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מבוא.א

ותכליתהיכולתחקירת.1
יסודותבהומשולבים,לפועלההוצאהראשבפנינערכתחייבשליכולתחקירת

הכלכליכוחואתלחשוףנועדהזוחקירה.נגדית2חקירהושלראשיתיחקירהשל

מזהחשובפחותולאחובותיואתלפרועיוכלשבהןהדרכיםאת,החייבשלהאמיתי
יכולתחקירותשללקיומןהסטטוטוריהכסיס.שבגרסתוהתורפהנקופותאת
.("פ"ההוצלחוק":להלן)1967-ז"תשכ,לפועלההוצאהלחוק(א)67בסעיףטמון

אוהדוכהבקשתלפיאומיזמתו,רשאילפועלההוצאהראש":קובעתהוראתו
יכלתואתלבררכדיוחובותיוהכנסותיו,נכסיו,החייבשלבמצבולחקור,החייב
."הרין-פסקאתלקייםהחייבשל

אחראדםכלגםאלא,החייבאתרקלאלחקוראפשרהחקירהשלבתחומיה
,רשאילפועלההוצאהראש.3החייבשלהכלכלייםמשאביועלמידעבידיושיש

נתוניםאיןכאשר,באומדןהחייבשלההשתכרותכושראתלקבוע,כללבדרך
4"נאותהיכולתחקירת"לחייבשתיערךהואהבסיסיהתנאיאולם.לכךמספיקים

מהילהבהירנשתדלדברינובהמשך.5"ענייניבאורח"תישקלשלוהתשלוםויכולת

במשפטהנהוגהההוכחהברמת,לקבועאפשרפיהשעל"נאותהיכולתחקירת"
תכליותשתיהיכולתלחקירת.החייבשלהאמיתיתהכלכליתיכולתואת,האזרחי
יכולתולפיהחייבנגדתשלומיםצולמתןהקרקעאתלהכשיר,האחת:עיקריות
נכסיםשלקיומםעלשיהיהככלורחבמפורטמידעלהשיג,והשנייה,המוכחת
.ומכירהעיקולשלהליכיםבאמצעותהפסוקהחובאתמהםלגבותשאפשרמהסוג
שבידיהםעדיםגםלזמןסמכותלפועלההוצאהראשבידינתונההדיוניבהיבט
לפועלההוצאהראש.החייבשלהכלכלייםנתוניועלהדרושהמידעאתלספק

יכולתועלהמעידיםמסמכיםאתולהביאגםלחקירהשמזומןעדמכללדרושרשאי
הליכיאתלקדםעשויהוביעילותנכוןהמתנהלתחקירה.החייבשלהכלכלית
המדיניותאתמכתיבההיכולתחקירתשלתכליתה.משמעותיתלפועלההוצאה
בהתאםצעדיהםאתלכלכללפועלההוצאהראשיועל,וניהולהקיומהשלהנכונה

חושביםכיצד:הפרקליטותאומנותלובט'וסמישיקר'י,אור-בן'יראוראשיתחקירהעל1
.45-88(אכרך,ו"תשנ)משפטניהולעל

.39-62(1991)שכנגדהחקירהלויס'י;89-155'בע,שםראונגדיתחקירהעל2
.פ"ההוצללחוק(ב)67'ס3
לא)מ"בעהראשוןהבינלאומיהבנק'נזונדרלינג95/54(ש"ב)ע"בבר,טירקלהנשיא4

.הדיןלפסק3בפסקה,102(כת4מחוזידינים,(פורסם
.שם,שם5
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עדיםזימוןלהתיר(ב);החייבשלמרביתרכושחשיפתעללהורות(א):זולתכלית
רלוונטייםמסמכיםהצגת,הצורךבמידת,לחייב(ג);וחקירתם,לחייבפרטנוספים
אתלשים(ד);חובותיואתלשלםהחייבשליכולתועללהאיריכוליםשהםככל

זהירהפעילותלבצע(ה);קבילותשלבשאלותולהקלמשקלשלשאלותעלהדגש

ככלותואשר,חייביםשלברכושםהמחזיקיםשלישייםצדדיםאלהמופניתומבוקרת

.להייב6הזוכהשכיןבמחלוקתכללבדרךמעורביםאינםהכול
עתידיותאוקיימותובזכויותבמיטלטלין,במקרקעיןלרכושנוגעתהחקירה

חשובנושא,מאליוכמובן,מהוויםל"בחוהנמצאיםנכסיםגם.ל"בחואובארץ
.חובותיואתלפרועהחייבשליכולתוהיקףעלמצביעיםשהםכיוון,לחקירה
נושאהיאל"בחוהנמצאהרכוששלמימושובדבר,כשלעצמההחשובה,השאלה
מאודחשוב,וניהולההיכולתחקירתשלזהבתחום.לכאן7עניינהואיןאחרלדיון
מעונייניםשאינםתשלוםסרבניהםהחייביםכלכיולומרלהכללותלהיקלעשלא

ידועובלחימוגררבלתיחלקכילהגידנכוןזהיהיה,זאתעם.חובםאתלפרוע

איננווממילא,תשלוםיכולתבעלשהואאףחובותיומפירעוןמתחמקהחייביםשל

גםניצביםסרבניםחייביםשלבצדםאמנם.8הכספייםמשאביואתלחשוףמעוניין
הגואלתהנוסחהנמצאהלאזאתבכלאך,יכולתחסריבאמתשהםרביםחייבים
.לאלהאלהביןלהבחיןלנושתסייע

היכולתחקירתשלחשיבותהועלייתוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק.2
האדםכבוד:יסוד-חוקשנכוןלפנירבותשניםלתוקפונכנספ"ההוצלחוק

,היסוד9-לחוק8בסעיףהכלולהההגבלהפסקתכאןתחוללאולפיכך,וחירותו

,העברפניצופהזוהוראה.!זה0לחוק10בסעיףדיניםשמירתשלההוראהאלא
הכלליהעיקרון.הקודמתהחקיקהשלפרשנותהעלהחוקתיבהיבטמשפיעהוהיא

.הענייןלפיממנהלגרועאועליהלהוסיףואפשרמטלותשלסגורהרשימהאינהזו6
הדיןסדרלתקנות383בתקנהשהובלע,"Mareva"צוהואל"בחונכסיםלחשיפתמכשיר7

להורות,'אסימןלהוראותבכפוף,רשאיהרשםאוהמשפטבית(א)":1984-ד"תשמ,האזרחי
,מחזיקמרשותאומרשותונכסיםמלהוציא,מטעמואדםבאמצעותאובעצמו,להימנעלמשיב
ראיותבסיסעלשוכנעאם,בהםזכויותיואתאומצבםאתלשנותאולשעבדם,למכרם

.הדיןפסקביצועעלממשיבאופןיכבידהצומתןשאיסבירחששקייםכי,לכאורהמהימנות
אפואנתונההסמכות."המדינהלתחוםמחתןהמצוייםנכסיםלרבות-'נכסים'זובתקנה(ב)

בנק03/4556א"רעראוזהבצומקיףדיון;פ"ההוצללראשולאזהצולתתהמשפטלבית
האמורהצואתלתתשאפשרנראה.1(נא6ר"פ,קטע'נחוץתאגיד-רטר'צסטנדרט

.פ"ההוצלראשאלולאהמוסמךהמשפטלביתלפנותהזוכהעלאולם,פ"ההוצלבהליכי
שנים-רבתוהסתכלותניסיוןיסודעלאלהדבריםאומריםואנו,זותופעהעלנתוניםבידינואין8

.אופיר-ברדוד(בדימוס)השופט-המשותףהמחברשלמצדופ"ההוצלבתחום
שלערכיהאתההולםבחוקאלאזהיסוד-חוקשלפיבזכויותפוגעיםאין:בזכויותפגיעה"9

כאמורחוקלפיאוהנדרשעלעולהשאינהובמידה,ראויהלתכליתשנועד,ישראלמדינת
."בומפורשתהסמכהמכוח

שלתחילתוערבקייםשהיהדיןשלבתקפולפגועכדיזהיסוד-בחוקאין:דיניםשמירת"10
."היסוד-חוק
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,קיימתחקיקהעלגםמהוראותיומקריןהיסוד-שחוקהואהפסוקהבהלכהשהתגבש
תוסיףהאמורההחקיקהאםגםכלומר.הוראותיולפילהתפרשצריכהזווחקיקה
שלהמחמירהלביקורתכפופהאינהוהיאתוקפהשייפגעמבליבעינהותעמוד
החוקתיותההוראותלפילפרשנותכפופההיאזאתבכל,8שבסעיףההגבלהפסקת
.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-שבחוק

ץ"בבגראשוןביטויקיבלההיסוד-חוקהוראותפיעלפ"ההוצלחוקפרשנות
.11המשפטיםשר'נח"פר92/5304

חשיבותלפועלההוצאהמערכתייחסהלאח"פרץ"בבגהדיןפסקשניתןעד
:הבאיםמהטעמיםהיכולתלחקירותמרכזית

שלהכלכלייםנתוניועלואיכותיאמיןמידע,כללבדרך,איןלזוכים(א)
עםהחייבשמוסר"פנימי"ההמידעאתלהצליבניתןלאכזהבמקרה.החייב
עלשנמסרהמידעאתלסתוראולאמתכדיבהםשישוחיצונייםנגדייםנתונים
החייבשלדבריויתקבלו,לסתורראיהשבהיעדרהיאנמנעתהבלחיהתוצאה.ידיו

שישאואמתגרסתזואיןאםגםגרסתולפייינתןהתשלומיםוצו,אמתכדברי
.בלבד12חלקיתאמתבה

,הקודם13נוסחהלפי,1979-ם"תש,לפועלההוצאהלתקנות114תקנה(ב)
:הבאהההוראהאתקבעה

עדאם,לחוק(א)70סעיףלפימאסרצולתתרשאילפועלההוצאהראש"
."הדיןפסקלביצועאחרתדרךקיימתכיהחייבהראהלאהצומתןליום

באותםששררהנוהגעלנוקבתביקורתח"פרץ"בבגמתחהעליוןהמשפטבית
להוציאכדיזוכהשלבקשתובהגשתהיהדישלפיו,לפועלההוצאהבמערכתימים
חסרשהואלהוכיחכדימעשהכלעושההיהלאהחייב;החייבנגדמאסרצו

לפועלההוצאהראש.החייבשליכולתובדיקתללאניתןוהצו,כלכליתיכולת
התבקששהחייבמבליהמאסרפקודתאתוהוציאשבשגרהכענייןלבקשהנענה

ץ"בבגהדיןפסקשניתןלפנישנהכעשרים,מזויתרה.בפניותולטעוןלהופיע
שלהפרקטיקהעלחריפהביקורת,מיעוטבדעת,כהן'ה'חהשופטמתחח"פר

לפרועהחייבשליכולתושהובררהובלאמקדימהחקירהללאמאסרצוויהוצאת
צווימתןשלעבודהשגרתוהתפתחההלכהרבותשניםבמשךאולם.חובו5ןאת

.ח"פרץ"בבגשנבלמהעדמקדימהחקירהללאמאסר

.(ח"פרץ"בג:להלן)715,761(4)מזר"פ,המשפטיםשר'נח"פר92/5304ץ"בג11
ולאסוףבעצמוחקירותלבצעהזוכהאתלהמריץנועדה,ח"פרץ"בגשלהתרומותאחת12

צועלוההחלטההיכולתחקירתבעתפ"ההוצלראשולשימושלשימושו,החייבעלמידע
.התשלומים

לתקנות93'סוכן,722'בע,11הערהלעיל,ח"פרץ"בבגהתקנהשלקודםנוסחראו13
.להשקדמה,1968-ח"תשכ,פ"ההוצל

.722'בע,11הערהלעיל,ח"פרץ"בג14
.542,547(2)כהד"פ,קורק'נרכטמן70/523א"ע15
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ההתנגשותעלעמד(אלון'מלנשיאהמשנהשלמפיו)העליוןהמשפטבית

:ואמר,הפרטשלהאישיתהחירותבעניין,היסוד-לחוקפ"ההוצלחוקשבין

אפואיכולהיסודחוקשללתחילתושקדמולפועלההוצאהחוקהוראות"
פרשנותבדרךהניתןככל,הראוימןאך;היסודחוקהוראותנוגרותשיהיו
חוקהוראותלביןהקייםהחוקהוראותבין'שלוםלעשות',וסבירהראויה
.16"האמורהיסוד

זהדיןפסק.ח"פרץ"בבגהדיןפסקשניתןאחרילגדולהעלתההיכולתחקירת
כללית-החוקתיתברמההן,בישראלהחוקתיבמשפטהמכונניםהדיןפסקיעםנמנה
משבעמןהביאוהלכותיו.לפועלההוצאהדינישלוהמיוחדתהפרטניתברמהוהן
פסקיבביצועהקשוריםההליכיםשלהעדיפויותבסדרימהותיושינויחדשרוח
,חייביםנגדמאסרצוויהוצאתמונעתזהדיןפסקמתוךהעולותההלכותאחת.דין
,היכולתחקירת.נגדםשניתןהדיןפסקבביצועלעמודיכולתםנבדקהכןאםאלא

שליכולתולבירורהמלךדרךהיא,ח"שרץ"בבגהעליוןהמשפטביתשקבעכפי
.הדין7ןפסקאתלמלאהחייב

הסמכותכיוקבעהנוסףצעדהפסוקהההלכהצעדהזהדיןפסקלאחרסמוך

שהוענקהחוקתילמעמדהכפופהפרשנותטעונההארץמןיציאהעיכובצווילתת
(אזכתוארו)השופטקבעיותרמאוחר.היסוד8ן-בחוקהארץמןהיציאהלחופש

כבוד:יסוד-חוקשלהפרשניותההשלכותמהן,הפלילימהתחוםדיןכפסק,ברק'א
משקללתתהמשפטבתיאתהמחייבהפרשניהעיקרון.הישןהדיןעלוחירותוהאדם
התכליתאתלקבועבבואם,היסודת-בחוקהקבועותהיסודלזכויותומוגברחדש

המעורביםעלגםמאליומובןכדבר,לדעתנו,חל,ישןחקיקהדברשלהחקיקתית

.לפועלהוצאהבהליכי
המאמרמטרת.3

,לפועלההוצאהראשישלעבודתםאתולייעללקדםניסיוןייעשהזהבמאמר
ההבחנהאתעליהםשיקלובכליםאותםולציידמקצועי-חקירתיממרלהלהוסיף

ננסה.החייבשליכולתועלהמידעאיסוףואתחייביםשלשוניםסוגיםבין
,היוםעדבהשהורגלנומזושונהראייהמזוויתהיכולתחקירתעללהשקיף
המאמרממסקנותחלק.חקירתית-פסיכולוגיתבראייהמשפטיתראייההמשלבת
שלהחקירהסמכויותביןנשווהתחילה.מדגמית20אמפיריתסקירהידיעלנתמכות

.761'בע,11הערהלעיל,ח"פרץ"בג16
.763-764'בע,שם17
.529(4)מחר"פ,וייסגלס'נוייסגלס93/7208א"רע18
.355(3)מטד"פ,י"מ'נגנימאת95/537פ"בש19
יכולתחקירותשלקיומןבעתשנערכותצפיותוחמשעשריםעל,היתרבן,מבוססהמאמר20

חלקעםשיחותועל2004מרץ-בפברואר,אביבוכתלבירושליםפ"ההוצלראשיידיעל
צופה.התצפיתמטרתלהםשהוסברהלאחרפ"ההוצלראשיבידיעתנערכוהתצפיות.מהם
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אתננתחמכןלאחר.אחרותרשויותשלהחקירהלסמכויותלפועלההוצאהראש
העוסקיםפסיכולוגייםבמחקריםשימושתוך,היכולתחקירתשלהשוניםהמרכיבים

רשויותידיעלהמיושמותחקירהלשיטותהשוואהותוךוהחקירההתשאולבתחום
.אחרותממשל

לתשאולהשוואה-אינקוויזיטוריסטטוטוריכחוקרלפועלההוצאהראש.ב
חקירהרשויותידיעל

ההוצאהראששלדמותוהיאזהמאמרבמרכזתתייצבאשרהמרכזיתהדמות
לפועלההוצאהראששלהסמכויותכינקבעפ"ההוצללחוק3בסעיף.לפועל
,מסמיכה-מהותיתהוראהזוהי.השלוםמשפטביתשלרשםולכלשופטלכלנתונות
לשמשמוסמכיםהשלוםמשפטבבתיהמכהניםהרשמיםוכלהשופטיםכלשלפיה
.פ"ההוצלחוקלפיסמכויותולהפעיללפועלההוצאהכראשיגםכהונתםמכוח
מנהלישהואתפקידממלא,רשםשהואוביןשופטשהואבין,לפועלההוצאהראש

פסקאתלבצעעליו.שיפוטיכוחבידיואיןכללובדרך,במיעוטוושיפוטיברובו
.21"צדקתואותבונתומידתאחרלהרהררשאי"הואואין,וכלשונוככתבוהדין
ולחקורהדיןפסקשלהפרגודמאחורי"להציץ"מוסמךאינולפועלההוצאהראש

,שפסקמהשפסקבשעההשופטחשבלאאוחשבמה,התביעהבכתבנאמרמה
שנתןשעההמשפטביתטעהאם.22וכוונותיהםהצדדיםעמדתבזמנוהייתהומה
המועדעברואם.ערעורלערכאתלפנותשנפגעהצדעלהיהאזכי,הדיןפסקאת

