
בזירתלפועלההוצאהראשיד pתפ
לחייבהזוכהביוההתמודדות

מבואא.
ותכליתהיכולתחקירת . 1

בהומשולביס ,לפועלההוצאהראשבפנינערכתחייבשליכולתחקירת

לחשוףנועדהזוחקירה , 2נגדיתחקירהושל lראשיתחקירהשליסודות

אתלפרועיוכלשבהןהדרכיסאתהחייב,שלהאמיתיהכלכליכוחואת

הבסיסשבגרסתו,התורפהנקודותאת-מזהחשובפחותולאחובותיו

ההוצאהלחוק )א( 67בסעיףטמוןיכולתחקירותשללקיומןהסטטוטורי

קובעת:הוראתו ,)"פייההוצלחוקיי(להלן:-1967ז"תשכלפועל,

 ,החייבאוהזוכהבקשתלפיאומיזמתו ,רשאילפועלההוצאהייראש

יכולתואתלבררכדיוחובותיוהכנסותיונכסיו,החייב,שלבמצבולחקור

 ,"הדיןפסקאתלקייסהחייבשל

מפירעון pמתחמהחייביםשליוועובלתימוגורבלתי Pחל

מעוכייןאיככווממילאתשלום,יכולתבעלשהואאףחובותיו

הכספייםמשאביואתלחשוף

כלגסאלא ,החייבאתרקלאלחקורניתןהחקירהשלבתחומיה

ההוצאהראש , 3החייבשליסהכלכלימשאביועלמידעבידיושישאחראדס

 ,באומדןהחייבשלההשתכרותכושראתלקבועכלל,בדרך ,רשאילפועל

לחייבשתיערךהואהבסיסיהתנאיאולסלכך,מספיקיסנתוניסאיןכאשר

 , 5 "ענייניייבאורחתישקלשלוהתשלוסושיכולת 4נאותה"יכולתחקירתיי

ניתןפיהשעל "נאותהיכולתחקירתיימהילהבהירנשתדלדברינובהמשך

הכלכליתיכולתואת ,האזרחיבמשפטהנהוגהההוכחהברמת ,לקבוע

החייב,שלהאמיתית

הקרקעאתלהכשיר ,האחתעיקריות:תכליותשתיהיכולתלחקירת

מידעלהשיגוהשנייה, ,המוכחתיכולתולפיהחייבנגדתשלומיסצולמתן

אתמהסלגבותשניתןמסוגנכסיסשלקיומסעלשיהיהככלורחבמפורט

נתונההדיוניבהיבט ,ומכירהעיקולשלהליכיסבאמצעותהפסוקהחוב

למשפטיםהטפרבביתהחוץמומורהתל-אביב,המחוזיהמשפטביתשל(בזימוט)נשיאיטגן

בר-אילו,באונירבטיטתלמשפטיםובפקולטהלמינהלהמכללההאקזמיהמטלול

למשפטיםבפקולטההחוץמומרצה ,העטקייםההגבליםרשותשלהחקירותמחלקתראש ..

במשטרתפשעיםלחקירתהיחיזהראשטגןלשערב ,רבלביתובמכללתרב-אילואונירבטיטתשל

ישראל,

המידעאתלספקשבידיהסעדיסגסלזמןסמכותלפועלההוצאהראשבידי

לדרושרשאילפועלההוצאהראשהחייב,שלהכלכלייסנתוניועלהדרוש

יכולתועלהמעידיסמסמכיסאתולהביאגסלחקירהשמזומןעדמכל

לקדסעשויהנכונהובדרךביעילותשמתנהלתחקירההחייב,שלהכלכלית

היכולתחקירתשלתכליתהמשמעותי,באורחלפועלההוצאההליכיאת

ההוצאהראשיועל ,וניהולהקיומהשלהנכונההמדיניותאתמכתיבה

רכושחשיפתעללהורות )א(זו:לתכליתבהתאסצעדיהסאתלכלכללפועל

 iוחקירתס ,לחייבפרטנוספיסעדיסזימוןלהתיר )ב( iהחייבשלמרבית

יכוליסשהסככלרלוונטייסמסמכיסהצגתדרוש,שהדברככל ,לחייב )ג(

עלהדגשאתלשיס )ד( iחובותיואתלשלסהחייבשליכולתועללהאיר

זהירהפעילותלבצע )ה( iקבילותשלבשאלותולהקלמשקלשלשאלות

 ,חייביסשלברכושסהמחזיקיסשלישייסצדדיסאלהמופניתומבוקרת

 , 6לחייבהזוכהשביןבמחלוקתכללבדרךמעורביסאינסהכולככלותואשר

אוקיימותובזכויותבמיטלטלין ,במקרקעיןלרכושמתייחסתהחקירה

כמובן ,מהוויסל"בחונמצאיסאשרנכסיסגסבחו"ל,אובארץעתידיות

שליכולתוהיקףעלמצביעיסשהסמכיוון ,לחקירהחשובנושא ,מאליו

שלמימושובדבר ,כשלעצמההחשובההשאלה,חובותיו,אתלפרועהחייב

בתחוס , 7לכאןעניינהואיןאחרלדיוןנושאהיאל"בחונמצאאשרהרכוש

ולומרלהכללותלהיקלעשלאמאודחשוב ,וניהולההיכולתחקירתשלזה

עסחובס,אתלפרועמעונייניסשאינסתשלוססרבניהסהחייביסכלכי

החייביסשלידועובלתימוגדרבלתיחלקכילהגידנכוןזהיהיה ,זאת

איננווממילא ,תשלוסיכולתבעלשהואאףחובותיומפירעוןמתחמק

סרבניסחייביסשלבצדסאמנס , 8הכספייסמשאביואתלחשוףמעוניין

נמצאהלאעדייןאך ,יכולתחסריבאמתשהסרביסחייביסגסניצביס

לאלה,אלהביןלהבחיןאותנושתלמדהגואלתהנוסחה

היכולתחקירתשלחשיבותהועלייתוחירותוהאךםכבוךחוק-יסוך: . 2

האדסכבודחוק-יסוד:שנכוןלפנירבותשניסלתוקפונכנספייההוצלחוק

 , 9לחוק-היסוד 8בסעיףהכלולהההגבלהפסקתכאןתחוללאולפיכך ,וחירותו

פניצופהזוהוראה , lזהסלחוק 10בסעיףדיניסשמירתשלההוראהאלא

הקודמת,החקיקהשלפרשנותהעלהחוקתיבהיבטמשפיעהוהיא ,העבר

מקריןשחוק-היסודהואהפסוקהבהלכהשהתגבשהכלליהעיקרון

הוראותיו,לפילהתפרשצריכהזווחקיקה ,קיימתחקיקהעלגסמהוראותיו

תוקפהשייפגעמבליבעינהותעמודתוסיףהאמורההחקיקהאסגסכלומר
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 Pllotos ;וםולצ

עדיין , 8שבסעיףההגבלהפסקתשלהמחמירהלביקורתכפופהאינהוהיא

האזםכבודשבחוק-יסוד:החוקתיותההוראותלפילפרשנותכפופההיא

וחירותו.

ראשוןביטויקיבלהחוק-היסודהוראותפיעלפ IIההוצלחוקפרשנות

/5304ץ"בבג המשפטים!!.שרבןפר"ח 92

לפועלההוצאהמערכתייחסהלאפר"חץ"בבגהזיןפסקשניתןעד

הבאים:מהטעמיםהיכולתלחקירותמרכזיתחשיבות

הכלכלייםנתוניועלואיכותיאמיןמידע ,כללבדרך ,איןלזוכיםוא)

החייבשמוסר IIפנימי IIההמידעאתלהצליבניתןלאכזהבמקרה .החייבשל

המידעאתלסתוראולאמתכדיבהםשישוחיצונייםנגדייםנתוניםעם

יתקבלו ,לסתורראיהשבהיעדרהיאנמנעתהבלתיהתוצאהידיו.עלשנמסר

איןאםגםגרסתולפייינתןהתשלומיםוצו ,אמתכזבריהחייבשלזבריו

 .! zבלבדחלקיתאמתבהשישאואמתגרסתזו

נוסחהלפי ,-1979ם IIתש ,לפועלההוצאהלתקנות 114תקנהוב)

צולתתרשאילפועלההוצאהראש II :הבאהההוראהאתקבעה ,! 3הקוזם

כיהחייבהראהלאהצומתןליוםעדאם ,לחוקוא) 70סעיףלפימאסר

ץ"בבגמתחהעליוןהמשפטבית ."הזיןפסקלביצועאחרתזרךקיימת

ההוצאהבמערכתימיםבאותםששררהנוהגעלנוקבתביקורתפר"ח

נגדמאסרצולהוציאכדיזוכהשלבקשתובהגשתהיהזישלפיו ,לפועל

יכולתחסרשהואלהוכיחכזימעשהכלעושההיהלאהחייב ;החייב

לפועלההוצאהראשהחייב.שליכולתובדיקתללאניתןוהצו ,כלכלית

שהחייבמבליהמאסרפקוזתאתוהוציאשבשגרהכענייןלבקשהנענה

פסקשניתןלפנישנהכעשרים ,מזויתרה .! 4בפניוולטעוןלהופיעהתבקש

חריפהביקורת ,מיעוטבדעתכהן,יהיחהשופטמתחפר"ח"ץבבגהדין

שהורברהובלאמקדימהחקירהללאמאסרצוויהוצאתשלהפרקטיקהעל

חושביםכיצדהפרקליטות:אופנותלובטוסימישיקרייבן-אור,ייראוראשיתחקירהעל

 . 88-45א)כרך(תשנ"ו,פשפטניהולעל

 . 62-39 ) 1991 (שכנגדהחקירהלויטיי i155-89בעישם,ראונגזיתחקירהעל

ההוצלייפ.לחוק )ב( 67סי

(לאפ IIבעהראשוןהבינלאופיהבנק Iנ!ונדרלינג 54/95 )ש"ב(בבר"עטירקל,הנשיא

הזין.לפסק 3בפסקה , 102 ) 4כו(מחוזיזיניספורסס),

שס.שם,

 .הענייןלפיממנהלגרועאועליהלהוסיףוניתןמטלותשלסגורהרשימהאינהזו

הזיןסזרלתקנות 383בתקנהשהובלע ," Mareva "צוהואבחו"לנכסיסלחשיפתמכשיר

להורותאי,סימןלהוראותבכפוףרשאי,הרשסאוהמשפטבית )א(" :-1984תשמ"זהאזרחי,

מרשותאומרשותונכסיסמלהוציאמטעמו,אזסבאמצעותאובעצמולהימנע,למשיב

בסיסעלשוכנעאסבהס,זכויותיואתאומצבסאתלשנותאולשעבזסלמכרס,מחזיק,

ביצועעלממשיבאופןיכביזהצומתןשאיסבירחששקייסכילכאורה,מהימנותראיות

הסמכותהמזינה".לתחוסמחוזהמצוייסנכסיסלרמת-נכסיסייזובתקנה )ב(הזין.פסק

ראוזהבצומקיףזיון iלפועלההוצאהלראשולאזהצולתתהמשפטלביתאפואנתונה

לתתשניתןנראה . 1 ) 6נז(פ"זקטב, Iנחוץתאגיד-רטר Iצסטנדרטבנק 4556/03רע"א

ולאהמוסמךהמשפטלביתלפנותהזוכהעלאולסלפועל,הוצאהבהליכיהאמורהצואת

לפועל.ההוצאהראשאל

והסתכלותניסיוןיסוזעלאלהזבריסאומריסואנוזו,תופעהעלנתוניסביזינואין

זוז(בזימוס)השופט-המשותףהמחברשלמצזולפועלההוצאהבתחוסרבת-שניס

בר-אופיר.

שלערכיהאתההולסבחוקאלאזהחוק-יסוזשלפיבזכויותפוגעיסאיןבזכויות,פגיעהיי

כאמורחוקלפיאוהנזרשעלעולהשאינהובמיזהראויה,לתכליתשנועזישראל,מזינת

בו".מפורשתהסמכהמכוח

שלתחילתוערבקייסשהיהזיןשלבתקפולפגועכזיזהבחוק-יסוזאיןזיניס:שמירתיי 10

חוק-היסוז".

פר"ח).בג"ז(להלן: 761 , 715 ) 4מז(פ"זהפשפטים,שר Iנפר"ח 5304/92בג"ז 11

ולאסוףבעצמוחקירותלבצעהזוכהאתלהמריזנועזהפר"ח,בג"זשלהתרומותאחת 12

וההחלטההיכולתחקירתבעתלפועלההוצאהראשולשימושלשימושוהחייב,עלמיזע

התשלומיס.צועל

לתקנות 93סיוכן , 722בעי , 11הערהלעילפר"ח,בבג"זהתקנהשלקוזסנוסחראו 13

לה.שקזמה ,-1968תשכ"חלפועל,ההוצאה

 . 722בעי , 11הערהלעילפר"ח,בג"ז 14
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והתפתחההלכהרטתשניסבמשךאולס , 15חוטאתלפרועהחייבשליכולתו

