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איילת
אני

שני

בשיחה

אשם
פרופ'

צילום :גלי

איתן

עד

שהוכתה

בועז סנגירו51 ,

למשפט ולעסקים
בישראל ובעולם

ראש

ברמת גן.

חפותו
[לקרימינולוגיה
למשפט פלילי

החטיבה

מתגוררבירושלים.

גורמים ופתרונות״.

לקדם:

רוצה

חמישי,
00:11

מתי:

את

איפה:

האקדמי

במרכז

״הרשעת

ספרו

קפה

בית

יותר? על
על

חפים

בתל

מפשע

אביב

התחשיב הזה?

מתבםכ

מה בדיוק

פרויקט

מחקרים שנערכו בעקבות

החפות

הפדרליות.
השוואת המזוכים לסך כל ההרשעות
התחשיבים שאני ערכתי תומכים במספר הזה אם לא
מצביעים על אומדן גבוה יותרבישראל .אני מאמין
%01
שבעבירות קלות יותר מרצח ואונס ישלפחות
עוול בכפם.
שמורשעים על לא
***

לטענתך,

בעצם מתחילה מח־
$TS1$מחכו!?$TS1$.

החקירההפלילית

כו!? .למשטרה יש חשוד ,והפענוח מתבצע
$DN2$מחכו!?$DN2$.
שמתאים להנחת העבודה הראשונית,ולאלהפך.
באופן

קוראלתפיסה שמניעה את כל

אני

״אשמת החשוד״.
רים
$DN2$והחוקרים$DN2$

התפיסה היא

שהחשוד אשם ,והחוק־
$TS1$והחוקרים$TS1$

מתרכזים בו
ולוחציםעליו על

החקירה

מתמקדת

בכיוונים

בחיפוש

הקונספט הזה

מנת שיודה.

הוכחות

לאשמתו ולא

אחרים.בכלל,

$TS1$בפםיבולוגיה$TS1$
בפםיבו־
מחקרים
הרבה

בך

נוטה

לוגיה
$DN2$בפםיבולוגיה $DN2$מצביעים על

מלכתחילה לאמץ את
התפיםות שלנוולדחות

שהטבע

שמתיישרים עם

הדברים
את

האנושי

האחרים.

נכון.וזו הטיה קוגניטיבית שמשפיעה באופן דרמטי
על חקירות
פליליות .זה כמו סוס שחוסמים אתעיניו

כדישיילך

רק ישר.

של

ולצערי
להאשים אדם על
ההנחיה

לא

נדרשות

מחפשים את ההוכחות ,ומוצאים.
בית

המשפט
העליון

היא

ההוראה שלולברה.

סמך

ראיות נוםפות?

נדרש מה שבית

המשפט
העליון

קורא ״דברנוסף״,

אבל משקלויכוללהיות ״כמשקלנוצה״ .מה

כחשד

הראשוני

כךשבפועל
הסטטיסטיקה

בדרך

תה טוען

/\/
$DN2

חפיפ מפשע ,ביש־
$TS1$ביש$TS1$/\/

כי

ראל
ובעולם,

הרשעת
היא תופעה

ממדים

רחבת

היתה

קיימת .על

בפרויקט

איזה

מכפרים

אנחנו

האמריקאי?

הרבה יותר מכפי שהיינו רוצים לחשוב.
שבארצות הברית מדובר עללפחות  %5מבין המורש־
$TS1$המורשעים$TS1$
בהחלט,למרות שמערכת המשפטהפליליתעדיין
עים
מתנצרת בעמדה שהרשעה של חף מפשע היא מאורע
$DN2$המורשעים$DN2$בעבירות החמורות ביותר אונס ורצח .ההערכה
נדירביותר ,עדלאחרונה האמין לה הציבור ,אבל לא־
$TS1$לאחרונה$TS1$
שלי היא שכאשר מדובר בעבירות קלות יותר המער־
$TS1$המערכת$TS1$
$DN2$המערכת $DN2$נזהרת פחות,ושיעורי הטעות שלה גבוהים בהרבה.
כת
נה $DN2$נטרפוהקלפים עבור המערכת המשפטית,בגלל
חרונה
מה

