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המשפטבשיטתהודאותיהםפיעלמפשעחפיםהרשעתשלממשיסיכויישהאם

?שלנו

:משנהשאלותלשתיבתשובהתלויהוולשאלההתשובה

?עשהשלאבמהנחקרהודהשבה,הודאהשתתקבלממששלסיכויקייםהאם.1

?כזוהודאהשנתקבלהאחרייזוכהשנאשםהסיכוימידתמהי,כןאם.2

שואפת,מאודנמוכההיאהסיכוימידת:יותרפשוטההיאהשנייהלשאלההתשובה
,הודאהשלמשקלהלבחינתכליםהמשפטביתלרשותעומדים,לכאורה.לאפס

ההודאהשלההתאמהומבחןהפנימייםהאמתסימנימבחן:מבחניםשנישלבדמותם
מבחניםשלערכם,דברשללאמיתו.("הנוסףמהדבר"המבחן)להשמעברלמציאות

הוצאהאם:פשוטהואלכךהטעם.ממשיערךלהםישאםוספק,מאדמוגבלהואאלה
ירשמואו)בפיושישימוהחוקריםעלחזקה,חטאשלאהנחקרמןבכפיהההוראה

איזוחיצוניתתמיכהגםלהושישפנימייםאמתסימניגםבהשישהודאה(אותוויחתימו
ידיעלבשחזורגםלהסתפקניתןהפסוקהההלכהלפי,כן-על-יתר.בכךודי-שהיא
ערךהפנימייםהאמתלסימני,ועודזאת.להודאתוהנדרשתכתוספתעצמוהנחקר
.מלאהאונקייהאמתלהיותצריכהאינהההודאהכיהפסיקהעלמקובלשכן,מוגבל
שניביןההפרדהכילומרצריך,העיקרשהיאהראשונההשאלהאלשנפנהלפני
,אחריוהבא,ההודאהמשקלושלבראשוןבשלבההודאהשלהקבילותשלב:השלבים
החלטהלכיווןהכףאתלהטותעשויההיא:הנחקרלרעת,מעשיתמבחינה,פועלת

,המבוססת,הסתמכות;השניהשלבשלקיומועלהסתמכותתוך,ההודאהקבילותבדבר

.ירושלים,העבריתהאוניברסיטה,למשפטיםהפקולטהדיקאן*
.378ט.488478.5י-9(א19)1
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נראהשעודכפי,הודאהלקבלתהדוחףהיחידהיסודזהואין.אשליהעל,כאמור
.בהמשך
?כראיהתתקבלכוזבתשהודאהממשיסיכוןקייםהאם

:חלקיםשניזולשאלהגם

המשפטביתשלוהיכולתבמציאותכוזבותהודאותשנמסרותהסבירותמידת
.קבילההודאהלביןלקבלהשאיןהודאהביןלהבחין

:כוזבותהודאותשל"מציאותיות"הלשאלתאשר

הודאותהואמשפטלמשפחיהמקורותאחדכימעלהמשפטייםמשפחיםעלהמחקר
.מפשעחפיםשללהרשעותיהםבסיסהיווואשרבכפיההנחקריםמןשנסחטושוא

שלהמשפטבמערכתהאחרונותבשניםמצטיירת-מאודמחרידה-דומהמציאות
,לחץלהפעילכשיטהנהגהכלליהביטחוןשרותכי,לנדויועדתקבעהאצלנו.בריטניה
ביתבעינילהראותהיהשצפוי"לחץ,עוינתהבלניתפעילותנחקריעל,פיזילחץלרבות

2"ההודאהשללפסילתהולהביאהנחקרשלהחופשירצונובעקרוןכפוגעהמשפט

שהעידובעתכ"השבחוקרישיקרוזותוצאהלמנועכדיוכי,הנאשמיםלזיכוי,כךועקב
שלהמכריעברוב.הנחקריםעלשהואפיסילחץהפעלתוהכחישו,החקירהמהלךעל

אמצעיםהניבומידהבאיזוהשאלהעל.המשפטבתישללאמוןהשקריםזכו,המקרים

.להשיב,להערכתי,ניתןלאמוצדקותבלתיהרשעותאלה
שהודאותמציאותתמונתמצטיירת,הדבריםהגיתמבהינתזושאלהבוחניםאםגם
כוזבותלהודאותההסתברותומידת,מורכבתהיאהתמונה):ממנהחלקהןכוזבות
נגדראיותכחומרלהודאההחוקרהגוףזקוקבהםבמקרים.(שוניםנתוניםלפימשתנה
החוקריםואצל,החוקרהגוףעללחץנוצר-למדישכיחהואזהומקרה-החשוד
,יותרונתעבחמורלחשודהמיוחסשהפושעככל.החשודמפיהודאהלהשיג,פנימה
כן,יותרגדולהחשודשלבאשמתוהחוקריםשלשביטחונםככל.יותרגדולזהלחץ
בלתילחציםלהפעיליותרקל.עצמתםאתולהגבירלחציםעליולהפעילנטייתםתגרל

חשודעללאייםיחסיתקל.קשוחיםלגיטימייםבלתילחציםמאשרמתוניםלגיטימיים
בהפעלתשהוחלככל,ואולם;משפחתולקרובישיבולעאו,אלימותעליושתופעל
לאיומיםאמינותלהעניקכדיהן-ולהגבירםבהםלהמשיךהמגמהגוברת,לחצים

שככלברור.ללחץההזקקותאת,בדיעבדהמצדיקהלתוצאהלהגיעכדיוהןשהושמעו
כלפיולהפעילהצורךומתבקשנוצר,לגיטימייםלחציםבפנילעמודמיטיבשהנחקר
.חוקייםבלתילחצים

,לחוקרהעומדותבאלטרנטיבותגםמותניתפסוליםלאמצעיםההזקקותשאלת
מעשיתאינהזושאלטרנטיבהככל.וסבלנותבתחבולותשימושהיאשבהןשהעיקרית

