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 1הסרת מכשולי� בדר� ללימוד תשאול: הרצאה בכנס

 
 *מאיר גלבוע

 
 מנהל מחלקת החקירות ברשות ההגבלים העיסקיים, ר"ד* 

 
 

חוסר שביעות רצו� ברור , בשני� האחרונות, בתי המשפט והקהילה המשפטית בישראל הביעו

ת ה�  שלא פע� מוגשי� כתבי אישו� בעבירות חמורות כאשר הראיות היחידו,מהעובדה

, 1966/98ח "מ; ב� עזרא, 3044/92פ "ע, למשל, ראה. ) ושחזורהודייה(מפיה� של הנאשמי� 

הורשעו ג� במשפט , ל"ברצח דני כ/ ז, הג� שאות� נאשמי�(כוזלי , 7929/96ח "מ; הררי

דליה , ראה ג� את הערתה של שופטת בית המשפט העליו� דאז. ברנס, 3032/99ח "מ; )החוזר

דורנר הביעה . שהורשע ברצח ובאינוס של חנית קיקוס, ל סולימא� אל עבידבמשפטו ע, דורנר

, הודיית נאש� היא ראיה חשודה: "לא היה מקו� להרשיע את אל עביד, לפיה, ש� דעת מיעוט

אל , 4342/97פ "דנ" (וזאת א% א� ניתנה שלא בעקבות לח/ חיצוני אשר הופעל על הנאש�

 ).לפסק הדי�, 89' עמ, עביד

אחת . 2)1994, גולדברג(לבחינת נושא זה  "ועדת גולדברג" מינה שר המשפטי� את ,במקביל

לימוד , עד אז.  לחוקרי� בנושא התשאולמהמלצות הועדה הייתה לערו1 הכשרות מיוחדות

התשאול במשטרת ישראל לא היה חלק קבוע ומהותי בקורסי ההכשרה של שוטרי� בכלל ושל 

אג% על ידי א% א� נתמכו ( מקומיות וארעיות אלא תוצאה של יוזמות, חוקרי� בפרט

 ).החקירות

,  ברוב�, המצויי�היות מוטות עקב השפעת� של גורמי�עלולות ל, ראיות שמקור� אנושי

מתוLoftus) 1979 .( 1חלוצת המחקר אודות הטיות הגורמות לטעויות זיהוי היא . באד� עצמו

                                                           
בכנס המדעי של ארגו� , המחברעל ידי שניתנה , מאמר זה הוא עיבוד והרחבה של הרצאה בנושא זה    1

סיו� פרי ני, בעיקר, הכתוב במאמר הוא. 1998יולי , בס�  פרנסיסקו, (.A.P.A)ב "הפסיכולוגי� בארה
 . א1 ג� נתמ1 בממצאי� של מחקרי� מדעיי�, רב שני� בתחו� זה

 באוניברסיטה ,תלמידת התואר השני בפסיכולוגיה קלינית של הילד, המחבר מודה לעדי גלבוע
 . על הארותיה, העברית

 ,השופטת נירה לידסקי, הגלר�השופטת עדנה קפל�, ר" יו–השופט אליעזר גולדברג , חברי הוועדה היו    2
 ).אבי כה�ת ניצב ד אורי וגמ� ות"עו, ד נורית שניט"עו, ד חנה קלר"עו, ד יהודית קרפ"עו
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; 1999; 2000',  ואחWells :המחקרי� הרבי� והעדכניי� בתחו� זה אזכיר רק מעטי�

1998
  כי מהימנות� של ראיות אלו נמוכה מהמהימנות של ראיות,יש הסוברי�, על כ�. 3

כדוגמא לדיו� , ראה. לא נפסק הדיו�,  של מהימנות ראיות מדעיותא� כי ג� בנושא זה, מדעיות

  ).2000(ושל קנצפולסקי ) 2000(את מאמריה� של פרוינד ומוטרו , א כראיה"בשימוש בדנ

 תחלי% אי�, הג� שחשיבות� של בדיקות מדעיות של ראיות מוחשיות הולכת וגדלה, אול�

 בהודעות ,ובראש וראשונה, למידע ולראיות שנית� להפיק בחקירה ובמשפט ממקורות אנושיי�

להל� . א1 ג� ממקורות מודיעיניי� ומתו1 סיבות רבות, עדי� וחשודי�, מתלונני�, של קורבנות

 : בה� שחשובותה

 

שאיננו ,  לא מעט שאלות בתחו� הזיהוי הפלילי, עדיי�,המדע הפורנזי מוגבל מאד ויש •

, אלמוג(יודעי� להשיב עליה� או שמבחינה טכנית לא נוצרו עדיי� הכלי� להתמודד אית� 

 ).167 ' ע,1991

 ,ועל כ�, רוב כתבי האישו�. רק מיעוט מבוטל של עבירות מתגלה בעקבות ראיות מדעיות •

 מבוססי� על הודעות והודאות של בני האד� המעורבי� באירוע, הרשעות רבותג� 

)Coupe and Griffiths ,1998 ;McConville ,1993 ,16�10' עמ.( 

ועל רוב� לא , ראיות מדעיות המתבססות על ראיות מוחשיות ה� ראיות נסיבתיות בלבד •

רשיע על פי הודייה ג� על מנת לה. נית� להשתית הרשעה ללא ראיות עצמאיות נוספות

או בגדר דבר לחיזוק " [דבר מה נוס%"א1 ה� בחזקת , בחקירה יש להביא ראיות נוספות

, גולדברג(א� יאומצו המלצות ועדת גולדברג בעניי� התוספת הנדרשת להודייה , או לסיוע

 . אי� ה� ראיות בעלות עוצמה רבה וה� קלות לגילוי, יחסית לראיות אחרות)]. 1994

רק הודעות , שאינ� ניתנות אלא לפרוש אחד,  מדעיות�מתגלות ראיות מוחשיות ג� כאשר  •

של קורבנות ועדי� או הודאות של חשודי� נותני� לראיות אלו את המשמעות 

מה התרומה הראייתית של טביעת אצבע של חשוד : להל� מספר דוגמאות. הראייתית

הגירסה שלו שהיה ש� על א� לא נית� לסתור את , שנתגלתה בזירת עבירה, בהתפרצות

שנתגלה באיבר מינה של הקורב� ע� דמו של , מה תועיל השוואת זרע? פי גישה חוקית

? כי יחסי המי� היו בהסכמה, א� לא נית� לסתור את גירסתו, א"על פי בדיקת דנ, חשוד

                                                           
 ).2001(וגלבוע ) 1995(אצל גלבוע להרחבה על חלק מהטיות אלו ראה     3
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מת כתוצאה מקליע אקדח , שאת גופתו בדק, כי האד�, הא� חוות דעת של רופא משפטי

 ?מאפשרת להרשיע אד� באחת מהעבירות של גרימת מוות, שחדר לליבו

ולא , על ידי הודעות והודאות, כמעט באופ� בלעדי, היסוד הנפשי של עבירה נית� להוכחה •

 . ודאי ככל שיהיה, על ידי ראיות מוחשיות ופירוש� המדעי

 

