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האקדמיבמרכז]לקרימינולוגיהפלילילמשפטהחטיבהראש51סנגירו,בועזפרופ'

מפשעחפים״הרשעתספרואתלקדם:רוצהבירושלים.מתגוררגן.ברמתולעסקיםלמשפט

אביבבתלקפהביתאיפה:00:11חמישי,מתי:ופתרונות״.גורמיםובעולםבישראל

ביש־מפשע,חפיפהרשעתכיטועןתה

/\/

$TS1$/\/ביש$TS1$

$DN2$/\/ביש$DN2$ממדיםרחבתתופעההיאובעולם,ראל

לחשוב.רוציםשהיינומכפייותרהרבה

עדייןהפליליתהמשפטשמערכתלמרותבהחלט,

מאורעהיאמפשעחףשלשהרשעהבעמדהמתנצרת

לא־אבלהציבור,לההאמיןלאחרונהעדביותר,נדיר

חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$בגללהמשפטית,המערכתעבורהקלפיםנטרפו

הזהבפרויקטהאמריקאי.החפות״״פרויקטשנקראמה

מזירתדגימותשלגנטיותהשוואותמבצעיםבעצם

שניםכברשזועקיםאסיריםשלמגופםודגימותהפשע

מרשיעהבעצםשהמערכתמוכיחיםוכךחפותם,את

מפשע.חפיםהרבה

שנים.ובמהכמהבנימקריםעלמדבריםאנחנו

לאעודהזאתכשהטכנולוגיהשבוצעופשעים

מדברים,אנחנומכפריםאיזהעלקיימת.היתה

האמריקאי?בפרויקט

שמוכיחיםתחשיביםבוצעוהזההפרויקטסמךעל

המורש־מבין%5לפחותעלמדוברהבריתשבארצות

עים

$TS1$המורשעים$TS1$

$DN2$המורשעים$DN2$ההערכהורצח.אונסביותרהחמורותבעבירות

המער־יותרקלותבעבירותמדוברשכאשרהיאשלי

כת

$TS1$המערכת$TS1$

$DN2$המערכת$DN2$בהרבה.גבוהיםשלההטעותושיעוריפחות,נזהרת

יושביםמפשעחפיםאנשיםבמהגפה,בהערכה

בישראל?הכלאבבתיברגע

לנוישולהערכתיאסירים,אלף20כ-ישבישראל

ואניבכפם.עווללאעלבכלאשיושביםאנשיםכאלף

מוטעיתהיאאזמוטעית,הזאתההערכהשאםמאמין

שמרנית.בהיותה

אך!גבוהיםהאמיתייםהמכפריםלהערכתךאז

הזה?התחשיבמתבםכבדיוקמהעליותר?

החפותפרויקטבעקבותשנערכומחקריםעל

הפדרליות.ההרשעותכללסךהמזוכיםהשוואת

לאאםהזהבמספרתומכיםערכתישאניהתחשיבים

מאמיןאניבישראל.יותרגבוהאומדןעלמצביעים

%01לפחותישואונסמרצחיותרקלותשבעבירות

בכפם.עווללאעלשמורשעים

***

מח־מתחילהבעצםהפליליתהחקירהלטענתך,

כו!?.

$TS1$.?!מחכו$TS1$

$DN2$.?!מחכו$DN2$באופןמתבצעוהפענוחחשוד,ישלמשטרה

להפך.ולאהראשונית,העבודהלהנחתשמתאים

הזההקונספטכלאתשמניעהלתפיסהקוראאני

והחוק־אשם,שהחשודהיאהתפיסההחשוד״.״אשמת

רים

$TS1$והחוקרים$TS1$

$DN2$והחוקרים$DN2$שיודה.מנתעלעליוולוחציםבומתרכזים

ולאלאשמתוהוכחותבחיפושמתמקדתהחקירה

בפםיבו־מחקריםהרבהבכלל,אחרים.בכיוונים

לוגיה

$TS1$בפםיבולוגיה$TS1$

$DN2$בפםיבולוגיה$DN2$נוטההאנושישהטבעבךעלמצביעים

עםשמתיישריםהדבריםאתלאמץמלכתחילה

האחרים.אתולדחותשלנוהתפיםות

דרמטיבאופןשמשפיעהקוגניטיביתהטיהוזונכון.

