
זדורובוהרשעתזבל""מדע

סנגירובועז סנגירובועז

בהשוואתמדעיות,^-״^איות

אתמקדמותלמשל,ד־נ־א

$1$1STאל$$1STלא־להגיעהמשפטיכולת

$2ND$1$2אלND$.המתח־ראיותאךמת

זות

$TS1$המתחזות$TS1$

$DN2$המתחזות$DN2$,״מומחים״שמציגיםלמדעיות

זו.ביכולתמחבלותשרלטנים,

האמרי־הלאומיתהאקדמיהדו״ח

קאית

$TS1$האמריקאית$TS1$

$DN2$האמריקאית$DN2$אתהיטבבחן2009מ-למדע

לב־המוגשותהפורנזיותהראיות

תי

$TS1$לבתי$TS1$

$DN2$לבתי$DN2$,התחו־מפניוהזהירהמשפט

מים

$TS1$התחומים$TS1$

$DN2$התחומים$DN2$למשל,המדעי.הבסיסנטולי

שי־שלמיקרוסקופיתהשוואה

ער:

$TS1$:שיער$TS1$

$DN2$:שיער$DN2$המשפטבבתיהופיעובעבר

המש־מטעםשרלטנים״מומחים״

טרה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$מב־שהשוווטענווהתביעה

עד

$TS1$מבעד$TS1$

$DN2$מבעד$DN2$שיערביןהמיקרוסקופלעדשת

מה־שנלקחלשיערהפשעמזירת

נאשם,

$TS1$,מהנאשם$TS1$

$DN2$,מהנאשם$DN2$קיב־שופטיםזהות.ומצאו

לו

$TS1$קיבלו$TS1$

$DN2$קיבלו$DN2$ונאשמיםבמדעיותאלהעדויות

ארבסיסן.עללמאסרנשלחורבים
שי־שלגנטיתהשוואהכשפותחה

ער,

$TS1$,שיער$TS1$

$DN2$,שיער$DN2$לזהותניתןלאשכללהוכח

מדו־מיקרוסקופ;באמצעותשיער

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$זבל״.ב״מדע

הנ״ל,בדו״חנקבעבדומה

בא־לזיהוימדעיבסיסכלשאין

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$נע־טביעותביןהשוואה

ליים
$TS1$נעליים$TS1$

$DN2$נעליים$DN2$הנאשם.נעלילביןמהזירה

זדו־רומןכשהורשעזאת,ובכל

רוב

$TS1$זדורוב$TS1$

$DN2$זדורוב$DN2$בנצרתהמחוזיהמשפטבבית

השופטיםקיבלו2010בספטמבר

שלהסובייקטיביתהתרשמותואת

מדעית,כראיהה״מומחה״־השוטר

עליהגםההרשעהאתוביססו
זמןהבעייתית.להודאהבנוסף

פירס־הדיןפסקלאחררבלא

מתי

$TS1$פירסמתי$TS1$

$DN2$פירסמתי$DN2$העתבכתבביקורתמאמר

הצעתישבו״הסניגור״,המשפטי

נעלייםטביעותבהשוואתלראות
זבל״.״מדע

המ־ביתתיקןאכןבהמשך

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$שר־הטעותאתהעליון

ווחה

$TS1$שרווחה$TS1$

$DN2$שרווחה$DN2$בדצמ־זההיהזה.בתחום

בר

$TS1$בדצמבר$TS1$

$DN2$בדצמבר$DN2$2013ניקולאישלבערעור

נסמ־ברצחשהרשעתומצגורה,

כה

$TS1$נסמכה$TS1$

$DN2$נסמכה$DN2$ביתנעל.טביעותעלהשארבין

הערעור,אתדחהאמנםהמשפט

לא־הבהיר,הנדלנילהשופטאך

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$המד־הספרותאתהיטבשבחן

עית

$TS1$המדעית$TS1$

$DN2$המדעית$DN2$ה״מומחה״־השו־עבודתואת

טר

$TS1$ה״מומחה״השוטר$TS1$