נפתחת-הדרךלושאצהמשוםואםהצורךדימתוחכםאינושהחוקרמשוםאם-

בנושאהכלליהביטחוןשרותשלהחקירהשיטותלענייןהחקירהועדת-לנדוי'מח"דו2
.19'ע(1987)עוינתחבלניתפעילות
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אופילענייןחשובנתון,אפוא,היאהחוקריםרמת.פיסיללחץלהזקקותהדרך

.החקירות
החוקרדמותאוהחקירתיהאתוסהיא,לקודמתהקשורהאחרתמפתחשאלת

,הערמומי,החכםהחוקר:החוקרבגוףמתעצבתשהיאכפי,המופתי,האידיאלי
גם,האמתלגילויהחותר,זמןלעתיםהדורש,מוחותשלבמאבקהנחקרעםהמתמודד

והואמחירובכלמהויהיהודאההמשיגהחוקראונחקרשלטיהורוהיאהאמתכאשר
חרדהבתחושתחיהמדוברבהשהחברהככל.מרביותובמהירות=יעילות"בזאתעושה
הסיכויגדל,יותר"ואיסטית'מצ"וכוחניתשהיאככל,עבריינותמפנייותרגדולה

לאמצעיםלהזקקהמובנותכיגםטבעי.השניהסוגמןדווקאיהיההמופתישהחוקר

אווהאהדההקירבהובמידתחוקריובעיניהנחקרהאדםתכונתבתפישתתלויהפסולים
בייחוד,מיעוטלקבוצותהמשתייכיםנחקרים,זומבחינה.ביניהםוהעוינותהריחוק
עוינותנחשבותשהןאו,חזקיםשלילייםסטריאוטיפיםלגביהןשישמיעוטקבוצות

.גבוהבסיכוןהם,ומסוכנות
שליעילהחקירהלפיה,חלקיבאופןרקולו,לנדויועדתשלקביעתהנכונהאם

עללגבורכדילחץבאמצעישימושבליתיתכןלאעוינתחבלניתבפעילותחשודים
להשיגשלאעשוייםבתחבולותושימושוממושכתנמרצתחקירהוכי,הנחקרשלרצונו
לחץשלמתונהלמידהלהיזקקלגנותושאיןהכורח,הועדהלפי,ומכאןהמטרהאת

בקרובאומלאבאופן,מדומהאואמיתי-זהמעיןמצבכירבחששלחשושיש,פיסי
במובן,עוינתחבלניתבפעילותהנחקריםכללא.משטרתיותבחקירותגםמתקיים-

שלאוהנחישותהעמידותבמידתניחנים,לנדויועדתיריעלזהלמושגשניתןהרחב
עמידהויכולתקשיחותלמצואניתןזאתלעומת.לנדויח"מדוהמצטיירתפעולהלשתף
קייםאלהבקרבוגם,מנוסיםעברייניםבציקר,רגיליםפלילייםעברייניםאצלבלחץ
אין,זומבחינה."עבריינימוותדין-גזר"עליהםתחרוץשלהםשהודאה,חששלצתים
בהשגתהקושיאתהמגדיליםהבדליםקיימים,זאתלעומת.הנחקריםביןממשיהבדל
לחוקרברוררגילהפליליתבחקירה,ראשית:רגיליםפלילייםמעברייניםדווקאהודאה
ואין,הפללתולשם-וישירהיחידה-אחתלתכליתראיהבהשגתמדוברכיולנחקר
לצורכימודיעיניתבחקירהמדוברכי,בטחוניתבחקירהלהתקייםהעשויהלסברהמקום
רמתםעלעולהכ"שבחוקרישלהממוצעתרמתםכילחשובמקובל,שנית.סיכול

מסבךאומפלילמידעלהשיגהיכולתמבחינתגם.המשטרהחוקרישלהממוצעת
,לכאורה,יש,להודותהנחקראתלהביאכדיבוושיש,בחקירההמסייעאחריםממקורות
,כללבדרך,קייםהרגילההפליליתבחקירה,שלישית.המשטרהפניעלכ"לשבעדיפות
הודאהשלהמשפטיותמתוצאותיההחששמלבד,הודאהבפניפנימי-משמעתימחסום
.בעבירההכרוכההסטיגמהוהוא

כילסכם,אפוא,ניתן.עוינתהבלניתפעילותבחקירתמתקייםואינוכמעטזהיסוד
בחקירותיותרגדולהלולהזקקותההצדקה,כ"שבבחקירותפיסיללחץנזקקיםאם

.משטרתיותבחקירותגםלונזקקיםכיהחששמאודוגדולפליליות
עלהמועבריםובמסריםבציפיותגםתלויהפסוליםחקירהלאמצעיההזקקותשאלת

לקח:מערכתי-התוךלמסראשר.המשפטיתהמערכתידיועלהחוקרהגוףצמרתידי
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מסרבדברחששמעלים,זהמסוגארגוניםשלפעולתםדרךגםכמו,כ"השבפרשת
-החקירתיבמאמץהצלחהשל,תוצאותהשגתשלהחשיבותאתגימאמחדהמדגיש
את,מידהבאותהאוכלל,גימאמאידך,מדגישואיננו,לדיןוהבאתםהאשמיםבאיתור
שלמסרמועברלהיותעלול,במפורשיאמרשדברמבלי.הננקטיםהאטצעיםחשיבות
הבהירותאירקעצלבייחוד,יגונה-בלכורחשל,האמצעיםאתהמקדשתמטרה

ידיעלשיועבריכולכזהמסר.פסוליםאמצעיםלביןלגיטימייםאמצעיםשביןבאבחנה
ממיצויוהמנעותחוקריםצוותיםאצלהמטהשלפתעמביקוריכגון,מעשיההמנעות

.זהבתחוםשסרחוחוקריםעםהדין
בלתילחציםפליליותבחקירותאצלנושמופעלים,לאפשרותהמדאיגיםהסימניםבין
בכךיש)אחדנחקרשלבחקירתוהמשתתפיםהחוקריםריבוי:אתלמנותניתן,חוקיים