ץ"בבגשנבלמהעד ,מקדימהחקירהללאמאסרצווימתושלעבודהשגרת

ח, IIפר

ההתנגשותעלעמדאלוו) 'מלנשיאהמשנהשל(מפיוהעליווהמשפטבית

 :ואמר ,הפרטשלהאישיתהחירותבענייולחוק-היסו,דההוצלייפחוקשביו

יכולהיסודחוקשללתחילתושקדמולפועלההוצאהחוקהוראותיי

בדרךהניתוככל ,הראוימואךהיסו;דחוקהוראותנוגדותשיהיואפוא

לביוהקייסהחוקהוראותביו 'שלוסלעשות' ,וסבירהראויהפרשנות

 , 16 "האמורהיסודחוקהוראות

 ,פר"חץ"בבגהדיופסקשניתואחרילגדולהעלתההיכולתחקירת

הו ,בישראלהחוקתיבמשפטהמכונניסהדיופסקיעסנמנהזהדיופסק

ההוצאהדינישלוהמיוחדתהפרטניתברמהוהוהחוקתית-כלליתברמה

העדיפויותבסדרימהותיושינויחדשרוחמשבעמוהביאוהלכותיו ,לפועל

פסקמתוךהעולותההלכותאחתדיו,פסקיבביצועהקשוריסההליכיסשל

יכולתסנבדקהכואסאלא ,חייביסנגדמאסרצוויהוצאתמונעתזהדיו

ביתשקבעכפיהיכולת,חקירתנגדס,שניתוהדיופסקבביצועלעמוד

החייבשליכולתולבירורהמלךדרךהיא ,פר"חץ"בבגהעליווהמשפט

 , 17הדיופסקאתלמלא

אתלכהלהיאיהככיכההרצייההמויכייתכיכראהלכי

אתלכבוכויסגירית,בולתייםכללבורךירה Pהח

הובריםפכישיכיםאילםיהעוים.החייבשלפרטייתם

מעילהפרישהיאכספייח pמלבהשבתמויברכאשר

ציבירבכספי

כיוקבעהנוסףצעדהפסוקהההלכהצעדהזהדיופסקלאחרסמוך

למעמדהכפופהפרשנותטעונההארץמויציאהעיכובצווילתתהסמכות

יותרמאוחר , 18בחוק-היסודהארץמוהיציאהלחופששהוענקהחוקתי

ההשלכותמהו ,הפלילימהתחוסדיובפסק ,רבקא'אז)(כתוארוהשופטקבע

העיקרווהישו,הדיועלוחירותוהאדסכבודחוק-יסוד:שלהפרשניות

היסודלזכויותומוגברחדשמשקללתתהמשפטבתיאתהמחייבהפרשני

דרבשלהחקיקתיתהתכליתאתלקבועבבואס , 19בחוק-היסודהקבועות

הוצאהבהליכיביסמעורהעלגסמאליומובוכדרב ,לדעתנו ,חלישו,חקיקה

לפועל,

המאמרמטרת . 3

ההוצאהראשישלעבודתסאתולייעללקדסניסיווייעשהזהבמאמר

עליהסשיקלובכליסאותסולציידחקירתי-מקצועיממדלהלהוסיף ,לפועל

החייב,שליכולתועלהמידעאיסוףואתהזאתההבחנהאת

שהורגלנומזושונהראייהמזוויתהיכולתחקירתעללהשקיףננסה

חלק ,פסיכולוגית-חקירתיתרבאייהמשפטיתראייההמשלבת ,היוסעדבה

תחילה , 20מדגמיתאמפיריתסקירהידיעלנתמכותהמאמרממסקנות

חקירתיותלסמכויותלפועלההוצאהראששלהחקירהסמכויותביונשווה

חקירתשלהשוניסהמרכיביסאתננתחמכולאחראחרות,רשויותשל

התשאולבתחוסהעוסקיספסיכולוגייסבמחקריסשימושתוךהיכולת

ממשלרשויותידיעלהמיושמותחקירהלשיטותהשוואהותוךוהחקירה

אחרות,

סטטוטוךוך Pכחולפועלההוצאהךאשב.

ודועללתשאולהשוואה-וווזוטוךו Pאוב

וךה Pחךשווות

ראששלדמותוהיאזהמאמרבמרכזתתייצבאשרהמרכזיתהדמות

ראששלהסמכויותכינקבעפייההוצללחוק 3בסעיףלפועל,ההוצאה

זוהי ,השלוסמשפטביתשלרשסולכלשופטלכלנתונותלפועלההוצאה

המכהניסהרשמיסוכלהשופטיסכלשלפיה ,מהותית-מסמיכההוראה

ההוצאהכראשיגסכהונתסמכוחלשמשמוסמכיסהשלוסמשפטבבתי

שהואביו ,לפועלההוצאהראשפ,ייההוצלחוקלפיסמכויותולהפעיללפועל

 ,במיעוטוושיפוטירבוטמנהלישהואתפקידממלא ,רשסשהואוביושופט

 ,וכלשונוככתבוהדיופסקאתלבצעעליו ,שיפוטיכוחבידיואיוכללובדרך

ההוצאהראש , 21 "צדקתואותבונתומידתאחרלהרהררשאיייהואואיו

מהולחקורהדיופסקשלהפרגודמאחורי "להציץ"מוסמךאינולפועל

 ,שפסקמהשפסקבשעההשופטחשבלאאוחשבמה ,התביעהבכתבנאמר

שעההמשפטביתטעהאס , 22וכוונותיהסהצדדיסעמדתבזמנוהייתהומה

ואסערעור,לערכאתלפנותשנפגעהצדעלהיהאזכי ,הדיופסקאתשנתו

וישבעינוהדיופסקיעמוד-שהוגשמבליהערעורלהגשתהמועדעבר

לפועלההוצאהראשיוצאזומוצאמנקודת , 23מוטעההואאסגסלבצעו

ההוראותלפיהסטטוטוריתפקידואתלבצעבבואו ,החובלגבייתלמסע

המחוקקלושהועידבתפקידנתרכזאנולפועל,ההוצאהבדיניהכלולות

 ,יכולתחקירת :קרי ,החייבשלבמצבוחקירהלענייו

חקירהבמסגרתשנערך 24לתשאול ,מהיבטיהבחלקדומה,יכולתחקירת

רשות , 25הרשמיהנכסיסכונסובהו:סטטוטוריותרשויותידיעלהמתנהלת

אלהרשויות , 28הערךניירותורשות 27המסיסרשות , 26העסקייסההגבליס

כאשרמסחרית-עסקית-כלכליתהתנהגותשלבחקירה ,השארביו ,עוסקות

אלהחקירותזו,התנהגותשלהחוקיתתקינותהלענייוחשדותמתעורריס

אכיפהסמכויותגסהללוהרשויותלכלכי(אסהפליליבתחוסמתנהלות

רשותכלשלהכלכלילתחוסהמיוחדתמקצועיתגישהמתוך ,אזרחיות)

בעלי ,התשאולובתורתהחקירותבתחוסמומחיסהנסהחוקריס ,ורשות

אלהשרשויות ,ייחודייסתחומיסבאותסומיוחדתנוספתהתמקצעות

חשיפתובהסתחומיסוכמהלכמהמשיקהתשאולשלתוכנובהס,עוסקות

יכולותיהסקביעת ;הנכסיסשלהכוללההיקףגילוי ;ל"ובחובארץנכסיס
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והכנסותיהס;עסקאותיהסהיקףאחרחיפוש ;הנחקריסשלהכלכליות

שערכוחוזיסהנחקריס;שלבהליכותיהסלבתוסוהיעדרמרמהאותות

בחשאי;עסקאותביצועוגלוייס;סמוייסחשובנות ;לקוחותועסשותפיסעס

גסמשתלבתהיכולתחקירת .ועודטובתסדורשישסעלנכסיסהעברת

היאוגורפתכלליתבנוסחהתכליתהשגסמכיווו ,אלהבתחומיסהיא

חייביס.שלחובותיהסלפירעוושישמשוואמצעיס,נכסיסחשיפת

אחרותסטטוטוריותחקירותלביויכולתחקירתביוההשוואהזאת,עס

באולסמתקיימתשהיאמכיווו ,אלהמחקירותשונהיכולתשחקירתמורה

ראששלבידיו .פתוחותבדלתייס ,תצפיותינולפיכלל,ובדרך ,המשפטבית

 . 29סגורותבדלתייסאובפומביתתנהלהחקירהאסלהחליטלפועלההוצאה

כללבדרךהחקירהאתלנהלהיאוהנכונההרצויההמדיניותכינראהלנו

שמזומניסהעדיסושלהחייבשלפרטיותואתלכבדכדי ,סגורותבדלתייס

משתפרותאמיתיותתשוובתלהשיבונכונותוהחייבשלפתיחותוגסלהעיד.

חוק-יסו:דשלמכוחונשלטאשרהחוקתיבמשטר . 30סגורותמלתייסבחקירה

בהשראתלפועלההוצאההליכיאתלנהלחובה ,וחירותוהאדסכבוד

הזכותעלהמגוננתהחוקתיתההוראהובהו , 3חוק-היסוד!שלהוראותיו

כבריכולתבחקירתלפרטיותהזכותשל "החוקתיהגרעיויי . 32לפרטיות

במשטר ,וכעת .דורמשנותלמעלהלפניפייההוצללחוק )ג( 6ובסעיףהוטמו

לפרשיהיהנכוו ,וחירותוהאדסכובדחוק-יסוד:ידיעלנשלטאשרהחוקתי

לכךבהתאסולקייס ,לפרטיותהזכותאתהמכבדבאופוהאמורהסעיףאת

חייבשלנכסיוהיקף ,כללבדרך ,אכו .סגורותבדלתייסהיכולתחקירותאת

שלמעניינואינסחובותיואתלפרועהכלכליתויכולתוהשורהמואלמוני

 . 33הפרטיותהגנתשלהחוקתיתהחופהאתעליולפרושניתוולכו ,הציבור

 ,ציבורבאישוחומרוקל ,באדסמדוברכאשרהדבריספנישוניסאולס

אתלהחזיראזרחיבהליךנדרשוהוא ,ציבורבכספיבמעילהשהורשע

בהליךחשובציבוריענייוישכזהבמקרה .לכיסושנטלהכספיהמלקוח

החוקתיתההגנהלמרות ,שלוהיכולתבחקירתלרבות ,לפועלההוצאה

 . 34לפרטיותזכותעלהפרושה

לביוסטטוטוריותחקירהרשויותשלחקירהביוביותרהחשובההבדל

מסקנותלהסיקלפועלההוצאהראששלשבסמכותוהוא ,יכולתחקירת

כגוו:אופרטיבייסצוויס ,ומהיסעס ,ולתתמהחקירהומשפטיותעובדתיות

במעמדוטמוונוסףהבדלנכסיס.עלעיקולוצוויתשלוסצווי ,הבאהצווי

לשיפוטכפוףהואהשופטת:מהרשותכחלקלפועלההוצאהראששל

אובזכותלערעורנתונותוהחלטותיו , 35לוכפופיסשהשופטיסהמשמעתי

 . 36המחוזיהמשפטביתבפני ,הענייולפי ,משות

 . 547 , 542 ) 2כה(פייזקורק, Iברכטמן 523170עייא 15

 . 761בעי , 11הערהלעילפר!!ח,בגייץ 16

 . 764-763בעישם, 17

 35 . 529 ) 4מח(פייזוייסגלס, Iבוייסגלס 7208/93רעייא 18

 36 . 355 ) 3מט(פייזי, l/מ Iבגבימאת 537/95בשייפ 19

יכולתחקירותשלקיומןבעתשנערכותצפיותוחמשעשריסעלהיתר,בןמבוטט,המאמר 20

חלקעסשיחותועל 2004-מרץבפרבואראביב,ובתלבירושליסלפועלהוצאהראשייזיעל

התצפית.מטרתלהסשהוטרבהלאחרלפועלההוצאהראשיביזיעתנערכוהתצפיותמהס.

אולחייביסלהטבירומבלילהזזהותמבליהחקירה,התנהלהשבובאולסישבהצופה

הערותיו.ואתמהלכהאתהחקירהכזיתוךרשסהצופהנוכחותו.מטרתאתלבאי-כוחס

שלהס.הפעולהשיתוףעללפועלההוצאהלראשימוזיסהמחרביס

ייראש , 333-332 , 328 ) 2כו(פייזיוון,שלהכלליתהקובסוליה Iבסבסור 347171ע"א 21

לבצעשעליומטכימיסוהכל ] ...מינהלי[תפקיזושיפוטי.כוחכללדברךנטולההוצאה-לפועל

צזקתויי.אותבונתומיזתאחרלהרהררשאיהואואיןשהוא,כמותפטק-הזיןאת

 . 1201ופייזזילברשטיין, Iבעפשטיין 165/50עייא 22

 . 746 ) 2כג(פייזאיזבברג, Iבאיזבברג 218/69המ' 23

יךעתולאלשאולשרציתמהכלהתשאול:גלבועמיראותשאולבנושאנוטפיסמקורות 24

 F.E. [nbau, J.E. Reid & J.P. Buck]ey Crimiallnterrogation and ;) 1995 (כיצך
) 1986 ,. R. Milne & R. Bull ;Conjession (Baltimore, 3rd ed., 1. Gardner ed 
) 1999 , lnvestigative lnterviewing - Psychology and Practice (Chichester ; 

A. Memon & R. Bull (eds.) Handbook ojthe Psychology oj Interviewing 
) 1999 , Chichester ( ,להלן)andbook oj the Psychology oj lnterviewing (/{ הראשון)

חשוזיס,שלבתשאולהשניוחשוזיס,עזיסקרבנות,שלמשטרתיתבמטגרתבתשאולזן

תשאולעלבעיקרזניסהאחרוניסושניבארצות-הרבית,רטתאכיפהרשויותבשימושונמצא

עזיס).

טוזיות,עלויתור(לעניין ) 3 ()א( 17טיבמיוחז ,-1980תשייסחזש],[נוטחהרגלפשיטתפקוזת 25

שחקירתמאחרלפקוזה.הכונט)(טמכויותג 18וטיהכונט)לחקירתהבטיטאתהמהווה

משפטביתשלצופיעלמוגשאישוסכתבהחייביי,שלייבנעליוונעשיתאזרחיתהיאהכונט

 ) 2 ()א(א 7-טוזיותעלבוויתורהזניסההוצלייפבחוקמקביליסטעיפיסגסראו .) 224(טי

ב(א)-7ו

והערבות-46וא 45בט'מפורטותהחקירהטמכויות ,-1988תשמייחהעטקייס,ההגבליסחוק 26

החוקריסוטמכויותועניין,זרבלכלפליליתחקירההיאהחקירהלחוק.-47וא 29 , 29 , 4בטי

המתחייביס.בשינוייסשוטר,לטמכויותזומות

בחלקמפורטותהעיקריותהחוקריסוטמכויותהעברותחזש].[נוטחהכנטהמטפקוזת 27

וטמכויות , 223-207בטימפורטותהעברותהמכט,פקוזתלפקוזה; 227-215טייייא,

 124-117בטי ,-1975תשלייומוטף,ערךמטחוק ; 199-172בט'מפורטותהמכטפקיזי

 . 109-108בטימפורטותהחוקריסוטמכויותהערבות,מפורטות

ניירותרשותעלהנחקרותהערבותעיקר .-1968תשכייחער,ךניירותחוקהואהעיקריהחוק 28

 54ט'-ערךלניירותבקשרתרמית,ד 52וטיג 52טי-פניסבמיזעשימושעשייתהןערך

 . 53טי-יפיסותשקלזיווחיסהנוגעותוערבות

ההוצלייפ.לחוק )ג( 67טי 29

משמעותימיזעיותרהניבהפרטיותס,עלשמירהתוךשנוהלהמושבעיסשלמוקזמתחקירה 30

כמושבעיס,לשמשנוטפיסומועמזיסקהלבנוכחותהמשפטביתבאולסחקירהמאשר

M.T. Nietzel & R.C. Dillehay "The Effects ofVariations in Voir Dire Procedures 
1 ) 1982 ( in Capital Murder Trials" 6 Law & H!lman Behavior . 

