלידי רק לא
קיימת הנידון, במקרה פועלים. הם שבה הסביבה בתוך המובנית התגמולים מערכת למשל,
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חזקה נטיה ליצור שעלולה סביבתית, תגמולים מערכת להלן, שנראה כפי זה, מאמר לטענת
על תלונות של במקרים מבתיהם אנשים של מוטעות להרחקות קרי, שווא", ל"אזעקות

במשפחה. אלימות

מערכת מהבית, איהרחקה על או הרחקה על החלטה בפני נ1 בזמן המשטרה ניצבת כאשר

לנוכח שכן, לשמאל. משמעותית בצורה *^ להזזת תגרום פועלת, היא שבה התגמולים,
כזה, במצב הנשים. לכיוון להטות מעדיפה המשטרה רצח), (קרי, פטאליות לתוצאות האפשרות
לאלימות. ביותר קל חשד קיים כאשר כבר הרחקה, על להחליט בדבר המטפל השוטר יעדיף
להגדיל למשטרה, לה, מוטב אלים, שהאדם יסתבר, אכן אם הקיימת, הציבורית באווירה שכן,

שלא להרחיק שלא (קרי, "להחטיא" שלא ובלבד בצדק), להרחיק (קרי, "לקלוע" סיכוייה את
לנשים הגנה במתן מירבי שימוש הגורסת משטרתית, מדיניות קיימת כך, על נוסף בצדק).
ובמרבית לפחות, יום 14 למשך מהבית בןהזוג הרחקת באמצעות אלימות, על המתלוננות
ורגב, (שהם משפחה לענייני מביתהמשפט צוהגנה לקבלת האישה הפניית תוך אף המקרים,
תגרום מחיר, בכל כמעט מ''החטאות'', להימנע החזקה השאיפה אחרות, במילים .(2000

של משמעותית הגדלה של במחיר שראינו, כפי יתבצע, הדבר אולם, שמאל. כלפי *^ להסטת
של בוזמנית הקטנה תוך גם כמו בצדק), שלא להרחקות (קרי, שווא" ל"אזעקות הסיכוי

בצדק). איהרחקות (קרי, מוצדקות" ל"דחיות הסיכוי

ניתן ,(2001 ,821111£ ;1995 ;1993 (113ק3ו81, הסיכונים לקיחת תיאורית של מההיבט
קצין זה, (במקרה ההחלטה מקבל שכן, כ"הימור", החלטות קבלת של זו אסטרטגיה להגדיר
לטובת ("איהרחקה") "0 ה "השערת את לדחות עלמנת מאוד מועט למידע נזקק המשטרה)

("הרחקה''). האלטרנטיבית ההשערה
משטרה שחוקרי כך, על מצביעה המשטרתית הפסיכולוגיה כי לציין, גם הראוי מן לזאת, מעבר
אותם מטיס למשל, כך, מראש", "אשמים בחשודים לראות (מדי) קרובות לעתים נוטים
חשודים, לגבי קבלתהחלטות בתהליכי מניפולציות לבצע מקבלים, שהם וההכשרה האימון
את משמעותי באופן להגדיל שעלול דבר הודאות, להשגת מקסימאלי לסיכוי להביא במטרה
(ראה, כאן הנידון שווא" "אזעקת המושג את מאוד המזכיר אפקט  מוטעות להודאות הסיכוי
.(1994 ת^810, 01ת3 611כ1קומ01 ;1995 ו11ץ0'\ץ5ח1^, ;1996 ,831101 ;2001 אלעד, למשל:
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נטייה דווקא הנראה, ככל קיימת, כי מגלה, *2 בזמן האמת תוצאות ציר על המתרחש בחינת

כי להניח, סביר למשל, כך, .0¥ של יחסית גבוה קריטי ערך להצבת קרי, דווקא, רף" ל"העלאת
מערכת על חזקה שכן אלים, הוא אדם כי שיקבעו, עד ביותר, חותכות הוכחות ידרשו שופטים
כי יתכן, בהחלט כן, על יתר אשמתו. שהוכחה עד זכאי באדם רואה שהיא הישראלית, המשפט
בעניינים שבעתיים להיזהר שופטים יטו זה, בנושא הקשה הציבורית האווירה רקע על דווקא
לאלימות חשד של מקרה בכל אוטומטית, ענישה של למצב להיגרר שלא עלמנת אלה, כגון
6^1) הסיכונים לקיחת תיאוריית של מההיבט המציאות. מחויב אינו כשהדבר גם במשפחה,
החלטות קבלת של זו אסטרטגיה להגדיר ניתן ,(1993 ;1995 11£1ק8113, ;2001 ,11£

את "לדחות עלמנת מאוד רב למידע נזקק השופט) (למשל, ההחלטה מקבל שכן, כ"שמתות",
אחד בקנה עולה הדבר "אלים''. האלטרנטיבית ההשערה לטובת אלים", "לא "0  ה השערת
העוסקת הספרות מן גם אלא הישראלית, המשפט מערכת של המנחים העקרונות עם רק לא

61111 3*16 אצל: למשל, ראה, ספרות (סקירת בבתימשפט החלטות קבלת של בפסיכולוגיה
.(1995 ,011500

ה"שמרנות" ואסטרטגית לשמאל!) *^ הסטת (קרי, המשטרה של ה"הימור" אסטרטגית שילוב

הסיכוי של ניכרת להגדלה לגרום עלול מעלה), כלפי 0¥ הסטת (קרי, ביתהמשפט של

מהסוג, לטעויות הסיכוי אחרות, במילים .2 מס' מתרשים לראות שניתן כפי שווא", ל''אזעקות
ב"תיק שהתרחש מהסוג, לטעויות מהסיכוי בהרבה גדול טיבי" אבוראס ב"תיק שהתרחש

מקודם. תוארו אשר פנסו",

שתעלה עלמנת ,(0 מ גדול גם בדרךכלל כי (אם 1 מ קטן שהינו נתון, ץ(1 של במצב
או "שמרןשמרן" להיות ההחלטות מקבלי צירוף על נכונות, החלטות לקבלת ההסתברות
לעומת בהתאם. ל"קליעות", או מוצדקות" ל"דחיות הסיכויים שיגדלו כך "מהמרמהמר",
הסיכוי להגדלת יגרום "מהמרשמרן", או "שמרןמהמר" של אסטרטגיות צירוף זאת,
מאחר .(2001 ,63111£ אצל גם זה בעניין (ראה בהתאם שווא", ל''אזעקות או ל"החטאות"
המערכת את הדוחפת ותועלת מחירים מטריצת קיימת לעיל, שתיארנו במקרה כי שנראה,
המתבקשות. המסקנות את ולהסיק לכך ער להיות יש שווא", "אזעקות של לכוון כולה
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שמרני" "הימור של במצב אמת לתוצאוו* המשטרה החלטות בין היחסים :2 מס' תרשים

תוצאה
אמת
בזמן
12

אלים

0¥

לא
אלים

"החטאה"

אי
הרחקה

*^ הרחקה

11 בזמן המשטרה החלטת

47



לאלימות חשד של במקרים מהבית הרחקה של הבעייתיות ופרנקל ברמוחא בראלי,
לקיחתסיכונים של פרספקטיבה במשפחה: בניזוג נגד

ומעשיות עיוניות השלכות

לא בתיהמשפט בידי הנקוטה ה"שמרנית" המדיניות כי ודאות, של רבה במידה להניח ניתן

המשפט של הפילוסופיה ביסוד הינו האפשר'' ככל גבוה 0¥ "שמירת של העיקרון שכן, תשתנה,
ניתן כי נראה, לא לפיכך, אשמתו". שהוכחה עד זכאי בבחינת הוא אדם "כל קרי, בישראל.
שתואר, המודל של המושגית במסגרת לנקוט אם ל"מהמרים", בתיהמשפט את להפוך יהיה
עלמנת כי משתמע, מכאן השווא". "אזעקות חשבון על ל"קליעות" הסיכוי את להגדיל עלמנת
את להגדיל ובכך, יותר, ל"שמרנית" להפוך המשטרה על נכונות, להחלטות הסיכוי את להגדיל
 הגבוה המחיר כי ברור, השווא". "אזעקות חשבון על מוצדקות" ל"דחיות ההסתברות
המרתיע, הוא בכך, הכרוך ל"החטאות" הסיכוי הגדלת של לפחות המשטרה, ראות מנקודת
כמובן, בנוסף, זאת, זה. אסטרטגי בתיקון מלנקוט המשטרה את ובראשונה, בראש

מוצדקות". "דחיות על "קליעות" מעדיפה אשר לעיל, שתוארה המשטרתית" ל"פסיכולוגיה

כקריטריון אלימות בגין בהרשעה/באיהרשעה השתמשנו זה במאמר כי לציין, הראוי מן
כי ברור, התיאורטי. יחידודו ולשם טיעוננו הדגמת לצורך ורק אך ,12 בזמן האמת לתוצאות
מתבצעת לאיאלימותו או לאלימותו הנוגעות עובדות בסיס על איהרשעתו או אדם הרשעת
אישום. כתב להגיש מחליטה שהמשטרה/הפרקליטות לאחר זאת, בלבד. הפלילי בביתהמשפט
בית שכן, כאמור, תיאורטית הדגמה לצורך רק ולו יחסית, כמדויק להגדרה ניתן זה הליך
תשתית בסיס על קרי, "מעשה", יסוד על ורק אך הרשעה על ומחליט בעניין דן הפלילי המשפט
בוודאות, לקבוע חייב הפלילי ביתהמשפט אחרות; במילים אלימות. של מוכחת עובדתית
האדם. יזוכה זאת, לקבוע ניתי שלא במידה בגינה. האדם את ירשיע אז ורק אלימות, שהייתה

בחיזוי הבעייתיות בפועל, שכן, מה, במידת מלאכותי הינו זה קריטריון כי לטעון, כמובן ניתן
עובר הוא בביתהמשפט, הדין הכרעת של לשלב תיק שמגיע עד כי למשל, ברור, יותר. עוד קשה
מצטבר העובר ובזמן למשטרה, קשורה שאינה ובביתהמשפט, בפרקליטות החלטות מערכת
מופנה שהתיק במידה ההרחקה. על ההחלטה בעת המשטרה בידי היה שלא רב, מידע שם
מכוח מביתו אדם להרחיק ניתן בדרךכלל), כיום המתרחש (דבר משפחה לענייני לביתהמשפט
בחוק שנקבעו תנאים, עלפי מתבצע זה מיוחד הליך פלילי. שאינו אזרחי, בהליך גם הגנה צו
לענייני לביתהמשפט מוקנה ועלפיו, ,(1995) התשנ"א משנת במשפחה אלימות למניעת
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הסטטיסטי התיאורטי הסיכוי את להעלות הוא גם שעלול דבר ביותר, רחב דעת שיקול משפחה
אנשים למשפחה בתימשפט מרחיקים מזומנות, לעתים כן, על יתר שגויות. החלטות לקבלת
ממילא הקיימים במתחים רגיעה ליצור עלמנת אלא בפועל, אלימים שהינס משום לא מביתם,
של מתוקפו מורידה אינה וו טענה בעתיד. אלימות למנוע כדי לחלופין, או גירושים, בסכסוכי
בקריטריון לשימוש האפשרות היא העיקרית משמעותה שכן במאמרנו, המוצג העקרוני הטיעון
הוא נהפוך יותר. הרבה מעורפל גם ולפיכך, מורכב, שהינו ,*2 בזמן האמת לתוצאות אחר
נכונות של הסופית לבחינה ועד התלונה הגשת מרגע המתבצע המהלך כל של מדוקדקת בחינה
הסתברות על הללו, הדברים כל לאור בפועל, מצביעה, אינכונותה, של או המתקבלת ההחלטה
העקרוני לטיעון משנהתוקף כמובן, מעניק, זה דבר במערכת. לטעויות יותר אף גבוהה ממשית

כאן. המוצג

לצרה האליפסה הפיכת כמובן, הינה, שהוא, סוג מכל טעויות, למניעת ביותר הטובה ההמלצה
להפוך המשטרה על אחרות, במילים המירבית. במידה % הגדלת כלומר, האפשר. ככל
עלידי המוצעות שונות, שיטות גם למשל, מיישמת, שהיא תוך זה בנושא יותר למקצועית
באופן .(1991 ,861*1615 31101 ^401\נ למשל, (ראה, אנוש טעויות הפחתת לצורך פסיכולוגים
ה"בעייתיות" הפרוגבריות, בדעות ולהילחם להמשיך כל, קודם המשטרה, על יותר, ספציפי
עליה זאת, עם .(2000 ורגב, שהם ;1999 (שהם, אנשיה בקרב עדיין שקיימות הנשים, מבחינת
זאת, במשפחה. אלימות על תלונות הגשת של במקרים מסוכנות, להעריך יכולתה את להגדיל
ולמצבו שווא" ל"אזעקת קרבן הנופל של הטוב לשמו רק לא הנזקים, את למנוע עלמנת
שעלולות יותר, לכת המרחיקות השליליות ההשלכות את לצמצם כדי גם אלא המשפטיטקטי,
,1995 וויצטום, (ברגמן קשר סרבנות למשל, כמו, יותר, הרחב במובן למשפחתו, להיגרם

.(1991 ,031(11161.

העליון, בביתהמשפט לאחרונה, שהתקבלה, מהחלטה תוקף משנה מקבל זה ספציפי נושא
זה, בתיק הסעד). פקידת נ' ופלוני פלוני פלונית, ,3009/02 (רע"א גדולה ציבורית סערה ועוררה
התעללות, על האב נגד האם של שווא תלונת היתה וכן, האב, נגד הילדים את הסיתה האם
חידוש ולשם בהם, טיפול לצורך האם ממשמורת הילדים את להוציא הוחלט, בילדים. כביכול,

האב. עם הילדים של הקשר
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בטיפול יותר רבה התמקצעות בכיוון מספר צעדים המשטרה אכן, עשתה, האחרונות, בשנים
משרתים שבהן ייחודיות, משטרה יחידות הוקמו לדוגמה, כך, בכלל. במשפחה באלימות
תחנת בכל מצויות אלה יחידות במשפחה. אלימות של בתלונות לטפל כדי שנבחרו שוטרים,
אלימות לכדי שהגיעו בניזוג בין בסכסוכים ואישי ייחודי טיפול ומעניקות גדולה, משטרה
באזור רווחה גורמי עם הדוק קשר יש אלה ליחידות במשטרה. תלונה שהגיש מהם, ובמי
האכיפה וסמכויות המעצר סמכויות הורחבו כן, כמו ישיר. סיוע להן מעניקים אשר המגורים,
 מקצועיים בגורמים בוזמנית, מוגבר, שימוש תוך אלה, מעין בסכסוכים המשטרה של

וכדומה. פסיכולוגים סוציאליים, עובדים
ברמת בעיקר המשטרתית, בהתערבות בעייתיות קיימת עדיין בכך. די אין כי נראה, זאת, עם
המשטרה התמקצעות של מוצלח מודל .(2000 ורגב, שהם ;1999 (שהם, בשטח הביצוע
שמירת לבין גיסא, מחד המשטרה מטרות בין לאזן אמור במשפחה, באלימות המיידי בטיפולה
משטרתיתטיפולית, להיות צריכה זה לנושא מקצוענית גישה גיסא. מאידך האדם יסוד זכויות
איבחונית גישה עם רחבות, סמכויות בעלת ומיידית זמינה משטרתית אכיפה שילוב תוך
בתיהמשפט על במקביל, לעניין. מומחים פסיכולוגים ושל סוציאליים עובדים של טיפולית
בתיהמשפט הקמת כי נראה, ץ1(1. להעלאת לתרום כך ועלידי בנושא, טיפולם את לשכלל

הנידון. בכיוון רבות תרמו כבר לכך, מומחים שופטים ומינוי משפחה לענייני

ראשון. ממבט נראה שהוא כפי נשי", "אנטי ו/או גברי" "פרו מאמרנו אין כי להדגיש, הראוי מן
ולנשים, לגברים משותף אינטרס חינו כולה בבעיה יותר ומקצועי יעיל טיפול כי לנו, נראה
כפי העניינים, השתלשלות את שוב זה בעניין (וראה הנפגעים הקטינים לילדים בעיקר, וחשוב,
מביתה אישה הורחקה שנים מספר לפני כן, על יתר .(3009/02 רע"א בהחלטה מתוארת שהיא
לא אלמונית, נ' פלוני 1219/95 אביב תל (ע"א גבר שתקפה לאחר מוגבלת, בלתי לתקופה
ההפוך, בכיוון גם כאן הצבענו עליה הבעייתיות את מחיל זה מסוג מקרים של קיומם פורסם).
מפני בניזוגם, של בתקיפה בצדק, שלא החשודות, נשים על לשמור הצורך של ההיבט מן קרי,
ושדולותיהן ארגוניהן נשים, של מתלהמת יתר" "עשיית כי נראה, מוטעה. קיפוח של אפשרות
.(2001) רינגלהופמן שגורסת כפי ברגל", עצמית "ירייה בבחינת היא אלה מעין בנושאים
מעיקרו. צודק שהינו לעניינן, להועיל במקום להזיק דווקא עלולה כזו התנהלות אחרות, במלים
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למימושה. לפעול ויש מאליה, מובנת כביכול, נראית, בהתמקצעות הצורך בדבר זו מסקנה
שהוא לאחר ,(1998) מ111ד83261 גורס גס כך ועיקר. כלל פשוטה כה היא שאין נראה אולם,
בפרס הזוכה את היתר, בין מצטט, הוא החלטות. קבלת על מחקר שנות מחמישים יותר סוקר
הינה החלטות קבלת לשיפור ביותר הטובה האסטרטגיה כי האומר, ,9615611 מ10זז1$ נובל,
הציבורי בוויכוח להמשיך כמובן, יש, לכך, מעבר האפשר. ככל רבים ומומחיות ניסיון רכישת
יותר מקצועית לעבודה הוגן סיכוי מתן תוך אולם במשפחה, אלימות מניעת של החשוב בנושא
לכך, גבוה סיכוי קיים שראינו, כפי שבו, הנוכחי, המצב כאחד. בתיהמשפט ושל המשטרה של

ערכית משפטית, ראות מנקודת ביותר בעייתי הינו שבבים", נופלים עצים ש"כשחוטבים
שניתן. כמה עד יעילה בצורה עמו ולהתמודד לנסות יש ולפיכך, יחד, גם וחברתית

מקויות

פורסם. לא פורת, ח. השופט אבוראס, נ' טיבי אבוראס ת"א, מחוזי ,29/96 עמ"ש

.164133 עמ' ,5 גיליון וחברה, משטרה הפלילית, והחקירה שיפוט הטיות ,(2001) א. אלעד

נשים נגד באלימות המטפלים סוציאליים עובדים של אתיות דילמות ,(2000) ס. אסעד א., בוכבינדר
.8167 ,(1) כ ורווחה, חברה הערבית, בחברה

אינטימית, אלימות רמת על ונשים גברים בין דיווח פערי ,(1997) צ. איזיקוביץ מ., שרר א., בוכבינדר
.166145 ,(2) י"ז ורווחה, חברה

.54 עמ' ,4 גיליון בישראל, הנשים שדולת עלון  הנשימ קול נשים, בעד  אלימות נגד ,(2000) ח. ביבס
עמ' ,(2) ט' שיחות, להורה, התנכרות של והתסמונת הורה בידי ילד חטיפת ,(1995) א. וויצטום ז., ברגמן

.130115

.1352 ס"ח תשנ"א1991, במשפחה, אלימות למניעת חוק

מגדר מין, ,(1999) ס. פוגלביזאוי ח., נוה מ., חסן ח., הרצוג ה., דהאןכלב א., פרידמן ד., יזרעאלי
המאוחד. הקיבוץ .■ תלאביב ופוליטיקה,

האלימות תופעת עם בהצלחה להתמודד מצליחים לא אנחנו למה  אונים חוסר ,(2002) פנחס יחזקאלי
.1918 עמ' ,187 גיליון המשטרה, מראות נשיםל, נגד

דיאמנט). וי. לוי א.א. גולדברג, י. (השופטים: פורסם לא אלמונית, ני פלוני ,1219/95 אביב תל ע"א

פרוקצ'יה א. לוין, ש. השופטים פורסם. לא הסעד, ופקידת פלוני נ' ופלוני פלוני פלונית, ,3309/02 רע"א
גרוניס) וא.
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משטרתישראל 2004 שמורות, הזכויות כל © 7355 עמי ,8 גיליון ,2004 וחברה, ^ייי^י,^משטרה אגי ן*""^ בודדים מאמרים של הדפסות
במערכת לרכוש ניתן

מה  (אלמ''ב) במשפחה אלימות חוקיי מעיך הקמת
ן1 נשתנה

שהם* אפרת

.(2004 ק^קל'/ 0/39/ *61ר ,2000 ?1?א9ר 9א*ר>;ת (הת>ך$£

באירועי לטפל נועד אשר במשטרתישראל, מיוחד חוקרים מערך הוכשר ,1999 בתחילת
האחריות למיקוד להביא הייתה המערך מטרת בארץ. התחנות בכל במשפחה אלימות
הרמה להעלאת למתלוננת, הניתן השירות לשיפור בניזוג, בין אלימות בעבירות בטיפול
את בוחן זה מחקר בעיר. הרווחה גורמי עם הקשר ולמיסוד החוקרים של המקצועית
לאחר שנה בניזוג, בין אלימות בעבירות הטיפול כלפי המערך חוקרי של עמדותיהם
חוקרים של לעמדותיהם הושוו מוכות נשים כלפי המערך חוקרי של עמדותיהם הקמתו.
אלימות של בעבירות גם השאר, בין טיפלו, הייחודי המערך של להקמתו שעד אחרים,
חוקרי בקרב הרגילים, לחוקרים בהשוואה כי עולה, המחקר ממצאי מתוך בניזוג. בין
כלפי אמון וחוסר חשדנות פחות וקיימים קדומות, דעות פחות ישנן הייחודי המערך
מגלים גם במשפחה האלימות חוקרי כלפיהן. אלימות על תלונה להגיש הבאות הנשים,
המשטרתי לטיפול יותר רבה ומחויבות ולחזקה, במתלוננת לתמוך יותר גבוהה נכונות
בחלק במשפחה, האלימות לחוקרי המפורשות ההנחיות למרות זאת, עם אלה. בעבירות
מסקנות הוסקו לא להקמתו, הראשונה בשנה המערך חוקרי עלידי שטופלו מהתלונות

טיפול. לגורמי הופנו לא בתיק והמעורבים התוקף, של מסוכנותו לגבי

אלמ"ב. חוקרי אלמ"ב, משטרה, בניזוג; בין אלימות מפתח: מילות

יוזמתם על רגב יאיר סגןניצב דאז, ולעוזרו לשעבר, החקירות אגף ראש סדבון, יוסי לניצב תודות 1

זה. מחקר בעריכת עזרתם ועל
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מ11א

בתופעת המשטרתי הטיפול את בחן אשר מקיף, הערכה מחקר בישראל פורסם 1998 שנת בסוף
תומכים, זה מחקר של ממצאיו .(1998 וגריפל, (איזיקוביץ אלמ''ב) (להלן, במשפחה האלימות
בדוח בניזוג בין אלימות בעבירות המשטרתי הטיפול כלפי שהופנתה בביקורת רבה, במידה
המשטרה משרד מבקר ובדוח 1991 משנת המדינה מבקרת בדוח ;1989 ב שפורסם קרפ, ועדת
המשטרה שעושה בניזוג בין התיווך בניסיונות בעיקר, התמקדו, אלו ביקורות .1993 משנת
של ומבין סלחני יחס בגילוי בטלפון; לפניות המשטרה של התגובה באיטיות לחקירה; כתחליף
או תביעה אי של בהליך הנסגרים חקירה, תיקי של ובריבויס התוקף כלפי דווקא שוטרים,
הנשקפת לסכנה הצורך במידת מודעים אינם השוטרים כי הדוחות, מראים עוד באזהרה.
של הטיפול מדיניות וכי תמיכה או טיפול גורמי על מידע לה מספקים אינם בביתה; למתלוננת

אחידה. אינה התחנות

הנחיות התשעים, שנות מתחילת החל משטרתישראל הוציאה אלו, ביקורות בעקבות
לגבי השוטר של דעתו שיקול את ניכרת במידה מצמצמות אשר ,(03.300,226 מח"ק (הנחיית
גורמי עם פעולה שיתוף תוך החוק, באכיפת ההתמקדות את ומדגישות בחקירה, הטיפול אופן
חמור כסוג בניזוג בין האלימות את להציג נועד המשטרה במדיניות השינוי בקהילה. טיפול
או תיווך מניסיונות ולהימנע ונחרצת, מהירה בצורה עליו להגיב יש אשר פשע, של ומסוכן

בית. שלום

בהתערבות הבעייתיות עיקר כי לראות, ניתן (1998) וגריפל איזיקוביץ של ההערכה מחקר מתוך
המחקר, עורכי לדעת בשטח. הביצוע ברמת אלא המדיניות ברמת ממוקמת אינה המשטרתית
המדיניות הוראות את קבוע או מלא באורח ממלאים אינם בשטח הפועלים השוטרים
בטיפול אחידות חוסר של זה למצב החוקרים שמונים הסיבות בין המוצהרת. המשטרתית
כלפי גברים לאלימות מסוימת לגיטמציה כדוגמת גורמים מועלים בפועל, המשטרתי
חוסר בתחום, מספיקה הכשרה חוסר המתלוננות; הנשים כלפי קדומות דעות נשותיהם;
רווחה מוסדות עם הפורמליים הקשרים מיסוד אי לטיפול; בהפניה הקשורות בהנחיות בהירות
במשפחה. האלימות בבעיית לטיפול הוכשר אשר ייחודי, אדם כוח והיעדר למשטרה, מחוץ
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מענים במציאת והצורך גיסא, מחד המוכות הנשים לבעיית הציבורית המודעות הגברת
הביאה, גיסא, מאידך זאת תופעה עם יעילות ביתר להתמודד למשטרה שיאפשרו משטרתיים,
יועד אשר במשטרתישראל, מיוחד חוקרים מערך של להכשרתו התשעים, שנות של בסופן
השאר, בין נועדה, ייחודי חוקרים מערך של הכשרתו בניזוג^ בין אלימות של בעבירות לטפל
(על בתחנה לשוטר המוכות הנשים בין במפגש הקיימים המובנים, הקשיים את לצמצם

;1998 ,162£ 30>1 ק03:<8131 ;2000 שהם, ראה למפגש השותפים של הסותרות הציפיות
הנגישים המשטרתיים הפתרונות את למסד ;(1995 ,630110130 311(1 001461,1995 ק03^813,

חלקן את ולצמצם ולייעלם; המשטרה בתחנת חוזרת תלונה או ראשונה תלונה המגישה לאישה
וכלפי בכלל במשפחה האלימות אירועי כלפי השוטרים בקרב הקיימות המוקדמות העמדות של
 ראה השוטרים בקרב קדומות דעות (לתיאור בפרט אלה באירועים המוכה האישה של חלקה
< 1991 7ז6"ז0§*ה10'\1, ,1993 1ז93, ,1998 וגריפל, איזיקוביץ ,1999 שהם, ,. 2000 ורגב, שהם

.(1986 ,831111(1618 30(1 8126

בניזוג, בין אלימות לנושא ייחודית חוקרים קבוצת של הפעלתה האם לבחון, זה מחקר מטרת
בנושא העוסקים המשטרה, חוקרי בקרב המוקדמות העמדות של חלקן לצמצום הביאה אכן
הייעודיים. החוקרים עלידי לקורבן הניתן השירות, ולשיפור האישית המחויבות ולהגברת

הייחודי. המערך במסגרת פועלים שאינם רגילים, משטרה לחוקרי בהשוואה זאת,

בניזוג בין אלימות בעבירות המשטרתי הטיפול

בניזוג, בין אלימות בעבירות המשטרתי בטיפול ושוב שוב העולה הקשות, הבעיות אחת
הפלילי, ההליך לאורך תלונתן מאחורי עומדות שאינן הנשים, של יחסית הרב במספרן קשורה
,90<'10 30(1 83001615 ;2000 (1311)מ1.3, לתוקף לסלוח או גרסתן את לשנות לבטלן, ומבקשות

.(1992 ,811610130 ,2000

במיוחד החוק, אכיפת מערכת של תגובתה כי נמצא, ,(1998) 162£ 30(1 ק3מ^6131 של במחקרם
תגובה בתלונתה. לדבוק האישה בהחלטת קריטי משתנה מהווה המשטרתית, התגובה
לבטל שלא בהחלטתו, ביותר החשוב כמשתנה הנשים עלידי דורגה ותומכת חיובית משטרתית
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המטפל לשוטר מייחסת שהאישה הרצינות, מידת בןהזוג. מפני הרב הפחד אף על התלונה, את
מובהק באופן קשורים נמצאו השוטר, עלידי לה הניתנים וההסברים והתמיכה בתלונתה,
נוסף, היבט (1ז2000,81101131). לבטלה תבקש או תלונתה מאחורי האישה תעמוד האם לשאלה,
המסוכנות בניבוי הרב הקושי הוא בניזוג, בין אלימות של בעבירות הטיפול על מאוד המקשה
החלטות, בקבלת רבה חשיבות ישנה התוקף של מסוכנותו להערכת האלים. בןהזוג של

תום עד מעצרו להארכת בקשה ובהמשך, משפחתו מבני הרחקתו התוקף; מעצר כדוגמת
החוקר את מחייבת המסוכנות הערכת שיורשע. במידה למאסר, לשולחו בקשה או ההליכים
האלימות, מעשה את המתארים הפוזיטיביים, הליגאליים, להיבטים מעבר לחרוג המשטרתי
למשתנים מתייחסים אלו מאפיינים ייחודיים. מאפיינים של ארוכה לשורה ולהתייחס
שבה ובסיטואציה בקורבן בתוקף, הקשורים ואחרים, מצביים קליניים, דמוגרפיים,
של נרחב גוף על מתבסס המסוכנות בהערכת הצורך האלימות. האינטראקציות מתקיימות
היעזרות לכן, ומורכבת. הטרוגנית קבוצה הנה המכים הגברים קבוצת כי המראה, מחקרים,

.(1995,01111011) מסוכנות לנבא היכולת על מקשה בודדים במשתנים
97 זיהו הם מסוכנות. בהערכת העוסקים מחקרים, 52 סקרו ,(1986) 9011111§ 30(1 30תד31§811

כלפי באלימות העוסקים במחקרים, עצמם על החוזרים מסוכנות, מנבאי אזהרה", "תמרורי
את לנבא העוזרים במשתנים אלא לאלימות, כסיבה מוצגים אינם אלו גורמים בנותזוג.
שיהיו גברים, בין להבחין בניסיונם בנותזוג. כלפי באלימות שוב יפעלו אלו שגברים הסיכוי,
של בעוצמתו בעיקר, החוקרים, התמקדו כך, ינהגו שלא גברים לבין זוג בנות כלפי אלימים
התוקף של החשיפה ובמידת התוקף של הסוציואקונומי בסטטוס הזוג, בני בין הקונפליקט
,1101110§ 30(1 811§310130 ;1996 ,^1(131011(10 311(1 (מ3תת3§ג81 מוצאו במשפחת לאלימות

האלימים גברים, בין להבחין היכולת על רבה, במידה מתבססת, המסוכנות הערכת .(1986

מעשי על שיחזרו גברים בין זוגן; בנות כלפי רק האלימים אלו לבין סביבתם, כלפי כללי באופן
לסייע עשוי המכים הגברים מיון פעמי. חד היה ידם על שנעשה שהמעשה גברים, לבין האלימות
אלו, לבין המעשה על מלחזור אותם להניא עשויה הפורמלית שההתערבות אלו בין בהבחנה,
בניבוי רב קושי שיש אף על יותר. וקיצונית אלימה להתנהגות אותם תדחוף רק שההתערבות
של יעילותן את ישפר מסוכנות, לנבא שנועד הכלי, שיפור כי מאמינים, החוקרים המסוכנות,
,0111100 ;1996 3¥\23ג81, 3001 81123*'3) החוק אכיפת במערכת המתקבלות ההחלטות,

1995;ת113ז1992,81161)
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במשפחה בניזוג בין באלימות לטיפול ייחודי חוקרים מערן

במקומות הביאה בניזוג, בין אלימות בעבירות המשטרתית לתגובה המיוחסת הרבה החשיבות
;1997 ,1^€4005) בלבד זה בנושא לטיפול שוטרים של ייחודי מערך להקמת בעולם רבים

ז^0^[מ101? (1)מ3 הבריטי הפנים משרד עלידי ובוולס באנגליה שנעשה מחקר .(1995 ,0^06
לטיפול הייחודי המשטרתי למערך הקשורים הארגוניים ההיבטים אודות ,(1999 ח001150¥\,

משטרתי מערך הוקם שבהם במקומות, כי מראה, משטרה, ארגוני 42 ב במשפחה, באלימות
הביאה, לא השוטרים הכשרת דומות: בעיות מספר עולות בניזוג, בין באלימות לטיפול ייחודי
לחשוד. ביחס והן למתלונן ביחס הן השונות, בתחנות אחידים טיפול נוהלי למיסוד בהכרח,
את חשים הייחודי, המערך במסגרת הפועלים שהשוטרים כך, על הצביעו גם המחקר ממצאי
אינם עמיתיהם כאשר זאת, הכללי. המשטרתי הכוח בתוך מבודדים רבה, במידה עצמם,
להשתתף מחוייבים עצמם רואים אינם גם ולכן, בהכרח, שיטור עבודת בעבודתם רואים

אלו. לתחומים באחריות
והביקורת בניזוג בין האלימות בנושא והגובר ההולך הציבורי ההד בשל בישראל, גם
להקים ,1998 שנת בסוף משטרתישראל, החליטה זה, בתחום המשטרה תפקוד על הציבורית

במשפחה). (אלימות אלמ"ב'' "חוקרי המכונה ייחודי חוקרים מערך
של ייחודה את הרואה תפיסה, של לשילוב כביטוי משטרתישראל עלידי הוצגה זאת החלטה
בעקבות בגינה. הרב הציבורי וההד זה, בתחום הפשיעה התגברות של תחושה עם זאת עבירה
רק שיעסקו הקיים, המערך מתוך חוקרים תקני ועשרים מאה סומנו המפכ"ל, של החלטתו
עבירות כחוקרי הם גם יוכשרו נוספים חוקרים חמישים כי הוחלט, כן, כמו זה. בתחום
תחנת בכל כי יבטיחו, אולם, זה, בתחום ייחודיים כחוקרים ישמשו לא הם בניזוג. בין אלימות
ותביעות, חקירות מחלקת (ראש זה בנושא הוכשרו אשר חוקרים, שני לפחות יהיו משטרה

.(2001

לשיפור בניזוג; בין אלימות בעבירות בטיפול האחריות למיקוד להביא הייתה המערך מטרת
גורמי עם הקשר ולמיסוד החוקרים, של המקצועית הרמה להעלאת למתלונן; הניתן השירות
החקירות מחלקת .(15.01.99 מ לעיתונות, משטרתישראל דובר הודעת (מתוך בעיר הרווחה
המשטרתי בטיפול העוסקת ,03.300.226 מספר להנחיה הוסיפה משטרתישראל של והתביעות
נועדו ההנחיה עיקרי הייעודי. החוקרים מערך של הקמתו את בניזוג, בין אלימות בעבירות
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וחומרה סיכון מאפייני כבעלת המוגדרת בעבירה, בטיפול המשטרה מדיניות את לגבש
ופישור תיווך של מניסיונות או עמדה מנקיטת להימנע המשטרתי החוקר את ולחייב מיוחדים,
תוך אלה בעבירות המשטרתי הטיפול יעשה זאת, הנחיה פי על העבירה. לקורבן החשוד בין
בקהילה. מטפלים גורמים עם פעולה שיתוף ותוך הטיפול, לאורך החשוד של מסוכנות הערכת

חקירות מחלקת עלידי זה לתפקיד שהוסמך כחוקר בהנחיה, הוגדר אלמ"ב" "חוקר
העבירה; בזירת הראשוני הטיפול את באריכות מפרטת ההנחיה עבירה. נפגעי ותביעות/מדור
עם הקשר את בנשק; הטיפול את העיכוב; או המעצר נושא את ההודעה, קבלת דרך את
החקירות מחלקת צירפה הנחיה לאותה ועוד. החקירה בחומר הטיפול את ., בקהילה גורמים
חוקר את לשרת האמורים קווים החשוד, מסוכנות להערכת מנחים קווים ובו נספח, גם
(הנחיה להחלטה וכאמצעי מידע להפקת ככלי המשטרתי, הטיפול שלבי בכל האלמ"ב

.(1816 עמ' א' נספח ,03.300.226
בשיתוף עבירות נפגעי מדור באמצעות ותביעות, חקירות מחלקת פיתחה זאת, החלטה בעקבות
בחודשים לתפקיד. שנועדו לחוקרים השתלמויות חיצוניים, יועצים ועם ההדרכה מחלקת
בתוך וחוקרות חוקרים 140 ל השתלמויות מחזורי חמישה נערכו 1998 אוקטוברדצמבר
ובתחום החברתי בתחום מעשי וידע תיאורטי ידע שולבו ההשתלמות, במהלך החקירה. מערך
רווחה; גורמי עם לעבודה מודלים הוצגו מסוכנות; הערכת בנושא דיונים נערכו המשפטי;
סיום לאחר .(2000 (סופר, מוכות לנשים במקלט ביקור ונערך תשאול סדנאות נערכו
גבוהה מידה נמצאה במשוב הערכה. משוב ומילאו תעודות החוקרים כל קיבלו ההשתלמויות,
נפגשו המחקר, של להפעלתו הראשונה השנה במהלך שנלמד. מהחומר רצון שביעות של מאוד
את להעביר מנת על חקירות, משרדי ראשי ועם תחנות מפקדי עם עבירה לנפגעי המדור קציני

.(2000 (קרופרו, בניזוג בין אלימות בעבירת משטרתישראל של הטיפול מדיניות עיקרי

חברתיות אישיות, עמדות לשנות השאר, בין הייעודי, המערך של הקמתו נועדה כאמור,
בה. לטיפול מתאימות דרכים ולהציג בניזוג, בין האלימות לתופעת המקור כלפי וארגוניות
שקיבלו וההכשרות ייעודי חוקרים מערך של הקמתו אכן, האם, לבחון, ביקשתי זה במחקר
בין האלימות סוגיית כלפי המערך חוקרי של בעמדות לשוני בעקבותיה הביאה אלו, חוקרים
חלק לקחו שלא בתחנה, אחרים חוקרים של לעמדות בהשוואה זאת, בה. הטיפול ואופן בניזוג
טיפלו, הייחודי המערך של להקמתו שעד חוקרים, ייעודיים. כחוקרים הוגדרו ולא בהכשרות

בניזוג. בין אלימות של בעבירות גם השאר, בין
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המחקר שיטת

נבדקים

המוצבים וייחודיים, רגילים לחוקרים, שאלונים ,2000 שנת במהלך הועברו, המחקר, לצורך

בשיטה נידגמו אשר משטרתישראל, של מרחבים שבשני (110=א) המשטרה תחנות בכל
בכך, הוא אלו מרחבים של יתרונם הדרומי. מהמחוז והשני המרכז ממחוז האחד,  מקרית

וערבים. יהודים ועולים, ותיקים תושבים וכפרית, עירונית אוכלוסייה משרתים שהם
תחנות ומחציתן תושבים, 100,000 מעל שגודלן בערים פועלות שנבדקו התחנות של מחציתן
חוקרי לכלל שאלונים הועברו שנבדקו, מהתחנות אחת בכל יותר. קטנות ערים המשרתות
כללה הכול, בסך רגילים. כחוקרים בתחנה שפועלים האחרים, מהחוקרים ולכשליש האלמ"ב
הממוצע הגיל רגילים. חוקרים 80 ו במשפחה, אלימות עבירות חוקרי 30 הנבדקים אוכלוסיית
נשים.  280/0 ו גברים מהם %71 בשירות. שנה 12  הממוצע הוותק ,36 הוא החוקרים כלל של
26*/0 ל בהשוואה נשים, הן האלמ"ב מחוקרי 290/0  דומה הקבוצות שתי בין המינים חלוקת
קבוצת זהה, הקבוצות שתי בין הממוצע שהגיל אף על הרגילה. החוקרים בקבוצת נשים של
האלמ"ב מחוקר בלבד ש^ בעוד הרגילים. לחוקרים בהשוואה יותר מבוגרת האלמ"ב חוקרי
הוותק שלושים. לגיל מתחת הינם הרגילים מהחוקרים 220/0 שלושים, לגיל מתחת הינם
חוקרי של החציוני הוותק ציון זאת, עם בשירות. שנים 12 הוא הקבוצות בשתי הממוצע
בין המובהק ההבדל הרגילים. החוקרים בקרב שנה 14 לעומת בשירות, שנה 11 הוא האלמ"ב
בניזוג בין האלימות בתחום החוקרים, שעברו ההכשרות במספר בעיקר, קשור, הקבוצות
עברו 270/0 הכשרות, מספר עברו האלמ"ב חוקרי מתוך 60"/0 .(02=19.9, ¥6=2 ,?>00.0)

490/0 לעומתם, בניזוג. בין אלימות בעבירות בטיפול הכשרה כל עברו לא 110/0 ו אחת הכשרה
אחת הכשרה עברו 330/0 אלמ"ב, בעבירות בטיפול הכשרה כל עברו לא הרגילים מהחוקרים

הכשרות. מספר עברו 180/0 ו

ההלין

הוסברה ובה במדגם, שעלו המרחבים שני מפקדי עם פגישה נערכה המחקר עריכת לצורך

מעשרת, אחד כל עם מפגשים נערכו בהמשך, המתאימים. האישורים ונתקבלו המחקר מטרת
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העברת דרך ותואמה המחקר מטרת הוסברה הללו בפגישות גם אלו. במרחבים התחנות מפקדי
השאלונים.

שהובטח לאחר בתחנה, עבודתם בזמן המשטרה, לחוקרי החוקרת עלידי חולקו השאלונים
החוקרים לחלוטין. אנונימיים הם השאלונים וכי מחקר, לצורכי נועד השאלון כי להם,
נאספו המעטפות חתומה. מעטפה בתוך ולהחזירו השאלון, את למלא התבקשו המשטרתיים

בתחנה. החוקרים משרדי מתוך ימים, מספר לאחר החוקרת, עלידי

המחקר כלי

שחוברו העמדות, שאלוני של שילוב על המתבססים היגדים, 33 מ הורכב העמדות שאלון
,1998 וגריפל, (איזיקוביץ בניזוג בין אלימות בעבירות הטיפול כלפי שוטרים עמדות לבחינת

הספציפיות. המחקריות לשאלות והותאמו (1999, שהם

האחרון, החלק מלבד זהים, היו המיוחדים ולחוקרים הרגילים לחוקרים שהועברו השאלונים
המסוכנות ניבוי לשאלת להתייחס האלמ"ב חוקרי התבקשו זה, בחלק פתוחות. שאלות הכולל

טיפול. לגורמי המתלוננת ולהפניית

על לשאלה תשובתו את לציין נדרש הנבדק שבו ליקארט, סולם בנוסח בנוי העמדות שאלון
תחומים לארבעה מתייחס השאלון מאוד). מסכים  5 כלל; מסכים לא  1) דרגות 5 בין סולם
בעבירות לטיפול ייעודי חוקרים מערך בהקמת צורך יש החוקר של לדעתו האם שונים:
בעבירה לטפל המשטרה צריכה כיצד המתלונן/מתלוננת; כלפי החוקר של עמדתו מהי  אלמ"ב

התוקף. כנגד המתנהל הפלילי, בהליך הקורבן של מקומו להיות צריך מה זאת;

ממצאים

האלמ"ב חוקרי מערך ניוד

לא כלל אלמ"ב, כחוקרי שהוסמכו חוקרים, 18 כי התברר, המערך של תפעולו תחילת עם מיד
ושישה שלושים במערך. כרסום החל הראשונה, השנה במהלך קצר, זמן תוך בתפקידם. הוצבו
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הוצבו מהם חלק ובמקום מתפקידיהם, עברו ניסיון, וצברו התמקצעו שהוכשרו, חוקרים,
באחרים2. כלל הוחלפו לא שנגרעו, חוקרים שמונה ניסיון. וללא הכשרה ללא חוקרים

האלמ"גו במעין צורך יש האט

שונים ליקויים על המצביעים השונים, הדוחות רקע על הייתה הייחודי המערך של הקמתו
המדינה, מבקרת דוח ;1998 קרפ, (דוח בניזוג בין אלימות בעבירות המשטרתי הטיפול בדרך

.(1993 המשטרה, מבקר דוח ;1991

אחוזים וארבעה ושישים הייעודיים החוקרים מכלל אחוזים כשבעים כי עולה, הנתונים מתוך
או יעיל אלו בעבירות המשטרתי הטיפול כי הטענה, עם מסכימים הרגילים החוקרים מקרב
הקמת כי הטענה, עם מסכימים הרגילים החוקרים מקרב אחוזים שבעים מאוד. יעיל אפילו
זאת, הציבור. בעיני משטרתישראל של הדימוי את לשפר בעיקר, נועדה, הייחודי המערך
יש זאת.י טענה עם המסכימים הייחודי, המערך חוקרי מקרב אחוזים וחמישה ארבעים לעומת
<ק, 50.0) החוקרים קבוצות שתי בין זאת טענה עם הממוצעת ההסכמה במידת מובהק הבדל

בנושא, לטיפול הוכשרו שלא ,(580/0) הרגילים מהחוקרים ממחצית יותר .(* (91)= 2.15

בניזוג. בין האלימות תופעת עם להתמודד כדי מספיקים והכשרה ידע להם יש כי סבורים,

הטענה עם מאוד) מסכים 5 כלל; מסכים לא 1) הסכמתם מידת את לציין נתבקשו החוקרים
לפשעים בהשוואה במשפחה, באלימות בטיפול יותר רבים משאבים להשקיע יש כי האומרת,

אחרים.

יותר זאת טענה עם להסכים נוטים (* = 4.04, 80 = 0.74) הייחודי המערך חוקרי כי נמצא,

מובהק הבדל נמצא הקבוצות שתי בין .{* = 3.20, 80 = 1.18) הכלליים החוקרים מחבריהם
בשתי הנבדקים, בקרב זאת, עם .(* (100) = 3.09, >0.01) זאת טענה עם ההסכמה במידת
אכן החדש המערך הקמת כי האומרת, הטענה עם הסכמה של גבוהה מידה נמצאה הקבוצות,

.{* =4.38,80= 0.91 ייעודיים: ;.¥ 4.01,80= 0.99 (רגילים: עצמה את מצדיקה

.2000 לשנת מעודכן החקירות, אגף של נתונים 2
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המתלוננת האישה כלפי עמדות

כלפי קיימות תפיסות לשנות השאר, בין נועדה, הייעודית החוקרים קבוצת של הכשרתה
השוואת מתוך בה. לטיפול הדרכים וכלפי מקורותיה כלפי בניזוג, בין האלימות תופעת
במידת מובהק הבדל יש כי עולה, האלמ"ב לחוקרי הרגילים החוקרים קבוצת בין העמדות
על תלונה מגישות ולכן, המשטרה, את לנצל המבקשות רבות, נשים יש כי הטענה, עם ההסכמה

הרגילים החוקרים מקרב אחוזים חמישים לעומת .(1 (101)=3.61 (0.01<כ[ כלפיהן אלימות
כעשרים כך סבורים מאוד, גדול המשטרה את לנצל שמבקשות הנשים, של חלקן כי הסבורים,
ההסכמה במידת גם נמצא החוקרים בין מובהק הבדל הייחודי. המערך חוקרי מקרב אחוזים
בכוחות זאת לעשות יכולות היו הבעיה, את לפתור באמת, רוצות, אשר נשים, כי הטענה, עם

כי מאמינים, הרגילים החוקרים מקרב אחוזים ושבעה עשרים .(1 (101)= 2.07 ק, >0.05) עצמן

הייעודיים, החוקרים מקרב בלבד אחוזים לשבעה בהשוואה מאוד, נכונה זאת טענה
זאת. טענה עם המסכימים

כלפי הנשים שמגישות התלונות, בקרב השווא תלונות של חלקן לדעתם, מהו, נשאלו, החוקרים
השווא תלונות של חלקן כי מאמינים, והכלליים, הייחודיים החוקרים, מכלל כרבע בןהזוג.
כמחצית לעומת מאוד. רב או רב כלפיהן, אלימות על במשטרה המתלוננות הנשים, בקרב
טוענים , שווא תלונות הן מהתלונות קטן חלק רק כי הטוענים, (470/0) הייעודיים מהחוקרים
עם ההסכמה במידת מובהקים הבדלים נמצאו לא הרגילים. מהחוקרים (240/0) כרבע רק כך

זאת. טענה

את כמנצלת המתלוננת תפיסת בין מובהק קשר יש כי מראה, משתנה רב שונות ניתוח

לא אולם, .(? (103/3) = 14.6 ק, > 00.0) שווא תלונות ריבוי בדבר האמונה לבין המשטרה,

ייעודי. או רגיל החוקר, סוג לבין זאת אמונה בין מובהקת אינטראקציה נמצאה

מבקשות אשר הנשים, של חלקן רב כי לאמונה, ביחס נמצאו החוקרים בין מובהקים הבדלים

הטיפול כי האמונה, ובין (? (3/103) = 5.11 ק, > 0.05) החוקר סוג לבין המשטרה את לנצל

.(? (3/103) = 5.53, ? 0.00) לגברים לעוול גורס המשטרתי
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ו בניזוג בין אלימות בעגיתת להתערב צרין איך

האלימות בעבירת לטיפול מחויבותה על רבות פעמים משטרתישראל הצהירה האחרון, בעשור
הייחודי. החוקרים מערך של להקמתו העשור סוף לקראת שהוליכה מחויבות, בניזוג, בין
באלימות הטיפול כי מאמינים, הכלליים המשטרה חוקרי מקרב אחוזים ארבעים עדיין, אולם,
(280/0) מרבע יותר גם כי לציין, יש המשטרה. מתפקידי חלק להיות צריך אינו בניזוג בין
משטרת של תפקידיה בין להיות צריך אינו זה נושא כי סבורים, הייחודי המערך מחוקרי

ישראל.