בזמןאותוחקרמילשחזריכולתואתלסכלרצוןעלאוהתשהמגמתעללהעידכדי
הנאשםדברי-זהובכלל,החקירהמהלכישלומדויקמלאמרישוםהמנעות,(נתון

בתישלונשנותחוזרותדרישותחרף-החוקריםשללציפיותיהםעוניםאינםכאשר
לשמשעלוליםדבריוכיהחשודמאזהרתהמנעות,מלארישוםעללהקפידהמשפט

אתלפגושממנולמנועבמגמהלמשנהואחדמעצרמביתהחשודטלטול,נגדוראיה
,חשודבחקירתהשתתפותםעצםאתזוטאבמשפטהמכחישיםחוקריםריבוי,דינועורך
בענייןראה)במהלכהפסוליםאמצעיםונקיטתכזוהשתתפותלהםמחחסהחשודכאשר

ראה)איומיםכלפיהםהשמיעוחוקריהםכיחשודיםשלטענות;(מרכוספרשתזה
כזהמעצרשלביצועואףמשפחהקרוביבמעצרלאיוםהזקקות;(נפסופרשתזהבעניין

;(נפסופרשתראה,זהבענייןגם)החשודשללמודעותואותוהמביאותבנסיבות

הקביעהחרףעכאוויבענייןכ"השבחוקריאתמשטרתיחקירהצוותטיהרבההזריזות
שלהתנגדותה;פיזיבלחץסבירשימושזהשהיהבנימוק,אלימותכלפיושהופעלה
השיקוליםחרףחשודיםשלחקירותלהקליטלפחותאולהסריטלהצעההמשטרה
.בכךהתומכיםהחזקים
?המשפטיתהמערכתידיעלהמועברהמסרומהו

אםבין,המשטרתיתהמערכתעלחיצוניפיקוחהעדרכאןבולטים,מבניתמבחינה
במהלךפתעביקורותהעדר,חוקרשופטשלפיקוחאםוביןהפרקליטותשלפיקוח
דינו-עורךלרבות,החיצוןהעולםלביןהנחקרביןמגעלמנועהחוקיתוהיכולתחקירות

.(בחקירההמתרחשאלחיצוניתהצצהמשוםבושישמגע)
בחדריהנעשהמןחוצנהמנערתשהחברההרושםאתלעוררעלולהזההמבנה
וזאת.בהםמתרחשמהלדעתמעוניינתואינהעיניהעוצמתהיא-מזהחמור;החקירה

והחברה,מפריעבאיןלהעשותתוכל,החיוניתאך,המלוכלכתשהעבודהכדי?למה
ההלכהגם."היצלנו-נפשותינואתאנו":בבחינת,כפיהבניקיוןלרחוץתוכל

להווצרותלתרוםעלולההודאותשלקבילותןבסוגיותהעליוןהמשפטביתשלהפסוקה
ואףהודאהלפסולכדיפסולחקירתיבאמצעידיאיןלפיה,העמדה:כאמורמסוכןמסר

שלוהחופשיהטוברצונואתלשלולכדיבוהיהלאאם,גסאוכפחתילחץבאמצעילא
באמירותהדיןהוא.כאלהבאמצעיםהשימושלשלילתחזקמסרבדיוקאינה,הנחקר

בארץוהאלימההחמורההפשיעהשריבוי,לינראה"כהן.יהשופטשלאלוכגון
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בדרכיהמשטרהבפנימדירביםמכשוליםנשיםשלא,מצדיקהאחרונהבתקופה
אלא,למוסרומנוגדבחקירההוגןלבלתיייחשבמה,להגדירניחןלא"או3"החקירה
.'"וענייןענייןכלנסיבותלפיזהבענחןלדוןמההכרח

,'אברושמינחקרבההחקירהלשיטתלהתייחסהעליוןהמשפטביתשלהמנעותוגם
ואףלילהלינתמניעתתוך,רצופותשעות66-כמתוךתמימותשעות60-כשארכה

אחריהאת)במכנסיוצרכיואתעשהכךשעקב,אחדבמקרהלשירותיםכניסה
להתפרשעשויה(משקלןפוחתכיאף,המחוזיהמשפטביתידיעלנפסלולאשההודאות

,המפורש,הישירהמסר,כמובן,הואאלהמכלחמור.כזולשיטהלגיטימציהכמתן
.לנדויח"מדוהעולה,כמוהו-מעיןהמסוכן
עצם,כלומר.עשושלאבמהמודיםאינםחפיםאנשיםכיהטענהנותרהועוד
לחלץיותרקשהכיבסברהטעם,לדעתי,יש.חפותשלהאפשרותאתמפריכהההודאה
בפנימחסוםהיאהחפות:רשעשלמפיואמת-הודאתמאשרחףשלמפיושואהוצאת
,ואולם;החוצהמוצאלעצמהלחפשעשויהאשמהתחושתואילובאשמהשואהודאת
או,עשושלאבמהככללאולעולםמודיםאינםחפיםאנשיםכילהנחהועדמכאן

.ניכרמרחק-הודאהמהםלחלץכדיביותרקיצונייםאמצעיםבהכרחשנדרשים
Robertהשופטשלדבריוקולצים Jackson:

iphysical ';

violence
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,

obtained by any'
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0%..."

only~

bteaks
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'

:

willto

conceal01%

:

the person % reliable . . . Such treatment0!

