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 ?מהו השימוש הראוי בפוליגר� בחקירה הפלילית

 1סקר עמדות של חוקרי� פליליי�
 

 * אית� אלעד
 

 המכללה האקדמית יהודה ושומרון, המחלקה למדעי ההתנהגות, פרופסור חבר *
 

 ).2003פברואר אושר לדפוס ב, 2002 דצמברהתקבל במערכת ב( 
 
 

שה המדעית או בגישה  מחזיקי� בגיחוקרי משטרה א� ,קובדלמחקר זה מטרת 

הגישה החקירתית רואה בקידו� החקירה את . החקירתית בנושא השימוש בפוליגר%

. ומתייחסת לפוליגר% כאל עוד אמצעי שנועד להצביע על אשמתו של הנבדק, חזות הכל

ג� א� , הגישה המדעית רואה חשיבות עליונה בקיומה של בדיקה איכותית בפוליגר%

 חוקרי� מהמשטרה 100 �ל .המטרות המידיות של החקירההתוצאה איננה משרתת את 

 נמסר שאלו� בו התבקשו לחוות ,פוליגר%בדיקת ומהמשטרה צבאית שהביאו נבדקי� ל

ביחס , בי� שתי הגישות קיי� מתח מוב�. דעה ביחס להיבטי� שוני� של הבדיקה

% כי הפוליגר , בי� היתר,התוצאות מלמדות. הנכו� בפוליגר%המשטרתי לשימוש 

המביאי� נבדקי� , בעוד החוקרי� המשטרתיי�, המשטרתי נוטה לגישה המדעית

 .לבדיקת פוליגר% מחזיקי� בגישה החקירתית

 

 .הטיות שיפוט, עמדות, חקירה, פוליגר% :מילות מפתח

 
 

   חוקרי� אמורי� להעדי� גישה חקירתית � מבוא

 
הגישה האחת היא  .)2002, עדאל(  לשימוש הנכו� בפוליגר%שתי גישות רווחות ביחסקיימות 

המטרה היא השגת .  הרואה בבדיקה בפוליגר% חלק אינטגרלי מהחקירה,הגישה החקירתית

הגישה  נהי ה,הגישה האחרת; מידע מחשודי� ופתרו� מניח את הדעת של הסוגיה הנחקרת

 השואבת את טענותיה ,של הפסיכולוגיה היישומיתמכשיר רואה בבדיקה בפוליגר% ה, המדעית

                                                           
1
, קירתיתבעת שהמחבר שירת ביחידה לפסיכולוגיה ח, 2000�1999 המחקר המדווח כא� נער, בשני�    

 .משטרת ישראל, המחלקה לזיהוי פלילי
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ואת אמות המידה לביצועיה משטח הפסיכומטריקה , הפסיכופיזיולוגיהתיאורטיות מתחו� ה

 , תוצאה שהושגה לאחר הלי, בדיקה מסודר כלגישה זו תהיה שלמה ע� ).1987 ',ב� שחר ואח(

הגישה המדעית חיה . ג� א� התוצאה אינה תורמת לחקירה או לפענוח המקרה שעל הפרק

 . אלא לאמת, תור� לחקירה לוחצת לכיוו� פתרו� ש ואיננה,בשלו� ע� אי ודאות

 

 מחזיקי� בגישה המדעית או בגישה החקירתית בנושא השימוש חוקרי�ודק א� ב הזמחקר 

 .בפוליגר%

המביא חוקר ,  שהרי.בדר, כלל בגישה החקירתית, שחוקרי� מחזיקי�, השערת המחקר היא

 המחקר יבח� זאת .ו� המקרה שלפניו בפתר, יותר מכל,מעוניי�ר להיות ואמ ,נבדקי� לבדיקה

 .  של משטרת ישראלה בבדיקות הפוליגר%הכתמה שעורעל ידי אמידה של 

 על ,לית של ממצאי הפוליגר%א נית� לצפות להכתמה מינימ,א� זו פועלת על פי הגישה המדעית

הכתמה משמעותית תתפרש כהשפעה ניכרת של ציפיות . ידי הציפיות המוקדמות של החוקר

 .  על הממצא שנמסר לוהבודק

 

 הקשר בי� החוקר לבודק הפוליגר� והשלכותיו

 

 ,בי� בודק הפוליגר% המשטרתיאמור להיווצר מתח , בגישה החקירתית חוקרי� מחזיקי�א� 

 .הנוטה להחזיק בגישה המדעית ובי� החוקר

לפי  . והפוטנציאל של הכלי איננו מנוצל,לא נעשה שימוש נאותהחוקר יכול לחוש שבפוליגר% 

 ונית� יהיה לברר , הפוליגר% ינוצל טוב יותר א� יהיה כפו% ליחידת החקירה,קו מחשבה זה

גישתו של החוקר משליכה ג� לגבי . באמצעותו שאלות המתעוררות תו, כדי החקירה

ממצא של  אמור להעדי%  בגישה החקירתיתהמחזיק , חוקר. העדפותיו לגבי ממצאי הפוליגר%

 , משו� שהוא יודע מה לעשות ע� ממצא של דובר שקר,דובר אמתדובר שקר על ממצא של 

 .ולא כל כ, יודע מה עליו לעשות ע� ממצא של דובר אמת

 

גור� שמוסי% למתח הקיי� ממילא בי� בודקי הפוליגר% במשטרה ובי� החוקרי� המביאי� 

וטה נ, המחויב לגישה המדעית, בודק הפוליגר%. לא ברורותוא תוצאות ה, חשודי� לבדיקה

הממקדת בו את פרשנות רה את החשד מהנבדק על שמסיפרשנות להקל במצבי ספק ומעדי% 

  .)Elaad and Kleiner ,1992( החשד
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 כדי שיהיה בידי החוקר חומר להמש, , משמעותי לחקירהלממצאהגישה החקירתית לוחצת 

 למסור וותאי� באפשר כאשר ," יודעאינני"הגישה המדעית מעודדת את הבודק לומר . החקירה

 . תוצאה

 

שמבצע את , יחסי הגומלי� בי� החוקר המשטרתי שמביא את החשוד ובי� טכנאי הפוליגר%

ות יכול, לקשר זה. מעבר לגישה שבה מחזיק כל צד, הבדיקה  משמעותיי� ג� ברמה המעשית

 : מהותית על ממצאי הבדיקהלהיות השלכה

 

 ,המכונה ג�(השוואה יטת שאלות ה המבוצעת בש,אחת הטענות המוטחות בבדיקת הפוליגר%

של הממצא במידע רקע ) הקונטמינצי (טענת ההכתמה היא )"שיטת שאלות הביקורת" ,בטעות

 אשמתו או חפותו של הנחקר אלמתו, תיק החקירה ובהעברה של התרשמות החוקר לגבי 

 . )Ben-Shakhar and Furedy , 1990 ;Ben-Shakhar et al. ,1986 (הבודק

 והוא עושה , יודע הרבה יותר ממה שמתגלה בתרשי� הבדיקהבודק הפוליגר%, ותבמילי� אחר

 שאי� בכ, כל רע שבודק הפוליגר% , לטעו�, כמוב�,נית�. שימוש בידע זה בעת קבלת ההחלטה

 ויש ג� הגיו� האומר שכ, הוא עשוי להגיע לממצאי� ,עושה שימוש במידע ממקורות שוני�

 אי , לכ�.שר להפריד בי� ההשפעות של מקורות המידע השוני� אי אפ,מצד שני. מדויקי� יותר

 בפוליגר% או שהוא הושפע במידה ה תוצר של הבדיק, בעיקרו,אפשר לקבוע הא� הממצא הוא

  . ייחוס הממצא לפוליגר% מטעה, ולכ�,ניכרת ממידע חיצוני

 

Barland) 1975 (המסקנה  הקשר ההדוק בי� הידע המוקד� של בודק הפוליגר% והדגי� את

סה לנבא את ינ Barland. צעיבבדיקות פוליגר% שהוא עצמו ב, אליה הגיע בסופו של התהלי,

לאחר שראה את (בתחילת התשאול , האחד. התוצאה של בדיקת הפוליגר% בשני פרקי זמ�

 לאחר שהנבדק גולל את גרסתו וטע� , בסיו� התשאול, והשני;) דקות10 �הנבדק במש, כ

השוואת הניבוי הראשו� ע� התוצאה הסופית של הפוליגר%  ). דקות 90�60לאחר (לחפותו 

 , בדיקות19הניבוי השני נער, רק עבור . מהבדיקות) 68% (25 מתו, 17 �מה בתאה התהעל

התוצאות . בדיקות) 89.5% (19 מתו, 17 �תוצאה הסופית בל� תאיהניבוי ה. והיה מדויק יותר