בדבר האמונה החוקר, סוג בין מובהקת אינטראקציה ישנה כי עולה, השונות ניתוחי מתוך
ק, > 0.05) יעיל כבלתי או כיעיל המשטרתי הטיפול תפיסת לבין המנצלות הנשים

מאמינים, גם המנצלות, הנשים של חלקן רב כי להאמין, הנוטים שוטרים .(¥ (3/103) = 3.17

>0.01) המשטרה של ולא הרווחה לשכות של עניין בעיקרו, הינו, במשפחה באלימות הטיפול כי

.(? (3/103) = 4.11 ק,

שאלות עלו בניזוג, בין האלימות בעבירות המשטרתי לטיפול החדשה ההיערכות במסגרת
שבה ובמידה אלו, באירועים המטפל השוטר, תפקיד של מחדש בהגדרה השאר, בין הקשורות,

המשטרתי. בהליך המתקבלות בהחלטות שונים רווחה גופי לשתף צריך
את דווקא מאפיינת המשטרתיות בהחלטות סוציאליים עובדים לערב המגמה כי מסתבר,
החוקרים מקרב אחוזים וארבע שמונים הייחודי. המערך חוקרי את ולא הכלליים, החוקרים
לעומת וזאת הסוציאליים, העובדים את לערב יש המקרים ברוב כי מאמינים, הכלליים

.( 2% = 25.9 ,^= 4 (0.01<ק, הייחודי המערך חוקרי מקרב אחוזים ותשעה ארבעים
הטיפול לבדיקת ,1998 בשנת המפכ"ל עלידי שמונה המשטרתי, הצוות של המסקנות אחת
במשולב מערכתי, באופן לעבוד צורך יש יעיל, טיפול להשיג מנת על כי הייתה, אלמ"ב בעבירות
ושישה שישים כי עולה, מהממצאים הרווחה. גורמי ועם בתיהמשפט עם הפרקליטות, עם
הכלליים), החוקרים מקרב אחוזים ארבעים (לעומת הייחודי המערך חוקרי מקרב אחוזים
האלימות לעבירת מייחסים אינם ובתיהמשפט הפרקליטות כי הגורסת, הטענה, עם מסכימים

המשטרה. לה שמייחסת החומרה, מידת אותה את בניזוג בין
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הפלילי בהליד הקורבן של מקומו

בהחלטות המתלוננת את לשתף יש מידה, ובאיזו האם, נשאלו, המשטרתיים החוקרים
הכלליים החוקרים מקרב אחוזים ארבעים עליהן. אותה ליידע או הפלילי בהליך המתקבלות
המתלוננת את לשתף צריך לא כי טענו, הייחודיים החוקרים מקרב אחוז ושתיים ושלושים
את לשתף יש כי סבורים, הקבוצות שתי בקרב החוקרים מקרב כרבע המשטרתיות; בהחלטות
ושלושים הייעודיים החוקרים מקרב אחוזים ושלושה ארבעים ההחלטות; ברוב המתלוננת
אחדות; פעמים רק המתלוננת את לשתף יש כי מסכימים, הרגילים מקרב אחוזים וחמישה
החוקר של תפקידו כי סבורים, אינם הרגילים החוקרים מקרב אחוזים ושלושה ארבעים
הייחודי המערך מחוקרי רבע רק לעומת זאת, אותה. ולחזק במתלוננת לתמוך הוא המשטרתי

חיזוקה. או במתלוננת תמיכה גם כוללים אינם החוקר השוטר של תפקידיו כי הסבורים,

אינם הייחודיים החוקרים מקרב אחוז ועשרים הרגילים החוקרים מקרב אחוזים שלושים
כי עולה, השונות מניתוחי שחרורו. על או החשוד מעצר על למתלוננת להודיע יש כי סבורים,
מובהק באופן קשורה אינה שחרורו, על או החשוד מעצר על למתלוננת להודיע האם השאלה,
מתוך החוקר. טיפל שבהם בניזוג בין האלימות אירועי למספר או למינו החוקר, לסוג
רבות מתלוננות כי לאמונה, מובהק קשר קשורה הקורבן יידוע שאלת כי עולה, הממצאים
אין כי שסבורים, חוקרים .(? ( 3/103) = 4.56 ק, > 0.01) המשטרה את לנצל מבקשות מאוד
המתקבלות רבות, תלונות כי בדיעה, להחזיק גם נוטים המתלוננת, האישה את ליידע צורך
לנצל המבקשות נשים, מצד שווא תלונות הן זוגה, בן מצד האישה כלפי אלימות על במשטרה

המשטרה. את

מסוכגות ניבוי

בכל מסוכנות הערכת טופס למלא האלמ"ב חוקרי הונחו הייחודי, המערך של הקמתו עם
בשישים כי, עולה הממצאים מתוך בניזוג. בין אלימות בעבירת פלילי תיק פתיחת של מקרה
מילאו לא שנה, באותה והסתיים 1999 במהלך התחיל בהם שהטיפול התיקים, מן אחוזים

מסוכנות. הערכת טופס האלמ"ב חוקרי
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מתחנה שונה מסוכנות, הערכת טופסי האלמ"ב חוקרי צירפו שבהם המקרים, שאחוז למרות
להתחייב האלמי'ב חוקרי הסכימו לא מסוכנות, טופס צורף שבהם המקרים בכל לתחנה,
כלים ברשותם אין כי טענו, האלמ"ב חוקרי החשוד. של הכללית המסוכנות רמת לגבי להערכה
על המסוכנות בהערכת להתבסס אין וכי כמותיים; בערכים מסוכנות להעריך כדי מתאימים,

החוקר. את להטעות כדי בה יש אף שלעתים, כיוון בלבד, המתלוננת דברי

לא מהמקרים בכמחצית ידיהם, על שטופלו התלונות סך מתוך כי דיווחו, גם האלמ"ב חוקרי
לגורם ההפניה שכיחות אולם, מתלונן). של או חשוד (של כלשהו טיפולי לגורם הפנייה הייתה
שבעים היה שנמצא ביותר הגבוה ההפניה אחוז שבמדגם. התחנות בין מאוד שונה הטיפולי
ההפניה לבין התחנה בין מובהק קשר נמצא אחוזים. וחמישה עשרים ביותר, והנמוך אחוזים;

.(?91=0.72 ,?>0.01) טיפולי לגורם

דיון

הפער, את לצמצם נועדה בניזוג, בין באלימות לטיפול הייחודי החוקרים מערך של הקמתו
חוקרים, קבוצת של קיומה בשטח. הביצוע לבין המשטרה של המוצהרת המדיניות שבין
העמדות של לצמצומו המשטרתי; הטיפול להתמקצעות להוביל נועדה התחנות, בכל הפועלת
הטיפול דרך בעבר, אשר בעבירות, בטיפול האחידות ולהגברת המתלוננת כלפי המוקדמות

דיה. בהירה הייתה לא בהן המשטרתי

על גם נתפסה לא הראשוניים, בשלביו לפחות המערך, של הקמתו כי עולה, מהמחקר זאת, עם
נתפסה הייחודי המערך הקמת מהשטח. העולה אמיתי לצורך כביטוי במלאכה העוסקים ידי
בו המוטחת לביקורת לענות המשטרתי הארגון של כניסיון מהחוקרים, ניכר חלק עלידי
הצהירו המערך, של להפעלתו הראשונה בשנה החוקר. המערך של אמיתי כצורך ופחות מבחוץ,
ביעילות להתמודד מתאימים כלים להם יש כי במחקר, שהשתתפו המשטרתיים החוקרים רוב
תדמית של עניין בעיקרה, הייתה, המערך של הקמתו וכי בניזוג, בין אלימות של עבירות עם
לו, שקדמו בחקיקה והשינויים המערך, של הקמתו לאחר גם כי לציין, חשוב צורך. של ולא
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פשע, בניזוג בין האלימות בעבירת ראו לא אשר וייחודיים, רגילים משטרה, חוקרי נמצאו
המשטרה. כדוגמת אכיפה סוכנויות באמצעות בו לטפל שיש

בנוסף להשיג, המשטרתי לארגון אפשרה הייעודי, החוקרים מערך של הקמתו כי נראה,
חוקרים מערך של הקמתו פחות. לא חשובות ארגוניות מטרות מספר גם המוצהרות, למטרות
ביתר לעמוד המשטרתי לארגון מאפשרת בניזוג, בין האלימות בסוגיית לטפל שנועד ייעודי,
החשיבות במידת מתייחס, הוא אין פיה, ועל בו, המוטחת החיצונית הביקורת מול קלות
מספיקים משאבים בה משקיע אינו וכי בניזוגן, עלידי המוכות נשים של לבעיה הראויה,

.(1998 איזיקוביץ, ;1997 אבולעפיה, ראה: הביקורת (לצורך
ייחודיים, חוקרים של קטנה קבוצה על בניזוג בין האלימות בבעיית לטיפול האחריות מיקוד
ביקורת של מקרים בעקבות בעיקר הקבוצה, להתמקצעות במקביל למשטרה, מאפשר
הארגון את לשחרר זוגה, בן עלידי אשה רצח של מקרה עקב תכופות, המתעוררים, חיצונית,
העלול האלמ"ב, חוקר על אישי באופן מוטלת האחריות הקשה. לתוצאה מאחריות בכללותו

מתפקידו. מועבר בניזוג, בין רצח של במקרים בעיקר עצמו, את למצוא

למדיניות מחויבים המרגישים חוקרים, קבוצת לגבש נועדה האלמ"ב מערך של הקמתו
חקירות, מערך בתוך משרתים הם כאשר גם זאת, בעבירה המשטרתי הטיפול סביב המוצהרת
תופס, אינו (2000 ורגב, שהם ;1999 שהם, ;1998 וגריפל (איזיקוביץ מחוקריו חלק אשר
בדרכים בו לטפל שיש חמור, כפשע או חברתית כבעיה בניזוג בין האלימות את בהכרח,

נחרצות. אכיפתיות
הייחודי, המערך חוקרי בקרב האחרונה בשנה שנמצאה הגבוהה הניוד רמת למרות ואכן,
של עמדותיהם לבין הייחודי למערך שצורפו חוקרים של עמדותיהם בין שנערכה בהשוואה
קדומות, דעות פחות נמצאו הייחודי המערך חוקרי בקרב כי לראות, ניתן רגילים, חוקרים
גם האלמ"ב חוקרי כלפיהן. אלימות על תלונה המגישות הנשים, כלפי אמון חוסר או חשדנות
המשטרתי לטיפול יותר רבה ומחויבות ולחזקה, במתלוננת לתמוך יותר גבוהה נכונות הראו
מספרם עקב כי זאת, עם לזכור, יש הרגילים. המשטרה לחוקרי בהשוואה זאת, אלה, בעבירות
בתשובותיהם דווקא הטיה להיות עלולה בתחנה), שלושה או (שניים האלמ"ב חוקרי של הנמוך
הם שאותם למדיניות, פורמלית וממחויבות אנונימיות מחוסר החשש עקב אלו, חוקרים של

ליישם. אמורים
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המערך, של הקמתו לאחר גס ממשיך, ההחלטות קבלת בתהליך וזכויותיו הקורבן של מעמדו
בקרב כי לראות, ניתן הרגילים, החוקרים לעמדת בהשוואה זאת, עם מחלוקת. נקודת לשמש
וליידעו ההחלטות קבלת בתהליך הקורבן את לשתף יותר רבה נטייה קיימת המערך חוקרי
בנסיבותיו התחשבות או הפלילי, ההליך לתוך הקורבן של וצרכיו רצונותיו הכנסת עליהן.
לדבוק יכולתו ואת המשטרה, לעזרת לפנות בהחלטתו הקורבן את לחזק עשויות המסוימות,
;2000,1,31111311) זאת בעבירה המשטרתית התגובה לייעול דווקא לתרום ובכך, זאת, בהחלטה

.(2000 10ץ110, 211101 1318<מ83

לטיפול מתאימים כלים בידיהם יש כי ואמונתם, הייחודיים החוקרים של התמקצעותם
גורמים לשתף שלא האלמ"ב חוקרי של נטייתם את גם להסביר עשויה האלימות, בעבירת
שניתנו המוצהרות, להנחיות בניגוד עומדת זאת נטייה ההחלטות. קבלת בתהליך טיפוליים
.(2000 (סופר, בעיריות הרווחה גורמי עם פעולה שיתוף של מודלים בדבר ההכשרות במהלך
דווקא קשורה להיות עשויה טיפול, גורמי לערב שלא האלמ"ב, חוקרי בקרב שנמצאה הנטייה,
אחרים לגורמים הבעיה את להעביר בנכונותם וכן בבעיה, לטיפול אלו חוקרים של במחויבות

אכיפתיים. שאינם

את רבים, במקרים בהשאירה, האלימות עבירות משאר שונה בניזוג בין האלימות עבירת
שיוביל מהיר, טיפול מחייב זה בעייתי מאפיין גג. קורת אותה תחת הקורבן ואת התוקף
וייתן התוקף של האלימות פוטנציאל את האפשר, ככל יצמצם, אשר הולם, פתרון למציאת

לקורבן. הגנה
במיוחד המשטרה, חוקרי מדווחים זאת, בסוגייה מהיר מערכתי בטיפול הצורך למרות
זאת לעבירה מייחסים אינם ובתיהמשפט הפרקליטות כי תחושה, על הייחודיים, החוקרים

המשטרה. לה מייחסת אשר החומרה, מידת אותה את

לשיקולים בנוסף רחב, דעת שיקול להפעיל מהשוטר דורש אלמ"ב בעבירות המשטרתי הטיפול
ולסיכויי המסוכנות להערכת ברובו, קשור, המתאים, הטיפול אופן לגבי דעת שיקול החוקיים.
האלמ"ב חוקר אם גם כי לראות, ניתן המחקר ממצאי מתוך הקורבן. של הנוספת ההיפגעות
נחרצת מסקנה מציון המקרים, ברוב מובנת, רתיעה ישנה המסוכנות, הערכת טופס את ממלא
לביטחונו אחריות לקחת החוקר את המחייבת מסקנה הקורבן, של המסוכנות פוטנציאל בדבר
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מציאות, רקע על במיוחד בעייתית בןהזוג של למסוכנות ביחס נחרצת קביעה הקורבן. של

מקבלת להימנעות הוא גם לתרום עשוי הדבר לקורבנות. הולמים הגנה פתרונות אין שבה

סיומו מאז האחרונות, בשנים כי לציין, חשוב התוקף. למסוכנות ביחס חדמשמעית החלטה
להעריך החוקר של סיכוייו את להגביר שעשוי אבחון כלי משטרתישראל פיתחה זה, מחקר של
הגרסה מוגדר. זמן ובטווח מסוימים בתנאים בבתזוגתו ויפגע יחזור שהעבריין הסיכון את
להערכה להגיע ממוחשב, באופן לחוקר, מסייעת המסוכנות הערכת טופס של החדשנית
את להתאים החוק אכיפת מערכת של סיכוייה את לשפר ועשויה המסוכנות, של כמותית

לתוקף. המיוחסת המסוכנות למידת החוקי הפתרון

את לשפר עשוייה בניזוג בין האלימות בעבירת לטיפול ייחודי אדם כוח של הכשרתו כי נראה,
תהליך, הינו ההתערבות ששינוי היות זה. בעייתי בתחום מחויבותם ואת השוטרים התמקצעות
בשנה שנעשה זה, מחקר שממצאי יתכן מסקנות, והסקת מתמדת למידה בתוכו המקפל
השינוי את אמיתית בצורה לתאר עדיין יכולים אינם המערך, של להפעלתו הראשונה
התייחסות מחייבת המשטרתי, הטיפול במאפייני שנמצאה השונות, המשטרתית. בהתערבות
יפעל האלמ"ב שמערך כדי האלים. האירוע לזירת המגיע לסייר וגם בתחנה הפיקודית לרמה גם
האלימות חוקרי של קבועה לנוכחות לשאוף יש נועד, שלשמן המטרות את וימלא ביעילות
של בעבודה רציפות על ולשמירה אחרות למשימות החוקרים של ניוד לאי בתחנות, במשפחה
יש אלא החוקרים שקיבלו הראשונית בהכשרה להסתפק ניתן לא בתחנה. החוקרים אותם
בטפול לאחידות שיוליכו הכלים, ושיפור פיתוח תוך לחוקרים, קבועות הכשרות לערוך

של האמיתי היקפו על לעמוד מנת על ולשיפורם. המתלוננת על ההגנה לחיזוק המשטרתי,
ברמת גס אלא המוצהרת הרטוריקה ברמת רק לא הייחודי, המערך הקמת בעקבות השינוי
בחקר מסתפקים אינם אשר מחקרים, מעקב, מחקרי ולערוך להמשיך יש יומי, היום היישום

תוצאותיו. ואחר ההחלטות קבלת תהליך אחר במקביל, עוקבים, אלא בלבד, העמדה
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מקורית

.11389 עמ' ו', פלילים, משפטית, הגנה לבין פלילית הריגה בין ,(1997) לאון שלף

.819 (7) כו כרך מחוזי, דינים . ועוד בדינים פורסם טקצ'נקי, נ' מדיגתישראל 505/95(ת"א), ת"פ

.845,(7) כו כרך מחוזי, דינים ועוד": "דינים פלוני, נ' מדינתישראל (ת"א), 65/96 ת"פ

חיבור בישראל, חברתית כבעיה נשים כנגד אלימות של החברתית ההבניה תהליך ,{1997) י' אבולעפיה
אילן. בר אוניברסיטת גן: רמת "מוסמך", תואר קבלת לשם

ירושלים. הארצי, המטה משטרתישראל, ,03.300,226 מח"ק הנחיית ,(2003) החקירות אגף
יחסים. ובמערכות במשפחה האלימות בתופעת המשטרתי הטיפול ,(1998) א' גריפל צ'. אייזיקוביץ

חיפה. חיפה, אוניברסיטת הערכה, מחקר

בניזוג, בין באלימות המשטרתי הטיפול : בנושא ביקורת דוח א', ברגיל, ,(1993) המשטרה מבקר דוח
ירושלים. המשטרה, משרד מבקר

.15/1/99 במשפחה, באלימות לטיפול מיוחד מערן הקמת על הידעה ,(1999) משטרתישראל דובר

ירושלים: במשפחה, אלימות בעבירות ומשפט תביעות חקירה, בנושא הוועדה דוח ,(1989) קרפ ועדת
המשפטים. משרד

ירושלים: ,(42 שנתי (דוח מוכות בנשים הטיפול המדינה, מבקרת משרד ,(1991) המדינה מבקרת דוח
.555542 עמ' המדינה, מבקרת משרד

מדצמבר ריאיון דאז, המשטרה של החקירות באגף עבירות נפגעי מדור ראש ,(2000) סנ"ץ מלכה, סופר
המחברת). אצל (בכתובים ,2000

ריאיון המשטרה, של החקירות באגף ותביעות חקירות מחלקת ראש ,(2000) תנ"ץ מרגלית, קרופרו
המחברת). אצל (בכתובים ,2000 מדצמבר

,(3) י"ט ורווחה, חברה בניזוג, בין אלימות כלפי וחקירות סיור שוטרי של עמדותיהם ,(1999) א' שהם
.322303 עמ'

נשותיהם, כלפי בעלים אלימות על בתלונות הטיפול בנושא שוטרים עמדות ,(2000) י' רגב א'., שחם
.153135 עמ' ,4 גיליון וחברה, משטרה

^1(131011(10 £., ח3וזז31§11$ 0. (1996), 11151> 613<311ן^1 515ץ31ח^ 0( ת10)0€553 16ז\> ?6151516006
6י11י\\01 ^5531111, 31ח10111< §ת811111מ0100 30(1 1031מ11€ .ץ§011010'>5? 64, קק 10101019.
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830110130 11., 00^61 .4.£. (1995),?01106 ח6106011'\01י\10 0011165110 1016006¥, 06מ1016¥ 0מ3
,18ז10111י\ 10, .קק .98106

ק8131403 /.(1995), ¥31£ 010601601י01£ י0010613 ^1*1111(163 ^1301117116 11316ק10קק\<. 00363ק1168
70 60ו00/*\ 83116110§, 1016103110031116\'16\¥ 0/ ,י(§010מ10111¥ 4, .קק .4762

61123\3¥ £. 8., 3'\ץ81123 0. 0. (1996), (6(18). 1)0 ^116818 1)מ\. 8מ1מ681131*1 01(1618 \011¥>?
ץץג1כ1¥\6אי :^ז3? 83§.6

0111*011 0.0. )1995(, £16 63116161: .\ ?8<'11010€§1031 ?10016, <16\¥ :<011ץ 83510 800^8.

162£ £., קגמ^81 1. (1998), ת1 111611 מ¥\0 ;18)ץ0/¥ 8^616(1 5ית6ות0^\ *ת6ות38688^ 0^ 1116

31ח11ז1]ץ0 §1ז006331ז? 8יוה316ץ8 ,368מ0ק1163 06מ1016¥ 1)מ0 ,8מ0111{¥ 13(3), .קק 251268.

01306 8. (1995), ?0110111§ 0011168110 06מ1016¥ מ1 7116 19908, 6מז90 0^106 ^65631011 ץ1)8111

16מ139,130 0^106 ^63631011 ^ח\/. §ה1מת13? 151111

9311 8. (1993), 8311616(1 ^01*1611 ^116 7116 0110111131 111311106 ,11ז516י>8 מ11161103^ 10131'ץ66113
,181*ה8016 36, .קק .624638

10ץ110 0., 8311(1613 ^.(2000), ?01106 36מ0ק3©^ 70 0011168110 ,06ת1016¥ 81111811 .101111131 01
,(1)40,י>§010מ0111111 קק .1436

1101110§ 0. 7., 1ז13זח3§811 0.8. (1986), ,4/7 313ץ31ת^ 001131> ^1311(613 מ1 01מ3ל31ג91 70 ¥1//6
:1016006/ץ 7116 01111601 81316 0^7116 110£\16¥(1§6, 106ז1016¥ 1)מ^ ,8מ10111¥ 1, .קק 101
124.

30£(131) 7.(2000), 3י00160י\\ 63^1160^ק*£ ^1111 ^130(13101<' 01131§10§ ?01 ^!?6 /18331111 10
0013110, 0303(131 .4 0386 ^§31081 1116 ?103601111011, 31ת3110מ161מ1 '\>16'ץ116 01 ,'>§010מ10111¥
60131133116ק8) 00 001063110 1016006¥), 7(1,2,3), .קק .141157

ץ00161§4001\[ 11. (1991), ?01106 0036ק63^ 70 116^\י ^3531111 10 ^01111610 116130(1, 10161106¥
1)ת3 ,8מ10111¥ 6, .קק 4853.

^'10036 ). .4. (1997), §31113110י\£ ,4 001063110 1016006¥ ?10§1301 10 ,4 י{00101011011
?011010§ :110001601י\0£ ?163631011 160131100זז16ק101 1331168, 6מ0111 ^11(1
,'(0מ6טן£61111(1 43(3), .קק 279297.

?101011>0^ 1., \001¥?300 11. (1999), ?0110111§ 68110מ01(1 :06מ1016¥ 116011¥6£ 31מ83110ומ3§01
811110111168, 1^00(1001 110016 0^106.
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ח3תדףו31 ^. (1992), ?01101"§ 0011168110 :06מ1016¥ $*מ16מ611ק%£ 1)מ* $3מז1"116ס *6א
¥01^, £111 ?106 ?1685. י

8110118"1 £. (2000), 1116 8^61601 8'ת01116^\ 3מ110ק6106? 0{ 1116 01131301:61151103 0? 1161
161מ0011ת£ *"'י *6 ?01106, 111*61113*101131 .101111131 £0 1161מ6^0 ץס711613 1)מ3
6^313קמ001 ,ץ0108מ1מ0111 44(4). .קק 242257.

83110(1615, 0.0., 8126 ?.6. (1986), .*01111(168 .*1)0111 מ16"0^ .*1)1186 ^"!00§ ?01106 0^0613
,13מ1011י\ ^1\4 1מ1011י\ ,003163י\1^ 31מ10111. 31מ6180ק161מ011 ,06מ1016¥ 1, .קק .2542
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ישראל משטרת ,2004 שמורות, הזכויות כל © 9375 עמי ,8 גיליון ,2004 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (115ז1זק£8) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

הגיל המגדר, קשר מתבגרים: בקרב תוקפנית התנהגות
החינוכית למסגרת וההשתייכות

* סלעשיוביץ רויטל

ט^גקל'מ. ק£//.'קל0י$ק /?/ליא'/.///^'ק, קאע// ?"ל, *

.(2003 קי//' £ןס01 <611ר ,2003 קא?? גגא'גלעמ. (>זת>ך$£

בנות), 395 ו בנים 526) בנינוער 921 בקרב המינים, בין ההבדלים את בדק זה מחקר
ותוקפנות עקיפה תוקפנות מילולית, תוקפנות פיזית, תוקפנות תוקפנות: סוגי בארבעת
עיוניים, (בתיספר חינוכית למסגרת השתייכות שנבדקו: המחקר משתני רכוש. כלפי
שנים 1615 (בני גיל רחוב), חבורות  מבתיספר שנשרו ובנינוער מקצועיים בתיספר

תוקפנית. התנהגות על ומין שנים) 1817 ובני
חייתה רכוש כלפי ותוקפנות המילולית התוקפנות הבנים, של הפיזית התוקפנות רמת
בין קטן פער נמצא עקיפה בתוקפנות הבנות. של התוקפנות לרמת בהשוואה גבוהה
רמת לבין החינוכיות המסגרות בין מובהקים הבדלים קיימים כן, כמו לבנות. הבנים
של היא ביותר הנמוכה התוקפנות רמת המילולית. והתוקפנות הפיזית התוקפנות
בכל הרחוב. חבורות של היא ביותר הגבוהה הרמה ואילו העיוניים, בתיהספר תלמידי
בהשוואה במקצת גבוהה הצעירה הקבוצה של התוקפנות רמת התוקפנות, מדדי
את בוחנים כאשר כי הראו, רבמשתנים שונות ניתוחי תוצאות יותר. המבוגרת לקבוצה
אינטראקציה קיימת לא התוקפנות, מדדי לארבעת ביחס הקבוצות בין ההבדלים
לעומת והשכלה. מין גיל,  תלויים הבלתי המשתנים שלושת בין סטטיסטית מובהקת

סטטיסטית. מובהקים ההשכלה קבוצות ובין המינים בין ההבדלים זאת, .

רחוב. חבורות מגדר, עקיפה, תוקפנות ישירה, תוקפנות מתבגרים, מפתח: מילות
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החינוכית למסגרת וההשתייכות הגיל המגדר, קשר מתבגרים: בקרב תוקפנית התנהגות סלעשיוביץ רויטל

מבוא

לגבי חוקרים בקרב קונצנזוס קייס כי מראה, בנינוער אלימות בנושא המחקרים סקירת
כי להניח, יש מבנות. יותר אלימים בניס בנות: לעומת בנים של האלימות ברמת הבדלים
הפיזית, לאלימות בהקשר בעיקר נחקרה אלימה שהתנהגות לעובדה, קשורה זו מסקנה
גבוהה בנים של הפיזית האלימות רמת  מובהקים המינים בין ההבדלים אכן, זה, ובתחום
,631011 311(111101131(18011 <3111נ1994,61111; ;1995 631ממ1£, ;1995 (611נ1ק1זז3כ<, בנות של מזו
§61כ1מ11016, ;1991 ,1,311§ ;1992 ,8)011>(1¥131 311(1 ^16111613 ;1994 ]6/ץן)£8/07., ;1994

.(1984

סוגי לגבי גם המינים בין ההבדלים בבדיקת היא התוקפנות נושא בחקר כיום, המגמה,
נבדק כן, כמו רכוש. כלפי ותוקפנות עקיפה תוקפנות מילולית, תוקפנות כגון אחרים, תוקפנות
לבין וכדומה אתני מוצא ההשכלה, תרבות, , גיל כגון וחברתיים, אישיים גורמים בין הקשר
16118860 ;1994,1111*01111150116131. ;1996,1131118 311(1 (^111601111110§1מ^ התוקפנות רמת

.(1991 ,80160800 311(1 161168 ;1994 ,311(1 11£651£<31>

ישירה תוקפנות בין בהבחנה קשור התוקפנית בהתנהגות המינים בין בהבדלים הדיון
גלויה בצורה המופנים תוקפנות, לביטויי היא הכוונה הישירה, בתוקפנות עקיפה. לתוקפנות
מנת על שמופנית תוקפנות, היא עקיפה תוקפנות פיזית. תוקפנות כגון הקורבן, כלפי וישירה
מטרתה אשר תוקפנות, זוהי אחרים. באמצעות ובעקיפין, סמויה בצורה בדרךכלל, לפגוע,

אחרים על והשפעה נידויו השמצתו, עלידי נפשית, מבחינה או חברתית מבחינה בזולת לפגוע
;1994 2*6ק618§1,3, 4ה3 1/0$ן<]3/071 התוקפנות מופנית שכלפיו אדם, אותו כנגד

.(1984 ,8.016111561§

מחקרים לזקיית  התוקפנית בהתנהגות הבדלים

בשני התוקפנות לרמת שלילי בקשר קשורים והשכלה גיל כי מציינת, המחקרית הספרות

כי היא, החוקרים בקרב הקיימת ההנחה .(1996 ,1131118 304 £1116011111100§1מ^ המינים
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שכיחה, ישירה פיזית תוקפנות החיים; במהלך בשלבים מתפתחת התוקפנית ההתנהגות
בתוקפנות מאופיין היסודי, הספר בית בגיל בהתפתחות, השני השלב הילדות. בגיל בעיקר,

*15י\^ז0(8 1<ת3 ) העקיפה התוקפנות מתפתחת ההתבגרות, בגיל ואילו ישירה, מילולית

.(1992 1013ז11€1>,

ומגיעה המינים שני בקרב התוקפנות רמת עולה ההתבגרות בגיל כי מראות, המחקרים תוצאות
,1,31101211 61 31,) התוקפנות ברמת הדרגתית ירידה ישנה מכן, לאחר בערך. 12 בגיל לשיאה

.(1993 ,1,016 311(1 801111112 12002

העקיפה התוקפנות ברמת עליה קיימת ההתבגרות בגיל כי מראים, בנות לגבי הממצאים
לפעול הבנים את עודדו זה בגיל בנות כי נמצא, לכך, בנוסף הילדות. לתקופת בהשוואה
6]01^1816*) והסתה השמצה נידוי, עלידי העקיפה, התוקפנות באמצעות ישירה, בתוקפנות

.(.1992,31

לקבל לנכונות (הפוך) שלילי קשר יש ההשכלה ולרמת לגיל כי מראים, המחקרים ממצאי
ומגדירים בחומרה יותר תוקפניות התנהגויות רואים משכילים אנשים תוקפניות. התנהגויות
1131118,) עלתיכונית השכלה בעלי שאינם לאנשים בהשוואה יותר כמזיקות אלו התנהגויות
תפיסת את שבדק אחר במחקר גם נמצאו דומים ממצאים .(1996 ,3114 ^0ו1ת1116011§1מ^

המחקר ממצאי תיכון. תלמידי ובנים קולג', תלמידי בנים, בקרב התוקפניות ההתנהגויות
תיכון לתלמידי בהשוואה אלימות, בהתנהגויות מצבים יותר הגדירו הקולג' תלמידי כי הראו,
כך  עולה ההשכלה שרמת ככל כי היא, אלה ממחקרים המסקנה .(1994 ח50מ0111*11^, 6131.)

התנהגויות יותר מגדירים יותר ומשכילים יותר מבוגרים אנשים התוקפנות. רמת יורדת

ת1886ז1994,16). 1<ת3 (^3כ651§מ£ בתוקפנות שימוש פחות ומצדיקים כאלימות,

הקשר, את מאירה ,(1990) ו111180111 מ660180*<00 של פשיעה" לגבי הכללית "התיאורית
התיאוריה, עלפי האישיות. התכונות של מזווית אלימה, להתנהגות נמוכה השכלה שבין
שונות, למסגרות להסתגל בדרךכלל, מתקשים, נמוכה, עצמית שליטה בעלי מתבגרים
סיכונים, ליטול ונוהגים אימפולסיביים אלימים, הינם אלה מתבגרים מביתהספר. ונושרים
סובלנות הוא נמוכה עצמית שליטה בעלי של נוסף מאפיין עצמם. ואת הסביבה את המסכנים
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אלימות ללא שיחה, באמצעות קונפליקטים עם להתמודד והקושי תסכול, של למצבים מועטה
פיזית.

לבין אתני ומוצא תרבות בין קשר יש כי מראה, תוקפנית התנהגות על המחקרים סקירת
168ק1זז83, ;1996 ,931118 311(1 ££1110ז1118011§1מ^ ;2002 ג131<1,111£, 61211.) תוקפנית התנהגות

.(1991,801608011 311(1161168 ;1994 ,911168 311(1 ץז¥ ;1995 ,1131118 ;1997

של הנטייה כי נמצא, תוקפנית התנהגות על האתני המוצא השפעת נבדקה שבו במחקר,
כמו אחרות. אתניות לקבוצות בהשוואה יותר, גבוהה באלימות להגיב היספניים אמריקאים
,931118) האחר מצד התגרות של למצבים כתגובה אלימה, בהתנהגות יותר תמכו גם הם כן,

ממצאי בארצותהברית. הרצח מקרי שיעורי את שבדק במחקר, נמצאה דומה מגמה .(1995

בהשוואה ,3 פי כמעט גבוה היספני, ממוצא גברים בקרב רצח מקרי שיעור כי הראו, המחקר
הם היספני ממוצא זכרים כי מצוין, כן, כמו סקסיים. אנגלו זכרים בקרב הרצח מקרי לשיעור

.(1990,8113118 311(181*11111) בארצותהברית אלים לפשע ביותר הצפויים הקורבנות

בנורמות מהבדלים נובעים האתניות הקבוצות בין האלימות ברמת ההבדלים החוקרים, לדעת
כבודו על כאיום הנתפסים במצבים אלימה בהתנהגות המגיב המאצ'ו, תפיסת של התרבותיות

/גל81ג)1991,111£01). ;1994,911168 311(1 (ץז¥

היו ההבדלים עיקר כי הראתה, האלימה ההתנהגות על האתני והמוצא המין השפעת בדיקת
נוטות סקסי אנגלו ממוצא נשים כי נמצא, במחקר האתני. המוצא בתחום ולא המגדר בתחום
ממוצא לגברים בהשוואה חפצים, וזריקת מכות באמצעות רכוש כלפי אלימות לבטא יותר
מקסיקאיס בקרב נמצאו לא רכוש כלפי האלימות בתחום אלה הבדלים סקסי. אנגלו

חוסר של מצבים כי מציינת, המחקרית הספרות .(1991 1ז180ז8016, 01מ3 761168) אמריקאים
שוויון חוסר של מצבים אלימות. לרמת אתני מוצא שבין לקשר, תרמו ועוני, אבטלה תעסוקה,
(ג131)מ2001,1,3). אלימה בהתנהגות שמתבטא לתסכול, החוקרים, לדעת גורמים, והפליה
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התיאורטיות הגישות לאור התוקפנית בהתנהגות המינים בין הבדלים

התוקפנית, בהתנהגות המינים בין להבדלים הסיבה כי מניחה, תרבותית החברתית הגישה
תהליך המינים. של הסוציאליזציה ותהליך החינוך באמצעות הסביבה, בהשפעת קשורה
ישירה. תוקפנות ביטויי לגבי יתרה הקפדה בו וחלה יותר, מחמיר הבנות לגבי הסוציאליזציה
הזה הסוג מן תוקפנות על הפיקוח שכן, עקיפה, תוקפנות של התנהגות יותר מבטאות בנות לכן,

612ק618§ג^1994,1). (181י\^01[.18<\31 פחות קיים

בנות כי היא, ההנחה חברתית. בשלות של מאפיין גם היא ישירה בתוקפנות משימוש הימנעות
משימוש נמנעות הן לכן, לבנים. בהשוואה יותר מוקדם בשלב חברתית לבשלות מגיעות
בחברתן הפרט של מיקומו מהו יותר בתר לבנות ישירה. תוקפנות של הסוג מן בהתנהגויות
קשרים ומעדיפות לבנים, בהשוואה יותר קטנות חברתיות קבוצות יוצרות הבנות הקרובה.
יותר לחשובים הידידות קשרי את הופך שכזה חברתי מבנה ואינטימיים. ארוכים חברתיים
יותר גם יש מנהלות, שהבנות כפי וברלרות, הדוקות יחסים במערכות רגשית. מבחינה

.(1992,8)01^1516131.) עקיפה תוקפנות לביטויי יותר רבות הזדמנויות

שבין ההבדלים להבנת הבסיס הם הפיזיולוגיים ההבדלים כי מניחה, הסוציןביולגית הגישה
דרושה ביטוי, לידי תבוא התוקפנית שההתנהגות כדי אולם, התוקפנית. בהתנהגות המינים
תוקפנות של בדפוס הבחירה החברתיים. לגורמים הביולוגיים הגורמים בין אינטראקציה
חושף שאינו מסוג בתוקפנות לנקוט הוא הרצון מכך. המצופה הסכנה  לתוצאה ביחס קשורה
ממעטות הן לכן, פיזית. מבחינה יותר חלשות להיות נוטות בנות מיותרת. לסכנה התוקפן את
זאת, לעומת עקיפה, תוקפנות מכך. המצופה לסכנה מחשש ישירה, פיזית בתוקפנות להשתמש
בתוקפנות הבחירה נחשפת. אינה לעתים, התוקף, זהות שכן, המצופה, הסכנה את מפחיתה
המגדר ותפקידי חברתיים דפוסים בחיים. יותר מוקדם בשלב הבנות בקרב מתחילה עקיפה
בהתנהגות המינים בין ההבדלים של המגמה את להשריש החוקרים, לדעת מסייעים, בחברה
ה"מאצו לסטריאוטיפ בהתאם "גברית", כהתנהגות נחשבת ישירה פיזית תוקפנות התוקפנית.
פוגעת ואינה מאיימת אינה היא שכן, נשים, מאפיינת עקיפה תוקפנות זאת, לעומת הגברי".

01מ1813יץ^ז0[1992,6). ^11601613) הנשי הסטריאוטיפי בדימוי
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המחקר

(בתיספר חינוכית למסגרת השתייכות המשתנים: השפעת את לבדוק הינה המחקר מטרת
על ומין גיל רחוב), חבורות  מבתיספר שנשרו ובנינוער מקצועיים בתיספר עיוניים,
סוגי בארבעת בנינוער, בקרב המינים שבין ההבדלים את בדק המחקר תוקפנית. התנהגות
כלפי והתוקפנות העקיפה התוקפנות המילולית, התוקפנות הפיזית, התוקפנות התוקפנות

רכוש.

המחקר השערות

התוקפנות התוקפנות: במדדי הבנות של מזו גבוהה תהיה הבנים של התוקפנות רמת .
רמת העקיפה, בתוקפנות רכוש. כלפי והתוקפנות המילולית התוקפנות הפיזית,

הבנים. של מזו גבוהה תהיה הבנות של התוקפנות

התוקפנות הפיזית, התוקפנות במדדי גבוהה תהית רחוב חבורות של התוקפנות רמת .
תהיה הלומדים בניהנוער של התוקפנות רמת ואילו רכוש, כלפי והתוקפנות המילולית

העקיפה. התוקפנות במדד גבוהה

יותר הצעירה הגיל בקבוצת התוקפנות רמת התוקפנות רמת לבין גיל בין קשר יימצא .
.(1817) המבוגרת הגיל לקבוצת בהשוואה גבוהה, תהיה שנים) 1615)

באופן נקבע המדגם גודל .05 של דגימה יחס עם שכבתית, דגימה תכנית עלפי נקבע המדגם
השתייכותם ואת בירושלים החילוניים בניהנוער של הקיימת הפרופורציה את שמייצג
במחקר הנתונים רחוב). וחבורות מקצועיים בתיספר עיוניים, (בתיספר השונות לקבוצות

הבאה: החלוקה עלפי בנינוער, 921 כלל המדגם .19981997 השנים בין נאספו

301) עיוניים בתיספר משישה י'י"ב מכיתות תלמידים 614  עיוניים בתיספר תלמידי .
בנות); ו313 בנים

מקצועיים בתיספר משני י'יב', מכיתות תלמידים 211  מקצועיים בתיספר תלמידי .
בנות); ו58 בנים 153)

לאותה המשתייכים רחוב, מחבורות בנינוער 96  החינוך ממערכת שנפלטו בנינוער .
בנות). 24 ו בנים 72) הלומדות הקבוצות שתי כמו שנים) 1815) גיל קבוצת

80



8 מס' וחברה משטרה 2004 תשס"ה

המחקר כלי

הדומה במתכונת הורכב השאלון עצמי. לדיווח אנונימי שאלון נבנה הנתונים, איסוף לצורך

הישירה התוקפנות מדדי את ובדק ,(011601 111601)1111<מ3 מ165510§§\/. 803168) 8^1ס ל

בני 60 של למדגם הועבר השאלון החלוץ, מחקר במסגרת .(1992,8]01^13*, 6131.) והעקיפה
את שהביעו רחוב), וחבורות מקצועיים תלמידים עיוניים, (תלמידים הקבוצות משלוש נוער
השינויים בשאלון נערכו החלוץ, מחקר בעקבות השאלות. של והניסוח ההבנה מידת על דעתם
ביחד הופיעו השונים התוקפנות מדדי לגבי השאלות פריטים. 56 כלל כליהמחקר המתחייבים.
מתבקש הינך לדוגמא: נשאלו, הנבדקים להלן. מפורטות שהן כפי בנפרד, ולא משולבת בצורה
את שאלה בכל בחר האחרונה. בשנה מאוד אותך הכעיס מישהו כאשר עשית מה להשיב

שבחרת. לתשובה המתאים המספר ליד עיגול סמן ביותר. לך המתאימה התשובה
לעתים  4 לפעמים,  3 רחוקות, לעתים  2 לא, פעם אף  1  היה בשאלון התשובות מפתח

מאוד. קרובות לעתים  5 קרובות,
פיזית); (תוקפנות ז" אדם אותו את שהכית כך עלי7י הגבת תדירות "באיזו לדוגמא: פריטים
"באיזו מילולית). (תוקפנות אדם?" באותו שתיפגע שאיימת כך עלידי הגבת תדירות "באיזו
(תוקפנות אדם?" אותו על שקרים או רעים דברים לאחרים שסיפרת כך עלידי הגבת תדירות
כלפי (תוקפנות אותו?" שברת או כלשהו שניפצתחפץ כך עלידי הגבת תדירות "באיזו ■, עקיפה)

רכוש).

מהימנות

מדדי ארבעת את לשקף האמורות השאלות של הפנימית העקיבות את לבדוק מנת על

קתנבך. של 61 במקדם שימוש נעשה הרכוש), וכלפי עקיפה מילולית, (פיסית, התוקפנות
התוקפנות מדד של המהימנות .61=.88 היא פיזית תוקפנות המשקפים הפריטים של מהימנותם
מדד של המהימנות .6=.71 היא העקיפה התוקפנות למדד ואילו .6=.73 היא המילולית

.61=.65 היא רכוש כלפי התוקפנות
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וזלין

ולבניהנוער (בכיתה), קבוצתית במסגלת השאלון הועבר בבתיהספר הלומדים לבניהנוער
חלק לנסיבות. בהתאם פרטנית, או קבוצתית במסגרת השאלון הועבר רחוב מחבורות
שנדרש הזמן ובמילויו. השאלון בקריאת לסיוע זקוקים היו זו אחרונה בקבוצה מהנבדקים

שעה. כרבע היה השאלון מילוי לצורך

במחקר המשתנים מערן

הם: תלויים) (הבלתי המסבירים המשתנים שלושת

תלמידים מקצועית, (עיונית, קטגוריות שלוש = חינוכיתקטגוריאלית למסגרת השתייכות .1

רחוב). חבורות  מבתיספר שנשרו
בנות). (בנים, קטגוריות שתי קטגוריאלי:  מין .2

.(1817 גילאי ,1615 (גילאי קטיגוריות שתי קטגוריאלי:  הנבדקים גיל .3

האישית: התוקפנות מדדי ארבעת הס במחקר המוסברים המשתנים
פיזית. התוקפנות מדד .1

המילולית. התוקפנות מדד .2

העקיפה. התוקפנות מדד .3

רכוש. כלפי התוקפנות מדד .4

(רמת 1 הערכים בין הנמדד רציף, משתנה הוא מהמדדים, אחד בכל התוקפנות משתנה
ביותר). הגבוהה התוקפנות (רמת 5 ל ביותר) הנמוכה התוקפנות
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ממצאים

התוקפנות ורמת מגדר

התוקפנות מסוגי אחד כל לגבי בנפרד, בוצעה, המין לבין התוקפנות מדדי שבין הקשר בדיקת
.1 מס' בלוח מוצגים הממצאים ."* "מבחן באמצעות רכוש), וכלפי עקיפה מילולית, (פיזית,
התוקפנות. מדדי בכל המינים בין מובהקים הבדלים קיימים כי מראות, המבחן תוצאות
בהשוואה התוקפנות סוגי בכל גבוה הבנים של התוקפנות רמת ממוצע כי מראים, הממצאים
תומכים רכוש כלפי ובתוקפנות מילולית בתוקפנות הפיזית, בתוקפנות המחקר ממצאי לבנות.

.1 מס' בהשערה

התוקפנות ולרמת חינוכית למסגרת השתייכות

רחוב), וחבורות מקצועיים (עיוניים, הקבוצות שלוש בין התוקפנות במדדי ההבדלים בדיקת
יוצגו להלן .2 מס' בלוח מוצגים הממצאים ^ג71".  61מ131^ "מבחן באמצעות נעשתה

התוקפנות: ממדדי אחד כל לגבי התוצאות

לגבי מובהק באופן שונות המשיבים קבוצות שלוש כי מראים, הממצאים  פיזית תוקפנות
רחוב חבורות של היא ביותר הגבוהה הפיסית התוקפנות רמת הפיסית. התוקפנות מדד
עיוניים מבתיספר בנינוער של היא ביותר הנמוכה הפיסית התוקפנות רמת ואילו =]ע\, 3.27]

.0\1= 1.96]

הספר מבתי בנינוער העקיפה, התוקפנות לגבי כי מראים, הממצאים  עקיפה תוקפנות
בנינוער זאת, לעומת המקצועיים. מבתיספר מבנינוער מובהק באופן שונים אינם העיוניים
העקיפה התוקפנות רמת רחוב. מחבורות מובהק באופן שונים המקצועיים מבתיהספר
היא ביותר והנמוכה ,[^1= 2.51] המקצועיים מבתיהספר בניהנוער של היא ביותר הגבוהה

.4$= 2.27] רחוב חבורות של
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¥0= 921) התוקפנות וסוגי מגדו לגבי \>י "מבחן תוצאות :1 מס' לוח

ק1\[ק01011מיןתוקפנות

בניםפיזית

בנות

2.71

1.76

526

395

14.85.00*

בניםעקיפה

בנות

2.48

2.28
526

395

3.32.00*

בניםמילולית

בנות
2.82

2.39

526

395

7.02.00*

רכוש בניםכלפי

בנות
1.99

1.56

526

395

6.91.00 *

ק > .05

הספר מבתי בנינוער המילולית התוקפנות לגבי כי מראים, הממצאים  מילולית תוקפנות
בני זאת, לעומת המקצועיים. מבתיהספר מבניהנוער מובהק, באופן שונים, אינם העיוניים
הגבוהה המילולית התוקפנות רמת הקבוצות. משתי מובהק באופן שונים רחוב מחבורות הנוער
מבתי בניהנוער של היא ביותר הנמוכה הרמה ואילו ,0\4= 3.08] רחוב חבורות של היא ביותר

.[\1= 2.26] העיוניים הספר

מבתיהספר בניהנוער כי מראים, רכוש כלפי תוקפנות לגבי הממצאים  רכוש כלפי תוקפנות
מבתיהספר בניהנוער בין האחרות. הקבוצות משתי מובהק, באופן שונים, העיוניים
הרמה רכוש. כלפי התוקפנות במדד מובהקים הבדלים נמצאו לא הרחוב וחבורות המקצועיים
מבתי בניהנוער של היא ביותר והנמוכה ,[^1= 2.83] רחוב חבורות של היא ביותר הגבוהה

.0/= 2.26] העיוניים הספר

.2 בהשערה תומכים 2 מס' בלוח הממצאים
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התוקפנות ורמת גיל

הממצאים ."1 "מבחן באמצעות נעשתה הגיל קבוצות בין התוקפנות במדדי ההבדלים בדיקת
והבוגרת הצעירה הקבוצה בין ההבדלים כי מראות, המבחן תוצאות .3 מס' בלוח מוצגים
העקיפה התוקפנות המילולית, התוקפנות במדדי ואילו הפיזית, התוקפנות לגבי רק מובהקים
בכל כי מראה, בנתונים עיון מובהקים. אינם ההבדלים כי נמצא, הרכוש, כלפי והתוקפנות
במקצת גבוהה הצעירה הקבוצה של התוקפנות רמת דומה: מגמה קיימת התוקפנות מדדי

.3 בהשערה תומכים הממצאים הבוגרת. לקבוצה בהשוואה

0£47\^¥0^ .התוקפנות מדדי לגבי משתני רב שונות ניתוח

בניתוח ./^/.4.^/¥0^ רבמשתני שונות ניתוח באמצעות נעשתה המשתנים בין הקשר בדיקת
התלויים והמשתנים וגיל, ההשכלה סוג הנבדק, מין היו תלויים הבלתי המשתנים שלושת זה,
ותוקפנות עקיפה תוקפנות מילולית, תוקפנות פיזית, תוקפנות .. התוקפנות מדדי ארבעת היו
בין סטטיסטית מובהקת משולשת אינטראקציה על הצביעו לא הניתוח תוצאות רכוש. כלפי

תלויים. הבלתי המשתנים
ניתוח תוצאות תלויים. הבלתי מהמשתנים אחד לכל בנפרד שונות ניתוחי בוצעו השני, בשלב
מובהקים התוקפנות מדדי בארבעת המינים בין ההבדלים המין, משתנה לגבי כי הראו, השונות

י8^11¥\י. 1*111643 = .93 (7,456)י/ = 11.94 ק >.0001 סטטיסטית.

מובהקים. אינם ההבדלים כי הראתה, לצעירה הבוגרת הגיל קבוצת בין ההבדלים בדיקת
חינוכית, למסגרת השתייכות המשתנה לגבי כי הראו, השונות ניתוח תוצאות זאת, לעומת
י5<111¥\ ק >.0001 סטטיסטית: מובהקים התוקפנות מדדי בארבעת הקבוצות בין ההבדלים

.1,81111013 = .89 / (10,876) = 8.71
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711^  *161168ז131£  ותוקפנות ההשכלה לגבי שונות ניתוח :2 מס' לוח
(1^=921)

חינוכיתתוקפנות ק0100מסגית

יחוג מקצועייםחגורות

1.02עיונייםפיזית *0.39*1.96614

2.53211*0.39מקצועיים

רחוב 3.2796חבורות

0.11עיונייםעקיפה 0.022.37614

2.51211*0.04מקצועיים

רחוב 2.2796חבורות

0.012.26614*0.53עיונייםמילולית

2.42211*0.31מקצועיים

רחוב 3.0896חבורות

כלפי
רכוש

2.26614*0.19*0.31עיוניים

2.63211*0.11מקצועיים

רחוב 2.8396חבורות

ק > .05 *
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(?4= 921) התוקפנות וסוגי גיל לגבי "* "מבחן תוצאות :3 מס' לוח

קק01011גילתוקפנות

*15172.383182.83.00פיזית

17182.06603

15172.393181.82.70עקיפה

17182.35603

15172.683181.72.08מילולית

17182.56603

רכוש 15171.853181.56.11כלפי

17181.74603

ק > .05 *

דיון

תוקפנות פיזית, תוקפנות = תוקפנות סוגי בארבעת בנינוער בקרב ההבדלים את בדק זה מחקר
הם זה ממחקר העולים העיקריים הממצאים רכוש. כלפי ותוקפנות עקיפה תוקפנות מילולית,
בין הפער העקיפה, התוקפנות בתחום כי הראו, המחקר תוצאות העקיפה. התוקפנות בתחום
וכלפי מילולית, (פיזית, האחרים התוקפנות סוגי בשלושת ואילו משמעותי; אינו לבנים הבנות

לבנות. בהשוואה גבוהה הבנים של התוקפנות רמת רכוש),

כי היא, אף הראתה, חינוכית למסגרת השתייכות עלפי הקבוצות בין ההבדלים השוואת
שבשלושת בעוד כי הראו, המחקר תוצאות העקיפה. התוקפנות בתחום הוא המעניין הממצא
רחוב חבורות של התוקפנות רמת רכוש), וכלפי מילולית (פיזית, הישירה התוקפנות מדדי
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המקצועיים), ובבתיהספר העיוניים בבתיהספר הלומדים לבניהנוער בהשוואה גבוהה הייתה
הנמוכה ואילו הלומדים, בניהנוער של היא הגבוהה הרמה העקיפה, התוקפנות שבמדד הרי

רחוב. חבורות של היא

גם האחרים, התוקפנות למדדי בהשוואה העקיפה, התוקפנות לגבי שנמצאה ההפוכה המגמה
שונה העקיפה התוקפנות דפוס כי מלמדת, חינוכית, למסגרת בהשתייכות וגם המגדר בתחום
התוקפנות שבין ההבדלים, את לנתח ניתן האחרים. התוקפנות למדדי ביחס מהותי באופן
מתייחס הראשון ההיבט מרכזיים. היבטים שני באמצעות התוקפנות, מדדי יתר לבין העקיפה
השני ההיבט ואילו התוקפנית; ההתנהגות ביצוע בזמן התוקף שנוטל והסיכון החשיפה למידת

התוקפנית. ההתנהגות על הקיים החברתי, הפיקוח למידת מתייחס

זו תוקפנות שכן, מאוד, נמוכה היא התוקף של והחשיפה הסיכון מידת העקיפה בתוקפנות
התוקפנות סוגי בשלושת אחרים. באמצעות  ובעקיפין סמויה בצורה בדרךכלל, נעשית,
יותר. גדולים הם לחשיפתו והסיכויים התוקף שנוטל הסיכון, מידת זאת, לעומת האחרים,
בתוקפנות החברתי. הפיקוח במידת האחרים התוקפנות ממדדי גם שונה העקיפה התוקפנות
מודעות אינן הפיקוח סוכנויות המקרים, ובמרבית מאוד, נמוכה היא הפיקוח מידת העקיפה,
מהווה העקיפה בתוקפנות הבחירה כי להניח, יש זאת, לאור זו. תוקפנות של להתרחשותה כלל
סיכון ליטול חשש קיים שבהם חברתיים, במצבים תוקפנות להבעת אלטרנטיבית דרך

התוקפנית. ההתנהגות לגבי יותר מחמיר החברתי הפיקוח וכאשר ולהיחשף,

של העקיפה התוקפנות רמת כי שהראו, המגדר, בתחום המחקר בממצאי נתמכת זו הנחה
הבנות עלידי העקיפה בתוקפנות שהשימוש מכאן, מהבנים. מהותי באופן שונה אינה הבנות
או המינים של החברתית ההתקשרות בדפוסי מהותיים מהבדלים בהכרח, נובע, אינו
תהליך הבנות. על החל החברתי הפיקוח ברמת בהבדלים מקורו אלא ביולוגיים, מהבדלים
ולכן, ישירה. תוקפנות ביטויי לגבי יתירה הקפדה בו וחלה יותר, מחמיר הבנות לגבי החברות

פחות. קיים הזה הסוג מן תוקפנות על הפיקוח שכן, עקיפה, תוקפנות יותר מבטאות בנות

רחוב, לחבורות הלומדים בניהנוער בין העקיפה בתוקפנות ההבדלים לגבי המחקר ממצאי
על החלים החברתי והפיקוח הסיכון במידת קשור להבדלים המקור כי בהנחה, תומכים
בסוגי הרחוב לחבורות הלומדים בניהנוער בין ההבדלים זאת, לאור התוקפנית. ההתנהגות
הישירה. התוקפנות על בבתיהספר הקיימת הפיקוח למידת קשורים השונים, התוקפנות
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קיים זו תוקפנות על הפיקוח שכן, עקיפה, בתוקפנות יותר מגיבים הלומדים שבניהנוער מכאן,
קיים. לא כלל או מועט התוקפנית ההתנהגות על הפיקוח זאת, לעומת הרחוב בחבורות פחות.

