
מלכת

הראיות

עירומה
היאמפשעחףהרשעת

למורשעגםנוראעוול

שהפושעלחברה,וגם

בקרבה.נותרהאמיתי

פרופיבועזסנגירו

שמדוברבספרוטוען

הרבהרחבהבתופעה

שנוטיםממהיותר

לחשוב

אלב/׳וןיובל

ביטראלמפטעתפיםהרשעת

ופתרונותגורמיםובעולם:

רסלינג,הוצאתסנג׳רו.בועז

ny שקלים29989

אלב/׳וןיובל

JFfg₪W
TS1$$הקמ|TS1$$הקמ־איוואוהשם

$DN2$|הקמ$DN2$£41£1הרנהאומרלארה

מומחיםבקרבאבלהאנשים,לרוב

אימה.מטילהואפלילילמשפט

בתאשנמצא78בןבאסירמדובר

שנה50ל-קרובלמוותהנידונים

אנשיםארבעהברצחהורשעמאז

לאחרונה30בןרקוהוא1966ב-

לשחררוביפןהמשפטביתהחליט

בתיקהחוקריםכישנקבעלאחר

הראיות.אתזייפוהואשםשבו

טען1966ב-בהתחלה,כבר

ממנוהוצאהההוראהכיהקמרה

בחרהמשפטביתאבלבמכות,

כךולתביעה.לחוקריםלהאמין

אםחייו,רובאתהקמרההעביר

בכלל,חייםלזהלקרואאפשר

מפשעחףשהיהפיעלאףבכלא

כפילהורגהוצאלאנסבדרךורק

שיחררהמשפטביתהיה.שאמור

שנ־הדנ״אכישהוכחלאחראותו

מצא

$TS1$שנמצא$TS1$

$DN2$שנמצא$DN2$שלזהאתתואםלאבזירה

כלבמשךשלחמהאחותו,הקמרה.

חפותו,עלהאחרונותהשנים50

אבלמאושר,נפשהאתירעהלא

לפילשמחה.שותףהיהלאהוא

סי־להראותהחלהואמשפחתו

מנים

$TS1$סימנים$TS1$

$DN2$סימנים$DN2$מביןממשולארמנציהשל

עדיף.שזהאפשרסביבו.קורהמה

מצבעםלהתמודדיכולבאמתמי

תיטרףשרעתובליכזהדברים

עליו?

הק־שלהסיפוראתלפטורקל

מרה

$TS1$הקמרה$TS1$

$DN2$הקמרה$DN2$שלהנטייהנדיר.כאירוע

התופ־היקףאתלגמרהיאכולנו

עה

$TS1$התופעה$TS1$

$DN2$התופעה$DN2$כרימפשעחפיםהרשעתשל

שאנוולהאמיןלהמשיךשנוכל

שעו־משפטיתבמערכתחיים

שה

$TS1$שעושה$TS1$

$DN2$שעושה$DN2$שהםשופטיה,אםגםצדק

אלאפעם.מדיטועיםורם,בשר

בא־אינוהקמרההצערשלמרבה

מת

$TS1$באמת$TS1$

$DN2$באמת$DN2$,לאתופעהמייצגאלאחריג

בא־םנג׳רו,בועזפרופ׳שולית.

חר

$TS1$באחר$TS1$

$DN2$באחר$DN2$והמבהיליםהחשוביםהספרים

לאלאחרונה,שהתפרסמוביותר

אתלעצוםלהמשיךלנומאפשר

זו.קשהמציאותלנוכחעינינו

התופעהשהיקףמאמיןםנג׳רו

עומרמפשעחפיםהרשעתשל

מכלל)!(אחוזיםכחמישהעל

בישראלהמשמעותההרשעות.

