תפ pיד ראש ההוצאה לפועל בזירת
ההתמודדות ביו הזוכה לחייב
א .מבוא

.1

חקירת יכולת ותכליתה

חקירת יכולת של חייב נערכת בפני ראש ההוצאה לפועל  ,ומשולביס בה

בידי ראש ההוצאה לפועל סמכות לזמן גס עדיס שבידיהס לספק את המידע

יסודות של חקירה ראשית  lושל חקירה נגדית  ,2חקירה זו נועדה לחשוף

הדרוש על נתוניו הכלכלייס של החייב ,ראש ההוצאה לפועל רשאי לדרוש

את כוחו הכלכלי האמיתי של החייב ,את הדרכיס שבהן יוכל לפרוע את

מכל עד שמזומן לחקירה גס להביא אתו מסמכיס המעידיס על יכולתו

את נקודות התורפה שבגרסתו ,הבסיס

הכלכלית של החייב ,חקירה שמתנהלת ביעילות ובדרך נכונה עשויה לקדס

הסטטוטורי לקיומן של חקירות יכולת טמון בסעיף ( 67א) לחוק ההוצאה

את הליכי ההוצאה לפועל באורח משמעותי ,תכליתה של חקירת היכולת

חובותיו ולא פחות חשוב מזה

לפועל,

תשכ " ז 1967-

-

מכתיבה את המדיניות הנכונה של קיומה וניהולה  ,ועל ראשי ההוצאה

)להלן :יי חוק ההוצל יי פ "  (,הוראתו קובעת:

ייראש ההוצאה לפועל רשאי  ,מיזמתו או לפי בקשת הזוכה או החייב ,

לפועל לכלכל את צעדיהס בהתאס לתכלית זו( :א) להורות על חשיפת רכוש

לחקור במצבו של החייב ,נכסיו ,הכנסותיו וחובותיו כדי לברר את יכולתו

מרבית של החייב ( iב) להתיר זימון עדיס נוספיס פרט לחייב  ,וחקירתס i

של החייב לקייס את פסק הדין ",

(ג) לחייב  ,ככל שהדבר דרוש ,הצגת מסמכיס רלוונטייס ככל שהס יכוליס
להאיר על יכולתו של החייב לשלס את חובותיו ( iד) לשיס את הדגש על
שאלות של משקל ולהקל בשאלות של קבילות ( iה) לבצע פעילות זהירה

חל Pבלתי מוגור ובלתי יווע של החייבים מתחמp

מפירעון

חובותיו אף שהוא בעל יכולת תשלום ,וממילא איככו מעוכיין

ומבוקרת המופנית אל צדדיס שלישייס המחזיקיס ברכושס של חייביס ,

ואשר ככלות הכול אינס מעורביס בדרך כלל במחלוקת שבין הזוכה

לחייב,6

החקירה מתייחסת לרכוש במקרקעין  ,במיטלטלין ובזכויות קיימות או

לחשוף את משאביו הכספיים

עתידיות בארץ או בחו"ל ,גס נכסיס אשר נמצאיס בחו " ל מהוויס  ,כמובן
מאליו  ,נושא חשוב לחקירה  ,מכיוון שהס מצביעיס על היקף יכולתו של
בתחומיה של החקירה ניתן לחקור לא רק את החייב  ,אלא גס כל

החייב לפרוע את חובותיו ,השאלה ,החשובה כשלעצמה  ,בדבר מימושו של

אדס אחר שיש בידיו מידע על משאביו הכלכלי יס של החייב ,3ראש ההוצאה

הרכוש אשר נמצא בחו " ל היא נושא לדיון אחר ואין עניינה לכאן ,7בתחוס

לפועל רשאי  ,בדרך כלל ,לקבוע את כושר ההשתכרות של החייב באומדן ,

זה של חקירת היכולת וניהולה  ,חשוב מאוד שלא להיקלע להכללות ולומר

כאשר אין נתוניס מספיקיס לכך ,אולס התנאי הבסיסי הוא שתיערך לחייב

כי כל החייביס הס סרבני תשלוס שאינס מעונייניס לפרוע את חובס ,עס

יי חקירת יכולת נאותה"  4ושיכולת התשלוס שלו תישקל ייבאורח

ענייני " , 5

בהמשך דברינו נשתדל להבהיר מהי יי חקירת יכולת נאותה " שעל פיה ניתן
לקבוע  ,ברמת ההוכחה הנהוגה במשפט האזרחי  ,את יכולתו הכלכלית
האמיתית של החייב,
לחקירת היכולת שתי תכליות עיקריות :האחת  ,להכשיר את הקרקע

זאת  ,יהיה זה נכון להגיד כי חלק בלתי מוגדר ובלתי ידוע של החייביס
מתחמק מפירעון חובותיו אף שהוא בעל יכולת תשלוס  ,וממילא איננו

מעוניין לחשוף את משאביו הכספייס  ,8אמנס בצדס של חייביס סרבניס
ניצביס גס חייביס רביס שהס באמת חסרי יכולת  ,אך עדיין לא נמצאה
הנוסחה הגואלת שתלמד אותנו להבחין בין אלה לאלה,

למתן צו תשלומיס נגד החייב לפי יכולתו המוכחת  ,והשנייה ,להשיג מידע
מפורט ורחב ככל שיהיה על קיומס של נכסיס מסוג שניתן לגבות מהס את
החוב הפסוק באמצעות הליכיס של עיקול ומכירה  ,בהיבט הדיוני נתונה

.2

חוק-יסוך :כבוך האךם וחירותו ועליית חשיבותה של חקירת היכולת

חוק ההוצל יי פ נכנס לתוקפו שניס רבות לפני שנכון חוק-יסוד :כבוד האדס

וחירותו  ,ולפיכך לא תחול כאן פסקת ההגבלה הכלולה בסעיף 8

לחוק-היסוד,9

אלא ההוראה של שמירת דיניס בסעיף  10לחוק זהס  ,lהוראה זו צופה פני
יטגן נשיא )בזימוט( של בית המשפט המחוזי תל-אביב ,מורה מו החוץ בבית הטפר למשפטים
המטלול האקזמי המכללה למינהל ובפקולטה למשפטים באונירבטיטת בר-אילו,

..

ראש מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העטקיים  ,מרצה מו החוץ בפקולטה למשפטים

של אונירבטיטת רב-אילו ובמכללת בית רבל  ,לשערב טגן ראש היחיזה לחקירת פשעים במשטרת
ישראל,

66

העבר  ,והיא משפיעה בהיבט החוקתי על פרשנותה של החקיקה הקודמת,
העיקרון הכללי שהתגבש בהלכה הפסוקה הוא שחוק-היסוד מקרין

מהוראותיו גס על חקיקה קיימת  ,וחקיקה זו צריכה להתפרש לפי הוראותיו,
כלומר גס אס החקיקה האמורה תוסיף ותעמוד בעינה מבלי שייפגע תוקפה

צ ול ום ; Pllotos

והיא אינה כפופה לביקורת המחמירה של פסקת ההגבלה

שבסעיף ,8

עדיין
על חקירה ראשית ראו יי בן-אור ,יי מישיקר וסי לובט אופנות הפרקליטות :כיצד חושבים

היא כפופה לפרשנות לפי ההוראות החוקתיות שבחוק-יסוד :כבוד האזם

על ניהול פשפט )תשנ"ו ,כרך א( .88-45

וחירותו.

על חקירה נגזית ראו שם ,בעי

פרשנות חוק ההוצל  IIפ על פי הוראות חוק-היסוד קיבלה ביטוי ראשון

i155-89

יי לויט החקירה

שכנגד ) .62-39 (1991

סי ( 67ב) לחוק ההוצלייפ.

הנשיא טירקל ,בבר"ע (ש"ב) 54/95

בבג " ץ  5304/ 92פר"ח בן שר המשפטים!!.

פורסס( ,זיניס מחוזי

עד שניתן פסק הזין בבג " ץ פר"ח לא ייחסה מערכת ההוצאה לפועל

!ונדרלינג נ  Iהבנק הבינלאופי הראשון בע  IIפ )לא

כו) ,102 (4בפסקה 3

לפסק הזין.

שם ,שס.

זו אינה רשימה סגורה של מטלות וניתן להוסיף עליה או לגרוע ממנה לפי

חשיבות מרכזית לחקירות היכולת מהטעמים הבאים:

מכשיר לחשיפת נכסיס בחו"ל הוא צו " ", Marevaשהובלע בתקנה 383

וא( לזוכים אין  ,בדרך כלל  ,מידע אמין ואיכותי על נתוניו הכלכליים

האזרחי,

תשמ"ז :1984-

העניין.

לתקנות סזר הזין

" (א) בית המשפט או הרשס רשאי ,בכפוף להוראות סימן אי ,להורות

של החייב  .במקרה כזה לא ניתן להצליב את המידע ה  IIפנימי  IIשמוסר החייב

למשיב להימנע ,בעצמו או באמצעות אזס מטעמו ,מלהוציא נכסיס מרשותו או מרשות

עם נתונים נגדיים וחיצוניים שיש בהם כדי לאמת או לסתור את המידע

מחזיק ,למכרס ,לשעבזס או לשנות את מצבס או את זכויותיו בהס ,אס שוכנע על בסיס
ראיות מהימנות לכאורה ,כי קייס חשש סביר שאי מתן הצו יכביז באופן ממשי על ביצוע

שנמסר על ידיו .התוצאה הבלתי נמנעת היא שבהיעדר ראיה לסתור  ,יתקבלו

פסק הזין( .ב) בתקנה זו י נכסיסי

זבריו של החייב כזברי אמת  ,וצו התשלומים יינתן לפי גרסתו גם אם אין

נתונה אפוא לבית המשפט לתת צו זה ולא לראש ההוצאה לפועל  iזיון מקיף בצו זה ראו

זו גרסת אמת או שיש בה אמת חלקית
וב( תקנה
הקוזם, ! 3

114

רע"א

בלבד!. z

לתקנות ההוצאה לפועל ,

4556/03

-

לרמת נכסיס המצוייס מחוז לתחוס המזינה" .הסמכות

בנק סטנדרט צ  Iרטר

-

תאגיד חוץ נ  Iקטב ,פ"ז

נז).1 (6

נראה שניתן לתת

את הצו האמור בהליכי הוצאה לפועל ,אולס על הזוכה לפנות לבית המשפט המוסמך ולא

תש  IIם ,1979-

לפי נוסחה

אל ראש ההוצאה לפועל.

קבעה את ההוראה הבאה  II :ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת צו

אין ביזינו נתוניס על תופעה זו ,ואנו אומריס זבריס אלה על יסוז ניסיון והסתכלות
רבת-שניס בתחוס ההוצאה לפועל מצזו של המחבר המשותף

מאסר לפי סעיף  70וא( לחוק  ,אם עד ליום מתן הצו לא הראה החייב כי

-

השופט )בזימוס( זוז

בר-אופיר.

קיימת זרך אחרת לביצוע פסק הזין  ".בית המשפט העליון מתח בבג " ץ

יי פגיעה בזכויות ,אין פוגעיס בזכויות שלפי חוק-יסוז זה אלא בחוק ההולס את ערכיה של
מזינת ישראל ,שנועז לתכלית ראויה ,ובמיזה שאינה עולה על הנזרש או לפי חוק כאמור

פר"ח ביקורת נוקבת על הנוהג ששרר באותם ימים במערכת ההוצאה

מכוח הסמכה מפורשת בו".

לפועל  ,שלפיו זי היה בהגשת בקשתו של זוכה כדי להוציא צו מאסר נגד

10

החייב ; החייב לא היה עושה כל מעשה כזי להוכיח שהוא חסר יכולת
כלכלית  ,והצו ניתן ללא בדיקת יכולתו של החייב .ראש ההוצאה לפועל

חוק-היסוז".

11

בג"ז

12

אחת התרומות של בג"ז פר"ח ,נועזה להמריז את הזוכה לבצע חקירות בעצמו ולאסוף

נענה לבקשה כעניין שבשגרה והוציא את פקוזת המאסר מבלי שהחייב

התבקש להופיע ולטעון

בפניו . ! 4

על הפרקטיקה של הוצאת צווי מאסר ללא חקירה מקדימה ובלא שהורברה

5304/92

פר"ח נ  Iשר הפשפטים ,פ"ז

מז)761 ,715 (4

)להלן :בג"ז פר"ח(.

מיזע על החייב ,לשימושו ולשימוש ראש ההוצאה לפועל בעת חקירת היכולת וההחלטה

יתרה מזו  ,כעשרים שנה לפני שניתן פסק

הדין בבג "ץ פר"ח מתח השופט ח י ה י כהן ,בדעת מיעוט  ,ביקורת חריפה

יי שמירת זיניס :אין בחוק-יסוז זה כזי לפגוע בתקפו של זין שהיה קייס ערב תחילתו של

על צו התשלומיס.

13

ראו נוסח קוזס של התקנה בבג"ז פר"ח ,לעיל הערה  ,11בעי  ,722וכן סי  93לתקנות
שקזמה לה.

