
אוחם- חינו ודא עינו וא החוקרים
גדוע? נשען. שלא ננשעיס חודו בנר!את

פשע? נזכר חיך נזה א
 נאנזז־וז אירז שבירה, בשגב נזזרזז היית שרא בבגהז אגזוז

פשננגז? שרא בפשעיע זגזגאשנזזז היגב
 כר רפגזגגז - \ירה2ה בכר ננגנזד הייה כי נזשגכנע גז זז א

גגפניינז? בעינגיינז נגדך ישגזנזשג רא עור
בגגעוז. שאגזגז רוזיגגז יכור

 כי נזיגגזד־בנזינג. גזגא ארוז בענזודיע וזנזוזפרעע וזנזיענזך
 שהנו־ וזנזשפבויע באוזר נזעורב שוזיוז אדע בידי נכוזב הוא

 נזנעוז הוא וה בעאעד וזאוזרונווז. בשניע וזארץ אוז עירו
עריו. שעברוז ההוויה נון וזעעענווז את רוזעתן
 תנזש־ בכר כנועע רגזיפך, כנזותת. שעבר תיעיד רא הוא
וזעת־ בישראר, תאערונות בשניע שוזתנוזרו הגדוריע, פטיע

 רב. \2נו רתע שהביאו ובהודעות בהודאות הנאשנזיע בכו
 פדי ברתי־נובוי, ניתוע בכושר נזעונן וה נזאער בער אורע

 באופן רהעביד בנעיונו רו העונודת והיא הנזדעית, הכשרתו
רו. ןרה2 נזה \בויבי2אוביי

 את פעע רא שהתנזיהה שארה ער אור נזעיר וה נזאנזר
 רכרר נאשעיע נזביא נזה נזודיע? הע נזדוע הרציני: ץורא2ה

 תהווה *ף ארא ברבר, אותע תרשיעה שאינה ערות תעירת
 שר בדרך הדבר תושג האע נגרע? היעיר עותר־הראיות

בשרו נהוגות כארה שיבוות האע ? פיתוי או עעיבוה עינוייע,
ישראר? שר והתשבורה הבבועון תי

 הערר כר ברב תעשבה תעורר כאן הניתנת התשובה
בתדינה. רוכויות־האורע

מודים? ה□ מדוע

סיטה פרופסור
ומכריע חשוב תפקיד מילאה

ם ך* תי ע א ר  ה־ את הספרים באחד ק
 משיגה היתד. לא ״המשטרה הבא: קטע
 אמרו אילו בבתי־המשפט, רבות הרשעות

 רק שישיבו המשטרה לחוקרי החשודים בל
 באמצעות בכתב, להם שיוגשו שאלות על

 היא חשוד כל של זכותו והרי עורכי־דינם.
כך.״ להשיב

 רבים במקרים כי אנו רואים זאת לעומת
 יודעי״ נורמליים, אנשים לשכנע למשטרה קל

 על מרצ!נם לחתום אשמיט, לא ואפילו ־חוק
 בגלל זה וכל אותם. המרשיעות הודאות
פעולה לשתף החשוד של המופרזת נכונותו

 שרות־ חוקרי סם פעולה שיתף באמצע)
 אשר ביותר, ומפורטת ■ארוכה הודעה מסר

ממושך. ובעונשימאסר בהרשעתו נסתיים
 או שרוי, הוא בו הנפשי המתח המשך על

ליצרו. הצליח שהנחקר
ב חתמו אנשים כי שתשמעו מקרה בכל

לאינט בניגוד ״מרצון״, הודאות על משטרה
 עונשי עצמם על והביאו שלהם, האישי רס

 נגדם השתמשו אם לחקור עליכם — מאסר
 לשבירת פאבלוב על־ידי שהומצאו בשיטות

 פאב־ פטרוביץ׳ איוואן חיות. של התנגדותן
 בשנת נובל לפרס שזכה רוסי מדען לוב,
 המותנה.* הרפלקס חוק את פיתח ,1904
 בפני הדרך את סלל בזאת, לרצות מבלי