 ולאחר ,דע רקע שנמסר לו קוד� לבדיקה שהבודק הושפע ממי,ותמרמז Barlandשהציג 

 ,השפעות אלה עלולות לקבוע אי, תתנהל הבדיקה. שתשאל את הנחקר הושפע ג� מהתנהגותו
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 Rosenthal(מעבדה  בדומה להשפעות הנסיי� במחקרי , לקבל ביטוי ג� בתרשי� הבדיקה,וכ,

and Rubin ,1978 .( 

 משו� שהבודק , המצב בשטחאל Barland מצד שני קשה להכליל מתוצאות המחקר של

דבר שעלול להטות את הממצא בכוו� ההתחייבות , התחייב לממצא לפני שער, את הבדיקה

מנע מלגרו� יסיו� להי תו, נ,המחקר הנוכחי נועד לבדוק את שאלת ההכתמה. המוקדמת

השפעת הציפיות של בודק הפוליגר% בשעת ניתוח . לבודק להתחייב לממצא לפני הבדיקה

 לנתח בודקי פוליגר% מנוסי� התבקשו. Elaad et al.  (1994)ידידיקה נחקרה על תרשי� הב

למחצית הבודקי� ניתנו התרשימי� יחד ע� .  שנבחרו משו� שלא היו ברורי�,תרשימי בדיקה

למחצית האחרת ניתנו אות� .  שהנבדק הודה לאחר הבדיקה במעשה שיוחס לו,ציו� התוצאה

.  ובכ, שחרר את הנבדק מאשמה,ישהו אחר הודה במעשה שמ,תרשימי� עצמ� בלווי אזכור

 ונטו לנתח את התרשימי� על פי הכוו� אליו הצביע , שהבודקי� הושפעו מהמידע הנוס%,נמצא

 . המידע הנוס%

 

 לא התגלתה כל ,הפע�. במחקר המש, הוחלפו התרשימי� הלא ברורי� בתרשימי� ברורי�

 שבודקי פוליגר% מושפעי� ממידע חיצוני ,סכ�נית� ל. השפעה של המידע הנוס% על הממצאי�

 ,מצב זה אינו שונה ממצב� של מומחי� אחרי�, למעשה. ג� בתחו� ההתמחות שלה�

 Arkes et  הראו,  למשל,כ,. התמחות� בשעה שה� עוסקי� בתחו� ,הנתוני� להטיות שיפוט

al. (1981) ,הדברי� בסופו שהחלטות רפואיות של רופאי� מושפעות ממידע לגבי אי, הסתדרו 

 מושפעי� מאותה הטיית שג� מנתחי�, Detmer et al.  (1978) מצאו ,בדומה לכ,. דברשל 

 בשעה ,שמומחי� הושפעו מהוראות מקדימות שקיבלו, הראו Stenson et al. (1975) .שיפוט

כמו כל . ה כאל הטיית שיפוטהכתמ נית� להתייחס ל.2 מבח� אישיותשמיינו פרופילי� של

 על ידי שימוש במידע ,תהליכי� של קבלת החלטות קצר היא נועדה ל,פוט אחרתהטיית שי

 א, עלול ג� לגרו� לטעות בכוו� שאותו נית� , להוביל להחלטה הנכונה, לעיתי�, שעשוי,חיצוני

 . לנבא

 

                                                           
2
  Minnesota Municipal Personality inventory – M.M.P.I..  
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 ?הנוגד את ציפיותיו, אי� אמור חוקר להתייחס לממצא

 

חיובית במקרה של ( תרומה .יליתתרומה של הפוליגר% לחקירה הפלשאלה אחרת קשורה ל

 כפער בי� הציפיות את� מגיע החוקר לבדיקה ,מוגדרת) ממצא נכו� ושלילית במקרה של טעות

 כ, התרומה הפוטנציאלית של ,ככל שהפער גדול יותר. והתוצאה שהוא מקבל מבודק הפוליגר%

 ה� של אמת וה�( תורמות תוצאות ברורות ,מבחינה זו. הפוליגר% להכוונת החקירה רבה יותר

 , לתרומה יש ג� צד אחר,אבל. יותר מאשר תוצאות מסויגות או תוצאות לא ברורות) של שקר

א� יש לחוקר תחושות .  אי, מתייחס החוקר לממצא הנוגד את ציפיותיו,והיא קשורה לשאלה

. ותר בפוליגר% ישנה אות� אי� להניח שממצא ס,בט� חזקות לגבי הממצא שצרי, להינת�

 הוא יהיה מוכ� יותר ,אי� לחוקר ציפיות ברורות לגבי חפותו או אשמתו של הנבדק�  א,אול�

 .לאמ2 את תוצאות הפוליגר%

 

 שהפוליגר% נמצא במלכוד עקב הטיות שיפוט ,העלנו את האפשרות) 2001, אלעד(במקו� אחר 

ית הטי היאדומיננטית במלכוד הזה שיפוט הההטיית  .של החוקרי� המביאי� נבדקי� לבדיקה

 שאומד� מתוק� איננו מרוחק מספיק מהאומד� ,ההטיה מציעה (Anchoring Bias). �העיגו

 א� , כששאלו נבדקי�,הדגימו את ההטיה) Tversky and Kahneman )1974 .הראשוני

 הנבדקי� העריכו את .10% �� מאפריקה גבוה או נמו, מ"אוהשכיחות היחסית של חברות ה

 הא� ,נבדקי� אחרי� נשאלו. 25% �ותיקנו את הער, להשכיחות היחסית כגבוהה יותר 

 האומד� הראשוני נראה .65% �� מאפריקה גבוה או נמו, מ"השכיחות היחסית של חברות האו

שבשני המקרי� ,  מהממצאי� עולה45%. � וה� תיקנו את השכיחות היחסית ל,לה� גבוה מדי

ל אד� להערי, את אמיתות� של במצב בו מוטל ע .נותר התיקו� קרוב מידי לאומד� ההתחלתי

תופעה זו נצפתה במחקרי� רבי� וקרויה .  יותר מאשר לפקפק, הוא נוטה להאמי�,אמירות

 . )1985, ' ואחDePaulo ,1992 ;DePaulo(" הטיית האמת"

 

שמשאירי� תכנ� של הדברי�  הרוש�. ת להסבר במונחי� של עיגו�הטיית האמת ניתנ

 ,א� עולה בלב השומע חשד. משי� נקודת התחלה או עוג� ואלה מש,הנאמרי� הוא רוש� חזק

 וההתרשמות ,אול� התיקו� איננו מספיק,  הוא עושה תיקו�,שהדברי� שנאמרו אינ� אמת

 שבמקרי� רבי� לא זוכה החשד ,התוצאה היא. המוקדמת מתוכ� הדברי� מוסיפה להשפיע



 אית� אלעד
 
 
 

 ?מהו השימוש הראוי בפוליגר% בחקירה הפלילית
                                                  סקר עמדות של חוקרי� פליליי�

 

 

180 

). Zuckerman et al. ,1984 ( וליחיד לא נותר אלא להאמי� למידע השקרי שנמסר לו,לתמיכה

 מתחזקת הטיית האמת ומתחזקת התחושה שאנחנו מסוגלי� ,עדר משוב לגבי הכישלו�יבה

 היא (Availability)הטיית הזמינות  . ומתי ה� אומרי� אמת, מתי אנשי� משקרי�,לקבוע

הטיית הזמינות ). Tversky and Kahneman )1974 המוזכרת על ידי ,הטיית שיפוט אחרת

דוגמאות .  שנית� להיזכר בה� בקלות, אירועי� דומי� בעברסת על דוגמאות בולטות שלמתבס

באות� מקרי� . ובאיזו סבירות  א� אירוע דומה יחזור בעתיד,אלה משמשות בסיס להערכה

נרש� המקרה כאירוע ,  והצלחנו לגלות שאד� אחר שיקר לנו,מעטי� בה� זכה החשד לביסוס

 , אי� לנו זיכרונות זמיני� של מקרי�,מצד שני.  טוב שנזכור אותו ויש סיכוי,מוצלח מבחינתנו