14

ההוצאה לפועל ,תשכ"ח ,1968-
בג"ז פר"ח ,לעיל הערה  ,11בעי .722

67

יכולתו של החייב לפרוע את חוט  ,15אולס במשך שניס רטת הלכה והתפתחה

ננסה להשקיף על חקירת היכולת מזווית ראייה שונה מזו שהורגלנו

שגרת עבודה של מתו צווי מאסר ללא חקירה מקדימה  ,עד שנבלמה בבג " ץ

בה עד היוס  ,המשלבת ראייה משפטית רבאייה פסיכולוגית-חקירתית  ,חלק

פר  IIח,

ממסקנות המאמר נתמכות על ידי סקירה אמפירית מדגמית  ,20תחילה

בית המשפט העליוו )מפיו של המשנה לנשיא מ ' אלוו( עמד על ההתנגשות

נשווה ביו סמכויות החקירה של ראש ההוצאה לפועל לסמכויות חקירתיות

שביו חוק ההוצלייפ לחוק-היסו,ד בענייו החירות האישית של הפרט  ,ואמר :

של רשויות אחרות ,לאחר מכו ננתח את המרכיביס השוניס של חקירת

יי הוראות חוק ההוצאה לפועל שקדמו לתחילתו של חוק היסוד יכול

היכולת תוך שימוש במחקריס פסיכולוגייס העוסקיס בתחוס התשאול

אפוא שיהיו נוגדות הוראות חוק היסו;ד אך מו הראוי  ,ככל הניתו בדרך

והחקירה ותוך השוואה לשיטות חקירה המיושמות על ידי רשויות ממשל

פרשנות ראויה וסבירה  ' ,לעשות שלוס ' ביו הוראות החוק הקייס לביו

אחרות,

הוראות חוק היסוד

האמור " , 16

חקירת היכולת עלתה לגדולה אחרי שניתו פסק הדיו בבג " ץ פר"ח ,
פסק דיו זה נמנה עס פסקי הדיו המכונניס במשפט החוקתי בישראל  ,הו
ברמה החוקתית-כללית והו ברמה הפרטנית והמיוחדת של דיני ההוצאה
לפועל  ,הלכותיו הביאו עמו משב רוח חדש ושינוי מהותי בסדרי העדיפויות

ב .ךאש ההוצאה לפועל כחו Pך סטטוטוךו

-

אוב Pוווזוטוךו

ךשווות חP

השוואה לתשאול על ודו

וךה

של ההליכיס הקשוריס בביצוע פסקי דיו ,אחת ההלכות העולות מתוך פסק

הדמות המרכזית אשר תתייצב במרכז מאמר זה היא דמותו של ראש

דיו זה מונעת הוצאת צווי מאסר נגד חייביס  ,אלא אס כו נבדקה יכולתס

ההוצאה לפועל ,בסעיף

לחוק ההוצל יי פ נקבע כי הסמכויות של ראש

לעמוד בביצוע פסק הדיו שניתו נגדס ,חקירת היכולת ,כפי שקבע בית

ההוצאה לפועל נתונות לכל שופט ולכל רשס של בית משפט השלוס  ,זוהי

המשפט העליוו בבג " ץ פר"ח  ,היא דרך המלך לבירור יכולתו של החייב

הוראה מהותית-מסמיכה  ,שלפיה כל השופטיס וכל הרשמיס המכהניס

למלא את פסק

הדיו , 17

3

בבתי משפט השלוס מוסמכיס לשמש מכוח כהונתס גס כראשי ההוצאה
לפועל ולהפעיל סמכויות לפי חוק ההוצל יי פ ,ראש ההוצאה לפועל  ,ביו שהוא
שופט וביו שהוא רשס  ,ממלא תפקיד שהוא מנהלי רבוט ושיפוטי במיעוטו ,

לכי כראה כי המויכיית הרצייה יהככיכה היא לכהל את
החPירה בורך כלל בולתיים סגירית ,כוי לכבו את
פרטייתם של החייב יהעוים .אילם שיכים פכי הוברים
כאשר מויבר בהשבת מל  pיח כספי שהיא פרי מעילה
בכספי ציביר

ובדרך כלל איו בידיו כוח שיפוטי  ,עליו לבצע את פסק הדיו ככתבו וכלשונו ,

ואיו הוא יי רשאי להרהר אחר מידת תבונתו או צדקתו "  ,21ראש ההוצאה
לפועל אינו מוסמך " להציץ " מאחורי הפרגוד של פסק הדיו ולחקור מה
נאמר בכתב התביעה  ,מה חשב או לא חשב השופט בשעה שפסק מה שפסק ,

ומה הייתה בזמנו עמדת הצדדיס וכוונותיהס  ,22אס טעה בית המשפט שעה
שנתו את פסק הדיו  ,כי אז היה על הצד שנפגע לפנות לערכאת ערעור ,ואס
עבר המועד להגשת הערעור מבלי שהוגש

-

יעמוד פסק הדיו בעינו ויש

לבצעו גס אס הוא מוטעה  ,23מנקודת מוצא זו יוצא ראש ההוצאה לפועל
סמוך לאחר פסק דיו זה צעדה ההלכה הפסוקה צעד נוסף וקבעה כי

למסע לגביית החוב  ,בבואו לבצע את תפקידו הסטטוטורי לפי ההוראות

הסמכות לתת צווי עיכוב יציאה מו הארץ טעונה פרשנות הכפופה למעמד

הכלולות בדיני ההוצאה לפועל ,אנו נתרכז בתפקיד שהועיד לו המחוקק

החוקתי שהוענק לחופש היציאה מו הארץ בחוק-היסוד ,18מאוחר יותר

לענייו חקירה במצבו של החייב  ,קרי  :חקירת יכולת ,

קבע השופט )כתוארו אז( א' רבק  ,בפסק דיו מהתחוס הפלילי  ,מהו ההשלכות

חקירת יכולת דומה ,בחלק מהיבטיה ,

לתשאול24

שנערך במסגרת חקירה

הפרשניות של חוק-יסוד :כבוד האדס וחירותו על הדיו הישו ,העיקרוו

המתנהלת על ידי רשויות סטטוטוריות ובהו :כונס הנכסיס הרשמי  ,25רשות

הפרשני המחייב את בתי המשפט לתת משקל חדש ומוגבר לזכויות היסוד

ההגבליס העסקייס  ,26רשות

ורשות ניירות הערך ,28רשויות אלה

הקבועות בחוק-היסוד  ,19בבואס לקבוע את התכלית החקיקתית של דרב

עוסקות  ,ביו השאר  ,בחקירה של התנהגות מסחרית-עסקית-כלכלית כאשר

חקיקה ישו ,חל  ,לדעתנו  ,כדרב מובו מאליו גס על ה מעור ביס בהליכי הוצאה

מתעורריס חשדות לענייו תקינותה החוקית של התנהגות זו ,חקירות אלה

לפועל,

מתנהלות בתחוס הפלילי )אס כי לכל הרשויות הללו גס סמכויות אכיפה

המסיס 27

אזרחיות(  ,מתוך גישה מקצועית המיוחדת לתחוס הכלכלי של כל רשות

.3

68

מטרת המאמר

ורשות  ,החוקריס הנס מומחיס בתחוס החקירות ובתורת התשאול  ,בעלי

במאמר זה ייעשה ניסיוו לקדס ולייעל את עבודתס של ראשי ההוצאה

התמקצעות נוספת ומיוחדת באותס תחומיס ייחודייס  ,שרשויות אלה

לפועל  ,להוסיף לה ממד חקירתי-מקצועי ולצייד אותס בכליס שיקלו עליהס

עוסקות בהס ,תוכנו של התשאול משיק לכמה וכמה תחומיס ובהס חשיפת

את ההבחנה הזאת ואת איסוף המידע על יכולתו של החייב,

נכסיס בארץ ובחו " ל ; גילוי ההיקף הכולל של הנכסיס ; קביעת יכולותיהס

הכלכליות של הנחקריס ; חיפוש אחר היקף עסקאותיהס והכנסותיהס;

20

המאמר מבוטט ,בן היתר ,על עשריס וחמש תצפיות שנערכו בעת קיומן של חקירות יכולת
על יזי ראשי הוצאה לפועל בירושליס ובתל אביב,

אותות מרמה והיעדר תוס לב בהליכותיהס של הנחקריס; חוזיס שערכו

בפרבואר -מרץ 2004

ועל שיחות עס חלק

מהס .התצפיות נערכו ביזיעת ראשי ההוצאה לפועל לאחר שהוטרבה להס מטרת התצפית.

עס שותפיס ועס לקוחות ; חשובנות סמוייס וגלוייס; ביצוע עסקאות בחשאי;

הצופה ישב באולס שבו התנהלה החקירה ,מבלי להזזהות ומבלי להטביר לחייביס או

העברת נכסיס על שס דורשי טובתס ועוד  .חקירת היכולת משתלבת גס

לבאי-כוחס את מטרת נוכחותו .הצופה רשס תוך כזי החקירה את מהלכה ואת הערותיו.

היא בתחומיס אלה  ,מכיווו שגס תכליתה בנוסחה כללית וגורפת היא

המחרביס מוזיס לראשי ההוצאה לפועל על שיתוף הפעולה שלהס.

 21ע"א  347171סבסור ב  Iהקובסוליה הכללית של יוון ,פייז כו),333-332 ,328 (2

חשיפת נכסיס ואמצעיס ,שישמשו לפירעוו חובותיהס של חייביס.

ההוצאה-לפועל נטול דברך כלל כוח שיפוטי .תפקיזו

בית המשפט  ,ובדרך כלל ,לפי תצפיותינו  ,בדלתייס פתוחות  .בידיו של ראש

ההוצאה לפועל להחליט אס החקירה תתנהל בפומבי או בדלתייס

 22עייא  165/50עפשטיין ב  Iזילברשטיין ,פייז ו .1201
23

המ'

24

מקורות נוטפיס בנושא תשאול ראו מי גלבוע התשאול :כל מה שרצית לשאול ולא יךעת

218/69

איזבברג ב  Iאיזבברג ,פייז

כג).746 (2

כיצך ) F.E. [nbau, J.E. Reid & J.P. Buck]ey Crimiallnterrogation and (; 1995
)R. Milne & R. Bull ;Conjession (Baltimore, 3rd ed., 1. Gardner ed ,. 1986
);lnvestigative lnterviewing - Psychology and Practice (Chichester, 1999
A. Memon & R. Bull (eds.) Handbook ojthe Psychology oj Interviewing
)) (Chichester, 1999להלן) (/{andbook oj the Psychology ojlnterviewing ,הראשון

סגורות . 29

לנו נראה כי המדיניות הרצויה והנכונה היא לנהל את החקירה בדרך כלל
בדלתייס סגורות  ,כדי לכבד את פרטיותו של החייב ושל העדיס שמזומניס
להעיד .גס פתיחותו של החייב ונכונותו להשיב תשוובת אמיתיות משתפרות

זן בתשאול במטגרת משטרתית של קרבנות ,עזיס וחשוזיס ,השני בתשאול של חשוזיס,

בחקירה מלתייס סגורות  .30במשטר החוקתי אשר נשלט מכוחו של חוק-יסו:ד

ונמצא בשימוש רשויות אכיפה רטת בארצות-הרבית ,ושני האחרוניס זניס בעיקר על תשאול

כבוד האדס וחירותו  ,חובה לנהל את הליכי ההוצאה לפועל בהשראת

הוראותיו של חוק-היסוד!  ,3ובהו ההוראה החוקתית המגוננת על הזכות

והכל מטכימיס שעליו לבצע

את פטק-הזין כמות שהוא ,ואין הוא רשאי להרהר אחר מיזת תבונתו או צזקתויי.

עס זאת ,ההשוואה ביו חקירת יכולת לביו חקירות סטטוטוריות אחרות
מורה שחקירת יכולת שונה מחקירות אלה  ,מכיווו שהיא מתקיימת באולס

מינהלי] [...

ייראש

עזיס(.

25

פקוזת פשיטת

הרגל ]נוטח חזש[ ,תשייס ,1980-

במיוחז טי

() 17א)(3

)לעניין ויתור על טוזיות,

המהווה את הבטיט לחקירת הכונט( וטי  18ג )טמכויות הכונט( לפקוזה .מאחר שחקירת

לפרטיות  .32יי הגרעיו החוקתי " של הזכות לפרטיות בחקירת יכולת כבר

הכונט היא אזרחית ונעשית ייבנעליו של החייביי ,כתב אישוס מוגש על פי צו של בית משפט

הוטמו בסעיף ו( 6ג) לחוק ההוצל יי פ לפני למעלה משנות דור  .וכעת  ,במשטר

() 7 -א)א(2

החוקתי אשר נשלט על ידי חוק-יסוד :כובד האדס וחירותו  ,נכוו יהיה לפרש
את הסעיף האמור באופו המכבד את הזכות לפרטיות  ,ולקייס בהתאס לכך

)טי

ו  7-ב)א(

26

הציבור  ,ולכו ניתו לפרוש עליו את החופה החוקתית של הגנת

27

הפרושה על זכות

לחוק .החקירה היא חקירה פלילית לכל זרב ועניין ,וטמכויות החוקריס

פקוזת מט הכנטה ]נוטח חזש[ .העברות וטמכויות החוקריס העיקריות מפורטות בחלק
יייא ,טי

227-215

לפקוזה; פקוזת המכט ,העברות מפורטות בטי
חוק מט ערך מוטף,

;199-172

מפורטות הערבות ,וטמכויות החוקריס מפורטות בטי

28

החוק העיקרי הוא חוק ניירות ער,ך

ערך הן עשיית שימוש במיזע פניס

המלקוח הכספי שנטל לכיסו  .במקרה כזה יש ענייו ציבורי חשוב בהליך

לפרטיות . 34

תשמייח ,1988-

פקיזי המכט מפורטות בט'

אולס שוניס פני הדבריס כאשר מדובר באדס  ,וקל וחומר באיש ציבור ,

ההוצאה לפועל  ,לרבות בחקירת היכולת שלו  ,למרות ההגנה החוקתית

טמכויות החקירה מפורטות בט'

 45א ו 46-

והערבות

זומות לטמכויות שוטר ,בשינוייס המתחייביס.

הפרטיות . 33

שהורשע במעילה בכספי ציבור  ,והוא נדרש בהליך אזרחי להחזיר את

חוק ההגבליס העטקייס,

בטי  29 ,29 ,4א ו 47-

את חקירות היכולת בדלתייס סגורות  .אכו  ,בדרך כלל  ,היקף נכסיו של חייב
אלמוני מו השורה ויכולתו הכלכלית לפרוע את חובותיו אינס מעניינו של

(. 224

ראו גס טעיפיס מקביליס בחוק ההוצלייפ הזניס בוויתור על טוזיות

תשכייח .1968-
-

וערבות הנוגעות לזיווחיס ותשק יפיס

,223-207

וטמכויות

בטי

124-117

תשלייו ,1975-

.109-108

עיקר הערבות הנחקרות על רשות ניירות

טי  52ג וטי , 52ד תרמית בקשר לניירות ערך

-

טי

-

ט'

54

.53

29

טי ( 67ג) לחוק ההוצלייפ.

30

חקירה מוקזמת של מושבעיס שנוהלה תוך שמירה על פרטיותס ,הניבה יותר מיזע משמעותי
מאשר חקירה באולס בית המשפט בנוכחות קהל ומועמזיס נוטפיס לשמש כמושבעיס,

ההבדל החשוב ביותר ביו חקירה של רשויות חקירה סטטוטוריות לביו

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

חקירת יכולת  ,הוא שבסמכותו של ראש ההוצאה לפועל להסיק מסקנות

עובדתיות ומשפטיות מהחקירה ולתת  ,עס ס י ומה  ,צוויס אופרטיבייס כגוו:

31

טי

32

שם,

10

לחוק-יטו,ן כבוז האזס וחירותו.