הואאםגםלבצעווישבעינוהדיןפסקיעמוד-שהוגשמבליהערעורלהגשת
בבואו,החובלגבייתלמסעלפועלההוצאהראשיוצאזומוצאמנקודת.23מוטעה
אנו.לפועלההוצאהבדיניהכלולותההוראותלפיהסטטוטוריתפקידואתלבצע

חקירת:קרי,החייבשלבמצבוחקירהלענייןהמחוקקלושהועידבתפקידנתרכז
חקירהבמסגרתשנערךלתשאול24,מהיבטיהבחלק,דומהיכולתחקירת.יכולת

כוחםלבאיאולחייביםלהסבירומבלילהזדהותמבלי,החקירההתנהלהשבובאולםישב
עללשמורכדי.הערותיוואתמהלכהאתהחקירהכדיתוךרשםהצופה.נוכחותומטרתאת

פ"ההוצללראשימודיםהמחברים.לכולםזכרלשוןנקטנו,המעורביםשלשמותיהםחיסיון
.שלהםהפעולהשיתוףעל

ראש":328,332-333(2)כור"פ,יווןשלהכלליתהקונסוליה'נסנסור71/347א"ע21
שעליומסכימיםוהכל[...]מינהליתפקידו.שיפוטיכוחכללבדרךנטוללפועל-ההוצאה
."צדקתואותבונתומידתאחרלהרהררשאיהואואין,שהואכמותהדין-פסקאתלבצע

.1201וד"פ,זילכרשטיין'נעפשטיין50/165א"ע22
.746(2)כגד"פ,איזנברג'נאיזנברג69/218'המ23
ידעתולאלשאולשרציתמהכל:התשאולגלבוע'מראותשאולבנושאנוספיםמקורות24

Buckley;(1995)כיצד Crimial Interrogation and Confessionש!7.וReid.].נ,F.E. Inbau
Bull Investigative Interviewing.1)1986);א.411י"0ש,.Gardner ed.3,.ed"3,(Baltimore

Bull (eds . ) Handbook Psychology and Practice ofl'

the

Psychology of.111Memon.,נ-

(1999,Interviewing (Chichester(להלן:

"
the Psychology oflnterviewing',0. ("Handbook

שלבתשאולהשני,וחשודיםעדים,קרבנותשלמשטרתיתבמסגרתכתשאולדןהראשון
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ההגבליםרשות,25הרשמיהנכסיםכונס:ובהןסטטוטוריותרשויותידיעלהמתנהלת

,השארבין,עוסקותאלהרשויות.28הערךניירותורשות27המסיםרשות,26העסקיים
לענייןחשדותמתעורריםכאשרכלכלית-עסקית-מסחריתהתנהגותשלבחקירה
כיאם)הפליליבתחוםמתנהלותאלהחקירות.זוהתנהגותשלהחוקיתתקינותה

המיוחדתמקצועיתגישהמתוך,(אזרחיותאכיפהסמכויותגםהללוהרשויותלרוב
החקירותבתחוםמומחיםהנםהחוקרים.ורשותרשותכלשלהכלכלילתחום
,ייחודייםתחומיםבאותםומיוחדתנוספתהתמקצעותבעלי,התשאולובתורת

ובהםתחומיםוכמהלכמהמשיקהתשאולשלתוכנו.בהםעוסקותאלהשרשויות
יכולותיהםקביעת;הנכסיםשלהכוללההיקףגילוי;ל"ובחובארץנכסיםחשיפת

מרמהאותות;והכנסותיהםעסקאותיהםהיקףאחרחיפוש;הנחקריםשלהכלכליות
;לקוחותועםשותפיםעםשערכוחווים;הנחקריםשלבהליכותיהםלבתוםוהיעדר

דורשישםעלנכסיםהעברת;בחשאיעסקאותביצוע;וגלוייםסמוייםחשבונות
תכליתהשגםמכיוון,אלהבתחומיםהיאגםמשתלבתהיכולתחקירת.ועודטובתם
חובותיהםלפירעוןשישמשו,ואמצעיםנכסיםחשיפתהיאוגורפתכלליתבנוסחה

אחרותסטטוטוריותחקירותלביןיכולתחקירתביןההשוואה,זאתעם.חייביםשל

ביתבאולםמתקיימתשהיאמכיוון,אלהמחקירותשונהיכולתשחקירתמורה
ההוצאהראששלבידיו.פתוחותבדלתיים,תצפיותינולפי,כללובדרך,המשפט
כינראהלנו.29סגורותבדלתייםאובפומביתתנהלהחקירהאםלהחליטלפועל

,סגורותבדלתייםכללבדרךהחקירהאתלנהלהיאוהנכונההרצויההמדיניות

שלפתיחותוגם.להעידשמזומניםהעדיםושלהחייבשלפרטיותואתלכבדכדי
.סגורות30בדלתייםבחקירהמשתפרותאמיתיותתשובותלהשיבונכונותוהחייב

בעיקרדניםהאחרוניםושני,הכרית-בארצותרבותאכיפהרשויותבשימושונמצא,חשודים
.עדיםתשאולעל

עלויתורלעניין)(3)(א)17'סבמיוחד,1980-מ"תש,[חדשנוסח]הרגלפשיטתפקודת25
מאחר.לפקודה(הכונססמכויות)18ג'וס(הכונסלחקירתהבסיסאתהמהווה,סודיות

שלצופיעלמוגשאישוםכתב,"החייבשלבנעליו"ונעשיתאזרחיתהיאהכונסשחקירת
סודיותעלבוויתורהדניםפ"ההוצלבחוקמקביליםסעיפיםגםראו.(224'ס)משפטבית
.(א)7ב-ו(2)(א)7א-

והעברות46-ו45א'בסמפורטותהחקירהסמכויות,1988-ח"תשמ,העסקייםההגבליםחוק26
החוקריםוסמכויות,וענייןדברלכלפליליתחקירההיאהחקירה.לחוק47-ו29א,4,29'בס

.המתחייביםבשינויים,שוטרלסמכויותדומות
,א"יבחלקמפורטותהעיקריותהחוקריםוסמכויותהעברות.[חדשנוסח]הכנסהמספקודת27

פקידיוסמכויות,207-223'בסמפורטותהעברות,המכספקודת;לפקודה215-227'ס
מפורטות117-124'בס:1975-ו"תשל,מוסףערךמסחוק;172-199'בסמפורטותהמכס

.108-109'בסמפורטותהחוקריםוסמכויות,העברות
ניירותרשותעלהנחקרותהעברותעיקר.1968-ח"תשכ,ערךניירותחוקהואהעיקריהחוק28

'ס-ערךלניירותבקשרתרמית,752'וס52ג'ס-פניםבמידעשימושעשייתהןערך
.53'ס-ותשקיפיםלדיווחיםהנוגעותועברות54

.פ"ההוצללחוק(ג)67'ס29
.91-92הערותלהלןראווכן,24הערהלעיל,גלבועראובמשטרהחשודיםחקירתלגבי30
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לנהלחובה,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשלמכוחונשלטאשרהחוקתיבמשטר
ההוראהובהן,31היסוד-חוקשלהוראותיובהשראתלפועלההוצאההליכיאת

לפרטיותהזכותשל"החוקתיהגרעין".לפרטיות32הזכותעלהמגוננתהחוקתית
.דורמשנותלמעלהלפניפ"ההוצללחוק(ג)67בסעיףהוטמןכבריכולתבחקירת
נכון,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקידיעלנשלטאשרהחוקתיבמשטר,וכעת
בהתאםולקיים,לפרטיותהזכותאתהמכבדבאופןהאמורהסעיףאתלפרשיהיה
חייבשלנכסיוהיקף,כללבדרך,אכן.סגורותבדלתייםהיכולתחקירותאתלכך

,הציבורשלמעניינואינםחובותיואתלפרועהכלכליתויכולתוהשורהמןאלמוני
שוניםאולם.הפרטיותםהגנתשלהחוקתיתהחופהאתעליולפרושאפשרולכן

בכספיבמעילהשהורשע,ציבורבאישוחומרוקל,באדםמדוברכאשרהדבריםפני
במקרה.לכיסושנטלהכספיהמלקוחאתלהחזיראזרחיבהליךנדרשוהוא,ציבור
,שלוהיכולתבחקירתלרבות,לפועלההוצאהבהליךחשובציבוריענייןישכזה

.לפרטיות34הזכותעלהפרושההחוקתיתההגנהלמרות
חקירתלביןסטטוטוריותחקירהרשויותשלחקירהביןביותרהחשובההבדל

עובדתיותמסקנותלהסיקלפועלההוצאהראששלשבסמכותוהוא,יכולת
צווי,הבאהצווי:כגוןאופרטיבייםצווים,סיומהעם,ולתתמהחקירהומשפטיות

לפועלההוצאהראששלבמעמדוטמוןנוסףהבדל.נכסיםעלעיקולוצוויתשלום
,35לוכפופיםשהשופטיםהמשמעתילשיפוטכפוףהוא:השופטתמהרשותכחלק

.36המחוזיהמשפטכיחבפני,הענייןלפי,ברשותאוכזכותלערעורנתונותוהחלטותיו

משמעותימידעיותרהניבה,פרטיותםעלשמירהתוךשנוהלהמושבעיםשלמוקדמתחקירה
M.T.:כמושבעיםלשמשנוספיםומועמדיםקהלבנוכחותהמשפטביתבאולםחקירהמאשר

Capital1חDire Procedures"0,11ח

~

R.C. Dillehay "The Effects of VariationsנNietzel

1(1982)Human Behavior1Law6"~Mulder Trials

.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק10'ס31
אדםשלהיחידלרשותנכנסיםאין(ב);חייוולצנעתלפרטיותזכאיאדםכל(א)":7'בס,שם32

טרם)הפניםמשרד'נבישראלהאזרחלזכויותהאגודה98/8070ץ"בג;"כהסכמתושלא
.1065(2)2004עליוןתקדין,(פורסם

משרטטתהיא.החברהלבין'האני'בין,הכלללביןהפרטביןהקואתמותחתהפרטיותזכות"33
."הזולתשלמעורבותבלא,שלו'האני'לפיתוח,לנפשוהפרטאתמניחיםבואשרמתחם

.456,471(2)מחר"פ,ירושליםמחוזמפקד'נדיין93/2481ץ"בג
שידיעתוענייןייחשב'ציבוריעניין'":607,621(2)נוד"פ,חסון'נאפל00/1104א"ע34

אם-לגביובידיעהתועלתלציבורשישאוציבוריתמטרהלהגשמתרלוונטיתברבים
העניין'פעםלא";"חייואורחותשיפורלשםואםציבורייםבענייניםדעתוגיבושלצורך
תמידלאכיאם,ציבוריתלדמותנוגעהפרסוםשלמהיותולנבועעשוישבפרסום"הציבור

ידי-עלכידיעתושאיןהפרטלצנעתהנוגעבענייןהואהפרסוםכאשר,למשל,כך)בכךדי
יהוונושאיםאילומראשלקבועניתןלאכיברי.(לציבורממששלתועלתלהביאכדיהרבים

'ניצחקאבי97/3614א"רע;שם,שם."לגופופרסוםכללגביייבחןוהדבר,'ציבוריעניין'
.26,79(1)נגד"פ,מ"בעהישראליתהחדשותחברת

.1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק105א'ס35
.פ"ההוצללחוק80'ס36
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בביתעדשלמחקירתושונהלפועלההוצאהראשבפנייכולתחקירתכייודגש
ממלאשנים-רבתפרקטיקהולפיפ37"ההוצלחוקלשוןשלפימשום,המשפט

החקירהאתומנהל"לזירהיורד"והוא,בחקירהפעילתפקידלפועלההוצאהראש
,הזוכהתצהיר:קרי-הראיותבחומרמראשלעייןעליו,הדברשכךוכיוון.בעצמו
68סעיףלפיוהחייבהזוכהידיעלהמוגשיםוהמסמכיםהחייבשממלאשאלון

.ותכליתיתיעילהתהיהידועלהמנוהלתשהחקירהכדי-פ"ההוצללחוק
"ההתגוששותזירת"ליורדשאינו,אדברסרימשופטלהבדילכי,היאדעתנו

במעלהראשוןאינקוויזיטוריתפקידלפועלההוצאהראשממלא,הדיןבעלישבין
על.בישראלהמשפטיבנוףדופןיוצאהואזוראייהשמזוויתוייתכן,ובחשיבות

החל,היכולתחקירתשלשלביהבכלפעילתפקירלמלאלפועלההוצאהראש

ראש.העדיםושלהחייבשלפעילהבחקירהוכלה38הראשוניםמהלכיהבתכנון
.יריביםביןמהותיתבמחלוקתופוסקשדןאובייקטיביגורםאינולפועלההוצאה

בכפוף,החייביםשלחובותיהםפירעוןאתלקדםחובהעליוהטילפ"ההוצלחוק
הענייניםבמרכזלעמוד,שרווליואתלהפשילעליוולכן,החוקתיותולהוראותלדין

החקירהאםגםכיונאמרנוסיף.החוקיותסמכויותיואתודינמינמרץבאופןולהפעיל
ההוצאהראשבידינתונהזאתבכל-הזוכהשלכוחובאידיעלבעיקרהמבוצעת
.שלביהבכלוניתובההחקירהניהולשל(פריבילגית)יתרוניתסמכותלפועל

למעשההלכה-היכולתחקירת.ג

שונותאכיפהרשויותידיעלוחשודיםעדיםשלתשאולכמו,יכולתחקירת
ראש)השואלביןאינטראקטיביתהליךהיא,המשפטבביתעדשלחקירהוכמו

בנקודתהמתחיל,זהתהליך.החייב-הנחקרובין(הזוכהכ"באופ"ההוצל
ועללחייבפ"ההוצלראששמציגהשאלותפיעלמתקדם,השנייםביןהמפגש

אתשקיבלמחליטפ"ההוצלשראשעד,האחרוןשלמפיוהמידעהפקתקצבפי
פסקלביצועאחרתהחלטהעלאוהתשלומיםצועללהחלטתולוהנחוץהמידע

שלתהליךאינוהוא,אדםבניביןאינטראקציהשלתהליךככל,זאתעם.הדין
ולעתיםעקיפותשאלותלשאולהשואלצריךלעתים.וישירהרציפההתקדמות

.שונותמסיבות,מוצולאאך,החקירהכדיתוךשעלולנושאיםלחזור
עלשנוהלובחקירותשהתבטאוכפי,היכולתחקירתמהלכיאתנתארזהבפרק

.השוניםשלביועלהחקירהתהליךאתלהבנותניסיוןתוך,פ"ההוצלראשיידי
אינםבוהשלביםאשר,רציףתהליךהואחקירהשלתהליךכייצוין,זאתעם

.מזהזהמנותקים
,החייבאוהזוכהבקשתלפיאומיזמתו,רשאיפ"ההוצלראש":פ"ההוצללחוק(א)67'ס37

."החייבשלבמצבולחקור
עיון,מידעממאגרישהופקמידע,חייבאותושלקודמיםבתיקים,כתובבחומרעיון:קרי38

.בזהוכיוצאהוגשואם,שהמציאוובחומרהצדדיםבתצהירי
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ומהלכיההחקירהמטרתהגדרת.1
ההוצאהראששללאולמוהחייבשלכניסתובעתמתחילהאינהיכולתחקירת
חקירתשלהמטרההגדרתהואבהםשהראשון,מקדימיםבשלביםאלא,לפועל
שתתנהלכדי,דיןפיעלחקירהכלשללתכנונהחשובההמטרההגדרת.היכולת
בהוצאות,בזמןחיסכוןתוך,התוצאותלמרבותביאוענייניתיעילהבדרך

.39ומהליכים
שלהכלליתמההגדרהנובעתהיכולתחקירתשלהמיוחדתהמטרההגדרת

שלהכלכלימצבוחקירתכלומר,לפועל40ההוצאהמערכתשלפעולותיהתכלית
,הדיןפסקאתלקייםיכולתואתלבררכדיוחובותיונכסיואחרוהתחקותהחייב

נועדהלאיכולתחקירת":אחרותבמילים.פ"ההוצללחוק(א)67בסעיףכמפורט

תוך]להשיגכדיגםאלא,החייבנגדתשלומיםצולמתןהקרקעאתלהכשיררק

לגבותשאפשר,כלשהםנכסיםשלקיומםעלהדרושהמידעאת[תשאולוכדי
אמצעימהווהיכולתחקירתכילומראפואאפשר.41"הפסוקהחובאתבאמצעותם

תשלומיםצולתתכדי,המסויםהחייבשלהשוניםנכסיועלנתוניםלאיסוףחשוב
גםלהוסיףוצריךאפשר.החוב42שלומהירהיעילהגבייהלשם,אחריםצוויםאו

וחשיפתהנושיםמעינישהוסתרוהכנסהומקורותנכסיםגילויכגוןאחרותמטרות
הגדרת.חובותיו43אתלהחזירבמקוםהוציאשהחייבומוגזמותמיותרותהוצאות
איננוהוא.זההליךשלהרינמילאופיולהתאיםצריכהיכולתחקירתשלהמטרה
לעתיםכןועל.לגילויומגילוילשאלהמשאלהמתקדםאלא,מקומועלקופא

א.:ראו,התשאולמטרתהגדרתעלבפרט,נחקריםתשאולתכנוןועלבכללחקירהתכנוןעל39
Manualfor. IA~W Enforcement1:Whi~ Collar Crime,0The Investigation.אע~E1delheI

Warnick ~fThe Investigation of Fraud" Complex.];161-154(1977,(Washington DC

,Canberra(1991August23-20Commetrial Fraud - Proceedings ofa conference held

97(1992,.Grabosky ed.אץ.
עיוני-משפטיממסמךהדיןפסקאתלהפוךהואפ"ההוצלמערכתשלהסטטוטוריתפקידה40