על

שנקרא ״פרויקט החפות״ האמריקאי .בפרויקט הזה

בעצם מבצעים השוואות גנטיות
הפשע ודגימות מגופם

של

את חפותם ,וכך מוכיחים

של

דגימות מזירת

אסירים שזועקים כבר שנים

שהמערכת בעצם מרשיעה

אנחנו

בהערכה גפה,

במה

אנשים

חפים

מפשע

יושבים

ברגע בבתי הכלא בישראל?
ולהערכתי ישלנו
בישראל יש כ 20 -אלף אסירים,
עוול בכפם .ואני
כאלף אנשים שיושבים בכלא על לא
מאמין שאם ההערכה הזאתמוטעית ,אז היא מוטעית

הרבה חפים מפשע.

מדברים על

סמך הפרויקט הזה בוצעו

תחשיבים שמוכיחים

מקרים בני

כמה

פשעים שבוצעוכשהטכנולוגיה

ובמה
הזאת

שנים.

עוד לא

בהיותה שמרנית.

אזלהערכתך

המכפרים

האמיתיים

גבוהים אך!

כלל

ששימש

משמש כ״דברהנוסף״,

ההודאה עצמה מכריעה את הכף .אם

היתה מצביעה על

מההוראות הן הודאות

מדברים,

שאפשר

אמת ,לא

כך

היתה

%001
שקרובל-
שוםבעיה ,אבל

המחקרים מוכיחים דווקא את ההפך .אנשים מודים גם

בדברים שהם לא עשו .בעבר נטו לחשוב שזהיכול
לקרות רקלאנשיםחלשים קטינים,לוקים בשכלם
וכר אבל היום אנחנויודעים שזהיכוללקרות לכל
יכולים לקבל את
לחלוטין
רציונלים
אחד .גם אנשים
ההחלטהלהודות הודאת שווא.
מהלגבי הדרך שבה נגבות ההודאות?
פסיכולוגיותמשוכללותלשכנע אדם
יש שיטות
להודות בעבירה שלאביצע .קחי את הפרשה המוכרת
של רומן זדורוב ,שהורשע ברצח תאיר ראדה .חוקרי
המשטרה פשוט שיקרולו ,במצח נחושה ,שיש נגדו
וביולוגיות.
ראיות מאוד חזקות,כולל ראיות מדעיות
המשטרה זו
עכשיו,העניין הזה של השקרים של חוקרי
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טובה מספיק .חוץ מזה ,להימצאות טביעת אצבע

 uenשגויה ,בך שזה לא מפתיע
שמפתיע

בתמונה

לא מודעת לבשל

בשום צורה .מה

שאתה מצייר הוא
האינהרנטי

שהמערכת

שלה ולא

מפקחת

עליו.

בזירהיכוליםלהיות כל מיני הסברים.יכוללהיות
שהחשוד היה שם או נגע בחפץ שהובא לשם,ויכול
ההתאמה בין
במציאת
להיות גם
$DN2$שמשטרת $DN2$ישראל
שטרת
שהמומחה טעה
בוא