בט' ,7

(א)" כל אזס זכאי לפרטיות ולצנעת חייו; (ב) אין נכנטיס לרשות היחיז של

צווי הבאה  ,צווי תשלוס וצווי עיקול על נכסיס .הבדל נוסף טמוו במעמדו

אזס שלא בהטכמתו"; בגייץ  8070/98האגוךה לזכויות האזרח בישראל ב  Iמשרך הפבים

של ראש ההוצאה לפועל כחלק מהרשות השופטת :הוא כפוף לשיפוט

)טרס פורטס( ,זיניס עליון טז

המשמעתי שהשופטיס כפופיס לו  ,35והחלטותיו נתונות לערעור בזכות או

משות  ,לפי הענייו  ,בפני בית המשפט

.799

ייזכות הפרטיות מותחת את הקו בין הפרט לבין הכלל ,בין יהאניי לבין החרבה .היא משרטטת

33

המחוזי . 36

מיתחס אשר בו מניחיס את הפרט לנפשו ,לפיתוח יהאניי שלו ,בלא מעורבות של הזולתיי.

בגייץ 2481/93

ךיין ב  Iמפקך מחוז ירושלים ,פייז

עייא  1104/00אפל ב  Iחסון ,פייז נו),621 ,607 (2
34

מח).471,456 (2

"ייענין ציבוריי ייחשב עניין שיזיעתו רבביס

רלוונטית להגשמת מטרה ציטרית או שיש לציבור תועלת ביזיעה לגביו

-

אס לצורך גיטש

זעתו בענייניס ציטרייס ואס לשס שיפור אורחות חייויי; "לא פעס יהעניין הציטר" שבפרטוס
עשוי לנבוע מהיותו של הפרטוס נוגע לזמות ציבורית ,אס כי לא תמיז זי בכך )כ,ך למשל,
כאשר הפרטוס הוא בעניין הנוגע לצנעת הפרט שאין ביזיעתו על-יזי הרביס כזי להביא

523170

כה).547 ,542 (2

15

עייא

16
17

בגייץ פר!!ח ,לעיל הערה
שם ,בעי

18

רעייא  7208/93וייסגלס ב  Iוייסגלס ,פייז מח).529 (4

19

בשייפ

רכטמן ב  Iקורק ,פייז

,11

בעי

תועלת של ממש לציבור( .רבי כי לא ניתן לקבוע מראש אילו נושאיס יהוו יעניין ציבוריי,

והזרב ייבחן לגבי כל פרטוס לגופויי .שם ,שס; רע"א 3614/97

.761

הישראלית בע  /lמ ,פייז נג) .79 ,26 (l

.764-763

537/95

גבימאת ב  Iמ  /lי ,פייז

אבי יצחק ב  Iחברת החךשות

מט).355 (3

35
36

טי  105א לחוק בתי המשפט ]נוטח משולב[,

טי

80

תשמייז .1984-

לחוק ההוצלייפ.

69

יודגש כי חקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל שונה מחקירתו של

עד בבית המשפט  ,משום שלפי לשון חוק ההוצל פ

האופייניות לשקרים  ,ככל שניתן להבחין

בהן , 41

ולפי פרקטיקה

כג( להציג את הסמכויות של מנגנון ההוצאה לפועל  ,על החייבים לדעת

רבת-שנים ממלא ראש ההוצאה לפועל תפקיד פעיל בחקירה  ,והוא  IIיורד

מהן סמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל ומה הסנקציות שבסמכותו להטיל

לזירה " ומנהל את החקירה בעצמו ,ומכיוון שכך הדבר  ,עליו לעיין מראש

עליהם  ,42אף אם אין בכוונתו להשתמש בכולן או למצותן עד תום  ,בלשון

קרי  :תצהיר הזוכה  ,שאלון שממלא החייב והמסמכים

אחרת  ,המקובלת בין העוסקים בטיפול אישי  ,ניתן לקרוא לכך " קביעת

כדי

הכוונה לגבולות התוחמים את התנהגות החייב ואת מרחב התמרון

37 II

בחומר הראיות

-

המוגשים על ידי הזוכה והחייב לפי סעיף 68

לחוק ההוצל  IIפ

-

שהחקירה המנוהלת על ידו תהיה יעילה ותכליתית ,
דעתנו היא  ,כי להמיל משופט אדרבסרי שאינו יורד ל IIזירת ההתגוששות

גטלות ,II

שלו ,השפעתן של פרקטיקות אלה  ,קרי :קביעת הגבולות ,טובה וגבוהה
II

כאשר הן מבוצעות בדרך עקיפה :חלקן באמירות בתחילת החקירה וחלקן

שבין בעלי הדין  ,ממלא ראש ההוצאה לפועל תפקיד אינקוויזיטורי ראשון

תוך כדי החקירה ,אמירות ישירות עלולות ליצור התנגדות אצל החייב כלפי

במעלה ובחשיבות ,וייתכן שמזווית ראייה זו הוא יוצא דופן בנוף המשפטי

ראש ההוצאה לפועל,

בישראל ,על ראש ההוצאה לפועל למלא תפקיד פעיל בכל שלביה של חקירת

היכולת ,החל בתכנון מהלכיה

הראשונים 38

וכלה בחקירה פעילה של החייב

כד( להפנות את החייב לעמוד מאחורי הדוכן ולהורות לו שישמיע את

תשובותיו בקול רם ולא בקול

ושל העדים ,ראש ההוצאה לפועל אינו גורם אובייקטיבי שדן ופוסק במחלוקת
מהותית בין יריבים  ,חוק ההוצל " פ הטיל עליו חובה לקדם את פירעון

נמוך , 43

כה( לדרוש מהחייב להציג כל מסמך בנפר,ד ולא את כל מסמכיו כחטיבה
אחת , 44

חוטתיהם של החייבים ,בכפוף לדין ולהוראות החוקתיות ,ולכן עליו להפשיל

כו( לחייב את החייב לתת תשובה עניינית  ,חייבים ונחקרים נוהגים לא

את שרווליו  ,לעמוד במרכז העניינים ולהפעיל באופן נמרץ ודינמי את

פעם לעקוף שאלות שהתשובות להן יעמידו אותם באור שלילי ,ככלל  ,ראוי

סמכויותיו החוקיות ,נוסיף ונאמר כי גם אם החקירה מבוצעת בעיקרה על

שלא לאפשר לחייב התחמקות כזו ,ועם זאת  ,כאשר ראש ההוצאה לפועל

ידי בא כוחו של הזוכה

-

עדיין נתונה בידי ראש ההוצאה לפועל סמכות

יתרונית כפריבילגית( של ניהול החקירה וניתובה בכל שלביה,

מתרשם כי התנגדות החייב היא עיקשת  ,רצוי לעטר לשאלות אחרות ולחזור
בשלב מאוחר יותר לשאלות שלא נענו  ,ולעתים בניסוח שונה,
כז( במקרים המתאימים נכון יהיה להמחיש לחייב כי סמכויות ראש
ההוצאה לפועל אינן אות מתה  ,זימון עדים ודרישה להצגת מסמכים

חייבים וכחPרים כוהגים ינא פעם ינעPוף שאינו nשהnשובוn
ינהו יעמ'  7ו אוnם באור שינייני .ככינינ ,ראוי שינא ינאפשר
ינחייב הnחמpוn

ממחישות לחייב כי דבריו נבדקים  ,ולכן עליו להיזהר ממסירת מידע כוזב
או מהשמטת מידע חשוב  ,בנוסף לכ,ן המידע הנוסף והראיות הנוספות

עשויים לסייע לראש ההוצאה לפועל לתת צו תשלומים הולם  ,4Sנזכור כי

כזו

ראש ההוצאה לפועל איננו קובע זכויות בין זוכה לחייב  ,ואיננו מכריע
בסכסוכים למ מאלה המתגלעים במהלך הליכי הביצוע ככגון טענת  IIפרעתי

 .1ח Pירת היכולת
.1

תחילת החקירה

-

-

הלכה למעשה

לפי סעיף

19

מערכת בתי

יצירת מסגרת של רשמיות וציות

II

לחוק ההוצל  IIפ(  ,ועיקר תפקידו הוא לבצע פסקי דין של

המשפט , 46

מערכת ההוצאה לפועל פועלת מכוחן של סמכויות חוקיות  ,וחקירת היכולת

כח( דברי ראש ההוצאה לפועל ושאלותיו יופנו לחייב באופן רבור וחד ,

באה בתחומן של סמכויות אלה  ,תפקידו הראשוני של ראש ההוצאה לפועל

באמצעות שפת גוף מתאימה לתוכן הדרבים  :למשל הפניית הפנים אל החייב

במעמד ביצוע החקירה הוא לנווט את החקירה ולקבוע את כלליה ,בין

בעת הצגת שאלה  ,על ראש ההוצאה לפועל לנהוג באופן דומה אף בעת

שהוא עצמו חוקר את החייב או את אחד העדים ובין שעושה זאת בא כוחו

שהחייב משיב לשאלות  ,וגם כאן נכון להפגין את ההקשבה לתשובה

של הזוכה  ,יצירת מסגרת של רשמיות וסמכות עשויה למנוע מהחייב להשיב

ולהדגישה בסימנים חיצוניים כגון תגובות מילוליות מינימליות ככמו  IIאני

תשוטת שקריות ולמסור נתונים כוזבים ,בפני ראש ההוצאה לפועל פתוחות

מקשיב "  " ,המשך " או הנהון בראש( ,פנייה מוחשית ומודגשת אל החייב ,
הצגת שאלות באופן האמור והקשבה פעילה ,עשויות להביא את החייב

מספר דרכים לניתובו של החייב למסגרת כזו :
כא( להורות לחייב להזדהות בפניו באמצעות תעודה רשמית  ,הוראה
זו יוצרת הבדלי סמכות בין החוקר

-

ראש ההוצאה לפועל ובין הנחקר

-

לנהוג באופן דומה ולענות על השאלות באופן ישיר ולשתף פעולה עם ראש

ההוצאה

לפועל , 47

החייב , 39

כב( להעמיד את החייב על חובתו לומר את האמת והצגת התוצאה

70

.2

הגזרת מטרת החקירה ומהלכיה

הנובעת מאמירת שקר ,האזהרה צריכה להיות מפורשת ותוך הפניית המבט

הגדרת המטרה חשובה לתכנונה של כל חקירה על פי דין  ,כדי שתתנהל

אל החייב  ,40אזהרה עשויה להרתיע חייבים מפני ניסיונות למסור מידע

בדרך יעילה ועניינית ותביא למרב התוצאות  ,תוך חיסכון בזמן  ,בהוצאות

כוזב בחקירה ,ייתכן כי עצם האזהרה עשויה לחזק תגוטת גופניות ופיזיולוגיות

ובהליכים ,הגדרת המטרה המיוחדת של חקירת היכולת נובעת מההגדרה

37

ס' ( 67א) לחוק ההוצל  IIפ :יי ראש ההוצאה לפועל רשאי ,מיזמתו או לפי בקשת הזוכה או
החייב ,לחקור במצם של החייב".

38

קרי :עיון בחומר כתוב ,בתיקיס קוזמיס של אותו חייב ,מיזע שהופק ממאגרי מיזע ,עיון
בתצהירי הצזזיס ובחומר שהמציאו ,אס הוגשו וכיוצא בזה.

39

בחקירות שנצפו ,רק במקרה אחז התבקש החייב על י זי ראש ההוצאה לפועל להציג בפניו

תעוזה מזהה ,ואף שבעת כניסתו לאולס נראה החייב מזלזל וחסר אכפתיות לתוצאות
החקירה ,מרגע שנזרש להזזהות ,השתנתה התנהגותו במיזה רבה ביותר .חלק מהחייביס,
שלא נזרשו להזזהות בצורה רשמית ,התייחסו לחקירה בזלזול ,לא השים על חלק מהשאלות
או שהשיבו תשובות חלקיות בלב,ד ונהגו כאילו אין לחקירה כל השפעה עליהס

40

מבין החקירות שנכחנו בהן ,רק באחת נאמרה האזהרה בקול רבור ורס ,תוך פנייה אל החייב,
ולא נ אמרה כבזרך אגב כאילו הופטרה לחללו של האולס ,או תוך כזי עיון במסמכיס או

במחשב .במקריס האחריס ,המסר אמנס נאמר ,אך אין ביטחון שנקלט על יזי החייב .ולא
רק זאת ,אלא שבכך הוערב מסר בלתי מילולי על יזי ראש ההוצאה לפועל ,שהאזהרה אינה

משמעותית .על אזהרה רבורה ומפורשת בתחילת חקירה מוקזמת ) (voir direשל מושבעיס
ראוG.E. Mize "On Better Jury Selection: Spotting UFO Jurors Before They :
.Enter the Jury Room" 36 COllrt R. (1999) 10-15

41

ככל שהנחקר מוזע י ותר לאפשרות שלו להיענש בגין שקר וככל שנושא החקירה חשוב יותר,

יש סיכוי גזול יותר שיהיו לשקריס יותר השלכות התנהגותיות .ראוM.G. Frank & P. :
Ekman "The Ability to Detect Deceit Generalizes Across Different Types of
 Personality and Social Psychology (1997) 1429ןס .High-Stake Lies" 72 J.
עוז על הקשר שבין אמירת שקריס ובין שפת הגוף ראו ה  IIש

;86 ,85 ,62 ,57

וכן

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

הכללית של תכלית פעולותיה של מערכת ההוצאה לפועל ,48כלומר חקירת
מצבו הכלכלי של החייב והתחקות אחר נכטיו וחובותיו כדי לברר את

42

ס'  73א לחוק בתי המשפט ] נוסח משולב[,

43

חלק מהחייביס עזבו את זוכן העזיס ,והתקרבו תוך כזי " עזויותיהס" לשולחנו של ראש
ההוצאה לפועל ,ובכך " גישרו" ,גס אס בצורה סמלית ,על פער הסמכויות ביניהס.

44

יכולתו לקייס את פטק הדין  ,כמפורט בטעיף ( 67א) לחוק ההוצל יי פ .במיליס
אחרות :יי חקירת יכולת לא נועדה רק להכשיר את הקרקע למתן צו תשלומיס

45

לפועל לזמן עזיס נוספיס .בחלק קטן של המקריס ,התבקשו חייביס להציג לראש ההוצאה
לפועל מסמכיס נוספיס ,שנראו לו חשוביס לקבלת ההחלטה על גובה צו התשלומיס.

46

שאינס באיס בגזרו של ,LIS
מהווה הכרעה בסכסוך  -רע  IIא 200/98
47

הוצאות מיותרות ומוגזמות שהחייב הוציא במקוס להחזיר את חובותיו.

זה .הוא איננו קופא על מקומו ,אלא מתקדס משאלה לשאלה ומגילוי לגילוי .