השקרי� האלה אינ�   משו� שרוב, הצלחנו לגלות את השקר ולא,בה� מישהו שיקר לנוש

 מתחזקת אצלנו התחושה שאנחנו יודעי� ,בהעדר משוב לגבי הכישלונות שלנו. מתגלי� לעול�

תחושה זו תקבל ביטוי בהערכה שאנו .  ומתי ה� אומרי� אמת,לומר מתי אנשי� משקרי�

חוקרי משטרה מאמיני� שיש  שג� ,אי� זה מפתיע. טובי� יותר מהממוצע באיתור שקרי�

החוקרי� האלה מבקשי� סיוע מהפוליגר% בדיוק  .לה� יתרו� על אחרי� באבחו� שקרי�

, בציפיות תומה ,של הפוליגר%שממצא ,  נית� לשער.ילוי שקרי�ג,  בו ה� חשי� מיומני�בנושא

 שהוכחה , לעצמו קרדיט על ההערכה המוקדמת שלו גור� לאחרו� לתת,המוקדמות של החוקר

 ,א� הממצא סותר את הציפיות של החוקר). משקר החוקר הרי יודע לקבוע מתי אד�(כנכונה 

הטיית העיגו� . יהיה עליו לתק� את ההערכה המוקדמת שלו בהתא� לתוצאות שנמסרו לו

 יחזור החוקר , ובהעדר תמיכה לממצאי הפוליגר%,יקו� איננו מספיקמלמדת אותנו שהת

כרו� יחקק בזיכשלו� שי, החוקר יראה בכ, כשלו� של הפוליגר%. לעמדתו הראשונה והסותרת

 , ממצא ברורמסור א� הפוליגר% איננו מסוגל ל,לבסו%. ה זמינה לתקפותו הנמוכהדוגמוישמש 

 ,בכל מקרה. חזור לתחושת הבט� המוקדמת שלו וי,תה מיותרתייחוש החוקר שהבדיקה הי

 . יוצא טובלא הפוליגר% 

 

מה , א� כ�? הא� יש אצל חוקרי� הערכת יתר לגבי יכולת� לגלות שקרי�

 ?השלכותיה

 

 הא� החוקרי� ?אלה ה� פני הדברי� ,אמנ� , הא�.השאלה הבאה היא שאלה אמפירית

  ?לגבי אשמתו או חפותו של הנבדק שממצאי הפוליגר% יתאימו לתחושת הבט� שלה� ,מצפי�
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 שהחוקר יתק� את , יש לשער,א� התוצאה של הפוליגר% סותרת את תחושת הבט� של החוקר

בגלל אפקט ( יעשה זאת בזהירות רבה ,אול�, ההערכה המוקדמת שלו על פי תוצאות הפוליגר%

 .  יחזור ויתבסס על תחושת הבט� שלו,ובמקרי� רבי�) העיגו�

 

 שיטה

 

 נבדקי�

 

 שהביאו נבדקי� ליחידות ,)ח"מצ(שטרה צבאית חוקרת מ חוקרי� משטרתיי� וחוקרי 100 �ל

.  לבדיקההמציג שאלות לגבי יחס� נמסר שאלו� ,בירושלי� ובחיפההמשטרתיות הפוליגר% 

 וע� ותק ממוצע ,)8.74סטיית תק�  (33.5  של בגיל ממוצע, נשי�21 � גברי� ו79במדג� נכללו 

החוקרי� היו מיחידות חקירה המפוזרות בכל ). 6.54סטיית תק� (ני�  ש6.5כחוקרי� של 

 .  להוציא אזור הדרו�,האר2

 

� הלי

 

 שמטרת השאלו� לספק מידע ,ו שאלו� מודפס שבראשו הסבר קצר המציי�יכל חוקר קיבל ליד

עוד התבקשו החוקרי� להשיב . לגבי ההתייחסות של חוקרי� אל הפוליגר% ואל התוצאות שלו

  .  ולא לדלג על א% אחת מה�,שאלותלכל ה

, ותק בחקירות, גיל, י�מ:  התבקשו החוקרי� להשיב למספר שאלות אישיות כגו�,תחילה

 ה� התבקשו להשיב לשאלות ,בהמש,. ומספר הפעמי� שה� הביאו נחקרי� לבדיקה בפוליגר%

 .  כרות� את המכשיר ולהביע עמדות בדבר נחיצותויבדבר ה

 

.  בעת שנער, המחקרהנבדקע�  החוקר גיעאליה ה, דיקה הנוכחיתלבשאלות התייחסו ה

או , דובר שקר,  מה הוא עומד לעשות א� יתגלה בפוליגר% שהנבדק דובר אמת,החוקר נשאל

 באיזו מידה נראה לו שממצאי הפוליגר% יתאימו ,החוקר נשאל עוד. שלא נית� לקבוע ממצא

א� הממצא יסתור את מתכוו� לעשות שאלה אחרת עסקה במה שהחוקר . לתחושת הבט� שלו

 .תחושת הבט� הזו
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 תוצאות

 ממצאי בדיקות הפוליגר�

 

אות� הביאו החוקרי� בעת שנער, ,  שנערכו לנבדקי� בדיקות פוליגר92%התוצאות של 

, דוברי שקר) 25% (23: התחלקו כ,)  במספר מקרי� לא נערכה בדיקה מסיבות שונות (המחקר

א� נתעל� לרגע . )1 ' לוח מסראה (דוברי אמת) 55.4% (51 ,ממצא לא ברור) 19.6% (18

 68.9% �ו היו של דוברי שקר מהממצאי� הברורי� 31.1%, מהממצאי� הלא ברורי�

של התפלגות זו משקפת את הנעשה ביחידת הפוליגר% . מהממצאי� היו של דוברי אמת

, יחידות פוליגר% אחרותב, בניגוד לכ, .)Elaad and Kleiner ,1992 (שני� רבותמזה המשטרה 

 .הרבה יותר ממצאי� של דובר שקרצפויי�  ,הרואות את יעוד� במיצוי החקירה

 

 ציפיות החוקרי� לגבי התוצאה של הפוליגר� בשלוש קטגוריות של תוצאות :1' לוח מס
 ממשיות

 
התוצאה   של  

 הפוליגר�
דובר 
 אמת
 

אי� 
 ממצא

דובר 
 שקר

 כ"סה

 
 ציפיות החוקר
 ציפיות לאמת

60% �  100% 
 

 
32 

 
6 

 
6 

 
44 

 
 אי� ציפיות ברורות

59% �  41% 
 

 
8 

 
3 

 
4 

 
15 

 
 ציפיות לשקר

40%  �  0% 
 

 
11 

 
9 

 
13 

 
33 

 
 כ"סה

 

 
51 

 
18 

 
23 

 
92 
 

 
 . הציפיות מוגדרות במונחי� של הסתברות לממצא של דובר אמת:הערה
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Barland) 1975 (13.0%,  שקרידוברוצאות של  ת77.4% והוא מדווח על ,והועסק ביחידה כז 

המרבה ,  שהמודל הנוכחי,נית� להערי,.  תוצאות לא ברורות15.6% � ו, אמתיתוצאות של דובר

מחזק את הסיכוי של הנבדק הח% להוכיח , בתוצאות המשחררות נבדקי� מהחשד שדבק בה�

 ,קרי�יחידת הפוליגר% משמשת גב לאות� נח, במילי� אחרות. את חפותו בבדיקות הפוליגר%

 .מבחינת התפלגות הטעויות יש לכ, מחיר. שאי� לה� דר, אחרת להוכיח את חפות�

 

 מאשר טעויות ,נית� לצפות ליותר טעויות המנקות מחשד נבדקי� אשמי� שאינ� ראויי� לכ,

המודל התפלגות זו של ממצאי� נוגדת את תפיסת . המאבחנות נבדקי� חפי� כדוברי שקר

עיקר . תת לחוקרי� קצה חוטלסייע למצות את החקירה ולייב  לפיה הפוליגר% ח,החקירתי

זה בא על . חמוקשל המחזיקי� במודל החקירתי הוא פ� נבדקי� אשמי� יצליחו להחשש 

ריבוי טעויות מסוג אבחו� נבדק ח% כדובר חשבו� סיכוי הנבדקי� להימצא דוברי אמת ובמחיר 

 . שקר

 

מספר זה גדול . ה ברורה מסקנללא תיימוסה מהבדיקות שנערכו במעבדות המשטרה 20% �כ

. בסוכנויות אחרות לאכיפת חוק בכלל ובשוק הפרטי בפרטקביל אחוז הממשמעותית מה

אי�  כאשר ," יודעאינני" לומר  ברורגיבוי ו,העדר לח2 חיצוני להגיע לממצאהיא הסיבה לכ, 