הטביעה בזירהלטביעת החשוד.
במדריד ,אחרי הפיגועים שאירעו

נדבר רגע על

בדיקה וערבת

$TS1$שמשטרת$TS1$
שמ־
ה״ינשוך!״ .אתה בותב

רבשה דגמים מיושנים
תחשיב

שמוביח

של ערבות

שיותר

ממחצית

שמבוססת על החלטות של
במערכת
בשברות.
נפציםועליו טביעת אצ־
$TS1$אצבע$TS1$.
המשטרה שק של
תמיד יהיוטעויות .אבל יש כל כך הרבה דברים
הציוד הזה לא נהגו
זה תחשיב משותף לי ולד״ר מרדכי הלפרט,
פסיכולוגים,
שאפשר לתקן ואיש לא מתקן אותם.
$DN2$אצבע $DN2$.הם העבירו את הטביעה למשטרותבעולם,
בע.
המשטרה .מאחר שאף
שמתבסס על הנתונים של
שמסדרי זיהוי
למשל ,כותבים כבר עשרות שנים
והאף.בי.איי סרק את המאגרים שלו והגיעלעורך
אחד לא מאשר או מפקח על ערכות בדיקה של
מייפילד .ארבעה מו־
$TS1$מומחים$TS1$
ששמו ברנדון
דין אמריקאי
הם שיטה שגויה.
הינשוף ,אפשר לשלוח אדם לכלא על סמך בדיקה
והוא
שלו
שזו
שונים
מחים
$DN2$מומחים$DN2$
ניצ־
$TS1$ניצבים$TS1$
שורת
של
הצבה
ידי
נעצר.
הטביעה
קבעו
מסדר זיהוי מתבצעעל
שאיש לא הוכיח עד כמה היא מדויקת .בתי המש־
$TS1$המשפט$TS1$
בים
המשטרה.
ם $DN2$בפני העד ,בהם החשוד של
למזלו הרב ,הספרדים מצאו אדם אחר עם טביעה
המשטרה להציג את הנתונים
$DN2$המשפט $DN2$לא מחייבים את
פט
מתאימה .בחקירהשניהלו כדילהבין כיצד נפלה
אפשרלמנוע טעויות במםדריזיהוי ,באמצעים
מאוד פשוטים ,שאפילו לאעולים כסף .למשל,
שמספק היצרן לגבי שיעור התוצאות שהן false
הטעות ,מצאו שכאשר סורקים טביעת אצבע במע־
$TS1$במערכת$TS1$
ממוחשבת שיש בה
רכת
$DN2$במערכת$DN2$
להבהיר לעד שהאדם שאותו הוא אמורלזהות,
מיליוני טביעות ,המערכת positive
האדם שהוא ראה בזירת הפשע ,לא בהכרח נמצא
הבוונה היא לקבלת תוצאה חיובית שגויה .ערכת
הבדיקה מראה תוצאה חיובית ,גם אם הנבדק לא
בין האנשים שמוצגים בפניו במסדרהזיהוי .כשלא
שיכור.
האלימינציה ,את
עושים את זה ,העד יבחר ,על דרך
כן .עכשיו ניקח ,בהערכה זהירה ,אחוז אחד
האדם שהכי דומה לאדם שאותו ראה בזירה .המ־
$TS1$המלצה$TS1$
שמתבסס על תחום בדי־
$TS1$בדיקות$TS1$
מספר
של טעויות .זה
לצה
 $DN2$נוספת היאלערוך את המסדר בצורה עוקבת.
תחום שהתוצאות בו נחשבות למ־
$TS1$למדויקות$TS1$
$DN2$בדיקות $DN2$הסמים
קות
להראות לו כל פעם אדם אחד ולא את כולם יחד,
$DN2$למדויקות $DN2$ביותר ,ובו קיימים נתונים על אחוז אחד
דויקות
וזה ימנע את
ולשאול אותו אם זה האדם שראה
של שגיאות במעבדה.לכאורה ,אם אחוז אחד שגוי,
הנטייה האנושית לבחור במי שהכי דומה.
הנתפסים בכביש
מה רע? המשמעות היא ש999 -