גת  להש) וג� הפשוטה והזולה ביותר(הוא הדר1 היעילה והחשובה ביותר , א� כ�, התשאול

ויתור על כלי חקירה זה או הצבת הגבלות משפטיות קשות מידי בפני . ראיות במהל1 חקירות

עלול להביא לידי ירידה משמעותית בגילויי העבירות ולמחיר חברתי , קבילות� של הודאות

; 1998 (Cassell �ו) Caplan) 1985ראה מחקריה� של . שהחברה הישראלית עלולה לשל�, גדול

בעקבות פסיקת בית , ראי� על ירידה חדה בשיעור הגילויי� בארצות הבריתאשר מ, )1999

א� החוקרי� , על פיה הודאת נאש� אינה קבילה, )Miranda ,1966בעניי� (המשפט העליו� ש� 

ד "זכות השתיקה ונוכחות עו, אזהרה, בי� היתר, שכוללות, לא עמדו בחובות שהוגדרו בפסיקה

ואת , י� לכ1 ג� את הפגיעה ביכולת ההרתעה של המשטרהחוקרי� אלה מייחס. בעת החקירה

. בשנות התשעי�, העלייה הגדולה בפשיעה מאז ועד לנקיטת המדיניות החדשה בתחו� זה

בהחלטה , וא% חיזק אותה, כי בית המשפט העליו� בארצות הברית חזר על עמדה זו, יצויי�

 טענות  כפי שיש,שכ�,  מקצועי התשאול צרי1 להיות,אול�). Dickerson ,2000משפט (נוספת 

חוקר חסר תשאול לא מקצועי על ידי , ששיטות תשאול מסוימות עלולות להביא להודאות שווא

  ).30'  ע, Milne and Bull ,1999 (מיומנות עלול להביא לזיכוי מוטעה

 ואת הדרכי� ,במאמר זה אסקור את הקשיי� העומדי� בפני יישו� של לימוד התשאול

 קשיי� אלו אינ� ייחודיי�. 4להתגבר על מכשולי� אלו ולהסיר�, ור ניסיונילא, היעילות

 הבראשית שנות התשעי� התחילה משטרת אנגליה בהדרכת חוקרי. ללימוד התשאול בישראל

יותר משלושה רבעי� מהשוטרי� ומהחוקרי� באנגליה , במש1 עשור זה. בתחו� התשאול

(.P.E.A.C.E) לצרכי� אלושנבנה במיוחד , וויילס הודרכו במסגרת מודל
 התוצאות, אול�. 5

 ,מראי�, שבדקו את התוכנית וביצועה, מחקרי� רבי�.  מכ1פ1יכלל לא היו מעודדות וא% הה

                                                           
על אלה ועל נושאי� רבי� . אי� הכוונה במאמר זה לפרט כיצד לערו1 תשאול וללמד שיטות תשאול    4

 .1995 ,ל ובעריכתו ראה גלבועאחרי� בניהול התשאו

   
 National Crime(שהוצא על ידי משטרת אנגליה , ראה את המדרי1 השימושי לתשאול בחקירה 5

Faculty ,2000( ,אשר ג� תורג� לעברית על ידי מחלקת החקירות והתביעות במשטרת ישראל 
  ).2000, משטרת ישראל(
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הג� שחיזקה את ביטחונ� העצמי של , כי להדרכה לא הייתה השפעה על איכות התשאול

, Clarke and Milne(ביכולותיה� ובמיומנויותיה� המשופרות , החוקרי� שעברו הדרכה

2001 ;McGurk et.al. ,1993 ;והמחקרי� המצוטטי� ש�.( 

 

 כי לא כל הדרכה תורמת לשיפור בכלל ולשיפור מיומנויות ,ממצאי� אלו ואחרי� מצביעי�

לא תמיד נמצא קשר בי� ידע רב ובי� , והג� שידע תיאורטי הוא הבסיס למיומנויות, בפרט

 עד כמה אנשי� שקיבלו הדרכה בגילוי שקרי� על פי ,קבאחד הניסויי� שבד. מיומנויות גבוהות

לא , הצליחו להבחי� בי� שקרני� ובי� דוברי אמת, התנהגות מילולית והתנהגות לא מילולית

הגיעו מבצעיו , על סמ1 ניסוי זה. נמצאו הבדלי� בי� המודרכי� ובי� אלו שלא הודרכו

 אינה מסייעת לתשאול בכלל ,י� כי הדרכה בגילוי שקרי� על פי רמזי� התנהגותי,למסקנה

מצביע , עיו� מדוקדק בתנאי הניסוי, אול�. )Kassin and Fong ,1999 (ולגילוי שקרי� בפרט

 דקות כל 15זו כללה צפייה בשני סרטי וידיאו באור1 של . כי ההדרכה הייתה ברמה נמוכה מאד

ללא כל ,  בלבד דקות נוספות10ולימוד רשימת עזר של רמזי� לגילוי שקרי� במש1 , אחד

 על מנת ,דלעבו" חוקרי�"התנאי� שבה� היה על הג� . תיאורטית ומעשית, הכשרה נוספת

לא נוהלה שיחת .  ממצבי התשאול הרגילי�, במידה משמעותית, היו שוני�לחשו% את השקרי�

ולעמוד על " נחקרי�"על מנת לגלות מהי מידת הלח/ הבסיסית של ה, פתיחה ע� הנחקרי�

מש1 . כדי להשוות� לרמת הלח/ ולהתנהגות בעת החקירה עצמה, זאת. ותה עתהתנהגות� בא

ולא נמצאו הבדלי� בתחושות הלח/ והאשמה בי� שתי ,  דקות בלבד4.5היה " חקירה"ה

בתוספת לידיעה של , ממצא אחרו� זה.  דוברי האמת והשקרני�–" נחקרי�"קבוצות ה

מדוע לא היו , עשויי� להסביר, בירה אמיתיתוכי לא ביצעו ע, כי מדובר בניסוי בלבד, הנבדקי�

ברור  .גילויי� התנהגותיי� שוני� או שכיחות שונה של אות� התנהגויות בשתי הקבוצות

תביא לשיפור כלשהו , שאי� לצפות שהדרכה כה קצרה ולא מותאמת למשימה, מאליו

 .במיומנות כה מורכבת ומסובכת כמו בתשאול

 

שא% זו רלבנטית להדרכת , דו� ביעילות של הדרכה בכללאי� תכליתו של מאמר זה ל, אול�

אלא בסוגיות המיוחדות להדרכת התשאול ובמכשולי� הניצבי� בפני המלמדי� , חוקרי�

, בטבעו של תהלי1 התשאול, ברוב� הגדול, מכשולי� אלו מעוגני�. והלומדי� תחו� זה

 .  אלו  בתחומי� להימצא צריכות  ת התשובו    ,לכ�     .אישיות  בי�    מיומנויות   על  כמבוסס 
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 המכשולי� בפני לימוד מוצלח של תשאול

 

דעות מוטעות על תהלי1 התשאול ונטיות טבועות : נית� לחלק את המכשולי� לשתי קבוצות

 . המנוגדות לחלק מהכישורי� הנדרשי� מחוקר מצליח,בטבע האנושי

 

 תפיסות מוטעות על התשאול

 