עקיפה. בתוקפנות פחות ומגיבים הישירה התוקפנות בדפוסי יותר להגיב נוטים הם לכן,

הפיזית. התוקפנות בתחום נמצאו הקבוצות שבין הפערים עיקר כי הראו, המחקר תוצאות
הרמה ואילו העיוניים, בבתיהספר התלמידים של היא ביותר הנמוכה הפיזית התוקפנות רמת
המחקרית. בספרות הידוע את תואמים המחקר ממצאי רחוב. חבורות של היא ביותר הגבוהה
 הישירה התוקפנות לרמת שלילי בקשר קשורה שהשכלה היא, המחקרים מסקירת המסקנה
,1131*15, 1<מ3 801111110£0*11£11ז£ לתוקפנות רמת יורדת כך עולה, ההשכלה שרמת ככל

מ556מ1994,16). 3214 <31כ681§11£ ,. 1994 מ50מ0111*11*, 6131. ;1996

של הפיזית התוקפנות רמת על החברתי הפיקוח השפעת לגבי בהנחה תומכים אלה ממצאים
בניהנוער בקרב הפיזית התוקפנות רמת עולה חברתי, פיקוח שבהיעדר מכאן, בניהנוער.
של פשיעה לגבי הכללית התיאוריה באמצעות להיות עשוי נוסף הסבר רחוב. בחבורות

עצמית "שליטה המושג חשיבות את מדגישה התיאוריה .(1990) 11"80111 ו 00^6(18011
נמוכה עצמית שליטה בעלי מתבגרים התיאוריה, עלפי האלימה. ההתנהגות בהבנת נמוכה"
בעלי של נוסף מאפיין מביתהספר. ונושרים שונות, למסגרות להסתגל בדרךכלל, מתקשים,
עם להתמודד וקושי תסכול, של למצבים מועטה סובלנות הוא נמוכה עצמית שליטה
של הפיזית התוקפנות רמת זאת, לאור פיזית. אלימות וללא שיחה באמצעות קונפליקטים
בהשוואה אלה, בנינוער המאפיינת נמוכה, עצמית שליטה ליכולת קשורה רחוב חבורות
מבני דורש בבתיהספר והחינוך הסוציאליזציה תהליך כי לציין, יש הלומדים. לתלמידים
אינם רחוב בחבורות שבניהנוער מאחר ברגשות. ולשלוט סיפוקים לדחות איפוק, לגלות הנוער

עליהם. חלות אינן אלה דרישות חינוכית, במסגרת נמצאים

1817) הבוגרת לזו שנים) 1715) הצעירה הקבוצה בין ההבדלים כי הראו, המחקר תוצאות
אינם ההבדלים האחרים במדדים ואילו הפיזית, התוקפנות לגבי רק מובהקים שנים)
קשורה התוקפנות, סוגי במרבית מובהקים אינם שההבדלים לכך שהסיבה ייתכן, מובהקים.

גדול. אינו הקבוצות שתי שבין בשנים שהפער לעובדה,
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הינם ההשכלה קבוצות ובין המינים בין ההבדלים כי הראו, רבמשתניס שונות ניתוחי תוצאות
סטטיסטית. מובהק אפקט נמצא לא כי הראתה, הגיל משתנה בדיקת סטטיסטית. מובהקים
בנפרד התוקפנות ממדדי אחד בכל ההבדלים לגבי המחקר לממצאי בדומה אלה, ממצאים
בכל התוקפנות, רמת על השפעה יש הנבדק ולמין חינוכית למסגרת להשתייכות כי מראים,

השונים. התוקפנות ממדדי אחד

עשוי השונות, הנוער קבוצות שבין ההבחנות ובעיקר, המחקר, ממצאי העולות המגמות ניתוח
עליהם. ובפיקוח בחינוכם בבנינוער, בטיפול העוסקים הגורמים בקרב הנושא להבנת לתרום
אנשי בקרב יותר גדולה למודעות לתרום עשויות העקיפה התוקפנות בנושא המחקר תוצאות
שהתוקפנות העובדה, לאור זאת, מניעתו. לצורך ולטיפול זה, תוקפנות דפוס של לקיומו חינוך
לקיומה. בדרךכלל, מודעות, אינן הפיקוח וסוכנויות מדווחת, אינה המקרים במרבית העקיפה
הרחוב, חבורות בקרב ובעיקר בניהנוער, של הגבוהה הפיזית התוקפנות רמת לגבי הממצאים
שתפקח חינוכית, מסגרת בהיעדר הנוער. ביחידות המשטרה עבודת של החשיבות את מעלים
יחידות אנשי של הפיקוח עבודת בהרחבת הצורך עולה בניהנוער, של זו בקבוצה ההתנהגות על
בניהנוער של וריכוז בילוי מקומות המהווים באזורים, הפיקוח הגברת במשטרה. הנוער
בחבורות בניהנוער בקרב ועבריינית תוקפנית התנהגות לאיתור לתרום עשויה רחוב, בחבורות

ולמניעתה. הרחוב

הצורך עולה העקיפה, בתוקפנות בניהנוער בין ההבדלים על המצביעים הממצאים לנוכח
ובדיקת בנינוער של נוספות לאוכלוסיות הבדיקה הרחבת זה. בתחום המחקר בהרחבת
לגבי שהובאו ההסברים שני בנושא. הקיים הידע את תעמיק נוספים, חברתיים משתנים
מערך מזמינים החברתי), הפיקוח רמת והשפעת סיכונים ליטול (הנכונות העקיפה התוקפנות
ההתנהגות להבנת לתרום ושעשויים הנושא, של נוספת בדיקה שיאפשר עתידי, מחקר

בניהנוער. בקרב התוקפנית
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משטרתישראל ,2004 שמורות, הזכויות כל © 12695 עמי ,8 גיליון ,2004 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (118זתק8.6) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

נוער בני בקרב אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש
אתיופיה יוצאי

אדלשטייף ארנון
יל/6/'ק/. ק'גקק''מ., ק*//.'קל0'5<ק 7/ט'אי/.///?£, ?"ל/ ♦

(2003 399א9> 0109/ )/61ר ,2003 9^71ך7916י 0א'גלעמ. ({.תק9£

בני בקרב פסיכואקטיביים בחומרים שימוש בנושא מקיף מחקר על מבוסס המאמר
הוא הקליטה. ומשרד בסמים למלחמה הרשות מטעם שנערך אתיופיה, יוצאי נוער
העדה של מצוקתה רקע על אותם לבחון ומנסה שנמצאו העקריים הנתונים את מציג
גם נבחנים הממצאים בישראל. ותרבותית חברתית כלכלית, מבחינה האתיופית
ומנותקים. לומדים וותיקים: נוער בני על שנערכו קודמים סקרים לממצאי בהשוואה
שימוש המסבירים תלויים, הבלתי המשתנים יכולים מידה באיזו המאמר, בוחן בנוסף

העדה. בני בקרב נוער עבריינות להסבר גם לשמש פסיכואקטיביים, בחומרים

חומרים נוער, בני נשירה, קליטה, נוער, עבריינות אתיופים, מפתו!: מילוו!
פסיכואקטיביים.

מבוא

החברה של מזו שונה מתרבות שבאים מהגרים, שבני מצאו, ופשיעה הגירה על המחקרים
להגירה), ראשון (דור הוריהם של מאלו גבוהים בשיעורים עבירות לבצע נוטים המארחת,
עוד ידוע זה (ממצא הילידים של אלו על לעתים, ועולים דומים, שלהם העבריינות ושיעורי

.(2000 אדלשטיין, גם: ראו ;1938,8611111 של ממחקריו
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אתיופיה יוצאי נוער בני בקרב אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש אדלשטיין ארנון

בסטטיסטיקה יתר ייצוג אתיופיה יוצאי נוער שלבני עולה, ,2001 לשנת ישראל משטרת מנתוני
המספרי מחלקם גבוה הנוער, תיקי לכלל ביחס להם, שנפתחו התיקים מספר הפלילית
מזה הן גבוה, הפלילית בסטטיסטיקה אתיופיה עולי של שעורם הכללית. הנוער באוכלוסיית
היהודים הוותיקים, הנוער בני של מזה והן לשעבר, המועצות מברית שעלו נוער בני של

.(2003 ולקליטה, לעלייה (הוועדה
צעירים בקרב בחומרתם, והן בשכיחותס הן והולכים, הגדלים העבריינות לשיעורי הסיבות
גם אך הישראלית, לתרבות העולים תרבות בין הנרחב התרבותי לקונפליקט יוחסו אתיופים,
כמו .(2002 אדלשטיין, ;2000 (אדלשטיין, העדה בני בקרב שבולט דורי, הבין הנורמטיבי לפער
של מזה כפליים גבוה הספר מבתי אתיופיה יוצאי הנוער בני של הנשירה ששיעור נמצא, כן

.(1998 (ליפשיץ, 120/0100/0 לכדי ומגיע הוותיקים
מחקר לערוך הקליטה, ובמשרד בסמים למלחמה בראשות הוחלט אלו, נתונים בסיס על
במטרה אתיופיה, יוצאי הנוער בקרב אקטיביים פסיכו בחומרים השימוש תופעת לבחינת

עיקריות: שאלות שתי על לענות
במסגרות האתיופים, הנוער בני בקרב אלו בחומרים שימוש של התופעה שכיחות מהי  האחת
דומה אתיופיה, יוצאי צעירים בקרב אלו, בחומרים השימוש מידה, באיזו  השונות?,והשניה

השונות? במסגרות וותיקים, צעירים בקרב הקיים מזה שונה או

ובר (אדלשטיין הנוכחי המחקר ביצוע לקראת ("פיילוט"), גישוש מחקר נערך ,2000 בשנת
.2003 ביולי שנערך ,(2000 המבורגר,

תמחקי שיטת

בקרב ועבריינית סוטה תופעה לחקור בבואו החוקר, בפני עומדות מרכזיות בעיות שתי

מיעוטים. של אוכלוסייה
או לסוטה הנחשבת התנהגות של בביצוע להודות ששים אינם מבוגרים, כמו נוער, בני  האחת

ועוד. בושה תחושת בשל אנונימי), שהשאלון (למרות להם שיבולע מחשש עבריינית,
את יכתים כזה שמחקר חוששות, למשל), מהגרים, (כמו מיעוטים של קבוצות  השניה

הקבוצה.
נוער בני כאשר השניה, הבעיה ובעיקר, הבעיות, שתי קיימות אתיופיה, יוצאי נוער, בני לגבי

שלהם. השונים הדת ומנהגי עורם צבע בגלל הכתמה חוו אלו
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אלו. בעיות על רבה, במידה להקל, יוכלו העדה, בני מקרב מחקר שעוזרי היא, ההנחה
שתי ישנן מסויימת, תופעה של מימדיה את למפות ששואף סקר, גם המכיל מחקר בכל
בהם; האוכלוסייה לגודל בהתאם בארץ, היישובים כלל של אשכולות דגימת דגימה: אפשרויות
דגימה אתיופיה. יוצאי של גבוה ריכוז יש שבהם ישובים, מתוך דגימה  שלפנינו שבמקרה וזו
נוער בני של האוכלוסיה כלל את מייצגות אינן המחקר שתוצאות בחשבון, להביא צריכה כזו

בישראל. אתיופי ממוצא

אקטיביים פסיכו בחומרים שלהם להתנסות בקשר נחקרים של עצמי דווח על התבסס המחקר
שונים.

הגבוה הריכוז בעלי ישובים, 7 מ בנות) מהן (שליש נוער בני 505 המדגם כלל דבר, של בסופו
נדגמו בסמים, השימוש בתחום קודמים למחקרים בניגוד בישראל. אתיופיה יוצאי של ביותר
ספר בתי של תלמידים הנוער; עליית של בפנימיות תלמידים שונות במסגרות נוער בני
שאינם מנותקים, נוער ובני וגלויה; סמויה בנשירה הנמצאים משוטטים, נוער בני בקהילה;

לומדים. ואינם עובדים
שעסקו העדה), בני מחקר עוזרי בעזרת לנחקרים (שהועברו שאלות, 82 הכיל המחקר שאלון
שלא תרופות צריכת אלכוהול; בשתיית התנסות ודמוגרפי; משפחתי רקע תחומים: במספר
וסוג מעצרים לגבי עצמי דווח לפי פלילי, ועבר חוקיים; לא בסמים התנסות רפואיות; למטרות

העבירות.
התנסויותיהם לגבי (פתוח), עומק שאלון דרך ולהעמיק, לדווח הנחקרים ביקשו בנוסף,
ניתן לא כלל, בדרך כי, הסתבר הנושא רגישות בגלל ועוד. במשפחה המצב השונים, בחומרים
כלפי אלימות כדי עד הגיעה המרואיינים שהתנגדות כיוון כזו, חקירה לבצע חיה

ומלשינים. בוגדים ראו הם בהם האינפורמנטים,

(סמים, חוקיים בלתי וחומרים ואלכוהול) (טבק חוקיים בחומרים שימוש תלויים: משתנים
מעצרים. ושיעור ואחרים) אקסטזי קנאביס, = כמו

משתנים ועוד); עלייה שנת מין, גיל, (השכלה, דמוגרפיים משתנים תלויים: בלתי משתנים
משתנים האב); של ותעסוקה השכלה גיל, המשפחה, גודל ההורים, (סטטוס משפחתיים

בהם). להתנסות ונכונות בסמים שימוש כלפי (עמדות קוגניטיביים
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בנוסף, דתי". באירוע שאינה "שתייה על היה בשאלון הדגש אלכוהול, צריכת בבדיקת העוה:
בית תוצרת מהבירה להבדיל קנויה", בירה "שתיית על היתה ההדגשה בירה, שתיית לגבי

בישראל. גם כמו באתיופיה, מקובלת שהיתה ("טאלה"),

ממצאים

באוכלוסיית השונות השכיחויות נתוני יוצגו הראשון בחלק לשניים: חולקה הממצאים הצגת
תלויים. והבלתי התלויים המשתנים בין המתאמים יוצגו השני בחלק המדגם.

משפחתיים נתונים

גיל של השניה במחצית נמצאים (700/0 (כ ורובם בנים, רובם נוער, בני 512 כללה האוכלוסיה
ומעלה). 16) ההתבגרות

עד עלו ומחציתם בישראל, שנולדו או וספחיו) משה" ("מבצע 1990 עד לישראל עלו מחציתם
וספחיו). שלמה'' ("מבצע 1996

הן (78.30/0) המשפחות מרבית אך ילדים, (31) יחסית קטנות מהמשפחות (21.70/0) כרבע
ויותר). ילדים 4) גדולות

במקום היו (21.40/0) מהם וכרבע השניים, או הבוגרים האחים הס (78.60/0) הנחקרים מרבית
הלידה. בסדר ומעלה רביעי

מתגוררים מהנבדקים וכשליש ההורים, שני עם בבית חיים (68.00/0) מהנבדקים שליש כשני
.(150/0) האם מות או האב מות גירושין, בגלל (בעיקר הורית חד במשפחה

.65 גיל מעל מהם 150/0 ו ,55 גיל מעל מהם (360/0) כשליש ,45 גיל מעל (750/0) האבות מרבית
(120/0) מהן עשירית ,44 גיל עד הן (550/0) ממחציתן למעלה יותר: צעירות האמהות זאת, לעומת

.65 גיל מעל (20/0) מהן מיעוט ורק ,55 גיל מעל
עובדות אינן (650/0) מהאמהות שליש שני גיל. או מחלה מפאת עובדים אינם מהאבות מחצית

הבית. ובמשק הילדים בגידול לעסוק האישה נטיית בגלל או אבטלה בגלל לביתן, מחוץ
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וחברתיים אישיים נתונים

בתיספר או פנימיות החינוך; משרד של במסגרות לומדים מהנבדקים (670/0) שליש כשני
נמצאים אינם מהנבדקים וכשליש בקהילה), 450/0 ו בפנימיות 220/0) המגורים בשכונות
מנותקים והם כלל, עובדים ואינם לומדים אינם 160/0 מהם, כלל1: החינוך משרד של במסגרות

מהחברה.

חברים מארבעה יותר ולרובם חברתית, מקובלים מרגישים הנבדקים מרבית חברתית, מבחינה
אפילו אין ולמחציתם הישראלית, בחברה דחויים חשים מהם 170/0 מנגד, וותיקים. ישראליים

אחד. וותיק ישראלי חבר
כדתיים, עצמם מגדירים מהם כעשירית רק חילון: של תהליך מסתמן הנבדקים בקרב
ואינם כחילוניים עצמם הגדירו משליש ולמעלה כמסורתיים, עצמם מגדירים מחציתם

הדתית2. המסורת מנהגי את מקיימים
השכלה מהם %16< ול בלבד, יסוד השכלת בעלי או השכלה חסרי (840/0) האבות מרבית

האמהות3. להשכלת באשר מתגלית דומה תמונה ועלתיכונית. תיכונית

ההורים, השכלת מבחינת בישראל: הנמוך המעמד של לאלו דומים האוכלוסייה מאפייני
זו, אוכלוסייה בקרב בסיכון הנוער שיעורי לכך, מעבר הכלכלי. ומצבם הנבדקים השכלת

הגבוהה. הנשירה ברמת המתבטא דבר הותיקה, האוכלוסייה של מאלו משמעותית גבוהים

להתנסות למוכנות בנוגע ועמדות אקטיביים פסיכו חומרים על הסבר קבלת

לגבי הסבר קבלו לא 420/0 וכ אלכוהול, לגבי פורמאלי הסבר קיבלו לא מהנבדקים כמחצית
בהם. הטמונות והסכנות סמים,

באשר גבוהה השונים אקטיביים הפסיכו בחומרים להתנסות הנבדקים של הנכונות מידת
אולם, לאחוקיים. בסמים לשימוש באשר ונמוכה ואלכוהול) (טבק חוקיים בסמים לשימוש

י'יב'. בכיתות מתקיימת החינוך ממערכת הנשירה עיקר 1

מדידה בר מדד ולא עצמית תפיסה של עניין בעיקר, היא, דתיות המסורת, כללי קיום של למדד מעבר 2
אובייקטיבית.

וכדומה. גבוהה כהשכלה לאולפן התייחסו הם לעיתים, .■ הנבדקים מצד להגזמה אינדיקציות יש 3
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הלא לסמים באשר ,(880/0750/0) מאד גבוה נכונותם חוסר או נכונותם לגבי המתלבטים אחוז
בכך להתנסות מוכנים יהיו כיום, בסמים, משתמשים שאינם מאלו, עשירית כללית, חוקיים5.

בעתיד.

מצד התנסות על לנבדקים שיש לידע חולקו השונים בחומרים להתנסות בנוגע השאלות סמים:
עצמם. הנבדקים של ולהתנסות אתיופים); (שאינם אחרים נוער בני

המשתמשים אתיופים שאינם נוער ובני אתיופים נוער בני מכירים מהנבדקים שליש כשני
כן. העושים 12 גיל תחת ילדים מכירים מהם וכרבע בסמים,

ומריחואנה), (חשיש "קלים" בסמים שימוש עושים בסמים המשתמשים אלו לטענתם,
מכריהם ידי על הסמים ממימון חלק לדעתם, חברתיות. בנסיבות היתה הראשונה כשההתנסות

/(350/0) וגניבה ;(28*/0) עבודה ,(49"/0) כלשהו בתירוץ מההורים, כסף בקשת ידי על נעשה
"קלים" בסמים רובם ולאיחוקיים), (חוקיים בסמים פעם התנסו (27.50/0) מהנבדקים שליש
עם ו/או בילוי (מקום חברתיות בנסיבות נערכה הראשונה ההתנסות ומריחואנה). (חשיש

!15 לגיל עד זאת עשו (770/0) לראשונה המתנסים מרבית חברים),
הסס רכישת נעשתה ובהמשך, חבר, ידי על ,(800/0) כלל בדרך סופק, הסם הראשונה, בהתנסות

ערבים. או לשעבר המועצות ברית יוצאי וותיקים, ישראלים דרך
כלשהו בתירוץ מההורים כסף בקשת שונות: בצורות נעשה המשתמשים בקרב הסם מימון

.(200/0) ואחר ,(220/0) גניבה ,(270/0) עבודה ,(310/0)

הסם! מימון לשם פלילית עבירה ביצוע על דיווחו בסמים המשתמשים מבין כרבע
חיו7: המועדפים הסמים האחרונה. בשנה בסמים השתמשו (24.40/0) הנבדקים מכלל כרבע
.(80/0) קוקאיןקראקקריסטל ;(130/0) הרחה חומרי ;(230/0) אקסטזי ;(810/0) חשיש/מריחואנה
בנושא עזרה קבלת לשם או יידועם לשם להוריהם, פונים אינם (800/0) המשתמשים מרבית

הקשה. לתגובתם חשש מתוך ובעיקר, בושה מתוך בסמים, השימוש

חשיש, לדוגמה: המסוכנים. הסמים פקודת פי על בחוק לשימוש האסור סס, הוא חוקי לא סם
ועוד. 1^.8.0. הירואין, קוקאין, אקסטזי, מריחואנה,

גם שהוא הרי שלו, השימוש בעצם סוטה/עבריין הצעיר אם סטריאוטיפי: ייחוס כאן יש להערכתי, 6

הסם. של המימון לצורך עבריין
סמים סוגי מספר לציין היה ניתן זו בשאלה 7
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למטרה שלא בתרופות, שימוש על האחרונה, בשנה דיווחו, מהנבדקים (90/0) כעשירית תרופות:
וממריצות. מרגיעות בתרופות שימוש של שווה ביחס רפואית,

אחרים: אתיופים נוער לבני מיוחסת זו התנהגות כאשר גם יחסית, נמוך בתרופות לרעה שימוש
בתרופות. לרעה משתמשים אתיופים נוער שבני מניחים, 160/0

וללא דתי, באירוע שלא צריכתו את הדגישו אלכוהול שתיית לגבי השאלות אלכוהול:
("טאלה"). הביתית לבירה התייחסות

כאשר לעדה, לחבריהם אלכוהול שתיית מייחסים (900/0) הנחקרים מרבית כי נמצא,
.7(220/0) יין ,(450/0) חריף משקה ,(480/0) קנויה בירה הם: עליהם המועדפים המשקאות

מההורים כסף בקשת .. הבאות להתנהגויות מיוחס אתיופים נוער בני ידי על האלכוהול מימון
.8(18"/0) וגניבה (440/0) עבודה ,(510/0) כלשהו בתירוץ

שתיית ייחסו 770/0 יותר: נמוך בשיעור אתיופי שאינו למי אלכוהול שתיית ייחסו הנבדקים
(480/0) קנויה בירה ,(580/0) חריף משקה היא כשההעדפה אתיופים, שאינם נוער לבני אלכוהול

.(220/0) ויין
שההתנסות ציינו, (%51) מחציתם פעם; אי אלכוהול שתיית על דיווחו 720/0 הנבדקים, בקרב
משפחה. מקרוב משקה קבלת על דווחו (0/ק30) מהם שכשליש בעוד חבר, מידי היתה הראשונה
אלכוהול שתיית על דיווחו 640/0 חברתימשפחתי: הוא האלכוהול עם הראשון המפגש
אלכוהול שתיית על דיווחו מהנבדקים (300/0) ששליש בעוד חברתית, במסגרת לראשונה

המשפחה9. בקרב לראשונה
(430/0) ומחציתם האחרונה, בשנה אלכוהול שתיית על דיווחו מהנבדקים (670/0) שליש שני

היו: האחרונה, בשנה עליהם, המועדפים המשקאות מהשתייה. כתוצאה השתכרות על דיווחו
.(370/0) חריף ומשקה (440/0) קנויה בירה ,(460/0) יין

,(350/0) כלשהו בתירוץ מההורים כסף בקשת אלכוהול: לרכישת דרכים שלוש תארו הנבדקים
.(90/0) וגניבה (380/0) עבודה

המשקה. למימון פלילית עבירה ביצוע על דיווחו מהנבדקים עשירית

זו. שאלה על תשובות מספר להשיב היה ניתן 7

לתשובה. אחת מאפשרות יותר לנבדקים ניתנה 8

בביתו. אותה שותה והנבדק קנויה, בירה הביתי במקרר יש בו מצב, יתכן 9
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כשליש מהם, המשטרה. בידי מעצרם על דיווחו מהנבדקים (0/ם28) כשליש המשטרה: עם מגע
ומעלה 4 נעצרו ובחמישית פעמים, 3 נעצרו 150/0 פעמיים, נעצרו כחמישית אחת; פעם נעצרו
מספר חציון ויותר. מעצרים 10 על דיווחו נוער, בני 19 שהם ,130/0 המעצרים, מכלל פעמים.

.2 הוא המעצרים

כנגד עבירות ,(310/0) רכוש ,(560/0) אלימות היא: הנוער10 בני נחשדו בהן העבירות התפלגות
אחת). כל 30/0) ואחרות מין ועבירות (150/0) סמים עבירות ,(250/0) הציבורי הסדר

הגיל האחרונה, בשנה סיגריות עישון על דיווחו מהנבדקים (500/0) כמחצית סיגריות: עישון
.14 הוא העישון תחילת של החציוני

תלויים והבלתי התלויים המשתגים בי( הקשיים

הנוער בני שוהים בה מסגרת כל בתוך נבדקו תלויים והבלתי התלויים המשתנים בין הקשרים
השונות. למסגרות ומעבר מנותק), ונוער בקהילה ספר בית (פנימייה,

נבדקים, מעט יש קטגוריה בכל בו מצב, נוצר מסגרת, כל בתוך אלו קשרים בודקים כאשר
ניתן כזה במצב הקשרים. של הסטטיסטית המובהקות בבדיקת לפגוע עלול זה דבר יחסית.
מובהקים אינם אם גם המשתנים, בין קשרים של ברורים דפוסים מתקיימים האם לראות,

.(1 מס' לוח (ראה

המסגרות: בין להבדל ביחס ומובהקים בולטים ממצאים שני לראות ניתן מסגרת:
של מזה גבוה בשיעור חוקיים ובלתי חוקיים בחומרים משתמשים מנותקים נוער בני  האחד

בקהילה. ו/או בפנימייה התלמידים
גבוה בשיעור ואלכוהול) (טבק החוקיים בחומרים משתמשים בפנימייה הנוער שבני בעוד השני
משתמשים בקהילה תלמידים חוקיים, הלא שבחומרים הרי בקהילה, התלמידים של מזה

הפנימייה. תלמידי של מזה גבוה בשיעור
הפנימייה במסגרת זמני בו ששימוש נמצא, חומרים במגוון זמני בו שימוש של בבדיקה בנוסף,
הנוער במסגרת גבוהים, בשיעורים ונמצא, בקהילה הלומדים במסגרת עולה הוא יחסית. נמוך

המנותק.

זו. שאלה על תשובות מספר להשיב היה ניתן 10
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באחוזים מסגרת, לפי האחרונה, בשנה מסוכנים, בחומרים גלשהו שימוש : 1 מס' לוח

מסגרת פנימייהחומר/

^=110
קהילה
226=\נ

מנותק
169=ז>

423079טבק

אלכוהולי 756084משקה

נדיפים 333חומרים

חוקי לא שימוש
כלשהו

182045

6713תרופות

121536קנאביס

חוקיים לא סמים
אחרים

5715

פעם אי 221647מעצר

0=ק

בחומרים השימוש לשיעור באשר מנבא תלוי בלתי משתנה מהווה שהמסגרת היא, המסקנה
השונים.

הגבוה הוא המנותק הנוער בקרב המעצרים שיעור לפיו, דפוס, לראות ניתן עבריינות, לגבי
מי של למעצר שהשיקולים יתכן, ביותר. הנמוך הוא בקהילה, הלומדים לגבי ואילו ביותר,

הפנימייה. תלמידי של מאלו שונים יהיו בקהילה שמתגורר
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בני שוהים בה למסגרת בנוגע אחרים למחקרים הנוכחי המחקר נתוני השוואת
הנוער

דומים אתיופיה, יוצאי הנוער בני לגבי שהתקבלו הנתונים האם היא, המתעוררת השאלה
שבין הקשר על תקרין כזו השוואה מהם? שונים או הוותיק הנוער לגבי הקיימים לנתונים

לכן. קודם שצוין כפי למהגרים, שני בדור נורמטיבית לא והתנהגות הגירה

בסמים, למלחמה הרשות עלידי בישראל שנעשו סקרים, נתוני הם להשוואה היחידים הנתונים
ובר טייכמן (רהב, ומנותק לומד  ותיק נוער בקרב פסיכואקטיביים בחומרים שימוש לגבי

.(2002,1999= המבורגר

בכל משתמשים אתיופיה, יוצאי מנותקים, הנוער בני כי מלמד, 2 מס' לוח מנותקים: נוער בני
מנותקים נוער בני של מזה גבוה בשיעור תרופות), (מלבד חוקיים והלא החוקיים = החומרים
וברהמבורגר, טייכמן (רהב, האחרון שהמחקר לעובדה לב לשים יש זאת, עם יחד וותיקים.
שיעורי השתנו שמאז ויתכן, ,1998 ב נערך מנותק, נוער בקרב בסמים שימוש שבדק (1999

וותיק. מנותק נוער בקרב השימוש

משתמשים בקהילה, הלומדים האתיופי, הנוער שבני מלמד, 3 מס' לוח בקהילה: נוער בני
שנבדק כפי הוותיק, הלומד הנוער מאשר יותר גבוהות ברמות חוקיים ובלתי חוקיים בסמים

.(2002 וברהמבורגר, טייכמן (רהב, 2001 בשנת שנעשה, האחרון במחקר

דמוגרפית משתנים

./ במבחן שנמצאו כפי תלויים, והבלתי התלויים המשתנים בין הקשרים את מרכז 4 מס' לוח

חוקי, לא בסם השתמשו בנים בסמים: לשימוש הנחקר מין בין מובהק קשר נמצא מגדר:
משמעותית. בצורה מבנות יותר ובתרופות באלכוהול
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אחוזים) אחרונה, (שנה וותיקים עולים המגותקות: מסגרת של השוואה : 2 מס' לוח

החומר 2003סוג 1998אתיופים, וותיקים,

79.063.7טבק

אלכוהולי 84.075.8משקה

כלשהו חוקי לא 45.031.6שימוש

13.013.4תרופות

36.027.9קנאביס

אחרים חוקיים לא 15.013.6סמים

אחוזים) אחרונה, (שנה וותיקים עולים הלומד? הגוער גץ השוואה ? 3 מסי לוח

החומר 2003סוג (קהילה), 2001אתיופים וותיקים,

30.019.1טבק

אלכוהולי 60.047.3משקה

כלשהו חוקי לא 20.010.5שימוש

7.06.1תרופות

15.05.0קנאביס

אחרים חוקיים לא 7.05.4סמים
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תלויים והבלתי התלויים המשתנים בין הקשרים סימם : 4 מס' לוח
אחוז) אחרונה, (שנה

לאמשתנה בסם התנסות
כלשהו חוקי

בתרופות אלכוהולשימוש איפעםשתיית מעצר
המשטרה בידי

מגדר:

זכר

נקבה
*27

*17

10

6

***73

***52**21

גיל:
1312

1514

1816

12

25

25

1

8

36

***25

***53

***75

*9

***30

**30

עלייה: שגת
הארץ יליד

1989 עד

+1990

23

24

26

10

5

11

"67
**76

**61

23

32

28

הדתיות: מידת

דתי

מסורתי
חילוני

.***13

***18

***37

4

9

11

***42

***64

***79

*"13
***20

***45

הורי: סטטוס
נשואים

גרושים
נפטר הורה

***20

***40

***24

7

52

9

*64

*72

"78

26

33

31

מסיאחיס:

31

64

+7

30

21

24

8

8

9

73

65

67

*38

*23

*28

בחיים: אב

כן
לא

25

17

9

7

66

77

28

32
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תלויים והבלתי התלויים המשתנים גץ הקשיים סיכום : 4 מס' לוח
אחוז) אחרונה, (שנה

(המשך)

לאמשתנה בסם בתרופותהתנסות אלכוהולשימוש איפעםשתיית מעצר
כלשהו המשטרהחוקי בידי

בסמים התנסות

צעיר: בגיל
11 93508686עד

131297* 329061

151486*139459

181679*2710045

עם היכרות
אתיופי נועו

בסמים: משתמש
אחד 9***44***5**3***אף

41***24**7***73*'*28
105***32**11***77***4

1511***38**4***81*'*42
+16***48**19***8448

עם היגלות

אתיופי נוער
אלכוהול: שותה

31**73***2610**כן

8"20***84**לא

מקרא:
0.05<ק

0.01<ק

0.00=ק
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שנמצא הרי בהמשך, יציב נשאר אך הגיל, עם עולה כלשהו חוקי לא בסס ששימוש בעוד גיל:
לגבי מובהק היה הקשר הנבדקים. גיל עם אלכוהול ושתיית בתרופות שימוש בין חיובי קשר

בלבד. אלכוהול

עצמם את הנבדקים הגדרת בין בתרופות) שימוש (מלבד מובהק קשר נמצא הנבדק: דתיות
אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש של יותר גבוה שיעור לבין כחילוניים

ובשתיית מובהק), (לא בתרופות מאחרים יותר השתמשו ,1990 עד עולים, עלייה: שנת
תקופות בין הבדלים נמצאו לא אחרים, חוקיים לא בסמים שימוש לגבי (מובהק). אלכוהול

השונות. העלייה

משפחתיים משינגים

מעדר, כמו: שונים, דמוגרפיים משתנים בין קשרים ישנם כי הראה, המחקר נתוני של ניתוח
כן פסיכואקטיביים. בחומרים לשימוש הקשורים חברתיים משתנים לבין משפחתי, ומצב גיל

להגירה11. הקשורים ומשתנים לדת קרבה נבדקו
ההתבגרות בגיל בניס, אצל יותר גבוה ובאלכוהול בסמים השימוש דמוגרפיים: משתנים

גרושים. שהוריהם (1618) המאוחר
בחומרים שימוש לבין לדת הקירבה בין מובהק שלילי קשר קיים לדת.י קירבה
יותר, נמוך בחומרים השימוש ("דתי") יותר רבה לדת שהקירבה ככל פסיכואקטיביים:

ולהיפך.
שמי בעוד השונים: בחומרים שימוש לבין עלייה שנת שבין בקשר הבדל נמצא % עלייה שנת
יותר, מאוחר שעלה שמי הרי באלכוהול, יותר גבוה לשימוש נוטה יותר, מוקדמת בשנה שעלה

בסמים. יותר גבוה לשימוש נוטה

לראות ניתן אך, סטטיסטית, מובהקים אינם הממצאים קטנים, המדגמים מהתאים שבחלק מכיוון, 11

תלויים. והבלתי התלויים המשתנים בין קשר של מסוים דפוס
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הורי סטטוס

כלשהו חוקי לא בסם התנסות שבשימוש החומר בסוג תלוי המשתנים בין הקשר כי נמצא,

בולט היה בתרופות שימוש גרושים, שהוריהם נוער לבני (0=ק) מובהקת בצורה קשורה היתה
בשיעורים בלטה אלכוהול שתיית ואילו גרושים, שהוריהם ילדים בקרב מובהק) (לא יותר

נפטר. מהוריהם שאחד נוער בני אצל (0.05<ק) ומובהקים גבוהים
לא בסם שימוש של התופעה בולטת אך כלשהו, מובהק קשר נמצא לא כללית, אחים: מספר
יותר. הבוגרים האחים ובקרב יותר, קטנה שמשפחתו מי בקרב ואלכוהול כלשהו חוקי

בסם יותר התנסה בחיים שאביו שמי התופעה, בלטה אך מובהק, קשר נמצא לא בחיים: אב
בחיים. אינו שאביו מי את יותר אפיינה אלכוהול שתיית ואילו ובתרופות, כלשהו חוקי לא

מי בקרב השונים בחומרים יותר גבוה שימוש שיש נראה, אך מובהק, אינו הקשר האב. גיל

התעסוקה. בגיל שאביהם
יותר רבה התנסות לבין מועסק, האב היות בין (0.05<ק) חיובי קשר נמצא האב: תעסוסת

כלשהו. חוקי לא בסם
יותר משכילים לאבות שבנים התופעה, בולטת מובהק, קשר נמצא שלא למרות האב: השכלת

אלכוהול. ושותים חוקי לא בסם יותר משתמשים

התופעה בולטת אך המשתנים, בין מובהק קשר נמצא לא ואלכוהול: סמים על ק1דם הסבף
יותר השתמש אך כלשהו, חוקי לא בסם פחות התנסה ואלכוהול, סמים על הסבר שקיבל שמי
סמים על הסבר שקיבל מי אך אלכוהול, יותר שתה אלכוהול על רק הסבר שקיבל מי בתרופות.

אלכוהול. פחות לצרוך נטה בלבד

מי הצפוי: בכיוון אך המשתנים, בין מובהק לא קשר נמצא צעיר: בגיל בסמים התנסות
לגבי נמצא שלילי קשר חוקיים. לא בחומרים יותר גבוה לשימוש נוטה בסמים, בעבר שהשתמש

פחות. לשתות כיום נוטה אלכוהול, בעבר ששתה מי  אלכוהול שתיית

נבדקים לפיו, ומובהק חיובי קשר נמצא בסמים: המשתמשים אתיופים נוער בני עם היכרות
הפסיכואקטיביים. החומרים בכלל יותר גבוה לשימוש נוטים כאלה, נוער בני המכירים
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נבדקים לפיו. מובהק, חיובי קשר נמצא אלכוהול: השותים אתיופים נוער בני עם היכרות
(מלבד יותר גבוה בשיעור חוקיים לא וסמים אלכוהול לצרוך נוטים כאלה, נוער בני המכירים

תרופות).

השונים: בחומרים להתנסות לנכונות בנוגע עמדות קוגניטיביים: גורמים
מובהק חיובי קשר נמצא בפועל: בסמים שימוש לבין לשימוש נכונות כלפי עמדות בין הקשר

השתמשו החומרים, במגוון לשימוש גבוהה נכונות שהביעו נבדקים המשתנים: בין (0=ק)

בסמים להתנסות מוכנות על שדיווחו ממי 950/0900/0 אלו: בחומרים יותר גבוה בשיעור בפועל
בפועל. בהם התנסו חוקיים, לא

חיובי קשר נמצא בפועל: בתרופות שימוש לבין לשימוש מוכנות כלפי עמדות בין הקשר
בפועל שימוש לבין אקסטזי) (מלבד חוקיים לא בחומרים להתנסות נכונות בין ומובהק

בתרופות.

ומובהק חיובי קשר נמצא אלכוהול: שתיית לבין לשימוש מוכנות כלפי עמדות בין הקשר

המשתנים. בין (0=ק)

דיון:

הכלכליחברתי במעמד החיים אתיופיה, יוצאי נוער בני 512 של באוכלוסייה עוסק המחקר
מפרנס. הורה אין רבים ובבתים השכלה חסרי ההורים מרבית המדינה: של הנמוך

במצב נמצאים מהם 160/0 ו גילם, לבני המקובלת חינוכית במסגרת נמצאים אינם מהם כשליש
כלשהי. נורמטיבית למסגרת השתייכות ללא חברתי, ניתוק של

עדיין חש מהם שחלק הרי בישראל, חברתית התערות חשים בכללותם, שהנבדקים, למרות
אתיופים. שאינם הארץ, ילידי מקרב חברים לו אין גס כך ומשום חברתית דחוי

"מידת הנחקרים שבקרב הרי הדת, ומצוות מנהגי על ופיקוח הקפדה היתה שבאתיופיה בעוד
עצמם מגדירים עשירית שרק בעוד דבר, לכל חילוני עצמו חש מהם ושליש מתפוגגת, הדתיות"

דתיים.

בסמים להתנסות ראשונית כמניעה משמעותי הסבר קבלו לא אלו נוער מבני כמחצית
בעתיד. כן לעשות בסמים משתמש שאינו מי בקרב מסוימת, מוכנות וקיימת ואלכוהול,
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בדרך היתה, בסמים הראשונה ההתנסות בסמים: איפעם התנסו במדגם הנוער מבני כשליש
ומריחואנה. בחשיש בעיקר חברתית, במסגרת 15 גיל עד כלל,

בחשיש בעיקר היה השימוש האחרונה בשנה בסמים השתמשו במדגם מהאוכלוסייה כרבע
הסם. מימון לשם פלילית עבירה ביצוע על דווחו המשתמשים ומרבית ומריחואנה,

דיווחו כעשירית המדגם אוכלוסיית בקרב משמעותית, בצורה רווח, אינו בתרופות השימוש
היו בשימוש העיקריות התרופות רפואית. למטרה שלא האחרונה, בשנה בתרופות שימוש על
המחקר בתקופת הביטחוניים שלאירועים ויתכן שווה), (במידה וממריצות מרגיעות תרופות

כך. על השפעה חיתה
מאוכלוסיית רבעים כשלושה במהותו. חברתי אירוע היא סמים, צריכת כמו אלכוהול, שתיית

האחרונה. בשנה כן עשו מהם שליש וכשני אלכוהול, בשתיית איפעם התנסו המדגם,
משפחתית. או חברתית היתה אלכוהולי במשקה הראשונה ההתנסות

שלהם. השתייה הרגלי מימון לשם פלילית עבירה ביצוע על דיווחו מהנבדקים כעשירית
שאינן שהתנהגויות, העובדה, את מדגישה הנוער עבריינות בתחום המחקרית הספרות
להצביע יכולות עבירות בגדר שאינן למרות סיגריות, ועישון אלכוהול שתיית כמו נורמטיביות,
של לכיוון יחמירו אלו שהתנהגויות סכנה, קיימת ובהמשך, נוער, בני של נורמטיביות בעיות על

עבריינות.

מבני כמחצית נורמטיביות שאינן התנהגויות של תופעה בולטת המדגם אוכלוסיית בקרב
תקופה. באותה אלכוהול שתו שליש וכשני ,(14 גיל (חציון סיגריות עישון על דיווחו הנוער
האחרונה, בשנה מזל משחקי או בהימורים השתתפות על דיווחו מהנבדקים כשליש בנוסף,

האחרון. בחודש ויותר פעמים 3 כן עשו מהם וכשליש
שאין מאמינים, או חשים אדם בני כאשר חיצוני: שליטה מוקד על להצביע יכול הדבר
חוסר זהו הגורל), מיד או שמים (מידי מבחוץ עליהם שנכפית מציאות עם להתמודד ביכולתם

המשכו. את גם כמו מצבם, את המתרץ אונים
גם דיווחו שהנבדקים הרי החוקיים, בחומרים שימוש של נורמטיביות לא להתנהגויות בנוסף

אופנים: בשני עבריינית התנהגות על

ועשירית שלהם, הסמים צריכת מימון לשם פלילית עבירה ביצוע על דיווחו מהם כרבע  האחד
שלהם. האלכוהול צריכת מימון לשם פלילית עבירה ביצוע על דיווחו מהם

שרמת הרי השונים, החומרים למימון העבירות את ביצעו נוער בני שאותם נניח אם גס
מאד. גבוהה היא עצמי בדיווח העבריינות
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פלילית! עבירה מהווה ההגדרה, מעצם חוקי, לא בסם שימוש כל לכך, מעבר

פעמים. ויותר 3 מהם כשליש המשטרה: בידי מעצרם על דיווחו מהנחקרים כשליש  האחר

טעות להתקיים ויכולה עבירה, לביצוע הוכחה מהווה אינו שמעצר לזכור, יש מעצרים: לגבי
שאכן נער, של מעצר אי ומנגד, לו, המיוחסת עבירה ביצע שלא חשוד של מעצר כיוונים: לשני

עבירה. ביצע

במידה להניח, וניתן דומה, עבירות ביצוע לגבי והדיווח מעצר על שהדיווח לראות, מעניין
השניים. בין זהות או חפיפה שקיימת סיכון, של מסוימת

לעבירות חשד בגלל נעשה המעצרים עיקר .. חשובה הנוער בני נעצרו בגינן העבירות, התפלגות
לגרום יכול מסוימים בסמים ששימוש ידוע, אך סמים, למימון נועדו לא אלו עבירות אלימות.

האלכוהול. בעיקר אלימה; להתנהגות
בדבר הנחקרים, של העצמי הדיווח את להסביר יכולים הרכוש לעבירות חשד בגין מעצרים

והאלכוהול. הסמים מימון לשם גניבות ביצוע

דמוגרפים, משפחתיים, מאפיינים תלויים: הבלתי המשתנים את בנפרד, בחנו, כה, עד
אקטיביים. פסיכו בחומרים השימוש שיעורי התלוי: המשתנה את וכן וחברתיים, השכלתיים
כאשר התלוי, המשתנה לבין התלויים המשתנים שבין האפשרי הקשר את לבחון עתה נפנה
ואלכוהול) (טבק חוקיים בסמים שימוש תלויים: משתנים למספר לפירוק ניתן זה משתנה
קוקאין, אקסטזי, מריחואנה, חשיש, הרחה, חומרי (תרופות, חוקיים לא בסמים ושימוש

ועוד). הרואין

לבין אקטיביים, פסיכו בחומרים שימוש התלויים; המשתנים בין הקשר את בוחנים כאשר
מאפיינים: מספר לראות ניתן תלויים, בלתי משתנים של מגוון

בשיעורים אקטיביים פסיכו בחומרים משתמשים מנותקים נוער שבני העובדה, מסגרת:
תיאוריות והמחקרית. התיאורטית בספרות ומוכרת ידועה לומדים, נוער בני של מאלו גבוהים
אולם, זו. לתופעה מספקים הסברים מספקות ועוד תיוג נבדלת, התחברות פיקוח, חוסר בדבר
הספר לבית הפנימייה בין כזה בשימוש שוני מגלים האתיופים הנוער בני מדוע היא, השאלה

בקהילהל
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פיקוח יש אמנם הקהילה, שבמסגרת היא, ההנחה אלו. מסגרות בין השוו לא קודמים מחקרים
נמצאים, הנוער בני מכן, לאחר אולם, הביתספרית, הפעילות בשעות התלמידים על מסוים
גבולות להציב כלל, בדרך מסוגלת, או מפקחת שאיננה משפחתית, במסגרת למעשה,

נורמטיביים.
כזה. לשימוש ולסחף להיכרויות והזדמנויות אפשרויות יותר מזמנים בקהילה, החיים

אלכוהול, ושתיית סיגריות עישון של מסוימת תרבות קיימת אם גם בפנימייה, זאת, לעומת
היממה. שעות כל לאורך החניכים על מסויים פיקוח שקיים הרי

והתנסות להיכרות הנוער בני בפני וההזדמנויות וסגור, מתוחם אתר היא פנימייה בנוסף,
יותר. נמוכים

קודמים ממחקרים ממצאים לבין הנוכחי, במחקר הממצאים בין השוואה מתבקשת שוב
הוותיק. הנוער בקרב שונים בחומרים שימוש לגבי בסמים למלחמה הרשות שערכה

שנבדקו האוכלוסיות בין להשוות, היה שניתן נתונים, לגבי כזו השוואה עורך 5 מספר לוח
הרשות. שערכה קודמים ובמחקרים זה במחקר

אקטיביים פסיכו בחומרים יותר גבוה בשיעור משתמשים שבנים העובדה דמוגרפים: משתנים
בארץ. הוותיק הנוער בקרב גם כקיימת ונמצאה בספרות מוכרת

על ממחקרים ידוע השונים בחומרים השימוש שיעור לבין הנבדק גיל בין החיובי הקשר גם
וחסרה יותר רופפת נורמטיבית מסגרת יוצרת הדתיות במידת שירידה העובדה הוותיק. הנוער

.(5 מס' לוח (ראו הוותיק הנוער אצל והן האתיופים אצל הן מתקיימת חברתי, פיקוח
שימוש נמצא (2000 (ברהמבורגר, העלייה שנת של משתנה על קודמים שבמחקרים בעוד מנגד,
הבעיות את שחווה מי עדיין, האתיופים, שבקרב הרי ואילך, 1990 עולי בקרב יותר גבוה
שעלו משה" "מבצע עולי הם יותר, גבוהה ברמה נורמטיבית לא התנהגות ומבטא יותר הקשות

.(2000 אדלשטיין, ראו: (להרחבה, 1990 עד

לזו דומה גרושים, שהוריו מי בקרב חוקי, לא בסס בשימוש הבולטות משפחתיים: משתנים
של הפיסית ששלמותה מדגישים, זה במחקר הממצאים אולם, הוותיק. הנוער אצל שנמצאה

בתוכה. המתרחשות והדינמיקות מהיחסים פחות חשובה המשפחה
העולה התמונה ותעסוקתו; האב גיל בחיים, האב היות של במשתנה גם נתמך זה ממצא
עבודה, מציאת להם המאפשרים וגיל השכלה בעלי אבות בו מצב, על מראה אלו מממצאים
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14
 וותיק ונוער אתיופיה יוצאי בקרב המשתנים בין הקשר השוואת  5 מס' לוח

משתנה
תלוי בלתי

אתיופים נוער ותיקיםבני נוער הערותבני

בדרךמגדי מובהק קשר
כלל

מובהק לא קשר

מובהקגיל חיובי, קשר
חוקיים חומרים לגבי

בלבד

לא חיובי קשר לומד; נוער אצל מובהק
המנותקים. בקרב מובהק

מובהקדתיות שלילי, קשר
בתרופות משימוש חוץ

רק מובהקות כלל; בדרך שלילי קשר
חוקיים הלא בסמים

עלייה מובהקשגת לא חיובי, קשר
כלל בדרך

הוא הכיוון אך עקביים, לא ממצאים
+1990 עולי בקרב שימוש ליתר

סטטוס

הורי

מובהק חיובי קשר
גרושים הורים אצל

גרושים להורים חיובי לאקשר סם
חוקי

אחים מובהקמסי לא שלילי מנותקקשר נוער אצל מובהק לא שלילי לאקשר סם
חוקי+

אלכוהול
תעסוקת

אב

בין מובהק קשר
בסם לשימוש תעסוקה

חוקי לא

חוקי לא בסם שימוש לומד, נוער לגבי
האב. לאבטלת קשור

השכלת
האב

מובהק לא חיובי לאקשר חיובי קשר מנותק: נוער בקרב
ברור קשר אין הלומד. לגבי מובהק,

לא סם
חוקי

הותיק. הנוער על גם נתונים יש בהם משתנים לגבי רק נעשתה ההשוואה 14
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זה אין כהורה, מתפקד אינו האב כאשר להערכתי, ילדיהם. על להם שיש הפיקוח את מאבדים
לא. או בבית פיסית, נמצא, הוא אם כלל משנה

משותפת עבודה דרך צמוד היה בניו על האב של הפיקוח שבאתיופיה, להבין, חשוב זאת, עם
והוא היום, שעות מרבית במשך ילדיו את רואה אינו האב שבישראל, בעוד במרעה, או בשדה

ילדיו. על יעיל לפיקוח חלופות מצא טרם
הגדולה למשפחה יוחסה אתיופיה יוצאי בקרב נורמטיבית לא התנהגות שבעבר, בעוד
שהמשפחה לראות, ניתן הנוכחי שבמחקר הרי ,(2000 (אדלשטיין, ההורים את המעסיקה
אלו, משפחות מקרב בוגרים ואחים מצטמצם, הילדים מספר ל"ישראלית": הופכת האתיופית

השונים. בחומרים גבוה לשימוש הנוטים הם

החומרים על הסבר קיבלו לא מהנבדקים כמחצית בו מצב, על מראים הממצאים הסברה:
בספק. מוטלת יעילותו הסבר, שקיבל מי ובקרב החינוך), ממערכת נשירה בגלל (חלקם השונים

שונים בחומרים קודם שימוש העדה: מגני אחרים משתמשים עם מוקדמת והיכרות התנסות
שניתן כפי התמכרות, ליצור או אלכוהול לגבי שקרה כפי הזמן, עם לנטישתס להוביל יכול

סמים. לגבי לראות
ראו: (להרחבה, נבדלת" "התחברות יוצרת בסמים, המשתמשים נוער בני עם היכרות
את גם כמו הטכניקה, את לומד המשתמשים בקבוצת החדש החבר בה ,(1947 ,811111611311(1

בסמים. השימוש של החוויה
למשתמש ויהפוך השימוש, כלפי אוהדות עמדו ויפתח נורמות יפנים כזו, לקבוצה שמתחבר מי

בעצמו.

