
 אריאל שר־הביטחון של אפו עידות ך*
 כ־ בעבר התפרסמו שרון, (״אריק״) י

צו שבדבריו. האמת למידת אמת־מיבחן
 בעת שרון, של אפו אחרי עקבו רבים פים

 בטלוויזיה, שונות בהזדמנויות שהתראיין
 שלהם השר אם באמצעותו להתרשם כדי
 הרעיד שהאף פעם בכל אמת. דובר אכן

משקר. שהאיש כסימן הדבר נראה קימעה
ה לתנועה ער היה שרון שגם נראה
לאח אותו. המסגירה פניו, במרכז עדינה
 להביא כדי על־כך, מקפיד החל הוא רונה

 בלט הדבר גופו. של זד, בחלק גם לשליטה
 בתוכנית השבוע עימו בראיון במיוחד

בתזו להבחין היה קשה כבר שבה מוקד,
שלו. האף זות

העיק תשובותיו את בדק הזה העולם
 מדעית בשיטה ראיון, באותו השר של ריות

מד־מתח־נפשי :אמיד, יותר והרבה
 ניתוח על־פי הפועל גלאי־שקר (ממ״ן),

גלי־הקול.
 טוביה הפרטי החוקר ערך הבדיקה את

באוניבר לקרימינולוגיה מוסמך אמסל,
 .1970 מאז בחקירות העובד בר־אילן, סיטת
 לשנת־השתל־ אמסל נסע שנים שש לפני
בשי התמחה שם בארצות־הברית, מות
אר כשחזר לגילוי־שקר. במכשירים מוש
מה השונה מכונת־אמת, עימו הביא צה

בארץ. אז עד בשימוש שהיו מכשירים
 של רעד לקולנו מתלווה הדיבור ״בזמן

 המומחה, הסביר מערכת־הדיבור,״ שרירי
 את בהרמוניה מפעילים אלד, ״שרירים

 איבר וכל מיתרי־הקול השפתיים, הלסת,
 רעד־ הדיבור. בפעולת חלק הלוקח אחר,

תת־קולי, תדרים בתחום נמצא זה שרירים

ת בדבריו יש ר ו ק י  שלך הדיווח אופן על ב
? ולראש־ד,ממשלה לממשלה

£א י  ואופן פנים בשום לא, א•״ •* 1וישך י
טא- במהלכים אפילו מעורבת הממשלה לא.

י י מהלך. כל על מדווח ראש־הממשלה קטנים. 0^
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שעל ,  רוחשים אינם שרים מיספר :מי
 אתה האם בכוונותיו. וחושדים אמת לד
לתפקד? לך מפריע זה האם בכך? חש

 בי״ת, בכך. חש לא אל״ף׳ אני׳ • שרי!
 עושה, שאני מה כל לתפקד. לי מפריע לא
 באישורה הממשלה, החלטות לפי עושה אני

— ________... ייידיעתה.
 ה• מתחים אובחנו ארח כדבריו

דיברי־שקר. המאפיינים
שצרי חושב אתה האם נ רם אלימלך

בנושא? ועדת־חקירה לקום כה
 ועדת- להקמת סיבה כל אין נ שרון
חקירה.

ה מתחים אובחנו אלה בדבריו
שקרי דוברי מאפיינים
 מטרה למיבצע. מטרות שלוש שרון:

 מטרה מביירות. המחבלים הוצאת — אחת
 מלבנון, המחבלים שאר הוצאת — שניה

 אלפי אלף ולהבדיל מלבנון הסורים הוצאת
 מלבנון. צד,״ל כוחות את גם — הבדלות

ש* מטרה בלבנון. להישאר עניין אין לנו

צ1ס דו״ו־ו י1ווס
ח תו ל מדע■ ני לו ש ל קו ל ש א רי רון א  ש

ריו ב ד שבוע ,למוקדי בתוכנית ב ה ה שהיו מגל
 מסוגלת אדם שאוזן לטווח מתחת דהיינו,
 בלתי־ נוסף, תדר למעשה, זהו, לקלוט.