כלפוס נן בועם ,פ  IIז

נב).39 (2

על נטיית בני אזס לחקות את התנהגותס של בני שיחס בכלל ושל זמויות סמכותיות בפרט,

ראוT.L. Chartrand & J.A. Bargh "The Chameleon Effect: The Perception- :
Personality and Social Psychologyןס Behavior Link and Sociallnteraction" 76 J
(. 1999) 893

אחרות כגון גילוי נכטיס ומקורות הכנטה שהוטתרו מעיני הנושיס וחשיפת

הגדרת המטרה של חקירת יכולת צריכה להתאיס לאופיו הדינמי של הליך

אמנס הליכי הגבייה וחקירת היכולת מהוויס חלק מ"הסכסוך" שבין הזוכה לחייב ,אלא

ו  IIהכרעתו  IIשל ראש ההוצאה לפועל בחקירת היכולת איננה

נכטיו השוניס של החייב המטויס ,כדי לתת צו תשלומיס או צוויס אחריס ,

לשס גבייה יעילה ומהירה של החוב  .50אפשר וצריך להוטיף גס מטרות

יוזגש כי התצפיות נעשו בחקירות יכולת של חייביס בלב,ד וייתכן בהחלט שהיו מקריס
שבהס זומנו עזיס נוספיס .עס זאת ,לא צפינו בחקירות יכולת שבהן ציווה ראש ההוצאה

הפטוק " .49

ניתן אפוא לומר כי חקירת יכולת מהווה אמצעי חשוב לאיטוף נתוניס על

הגשת המסמכיס כולס יחז לרשס ,לעתיס תוך הטלתס על שולחן ראש ההוצאה לפועל,
כאילו מטילה על הרשס את האחריות למוק אותס ולזון בהס ,תוך רביחת החייב מאחריותו.

נגד החייב ,אלא גס כדי להשיג ]תוך כדי תשאולו[ את המידע הדרוש על

קיומס של נכטיס כלשהס  ,שניתן לגבות באמצעותס את החוב

תשמ  IIז .1984-

48

תפקיזה הסטטוטורי של מערכת ההוצאה לפועל הוא להפוך את פסק הזין ממסמך

משפטי-עיוני הקובע זכויות וחובות ,לנכס כלכלי המניב פרות .תכלית הפעולות של ההוצאה
לפועל לא נקבעה בחוק אלא בהלכה הפסוקה :חוק ההוצל  IIפ נועז בעיקרו להעמיז לרשות

ועל כן לעתיס מתעורר צורך לשנות את הגדרת המטרה או להוטיף עליה

הציבור מנגנון ,שבאמצעותו יוכל זוכה לממש את פסקי הזין שניתנו לטובתו על יזי בתי

תוך כדי החקירה  ,שכן הגדרה נוקשה מדי לא תתאיס למציאות ועלולה

המשפט נגז החייב .המנגנון הזה חייב להיות יעיל ובעל יכולת אכיפה ,וכן להעמיז במקוס

להביא לטעויות ולהחמצת העיקר .

בבטיט ההחלטות של ראשי ההוצאה לפועל טמוניס שיקוליס שוניס
המוגבליס בהוראות הדין ובעקרונות החוקתייס שבחוק-יטוד :כבוד האדס

הראשון את הזוכה .עס זאת ,ברור שהמחוקק אינו יכול להתעלס מחייב שבאמת מתקשה
לפרוע את חום בגלל מצבו הסוציאלי ,והפעלת מנגנון הגבייה לטובת הזוכה אינה מתכוונת

להפוך את החייב לחסר כול ולנטל על החרבה  -ע  IIא 711/84

מא).369 (1

בנק דיסקונט נן פישמו ,פ  IIז

כמו כל נוסחת תכלית זוהי נוסחה כללית ורחבה ,וצריך לפרשה בכל מקרה לפי

נסיבותיו.

וחירותו .כל השיקוליס האלה חוטיס בצל המטרה העיקרית של חוק
ההוצל " פ ושל המערכת שהוקמה לשס אכיפתו .חקירת יכולת נמנית עס

הכליס המשפטייס שנועדו להשיג תכלית זו .כלומר המטרה נמצאת כל

 49ז' רב-אופיר הוצאה לפועל  -הליכים והלכות )מהזורה חמישית ,2004 ,כרך (,ב ,226
מס'  ;6רע  IIא  4905/98גמזו נ' ישעיהו ,פ"ז נה)) 374 ,360 (3להלן :עניין גמזו(.

עזכון

 50כפי שנקבע בבג"ץ פו"ח ,לעיל הערה  ,11בע' .750

הזמן רבקע הדבריס ,ועליה ללוות את ראש ההוצאה לפועל כחלק מהותי

מעיטוקו ומהגישה המקצועית שלו .הגדרת המטרה מכוונת את ראש ההוצאה
לפועל לתכנון נכון של החקירה ,לניתוב השאלות כלפי החייב ולניטוחן
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בצורה נכונה ובהתאס לנסיבות המיוחדות של כל חקירה .מאחר שאנו

לחשוף את מקורותיו הכספייס .

עוסקיס בחקירה על ידי ראש ההוצאה לפועל ולא בעדות רגילה בבית

(ה) עיון בלתי פוסק בחומר החקירה ,תוך כדי החקירה ,מחייב הפסקות

משפט ,על ראש ההוצאה לפועל לקבוע מראש את הטקטיקה של החקירה

לא קצרות בין השאלות ומאפשר לחייב ייפסק זמן" לתכנון תשובותיו .אלה

על פי המידע והמסמכיס הקיימיס :מתי להציג את המסמכיס או המידע

אינן ספונטניות  ,ועל כן מהימנותן נמוכה .אף כי בחקירות אחדות ניכר

בפני החייב-הנחקר ,האס בתחילת החקירה ולפני הצגת השאלות לחייב,

שנעשה מאמץ ללמוד את החומר הקייס לפני תחילת החקירה  ,52בחלק

או אולי בהמשכה ,כלומר אחרי הצגת כל השאלות או חלקן .התשובה לכך

לא הצליחו ראשי ההוצאה

תלויה במספר משתניס כגון :האס החייב יודע כי המסמכיס מצוייס בידי

אחר של החקירות שבהן לא התכוננו החוקריס

לפועל להתרשס נכונה

-

מהחייב . 53

ראש ההוצאה לפועל; האס הס תואמיס את המידע שמסר החייב עד כה;

(ו) ולעומת זה ,הכרת הנתוניס העובדתייס יוצרת רושס של מקצועיות

האס החייב הצהיר על מקורות ההכנסה שעליהס ניתן ללמוד מהמסמכיס;

ורצינות  ,ומרתיעה את החייב מלמסור נתוניס לא נכוניס  .היא אף מאפשרת

האס גילה החייב את המסמכיס מרצונו; והאס תוכן המסמכיס ניתן

לראש ההוצאה לפועל להגיב בעת מתן תשובה שאינה תואמת את החומר

לפרשנויות שונות .תשובה שלילית לשאלות אלה מכוונת את ראש ההוצאה

שבידיו .אמנס עבודת ראשי ההוצאה לפועל עמוסה מאו,ד אולס רצוי וחשוב

לפועל להציג בפני החייב את המסמכיס רק אחרי שנשאל על תוכנס ,מבלי

שהס ילמדו את כל החומר הרלוונטי ויכירו אותו לפני תחילת

החקירה 54

להביא לידיעתו את עובדת קיומס בידי ראש ההוצאה לפועל או הזוכה.

הפגנת עמדה מקצועית מטססת לא רק על ההיבט העובדתי של המקרה

דרך זו תאפשר לראש ההוצאה לפועל להתרשס ממהימנותו של החייב תוך

המיוח,ד אלא על ההיבט החוקי של הנתוניס הכללייס הקשוריס בכלכלת

כדי החקירה  ,והרי התרשמות זו חשובה מאוד בתהליך קבלת ההחלטה

משפחה ובית ,החזקת רכב וכדומה .ככל שראש ההוצאה לפועל ייתפס

הסופית.

כמקצועי יותר ,כך יימנע החייב מלהציג נתוניס כוזביס על הוצאותיו ותגרב
המוטיבציה שלו למסור את המידע המלא .מקצועיותו של ראש ההוצאה
לפועל מומחשת גס בעמידה על סתירות ושקריס מבלי להניח להס לעבור

בכי אום רוצים ש'Pשיבו )הם .ההPשבה) ,הבוי) משמיעה,

ללא התייחסות  ,בבדיקת טענות החייב על גובה הכנסותיו והוצאותיו תוך

תורמת במיוה משמעותית )ככוכותו ש) הוובר )  Oפר את

השוואה לנתוניס מבוססיס ורשמייס לאומדן הוצאות ,בנוסף להתחשבות

האמת

בנתוניס האישייס של כל

חייב . 55

 ~.הכרת הנחקר תון כךי החקירה

אחת הפרקטיקות המסייעות ביותר לחקירה היא הכרת הנחקר עצמו.

.3

הכרת הנתונים העובךתיים של מושא החקירה

ישנס תנאיס מוקדמיס להצלחת החקירה  ,51ביניהס הכרת חומר החקירה

מתוך דבריו של החייב במהלך חקירת היכולת .הכרת החייב היא תנאי

וכן תיקיס קודמיס של אותו חייב ,דיוניס קודמיס באותו תיק ,מסמכיס

ליצירת תקשורת יעילה בין החוקר לבינו .כדי להכיר את החייב פרט לנתוניס

לסוגיהס השוניס שהופקו ממאגרי מידע או ממקורות אחריס וצוויס שניתנו

הפורמלי יס שבמערכת הממוחשבת ,רצוי להקדיס לחקירה שיחה אישית

נגד החייב בהליכיס קודמיס .בהכרת חומר החקירה טמוניס יתרונות רביס

אתו  .56שיחה זו מאפשרת היכרות בלתי אמצעית מתוך התרשמות

אישית .57

בצד החסרונות הנובעיס מאי-התמצאות בחומר הרלוונטי .להלן נמנה מספר

מטרתה לנסות לאתר דפוסיס התנהגותייס בעת אמירת אמת  ,הימצאות

נתוניס שנצפו מתוך החקירות:

בלחץ או אמירת שקריס  .58חשוב גס יסוד ההקשבה .בני אדס רוציס

(א) אבדן הסמכות הרשמית כלפי החייב ,כאשר הוא מבין כי החוקר

שיקשיבו להס ,ועל כן להקשבה יש פונקציה חשובה הן ביצירת הקשר עס

איננו מתמצא בחומר הרלוונטי ,ועל כן ניתן "להציף" אותו בנתוניס לא

הדובר והן בתחושתו כי יייש לו עס מי לדרב" .ההקשבה ,להבדיל משמיעה,

אמיניס מבלי שהחוקר יבחין בכך .

(ב) הכרת החומר מאפשרת תגובה מידית לדרבי החייב בחקירה  ,ומונעת
ממנו להסתיר עובדות שניתן ללמוד עליהן מהחומר הידוע והגלוי.
(ג) הכרת החומר מאפשרת גילוי מהיר של סתירות ופרכות בדברי
החייב ,כמו גס ייזוס שאלות נוספות הנובעות מתוך החומר וטעונות בירור
ותגובה.
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היכרות זו נעשית מתוך החומר הכתוב שבפני ראש ההוצאה לפועל  ,ובעיקר

תורמת במידה משמעותית לנכונותו של הדורב לספר את האמת  .59הניסיון
המעשי מצביע על כך שהשיחה המקדימה ,כמו גס ההקשבה המתלווה לה
וההיכרות עס החייב  ,בוניס בסיס הן לגילוי מידע שהנחקר רוצה לעתיס
להסתיר והן לעיצוב דמות תומכת של ראש ההוצאה לפועל ,כפי שיפורט
בהמשך .איך עושיס זאת?

(א) למרות לחץ הזמן שבו נתון ראש ההוצאה לפועל ,מן הראוי להקדיש

(ד) עיון בחומר ולימודו תוך כדי החקירה קוטע את רצף החקירה והופך

מספר דקות לשיחה מקדימה בכל התחלה של חקירת יכולת ,ולבקש מהחייב

אותה לחסרת ערך .חוקר שאיננו בקיא מראש בנתוניס המונחיס בפניו לא

לספר על עצמו  ,על חייו ועל פרנסתו .סיפורו מאפשר לראש ההוצאה לפועל

יוכל להתמודד עס חייב ערני ומתוחכס שיש לו נכסיס אולס איננו מעוניין

הרחבה . 60

לאתר נושאיס רלוונטייס לחקירת היכולת ,ועליהס יוכל לבקש

(ב) הסתכלות על החייב :כאשר החייב מספר את דרביו בדרך של סיפור
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ההוצאה לפועל לא יזע שיש לחייב תיקים נוספים ,הוא לא עימת אותו עם עובזה זו

חופשי ,שפת הגוף שלו  ,צורת העמידה ,ההופעה החיצונית  ,לבושו ותנועותיו

יספקו לראש ההוצאה לפועל רמזיס על מידת אמינותו או על

בתחילת אחת החקירות ,טען החייב שאין לו תיקים נוספים בהוצאה לפועל ,ומכיוון שראש

שהתרברה מאוחר יותר כלא ננונה ,ולא שאל אותו על הסתירה .במהלך חקירה אחרת קרא

עיסוקו . 61

ראש ההוצאה לפועל את החומר הקיים במערכת הממוחשבת על המקרה שנזון בפניו .הוא

(ג) מתן אפשרות לחייב לדרב באופן חופשי וללא הפרעה  ,תעודד אותו

לא צפה בחייב בעת שהשיב לשאלות ,וכנראה ,עקב מגבלות בחלוקת הקשב האנושי ,הקשבתו
לזברי החייב הייתה חלקית .במספר מחקרים נמצא כי משך הזמן בין הצגת שאלה למתן

להמשיך בדבריו .כאשר החייב שותק לזמן קצר  ,קטיעת שתיקתו עלולה

תשובה ארוך יותר כאשר התשובה שקרית .נזי לאתר יי פסקי זמן" כאלה ,על החוקר לרכז

להביא לכך שיפסיק לדבר  ,גס אס רצה להמשיך ולומר דבריס על עצמו.

את מלא הקשב שלו בנחקר בעת הזוT.L. Seymour et al. "Using Response Time .
) Applied Psychology (2000ןס Measures 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
(. 2003 ) 755

לעומת זאת ,מתן  IIפסק זמן " קצר לשתיקה עשוי לעודד אותו להפסיק את
שתיקתו ולהמשיך בדיבור חופשי .הנימוק לכך הוא שמצב של שתיקה הוא
בלתי נעיס  ,ועל כן נוצר מעין לחץ להפסיק מצב זה ולהמשיך סיטר .דיבור
חופשי עשוי להביא חייב  ,בהמשך חקירתו  ,לידי הסתבכות בשקריס שניתן
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בחלק מהמקרים למז ראש ההוצאה לפועל את החומר במהלך הזיון ,תוך נזי הצגת השאלות

בפני החייב ובזמן שהלה משיב להן .פרקטיקה זו ,בנוסף להשארת רושם של חוסר בקיאות,

יהיה לנצל כדי לחדד את החקירה בנקודות מסוימות.