וחירותו.האזסכבוזלחוק-יטו,ן 10טי 31

שלהיחיזלרשותנכנטיסאין )ב(חייו;ולצנעתלפרטיותזכאיאזסכל )א(" , 7בט'שם, 32

הפביםמשרך Iבבישראלהאזרחלזכויותהאגוךה 8070/98בגייץבהטכמתו";שלאאזס

 . 799טזעליוןזיניספורטס),(טרס

משרטטתהיאהחרבה.לביןיהאנייביןהכלל,לביןהפרטביןהקואתמותחתהפרטיותייזכות

הזולתיי.שלמעורבותבלאשלו,יהאניילפיתוחלנפשו,הפרטאתמניחיסבואשרמיתחס 33

 . 471,456 ) 2מח(פייזירושלים,מחוזמפקך Iבךיין 2481/93בגייץ

רבביסשיזיעתוענייןייחשבציבוריי"ייענין , 621 , 607 ) 2נו(פייזחסון, Iבאפל 1104/00עייא

גיטשלצורךאס-לגביוביזיעהתועלתלציבורשישאוציטריתמטרהלהגשמתרלוונטית 34

שבפרטוסהציטר"יהענייןפעס"לאחייויי;אורחותשיפורלשסואסציטרייסבענייניסזעתו

למשל,(כ,ךבכךזיתמיזלאכיאסציבורית,לזמותנוגעהפרטוסשלמהיותולנבועעשוי

להביאכזיהרביסעל-יזיביזיעתושאיןהפרטלצנעתהנוגעבענייןהואהפרטוסכאשר

ציבוריי,יענייןיהוונושאיסאילומראשלקבועניתןלאכירבילציבור).ממששלתועלת

החךשותחברת Iביצחקאבי 3614/97רע"אשס;שם,לגופויי.פרטוסכללגביייבחןוהזרב

 . l) 26, 79נג(פייזמ, l/בעהישראלית

 .-1984תשמייזמשולב],[נוטחהמשפטבתילחוקא 105טי

ההוצלייפ.לחוק 80טי
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שלמחקירתושונהלפועלההוצאהראשבפנייכולתחקירתכייודגש

פרקטיקהולפי 37פ IIההוצלחוקלשוןשלפימשום ,המשפטבביתעד

יורד IIוהוא ,בחקירהפעילתפקידלפועלההוצאהראשממלארבת-שנים

מראשלעייןעליו ,הדברשכךומכיווןבעצמו,החקירהאתומנהל "לזירה

והמסמכיםהחייבשממלאשאלון ,הזוכהתצהיר :קרי-הראיותבחומר

כדי-פ IIההוצללחוק 68סעיףלפיוהחייבהזוכהידיעלהמוגשים

 ,ותכליתיתיעילהתהיהידועלהמנוהלתשהחקירה

 IIההתגוששותזירת IIליורדשאינואדרבסרימשופטלהמילכי ,היאדעתנו

ראשוןאינקוויזיטוריתפקידלפועלההוצאהראשממלא ,הדיןבעלישבין

המשפטיבנוףדופןיוצאהואזוראייהשמזוויתוייתכןובחשיבות,במעלה

חקירתשלשלביהבכלפעילתפקידלמלאלפועלההוצאהראשעלבישראל,

החייבשלפעילהבחקירהוכלה 38הראשוניםמהלכיהבתכנוןהחלהיכולת,

במחלוקתופוסקשדןאובייקטיביגורםאינולפועלההוצאהראשהעדים,ושל

פירעוןאתלקדםחובהעליוהטילפ"ההוצלחוק ,יריביםביןמהותית

להפשילעליוולכןהחוקתיות,ולהוראותלדיןבכפוףהחייבים,שלחוטתיהם

אתודינמינמרץבאופןולהפעילהענייניםבמרכזלעמוד ,שרווליואת

עלבעיקרהמבוצעתהחקירהאםגםכיונאמרנוסיףהחוקיות,סמכויותיו

סמכותלפועלההוצאהראשבידינתונהעדיין-הזוכהשלכוחובאידי

שלביה,בכלוניתובההחקירהניהולשלכפריבילגית)יתרונית

 nשובו nשה nשאינווף Pינעפעםינאכוהגיםרים Pוכחחייבים
ינאפשרשינאראויככינינ,שינייני.באורם nאוו 7יעמ'ינהו

כזו nו pחמ nהינחייב

למעשההלכה-היכולתירת Pח . 1
וציותרשמיותשלמסגרתיצירת-החקירהתחילת . 1

היכולתוחקירת ,חוקיותסמכויותשלמכוחןפועלתלפועלההוצאהמערכת

לפועלההוצאהראששלהראשוניתפקידו ,אלהסמכויותשלבתחומןבאה

ביןכלליה,אתולקבועהחקירהאתלנווטהואהחקירהביצועבמעמד

כוחובאזאתשעושהוביןהעדיםאחדאתאוהחייבאתחוקרעצמושהוא

להשיבמהחייבלמנועעשויהוסמכותרשמיותשלמסגרתיצירת ,הזוכהשל

פתוחותלפועלההוצאהראשבפניכוזבים,נתוניםולמסורשקריותתשוטת

 :כזולמסגרתהחייבשללניתובודרכיםמספר

הוראה ,רשמיתתעודהבאמצעותבפניולהזדהותלחייבלהורותכא)

-הנחקרוביןלפועלההוצאהראש-החוקרביןסמכותהבדלייוצרתזו

 , 39החייב

התוצאהוהצגתהאמתאתלומרחובתועלהחייבאתלהעמידכב)

המבטהפנייתותוךמפורשתלהיותצריכההאזהרהשקר,מאמירתהנובעת

מידעלמסורניסיונותמפניחייביםלהרתיעעשויהאזהרה , 40החייבאל

ופיזיולוגיותגופניותתגוטתלחזקעשויההאזהרהעצםכיייתכןבחקירה,כוזב

 , 41בהןלהבחיןשניתןככל ,לשקריםהאופייניות

לדעתהחייביםעל ,לפועלההוצאהמנגנוןשלהסמכויותאתלהציגכג)

להטילשבסמכותוהסנקציותומהלפועלההוצאהראששלסמכויותיומהן

בלשון ,תוםעדלמצותןאובכולןלהשתמשבכוונתואיןאםאף , 42עליהם

קביעת"לכךלקרואניתן ,אישיבטיפולהעוסקיםביןהמקובלת ,אחרת

התמרוןמרחבואתהחייבהתנהגותאתהתוחמיםלגבולותהכוונה , IIגטלות

וגבוההטובההגבולות,קביעתקרי: ,אלהפרקטיקותשלהשפעתןשלו,

וחלקןהחקירהבתחילתבאמירותחלקןעקיפה:בדרךמבוצעותהןכאשר

כלפיהחייבאצלהתנגדותליצורעלולותישירותאמירותהחקירה,כדיתוך

לפועל,ההוצאהראש

אתשישמיעלוולהורותהדוכןמאחורילעמודהחייבאתלהפנותכד)

 , 43נמוךבקולולארםבקולתשובותיו

כחטיבהמסמכיוכלאתולאבנפר,דמסמךכללהציגמהחייבלדרושכה)

 , 44אחת

לאנוהגיםונחקריםחייבים ,ענייניתתשובהלתתהחייבאתלחייבכו)

ראוי ,ככללשלילי,באוראותםיעמידולהןשהתשובותשאלותלעקוףפעם

לפועלההוצאהראשכאשר ,זאתועםכזו,התחמקותלחייבלאפשרשלא

ולחזוראחרותלשאלותלעטררצוי ,עיקשתהיאהחייבהתנגדותכימתרשם

שונה,בניסוחולעתים ,נענושלאלשאלותיותרמאוחרבשלב

ראשסמכויותכילחייבלהמחישיהיהנכוןהמתאימיםבמקריםכז)

מסמכיםלהצגתודרישהעדיםזימון ,מתהאותאינןלפועלההוצאה

כוזבמידעממסירתלהיזהרעליוולכן ,נבדקיםדבריוכילחייבממחישות

הנוספותוהראיותהנוסףהמידעלכ,ןבנוסף ,חשובמידעמהשמטתאו

כינזכור , 4Sהולםתשלומיםצולתתלפועלההוצאהלראשלסייעעשויים

מכריעואיננו ,לחייבזוכהביןזכויותקובעאיננולפועלההוצאהראש

 IIפרעתי IIטענתככגוןהביצועהליכיבמהלךהמתגלעיםמאלהלמבסכסוכים

שלדיןפסקילבצעהואתפקידוועיקר ,פ) IIההוצללחוק 19סעיףלפי

 , 46המשפטבתימערכת

 ,וחדרבורבאופןלחייביופנוושאלותיולפועלההוצאהראשדבריכח)

החייבאלהפניםהפנייתלמשל :הדרביםלתוכןמתאימהגוףשפתבאמצעות

בעתאףדומהבאופןלנהוגלפועלההוצאהראשעל ,שאלההצגתבעת

לתשובהההקשבהאתלהפגיןנכוןכאןוגם ,לשאלותמשיבשהחייב

אני IIככמומינימליותמילוליותתגובותכגוןחיצונייםבסימניםולהדגישה

 ,החייבאלומודגשתמוחשיתפנייהבראש),הנהוןאו "המשך" ,"מקשיב

החייבאתלהביאעשויותפעילה,והקשבההאמורבאופןשאלותהצגת

ראשעםפעולהולשתףישירבאופןהשאלותעלולענותדומהבאופןלנהוג

 , 47לפועלההוצאה

ומהלכיההחקירהמטרתהגזרת . 2

שתתנהלכדי ,דיןפיעלחקירהכלשללתכנונהחשובההמטרההגדרת

בהוצאות ,בזמןחיסכוןתוך ,התוצאותלמרבותביאוענייניתיעילהבדרך

מההגדרהנובעתהיכולתחקירתשלהמיוחדתהמטרההגדרתובהליכים,
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חקירתכלומר , 48לפועלההוצאהמערכתשלפעולותיהתכליתשלהכללית

אתלבררכדיוחובותיונכטיואחרוהתחקותהחייבשלהכלכלימצבו

במיליספ.ייההוצללחוק )א( 67בטעיףכמפורט ,הדיןפטקאתלקייסיכולתו

תשלומיסצולמתןהקרקעאתלהכשיררקנועדהלאיכולתחקירתייאחרות:

עלהדרושהמידעאתתשאולו]כדי[תוךלהשיגכדיגסאלאהחייב,נגד

 . 49 "הפטוקהחובאתבאמצעותסלגבותשניתן ,כלשהסנכטיסשלקיומס

עלנתוניסלאיטוףחשובאמצעימהווהיכולתחקירתכילומראפואניתן

 ,אחריסצוויסאותשלומיסצולתתכדיהמטויס,החייבשלהשוניסנכטיו

מטרותגסלהוטיףוצריךאפשר . 50החובשלומהירהיעילהגבייהלשס

וחשיפתהנושיסמעינישהוטתרוהכנטהומקורותנכטיסגילויכגוןאחרות

חובותיו.אתלהחזירבמקוסהוציאשהחייבומוגזמותמיותרותהוצאות

הליךשלהדינמילאופיולהתאיסצריכהיכולתחקירתשלהמטרההגדרת

 .לגילויומגילוילשאלהמשאלהמתקדסאלאמקומו,עלקופאאיננוהואזה.

עליהלהוטיףאוהמטרההגדרתאתלשנותצורךמתעוררלעתיסכןועל

ועלולהלמציאותתתאיסלאמדינוקשההגדרהשכן ,החקירהכדיתוך

 .העיקרולהחמצתלטעויותלהביא

שוניסשיקוליסטמוניסלפועלההוצאהראשישלההחלטותבבטיט

האדסכבודשבחוק-יטוד:החוקתייסובעקרונותהדיןבהוראותהמוגבליס

חוקשלהעיקריתהמטרהבצלחוטיסהאלההשיקוליסכלוחירותו.

עסנמניתיכולתחקירתאכיפתו.לשסשהוקמההמערכתושלפ"ההוצל

כלנמצאתהמטרהכלומרזו.תכליתלהשיגשנועדוהמשפטייסהכליס

מהותיכחלקלפועלההוצאהראשאתללוותועליההדבריס,רבקעהזמן

ההוצאהראשאתמכוונתהמטרההגדרתשלו.המקצועיתומהגישהמעיטוקו

ולניטוחןהחייבכלפיהשאלותלניתובהחקירה,שלנכוןלתכנוןלפועל

אוהזוכהבקשתלפיאומיזמתורשאי,לפועלההוצאהראשייפ: IIההוצללחוק )א( 67ס' 37

החייב".שלבמצםלחקורהחייב,

עיוןמיזע,ממאגרישהופקמיזעחייב,אותושלקוזמיסבתיקיסכתוב,בחומרעיוןקרי: 38

בזה.וכיוצאהוגשואסשהמציאו,ובחומרהצזזיסבתצהירי

בפניולהציגלפועלההוצאהראשזייעלהחייבהתבקשאחזבמקרהרקשנצפו,בחקירות 39

לתוצאותאכפתיותוחסרמזלזלהחייבנראהלאולסכניסתושבעתואףמזהה,תעוזה

מהחייביס,חלקביותר.רבהבמיזההתנהגותוהשתנתהלהזזהות,שנזרשמרגעהחקירה,

מהשאלותחלקעלהשיםלאבזלזול,לחקירההתייחסורשמית,בצורהלהזזהותנזרשושלא

עליהסהשפעהכללחקירהאיןכאילוונהגובלב,דחלקיותתשובותשהשיבואו

החייב,אלפנייהתוךורס,רבורבקולהאזהרהנאמרהבאחתרקבהן,שנכחנוהחקירותמבין 40

אובמסמכיסעיוןכזיתוךאוהאולס,שללחללוהופטרהכאילואגבכבזרךאמרהנולא

ולאהחייב.יזיעלשנקלטביטחוןאיןאךנאמר,אמנסהמסרהאחריס,במקריסבמחשב.

אינהשהאזהרהלפועל,ההוצאהראשיזיעלמילוליבלתימסרהוערבשבכךאלאזאת,רק

מושבעיסשל ) voir dire (מוקזמתחקירהבתחילתומפורשתרבורהאזהרהעלמשמעותית.

 G.E. Mize "On Better Jury Selection: Spotting UFO Jurors Before Theyראו:
10-15 ) 1999 ( . Enter the Jury Room" 36 COllrt R . 