נקבעהלאפ"ההוצלשלהפעולותתכלית.פרותהמניבכלכלילנכס,וחובותזכויותהקובע
,מנגנוןהציבורלרשותלהעמידבעיקרונועדפ"ההוצלחוק:הפסוקהבהלכהאלאבחוק

.החייבנגדהמשפטבתיידיעללטובתושניתנוהדיןפסקיאתלממשזוכהיוכלשבאמצעותו
.הזוכהאתהראשוןבמקוםלהעמידוכן,אכיפהיכולתובעליעיללהיותחייבהזההמנגנון

בגללחובואתלפרועמתקשהשבאמתמחייםלהתעלםיכולאינושהמחוקקברור,זאתעם
לחסרהחייבאתלהפוךמתכוונתאינההזוכהלטובתהגבייהמנגנוןוהפעלת,הסוציאלימצבו
:להלן)369(1)מאד"פ,פישמן'נדיסקונטבנק84/711א"ע-החברהעלולנטלכול

מקרהבכללפרשהוצריך,ורחבהכלליתנוסחהזוהיתכליתנוסחתכלכמו.(דיסקונטעניין
.נסיבותיולפי

א"רע;313(אכרך,2005,שישיתמהדורה)והלכותהליכים-לפועלהוצאהאופיר-בר'ד41
.(גמזועניין:להלן)360,374(3)נהד"פ,ישעיהו'נגמזו98/4905

.750'בע,11הערהלעיל,ח"פרץ"בבגשנקבעכפי42
התשלומיםגובהאתלהגדילכמטרהמראשלעצמושקבע,פ"הוצלראשנהג,לדוגמה,כך43

.להקטינןאפשרויותיוועלהוצאותיועללחייבשהפנההשאלותמיקודידיעל,החייבשל
בסכוםלהגדילוכךהוצאותיואתלהקטיןהחייבאתלשכנעפ"ההוצלראשהצליח,זובצורה
.לזוכההתשלומיםאתזהה
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שכן,החקירהכדיתוךעליהלהוסיףאוהמטרההגדרתאתלשנותצורךמתעורר

.העיקרולהחמצתלטעויותלהביאועלולהלמציאותתתאיםלאמדינוקשההגדרה
המוגבליםשוניםשיקוליםטמוניםלפועלההוצאהראשישלההחלטותבבסיס
כל.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-שבחוקהחוקתייםובעקרונותהדיןבהוראות
המערכתושלפ"ההוצלחוקשלהעיקריתהמטרהבצלחוסיםהאלההשיקולים
להשיגשנועדוהמשפטייםהכליםעםנמניתיכולתחקירת.אכיפתולשםשהוקמה
ראשאתללוותועליה,הדבריםברקעהזמןכלנמצאתהמטרהכלומר.זותכלית

המטרההגדרת.שלוהמקצועיתומהגישהמעיסוקומהותיכחלקלפועלההוצאה
כלפיהשאלותלניתוב,החקירהשלנכוןלתכנוןלפועלההוצאהראשאתמכוונת
מאחר.חקירהכלשלהמיוחדותלנסיבותובהתאםנכונהבצורהולניסוחןהחייב
,משפטבביתרגילהכעדותולאלפועלההוצאהראשידיעלבחקירהעוסקיםשאנו

המידעפיעלהחקירהשלהטקטיקהאתמראשלקבועלפועלההוצאהראשעל
,הנחקר-החייבבפניהמידעאוהמסמכיםאתלהציגמתי:הקיימיםוהמסמכים

כלומר,בהמשכהאוליאו,לחייבהשאלותהצגתולפניהחקירהבתחילתהאם

האם:כגוןמשתניםבכמהתלויהלכךהתשובה.חלקןאוהשאלותכלהצגתאחרי
אתתואמיםהםהאם;לפועלההוצאהראשבידימצוייםהמסמכיםכייודעהחייב
ניתןשעליהםההכנסהמקורותעלהצהירהחייבהאם;כהעדהחייבשמסרהמידע

המסמכיםתוכןוהאם;מרצונוהמסמכיםאתהחייבגילההאם;מהמסמכיםללמוד

ההוצאהראשאתמכוונתאלהלשאלותשליליתתשובה.שונותלפרשנויותניתן
להביאמבלי,תוכנםעלשנשאלאחרירקהמסמכיםאתהחייבבפנילהציגלפועל

תאפשרזוררך.הזוכהאולפועלההוצאהראשבידיקיומםעובדתאתלידיעתו
והרי,החקירהכדיתוךהחייבשלממהימנותולהתרשםלפועלההוצאהלראש

.הסופיתההחלטהקבלתבתהליךמאודחשובהזוהתרשמות

החקירהמושאשלהעובדתייםהנתוניםהכרת.2

:(המטרהלהגדרתבנוסף)החקירהלהצלחתהמוקדמיםהתנאיםמןכמהלהלןנמנה

,תיקבאותוקודמיםדיונים,חייבאותושלקודמיםתיקים,החקירהחומרהכרת
וצוויםאחריםממקורותאומידעממאגרישהופקוהשוניםלסוגיהםמסמכים
רביםיתרונותטמוניםהחקירהחומרבהכרת.קודמיםבהליכיםהחייבנגדשניתנו

נתוניםבכמהנמנהלהלן.הרלוונטיבחומרהתמצאות-מאיהנובעיםהחסרונותבצד
:החקירותמתוךשנצפו

החשוביםהכליםאחדלאבדןלהביאעלולהחקירהבחומרהתמצאותחוסר(א)
שלהרבהחשיבותה.פ"ההוצלראששלהרשמיתהסמכות-זומעיןבחקירה
אםאך.החקירהבתחילתבעיקרקיומהבעצםהיאלחקירההרשמיתהסמכות
.אובדתשהיאסופה,מקצועיתבסמכותמגובהאינה,הריוןאוהחקירהבהמשך

ייטה,הרלוונטיבחומרמתמצאאיננושמולוהחוקרכיהמבין,חייב(ב)

.בכךיבחיןשהחוקרמבליאמיניםלאבנתוניםאותו"להציף"
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ממנוומונעת,בחקירההחייבלדברימידיתתגובהמאפשרתהחומרהכרת(ג)
.והגלויהידועמהחומרעליהןללמודשאפשרעובדותלהסתיר

כמו,החייבבדבריופרכותסתירותשלמהירגילוימאפשרתהחומרהכרת(ד)
.ותגובהבירורוטעונותהחומרמתוךהנובעותנוספותשאלותייזוםגם

אותהוהופךהחקירהרצףאתקוטעהחקירהכדיתוךולימודובחומרעיון(ה)
להתמודדיוכללאבפניוהמונחיםבנתוניםמראשבקיאשאיננוחוקר.ערךלחסרת

מקורותיואתלחשוףמעונייןאיננואולםנכסיםלושישומתוחכםערניחייבעם
.הכספיים

לאהפסקותמחייב,החקירהכדיתוך,החקירהבחומרפוסקבלתיעיון(ו)
אינןאלה.תשובותיולתכנון"זמןפסק"לחייבומאפשרהשאלותביןקצרות

מאמץשנעשהניבראחדותבחקירותכיאף.נמוכהמהימנותןכןועל,ספונטניות
לאשבהןהחקירותשלאחרבחלק,44החקירהתחילתלפניהקייםהחומראתללמוד
.מהחייב45נכונהלהתרשםלפועלההוצאהראשיהצליחולא-החוקריםהתכוננו

,ורצינותמקצועיותשלרושםיוצרתהעובדתייםהנתוניםהכרת,זהולעומת(ז)
ההוצאהלראשמאפשרתאףהיא.נכוניםלאנתוניםמלמסורהחייבאתומרתיעה
ראשיאמנם.שבידיוהחומראתתואמתשאינהתשובהמתןבעתלהגיבלפועל

החומרכלאתילמדושהםוחשוברצויאולם,מאודעמוסיםלפועלההוצאה

לאמבוססתמקצועיתעמדההפגנת.46החקירהתחילתלפניאותוויכירוהרלוונטי
הנתוניםשלהחוקיההיבטעלאלא,המיוחדהמקרהשלהעובדתיההיבטעלרק

הופנהאלאהחייבזומןאליושלא,פ"ההוצלראשידיעלנערכההיכולתמחקירותאחת44
ממנוביקשהחייבאתשקיבלהרשם.מאודעמוסהיהזומןשאליושהרשםמאחראליו

בינתיים.לושיקראעדלאולםמחרןולהמתין,אתושהביאהמסמכיםכלאתבפניולהציג
שהציגהמסמכיםומתוךהממוחשבתהמערכתמתוךהתיקשלתוכנואתפ"ההוצלראשלמד

,החקירהבחומרהיטבבקיאפ"ההוצלשראשחשהחייבכיהיכולתבחקירתהיהניכר.החייב
עלוהתשלומיםבצולעמודמספיקיםאמצעיםבידואיןכילטעוןהחייבשלוניסיונותיו

.עצמוהחייבבהסכמתהתשלומיםשיעורהגדלתהייתהזוחקירהשלתוצאתה.בתוהו
שראשומכיוון,פ"בההוצלנוספיםתיקיםלושאיןהחייבטען,החקירותאחתכתחילת45

שהתבררהזועובדהעםאותועימתלאהוא,נוספיםתיקיםלחייבשישידעלאפ"ההוצל
פ"ההוצלראשקראאחרתחקירהבמהלך.הסתירהעלאותושאלולא,נכונהכלאיותרמאוחר

בעתבחייבצפהלאהוא.בפניושנדוןהמקרהעלהממוחשבתבמערכתהקייםהחומראת
החייבלדבריהקשבתו,האנושיהקשבבחלוקתמגבלותעקב,וכנראה,לשאלותשהשיב
ארוךתשובהלמתןשאלההצגתביןהזמןמשךכינמצאמחקריםבמספר.חלקיתהייתה
הקשבמלאאתלרכזהחוקרעל,כאלה"זמןפסקי"לאתרכדי.שקריתהתשובהכאשריותר
Assess10Using.הזובעתבנחקרשלו Response Time Measures".אםSeymour.וו

Cognitive".0(עWalczyk.7.7;30(2000)ofApplied.:

Psychology

185"~ GUIIty Knowledge

17"Deception0)Cue8Questions : Response Time as10Mechanisrns Underlying Lying

755(2003)atpplied Cognitive Psychology

השאלותהצגתכדיתוך,הדיוןבמהלךהחומראתפ"ההוצלראשלמדמהמקריםבחלק46
,בקיאותחוסרשלרושםלהשארתבנוסף,זופרקטיקה.להןמשיבשהלהובימןהחייבבפני
מתןבעתהחייבשלבהתנהגותוולצפותלתשובותלהקשיבפ"ההוצללראשמאפשרתאינה

.התשובות
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ההוצאהשראשככל.וכדומהרכבהחזקת,וביתמשפחהבכלכלתהקשוריםהכלליים
הוצאותיועלכוזביםנתוניםמלהציגהחייביימנעכך,יותרכמקצועיייתפסלפועל
ההוצאהראששלמקצועיותו.המלאהמידעאתלמסורשלוהמוטיבציהותגבר
ללאלעבורלהםלהניחמבליושקריםסתירותעלבעמידהגםמומחשתלפועל

השוואהתוךוהוצאותיוהכנסותיוגובהעלהחייבטענותבבדיקת,התייחסות
האישייםבנתוניםלהתחשבותכנוסף,הוצאותלאומדןורשמייםמבוססיםלנתונים

.47חייבכלשל

הנחקרלהכרתפתיחהשיחת.3
זוהיכרות.עצמוהנחקרהכרתהיאלחקירהביותרהמסייעותהפרקטיקותאחת

דבריומתוךובעיקר,לפועלההוצאהראששבפניהכתובהחומרמתוךנעשית
תקשורתליצירתתנאיהיאהחייבהכרת.היכולתחקירתבמהלךהחייבשל

שבמערכתהפורמלייםלנתוניםפרטהחייבאתלהכירכדי.לבינוהחוקרביןיעילה
היכרותמאפשרתזושיחה.48אתואישיתשיחהלחקירהלהקדיםרצוי,הממוחשבת

התנהגותייםדפוסיםלאתרלנסותמטרתה.אישית49התרשמותמתוךאמצעיתבלתי
בני.ההקשבהיסודגםחשוב.50שקריםאמירתאובלחץהימצאות,אמתאמירתבעת
הקשרביצירתהןחשובהפונקציהישלהקשבהכןועל,להםשיקשיבורוציםאדם
,משמיעהלהבדיל,ההקשבה."לדברמיעםלויש"כיבתחושתווהןהדוברעם

המעשיהניסיון.האמת51אתלספרהדוברשללנכונותומשמעותיתבמידהתורמת
עםוההיכרות,לההמתלווהההקשבהגםכמו,המקדימהשהשיחהכךעלמצביע

ללא,ביתמשקיהוצאותעלשוניםבאומדניםשוניםפ"ההוצלראשיהשתמשולדוגמהכך47
ומעודכניםנכוניםאומדנים,זהבנושא,לספקפ"ההוצלמערכתשעלספקאין.אחידותכל

.אחרותבמערכותשקיימים
החייבעלאובייקטיבימידעלספקבידםשישהמידעמאגרישמספרלעובדהעריםאנו48

ישירהגישהפ"ההוצללראששתהיהלכךלפעולורצויקטןהוא,פ"ההוצללרשותושעומדים
הנחקראתלהכירמהצורךלהפחיתכדיבהאיןזועובדהאולם.כאלהלמאגריםומהירה
.כזושיחהשלהחשיבותאתמגבירההיא,הואנהפוך.מקדימהבשיחה

,ביקורתשלמסוימתבמידהאליהלהתייחסיש,האישיתההתרשמותשלחשיבותהאףעל49
דובראםלהסיקכדרךזוהתרשמותשלמוגבלותהעלמצביעיםשוניםשמחקריםמכיוון
החוקאכיפתבתחוםמקצועאנשישגםנמצאאלהכמחקרימ.אמתדובראומשקרמסוים

פסיכיאטרים,שופטים,פוליגרףבודקי,81ע-ומשטרהחוקריביניהם,הנפשיהטיפולובתחום

היושחלקםאנשיםהוצגושבהם,וידיאובסרטישצפולאחרשקרניםבזיהוינכשלוואחרים

Can:למשלראו.שקרדובריוחלקםאמתדוברי Catch3(4ת.(ו,58,תפימ"י,סןEkman!1

913(1991)American Psychologist46"?Liar)(.
ושקראמתדובריאבחוןכיעולה,זהבתחוםנוספיםוממחקרים,שםהמוזכרהמחקרמתוך50

היההדבריםתוכןלפיאבחוןואילו,הדיוקרמתאתהעלההגוףושפתהתנהגותפיעל
.ניחושאוהימורשלברמהכלומר,בלבד%50-כשלכשיעור

R:ראו,בחקירהפעילההקשבהשלחשיבותהעל51 .E. Geiselman!3R.R Fisher
Memory-Enhancing Techniquesrfor .' Investigative Intewiewing - The Cognitive Interview

23-22(1992.Springfield(.
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דמותלעיצובוהןלהסתירלעתיםרוצהשהנחקרמידעלגילויהןבסיסבוניםהחייב
?זאתעושיםאיך.בהמשךשיפורטכפי,לפועלההוצאהראששלתומכת

דקותלהקדישהראוימן,לפועלההוצאהראשנתוןשבוהזמןלחץלמרות(א)
עללספרמהחייבולבקש,יכולתחקירתשלהתחלהבכלמקדימהלשיחהמספר
נושאיםלאתרלפועלההוצאהלראשמאפשרסיפורו.פרנסתוועלחייועל,עצמו

.52הרחבהלבקשיוכלועליהם,היכולתלחקירתרלוונטיים
סיפורשלבדרךדבריואתמספרהחייבכאשר:החייבעלהסתכלות(ב)

ותנועותיולבושו,החיצוניתההופעה,העמידהצורת,שלוהגוףשפת,חופשי
.עיסוקו53עלאואמינותומידתעלרמזיםלפועלההוצאהלראשיספקו

להמשיךאותותעודד,הפרעהוללאחופשיבאופןלדברלחייבאפשרותמתן(ג)
שיפסיקלכךלהביאעלולהשתיקתוקטיעת,קצרלזמןשותקהחייבכאשר.בדבריו

"דמןפסק"מתן,זאתלעומת.עצמועלדבריםולומרלהמשיךרצהאםגם,לדבר
.חופשיבדיבורולהמשיךשתיקתואתלהפסיקאותולעודדעשוילשתיקהקצר

להפסיקלחץמעיןנוצרכןועל,נעיםבלתיהואשתיקהשלשמצבהואלכךהנימוק
לידי,חקירתובהמשך,חייבלהביאעשויחופשידיבור.בדיבורולהמשיךזהמצב

.מסוימותבנקודותהחקירהאתלחדדכדילנצליהיהשאפשרבשקריםהסתבכות

וציותרשמיותשלמסגרתיצירת-החקירההחילת.4
באההיכולתוחקירת,חוקיותסמכויותשלמכוחןפועלתלפועלההוצאהמערכת
במעמדלפועלההוצאהראששלהראשוניתפקידו.אלהסמכויותשלבתחומן
חוקרעצמושהואבין,כלליהאתולקבועהחקירהאתלנווטהואהחקירהביצוע

מסגרתיצירת.הזוכהשלכוהובאזאתשעושהוביןהעדיםאחדאתאוהחייבאת
ולמסורשקריותתשובותלהשיבמהחייבלמנועעשויהוסמכותרשמיותשל