.~'stand by the truth10ועשיbut tay even break the114or

מאשריםאינם,אצלנוהמשפטיתהכרוניקהגםכמו,משפטמשפחיעלהמחקר
,לפיו.הפסיכולוגיבמחקרהדיןוהוא,אלההנחות

,principle,10ת8 false confessions can be elicited by the applicationתו"

obtaining

~

true.%1

:

innocent

suspect

of

techniques

'
;

which

Gay'

also

be

~

successful

%sufficient!0%תconfessions from the guilty, but the state of knowledge

06detecting!6%1ס...יי. false confessions, when they have beenתןassist

אמצעיםדווקאאינם-מהחףוהןמהאשםהן-כאמורלהודאהלהביאהאמצעים
-במדובר.דרסטיים

88"display of authority by the interrogator combined with such factors

suspect 's decision-making8and / or fatigue , which impair%10*15018

.performance's

.197(1)לחד"פ,י"מ'נמועדי82/115פ"ע3
.250'בע,שם4

"
.387(1)מאד"פ,י"מ'נחברושסן85/154פ"ע

6(1949)60-59,49.u.s338Indiana.ששדייז
Criminal,0א.018א.7:2 PYocedure, Research StudiesפסThe Royal Commission

Case Study of Current4.Police Interrogation, The Psychological Approach

,Practice,א.4י.0.5.(1980)26-25. London
.42,43'מע,שם8
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יותרכןלפניאיבדהנחקרכאשר,חצותאחרי,משעהיותרברציפותהנמשכתחקירה
.כאמוריimpairmentליצורעלולהשינהשעות5-מ

שהםולחקירהלמעצרלראשונההנחשפיםאנשיםדווקאכיבחשבוןלהביאיש
מבנה-נחקרלכל,לכךבנוסף.במיוחדפגיעיםלהיותעלולים-טראומטיםאירועים
לא-מרכזינתוןושהםלחוקריםידועיםשאינס,משלובלחץעמידהויכולתאישיות
,להוסיףישלאלה.התמוטטותואורצונוכוחשבירתלעניין-החקירהמאמצעיפחות

מבחינתפסוקסוףכמעטהיאהחוקריםבפניהודאתוכילחשודברורתמידלאכי
מהשפעותיהעצמולשחררכך-אחריוכלכי,אשליהלהווצרעלולה.אשמתוהוכחת
אף,מוכניםשהחוקריםאשמהשלקטנהמידהעלהודאהמסירת.הודאתושלהרעות

המייחסיםאחריםשלהאשמותיהםמולבמיעוטוכרעלהראותעלולה,לקבלמעודדים
,מעליוהחקירהלחץלהורדתלהביאלרצוןאלהשלהצטרפותם.עיקריתאחריותלו

אמצעיםלפרשתבאיםשאנולפניעודוזאת,שואלהודאתלמדיחזקדחףליצורעלולה
,הנראהככל,ושהניבומועדיבפרשתשננקטוהחקירהאמצעיאת,למשל,טול.פסולים
יפרעוהבדואים,הרצהמבצעייתגלולאאם-הפחדהשילבוהחוקרים:אמתהודאות

החשודיםאבי-ואיומים,יעילההגנהלספקתוכללאוהמשטרה,הדרוזיםביישובי
ביישוביפגיעהסכנתתסירהחשודיםשלהודאה-פיתוייםעםיחד,לחקירהייעצר

,בחנינההחשודיםיזכוארוכהלאמאסרתקופתאחרי,אביהםמצצרותמנעהדרוזים
.האחריםאלמאשימהאצבעהפנייתתוךנוכחותעלעצמיתבהודאהיסתפקוהחוקרים

איןהאם,הנחקריםמבחינתמוגבלתסטיגמהעםברצחהיהשמדוברלכךלבבשים
שלסיכוןעצמועלוייטולהחקירתיללחץקץלשיםיבקשמפשעחףנחקרכיאפשרות
עליהןהחמורותהתוצאותאתלמנועמנת-על,(לחנינהעד)שנתייםאושנהלמשךמאסר
?החוקריםהצביעו

לשמשעלולה,משטרהאנשיעלגםמקובלתמודהאינוהחףכישהטענה,העובדה
-אחרומצד;האשםעלרקשישפיעוהנחהמתוךפסוליםאמצעיםלנקיטתתמריץ

כלפיהזהירותמידתאתלהקהות,מכוון-בכוונתהמערכתאלמוזרמתשהיאיכול
הזקקותומניעתשינהמניעתכגון,יחסיתפשוטיםבאמצעיםכילמדיברור.הודאות

.אדםמכלכמעטשואהודאתלחלץניתן,לשירותים
לביןחופשיטובמרצוןשניתנההודאהביןלהבחיןהמשפטביתבידייעלההאם
?חופשיטוברצוןמתוךשלאשניתנההודאה

שאלת,לעולם,היאהמכרעתהשאלהמועדיבענייןהעליוןהמשפטביתגישתלפי
להבחיןוהקושיזוגישהעקב.ההודאהמסירתבעתהנחקרשלוהחופשיהטובהרצון
בפועלשננקטוהאמצעיםשלטיבםשאלתהפכה,פסולאמצעילביןלגיטימיאמצעיבין

גםויש)ושניתן,קריטיתחשיבותבעלתשאינה,משניתלשאלה,והערכתםבחקירה

הטוברצונו,היואשרהאמצעיםהיו":מסוגמנומקממצאידיעללעוקפהאף(פיתוי
קביעהלקבועמתבקשהמשפטבית,ועודזאת."נשלללא-הנחקרשלוהחופשי
במשמעותוחופשיטובלרצוןהכוונהשאיןברורגיסאמחד.כללברורהאינהשמהותה

.42'בע,שם9
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שלאהעובדהעצםכיגםברורגיסאמאידך.ולחץהשפעהמכלחופשיתבחירהשל
אקדהכאשרגםהקיימתיכולת,לבחורהאובייקטיביתהיכולתעצםהנחקרמןניטלה
אינה,בראשוכדורלביןכלשהיעשייהביןלבחורנכפהוהואאדםשללרקתומכוון
מהיברורולא,רצףקייםאלהקצוותשניבין.וחופשיטובלרצוןרצונואתהופכת
.היפוכואוהעדרוןמתחיל,והחופשיהטובהרצוןמסתייםשבההרצףגביעלהנקודה