מנבא משתנה מהווה השונים בחומרים עתידי לשימוש נכונות הבעת קוגניטיביים: משתנים
באותם כמשתמשים נמצאו אכן כזו, נכונות שהביעו נבדקים, אותם עתידי. לשימוש חשוב

כן. גם הוותיק הנוער בקרב מוכרת והיא לאתיופים, ייחודית אינה זו תופעה בפועל. חומרים
דיסוננס של תופעה כאן שיש או בפועל, לשימוש המביאה היא זו עמדה האם היא, השאלה

השימוש? כלפי אוהדות עמדות מפתח בסמים כבר שמשתמש מי קוגניטיבי:
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שביניהם ומה אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש עבריינות,

נבחרו השונים, בחומרים השימוש את לבחון שימשו אשר תלויים, בלתי משתנים אותם
בכלל. עבריינית והתנהגות אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש בין הקשר את לבחון במטרה

אתיופיה יוצאי נוער בני של מדווחת והלא המדווחת בעבריינות עלייה חלה ואילך, 1994 משנת
.(2002 ;2000 אדלשטיין, ראו: (להרחבה,

עבירות, יותר מבצעים אתיופיה יוצאי נוער בני הכנסת, של והקליטה העלייה ועדת מנתוני
לשעבר המועצות ברית יוצאי לעומת והן הוותיק הנוער לעומת הן באוכלוסיה, לחלקם יחסית

בהתאמה). 1.80 ; 0.87 ; 2.46)

וכדומה. סוטה נורמטיבית, לא כהתנהגות מוגדר אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש
ואלכוהול), (טבק החוקיים בחומרים עוסקים אנו כאשר כסטייה, כזו להתנהגות להתייחס ניתן
ההגדרה. מעצם עבריינית, התנהגות פירושו בחוק האסורים בחומרים ששימוש לזכור, יש אך,

אנו לכן, פלילית. עבירה היא אף מהווה הסם רכישת עצמו, הלאחוקי הסם לצריכת מעבר
למשל, פליליות, בהתנהגויות בחוק המוגדרות התנהגויות של במערכת למעשה, עוסקים,

.1973 תשל"ג חדש], [נוסח המסוכנים הסמים פקודת
השאר, בין עוסק, הוא מורכב. לעבריינות אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש בין הקשר
אלכוהול שתיית (למשל, עבריינית להתנהגות כגורם בסמים שימוש למה. קודם מה בשאלה,
רכישת את לממן במטרה וזנות רכוש לעבירות המביאה התמכרות האלימות; שיעורי את מעלה
באמצעות ה"בורחת" זונה, (למשל, בסמים לשימוש מביאה עבריינית שהתנהגות או הסמים),

העצמי). מדימויה גס כמו אותה, הסובב ומהעולם מעולמה הסמים
(220/0) כרבע אולם, מחקרי. נושא הוא שאין גם מה הנושא, את מלפתח קצרה היריעה
ועשירית הסמים, צריכת את לממן במטרה עבירות, ביצוע על דווחו בסמים מהמשתמשים

שלהם. האלכוהול שתיית את לממן במטרה עבירות, ביצוע על דווחו (90/0)

המשטרה. בידי איפעס מעצר על דווחו מהנבדקים כשליש הכל, בסך
במידה מסוכנת היא בפועל, עבריינות על מראה המשטרה בידי שמעצר מתודולוגית, הסקה
אולם, (ולהפך). לו המיוחסת העבירה את ביצע אכן המשטרה בידי שנעצר נער כל לא מסוימת:
במידה להניח, ניתן עבירות, ביצוע על העצמי לדיווח דומה מעצרים על הדיווח כי שנמצא, בגלל

השניים. בין התאמה יש כי זהירות, של מסוימת
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של תוצר היתה האלימות האם לדעת ניתן לא אלימות, עבירות על בעיקר המעצרים, מכלל
מעבירות שחלק להניח, ניתן מנגד, אקטיביים. פסיכו חומרים של לצריכה הקשורה התנהגות,

ואלכוהול. סמים לצריכת הודאתם) פי (על קשור הנוער, בני נעצרו בגינן הרכוש,
המשטרה. בקרב גם כמו המניעה, גורמי בקרב דאגה לעורר צריכים אלו נתונים ספק, ללא

עבריינות להסבר דמוגיפים משתנים

בהתאמה). 210/0 ו 340/0) מבנות גבוה בשיעור נעצרו בנים לפיו מובהק, קשר נמצא מגדר:
רכוש, לעבירות הנבדק מין בין מובהק חיובי קשר נמצא עבירות, סוג לפי מפלחים כאשר
שימוש של לזה תואם הממצא סד"צ). (להלן, הציבורי הסדר כלפי ועבירות סמים אלימות,

אקטיביים. פסיכו בחומרים

קיימת מעצרים. יותר היו הבוגרת הגיל קבוצת בקרב לפיו, מובהק, חיובי קשר נמצא גיל:
גם קבועה נותרה היא אך ,1514 ל 1312 הגיל בקבוצת המעצרים אחוז בין גבוהה קפיצה
הוא, הדפוס אך לגיל, העבירה סוג בין מובהק קשר נמצא לא עבירות, בפילוח .1816 בגיל
הבוגרות הגיל בקבוצות לעבירה בחשד מעצרים יותר בוצעו וסד"צ, סמים רכוש, שבעבירות
שנמצא לזה דומה הממצא בגיל). הקשורים תנאים או למידה ידע, דורשות אלו (עבירות יותר

לאחוקיים. אקטיביים פסיכו חומרים לגבי

משה" "מבצע שעולי הוא, הדפוס המשתנים, בין מובהק קשר שאין למרות עלייה: שנת
פילוח וספיחיו. שלמה" "מבצע ומעולי הארץ מילידי יותר גבוהים בשיעורים נעצרו וספיחיו
חשד בגלל יותר להיעצר נטו ,1989 עד שעלו שעולים מראה, מובהק, שאינו למרות העבירות,
ובאלכוהול. בתרופות שימוש של לזה הממצאדומה וסד"צ. סמים אלימות, רכוש, לעבירות

מהדת יותר כדחוקים עצמם הגדירו נוער שבני ככל ושלילי: מובהק קשר נמצא הדתיות: מידת
מעצר העבירות; בפילוח המשטרה. בידי יותר גבוהים בשיעורים נעצרו הם כך (חילוניים),
יותר בלטו החילוניים ה"חילוניים". את מובהקת בצורה אפיין ואלימות רכוש לעבירות בחשד
פסיכו בחומרים שימוש לגבי שנמצא לזה זהה הממצא במובהק. לא אך העבירות, בשאר גם

אקטיביים.
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נמצא העבירות בפילוח מנותקות. של מסגרת לבין עבריינות בין מובהק קשר נמצא : מסגרת
למסגרת השתייכות לבין וסד"צ, סמים אלימות, רכוש, לעבירות: בחשד מעצר בין מובהק קשר

אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש שהתקבללגבי לזה זהה הממצא המנותקות.

ועבריינות הוריים מאפיינים

להורים שבנים נראה, כי אם המשתנים, בין מובהק קשר נמצא לא ההורים: של משפחתי מצב
היה הגבוה המעצרים ושיעור נפטר, מהם שאחד להורים בנים אחריהם פחות, נעצרו נשואים
למסגרת באשר המשטרה משיקולי נובע שהדבר (יתכן, גרושים שהוריהם נוער, בני עבור
(אלימות ואלימות רכוש עבירות העבירות: בפילוח בבית). הנוער לבני שיש ומפקחת תומכת
אפיינו וסד"צ סמים שעבירות בעוד גרושים, שהוריהם הנוער בני את בעיקר, אפיינו, במובהק),
בחומרים שימוש הממצאלגבי את תואם אינו זה ממצא נפטר. מהוריהם שאחד נוער, בני יותר

אקטיביים. פסיכו

מספר יותר, קטן האחים שמספר ככל  המשתנים בין מובהק שלילי קשר נמצא אחים: מספר
בקשר נמצאו האלימות עבירות שרק לראות, ניתן העבירות, בפילוח יותר. גבוה היה המעצרים
יותר אפיינו רכוש עבירות מובהקות: היו לא העבירות שאר קטנות. משפחות עם מובהק
ממצא קטנות. משפחות אפיינו וסד"צ מין סמים, עבירות ואילו חומרי), (חסך גדולות משפחות

אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש לגבי שנמצא לזה דומה זה

מי שבקרב העובדה, בולטת אך, המשתנים, בין מובהק סטטיסטי קשר נמצא לא בחיים: אב
מין סמים, אלימות, עבירות העבירות: בפילוח יותר. גבוה היה המעצרים שיעור נפטר, שאביו
חי. שאביו מי את אפיינו הרכוש עבירות ואילו בחיים, אינו שאביו מי את יותר אפיינו וסד"צ
לזה לא אך באלכוהול, השימוש לגבי רק דומה זה ממצא מובהקות. אינן הללו התוצאות שתי

בסםלאחוקי. שלשימוש

נעצרו יחסית, מבוגר בגיל שאביהם שצעירים, לראות ניתן אך מובהק, קשר נמצא לא האב: גיל
גבוה בשיעור היו אלימות, עבירות מלבד העבירות שמרבית נמצא, העבירות בפילוח יותר. מעט
אינה (התוצאה הנעשה על הבנה פחות פיקוח, פחות ■. יותר גבוה היה האב גיל כאשר יותר,
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שם אקטיביים, פסיכו בחומרים שימוש לגבי הממצא את תואם אינו זה ממצא מובהקת).
התעסוקה. בגיל שאביהם הנוער בני את אפייןדווקא חוקיים לא בחומרים שימוש

בפילוח מובהק). (לא יותר גבוה היה המעצרים שיעור עובד, נמצא האב כאשר האב: תעסוקת
בעוד חומרי); (צורך מובטל שאביהם נוער בני יותר אפיינו וסמים, רכוש עבירות העבירות,
אינה התוצאה פיקוח). (פחות מועסק שאביהם נוער בני אפיינו וסד"צ מין אלימות, שעבירות

אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש שנמצאלגבי לממצא תואם זה ממצא מובהקת.

בני אפיינו מעצרים לפיו, דפוס, יש אך המשתנים, בין מובהק קשר נמצא לא האב: השכלת
פיקוח). חוסר  תעסוקה  גבוהה (השכלה יותר גבוהה השכלה שלאביהם נוער

גבוהה השכלה שלאביהם נוער, בני וסד"צ מין סמים, אלימות, עבירות אפיינו העבירות, בפילוח
הממצא בבית). פיקוח פחות יקיים ולכן, תעסוקה, ימצא השכלה בעל (אב מובהק) (לא יותר

אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש שנמצאלגבי לזה תואם

העבירות, בפילוח המשתנים. בין כלשהו מובהק הבדל נמצא לא אלכוהול: על בעבי הסבר
על הסבר קיבל שלא מי וסד"צ: אלימות עבירות לבין הסבר קבלת בין מובהק קשר נמצא
שהקשר למרות והסמים הרכוש בעבירות זאת, לעומת זה. מסוג עבירות יותר ביצע אלכוהול

זה. מסוג עבירות יותר ביצע ההסבר את שקיבל שמי נראה מובהק, לא
מובהקות). (אין בלבד מסוימת במידה תרם לאחוקי,ההסבר בסם שימוש לגבי

קשר נמצא לא העבירות בפילוח המשתנים. בין מובהק הבדל נמצא סמים:.לא על בעבר הסבו
בעוד סמים, על הסבר שקיבל מי בידי יותר בוצעו וסמים רכוש עבירות אך כלשהו, מובהק
התוצאות בעבר. הסבר קיבל שלא מי בידי יותר גבוה בשיעור בוצעו וסד"צ, אלימות שעבירות

לאלכוהול. בנוגע לאלו דומות
במובהק. לא מסוימת,אך במידה תרם כלשהו,ההסבר חוקי לא בסם שימוש לגבי

מי לפיו הדפוס בולט אך המשתנים, בין מובהק קשר נמצא לא צעיר: בגיל בסמים התנסות
התנהגות שזוהי העובדה (מעצם המשטרה בידי מפעמים יותר נעצר ,11 גיל עד בסמים שהתנסה
בתחום). יותר רב זמן היותו ומעצם הסם, מימון לשם לעבריינות הפנייה בגלל או חוקית, לא
מלבד העבירות, בכל לפיו הדפוס, בולט אך מובהקים, קשרים נמצאו לא העבירות בפילוח
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התנהגויות בין הקשר (זהו עבירות. יותר ביצע גם יותר צעיר בגיל בקימים שהתנסה מי סד"צ,
אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש לגבי שנמצא לזה הממצאזהה בכלל). נורמטיביות לא

מי המשתנים: בין מובהק קשר נמצא בסמים: המשתמשים אתיופים נוער גני עם היכרות
המשטרה. ידי על פעמים יותר נעצר בסמים, המשתמשים אתיופים יותר שמכיר

מי בידי מובהק, באופן בוצעו, וסד"צ סמים אלימות, רכוש, עבירות יותר העבירות בפילוח
שימוש לגבי שנמצא לזה זהה הממצא בסמים. המשתמשים אתיופים נוער בני יותר שמכיר

אקטיביים. פסיכו בחומרים

נוער בני שמכיר מי לפיו מובהק קשר נמצא אלכוהול: ששותים אתיופים נוער בני עם היכרות
קשר נמצא העבירות, בפילוח המשטרה. בידי מפעמים יותר נעצר אלכוהול השותים אתיופים
ואלימות. רכוש עבירות יותר ביצע אלכוהול השותים אתיופים נוער בני שמכיר מי מובהק:
שנמצא לזה זהה הממצא מובהק. אינו הוא אך האחרות העבירות לגבי גם קיים דומה דפוס

אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש לגבי

יותר גבוהה נכונות לפיו, מובהק, קשר נמצא השונים: בחומרים להתנסות לנכונות עמדות
שלה המובהק והקשר להתנסות הנכונות (עצם המשטרה בידי מעצרים ליותר קשורה להתנסות
גם להיות יכול שלה הביטויים שאחד נורמטיבית, לא התנהגות על מראים בפועל להתנסות
עבריינית). כהתנהגות הרי מוגדרת חוקי לא בחומר התנסות כל לכך, מעבר עבריינית. התנהגות

אקטיביים. פסיכו בחומרים שימוש לגבי לממצא הממצאזהה

אקטיביים פסיכו בחומרים ושימוש עבריינות דיון:

עבירות מלבד ולעבירות, בכלל מעצרים לגבי (מובהק מגדר שהמשתנים: העלתה, הבדיקה
(מובהקות הדתיות מידת העבירה); סוג לגבי לא אך מעצרים, לגבי רק (מובהקות גיל מין);
הנוער בני מצויים בה ומסגרת, בלבד); ואלימות רכוש עבירות ולגבי בכלל, מעצרים לגבי
שלהם בקשר זהים היו מין), מעבירות חוץ העבירה סוג ולגבי בכלל מעצרים לגבי (מובהקות
היה עלייה שנת של המשתנה אקטיביים. פסיכו בחומרים לשימוש ביחס גם כמו לעבריינות,

העבירות). לסוג וביחס למעצרים ביחס מובהקות (אין כלל בדרך כן, גם דומה
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בלבד); רכוש ולעבירות בכלל למעצרים ביחס (מובהקות המשפחה גודל של: המשתנים גם
אלימות לעבירות ביחס מובהקות קיימת אך למעצרים, ביחס מובהקות (אין האב תעסוקת
זהים היו לעבריינות); ביחס מובהק (לא הורים וסטטוס מובהק); (לא האב השכלת בלבד);

אקטיביים. פסיכו חומרים לצריכת גם כמו לעבריינות, שלהם בקשר

לעבריינות שלהם בקשר שונים נמצאו האב, וגיל בחיים האב היות של: המשתנים זאת, לעומת
.. אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש לגבי להם שנמצא מהקשר

נוער בני בקרב דווקא, היה, חוקי לא בסם יותר רווח ששימוש בעוד  בחיים האב היות .
חוסר בגלל יתכן, מעצים, גורם מהווה האב מות עבריינות, שלגבי הרי, בחיים, שאביהם
שחוסר הרי (עבריינות), נפטר האב אם ובין (סמים), בחיים האב אם בין בפועל, פיקוח.

לשניהם. המשותף הגורם הוא הורי פיקוח
נוער, שבני בעוד שונות: מסיבות כי אם משותפת, תמונה לראות ניתן כאן גס  האב גיל .
בגיל שאביהם שצעירים, הרי, חוקי, לא בסם יותר משתמשים התעסוקה, בגיל שאביהם
יתכן המצבים, בשני שוב, עבירות. יותר ביצעו הגמלאות), ובמשך (לקראת יחסית מבוגר
תוצאה להם יש דבר, של בסופו אשר פיקוח, וחוסר תקין דורי בין קשר חוסר של מצב

דומה.

כזה פיקוח חוסר המרכזי: המשתנה הוא מקרה, בכל האב, של פיקוח שחוסר היא, המסקנה
כהורה. בתפקידו לקוי תפקודו אך פיסית, בבית נמצא כשהאב גס להתקיים יכול

נמצאה לא חומרים צריכת שבתחום בעוד וסמים, אלכוהול על קודם הסבר של המשתנה לגבי
מסוימת. חיובית השפעה נמצאה העבריינות, שבתחום הרי כזה, להסבר חיובית השפעה

מהעדה נוער בני עם היכרות צעיר, בגיל בסמים התנסות האחרונה: המשתנים סדרת
בחומרים להתנסות נכונות בדבר ועמדות ואלכוהול, אקטיביים פסיכו בחומרים המשתמשים
לגבי גס כמו אקטיביים, פסיכו בחומרים בפועל לשימוש דומה קשר בעלי היו אלה כל  השונים
הנבדלת", "התחברות של והתיאוריה החברתית", הלמידה ש"תיאורית ספק, אין עבריינות.

/ ממשי. הסבר כאן מהוות
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סיכום

והראיונות הסגורים השאלונים מתוך שעלו והמסקנות, הממצאים שלל את מקבצים כאשר
אתיופיה יוצאי הנוער מבני חלק של מצבם לגבי עגומה תמונה מתקבלת הביןאישיים,
נוער בבני והטיפול האכיפה המניעה, גורמי בקרב אזהרה נורות להדליק צריכה אשר בישראל,

אלו.

של הנמוך הרובד על הנמנות במשפחות הגדלים נוער, בבני מדובר כלכליתחברתית, מבחינה
חמור מכשול מהוות ההורים אצל בולט השכלה וחוסר כלכליות בעיות הישראלית. החברה

אלו. נוער בני עבור תרבותי והון חברתי הון בהשגת

בעלות בשכונות ו/או בישובים המתגוררות משפחות על הנבדקים נמנים חברתית, מבחינה
המדינה, של בפריפריה נמצאים היישובים מרבית כלכליתחברתית. מצוקה של היסטוריה
תרבותי הון לרכישת ביכולת פוגעת זו עובדה גם ממשלתית. ביוזמה העולים הופנו אליה

בהמשך. וכלכלית חברתית לניעות הנוער בני של וביכולת וחברתי,
מבוטל. לא אחוז בקרב דחייה של תחושה יש שעדיין הרי ישראלים, חברים יש לרובם אם גם

החינוך תחוס את לקדם ממשיים ניסיונות נעשו האחרונות שבשנים למרות, חינוכית, מבחינה
הספר לבתי מפנימיות החלקית החזרתם יותר, טובות לפנימיות העברתם דרך העדה, בני של
על החינוך, ממערכת מהם שליש של נשירה של חמורה תמונה שמצטיירת הרי ועוד, בקהילה
של יותר חריפה תחושה קיימת הנושרים בקרב והסתגלות. התנהגות בעיות כישלון, של רקע

הישראלית. החברה מצד וגזענות אפליה רדיפה,

אך, העדה, לבני זר אינו באלכוהול השימוש .. אקטיביים פסיכו בחומרים לשימוש הסברים
הרי חיים, מאורח חלק היתה ("טאלה") הביתית הבירה שתיית האתיופית שבתרבות בעוד
אך, שתייה, תרבות מאמצים הנוער שבני לראות, ניתן זו. תרבות בידי גונתה לשכרה ששתייה
לנוער בדומה מגוונים, אלכוהוליים משקאות צורכים מהם רבים הביתית, מהבירה בשונה
לשמה. לשוכרה שתייה של למצב מגיע מהם מבוטל לא וחלק יותר, גבוהים ובשיעורים הוותיק,

מהוותיקים. נבדלת למידה יש בכך, גם
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הנוער ובני האתיופית, מהתרבות חלק אינה שונים, אקטיביים פסיכו לחומרים פניה מנגד,
גבוהים בשיעורים בהם, לשימוש נכונות ומביעים אלו, בחומרים לרעה לשימוש פונים מהעדה
השפעה סקרנות, היו: אלו, בחומרים המשתמשים מצד שצויינו העיקריות, הסיבות יחסית.

קשה. ממציאות בריחה אחרים, מצד חברתית
וכעשירית החומרים, רכישת מימון לשם עבירה ביצוע על דווחו מהנבדקים שכרבע נמצא,

אלכוהול. רכישת לשם עבירה ביצוע על דווחו מהם,
אקטיביים פסיכו בחומרים שימוש עם חיובי בקשר נמצאו החילוניות ומידת גיל שמגדר, נמצא,

הוותיקים. בקרב גם יותר גבוה שימוש כמנבאים נמצאו אלו משתנים אך הנבדקים, בקרב
יותר גבוה לשימוש נטו ,1989 עד שהעולים, נמצא, אחרים, למחקרים בניגוד זאת, לעומת
מהעולים, או הארץ מילידי יותר עבירות ביצוע גם כמו אקטיביים, פסיכו חומרים במגוון
הם וספחיו) משה'' "מבצע (עולי 1989 עד העולים להפתיע: צריך אינו זה ממצא ואילך. 1990 מ
שחוותה הקבוצה, זו מאתיופיה. בעליה ביותר הקשות הקליטה מבעיות שסבלה הקבוצה,
,(2000) אדלשטיין ראו (להרחבה, והביןדורי התרבותי הקונפליקט את ביותר הקשה בצורה
או שם", "רק של: בתחושה ביטוי לידי שבאות כפי ביותר, החמורות הזהות בעיות את כמו

שם". ולא פה "לא
גודל בגלל גם הנמוך, המעמד על כנמנית העדה מאפייני על דגש הושם המחקר, שלאורך בעוד
הנוער אצל גם השונים, בחומרים לשימוש קשור שנמצא נוסף, שמשתנה הרי המשפחה,

אחים). 31) יותר הקטנות מהמשפחות באים שהמשתמשים העובדה, דווקא הוא הוותיק,
בעוד בפועל. ועובד העבודה בגיל משכיל, שאביהם נוער, בני מאפיינים נוספים משתנים
ליצור יכולה תעסוקה שגם הרי במשפחה, לבעיות מובילה שהאבטלה היא, הרווחת שההנחה
יכולת את ממנו מונעת האב של שעבודתו היא, הסיבה האתיופית. במשפחה בעיקר בעיות,
שבישראל הרי צעיר מגיל לאביהם צמודים היו הבנים שבאתיופיה, בעוד ילדיו. על הפיקוח

יעילות. חלופות לו למצוא מצליחים אינם העובדים מהאבות וחלק נתק, נוצר
הבנים של הזיקה המשפחה: משלמות יותר חשובים במשפחה והדינמיקה שהיחסים נראה,
להתנהגות מנבאים משתנים הם לחיקוי תפקיד ומודל סמכותית דמות בו ראייתם לאב,
גבולות בשימת האב של התפקוד חוסר מודגש שוב לכן, נורמטיבית. לא או נורמטיבית
משתנה שבעתיד, יתכן זאת, עם הילדים. של ועבריינית סוטה להתנהגות כמרכזי נורמטיביים,
המעמד למשתנה תיוחס אתיופיה, יוצאי של הנוער ועבריינות מחשיבותו, יאבד המוצא

.(1985 (חסין, אפריקה צפון יוצאי אצל שקרה כפי הכלכליחברתי,
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המשתמשים אחרים נוער בני עם היכרות צעיר, בגיל להתנסות הקשורה המשתנים סדרת
כקשורים, נמצאו הוותיק, הנוער אצל כמו אלו, כל  להתנסות ונכונות השונים בחומרים
משתנים אלו במשתנים לראות ניתן אקטיביים. פסיכו בחומרים לשימוש מובהקת, בצורה

עבריינות. לגבי גס כמו שונים, בחומרים שימוש על בהשפעתם אוניברסליים

את מהוות (1997 ,^615 למשל (ראו, נבדלת והתחברות חברתית למידה של התיאוריות
בחומרים נורמטיבי לא לשימוש פניה של ערכית, כמו טכנית ללמידה ביותר החשוב הבסיס

אסורים.
ספק, ללא אך מהוותיקים, שונים אינם אתיופיה שיוצאי נמצא, השונים, המשתנים בבחינת
קרקע מאד. גבוהים בשיעורים בישראל, כזו ללמידה פורייה קרקע נמצאה עדויותיהם, ועלפי

בה. החברים על גם כמו המשפחה, על והשלכותיו התרבותי הקונפליקט של תוצאה היא זו
בני נמצאים בהן השונות, המסגרות בין שונה מימד מקבלים שצויינו והקשרים התופעות
חברתי לחץ אף ואולי חוקיים בחומרים לשימוש יותר נוחה תרבות יש שבפנימייה, בעוד העדה:

יותר. נמוך הוא ולכן, יותר, בעייתי כזה שימוש בקהילה, הספר שבבית הרי כזה, לשימוש
וללמידה, להזדמנויות להיכרויות, יותר פורה כר מהווים בקהילה והחיים הספר בתי מנגד,

בבית. ומפקחת תומכת מסגרת אין אם בעיקר, הלאחוקיים, בחומרים שימוש של בפועל,

חסרי הנוער בני את בעיקר, מאפיינת, והלאחוקי. החוקי השימוש של ניכרת העצמה אולם,
אלו אותם בבית; גם שוהים אינם ולעיתים, הספר, מבתי שנשרו אלו הנורמטיבית, המסגרת
מהחברה ניכור של בתחושה המתבטאים נמוך, עצמי וערך דחייה כעס, כישלון, תסכול, שחשים
נוער בני של הפניה וותיקים. וישראלים אתיופים לשכמותם נבדלת התחברות תוך הקולטת,
בישראל, מוכרת ולעבריינות, אקטיביים פסיכו בחומרים לשימוש מאד, גבוהים בשיעורים אלו,
הם הוותיק לזה המנותק האתיופי הנוער בין השימוש בשיעורי ההבדלים אך, בעולם, ובוודאי,

מיידית. התערבות הדורשת חמורה, חברתית בעיה על ומראים גבוהים,
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המלצות

ממערכת נשרו שהנושרים ומכיוון ,15 מ נמוך העדה בני של הראשונה ההתנסות שגיל מכיוון
תכניות להקדמת לפעול יש בהמשך, לאתרם וקשה ,(1514 (גיל הביניים חטיבת באמצע החינוך

המאוחר. לכל הביניים, חטיבת לתחילת הספר, בבתי המניעה

עם לפגישתם שהיתה הרבה ההשפעה את ציינו ואלכוהול, סמים על הסבר שקיבלו הנוער, בני
שהם העדה, בני הכשרת ידי על אולי ההסברה, מערך להגברת לפעול יש לשעבר. מכור/ה

זה. מסוג הסברתית לפעילות לשעבר מכורים

של יחסית, מוקדם, לזיהוי כלים מתן תוך להורים, באמהרית ההסברה מערך את לתגבר יש

ילדיהם. בקרב השונים בחומרים שימוש

צוות על להסתמך ולא מבחוץ, מרצים של החינוך במערכת מקצועי הסברה מערך ליצור יש

הספר. בבתי המחנכות או היועצות

לצורך שאותרו המנותקים, הנוער בני משוטטים בהן בשכונות, נייד הסברה מערך להפעיל ניתן
לצורך "המגשרים", לתכנית בדומה אתיופיה, יוצאי להורים סדנאות להפעיל יש זה. מחקר
להתקיים עוד יכולות שלא מהנורמות, חלק של לשינוי נכונות תוך המשפחתי, מעמדם חיזוק

בארץ.

ביקור לקציני תקנים הגדלת כולל וגלוי, סמוי נושר, נוער של האיתור מערך את להעצים יש
מערך של התקנים תת את פעם לא מציין המדינה (מבקר משמעותית בצורה (קבסי"ם), סדיר

(2000 לשנת ב' 51 המדינה מבקר דו"ח למשל ראו, הסדיר. הביקור קציני

הבגרות. ובבחינות העיוניים במסלולים המתקשים מהעדה, נוער לבני הלמידה תגבור העצמת

רב ושיתוף העצמי הדימוי להעלאת פעולות קיום פנימי; שליטה מוקד לפיתוח סדנאות קיום
עבורם אטרקטיביים חוגים פתיחת גם כמו הנוער, בתנועות האתיופים הנוער בני של יותר

במתנס"ים.
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החינוך. ומשרד נוער לקידום היחידה ישראל, משטרת בין אחיד ידע מאגר יצירת

עישון מניעת של בתחום היסודיים, הספר בבתי כבר משמעותי הסברה מערך למיסוד לפעול יש
סיגריות.

מקותת

בישראל, אתיופיה יוצאי נוער בני בקרב חברתית וסטייה עבריינות דפוסי ,(2000) ארנון אדלשטיין
למשפטים, הפקולטה ■. העברית האוניברסיטה ירושלים: לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם חיבור

לקרימינולוגיה. המכון

יוצאי נוער בני בקרב ובאלכוהול בסמים שימוש דפוסי ,(2000) רחל ברהמבורגר ארנון, אדלשטיין
בסמים. למלחמה הרשות ירושלים: (פיילוט), בישראל אתיופיה

משטרה בישראל, אתיופיה יוצאי נוער בני בקרב ועבריינות עבירות של דפוסים ,(2002) א. אדלשטיין
.325 עמ' ,6 גיליון וחברה,

ירושלים: ישראל, במדינת חדשים עולים אצל בסמים השימוש ,(2000) רחל ברהמבורגר
בסמים. למלחמה הרשות

הכנסת. ירושלים: עולים, נוער בני בקרב עבריינות ,(2003) והקליטה העלייה וועדת

מכון ג'וינט, ירושלים: אתיופיה, יוצאי נוער בני של קליטתם ,(1998) ג' חביב ג', נועם ח', ליפשיץ
ברוקדייל.

.2000 לשנת 51ב' המדינה מבקר דוח ,(2001) המדינה מבקר
מדינת תושבי בקרב פסיגואקטיביים בחומרים השימוש ,(2002) ר' ברהמבורגר מ', טייכמן ג', רהב

בסמים. למלחמה הרשות .■ ירושלים אפידמיולוגי, מחקר : 2001 ישראל

1973 תשל"ג חדש], ננוסח המסוכנים הסמים פקודת

מנותק נוער בקרב פסיכואקטיביים בחומרים השימוש ,(1999) ר' ברהמבורגר מ/ טייכמן רהב,ג',
בסמים. למלחמה הרשות עבור אביב, תל אוניברסיטת אביב: רמת ,1998 בישראל

צ/?£4. £.£. ,(ל"1) 1£31§010מ11ם011 $71160116, 1117)1*113:110ת6*0311 §ת115111<111? .ץת3ק1מ00

8611107. (1938), 011111116 0101ת0€ 811(1 ,6מ0111 <!,¥: 800131 06ת8016 011ז110363 .011מ011€

1<מ8111116113 £. (1947), ,י>§111010ט111€ .13:1.8ו1ק161<11113? .#11100קק0
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ישראל משטרת ,2004 שמורות, הזכויות כל © 1*8129 עמי ,8 גיליון ,2004 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (18מתק€^) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

של במגוון שימוש בסמים, שימוש תחילת גיל
פשיעה1 לבין בינם הקשר סמים: סוגי

חן* גילה

^ל//// /אק//מ. //'*■ קל ^//.יקלס'^מ. /ל/ט'א'/,///^'ק, האח/קל; דייר, *

.(2004 ק3קל/י*ל /?ס/0 06116 ,2003 9אר$ קא'גלקל/. (3זת7ך9£

בקרב רכוש) ועבירות גוף נגד (עבירות פשיעה ובין בסמים שימוש בין קשר בדק זה מחקר
תחילת גיל של הנבדלת התרומה נבדקה כן, כמו הארץ. ברחבי כלא בבתי אסירים 191

הממצאים מן בפשיעה. מעורבות לניבוי סמים סוגי של במגוון ושימוש בסמים שימוש
לבין סמים, סוגי של במגוון ושימוש בסמים שימוש תחילת גיל בין קשר שיש עולה,
סמים סוגי של במגוון שימוש של שהתרומה נמצא, גוף. נגד בעבירות המעורבות סיכויי
שימוש תחילת גיל של התרומה מאשר יותר רבה גוף נגד בעבירות מעורבות לניבוי
בעבירות יותר רבה למעורבות קשור סמים סוגי בפחות ששימוש נמצא, כן כמו בסמים.
הן ומניעה, התערבות שיטות בפיתוח יישומיות השלכות יש אלה לממצאים רכוש.
מוצעים המחקר, אוכלוסיית של ייחודה לנוכח הפשיעה. בתחום והן הסמים בתחום

המחקר. ממצאי של ההכללה יכולת את להגביר מנת על נוספים מחקר אפיקי

במגוון שימוש בסמים, שימוש תחילת גיל סמים, פשיעה, אסירים, מפתח: מילות
סמים. סוגי של

אדד משה פרופסור בהנחיית המחברת, של הדוקטורט עבודת ממצאי על מתבסס זה מאמר
במימון הסיוע על ברהמבורגר רחל לד"ר תודה בראילן. באוניברסיטת לקרימינולוגיה מהמחלקה

בסמים. למלחמה הרשות ידי על המחקר
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פשיעה לבין בינם הקשר סמים: סוגי של במגוון שימוש בסמים, שימוש תחילת גיל חן גילה

מבוא

החברה שכבות בכל הקיימת לתופעה הפך (סמים) פסיכואקטיביים בחומרים שימוש
בעיה הוא בסמים שימוש ולחברה. לעצמם עצומים נזקים גורמים לסמים מכורים הישראלית.
של עלייה חלה 20001988 השנים בין האחרון. העשור במהלך והחמירה שהתרחבה חברתית

.(2002 והרווחה, העבודה (משרד סמים עבירות בגין שנפתחו התיקים במספר 1740/0

הסוהר, בתי שירות הערכת פי על בישראל. כלא בבתי במיוחד חמורה בסמים השימוש בעיית
מצביעים מחקרים .(1996 ועמרם, (שמיד 80"/0700/0 בין נע בכלא בסמים המשתמשים שיעור
משתמשים העבריינים שרוב נמצא, שונים במחקרים בסמים. שימוש לבין פשיעה בין קשר על

למעורבות גורם בסמים שימוש .(2001 ,6681 61 *11. ;1991 ,00111118 311>1 (י{561ק1,3 בסמים
עבירות לביצוע קשר ללא החוק על עבירה מהווה חוקי הלא הסם אחזקת שעצם היות בפשיעה,
עבירות בגלל ולא הסם חוקי הפרת בגלל נאסרו להרואין מהמכורים שחלק נמצא, נוספות.

.(1975 116115ק816, ^16 16*161<ת1118,1982,1406£ (י>1000^ אחרות

לפי בסמים. המשתמש כלפי חברתית מתגובה כתוצאה לפשיעה להוביל יכול בסמים שימוש
זו, התנהגות המוקיעה היחיד, של מסוימת התנהגות כלפי חברתית תגובה התיוג, תיאוריית
סוטה. כהתנהגות נתפס בסמים שימוש .(1951 ,1,60101611) עבריינית להתנהגות אותה הופכת
בהתאם כסוטה להתנהג להמשיך ועלול התנהגותו, על שליליות לתגובות זוכה המשתמש
תגובה, לבין התנהגות בין משוב של מעגל נוצר עצמה"). שמגשימה ("נבואה החברתית לציפייה
מאיץ גורם להיות עשויה כך, אם הסטיגמה, סוטה. של (סטיגמה) תווית להדבקת הגורם
להצטרפותו ולגרום פשיעה לעבר העבריין את "לדחוף" עשויה הסטיגמה הסטייה. בתהליך

עבריינית. לתתתרבות

הקשר, מהות לגבי בדעותיהם חלוקים החוקרים מורכב. בסמים שימוש ובין פשיעה בין הקשר
,6681 61 31.) משמעי חד מענה לכך נותנים אינם השונים והמחקרים וסיבתו, הקשר כיוון

.(1983 ,6311 6131. ;1990 ,011^60 3114 ת6^11311€ ;2001

מה הזמן. לשאלת ובראשונה, בראש מתייחסת, בסמים שימוש לבין פשיעה בין הקשר שאלת
לבחינת מרכזי הינו הזמן נושא להיפך? או בסמים לשימוש קודמת פשיעה האם למה? קודם
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ממצאים על מצביעים מחקרים אולם, .(1988 (טייכמן, פשיעה לבין בסמים שימוש בין הקשר
;1981 1)01י11)813, ;1996 (ק00850, ולהיכן בסמים שימוש לפני בפשיעה מעורבות של שונים

.(1981 ,1^101311(1 *ו1§11>11^

תיאורטיים מודלים ופשיעה בסמים שימוש

מודל פשיעה: לבין בסמים שימוש בין קשר להסביר מנסים עיקריים מודלים שלושה
חיים. סגנון ומודל תתתרבות מודל התמכרות,

התמכרות מודל

הסס השפעת .. סיבות שתי בגלל בפשיעה מעורבות מחזקת או לפשיעה גורמת לסמים התמכרות
הסמים במימון הצורך  הכלכלי הגורם והשפעת פרמקולוגית) (השפעה המשתמש על

.(0011011110£ <%160688 1116017)

לבין ובאלכוהול בסמים שימוש בין קשר על מצביעים ממחקרים  המשתמש על הסם השפעת
שימוש בין קשר נמצא המשתמש. על הסם סוג של הפרמקולוגית ההשפעה בשל גוף נגד עבירות
במגוון שימוש בין קשר נמצא כן, .(1988 ,00111118) גוף נגד בעבירות מעורבות לבין באלכוהול

18)מ10מ1980,81). 311(1 (1מ38113.<1 גוף נגד עבירות לבין סמים של רחב
הגורם השפעת בשל בסמים שימוש לבין רכוש עבירות בין קשר נמצא  הכלכלי הגורם השפעת
6י(3£, 61 31. ;1991 ,6311 311(1 11088 ;2001 ,6681 6* 31.) הסמים במימון הצורך הכלכלי,

את לממן מנת על רכוש עבירות ביצעו (800/0) הברית בארצות האסירים שרוב נמצא, .(1998

מחקרים ממצאי פי על .(1989 ,131¥13 311(1 ?311461 ;1998 0^מ6616, 311(1 ?611§11) הסמים
,(2000 ,1.1111§10 ק2000,00880; 6131.) לסמים התמכרות לאחר פשיעה שיעורי עולים שונים,
ק00550, ז6 31.) לסמים מהתמכרות גמילה מטיפולי כתוצאה (700/0400/0 (בין פוחת ושיעורם

מעורבות המשך על מצביעים אחרים ממצאים אולם, .(1990 מ80קוזז81, 311(1 86118,1998

.(1993 ,11311 (.31ז6 לסמים מהתמכרות גמילה טיפולי במהלך בפשיעה
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תתוניבות מודל

היות בסמים, לשימוש מובילה שפשיעה טענו, המודל את שפתחו (1974) 1011^נ 1<מ3 73<'101

(ז10'(13 תתתרבות מאותה חלק הנו בסמים ושימוש עבריינית לתתתרבות קשורה שפשיעה

.(2002 ,.6131

צעירים תארו הדיפרנציאלי", ההזדמנויות "מערך בתיאוריית ,(1960) 010^31*1 31*1 ת01111

לעולם שפנו חברתיות, מטרות להשגת חוקיים אמצעים חסרי נמוך, סוציואקונמי ממעמד
שצעירים נמצא, ,1998 ב בשבדיה, שנערך במחקר בסמים. להשתמש והחלו העברייני
יותר, מאוחר התפתח בסמים ושימוש בפשיעה, מעורבים היו עבריינית, לתתתרבות שהשתייכו
טוען, תתתרבות מודל .(1998 *13י\ן<%, (מ101880<ת3 תתתרבות אותה של המאפיינים כאחד
מסגנון כחלק חוקיים בלתי בסמים מעורבות תכופות מחזקת עבריינית בתתתרבות שמעורבות
התמכרות של תוצאה בהכרח שאינה עבריינית, מפעילות ממומן בסמים שימוש עברייני. חיים
בשל לפשיעה גורמת לסמים שהתמכרות הטוען ההתמכרות למודל מנוגדת זו תפיסה לסמים.
למודל הבסיס את הניח תתהתרבות מודל הסמים. במימון הצורך  הכלכלי הגורם השפעת

החיים. סגנון

חייט סגנון מודל

חברתית. סטייה המאפיינים התנהגות מדפוסי חלק הם בסמים ושימוש פשיעה זה, מודל לפי
ללא במקביל, ומתרחשים זה על זה הדדית משפיעים לזה, זה קשורים אלה התנהגות דפוסי
להיות יכול בסמים שימוש הטרוגנית. קבוצה הם בסמים המשתמשים ביניהם. סיבתי קשר
את מגבירים מסוימים חיים אירועי לנסיבות. בהתאם ממנה, תוצאה או לפשיעה גורם
התופעות בין סיבתי קשר ללא בסמים ובשימוש בפשיעה בוזמנית מעורב יהיה שפרט הסבירות

.(1982,01311(60 מ6>101311*31 ;1993,113116131. ;1992 ושלו, (יחזקאלי

1101111116 ) שגרתית פעילות ותיאוריית (1978) §מ3613מ111 61 31. של חיים סגנון תיאוריית

של ההשפעה את מדגישות ,(1979) 011611311€(1 מ6180? ידי על שפותחה ץ011¥11\.), ו0301זקק^

שגרתית ופעילות החיים סגנון עבריינית. בהתנהגות בחירה על שגרתית ופעילות חיים סגנון
ואלה סוציודמוגרפייס, ומאפיינים מצביים משתנים הזדמנויות, מבני באמצעות מעוצבים
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שכיחות עבריינית. התנהגות אימוץ ועל פוטנציאליים עבריינים עם התחברות על משפיעים
נוסחו אלה עקרונות עבריינית. בתתתרבות ההתערות את מעמיקים ועוצמתה ההתחברות
דרך כאל לעבריינות שהתייחס ,(1939) 81111161130(1 של הדפרנציאלית ההתחברות בתיאוריית
(1939) 1)מ811#16113 עבריינות. על והבחירה העמדות המוטיבציה, השפעת את והדגיש חיים
מקום כמו לגורמים בניגוד עבריינות, שיוצר תהליך היא מהסביבה המושפעת שבחירה טען,

עבריינות. של ההתהוות בתהליך המסייעים ועוני מגורים

מדגישה ,(1986) 001111811 311(1 0311>6 של (113*101131 0110106) הרציונלית הבחירה תיאוריית
ממעשה להרוויח רוצה עבריין התיאוריה, לפי התנהגות. על רציונלית בחירה של ההשפעה את
פשע לבצע החלטה החלטות. ולקבלת לבחירה שקשור תהליך כן, אם היא, פשיעה הפשע.
יושמה הרציונלית הבחירה תיאוריית הפסד. מול רווח של רציונליים משיקולים מושפעת
(השפעה הפרט תפיסת את משנה פסיכואקטיביים בחומרים שימוש סמים. של לתחום
אלכוהול של מרובה שצריכה למשל, נמצא רציונלית. בלתי לבחירה וגורם פרמקולוגית)
עכבות, משחררת סיכונים, לקיחת של להתנהגות הפרט של המודעות מידת את מפחיתה

11106)233£מ1997,13). 61 31.) רציונלית בלתי בפשיעה מעורב להיות הסיכוי את ומגבירה

(?01^(1111§ 1186) סמים במגוון ושימוש בסמים שימוש תחילת

שימוש תחילת לגיל קשור פשיעה לבין בסמים שימוש בין בקשר החשובים המשתנים אחד
שימוש המשך על בסמים שימוש תחילת גיל של ההשפעה את מדגישים שונים חוקרים בסמים.

.(1998 ,^11100 ;1992 ,610014 6* 31.) פשיעה ועל בסמים

פשיעה. לבין פסיכואקטיביים בחומרים שימוש תחילת גיל בין קשר מסבירים שונים מודלים
מדגישים (1997) 211311§ 311(1 \^16020161> של והמודל (1994) 11¥ ^מ3 ^1111101(1 של המודל
תהליך על ומצביעים פשיעה, על פסיכואקטיביים בחומרים שימוש תחילת גיל של ההשפעה את
חוקיים בלתי בחומרים לשימוש וסיגריות) (אלכוהול חוקיים חומרים של מצריכה התפתחותי,

.(1985 6*61י'\\, 018311163מ3 ;1985 ,00110^11 (1163301)ת3 בפשיעה ולמעורבות
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חוקיים בסמים משימוש מעבר דפוסי בדומה, מתאר, (1982 ;1975) 1©4ת1££ של השלבים מודל

בדפוסי והמשכי רבשלבי רצף קיים 161<מ3^1, של לדעתה חוקיים. בלתי בסמים לשימוש
בלתי בסמים שימוש והמשכו חוקיים בסמים שימוש שתחילתו נוער, בני בקרב בסמים שימוש
רצף יימצא יותר, מוקדם בגיל מתחיל חוקיים בחומרים שהשימוש שככל נמצא, חוקיים.
בחומרים מוקדמת התנסות חוקיים. בלתי בחומרים לשימוש בהסתברות ועליה בשימוש
בשלב פסיכואקטיביים בחומרים לשימוש קריטי'' מקדים "סמן מעין היא פסכואקטיביים
בחומר ששימוש הוכח, לא אולם, .(2002 י\\10ק3£, 6* 31.) נפשיות ולהפרעות יותר מאוחר
שונים, חוקרים לדעת לכן, חוקי. בלתי בחומר לשימוש בהכרח, מוביל, חוקי פסיכואקטיבי
גדין, ; 1989 (בןיהודה, ודאית אינה פסיכואקטיביים בחומרים השימוש בשלבי ההתקדמות

.(1995

במגוון שימוש של לדפוס גם קשורה פסיכואקטיביים בחומרים שימוש של מוקדמת התנסות
מעבר של התפתחותי רצף קיים שונים, חוקרים לדעת פסיכואקטיביים. חומרים סוגי של רב

461מ1£3 ;1984,1^11113 311(1 (68^0א סמים סוגי של במגוון לשימוש סם של אחד בסוג משימוש
בסוגים להתנסות הסיכוי את מגבירה להרגל, בסמים שימוש הפיכת .(1984 3<מ3, מ3§1,0

בסמים לשימוש (י>3י\\6*03) כניסה" "שער מעין מהווה אחד בסם שימוש סמים. של נוספים
את מגביר במריחואנה ושימוש במריחואנה, לשימוש מוביל באלכוהול ששימוש נמצא, נוספים.
611ממ0(£י0, ;1989 ,21101 61 31.) נוספים חוקיים בלתי בסמים בשימוש להתנסות הסיכוי
דהיינו, ,(?01^1111§ 1186) סמים סוגי של במגוון שימוש קיים בעיקר, נוער, בני בקרב .(1979

ועוד. שינה סמי הרגעה, סמי עם בשילוב אלכוהול = ביותר או סמים סוגי בשני זמני בו שימוש
הסתגלות ולקדם (111§11) אופוריה של מהירה תחושה להשיג נועד סמים סוגי של במגוון שימוש
הנוער מבני 960/0 ש נמצא, הברית בארצות במחקר נוער. בני בקרב הרווחים השימוש לדפוסי
מ11ז13^נ, 6131.) נוספים סמים של רב מגוון עם בשילוב באלכוהול השתמשו במחקר שהשתתפו

.(1993
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ופשיעה בסמים שימוש

גוף נגד עבירות הכוללת פשיעה, לבין ובאלכוהול בסמים שימוש בין קשר על מצביעים חוקרים
(01111611כ1'1966,0). רכוש ועבירות

פרמקולוגית). (השפעה השונים הסמים סוגי בהשפעת המבוצעות עבירות  גוף נגד עבירות
הדוק קשר נמצא ייחודיות. עבירות לבין מסוימים סמים סוגי בין קשר על מצביעים המחקרים
גוף נגד עבירות לבין וקראק) (קוקאין "קשים" לסמים והתמכרות אלכוהול שתיית בין

.(1988 ,00111118 ; 1990 ,^1602016^ 61 31.)

6681) הסמים במימון הצורך  הכלכלי הגורס השפעת בשל המבוצעות עבירות  רכוש עבירות

מבוצעות הרכוש עבירות שרוב מצאו, שונים מחקרים .(1991 11ג6, 311(111058 ;2001 ,6* .31

ק00580 61) הסם של הגבוהה העלות את לממן הצורך בשל ולקוקאין להרואין מכורים ידי על
.(1985 311)601ק8, 311(1 מ11§11^ ; 1989 ,131^18 311(1 ?311461 ;2000 ,.31

סוגי לבין ובאלכוהול בסמים שימוש בין הקשר לגבי שונים ממצאים על מצביעים המחקרים
עבירות על סם סוג אותו של הפרמקולוגית ההשפעה לגבי שונים ממצאים על וכן, עבירות,
ההשפעה בגלל ייחודיות לעבירות קשור סם של מסוים בסוג ששימוש נמצא אחד, מצד שונות.

,00111118) גוף נגד עבירות לבין אלכוהול שתיית בין קשר נמצא למשל, הסם. של הפרמקולוגית
סמים, סוגי של רחב במגוון ששימוש נמצא שני, מצד .(1983 ,03^1118 5מ1<1¥\3כ11)311 ;1988

ישנם בנוסף, .(1980 ,8111101145 3114 35113111£) גוף נגד עבירות מנבא הייחודי הסם סוג ולא
(הרואין "קשים" לסמים מכורים ידי על מבוצעות גוף נגד שעבירות המראים, מחקרים
(611תמ0ס'0, ולמריחואנה לאלכוהול מכורים ידי על מבוצעות רכוש עבירות ואילו וקוקאין),
בעבירות למעורבות כגורם באלכוהול שימוש על מצביעים אחרים מחקרים לעומתם, .(1966

השונים הממצאים את הסבירו (1994) 11¥ 3114 \^1111:£014 .(1985 ,00111115 61 31.) גוף נגד
לטענתם, הסם. השפעת של פרמקולוגי והסבר התפתחותי הסבר המשלב מודל, באמצעות
חוקיים בלתי בסמים לשימוש מובילה וסיגריות) (אלכוהול חוקיים בסמים מוקדמת התנסות
ועבירות גוף נגד עבירות הכוללת עבריינית, בפעילות למעורבות ולבסוף, וקוקאין), (מריחואנה
העיקרי הגורם הוא פרמקולוגית) (השפעה ובקוקאין באלכוהול שימוש לדעתם, כן, כמו רכוש.
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מחקר בעריכת הצורך את מדגישים החוקרים זאת, עם גוף. נגד העבירות בשיעור לעלייה
ייחודיות. עבירות סוגי לבין סמים של מסוימים סוגים בין הישיר בקשר המתמקד

תמחקי

ועבירות גוף נגד (עבירות פשיעה סוגי לבין בסמים שימוש בין קשר לבחון היא זה מחקר מטרת
של במגוון שימוש ושל בסמים שימוש תחילת גיל של הנבדלת התרומה את לבחון וכן, רכוש)

בפשיעה. מעורבות לניבוי סמים סוגי

המחקר: השערות

בפשיעה. מעורבות סיכויי לבין בסמים בשימוש מוקדמת התנסות בין קשר יימצא .1

בפשיעה. מעורבות סיכוי לבין סמים סוגי של רב במגוון שימוש בין קשר ימצא .2

סמים סוגי של רב במגוון ושימוש בסמים שימוש תחילת גיל בין הקשר לבדיקת חשיבות יש

אלה ממשתנים אחד כל של הקשר את להבהיר עשויים שהממצאים היות פשיעה, לבין

.(2000,11111§10 ;2001,60816*31.) עבריינית להתנהגות

שימוש ושל בסמים שימוש תחילת גיל של לתרומה הנבדלת בהתייחסותו זה מחקר של ייחודו
בסמים ושימוש פשיעה של בתחום מחקרים בפשיעה. מעורבות לניבוי סמים סוגי של רב במגוון
כל של הנבדלת לתרומה מתייחסים אינם אולם, אלה, משתנים חשיבות על אמנם, מצביעים,

שונים. פשיעה בסוגי למעורבות משתנה
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השיטה

משתתפים

רוב בסמים. משימוש שנגמלו הארץ ברחבי כלא בתי מתשעה (גברים) אסירים 191 כלל המדגם
כולם נמוך. סוציואקונומי רקע בעלי בממוצע, 30 בני הארץ ילידי יהודים, היו המשתתפים
300/0 כ חלקית. או מלאה יסודית השכלה בעלי היו 440/0 כ בסמים. שימוש של עבירות עברו
משפחות מלאה. מקצועית או תיכונית השכלה חייתה ולרבע חלקית, תיכונית השכלה בעלי היו
בחומרים ושימוש עבריינות שיעורי בממוצע. ילדים כשבעה ומנו גדולות היו שלהם המוצא
בעיקר, נפוצה, הייתה עבריינות .600/0500/0 בין נעו המוצא משפחות בקרב פסיכואקטיביים
אלימות. ועבירות רכוש עבירות בסמים, סחר בסמים, שימוש של עבירות וכללה האחים בקרב

המחקר כלי

ושאלות פתוחות שאלות 34) חלקים 3 שכלל אישיים פרטים שאלון מלאו המשתתפים
שימוש לגבי ושאלות עבריינית התנהגות לגבי שאלות סוציודמוגרפיות, שאלות סגורות):
המשפחה ולבני למשתתף התייחסו הסוציודמוגרפיות השאלות פסיכואקטיביים. בחומרים
בו בבית הכלכלי המצב היה מה  לדוגמה השכלה). סוציואקונומי, מצב משפחתי, מצב (גיל,
בעיגול: (סמן גדלתי בה השכונה את מתאר היית איך גרוע); בינוני, טוב, בעיגול: (סמן גדלת?
עבריינות לגבי שאלות כללה עבריינית התנהגות יוקרה); שכונת רגילה שכונה מצוקה, שכונת
לך יש עבירות סוגי באילו לדוגמה: קודמים). מאסרים עבירות, (סוגי המשפחה ובני המשתתף
ה. פריצות ד. כייסות ג. בסמים סחר ב. בסמים שימוש א. שנכון: מה כל בעיגול (סמן הרשעות?
לפני הנכונה: האפשרות את בעיגול (סמן החוקי על עברת מתי פרט...); אחר, י. תקיפה...
שימוש לגבי שאלות בסמים); שימוש עם יחד בסמים, שימוש לאחר בסמים, שימוש תחילת
פסיכואקטיביים חומרים (סוגי המשפחה ובני המשתתף ידי על פסיכואקטיביים בחומרים
ומשך התמכרות גיל "קשים", בסמים שימוש גיל בסמים, שימוש תחילת גיל השתמשת, שבהם
שנכון); מה כל בעיגול (סמן בסמים? משתמש במשפחתך מי לדוגמה: מסמים). "ניקיון" זמן
(שאלה להשתמש? התחלת סם באיזה בסמים?; לראשונה להשתמש התחלת גיל באיזה
ובירה אלכוהול א. שנכון: מה כל בעיגול (סמן להשתמש? נהגת חומרים באילו פתוחה);
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(מתדון)... ואדולן מרץ כדורי ה. שינה כדורי ד. ואקסטאזי ל.ס.ד. ג. ומריחואנה חשיש ב.