עיניואתשחוסמיםסוסכמוזהפליליות.חקירותעל

ומוצאים.ההוכחות,אתמחפשיםישר.רקשיילךכדי

שאפשרהיאהעליוןהמשפטביתשלההנחיהולצערי

לברה.שלוההוראהסמךעלאדםלהאשים

נוםפות?ראיותנדרשותלא

נוסף״,״דברקוראהעליוןהמשפטשביתמהנדרש

ששימשמהנוצה״.״כמשקללהיותיכולמשקלואבל

הנוסף״,כ״דברמשמשכללבדרךהראשוניכחשד

אםהכף.אתמכריעהעצמהההודאהשבפועלכך

%001ל-שקרובכךעלמצביעההיתההסטטיסטיקה

אבלבעיה,שוםהיתהלאאמת,הודאותהןמההוראות

גםמודיםאנשיםההפך.אתדווקאמוכיחיםהמחקרים

יכולשזהלחשובנטובעברעשו.לאשהםבדברים

בשכלםלוקיםקטינים,חלשיםלאנשיםרקלקרות

לכללקרותיכולשזהיודעיםאנחנוהיוםאבלוכר

אתלקבליכוליםלחלוטיןרציונליםאנשיםגםאחד.

שווא.הודאתלהודותההחלטה

ההודאות?נגבותשבההדרךלגבימה

אדםלשכנעמשוכללותפסיכולוגיותשיטותיש

המוכרתהפרשהאתקחיביצע.שלאבעבירהלהודות

חוקריראדה.תאירברצחשהורשעזדורוב,רומןשל

נגדושישנחושה,במצחלו,שיקרופשוטהמשטרה

וביולוגיות.מדעיותראיותכוללחזקות,מאודראיות

זוהמשטרהחוקרישלהשקריםשלהזההענייןעכשיו,

עמוד 1



עמוד 2



uen,מהצורה.בשוםמפתיעלאשזהבךשגויה

שהמערכתהואמציירשאתהבתמונהשמפתיע

מפקחתולאשלההאינהרנטילבשלמודעתלא

עליו.

אדםבנישלהחלטותעלשמבוססתבמערכת

דבריםהרבהכךכלישאבלטעויות.יהיותמיד

פסיכולוגים,אותם.מתקןלאואישלתקןשאפשר

זיהוישמסדרישניםעשרותכברכותביםלמשל,

שגויה.שיטההם

ניצ־שורתשלהצבהידיעלמתבצעזיהוימסדר

בים

$TS1$ניצבים$TS1$

$DN2$ניצבים$DN2$המשטרה.שלהחשודבהםהעד,בפני

באמצעיםזיהוי,במםדריטעויותלמנועאפשר

למשל,כסף.עוליםלאשאפילופשוטים,מאוד

לזהות,אמורהואשאותושהאדםלעדלהבהיר

נמצאבהכרחלאהפשע,בזירתראהשהואהאדם

כשלאהזיהוי.במסדרבפניושמוצגיםהאנשיםבין

אתהאלימינציה,דרךעליבחר,העדזה,אתעושים

המ־בזירה.ראהשאותולאדםדומהשהכיהאדם

לצה

$TS1$המלצה$TS1$

$DN2$המלצה$DN2$עוקבת.בצורההמסדראתלערוךהיאנוספת

יחד,כולםאתולאאחדאדםפעםכללולהראות

אתימנעוזהשראההאדםזהאםאותוולשאול

דומה.שהכיבמילבחורהאנושיתהנטייה

עצמה?עללפקחאמורההמערבתבאמתאיו

לבך?הוקצומנגנוניםאילו

אמורההתביעהכאלה.מנגנוניםישכביכול,

הכלאתלבחוןאמורוהשופטהמשטרה,עללפקח

תמידלסמוךהיאהאנושיתהנטייהאבלבראייתו,

תמידסומךהתובעלפניך.בתיקשטיפלמיעל

פרופסורשלמחקרקראתיהמשטרה.חוקרעל

חוקרשלשקריתשעדותשהסיכוישטעןאמריקאי

שלולסיכוידומההתובעידיעלתיחשףמשטרה

נו־השופטגםקורה.לאפשוטזהברק.מכתלחטוף

טה

$TS1$נוטה$TS1$

$DN2$נוטה$DN2$ולהאמיןוהתובעיםהמשטרהחוקריעללסמוך

תקינות״חזקתשנקראתחזקהישלנאשם.ולאלהם

אתמילאהשהמשטרהמניחהמשפטביתהמנהל״

המנגנוןוכלבסדר,עבדהוהתביעהכראוי,תפקידה

שצריך.כמועובד

ללבתשינסהתפקידבעלאן!הזאתבשרשרתאין

ביקורתית.חשיבהשלםוגלהציעהזרם,נגד

בנו־שהעברתיסמינרבמהלךופעם,בהחלט.