שללניתובודרכיםבכמהפתוחותלפועלההוצאהראשבפני.כוזביםנתונים
:כזולמסגרתהחייב

יוצרתזוהוראה.רשמיתתעודהבאמצעותבפניולהזדהותלחייבלהורות(א)

מבהירה,החייב-הנחקרובין-לפועלההוצאהראש-החוקרביןסמכותהבדלי
.החקירהשלהראשוניםלשלביםרבהוחשיבותהלציית54חובתואתלחייב

ראששלקצרותשאלותבהצגתשגרתיבאופןשנפתחהיכולתחקירתבתחילת:לדוגמהכך52
מצבועלהדיבוראתלהרחיברשותפ"ההוצלמראשהחייבביקש,החייבבפניפ"ההוצל
לפניקצרזמןהכלאמביתששוחררלאחרלשיקומועושהשהואהמאמציםועלהנוכחי
יכולכךכדיותוך,סיפורואתלמדירבבפירוטלספרלחייבאפשרפ"ההוצלראש.החקירה

להחזירכדילעשותמתכווןהואמהלשמועוכן,ומכנותומאמינותו,מהחייבלהתרשםהיה
החייבאתלשכנעפ"ההוצלראשהצליחזובשיחהשקיבלהמידעבאמצעות.החובאת

.התשלומיםשיעורואתהכנסותיואתלהגדילנוספיםמאמציםלעשות
עשויה,עובדשאינוטועןאך,מוכתמימעבודהבבגדילחקירהמתייצבחייבכאשר:לדוגמה53

.זהבכיווןשאלותהצגתמצריךוהדבר,זוטענהלסתורהופעתו
תעודהבפניולהציגפ"ההוצלראשידיעלהחייבהתבקשאחדבמקרהרק,שנצפובחקירות54
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לחייבהזוכהביןההתמודדותבזירתלפועלההוצאהראשתפקיד-יכולתחקירת

הנובעתהתוצאהוהצגתהאמתאתלומרחובתועלהחייבאתלהעמיד(ב)
.55החייבאלהמבטהפנייתותוךמפורשתלהיותצריכההאזהרה.שקרמאמירת
כיייתכן.בחקירהכוזבמידעלמסורניסיונותמפניחייביםלהרתיעעשויהאזהרה
ככל,לשקריםהאופייניותופיזיולוגיותגופניותתגובותלחזקעשויההאזהרהעצם

.56בהןלהבחיןשניתן
מהןלדעתהחייביםעל.לפועלההוצאהמנגנוןשלהסמכויותאתלהציג(ג)

,57עליהםלהטילשבסמכותוהסנקציותומהלפועלההוצאהראששלסמכויותיו

המקובלת,אחרתבלשון.תוםעדלמצותןאובכולןלהשתמשבכוונתואיןאםאף
לגבולותהכוונה."גבולותקביעת"לכךלקרואאפשר,אישיבטיפולהעוסקיםבין

פרקטיקותשלהשפעתן.שלוהתמרוןמרחבואתהחייבהתנהגותאתהתוחמים

חלקן:עקיפהבדרךמבוצעותהןכאשרוגבוההטובה,הגבולותקביעת:קרי,אלה
ליצורעלולותישירותאמירות.החקירהכדיתוךוחלקןהחקירהבתחילתבאמירות
.לפועלההוצאהראשכלפיהחייבאצלהתנגדות

תשובותיואתשישמיעלוולהורותהדוכןמאחורילעמודהחייבאתלהפנות(ד)
.נמוך58בקולולארםבקול
כחטיבהמסמכיוכלאתולא,בנפרדמסמךכללהציגמהחייבלדרוש(ה)

.אחת59

,החקירהלתוצאותאכפתיותוחסרמזלזלהחייבנראהלאולםכניסתושבעתואף,מזהה
נדרשושלא,מהחייביםחלק.ביותררבהבמידההתנהגותוהשתנתה,להזדהותשנדרשמרגע

שהשיבואומהשאלותחלקעלהשיבולא,בזלזוללחקירההתייחסו,רשמיתבצורהלהזדהות
.עליהםהשפעהכללחקירהאיןכאילוונהגו,בלבדחלקיותתשובות

,החייבאלפנייהתוך,ורםברורבקולהאזהרהנאמרהבאחתרק,בהןשנכחנוהחקירותמבין55
אובמסמכיםעיוןכדיתוךאו,האולםשללחללוהופטרהכאילואגבכבדרךנאמרהולא

רקולא.החייבידיעלשנקלטביטחוןאיןאך,נאמראמנםהמסר,האחריםבמקרים.במחשב
.משמעותיתאינהשהאזהרה,פ"ההוצלראשידיעלמילוליבלתימסרהועברשבכךאלא,זאת
voir(מוקדמתחקירהבתחילתומפורשתברורהאזהרהעל dire(ראומושבעיםשל:.G .E
"Jwors Before They Enter the Jury RoomכנוטBetter

.

-

Jury

Selection: Spottingחס"bd]ze

.Court36א.(1999)15-10
חשובהחקירהשנושאוככלשקרבגיןלהיענששלולאפשרותיותרמודעשהנחקרככל56

.M.Gש[ת:ראו.התנהגותיותהשלכותיותרלשקריםשיהיויותרגדולסיכוייש,יותר Frank
Stake-11101יDetect Deceit Generalizes Across Different Types0)47שאEkman "The

1429(1997)ofPersonalily and ,socal'

Psychology

אמירתשביןהקשרעלעוד.Lies"2לן

Detect10Vrijוכן;49,64,88,89הערותראוהגוףשפתוכיןשקרים "Interviewing.24

"Deceptionש0ת24,אע.717;1). Handbook of ,the Psycholo

~

y Of'

Interviewing

, supra

the Mind 's Eye - Enhancing Human Pefo~nsance3.)חד

~

0)Bjork.)1נ[(.לDruckman

(1991,te

~

ashington

.1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק73א'ס57
ראששללשולחנו"עדויותיהם"כדיתוךוהתקרבו,העדיםדוכןאתעזבומהחייביםחלק58

.ביניהםהסמכויותפערעל,סמליתבצורהאםגם,"גישרו"ובכך,פ"ההוצל
כאילו,פ"ההוצלראששולחןעלהטלתםתוךלעתים,לרשםיחדכולםהמסמכיםהגשת59

.מאחריותוהחייבבריחתתוך,בהםולדוןאותםלבדוקהאחריותאתהרשםעלמטילה
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פעםלאנוהגיםונחקריםחייבים.ענייניתתשובהלתתהחייבאתלחייב(ו)
שלאראוי,ככלל.שליליבאוראותםיעמידולהןשהתשובותשאלותלעקוף
כימתרשםלפועלההוצאהראשכאשר,זאתועם.כזוהתחמקותלחייבלאפשר
מאוחרבשלבולחזוראחרותלשאלותלעבוררצוי,עיקשתהיאהחייבהתנגדות

.שונהבניסוחולעתים,נענושלאלשאלותיותר
ההוצאהראשסמכויותכילחייבלהמחישיהיהנכוןהמתאימיםבמקרים(ז)

כילחייבממחישותמסמכיםלהצגתודרישהעדיםזימון.מתהאותאינןלפועל
.חשובמידעמהשמטתאוכוזבמידעממסירתלהיזהרעליוולכן,נבדקיםדבריו
לפועלההוצאהלראשלסייעעשוייםהנוספותוהראיותהנוסףהמידע,לכךבנוסף
ביןזכויותקובעאיננולפועלההוצאהראשכינזכור.60הולםתשלומיםצולתת
הביצועהליכיבמהלךהמתגלעיםמאלהלבד,בסכסוכיםמכריעואיננולחייבזוכה

פסקילבצעהואתפקידוועיקר,(פ"ההוצללחוק19סעיףלפי"פרעתי"טענתכגון)

.6'המשפטבתימערכתשלדין
,וחדברורבאופןלחייביופנוושאלותיולפועלההוצאהראשדברי(ח)

החייבאלהפניםהפנייתלמשל:הדבריםלתוכןמתאימהגוףשפתבאמצעות
שהחייבבעתאףדומהבאופןלנהוגלפועלההוצאהראשעל.62שאלההצגתבעת

בסימניםולהדגישהלתשובהההקשבהאתלהפגיןנכוןכאןוגם,לשאלותמשיב

הנהוןאו"המשך","מקשיבאני"כמו)מינימליותמילוליותתגובותכגוןחיצוניים
והקשבההאמורבאופןשאלותהצגת,החייבאלומודגשתמוחשיתפנייה.(בראש
באופןהשאלותעלולענותרומהבאופןלנהוגהחייבאתלהביאעשויות,פעילה
.לפועל63ההוצאהראשעםפעולהולשתףישיר

מקריםשהיובהחלטוייתכן,כלבדחייביםשליכולתבחקירותנעשוהתצפיותכייודגש60
פ"ההוצלראשציווהשבהןיכולתבחקירותצפינולא,זאתעם.נוספיםעדיםזומנושבהם
מסמכיםפ"ההוצללראשלהציגחייביםהתבקשו,המקריםשלקטןכחלק.נוספיםעדיםלזמן

.התשלומיםצוגובהעלההחלטהלקבלתחשוביםלושנראו,נוספים
אלא,לחייבהזוכהשכין"הסכסוך"מחלקמהוויםהיכולתוחקירתהגבייההליכיאמנם61

מהווהאיננההיכולתבחקירתפ"ההוצלראששל"הכרעתו"ו,LISשלבגדרובאיםשאינם
.39(2)נבד"פ,ברעם'נכלפוס98/200א"רע-בסכסוךהכרעה

כאשר,ומוצלחיםאפקטיבייםיותרהיושכנועניסיונותכינמצא,מחקריםשלרבבמספר62
אמנם.שיחתםבמהלךעיןקשראיתוויצר,לשכנעניסהאותו,שיחובבןהביטהמשכנע
P.A.:כךעלסקירהראו)עקביהואאך,גדולאינווציותשכנועעל,עיןקשריצירתשלהאפקט

Actions: Nonverbal Communication and Persuasion" Perspectives1481ת0ט4ת"Andersen

,1Seiter.7,.ed284,Persuasionנ1(. socat In

~

uence and Compliance Gaining (Bostonאס

165(2003,.tGass eds

,בפרטסמכותיותדמויותושלבכללשיחםבנישלהתנהגותםאתלחקותאדםבנינטייתעל63
Byראו

~

h "The Chameleon Effect: The Perception-Behavior Link.1.7]6T.L . Chartrand

893(1999ofPersonality, and

,

socal:

Psychology

(l761"and social Interaction;התאמתעל

,אישיתביןאינטראקציהבמסגרתדובריםבין,קצבאושפה,סגנון:כגון,דיבורמרכיבי
Language:ראה and2"R .L . Street "Evaluation of Noncontent Speech Accommodation

13(1982)Communication.
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המשךשאלות;"סגורות"או"פתוחות"שאלות-השאלותהצגתדרך.5
הבהרהושאלות

.אמיתיותתשובותבקבלתהוא,חקירהבכלכמו,היכולתבחקירתהעיקריהעניין
והשימושיהעיקריהכלישהןמתאימותשאלותלהציגיש,זולמטרהלהגיעכדי

עלהןמשפיעיםועיתויהניסוחה,השאלההצגתאופן.המבוקשהמידעלהשגת
בכמהנמנהלהלן.התשובותתוכןעלוהןעליהןלענותהנשאלשלהנכונותמידת
להתחילרצוי.שנצפוהיכולתחקירותבמהלךנשאלושכמותןשאלותשלסוגים
היאפתוחהשאלה.החייבתבפני"פתוחות"שאלותבהצגתיכולתחקירתכל

יכולהאיננהעליהוהתשובה,נקודתיתשאיננה,ורחבכלליבניסוחשנשאלתשאלה

גרסתואתלמסורלחייבמאפשרותפתוחותשאלות.65"לא"ו"כן"במיליםלהינתן
יוכלשלאכוזבתגרסהתקבענהשתשובותיוומבליחופשיתבהתבטאות,בשלמותה

בכמההפתוחותלשאלות.החקירה66במהלךייחשפוכזביואםגם,ממנהבולחזור
:67סגורותשאלותפניעליתרונות

להשתמשיוכלשבו,רבמידעלשואלמספקותפתוחותלשאלותתשובות(א)

לשואלהנראיםהפרטיםמתוךתנבענהאלהשאלות.נוספותשאלותלשאולכדי
.משמעותובעליכחשובים

לענותשעליותחושההנחקר-החייבאצלליצורעלולותסגורותשאלות(ב)

שהואאףעליונשאלשלאמידע"לנדב"מיימנעכךומשום,שנשאלמהעלרק

.שליליבאוראותולהעמידעלולזהמידעאםבייחוד,רלוונטי
החקירהכיווןעלרמזיםלנחקרמספקותוספציפיותסגורותשאלות(ג)

הנחקראתלהשאיררצוילעתים.החוקרשלבידיושנמצאהמידעועל,והמשכה

עם,יותרמאוחרבשלב,אותולעמתהחוקרבכוונתאםבעיקר,מסויםבערפל

.בידיושנמצאתראיה
לעבורורצויאפשר,הפתוחותלשאלותתשיברתיואתהשליםשהחייבלאחר
הואחופשיתגרסהמוסרשהחייבבעתכיהדברטבעיאך.ממוקדותלשאלות
או,מסוימיםפרטיםבמתכווןמערפלואפילומפרטאיננו,אחריםפרטיםעלמדלג

,Geiselmanש5180,אקק.6477-73 swpra!8Fisher.התבחיניםאחדכינמצאאחרבמחקר
א.Bul["0808ק-פתוחותשאלותהצגתהואעקרתשאולוביןלהודיותשהביאתשאולכין

,Interviewingש0ת24, supra:,0

the

Psychology',0Investigative Interviewing" Handbook

.8(ק.279
הוצאותיךצמצמתכיצד"או"החובאתלהחזירמאמציךעלספר":פתוחותלשאלותדוגמאות65

האם"או"?עבודהחיפשתהאם":סגורותלשאלותדוגמאות."?החובאתלהחזירמנתעל
."?מכוניתברשותךיש

of([ת66,0840

Hearing

Data

Rubinג" Qualitative Interviewing - The.5.1!1Rubin.7.א
208-203(1995.

.vש!4נ.Jehle:ראומושבעיםשלמוקדמתבחקירהפתוחותשאלותיתרונותעל67 P. Hans

voir Dire00ImproveשSocks? Other Ways0008ז"Avoid Bald Men and people with

process"78(1[-1(4([1שן(2003)1179 " JJry Selection.
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מספקתפתוחהתשובה:ועודזאת.מוסבריםבלתיעובדתייםפעריםיששבסיפורו
שלתפקידוכןעל.ולפרטלהרחיבהנשאליתבקששעליהם,רביםנושאיםלחוקר
סביבשאלותובהן,נוספותבשאלותהחסראתלמלאהואלפועלההוצאהראש

שנצפומהמקריםבחלקאמנם.68הבהרהשאלותאוהחייבבגרסתשנתגלו"פערים"
אף,חסרוהןמהמקריםניכרבחלקאולם,המשך69ושאלותהבהרהשאלותנשאלו

לא,כאלהשאלותשלהצגתן-איבגלל.החייביםמתשובותכמתחייבנראהשהדבר
התשלומיםצוגובהבדברוהחלטתו,שלמהתמונהלפועלההוצאהראשבפניהוצגה

הןלפגיעהפוטנציאללכאורהישזהדבריםבמצב.בלבד70חלקימידעעלהתבססה

.החייבשלהאמיתיתליכולתביטוינותןאינוהתשלומיםשצוככל,בחייבוהןבזוכה

עקיפותשאלותאוישירותשאלות.6

שאלותהןיכולתחקירתבעתהחייבבפניהמוצגותהשאלותרוב,כללבדרך
ומכסותטפחמגלותישירותלשאלותתשובות,קרובותלעתיםאולם.ישירות
מראשמוכנותותשובותיו,ישירותלשאלותמצפה,כללבדרך,החייב.טפחיים
עקיפותשאלות,זאתלעומת.בלבדמועטמידעמוסיפותהןכןועל,וצפויות

שאלהלחייבמוצגתכאשר.כוחןגםובזהמסוימותעובדותשלקיומןמניחות
כןועל,השאלהמבוססתשעליומסויםמידעישלשואלכילהניחעליו,עקיפה
לו"מתירות"ישירותשאלותואילו,ראשבכובדולתשובתולשאלהמתייחסהוא

,72המתבקשתהתשובהאתבחובןמכילותמנחותשאלות.71בשלילהלענות,כביכול

,66Rubin,אקק.68218-212 supra note!3Rubin.
להמשיךביקשופ"ההוצלוראש,עבודהמחפשאךמובטלשהואשסיפךכ"חאותוכמך69

בלשכתנעזרתהאם,חיפשתהיכן:אותוושאלהמשיךועוד,עבודהמחפשהואכיצדולפרט
,בעיתונותדרושיםבמודעותחיפשתהאם,זהבענייןפניתעודלמי,אליהפניתאוהתעסוקה

לראשאפשרואלולשאלותהתשובות.בזהוכיוצאחייםוקורותמועמדותהגשתפעמיםכמה
.עבודהמחפששהוא,החייבטענתשלהרצינותמידתעללעמודפ"ההוצל

הואאםנשאלחייב;עליהןנשאללאאך,"מיוחדותהוצאות"לוישכישטעןחייבכגון70
,העסקאיפה,מדוברעסקבאיזהנשאללאאך,בעסקזוגולבןמסייעהואכיוענהעובד
;חלקיאומלאמשרהבהיקףכעסקעובדהואאםאוהפסדיואוהעסקשלהכנסותיומהן