להשתמש התחלת גיל באיזה לדעתך?; מכור אתה גיל מאיזה פרט...); אחרים, סמים ט.
זמן? כמה כן, אם לא); או כן בעיגול: (סמן "נקי"? אתה כיום האם "קשים"?; בסמים
אחר, ח. חודשים... 8 עד ה. חודשים 6 עד ד. חודשים 3 עד ג. חודשיים עד ב. חודש עד (א.

פרט...).

הליך

שנגמלו אסירים של רשימה התקבלה הסוהר, בתי שירות ידי על אושרה המחקר שהצעת לאחר
במחקר שהשתתפו לאסירים השונים. הכלא בבתי הסוציאליים העובדים מידי מסמים
העצמי הדיווח של והמהימנות התוקף את לחזק כדי ואנונימיות סודיות שמירת הובטחה
וחתמו במחקר להשתתף נכונות הביעו המשתתפים .(1996 מ^1616<^' 6*31. ;1998 ,1)31146)

שאלון במחקר). השתתפות בדבר אסיר (הצהרת הסוהר בתי שירות של הסכמה טופס על
היה השאלון למילוי שנדרש הזמן פרטנית. או קבוצתית במסגרת לאסירים הועבר המחקר

בממוצע. שעה כרבע

ממצאים

בסמיט שימוש מאפייני

,{* = ם16.26,8 = 4.59) בממוצע 16 בגיל "קלים" בסמים להשתמש התחילו המשתתפים

18 היה לסמים התמכרות גיל .[* = 21.22,50 = 5.88) בממוצע 21 בגיל "קשים" ובסמים

.(^ = 17.79,80 = 6.24) בממוצע

המחקר. קבוצת בקרב ופשיעה בסמים שימוש מאפייני מציג 1 מס' לוח
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המחקר קבוצת בקרב ופשיעה בסמים שימוש מאפייני :1 מס' לוח

0/"א

עבירות? סוגי
סמים
רכוש

גוף

191

94

97

100

49.2

50.8

קודמים מאסרים
כן
לא

152

31

83.1

16.9

בסמים? שימוש תחילת
חשיש
קוקאין
הרואין
אחר

163

11

12

5

85.3

5.8

6.3

2.6

השתמשו: שבהם סמים סוגי
חשיש

הרואין
קוקאין
^.8.0.

אלכוהול
שינה סמי

מרץ סמי
תערובת

174

159

143

118

90

72

67

44

91.1

83.2

74.9

61.8

47.1

37.7

35.1

23.0
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"/0

בשימוש; סמים מס'

184.2
2189.4

34121.5
43618.8
52915.2
6178.9

72613.6

8168.4

סמימועבייינות:
לעבריינות קדם בסמים 8747.3שימוש

בוזמנית ועבריינות 4222.8סמים
לשימוש קדמה 5529.9עבריינות

בסמים

מעורבים שהיו לפני בסמים השתמשו (470/0) מהמשתתפים כמחצית כי עולה, 1 מס' מלוח
שהשתמשו לפני בפשיעה מעורבים היו 300/0 לעומתם, רכוש). ועבירות גוף נגד (עבירות בפשיעה
עברו המשתתפים כל בסמים. ובשימוש בפשיעה זמנית, בו מעורבים, היו 230/0 ו בסמים,
נגד עבירות בעיקר, עברו, 510/0 ו רכוש, עבירות בעיקר, עברו, 490/0 בסמים. שימוש של עבירות
גוף נגד עבירות סוגים: לשני העבירות (מיון רכוש) עבירות ללא או רכוש עבירות (עם גוף
עבירות). של שונים בסוגים מעורבותם לגבי המשתתפים דיווחי בסיס על נעשה רכוש, ועבירות
סמים: סוגי של במגוון השתמשו כך, ואחר בחשיש, להשתמש התחילו מהמשתתפים 850/0

בממוצע סמים סוגי כבחמישה השתמשו המשתתפים ועוד. שינה סמי אלכוהול, ל.ס.ד, הרואין,
כשלושה היה שלהם המאסרים מספר .(830/0) רצידיביסטיס היו רובם .(,^/=4.54 ,"$'.0=1.94)

.(./14=2.69 ,,1$<=2.09) בממוצע
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ופשיעה סמים סוגי של במגוון שימוש בסמים, שימוש תחילת גיל

באמצעות נבדק פשיעה לבין סמים סוגי של במגוון שימוש בסמים, שימוש תחילת גיל בין קשר
עבירות: סוגי שני כללו תלויקטגוריאלי) (משתנה פשיעה סוגי לוגיסטית. רגרסיה ניתוחי
בסמים, שימוש תחילת גיל גיל, היו: תלויים הבלתי המשתנים רכוש. ועבירות גוף נגד עבירות
במשפחה בסמים שימוש רציפים), (משתנים התמכרות וגיל סמים סוגי של במגוון שימוש
המשתנים בין המתאמים יש). = ו1 אין; = 0 קטגוריאליים: דמי (משתנים קודמים ומאסרים
הבלתי המשתנים כלל מבין .1=.27 ,/0.001 עד 1=.25 ,/7>.001 מ נעו תלויים הבלתי
בסמים שימוש תחילת גיל פשיעה: לניבוי התורמים מובהקים משתנים שני נמצאו תלויים
הגיל משתני של בדיקה מובהקים. לא היו המשתנים שאר סמים. סוגי של במגוון ושימוש

אלו. משתנים בין מולטיקולינאריות של קיומה את שללה
בסמים שימוש מאפייני רקע, משתני לפי עבירות סוגי של לוגיסטית רגרסיה מציג 2 מס' לוח

ועבריינות.

ועבריינות. בסמים שימוש מאפייני רקע, משתני לפי לוגיסטית רגרסיה :2 מס' לוח

3863%*$(3)

בסמים שימוש תחילת 05.91.*09.גיל

סמים סוגי של במגוון 101.29.**26.שימוש

01.031.01.גיל

במשפחה בסמים 12.36.89.שימוש

התמכרות 01.03.99.גיל
קודמים מאסרים 60.50.55.קיום

13>.05*,?>.01**

01<ל/,17.83=(6)^
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הסיכוי גדל כך יותר, רב היה סמיס סוגי של במגוון שהשימוש שככל עולה, 2 מס' מלוח
שככל נמצא, בסמים שימוש תחילת גיל לגבי .(8=26 (01.<י/, גוף נגד בעבירות למעורבות
גוף נגד בעבירות למעורבות הסיכוי גדל כך יותר, מוקדמת הייתה בסמים בשימוש שההתנסות
אבל נמוכה היא בסמים שימוש תחילת גיל של (0) השולית התרומה אמנם, ,(5=.09, .?>.05)
לניבוי סמים סוגי של במגוון שימוש של שהתרומה כן, אם עולה, הממצאים מן מובהקת.

בסמים. שימוש תחילת גיל של מהתרומה יותר רבה גוף נגד בעבירות מעורבות

סמים של רב במגוון שימוש לבין בסמים שימוש תחילת גיל בין אינטראקציה נבדקה בנוסף,
רגרסיה של ניתוח באמצעות נבדקה המשתנים שני בין האינטראקציה פשיעה. סוגי ניבוי לבין
ובין בסמים שימוש תחילת גיל בין האינטראקציה כלומר, מובהקת. לא ונמצאה לוגיסטית
זאת, לעומת רכוש. ועבירות גוף נגד עבירות לניבוי תרמה לא סמים סוגי של רב במגוון שימוש
רב במגוון ושימוש בסמים שימוש תחילת (גיל בנפרד משתנה כל של הייתה יותר רבה תרומה

גוף. נגד בעבירות מעורבות לניבוי סמים) של

סמים. סוגי של במגוון שימוש לפי פשיעה סוגי מציג 3 לוח

סמים סוגי של במגוון שימוש לפי פשיעה סוגי :3 מס' לוח

בשימוש סמים סוגי בשימוש51 סמים סוגי 86

רכוש 7556.80/01932.20/0עבירות

הגוף נגד 5743.20/04067.80/0עבירות

132100.00/059100.00/0סה"כ
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סוגי 86) סמים סוגי של רב במגוון שהשתמשו מהמשתתפים 680/0 כ כי עולה, 3 מס' מלוח
430/0 לעומת רכוש); עבירות ללא או רכוש עבירות (עם גוף נגד בעבירות מעורבים היו סמים)
מהמשתתפים 570/0 כ כי נמצא, כן, כמו סמים. סוגי 51 בין שהשתמשו מהמשתתפים

רכוש. בעבירות יותר מעורבים היו (51) סמים סוגי בפחות שהשתמשו

דיון

הנבדלת התרומה את בחן וכן בפשיעה, מעורבות לבין בסמים שימוש בין קשר בחן זה מחקר
נגד בעבירות מעורבות לניבוי סמים סוגי של במגוון שימוש ושל בסמים שימוש תחילת גיל של

רכוש. בעבירות או גוף
לבין בסמים שימוש תחילת גיל בין קשר נמצא ההשערות. שתי את איששו זה מחקר ממצאי
מעורבות לבין סמים סוגי של במגוון שימוש בין קשר נמצא כן, כמו גוף. נגד בעבירות מעורבות
מעורבות לניבוי סמים סוגי של רב במגוון שימוש של שהתרומה נמצא, גוף. נגד בעבירות
נמצא, בנוסף בסמים. שימוש תחילת גיל של התרומה מאשר יותר רבה הייתה גוף נגד בעבירות
ניבוי לבין סמים של רב במגוון ושימוש בסמים שימוש תחילת גיל בין שהאינטראקציה
כל של התרומה מאשר יותר לניבוי תרמה ולא מובהקת, הייתה לא גוף בעבירות מעורבות

בנפרד. משתנה

של יותר רבה תרומה על מצביעים הממצאים אחרים. ממחקרים שונים זה מחקר ממצאי
שימוש תחילת לגיל מאשר יותר גוף, נגד בעבירות מעורבות לניבוי סמים של רב במגוון שימוש
בסמים, שימוש תחילת גיל בין אינטראקציה על מצביעים אינם הממצאים כן, כמו בסמים.

גוף. נגד בעבירות מעורבות לבין סמים, של במגוון שימוש

המשתמש על הסם סוג של הפרמקולוגית להשפעה קשור המחקר לממצאי אפשרי הסבר
על מצביעים מחקרים סמים. של במגוון משימוש כתוצאה המצטברת הפרמקולוגית ולהשפעה
סוג של הפרמקולוגית ההשפעה בשל גוף, נגד עבירות לבין ובאלכוהול בסמים שימוש בין קשר

;1988 (3מ0111כ), גוף נגד בעבירות מעורבות לבין באלכוהול שימוש בין קשר נמצא הסם.
גוף נגד עבירות מנבא סמים סוגי של רחב במגוון ששימוש נמצא, כן .(1985 5מ0111כ), 61 31.
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בסמים "כבדים" שמשתמשים נמצא, מחקרים במספר .(1980 15<נ101מ81, 101ז1£ (1מ15113££1

,01^100 2816 1)31וי}711011 ;1988 מ11§1ז\^, 116% (1ז3<601ק8 גוף נגד בעבירות יותר מעורבים
אותו של הפרמקולוגית ההשפעה לגבי שונים ממצאים על מצביעים המחקרים אולם, .(1982

מכורים ידי על מבוצעות גוף נגד שעבירות המראים, מחקרים יש שונות. עבירות על סם סוג
לאלכוהול מכורים ידי על מבוצעות רכוש עבירות ואילו וקוקאין), (הרואין "קשים" לסמים
באלכוהול שימוש על מצביעים אחרים שמחקרים בעוד ,(1966 (1611ז011(1'0, ולמריחואנה

.(1985,0011108 6131.) גוף נגד בעבירות למעורבות כגורם

עם התפתחותי הסבר משלב (1994) ג1¥ 311(1 1<יז1111£0¥ץ של שונים לממצאים ההסברים אחד
בסמים לשימוש מובילה חוקיים בסמים מוקדמת התנסות הסם. השפעת של פרמקולוגי הסבר
השימוש לדעתם, אולם, רכוש. ובעבירות גוף נגד בעבירות למעורבות ולבסוף, חוקיים, בלתי

גוף. נגד בעבירות למעורבות העיקרי הגורם הוא פרמקולוגית) (השפעה ובקוקאין באלכוהול

מעורבות לניבוי בסמים שימוש תחילת ג>יל של מוגבלת השפעה על הצביעו זה מחקר ממצאי
לכך: אפשריים הסברים שני ישנם גוף. נגד בעבירות

בין שהקשר שני, והסבר בסמים; שימוש דפוסי של להתפתחות קשור אחד אפשרי הסבר
יכולה חוקיים בחומרים שימוש של מוקדמת התנסות ישיר. אינו פשיעה לבין בסמים שימוש
שונים, חוקרים לדעת אולם, .(1975 ;1982 (161)מ3^, חוקיים בלתי בחומרים לשימוש להוביל
גרין, ;1989 יהודה, (בן ודאית אינה פסיכואקטיביים בחומרים השימוש בשלבי התקדמות
בגלל גוף נגד בעבירות יותר רבה למעורבות גורם סמים של במגוון שימוש זאת, לעומת .(1995

וגורמים המשתמש על ישיר באופן המשפיעים סמים של מצטברת פרמקולוגית השפעה
בפשיעה. למעורבות

באמצעות אלא ישיר, אינו פשיעה לבין בסמים שימוש בין שהקשר הוא, נוסף אפשרי הסבר
עבריינים חברים והשפעת (1998 (00זג1אי, בסמים שימוש תחילת גיל כמו מתווכים משתנים
בהתאם דיפרנציאלי באופן פועלים ואחרים אלה משתנים .(1997 §מ2113, 1)1ז3 610ז16020¥\
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פשיעה בין הקשר כיוון ועל העוצמה על שונות בדרגות ומשפיעים הפרט של החיים לנסיבות
בסמים, שימוש לפני בפשיעה מעורבות על שונים ממצאים קיימים בנוסף, בסמים. שימוש לבין

;2001,66816131.) בסמים שימוש לבין פשיעה בין לקשר וברור סיבתי הסבר מספקים שאינם
ומודל תתתרבות מודל עם אחד בקנה עולים אלה הסברים .(1990 1ז6<01£111, 14ז3 מ6<01£111

פשיעה סיבתי. אינו בסמים שימוש ובין פשיעה בין שהקשר טוענים, אלה מודלים חיים. סגנון
עברייני. חיים וסגנון עבריינית תתתרבות המאפיינים התנהגות דפוסי שני הם בסמים ושימוש
ללא במקביל, ומתרחשים זה על זה הדדית משפיעים לזה, זה קשורים אלה התנהגות דפוסי

ביניהם. סיבתי קשר

של עצמי דיווח על המבוסס רטרוספקטיבי, מחקר מהיותו נובעות זה מחקר מגבלות
מוגבלת. שלו הכללה יכולת לכן, ייחודית. באוכלוסייה נערך המחקר בנוסף, המשתתפים.
אחרות. אוכלוסיות לגבי זה מחקר של הממצאים את להכליל ניתן אם לבדוק, ראוי לפיכך,
ממצאי להשוות ניתן כן פסיכואקטיביים. לחומרים מכורות אסירות של אוכלוסיות למשל,

אחרים. מחקרים ממצאי עם זה מחקר

סמים סוגי של רב במגוון לשימוש סם של אחד בסוג משימוש התפתחות של רצף שמניעת יתכן,
במגוון לשימוש המעבר מניעת לפיכך, גוף. נגד בעבירות המעורבות סיכויי את להפחית עשויה
והן בסמים שימוש בתחום הן ומניעה, התערבות שיטות בתכנון חשוב יעד היא סמים של רב
סיכויי את להפחית עשויה בסמים בשימוש מוקדמת התנסות שמניעת יתכן, הפשיעה. בתחום
עבריינית ולתתתרבות לעבריינים התחברות למנוע סמים, סוגי של רב במגוון לשימוש המעבר
מתווכים משתנים יבחן עתידי שמחקר מומלץ, בפשיעה. המעורבות סיכויי את ולהקטין
שימוש בין בקשר מתווכים משתנים לזיהוי ולפשיעה. בסמים לשימוש הקשורים נוספים
מניעה תכניות של יותר יעיל תכנון שתאפשר ישומית, משמעות יש פשיעה לבין בסמים

לפשיעה. בסמים משימוש המעבר את למנוע מנת על זאת, והתערבות.
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מקורות

(עורך), ד' גרץ אצל: בסמים, לרעה השימוש על סוציולוגי היבט מוסריות: פאניקות ,(1989) 0 יהודה בן
.187210 עמ' הביטחון, משרד אביב: תל ובעיות, שאלות עובדות, סמים,

סמים, (עורך), ד' גרין .■ אצל ועיקרים, עקרונות  בסמים לרעה השימוש למניעת חינוך ,(1995) ד' גרין
.213278 עמ' הביטחון, משרד אביב: תל ובעיות, שאלות עובדות,

.220213 עמ' לח, הפרקליט, בסמים, ושימוש פשיעה ,(1988) מ' טייכמן

.221199 עמ' ג, פלילים, והשלכותיו, הקשר  אחרת ופשיעה בסמים שימוש ,(1992) א' שלו פ', יחזקאלי

השירות ביטאון  מקסמים העשור, סיכום  בישראל בסמים השימוש ,(2002) והרווחה העבודה משרד
והרווחה. העבודה משרד ירושלים: מס'1, סמים, בנפגעי לטיפול

גמילה מרכזי במסגרת סמים בנפגעי הטיפול הערגת מסגם: מחקר דו"ח ,(1996) י' עמרם ה', שמיד
בסמים. למלחמה הרשות .■ ירושלים .1995 אפריל  1994 ינואר הסוהר, בתי שרות של ושיקום

ת1616143<^ ^[., 016611 <\., 13ק11§38(1 <!., 13113014 ?., 81:101800 0.¥., \^0118 8. (1996),
ץ1111כ1161131 30(1 ץ111)311¥ 0^1116 6*13ק0 *16<ת^1מ0וו110311 4.0100§ .4 16ק8301 1)10ק0?0 138618 10

111611011:6(1 ,1ז101)§10.£ 0111§ ,\1001101116\'16\¥, 15, .קק .261270
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,818י{31ת1/ ,ץ§11111111010€ 26, .קק 197233.
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,06"16)מ6ק6ס 12, .קק 119142.

8311 1., ^088 .4. (1991), 1116 611688י\011£ק£ 0/ 1\161113(1006 161131106ת131\[ ,1מ716211116 ?46\¥
01¥^: .§6113י\ץ6§מתק8

86160140 8., ?611§11 1. (1998), §מ1*11§1? 011016 8)' 1163110§ 8111)5*31106 /11)1186, 1881165 מ1
801611(:6 ,ץ§010מ6011י11)311 15, .קק .5361

8681 0., 81(1^611 0., ק00880 ]^., 1131118 /., 81130§ /. (2001), 011106 30(1 16^^!11)מ6ק*£
^1000§81 ?01<'(1111§ ^118118618 8661410§ 7163110601, 61111811 .101111131 0/ ,'>§010מ1מ0111 ,41
.קק 119126.

813(1*01(1 1.0. (1981), ,4/] £\3011031100 0^1116 ק61311008111^ 660¥ץ*6(1 011106 30(1 801)813006
086 10 .4 1)111§/^1001101 11631111601 ,11131100ק0? 31מ3110ח1£}111 .10111031 0/ *116 8,מ110110)1)^
16, .קק .627645

144



8 מסי וחברה משטרה 2004 תשס"ה
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.369384
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משטרתישראל ,2004 שמורות, הזכויות כל © 173149 עמי ,8 גיליון ,2004 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (148זתנ]116) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

אירופאי1 בקונטקסט ההולנדית הסמים מדיניות

סולינג* ואן בוקהות טים

%\6ר>:26 ^1/.>9ר0>6ח. 1זך1$2?\/\י, £נן1זז0¥< 111811111111 ג? חוקר .

טל** ותמר ברהמבורגר* רחל תרגום:

קקאיק/. /א/ל/אל; הר16ה. 0)\6>ת, א?*ן.יה. ?"ל/ .
ק0א'0, /א/ן/אק 2ר6ות אח3ךל 'ג/$לל/. ..

(2000 399א9ר /?ק/ק £/6ל ,2000 9^3א9ר קא''גל'עמ. (ן.תק0/

רבים, מדיניות בתחומי האירופי באיחוד החברות המדינות בין המוגבר הפעולה שיתוף
סוגיית כדוגמת לסוגיות בהקשר לאומית מדיניות לקיים בודדות מדינות על מקשה
בשנים נמצאת נזקים, בצמצום המתמקדת הולנד, של הסמים מדיניות הסמים.
רבות במדינות בשטח הנעשה של בדיקה אולם, חריפה. מתקפה תחת האחרונות
צמצום של לגישה מעבר היא כיום השלטת שהמגמה ספק, שום משאירה לא אחרות,
רפורמה לביצוע בקשר שונות במדינות רבים ויכוחים מתקיימים כיום, נזקים.
מרשמים של חוקי למתן ועד לגליזציה או מדהקרימינליזציה  הסמים במדיניות
גל העתידית, המדיניות תיראה בדיוק כיצד ברור, לא שעדיין למרות להירואין.
הליברלית הגישה את הפך רבות, אירופאיות מדינות כעת ששוטף הפרגמטיזם,

ומעלה. עשור לפני הייתה מאשר פחות למבודדת ההולנדית

מס' ,(1999) §ג1ז0^10גו11ט10 1551165  ב לראשונה פורסם אשר מאמר, של תרגום הינו זה מאמר 1

.101111131 £0 §ג0:1 ה מערכת באישור וחברה" ב"משטרה מופיע הוא .528511 עמ' ,(3) 29
65ט155.

2 1ז111 8061>11011* מ3¥ 6§מ8011  81. י1101<611:<131151. 16, 3512,1116 .18)1311ז61116א;

:11ג1מ£ 11.ז.535(5)וח1ז
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אירופאי בקונטקסט ההולנדית הסמים מדיניות סולינג ואן בוקהות טים
וטל ברהמבורגר תרגום:

חומרים סמים, משטרה, סמים, מדיניות ההולנדית, הסמים מדיניות מפתח: מילות
בריאות לגליזציה, דהקרימינליזציה, קנאביס, מריחואנה, חשיש, פסיכואקטיביים,

האירופי. האיחוד נזקים, צמצום הציבור,

הקדמה רברי

לא שכן, האירופאי", בקונטקסט ההולנדית הסמים "מדיניות על מאמר לתרגם לנכון מצאנו
שיש במדיניות דנים כאשר ההולנדית, הסמים למדיניות להתייחס מאתנו מבקשים אחת
נטולת אינה שכתיבתו ייתכן, הולנדי, הוא המאמר שכותב מאחר בארץ. הסמים בנושא לנקוט
הכללאירופאית, המדיניות מול ההולנדי בהיבט הדברים ניתוח אולם, מקומיות. השפעות

שלנו. בחברה מעמיק ולדיון למחשבה מגרה ההולנדית, המדיניות עם המתעמתת
בארצות הבטחוני למצב דומה אינו ישראל של הבטחוני שמצבה כמובן, לשכוח, לנו אל
זה בנושא עקרוניות שאלות במספר דן לא כלל המתורגם המאמר שכך, מכיוון האירופיות.
והשפעה המערבית, מהמדיניות מושפעים שאנו לזכור, עלינו זאת, עם הישראלית. החברה עבור

בנינוער. של בהתנסויות גם אלא קהל בדעת רק לא מתבטאת זו
בארץ. הציבורי לשיח לתרום יוכל שהמאמר לנו נראה

בברכה,
ברהמבורגר רחל ד"ר

מבוא

כמו לשבחים, ההולנדית הסמים מדיניות זכתה הסמים, בעיית פתרון אחר החיפוש במסגרת
מצרפת מארצותהברית, היו ביותר הקולניים המתנגדים להולנד. מחוץ לגינויים, גם
במדינות ושהופצו ההולנדית", ב"מערכת שנקשרו ומהמיתוסים מאיההבנות כמה ומשוודיה.
עלידי שהופצו המוגזמים, הסיפורים אילו עצמם. ההולנדים את הפתיעו להולנד, מחוץ
באם ספק מטילים היינו נכונים, היו אכן ממשל פקידי ועלידי פוליטיקאים עלידי העיתונות,
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הפרקטיות לתוצאות הדואגת מדינה כלומר, טוענת, שהיא כפי פרגמטית", "מדינה היא הולנד
מדיניותה. של

15 בין הפעולה שיתוף האירופי. האיחוד הוא כיום באירופה הפועל העיקרי המעצב הכוח
לשינוי אחרים. מדיניות לתחומי כלכליים מנושאים ,1993 מאז התרחב, בו החברות המדינות

מדינה. בכל הלאומית הסמים מדיניות על ישירות השלכות יש זה
שהתרחשו הסמים למדיניות הקשורות אירופאיות התפתחויות מספר מתאר זה מאמר
השוואתה עלידי בעיקר אירופאי, בקונטקסט ההולנדית המדיניות את ממקם הוא לאחרונה.

האירופי. האיחוד ממדינות בכמה כלליות מגמות מספר ובוחן וצרפת, שוודיה של למדיניות

ההולנדית הסמים מדיניות עקרונות

היא העיקרית מטרתה ההולנדית. הסמים במדיניות הבסיסי השיקול היא הציבור בריאות
הקשורים הנזקים הקטנת באמצעות סביבתם ועל בסמים המשתמשים בריאות על להגן
בהולנד. לבעיה נחשב אינו הוא אך בסמים, מזדמן שימוש מעודדים אין אמנם בסמים. לשימוש
בקנאביס. השימוש כלפי הסובלנית גישתה בגלל בעיקר מפורסמת ההולנדית הסמים מדיניות

קטנות בכמויות ומריחואנה חשיש מוכרים אשר ההולנדיים, ("00£636 ("8ק8110 בתיהקפה
סובלנית המדיניות זאת, עם במדינה. הסמים למדיניות בינלאומי לסמל הפכו אישי, לשימוש
וקוקאין. הירואין כגון קשים בסמים לשימוש ביחס גם אלא בקנאביס, לשימוש באשר רק לא

ציבורי. מטרד מהווה שאינו במידה מסוימת, במידה נסבל סחררחוב גם
כמדיניות אותו וביסס האופיום", ב"חוק שינויים מספר ההולנדי הפרלמנט ערך ,1976 ב

סיכמו (1995) 1331<ת6ק013 61 31. מאז. השתנו לא הבסיסיים שעקרונותיה הלאומית, הסמים
;1995 ,^01^ 11994 ,1*11^ ג<מ3 ]\431511311 ו 1,611\\' גם (ראו העיקריים מרכיביה את

.. כדלקמן (1991 *331§1ק1¥\,

חברתיים סיכונים של והקלה מניעה הוא ההולנדית הסמים מדיניות של העיקרית מטרתה .
בסמים. משימוש כתוצאה הנגרמים ואישיים,

רציונלית תגובה לבטא צריכים זו מדיניות מתוקף הננקטים אינדיווידואליים אמצעים .
סמיפנאי של (>£11(616111131) השונים הסיכונים את בחשבון ולקחת סיכונים לאותם

רפואיות. למטרות סמים לעומת (31מ100163110)
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אירופאי בקונטקסט ההולנדית הסמים מדיניות סולינג ואן בוקהות טיס
וטל ברהמבורגר תרגום:

(מלבד בסמים סחר נגד הננקטים 6י\6881זק116) ]\463811168) דיכוי" ל"אמצעי עדיפות ניתנת .
קנאביס).

בסמים). הסחר מן (להבדיל הסמים בעיית לפתרון הפלילי החוק של התאמתו אי מודגשת .

הוא בסמים בשימוש הטיפול "נורמליזציה". היא ההולנדית הסמים במדיניות המפתח מילת
של ואינטגרציה קיטוב מניעת שמטרתו חברתית, שליטה של הנורמליזציה למודל בהתאם
וסילוקה הסטייה בידוד שמטרתו חברתית, שליטה של ההרתעתי למודל בניגוד זאת, סטייה.
לבעיות להתייחס שצריך כן, גם מרמזת הנורמליזציה פרדיגמת .(1995 1331)מ6ק013, 6* 31.)

טיפול הדורשות אישיות, ספציפיות, בעיות כאל ולא נורמליות" חברתיות ''בעיות כאל הסמים
בעיות סוגי לפתרון הפלילי בחוק בשימוש שניתן ככל להמעיט יש זה, לעקרון בהתאם מיוחד.

אלו. חברתיות
ליחיד גם בסמים, לשימוש הקשורים בסיכונים מתמקדת ההולנדית הסמים שמדיניות בעוד
1976 משנת המשופר האופיום חוק לבעיה. נחשב אינו כשלעצמו בסמים השימוש לחברה, וגם
אמפטמינים, (כדוגמת בלתימקובלים בריאותיים סיכונים בעלי סמים בין חוקית הבחנה יצר

ומריחואנה, (חשיש קנאביס מוצרי לבין (1 ברשימה שנמצאים .ס8.^., ו הירואין קוקאין,
הבחנה בכלל. אם מעטים, בריאותיים לסיכונים גורם בהם שהשימוש ,(11 ברשימה שנמצאים
"הפרדת שכונתה סמים, של אלה קטגוריות לשתי שונה מדיניות ליישום הובילה זו פורמלית
של וצריכה רכישה המתירה (בתיקפה) סביבה טיפוח עלידי וקשים. רכים לסמים השווקים"
וקבוע מזדמן לשימוש לעבור יטו לא צרכנים כי הרשויות, האמינו איום, כל ללא קנאביס

קשים. בסמים
חוקית, הבחנה נקבעה קנאביס, למוצרי או 11 ברשימה הנמצאים לסמים בהתייחס גם
של יותר או גרם 30 של אחזקה צריכה. עבירת לבין "רצינית" החזקה בין כמות, על המבוססת
עדיפות בעלת עבירה נחשבת מזו, קטנה כמות של אחזקה רצינית. כעבירה הוגדרה קנאביס
בית" "סוחרי כלפי לסבלנות הוביל דעת, שיקול עלפי המופעל זה, עקרון לדין. להעמדה נמוכה
צוות ובהגנת בביטחון קנאביס מוצרי למכור הורשו סוחרים לצעירים. שנועדו במרכזים
בתי תופעת החלה מכן לאחר .(1995 ,010£ במקום פוטנציאליים מתחרים וללא המרכז,
כרגע, לקיומם. העיקרית, לא כי אם החשובה, הסיבה היא הקנאביס שמכירת מקומות הקפה,

.(1997 ,711111508 1113*11:11*6) 1,200 ב נאמד בהולנד הפועלים בתיהקפה של מספרם
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ההולנדית הסמים מדיניות את עושה בו אישי ושימוש קנאביס מכירת כלפי זו ברורה סובלנות
שהן אחרות, רבות מדינות של קיומן למרות אחרות. לאומיות ממדינויות ביותר לשונה
זו פתיחות מדיניותם. מיושמת שבה בפתיחות ההולנדים ייחודיים קנאביס, כלפי סובלניות
מועצת הכללי", האפוטרופוס "מועצת הקנאביס. מכירת על ממשלתי ופיקוח ויסות מאפשרת
לאכיפה סטנדרטים קובעת אשר הציבוריות", התביעות "שירות על המפקחת המנהלים
(2) לפרסם אסור (1) הם ואלה להם לציית נדרשים שבתיהקפה חוקים, מספר קבעה פלילית,
קשים. סמים למכור אסור ו(4) (18 לגיל (מתחת לקטינים למכור אסור (3) להפריע אסור
חומרת מידת אותו. לסגור העירוניות הרשויות יכולות לחוקים, מציית אינו שביתקפה במקרה
(ממספר הסגירה זמן משך את קובעת ביותר) כחמורה נחשבת קשים סמים (מכירת ההפרה

קבועה). לסגירה ועד ימים
לגבי בלתיפורמליים חוקים גם ישנס המועצה, עלידי שנקבעו הפורמליים, החוקים מלבד
קנאביס עישון על האוסרים פורמליים חוקים שאין בעוד לדוגמא, בקנאביס. השימוש
זאת, עושה מישהו ואם זאת, עושים מעטים רק במסעדות, או בפאבים, ציבוריים, במקומות
החנות, צוות עלידי יתבקש אדם שאותו ייתכן, אבל כלשהם, פורמליים צעדים ננקטים לא
בקנאביס, השימוש לגבי פורמליות תקנות היעדר הסיגריה. את לכבות המסעדה, או הפאב,
אינו קרובות שלעתים היבט, הן וחשיבותן וקיומן אלו, בלתיפורמליות לנורמות פתח מהווה

לתופסו. לזרים וקשה ההולנדית, הסמים במדיניות כראוי מוערך

שאספקטים למרות לקנאביס, הנוגעת מזו למדי שונה קשים סמים כלפי ההולנדית המדיניות
להעניש שאין היא, שלה הבסיסיות מההנחות אחת דומים. עקרונות על מבוססים שלה אחדים
כמיועדת מוגדרת קנאביס של קטנה שכמות כפי בלבד. הצריכה על קשים בסמים משתמשים
קלה כעבירה מוגדרת גרם 0.5 על עולה שלא קוקאין או הירואין אחזקת עצמי, לשימוש
סמים של כזו קטנה שכמות ייתכן לנסיבות, בהתאם נמוכה. ענישה עדיפות לה וניתנת ,(?%0)
הנורמליזציה, למודל בהתאם המשטרה. עלידי לו תוחזר אפילו אדם, אצל תימצא אם קשים,
ציבורי. מטרד מהווים הם כן אם אלא לנפשם, לסמים המכורים את המשטרה משאירה
מאשר בהולנד יותר גלויים בשוליים, נמצאים בדרךכלל אשר לסמים, מכורים מכך כתוצאה
יותר חבויים לחלקים שייסוגו במקום יותר. מגבילה מדיניות בעלות שהן אחרות במדינות
אחד בערים. הראשיים והבילויים הקניות באזורי לסמים מכורים לראות בהולנד ניתן בעיר,
הלא שהופעתם הוא, ציבוריים, במקומות מכורים של להימצאותם במכוון, שלא מהיתרונות,
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חושבים, הצעירים רוב בהירואין. לשימוש הקשור לכל שלילית ציבורית תדמית יוצרת מושכת
ושר הממשלה ראש סגן עלידי שנאמר כפי בהירואין. בשימוש מושך או מזהיר דבר כל אין כי
בהולנד "צעירים  1998 ביוני הסמים בנושא שהתקיים 88\',0א11 האו"ם בכנס ההולנדי החוץ

\^\) בו." שימוש על יחשבו מעטים למפסידנים. הראוי דבר כאל להירואין מתייחסים כיום
.(1998 0\ז1/112,

בעיר צעירים בקרב שנה כל נערך אשר מיקוד", "קבוצות על ממעקב שהתקבלו מממצאים
נקשר שהוא מאחר בסיכון, צעירים עבור גם שלילי דימוי להירואין כי עולה, אמסטרדם
מניעה אמצעי מהווה לסמים מכורים של המראה זח, במובן .(1996 ,£1£01 6* 31.) להתמכרות

למדי. יעיל
האמצעים פלילי, מאשר יותר ורפואי חברתי לנושא נחשב בסמים בעייתי ששימוש מאחר
נרחבת היא הטיפולית המערכת טיפוליים. אמצעים אלא ענישה, אמצעי אינם הננקטים
אלו שירותים רבים. קבלה תנאי להעמיד בלי נמוך, קבלה סף בעלות רבות תכניות ומציעה
,80111611(1613116 106£* <1מ30>01§1997,0£1; 6* 31.) המכורים מכלל 850/0 עד 650/0  לכ מגיעים

.(1998

מהרגלם. להיפטר עדיין מוכנים שאינם למכורים, מיועדות מזרקים והחלפת מתדון תכניות
ולטיפוחו. המכורים אוכלוסיית עם קשר ליצירת טובה דרך מהוות אלו תכניות

במחירי ירידה לידי הביאו לסם, והביקוש ההיתאין משתמשי אוכלוסיית של היחסית יציבותה
רוב עבור הזדמנות יצרה הזול החירואין זמינות טוהר). 300/0) לגרם דולר 30 כדי עד ההירואין
שהסיכון מאחר להזריקו. במקום הדרקון") אחר ("לרדוף ההירואין לעשן המשתמשים
הבריאות רשויות בהזרקתו, מאשר הירואין בעישון יותר נמוך זיהומיות במחלות להידבקות
זמינותם בשילוב הזול, ההירואין לזמינות נוסף יתרון הרעיון. את אימצו בהולנד המקומיות
מכורים, להיות בסמים למשתמשים הניתנת באפשרות הוא מתדון, תוספות של הקלה
או רכוש עבירות לעבור להיאלץ בלי רווחה, מכספי לחיות או נמוכה הכנסה להשיג ובמקביל

בזנות. לעסוק
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ההולנדית הסמים במדיניות שינויים

ושינוי" המשכיות בהולנד: הסמים "מדיניות שכותרתו מסמך הממשלה פרסמה ,1995 ב

'>ץ1111181/\[ 0/ 116^1111, \61£116¥ 11£>1 ,0118ק8 ^111115^7 0/ 11181106, 111£>1 '>11811ז41\[ י/0 1116 )

ומומחים ממשל, פקידי פוליטיקאים, בקרב גדול ציבורי דיון החל שלאחריו ,(1995,111161101

כי דיווחו, חוץ עיתוני מספר למדינה. מחוץ גם לב תשומת גס משך זה דיון הסמים. בתחום
כי שטענה, שכנות, ממדינות בעיקר הבינלאומית, לביקורת בתגובה נעשתה המדיניות בחינת
שהניסוי להולנד מחוץ ועיתונאים פוליטיקאים טענו עוד ההולנדית. מהגישה לרעה הושפעו
הקדומות לדעות הגיבו זרים פרשנים מאותם שרבים התחושה, מן להמלט קשה כשל. ההולנדי
בהכרח" ''הובילה היא וכי לעבוד'', יכולה "אינה סובלנות כי שוכנעו, הם בלבד. עצמם של
רק מחדש מדיניותה את הולנד בדיקת וכי בהם, לרעה ולשימוש בסמים יותר רב לשימוש

גמור. כישלון זו הייתה כמה עד מראה
שלוש בת חדשה קואליציה ראשית, סוגיות. למספר בתגובה נעשתה המדיניות בחינת למעשה,
מהסוציאל מורכבת הייתה הקואליציה לכך. שקדמה בשנה פוליטי כוח השיגה מפלגות

הפרוגרסיביים ומהדמוקרטים (0/יי¥), הקונסרבטיביים מהליברלים (\1<י\?), דמוקרטיים
?\'^\ שמפלגת מפתיע היה זה ההולנדית. בפוליטיקה מאוד רגיל ולא חדש הרכב ,(066)

ה20', שנות מאז הראשונה בפעם בנוסף, הימנית. ¥¥£< מפלגת עם כוחות תשלב השמאלנית
לאומית. ממשלתית בקואליציה (\.ס0) הדמוקרטיים הנוצרים מפלגת של השתתפותה נמנעה
של ומרכזה הפוליטי, הספקטרום במרכז הייתה ששנים לאחר לאופוזיציה, ^ס0 עברה כעת
גם היא רבות, קודמות בממשלות מייצב לגורם שהייתה למרות קודמת. קואליציה כל כמעט
הפוליטיים השינויים בעקבות רבים. בתחומים שינויים לעריכת שהתנגד שמרני, כוח היוותה
לקנאביס, בנוגע במיוחד יותר, ליברלית סמים מדיניות לעבר תזוזה תהיה כי רבים, ציפו הללו,
המפלגתי. במצען בלגליזציה תמיכה הביעו הקואליציה מפלגות שלוש מבין ששתיים מאחר
בעוד ,1994 ב הבחירות לפני שהתקיים השנתי, המפלגה בקונגרס זו עמדה אימצה \1</ג?

הציפיות זה. בהקשר ביותר הקיצונית המפלגה והייתה רב, זמן זה ברעיון תמכה 66ס ש
למדיניות אחראים שהיו הקבינט חברי ששני העובדה בשל התחזקו ובאה ממשמשת לתזוזה
ברגע לכך, בנוסף .1)66 ל שייכים היו המשפטים, ושרי הבריאות שרי ישיר, באופן זו סמים
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שבמצע הסמים למדיניות "מחויבים" יהיו כי השרים, שני הצהירו לתפקידיהם שנכנסו
ליישמה. עלמנת מיטבם את יעשו וכי מפלגתם,

כפי הסמים. מדיניות לבחינת מעשית סיבה גס הייתה הללו, הפוליטיים למניעים בנוסף
.'70  ה שנות אמצע של בתקופה מקורם המדיניות בבסיס המונחים העקרונות רוב שראינו,
נבחנה לא היא מעולם אך המדיניות, של מרכיבים מספר נבחנו שנה, עשרים של תקופה במהלך
מפלגות שתי ועם הנוצריים הדמוקרטים ללא החדשה, הממשלה כי היה, נראה כולה.
רוב כי היה, שנראה מאחר שכזו. הערכה ביצוע עצמה על תיקח חדשנית, בגישה שתומכות
שימוש לשיעורי הביאה לא ונרחב רשמי באופן הסמים קבלת שמדיניות משוכנעים, המומחים
חיובית. תימצא ההערכה כי אנליסטים, ציפו שכנות, במדינות שנמצאו מאלו יותר גבוהים
החוקי, המצב כדוגמת איההתאמות מספר וכי תתרחב, הליברליזציה כי היא, הדבר משמעות

יפתרו. בתיהקפה, של לכאורה,
המדיניות. מסמך מתוך שהופקו צעדים, מספר הממשלה נקטה הפרלמנטרי, הדיון בעקבות
^111115*1)' 0111631111, 611316י\\ 31101 ) הסמים מדיניות מסמך של טיבו סביב לבלבול בנוסף

סביב בלבול גם נוצר ,(1995 ,5*01ק8, ^111115*0' 011118*106, 31101 ץ1*11115^[ 011116 111161101

הביא אשר דבר ההולנדית, הסמים מדיניות חידוד כללו הצעדים מן כמה אלה. צעדים מהות
ממדינות שהושמעה לביקורת נכנעה שהממשלה למסקנה, ועיתונאים פרשנים מספר
המדיניות כי זרים, עיתונים מספר דיווחו מכך, כתוצאה מצרפת. בעיקר אחרות, אירופאיות
של הסרתן זאת, לעומת אחרות. מדינות של מדיניותן עם קו ויישרה השתנתה, ההולנדית
מדיניות חידשו רק שאלה מאחר פחותה, לב תשומת משכה בוזמנית, שארעה מגבלות, מספר
המעשית, ברמה דבר, של בסופו יותר. גדולה ליברליזציה לכיוון רכים מעברים היוו או קיימת
,1)6 011£ ראה המלא (לדיון הקיים. המצב של בלבד קטנים שינויים הציע המדיניות מסמך

.(1999

לרכישת המותרת הכמות בהקטנת התבטא הזרה בתקשורת רבות דווח שעליו השינויים אחד
צורך אין לצרכן שכן סמלי, צעד רק בעצם זה אך גרס), 5 לי גרם 30 (מ בבתיקפה קנאביס
"מועצת שהוציאה ההנחיות אחת הייתה זו לו. זמין המקור אם גרם 5 מ למעלה ברכישת
קובעת, אשר הציבוריות", התביעות "שירות על המפקחת המועצה הכללי", האפוטרופוס
00116§6 01 ?1001113*018) הסמים מדיניות של פלילית לאכיפה הסטנדרטים את כאמור,

הורשו שבתיקפה הקנאביס כמויות את הגדילו הנחיות אותן זאת, עם .(1996 ,06116131
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מוצק בסיס לקבל לבתיהקפה איפשרה זו הנחיה גרם. 500 ל גרם 30 מ במלאי, לשמור
נתפסה אם המשטרה, דעת שיקול עלפי להיסגר יכלו הם כן שלפני מאחר יותר, ומעשי
לכאורה הפרובוקטיבית תדמיתה פוליטית. מבחינה במלאי. גרם 30 על העולה כמות ברשותם
בצעדים מלנקוט הממשלה את דבר, של בסופו הרתיעה, ההולנדית הסמים מדיניות של

עלפי המקורית, כוונתה שהייתה (כפי לבתיהקפה האספקה לוויסות בהקשר יותר החלטיים
כפשרה. צעדיה נראו כן ועל לתפקיד), כניסתם בעת המשפטים ושר הבריאות שר עלידי הנאמר
בקנה שלו ביתי ועיבוד קנאביס ייבוא נגד אמצעים לנקיטת גבוהה עדיפות מתן עלידי למעשה,
המדיניות תמכה ובלתימקצועי, זעיר גידול על לפיקוח נמוכה ועדיפות גדול, מסחרי מידה
הוחמרו, רחב מידה בקנה עיבוד על או ייבוא על העונשים ישירות. זאת להצהיר בלי באחרון
בקנה ייצור צמחים. חמישה על עלתה לא שכמותם קטנים, מיבולים התעלמות שהייתה בעוד

לבתיהקפה. מריחואנה לספק עלמנת אושר זח קטן מידה
של קיומם את לאפשר אם ההחלטה, זכות ניתנה המקומיות לרשויות החדשות, ההנחיות תחת
ולא לעצור שלא שמשמעותה ,(2610 (ן1101ק0 האפס" ב"אופציית בחרו חלקן בגבולן. בתיקפה
של השקפתן ציבוריים. במקומות צריכה על או קטנות כמויות אחזקת על לדין להעמיד
טוב ולכן בקנאביס, שישתמשו אנשים יהיו מקרה שבכל הייתה, בהולנד העירוניות הרשויות
כי האמינו, הם פלילית. מחתרתית בסביבה מאשר יחסית פתוחה בסביבה יקרה שזה יותר
הפכו זה, באופן בקנאביס. השימוש על ופוליטית חברתית שליטה הפעלת על תקל זו פתיחות
מספר רבות. וגדולות בינוניות ערים של מדיניותן במסגרת מקובלת לאופציה בתיהקפה

בקהילותיהן. בתיקפה בהקמת פעיל באופן סייעו אף רשויות
סמים ייצור בגין יותר קשים ולעונשים לאכיפה יותר גבוהה עדיפות הקנו החדשות ההנחיות
שהולנד ,(^.8.0. אמפטמינים, (אקסטזי, סינתטיים בסמים התמקדות תוך בהם, וסחר קשים
עלמנת סינתטיים", לסמים "היחידה חדש, צוות הוקם שלהם. הראשי ליצרן להיות הפכה
(.ס.0.£), כלכליות" לחקירות "לשירות הציבוריים, לתובעים המשטרה, מאמצי בין לתאם
מסמך בעקבות במדיניות חידושים מספר הוכנסו לכך, בנוסף מודיעין. ואף מכס מס, ולפקידי
בעקבות לריפוי". ניתנים ש"אינם קשים למכורים להיתאין מרשמים של חוקי מתן כולל זה,
עם שנעשתה מפשרה (כתוצאה איש 50 של מדגם שכלל מצומצם, גישוש מחקר של הצלחתו
להשתתף אמורים שהיו איש, 750 וכללה התכנית, הורחבה שמרניות), פרלמנטריות סיעות

.(1999 מג¥, ת16) <1מת8 61 ;11. מאת מאמר (ראו במקור
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וטל ברהמבורגר תרגום:

הפכה ההולנדית הסמים מדיניות אחד, מצד ייחודי. פרדוקס נוצר '90 ה שנות באמצע
אין שני, מצד השנים. במשך קבועות כללי, באופן נשארו, שלה היסוד והנחות יותר, למבוססת
'80 ה בשנות הסמים. בעיית כלפי לנקוט יש שבה הגישה, לגבי רחבה פוליטית הסכמה כיום
פוליטי. מחלוקת סלע היה לא והנושא הסמים, מדיניות לגבי ביןמפלגתית הסכמה הייתה
^כ0 האופוזיציה ומפלגת ביקורתה, את הגבירה 1¥¥? הקואליציה מפלגת ,'90 ה בשנות

הייתה 1€)4 שה מאחר גבות, מספר להרמת גרמה האחרונה זו תמיכתה. את פתאום הסירה
כי נראה, לא אופן, בכל מלכתחילה. הסובלנית הסמים מדיניות את שעיצבו המפלגות אחת
ולא ,1998 ב שהתקיימו הפרלמנטריות בבחירות כלשהו יתרון לה הביאה השונה עמדתה
בבחירות מוסרית חשיבות בעל עקרוני, לנושא להיות יהפוך בסמים שהשימוש נראה,

בארצותהברית. כיום שהוא כפי בהולנד, בעתיד שתתקיימנה

הבינלאומי בהיבט ההולנדית הסמים מדיניות

הכינויים מדינות. כמה מצד הולנד כלפי וגובר הולך פוליטי לחץ הופעל האחרונות בשנים
עם חמורה. ציבורית ביקורת בה ונשמעה ארצותהברית, עלידי הוטבעו ביותר השליליים

אלא גברו הללו שההתקפות רק לא ,^100^66<' הגנרל האחרון, הסמים"5 "צאר של מינויו
הרצח מקרי ששיעור בהצהרתו, בבירור זאת לראות ניתן העובדות, מן לסטות החלו שהן
אמריקאית מתקפה ארבעה). פי נמוך הוא (במציאות ארצותהברית של מזה כפול בהולנד
כי עתה, עד האמינו, ההולנדית הרשויות בהולנד. רבים אנשים בתדהמה היכתה זו חדשה
סיור בעת פשוטות. איהבנות על מבוססות היו להולנד מחוץ שהושמעו הרבות ההתנגדויות
הוא כי עובדות", קביעת "לשם לספק מקום שוס השאיר לא הוא ,1998 ב ,.^/003/]^^ שערך
מידע של תוצאה הן הבנות" "חוסר אותן וכי פוליטי, בתכסיס מאשר בעובדות פחות מעוניין
כזה. מוטעה מידע של הראשון הבלעדי המפיץ אינו ואופן פנים בשום ^1003£66^ מוטעה.
סמים וצאר מסוממים", "זומבים הם בוונדלפארק הולנדיים צעירים כי פעם, העיר קודמו
לנרקומנים" מעל למעוד מבלי אמסטרדם ברחובות ללכת אפשר ש''אי הצהיר אחר אמריקאי

.(1998 (מ13זת3מ1161,

(המתרגמות). בארצותהברית הסמים למדיניות האחראי לאדם כינוי  §נ1ז0" ייזג02 3
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כנגדה, ביקורת הטיחו אחדות אירופאיות ממשלות ההולנדית, הסמים מדיניות אושרה כאשר
מדינות היו פעם, מדי הולנדי. פנימי לנושא שנחשב משום יומן, סדר על עלה לא הנושא אולם
משתמשי כאלפיים כאשר ,'80  ה בשנות שהיה כפי בפומבי, ההולנדית המדיניות את שביקרו

,01£{) אמסטרדם ברחובות "זרוקים" התגלו  מגרמניה כמחציתם  לחודש זרים הירואין
שהמדיניות טענה, גרמניה ממשלת כאשר דיפלומטית, להתנגשות הוביל זה עניין .{1987

זול. הירואין לרכוש עלמנת לאמסטרדם, שבאו גרמנים של קבועה לנהירה הביאה הליברלית
אם כי האשמה, את עצמה על ליטול שצריכה זו הייתה הולנד לא כי התברר, מהרה עד אולם,
גורם היו טיפוליים בשירותים בה הקיים והמחסור לסמים, בהקשר המגבילה שגישתה גרמניה,
העיקריים, הגורמים למעשה, היו, גרמניים דחיפה" "גורמי אחרות, במילים לנחירה. מרכזי
שבעי היו אמסטרדם מתושבי מעטים רק זאת, מלבד הולנדיים. משיכה" "גורמי מאשר יותר
מגורים מקום ללא היו מהם שרבים בעירם, גרמנים) (בעיקר זרים של הרב מהמספר רצון
ברגע ממכוניות. רדיו גניבת כמו קטנים, פשעים לביצוע אחראים היו קרובות ולעתים קבוע,
מאשר יותר שלחים למדיניות יותר קשורה הייתה להולנד המכורים שנהירת הבינו, שהגרמנים
חוק. באכיפת ופחות הטיפוליים השירותים בהרחבת יותר התרכזו הם הולנד, של למדיניות