ברורלא,נורמטיבית-תיאורטיתמבחינה,המבוקשאתיודעיםהיינואםאף,זואףזולא
יתכנוכילשלולאין.שבפניוהמקרהעלהנורמהאתליישםהמשפטביתיכולכיצד

הנפשימצבועלנתוניםהמשפטביתבפנייהיובהם,דופןיוצאי-להערכתי,מקרים
השפעתםאיעלעמד,משפחתוקרוביעםשבשיחה,למשל)החקירהבעתהנחקרשל
במקרה,ואולם(אחריםבשיקוליםוהסבירהלהודותהחלטתועלהחקירהאמצעישל

סיכוןלמנועמנתעל.ההכרעהתתבססמהעלברורולא,כאלהנתוניםיהיולאהרגיל

שימושעקבשהתקבלוהודאותמלפסול,לפיכך,מנוסאין,חפיםהרשעתשלממשי

.כפיהבאמצעי
הצדדיםלשני-מכחישיםוהחוקריםלחוקריםמייחסשהנאשםלאמצעיםאשר
Robertהשופטכדברי.לשקרמובהקאינטרס Jackson:

common courtroom knowledge that extortion of confessions by%שצי

.10"well as denied falselyאthird degree" methods % eharged falsely"

-"הראיותמלבת"-ההודאהשלקבילותהלמנועעצומהמוטיבציהלנאשם
לטעון,הסתםמן,ידחףהוא-לגיטימייםבלתילחציםעליוהופעלולאאםוגם;נגדו

קרוביכלפי"פניםהצלת"גםאלא,מהרשעההחששאתרקכוללתאינהההנעה.להם
,שבירתועלהסברחייבהואלהם)לעבירהשותפיםכלפיגםכמו,וידידיםמשפחה
ללחציםהזקקותלהכחישחזקהמוטיבציהלחוקריםגם.(לחייוחששמתוךלעתים

פליליתמאחריותעצמםלמלטכדיהן,וזאת;להםנזקקובפועלאםגם,חוקייםבלתי
זהו)ולחבריהםלמערכתנאמנותמתוךהן,פרנסתםמקורשבירתולמנועומשמעתית

תחושתמתוךוהן(המשטרהשלמסוגההיררכית-ארגוניתבמערכתמאודחזקמוטיב
החקירהשיטותסודיותעלשומרים,בעבריינותלמלחמהתורמיםהםשבכך-שליחות
באמתכיצדלדעתשלאלהנוחדברשלשלאמיתו,החברהציפיותשלעוניםובעצם
שננקטפסולאמצעיולחשוףאחרתלנהוגשהעז,נבותעוזישלמקרהו.ההודאהחולצה
וזכה(ל"זהלררחלרצחבפרשת,השחזורבעתמרכוסידיעלברנסשלהכאתו)בחקירה
בפניהמזהירכמגדלורוישמשמשמש,העליטהמשפטביתמצדאמון-אישלבתגובה
להיותגםאלא,"בוגד"ו"מלשין"ללהפוךשלהסיבוןרקאינוהסיכון.דומיםגילויים
אינהוהחברתיתהמשפטיתהמערכת-הואהאיתות."שוטה"וכ"שקרן"כמוכרז

.אלהבכגוןמעוניינת
עם,להתמודדצריךהמשפטביתכאשר,במיוהדגדולהואהאמתבגילויהקושי
יכולת:כגוןגורמיםפועליםכוובהעלמה.האמתשלשיטתיתהעלמהשלאפשרות

,(להעלמהורישומיםמסמכיםהתאמת)שוניםבאמצעיםההעלמהגיבוי,הדדילחיפוי

346Newע.181,156.5(1953)10 York,1%8פ
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.אפשריבלתילכמעטהגילויאתההופכים,העלמהשלומסורתבהעלמהעתירניסיון
החקירתייםהאמצעיםשלהנושאלבחינתמצטמצם,תפקידולפי,המשפטבית,ועודזאת

כשירבלתילכמעטאותוהופכת,כשלעצמה,זועובדה.שבפניובמקרהשננקטו
נדרשתלחושפםמנת-עלאשר,כשיטההננקטים,פסוליםאמצעיםעםלהתמודדות

נחקריםידיעלדומותטענותנטענותהאם,כגון)מערכתיתכלל,אופקיתבדיקה
המערכתמטפלתאיך?החקירהשיטתלענייןביניהםקשרשאין,שוניםבמקומות
בדיונינאמרמה?חוקריםשלפה-ובעלבכתב-ההדרכהתכנימהם?שסרחוכחוקרים

-הצדקהללא-מצמצםהמשפטביתכאשרגדלזהקושי.(?חקירהבנושאימטה
דפנהרצחבענייןהמשפטביתהחלטת,למשל,במו,בחשבוןהמובאיםהנתוניםאת

קבילותלענייןרלבנטיתבלתיהיאהנאשמיםשלהשכלתםששאלת,ליי"זכרמון
שלאישיותוידיעלגםמושפעתוהחופשיהטובהרצוןשאלתכישברורשעה,ההוראה
העומדהחקירהלחומרביחסמצמצמתגישהגם.זהבכלל-השכלתוומידת,הנחקר
שדווקא,עליהוחיפויבשרהבלתיחקירהלגלותהאפשרותלסכלעלולה,הסנגורלעיון
כאשר,נגרםאחרמסוגקושי.לחשוףעשוייםמוסדיים-וביןפנימייםותכתובתחות"דו

לצורךמניחהמשפטביתאם.נחקרהואעליהבעבירה,כלשהיבמידהמעורבהנחקר
לדרישתהעיקריהבסיסואם-חפותהנחתהנחקרשלותגובותיוהתנהגותובחינת

הוא-אחרת;כדיןכןעושההוא,חףהרשעתמפניהסיכוןהואוהחופשיהטובהרצון
פסולותחקירהשיטותעלמתלונההמנעות,למשל.מוטעותלמסקנותלהגיעעלול
בעוד,כאלהשיטותננקטולאכי,חפותהנחתבסיסעל,למסקנהלהובילעשויה