יותר,חשובהחקירהשנושאוככלשקרבגיןלהיענששלולאפשרותותרימוזעשהנחקרככל 41

 M.G. Frank & P .ראו:התנהגותיות.השלכותיותרלשקריסשיהיויותרגזולסיכוייש
Ekman "The Ability to Detect Deceit Generalizes Across Different Types of 

1429 ) 1997 ( Personality and Social Psychology ןס. High-Stake Lies" 72 J . 
וכן ; 86 , 85 , 62 , 57ש IIהראוהגוףשפתוביןשקריסאמירתשביןהקשרעלעוז

 A. Vrij "[nterviewing to Detect Deception" Handbookןס the Psychologyןס
n ן). Interviewing, supra note 24, at p. 317; D. Druckman & R.A. 8jork (eds 
) 1991 , ormance (Washington ןthe Mind's Eye - Enhancing Human Per . 

 .-1984ז IIתשממשולב],נוסח[המשפטבתילחוקא 73ס' 42

ראששללשולחנועזויותיהס""כזיתוךוהתקרבוהעזיס,זוכןאתעזבומהחייביסחלק 43

ביניהס.הסמכויותפערעלסמלית,בצורהאסגסגישרו","ובכךלפועל,ההוצאה

לפועל,ההוצאהראששולחןעלהטלתסתוךלעתיסלרשס,יחזכולסהמסמכיסהגשת 44

מאחריותו.החייברביחתתוךבהס,ולזוןאותסלמוקהאחריותאתהרשסעלמטילהכאילו

מקריסשהיובהחלטוייתכןבלב,דחייביסשליכולתבחקירותנעשוהתצפיותכייוזגש 45

ההוצאהראשציווהשבהןיכולתבחקירותצפינולאזאת,עסנוספיס.עזיסזומנושבהס

ההוצאהלראשלהציגחייביסהתבקשוהמקריס,שלקטןבחלקנוספיס.עזיסלזמןלפועל

התשלומיס.צוגובהעלההחלטהלקבלתחשוביסלושנראונוספיס,מסמכיסלפועל

אלאלחייב,הזוכהשביןמ"הסכסוך"חלקמהוויסהיכולתוחקירתהגבייההליכיאמנס 46

איננההיכולתבחקירתלפועלההוצאהראששל IIהכרעתו IIו , LISשלבגזרובאיסשאינס

 . 39 ) 2נב(ז IIפבועם,נןכלפוס 200/98א IIרע-בסכסוךהכרעהמהווה

בפרט,סמכותיותזמויותושלבכללשיחסבנישלהתנהגותסאתלחקותאזסבנינטייתעל 47

 T.L. Chartrand & J.A. Bargh "The Chameleon Effect: The Perception-ראו:
Personality and Social Psychology סןBehavior Link and Sociallnteraction" 76 J 

893 ) 1999 (. 
ממסמךהזיןפסקאתלהפוךהואלפועלההוצאהמערכתשלהסטטוטוריתפקיזה 48

ההוצאהשלהפעולותתכליתפרות.המניבכלכלילנכסוחובות,זכויותהקובעמשפטי-עיוני

לרשותלהעמיזבעיקרונועזפ IIההוצלחוקהפסוקה:בהלכהאלאבחוקנקבעהלאלפועל

בתייזיעללטובתושניתנוהזיןפסקיאתלממשזוכהיוכלשבאמצעותומנגנון,הציבור

במקוסלהעמיזוכןאכיפה,יכולתובעליעיללהיותחייבהזההמנגנוןהחייב.נגזהמשפט

מתקשהשבאמתמחייבלהתעלסיכולאינושהמחוקקברורזאת,עסהזוכה.אתהראשון

מתכוונתאינההזוכהלטובתהגבייהמנגנוןוהפעלתהסוציאלי,מצבובגללחוםאתלפרוע

ז IIפפישמו,נןדיסקונטבנק 711/84א IIע-החרבהעלולנטלכוללחסרהחייבאתלהפוך

לפימקרהבכללפרשהוצריךורחבה,כלליתנוסחהזוהיתכליתנוסחתכלכמו . 369 ) 1מא(

נסיבותיו.

עזכון , 226 ,)בכרך , 2004חמישית,(מהזורהוהלכותהליכים-לפועלהוצאהרב-אופירז' 49

גמזו).עניין(להלן: 374 , 360 ) 3נה(פ"זישעיהו,נ'גמזו 4905/98א IIרע ; 6מס'

 . 750בע' , 11הערהלעילפו"ח,בבג"ץשנקבעכפי 50
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שאנומאחרחקירה.כלשלהמיוחדותלנסיבותובהתאסנכונהבצורה

בביתרגילהבעדותולאלפועלההוצאהראשידיעלבחקירהעוסקיס

החקירהשלהטקטיקהאתמראשלקבועלפועלההוצאהראשעלמשפט,

המידעאוהמסמכיסאתלהציגמתיהקיימיס:והמסמכיסהמידעפיעל

לחייב,השאלותהצגתולפניהחקירהבתחילתהאסהחייב-הנחקר,בפני

לכךהתשובהחלקן.אוהשאלותכלהצגתאחריכלומרבהמשכה,אוליאו

בידימצוייסהמסמכיסכייודעהחייבהאסכגון:משתניסבמספרתלויה

כה;עדהחייבשמסרהמידעאתתואמיסהסהאסלפועל;ההוצאהראש

מהמסמכיס;ללמודניתןשעליהסההכנסהמקורותעלהצהירהחייבהאס

ניתןהמסמכיסתוכןוהאסמרצונו;המסמכיסאתהחייבגילההאס

ההוצאהראשאתמכוונתאלהלשאלותשליליתתשובהשונות.לפרשנויות

מבליתוכנס,עלשנשאלאחרירקהמסמכיסאתהחייבבפנילהציגלפועל

הזוכה.אולפועלההוצאהראשבידיקיומסעובדתאתלידיעתולהביא

תוךהחייבשלממהימנותולהתרשסלפועלההוצאהלראשתאפשרזודרך

ההחלטהקבלתבתהליךמאודחשובהזוהתרשמותוהרי ,החקירהכדי

הסופית.

משמיעה,(הבוי(שבה, Pהה(הם.שיבו Pש'רוציםאוםבכי

אתפר O (הווברש((ככוכותומשמעותיתבמיוהתורמת

האמת

החקירהמושאשלהעובךתייםהנתוניםהכרת . 3

החקירהחומרהכרתביניהס , 51החקירהלהצלחתמוקדמיסתנאיסישנס

מסמכיסתיק,באותוקודמיסדיוניסחייב,אותושלקודמיסתיקיסוכן

שניתנווצוויסאחריסממקורותאומידעממאגרישהופקוהשוניסלסוגיהס

רביסיתרונותטמוניסהחקירהחומרבהכרתקודמיס.בהליכיסהחייבנגד

מספרנמנהלהלןהרלוונטי.בחומרמאי-התמצאותהנובעיסהחסרונותבצד

החקירות:מתוךשנצפונתוניס

החוקרכימביןהואכאשרהחייב,כלפיהרשמיתהסמכותאבדן )א(

לאבנתוניסאותו"להציף"ניתןכןועלהרלוונטי,בחומרמתמצאאיננו

 .בכךיבחיןשהחוקרמבליאמיניס

ומונעת ,בחקירההחייבלדרבימידיתתגובהמאפשרתהחומרהכרת )ב(

והגלוי.הידועמהחומרעליהןללמודשניתןעובדותלהסתירממנו

בדבריופרכותסתירותשלמהירגילוימאפשרתהחומרהכרת )ג(

בירורוטעונותהחומרמתוךהנובעותנוספותשאלותייזוסגסכמוהחייב,

ותגובה.

והופךהחקירהרצףאתקוטעהחקירהכדיתוךולימודובחומרעיון )ד(

לאבפניוהמונחיסבנתוניסמראשבקיאשאיננוחוקרערך.לחסרתאותה

מעונייןאיננואולסנכסיסלושישומתוחכסערניחייבעסלהתמודדיוכל

 .הכספייסמקורותיואתלחשוף

הפסקותמחייבהחקירה,כדיתוךהחקירה,בחומרפוסקבלתיעיון )ה(

אלהתשובותיו.לתכנוןזמן"ייפסקלחייבומאפשרהשאלותביןקצרותלא

ניכראחדותבחקירותכיאףנמוכה.מהימנותןכןועל ,ספונטניותאינן

בחלק , 52החקירהתחילתלפניהקייסהחומראתללמודמאמץשנעשה

ההוצאהראשיהצליחולא-החוקריסהתכוננולאשבהןהחקירותשלאחר

 . 53מהחייבנכונהלהתרשסלפועל

מקצועיותשלרושסיוצרתהעובדתייסהנתוניסהכרתזה,ולעומת )ו(

מאפשרתאףהיא .נכוניסלאנתוניסמלמסורהחייבאתומרתיעה ,ורצינות

החומראתתואמתשאינהתשובהמתןבעתלהגיבלפועלההוצאהלראש

וחשוברצויאולסמאו,דעמוסהלפועלההוצאהראשיעבודתאמנסשבידיו.

 54החקירהתחילתלפניאותוויכירוהרלוונטיהחומרכלאתילמדושהס

המקרהשלהעובדתיההיבטעלרקלאמטססתמקצועיתעמדההפגנת

בכלכלתהקשוריסהכללייסהנתוניסשלהחוקיההיבטעלאלאהמיוח,ד

ייתפסלפועלההוצאהשראשככלוכדומה.רכבהחזקתובית,משפחה

ותגרבהוצאותיועלכוזביסנתוניסמלהציגהחייביימנעכךיותר,כמקצועי

ההוצאהראששלמקצועיותוהמלא.המידעאתלמסורשלוהמוטיבציה

לעבורלהסלהניחמבליושקריססתירותעלבעמידהגסמומחשתלפועל

תוךוהוצאותיוהכנסותיוגובהעלהחייבטענותבבדיקת ,התייחסותללא

להתחשבותבנוסףהוצאות,לאומדןורשמייסמבוססיסלנתוניסהשוואה

 . 55חייבכלשלהאישייסבנתוניס

החקירהכךיתוןהנחקרהכרת .~

עצמו.הנחקרהכרתהיאלחקירהביותרהמסייעותהפרקטיקותאחת

ובעיקר ,לפועלההוצאהראששבפניהכתובהחומרמתוךנעשיתזוהיכרות

תנאיהיאהחייבהכרתהיכולת.חקירתבמהלךהחייבשלדבריומתוך

לנתוניספרטהחייבאתלהכירכדילבינו.החוקרביןיעילהתקשורתליצירת

אישיתשיחהלחקירהלהקדיסרצויהממוחשבת,שבמערכתיסהפורמלי

 . 57אישיתהתרשמותמתוךאמצעיתבלתיהיכרותמאפשרתזושיחה . 56אתו

הימצאות ,אמתאמירתבעתהתנהגותייסדפוסיסלאתרלנסותמטרתה

רוציסאדסבניההקשבה.יסודגסחשוב . 58שקריסאמירתאובלחץ

עסהקשרביצירתהןחשובהפונקציהישלהקשבהכןועללהס,שיקשיבו

משמיעה,להבדילההקשבה,לדרב".מיעסלוייישכיבתחושתווהןהדובר

הניסיון . 59האמתאתלספרהדורבשללנכונותומשמעותיתבמידהתורמת

לההמתלווהההקשבהגסכמוהמקדימה,שהשיחהכךעלמצביעהמעשי

לעתיסרוצהשהנחקרמידעלגילויהןבסיסבוניס ,החייבעסוההיכרות

שיפורטכפילפועל,ההוצאהראששלתומכתדמותלעיצובוהןלהסתיר

זאת?עושיסאיךבהמשך.

להקדישהראוימןלפועל,ההוצאהראשנתוןשבוהזמןלחץלמרות )א(

מהחייבולבקשיכולת,חקירתשלהתחלהבכלמקדימהלשיחהדקותמספר

לפועלההוצאהלראשמאפשרסיפורופרנסתו.ועלחייועל ,עצמועללספר

 . 60הרחבהלבקשיוכלועליהסהיכולת,לחקירתרלוונטייסנושאיסלאתר
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סיפורשלבדרךדרביואתמספרהחייבכאשרהחייב:עלהסתכלות )ב(

ותנועותיולבושו ,החיצוניתההופעההעמידה,צורת ,שלוהגוףשפתחופשי,

 . 61עיסוקועלאואמינותומידתעלרמזיסלפועלההוצאהלראשיספקו

אותותעודד ,הפרעהוללאחופשיבאופןלדרבלחייבאפשרותמתן )ג(

עלולהשתיקתוקטיעת ,קצרלזמןשותקהחייבכאשרבדבריו.להמשיך

עצמו.עלדבריסולומרלהמשיךרצהאסגס ,לדברשיפסיקלכךלהביא

אתלהפסיקאותולעודדעשוילשתיקהקצר "זמןפסק IIמתןזאת,לעומת

הואשתיקהשלשמצבהואלכךהנימוקחופשי.בדיבורולהמשיךשתיקתו

דיבורסיטר.ולהמשיךזהמצבלהפסיקלחץמעיןנוצרכןועל ,נעיסבלתי

שניתןבשקריסהסתבכותלידי ,חקירתובהמשך ,חייבלהביאעשויחופשי

מסוימות.בנקודותהחקירהאתלחדדכדילנצליהיה

S . שאלותייסגורות";אוייפתוחות"שאלות-השאלותהצגתדרך

הבהרהושאלותהמשך

תשובותבקבלתהואחקירה,בכלכמו ,היכולתבחקירתהעיקריהעניין

הכלישהןמתאימותשאלותלהציגיש ,זולמטרהלהגיעכדיאמיתיות.