אינה מאפשרת לראש ההוצאה לפועל להקשיב לתשובות ולצפות בהתנהגותו של החייב בעת
מתן התשובות.

.S

דרך הצגת השאלות

-

שאלות ייפתוחות" או ייסגורות"; שאלות
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ללא כל אחיזות .אין ספק שעל מערכת ההוצאה לפועל לספק ,בנושא זה ,אומזנים נכונים

המשך ושאלות הבהרה

ומעוזננים שקיימים במערנות אחרות.

העניין העיקרי בחקירת היכולת  ,כמו בכל חקירה ,הוא בקבלת תשובות
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גישה ישירה ומהירה למאגרים נאלה .אולם עובזה זו אין בה נזי להפחית מהצורך להניר

העיקרי והשימושי להשגת המידע המבוקש .אופן הצגת השאלה ,ניסוחה
ועיתויה משפיעיס הן על מידת הנכונות של הנשאל לענות עליהן והן על

אנו ערים לעובזה שמספר מאגרי המיזע שיש ביזם לספק מיזע אובייקטיבי על החייב
ושעומזים לרשות ההוצאה לפועל ,הוא קטן ורצוי לפעול לכך שתהיה לראש ההוצאה לפועל

אמיתיות .כדי להגיע למטרה זו  ,יש להציג שאלות מתאימות שהן הכלי

את הנחקר בשיחה מקזימה .נהפוך הוא ,היא מגבירה את החשיבות של שיחה כזו.
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על אף חשיבותה של ההתרשמות האישית ,יש להתייחס אליה במיזה מסוימת של ביקורת,

מניוון שמחקרים שונים מצביעים על מוגבלותה של התרשמות זו כזרך להסיק אם זובר

תוכן התשוטת .להלן נמנה מספר סוגיס של שאלות שכמותן נשאלו במהלך

מסוים משקר או זורב אמת .במחקרים אלה נמצא שגם אנשי מקצוע בתחום אכיפת החוק

חקירות היכולת שנצפו.

רצוי להתחיל כל חקירת יכולת בהצגת שאלות  IIפתוחות  IIבפני החייב

נך לזוגמה השתמשו ראשי הוצאה לפועל שונים בא ומזנים שונים על הוצאות משקי בית,

ובתחום הטיפול הנפשי ,ביניהם חוקרי משטרה ו,FBI -

מזקי פוליגרף ,שופטים ,פסיכיאטרים
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ואחרים נכשלו בזיהוי שקרנים לאחר שצפו בסרטי ויזיאו ,שבהם הוצגו אנשים שחלקם היו

שאלה פתוחה היא שאלה שנשאלת בניסוח כללי ורחב  ,שאיננה נקודתית ,

זוברי אמת וחלקם זורבי שקר .ראו למשלP. Ekman & M. O'Sullivan "Who Can :
.Catch A Liar?" 46 A,nerican Psychologist ( 1991 ) 913

והתשובה עליה איננה יכולה להינתן במיליס "כן" ו  IIלא  .63I1שאלות פתוחות
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על פי התנהגות ושפת הגוף העלה את רמת הזיוק ,ואילו אבחון לפי תוכן הזברים היה

מאפשרות לחייב למסור את גרסתו בשלמותה  ,בהתבטאות חופשית ומבלי

שתשובותיו תקבענה גרסה כוזבת שלא יוכל לחזור בו ממנה  ,גס אס כזביו

ייחשפו במהלך החקירה  .64לשאלות הפתוחות מספר יתרונות על פני שאלות
 IIסגורות

: 65I1

(א) תשובות לשאלות פתוחות מספקות לשואל מידע רב ,שבו יוכל

מתוך המחקר המוזכר שם ,וממחקרים נוספים בתחום זה ,עולה ני אבחון זורבי אמת ושקר

בשיעור של

נ 50%-

בלב,ד נלומר רבמה של הימור או ניחוש.

 59על חשימתה של הקשבה פעילה בחקירה ,ראוR.P. Fisher & R.E. Geiselman Memory - :
or Investigative Interviewing - The Cognitive Interviewן Enhancing Techniques
(. Springfield , 1992 ) 22-23
60

כך לזוגמה :בתחילת חקירת יכולת שנפתחה באופן שגרתי בהצגת שאלות קצרות של ראש
הוצאה לפועל בפני החייב ,ביקש החייב מראש ההוצאה לפועל רשות להרחיב את הזיבור

להשתמש כדי לשאול שאלות נוספות .שאלות אלה תנבענה מתוך הפרטיס

על מצמ הנונחי ועל המאמצים שהוא עושה לשיקומו לאחר ששוחרר מבית הנלא זמן קצר

הנראיס לשואל כחשוביס ובעלי משמעות.

לפני החקירה .ראש ההוצאה לפועל זיiפשר לחייב לספר בפירוט רב למזי את סיפורו ,ותוך
נזי נך ינול היה להתרשם מהחייב ,מאמינותו ומננותו ,ונן לשמוע מה הוא מתנוון לעשות

(ב) שאלות סגורות עלולות ליצור אצל החייב-הנחקר תחושה שעליו

נזי להחזיר את החוב .באמצעות המיזע שקיבל בשיחה זו הצליח ראש ההוצאה לפועל

לענות רק על מה שנשאל  ,ומשוס כך יימנע מ  IIלנדב  IIמידע שלא נשאל עליו
אף שהוא רלוונטי ,בייחוד אס מידע זה עלול להעמיד אותו באור שלילי .

לשכנע את החייב לעשות מאמצים נ וספים להגזיל את הכנסותיו ואת שיעור התשלומים.
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לזוגמה :נאשר חייב מתייצב לחקירה בבגזי עבוזה מוכתמים ,אך טוען שאינו עובז ,עשויה

הופעתו לסתור טענה זו ,והזרב מצריך הצגת שאלות בניוון זה.

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

 .Fisherבמחקר אחר נמצא כי אחז

התבחינים בין תשאול שהביא להוזיות ובין תשאול עקר הוא הצגת שאלות פתוחות

51

  the Psychologyןס R. Bull "Police Investigative Interviewing" Handbook Interviewing, supra note 24, at p. 279ן.0

רשימה זו ניתנת לשינויים לפי הצרנים המיוחזים של החקירה ולפי המקרה והעניין המסוים
שבא לפני ראש ההוצאה לפועל.

52

אחת מחקירות הינולת נערנה על יזי ראש הוצאה לפועל ,שלא אליו זומן החייב אלא הופנה

63

זוגמאות לשאלות פתוחות :יי ספר על מאמציך להחזיר את החוב" או ייכיצז צמצמת הוצאותיך

אליו מאחר שהרשם שאליו זומן היה עמוס מאוז .הרשם שקיבל את החייב ביקש ממנו

על מנת להחזיר את החוב?" .זוגמאות לשאלות סגורות :יי האם חיפשת עבוזה?" או יי האם

להציג בפניו את כל המסמנים שהביא אתו ,ולהמתין מחוץ לאולם עז שיקרא לו .בינתיים

יש ברשותך מנונית?".

למז ראש ההוצאה לפועל את תוננו של התיק מתוך המערכת הממוחשבת ומתוך המסמכים
שהציג החייב .נינר היה בחקירת היכולת כי החייב חש שראש ההוצאה לפועל בקיא היטב
בחומר החקירה ,וניסיונותיו של החייב לטעון ני אין ביזו אמצעים מספיקים לעמוז בצו
התשלומים עלו בתוהו .תוצאתה של חקירה זו הייתה הגזלת שיעור התשלומים בהסנמת
החייב עצמו.

 Hearing Data 64ןס H.J. Rubin & I.S. Rubin Qualitative Interviewing - The Art
(. London , 1995 ) 203-208
 65על יתרונות שאלות פתוחות בחקירה מוקזמת של מושבעים ראוV.P. Hans & A. Jehle :
"Avoid Bald Men and people with Green Socks? Other Ways to Improve the
.Voir Dire process in Jury Selection" 78 Chicago-Kent L. Rev. (2003 ) 1179
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(ג) שאלות סגורות וספציפיות מספקות לנחקר רמזיס על כיווו החקירה

.7

תשובות לשאלוו המוצג לחייב

והמשכה ,ועל המידע שנמצא בידיו של החוקר ,לעתיס רצוי להשאיר את

התשובות שמשיב החייב לשאלוו  ,ס ' (!)(א)או ו ( 68-ג) לחוק ההוצל יי פ ,

הנחקר בערפל מסויס  ,בעיקר אס בכוונת החוקר לעמת אותו  ,בשלב מאוחר

מהוות חלק שגרתי ובלתי נפרד מחקירת היכולת ,התשובות לשאלוו קודמות

יותר  ,עס ראיה שנמצאת בידי החוקר,

לחקירה עצמה  ,והו מוגשות לראש ההוצאה לפועל  ,מטרתו להביא בפניו

לאחר שהחייב השליס את תשובותיו לשאלות הפתוחות ,ניתו ורצוי

פרטיס בסיסייס על הכנסותיו  ,על נכסיו ועל הוצאותיו של החייב  ,ולסיכוס

לעבור לשאלות ממוקדות ,אך טבעי הדבר כי בעת שהחייב מוסר גרסה

הוא נדרש לצייו את הסכוס החודשי שביכולתו להחזיר ,השאלוו אמנס קצר

חופשית הוא מדלג על פרטיס אחריס ,איננו מפרט ואפילו מערפל במתכווו

למדי והמידע המבוקש בו איננו מרובה  ,אולס יש לו חשיבות

לפחות

פרטיס מסוימיס ,או שבסיפורו יש פעריס עובדתייס בלתי מוסבריס ,זאת

בשלושה תחומיס:
(א) לשאלוו כתוב יש השפעה של רשמיות וסמכות  ,והחובה לנסח את

ועו:ד תשובה פתוחה מספקת לחוקר נושאיס רביס  ,שעליהס יתבקש הנשאל
להרחיב ולפרט ,על כו תפקידו של ראש ההוצאה לפועל הוא למלא את
החסר בשאלות נוספות  ,ובהו שאלות סביב ייפעריס" שנתגלו בגרסת החייב

הנתוניס בכתב מפחיתה את המוטיבציה  ,אס ישנה ,לרשוס בו פרטיס
כוזביס  ,כדי להעציס את השפעת הרשמיות על מתו התשוטת לשאלוו ,נכוו

או שאלות הבהרה  ,66אמנס בחלק מהמקריס שנצפו נשאלו שאלות הבהרה

יהיה להזהיר את החייב בעל פה  ,בעת הגשת השאלוו ,על העונשיס שהוא

ושאלות המשך  ,67אולס בחלק ניכר מהמקריס הו חסרו ,אף שהדרב נראה

צפוי להס בשל מילוי שאלוו כוזב ,כך יש לעשות גס בתחילת חקירת היכולת ,

כמתחייב מתשובות החייביס ,בגלל אי-הצגתו של שאלות כאלה ,לא הוצגה
בפני ראש ההוצאה לפועל תמונה שלמה ,והחלטתו בדרב גובה צו התשלומיס

לפני שראש ההוצאה לפועל קורא בשאלוו  ,כדי לאפשר לחייב שלא דייק
בפרטיס  ,לתקנו,
(ב) אמנס יש חשיטת רבה לתשובות של החייב לשאלות שבשאלוו  ,אך

התבססה על מידע חלקי בלדב  ,68מצב דרביס זה אינו תקיו ,מכיווו שלכאורה
יש בו פוטנציאל לפגיעה הו בזוכה והו בחייב  ,ככל שצו התשלומיס אינו
נותו ביטוי ליכולת האמיתית של החייב,

חשיבות לא פחותה מכך יש לייחס דווקא לפרטיס שלא נרשמו ,פעמיס
רבות אנשיס נרתעיס מלרשוס תשובות לשאלות מסוימות שעלו בשאלוו ,
מכיווו שאינס מעונייניס לחשוף את הכנסותיהס האמיתיות ואת ההוצאות
השוטפות שהס מוציאיס מדי חודש ,מדובר בשאלות שהחייביס אינס

מעונייניס להשיב עליהו תשובות אמת ,7Zהעובדה שהשאלוו אינו מלא ,

בחל p

כיכר מהמpרים לא הוצגה בפכי ראש ההוצאה לפועל

תמוכה שלמה ,והחלטתו בזבר גובה צו התשלומים הבתססה
על

מיזע חל 'p

בלבז

מהווה סימו לראש ההוצאה לפועל לבדוק מדוע לא ניתנו תשובות לכל
השאלות  ,ומדוע דווקא שאלה מסוימת נשארה ללא תשובה  ,האס החייב

רצה להסתיר דבר מה באי-מילוי פרטיס  ,ומה הוא

הסתיר ,73

(ג) המידע המוערב לראש ההוצאה לפועל בשאלוו המלא כולו או בחלקו ,
מהווה נקודת מוצא חשובה לשאלות נוספות שנכוו יהיה לשאול במהלך

החקירה ,כמעט על כל תשובה שנרשמה בשאלוו  ,ניתו להציג שאלות נוספות
ולקבל תשובות שתשמשנה יסוד להפקת מידע נוסף ומועיל על כוחו הכלכלי

.6

שאלות ישירות או שאלות עקיפות

של

החייב , 74

דברך כלל  ,רוב השאלות המוצגות בפני החייב בעת חקירת יכולת הו שאלות
ישירות ,אולס לעתיס קרובות  ,תשוטת לשאלות ישירות מגלות טפח ומכסות
טפחייס ,החייב  ,בדרך כלל  ,מצפה לשאלות ישירות  ,ותשובותיו מוכנות
מראש וצפויות  ,ועל כו הו מוסיפות מידע מועט בלבד ,לעומת זאת ,שאלות

אופו הצגתו של השאלות ,ולא רק תוכנו וניסוחו  ,מהוויס משתנה חשוב
בחקירה ,בעת הצגת השאלות יש להעביר לנשאל את כוונת השואל לקבל

עקיפות מניחות קיומו של עובדות מסוימות ובזה גס כוחו  ,כאשר מוצגת

תשובה מלאה ונכונה  ,על השואל לפנות לחייב ,להסתכל עליו בעת הצגת

לחייב שאלה עקיפה ,עליו להניח כי לשואל יש מידע מסויס שעליו מבוססת

השאלה ,ולהמתיו לתשובה  ,מבלי להסב עיניו ממנו ,להלו נמנה מספר דרכיס

השאלה  ,ועל כו הוא מתייחס לשאלה ולתשובתו בכובד ראש  ,ואילו שאלות

בלתי יעילות להצגת

שאלות :75

ישירות יי מתירות " לו כביכול  ,לענות בשלילה  ,69שאלות מנחות מכילות

(א) דרך מוטעית היא להציג שאלות כאילו הו נקראות מתוך שאלוו,

בחובו את התשובה המתבקשת  ,70ואילו שאלות עקיפות כוללות הנחה

הצגת השאלות במקרה כזה נראית כמו מילוי חובה או מצוות אנשיס

נרמזת על ידיעה שבידי השואל  ,ואף על פי שההנחה משפיעה על התשובה

לידה  ,ואיו לה חשיבות פרט לכך,

 היא עדייו איננה התשובה עצמה  ,71נחקר חש מחויבות רבה יותרלתשובותיו לשאלות פתוחות ,מאחר שהו משאירות לו חופש החלטה נרחב

