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הזמנה למחקר : טעות בזיהוי חזותי של חשודים

 ורפורמה

 אתמ

 **ורביע עאסי* דורון מנשה

מאמר זה נועד להציע לראשונה בישראל ניתוח רחב היקף של סוגיית 
לרבות (ידי עד ראייה ־זיהוי של חשוד במסדר על. חזותייםמסדרי הזיהוי ה
מאמר זה מנתח . זוכה בפסיקה למעמד ראייתי נכבד ביותר) קורבן העבירה

שיש בהם לחתור , יטיביתממצאים אמפיריים מתחום הפסיכולוגיה הקוגנ
מעמידים , בפרט. תחת הנחות השיח המשפטי בדבר כוחה של ראית הזיהוי

הממצאים בספק את היכולת האנושית של עד ראייה לתפוס היטב את פני 
לשמרו בזיכרונו באופן , העבריין שראה אותו בעת ביצוע המעשה הפלילי

קים בהשפעות במסגרת זו אנו עוס. מהימן ולזהותו בשלב מאוחר יותר
מעמדו , רמת הלחץ של העד המזהה, האפשריות של משך החשיפה לאירוע

נוכחות של נשק בזירה ומשתנים נוספים העלולים לפגום , כקורבן עבירה
אנו מצביעים על היעדר הקשר , כמוכן. השמירה והשחזור, ביכולת התפיסה

י בין ביטחון העד המזהה או היכולת שלו לספק תיאור מפורט של פנ
לזהות את (לבין יכולתו לקבל החלטה נכונה במסדר זיהוי , העבריין
אנו , בנוסף). ולדחותו מקום שהחשוד הינו חף, כשהוא העבריין, החשוד

. תוקפים את ההתבססות על זיהוי חשוד מתוך אלבום תמונות העבריינים
ומראים כי יש , אנו עומדים על כשל מחשבתי שקיים בפסיקה, בנוסף

ס משקל ראייתי נכבד יותר מזה המוכר בפסיקה לאי זיהוי לשקול ייחו
חלק אחר של המאמר עוסק בפגמים אפשריים . החשוד כראייה לחפותו

, פעמים רבות, תוצאות פגמים אלו הם. בתהליך עריכת מסדר הזיהוי
להבדיל , הצענו להתמקד בגודל הפונקציונאלי של המסדר. גורל־הרות

, כן. מיון ייחודית בין הניצבים במסדרתוך עיצוב דרישת ד, מנומינאלי
הצענו לשנות את ההוראות הניתנות לעד המזהה באופן שיעמיד אותו 
בפירוש על האפשרות שהמסדר שיוצג בפניו אינו כולל את העבריין 

אנו עומדים על הטיות אפשריות בהתנהגות הניצבים במסדר או . שראה
חשוד ולהגביר את שיש בכוחן להבליט את ה, בהתנהגות עורכי המסדר
ומציעים רביזיה באשר לאופן עריכת מסדרי , ההסתברות לזיהויו בשוגג

, בעיקר אנו ממליצים על מעבר לשיטת מסדר הזיהוי העוקב. הזיהוי
 ושיטת MSL־שיטת ה(ובוחנים אף שיטות חדשניות לעריכת המסדר 

 ). ארבעת המסדרים
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 ; וי על דרך ההצבעהזיה. 1 . כללי–שיטות לזיהוי חשודים . ב. מבוא. א
 (photoתמסדר זיהוי תמונו. 3; )lineup( פורמלי־מסדר זיהוי חי. 2

(spread ;4 . זיהוי על ידי עיון באלבום תמונות)mug-shots( ;5 . זיהוי
: מעמדה ומשקלה של ראיית הזיהוי בדין הנוהג. ג; זיהוי ספונטני. 6; מאולתר

 לבין בזיהוי הדיוק רמת בין ,קלישתו או ,הקשר העדר. 1 .הערכה ביקורתית
 מידת בין, קלישותו או, הקשר היעדר. 2; העד שמסר התיאור איכות

 הפרובטיבית המשמעות. 3; בזיהוי הצלחה לבין המזהה העד של הוודאות
 זיהוי של הוכחתי ערך במתן הכרוך הפסול. 4; החשוד זיהוי־אי של

נעוצות בהסתמכות הסכנות ה. ד; )mug-shots (תמונות אלבום מתוך לבחירה
 משך. 1 .משתנים אישיים: תעתועי הזיכרון האנושי. ה .על זיהוי של עד ראייה

, פחד. קרבן לעומת" חיצוני "צופה עד: הלחץ מידת. 2; לאירוע החשיפה
 הפיזיולוגית העוררות ורמת נשק כלי של נוכחות, אלימות של מעורבות

)arousal( ;3 .וןהזיכר שימור. 4; תרבותיים משתנים) retention (– הזמן 
הצורך . ו; ממצה־בלתי רשימה: נוספים משתנים. 5; לזיהוי עד שעובר

משתני המערכת והכשלים בדין : מבנית לעיוותי הזיכרון־ברגישות מערכתית
 והתנאים) foils (הניצבים מספר: המסדר הרכבת אופן. 2; כללי. 1 .המצוי

 של עריכתו בעת לעד שניתנות בהוראות הכלולות הטיות. 3; לבחירתם
) transference" (העברות "או) suggestions (רמיזות. 4; זיהוי מסדר
 הטיות. 6; הניצבים מהתנהגות הנובעות הטיות. 5; המסדר עורכי מצד

 .תם ולא נשלם: אחרית דבר. ח. סיכום ומסקנות. ז; הזיהוי בשיטות

 מבוא .א

 אונס לאחר שהוסעה  נהפכה נערה צעירה לקרבן1980 באוקטובר 12־בליל ה
 ליד נמל התעופה של ”Pacific Coast“־בטרמפ בכביש המהיר של ה

בתחנת המשטרה היא הצליחה למסור תיאור מסוים . הברית־טקומה בארצות־סיאטל
לבוש חליפה בת שלושה חלקים , מ" ס180־בגובה כ, אדם לבן עם זקן: של האנס

כור משהו אודות המכונית היא הצליחה אף לז. שאיים עליה בסכין, בצבע בהיר
 . עם לוחית רישוי זמנית, כחול, היה זה רכב משפחתי קטן: שנסעה בה

מצוידים במידע הזה יצאו חברי יחידת המשטרה של סיאטל לזירת האירוע 
. Steve Gary Titusעד אשר איתרו אדם מזוקן בשם , והחלו לבצע סריקות במקום

לא , הוא ישב במסעדה עם ארוסתו.  נהפך לחשוד היחידי בעבירת האונסטיטוס
הוא נתבקש ללוות את . והחנה בחוץ את מכוניתו הכחולה, רחוק מזירת האונס

הסכים ללא כל  טיטוס. שם הוא נשאל אם הוא מסכים להצטלם, השוטרים לתחנה
יום לאחר מכן עמדה הנערה בפני מסדר זיהוי תמונות . משוכנע בחפותו, היסוס

בחלוף חמש דקות הצביעה לעבר תמונתו של . הוהתבקשה לזהות את האנס של
 .”!It has to be this one“: ומיד הוסיפה, ”This is the closest one“:  ואמרהטיטוס

וזוכה ,  נשפט והורשע באונס הנערה אך המשיך להילחם למען חפותוטיטוס
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 שהיה קשור 28בסופו של דבר נמצא בחור בן . מאשמה בטרם נכנס בשערי הכלא
; כאשר נודע לנערה על הטעות הנוראה היא פרצה בבכי מר. והודה בולאונס 
הוא מצא את עצמו ללא :  עצמו היה יותר מקרבן גרידא של טעות בזיהויטיטוס

קריירה שבנה . וגם החסכונות של הוריו התרוקנו בהוצאות המשפט, אגורה שחוקה
היה שרוי והעומס הרגשי העצום ש, לבנה על גבי לבנה במשך חמש שנים נהרסה

חייו נעצרו באותה נקודת . בו המשיך לתת בו את אותותיו ולגבות מחיר כבד
שנתיים לאחר מכן עזבה אותו ארוסתו , למרות תמיכתה בו לאורך כל הדרך. זמן

בגיל , 1985בשנת . חייו נהרסו.  שהכירה ואהבהטיטוסמשום שלא היה זה אותו 
 .  לאחר התקף לב חמורטיטוסנפטר , 36

נשאו , שהוציאו את כל חסכונותיהם כדי להוכיח את חפותו של בנם, הוריו
: קטנה שהבהיקה מעל קברו נחרטהעל מצבת הברונזה . בהוצאה אחת נוספת

, הוא נוצל. הוא נלחם למען יומו בבית המשפט. 1985-1949 טיטוסבננו האהוב "
  1".ונמנע ממנו הצדק עד למותו, נבגד, רומה

היא מעוררת שאלות קשות ביותר סביב . טרגדיה זו אינה כה מקרית
המהימנות של עדי הראייה ושל פרוצדורות הזיהוי החזותי ככלים לקביעת החשוד 

איך נערך ?  כמבצע האונסטיטוסלנערה לזהות את מה גרם : כמבצע העבירה
כיצד יכול ? מה תפקיד הסנגור בהליך הזיהוי? מסדר הזיהוי) וכיצד ראוי שייערך(

? )הנערה(מה מידת הטראומה שחוותה העדה ? קרבן אונס לשכוח את פני האנס
האם ניתן היה לגלות במקרה ? מה משך הזמן שבו נחשפה הנערה לפני העבריין

האם נטלה הרשות ?  את הטעות בזיהוי אלמלא הודה אדם אחר במעשהסטיטושל 
?  בגרימת הטעות או לפחות בהטמעתה– ולו בטעות ובתום לב –החוקרת חלק 

הראוי ? טיטוסניתנו לנערה כדי להביאה לזהות את , אם בכלל, אלו רמזים
יעה מהם מנגנוני המנ? להסתייע בפסיכולוג מומחה לצורך הערכת מהימנות הזיהוי

האם מדובר במשימה שהיא ? שניתן להפעיל כדי לצמצם את היקף הטעות בזיהוי
 ? ביצוע־בכלל בת

אך נודעת להן חשיבות רבה , שאלות אלה ונוספות כלל אינן פשוטות
 
 .וניברסיטת חיפהא, הפקולטה למשפטים, מרצה *
עוזר הוראה וסטודנט לתואר מוסמך , פרקליט במחלקה הפלילית בפרקליטות מחוז הצפון **

 . אוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים
על תובנותיו המאלפות ותרומתו החשובה למאמר , ר אברהם לוי"תודתנו הרבה נתונה לד 

נן פרי על הערותיהם מאירות ר רו"נאים ולד'אלד ג'ר ח"אנו מבקשים להודות גם לד. זה
 על הצעותיהם היסודיות והמעמיקות משפטיםוכן לחברי מערכת כתב העת , העיניים

במיוחד תודתנו לעורך מר יעקב גורנשטיין על שליטתו ; לטיוטה קודמת של מאמר זה
שכל האמור במאמר זה הינו , מובן. המצוינת בחומר ועל הערות והארות בעלות ערך רב

 . מחברים בלבדעל אחריות ה
 C. Ronald Huff, Arye Rattner & Edward Sagarin, Convicted But Innocent 83-85ראו   1

(1996). 
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בהתחשב בעובדה שזיהוי של חשוד על ידי עד ראייה זוכה למעמד ראייתי 
ואף אין , י המשפט אינם מהססים לבסס הרשעה על סמך זיהוי שכזה בת2.נכבד

 ראיית הזיהוי על ידי עד ראיה נחשבת אפוא לראיה 3.כל צורך בראיות נוספות
בכמה הזדמנויות התבטא בית המשפט העליון ברוח . בעלת אמינות מיוחדת
 4:דמיאניוקשניתנו בעניין , הדברים המובאים להלן

אמצעי אמין יותר מכל , לכאורה, הזיהוי על ידי עד ראייה הוא
שהרי , מסקנה בדבר זהות העבריין העולה מתוך ראיות נסיבתיות

מדובר בעדות ישירה המושמעת מפיו של מי שצפה במו עיניו 
היינו על ידי מי , במי שעשה את המעשה נושא הדיון השיפוטי

כבעל הידע המועדף ביותר על העבירה , ך ההיגיוןבדר, שמוחזק
הסגולה של קבלת המידע במישרין באמצעות . ועל מי שביצעה

הטבועה בה מניה , חושיו של העד נושאת עמה אמינות מיוחדת
 .וביה

, ככלל מסדר הזיהוי הינו לעולם ראיה קבילה, ועל פי הדין הנוהג, ךכנוסף על 
 5.אופן עריכתו נשמעות לעניין המשקל בלבדוכל הטענות ביחס לפגמים שנפלו ב

 וזו נבדלת משאלה –אמינות שאלת הזיהוי היא ביסודה שאלה של , לפי הפסיקה

 
ראו גם דברי השופט ; 38-37, 29) 2(ד לו"פ, למדינת ישרא' כהן נ 420/81פ "ע, ראו למשל  2

 וכן דברי השופט חשין 741, 729) 2(ד לב"פ, מדינת ישראל' קריב נ 648/77פ "שמגר בע
רחמימוב  4912/96פ "ע; 277, 273ד ו "פ, היועץ המשפטי לממשלה' סמדרמן נ 107/51פ "בע
,  כי במשפט הגרמניכהערה השוואתית נציין). 20.7.1999, לא פורסם (מדינת ישראל' נ

תוצאת המסדר נחשבת לראיה ככל . מוקנה למסדר הזיהוי ערך ראייתי מסויג, למשל
אלא יש צורך , ולא ניתן להרשיע את הנאשם אך על סמך זיהויו במסדר, הראיות במשפט

 BGHSt 40, 66; KG NStZ 1982, 215; OLG Koeln StVראו . תלויות־בראיות נוספות ובלתי
1994, 67. 

, למשל, ראו. עדות מזהה במשפט הישראלי אינה זקוקה לכל סוג של תוספת ראייתית  3
בהחלט ניתן להכריע את הדין : " לעיל2הערה , כהןדברי השופט דב לוין בעניין 

אפילו על פי עד יחיד וגם ללא כל , ה בדרך נכונהשנעש, ולהרשיע אדם על פי זיהוי
 וכאילו זו דעתו –כאילו תוספת ראיה הכרחית , ההשקפה. תימוכין בראיה נוספת כלשהי

, ביאזיעניין  [848/76פ "בע) כתוארו אז(כהן ' של בית משפט זה מפי כבוד השופט ח
 4384/93פ " גם עעיינו). 39' בעמ, שם" (היא מוטעית] 'ע' ר', מ' ד;  להלן27הערה 
 ).25.5.1994, לא פורסם (מדינת ישראל' מליקר נ

 .393-392, 221) 4(ד מז"פ, דמיאניוק נגד מדינת ישראל 347/88פ "ראו ע  4
 , Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO למשפט הגרמני עיינו. 397' בעמ, שם  5

Spezialkommentar, 4. Auflage (Muenchen 2002), para. 1475, 1353j, 1477fוכן ראו  :
BGH DAR 76, 94 . 
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נה לשיקול דעתו הבלעדי של בית  הערכתה של ראיית הזיהוי נתו6.של קבילות
 במישור אחד נבחנת 7:הערכה זו נערכת בשני מישורים. המשפט היושב לדין

במישור האחר בית ; כנותו ויושרו, העד המזההאמינותו האישית הכללית של 
 של מהימנות בחינה זו.  שביצע העד המזהההזיהויהמשפט בוחן את מהימנות 

ברובד .  סובייקטיבי ואובייקטיבי–הזיהוי נערכת אף היא בשני רבדים 
" לחרות"הסובייקטיבי על בית המשפט לבחון את יכולתו האישית של העד 

על בית , כמו כן. בזיכרונו רשמים חזותיים ומכוחם לזהות בני אדם על פי חזותם
 ברובד האובייקטיבי על 8".בזיהוי] של העד[כנות אמונתו "המשפט לבחון את 

בתום לב טעות  :כלומר, בית המשפט לבחון את האפשרות לקיומה של טעות כנה
וזאת הוא עושה על ידי בחינה של מכלול התנאים שבהם נערך מסדר , בזיהוי
הדיוק , עוד נבחנים מידת הביטחון והוודאות שיש לעד בזיהוי שעשה. הזיהוי

חלוף , משך ההסתכלות, מיידיות הזיהוי, ני הזיהויבתיאור דמותו של העבריין לפ
 9.'היעדר השפעה חיצונית וכו, הזמן מאז הצפייה ועד הזיהוי

נחשבות , הובעיקר עדות הראיי, "ישירות"הראיות המכונות , פעמים רבות
בעיני הקהילייה המשפטית ואף בקרב הציבור הרגיל כראיות משכנעות ביותר 

את הראיות הישירות נוהגים . וההליך הפלילי בכלל זה, במסגרת ההליך השיפוטי
להבדיל מדיווח גרידא אודות עובדות ,  שהן מסקנות–להנגיד לעדויות הסברה 

. לאירוע שבו מדובר" במישרין"ות שאינן נוגע,  וכן לראיות הנסיבתיות–גולמיות 
 לפחות במקרים –מקובל שראיות סברתיות , להבדיל מראיות ישירות ומהודאות

ם כלא את הראיות הנסיבתיות תופסים לעתי,  כמו כן10. הן פסולות–פרדיגמטיים 
 אפשר וצריך לפקפק בתוקפה 11.בבחינת הכרח בל יגונה, יותר מכלי הוכחה משני

 
לתוקפה הכללי של . 656-655' וכן בעמ, 401' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקפרשת   6

חופש הוכחה ותזות בדבר מקצועיות , שיקול דעת עובדתי", הבחנה זו עיינו דורון מנשה
 ).ז"תשנ (116-112, 83 מג הפרקליט, "השפיטה

 .656' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקעיינו   7
 .שם  8
הערה , להשוואה והרחבה עיינו אייזנברג. גם במשפט הגרמני נהוג לשקול שיקולים דומים  9

 . 1475' בעמ,  לעיל5
' עזריה נ 6148/95ח "מ; )9.5.1995, לא פורסם (עאסי' עאסי נ 2590/93א "ראו בעניין זה ע  10

 Adrian A. S. Zuckerman, Theכן ראו  ; 353-352, 334, )2(ד נא"פ, מדינת ישראל
Principles of Criminal Evidence 62-71 (1989) .כבילת , לניתוח תאורטי עיינו דורון מנשה

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  (245-238 שיקול הדעת השיפוטי בשאלות עובדתיות
 ).2000, אביב־אוניברסיטת תל, למשפטים

דבריו של הנשיא שמגר , למשל, על עדיפותן של ראיות ישירות על ראיות נסיבתיות ראו  11
בית : "297-296, 281) 4(ד לז"פ, עיזבון המנוחה סילוורמן' מדינת ישראל נ 423/83ע "בר

ודי אם אזכיר , צעים משנייםנאלץ לא פעם להיזקק לאמ, המברר את העובדות, המשפט
והיא ביסוסה של ההרשעה על ראיות , הנטולה ממישור אחר של דיני הראיות, כאן דוגמה
 ".נסיבתיות
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 מתפתחת 13לצד הביקורת על האדרת כוחן של הודיות,  אכן12.של עמדה זו
בשנים האחרונות עמדה עיונית היוצאת נגד האהדה והחמימות כלפי הראיה 

ביקורת זו אינה אך נחלתם של אנשי מדע וחוקרים בתחום הפסיכולוגיה . הישירה
 14.והיא נשמעת גם בקרב ציבור המשפטנים, הקוגניטיבית

 
, אפילו ההבחנה הקלאסית בין ראיות ישירות לראיות נסיבתיות אינה חדה ונטולת בעיות  12

" במישרין"ירה על שום הכוח של תוכנה לסבך את הנאשם שכן נוהגים לאפיין ראיה כיש
 אולם אפיון זה מטשטש את האופי המאוד נסיבתי של הנתונים –בביצוע העבירה 

הלוגיקה של ההוכחה וההכרעה המשפטית , ראו דורון מנשה. המשמשים לביסוס מהימנותה
יברסיטת אונ, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך בפילוסופיה (27-24 בשאלות שבעובדה

כל עדות של אדם המהווה עדות ישירה היא במידה מסוימת : יתרה מזו). 1999, אביב־תל
שכן היא פרי של התרשמות והסקת , )האמורה לכאורה להיות פסולה(גם עדות סברה 

, או מעיד כי פלוני ירה או הכה את אלמוני, כאשר עד מזהה חשוד במסדר זיהוי. מסקנה
בהמשך לקו מחשבה . דה של התרשמות אישית סובייקטיביתהרי מדובר בעדות שהיא תול

על בסיס היכרות מוקדמת עם החשוד : קרי, זה יש הטוענים כי גם זיהוי על ידי הצבעה
או אשה הטוענת כי הותקפה , אדם הטוען כי חברו המוכר לו מימים תקף אותו, למשל(

, למשל,  ראו. סברהלעולם אינו בגדר זיהוי אלא בגדר) מינית על ידי עמיתה לעבודה
 .Glanville Williams & H. Aוכן את) 93' בעמ,  לעיל4הערה ,  דמיאניוקעניין

Hammelmann, “Identification Parade - Parts I and II,” Crim. L. Rev. 479-490 & 545-555, 
p. 479-480 (1963) ; כן ראוMichael J. Saks & Robert F. Kidd, “Human Information 

Processing and Adjuction: Trial By Heuristics,” 15 L. & Soc'y Rev. 153-155 (1980) .
ובהקשר , חשופה לבעיות הנעוצות בפסיכולוגיה של התפיסה, כעדות סברה, עדות הזיהוי, לפיכך

 ישירה לצד עמידה על אופיו כראיה(מודעות לאופי זה של הזיהוי . זה אף לבעיות זיכרון
 5בפסקה ,  לעיל2הערה , קריבניתן למצוא בדבריו של הנשיא שמגר בעניין ) לכאורה

מסדר הזיהוי הוא אמצעי לגילוי זהותו של עבריין בעזרת : "742-741' בעמ, לפסק דינו
, הנבחנים בדרך אובייקטיבית ותוך מניעת כל השפעה זרה, טביעת עינו וזכרונו של עד

ידי עד ראיה אמצעי אשר הוא לכאורה ־מהווה הזיהוי על, גיסאמחד . מפורשת או מרומזת
כי הרי בעדות , אמין יותר מכל מסקנה בדבר זהות העבריין העולה מתוך ראיות נסיבתיות

, ידי עד ראיה־רבות הסכנות הרובצות לפתחו של הזיהוי על, מאידך גיסא. ישירה המדובר
הגדרת עדות הזיהוי כעדות ". סברהאלא עדות , כי ביסודו של דבר אין הוא במידה רבה

הגדרת עדות , במישור הקבילות. בעיות בשני מישוריםמעלה , אליבא דנשיא שמגר, סברה
הזיהוי כחריג לכלל הפוסל עדות סברה טעונה הסבר ומתן נימוקים שכלל לא סופקו 

, ללא קשר לשאלת קבילותה, האפיון של העדות כעדות סברה, במישור המשקל. בפסיקה
לעניין זה יש לבדוק את היקף המודעות של . ב לכאורה זהירות רבה בהערכת משקלהמחיי

 . השופטים לסוג הבעיות העולות מעדות מזהה ולמידת השפעתן על הדיוק
, םלא פורס(מדינת ישראל ' עובייד נ־אל 4342/97פ "עמדת השופטת דורנר בדנ, למשל, ראו  13

 .שלפיה יש להתייחס להודאה כראיה חשודה, )28.4.1998
 Steven I. Friedland, “On Common Sense and The Evaluation of Witness, למשל, ראו  14

Credibility,” 40 Case W. Res. L. Rev. 165 . גם הפסיקה האמריקנית החלה לפקפק באמינות
,  שבוUnited States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967)למשל עיינו ; מזהה־של עדות ראייה

הציג בית המשפט האמריקני את מודעותו לבעייתיות , אגב קביעת זכות החשוד לסנגור
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, כחלק מעמדה ביקורתית זו על המעמד ההכרתי של הראיות הישירות בכלל
, רשימה זו מצטמצמת להצגת יסודותיה הרעועים של העמדה הרווחת בפסיקה

בספרות . המייחסת לעדות הזיהוי החזותי מעמד ראייתי כה בכיר
אין כמעט מחלוקת כי טעות , הברית וקנדה־בעיקר בארצות, המחקרית־המקצועית

סברה זו . בזיהוי של עד ראייה מהווה את הסיבה העיקרית להרשעות שווא
 שעל בסיסם אף היו שטענו כי אין לסמוך בכלל על 15,מכת בנתונים ובמחקריםנת

 
 ;Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967) ראו גם. במישור מהימנות ראיית הזיהוי

Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967) ,וכן :Charles A. Pulaski, “Neil v. Biggers: The 
Supreme Court Dismantles the Wade Trilogy's Due Process Protection,” 26 Stan. L. Rev. 

1097 (1974)  ;Nathan R. Sobel, Eyewitness Identification (1972) . עיינו גם מרדכי
 ). ז"תשנ (174, 173) 2( הפלילים, "תפקידו של התובע בהליך פלילי", קרמניצר

 Gabriel W. Gorenstein & Phoebe Ellsworth, “Effect of Choosing An, למשל, ראו  15
Incorrect Photograph On A Later Identification By An Eyewitness,” 65 J. of Applied 

Psychol. 616 (1980): “Eyewitnesstestimony is widely criticized as unreliable” .וכן: 
Margery Malkin Koosed, “The Proposed Innocence Protection Act Won't - Unless it also 

Curbs Mistaken Identifications,” 63 Ohio St. L. J. 263 (2002) .רטנר , החוקרים האף, כך
בזיהוי חשודים היא הפקטור המרכזי ביותר המוביל להרשעות וסגארין סבורים כי הטעות 

 We believe that the“: 66' בעמ, לעיל 1ראו הערה . הברית־שווא באנגליה ובארצות
single most important factor leading to wrongful conviction in the United States and 

England... is eyewitness misidentification” . בדומה עיינוWillem Albert Wagenaar, 
Identifying Ivan 92 (1988) .הברית ־אריה רטנר דיווח כי מבדיקה שנעשתה בארצות' פרופ

 מהרשעות 52%עלה כי ,  מקרים שבהם הורשעו אנשים חפים מפשע700־של יותר מ
 Arye Rattner, Whenראו . השווא שנבדקו נגרמו בעטיים של זיהויים שגויים כגורם מרכזי

Justice goes wrong: Convicting the innocent (Ph.D. Dissertation, Ohio University, 1983)  
,  כן ראו  אריה רטנר.87-86' בעמ,  לעיל1הערה , רטנר וסגארין, מוזכר אצל האף

לפי ). ג"תשנ (263-262, 262 ג פלילים, "טעויות במערכת המשפט: הרשעות שלא בצדק"
הקריטריון של הרשעה שגויה כלל רק מקרים שבהם זוכו נאשמים תוך , רטנרהמחקר של 

כשהקביעה נעשתה עקב גילויו של העבריין האמיתי , קביעה שהורשעו קודם לכן בטעות
להבדיל ממקרים , זאת. או עקב גילויין של ראיות שלא היו בפני הערכאה שהרשיעה

כנאשמים או שהורשעו אך קיבלו שבהם זוכו אנשים שהורשעו תוך פגיעה בזכויותיהם 
 :Arye Rattner, “Convicted But Innocent־השוו ל. חנינה מבלי שהצביעו על חפותם

Wrongful Conviction and the Criminal Justice System,” 12 Law & Hum. Behav. 283 
נים לא למותר לציין כי על פי נתו. )”Convicted But Innocent“, רטנר: להלן ((1988)

גם חומרת העבירה לא תמיד סייעה בהגברת הזהירות בהסתמכות על עדות , ממחקר זה
. רצח בתיקי אירעו רטנר של במחקר בזיהוי מהטעויות 21% כי מעריךגרוס ' פרופ. מזהה
 Samuel R. Gross, “Lost ראו; גרוס' שערך פרופ אחר במחקר נתקבל) 18% (דומה אחוז

Lives: Miscarriages of Justice in Capital Cases,” 61 Law & Contemp. Probs. 125 (1998)  
 Samuel Gross, “Loss of Innocence: Eyewitness Identificationוכן עיינ). "גרוס": להלן(

and Proof of Guilt,” 16 J. Legal Stud. 395 (1987) . של ממצא שאינו שונה משמעותית מזה
נתקבל במדגם )  מהרשעות השווא הן בעיקר תוצר של זיהויים שגויים45%(רטנר ' פרופ
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על אף תמימות דעים נדירה זו , אולם. 16עדות הראייה בהיותה מקור בלתי מהימן
, כאמור,  בתי המשפט17,בקהילייה המחקרית באשר למסופקותה של עדות הראייה

 
 Edwin Montefiore Borchard, Convicting the innocent: Sixty-fiveראו ; רד'ברצשערך 

actual errors of criminal justice (1932) .הברית בדק הרשעות ־מחקר אחד שנערך בארצות
 נבעו 18,  הרשעות שווא28המחקר הראה כי מתוך . א"דיקת דנשווא לאחר עריכת ב

 Edwardראו ). 64.3%(מראיית זיהוי שגויה של קרבן העבירה או של עד לעבירה 
Connors, Thomas Lundregan, Neal Miller & Tom McEwen, “Convicted by Juries, 
Exonerated By Science: Case Studies in the Use of DNA Evidence to Establish 

Innocence After Trial,” U.S. Department of Justice NCJ 161258 (1996) . קוסדכן ראו ,
אינטרנט של הל פורסם גם באתר "ח הנ"הדו( 273'  וכן בעמ33בהערת שוליים , שם

באנגליה אף ). http://www.ncjrs.org/pdffiles/dnaevid.pdf: משרד המשפטים האמריקני
עיינו ; שחקרה את נושא הזיהוי החזותי, בראשות הלורד דבלין,  ועדה ממלכתיתהוקמה

Report to the Secretary of State for the Home Department of the Department Committee 
on Evidence of Identification in Criminal Cases (1976). 

 Robert Buckhout, “Eyewitness Testimony,” 231(6) Scientificבדבריו של  , למשל, עיינו  16
American 23 (Dec. 1974). 

ר שאין אנו מייחסים להערכות פסקניות אלה כשלעצמן משקל למען ההגינות האקדמית נעי  17
המחקרים לטעות מרבית עיקר ההסתייגות שלנו נובע מן הקריטריון שנקטו . רב מדי
כטעות בהרשעה ייחשב זיכוי על ידי בית המשפט של אדם , על פי קריטריון זה. בהרשעה

כאה המרשיעה ובין בין עקב גילוי של ראיות שלא היו בפני הער, שהורשע קודם לכן
, 262' בעמ,  לעיל15הערה , רטנר, למשל, ראו" (מציאתו של העבריין האמיתי"עקב 
את הקריטריון הזה ניתן לבקר ). Convicted But Innocent” ,287-286 ,292-291“, רטנר

 כגון בדיקות ,אפשר להציע קריטריון טוב יותר אפיסטמית לטעות, ראשית. בשני מישורים
שיש בהן כדי להוכיח ברמת הסתברות גבוהה מאוד , ר הרשעתו של נאשםלאח. א.נ.ד

הקריטריון כשלעצמו נראה מוטה לאיתור טעויות מסוג של זיהוי , שנית. שהנאשם הוא חף
הלבשת ", להבדיל מסוגי טעויות אחרים כגון העללת שווא על ידי עדים, חזותי שגוי

. ל עדים שאינן דווקא טעויות בזיהויעל ידי הרשות החוקרת או טעויות בתום לב ש" תיק
גם המסקנה של החוקרים כי טעות בזיהוי , ובלי קשר להסתייגות הקודמת, נוסף על כך

. משמעית במידה רבה־היא דו, חשודים היא פקטור מרכזי ביותר המוביל להרשעות שווא
 ניתן להבינה כטוענת שהמספר הטוטאלי של הרשעות שווא עקב זיהוי שגוי גדול מכל

וניתן להבינה כטוענת שאחוז , מספר טוטאלי של משגים אחרים המובילים להרשעת שווא
ההרשעות השגויות בקרב קבוצות ההרשעות על בסיס זיהוי חזותי גדול מהאחוז היחסי של 

קריטריון של (הרשעות שגויות בקרב קבוצות הרשעות על בסיס סוגים אחרים של טעויות 
טריון הראשון שהוזכר יכול להיות מבוסס על הנתונים של בעוד שהקרי). הסתברות מותנית

נתונים נוספים ביחס לשכיחות השימוש היחסי בראיה הקריטריון השני מצריך , החוקרים
נציין כי . של זיהוי חזותי כראיה עיקרית לעומת שימוש בראיות עיקריות מסוג אחר

 של אחוז יחסי של משום שהוא מבטא את הפרמטר, הקריטריון השני הוא החשוב יותר
 ובכך הוא דווקא מצביע על איכותה ועל מהימנותה של ראיית הזיהוי וההיגיון –שגיאות 

לא למותר לציין כי גם ההתבססות על הודאות . שימוש בה בהליכים המשפטייםהשל 
האם יש ", מרדכי קרמניצר, למשל, ראו. כמשקפות לכאורה את האמת היא בעייתית

 ,Gisly H. Gudjonssonוכן , )ב" תשנ1992 (22) 2 (המשפט, "?ףבישראל סכנה להרשעת ח
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והיא מקבלת , לסמוך על ראיית הזיהוי כראיה שדי בה לצורך הרשעהמוסיפים 
,  שהרי על פי הנחת הפסיקה מדובר בראיה ישירה–עדיפות על ראיות נסיבתיות 

 18.מקובלת ואמינה
הטיפול בממצאים המחקריים מצריך רפורמה דחופה בשני מישורים , לדעתנו

 של במישור האחד יש להסדיר את אופן עריכתם של הליכי הזיהוי: שזורים
חשודים בחקיקה בצורה שתהא רגישה למגבלות הכושר האנושי ולעיוותי הזיכרון 

את , במישור האחר יש לבחון מחדש את הערכת עדותו של העד המזהה; החזותי
 . קבילותה ואת המשקל שראוי להעניק לה

המאמר . נושא הזיהוי החזותי של חשודים הוא רחב מכדי להקיפו במאמר אחד
אלא אך להציג , ות או לסכם את כל הדעות והנתונים הקיימיםאינו מתיימר למצ

, בקווים כלליים את הבעייתיות העיקרית הנודעת לזיהוי חזותי של חשודים
 הצגת הבעייתיות אינה ,אכן 19.בבחינת הזמנת האקדמיה לדיון ולמחקר נוספים

 .כשם שהתעלמות ממנה או הסתרתה אינן פותרות אותה, יוצרת אותה

  כללי–שיטות לזיהוי חשודים . ב

רבות . נתפס המבצע ומועמד לדין, לא כל אימת שמבוצעת עבירה, כידוע
ם מקרים ויש ג, העבירות שלא פוענחו עד היום וזהות העבריין נותרה עלומה

. שבהם לא רק שהעבריין האמיתי לא נתפס אלא שאדם חף מפשע מורשע במקומו
ויש מקרים שבהם , יש מקרים שבהם מבצע העבירה הנטען מוכר היטב לעד

העבירה מבוצעת על ידי אדם שהוא זר למי שנכח במקום ועקב נוכחותו נהפך 

 
The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony (1992) . עיינו גםRichard 

P. Conti, “The Psychology of False Confessions,” 2 The J. Credibility Assessment & 
Witness Psychol 14-36 (1999) . 

למרות שלעתים ניתן למצוא בפסיקה .  לעיל והטקסט הסמוך להן11-2ראו הערות   18
עדיין אין בכוחה של רטוריקה זו , רות ביחס להסתמכות על ראיית הזיהוירטוריקה של זהי

נוסף על כך שהזהירות שבה מדובר מתייחסת , זאת. לגרוע ממעמדה הבכיר של ראיה זו
מתוך הנחה שאם תהיה הקפדה נאותה ניתן יהיה , יותר לצורך בהקפדה על כללי המסדר

בדברי , למשל, עיינו (כבד ומכריעלהסתמך על ראיית הזיהוי ואף להעניק לה משקל נ
רשימה זו , כפי שיובהר בהמשך. )755' בעמ,  לעיל2הערה , קריבהשופט עציוני בעניין 

 . חותרת אף תחת הנחה זו
 .William L, למשל, עיינו. משפטי־מאמר זה הוא חלק מניתוח אינטרדיספלינרי פסיכו  19

Twining, Rethinking Evidence (1990). 
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בין העבריין ההיכרות היחידה בין העד לאירוע ל, במקרה כזה. לעד לאירוע
  20.נובעת אך מההתרחשויות של האירוע הספציפי

יש ,  בעבירההחשודכדי לבסס את אחריותו הפלילית של , בנסיבות אלה
עדות שיטה או ראיות נסיבתיות ,  בהיעדר הודאה21. שביצע אותהלזהות אותו כמי

 על ידי העד שנכח החשוד הדרך הפתוחה למשטרה היא זיהוי 22,בהןאחרות שדי 
כדי להצדיק הסתמכות על הזיהוי יש להקפיד . באירוע בעת ביצוע העבירה

 ולא יסתפק באיתור מי 23,"אשר ראה"ייחס לאדם שזיהוי החשוד על ידי העד ית

 
את שלבי ההליך , באופן כללי כמובן, הזה בין העד לעבריין ניתן לתאר" המפגש"לאחר   20

החוקר תיאור ־בשלב הראשון של החקירה הפלילית מוסר העד לשוטר: הפלילי כדלקמן
או שמגיע למשטרה  (כללי של העבריין עד כמה שהוא זוכר ועד כמה שהצליח לראות

). הכולל תיאור של העבריין, לעתים ממקור אנונימי, מידע על ביצוע עבירה מסוימת
אחת הדרכים לאיתור עבריינים . לאחר מכן מתחיל שלב איתורם של חשודים פוטנציאליים

ראו להלן , mug-shots (היא עיון באלבום התמונות של העבריינים המצוי בתחנת המשטרה
אם העד מזהה אותו כמבצע . אחר שאותר חשוד מסוים הוא מובא בפני העדל. )4.פרק ג

אותו חשוד מועמד , ובהיעדר נסיבות חריגות, העבירה מתוך מסדר זיהוי חי או תמונות
במסגרת פרשת התביעה נקרא העד בשנית לעמוד על דוכן העדים כדי לזהות את . לדין

אם לא , עתה. ותו אודות העבירהוכן למסור את עד) אותו חשוד שזיהה קודם(הנאשם 
פתוחה בפני בית המשפט דרך ישירה להגיע למסקנה , תצליח ההגנה לערער את הזיהוי

' בעמ,  לעיל12הערה , השוו ויליאמס והמלמן. בדבר הוכחת זהותו של מבצע המעשה
482. 

מיותר לציין שעל התביעה להוכיח את זהותו של הנאשם כמבצע העבירה מעל לכל ספק   21
 ראו. וזאת כחלק מחובתה הכללית להוכיח את כל יסודות האשמה במידה האמורה, סביר

 .1977-ז"התשל, לחוק העונשין) א(כב34סעיף 
, סוליות נעליים, זיהוי קול, הטבעת כף היד, טביעות אצבע, א.נ.־דראיית ה, למשל, כמו  22

 על הראיות, ראו סקירה אצל יעקב קדמי. כתב יד וכיוצא באלה, מנשך שיניים, ריח
יצוין כי לצורך הסקת מסקנת הזיהוי ). 1999, מהדורה שנייה ומעודכנת (12-11פרקים 

שימוש בטכניקות הסתברותיות ", ראו רון שפירא.  הסתברותיותניתן להשתמש בטכניקות
 ).א"תשס (113 ב פלילים, "לזיהוי אנשים על סמך ראיות נסיבתיות

נבקש להעיר כבר כאן כי אנו נמנעים במכוון מהרטוריקה שנהוג להשתמש בה לעתים   23
 מדינת ישראל' שאבי נ 7130/97פ "ע, למשל, ראו" (הדמות שנחרתה בזיכרונו"בפסיקה כגון 

, קדמי; 38' בעמ,  לעיל2הערה , כהן וכן עניין ,")שאביפ "ע: "להלן (399) 2(ד נג"פ
משום שבאומרנו שעל המזהה להצביע על הדמות שנחרתה , כך). 852' עמ,  לעיל22ה הער

שישנה דמות שאכן :  דהיינו–אנו מניחים את המבוקש , בזיכרונו ולא על אחר הדומה לו
לכל היותר ניתן לומר כי על .  דבר העומד שלעצמו לבחינה במסדר–נחרתה בזיכרון 

אף זאת . חרתה בזיכרונו ושיש ביכולתו לזהותוהעד לזהות את מי שהוא טוען שדמותו נ
כמו . בזיכרונו" נחרתה"לכך שדמות העבריין " מתחייב"רק במצב שבו העד המזהה אכן 

ככלל קשה מאוד לתאר את התהליכים הקוגניטיביים של רכישת הדמות ואחסונה , כן
מנה בשימוש במונח זה ובדומיו יש אך לבטא את ההא". חריתה"בזיכרון כפעולה של 

ובדבר חסינותו , הפסיקתית בדבר כושרו של הזיכרון האנושי לשקף מציאות כהווייתה
 . כביכול מפני שגיאות והטיות
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,  מכאן24.ולא להעריך או לנחש" לזהות"על העד . לו" דומה"שהוא לדבריו 
לא לייחס כל משקל לזיהוי חשוד על ידי עד במצב שבו היגיון הדברים מחייב ש

בפעם הראשונה ) שאין ביניהם היכרות מוקדמתכ(העד מתבקש לזהות את החשוד 
מסומן מאליו ביושבו " מושא הזיהוי"כש, בעומדו על דוכן העדים בבית המשפט

 אותו היגיון נכון 25).ולעתים כבול באזיקים ומוקף שוטרים(על ספסל הנאשמים 
זה "גם כשחוקר משטרה מראה לעד תמונה אחת של חשוד ושואל אותו אם 

 שכן במצב כזה החשוד מוצג בפני העד כחשוד ודי בכך כדי show-up(,26" (האיש
עו לזהות דווקא את החשוד כאותו אדם שראה לשחד את זיכרונו של העד ולהני

הנאשם ביחידות בפני העד אינה /הצגת החשוד, כמו כן. בעת ביצוע העבירה
  27.מאפשרת להעמיד את זיכרונו של האחרון במבחן של ממש

 
וקשה  הוא מ– בחירה על סמך זיהוי ולא על סמך דמיון –חשוב לציין כי עניין זה   24

עולה , אף אם מן הדין לבקש מהעד לבחור על סמך זיהוי ולא על סמך דמיון. שלעצמו
שאלה היא אם אכן יש ". אני מזהה: "השאלה האם די לעניין זה להסתפק באמירת העד
הערכתית ־לבין מסקנה סברתית" זיהוי"הבחנה של ממש או רק עניין של דרגה בין 

בהקשר זה ראוי לציין את .  לעיל12ערה ראו ה; המעוגנת בהתרשמותו של המזהה
היכולה להיחשב מקבילה או אף זהה , ההבחנה הקיימת בספרות בתחום הפסיכולוגיה

בין זיהוי אדם על סמך תווים ופרטים מזהים בפניו לבין זיהוי הפנים , להבחנה האמורה
 .  להלן58־ ו56ראו בעניין זה הערות . כמכלול

ראו גם הדברים שנאמרו .  לעיל2הערה , קריב לפסק הדין בעניין 761' עמ, למשל, ראו  25
מקרה אירוני ביותר היה זה של . 277'  ובעמ275' בעמ,  לעיל2הערה , סמדרמןבעניין 

Jeffrey Streeter .הוא ישב מחוץ . סטריטר הורשע בעבירה שלא היה לו כל קשר איתה
כדי לבחון את זיכרונו של עד לאולם המשפט עת פנה אליו סנגור וביקשו לשבת לידו 

למרות , והנה. הסנגור שכח להודיע לשופטים על ההחלפה. הראייה במשפט שניהל
שלושת עדי הראייה זיהו בתקיפות את , שהנאשם האמיתי נכח אף הוא באולם המשפט

סטריטר נכלא ליום אחד בלבד . סטריטר המבוהל שישב ליד הסנגור כאותו עבריין שראו
 .70' בעמ,  לעיל1הערה , רטנר וסגארין, ראו האף. תגלתה הטעותושוחרר לאחר שנ

אם מראים : "397' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקהדברים שנאמרו בעניין , למשל, ראו  26
... יש ...הרי שבכך נוצר ממילא חשש של הדרכה, החשודלעד את תמונתו היחידה של 

, בדרך כלל, אך שיטה זו, שהמשטרה מציגה לעד תמונה יחידה של מי שחשוד בעיניה
היא ממקדת את זיכרונו , זאת ועוד.  מאחר שהיא נושאת עמה רימוז מכללא,בלתי רצויה

בחירה מאוחרת את ערכה של כל , למעשה, של העד לדמות הנשקפת מן התמונה ושוללת
 לערוך מסדר תמונות ולא להציג תמונה יחידה של מוטב... יותר מבין מספר דמויות

" בלתי רצויה"יש לשים לב ללשון הרכה הננקטת כאן של ). ההדגשות הוספו" (חשוד
 .1098' בעמ,  לעיל14הערה , השוו פולאסקי; "מוטב"ו
ראו ; אם בכלל, יתי שולי מאודשם יש להליך כזה ערך ראי, דין דומה קיים גם בגרמניה 

 Julius, in Heidelberger Kommentar zurכן ראו .  לעיל5הערה , para.1353b, אייזנברג
Strafprozessordnung, 3 Auflage (Heidelberg 2001) Sec. 261 para. 40. 

 ,קריבבעניין ; 408) 3(ד לא"פ, מדינת ישראל' ביאזי נ 848/76פ "ראו למשל פסקי הדין בע  27
, מיקדכן עיינו . והפסיקה המצוטטת שם,  לעיל2 הערה ,סמדרמן  בעניין; לעיל2הערה 



 ה"משפטים לה תשס דורון מנשה ורביע עאסי

 216

שאך חלקן , למרות שהספרות המחקרית מצביעה על סכנות לכאוריות אלה
וחרף חשיבותו המכרעת , )וחלק לא מבוטל עוד יוצג בהמשך(הקטן הוצג לעיל 

החקיקה בישראל אינה מטפלת בנושא זה ואינה , של נושא זיהוי החשודים
 הנושא מופקד אפוא אך לשיקול דעתם של חוקרי 28.מסדירה את אופן עריכתו

 אחדים  בפסיקה נקבעו כללים29.גיונם וחוש ההגינות שלהםיעל פי ה, המשטרה

 
מחקרים רבים הצביעו על כך שזיהוי על ידי הצבעה , כמו כן. 854' בעמ,  לעיל22הערה 

)show ups (המחקרים , למשל, ראו. מוביל למספר גדול מאוד של זיהויים שגויים
 .Peter Ainsworth, Psychology Law and Eyewitness Testimony 85 (1998)־המצוטטים ב

הגיעה "כי , אגב אורחא, )כתוארו אז( העיר השופט שמגר 70־ן שכבר בשנות הראוי לציי  28
מעל ומעבר להנחיות , בדבר מסדר זיהוי, העת לעיבודם של כללים מלאים ומדויקים

יקטינו ללא ספק את הסכנה של זיהוי ... כללים ממצים כאמור... המשטרתיות הפנימיות
 . 742' בעמ,  לעיל2הערה , קריבראו ...". מוטעה

, וכן פולאסקי; )1965, ה"תשכ (389, 378) 1( כבהפרקליט, "זיהוי־מסדר", דוד מועלם  29
 Consequently, the absence of adequate uniform regulations has resulted“:  לעיל14הערה 

in a situation in which the fairness of the lineup procedure is determined by chance”) שם ,
ראוי לציין שקיימות הנחיות משטרתיות פנימיות שהוציאה ). 1101'  בעמ33הערת שוליים 

. העוסקות בהליכי זיהוי למיניהם, )03.300.005' הנחיות מס(מחלקת חקירות ותביעות 
אך כבר עתה נבקש להסתייג הן מכוחן , כיר סעיפים רלבנטיים מהנחיות אלהבמאמר זה נז

אין לנו כל אינדיקציה בשאלה אם הנחיות אלה , אשר לכוחן. הן מדיותןושל הנחיות אלה 
מיושמות בפועל או אם קיים מנגנון פיקוח המחייב את עורך המסדר לפעול על פיהן 

גבוה של היחידה העורכת ־לב לדרג הלאבשים (מילוין ־ומטיל סנקציות כלשהן על אי
ולו ברמה של המלצה , נציין רק שאין להנחיות אלה אזכור כלשהו בפסיקה). אותן

ההנחיות עצמן אף אינן . פסיקתית היפותטית לישומן או אף ברמה של מודעות לקיומן
 הקובע את ההנחיה כי) 1)(ה(3נציין כדוגמה את סעיף . ערוכות באורח מקיף ומעמיק דיו

ברור כי לרוב אין הנחיה .  כולל החשודלא, מסדר זיהוי יכלול שמונה עד עשרה ניצבים
אשר למסדר חי (החשוד כולל מספר הניצבים הוא בדרך כלל שמונה , בפועל. זו נאכפת

אשר למסדר זיהוי ; 37' בעמ,  לעיל2הערה , כהןעניין , למשל, ומסדר תמונות ראו
) 1(ד נז"פ, מדינת ישראל' קאסם נ 2180/02פ "של עעובדות המקרה , למשל, תמונות ראו

 לפסק הדין 18בפסקה  (190) 3(ד מו"פ, מדינת ישראל' דורייב נ 4095/91פ "ע; 646, 642
לא נראה כי סעיף , בדומה). 421' בעמ,  לעיל23הערה ,  שאביפ"וכן ע; )של השופט חשין

ם פרקליט המחוז פניה יתאם הממונה ע" הקובע כי בעבירות של פשע חמור –) 2)(ג(3
' ד; החי[שיהא נוכח במסדר הזיהוי , על מנת שימונה לחשוד עורך דין סנגור, ש"לביהמ

קבועה , שספק אף אם היא מיושמת, הנחיה אחרת.  אכן מיושם בפועל–]" 'ע' ר', מ
, לעמוד במסדר זיהוי) שאינו החשוד(ולפיה כאשר המשטרה מזמינה ניצב , )יב(3בסעיף 

לא רק : הנחיה זו תמוהה משהו.  יש לחקור אותו תחת אזהרה–מצביע עליו והעד המזהה 
אלא גם יש בה כדי לרוקן , שטמון בה תמריץ שלילי להשתתף כניצבים במסדר זיהוי

מעין אלבום חי של , מתוכן את הליך הזיהוי ולהופכו למעין מסע דיג של חשודים
של הליך מסדר הזיהוי בדבר ההנחיה אף נוגדת את הנחת היסוד . עבריינים אפשריים

מכל . הצבת אנשים הידועים כחפים מפשע במסדר כדי לבחון את זיכרונו של העד המזהה
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כללים ספורים אלה רחוקים . בכל הנוגע להליכים שונים של זיהוי חזותי
תהליכי הזיהוי הנהוגים כיום אינם מתיישבים עם , כפי שנראה בהמשך. מלהספיק

אינם מספקים הגנה ראויה לחשודים חפים , ערך חשיפת האמת בהליך הפלילי
 הוא חלק מתפיסת שאף, והם רחוקים מלהלום את קיומו של הליך נאות, מפשע

רובם המכריע של המקרים שאלת ב,  כפי שהדבר נראה30.הצדק המובטח במשפט
זהותו של העבריין נחרצת כבר בין כותלי הרשות החוקרת ולא בעת הדיון בבית 

לא רק שקשה מאוד לרפא , וי נפגם בצורה זו או אחרת אם הליך הזיה31.המשפט
אלא שלעתים אף אין לבית המשפט כל אפשרות לגלות את עצם , את הפגם

 . מצב משפטי זה מועד להמיט תוצאות הרות אסון. קיומו
נעבור אפוא לתאר באורח פרטני את השיטות השונות הנהוגות בישראל לזיהוי 

תוך התמקדות בשיטה , בכל שיטה ושיטהנציג את הסכנות הכרוכות . חשודים
 .זיהוי באמצעות מסדר חי: דהיינו, העיקרית

 זיהוי על דרך ההצבעה. 1

בזיהוי על דרך ההצבעה הכוונה לכל אותם מקרים שבהם אין צורך בעריכת 
משום שלא התעורר לכאורה צורך להעמיד את זיכרונו של , מסדר זיהוי כלשהו

ה מסתפקת בהצבעה של העד על החשוד במקרים כאלה הפסיק. העד במבחן
 .בתחנת המשטרה או בהצבעה שלו על הנאשם באולם בית המשפט

: במשפט הישראלי נהוגה הבחנה בין שתי קטגוריות של עדים מזהים
 על הנאשם כמבצע "מצביע"הקטגוריה הראשונה כוללת מקרים שבהם העד 

ת הנאשם היכרות עד המכיר א: קטגוריה זו כוללת שני טיפוסי עדים. העבירה

 
 כל עוד אינו כרוך בהפרת כלל –ביצוע הנחיות פנימיות אלה ־ יש לציין כי אי.מקום

 . ואף מכאן חולשתן,  לא יזכה את החשוד בסעד כלשהו–פסיקתי כלשהו 
יש הרואים זכויות פרוצדורליות כזכויות עצמאיות העומדות על רגליהן בלי שיהא צורך   30

עיינו . במישור תוצאות המשפט, בפועל או בכוח, להצביע על אודות משמעויותיהן
Michael Bayles, “Principles For Legal Procedure,” 5 L. & Phil. 33 (1986); Robert S. 