מסויימות במדינות כיום הנהוגה הטכניקה

 (בתמונה,
 ן, ו הבטח
אשר במשפט,

ת א X מ
 שאלות מיני כל על ולענות השוטרים, עם

ו עורך־דין לידם שיעמוד מבלי חמורות,
 בבית־ה־ רק כך על יענה ״מרשי יגיד:

משפט.״
ה בלב לעורר החוקרים מצליחים כיצד

 מה פעולה? עמם לשתף זו נמנות חשוד
 במיש־ הנהוגות הודאות, לסחיטת השיטות

 ישראל? ובכללן רבות, מדינות של טרה
ש אצלנו, המקובלות בשיטות נסתכל הבה
 מהן. בחלק התנסיתי עצמי אני

פאבדום שר הכרכים★ ★ ★
? די ך* ז י מ מ ש ה ד

 של רגשות בלבו ולעורר לנסות החוקר
 של מצב בו ליצור עליו ואשמה. דאגה

 כזה. בו אין עדיין אם פנימי, נפשי םכסוך
 את לבלבל יש באמת, אשם הנאשם אם אף

 לערער כדי מוחו, של הנורמלית הפעולה
שלו. כושר־השיפוט את

 יעדיף בו מצב לכלל הנחקר את להביא יש
 ב־ כרוך הוא אם בייחוד — העונש את

— הכל לו ייסלח העונש שבתום תקודד.

״י— ■י" ■* י1,1,16י*" -י

פת שינוי־דעות ולהשגת הודאות לסחיטת
אומי•

הכל על השאר, בין מבוססת, זו טכניקה
הבאים: לים

 דפוסי־התנהגות של בכות שבירתם •
קיימים.

ה חדשים, דפוסי־התנהגות יצירת •
 דרכי־המרצד, באמצעות לחוקרים, רצויים
ומחוכמות. שונות
מ ״הודאות על תשמעו כאשר כן, על

הבאות: השאלות את לשאול עליכם רצון״,
 תחילה, בכוזנת החוקרים, עוררו האם •
 להתרגשות אצלו גרמו הנחקר? בלב דאגה

המוח?
 עד המתיחות תקופת את האריכו האם •

הרי כן, אם המוח? התעייף בה לנקודה

 את וזאכיל פאבלוב מפורסמת: דוגמה *
 כעבור פעמונים. צלילי לקול דרך־קבע, כלביו,

 לשמע הכלבים של תהליכי־העיכול פעלו זמן,
 שניתן מבלי גס בלבד, הפעמונים צלילי
לאכול, להם

 הנחקר, של ההגנתיים המעצורים נשברו
 והוגברה שלו, הרגיל כח־השיפוט הופרע
לסוגססיה. להיכנע נכונותו בהרבה

•  ב־ הנחקר של מוחו הופצץ האם י
 שינויים (כגון רבים כה גורמי־התרגשות

 עד ובשאלותיהם) החוקרים בעמדת תכופים
ב (אפילו עצמו את והרשיע התבלבל כי

כוזבת)? צורה
ב לפגוע כדי אמצעים ננקטו האם י•
 את להתיש או הנחקר של הגופני כושר
 הרגילה הפעולה התמוטטות כדי עד מוחו,

 נוסף — שלו ההתנגדות וכוח המוח של
הנ״ל? הגורמים שלושת על

★ ★ ★

מודח! אחד 7כ
^ אשר ך* ^ ה ל ר ק ח ^זנ ל חי ת מ

שי הנורמלי במוח מתגלים חקירה,
המתחול לאלה בדומה מרחיקי־לכת, נויים
 נמצא כשהוא נורמלי איש של במוחו לים
 ו־ האינדיוידואליות השיטות נלהב. המון בלב

 מבוססות הפרט של ד,מ,ח להתשת ההמוניות
התוצ לאותן ומביאות ההנחות, אותן על

אות.
ל הנחקר של נכונותו עולה כזה, במצב

 לחוקר המאפשר דבר לסוגסטיה, היכנע
 אשם. הוא כי חף־מפשע איש גם לשכנע

 מוחלט לשינוי גם להביא עלול מצב אותו
 שהוא כן הנחקר, של בדפוסי־התנהגותו

 בניגוד הודאות, על לחתום בצורך מרגיש
הרגילה. להתנהגותו מוחלט

 שתי־וערב חקירת של מסויימים בשלבים
 גובר כיצד להרגיש הנחקר יכול לחץ, תחת

 רצון פוחת שוב וכיצד להודות, הרצון בו
 מוזרים, דברים לו שקורים מדגיש הוא זה.