74

.8

אין לא לשאול

מלומדה או כמשימה שצריך לסמו

" "Y

דרך מוטעית זו תקריו גס על הנשאל ,ותשובותיו תהיינה שגרתיות וחסרות
מידע חדש או בעל ערך,

לתוכו התשובה ולהיקפה ,ולעומת זה  :שאלות מנחות אינו רצויות מאחר

(ב) שאלות שגרתיות :הכוונה לשאלות שהחייב כרב ענה עליהו פעמיס

שהו כוללות בחובו את התשובה  ,ומפחיתות מהאחריות של החייב לתשוטתיו,

רבות  ,הוא מתורגל בהו ,ואיו לתשובות עליהו כל חשיבות  ,אולס ניתו להציג

 .9סוגים של תשובות
תשובותיו של החייב ,לסוגיהן השוניס  ,חשובות אף יותר מהשאלות ומדרך
הצגתו ,התשוסת מספקות אמנס מידע אינפורמטיבי לראש ההוצאה לפועל ,
אבל הו משמשות גס את החייב

-

לא רק כדי להגיב לשאלה בצורה עניינית ,

אלא גס למטרות שונות המשרתות אותו באותה עת ,ועל כו גס לאי-מתו

.Rubin & Rubin, supra note 64, at pp , 212-218 66
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כמו אותו חייב שסיפר שהוא מובטל אך מחפש עבוזה ,וראש ההוצאה לפועל ביקשו להמשיך
ולפרט כיצז הוא מחפש עבוזה ,ועוז המשיך ושאל אותו :היכן חיפשת ,האם נעזרת בלשכת
התעסוקה או פנית אליה ,למי עוז פנית בעניין זה ,האם חיפשת במוזעות זרושים בעיתונות,
כמה פעמים הגשת מועמזות וקורות חיים וכיוצא בזה .התשומת לשאלות אלו אפשרו לראש

ההוצאה לפועל לעמוז על מיזת הרצינות של טענת החייב ,שהוא מחפש עבוזה.

68

כגון חייב שטען כי יש לו ייהוצאות מיוחזות" ,אך לא נשאל עליהן; חייב נשאל אם הוא עוט
וענה כי הוא מסייע לבן זוגו בעסק ,אך לא נשאל באיזה עסק מזובר ,איפה העסק ,מהן
הכנסותיו של העסק או הפסזיו או אם הוא עובז בעסק בהיקף משרה מלא או חלקי; חייב
סיפר שהוא מתגורר טירה שכורה ,ולא נשאל על גובה זמי השכירות ואף לא התבקש להציג
את חוזה השכירות; חייב טען שבן זוגו אינו עובז ,ולא נשאל מזוע ,או אם בן הזוג ניסה
למצוא עבוזה ,אילו מאמצים השקיע בחיפוש העבוזה ,והאם היה כבר בראיונות אצל

מעסיקים ,או אם שלח קורות חיים למעסיקים וכיוצא בזה.
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באחז המקרים השיב החייב בשלילה בתשובה לשאלה אם הוא החזיר חובות כספיים
לאחרים שאינם הזוכה בתיק הנזון ,גם כאן היה מקום לשאול :ייכמה כספים השבת בשנה
האחרונה?" .חייב אחר שנשאל אם יש לו כרטיס אשראי ענה בשלילה ,בהמשך החקירה

צ) ל ום PhOlOS :

הורבר ממסמכים שהציג בא-כוח הזוכה ,שזמן מועט לפני החקירה השתמש בכרטיס כזה.

גס שאלות כאלה כאשר הו מהוות מעיו הקדמה להמשך החקירה או אס

אכן ,החוקר יכול להשתמש בשקרים כאלה כמנוף למסירת האמת בשלב מאוחר יותר של

הו נועדו לעמת את החייב עס מידע חדש ,תוך השוואה עס תשובות שנתו

החקירה או להסתייע בשקרים כזי לבחון את מהימנות החייב ,ורצוי לשאול שאלות שיפחיתו

בחקירה קודמת .נזכיר כי גס לשאלות השגרתיות צריכה להיות מטרה

את המוטיבציה של החייב לשקר,

70

מוגדרת כמו לחקירה בכללותה  ,ואס שאלות שגרתיות אלה נשאלות ללא

ייהאם אתה מחזיר שתי הלוואות?" ,במקום :ייכמה הלוואות אתה מחזיר?",

71

תכלית ,שוב איו צורך בהו ,
(ג) שאלות שנשאלות באינטונציה של שעמוס  ,ביו שתהיינה פשטניות
ושגרתיות וביו שתהיינה חשובות במיוח,ד מטילות שעמוס גס על החייב ,

72

מעין ניצול של ייזכות שתיקה" ,אף כי זכות זו אינה קיימת לגבי שאלון זה.
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בחלק ניכר מהשאלונים שנבזקו על יזינו  ,לא נרשמו פרטים שונים וביניהם :תאריך הפסקת
עבוזה ; סוג הבעלות על זירת המגורים; שטח הזירה; סכום חובות נוספים בתיקי הוצאה
לפועל ,גם כאשר נרשם כי נגז החייב תלויים תיקים נוספים,

74

כגון :אזכור של נסיעה לחו"ל כשנתיים לפני מילוי השאלון המעלה תמיהה על סזרי העזיפויות

של החייב ,ואולי זלזול בחובתו להחזיר את חומ ,שאלון המוזפס במחשב עשוי לעורר שאלות

והוא  ,הנחקר ,שס לב אליה במהלך חקירתו  ,לאינטונציה של השאלות

על המחשב כמקור הכנסה אפשרי נוסף .הבזלים בין שני שאלונים שנרשמו על יךי אותו

נודעת אפוא חשיבות רבה בכל תהליך החקירה  ,מכיוון שאחד הנתוניס

להצלחתה טמון בשבירת השגרה ובהעלאת המתח של

לזוגמה :ייספר על ניירות ערך שרכשת לאחרונה" או יימהן תכניות החסכון הרשומות על
שמך?"·

הוא נוכח לדעת שהשואל איננו מתעמק בשאלות  ,ועל כו גס החייב איננו

מתעמק בתשובה ,שפת הגוף של ראש ההוצאה לפועל מקרינה על הנחקר ,

ראש הוצאה לפועל שקיבל ליזיו תלושי שכר של החייב ,שאל/אמר לו ,לאחר שעיין בהם:

חייב באותו יום ו"תיקונים" שונים עליהם

הנשאל , 76

-

ייתכן שנבעו מטעות תמימה אך בהחלט

מהווים איתות לכך שיש להעמיק את החקירה ,רישום על הכנסות משכר ללא ציון מקום

העבוזה ,פער תמוה ומתמיה בין סכום של 1,000

(ד) הקשבה :הקשבה איננה זהה לשמיעה .לשמיעה יש משמעות סבילה ,

 ~,המשמש לכיסוי כל ההוצאות הקשורות

בשכר זירה ,חשמל ,מים ,גז ארנונה ,טלפון ,ביטוח רפואי וכלכלה ,לבין סעיף ייההוצאות

איו בה פעילות מכוונת של האדס אלא פעילות אגבית  ,77הקשבה היא תמיד

האחרות" העומז על 2,300

~  .פרטים אלה טעונים העמקת החקירה.

פעילה ,מכוונת ודינמית .תשומת הלב מופנית אל הדובר ובתוך כך מועבר

75

אלו הן זוגמאות של אירועים מתוך חקירות היכולת שנצפו.

אליו מסר ברור ,ישיר או עקיף  ,שדבריו נקלטיס ,כאשר החוקר נותן לחייב

76

הרחבה בנושא זה ראו גלבוע ,לעיל הערה  ,24בעי ,287-237

77

בחלק ניכר מחקירות היכולת עיין ראש ההוצאה לפועל במסמכים שביזיו או ברשומות

תחושה כי דבריו נשמעיס ונקלטיס  ,ניטעת בו חובה להדדיות כלומר  :לא

שבמחשב שלפניו בעת שהחייב ענה לשאלותיו או לשאלות בא-כוח הזוכה .התנהגות כזו

רק להקשיב לדברי ראש ההוצאה לפועל אלא גס למלא אחר הוראותיו,

מעבירה לחייב מסר שהשואל אינו מקשיב לו  ,שאין זה משנה מה הוא יענה ומה ימסור

ושהחלטת ראש ההוצאה לפועל כרב גזורה מראש ,בסופו של זבר תתעורר אצלו בשל כך

איו ספק שעל ראש ההוצאה לפועל מוטלת משימה מורכבת בעת חקירת

התנגזות למלא את ההוראות שהוא מקבל מראש ההוצאה לפועל .וזאי שאין בכך כזי

היכולת  :עליו לשאול שאלות  ,להקשיב לתשובות  ,להשוות את התשובות

למידע קודס ולתכנן את השאלה הבאה  ,עס זאת אסור שמורכסת זו תפגוס
בהקשבה ובתשומת הלב שעל השואל להקדיש לחייב בעת מתו התשובות
לשאלותיו , 78

לתרום ליצירת שינוי חיובי אצל החייב ולנטילת אחריות על חובו.

78

לעתים ראש ההוצאה לפועל כלל לא הקשיב לתשובת החייב ,אלא חשב מה צריכה להיות
השאלה הבאה או שבזק את הכתובים שביזיו והסתכל במסך המחשב המותקן על שולחנו.
אף אם בזיקה זו נועזה להעריך את מהימנות התשובה ,החייב קלט זאת ,ותשובותיו הפכו

קצרות ולא אינפורמטיביות.

75

התשובה נודעת משמעות משלה ,השואל צריך לדעת מהי המשמעות של
תשובות כאלה או של  IIאי-מתן

תשובות : II

(ה) תשובות של ראש ההוצאה לפועל במקוס החייב :במהלך התצפיות
נכחנו במטפר חקירות שבהן ראש ההוצאה לפועל ענה על שאלות שהוצגו

(א) שאלות כתשובות :ייתכן שבתגובה לשאלת ראש ההוצאה לפועל

לחייב על ידי בא-כוח הזוכה במקוס שהחייב יענה עליהן  ,83נטייה כזו של

או בא-כוח הזוכה ,משיב החייב בשאלה הכוללת אותה שאלה שהוצגה זה

ראש הוצאה לפועל  ,בלטה גס  ,ובעיקר ,בשאלות אינפורמטיביות שבהן לא

עתה בפניו משוס שלא היטיב לשמוע את השאלה  ,79אך מוב המקריס אין

היה טפק שהתשובות היו ידועות לחייב  ,וקרוב לוודאי שהוא מכיר את

זו הטיבה שבגללה חוזר החייב על השאלה ,בדרך כלל חוזר החייב על

התשובות האמיתיות טוב יותר מאשר ראש ההוצאה לפועל ,בפרקטיקה

השאלה כאשר יש לו קושי לענות או כאשר התשובה איננה נוחה לו או

שליליות : 84

כאשר השאלה הפתיעה אותו,

כזו יש עיוות של תהליך החקירה  ,ויש לה מטפר תוצאות

) (1תשומת של ראש ההוצאה לפועל במקוס החייב מפחיתות מהאחריות

(ב) בקשה לחזור על שאלות :כמו במקרה הקודס החייב מבקש  IIלהרוויח

זמן למחשבה'! הניטיון המעשי מצביע על כך שבחלק ניכר מהמקריס שבהס
ביקש החייב מבא-כוח הזוכה או מראש ההוצאה לפועל לחזור על השאלות ,

של החייב לתשובות בכלל  ,ולפירעון החוב בפרט  ,ויוצרות גס מצב של
פטרנליזס מוגזס מצדו של ראש ההוצאה לפועל,

) (2מנגנון ההוצאה לפועל עלול לאבד כלי חשוב שנועד להגשמת מטרה

מדובר בשאלות שהתשובות להן לא העמידו את החייב באור חיובי,

חשובה  ,המתייחטת לגיבוש מצב שבו החייב ייטול על עצמו  ,לעתיס בפעס

(ג) היפוך המצב :החייב שואל את ראש ההוצאה לפועל או את בא-כוח

הראשונה ולעתיס מחדש  ,את האחריות להחזר החוב ככל שהדבר נתון

הזוכה שאלות שבחלקן טמונה הטחת אשמה באחריס כולל גס בראש
ההוצאה לפועל ,כך הופך החייב מנחקר לחוקר ומחזיר לעצמו את הכוח
ושולט בטיטוא ציה  ,שככלל היא לוחצת ומאוד לא נוחה לו ,במקריס כאלה
יש נטייה  IIלהעמיד את החייב על מקומו

II

באמירה או בהבהרה בנוטח:

 IIכאן אני השואל ואתה העונה'! תשובה כזו יוצרת רוגז אצל החייב ואנטגוניזס

בידיו,

)(3

איבוד מידע הנמצא משות החייב  ,ולעתיס זהו מידע שהוא מעוניין

מאוד להטתיר,

)(4

ראש ההוצאה לפועל מאבד את היכולת להתרשס מאמינותו של

החייב  ,מתשובותיו ומהתנהגותו,

כלפי השואל ,רצוי " להחזיר את הכדור  IIואת האחריות לידי החייב בשאלה
נוטפת שגס תרגיע את החייב וגס תהווה פתח רחב יותר לקבלת מידע

אמיתי ממנו  ,80חשיבותן של תשובות כאלה טמונה ביצירת מחויבות אצל

 .7כמה הערות על שPרום ,על מש Pרום ועל

החייב לפירעון חובותיו  ,אף אס בשלב הראשון המחויבות נוצרת רק לעניין

חשופתם

מתן תשובות לשאלות שהוא נשאל,

פול אקמן )  85(Ekmanמגדיר כשקרן אדס אשר מתכוון להוליך שולל אדס
אחר  ,מבלי שהוא מודיע לו על כך מראש ומבלי שהוא מתבקש לכך על ידי
אותו אדס ,הוא מונה שני טוגי שקריס:

ראש ההיצאה )פיע) אמיר ) ,זעתכי) ,מ)א גם תפPיז ש)