Summers, “Evaluating And Improving Legal Process – A Plea For ‘Process Values’,” 60 
Cornell L. Rev. 1 (1974) . לעמדה אחרת השווLarry Alexander, “Are Procedural Rights 

Derivative Substantive Rights?,” 17 L. & Phil. 19 (1998). 
 Psychological Issues in Eyewitnessראו גם . 380' בעמ,  לעיל29הערה , מועלם  31

Identification 29 (Siegfried L. Sporer, Roy S. Malpass & Guenter Koehnken eds. 1996) .
אחוז , על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על כך יש להוסיף כי ממילא

 מכלל התיקים בשנת 98.1%־כ(ההרשעות בעבירות רציניות עומד על אחוז גבוה מאוד 
,  לעיל1הערה , רטנר וסגארין, ראו גם האף). ואחוזים דומים בשנים הקדומות, 2000
 .98-97' בעמ
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ועד שחסר , מוקדמת שאינה תולדת האירוע מעשה העבירה ואינה קשורה בו
 שהיה בינו לבין הנאשם בהקשר 32היכרות מוקדמת כזו עם הנאשם אלא שהמגע

 33.לביצוע העבירה הביא לכלל היכרות מספקת של דמות הנאשם בזיכרונו
כך שהעד אינו מכיר את הנאשם הקטגוריה השנייה של עד מזהה מאופיינת ב

' להצביע'ואף לא נותרה בזיכרונו דמות עליה הוא יכול , היכרות מוקדמת כאמור
כלומר להיות מסוגל , אלא שהעד טוען שיש ביכולתו לבצע היזכרות, ללא קושי

 שהיה ביניהם אגב 34הרושם שנותר בתודעתו עקב המגעלזהות אותו אדם מתוך 
  35.או תוך כדי ביצוע העבירה

 שבמקרים הנמנים בקטגוריית העדים הראשונה העד כלל אינו 36מקובל לחשוב
ההיגיון ". עד מצביע"ועל כן הפסיקה מכנה אותו בשם , מבצע זיהוי

האינטואיטיבי שעומד מאחורי הבחנה מושגית זו הוא שבמקרים אלה אין מקנן 
ואין גם כל סיבה , רייןבמוחו ובליבו של העד כל ספק באשר לזהותו של העב

מקרה שבו נערה טוענת , למשל, טלו. אובייקטיבית לפקפק ביכולת הזיהוי שלו
במקרה כזה כלל לא עומדת להכרעה שאלת זהותו של . כי נאנסה על ידי אביה

סלע המחלוקת טמון בהוכחת עצם האירוע : מבצע האונס אלא אך אם אכן בוצע
 37.מבצעו להיות של מי שנטעןופרטי ביצועו ולא בזהות 

 
שבו היא לא רק מקום " מגע"שכן הכוונה ב, מטעה במידת מה" מגע"יש לציין כי הביטוי   32

 גם סיטואציה שבה במובנו לעיל כולל" מגע. "וישיר" אישי"קשר נוצר בין העד לעבריין 
 .הצופה באירוע מסוים ואגב כך צופה גם בדמות העבריין, העד המזהה הוא עד מן הצד

שטרתי במקרה זה סוכן מ. 130) 3(ד לד"פ, מדינת ישראל' כהן נ 654/79פ "ע, למשל, ראו  33
 אותו –הנאשם . ושם רכש ממנו סמים, בביתו של הנאשם, נפגש פעמיים עם סוחר סמים

בית המשפט הכשיר את החלטת המשטרה שלא .  נתפס חודשיים לאחר מכן–סוחר סמים 
הטעם לכך נעוץ בכך . לערוך מסדר זיהוי והסתפק בהצבעה על הנאשם בבית המשפט

ולדעת בית המשפט די היה בשתי הפגישות , תשהנאשם נתפס בבית שבו התקיימו הפגישו
שבית , מכאן. כדי ליצור היכרות בין הסוכן לנאשם שתייתר את הצורך בעריכת מסדר

הכוללת הצבעה , המשפט הרשיע את הנאשם על סמך עדות יחידה של הסוכן המשטרתי
 .על הנאשם כמבצע את עבירת הסחר בסמים

שבו " מגע"שהבאנו באשר למובן של התקפה ההסתייגות המושגית , כמובן, גם כאן  34
 . לעיל32ראו הערה ; מדובר

 .277' בעמ,  לעיל2 הערה ,סמדרמןעניין , למשל, ראו  35
; 38' בעמ,  לעיל2הערה , כהןעניין ; 134' בעמ,  לעיל33הערה , כהןעניין , למשל, ראו  36

 .276' בעמ,  לעיל2 הערה ,סמדרמןוכן עניין 
, יש לציין שכדי שיהיה נכון לייחס משקל פרובטיבי להצבעה במקרים כאלה, עם זאת  37

, לדעתנו יש ליתן את הדעת לאפשרות קיומה של טעות בתום לב מצד העד המצביע
 וזאת להבדיל מאופי ההיכרות באורח –שהיא פרי של נסיבות המגע אגב ביצוע העבירה 

מורה עשויה להוביל לעתים אך להטלת ספק בדבר משקלה ההכרה באפשרות הא. כללי
ולעתים אף למסקנה אודות צורך בקיומו של מסדר זיהוי על אף , המכריע של ההצבעה

לדעתנו קיים הבדל בין שתי הסיטואציות שיתוארו , למשל, כך. שלכאורה מדובר בהצבעה
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" צביעלה"והעד אינו יכול , במקרים שאין היכרות מוקדמת בין העד לנאשם
מקובל שיש צורך להעמיד את זיכרונו של העד , על הנאשם כמבצע העבירה

, מציבים את החשוד בין כמה ניצבים אחרים שאמורים להיות דומים לו: במבחן
זהו מסדר . ואז מבקשים מהעד לנסות ולזהות מי מהניצבים בפניו הוא העבריין

 ).או מסדר הזיהוי הפורמלי(הזיהוי החי 

 
טואציה הראשונה בסי. למרות שלגבי שתיהן נהוג לדבר על הצבעה ולא על זיהוי, מיד

יורה לעברו של אדם , אדם טוען כי נכח באירוע שבו ראה את אחיו למשך כמה שניות
בסיטואציה השנייה סוכן משטרתי טוען כי פגש סוחר סמים , לעומת זאת. מסוים והורגו
,  בחיפה וכי הוא יכול לזהות אותו ללא כל קושי153 ברחוב הוורדים 11בדירה מספר 

בסיטואציה . לכד אדם מסוים ומובא בפני הסוכן הסמוי לזיהויובעקבות מידע זה נ
אך עדיין יש , הראשונה קיימת אמנם היכרות מוקדמת שמייתרת את הצורך במסדר זיהוי

בתנאי , ראה את העבריין למשל שניות ספורות בלבד, למשל, לקחת בחשבון שאותו אדם
ה חשב בטעות כי אותו אדם אך משום מ, )ב"זווית ראייה קשה וכיו, חושך(ראייה קשים 

לא רק שאין צורך במסדר זיהוי משום שתוצאותיו , במקרים כאלה. שראה הוא הוא אחיו
. אלא שאף ההצבעה עצמה ספק אם יש בה הוכחה מספקת לזהות העבריין, ידועות מראש

 תופעה שמתרחשת פעמים רבות –ייתכן מאוד שהעד חשב בטעות כי אותו אדם הוא אחיו 
מודעת ־בות שונות כמו טעות גרידא או השפעה של תופעת ההעברה הלאכתוצאה מסי

וכן ,  להלן והטקסט הסמוך לה195הערה , ראו להלן דוגמת המלח ומוכר הכרטיסים(
בסיטואציה , לעומת זאת). והטקסט הסמוך להן,  להלן197-196הערות , המקרה של האריס

א יוכל לזהות בבית המשפט את שהעד המזהה ל: דהיינו, הסכנה היא מסוג אחר, השנייה
עריכת מסדר זיהוי , במקרה כזה. האדם שראה או שיזהה בטעות אדם אחר חף מפשע

שאלה זו . יכולה לצמצם את הסכנה של הצבעה שגויה על הנאשם באולם בית המשפט
תוקף משום שהסברה כי במקרים כאלה אין צורך במסדר מסתמכת על ־מקבלת משנה

בהמשך החיבור , אולם. המספקת ביניהם/ מציג בהיכרות המוקדמתהוודאות והביטחון שהעד
נראה כי הקשר שבין הביטחון העצמי של העד המזהה ביכולת הזיהוי שלו ובדיוק הזיהוי 

עוד יש לציין כי החלטת המשטרה אם יש . לבין דיוק הזיהוי בפועל הינו רופף ביותר
מדתו של העד המזהה ולא על צורך במסדר או שבהצבעה דיינו מסתמכת בדרך כלל על ע

בניגוד , אם הנאשם טוען כי אין בינו לבין העד כל היכרות מוקדמת. עמדת הנאשם
 הפסיקה קבעה שהדבר עשוי לעמוד לתביעה לרועץ –ולא נערך מסדר זיהוי , לטענת העד

אם ההתרשמות מן הצורה שבה מוסר העד המזהה את עדותו לא תהיה חיובית "רק 
ברוח דברים אלה ממליצות הנחיות ). 862' בעמ,  לעיל22הערה , מיקד" (לחלוטין

על מנת "לערוך מסדר זיהוי במקרה זה )) 3)(א(3בסעיף ,  לעיל29הערה (המשטרה 
דברים אלה ". להראות כי כבר במועד עריכת המסדר היה העד מסוגל לזהות את החשוד

ואין לנו , יא מעט מדיאולם לדאבון הלב קביעת הפסיקה ה, הן כמובן צעד בכיוון הנכון
אם החשוד מבקש , לדעתנו. אינדקציה אודות עצם והיקף אכיפת הנחיות המשטרה בעניין

מקום שלא נערך , ולמצער עצם הדרישה כאמור, מסדר זיהוי יש להיענות לבקשתו
 . צריכה לשמש ראיה לטובתו,המסדר
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 )lineup (פורמלי- חימסדר זיהוי. 2

ניצבים האנשים "ובו ,  ביותר לביצוע הזיהוי38זו השיטה המסורתית והמועדפת
ועל העד להניח את ידו על האדם , לפני העד המזהה ...בעלי הדמות הדומה

 הטעם וההיגיון שבעריכת המסדר תובעים שבחירת 39".אם בכלל, ותו הוא מזההא
כפי , הדמיוןדרישת .  העומד לזיהוי40לחשודהניצבים תתבצע על בסיס דמיון 

המאפיינים את חזותו " תווים הכלליים"מתייחסת ל, שנתגבשה בפסיקה הישראלית
, בגון העור, במשקל, בגובה,  כגון דמיון במבנה הגוףהחשודהחיצונית של 

 אם לחשוד יש מאפיינים מיוחדים כגון 41.ב"אה השיער בלבוש וכיובמר, בצבע
על הניצבים להיות דומים לו גם , שפם וכיוצא באלה, זקן, צלקת, משקפיים

 ניתן לסכם ולומר כי דרישת הדמיון מתמצה בעיקר בכך שהחשוד 42.בהיבט זה
 43.לא ייראה חריג או בולט במסדר

בישראל נהוג לכלול במסדר שמונה , אשר למספר הניצבים במסדר הזיהוי
 44.העונים על קריטריון של דמיון לחשוד) כולל החשוד(ניצבים לפחות 

 על עורך 45. שנבחרולחשוד ניתנת הזכות לבחור את מיקומו בשורת הניצבים
תוך דרישה להקפיד על כך שפרוטוקול המסדר , המסדר לתעד את ההליך בכתב

מצעים אין חובה לתעד את המסדר בא. ישקף במדויק ככל האפשר את מהלכיו
 46.אחרים

 
, ללא ספק, מסדר הזיהוי העדיף הוא: "39-37' בעמ,  לעיל2הערה , כהןראו למשל עניין   38

 ...".מסדר הזיהוי החי
יש לציין כמובן שהזיהוי אינו חייב להיות על ידי מגע יד בין העד . 37' בעמ, שם  39

 .874' בעמ,  לעיל22הערה , מיקדראו ; לחשוד
ר זיכרונו של העד ואת יכולתו לבודד את שכן המטרה הבסיסית היא לבחון את כוש  40

 . החשוד דווקא מבין אנשים הדומים לו חזותית
באנגליה קיימת דרישה . 37' בעמ, שם, כהןוכן עניין ,  לעיל2הערה , קריב, למשל, ראו  41

. הן בתווים הכלליים הן בסטטוס החברתי,  עד כמה שאפשר לחשודיםלבחור ניצבים הדומ
 .Code of Practice for Identification of Persons by Police Officers Annex A, para 8עיינו 

כשהמשטרה לא מצליחה למצוא ניצבים בעלי תווים מיוחדים , מבחינה פרקטית, למעשה  42
ם להסתירו אצל כל ובמקרים מתאימי, כאלה היא נוטה לטשטש את סימן ההיכר המיוחד

 .כדי להימנע מהבלטת החשוד, הניצבים
לדמיון בתווים , דרישה דומה. 412' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקראו בעניין זה עניין   43

 לחיבור 2.כן ראו פרק ו; 414' עמ, שםראו ; הברית־קיימת גם בארצות, ולא בפנים
 .להלן

 . 742-741' בעמ,  לעיל2 הערה ,קריבעניין   44
 Code of Practice for the Identification of Persons by Policeראו ; כך גם במשפט האנגלי  45

Officers Annex A, para 11. 
עיינו (אולם הדבר בגדר הרצוי , יצוין כי הפסיקה אינה מחייבת את תיעוד המסדר בוידאו  46

גם בהנחיות המשטרתיות דרישה זו הינה על תקן של ). 874' בעמ,  לעיל22הערה , מיקד
יש לזכור כי מדובר אך ).  לעיל29הערה , להנחיות) 3)(ד(3סעיף " (המלצה בלבד"
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הזיהוי היזומות פריורית אמינה יותר משיטות ־שיטה זו נחשבת א, כאמור
כאשר הנסיבות מאפשרות , לפיכך. כפי שנפרט בהמשך, האחרות הנהוגות בישראל

, עם זאת. ולא שיטת זיהוי יזומה אחרת) פורמלי(יש לנהל מסדר זיהוי חי , זאת
 מועדת לכשלים רבים – למרות יתרונותיה  –גם שיטה זו , כפי שנראה להלן

 .ועשויה להוביל להרשעות שווא

 )photo spread(זיהוי תמונות מסדר . 3

פנייה לשיטה זו של זיהוי נעשית בדרך כלל כשאין אפשרות לערוך מסדר זיהוי 
כשהחשוד אינו מסכים להשתתף במסדר חי או כשהעד אחוז , למשל, זאת. חי

מסדר כזה  הכללים לעריכת 47.פחדים ומסרב לעמוד פנים אל פנים מול העבריין
גם כאן מציבים בפני העד שמונה . דומים ברובם לאלה של עריכת מסדר זיהוי חי

אחת של החשוד ועוד שבע של אנשים הדומים לו על פי אותם , תמונות
, על מסדר זיהוי תמונות, כאמור, מסדר זיהוי חי עדיף. קריטריונים שהוצגו לעיל

כל , ר זיהוי תמונות בלבדאבל עדיין ניתן לבסס הרשעה על בסיס זיהוי במסד
 48.עוד לא נפל פגם כלשהו באופן עריכתו

 )mug-shots (49זיהוי על ידי עיון באלבום תמונות. 4

, שבהן אדם מסוים נחשד בביצוע העבירה, בניגוד לשיטות שנסקרו עד הלום

 
ואין בידינו מידע או אינדקציה אודות עצם יישומן , לק מהנחיות פנימיותבהמלצה שהיא ח

קיימת אפשרות לערוך את , שם. באנגליה נעשה שימוש מסוג אחר בוידאו. או היקפו
 . והטקסט הצמוד לה340ראו להלן הערה . מסדר הזיהוי על ידי הקרנות וידאו

 .38' בעמ,  לעיל2הערה , כהןעניין   47
 העילה לפנייה למסדר הזיהוי האלטרנטיבי רשכאש, ברור. שם, כהןעניין , למשל, ראו  48

למעשה נחשף החשוד לפרוצדורה בעלת , נובעת מסירוב העד להשתתף במסדר החי
סדר כזה ניתן מלוא המשקל כאשר לזיהוי במ, )שלא באשמתו(ערובות אפיסטמיות נחותות 

שהפנייה למסדר , מתוך טעות, השופט אף עשוי לסבור: אדרבה. הראייתי של זיהוי
ייתכן , לדעתנו, לפיכך.  להשתתף במסדר חיהנאשם/האלטרנטיבי נבעה מסירוב של החשוד

שיש לקבוע כלל אזהרה שלפיו בבואו של השופט לקבוע את משקל הזיהוי במסדר 
 .הנאשם/יר את עצמו כי מסדר זיהוי זה נערך שלא באשמת החשודעליו להזה, תמונות

" מסדר תמונות"יש להפנות את תשומת הלב לכך שבתי המשפט משתמשים תדיר במונח   49
' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקעניין , למשל, ראו; גם כשכוונתם לעיון באלבום תמונות

מכיוון שמדובר . 181, 180) 2(ד לב"פ, מדינת ישראל' מאירי נ 559/77פ "כן עו,  ואילך396
חשוב , בפרוצדורות השונות בתכלית השינוי מבחינת האיכות האפיסטימית של ממצאיהן

 .שתישמר ההבחנה המושגית ביניהן
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וש באלבום תמונות כשיטת זיהוי נעשה כשהחוקרים אינם מצליחים לאתר השימ
חשוד ספציפי על פי חומר החקירה שברשותם ואף לא על פי התיאור הכללי 

בנסיבות אלה נהוג להציג בפני העד אלבום הכולל בדרך כלל מאות . שנתן העד
הוא העד נדרש לדווח אם . תמונות של אנשים שהורשעו בעבר בביצוע עבירות

למרות ששיטה . מצליח לזהות מבין התמונות המוצגות את העבריין נשוא החקירה
אין כל מניעה להסתמך על , זו מיועדת במקור לאיתור חשוד לצורכי חקירה

 ובנסיבות המתאימות דין 50,זה כראיה בבית המשפט לצורך ביסוס הרשעה" זיהוי"
 . במסדר תמונותזיהוי כזה כדין זיהוי

 51זיהוי מאולתר. 5

עיקר השימוש בסוג זה של זיהוי הוא כשהחשוד מסרב להשתתף במסדר זיהוי חי 
ים את שבו מנצל,  מסדר זיהוי מאולתר הוא מעין מסדר זיהוי פורמלי52).פורמלי(

כמו למשל (הימצאותו של החשוד בין אנשים אחרים הדומים לו במידת האפשר 
כשהחשוד , )בתור למרפאה או ברחבת הטיולים,  בחדר האוכל–בבית המעצר 

במקרה כזה מביאים את העד . עצמו כלל אינו יודע על עצם עריכת המסדר
 ". במסדרהניצבים"המזהה לנקודת תצפית נסתרת שממנה הוא יכול לבחון את 

בשיטה זו ואין עוד צורך בעריכת מסדר " זיהוי"בנסיבות המתאימות די גם 
על פי הדין בישראל נראה כי אין מניעה , רות במלים אח53.זיהוי פורמלי

פורמלית לקבוע את זהותו של אדם כמבצע העבירה גם אם הראיה היחידה 
 .אם זה נערך על פי הנהלים, בעניין זה היא זיהויו במסדר זיהוי מאולתר

 
 . לחיבור להלן4.ראו פרק ג  50
 .  לעיל2הערה , קריבראו עניין   51
 Code of Practice for the Identification of Persons byראו ; הליך כזה קיים גם באנגליה  52

Police Officers, para 2.11 . לא – בפסיקה ובהנחיות המשטרתיות –בדין הקיים בישראל 
מצאנו הסדרה ברורה באשר לקריטריון לפיו בוחרים אם לנקוט במסדר תמונות או במסדר 

 .מקום שבו לא ניתן לערוך מסדר זיהוי פורמאלי מפאת סירובו של החשוד, מאולתר
, להעניק לזיהוי במסדר זיהוי כזה משקל רב, ברמה העקרונית, על פי הדין הקיים ניתן  53

מסוג זה בטענות שלא " מסדר"שכן לפי המצב המשפטי לא ניתן לתקוף את משקלו של 
, זאת. הדרושות במסדר פורמלי אך לא ניתנות להבטחה במסדר מאולתרהתקיימו ערובות 

. על שום העובדה שהפנייה למסדר האחרון נבעה מסירובו של החשוד להשתתף במסדר חי
מדובר לדעתנו במתן משקל ראייתי , לפיכך. 892' בעמ,  לעיל22הערה , קדמיעיינו 

 סירוב של העד להשתתף בגין) או השתק מהעלאת טענות(בבחינת סנקציה ראייתית 
לסנקציות ראייתית .  סירוב שאינו בהכרח תולדה של תחושת אשמה–במסדר מאולתר 

ולהיעדר זיקה הכרחית ביניהן לבין שיקולים פרובטיביים הנוגעים לסוג המעשה שבגינו 
 ).טרם פורסם ( הלוגיקה של קבלה ופסילה של ראיות,עיינו דורון מנשה, הוטלה הסנקציה
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 זיהוי ספונטני. 6

ללא כל הכנה , זיהוי ספונטני הוא זיהוי החשוד על ידי העד במפגש מקרי
כאשר העד , יהא זה זיהוי מקרי במסגרת הליכי חקירה, בדרך כלל: "תמוקדמ

 החשוד מובל למקום כלשהו – דרך מקרה –מוזמן למסור דבר לחוקרים ובו בזמן 
 יוער כי האקראיות כאן 54".או מוחזק במקום כלשהו והשניים נפגשים באקראי

גם אם תוכנן המפגש מראש על ידי המשטרה , על כן. היא מבחינת העד בלבד
אך משקלו של זיהוי כזה , אין בכך כדי למנוע את הגשתו כראיה לעניין הזיהוי

 55.בהתאם לנסיבות העניין, יהיה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט

הערכה : מעמדה ומשקלה של ראיית הזיהוי בדין הנוהג .ג
 קורתיתבי

בין רמת הדיוק בזיהוי לבין איכות התיאור , או קלישתו, העדר הקשר. 1
 העד שמסר 

מידת הפירוט של העד בתיאור העבריין נחשבת לאחד הגורמים העיקריים 
המשפיעים על שיקול דעתו של בית המשפט בבואו לקבוע את מהימנות הזיהוי 

משמעית ־המחקרים המקצועיים בתחום מצביעים בצורה חד,  אולם56.של עד ראייה
 
 Code of Practice for Identification of Persons byהשוו ; 894' בעמ,  לעיל22הערה , מיקד  54

Police Officers Annex E. 
ולאור תכנון , באותו עניין. 309) 4(ד לו"פ, מדינת ישראל' מלכה נ 16/82פ "ע, משלל, ראו  55

של ראיה עצמאית " הסטטוס"נקבע כי ראיית הזיהוי תאבד את , המפגש על ידי המשטרה
 . לפסק הדין9בפסקה , שם. ותיחשב כבעלת אופי מסייע בלבד

56  Elizabeth F. Loftus & James M. Doyle, Eyewitness Testimony 4 (3rd ed., 1997) .ואכן ,
בפסיקה הישראלית רמת הפירוט בתיאור העבריין עובר לזיהוי מהווה את אחד השיקולים 

הערה , דמיאניוקעניין , למשל, ראו. לקביעת מהימנותה האובייקטיבית של העדות המזהה
בעיקר  (329) 4(ד מג"פ, שראלמדינת י' אדרי נ 571/86פ "השוו לע; 656' בעמ,  לעיל4

שם ראה בית המשפט ברמת הפירוט של זהותו ותיאורו של ,  לפסק הדין7בפסקה 
, תימוכין לכך שהעדה המזהה הכירה את מבצע העבירה היכרות קודמת ומספקת" העבריין"

התייחסות פסיקתית דומה מובאת ביחס ). ולפיכך אין צורך כלל בעריכת מסדר זיהוי
ש "ב, למשל, ראו. ולא רק בתיאור פני העבריין, ור המעשה נשוא האישוםבתיא" דיוק"ל
 לפסק 6בפסקה  ,)8.2.1998, לא פורסם (מדינת ישראל' דבש נ 2033/98) רושליםמחוזי י(

המתלוננת מסרה תיאור מלא של האירוע הכולל את פרטי מעשה האינוס האכזרי : "הדין
, בין היתר(גלו בהמשך ראיות נוספות יש לציין כי במקרה אחרון זה נת". שבוצע בה

שהביאו בסופו של דבר לחזרת התביעה מן האישום ולזיכוי ) כאלה המבססות טענת אליבי
 ציין השופט יעקב 749) 5(ד נ"פ, שוורץ' מדינת ישראל נ 1301/92פ "בע, אמנם. הנאשם
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בין איכות התיאור של העד אודות העבריין , אם בכלל, על כך שהקשר הקיים
, חשוב סטטיסטית־לבין מידת הדיוק שלו בזיהוי הינו לכל היותר מזערי ובלתי

תוקף ביחס לטיב הזיהוי ־בנותשאין לגזור ממנו מסקנות מעשיות ו: דהיינו
 . למעשה

בריגהאם ,  פיגוטאחת העבודות המובילות בהקשר זה היא מחקר השדה של
ר לדמותו של מבצע  במחקר זה סווגו תיאורים של פקידי בנק בקש57.וויל'תובו

) ק שנראה כי בוצע בו שינוי מחשיד'שניסה לשלם באמצעות צ(העבירה המבוימת 
המידה שבה התיאור מתאים לעבריין שביצע את  (דיוק: לפי שלושה קריטריונים

המידה שבה  (והתאמה) כמות המידע שהתיאור כולל (שלמות, )העבירה המבוימת
 58).ר שנמסרהאדם שזוהה במסדר הזיהוי מתאים לתיאו

 
פורט העובדה שהמתלוננת לא הצליחה להציג תיאור מילולי מ" כי 763-762' קדמי בעמ

אינה שוללת את יכולתה לזהותו כמכלול כאשר הוא , יותר של קלסתר פניו של המערער
' לפרק'שאדם אינו מסוגל , אין זה מקרה נדיר. כפי שעשתה בפועל, מוצג לפניה בתמונה

בכל פעם ' מראה'אך מסוגל לזהות את ה,  מראה פנים לגורמים מאפיינים– מילולית –
המשמעות של , ראשית. אך לא במידה מספקת, בכיוון הנכוןגישה זו צועדת ". שייתקל בו

היכולת לתאר את פני העבריין אינה תנאי הכרחי לדיוק כי הדברים מבחינה לוגית הינה 
 או לפחות עומדת –אולם נראה כי השופט קדמי הניח שהיא תנאי מספיק לכך , בזיהוי

 אף הנחה זו אינה ,כפי שנראה בהמשך, אולם; בקורלציה מובהקת עם כושר הזיהוי
שכן , לכת בעמדתו־השופט קדמי בעצמו לא הרחיק, שנית. מבוססת בספרות המחקרית

היכולת להציג מילולית תיאור מפורט של דמות העבריין ־מיד לאחר שקבע שאין בחוסר
הוא פנה למעשה לעובדות העניין וניסה להראות בכל זאת , כדי לשלול את יכולת הזיהוי

המתלוננת : "... דמות החשוד לבין התיאור שנמסר על ידי המתלוננתשקיימת התאמה בין 
תלתלי : בשני תווים מאפיינים, בין היתר, הבהירה כי זיהוי פניו של המערער היה נעוץ

כפי שיכולנו גם אנו , מאפיינים את פניו, אכן, ושני אלה: השיער והלחיים השקועות
מש אינדיקציה של ממש לדיוק הזיהוי אף עניין ההתאמה אינו יכול לש). שם" (להיווכח
: קרי, הממצאים המחקריים מצביעים על היעדר קשר, כפי שיפורטו בהמשך, אכן. שנעשה

" הצלחת הזיהוי"כל הסקה ראייתית המניחה תלות בין רמת הפירוט שבתיאור לבין 
ביטאון " לזהות נוכל בפרצופון"רקובר ' ראו גם ס. למעשה אינה ניתנת לביסוס

 .)1997סתיו  (8, 7 יטת חיפהאוניברס
57  Melissa Pigott, John Brigham & Robert Bothwell, “A field study of the relationship 

between quality of eyewitnesses’ description and identification accuracy,” 17 J. Police 
Science & Administration, 84-88 (1990) . ראו גםMelissa Pigott & John Brigham, 

“Relationship Between Accuracy of Prior Description and Facial Recognition,” 70 J. 
Applied Psychol. 547 (1985). 

לאור הבחנה מושגית חשובה זו יש להעיר כי למרות שבתי המשפט בישראל נוקטים   58
כשלעצמו " דיוק התיאור"שימוש זה במונח , " התיאור של העברייןדיוק"כאמור לשון של 

מידה לדעת אם ־משום שאין לבית המשפט כל קנה, אינו מדויק אלא מניח את המבוקש
זולת גרסת , הוי הינו מדויק ביחס לעבריין האמיתי אם לאוהתיאור שמסר העד עובר לזי

מכאן צא . העומד לדין) המוחזק כחף מפשע (הנאשםהעד עצמו המושווית אל דמות 
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נכח בהם הן במסדרים " העבריין האמיתי"הן במסדרים שבהם נמצא כי 
הזיקות הסטטיסטיות שנמצאו בקרב העדים , נעדר מהם" העבריין האמיתי"ש

השלמות או ההתאמה ,  בין הדיוק בזיהוי לבין הדיוק–שערכו זיהוי פוזיטיבי 
ממצאים אלה חיזקו ממצאים אחרים שעלו במחקרי .  היו מזעריות בלבד–בתיאור 

 גם 59.בדה והצביעו על קשר אפסי או חלש בין איכות התיאור לדיוק בזיהוימע
כו גרוס במחקר שער, למשל, כך. מחקרים שנערכו מאוחר יותר חיזקו מסקנה זו

שבוע לאחר מכן נתנו העדים .  בוים אירוע עברייני בתוך כיתה60וספוריר
תיאורים אלה סווגו לפי שני קריטריונים . תיאורים חופשיים של העבריין שראו

מסדר זיהוי חי : מסדרי הזיהוי נערכו בכמה ואריאציות.  שלמות ודיוק–נפרדים 
 ומסדר זיהוי sequential(62( מסדר זיהוי חי עוקב 61,)simultaneous(סימולטני 

שהוא ,  מניתוח הממצאים עלה כי מעבר לקשר סטטיסטי קלוש63.ונות עוקבתמ
לא נתגלה כל קשר בין דיוק העד בזיהוי לבין , בתחום הצפיות של סטייה מקרית

 64,פרנזין וספורירוצאות דומות עלו מהמחקר של ת. שלמות התיאור או התאמתו
בו חזו העדים בסרט המתעד גניבה של זוג משקפי שמש יקרים מחנות של ש

התיאורים . לאחר הסרט התבקשו העדים למסור תיאור של העבריין. אופטומטריסט
 הזיקות בין רמת כל. שמסרו העדים סווגו לפי כמה מאפייני תיאור וכן לפי דיוק

 
ל מידת עאלא אך על התאמת החשוד לתיאור ו" דיוק בתיאור"כי אין לדבר על , ואמור

עורר לא מעט מ" דיוק בתיאור"מובן זה של הקריטריון של . הפירוט והשלמות שלו
הנאשם לתיאור של העבריין /שכן אם בית המשפט שוקל את התאמת דמות החשוד, קשיים

משום שלפחות במקרה , זאת". מעגל שוטה"פעמים רבות יש בכך משום , על ידי העד
עניין ההתאמה הוא ! שהחשוד נתפס על סמך התיאור שמסר העד ברי שקיימת התאמה כזו

פרות המחקרית תזות שונות המכירות ביכולת זיהוי לא על יש בס: בעייתי מבחינה נוספת
אלא , )והתאמתם אחד לאחד מול הדמות הנבחנת(פי תווים מיוחדים שנקלטו בזיכרון 

הערה , להמחשה נוספת ראו ואגינאר. בזיהוי מכוח תפיסה כללית של הפנים כמקשה אחת
ט אחר המוסיף היב. 8' בעמ,  לעיל56הערה , וכן רקובר, 21-19' בעמ,  לעיל15

לבעייתיות של מבחן ההתאמה הוא הקושי לתרגם את הזיכרון ביחס לפרצוף מסוים 
 Hadyn D. Ellis, “Practical Aspects of Face, למשל, ראו; ורבליים־למונחים מילוליים

Memory,” in Eyewitness Testimony 12, 13 (Gary Wells & Elizabeth Loftus eds., 1984). 
59  Brian L. Culter & Steven D. Penrod, Mistaken Identification 93 (1995). 
 .79' בעמ, ל לעי31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר   60
 . לחיבור להלן1.6.ראו פרק ו; זמני־ את כל הניצבים באופן בוהחשוד רואה: דהיינו   61
והוא נדרש להחליט , הכוונה היא למסדר זיהוי חי שבו החשוד רואה ניצב אחד בכל פעם  62

 .ראו שם; במקום ולפני שייראה את הניצב האחר אם אותו ניצב הוא העבריין שראה
אלא שבמקום ניצבים חיים , הכוונה היא למסדר זיהוי עוקב כמתואר בהערה הקודמת  63

 .ראו שם; מוצגות תמונות
ראו גם מחקר נוסף של פיגוט . 79' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר   64

מעבר לרמת , גם שם).  לעיל57ראו גם הערה  (80' בעמ, המצוטט שם, ובריגהאם
 .לא נצפה כל קשר רציני בין הדיוק לאיכות התיאור, הסתברות של מקריות
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זיהוי של הגנב הפירוט של מאפייני התיאור ומידת ההתאמה שלו לבין כושר ה
  65.היו אפסיות

את " יפרק" שעצם הדרישה שהעד 66במאמר מוסגר נציין כי יש הטוענים
הזיכרון שלו ביחס לדמות שנתפסה יכולה להזיק קשות ליכולת הזיהוי שלו לאחר 

היא הסיבה להיעדר הקשר פשר שאאם עמדה זו נכונה הרי ש,  לדעתנו67.מכן
ייתכן שהאפקט המזיק של הדרישה לספק תיאור של : ל"שאותר במחקרים הנ

 68.העבריין פוגע ביכולת הזיהוי המדויק ואולי אף מאיין אותה

בין מידת הוודאות של העד המזהה לבין , או קלישותו, היעדר הקשר. 2
 הצלחה בזיהוי 

י של עד אם הוא קיימת נטייה אינטואיטיבית לייחס מהימנות רבה יותר לזיהו
 הצהרות של עדים בדבר ודאות הזיהוי שביצעו 69.מביע ביטחון רב בזיהוי שעשה

רב , ואכן. זוכות ללא ספק לאהדה ולאמון מצד חוקרי המשטרה וקובעי העובדות

 
ראוי לציין שמצויים אמנם מחקרים אחרים שהצביעו על קיומו של קשר כלשהו בין דיוק   65

  אוכגון צבע עיניים(העד לאיכות התיאור שלו בנוגע לפריטים מצומצמים ומסוימים 
.  זכו לקונצנזוס מחקרילאתוצאות אלה אינן רווחות ו, אולם). תווים מיוחדים כמו צלקת

יש בהן כדי לבסס קשרים , וגם אם אכן יש בהן מידה מסוימת של אמת, מכל מקום
 כלליספציפיים ומצומצמים בעוד שמכלול הנתונים מראה בבירור על היעדרו של קשר 

 .80' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין , ראו הדיון של  ספוריר. כזה
 .8' בעמ,  לעיל56 הערה ,רקובר  66
את הזיכרון ביחס לפרצוף גובה מחיר " יפרק"עצם הדרישה שהעד , רקובר' לדעת פרופ  67

רקובר אף ' פרופ). 8' בעמ, שם" (לא קטן של עלייה משמעותית בטעויות זיכרון ושכחה"
, כדי לאתר את החלק, בחלקי פרצוף רבים, פרצופיים רבים־השימוש בערכים"הסיק כי 

גורם להפרעה חמורה בתהליך שליפת , הדומה ביותר לפרצוף המטרה, את תו הפנים
הבאה , "הפרעה רטרואקטיבית"רקובר מכנה תופעה זו ' פרופ". המידע מזכרונו של העד

כדי לזהות , לגישתו). 8' בעמ, שם" (מידע חדש משכיח מידע ישן"ך שלידי ביטוי בכ
מראה פרצוף יש להשתמש בפרצופים שלמים ולא בחלקי פנים או בתווי פנים בודדים 

רקובר לזיהוי ' להרחבה בעניין המודל של פרופ. בבניית קלסתרון, למשל, כנהוג
,  רבה של פירוק הזיכרוןכתחליף של שיטת הקלסתרון הדורשת מן העד מידה, עבריינים
 .ראו שם

י העד פירק את הדמות שנתפסה הרי מסירה של פירוט מלא ואיכותי משמעה לכאורה כ  68
פוגעת ביכולת של העד לזהות מאוחר , על פי התיאוריה של רקובר, פעולה זו. במוחו

 ". פירק"יותר את הפרצוף ש
או קונבנציות התנהגותיות (היא להצהרות של העד " בטחון"נבהיר שהכוונה בדיבור   69

, )ההחלטה לזהות או לא לזהות(אודות מהימנות דיווח הזיכרון שהוא מוסר ) אחרות
תוף הפעולה מרמות ההתלהבות ושי, מביטחונו העצמי, להבדיל מאופיו הכללי של המזהה

 . 'שלו וכו
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 ובתי המשפט 70הסנגורים, קל לשער שחוקרי המשטרה: הפיתוי בהסתמכות כזו
עניין זה . שלו בזיהוי שבוצע על ידונוטים לברר עם העד מה מידת הביטחון 

בעת חקירת , בדרך כלל בא לידי ביטוי בפרוטוקול המסדר ואף בבית המשפט
העד המזהה עשוי להישאל מספר רב של פעמים אודות ביטחונו וודאות . העד

וכלה ) הן על ידי החוקר המשטרתי הן על ידי הסנגור(החל במסדר הזיהוי , זיהויו
הן במהלך החקירה ראשית הן תוך כדי חקירתו (פט במתן עדותו בבית המש

גם בתי המשפט מסתמכים על ביטחונו של העד ועל : חשוב מכול). הנגדית
 71.הצהרותיו בדבר ודאות זיהויו כשיקול מרכזי בהערכת עדותו ובהתבססות עליה

בית המשפט מפעיל שני , כי בבוחנו את מהימנותה של העדות המזהה, נזכיר
נתונים וה, כנות האמונה הסובייקטיבית של העד בזיהוי שעשה: מבחנים

 כבר בשלב זה נציג 72.האובייקטיביים שעשויים לאשש או להפריך אמונה זו
מבדיקת הפסיקה ניתן להתרשם כי נדירים . הסתייגות אחת למבחן המשולב האמור

 
על ידו אך מקובל הוא שההיתר הניתן לסנגור לשאול את העד מיד לאחר ביצוע הזיהוי   70

מקובל כי לחשוד : "מצומצם אך ורק לשאלות בעניין רמת הביטחון והוודאות שלו בזיהוי
שמורה האפשרות להציג שאלות לעד המזהה מיד לאחר ההצבעה על , ולעורך הדין

 והאפשרות של 'וודאות הזיהוי'ובלבד שהשאלות נוגעות במישרין לנושא המצומצם של ; החשוד
כי השאלות והתשובות תירשמנה כלשונן בפרוטוקול , ב לוודאהאחראי חיי. טעות בזיהוי

מחוזי (פ "ראו גם ת; 874' בעמ,  לעיל22הערה , מיראו קד). ההדגשות הוספו" (המסדר
 . לפסק הדין14בפסקה , )22.9.1999, לא פורסם (דרוויש' מדינת ישראל נ 231/98) ירושלים

מדינת ' אבו נ 437/82פ "כן עיינו בע. 656-655' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקראו   71
הברית נחשב הביטחון לאחד הקריטריונים להערכת ־גם בארצות. 85) 2(ד לז"פ, ראליש

 .Neil v. Biggers 409 U.S. 188 (1972), 201-202ראו ; משקל הזיהוי
לנכונותו (שנוסף על כך שמידת הביטחון אינה ערובה אובייקטיבית של ממש , יש לומר  72

ניתן לפקפק אפילו באשר למידה שבה ניתן לסמוך עליה כקריטריון , )של הזיהוי
ו נגזר בהכרח מתום לב ביטחון רב אינ, שכן. סובייקטיבי מהימן לבחינת כנות המזהה

מחויבות : קרי, ובוודאי שאינו מעיד בהכרח על דייקנות בניסוח הדברים, ומכנות
, כמו כן. שנתפסה" התמונה"סובייקטיבית קפדנית לתיאור מדויק של תוכנה ההכרתי של 

הביטחון אינו בבחינת אינדיקציה מהימנה להבנת חשיבות החובה של העד לומר את האמת 
 יש לציין כי על פי הפסיקה המבחן הסובייקטיבי אינו מתמצה אך בשאלת .בבית המשפט

כנות "מעין מובן מורחב של , תום הלב של העד אלא גם במידת האמונה שלו בזיהוי
לא  (סבטיאוס' מדינת ישראל נ) יפו-אביב־מחוזי תל(ח "בעניין תפ, למשל, כך". אמונתו
מתלוננת בין היתר על כך שהיא לא קבע בית המשפט את אמינות ה) 2.6.1999, פורסם

יוזכר כי ).  לפסק הדין4בפסקה , שם(היססה מלזהות את הנאשם ואף לזהות אותו בתוקף 
 חודשים 10לאחר , הדברים נאמרו למרות שהזיהוי נעשה לראשונה באולם בית המשפט

וכשאותה מתלוננת ראתה את הנאשם בישיבה קודמת ביושבו על ספסל , מאז האירוע
הביטחון העצמי משמש לו קריטריון תימוכין לא רק במסגרת , והנה כי כן. םהנאשמי

השיקולים האובייקטיביים אלא גם בבוא בית המשפט לקבוע את אמינותו האישית של 
השוו גם לדברים (את תום לבו ואת מידת אמונתו שלו בזיהוי שביצע , העד המזהה
 ).945-944, 935) 6(ד נו"פ, מדינת ישראל' עסל נ 492/02פ "שנאמרו בע
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אכן מוצא בחומר הראיות שלפניו נסיבות  שבהם בית המשפט 73המקרים
שיש בהן משום אינדיקציה לכך שאין להסתמך יתר על , כלשהן" אובייקטיביות"

בחינתו של בית המשפט מסתמכת בעיקר על שכל . המידה על ביטחונו של העד
 נאשמיםאלה אינם יכולים לספק ל, וכפי שעוד נראה, ישר והיגיון אינטואיטיבי

כל זאת במיוחד בהיעדר הפרקטיקה של .  הרשעתם כחפיםהגנה מלאה מסיכוני
העשויים לכאורה לסייע לבית המשפט , העדת מומחים בתחום הפסיכולוגיה

על , בפריסתם של הגורמים האובייקטיביים העשויים להשפיע על דיוק הזיהוי
 . אופי פעולתם ועל מידת השפעתם המשוערת על העד בנסיבות העניין

אף נוטה לייחס לעדות המזהה ,  בגישתויעקב,  המשפטבית: לא זאת אף זאת
 כאשר העד מזהה חשוד 74.משקל יחסי בהתאם למידת הביטחון של העד בזיהוי

אלא שבית המשפט , בהססנות אין בכך כדי לבטל כליל את משמעות הזיהוי
 .יעניק לזיהוי משקל יחסי בהתאם למידת ההיסוס שבהבעת הזיהוי

 כאמור את הקשר האינטואיטיבי 75בעוד שבית המשפט הישראלי מאמץ
ובעודו שבוי , הלכאורי בין מידת הביטחון של העד לבין נכונות הזיהוי שביצע

אני בטוח ", "לעולם לא אשכח את הפרצוף הזה"לעתים בקסמם של משפטים כמו 
 המחקרים 77,"אין לי שמץ של ספק שזה הוא" או 76"במאה אחוז שזה האיש

 
 אך השוו לפסק – לעיל 23הערה ,  שאביפ"בפסק דינו של השופט קדמי בע, למשל, עיינו  73

 . שם, עסלכן ראו עניין ; שם, דינה של השופטת דורנר
כן ראו עניין ; 93-92' בעמ,  לעיל71הערה , אבוהדברים שנאמרו בעניין , למשל, ראו  74

 והאסמכתאות 879' בעמ,  לעיל22הערה , מיקדוכן , 402' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוק
 .שםהמובאות 

בדומה לנטייה הברורה של המושבעים להאמין לעדויות שבהן העד מגלה ביטחון עצמי   75
דברי לופטוס , למשל, ראו. שר לעדויות שבהן העד מגלה פחות ביטחון עצמייותר מא

ד "פ, בארי' מדינת ישראל נ 5612/92פ "השוו גם לע. 3' בעמ,  לעיל56הערה , ודוייל
שניתנה באופן , שם התרשם בית המשפט העליון מעדותה של המתלוננת, 302) 1(מח

וסבר כי יש באלה כדי להצביע על , שקול ותוך הפגנת ביטחון עצמי, שטוף, קוהרנטי
 .  לעיל6הערה ,  אצל מנשה108לעניין זה עיינו גם בהערת שוליים . אמיתות גרסתה

האם : הנאשם שאל: " לפסק הדין16בפסקה ,  לעיל70הערה , דרווישעניין , למשל, ראו  76
) מחוזי ירושלים(פ "ראו גם ת". '100%': והעד המזהה השיב? אתה בטוח שראית אותי

כך [ו אותי זה מייק זה שהיה חטפ): "22.6.2000, לא פורסם (חליסי' מדינת ישראל נ 171/99
אני מזהה אותו במאה , עכשיו הוא קרח ויותר שמן. כאן בתמונה הוא יותר רזה, ]במקור
העד זיהה תמונת : "849) 2(ד נג"פ, מדינת ישראל' אסולין נ 4087/97פ "וכן ע". אחוז

, הזיהוי היה ללא התלבטויות או היסוסים' כזיהוי בטוח'המערער זיהוי שניתן להגדירו 
". פן החלטי על תמונתו של המערער כשהוא מציין את חלקו באירועהעד הצביע באו

והטקסט ,  להלן197-196הערות , השוו לענייננו של האריס). לפסק הדין) ה(5בפסקה (
 .הסמוך להן

י אין לי שום היסוס לגב... אין לי ספק שזה הבחור: " לעיל72הערה , סבטיאוספ "ראו ת  77
 ). לפסק הדין4בפסקה " (כך
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 רוב המחקרים מסיקים 78.משמעיות המפריכות אינטואיציה זו־מעלים תוצאות חד
שאין קשר בין רמת הביטחון שהעד מביע ביחס לזיהוי שעשה לבין נכונות 

.  ושולי ביותרהינו רופף, אם הוא בכלל קיים, ולמצער שקשר כזה, הזיהוי
 והן לעד 79בזיהוי שעשה" מאת האחוזים"משמעות הדבר היא שהן לעד הבטוח ב

 מתקיימת פחות או יותר אותה התפלגות של 80המבצע זיהוי הססני של חשוד
, מידת העדיפות המפוקפקת של העד הבטוח. הסתברות שהזיהוי שעשו היה נכון

 .חשובה־היא זעירה ובלתי, אם בכלל קיימת
 מבדקים אמפיריים נפרדים ובהם 31 נסקרו 81 ומוריוולסבמחקר אחד שערכו 

 מתוכם הצביעו על קשר כלשהו בין מידת 13רק .  עדי ראייה2,000־יותר מ
וגם באלה הקשר הסטטיסטי היה רופף , הביטחון של העד לבין מידת הדיוק שלו

ולעתים אף על קשר ,  המבדקים הצביעו על היעדרו של קשר כזה18יתר . בלבד
 82).ככל שעלתה מידת הביטחון גבר הספק בנכונות הזיהוי: דהיינו( הפוך –שלילי 

לאחר שקיבלו החלטות ,  נדרשו עדים83בניסויים אחרים שבוצעו בהקשר זה
. להצביע על רמת הוודאות והביטחון שלהם בהחלטות שקיבלו, במסדר הזיהוי

 
 .Gary L. Wells, Mark Small, Steven Penord, Roy Sסקירתם הנרחבת של , למשל, ראו  78

Malpass, Solomon M. Fulero, & C. A. E. Brimacombe, “Eyewitness Identification 
Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads,” 22 Law & Hum. Behav. 

, בין היתר, מחקר זה בחן. ריידל וסילאו, כן ראו מחקרם של וולס. (1998) 622-627 ,603
קשר . את שאלת אפשרות קיומו של קשר כלשהו בין הביטחון של העד לבין הדיוק בזיהוי

 Gary L. Wells, Sheila M. Rydell & Eric P. Seelau, “The Selection of: זה לא התקיים
Distractors for Eyewitness Lineups,” 78 J. Applied Psychol. 835 (1993). 

, לא פורסם (שאבי' מדינת ישראל נ 146/94) שבע־מחוזי באר(פ "בת, למשל, כך  79
אני לא אשכח , את מה שיש בתוך הפנים האלו, הסתכלתי לו בתוך העיניים): "15.9.1997

אותו עד הוא חזר בו קצת מוודאות מוחלטת בהמשך עדותו של , אמנם". לעולם, לעולם
) ס" צ-את היורה (שאני לא אוכל לזהות אותו , מה שאני התכוונתי: "ואמר, זאת

". כולל מראה ולבוש וכובע ומשקפיים כפי שזיהיתי את הנהג, בוודאות של מאת האחוזים
רכות שבה ניתן לסמוך על העהמועטה דווקא מהלך דברים זה מצביע על המידה , עם זאת

 .גם כשמדובר בהערכות של ודאות מלאה, הביטחון שמספקים העדים
זה "או , ) לעיל29הערה , דורייבראו עניין " (אני חושב שזה האיש"הסוג של , מן למשל  80

, 5 בפסקה,  לעיל76הערה , אסוליןראו עניין " ( זה האיש80%"או " אבל אינני בטוח, זה
 ).ופסקי הדין המצוטטים שם

 . 170-155' בעמ,  לעיל58הערה , סו ולופטוולס ומורי בתוך וולס  81
, שם(לאחר שסקרו גם כמה מחקרים בנדון סיכמו מחברים אלה את מסקנותיהם בזו הלשון   82

 We submit that the eyewitness accuracy-confidence relationship is weak“): 169 ,165' עמ
under good laboratory conditions and functionally useless in forensically representative 
settings... Indeed, the closer the studies come to representing real-word factors... the 
clearer the evidence becomes that eyewitness confidence is not useful as a predictor of 

eyewitness accuracy in actual criminal cases”. 
 .95' בעמ,  לעיל59הערה , ראו קלתר ופינורד  83
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טה לבין הדיוק  ניסויים נפרדים על הקשר בין הביטחון בהחל40בניתוח מקיף של 
בה נמצא שרק במקרי הקיצון של ביטחון מוחלט מחד גיסא ושל מסופקות רבה 

הסיכוי : דהיינו; בזיהוי מאידך גיסא נתגלתה עדיפות קלה ביותר לעדים הבטוחים
שעדים שרמת הביטחון שלהם בזיהוי הייתה ברמות גבוהות יהיו גם מדויקים 

 לזיהוי נכון שביצעו עדים שהפגינו היה גבוה במידה קלה ביותר מהסיכוי, יותר
  84.רמת ביטחון נמוכה

, לא רק שאין כמעט קשר בין הדיוק של העד לבין ביטחונו בזיהוי שעשה
 גם על היעדר קשר של ממש בין דיוק הזיהוי 85אלא ישנם מחקרים המצביעים

לבין רמת הביטחון של העד ביכולתו לבצע זיהוי נכון כפי שבוטאה עוד קודם 
 לאחר סקירה 86.קלתר ופינורדאת המחקר שערכו , למשל, טלו. למסדר זיהוי

 ידי השוואת הדיוק בזיהוי עם ההצהרות על,  ניסוייםתשעהוניתוח התוצאות של 
הביטחון של העד : עלתה המסקנה הבאה, של העדים אודות רמת הביטחון שלהם

חלש של הדיוק בזיהוי מנבא ביכולת שלו לזהות בצורה נכונה את החשוד הוא 
תוצאות אלה משפיעות על גיבושה של . במידה כזו שלא ניתן לסמוך עליו

בעקבות . ג העדים שיש צורך להכניס למסדר זיהוימידה להחלטה באשר לסו־אמת
לטעמם ,  הפרובוקטיבית–תוצאות אלה היו החוקרים נכונים לעורר את הדרישה 

 לבקש מעדים לבצע זיהוי של חשוד ללא כל התחשבות במידת הביטחון שלהם –
ולהסתמך על תוצאות הזיהוי אם קיימת ראיה מחזקת , ביכולתם לבצע זיהוי נכון

  87.אחרת
ההסבר לתוצאות מפתיעות אלה נעוץ בעיקר בגמישות ובפוטנציאל ההשתנות 

 המחקרים מצביעים כי הגורמים 88.דיוקללא כל זיקה ל, של ביטחון העד
תלויים בהכרח בגורמים ־שקובעים את רמת הביטחון של העד הם שונים ובלתי

בעוד שרמת הדיוק נקבעת לפי הנתונים והמשתנים . המשפיעים על רמת הוודאות
שלב , של הפנים) acquisition(התפיסה /שלב הרכישה(העוטפים את שלבי הזיכרון 

רמת הביטחון , )retrieval(89(ושלב השחזור ) retention/storage(ההחזקה והשמירה 

 
המסקנה היא שלעדים שהם בטוחים ברמה פחות מגבוהה אין עדיפות על עדים שהם קצת   84

 . יותר בטוחים מעד שאינו בטוח בכלל
להרחבה אודות . meta-analysis־ק מהמחקרים מתבססים על ניתוח לפי מתודולוגיית החל  85

באופן הכללי .  לעיל59הערה ,  בספרם של קלתר ופינורד78-71' מתודולוגיה זו ראו עמ
ביותר ניתן לומר שמדובר בעיבוד ובשקלול נתונים העולים ממחקרים רבים שעסקו 

 .מסקנות כללייםעד כדי הגעה לממצאים ו, בסוגיה דומה
 .95' בעמ, שם, ראו קלתר ופינורד  86
שקראו למשטרה , 621' בעמ,  לעיל15הערה ', הצעה דומה העלו גורינשטיין ואילסווירת  87

להשתדל ולתשאל כל עד פוטנציאלי שהייתה לו אפשרות אובייקטיבית להביט ולראות את 
 . העבריין

 .4-2' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל, למשל, ראו  88
 . להלן והטקסט הסמוך להן153-151ראו הערות   89
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ולפי , לפי נתונים ומשתנים חברתיים וסביבתיים מחד גיסאנקבעת ביחס לזיכרון 
 90.גיסאנתונים אישיותיים ואישיים מאידך 
המודעות של העדים המזהים לנסיבות ולתנאים ־המחקרים מדגישים את חוסר

, לים להוביל לזיכרון לא מדויק של פני העבריין כגון זמן חשיפה קצרהעלו
; )familiarity(צפייה בעבירה שנתפסת כלא רצינית או תחושת היכרות גרידא 

בדרך כלל העדים כלל אינם מודעים לעצם ההיתכנות שהדמות : יתרה מזו
ות השפע, כמו כן. בזיכרונם היא למעשה מעוותת וכלל לא מדויקת" אגורה"ה

קבלת היזון , חברתיות או סביבתיות כמו שיחה עם אנשים אחרים שנכחו בזירה
 וכיוצא באלה עשויים לחזק את האמונה של feedback(91(חוזר חיובי מהחוקרים 

בזיכרון שיש לו על אודות הדמות או המעשה ) ובכך כמובן את ביטחונו(העד 
ק את יכולת הזכירה שלו על אודות הדמות שצפה יותר משיש בהם כדי לחז

 92.האמיתית

 
 Evan Brown, Kennethעיינו ; אימת מסקנה זו ר וסטורגיל'דפנבצ, מחקר שערכו בראון  90

Deffenbacher & William Sturgill, “Memory of Faces and the Circumistances of 
Encounter,” 62 Jour. Of Applied Psychol. 311 (1977) . המחקר הראה כי רמת הביטחון של

שה היא יותר תכונה אישיותית שלו מאשר מדד אינפורמטיבי ביחס לשאלה העד בזיהוי שע
יש עדים שבאופן כללי הם בטוחים בעצמם , למשל, כך. אם הוא מדייק בזיהוי אם לאו

 הכול כפרמטר של אישיות וללא קשר –יותר ויש אחרים שהם בטוחים בעצמם פחות 
 ונשענת אך על פרשנות שהיא ספקולטיבית בלבד, דעתנו! בזיהוי" הצלחתם"לרמת 

היא שפסקנות של עד אכן נובעת לעתים מזיכרון , אלטרנטיבית של המחקרים המצויים
אך במקרים אחרים היא תוצר של פרופיל של ,  אובייקטיבית–טוב ומתמונה ברורה יותר 

אפשר ששתי . דבר המחליש כמובן את מהימנות הזיהוי, זהירות של אותו עד־פזיזות וחוסר
ה מקזזות זו את זו ומובילות לממצא המחקרי הנסב על מדגם כללי של מגמות אל

האוכלוסייה ומצביע על היעדרו של קשר בין אופי התיאור ומידת ביטחונו של העד לבין 
שכן הפרשנות , פרשנות זו לממצאים המחקריים הינה אלטרנטיבית. נכונותו האובייקטיבית

ם את רמת הביטחון לפרמטרים הקובעים המקובלת היא שאין קשר בין הפרמטרים הקובעי
 ולא רק סטטיסטית –רלבנטית סיבתית ־שרמת הביטחון היא בלתי: כלומר, את רמת הדיוק

 .618' בעמ,  לעיל15הערה ', ראו גם גורינשטיין ואילסווירת.  למהימנות של הזיהוי–
שבחנו את ההשפעה של מתן משוב חיובי  ,ובראדפילד את מחקרם של וולס, למשל, ראו  91

 Gary L. Wells & Amy L. Bradfield, “Distortions in; לעד המזהה מיד לאחר הזיהוי
Eyewitnesses’ Recollections: Can the Post-identification Feedback Effect be 

Moderated?,” 10(2) Psychol. Science, 138 (1999) . 
92  C. A. Elizabeth Loftus & Gary L. Wells, “Eyewitness identification confidence,” In Adult 

Eyewitness Testimony 348, 355 (David Frank Ross, J. Don Read & Michael P. Togalia 
eds. 1994) . בעניין זה זוהה הנאשם על ידי .  לעיל2רה הע, רחמימובראו גם עניין

הנאשם ברמת ־המתלוננת מסרה כי היא מזהה את החשוד. המתלוננת במסדר זיהוי חי
שכן למי שאנס אותה יש סימן חזותי בולט והוא חור בין שיניו , 95%וודאות של 

כך וב, לפיכך ערכו החוקרים עימות מיידי בין המתלוננת לחשוד שזוהה על ידה. הקדמיות
בית המשפט אישר הליך זה ואף . השלימה העדה את החסר לוודאות מוחלטת של זיהוי
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, ל"היכולה לחזק את ההסבר הנ, תופעה מעניינת נוספת שנתגלתה במחקרים
ואף הבניות ) transference(העברות , היא העובדה שעדים נוטים לערוך השלמות

משמעות הדבר היא שחסרים שאולי קיימים . של זיכרונם) reconstruction(מחדש 
יה בעבירה ובעבריין יוצרות אצלו בדמות שנתפסה בזיכרונו של העד בעת הצפי

למלא את הפרטים החסרים בזיכרונו בדרכים , בדרך כלל לא מודעת, נטייה
דעות ושיפוטים קודמים ומוטים אודות בהיגיון או אף תוך שימוש בשונות כגון 

מידע שהוחדר לתודעה שלו על ידי , הצורה שבה נראים עבריינים בדרך כלל
 מצד leading questions(93(או מנחות ) suggestive questions(שאלות מדריכות 

כמו (היחשפות לתמונת החשוד בשלבים קודמים לעריכת המסדר , חוקרי המשטרה
  94.ועוד) תמונות העבריינים או בעיתונותבאלבום 

הראה כי רמות גבוהות של ביטחון מבטאות את מידת ואגינאר החוקר 
שלא תמיד , של הזיכרון) reconstruction(הסבירות של תופעת ההבניה מחדש 

ניתן להתעלם ממידת ההבניה לא ,  לטענתו95.על אדני האמת, כמובן, נעשית

 
קבע כי בהתחשב בסמיכות הזמנים יש לראות בעימות זה חלק מהליך הזיהוי גם אם לא 

בית המשפט העליון קבע כי . יתר העדים המזהים לחשוף את שיניהם הקדמיותנתבקשו 
 ".הנכון"האיש אין במעשה זה רמיזה שהחשוד הוא הוא 

שאלה מדריכה היא שאלה שהמידע המובלע בה עשוי להוביל את החשוד למסקנה מסוימת   93
האם : "דוגמה קיצונית לכך היא השאלה. על אודות זהותו של העבריין) נכונה או שקרית(

ה זו היא ההדרכה שבשאל". ? שתיארת בהודעתךהקירחאתה מזהה במסדר את העבריין 
" מזכיר"הוא , כך או כך; ייתכן שמידע זה הוא נכון וייתכן שהוא שקרי". הקירח"במילה 
את העובדה לפיה מסר בהודעתו שהעבריין הינו ) או שותל בתודעתו באופן כוזב(לעד 
" מתוחכם"סוג . יש לסמן את הניצב הקירח" כדי לקלוע לתשובה"וכן רומז לו ש, קירח

, למשל,  כמו–ת עשוי להיות חזרה על אותה שאלה בפני העד יותר של שאלות מרמזו
פה ־או בהדגשה בעל" ?האם אתה חושב שהעבריין היה קירח"לשאול אותו פעם אחר פעם 

 ".קירח"של המלה ) מתועדת, כמובן, שפעמים רבות אינה(
המשטרתי אינו " תדרוך"יוער כי ה. 181' בעמ,  לעיל14הערה , פרידלנד, למשל, ראו  94

הדבר יכול גם להיות תוצר . נובע בהכרח ודווקא מהתנהגות זדונית של חוקרי המשטרה
על הקפדה ־או של אי, של היעדר נהלים שמטרתם למנוע תדרוך כזה, של היסח הדעת

 .נהלים כאלה
עניין זה נובע מכך שהעד לא נדרש , לדעת ואגינאר. 57' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  95

מכאן יש הדורשים כי יש להנחות .  את דמות האדם במדויק קודם להליך הזיהוילשחזר
שתאפשר לעד לעבור בעצמו תהליך , את חוקרי המשטרה להנהיג שיטת חקירה פתוחה

ראו גם . המהימנות בהבניה מחדש־אישי של שחזור הזיכרון ובכך להפחית את סכנת חוסר
 ,U.S. Department of Justice: אמריקני לקובץ ההנחיות של משרד המשפטים ה16-13' עמ

Eyewitness Evidence: A Guide for Law Enforcement (1999) ;ח פורסם גם באתר של "הדו
ח זה " אחת המדינות הראשונות שאימצו חלקים מדו.www.ojp.usdoj.gov :משרד המשפטים

 הנחיה של פרקליט המדינה לכל הגורמים 18.4.2001צאה ביום שם הו, רזי'ג־הייתה ניו
  עיינו.ח האמור"השייכים ברוח הכללים שבדו

 http://www.psychology.iastate.edu/faculty/gwells/njguidelines.pdf. 
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והבניה מחדש זו יכולה , הגבוהה בהקשר של זכירת פנים) reconstruction(מחדש 
או אדם עתיר שיער יהפוך , אדם מזוקן יהפוך לחסר זקן"להוביל אפילו לכך ש

רמת הביטחון של העד אך תלך ותגבר ,  כאשר הבניה מחדש כזו נעשית96"!לקרח
כל אימת שהוא מתעמת עם חשוד משום שפני החשוד ייראו יותר ויותר דומים 

 . לפרצוף הנזכר
נבדלות זו בגורמים המשפיעים על הדיוק בזיהוי לעומת ביטחון העד מוצאת 

 הנושא פוטנציאל מזיק ושיכול להיות גורם אחד, למשל, כך. ביטויים נוספים
 המידע – כפי שנרמז קודם –קשור לביטחונו של העד בעת ביצוע הזיהוי הוא 

 post-event; האירוע־מידע שלאחר(שהעד נחשף אליו לאחר האירוע 
information( , בין אם בעת השחזור והשמירה בין אם במהלך תקופת ההחזקה

 בהקשר זה די אם נציין כי אחד הפרמטרים 97.ובין אם בשני השלבים גם יחד
 להעצים את ביטחונו של העד – לגישתם של חוקרים אחדים –המרמזים שעשוי 

עצם קריאה זו יש בה רמז ברור כי בעת הזיהוי הוא . עצם קריאתו ליתן עדותהוא 
גם הוראות ומסרים מילוליים ). זרמעין היזון חו (98"הנכון"זיהה את האדם 

 גורם נוסף 99.הניתנים לעד בעת ביצוע הזיהוי עשויים להשפיע על ביטחונו
שעשוי לפגוע בקשר האמור הוא הידיעה של העד המזהה כי לזיהוי שהוא יבצע 

שככל שהעד חושב שהתוצאות הנובעות מהזיהוי , נתגלה. יש תוצאות חשובות
לדיוק חלש יותר ביחס למצב כך הקשר בין ביטחון , שיעשה הן יותר חשובות

  100.שבו העד חשב שלזיהוי שהוא עושה יש תוצאות פחות חשובות

 
 Dori Lynn Yob “Mistaken Identificationsראו גם , 58' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  96

Cause Wrongful Convictions: New Jersey’s Lineup Guidelines Restore Hope, But Are 
They Enough?” 43 Santa Carla L. Rev. 213 (2002-2003); Donald P. Judges “Two Cheers 
for the Department of Justice’s Eyewitness Evidence: A Guide for Law Enforcement” 53 

Ark. L. Rev. 321 (2000). 
 .168' בעמ,  לעיל81הערה ,  ומוריוולס   97
 .שם  98
 Roy S. Malpass & Patricia G. Devine, “Eyewitness Identification: Lineup Instructionsראו  99

and the Absence of the Offender,” 66 J. Applied Psychol. 482, 488-489 (1981) .צוין כי י
. השפעתן של ההוראות המוטות בהקשר זה הינה על עצם ההחלטה אם לזהות אם לאו

כל החלטה לבצע זיהוי , משאין בידינו מידע אם העבריין האמיתי אכן נמצא במסדר
המחברים טוענים . כשהעבריין אינו נמצא היא שגויה בהכרח) בהשפעת ההוראות המוטות(

הם נוטים , כשהם מבצעים זיהוי; חלטות שהם נוטליםכי אנשים נוטים להביע ביטחון בה
: דהיינו(לתמוך אותו בתחושת ביטחון יותר מאשר במצב שבו החליטו לדחות את המסדר 

) כשהחשוד חף מפשע(וזאת למרות שדחיית המסדר יכולה להיות נכונה , )לא לעשות זיהוי
הביטחון מתקשר , לפיכך). כשהעבריין אכן נוכח במסדר(באותה מידה כמו זיהוי פוזיטיבי 

 .יותר לעצם ההחלטה לבצע זיהוי יותר מאשר לזיהוי עצמו
מלבד רמיזה על כך , מכאן עולה שעצם הקריאה ליתן עדות עלולה ליצור נזק נוסף  100

מודעותו של העד המזהה על אודות וזאת עקב עצם , שהעד זיהה את האדם הנכון
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לפני מתן עדותם במשפט יש " הכנת עדים"גם לפרקטיקה היומיומית של 
תוצאות אלה . השפעות מעניינות על ביטחונם במהלך מתן העדות בבית המשפט

 באותו מחקר בוימה גניבה בפני 101.פרגיסון ולינדסי, וולס נתגלו במחקר שערכו
ולאחר מכן , תחילה נדרשו העדים לזהות חשוד במסדר זיהוי תמונות. עדים

 לחקירה הנגדית תודרכו מחצית מהעדים לחשוב על עובר. לעמוד בחקירה נגדית
נרמז להם איזה סוג שאלות הם עשויים להישאל , בחירותיהם במסדר הזיהוי

והם התבקשו לחשוב על תשובות אפשריות לשאלות אלה , בחקירתם הנגדית
המחצית השנייה של העדים לא ). גרסה אופטימית ומעודנת של הכנת עדים(

תוצאות הראו שהעדים שתודרכו עובר לחקירה הפגינו ה. קיבלה הנחיות כלשהן
העלאת הביטחון נקשרה . ביטחון עצמי גבוה יותר מאלה שלא קיבלו כל הנחיה

שהגבירו את רמת השכנוע העצמי של אלה , להנחיות שניתנו עובר לחקירה
מעניין לציין עוד . שביצעו זיהוי שגוי והצביעו על חף מפשע במקום על העבריין

העלאה סטטיסטית משמעותית בביטחון המופגן , כנזכר, ות שניתנו יצרוכי ההנחי
 אך לא נרשמה העלאה של –אצל עדים שזיהו ניצבים במסדר בצורה לא נכונה 

במסגרת אותו מחקר אף ,  לבסוף102.ממש בביטחון העדים שביצעו זיהוי נכון
אוששה ההנחה שביטחונו של העד בזיהוי משמש גורם חשוב לקביעת מהימנות 

שכן נתגלה שאחוז ההרשעה עלה בצורה , הזיהוי על ידי קובעי העובדות
המזהה היה בטוח בעצמו ביחס למקרים שבהם העד לא היה משמעותית כשהעד 

 .103בטוח

 
וי וחשיבות העניין הכרוכה בכך בהקשר  המערכתית על העד לביצוע הזיהההסתמכות

 . הפלילי
101  Gary Wells, Tamara J. Ferguson & Rod C. L. Lindsay, “The Tractability Of Eyewitness 

Confidence And Its Implications For Triers Of Facts,” 66 J. Applied Psychol. 688-696 
(1981). 