ניסוחההשאלה,הצגתאופןהמבוקש.המידעלהשגתוהשימושיהעיקרי

עלוהןעליהןלענותהנשאלשלהנכונותמידתעלהןמשפיעיסועיתויה

במהלךנשאלושכמותןשאלותשלסוגיסמספרנמנהלהלןהתשוטת.תוכן

שנצפו.היכולתחקירות

 . 62החייבבפני IIפתוחות IIשאלותבהצגתיכולתחקירתכללהתחילרצוי

 ,נקודתיתשאיננה ,ורחבכלליבניסוחשנשאלתשאלההיאפתוחהשאלה

פתוחותשאלות . 63I1לא IIו"כן"במיליסלהינתןיכולהאיננהעליהוהתשובה

ומבליחופשיתבהתבטאות ,בשלמותהגרסתואתלמסורלחייבמאפשרות

כזביואסגס ,ממנהבולחזוריוכלשלאכוזבתגרסהתקבענהשתשובותיו

שאלותפניעליתרונותמספרהפתוחותלשאלות . 64החקירהבמהלךייחשפו

II 65סגורותI1 : 

יוכלשבורב,מידעלשואלמספקותפתוחותלשאלותתשובות )א(

הפרטיסמתוךתנבענהאלהשאלותנוספות.שאלותלשאולכדילהשתמש

משמעות.ובעליכחשוביסלשואלהנראיס

שעליותחושההחייב-הנחקראצלליצורעלולותסגורותשאלות )ב(

עליונשאלשלאמידע IIלנדב IIמיימנעכךומשוס ,שנשאלמהעלרקלענות

 .שליליבאוראותולהעמידעלולזהמידעאסבייחודרלוונטי,שהואאף

המסויםוהענייןהמקרהולפיהחקירהשלהמיוחזיםהצרניםלפילשינוייםניתנתזורשימה 51

לפועל.ההוצאהראשלפנישבא

הופנהאלאהחייבזומןאליושלאלפועל,הוצאהראשיזיעלנערנההינולתמחקירותאחת 52

ממנוביקשהחייבאתשקיבלהרשםמאוז.עמוסהיהזומןשאליושהרשםמאחראליו

בינתייםלו.שיקראעזלאולםמחוץולהמתיןאתו,שהביאהמסמניםכלאתבפניולהציג

המסמכיםומתוךהממוחשבתהמערכתמתוךהתיקשלתוננואתלפועלההוצאהראשלמז

היטבבקיאלפועלההוצאהשראשחשהחייבכיהיכולתבחקירתהיהנינרהחייב.שהציג

בצולעמוזמספיקיםאמצעיםביזואיןנילטעוןהחייבשלוניסיונותיוהחקירה,בחומר

בהסנמתהתשלומיםשיעורהגזלתהייתהזוחקירהשל.תוצאתהבתוהועלוהתשלומים

עצמו.החייב

שראשומכיווןלפועל,בהוצאהנוספיםתיקיםלושאיןהחייבטעןהחקירות,אחתבתחילת 53

זועובזהעםאותועימתלאהואנוספים,תיקיםלחייבשישיזעלאלפועלההוצאה

קראאחרתחקירהבמהלךהסתירה.עלאותושאלולאננונה,כלאיותרמאוחרשהתרברה

הואבפניו.שנזוןהמקרהעלהממוחשבתבמערכתהקייםהחומראתלפועלההוצאהראש

הקשבתוהאנושי,הקשבבחלוקתמגבלותעקבוכנראה,לשאלות,שהשיבבעתבחייבצפהלא

למתןשאלההצגתביןהזמןמשךכינמצאמחקריםבמספרחלקית.הייתההחייבלזברי

לרכזהחוקרעלכאלה,זמן"פסקייילאתרנזישקרית.התשובהכאשריותרארוךתשובה

 T.L. Seymour et al. "Using Response Timeהזו.בעתבנחקרשלוהקשבמלאאת
) 2000 ( Applied Psychology ןסMeasures to Assess 'Guilty Knowledge'" 85 J 
: 30; J.J. Walczyk et al. "Cognitive Mechanisms Underlying Lying to Questions 

Response Time as a Cue to Deception" 17 Applied Cognitive Psychology 
755 ) 2003 (. 

השאלותהצגתנזיתוךהזיון,במהלךהחומראתלפועלההוצאהראשלמזמהמקריםבחלק 54

בקיאות,חוסרשלרושםלהשארתבנוסףזו,.פרקטיקהלהןמשיבשהלהובזמןהחייבבפני

בעתהחייבשלבהתנהגותוולצפותלתשובותלהקשיבלפועלההוצאהלראשמאפשרתאינה

התשובות.מתן

בית,משקיהוצאותעלשוניםומזניםבאשוניםלפועלהוצאהראשיהשתמשולזוגמהנך 55

נכוניםאומזניםזה,בנושאלספק,לפועלההוצאהמערכתשעלספקאיןאחיזות.כלללא

אחרות.במערנותשקיימיםומעוזננים

החייבעלאובייקטיבימיזעלספקביזםשישהמיזעמאגרישמספרלעובזהעריםאנו 56

לפועלההוצאהלראששתהיהלכךלפעולורצויקטןהואלפועל,ההוצאהלרשותושעומזים

להנירמהצורךלהפחיתנזיבהאיןזועובזהאולםנאלה.למאגריםומהירהישירהגישה

כזו.שיחהשלהחשיבותאתמגבירההיאהוא,נהפוךמקזימה.בשיחההנחקראת

ביקורת,שלמסוימתבמיזהאליהלהתייחסישהאישית,ההתרשמותשלחשיבותהאףעל 57

זובראםלהסיקכזרךזוהתרשמותשלמוגבלותהעלמצביעיםשוניםשמחקריםמניוון

החוקאכיפתבתחוםמקצועאנשישגםנמצאאלהבמחקריםאמת.זורבאומשקרמסוים

פסיכיאטריםשופטים,פוליגרף,מזקי , FBIו-משטרהחוקריביניהםהנפשי,הטיפולובתחום

היושחלקםאנשיםהוצגושבהםויזיאו,בסרטישצפולאחרשקרניםבזיהוינכשלוואחרים

 P. Ekman & M. O'Sullivan "Who Canלמשל:ראושקר.זורביוחלקםאמתזוברי
913 ) 1991 ( Catch A Liar?" 46 A,nerican Psychologist . 

ושקראמתזורביאבחוןניעולהזה,בתחוםנוספיםוממחקריםשם,המוזכרהמחקרמתוך 58

היההזבריםתוכןלפיאבחוןואילוהזיוק,רמתאתהעלההגוףושפתהתנהגותפיעל

ניחוש.אוהימורשלרבמהנלומרבלב,ד-50%נשלבשיעור

 R.P. Fisher & R.E. Geiselman Memory-ראו:בחקירה,פעילההקשבהשלחשימתהעל 59
or Investigative Interviewing - The Cognitive Interview ןEnhancing Techniques 

22-23 ) 1992 , Springfield (. 
ראששלקצרותשאלותבהצגתשגרתיבאופןשנפתחהיכולתחקירתבתחילתלזוגמה:כך 60

הזיבוראתלהרחיברשותלפועלההוצאהמראשהחייבביקשהחייב,בפנילפועלהוצאה

קצרזמןהנלאמביתששוחררלאחרלשיקומועושהשהואהמאמציםועלהנונחימצמעל

ותוךסיפורו,אתלמזירבבפירוטלספרלחייבזיiפשרלפועלההוצאהראשהחקירה.לפני

לעשותמתנווןהואמהלשמועונןומננותו,מאמינותומהחייב,להתרשםהיהינולנךנזי

לפועלההוצאהראשהצליחזובשיחהשקיבלהמיזעבאמצעותהחוב.אתלהחזירנזי

התשלומים.שיעורואתהכנסותיואתלהגזילוספיםנמאמציםלעשותהחייבאתלשכנע

עשויהעובז,שאינוטועןאךמוכתמים,עבוזהבבגזילחקירהמתייצבחייבנאשרלזוגמה: 61

זה.בניווןשאלותהצגתמצריךוהזרבזו,טענהלסתורהופעתו

62 73-77 . Fisher & Geiselman, supl'a note 59, at pp . אחזכינמצאאחרבמחקר

פתוחותשאלותהצגתהואעקרתשאולוביןלהוזיותשהביאתשאולביןהתבחינים

-the Psychology ןסR. Bull "Police Investigative Interviewing" Handbook 
279 . Interviewing, supra note 24, at p 0ן . 

הוצאותיךצמצמתייכיצזאוהחוב"אתלהחזירמאמציךעלספרייפתוחות:לשאלותזוגמאות 63

האםייאועבוזה?"חיפשתהאםייסגורות:לשאלותזוגמאותהחוב?".אתלהחזירמנתעל

מנונית?".ברשותךיש

64 Hearing Data ןסH.J. Rubin & I.S. Rubin Qualitative Interviewing - The Art 
203-208 ) 1995 , London (. 

 V.P. Hans & A. Jehleראו:מושבעיםשלמוקזמתבחקירהפתוחותשאלותיתרונותעל 65
Avoid Bald Men and people with Green Socks? Other Ways to Improve the " 

1179 ) 2003 ( . Voir Dire process in Jury Selection" 78 Chicago-Kent L. Rev . 
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החקירהכיווועלרמזיסלנחקרמספקותוספציפיותסגורותשאלות )ג(

