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 על ריחמו השופטים
 המכונית גגם

הקטנים ילדיו כגלל
ב מודעה פירסם מעתוק חיים
 למכור מתכוון הוא כי והכריז עיתון

 ימים אחרי שלו. הוולוו מכונית את
 רושם שעשה קונה הגיע אחדים
ל לצאת ממעתוק וביקש רציני,
אותה. לבדוק כדי במכונית, סיבוב

 מביתו מה מהלך כבר היו כאשר
 הוא כי הקונה התלונן מעתוק של

המכו בעל מוזרים. רעשים שומע
 לבדוק וירד הרכב, את עצר נית
במכו מציץ הוא עוד התלונה. את
 אביגדור הקונה, מיהר מבחוץ, נית

ולהס ההגה על ידיו להניח כהן,
 את השאיר הוא מהמקום. תלק

הכביש. על םעור-םה המוכר
שלו רק על־תנאי־על־תנאי.

 התגלתה כד אחר חודשים וחצי שה
 אשר כהן, של ברשותו המכונית

ה בלוחיות המיספרים את החליף
 בה והשתמש המכונית, של ,זהו

תקופה. אותה כל להנאתו
מכו גניבת על לדין הועמד הוא

 השלום שופט הלוחיות. וזיוף נית
 ל- אותו דן זפט יהודה הנתנייתי

 ולמאסר-על- לקנס שלילת־רישיון,
שנה. למשך תנאי

בפרקלי פסק־הדין נבדק כאשר
 הוא טעה. השופט כי התברר טות

 על כאשר מאסר־על־תנאי הטיל
 מאסר־על- היה מוטל כבר כהן

 לפי דומה. עבירה על קודם תנאי
 ה- את להפעיל צורך יש החוק

אפ ואין הקודם, מאסר־על־תנאי
נוסף. דומה עונש להטיל שרות

 שפירא, דורית בעירעור, לתובעת
 העבירה חומרת בגלל כי ברור היה

 בית- עליו יטיל הנאשם, של ועברו
 בפועל. מאסר של עונש המישפט

 השופטים, החליטו לתדהמתה אולם
 ושאול קדמי יעקב שינבוים, אלישע
 בנאשם. מתחשבים הם כי אלוני,

 אותו עזבה אשתו כי סיפר הוא
 לבדו אותו והותירה שנתיים לפני

 הוא שבהם קטנים ילדים שני עם
 יש־ — למאסר יישלח ואם מטפל,

 בית־המיש־ ביטל כן על לבדם. ארו
ש המאסר־על־תנאי עונש את פט

 השופט על־ידי זה בתיק עליו הוטל
 המאסר־על- עונש את וגם זפט,
 הפעילו, לא הקודם מהתיק תנאי
 לתקופה התנאי את האריכו אלא

נוספת.
 הביעה מהמישפט, יצאה כאשר
 הקל העונש כי תיקווה התובעת

 לניסיונות הנאשם את יעודד לא
חדשים.

ל1נכע11< התקדים
 ביקש התובע

 מימצאי את לקבל
 — כראייה הפוליגראף

סירבו השופטים אד
 צבעוניות מיטפחות־ראש שבע
 הוסיפו דוכן־השופסים על שפוזרו

 המיטפחות המישפט. לאווירת צבע
 ממשי, ותכולות, צהובות לבנות, —

 כולן שייכות היו — וניילון כותנה
 ואחת גולדשטיין. סופי למנוחה

 היתה פשוטה, לבנה מיטפחת מהן,
 נמצאה כאשר צווארה על כרוכה
כ המנוחה נראתה לכאורה מתה.
 אולם פתאומי. ממוות נפטרה אילו
 הפאתולוג, בלוף, בצלאל הד״ר
 רב במיספר החדה בעינו הבחין

 שנמצאו קטנטנים שפכי־דם של
 ופיזורם צורתם לפי הגוויה. על

נר המנוחה כי הרעיון במוחו עלה
 בלשון (חנק תשניק על־ידי צחה

העם).
 שנמסרה המנומקת, דעתו בחוות

 כי הרופא הסביר לבית־המישפט,
 כמעט מותיר שאינו בתשניק, מוות

על־ להיגרם יכול חיצוניים, סימנים

במדינה
הנשי דרכי את שסתם מכשיר ידי
 סיד־ את הרופא הביא לדוגמה מה.

 בה קלאודיוס אני רת־הטלוויזיה
ש בכרית הגיבורים אחד נרצח

 מותו את וגרמה פניו על הונחה
חיצוניים. סימנים להשאיר בלי

ב הנאשם מוכמגים. חפצים
 בנה גולדשטיין, שלמה הוא רצח

 התביעה המנוחה. של 39ה־ בן
 בביתה אמו את רצח הוא כי טוענת

 השנה, אפריל בחודש ברמודגן,
 בחיפה הכרמל בטירת לביתו חזר

 את לשנות כדי זקנו, את וגילח
הבן גנב התביעה לדברי צורתו.