תוצאות מחקר זה מטילות צל כבד על הפרקטיקה הקיימת של הכנת עדים ועל התוצרים   102
גבריאלי  840/79פ "ראו ע; פקים הנוצרים בעטייה בהקשר של עדי ראייההשיפוטיים המפוק

הביקורת על מוסד זה אינה רק מתחום . 376-372, 371) 2(ד לה"פ, מדינת ישראל' נ
, למשל, ראו. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית אלא גם על ידי מלומדים מתחום המשפט עצמו

Stephen Landsman, “Reforming Adversary Procedure: A Proposal Concerning the 
Psychology of Memory and the Testimony of Disinterested Witnesses,” 45 U. Pitt. L. 

Rev. 547 (1984) .־השוו לMichael L. Seigel, “A Pragmatic Critique of Modern Evidence 
Scholarship,” 88 Nw. U. L. Rev. 995, 1014-1015 (1994) .עיינו וכן John S. Appelgate, 

“Witness Preparation,” 68 Tex. L. Rev. 277, 337-341 (1989). 
במחקר זה הוצבה קבוצה של . 692' בעמ,  לעיל101הערה , פרגיסון ולינדסי, וולס  103

הן אלה שהוכנו (ובחקירתם הנגדית " המזהים"שצפתה בהסרטה של עדותם של " מושבעים"
. ניתן להעניק לעדות זוונתבקשו לקבוע את מידת האימון ש, )קודם לכן הן אלה שלא

 מהמושבעים האמינו לעדים שזיהו באופן שגוי חף מפשע ולא 44%התוצאות הראו כי 
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למען שלמות התמונה נעיר כי קיימים גם מחקרים ספורים שמהם עולה 
אחד המחקרים שהצביע על קשר כלשהו בין תחושת ,  למשל,כך. לכאורה אחרת

תנאי : דהיינו(הביטחון לבין הדיוק בזיהוי הראה שככל שתנאי הרכישה בזיכרון 
כך גם הקשר שבין ,  היו טובים יותר104)קליטת התמונה ואחסונה בזיכרון העד

מחקר נוסף הצביע על כך שככל שפניו של . ותרביטחון לדיוק נתגלה כחזק י
כך גם נראה כי הקשר בין ביטחון לדיוק , העבריין מיוחדים או אטרקטיביים יותר

מחקר אחר הצביע על קשר ראוי לציון בין הביטחון לדיוק רק בקרב . חזק יותר
כאשר : דהיינו, הנחקרים בניסוי שידעו שמדובר בעבירה מבוימת ולא אמיתית

א ידעו שמדובר בעבירה מבוימת אלא חשבו שהיא הייתה אמיתית העדים ל
מחקר אחד . לא נתגלה כל קשר בין תחושת הביטחון לדיוק בזיהוי, )במציאות(

הראה שהקשר הראוי לציון בין הביטחון לדיוק נתגלה רק כשהנחקרים צפו 
בירה של אלימות קשר כזה  וכשדובר בע105;בעבירה שלא מעורבת בה אלימות

הרוב המוחץ של המקרים שבהם נדרש , דא עקא שבמציאות. כלל לא נראה
לאחר סקירה מקיפה של מחקרים שהצביעו על . הזיהוי הוא של עבירות אלימות

 למסקנה שהניסיון להכליל או וולס ומוריהגיעו , קשר כלשהו הראוי לציון
הביטחון לבין דיוק בזיהוי הוא להשליך מתוצאות המצביעות על קשר בין רמת 

קרים רבים אחרים לאחר ניתוח  למסקנה דומה הגיעו חו106.נכון־בעייתי ובלתי
שערכו ,   בהקשר זה ראוי לציין מחקר נוסף107.המחקרים שהצביעו על קשר כזה

מתוצאות מחקרם ניסו החוקרים להסיק שקשר בין הביטחון של  .קרפקא ופינורד
העד לבין דיוקו בזיהוי יכול להתקיים כשהשחזור של תמונת העבריין מתבצע 

הכוונה היא לעורר בעד את ההיזכרות . context reinstatement –שיטה הקשרית ב
אליבא דחוקרים אלה . בסיטואציה הכללית שבמסגרתה נצפתה דמות העבריין

, עם זאת. עירור ההקשר או הסיטואציה מהווה כלי עזר בעל חשיבות, ואחרים
, ול לכלולבנסיבות מסוימות הוא יכ: האפיון של ההקשר הנדרש אינו פשוט

, את התנאים הפיזיים של זירת האירוע שבו נצפתה דמות העבריין, למשל
לא רק : יתרה מזאת. ובנסיבות אחרות אף את המצב האמוציונלי של העד המזהה

 
 שהאמינו לעדים שזיהו בשוגג חף אולם הוכנו לקראת 72%לעומת , הוכנו עובר לחקירתם

 .חקירתם
 . להלן והטקסט הסמוך להן153-151ראו הערות   104
 . לעיל81הערה ,  ומוריוולס  105
 Bruce W. Behrman & Sherrie L. Davey, “Eyewitness־כן השוו ל; 165-159' בעמ, שם  106

Identification in Actual Criminal Cases: An Archival Analysis,” 25 Law & Hum. Behav. 
475, 476, 486 (2001). 

אודות אפשרות של קיומו , 66' בעמ,  לעיל56הערה , השוו לסקירה של לופטוס ודוייל  107
הם טוענים שקיים קוצנסוס בספרות , למרות זאת. של קשר כזה בהקשרים מאוד מוגדרים

הערה  ,ראו גם לוס ווולס. הויעל כך שהביטחון של העד אינו מנבא טוב לדיוק של הזי
 . לעיל106הערה , וכן ביהרמן ודיווי, 353' בעמ,  לעיל92
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, שאת פרטיו יש לעורר אצל העד המזהה" ההקשר"שקשה כאמור להגדיר מהו 
אציה שבה נצפו פני אף קשה להניח שלחוקרי המשטרה יהיה די מידע ביחס לסיטו

וזאת להבדיל אולי מן הידע המוקדם שיש לחוקרים , העבריין על ידי העד המזהה
 108.המבצעים סימולציות בתנאי מעבדה אידאליים

ים שמאששים את קיומו נחזור ונדגיש כי גם אם יש מחקרים אחר, מכל מקום
הרי כבר בעצם היותו של הקשר האמור , של קשר כזה בהקשרים אלה ואחרים

 –כל כך שנוי במחלוקת יש כדי להחליש מאוד את ההסתמכות המובנת מאליה 

 
 Carol Krafka & Steven Penord, “Reinstatement of Context in a Fieldלהרחבה ראו   108

Experiment on Eyewitness Identification,” J. Personality & Social Psychol. 49, 58 
נמצא קשר בין הביטחון לדיוק ריד ושארמה , לינדסיבמחקר אחר שנערך על ידי . (1985)
 & D. Stephen Linday, J. Don Read: במצבים שבהם תנאי הצפייה היו טובים, בזיהוי

Kusum Sharma, “Accuracy and Confidence In Person Identification: The Relation Is 
Strong When Witnessing Conditions Vary Widely,” 9 Psychol. Science 215 (1998) .

שבאו לידי ביטוי במסגרת המחקר (מחקר זה ניסה לבחון אם יש בשיפור בתנאי הצפייה 
. כדי להשפיע על הקשר בין הערכת הביטחון של העד לדיוק בזיהוי) במשך זמן הצפייה
שקשר זה , ראשית, המחברים סייגו את מחקרם וציינו, ר מסוים כאמורלמרות שנמצא קש

כי שיפור תנאי , ושנית, )218-217' בעמ, שם(מספק ־אינו חזק דיו וייתכן שהוא אף בלתי
מוביל אצל עדים רבים לאפקט של הגברת הביטחון בזיהוי ללא קשר ) כשלעצמו(הצפייה 

": עבריינים"ר זה נבחן הקשר לגבי שני אנו מבקשים להעיר כי במחק. הכרחי למהימנותו
לגבי העבריין האחר נמצא קשר רק בקטגוריה , בעוד שלגבי אחד מהם נמצא קשר כאמור

שממצא זה מחליש את , מובן). ולא בטובים או המצוינים(של תנאי צפייה ממוצעים 
 החוקרים הרי הסבירו שהקשר בין הביטחון לדיוק, כמו כן. המסקנה הסופית של המחקר

לאור העובדה שניתנה לעדים אפשרות לדרג את ביטחונם בציר יותר , בין היתר, אותר
.  להלן2.6. בפרק וMSL־השוו לשיטת ה; )7 דרגות מול 11(רחב מאשר במחקרים רבים 

ברור כי במציאות המשטרה לא נוהגת לבקש מעד מזהה לדרג את ביטחונו על פי ציר זה 
ועל כן אין יסוד להניח , אודות רמת הביטחוןאלא מסתפקת באמירה כללית , או אחר

הקריטריון . קיים קושי להחליט מהם תנאי צפייה טובים, כמו כן. קיומו של קשר כזה
ברור כי משתלבים , במציאות.  משך זמן הצפייה–המשתנה באותו מחקר היה אחד ויחיד 

ל המעורבות הרגשית ש, גורמים רבים שתוארו במאמרנו כגון המרחק מהעבריין
לא ניתן להסתמך על תוצאות מחקר זה ולהכליל , לפיכך. ועודתופעת הנשק , הקרבן/העד

כדי שניתן יהיה להסיק . קשר של ממש בין הדיוק לביטחוןקיים כי בתנאי צפייה טובים 
קשר כזה יש לחקור את ההשפעה הכוללת והמצטברת של כל הגורמים הפועלים בעת 

בפעמים ). שילוב המתקיים ברוב המקרים במציאות(לרבות שילובם יחד , רכישת התמונה
הרי בית המשפט חי מפי העד , וככל שהדברים אמורים בהערכת משך זמן הצפייה, רבות

ראו ; ובהמשך נעמוד על כך שלא ניתן לסמוך על העד בעניין זה, עצמו לגבי שאלה זו
י צפייה טובים גם אם קיים קשר בין הביטחון לדיוק בהינתן תנא, לפיכך.  להלן1.פרק ה

לא ניתן לעמוד על קיומו במציאות , ל במשך זמן צפייה ארוך"המזוהים במחקר הנ
 בהיעדר נתונים אובייקטיביים על אודות משך זמן הצפייה האמיתי של העד בפני העבריין

 ).שאף לא תמיד חופף למשך התרחשות האירוע הפלילי(
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הן ,  של בתי המשפט על הצהרות הביטחון שנותנים עדים–משהו ־ואף השטחית
 . בעת הזיהוי והן במהלך עדותם בבית המשפט

, ולעתים קריטית, אין ספק שלאירועים מאוחרים יש השפעה מזיקה: תרה מזוי
, החולשת אף על המקרים המוגדרים מאוד שבהם ניתן להניח שקיים קשר כלשהו

גם אם : דהיינו; בין ביטחונו של העד בזיהוי למהימנותו בפועל, זעיר ככל שיהיה
בעקבות אירועים קיים קשר כזה הרי הוא עלול לאבד כל יכולת אינדיקציה 

היזון חוזר , כגון הכנת העד לפני המשפט) post-event information(עוקבים 
 גורמים הפוגעים עוד יותר – 111 ועוד110 חלוף הזמן109,"נכון"לאחר ביצוע זיהוי 

נוסף על כך קיים קושי לאמוד את הצהרת הביטחון . בקיום הקשר ובמובהקותו
כשהצהרה זו אינה נוקשה ואף עשויה , כאמור,  במיוחד112,שמסר העד המזהה

 113.כשלעצמה להשתנות לאורך זמן
בסוף פרק זה לא למותר להוסיף ולציין שיש מחקרים שאף הצביעו על מתאם 

באין אימוץ כללי ,  אולם114.שלילי בין מידת הביטחון של העד לנכונות הזיהוי
 .אין בכוונתנו להסתמך ולהרחיב בדיבור אודותיה, של גישה זו
מתאם או על מתאם ־מסה גדולה מאוד של מחקרים מצביעה על חוסר: לסיכום

לשאלה אם . חיובי זעיר ביותר בין תחושת הביטחון של העד המזהה לבין דיוקו
 הוא גם מהימן ומדויק ממנו בזיהוי –'  שהוא יותר בטוח בזיהויו מעד ב–' עד א
החוקרים מציעים להשיב בשלילה על בסיס הנתונים שהצטברו עד , שעשה
גם כשמשווים את רמת הדיוק לרמת הביטחון בעת ביצוע הזיהוי ,  זאת115.הלום

בכל , אנו. הלך העדות במשפטוגם כשמשווים אותה לרמת הביטחון המופגנת במ
נראה לנו כי בתי המשפט מתרשמים מאוד מן . מצטרפים למסקנה זו, הכבוד

מבלי שים לב למכלול הסיכונים , הביטחון העצמי המופגן במהלך המשפט
של הפרטים " ההיסטוריה הקוגניטיבית"שהם תוצר של , שבהסתמכות זאת

כי ,  אין ספק116.המשפטהמדווחים מעת קליטתם ועד זמן מתן העדות בבית 

 
 ).בסוף הפרק (4.להרחבה ראו פרק ו  109
 .164-163' בעמ,  לעיל81הערה , וולס ומורי  110
שר בין הביטחון המופגן של העד המחקרים מוכיחים שכעיקרון אין כל ק, כפי שצוין לעיל  111

חוקרי משטרה ושופטים , עם זאת. ביחס לזיהוי שעשה לבין היותו של הזיהוי נכון אם לאו
מעוניינים בכל זאת לדעת מה אופיו של הזיהוי שנעשה בבחינת מידת הביטחון שיש לעד 

 הטוב אזי הזמן, כי אם בכל זאת מעוניינים במידע כאמור  המליץ וולס,אם כך. אודותיו
 Gary L. Wells, Eyewitnessראו ; לשאול הוא מיד לאחר ביצוע הזיהויביותר 

Identification 77 (1988). 
 .156' בעמ , לעיל58הערה , סו ולופטוולסעיינו   112
 . לעיל79הערה , שאביעניין ,  למשל,ראו  113
 .57' עמב,  לעיל15הערה , ואגינאר  114
 .68-67' בעמ,  לעיל56הערה , ראו גם לופטוס ודוייל  115
 . לעיל75ראו הערה   116
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 אולי בהיותם נוגדים במידת מה –הממצאים שהוצגו לעיל יוצרים תחושת מועקה 
אין מנוס מלהדגיש שבהתחשב במובהקותם המדעית , עם זאת. את האינטואיציה

יש מקום לחשש בדבר , מחד גיסא ובפרקטיקה השיפוטית הנוגדת מאידך גיסא
 בין –ות רבות שהתבססו על עדויות ראייה שניתן להן משקל נכונותן של הרשע

צורך , אם כן, קיים.  על שום גילוי הביטחון של מוסריהן–ואולי בעיקר , היתר
 .מיידי לערוך שינוי משמעותי בעמדה זו של הפסיקה

 זיהוי החשוד -המשמעות הפרובטיבית של אי. 3

 מקנה לזיהוי –בכלל זה חקירתי ־  וההליך המשטרתי–ההליך המשפטי , כנזכר
אם ,  ובה בעת מייחס משקל זניח117,פוזיטיבי של החשוד משקל ראייתי ניכר

לדחיית המסדר או לזיהוי של ניצב שאינו החשוד : כלומר, זיהוי־לאי, בכלל
 מה שמונח ביסודה של גישה זו היא ככל הנראה 118").זיהוי במובן הרחב־אי: "להלן(

הסברה שכישלון בזיהוי או דחיית מסדר נובעים מקוצר זיכרונו של העד או 
 119.הנאשם־ואין בהם בכדי להצביע באורח ממשי על חפותו של החשוד, מפחדיו

זיהויו של החשוד ־אף הביטויים השזורים בפסיקת בית המשפט בכל הקשור לאי
 הם כשלעצמם –" יהוי שגויז"העד או אף ל" כישלון" המתייחסים ל–במסדר 

זיהוי החשוד לא נודעת משמעות ־מוטים ומשקפים את התפיסה שלפיה לאי
אולם הדבר , הזיהוי־לעתים הפסיקה דורשת הסבר לאי, אמנם. ראייתית של ממש

הזיהוי ואף לא כדי ־אינו נדרש כדי לבחון את הנסיבות הלכה למעשה של אי
, אדרבה; וי כראיה לטובת הנאשםהזיה־לבחון את האפשרות אם לזקוף את אי

 
 . לעיל והטקסט הסמוך לה2ראו הערה   117
 .  והאסמכתאות המובאות שם884-883' בעמ,  לעיל22הערה , מיבקד, למשל, עיינו  118
 של קונספציה המונחת מראש בדבר הסבר אלטרנטיבי לתופעה זו הוא שיש כאן מקרה  119

. דבר המוביל לדחיית ראיה שאינה מתיישבת עם אותה קונספציה, מעורבותו של החשוד
בספרות הפסיכולוגית מתוארת תופעה שלפיה אנשים נוטים לנסות ולבחון תזה , אכן

אך לדחות מידע שיש בו כדי , מסוימת על ידי ניצול מידע שיכול לאושש את הֵתזה
לנחקרים הוצגו ארבעה :  ניסוי שערךWasonהציג חוקר אחד בשם , למשל,  כך.להפריכה

, A ,B ,2(מהם נרשמו אות או מספר אחד בלבד של כל אחד  צדכל פני כרטיסים שעל 
גרונית ־כל כרטיס שעל גבו האחד רשומה אות: "והם נתבקשו לוודא את המשפט, )3
)vowel (יכת הכרטיסים הנדרשים מספר זאת תוך הפ, "על גבו האחר יש מספר זוגי

 2 או Aכמעט כל הנחקרים הפכו את הכרטיסים שרשומים עליהם . מינימלי של פעמים
למרות שכרטיס אחרון זה אינו רלבנטי משום שגם אם לא רשומה עליו אות גרונית אין (

 .Gary L. Wells & Rod C. Lראו . 3ולא את זה שנרשם עליו , )זה מפריך את הֵתזה
Lindsay, “On Estimating the Diagnosticity of Eyewitness Non-identifications,” 88 

Psychol. Bulletin 776, 777 (1980) .להלן127הערה , השוו גם לסיפור של וירג . 
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ההסבר נדרש כדי להכשיר ראיות זיהוי אחרות של אותו עד שיש בהן להפליל 
  120.את הנאשם

 בעיון ראשון ניתן לראות שהקונספציה הפסיקתית המתוארת כאן אינה כבר
שבים בסיכונים כמו עיוותי זיכרון או פחדי העד אם אכן מתח, למעשה. תוקף־בת

את ) או קרוב לכך(עד שיש בהם כדי לאיין , כפרמטרים בעלי משקל כה נכבד
אף , במידה מסוימת, הרי שיש להתחשב בהם, הזיהוי־ערכו הפרוביטיבי של אי

עיוותי זיכרון יכולים להוביל .  משנעשה–" המוצלח"כדי להפחית את ערך הזיהוי 
ופחדי העד יכולים להתמקד דווקא ברצון שלא , מוטעה של החשודלזיהוי 

מתוך רצון לפטור להתעמת עם פניו של העבריין האמיתי דבר העשוי להוביל עד 
עצמו מעולו של המסדר לבצע זיהוי פוזיטיבי כלשהו ולהימנע בכך מהמפגש 

הוא עשוי ולו מתוך טעות , כמובן, במקרה זה. העתידי עם העבריין האמיתי
באמצעות מודל ביזיאנסטי ניתן :  יתרה מזו121.לבחור את החשוד כמבצע העבירה

ראות שמבחינה לוגית אין להניח שיש לזיהוי ערך נכבד ובה בעת לשלול ערך לה
, זיהוי נודעת חשיבות רבה עוד יותר־עוד ניתן להראות כי לאי. זיהוי־כזה לאי

זיהוי חשודים במסדרים הוא נמוך ־וזאת כל עוד מניחים שהשיעור בפועל של אי
זוהי הנחה הנראית רשמיים ־בהיעדר נתונים משטרתיים; משיעור זיהוים בהם

) כמו הנוכחי( עוד ניתן להראות שכאשר המשטר המשפטי 122.אפשרית לכאורה
אין מנוס מייחוס משקל של ממש , מקנה לזיהוי החשוד כעבריין משקל כה נכבד

דחיית : "להלן(זיהוי עקב דחיית המסדר ־אי: קרי,  סוגיוזיהוי החשוד על שני־לאי
כישלון פוזיטיבי : "להלן(זיהוי על דרך של זיהוי ניצב אחר ־ואי") המסדר

 
 .והפסיקה המצוטטת שם, 883' בעמ,  לעיל22הערה , מיעיינו קד  120
ככל שמייחסים משקל רב יותר לראיית הזיהוי : את התובנה הזו ניתן גם לנסח באופן אחר  121

כפי שנראה באופן מפורש , לייחס משקל בהתאמה גם להימנעות מזיהוילכאורה צריך 
כי פעולתם של חלק מהכשלים , יצוין עוד. 'במסגרת הניתוח המתמטי המופיע בנספח א

ובפרט ,  הגברת מספר הזיהויים–והקשיים שהוצגו בחיבור היא בעיקר במגמה אחת 
הטיות בהוראות הניתנות לעד , למשל, כך. ולא במגמה ההפוכה, נכונים־הזיהויים הבלתי

המזהה הן פגם שבדרך כלל ההשפעה הנודעת לו היא של זיהוי שגוי יותר מאשר של 
 הימנעות מזיהוי מי מהניצבים אך כמובן גם לפחות במובן המצומצם של(זיהוי שגוי ־אי

כך גם הטיות נוספות ).  החשוד–שכן לעתים ההטיה מכוונת לניצב מסוים , במובן הרחב
לדיון בפגמים . עמידה בדרישת הדמיון־הנובעת מגודל פונקציונלי קטן של המסדר ואי

 .במסדרי זיהוי ראו בהמשך
ששיעור :  דהיינו–שאם העובדות לאשורן מאששות דווקא את הסטטיסטיקה ההפוכה , מובן  122

 הרי שהמסקנות המובאות בחיבור מאבדות –הזיהויים ־הזיהויים נמוך בהרבה משיעור אי
 שני כוחו של הטיעון נובע מיכולתו להסביר את הקשר הרעיוני בין, עם זאת. מכוחן

תלוי בשיעורו של יחס ־ באופן בלתי– שכיחות התופעה ומשמעותה הראייתית –הגורמים 
 .זה בזמן נתון ובפרוצדורת זיהוי נתונה
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 על אף שכרוך בו משגה –גם כישלון פוזיטיבי בזיהוי ,  כפי שנראה123").יהויבז
ה אילוסטרצי(זיהויו ־ הוא בעל ערך הסתברותי לטובת החשוד כראיה לאי–מוכח 

 ). 'מתמטית מופיעה בנספח א־הסתברותית
 . כעת להסתייגות אפשרית

שכן , הזיהוי במובן הרחב אין משקל ממשי־ניתן לכאורה לטעון כי לראיית אי
. אם היא נושאת תוכן מפורש של זיהוי מדובר בבחירת ניצב שהוא חף מפשע

אם , לעומת זאת; כבר בבחירה כושלת זו מעיד המזהה על איכות זיהוי ירודה
אין בה תוכן מפורש של , הזיהוי נושאת אופי של הימנעות מזיהוי כלל־ראיית אי

אשר . אינה ראויה, על שני ראשיה, הסתייגות זו. קביעה שהחשוד אינו העבריין
כמו (משמעי של ניקוי החשוד ־ברור כי היא נושאת תוכן חד, להימנעות מזיהוי

באמירה מפורשת של העד המזהה ואין כל צורך , מאחריות) גם הניצבים האחרים
אמירה מפורשת זו דווקא מחשידה את העד : אדרבה(כי החשוד אינו העבריין 

המזהה ולו רק משום שיש בה כדי לשקף את יכולתו לייחד את החשוד משאר 
 ).הניצבים

זיהוי כזה הוא אמנם בעל , אשר להסתייגות הנוגעת לזיהוי הפוזיטיבי הכושל
אולם הסתייעות בהנחות בסיסיות ובשיקולים , ערך אינפורמטיבי מסויג

אקסיומטיים מראה כי אין להתעלם מערכו ההסתברותי וכלל אין הוא ־מתמטיים
ניתן להראות שככל שיש לראיית הזיהוי הכושל ערך הסתברותי : יתרה מזו. זניח

ערך הסתברותי רב יותר , בהתאמה, להירתעות מזיהוי יש, מסויג יותר
 ). 'מתמטית מופיעה בנספח ב־ותיתאילוסטרציה הסתבר(

ולפיה מתן משקל , הזיהוי־תיתכן הסתייגות נוספת ממתן משקל ראייתי לאי
כאמור עלול ליצור תמריץ נוסף לחוקרי המשטרה לנסות ולהשפיע על העד כדי 

מוגבר החשש להרשעות שווא על בסיס , כמובן, מכאן. זיהוי פוזיטיבי" להשיג"
, באורח פרדוקסלי משהו, ראשית. יגות זו בשתייםנשיב להסתי. זיהויים כאלה

הזיהוי תיצור תמריץ כאמור מהווה ־דווקא ההנחה שמתן משקל ראייתי לאי
 –ממה נפשך . הזיהוי כמשמעותית־כשלעצמה טעם נוסף להעריך את ראיית אי
כי אז יש טעם לייחס להימנעותו , אם יצליח העד לעמוד בכל הלחצים האמורים

 האמורה של הפעלת הכי אף שהתופע, יוער עוד. טיבי רב יותרמזיהוי ערך פרוב
הרי מכיוון שכאן עסקינן במקרה מובהק במיוחד , לחצים היא שלילית מדעיקרא

 
אם המשטר המשפטי בוחר לקבוע שכעיקרון יש בכוחו של מסדר הזיהוי : במלים אחרות  123

מייחוס משמעות ראייתית אף , לוגית, אין מנוס, להוליד ראיית זיהוי תקפה ובעלת משקל
ככל שבית המשפט במקרה קונקרטי יכול לעמוד על איכות : יתרה מזאת. הזיהוי־לאי

, הזיהוי במידה שאכן אירע־יש בכך כדי לחזק את ראיית אי, המסדר ועל אופן ניהולו
יש לקרוא הערה . אם היה כזה, כשם שהיה בכך לחזק את ההסתמכות על ראיית הזיהוי

המתייחסת לאופן שבו יש לנתח את ,  לעיל121 דברים אחד עם ההערה זאת בהדבק
 .הזיהוי־סוגיית כוחו של מסדר שנפלו בו פגמים ולעניין המשקל של ראיית אי
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 הרי שהזיהוי –לא היו מזהים אלמלא אותם לחצים לפי ההנחה של עדים ש
וייתכן , ספקו כתוצאה מההשפעות האסורות אינו בהכרח זיהוי של החשוד החףיש
דבר זה כשלעצמו עשוי להפחית קמעא את התמריץ . הוי כושל של ניצב אחרזי

הדיון , ומכל מקום, שנית. של המשטרה להפעיל לחצים חמורים בנסיבות העניין
שהצענו בפרק זה אינו נוגע למשמעות של הכללים כתמריצים אלא למשמעות 

בחינה מ, נוסף על כך. זיהוי המתרחש בנסיבות נתונות־ההסתברותית של אי
נורמטיבית יש טעם לפגם בטיעון שאין לתקן עוול קיים במערכת מפני שכפועל 

המפתח לטיפול בפגמים . חמור ממנו, יוצא מתיקונו עלול להיווצר עוול אחר
נגררים אפשריים כאלה אינו בהימנעות מתיקונו של כשל נתון של השיטה 

 .המשפטית אלא בטיפול בסיסי ויסודי יותר בעניין כולו
 שאף הוא שותף לעמדה כי יש לייחס לכישלון בזיהוי – ואגינארענת לט

 יש לחייב את המשטרה להתייחס – 124משקל ראייתי המצביע על חפות הנאשם
ולהפוך כל אבן כדי לנסות ולהפריך זיהוי של , בחשדנות לזיהוי של עד ראייה

אומר ואגינאר כי יש להטיל על המשטרה , על כן 125.חשוד שנעשה על ידי העד
 מטרתה של 126.ולערוך לכולם מסדרי זיהוינוספים ים מזהים לאתר עדאת החובה 

מצום הטעויות בזיהוי על ידי חובה זו היא בעיקר מיצוי האפשרות המעשית של צ
 וכן – 127עד שאינו מזהה את החשוד:  כלומר–הניסיון למצוא ראיה מפריכה 

 
 .74, 15-13' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  124
 14הערה , השוו לדעתו של קרמניצר בהקשר של בחינת חומר הראיות על ידי תובע  125

ואף , בחינת חומר החקירה צריכה להיעשות ללא קונספציה מוקדמת: "180' בעמ, לעיל
 ". מתוך גישה של מציאת ראיות לסתור את הנחת הרשעות

הצעה זו מתיישבת אף עם הצעותיהם של קלתר . 74-73 'בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  126
, התומכות בעריכת מסדרי זיהוי לכל העדים האפשריים', גורינשטיין ואילסווירת, ופינורד

 לעיל והטקסט 96ערה ראו ה. גם לאלה שרמת ביטחונם ביכולתם לבצע זיהוי הינה נמוכה
ניתן לגרוס שהיעדרו של דין שלפיו יש לערוך מסדרי זיהוי לכל : יתרה מזאת. הסמוך לה

שהרי הוא עשוי להפסיד ראיה חשובה , עדי הראייה עשוי לפגוע בהגנתו של הנאשם
 . הזיהוי־ ראיית אי–ועיקרית להגנתו 

ח "מקרה זה אף נדון בהרחבה בדו (Laszlo Viragלהמחשה הביא ואגינאר את משפטו של   127
וירג הורשע בכמה עבירות שבוצעו בליברפול ). 11' בעמ, שם, ראו ואגינאר, ועדת דבלין

שימוש בכלי נשק , ליה בגין גניבה של קופת מכשיר תוויות החניהובבריסטול שבאנג
הרשעתו של וירג התבססה על עדי . ות מאסר בפועלהוא נשפט לעשר שנ. ופציעת שוטר
לאחר שהתחוור , בחלוף כחמש שנים הוא קיבל חנינה ושוחרר לביתו. ראייה בלבד

וירג אותר . Goerge Payen ככל הנראה אדם בשם –שהעבירות בוצעו על ידי מישהו אחר 
בעוד שעד , באלבום תמונות העבריינים על ידי שלושה עדי ראייה" זיהויו"על סמך 

שניים מתוך שלושת העדים שזיהו . ראייה אחר זיהה אדם אחר מתוך אותו אלבום תמונות
והשלישי היה מנהל , את וירג היו נהגי מכוניות שהסיעו את העבריין בעת המרדף אחריו

העד שלא זיהה אותו באלבום אף הוא היה נהג מונית שהסיע . ריין נכנס אליומלון שהעב
, במסדרי זיהוי חי שבוצעו לאחר מכן זוהה וירג על ידי שמונה עדי ראייה. את העבריין
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 טען כי ניסיון ואגינאר 128.הסקת מלוא המסקנות המתחייבות מקיומו של עד כזה
שכל כולו , זדוני" זיהוי"ההפרכה עשוי גם לחשוף מקרים ולו גם נדירים של 

 שיש גם להחיל חובה לתעד כל ואגינארמכאן טען . ודתיק על החש" הלבשת"
 .ולדווח על כך לסנגור) גם זיהוי שנכשל(ניסיון לזיהוי 

זיהוי של ־מייחוס משקל ראייתי לאי, לדעתנו, אין מנוס: לסיכום פרק זה
ל  כדי להתעלם מראיה זו לא די בהשערה שמא זיכרונו ש129.חשוד במסדר זיהוי

 
קשה להתעלם , לדעת ואגינאר. בעוד שחמישה עדי ראייה אחרים לא זיהו אותו במסדר

 במגע מתמשך זיהו בכל - פאיין -מיתי מהעובדה שעדים רבים שהיו עם העבריין הא
מוזר עוד יותר שבית המשפט , לדעתו. זאת את וירג למרות שאין דמיון רב ביניהם

אמיתי לא זיהו את ההתעלם מהעובדה שכמה עדי ראייה שהיו במגע מתמשך עם העבריין 
עד אחד שעקב אחרי העבריין ברחובות של בריסטול ואוים על ידו , למשל, כזה; וירג

מעניין לציין ששני עדי . כך גם עד ראייה אחר שהסיע את העבריין תחת איומו; נשקב
 17 דקות במונית שלו ואחר לאורך 30 אחד במשך –ראייה נוספים שהסיעו את העבריין 

דוגמה זו אך ממחישה כי יש לתת את הדעת , כאמור.  אף הם לא זיהו את וירג–מייל 
זאת גם כשאותו חשוד זוהה על ידי , זהה במסדרזיהוי החשוד על ידי עד ראייה מ־לאי

דוגמה זו מבליטה את הבעייתיות הנעוצה אף בעצם , נוסף על כך. עדי ראייה אחרים
 . ההסתמכות על כך שהחשוד זוהה על ידי כמה עדי ראייה

הוכחה מעל לכל " והפשר שהוא נותן למושג רעיון זה מתיישב גם עם תפיסתו של כהן  128
 Lauranceעיינו. הביקוניאנית מבית מדרשו־בתורת ההסתברות האינדוקטיבית" ספק סביר

Jonathan Cohen, The Probable and The Provable (1977) .סטנדרט ההוכחה , לפי שיטה זו
רנטיביות בפלילים מגלם אופן חשיבה הכורך בחובו אלימינציה של אפשרויות אלט

המסקנה הסופית בדבר אשמה צריכה להימצא לאחר בחינה זו . להסברתו של ממצא
אינדוקטיבית יש ־יצוין כי לשיטה ההסתברותית. כאפשרות היחידה המתקבלת על הדעת

, מדינת ישראל' אזולאי נ 3974/92פ "ע, למשל, ראו; מהלכים בפסיקת בית המשפט העליון
ימץ בית המשפט את שיטת ההסתברות שם א, 570-569, 565) 2(ד מז"פ

ודחה את שיטת ההסתברות המתמטית כמודל , ביקוניאנית מיסודו של כהן־האינדוקטיבית
 פרט למקרים נדירים כגון כשעושים שימוש –ראוי להערכה של הראיות הנסיבתיות 

' מנצור נ 6096/94פ "בעקבותיו ראו את ע. ות דם לצורך זיהויבדיקבטביעות אצבע וב
, 289) 4(ד נג"פ, מדינת ישראל' אלדי נ'ח 5174/99פ "בש; 736, 732) 3(ד נ"פ, ת ישראלמדינ

 . 663-662, 653) 4(ד נד"פ, קורמן' מדינת ישראל נ 6359/99פ "ע; 293-292
שהזיהוי ואם כבר אמרנו לא פעם : " כהןייםציין השופט ח,  לעיל27הערה , ביאזיבעניין   129

הרי אם אפילו באולם בית המשפט , באולם בית המשפט אינו ראיה בעלת משקל רב
". סימן הוא וראיה שאין לסמוך על טביעת עינו של המזהה, הזיהוי נכשל כשלון חרוץ

 הגם שספק אם הם משקפים הלך הרוח הרווח בפסיקה בדבר –הכשל הטמון בדברים אלה 
 זהה במהותו לכשל המתואר לעיל –ולם בית המשפט משקלו של הזיהוי או אי הזיהוי בא

השקפה זו מניחה שכישלון בזיהוי מעיד . הזיהוי במסדר־ייחוס משקל ראייתי לאי־בדבר אי
שמבדיקה מקיפה , נציין עוד. דיוק של העד ולא על אודות חפותו של הנאשם־על חוסר

 מעשי כלל המעניק או מפעילה באופן/שערכנו לא מצאנו פסיקה שמכירה באופן עקרוני ו
שבו השופט ויתקון אכן ,  שנה50־מלבד פסק דין אחד מלפני יותר מ, הזיהוי־משקל לאי
זיהוי שכן ־יצוין אף שפסק דין זה אינו מקרה סטנדרטי של אי; הזיהוי כראיה־התייחס לאי
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 הסבר –הזיהוי ־אלא יש צורך בהסבר רציני ומשכנע לאי, העד מעד הפעם
גדולתו . הזיהוי קשור בהיעדר אשמה־שיוציא מגדר הסבירות את האפשרות שאי

הייתה דווקא בקליטת הערך האבחנתי של , החוקר האגדי, של שרלוק הולמס
את במקרה אחד הוא הזכיר לחברו ווטסון ). non-event" (היעדר אירוע"
, השיב הולמס, "בדיוק"; אמר ווטסון!" אבל הכלב לא נבח". "התנהגות הכלב"
 130!"דבר המעיד כי הכלב הכיר את האדם שנכנס לבית באותו לילה"

 

הפסול הכרוך במתן ערך הוכחתי של זיהוי לבחירה מתוך אלבום תמונות . 4
)mug-shots( 

תמונות של עבריינים הוא כלי חיוני ויעיל המאפשר לאתר על אף שאלבום 
בית .  רבות הסכנות העלולות להיווצר עקב השימוש בו כראיה במשפט131,חשודים

ולעתים , המשפט בישראל מתייחס לבחירה מתוך אלבום תמונות כאל זיהוי ממש
, מבחינה מושגית, ככלל. זיהוי במסדר תמונותאף מייחס לה מעמד ומשקל כשל 

כולל תדיר גם אלבום " מסדר תמונות"ניתן לומר שעבור בית המשפט המונח 
בות בנסי, גם מבחינה מהותית דין זיהוי שכזה,  על פי הפסיקה132.תמונות
על פי הפסיקה אין כל ,  כמו כן133;כדין זיהוי במסדר זיהוי תמונות, מסוימות

 
באותו מקרה ניתן היה להתרשם מדברי בית המשפט שעיקר משקלה של הראיה במקרה זה 

, הזיהוי אלא באמרה שעליה גם חזר בעדות מטעם ההגנה העד המזהה־צם באילא טמון בע
. מהנאשם) היה נמוך יותר ושמן יותר(בפרטי תיאורו באופן בולט לפיה מבצע העבירה שונה 

 . 341ד ה "פ, היועץ המשפטי לממשלת ישראל' דוננפלד נ 97/50פ "ראו ע
 .17' בעמ,  לעיל111הערה , וולסראו   130
 . 40-38' עמ,  לעיל2הערה , כהןראו עניין   131
,  לעיל49הערה , מאיריראו גם עניין .  ואילך395' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקראו   132

 .181' בעמ
הדפדוף באלבום : "398' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקלדיון מקיף יותר ראו עניין   133

דומה במידה , שהמצולמים בהן הם בעלי תכונה משותפת, עבריינים או בקבוצת תמונות
ום התמונות הוא העיון באלב, מבחינת האופי העקרוני של ההליך... רבה למסדר תמונות

בתנאי שמקיימים את אמצעי הזהירות , שווה משמעות משפטית למסדר זיהוי תמונות
היינו אם לא רומזים או מכוונים לעבר תמונה , החייבים להתלוות למסדר זיהוי תקני

לתוצאה , במודע או באופן לא מודע, מסויימת ולא מוליכים את המעיין בדרך אחרת
אך , שאמנם הגיעה לאותה תוצאה כמו הרוב(השופטת דורנר ראו גם סקירת ". המבוקשת

שממנה עולה אף כי במקרים ,  לעיל23הערה ,  שאביפ"בע) דעת מיעוטבנימוקיה היתה ב
איתור מתוך אלבום תמונות עולה במשקלו על זיהוי ממסדר זיהוי  - "זיהוי"מסוימים 

 אין תמונת מטרה – להבדיל ממסדר זיהוי תמונות –שכן באלבום התמונות , תמונות
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שעלולה ליצור בעצמה רמיזה או לחשוף את העד המזהה לסכנת רמיזה מצד חוקרי 

כל עוד הוא נערך בהגינות , ערך למסדר זיהוי תמונות־איתור הינו שווה־מסדר: "המשטרה
לא מצויה , כאמור, שבגדרו, איתור־מסדר... ואין בו רימוז בדבר זהות החשוד

בדבר , במודע או שלא במודע,  היעדר רימוז מצד החוקריםאמור להבטיח, מטרה־תמונת
הכוללת צילומי אנשים שהמשותף להם אינו דמיון , סידרת תמונות, עם זאת. זהות החשוד

היוצרים רימוז מקום שהעד ... עשויה לכלול תצלום דמות בעלת קווים ייחודיים, חיצוני
 תמונות מורכב אומנם מתצלומים זיהוי־ואילו מסדר. מחפש אדם בעל אותם קווים ייחודיים

... אך עצם הכללת תמונתו בהם עלולה ליצור חשש לרימוז, שאינם מבליטים את החשוד
אך הוא עשוי לאבד מכוחו , האיתור לא קיימת סכנה לרימוז מצד החוקרים־במסדר, כאמור

ששמירת , מכאן. אם בין התמונות שיוצגו לעד תיכלל תמונה העשויה ליצור רימוז שכזה
מלכלול תמונה כזו , ככל האפשר, כוחו הראייתי של מסדר זה מחייבת להימנע

: השוו לדעתו של השופט קדמי באותו עניין). 421-420' בעמ, שם" (האיתור־במסדר
בעקרון , ברם. להליך של זיהוי במסדר תמונות' דומה'הליך האיתור , בעקרון, אמנם"

הליך האיתור מתבצע על ידי עיון שטחי : 'זהות'ולא ב' דמיון'המדובר בהליך האיתור ב
מתוך קבוצה של ' חשוד'והמאתר אינו מתבקש לייחד ; ורציף במקבץ תמונות מקרי

אלא להצביע על דמות המתיישבת לכאורה עם הדמות שנחרתה ', ניצבים'הומוגנית של 
הזכרון המקורי של המזהה בשל ' ישוחד'במצב דברים כזה עצמת החשש שמא . בזכרונו
את הזכרון ' תחליף' באופן שהתמונה שעליה יצביע המזהה –האיתור בתמונות הליך 

לזהותו של החשוד מצד המשטרה ' רמזים'ובהעדר חשש של ;  הינה קטנה יחסית–המקורי 
גורם המכרסם מלכתחילה ברמת ', השיחוד' אין רואים בחשש – שהרי החשוד טרם אותר –

, נבקש להעיר). 413' בעמ, שם" ( האיתורהנערך בעקבות, וודאותו של זיהוי במסדר חי
כי הדברים המובאים כאן סותרים את התפיסה הכללית הרווחת בפסיקה בדבר עדיפותו של 

שבו מוצב חשוד ספציפי בתוך שורה של ניצבים הידועים כחפים , מסדר הזיהוי הפורמלי
, ונותמדובר אף בהתעלמות מהעובדה שאמנם אין תמונת מטרה אחת באלבום התמ. מפשע

אלא שכל התמונות המופיעות , חשש של רמיזות לכיוון אותה תמונה) לכאורה(ולפיכך אין 
 לתמונות – על ידי מעשה ההצבעה על העד המזהה –באלבום הופכות באופן אוטומטי 

במצב כזה יקשה על בית המשפט לבחון על יסוד מה באמת נבחרה התמונה על . מטרה
כפי שתואר במאמר זה (קיומם של עיוותי זיכרון רבים ולאור , ידי העד ומה רמת דיוקה

קיים ספק משמעותי אם ניתן לסמוך על בחירה באלבום תמונות כעל ) ועוד יפורט בהמשך
ל "גם אם נקבל את הדברים הנ: יתרה מזאת. זיהוי בעל משקל מכריע לחובת החשוד

ת מטרה ופוטנציאל אל נוכח קיומה של דמו) חי ותמונות(בדבר חסרונם של מסדרי הזיהוי 
הרי הדבר אך מבליט את הבעייתיות שבמסדרי זיהוי ואין , הרמיזה שנוצר בעקבות כך

לכל היותר ניתן לומר כי . בכוחו כדי להוסיף לבחירה באלבום תמונות משקל שאין לו
תוך שזוכרים כי מאידך גיסא עולות סכנות , הסכנה הספציפית הזו אינה מתקיימת כאן

במאמר מוסגר אף ניתן להטיל ספק בהנחה בדבר . שר של הליך זהרבות נוספות בהק
, פשיטא. קיומה של תמונת מטרה העומדת ברקע הדרישה מן העד לעיין באלבום־אי

וזאת בין היתר לאור תיאור העבריין שנמסר , שבמקרים רבים עומדת דמות ברקע החשדות
 208י שתוארו בהערה כפ,  לעיל29הערה , קאסםהשוו לעובדות בעניין ; על ידי העד

 .להלן
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 134.מתוך אלבום תמונות לצורך ביסוס הרשעה" זיהוי"מניעה להסתמך על 
, ראשית. ל"פסיקתי הנ־ניתן להסתייג מאוד מהזיהוי המושגי ומהכלל המעשי

ומכאן שאין בו תמונות של אנשים , האלבום כולל תמונות של עבריינים בלבד
הן במובן זה : הפגיעה היא כפולה). במובן של הרשעות(לי ללא עבר פלי

קטנה , ותמונתו אינה כלולה, שההסתברות למצוא מי שאינו עבריין סדרתי
 במובן זה שיש בכך – מצדה השני של המטבע –והן , כתוצאה מהפרוצדורה הזו

או שתמונתם /ופלילי רקע יתר בקבוצה מסוימת של אנשים בעלי ־מעין התמקדות
א אין זה מקרה גריד. 135 בידי המשטרה מסיבות שהן לאו דווקא ענייניותנמצאת

 אלא פרוצדורה –שהוא טבעי וסביר , של שימוש במידע קיים בידי המשטרה
 נגד אוכלוסייה מסוימת דווקא ולטובת אוכלוסייה אחרת שיטתימוטה באופן 

ברי כי הקריטריון  .אך ורק על יסוד היעדר קיומו של רקע פליליהמוגדרת 
ומכל , נייןכאמור של קיום עבר פלילי עשוי להיות חסר רלבנטיות בנסיבות הע

מקום יש בו אף לפגוע במידה מסוימת ברעיונות הנוגעים לשיקום עבריינים 
התמונות בעבר במקרים מסוימים , שנית. ולמחויבות לאוטונומיה של הפרט

ולעתים הן אף ישנות ולא מעודכנות או , באיכות טובהלא היו שבאלבום 
 של תמונות באלבום יש בדרך כלל מספר עצום, שלישית. לבן בלבד־בשחור

דבר העשוי ליצור סכנה , מבלי שיש ביניהן מכנה משותף כלשהו של דמיון בסיסי
באלבום . תמונה על בסיס דמיון יחסי ולא על בסיס זיהוי" זיהוי"של ממש ל

הקפדה על כך שהתמונות ) ומטבע הדברים גם לא יכולה להיות(התמונות אין 
ין דרישה שהן יתאימו לתיאור ואף א, המופיעות באלבום תהיינה דומות זו לזו

 
' דחל נ־אבו 5724/95פ "כן ראו ע. 38' בעמ,  לעיל2הערה , כהןהוער בעניין , למשל, כך  134

 ידי משרקי נעשה לפני ואילו הזיהוי בתמונות על): "12.5.1996, לא פורסם (מדינת ישראל
הוצגו [תמונות באלבום החשודים ' איתור־זיהוי'בהליך של , 1' מעצרו של המערער מס
, לנוכח הזיהוי הברור על ידי סלומון, אכן]. 'ע' ר' , מ' ד! בפני העד כמאה תמונות

 על ידי משרקי עד 1' מיטיבים היו החוקרים לעשות אילו דחו את זיהויו של המערער מס
ברם ... ומאפשרים למשרקי לזהותו במסדר זיהוי פורמלי בנוכחות סניגורו, עצרולאחר מ
ואין בעצם העובדה כי נערך בנסיבות שבהן ניתן היה לערוך , נערך כדין' איתור'הליך ה

כדי לשלול מן הזיהוי שנעשה על ידי , מסדר זיהוי פורמלי או מסדר זיהוי בתמונות
תה פרשה נחשב זיהוי זה כחיזוק לזיהוי של עד באו". משרקי במהלכו כל משקל ראייתי

 . 423' בעמ,  לעיל23הערה , פ שאבי"ע בהשופטת דורנרעיינו גם בדברי . אחר
ת והקריטריון לפיו נקבע אם להכליל תמונה של אדם שלא הורשע בעבירה באלבום תמונ  135

ניתן לכלול , לפי ההנחיה. 1978קבועה בהנחיה פנימית של ראש אגף החקירות משנת 
, אחדה: באלבום התמונות תצלום של אדם שלא הורשע בהתקיים אחד משני תנאים

במיוחד כשמדובר , אך טרם הוכרע דינו, שמדובר באדם שהואשם בפלילים בשלושה תיקים
בתנאי , שמדובר בעבריין מועד או בדוקאי, התנאי השני הינו. סמים ומין, בעבירות רכוש

שרכז המודיעין המרחבי או ממלא מקומו יצרף חוות דעת על סיבת פרסום תמונת אותו 
 .אדם
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 נראה לנו כי סכנה זו מוגברת 136.הכללי של העבריין כפי שנמסר על ידי העד
 137ובהשפעות הרטרואקטיביות, בהתחשב במספר הגדול של התמונות מחד גיסא

.  של אנשים הדומים במקצת לחשוד מאידך גיסאשל עיון בתמונות מוקדמות
הסכנה היא שהבחירה של העד בתמונה בסופו של דבר תשקף לא את הדמות 
המקורית שהותירה רושם בזיכרונו אגב המגע שהיה בינו לבין העבריין בעת 

אלא דמות המעוותת בהשפעות רטרואקטיביות אפקטיביות על , ביצוע העבירה
כל התמונות המופיעות באלבום הן בגדר , רביעית. והזיכרון תוצר ההליך עצמ

כל זיהוי , בהיעדר ניצבים ניטרליים באלבום התמונות:  כלומר138,תמונות מטרה
אין בכך כשלעצמו , לכאורה,  אמנם139".נכון"של תמונה כלשהי הוא בגדר זיהוי 

הנובעת בין היתר , תמונתו מופיעהלפגוע בהגנה המוקנית לכל אדם ספציפי ש
, מבחינתו של כל חשוד). הרבה יותר מכל מסדר אחר(מהמספר הרב של התמונות 

עצם , אולם במובן אחר, בחירה בחשודים אחרים היא תוצאה המנקה אותו מחשד
שכן דווקא , קיומה של אפשרות כישלון במסדר פוגעת בכל אחד מהחשודים־אי

הדבר עשוי לחזק אותו , בזיהוי מראש" ההצלחהמובטחת "משום שלעד המזהה 
הרבה ,  ודפוס הבחירה עשוי להיות פזיז למדי–בנטייתו לבחור אדם כלשהו 

 . מעבר למה שצפוי לקרות בפרוצדורות שבהן קיים מבחן של ממש לזיכרונו
למסדר זיהוי חי שבו מוצבים כל החשודים המצויים בידי : הדבר דומה למה

 
 .51-49' בעמ,  לעיל111הערה , ראו וולס  136
 . לעיל56הערה , רקובר, למשל, ראו  137
, אין לייחס לבחירה של תמונה באלבום תמונות כל משקל של זיהוי, ולינדסי לדעת וולס   138

אין , לפיכך.  כל בחירה של תמונה היא בגדר תשובה נכונה–" במסע דיג"שכן מדובר 
כי אדם פונה למשטרה , נניח למשל. הצדקה לייחס לבחירה זאת תואר ומשקל של זיהוי

 כי צפה בעבריין כלשהו שביצע מעשה – בין באופן אמיתי ובין באופן כוזב –ומדווח 
שמטבע הדברים יכול להתאים לפלח גדול של (והוא אף מספק תיאור כללי , עבירה

 שלא הצליחה לאתר חשוד –בחלוף זמן מה המשטרה ). קהיליית החשודים הפוטנציאליים
העד מצביע על תמונה אחת כעל .  מחליטה להציג בפניו את אלבום העבריינים– כלשהו

האדם שעליו הצביעו מסובך באופן חמור בהאשמה , במצב דברים כזה. העבריין שראה
 Gary L. Wells & Rod C. L. Lindsay, “Methodological Notes on theראו . פלילית

Accuracy-Confidence Relation in Eyewitness Identification,” 70 J. Applied Psychol. 413, 
414 (1985). 