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$שלהצעהעלתהבאמתמפשע,חפיםהרשעת

חו־המשטרהשלחקירהבצוותלשלבהסטודנטים

קר

$TS1$חוקר$TS1$

$DN2$חוקר$DN2$שישכמומםתברא,איפכאלהיותשאמוראחד

חשיבהלהציעשתפקידםאנשיםובמודיעין,בצבא

מצביעותשדווקאראיותשיחפשמישהואחרת,

נהדר.רעיוןשזהחושבאניאחרים.בכיוונים

מדעיותלראיותקשורמעלהשאתהנופן*בשל

האדם,אחדשלגםבמושופטים,שלולנטייה

איךבמדעיות.בעיניושנתפסותלראיותלהאמין

נתפ־שרקלראיותמדעיותראיותביןמבחינים

סות

$TS1$נתפסות$TS1$

$DN2$נתפסות$DN2$?טביעתשאפילובספרבותבאתהבבאלה

מהימנה.ראיהבהברחלאהיאאצבע

מדויקותהכיהראיותהןודנ״אאצבעותטביעת

גםמדעית,בדיקהבכלכמואבלהיום,לנושיש

שהמעבדהפעםובכלטעויות,ליפולעשויותכאן

לכלא.נשלחמפשעחףאדםטועה,

אפשראיךטועה״?״המעבדהאומרתזאתמה

דנ״א?דגימתאואצבעטביעתעםלטעות

לטביעתדומהלאפשעבזירתאצבעטביעת

נגיד,מאיתנו,שנוטליםהיטבהמתוכננתהאצבע

לרובהיאבזירהטביעההבריתלארצותבכניסה

לגביטעויות.שישכמובןולכןחלקית,טביעה

בכלהדגימה,שלזיהוםלהתרחשיכולרנ״א

לאבדיקהמערכתכתוצאהטעויותשלבים,מיני

אצבעטביעתלהימצאותמזה,חוץמספיק.טובה

להיותיכולהסברים.מיניכללהיותיכוליםבזירה

ויכוללשם,שהובאבחפץנגעאושםהיהשהחשוד

ביןההתאמהבמציאתטעהשהמומחהגםלהיות

החשוד.לטביעתבזירההטביעה

מצאהשם,שאירעוהפיגועיםאחריבמדריד,

אצ־טביעתועליונפציםשלשקהמשטרה

בע.

$TS1$.אצבע$TS1$

$DN2$.אצבע$DN2$בעולם,למשטרותהטביעהאתהעבירוהם

לעורךוהגיעשלוהמאגריםאתסרקוהאף.בי.איי

מו־ארבעהמייפילד.ברנדוןששמואמריקאידין

מחים

$TS1$מומחים$TS1$

$DN2$מומחים$DN2$נעצר.והואשלוהטביעהשזוקבעושונים

טביעהעםאחראדםמצאוהספרדיםהרב,למזלו

נפלהכיצדלהביןכדישניהלובחקירהמתאימה.

במע־אצבעטביעתסורקיםשכאשרמצאוהטעות,

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$המערכתטביעות,מיליוניבהשישממוחשבת

מדינה"לעדיהברנוער:תיקעל

הםלשקר,ברוראינטרסיש

אתלהםוישהנאהטובותמקבלים

באופןלשופטלשקרהכליםכל

אתלחטוףמאודקשהשיהיה

מכיריםכןשהםמשוםהשקר,

לאירועשקשוריםמסוימיםפרטים

שלהםבגרסהאותםמשלביםוהם

מאודסיפורלכאורה,שיוצר,באופן

פסולה"שיטהזוהמדינהעדיאמין.