לקולנו. המתלווה לאוזן, קליט
 רעד־הש־ את המאפיינת נוספת ״תופעה

ההס הרעד. נעלם מתח שבעת היא רירים
ש שהשרירים. בעובדה נעוץ לתופעה בר

 מערכת־הע־ על־ידי נשלטים רגיעה בזמן
לשלי סכנה בזמן עוברים המרכזית, צבים

 מערכת־ האוטונומית. מערכת־ד,עצבים טת
 איברי־הגוף את בעיקר מפעילה זו עצבים

 שעל ,ומערכת־ד,עיכול הלב כגון הפנימיים,
 מסתבר רצונית. שליטה לנו אין פעולתם

 משתלטת האוטונומית העצבים שמערכת
 פעולתו. את ומפסיקה השרירים רעד על

 בשעה נעלם השרירים רעד שיוצר התדר
 לקלוט מסוגל הממ״ן מכשיר מקולנו. זו

 לגרף. ולהופכו השרירים רעד תדר את
 כי לראות אפשר הרישומים של מהשוואה

 שני קולט המכשיר נפשית רגיעה בזמן
י תדריהקול, האחד — תדרים שנ  תדר ה

המכ רושם סכנה בזמן רעד־ד,שרירים.
 התדר ואילו תדר־הקול, את ורק אך שיר
 באמצעות רשום. אינו רעד־ד,שרירים של

אמי לאבחן ניתן אלה נתונים של ניתוח
שקר. או אמת רת

גו מתנהג ביודעין, משקר אדם ״כאשר
 תדר־השרי- נעלם ואז סכנה, בזמן כמו פו

שו והשוואות בדיקות על־ידי מקולו. רים
 נובעת ההתרגשות אם לקבוע ניתן נות

 האבחנה אחרת. מסיבה או שקר מאמירת
בכי תלוייה היא מאוד, מדוייקת היא

הבודק. של שוריו
 ה־ מתבסס הפוליגרף, למכשיר ״בניגוד

 כמדד הנבדק, של קולו על ורק אך ממ״ן
 בחיבור צורך אין לכן ריגושים. לבדיקת
 מספיקה אלא הנבדק, של לגופו חיישנים
 ואימות ניתוח לשם בלבד, קולו הקלטת

גירסתו.״
 מד־מתח־נפשי בדיקת דו״ח להלן

 שר־הכיטחון, מתשובותיו כמה על
טו המומחה שערך שרון, אריאל

 הראיון הקלטת על־פי אמסל ביה
״מוקד״: כתוכנית עימו

 אמר ראש־ד,ממשלה :מישעל ;יפים
ל אליו מגיעים צבאיים דיווחים שלפעמים

׳האס המעשה. אחרי ולפעמים המעשה פני

 ממשלת עם חוזזדשלום חתימת — לישית
לבנון.

ה מתחים אובחנו אלה בדבריו
ה במילים שקר דוברי מאפיינים
אוב לא הדברים כשאר מודגשות.

 דוברי* המאפיינים מתחים חנו
שקר.

דמ את להפגיז עניין לנו אין :•טרדן
 סוריה... את לתקוף ענייו לנו אין שק.

למ מאמץ כל עשינו המילחמה בזמן גם
 להיכנס שלא מאמץ כל עשינו זאת. נוע

הסורים. עם לקרב
 מתחים אובחנו לא אלה בדבריו

דוברי־שקר. המאפיינים
 בסורים לפגוע כוונה היתד, האם : רם

עלינו? התקפה למנוע כדי
: ן דו  שלום למיבצע קשר בשום לא. ש

 שלום למיבצע יוצאים היינו לא אם הגליל.
הסורים. את תוקפים היינו לא הגליל,

 מתחים אובחנו לא אלה בדבריו
דוכריישקר. המאפיינים

 ביוני, 5ב־ בישיבתה הממשלה, שרון:
ש השרים כשאחד בביירות. עסקה לא היא
 מ- תשובה קיבל ביירות), נושא (על אל

 יום כל תשב שהממשלה ,ממשלה,-ראש־ד
היה. וכך ותחליט,

 מתחים אובחנו לא אלה בדבריו
דוברי־שקר. המאפיינים

 מועמד עצמך רואה אתה האם :שאלה
ראש־הממשלה? לתפקיד
כאלה. בדברים עוסק אינני אני :שרון

ה מתחים אובחנו אלה כדבריו
דוכרי־שקר• מאפיינים

הדו״ח. כאן עד
 כאילו — שרון של שתשובתו מהעובדה

 אנשי הוצאת היתד, ממטרות־המיבצע אחת
כב אובחנה — ומלבנון מביירות אש״ף

 ניתן דוברי־שקר, המאפיינים מתחים עלת
 אפשרות להשמידם. היתר, שהמטרה להסיק
.קיימת. אינה נוספת

7 3■ ■