יושביםנתוןרגעשבכלהיא

631,1שלנוהכלאבבתיבממוצע

אלהלשווא.שהורשעואסירים

נהרסו,שחייהםאנשים631,1הם

אמיתייםפושעים631,1ש-בשעה

ולסכןבחברהלהסתובבממשיכים

בכרילאלמרי.מבהילכולנו.את

שגורמתעוולש״איןהמחברקובע

מהר־יותרהגדוללאזרחהמרינה

שעתו

$TS1$מהרשעתו$TS1$

$DN2$מהרשעתו$DN2$מפשע״.חףארםשל

היהנהוגמכברלאערכאמור,

זו,לתופעהבביטוללהתייחם

מערכתבכלככורחהתקבלהוהיא

שלשמצבוראלאאנושית.משפט

מהפכתעםיחדשהתגלופרשות

האמרי־החפותופרויקטהר־נ־א

קאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$התייחסותעוראיפשרולא

פרשתהיאמכולןהידועהכזאת.

הת־שבה(,Rampartרמפרט

גלה

$TS1$התגלה$TS1$

$DN2$התגלה$DN2$-מיחידהשוטריםכי1998ב

אנג׳לםלוםבמשטרתמסוימת

מפ־חפיםשיטתיבאופןהפלילו

שע,

$TS1$,מפשע$TS1$

$DN2$,מפשע$DN2$ונשקסמיםעליהםשתלו

בסיוםלהוראותיהם.בנוגעושיקרו

156הכלאמבתישוחררוהחקירה

היםפאנים.רובםאנשים,

דומותפרשות12מזכירםנג׳רו

שהפלילומושחתיםשוטריםשל

מפשע.חפים000,1מ-למעלה

מוכ־האוקיינוסשלהאחרמהצד

רת

$TS1$מוכרת$TS1$

$DN2$מוכרת$DN2$המעולההסרט)בזכותלכולם

״הארבעהפרשתהאב״(״בשם

ראיותהוסתרושבהמגילפורד״,

להרשעתשהביאדברמזכות

הקטנהבישראלגםמפשע.חפים

״כנו־שלזוכמופרשותידענו

פיית

$TS1$״כנופיית$TS1$

$DN2$״כנופיית$DN2$עבריינים)מועצתמע״צ״

קבוצתהורשעהשבהצעירים(,

ישבהבכנופייה,בחברותצעירים

משטרהשחוקרערבכלא,שנים

שפ־לאחראותוייסרשמצפונו

רש

$TS1$שפרש$TS1$

$DN2$שפרש$DN2$כיצרוגילההתוודהלגמלאות

שהורוערבהםהתעללוהחוקרים

ביצעו.שלאבמה

לפצותאפשראין

בעקבותבאבמודעותהמהפך

אידיאליסטים,דיןעורכישני

שייסרוניופלר,ופיטרשקבארי

״פרויקטאתיורקבניו1992ב-

סטודנטיםהדריכוהםהחפות״.

מד־ראיותשאיתרולמשפטים,

עיות

$TS1$מדעיות$TS1$

$DN2$מדעיות$DN2$,בדי־והסדירובארכיונים

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$כישטענולאסיריםר־נ־א

הפרויקטממצאימפשע.חפיםהם

אסירים300מ-יותרמזעזעים:היו

העונשיםעליהםונגזרושהורשעו

אועולם)מאסרביותרהחמורים

זוכו.מוות(

זוכושבהםמהמקריםבמחצית

המד־הבדיקותהובילוהאסירים

עיות

$TS1$המדעיות$TS1$

$DN2$המדעיות$DN2$האמי־הפושעיםלחשיפת
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פרויקטיםקיימיםכברהיוםתיים.

וב־בעולםרבותבמדינותרומים

כולן

$TS1$ובכולן$TS1$

$DN2$ובכולן$DN2$מבהילה.תמונהאותהחוזרת

סנג׳רו,לפיאפשר,איבישראל

משוםרומהחפותפרויקטלקיים

הנ־כפיהחוק,אכיפתש״רשויות

ראה,

$TS1$,הנראה$TS1$

$DN2$,הנראה$DN2$לשמורחובתןאתמילאולא

הממצאיםאתהרשעותלאחר

לביצועהדרושיםוהרגימות

הבדיקות״.

הע־הנזקיםעלמצביעסנג׳רו

צומים

$TS1$העצומים$TS1$

$DN2$העצומים$DN2$השוואהרשעותשתופעת

לחףוראשונהבראשגורמת.