, לעומת זאת: " לעיל4הערה , דמיאניוק לעניין 398' דברים שנאמרו בעמ, למשל, ראו  139
מונות של בני קבוצה מוגדרת בעלי מכנה משותף פנימי אלבום תמונות או חבילת ת

אינם כוללים דמויות שהוכנו ) שומרי מחנה השמדה או עברייני מין, עובדי מפעל, למשל(
או ששולבו באופן מלאכותי על ידי צירוף דמויות ניטרליות וחסרות משמעות לצורך 

ר המשותף להן היא אש, כולן תמונות מטרה, בכוח, אלא כוללים תמונות שהן, העניין
תכונה מסוימת של כל אחד מחברי הקבוצה שהביאה להכללתו במסגרת האוסף שבו 

אשר זיהויה על ידי המזהה יהפוך , בתוך אותה קבוצה עורכים חיפוש אחר דמות. מחפשים
 ". אותה תמונה מטרה ייחודית
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שבו זיהוי , ללא הקפדה על דרישת דמיון כלשהי, לשהוהמשטרה בגין עבירה כ
פוזיטיבי כלשהו של העד המזהה מוליד כשלעצמו ראיה מרשיעה נגד החשוד 

מרב ,  שכאשר זיהוי כזה נעשה באלבום141,יש הטועניםחמישית  140.שזוהה
אם (סדר הזיהוי המאוחר יותר הסיכויים שאותו חשוד יזוהה על ידי אותו עד במ

 142).בכלל ייערך כזה
עיון באלבום של תמונות העבריינים יכול להיות אמנם אין אנו מכחישים ש

 להוות כלי – ולכך הוא נועד במקורו –אולם יש לסייגו , אמצעי חקירה יעיל
 143.זיהוים במשפט כעברייניםראיה נחרצת בדבר לאיתור חשודים ולא מקדמי 

בתי המשפט מייחסים לאמצעי חקירה זה משקל בשל העובדה שהם אינם , אכן
,  עם זאת144;התחבולני בעל פוטנציאל למניפולצי־רואים בו אמצעי משטרתי

 145.שיקולים אלה כשלעצמם אינם מצדיקים מתן משקל ראייתי לאמצעי חקירה זה

 
ניתן עוד לשער כי העובדה שמדובר באלבום שכולו תמונות מטרה עשויה לגרום לאבדן   140

זיהוי במסדר חי כאשר מדובר ב: מסוים של ביקורת עצמית של העד המזהה קודם לזיהוי
זיהויו או הצבעתו על ניצב אחר יהיו בבחינת ־אי, העד יודע שאם לא יבחר חשוד

או לפחות טווח (לכאורה כל בחירה ,  תמונותאלבוםכשעסקינן ב, לעומת זאת; כישלון
 שהמזהה אף – לפחות במקרים מסוימים –ויש להניח (יכולה להיחשב ) בחירות גדול למדי

ועל כן אותה ערובת איכות וזהירות של הזיהוי הפורמלי אינה , ונהכבחירה נכ) יודע זאת
 . מתקיימת כאן במלואה

 . והמחקרים המוזכרים שם, 81' בעמ,  לעיל56הערה , בלופטוס ודוייל, למשל, עיינו  141
הסיכוי שתיבחר תמונה אחת כלשהי הדומה דיה לעבריין גדל , שמבחינה סטטיסטית, ברור  142

מכיוון שדמיון גרידא אינו בבחינת ערובה לזיהוי . ככל שמספר התמונות הוא רב יותר
 . מוגבר הסיכוי להרשעה שגויה, נכון

: 38' בעמ,  לעיל2הערה , כהןבעניין , החריגים במידה מסוימת, ברוח דברי בית המשפט  143
, אינה לצורך גיבוש הראיה לעניין הזיהוי] 'ע' ר', מ'  ד–באלבום [הצגת התמונות ... "

 ".אלא צעד מקדמי לאיתור חשודים
שאמורים " האמת" בית המשפט כחלק מגישה כללית לזיהוי ניתן להסביר תפיסה כזו של  144

כמכוונת בעיקרה להסתמכות על ראיות , ")אמת משפטית: "ואם תמצי לומר(לתור אחריה 
יותר , במובן זה. מניפולטיבית־ועדויות שניתנו בתום לב ושנתקבלו בפרוצדורה בלתי

עיינו ; ו של השקרנתפסת כהיפוכה של טעות עובדתית היא מובנית כהיפוכ" האמת"מש
 .  לעיל10הערה , מנשה

אם כחלק מן , יש הטוענים עוד שאין להציג זיהוי של חשוד מתוך אלבום של עבריינים  145
יג ראיה האיסור להציג מידע בדבר הרשעות קודמות ואם כחלק מהכלל הרחב יותר להצ

, למשל, ראו. אודות התנהגות או סטטוס שלילי כלשהו לצורך הוכחת אחריות במקרה אחר
עם . 554-553' בעמ,  לעיל12הערה , ויליאמס והמלמןהשוו לו,  לעיל29הערה , מועלם

ניתן להסתייג מטיעון זה משום שמקום שבו עסקינן בהצגה של עדות אודות , זאת
כשאלו מוצגים אך באורח אינצידנטלי , יים של הנאשםהרשעות קודמות או מעשים פליל

, לראיה בעלת כוח הוכחתי ממשי שאינה נסמכת על אודות נטייתו העבריינית של הנאשם
מצב , לדוגמה, טלו. הדבר נסבל כחלק מפרוצדורות אחרות שבהן נעשים גילויים כאלה

אם ,  שוטריםמובא לבית המשפט כבול באזיקים ובליווי) שהוא גם אסיר(שבו נאשם 
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לפיכך מוצע שלא לייחס ערך הוכחתי עצמאי של זיהוי לבחירה של תמונה 
ניתן ,  אם יש כמה עדים146.אם זו שימשה אך ככלי חקירתי, באלבום תמונות

על אחד או יותר מהם ולהעזר בו לצורך איתור העבריין באמצעות " לוותר"יהיה 
לא ראוי לערוך מסדר ,  אך ברי שאם יש למשטרה אך עד אחד147;עיון באלבום

 
ראו . מחמת בריחתו ממשמורת חוקית ואם משום שהעבירה בוצעה בין כותלי בית הסוהר

הכלל הפוסל ראיה אודות התנהגות שלילית קודמת של הנאשם והחריגים ", דורון מנשה
אוניברסיטת , הפקולטה למשפטים, עבודת מוסמך(' פרק ה" 'מעשים דומים'ו' שיטה'של 
 ניתן להתגבר על האיסור המשפטי בנסיבות שבהן מסדר הזיהוי גם אם, אולם). אביב־תל

 הנאשםעצם הידיעה של בית המשפט על היותו של , לוקה מטבעו בפגמים כה מהותיים
עבריין לשעבר עשויה אך להגביר את ההסתברות שבית המשפט יאמין לזיהוי שמוצג 

וי משלא מובא בפני  במיוחד בהיעדר כל אפשרות מעשית לבחון את אמיתות הזיה–לפניו 
 . בית המשפט אלבום התמונות הספציפי

ולמרות שבית המשפט העליון הכיר בכך שכוחו הראייתי של זיהוי מתוך אלבום , ואכן  146
עדיין הוא מוכן להתייחס אליו גם ,  דמיון לעבריין ולא זיהויתמונות הינו בעיקר של

 שהובאו שאביפ "ראו דברי השופט קדמי בע. כאמצעי זיהוי ואף לבסס עליו הרשעה
על אף העובדה כי אנו שלעצמנו לא מוצאים שההבחנה בין דמיון .  לעיל133בהערה 

יקה גופה של בית הרטור, ) לעיל24־ ו12ראו הערות (לזיהוי מבטאת הבחנה ממשית 
 . המשפט מבליטה תודעה לחולשתו הפרובטיבית של אמצעי זה

' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינארוכן , 553' בעמ,  לעיל12הערה , השוו לויליאמס והמלמן  147
ניתן יהא , המשמעות המעשית של הצעה כזו הינה שאם קיימים כמה עדי ראייה. 68-64

ניתן לכאורה לטעון שהצעה כזו . עד אחד על ידי חשיפתו לאלבום תמונות" להקריב"
 למשל כשישנם שני עדים מזהים –עשויה במקרים מסוימים לפגוע בחשודים חפים מפשע 

ין אם כתוצאה מנתוני סיטואציה טובים יותר ב(ולאחד מהם יש יכולת זיהוי טובה יותר 
והמשטרה בוחרת דווקא בעד החזק להשתתף , )ובין אם כתוצאה מיכולת אישית עדיפה

וביל לכך שהעד החלש הוא זה שישתתף יל "אימוץ ההצעה הנ, במקרה כזה. באלבום
ם ובכך נחשף החשוד לסיכוני, )שהוא אף בעל הכוח הראייתי במשפט העתידי(במסדר החי 

 .אנו סבורים כי כוחה של הסתייגות זו אינו רב. מוגברים
ייתכנו שתי , שבה העד החזק מזהה את החשוד מתוך האלבום, בסיטואציה הראשונה 

במקרה כזה לא יהיה קושי להסכים . שהחשוד שזוהה הוא העבריין –הראשונה : אפשרויות
הראשון בסיטואציה שכן התסריט האפשרי , שעד חלש ישתתף במסדר החי המאוחר יותר

שכן , העבריין־טעות מסוג זה אינה פוגעת בחשוד. כזו הינו שהעד החלש יזהה את החשוד
אם העד , לעומת זאת. עבריין אין זכות לבקש להיות מזוהה על ידי עד טוב יותר־לחשוד

הזיהוי ־ גם במשטר המייחס לאי–לא יזהה את העבריין אכן עלולה ליפול טעות " החלש"
אך , טעות זו אינה פוגעת בחשוד. תי לזכות החשוד אך גם במשטר הנוכחימשקל ראיי

היא שייכת לסוג אחר של ביקורת האופיינית לכל סוגיית הזיהוי החוזר והיא ירידה 
יזהה חשוד חף מפשע " החזק" היא שהעד השנייההאפשרות . אפשרית בזיהוי עבריינים

מבחינת יכולת " חזק"ובר בעד במקרה כזה נחלשת ההנחה שמד. מתוך אלבום התמונות
אפשרות זו הינה , מכל מקום. ומכאן שנחלש גם כוחה של ההסתייגות דנן, הזיהוי שלו

 . פחות מסתברת
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שכן למסדר , זיהוי פורמלי לאחר שהלה יאתר את דמות החשוד באלבום התמונות
השפעת אפקט ההיכרות של מחשש לזיהוי שגוי כתולדה , זה לא יהא ערך ממשי
, על אף שהיא קשה,  תוצאה זו148.)בעיית הזיהוי החוזר(או אפקט המחויבות 

 
אזי ממילא , שבה העד החזק לא מזהה חשוד כלשהו מתוך האלבום, בסיטואציה האחרונה 

שתמונתו של בתנאי , אותו וניתן יהיה לשתף אותו במסדר חי מאוחר יותר" הקרבנו"לא 
ואם אכן מדובר בעד , גם במקרה האחרון, אולם. החשוד לא הופיעה באלבום שאליו נחשף

סביר להניח שגם במסדר המאוחר הוא לא יזהה חשוד חף מפשע למרות , בעל זיכרון חזק
לפיכך אנו סבורים שההצעה . אם כי עדיין קיים חשש כזה, שנחשף לתמונתו קודם לכן

 ועל המשטרה יהא לנסות ולברר מתוך תשאול העדים למי מהם ,האמורה ראויה לאימוץ
 .הייתה אפשרות צפייה טובה יותר ולמי מהם יכולת זיהוי מרשימה יותר

טרם נתגבשה בקרב המחקרים השונים תמימות דעים בנוגע לשאלה האם , ככלל, אמנם  148
לעיון כשלעצמו באלבום תמונות העבריינים יש השפעה על הדיוק במסדר זיהוי מאוחר 

 ויש –אין לבקש מעד , לדעת ואגינאר, עם זאת. פעה זוואם כן מה היקף הש, יותר
 לזהות את אותו חשוד יותר מפעם אחת מחשש שהעד –לקבוע כלל החלטי האוסר זאת 

ניסיונות זיהוי (זיכרון קודמות -אדם על סמך זכירת פנים מבחינות' זהות'עלול ל
מספר , ואכן; )67' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר(ולא מתוך זיכרונו המקורי , )ממסדרים

ניסויים הצביעו על הסכנה המוחשית כי אדם שתמונתו הופיעה באלבום התמונות שהוצג 
עשוי להיות מזוהה במסדר זיהוי לאחר מכן על ידי העד בהסתברות דומה לזו , בפני העד

אין לשלול גם תרחיש דברים שבו : גדולה מזו! שבה העבריין האמיתי היה מזוהה
תהיה אף גדולה יותר מזו שבה העבריין ,  שתמונתו הופיעה באלבוםההסתברות לזיהוי מי

האמיתי היה מזוהה ולו רק משום שהחשיפה לתמונה הייתה בבחינת אירוע מאוחר יותר 
אפקט "לתופעה זו נוהגים לקרוא . ומבחינה זו הדמות שבתמונה טרייה יותר לכאורה

 :ראו למשל. ארוכה של מחקריםאפקט זה הוכח בסדרה . )Familiarity Effect" (ההיכרות
 אפקט ; לעיל90הערה , דפנבכר וסתרגיל, בראון,  לעיל15הערה ', גורינשטיין ואילסווירת

שינוי "או ה) Unconscious Transference" (העברה לא מודעת"זו הינו ביטוי של תופעת ה
צמוד והטקסט ,  להלן195־ ו194עיינו בהערות ) Unconscious Alteration" (לא מודע

 . לעיל56הערה , רקובראצל " ההפרעה הרטרואקטיבית"השוו לדיון על תופעת . אליהן
בהקשר של עיון . שקשה להתחקות אחריו תמיד, אפקט ההיכרות הינו אפקט נסתר

קשה מאוד להתחקות אחר , אם העד המזהה אינו מזהה תמונה מסוימת, באלבום תמונות
ניתן לדעתנו אולי , בנוסף. ד לאחר מכןקיומה של היכרות בבסיס ההחלטה לזהות ע

במיוחד שהיא לקוחה מאלבום (לשער שההשלכה של החשיפה לתמונה בהקשרה הנסיבתי 
שממילא הם המצבים (במצבים של היזכרות חלקית , עשויה להיות כרוכה) העבריינים

בהקשר של סיכון לזיהוי מי שתמונתו הופיעה באלבום , הטיפוסיים שאנחנו דנים בהם
רושם זה . ברושם שלילי הנלווה לתהליך ההיזכרות) ינו הדמות שנחשף לה העדושא

שלעצמו עשוי אולי ליצור הטיה קוגניטיבית לייחוס אחריות לאותו ניצב שתמונתו הופיעה 
שכן בדרך ,  באיתור הסכנה המתוארתמעשיראוי להצביע בהקשר זה על קושי . באלבום

שלא מובאות כולן ובכל המקרים לעיונו של , כלל אלבום התמונות כולל מאות תמונות
קשה , מקום שהעד אינו מזהה תמונה ספציפית באלבום, לפיכך. בית המשפט או הסניגור

מאוד לדעת אם הוא ראה בתוך האלבום את תמונת החשוד שאותר בדרך אחרת וזוהה על 
 על מן הראוי לשקול הטלת חובה, על מנת לפתור בעיה זו. ידו במסדר חי או תמונות

 ןולכלול אות, המשטרה לסמן את התמונות מתוך אלבום התמונות שבהן עיין העד המזהה
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על הרחבת (בחומר החקירה העומד לעיונו של הנאשם וסניגורו לאחר הגשת כתב אישום 

, משטרת ישראל' אל הוזייל נ 233/85צ "בג: עיינו, המבחן לקביעת מהותו של חומר החקירה
 4157/00פ "בש; 785) 1(ד מד"פ, מדינת ישראל' אסרף נ 173/88 פ"ע; 129, 124) 4(ד לט"פ

התובע הצבאי הראשי  620/02צ "וכן בג; 633-632, 625) 3(ד נד"פ, מדינת ישראל' נמרודי נ
בדרך זו יוכל הסניגור לעבור על )). 29.5.03, טרם פורסם (בית הדין הצבאי לערעורים' נ

קיים כבר , למיטב ידיעתנו.  מופיעה בהןהתמונות ולוודא כי תמונתו של הנאשם אינה
במשטרת ישראל מאגר מידע ממוחשב שבו כלולים שמות העבריינים שתמונותיהם נמצאות 

ניתן יהיה לוודא אם תמונת הנאשם הופיעה באלבום שנמסר לעיון , ובכך, בתוך האלבום
ום נראה לנו שחשוב לקבוע את החובה לצרף את אלב, מכל מקום. העד המזהה אם לאו

וכן לקבוע חובה לצירוף , התמונות כחלק מחומר החקירה הניתן לעיון והעתק סניגור
אין לצפות , אמנם. האלבום כחלק מראיית הזיהוי במקום שבו הזיהוי נסמך על האלבום

שתוכל , בנתוני משאבי הזמן והמשאבים הקוגניטיביים של המערכת המשפטית דהיום
 לתמונת ןהדמיון ביניה, רה בדבר טיב התמונותלהתבצע בדיקה שיפוטית מקיפה בכל מק

עצם החובות האמורות יפעלו בוודאי כאפקט מצנן של , אבל', חוסר הבלטה וכו, החשוד
 169, )4(ד לח"פ, מדינת ישראל' נ' שניר ואח 869/81פ "ראו למשל ע. הפעילות המשטרתית

 . 200-199' עמ,
הכוונה בדיבור זה היא שברגע ". אפקט המחויבות"אפקט נוסף הרלבנטי לעניין הינו  

הוא עשוי לפתח מחויבות לאותה תמונה גם אם , שהעד מזהה תמונה מסוימת פעם אחת
אפקט המחויבות . 621' בעמ,  לעיל15הערה  ', גורינשטיין ואלסווירתראו. אין היא נכונה

על של העד מעצם ביצוע זיהוי מסוים " התחייבות"ל, בהקשרו הנדון אינו מתייחס בהכרח
עקבי או -במובן זה שבעת עריכת המסדר המאוחר הוא ירגיש מחויבות שמא יצא לא, ידו

, מדובר כאן במחויבות לא מודעת לתמונה שזוהתה כבר באלבום התמונות. ייראה לא אמין
יחד . ללא כל מודעות לשינוי זה, במובן של החלפת התמונה המקורית בתמונה החדשה

. יבט נזכר זה של מעין מחויבות ציבורית של העדלא ניתן להתעלם גם מה, עם זאת
בהחלטתו על זיהוי בהליך פלילי שנתפס כרציני והעוסק בדיני נפשות וגורלות של , שכן

לנהל נגדו הליכים ולעתים אף , גורם העד למשטרה לעצור חשוד, אנשים תלויים בו
). ' פלילי נגד וכדאישומו וניהול תיק, כגון לכידתו(לבצע פעילויות אינטנסיביות אחרות 

 ,מאלפס וקויהנקין,  ספורירראו. גם להשפעה המזיקה של היבט זה ישנה הוכחה מחקרית
 E. F. Loftus & Edith Greene "Warning: Even Memory for;219-217' בעמ,  לעיל31הערה 

Faces May be Contagious" 4 Law and Human Behavior 323, 329-331 (1980) . ראו גם
ניתן אולי , ועל אף קיומם של מחקרים כאלה, יחד עם זאת. 87, 68' לעיל בעמ סוול

יבינו גם שבהחלטת הזיהוי שלהם , לשער שעדים מזהים הרגישים במיוחד לזכויות אדם
יבנו את מחויבותם הציבורית תוך , ולפיכך, מצוי פוטנציאל של חריצת גורל של אדם

מחויבות זו נחשבת . ן של הרשעתו כחףהתמקדות גם במניעת חשיפתו של אדם לסיכו
, לפי השערה זו. למידע חדש שחודר ונשתל בתוך הזיכרון המקורי של תמונת העבריין

התמונה החדשה , בין התמונה שנבחרה לבין תמונת העבריין" צורמת"כאשר אין סתירה 
. בזיכרון שהיה שייך לעבריין" תג"והלא נכונה מחליפה את תמונת העבריין תחת אותו 

 ,ראו. (Brigham & Cairnsאפקט זה בלט בצורה ברורה יותר במחקר נוסף שנערך על ידי 
המסקנות העולות מן הממצאים מאששות ). 108-107' בעמ,  לעיל59 הערה ,קלתר ופינורד

את התיזה כי היחשפות מוקדמת לאלבום תמונות אכן מזיקה ומפריעה לזיהוי במסדר 
ת הטעות היא פונקציה של עצם קיום החלטה לזהות הגברת הסתברו, כאמור. לאחר מכן
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.  הנוהגים בפלילים ומהממצאים האמפיריים הקיימיםמתחייבת מעקרונות ההוכחה
כי אין פירושם של הדברים שהמשטרה מחויבת מכוח הכלל המוצע , כמובן, יודגש

כל שנאמר הוא ; כאן לוותר על מסדר זיהוי או על איתור בעזרת אלבום תמונות
על איתור : על מה היא מוותרת, ובאופן מושכל, שעליה להכריע בכל מקרה נתון

וד באלבום עבריינים תוך ניסיון ללכוד את החשוד בדרכים אחרות והותרת החש
להביא ללכידת החשוד על ידי שימוש , לחלופין, או; הזיהוי לעד שנמצא ברשותה

לא (לזיהויו בפרוצדורת האלבום תוך ניסיון להמציא לבית המשפט ראיות אחרות 
 ).מסדר זיהוי על ידי העד המאתר

 תמכות על זיהוי של עד ראייההסכנות הנעוצות בהס. ד

תכלית השימוש בעדות ראייה היא בוודאי מקסום האפשרות להביא את העבריין 
תוך מזעור ההסתברות להאשמתו של חף מפשע ולהרשעתו , לדין ולהרשיעו

, כפי שהראו מחקרים רבים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, אולם. בטעות
ועשוי להתגלות בסיטואציות רבות , הזיכרון האנושי מועד לכשלים ולהטיות

, מחקרים רבים הצביעו על כך שכושר הזיכרון האנושי. כמשענת קנה רצוץ
 בניגוד אף לתמונת 149.הוא מוגבל למדי, במיוחד בהקשר של זכירת פרצופים

 מקובל בספרות 150.ן כלל אינו פועל כמעין מכשיר הקלטההזיכרו, "השכל הישר"
 השלב הראשון הינו שלב הרכישה 151:לחלק את תהליך הזכירה לשלושה שלבים

)acquisition( , שהוא השלב של תפיסת ההתרחשות של האירוע המקורי ורכישת
בשלב הצפייה באירוע העין נחשפת לשלל פרטים ואפקטים קוליים . האינפורמציה

ובסופו של דבר תשומת הלב מתמקדת רק בחלק מהפרטים וההיבטים , וויזואליים
או באירועים , באירועים מחרידים או טראומטיים: יתרה מזו. של העניין

 
אנשים נוטים לשמור על מחויבות להחלטות . או שלא לזהות בשלב אלבום התמונות

בעוד , זיהויים שגויים בשלב אלבום התמונות מובילים לזיהוי שגוי במסדר הזיהוי. שלהם
יש . הוי מאוחרשדחייה של אלבום התמונות עשויה להוביל לדחייה לא נכונה של מסדר זי

לציין כי בתי המשפט בגרמניה הכירו בבעייתיות המתוארת הקשורה לזיהוי חשוד שקודם 
, ספורירראו . וקבעה כי לזיהוי כזה אין כל ערך מוסף, לכן נבחר באלבום התמונות

ראוי לציין כי .  לעיל5 הערה ,para 1353g, אייזנברגלהשוו . שם, מאלפס וקויהנקין
 העליון ניכרת מודעות מסוימת לאפקט המחויבות ולהשפעת בפסיקת בית המשפט

אין , יחד עם זאת. 743-742' עמ,  לעיל2הערה , קריבראו למשל עניין . ההיכרות
'  עמ,29הערה , לעיל ,דורייבראו למשל . הפסיקה מגלה הפנמה ועקביות בדברים אלה

202-201. 
 .  לעיל15הערה ', גורינשטיין ואילסווירת;  לעיל16הערה , באקהואט, למשל, ראו  149
 . 90הערת שוליים , 182' בעמ,  לעיל14הערה , ראו פרידלנד  150
 . Elizabeth F. Loftus, Eyewitness Testimony 20-110 (1979), למשל, עיינו  151
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אנו מסוגלים לקלוט אך אחוז מזערי ביותר ממה , שנמשכים פרק זמן קצר יחסית
לקויה וחסרה " מקורית"סלקטיביות זו יוצרת תמונה , במקרים של זיהוי. שחולף

: דהיינו, )retention( השלב הבא הוא שלב השמירה וההחזקה 152.או מעוותת
ת מאז התרחשות האירוע ועד לרגע שבו האדם נקרא לשחזר תקופת הזמן שחולפ

זהו ): retrieval(השלב האחרון הוא שלב השחזור . פיסת אינפורמציה מסוימת
השלב שבו האדם משחזר את המידע שנרכש ונשמר לאורך זמן ומביאו לידיעת 

) או התמונה(שחזור הפריטים מהזיכרון אינו תלוי אך ורק בטיב המידע . האחר
אלא גם במה שהאדם חווה במשך תקופת , ש בעת התרחשותו של האירועשנרכ

בכל אחד . האחסון וכן בנסיבות המתקיימות בזמן שהוא נדרש לשחזר את הזיכרון
משלושת השלבים הללו יש חשש לעיוות בזיכרון של עד הראייה בהשפעת 

  153.גורמים שונים
 את ההבחנה בין שני סוגים של גורמים העשויים לפגום 154יש המציעים
המשתנים . מערכתייםמשתנים אישיים ותלויי נסיבות ומשתנים : בזיכרון האנושי

האישיים נעוצים ביכולתו האישית של העד לזכור את הפנים שראה בעת ביצוע 
אלה אינם סובבים אך סביב כושרו משתנים . העבירה ולשמר זיכרון זה למשך זמן

אלא נוגעים גם לפרטי הסיטואציה , האישי של העד לזכור את פרטי האירוע
משך , למשל, הנצפית העשויים להשפיע על היכולת לזכור את פרטי האירוע כמו

השאלה אם הזיהוי מתייחס לבן קבוצה שהמזהה עלול להיות מוטה , זמן הצפייה
עמידתו הנפשית במצבי לחץ , מחלות מיוחדות, גיל העד, במשפט קדום כנגדה

אישיותיים ונסיבות ־המשתנים האישיים(נהיר כי משתנים קונטינגנטיים אלה . ועוד
מודעות לקיומם ובמיוחד , למרות זאת. אינם בשליטת הרשות החוקרת) הסיטואציה

להיקף השפעתם על הליכי החקירה והמשפט היא חיונית ביותר לגיבוש הערכה 
המשתנים הנמנים עם הסוג .  באשר לכוחה הראייתי של עדות הראייהריאלית

והם המשתנים , "משתני המערכת"או " משתנים סיסטמיים", כאמור, השני מכונים
כמו סוג (הנוגעים לפרוצדורה החקירתית העלולים לפגום בזיכרונו של העד 

משתנים אין צורך לומר ש). ב"אופן עריכת המסדר וכיו, שיטת התשאול, השאלות
וממילא ניתן להפעיל עליהם , אלה נמצאים במידה רבה בשליטת הרשות החוקרת

 . סמכות פיקוח של הרשות השופטת
הבחנה זו בין שני סוגי הגורמים העשויים להוביל לפגיעה במהימנות של 

 .נדון בה אפוא במפורט להלן; הזיהוי היא בעלת ערך רב

 
 .181' בעמ,  לעיל14הערה , פרידלנד  152
 . 180, 178' בעמ, שם, פרידלנד  153
 .13' בעמ,  לעיל111הערה , וולסראו   154
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 "יםמשתנים אישי: "תעתועי הזיכרון האנושי. ה

ניתן לשער אינספור משתנים אישיים ומשתני סיטואציה העלולים להשפיע על 
 . פעולת הרכישה של תמונת הפנים ועל שמירתה לאורך זמן

שה נאה לתעתועי זיכרון שהם תוצר של משתני הסיטואציה ניתן למצוא המח
 –יבה בתחנת רכבת זעקה אשה  במהלך אירוע מבוים של גנ155.לופטוסאצל 

עדי מכן נשאלו שבוע לאחר . טייפ־ כי נגנב מהתיק שלה רדיו–" קרבן העבירה"
כמה שאלות שחלקן עסקו , ולא ידעו כי האירוע היה מבוים, הראייה לאירוע
את מכשיר " זכרו"יותר ממחצית העדים ". נגנב"טייפ ש־בתיאור הרדיו

אם כי היו הבדלים בין , סוים שלוטייפ ואפילו ששו לספק תיאור מ־הרדיו
על : טייפ־אף אחד מהעדים הללו לא ראה שום רדיו, דא עקא. תיאורים השונים
העמיד פנים כאילו לקח , רק נגע בתיק שלה" הגנב"בפועל , אף זעקת האשה

התיאור של מכשיר , במלים אחרות. משהו וכאילו הסתיר חפץ מתחת למעילו
עוק שנגנב ם של העדים רק כשהחלה האשה לצטייפ הוחדר אפוא לתודעת־הרדיו

 156.טייפ־ממנה מכשיר רדיו
אנו ; של תמונת הזיכרון" הרכישה"משתנים רבים משפיעים על פעולת , אכן

שקיבלו ביסוס אמפירי רחב בתחום הפסיכולוגיה , נתמקד בכמה מהם
 .הקוגניטיבית

 
 .61' בעמ,  לעיל151הערה , לופטוס  155
המחשה נוספת לכך שאנשים עשויים להאמין שצפו בדברים שמעולם לא התרחשו ניתן   156

הוא , אחד הזיכרונות הראשוניים שלי: "Jean Piagetלמצוא בזיכרונות של הפסיכולוג 
שבה , את הסצנה הבאה,  רבהבבהירות, אני עדיין יכול לראות. משנת חיי השנייה

, הייתי ישוב בעגלת התינוקות שלי. עשרה־האמנתי באמת ובתמים עד שהגעתי לגיל חמש
. נתפסתי על ידי רצועת העגלה. בעוד המטפלת שלי נאבקה בגבר שניסה לחטוף אותי

אלה שהיו , בעמימות מה, ואני מסוגל עדיין לראות, המטפלת שלי קיבלה מספר שריטות
ואיש משטרה לבוש גלימה כהה ושרביט לבן בא , נתאסף קהל סביבנו, ואז. על פניה

ואף למקם אותה ליד , אני יכול עדיין לראות את כל הסצנה. למקום ולקח את אותו גבר
קיבלו הוריי מכתב מהמטפלת הקודמת , עשרה־כשהגעתי קרוב לגיל חמש. תחנת המנהרה

ארגון , Salvation Army־המדובר ב(' צבא הישועה'שלי ובו כתבה כי היא הצטרפה לכת 
אל נוכח ). מיסיונרי דתי שחותר להפצת הדת והגשת עזרה לאנשים עניים בכל מקום

ובפרט , השינוי הרוחני בחייה היא רצתה להתוודות ולהודות בחטאים שעשתה בעבר
היא המציאה את הסיפור כולו וזייפה את . להחזיר את השעון שקיבלה כפרס על המקרה

, את מלוא הסיפור שלו האמינו הוריי, כילד, אני בהכרח שמעתי, לפיכך. השריטות
. 63-62' בעמ,  לעיל151הערה , לופטוס; "והקרנתי אותו אל העבר כזיכרון ויזואלי

רקובר מכנה ' פרופ.  ואילך51' בעמ,  לעיל27הערה , 'לדוגמאות נוספות עיינו איינסוורת
 . 8' בעמ,  לעיל56הערה , רקוברראו ; "הפרעה רטרואקטיבית"תופעה דומה כ
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 משך החשיפה לאירוע . 1

כן גדלים , נשמע מאוד בנאלי לומר שככל שזמן הצפייה בסובייקט מסוים גדל
והמחקרים , )וגם ההפך(סיכוייו של הצופה לזכור טוב יותר את אותו סובייקט 

 נבחנה יכולתם של עדים לזהות תמונה 157,לדוגמה, כך. אכן מאששים סברה זו
קבוצה אחת של עדים ראתה את התמונה למשך . שמונה דקות לאחר שראו אותה

מאותו ( שניות 32וחברי הקבוצה האחרת עיינו בתמונה למשך , ת בלבד שניו10
ההבדלים בדיוק של הזיהוי בין חברי שתי הקבוצות ). מרחק ובאותה רמת תאורה

 מחברי הקבוצה הראשונה זיהו את הפנים בתמונה 47%בעוד שרק : היו מרשימים
 158. מחברי הקבוצה השנייה75%עשו כן , בצורה נכונה

 היא – הנוגעת להערכת משך הצפייה על ידי העד –שאלה אחרת , זאתעם 
ייה באירוע היא הדרך היחידה לבירור משך הצפ, ברוב המקרים. ברורה פחות

אולם האם באמת ניתן לסמוך על ; דבריו של העד שאת זיכרונו מבקשים לבחון
לופטוס לדעת ? הערכות הזמן שאנשים מספקים אודות מעשה עבירה שצפו בו

 במקרים מורכבים אנשים נוטים להגזים במשך הזמן שבו צפו באירוע 159,ודויל
 שניות בשוד של בנק 30 צפו הנחקרים במשך 161 במחקר מעניין אחד160.ויםמס

אלות אודות בחלוף יומיים נשאלו הנחקרים כמה ש. שהוקלט בקלטת וידיאו
 152: ממוצע הערכות הזמן שניתן היה מפתיע. לרבות פרק הזמן שנמשך, האירוע
 נתנו הערכות 6%ורק ,  דקות15־ מהצופים אפילו העריכו את הזמן בכ3%! שניות

שביקש להשוות בין רמות , במחקר אחר.  שניות30־זמן מדויקות או קצרות מ
ת בשני סרטונים  שניו28ך צפו שתי קבוצות למש, שונות של לחץ שבאירוע

) low stress(בגרסה שאופיינה על ידי החוקרים כנינוחה . שונים של שוד בנק
לוקח את הכספים , מגיש בשלווה פתק לפקיד הבנק, נראה השודד נכנס לבנק

, הופיע שודד עם אקדח אוטומטי) high stress(בגרסה שאופיינה כמלחיצה . ויוצא
לאחר בדיקת התוצאות התגלה כי . ומים וגסויותשדיבר באגרסיביות והשמיע אי

אלה שצפו , למרות שחברי שתי הקבוצות הגזימו בהערכת משך הזמן של האירוע

 
 .89' בעמ,  לעיל1הערה , רטנר וסאגארין, ראו האף  157
ל הושגו לאחר שחלפו שמונה דקות בלבד מאז הצפייה " שהתוצאות הניש לשים לב  158

פעמים רבות הזמן שחולף מאז , במציאות). retention( שזה זמן ההחזקה –בתמונה 
, זאת. התרחשות העבירה ועד לתשאול הקרבן או העד עולה הרבה מעבר לשמונה דקות

. ד לעריכת מסדר זיהוינוסף על הזמן שחולף עד שחשוד כלשהו נתפס ונקשר למעשה וע
, זמן זה נמדד פעמים רבות לא רק במונחים של שעות וימים אלא גם של שבועות

 . פרק הבא־עניין זה יידון בתת. חודשים ולעתים אף שנים
 .16' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל  159
, ראו למשל וולס; עמדה זו רווחת ומקובלת בקרב מומחים חשובים אחרים בתחום זה  160

 . 20' בעמ,  לעיל111הערה 
 .17' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל  161
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 162.בגרסה המלחיצה גילו דרגה גבוהה עוד יותר של הגזמה ביחס לקבוצה האחרת
אלא " ?כמה זמן זה נמשך"השאלה אינה צריכה להיות , לופטוס ודוילעל פי 

, כפי שהראינו קודם". ?כמה זמן התרכז עד הראייה בפניו של העברייןלמשך "
. גם במהלך ההיחשפות עצמה העד אינו מתמקד כל הזמן בפניו של העבריין

ההבחנה בין משך ההתרחשות למשך ההתמקדות בפניו של העבריין היא חשובה 
 . מאוד

אין . יהויזה מהימנותבעיה נוספת נוגעת לשאלת היחס בין משך החשיפה לבין 
. זה קשה לשער כי האינטואיציה הרווחת מייחסת סוג של קשר מעין ליניארי

אודות חשיפה ) מהימנה או כוזבת(מכאן ייתכן ששופטים המקבלים אינפורמציה 
אמנם : השערה זו שנויה במחלוקת. ממושכת מייחסים לתיאור מהימנות מיוחדת

אולם לצידם קיימים ,  כזהקיימים מחקרים שמאששים את קיומו של קשר ליניארי
משמעות . שהצביעו על קשר בצורה של גרף מעין לוגריתמי, מחקרים אחרים

הדבר היא שאפילו קיבל השופט אינפורמציה מדויקת אודות חשיפה ממושכת של 
אך לאורך , יתר בזיהוי־יש בכך אמנם נימוק לבטוח בדיוק, העד לדמות העבריין

 163.זמן התוספת הסגולית הולכת ופוחתת
שאין עדיין תשובה ברורה לגבי טיב הקשר בין זמן החשיפה לרמת , מכאן

או (וודאי שאין נתונים מספריים באשר לפרק הזמן המינימלי , הדיוק בזיהוי
כזו שניתן , המאפשר רמה סבירה של דיוק בזיהוי") רגילות"יבות הממוצע בנס
 הוא משתנה אחד מתוך – משך הצפייה –יש לציין כי משתנה זה . לסמוך עליה

בכל מקרה ומקרה , לפיכך. כמה משתנים שיכולים להשפיע על הדיוק בזיהוי
 . משתנה זה עשוי לפעול את פעולתו באורח אחר

אופן כללי לצורך לבדוק את משך הזמן של בתי המשפט מודעים ב, אמנם
אולם לאור הממצאים שהוצגו , הצפייה באירוע בבואם להחליט על קבלת הזיהוי

 נראה 164,ות נטייתם של העדים להגזים בהערכת משך הצפייהילעיל בדבר עקב
מקום לתהות על אודות יכולתם של השופטים במקרים רבים כי לכאורה יש 

שעשוי להוביל לצמצום הנזקים החמורים , לאמוד את חלוף הזמן באופן נאות
 

 .שם  162
אם נפנה לנתוני הדוגמה שהובאה קודם . 101' בעמ,  לעיל59הערה , קלתר ופינורד  163

 10־ שניות ל32ניתן לראות אמנם כי בפער שבין , ) לעיל157בטקסט הסמוך להערה (
על פי גרסת . שניות של משך זמן צפייה התגלו הבדלים משמעותיים ביכולת זיהוי הפנים

, כאשר משך זמן הצפייה הולך וגדל, ליניאריהמחקרים הדוחים את טענת הקשר ה
 . התוספת השולית הולכת ופוחתת עד לנקודה שממנה והלאה היא זניחה כמעט לחלוטין

, שאלה אחרת היא האם ניתן להשליך מנטייה טבעית זו להגזים בהערכת משך הצפייה  164
עובדתיים של ־ת היזכרותו של עד ראייה גם ביחס למרכיבים הזמנייםולטעון כנגד אמינו

שאלה מעניינת זו היא ). משך הזמן שבו הביט הנאשם בקרבן: למשל(האירוע הנטען 
, בבחינת הרחבת היריעה והתפרשות אל עבר הנושא הכללי של מהימנותה של עדות ראייה

 .ימר לעסוק בו במישרין נושא שמאמר זה אינו מתי–מעבר להקשר של זיהוי פנים 
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לא , כמו כן. )שהרי בעניין זה השופטים חיים מפי עד הראייה עצמו(הטמונים בו 
ד ביישום ההבחנה בין משך הנוכחות באירוע נראה שבתי המשפט מדקדקים תמי

 ואף לא נזקקים לחוות דעת מקצועית 165,לבין משך ההתמקדות בפני העבריין
הממצאים שהוצגו מעמידים בספק את ההנחה בדבר . סיבות הענייןשבוחנת את נ

המונחת לכאורה ביסודה של הפסיקה , הבהירות והשקיפות כביכול של משתנה זה
   166.הקיימת

, עורבות של אלימותמ, פחד. לעומת קרבן" חיצוני"עד צופה : מידת הלחץ. 2
 )arousal(ורמת העוררות הפיזיולוגית נוכחות של כלי נשק 

הוא ,  במיוחד כשמדובר בקרבן167,הלחץ שבו נתון העד במשך נוכחותו באירוע
ם להזיק ליכולתו לתפוס היטב את דמות העבריין ובעקבות אחד הגורמים העשויי

 קיים קושי מסוים לחקור את מידת ההשפעה של גורם 168.כך לשחזרה בבוא העת
בעיקר מחמת הקושי להפריד בין לחץ לבין תחושות מזיקות אחרות שעשויות , זה

. 'וכו") עוררות: "להלן(עוררות פיזיולוגית , פחד, להתקיים במקביל כגון דאגה
עורבות של אלימות קושי נוסף קם כשמדובר במחקר על אודות השפעת המ

 .מחמת המגבלות האתיות החלות על ניהולו של מחקר מדעי, במעשה הנצפה
הממצאים המחקריים הקיימים מצביעים על כך שלאפקט הלחץ , מכל מקום

מציגה מחקרים המבססים תזות ,  למשל169,לופטוס. בזירה אין השפעה אחידה
על כושר הקליטה במעין גרף של פרבולה ) arousal(עוררות בדבר השפעת ה

 
קלין את שמואל 'המתלוננת זזיהתה , 746'  לעיל בעמ2הערה , קריבבעינין , למשל, כך  165

לדעת השופט , כשאחד המקורות שחיזקו את הזיהוי, קריב מתוך מסדר זיהוי מאולתר
שהרי ,  מי שביצע בה את המעשה זמן לא מועטקלין שהתה בחברתו של'ז"־היה ש, שמגר

גן ומשם לבית ־נסעה עמו במכוניתו מרחוב בן יהודה בתל אביב עד לרחוב תרצה ברמת
ובנסיבות כגון אלה יכולה דמותו של אדם להיחרת ... הקברות של בני ברק ואף שוחחה

 ".היטב בזיכרונו של אחר
בעת השוד : "198'  בעמ לעיל29הערה , דורייבלדוגמה עיינו בדברי השופט חשין בפרשת   166

 10־ובמשך כ – לא היה רעול פנים  הנהג–השודד ממרחק קצר ביותר ־ראה עלי את הנהג
כי באותה פרשה , יצוין). ההדגשות הוספו" (ואין פלא בדבר שדמותו נחרתה בזכרונו, דקות

העד המזהה לא הצליח לזהות את הנאשם במסדר זיהוי תמונות אלא אך במסדר זיהוי חי 
 .שבוצע מאוחר יותר

לסוג . הקרבן כתוצאה מהשתתפותו במסדר זיהוי/זאת להבדיל מהלחץ שעשוי לחוות העד  167
 .זה של לחץ נתייחס בהמשך

המקרים שבהם התברר כי ההרשעה נתבססה על זיהוי שגוי היו מקרים , טוען רטנר, ואכן  168
היה נתון במצב ) קרבן או עד אחר(או מקרים אחרים שבהם העד המזהה , אונס, של שוד

 . 263' בעמ,  לעיל15הערה , ראו רטנר. קיצוני של לחץ וחרדה
 . 36-33' בעמ,  לעיל151הערה , לופטוס  169
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רמה מסוימת של עוררות יכולה דווקא לשפר את יכולת : דהיינו (170הפוכה
). יתר עשויה לגרום לה נזק־שממנה והלאה עוררות, הרכישה עד לנקודה מסוימת

פונקציה של הנסיבות , כמובן,  שגם היא–ימלית בנקודה האופט, לופטוסעל פי 
מידות לחץ נמוכות .  רמת הביצוע של הזיהוי היא במיטבה–בכל מקרה ומקרה 

 171.או גבוהות מרמה אופטימלית זו מזיקות לביצוע של העד
חוקרים אחרים הגיעו למסקנה נוספת שיכולה להטיל צל כבד על : זאת ועוד

הסברה כי עד שהוא גם הקרבן יכול לזכור טוב יותר את פני העבריין שביצע בו 
משום שהגיוני לחשוב שמידת הלחץ ותחושת האיום והפחד של , זאת. את העבירה

שלא נשקפים לו סכנה או איום , "צופה"ות יותר ביחס לעד הקרבן הן גבוה
 . ודאי שלא במידה שהם נשקפים לקרבן, כלשהם ממעשי העבריין

לכאורה ניתן היה לסבור . באחד המחקרים נחשפו העדים לגניבה מבוימת
מלא ומדויק יותר משיעשו , שקרבנות העבירה יתארו את העבירה באופן מפורט

אך השוואת רמת הדיוק של עדים משתי ; "מהצד "זאת עדים שצפו בגניבה
גילתה כי היותו של העד גם קרבן אינה ) קרבנות ועדים צופים(הקבוצות 

כמה מחקרים אף גילו שדווקא . משפיעה באופן ברור וחותך על דיוק הזיהוי
,  ההסבר לכך172.מדויק מזה של קרבנות, ככלל, זיהוים של עדים מהצד היה

ת וכן שמעורבותו הרגשי, יכול להיות קשור בלחץ ובפחד שהקרבן חווה, כאמור
מגלה פחות : כלומר(מביאה לכך שהוא נוטה לתיאור חמור יותר של העבירה 

, כאמור, אולם). אדיקות לפרטים שאינם קשורים לסגולות החמורות של המעשה
משמעית ־מחקרים אלה עדיין אינם מספקים תשתית אמפירית חותכת וחד

 173.המאפשרת הסקת מסקנות
מחקר שנערך ? שאינו קרבן, ומה כאשר מדובר בעד ראייה של אירוע אלים

 
 . 103' בעמ,  לעיל59הערה , ראו קלתר ופינורד  170
" תמריץ"לדעתנו יש להתחשב גם ב. 27' בעמ,  לעיל56הערה , ראו גם לופטוס ודוייל  171

 .  טראומה כדי להמשיך בחיים נסבלים יותרהנפשי להדחיק אירועי
 Saul M. Kassin, “Eyewitness Identification: Victims Versus Bystanders,” 14, למשל, ראו  172

J. Applied Social Psychol. 519-529 (1984) . נתגלה הוש וקופרגם במחקר אחר שביצעו 
ראו . אם כי יתרון זה נצפה כקל או זניח, על קרבנות" מעורבים"־יתרונם של עדים בלתי

; 137' בעמ,  לעיל15הערה ,  גם לגרוסהשוו. 103' בעמ,  לעיל59הערה , קלתר ופינורד
 Avraham Levi, “Are Defendants Guilty If They: עיינו במחקרים שהביא לוי במאמרו

Were Chosen in a Lineup?,” 22 Law &  Hum. Behav. 389, 397 (1998). 
,  לעיל59הערה , ראו קלתר ופינורד. ן זהבמיוחד לאור המגבלות האתיות של מחקר מעי  173

 הצליחו אמנם לביים אירוע ,522' עמ,  לעיל172הערה , בניסוי של קסין. 103' בעמ
אולם היה זה אירוע של גניבה , שאינם כמובן שותפים לביום" קרבנות"עם " עברייני"

לציות שלא ניתן לצפות שייערכו סימו, עם זאת, ברי.  שניות3.5־פשוטה שנמשכה רק כ
הנמשכת על , או מחקרי שדה שבהם תהא מעורבת אלימות פיזית או רכושית חמורה יותר

 . פני זמן רב יותר
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 הראה שהיכולת לזכור פרטים ואירועים במדויק הייתה 174 קליפורד וסקוטעל ידי
מכך הם הסיקו שכאשר העדות . פחותה מאוד כשהעדים נחשפו לאירוע אלים

יש להתייחס אליה בזהירות יותר מוגברת , מתייחסת למעשה טעון מבחינה רגשית
בעדויות של , לדידם, ואמנם. שה שלא גרם טראומה לעדמאשר לעדות על מע

. קרבנות לעבירות אלימות רובץ הסיכון הגבוה ביותר לזיהוי שגוי על ידי הקרבן
 הראה כי הדיוק של עדות הראייה היה 175קליפורד והוליןמחקר נוסף שביצעו 

ממצאים אלה בדבר ההשפעה . חלש דווקא כשהאירוע שילב אלמנטים של אלימות
של אלימות באירוע הנצפה נתמכים בתוצאות של מחקרים נוספים כגון אלה של 

 177. סאנדרס ווארניק או של176ונסון וסקוט'ג
אחת התופעות המעניינות שנתגלו הייתה שתחת לחץ אנשים עשויים למקד 

ובדרך כלל , לעבר פריטים מעטים ומסוימים בסביבה, באופן טבעי, את ריכוזם
וכך תשומת הלב לדמות (לעבר אותם פריטים שיוצרים את הסכנה או האיום 

יא פגם ברמת הדיוק שלהם פעמים רבות התוצאה ה). העבריין עלולה להתמעט
ההתמקדות "כדוגמה בולטת לכך ניתן להביא את תופעת . בזיהוי פרטי האירוע

תופעה זו מתייחסת לסיטואציה שבה במעשה העבירה ). weapon focus" (בנשק
בסיטואציות מעין אלו חלק ). ב"אקדח וכיו, סכין(מעורב באופן בולט כלי נשק 

, בין היתר,  דבר הגורם–אל כלי הנשק ניכר מתשומת לבו של העד מופנית 
בעיקר פרטים , להפחתת היכולת שלו לזכור לאחר מכן פרטים אחרים מהזירה

 הוקרנו בפני שתי קבוצות שוות 179 במחקר אחד178.בקשר לדמות העבריין ולזהותו

 
174 Brian R. Clifford & Jane Scott, “Individual And Situational Factor In Eyewitness 

Testimony,” 97 J. Social Psychol. 243-253 (1978). 
175  Brian R. Clifford & Clive R. Hollin, “Effects of the Type of Incident and the Number of 

Perpetrators On Eyewitness Testimony,” 66 J. Applied Psychol. 364-370 (1981) . 
176  Craig L. Johnson & B. Scott , Eyewitness testimony and suspect identification as a 

function of arousal, sex of witness, and scheduling of interrogation (Paper Presented at 
the meeting of the American Psychological Association, Washington, D. C., 1976) . כן

 .104-103' בעמ,  לעיל59הערה , עיינו קלתר ופינורד
177  Glenn S. Sanders & Dell H. Warnik, “Some Conditions Maximizing Eyewitness 

Accuracy: A Learning Memory Model,” 8 J. Crim. Justice 395-403 (1980) . לדיון נוסף
 .21' בעמ,  לעיל56 הערה, ראו גם לופטוס ודוייל

יש גם מחקרים אחרים המתייחסים אל תשומת הלב . 35' בעמ,  לעיל151הערה , לופטוס  178
עניינות ומחקר בספרות שנמצא במוקד הת, נושא זה. כמשאב קוגניטיבי מוגבל מאוד

 לא –הא ראייה ; עדיין אינו חלק מהחשיבה המשפטית בת זמננו, קוגניטיבית־הפסיכולוגית
לא בהקשר של תופעת ההתמקדות בנשק ולא בהקשרים , מצאנו בפסיקה דיון בעניין זה

 G. A. Hale & M. Lewis, Attention and Cognitive,למשל, להרחבה עיינו. אחרים
Development (1979) ;Charles L. Folk & Bradley S. Gibson, Attraction, Distraction and 

Action (2001), Alan Baddeley & Lawrence Weskrantz, Attention, Selection, Awareness & 
Control (1995). 
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בקלטת אחת נראה השודד מנופף . סרטוני וידיאו שתיעדו שודשל עדים שני 
ובקלטת האחרת הסתיר השודד את הרובה , הקרבן־ברובה והודף בגסות את הפקיד

 מהעדים השייכים לקבוצה 26%רק . במעילו ולא בא במגע גופני עם הפקיד
 שהצליחו לעשות 46%לעומת , הראשונה זיהו נכונה את העבריין שהוצג בקלטת

 נצפו 180לופטוס ודוילבמקרה אחר שהציגו . העדים השייכים לקבוצה השנייהכן מ
בראשונה הלקוח שנכנס למסעדת אוכל מהיר :  של אירועשונותשתי גרסאות 

ובשנייה הוא מגיש לקופאי את החשבון , לוקח כסף מהקופאי תוך איום בכלי נשק
צפייה בתנועות העין של העדים .  מבלי לבצע כל עבירה כסףוהקופאי מחזיר לו

גילתה ברורות כי בגרסת כלי הנשק התמקדה העין בכלי הנשק לפרק זמן ארוך 
אלה שראו את כלי הנשק זכרו פחות פרטים אודות . ה השנייהיותר מאשר בגרס

 כמה.  אנשים12ואף הציגו ביצוע חלש בזיהוי העבריין מתוך מסדר של , האירוע
מחקרים שנערכו לאחר מכן העלו תוצאות דומות ואף חותכות יותר להשפעה 

כי ,  יוער181.המזיקה שיש לנוכחותו של כלי נשק באירוע על זיכרונם של העדים
במציאות סביר להניח שרמת הלחץ והעוררות הן גבוהות מהרמה השוררת בעת 

 .ביצועם של המחקרים המתוארים
העולה מהמקובץ הוא שסוגיית הלחץ של העד אינה כה בהירה ומובנת 

 נדרש לזהות – לא כל שכן הקרבן –הם העד ברוב המקרים שב, לדעתנו. מאליה
רמות הלחץ שהיו אצלו בעת רכישת התמונה היו , את העבריין במשפט פלילי

לא אחת גם מעורב כלי . אין ספק שיכולת הזיהוי שלו ניזוקה; בוודאי גבוהות
מעורבות של לחץ או צורה אחרת של עוררות , לעתים. נשק בביצוע העבירה

 –מזוהים באירוע ־בלתי" חללים"הדיוק בזיהוי וליצור עשויה להשפיע על רמת 
שוב קמה ועולה השאלה . להגביר את סיכוני המשגה בזיהוי, כמובן, דבר העשוי

ואם הוא , אם בית המשפט אכן מודע להיקף השפעתם של גורמים אלה ולחומרתה
 במיוחד בהיעדר הסתייעות –כשיר ומיומן דיו לבחון את השפעת הגורמים הללו 

 . וות דעת מקצועיות כלשהןבח

 
179  Brian L. Culter, Steven D. Penord & Todd K. Martens, “The Reliability of Eyewitness 

Identification: The Role of System and Estimator Variables,” 11 Law & Hum. Behav.  
. 102' בעמ,  לעיל59הערה , מחקר זה צוטט על ידי קלתר ופינורד בספרם. (1987) 233

 . להלן והטקסט הסמוך לה274ראו גם הערה 
 .31' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל  180
 Nancy M. Steblay, “A Meta-analytic Reviewוכן , המחקרים המצוטטים שם, למשל, ראו  181

of the Weapon Focus Effect,” 16 Law & Hum. Behav.  413 (1992) . כן עיינו במחקרים
 .397' בעמ,  לעיל172הערה , שהביא לוי
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 חברתיים-משתנים תרבותיים. 3

פרק זה יעסוק בשאלה אם קיימות בעיות זיהוי מיוחדות למקרים שבהם העד 
. המזהה והאדם המזוהה שייכים כל אחד לקבוצה חברתית או אתנית אחרת

הכוללת , תרבותית־הינה כידוע חברה רב, בדומה לארצות רבות אחרות, ישראל
מחקרים שנערכו . ות אתניות שונות ובכלל זה עובדים זרים ותייריםעדות וקבוצ

חברתיים על ־בעולם וגם בישראל הצביעו על השפעה מסוימת של גורמים אתניים
. יכולתם של עדים לזהות עבריינים השייכים לעדה או לקבוצה אתנית שונה

 נבדקים ישראלים משלוש 500־ ערכו מחקר שכלל כ182וימן ופישמן, רטנר
הנבדקים נדרשו . יהודים ממוצא אשכנזי וערבים, יהודים ממוצא מזרחי: קבוצות

הממצאים הצביעו על . שראו דקות ספורות לפני כןלזהות במסדר זיהוי פנים 
שיעור טעויות גבוה בכל אחת מקבוצות הנבדקים הללו עת נתבקשו לזהות אדם 

שיעור הטעות הגבוה ביותר היה כשנבדקים יהודים . מקבוצה אתנית שונה
 ככלל נראה אפוא שאנשים מיטיבים לזהות 183.התבקשו לזהות פנים של ערבי

ההסברים לתופעה זו נעוצים בתהליך . פנים השייכים לקבוצה האתנית שלהם
. חברתי־ת ייחודיות ואופייניות לרכישה בהקשר אתניהזיהוי עצמו ובתופעו

אם החוקר המשטרתי שמופקד על הרכבת המסדר שייך לעדה או לקבוצה , ראשית
הוא עשוי להיכשל בבחירת ניצבים שבאמת עונים על , אתנית שונה מהחשוד

ובכך ליצור מסדר שאופן הרכבתו מבליט את החשוד בפני עד , דרישת הדמיון
יש לאמץ : למניעה, כמובן,  סכנה זו ניתנת184.בוצה של החשודהשייך לאותה ק

בוצה את ההמלצה שלפיה כאשר מדובר בעד מזהה וחשוד השייכים לאותה ק
על החוקר שמרכיב את המסדר להשתייך לאותה קבוצה , אתנית/חברתית
 .אתנית שלהם/חברתית
כאשר פלוני רואה את אלמוני השייך : במישור הרכישה,  וחשוב יותרשנית

הרי שפרטי הזיהוי הבולטים שלהם דומים ולכן פלוני , לקבוצה האתנית שלו
כי לאחר מכן הדבר ,  מובן.מתמקד יותר בפרטים המשניים בדמותו של אלמוני

כשאדם נחשף לאדם השייך לעדה , לעומת זאת. עשוי לסייע בזיהויו של אלמוני
הוא נוטה להתמקד יותר בפרטים הראשוניים הבולטים במיוחד , או לגזע אחר

 העד המזהה בקושי נתקל, אל נוכח האמור. )ב"עיניים וכיו, צבע העור, שיער(
, פלונית שאיליה אינו משתייךקבוצה אתנית רב לזהות עבריין השייך כאמור ל

 
182 Arye Rattner, Gabriel Weimann & Gideon Fishman, “Cross Ethnic Identification and 

Misidentification, The Israeli Case,” 74 Sociology and Social Research 73 (1990). 
הערה , רטנר וסאגארין, האףנתון זה דומה לנתון שעלה משני מחקרים המצוטטים על ידי   183

אתני קיימת לרוב אצל ־שמהם עלה כי הבעיה של זיהוי בין, 100-99' בעמ,  לעיל1
 . לבנים המזהים חשודים שחורים ולא להפך

-John C. Brigham & David J. Ready, “Own : בריגהאם וראדימחקרם של , למשל, ראו  184
Race Bias in Lineup Construction,” 9 Law & Hum. Behav. 415 (1985). 
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 הרי אצל רובם .פלוניתבמסדר זיהוי הכולל אנשים השייכים לאותה קבוצה 
קיימים בדרך כלל אותם סימני היכר ראשוניים בולטים במיוחד שנקלטו אצל 

"! כולם דומים"מבחינתו , פעמים רבות. העד המזהה כשנחשף לעבריין האמיתי
מסוימת למידת ההתקרבות בין שתי קבוצות האתניות נשוא  חשיבות עתנוד, מכאן

ככל שהעד המזהה בא במגע עם אנשים מתוך הקבוצה האחרת גדלים ; העניין
 .סיכוייו לבצע זיהוי נכון

גם לסטראוטיפים ולדעות קדומות בקרב קבוצות חברתיות : אחרון בהקשר זה
כי לעד המזהה יש יש הטוענים . או אתניות שונות יש השפעה על כושר הזיהוי

מוטיבציה גדולה יותר לבצע זיהוי כשמדובר בעבריין המשתייך לקבוצה אתנית 
 בין שחורים ללבנים ובין –הברית ־תופעה זו נבדקה גם בארצות. אחרת

,  לפי המחקרים שבוצעו185).סינים וכיוצא באלה, יפנים(אמריקנים ממוצא שונה 
ם השגויים בזיהוי ההשפעה של אפקט זה היא בעיקר בהגברת אחוז הזיהויי

אך זו , אמנם קיימת גם ירידה מסוימת של שיעור הזיהויים המדויקים. אתני־בין
 .פחותה באופן מובהק מעליית שיעורם של הזיהויים השגויים