אתלהשאיררצוילעתיסהחוקר,שלבידיושנמצאהמידעועלוהמשכה,

מאוחרבשלב ,אותולעמתהחוקרבכוונתאסבעיקר ,מסויסבערפלהנחקר

החוקר,בידישנמצאתראיהעס ,יותר

ורצויניתוהפתוחות,לשאלותתשובותיואתהשליסשהחייבלאחר

גרסהמוסרשהחייבבעתכיהדברטבעיאךממוקדות,לשאלותלעבור

במתכווומערפלואפילומפרטאיננואחריס,פרטיסעלמדלגהואחופשית

זאתמוסבריס,בלתיעובדתייספעריסיששבסיפורואומסוימיס,פרטיס

הנשאליתבקששעליהס ,רביסנושאיסלחוקרמספקתפתוחהתשובהועו:ד

אתלמלאהואלפועלההוצאהראששלתפקידוכועלולפרט,להרחיב

החייבבגרסתשנתגלוייפעריס"סביבשאלותובהו ,נוספותבשאלותהחסר

הבהרהשאלותנשאלושנצפומהמקריסבחלקאמנס , 66הבהרהשאלותאו

נראהשהדרבאףחסרו,הומהמקריסניכרבחלקאולס , 67המשךושאלות

הוצגהלאכאלה,שאלותשלאי-הצגתובגללהחייביס,מתשובותכמתחייב

התשלומיסצוגובהבדרבוהחלטתושלמה,תמונהלפועלההוצאהראשבפני

שלכאורהמכיווותקיו,אינוזהדרביסמצב , 68בלדבחלקימידעעלהתבססה

אינוהתשלומיסשצוככל ,בחייבוהובזוכההולפגיעהפוטנציאלבויש

החייב,שלהאמיתיתליכולתביטוינותו

לפועלההוצאהראשבפכיהוצגהלארים pמהמכיכר pבחל

הבתססההתשלומיםצוגובהבזברוהחלטתושלמה,תמוכה

בלבז ' pחלמיזעעל

עקיפותשאלותאוישירותשאלות . 6

שאלותהויכולתחקירתבעתהחייבבפניהמוצגותהשאלותרוב ,כללדברך

ומכסותטפחמגלותישירותלשאלותתשוטת ,קרובותלעתיסאולסישירות,

מוכנותותשובותיו ,ישירותלשאלותמצפה ,כללבדרך ,החייבטפחייס,

שאלותזאת,לעומתבלבד,מועטמידעמוסיפותהוכוועל ,וצפויותמראש

מוצגתכאשר ,כוחוגסובזהמסוימותעובדותשלקיומומניחותעקיפות

מבוססתשעליומסויסמידעישלשואלכילהניחעליועקיפה,שאלהלחייב

שאלותואילו ,ראשבכובדולתשובתולשאלהמתייחסהואכוועל ,השאלה

מכילותמנחותשאלות , 69בשלילהלענות ,כביכוללו "מתירותייישירות

הנחהכוללותעקיפותשאלותואילו , 70המתבקשתהתשובהאתבחובו

התשובהעלמשפיעהשההנחהפיעלואף ,השואלשבידיידיעהעלנרמזת

יותררבהמחויבותחשנחקר , 71עצמההתשובהאיננהעדייוהיא-

נרחבהחלטהחופשלומשאירותשהומאחרפתוחות,לשאלותלתשובותיו

מאחררצויותאינומנחותשאלות :זהולעומתולהיקפה,התשובהלתוכו

לתשוטתיו,החייבשלמהאחריותומפחיתות ,התשובהאתבחובוכוללותשהו

לחייבהמוצגלשאלוותשובות . 7

 ,פייההוצללחוק )ג(-68ו )!()א(או 'ס ,לשאלווהחייבשמשיבהתשובות

קודמותלשאלווהתשובותהיכולת,מחקירתנפרדובלתישגרתיחלקמהוות

בפניולהביאמטרתו ,לפועלההוצאהלראשמוגשותוהו ,עצמהלחקירה

ולסיכוס ,החייבשלהוצאותיוועלנכסיועל ,הכנסותיועלבסיסייספרטיס

קצראמנסהשאלוולהחזיר,שביכולתוהחודשיהסכוסאתלצייונדרשהוא

לפחותחשיבותלוישאולס ,מרובהאיננובוהמבוקשוהמידעלמדי

תחומיס:בשלושה

אתלנסחוהחובה ,וסמכותרשמיותשלהשפעהישכתובלשאלוו )א(

פרטיסבולרשוסישנה,אס ,המוטיבציהאתמפחיתהבכתבהנתוניס

נכוולשאלוו,התשוטתמתועלהרשמיותהשפעתאתלהעציסכדי ,כוזביס

שהואהעונשיסעלהשאלוו,הגשתבעת ,פהבעלהחייבאתלהזהיריהיה

 ,היכולתחקירתבתחילתגסלעשותישכךכוזב,שאלוומילויבשללהסצפוי

דייקשלאלחייבלאפשרכדי ,בשאלווקוראלפועלההוצאהשראשלפני

לתקנו, ,בפרטיס

אך ,שבשאלוולשאלותהחייבשללתשובותרבהחשיטתישאמנס )ב(

פעמיסנרשמו,שלאלפרטיסדווקאלייחסישמכךפחותהלאחשיבות

 ,בשאלוושעלומסוימותלשאלותתשובותמלרשוסנרתעיסאנשיסרבות

ההוצאותואתהאמיתיותהכנסותיהסאתלחשוףמעונייניסשאינסמכיווו

אינסשהחייביסבשאלותמדוברחודש,מדימוציאיסשהסהשוטפות

 ,מלאאינושהשאלווהעובדה , 7Zאמתתשובותעליהולהשיבמעונייניס

לכלתשובותניתנולאמדועלבדוקלפועלההוצאהלראשסימומהווה

החייבהאס ,תשובהללאנשארהמסוימתשאלהדווקאומדוע ,השאלות

 , 73הסתירהואומה ,פרטיסבאי-מילוימהדברלהסתיררצה

 ,בחלקואוכולוהמלאבשאלוולפועלההוצאהלראשהמוערבהמידע )ג(

במהלךלשאוליהיהשנכוונוספותלשאלותחשובהמוצאנקודתמהווה

נוספותשאלותלהציגניתו ,בשאלוושנרשמהתשובהכלעלכמעטהחקירה,

הכלכליכוחועלומועילנוסףמידעלהפקתיסודשתשמשנהתשובותולקבל

 , 74החייבשל

לשאוללאאין . 8

חשובמשתנהמהוויס ,וניסוחותוכנורקולאהשאלות,שלהצגתואופו

לקבלהשואלכוונתאתלנשאללהעבירישהשאלותהצגתבעתבחקירה,

הצגתבעתעליולהסתכללחייב,לפנותהשואלעל ,ונכונהמלאהתשובה

דרכיסמספרנמנהלהלוממנו,עיניולהסבמבלי ,לתשובהולהמתיוהשאלה,

 : 75שאלותלהצגתיעילותבלתי

שאלוו,מתוךנקראותהוכאילושאלותלהציגהיאמוטעיתדרך )א(

אנשיסמצוותאוחובהמילויכמונראיתכזהבמקרההשאלותהצגת

לכך,פרטחשיבותלהואיו ,לידה " Y "לסמושצריךכמשימהאומלומדה

וחסרותשגרתיותתהיינהותשובותיוהנשאל,עלגסתקריוזומוטעיתדרך

ערך,בעלאוחדשמידע

פעמיסעליהוענהכרבשהחייבלשאלותהכוונהשגרתיות:שאלות )ב(

להציגניתואולס ,חשיבותכלעליהולתשובותואיובהו,מתורגלהוא ,רבות

74 



 PhOlOS :וםלצ(

אסאוהחקירהלהמשךהקדמהמעיומהוותהוכאשרכאלהשאלותגס

שנתותשובותעסהשוואהתוךחדש,מידעעסהחייבאתלעמתנועדוהו

מטרהלהיותצריכההשגרתיותלשאלותגסכינזכירקודמת.בחקירה

ללאנשאלותאלהשגרתיותשאלותואס ,בכללותהלחקירהכמומוגדרת

 ,בהוצורךאיושובתכלית,

פשטניותשתהיינהביו ,שעמוסשלבאינטונציהשנשאלותשאלות )ג(

 ,החייבעלגסשעמוסמטילותבמיוח,דחשובותשתהיינהוביוושגרתיות

איננוהחייבגסכוועל ,בשאלותמתעמקאיננושהשואללדעתנוכחהוא

 ,הנחקרעלמקרינהלפועלההוצאהראששלהגוףשפתבתשובה,מתעמק

השאלותשללאינטונציה ,חקירתובמהלךאליהלבשסהנחקר, ,והוא

הנתוניסשאחדמכיוון ,החקירהתהליךבכלרבהחשיבותאפואנודעת

 , 76הנשאלשלהמתחובהעלאתהשגרהבשבירתטמוןלהצלחתה

 ,סבילהמשמעותישלשמיעהלשמיעה.זההאיננההקשבההקשבה: )ד(

תמידהיאהקשבה , 77אגביתפעילותאלאהאדסשלמכוונתפעילותבהאיו

מועברכךובתוךהדובראלמופניתהלבתשומתודינמית.מכוונתפעילה,

לחייבנותןהחוקרכאשרנקלטיס,שדבריו ,עקיףאוישירברור,מסראליו

לא :כלומרלהדדיותחובהבוניטעת ,ונקלטיסנשמעיסדבריוכיתחושה

הוראותיו,אחרלמלאגסאלאלפועלההוצאהראשלדברילהקשיברק

חקירתבעתמורכבתמשימהמוטלתלפועלההוצאהראששעלספקאיו

התשובותאתלהשוות ,לתשובותלהקשיב ,שאלותלשאולעליו :היכולת

תפגוסזושמורכסתאסורזאתעס ,הבאההשאלהאתולתכנןקודסלמידע

התשובותמתובעתלחייבלהקדישהשואלשעלהלבובתשומתבהקשבה

 , 78לשאלותיו

תשובותשלסוגים . 9

ומדרךמהשאלותיותראףחשובות ,השוניסלסוגיהןהחייב,שלתשובותיו

 ,לפועלההוצאהלראשאינפורמטיבימידעאמנסמספקותהתשוסתהצגתו,

 ,ענייניתבצורהלשאלהלהגיבכדירקלא-החייבאתגסמשמשותהואבל

לאי-מתוגסכוועלעת,באותהאותוהמשרתותשונותלמטרותגסאלא

66 212-218 , Rubin & Rubin, supra note 64, at pp . 
להמשיךביקשולפועלההוצאהוראשעבוזה,מחפשאךמובטלשהואשסיפרחייבאותוכמו 67

בלשכתנעזרתהאםחיפשת,היכןאותו:ושאלהמשיךועוזעבוזה,מחפשהואכיצזולפרט

בעיתונות,זרושיםבמוזעותחיפשתהאםזה,בענייןפניתעוזלמיאליה,פניתאוהתעסוקה

לראשאפשרואלולשאלותהתשומתבזה.וכיוצאחייםוקורותמועמזותהגשתפעמיםכמה

עבוזה.מחפששהואהחייב,טענתשלהרצינותמיזתעללעמוזלפועלההוצאה

עוטהואאםנשאלחייבעליהן;נשאללאאךמיוחזות",ייהוצאותלוישכישטעןחייבכגון 68

מהןהעסק,איפהמזובר,עסקבאיזהנשאללאאךבעסק,זוגולבןמסייעהואכיוענה

חייבחלקי;אומלאמשרהבהיקףבעסקעובזהואאםאוהפסזיואוהעסקשלהכנסותיו

להציגהתבקשלאואףהשכירותזמיגובהעלנשאלולאשכורה,טירהמתגוררשהואסיפר

ניסההזוגבןאםאומזוע,נשאלולאעובז,אינוזוגושבןטעןחייבהשכירות;חוזהאת

אצלבראיונותכברהיהוהאםהעבוזה,בחיפושהשקיעמאמציםאילועבוזה,למצוא

בזה.וכיוצאלמעסיקיםחייםקורותשלחאםאומעסיקים,

כספייםחובותהחזירהואאםלשאלהבתשובהבשלילההחייבהשיבהמקריםבאחז 69

בשנההשבתכספיםייכמהלשאול:מקוםהיהכאןגםהנזון,בתיקהזוכהשאינםלאחרים

החקירהבהמשךבשלילה,ענהאשראיכרטיסלוישאםשנשאלאחרחייבהאחרונה?".

כזה.בכרטיסהשתמשהחקירהלפנימועטשזמןהזוכה,בא-כוחשהציגממסמכיםהורבר

שליותרמאוחרבשלבהאמתלמסירתכמנוףכאלהבשקריםלהשתמשיכול,החוקראכן

שיפחיתושאלותלשאולורצויהחייב,מהימנותאתלבחוןכזיבשקריםלהסתייעאוהחקירה

לשקר,החייבשלהמוטיבציהאת

בהם:שעייןלאחרלו,שאל/אמרהחייב,שלשכרתלושיליזיושקיבללפועלהוצאהראש 70

מחזיר?",אתההלוואותייכמהבמקום:הלוואות?",שתימחזיראתהייהאם

עלהרשומותהחסכוןתכניותיימהןאולאחרונה"שרכשתערךניירותעלייספרלזוגמה: 71

שמך?"·

זה.שאלוןלגביקיימתאינהזוזכותכיאףשתיקה",ייזכותשלניצולמעין 72

הפסקתתאריךוביניהם:שוניםפרטיםנרשמולא ,יזינועלשנבזקומהשאלוניםניכרבחלק 73

הוצאהבתיקינוספיםחובותסכוםהזירה;שטחהמגורים;זירתעלהבעלותסוג ;עבוזה

נוספים,תיקיםתלוייםהחייבנגזכינרשםכאשרגםלפועל,

העזיפויותסזריעלתמיהההמעלההשאלוןמילוילפניכשנתייםלחו"לנסיעהשלאזכורכגון: 74

שאלותלעוררעשויבמחשבהמוזפסשאלוןחומ,אתלהחזירבחובתוזלזולואוליהחייב,של

אותויךיעלשנרשמושאלוניםשניביןהבזליםנוסף.אפשריהכנסהכמקורהמחשבעל

בהחלטאךתמימהמטעותשנבעוייתכן-עליהםשוניםו"תיקונים"יוםבאותוחייב

מקוםציוןללאמשכרהכנסותעלרישוםהחקירה,אתלהעמיקשישלכךאיתותמהווים

הקשורותההוצאותכללכיסויהמשמש ,~ 1,000שלסכוםביןומתמיהתמוהפערהעבוזה,

ייההוצאותסעיףלביןוכלכלה,רפואיביטוחטלפון,ארנונה,גזמים,חשמל,זירה,בשכר

החקירה.העמקתטעוניםאלהפרטים . ~ 2,300עלהעומזהאחרות"

שנצפו.היכולתחקירותמתוךאירועיםשלזוגמאותהןאלו 75

 , 287-237בעי , 24הערהלעילגלבוע,ראוזהבנושאהרחבה 76

ברשומותאושביזיובמסמכיםלפועלההוצאהראשעייןהיכולתמחקירותניכרבחלק 77

כזוהתנהגותהזוכה.בא-כוחלשאלותאולשאלותיוענהשהחייבבעתשלפניושבמחשב

ימסורומהיענההואמהמשנהזהשאין ,לומקשיבאינושהשואלמסרלחייבמעבירה

כךבשלאצלותתעוררזברשלבסופומראש,גזורהכרבלפועלההוצאהראשושהחלטת

כזיבכךשאיןוזאילפועל.ההוצאהמראשמקבלשהואההוראותאתלמלאהתנגזות

חובו.עלאחריותולנטילתהחייבאצלחיובישינויליצירתלתרום

להיותצריכהמהחשבאלאהחייב,לתשובתהקשיבלאכלללפועלההוצאהראשלעתים 78

שולחנו.עלהמותקןהמחשבבמסךוהסתכלשביזיוהכתוביםאתשבזקאוהבאההשאלה

הפכוותשובותיוזאת,קלטהחייבהתשובה,מהימנותאתלהעריךנועזהזובזיקהאםאף

אינפורמטיביות.ולאקצרות
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שלהמשמעותמהילדעתצריךהשואלמשלה,משמעותנודעתהתשובה

 : IIתשובותאי-מתן IIשלאוכאלהתשובות

לפועלההוצאהראשלשאלתשבתגובהייתכןכתשובות:שאלות )א(

זהשהוצגהשאלהאותההכוללתבשאלההחייבמשיבהזוכה,בא-כוחאו

איןהמקריסמובאך , 79השאלהאתלשמועהיטיבשלאמשוסבפניועתה

עלהחייבחוזרכללבדרךהשאלה,עלהחייבחוזרשבגללההטיבהזו

אולונוחהאיננההתשובהכאשראולענותקושילוישכאשרהשאלה

אותו,הפתיעההשאלהכאשר

להרוויח IIמבקשהחייבהקודסבמקרהכמושאלות:עללחזורבקשה )ב(

שבהסמהמקריסניכרשבחלקכךעלמצביעהמעשיהניטיוןלמחשבה'!זמן

 ,השאלותעללחזורלפועלההוצאהמראשאוהזוכהמבא-כוחהחייבביקש

חיובי,באורהחייבאתהעמידולאלהןשהתשובותבשאלותמדובר

בא-כוחאתאולפועלההוצאהראשאתשואלהחייבהמצב:היפוך )ג(

בראשגסכוללבאחריסאשמההטחתטמונהשבחלקןשאלותהזוכה

הכוחאתלעצמוומחזירלחוקרמנחקרהחייבהופךכךלפועל,ההוצאה

כאלהבמקריסלו,נוחהלאומאודלוחצתהיאשככלל ,ציהבטיטואושולט

בנוטח:בהבהרהאובאמירה IIמקומועלהחייבאתלהעמיד IIנטייהיש

II ואנטגוניזסהחייבאצלרוגזיוצרתכזותשובההעונה'!ואתההשואלאניכאן

בשאלההחייבלידיהאחריותואת IIהכדוראתלהחזיר"רצויהשואל,כלפי

מידעלקבלתיותררחבפתחתהווהוגסהחייבאתתרגיעשגסנוטפת

אצלמחויבותביצירתטמונהכאלהתשובותשלחשיבותן , 80ממנואמיתי

לענייןרקנוצרתהמחויבותהראשוןבשלבאסאף ,חובותיולפירעוןהחייב

נשאל,שהואלשאלותתשובותמתן

ש(יז Pתפגם(מ(א(זעתכי, ,אמיר(פיע(ההיצאהראש

בעצמישיפע(כזי(חייבר IT(עהחייב.עביר"סיכן-תימן"