קטנה. החוצה מגרמניה המכורים נהירת עשור, באותו יותר מאוחר ואכן
שהיא הולנד את האשימה צרפת הצרפתים. עם הפעם חדשות, דיפלומטיות בעיות צצו ,1995 ב
שעות בכמה מרכזי. מטרד כמקור נחשבו בתיהקפה הצרפתי. לשוק העיקרית הסמים ספקית
הביתה. איתם להביאו מכן ולאחר בהולנד, בגלוי קנאביס לרכוש צרפתים אזרחים יכלו נסיעה,
עד ההולנדי. ה'ירפיוף' את לתקוף עלמנת הזדמנות, כל ניצל במיוחד, שיראק, ז'אק הנשיא
מצדו בעיקר ופוליטיים, אישיים משיקולים נבעה צרפת של הקשוחה שעמדתה הוברר, מהרה
סדר בראש ההולנדית הסמים מדיניות את שיראק שם ,1995 ב בחירתו מרגע שיראק. של
בלבד קטן ששיעור משכנע, באופן הוכח כאשר גס ביקורת בה להטיח והמשיך הפוליטי, היום
שיראק .(1997*1,806^001 \^ (6§ת8011 מהולנד הגיע בצרפת מהקנאביס אחוז) מ2 (פחות
את והעביר שלו, הפוליטי היום סדר על ההולנדית הסמים מדיניות נושא בהעלאת הסתפק לא
קנצלר של בתמיכתם לזכות הצליח הוא אירופית. פסגה כל כמעט של היום לסדר הסמים נושא
שיראק קבע מסוים, ברגע מייג'ור. ג'ון דאז, בריטניה, ממשלת ראש ושל קוהל דאז, גרמניה,
בעל שכנוע תוך הסמים, שאלת את "לפתור" בניסיון קוק, הולנד ממשלת ראש עם פגישה
הבריאות שרי כתבו הפגישה מועד לפני מעט האירוניה, למרבה הוא. גם להשתתף קוהל בריתו
למדיניות אחראיות (אשר גרמניה של הפדרליות המדינות ארבעעשרה מתוך שמונה של
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בהולנד והאיצו ההולנדית, במדיניות תמיכתם את הביעו בורסט, ההולנדית, למקבילם הסמים)
ממנו, נמנע מאחר נעים, לא במצב עצמו את מצא קוהל מבחוץ. שנשמעה לביקורת להיכנע לא
על זרים מנהיגים של שלחצים עוד, מה התבטלה. הפגישה ולכן, גרמניה, בשם לדבר כמובן,
התייחסו רבים משקיפים לחלוטין. מקובלים היו לא שלה הסמים מדיניות לביטול הולנד
לעשות קוק על היקשה וזה הולנד, של הפנימיים בנושאיה התערבות כאל הללו לכוונות

הפגישה. את לבטל דבר, של בסופו הסכימו, המנהיגים שלושת כאמור, כלשהם. ויתורים

כלפי האירופי באיחוד יותר חריפה לביקורת הביאה אשר שנייה התפתחות התרחשה 1995 ב

ביותר העזה ליריבה הייתה היא לאיחוד, שוודיה של כניסתה עם ההולנדית. הסמים מדיניות
כלפי יותר מעשית גישה לעבר איטית מגמה נצפתה כן, לפני הסמים. במדיניות לליברליזציה
תוך מוסרי, בסיס על ההולנדיות העמדות את רבות פעמים גינתה שוודיה בסמים. השימוש
שהטרידה נוספת דאגה לבעיה. "כניעה" למעשה, תבטא, סמים של שליברליזציה טוענת, שהיא
נגד השוודי ההסברה מסע של אמינותו את עירערה ההולנדית שהגישה הייתה, שוודיה את
ליברליות גישות שניסתה לאחר כי טענה, שוודיה הקנאביס. סכנות את הדגיש אשר סמים,

הצלחה. נחלה זו וכי מגבילה סמים מדיניות קבעה היא בעבר, יותר
מרחיקי האמצעים בשל לה, ומחוצה שוודיה בתוך קשות בוקרה השוודית הסמים מדיניות
לעבור אנשים אילוץ (כגון מסמים נקייה לחברה החברה הפיכת לשם נקטה שבהם הלכת
אולם סמים), השפעת תחת הם כי חושדת, שהמשטרה במקרה דם בדיקות או שתן בדיקות
מספר של ליבם את משכה אפשרית, אכן היא מסמים נקייה חברה כי שוודיה, הצהרת

1ג1101<19975,8061). מ3¥ (6§מ8011 אירופאיים פוליטיקאים

ופוליטיקה פרדיגמות עקיונות,

נחשבת והיא מבית, ומומחים פקידים עלידי חיובי באופן הוערכה ההולנדית הסמים מדיניות
במדינות כלכך שונה הדעה כן, אם מדוע, מטרותיה. את משיגה כללי באופן אשר למדיניות,

אחרות?
רובם אשר זרים, מבקרים עלידי בהולנד הסמים מצב בתפיסת כנראה, נעוץ, לכך חלקי הסבר
אך בהולנד. ביותר הפופולרית התיירותית האטרקציה שהיא באמסטרדם, רק מבקרים
משמשת והיא יחסית, צעירה אוכלוסייה בה יש וכלל. כלל הולנד את מייצגת אינה אמסטרדם
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חיים סגנונות שלהם אנשים, למגוון ואף אחרים, רבים תרבות ולאנשי לאומנים מושב
ובתי מועדונים פאבים, כוללים בה המצויים והשירותים האטרקציות (במקצת). אלטרנטיביים
העיר הייתה היסטורית, מבחינה קנאביס. המוכרים ובתיקפה, בתיזונות גם כמו קולנוע,
ליד הממוקם האדומים", "האורות רובע רבות. שוליות לפעילויות מרכז רב זמן זה העתיקה
מאחר בנוסף, לכך. ביותר הברורה הדוגמא אולי הוא לשעבר, והנמל המרכזית הרכבת תחנת
להתחבא צריכים אינם מכורים בסמים, משתמשים מלנדות נמנעת ההולנדית שהמדיניות
יתקלו באמסטרדם המבקרים תיירים כי סביר, מכך, כתוצאה נידחים. במחוזות מהמשטרה
ביותר הגבוה הריכוז לבסוף, אחרות. רבות בערים מאשר יותר לסמים במכורים פנים אל פנים
ש"סמים להתרשמות המוסיף דבר תיירותיים, באזורים נמצא באמסטרדם בתיקפה של

מקום." בכל נמצאים
בעיית להיקף בלעדי הסבר לשמש יכולות אינן אלו "סלקטיביות" התרשמויות זאת, עם
הרבים הניסיונות למרות ההולנדית, הסמים שמדיניות היא, נוספת אפשרות בהולנד. הסמים
הלאומית הסמים מדיניות הולנד. לגבולות מחוץ מעמיקה בצורה מובנת אינה להסבירה,
שהתפתחו ותרבותיות חברתיות למסורות גם כמו אחרים, מדיניות לענייני הדוק קשר קשורה
גם ולכן, בסמים, השימוש לגבי מאוד שונות פרספקטיבות יצרו הן ביחד, הזמן. במשך

מאוד. שונות סמים" על הפיקוח "מערכות
שדרכן אינטלקטואליות, פרדיגמות לאמץ נוטות מדינות ותרבותיות, חברתיות למסורות בנוסף
תופסים בדרךכלל לאומית. מדיניות מהן ולפתח החברתיות, בעיותיהן על להשקיף יכולות הן
מבנים למציאות. כמבנה המשמש כלשהו, קודם מודל דרך סינונה עלידי המציאות את אנשים
להתייחסות הדרכים כי ונראה, הסמים, בעיית לגבי המתבצעות בהערכות גס מעורבים כאלה
מדינה בין חדה בצורה נבדלות הסמים, בעיית ביסוד שמונחים הגורמים, ולהגדרת לסמים
הסמים למדיניות ההבנה לחוסר חלקית הגורמים בפרדיגמות, להבדלים דוגמא לאחרת. אחת
בהולנד, לצרפתית. ההולנדית הפרספקטיבות בין שקיים בניגוד למצוא אפשר ההולנדית,
זה. מרכזי תפקיד מילאו הפסיכיאטרים בצרפת, ואילו הסמים, בעיית את הגדירו הסוציולוגים
סוטה, התנהגות של סוג הוא בסמים שהשימוש גורסת, ההולנדית ה"סוציולוגית" ההשקפה
'60 ה בשנות שהתגלה, לאחר אך .(1995 ,00 01£*) הצעירים מתרבות חלק שהינה
הוקיעה לא הסמים מדיניות נורמאלים", "אנשים הם הקנאביס משתמשי שרוב המאוחרות,
אותן, תעצים רק ענישה באמצעי סוטות התנהגויות תקיפת זו, גישה עלפי שכזו. התנהגות
חברתית מבחינה מקובל חיים סגנון לקיים היחיד על יותר עוד שתקשה להתדרדרות, ותגרום
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הסוציולוגי, הפירוש איפוא הוא ההולנדית הנורמליזציה לפרדיגמה המקור .(1994 ,001160)

פתולוגיה כאל ולא נורמאלית חברתית בעיה כאל הסמים בעיית אל להתייחס מציע אשר
בחוק המשתמשת מסורת, וכלפי סטייה כלפי יותר כללית מעמדה חלק זהו ספציפית. אישית
ההכרה הנורמליזציה, לפרדיגמת בנוסף הצורך. במידת רק חברתיות בבעיות לטיפול הפלילי
מאפיינת הציבור בריאות על לשמירה ומודעות לאחרים, מפריע זה אין עוד כל הפרט, בחופש
ממשרדי כאחד הבריאות משרד של במעמדו ביטוי לידי בא הדבר ההולנדית. החברה את

ביותר. החשובים הממשלה
אינו המכריע הגורם שם, מסורות. של לחלוטין שונה מערכת על מבוססת הצרפתית החברה
כאל מתייחסים ואליו החוק, את יכבדו שאנשים היא הציפייה החוק. כיבוד אלא הפרט חופש

השפעה, ובעלת חזקה משטרה של מסורת קשורה לכך .(1995 (§'נ6כו1ז6ז11£, וחשוב סמלי ערך

בממשלת רבה חשיבות הפנים למשרד ההולנדית. למשטרה גמור בניגוד ברחובות, המתבלטת
לבריאות ישירות כיום האחראי הפוליטיקאי פחותה. חשיבות הציבור ולבריאות צרפת,

מדינה. מזכיר אלא שר, אינו קושנר, ברנרד הציבור,
שימוש הגדירו צרפתיים פסיכיאטרים בסמים. השימוש נתפס שבו באופן מתבטא נוסף הבדל
ביטוי הוא בסמים השימוש נורמות. ועל חוקים על לעבור פנימי לרצון כביטוי כעבירה, בסמים
מפירי של חייהם את מחדש" "להבנות מאפשר החוק "מובנים". מספיק אינם שחייהם לכך,
צרפתיים לחוקים בהשוואה במיוחד נוקשה היה 1970  ב שאושר הצרפתי הסמים חוק החוק.
במאי הובילו אשר הדרמטיים, האירועים לאחר כשנתיים שנחקק משוס גם אחרים, רבים
באותו המלחמה. לאחר ביותר החשוב הצרפתי המדינאי גול, דה הנשיא של להתפטרותו 1968

על הממסד, על כאיום התפרש בסמים והשימוש בסמים, השתמשו מהפכנים סטודנטים זמן,
הסדר. ועל החוק

הטיפול. על ה"מונופול" את לפסיכיאטריס המדינה העניקה כתובות, החלטות עלפי
יכולת בעלי עצמם את מצאו הצרפתית, החברה על נרחבת מהשפעה נהנו שכבר הפסיכיאטרים,
או החברה מדעי מתחום מקצוע מאנשי "תחרות" כל ללא בסמים, השימוש להגדרת בלעדית
רב זמן זה מתנגדים צרפתיים סמים מומחי מדוע מסבירה גם זו עובדה אחרות. מדיסציפלינות
בסימפטומים רק מטפלים אלו אמצעים השקפתם, עלפי נזקים. לצמצום אמצעים לנקיטת

.(19970,60614110111 מ^'\ (6§מ8011 סוטה להתנהגות המביאות בסיבות, ולא
השוודית. הסמים מדיניות לפרדיגמת בסיס מהווה בהם ולשימוש לסמים בשוודיה היחס
בה זכתה זו הינזרות ותנועת חריפים ממשקאות הינזרות של מסורת קיימת בשוודיה ראשית,
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להשיג הייתה השוודית ההינזרות תנועת של העיקרית מטרתה .19 ה במאה חזקה לאחיזה
לשוודיה הייתה ,1955 ו 1917 השנים בין שתייתו. ועל אלכוהול מכירת על מוחלט איסור
כתוצאה יחסי. באופן מגבילה באלכוהול השימוש מדיניות היום, ואף לאלכוהול, קיצוב מערכת
השימוש של הנוכחית המדיניות הגיונית. לאופציה המגבילה הסמים מדיניות הופכת מכך,
יותר רבים שאנשים ככל  זה מודל לפי המוחלטת". "הצריכה מודל על מבוססת באלכוהול
יהיה בעקבותיו שיגרם הכללי והנזק לרעה, יותר רב שימוש בו ייעשה כך באלכוהול, ישתמשו
מחיר של כלים באמצעות באלכוהול השימוש את להגביל המדיניות צריכה לפיכך, יותר. גדול

זמינות. ושל
כך בסמים, ישתמשו אנשים שיותר ככל לסמים: בהקשר גם משמש המוחלטת הצריכה מודל
גדול יהיה לחברה והנזק יותר, רבים אנשים יתמכרו כך לרעה, יותר רב שימוש בהם ייעשה
ובעיקר שהוא, סם בכל שימוש למנוע שיש היא, מדיניות מבחינת הדבר משמעות יותר.
שנקודת מובן, ביותר. הנרחב השימוש נעשה שבו הבלתיחוקי, הסם שהוא מאחר בקנאביס,
לכך, (הכוונה §מ1קק6*8") 81006") שער" פותחי "סמים השערת של דיוקה היא למודל המוצא
כגון קשים", ב"סמים לשימוש הלאה וממשיכים מריחואנה, כגון קלים", ב"סמים שמתחילים

המתרגמות). הירואין,
שימוש שהגדיר בג'רוט, נילס הרופא שהעלה מתיאוריות גם הושפעה השוודית המדיניות

.(19970,606^110111 מ3¥ (6§מ8011 לאחר מעביר אחד שמשתמש מדבקת, כמחלה בסמים
כמרכיבים נחשבים בסמים משתמשים הסמים. בנגע המאבק על מאד מקשה זו עובדה
הם המשתמשים אולם באחרים, סמים סוחרי להחליף ניתן הסמים". ב"שרשרת הכרחיים
הסמים משתמשי כנגד לפעול יש כן, אם מדיניות, מבחינת המנוע". "פעולת על השומרים אלה

הרחוב. ברמת

בסטייה השוודית החברה מטפלת שבו לאופן ברור באופן קשורה הקשוחה הסמים מדיניות
בלי לקונפורמיות, מכוונים החברתיים הערכים שבה הומוגנית, מדינה היא שוודיה כללי. באופן
של חזקה מסורת אין להולנד, בניגוד לשוודיה, .(1996 (תט*ס, לסטייה מקום להשאיר

,1977 ב .(1995 (ןמ^!, יפה בעין נראית אינה למעשה, ליברליות, הפרט. וחופש ליברליות
הפכה מאז, מסמים. נקייה חברה יצירת היא הרשמית המדיניות כי השוודי, הפרלמנט הכריז
באנשים שאוחזת המוסרית הפאניקה מן חיזוקים קבלת תוך ויותר, יותר לקשוחה המדיניות
בשנות השוודית הרווחה מדינת דעיכת החברה. על מרכזי איום כאל לסמים המתייחסים
ולבחור "אידאלית", חברתית כבעיה סמים להגדיר היה ניתן שבה אווירה, יצרה '90 וה '80 ה
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וטל ברהמבורגר תרגום:

בסמים המאבק .(1991,011118116 311(181111111) אחרות חברתיות בעיות מבין לעזאזל כשעיר בה

"גירוש של זה ספציפי תפקיד .(1995,1113111) טיפוסי" "שוודי שהוא מה כל להגנת סמל הפך
ביותר החריפה למתנגדת הייתה האירופי, לאיחוד הצטרפה מאז שוודיה, מדוע מסביר, שדים"

נזקים. לצמצום וליוזמות הסמים בתחום לליברליזציה
לשיעורי (בעיקר תפוצה למספרי מתייחסים מדיניות, הערכת מבצעים כאשר השוודי, במודל
הנמוכה ברמה הגיחות שיעור שמירת על הוא הדגש העיקריים. הפרמטרים כאל שכיחות)
ההולנדי, המודל מפני בשוודיה המדיניות קובעי של חששותיהם את מסבירה זו עובדה ביותר.
מעודדים אין שבהולנד למרות חמורה. בעיה כאל בסמים מזדמן לשימוש מתייחס שאינו
תרבות של נמנעת בלתי תופעה כאל כזו להתנסות מתייחסים בסמים, להתנסות מתבגרים
בלתי התנסויות אותן את לנווט שצריך היא, מדיניות מבחינת הדבר משמעות הצעירים.
השליליות השפעותיהם את רק מדגיש שלא אמין, מידע מתן באמצעות הנכון, לכיוון נמנעות
נחשבת קשים, סמים לבין קלים סמים בין בהולנד שנעשית הברורה ההבחנה הסמים. של

נובעת השוודים, בעיני אולם, ממכרים. בסמים מלהשתמש צעירים אנשים המרתיעה לסיבה
באופן מקילות. עמדות ואימצו הרשויות, נכנעו שבו שליטה, חוסר של ממצב האסטרטגיה
הנכונה, בדרך נמצאים שהם משוכנעים, המדיניות קובעי בהולנד, וגם בשוודיה גם אירוני,
המגבילה המדיניות כי מאמינים, השוודים נמוך. מכורים למספר שהביאה היא ושמדיניותם
מדיניות כי חושבים, שההולנדים בעוד להצלחתם, הבסיס היא קנאביס) לגבי (בעיקר שלהם
קשים לסמים מכורים של הנמוך למספר האחראית היא בחלקה, שלהם, הסובלנית הקנאביס
מדינות ששתיהן הוא, המדינות בשתי יחסית הנמוך המכורים למספר משכנע הסבר במדינה.

עניים. אנשים של יחסית קטן מספר ובהן נאותה, חברתית מדיניות בעלות עשירות, רווחה

על מרמז מנהגיהן, על והשלכותיהן שונות במדינות סמים למדיניות פרדיגמות כמה של קיומן
החיים אנשים קרובות. לעתים מובנת ההולנדית הסמים מדיניות אין שבעקבותיה הסיבה,
ההולנדית, הנורמליזציה גישת לבין המקומית הפרדיגמה בין גדול שוני קיים שבהן במדינות,
בחינה בהצלחתה. אמונה על לדבר שלא ההולנדית, הגישה עקרונות בהבנת רב בקושי נתקלים
סמים נתפסים כיצד להבין עלינו תקל השונות, הלאומיות הסמים מדיניות פרדיגמות של
מיושמות, הן כיצד תפיסות, אותן בסיס על מסוימות החלטות נעשות מדוע שונות, במדינות
על ביקורת שהעברת לנו, להזכיר צריכה זו בדיקה שם. הסמים מצב על להן יש השפעה ואיזו
את בחשבון לקחת ובלי ביסודה, שמונחת הפרדיגמה, את לבחון בלי כלשהי, סמים מדיניות
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בתחום מומחים זה ובכלל רבים משקיפים אולם נאיביות. אלא אינה העיקריות, מטרותיה
המסבירה היא זו שעובדה ייתכן, שלהם. האמונה למערכות מחוץ אל לצאת מתקשים הסמים

כיום. השלטת האידיאולוגית העיקשות את
לכך ביותר הברורה הדוגמא פוליטיות. מטרות לשרת עלמנת בכוונה מיתוסים מופצים לעתים,
למדיניות באשר אמריקאים ממשל פקידי עלידי הוצגו אשר המעוותים, התיאורים היא
רבים פוליטיקאים פוליטיות. מטרות לשירות לעתים הסמים מגויסים באירופה גם ההולנדית.
קשוחה חוק באכיפת הצורך על בנאומים אנשים של חרדותיהם ואת רגשותיהם את מנצלים
פוליטיקאים בקרב בעיקר הצרפתית, בפוליטיקה ביותר פופולרי נושא הוא "ביטחון" יותר.
הצבא. ושל המשטרה של והחזקה המורגשת נוכחותם הוא בצרפת לכך אחד מקור עממיים.
תחושות על שפורטת הקיצונית, הימין מפלגת של אחוז) 15) הפופולריות מידת הוא נוסף מקור
הסיבות אחת זה. פוליטי נושא לאמץ נוספות ימין מפלגות ומפתה אנשים של הביטחון חוסר
של שוויונית הבלתי הסוציואקונומית החלוקה החברתי", "השבר היא בצרפת הסמים לבעיית
מחסה נותנים אלו אזורים בפרברים. רבות חלשות שכונות של וקיומן הצרפתית החברה
סמים כלכלת של ולקיומה אתניות, מיעוט לקבוצות לייצוגיתר רבים, קשים למכורים
מאשר מרכזית בעיה כעל סמים על לדבר מעדיפים הצרפתים הפוליטיקאים רוב מחתרתית.
קיימות זה, במובן מלכתחילה. הסמים לבעיות גרמו אשר החברתיים בתנאים ולטפל לנסות

בארצותהברית. הסמים בעיית לבין בצרפת המצב בין דמיון נקודות

אירופאית! סמי© מדיניות עבר אל

ממשלות (בין הלאומית ברמה סמים מדיניות בפיתוח פעולה משתפות אירופאיות מדינות
עירוניות רשתות שתי הוקמו ,'90  ה בשנות כאחת. עיריות) (בין המקומית וברמה ומשרדיהן)
במדיניות עוסקות אירופאיות "ערים לסמים: הקשורים בנושאים לטפל עלמנת אירופאיות

.(1996 ת13ק3^, 0*ץ11611)ת3 (0/10£) סמים" נגד אירופאיות ו"ערים (?ס0£) סמים"

רשת שיזמה פרנקפורט", "החלטת על וציריך המבורג פרנקפורט, אמסטרדם, חתמו ,1990 ב

ערים להחלטה הצטרפו מכן לאחר מיד (?ס0£). סמים" במדיניות עוסקות אירופאיות "ערים
מדיניות ליישם התחייבו הערים וזאגרב). רוטרדם הנובר, דורטמונד, שרלרואה, (באזל, נוספות
נגד כתגובת קנאביס. של דהקרימינליזציה שתכלול פחות ומגבילה יותר מעשית סמים
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וטל ברהמבורגר תרגום:

לאיחוד הצטרפותם לנוכח .1994 ב שטוקהולם" "הצהרת נוסחה פרנקפורט", ל"החלטת
ודה נזקים צמצום כלפי האירופאית" "הנטייה מן רבים שוודים נזהרו האירופי,

התומכת (ס^נ)£), סמים" נגד אירופאיות "ערים שנקראת קבוצה והקימו קרימינליזציה,
מתן או קנאביס של דהקרימינליזציה של לצעדים ומתנגדת יותר, מגבילה סמים במדיניות
מוסדות עלידי ס\.0£ תוקצבה לקיומה, הראשונות בשנים להירואין. מרשמים של חוקי
.(19970 ,8061>110111 מ3¥ (6§מ8011 חבריה מתרומות נתמכת היא כעת שוודיים; מדינה

הארגון ופריס. לונדון ברלין, וביניהן אירופאיות, בירה ערי מספר בתוכה מאחדת ס\0£
דובריגרמנית. שאינם בשוויץ ובאזורים ביוון בסקנדינביה, במיוחד בברכה, התקבל

התפתחות על להשפיע גם הערים רשתות שתי מנסות המקומית, ברמה הפעולה לשיתוף בנוסף
האירופי לאיחוד אתגר יהיה זה כלכך, השונות גישותיהן לאור האירופי. האיחוד של המדיניות
,(1996 ת13ק1££, (¥\ג161,61ז% הערים רשתות שתי בין האינטראקציה את לחזק דרך למצוא
הסמים. בעיית לגבי באיחוד, החברות המדינות חמשעשרה לכל משותף עבודה דפוס וליצור

הפעולה שיתוף את הרחיב האירופי האיחוד של (1992 ת63ק1110£, 1111100) מאסטריכט הסכם
על האירופי האיחוד התארגן מאז כלכליים. שאינם לתחומים בו החברות המדינות 15 בין
הקהילה של ה"מסורתי" הפעולה שיתוף את כולל הראשון תווך. עמודי שלושה בסיס
מחלות, "מניעת היא (129 (סעיף הקהילה של המחויבויות אחת בעיקרו. הכלכלי האירופאית,
שהמדינות למרות בסמים", תלות הכוללים מרכזיים, בריאותיים (6§1ט300) ייסורים במיוחד
לתאם יכולה האירופאית הוועדה עצמן. לבין בינן ותכניות מדיניות לתאם רשאיות החברות
להיות יכולות אינן המוצעת הפעולה מטרות אם (רק המשניות", "עקרון על שמירה תוך זאת

החברות). המדינות עלידי מושגות
הסכם חתימת אחרי שנוצרו חדשים, מדיניות תחומי מייצגים השלישי וזה השני התווך עמוד
תחתיו וביטחון). חוץ (מדיניות חוץ בקשרי פעולה שיתוף כולל השני התווך עמוד מאסטריכט.
בדו בעקביות נכלל גם הנושא בסמים). הסחר נגד ומלחמה היצע (צמצום הסמים נושא נכלל
את עצמן על לקבל בזירוזן המתבטא דבר חברות, שאינן מדינות עם שמתקיים הפוליטי השיח
יבולים פיתוח לעידוד תכניות של קיומן היא נוספת פעילות סמים. בנושא האו"ם אמנות
מדינות לבין האירופי האיחוד בין נחתמו מיוחדות אמנות סמים. המייצרות במדינות חלופיים

הסמים. היצע את לצמצם עלמנת השקט, והאוקיינוס הקאריביים האיים אפריקה,
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זהו להלן, שנראה כפי פנים. ובנושאי משפט בנושאי פעולה בשיתוף מטפל השלישי התווך עמוד
הסמים. בתחום ביותר והמשפיעות החשובות ההחלטות כיום מתקבלות שבו המקום
מאחר הסמים, בנושא ההחלטות בקבלת השקיפות את שיפרו לא התווך עמודי שלושת
אופקית" סמים "קבוצת העמודים" "בין הוקמה כך, עקב שלושתם. בכל נכלל שהנושא
הלאומיים המשרדים נציגי את כוללת היא השונות. הסמים מדינויות בין לתאם כדי מיוחדת,
בתהליך נמצא עדיין האירופי שהאיחוד מאחר לסמים. הקשורים בנושאים העוסקים השונים,
הסמים, בתחום לאספקטים בהקשר השונים, האחריות תחומי הפעולה, שיתוף הרחבת של

למידת הובילה זו עובדה לחלוטין. ברורים אינם האירופי, האיחוד של הבירוקרטיה במסגרת
השונות למטלות בהקשר האירופי באיחוד השונים הבירוקרטיה מרכיבי בין תחרות של מה
האירופית הוועדה עלידי מתקבלות אינן האירופי באיחוד ביותר החשובות ההחלטות בתחום.
המדינות מכל שרים 15 מ המורכבת אסיפה המועצה, עלידי אלא מאמינים) שרבים (כפי
ההחלטות רוב הסמים, לשאלת באשר מסוים. מדיניות תחום על הממונים החברות,

ומשפט. פנים לענייני במועצה החברים השרים, עלידי מתקבלות הרלוונטיות
הפעולה "תכנית את אימצה אשר קאן", של האירופית "המועצה 1995 ב התכנסה מאז
במסגרת ונשנה חוזר לנושא הסמים היו האירופי, האיחוד של "(19951999) בסמים למאבק
בסמים, בסחר לסמים, הביקוש בצמצום עוסקת הפעולה תכנית האירופי. הפוליטי היום סדר
מדינות מספר .1999 ב תוכננה חדשה תכנית .(?1601118018) מוצא בחומרי ובסחר הון, בהלבנת
אחדות פעמים עלה והנושא הסמים, בתחום הלאומית ברמה והמעשה החקיקה לאחידות דחפו
שיעבור מכדי רגיש הסמים נושא זאת, עם צרפת. של העיקרי בעידודה הפוליטי, היום סדר על
שומרות שתיהן ושוודיה. הולנד הן לאחידות העיקריות המתנגדות האירופי. האיחוד לרמת
לאחידות שמתנגדות אחרות, מדיניות גם ישנן הייחודיות. הלאומיות גישותיהן על במסירות

ומגוונות. רבות מסיבות כזאת

הקושי את מבטא לדוגמא, בגרמניה, המצב השפעה. תהיה לאחידות אם השאלה, נשאלת
בלבד, אחד לאומי סמים חוק בגרמניה שחל למרות הלאומית. ברמה אפילו אחידות שבביצוע
המדינות בין והפער הפדרליות, המדינות של השיפוטית סמכותן תחת נמצאת הסמים מדיניות
סובלנית מדיניות לעצמן אימצו הצפוניות המדינות רוב רב. הוא הדרומיות אלו לבין הצפוניות
לשימוש המותרות הסמים כמויות מבחינת ההולנדית, מזו ליברליות יותר אף חלקן  ומעשית
מזעריות כמויות אחזקת ומותרת יותר מגבילה המדיניות הדרומיות, שבמדינות בעוד אישי,

בלבד.
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השוואתי למחקר במקביל האירופי, האיחוד מטעם שנערך מחקר של ממצאיו הוצגו 1996 ב
המדינות בין שההבדלים הראו, המחקרים הסמים. בתחום הלאומית החקיקה בנושא שנערך
השונות. המדינות בין הלאומית הסמים במדיניות דמיון קיים וכי יחסי, באופן קטנים היו
בנושא הלאומית בחקיקה לאחידות לשאוף שלא האירופי האיחוד החליט דבר, של בסופו
האיחוד מדינות יעבדו שבמסגרתה חלופית, גישה אומצה זאת, במקום המיידי. בטווח הסמים

מעשיים. פתרונות ולמציאת משותפות בעיות לפתרון אינטנסיבי פעולה בשיתוף האירופי
בנושאי דנה בדרךכלל אשר הוועדה, האירופי. בפרלמנט גם ונשנה חזר הסמים בבעיית הדיון
לפרלמנט זאת, עם ופנים. משפט נושאי על האחראית אזרחיות", לזכויות "הוועדה היא סמים,
בסמים; לשימוש הקשורים הבריאותיים האספקטים בעניין רק קביעה זכות יש האירופי
כלפי יותר מעשית לגישה הפרלמנט נטה ,1995 לפני עמו. מתייעצים רק ופנים משפט בנושאי
האירופי, לאיחוד שוודיה של כניסתה עם אך נזקים. לצמצום באמצעים תמיכה שכללה סמים,
התנגדו הפוליטית, להשתייכותם קשר ללא השוודיים, החברים שכל מאחר האקלים, השתנה
וכעת ויותר, יותר אידיאולוגיים הפכו מכן לאחר הדיונים נזקים. לצמצום וגם לליברליזציה גם

הסכמה. לידי להגיע יותר עוד קשה

האירופאית הסמים במדיניות שינויים

הסמים. לבעיית בגישתן שינויים אירופאיות מדינות מספר הנהיגו ,'90 ה שנות במהלך
נחשבו ,'80 ה בשנות וטיפול. חוק אכיפת של משילוב מורכבת הלאומיות הסמים מדיניות
בריאות ענייני על בחשיבותם גברו אכיפה וענייני המדינות, ברוב פלילית לבעיה בעיקר סמים
לנקוט רבות מדינות החלו העשור, של השני בחציו האיידס מגיפת התפרצות עם אולם, הציבור.
בנושא ויכוחים והחלו המחלה, של התפשטותה את לעצור עלמנת נזקים, לצמצום אמצעים
את להגדיר מדינות שדחף הגורם היה האיידס איום הסמים. מדיניות במסגרת הציבור בריאות
נמשכה זו מגמה פלילי. למשפט הקשור כנושא רק ולא ציבור בריאות של כבעיה הסמים בעיית
על מרכזי איום היוו תוךורידית בהזרקה בסמים ושימוש האיידס כאשר ,'90 ה בשנות
של חזקה מסורת בעלות היו שלא דרומיות, מדינות אותן עבור במיוחד הציבור, בריאות
היו לראשונה, שהונהגו נזקים, לצמצום האמצעים בין מניעה. מדיניות של או ציבור בריאות
טיפול מערכות הדרגתי באופן הורחבו בנוסף, מזרקים. להחלפת ותכניות מתדון תכניות
שבאמצעותן ולדרכים, קשים בסמים למשתמשים ניתנה שהעדיפות מאחר לסמים. במכורים
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סמים כלפי עמדותיהן את מדינות מספר ריככו לשימוש, הקשורים הסיכונים את להגביל ניתן
קנאביס. כגון אחרים

צמצום גישת את לכאורה, קיבלו, כבר האירופי האיחוד מדינות רוב ,'90 ה שנות באמצע
גם כי אם שוודיה, הייתה בהתנגדותה שהמשיכה היחידה המדינה הסמים. לבעיית הנזקים

ובשטוקהולם). בלונד (במלמו, נזקים לצמצום קטנים פרויקטים במספר החלו שם,
כגון נוספים צעדים לנקיטת באשר מדינות בכמה דיונים מספר התקיימו ,'90 ה שנות מאמצע
מרשמים של חוקי מתן או במריחואנה רפואי שימוש אישור קנאביס, של דהקרימינליזציה
מהן אחת אחדות. בדרכים אלה התפתחויות של התרחשותן את להסביר היה ניתן להירואין.
בגישות ולהתנסות יותר, מעשית מדיניות לאמץ מדינות מספר דחף אשר האיידס, איום הייתה
רבות אירופאיות במדינות גבר בסמים המזדמן שהשימוש היא נוספת, אפשרית סיבה חלופיות.
בעשור בסמים השימוש את להפסיק הצליחה לא מדינה שום למעשה, .'90 ה שנות במשך
צרפת כדוגמת למניעה, ואמצעים החוק אכיפת תוגברו שבהן במדינות, אפילו האחרון.
המדיניות קובעי בין גדל מספר .'90 ה בשנות בסמים המזדמן בשימוש עלייה חלה ושוודיה,
מגורמים אלא  המופעלת הסמים ממדיניות לא מושפע בסמים שהשימוש כעת, משוכנע
הביעו התקשורת ואמצעי שם ידועי אישים פוליטיקאים, בינלאומיים. חברתייםתרבותיים
שלישי שהסבר ייתכן בסמים. שהשתמשו משום רק אזרחים לענישת התנגדותם את בגלוי
חדשניות. סמים במדיניות החיוביים בניסיונות נעוץ הליברליזציה בנושא הוויכוח להתעוררות
מבחינה יותר גבוה לשיעור הביאה לא הקנאביס של הגבוהה שזמינותו הראה, ההולנדי הניסיון
הראה, השוויצרי הניסיון ואילו שכנות, במדינות היה מאשר בקנאביס בשימוש משמעותית
מכורים של נבחרת לקבוצה להירואין חוקיים מרשמים במתן חיוביות תוצאות להשיג שניתן

בעייתיים.
השנה הייתה זו אירוני באופן .1998 בשנת לשיאם הגיעו חלופית סמים מדיניות בנושא הדיונים
הסמים בעיית בנושא 8$^0א11, הכללית, האסיפה של מיוחד מושב האו"ם כינס שבה
הוצגה זו גישה סמים. כנגד הננקטים המגבילים הצעדים את להגביר הייתה המטרה העולמית.
הכללי למזכיר שהופנה פתוח, במכתב חשובים ופוליטיקאים מומחים מאות עלידי בספקנות

.(1998 1111מ16$1)1,111, (161מ6€ אנאן קופי האו"ם של

מתקיימים להירואין, מרשמים של חוקי למתן ובהולנד בשוויץ פרויקטים של הפעלתם בעקבות
ובאירלנד. בגרמניה בבריטניה, בדנמרק, בבלגיה, דומים פרוייקטים להפעלת דיונים כעת
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אוסטריה, כיום, מדינות. במספר מכורים עבור בקוקאין או בהיתאין שימוש חדרי הוקמו
מותר שבדנמרק רבות שנים זה ליברלית. סמים במדיניות דוגלות ופורטוגל איטליה דנמרק,
בכמויות קנאביס אחזקת ,1994 מאז בגרמניה, בקופנהגן. בעיקר ומכירתו, בקנאביס השימוש
את תשקול כי הודיעה, הנוכחית והממשלה לדין, העמדה גוררת אינה אישי ולשימוש קטנות
על מאוד נמוכה אכיפה עדיפות למתן רשמית הנחיה נתנה בלגיה לחוקי. הקנאביס הפיכת
לחוקי, הקנאביס להפיכת הסברה במסע החל האינדיפנדנט הבריטי העיתון בקנאביס. שימוש
תומכים חבריה כי הודיעה, בריטיים לורדים של ועדה בספרד. עורכידין של קבוצה עשתה וכך
מגמה הסמים. במדיניות מחודש לדיון דחפה ופורטוגל רפואיות, למטרות במריחואנה בשימוש
ולאחוקיים חוקיים הסמים, לכל שתתייחס ציבור, בריאות של גישה באימוץ מתבטאת נוספת

כאחד.

מסקנות

להתמיד במקום רבות. אירופיות במדינות נמנעת בלתי לעובדה בסמים השימוש הופך כיום,
השימוש לניהול דרכים אירופיות מדינות כעת מחפשות מסמים, חופשית חברה ליצירת במאמץ
בבריאות המתמקדת לגישה חשיבות מקנות רבות מדינות מעשי. באופן בהם והסחר בסמים
מפלגות שולטות וכעת ,1998 עד באירופה הפוליטי בנוף התרחשו גדולים שינויים הציבור.
אשר סמים, כלפי ההולנדית הגישה עבור האירופי. האיחוד מדינות ברוב סוציאלדמוקרטיות
הסוציאלדמוקרטיות הממשלות שקטים". פוליטיים ל"מים מעבר היה זה רבות, כה הותקפה

מעשה. לרמת והליברליזציה הפרגמטיזם מגמת את יאיצו לבטח

או אירופה מדינות של הלאומית במדיניות תתבטא זו נטייה אם לדעת, כדי לחכות נותר כעת
עלידי מטופלים לסמים הקשורים נושאים ויותר יותר כי נראה, בעצמו. האירופי האיחוד של
נמצאת הסמים מדיניות כי הבהיר, האירופי האיחוד אולם, ופנים. משפט לענייני המשרדים
על תקשה שוודיה, של הבלתימתפשרת עמדתה בו. החברות המדינות של אחריותן בתחום
אמסטרדם", "הסכם זאת, עם נזקים. צמצום של במדיניות רשמית לתמוך האירופי האיחוד
למרות כאלה. אמצעים בנקיטת יותר רבה גמישות מקנה ,1999 למאי, 1 ב לתוקפו נכנס אשר
יותר מהווה הוא מדיניות, במסמכי בדרךכלל, מוזכר, אינו נזקים" "צמצום במונח שהשימוש
בשנים לחוקיים יהפכו שסמים סביר, זה אין בפועל. האירופי האיחוד ממדיניות חלק ויותר
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של הבירוקרטי אופיו אך האירופי, האיחוד של בקונטקסט רק יתכן כזה צעד הקרובות.
מבוסס הסמים בנושא האירופי באיחוד הפעולה ששיתוף לעובדה, בנוסף האירופי, האיחוד

ללגליזציה. מכשולים של שלמה סדרה מעמיד האו"ם, של הסכמים על בחלקו

ייתכן אחד, מצד הכללית? האירופאית בתמונה ההולנדית הסמים מדיניות של מיקומה מהו
לשמור הולנד ממשלת על יקשה האירופי, באיחוד אחרות מדינות עם הגובר הפעולה ששיתוף
מדינות כל מהמרכז. מדי רחוק לסטות עליה יקשה לפחות או המסורתית, הליברלית גישתה על
הסכם רק (לא בינלאומיים הסכמים במסגרת בסמים להיאבק התחייבו האירופי האיחוד
מצד האו"ם). של הסמים אמנות גם אלא מאסטריכט", "הסכם בשמו הידוע האירופי, האיחוד
ברמה ובמיוחד הלאומית, ברמה אמצעים ויותר יותר ננקטים רבות אירופיות במדינות שני,
למי הפכו השוודים כעת, ההולנדית. הסמים למדיניות יותר, או פחות הדומים, המקומית,
בנושא אירופה בכל כיום המקובלות הגישות ההולנדים. מאשר יותר העדר עם הולך שאינו
שהאיחוד מאחר המקומית. ברמה בעיקר וסובלניות, יותר מעשיות להיות הפכו הסמים
הסמים. בתחום המעשיים במאמציהן פעולה לשתף בו החברות למדינות הורה האירופי
של העתידי אופייה את דבר, של בסופו שתקבענה, הן והמעשית המקומית ברמה ההתפתחויות

באירופה. הסמים מדיניות
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משטרתישראל ,2004 שמורות, הזכויות כל © 198175 עמ' ,8 גיליון ,2004 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (18ח11ק116) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

הפלילית! בחקירה בפוליגרף הראוי השימוש מהו
פליליים1 חוקרים של עמדות סקר

אלעד* איתן
161ארון 'ק/?ק ת^ץדאית ק//ע//ק קקל^7לג^/ל/., /א?'ג' ק//7//ל/ק ן/קל/ קל/קק/ל *

.(2003 0^13909 0/09/ <וו6(י ,2002 0??א79 קגא''גלעמ. (תת>ך9£

בגישה או המדעית בגישה מחזיקים משטרה חוקרי אם לבדוק, זה מחקר מטרת
את החקירה בקידום רואה החקירתית הגישה בפוליגרף. השימוש בנושא החקירתית
הנבדק. של אשמתו על להצביע שנועד אמצעי עוד כאל לפוליגרף ומתייחסת הכל, חזות
אם גם בפוליגרף, איכותית בדיקה של בקיומה עליונה חשיבות רואה המדעית הגישה
מהמשטרה חוקרים 100 ל החקירה. של המידיות המטרות את משרתת איננה התוצאה
לחוות התבקשו בו שאלון נמסר פוליגרף, לבדיקת נבדקים שהביאו צבאית ומהמשטרה
ביחס מובן, מתח קיים הגישות שתי בין הבדיקה. של שונים להיבטים ביחס דעה
הפוליגרף כי היתר, בין מלמדות, התוצאות בפוליגרף. הנכון המשטרתי לשימוש
נבדקים המביאים המשטרתיים, החוקרים בעוד המדעית, לגישה נוטה המשטרתי

החקירתית. בגישה מחזיקים פוליגרף לבדיקת

שיפוט. הטיות עמדות, חקירה, פוליגרף, מפתח: מילוו!

חקירתית גישה להעדיף אמורים חוקרים  מבוא

היא האחת הגישה .(2002 (אלעד, בפוליגרף הנכון לשימוש ביחס רווחות גישות שתי קיימות
השגת היא המטרה מהחקירה. אינטגרלי חלק בפוליגרף בבדיקה הרואה החקירתית, הגישה
הגישה הינה האחרת, הגישה הנחקרת; הסוגיה של הדעת את מניח ופתרון מחשודים מידע
טענותיה את השואבת היישומית, הפסיכולוגיה של מכשיר בפוליגרף בבדיקה הרואה המדעית,

חקירתית, לפסיכולוגיה ביחידה שירת שהמחבר בעת ,20001999 בשנים נערך כאן המדווח המחקר
ישראל. משטרת פלילי, לזיהוי המחלקה
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הפלילית! בחקירה בפוליגרף הראוי השימוש מהל אלעד איתן
פליליים חוקרים של עמדות סקר

הפסיכומטריקה משטח לביצועיה המידה אמות ואת הפסיכופיזיולוגיה, מתחום התיאורטיות
מסודר, בדיקה הליך לאחר שהושגה תוצאה כל עם שלמה תהיה זו גישה .(1987 ואח', שחר (בן

חיה המדעית הגישה הפרק. שעל המקרה לפענוח או לחקירה תורמת אינה התוצאה אם גם
לאמת. אלא לחקירה, שתורם פתרון לכיוון לוחצת ואיננה ודאות, אי עם בשלום

השימוש בנושא החקירתית בגישה או המדעית בגישה מחזיקים חוקרים אם בודק זה מחקר
בפוליגרף.

המביא חוקר שהרי, החקירתית. בגישה כלל בדרך מחזיקים, שחוקרים היא, המחקר השערת
זאת יבחן המחקר שלפניו. המקרה בפתרון מכל, יותר מעוניין, להיות אמור לבדיקה, נבדקים

ישראל. משטרת של הפוליגרף בבדיקות ההכתמה שעור של אמידה ידי על
על הפוליגרף, ממצאי של מינימאלית להכתמה לצפות ניתן המדעית, הגישה פי על פועלת זו אם
ציפיות של ניכרת כהשפעה תתפרש משמעותית הכתמה החוקר. של המוקדמות הציפיות ידי

לו. שנמסר הממצא על הבודק

והשלכותיו הפוליגרף לבודק ההוקי בין הקשר

המשטרתי, הפוליגרף בודק בין מתח להיווצר אמור החקירתית, בגישה מחזיקים חוקרים אם
החוקר. ובין המדעית בגישה להחזיק הנוטה

לפי מנוצל. איננו הכלי של והפוטנציאל נאות, שימוש נעשה לא שבפוליגרף לחוש יכול החוקר
לברר יהיה וניתן החקירה, ליחידת כפוף יהיה אם יותר טוב ינוצל הפוליגרף זה, מחשבה קו
לגבי גם משליכה החוקר של גישתו החקירה. כדי תוך המתעוררות שאלות באמצעותו
של ממצא להעדיף אמור החקירתית בגישה המחזיק חוקר, הפוליגרף. ממצאי לגבי העדפותיו
שקר, דובר של ממצא עם לעשות מה יודע שהוא משוס אמת, דובר של ממצא על שקר דובר

אמת. דובר של ממצא עם לעשות עליו מה יודע כך כל ולא

המביאים החוקרים ובין במשטרה הפוליגרף בודקי בין ממילא הקיים למתח שמוסיף גורם
נוטה המדעית, לגישה המחויב הפוליגרף, בודק ברורות. לא תוצאות הוא לבדיקה, חשודים
את בו הממקדת פרשנות על מהנבדק החשד את שמסירה פרשנות ומעדיף ספק במצבי להקל

.(1992 ,1£^1 01ח1< (61ת161£ החשד
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להמשך חומר החוקר בידי שיהיה כדי לחקירה, משמעותי לממצא לוחצת החקירתית הגישה
למסור באפשרותו אין כאשר יודע", "אינני לומר הבודק את מעודדת המדעית הגישה החקירה.

תוצאה.

את שמבצע הפוליגרף, טכנאי ובין החשוד את שמביא המשטרתי החוקר בין הגומלין יחסי
יכולות זה, לקשר צד. כל מחזיק שבה לגישה מעבר המעשית, ברמה גם משמעותיים הבדיקה

הבדיקה: ממצאי על מהותית השלכה להיות

גם, (המכונה ההשוואה שאלות בשיטת המבוצעת הפוליגרף, בבדיקת המוטחות הטענות אחת
רקע במידע הממצא של (קונטמינציה) ההכתמה טענת היא הביקורת") שאלות "שיטת בטעות,
אל הנחקר של חפותו או אשמתו לגבי החוקר התרשמות של ובהעברה החקירה תיק מתוך

.(1986 ,861181131>1131 6131. ;1990 1)1131311:<81131מ86, ?1116^) הבודק
עושה והוא הבדיקה, בתרשים שמתגלה ממה יותר הרבה יודע הפוליגרף בודק אחרות, במילים
הפוליגרף שבודק רע כל בכך שאין לטעון, כמובן, ניתן, ההחלטה. קבלת בעת זה בידע שימוש
לממצאים להגיע עשוי הוא שכך האומר הגיון גם ויש שונים, ממקורות במידע שימוש עושה
אי לכן, השונים. המידע מקורות של ההשפעות בין להפריד אפשר אי שני, מצד יותר. מדויקים
במידה הושפע שהוא או בפוליגרף הבדיקה של תוצר בעיקרו, הוא, הממצא האס לקבוע אפשר

מטעה. לפוליגרף הממצא ייחוס ולכן, חיצוני, ממידע ניכרת

והמסקנה הפוליגרף בודק של המוקדם הידע בין ההדוק הקשר את הדגים (1975) 1)ת83113

את לנבא ניסה ^מ83113 ביצע. עצמו שהוא פוליגרף בבדיקות התהליך, של בסופו הגיע אליה
את שראה (לאחר התשאול בתחילת האחד, זמן. פרקי בשני הפוליגרף בדיקת של התוצאה
וטען גרסתו את גולל שהנבדק לאחר התשאול, בסיום והשני, דקות); 10 כ במשך הנבדק
הפוליגרף של הסופית התוצאה עם הראשון הניבוי השוואת דקות). 9060 (לאחר לחפותו
בדיקות, 19 עבור רק נערך השני הניבוי מהבדיקות. (680/0) 25 מתוך 17 ב התאמה העלתה
התוצאות בדיקות. (89.50/0) 19 מתוך 17 ב הסופית לתוצאה התאים הניבוי יותר. מדויק והיה
ולאחר לבדיקה, קודם לו שנמסר רקע ממידע הושפע שהבודק מרמזות, 1<1311ץ83 שהציג
הבדיקה, תתנהל איך לקבוע עלולות אלה השפעות מהתנהגותו. גם הושפע הנחקר את שתשאל
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110561111131) מעבדה במחקרי הנסיין להשפעות בדומה הבדיקה, בתרשים גם ביטוי לקבל וכך,

.(1978 ,30(1 ת1כ11111

שהבודק משום בשטח, המצב אל 631131101 של המחקר מתוצאות להכליל קשה שני מצד
ההתחייבות בכוון הממצא את להטות שעלול דבר הבדיקה, את שערך לפני לממצא התחייב
מלגרום להימנע ניסיון תוך ההכתמה, שאלת את לבדוק נועד הנוכחי המחקר המוקדמת.
ניתוח בשעת הפוליגרף בודק של הציפיות השפעת הבדיקה. לפני לממצא להתחייב לבודק

לנתח התבקשו מנוסים פוליגרף בודקי .(1994) 1334£ 61 31. ידי על נחקרה הבדיקה תרשים
עם יחד התרשימים ניתנו הבודקים למחצית ברורים. היו שלא משום שנבחרו בדיקה, תרשימי
אותם ניתנו האחרת למחצית לו. שיוחס במעשה הבדיקה לאחר הודה שהנבדק התוצאה, ציון
מאשמה. הנבדק את שחרר ובכך במעשה, הודה אחר שמישיזו אזכור, בלווי עצמם תרשימים
הצביע אליו הכוון פי על התרשימים את לנתח ונטו הנוסף, מהמידע הושפעו שהבודקים נמצא,

הנוסף. המידע

כל התגלתה לא הפעם, ברורים. בתרשימים ברורים הלא התרשימים הוחלפו המשך במחקר
חיצוני ממידע מושפעים פוליגרף שבודקי לסכם, ניתן הממצאים. על הנוסף המידע של השפעה
אחרים, מומחים של ממצבם שונה אינו זה מצב למעשה, שלהם. ההתמחות בתחום גם

./\11>68 6* הראו למשל, כך, התמחותם. בתחום עוסקים שהם בשעה שיפוט, להטיות הנתונים
בסופו הדברים הסתדרו איך לגבי ממידע מושפעות רופאים של רפואיות שהחלטות ,(1981) 31.

הטיית מאותה מושפעים מנתחים שגם ,(1978) 1)6111161 6* 31. מצאו לכך, בדומה דבר. של
בשעה שקיבלו, מקדימות מהוראות הושפעו שמומחים הראו, (1975) ח50ת6*8 61 31. שיפוט.
כל כמו שיפוט. הטיית כאל להכתמה להתייחס ניתן אישיות2. מבחן של פרופילים שמיינו
במידע שימוש ידי על החלטות, קבלת של תהליכים לקצר נועדה היא אחרת, שיפוט הטיית
ניתן שאותו בכוון לטעות לגרום גם עלול אך הנכונה, להחלטה להוביל לעיתים, שעשוי, חיצוני,

לנבא.