התבקשלאנאףהשכירותדמיגובהעלנשאלולא,שכורהבדירהמתגוררשהואסיפרחייב
הזוגבןאםאו,מדוענשאלולא,עיבדאינוזוגושבןטעןחייכ;השכירותחוזהאתלהציג
אצלבראיונותככרהיהוהאם,העבודהבחיפושהשקיעמאמציםאילו,עבודהלמצואניסה

.בזהוכיוצאלמעסיקיםחייםקורותשלחאםאו,מעסיקים
לאחריםכספייםחובותהחזירהואאםלשאלהבתשובהבשלילההחייבהשיבהמקריםכאחד71

."?האחרונהכשנההשבתכספיםכמה":לשאולמקוםהיהכאןגם.הנדוןבתיקהזוכהשאינם
ממסמכיםהובררהחקירהבהמשך.בשלילהענהאשראיכרטיסלוישאםשנשאלאחרחייב

יכולהחוקר,אכן.כזהבכרטיסהשתמשהחקירהלפנימועטשזמן,הזיכהכוחכאשהציג
להסתייעאוהחקירהשליותרמאוחרבשלבהאמתלמסירתכמנוףכאלהבשקריםלהשתמש
שלהמוטיבציהאתשיפחיתושאלותלשאולורצוי,החייבמהימנותאתלבחוןכדיבשקרים
.לשקרהחייב

האם":בהםשעייןלאחר,לואמר/שאל,החייבשלשכרתלושילידיושקיבלפ"ההוצלראש72
."?מחזיראתההלוואותכמה":במקום,"?הלוואותשתימחזיראתה

454



לחייבהזוכהביןההתמודדותבזירתלפועלההוצאהראשתפקיד-יכולתהקירת

פיעלואף,השואלשבידיידיעהעלנרמזתהנחהכוללותעקיפותשאלותואילו

נחקר.73עצמההתשובהאיננהזאתבכלהיא-התשובהעלמשפיעהשההנחה
לומשאירותשהןמאחר,פתוחותלשאלותלתשובותיויותררבהמחויבותחש

אינןמנחותשאלות:זהולעומת.ולהיקפההתשובהלתוכןנרחבהחלטהחופש

החייבשלמהאחריותומפחיתות,התשובהאתבחובןכוללותשהןמאחררצויות
.לתשובותיו

לחייבהמוצגלשאלוןתשובות.7
לחוק(ג)68-ו(1)(א)7אבסעיפיםהמופיע,לשאלוןהחייבשמשיבהתשובות
קודםלשאלוןהשבה.היכולתמחקירתנפרדובלחישגרתיחלקמהוות,פ"ההוצל
בפניולהביאמטרתן.לפועלההוצאהלראשמוגשותוהתשובות,עצמהלחקירה
הואולסיכום,החייבשלהוצאותיוועלנכסיועל,הכנסותיועלבסיסייםפרטים
למדיקצראמנםהשאלון.להחזירשביכולתוהחודשיהסכוםאתלצייןנדרש

:תחומיםבשלושהלפחותחשיבותלוישאולם,מרובהאיננובוהמבוקשוהמידע

הנתוניםאתלנסהוהחובה,וסמכותרשמיותשלהשפעהישכתובלשאלון(א)
להעציםכדי.כוזביםפרטיםבולרשום,ישנהאם,המוטיבציהאתמפחיתהבכתב
החייבאתלהזהיריהיהנכון,לשאלוןהתשובותמתןעלהרשמיותהשפעתאת
שאלוןמילויבשללהםצפוישהואהעונשיםעל,השאלוןהגשתבעת,פהבעל
לפועלההוצאהשראשלפני,היכולתחקירתבתחילתגםלעשותישכך.כוזב
.לתקנו,בפרטיםדייקשלאלחייבלאפשרכדי,בשאלוןקורא
אך,שבשאלוןלשאלותהחייבשללתשובותרבהחשיבותישאמנם(ב)

רבותפעמים.נרשמושלאלפרטיםדווקאלייחסישמכךפחותהלאחשיבות
שאינםמכיוון,בשאלוןשעלומסוימותלשאלותתשובותמלרשוםנרתעיםאנשים

.בחודשהשוטפותהוצאותיהםואתהאמיתיותהכנסותיהםאתלחשוףמעוניינים
העובדה.אמת74תשובותעליהןלהשיבמעונייניםאינםשהחייביםבשאלותמדובר

ניתנולאמדועלבדוקלפועלההוצאהלראשסימןמהווה,מלאאינושהשאלון
האם,תשובהללאנשארהמסוימתשאלהדווקאומדוע,השאלותלכלתשובות
.75הסתירהואומה,פרטיםמילוי-באימהדברלהסתיררצההחייב

,בחלקואוכולוהמלאבשאלוןלפועלההוצאהלראשהמועברהמידע(ג)
.החקירהבמהלךלשאוליהיהשנכוןנוספותלשאלותחשובהמרצאנקודתמהווה

עלהרשומותהחסכוןתכניותמהן"או"לאחרונהשרכשתערךניירותעלספר":לדוגמה73
."?שמך

.זהשאלוןלגביקיימתאינהזוזכותכיאף,"שתיקהזכות"שלניצולמעין74
הפסקתתאריך:וביניהםשוניםפרטיםנרשמולא,ידינועלשנבדקומהשאלוניםניכרבחלק75

פ"ההוצלבתיקינוספיםחובותסכום;הדירהשטח;המגוריםדירתעלהבעלותסוג;עבודה
,המקריםבכלכמעט,זאתאףעל.נוספיםתיקיםתלוייםהחייבנגדכינרשםכאשרגם,

.פהבעלבחקירההמידעאתלהשליםנדרשולאהחייבים
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ולקבלנוספותשאלותלהציגאפשר,בשאלוןשנרשמהתשובהכלעלכמעט

.76החייבשלהכלכליכוחועלומועילנוסףמידעלהפקתיסודשתשמשנהתשובות

לשאוללאאיך.8
.בחקירהחשובמשתנהמהווים,וניסוחןתוכנןרקולא,השאלותשלהצגתןאופן
.ונכונהמלאהתשובהלקבלהשואלכוונתאתלנשאללהמחישישהשאלותהצגתבעת
מבלילתשובהולהמתין,השאלההצגתבעתעליולהסתכל,לחייבלפנותהשואלעל

:77שאלותלהצגתיעילותבלתידרכיםכמהנמנהלהלן.ממנועיניולהסב

הצגת.שאלוןמתוךנקראותהןכאילושאלותלהציגהיאמוטעיתדרך(א)
אומלומדהאנשיםמצוותאוחובהמילויכמונראיתכזהבמקרההשאלות
זומוטעיתדרך.לכךפרטחשיבותלהואין,לידה"vtrלסמןשצריךכמשימה
.ערךבעלאוחדשמידעוחסרותשגרתיותתהיינהותשובותיו,הנשאלעלתשפיע

.רבותפעמיםעליהןענהכברשהחייבלשאלותהכוונה:שגרתיותשאלות(ב)
גםלהציגאפשראולם.חשיבותכלעליהןלתשובותואין,בהןמתורגלהוא

מידעעםהחייבאתלעמתנועדוהןאם:למשל,מסוימותבנסיבותכאלהשאלות
דעתולהסיחנועדוהןאם;קודמתבחקירהשנתןתשובותעםהשוואהתוך,חדש

נועדוהןואם;חשיבותלהייחסשלאכדי,שנתןחשובהמתשובההחייבשל
לשאלותגםכינזכיר.החייבאצלהתנגדותהמעוררותמסוימותמשאלותלהתחמק

שאלותואם,בכללותהלהקירהכמו,מוגדרתמטרהלהיותצריכההשגרתיות
.בהןצורךאיןשוב,תכליתללאנשאלותאלהשגרתיות

פשטניותשתהיינהבין,שעמוםשלבאינטונציהשנשאלותשאלות(ג)
הוא.החייבעלגםשעמוםמטילות,במיוחדחשובותשתהיינהוביןושגרתיות

מתעמקאיננוהחייבגםכןועל,בשאלותמתעמקאיננושהשואללדעתנוכח
,הנחקר,והוא,הנחקרעלמקרינהלפועלההוצאהראששלהגוףשפת.בתשובה

חשיבותאפואנודעתהשאלותשללאינטונציה.חקירתובמהלךאליהלבשם
השגרהבשבירתטמוןלהצלחתההתנאיםשאחדמכיוון,החקירהתהליךבכלרבה

.הנשאלתשלהמתחובהעלאת
אין.סבילהמשמעותישלשמיעה.לשמיעהזההאיננההקשבה:הקשבה(ד)

סדריעלתמיהההמעלההשאלוןמילוילפניכשנתייםל"לחונסיעהשלאזכור:כגון76
עשויבמחשבהמודפסשאלץ.חובואתלהחזירבחובתוזלזולואולי,החייבשלהעדיפויות

שנרשמושאלוניםשניביןהכדלים.נוסףאפשריהכנסהכמקורהמחשבעלשאלותלעורר
אךתמימהמטעותשנבעוייתכן-עליהםשונים"תיקונים"ויוםבאותוחייבאותוידיעל

ציוןללאמשכרהכנסותעלרישום.החקירהאתלהעמיקשישלכךאיתותמהוויםבהחלט
ההוצאותכללכיסויהמשמש,ח"ש000,1שלסכוםביןומתמיהתמוהפער,העבודהמקום

סעיףלבין,וכלכלהרפואיביטוח,טלפון,ארנונהגז,מים,חשמל,דירהבשכרהקשורות

.החקירההעמקתטעוניםאלהפרטים.ח"ש300,2עלהעומד"האחרותההוצאות"
.שנצפוהיכולתחקירותמתוךאירועיםשלדוגמאותהןאלו77
.237-287'בע,24הערהלעיל,גלבועראוזהבנושאלהרחבה78

456



לחייבהזוכהביןההתמודדותבזירתלפועלההוצאהראשתפקיד-יכולתחקירת

,פעילהתמידהיאהקשבה.אגבית79פעילותאלאהאדםשלמכוונתפעילותבה
,ברורמסראליומועברכךובתוךהדובראלמופניתהלבתשומת.ודינמיתמכוונת
נשמעיםדבריוכיתחושהלחייבנותןהחוקרכאשר.נקלטיםשדבריו,עקיףאוישיר

ההוצאהראשלדברילהקשיברקלא:כלומרלהדדיותחובהבוניטעת,ונקלטים
מוטלתלפועלההוצאהראששעלספקאין.הוראותיואחרלמלאגםאלאלפועל
,לתשובותלהקשיב,שאלותלשאולעליו:היכולתחקירתבעתמורכבתמשימה
אסור,זאתעם.הבאההשאלהאתולתכנןקודםלמידעהתשובותאתלהשוות

בעתלחייבלהקדישהשואלשעלהלבובתשומתבהקשבהתפגוםזושמורכבות

.לשאלותיו80התשובותמתן

תשובותשלסוגים.9
.הצגתןומדרךמהשאלותיותראףחשובות,השוניםלסוגיהן,החייבשלתשובותיו
הןאבל,לפועלההוצאהלראשאינפורמטיבימידעאמנםמספקותהתשובות
גםאלא,ענייניבאופןלשאלהלהגיבכדירקלא-החייבאתגםמשמשות
נודעתהתשובהמתן-לאיגםכןועל.עתבאותהאותוהמשרתותשונותלמטרות
שלאוכאלהתשובותשלהמשמעותמהילדעתצריךהשואל.משלהמשמעות

:"תשובותמתן-אי"

באאולפועלההוצאהראשלשאלתשבתגובהייתכן:כתשובותשאלות(א)
כפניועתהזהשהוצגהשאלהאותההכוללתבשאלההחייבמשיב,הזוכהכוח

שבגללההסיבהזואיןהמקריםברובאך.81השאלהאתלשמועהיטיבשלאמשום
מתקשההואכאשרהשאלהעלהחייבחוזרכללבדרך.השאלהעלהחייבחוזר
.אותוהפתיעההשאלהכאשראולונוחהאיננההתשובהכאשראולענות

זמןלהרוויח"מבקשהחייבהקודםבמקרהכמו:שאלותעללחזורבקשה(ב)
ביקששבהםמהמקריםניכרשבחלקכךעלמצביעהמעשיהניסיון."למחשבה

מדובר,השאלותעללחזורלפועלההוצאהמראשאוהזוכהכוחמבאהחייב
.חיוביבאורהחייבאתהעמידולאלהןשהתשובותבשאלות

שבמחשבברשומותאושבידיובמסמכיםפ"ההוצלראשעייןהיכולתמחקירותניכרבחלק79
מעבירהכזוהתנהגות.הזוכהכוחבאלשאלותאולשאלותיוענהשהחייבבעתשלפניו
ושהחלטתימסורומהיענההואמהמשנהזהשאין,לומקשיבאינושהשואלמסרלחייב
אתלמלאהתנגדותכךבשלאצלותתעוררדברשלבסופו.מראשגזורהכברפ"ההוצלראש

אצלחיובישינויליצירתלתרוםכדיפכךשאיןודאי.פ"ההוצלמראשמקבלשהואההוראות
.חובועלאחריותולנטילתהחייב

השאלהלהיותצריכהמהחשבאלא,החייבלתשובתהקשיבלאכללפ"ההוצלראשלעתים80
אםאף.שולחנועלהמותקןהמחשבבמסךוהסתכלשבידיוהכתוביםאתשברקאוהבאה
קצרותהפכוותשובותיו,זאתקלטהחייב,התשובהמהימנותאתלהעריךנועדהזובדיקה
.אינפורמטיביותולא

הסדרעלחתמתיאניהאם":חייבהשיב"?חובותהסדרעלחתמתאתההאם":לשאלה81
."?חובות
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הזוכהכוחבאאתאולפועלההוצאהראשאתשואלהחייב:המצבהיפוך(3)
כך.לפועלתההוצאהבראשובהםבאחריםאשמההטחתטמונהשבחלקןשאלות
,במצבהשליטהואתהכוחאתלעצמומחזירשהואוחשלחוקרמנחקרהחייבהופך

החייבאתלהעמיד"נטייהישכאלהבמקרים.לונוחלאומאודלוחץהואשככלל
תשובה."העונהואתההשואלאניכאן":בנוסחבהבהרהאובאמירה"מקומועל
"הכדוראתלהחזיר"רצוי.השואלכלפיואנטגוניזםהחייבאצלרוגזיוצרתכזו
פתחתהווהוגםהחייבאתתרגיעשגםנוספתבשאלההחייבלידיהאחריותואת
ביצירתטמונהכאלהתשובותשלחשיבותן.ממנו83אמיתימידעלקבלתיותררחב

רקנוצרתהמחויבותהראשוןבשלבאםאף,חובותיולפירעוןהחייבאצלמחויבות
.נשאלשהואלשאלותתשובותמתןלעניין

הםשתיקהאומתשובותהתחמקות,תשובותמתן-אי,תשובותהיעדר(ד)

באורהחייבאתלהעמידשעלולות,נוחותלאמאודלשאלותסימניםכללבדרך

.84התשלומיםצויוגדלשבעקבותיומידעלפועלההוצאהלראשלספקאושלילי
,החייבבשבילרגישבנושאשמדוברלשואללאותתצריךתשובהמתן-אי,לכךפרט

ולאתשובהמתןעללעמודיהיהנכוןכןועל.בו85ולחקורלהמשיךהראויומן
,למקרהממקרהשונהלהיותעשויהלכךהתגובה.ממנהלהתחמקלחייבלאפשר
השאלההצגת:מהחייבלפועלההוצאהראששלולהתרשמותלנסיבותבהתאם

לפרוטוקולציון,לשאלהענהלאכילחייבלפועלההוצאהראשהערת,נוספתפעם
החקירהשלאחרכשלבהשאלהאלוחזרה,לענותהחייבחיוב,ענהלאשהחייב

.אחרבניסוחהשאלההצגתאו

,שליליאוחיוכי,רגשייחסשלהתפתחות-"העברה"הואהטיפולבשדההמקובלהמונח82
אחדאדםאומאובייקטרגשייחסשלהפנייהכלליובאופן,המטפלכלפיהמטופלאצל

גםמתרחשתדומהתופעה.אסוציאטיביבאופןאליוהמקושר,אחראדםאולאובייקט

שבמקור,בארגוןחבריםשלרגשותיהםלחיצילמטרההופךחיצונייועץבהם,ייעוץבתהליכי
אישייםביןיחסיםבמסגרתגםכמו,עצמוהארגוןבתוךסמכותיותדמויותכלפיהתעוררו
c:סמכותשלמרכיבבהםשיש,אחרים .P. Alderfer '"The Methodology of Organiflional

459(1980)Professional'

Psychology

11"Diagnosis.
בראשהחייבהטיח,והוצאותיוהכנסותיועלרבותשאלותשנשאללאחר,מהחקירותבאחת83

פ"ההוצלראשותגובת,"?כךלחיותאפשראיך,אתםליתגידו":הזוכהכוחובבאפ"ההוצל
שלאינפורמטיביתתגובההולידהזותגובה."להסתדרמצליחאתהאיךלנוספר":הייתה
שכן,הוצאותיוועלהכנסותיועלללמודאמיתיתאפשרותפ"ההוצללראששסיפקההחייב
שלתשובתוכדיתוך,ואכן.אמתסימניבהםוניכרו,"מהבטן"ובהתרגשותנאמרודבריו
צואתלהגדילפ"ההוצללראששאפשרופרטיםמסרהוא,זו"כדורהחזרת"ל,החייב