ש כיוון בפוליגראף, כלל תמשים
הפרט. בזכויות כפוגע נחשב הוא

 בית־המישפט בפני טען התובע
 נקבעה מאז שנים עשר כיום, כי

 הגיע בישראל, המישפטית ההלכה
ב מחדש. ההלכה את לבחון הזמן
או מחקרים נערכו זה עשור משך

 והם בעולם, רבים ניברסיטאיים
 היא הפוליגראף מהימנות כי קבעו

 עד־ מהימנות (לעומת אחוז. 90כ־
שה למשל, נאשם, המזהה ראייה

 היא מהימנותו כי קבעו מחקרים
אחוז). 70 עד 60 בערך

לנדשטיין של טענתו עיקר אולם

שינבוים שופט
הכביש על פעור־פה

 וניסה אמו, מבית סוני טייס מכשיר
ה הכרמל. בטירת לשכן למוכרו
 הצליחה לא היום ועד נעלם, מכשיר

ידיה. את עליו לשים המישטרה
 בתיק ראיותיו את להשלים כדי

 הנמרץ, התובע ביקש התביעה,
 לפני להציג לנדשטיין, אברהם

 בדיקה של תוצאה בית־המישפט
במכו הנעשית בדיקה זוהי פח**.

ל בניגוד אולם הפוליגראף. נת
 אין הרגילות, הפוליגראף בדיקות
מצי אלא שאלות, לנחקר מציגים

 — (פח״מ מוכמנים חפצים לו גים
 ובודקים מוכמנים) חקירות פרטי

ל האפשרות אליהם. תגובתו את
 היא זו בבדיקה במכשיר שגיאה
 ה- של הפוליגראף מומחה לדברי

 גינתון, אביטל הד״ר מישטרה,
אחד. מפרומיל פחות

שול על פוזרו אשר המיטפחות
 חנה המחוזית השופטת של חנה

נחמ השופטים חבריה, ושני אבנור
 החפצים היו גלעדי, וישראל בר יה

הנאשם. בפני שהוצגו המוכמנים
ל מבית־המישפט ביקש התובע

 בפולי- רגילה בדיקה בין הבחין
 בבית־מישפט, קבילה שאינה גראף
 שמציג השאלות יכולות בה ואשר

 גם רגשית תגובה לעורר החוקר
להתרג ולגרום מפשע, חף באדם
 במקרה פח׳׳ט. בדיקת לבין שות,
 שקר, תגובת המכשיר ירשום כזה

 בגלל הנחקר. את להפליל העלולה
 עשר לפני כבר נקבע זו אפשרות

 ,^־ העליון בבית־המישפט שנים
 פולי־ מבדקי תוצאות כי מדינה,

 בבית- קבילה ראיה אינן גראף
בישראל. המישפט

 ארצות מכל אחרת. מיטפחת
הכי אשר היחידה היא יפאן תבל,

 לבית- כמכשיר-עזר בפוליגראף רה
 הפולי־ בדיקת תוצאות המישפט.

 בבית־המיש- להגשה מותרות גראף
 ממדינות שתיים גם היפאני. סט

 את לאחרונה קיבלו ארצות־הברית
 ועוד מישפטית, כראיה הפוליגראף

 לקבל נוהגות שם מדינות כמה
 שבתי- למרות פוליגראף, מימצאי

 טרם העליונה בערכאה המישפט
מש אין באירופה בנושא. הכריעו

 למרות הפח״מ, בדיקת כי היתה
 הפוליגראף, במכונת נעשית שהיא
 שבית־זד במיבדקים נכללת אינה

קבי אינם כי קבע העליון מישפט
לראיה. לים

הס השניים בין להבחין בנסותו
 הפח״מ בבדיקת כי הפרקליט ביר

 מיטפחות־ראש שבע לנאשם הוצגו
 שאלה, כל נשאל לא הוא אמו. של
 אחרת מיטפחת בפניו הציגו רק

 זוהי אם אותו ושאלו פעם בכל
 צוואר על כרוכה שהיתה המיטפחת

 היה אמור זה ידע מותה. בזמן אמו
ה הרוצח. בידי ורק אך להיות

 גולדשטיין, את הפלילו לא שאלות
כל התרגשות לו לגרום יכלו ולא

 מיט* באיזו ידע לא אמנם אם שהי,
מדובר. פחת

 אם השופטים שאלו זה בשלב
ש אם של מיטפחות ראיית עצם

 עלול לא קצר, זמן לפני נפטרה
 הבן. של בליבו עזים רגשות לעורר

 הדבר, יתכן אכן כי הסכים והתובע
ה בפני הוצגו המיטפחות אולם

 פעם כל פעמים, וכמה כמה נאשם
הוצ גם השוואה ולשם אחר, בסדר

 אחיותיו. בפני מיטפחות אותן גו
 המיטפחת על ידעו שלא האחיות,

 סימני הראו לא יום־הרצח, של
 היה אפשר וכך מיוחדים. התרגשות

השוואתי. מיבחן לעשות
 בית- חבלים. סוגי שבעה

להת כדי להפסקה, יצא המישפט
 מיב־ קבילות בעניין ולהחליט ייעץ

ה הסביר ובינתיים הפח״ט, חן
 כיצד הזה העולם לכתבת מומחה

 ה־ במיבחן המישטרה משתמשת
ה ראש הוא גינתון הד״ר פח״מי.
 במחלקה מדעי לתישאול מעבדה
 וממונה במישטרה, פלילי לזיהוי

הפוליגראף. בדיקות על גם
 אם לברר באה הםח״מ בדיקת

 אך להיות האמור מסויים, מידע יש
ב לעבירה. שקשור מי בידי ורק

 מציגים למשל, אונס, של מקרים
ה של תחתוניה את הנחקר בפני

ו אחרים, זוגות כמה בין נאנסת
 הרגילה בדרך תגובתו את בודקים

 ונש- חוזרת הבדיקה בפוליגראף.
)56 בעמוד (המשך
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