באמת המערבת אמורה לפקח על עצמה?
איו
אילו מנגנונים הוקצו לבך?
באמת שיכורים ,ואחוז אחד של חף מפשע שמורשע
זה מחיר שאנחנו כחברהיכולים וצריכים לשלם.
כביכול ,יש מנגנונים כאלה .התביעה אמורה
לפקח על המשטרה ,והשופט אמורלבחון את הכל
אבלידוע ,בתחום האבחון הרפואי ,ומשום מה זה לא
הפלילי ,שאם אתה בורק
חצה את הקוויםלאבחון
בראייתו ,אבל הנטייה האנושית היא לסמוך תמיד
על מי שטיפל בתיקלפניך .התובע סומך תמיד
אוכלוסייה שהיא לא בסיכון ,אחוז הטעויות גבוה
בהרבה.לכן ,למשל ,לא עושים בדיקות נרחבות
מחקר של פרופסור
קראתי
המשטרה.
על חוקר
נשאות איירם ,כי זה יזרע פאניקה בציבור.
של
אמריקאי שטען שהסיכוי שעדות שקרית של חוקר
אוכלוסייה שמלכתחילה יש בה
רק אם אתה בודק
משטרה תיחשף על ידי התובע דומהלסיכוי שלו
שיעור גבוה שלהמחלה ,אז הבדיקה הופכתלהיות
לחטוף מכת ברק .זה פשוט לא קורה .גם השופט נו־
$TS1$נוטה$TS1$
מדויקת יותר.
 $DN2$לסמוך על חוקרי המשטרה והתובעיםולהאמין
טה
בשכרות באופן
בודקת נהיגה
המשטרה
אבל
תקינות
״חזקת
שנקראת
חזקה
יש
לנאשם.
ולא
להם
הברנוער" :לעדי מדינה
על תיק
רנדומלי.
שהמשטרה מילאה את
המשפט מניח
בית
המנהל״
יש אינטרס ברור לשקר ,הם
הם פשוט עומדים בצד הדרך ועוצרים נהגים.
תפקידה כראוי ,והתביעה עבדה בסדר,וכל המנגנון
הם פירםמו נתונים שלפיהם נבדקו חצימיליון
עובד כמו שצריך.
מקבלים טובות הנאה ויש להם את
בשרשרת הזאת אן!בעל תפקיד שינסה ללבת
אין
איש ,ונמצאו  11אלף נהגים שיכורים .עכשיו,
כל הכלים לשקר לשופט באופן
מיליון אנשים שאינם שיכורים ,אם ניקח
בחצי
נגד הזרם,להציע םוג של
חשיבה ביקורתית.
שיהיה
קשה מאוד לחטוף את
000,5
אחוז אחד של בדיקה מוטעית ,ישלנו
בהחלט .ופעם ,במהלך סמינר שהעברתי בנו־
$TS1$בנושא$TS1$
 false posttive-nזה נתון מדהים ,כי
איש
 $DN2$הרשעת חפים מפשע ,באמת עלתה הצעה של
שא
משום
השקר,
שהם כן מכירים
בחישוב די פשוט ,אםמעגלים את המספרים ,אם
המשטרה חו־
$TS1$חוקר$TS1$
הסטודנטים לשלב בצוות חקירה של
שקשוריםלאירוע
פרטים מסוימים
כמחצית מהם לא היו
אלף נמצאו שיכורים,
11
 $DN2$אחד שאמורלהיות איפכא מםתברא ,כמו שיש
קר
והם משלבים אותם בגרסה שלהם
שיכורים .והם גם מורשעים .אין סיכוילהיות
שתפקידםלהציע חשיבה
ובמודיעין ,אנשים
בצבא
בדיקה כזו .חייבים לדרוש ציוד
מזוכים אחרי
אחרת ,מישהו
שיחפש ראיות שדווקא מצביעות
באופן שיוצר,לכאורה ,סיפור מאוד
בכיוונים אחרים .אני חושב שזהרעיון נהדר.
מדויק יותר ,וחייביםלבדוק אנשים בצורה לא