  הזמן שעובר עד לזיהוי–) retention(שימור הזיכרון  .4

, בוהמורכב מבחינת הנתונים ש, כאשר העד צופה באירוע מסוים, כפי שראינו
מידת הלחץ של , תנאי הזירה, חשיבות האירוע, גורמים רבים כגון זמן החשיפה

גורמים זווית הראייה וכיוצא באלה , מצב התאורה, נוכחות של כלי נשק, העד
גם , אולם. על הדיוק בתפיסת המקרה, בדרגות חומרה שונות, עשויים להשפיע

נויים נוספים עשויים שי, כשהחומר הנצפה קודד ותויג כביכול בתוך הזיכרון
התקופה שחולפת מרגע הצפייה באירוע ועד לשלב הזכירה היא . להתרחש
 186הן לחלוף הזמן כשלעצמו והן לאירועים שעשויים להתרחש במהלכו: קריטית

, עם חלוף הזמן דוהה זיכרונו של העד המזהה. נודעת השפעה על עדות הראייה
 גם העבריין –וכמובן , אירועים אחרים עשויים לעוות את הדמות שנתפסה

נוסף על (האמיתי אינו תמיד שוקט על השמרים אלא פועל לשינוי חזותו 

 
הערה , לופטוס ודוייל; 103-98' בעמ,  לעיל1הערה , רטנר וסאגארין, האף, למשל, עיינו  185

 June E. Chance & Alvin G. Goldstein, “The Other-Race Effectןוכ; 86' בעמ,  לעיל56
and Eyewitness Identification,” בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר בתוך '

153.  
; ראיית אנשים מוכרים ותיוגם בטעות כאותו עבריין, למשל, בקטגוריה זו ניתן למנות  186

אירוע ומידע שעשוי להיות מועבר בשיחות אלה שיחות שניהל העד עם אחרים ביחס ל
בטלוויזיה או באמצעי , תמונות בעיתונות; ראיית קלסתרון; ולחדור אל תוך הזיכרון

 . התקשורת האלקטרוניים ועוד
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, הוא חלוף הזמן שלעצמו, בפרק זה נתמקד במרכיב הראשון). התבגרותו הטבעית
 187).האירועים המזיקים: כלומר(ובהמשך נתייחס בנפרד לגורם האחר 

כך נפגם , גם כאן נקל לנחש שככל שהזמן חולף מאז הצפייה בעבירה
ובתי , לאדם מן היישוב אמירה זו נשמעת טריביאלית. הזיכרון של העד המזהה

המשפט אכן מודעים לקיומו של מרכיב זה כאחד המשתנים שעשויים לפגום 
בהקשר , עם זאת. כולתו של העד לשחזר את פני העבריין או לזהותם במסדרבי

 על היקף – ולו במקצת –זה בכוונתנו להזכיר כמה נתונים מתוך מטרה להצביע 
הבעייתיות של משתנה זה מבחינת ההשפעות שנמדדו לתמורות שונות במשך 

לא תלוי מחקרים אלה מראים כי היקף ההשפעה אינו אחיד א". השמירה"תקופת 
 שבהיעדר חוות דעת של מומחה נתהה אם יש לבית – שוב –ומכאן , נסיבות

" השמירה"המשפט יכולת ממשית לגלות את ההשפעה הממשית של משך תקופת 
 . בנסיבות שבפניו

 התבקשו פקידי חנויות לזהות תמונה 188קרפקא ופינורדבמחקר השדה שערכו 
תוך החלפת דברים עם , טעם החוקרים לרכוש מוצר מסויםשל לקוחות שנשלחו מ

משך המגע של הלקוח עם הפקיד היה . פקידי החנות בצורה המושכת תשומת לב
 לזהות את ומחציתם נתבקש. והפקידים לא ידעו שמדובר בניסוי, כשלוש דקות

 וומחציתם האחרת נתבקש, הלקוחות במסדר זיהוי תמונות שנערך לאחר שעתיים
השיהוי בזמן התבטא בעלייה גדולה של אחוז הזיהויים .  שעות24אחר כאמור ל

 ברור כי בפועל 189).52% לעומת 15%( מטרה־לקוח־השגויים במסדרי זיהוי נעדרי
,  לעתים שבועות–תקופות השמירה עשויות להיות ארוכות יותר מכמה ימים 

 190.חודשים ואף שנים
 

על איתנות הזיכרון שנתפס ועל כוח לא למותר לציין כי לתנאי הרכישה יש השפעה גם   187
 .עמידתו מול אירועים מאוחרים לו

 . לעיל108ראו הערה   188
יש לציין כי במרחב המדגם של מחקר זה לא נכללו כלל התשובות של פקידים שלא   189

 הכוללת ההגדרה של זיהוי נכון על פי החוקרים הייתה כזאת. ידעו לבצע זיהוי כלשהו
המטרה ־ אם לקוח–או דחייה של המסדר ,  אם הוא נמצא במסדר–המטרה ־זיהוי של לקוח

וכן , המטרה־שאינו לקוח, זיהוי שגוי הוגדר כבחירתו של ניצב מתוך המסדר. לא נכח בו
מזהים שלא חפצו להתחייב להחלטה , מכאן. המטרה נמצא בו־דחיית המסדר כשלקוח

כי במחקר זה מספר , יצוין.  התוצאות ובבניית מרחב המדגםכלשהי לא נכללו כלל במניין
 ).98 מתוך 8(הפקידים שנמנו על קבוצה אחרונה זו היה מעט מאוד 

 108הערה ,  של קרפקא ופינורדקיימים מחקרים נוספים המאששים את מסקנות המחקר  190
 תמונות אטרקטיביות 612־שפרד צפו הנבדקים בכ. נ. במחקר שערך ר, למשל, כך. לעיל

כשכל זוג ,  זוגות של תמונות68לאחר מכן נתבקשו הנבדקים לעבור על פני . וברורות
ותמונה נוספת חדשה שלא ,  תמונות שהוצגו קודם612־ אחת מתוך ה–כלל שתי תמונות 

עבור כל זוג נתבקש כל אחד מהנבדקים לקבוע איזה תמונה נצפתה על ידו קודם . ההוצג
כי שיהוי של ארבעה חודשים בזמן השמירה של , נמצא). כל התמונות היו זהות בממדיהן(

). 57%־ ל100%־מ( מאחוז הזיהויים שעלה בחלוף שעתיים 43%־התמונה גרם לירידה של כ
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" ההפסד"דעה מחקרית מקובלת היא שעיקר : חייבת הערה אחתכאן מת
אך לאחר מכן מואט קצב הנשירה של המידע , בזיכרון מתחולל בסמוך לאירוע

 עניין זה מצביע על 191.תופעה זו אומתה בכמה מחקרים, אכן. בצורה משמעותית
שלפיה חלוף הזמן מוריד , הבעייתיות שבהסתמכות על הנחה אינטואיטיבית כללית

את משקלה של ראיית הזיהוי מבלי ליתן את הדעת לשאלה בדבר אופייה המדויק 
שההשפעה היא בדפוס  תוך הנחה שרירותית  או192, של ההשפעהיותר
 . ליניארי דווקא־מעין

 
 שבארבעה חודשים בלבד צנח אחוז – במחקר זה  וזה הממצא הנוקב יותר–יש לזכור 

שנתקבלה בסמוך לאירוע לרמה קרובה לאחוז )  זיהוי100%(הזיהויים מדרגה של ודאות 
ראו . שכן כאמור נתבקשו הנחקרים לבחור תמונה אחת מתוך שתיים בלבד, זיהוי אקראי

Roger N. Shepard, “Recognition Memory for Words, Sentences, and Pictures,” 6 J. 
Verbal Learning & Verbal Behavior 156 (1967)) . מחקר זה אף צוטט על ידי לופטוס

 59הערה (מחקר נוסף שציטטו קלתר ופינורד ). 50-49' בעמ,  לעיל56הערה , ודוייל
בחן את ההשפעה של תקופות שיהוי של שלושה ימים לעומת חמישה ) 106 'בעמ, לעיל

ובחלוף תקופת השיהוי הם , דים ראו אירוע מבוים של ונדליזםהע. חודשים מהאירוע
כי שיהוי של חמישה חודשים גרם לעלייה גדולה , התגלה". העבריין"נתבקשו לזהות את 

של אחוז הזיהויים ) אף היא גדולה(ולירידה , )35% לעומת 0%(במספר הזיהויים השגויים 
שכן , ת המקור של נתונים אלהלא עלה בידינו למצוא א). 36% לעומת 83%(הנכונים 

, ההפניה למאמר זה בספרם של קלתר ופינורד הייתה למחקר אחר שערכו מאלפס ודווין
שמבדיקה שערכנו עולה כי אין הוא עוסק בסוגיה דנן אלא בהנחיות שניתנות לעד המזהה 

 ). להלן295, 267, 246והערות ,  לעיל99ראו הערה ; והוא אף מצוטט במאמר זה(
 ' עמ,  לעיל56הערה , בספרם של לופטוס ודוייל (אבינגהאוסהגרף של , למשל, ראו  191

וכן , והאסמכתאות המצוטטות שם, 183' בעמ,  לעיל14הערה , ו פרידלנדכן רא; )50-49
 .53' בעמ,  לעיל151הערה , לופטוס

קיימת תמימות דעים מחקרית סביב העובדה שככל שהזמן עובר כך גם מלאכת , כאמור  192
יש מחקרים , אמנם. והסיכוי לזיהוי נכון מצטמצם, הזכירה והזיהוי נעשית קשה יותר

 בעיקר ביחס להשפעה –שהצביעו על תוצאות פחות קשות מאלה שהוצגו לעיל , אחרים
שפרד . וו.עיינו גם במחקר אחר שערך ג. ז הזיהויים השגוייםשל המשתנה הנדון על אחו

והובחנה ירידה קלה ביכולת הזיהוי של , ובו נבחנה ההשפעה שיש לתקופות שיהוי שונות
 J. W. Shepherd, “Identification After Long –עדים שלדעת החוקר לא נודעת לה חשיבות 

Delays,” in Evaluating Witness Evidence  173 (Sally M. A. Lloyd-Bostock & Brian R. 
Clifford eds.). 

אלה " פחות קשים"מצאים מולמרות שלדעת חוקרים מסוימים אין ללמוד מסקנות מ, ברם 
אנו נבקש לטעון כי עצם , )106-105' בעמ,  לעיל59הערה , קלתר ופינורד, למשל, עיינו(

 קשות מאוד – תוצאות כמתואר קיומם של מספר גדול יחסית של מחקרים שמצביעים על
 כשלעצמו מציב סימן שאלה באשר לתוקפה של הנחת הכושר של –או קשות פחות 

, של חלוף הזמן) שקיומה גופה אינו מוטל בספק(השופטים למדוד באמת את ההשפעה 
לצורך זה ניתן אולי לטעון שיש צורך חיוני להסתייע . בכל מערך נסיבות המובא לפניהם

 המדעית הצריכה לקביעה data־כולוגיה שיוכלו לספק לבית המשפט את הבמומחים לפסי
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יש השפעה על יכולת הזיהוי המדויק לא רק לעצם חלוף הזמן , כפי שציינו
גם אירועים . אלא גם לאירועים שעשויים להתרחש במהלכו, של העד המזהה

כך למשל ; שגרתיים עשויים להשפיע על הדמות שנשמרה כביכול בתוך הזיכרון
יש הטוענים שעד ראייה עשוי להיתקל ימים ספורים לאחר העבירה בפנים 

ת את הפנים הללו כפני העבריין שראה כמה וללא מודעות לתייג בטעו, מוכרות
התהליך הקוגניטיבי הזה אף עשוי לגרום לעד לתייג בטעות . ימים קודם

, במקרה אחרון זה. אורח שהיה בזירת העבירה בזמן המעשה בתור העבריין־עובר
תוך ייחוס , העד עשוי לזהות מתוך המסדר את החשוד שאכן היה בזירת האירוע

התוצאה הנוראה של תהליך זה עלולה . ירה לאותו חשודמוטעה של ביצוע העב
העברה " חוקרים רבים מכנים תופעה זו כ193.להיות הרשעה של אדם חף מפשע

ש הממחי,  סיפור מפורסם בהקשר זהunconscious transference.(194" (לא מודעת
הוא על זיהוי שביצע פקיד תחנת הרכבת , את אחת הווריאציות של התופעה

. הפקיד זיהה את החשוד במסדר זיהוי. שהיה קרבן לשוד מזוין בתחומי התחנה
בהמשך החקירה הצליח החשוד להוכיח בצורה משכנעת שכלל לא היה בזירת 

 כי אותו ענה, כשנשאל הפקיד מה ההסבר שלו לטעות. האירוע בעת ביצוע השוד
היה מלח " חשוד"התברר כי אותו . ולכן בחר בו) familiar(חשוד נראה לו מוכר 
הפקיד אכן זכר . ובכמה הזדמנויות קנה כרטיסים מהפקיד, בבסיס הקרוב לתחנה

.  בטעות בתור העבריין שביצע את השודןאות" תייג"אבל הוא , את הפנים האלה
 הייתה יכולה להיות –ד  שמקור ההיכרות הוא בשו–הנחה מוטעית זו 

   195.גורל־הרת
מודעת ניתן למצוא במקרה שאירע במדינת ־דוגמה נוספת להעברה הלא

נאשם בהשתתפות במעשה אונס אכזרי , שחור, אנתוני האריס. 1984־קולורדו ב
. לאחר העבודה, של נערה לבנה שעבדה כמלצרית בחצות לילה אחד בחודש יוני

, האינוס אירע לאחר שאדם אחד עקב אחריה. הקרבן טענה כי האנס היה שחור
. קומה־נמוך, תפס אותה וגרר אותה למקום מסתור שבו חיכה להם אדם נוסף

אך רק , הקרבן זכרה כי אמנם שני הגברים ביצעו בה מעשים מגונים
 . ביצע בה אונס ממש, לטענתה, הקומה־נמוך

 
הסתברותית בדבר מידת ההשפעה שהייתה לחלוף הזמן על היכולת של עד הראייה לבצע 

 .בנסיבות המקרה, זיהוי נכון
או יש ראיות אחרות המצביעות על /דווקא אם החשוד מודה בנוכחות בזירה ו, לפיכך  193

מבצע , יש מקום לבדוק אם אפשר שנכחו כמה אנשים ולא רק העד, נוכחות כזאת
ירות מיוחדת בהסתמכות על זיהוי החשוד ובמקרה זה יש מקום לזה, העבירה והקרבן
 . כמבצע העבירה

  ואילך142' בעמ,  לעיל151הערה , לופטוס ראו גם; 72' בעמ,  לעיל27הערה , 'איינסוורת  194
 . לעיל148וכן הערה 

 .73' בעמ, שם, ’איינסוורת  195
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נתו הוצבה במסדר זיהוי תמונות שלושה ימים ותמו, ל נראה באזור"האריס הנ
, הקרבן זיהתה מיד את האריס כאותו גבר נמוך שאנס אותה. בלבד לאחר האונס

מבדיקת , למרות זאת. ואף הוסיפה והדגישה כי היא מזהה אותו במאת האחוזים
קומה שאנס ־דם וזרע שבוצעה עלה כי לא ייתכן שהאריס היה אותו גבר נמוך

 התביעה ניסתה להיאחז בטענה כי בהחלט סביר שקרבן מעשה האלימות 196.אותה
 שהייתה לה הזדמנות טובה לראות את פניו של אחד התוקפים אך ולא את –

, ההגנה.  זכרה את פניו אך ייחסה לו בטעות את מעשה האונס–פניו של האחר 
 את העובדה כי הקרבן עבדה שנה קודם לכן כקופאית במקום חשפה, לעומת זאת

המנהל של אותו מקום אף העיד שלשניים . שבו עבד האריס כשוטף כלים, אחר
לפיכך טענה ההגנה כי הקרבן זיהתה את האריס רק . הזדמן לשוחח מדי פעם

בין אם נקבל את , כך או כך, מכל מקום). familiar(משום שהוא נראה לה מוכר 
ברור כי מדובר בביטוי מסוים , ת התביעה ובין אם נקבל את טענת ההגנהטענ

  197.מודעת־של תופעת ההעברה הבלתי
מודעת מוצאת ביסוס ־למרות שיש הגורסים כי תופעה זו של העברה בלתי

יש מקום להסתייג ולציין כי טרם התגבשה במלואה התמונה , במחקרים אמפיריים
 עדיין קצרה ידו של המחקר מלברר את 198.אודות ההשפעה וההיקף של תופעה זו

או לספק כלים לאבחן מתי הזיהוי הוא תוצר , הסיבות המדויקות לתופעה זו
 .מזוקק של זיכרון נקי ומתי עסקינן אך בתוצאה חמקמקה של העברה לא מודעת

 ממצה-רשימה בלתי: משתנים נוספים. 5

כאמור .  אינן מתיימרות למצות את נושא תעתועי הזיכרוןהסוגיות שבהן דנו
ניתן לחשוב על גורמים רבים נוספים ועל וריאציות מגוונות של , בפתח הדברים
חלקם , מחקרים רבים נערכו בנושא והגיעו לממצאים מעניינים. גורמים כאלה

 . מקובלים על הכול וחלקם שנויים במחלוקת
מהווים רק חלק , שעליהם עמדנו בחלק זה, פחד וטראומה, גורמים כמו לחץ

מהגורמים העשויים ליטול מעדות הראייה את אמינותה ואת הכושר להסתמך 
ניתן למנות גורמים . עליה בהרשעת נאשמים בתחום כה רגיש זה של דיני נפשות

 
 . לעיל2.פרק גן מהימנות הביטחון של העד המזהה ראו לעניי  196
בית המשפט לערעורים של מדינת קולורדו . 89' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל  197

ופסק דין זה אושר על ידי בית המשפט , הברית הפך את הרשעתו של האריס־בארצות
 ,People v. Harris, וכן. People v. Harris, 762 P.2d 651עיינו ; מדינההעליון של אותה 

729 P.2d 1000 . 
 .90-89' בעמ,  לעיל56הערה , טוס ודוייללופ  198
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ניסיון , רמת אינטליגנציה, אלכוהול,  עייפות200, גיל199,רבים נוספים כמו מין
 הציפייה של העד לראות סוג מסוים של 201,)למשל אצל שוטר(בזיהוי פנים 

מצב , זווית הראייה,  המרחק מהעבריין202,דמויות בעצם נוכחותו בזירה מסוימת
 מעורבותו של העד 203,מספר העבריינים הנמצאים בזירת האירוע, התאורה

 מחלה של העד בזמן 204,בזמן שצפה בדמות העבריינית" מסיחות דעת"בפעילויות 
עד מאורעות חשובים אחרים בחייו של ה, הרכישה או בתקופה שלאחר האירוע

 כל הגורמים האלה וגורמים נוספים 205.כמו שינויים במצב המשפחתי או היפנוזה
להוביל להשמטה של פרטים שהתרשם , עלולים להשפיע על זיכרונו של העד

ובמקרים מסוימים אף לגרום לפרטים לא קיימים , מהם עם קליטתו את האירוע
  206.להיכלל באינפורמציה שנרכשה קודם

גם משתנים הקשורים בפניו של העבריין עלולים להשפיע על איכות הזיכרון 
הנראים , כי סוגים מסוימים של פנים, למשל, מחקרים מראים. של עד הראייה

יותר לזיהוי על ידי " קלים"נחשבים , חדאטרקטיביים או לא אטרקטיביים במיו
 207.עד ראייה

 הגורמים המצויים לכאורה בשליטתן –נפנה עתה לנתח את משתני המערכת 
יזכרות או ומתייחסים לשלב הה, הישירה של הרשות החוקרת והרשות התובעת

 .השחזור הכרוך באופן מעשי בהליך הזיהוי

 
 .104' בעמ,  לעיל59הערה , קלתר ופינורד, למשל, עיינו  199
ראו גם . והאסמכתאות המוזכרות שם, 184' בעמ,  לעיל14הערה , פרידלנד, למשל, ראו  200

Daniel Yarmey, “Age As a Factor in Eyewitness Memory,”  58הערה , בוולס ולופטוס 
, 398' בעמ,  לעיל172הערה , כן עיינו במחקרים שהביא לוי. 153-152, 142' בעמ, לעיל
 . ואילך259,  ואילך233' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספורירוכן 

 . 31-28' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר, למשל, ראו  201
עם רדת החשיכה ראה הצייד . במקרה שבו יצא אדם למסע ציד של דובים, למשל, כך  202

ראו . בעקבות היריות נהרג אדם שישן בתוך האוהל; אוהל שחשב שהוא דב ולכן ירה בו
הערה ,  אצל פרידלנד88ראו גם הערת שוליים ; 32' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל

 .182' בעמ,  לעיל14
 .398' בעמ,  לעיל172הערה , עיינו לוי  203
 .שם  204
 Graham F. Wagstaff, “Hypnotically Induced Testimony,” in Anthony, למשל, ראו  205

Heaton-Armstrong, Eric Shepherd & David Wolchover, Analyzing Witness Testimony 
הערה ,  לופטוס ודויילוכן, 109-14' בעמ,  לעיל151הערה , ראו גם לופטוס. (1999) 162

 .72-70' בעמ,  לעיל56
, וכן קלתר ופינורד, 63-9' בעמ,  לעיל56הערה , ראו לופטוס ודוייללהרחבה בעניין זה   206

 .112-55' בעמ,  לעיל59הערה 
,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, להרחבה ראו ספוריר. קיימים גם משתנים נוספים  207

 .36-34' בעמ
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 : מבנית לעיוותי הזיכרון-הצורך ברגישות מערכתית. ו
  משתני המערכת והכשלים בדין המצוי

 כללי. 1

אלה הנמצאים :  קרי–בפרק זה נבקש לבחון את השפעת הגורמים המערכתיים 
 העד לדייק  על יכולתו–בשליטה של הרשות החוקרת או של הרשות התובעת 

מיקומם של משתנים מערכתיים אלה על ציר הזמן הוא בשלב , כאמור. בזיהוי
שלב ). retrieval(הוא שלב ההיזכרות או השחזור , השלישי של תהליך הזכירה

ניתן .  רכישת התמונה ושמירתה–השחזור מצדו מושפע משני השלבים הקודמים 
כות הזיהוי ועל רמת לכת על אי־לראות כי לשלב זה יש השפעות מרחיקות

כי מתן הנחיות מסוג מסוים לעד עשוי להגביר , למשל, מחקרים מראים. דיוקו
ההליכים "מה שקרוי בספרות . באופן משמעותי את אחוז הזיהויים השגויים

הוגנות ואף יוצרות ־מציין הטיות שהן בלתי) suggestive procedures" (המרמזים
 208.סיכון אינהרנטי של שגיאה

 
אחד המקורות הנושאים פוטנציאל בולט של השפעה על הזיכרון של העד ועל , למשל, כך  208

גם , לעתים. שינויו הוא השאלות שהחוקרים מפנים לעד במהלך תשאולו אודות האירוע
הניסוי , למשל, ראו. למונחים שהחוקרים משתמשים בהם יש השפעה על זיכרון העד

 Elizabeth F. Loftus & John C. Palmer, “Reconstructions of:לופטוס ופלמרשערכו 
Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and 

Memory,” J. Verbal Learning & Verbal Behavior 13, 585-589 (1974)  . מחקר זה הראה
,  להשפיעכי הניסוח של שאלות המופנות לעד ראייה והמונחים הכלולים בהן עלולים

על הערכות של מרחק בין כלי רכב ושל מהירות כלי הרכב המעורבים בתאונות , למשל
שאלות מאוחרות , על סמך ממצאי המחקרים שערכה בעניין זה, לטענת לופטוס. דרכים

כך שהם ייטו לזכור דווקא מידע זה , יותר" טרי"של חוקרים מזינים את הזיכרון במידע 
הציגה דוגמאות רבות נוספות  לופטוס. והאותנטי" ןיש"יותר מאשר את המידע ה

ראו ; הממחישות כיצד שינויי לשון קלים לכאורה עשויים להוביל להבדלים בתשובות
 14הערה , וכן פרידלנד, )99-97' והשוו לעמ (97-94' בעמ,  לעיל151הערה , לופטוס
 כמו –מות גם החזרה על שאלות מסוי.  והאסמכתאות המאוזכרות שם184' בעמ, לעיל

 עשויה לשתול באורח –" ?האם לעבריין הייתה צלקת"או " ?האם העבריין היה קירח"
במחקר נוסף שערכה לופטוס . רטרואקטיבי לתוך זיכרון העד נתונים שלא היו ולא נבראו

לאחר ההסרטה נשאלו . הוסרטה בפני סטודנטים קלטת וידאו המתעדת תאונת דרכים
מה הייתה : "מחציתם נשאלה שאלה ניטרלית. אירועהסטודנטים כמה שאלות ביחס ל

והמחצית האחרת , "?המהירות של מכונית הספורט הלבנה בעת נסיעתה בדרך העירונית
מה הייתה המהירות של מכונית הספורט עת עברה ליד האסם במהלך הנסיעה : "נשאלה

עירונית שכן בפועל לא היה כל אסם בדרך ה, שאלה זו מתעה ומטעה". ?בדרך העירונית
כשנשאלו הסטודנטים אם ראו אסם כלשהו בסרט שהוצג , לאחר שבוע. שהוצגה בסרט

 מהסטודנטים בקבוצה 3% מהסטודנטים בקבוצה שהוטעתה השיבו בחיוב לעומת 17%, להם
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יותר נבקש לתאר את המצב ההתחלתי שבו נמצא בטרם נפנה לדיון מפורט 
במיוחד , עצם תהליך הזיהוי יוצר מעמסה נפשית על העד, ראשית. העד המזהה

תהליך הזיהוי מצריך את העד לעבור מחדש את . אם הוא גם קרבן העבירה
החוויה הקשה שחווה עת צפה בביצוע העבירה ובפני העבריין שהוא מתבקש 

ת הנובעות מהסיטואציה הזו עלולות להגביר את הסיכון התחושות השליליו. לזהות
: דהיינו; נוסף על כך קיימת מעין ציפייה סמויה לביצוע זיהוי כלשהו. לטעות
" פטריוטית" נוטה לפתח תחושה מעין – 209 לא כל שכן עד שהוא קרבן–העד 

 
 ,Elizabeth F. Loftusראו !) 5.7מכפלה של : דהיינו, 14%פער של (שלא הוטעתה 

“Leading Questions And The Eyewitness Report,” 7 Cognitive Psychology 560-572 
(1975). 

שעסקה בשיטות , ח הוועדה מטעם משרד המשפטים האמריקני" לדו3-1ראו גם פרקים  
כי לצורך גביית , בין היתר, ח צוין" לדו15' בעמ).  לעיל95הערה (חקירה ובהליכי זיהוי 

להשתמש בשאלות פתוחות , דהודעה מהעד יש לנסות וליצור יחסי קרבה בין החוקר לע
מטרת שאלות כאלה היא לאפשר לעד "). ?מה אתה יכול לספר לי על כלי הרכב"כגון (

של חוקרי , אף שלא במודע, מרחב תמרון מילולי רחב תוך מזעור השפעות משחדות
ח צוין במפורש כי יש להימנע משאלות ממוקדות שיש בהן כדי להדריך "בדו. המשטרה

ח כלולות המלצות על נהלים נוספים בקשר "בדו"). ?היה בצבע אדוםהאם הרכב "כגון (
). 911ב "למספר החירום בארה(קרבן שמתקשר מזירת האירוע /לאופן ניהול שיחה עם עד

בין היתר צוין כי יש לדרבן את העד להיזכר בפרטים רלבנטיים מזירת האירוע ולמסור 
ן לתהות אודות עובדותיו של פסק ברוח הדברים המתוארים נית, למשל, כך. אותם לחוקר
הקטין . באותו עניין דובר באירוע שוד שבוצע בקטין.  לעיל29הערה , קאסםהדין בעניין 

כי אחד העבריינים ששדדו אותו )  בבוקר10:21בשעה (סיפר לשוטר הסיור שהגיע לזירה 
 את הסכין י'ינג'הגלקח הבחור ... י עם נמשים'ינג'שמנמן שיער קצר ג"... נראה בין היתר 
) ההדגשות הוספו" ( והבחור השני ברחו מהמקוםי'ינג'הגאז ... הקופה דשהיתה מונחת לי

ח כי בלבו עלה החשד שמא עבריין זה אינו אלא "שוטר הסיור ציין בדו). 645' עמ, שם(
שתיאורו של אותו קאסם שונה , דא עקא). משפחתו של הנאשם(אחד מבני משפחת קאסם 

שיער קצר "שכן הנאשם אינו אדם בעל , ל"ים מסוימים מהתיאור הנבאורח קיצוני בפרט
 – 11:45בשעה (הקטין ־בעת גביית הודעתו של המתלונן, והנה כי כן". י עם נמשים'ינג'ג

חל מפנה , )לאחר כשעה וחצי בלבד מזמן מסירת התיאור הראשון שנרשם בזירת האירוע
היו , צבע שיער שטני"היה דווקא בעל עת ציין העד כי אותו עבריין , מובן־דרמטי ובלתי

כאשר תיאור זה הולם יותר את , )645, שם..." (לו משהו בפנים או פצעים או נמשים
ואם אותו , לא ברור כמובן מה מקורו של שינוי זה בתיאור העבריין. תיאור הנאשם קאסם

אור לשינוי תי, אולי, של שוטר הסיור היה בין הגורמים שהובילו" חשד שעלה בלבו"
סמוך מאוד לקרות (העבריין בחלוף פחות משעה וחצי לאחר מסירת התיאור הראשון 

אולם תהייה זו אמורה הייתה , לא נוכל כמובן לקבוע בפסקנות בעניין זה). האירוע
, כשלעצמה לעורר בלב בית המשפט חשד בדבר אפשרות השפעה כלשהי מצד אותו שוטר

 .ולו בתום לב
אין ספק כי גם הקרבן מעוניין בלכידת העבריין האמיתי ולא בלכידתו של אדם , אמנם  209

דרך כלל צורך מיוחד יותר מאשר אצל עד רגיל אולם אצל הקרבן ניכר ב, חף מפשע
השיקול בפשטות הוא אף רצונו , לעתים). לעיל לחיבור 2.ראו פרק ה(בנקמה או בפורקן 
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את הציפיות " לספק"עבריין וכביכול למשטרה לאתר את ה" לסייע"של רצון 
ממצב זה נובעת פעמים רבות נכונותו לבצע את הזיהוי על . שהמערכת תולה בו

אלא על פי דמיון יחסי " זיהוי"זיהוי ניצב לא על פי : משמע, ידי שיפוט יחסי
הלך רוח זה קיים באופן ". הניצב הדומה מכולם"מעין איתור של , לעבריין

ו נובע בהכרח מהדרכה משטרתית או ממסרים לא טיפוסי אצל העד המזהה ואינ
יש הטוענים , ר היו דברים מעולםוכב,  עם זאת210.פורמליים של המשטרה עצמה

כי בחלק גדול מן המקרים אכן מופעלים לחצים מסוימים על העד לבצע זיהוי 
על עניינים אלה עוד . בין במכוון ובמודע בין בתום לב ובהיסח הדעת, כלשהו

אולם ברור אפוא כבר עתה כי נדרש שאופן עריכת המסדר לא , נעמוד בהמשך
עליו אף להתמודד איתן ולנסות במידת האפשר , אדרבה; יקצין תחושות אלה

 . לנטרלן
עצם . המתח הנפשי אינו מנת חלקו של העד המזהה בלבד: יתרה מזו

 אף אם הוא חף מפשע ולפעמים דווקא משום כך –השתתפותו של החשוד במסדר 
שכשלעצמן עשויות להבליט אותו ובמקרים ,  מסבה לו תחושות פחד ולחץ–

  211".הסגרתו"ומת לבו של העד המזהה עד כדי קיצוניים אף למשוך תש
המשתנים השפעת הממחיש את הפוטנציאל של , סיפור מעניין אחד

הוא סיפורו של הכומר , המערכתיים על זיהויו של חשוד חף כמבצע העבירה
 מדובר היה בסדרה של מעשי שוד במדינת דלוור Pagano.(212(פגאנו 
יין העיקרי של סדרת מעשי השוד הזו היה נימוסו של המאפ. הברית־בארצות
לאחר שהמשטרה הצליחה לבנות קלסתרון . הוא ביקש סליחה מקרבנותיו: השודד

התקשרו כמה אנשים שלא הזדהו וגרסו כי ,  ולהפיצו ברביםשל דמות העבריין
שהיה מסוכסך עם אנשים ,  פאגנוהקלסתרון דומה לאב קתולי בשם וינסנט

 
,  לעיל29הערה , ראו גם מועלם).  לעיל15הערה , ארד'בורצ" (שעיר לעזאזל"למצוא 

הה קרבן לא ניתן להתעלם מכך שלעתים עצם היותו של העד המז, עם זאת. 380' בעמ
בין אם עקב פחד ואימה מפני , עשוי להגביר דווקא את תחושות ההיסוס מביצוע הזיהוי

ובין אם עקב רצון שלא לזהות אדם חף מפשע ובכך להותיר את מבצע , העבריין האמיתי
 . העבירה חופשי ללא דין

שאלות חוזרות ונשנות מצד חוקרי המשטרה עשויות לחזק את אמונתו של העד כי , למשל  210
 דבר העשוי לגרום –אינו פועל כמצופה ממנו וכי תשובותיו עד כה אינן מספיקות 

,  לעיל14הערה , פרידלנד, למשל, ראו. לולעיוות קוגניטיבי אפילו לא מודע בזיכרון ש
 לא כל שכן –מוטיבציה זו מתעצמת כשבאמצעות הצבת אדם אחד בפני העד . 181' בעמ

ומה ,  מובילים את העד להרגשה שהמשטרה אכן תפסה את האדם הנכון–בבית המשפט 
 .  לעיל27הערה , 'ראו איינסוורת; הפורמלי" אישורו"שנדרש הוא רק 

גם , בצדק, המחברים כוללים בדבריהם. 489' בעמ,  לעיל12הערה , ראו ויליאמס והמלמן  211
ההנחה כי רק חשוד שהינו העבריין עשוי לסבול מלחצים ומפחדים . חשודים חפים מפשע

 . שר הפשוטיםאינה מדויקת מבחינה אמפירית ואף אינה מתיישבת עם ההיגיון והשכל הי
 .93' בעמ,  לעיל1הערה , רטנר וסאגארין, האף  212
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בהתבסס על רמזים אנונימיים אלה הביאה המשטרה שני . ייה שלודרג בכנס־רמי
  הסתתרו מחוץ למועדון שממנו אמור היא לצאת האבעדים אלה. עדי ראייה

 כדי בלוויית משטרהבצאתו מן המועדון התקרבו אליו שני העדים  ו 213.פאגאנו
טרה שני מסדרי זיהוי לאחר מכן ערכה המש. בצורה טובה יותרלהתבונן בו 

ובו שבעה מתוך שמונת עדי ,  בשלב האחרון נערך מסדר זיהוי חי214.תמונות
 פאגאנובסופו של דבר כל עדי הראייה זיהו את . פאגאנוהראייה זיהו את האב 

סגרת תיקים אחרים אחר שנתפס במעבריין , פאגאנולמזלו של הכומר . במשפט
סיפור זה מציג כיצד חבירה של כמה .  פאגאנוכומר הודה גם במעשים שיוחסו ל

מבין .  על ידי כמה עדי ראייהפאגאנוהטיות גרמה כנראה לזיהוי שגוי של האב 
עד כדי הבלטת (ההקפדה על דרישת הדמיון ־גורמים אלה ניתן להבחין באי

הקפדה על גודל ־באי; show upבשימוש בשיטת הזיהוי של ; )תמונת האב
באפקט ההעברה הלא מודעת ובזיהוי החוזר ; פונקציונלי מתאים של מסדר הזיהוי

והפצת ) show up־או ל(זיהוי במסדר זיהוי לאחר היחשפות למסדר תמונות (
 .   נעבור לדיון מפורט בסוגיות אלה כעת).קלסתרון באמצעי התקשורת

 והתנאים לבחירתם) foils(ים מספר הניצב: אופן הרכבת המסדר. 2

התכלית העומדת בבסיסו של מסדר הזיהוי היא העמדת זיכרונו של העד במבחן 
כאשר מובא עד , מקובל על כולם שזיהוי של נאשם בבית המשפט. אובייקטיבי

הוא בדרך , הנדרש בפעם הראשונה לזהות את הנאשם ביושבו על ספסל הנאשמים
 נקבעה ההלכה כי יש לכלול 216,בדומה לאנגליה,  בישראל215.כלל חסר כל ערך

 כן נקבע כי על הניצבים 217;במסדר הזיהוי לפחות שמונה ניצבים כולל החשוד
במובן זה שהחשוד לא יהווה (חיצונית ־הפיזיתלהיות דומים לחשוד הן בחזותם 

  218.והן בבגדיהם) חריג
האחת עוסקת במספר הניצבים הממשי . כאן נבקש לדון במשולב בשתי סוגיות

 של דרישת הדמיון כמרכיב המשפיע והאחרת היא סוגיית מהותה, במסדר זיהוי

 
 .בדומה למסדר מאולתר  213
 .בשני המסדרים לא היה דמיון ממשי בין הניצבים לכומר  214
ואז ייחשב העד , מקרים שבהם קיימת היכרות מוקדמת בין העד לבין הנאשםפרט ל, זאת  215

 1.וכן פרק ב, 277' בעמ,  לעיל2 הערה ,סמדרמןעניין , למשל, ראו. כמצביע על הנאשם
 . לעיל

216  Code of Practice for the Identification of Persons by Police Officers Annex A, para. 8. 
 . 742-741' בעמ,  לעיל2 הערה ,קריבעניין , למשל, ראו  217
והפסיקה , 557) 2(ד נא"פ, מדינת ישראל' פלוני נ 4427/95פ " לפסק הדין בע16 ראו פסקה  218

ראו גם הדיון בפרק ; 412' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקכן ראו עניין ; המרוכזת שם
 .2.ב
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גודל "או " גודל פונקציונאלי"הקרוי גם (על הגודל הממשי של המסדר 
 .לבסוף נתייחס גם לבחינת ההיכרות בין הניצבים לעד המזהה"). אפקטיבי

יש לציין כי למרות הדרישה שיוצבו במסדר שמונה , אשר למספר הניצבים
 220. אין בפסיקה כל איסור מפורש שלא לכלול יותר מחשוד אחד במסדר219ניצבים

שבה מציבים במסדר שמונה , דוגמה קיצונית, למשל, טלו. מצב זה אינו ראוי
" נכונה"ברור שכל החלטה על זיהוי פוזיטיבי תהיה לכאורה . חשודים במעשה

 יש לציין כי foil.(221(במובן זה שהיא קולעת לחשוד מסוים ולא לניצב ניטרלי 
אפילו אם נשמרות דרישות גודל המסדר והדמיון אין בכך כדי לתקן , במקרה זה

 משום שבחירתו של – ראשית. את העוול שייגרם במסדר כזה כלפי כל החשודים
, ל ממשכל אחד מהם כמבצע העבירה נעשתה מבלי שהזיהוי משקף מבחן ש

ההסתברות לכך שהוא נבחר דרך ניחוש או (פריורי פחות מהימן ־ולפיכך הוא א
מסדר כזה , שנית). פריורית גבוהה יותר־בפזיזות ובהסקת מסקנות נמהרות היא א

וגם בכך עולה בעקיפין ההסתברות של הזיהוי , מתמרץ עדים שלא להימנע מזיהוי
ות על הקפדה על מספר המחויב, לטענת מומחים רבים. המוטעה משנעשה

 של המסדר ולא 222"גודל הפונקציונלי"הניצבים במסדר צריכה להיות מחויבות ל
של המסדר מתייחס למספר הניצבים " הגודל הפונקציונלי. "לגודל הנומינלי שלו

 של פקטורים לאחר שקלול, העומדים בפני העד המזהה) להבדיל מהנומרי(הממשי 
. הבלטת החשוד מבין הניצבים והטיות אחרות־אי, שונים כגון דמיון לעבריין

להגן על החשוד , בין היתר, דרישה זו של תפקיד פונקציונלי של הניצבים נועדה
אם לעד , לדוגמה. מפני נטייה של העדים לבצע זיהוי על בסיס קירוב וסברה

ים כגון י אבל הוא זוכר פרטים כללראייה יש זיכרון חלש ביחס לדמות העבריין
 

 4ח הוועדה מטעם משרד המשפטים האמריקני הייתה על "ההמלצה של דו, לשם השוואה  219
נוסף על לפחות וחמישה ניצבים , נוסף על החשוד עצמו במסדר זיהוי חילפחות ניצבים 

לעומת , המשפט הגרמני). 30-29' בעמ,  לעיל95הערה (החשוד במסדר זיהוי תמונות 
אחד יעמוד באמצע כדי למנוע מצב שבו ניצב , זוגי של ניצבים־אוסר על מספר אי, זאת

הדרישה היא כי מסדר הזיהוי יכלול בין שישה ; ובכך תיווצר רמיזה מסוימת, השורה
 .  לעיל5הערה , para 1353d ,זנברגיראו אי. לשמונה אנשים ניצבים

כי לעתים מכניסים שני חשודים לתוך משיחות עם אנשי משטרה נמסר לנו : לא זו אף זו  220
אפשרות זו . 12ובמקרה זה מספר הניצבים גדל משמונה לעשרה או , מסדר זיהוי אחד

המנחה את , מעוגנת אף בהנחיות הפנימיות של מחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל
) 3)(ה(3סעיף ( ניצבים 12החוקרים לעצב במקרה כזה מסדר בו משתתפים לפחות 

, למשל, ראו. אפשרות זו אף הוכרה על ידי הפסיקה).  לעיל29ראו הערה ; להנחיות
בהקשר של מסדר זיהוי , 398' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקדברים שנאמרו בעניין 

אולם בתנאי שמדובר בשני חשודים , אפשרות כזו אף קיימת במשפט האנגלי. תמונות
 ,Code of Practice for Identification of Persons by Police Officers Annex Aועיינ; דומים

para 8.. 
 . לחיבור זה4.ראו פרק ג; ימת תמיד בעיון באלבום תמונותבעיה זו קי  221
 .123' בעמ,  לעיל59הערה , קלתר ופינורד  222
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כדי , על מסדר הזיהוי לכלול ניצבים בעלי שיער כזה, שיער בלונדיני ארוך
 כאשר 223,ואגינארלדעת . על דרך האלימינציה" יזוהה"למנוע מצב שבו חשוד 

בים יוחלפו תוך הקפדה שהניצ, יש יותר מחשוד אחד יש לערוך מסדר לכל חשוד
  224.בכל מסדר

אף אלה החלוקים בדעתם אודות (המבחן המומלץ ביותר בקרב כל החוקרים 
העדים " ביום"לבחינה של הגינות המסדר הוא מבחן ) הבסיס לדמיון הנדרש

)mock witnesses.(225בחון את הגינות המסדר על ידי הכנסת  לפי שיטה זו ניתן ל
וכל שנמסר לו , שלא ראה את העבריין ואינו מכיר את החשוד, אדם זר לעניין

אם אותו זר מזהה את . הוא תיאור העבריין כפי שניתן על ידי העד המזהה
לשם המחשה . החשוד יש בכך אינדיקציה לכך שהניצבים אינם עונים על הדרישה

 המחקר התבסס על משפט שהתקיים 226.ב וקרישנבאוםדונסתייע במחקר שערכו 
בעת . בקנדה ובו הורשע אדם על סמך זיהויו במסדר זיהוי על ידי עדת ראייה

תשאולה במשטרה תיארה עדה זו את העבריין שראתה כבעל פנים אטרקטיביות 
 חשדו כי הזיהוי שביצעה העדה במסדר וםאדוב וקירשנב.  ותו לא–במיוחד 

ובמקרה הגרוע תוך הישענות גרידא על , וב מזכירה חלקיתהזיהוי נבע במקרה הט
שלא ידוע להם דבר ( משתתפים 20במקביל נתבקשו . התיאור שמסרה למשטרה

לדרג את הניצבים במסדר הזיהוי על פי האטרקטיביות של ) על זהות החשוד
, החשוד קיבל את הדירוג הגבוה ביותר מבחינת האטרקטיביות כאמור. פניהם

ההסתברות לזיהויו של החשוד : במלים אחרות. עותי מיתר הניצביםובהפרש משמ
. אך על סמך הידיעה כי פניו של העבריין הן אטרקטיביות הייתה גבוהה במיוחד

שלהם , "עדים מבוימים "21ל בפני "הוצג המסדר הנ, בשלב השני של המחקר
, גןאם המסדר הוא הו. נמסר תיאור העבריין כפי שדווח על ידי עדת הראייה

ניתן לצפות כי מזהים שלא נכחו בעת ביצוע העבירה ולא צפו בפני העבריין לא 
הואיל ובמסדר נכחו (מקרית ־יזהו את החשוד בשיעור הגבוה מבחירה רנדומלית

העדים " מ52.4%־ש, דא עקא). 8.3%־שיעור הזיהויים המקריים הוא כ,  ניצבים12
, יטואציה זו הינה זניחההסתברות התרחשותה של ס. בחרו בחשוד" המבוימים

 
 .81 'עמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  223
להבדיל ממקרה שבו ברור כי רק אדם (כאשר קיים חשד שכמה אנשים ביצעו את העבירה   224

כי אז נוסף על הצורך בהקפדה על הכלל של מסדר לכל חשוד יש גם , )אחד ביצע אותו
לברר היטב עם העד המזהה לאיזה חשוד הוא : קרי, לחדד את שאלת הזיהוי במסדר

 . חלקו בביצוע העבירהמתייחס ומה היה
 . 217-216' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר, למשל, ראו  225
 Anthony N. Doob & Hershi M. Kirshenbaum, “Bias In Police Lineups – Partialעיינו   226

Remembering,” 1 J. Police Sci. & Admin. 287 (1973) .םעיינו גColin G. Tredoux, 
“Statistical Inference on Measures of Lineup Fairness,” 22 Law & Hum. Behav. 217 

(1998) . 
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 במקרים ברורים ניתן להציע 227.ומכאן הסיקו החוקרים שמסדר הזיהוי היה מוטה
תוך ניתוח הסתברותי על פי מודל ההתפלגות " העדים המבוימים"שימוש במכשיר 

כדי להגיע למסקנה שהניצבים אינם מתאימים ויש להחליפם באופן , הבינומית
 ובמודל" העדים המבוימים"עוד ניתן להשתמש בשיטת . שלא יבליט את החשוד

מספר זה עשוי . הבינומי כדי לקבוע במדויק את הגודל הפונקציונלי של המסדר
למשל (להיבחן בדיעבד על ידי בית המשפט קודם להכרעתו בדבר משקל הראייה 

אם יוסרט הליך הזיהוי בווידיאו וייערך מסדר לעדים מבוימים על יסוד סרט 
 ). ההקלטה

המסדר היא שלא לכלול טכניקה פשוטה לאמידת המספר הפונקציונלי של 
, בחישוב גודל המסדר ניצבים שנבחרו מספר פעמים הנמוך מסף מינימלי מסוים

 
המודל ההסתברותי המתאים לניתוח תוצאות במסדר המבוים הוא זה המזהה את רמת   227

המובהקות של הוגנות המסדר עם המידה שבה יכולים לשמש הזיהויים במסדר כמשתנה 
 nאת מספר ההצלחות מתוך ' הסופרת'משתנה מקרי בינומי הינו פונקציה . מקרי בינומי

כלומר שתוצאת ניסוי אחד אינה משפיעה על תוצאת ניסוי (ניסויי בירנולי בלתי תלויים 
 nיהא .  של כשלוןP-1והסתברות ' הצלחה' של Pכל ניסוי הוא בעל הסתברות ) אחר

 מספר – P=1/L) Lמספר העדים בכל ניסוי צריכה להיות ההסתברות של זיהוי החשוד  
). בענייננו זיהוי החשוד" (ההצלחות" מונה את מספר X המשתנה המקרי ) ניצבים במסדרה

P(X=K) = (n: המשתנה המקרי מתפלג כך
k)Pk(1-P)n-k = (n

k)(1/L)k((L-1)/L)n-k . 
 : הינהK≤N0≥  –) עבור כל התוצאות האפשריות (Kההתפלגות המצרפית של  
 Fk(i) = Σk≤n(n

k)(1/L)k((L-1)/L)n-k 
תוחלת ההסתברות .  עדים יזהו את החשוד באופן אקראיiההסתברות שלכל היותר זו  

 V=n(1/L)[(L-1)/L] = [n(L-1)]/L2: השונות היא, Ek = n*1/L = n/L :שיבחר החשוד היא
 .σ(x) = [V(x)]1/2: וסטית התקן היא

ך ל שנער"בניסוי הנ, למשל. תוך שימוש בנוסחאות אלה ניתן לעמוד על הגינות המסדר 
.  העדים המבוימים בחשוד21 מתוך 11בחרו ,  לעיל225 הערה ,רשנבאוםידוב וק על ידי

הינה , קרי במודל בינומי הוגן, ) הניצבים12מתוך (ההסתברות של בחירה כזו באקראי 
 : שכן10-7*1.98

 P(X=11) = (21
11) (1/12)11(11/12)10≅ 1.988*10-7; 

  Fk(i) = 2.15*10-7:  או יותר של עדים בחשוד הינה11ות המצרפית לבחירה של וההסתבר 
 )Fk(i) = Σ21

k=11(n
k)(1/L)k[(L-1)/L]n-k≅2.15*10-7( 

ובולטתו זו , הסתברויות אלה זניחות ומהוות אינדיקציה חזקה לכך שהחשוד בלט במיוחד 
מסקנה זו ניתנת לחיזוק גם מתוך . ה של העדים לבחור בוהיא שהולידה את הנטייה החזק

תוחלת ,  כלומרEK=n/L=21/12=1.75: עיון בתוחלת והשונות של הניסוי שבו מדובר
רחוקה באופן עצום , כמובן,  והיא1.75היא ) כולל החשוד(הבחירות האקראיות בכל ניצב 

 ).11(ממספר הבחירות בפועל 
גם נתון זה מצביע על . V= [n(L-1)]/L2 = (21*11)/122≅1.6 ,σ (x)=1.60.5≅ 1.265: כמו כן 

היא חורגת מן . המודל הבינומימהיות התוצאה בפועל של הניסויים שונה ממה שצפוי 
סית שתוצאה  אפיש הסתברות, אכן)). 11-1.75/(1.265! ( סטיות תקן7.3־התוחלת ביותר מ
 .כזו תיפול באקראי
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 228.וזאת מתוך חישוב של תוחלת ההסתברות של מספר הבחירות הזה ושונותו
היא לבחון את התשובה ) ההולמת אף את חזקת החפות(דרך אחרת , לדעתנו

שהיה הופך את התוצאה המוטה , לצד החשוד, לשאלה מהו מספר הניצבים
בהתחשב בתוצאה , לתוצאה נורמלית)  הזיהויים של החשודבמושגים של מספר(

התשובה , דוב וקירשנבאוםשל , בדוגמה שהובאה קודם. המוטה נגד החשוד
הוא , ובהם החשוד, )21/11: ליתר דיוק(הפשוטה היא שמסדר בן שני ניצבים 

במסדר כזה תוחלת . המתאים ביותר להפוך את התוצאות שמתקבלות לנורמליות
והיא קרובה דיה לזו שנתקבלה , 10.5=21/2ל בחירת החשוד היא ההסתברות ש

הגודל הפונקציונלי של המסדר הוא של ניצב אחד , על כן).  בחירות11(בפועל 
 229.פרט לחשוד
 טען שכדי לשמור על גודל פונקציונלי הקרוב לגודל הנומינלי של ואגינאר

שלא ראו את , המסדר יש להבטיח כי המסדר יהיה כזה שאנשים זרים לעניין
 לשם כך 230.לא יוכלו למצוא בו כל רמז או הנחיה ביחס לזהות החשוד, העבריין

הוא אף ציין כי יש לקבוע חובה לגבות מהעד תיאור כללי של העבריין בטרם 
משנה ־חובה דומה קבועה בחקיקת: אגב (231ייבחן זיכרונו במסדר זיהוי

 
נניח כי שני ניצבים לא .  עדים מזהים30־ניטול מסדר זיהוי ובו שמונה ניצבים ו, לדוגמה  228

במקרה זה נראה כי הגודל הפונקציונלי לא יכול לעלות על . יםנבחרו כלל על ידי המזה
הוא , המזהים אקראי, שכן ההסתברות שניצב לא יזוהה כלל על ידי מספר עדים כזה, 6

P(X=0) = (30
ניתן כמובן להציע ברוח זו . וזו הסתברות זניחה, 0.018 ≅ 30(7/8)0(1/8)(0

אולם דיון רחב זה חורג ממסגרתה ,  יותר לחישוב הגודל הפונקציונלישיטות מתוחכמות
 . לעיל226הערה , וקסרדעיינו ט. הרחבה דיה, של רשימה זו

שהציעו הצעה דומה אבל , 81-80' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל, למשל, השוו  229
' בעמ,  לעיל15הערה ,  גם ואגינארראו. מתמטי לה־מבלי להציב את הבסיס האקסיומטי

52-50. 
 .83' בעמ, שם, ואגינאר  230
עיקר . 487' בעמ,  לעיל12הערה , רעיון דומה העלו ויליאמס והמלמן. 77' בעמ, שם  231

נסיבות שבהן לכאורה אין צורך לגבות תיאור כללי מהעד כדי חשיבותו של התיאור הוא ב
שבו נלכד החשוד עקב ,  לעיל71 הערה ,אבוכמו בנסיבות של עניין ,  את החשודלאתר

וכדי לערוב , במצב כזה. הימצאותו בסביבת המעשה ולא בעקבות התיאור של עדי הראייה
ואגינאר מציע לחייב את המשטרה לגבות , להגינותו של מסדר זיהוי של עדים לאירוע

החובה המוצעת ניתנת להיגזר לדעתנו אף . אותרמהעדים תיאור גם לאחר שהחשוד כבר 
פשיטא שגם אם החשוד אותר במקום ביצוע העבירה אין כל ערובה שהוא . מחזקת החפות
כי החשוד נכח בסביבה באורח , ל" הנאבוכמו במקרה דומה לעניין , ייתכן. עצמו העבריין
י העדים אינו הולם כי היעדר הצורך בגביית תיאור מפ, ניתן לטעון, על כן. אקראי בלבד

ההכרתית שלא להתייחס לחשוד שאותר בחזקת ־במידה מספקת את המחויבות המוסדית
, לדעתנו. בכוונתנו להצביע על חיסרון אפשרי לגביית תיאור כאמור, עם זאת. אשם

במקרים מסוימים גביית תיאור כזה עשויה ליצור אפקט שלילי של מחויבות מצד העד 
. ב"דיוקים וכיו־עמוס באי, ל אף שייתכן מאוד שיהא בלתי מלאע, לתיאור המילולי שנתן

 . לעיל72הערה , למשל, ראו
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 חובה משפטית שתוטל על המשטרה לקבוע ואגינארכמו כן הציע ). 232באנגליה
 ".יםהעדים המבוימ"של ההליך בשיטת " בדיקת הגינות"לערוך 

היא , כפי שהוצג לעיל, חרף כוחה הפוטנציאלי של שיטה זו, למיטב בדיקתנו
ניתן לשער שהדבר . טרם אומצה בפרקטיקות המשפטיות או החקירתיות בעולם

 כתוצאה מאיזון שגוי של עלות – ובעיקר – והן 233,נובע הן משיקולים משאביים
בהיעדר מודעות והפנמה ראויות בדבר הסיכונים הפרובטיביים , מול תועלת

העדים "הנעוצים בזיהוי החזותי של עדי הראייה ובדבר יעילותה של שיטת 
 . לסייע בהפחתת סיכונים אלה" המבוימים

את , כאמור, לדון ברמת הדמיון הנדרשת בין הניצבים המהווהעתה נעבור 
בהקשר . אחד הגורמים שיש בכוחם להשפיע על הגודל הפונקציונלי של המסדר

, "דמיון"למרות שהפסיקה נקטה לשון , ראשית. זה יש לציין שתי נקודות חשובות
לה היכו, מסתבר כי על פי הכללים שנקבעו אין מדובר בדרישה חזקה של דמיון

אלא אך ורק בדרישה , להתיישב עם הדרישה לגודל הפונקציונלי של המסדר
הפסיקה אינה דורשת , כפי שציינו קודם. למנוע הבלטה של החשוד בפני העד

 234.דמיון של ממש אלא אך דמיון בתווים הכלליים
הנמכת רף הדמיון הנדרש בין הניצבים היא . נראה כי ניתן לבקר את הפסיקה

ובמיוחד בהתחשב בנטייה הטבעית של עדים מזהים לבצע ,  כשלעצמה–בעייתית 
במסגרת מחקר שערכו , למשל,  כך235.כפי שעלה בכמה מחקרים, זיהוי פוזיטיבי

זמן קצר לאחר מכן .  משתתפים באירוע גניבה מבוים96 צפו 236ווולסלינדסי 
את אחד שכלל , לזהות את העבריין מתוך אחד משני מסדריםנדרשו העדים 

הדומה למאפיינים , אדם חף מפשעשכלל או אחד ) ההקבוצה הראשונ(העבריין 
קבוצות המכל אחת משתי בפני מחצית . )הקבוצה השנייה (הכללים של העבריין

בין אם (ניצבים הדומים לחשוד   הנבחניםשהוצג בפניהופיעו במסדר הללו 
) העבריין בקבוצה הראשונה ובין אם החשוד החף הדומה לו בקבוצה השנייה

ובפני המחצית השנייה הופיעו במסדר ניצבים הדומים , ה יחסיתברמת דמיון גבוה
מבין אלה שהוצג בפניהם מסדר זיהוי שכלל את . לחשוד ברמת דמיון נמוכה יותר

 מהעדים שצפו במסדר בעל רמת דמיון נמוכה ביצעו זיהוי 71%, העבריין האמיתי
 

232  1995 Code, para. 2.0 . 
ניתן לחסוך זמן על ידי , לדעתנו. בעיקר למשאבים כספיים ומגבלות הזמן, כמובן, הכוונה  233

 . ת של מאגר מתנדבים או משתתפים בשכרהכנה מוקדמ
, גלמשפט הגרמני השוו אייזנבר. 412' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקענין , למשל, ראו  234

paras 1353c-1353d , לעיל5הערה . 
.  מחקרים60־ח ממצאים של כשנית, ר אברהם לוי"במאמרו המאלף של ד, למשל, עיינו  235

שהוא כמובן (מהנחקרים המזהים ביצעו זיהוי פוזיטיבי ) בממוצע (60%־ניתוח זה העלה שכ
 . לעיל172הערה , להרחבה ראו לוי. מבצע־מתוך מסדר זיהוי נעדר) כושל