$DN2$ה״מומחה״השוטר$DN2$שלנעליוטביעותביןשהשווה

שנמצאוהנעללטביעותמצגורה

חוות־דע־שמשקלהרצח,בזירת

תו

$TS1$חוותדעתו$TS1$

$DN2$חוותדעתו$DN2$שהיאמשוםאפסי,האחרוןשל

המד־בסטנדרטיםעומדתאיננה

עיים

$TS1$המדעיים$TS1$

$DN2$המדעיים$DN2$.והמשפטיים

מצגורה,הלכתאתבאמצו

דנצי־יורםהמיעוטשופטהבהיר

גר

$TS1$דנציגר$TS1$

$DN2$דנציגר$DN2$בפ־שניתןהאחרוןהדיןבפסק

רשת

$TS1$בפרשת$TS1$

$DN2$בפרשת$DN2$איןכי(,2015)בסוףזדורוב

המומ־שלהדעתלחוותמשקלכל

חה־השוטר

$TS1$המומחההשוטר$TS1$

$DN2$המומחההשוטר$DN2$ייחו־להתאמהבאשר

דית

$TS1$ייחודית$TS1$

$DN2$ייחודית$DN2$זדורובשלנעליוביןשמצא

שלמעונשםשנפטרנוהיהנדמהלרגע

ומהחששהידעונים־בודקי־הנעליים,

בגינםבמשפטלהרשעות־שווא

לרגעהקורבן.מכנסיעללטביעות
שלמעונשםשנפטרנוהיה,נדמה

ומהח־הידעונים־בודקי־הנעליים

שש

$TS1$ומהחשש$TS1$

$DN2$ומהחשש$DN2$אךכאלה.להרשעות־שווא

לשי־אחרת.סברוהרובשופטי

טתם,

$TS1$,לשיטתם$TS1$

$DN2$,לשיטתם$DN2$כגוןמדעית,שראיהבעוד

בםטנ־לעמודחייבתאכןד־נ־א,

דרטים

$TS1$בםטנדרטים$TS1$

$DN2$בםטנדרטים$DN2$,לק־שניתןהרימדעיים

בל

$TS1$לקבל$TS1$

$DN2$לקבל$DN2$התרש־עלמומחיםעדויות

מויותיהם

$TS1$התרשמויותיהם$TS1$

$DN2$התרשמויותיהם$DN2$המ־עלמבוססתשאינן

דע,

$TS1$,המדע$TS1$

$DN2$,המדע$DN2$הרשעות.עליהןלבססואף

מצגו־דיןשבפסקבעודכך,

רה

$TS1$מצגורה$TS1$

$DN2$מצגורה$DN2$כלבהעדרראההנדלהשופט

בת־וסטטיסטיקהנתוניםבסים

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$מדעיותו,לחוסרסממןזה

שופ־מבחיניםזדורובדיןבפסק

טי

$TS1$שופטי$TS1$

$DN2$שופטי$DN2$״מומחיות״,לביןמדעביןהרוב

ביןמשוויםשאנושכשםוסבורים

צו־ללאאנשיםשלתמונותשתי

רך

$TS1$צורך$TS1$

$DN2$צורך$DN2$,לד־איןכךבסטטיסטיקה

רוש

$TS1$לדרוש$TS1$

$DN2$לדרוש$DN2$לטבי־באשרסטטיסטיקה

עות

$TS1$לטביעות$TS1$

$DN2$לטביעות$DN2$.נעליים
תמו־ביןזוהשוואהאולם

נות

$TS1$תמונות$TS1$

$DN2$תמונות$DN2$בעודמוטעית.נעללטביעות

הפ־שביןהשוניאושמהדמיון

רצופים

$TS1$הפרצופים$TS1$

$DN2$הפרצופים$DN2$להתרשםהשופטיכול

הנעלייםלטביעותבאשרבעצמו,
ללאזאתלעשותמסוגלאינוהוא

כו־הרובשופטהריה״מומחה״.

תב:

$TS1$:כותב$TS1$

$DN2$:כותב$DN2$למעטכיאבוש,ולא״אודה
לזהותהתקשיתימספרטביעה

אךשור,המומחהשראהמהאת

תורתו־אומנותו־ניםיונו״.בדיוקזו

בי־מפקידהשופטבפועל,בכך,

די

$TS1$בידי$TS1$

$DN2$בידי$DN2$במ־ההכרעהאתה״מומחה״

שפט.