עליה� צריכי� להתגבר במהל1 לימוד , עות על התשאולמה� הדעות המוקדמות והמוט

 ?התשאול

 היא ,וככזו,  כי התשאול הוא אמנות, תפיסה רווחת בי� החוקרי� היא� תשאול כאמנותה .1

, התשאול הוא כשרו� הטבוע באד� מלידה, לכ�. ללמידה או לשיפור, איננה  ניתנת לרכישה

, דא עקא .הא ותו לא, "או שאי� לואו שיש לחוקר תכונה זו : "או כדברי חוקרי� רבי�

תפיסת התשאול כאמנות שוחקת את האובייקטיביות והמקצועיות הנדרשות לתשאול 

הדרוש לשיפור יכולת� של , ומנתקת את הקשר ההכרחי בי� התיאוריה ובי� הפרקטיקה

שוטרי� גילו התנגדות לכל למידה . )331' ע ,Gudjonsson ,1992 (החוקרי� בתחו� זה

כאשר ניסיו� בלבד הוא הדר1 המוערכת על , ור1 רכישת ידע ומיומנות בתשאולחדשה לצ

הדרכה ואימו� אינ� מוערכי� ככלי� לשיפור , יד� לרכישת מיומנויות כאלה ואילו לימוד

  ).154' ע, Milne and Bull ,1999 (המקצועיות

 נית� ללמוד  כי לא, מיתוס נפו/ הוא� הדר� היחידה ללמוד תשאול היא באמצעות הניסיו� .2

אלא מ� הניסיו� ,  וג� לא בדר1 של סימולציות ומשחקי תפקידי�,תשאול באופ� תיאורטי

שג� ניסיו� רב שני� לכשעצמו אינו משפר את , מחקרי� מצביעי� על כ1, אול�. בלבד

קציני מבח� ובעלי תפקידי� אחרי� , ג� חוקרי� מנוסי�, לדוגמא, כ1. יכולת התשאול

 לא הצליחו להבחי� בי� דוברי אמת ובי� דוברי שקר יותר מחסרי ,במערכת אכיפת החוק

לו ההבחנה ,  ברמה שנית� היה לצפות לה, כלומר.50% �ומידת ההצלחה הייתה כ, ניסיו�

, Ekman and O'Sullivan (בי� דוברי האמת ובי� השקרני� הייתה נעשית בהטלת מטבע

, )הגנת ילדי�(� דיני הראיות על פי החוק לתיקוכהגדרת� , ג� חוקרי ילדי�. )1991

המשמשי� כקציני , שרוב� ככול� ה� עובדי� סוציאליי�, 1984מאז . 1955 –ו "התשט

א% אחרי הכשרות , לא הציגו יכולת טובה יותר בתשאול ,חלק משירות המבחו לנוערכ מבח�

ת ובי� ההבדל הגדול בי� בעלי ניסיו� בחקירו). 2001', אורב1 ואח; 2001, הורובי/(מסוימות 
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 הדיוטות היה במידת הביטחו� הגבוהה יותר של בעלי הניסיו� ביכולת� לאבח� שקרני�

)Vrij ,1999 ,שעיקרה למידה מ� ,  ג� לימוד תשאול בשיטת החניכות בלבד).318' ע

 על א% שזוהי שיטה זולה יחסית, לא העלתה את רמת התשאול של החוקרי�, הניסיו�

)Milne and Bull ,1999 ,154' ע.(  

 � הודייהאי� לקבל " מירש�"מספק אלא א� הוא , לימוד התשאול הוא חסר תועלת .3

הכוללות כללי� ברורי� ושלבי� , לומדי התשאול מבקשי� שיטה או מספר שיטות מובנות

כאשר (שבסופ� יודה הנחקר בעבירה המיוחסת לו או ישת% פעולה ע� החוקר , ידועי�

מעצ� , כזה" מירש�", אול�. כלי יעיל לתשאול כי בידיה� ,כדי להשתכנע) מדובר בעד

לסוג מסוי� של נחקרי� ולהקשרי� מסוימי� , מתאי� למספר מוגבל של חוקרי�, טבעו

מאחר . עשוי להועיל רק במיעוט� של המקרי�הוא  , על כ�.של העבירה והחקירה

שיטת תשאול ,  שהמשתני� המשפיעי� עליו ה� רבי�שהתשאול הוא תהלי1 בי� אישי

לא תסייע להביא , עה ומובנית עד כדי קשיחות שאי� מאחוריה בסיס תיאורטי רחבקבו

שעל מנת להצליח בהדרכה של תורת התשאול , אי� זה סותר. נחקרי� לידי שיתו% פעולה

דגשי� , יש צור1 שהתשאול יהיה מובנה לרבות פירוט שלבי� עיקריי�, ובהטמעתה

תנאי מוקד� נוס% ). 2001', אורב1 ואח; 2001, הורובי/(שאלות חשובות וכדומה , עיקריי�

עיו� ). 139�127' עמ, 1995, גלבוע(הוא הכנה מראש של כל תשאול ספציפי , להצלחת תשאול

 ;2000, משטרת ישראל: ראה(שהוצא על ידי משטרת אנגליה , במדרי1 השימושי לתשאול

לספק לחוקרי�  שהוא אמור ,מראה) National Crime Faculty ,2000 –והמקור האנגלי 

שזו אחת הסיבות , ייתכ�. הכולל צעדי� קבועי� להתקדמות בתשאול, "מירש�"מעי� 

אפילו החוקרי� עצמ� התלוננו ששיטה זו . )Clarke and Milne ,2001(לכישלו� ההדרכה 

(P.E.A.C.E.) קשיחה מידי ובלתי גמישה )Clarke and Milne ,2001 ,98' ע .( 

 הכנה מראש של השאלות הנכונות תבטיח את �  של שאלות רשימה, למעשה,התשאול הוא .4

,  שבמהל1 התשאול פועלי� תהליכי� נוספי�,החוקרי� אינ� ערי� לכ1. הצלחת התשאול

 חלק� ;חלק� ביוזמת החוקר ובהשפעה לא מודעת שלו, המעצבי� את התנהגות הנחקר

, נמצא. ל וחלק� בהשפעת ההקשר של התשאו;ביוזמת הנחקר ובהשפעה לא מודעת שלו

הניב פחות מידע מאשר , שנער1 על פי שאלות שהוכנו מראש על ידי החוקר, שתשאול

 שאלו את השאלות והתאימו אות� על פי נתיבי הזיכרו� ,תשאול שבו גילו החוקרי� גמישות
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לא נית� להכי� רשימה של כל , זאת ועוד). 4�3' עמ, Milne and Bull ,1999 (של הנחקר

 .  מתו1 תשובות הנחקר עשויות לעלות שאלות רבות נוספות,כ�ש, השאלות האפשריות

 עיסוק ברגשות של הנחקר הוא,   על פי גישה זו� חוקרי� צריכי� להתייחס לעובדות בלבד .5