הטעויות משני שמצב זה מקטי� משמעותית את מספר  ,נראה .תוצאהבאפשרות הבודק למסור 

 שמא, למד לשונ, לומר איני יודע" כבר נאמר במקורותינו ,בהמש, לכ,). 1991, אלעד( הסוגי�

 ).א"ברכות ד ע" (תתבדה ותאחז

 

.  נדרש גיבוי לבודק הפוליגר%,לש� כ,.  משמש מג� בפני טעויותהלא מסקנלריבוי הקביעות 

 , א,,מנותקת מיחידת החקירהו מדעית הפועלת על פי הגישה הגיבוי כזה נית� ביחידת פוליגר%

 . כפו% פיקודית ליחידת החקירהו  הפועל על פי הגישה החקירתיתינת� לבודקיספק א� 

 

 סכנת ההכתמה                                 

 

לנבא את התבקשו החוקרי� לנסות ו, ה בבדיקות הפוליגר%הכתמלאמוד את שעור הכדי 

נית� בוי של החוקרי� יהנ. דק הוכנס לבדיקה על ידי הבודק בזמ� שהנב,התוצאה של הבדיקה

 שהנבדק יימצא דובר , לפיכ,,אחוזי� גבוהי� מנבאי�). שהנבדק ימצא דובר אמת(באחוזי� 



 אית� אלעד
 
 
 

 ?מהו השימוש הראוי בפוליגר% בחקירה הפלילית
                                                  סקר עמדות של חוקרי� פליליי�

 

 

184 

 משק% את תחושת הבט� שלהניבוי .  שהוא יימצא דובר שקר, ואחוזי� נמוכי�;אמת בבדיקה

  . לגבי חפותו או אשמתו של הנחקרהחוקרי�

אמת , אמת( בפוליגר% והמוגדרת על חמש דרגות תוצאה שהתקבלהשל החוקר הושווה להניבוי 

  ).ושקר, שקר ע� הסתייגות, לא ברור, ע� הסתייגות

 

קשר אי� כל , משמע). r = .001 )92=N התוצאה העלתה מקד� מתא� של ע� השוואת הניבוי

 .   בי� ציפיות החוקר והממצא של הפוליגר%

אמת מול (מי שמעדי% כללי החלטה ברורי� ). ניבויי� ותוצאות(צפי� המתא� מתייחס לשני ר

 המציג את התפלגות הממצאי� על פי שלוש רמות ,1' לוח מסיכול להיעזר בנתוני� של ) שקר

ולשלוש רמות )  39%�0%קר ש, 60%�40% אי� ציפיות ברורות, 100%�61% אמת(של ציפיות 

 ). שקר, אי� ממצא, אמת(ממצא של 

 

 , נמצאו,שליש מהנבדקי� שהחוקר ציפה שימצאו דוברי שקר בבדיקה ש,עולה 1' סלוח ממ

 39%רק .  מאות� נבדקי� לא הפיקו ממצא ברור27%עוד !  דוברי אמת,בסופו של דבר

ית תחז הגשימו את ה, אכ�,מצא דוברי שקרעומדי� להיחשב שה�  שהחוקרמהנבדקי� 

 . המוקדמת של החוקר

על פי ממצאי  נוקו ,י� שהחוקר חשב שימצאו דוברי אמת מהנבדק73% ,בהשוואה לכ,

 . הפוליגר%

 .  רק במקו� שהוא לחלוטי� בלתי תלוי ביחידת החקירההתקבל לות יכולתוצאות כאלה

 

 .התרומה של הפוליגר� לחקירה הפליליתאומד� 

 

 ממצא של דובר אמת ; אמת100% � כ:ממצא של דובר אמת: נגדיר את ממצאי הפוליגר% כ,

 ממצא של דובר שקר ע� ; אמת50% : ממצא לא ברור; אמת75% � כ:הסתייגותע� 

 נוכל לחשב את הפער ,עכשיו.  אמת0% � כ: וממצא של דובר שקר; אמת25% :הסתייגות

 המבט של מנקודת. בי� הציפיות של החוקר והתוצאה של הפוליגר%) באחוזי אמת(הממוצע 

של דובר אמת ולהפרש שלילי לגבי ממצא של חיובי עבור ממצא  יש לצפות לפער ,הפוליגר%

 יש לשי� לב בעיקר לער, המוחלט של , לכ�. המשמעות של שניה� דומה, אול�.דובר שקר

 . ההפרש
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נגדיר את תרומת הפוליגר% לחקירה על פי גודל הפער בי� התחזית של החוקר והתוצאה 

 שממצא של ,ית� ללמודנ 2' לוח מסמ. ככל שהפער גדול כ, ג� התרומה. שהתקבלה בפוליגר%

 שליש למידע הכללי שמצוי כבר אצל החוקר לגבי , בממוצע,דובר אמת או של דובר שקר מוסי%

תוצאה ע� הסתייגות תורמת מעט . מעורבותו או אי מעורבותו של הנבדק בעבירה הנחקרת

 . כל תרומה לחקירה, כצפוי, לתוצאה לא ברורה בפוליגר% אי�. 10% �יותר מ

 

  ההפרש הממוצע בי� תוצאות הפוליגר� וציפיות החוקר:2' לוח מס
 

 

אמת  לא ברור שקר מסויג שקר
 מסויגת

התוצאה של  אמת
 הפוליגר�

 
 
37%� 

 

 

13%- 

 
3% 

 
11% 

 
36% 

 
הפער הממוצע 
בי� התוצאות 
 והציפיות

 
 

27% 

 
26% 

 
18% 

 
18% 

 
22%          

   
 סטיית התק�

 
 
14 

 
9 

 
18 

 
6 

 
45 

 
 מספר הנבדקי�

 
 

 . הציפיות והתוצאות מוגדרות במונחי� של אחוזי� לממצא של דובר אמת:הערה           
 
 
 

 הושוו ההפרשי� בי� ציפיות ,לצור, זה. נית� לבחו� את הדברי� ג� מנקודת המבט של החוקר

החלוקה כא� היא בי� נבדקי� שהחוקר מצפה שימצאו . החוקר ותוצאות הבדיקה פע� נוספת

ונבדקי� לגביה� אי� לחוקר , י� שיש לחוקר מחשבות שיימצאו דוברי שקרנבדק, דוברי אמת

 .ציפיות ברורות

 

 שהנבדק , שהפוליגר% משנה בממוצע ברבע את הציפיות של החוקר המערי,, מגלה3' לוח מס

הפוליגר% מכוו� מעט פחות את החוקר שאי� לו ציפיות . שלו אמור להימצא דובר שקר
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לפוליגר% אי� כמעט מה להציע , לבסו%. חפותו של הנבדקלתו או מוקדמות ברורות ביחס לאשמ

 .  לחוקר המאמי� בחפותו של הנבדק

 . שמדובר בממוצעי� המנטרלי� דוגמאות חריגות בודדות לשני הכווני�,ראוי לחזור ולהדגיש

 

               
  ההפרש הממוצע בי� תחזית החוקר ותוצאות הפוליגר�:3' לוח מס

 
 

התחזית של 
 חוקר לגבי הנבדקה

 

 שקר לא ברור      אמת

 
ההפרש הממוצע 

 בי� התחזית
 והתוצאות

 

 

1%� 
 

14%� 
 

23%� 

 
 סטיית התק�

 

 
31% 

 
42% 

 
31% 

 
 מספר הנבדקי�

 

 
44 

 
15 

 
33 

 
 . התחזית והתוצאות מוגדרות במונחי� של אחוזי� לממצא של דובר אמת:הערה

 

 

 תפיסת השימוש הנכו� בפוליגר�

 

 מה ה� עומדי� לעשות ע� ממצא של דובר שקר ומה ה� מתכווני� ,במדג� נשאלוהחוקרי� 

 , שנוח לחוקר לטפל בממצא של דובר שקר,ההשערה היא. לעשות ע� ממצא של דובר אמת

ריבוי תוצאות של דובר שקר נותנות , לכ�. ופחות נוח לו ע� ממצא שמסיר חשד מהנבדק

וא נכו� למרות שמצב זה איננו מיטיב ע� לחוקרי� את ההרגשה שהשימוש שנעשה בכלי ה

 .  ציבור הנבדקי�
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 ?מה עומד החוקר לעשות ע� ממצא של דובר שקר