) (1הטתרה )(: Concealing

"סיכן-תימן" עביר החייב) .ע ITר )חייב כזי שיפע) בעצמי

מבלי שהוא אומר דבר מה לא נכון,

)החזרת החיבית שכט) ע) עצמייכזי ש)א "ייצף" בחיבית

) (2טילוף )(: Falsifing

השקרן מטתיר מזולתו מידע אמיתי כלשהו ,

השקרן מטתיר מידע אמיתי מזולתו ,וגס מציג

מידע שקרי כאמת,

כיספים

במקריס רביס נתקליס ראשי ההוצאה לפועל בשקריס  ,המופיעיס
בצורות שונות  ,כגון :חייביס שאינס מדייקיס בדמיהס ,טתירות בין דמיס

(ד) היעדר תשובות  ,אי-מתן תשובות  ,התחמקות מתשובות או שתיקה

שאמר או כתב החייב  ,טתירות או אי-התאמות בין דמי החייב לבין ראיות

הס בדרך כלל טימניס לשאלות מאוד לא נוחות  ,שעלולות להעמיד את

אחרות שהוצגו במהלך החקירה או אי-גילוין של עובדות שהטתמו מראיות

החייב באור שלילי או לטפק לראש ההוצאה לפועל מידע שבעקבותיו יוגדל

אחרות ,בחקירת יכולת  ,כמו בחקירות אחרות  ,גילוי השקריס איננו מהווה

צו התשלומיס  ,81מעבר לכ,ן אי-מתן תשובה צריך לאותת לשואל שמדומ

מטרה עצמאית  ,אלא אמצעי בלבד כדי לעמוד על אמינותו של החייב ,יודגש

בנושא רגיש לגבי החייב  ,ומן הראוי להמשיך ולחקור בו ,82ועל כן נכון יהיה

כי כאשר נאמריס דמי שקר ,הס עשוייס להוות " מנוף " בידי החוקר להשגת

לעמוד על מתן תשובה ולא לאפשר לחייב להתחמק ממנה  ,התגובה לכך

המטרה המרכזית של החקירה  ,כדי להשיג מטרה זו על ראש ההוצאה לפועל

עשויה להיות שונה ממקרה למקרה  ,בהתאס לנטיבות ולהתרשמות של ראש

לעשות מאמץ ולגלות את השקריס שנאמרו  ,86התעלמות משקריס פוגעת

ההוצאה לפועל מהחייב :הצגת השאלה פעס נוטפת ,הערת ראש ההוצאה

ביעילות החקירה מכיוון שהיא מלמדת את החייב ש  IIמותר

לו לשקר ,

לפועל לחייב כי לא ענה לשאלה  ,ציון לפרוטוקול שהחייב לא ענה  ,חיוב

ויתרה מזו :החייב מטיק שאמירת שקר תועיל לו בכל מקרה ,כיצד? אס לא

החייב לענות  ,וחזרה אל השאלה בשלב אחר של החקירה או הצגת השאלה

ייתפט הוא יביא להקטנת גובה התשלומיס החודשייס  ,וגס אס ייתפט הוא

בניטוח אחר ,

76

לא ייענש ולא יינזק

מכך , 87

II

חלק ניכר מהחייביס מסתבך בחובות כספייס שלא בטובתו  ,אס בגלל

)(4

מניעת שקריס והרתעה מפני אמירת שקריס :כדי למנוע מחייב

ניהול כושל של עסקיו  ,אס בגלל פיטורין ממקוס העבודה או מחלה פתאומית

לשקר  ,או על מנת להקל על חשיפת שקריס ,מן הראוי לנקוט את הצעדיס

קשה  ,ואס עקב ניצול תמימותו על ידי אחריס  .אוכלוסייה זו מקבלת ,מרך

הבאיס:

(א) רישוס מדויק בפרוטוקול :על הפרוטוקול לשקף במדויק את השאלות

כלל  ,אחריות על חובותיה .אנשיס אלה יציגו בפני ראש ההוצאה לפועל
נתוניס אמיתייס על ההכנסות וההוצאות שלהס  ,ויתנו תשובות אמת

והתשובות במהלך החקירה  ,כדי למנוע מהנחקר להתכחש לדרביס מסוימיס

בחקירה .ולעומת זה  ,קייס רובד רחב של חייביס אשר פועל שלא בתוס לב ,

או להקשות עליו לחזור בו מדבריס כאלה .

מנהל רמת חייס גבוהה העולה על כוחו הכלכלי  ,ונקלע לעסקות מסחריות
כושלות בידיעה ברורה שלא יוכל לעמוד במילוין בהיעדר יכולת כספית .
אוכלוסייה זו של חייביס מועדת לשקר בקור רוח בעת חקירת היכולת.
אחד ממאפייניה הוא ההתחמקות מאחריות לדרביס שאמרו במהלך החקירה.
הס יכחישו אמירות המיוחסות להס .הס יטענו כי דרביהס הוצאו מהקשרס

79

לשאלה ,ייהאם אתה חתמת על הסזר חובות?" השיב חייב ,ייהאם אני חתמתי על הסזר
חוטת!".

או שלא הבינו את השאלה או שלא הובנו כהלכה ,ורביס מהס יי ישפרו " את

80

הגרסה הקודמת בגרסה חדשה אשר מותאמת לתגובתו של החוקר .חייביס

באחת מהחקירות ,לאחר שנשאל שאלות רבות על הכנסותיו והוצאותיו ,הטיח החייב רבאש
ההוצאה לפועל ובבא-כוח הווכה II ,תגיזו לי אתם ,איך אפשר לחיות ''',ךכ ותגובת ראש
ההוצאה לפועל הייתה" ,ספר לנו איך אתה מצליח

כאלה מכיריס היטב את מערכת ההוצאה לפועל .הס כבר נחקרו בעבר

להסתזר ,II

תגובה וו הוליזה תגובה

אינפורמטיבית של החייב שסיפקה לראש ההוצאה לפועל אפשרות אמיתית ללמוז על

בחקירת יכולת  ,ולעתיס קרובות הס מתכ ונניס מראש לחקירה .יתר על כן ,

הכנסותיו ועל הוצאותיו ,שכו זרביו נאמרו בהתרגשות ו"מהבטו" ,וניכרו בהם סימני אמת,

כמה מהס הורשעו בערב בערבות מרמה  .רבור הדרב שיש להתייחס לחייביס

וו ,הוא מסר פרטים שאפשרו לראש

מסוג זה באופן שונה מאשר לחייביס תמי לב  ,ומותר לראשי ההוצאה לפועל
להתייחס בהסתייגות ובזהירות לדרביהס ולבחון אותס היטב.

ואכו ,תוך כזי תשובתו של החייב ,ל  IIהחורת כזור

II

ההוצאה לפועל להגזיל את צו התשלומים,

81

ללא כל קשר לוכות השתיקה בחקירה פלילית או לוכות שלא להעיז במשפט,

82

לזוגמה ,נשאל חייב איך ייתכו שיש לו חיוב בחשבוו של חברת אשראי ,ואילו קוזם טעו
שאיו לו כרטיס אשראי תקופה ארוכה לפני צבירת החוב .החייב לא ענה ,הסתירה ביו
התשובה לביו המסמכים אמורה להשליך על מהימנות החייב ועל ההחלטה על גובה צו

מהו אופיים של השקרים שמופרחים בחקירות היכולת?

התשלומים ,יש להתעכב כאו ולחייב אותו לענות על השאלה ,הזבר לא נעשה במקרה וה,
ולאחר מספר שניות שאל ראש ההוצאה לפועל שאלה אחרת,

) (1רוב השקריס אינס שקריס גדוליס .בדרך כלל  ,שקרניס ייטו לספר
שקריס קטניס  ,יסתירו מידע  ,יקטינו סכומי הכנסות  ,יגדילו סכומי הוצאות

או יי יעגלו פינות "  .שקר או מרמה יי טוביס " תמיד יתבססו על גרעין מסויס

83

כרב ענה על שאלה וו או שהשאלה לא הייתה לגיטימית.
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ומועזי סיום החורתו  (2) iחייב נתבקש לפרט את הכנסותיו והוצאותיו ,אך ראש ההוצאה

תגובה מידית או מאוחרת לשקר  :הנטייה האנושית היא להגיב מיד

לפועל השיב במקומו מתוך המסמכים שביזו .יש להביא בחשבוו שייתכו שאיו אלה כל

על שקר  ,אולס תגובה כזו עלולה להיות חרב פיפיות מכיוון שהיא מאפשרת
לחייב שמעוניין לשקר בחקירת היכולת  ,להתכחש לדבריס שאמר מספר
דקות קודס לכן או לתקן אותס דבריס בנימוק יצירתי כלשהו  .עדיף לא
לגלות מיד לחייב כי ראש ההוצאה לפועל ער לגרסה השקרית  ,וטוב יותר

המסמכים או שאיו במסמכים פירוט של כל ההכנסות וההוצאות ,התשובה צריכה להינתו
בצורה מפורטת על יזי החייב ולא על יזי ראש ההוצאה לפועל.

P. Ekman Teliing Lies - Clues to Deceit in the Marketpiace, Poiitics, and 85
) .Marriage (New York , 1985
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ביו היתר ,ראוibid ,
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
,Social Lije (New York, B.R. Schlenker ed ,. 1985 ) 32

עליו לחזור בו מהגרסה שמסר או " לשפר " אותה  ,בעת שראש ההוצאה

לפועל יטיח בפניו את שקריו.

)(3

שוניס טניס את סיפור ההונאה על פי גרעין אמיתי  ,והס מכיניס בדרך כלל
את הסיפור הכללי ואף מתכ ונניס לחזור עליו בעת החקירה .הס אינס

סוגיית גילוי שקרים היא רחבה וחורגת מנושא מאמר וה ,אולם יש על כך ספרות רבה מאוז,

 ,Jbidומאמרים רבים שפרסם אקמו בעצמו ועם אחרים  iוכו,

לאפשר לו להמשיך בגרסה זו .כך יסתבך החייב בשקריס נוספיס עד שיקשה

כרב נאמר לא פעס ,כי גילוי שקריס נמצא בפרטיס הקטניס .שקרניס

מביו כמה מקרים של פרקטיקה וו ,נביא רק שתי זוגמאות

טלטות(1) ,

ראש ההוצאה לפועל,

כתשובה לשאלת בא-כוח הווכה ,ערך חישוב על סכומי ההלוואות של החייב ,יתרות יהו

של אמת שמסביבו תירקס הגרסה השקרית.

)(2

ואיו מזורב במצבים שבהם העמיז ראש ההוצאה לפועל את בא-כוח הווכה על כך שהחייב
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להלו מספר זוגמאות לשקרים או לאי-זיוקים ולסתירות שנתגלו תוך כזי החקירה ,אך לא

הייתה אליהם כל התייחסות ,ייתכו שראש ההוצאה לפועל היה ער להם והתייחס לכך
בקביעת המהימנות של החייב ,עם ואת ,בחלק ניכר מהמקרים ,לא ניכרה השפעת התייחסות
וו בקביעת גובה התשלומים ,חייב טעו בתחילת החקירה שאיו לו כרטיס אשראי ,אולם הוא

מכיניס את כל יי הפרטיס הקטניס "  .הס אינס יכוליס להתכונן לכל השאלות

אישר ,בתשובה לשאלה נוספת ,שהיה רבשותו טלפוו ניי,ד אולם הוא נותק כשטעיים לפני

האפשריות  ,וככל שעליהס לענות על יותר שאלות  ,ובעיקר כאלה המתבקשות

מועז החקירה .משמעות הזרבים היא כי ,קרוב לווזאי ,שעז ומו קצר לפני החקירה היה

מתוך סיפוריהס  ,קשה להס לשמור על עקביות .ולכן בחקירה של חייב

ברשותו כרטיס אשראי ,שכו ככלל ,חברות הסלולר אינו מספקות שירותים ללא כרטיס

אשראי .מלבז עצם החשז ,שאותו חייב המשיך לצבור חובות ,לא הייתה כל התייחסות

החשוד באי-אמירת אמת  ,יש לשאול אותו שאלות נוספות פרט לשאלות

לסתירה המשתמעת ביו הזרבים ,חייל בשירות קבע סיפר כי הוא נוהג לנסוע בטרמפים כי

כלליות רגילות  ,עד כדי ירידה לפרטיס ולפרטי פרטיס  .ככל שהחקירה תהיה

איו לו רכב ,אף שיש איסור מפורש על כך בצה  IIל ,אולם הוא לא נשאל על כך .חייב אחר

מפורטת יותר ,יש סיכוי רב יותר לגלות את שקריו של הנחקר וגס להביא

את הנחקר לידי הודאה

בהס . 88

אמר כי הוא לא מקבל קצבת שאירים ,אך יותר מאוחר ,כשהסתרב שהוא מקבל קצבה וו,
הוא לא נשאל לפשר הסתירה,

,Vrij, supra note 41 88
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(ב) חזרה בקול רם על הרישום בפרוטוקול :לקריאת הפרוטוקול בקול

'הוצאה לפועל  ,פרטיים אשר פגיעתם בשלטון החוק

יש מספר השלכות :החייב אמור להבין שזבריו נרשמים  ,והרישום עצמו

)(Z

רעה " . 92

בהיבט השני  ,והמנוגז לכאורה להיבט הראשון  ,ראש ההוצאה לפועל

עשוי להרתיעו ממתן גרסה שקרית  .פרקטיקה זו מאפשרת לחייב לתקן את

אמור  ,לזעתנו  ,למלא גם תפקיז של יי סוכן-תומך " בחייב  .אמנם מטלה זו

זסיו על אתר ולספר את האמת .הרישום בפרוטוקול כשלעצמו  ,והשמעת

איננה קבועה בחוק ,אולם היא נובעת ,כפי שנראה לנו  ,מניסיון מעשי  ,עשיר

הזסים בקול רם  ,יפגעו ביכולתו של החייב לתקן את גרסתו בשלב מאוחר

ומגוון שהצטרב במערכת ההוצאה לפועל במשך תקופה ממושכת  ,מאז נכנס

יותר על פי הראיות שיצטברו נגזו  ,או לטעון שהזברים כלל לא נאמרו  ,או

חוק ההוצל יי פ לתוקפו בשנת

בצז המטלה העיקרית והבסיסית של

שלא הבין אותם לאשורם  ,או שזבריו הוצאו מהקשרם .

האכיפה  ,על ראש ההוצאה לפועל לעזור לחייב  ,ככל שהזס ניתן  ,כזי שיפעל

(ג) חזרה על גרסאות החייב :רצוי לאפשר לחייב לספר את סיפורו

בפרוטרוט  ,ויותר מפעם אחת  ,אף שקיימת נטייה בבתי המשפט שלא לאפשר

.1968

בעצמו להחזרת החומת שנטל על עצמו  ,וגם כזי שהחייב לא יי יוצף " בחומת
נוספים .זהו ההיבט התומך בתפקיזו של ראש ההוצאה לפועל.