236  Rod C. L. Lindsay & Gary L. Wells, “What Price Justice? – Exploring the Relation of 
Lineup Fairness to Identification Accuracy,” 4 Law & Hum. Behav. 303 (1980). 
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 237.בוהה מהעדים שצפו במסדר בעל רמת דמיון ג58%לעומת , נכון של העבריין
הרשעת חף על ידי זיהוי הסובב סביב הסיכון הפוטנציאלי של , נתון חשוב יותר

 מתייחס לתוצאות שנתקבלו במסדר זיהוי שלא כלל את העבריין 238,פוזיטיבי שגוי
 מהעדים שהוצג בפניהם מסדר עם רמת דמיון נמוכה ביצעו זיהוי 70%: האמיתי

 מבין אלה שהוצג בפניהם מסדר עם רמת 31% לעומת 239,של החשוד החף מפשע
 ניתוח של הנתונים במחקר זה מראה כי במסדר בעל רמת דמיון 240.דמיון גבוהה
 נושאת ערך – לזהות או לא לזהות –החלטתו של העד המזהה , גבוהה יותר

 241.של החשודנתי רב יותר בנוגע לאשמתו אבח
בים תוצאה זו מראה עוד כי לעדים יש נטייה כללית להצביע על אחד הניצ

 ומכאן שרמת דמיון גבוהה 242,בשורה גם במחיר של הנמכת רף הדמיון הנדרש
לחשוד יכולה לספק אמצעי הגנה יעיל שבולם את תיעולה של נטייה זו לזיהוי 

ל לתוצאות אלה הוא שהחשוד זוהה ע וולסאחד ההסברים שנתן . החשוד דווקא
העדים זיהו את הניצב שנראה :  דהיינוrelative judgment(,243(בסיס שיפוט יחסי 

 
רמת דמיון גבוהה הגבירה את הסיכון שהחשוד האשם לא יזוהה במסדר : במילים אחרות  237

ניתן לראות זאת כמחיר הגברת ההגנה של חשודים מפני סיכויי זיהוים השגוי . 13%־ב
, מאלפס וקויהנקין, ראו ספוריר; ויש המפרשים תוצאות אלה באורח שונה, כעבריינים

השוו לדיון דומה .  להלן257 לדיון בסיכון זה ראו הערה .212' בעמ,  לעיל31הערה 
וכן לדיון העוסק במתח שבין ,  להלן322הערה , בהקשר של אימוץ שיטת המסדר העוקב

 להלן והטקסט 337הערה , עיקרון ההגנה על חפים מפשע לבין אידאל חשיפת האמת
 . הסמוך לה

 . לעיל242 הערה ראו  238
 ).308' עמב, שם( נוספים זיהו ניצב אחר במסדר שאינו החשוד החף 4%  239
 ).308' בעמ, שם( נוספים זיהו ניצב אחר במסדר שאינו החשוד החף 41%  240
עבריין ־ הן נוכח–במחקר זה זיהו העדים את החשוד במסדרים בעלי רמת דמיון גבוהה   241

בעוד שבמסדרים בעלי רמת , 1.88יחס של : דהיינו, 58/31 ביחס של –עבריין ־והן נעדר
דחיית באשר ל. 1.01־כ, 71/70דמיון נמוכה החליט העד לזהות את החשוד ביחס של 

 רמת דמיון גבוהה נמנע העד מלזהות י במסדרים בעל–הימנעות מזיהוי :  קרי–המסדר 
 י במסדרים בעל1.44לעומת יחס של , 2.15: דהיינו, )נעדר/נוכח (13/28כלל ביחס של 

 ). 309' בעמ, שם(רמת דמיון נמוכה יותר 
 אחוז – זה של רמת דמיון גבוהה וזה של רמת דמיון נמוכה –שכן בשני סוגי המסדרים   242

 72%־ו, במסדר נוכח עבריין) בהתאמה (83% לעומת 87%הזיהויים הפוזיטיביים היה 
 הזו לבצע זיהוי ניתן להסביר את הנטייה. במסדר נעדר עבריין) בהתאמה (74%לעומת 

כלשהו כתולדה של גורמים כמו הלחץ שבו נתון העד והתחושה שלו בדבר הציפייה ממנו 
אלמנטים אלה מופיעים בצורה בולטת במסדרים . לעזור למשטרה לתפוס את החשוד

גם הסברה של העד כי חשוד כלשהו נמצא . אמיתיים אך גם במסגרת של מחקר מדעי
ראו (על כך נייחד פרק נפרד בהמשך בחיבור ; ייה זובתוך המסדר עשויה להגביר נט

 . להלן266-265 ותוראו גם הער, ) לחיבור4.ו־ ו3.פרקים ו
 . להלן4.ו־ ו3.ראו פרקים ו; בעניין זה נדון בהמשך  243
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למרות שבמחקר זה החשוד עצמו דמה , לעבריין שראו" הדומה ביותר"להם 
 . לעבריין בצורה שטחית וקלה בלבד

האם נדרש :  הנדרש היא עמומהדרישת הפסיקה ביחס למהות הדמיון, שנית
כפי שתיאר אותו , דמיון לחשוד או דמיון לתיאור הכללי של העבריין האמיתי

  244?העד
ינה היסטורית תמכו כמה פסיכולוגים בדרישה למקסום הדמיון למרות שמבח

 עולה הדעה כי על הדמיון 245מהספרות העדכנית יותר, בין הניצבים לחשוד דווקא
אחד . להבדיל מזה של החשוד, המבוקש להתייחס לתיאור הכללי של העבריין

בולם דמיון בין הניצבים אינו , לדעתו. וולסהתומכים הבולטים בעמדה זו הוא 
את הנטייה הטבעית של עד מזהה לבצע זיהוי כלשהו על סמך שיפוט יחסי 

)relative judgment( ; כל שיש בו הוא אך לפזר את סיכוני המשגה בזיהוי
 לא רק על –בכך נוצרת הגנה מסוימת . הנובעים מאסטרטגיה זו על כל הניצבים

כבת המסדר הר, לדעתו. עבריינים־חשודים חפים מפשע אלא גם על חשודים
עם הנטייה של עדים לבחור בניצב הדומה : דהיינו, צריכה להתמודד עם בעיה זו

מכאן הגיע וולס . יותר משאר הניצבים לדמות העבריין שנטבעה בזיכרונו

 
הפסיקה אינה עושה הבחנה ברורה וחדה באשר למקור שביחס אליו יש לבחון אם הניצבים   244

שלפיו מסדר , מכאן הכלל הראשון: "אמירות שונות שצוינו בפסיקה, למשל, ראו. דומים
זיהוי מורכב ממספר אנשים אשר בהתאם למקובל עלינו אינו צריך להיות פחות משמונה ה

לבושם והמראה החיצוני , משקלם, גובהם, גילם מבחינת האפשר מבחינת לחשודואשר דומים 
או זו שבעניין ; 422-421' בעמ,  לעיל2הערה , קריב עניין –) ההדגשות הוספו" (שלהם
ית המשפט העידו חוקרי המשטרה שהשתתפו בעריכת בב: "לעיל, 70הערה , דרוויש
לגשת לבית המעצר 'העיד כי נתבקש , שרשם את פרוטוקול המסדר... ירון. המסדר

לנאשם היה שיער 'הוסיף בעדותו כי ... ירון. 'לעצורולהביא אנשים דומים פחות או יותר 
 13פסקה ) (פוההדגשות הוס" ('שלו לתיאור פחות או יותרמתולתל ואלו אנשים שעונים 

בתווים " דמיון"שם קבע בית המשפט כי קיים ,  לפסק הדין16ראו גם פסקה ; לפסק הדין
ניסה בית המשפט לנסח פתרון ,  לעיל218הערה , פלוניבעניין , לעומת זאת!). שהוזכרו

נקבע כי עריכת הרכב המשתתפים תלויה במידה רבה בתיאור : "... מסוים לבעיה שלפנינו
במידת (כאשר יש מקום להעמיד ניצבים העונים כולם לתיאור זה , רהראשוני שנמס

בפסקה , שם" (יש להעמיד ניצבים הנבחרים עקב דמיונם לחשוד, ובהיעדר תיאור, )האפשר
הנחיה זו לא נקלטה , דא עקא. 412' בעמ,  לעיל4הערה , דמיאניוקכן ראה עניין ). 16

שבהן נבחנה ,  הדין המאוחרים להלןפסקי, למשל, ראו. בצורה ברורה בפסיקה המאוחרת
פ "ת: מבלי להתייחס לעניין התיאור שמסרו העדים, דרישת הדמיון ביחס לחשוד דווקא

פ "ת; 24פסקה , )22.6.1997, לא פורסם (מרעב' מדינת ישראל נ 278/96) יפו-אביב־תל(
 ). 24.3.1998, לא פורסם (דוד־בן' מדינת ישראל נ 111/96) חיפה(

, ואגינאר, 81-80' בעמ,  לעיל56הערה , לופטוס ודוייל, 78' בעמ,  לעיל111הערה , וולס  245
 C. A. Elizabeth Luus & Gary L. Wells, “Eyewitness: ראו גם. 81 'בעמ , לעיל15הערה 

Identification and the Selection of Distracters for Lineups,” 15 Law & Hum. Behav. 43 
(1991). 
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 כי על דרישת הדמיון להתייחס לתיאור –לדעתו ,  המבוססת מחקרית–להשערה 
 246.הכללי של העבריין

והשווה , רידל וסילאו,  וולס מחקר שערכו247.גישה זו נתמכה בכמה מחקרים
העלה דווקא את המסקנה כי , הויל בבניית מסדר הזי"בין שני הקריטריונים הנ

דרישת דמיון גבוהה לחשוד במסדר מובילה להפחתה גדולה בשיעור הזיהויים 
שיוך דרישת הדמיון לתיאור הכללי של , מאידך גיסא. הנכונים של עבריינים

הגנה על החשוד החף באותה מידה כמו , כפי שתיאר אותו העד המזהה, העבריין
עה ירידה משמעותית כאמור בשיעור הזיהויים של  אך מנ–דרישת הדמיון לחשוד 

 248.העבריין
, כי גם התומכים בשיוך דרישת הדמיון לתיאור הכללי של העבריין, יודגש

דורשים עמידה על המשמר כדי שהחשוד לא , כפי שנמסר על ידי העד המזהה
לדידם יש להקפיד על עריכת מסדר שכל הניצבים בו . ייראה בולט בין הניצבים

וכן שתהא , מסר העדתואמים ככל האפשר את התיאור הכללי של העבריין כפי ש
בין החשוד ליתר הניצבים ברמה ) בתווים כלליים(מידה ממוצעת סבירה של דמיון 

 כדי לערוב ליישומו של כלל זה 249).כנדרש בפסיקה הישראלית(הבלטה ־של אי
 

 Gary L. Wells, “The Psychology of Lineup Identification,” 14 J. Applied, למשל, ראו  246
Psychol. 89, 92-93 (1984) .הדברים הללו נכונים גם כשנאמר לעד שייתכן , לטענת וולס

גם במחקר של מאלפס ודווין שצוטט , לטענתו. כי העבריין האמיתי אינו נמצא במסדר
מהנבדקים שקיבלו הוראות ניטרליות שכוללות כשליש , ) לעיל99הערה (במחקר זה 

הוא ציין כי תופעה זו . עבריין־ביצעו זיהוי של חף במסדר נעדר, זיהוי־אפשרות של אי
לדעת ). שם(התקיימה גם במחקרים אחרים שעסקו בהוראות ובהנחיות שניתנו לעדים 

בצעו את הדרך האפקטיבית לצמצם תופעה זו היא לבקש מהנחקרים או מהעדים שי, וולס
השוו גם להערה ; כפי שמסרו בנפרד, הזיהוי תוך התייחסות לתיאור הכללי של העבריין

 . לעיל231
 .214-213' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר  247
 .Guenter Koehnken, Roy Sםראו ג. 840' בעמ,  לעיל78הערה , רידל וסילאו, וולס  248

Malpass & Michael S. Wogalter, “Forensic Applications of Lineup Research,” ,תוךב 
 .213, 205' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר

. שכאמור הפסיקה נמנעה מלקלוט אותו, 218הערה , פלוניבדומה למבחן שהוזכר בפרשת   249
ם להיות דומים לתיאור ח מטעם משרד המשפטים האמריקני המליץ שעל הניצבי"גם הדו

או כשהתיאור שנמסר שונה באופן , אם כי הוסיף שאם אין די בתיאור הקיים, של העבריין
על הניצבים להיות דומים לחשוד בפרטים , )אולי עקב חלוף הזמן(בולט מתיאור החשוד 

הערה , השוו לויליאמס והמלמן. 30' עמ,  לעיל95ראו הערה ; )ולא רק כלליים(מהותיים 
, אם תיאור העבריין כפי שנתן העד המזהה הינו כללי, לדעתם. 488-487' בעמ, לעיל 12

ואם התיאור , ניתן לבחור ניצבים הדומים לחשוד על פי התווים והמאפיינים הכלליים
שכן בדרך ,  מתעורר קושי למצוא ניצבים מתאימים–שמסר העד המזהה הוא מפורט יותר 

זמנת עוברי אורח או אנשים העובדים בקרבת כלל בחירת הניצבים נעשית על ידי ה
שלפיו יש , וויגמורכדי להימנע מבעייתיות זו הם מציגים את הפתרון שהציע . מקום

ויש , לערוך לחשוד צילומים מזוויות שונות של החשוד וכן של תנועות שונות שלו
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 להימנע מבחירת ניצבים שהם בני קבוצה הומוגנית אחת ואחידה ואגינארהציע 
 הטעם לכך הוא שבמקרה כזה 251. אנשי צבא או אסירים250,כמו אנשי משטרה

 ואפילו –עשויים הניצבים בני הקבוצה ההומוגנית לשקף תכונה משותפת מסוימת 
 252. שאינה נמצאת בחשוד–אינה מודעת ואינה נראית לעין 
כבר עמדנו על הקושי של עדי ראייה לספק . שיטה זו אינה נטולת בעיות

וזאת ללא קשר ליכולת הזיהוי (שלם או מפורט של פני העבריין , תיאור מדויק
רוב התיאורים שנמסרים או שניתנים לתמלול אנושי הם כלליים , כמו כן). שלהם

, עיוור בעין אחת, ם ניתן לאפיין את העבריין כקטוע ידלמעט חריגים שבה(
מידה שדי בו כדי ־תיאורים כאלה אינם מספקים קנה). ב"צלקת בולטת וכיו

, למשל, כזה: רוב התיאורים מתאימים למספר גדול של אנשים. לבחור ניצבים
ולפיו אף הורשע שוורץ , שוורץהיה התיאור הכללי שמסרה קרבן האונס בעניין 

נעליים חומות עם , שערות חומות, 40־בשנות ה,  שיער מתולתל253:רת אונסבעבי
. תיאור זה יכול להתאים לאנשים רבים: קול לא צלול וכיוצא באלה, עקבים

 
שעל ) או ספרייה(להציגם בפני העד המזהה בתוך סדרה של צילומים אחרים מתוך מאגר 

הנעוצה , הם מצביעים על החסרונות של השיטה של ויגמור, עם זאת. המשטרה לערוך
לא תוכל , טובה ככל שתהיה, בעלויות שספק אם הן מוצדקות לאור העובדה שתמונה

גם . אמצעי שלעתים רבות נחוץ לעד כדי לבצע זיהוי נכון־להעביר את הרושם הבלתי
 . יםלתיעוד באמצעות וידאו יש חסרונות חשוב

סעיף ,  לעיל29ראו הערה (אמנם קיים איסור כזה בהנחיות המשטרתיות הנוגעות לעניין   250
 .יפתןאין בידינו מידע כלשהו אודות היקף אכ, כאמור, אולם, ))4)(ה(3

שבו ,  לעיל70הערה , דרווישעניין , למשל, ראו. 82'  בעמ, לעיל15 הערה ,ואגינר  251
;  לעיל15הערה , ח ועדת דבלין" לדו153' כמו כן ראו עמ. הובאו ניצבים מתא המעצר

ניתן לציין גם שמשיחות עם אנשי משטרה עלה . 80' בעמ,  לעיל111הערה , ראו גם וולס
קיימת נטייה להשתמש " מהרחוב"הרושם כי לאור הקשיים לאתר ניצבים מתאימים 

 . באסירים לצורך מטרה זו
מתנגדים לבחירת הניצבים ,  לעיל12הערה , גם ויליאמס והמלמן. 82 'בעמ,  שם,ואגינר  252

). למעט אולי מקרים שבהם החשוד עצמו הוא איש משטרה(מתוך אנשי המשטרה 
ניצבים יש סימני ־גם אם אצל השוטרים, ראשית: התנגדותם מתבססת על שלושה טעמים

חדת הנובעים מתפקידם עדיין יש להם סממני התנהגות מיו, היכר דומים לאלה של החשוד
טעם שני . אפילו ישתדלו הם עצמם לכך, היכר שקשה להסוות אותם־סממני, ותפקודם

קיים סיכון שעורך המסדר עצמו יזהה את החשוד , הוא שאם החשוד מוצב בין שוטרים
 בין אם עקב היכרות אישית ובין אם בדרך של הסקה –שוטרים ־לאחר זיהוי הניצבים

 4.שפעות של ידיעת עורך המסדר אודות זהות החשוד ראו פרק ובאשר לה(מהתנהגותם 
, הדבר עשוי לגרום להתנהגות שונה מצד עורך המסדר ביחס לחבריו השוטרים). להלן

, העד עשוי לזהות חלק מהשוטרים המוכרים לו, שלישית. דבר העשוי להבליט את החשוד
בנטיות מיוחדת במדינה לשיקול אחרון זה רל. 'שוטרים שמסתובבים באזור וכו: למשל

 .קטנה כמו ישראל
אך מידע זה אינו , אמנם הנאשם זוכה מכמה עבירות אחרות שיוחסו אליו.  לעיל56הערה   253

 .רלבנטי לענייננו
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היא האינטרפרטציה שניתנת למלים שבחר בעיה נוספת שניתן להצביע עליה 
כאשר העד מוסר שלעבריין יש עיניים קטנות עולה השאלה מה פירוש . העד

". עיניים קטנות"למה התכוון העד באומרו : וליתר דיוק, "עיניים קטנות"הביטוי 
לתיאור כללי " ציות"לכת ב־בל נשכח עוד כי מוסכם שבשום פנים אין להרחיק

 הסכנה היא 254.מצב שבו החשוד נראה בולט וחריג במסדרעד כדי יצירת , זה
ם לתיאור של  הצבת ניצבים שאינם כה דומי–אפוא נפילה בין הכיסאות 

 . ואף אינם דומים דיים לחשוד, העבריין
שאלה חשובה שלא נדונה באופן מספק בספרות ובפסיקה היא מהו הקריטריון 
לבחירת הניצבים במקרה שבו תיאור החשוד כפי שנמסר על ידי מי שטוען להיות 

 255.שונה באופן מהותי מדמותו של החשוד המצוי במשטרה) העד המזהה(המזהה 
הבולטות ־דעתנו היא שכאן ניתן יהיה להסתפק בבחירת ניצבים על פי מבחן אי

משום ,  זאת256.הפסיקתי ולא לדרוש שהניצבים יהיו דומים באופן ממשי לחשוד
שכן , שבמקרה זה ההיגיון שקיים בדרך כלל בדרישת דמיון לחשוד אינו רלבנטי

דהיינו משקף למעשה את שהעד סובר (אם נניח שהתיאור שניתן הוא מדויק 
הרי ממילא לא יהיה בוויתור על דרישת הדמיון כדי , )סובייקטיבית שראה

וא עתיד שלא לזהות כלל את החשוד וקרוב שכן ה, להשפיע משהו על המזהה
אפילו אם מתייחסים לסיכוני : יתרה מזו. לוודאי שגם לא לזהות אדם אחר כלשהו

 אם הוא –אף במקרה זה אין הם מופנים ממילא כלפי החשוד , הכישלון בזיהוי
דרישת דמיון של הניצבים לו אינה מסכנת אותו באופן ־ ולכן אי–חף מפשע 

 .ת הדמיון תוכל למנוע באופן סבירשהקפדה על דריש
אינפורמטיביות ־גם אם נניח שהתיאור של העד המזהה לקה בחוסר, כמו כן

שהעד נכשל מלתאר או לנסח את הדמות שנשמרה בזיכרונו כשמסר : כלומר, רב
, אחרת(הרי בהנחה שהחשוד שלנו אינו העבריין , את הודעתו הראשונה במשטרה

, הגן עליו על ידי הצבת מכשולים בפני המזההאין שום סיבה טובה ל, כמובן

 
, שכן לעתים ניצב במסדר יכול לענות על תיאור העבריין כפי שדווח על ידי העד  254

ובכך , אך עדיין להיות שונה באורח בולט מדמות החשוד, כשמדובר בתיאור כללי מדי
 . להבליטו

הערה , מקורות הבודדים שהתייחסו לשאלה זו היה מאמרם העיוני של לוס ווולסאחד ה  255
שהציע פתרון המשלב בין דרישת הדמיון לתיאור הכללי לבין דרישת הדמיון ,  לעיל245

יש להקפיד על בחירת ניצבים הדומים לחשוד בפרטים שהוא שונה בהם מהתיאור : לחשוד
אור הכללי של העבריין ביתר הפרטים אך דומים לתי, הכללי שנמסר על ידי העד
 78הערה , רידל וסילאו, כן ראו וולס. 53' בעמ, ראו שם; שלגביהם אין סתירה כאמור

, ח מטעם משרד המשפטים האמריקני"הזכרנו את עמדת הדו, כמו כן. 843' בעמ, לעיל
שלפיו במקרה זה הדמיון צריך להיות בפרטים מהותיים לחשוד ולא לתיאור הכללי של 

 . לעיל249ראו גם הערה ;  לעיל95ראו הערה ; העבריין
 31הערה , מאלפס וקויהנקין, בתוך ספוריר,  מאלפס ווולגאטר,ןיקנהשוו לדעתם של קויה  256

 . 215-212' בעמ, עילל
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 הרי 257,)ותולדת הטעות כאן מתבטאת אך בתפיסת האשם ולא בהפללת החף
) שאותה הוא נכשל מלנסח מילולית(הדמות שנשמרה בזיכרונו של העד המזהה 

אין שום סיבה , לפיכך!  שהוא אדם אחר מהחשוד–היא דמותו של העבריין 
הרי אין בכך להגן עליו אלא ; הגיונית לבחור דווקא אנשים דומים לחשוד

 מעבר לדברים שנאמרו עד כה נוסיף כי 258.עמידו בסיכון הרשעתו כחף דווקאלה
 של שינוי מהותי בין תיאור –דווקא עמידה על דרישת הדמיון במקרה זה 

 תוביל לתבוסה – החשוד העבריין כפי שנמסר על ידי העד המזהה לדמותו של
דווקא הדרישה שכל הניצבים יהיו דומים לחשוד תבליט , פרדוקסלית. עצמית

הנימוק לכך . אותו כאחד שהוא שונה מכולם בכך שהוא היחיד שדומה לכולם
הקפדה על דרישת הדמיון עלולה להוביל את עורך המסדר לבחור ניצבים : פשוט

 –' שפם וכו, צבע שיער,  גובה–כדומים על פי מאפיינים ויזואליים שהוא תופס 
בהיותו , אולם מאחר שהשלם הוא יותר מסכום חלקיו נקל יהיה לזהות את החשוד

זוהי תמונת הראי של האיסור לערוך מסדר זיהוי שבו הניצבים . השלם היחיד
בעוד ששם יתבלט : משתייכים כולם לקבוצה אחת כגון שוטרים או אסירים

כאן יתבלט , שיבדיל אותם מהחשוד, זואלי של הניצביםוי־המכנה המשותף הבלתי
אם , לעומת זאת .ויזואלי שעל פי נבחרו החלקים־החשוד בתור השלם הבלתי

 
אנחנו , שבו התיאור של העבריין מתאים פחות או יותר לדמותו של החשוד, במקרה רגיל  257

על אף העובדה שיש בכך , תיאור העבריין/מעדיפים לבחור ניצבים דומים לתיאור החשוד
 להגביר את הסתברות כישלונו של זיהוי החשוד בהנחה –נחה שהחשוד הוא העבריין  בה–

, 756' בעמ,  לעיל2 הערה ,קריבהשוו לדברי השופט עציוני בעניין (שהוא העבריין 
מפני , אנחנו מעדיפים להערים מכשולים מפני הזיהוי כאן). 336בהערה , להלןשצוטטו 

, ראו( שהוא חף מפשע ואך דומה לעבריין  בהנחה–שיש בכך בכדי להגן על החשוד 
יש לזכור שבדרך כלל תיאור העבריין על ידי המזהה היה בין ).  לעיל237הערה , למשל

בנסיבות אלה , על כן. ללכידת החשוד הזה דווקא, אם לא הגורם העיקרי, הגורמים
העלולה להוביל להרשעת חף כפי , מתעוררת במלוא עוצמתה הסכנה של טעות בזיהוי

החשוד נתפס שלא על , במקרה הנדון, לעומת זאת. שפורטה באופן רחב מאוד בחיבור זה
וכפי ,  על יסוד ראיות מפלילות אחרות– ככל הנראה –פי התיאור שנמסר במשטרה אלא 

אין , אשר על כן. אין בדרישת הדמיון כדי להגן עליו בהנחה שהוא חף, שהוסבר לעיל
בהנחה שהוא אכן , ויש טעם שלא לעשות כן, י שלוגם כל טעם להערים קשיים על הזיהו

 . העבריין
או (דמותו של העבריין , באקראי, אמנם ניתן להעלות על הדעת סיטואציה נדירה שבה  258

) ליתר דיוק הדמות שנחרתה בזיכרונו של המזהה כעבריין שאותה נכשל מלנסח מילולית
תן כפי שני, אולם. ואז לכאורה דרישת הדמיון תגן עליו, דומה לדמותו של החשוד החף

ואפילו (להעלות על הדעת סיטואציה נדירה כזו ניתן להעלות על הדעת סיטואציה נדירה 
הדמות (שבה דמותו של העבריין , ) תוחלת הסתברותה גדולה פי שבעה–פחות נדירה 

דווקא תהא דומה לאחד משבעת הניצבים האחרים אם ייבחרו ) בזיכרון העד" נחרתה"ש
, שהיא כאמור נדירה פחות( בסיטואציה האחרונה .ללא הקפדה על דרישת דמיון לחשוד

 .דרישת הדמיון דווקא תפגע בחשוד ולא תיטיב אתו, )אם כי עדיין נדירה מאוד
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כי אז מצויים , עומדים רק על דרישה מינימלית של היעדר בולטות חזותית
אף אחד מהם , חסרי מכנה משותף מיוחד, לפנינו שמונה אנשים שונים זה מזה

ודווקא השוני שבין כל אחד מהם לא מבליט אף אחד מהם באופן , אינו בולט
בדרך זו נמצאנו מגינים בצורה האופטימלית ביותר על החשוד החף . מיוחד
 .מפשע

, מחד גיסא. יש להפריד את דרישת הדמיון: דעתנו ניתנת לסיכום כדלהלן
ם יש לדאוג לבחירת ניצבי, כאשר החשוד דומה לתיאור הכללי שנתן העד המזהה

תוך הקפדה שהחשוד לא ייראה , לחשוד) הבלטה־מעבר לאי(הדומים דמיון ממשי 
בולט במובן הזה שיתאים לתיאור הכללי של העבריין בצורה בולטת יותר מן 

כאשר החשוד אינו דומה מלכתחילה לתיאור , מאידך גיסא. הניצבים האחרים
 ניתן לבחור אזי יש מקום להחיל את הפסיקה הקובעת כי, הכללי של העבריין

כך שהחשוד לא ייראה בולט , בניצבים הדומים לחשוד דמיון כללי ולא יותר
 . במסדר

כדי להבטיח שמספר הניצבים , במצב המשפטי הנוכחי: הערה לסיום
יש לבדוק כיצד ניתן לערוב לכך , הפונקציונלי אכן יהא קרוב דיו לזה הממשי

, אינה קשורה לעניין הנחקרשהעד אכן לא יכיר מי מהניצבים היכרות מוקדמת ש
,  למעשה259.באין בדין כל חובה לוודא את היעדרה של היכרות מוקדמת כזו

ות של העד עצמו או להתוודות להתווד, העניין נתון אך לשאלותיו של הסנגור
יש להקפיד גם על כך , לפיכך). אם הוא יודע שהעד מכיר אותו(של הניצב 

שהעד יישאל אם הוא מכיר ניצב כלשהו היכרות מוקדמת ללא קשר לאירוע 
דומה אודות  ושהניצבים יישאלו שאלה 260,הנחקר או לחשוד שזיהויו נדרש

 261.היכרותם את העד המזהה

 
ישנה הנחיה לתשאל את ,  לעיל29הערה , יש לציין כי בהנחיות המשטרתיות שהוזכרו  259

 לפסול אותם –ואם כן , אם הם מכירים את העד המזהה) ולא את העד המזהה(הניצבים 
קירת הפסיקה לא מצאנו התייחסות לתיעוד כלשהו של מס). להנחיה) 9)(ה(3סעיף (

ככל , מדעית־למרות שבדיקתנו אינה מדגמית: יתרה מזו. פרקטיקה כזו ואם היא קיימת
התחזקה התרשמותנו כי הנחיה זו אכן אינה נאכפת , שעיינו ועיינו בפסיקה ובפרוטוקולים

 .כנדרש
 .489' בעמ,  לעיל12הערה , השוו לויליאמס והמלמן  260
ניתן לתשאל את הניצבים . מבחינה טכנית ניתן לשקול כמה דרכים לביצוע משימה זו  261

בין עם שמו בין עם (ולפסול מיידית ניצב המאשר היכרות כלשהי עם העד המזהה 
ניתן לתשאל את העד המזהה אודות שמותיהם של הניצבים ולוודא , כמו כן). תמונתו

גם לאחר ביצוע הזיהוי יש לרשום בפרוטוקול את הודעת העד .  היכרות ביניהםשאין
אחת הבעיות שיש , דא עקא). גם מבלי להכיר את שמו(בדבר היכרות עם מי מהניצבים 

להתחשב בהן היא שהצגת שמות הניצבים בפני העד המזהה מהווה אינפורמציה נוספת 
פסילת ניצבים שנחזים לו : למשל (שיכולה לסייע לו בביצוע אלימינציה של אנשים

 ). כמזרחיים כשהשמות שנמסרו לו מפורשים על ידו ככאלה
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 הטיות הכלולות בהוראות שניתנות לעד בעת עריכתו של מסדר זיהוי. 3

לניטרליות של ההוראות הניתנות לעד המזהה מיד לפני ביצוע הזיהוי נודעת 
רים רבים מראים כי הוראות מחק. חשיבות רבה בנוגע לנכונות הזיהוי ולדיוקו

) suggestive instructions(מדריכות /או מרמזות) biased instructions" (מוטות"
את זיכרון העד ובעקבות כך להביא לידי זיהוי " להטות"או " לשחד"עלולות 

 .שגוי
חשוב לזכור ולהזכיר כי פעולת השחזור במהלך מסדר זיהוי היא בעיקר 

בזיכרונו לבין הפנים " אחסן" שבה נדרש העד להשוות בין מה ש262,פעולת שיפוט
מצעית א־אם דרגת הדמיון מיוצגת בתודעתו הבלתי. שמוצגות בפניו במסדר

 יצביע על אותו –בין דמותו של ניצב כלשהו לבין מבצע העבירה " התאמה"כ
מטבע הדברים ניתן .  ידחה את המסדר–ואם דרגת הדמיון נופלת מכך , ניצב

סף הכרתיות שונות המשפיעות על ־לכאורה לשער כי לאנשים יש דרגות
ת מגורמים דרגות אלה מושפעו, עם זאת. החלטותיהם לזהות או להימנע מזיהוי

ביניהם הדרכה מוסמכת שניתנת למזהה באשר לאופי השיפוט ההכרתי , רבים
הבעיה העיקרית בחלק מההנחיות או ההוראות שניתנות לעדים לפני , אכן. הנדרש

קריטריון  "– 263וולס כלשונו של –כניסתם למסדר הזיהוי היא בכך שהן יוצרות 
העד נכון לזהות פנים : לאמור, )lax criteria" (קריטריון לא מקפיד "או" מרושל

ורק משום שמבין , מתוך הקבוצה שמוצגת בפניו על בסיס דמיון יחסי בלבד
לעבריין שאת פניו הוא " הדומה ביותר"שורת הניצבים בפניו אותו אדם הוא 

יהוי ההדרכה צריכה לכוון את העד לתהליך של ז: זאת ועוד. כביכול זוכר
)identification (–אך ורק אם האדם הספציפי הזה –להצבעה על ניצב :  היינו 

. ולא רק כדומה לו, אמצעית של העד המזהה כעבריין־נתפס בתודעתו הבלתי
 relative" (שיפוט היחסי"הבעיה המתוארת להלן היא האסטרטגיה ההכרתית של ה

judgment.(264שמכוחו גדל באופן , גיה זו עשויה להוביל לזיהוי שגוי אסטרט
או , אחת הדרכים לפתרון בעיה זו. דרמטי הסיכוי להרשעת אדם חף מפשע

מערכתית כי העבריין האמיתי אינו ־היא קביעת חזקה הכרתית, לפחות לריכוכה
שיש בהן לרמז , מחזקה כזו אפשר לגזור הוראות מפורשות לעד. נמצא במסדר
הלך מחשבה ,  כפי שנראה265.בירה היא שהעבריין איננו נמצא במסדרשאופציה ס

 
, למעשה.  הוא יצירת קלסתרון– ובו אין המאמר עוסק –" השחזור"האחר של המובן   262

מלאכת יצירת קלסתרון מבטאת באופן מובהק יותר מזיהוי במסדר תהליך שחזור של 
 .ממש

 .60' בעמ,  לעיל111הערה , וולס  263
 . לחיבור2.פרק ו, השוו לעיל  264
הנחה זו תקפה , בהיבט הראייתי. הצורך בחזקה כזו נעוץ בשני היבטים הקשורים זה בזה  265

הרי אם היה : לצורך עריכת המסדר וסיפוק הגנה מלאה לחשוד שמא מדובר בחף מפשע
 בהיבט. ידוע מראש שהחשוד הינו העבריין לא היה כל צורך לערוך מסדר זיהוי
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על " זיהוי"להימנע מ, בין היתר, כזה צריך להוביל לקביעת הוראות המורות לעד
וכן הוראות המציינות כי ייתכן שהמסדר שבפניו , "שיפוט יחסי"סמך שיטה של 

 . אך בהחלט ייתכן גם שהוא לא יכלול אותו,  את החשודיכלול
מחקרים רבים מטעימים את החשיבות של ניטרליות ההוראות , כאמור, ואכן

ומצביעים על התוצאות החמורות שיכולות , הניתנות לעדים מיד לפני הזיהוי
מחקר , למשל, טלו.  או מהטיות העלולות להיכלל בהן266לנבוע מהיעדרן המוחלט

 במסגרת הניסוי בוים מעשה ונדליזם במהלך 267.מאלפס ודיבייןשנערך על ידי 
 בזיהוי 268 מהם הסכימו להשתתף100.  סטודנטים350־הרצאה שנכחו בה כ

 
לטענתנו חזקת החפות מחייבת את הרשות החוקרת להחזיק את החשוד כחף , הנורמטיבי

אנו מודעים לכך שתחולתה של חזקת החפות ככזו בהליכים . מפשע עד להרשעתו בדין
להרחבה בעניין חזקת החפות עיינו במיכה (משפטיים אינה מובנת מאליה ־טרם

 ,9-8  סוגיות נבחרות–שפט האמריקני במשפט הישראלי ובמ" חזקת החפות", לינדנשטראוס
תפקידה וטיבה , חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית", רינת קיטאי; )1999 (78-71, 25-19

כן השוו ). ד"תשס (405) 2( געלי משפט, "בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים
' זאדה נ 8087/95 פ"השוו לדברי הנשיא ברק בבש. Bell v. Wolfish 441 U.S. 520 (1979)־ל

, שם(לעומת דברי השופטת דורנר באותו עניין , 11בפסקה , 133) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל
כאשר מדובר בהליכי חקירה שבמסגרתם נוצרות ראיות מהותיות , עם זאת). )3בפסקה 

 להבדיל מראיות המשמשות לצורך הליכי מעצר או כשהדבר נדרש –לצורך הוכחת אשמה 
 נראה כי מתעצם – הדיוניות של עצור שאינן קשורות להוכחת אשמתו להגדרת זכויותיו

אם לא נסבור כך עשויה . כוחו של הטיעון בדבר החלת חזקת החפות אף בהליכי חקירה
מכל , ודאי". מאוחר מדי ומעט מדי"הפעלת החזקה בשלב הליכי המשפט להיות בבחינת 

" אשמתו"ותר רק לאשר את ולפיכך נ, כי אין להניח מראש שמדובר בעבריין, מקום
 . פורמלית על ידי זיהויו במסדר ומתן גושפנקה פרוצדורלית להנחת האשמה

שטרה לא חושדת באנשים שכן יש גם צורך לשלול סברות מוטעות אצל עדים כגון שהמ  266
ראו ויליאמס . או שהעבריין נמצא בתוך המסדר וכל תפקידם הוא רק לזהות אותו, סתם

 שכל –עצם קיומו של המסדר , לטענתם. 487-486' בעמ,  לעיל12הערה , והמלמן
 הינו בבחינת רמיזה מסוימת והפעלת לחץ על העד –תכליתו דרישה לביצוע זיהוי 

בצירוף האמונה כי הרשות החוקרת הינה גוף , חשוד בתוך המסדרהידיעה שקיים . המזהה
עשויות אף לגרום לעד להרגיש צורך , "נקי"נטול פניות וכי אותו חשוד ממילא אינו 

תוך ,  לעתים על דרך חיפוש הניצב הכי דומה לעבריין שראה–למשטרה " לסייע"
 . לעיל258ערה ראו ה; "הולמים"־התעלמות והדחקה של רשמים קוגניטיביים בלתי

 . לעיל99הערה , מאלפס ודיביין  267
אופן וולונטרי להשתתף בזיהוי יש כדי  בחרו ב100־תיתכן הטענה כי בעצם העובדה שה  268

, תשובתם של המחברים היא שמדובר בגורם סביבתי תקף. לפגוע במדגמיות התוצאות
המקביל להסכמה שנותנים עדי הראייה למשטרה להשתתף במסדרי זיהוי כתולדה של 

, לשיטתם. בין מתוך רצון לסייע להליך הפלילי ובין מתוך יחס כבוד למשטרה, מוטיבציה
שר שדווקא הוולונטריות של המשתתפים בניסוי משקפת טוב יותר את המציאות שבה אפ

). 486' בעמ, שם(עדי הראייה מסכימים באופן חופשי וולונטרי אף הם להשתתף במסדר 
שכן לא אחת העד המזהה משתתף , אנו סבורים כי הנחה זו אינה נקייה לחלוטין מספקות

. ולא מתוקף החלטה חופשית ורצונית באופן מלאבמסדר כתוצאה מלחצים המופעלים עליו 
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מחצית . בשלושת הימים שלאחר האירוע) חי(באחד משני מסדרי זיהוי " עבריין"ה
והמחצית הנותרת , "האמיתי"ין ל יועדו למסדר זיהוי שבו נכח העברי"מהעדים הנ

מחצית מהעדים בכל קבוצה . יועדה למסדר זיהוי שבו לא נכח העבריין האמיתי
. נמצא בתוך המסדר... אנו מאמינים כי אותו אדם: "קיבלו את ההוראות הבאות

ובו הם נדרשו , גם הנייר שניתן להם". בחנו בקפידה את כל אחד מהניצבים
לא כלל את האפשרות לסמן ,  הוא העברייןלסמן את מספר הניצב שלדעתם

לעומת ). biased group" (הקבוצה המוטה"קבוצה זו תיקרא להלן ". היעדר זיהוי"
ייתכן שהעבריין בתוך המסדר "יתר העדים קיבלו הוראות לא מוטות כגון , זאת

אם . בחנו בקפידה כל אחד מהניצבים במסדר. אך גם ייתכן שהוא לא בתוכו
 ".  בנייר שחולק לכם0סמנו את הספרה , לא נמצא במסדר. ..האדם שראיתם

, "העבריין"מתוך עדי הראייה שיועדו למסדר שבו נכח : התוצאות שנתקבלו
בחרו : דהיינו(מהעדים שקיבלו הנחיות מוטות ביצעו זיהוי פוזיטיבי (!) 100%

 83%, לעומת זאת". העבריין" מהם זיהו נכונה את 75%כאשר , )באחד הניצבים
 וכל הזיהויים היו –מוטות ביצעו זיהוי פוזיטיבי ־העדים שקיבלו הוראות לאמ

 מכאן עלתה המסקנה כי ההוראות המוטות אמנם הגבירו את אחוז 269.נכונים
 באחוז הדיוק לא אלא שהפער, "העבריין"הזיהויים הפוזיטיביים במסדר שבו נכח 

לא נכח במסדר " העבריין"התוצאות הקשות נתגלו כש. היה ממש משמעותי
מטבע ,  שגוי–ביצעו זיהוי פוזיטיבי ,  מאלה שקיבלו הוראות מוטות78%: הזיהוי

 מהעדים שקיבלו הוראות לא מוטות ביצעו זיהוי 33%רק , לעומת זאת; הדברים
יהויים השגויים היה גבוה מאוד כשניתנו אחוז הז, לפיכך). כמובן, שגוי(פוזיטיבי 

מאחר שבמציאות אין . לעדים הוראות מוטות במסדר זיהוי שבו לא נכח העבריין
, )והוא החשוד(בידינו לדעת אם העבריין האמיתי נמצא בפועל בתוך המסדר 

מכוח :  יתרה מזו270.להוראות מוטות מהסוג שתואר יש פוטנציאל משחד עצום

 
במקרים רבים עדים לא מזהים חשודים מתוך המסדר ומסבירים זאת בפחד , הנה כי כן

 .שנתפסו אליו במהלכו
 .  דחו שלא בצדק את המסדר משום שלא כלל כביכול את העבריין17%־יתר ה  269
ות הייתה השפעה על מידת הביטחון של העד בזיהוי יש להוסיף ולציין כי להוראות המוט  270

מעיבוד מכלול הנתונים הסיקו החוקרים שלא היה קשר . שעשה גם כשהזיהוי היה שגוי
החוקרים אף הציעו הבחנה . בין מידת הביטחון והוודאות של העד לבין דיוקו בזיהוי

בין עצם ההחלטה המספקת הסבר נוסף להיעדר הקשר בין עשיית זיהוי נכון או לא נכון ל
הנתונים מאששים , לדעתם). שאף היא יכולה להיות נכונה או שגויה(לזהות או לא לזהות 

המוטיבציה . את התאוריה שלאנשים יש נטייה לבטוח בהחלטות הפוזיטיביות שהם עושים
אוהדת " סביבה"יוצרת , בצירוף ההטיה בהוראות, של העד לשתף פעולה עם המשטרה

להגמיש את קריטריון הזיהוי , במידה מסוימת, המאפשרת לו, פוזיטיביונוחה כלפי זיהוי 
הוא נוטה לעשות זאת ) אף אם אינו נכון(שכאשר העד מבצע זיהוי פוזיטיבי , מכאן. שלו

עדים נתגלו כלא בטוחים כשלא ביצעו זיהוי פוזיטיבי במסדר נתון , לעומת זאת. בביטחון
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הרי דווקא הנתונים הנוגעים , העקרונות הכלליים של מזעור הסיכון להרשעת חף
ולפיכך גם להדאיג , לקיומו של מסדר שבו החשוד חף הם שצריכים לעניין אותנו

ד את מהימנות ההחלטה של ההטיה בהוראות משפרת מאו־אי, כפי שראינו. מאוד
ההסתברות שהמזוהה הוא העבריין , כשהוא מבצע זיהוי פוזיטיבי: העד המזהה
 . גבוהה יותר

ל היו קיצוניות "יש מקום לטענה כי ההוראות שניתנו במחקר הנ, אמנם
הפסיקה בישראל קבעה את הכלל שאין ליתן לעד , יטען הטוען, והנה; קמעא

הפסיקה אף קבעה כי אסור . זיהויו של החשודהמזהה כל רמז העלול לתרום ל
שלשון השאלה שמופנית לעד במסדר הזיהוי תרמוז לו כי בין הניצבים נמצא 

לשון השאלה צריכה , לפי הפסיקה. אדם שהחוקרים חושדים בו שהוא הנאשם
להיות כזו שתותיר לעד המזהה את ההחלטה אם העבריין נמצא בתוך המסדר 

האם אתה רואה " או 271,"?ת אליו בהודעתך נמצא כאןהאם האדם שהתייחס"כגון 
גם הוראות מעין אלו אינן ,  אולם272".?כאן את האדם שביצע את העבירה

 על חשודים נחשבות לניטרליות דיין ואין בהן כדי לספק הגנה ראויה ומספקת
לא רק שהפרת הכלל הפסיקתי בדבר נוסח ההוראות : יתרה מזאת. חפים מפשע

אלא שממילא מיוחס לעצם ידיעתו של , אינה בעלת משקל רב בעיני הפסיקה
  273.העד כי החשוד נמצא בתוך המסדר משקל פעוט בלבד

 
ת מדויקת אם המסדר אינו כולל את למרות שדחייה כזו של המסדר עשויה להיו(

 . 487' בעמ, שם). העבריין
אתה תתבקש מיד לעבור על פני : " לעיל29הערה , בדומה לנוסח שבהנחיות המשטרתיות  271

האנשים הניצבים מאחוריך ולבחון האם האדם שאליו התייחסת בהודעתך נמצא ביניהם אם 
 בפועל עדיין אין הן מציינות במפורש את, בהנחה שהנחיות אלו נאכפות בקפדנות". לאו

 .האפשרות שהעבריין אינו נמצא במסדר
 מן הראוי: "745' בעמ,  לעיל2 הערה ,קריבעניין ; 873' בעמ,  לעיל22הערה , מיראו קד  272

להסתפק באמירה לפיה העד הוזמן כדי ] ההדגשה הוספה; "חובה"או " צריך"להבדיל מ[
הוא מזהה בין הניצבים או היושבים במסדר את מי שעדותו מתייחסת לנסות ולראות אם 

יש לשים לב כי בית המשפט אינו מחייב את המשטרה שלא לרמוז לעד ...". אליו
אחד , הנה כי כן. והמצוטט לעיל הינו בגדר המלצה, שהחשוד נמצא בתוך המסדר

עד המזהה ציין ה.  לעיל71 הערה ,אבוזו ניתן למצוא בפרשת " המלצה"התוצרים של 
כשנשאל במשפט מדוע . שהחשוד הוא העבריין" חושב"לאחר שהצביע על החשוד כי הוא 

נבעה מכך שנשאל על ידי חוקר " חושב"הסביר כי בחירתו במלה , כך" חושב"הוא רק 
, ועל כן, "?מי אתה חושב הוא היורה: "את השאלה הבאה, המשטרה לאחר ביצוע הזיהוי
 שהחשוד הוא העבריין למרות שהוא זיהה אותו ללא כל בתשובה נרשם שהוא חושב

העבריין ־ בחובה רמז שהחשודןאין ספק שנוסח השאלה שנשאל על ידי החוקר טומ. היסוס
 . נוכח במסדר וכל תפקידו של העד הוא לבחור בו

ות בבירור מעיון בפסיקה נוספת ניתן לרא. 763-762' בעמ,  לעיל56הערה , שוורץעניין   273
וכי עליהם לנסות , שמרבית העדים יודעים אל נכון כי החשוד נמצא בתוך המסדר
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ל "מחקר אחר שנערך בעקבות ביקורת מעין זו על מחקרם הנ, והנה כי כן
 במחקר זה הוצגה 274.פינורד ומרטינס, לתרקהיה זה של ,  מאלפס ודיבייןשל

.  סטודנטים קלטת וידיאו המתעדת שוד מבוים של חנות משקאות165בפני 
לא נאמר להם : לכאורה" מתון"מחצית מהעדים קיבלו הוראות מוטות באופן 
לבחור מתוך "אלא אך שעליהם , אמנם במפורש כי השודד נמצא בתוך המסדר

העדים שנותרו קיבלו הוראות ".  את האדם שהם מאמינים כי הוא השודדהמסדר
 על האפשרות שייתכן כי מבצע העבירה אינו נוכח במפורשלא מוטות שהצביעו 

גם כאן עצם הטיית ההוראות . ושבמקרה כזה עליהם לדחות את המסדר, במסדר
כח לא השפיעה במידה הראויה לציון על מידת הדיוק בזיהוי במסדר שבו נ

עדים שנחשפו ,  היה במסדר הזיהוילאכאשר השודד , בניגוד לכך; השודד
להוראות המוטות ביצעו זיהויים שגויים באופן הגדול באופן משמעותי ביחס 

 ).45% לעומת 90%(לעדים שלא קיבלו הוראות מוטות 
מחקר זה מצביע על כך שגם להוראות המוטות באופן , לטענת החוקרים

המגבירות בצורה ניכרת את אחוז הזיהויים , משחדותיש השפעות " מתון"
 . השגויים

בעקבות התוצאות האמורות ניסו חוקרים מסוימים לנסח כללים שיספקו הגנה 
המלצתם , ראשית. מרבית מפני הסכנות הכרוכות בסוג המוטה של הוראות אלה

העיקרית והנפוצה ביותר היא לקבוע שמיד לפני ביצוע הזיהוי על חוקרי 
רה להגיד לעד במפורש כי ייתכן שהעבריין האמיתי נמצא במסדר וייתכן המשט

על המשטרה למסור לעד שיש במסדר רק : ם אחרותלי במי275;גם שאינו נמצא בו
אמירה כזו מפחיתה את הסיכון ,  לפי המחקרים שהוצגו לעיל276.חשוד אפשרי

לזיהוי שגוי למרות שאין היא מגבירה את ההסתברות לזיהוי מדויק באופן הראוי 
 דבריהם של חוקרי המשטרה צריכים להדגיש שהאדם המבוקש עשוי לא 277.לציון

ולכן העד צריך לזהות רק את האדם שלדעתו מתאים בצורה , להיות במסדר

 
 29 הערה ,דורייבתיאור השתלשלות העניינים בפרשת , למשל, ראו. את אשמתו" אשרל"ו

 . לעיל
 . לעיל179ראו הערה   274
; מיותר לומר כי הטלת חובה כזו אינה מטילה על המשטרה מעמסה או עלות של ממש  275

,  לעיל15הערה , ראו גם ואגינאר. 123-119' בעמ,  לעיל59הערה , ראו קלתר ופינורד
,  לעיל111הערה , וולס; 154' בעמ,  לעיל15הערה , יןח ועדת דבל"דו; 80-78' בעמ
 .61' בעמ

רזי 'ג־בהנחיות פרקליט המדינה במדינת ניו, למשל, כלל זה זכה לעיגון. 74' בעמ, שם  276
 . לעיל95ראו הערה ; הברית־בארצות

וכן , 80-79' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר, 75-74' בעמ,  לעיל111הערה , וולס  277
 שנוסח –אם כי הצעתם של האחרונים  (487-486' בעמ,  לעיל12הערה , ויליאמס והמלמן

 היא פחות תובענית –השאלה ישאיר פתוחה את האפשרות של נוכחות העבריין במסדר 
 .)במידה מסוימת
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מזיהוי על בסיס דמיון ולהימנע , למי שדמותו נשמרה בזיכרונו" אבסולוטית"
 הציע כי העד אף יוזהר מפורשות מפני וולסהחוקר , ובאותו הקשר, שנית. גרידא
 יש להורות לעד במפורש שהוא יכול לזהות רק אדם אחד 279,שלישית 278.ניחוש

אם בכלל ,  את האדם המתאים במדויק למי שראה בעת ביצוע העבירה–לבד ב
אם העד אינו יכול להצביע על , וולסעל פי , רביעית. ניצב במסדר אדם כזה

בשום אופן אין לבקש ממנו להצביע , אדם שמתאים אבסולוטית לאדם שהוא זוכר
, לדעתו. ריין העביכול להיותעל האדם הדומה ביותר או לציין אם אחד הניצבים 

 וזו בדיוק בעיית –בקשה כזו מהווה סוג של לחץ על העד לבצע זיהוי כלשהו 
הרי סביר להניח . שאותה כלל זה מבקש לחסום, השיפוט היחסי שתוארה קודם

שכן עצם איתור , לעבריין האמיתי" דומה"שבמרבית המקרים יש אדם שהוא 
דרישה כזו , לפיכך; דהחשוד מתבסס בדרך כלל על תיאור העבריין שמסר הע

 מהווה הוראה – לציין איזה אדם דומה מאוד לעבריין –מטעם חוקרי המשטרה 
שתמך בכלל , ואגינאר. מדריכה היוצרת לחץ על העד להימנע מדחיית המסדר

לכת וטען כי אין לקבל כראיה זיהוי שנלווית אליו הצהרה כי ־אף הרחיק, זה
ודאות כשלעצמה אינה מצביעה על דיוק ,  אמנם280.נעשה על בסיס דמיון בלבד

, אך יש הגורסים כי זיהוי ספונטני או זיהוי המבוצע תוך תקופה קצרה, בזיהוי
 שהרי זיהוי לאחר –הם מסממניה הבולטים של הוודאות , ובצורה מיידית וישירה

 תקופה של שקלא וטריא מתבצע בדרך כלל על בסיס דמיון ולא על בסיס
ואם הוא אינו , "קופץ לעין"זיהוי הוא מטבעו , ואגינאר במילותיו של 281.התאמה

 .ביצע העד שיפוט יחסי, ככל הנראה,  אזי–קופץ לעין 
על אף חשיבותם הרבה של כללים מעין אלו אימוצם אינו יכול כשלעצמו 

לא יהיה זה סביר להניח . להבטיח את שלילת הרמיזה שהם מבקשים למנוע
 טרחה לערוך מסדר זיהוי ולהזמינו אליו שהעד אכן יאמין בתמימותו שהמשטרה

אדם מן השורה :  יתרה מזו282.אם החשוד שבידיה אינו האדם שסומן כעבריין

 
 .75' בעמ,  לעיל111הערה , וולס  278
 .76' בעמ,  לעיל111הערה , וולס; 78' בעמ,  לעיל15 הערה, ואגינאר  279
 .90' בעמ , שם,ואגינאר  280
, כמו במקרה שבו אובייקטיבית לא ניתן היה להגיע לזיהוי ברור וודאי(בנסיבות מתאימות   281

, יש המייחסים לדמיון כשלעצמו משקל ראייתי מסוים, )למשל עקב בעיות תאורה ומרחק
 .90' בעמ, שם, ראו ואגינאר; אולם לדעתנו משקל זה לא יכול להיות שקול לזיהוי ממש

 246־ ו245ראו גם הערות ; 225' בעמ,  לעיל248הערה , מאלפס וווגאלטר, ןיקנעיינו קויה  282
 להבדיל מסטודנטים –יש אף הטוענים שבמציאות עדים מזהים . לעיל והטקסט הסמוך להן

להקפיד על , בסביבה ובנסיבות העוטפות את הליך הזיהוי, ם תמיד אינם מסוגלי–במחקר 
 ,Rod C. L. Lindsay & Karen Bellinger־השוו ל. הנהלים וההוראות שניתנות להם

“Alternative to the Sequential Lineup: The Importance of Controlling The Picture,” 84 J. 
Applied Psychol. 315, 319 (1999) .ברים אלה אין להסיק כמובן שלא ניתן לעולם מד

שתוביל לפחות לערעור ביטחונם , ליצור מערכת הנחיות הנתמכת בפרקטיקה מתוחכמת
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אז כנראה שיש נגדו ראיות מפלילות , קיים חשודעשוי לסבור כי אם 
.  שהרי המשטרה אינה מסמנת אנשים כחשודים באופן שרירותי–משמעותיות 

העד מלכתחילה עשוי להבנות בתודעתו כי תפקידו לנסות לזהות חשוד , לפיכך
 283).ואפשר אף שהוא נושא באמתחתו קופת שרצים(לחלוטין " נקי"קיים שאיננו 

הבעיה נוצרת משום שאין בכוחנו לדעת אם העד באמת זיהה את החשוד במסדר 
 שמא משום שהסתייע במידע מוטה או, משום שזכר אותו בתור העבריין שראה

כי הוא מסומן כבר על , שמילא את תודעתו ורימז כי החשוד נמצא בתוך המסדר
, כאמור. וכי כל תפקידו של העד הוא לאתר אותו, ידי רשויות החקירה כעבריין

המחקרים . עצם הידיעה כי יש חשוד יוצרת כשלעצמה אפקט המשחד את העד
שכן המשתתפים המזהים , לאפקט משחד זהשהובאו לעיל אינם מתייחסים 

בסימולציות המעבדתיות אינם נחשפים לידיעה המשחדת כאמור בדבר אפשרות 
לכן נראה לכאורה כי אנו . נוכחותו של חשוד אפשרי שנתפס על ידי המשטרה

 כלי שיאפשר –זקוקים לכלי נוסף מעבר לכללים הנזכרים בדבר היעדר הדרכה 
 .כרלנו לצמצם את הסיכון הנז

 הוא הציע להציג בפני 284. העלה את אחד הפתרונות היצירתיים לבעיה זווולס
מסדר :  דהיינו–) blank line up(תחילה מסדר זיהוי ריק : העד שני מסדרי זיהוי

. שבו החשוד נוכח, "רגיל"ורק לאחר מכן מסדר זיהוי ; ו נמצא בושהחשוד אינ
כל פעם תוך ציון אותן הוראות , על המשטרה לעמת את העד עם שני המסדרים

שהעד , העבריין עשוי להיות במסדר ועשוי אף לא להיות בו(שהוזכרו לעיל 
 למותר לציין כי אסור להציב 285;)ב"צריך לזהות רק על בסיס זיהוי מלא וכיו
מטרתו של מסדר הזיהוי הריק היא . באחד המסדרים ניצבים שנכחו במסדר האחר

הניצב המסתבר ביותר להיות (לאתר ולסנן עדים המזהים על בסיס דמיון יחסי 

 
גם זו . מסויג של עדים מזהים שאכן נכלל במסדר חשוד שהם מתבקשים לזהות־הבלתי
 .ראו הדיון בהמשך פרק זה; לטובה

ההנחה שהאנשים שתמונותיהם כלולות , ני עד ראייה אלבום העברייניםגם כשמוצג בפ  283
עשויה להגביר את הנטייה של העד לבצע זיהוי כלשהו ולהצביע " נקיים"באלבום אינם 

 .על תמונה באלבום
, השוו לויליאמס והמלמן; רעיון זה אינו ממש חדש .85' בעמ,  לעיל111הערה , וולס  284

 .487' בעמ,  לעיל12הערה 
כך (מזהה ניצב במסדר הריק ן כי וולס מדגיש שגם אם העד נציילשם השלמת התמונה   285