 

ממצא של דובר שקר ממקד את החוקר על . הפוליגר% נועד לסייע לחקירה להגיע לפתרו�

 מה ,השאלה היא. ונות� בידו תחמושת להמש, החקירה עד להודאה ולסגירת התיק, החשוד

הא� הוא מסגיר את הממצא לנחקר או ? וקר ע� אותה תחמושת שמספק הפוליגר%עושה הח

החוקרי� ? הא� הוא ממשי, לחקור או משלח את הנבדק לדרכו? מונע ממנו את התוצאה

בצד תשובות שהוצעו " ? שהנבדק נמצא דובר שקר בבדיקה,יימסר ל,א� כיצד תנהג : "נשאלו

 .  או להסביר יותר את התשובהלה� ניתנה ג� אפשרות להשיב תשובה אחרת 

  

 , חוקרי� ימסרו את הממצא לחשוד80שרוב גדול של , מסתבר.  חוקרי� השיבו לשאלה99

 חוקרי� מעדיפי� לא למסור את הממצא 12. וימשיכו לתשאל אותו בהתבסס על הממצא

א  חוקרי� ל3. או ימשיכו להחזיק אותו במעצר/ שימשיכו לחקור אותו ו, ציינו, אבל,לנחקר

 שימשיכו לחקור את הנבדק או שיפעילו , א, ציינו,פירטו מה יעשו ע� הממצא של הפוליגר%

 , שיביאו את הממצאי� לפני הממוני� עליה�, חוקרי� נוספי� דווחו3. פעולות חקירה סמויות

 שהיא תאמר לנבדק ,חוקרת אחת ציינה, לבסו%. ואלה יחליטו מה יעשה ע� הנבדק בהמש,

חוקרת זו הייתה בטוחה שהנבדק ש, ראוי להעיר. בר אמת ותשחרר אותושלה שהוא נמצא דו

 סותר הממצא המרשיע של הפוליגר% את התחושה ,במקרה זה ).אמת  אחוזי90%(אומר אמת 

נית� .  וגור� לה להתעל� כליל מהפוליגר%,הממצא מתקבל באי אמו�, הפנימית של החוקרת

 א� זו ,זו או אחרת בתוצאה של הפוליגר% החוקרי� ייעזרו בצורה 99 מתו, 95 � ש,לסכ�

 3.  ייעשה שימוש בממצא עצמו במהל, החקירה,ברוב המקרי�. תצביע על החשוד כדובר שקר

חוקרת אחת לא תית� אמו� .  וה� מחפשי� הנחיה,חוקרי� לא יודעי� בשלב זה מה יעשו

 .בממצא של הפוליגר% ותפעל על פי תחושתה הסותרת

 

 ?א של דובר אמתמה יעשה החוקר ע� ממצ

 

הא� החוקר ?  א� הנבדק יימצא דובר אמת בבדיקה, מה יקרה,שאלה מעניינת אחרת היא

הא� ישתמש ? ידווח על כ, לנבדק באותה שכיחות בה הוא מדווח על ממצא של דובר שקר

 משו� ,התשובות לשאלות אלה ה� חשובות? בממצא כמו שהוא משתמש בממצא של דובר שקר

.  להישע�מפשע אבל ג� לשמש כת% עליה יוכל אד� ח% ,כוו� את החקירהשהפוליגר% נועד ל

 שג� החוקר יהיה מוכ� לקבל תוצאות המסירות חשד מהנבדק ולנהוג על ,התנאי לכ, הוא
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ניתנה ג� אפשרות להשיב . לחוקרי� הוצגה השאלה והוצעו לה� מספר חלופות לתשובות. פיה�

 . תשובה אחרת שלא נכללה בחלופות ולהסביר אותה יותר

 

 דובר אמת יספרו לנבדק שהוא נמצא,  החוקרי� שהשיבו לשאלה99 מבי� 42שרק , נמצא

כלומר יתנו ,  אחרי� יספרו לו שהוא נמצא דובר אמת א, ימשיכו לחקור אותו7. וישחררו אותו

 מוצא ,במצב זה. לו להבי� שה� אינ� מאמיני� לתוצאות הפוליגר% ואינ� מקבלי� אות�

מכא� .  חוקרי� לא יאמרו לנבדק דבר וישחררו אותו20עוד . עצמו הנחקר בדר, ללא מוצא

 חוקרי� אחרי� לא יאמרו לנבדק 20.  הנבדק להבי� בעצמו שהוא הצליח בבדיקה,י אול,יכול

.  עלול הנבדק להסיק בטעות שהוא נכשל בבדיקה,במקרה זה. דבר וימשיכו לחקור אותו

תספר לו שהוא נמצא דובר שקר בבדיקה ותמשי, , חוקרת אחת דווחה שהיא תשקר לנבדק

מפתיע הוא שהחוקרת הזו דווקא חושבת שהנבדק מה ש.  כדי לבחו� אי, יגיב,לחקור אותו

מתשובות אחרות לא ברור א� החוקר יספר או לא יספר לנבדק ).  אחוזי אמת70%(אומר אמת 

 ישקלו את המש, 2;  יתעלמו כליל מהפוליגר% ויעשו מה שה� חושבי� לנחו32: על הממצא

 1;  יסגור את התיק1;  ישחררו את החשוד וימשיכו לחקור בכווני� אחרי�2;  הטיפול בתיק

 ,מהממצאי� עולה.  ימלי2 לסגור את התיק,ימשי, לחקור וא� לא ימצא ראיות אחרות

שהחוקרי� יודעי� פחות מה עליה� לעשות ע� ממצא של דובר אמת מאשר ע� ממצא של 

 .דובר שקר

 

 גישת החוקרי� הותיקי� והצעירי� לממצאי הפוליגר�

 

ראוי . חינת היכרות� את הפוליגר% ודרישותיה� ממנולא כל החוקרי� עשויי� מקשה אחת מב

 תקוהחלוקה המתבקשת היא על פי הו.  לבחו� אי, מתייחסי� חוקרי� שוני� לפוליגר%,לכ�

 . בחקירות

 

 יקות הפוליגר� שהזמי� החוקר בעברותק בחקירות ומספר בדוהקשר בי� ה

 

 .ות שהוא הזמי� בעברשל החוקר בחקירות ומספר הבדיק) בשני�(ותק וחושב מתא� בי� ה

.  בדיקות פוליגר% מחוקרי� צעירי� שה� הזמינו יותר, שבודקי� ותיקי� ידווחו,הציפיות היו

תק בחקירות ומספר ור בי� הואי� כל קש, כלומר). =r =)  96N �. 045:  שהמתא� הוא, נמצא
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עושי�  שמדובר בחוקרי� ש,התוצאה הזו מפתיעה לאור העובדה. הפוליגר% שהוזמנובדיקות 

 . ואי� במדג� חוקרי� המחרימי� את השימוש בכלי,בפוליגר% והביאו נבדקי� לבדיקה שימוש

 

. תק ומספר הבדיקות שהזמי� אותו חוקר בעבר מעורר תהיותוהעדר קשר בי� משתנה הו

 .חלקיות לאות� תהיות יש בעמדות החוקרי� כלפי הפוליגר% כפי שיודג� להל�תשובות 

 

 רות ומידת ההיכרות ע� הפוליגר�תק בחקיוהקשר בי� הו

 

התשובות ניתנו על .  באיזו מידה ה� מכירי� את שיטות התשאול בפוליגר%,החוקרי� נשאלו

במידה רבה " והשלב הגבוה מוגדר ;"כלל לא מכיר" כשהשלב הנמו, מוגדר כ , שלבי�7רצ% של 

המתא� בי� . � שחוקרי� ותיקי� ידעו יותר על הפוליגר% מחוקרי� צעירי, ציפינו."מאוד

חוקרי� , במילי� אחרות. p<.01)(המתא� מובהק , )r =) 98=N. 313:  ותק וההיכרות היהוה

חושב .  שה� מכירי� את שיטות התשאול בפוליגר% יותר מחוקרי� צעירי�,מנוסי� מצייני�

המתא� .  ומידת ההיכרות ע� הפוליגר%,ג� המתא� בי� מספר הבדיקות שהזמי� החוקר בעבר

 הבאה תכופה יותר של ,כלומר. מתא� זה איננו מובהק סטטיסטית). r = )98=N �.121היה 

 . נבדקי� איננה משפרת את היכרותו של החוקר ע� שיטות התשאול בפוליגר%

 