נו־טרגדיההיששהורשע.מפשע

ראה

$TS1$נוראה$TS1$

$DN2$נוראה$DN2$הקמ־שלגורלומאשריותר

רה

$TS1$הקמרה$TS1$

$DN2$הקמרה$DN2$מאחוריחייורובאתשהעביר

מוצ־סיבהשוםבליובריחסורג

דקת?

$TS1$?מוצדקת$TS1$

$DN2$?מוצדקת$DN2$שהנפשהאלההנזקיםלצד

ואיךאותםלכמתאיךיודעתאינה

בכלל,אםבגינם,לפצותאפשר

כולה:לחברההנזקיםגםקיימים

מהוצאותשנגרםהכלכליהנזק

המוטעיםהמשפטיםהחקירות,

הפגי־שבעקבותיהם,והמאסרים

עה

$TS1$הפגיעה$TS1$

$DN2$הפגיעה$DN2$הציבורבאמוןהמשמעותית

המ־ובמוסדותהמשפטבמערכת

רינה,

$TS1$,המרינה$TS1$

$DN2$,המרינה$DN2$ההרשעהשלאחרוהעובדה

ממשיךהאמיתיהפושעהמוטעית

לפשוע.

הח־פרויקטשמציגנתוניםלפי

פות,

$TS1$,החפות$TS1$

$DN2$,החפות$DN2$הראשו־הזיכויים250מתוך

נים,

$TS1$,הראשונים$TS1$

$DN2$,הראשונים$DN2$מהעברייניםארבעיםלפחות

עבירותלבצעהמשיכוהאמיתיים

אונםעבירות56)ובהןחמורות

שהמורשעיםבזמןרציחות(19ו-

בבתיכלואיםהיובמקומםבטעות

מאור.מבהילזהכלסוהר.

מתואריםבספרקורה?זהאיך

לתופ־שמביאיםרביםגורמים

עה

$TS1$לתופעה$TS1$

$DN2$לתופעה$DN2$סמךעלהרשעהזו.מזעזעת

לכך.מרכזימקורהיאבלבדהוראה

בהלראותהמשפטבתינטובעבר

כונתהשהיאערחשובהכהראיה

לבססהיהואפשרהראיות״״מלכת

הרשעה.עליה

מסוים,בחיוךמציין,סנג׳רו

הת־ראשיריעלניתןשהכינוי

ביעה

$TS1$התביעה$TS1$

$DN2$התביעה$DN2$האפלהבתקופההכללית

הסובייטי,המשטרבתולדותביותר

בכרי.ולאסטלין.שלתקופתו

מוריםשאנשיםידועכברהיום

בגללעשולאשהםבמעשיםגם

החו־עליהםשמפעיליםהלחצים

קרים,

$TS1$,החוקרים$TS1$

$DN2$,החוקרים$DN2$לחפותרוציםשהםמפני

מסיבותאוהאמיתי,העברייןעל

סנג׳רו,לפיהיא,הבעיהאחרות.

שחוקרימלמדיםש״המחקרים

אינםושופטיםתובעיםמשטרה,

גםשוואהוראותלזהותמסוגלים

מאפ־שניסיונםמשוכנעיםכשהם

שר

$TS1$מאפשר$TS1$

$DN2$מאפשר$DN2$.מחקריםמוצגיםכאןגםזאת״

ומבהילים.חר־משמעייםמספריים

אחרתקבוצהבןלבחור

מג־הואלטעויותנוסףמקור

בלות

$TS1$מגבלות$TS1$

$DN2$מגבלות$DN2$הע־שלהאנושיהזיכרון

רים.

$TS1$.הערים$TS1$

$DN2$.הערים$DN2$,החפותבפרויקטלמעשה

המר־שהגורםהובררהאמריקאי

כזי

$TS1$המרכזי$TS1$

$DN2$המרכזי$DN2$עדויותהיהשוואלהרשעות

מה־אחוזים76ב-מוטעות.ראייה

זיכויים

$TS1$מהזיכויים$TS1$

$DN2$מהזיכויים$DN2$מבוססותההרשעותהיו

זהכאלה.עדויותעלגםאורק

בת־רביםמחקריםמפתיע.לא

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$הקוגניטיביתהפסיכולוגיה

מועדהאנושישהזיכרוןמלמדים

כשהואבמיוחדולהטיותלכשלים

באירועיםפרצופיםבזכירתעוסק

כאלהבאירועיםטראומטיים.