, כיוו� שתוצאה של תשאול מוצלח היא ידיעת העובדות והנסיבות של העבירה, מיותר

ג� עיקרו של התשאול הוא , על כ�. הרשעה של החשודלהדרושות להגשת כתב אישו� ו

, תפיסה(אלמלא הייתה תפיסת� של העובדות , גישה זו הייתה נכונה. עיסוק בעובדות

חלק� א% אינ� , מתווכת על ידי מנגנוני� סובייקטיביי�" האובייקטיבית"שבמציאות 

מספר הערות על  ( במידה משמעותית מאד,לעתי�, מעוותת, )ומושפעת על יד�, מודעי�

 . )ובביבליוגרפיה המוזכרת ש�, ]2001[ אצל גלבוע נושא זה ראה

ניסיו� לשפר את , בי� היתר,  לימוד התשאול הוא� "התשאול הוא חלק משיגרת החיי�" .6

 זוהי מיומנות שאנו בטוחי� שאנו שולטי� בה ,א1, המיומנות הבי� אישית של החוקרי�

אי� מקו� ללמוד , 1א� כ. בכל מפגש שיגרתי, היטב ועושי� בה שימוש מוצלח כל חיינו

, אול�.  אי� צור1 ללמוד כיצד לשפר מיומנות זו, ובוודאי,כיצד להתנהג ע� אנשי� אחרי�

שהעובדה שאנו חיי� ע� אחרי� במש1 כל חיינו ומתקשרי� עימ� , אי� כלל  ביטחו�

על הטיות ] 2001[ראה מאמרו של תירוש  (תורמת לשיפור המיומנויות בי� אישיות אלו

 . )הנגרמות עקב חוסר הכשרה ספציפית בתשאול, יבאבחו� רפוא

 

 נטיות אנושיות טבועות

 

המנוגדות לכישורי� , הטבועות בנו, המכשולי� מהסוג השני נובעי� מנטיות אנושיות

 :ולמיומנויות הנדרשות מחוקר טוב

 החוקר הוא התשומה � אישיותו של החוקר והתנהגותוהמכשול הגבוה ביותר הוא  .1

 אישיות החוקר היא הכלי ,לפעמי�. משפיעה ביותר על תהלי1 התשאול ביותר וההחשובה

. עמדתו והתנהגותו, היחיד העומד לרשותו כדי לעצב ולשנות את תפיסת המצב של הנחקר

. כמעט לא נית� לשנות) תנאי התשאול, העבירה, הנחקר(את רוב הגורמי� האחרי� , שהרי

, מראה חיצוני: כגו�,  עצמ� על הנחקררוב החוקרי� אינ� מודעי� להשפעה של תכונותיה�

  ).27�17'  עמ,1990, בנימי�(לח/ נפשי וחרדות , עמדות, התנהגות

  הקשבה אינה� ההקשבה לאחרי� אינה חלק מההתנהגות הטבעית והרגילה של האד� .2

אנו נוטי� להשמיע את , לרבות בשיחות יומיומיות ע� אחרי�, ברוב המקרי�. שמיעה
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איננו מעוניני� כל כ1 במה שב� שיחנו , לעתי�. י� לדברי ב� שיחנודעותינו ואיננו קשוב

ולא מתו1 כוונה , אלא שומעי� את דבריו כמצוות אנשי� מלומדה ומתו1 נימוס, אומר לנו

 שג� בתשאולי� בה� הנחקר ,הראו) 3 ' ע,Milne and Bull) 1999. אמיתית להקשיב לו

 שניות 7.5 שבממוצע ,ור את גירסתו בכ1החוקרי� החלו להפריע לו למס, החל לשת% פעולה

 לא ,לעתי� קרובות, ה� הפסיקו את תשובתו בשאלה נוספת, מאז שהנחקר החל לדבר

 .החוקרי� לא עשו כל ניסיו� אמיתי להאזי� לנחקר. רלבנטית לאותו שלב

,  העברת אינפורמציה לב� שיחנו היא חלק בלתי נפרד מכל דו שיח� חשיפת אינפורמציה .3

 כי החוקר יחשו% אינפורמציה מיותרת ,יש סכנה. מסוג מסוי�,  הוא דו שיחוג� תשאול

 .שעלולה לפגוע בתשאול ובחקירה, )כגו� פרטי חקירה מוכמני�(בפני הנחקר 

שבפניו ,  הנטייה הטבעית והרגילה של חוקר� הוספת לחצי� על נחקר שאינו משת� פעולה .4

כדי להגיע לתוצאה , הוסי% לחרדותיוהיא ללחו/ עליו יותר ול, נחקר שאינו משת% פעולה

 .שלעתי� יותר יעילות, החוקר אינו ער תמיד לשיטות נוספות. הרצויה

את ב� שיחו " לתפוס" לכל אד� נטייה � את הנחקר בשקר הראשו�" לתפוס"הנטייה  .5

" להתיישר" מאפשרת לנחקר נקיטת דר1 זו.  הוא מגלה שקר שלובפע� הראשונה בה

 או לטעו� שלא ; שדבריו הוצאו מהקשר�, לומר;י תגובות החוקרולהתאי� את גירסתו לפ

 .הוב� כהלכה

 מנגנוני התפיסה החושית של האד� רחוקי� מלהיות – מגבלות תפיסתיות אנושיות .6

ואחרי� נדחי� , חלק מהגירויי� המשודרי� אלינו מהסביבה אינו נתפס על ידינו. מושלמי�

עוברי� תהלי1 של עיבוד ,  ידינוג� אלו שנקלטי� על. אחרי תפיסת� הראשונית

הטיות קוגניטיביות . ומושרשי� במערכת הקוגניטיבית בצורה מעוותת, סובייקטייבי

, הטיית האישוש, כשל השיעור הבסיסי, הטיית הזמינות, כשל הייחוס הבסיסי: כגו�, שונות

דעות קדומות ועיוותי� , קונספציות קשיחות, סטריאוטיפי� חברתיי�, הכללות יתר

הטיות , מגבלות. גורמות לסטיות ממודל רציונלי ואובייקטיבי של התנהגות, פיסתיי�ת

א1 ג� את , וכשלי� אלו עלולי� לעוות את תפיסותיה� ההדדיות של החוקר והנחקר

, Sekular and Blake ,1994 ;Kahneman (תפיסתו של התרחיש של העבירה הנחקרת

1973 ;Gregory ,1972.( 
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 גברות עליה�הסרת המכשולי� והת

 

, הנדרשי� לה, שאת הידע והמיומנויות, עדי� וחשודי� היא פעילות מקצועית, תשאול קורבנות

מתשאל מקצועי צרי1 להיות בעל בסיס ידע נרחב  . לא נית� להקנות בהשתלמות חד פעמית

המתשאל לא , ללא ידע ומיומנויות אלו). Yuille ,1999(ומיומנויות בי� אישיות ברמה גבוהה 

את הזיכרו� של " לזה�" הוא עלול .צליח לקבל מעדי� ומקורבנות את כל המידע שקלטוי

, )Loftus, 1997 ;Garry et al. ,1999 :בעשור האחרו� יש שפע פרסומי� בתחו� זה (הנחקר

 פעולה מלא  ג� את המידע שהנחקר מוסר לו ולא יצליח להביא את הנחקרי� לידי שיתו%,ובכ1

עלול החוקר להביא את , בהעדר ידע ומיומנויות מתאימי�, וא החשודכאשר הנחקר ה. ואמיתי

 מפיו של חשוד שעבר את הודייההחשוד הח% מפשע לידי הודאת שווא או שלא להצליח לחל/ 

 . העבירה

?  כיצד נית� לצייד את החוקרי� בכלי� שיסייעו בידיה� להתגבר על המכשולי� שתוארו עד כה