בחיבית"ייצף"ש(אעצמייכזיע(שכט(החיבית(החזרת

כיספים

שתיקהאומתשובותהתחמקות ,תשובותאי-מתן ,תשובותהיעדר )ד(

אתלהעמידשעלולות ,נוחותלאמאודלשאלותטימניסכללבדרךהס

יוגדלשבעקבותיומידעלפועלההוצאהלראשלטפקאושליליבאורהחייב

שמדומלשואללאותתצריךתשובהאי-מתןלכ,ןמעבר , 81התשלומיסצו

יהיהנכוןכןועל , 82בוולחקורלהמשיךהראויומן ,החייבלגבירגישבנושא

לכךהתגובה ,ממנהלהתחמקלחייבלאפשרולאתשובהמתןעללעמוד

ראששלולהתרשמותלנטיבותבהתאס ,למקרהממקרהשונהלהיותעשויה

ההוצאהראשהערתנוטפת,פעסהשאלההצגתמהחייב:לפועלההוצאה

חיוב ,ענהלאשהחייבלפרוטוקולציון ,לשאלהענהלאכילחייבלפועל

השאלההצגתאוהחקירהשלאחרבשלבהשאלהאלוחזרה ,לענותהחייב

 ,אחרבניטוח

התצפיותבמהלךהחייב:במקוסלפועלההוצאהראששלתשובות )ה(

שהוצגושאלותעלענהלפועלההוצאהראששבהןחקירותבמטפרנכחנו

שלכזונטייה , 83עליהןיענהשהחייבבמקוסהזוכהבא-כוחידיעללחייב

לאשבהןאינפורמטיביותבשאלותובעיקר, ,גסבלטה ,לפועלהוצאהראש

אתמכירשהואלוודאיוקרוב ,לחייבידועותהיושהתשובותטפקהיה

בפרקטיקהלפועל,ההוצאהראשמאשריותרטובהאמיתיותהתשובות

 : 84שליליותתוצאותמטפרלהויש ,החקירהתהליךשלעיוותישכזו

מהאחריותמפחיתותהחייבבמקוסלפועלההוצאהראששלתשומת ) 1 (

שלמצבגסויוצרות ,בפרטהחובולפירעון ,בכלללתשובותהחייבשל

לפועל,ההוצאהראששלמצדומוגזספטרנליזס

מטרהלהגשמתשנועדחשובכלילאבדעלוללפועלההוצאהמנגנון ) 2 (

בפעסלעתיס ,עצמועלייטולהחייבשבומצבלגיבושהמתייחטת ,חשובה

נתוןשהדברככלהחובלהחזרהאחריותאת ,מחדשולעתיסהראשונה

בידיו,

מעונייןשהואמידעזהוולעתיס ,החייבמשותהנמצאמידעאיבוד ) 3 (

להטתיר,מאוד

שלמאמינותולהתרשסהיכולתאתמאבדלפועלההוצאהראש ) 4 (

ומהתנהגותו,מתשובותיו ,החייב

ועלרום Pמשעלרום, Pשעלהערותכמה . 7

חשופתם

אדסשולללהוליךמתכווןאשראדסכשקרןמגדיר Ekman)85 (אקמןפול

ידיעללכךמתבקששהואומבלימראשכךעללומודיעשהואמבלי ,אחר

שקריס:טוגישנימונההואאדס,אותו

 ,כלשהואמיתימידעמזולתומטתירהשקרן :) Concealing (הטתרה ) 1 (

נכון,לאמהדבראומרשהואמבלי

מציגוגסמזולתו,אמיתימידעמטתירהשקרן :) Falsifing (טילוף ) 2 (

כאמת,שקרימידע

המופיעיס ,בשקריסלפועלההוצאהראשינתקליסרביסבמקריס

דמיסביןטתירותבדמיהס,מדייקיסשאינסחייביסכגון: ,שונותבצורות

ראיותלביןהחייבדמיביןאי-התאמותאוטתירות ,החייבכתבאושאמר

מראיותשהטתמועובדותשלאי-גילויןאוהחקירהבמהלךשהוצגואחרות

מהווהאיננוהשקריסגילוי ,אחרותבחקירותכמו ,יכולתבחקירתאחרות,

יודגשהחייב,שלאמינותועללעמודכדיבלבדאמצעיאלא ,עצמאיתמטרה

להשגתהחוקרבידי "מנוף"להוותעשוייסהסשקר,דמינאמריסכאשרכי

לפועלההוצאהראשעלזומטרהלהשיגכדי ,החקירהשלהמרכזיתהמטרה

פוגעתמשקריסהתעלמות , 86שנאמרוהשקריסאתולגלותמאמץלעשות

 ,לשקרלו IIמותר IIשהחייבאתמלמדתשהיאמכיווןהחקירהביעילות

לאאסכיצד?מקרה,בכללותועילשקרשאמירתמטיקהחייבמזו:ויתרה

הואייתפטאסוגס ,החודשייסהתשלומיסגובהלהקטנתיביאהואייתפט

 , 87מכךיינזקולאייענשלא
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בגללאס ,בטובתושלאכספייסבחובותמסתבךמהחייביסניכרחלק

פתאומיתמחלהאוהעבודהממקוספיטוריןבגללאס ,עסקיושלכושלניהול

מרךמקבלת,זואוכלוסייה .אחריסידיעלתמימותוניצולעקבואס ,קשה

לפועלההוצאהראשבפנייציגואלהאנשיסחובותיה.עלאחריות ,כלל

אמתתשובותויתנו ,שלהסוההוצאותההכנסותעלאמיתייסנתוניס

 ,לבבתוסשלאפועלאשרחייביסשלרחברובדקייס ,זהולעומתבחקירה.

מסחריותלעסקותונקלע ,הכלכליכוחועלהעולהגבוההחייסרמתמנהל

 .כספיתיכולתבהיעדרבמילויןלעמודיוכלשלאברורהבידיעהכושלות

היכולת.חקירתבעתרוחבקורלשקרמועדתחייביסשלזואוכלוסייה

החקירה.במהלךשאמרולדרביסמאחריותההתחמקותהואממאפייניהאחד

מהקשרסהוצאודרביהסכייטענוהסלהס.המיוחסותאמירותיכחישוהס

את "ישפרויימהסורביסכהלכה,הובנושלאאוהשאלהאתהבינושלאאו

חייביסהחוקר.שללתגובתומותאמתאשרחדשהבגרסההקודמתהגרסה

בעברנחקרוכברהסלפועל.ההוצאהמערכתאתהיטבמכיריסכאלה

 ,כןעליתרלחקירה.מראשונניסמתכהסקרובותולעתיס ,יכולתבחקירת

לחייביסלהתייחסשישהדרברבור .מרמהבערבותבערבהורשעומהסכמה

לפועלההוצאהלראשיומותר ,לבתמילחייביסמאשרשונהבאופןזהמסוג

היטב.אותסולבחוןלדרביהסובזהירותבהסתייגותלהתייחס

היכולת?בחקירותשמופרחיםהשקריםשלאופייםמהו

לספרייטושקרניס ,כללבדרךגדוליס.שקריסאינסהשקריסרוב ) 1 (

הוצאותסכומייגדילו ,הכנסותסכומייקטינו ,מידעיסתירו ,קטניסשקריס

מסויסגרעיןעליתבססותמיד "טוביסיימרמהאושקר ."פינותיעגלוייאו

השקרית.הגרסהתירקסשמסביבואמתשל

מידלהגיבהיאהאנושיתהנטייה :לשקרמאוחרתאומידיתתגובה ) 2 (

מאפשרתשהיאמכיווןפיפיותחרבלהיותעלולהכזותגובהאולס ,שקרעל

מספרשאמרלדבריסלהתכחש ,היכולתבחקירתלשקרשמעונייןלחייב

לאעדיף .כלשהויצירתיבנימוקדבריסאותסלתקןאולכןקודסדקות

יותרוטוב ,השקריתלגרסהערלפועלההוצאהראשכילחייבמידלגלות

שיקשהעדנוספיסבשקריסהחייביסתבךכךזו.בגרסהלהמשיךלולאפשר

ההוצאהשראשבעת ,אותה "לשפר"אושמסרמהגרסהבולחזורעליו

שקריו.אתבפניויטיחלפועל

שקרניסהקטניס.בפרטיסנמצאשקריסגילויכיפעס,לאנאמרכרב ) 3 (

כללבדרךמכיניסוהס ,אמיתיגרעיןפיעלההונאהסיפוראתטניסשוניס

אינסהסהחקירה.בעתעליולחזורונניסמתכואףהכלליהסיפוראת

השאלותלכללהתכונןיכוליסאינסהס ."הקטניסהפרטיסייכלאתמכיניס

המתבקשותכאלהובעיקר ,שאלותיותרעללענותשעליהסוככל ,האפשריות

חייבשלבחקירהולכןעקביות.עללשמורלהסקשה ,סיפוריהסמתוך

לשאלותפרטנוספותשאלותאותולשאוליש ,אמתבאי-אמירתהחשוד

תהיהשהחקירהככל .פרטיסולפרטילפרטיסירידהכדיעד ,רגילותכלליות

להביאוגסהנחקרשלשקריואתלגלותיותררבסיכויישיותר,מפורטת

 . 88בהסהודאהלידיהנחקראת

מחייבלמנועכדישקריס:אמירתמפניוהרתעהשקריסמניעת ) 4 (

הצעדיסאתלנקוטהראוימןשקריס,חשיפתעללהקלמנתעלאו ,לשקר

הבאיס:

השאלותאתבמדויקלשקףהפרוטוקולעלבפרוטוקול:מדויקרישוס )א(

מסוימיסלדרביסלהתכחשמהנחקרלמנועכדי ,החקירהבמהלךוהתשובות

 .כאלהמדבריסבולחזורעליולהקשותאו

הסזרעלחתמתיאניייהאםחייב,השיבחובות?"הסזרעלחתמתאתהייהאםלשאלה, 79

חוטת!".

רבאשהחייבהטיחוהוצאותיו,הכנסותיועלרבותשאלותשנשאללאחרמהחקירות,באחת 80

ראשותגובת ,'''ךכלחיותאפשראיךאתם,ליתגיזו IIהווכה,ובבא-כוחלפועלההוצאה

תגובההוליזהוותגובה , IIלהסתזרמצליחאתהאיךלנו"ספרהייתה,לפועלההוצאה

עלללמוזאמיתיתאפשרותלפועלההוצאהלראששסיפקההחייבשלאינפורמטיבית

אמת,סימניבהםוניכרוו"מהבטו",בהתרגשותנאמרוזרביושכוהוצאותיו,ועלהכנסותיו

לראששאפשרופרטיםמסרהואוו, IIכזורהחורת IIלהחייב,שלתשובתוכזיתוךואכו,

התשלומים,צואתלהגזיללפועלההוצאה

במשפט,להעיזשלאלוכותאופליליתבחקירההשתיקהלוכותקשרכלללא 81

טעוקוזםואילואשראי,חברתשלבחשבווחיובלושישייתכואיךחייבנשאללזוגמה, 82

ביוהסתירהענה,לאהחייבהחוב.צבירתלפניארוכהתקופהאשראיכרטיסלושאיו

צוגובהעלההחלטהועלהחייבמהימנותעללהשליךאמורההמסמכיםלביוהתשובה

וה,במקרהנעשהלאהזברהשאלה,עללענותאותוולחייבכאולהתעכבישהתשלומים,

אחרת,שאלהלפועלההוצאהראששאלשניותמספרולאחר

שהחייבכךעלהווכהבא-כוחאתלפועלההוצאהראשהעמיזשבהםבמצביםמזורבואיו 83

לגיטימית.הייתהלאשהשאלהאווושאלהעלענהכרב

לפועל,ההוצאהראש ) 1 (טלטות,זוגמאותשתירקנביאוו,פרקטיקהשלמקריםכמהמביו 84

יהויתרותהחייב,שלההלוואותסכומיעלחישובערךהווכה,בא-כוחלשאלתכתשובה

ההוצאהראשאךוהוצאותיו,הכנסותיואתלפרטנתבקשחייב ) i (2החורתוסיוםומועזי

כלאלהשאיושייתכובחשבוולהביאיששביזו.המסמכיםמתוךבמקומוהשיבלפועל

להינתוצריכההתשובהוההוצאות,ההכנסותכלשלפירוטבמסמכיםשאיואוהמסמכים

לפועל.ההוצאהראשיזיעלולאהחייביזיעלמפורטתבצורה

85 P. Ekman Teliing Lies - Clues to Deceit in the Marketpiace, Poiitics, and 
) 1985 , Marriage (New York . 

מאוז,רבהספרותכךעלישאולםוה,מאמרמנושאוחורגתרחבההיאשקריםגילויסוגיית 86

וכו, iאחריםועםבעצמואקמושפרסםרביםומאמרים , Jbid ibidראו,היתר,ביו

A. Vrij Detecting Lies and Deceit - The Psychoiogy oj Lying and the 
, Jmpiications jor Projessionai Practice (Cheichester, 2000); B.M. DePaulo 

J.I. Stone & G.D. Lassiter "Deceiving and Detecting Deceit" The Selj and 
32 ) 1985 ,. Social Lije (New York, B.R. Schlenker ed , 

לאאךהחקירה,כזיתוךשנתגלוולסתירותלאי-זיוקיםאולשקריםזוגמאותמספרלהלו 87

לכךוהתייחסלהםערהיהלפועלההוצאהשראשייתכוהתייחסות,כלאליהםהייתה

התייחסותהשפעתניכרהלאמהמקרים,ניכרבחלקואת,עםהחייב,שלהמהימנותבקביעת

הואאולםאשראי,כרטיסלושאיוהחקירהבתחילתטעוחייבהתשלומים,גובהבקביעתוו

לפניכשטעייםנותקהואאולםניי,דטלפוורבשותושהיהנוספת,לשאלהבתשובהאישר,

היההחקירהלפניקצרומושעזלווזאי,קרובכי,היאהזרביםמשמעותהחקירה.מועז

כרטיסללאשירותיםמספקותאינוהסלולרחברותככלל,שכואשראי,כרטיסברשותו

התייחסותכלהייתהלאחובות,לצבורהמשיךחייבשאותוהחשז,עצםמלבזאשראי.

כיבטרמפיםלנסוענוהגהואכיסיפרקבעבשירותחיילהזרבים,ביוהמשתמעתלסתירה

אחרחייבכך.עלנשאללאהואאולםל, IIבצהכךעלמפורשאיסורשישאףרכב,לואיו

וו,קצבהמקבלשהואכשהסתרבמאוחר,יותראךשאירים,קצבתמקבללאהואכיאמר

הסתירה,לפשרנשאללאהוא

88 41 Vrij, supra note , 
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בקולהפרוטוקוללקריאתבפרוטוקול:הרישוםעלרםבקולחזרה )ב(

עצמווהרישום ,נרשמיםשזבריולהביןאמורהחייבהשלכות:מספריש

אתלתקןלחייבמאפשרתזופרקטיקה .שקריתגרסהממתןלהרתיעועשוי

והשמעת ,כשלעצמובפרוטוקולהרישוםהאמת.אתולספראתרעלזסיו

מאוחרבשלבגרסתואתלתקןהחייבשלביכולתויפגעו ,רםבקולהזסים

או ,נאמרולאכללשהזבריםלטעוןאו ,נגזושיצטברוהראיותפיעליותר

 .מהקשרםהוצאושזבריואו ,לאשורםאותםהביןשלא

סיפורואתלספרלחייבלאפשררצויהחייב:גרסאותעלחזרה )ג(

לאפשרשלאהמשפטבבתינטייהשקיימתאף ,אחתמפעםויותר ,בפרוטרוט

החקירתיתהעמזהאולם . 89עליהןענהכרבשהעזשאלותלשאולהזיןלעורכי

שכךוטוב ,המשפטבבתיהנהוגהמהעמזהשונהלפועלההוצאהבהליכי

שונות:מטרותלשרתנועזולפועלובהוצאההמשפטבביתהחקירותהזרב.