.התשלומים
.במשפטלהעידשלאלזכותאופליליתבחקירההשתיקהלזכותקשרכלללא84
טעןקודםואילו,אשראיחברתשלבחשבוןחיובלושישייתכןאיךחייבנשאל,לדוגמה85

ביןהסתירה.ענהלאהחייב.החובצבירתלפניארוכהתקופהאשראיכרטיסלושאין
צוגובהעלההחלטהועלהחייבמהימנותעללהשליךאמורההמסמכיםלביןהתשובה

,זהבמקרהנעשהלאהדבר.השאלהעללענותאותוולחייבכאןלהתעכביש.התשלומים
.אחרתשאלהפ"ההוצלראששאלשניותמספרולאחר
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נכחנוהתצפיותבמהלך:החייבבמקוםלפועלההוצאהראששלתשובות(ה)
ידיעללחייבשהוצגושאלותעלענהלפועלההוצאהראששבהןחקירותכבכמה

הוצאהראששלכזונטייה.עליה867לענותלחייבלהניחבמקוםהזוכהכוחבא
היושהתשובותספקהיהלאשבהןאינפורמטיביותבשאלותבעיקרבלטהלפועל
מאשריותרטובהאמיתיותהתשובותאתמכירשהואלוודאיוקרוב,לחייבידועות
תוצאותכמהומניבה,החקירהתהליךאתמעוותתזוהתנהלות.לפועלההוצאהראש

:87שליליות

שלמהאחריותמפחיתותהחייבבמקוםלפועלההוצאהראששלתשובות(1)
פטרנליזםשלמצבגםויוצרות,בפרטהחובולפירעון,בכלללתשובותהחייב
.לפועלההוצאהראששלמצדומוגזם

מטרהלהגשמתשנועדחשובכלילאבדעלוללפועלההוצאהמנגנון(2)
הראשונהבפעםלעתים,עצמועלייטולהחייבשבומצבלגיבושהנוגעת,חשובה
.בידיונתוןשהדברככלהחובלהחזרהאחריותאת,מחדשולעתים

מאודמעונייןשהואמידעזהוולעתים,החייבברשותהנמצאמידעאיבוד(3)
.להסתיר

,החייבשלמאמינותולהתרשםהיכולתאתמאבדלפועלההוצאהראש(4)
.ומהתנהגותומתשובותיו

חשיפהםועלמשקריםעל,שקריםעלהערותכמה.ד

,אחראדםשולללהוליךמתכווןאשראדםכשקרןמגדירEkman(88(אקמןפול

.אדםאותוידיעללכךמתבקששהואומבלימראשכךעללומודיעשהואמבלי
:שקריםסוגישנימונההוא

Concealing(הסתרה(1)

(

מבלי,כלשהואמיתימידעמזולתומסתירהשקדן:
.נכוןלאמהדבראומרשהוא

מידעמציגוגם,מזולתואמיתימידעמסתירהשקרן:)Falsifjring(סילוף(2)

המופיעים,בשקריםלפועלההוצאהראשינתקליםרביםבמקרים.כאמתשקרי

כברשהחייבכךעלהזוכהכוחבאאתפ"ההוצלראשהעמידשבהםבמצביםמדוברואין86
רגילהחקירהזושאיןכיוון,מקרהובכל.לגיטימיתהייתהלאשהשאלהאוזושאלהעלענה
.אחתמפעםיותרהשאלהאותההצגתאתלהרשותאפשר,במשפטעדשל

,פ"ההוצלראש(1):בולטותדוגמאותשתירקנביא,זופרקטיקהשלמקריםכמהמבין87
יתרותיהן,החייבשלההלוואותסכומיעלחישובערך,הזוכהכוחבאלשאלתכתשובה

פ"ההוצלראשאך,והוצאותיוהכנסותיואתלפרטנתבקשחייב(2);החזרתןסיוםומועדי
אוהמסמכיםכלאלהשאיןשייתכןבחשבוןלהביאיש.שבידוהמסמכיםמתוךבמקומוהשיב
מפורטתבצורהלהינתןצריכההתשובה.וההוצאותההכנסותכלשלפירוטבמסמכיםשאין
.פ"ההוצלראשידיעלולאהחייבידיעל

88Clues ro Deceit " the'

Marketplace

, Politics, and

.

~

Marrage

(New-1

~

1Ekman Tellingן

(1985,York.

459ז"תשסןא"יהמשפט



גלבועומאיראופיר-ברדוד

,החייבכתבאושאמרדבריםביןסתירות,דיוקים-אי:כגון,שונותבצורות
במהלךשהוצגואחרותראיותלביןהחייבדבריביןהתאמות-איאוסתירות
כמו,יכולתבחקירת.אחרותמראיותשהסתברועובדותשלגילוין-איאוהחקירה
אמצעיאלא,עצמהבפנימטרהמהווהאיננוהשקריםגילוי,אחרותבחקירות

,שקרדברינאמריםכאשרכייודגש.החייבשלאמינותועללעמודכדיבלבד
.החקירהשלהמרכזיתהמטרהלהשגתהחוקרבידי"מנוף"להוותעשוייםהם
השקריםאתולגלותלהתאמץלפועלההוצאהראשעלזומטרהלהשיגכדי

אתמלמדתשהיאמכיווןהחקירהביעילותפוגעתמשקריםהתעלמות.שנאמרו89

בכללותועילשקרשאמירתמסיקהחייב:מזוויתרה,לשקרלו"מותר"שהחייב
וגם,החודשייםהתשלומיםגובהלהקטנתיביאהואייתפסלאאם?כיצד.מקרה
.מכך90יינזקולאייענשלאהואייתפסאם

ניהולבגללאם,בטובתושלאכספייםבחובותמסתבךמהחייביםניכרחלק
,קשהפתאומיתמחלהאוהעבודהממקוםפיטוריןבגללאם,עסקיושלכושל
אחריות,כללבדרך,מקבלתזואוכלוסייה.אחריםידיעלתמימותוניצולעקבואם
עלאמיתייםנתוניםלפועלההוצאהראשבפנייציגואלהאנשים.חובותיהעל

רובדקייםזהלעומתם.בחקירהאמתתשובותויתנו,שלהםוההוצאותההכנסות
עלהעולהגבוההחייםרמתמנהל,לבבתוםשלאפועלאשרחייביםשלרחב
לעמודיוכלשלאברורהבידיעהכושלותמסחריותלעסקותונקלע,הכלכליכוחו

רוחבקורלשקרמועדתחייביםשלזואוכלוסייה.9[כספיתיכולתבהיעדרכמילוין

רבהספרותכךעלישאולם,זהמאמרמנושאוחורגתרחבההיאשקריםגילויסוגיית89
:וכן;אחריםועםבעצמואקמןשפרסםרביםומאמרים,ibid,1514:ראו,היתרבין.מאוד

vrij Detecting Lies and Deceit - The Psychology Of ,.

Lying

and the fmplications:

for

.4
G.D. Lassiter11Stone.1.נ,B .M. DePaulo;(2000,Profe~sional Practice (Cheichester

.The Self

,

and S~cial Life (New York, B .R(186"Deceiving and Detecting Deceit,dc

32(1985,.Schlenker ed.
הייתהלאאך,החקירהכדיתוךשנתגלוולסתירותדיוקים-לאיאולשקריםדוגמאותמספרלהלן90

המהימנותבקביעתלכךוהתייחסלהםערהיהפ"ההוצלשראשייתכן.התייחסותכלאליהם
גובהבקביעתזוהתייחסותהשפעתניכרהלא,מהמקריםניכרבחלק,זאתעם.החייבשל

בתשובה,אישרהואאולם,אשראיכרטיסלושאיןהחקירהבתחילתטעןחייב:התשלומים
.ההקירהמועדלפניכשבועייםנותקהואאולם,ניידטלפוןכרשותושהיה,נוספתלשאלה
.אשראיכרטיסברשותוהיההחקירהלפניקצרזמןשעד,לוודאיקרוב,כיהיאהדבריםמשמעות

,החשדעצםמלבד.אשראיכרטיסללאשירותיםמספקותאינןהסלולרחברות,ככללשכן
.הדבריםביןהמשתמעתלסתירההתייחסותכלהייתהלא,חובותלצבורהמשיךחייבשאותו
מפורשאיסורשישאף,רכבלואיןכיבטרמפיםלנסוענוהגהואכיסיפרקבעבשירותחייל
,שאיריםקצבתמקבללאהואכיאמראחרחייב.כךעלנשאללאהואאולם,ל"כצהכךעל
.הסתירהלפשרנשאללאהוא,זוקצבהמקבלשהואכשהסתבר,מאוחריותראך

החייביםרוב,729'בע,11הערהלעיל,ח"פרץ"כבגשהובאו,ישראלמשטרתנתוניפיעל91
להתחמקשניסוכאלההם,חובותיהםאתשילמושלאלאחר,מאסרפקודותפיעלשנאסרו

ממחברתזומסקנה.אמיתיתיכולתחוסרעקבהחובותאתשילמושלאכאלהולא,מהתשלום
יוםעדשעותכמהשלתקופהלאחרשוחררושנאסרומאלה%65-שכהמצביעיםמהנתונים

שלתקופהלאחרשוחררו%4.7-ו,יומייםשלתקופהלאחרשוחררונוספים%15-כ,אחד
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שאמרולרבריםמאחריותההתחמקותהואממאפייניהאחד.היכולתחקירתבעת
הוצאודבריהםכייטענו;להםהמיוחסותאמירותיכחישוהם.החקירהבמהלך

"ישפרו"מהםורבים,כהלכההובנושלאאוהשאלהאתהבינושלאאומהקשרם

כאלהחייבים.החוקרשללתגובתומותאמתאשרחדשהבגרסההקודמתהגרסהאת
,יכולתבחקירתבעברנחקרוכברהם.לפועלההוצאהמערכתאתהיטבמכירים
בעברהורשעומהםכמה,כןעליתר.לחקירהמראשמתכונניםהםקרובותולעתים
מאשרשונהבאופןזהמסוגלחייביםלהתייחסשישהדברברור.מרמהבעברות
ובזהירותבהסתייגותלהתייחסלפועלההוצאהלראשיומותר,לבתמילחייבים
.היטבאותםולבחוןלדבריהם

?היכולתבחקירותשמופרחיםהשקריםשלאופייםמהו.1

שקריםלספרייטושקרנים,כללבדרך.גדוליםשקריםאינםהשקריםרוב(1)
יעגלו"אוהוצאותסכומייגדילו,הכנסותסכומייקטינו,מידעיסתירו,קטנים
שמסביבואמתשלמסויםגרעיןעלתמידיתבססו"טובים"מרמהאושקר."פינות
.השקריתהגרסהתירקם

,שקרעלמידלהגיבהיאהאנושיתהנטייה:לשקרמאוחרתאומידיתתגובה(2)
שמעונייןלחייבמאפשרתשהיאמכיווןפיפיותחרבלהיותעלולהכזותגובהאולם
אותםלתקןאולכןקודםדקותכמהשאמרלדבריםלהתכחש,היכולתבחקירתלשקר
המצויהמידעמהולחייבמגלהשקרשלמידיתהטחה.כלשהויצירתיבנימוקדברים

כילחייבמידלגלותלאעדיף.שקריואתלהסתירלוומסייעתפ"ההוצלראשבידי
.זובגרסהלהמשיךלולאפשריותרוטוב,השקריתלגרסהערלפועלההוצאהראש
אושמסרמהגרסהבולחזורעליושיקשהעדנוספיםבשקריםהחייביסתבךכך

.שקריואתבפניויטיחלפועלההוצאהשראשבעת,אותה"לשפר"
שוניםשקרנים.הקטניםבפרטיםנמצאשקריםגילויכי,פעםלאנאמרכבר(3)
הסיפוראתכללבדרךמכיניםוהם,אמיתיגרעיןפיעלההונאהסיפוראתבונים

הפרטים"כלאתמכיניםאינםהם.החקירהבעתעליולחזורמתכונניםואףהכללי
שעליהםוככל,האפשריותהשאלותלכללהתכונןיכוליםאינםהם."הקטנים

להםקשה,סיפוריהםמתוךהמתבקשותכאלהובעיקר,שאלותיותרעללענות
לשאוליש,אמתאמירת-באיהחשודחייבשלבחקירהולכן.עקביותעללשמור
ולפרטילפרטיםירידהכדיעד,רגילותכלליותלשאלותפרטנוספותשאלותאותו

שקריואתלגלותיותררבסיכוייש,יותרמפורטתתהיהשהחקירהככל.פרטים

.92בהםהודאהלידיהנחקראתלהביאוגםהנחקרשל

שלגבוההברמה,לקבועאפשר,התופעהעםהמחבריםשלאישיתמהיכרות.ימיםשלושה
עדשילמושלאהתשלומיםאתאוהחובאתששילמולאחרשוחררואלושאנשים,וודאות
%90-לקרוב,(יותרעדכנייםנתוניםבידינוואין)אלונתוניםפיעל,כלומר.המאסרלמועד

.לשלםיכולתחסרישללקבוצהולאמהתשלוםהמתחמקיםשללקבוצהשייךמהחייבים
9256vrijt supra note.
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או,לשקרמחייבלמנועכדי:שקריםאמירתמפניוהרתעהשקריםמניעת(4)
:הבאיםהצעדיםאתלנקוטהראוימן,שקריםחשיפתעללהקלמנתעל

השאלותאתבמדויקלשקףהפרוטוקולעל:בפרוטוקולמדויקרישום(א)

אומסוימיםלדבריםלהתכחשמהנחקרלמנועכדי,החקירהבמהלךוהתשובות

.כאלהמדבריםבולחזורעליולהקשות
כמהישבקולהפרוטוקוללקריאת:בפרוטוקולהרישוםעלרםבקולחזרה(ב)

להרתיעועשויעצמווהרישום,נרשמיםשדבריולהביןאמורהחייב:השלכות
ולספראתרעלדבריואתלתקןלחייבמאפשרתזופרקטיקה.שקריתגרסהממתן
יפגעו,רםבקולהדבריםוהשמעת,כשלעצמובפרוטוקולהרישום.האמתאת

שיצטברוהראיותפיעליותרמאוחרבשלבגרסתואתלתקןהחייבשלביכולתו
שדבריואו,לאשורםאותםהביןשלאאו,נאמרולאכללשהדבריםלטעוןאו,נגדו

.מהקשרםהוצאו
,בפרוטרוטסיפורואתלספרלחייבלאפשררצוי:החייבגרסאותעלחזרה(ג)
הדיןלעורכילאפשרשלאהמשפטבבתינטייהשקיימתאף,אחתמפעםויותר
ההוצאהבהליכיהחקירתיתהעמדהאולם.93עליהןענהכברשהעדשאלותלשאול
בביתהחקירות.הדברשכךוטוב,המשפטבבתיהנהוגהמהעמדהשונהלפועל

מתנהלהמשפטבביתהדיון:שונותמטרותלשרתנועדולפועלובהוצאההמשפט
-הראשיתהחקירה.משפטיותמסקנותוהסקתעובדתייםממצאיםקביעתלצורך
והחקירה,ובסגנונובלשונו,העדשברשותהרלוונטיהמידעאתלהציגמטרתה
הוצגולאהעדברשותשנותרהרלוונטיהחומרכלאתלהציגנועדה-הנגדית
.האמת94במבחןהעדגרסתהעמדת:העיקרוזהלכךבנוסף.הראשיתבחקירה
הדיןשפסקלאחרלפועלההוצאהראשבפנימתנהלתהיכולתחקירת,זאתולעומת

אלאלחייבנותרלאוכעת,הוסקוהמשפטיותהמסקנות,נקבעוהממצאים,ניתןכבר
שללקיומההכרחיתהיאדין-פסקילאכיפתיעילהמערכת":הדיןפסקאחרלמלא

אכיפהמערכתשלמיעילותהחלק.95"הציבורלאמוןהזוכהתקינהמשפטמערכת
ואתהחייבנכסיאת,ונמרציםמושכליםתשאולבאמצעי,לחשוףביכולתהנמדד
בהוצאהחקירהבהליכישאלותאותןעלחזרה.הדיןפסקבמילוילעמודיכולתו
הפרטיםעלשאלותלשאולרצוי.שקריםבחשיפתולסייעפרילהניבאמורהלפועל
לשאולאו,הנחקרשלהמרכזילסיפורקשוריםכלאנראיםשלפעמים,ביותרהקטנים
.קודמותלשאלותתשובותמתוךהעולותשאלות

שהובהרלאחרהיתרבין-יותרמתוחשאדםככל:החקירהמצבהבהרת(ד)

פליליאואזרחיבמשפטעדחקירתשלהליךבין,הבדליםוכמהכמהמתוךאחדהבדלזה93
.חייבשליכולתחקירתוכין

.1691(גכרך,ד"תשס)הראיותעלקדמי'י94
השופטשללמאמרווהפנייתו,383'בע,41הערהלעיל,גמזובענייןאנגלרד"השופטדברי95

בדרכיוחירותוהאדםכבודאלון'משלבספרו"שאחריוומהח"פרצ"בג":אופיר-בר'ד
.326(ס"תש,שנייהמהדורה)ודמוקרטיתיהודיתמדינהשלערכיה-לפועלההוצאה

462



לחייבהזוכהביןההתמודדותבזירתלפועלההוצאהראשתפקיד-יכולתחקירת

ההתנהגותיותהתגובות-נגדוכראיהישמשוושקריובחקירהנמצאהואכילך

במצביםשקרנים.אותןלאבחןיותרקלויהיה,יותרבולטותיהיולשקריםשלו
מקשרהתחמקו,יותרעפעפו,אמתדוברימאשריותררבהבמהירותדיברוכאלה
בתחילתצויןשגםכפי,כןעל.יותר96"קפוא"היהוגופםפחותהתנועעו,עין