 והמלצות על ,צות על מבנה פרק הלימוד של תשאול וצורתוהמל: ההמלצות מחולקות לשתיי�

 .תכני הלימוד

 

 מבנה תכניות הלימודי� של תשאול

  

שאי� בה כדי להקנות את הידע ואת המיומנויות ברמה ,  הדרכה קצרה מידי– ניתוח צרכי� .1

שלא הוכנה על פי הצרכי� של אוכלוסיית המודרכי� ולא על פי דרישות התפקיד , נאותה

למרות המאמצי� האדירי� .  לא תיוש� ולא תביא לשיפור ברמת התשאול,שלה�

לא נמצאו , .P.E.A.C.E �שהשקיעה משטרת אנגליה בהדרכת רוב חוקריה בתוכנית ה

ולא ניכר כל שיפור ביכולת , הבדלי� בי� חוקרי� שעברו את ההכשרה ובי� אלו שלא

שהפרק הבסיסי של ,  בי� היתר,הסיבה לכ1 היתה. התשאול של החוקרי� שהודרכו

, לא נער1 על פי צורכי החקירות והחוקרי�, של משימה מורכבת כמו התשאול, ההדרכה

לא נית� היה להקנות את כל הידע והמיומנויות הנדרשות , ומאחר שנמש1 שבוע אחד בלבד

  ).Clarke and Milne ,2001 (לביצוע התפקיד המורכב של תשאול

 וג� של בניית  ,י� החשובי� ביותר של כל הדרכהניתוח צרכי ההדרכה הוא אחד השלב

תוכנית כזו תיבנה על פי הגדרת מטרות ההדרכה וניתוח התפקיד . תוכנית להדרכת תשאול
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המיומנויות , נית� לקבוע את הידע, לאור הגדרת המטרות וניתוח התפקיד. של החוקר

  ניתוח הצרכי�.)Salas and Cannon-Bowers ,2001 (שהחוקר מייש� בתפקידו, והעמדות

, ה� של פרקי ההמש1, ה� של ההדרכה הבסיסית, אמור לסייע ג� בקביעת מש1 ההדרכה

 . ההשלמה והריענו� וה� פרקי� בהקניית ידע חדש ומיומנויות גבוהות

 ההקשר הארגוני הוא הקובע א� הידע – שינוי האווירה הארגונית בתחו� התשאול .2

ידי החוקרי� בעת ביצוע   על, הלכה למעשה,שמו במהל1 ההדרכה ייוי�והמיומנויות המוקנ

 ).Salas and Cannon-Bowers ,2001 (לאחר סיו� פרק ההדרכה, תפקידיה� ביחידותיה�

של הממוני� ושל העמיתי� יש השפעה עצומה על יישו� הידע , לתמיכה של סביבת העבודה

רק הלימוד ובי� שכאשר היה פער בי� ההדרכה ופ,  כ1 קרה).1995',  ואחFacteau (שנרכש

לש� חזרו החוקרי� , לא תמכה הסביבה המבצעית, העמדות של המפקדי� ביחידות השטח

לא נתנו לכ1 ,  המפקדי� לא ייחסו לכ1 חשיבות.ביישו� החומר הנלמד, ע� סיו� הקורס

לא ניכר כל , לכ�. כפי שלמדו,  ולחוקרי� לא נית� זמ� מספיק לביצוע התשאול,כל עדיפות

מ� הראוי . )15�13'  ע,Clarke and Milne ,2001(ויות התשאול של החוקרי� שיפור במיומנ

השלושה . המהווי� אבני דר1 במחקר הפסיכולוגי בתחומיה�, להזכיר שלושה מחקרי�

הניסויי� : על ההתנהגות, ובעיקר של ההקשר החברתי, מצביעי� על ההשפעה של ההקשר

ממצאי ; עקב השפעה חברתית, וי�על הטיות בהערכת אורכ� של קו )Asch) 1951של 

על פיה� אנשי� ביצעו הוראות בסיטואציות חברתיות , )Milgram) 1969המחקרי� של 

" בית הסוהר"וניסוי ; פגיעה פיזית חמורה באחרי�, לכאורה, על א% שבכ1 פגעו, מסוימות

, שהסכימו להשתת% בניסוי שדימה בית סוהר, שהראה כיצד סטודנטי�, של זימברדו

 ). Haney et al. ,1973(אליה� שובצו , גו בתפקידי� של סוהרי� או אסירי�התנה

שהמוטיבציה ללמוד ,  מחקרי� מצביעי� על כ1– שינוי עמדות בנושא הדרכת התשאול .3

ולייש� את החומר שנלמד בעבודה תלויה בעמדות של הלומדי� על התועלת המופקת 

שר חיובי בי� ההדרכה ובי� רכישת  שיש ק,ככל שהלומדי� יאמינו. מהלימודי� ומההדרכה

רכישת הידע והמיומנויות בתחו� זה תהיה טובה יותר וג� מידת , המיומנות לתשאול

  ).Quinones ,1995 (יישו� החומר הנלמד תהיה גבוהה יותר

 הלימוד העיוני והמעשי צרי1 להקדי� את –התחלת הלימוד בשלבי הקריירה הראשוני�  .4

בדומה למקצועות רבי� , וא פרק חשוב מאד בהכשרת החוקרלמרות שהניסיו� ה. הניסיו�

אחד הסיכוני� . קשה מאד ללמוד מהניסיו� לבדו, אחרי� בה� נדרשת מיומנות בי� אישית
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היא תפיסת , כמו תשאול, "ארבע עיניי�"הנובע מסיטואציה של , של הלמידה מהניסיו�

יעילה יותר אצל צעירי� נמצא שההדרכה , למשל, כ1. טעויות כצעדי� מוצלחי� או ההפ1

 Salas (הראשוני� לומדי� יותר ומיישמי� יותר מאשר המבוגרי�. מאשר אצל מבוגרי�

and Cannon-Bowers ,2001 .( לימוד התשאול צרי1 להתחיל מוקד� ככל האפשר

ולפני ששגיאות וטעויות מושרשות " לוח חלק"כל עוד ה� כ, בקריירה של החוקרי�

 . ומוטמעות בהתנהגות�

 לא תמיד יש בידינו אפשרות ללמד תשאול בתחילת – כחדת הרגלי� ישני� ומוטעי�ה .5

 החוקרי� המגיעי� ללימודי תשאול ה� חוקרי� ,לעתי� קרובות. הקריירה של החוקר

והידע שלה� בנושא זה מבוסס על , וותיקי�  שלא למדו תשאול בצורה מסודרת בעבר�

יש את הפרק הראשו� בלימודי התשאול יש להקד, במקרי� כאלה. ניסיו� ואינטואיציה

כדי לאפשר רכישת , שהושרשו במש1 שני� רבות, להכחדת הרגלי� ושיטות קלוקלות

 .הרגלי� ושיטות חדשות ונכונות

 לימוד התשאול אינו צרי1 להיפסק בפרק ראשוני של לימוד בתחילת – המשכיות הלימוד .6

בסדנאות , יי� של החוקרהלימוד צרי1 להתמש1 לאור1 כל החיי� המקצוע. הקריירה

ובפרקי לימוד נוספי� בה� ירוענ� הידע הקוד� ויילמדו ויתורגלו נושאי� מתקדמי� 

 .בתשאול

היא צריכה לכלול .  על תכנית הלימודי� להיות רלבנטית לתפקידו של החוקר– רלבנטיות .7

הרלבנטיות . בתחו� התשאול, שהחוקר נזקק לה� במהל1 עבודתו, את כל המרכיבי�

אלא ג� את הגברת ההנעה , לא רק מת� כלי� מתאימי� לחוקר לביצוע תפקידו, המבטיח

 ). Salas and Cannon-Bowers,1997 (של החוקר ללמוד ולייש� את מה שלמד

כדי להבי� את ,  הלומד צרי1 לרכוש את הידע ואת המיומנויות צעד אחר צעד– הדרגתיות .8

פי פרקי� ל ע, בצעדי� ספציפיי�הלימוד יתקד� . ההגיו� שבלימודי� ובתשאול עצמו

אבחו� , אבחו� שקרי�, הבנת התנהגויות הנחקר: כגו�, מובחני� של תהלי1 התשאול

תרגול שיטות ודרכי� שמטרת� , הכרת שפת הגו% של הנחקר ושל החוקר, הודאות שווא

טפול בשתיקות , שאילת שאלות, את הנחקר לדפוס בו הוא הדובר העיקרי" להרגיל"

 .זהבצא וכיו

כגו� פסיכולוגיה ומדעי ,  לימודי� תיאורטיי� בנושאי� קשורי� לתשאול– בסיס תיאורטי .9

יישו� שיטות התשאול , ללא הבסיס התיאורטי. ה� הבסיס לתרגול מעשי, ההתנהגות

בסיס . הנלמדות והמתורגלות למצבי� חדשי� ומשתני� יהיה בלתי אפשרי או מוגבל ביותר
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אל מול מורכבותו של , ל מורכבות תהלי1 התשאולזה הוא התרומה החשובה לשמירה ע

שהוא , ללא הידע התיאורטי, הדרכת תשאול. מצב התשאול ומורכבותו של הנחקר כאד�

תידו� , הבסיס לגמישות של החוקר והתאמת גישת החוקר ושיטת התשאול אל הנחקר

     ,Clarke and Milne ,2001(כפי שאכ� קרה להדרכת התשאול באנגליה , לכישלו� מראש

 ).  2 'ע

אפשרית  , שהיא המטרה החשובה של הדרכת התשאול,  רכישת מיומנויות– לימוד מעשי .10

, לימוד מעשי כולל משחקי תפקידי�. רק א� פרק ההדרכה יכלול ג� התנסויות מעשיות

במשחקי . סימולציות וא% התנסויות של תשאול בפועל תו1 כדי חניכה ומת� משוב מיידי

� צריכי� להתנסות בביצוע הפעולות הנדרשות בעת התשאול בפועל החניכי, התפקידי�

)Salas and Cannon-Bowers ,1997 ;Baldwin ,1992.(מעמיקי� ,  לימודי� תיאורטיי�

א1 אינ� מביאי� לשינוי הנדרש , מהווי� בסיס חשוב ללימוד המעשי, ומקיפי� ככל שיהיו

 ).267' ע, Lamb et al. ,1999 (בהתנהגות בעת ביצוע התפקיד

 הכרחי שמשחקי התפקידי� והסימולציות יהיו מציאותיי� ככל – )ריאליז�(מציאותיות  .11

 ).Salas and Cannon-Bowers ,2001 (על מנת להשיג מהימנות מרבית, האפשר

 במהל1 הלימוד תיעשה אינטגרציה של הידע התיאורטי והמיומנויות – אינטגרציה .12

 . עצמוכפי שהדברי� מתנהלי� בתשאול, המעשיות

 בתכנית ההדרכה יהיה יחס נכו� ומתאי� בי� פרקי – יחס בי� לימוד תיאורטי ותרגול מעשי .13

 .משחקי התפקידי� ויישו� המסקנות הנובעות מניסיו� העבר, התיאוריה ובי� הסימולציות

 

 תכני הלימוד

 

צרה ק. תכני הלימוד כוללי� את כל הידע הרב והניסיו� העשיר שנצברו עד כה בתחו� התשאול

, את תכני הלימוד יש להתאי� לצרכי� השוני� של המודרכי�. היריעה מלפרט� ברשימה זו

הדרכות קודמות בנושא זה וסוגי החקירות שבה� מעורבי� , רמת הניסיו� שלה�: כגו�

בהתייחס ה� לתהלי1 התשאול וה� , בפרק זה יוזכרו התכני� החשובי� והבסיסיי�.  החוקרי�

 . חוקרי� בעת התשאוללתהליכי� העוברי� על ה

שבו תינת� לכל לומד הזדמנות ,  במהל1 הלימודי� יוקדש פרק חשוב� מודעות עצמית .1

להיות מודע לאישיותו ולדעת כיצד הוא מתנהג בסיטואציות , אמיתית להכיר את עצמו
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את , החוקר צרי1 להכיר את היכולות שלו. ובעיקר בסיטואציות בי� אישיות, שונות

את הלחצי� המשפיעי� עליו ואת , ככל שה� קשורי� לתשאול, ותיויתרונותיו וחסרונ

 עליו לפתח ).Johnston and Cannon-Bowers ,1996 (התנהגותו במצבי לח/ שוני�

) ולכולנו יש כאלה(לאמונותיו הטפלות , מודעות עצמית לסטריאוטיפי� החברתיי� שלו

שברוב מצבי , יש לזכור. ולהשפעה שלה� על התנהגותו בתשאול ועל תפיסתו את הנחקר

הוא המכשיר הגמיש ובר השינוי , כישוריו ומגבלותיו, על יכולותיו, החוקר עצמו, התשאול

על מנת לשנות את עמדתו של הנחקר מאי שיתו% פעולה לשיתו% , היחידי העומד לרשותו

 .הודייהפעולה ולמסירת 

. ושוני� ככל האפשרהחוקר יתנסה במגוו� מצבי� רבי� ,  במהל1 הלימוד� מגוו� מצבי� .2

הכרחיי� לש� הכנתו , הבסיס התיאורטי והשונות הרבה של המצבי� בה� יתקל בלימודיו

אל לחוקר לצפות ששיטת תשאול . להגיב למצבי� מוכרי� ובלתי מוכרי� בתשאול עצמו

, באמצעות ההכרות ע� מגוו� של מצבי�. לכל נחקר ולכל חוקר, אחת תתאי� לכל מצב

ויתאי� את עצמו לתשאל במצבי� חדשי� , תרו� אחד בלבד בתשאולהחוקר יבי� שאי� פ

 .ומשתני�

אול� .  כל חוקר שוא% להגיע לשיתו% פעולה מלא מצד הנחקר� הגדרת מטרות התשאול .3

בעיקר כאשר יש חשש שהנחקר לא , ישנ� מצבי� בה� לחוקר יש מטרות נוספות או אחרות

ראיות טובות ומהימנות אודות כאשר לחוקר יש . ישת% פעולה באופ� מלא ואמיתי

הכחשה כללית מצד החשוד , לעתי� קרובות, נחוצה, מעורבותו של חשוד בעבירה

במקרי� כאלה חתירה לשיתו% פעולה מצד הנחקר עלולה ). יריעת המחלוקת" הרחבת("