מצדיקהשרשעתומשוםמלהתלונןנמנע,חףלגמרישאיננוהנחקר,דברשלשלאמיתו
העתקתאתהניבו,האמתבגילויאלהמיוחדיםקשיים.החוקריםמצדלחציםבעיניו
שלולפרקטיקה,ב"בארההמשפטיוהייצוגהאזהרה,שופטבפניההבאהלנושאיהדגש
.שוניםבמקומותחשודיםשלחקירתםמהלךשלוהסרטההקלטה

שלטענותיהםבדחייתהמשפטבתיידיעלהמובאיםהנימוקיםאתבוחניםכאשר
נימוק.וחששספקהסרתכדיעדמשכנעיםהםכילומרקשה,זוטאבמשפטהנאשמים

פקודתהוצאתלשםבפניומובאהחשודכאשר,שופטבפניתלונההעדרהואחשוב
עלהנסמךחשש)יתלונןאםלנחקרשיאונהמהמפניחששכי,דומה.הארכתהאומעצר

רואהאניאין.מתלונההמנעותלהסבירעשוי,(מפורשיםאיומיםועל,לועשושכברמה
בפנימהודאהחזרהאףאומהודאהוהמנעותהחקירהבלחץעמידהביןסתירה

לגיטימיבלתילחץשלקיומורקעצלשופטבפנימתלונההמנעותלבין,החוקרים
כללימתגבשיםוכי,לחץשלמסוימתמידהעםמשלימיםהנחקריםגםכיסביר.בחקירה
שהיאחוקריומולהנחקרשלעמידהביןהבדליש,למשל,לפיהם,מקובליםמשחק
שהיא,חיצוניגורםבפניהחוקריםעלתלונהלביןנסבלאומקובלולכן"פנימי"עניין
שלהסטרילי,הספרותיהתיאורביןהבדליש.נסבלתאינהולכןהמשחקלכללימחרן
,משטרתי"מגרש"בלעתיםשנערך,כזהדיוןשלהמציאותלבין,שופטבפניהדיון
כללברורלא.ורישוםתרגוםתפקידי,לעתים,הממלאים,בחוקריםמוקףהשופטכאשר

.46'ע,'ואחסביחי'ני"מ84/353("ח)פ"ת11
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בלתיבהליךמדוברכיהנחקרמתרשם,שופטבפנידיוןשלהמציאותיתשבסיטואציה

מועילהתמידאינההחלונהכי,המציאותמןללמודניתןעוד.החקירהמןהמנותק,תלוי

,"לופתחאת"לשמש,מהםלצפותשניתן,היוזמהאתתמידנוקטיםאינםהשופטיםוכי
.תלונהשלחוטקצהבפניהםישכאשר

כפיטענותיהםביןקפידההשוואההוא,נאשמיםטענותלדחייתאחרבסיס
אםברורלא.הזוטאבמשפטשהעידומהלבין,שלהםהדיןעורכיבאוזנישהשמיעו

במשך,עייפותשלרקעעל,אלימותהכולל,חוקיבלתיללחץחשוףהיהאשרנחקר

לזכורמסוגל,(בפניומזדהיםתמידשלא)ומתחלפיםשוניםחוקריםידיעל,רביםימים

עורךעםהנאשםשלהראשוןבמפגשכיגםברורלא.הזדמנותובאיזומהלועשהמי
ברורולא,החקירהמהלךשלומפורטמדויק,מלארישוםתמידהאחרוןעורך,דינו

קשה,ועודזאת.הזוטאמשפטלקראתכזהברישוםמצטיידיםהדיןעורכיכלכיאפילו
כיאף)חוקריםשלזכירהאיטענותכלפישננקטת,ואיפהאיפהשלבמידהלחוששלא

מוגבליםשאינםויכולתאמצעים-הנחקרלרשותעומדשאינומה-לרשותם
,נאשמיםשלדומותטענותלבין,לקבלןנוטיםהמשפטשבתי,(ולתיעודלרישום

חומרשלמשכנעבלתילניתוחנוספותדוגמאות).גרסתםאמינותעללרעההמשפיעות
שלרציחתהבפרשתזוטאבמשפטהמחוזיהמשפטביתבהחלטתלמצואניתןהעדויות

.2י(ל"זכרמוןדפנה
נזקפת,הנאשםמגרסתהמתבקשת,לחוקריםשאלותמהצגתהסנגורהמנעותגם
.לגרסתוברצינותמתייחסאינוסנגורואפילוכאילו,הנאשםלחובת
גרסתאתכךעקבידהההמשפטשביתהיאהסכנה.ביותרמסוכןהליך,בעיני,זהו

הואהשאלהמהצגתלהמנעותוהיחידהאמיתיההסברכאשר,אמינהכבלתיהנאשם
.אותושמייצגמישלחריצותהעדראויכולתהעדר

הטוברצונונשללשאם,היאמוטעיתלמסקנהלהובילהעלולה,פשטניתהנחה

מתמשךכמצבוחופשיטוברצץלנטולהופךהוא,נתקבזמןהנחקרשלוהחופשי
רצונונשלללאשהודהבעתגםכיהואאות,וכהודהלאחרבוחזרשאם,מכאן.וקבוע
העמידהביכולתותנודותשינוייםשלמצבאפשריכינותנתהדעת.והחופשיהטוב

להתאוששעשוי,החקירהשלמסויםבשלבשנשברמיגםוכי,נחקרשלהרצוןובכוח

המנעותלפיה,בנפרדוהודעההודעהלכלההתחחסותגםמוטעית.יותרמאוחרבשלב
כיבהחלטאפשר.פסוליםאמצעיםלהודעהעדנקטולאכילכךראיההיאמהודאה
בשלב,לחץשלמצטבראפקטהווצרותעקב,לשבירהשהביאופסוליםאמצעיםננקטו
.יותרמאוחר