. עדיין מוצע להציב אותו בפני המסדר האמיתי שהחשוד נמצא בו, )שזיהוי זה אינו נכון
שכן יקשה , ממילא לא יהיה לזיהוי זה של החשוד במסדר השני משקל של ממש, לדעתנו

עם זאת נציין . תר כאמיןעל בית המשפט לקבל את הזיהוי של החשוד במסדר המאוחר יו
הוא מפתח מעין , כי מכיוון שברוב המקרים שבהם עד מזהה ניצב אחד במסדר הראשון

במסדר ) של אדם אחר(מחויבות להחלטה זו ועל כן ממילא נוטה להימנע מביצוע זיהוי 
דווקא משום כך נראה לנו שאם לאחר כישלון במסדר הריק העד בכל זאת מצליח . השני

 . יש לזיהוי זה משקל מסוים לחובת החשוד, שודלזהות את הח
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או ) שרויות שהוצגוהחשוד של המשטרה או הדומה ביותר לעבריין מבין כל האפ
יתרון נוסף לשיטה זו עשוי להיות סינון של העדים שיש . על בסיס ניחוש גרידא

להם מעורבות כלשהי בעבירה או אינטרס שלא לגלות את הזהות האמיתית של 
כך שאותם עדים , )והמשטרה אינה יודעת זאת(העבריין הידוע להם היטב 

כדי להרחיק את החשדות ,  יהאיהא אשר, לאדם אחר" לתפור תיק"מעוניינים 
 .כאמור ולהטעות את המשטרה

 וולסהאפקטיביות של שיטה זו הוכחה במחקר אחד שביצע , והנה כי כן
שבמהלכה משתף פעולה מטעם החוקרים ,  בפני סטודנטים בוימה גניבה286.עצמו

לכל .  שניות בלבדשמונה־האירוע נמשך כשבע. גנב חפץ") העבריין: "להלן(
. העדים נאמר שייתכן כי האדם שראו ישתתף במסדר וייתכן גם שייעדר ממנו

הקבוצה הראשונה .  איש כל אחת96עדי הראייה חולקו לשתי קבוצות בנות 
עבריין ולשנייה נערך ־לראשונה נערך מסדר נוכח: משנה־חולקה לשתי קבוצות

ובפני כל , משנה־שתי קבוצותגם הקבוצה השנייה חולקה ל. עבריין־מסדר נעדר
משנה אחת קוימו שני מסדרי ־לקבוצה. אחת מהן קוימו שתי סדרות של מסדרים

 והשני 288 הראשון ריק– ולשנייה קוימו שני מסדרים 287,עבריין־זיהוי נעדרי
אם העדים , מהתוצאות עלה שכאשר מקוימים שני מסדרים ריקים. עבריין־נוכח

בוחרים בטעות ניצב מתוך המסדר הראשון הם נוטים לבצע זיהוי פוזיטיבי גם 
ההסתברות ). שהרי כזכור העבריין לא נכח בו,  זיהוי זה שגויוגם(במסדר השני 

זיהוי ניצב כלשהו ־של שגיאה זו עלתה באופן ניכר על הסתברות המשגה של אי
 לעומת 55.6%(במסדר הראשון ולאחר מכן זיהוי פוזיטיבי שגוי במסדר השני 

ו עדים שזיה, שבה נכח עבריין במסדר השני, המשנה השנייה־בקבוצת). 23.3%
בטעות ניצב במסדר הראשון נטו לזהות את העבריין האמיתי במסדר השני רק 

לדחות את המסדר הראשון , בצדק,  מהעדים שהחליטו60%ואילו , 33.3%־ב
  289. זיהו נכונה את העבריין במסדר השני–) הריק(

יתרון זה בא לידי ביטוי . מחקר זה מוכיח את היתרון של עריכת שני מסדרים
זיהוי במסדר הריק מעלה מאוד את ההסתברות שהזיהוי שיעשה העד ־בכך שאי

במסדר הריק ביצעו ) שגוי( מהעדים שביצעו זיהוי 55.2%. במסדר השני יהיה נכון
 

 . לעיל246הערה , ראו וולס  286
ציינו את האפשרות , ההנחיות שניתנו לעדים בכל המחקר היו אחידות וניטרליות, וכמובן  287

ת כזו בדף והעדים המזהים אף יכלו לסמן אפשרו, שהעבריין עשוי לא להיות במסדר
 .התשובות

, עבריין־להבדיל ממסדר נעדר, )blank lineup" (מסדר ריק"הבחירה על ידי החוקר בביטוי   288
זאת להבדיל , המסדר הריק ידוע למשטרה ככזה היות ואין בו חשודים. היא מכוונת
דועה לנו חפותו או אשמתו של הואיל ולא י. הכולל את החשוד" האמיתי"מהמסדר 

 . עבריין־עבריין או נוכח־לא ניתן לסווג את המסדר האחרון כמסדר נעדר, החשוד
 ,ראו גם  ספוריר. 85' בעמ,  לעיל111הערה , וכן וולס, 98' בעמ,  לעיל246הערה , וולס  289

 .227' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין
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אשר  עדים 31.7%לעומת זאת טעו במסדר השני רק ; גוי גם במסדר השניזיהוי ש
 –הזיהוי ־גם אי,  נוסף על כך290.לא ביצעו כל זיהוי במסדר הראשון הריק

 אמור לקבל משקל ראייתי נכבד כראיה –בהנחה שהוא קיים בשני המסדרים 
כתו של מסדר ריק מהתוצאות עולה שעצם ערי. המצביעה על חפותו של החשוד

שיעור העדים . עבריין־הורידה את אחוז הזיהויים השגויים שבוצעו במסדר נעדר
ודחו אף את המסדר הריק עמד על ) עבריין־נעדר(שדחו נכונה את המסדר השני 

בעוד ששיעור העדים שדחו נכונה את , ) זיהויים שגויים23.3% –היתרה  (76.7%
) הקבוצה הראשונה במחקר(דם למסדר ריק עבריין מבלי שנחשפו קו־המסדר נעדר

תוצאות , וולס לדעת 291). זיהויים שגויים70.8% –היתרה ( בלבד 29.2%עמד על 
, במקרה זה(אות שיש בכוחו של מסדר ריק לאבחן נתח מהאוכלוסייה המחקר מר
הנוטה )  אותו שיעור של עדים שדחו נכונה את המסדר הריק– 62.5%נתח של 

זיהוי של העבריין או דחייה נכונה של מסדר שהעבריין (יותר לבצע זיהוי מדויק 
יצעו זיהוי אותם עדים שב:  היינו– משאר האוכלוסייה 1.75פי ) אינו נוכח בו

 כל זאת ללא קשר לשאלה אם העבריין האמיתי נכח במסדר –שגוי במסדר הריק 
 .השני אם לאו
, ל"כפי שהוכחו במחקר הנ, שלצד היתרונות של שיטה זו, דא עקא

 ציין כי מלבד הקשיים הטכניים הכרוכים בשיטה וולס. מתעוררים קשיים ביישומה
 יש להיזהר מפני שימוש תדיר העלול 292)'זמן וכו, בחירת ניצבים מתאימים(זו 

 
 .99' בעמ, שם  290
שעצם הצגת המסדר הריק בלמה במידה מסוימת את הנטייה הטבעית של עד מזהה , מכאן  291

בהשוואת התוצאות של הזיהויים הנכונים במסדר . לבצע זיהוי על בסיס שיפוט יחסי
 שניסו לזהות תחילה במסדר ריק מול אלה שלא נתבקשו לזהות בקרב אלה(עבריין ־נוכח

כפי שציינו כבר כמה , במציאות).  בשניהם60%(לא נתגלתה השפעה כלשהי ) במסדר ריק
עבריין או מסדר ־אין לנו ידיעה אם המסדר העומד לבחינה הינו מסדר נוכח, פעמים
 . עבריין־חשוד אך נעדר־נוכח

לופטוס ודוייל . סביר־הצעה זו עשויה להיראות למשטרה כמכבידה באופן בלתי, אכן  292
הדרישה , ראשית. הצביעו על מקצת השיקולים שהמשטרה עשויה להעלות כנגד הצעה זו

הן מבחינת משאבים , לעריכת שני מסדרים כרוכה בעלויות גבוהות יותר הן מבחינת הזמן
בתיק שכל כולו נסמך על , שנית. ונים על הדרישותוהן מבחינת הטרחה לחפש ניצבים הע

אם העד לא יעמוד במבחן " ייפול"נוהל כזה יעמיד את המשטרה בסכנה שהתיק , עדות זו
מהסוגים הנזכרים מחזקים " נגד" דווקא שיקולי – טוענים המחברים –אולם . המסדר הריק

 מתאימים אך שהרי הקושי בבחירת ניצבים, את הדעה שיש לאמץ את ההליך הנזכר
ודווקא במקרה שבו עיקרו של התיק , מצביע על הבעייתיות שבהסתמכות על מסדר בודד
,  לעיל56הערה , ראו לופטוס ודוייל. נסמך על ראיית הזיהוי יש צורך במשנה זהירות

אך , עקב מגבלת המשאבים, כמו כן אם יוצע כי פרוצדורת המסדר הריק תונהג. 83' בעמ
עשויה לעלות בעיה של , ליים שבהם עושים שימוש במסדרבחלק מההליכים הפלי

ייתכן שעדיף להתמודד עם בעיה של , ראשית: תשובתנו לעניין זה היא כזאת. שוויוניות
כל עוד , שנית; שוויוניות במתן יחס חקירתי הולם מאשר ליתן לכולם את היחס הגרוע
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התדירות עלולה להפוך את השיטה לנחלת הכלל . לפגוע באפקטיביות של השיטה
שהרי ברבות הזמן ילמדו העדים שלא לזהות ניצב , אותה ממשמעותובכך לרוקן 

 ליעד שיטה זו אך למקרים שבהם יש וולסלפיכך הציע . במסדר הראשון הריק
למשטרה יסוד סביר להניח שהעד מועד לזהות אדם על בסיס דמיון גרידא או אף 

ון למשל עקב מוטיבציה גבוהה לזהות אדם כלשהו או עקב רצ, על בסיס ניחוש
אותו בזדון על אחד " להלביש"וכוונה להרחיק את התיק מהעבריין האמיתי ו

  293.הניצבים האחרים
אימוץ הפרקטיקה של שימוש לא תדיר בשיטת המסדר הריק : לסיכום עניין זה

המציינות בפני העד כי המשטרה מחזיקה בחשוד  נוסף על הוראות מפורשות –
וכי ייתכן אף שהוא לא ישתתף במסדר שיוצג , אפשרי שייתכן כי הוא חף מפשע

 עשוי להתגלות כהסדר יעיל שיש בכוחו להפחית באורח משמעותי את –בפניו 
תוך שיפור עצם , בין היתר, וזאת, סיכוני הטעות הטיפוסיים לשלב זה של ההליך

 294. העד המזההביצועיו של

 
נות ההוכחה בפלילים ההקצאה של מסדרים ריקים תהיה משיקולים שהם רלבנטיים לעקרו

במסגרת . הסיטואציה יכולה להתברר ככזו המגלמת בתוכה הבחנה רלבנטית, והדין המהותי
קשיים הוכחתיים , זו עשויים להתקבל שיקולים מבחינים כגון היעדרן של ראיות נוספות

, הכנות והאחריות של העד המזהה, שאלת תום הלב, חומרת מעשי העבירה, בביסוס החשד
ראו הטקסט ( מועדותו של הזיהוי להתבסס על ניחוש גרידא וכיוצא באלה –וכמובן 

, שיקולים שלא יוצרים הבחנות רלבנטיות, כמובן, לא יתקבלו).  להלן293הסמוך להערה 
ומכל מקום הפעלת סמכות זו ממילא תהא מסורה במשפט הישראלי הן לפיקוח הישיר של 

פרקטיקות למתן מסדרים ריקים על במקרים של הנחיות משטרתיות או , למשל(ץ "בג
והן לפיקוחו של בית המשפט הדיוני במסגרת הערכת ) ענייניים־בסיס שיקולים בלתי

 . תוך שימת לב לחזקת החפות, משקלה של העדות
לדעתנו תהא במסדר הריק תועלת , במקרה שבו מדובר בניסיון זדוני להרחיק את החשד  293

אם (אלא הדבר ישמש כשלעצמו , לא רק שיהא בכך כדי לסכל את המזימה: נוספת
אנו מוצאים אפוא כי הנהגת המסדר הריק לא .  נגד החשודראיה חזקה) המזימה מקורה בו

אלא במקרים מתאימים יש בה אף , רק שיש בה לתרום למזעור סיכוני הרשעת החף
 .להגביר את הסיכויים להרשעת חשודים עבריינים

ניתן להעלות את הטענה כי עריכת מסדר נוסף לאחר שהעד לא זיהה ניצב כלשהו , אמנם  294
ובכך להגביר את נטייתו הטבעית , במסדר הריק עשויה להגביר את הלחץ על העד המזהה

, ראשית: וולס דחה התנגדות זו והשיב לה בשלושה. לבצע זיהוי כלשהו במסדר השני
הראו כי השימוש בשיטת המסדר הריק הפחית דווקא את שיעור המחקרים האמפיריים 

חזרה על ההנחיות שתוארו בפרק זה עשויה , שנית; הזיהויים הפוזיטיביים במסדר השני
ממילא אין ליידע , שלישית; אם הוא אכן קיים, להקהות את העוקץ של הטענה האמורה

ה את האופציה לערוך ואף להשאיר כפתוח, את העדים כמה מסדרים הם עשויים לעבור
שכן מבחינה מעשית עצם , אנו מבקשים להסתייג מן הנימוק האחרון. מסדר שלישי

 במיוחד כשעסקינן בעבירות –הסכמתו של עד מזהה להשתתף במסדר זיהוי אחד לפחות 
תיתכנה , לפחות ככל שמדובר במסדרים חיים.  אינה דבר מובן מאליו–חמורות 

עורר קושי מעשי גדול להשיג את הסכמתו של העד סיטואציות לא מעטות שבהן מת
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עמדנו קודם על . כאן לבעיה נוספת הטמונה בהוראות מוטות או מדריכותמ
יכולים להשפיע על רמת הפלילי כך שאירועים שעשויים להתרחש לאחר האירוע 

ההוראות המוטות בקשר לנוכחותו של העבריין במסדר ובקשר . הביטחון של העד
 הביטחון של אף הן בגדר אירועים המשפיעים על רמת" נכונות הזיהוי של העד"ל

 מטעם זה יש המציעים כלל 295.העד ועל רמת הוודאות שלהם בזיהוי שעשו
 297. שלפיו לעולם אין ליתן לעד היזון חוזר כלשהו ביחס לזיהוי שעשה296,נוסף

לחשוד אם שמא בחר " קלע"אין ליתן לעד כל רמז אם הוא : במילים אחרות
 ,כגון באמצעות הבעות התלהבות(לא במפורש ולא במובלע , בניצב חף מפשע

 טען שלכל היזון חוזר כזה וולס). צד החוקריםמאו לחילופין אכזבה שמחה 
או , מלאכותית של רמת הביטחון של העדהעלאה  –עלולה להיות השפעה חמורה 

 עלולה להיות מושפעת, בכך. הפחתת ביטחונו במקרה של אי זיהוי החשוד
בבית של העד הערכת עדותו ,  באורח בלתי ראוי,במקרה של זיהוי החשוד

 .משפט
אין ספק , ראשית. ל זה לבדו ליטול מהבעייתיות את תוקפהאין בכוחו של כל

כי עצם קריאתו של העד למתן עדות עשויה להוות אינדיקציה כי הוא אכן קלע 
יותר מעד ראייה בעיית ההיזון החוזר מתעצמת במקרים שבהם יש , שנית 298;לחשוד

 
אנו , למרות הסתייגות זו. מוגדר מראש של מסדרים־המזהה להשתתף במספר בלתי

מבקשים לדחות את ההתנגדות דווקא בשל הנתונים האמפיריים שמציגים את הצלחתה של 
 . כך שככל שקיימת השפעה שלילית כאמור נראה כי היא מזערית ביותר, השיטה

 . לעיל99הערה , מאלפס ודיביין, למשל, ראו  295
 .77' בעמ,  לעיל111הערה , וולס; 88' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  296
בתדריך שניתן לעד המזהה כלולה ,  לעיל29י ההנחיות המשטרתיות הנזכרות בהערה על פ  297

', מ' ד; שהתייחסת אליו בהודעתך[ל "אם זיהית את האדם הנ: "בין היתר ההנחיה הבאה
אל . או של עורך דינו/אפשר שתידרש לענות על שאלות אחדות של החשוד ו, ]'ע' ר

הנחיה זו היא ]". 'ע' ר', מ' ד; עורך המסדר[תענה לשאלה אלא אם היא אושרה על ידי 
 שאם יישאל על ידי –משום שיש בה כדי לאפשר מתן היזון חוזר לעד , בעייתית מאוד

אפשר גם . ולהפך, לאדם הנכון" קלע"החשוד או על ידי הסנגור שלו הרי אכן 
 , יימנע מלעשות שימוש בזכותו להצגת שאלות כאמור– בהבינו כל זאת –הדין ־שעורך

כי בטופס הסטנדרטי של , ראוי לציין בנוסף. ואף בכך גם יש כמובן לפגוע בהגנת החשוד
קיימת פסקה לפיה לאחר ביצוע הזיהוי , ח מסדר הזיהוי אשר אמור עורך המסדר למלא"דו

אמור עורך המסדר להודיע לעד המזהה במפורש מי האדם שזוהה על , על ידי העד המזהה
השוו . עלמות מוחלטת מההשפעות המזיקות של ההיזון החוזרקיימת הת, כמובן, בכך. ידו

למשל להוראות המצויות בהנחיות מטעם משרד המשפטים של מדינת קליפורניה בארצות 
המופנות לחוקרי המשטרה ומציינות כי מתו היזון חוזר לעד המזהה עלול לסכן , הברית

 The California Police Officersראו, יהוי הנאשם באולם בית המשפטאת הקבילות של ז
Legal Sourcebook 8c, p. 229 (1993) .486' בעמ,  לעיל106הערה , ראו בבהרמן ודייוי. 

כדי למנוע מצב כזה היה ראוי שהתביעה תחויב בקריאה לעדות ובהצגת תוצאות המסדר   298
וקצו של הזימון לעדות כמסמן ובכך ניטול את ע, "כישלון"ובין " הצלחה"בין , בכל מקרה
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בעוד שהפסיקה אוסרת על העד שנכנס למסדר זיהוי לספר בצאתו מהמסדר . אחד
 אין כל איסור על עדים להחליף 299,ולציין את מי זיהה, אם זיהה ניצב כלשהו

על ) כולל מידע(חוויות , לאחר שכולם יצאו ממסדר הזיהוי, בינם לבין עצמם
שפיע על מידת ביטחונם בזמן שיעידו  דבר שעשוי לה–אודות הזיהויים שעשו 

בבני משפחה או בקבוצה של קרובים או של , למשל, כאשר מדובר. בבית המשפט
יש חשיבות גם לכך שעד להופעתם למסדר הזיהוי לא , חברים שנכחו באירוע

יש ,  אמנם300.יחליפו ביניהם העדים המזהים דברים אודות תיאורו של העבריין
קושי מעשי מסוים בהטלת האיסור כשמדובר בעדים שהם בני משפחה אחת או 

 על חוקר המשטרה לעשות הכול כדי לגרום 302ואגינאר אולם לדעת 301,חברים
על החוקר חובה ובכל מקרה יש להטיל , לעדים שלא לדבר ביניהם אודות הזיהוי

לשאול את העד לפני כניסתו למסדר הזיהוי אם דיבר עם עדים אחרים אודות 
 גם בזמן מתן העדות בבית –יש להטיל חובת בירור נוספת , לדעתנו. העבירה

המשפט יש לשאול את העד אם דיבר עם עדים אחרים אודות הזיהוי לאחר צאתו 
בכל מקרה לפי , מור לעילבכל מקרה יש להתחשב בכל הא. מן המסדר אם לאו

 . כדי להעריך באורח מושכל יותר את משקלה של העדות המזהה, נסיבותיו

 
שלפיה גם , עמדתנו כאן משתלבת עם תפיסה אחרת שלנו: דרך אגב. הצלחה דווקא

לתמיכה , במקרה המתאים, כישלון בזיהוי חייב להיות מובא לידיעת בית המשפט ולהיזקף
 . לעיל3.ראו פרק ג; בחפותו של הנאשם

כי המזהה לא יקבל , באופן שיבטיח : "...873' בעמ,  לעיל22הערה , מיקד, למשל, ראו  299
".  עם מזהה נוסףהחוצהבדרכו רמז כלשהו בדבר זהותו של החשוד וכי לא יוכל להיפגש 

הדברים שהובאו כאן מבקשים אך למנוע השפעה אפשרית על העד המזהה הנוסף הנכנס 
 .למסדר מצד העד המזהה היוצא ממנו

סבורים שיש צורך בהפרדה , 487' בעמ,  לעיל12 הערה, ויליאמס והמלמן, למשל, כך  300
מסקירת העובדות בפסק הדין . גם לפני הכניסה למסדר, טוטאלית בין העדים המזהים

שאין (עולה שבאותו יום שנערכו מסדרי הזיהוי הושבו שלושת המתלוננות , למשל, עסל
על המעשים  ןשוחחו ביניה, )לפני כניסתן למסדר(בחדר אחד ) ביניהן היכרות מוקדמת
,  לעיל72ראו הערה . ואף השתכנעו כי אדם אחד תקף אותן, והעבירות שבוצעו בהן

 .947-946' בעמ
 ובוודאי גם בעת תהליך הזיהוי –ניתן להנחות את העדים כבר בשלב החקירה , עם זאת  301

הוצע , למשל, כך.  להימנע מלשוחח עם עדים פוטנציאליים על אודות האירוע–לאחריו ו
ח משרד המשפטים האמריקני כי על החוקרים להורות לעד להימנע מליצור " לדו15' בעמ

כן הוצע שם כי העד יימנע . מגע עם התקשורת או להיחשף לה בכל הקשור לעניין
ליים נוספים או עם התקשורת לא רק בשלב מלדבר על פרטי העניין עם עדים פוטנציא

ראו הערה ; )ללא קשר להתנהגותו של העד במסדר(החקירה אלא גם לאחר מסדר הזיהוי 
 .484-483' בעמ,  לעיל12הערה , ויליאמס והמלמןהשוו ל; 37' בעמ,  לעיל95

רוך מסדרי זיהוי לעדים המחבר אף הציע שלא לע. 76-75' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  302
שהתבסס לגביהם חשד כי הם עומדים לבצע את הזיהוי גם על סמך מידע שהועבר להם 

 .בשיחות עם אחרים ולא אך על סמך התרשמותם מהדמות שאליה נחשפו בעת האירוע
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 מצד עורכי המסדר) transference ("העברות"או ) suggestions(רמיזות . 4

 בדבר סינון מקדמי של רמיזות –אחת הבעיות בהקפדה על מילוי הכללים שצוינו 
שעורך את המסדר יודע מי מבין הניצבים  עשויה להתעורר כשהחוקר –אפשריות 

בין משום שהיה שותף או מעורב בהליכי החקירה בתיק ובין (במסדר הוא החשוד 
). אם זהות החשוד הובאה לידיעתו במישרין או במשתמע לקראת עריכת המסדר

עצם הידיעה של החוקר עלולה להביא להעברת רמזים , לפי כמה דעות נחרצות
כל עוד החוקרים יודעים על זהות , לפי דעות אלה.  לעדמודעים או לא מודעים

שכן אלה יכולות לבוא לידי ביטוי , החשוד קשה יהא למנוע רמיזות שלא במודע
מבטים , תחושת כעס ואכזבה,  כמו התלהבות יתר של החוקר303באופנים שונים

בכל .  תופעות הקשורות לציפייה של החוקר304ומחוות שונות מצידו וכיוצא באלה
 

 . 229' בעמ,  לעיל14הערה , ווייד  303
' בעמ,  לעיל15הערה , קוסד, למשל, ראו. וב לציין כי אין מדובר בתופעה זניחהחש   304

, 483' בעמ,  לעיל12הערה , ויליאמס והמלמןכן ראו הדברים שנכתבו על ידי . 280-279
המצביעים על סיכונים , )235' עמ, שם( ווייד וצוטטו ידי בית המשפט האמריקני בפרשת

: ה של החוקרים העורכים את המסדר את זהות החשודנגזרים נוספים בנוסף לעצם הידיע
“[T]he fact that the police themselves have, in a given case, little or no doubt that the man 
put up for identification has committed the offense, and that their chief pre-occupation is 
with the problem of getting sufficient proof, because he has not ‘come clean’, involves a 
danger that this persuasion may communicate itself even in a doubtful case to the witness 

in some way” . 
הלחץ של המשטרה על עד מזהה יכול להיות . 265' בעמ,  לעיל15הערה , ראו גם רטנר 

לכיסוי " זכתה"ה גורמים כגון לחץ ציבורי על המשטרה לסיים פרשיה שתולדה של כמ
את עצמו או לסיים את הטיפול " הוכיחל"או רצון של חוקר זה או אחר , רחבתקשורתי 

והגדלת הסיכוי , איתור חשודים נוספים, הזיהוי משמעותו חקירה נוספת־ שכן אי–בתיק 
לחצים מן ,  סבור כי במקרים קיצונייםרטנר' פרופ. מפוענח־שהתיק ייוותר לבסוף בלתי

להוכחת אפשרות קיומה של . הסוג הזה עשויים אף לגרום למשטרה לבדות ולסלף ראיות
שבה הורשעו שישה אירים בגרימת , סכנה כזו ולמוחשיותה הוא מביא דוגמה מאנגליה

במחקר שבוצע . פיצוץ על לא עוול בכפם ולאחר סילוף ראיות מצד המשטרה
נתגלה כי גורם זה של , ) לעיל15ראו הערה (רטנר ' שעליו דיווח פרופ, יתהבר־בארצות

ראו גם .  מהרשעות השווא11%־בידוי ראיות על ידי רשויות החקירה והתביעה אחראי ל
הבעיה היא שעם כל הרצון : "178-177' בעמ,  לעיל14הערה , דבריו של קרמניצר

קשה , מרשיעה או מטהרת, בות לאמתלהנחיל לגוף החוקר עמדה של אובייקטיביות ומחוי
של , למנוע גישה ומנטליות של ציד בקרב הגוף החוקר, בלתי אפשרי אולי, מאוד

אין ... מחויבות ראשונה למציאת חומר מרשיע ושל קונספציה מרכזית של הרשעת חשוד
ואחריתם , אלא בהטמעות וניואנסים שמקורם בתום לב, מדובר בעיוות מכוון של הדברים

גם מבחינה הגיונית החוקר המשטרתי עשוי להיות מצוי מכוח תפקידו ". ישורנה מי –
למאמרו של יאיר , בהקשר של הסברת זכויות לנחקר, השוו. במצב של ניגוד עניינים

משפט , " כללי הצייד במבחן המשפט המשווה-הזכות לייצוג משפטי בחקירה ", תירוש
, ספורירהשוו לכן . בטקסט הסמוך לה ו11בהערת שוליים , )ס"תש (95, 91, 14 וצבא
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כי , נטען. ל להטות את הזיהוי של העדאלה יש בכדי להפעיל לחץ מסוים שעלו
למשל כשמדובר ,  דווקא במקרי הקיצון305לגורמים המתוארים יש השפעה מוגברת

ברמת דמיון גבוהה בין החשוד לעבריין האמיתי או כשלעד הייתה הזדמנות לא 
משום שראה אותו למשך : שללמ, מספקת להתרשם מפני העבריין שבו מדובר

 . משום שתנאי הראייה והתאורה קשים וכיוצא באלה, שניות ספורות בלבד
 בפני העדים הוצגו שש 306:ערכו מחקר בעניין זהפליבאן ושאפיר ', סמית
עת צפייה בקלטת שמתוכן הם נתבקשו לזהות את העבריין שראו קודם ב, תמונות
מילולי ־בעת הצגתה של אחת התמונות הפגין החוקר שינוי קל ובלתי. וידיאו

כתוצאה מכך מספר משמעותי של עדים זיהו את אותה תמונה . בהתנהגותו
 וכל זאת למרות שהנחקרים צפו בקלטת –כתמונתו של העבריין שראו קודם 
פייה נאמר להם שהם למרות שכבר בעת הצ, דקות ספורות לפני הצגת התמונות

ולמרות שבאף אחת משש התמונות , יצטרכו לזהות את העבריין לאחר מכן
 .שהוצגו לעדים לא הופיע העבריין האמיתי

מחקר זה מצביע על כוח ההשפעה שיש לרמיזות התנהגותיות אף אם אינן 
ייחודו של הסיכון הנדון כאן נעוץ בכך שלעתים קשה לעקוב . בוטות או ברורות

הוא גם אינו משתקף תמיד בפרוטוקול או בסרט וידיאו המקליט ; ז כזהאחר רמ
 של הרמיזה והכוח של ההשפעה הטמונה  העדינות307).אם הוא מוקלט(את המסדר 

ל כלל לא שם "בה בולטים גם בהתחשב בעובדה שאף אחד מהעדים במחקר הנ
 . לב למניפולציה

יעלה חיוך או יעצור את ,  די בכך שהחוקר יהנהן בראשו308ואגינארלדעת 
בין בעת שהעד עובר על פני ניצב מסוים ובין לאחר ביצוע זיהוי (נשימתו 

נהוג . הזיהוי" נכונות"כדי להעביר רמז מוחשי אודות ) כהיזון חוזר, הוכלש
 unconscious-הדרכה לא מודעת /לכנות תופעה זו כהעברה

 
, 280' בעמ,  לעיל15הערה , קוסדול, 222' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין

 .136-135' בעמ,  לעיל15הערה , גרוסכן עיינו .  וההפניות שם85ובמיוחד הערת שוליים 
 .483' בעמ,  לעיל12הערה , ראו ויליאמס והמלמן  305
 .222' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר  306
בין משום שייתכן כי הצילום לא קלט את הרמז הספציפי הזה ובין משום שאנשים שאינם   307

יתקשו בדרך כלל לשים לב ) חוקרים ושופטים כאחד(מומחים ובעלי נגישות מספקת לדבר 
 .אליו

ברור עד כמה אכן קיים קושי , אם אכן כך הדבר. 86' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  308
, לפולאסקי, למשל, שווה. מעשי באיתור רמיזות מן הסוג הזה ובהוכחתן בבית המשפט

 It is often impossible to introduce into evidence an accurate“: 1098' בעמ,  לעיל14הערה 
description of how the police conducted the procedure. Furthermore, the subtle means by 
which police officers can convey impermissible suggestions to faltering eyewitnesses are 

sometimes difficult to detect” .  כן ראו באותה רוח דברי בית המשפט האמריקני בעניין
 . 232-229' בעמ, שם, ווייד
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suggestion/transference.309   
 הוסיף כי זמן צפייה ממושך בעת המסדר עשוי להזמין ניחוש או ואגינאר

דווקא מטעם זה הוא מציע לקבוע פרק זמן . להעצים את בעיית השיפוט היחסי
ואם לא יצליח לזהות את העבריין בתוך פרק , קצר וקבוע הידוע לעד מראש

נו מודע לפרק אם העד אי.  לא יתאפשר לו להמשיך עוד בתהליך-הזמן הזה 
, כי אז הדבר נתון לשיקול דעתם של החוקרים עורכי המסדר, הזמן הקצוב מראש

ומצב זה כשלעצמו עלול לשמש רמיזה לא מודעת כאילו החשוד נמצא במסדר 
יש לזכור כי , מעבר לכך. וכאילו החוקרים ממתינים עד שהעד יצביע עליו

 310. בוצע זיהויככל שחולף הזמן וטרם במשך המסדר ממילא נוצר לחץ
יו עורך המסדר על יסוד האמור לעיל הציעו חוקרים אחדים לנסח כלל שלפ

 ובכל 311,יהיה איש משטרה שכלל אינו קשור לחקירה של העבירה הנוגעת לזיהוי
דבר לא במישרין ולא בעקיפין אודות זהות ־מקרה חוקר שלא יודע דבר או חצי

מחקרים רבים שנערכו בתחום תומכים בקביעת כלל כזה בשל ,  אכן312.החשוד

 
" הנס הפיקח"הכוונה לסיפור של הסוס : ואגינאר הביא לעניין זה אנקדוטה משעשעת  309

)Clever Hans( , הסוס היה נותן את . פעולות חישוב מורכבותשנטען כי הוא מסוגל לבצע
, הסתבר כי המאמן שלו. התשובה על ידי הקשה בפרסותיו על הרצפה את המספר הנכון

עשה בלא מודע שינוי זעיר בהבעות פניו כשהסוס הגיע למספר , שידע את התשובה
 . 56-55' בעמ,  לעיל15הערה , ראו ואגינאר. והנס פיתח רגישות להבעת פנים זו, הנכון

ניתן לטעון לזכות הותרת עניין זה לשיקול דעתו של , עם זאת. 87' בעמ, שם, ואגינאר  310
 דבר –העד נמצא מלכתחילה במרוץ זמן , כשמטילים מראש מגבלת זמן, כך. החוקר

הותרת העניין בידי החוקר יכולה לאפשר לו ; שעשוי להעצים את הלחץ שבו הוא נתון
 זיהוי או –בות העניין וכן בחינה טובה יותר של פעולת העד יתר תמרון על פי נסי

ברור כי התלבטות .  על פי קריטריונים של ספונטניות הזיהוי וכיוצא באלה–שיפוט יחסי 
 .מחקרית שכרגע אינה בנמצא־וייתכן שהיא מצריכה בחינה אמפירית, זו אינה קלה

יש שהציעו אף את השימוש במחשבים ניידים , ככל שהדברים אמורים במסדר תמונות  311
לצורך שמירה על מעורבות מינימלית של החוקר לצד הימנעות מההטיות העשויות להיגרם 

ות ולפתח תוכנה פשוטה המאפשרת הצגה עוקבת או ניתן להזין למחשב את התמונ. מכך
המציגה אותן בסדר , ) להלן1.6.לדיון בשיטת המסדר העוקב ראו פרק ו(סימולטנית שלהן 
התוכנה צריכה לא לאפשר , אם יוחלט להנהיג מסדר תמונות עוקב. אקראי ורנדומלי

. ין אם לאומעבר מתמונה אחת לאחרת אלא לאחר שהעד החליט אם זו תמונתו של העברי
תאפשר התוכנה הזנה של החלטת העד באופן עצמאי וללא , אם במסדר סימולטני עסקינן

. ניתן אף להעביר את ההוראות באופן ממוחשב וללא נוכחות של חוקר. מעורבות חוקר
במצב דברים כזה ניתן יהיה לאפשר לעד עצמו לנהל את המסדר באורח שלא יצטרך 

ראו לינדסי . לחסום אפשרות קיומן של רמיזות מצידוובכך , נוכחות צמודה של חוקר
 .320' בעמ,  לעיל282הערה , ובלינגר

נדייק . 86' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר; 75' בעמ,  לעיל111הערה , וולס, למשל, ראו  312
ל והחיל אותו רק כשהנסיבות מאפשרות " כי ואגינאר סייג את הכלל הניותר אם נאמר

צוין כי החובה לנהל את המסדר על ידי חוקר ,  לעיל15הערה , ח ועדת דבלין"בדו. זאת
' בעמ, שם; שאינו מעורב בחקירה קמה רק כשסנגורו של החשוד אינו נוכח במסדר הזיהוי
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 באנגליה כלל כזה אף 313.יתרונותיו המובהקים בצמצום אחוז הזיהויים השגויים
 Police־שהותקנו מכוח ה, מעוגן בכללים המסדירים את עריכתם של מסדרי זיהוי

and Criminal Evidence Act, 1984.314 

 הטיות הנובעות מהתנהגות הניצבים. 5

יש לעשות כל מאמץ כדי להבטיח כי לא יועברו לעד המזהה רמזים מכל , כאמור
בהקשר זה יש לתת את .  לזהותו של החשוד העומד במסדרסוג שהוא בנוגע

ובו נעסוק בפרק זה , הדעת למקור נוסף שעשוי להוליד רמיזות מן הסוג המתואר
אלה עשויים להתנהג ). החפים מפשע העומדים במסדר( התנהגות שאר הניצבים –

 
 לבטא מחויבות אמיתית לעיקרון חשיפת כזה יכול" קיזוז"קשה להבין כיצד כלל . 153

ראו (וזאת בהתחשב במגבלות הפעולה של הסנגור במסדר , האמת ולהגנה על חפים מפשע
 31הערה , מאלפס וקויהנקין, השוו גם לספוריר). 874' בעמ, לעיל, 22הערה , קדמי
ד בהנחיות המשטרתיות אין כל איסור על עורך המסדר לדעת מי החשו. 222' בעמ, לעיל

קשור "קיימת רק המלצה שעורך המסדר לא יהא ; או להיות מעורב בתיק החקירה העיקרי
כאשר מעמדן ויישומן של ההנחיות , כאמור)). 2)(ד(3סעיף ,  לעיל29הערה " (לחקירה

רזי 'ג־במדינת ניו, לשם השוואה. לא ניתן להסתפק בהמלצה כזו, כשלעצמן אינם ברורים
החקירה למנות חוקר שאינו מעורב בפרטי החקירה ואינו הברית נתבקשו גורמי ־שבארצות

. וזאת במסגרת הנחיה של פרקליט המדינה, ככל שהדבר אפשרי, יודע על זהות החשוד
ומבלי להטיל ספק במקצועיות או , הנחיה זו נומקה על בסיס הסיכונים שתוארו במאמר זה

ושי מעשי בביצוע כלל ברור שקיים ק, עם זאת. בתום הלב של הגורמים הפועלים בעניין
קשה לצפות , שבו שוררים יחסי קוליגיאליות בסיסיים, שכן במשרד חקירות אחד, כזה

ייתכן שניתן להתגבר על , אולם. ברמה שהכלל תובע" מידור"שתמיד ניתן לשמור על 
, קושי מעשי זה לאורך זמן ולאחר הטמעת תרבות חשיבה ופעולה שונה מהקיימת

, למשל, השוו. ונים החמורים שבהליכי הזיהוי הרווחים כיוםהמתייחסת ברצינות לסיכ
 Gina Kolata & Iver Peterson, “New Way to: יורק טיימס־לכתבה העיתונאית בעיתון הניו

Insure Eyewitnesses Can ID The Right Bad Guy,” The New York Times (21/7/2001) 
 ).http://eyewitnessconsortium.utep.edu/Documents/SEQ-NYT.pdf : באינטרנטשמופיעה(

313  Brian L. Culter & Steven D. Penord, “Improving the Reliability of Eyewitness 
Identifications: Lineup Construction and Presentation,” 73 Jour. of Applied Psychol. 281 

(1988);Gary Wells & C. A. Elizabeth Luus, “Police Lineups as Experiments: Social 
Methodology as a Framework for Properly Conducted Lineups,” 16 Personality & Social 

Phsych. Bull. 106 (1990); קלתר ופינורד ; 84' בעמ,  לעיל56הערה , וייללופטוס וד ,
 .135' בעמ,  לעיל59הערה 

314  Code of Practice for the identification of Persons by Police Officers para. 2.1 . כן ראוR. 
v. Conway (John) (1990), Times, 30 January, CA. 
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 למקד בו מבטים 315,באופן שיצביע על החשוד כגון לעמוד במרחק בולט ממנו
 . וכיוצא באלה
 קביעת כלל שלפיו כל הניצבים יקבלו – הציע פתרון אחד לבעיה ואגינאר

 אפשרות 316.הוראות קפדניות ככל הניתן ביחס לאופן התנהגותם בעת המסדר
 היא להשתדל שלא לחשוף לניצבים את זהות החשוד במישרין או 317אחרת

.  ולהימנע מכל פעולה שעלולה לרמז על כך318,בעקיפין תוך כדי עריכת המסדר
בהקשר זה עולה פעם נוספת הבעייתיות הנעוצה בבחירת הניצבים מבין אנשי 

הן לאור , יהם הן עקב פוטנציאל ההיכרות המוקדמת שלהם עם עמית–המשטרה 
 דבר –היותם אוכלוסייה בעלת היכרות אינטימית עם הליכי חקירה פליליים 

 . על התנהגותם בעת המסדר, מן הסתם, שיכול להשפיע

 הטיות בשיטות הזיהוי. 6

זמנית ־על הצגה בו (sequential presentation) עדיפותה הבולטת של הצגה עוקבת –אופן ההצגה ) א(

(simultaneous presentation)  

נהוג לערוך את מסדר הזיהוי הקלאסי , הברית־וגם באנגליה ובארצות, בישראל
או של תמונות ) במסדר זיהוי חי(כך שהעד עובר על פני שורה של ניצבים 

זמנית ־והוא מתבקש להחליט איזה מבין המוצגים בפניו בו, )במסדר זיהוי תמונות(
רים זה העד יודע מראש מהו מספר הניצבים או במצב דב. הוא הוא האיש

 הצגה –הפסיקה קבעה כי שיטת הצגה זו . התמונות שמרחב בחירתו מוגבל להם
 עדיפה על הצגה עוקבת של הדמויות –) simultaneous presentation(סימולטנית 

לא רק : ודוק; )sequential presentation procedure; בזה אחר זה(במסדר 
אלא ששיטת ההצגה , ידא של שיטת ההצגה הסימולטנית עסקינןבעדיפות גר

 319 .רצויה־העוקבת נחשבת בלתי
 

 .בירות חמורותכשמדובר בע, למשל  315
 .85' בעמ,  לעיל15הערה , ואגינאר  316
 .221' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר  317
להתעורר כאן בעיה מעשית מסוימת בכל הנוגע לזכותו של החשוד , לכאורה, עלולה  318

 להלן 374ראו הערה (כפי שיצוין בהמשך , אמנם. להישמע באשר לבחירת הניצבים
אך יש לו זכות לראות , מוקנית לחשוד זכות לפסול ניצביםלא , )והטקסט הסמוך לה

מימוש זכות זו עשוי להביא לזיהויו על ידי הניצבים . אותם ולהתייחס אליהם בפרוטוקול
אולם ברור כי בעיה זו היא טכנית בעיקרה וניתן , ובכך לרוקן את האיסור המוצע מתוכן

, ות או צילום וידאו של הניצביםניתן להציג תמונ, למשל. להתגבר עליה בדרכים שונות
 . כיוונית או להפקיד מלאכה זו בידי הסנגור בלבד־להעבירם מאחורי מראה חד

' ד; זמנית־בו[, הנערך בדרך זו, זיהוי: "37' בעמ,  לעיל2הערה , כהןעניין , למשל, ראו  319
אולם גם ... הנעשה כאשר הדמויות מוצגות לפני העד בזו אחר זו, עדיף מזיהוי] 'ע' ר' מ
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 –מחקרים רבים הציגו תוצאות חד משמעיות המוכיחות את ההפך , דא עקא
 –יטת ההצגה העוקבת על הצגה סימולטנית את עדיפותה הברורה של ש: קרי

שיטת ההצגה העוקבת היא הליך , ככלל. במישור צמצום ההסתברות לזיהוי שגוי
והוא מתבקש להחליט לגבי כל ניצב וניצב , שבו העד רואה ניצב אחד בכל פעם

בדרך כלל אין לעד ידיעה מוקדמת ביחס למספר . אם הוא העבריין שראה
 הוא עשוי – בניגוד למסדר זיהוי סימולטני –ובכך , האנשים שיוצגו בפניו

שאם , יצוין. להרגיש פחות מאולץ לבצע בחירה ומידת הלחץ הנפשי שלו תפחת
שיטה זו אינה מגבירה בכוחות עצמה את הסיכויים של , העבריין נמצא במסדר

ההשפעה של שינוי . היא אף אינה מתיימרת למלא מטרה זו; העד לזהות אותו
כאשר העבריין אינו ) שגוי(בצמצום ההשפעות המזיקות של זיהוי השיטה היא 
 320. בהפחתת אחוז הזיהויים השגויים של חפים מפשע–ועל ידי כך , נוכח במסדר

 המחקר שהביא למסקנה בדבר יתרונה של שיטת ההצגה העוקבת היה זה של
חמש דקות .  סטודנטים243 במסגרת המחקר בוימו גניבות בפני 321.ווולסלינדסי 

טים לזהות את העבריין מתוך מסדר תמונות שכלל לאחר האירוע התבקשו הסטודנ
, )סימולטני(זמני ־מחצית מהסטודנטים השתתפו במסדר זיהוי בו. שישה אנשים

במסדר בשיטה העוקבת נאמר . ולמחצית האחרת הוצג מסדר זיהוי בשיטה העוקבת
והם יתבקשו להחליט , תמונה אחת בכל פעם, לסטודנטים שיוצגו בפניהם תמונות

עוד נאמר להם שהם יכולים . ה המוצגת היא זו של העבריין שראואם התמונ
.  תמונות12וכי יוצגו בפניהם , )בעת הצגתה(לראות כל תמונה פעם אחת בלבד 

היה הרצון למזער כל " הטעיה"ההיגיון שבבסיס ה: בפועל הוצגו רק שש תמונות
יש . נטייה גוברת של העד לבצע זיהוי כלשהו ככל שמתקרבים לסוף המסדר

" העבריין"כי לחלק מחברי שתי הקבוצות הוצג מסדר שכלל את תמונת , לציין
ולחלק האחר הוצג מסדר שלא , )זמני ובין במסדר עוקב־בין במסדר בו(האמיתי 

: להלן(ובמקומה הוצגה תמונה של אדם אחר הדומה לו , כלל את תמונתו כאמור
) זמנית־עוקבת או בו(הממצאים היו שבעוד שלשינוי בשיטת המסדר "). החשוד"

לא הייתה השפעה משמעותית על אחוז הזיהויים המדויקים במסדר שכלל את 
נודעה לו השפעה ניכרת ביותר בכל הקשור , ) בהתאמה58% לעומת 50%(החשוד 

 במסדר 43%(למספר הזיהויים הלא נכונים במסדר שלא כלל את העבריין 
ההצגה העוקבת הפחיתה ,  כןאם).  בלבד במסדר הסימולטני17%זמני לעומת ־הבו

 
מדברים אלה ניתן ). הוספוההדגשות ". (פסול עד שיש להתעלם מתוצאותיונוהל זה אינו 
אם כי לא במידה כזו , )בלשון המעטה( אינו רצוי – הצגה עוקבת –" זה"ללמוד שנוהל 

 ". שיש להתעלם מתוצאותיו"
 .226' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר  320
321  Rod C. L. Lindsay & Gary L. Wells, “Improving Eyewitness Identifications From 

Lineups: Simultaneous Versus Sequential Lineup Presentation,” 70 J. Applied Psychol. 
556 (1985). 
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 322.במידה ניכרת את מספר הטעויות בעלות הפוטנציאל הממשי להרשעת חף
ראוי לציין , למשל,  כך323.ממצאים אלה אוששו בסדרה של מחקרים מאוחרים

 זיהוי שגוי במסדר 39% ובו התגלה יחס של 324,קלתר ופינורדאת המחקר שערכו 
הנתון המעניין במחקר זה היה שהתוצאה .  במסדר עוקב19%סימולטני לעומת 

התקבלה למרות שהעדים ידעו מראש את מספר התמונות שעומדים להציג בפניהם 
 .במסדר העוקב

ה אף הוא בעל השפעה מדאיג, מתוך המחקרים שנעשו בתחום עלה נתון נוסף
הכוונה היא לנתונים . על הנעשה כיום בהליכי הזיהוי הסימולטניים הנהוגים בארץ

 מחקר זה בחן את ההשפעה של מתן 325.ליי ופולפורד,  לינדסישעלו במחקרם של

 
 :להלן טבלה המתארת את התוצאות שנתקבלו במחקר זה  322

מסדר  
 סימולטני 
שבו נוכח 

 "העבריין"

מסדר עוקב 
שבו נוכח 

 "העבריין"

מסדר  
סימולטני 
שבו נעדר 

 "העבריין"

מסדר עוקב 
שבו נעדר 

 "רייןהעב"

-זיהוי החשוד
העבריין 

 )זיהוי נכון(

זיהוי החשוד  50% 58%
" עבריין"כ
 )זיהוי שגוי(

43% 17% 

כשלון בזיהוי 
על ידי 

בחירת ניצב 
 אחר

) שגוי(זיהוי  2% 12%
של ניצב 

 אחר

15% 18% 

אי־זיהוי 
 )שגוי(

אי־זיהוי  48% 30%
 )נכון(

42% 65% 

חלה הפחתה , נוכח" העבריין"רים שבהם הנתונים מצביעים על כך שככל שמדובר במסד 
זהו .  בזיהוי העבריין האמיתי במסדר העוקב בהשוואה לזה הסימולטני8%בשיעור של 

ובמקביל חלה הפחתה , המעבר לשיטת המסדר העוקב" תמורת"המחיר שהחברה משלמת 
הזיהויים במסדר ־בשיעור העדים שזיהו ניצב אחר מהחשוד לטובת הגברת שיעור אי

פחת שיעור " עבריין" גם בקרב הקבוצה האחרת שנחשפה למסדרים שאינם כוללים .העוקב
במקביל לעליית שיעור , העדים שזיהו בטעות את החשוד כמבצע העבירה במסדר העוקב

 שינוי –מכנה משותף זה לשתי הקבוצות . העדים שלא ביצעו זיהוי פוזיטיבי כלשהו
זה שיש בו כשלעצמו אינדיקציה לכך  הוא בעל חשיבות במובן ה–זיהויים ־לטובת אי

 . שעדים הופכים להיות זהירים יותר בהחלטתם אם לבצע זיהוי פוזיטיבי כלשהו אם לאו
 .135-128' בעמ,  לעיל59הערה , קלתר ופינורד  323
 .128' עמב, שם  324
 .130-129' בעמ, שם  325
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 326.הזדמנות שנייה לעדים לעיין בתמונות במסדר תמונות או בניצבים במסדר חי
. ננוששניים מהם רלבנטיים לעניי, במסגרת מחקר זה נערכו שלשה ניסויים

הניסוי הראשון יועד לבחון את ההשפעה של מתן הזדמנות שנייה לעיין בתמונות 
 סטודנטים לאחר 180הניסוי נערך על . שהוצגו קודם לכן במסדר זיהוי עוקב

, )בכל אחד הוצגו שמונה תמונות(נערכו שני מסדרים . צפייה בגניבה מבוימת
 השתתפו במסדר שלא שני שלישים מהסטודנטים. אחד סימולטני והאחר עוקב

. והשליש הנותר השתתף במסדר שכלל את תמונתו, כלל את תמונת העבריין
בפני הקבוצה שהשתתפה במסדר העוקב הוצגו לאחר מכן שמונה התמונות 

גם כאן לא היה הבדל . ולסטודנטים הייתה הזדמנות לשנות את דעתם, זמנית־בו
יק במסדר שכלל את תמונת משמעותי באחוז הסטודנטים שזיהו את העבריין במדו

העבריין נתגלו פערים ־אלא שככל שהדברים נוגעים למסדר נעדר; העבריין
 מהסטודנטים ביצעו זיהוי שגוי במסדר הזיהוי 20%: סטטיסטית אלה־משמעותיים

כאשר הותר לסטודנטים .  בלבד במסדר הזיהוי העוקב5%לעומת , זמני־הבו
, זמנית־על ידי הצגת התמונות בו, עבריין־לשנות את דעתם במסדר עוקב נעדר
יוצא שמתן , אם כן. 27%־ כאמור ל5%־אחוז הזיהויים הלא נכונים זינק מ
זמנית שירש כל תועלת שהופקה בעקבות ־הזדמנות של עיון בכל התמונות בו

 .השימוש במסדר זיהוי עוקב
בניסוי נוסף במסגרת אותו מחקר התגלה כי אם ההזדמנות השנייה : יתרה מזו

 מכל אלה ניתן 327.הנזק הנובע ממנה מופחת מאוד, תנת במסדר עוקב נוסףני
שבו אין לעד כל מגבלת זמן קבועה , ללמוד עד כמה מדאיג ההסדר הנוהג כיום

לא : דהיינו; לאומראש שבמסגרתה הוא חייב להחליט אם הוא מצליח לזהות אם 
אלא שפתוחות בפניו הזדמנויות חוזרות , זמנית־רק שהדמויות מוצגות בפניו בו

  328. בדמויות המוצגות לפניו– סימולטנית –ונשנות לעיין עוד ועוד 
דרים העוקבים מתיישבת אף עם העדיפות הסטטיסטית המתוארת של המס

מסדר זיהוי סימולטני הוא בעייתי מאוד משום שהוא , כנזכר. השכל הישר
ניתן . דפוס של זיהוי על בסיס אסטרטגיה הכרתית של שיפוט יחסי" מזמין"

לטעון כי אפשר למנוע את הסיכון של הנהגת אסטרטגיה כזו על ידי העד המזהה 
ולפיה עליו לבחון כל אחד , המסדרבאמצעות הוראה מפורשת מאת עורך 

 
 של מתן הזדמנות שנייה היא סוגיה מורכבת וטעונה בירור סוגיית ההשפעות המזיקות  326

הסוגיה מובאת כאן אך בהקשר של כוחו של . החורג מגבולותיו של חיבור זה, נוסף
 .המסדר העוקב למזער את ההשפעות המזיקות הנובעות ממתן הזדמנות שנייה כאמור

 .Richard I. Kemp, Graham E. Pike & Nicola A:פייק וברייס,  קמפהשוו למחקרם של  327
Brace, “Video-Based Identification Procedures: Combining Best Practice and Practical 
Requirements When Designing Identification Systems,” 7 Psychol., Pub. Policy & L. 802 

 .http://web.jjay.cuny.edu/~spenrod/eye/KempPPL2001.doc : באינטרנטמופיע, (2001)
 . 873' בעמ,  לעיל22הערה , מיוכן קד, 745' בעמ,  לעיל2 הערה ,קריבראו עניין   328
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 אם הוא דומה באופן אבסולוטי לדמות העבריין –מהניצבים באופן קפדני 
קשה להבטיח כי הוראות כאלה יצליחו לנטרל , ברם. שנשמרה כביכול בזיכרונו

 על סמך אסטרטגיית הדמיון היחסי " זיהוי"באמת את הנטייה לבצע 
)relative similarity – relative judgment .(מסדר זיהוי עוקב ממזער בעיה זו :

מפני , ושנית, מפני שהפנים מוצגים בנפרד ועל כן קשה להשוות ביניהם, ראשית
ודאות לגבי גודלה ־שקבוצת ההשוואה של העד היא מצומצמת והוא מצוי באי

 . ותוכנה הסופי
 שבוצעו מראים שהעדיפות הסטטיסטית שיש למסדר עוקב 329מחקרים נוספים

 –זמנית ־ שיטת הזיהוי הבו–ום על שיטה הקיימת כי, בצמצום זיהויים שגויים
אלא אף משום שיש בכוחו לנטרל , נובעת לא רק ממזעור בעיית השיפוט היחסי

או למצער להפחית את ההשפעות של הטיות אפשריות כגון ההוראות שהעד 
הטיות בלבוש של הניצבים ואף , )במיוחד ביחס לנוכחות החשוד במסדר(מקבל 

 330.הטיות בדבר הדמיון בין הניצבים
כי לצד קיומם של מחקרים רבים שאינם מצביעים כי במעבר ממסדר , יודגש

סימולטני למסדר עוקב קיימת ירידה של ממש במספר הזיהויים של העבריין 
המראים שאכן קיימת ,  קיימים גם מחקרים אחרים331,האמיתי כשהוא נוכח במסדר
פלוארו , דייסרט, סטבליימחקר מקיף שערכו . ירידה מסוימת בשיעור זה

 עד 1983משנת (רים אמפיריים  מחק23 ובו נותחו נתונים שעלו מתוך 332,דסיולינ
העלה כי במסדרים הסימולטניים זוהה ,  נבדקים4,145־בהיקף של כ) 2000

ירידה : דהיינו,  במסדר העוקב35%לעומת , 50%העבריין האמיתי בשיעור של 
 70% ־לאתר רק כ" מצליח" מכאן ניתן לומר שמסדר עוקב 333.15%של 

אותם חוקרים סבורים כי , עם זאת. בהשוואה למסדר סימולטני, מהעבריינים

 
 ,Robert D. Melara, Thomas S. DeWitt-Tichards & Thomas P. O'Brien, למשל, ראו  329

“Enhancing Lineup Accuracy: Two Codes Are Better Than One,” 74 J. Applied Psychol. 
 . 84-83' בעמ,  לעיל56הערה , ראו לופטוס ודוייל. (1989) 706

 .133' בעמ,  לעיל59הערה , קלתר ופינורד, למשל, ראו  330
 Rod C. L. Lindsay, “Applying Applied Research: Selling the Sequential, למשל, ראו  331

Lineup,” 13 Applied Cognitive Psychology 219, 220 (1999) ,פייק וברייס, וכן קמפ ,
 .  לעיל327הערה 

332  Nancy M. Steblay, Jennifer Deisert, Solomon Fulero & Rod C. L. Lindsay, “Eyewitness 
Accuracy Rates In Sequential and Simultaneous Lineup Presentations: A Meta-Analytic 

Comparison,” 25 Law & Hum. Behav. 459 (2001). 
, כדי לסבר את האוזן נזכיר כי במחקר זה גם עלה כי במסדרים שבהם העבריין נוכח  333

היתר זיהו ( במסדר הסימולטני 26% לעומת 46%סדר העוקב עמד על שיעור דחיית המ
הפרש משמעותי זה מחזק את קיומה של תופעת השיפוט היחסי כקריטריון ). ניצב אחר

במחקר זה לא נמצא הבדל משמעותי . ואת היחלשותה במסדר העוקב, לביצוע זיהוי
 . בשיעור הזיהוי השגוי של ניצבים במסדרים שבהם העבריין נוכח
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ככל שהמחקר ,  לדעתם334. אלא נמוך יותר15%במציאות ההפרש האמור אינו של 
שיעור איתורם של העבריינים במסדר העוקב זהה כמעט , מתקרב לתנאי שטח

לא , שבמעבר ממחקרים מעבדתיים לשטח, מכאן. לשיעור זה במסדר הסימולטני
ואף , המבססות את יתרונו של המסדר העוקבסכנה לתקפות של המסקנות נשקפת 

החוקרים סיפקו כמה . החשש ליצירת פער באיתור העבריינים הולך ומצטמק
עלה , למשל, כך. לצמצם מאוד את הפער האמור, לדעתם, גורמים העשויים

מהמחקרים שכאשר האירוע שבגינו נדרש מסדר הזיהוי היה בעל אופי של עבירה 
הצטמצמה עדיפותו של המסדר הסימולטני על ") םתמימי"להבדיל מאירועים (

 335).של עבריינים(המסדר העוקב במישור הזיהויים הנכונים 
כאשר דובר במסדרי . ל"נשוב כעת לנתונים שעלו מתוך המחקר המקיף הנ