על החוקר להגדיר את מטרות , לכ�. להביא לצמצו� היריעה ולפגיעה בראיות הקיימות

הסכמה להשתת% , מסירת אליבי כוזב, שיתו% פעולה מלא: חלתובטר� הת, התשאול

שתיראה לחוקר ככזו , סיבו1 הנחקר בשקריו או כל מטרה אחרת, בהליכי חקירה אחרי�

מטרת התשאול היא אחד הגורמי� החשובי� לבחירת שיטת . שתקד� את החקירה

 .התשאול

פתיחת , ות מוקדמותהכנ:  לימוד התשאול צרי1 להתקד� על פי שלביו� שלבי התשאול .4

האזהרה ועימות  , רכישת האמו� של הנחקר, שיחה אודות נושאי� ניטרליי�, התשאול

מת� פירוש נכו� לשפת הגו% , אבחו� הודאות שווא, אבחו� שקרי�, חשוד ע� האשמות כלפיו

טיפול , שאילת שאלות, תרגול שיטות לתיעולו של הנחקר לשיתו% פעולה, של הנחקר

כי א% כי , יצוי�. זהבצא  וכיוהודייה/התשאול ומעבר לרישו� ההודעהסיו� , בשתיקות
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ג� על התשאול בפועל להתקד� לפי השלבי� , הלימוד הוא לפי שלבי התשאול וככלל

ללא , ההתקדמות היא הדרגתית, כמו בכל סיטואציה בי� אישית אחרת. המומלצי�

יות התשאול ובהתקדמות  כאשר התנאי� מאלצי� שינוי בתוכנ.מעברי� חדי� בי� השלבי�

ובלבד , נית� לסטות מהתוכנית המוקדמת ומשלבי� אלו, המדורגת ולפי השלבי� הקבועי�

 .  שסטייה זו תהיה מכוונת ומנווטת על ידי המתשאל

עליו להבחי� בהתקדמותו ,  כדי שהלומד ישתכנע ביעילות הנלמד� שליטה במיומנויות .5

ולהשתכנע ביעילות , במהל1 הלימוד,  שרכשובשיפור שחל אצלו ביכולותיו ובמיומנויות

שליטה טובה . הוא ייש� אות� בשדה, רק א� הלומד ישלוט היטב במיומנויות אלו. שלה�

ולכ1 ג� , במיומנויות מובילה לאמונה של החוקר ביכולתו האישית לבצע את התפקיד

. דהעל המחויבות לארגו� ועל המוטיבציה לעבו, השפעה חיובית על הסיפוק מהעבודה

האמונה של החוקר ביכולתו האישית היא הגור� החשוב ביותר ובעל השפעה חיובית על 

 ).Salas and Cannon-Bowers ,2001 (היישו� של המיומנויות שרכש במסגרת ההדרכה

על החוקר לתת תמורה ,  על מנת להפיק אינפורמציה מהנחקר� תשאול הוא מצב הדדי .6

החוקר ילמד מתי עליו להעניק . מהודאמפטיה וכ, להקב, חו�, הבנה,  אינפורמציה�כלשהי 

בעיקר על החוקר . על מנת להניע אותו לשת% פעולה, אחד מאלו לנחקר ומתי למנוע זאת

 .שעלולה להזיק לחקירה, להיזהר מחשיפה מיותרת של אינפורמציה

  רגשות ה� מנופי� שימושיי� ויעילי� ביותר להניע שיתו% פעולה�שיטות תשאול רגשיות  .7

אמונה . לקבל מידע עובדתי, בסופו של התשאול, למרות שהחוקר מעוניי�, מצד הנחקר

, רווחת היא ששיטות תשאול רגשיות מתאימות בייחוד לתשאול חשודי� בביצוע עבירות

עבירות על רקע הפרעות (א� במניע לביצוע העבירה , שבה� יש מעורבות רגשית גבוהה

, עבירות אלימות(א� תו1 כדי העבירה , )סוימותהצתות מ, עבירות מי�: כגו�, נפשיות

 שיטות תשאול הנעזרות ברגשות טובות ,אול�). בצורת רגשות אשמה(וא� אחריה ) למשל

בעיקר כי , המעורבי� בעבירות אינסטרומנטליות ולא רגשיות, ויעילות ג� לתשאול נחקרי�

, אמירת שקרי�, הטחת אשמות, הסיטואציה של התשאול, גורמי� כמו עצ� הגעה לחקירה

ה� רגשיי� בעיקר� או ,  גורמי� נוספי� המצויי� בסיטואציה זוזהבצא החשש מעונש וכיו

; Thompson ,1999 (שנית� וצרי1 להתייחס אליה� בעת התשאול, מעוררי� רגשות

Breckler ,1993.( 

 עשויה, כדי להניע אותו לשת% פעולה,  הגברת לחצי� על חשוד� הוספת לחצי� והסרת� .8

היא שהעוצמה ) הודייהבטר� קבלת ה( התוצאה הכללית ,א1. הודייהייע לקבלת לס
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תופעה שעלולה להפריע לשיתו% הפעולה , הכוללת של הלחצי� המופעלי� על הנחקר גדלה