מביאה,עליושהופעלוהלחציםלענייןמגזיםשהנאשםהמשפטביתשלההרשמות
אמנםשהנאשםהאפשרותיסחיתבצורהשתיבדקמבלי,גרסתושלטוטאליתלדחייה
בסוגאובמידהלאכיאף,חוקייםבלתילחציםעליושהופעלו,היאהאמתאולם,מגזים
.העידעליהם
עלרפואיתתעודההמשפטבביתהוצגהכיאף,הודאהמתקבלתבהםמקריםיש

.29,80,83,85,89-94'בע,שם12
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בסימניםהבחיןכיהעידדינושעורךאו,הנאשםשלגופועלשנמצאו,אלימותסימני
ניתןלא.גופו-עלאלימותסימני,לדבריהם,שראועצוריםשלעדויותנשמעואו,כאלה
כגון,ההודאהאת,אלהחרף,לקבללהחלטתונותןהמשפטשביתההסבריםאתלשלול

שלאגםניתןלאואולם.אחריםעצוריםידיעלשהוכהאו,עצמואתהכהשהחשוד
שימושתוךנחקרמפוגעחףשאדםבהנחה:(ברמינגהםפרשתבעקבותגם),לשאול

ביתאתלהביאבידויעלהכיצד.עשהשלאבמהמודההואהאלימותובלחץ,באלימות
?הודאתואתלקבלשלאהמשפט

:תתקבלמשלאתתקבלשהודאההסיכויגדול,מעשיתמבחינה

,כביכול,היאמשקלהשאלת,ההודאהקבלתבעתכיכךעלעמדנוכבר,ראשית
בשאלתמעשיפסוקסוףשל,גורליתהכרעהשלתחושהבהכרחאיןולכן,פתוחה
האם,שלבבאותותמידיודעאינוהמשפטבית,ועודואת.הנאשםשלרשעותואוחפותו

או,מסייעותראיותשישבמקום.בסיוענתמכתהיאשמאאו,יחידהראייההיאההודאה
גילוימבחינת,ההודאהעםיתרהקפדתלהקפידענחניתהצדקהאין,לכךאפשרות
.האמת

אמנםצריכהההודאהנמסרהשבו,והחופשיהטובהרצוןבדברההכרעה,שנית
והןנורמטיביתמבחינההןברורלא,כאמור,ואולם,סבירספקמעלשכנועעללהסמך
כאןנדרשכי,מכךלהתעלםגםאין.וחופשיטוברצוןאותומהו,יישומיתמבחינה
בתיכי,להניחוקשה;הרשעקשלסופיממצאלגביולאראיהשלקבילותהלצבישכנוע

המשפטביתשלטיפולוצורתהיאמאלפתדוגמא.זהמהבדלבפועלמתעלמיםהמשפט

החוקריםבידיהוכהכי,הנאשמיםאחדבטענתל"זכץדנישלרציחתובפרשתהמחוזי
פגשלפיה,הנאשםעבדבההחנותמנהלסגן,צימרמןד"עושלעדותועל.נשברוושיניו

עלמתקבלזהאין":המשפטביתאומר,שלמותהיוהקדמיותושיניויוםמדיבנאשם
אתוכר,הנאשםאתלאחרונהשראהמיוםחודשים9-ככעבורשהעידהעדכידעתנו
למסקנההגענו...הנאשםשלשיניועםקשרכלהיהלאזהכשלעד,דווקאשיניומצב
נשברוהןכי,אזרחימשפטשלמידהקנהלפיוזאת,להוכיחהנאשםבידיעלהשלא

.!3"בגרסתוכמתואר
לצמצוםהןהתפתחותםומגמתשלנוהראיותדינישלהכלליתהגישה,שלישית
הראיותכללשלהמשקלבחינתלעברהכובדמרכזוהעברתקבילותשלמחסומים

לנושאהשיפוטיברקעמצויים,סקרנותשלהטבעיהיצרגםכמו,זועמדה.הרלבנטיות

.הודאותשלקבילותן
בכללוהמשטרה,מנהליתרשותעלחזקה,החוקיותחזקתלפי,גיסאמחד,רביעית

באופןהפנימוהמשפטבתיכימתרשםאניאין,גימאמאידך.כדיןפועלתשהיא,זה
המפלילאדםשלהחביוןלפיו,"רשעעצמומשיםאדםאין"שהרעיוןאתוחזקאמיתי
טבעיבלתיהוא,חמורנזקלעצמוומסבשלוהעצמיהאינטרסנגדפועלכלומר,עצמו

מה:זולתמיהההסברהתביעהמןלתבועצריךולכןן(חףאםוביןאשםהואאםבין)
בלתילחץשלהאפשרות,הדבריםאתרואיםכךאם.כזוחריגהלהתנהגותאותוהביא

.(תמיהותמעורר44'עעם.45,46'ע,'ואחקתל'נמא84/349('חי)פ"ת13
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.משכנעתבצורהולהפריכהלסותרההתביעהועל;רחוקהכהאינה,לכךכהסבר,חוקי
.המשפטבתיזאתרואיםכךלא,שלהערכתי,אלא

כלפיקרבהלחושאועםלהזדהותהמשפטלביתיותרקלטבעיבאופן,חמישית
חקירהעםלחיותיותרקלפסיכולוגית.החוקאכיפתבמערכתשותפיםשהם,החוקרים

קל.להאמיןשנוחבמהלהאמיןנוטיםואנשים;ואכזריתאלימהחקירהעםמאשרכדין
מגידיםהסתםמןלפיה,העדפהשללפחותאואמוןשלפריורית-אגישהלאמץגם

שוטריםשללעדויותיהםבאמוןלהתייחסרגיליםהמשפטשבתיגם-מה,אמתהשוטרים
בגוףדופימטילה,וחופשיטוברצוןמתוךניתנההודאהכיהקביעה.אחריםבהקשרים