בשל נופן* שאתה מעלה קשור לראיות מדעיות אמין .עדי המדינה זו שיטה פסולה"
לא סתם להציב מלכודת בצד הכ־
$TS1$הכביש$TS1$,
רנדומלית
$DN2$הכביש $DN2$,אלאלעצור רק את אלה שקייםלגביהם
ביש,
שופטים ,במו גם של אחד האדם,
ולנטייה של
כאלה שנוהגים מהר ,או מזגזגים.
חשד מוקדם
שנתפסותבעיניו במדעיות .איך
להאמיןלראיות
רק בתנאים כאלה הבדיקה באמת מדויקת.
מוצאת את ה 20 -הדומות ביותר ,והן כבר כל כך
מבחינים בין ראיות מדעיותלראיות שרק נתפ־
$TS1$נתפסות$TS1$
גם
מראה
זה
ולב־
$TS1$ולבלבל$TS1$
יכולות
שהן
לשנייה,
האחת
דומות
סות
המובנה
במה
העיוות
להטעות
במערכת
עד
ת $DN2$בבאלה? אתה בותב בספר שאפילו טביעת
יבוללגעת גם בחייהם של אנשים נורמטיבים.
שהתברר הוא שחוקרי
$DN2$ולבלבל $DN2$את המומחה .דבר שני
לבל
אצבע היא לא בהברח ראיה מהימנה.
בפירוש .זה קורה יום־יום.
מטפטפים
המשטרה
טביעת אצבעות ודנ״א הן הראיות הכי מדויקות
למומחים ,שבדרך כלל עובדים
אתה מצייר תמונה מאוד קודרת.
במשטרה ,מידע שמטה את החשיבה שלהם .למשל,
שיש לנו היום ,אבל כמו בכל בדיקה מדעית ,גם
היא אכן קודרת .כתבתי את הספר הזה לאחר
סיפרו להם שברנדוןמייפילד נשוי לאשה מצרייה,
כאן עשויותליפול טעויות ,ובכל פעם שהמעבדה
הרבה שנים שאני כותב מאמרים וספרים ביקורתיים
שהואמוסלמי וייצג בעבר טרוריסט ,וזה מאוד חיזק
טועה ,אדם חף מפשע נשלח לכלא.
מאוד על מערכת המשפט ,שמופניםלמשפטנים.
את החשד שלהם ועזר להם למצוא התאמה.
אומרת ״המעבדה טועה״? איך
אפשר
מה זאת
לטעות עם טביעת אצבע או דגימת דנ״א?
המערכת פתוחהלביקורת?
למעשה ,גם המומחים והטבנאים חשופים לאותה
נותנים להם את המקרה ואומרים להם ״זה
הטיה
טביעת אצבע בזירת פשע לא דומהלטביעת
לא .אני נואשתי ממנה .המערכת לאמעוניינת
להשתנות ,היא לא רוצה לשמוע ביקורת ,אנשי
בינו
המתוכננת היטב שנוטלים מאיתנו ,נגיד,
לבין
לקשור
וצריך
האדם
האצבע
הפשע״.
המערכת ,ברובם ,כלל לא מודעים עד כמה היא
זה נורא ואיום .המומחים לא צריכים לקבל
בכניסה לארצות הברית טביעה בזירה היאלרוב
להגיעלציבור הר־
$TS1$הרחב$TS1$,
רשלנית .כתבתי את הספר כדי
המצב הוא
המתרחש בתיק .אבל
טביעה חלקית ,ולכן כמובן שיש טעויות .לגבי
שום מידע על
שמתיימרים
פועלים מי
$DN2$הרחב $DN2$,כדי שיבין ויידע איך
במשטרה ומצויים
חב,
רנ״א יכול להתרחש זיהום של הדגימה ,בכל
שרוב המומחים האלה עובדים
לייצג אותו.
מתמדת עם החוקרים.
באינטראקציה
מיני שלבים ,טעויות כתוצאה מערכת בדיקה לא
בני

אדם

שם,

מצאה

הנהגים

המואשמים בנהיגה

בשברות באמצעות