קטןחלקרקלקלוטהערמסוגל

תמונהנוצרתוכךמההתרחשות,

משוחזרתמכןשלאחרמעוותת

מו־ההשלמהבזיכרון.ומושלמת

שפעת

$TS1$מושפעת$TS1$

$DN2$מושפעת$DN2$תר־חברתיותמתפישות

בותיות

$TS1$תרבותיות$TS1$

$DN2$תרבותיות$DN2$ורעות)סטריאוטיפים

שלאחרומחוויותלמשל(קרומות,

ער.היהשלוהפשעביצועמועד

גדלותהטעויותהמחקרים,לפי

קבו־בןלזהותמתבקשכשהמזהה

צה

$TS1$קבוצה$TS1$

$DN2$קבוצה$DN2$שלו.מזואחרת

ביותרהידועיםהמקריםאחד

לבנה,אשהקוטון.פרשתהוא

שחורארםזיהתהתומפםון,ג׳ניפר

היאאותה.שאנסכמיקוטוןושמו

לחלוטין,בעצמהבטוחההיתה

איתוששהתהמשוםהיתר״בין

בכ־נחושהוהיתהמשמעותיזמן

וונתה

$TS1$בכוונתה$TS1$

$DN2$בכוונתה$DN2$בזמןבקפדנותאותולבחון

לאחרלזהותושתוכלכדיהאירוע

נכנסהואהזיהויבעקבותמכן״.

מאוחרשניםעשר1985ב-לכלא

בדיקותבעקבותהתברריותר

נת־גםואזטעתה,היאכיד־נ־א

פס

$TS1$נתפס$TS1$

$DN2$נתפס$DN2$הואאף)שהיההאמיתיהאנס

שחור(.

יחדכתבווקוטוןתומפםון

״לב־הטרגית,הפרשהעלספר

חור

$TS1$״לבחור$TS1$

$DN2$״לבחור$DN2$,מתריעיםהםשבובקוטון״

אלהכללצרכאלה.טעויותנגר

שלבמעברההשגיאותקיימות

עדויותוכמובןבתחום,המדענים

שחיתותומעשי״רגילות״שקר

שאמוריםאלהשלורשלנות

החוק.עלהשומריםראשונילהיות

גםאלאמתריערקלאםנג׳רו

מז־תופעהלצמצםכיצדמציע

וויעה

$TS1$מזוויעה$TS1$

$DN2$מזוויעה$DN2$.וב־הספר,כללאורךזו

מיוחד

$TS1$ובמיוחד$TS1$

$DN2$ובמיוחד$DN2$מציעהואהחמישי,בפרק

הבטי־להגברתמעשיותהצעות

חות

$TS1$הבטיחות$TS1$

$DN2$הבטיחות$DN2$כך,הפלילי.המשפטבמערכת

זיהוישבמסררימציעהואלמשל,

יית־פיהשעללער,אזהרהתינתן

כן

$TS1$ייתכן$TS1$

$DN2$ייתכן$DN2$במ־כללנמצאלאשהעבריין

סדר,

$TS1$,במסדר$TS1$

$DN2$,במסדר$DN2$רקשלבבכליראהשהעדאו

במקוםעוקב״()״מסדראחרניצב

)מהיחדהניצביםכלאתלראות

מהםבאחרלבחוראותושמביא

רבותודרכיםהאלימינציה(דרך

נוספות.

בעיניביותרהחשובהההצעה

לבטיחותמרכזיגוףלהקיםהיא

הרשעותשיחקורהפלילי,במשפט

עלויפקחוכמעט־הרשעות,שווא

במשטרההנוהגותהפרקטיקות

שהןלהניחסבירובפרקליטות.

שאיןנרמהאבלזה,אתיאהבולא

והנו־מבהיליםהמספריםברירה.

שא

$TS1$והנושא$TS1$

$DN2$והנושא$DN2$אנ־לעורלאפשרמכריחשוב

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$50במשךלגסוסהקמדהכמו

לאעלובריחסורגמאחורישנים

בכפם.עוול
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