.כזולקביעהלהמריץכדיבכךואין,בכךמהשלענייןזהאין.החוקר

:ומכופלתכפולההיאהסבנה

.בכפועווללאעליורשעכךועקב,עשהשלאבמהיודהעצמושהנחקררקאיננההסכנה
במשפטיותרחמורהופגיעהלפרטמזהגדולעווללתארקשהשכן,איומהסכנהזוהי

ועשוי,מלהודותקליותרזה)חטאושלא,אחריםגםיפלילשהנחקרהיאהסכנה.ובצדק
ישמשו,שכהודאתואלההלקיםוכי;(אחריםעלהאחריותמרבאתלגלגלענינןלהיות

הודאתועשויהא4ן10סעיףלפי,כן-על-יתר.מאלהגםהודאותלחלץכדיהחוקריםבידי
-הפסוקהההלכהולפיאחרשללהרשעתובסיסלשמש,כשלעצמה,הנאשםשל

והודעה;זולתכליתלההזקקותמונעאינו,וחופשיטוברצוןמתוךשלא,ממנוחילוצה

אמצעיםשלפריהיאאף,אשמהאחרלאותוהמייחסת,במשטרהשלישיאדםשלכוזבת
עלולה,כוזבתאחתהודאהכי,אפוא,יוצא.הדרושהחיזוקאתלספקעשויה,פסולים
.חפיםמספרשללהרשעהלתרום
כלפימתירנותמגלה,הודאהסמךעלהרשעההמאפשרתמשפטיתשיטה,ועודזאת
הגופיםאתמעודדת,נאשמיםשלהודאותיהם,ככלל,והמקבלתלחץשלחקירהשיטות

אתלנתבבמקום,בנחקרהמתרכזיםחקירהלאמצעיולהצמדותלהזקקותהחוקרים

הכלליתרמתהעלחמורותהשלכותזולתופעה.אחרותראיותלאיסוףהחקירתיהמאמץ
וההדרכההחינוךעל,ותכונותיהםהחוקריםשלדמותםעל,המשטרתיתהחקירהשל

הסיכוןגדל,עצמםבנחקריםמתמקדותשהחקירותוככל.החקירתיהאתוסועלשלהם

.שוואהודאותותחולצנהחוקייםבלתיאמצעיםשיופעלו

יחידכשיקולההודאהאמינותשלהשיקול

.כןהדברשאיןברור.יחידשיקולהיתהכאילוההודאהאמינותאלהתייחסנוכהעד
לשיטותהזקקותמפניהחוקריםהרתעת:הםבהםלהתחשבהראוישמןנוספיםערכים

הרשעותשלואמיתותןבביסוסןוביטחונוחוקהאוכפתבמערכתהציבוראמון,פסולות

שהושגה,הודאהקבלת-פשוטהואהטיעון.האדםכבוד-מכלוהחשובבפלילים

.197ב"השמת"ס:שתוקנהכפי,421ח"נ,1971-א"התשל,[חדשנוסח]הראיותפקודת14
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.זהערךשלומרכזיותוחשיבותועםמתיישבתאינה,האדםבכבודהפוגעיםבאמצעים
כדיהמגיעיםאחריםלחץאמצעיגםכמו,באלימותואיומיםאלימותכגון,כפיהאמצעי

oppression,לפסולכדילהםבהזקקותדי-ולכן;האדםבכבודקשהבאופןפוגעים
,העדרואווחופשיטוברצוןלקבועהרגילבמקרההיכולתלחוסרבנוסףוזאת).הודאה
אנגליה,ב"ארהכגון,אחרותנאורותבמדינותהנקוטהפתרוןגםזה.(עמדנוכברעליו

.גרמניהגם-לחשובשמקובללמהובניגוד

הקיםהמצבלעינויהצעה

בכבודהפוגעיםאמצעיםשלנקיטתםמכוחהודאהשלפסלותהלענייןהדיןלשינויפרט
המתרחשמעלהמסךבהרמתלהתמקדצריך,הכרחישהוא,השיטהשיפור,האדם

הזהבשלבהציבוראמוןאתלהבטיחיהיהניתןכךרק.לעיןגלוי-ובעשייתו,בחקירה
את,היטבמבוססיםממצאיםלקבועהמשפטבתישלהיכולתאת,החוקאכיפתשל

מהזקקותהחוקריםשלהרתעתםואתרשמיתעשייהכללגביהדרושהחברתיהפיקוח
חיזוק:בהםשהחשובים,שוניםאמצעיםשלבשורהואתלהשיגניתן.פסוליםלאמצעים

קבילותההנאת;כזופגישהלעכבהיכולתוהחלשתדין-עורךלפגושהנחקרשלזכותו
;החקירהשלוהסרטהבהקלטה,יחידהכראיהעליהההסתמכותלפחותאוההודאה

ידיעלהנחקרראיטזהובכלל,החקירהעלחוקרשופטשלאוהפרקליטותשלפיקוח
ידיעלהנחקריםשלרפואיותבדיקות,חקירהבמתקניפתעביקורות;המפקחהגורם
כלפי,המשפטבתישליותרוזהירהמפוקחתגישה;תלוייםבלתי,חיצונייםרופאים
להזואיננההחקירהעלשהאמתהסיכוןכלפי,יותררבהוצירנותהחוקריםעדויות
,בחקירהשהתרחשעלהאמתגילוישתכליתו,שיפוטיאקטיביזם;החוקריםטוענים
באמצעיםלהשליםישאלהאת;סנגורוממחדליהנאשםנגדמסקנותלהסקתכתחליף
.המשטרהבתוךוהדרכהחינוךובאמצעיזהבתחוםסורחיםחוקריםנגדחריפים
ואףהחששות,הסכנותשלבפומביבהעלאההכרוכהלבעייתיותהיטבמודעאני

הדבריםבמצבהכרובותהסכנותכיהיאהערכתי.אלהבשורותשעשיתיכפי,החשדות
בדרךגםעמןלהתמודדהניסיוןאת,מחייבותואףמצדיקותשהן,חמורותכההןהקיים