התנו בגלל לרגע, מרגע משתנות שדעותיו
מוחו. בפעולת דות

 דפו־ עליו ישתלטו במאוחר, או במוקדם
 מאותו יודה. והוא החדשים, סי־ההתנהגות

 לייצב יכילתו כמיטב החוקר משתדל רגע
 הנחקר בעד ולמנוע שהושג, השינוי את

הפ עם הקודמות, מחשבתו לדרכי מלחזור
הרגשי. הלחץ חתת

 נושא על הכל את לדעת מתיימר אינני
 שרוייה זו טכניקה אין שוב בימינו אך זה,

מתו י;יא הכלל. נחלת הפכה היא בסודיות•
 קשר וייסברג, אלכסנדר של בספרו ארת

 לאנשים לקרות יכול מה המלמד השתיקה,
 דיקטאטורי, במשטר עצמאית מחשבה בעלי

 על מקפיד שאינו דמוקראטי במשטר ואפילו
 מתוארים דומה ברוח האדם. זכויות שמירת
 אנטי- סופרים של בספריהם גם הדברים

 סטי־ של למוסקבה הזמנה כגון סובייטיים
 ארתור של האוטוביוגראפית פולקובסקי,

 של אלף־תשע־מאות־שמוניס־וארבע קסטלר,
ש ובגילויים בדו״חים וכן אורודל, ג׳ורג

השונות. הממשלות על־ידי פורסמו
̂י ^ ■

הגוף משקר ירידת
 הכללית, השיטה שנתפרסמה חדי ^

המקו הוואריאציות את להבין יותר קל
זו. טכניקה של מיות
 הנכונה, בדרך הנכון הלחץ מופעל אם

 לאדם אין ארוכה, די תק.פת־זמן במשך
רק מהתמוטטות. להימנע רב סיכוי נורמלי

להתנ יכול חולה־רוח, או יוצא־דופן, אדם
מאוד. רב זמן במשך בהצלחה גד

ש מפני פשוט נורמלי הוא נורמלי אדם
 נתון הוא סביבתו. על־ידי בנקל מושפע הוא

 יותר מחוסן חולה־רוח דווקא להשפעות.
חיצונית. השפעה מפני
 מגיעה לוחמת שיחידה יודע קרבי חייל כל

 היא כאשר התמוטטות של לשלב בהכרח
 ללא מדי רב זמן במשך בחזית מוחזקת
ל יוצאים בלתי־נורמליים חיילים הפסקה.

 יכול המנוסה החוקר ואילו זה. מכלל עתים
 רבד, בהתמדה יותר, רב נפשי מתח לעורר
בחזית. האוייב צלפי מאשר יותר,
במש המופעלות המעשיות השיטות מד,
דיקטאטוריים? טרים

 הר־ לזרוע דאגה, לעורר כדי הכל נעשה
 מצב ליצור הקורבן, את לבלבל גשת־אשמד״

 בעוד לו יקרה מד, יודע הוא אין שוב בו
 כדי שלו המזון כמות את מצמצמים רגע.

 בכושרו ולפגיעה משקלו לאבדן להביא
 ק״ג, 75 הוא הרגיל שמשקלו אדם הגופני.

 כאשר נפשית להתמוטטות להביאו יותר קל
לש כדי הכל נעשה ק״ג• 60ל־ משקלו יורד
הרגילים. דפוסי־התנהגותו את בור

 מזהירים כל קודם דאגה? מעוררים איך
חמורה פלילית עבירה שיעבור הנחקר את
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מפו חודאה בחקירה מסר קסטנר, ישראל
 במשפט אקשטיין. זאב עשה כמוהו רטת.
האלה. ההודאות את לבטל סניגוריהם ניסו