כךכלכברוהןביותר,הדומות20ה-אתמוצאת

ולב־להטעותיכולותשהןלשנייה,האחתדומות

לבל

$TS1$ולבלבל$TS1$

$DN2$ולבלבל$DN2$שחוקריהואשהתבררשנידברהמומחה.את

עובדיםכללשבדרךלמומחים,מטפטפיםהמשטרה

למשל,שלהם.החשיבהאתשמטהמידעבמשטרה,

מצרייה,לאשהנשוימייפילדשברנדוןלהםסיפרו

חיזקמאודוזהטרוריסט,בעברוייצגמוסלמישהוא

התאמה.למצואלהםועזרשלהםהחשדאת

לאותהחשופיםוהטבנאיםהמומחיםגםלמעשה,

״זהלהםואומריםהמקרהאתלהםנותניםהטיה

הפשע״.לביןבינולקשורוצריךהאדם

לקבלצריכיםלאהמומחיםואיום.נוראזה

הואהמצבאבלבתיק.המתרחשעלמידעשום

ומצוייםבמשטרהעובדיםהאלההמומחיםשרוב

החוקרים.עםמתמדתבאינטראקציה

***

שמ־בותבאתהה״ינשוך!״.עלרגענדברבוא

שטרת

$TS1$שמשטרת$TS1$

$DN2$שמשטרת$DN2$ערבותשלמיושניםדגמיםרבשהישראל

ממחציתשיותרשמוביחתחשיבוערבתבדיקה

באמצעותבשברותבנהיגההמואשמיםהנהגים

בשברות.נהגולאהזההציוד

הלפרט,מרדכיולד״רלימשותףתחשיבזה

שאףמאחרהמשטרה.שלהנתוניםעלשמתבסס

שלבדיקהערכותעלמפקחאומאשרלאאחד

בדיקהסמךעללכלאאדםלשלוחאפשרהינשוף,

המש־בתימדויקת.היאכמהעדהוכיחלאשאיש

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$הנתוניםאתלהציגהמשטרהאתמחייביםלא

falseשהןהתוצאותשיעורלגביהיצרןשמספק

positive

ערכתשגויה.חיוביתתוצאהלקבלתהיאהבוונה

לאהנבדקאםגםחיובית,תוצאהמראההבדיקה

שיכור.

אחדאחוזזהירה,בהערכהניקח,עכשיוכן.

בדי־תחוםעלשמתבססמספרזהטעויות.של

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$למ־נחשבותבושהתוצאותתחוםהסמים

דויקות

$TS1$למדויקות$TS1$

$DN2$למדויקות$DN2$,אחדאחוזעלנתוניםקיימיםובוביותר

שגוי,אחדאחוזאםלכאורה,במעבדה.שגיאותשל

בכבישהנתפסים999ש-היאהמשמעותרע?מה

שמורשעמפשעחףשלאחדואחוזשיכורים,באמת

לשלם.וצריכיםיכוליםכחברהשאנחנומחירזה

לאזהמהומשוםהרפואי,האבחוןבתחוםידוע,אבל

בורקאתהשאםהפלילי,לאבחוןהקוויםאתחצה

גבוההטעויותאחוזבסיכון,לאשהיאאוכלוסייה

נרחבותבדיקותעושיםלאלמשל,לכן,בהרבה.

בציבור.פאניקהיזרעזהכיאיירם,נשאותשל

בהיששמלכתחילהאוכלוסייהבודקאתהאםרק

להיותהופכתהבדיקהאזהמחלה,שלגבוהשיעור

יותר.מדויקת

באופןבשכרותנהיגהבודקתהמשטרהאבל

רנדומלי.

נהגים.ועוצריםהדרךבצדעומדיםפשוטהם

מיליוןחצינבדקושלפיהםנתוניםפירםמוהם

עכשיו,שיכורים.נהגיםאלף11ונמצאואיש,

ניקחאםשיכורים,שאינםאנשיםמיליוןבחצי

000,5לנוישמוטעית,בדיקהשלאחדאחוז

falseאיש posttive-nכימדהים,נתוןזה

אםהמספרים,אתמעגליםאםפשוט,דיבחישוב

היולאמהםכמחציתשיכורים,נמצאואלף11

להיותסיכויאיןמורשעים.גםוהםשיכורים.

ציודלדרושחייביםכזו.בדיקהאחרימזוכים

לאבצורהאנשיםלבדוקוחייביםיותר,מדויק

הכ־בצדמלכודתלהציבסתםלארנדומלית

ביש,

$TS1$,הכביש$TS1$

$DN2$,הכביש$DN2$לגביהםשקייםאלהאתרקלעצוראלא

מזגזגים.אומהר,שנוהגיםכאלהמוקדםחשד

מדויקת.באמתהבדיקהכאלהבתנאיםרק

במערכתהמובנההעיוותבמהעדגםמראהזה

נורמטיבים.אנשיםשלבחייהםגםלגעתיבול

יום־יום.קורהזהבפירוש.

קודרת.מאודתמונהמצייראתה

לאחרהזההספראתכתבתיקודרת.אכןהיא

ביקורתייםוספריםמאמריםכותבשאנישניםהרבה

למשפטנים.שמופניםהמשפט,מערכתעלמאוד

לביקורת?פתוחההמערכת

מעוניינתלאהמערכתממנה.נואשתיאנילא.

אנשיביקורת,לשמוערוצהלאהיאלהשתנות,

היאכמהעדמודעיםלאכללברובם,המערכת,

הר־לציבורלהגיעכדיהספראתכתבתירשלנית.

חב,

$TS1$,הרחב$TS1$

$DN2$,הרחב$DN2$שמתיימריםמיפועליםאיךויידעשיביןכדי

אותו.לייצג
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