ומההחקירהמטרתמהילחייבלהבהירהראוימן,היכולתחקירתבתחילת,המאמר

.בחקירהלשקריםההשלכותלהיותעלולות
,לפועלההוצאהראשבידיולהתרעהלחשיפהכלילתתעשויותאלהפרקטיקות

.קלותביתרשקריואתולגלות,שקריותגרסאותמלמסורחייבלהרתיע

תומכתסמכותכהפעלתיכולתחקירת.ה

שלהיכולתוחקירת,סמכותימוסדהוא,פ"ההוצלמערכתלרבות,המשפטבית
דינועורךשלאוהחייבשלמעמדםשבה,הייררכיתבמסגרתמתנהלתהחייב

ראששבומעמדהיא,כשמההיכולתחקירת.פ"ההוצלראששלממעמדונמוך
אף,התנהלותהעלהאחרוןהפוסקוהואהחקירהאתהמנווטהואפ"ההוצל

לראשישלכךנוסף.השאלותאתהשואלהואהזוכהשלכוחובאבפועלאם
תפקידושלהכלליתבמסגרתהן,החייביםעלסנקציותלהטלתסמכויותפ"ההוצל
שההיבטאף.היכולת97חקירתבמסגרתוהןהמשפטבתישלצוויםבאכיפת

שלהעיקרילתפקידהבדומה)אכיפתי-סמכותיהואפ"ההוצלמערכתשלהעיקרי
,המשפטיתהמערכתלכללגםכמו,פ"ההוצללמערכתיש,(בכללההמשפטמערכת

אולם,נורמטיביתמערכתבעיקרוהואהמשפט,הפנימיבהיבט":חינוכיתפקידגם

.תרבותשלמרכזיכגורםגםכמו,עיקריחינוכיתפקידכבעלאותולראותאפשר
(בלבדחלקישהוא)במובן,שבמשפטהחינוךעל,כלל-בדרך,מדוברהפנימיבהיבט

החינוך.ההרתעהליסודהיאהכוונה.המשפטיתבמערכתהטבועהחינוכיהיסודשל
שלמאוחריםמסריםידיעלהנקלטת,מוקדמתהרתעהבאמצעותנעשהשבמשפט
בפניכתכליתהואאלאמההרתעהחלקרקאינוהחינוך.98"אכיפהאוהענשה

9674(2003).Psychological Bull129"Deception0)Cues".ם(1נDePaulo.8.א.
.המאמרבתחילת,'בבסעיףהרחבנופ"ההוצלראששלהמיוחדמעמדועל97
"ערכיםוהטעמתחוקאכיפת,שיפוטיתמעורבותעל-משפטשלתרבות"צבי-רוזן'א98

יהודיתמדינהשלערכיה:בחוקהחוקדרך"אלון'מ;689,692(ג"תשנ)יזמשפטעיוני
חוקי":659,682(ג"תשנ)יזמשפטעיוני"וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקלאורודמוקרטית

הישראליבמשפטהערכיםועלייתהפורמליזםירידתמאוטנר'מ;"מחנכיםחוקים:יסוד
תכנוניוכמכשירבסכסוכיםלהכרעהכאמצעיהמשפטשלהתפיסהירידת":35(ג"תשנ)

שלהבלטתםבאמצעות":107'בע,שם;"חינוכיכמכשירהמשפטשלהתפיסהועליית
,מחנךכמוסדהמשפט-ביתפעל,שלוהדיןהכרעותביסודהעומדים,הערכייםהשיקולים
[...]בהםמצדדשהואהערכיםבדברברוריםמסרים,הריטוריתבדרך,לקהליולשגרהמבקש
בדרךערכיותמוסרות,המשפטביתהטילהישראליבמשפטהערכיםעלייתתהליךבמסגרת
(2000)4וחברהמשטרה"הבאהמילניוםסףעלמשפטיתמדיניות"שמגר'מ;"החינוכית

צומחיםמתוכהאשר,הכפייהאתיוצרתהסנקציה":התעבורהדיניאכיפתעלבדונו,7,31

463ז"תשסןא"יהמשפט



גלבועומאיראופיר-ברדוד

והרצויההחיוביתהתכליתספקללאהםעמדתוושינויהעברייןחינוךאכן":עצמו

שנאהושלנקמנותשלמתחכלמשוללתזותכלית.הבחינותמכללחברהביותר
ההומנייםהערכיםעםאחדבקנהועולהותועלתיתשקולההיא.עיוורתיצרית

פיצוייםלפסיקתגם.99"משורשההבעיהאתלפתורמגמתה.עלינוהמקובלים
ומגמהעונשיתמגמהיש,שנגרםלנזקכביטוינזיקיתתרופהלהיותםפרט,עונשיים
.[כאהד00ומרתיעהמחנכת

אייזגרובר.בלבדישראלנחלתאינוחינוכיתפקידישמשפטשלביתהרעיון
,הברית-בארצותהעליוןהמשפטביתשלהחינוכיתפקידועלבמאמרו,([155!ס6ט[)

המשפטלביתיוצרואףלחנךהעליוןהמשפטביתאתמעודדהחוקהמבנהכיטוען
המשפטביתאתלהביןניתןלאאלומסיבות.זאתלעשותהזדמנויותהעליון
המשפטמביתציפיותישכיואומרמסכםוהוא,101מחנךכמוסדאלא,העליון
:כמחנךלפעולהעליון

" [LJawyers quite reasonably hope that the judiciary can do more than

serve ajudiciary0)They aspire.185610תprincipled8תוresolve disputes

symbol of what republican government cannot8merely0115תthat

instrument for helping the people, by8תaddition115תbut that,40

reallzeיי10240. what republican government can0),educating them

ביטוילידיבא,פ"ההוצלמערכתלרבות,המשפטביתשלהחינוכיתפקידו
החינוכייםהמסרים.גיסאמאידךהדיוניםובהליכיגיסאמחדהמהותיותבהחלטותיו

בפסיקתולציבורכלליתפנייהשלבצורההןמשודריםהמשפטיתהמערכתשל
והפרטניתהאישיתבהתייחסותוהן,מוסריותנורמותאוכףהואשבה,הערכית
אמוןעלרקלא,משפיעיםהדיוןהליכישלהוגנותם.בפניוהמופיעיםלצדדים

זוגישה":185,188-189(ג"תשנ)אהמשפט"הדיןאתגוזרים"לוין'ד;"התנהגותהרגלי
הרתעה-האחדהמרכיב:מרכיביםבשלשהמאופיינת[ג"מ,א"דב-התועלתיתהגישה]

החיוביתבדרךובין,העונש,המקלשלהקשהבדרךבין.כאלהלמעשיםמהיגררותכללית
המטרהאתלהגשיםאפשר.ההתנהגותדפוסילשינויהציבורחינוךשלהגזרבאמצעות,יותר

'ני"מ00/1189(א"ת)פ"ת:ראודומותלאמירות;("עצמההענישהבאמצעותהחינוכית
.אופיר-ברהשופטמפי,הדיןלגזר5פסקה.1363(2)2002מחוזיתקרין,(פורסםלא)הבקוב

להיעשותצריכההעונשקביעת":(350,354(1)נדד"פ,י"מ'נמה'ניגאבו99/5106פ"ע)
מניעה,ואישיתכלליתהרתעה-תועלתיותמהן:הענישהמטרותבמכלולהתחשכותתוך

.577,585(3)נהד"פ,שבתאי'ני"מ98/3004פ"ע;"וחינוךשיקום
.83(1998,מתוקנתמהדורה)הפליליתהענישהבזק'י99

.489,494(2)מהד"פ,אבנריאורי'ננוףעקיבא87/802א"ע100
101.educative insti

~
tion" . C .Lחגcannot be fillly understood except asאט0ם"The Supreme

(1992).Rev.],]67ו,ץ"?Educative Institutionת

Theו" Supreme court15"Eisgruber

בפרשנותוהעליוןהמשפטביתשלהחינוכיתבפונקציהדןהמאמרכי,יועד.1013,962
אתרואיםשאנוכפי,יומי-היוםהשיפוטיהמעשהשלהחינוכיתבהשפעהולא,החוקהאת

.היכולתחקירתשלהחינוכיתהפונקציה
.Eisgruber,16,(אק.1021032
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.כשלעצמוחינוכיומסרלחיקוידוגמהמהוויםאלא,המשפטיתבמערכתהציבור
Procedural~-ההשפעת Justiceההחלטותהשפעתעלעולהאףואוליפחותהאינה

לחוקהציותאתהמשפטביתמחזקהחינוכיבתפקידו.03ןהשופטיםשלהמהותיות
.האכיפתיתפקידואתמשליםהואובכך,בפרטולהחלטותיוולהוראותיובכלל

,דרכיםבשתילהשגהניתנתחיוביםביצועלאכוףפ"ההוצלמערכתשלתכליתה
:זומערכתשלבתפקידהלשניותביטוייםהמהוות

לשמורשתפקידו,חברתיפקחמעיןהואפ"ההוצלראש,הראשוןבהיבט.1
לאכוףתפקידוזוובמסגרת,פועלהואשבותחוםבאותו,בחברההיציבותעל

החזרתאתהחייבעללאכוףעליוזהבתחום.חובותוגבייתחיוביםשלביצוע
שלהמיוחדעניינואתגםבכךולקדם,שבחוקאכיפהאמצעיהפעלתאגבהחוב
:הציבורטובתאתוגםהזוכה

רקלאמקדםהואבכך.למציאותהפסקאתלהפוךנועדפ"ההוצלמנגנון"
לפועלהוצאה,אכן.הציבורטובתאתגםאלא,הזוכהשלהאינטרסאת

הוצאה.במעלהראשוןציבוריאינטרסהיאדיןפסקישלויעילהמהירה
כהוצאהיעילותחוסר.החוקבשלטוןהאמוןאתמגבירהאפקטיביתלפועל
'לפועלהוצאה'מסלולישלוליצירתםהחוקבכיבודלזלזולמביאלפועל
.'04"רעההחוקבשלטוןפגיעתםאשרפרטיים

לדעתנואמורפ"ההוצלראש,הראשוןלהיבטלכאורהוהמנוגד,השניבהיבט.2
,בחוקקבועהאיננהזומטלהאמנם.בחייב"תומך-סוכן"שלתפקידגםלמלא
במערכתשהצטברומגווןעשיר,מעימימניסיון,לנושנראהכפי,נובעתהיאאולם

.1968בשנתלתוקפופ"ההוצלחוקנכנסמאזממושכתתקופהבמשךפ"ההוצל
,לחייבלעזורפ"ההוצלראשעל,האכיפהשלוהבסיסיתהעיקריתהמטלהבצד
כדיוגם,עצמועלשנטלהחובותלהחזרתבעצמושיפעלכדי,ניתןשהדברככל

.'05פ"ההוצלראשבתפקידהתומךההיבטזהו.נוספיםבחובותישקעלאשהחייב
ענישהשלהחינוכיולהיבטהשיקומילהיבטזהתפקידלהקבילאפשר,רבהבמידה

הערת)213,226(ה"תשס)יהמשפט"?מבפניםהאיום?שיפוטיתתלותאי"גונן-אגמון'מ103
Fair;(לההנלווהוהטקסט57שוליים Procedures Matter? The0(1".אעPaternoster.ן

.(;163(1997)socy Reu1I7Wd31"Spouse Assault08Effect of Procedural Justice

0)Integrative Framework for Explainig Reactions48נ"Wiesenfeld.4.81תBrockner
.Psychological Bull120"Decisions : Interactive Effects of Outcomes and Procedures

189.
.376'בע,41הערהלעיל,גמזובענייןברק'אהנשיאדברי104
חוקשלהתכליותאחתכיהעליוןהמשפטביתהבהיר,40הערהלעיל,דיסקונטבעניין105

הזוכהלטובתהגבייהמנגנוןשהפעלתמצבלמנועמנתעל,החייביםעלהגנההיאפ"ההוצל
מאפשרזותכליתשלפיתוחה.החברהעלכנטלייפולוכךכללחסרהחייבאתתהפוך
ולהתכלכללהתפרנסממשיךאלא,החברהעלכנטלנופלאינוהחייבעודכלכילקבוע
.החובאתלהחזיריוכלהואכיסיכוייםיותריש,עצמובכוחות
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המילהשלהפניםמריבויגםנובעפ"ההוצלמערכתשלהכפולהתפקיר.בפלילים

.מרותולאכוףלהטילפורמליכוחמתן-בהסמכהקשורהסמכות."סמכות"
אלא,פורמלי-חוקיממקורנובעתאיננהשסמכותהבדמותגםקשורהסמכותאולם

המהווה,ואמינותאמונה,ערכים,ידעשלכמקור,בתחומהסמכאכבתמאישיותה
שאנוהמשולב106המודלשלהעיקריתתרומתו.מתאימותבנסיבותתומכתמשענת
לחוקולצייתחובואתלהחזירהחייבאצלפנימייםמניעיםביצירתניכרת,מציעים

כאשראוהסמכותבעלבנוכחותרקפועליםוכפייהציות.המשפטביתולהוראות
:בענייננו)הסמכותמושאאםאולם.התפוגגלאעדייןהרשותשלמפעילותההחשש

גםויצייתימשיךהוא,ערכייםממניעיםלוומצייתלחוקהציותאתמפנים(החייב
אתהפניםשלאאדםכישנדגישחשוב.בושדיברנו"החברתיהפקח"שלבהיעדרו
עלול(השיפוטיתהמערכתשללצוויםהציותשלנוובהקשר)לסמכותלצייתהחובה
בעליאינםוהפחדשהחששלוייראהכאשרמיד,בתוקפנותהצייתנותאתלהחליף
וגם,פ107"ההוצלפקידיכלפיפיזיתבאלימותגםמתבטאתוותוקפנות.משמעות
שנשלחומסמכיםלקבלסירוב,פ"ההוצלשלהמסמכיםקריעתובהןאחרותבדרכים
שלהללוההיבטיםשני.'08המשפטביתכלפיכהתרסהתשלוםכלהפסקתאולחייב
צריכים,"לשינוימסייע"כותפקידו"חברתיפקח"כתפקידו,פ"ההוצלראשתפקיד

קייםהתפקידיםשנישביןאף,היכולתחקירתבעתבהתנהגותובמשולבלהתבטא
,הסמכותבנייתשללדרךדוגמאותבכמהנמנהזהבפרק.09ןמובנהניגודלכאורה

.החייבידיעללהפנמתהוהדרךהמחשתה,היבטיהשניעל

סמכותבניית.1
האחרוןהמפלטלהיותצריךבסמכותששימושתפיסההתגברההאחרוניםבעשורים

זותפיסה.לכישלוןהוכחהמהווהבסמכותהשימושושעצם,הסמכותבעלשל
,ולרשויות(למשל,הורים)טבעיתסמכותלבעליובמיוחד,ועיקרכללקלהאינה
שלטוניותורשויותמשפטבתי,משטרה)סמכותהפעלתהואמתפקידןניכרשחלק
,ילדים-הוריםביחסיהייתהשתחילתה,זותפיסהשלהתוצאותאחת.(אחרות
רשויותשלסמכותשחיקתעלגםשהקרינה,ההורית10יהסמכותאבדןהייתה

בשירותשפותח,מרצוןשלאבפוניםטיפולשללמודלזהמודלדומה,מסוימתבמידה106
עבריינות"מיוחדיםאפיונים:מרצוןשלאבפוניםטיפול"נבו-סלונים'ו:ראה.המבחן
'א;16(1994,עורכיםחובב'ומגולן'מ,ווזנר'י)והתערבויותידע:סוציאליתועבודה

,תיאוריה:בקרימינולוגיהמגמות"ראשונותשניםחמישים:למבוגריםהמבחןשירות"פלאי
.(109-111'בעבמיוחד,35(ג"תשס,עורכיםאמיר'ומסבה'ל,חובב'מ)ויישוםמדיניות

.677(1)לד"פ,נוריאני'ני"מ75/416פ"ע107
שבמסגרתה,היכולתמחקירתהחייביםיציאתלאחר,המשפטביתבמסדרוןשנצפו,אירועים108

.תשלומיםצוניתן
במקרהכמו,פונהעלשיקוםכופההמטפלכאשר":17'בע,106הערהלעיל,נבו-סלונים109

."העצמיתלהגדרהההפוךבכיווןפועלהוא,מרצוןשלאבמופניםטיפולשל
הוריםבלנק'ועשבתאי'פ'א;(2000)ההוריתהסמכותשיקוםעומר'ח:לדוגמהראו110

.(2004)מדיטובים
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,השונותהרשויותעל,בעטייהגםאך,זומגמהלמרותאולם.אבדנהכדיעד,שונות
מטרותלהגשיםכדיהןהסמכותימעמדןאתלשקם,פ"ההוצלמערכתגםזהובכלל
צוויםמלמלאמלהימנעהכללאתלהרתיעכדיוהןספציפיצואכיפת:קרימידיות
כבר,נכוןבאופןולעצבהסמכותואתלבנותפ"ההוצלראשעל.חוקייםוהוראות
אתלבנותהמסייעיםהעיקרייםהצעדים.היכולתחקירתשלהראשוניםמהשלבים
אלו,קודמשתיארנוכפי,הםפ"ההוצלראששלוהמקצועיתהפורמליתסמכותו
מפניהחייבאזהרת,החייבשלרשמיזיהוי:וסמכותרשמיותשלמסגרתהיוצרים
,המתאימיםבמקריםלהפעילןונכונותפ"ההוצלראשסמכויותהצגת,שקריםאמירת