$TS1$.במשפט$TS1$

$DN2$.במשפט$DN2$שמ־אומשתיים:אחת

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$לסמוךניתןשאזבמדע

בהתרש־שמדובראוהראיה;על

מות

$TS1$בהתרשמות$TS1$

$DN2$בהתרשמות$DN2$לד־השופטעלשאזבלבד

רוש

$TS1$לדרוש$TS1$

$DN2$לדרוש$DN2$אתלולהראותמה״מומחה״

מצ־אינוהשופטואםרואה,שהוא

ליח

$TS1$מצליח$TS1$

$DN2$מצליח$DN2$לואלבעצמוזאתלראות

טע־איןהריכראיה,זאתלקבל

נה

$TS1$טענה$TS1$

$DN2$טענה$DN2$בכךהיאה״מומחה״שמומחיות

השופט.שלמזוטובהשראייתו

״החששמסביר:הרובשופט

מומ־שלדעתחוותשמא]הוא[

חה,

$TS1$,מומחה$TS1$

$DN2$,מומחה$DN2$מומ־אובעל־שםמומחהאם

חה

$TS1$מומחה$TS1$

$DN2$מומחה$DN2$,טכ־במונחיםשהוצגהשרלטן

ניים

$TS1$טכניים$TS1$

$DN2$טכניים$DN2$,משקל־עו־תקבלומשכנעים
דף

$TS1$משקלעודף$TS1$
$DN2$משקלעודף$DN2$אלאהמושבעים״.חברידיעל

המו־מדעיתלאשראיהשהחשש

צגת

$TS1$המוצגת$TS1$

$DN2$המוצגת$DN2$שופטיםעיניתםנוורכמדעית

שםהברית,בארצותרקלאקיים

אלאהמושבעים,שיטתפועלת

עלכותבהרובשופטבישראל.גם
אמ־הבלתיההתרשמות״חשיבות

צעית

$TS1$אמצעית$TS1$

$DN2$אמצעית$DN2$מה־הדיוניתהערכאהשל

מומחה״.

$TS1$.מהמומחה״$TS1$

$DN2$.מהמומחה״$DN2$מדו־לאאםבכך.דיאין

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$,ישי־התרשמותנדרשתבמדע

רה

$TS1$ישירה$TS1$

$DN2$ישירה$DN2$עצמה.מהראיההשופטיםשל

הנאשםגורלאתמפקיריםאחרת

ה״מומחה״.בידי

נתו־בסיםעלשנעשומחקרים

ני

$TS1$נתוני$TS1$

$DN2$נתוני$DN2$מל־האמריקאיהחפותפרויקט

מדים

$TS1$מלמדים$TS1$

$DN2$מלמדים$DN2$המשט־מומחישלנטייהעל

רה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$לעתיםמפלילות,ראיותלייצר
הממצאים,במשמעותהפרזהתוך

בנוסף,הטעיה.תוךאפילוולעתים

השופ־שלחזקהנטייהאצלנויש

טים

$TS1$השופטים$TS1$

$DN2$השופטים$DN2$התביעהמומחיאתלהעדיף

הםניגוריה.מומחיעל

חשיבותמייחםהרובשופט

שורשלדעתוחוותש״מוללכך,

הער־בשתיההגנה,הציבהלא

כאות,

$TS1$,הערכאות$TS1$

$DN2$,הערכאות$DN2$לאמצה״.שניתןדעתחוות

לשיטהבהתאםהכלב:קבורפה

אחרתרהשופטה״אדברםרית״,

לביןהתביעהמומחהביןהכרעה

מדוברכשלאאךההגנה.מומחה

תיתכןלאבמדע־זבל,אלאבמדע

השו־עללאמצה.שניתןדעתחוות

פט

$TS1$השופט$TS1$

$DN2$השופט$DN2$שתיהן.אתלדחות

בשלהנאשם:קבורפה

הד־לחוותהמוטעיתהתייחסותו

עת

$TS1$הדעת$TS1$

$DN2$הדעת$DN2$לאה״מומחה״־השוטרשל

״מומ־כאלאלאמדע־זבלכאל

חיות״,

$TS1$,״מומחיות״$TS1$

$DN2$,״מומחיות״$DN2$שמ־למסקנההשופטמגיע

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$עוצמתית״,נסיבתיתב״ראיה

שמטע־לאחרגםמכרעת.כמעט

מי

$TS1$שמטעמי$TS1$

$DN2$שמטעמי$DN2$משק־אתמורידהואזהירות

לה

$TS1$משקלה$TS1$

$DN2$משקלה$DN2$משקלבעלתנסיבתיתל״ראיה

הב־להודאתוחוברתהיאבינוני״,

עייתית

$TS1$הבעייתית$TS1$

$DN2$הבעייתית$DN2$למא־ומוליכההנאשםשל

סר

$TS1$למאסר$TS1$

$DN2$למאסר$DN2$.מהמ־להשתחררקשהעולם

חשבה

$TS1$מהמחשבה$TS1$

$DN2$מהמחשבה$DN2$הידעונים־בו־הכל,שאחרי

דקי־הנעליים
$TS1$הידעוניםבודקיהנעליים$TS1$

$DN2$הידעוניםבודקיהנעליים$DN2$גורלות.חרצושוב

למשפטהאקדמיבמרכזמלמדסנג׳חפרופ׳

גןברמתולעסקים