1\'1 31ק101מט4\111650131!! ץ6150113111? '>101מ6'\מ1  ..1.?.1ג.1^
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ציפיותיו! את הנוגד לממצא, להתייחס הוקי אמור איד

של במקרה (חיובית תרומה הפלילית. לחקירה הפוליגרף של לתרומה קשורה אחרת שאלה
לבדיקה החוקר מגיע אתן הציפיות בין כפער מוגדרת, טעות) של במקרה ושלילית נכון ממצא
של הפוטנציאלית התרומה כך יותר, גדול שהפער ככל הפוליגרף. מבודק מקבל שהוא והתוצאה
והן אמת של (הן ברורות תוצאות תורמות זו, מבחינה יותר. רבה החקירה להכוונת הפוליגרף
אחר, צד גם יש לתרומה אבל, ברורות. לא תוצאות או מסויגות תוצאות מאשר יותר שקר) של
תחושות לחוקר יש אם ציפיותיו. את הנוגד לממצא החוקר מתייחס איך לשאלה, קשורה והיא
אותם. ישנה בפוליגרף סותר שממצא להניח אין להינתן, שצריך הממצא לגבי חזקות בטן
יותר מוכן יהיה הוא הנבדק, של אשמתו או חפותו לגבי ברורות ציפיות לחוקר אין אם אולם,

הפוליגרף. תוצאות את לאמץ

שיפוט הטיות עקב במלכוד נמצא שהפוליגרף האפשרות, את העלנו (2001 (אלעד, אחר במקום
הטיית היא הזה במלכוד הדומיננטית השיפוט הטיית לבדיקה. נבדקים המביאים החוקרים של
מהאומדן מספיק מרוחק איננו מתוקן שאומדן מציעה, ההטיה §1זת0110מ^). 6133) העיגון

אם נבדקים, כששאלו ההטיה, את הדגימו (1974) '(<6151י\ד 111£>1 ת13ח11110ג^ הראשוני.
את העריכו הנבדקים .100/0 מ נמוך או גבוה מאפריקה האו"ם חברות של היחסית השכיחות
האם נשאלו, אחרים נבדקים .250/0 ל הערך את ותיקנו יותר כגבוהה היחסית השכיחות
נראה הראשוני האומדן 0/ס65. מ נמוך או גבוה מאפריקה האו"ם חברות של היחסית השכיחות
המקרים שבשני עולה, מהממצאים .450/0 ל היחסית השכיחות את תיקנו והם מדי, גבוה להם
של אמיתותן את להעריך אדם על מוטל בו במצב ההתחלתי. לאומדן מידי קרוב התיקון נותר
וקרויה רבים במחקרים נצפתה זו תופעה לפקפק. מאשר יותר להאמין, נוטה הוא אמירות,

.(1985 ואח', 10ג1ג?6(1 ;1992 (31110?©ס, האמת" "הטיית

הדברים של תכנם שמשאירים הרושם עיגון. של במונחים להסבר ניתנת האמת הטיית
חשד, השומע בלב עולה אם עוגן. או התחלה נקודת משמשים ואלה חזק, רושם הוא הנאמרים
וההתרשמות מספיק, איננו התיקון אולם תיקון, עושה הוא אמת, אינם שנאמרו שהדברים
החשד זוכה לא רבים שבמקרים היא, התוצאה להשפיע. מוסיפה הדברים מתוכן המוקדמת
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.(1984 מ3לות6<2101, 6*31.) לו שנמסר השקרי למידע להאמין אלא נותר לא וליחיד לתמיכה,
מסוגלים שאנחנו התחושה ומתחזקת האמת הטיית מתחזקת הכישלון, לגבי משוב בהיעדר

היא (%11י31131^) הזמינות הטיית אמת. אומרים הם ומתי משקרים, אנשים מתי לקבוע,

הזמינות הטיית .(1974) '><6151\ו ^מ3 מ13מ16ז11^ ידי על המוזכרת אחרת, שיפוט הטיית
דוגמאות בקלות. בהם להיזכר שניתן בעבר, דומים אירועים של בולטות דוגמאות על מתבססת
מקרים באותם סבירות. ובאיזו בעתיד יחזור דומה אירוע אם להערכה, בסיס משמשות אלה
כאירוע המקרה נרשם לנו, שיקר אחר שאדם לגלות והצלחנו לביסוס, החשד זכה בהם מעטים
מקרים, של זמינים זיכרונות לנו אין שני, מצד אותו. שנזכור טוב סיכוי ויש מבחינתנו, מוצלח
אינם האלה השקרים שרוב משום השקר, את לגלות הצלחנו ולא לנו, שיקר מישהו שבהם
יודעים שאנחנו התחושה אצלנו מתחזקת שלנו, הכישלונות לגבי משוב בהעדר לעולם. מתגלים
שאנו בהערכה ביטוי תקבל זו תחושה אמת. אומרים הם ומתי משקרים, אנשים מתי לומר
שיש מאמינים משטרה חוקרי שגם מפתיע, זה אין שקרים. באיתור מהממוצע יותר טובים
בדיוק מהפוליגרף סיוע מבקשים האלה החוקרים שקרים. באבחון אחרים על יתרון להם
בציפיות התומך הפוליגרף, של שממצא לשער, ניתן שקרים. גילוי מיומנים, חשים הם בו בנושא
שהוכחה שלו, המוקדמת ההערכה על קרדיט לעצמו לתת לאחרון גורם החוקר, של המוקדמות
החוקר, של הציפיות את סותר הממצא אם משקר). אדם מתי לקבוע יודע הרי (החוקר כנכונה
העיגון הטיית לו. שנמסרו לתוצאות בהתאם שלו המוקדמת ההערכה את לתקן עליו יהיה
החוקר יחזור הפוליגרף, לממצאי תמיכה ובהעדר מספיק, איננו שהתיקון אותנו מלמדת
בזיכרון שייחקק כשלון הפוליגרף, של כשלון בכך יראה החוקר והסותרת. הראשונה לעמדתו
ברור, ממצא למסור מסוגל איננו הפוליגרף אם לבסוף, הנמוכה. לתקפותו זמינה דוגמה וישמש
מקרה, בכל שלו. המוקדמת הבטן לתחושת ויחזור מיותרת, הייתה שהבדיקה החוקר יחוש

טוב. יוצא לא הפוליגרף

מה כן, אם שקיים? לגלות יכולתם לגבי יתי העיכת חוקיים אצל יש האם
השלכותיהן

החוקרים האם הדברים? פני הם אלה אמנם, האם, אמפירית. שאלה היא הבאה השאלה
הנבדק? של חפותו או אשמתו לגבי שלהם הבטן לתחושת יתאימו הפוליגרף שממצאי מצפים,
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את יתקן שהחוקר לשער, יש החוקר, של הבטן תחושת את סותרת הפוליגרף של התוצאה אם
אפקט (בגלל רבה בזהירות זאת יעשה אולם, הפוליגרף, תוצאות פי על שלו המוקדמת ההערכה

שלו. הבטן תחושת על ויתבסס יחזור רבים, ובמקרים העיגון)

שיטה

נבדקים

ליחידות נבדקים שהביאו (מצ"ח), חוקרת צבאית משטרה וחוקרי משטרתיים חוקרים 100 ל

לבדיקה. יחסם לגבי שאלות המציג שאלון נמסר ובחיפה, בירושלים המשטרתיות הפוליגרף
ממוצע ותק ועם ,(8.74 תקן (סטיית 33.5 של ממוצע בגיל נשים, ו21 גברים 79 נכללו במדגם
בכל המפוזרות חקירה מיחידות היו החוקרים .(6.54 תקן (סטיית שנים 6.5 של כחוקרים

הדרום. אזור להוציא הארץ,

הלין

מידע לספק השאלון שמטרת המציין, קצר הסבר שבראשו מודפס שאלון לידיו קיבל חוקר כל
להשיב החוקרים התבקשו עוד שלו. התוצאות ואל הפוליגרף אל חוקרים של ההתייחסות לגבי

מהן. אחת אף על לדלג ולא השאלות, לכל
בחקירות, ותק גיל, מין, כגון אישיות שאלות למספר להשיב החוקרים התבקשו תחילה,
לשאלות להשיב התבקשו הם בהמשך, בפוליגרף. לבדיקה נחקרים הביאו שהם הפעמים ומספר

נחיצותו. בדבר עמדות ולהביע המכשיר את היכרותם בדבר

המחקר. שנערך בעת הנבדק עם החוקר הגיע אליה הנוכחית, לבדיקה התייחסו השאלות
או שקר, דובר אמת, דובר שהנבדק בפוליגרף יתגלה אם לעשות עומד הוא מה נשאל, החוקר
יתאימו הפוליגרף שממצאי לו נראה מידה באיזו עוד, נשאל החוקר ממצא. לקבוע ניתן שלא
את יסתור הממצא אם לעשות מתכוון שהחוקר במה עסקה אחרת שאלה שלו. הבטן לתחושת

הזו. הבטן תחושת
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אלעד איתן

תוצאות

הפוליגרף בדיקות ממצאי

שנערך בעת החוקרים הביאו אותם לנבדקים, שנערכו פוליגרף בדיקות 92 של התוצאות
שקר, דוברי (250/0) 23 כך: התחלקו שונות) מסיבות בדיקה נערכה לא מקרים (במספר המחקר
לרגע נתעלם אם .(1 מס' לוח (ראה אמת דוברי (55.40/0) 51 ברור, לא ממצא (19.60/0) 18

68.9"/0 ו שקר דוברי של היו הברורים מהממצאים 31.10/0 ברורים, הלא מהממצאים
של הפוליגרף ביחידת הנעשה את משקפת זו התפלגות אמת. דוברי של היו מהממצאים
אחרות, פוליגרף ביחידות לכך, בניגוד .(1992 ,13£*(1!1114 (ץ6ת161£ רבות שנים מזה המשטרה

שקר. דובר של ממצאים יותר הרבה צפויים החקירה, במיצוי יעודן את הרואות

תוצאות של גשלושקטגוריות הפוליגרף של התוצאה לגגי החוקרים ציפיות .■ 1 מס' לוח
ממשיות

של התוצאה
הפוליגרף

דוגר
אמת

אין
ממצא

דוגר
שקר

סה"כ

החוקר ציפיות
לאמת ציפיות
1000/0 600/0

326644

ברורות ציפיות אין
410/0  590/0

83415

לשקר ציפיות
00/0  400/0

1191333

51182392סה"ג

אמת. דובר של לממצא הסתברות של במונחים מוגדרות הציפיות העיה:
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13.00/0 שקר, דוברי של תוצאות 77.40/0 על מדווח והוא כזו, ביחידה הועסק (1975) 1)מ3[831

המרבה הנוכחי, שהמודל להעריך, ניתן ברורות. לא תוצאות 15.60/0 ו אמת, דוברי של תוצאות
להוכיח החף הנבדק של הסיכוי את מחזק בהם, שדבק מהחשד נבדקים המשחרתת בתוצאות
נחקרים, לאותם גב משמשת הפוליגרף יחידת אחרות, במילים הפוליגרף. בבדיקות חפותו את

מחיר. לכך יש הטעויות התפלגות מבחינת חפותם. את להוכיח אחרת דרך להם שאין

טעויות מאשר לכך, ראויים שאינם אשמים נבדקים מחשד המנקות טעויות ליותר לצפות ניתן
המודל תפיסת את נוגדת ממצאים של זו התפלגות שקר. כדוברי חפים נבדקים המאבחנות
עיקר חוט. קצה לחוקרים ולתת החקירה את למצות לסייע חייב הפוליגרף לפיה החקירתי,
על בא זה לחמוק. יצליחו אשמים נבדקים פן הוא החקירתי במודל המחזיקים של החשש
כדובר חף נבדק אבחון מסוג טעויות ריבוי ובמחיר אמת דוברי להימצא הנבדקים סיכוי חשבון

שקר.

גדול זה מספר ברורה. מסקנה ללא הסתיימו המשטרה במעבדות שנערכו מהבדיקות 200/0 כ

בפרט. הפרטי ובשוק בכלל חוק לאכיפת אחרות בסוכנויות המקביל מהאחוז משמעותית
אין כאשר יודע", "אינני לומר ברור וגיבוי לממצא, להגיע חיצוני לחץ העדר היא לכך הסיבה
משני הטעויות מספר את משמעותית מקטין זה שמצב נראה, תוצאה. למסור הבודק באפשרות
שמא יודע, איני לומר לשונך "למד במקורותינו נאמר כבר לכך, בהמשך .(1991 (אלעד, הסוגים

ע"א). ד (ברכות ותאחז" תתבדה

הפוליגרף. לבודק גיבוי נדרש כך, לשם טעויות. בפני מגן משמש מסקנה ללא הקביעות ריבוי
אך, החקירה, מיחידת ומנותקת המדעית הגישה פי על הפועלת פוליגרף ביחידת ניתן כזה גיבוי

החקירה. ליחידת פיקודית וכפוף החקירתית הגישה פי על הפועל לבודק יינתן אם ספק

ההכתמה סכנת

את ולנבא לנסות החוקרים התבקשו הפוליגרף, בבדיקות ההכתמה שעור את לאמוד כדי
ניתן החוקרים של הניבוי הבודק. ידי על לבדיקה הוכנס שהנבדק בזמן הבדיקה, של התוצאה
דובר יימצא שהנבדק לפיכך, מנבאים, גבוהים אחוזים אמת). דובר ימצא (שהנבדק באחוזים
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של הבטן תחושת את משקף הניבוי שקר. דובר יימצא שהוא נמוכים, ואחוזים בבדיקה, אמת
הנחקר. של אשמתו או חפותו לגבי החוקרים

אמת (אמת, דרגות חמש על והמוגדרת בפוליגרף שהתקבלה לתוצאה הושווה החוקר של הניבוי
ושקר). הסתייגות, עם שקר ברור, לא הסתייגות, עם

קשר כל אין משמע, .0*92) 1 = .001 של מתאם מקדם העלתה התוצאה עם הניבוי השוואת
הפוליגרף. של והממצא החוקר ציפיות בין

מול (אמת ברורים החלטה כללי שמעדיף מי ותוצאות). (גיבויים רצפים לשני מתייחס המתאם
רמות שלוש פי על הממצאים התפלגות את המציג ,1 מס' לוח של בנתוניס להיעזר יכןל שקר)
רמות ולשלוש (39/00>/0 שקר ,60/040></0 ברורות ציפיות אין ,%100%61 (אמת ציפיות של

שקר). ממצא, אין (אמת, ממצא של

נמצאו, בבדיקה, שקר דוברי שימצאו ציפה שהחוקר מהנבדקים ששליש עולה, 1 מס' מלוח
39"/ רק ברור. ממצא הפיקו לא נבדקים מאותם 27/0 עוד אמת! דוברי דבר, של בסופו
התחזית את הגשימו אכן, שקר, דוברי להימצא עומדים שהם חשב שהחוקר מהנבדקים

החוקר. של המוקדמת
ממצאי פי על נוקו אמת, דוברי שימצאו חשב שהחוקר מהנבדקים 73/0 לכך, בהשוואה

הפוליגרף.
החקירה. ביחידת תלוי בלתי לחלוטין שהוא במקום רק להתקבל יכולות כאלה תוצאות

הפלילית. לחקירה הפוליגרף של התרומה אומדן

אמת דובר של ממצא אמת, 100/0 כ אמת. דובר של ממצא כך הפוליגרף ממצאי את נגדיר
עם שקר דובר של ממצא אמת, %50 ברור: לא ממצא אמת; 75/0 כ הסתייגות עם
הפער את לחשב נוכל עכשיו, אמת. 0/0 כ שקר: דובר של וממצא אמת, 25</0 הסתייגות:
של המבט מנקודת הפוליגרף. של והתוצאה החוקר של הציפיות בין אמת) (באחוזי הממוצע
של ממצא לגבי שלילי ולהפרש אמת דובר של ממצא עבור חיובי לפער לצפות יש הפןליגרף'
של המוחלט לערך בעיקר לב לשים יש לכן, דומה. שניהם של המשמעות אולם, שקר. דובר

ההפרש.
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והתוצאה החוקר של התחזית בין הפער גודל פי על לחקירה הפוליגרף תרומת את נגדיר
של שממצא ללמוד, ניתן 2 מס' מלוח התרומה. גם כך גדול שהפער ככל בפוליגרף. שהתקבלה
לגבי החוקר אצל כבר שמצוי הכללי למידע שליש בממוצע, מוסיף, שקר דובר של או אמת דובר
מעט תורמת הסתייגות עם תוצאה הנחקרת. בעבירה הנבדק של מעורבותו אי או מעורבותו

לחקירה. תרומה כל כצפוי, אין, בפוליגרף ברורה לא לתוצאה .100/0 מ יותר

ההוקר וציפיות הפוליגרף תוצאות בין הממוצע ההפרש :2 מס' לוח

של התוצאה
הפוליגרף

אמתאמת
מסויגת

ברור מסויגלא שקרשקר

הממוצע הפער
התוצאות בין
והציפיות

36"/0110/03"/0130/0370/0

התקן 220/0180/0180/0260/0270/0סטיית

הנבדקים 45618914מספר

אמת. דובר של לממצא אחוזים של במונחים מוגדרות והתוצאות הציפיות הערה:

ציפיות בין ההפרשים הושוו זה, לצורך החוקר. של המבט מנקודת גס הדברים את לבחון ניתן
שימצאו מצפה שהחוקר נבדקים בין היא כאן החלוקה נוספת. פעם הבדיקה ותוצאות החוקר
לחוקר אין לגביהם ונבדקים שקר, דוברי שיימצאו מחשבות לחוקר שיש נבדקים אמת, דוברי

ברורות. ציפיות

שהנבדק המעריך, החוקר של הציפיות את ברבע בממוצע משנה שהפוליגרף מגלה, 3 מס' לוח
ציפיות לו שאין החוקר את פחות מעט מכוון הפוליגרף שקר. דובר להימצא אמור שלו
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להציע מה כמעט אין לפוליגרף לבסוף, הנבדק. של לחפותו או לאשמתו ביחס ברורות מוקדמות
הנבדק. של בחפותו המאמין לחוקר

הכוונים. לשני בודדות חריגות דוגמאות המנטרלים בממוצעים שמדובר ולהדגיש, לחזור ראוי

הפוליגרף ותוצאות החוקי תחזית גץ הממוצע ההפרש ;3 מס' לוח

של התחזית
הנגדק לגגי החוקר

גרוראמת שקרלא

הממוצע ההפרש
התחזית בין
והתוצאות

\%%14%23

התקן 0/"310/0420/031סטיית

הנבדקים 441533מספר

אמת. דובר של לממצא אחוזים של במונחים מוגדרות והתוצאות התחזית הערה:

גפוליגרף הנגע השימוש תפיסת

מתכוונים הם ומה שקר דובר של ממצא עם לעשות עומדים הם מה נשאלו, במדגם החוקרים
שקר, דובר של בממצא לטפל לחוקר שנוח היא, ההשערה אמת. דובר של ממצא עם לעשות
נותנות שקר דובר של תוצאות ריבוי לכן, מהנבדק. חשד שמסיר ממצא עם לו נוח ופחות
עם מיטיב איננו זה שמצב למרות נכון הוא בכלי שנעשה שהשימוש ההרגשה את לחוקרים

הנבדקים. ציבור
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שקר? ממצאשלדובר עם לעשות החוקר מהעומד

על החוקר את ממקד שקר דובר של ממצא לפתרון. להגיע לחקירה לסייע נועד הפוליגרף
מה היא, השאלה התיק. ולסגירת להודאה עד החקירה להמשך תחמושת בידו ונותן החשוד,
או לנחקר הממצא את מסגיר הוא האם הפוליגרף? שמספק תחמושת אותה עם החוקר עושה
החוקרים לדרכו? הנבדק את משלח או לחקור ממשיך הוא האס התוצאה? את ממנו מונע
שהוצעו תשובות בצד בבדיקה?" שקר דובר נמצא שהנבדק לך, יימסר אם תנהג "כיצד ■. נשאלו

התשובה. את יותר להסביר או אחרת תשובה להשיב אפשרות גם ניתנה להם

לחשוד, הממצא את ימסרו חוקרים 80 של גדול שרוב מסתבר, לשאלה. השיבו חוקרים 99

הממצא את למסור לא מעדיפים חוקרים 12 הממצא. על בהתבסס אותו לתשאל וימשיכו
לא חוקרים 3 במעצר. אותו להחזיק ימשיכו ו/או אותו לחקור שימשיכו ציינו, אבל, לנחקר,
שיפעילו או הנבדק את לחקור שימשיכו ציינו, אך הפוליגרף, של הממצא עם יעשו מה פירטו
עליהם, הממונים לפני הממצאים את שיביאו דווחו, נוספים חוקרים 3 סמויות. חקירה פעולות
לנבדק תאמר שהיא ציינה, אחת חוקרת לבסוף, בהמשך. הנבדק עם יעשה מה יחליטו ואלה
שהנבדק בטוחה הייתה זו שחוקרת להעיר, ראוי אותו. ותשחרר אמת דובר נמצא שהוא שלה
התחושה את הפוליגרף של המרשיע הממצא סותר זה, במקרה אמת). אחוזי 900/0) אמת אומר
ניתן מהפוליגרף. כליל להתעלם לה וגורם אמון, באי מתקבל הממצא החוקרת, של הפנימית
זו אס הפוליגרף, של בתוצאה אחרת או זו בצורה ייעזרו החוקרים 99 מתוך 95 ש לסכם,
3 החקירה. במהלך עצמו בממצא שימוש ייעשה המקרים, ברוב שקר. כדובר החשוד על תצביע
אמון תיתן לא אחת חוקרת הנחיה. מחפשים והם יעשו, מה זה בשלב יודעים לא חוקרים

הסותרת. תחושתה פי על ותפעל הפוליגרף של בממצא

אמת? שלדובר ממצא עם החוקר יעשה מה

החוקר האם בבדיקה? אמת דובר יימצא הנבדק אם יקרה, מה היא, אחרת מעניינת שאלה
ישתמש האם שקר? דובר של ממצא על מדווח הוא בה שכיחות באותה לנבדק כך על ידווח
משום חשובות, הן אלה לשאלות התשובות שקר? דובר של בממצא משתמש שהוא כמו בממצא
להישען. מפשע חף אדם יוכל עליה כתף לשמש גם אבל החקירה, את לכוון נועד שהפוליגרף
על ולנהוג מהנבדק חשד המסירות תוצאות לקבל מוכן יהיה החוקר שגם הוא, לכך התנאי
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להשיב אפשרות גם ניתנה לתשובות. חלופות מספר להם והוצעו השאלה הוצגה לחוקרים פיהן.
יותר. אותה ולהסביר בחלופות נכללה שלא אחרת תשובה

אמת דובר נמצא שהוא לנבדק יספרו לשאלה, שהשיבו החוקרים 99 מבין 42 שרק נמצא,
יתנו כלומר אותו, לחקור ימשיכו אך אמת דובר נמצא שהוא לו יספרו אחרים 7 אותו. וישחררו
מוצא זה, במצב אותם. מקבלים ואינם הפוליגרף לתוצאות מאמינים אינם שהם להבין לו

מכאן אותו. וישחררו דבר לנבדק יאמרו לא חוקרים 20 עוד מוצא. ללא בדרך הנחקר עצמו
לנבדק יאמרו לא אחרים חוקרים 20 בבדיקה. הצליח שהוא בעצמו להבין הנבדק אולי, יכול,
בבדיקה. נכשל שהוא בטעות להסיק הנבדק עלול זה, במקרה אותו. לחקור וימשיכו דבר

ותמשיך בבדיקה שקר דובר נמצא שהוא לו תספר לנבדק, תשקר שהיא דווחה אחת חוקרת
שהנבדק חושבת דווקא הזו שהחוקרת הוא שמפתיע מה יגיב. איך לבחון כדי אותו, לחקור
לנבדק יספר לא או יספר החוקר אם ברור לא אחרות מתשובות אמת). אחוזי 700/0) אמת אומר
המשך את ישקלו 2 ,. לנחוץ חושבים שהם מה ויעשו מהפוליגרף כליל יתעלמו 3 .. הממצא על
1 התיק; את יסגור 1 אחרים; בכוונים לחקור וימשיכו החשוד את ישחררו 2 בתיק; הטיפול
עולה, מהממצאים התיק. את לסגור ימליץ אחרות, ראיות ימצא לא ואם לחקור ימשיך
של ממצא עם מאשר אמת דובר של ממצא עם לעשות עליהם מה פחות יודעים שהחוקרים

שקר. דובר

הפוליגרף לממצאי והצעירים הותיקים החוקרים גישת

ראוי ממנו. ודרישותיהם הפוליגרף את היכרותם מבחינת אחת מקשה עשויים החוקרים כל לא
הוותק פי על היא המתבקשת החלוקה לפוליגרף. שונים חוקרים מתייחסים איך לבחון לכן,

בחקירות.

בעבר החוקר שהזמין הפוליגרף בדיקות בחקירותומספר הוותק בין הקשר

בעבר. הזמין שהוא הבדיקות ומספר בחקירות החוקר של (בשנים) הוותק בין מתאם חישב

צעירים. מחוקרים פוליגרף בדיקות יותר הזמינו שהם ידווחו, ותיקים שבודקים היו, הציפיות
ומספר בחקירות הוותק בין קשר כל אין כלומר, (96=א). 1 =  .045 = הוא שהמתאם נמצא,
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שעושים בחוקרים שמדובר העובדה, לאור מפתיעה הזו התוצאה שהוזמנו. הפוליגרף בדיקות
בכלי. השימוש את המחרימים חוקרים במדגם ואין לבדיקה, נבדקים והביאו בפוליגרף שימוש

תהיות. מעורר בעבר חוקר אותו שהזמין הבדיקות ומספר הוותק משתנה בין קשר העדר
להלן. שיודגם כפי הפוליגרף כלפי החוקרים בעמדות יש תהיות לאותן חלקיות תשובות

הפוליגרף עם ההיכרות ומידת בחקירות הוותק בין הקשר

על ניתנו התשובות בפוליגרף. התשאול שיטות את מכירים הם מידה באיזו נשאלו, החוקרים
רבה "במידה מוגדר הגבוה והשלב מכיר"; לא "כלל כ מוגדר הנמוך כשהשלב שלבים, 7 של רצף
בין המתאם צעירים. מחוקרים הפוליגרף על יותר ידעו ותיקים שחוקרים ציפינו, מאוד".
חוקרים אחרות, במילים (01.<ק). מובהק המתאם (98=א), 1 = .313 היה: וההיכרות הוותק
חושב צעירים. מחוקרים יותר בפוליגרף התשאול שיטות את מכירים שהם מציינים, מנוסים
המתאם הפוליגרף. עם ההיכרות ומידת בעבר, החוקר שהזמין הבדיקות מספר בין המתאם גם
של יותר תכופה הבאה כלומר, סטטיסטית. מובהק איננו זה מתאם .(^=98) 1 = .121 היה

בפוליגרף. התשאול שיטות עם החוקר של היכרותו את משפרת איננה נבדקים

לחקירה הפוליגרף של הסיוע ומידת בחקירות הוותק בין הקשר

החקירה. של נכונה להכוונה הפוליגרף לדעתם מסייע מידה באיזו עוד, נשאלו החוקרים
רבה במידה "מסייע ו מסייע" לא "כלל .. קצה הגדרות עם שלבים 7 של רצף על ניתנו התשובות
מסייע שהפוליגרף יחושו לפוליגרף נבדקים המביאים ותיקים שחוקרים היו, הציפיות מאוד".
מידת לגבי ותחושתו הוותק משתנה בין המתאם צעירים, לחוקרים בהשוואה יותר, להם

קשר על ומעיד (01.<ק) מובהק הוא הזה המתאם (98=א). 1 = .427 היה הפוליגרף של הסיוע
עצמו החוקר של עבר שאכזבות נראה, לחקירה. מסייע שהפוליגרף והתחושה ניסיון בין שלילי
ניסיון בין ולהפריד לנסות כדי עליו. שלילית דעה הזמן במשך מגבש מהפוליגרף, עמיתיו ושל
בעבר החוקר שזימן הבדיקות מספר בין מתאם חושב אחרים, של וניסיון החוקר של עצמי
1 = .280 היה: שנמצא המתאם לחקירה. פחות או יותר מסייע שהפוליגרף והתחושה,

חושבים לפוליגרף נבדקים להביא המרבים חוקרים כלומר, (01<ק). מובהק והוא (98=א),
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נראה, לפוליגרף. נבדקים להביא הממעטים מחוקרים פחות לחקירה, מסייע שהפוליגרף
בעוד בפוליגרף, מהשימוש אכזבה לחוקר נגרמה בהם בולטים למקרים קשורה זו שתחושה

דומות. באכזבות התנסו לא עדיין שנייה, או ראשונה בדיקה להם שזו שחוקרים,

בחקירה בפוליגרף השימוש נחיצות לגבי והעמדה בחקירות הוותק בין הקשר

בנושאים בפוליגרף להשתמש לדעתם רצוי מידה באיזו הייתה, החוקרים שנשאלו אחרת שאלה
היא: הנמוך השלב של כשההגדרה שלבים, 7 של רצף על ניתנו התשובות חקירה. הטעונים
החוקרים שעמדת ציפינו, מאוד". רבה "במידה הגבוה: השלב של וההגדרה לא" "כלל
חוקרים ואילו בפוליגרף, להשתמש שרצוי תהיה, לפוליגרף נבדקים להביא המוסיפים הותיקים
בין שחושב המתאם לכאן. או לכאן נחרצת דעה יביעו לא מדובר במה יודעים שאינם צעירים

ומתאם ,(^=98) 1 = .470  היה הפוליגרף של נחיצותו מידת לגבי ותחושתו החוקר של הוותק
ככל אחרות, במילים להתבסס. מה על היה לא שלנו שלציפיות נראה, (01.<ק). מובהק זה
לעומת בחקירה. בפוליגרף להשתמש נוטה ופחות פחות הוא בחקירות ניסיון יותר צובר שחוקר
בין המתאם גס חושב להם. המוצע הטכנולוגי לאמצעי יותר פתוחים צעירים חוקרים זאת,
בחקירות. פוליגרף בבדיקות לשימוש התייחסותו וב^ן בעבר, החוקר שזימן הבדיקות מספר
חוקרים דווקא (01.<ק). מובהק הוא וגם (98=א), 1 = .364 הערך את העלה זה מתאם

החקירה. בפוליגרף בשימוש להמעיט שיש חושבים, בדיקות להזמין המרבים

קבילה לראיה הפוליגרף ממצאי להפיבת ביחס החוקר ועמדת בחקירות הוותק בין הקשר

בבית קבילה ראיה יהיו הפוליגרף שממצאי לדעתם, רצוי מידה באיזו גס נשאלו חוקרים
"במידה ל ועד לא" "כלל מ החל שלבים 7 של רצף על התשובות ניתנו זה במקרה גם המשפט.
ראיות העדר בגלל תסכול חשו בהם מקרים הזוכרים ותיקים שחוקרים ציפינו, מאוד". רבה
איפוא, חושב, כראיה. הפוליגרף ממצאי בקבלת לתמוך צעירים מחוקרים יותר יטו מספיקות,
1 = .262 ש נמצא הפוליגרף. ממצאי קבילות לגבי ועמדתו החוקר של הוותק בין המתאם
שצברו מנוסים שחוקרים היא, הפרשנות (01.<ק). מובהק המתאם זה, במקרה וגס (98א),
נותנים אינם בו בכלי המשפט בבית להיעזר צעירים מחוקרים פחות רוצים מהפוליגרף אכזבות

מלא. אמון

190



8 מסי וחברה משטרה 2004 תשס"ה

במהלך בתגובותיו לשלוט הנבדק של ליכולתו ביחס החוקר ועמדת בחקירות הוותק בין הקשר
הבדיקה את להבשיל ובך הפוליגרף בדיקת

במתכוון להכשיל בכך, הרוצה נבדק של ביכולתו עסקה זו שאלות בקבוצת האחרונה השאלה
יכולתו בדבר החוקר של דעתו לבין הוותק משתנה בין מובהק לא מתאם נמצא הבדיקה. את
עם בדיקות החוקר שזימן הפעמים מספר השוואת (98א). 1 = .148 להכשיל: הנבדק של

מובהק: מתאם היא גם מציגה איננה בתגובותיו, לשלוט הנבדק של היכולת לגבי דעתו

.(<981)1= .194
מאמין הוא כך בפוליגרף, בדיקות לזמן מרבה שהוא וככל יותר מנוסה שהחוקר ככל לסיכום,

לחקירה. לתרום וביכולתו בכלי פחות

הפוליגרף של תקפותו העיכת על המשפיעות שיפוט הטיות

בירור לצורך הפוליגרף? את ממלכדות החוקרים של שיפוט הטיות האם היא, הבאה השאלה
לגלות ביכולתם יתר הערכת קיימת החוקרים שאצל ההשערה, את תחילה ביססנו העניין,

שקרים.

עצמך את חושב אתה מידה באיזו לאחרים, "בהשוואה הייתה; לחוקרים שהוצגה השאלה
יכולת משקף 1 כשדירוג שלבים שבעה בן רצף על ניתנה התשובה שקרים?" של טוב למגלה
טובה שהיא יכולת 7 ודירוג אחרים, של לזו דומה יכולת 4 דירוג מאחרים, טובה פחות הרבה

אחרים. של מזו בחרבה

5.07 = היה במחקר חלק שנטלו החוקרים 100 אצל שקרים לאבחן היכולת של הממוצע הדירוג

.1= 12.4 ק, > .001 ,(4) האמצע מרמת מובהק באופן גבוה הוא זה ממוצע .(0.86 תקן (סטיית
יתר. בביטחון איפוא, מדובר,

החוקרים נשאלו זה, לצורך מהפוליגרף. חוקרים אותם של הציפיות את לבחון הוא הבא השלב
שלך הבטן לתחושת הפוליגרף ממצאי יתאימו לדעתך מידה באיזו הנוכחית, לבדיקה "ביחס
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החל שלבים, שבעה של רצף על התשובות ניתנו כאן גם הנבדק?" של חפותו או אשמתו לגבי
שהחוקרים הייתה ההשערה .(7) רבה" במידה "יתאימו ב וכלה (1) יתאימו" לא "כלל ב
לקבוע יודעים שהם הרגשתם את ויחזק המוקדמות ציפיותיהם את יאשר שהפוליגרף מצפים
כאן, גם .(1.03 תקן (סטיית 5.3 היה. הממוצע ההתאמה שדירוג נמצא, משקר. חשוד מתי
,(4) האמצעית מהרמה מובהק באופן גבוה הממוצע שהחוקר לומר, ניתן ,\ = 12.56, ק > .001

מכבר. יודע שהוא את יאשר שהפוליגרף מצפה

הבטן לתחושת בסתירה תהיה הפוליגרף של התוצאה אם יקרה מה היא, אחרת מעניינת שאלה
הפוליגרף, תוצאות פי על שלהם המוקדמת ההערכה את יתקנו שהחוקרים שיערנו, החוקר? של

העיגון). אפקט (בגלל רבה בזהירות זאת יעשו אולם,
להשיב אפשרות גם ניתנה לתשובות. חלופות מספר להם והוצעו זו שאלה נשאלו החוקרים
ויקבלו הדרך כל את שיעשו דווחו חוקרים 8 שרק נמצא, בחלופות. נכללה שלא אחרת, תשובה
כלל, יתקנו שלא דווחו אחרים חוקרים 3 משמעותי). (תיקון שהם כמות הפוליגרף ממצאי את
את יבדקו חוקרים, 89 המכריע, הרוב פיה. על וינהגו שלהם הבטן בתחושת לדבוק ימשיכו
תיקון יתקנו כלומר, שברשותם. אחרים מידע למקורות בהתייחס בזהירות הפוליגרף ממצאי

הפוליגרף. תוצאות בכוון שלהם הבטן תחושת את קטן

מסקנה ללא תהיה בבדיקה שהתוצאה לאפשרות, התייחסה זה בעניין האחרונה השאלה
אפשרות עם חלופות מספר הוצגו שוב, כזה. במקרה יעשה מה להעריך, התבקש החוקר ברורה.
שהשיבו החוקרים 99 מבין החוקר. של עמדתו את משקפות אינן והחלופות במידה יותר, לפרט
יתעלמו שהם הודיעו 39 בפוליגרף. חוזרת בדיקה לשקול מוכנים היו 26 רק לשאלה,
יתייחסו 17 אחרות. וראיות ממצאים פי על או שלהם הבטן תחושות פי על ויפעלו מהפוליגרף
מהספק ליהנות לנבדק יתנו 15 הנבדק. של אשמתו על מצביעות הן כאילו התוצאה אל
בו ישתמש ולא מהפוליגרף כליל יתעלם אחד חוקר אמת. דובר נמצא כאילו אליו ויתייחסו
איננה ברורה לא תשובה גם כצפוי, לפענח. היה ניתן לא אחד חוקר של תשובתו את יותר.
אמפירי. לאישור זוכה הפוליגרף נתון בו המלכוד בדבר שההשערה נראה, לפוליגרף. מועילה
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וסיכום דיון

ישראל משטרת של הפוליגרף בין מתח שקיים הייתה, הנוכחי המחקר של המרכזית ההשערה
בדיקות אל השונה מההתייחסות נובע המתח לבדיקה. נבדקים המביאים החוקרים ובין
המעדיפה המדעית, הגישה ידי על מונחה המשטרתי הפוליגרף שלהם. התוצאות ואל הפוליגרף
לפתרון מוגבלת תרומה הדבר פירוש אם גם טעויות, מעט עם ומבוקר מסודר בדיקה הליך
הוא שהפוליגרף התפיסה, ידי על מונחה לבדיקה הנבדק את שמביא החוקר שבחקירה. המקרה

המקרה. בפתרון לסייע ונועד לחקירה עזר כלי ובראשונה בראש

המדעית: לגישה נוטה המשטרתי שהפוליגרף הטענה את מבססים ממצאים מספר

המאמין חוקר על להקשות עלול אמת דובר של ממצא אמת): (דובר המזכות התוצאות ריבוי
את לקבל הדילמה מול ניצב והוא נחסם שלו החקירה שכיוון מוצא כזה חוקר אשם. שהנבדק
התוצאה את לקבל לא או חדש, חוט קצה ולחפש החשוד את לשחרר הפוליגרף, של התוצאה

החשוד. את ולחקור ולהמשיך

הבדיקה את הופכת ברורה לא תוצאה החוקר, מבחינת ברורים: הלא הממצאים ריבוי
שכאלה תוצאות ריבוי עם לחיות יכול המדעית לגישה המחויב בודק רק למיותרת. בפוליגרף
הטעויות מספר את הקטין נכון פעל שהוא הידיעה, אותו מחזיקה החוקר. של אכזבתו ועם

אמת. כדובר אשם נבדק ואבחון שקר כדובר חף נבדק אבחון  הסוגים משני

אחרות, במילים הפוליגרף: של והתוצאה החוקר ציפיות בין קשר קיים שלא העובדה
הגישה בעוד ההכתמה, אפקט כנגד פועלת המדעית הגישה מינימאלית. היא ההכתמה

החוקר. ציפיות לפי להתיישר יטו בפוליגרף הבדיקה שתוצאות מנבאת החקירתית

מחזיקים בפוליגרף לבדיקה נבדקים המביאים שחוקרים בהשערה תומכים אחרים ממצאים
החקירתית: בגישה

193



הפלילית? בחקירה בפוליגרף הראוי השימוש מהו אלעד איתן
פליליים חוקרים של עמדות סקר

שהם עולה, החוקרים מדיווחי מזכות: תוצאות על שקר) (דובר מרשיעים ממצאים העדפת
זה אמת. דובר של לממצא להתייחס איך פחות ויודעים מרשיע, ממצא עם לעשות מה יודעים

להם. בניגוד ולפעולה אמת דובר של מתוצאות חוקרים של להתעלמות פעם, מדי מוביל,

שהם היא, רבים חוקרים של התפיסה שקרים: לגלות יכולתם את החוקרים של היתר הערכת
הבטן בתחושות יתמכו הפוליגרף שממצאי הציפייה ומכאן בעצמם שקרים לגלות מסוגלים

הנבדק. של לאשמתו ביחס שלהם

ותיק שהחוקר ככל לפוליגרף: צעירים חוקרים ושל ותיקים חוקרים של השונה ההתייחסות
מתבצרים הותיקים החוקרים יותר. שלילית לפוליגרף התייחסותו כך יותר, ומנוסה יותר
להכוונת תורם שאיננו הפוליגרף, עם שלהם מפגש וכל הפוליגרף, כלפי החקירתית בגישה
איננה לחקירה הפוליגרף של שהתרומה טענתם, את ומחזק מוכיח תפיסתם, פי על החקירה
הפוליגרף בודק בין מתח ששורר להשערה, בסיס איפוא, קיים, הגישה. את לשנות ויש מספיקה
משפיע איך הן: הבאות השאלות בפוליגרף. לבדיקה חשודים המביא החוקר ובין המשטרתי
ומצפה התיק של הדעת את מניח בפתרון הרוצה החוקר, של ההתנהלות על הזה המתח
נכונה בתוצאה המעונין הפוליגרף, בודק על משפיע הוא איך החקירה? את יקדם שהפוליגרף
החף הנבדק על המתח משפיע ואיך בעבירה? הנחקר של האמיתית מעורבותו את שתשקף

אותו? יגבה שהפוליגרף המעונין

בפתרון הרוצה החוקר, של מבטו מנקודת מבט. נקודות משלוש לסכם ניתן הממצאים את
הבודק, של המבט מנקודת החקירה; את יקדם שהפוליגרף ומצפה התיק של הדעת את מניח
מבטו ומנקודת בעבירה; הנחקר של האמיתית מעורבותו את שתשקף נכונה, בתוצאה המעונין

לחפותו. בגיבוי המעונין מפשע, החף הנחקר של

החוקר של המבט מנקודת המתח

בשמונה החוקר. של הדילמות את פותר איננו השאלון, בתוצאות מתגלה שהוא כפי הפוליגרף,
שהשקיע לאחר שאלה סימני אותם עם נותר והחוקר בדיקה, נערכה לא ,100 מ מקרים
הזוכה החוקר של מצבו זמנו. את וביטל לבדיקה הנחקר ואת עצמו את להביא מאמצים
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נמסרו שנערכו, מהבדיקות 200/0 ב או מקרים 18 ב יותר. טוב איננו ברורה בלתי לתוצאה
אמת. דובר של תוצאה הניבו שנערכו) מהבדיקות 550/0) בדיקות 51 עוד ברורות. לא תוצאות
עם לעשות עליהם מה בדיוק יודעים החוקרים אין שקר, דובר של לממצא שבניגוד מתברר
את נוגד הפוליגרף של הממצא בהם במקרים במיוחד להם קשה הדבר אמת. דובר של ממצא

מעטים. אינם שאלה מסתבר שקר. דובר ימצא שהנחקר שלהם הצפייה

ממצא 300/0 ברור, לא ממצא 180/0 לבדיקה, התאמה אי 80/0) מהמקרים 560/0 שב לסכם, ניתן
כן על להתפלא אין לחוקר. קושי שהוא איזה הפוליגרף של התוצאה יוצרת אמת) דובר של
החוקר מתחיל קושי, מעוררת שתוצאתן בבדיקות עמיתים) (ושל החוקר של התנסות שלאחר
שהחוקר שככל לכאורה, המפתיע הממצא, את מסביר זה הפוליגרף. של בתרומה ספק להטיל
יכולתו ולגבי המכשיר לגבי ספקני יותר הוא כך בפוליגרף, בדיקות לזמן ומרבה יותר ותיק
להיחשף הספיקו לא עדיין הפוליגרף, עם מועט ניסיון ובעלי צעירים חוקרים לחקירה. לתרום

הכלי. את יותר לקבל מוכנים הם ולכן הפוליגרף תוצאות שמעוררים לקשיים

מקרים בהרבה מקבל אמת, דובר שלו שהנבדק חושב והוא לבדיקה המגיע חוקר לבסוף,
שהוא מה את בעצם מקבל והוא סייע ממש לא שהפוליגרף היא החוקר תחושת אך לכך, אישור

יודע. כבר

בחלק חדש. מידע לו ייתן שהפוליגרף יותר טוב סיכוי יש אשם, שהנבדק חושב החוקר אם
להאמין האם השאלה, בפני ניצב החוקר כוון. לשנות לחוקר מציע החדש המידע מהמקרים,
חף הוא הנבדק אם יודע לא ממש החוקר אם רק שלו. הבטן תחושת אחרי ללכת או לפוליגרף

לתרום. מה באמת לפוליגרף שיש חש הוא אשם, או

לזו "מדעית" המכונה מזו הגישה לשינוי לוחצים רבים שחוקרים כן, על להתפלא אין
החקירתית לגישה המחויב בודק של הפוליגרף תוצאות עם החוקר של הקושי ה"חקירתית".

ש: משום יקטן
יתרצה הבודק לכך, נאותים תנאים כשחסרים גם בדיקה לערוך לחץ הבודק על כשיופעל א.

החוקר. של לציפיות התוצאה את ויתאים
ואז לנחש, יידרש הוא יודע", "לא לומר שצריך במקום ממצא לתת הבודק על לחץ כשיופעל ב.

החוקר. של לתחזית הממצא יתאים זה שבמצב לסברה מקום יש
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ויתאימו החקירה את להמשיך איך החוקר את המנחות שקר דובר של תוצאות יותר יהיו ג.

אמת דובר של תוצאות פחות על גם יברכו החוקרים הנחקר. על חושב שהוא למה יותר
החוקרים של התחושה את יחזקו אלה כל המוקדמות. ציפיותיהם את הסותרות

נכון. שימוש נעשה שבפוליגרף

הפוליגרף בודק של המבט נקודת

עליו שונה. המצב הבדיקה, לאיכות ובראשונה, בראש המחויב, הבודק, של המבט מנקודת
כאשר מלבדוק, ולהימנע מקצועיים, שיקולים פי על ורק אך הבדיקה את לערוך להקפיד
שיהיה חשוב ברורה, לא היא שמתקבלת כשהתוצאה ראויה. בדיקה מאפשרים לא התנאים
שיעור את מפחית ברורה מסקנה ללא ממצאים שריבוי מסתבר, זאת. לומר האומץ לבודק
אם גם יודע" "לא לומר אותו המגבה בסביבה יפעל שהבודק וחשוב הסוגים, משני הטעויות
הפועלות פוליגרף ביחידות כלל, בדרך קיים, כזה גיבוי לחקירה. דבר תורם הוא שאין לו ברור
מהחקירה, כחלק החקירתית בגישה הפועל לבודק גם אם ספק, אך, המדעית, הגישה פי על

מגובה שאיננו ממצא לקבוע ולא ההכתמה, לסכנת ער להיות גם חייב הבודק כזה. גיבוי יהיה
בכך. עומדים במשטרה הפוליגרף שבודקי מסתבר, הבדיקה. בתרשים

עוות היא אליה, להתייחס הפוליגרף בודקי ועל הנוכחי, בסקר שהתגלתה אחרת תופעה
שאם אחת, חוקרת דווחה כך, החקירה. של טווח קצרות מטרות לשרת כדי הפוליגרף תוצאות
זו, אותו. ולחקור להמשיך כדי שקר דובר נמצא שהוא לו תאמר היא אמת דובר ימצא הנבדק
דבר שלהם האמת דוברי לנחקרים אומרים שלא חוקרים גם אבל, בוטה, דוגמה אולי,
שמתמודדים חוקרים אלה בבדיקה. נכשלו שהם להבין להם נותנים אותם, לחקור וממשיכים
בו ולשימוש לפוליגרף נזק וגורמים אמת דובר של ממצא להפנים שלהם הקושי עם נכון לא

לעתיד.

בודק לעומתו, שכזו. תופעה עם להשלים אסור איכותית לבדיקה המחויב פוליגרף לבודק
בודקי של נכונה התייחסות יד. לכך לתת עלול ולקידומה לחקירה כל קודם המחויב פוליגרף
את מוצאים והבודקים החוקרים, ציפיות עם להתנגשות רבים, במקרים מובילה, הפוליגרף
שני, מצד לחוקר. זאת להעביר מסוגל איננו אך נכון פועל שהוא יודע הבודק במלכוד. עצמם
אצלו יוצרים וזמינות עיגון של והטיות שקרים, לגלות יכולתו את יתר הערכת מעריך החוקר
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לגישה המחויב מהבודק נחסך זה כל ראוי. שימוש נעשה לא שבפוליגרף התחושה, את
החקירתית.

מפשע החף הנגדק של המגט נקודת

חפותו, את להוכיח מטרה מתוך מגיע זה החף. הנבדק של המבט נקודת היא חשובה פחות לא
אמון יהיה כזה שלנבדק חשוב, לו. לסייע כדי שנותר האחרון האמצעי לעיתים, הוא, והפוליגרף
של הממצאים פיו. על וינהג הממצא את יקבל ושהחוקר אמת, דובר אותו שימצא בפוליגרף
אמת דובר של התוצאות ריבוי אחד, מצד האלה. לדרישות בלבד חלקית עונים הנוכחי המחקר
כלל, רעים אינם חפותו את להוכיח החף הנבדק של שסיכוייו התחושה את מחזקים
תכופות שני, מצד החקירה. את גם כמו החפים הנבדקים ציבור את משרת ושהפוליגרף
הם אין מהמקרים ובמחצית כפשוטו, אמת דובר של ממצא לקבל נוטים אינם חוקרים
שהוא לנבדק מספרים הם המקרים, של אחר בחלק אמת. דובר נמצא שהוא לנבדק מדווחים
הפוליגרף תוצאות את מקבלים לא שהם להבין, לו נותנים אך בהצלחה הבדיקה את עבר
הפוליגרף בבדיקת הנבדקים ציבור של באמון פוגעת כזו התייחסות בו. לחשוד וממשיכים

הכלי. באמצעות חפותם את להוכיח רבים חפים נבדקים של הנכונות את ומפחיתה

ביבליוגרפיה
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משטרתישראל ,2004 שמורות, הזכויות כל © 219199 עמי ,8 גיליון ,2004 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15מ11ק116) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

תשאול1 ללימוד בדרך מכשולים הסרת בננס: הרצאה

גלבוע* מאיר

ברור רצון שביעות חוסר האחרונות, בשנים הביעו, בישראל המשפטית והקהילה המשפט בתי
הן היחידות הראיות כאשר חמורות בעבירות אישום כתבי מוגשים פעם שלא מהעובדה,
,1966/98 מ"ח עזרא, בן ,3044/92 ע''פ למשל, ראה, ושחזור). (הודייה הנאשמים של מפיהם
במשפט גם הורשעו ז"ל, כץ דני ברצח נאשמים, שאותם (הגם כוזלי ,7929/96 מ"ח הררי;
דליה דאז, העליון המשפט בית שופטת של הערתה את גם ראה ברנס. ,3032/99 מ"ח החוזר),
הביעה דורנר קיקוס. חנית של ובאינוס ברצח שהורשע עביד, אל סולימאן על במשפטו דורנר,
חשודה, ראיה היא נאשם "הודיית עביד: אל את להרשיע מקום היה לא לפיה, מיעוט, דעת שם
אל ,4342/97 (דנ"פ הנאשם" על הופעל אשר חיצוני לחץ בעקבות שלא ניתנה אם אף וזאת

הדין). לפסק ,89 עמ' עביד,
אחת .2(1994 (גולדברג, זה נושא לבחינת גולדברג" "ועדת את המשפטים שר מינה במקביל,
לימוד אז, עד התשאול. בנושא לחוקרים מיוחדות הכשרות לערוך הייתה הועדה מהמלצות
ושל בכלל שוטרים של ההכשרה בקורסי ומהותי קבוע חלק היה לא ישראל במשטרת התשאול
אגף ידי על נתמכו אם (אף וארעיות מקומיות יוזמות של תוצאה אלא בפרט, חוקרים

החקירות).