לעורכי הזין לשאול שאלות שהעז כרב ענה עליהן  .89אולם העמזה החקירתית

התפקיז הכפול של מערכת ההוצאה לפועל נובע גם מריבוי הפנים של

בהליכי ההוצאה לפועל שונה מהעמזה הנהוגה בבתי המשפט  ,וטוב שכך

המונח יי סמכות" .אכן  ,סמכות קשורה אמנם בהסמכה חוקית  ,קרי מתן

הזרב .החקירות בבית המשפט ובהוצאה לפועל נועזו לשרת מטרות שונות:

כוח פורמלי להטיל ולאכוף מרות .אולם סמכות קשורה גם בזמות שסמכותה

הזיון בבית המשפט מתנהל לצורך קביעת ממצאים עובזתיים והסקת
מסקנות משפטיות  .החקירה הראשית

-

מטרתה להציג את המיזע הרלוונטי

שברשות הע,ד בלשונו ובסגנונו  ,והחקירה הנגזית

איננה נובעת ממקור חוקי-פורמלי  ,אלא מאישיותה כבת-סמכא בתחומה ,
כמקור של יזע  ,אמינות וכמשענת תומכת בנסיבות מתאימות.

נועזה להציג את כל

תרומתו העיקרית של המוזל המשולב שאנו מציעים  ,ניכרת ביצירת

החומר הרלוונטי שנותר ברשות העז ולא הוצג בחקירה הראשית .בנוסף

מניעים פנימיים אצל החייב לציית לחוק ולהוראות בית המשפט .ציות

לכך זה העיקר  :העמזת גרסת העז במבחן האמת  .90ולעומת זה  ,חקירת

וכפייה פועלים רק בנוכחות בעל הסמכות או כאשר החשש מפעילותה של

היכולת מתנהלת בפני ראש ההוצאה לפועל לאחר שפסק הזין כבר ניתן ,

הרשות עזיין לא התפוגג .אולם אם מושא הסמכות )בענייננו :החייב( מפנים

הממצאים נקבעו  ,המסקנות המשפטיות הוסקו  ,וכעת לא נותר לחייב אלא

את הציות לחוק ומציית לו ממניעים ערכיים  ,הוא ימשיך ויציית גם בהיעזרו

למלא אחר פסק הזין :יי מערכת יעילה לאכיפת פסקי-זין היא הכרחית

של יי הפקח החברתי " שזיברנו בו .חשוב שנזגיש כי אזם שלא הפנים את

לקיומה של מערכת משפט תקינה הזוכה לאמון הציבור " .91חלק מיעילותה

החובה לציית לסמכות )ובהקשר שלנו הציות לצווים של המערכת השיפוטית(

-

של מערכת אכיפה נמזז ביכולתה לחשוף  ,באמצעי תשאול מושכלים

עלול להחליף את הצייתנות בתוקפנות מיז לכשייראה לו שהחשש והפחז

ונמרצים  ,את נכסי החייב ואת יכולתו לעמוז במילוי פסק הזין .חזרה על

אינם מוצזקים .תוקפנות זו מתבטאת הן באלימות פיזית כלפי פקיזי

אותן שאלות בהליכי חקירה בהוצאה לפועל אמורה להניב פרי ולסייע

ההוצאה

והן בזרכים אחרות ובהן קריעת המסמכים של ההוצאה

בחשיפת שקרים .רצוי לשאול שאלות על הפרטים הקטנים ביותר  ,שלפעמים

לפועל  ,סירוב לקבל מסמכים שנשלחו לחייב  ,או הפסקת כל תשלום כהתרסה

נראים כלא קשורים לסיפור המרכזי של הנחקר ,או לשאול שאלות העולות

נגז בית

מתוך תשומת לשאלות קוזמות .פרקטיקות אלה עשויות לתת כלי לחשיפה

לפועל93

המשפט . 94

שני ההיבטים הללו של תפקיז ראש ההוצאה לפועל

-

קרי  ,תפקיזו

ולהתרעה ביזי ראש ההוצאה לפועל  ,להרתיע חייב מלמסור גרסאות שקריות ,

כ " פקח חברתי " ותפקיזו כ " מסייע לשינוי "

ולגלות את שקריו ביתר קלות.

בהתנהגותו בעת חקירת היכולת  ,אף שבין שני התפקיזים יש לכאורה ניגוז

-

צריכים להתבטא במשולב

מובנה  .95אף כי לחייבים יש יזיעה כללית על סמכויותיו של ראש ההוצאה

ה .ח Pירת יכולת כהפעלת סמכות תומכת

לפועל ועל האפשרות שיוטלו עליהם אמצעי אכיפה אם לא יחזירו את

תכליתה של מערכת ההוצאה לפועל לאכוף ביצוע חיובים ניתנת להשגה

החוב ,אין הזסים מצויים במרכז תוזעתם ולעתים אף מוזחקים .ועל כן ,

בשתי זרכים:

על ראש ההוצאה לפועל להעמיז את החייב על התוצאות האפשריות לאי-ציות ,

בהיבט הראשון  ,ראש ההוצאה לפועל הוא מעין פקח משפטי-חסתי

ולהמחיש יזיעה זו בפניו כזי שתופנם ,ככל שהזס ניתן להיעשות .על ראש

שתפקיזו לאכוף ביצוע חיובים וגביית חובות .בתחום זה עליו לאכוף על

ההוצאה לפועל לבנות את סמכותו ולעצב אותה באופן נכון כס מהשלבים

החייב את החזרת החוב  ,אגב הפעלת אמצעי אכיפה שבחוק  ,ולקזם בכך

הראשונים של חקירת היכולת .להלן נמנה מספר זוגמאות לזרך של בניית

גם את עניינו המיוחז של הזוכה וגם את טובת הציבור:

הסמכות  ,על שני היבטיה  ,המחשתה והזרך להפנמתה על יזי החייב:

)(1

יי מנגנון ההוצאה לפועל נועז להפוך את הפסק למציאות .בכך הוא
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תמיכה בחייב בגבולות סבירים

מקזם לא רק את האינטרס של הזוכה  ,אלא גם את טובת הציבור .אכן ,

)(1

הוצאה לפועל מהירה ויעילה של פסקי-זין היא אינטרס ציבורי ראשון

בצז המחשת הסמכות של ראש ההוצאה לפועל כמי שתפקיזו לבצע פסקי

במעלה .הוצאה לפועל אפקטיבית מגבירה את האמון בשלטון החוק .חוסר

זין  ,הוא צריך לעצב את זמותו גם כזמות תומכת בחייב חסר אמצעים

יעילות בהוצאה לפועל מביא לזלזול בכיבוז החוק וליצירתם של מסלולי

באמת ,אשר מנסה בתום לב לשלם את חובותיו .זמויות סמכותיות אינן

מתוארות דווקא בתור מי שממטירות פקודות והוראות ומשתמשות בכוח

פורמלי  ,אלא גס כדמויות מיטיבות  ,רגישות להיבט החברתי ומייצגות
מקצוענות  ,תובנה וערכיס  .יודגש ההבדל בין פטרנליזס לבין תמיכה:

פטרנליזס מביא לתלות ולא לאוטונומיה ולעצמאות  ,ובסופו של דבר ,
להפעלת סנקציות או אמצעי אכיפה שלעתיס הס קיצונייס  ,לשס השגת
המטרה .ולעומת זה  ,המודל המשלב סמכות ותמיכה הוא אפשרי ואף רצוי ,

מאחר ששני היבטיס אלה מובניס אל תוך תפקידו של ראש ההוצאה לפועל .
אמנס הוא אשר מוסמך להטיל על החייביס צווי תשלוס ואמצעי אכיפה
אחריס אס אינס עומדיס בפירעון החובות  ,אולס הוא גס קרן המזבח

שלהס  .הוא המוסמך להגביל מראש את שיעורי התשלוס החודשי מצד

בהתמודדות שבין זוכה לחייב במאבק על פירעון החוב .הצבענו על הקוויס

אח,ד ולהקל על צו ה תשלו מיס לאחר שכבר נ י תן מצד שני  .96כך קבעה

המנחיס בחקירה כדי שתהיה יעילה ושתוצאותיה תהיינה נכונות ככל

ההלכה הפסוקה לא אחת  ,כי על בתי המשפט ועל ראשי ההוצאה לפועל

שהדרב ניתן .חקירת היכולת מתנהלת במסגרת הייררכית שבה ראש ההוצאה

לגלות רגישות חרבתית ולהקפיד  ,למשל  ,בכל הנוגע להליכי מימוש משכנתה

לפועל הוא המחזיק במושכות  ,ועליו להקפיד שלא תהיינה הדוקות מדי

.ה ל יכי

וגס לא רופפות מדי סס  !.ראש ההוצאה לפועל הוא המנווט את החקירה ,

פינוי יעוכבו כאשר קייס חשש כי לחייביס ייגרס נזק קשה ובלתי הפיך עס

וגס אס ירשה לחייב לסטות סטייה מסוימת מהנושא המרכזי לנושא צדדי ,

השלכות קשות ביותר  .98ברור ומובן הוא כי נדרשת מהחי יביס התנהגות

מאריך

על דירות מגוריס  ,בייחוד בתקופה של קשייס כלכלייס נמשכיס
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מנימוק נכון וראוי  ,הסטייה עדיין נמצאת בשליטתו .ברצותו

-

בתוס לב  ,ולכן הליכי הפינוי לא יעוכבו כאשר החייביס ניצלו לרעה את

ורבצותו

ההתחשבות שגילו בהס בתי המשפט  .99דרביס אלה נכוניס גס כאשר מדורב

במפורש ובהתנהגות ,כי הסמכות נתונה בידיו שלו .אכן הפורמליות תובעת

בצווי תשלוס שהחייב איננו מסוגל לעמוד במילויס בגלל פיטורין מהעבודה

מרחק בין ראש ההוצאה לפועל )החוקר( ובין החייב )הנחקר(  ,אלא שההיבט

או בגלל כל שינוי קשה ומהותי הפוגע ביכולת ההשתכרות שלו .

התומך של חקירת היכולת דווקא מעודד קרבה .על מ נת שלא להעביר לחייב

-

מקצר  .אך בכל מקרה  ,על ראש ההוצאה לפועל להבהיר לחייב ,

מסריס סותריס  ,שעלוליס לפגוע בהשגת המטרה של ראש ההוצאה לפועל ,

)(2

קבלת החייב כמו שהוא

יש צורך באינטגרציה בין שתי המגמות שאמנס נראות סותרות על פניהן ,

במהלכו של יי הפיקוח התומך  ",החייב מתקבל כפי שהוא  ,על אישיותו

אולס הן משלימות זו את זו  ,ואין האחת יעילה ללא רעותה .תפיסה זו

והתנהגותו  ,גס אס הוא מיוחד ויוצא דופן .אין מקוס וצורך להטיף לו

בנויה על ההנחה שחקירת היכולת היא רק שלב אחד בתהליך שבו מפעיל

מוסר או לגנות היבטיס ותכונות באישיותו .אין ספק שהטפת מוסר היא

ראש ההוצאה לפועל את החייב לשס החזרת החוב  ,ואיננה אירוע חד-פעמי

פרקטיקה מפתה מאו,ד אלא שהיא איננה נמנית עס תפקידיו של ראש

המנותק מההקשר הרחב שבו נערכת חקירת היכולת.

ההוצאה לפועל  ,מה גס שאיננה יעילה בהחדרת ערכיס  ,ואף גורמת בדרך
כלל לתגובה נגדית .השפעת ראש ההוצאה לפועל תהיה רבה יותר בדרך

עקיפה  ,כלומר מתוך ניסיון גלוי  ,כן ואמית י לסייע לחייב בפירעון החוב ,
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בכפוף להוראות החוק ולהלכה הפסוקה .

)(3

שימוש בסמכויות

וביו חקירת יכולת של חייב.
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יי קזמי על הראיות )תשטיי,ד כרך ג( .1961

91

זסי השופט יי אנגלרז בענייו גמזו ,לעיל הערה  ,51בעי  ,383והפנייתו למאמרו של השופט
זי בר-אופיר ,יי בגייצ פרייח ומה שאחריויי בטפרו של מי אלוו כבוד האדם וחירותו בדרכי

השימוש בסמכויות החוקיות הוא חלק בלתי נפרד מתפקידו של ראש
ההוצאה לפועל  ,ואל לו להסס לעשות בהן שימוש כאשר יש צורך בכך.
אולס כדי שלא לאיין את נטילת האחריות להחזרת החוב  ,וכדי לבנות את

ההוצאה לפועל  -ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית )מהזורה שנייה ,תשייט( .326
92

הנשיא אי ברק בענייו גמזו ,לעיל הערה  ,51בעי .374

 93עייפ  416/75מ"י נ' נוריאני ,פייז ל) .677 (l
94

זוגמאות לאירועים שנצפו במטזרוו בית המשפט ,לאחר יציאת החייבים מחקירת היכולת,
שבמטגרתה ני תו צו תשלומים.

דמותו של ראש ההוצאה לפועל כדמות תומכת  ,השימוש בסמכויות צריך
להיות שימוש מושכל שיביא להשגת המטרה של החזרת החוב  ,אך מבלי

זה הבזל אחז מתוך כמה וכמה הבזלים ,ביו הליך של חקירת עז במשפט אזרחי או פלילי

95

ראו וי טלונים-נט יי טיפול בפונים שלא-מרצוו ,אפיונים מיוחזיםיי עבריינות ועבודה סוציאלית:
ידע והתערבויות כיי ווזנר  ,מי גולו ומי חובב עורכים ,תשנייז(

להגביר את הרגשת חוסר הישע של החייב .

,17 ,16

יי כאשר המטפל כופה

שיקום על פונה ,כמו במקרה של טיפול במופנים שלא-מר צוו ,הוא פועל בכיווו ההפוך

96

להגזרה העצמיתיי.

טי  69ב לחוק ההוצלייפ.

ו .ס  Iנוס
במאמר זה השקפנו על חקירת היכולת מזווית ראייה שונה מזו שהורגלנו
בה עד היוס  .שמנו את הדגש על דרכי החקירה  ,כפי שהן משתקפות
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רעייא

5368/01

יהודה ב' תשובה ,פייז

נח) .214 (l

 98רעייא  527/03ביגרי ב' בבק לאומי למשכבתאות בע"מ )טרם פורטם( ,זינים עליוו טז .712
 99רעייא  1926/03פרטי נ' בנק לאומי למשכבתאות )טרם פורטם( ,זינים עליוו טג .966
100

והלוא זו מעיו יי הטתעפותיי של עקרוו המיזתיות.
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