כדי שהתשאול . של החשוד וא% להגביר את התנגדותו לחוקר בכלל ולשיתו% פעולה בפרט

, ) אמיתית מרצו� חופשי של חשודהודייה עד או שיתו% פעולה מלא של(יניב את הפרי הרצוי 

להוסי% לחצי� שיניעו את :  בשני כיווני� מנוגדי�, בעת ובעונה אחת,על החוקר לפעול

שמונעי� שיתו% פעולה כזה )  חיצוניי�ללכר1 בד(הנחקר לשת% פעולה עימו ולהסיר לחצי� 

)Gudjonsson ,1992 ,החשוד כ1 שהוא על החוקר לתעל את,  באותה עת).22�16' עמ 

ה�  היא הדר1 היחידה הפתוחה בפניו להפחתת לחצי� בהודייה ששיתו% פעולה ו,יתפוס

הוא לא יפנה לכיוו� ,  שיש דרכי� אחרות להפחתת הלחצי�כל עוד הנחקר יאמי�. הוא נתו�

 . שיתו% הפעולה

 על החוקר להתגבר על הנטייה הטבעית שלו לתפוס את הנחקר המשקר � תגובה לשקרי� .9

או בעת (כבר בעת שהוא אומר את השקר הראשו� , בשלבי� הראשוני� של התשאול

א� זו  תגובת , יעיל יותר להסתיר כל תגובה של החוקר על גילוי שקר). שהחוקר מגלה זאת

ולהמתי� עד שהנחקר מוסי% שקר על שקר ומסתב1 בשקריו , הפתעה וא� זו תגובת ניצחו�

השקר , קשה יותר לשנות גרסאות, חמק מהשקרי�יותר להתקשה  לחשוד ,במצב זה. הוא

ויותר קל להשתמש בשקרי� אלו כמנו% לשכנוע של החשוד , קל יותר לגילוי ולבדיקה

עשויי� לשמש כתוספת לראיות , שקריו של חשוד בעת החקירה, כמוצא אחרו�. להודות

 ).המשפט עצמו, הארכת מעצר(שיש בידי התביעה בהליכי� משפטיי� , נגדו

 תרומתה של התנהגות לא מילולית ליצירת קשרי� ע� אחרי� או  – גות לא מילוליתהתנה  .10

מלבד השוואה בי� גירסת הנחקר ובי� הראיות , למעשה. לאבחו� שקרי� היא עצומה

ההתנהגות הלא מילולית היא הכלי הטוב ביותר לגילוי שקרי� של , האחרות שבידי החוקר

 לא נית� , אול�).Ekman and O'Sullivan ,1991 (נחקר ולאיתור נקודות תורפה אצלו

כל תוכנית הדרכה בתשאול צריכה לכלול פרק ). Vrij ,1993(לרכוש ידע זה מניסיו� בלבד 

 . ה� בהיבטו התיאורטי ובעיקר בתרגול מעשי, זה

 הקשבה ,אול�.  הקשבה היא יותר משמיעה והסתכלות היא יותר מראיה� הקשבה פעילה  .11

במהל1 . ונות אינ� חלק מהרפטואר הטבעי של התנהגות האד�והסתכלות פעילות ומכו

. על החוקר ללמוד להקשיב בצורה פעילה לנחקר ולהסתכל עליו בעי� בוחנת, פרקי ההדרכה

רק הקשבה והסתכלות . אלו ה� ערוצי� פוריי� נוספי� לאיסו% אינפורמציה על הנחקר

כחלק , דר הנחקרפעילות מאפשרות קליטה ועיבוד מלאי� של האינפורמציה שמש

 ).1984, בנבנישתי(מהתנהגותו במהל1 התשאול 
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במספר .  כל לימוד ותרגול של תשאול צרי1 לכלול פרק מיוחד בנושא הסבלנות� סבלנות  .12

 כי חוקרי� התייאשו והפסיקו את התשאול ע� היתקלות� במכשולי� ,מחקרי� נמצא

, רת גירסה לא מפלילהמסי, שתיקה, הכחשה: כגו�(הראשוני� שמערי� בפניה� הנחקר 

 ).283'  ע, Bull ,1999 ()מהודטענות לאי ידיעה וכ

קל וחומר , לרבות קורבנות ועדי�,  מצד נחקריש להכיר כי יש קושי להשיג שיתו� פעולה  .13

 ,כלומר, הקושי אינו רק אובייקטיבי. ולקבל ממנו גירסה אמיתית ומלאה, מצידו של חשוד

ושי  ק– אלא ג� ובעיקר סובייקטיבי,  מלשת% פעולההקושי אינו רק בהתנגדות של הנחקר

על מנת . בהיתקלו בקושי האובייקטיבי החיצוני, של החוקר עצמו להמשי1 את התשאול

.  על ההתנגדויות הפנימיות שלו, קוד� כל,על החוקר להתגבר, להתגבר על התנגדות הנחקר

 . תחלי% לה� לא מצאתי כל,ועד עתה, זמ� וסבלנות ה� מילות מפתח בכל תשאול

 

 סיכו�

 

ממתלונ� או מעד , ה� כדי לקבל מקורב�, התשאול הוא כלי עיקרי ובסיסי בכל חקירה פלילית

שביצע את ,  מפיו של חשודהודייהוה� כדי להציל , את כל הידוע לו על העבירה הנחקרת

קשה לתאר את המחיר החברתי שתשל� החברה הישראלית בעליה בפשיעה מחד . העבירה

 .א� התשאול לא יהיה מקצועי, בירידה בשיעור הפענוח של עבירות מאיד1 גיסא ו,גיסא

עד כדי הערמת מכשולי� בפני השגת הודאות , התוצאה עלולה להיות הגבלת השימוש בכלי זה

 . של חשודי�

 

הקשיי� האלה אינ� נחלתה . קשה ומתמשכת, מורכבת, הדרכת התשאול היא משימה מסובכת

, בשני� האחרונות. ל" אלא של רשויות אכיפה נוספות באר/ ובחו,של משטרת ישראל בלבד

על מנת . א1 התוצאות היו עלובות למדי, הפ1 התשאול למושא להדרכה מאסיבית של חוקרי�

ושמשאביה המצומצמי� של , שהדרכת התשאול במשטרת ישראל תעלה על דר1 המל1

ג� מהניסיו� במשטרת ישראל ו(מ� הראוי ללמוד מניסיונ� של אחרי� , המשטרה לא יבוזבזו

 . ולהפיק את הלקחי� הנכוני�, )כמוב�, עצמה

 

,  אני מצביע על המכשולי� העיקריי� הניצבי� בפני הדרכת התשאול, ברשימה קצרה זו

,  שנרכשו בעת ההדרכה, שמטרתה העלאת רמת� של החוקרי� בתחו� זה ויישו� המיומנויות
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רוב ההמלצות . טות להתגבר על הקשיי� הללובעת ביצוע התפקיד בשטח ועל הדרכי� והשי

, אול�. בתכנו� ההדרכה ובהוצאתה אל הפועל, בדר1 הטבע, להסרת מכשולי� אלו מתמקדות

והדרכת תשאול בכלל , שהילאחד הגורמי� החשובי� ביותר התור� להצלחתה של הדרכה כ

סות של ההתייח. הוא הסביבה אליה חוזרי� החוקרי� בסיו� הקורס או ההשתלמות, זה

היא , מפקדי� ועמיתי� ביחידת� של החוקרי� שסיימו את  פרק ההדרכה בתשאול לנושא זה

א� המפקדי� לא יעודדו את . א� החוקרי� יישמו את הנלמד או לא, במידה רבה, תקבעש

המפקדי� ינחו את פיקודיה� לבצע את החקירה  א� ;החוקרי� לעשות שימוש בכלי זה

 ה� לא , וא� בנימוקי� אלו ואחרי�;בנימוקי� של זמ� ועומס ,כמצוות אנשי� מלומדה בלבד

 לא ידריכו אות� בעת התשאול ולא ינתחו ,לא יפקחו עליה�, ינחו את החוקרי� כיצד לתשאל

המאמצי� והמשאבי� שהוקדשו , את התוצאות ויפיקו יחד עמ� לקחי� אחרי התשאול

, בהעדר ידיעה, עתות מצוקההחוקרי� לא יישמו את מה שלמדו וב. להדרכה ירדו לטמיו�

או יעשו , ה� יפסיקו את התשאול בשלב מוקד� מידי מתו1 ייאוש, מיומנות וניסיו� מספקי�

התוצאה כשלו� באיסו% ראיות תהיה  במקרי� רבי� .שימוש בשיטות תשאול פסולות

 . שאמורות לאפשר העמדת עברייני� לדי�
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