  ומידת הסיוע של הפוליגר� לחקירהותק בחקירותוהקשר בי� ה

 

. ה של החקירה באיזו מידה מסייע לדעת� הפוליגר% להכוונה נכונ,החוקרי� נשאלו עוד

מסייע במידה רבה "ו " כלל לא מסייע: " שלבי� ע� הגדרות קצה7התשובות ניתנו על רצ% של 

 שחוקרי� ותיקי� המביאי� נבדקי� לפוליגר% יחושו שהפוליגר% מסייע ,הציפיות היו". מאוד

ותק ותחושתו לגבי מידת והמתא� בי� משתנה ה.  בהשוואה לחוקרי� צעירי�,לה� יותר

 ומעיד על קשר p<.01)(המתא� הזה הוא מובהק ). r = )98=N �.427ל הפוליגר% היה  הסיוע ש

 שאכזבות עבר של החוקר עצמו , נראה.שלילי בי� ניסיו� והתחושה שהפוליגר% מסייע לחקירה

כדי לנסות ולהפריד בי� ניסיו� . יומגבש במש, הזמ� דעה שלילית על ,הפוליגר%מושל עמיתיו 

חושב מתא� בי� מספר הבדיקות שזימ� החוקר בעבר , סיו� של אחרי�עצמי של החוקר וני

 = r �.280: המתא� שנמצא היה.  שהפוליגר% מסייע יותר או פחות לחקירה,והתחושה

)98=N(, והוא מובהק )(p<.01 .חוקרי� המרבי� להביא נבדקי� לפוליגר% חושבי� ,כלומר 
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 ,נראה. הביא נבדקי� לפוליגר% פחות מחוקרי� הממעטי� ל,שהפוליגר% מסייע לחקירה

 בעוד ,שתחושה זו קשורה למקרי� בולטי� בה� נגרמה לחוקר אכזבה מהשימוש בפוליגר%

 . עדיי� לא התנסו באכזבות דומות,הי שזו לה� בדיקה ראשונה או שני,חוקרי�ש

 

 י נחיצות השימוש בפוליגר� בחקירהתק בחקירות והעמדה לגבוהקשר בי� הו

 

 באיזו מידה רצוי לדעת� להשתמש בפוליגר% בנושאי� , החוקרי� הייתהאלה אחרת שנשאלוש

:  כשההגדרה של השלב הנמו, היא, שלבי�7התשובות ניתנו על רצ% של . הטעוני� חקירה

 שעמדת החוקרי� ,ציפינו". במידה רבה מאוד: "וההגדרה של השלב הגבוה" כלל לא"

 ואילו חוקרי� ,רצוי להשתמש בפוליגר% ש,הותיקי� המוסיפי� להביא נבדקי� לפוליגר% תהיה

המתא� שחושב בי� . צעירי� שאינ� יודעי� במה מדובר לא יביעו דעה נחרצת לכא� או לכא�

ומתא� , )r = )98=N �.470: תק של החוקר ותחושתו לגבי מידת נחיצותו של הפוליגר% היהוהו

ככל , מילי� אחרותב. שלציפיות שלנו לא היה על מה להתבסס, נראה. p<.01)(זה מובהק 

לעומת . שחוקר צובר יותר ניסיו� בחקירות הוא פחות ופחות נוטה להשתמש בפוליגר% בחקירה

חושב ג� המתא� בי� .  חוקרי� צעירי� פתוחי� יותר לאמצעי הטכנולוגי המוצע לה�,זאת

.  ובי� התייחסותו לשימוש בבדיקות פוליגר% בחקירות,מספר הבדיקות שזימ� החוקר בעבר

דווקא חוקרי� . p<.01)(וג� הוא מובהק  , )r = )98=N �.�364 זה העלה את הער,  מתא

 . שיש להמעיט בשימוש בפוליגר% החקירה,המרבי� להזמי� בדיקות חושבי�

 

 תק בחקירות ועמדת החוקר ביחס להפיכת ממצאי הפוליגר� לראיה קבילה והקשר בי� הו

 

מצאי הפוליגר% יהיו ראיה קבילה בבית  שמ,חוקרי� נשאלו ג� באיזו מידה רצוי לדעת�

 במידה"ועד ל " כלל לא "� שלבי� החל מ7ג� במקרה זה ניתנו התשובות על רצ% של . המשפט

 שחוקרי� ותיקי� הזוכרי� מקרי� בה� חשו תסכול בגלל העדר ראיות ,ציפינו". בה מאודר

 ,פואי א,חושב. יהממצאי הפוליגר% כראיטו יותר מחוקרי� צעירי� לתמו, בקבלת , מספיקות

 = r �.262:  נמצא ש. תק של החוקר ועמדתו לגבי קבילות ממצאי הפוליגר%והו המתא� בי�

)98=N( ,המתא� מובהק ,וג� במקרה זה )(p<.01 .שחוקרי� מנוסי� שצברו ,הפרשנות היא 

אכזבות מהפוליגר% רוצי� פחות מחוקרי� צעירי� להיעזר בבית המשפט בכלי בו אינ� נותני� 

 .ו� מלאאמ
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ל הנבדק לשלוט בתגובותיו במהל�  תק בחקירות ועמדת החוקר ביחס ליכולתו שוהקשר בי� הו

  ת הפוליגר� וכ� להכשיל את הבדיקהבדיק

 

להכשיל במתכוו� , השאלה האחרונה בקבוצת שאלות זו עסקה ביכולתו של נבדק הרוצה בכ,

תו של החוקר בדבר יכולתו דעלבי� ותק ונמצא מתא� לא מובהק בי� משתנה ה. את הבדיקה

השוואת מספר הפעמי� שזימ� החוקר בדיקות ע� ). r = )98=N. 148:  של הנבדק להכשיל

 :  איננה מציגה ג� היא מתא� מובהק,דעתו לגבי היכולת של הנבדק לשלוט בתגובותיו

 194.� r =  )98=N.( 

 כ, הוא מאמי� ,יגר% ככל שהחוקר מנוסה יותר וככל שהוא מרבה לזמ� בדיקות בפול,סיכו�ל

 .פחות בכלי וביכולתו לתרו� לחקירה

 

 הפוליגר�על הערכת תקפותו של ות שפיעהטיות שיפוט המ

 

לצור, בירור ? הא� הטיות שיפוט של החוקרי� ממלכדות את הפוליגר% ,השאלה הבאה היא

 שאצל החוקרי� קיימת הערכת יתר ביכולת� לגלות , ביססנו תחילה את ההשערה,העניי�

 . רי�שק

 

באיזו מידה אתה חושב את עצמ, , בהשוואה לאחרי�: "השאלה שהוצגה לחוקרי� הייתה

 משק% יכולת 1עה שלבי� כשדירוג בעל רצ% ב� שהתשובה ניתנה " ?למגלה טוב של שקרי�

 יכולת שהיא טובה 7ודירוג ,  יכולת דומה לזו של אחרי�4  דירוג, הרבה פחות טובה מאחרי�

  .בהרבה מזו של אחרי�

 

  5.07:  החוקרי� שנטלו חלק במחקר היה100הדירוג הממוצע של היכולת לאבח� שקרי� אצל 

 .p , t = 12.4> . 001,  )4(ממוצע זה הוא גבוה באופ� מובהק מרמת האמצע ). 0.86סטיית תק� (

 .  בביטחו� יתר,פואי א,מדובר

 

 נשאלו החוקרי� ,ור, זהלצ. השלב הבא הוא לבחו� את הציפיות של אות� חוקרי� מהפוליגר%

באיזו מידה לדעת, יתאימו ממצאי הפוליגר% לתחושת הבט� של, , ביחס לבדיקה הנוכחית"
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     החל ,ג� כא� ניתנו התשובות על רצ% של שבעה שלבי�" ?לגבי אשמתו או חפותו של הנבדק

� ההשערה הייתה שהחוקרי). 7" (יתאימו במידה רבה "�וכלה ב) 1" (כלל לא יתאימו "�ב

מצפי� שהפוליגר% יאשר את ציפיותיה� המוקדמות ויחזק את הרגשת� שה� יודעי� לקבוע 

 ,      ג� כא�). 1.03סטיית תק�   (5.3: שדירוג ההתאמה הממוצע היה, נמצא. מתי חשוד משקר

t = 12.56, p < .001 ,4(הממוצע גבוה באופ� מובהק מהרמה האמצעית  שהחוקר ,נית� לומר( , 