ברובם, המצויים, גורמים של השפעתם עקב מוטות להיות עלולות אנושי, שמקורן ראיות
מתוך .(1979) 5נ1,0#1 היא זיהוי לטעויות הגורמות הטיות אודות המחקר חלוצת עצמו. באדם

ארגון של המדעי בכנס המחבר, ידי על שניתנה זה, בנושא הרצאה של והרחבה עיבוד הוא זה מאמר
ניסיון פרי בעיקר, הוא, במאמר הכתוב .1998 יולי פרנסיסקו, בסן £^.?.\,) בארה"ב הפסיכולוגים

מדעיים. מחקרים של בממצאים נתמך גם אך זה, בתחום שנים רב
באוניברסיטה הילד של קלינית בפסיכולוגיה השני התואר תלמידת גלבוע, לעדי מודה המחבר

י הארותיה. על העברית,
לידסקי נירה השופטת קפלןהגלר, עדנה השופטת יו"ר,  גולדברג אליעזר השופט היו, הוועדה חברי

כהן). אבי ניצב ותת וגמן אורי עו"ד שניט, נורית עו"ד קלר, חנה עו"ד קרפ, יהודית עו"ד
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תשאול ללימוד בדרך מכשולים הסרת גלבוע מאיר

;1999 ;2000 ואח', \^6118 מעטים רק אזכיר זה בתחום והעדכניים הרבים המחקרים
ראיות של מהמהימנות נמוכה אלו ראיות של מהימנותן כי הסוברים, יש כן, על .31998

לדיון כדוגמא ראה, הדיון. נפסק לא מדעיות, ראיות מהימנות של זה בנושא גם כי אם מדעיות,
.(2000) קנצפולסקי ושל (2000) ומוסרו פרוינד של מאמריהם את כראיה, בדנ"א בשימוש

תחליף אין וגדלה, הולכת מוחשיות ראיות של מדעיות בדיקות של שחשיבותן הגם אולם,
בהודעות וראשונה, ובראש אנושיים, ממקורות ובמשפט בחקירה להפיק שניתן ולראיות למידע
להלן רבות. סיבות ומתוך מודיעיניים ממקורות גם אך וחשודים, עדים מתלוננים, קורבנות, של

 שבהן החשובות

שאיננו הפלילי, הזיהוי בתחום שאלות מעט לא עדיין, ויש, מאד מוגבל הפורנזי המדע .
(אלמוג, איתן להתמודד הכלים עדיין נוצרו לא טכנית שמבחינה או עליהן להשיב יודעים

.(167 ע' ,1991

כן, ועל האישום, כתבי רוב מדעיות. ראיות בעקבות מתגלה עבירות של מבוטל מיעוט רק .
באירוע המעורבים האדם בני של והודאות הודעות על מבוססים רבות, הרשעות גם

.(1610 עמ' ,1993 1116י\מ4000\נ, ;1998 6קט00, 1114£ 011^1*8)

לא רובן ועל בלבד, נסיבתיות ראיות הן מוחשיות ראיות על המתבססות מדעיות ראיות .
הודייה פי על להרשיע מנת על גם נוספות. עצמאיות ראיות ללא הרשעה להשתית ניתן
לחיזוק דבר בגדר [או נוסף" מה "דבר בחזקת הן אך נוספות, ראיות להביא יש בחקירה
(גולדברג, להודייה הנדרשת התוספת בעניין גולדברג ועדת המלצות יאומצו אם לסיוע, או

לגילוי. קלות והן רבה עוצמה בעלות ראיות הן אין אחרות, לראיות יחסית .[(1994
הודעות רק אחד, לפרוש אלא ניתנות שאינן מדעיות,  מוחשיות ראיות מתגלות כאשר גם .
המשמעות את אלו לראיות נותנים חשודים של הודאות או ועדים קורבנות של

חשוד של אצבע טביעת של הראייתית התרומה מה דוגמאות: מספר להלן הראייתית.
על שם שהיה שלו הגירסה את לסתור ניתן לא אם עבירה, בזירת שנתגלתה בהתפרצות,
של דמו עם הקורבן של מינה באיבר שנתגלה זרע, השוואת תועיל מה חוקית? גישה פי
בהסכמה? היו המין יחסי כי גירסתו, את לסתור ניתן לא אם דנ"א, בדיקת פי על חשוד,

.(2001) וגלבוע (1995) גלבוע אצל ראה אלו מהטיות חלק על להרחבה 3
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אקדח מקליע כתוצאה מת בדק, גופתו שאת האדם, כי משפטי, רופא של דעת חוות האם
מוות? גרימת של מהעבירות באחת אדם להרשיע מאפשרת לליבו, שחדר

ולא והודאות, הודעות ידי על בלעדי, באופן כמעט להוכחה, ניתן עבירה של הנפשי היסוד .
שיהיה. ככל ודאי המדעי, ופירושן מוחשיות ראיות ידי על

להשגת ביותר) והזולה הפשוטה (וגם ביותר והחשובה היעילה הדרך הוא כן, אס התשאול,
בפני מידי קשות משפטיות הגבלות הצבת או זה חקירה כלי על ויתור חקירות. במהלך ראיות
חברתי ולמחיר העבירות בגילויי משמעותית ירידה לידי להביא עלול הודאות, של קבילותן
;1998) ו0358611 (1985) 1311ק01 של מחקריהם ראה לשלם. עלולה הישראלית שהחברה גדול,
בית פסיקת בעקבות הברית, בארצות הגילויים בשיעור חדה ירידה על מראים אשר ,(1999

החוקרים אם קבילה, אינה נאשם הודאת פיה על ,(1966 ,^111311(13 (בעניין שם העליון המשפט
עו"ד ונוכחות השתיקה זכות אזהרה, היתר, בין שכוללות, בפסיקה, שהוגדרו בחובות עמדו לא
ואת המשטרה, של ההרתעה ביכולת הפגיעה את גם לכך מייחסים אלה חוקרים החקירה. בעת
התשעים. בשנות זה, בתחום החדשה המדיניות לנקיטת ועד מאז בפשיעה הגדולה העלייה
בהחלטה אותה, חיזק ואף זו, עמדה על חזר הברית בארצות העליון המשפט בית כי יצויין,

טענות שיש כפי שכן, מקצועי, להיות צריך התשאול אולם, .(2000 1ז6180^10(1, (משפט נוספת
חסר חוקר ידי על מקצועי לא תשאול שווא, להודאות להביא עלולות מסוימות תשאול ששיטות

.(30 ע' ,1999 <111116 ג<מ3 61111) מוטעה לזיכוי להביא עלול מיומנות
הדרכים ואת התשאול, לימוד של יישום בפני העומדים הקשיים את אסקור זה במאמר
ייחודיים אינם אלו קשיים ולהסירם4. אלו מכשולים על להתגבר ניסיוני, לאור היעילות,
חוקריה בהדרכת אנגליה משטרת התחילה התשעים שנות בראשית בישראל. התשאול ללימוד
באנגליה ומהחוקרים מהשוטרים רבעים משלושה יותר זה, עשור במשך התשאול. בתחום
התוצאות אולם, .5(?.£./^.0.£.) אלו לצרכים במיוחד שנבנה מודל, במסגרת הודרכו וויילס
מראים, וביצועה, התוכנית את שבדקו רבים, מחקרים מכך. ההיפך ואף מעודדות היו לא כלל

רבים נושאים ועל אלה על תשאול. שיטות וללמד תשאול לערוך כיצד לפרט זה במאמר הכוונה אין
.1995 גלבוע, ראה ובעריכתו התשאול בניהול אחרים

31ח110ג1> 0וז1ת0 ) אנגליה משטרת ידי על שהוצא בחקירה, לתשאול השימושי המדריך את ראה
ישראל במשטרת והתביעות החקירות מחלקת ידי על לעברית תורגם גם אשר ,(2000 '>11ג301?,

.(2000 ישראל, (משטרת
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של העצמי ביטחונם את שחיזקה הגם התשאול, איכות על השפעה הייתה לא להדרכה כי
,0131^6 16ז% (6מ411\נ המשופרות ובמיומנויותיהם ביכולותיהם הדרכה, שעברו החוקרים

שם). המצוטטים והמחקרים ;1993 <1001111'\נ, 6131. ן 2001

מיומנויות ולשיפור בכלל לשיפור תורמת הדרכה כל לא כי מצביעים, ואחרים אלו ממצאים
ובין רב ידע בין קשר נמצא תמיד לא למיומנויות, הבסיס הוא תיאורטי שידע והגס בפרט,
פי על שקרים בגילוי הדרכה שקיבלו אנשים כמה עד שבדק, הניסויים באחד גבוהות. מיומנויות
לא אמת, דוברי ובין שקרנים בין להבחין הצליחו מילולית, לא והתנהגות מילולית התנהגות
מבצעיו הגיעו זה, ניסוי סמך על הודרכו. שלא אלו ובין המודרכים בין הבדלים נמצאו
בכלל לתשאול מסייעת אינה התנהגותיים, רמזים פי על שקרים בגילוי הדרכה כי למסקנה,
מצביע הניסוי, בתנאי מדוקדק עיון אולם, .(1999 מ3881^, ^6 (§מ0? בפרט שקרים ולגילוי
כל דקות 15 של באורך וידיאו סרטי בשני צפייה כללה זו מאד. נמוכה ברמה הייתה ההדרכה כי
כל ללא בלבד, נוספות דקות 10 במשך שקרים לגילוי רמזים של עזר רשימת ולימוד אחד,
מנת על לעבוד, ה"חוקרים" על היה שבהם התנאים גם ומעשית. תיאורטית נוספת, הכשרה
שיחת נוהלה לא הרגילים. התשאול ממצבי משמעותית, במידה שונים, היו השקרים את לחשוף
על ולעמוד ה"נחקרים" של הבסיסית הלחץ מידת מהי לגלות מנת על הנחקרים, עם פתיחה
משך עצמה. החקירה בעת ולהתנהגות הלחץ לרמת להשוותם כדי זאת, עת. באותה התנהגותם
שתי בין והאשמה הלחץ בתחושות הבדלים נמצאו ולא בלבד, דקות 4.5 היה ה"חקירה"
של לידיעה בתוספת זה, אחרון ממצא והשקדנים. האמת דוברי  ה"נחקרים" קבוצות
היו לא מדוע להסביר, עשויים אמיתית, עבירה ביצעו לא וכי בלבד, בניסוי מדובר כי הנבדקים,
ברור הקבוצות. בשתי התנהגויות אותן של שונה שכיחות או שונים התנהגותיים גילויים
כלשהו לשיפור תביא למשימה, מותאמת ולא קצרה כה שהדרכה לצפות שאין מאליו,

בתשאול. כמו ומסובכת מורכבת כה במיומנות

להדרכת רלבנטית זו שאף בכלל, הדרכה של ביעילות לדון זה מאמר של תכליתו אין אולם,
המלמדים בפני הניצבים ובמכשולים התשאול להדרכת המיוחדות בסוגיות אלא חוקרים,
התשאול, תהליך של בטבעו הגדול, ברובם מעוגנים, אלו מכשולים זה. תחום והלומדים
אלו. בתחומים להימצא צריכות התשובות לכן, אישיות. בין מיומנויות על כמבוסס
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תשאול של מוצלח לימוד בפני המכשולים

טבועות ונטיות התשאול תהליך על מוטעות דעות קבוצות: לשתי המכשולים את לחלק ניתן
מצליח. מחוקר הנדרשים מהכישורים לחלק המנוגדות האנושי, בטבע

התשאול על מוטעות תפיסות

לימוד במהלך להתגבר צריכים עליהן התשאול, על והמוטעות המוקדמות הדעות מהן
התשאול?

היא וככזו, אמנות, הוא התשאול כי היא, החוקרים בין רווחת תפיסה  כאמנות התשאול .1

מלידה, באדם הטבוע כשרון הוא התשאול לכן, לשיפור. או ללמידה לרכישה, ניתנת איננה
עקא, דא לא. ותו הא לו", שאין או זו תכונה לחוקר שיש "או רבים: חוקרים כדברי או
לתשאול הנדרשות והמקצועיות האובייקטיביות את שוחקת כאמנות התשאול תפיסת
של יכולתם לשיפור הדרוש הפרקטיקה, ובין התיאוריה בין ההכרחי הקשר את ומנתקת
למידה לכל התנגדות גילו שוטרים .(331 ע' ,1992 ,0114)01188011) זה בתחום החוקרים
על המוערכת הדרך הוא בלבד ניסיון כאשר בתשאול, ומיומנות ידע רכישת לצורך חדשה
לשיפור ככלים מוערכים אינם ואימון הדרכה לימוד, ואילו כאלה מיומנויות לרכישת ידם

.(154 ע' ,1999 6בנ411\1, 2^^ 61111) המקצועיות

ללמוד ניתן לא כי הוא, נפוץ מיתוס  הניסיון באמצעות היא תשאול ללמוד היחידה הדרך .2

הניסיון מן אלא תפקידים, ומשחקי סימולציות של בדרך לא וגם תיאורטי, באופן תשאול
את משפר אינו לכשעצמו שנים רב ניסיון שגם כך, על מצביעים מחקרים אולם, בלבד.
אחרים תפקידים ובעלי מבחן קציני מנוסים, חוקרים גם לדוגמא, כך, התשאול. יכולת
מחסרי יותר שקר דוברי ובין אמת דוברי בין להבחין הצליחו לא החוק, אכיפת במערכת
ההבחנה לו לה, לצפות היה שניתן ברמה כלומר, .500/0 כ הייתה ההצלחה ומידת ניסיון,
מג1ת^1£, 31101 (ת^811111'0 מטבע בהטלת נעשית הייתה השקרנים ובין האמת דוברי בין

ילדים), (הגנת הראיות דיני לתיקון החוק פי על כהגדרתם ילדים, חוקרי גם .(1991

כקציני המשמשים סוציאליים, עובדים הם ככולם שרובם ,1984 מאז .1955  התשט"ו
הכשרות אחרי אף בתשאול, יותר טובה יכולת הציגו לא לנוער, המבחו משירות כחלק מבחן
ובין בחקירות ניסיון בעלי בין הגדול ההבדל .(2001 ואח', אומנך ;2001 (הורוביץ, מסוימות
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שקרנים לאבחן ביכולתם הניסיון בעלי של יותר הגבוהה הביטחון במידת היה הדיוטות
מן למידה שעיקרה בלבד, החניכות בשיטת תשאול לימוד גם .(318 ע' ,1999 (ןת¥,
יחסית זולה שיטה שזוהי אף על החוקרים, של התשאול רמת את העלתה לא הניסיון,

.(154 ע' ,1999 6מ111> 21101 61111)

 הודייה לקבל איך "מירשם" מספק הוא אם אלא תועלת, חסר הוא התשאול לימוד .3

ושלבים ברורים כללים הכוללות מובנות, שיטות מספר או שיטה מבקשים התשאול לומדי
(כאשר החוקר עם פעולה ישתף או לו המיוחסת בעבירה הנחקר יודה שבסופן ידועים,
מעצם כזה, "מירשם" אולם, לתשאול. יעיל כלי בידיהם כי להשתכנע, כדי בעד) מדובר
מסוימים ולהקשרים נחקרים של מסוים לסוג חוקרים, של מוגבל למספר מתאים טבעו,
מאחר המקרים. של במיעוטם רק להועיל עשוי הוא. כן, על והחקירה. העבירה של
תשאול שיטת רבים, הם עליו המשפיעים שהמשתנים אישי בין תהליך הוא שהתשאול
להביא תסייע לא רחב, תיאורטי בסיס מאחוריה שאין קשיחות כדי עד ומובנית קבועה
התשאול תורת של בהדרכה להצליח מנת שעל סותר, זה אין פעולה. שיתוף לידי נחקרים
דגשים עיקריים, שלבים פירוט לרבות מובנה יהיה שהתשאול צורך יש ובהטמעתה,
נוסף מוקדם תנאי .(2001 ואח', אורבך ,2001 (הורוביץ, וכדומה חשובות שאלות עיקריים,
עיון .(139127 עמ' ,1995 (גלבוע, ספציפי תשאול כל של מראש הכנה הוא תשאול, להצלחת
;2000 ישראל, משטרת (ראה: אנגליה משטרת ידי על שהוצא לתשאול, השימושי במדריך

לחוקרים לספק אמור שהוא מראה, (2000 ,<1311011^1 16מ011 ^0111^  האנגלי והמקור
הסיבות אחת שזו ייתכן, בתשאול. להתקדמות קבועים צעדים הכולל "מירשם", מעין

זו ששיטה התלוננו עצמם החוקרים אפילו .(2001,01^6 1114£ (16ז411\נ ההדרכה לכישלון

.(98 ע' ,2001 ,0±%01 ^6 ^'111116) גמישה ובלתי מידי קשיחה (?.£.^.0.£.)
את תבטיח הנכונות השאלות של מראש הכנה  שאלות של הוא,למעשה,רשימה התשאול .4

נוספים, תהליכים פועלים התשאול שבמהלך לכך, ערים אינם החוקרים התשאול. הצלחת
חלקם שלו; מודעת לא ובהשפעה החוקר ביוזמת חלקם הנחקר, התנהגות את המעצבים
נמצא, התשאול. של ההקשר בהשפעת וחלקם שלו, מודעת לא ובהשפעה הנחקר ביוזמת
מאשר מידע פחות הניב החוקר, ידי על מראש שהוכנו שאלות פי על שנערך שתשאול,
הזיכרון נתיבי פי על אותן והתאימו השאלות את שאלו גמישות, החוקרים גילו שבו תשאול
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כל של רשימה להכין ניתן לא ועוד, זאת .(43 עמי ,1999 16ז111^1, 3*1)1 61111) הנחקר של

נוספות. רבות שאלות לעלות עשויות הנחקר תשובות מתוך שכן, האפשריות, השאלות
הוא הנחקר של ברגשות עיסוק זו, גישה פי על  בלבד לעובדות להתייחס צריכים חוקרים .5

העבירה, של והנסיבות העובדות ידיעת היא מוצלח תשאול של שתוצאה כיוון מיותר,
הוא התשאול של עיקרו גס כן, על החשוד. של ולהרשעה אישום כתב להגשת הדרושות
(תפיסה, העובדות של תפיסתן הייתה אלמלא נכונה, הייתה זו גישה בעובדות. עיסוק
אינם אף חלקם סובייקטיביים, מנגנונים ידי על מתווכת "האובייקטיבית" שבמציאות
על הערות (מספר מאד משמעותית במידה לעתים, מעוותת, ידם), על ומושפעת מודעים,

שם). המוזכרת ובביבליוגרפיה ,[2001] גלבוע אצל ראה זה נושא
את לשפר ניסיון היתר, בין הוא, התשאול לימוד  החיים" משיגרת חלק הוא "התשאול .6

בה שולטים שאנו בטוחים שאנו מיומנות זוהי אך, החוקרים, של אישית הבין המיומנות
ללמוד מקום אין כך, אם שיגרתי. מפגש בכל חיינו, כל מוצלח שימוש בה ועושים היטב
אולם, זו. מיומנות לשפר כיצד ללמוד צורך אין ובוודאי, אחרים, אנשים עם להתנהג כיצד
עימם ומתקשרים חיינו כל במשך אחרים עם חיים שאנו שהעובדה ביטחון, כלל אין
הטיות על [2001] תירוש של מאמרו (ראה אלו אישיות בין המיומנויות לשיפור תורמת

בתשאול). ספציפית הכשרה חוסר עקב הנגרמות רפואי, באבחון

טגועות אגושיוו* נטיות

לכישורים המנוגדות בנו, הטבועות אנושיות, מנטיות נובעים השני מהסוג המכשולים
טוב: מחוקר הנדרשות ולמיומנויות

התשומה הוא החוקר  והתנהגותו החוקר של אישיותו הוא ביותר הגבוה המכשול .1

הכלי היא החוקר אישיות לפעמים, התשאול. תהליך על ביותר והמשפיעה ביותר החשובה
והתנהגותו. עמדתו הנחקר, של המצב תפיסת את ולשנות לעצב כדי לרשותו העומד היחיד
לשנות. ניתן לא כמעט התשאול) תנאי העבירה, (הנחקר, האחרים הגורמים רוב את שהרי,
חיצוני, מראה כגון: הנחקר, על עצמם תכונותיהם של להשפעה מודעים אינם החוקרים רוב

.(2717 עמ' ,1990 (בנימין, וחרדות נפשי לחץ עמדות, התנהגות,
אינה הקשבה  האדם של והרגילה הטבעית מההתנהגות חלק אינה לאחרים ההקשבה .2

את להשמיע נוטים אנו אחרים, עם יומיומיות בשיחות לרבות המקרים, ברוב שמיעה.
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שיחנו שבן במה כך כל מעונינים איננו לעתים, שיחנו. בן לדברי קשובים ואיננו דעותינו
כוונה מתוך ולא נימוס, ומתוך מלומדה אנשים כמצוות דבריו את שומעים אלא לנו, אומר
הנחקר בהם בתשאולים שגס הראו, (3 ע' ,1999) 6ת111^[ 3*16 61111 לו. להקשיב אמיתית
שניות 7.5 שבממוצע בכך, גירסתו את למסור לו להפריע החלו החוקרים פעולה, לשתף החל
לא קרובות, לעתים נוספת, בשאלה תשובתו את הפסיקו הם לדבר, החל שהנחקר מאז

לנחקר. להאזין אמיתי ניסיון כל עשו לא החוקרים שלב. לאותו רלבנטית
שיח, דו מכל נפרד בלתי חלק היא שיחנו לבן אינפורמציה העברת  אינפורמציה חשיפת .3

מיותרת אינפורמציה יחשוף החוקר כי סכנה, יש מסוים. מסוג שיח, דו הוא תשאול וגם
ובחקירה. בתשאול לפגוע שעלולה מוכמנים), חקירה פרטי (כגון הנחקר בפני

שבפניו חוקר, של והרגילה הטבעית הנטייה  פעולה משתף שאינו גחקל על לחצים הוספת .4

לתוצאה להגיע כדי לחרדותיו, ולהוסיף יותר עליו ללחוץ היא פעולה, משתף שאינו נחקר
יעילות. יותר שלעתים נוספות, לשיטות תמיד ער אינו החוקר הרצויה.

שיחו בן את "לתפוס" נטייה אדם לכל  הראשון בשקר הנחקר את "לתפוס" הנטייה .5

"להתיישר1' לנחקר מאפשרת זו דרך נקיטת שלו. שקר מגלה הוא בה הראשונה בפעם
שלא לטעון או מהקשרם; הוצאו שדבריו לומר,  החוקר תגובות לפי גירסתו את ולהתאים

כהלכה. הובן

מלהיות רחוקים האדם של החושית התפיסה מנגנוני  אנושיות תפיסתיות מגבלות .6

נדחים ואחרים ידינו, על נתפס אינו מהסביבה אלינו המשודרים מהגירויים חלק מושלמים.
עיבוד של תהליך עוברים ידינו, על שנקלטים אלו גם הראשונית. תפיסתם אחרי
קוגניטיביות הטיות מעוותת. בצורה הקוגניטיבית במערכת ומושרשים סובייקטייבי,
האישוש, הטיית הבסיסי, השיעור כשל הזמינות, הטיית הבסיסי, הייחוס כשל כגון: שונות,
ועיוותים קדומות דעות קשיחות, קונספציות חברתיים, סטריאוטיפים יתר, הכללות
הטיות מגבלות, התנהגות. של ואובייקטיבי רציונלי ממודל לסטיות גורמות תפיסתיים,
את גם אך והנחקר, החוקר של ההדדיות תפיסותיהם את לעוות עלולים אלו וכשלים
תג1זז110ן1ג^, ;1994 ץ^1ג1^86, 311(1 8131>0) הנחקרת העבירה של התרחיש של תפיסתו

.(1972 ,016§017; 1973
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עליהם והתגברות המכשולים הסרת

לה, הנדרשים והמיומנויות, הידע שאת מקצועית, פעילות היא וחשודים עדים קורבנות, תשאול
נרחב ידע בסיס בעל להיות צריך מקצועי מתשאל פעמית. חד בהשתלמות להקנות ניתן לא
לא המתשאל אלו, ומיומנויות ידע ללא .(1999 ,111116¥) גבוהה ברמה אישיות בין ומיומנויות
של הזיכרון את "לזהם" עלול הוא שקלטו. המידע כל את ומקורבנות מעדים לקבל יצליח

,(1999 ,03117 6*811. ;1997 ,1,06115 זה: בתחום פרסומים שפע יש האחרון (בעשור הנחקר
מלא פעולה שיתוף לידי הנחקרים את להביא יצליח ולא לו מוסר שהנחקר המידע את גם ובכך,
את להביא החוקר עלול מתאימים, ומיומנויות ידע בהעדר החשוד, הוא הנחקר כאשר ואמיתי.
את שעבר חשוד של מפיו הודייה לחלץ להצליח שלא או שווא הודאת לידי מפשע החף החשוד

העבירה.

כה? עד שתוארו המכשולים על להתגבר בידיהם שיסייעו בכלים החוקרים את לצייד ניתן כיצד
על והמלצות וצורתו, תשאול של הלימוד פרק מבנה על המלצות לשתיים: מחולקות ההמלצות

הלימוד. תכני

תשאול של הלימודים תכגיות מבנה

ברמה המיומנויות ואת הידע את להקנות כדי בה שאין מידי, קצרה הדרכה  צרכים ניתוח .1

התפקיד דרישות פי על ולא המודרכים אוכלוסיית של הצרכים פי על הוכנה שלא נאותה,
האדירים המאמצים למרות התשאול. ברמת לשיפור תביא ולא תיושם לא שלהם,
נמצאו לא ,?.£.^.0.£. ה בתוכנית חוקריה רוב בהדרכת אנגליה משטרת שהשקיעה
ביכולת שיפור כל ניכר ולא שלא, אלו ובין ההכשרה את שעברו חוקרים בין הבדלים
של הבסיסי שהפרק היתר, בין היתה, לכך הסיבה שהודרכו. החוקרים של התשאול
והחוקרים, החקירות צורכי פי על נערך לא התשאול, כמו מורכבת משימה של ההדרכה,
הנדרשות והמיומנויות הידע כל את להקנות היה ניתן לא בלבד, אחד שבוע שנמשך ומאחר

.(2001 6<1311כ<, 311(1 (16ז111/> תשאול של המורכב התפקיד לביצוע
בניית של וגם הדרכה, כל של ביותר החשובים השלבים אחד הוא ההדרכה צרכי ניתוח
התפקיד וניתוח ההדרכה מטרות הגדרת פי על תיבנה כזו תוכנית תשאול. להדרכת תוכנית

207



תשאול ללימוד בדרך מכשולים הסרת גלבוע מאיר

המיומנויות הידע, את לקבוע ניתן התפקיד, וניתוח המטרות הגדרת לאור החוקר. של
הצרכים ניתוח .(2001,83138 (615¥ץ80מ0תמ101<311 בתפקידו מיישם שהחוקר והעמדות,
ההמשך, פרקי של הן הבסיסית, ההדרכה של הן ההדרכה, משך בקביעת גם לסייע אמור

גבוהות. ומיומנויות חדש ידע בהקניית פרקים והן והריענון ההשלמה
הידע אם הקובע הוא הארגוני ההקשר  התשאול בתחום הארגונית האווירה שינוי .2

ביצוע בעת החוקרים ידי על למעשה, הלכה ייושמו, ההדרכה במהלך המוקנים והמיומנויות
.(2001,83133 1<ת3 (618'\ץ80ת0תמ03 ההדרכה פרק סיום לאחר ביחידותיהם, תפקידיהם
הידע יישום על עצומה השפעה יש העמיתים ושל הממונים של העבודה, סביבת של לתמיכה
ובין הלימוד ופרק ההדרכה בין פער היה שכאשר קרה, כך .(1995 ואחי, ?3016311) שנרכש
החוקרים חזרו לשם המבצעית, הסביבה תמכה לא השטח, ביחידות המפקדים של העמדות
לכך נתנו לא חשיבות, לכך ייחסו לא המפקדים הנלמד. החומר ביישום הקורס, סיום עם

כל ניכר לא לכן, שלמדו. כפי התשאול, לביצוע מספיק זמן ניתן לא ולחוקרים עדיפות, כל

הראוי מן .(1513 ע' ,2001,013*6 311(1 (6מ411\[ החוקרים של התשאול במיומנויות שיפור

השלושה בתחומיהם. הפסיכולוגי במחקר דרך אבני המהווים מחקרים, שלושה להזכיר
הניסויים ■. ההתנהגות על החברתי, ההקשר של ובעיקר ההקשר, של ההשפעה על מצביעים
ממצאי חברתית; השפעה עקב קווים, של אורכם בהערכת הטיות על (1951) ^8011 של

חברתיות בסיטואציות הוראות ביצעו אנשים פיהם על ,(1969) 1מ13§111ל[ של המחקרים
הסוהר'' "בית וניסוי באחרים; חמורה פיזית פגיעה לכאורה, פגעו, שבכך אף על מסוימות,
סוהר, בית שדימה בניסוי להשתתף שהסכימו סטודנטים, כיצד שהראה זימברדו, של

.(1973 ץ6מ133, 6131.) שובצו אליהם אסירים, או סוהרים של בתפקידים התנהגו
ללמוד שהמוטיבציה כך, על מצביעים מחקרים  התשאול הדרכת בנושא עמדות שינוי .3

המופקת התועלת על הלומדים של בעמדות תלויה בעבודה שנלמד החומר את וליישם
רכישת ובין ההדרכה בין חיובי קשר שיש יאמינו, שהלומדים ככל ומההדרכה. מהלימודים
מידת וגם יותר טובה תהיה זה בתחום והמיומנויות הידע רכישת לתשאול, המיומנות

.(1995 ,^111101165) יותר גבוהה תהיה הנלמד החומר יישום
את להקדים צריך והמעשי העיוני הלימוד  הראשונים הקריירה בשלבי הלימוד התחלת .4

רבים למקצועות בדומה החוקר, בהכשרת מאד חשוב פרק הוא שהניסיון למרות הניסיון.
הסיכונים אחד לבדו. מהניסיון ללמוד מאד קשה אישית, בין מיומנות נדרשת בהם אחרים
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תפיסת היא תשאול, כמו עיניים", "ארבע של מסיטואציה הנובע מהניסיון, הלמידה של

צעירים אצל יותר יעילה שההדרכה נמצא למשל, כך, ההפך. או מוצלחים כצעדים טעויות
821138) המבוגרים מאשר יותר ומיישמים יותר לומדים הראשונים מבוגרים. אצל מאשר

האפשר ככל מוקדם להתחיל צריך התשאול לימוד .(2001 ,3114 03111101160\618¥

מושרשות וטעויות ששגיאות ולפני חלק" כ"לוח הם עוד כל החוקרים, של בקריירה
בהתנהגותם. ומוטמעות

בתחילת תשאול ללמד אפשרות בידינו יש תמיד לא  ומוטעים ישנים הרגלים הכחדת .5

חוקרים הם תשאול ללימודי המגיעים החוקרים קרובות, לעתים החוקר. של הקריירה
על מבוסס זה בנושא שלהם והידע בעברם, מסודרת בצורה תשאול למדו שלא וותיקים
התשאול בלימודי הראשון הפרק את להקדיש יש כאלה, במקרים ואינטואיציה. ניסיון
רכישת לאפשר כדי רבות, שנים במשך שהושרשו קלוקלות, ושיטות הרגלים להכחדת

ונכונות. חדשות ושיטות הרגלים
בתחילת לימוד של ראשוני בפרק להיפסק צריך אינו התשאול לימוד  הלימוד המשכיות .6

בסדנאות החוקר, של המקצועיים החיים כל לאורך להתמשך צריך הלימוד הקריירה.
מתקדמים נושאים ויתורגלו ויילמדו הקודם הידע ירוענן בהם נוספים לימוד ובפרקי

בתשאול.

לכלול צריכה היא החוקר. של לתפקידו רלבנטית להיות הלימודים תכנית על  רלבנטיות .7

הרלבנטיות התשאול. בתחום עבודתו, במהלך להם נזקק שהחוקר המרכיבים, כל את
ההנעה הגברת את גם אלא תפקידו, לביצוע לחוקר מתאימים כלים מתן רק לא מבטיחה,

.(1997 ,83138 (618י\\80מ110מ103)מ3 שלמד מה את וליישם ללמוד החוקר של
את להבין כדי צעד, אחר צעד המיומנויות ואת הידע את לרכוש צריך הלומד  הדרגתיות .8

פרקים פי על ספציפיים, בצעדים יתקדם הלימוד עצמו. ובתשאול שבלימודים ההגיון
אבחון שקרים, אבחון הנחקר, התנהגויות הבנת כגון התשאול, תהליך של מובחנים
שמטרתן ודרכים שיטות תרגול החוקר, ושל הנחקר של הגוף שפת הכרת שווא, הודאות
בשתיקות טפול שאלות, שאילת העיקרי, הדובר הוא בו לדפוס הנחקר את "להרגיל"

בזה. וכיוצא

ומדעי פסיכולוגיה כגון לתשאול, קשורים בנושאים תיאורטיים לימודים  תיאורטי בסיס .9

התשאול שיטות יישום התיאורטי, הבסיס ללא מעשי. לתרגול הבסיס הם ההתנהגות,
בסיס ביותר. מוגבל או אפשרי בלתי יהיה ומשתנים חדשים למצבים והמתורגלות הנלמדות
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של מורכבותו מול אל התשאול, תהליך מורכבות על לשמירה החשובה התרומה הוא זה
שהוא התיאורטי, הידע ללא תשאול, הדרכת כאדם. הנחקר של ומורכבותו התשאול מצב
תידון הנחקר, אל התשאול ושיטת החוקר גישת והתאמת החוקר של לגמישות הבסיס
,2001 ,01311(6 311(1 (6מ411\[ באנגליה התשאול להדרכת קרה שאכן כפי מראש, לכישלון

.(2 ע'
אפשרית התשאול, הדרכת של החשובה המטרה שהיא מיומנויות, רכישת  מעשי 10לימוד
תפקידים, משחקי כולל מעשי לימוד מעשיות. התנסויות גס יכלול ההדרכה פרק אם רק
במשחקי מיידי. משוב ומתן חניכה כדי תוך בפועל תשאול של התנסויות ואף סימולציות
בפועל התשאול בעת הנדרשות הפעולות בביצוע להתנסות צריכים החניכים התפקידים,
מעמיקים תיאורטיים, לימודים .(1992 ,631(1\111¥ ;1997 ,83133 311(1 (615¥\80ת0ן1מ01

הנדרש לשינוי מביאים אינם אך המעשי, ללימוד חשוב בסיס מהווים שיהיו, ככל ומקיפים
.(267 ע' ,1999 ג11ז31^, 6131.) התפקיד ביצוע בעת בהתנהגות

ככל מציאותיים יהיו והסימולציות התפקידים שמשחקי הכרחי  (ריאליזם) 1.11מציאותיות
.(2001,83138 (615'\\3111101180כ<1<מ3 מרבית מהימנות להשיג מנת על האפשר,

והמיומנויות התיאורטי הידע של אינטגרציה תיעשה הלימוד במהלך  11אינטגרציה
עצמו. בתשאול מתנהלים שהדברים כפי המעשיות,

פרקי בין ומתאים נכון יחס יהיה ההדרכה בתכנית מעשי ותרגול תיאורטי לימוד בין 13.יחס
העבר. מניסיון הנובעות המסקנות ויישום התפקידים משחקי הסימולציות, ובין התיאוריה

הלימוד תכני

קצרה התשאול. בתחום כה עד שנצברו העשיר והניסיון הרב הידע כל את כוללים הלימוד תכני
המודרכים, של השונים לצרכים להתאים יש הלימוד תכני את זו. ברשימה מלפרטם היריעה
מעורבים שבהם החקירות וסוגי זה בנושא קודמות הדרכות שלהם, הניסיון רמת כגון:
והן התשאול לתהליך הן בהתייחס והבסיסיים, החשובים התכנים יוזכרו זה בפרק החוקרים.

התשאול. בעת החוקרים על העוברים לתהליכים
הזדמנות לומד לכל תינתן שבו חשוב, פרק יוקדש הלימודים במהלך  עצמית מודעות .1

בסיטואציות מתנהג הוא כיצד ולדעת לאישיותו מודע להיות עצמו, את להכיר אמיתית
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את שלו, היכולות את להכיר צריך החוקר אישיות. בין בסיטואציות ובעיקר שונות,
ואת עליו המשפיעים הלחצים את לתשאול, קשורים שהם ככל וחסרונותיו, יתרונותיו
לפתח עליו .(1996 ,;[011081011 ^16 (5ז6¥\80מ0111110 שונים לחץ במצבי התנהגותו
כאלה) יש (ולכולנו הטפלות לאמונותיו שלו, החברתיים לסטריאוטיפים עצמית מודעות
מצבי שברוב לזכור, יש הנחקר. את תפיסתו ועל בתשאול התנהגותו על שלהם ולהשפעה
השינוי ובר הגמיש המכשיר הוא ומגבלותיו, כישוריו יכולותיו, על עצמו, החוקר התשאול,
לשיתוף פעולה שיתוף מאי הנחקר של עמדתו את לשנות מנת על לרשותו, העומד היחידי

הודייה. ולמסירת פעולה

האפשר. ככל ושונים רבים מצבים במגוון יתנסה החוקר הלימוד, במהלך  מצבים מגוון .2

הכנתו לשם הכרחיים בלימודיו, יתקל בהם המצבים של הרבה והשונות התיאורטי הבסיס
תשאול ששיטת לצפות לחוקר אל עצמו. בתשאול מוכרים ובלתי מוכרים למצבים להגיב
מצבים, של מגוון עם ההכרות באמצעות חוקר. ולכל נחקר לכל מצב, לכל תתאים אחת
חדשים במצבים לתשאל עצמו את ויתאים בתשאול, בלבד אחד פתרון שאין יבין החוקר

ומשתנים.

אולם הנחקר. מצד מלא פעולה לשיתוף להגיע שואף חוקר כל  התשאול מטרות הגדרת .3

לא שהנחקר חשש יש כאשר בעיקר אחרות, או נוספות מטרות יש לחוקר בהם מצבים ישנם
אודות ומהימנות טובות ראיות יש לחוקר כאשר ואמיתי. מלא באופן פעולה ישתף
החשוד מצד כללית הכחשה קרובות, לעתים נחוצה, בעבירה, חשוד של מעורבותו
עלולה הנחקר מצד פעולה לשיתוף חתירה כאלה במקרים המחלוקת). יריעת ("הרחבת"
מטרות את להגדיר החוקר על לכן, הקיימות. בראיות ולפגיעה היריעה לצמצום להביא
להשתתף הסכמה כוזב, אליבי מסירת מלא, פעולה שיתוף התחלתו: בטרם התשאול,
ככזו לחוקר שתיראה אחרת, מטרה כל או בשקריו הנחקר סיבוך אחרים, חקירה בהליכי
שיטת לבחירת החשובים הגורמים אחד היא התשאול מטרת החקירה. את שתקדם

התשאול.

פתיחת מוקדמות, הכנות . שלביו פי על להתקדם צריך התשאול לימוד  התשאול שלבי .4

ועימות האזהרה הנחקר, של האמון רכישת ניטרליים, נושאים אודות שיחה התשאול,
הגוף לשפת נכון פירוש מתן שווא, הודאות אבחון שקרים, אבחון כלפיו, האשמות עם חשוד
טיפול שאלות, שאילת פעולה, לשיתוף הנחקר של לתיעולו שיטות תרגול הנחקר, של
כי אף כי יצוין, בזה. וכיוצא ההודעה/הודייה לרישום ומעבר התשאול סיום בשתיקות,
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השלבים לפי להתקדם בפועל התשאול על גם וככלל, התשאול שלבי לפי הוא הלימוד
ללא הדרגתית, היא ההתקדמות אחרת, אישית בין סיטואציה בכל כמו המומלצים.
ובהתקדמות התשאול בתוכניות שינוי מאלצים התנאים כאשר השלבים. בין חדים מעברים
ובלבד אלו, ומשלבים המוקדמת מהתוכנית לסטות ניתן הקבועים, השלבים ולפי המדורגת

המתשאל. ידי על ומנווטת מכוונת תהיה זו שסטייה
בהתקדמותו להבחין עליו הנלמד, ביעילות ישתכנע שהלומד כדי  במיומנויות שליטה .5

ביעילות ולהשתכנע הלימוד, במהלך שרכש, ובמיומנויות ביכולותיו אצלו שחל ובשיפור
טובה שליטה בשדה. אותן יישם הוא אלו, במיומנויות היטב ישלוט הלומד אם רק שלהן.
גם ולכך התפקיד, את לבצע האישית ביכולתו החוקר של לאמונה מובילה במיומנויות
לעבודה. המוטיבציה ועל לארגון המחויבות על מהעבודה, הסיפוק על חיובית השפעה
על חיובית השפעה ובעל ביותר החשוב הגורם היא האישית ביכולתו החוקר של האמונה

.(2001,83135 (618¥\11101160ז^10)311 ההדרכה במסגרת שרכש המיומנויות של היישום
תמורה לתת החוקר על מהנחקר, אינפורמציה להפיק מנת על  הדדי מצב הוא תשאול .6

להעניק עליו מתי ילמד החוקר וכדומה. אמפטיה קבלה, חום, הבנה, אינפורמציה,  כלשהי
החוקר על בעיקר פעולה. לשתף אותו להניע מנת על זאת, למנוע ומתי לנחקר מאלו אחד

לחקירה. להזיק שעלולה אינפורמציה, של מיותרת מחשיפה להיזהר
פעולה שיתוף להניע ביותר ויעילים שימושיים מנופים הם רגשות  רגשיות תשאול שיטות .7

אמונה עובדתי. מידע לקבל התשאול, של בסופו מעוניין, שהחוקר למרות הנחקר, מצד
עבירות, בביצוע חשודים לתשאול בייחוד מתאימות רגשיות תשאול ששיטות היא רווחת
הפרעות רקע על (עבירות העבירה לביצוע במניע אם גבוהה, רגשית מעורבות יש שבהן
אלימות, (עבירות העבירה כדי תוך אם מסוימות), הצתות מין, עבירות כגון נפשיות,
טובות ברגשות הנעזרות תשאול שיטות אולם, אשמה). רגשות (בצורת אחריה ואם למשל)
כי בעיקר רגשיות, ולא אינסטרומנטליות בעבירות המעורבים נחקרים, לתשאול גם ויעילות
שקרים, אמירת אשמות, הטחת התשאול, של הסיטואציה לחקירה, הגעה עצם כמו גורמים
או בעיקרם רגשיים הם זו, בסיטואציה המצויים נוספים גורמים בזה וכיוצא מעונש החשש
;1999 (מ80ק1מ1110, התשאול בעת אליהן להתייחס וצריך שניתן רגשות, מעוררים

.(1993 ,81601(161

עשויה פעולה, לשתף אותו להניע כדי חשוד, על לחצים הגברת  והסרתם לחצים הוספת .8

שהעוצמה היא ההודייה) קבלת (בטרם הכללית התוצאה אך, הודייה. לקבלת לסייע
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הפעולה לשיתוף להפריע שעלולה תופעה גדלה, הנחקר על המופעלים הלחצים של הכוללת
שהתשאול כדי בפרט. פעולה ולשיתוף בכלל לחוקר התנגדותו את להגביר ואף החשוד של

חשוד), של חופשי מרצון אמיתית הודייה או עד של מלא פעולה (שיתוף הרצוי הפרי את יניב
את שיניעו לחצים להוסיף מנוגדים: כיוונים בשני אחת, ובעונה בעת לפעול, החוקר על
כזה פעולה שיתוף שמונעים חיצוניים) כלל (בדרך לחצים ולהסיר עימו פעולה לשתף הנחקר
שהוא כך החשוד את לתעל החוקר על עת, באותה .(2216 עמ' ,1992 (88011ן01[0114,

בהם לחצים להפחתת בפניו הפתוחה היחידה הדרך היא והודייה פעולה ששיתוף יתפוס,
לכיוון יפנה לא הוא הלחצים, להפחתת אחרות דרכים שיש יאמין הנחקר עוד כל נתון. הוא

הפעולה. שיתוף
המשקר הנחקר את לתפוס שלו הטבעית הנטייה על להתגבר החוקר על  לשקרים תגובה .9
בעת (או הראשון השקר את אומר שהוא בעת כבר התשאול, של הראשונים בשלבים
תגובת זו אם שקר, גילוי על החוקר של תגובה כל להסתיר יותר יעיל זאת). מגלה שהחוקר
בשקריו ומסתבך שקר על שקר מוסיף שהנחקר עד ולהמתין ניצחון, תגובת זו ואם הפתעה
השקר גרסאות, לשנות יותר קשה מהשקרים, להתחמק יותר קשה לחשוד זה, במצב הוא.
החשוד של לשכנוע כמנוף אלו בשקרים להשתמש קל ויותר ולבדיקה, לגילוי יותר קל
לראיות כתוספת לשמש עשויים החקירה, בעת חשוד של שקריו אחרון, כמוצא להודות.

עצמו). המשפט מעצר, (הארכת משפטיים בהליכים התביעה בידי שיש נגדו,

או אחרים עם קשרים ליצירת מילולית לא התנהגות של תרומתה  מילולית לא התנהגות .10

הראיות ובין הנחקר גירסת בין השוואה מלבד למעשה, עצומה. היא שקרים לאבחון
של שקרים לגילוי ביותר הטוב הכלי היא מילולית הלא ההתנהגות החוקר, שבידי האחרות
ניתן לא אולם, .(1991 11ג1מ^£, ^מ2 (מ811111¥3י0 אצלו תורפה נקודות ולאיתור נחקר
פרק לכלול צריכה בתשאול הדרכה תוכנית כל .(1993 ([1ז\, בלבד מניסיון זה ידע לרכוש

מעשי. בתרגול ובעיקר התיאורטי בהיבטו הן זה,
הקשבה אולם, מראיה. יותר היא והסתכלות משמיעה יותר היא הקשבה  פעילה הקשבה .11

במהלך האדם. התנהגות של הטבעי מהרפטואר חלק אינן ומכוונות פעילות והסתכלות
בוחנת. בעין עליו ולהסתכל לנחקר פעילה בצורה להקשיב ללמוד החוקר על ההדרכה, פרקי
והסתכלות הקשבה רק הנחקר. על אינפורמציה לאיסוף נוספים פוריים ערוצים הם אלו
כחלק הנחקר, שמשדר האינפורמציה של מלאים ועיבוד קליטה מאפשרות פעילות

.(1984 (בנבנישתי, התשאול במהלך מהתנהגותו
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במספר הסבלנות. בנושא מיוחד פרק לכלול צריך תשאול של ותרגול לימוד כל  סבלנות .12

במכשולים היתקלותם עם התשאול את והפסיקו התייאשו חוקרים כי נמצא, מחקרים
מפלילה, לא גירסה מסירת שתיקה, הכחשה, (כגון: הנחקר בפניהם שמערים הראשונים

.(283 ע' ,1999,61111) וכדומה) ידיעה לאי טענות

וחומר קל ועדים, קורבנות לרבות נחקר, מצד פעולה שיתוף להשיג קושי יש כי להכיר יש .13
כלומר, אובייקטיבי, רק אינו הקושי ומלאה. אמיתית גירסה ממנו ולקבל חשוד, של מצידו
קושי  סובייקטיבי ובעיקר גם אלא פעולה, מלשתף הנחקר של בהתנגדות רק אינו הקושי
מנת על החיצוני. האובייקטיבי בקושי בהיתקלו התשאול, את להמשיך עצמו החוקר של

שלו. הפנימיות ההתנגדויות על כל, קודם להתגבר, החוקר על הנחקר, התנגדות על להתגבר
להן. תחליף כל מצאתי לא עתה, ועד תשאול, בכל מפתח מילות הן וסבלנות זמן

סיכום

מעד או ממתלונן מקורבן, לקבל כדי הן פלילית, חקירה בכל ובסיסי עיקרי כלי הוא התשאול
את שביצע חשוד, של מפיו הודייה להציל כדי והן הנחקרת, העבירה על לו הידוע כל את
מחד בפשיעה בעליה הישראלית החברה שתשלם החברתי המחיר את לתאר קשה העבירה.
מקצועי. יהיה לא התשאול אם גיסא, מאידך עבירות של הפענוח בשיעור ובירידה גיסא,
הודאות השגת בפני מכשולים הערמת כדי עד זה, בכלי השימוש הגבלת להיות עלולה התוצאה

חשודים. של

נחלתה אינם האלה הקשיים ומתמשכת. קשה מורכבת, מסובכת, משימה היא התשאול הדרכת
האחרונות, בשנים ובחו"ל. בארץ נוספות אכיפה רשויות של אלא בלבד, ישראל משטרת של
מנת על למדי. עלובות היו התוצאות אך חוקרים, של מאסיבית להדרכה למושא התשאול הפך
של המצומצמים ושמשאביה המלך, דרך על תעלה ישראל במשטרת התשאול שהדרכת
ישראל במשטרת מהניסיון (וגם אחרים של מניסיונם ללמוד הראוי מן יבוזבזו, לא המשטרה

הנכונים. הלקחים את ולהפיק כמובן), עצמה,

התשאול, הדרכת בפני הניצבים העיקריים המכשולים על מצביע אני זו, קצרה ברשימה
ההדרכה, בעת שנרכשו המיומנויות, ויישום זה בתחום החוקרים של רמתם העלאת שמטרתה
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ההמלצות רוב הללו. הקשיים על להתגבר והשיטות הדרכים ועל בשטח התפקיד ביצוע בעת
אולם, הפועל. אל ובהוצאתה ההדרכה בתכנון הטבע, בדרך מתמקדות, אלו מכשולים להסרת
בכלל תשאול והדרכת כלשהי, הדרכה של להצלחתה התורם ביותר החשובים הגורמים אחד
של ההתייחסות ההשתלמות. או הקורס בסיום החוקרים חוזרים אליה הסביבה הוא זה,
היא זה, לנושא בתשאול ההדרכה פרק את שסיימו החוקרים של ביחידתם ועמיתים מפקדים
את יעודדו לא המפקדים אס לא. או הנלמד את יישמו החוקרים אם רבה, במידה שתקבע,
החקירה את לבצע פיקודיהם את ינחו המפקדים אם זה; בכלי שימוש לעשות החוקרים
לא הם ואחרים, אלו בנימוקים ואם ועומס; זמן של בנימוקים בלבד, מלומדה אנשים כמצוות
ינתחו ולא התשאול בעת אותם ידריכו לא עליהם, יפקחו לא לתשאל, כיצד החוקרים את ינחו
שהוקדשו והמשאבים המאמצים התשאול, אחרי לקחים עמם יחד ויפיקו התוצאות את
ידיעה, בהעדר מצוקה, ובעתות שלמדו מה את יישמו לא החוקרים לטמיון. ירדו להדרכה
יעשו או ייאוש, מתוך מידי מוקדם בשלב התשאול את יפסיקו הם מספקים, וניסיון מיומנות
ראיות באיסוף כשלון התוצאה תהיה רבים במקרים פסולות. תשאול בשיטות שימוש

לדין. עבריינים העמדת לאפשר שאמורות

מקותת

חקירת ,(2001) דבורה הורוביץ פיליפ, אספלין קתי, שטרנברג מייקל, למב אירית, הרשקוביץ יעל, אורבך
הרשקוביץ אירית חובב, מאיר אצל: הערכה, מחקר מובנה: ראיון מדריך בסיס על בישראל ילדים
תל המשפטי, בהליך וראיץ תשאול  פוגעים וקטינים נפגעים קטינים (עורכים): הורוביץ ודבורה

.146111 עמ' צ'ריקובר, אביב:

.167187 ב', כרך פלילים, הפלילי, בזיהוי פתורות בלתי בעיות ,(1991) יוסף אלמוג

סוציאלית לעבודה הספר בתי מועצת ירושלים. המסייע, בראיון ודיבור האזנה ,(1984) רמי בנבנישתי
(אקדמון). בישראל

פועלים. ספרית אביב: תל המסייע, הריאיץ ,(1990) אברהם בנימין

חוזר. למשפט העילות ולענין בלבד הודעה סמן על הרשעה לענין הועדה דוח ,(1994) אליעזר גולדברג
המשפטים. משרד ירושלים:

משטרת .■ ירושלים כיצד, ידעת לא אן לשאול לדעת שרצית מה גל  התשאול ,(1995) מאיר גלבוע
ישראל.

.73 עמ' ,55 גיליון הסניגור, רציונלית, שווא שבהודאת הרציונליות חוסר ,(2001) מאיר גלבוע

.736 ,(1) נא פ"ד עביד, אל ני מ"י ,4342/97,4530/97 דנ"פ
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.329 ,(1) נג פ"ד מי'י, נ' ואה' גוזלי אחמד ,7929/96 מ"ח

.193 נד, כרך עליון, דינים מ"י, נ' ואה' הררי גדעון ,1966/98 מ"ח

.354 נו(3), פ"ד מ"י, נגד ברנס עמוס ,3032/99 מ"ח
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המאמרים לכותבי הנחיות

דיסקט בצירוף כפול, ברווח ,\\'' 0101 תמלילים במעבד מודפסים עותקים בשלושה לשלוח יש היד כתב את
כן נפרד. עמוד גבי על להדפיס יש עיסוקו ותחום עבודתו מקום המחבר, שם את עותקים. ובשלושה

כולל לא ,/\4 עמודי 25 על יעלה לא המאמר אורך שורות. עשר עד של ובאנגלית בעברית תקציר יצורפו
למקום אזכור יצוין הטקסט ובתוך נפרד, דף על אחד כל ימוספרו ושרטוטים טבלאות ביבליוגרפיה.
שימוש עלידי הטקסט, בתוך יוזכרו מקורות המאמר. בסוף יכתבו הערות לשרטוט. או לטבלה המיועד
עברי. בתעתיק ולא המקור בשפת יכתבו בלועזית שמות הפרסום. ובשנת הכותב של המשפחה בשם

רשימת .(51 עמי ,1994 ,01661 (לדוגמא: העמוד מספר את להוסיף יש מדויק, ציטוט של במקרה
ישנן). (אם ההערות רשימת לאחר המאמר, בסוף תצוין המקורות

דוגמאות:  וחברה" ב"משטרה הציטוט כללי
ספר: .1

00101516111 ח3וו11611 (1994), 1601ח£011ת161ל101ק .§תוס011? '>1!615'\!ו1[1 ,ח1301150\ח51ת1500^\ל)0
111.ו1'\\10013\

אלימות בתופעת המערכתי הטיפול בנושא: ביקורת דו"ח טיוטת ,(1992) המשטרה משרד מבקר
ירושלים. המשטרה, משרד אדן), (דו"ח שוטרים,

מאמר: .2

03165 61*1חוז16. (1994), 7311> 15 ,ק63ו01 0326(16, \'01. 56, .10ן 6, .קק 28.
.3127 עמ' ,10 מס' גיליון משטרה, מנהלים ביצוע, הערכת ,(1998 (אוקטובר מיכל צרי מיכל, אלעזר

מסמך: .3

משטרת לשינוי, הצעה  משטרה יחידות להערכת מדדים ,(17/6/96) אורית שלו פנחס, יחזקאלי
.543  01/ יצ סימוכין קהילתי, לשיטור היחידה ישראל,

ריאיון: .4

המחבר. אצל בכתובים ראיון, ארגוניות^ ומדידות סקרים ,(14/5/98) שוש שגיא

חקיקה: .5
.1977  התשל"ז העונשין חוק

פסיקה: .6 \
.494 לט(4) פ"ד בנטוב, נ' רביבי ,463/85 ע"א ■

.ז
כתיבה לשם לכותביהם יוחזרו או יידחו יסודית, עריכה כדורשים השיפוט בתהליך שימצאו מאמרים, ז

שומרת המערכת הקוראים. הערות בצירוף לתיקון יוחזרו מסוימים, תיקונים שיחייבו מאמרים מחדש. ו

במאמרים. עריכה תיקוני להכניס הזכות את לעצמה £*

הגבול, משמר מפקדת קהילתי, שיטור ליישום המחלקה משטרתישראל, היד: כתבי למשלוח הכתובת 1

.71920 מיקוד לוד, החשמונאים, רח'
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