.המסמכיםהצגתואופןהדוכןאחרילעמידההחייבהפניית,מתהכאותיישארולבל
לדימויהתורמות,נוספותפרקטיקותלמנותהראוימן,אלולפרקטיקותבנוסף

חקירתמהלךכדיתוךלנקוטאפשראותןשגם,פ"ההוצלראששלהסמכותי
.היכולת

נפרדבלתיחלקהואהחוקיותבסמכויותהשימוש-בסמכויותשימוש.א
ישכאשרשימושבהןלעשותלהססלוואל,פ"הוצלראששלמתפקידו

ידיעלהחובלהחזרתהאחריותנטילתאתלאייןשלאכדי,אולם.בכךצורך
השימוש-תומכתכדמותפ"ההוצלראששלדמותואתלבנותוכדי,החייב

החזרתשלהמטרהלהשגתשיביאשימוש,מושכללהיותצריךבסמכויות
.החייבשלהישעחוסרהרגשתאתלהגבירמבליאך,החוב

ורשמיותסמכותשלמסגרתיוצרתזופרקטיקה-סגורותבדלתייםחקירה.ב
שפומביותאףעל.גיסאמאידךלבגילויהמעודדתסיטואציהגםאךגיסאמחד

לנהלראויזהשאיןקודםהמלצנו,במקומותינוהכללהואהמשפטיהדיון
,החייבשלבפרטיותופגיעהבכךשישמאחרבעיקר,בפומבייכולתחקירות

לתרוםעשויההפומביותכיאף.יסודזכותשלמעמדקיבלהשזובעידן
מהיתפסותהחששאתלהגבירעשויהוהיאלאמרותיוהדוברשללמחויבות
אועדיםשלבידיהםבעיקר,פיפיותחרבגםלהיותעלולההיא,בשקרים
החוקרואתהחקירהאתלהעמידייטואלה.ניסיוןועתירי"מקצועיים"חייבים
נותנישהםולהראות,("אףסטנדשלמופע"העמדתכדיעד)מגוחךבאור
עשויהסגורותבדלתייםהחקירהניהול.דבריישקפיהםועלבדיוןהטון
להיותעשויותפרטיותועלשמירהתוךחייבלחקירת.לכךהתרופהלהיות

העובדהמעצםגםאלא,הסמכותשלמההיבטרקלא,חיוביותתוצאות
נתוניםפ"ההוצלראששלמעייניושרובמסרמשדרתפומביתלאשחקירה

שלא,ורגשותמחשבות,לדבריםביטוילתתיכול-החייב-ושהוא,לו
.שלילידיבאוראותומעמידיםהםאםבעיקר,זריםבנוכחותעליהםידבר

בתחומיםהחייבשלהתקדמותאחרימעקבישיבות-מעקבישיבותקביעת.ג

111Mize,55הערהלעיל;Inbau,24-34'בע,24הערהלעיל;Fisher,בע,51הערהלעיל'
56-57.
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פיעלפועלשהואשמוודאמישישלחייבלהבהירכדי,חיוניותהןשונים
מחזקת,זופרקטיקה.סתמיותבמטלותמדוברושאיןהמשפטביתהנחיות

לפעולשלוההנעהואתפ"ההוצלראשלהוראותלהישמעהחייבנטיותאת
להתנהגויותהגבולותבקביעתגםמסייעותמעקבישיבות.החוב112להחזרת
.אסורות

התומכתהדמותבניית.2
צריךהוא,דיןפסקילבצעשתפקידוכמיפ"ההוצלראששלהסמכותהמחשתבצד

בתוםמנסהאשר,באמתאמצעיםחסרבחייבתומכתכדמותגםדמותואתלעצב

שממטירותמיבתורדווקאמתוארותאינןסמכותיותדמויות.חובותיואתלשלםלב
רגישות,מיטיבותכדמויותגםאלא,פורמליבכוחומשתמשותוהוראותפקודות
פטרנליזםביןההבדליודגש.וערכיםתובנה,מקצוענותומייצגותהחברתילהיבט
דברשלובסופו,ולעצמאותלאוטונומיהולאלתלותמביאפטרנליזם.תמיכהלבין
,מידתייםשאינםאוקיצונייםהםשלעתיםאכיפהאמצעיאוסנקציותלהפעלת-

ואףאפשריהואותמיכהסמכותהמשלבהמודל:זהולעומת.המטרההשגתלשם

.פ"ההוצלראששלתפקידותוךאלמובניםאלההיבטיםששנימאחר,רצוי
,לחייבהקשבה-קודםשנמנולפרקטיקותבנוסף)להלןשנימנה,הפרקטיקות

כתומךפ"ההוצלראששלודימויודמותולביצורהמסייעות,(אישיתפתיחהשיחת
,שנצפוהיכולתחקירותבעת,לפועלהוצאהראשיידיעלבחלקןאומצו,בחייב

.התשאולובתחוםהטיפוליבתחוםשנצברמדעיובידעבניסיוןרובןאך
כמומתקבלהחייב,"התומךהפיקוח"שלבמהלכושהואכמוהחייבקבלת.א

ואיןמקוםאין.דופןויוצאמיוחדהואאםגם,והתנהגותואישיותועל,שהוא
שהטפתספקאין.באישיותוותכונותהיבטיםלגנותאומוסרלולהטיףצורך
שלתפקידיועלנמניתאיננהשהיאאלא,מאדמפתהפרקטיקההיאמוסר
כללבדרךגורמתואף,ערכיםבהחדרתיעילהשאיננהגםמה,פ"ההוצלראש

בדרךיותרועמוקהיותררבהתהיהפ"ההוצלראשהשפעת.נגדיתלתגובה

,החובבפירעוןלחייבלסייעואמיתיכן,גלויניסיוןמתוךכלומר,עקיפה

.הפסוקהולהלכההחוקלהוראותבכפוף
הגדרתאתלהוציאנטייהישהפליליתהמשפטיתבמערכת:הבעיההגדרת.ב

ואפילומתלונן,עבירהקורבן)בההראשייםהמעורביםשלמידיהםהבעיה
:פ"ההוצלבמנגנוןגםכך.המשפטולביתלתביעהאותהולהשאיר,(נאשם

משוחררכך.פ"ההוצלראשושלהזוכהשלהבעיההיא,הבעיההגדרת
.היכולתלחקירתהגיעשבגינה-החובהיא-לבעיהאחריותמכלהחייב
אתלהביאלנסותצריךפ"ההוצלראש,החייבאצלאמיתישינוילהשיגכדי

הוא,114בהערהכמתואר,והוראותהנחיותלחייבנתןפ"ההוצלשראשלאחר,לדוגמה112
.אלוהוראותשלקיומןאחרילמעקבנוספתישיבהקבע
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לאאך,פ"ההוצלראשמצדסיועעםרצוי,בעצמוהבעיהאתלהגדירהחייב

בהקדםלהחזירשעליוכחוב,הבעיהלהגדרתיסכיםלאהחייבאם.מכךיותר

עלשיהיהכלואז.החובאתלהחזיריתאמץולאדבריעשהלאהוא,האפשרי
ינסהשהחייבייתכן.מאסרצווימתןכוללסמכותואתלהפעילהואהרשם
,החובשלקיומועצםלכיווןאותהלכווןאלא,ככזוהבעיהמהגדרתלסטות

יותרגבוהשכרשכצדהעכודהאובכללעבודההשגתשלכבעיהלמצעראו
תסייעאשרהבעיהשללהגדרהאותולכווןפ"ההוצלראשעלאולם.ב"וכיו

.ממנהלהתחמקותולא,החובלהחזרת
שיקומילטיפולהפוניםאלהעםההתמודדותביןמסויםדמיוןישזהבעניין
.חייבים13ןעםההתמודדותלבין(משוחרריםאסיריםכמו)מרצונםשלא
:אחריםידיעלמוגדרתהבעיהמרצונםשלאשיקומילטיפולהפוניםאצל

שיקומיבטיפולהמטפל,המקריםבאותם.הדיןפסקי,החוק,האכיפהרשויות
עלשהוגדרהמהבעיהלהתעלםיכולאינו-פ"ההוצלראששלנובמקרה-
בבעיהלהכיר,החייבואתהמטופלאתולהביאלנסותועליו,חיצוניגורםידי
.החובלהחזרתאוהשיקומיהטיפוללהצלחתחשובכצעד,שלהםכבעיהזו

להחזרתהחייבאתלתעלהדרכיםאחת:החובלהחזרמעשייםפתרונותהצגת.ג
מיכולתולהתייאשלחייבשיגרמוריאלייםלאיעדיםלהציבמבליאך-חובו

הצגתהיא-פ"ההוצלראששלבסמכותולזלולואף,החובאתלהחזיר
.1'השגה4בניויעדיםמעשייםפתרונות

עללהטילהמוסמךהואפ"ההוצלראשאמנם:התומכתהדמותהבהרת.ד
בפירעוןעומדיםאינםאם,אחריםאכיפהואמצעיתשלוםצוויהחייבים
מראשלהגבילהמוסמךהוא.שלהםהמזבחקרןגםהואאולם.החובות

צועלהאחרהצדמןולהקל,אחדמצדהחודשיהתשלוםשיעוריאת
עלכי,אחתלאהפסוקהההלכהקבעהוכך.ניתן115שכברלאחרהתשלומים

בכללמשלולהקפידחברתיתרגישותלגלותפ"ההוצלוראשיהמשפטבתי
קשייםשלבתקופהבייחוד,מגוריםדירותעלמשכנתהמימושלהליכיהנוגע

ייגרםלחייביםכיחששקייםכאשריעוכבופינויהליכי.נמשכים116כלכליים
נדרשתכיהואומובןברור.ביותר17ןקשותהשלכותעםהפיךובלחיקשהנזק

.21'בע,106הערהלעיל,נבו-סלונים113
מנתעל,מעשןשהואהסיגריותכמותאתלהפחיתלחייבהציעפ"ההוצלראש,למשל,כך114

,הסףעלתידחהשלאוכדיהשגהובתריאליתתהיהשהמטרהכדי.הוצאותיואתלהקטין
שהוא,לחייבפ"ההוצלראששהעלהאחרתהצעה.סיגריותשלקטןמספרהורדתעלדובר
,חלקיתעבודהלמצואלנסותהייתה,שיקומיטיפולבהליכיהנמצא,משוחרראסירגם

קיבלוהחייבים,מציאותיותוגםמעשיותהיושההצעותמאחר.חובואתלהחזירלושתסייע
.אלההתחייבויותעצמםעל

.פ"ההוצללחוק(ב)67'ס115
.214(1)נחד"פ,תשובה'ניהודה01/5368א"רע116
.712סדעליוןדינים,(פורסםלא)למשכנתאותלאומיבנק'נניגרי03/1527א"רע117
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החייביםכאשריעוכבולאהפינויהליכיולכן,לבבתוםהתנהגותמהחייבים
נכוניםאלהדברים.המשפט118בתיבהםשגילוההתחשבותאתלרעהניצלו
בגללבמילוייםלעמודמסוגלאיננושהחייבתשלוםבצווימדוברכאשרגם

ההשתכרותביכולתהפוגעומהותיקשהשינויכלבגללאומהעבודהפיטורין
.שלו
,בכך.לחייבגםלהבהירםעליו,פ"ההוצללראשידועיםאלודבריםכיאף

שלהנטייהלחיזוקומסייע,תמיכהשלמסרלחייבפ"ההוצלראשמעביר
,החובלהחזרתלפעולהחייבשלההנעהאתומחזקלהוראותלהישמעהחייב

.לטובתוהפועלפ"ההוצלראשאתלרצותכדיגם
והייעוץהפסיכולוגי119הטיפולבשדהמקובלמושגהואהפסיכולוגיהחוזה.ה

בעלבין,כתובלאולעתיםכתובלעתים,חוזהבמעיןמדובר.הארגוני120

השניהצדובין(לפועלהוצאהראששלנובמקרהאומטפל,יועץ)הסמכות
אומהטיפולהצדדיםשנישלההדדיותהציפיותעל,(חייבאומטופל,נועץ)

מהםאחדכלינקוטצעדיםואילו,מהםהנדרשותההתנהגויותועלהייעוץ
,הטיפוללהמשךהבסיסהואהפסיכולוגיהחוזה.הפרויקטשלהצלחתולקידום
שללציפיות;ולהגדרתהלבעיההתייחסותוכולל,המשפטיההליךאוהייעוץ

לכללים;(החובהחזרת-בענייננו)עצמוומהפרויקטמזהזההצדדיםשני
,ההליךשלהצלחתולהערכתלנקודות;ההליךיתקייםשלפיהםהבסיסיים
מצביעים,הללוהתחומיםבשני,השוניםהמחקרים.ועודצדכלשללמחויבות

השפעה(עבודהבריתאוטיפוליתבריתגםהנקרא)הפסיכולוגילחוזהכי
.הייעוץאוהטיפולתוצאותעלמכרעת

,זהמעיןחוזהלהוותצריך,היכולתחקירתשלבסיומההבא,התשלומיםצו
בגבולותלהיותצריךהצו,גיסאמחד.לוהצדדיםשנישלהסכמההמשקף
הוא,פ"ההוצלראשידיעלשניתן,הצו,גיסאמאידך.החייבשליכולתו
בכך.הצומילויאתעצמועללקבלהחייבאתהמביא,תהליךשלסיומו
בכוההחייבעלהנכפה,צדדיחדצוולא,הדדיחוזהשלמעמדהצומקבל

לצוהחייבשלבהסכמההיא,כזהחוזהשלהחשיבות.121בלבדהסמכות

.966סגעליוןדינים,(פורסםלא)למשכנתאותלאומיבנק'נפרטי03/1926א"רע118
טיפול"בראון'פ:דוגמאותראו,פסיכולוגיטיפולבמסגרתטיפוליוהסכםטיפוליתבריתעל119

,דסברג'ח)וישוםטכניקות,רקע:מועד-קצרתפסיכותרפיה"בבעיה-ממוקדמועדקצר
לטיפולמיומנותתרגול"וינוקור'ומדסברג'ח.87(ט"תשמ,עורכיםשפלר'וגאיציקסון'י

מועד-קצרידינמייםטיפוליםעלקיימיםמחקרים"שפלר'ג;233'בע,שם"מועד-קצרדינמי
.126(ה"תשנ)מחקר,טיפול,תיאוריה:בזמןמוגבלתפסיכותרפיה"ספרותסקירת-

McEvoy:ראה,הארגוניהייעלןבתחוםהפסיכולוגיהחוזהעל120 "The liontracting.8

Neumann.ו;(1994,.eds.אעCasemoreו)Process" What Makes Consultancy Work

and,81ק.13; ConsultEt" , ibid
"

110]"DiffiClllt Beginnings : Confivntahons Between

118(1989)Health Careח!OrganiWtional Development8055.,ן.י.
.המתאימיםבמקריםצדדיים-חדצוויםלתתפ"ההוצלמראשלמנועכדיבכךאין121
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הואשכן,התשלומיםלביצועכלומר,ההוזהלקיוםהחייבשלההנעהוכחיזוק

.זהבסיכוםחלקנטל

סיכום.ו

בהשהורגלנומזושונהראייהמזוויתהיכולתחקירתעלהשקפנוזהבמאמר
בהתמודדותמשתקפותשהןכפי,החקירהדרכיעלהדגשאתשמנו.היוםעד

בחקירההמנחיםהקוויםעלהצבענו.החובפירעוןעלבמאבקלחייבזוכהשבין

היכולתחקירת.ניתןשהדברככלנכונותתהיינהושתוצאותיהיעילהשתהיהכדי
ועליו,במושכותהמחזיקהואלפועלההוצאהראששבההיררכיתבמסגרתמתנהלת
הואלפועלההוצאהראש.22ימדירופפותלאוגםמדיהדוקותתהיינהשלאלהקפיד
המרכזימהנושאמסוימתסטייהלסטותלחייבירשהאםוגם,החקירהאתהמנווט
-ברצותו.בשליטתונמצאתזאתבכלהסטייה,וראוינכוןמנימוק,צדדילנושא
,לחייבלהבהירלפועלההוצאהראשעלמקרהבכלאך.מקצר-וברצותומאריך

מרחקתובעתהפורמליותאכן.שלובידיונתונההסמכותכי,ובהתנהגותבמפורש

שלהתומךשההיבטאלא,(הנחקר)החייבובין(החוקר)לפועלההוצאהראשבין

,סותריםמסריםלחייבלהעבירשלאמנתעל.קרבהמעודדדווקאהיכולתחקירת
באינטגרציהצורךיש,לפועלההוצאהראששלהמטרהבהשגתלפגועשעלולים

,זואתזומשלימותהןאולם,פניהןעלסותרותנראותשאמנםהמגמותשתיבין
שלובהתנהגותובתפקודואלופניםשנישלשילוב.רעותהללאיעילההאחתואין
הציבורשלאמונואתמגביר,שמנינובפרקטיקותשימושידיעל,פ"ההוצלראש
ככל.היכולתחקירתאתהמנהלפ"ההוצלבראשבפרטהיחידהחייבושלבכלל

החייבשלההזדהותיעלוכן,יגברפ"ההוצלובראשהשיפוטיתבמערכתשהאמון
זותפיסה.עליו123המושתותלהוראותמרצוןוהציותהחובאתלהחזירחובתועם

ראשמפעילשבובתהליךאחדשלברקהיאהיכולתשחקירתההנחהעלבנויה
המנותקפעמי-חדאירועואיננה,החובהחזרתלשםהחייבאתלפועלההוצאה
.היכולתחקירתנערכתשבוהרחבמההקשר
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