 . ליגר% יאשר את שהוא יודע מכברמצפה שהפו  

 

 מה יקרה א� התוצאה של הפוליגר% תהיה בסתירה לתחושת הבט� ,שאלה מעניינת אחרת היא

,  שהחוקרי� יתקנו את ההערכה המוקדמת שלה� על פי תוצאות הפוליגר%,ערנויש? של החוקר

 ). בגלל אפקט העיגו�( יעשו זאת בזהירות רבה ,אול�

ניתנה ג� אפשרות להשיב . ו והוצעו לה� מספר חלופות לתשובותהחוקרי� נשאלו שאלה ז

 חוקרי� דווחו שיעשו את כל הדר, ויקבלו 8שרק , נמצא.  שלא נכללה בחלופות,תשובה אחרת

,  חוקרי� אחרי� דווחו שלא יתקנו כלל3). תיקו� משמעותי(את ממצאי הפוליגר% כמות שה� 

יבדקו את ,  חוקרי�89, הרוב המכריע. פיהימשיכו לדבוק בתחושת הבט� שלה� וינהגו על 

יתקנו תיקו� , כלומר. ממצאי הפוליגר% בזהירות בהתייחס למקורות מידע אחרי� שברשות�

 . קט� את תחושת הבט� שלה� בכוו� תוצאות הפוליגר%

 

 שהתוצאה בבדיקה תהיה ללא מסקנה ,השאלה האחרונה בעניי� זה התייחסה לאפשרות

 הוצגו מספר חלופות ע� אפשרות , שוב. מה יעשה במקרה כזה,ערי,החוקר התבקש לה .ברורה

 החוקרי� שהשיבו 99מבי� .  במידה והחלופות אינ� משקפות את עמדתו של החוקר,לפרט יותר

� יתעלמו  הודיעו שה39.  היו מוכני� לשקול בדיקה חוזרת בפוליגר26% רק ,לשאלה

 יתייחסו 17.  פי ממצאי� וראיות אחרותתחושות הבט� שלה� או עלמהפוליגר% ויפעלו על פי 

 יתנו לנבדק ליהנות מהספק 15. אל התוצאה כאילו ה� מצביעות על אשמתו של הנבדק

חוקר אחד יתעל� כליל מהפוליגר% ולא ישתמש בו . דובר אמת ויתייחסו אליו כאילו נמצא

רה איננה ג� תשובה לא ברו, כצפוי. את תשובתו של חוקר אחד לא נית� היה לפענח. יותר

 .המלכוד בו נתו� הפוליגר% זוכה לאישור אמפירי  שההשערה בדבר,נראה. ה לפוליגר%מועיל



 2004 ה"תשס
 
 
 

 8' ה וחברה מסמשטר
 
 
 

 

193 

 דיו� וסיכו�

 

 שקיי� מתח בי� הפוליגר% של משטרת ישראל ,ההשערה המרכזית של המחקר הנוכחי הייתה

המתח נובע מההתייחסות השונה אל בדיקות . ובי� החוקרי� המביאי� נבדקי� לבדיקה

 המעדיפה ,הפוליגר% המשטרתי מונחה על ידי הגישה המדעית. אל התוצאות שלה�ויגר% פולה

 ג� א� פירוש הדבר תרומה מוגבלת לפתרו� ,הלי, בדיקה מסודר ומבוקר ע� מעט טעויות

 שהפוליגר% הוא ,החוקר שמביא את הנבדק לבדיקה מונחה על ידי התפיסה. המקרה שבחקירה

 .ה ונועד לסייע בפתרו� המקרהבראש ובראשונה כלי עזר לחקיר

 :מספר ממצאי� מבססי� את הטענה שהפוליגר% המשטרתי נוטה לגישה המדעית

 ממצא של דובר אמת עלול להקשות על חוקר המאמי� ):דובר אמת(ריבוי התוצאות המזכות 

חוקר כזה מוצא שכיוו� החקירה שלו נחס� והוא ניצב מול הדילמה לקבל את . שהנבדק אש�

או לא לקבל את התוצאה , לשחרר את החשוד ולחפש קצה חוט חדש, ל הפוליגר%התוצאה ש

 .  ולהמשי, ולחקור את החשוד

 

 תוצאה לא ברורה הופכת את הבדיקה ,מבחינת החוקר :ריבוי הממצאי� הלא ברורי�

רק בודק המחויב לגישה המדעית יכול לחיות ע� ריבוי תוצאות שכאלה . בפוליגר% למיותרת

 שהוא פעל נכו� הקטי� את מספר הטעויות ,מחזיקה אותו הידיעה. של החוקרוע� אכזבתו 

 .  אבחו� נבדק ח% כדובר שקר ואבחו� נבדק אש� כדובר אמת–משני הסוגי� 

 

,  במילי� אחרות:העובדה שלא קיי� קשר בי� ציפיות החוקר והתוצאה של הפוליגר�

בעוד הגישה , ההכתמההגישה המדעית פועלת כנגד אפקט . ההכתמה היא מינימאלית

    .החקירתית מנבאת שתוצאות הבדיקה בפוליגר% יטו להתיישר לפי ציפיות החוקר

 

ממצאי� אחרי� תומכי� בהשערה שחוקרי� המביאי� נבדקי� לבדיקה בפוליגר% מחזיקי� 

 :בגישה החקירתית
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  שה�,מדיווחי החוקרי� עולה :על תוצאות מזכות) דובר שקר(העדפת ממצאי� מרשיעי� 

זה .  ויודעי� פחות אי, להתייחס לממצא של דובר אמת,יודעי� מה לעשות ע� ממצא מרשיע

 .  להתעלמות של חוקרי� מתוצאות של דובר אמת ולפעולה בניגוד לה�, מדי פע�,מוביל

 

שה� , התפיסה של חוקרי� רבי� היא: הערכת היתר של החוקרי� את יכולת� לגלות שקרי�

� ומכא� הציפייה שממצאי הפוליגר% יתמכו בתחושות הבט� מסוגלי� לגלות שקרי� בעצמ

 .שלה� ביחס לאשמתו של הנבדק

 

ככל שהחוקר ותיק : ההתייחסות השונה של חוקרי� ותיקי� ושל חוקרי� צעירי� לפוליגר�

החוקרי� הותיקי� מתבצרי� . כ, התייחסותו לפוליגר% שלילית יותר, יותר ומנוסה יותר

שאיננו תור� להכוונת , וכל מפגש שלה� ע� הפוליגר%, ליגר%בגישה החקירתית כלפי הפו

שהתרומה של הפוליגר% לחקירה איננה , מוכיח ומחזק את טענת�, החקירה על פי תפיסת�

ששורר מתח בי� בודק הפוליגר% , בסיס להשערה, איפוא, קיי�. מספיקה ויש לשנות את הגישה

אי, משפיע : השאלות הבאות ה�. ר%המשטרתי ובי� החוקר המביא חשודי� לבדיקה בפוליג

הרוצה בפתרו� מניח את הדעת של התיק ומצפה , המתח הזה על ההתנהלות של החוקר

המעוני� בתוצאה נכונה , אי, הוא משפיע על בודק הפוליגר%? שהפוליגר% יקד� את החקירה

ואי, משפיע המתח על הנבדק הח% ? שתשק% את מעורבותו האמיתית של הנחקר בעבירה

 ?וני� שהפוליגר% יגבה אותוהמע

 הרוצה בפתרו� ,מנקודת מבטו של החוקר. ת הממצאי� נית� לסכ� משלוש נקודות מבטא

 , מנקודת המבט של הבודק;מניח את הדעת של התיק ומצפה שהפוליגר% יקד� את החקירה

 ומנקודת מבטו ; שתשק% את מעורבותו האמיתית של הנחקר בעבירה,המעוני� בתוצאה נכונה

  . המעוני� בגיבוי לחפותו, מפשעהנחקר הח%של 

 

 המתח מנקודת המבט של החוקר

 

בשמונה .  איננו פותר את הדילמות של החוקר, כפי שהוא מתגלה בתוצאות השאלו�,הפוליגר%

 והחוקר נותר ע� אות� סימני שאלה לאחר שהשקיע , לא נערכה בדיקה,100 �מקרי� מ

מצבו של החוקר הזוכה . קה וביטל את זמנומאמצי� להביא את עצמו ואת הנחקר לבדי
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 נמסרו , מהבדיקות שנערכו20% � מקרי� או ב18 �ב. לתוצאה בלתי ברורה איננו טוב יותר