והסקתעובזתייםממצאיםקביעתלצורךמתנהלהמשפטבביתהזיון

הרלוונטיהמיזעאתלהציגמטרתה-הראשיתהחקירה .משפטיותמסקנות

כלאתלהציגנועזה-הנגזיתוהחקירה ,ובסגנונובלשונוהע,דשברשות

בנוסףהראשית.בחקירההוצגולאהעזברשותשנותרהרלוונטיהחומר

חקירת ,זהולעומת . 90האמתבמבחןהעזגרסתהעמזת :העיקרזהלכך

 ,ניתןכברהזיןשפסקלאחרלפועלההוצאהראשבפנימתנהלתהיכולת

אלאלחייבנותרלאוכעת ,הוסקוהמשפטיותהמסקנות ,נקבעוהממצאים

הכרחיתהיאפסקי-זיןלאכיפתיעילהמערכתייהזין:פסקאחרלמלא

מיעילותהחלק . 91 "הציבורלאמוןהזוכהתקינהמשפטמערכתשללקיומה

מושכליםתשאולבאמצעי ,לחשוףביכולתהנמזזאכיפהמערכתשל

עלחזרההזין.פסקבמילוילעמוזיכולתוואתהחייבנכסיאת ,ונמרצים

ולסייעפרילהניבאמורהלפועלבהוצאהחקירהבהליכישאלותאותן

שלפעמים ,ביותרהקטניםהפרטיםעלשאלותלשאולרצוישקרים.בחשיפת

העולותשאלותלשאולאוהנחקר,שלהמרכזילסיפורקשוריםכלאנראים

לחשיפהכלילתתעשויותאלהפרקטיקותקוזמות.לשאלותתשומתמתוך

 ,שקריותגרסאותמלמסורחייבלהרתיע ,לפועלההוצאהראשביזיולהתרעה

קלות.ביתרשקריואתולגלות

תומכתסמכותכהפעלתיכולתירת Pחה.
להשגהניתנתחיוביםביצועלאכוףלפועלההוצאהמערכתשלתכליתה

זרכים:בשתי

משפטי-חסתיפקחמעיןהואלפועלההוצאהראש ,הראשוןבהיבט ) 1 (

עללאכוףעליוזהבתחוםחובות.וגבייתחיוביםביצועלאכוףשתפקיזו

בכךולקזם ,שבחוקאכיפהאמצעיהפעלתאגב ,החובהחזרתאתהחייב

הציבור:טובתאתוגםהזוכהשלהמיוחזעניינואתגם

הואבכךלמציאות.הפסקאתלהפוךנועזלפועלההוצאהמנגנוןיי

 ,אכןהציבור.טובתאתגםאלא ,הזוכהשלהאינטרסאתרקלאמקזם

ראשוןציבוריאינטרסהיאפסקי-זיןשלויעילהמהירהלפועלהוצאה

חוסרהחוק.בשלטוןהאמוןאתמגבירהאפקטיביתלפועלהוצאהבמעלה.

מסלולישלוליצירתםהחוקבכיבוזלזלזולמביאלפועלבהוצאהיעילות

 . 92 "רעההחוקבשלטוןפגיעתםאשרפרטיים ,לפועל'הוצאה

) Z ( לפועלההוצאהראש ,הראשוןלהיבטלכאורהוהמנוגז ,השניבהיבט

זומטלהאמנם .בחייב "סוכן-תומךיישלתפקיזגםלמלא ,לזעתנו ,אמור

עשיר ,מעשימניסיון ,לנושנראהכפינובעת,היאאולםבחוק,קבועהאיננה

נכנסמאז ,ממושכתתקופהבמשךלפועלההוצאהבמערכתשהצטרבומגוון

שלוהבסיסיתהעיקריתהמטלהבצז . 1968בשנתלתוקפופייההוצלחוק

שיפעלכזי ,ניתןשהזסככל ,לחייבלעזורלפועלההוצאהראשעל ,האכיפה

בחומת "יוצףיילאשהחייבכזיוגם ,עצמועלשנטלהחומתלהחזרתבעצמו

לפועל.ההוצאהראששלבתפקיזוהתומךההיבטזהונוספים.

שלהפניםמריבויגםנובעלפועלההוצאהמערכתשלהכפולהתפקיז

מתןקרי ,חוקיתבהסמכהאמנםקשורהסמכות ,אכןסמכות".ייהמונח

שסמכותהבזמותגםקשורהסמכותאולםמרות.ולאכוףלהטילפורמליכוח

 ,בתחומהכבת-סמכאמאישיותהאלא ,חוקי-פורמליממקורנובעתאיננה

מתאימות.בנסיבותתומכתוכמשענתאמינות ,יזעשלכמקור

ביצירתניכרת ,מציעיםשאנוהמשולבהמוזלשלהעיקריתתרומתו

ציותהמשפט.ביתולהוראותלחוקלצייתהחייבאצלפנימייםמניעים

שלמפעילותההחששכאשראוהסמכותבעלבנוכחותרקפועליםוכפייה

מפניםהחייב)(בענייננו:הסמכותמושאאםאולםהתפוגג.לאעזייןהרשות

בהיעזרוגםויצייתימשיךהוא ,ערכייםממניעיםלוומצייתלחוקהציותאת

אתהפניםשלאאזםכישנזגישחשובבו.שזיברנו "החברתיהפקחיישל

השיפוטית)המערכתשללצוויםהציותשלנו(ובהקשרלסמכותלצייתהחובה

והפחזשהחששלולכשייראהמיזבתוקפנותהצייתנותאתלהחליףעלול

פקיזיכלפיפיזיתבאלימותהןמתבטאתזותוקפנותמוצזקים.אינם

ההוצאהשלהמסמכיםקריעתובהןאחרותבזרכיםוהן 93לפועלההוצאה

כהתרסהתשלוםכלהפסקתאו ,לחייבשנשלחומסמכיםלקבלסירוב ,לפועל

 . 94המשפטביתנגז

תפקיזו ,קרי-לפועלההוצאהראשתפקיזשלהללוההיבטיםשני

במשולבלהתבטאצריכים- "לשינוימסייע"כותפקיזו "חברתיפקח"כ

ניגוזלכאורהישהתפקיזיםשנישביןאף ,היכולתחקירתבעתבהתנהגותו

ההוצאהראששלסמכויותיועלכלליתיזיעהישלחייביםכיאף . 95מובנה

אתיחזירולאאםאכיפהאמצעיעליהםשיוטלוהאפשרותועללפועל

 ,כןועלמוזחקים.אףולעתיםתוזעתםבמרכזמצוייםהזסיםאיןהחוב,

 ,לאי-ציותהאפשריותהתוצאותעלהחייבאתלהעמיזלפועלההוצאהראשעל

ראשעללהיעשות.ניתןשהזסככלשתופנם,כזיבפניוזויזיעהולהמחיש

מהשלביםכסנכוןבאופןאותהולעצבסמכותואתלבנותלפועלההוצאה

בנייתשללזרךזוגמאותמספרנמנהלהלןהיכולת.חקירתשלהראשונים

החייב:יזיעללהפנמתהוהזרךהמחשתה ,היבטיהשניעל ,הסמכות

סביריםבגבולותבחייבתמיכה ) 1 (

פסקילבצעשתפקיזוכמילפועלההוצאהראששלהסמכותהמחשתבצז

אמצעיםחסרבחייבתומכתכזמותגםזמותואתלעצבצריךהוא ,זין

אינןסמכותיותזמויותחובותיו.אתלשלםלבבתוםמנסהאשרבאמת,
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בכוחומשתמשותוהוראותפקודותשממטירותמיבתורדווקאמתוארות

ומייצגותהחברתילהיבטרגישות ,מיטיבותכדמויותגסאלא ,פורמלי

תמיכה:לביןפטרנליזסביןההבדליודגש .וערכיסתובנה ,מקצוענות

 ,דברשלובסופו ,ולעצמאותלאוטונומיהולאלתלותמביאפטרנליזס

השגתלשס ,קיצונייסהסשלעתיסאכיפהאמצעיאוסנקציותלהפעלת

 ,רצויואףאפשריהואותמיכהסמכותהמשלבהמודל ,זהולעומתהמטרה.

 .לפועלההוצאהראששלתפקידותוךאלמובניסאלההיבטיסששנימאחר

אכיפהואמצעיתשלוסצוויהחייביסעללהטילמוסמךאשרהואאמנס

המזבחקרןגסהואאולס ,החובותבפירעוןעומדיסאינסאסאחריס

מצדהחודשיהתשלוסשיעוריאתמראשלהגבילהמוסמךהוא .שלהס

קבעהכך . 96שנימצדתןינשכברלאחרמיסתשלוהצועלולהקלאח,ד

לפועלההוצאהראשיועלהמשפטבתיעלכי ,אחתלאהפסוקהההלכה

משכנתהמימושלהליכיהנוגעבכל ,למשל ,ולהקפידחרבתיתרגישותלגלות
ל 97 יכי.הנמשכיסכלכלייסקשייסשלבתקופהבייחוד ,מגוריסדירותעל

עסהפיךובלתיקשהנזקייגרסלחייביסכיחששקייסכאשריעוכבופינוי

התנהגותיביסמהחינדרשתכיהואומובןברור . 98ביותרקשותהשלכות

אתלרעהניצלוהחייביסכאשריעוכבולאהפינויהליכיולכן ,לבבתוס

מדורבכאשרגסנכוניסאלהדרביס . 99המשפטבתיבהסשגילוההתחשבות

מהעבודהפיטוריןבגללבמילויסלעמודמסוגלאיננושהחייבתשלוסבצווי

 .שלוההשתכרותביכולתהפוגעומהותיקשהשינויכלבגללאו

שהואכמוהחייבקבלת ) 2 (

אישיותועל ,שהואכפימתקבלהחייב ,"התומךהפיקוחיישלבמהלכו

לולהטיףוצורךמקוסאיןדופן.ויוצאמיוחדהואאסגס ,והתנהגותו

היאמוסרשהטפתספקאיןבאישיותו.ותכונותהיבטיסלגנותאומוסר

ראששלתפקידיועסנמניתאיננהשהיאאלאמאו,דמפתהפרקטיקה

בדרךגורמתואף ,ערכיסבהחדרתיעילהשאיננהגסמה ,לפועלההוצאה

בדרךיותררבהתהיהלפועלההוצאהראשהשפעתנגדית.לתגובהכלל

 ,החובבפירעוןלחייבלסייעיואמיתכן ,גלויניסיוןמתוךכלומר ,עקיפה

 .הפסוקהולהלכההחוקלהוראותבכפוף

בסמכויותשימוש ) 3 (

ראששלמתפקידונפרדבלתיחלקהואהחוקיותבסמכויותהשימוש

בכך.צורךישכאשרשימושבהןלעשותלהססלוואל ,לפועלההוצאה

אתלבנותוכדי ,החובלהחזרתהאחריותנטילתאתלאייןשלאכדיאולס

צריךבסמכויותהשימוש ,תומכתכדמותלפועלההוצאהראששלדמותו

מבליאך ,החובהחזרתשלהמטרהלהשגתשיביאמושכלשימושלהיות

 .החייבשלהישעחוסרהרגשתאתלהגביר

נוס Iסו.

שהורגלנומזושונהראייהמזוויתהיכולתחקירתעלהשקפנוזהבמאמר

משתקפותשהןכפי ,החקירהדרכיעלהדגשאתשמנו .היוסעדבה

הקוויסעלהצבענוהחוב.פירעוןעלבמאבקלחייבזוכהשביןבהתמודדות

ככלנכונותתהיינהושתוצאותיהיעילהשתהיהכדיבחקירההמנחיס

ההוצאהראששבההייררכיתבמסגרתמתנהלתהיכולתחקירתניתן.שהדרב

מדיהדוקותתהיינהשלאלהקפידועליו ,במושכותהמחזיקהואלפועל

 ,החקירהאתהמנווטהואלפועלההוצאהראש .!ססמדירופפותלאוגס

 ,צדדילנושאהמרכזימהנושאמסוימתסטייהלסטותלחייבירשהאסוגס

מאריך-ברצותובשליטתו.נמצאתעדייןהסטייה ,וראוינכוןמנימוק

 ,לחייבלהבהירלפועלההוצאהראשעל ,מקרהבכלאך .מקצר-ורבצותו

תובעתהפורמליותאכןשלו.בידיונתונההסמכותכיובהתנהגות,במפורש

שההיבטאלא ,(הנחקר)החייבובין(החוקר)לפועלההוצאהראשביןמרחק

לחייבלהעבירשלאנתמעלקרבה.מעודדדווקאהיכולתחקירתשלהתומך

 ,לפועלההוצאהראששלהמטרהבהשגתלפגועשעלוליס ,סותריסמסריס

 ,פניהןעלסותרותנראותשאמנסהמגמותשתיביןבאינטגרציהצורךיש

זותפיסהרעותה.ללאיעילההאחתואין ,זואתזומשלימותהןאולס

מפעילשבובתהליךאחדשלברקהיאהיכולתשחקירתההנחהעלבנויה

חד-פעמיאירועואיננה ,החובהחזרתלשסהחייבאתלפועלההוצאהראש

היכולת.חקירתנערכתשבוהרחבמההקשרהמנותק

פליליאואזרחיבמשפטעזחקירתשלהליךביוהבזלים,וכמהכמהמתוךאחזהבזלזה 89

חייב.שליכולתחקירתוביו

 . 1961ג)כרך(תשטיי,דהראיותעלקזמייי 90

השופטשללמאמרווהפנייתו , 383בעי , 51הערהלעילגמזו,בענייואנגלרזייהשופטזסי 91

בדרכיוחירותוהאדםכבודאלוומישלבטפרושאחריוייומהפרייחבגייצייבר-אופיר,זי

 . 326תשייט)שנייה,(מהזורהודמוקרטיתיהודיתמדינהשלערכיה-לפועלההוצאה

 . 374בעי , 51הערהלעילגמזו,בענייוברקאיהנשיא 92

 . l) 677ל(פייזנוריאני,נ'מ"י 416/75עייפ 93

היכולת,מחקירתהחייביםיציאתלאחרהמשפט,ביתבמטזרוושנצפולאירועיםזוגמאות 94

תשלומים.צותונישבמטגרתה

סוציאלית:ועבודהעבריינותמיוחזיםייאפיוניםשלא-מרצוו,בפוניםטיפולייטלונים-נטויראו 95

כופההמטפלכאשריי , 17 , 16תשנייז)עורכים,חובבומיגולומי ,ווזנרכייוהתערבויותידע

ההפוךבכיווופועלהואצוו,שלא-מרבמופניםטיפולשלבמקרהכמופונה,עלשיקום

העצמיתיי.להגזרה 96

ההוצלייפ.לחוקב 69טי

 . l) 214נח(פייזתשובה,ב'יהודה 5368/01רעייא 97
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