. הניבו תוצאה של דובר אמת)  מהבדיקות שנערכו55%( בדיקות 51 עוד. תוצאות לא ברורות

 עליה� לעשות ע�  אי� החוקרי� יודעי� בדיוק מה,מתברר שבניגוד לממצא של דובר שקר

הדבר קשה לה� במיוחד במקרי� בה� הממצא של הפוליגר% נוגד את . ממצא של דובר אמת

  . מסתבר שאלה אינ� מעטי�. הצפייה שלה� שהנחקר ימצא דובר שקר

 ממצא 30%,  ממצא לא ברור18%,  אי התאמה לבדיקה8%( מהמקרי� 56% � שב,נית� לסכ�

אי� להתפלא על כ� . וליגר% איזה שהוא קושי לחוקריוצרת התוצאה של הפ) של דובר אמת

מתחיל החוקר , בבדיקות שתוצאת� מעוררת קושי) ושל עמיתי�(שלאחר התנסות של החוקר 

 שככל שהחוקר , המפתיע לכאורה,זה מסביר את הממצא. להטיל ספק בתרומה של הפוליגר%

בי המכשיר ולגבי יכולתו  כ, הוא יותר ספקני לג,ותיק יותר ומרבה לזמ� בדיקות בפוליגר%

עדיי� לא הספיקו להיחש% , חוקרי� צעירי� ובעלי ניסיו� מועט ע� הפוליגר%. לתרו� לחקירה

 . לקשיי� שמעוררי� תוצאות הפוליגר% ולכ� ה� מוכני� לקבל יותר את הכלי

 מקבל בהרבה מקרי� ,חושב שהנבדק שלו דובר אמת חוקר המגיע לבדיקה והוא, לבסו%

 תחושת החוקר היא שהפוליגר% לא ממש סייע והוא מקבל בעצ� את מה שהוא א,, אישור לכ,

 . כבר יודע

בחלק .  יש סיכוי טוב יותר שהפוליגר% יית� לו מידע חדש,א� החוקר חושב שהנבדק אש�

 הא� להאמי� ,החוקר ניצב בפני השאלה.  המידע החדש מציע לחוקר לשנות כוו�,מהמקרי�

רק א� החוקר ממש לא יודע א� הנבדק הוא ח% . ושת הבט� שלולפוליגר% או ללכת אחרי תח

 . הוא חש שיש לפוליגר% באמת מה לתרו�, או אש�

 

 לזו "מדעית" שחוקרי� רבי� לוחצי� לשינוי הגישה מזו המכונה ,אי� להתפלא על כ�

הקושי של החוקר ע� תוצאות הפוליגר% של בודק המחויב לגישה החקירתית  ."חקירתית"ה

 :ו� שיקט� מש

 הבודק יתרצה ,כשיופעל על הבודק לח2 לערו, בדיקה ג� כשחסרי� תנאי� נאותי� לכ,. א

 .ויתאי� את התוצאה לציפיות של החוקר

 ואז,  הוא יידרש לנחש,"לא יודע"ר לתת ממצא במקו� שצרי, לומעל הבודק לח2 כשיופעל .  ב

 .יש מקו� לסברה שבמצב זה יתאי� הממצא לתחזית של החוקר
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 המנחות את החוקר אי, להמשי, את החקירה ויתאימו יותר תוצאות של דובר שקריהיו   .ג

החוקרי� יברכו ג� על פחות תוצאות של דובר אמת . יותר למה שהוא חושב על הנחקר

כל אלה יחזקו את התחושה של החוקרי� . הסותרות את ציפיותיה� המוקדמות

 .שבפוליגר% נעשה שימוש נכו�

 

 דק הפוליגר�נקודת המבט של בו

 

עליו . המצב שונה,  לאיכות הבדיקה, בראש ובראשונה,המחויב, מנקודת המבט של הבודק

 כאשר ,ולהימנע מלבדוק, להקפיד לערו, את הבדיקה א, ורק על פי שיקולי� מקצועיי�

 חשוב שיהיה ,כשהתוצאה שמתקבלת היא לא ברורה. התנאי� לא מאפשרי� בדיקה ראויה

 שריבוי ממצאי� ללא מסקנה ברורה מפחית את שיעור ,מסתבר. תלבודק האומ2 לומר זא

ג� א� " לא יודע" וחשוב שהבודק יפעל בסביבה המגבה אותו לומר ,הטעויות משני הסוגי�

 ביחידות פוליגר% הפועלות , בדר, כלל,גיבוי כזה קיי�. ברור לו שאי� הוא תור� דבר לחקירה

, ק הפועל בגישה החקירתית כחלק מהחקירה א� ג� לבוד, ספק, א,,על פי הגישה המדעית

 ולא לקבוע ממצא שאיננו מגובה ,הבודק חייב ג� להיות ער לסכנת ההכתמה. יהיה גיבוי כזה

 .  שבודקי הפוליגר% במשטרה עומדי� בכ,,מסתבר. בתרשי� הבדיקה

 היא עוות , ועל בודקי הפוליגר% להתייחס אליה,תופעה אחרת שהתגלתה בסקר הנוכחי

 שא� ,דווחה חוקרת אחת, כ,.  הפוליגר% כדי לשרת מטרות קצרות טווח של החקירהתוצאות

 ,זו. הנבדק ימצא דובר אמת היא תאמר לו שהוא נמצא דובר שקר כדי להמשי, ולחקור אותו

 ג� חוקרי� שלא אומרי� לנחקרי� דוברי האמת שלה� דבר , אבל, דוגמה בוטה,אולי

אלה חוקרי� שמתמודדי� . הבי� שה� נכשלו בבדיקה נותני� לה� ל,וממשיכי� לחקור אות�

לא נכו� ע� הקושי שלה� להפני� ממצא של דובר אמת וגורמי� נזק לפוליגר% ולשימוש בו 

 . לעתיד

 

בודק , לעומתו. לבודק פוליגר% המחויב לבדיקה איכותית אסור להשלי� ע� תופעה שכזו

התייחסות נכונה של בודקי . כ, ידירה ולקידומה עלול לתת לפוליגר% המחויב קוד� כל לחק

והבודקי� מוצאי� את ,  להתנגשות ע� ציפיות החוקרי�, במקרי� רבי�,הפוליגר% מובילה

, מצד שני. הבודק יודע שהוא פועל נכו� א, איננו מסוגל להעביר זאת לחוקר. עצמ� במלכוד

ת יוצרי� אצלו  והטיות של עיגו� וזמינו,החוקר מערי, הערכת יתר את יכולתו לגלות שקרי�
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כל זה נחס, מהבודק המחויב לגישה . שבפוליגר% לא נעשה שימוש ראוי, את התחושה

 .החקירתית

 

 נקודת המבט של הנבדק הח� מפשע

 
 ,זה מגיע מתו, מטרה להוכיח את חפותו. לא פחות חשובה היא נקודת המבט של הנבדק הח%

 שלנבדק כזה יהיה אמו� ,חשוב. ע לו האמצעי האחרו� שנותר כדי לסיי, לעיתי�,והפוליגר% הוא

הממצאי� של .  ושהחוקר יקבל את הממצא וינהג על פיו,בפוליגר% שימצא אותו דובר אמת

  ריבוי התוצאות של דובר אמת ,מצד אחד. המחקר הנוכחי עוני� חלקית בלבד לדרישות האלה

, ללמחזקי� את התחושה שסיכוייו של הנבדק הח% להוכיח את חפותו אינ� רעי� כ

תכופות  ,מצד שני. הפוליגר% משרת את ציבור הנבדקי� החפי� כמו ג� את החקירהשו

ובמחצית מהמקרי� אי� ה� , חוקרי� אינ� נוטי� לקבל ממצא של דובר אמת כפשוטו

 ה� מספרי� לנבדק שהוא ,בחלק אחר של המקרי�. מדווחי� לנבדק שהוא נמצא דובר אמת

 שה� לא מקבלי� את תוצאות הפוליגר% , להבי�עבר את הבדיקה בהצלחה א, נותני� לו

התייחסות כזו פוגעת באמו� של ציבור הנבדקי� בבדיקת הפוליגר% . וממשיכי� לחשוד בו

 .  ומפחיתה את הנכונות של נבדקי� חפי� רבי� להוכיח את חפות� באמצעות הכלי
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