, )חשוד(ואף לא הייתה בהם דמות מטרה , לא נכח בהם" העבריין"זיהוי ש
עבריין שיעור הדחיות הנכונות ־במסדר נעדר: התפלגות הנתונים היתה כדלקמן

הפרש ( במסדר הסימולטני 49%סדר העוקב לעומת  במ72%של המסדר עמד על 
 במסדר העוקב 28%שיעור הזיהויים של ניצב אחר עמד על ; )23%משמעותי של 

, בחלק מהמחקרים שנסקרו, כאמור, לעומת זאת.  במסדר הסימולטני51%לעומת 
עלה כי , "עבריין"הדומה לדמות ה) חשוד חף מפשע(ושהייתה בהם דמות מטרה 

 9% במסדרים הסימולטניים לעומת 27%ם השגויים ירד משיעור של שיעור הזיהויי
משמעות . שלישים בזיהויים השגויים־ירידה של שני: לאמור, במסדרים העוקבים

בפועל קיימת החמרה , הדבר היא שדווקא בהקשר שמעניין יותר את הליך המסדר
 .בפער בין זיהויים שגויים במסדר הסימולטני לפער במסדר העוקב

מבלי להיזקק לתוקף המחקרים שהצביעו על ירידה בשיעור העבריינים , ןאם כ
חשוב להדגיש כי גם במחקרים אלה אין כל מחלוקת שיש , המאותרים במסדר

בכוחו של מסדר מסוג זה למזער באופן ניכר את שיעור הזיהויים השגויים של 
ים שיטה משפטית השמה דגש כפול ומכופל על מניעת הרשעת חפ. חפים מפשע

 – לא גבוהה –לעמוד בסכנה אפשרית של ירידה מסוימת , לדידנו, יכולה
 336.בתפיסת עבריינים

 
 Gary Wells, “Does The Sequential Lineup Reduce Accurate. 471-470' בעמ, שם  334

Identification In Addition to Reducing Mistaken Identification? Yes, But...” , פורסם
 .www.psychology.iastate.edu/faculty/gwells/SequentialNotesonlossofhits.htm: באינטרנט

 Gary Wells, “You Asked About the Sequential Lineup: Could you Read Thisראו גם  
First?”,רנט פורסם באינט: 

 www.psychology.iastate.edu/faculty/gwells/Youaskedaboutsequential.htm . 
המחברים מציינים כי הממצאים מצביעים דווקא על , עם זאת. 471-470' בעמ, שם  335

 כשהעד המזהה הוא –הראשונה : חולשתו של המסדר העוקב בשתי סיטואציות עיקריות
 . זמנית־עד המזהה נחשף לכמה עבריינים בו כשה–והשנייה , ילד

: 756' בעמ,  לעיל2הערה , קריבאת דבריו של השופט עציוני בפרשת , למשל, ראו  336
כי מוטב לשחרר תשעים ותשעה , כי גם היום דוגל אני באותה עמדה, אודה ולא אבוש"
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עיקרון ההגנה על חפים מפשע ושיקולי חזקת החפות מחייבים את , לדעתנו
לעשות כל שביכולתן כדי לצמצם את , כמו גם את זו השופטת, הרשות החוקרת

 לעתים רבות במחיר של חשיפת האמת או התקדמות –הסיכונים להרשעה שגויה 
לא רק שאימוץ המסדר העוקב מצמצם באורח ,  במקרה דנן337.ויעילות בחקירה
 לפחות לא –אלא שאין הוא פוגע , כוני המשגה של הרשעת חףמשמעותי את סי

הוא אינו מצמצם את יכולת החקירה של ,  בעיקרון חשיפת האמת–באופן ממשי 
 338.ואינו מטיל עליה מעמסה מנהלית או משאבית נוספת כלשהי, המשטרה

ל מראים כי נדרש אך שינוי פשוט בשיטת המסדר "הממצאים וההסברים הנ
 . הקלאסי שהמשטרה מבצעת

שיטת המסדר העוקב החלה לאחרונה לחדור לשיטות משפט שנהגו , הנה כי כן
 ,כך. אלא שהדבר נעשה עדיין באופן הססני וחלקי, לקיים מסדר זיהוי קלאסי

החלו תחנות משטרה לערוך , במדינת אונטריו שבקנדה, 1999בשנת , למשל
 339.ולאחרונה נבחנת שיטה זו בהרחבה במחוזות נוספים שם, מסדרים עוקבים

לפיה מוצגים , במקומות מסוימים באנגליה הונהגה שיטה דומה למסדר העוקב
 

בעוד שבדין הקיים זיהוי של : יתרה מזו". ף מפשע אחדאנשים שפשעו מאשר להרשיע ח
ובכך הוא אכן עשוי לסכן בפועל את , החשוד הוא ראיה מרכזית הקושרת אותו למעשה

הרי שאם קיימת , עבריין־זיהוי של חשוד־הרי שכאשר מדובר באי, החשוד בהרשעה שגויה
הכישלון בזיהוי כדי כנגדו מערכת ראיות הקושרת אותו למעשה אזי בדרך כלל אין בעצם 

 .להוביל לסיום החקירה
לדיון ביחסים שבין עיקרון ההגנה על חפים מפשע לבין ערך חשיפת האמת ראו דורון   337

 אנטומיה של יחסים –אידיאל חשיפת האמת ועקרון ההגנה מפני הרשעות שווא ", מנשה
עיקרון ההגנה על חפים מפשע צריך להיות ). 2001 (307) 1 (קרית המשפט, "מסובכים

מכאן נובע .  לעיל6הערה , עיינו מנשה; לליתמובנה כאסטרטגיה חקירתית ושיפוטית כ
לעולם אין שגם שהנחת העבודה שצריכה לשמש כבסיס ההכרתי של החקירה היא שמכיוון 

יש להניח שהחשוד שבידנו הוא , אפשרות לדעת מראש אם העבריין נמצא במסדר אם לאו
 . חף

עת השיטה המוצ, לפי העניין, אם כבר אותרו ניצבים או תמונות מתאימים, ממילא, שכן  338
 .מבקשת אך לשנות את סדר עריכת המסדר

החוקר לינדסי מסר לנו כי השימוש בשיטת . זאת בעיקר בעידודו של החוקר לינדסי  339
הוא אף ציין כי . אונטריוובעיקר במדינת , המסדר העוקב הולך ומתפשט בכל רחבי קנדה

במטרה , הוא עצמו מעורב בפעילות הסברתית ובהעברת הרצאות לאנשי משטרה ולשופטים
) יחד עם בלינגר(במאמר אחר של לינדסי . להגביר את המודעות לממצאים המחקריים

חלקן של שיטות אלה . נסקרו שישה סוגים של מסדרים שפיתחו חוקרי משטרה בקנדה
נות בפני העד המזהה באורח המאפשר לו בפועל זיהוי על בסיס מאפשר הצגת התמו

המחקר מראה כי אפשרות זו מאיינת כל תועלת אפשרית של ההצגה . שיפוט יחסי
, שיטות מסוימות אף מפקידות את ניהול המסדר בידי העד המזהה. העוקבת הקלאסית

שיים בתמונות למשל על ידי יצירת טכניקות המאפשרות לעד עצמו דפדוף או עיון חופ
ראו ; המאמר מראה כי גם שיטות אלה הן בעייתיות. על פי סדר שיבחר, קודם לזיהוי

 . לעיל282הערה , לינדסי ובלינגר
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והוא , בזה אחר זה, ובכללם החשוד, בפני העד המזהה סרטי וידיאו של ניצבים
הבדל עיקרי בין שיטה אחרונה זו לשיטת , עם זאת. רש לזהות את העברייןנד

המסדר העוקב הקלאסי נעוץ בעובדה שאסור לעד לזהות ניצב לפני שהוא רואה 
 אפשרות לעבור בין הסרטים יש אף  לעד340;את כל הניצבים לפחות פעמיים

 אימוץ מודל זה לא נבע אמנם מאימוץ מפורש של 341.לפי בחירתו, השונים
אלה ביקשו : הממצאים המדעיים אלא מפתרון מעשי שהמציאו אנשי המשטרה

,  שניות של חלק גופם העליון20־ליצור מאגר של ניצבים על ידי הסרטה בת כ
. צב שיש להציג את הסרטים בצורה עוקבתנוצר מ, כדי לבצע את המסדר, וכך

רסי הייתה 'ג־מדינת ניו. הברית החלו צעדים ראשוניים בכיוון זה־גם בארצות
החלוצה באימוץ גישה זו על ידי הנחיה של פרקליט המדינה לכל גורמי התביעה 

 עקב שיתוף 2001 הנחיה זו ניתנה באפריל 342.והמשטרה המחוזיים והמקומיים
ומתוך מודעות והפנמה של התוצאות , וולספעולה של הרשויות עם החוקר 

מודעות זו לא הייתה אך . המובהקות שהוצגו על ידו ועל ידי חוקרים אחרים
והדבר אף זכה לפרסום , נחלתם של גורמי התביעה והמשטרה באותה מדינה

  343.תקשורתי ולתהודה ציבורית
יורק החלו סנגורים לתקוף החלטות של רשויות ־במדינת ניו, לעומת זאת

התביעה והחקירה להעמיד את החשוד במסדר זיהוי סימולטני על ידי עתירה 
ם יש הטענה הטיפוסית הייתה שבהתחשב בממצאים המחקריי. לערכאה הדיונית

הכוונה היא  (double-blind –" עיוור פעמיים"להעמיד את החשוד במסדר עוקב 
 טענה זו 344).אלא גם עורך המסדר, שלא רק עד הראייה אינו יודע מי החשוד

 
340  Code of Practice for the Identification of Persons by Police Officers Annex A, para. 14. 
 Police and Criminal Evidence־מכוח ה) Code D(משנה ־מדובר בחובה הקבועה בחקיקת  341

Act, 1984  . ראוPolice and Criminal Evidence Act 1984 (Codes of Practice) (Temporary 
Modifications to Code D) Order 2002, SI 2002/615 ;הערה , פייק וברייס, עיינו גם קמפ

  . לעיל327
 . לעיל312־ ו95ראו הערות   342
 Gina Kolata & Iver, יורק טיימס־ית של מהלך זה בעיתון ניוסקירה עיתונא, למשל, ראו  343

Peterson  , הכתבה מסקרת תגובות שונות של גורמים במערכות האכיפה .  לעיל312הערה
רזי 'ג־בין היתר ציינו גורמים מוסמכים במשטרת ניו. המחוזיים והמקומיים של אותה מדינה

אולם , משטרה לשינוי דפוסי עבודהכי אמנם קיימת התנגדות אינטואיטיבית בשירות ה
לאור הניסיון שכבר הספיקו לרכוש והממצאים שהוצגו לפניהם הם סבורים כי הטמעת 

רמים שו גועוד הדגי. שיטת המסדרים העוקבים כפרקטיקה רווחת היא אך עניין של זמן
היא מובילה , אלה כי חרף הקושי שנוצר בעקבות הנהגתה של שיטה זו בעבודת החוקרים

 . תבי אישום איתנים ומבוססים יותר תוך מזעור אחוזי המשגה באורח ניכרלכ
ראוי להעיר כי לנוהל שלפיו אין לעורך המסדר העוקב ידיעה אודות זהות החשוד יש   344

רך המסדר מציג ניצב או תמונה במסדר עוקב עו, להבדיל ממסדר סימולטני. חשיבות רבה
 עשויה לגרום להטיה – ולו הקטנה ביותר –ומכאן שכל רמיזה , אחת בלבד בפני העד
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ת במדינת שבה הורתה הערכאה הדיוני, Thomasנתקבלה באופן תקדימי בפרשת 
יורק לרשות החוקרת להעמיד את החשוד במסדר זיהוי עוקב שיבוצע על ידי ־ניו

אם כי לא (שרוב הפסיקה המאוחרת ,  דא עקא345.חוקר שאינו מכיר את החשוד
ובקשות למתן צו , של אותו בית המשפט נמנעה מלאמץ פרשנות ברוח זו) כולה

פסיקה זו נומקה לעתים בטעמים הנוגעים לעילות . לניהול מסדר עוקב נדחו
, כך.  אולם היו גם נימוקים לגוף העניין346,ההתערבות בשיקול דעתה של הרשות

קבע בית המשפט כי ניתן לצאת נגד תקפותם של הממצאים המתקבלים , למשל
שכן לא ניתן לגזור מהם מסקנות חזקות אודות , מבוקרים" מעבדה"במחקרי 

העבירה " קרבן"במחקרים לא חווה , על פי הטענה. עולם המציאותם במסדרי
נת ולהבדל הזה יש משמעות מבחי, טראומה כמו זו שחווה הקרבן במציאות

גורמים של פחד , כפי שהראינו במאמר זה, אולם. השפעת האירוע על הזיכרון
וטראומה דווקא מחלישים את יכולת הזיהוי של עד ראייה בכלל ושל קרבן 

טעם נוסף שהובא הינו . ועל כן ספק רב אם ניתן להסתפק בנימוק זה, בפרט
לא ברור לנו . להבדיל ממסדר חי, שברוב המחקרים נעשה שימוש במסדר תמונות

להחליש את כוחם של , על פי הטענה, מדוע מעבר מתמונות לניצבים אמור
, למשל, בהקשר הישראלי. הממצאים האמפיריים עד כדי איון נפקותם המעשית

העובדה כי למרות רציותו של מסדר חי ניתן לבסס הרשעה על בסיס מסדר זיהוי 
 – אפיסטמית –ב מאוד מניחה עדיין כי זיהוי על פי תמונות מתקר, תמונות

היכולה , לדעתנו לבסס הבחנה של ממשמכאן קשה . לזיהוי ניצב מתוך מסדר חי
 . לאיין או להחליש באופן ניכר את הנפקות המעשית של הממצאים שהועלו

 
 78 הערה, פולרו וברימאקובה, מאלפס, פנורד, סמול, וולס, למשל, ראו. משמעותית

 .640' בעמ, לעיל
345  In Re Thomas 733 N.Y.S.2d 591 . ראו סקירה עיתונאית של עניין זהDaniel Wise, 

“Judge Orders First Use of Sequential Lineup,” (8/11/2001) ,
)http://www6.law.com/lawcom/displayid.cfm?statename=NY&docnum=95429&table=news-

&flag=full( , וכןRobert D. McFadden, “Judge Orders Rare Lineup of Suspects One At A 
Time,” (9/11/2001), )http://www.crimelynx.com/rareline.html.( 

 מסדר –שדחה בקשתו של הנאשם על שני ראשיה (נקבע באחד מפסקי הדין , למשל, כך  346
אין זה תפקידו של בית המשפט להתערב בטיב ובתוכן של כי ") עיוור"עוקב ומסדר 

 אלא אם בחירתו הפרה –אם הוא בחר בשיטה המועדפת : דהיינו, מהלכי החוקר בתיק
בפסיקה האמריקנית שוררת תמימות דעים כי אין במסדר . זכות חוקתית של החשוד

 The ראו. משום פגיעה חוקתית, אף בהנחת יתרונה של השיטה האחרת, הסימולטני
People v. Aspinall, 756 N.Y.S.2d 397 (p. 399) . בפרשה זו אף הוסיף בית המשפט וקבע
 להוביל למדרון חלקלק ובכך לפתוח פתח הכי התערבות בהחלטות הרשות החוקרת עלול

לבקשות נוספות בעניינים אחרים הנוגעים לאופן הפעלת שיקול דעתה של הרשות החוקרת 
עיינו אף בכתבה הפסימית ביחס ; The People v. Wilson, 741 N.Y.S.2d 831ראו גם ). שם(

 ”,?Tom Perrotta, “A New Look at Lineupsלאימוץ מלא וממשי של שיטת המסדר העוקב 
 ). http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1032128652952: פורסם באינטרנט ((10/4/2002)
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גם אם קיים ספק בכך שהיקפם של עיוותי : חשוב להדגיש נקודה נוספת
א ניתן להתעלם מהעובדה ל, הזיכרון במציאות הוא כהיקפם על פי המחקרים

.  קיים יתרון משמעותי לטובת המסדר העוקב– תנאי מעבדה –שבאותם תנאים 
ובהם נבחנה ההשוואה בין שתי , תנאי המעבדה היו קבועים במחקרים אלה

קשה לראות סיבה של ממש מדוע דווקא מעבר מתנאי . השיטות המתוארות
לכל היותר ניתן . העוקבמעבדה למציאות עלול לנטרל את יתרונו של המסדר 

,  באופן נקודתי–לטעון שבמציאות הזיכרון של עד ראייה הוא יותר טוב 
הטענה כאילו .  מזיכרונו של עד ראייה במחקר מבוקר–בנסיבות אלה או אחרות 

במציאות הזיכרון האנושי הוא חזק עד כדי כך שללא קשר לשיטת המסדר העד 
ועל הטוען , בלשון המעטה, נו סבירהאינה נראית ל, ממילא יזהה את העבריין

, אם זו השערתו של בית המשפט האמריקני,  מכל מקום347.אותה מוטל להוכיחה

 
בחלק הראשון נמנים : מאמר זה נחלק לשניים. השוו למאמר המעניין של פייג וביילי  347

, לעומת זאת, ובחלק השני, שיקולים משכנעים בעד שינוי השיטה ומעבר למסדר עוקב
צוין , למשל, כך. םמוצגים כמה טיעונים המטילים ספק בתקפות הממצאים האמפיריי

טיעון . שמחקרים המצביעים על יתרונו של המסדר הסימולטני אינם זוכים לפרסום בקלות
נוסף שהוצג בחלק זה של המאמר הוא שבמחקרים הפסיכולוגיים נעשה ברוב המקרים 

היתרון המעשי .  באחת העבריין נוכח ובאחרת הוא אינו נוכח– שוותשימוש בשתי קבוצות 
 –הזיהויים השגויים ־ צמצום מספר הזיהויים השגויים לעומת אי–ו אחרת של שיטה זו א

טיעון שלישי הוא כי אין כל ערובה לכך . תלוי בהתפלגות שתי קבוצות אלה במציאות
גרום בהכרח למעבר מזיהוי על בסיס אסטרטגיה של ישמעבר לשיטת המסדר העוקב 

להרחבה . מוחלטת" התאמה"סיס שיפוט יחסי לזיהוי על בסיס אסטרטגיה של שיפוט על ב
 David Feige & Patricia Bailey, “Police Lineups: Do Sequential Lineups Improveעיינו 

Accuracy of Witness Identification?,” 228 N.y. L. J. (9/12/2002) (col. 1) 10.  
 דיו על מאמר זה אינו מבוסס. אנו מטילים ספק רב בתוקף של ביקורת מן הסוג הזה 

קשה לתקוף את הממצאים המחקריים שהובאו במאמר זה מבלי , לדעתנו. נתונים אמפיריים
. להצטייד בממצאים סותרים או בטענות רציניות כנגד התקפות של המתודה המחקרית

הטענה כי מחקרים שאינם , כך. באופן שבו הוצגו הטיעונים במאמר אין לקבל אותם
עוקב אינם זוכים לפרסום בוקרה על ידי החוקרים מצביעים על יתרונו של המסדר ה

הם ציינו כי חשש זה . דייסרט פולארו ולינדסי במחקרם המקיף שהוזכר לעיל, סטבליי
שכן היתרון של המסדר העוקב מוסבר באמצעות שיקולים עניינים ואינו , אינו רציני

הטענה ). 469' עמ,  לעיל332הערה (מתיישב עם תאוריות מדעיות אלה ואחרות ־בלתי
הנוגעת בתלות היתרונות והחסרונות של השיטות השונות בהתפלגות במציאות של מספר 

 אבל –היא נכונה , לעומת אלה שבהם הוא חף, המסדרים שבהם החשוד הוא אכן העבריין
 שיש במעבר למסדר עוקב על מידת היתרוןאך באשר לשאלת , כפי שכבר הזכרנו לעיל

או רובם (מציאותי שכל החשודים ־ין מניחים באופן בלתיכל עוד א. המסדר הסימולטני
די היה לכאורה בראיות , אם כך היה(המובאים למסדר הם הם העבריינים ) המכריע

הרי עקב השוני המהותי בסוג , )שהצטברו קודם למסדר כדי לזהות את מבצע העבירה
, ן של חשוד חףהמפחיתה את סיכוני הזיהוי כעבריי, הטעויות עדיפה שיטת המסדר העוקב

הטענה . וזאת אפילו במחיר ניכר של החמצת זיהויים נכונים של חשודים עבריינים
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, כיצד ניתן ליישבה עם הנימוק האחר שקבע לדחיית עתירות מן הסוג המתואר
המסתמכת על הממצא המעבדתי שהמסדר העוקב גורם לירידה בשיעור העבריינים 

מעבר לשיטת המסדר , הרי אם זיכרונו של העד הוא אכן טוב במציאות? המזוהים
מכל . כפי שאובחנה בניסוי, העוקב אינה אמורה לגרום לירידה בזיהוי העבריינים

לדעתנו שיטת משפט הדוגלת בעיקרון חוקתי , ולגופו של הנימוק האחרון, מקום
זאת . ה לשלם מחיר כזה ובהגנה על חפים מפשע יכולה וצריכdue processשל 
מתוך , בית המשפט האמריקני נתלה אף בשיקולים של הפרדת הרשויות: ועוד

 348.מגמה ורצון להותיר את מלאכת אימוצה של שיטה זו או אחרת בידי המחוקק
 אולם בהיעדר חקיקה כזאת 349,מוטב כי שינוי כזה ייעשה בדרך של חקיקה, אכן

ברי כי דברים . אין כל מניעה נורמטיבית לאמץ שיטה זו בהלכה הפסוקה
שבו ממילא מוסדר כל נושא הזיהוי , שראליאחרונים אלה יפים אף למשפט הי

 .בפסיקה
כפי שמראים המחקרים באופן מובהק , עינינו הרואות: לסיכום פרק זה

תמונות היא שיטה עדיפה מבחינת /שהצגה עוקבת של ניצבים, משמעי־וחד
היא אפקטיבית יותר כשהעד אינו יודע מהו , כנזכר. הסתברות הזיהוי השגוי

שכן ידיעה כזו עשויה לגרום לאפקט של (שיוצגו בפניו האנשים /מספר התמונות
וכשלאחר המסדר העוקב לא נערך מסדר , )לחץ לזהות אדם בטרם יסתיים המסדר
המחקרים מראים כי , כפי שהראינו עוד. סימולטני נוסף כהזדמנות שנייה לעד

מסדר עוקב מצמצם את ההשפעות המזיקות של הטיות כגון אלה הנוגעות לאופן 
, לנוסח ההוראות המקדמיות שניתנות לעד לפני כניסתו למסדר, הלבוש

 
אין בה כשלעצמה , אפילו הייתה נכונה: יתרה מזאת; השלישית אינה אלא טענה בעלמא

תהא פעולת המסדר העוקב במישור של . כדי לערער את עדיפותו של המסדר העוקב
עדיפותה בהפחתה ניכרת של זיהוי שגוי של חשודים , האעיצוב שיפוטו של המזהה אשר ת

 .מוכחת ללא תלות בפעולה זו
בפסק דין זה . The People v. Hammonds, 2003 N.Y. Misc. LEXIS 1396, למשל, ראו  348

 זו התומכת –יורק ־ות הקיימות בבית המשפט במדינת ניוקיימת אף סקירה של שתי הגיש
וזו המתנגדת ליצירת ,  עיוור או שניהם יחד,בחיוב המשטרה לערוך מסדר זיהוי עוקב

הוא סבור שיש , למרות שבית המשפט בעניין זה מצטרף לאסכולה האחרונה. חיוב כזה
עמדתו זו , אכן. להנהיג את שיטת המסדר העיוור) אך לא לחייבה(להמליץ למשטרה 

מנומקת בשיקולים של הפרדת רשויות והותרת סמכות שינוי החוק לחייב הרשויות 
 . החוקרות בידי המחוקק

, 2בהערת שוליים ,  לעיל331הערה , לדעתו של החוקר לינדסי, לעומת זאת, השוו  349
ה עשוי להקשות על עדכון ועל שינוי של הכללים שלפיה עיגון המלצות בדרג של חקיק

אנו סבורים כי בנסיבות הקיימות מומלץ מאוד , עם זאת. בהתאם להתפתחויות המדעיות
הכללים בחקיקה ראשית , על פי שיטתנו המשפטית. להסדיר את העניין בחקיקה ראשית

,  מדעיתאינם אמורים ממילא להיות מותאמים מראש ברגישות מקסימלית לכל התפתחות
 במיוחד –ומכאן שהחשש שעליו מצביע החוקר אינו יכול להצדיק הימנעות מהסדרה בחוק 

 . על שום כוחה המחייב, בהתחשב ביתרונות הרבים שבהסדרה כזאת
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 ניתן גם לשער ששיטה זו יכולה במקרים מסויימים. ולהתנהגותם של הניצבים
  350.לצמצם את מידת הלחץ הנפשי של העד בעת הזיהוי

כמעט כל החוקרים העוסקים בעניין זה ממליצים אפוא ללא היסוס על אימוצו 
לאור הממצאים והמסקנות שעלו מן המחקרים קשה . של מסדר הזיהוי העוקב

לא נפריז אם נאמר כי . להימנע מההמלצה לאמץ שיטה זו בהקשר הישראלי
. יותר של הספרות המחקרית ושל מאמר זהמדובר כאן בהמלצה החשובה ב

נסכם את הקווים המנחים הכלליים של מסדר , בטרם נעבור לפרק הבא, לפיכך
בכל ) חי או תמונה(אחד בלבד ניצב בפני העד מוצג , ראשית 351:הזיהוי העוקב

 352.מהעד לדעת כמה אנשים יוצגו בפניועל הפרוצדורה למנוע , שנית; פעם
יש ) חי או תמונה(ניצב אחד  של ומשמעות האיסור הזה היא שבעת הצגת

בהקשר ( הן לפני הן אחרי הצגתן בפני העד – דמויות יתר הניצביםלהסתיר את 
אם יש להמשיך זה יש מחלוקת מסוימת בקרב החוקרים השונים סביב השאלה 

להציג בפני העד ניצבים נוספים לאחר שהגיע לזיהוי בטרם הוצג בפניו 
על העד להחליט במקום ומיידית כל אימת שמוצג לו ניצב , שלישית 353;)החשוד

 . אם אותו אדם הוא העבריין אם לאו) חי או תמונה(
 

על ) הקיים ממילא(שיטה זו עשויה להעצים את הלחץ הנפשי , במקרים אחרים, אולם  350
בעוד שכאן , דר הסימולטני מוצג החשוד בתוך קבוצה של ניצבים אחריםהרי במס. החשוד

אנו משאירים , ובהיעדר נתונים מחקריים, עם זאת. הוא מוצג לבדו מול העד המזהה
אם כי ייאמר שהממצאים האמפיריים שהוצגו לעיל בעינם עומדים , סוגיה זו בצריך עיון

אם זו בכלל , ל המגרעת האמורהואף נראה כי יתרונות השיטה עולים לאין שיעור ע
 .קיימת

 .228-227' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר  351
 .66' בעמ,  לעיל111הערה , ראו גם וולס  352
ראו ( מאלפס ווולגאטר המתנגדים להמשך ההצגה של הניצבים ,ןיקנקויה, בעניין זה, ראו  353

ראו (לעומת וולס התומך בכך , )228' בעמ,  לעיל31הערה , מאלפס וקויהנקין, ספוריר
הראשונה : ניתן לבחון שאלה זו בשתי פרספקטיבות, לדעתנו). 66' בעמ,  לעיל111הערה 

והשנייה היא , היא פרספקטיבה של הגנה על חפים מפשע ומזעור הסיכון להרשעת שווא
אם וכאשר כישלונו של העד המזהה בא לידי . אפיסטמית־הוכחתית־פרספקטיבה פרובטיבית

יתן להתנגד להמשך הצגתם של נ, בטרם הוצג החשוד, ביטוי בזיהוי של ניצב אחר
וזאת על אף , הניצבים ובכללם החשוד משיקולים של חזקת החפות והגנה על חפים מפשע

יש גם לציין שבסיטואציה . ששיקולים פרובטיביים טהורים עשויים לתמוך בהמשך ההצגה
מהצבעה על החשוד המזהה וזאת אם יימנע , זאת המשך ההצגה לא בהכרח יפגע בחשוד

לא , אם הוא יצביע על החשוד. או ייכשל פעם נוספת בזיהוי של ניצב אחר/ ולכשיוצג
 .שיש לזיהוי כזה, ולו המסויג, ניתן יהיה להתעלם מהערך הפרובטיבי

 ניתן – שבו העד המזהה לא מצביע על החשוד בעת הצגתו –במצב אחר , מכל מקום 
וי ניצב אחר על ידי זיה, שכן. להגיע למסקנה ברורה בדבר המשך הצגתם של הניצבים

זיהוי ניצב אחר לעומת דחיית (זיהוי חזקה יותר ־העד המזהה עשוי להוליד ראיית אי
הדבר אינו רק : יתרה מזאת). אם הצגת הניצבים מופסקת לאחר שהחשוד לא זוהה, המסדר

נובע משיקולים פרובטיביים טהורים אלא מתיישב ואף הולם את עיקרון ההגנה על חפים 
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יורק ־זה נעיר כי שיקולי הנגד שציין בית המשפט במדינת ניובהקשר 
הברית ־להוות חלק מההסבר לכך שמדינות אחרות בארצות, לדעתנו, יכולים

אנו סבורים כי עיקר , עם זאת. ובעולם טרם אימצו את שיטת המסדר העוקב
 הן בקרב השופטים –העניין נובע מהיעדר מודעות מספקת בקהילייה המשפטית 

 לחומרת הכשלים והעיוותים שראיית הזיהוי –קרב הצדדים להליך הפלילי והן ב
אין להתעלם מהרתיעה של מערכת התביעה לאמץ שיטה זו , כמו כן. חשופה להם

פרקליט . אם היא אכן גורמת לירידה במספר הזיהויים של העבריין האמיתי
עשויה רסי השיב לחשש זה של החוקרים בכך שהנהגת שיטה כזו 'ג־מדינת ניו

 ובכך בעצם להקל –לחזק באופן ניכר את התיקים שבהם נתקבלה ראיית זיהוי 
 אנו נבקש להוסיף כי הנהגתה של שיטה זו לא בהכרח 354.על עבודת המשטרה

 וליותר ודאות ביחס – אלא לפחות הרשעות שגויות 355תביא לפחות הרשעות
, למשל, מעניין יהא לראות כיצד, מכאן. ססות על ראיית הזיהוילהרשעות המתב

 לחייב את המשטרה –היה בית המשפט העליון בישראל מתמודד עם עתירה דומה 
או אם סנגור היה תוקף את ראיית הזיהוי , להעמיד את החשוד במסדר עוקב

 למיטב. תוך הצגת אינפורמציה מדעית מקיפה בעניין, במישור זה בבית המשפט
 .דבר מעין אלה טרם נעשה, ידיעתנו ובדיקתנו

 שיטות חדשניות) ב(

בשנים האחרונות החלו חוקרים שונים לבחון שיטות שונות וחדשניות לזיהוי 
איתור עבריינים והימנעות : לאמור, חשודים בשאיפה לזיהויים מדויקים יותר

רכזיות בפרק זה נעמוד על שתי שיטות מ. מזיהוי שגוי של חשודים חפים מפשע
האחת היא פרי מחקרו המאלף וניסיונו האישי המקיף של אברהם לוי . כאלו

 MSL.356 (multiple-choice sequential large lineup) –בשורות משטרת ישראל 
לינדסי . רשיטת נוספת וחדשנית לא פחות היא שיטת ארבעת המסדרים שהגו 

 .ושלושה חוקרים נוספים
שבו מוצגות בפני העד ,  הוא מסדר עוקבMSL־המסדר הנערך בשיטת ה

לעד המזהה . מספר רב יותר של דמויות מאשר במסדרים העוקבים הקלאסיים

 
ל וכאמור המשך הצגת הניצבים לא יכול בעיקרון לפגוע בחשוד אלא רק הואי, מפשע

משיקולים דומים יש להמשיך ולהציג ניצבים גם כשהעד הצביע על . להיטיב עם עניינו
 .החשוד

 .  לעיל95ראו הערה   354
 . לעיל336ראו הערה   355
356  Avraham M. Levi, “An Analysis of Multiple Choices in MSL Lineups, and a Comparison 

with Simultaneous and Sequential Ones”) בדפוס.( 
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ומיד לאחר החלטתו לבחור בדמות , ות אחתניתנת אפשרות לזהות יותר מדמ
האדם המזוהה . כלשהי הוא מתבקש לקבוע מה רמת הביטחון שלו בזיהוי שביצע

שיטה זו ממזערת את , על פי לוי. הוא זה שנבחר ברמת הביטחון הגבוהה ביותר
שיעור הזיהויים השגויים של חשודים חפים מפשע במחיר פגיעה מזערית בשיעור 

מחד גיסא גודל המסדר ממזער את הסכנה שאליה , לדבריו. יניםשל זיהוי העברי
מתן אפשרות לבחור יותר מניצב אחד מעודדת גם , ומאידך גיסא, חשוף החשוד

במסדר העוקב הרגיל עדים . עדים לא בטוחים לבצע זיהויים מתוך המסדר
ומכאן שדרישת הדירוג לפי , ביטחון כזה־ממעטים לזהות את העבריין בגלל אי

 .  הביטחון מהווה גורם המשפר את ביצועי העדיםרמת
מסדר זיהוי עוקב המורכב : במחקרו היצירתי השווה לוי בין שלושה מסדרים

ומסדר , מסדר זיהוי סימולטני המורכב אף הוא משישה ניצבים, משישה ניצבים
דמות המטרה הייתה אדם .  ניצבים24־ ומורכב מMSL־זיהוי הנערך בשיטת ה

ת לוי בעת שזה פנה לנחקרים וביקש את הסכמתם להשתתף נוסף שליווה א
עשוי , ולפיכך, יש לומר כי אירוע זה נעדר מאפיינים פליליים כלשהם. במחקר

,  מכל מקום357.הדבר להשפיע במידה מסוימת על כל התוצאות של המחקר
 במסדרים שבהם דמות המטרה נמצאה התקבל זיהוי התוצאות שנתקבלו הראו כי

 35%לעומת ,  במסדר הסימולטני62.5%על ידי העדים המזהים בשיעורים של 
במסדרים שבהם העבריין . MSL במסדר הנעשה בשיטת 42.5% ־במסדר העוקב ו

) זיהוי של ניצב כלשהו מתוך המסדר: דהיינו(שיעור הזיהויים השגויים , נעדר
 במסדר 48.7% לעומת – MSL ־העוקב וה, ני המסדרים בש30%עמד על 
 לעומת MSL־ במסדרים העוקב וה70%הזיהוי עמד על ־ושיעור אי, הסימולטני

כי , הראשונה: מתוצאות אלה הסיק לוי שתי מסקנות.  במסדר הסימולטני51.3%
 מבחינת MSL־אין הבדל משמעותי בין מסדר עוקב למסדר המבוצע בשיטת ה

בהתחשב בגודלו של , עם זאת. יסטית לטעות או לזיהוי נכוןההסתברות הסטט
הסיכון לזיהוי שגוי מתחלק על פני , )פי ארבעה: במחקר דנן(המסדר האחרון 

 הנתון המעניין כאן הוא שבמחקר 358.ומכאן יתרונו, מספר רב יותר של ניצבים
 

 . לעיל168וכן הטקסט שלאחר הערה ,  לעיל173השוו להערה   357
, כפועל יוצא של ניחוש בלבד, לוי אף הוסיף וטען כי תוספת הסיכון שהחשוד ייבחר  358

היא קטנה יותר במסדר , וספת לעד המזהה לבחור ניצביםכתוצאה ממתן אפשרות נ
לעומת מסדר סימולטני או עוקב שיאפשר מתן הזדמנות כזו , MSL־המבוצע בשיטת ה

במעבר מבחירה ראשונה לבחירה שנייה , לדידו"). המסדר הרגיל: "להלן בהערה זו(
שהיא , )ונותתמ/ ניצבים24בהנחה של ) (1/23-1/24(תוספת הסיכון היא , MSL־בשיטת ה
ההסתברות שהחשוד ייבחר על . טענה זו אינה מדויקת. במסדר רגיל) 1/5-1/6(־פחותה מ

היא אינה , בפעם השנייה אינה משתנה מכיוון שבניגוד לדעת לוי, ידי העד המזהה
 הוא כי iזאת משום שתנאי לבחירת החשוד בפעם . פונקציה של גודל המסדר כל עיקר

כאשר מתחשבים בעובדה זו ניתן לראות .  הפעמים הקודמות(i-1)־אותו חשוד לא נבחר ב
 כלשהי iהשנייה או בפעם , פריורית שהחשוד ייבחר בפעם הראשונה־שההסתברות הא
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, למשל, כתוצאה(זה לא הסבה הגדלת המסדר נזק ליכולת הזיהוי של עדים 
 ). תשישות של העד וכיוצא באלה, מאפקטים של הפרעה רטרואקטיבית

 של לוי הייתה כי מתן האפשרות לזהות יותר מניצב אחד השנייההמסקנה 
שכן במצב כזה , לבעלי ביטחון מועט לזהות את העבריין האמיתימאפשרת גם 

 –הם לא צריכים לחשוש לזהות ניצב שנראה להם דומה אך אינם בטוחים בכך 
כאשר העד מממש , לדעת לוי. שמא לא יוכלו אחר כך לבחור בעבריין האמיתי

ה ניתן יהא להסתמך על זיהויו של חשוד רק כשאותו ניצב זוה, את האפשרות הזו
. ברמת הביטחון הגבוהה ביותר מבין יתר הניצבים שזוהו על ידי אותו עד

בסיטואציות כאלה נמצא קשר ראוי לציון בין רמת הביטחון של העד לבין רמת 
ייתכן אמנם קיומו , כפי שהסברנו. לדעתנו יש להסתייג ממסקנה זו. הדיוק שלו

ביטחון אכן נובע שה:  קרי–של קשר סיבתי בין הדיוק בזיהוי לביטחון העד 
 אולם הביטחון יכול אף להיות תולדה –מזיכרון טוב בנסיבות העניין של העד 

שייתכן מאוד כי שתי המגמות הללו מקזזות זו , מכאן. של פרופיל אישיותי נמוך
ייתכן כי במחקר . ועל כן לא ניתן להכליל מהתוצאות שנתקבלו אצל לוי, את זו

ן האפשרות לבצע יותר מזיהוי אחד משפיע של לוי נמצא קשר כאמור משום שמת
אלמלא אותה : דהיינו, דווקא על קבוצת העדים שהם בעלי פרופיל אישיותי גבוה

הרי עדים הפזיזים בזיהוי היו (הזדמנות הם לא היו בוחרים ניצב כלשהו כלל 
שתוספת הזיהויים שנגרמה בעקבות מתן , מכאן). אמורים לבצע זיהוי בכל מקרה

וככאלה קיימת הסתברות גבוהה יותר , צעה על ידי עדים זהיריםההזדמנות בו
לוי עצמו הגדיר את , כמו כן. שהזיהויים שהם בטוחים בהם אכן יהיו מדויקים
הקשר שנמצא במחקרו התקיים . רמת הביטחון באורח שונה מזה שנקבע בפסיקה

ת בקרב קבוצת הבחירוהבטוחה ביותר שהיתה בין הדיוק בזיהוי לבין הבחירה 
לעומת שלושה ניצבים אחרים שרמת הביטחון , 70%זיהוי ברמה של : למשל(שלו 

כל זאת להבדיל מביטחון . ) בהתאמה30%־ ו40%, 60%של העד לגביהם היא 
זיהוי , למשל(באשר לנכונות הזיהוי ) מוחלטות (המבוטא בהערכות קרדינאליות

אחר " ביטחון"העובדה שמדובר בסטנדרט , לכאורה). 70%של החשוד ברמה של 
את הממצא האנומלי של לוי , לפחות במידה מסוימת, עשויה להסביר אף היא

 העשוי –במובן אחר , אולם. בדבר קשר בין ביטחון בזיהוי לבין מהימנות הזיהוי
 הקריטריון שהציע לוי הוא מעט –להיות קשור בעקיפין לשאלת המהימנות 

קטיבית למהימנות אובייקטיבית בעייתי משום שהתרגום של דרגות האמונה הסוביי
למסקנה שככל שמבקשים לתת לממצאי אמונה משקל , באורח פרדוקסלי, מוביל

 
)≤i≤n1־ כשn1ל ועומדת ע!) מדובר במשתנה מקרי אחיד(היא זהה )  הוא גודל המסדר/n :

P(Ai) = 1/n־ כשAi  = החשוד נבחר בפעםi) ≤i<n1 .(שלסדר הבחירה אין , עינינו הרואות
בפרט אם הבחירות של מספר , השפעה על הסתברות ההתרחשות התוצאה שבה מדובר

 של ואז הסתברות בחירתו, זמנית או באופן עוקב־בו, ניצבים מתרחשות על דרך ניחוש
 . ניצב או חשוד אינה משתנה
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.  דווקא בשל כך ניטלת במידה רבה המהימנות מהזיהוי של החשוד–של ממש 
דווקא כשמתייחסים באופן רציני לדרגות הוודאות , בנתוני הדוגמה הנוכחית

נעה , סקנה שמהימנות הזיהוי של החשודניתן להגיע למ, שהגדיר העד המזהה
 ). 70)/70+60+40+30(%( בלבד 35%סביב 

שלפיה קיים כביכול , לפיכך אכן אין להסיק מסקנות כלליות מהשיטה של לוי
אולם ייתכן שדווקא ; קשר חזק בין ביטחונם של עדים מזהים לנכונות זיהויים

ליצור מתאם בין : יקר, תוכל לבור את המוץ מן התבן, MSL־ה, השיטה שהציע
 לנכונות – כפי שהוא מתבטא באופן מיוחד בפרוצדורה זו –ביטחונם של עדים 

 .הזיהוי
אין ספק אפוא שלפנינו מודל חדשני ומבריק להתמודדות עם בעיות אפשריות 

מובן שלשם קבלתו יש להידרש , עם זאת. הנובעות משיטת המסדר העוקב
 מדעית רחבה יותר בדבר ההסבר וכן לחקירה, לממצאים אמפיריים נוספים

 .לתופעות שהוצגו בו
 שיטה זו חותרת לייצר הליך זיהוי המצמצם 359.עתה לשיטת ארבעת המסדרים

שלפי (עוד יותר את שיעור החשודים החפים מפשע המזוהים עדיין במסדר עוקב 
על , כזכור,  ואחרים עמדסטבליישערכו ) meta-analysis(הניתוח הסטטיסטי 

תהליך הזיהוי מורכב מארבעה מסדרים הנערכים בסדר , ה זו על פי שיט360).9%
מסדר זיהוי , גוף בלבד) עוקב(מסדר זיהוי , פנים בלבד) עוקב(מסדר זיהוי : הבא

כי בתום , יצוין. של בגדים בלבד) עוקב(ומסדר זיהוי , קול בלבד) כמובן, עוקב(
מאוד  להיזהר – בצורה החלטית יותר –מסדר הפנים העדים מוזהרים שוב 

ניתוח התוצאות שנתקבלו במחקר זה העלה כי זיהוי החשוד במסדר . בהחלטותיהם
מגביר בצורה , נוסף על זיהוי במסדר אחד נוסף מתוך השלושה האחרים, הפנים

זיהוי ביותר משני , מטבע הדברים. משמעותית מאוד את הסתברות האשמה שלו
חשוד במסדר הפנים הוא זיהוי ה. מסדרים מגביר עוד יותר את ההסתברות לאשמה
זיהוי ־מחקר זה העלה גם שאי. תנאי לייחוס משמעות ראייתית לזיהויים נוספים

שיעור , בסך הכול. החשוד במסדר הפנים מעלה את הסתברות החפות שלו
כמובן שלא ניתן להשוות ממצא .  בלבד3%הזיהויים השגויים בשיטה זו עמד על 

 בניתוח סטטיסטי של תוצאות שחזרו לממצא שנתקבל, שנתקבל במחקר בודד, זה
ונשנו במספר רב של מחקרים והצביעו על שיעור זיהויים שגויים גדול יותר 

במסגרת . להמתין לתוצאותיהם של מחקרים נוספים, אפוא, מן הראוי). 9%סביב (
המחקר התייחסו החוקרים גם לחששות של הרשות החוקרת ושל רשות התביעה 

ות גבוהה יותר במשאבים כספיים ובמונחים של זמן מעבר לעל. לאמץ שיטה כזו
 

 Sean Pryke, Rod C. L. Lindsay, Jennifer E. Dysart: המחקר שחשף שיטה זו טרם פורסם  359
& Paul Dupuis, “Multiple Independent Identification Decisions: A Method of Calibrating 

Eyewitness Identifications,” J. Applied Psychol. 
 .463' בעמ,  לעיל332ראו הערה   360



 הזמנה למחקר ורפורמה: טעות בזיהוי חזותי של חשודים ה"משפטים לה תשס

 315

יש חשש שעריכת ארבעה מסדרים עשויה להפחית בצורה ניכרת את , ויעילות
 אין צורך – ואנו מצטרפים אליה –לדעתם . שיעור החשודים שניתן להעמיד לדין

להתייחס לשלושת המסדרים הנוספים כתנאי לתקפות הזיהוי במסדר הפנים אלא 
כך ניתן להעמיד לדין . ודאות וביטחון בהחלטת הזיהוי שנתקבלה בואך כתוספת 

וכשחשוד מזוהה רק , חשודים ברמת ודאות גבוהה יותר ביחס להסתברות אשמתם
 361. עדיין יהיה משקל ראייתי מסוים לחובתו–במסדר הפנים 

ולא רק , שתי השיטות שתוארו הן שיטות מאתגרות ויצירתיות,  שציינוכפי
אלא אף לנסות לתמוך , שראוי להמתין לנתונים מחקריים נוספים ביחס אליהם

, בחינה מדעית רחבה יותר. במדעים הקוגניטיבייםהממוקמות אותן בהשערות 
 שאימוץ מובן. היא חיונית, העשויה לבסס את תקפות התוצאות שהוצגו בפרק זה

אין להקל , שיטה זו או אחרת מחייב הקצאת משאבים והיערכות מוסדית מתאימה
 אם כי ודאי שמבחינה עקרונית אין הם צריכים לעמוד –ראש בשיקולים אלה 

 .לרועץ בפני הנהגת השיטות אם וכאשר הן תבואנה לביסוסן המדעי המלא

 סיכום ומסקנות. ז

עלו במאמר ושלדעתנו יש בכוחן בפרק זה נבקש לסכם חלק מן ההמלצות ש
לתרום להפחתה ניכרת של הסיכונים הפרובטיביים הנוגעים לניהול מסדרי זיהוי 

מובן שאין בכוונתנו למצות כאן את כל ההמלצות . ולהסתמכות על ממצאיהם
 . ואף ההצעות שיובאו אינן אלא בסיס לדיון ופולמוס, האפשריות

לא ניתן היה , הרחב דיו, מר זהברצוננו להסתייג ולציין כי במסגרת מא
ובכלל זה הנחיות , להציע קוד שלם של כללים משפטיים בנושא הזיהוי החזותי

כל שביכולתנו להציע בגבולות רשימה זו הוא . מחייבות לעריכת מסדרי זיהוי
שיעילותם ויתרונותיהם מעוגנים בשכל הישר ובביסוס , לאמץ כללים נקודתיים

אך אם לא נאמר , צות התייחסו למסדר זיהוי חיעיקר ההמל. אמפירי־מחקרי
 . דברינו יפים גם למסדר זיהוי תמונות–אחרת 

הנוגע לטכניקה , במישור המעשי: הצענו רעיונות בשני מישורים עיקריים
הנוגע למשמעות של עדות , ובמישור הראייתי, הראויה לעריכת מסדרי זיהוי

 .ראייה ושל התוצאות במסדרי הזיהוי
הצגנו נתונים ומחקרים המבססים את היתרון , קת עריכת המסדראשר לטכני

) sequential presentation( עוקבת של הניצבים במסדר זיהוי הוהעדיפות של הצג
אחד , הצגה של הניצבים). simultaneous presentation(על הצגה סימולטנית 

השגויים ממזערת באורח ניכר את שיעור הזיהויים , בפני העד המזהה, בכל פעם

 
 . תובא לידיעת בית המשפט עובדת הכישלון במסדרים הנוספים, ובדין, אם כי אז  361
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על פי המחקרים והנתונים , כמו כן. כשהעבריין האמיתי אינו נמצא במסדר
יש מקום לשקול להנהיג במקרים מסוימים פרקטיקה להציג בפני העד , שהוצגו

מסדר זיהוי שכל הניצבים בו אינם : דהיינו) (blank line-up(מסדר זיהוי ריק 
.  המסדר הכולל את החשודלפני הצגת) חשודים במעשה ואף ידועים כחפים מפשע

הצגת מסדר זיהוי ריק יכולה לאתר עדי : כמה טעמים תומכים בפרקטיקה זו
במסדר כדי כלשהו על אדם " תפירת תיק"ראייה חסרי תום לב החותרים ל

כפי שעלה אמפירית , הצגת מסדר ריק; להרחיק את החשדות מהם או מאחרים
הזיהויים השגויים בתום לב אף מקטינה את שיעור , מהמחקרים שהוצגו במאמר

כפי . ובכך מפחיתה את סיכונו של החשוד להיות מזוהה כמבצע העבירה
ברור שמידת הצלחתו של העד המזהה לדחות את המסדר הריק מהווה , שהראינו

פקטור המשפר מאוד את יכולתנו להעריך את ההסתברות שהחלטתו של עד 
) עם שהעבריין אינו נוכח בוזיהוי של חשוד או דחייה של המסדר מהט(הראייה 

נהיר כי הנהגת המסדר הריק חייבת . במסדר שבו נכלל החשוד הייתה נכונה
. ניתנת לעקיבה על ידי קהיליית העדים הפוטנציאליים־להיות סלקטיבית ובלתי

העד המזהה עשוי לצבור אשראי הכרתי : אחרת עלולה להיווצר תקלה גדולה
חתו נבעה מהיכרותו את הפרקטיקה ולא אולם הצל, משום שהצליח במסדר הריק

 .מכושר הזיהוי הראוי לציון שלו
עסקנו בהרחבה במאמר זה בהוראות ובהנחיות הניתנות לעד המזהה לפני 

על פי המחקרים והנתונים שהוצגו במאמר נודעת עדיפות רבה . כניסתו למסדר
 למתן הוראות המציינות במפורש את האפשרות שהעבריין האמיתי שהעד ראה

אם אכן תונהג פרקטיקת המסדר הריק יהיה מקום לציין ; אינו נמצא בתוך המסדר
אשר למעמד ולתפקיד . שאף החשוד שבידי המשטרה אפשר ואינו נוכח במסדר

הצגנו הצעות של חוקרים בתחום הפסיכולוגיה , של עורך מסדר הזיהוי
ירת שלפיהן עורך המסדר לא יהיה מעורב בצורה כלשהי בחק, הקוגניטיבית

ושזהותו של החשוד לא תובא לידיעתו בכל דרך , העבירה שבגינה נערך המסדר
ידיעה כזו אין לבחור שוטרים כניצבים מפאת ־לשם שמירה על אי. שהיא

הוצע גם כי אין להביא לידיעת יתר . ההיכרות האפשרית בינם לבין עורך המסדר
בים סבור שבידיו ויש לבדוק מראש אם מי מהניצ, הניצבים את זהותו של החשוד

ניתן לחשוב גם על קביעת הנחיות והוראות . מידע כלשהו בדבר זהות החשוד
אחידות להתנהגות הניצבים כדי למנוע מסרים התנהגותיים מודעים או 

בהקשר זה . מודעים שיש בהם לרמוז לעד המזהה מי מהם הוא החשוד־בלתי
דים המזהים הצגנו גם את העמדה בדבר הצורך בזהירות יתר בתשאול הע

העשויות לעוות או לשבש את , ובהימנעות מהצגת שאלות מדריכות או מרמזות
זיכרונו של העד המזהה באורח רטרואקטיבי ובכך להביאו לידי זיהוי החשוד שלא 
על פי התאמתו לדמות שנשמרה בזיכרונו אלא בהשפעתן האפקטיבית של 

 . הרמיזות
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מורה לוודא על דרך התשאול לדעתנו יש מקום לקבוע כלל ה, נוסף על כך
) שאינם החשוד(אם קיימת היכרות מוקדמת בין העד המזהה לבין מי מהניצבים 

ראוי כי חוקרי המשטרה יוודאו אם נוצר קשר כלשהו בין העדים . שיוצגו בפניו
בצאתם מן . המזהים ואם שוחחו ביניהם על אודות אירוע העבירה ודמות העבריין

 להחליף ביניהם דברים על אודות התנהגותם המסדר אף יש להנחותם שלא
ובכל מקרה יש לקיים בירור שיפוטי בעניין זה עת מועלים העדים אל , במסדר

 .הדוכן בבית המשפט
נוגע לרמת הדמיון הנדרשת בין , שנדון בהרחבה במאמר זה, עניין חשוב נוסף

 העד הניצבים במסדר זיהוי לחשוד או לתיאור של העבריין כפי שנמסר על ידי
ניסינו לבסס את דעתנו כי יש לצמצם את תחולת ההלכה הקיימת היום . המזהה

 רק – מבלי לדרוש דמיון של ממש –הבלטת החשוד ־מסתפקת אך באיהבפסיקה 
בסיטואציה . למקרים שבהם החשוד שנלכד אינו דומה לתיאור שנתן העד המזהה

 הבסיס ללכידתו דבר המהווה בדרך כלל את עצם(שבה עונה החשוד לתיאור זה 
ובכך אף עונים , יש לבחור ניצבים הדומים דמיון ממשי לחשוד, )והגדרתו כחשוד
, מכל מקום.  לתיאורו של העבריין על ידי העד– ובמידה שווה –פחות או יותר 

 . הבלטה־לא ניתן עוד להסתפק רק באי
לבסוף הצגנו מחקרים המראים כי מתן הזדמנות נוספת לעד המזהה לבצע 

אם החליט העד לזהות . סבירים־י של אותו חשוד כרוכה בסיכוני משגה בלתיזיהו
הוא , או במסגרת עיון באלבום תמונות) חי או תמונות(אדם מתוך מסדר זיהוי 

עשוי לפתח מחויבות להחלטה זו גם אם אינה נכונה ולנטות לזהות את אותו אדם 
גם בסיטואציה שבה  ).אפקט המחויבות(גם במסדר זיהוי חי שנערך מאוחר יותר 

הוא עשוי להצביע , )חי או תמונות(העד לא מזהה אדם כלשהו במסדר הראשון 
במסדר השני על אדם שלדמותו נחשף במסדר הראשון או באלבום התמונות 

  .)אפקט ההיכרות(כאילו היה הדמות שנשמרה כביכול בזיכרונו מאירוע העבירה 
מאמר זה , ל תוצאות המסדרבמישור המשקל של ראיית הזיהוי והמשמעות ש

הציג מחקרים רבים המעידים על מגבלותיו של המוח האנושי בכל הקשור לזכירת 
ובגבולות מאמר זה הוצגו אך , הגורמים המשפיעים על הזיכרון רבים הם. פנים

לאורך המאמר ציינו כי במקרים מסוימים ייתכן שעדיף להסתייע . חלק מהם
יכולוגיה הקוגניטיבית כדי לשטוח בפני בית בחוות דעת של מומחים בתחום הפס

אמפירית שיכולה לסייע להבין טוב יותר את ־המשפט אינפורמציה מחקרית
ובתהליכי העלאתו , בשימורו, התהליכים הקוגניטיביים הקשורים בזיכרון האנושי

נוהג זה של הזמנת עדים מומחים , אמנם. ותרגומו לרמה ורבלית והתנהגותית
אולם כבר נקבעו לדבר ,  של עדים אינו שכיח במשפטלקביעת מהימנותם
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ישמש המומחה כזרועו , כמו במקרים אחרים, כאן,  מכל מקום362.תקדימים
וסמכות ההכרעה הסופית בעניין תישמר בגדר שיקול , הארוכה של בית המשפט

 363.דעתו של בית המשפט
, כך. זיהויהביקשנו לגבש כמה קווים מנחים להערכה שיפוטית של עדות 

מהמחקרים והנתונים שהצגנו במאמר עלתה בבירור המסקנה בדבר היעדרו , למשל
 של קשר בין הדיוק בזיהוי שזיהה העד לבין –קלישתו :  או לכל היותר–

קשר כזה עלול להתקיים בהקשרים מאוד מצומצמים . ס לזיהויהביטחון שגילה ביח
עלתה מסקנה ברורה נוספת , בדומה. שעל מקצתם עמדנו במאמר זה, וספציפיים

 של קשר בין הדיוק בזיהוי שזיהה –חולשתו :  או לכל היותר–בדבר היעדרו 
שלמות ורהיטות התיאור שהוא מסר על אודות דמותו של , העד לבין פירוט

 . יןהעברי
סטרית של ־ביקשנו להצביע על הבעייתיות בעמדה החד: לא זו אף זו

המוכנה מחד גיסא להכיר בכוחה העצום של ראיית הזיהוי כשהעד , הפסיקה
את , בה בעת, ומאידך גיסא שוללת, מצליח לזהות את החשוד מתוך המסדר

 תוך נטייה לאפיין מצב זה, זיהוי החשוד במסדר־המשמעות הראייתית של אי
תוך שימוש בניתוח מתמטי מצאנו שאם מסדר זיהוי . של העד המזהה" כישלון"כ

זיהויו ־כך אי, מסוגל להנפיק ראיית זיהוי בעל כוח פרובטיבי להפללת החשוד
 . של החשוד הוא בעל משמעות פרובטיבית של אבחון החשוד כחף מפשע

 כי ניתן כי הממצאים שהוצגו במאמר מבססים את המסקנהכמו כן ראוי לציין 
להסתמך על זיהויו של חשוד על ידי כמה עדי ראייה כאינדיקציה ראייתית 
להיותו העבריין האמיתי רק אם מבטיחים שאין במסדר הזיהוי הטיות או פגמים 

אם מתגלים פגמים או הטיות אין עוד מקום להסתמך על ריבוי הזיהויים . כלשהם

 
לפיו , 1955-ו"תשט, )הגנת ילדים(בהסדר הקבוע בחוק לתיקון דיני הראיות , למשל, עיינו  362

עדות החוקר הנוגעת לאמינותו של הילד שנחקר על ידו כשרה כראיה בבית המשפט 
דנינו  694/83פ "ע; 282, 281) 1( כוד"פ, מדינת ישראל' מימרן נ 421/71פ "ע, למשל, ראו(
) 3(ד מו"פ ,מדינת ישראל' כליפא נ 1947/92פ "רע; 260, 249) 4(ד מ"פ, מדינת ישראל' נ

ראוי שאפשרות זו תישקל בכובד ראש ולו משום שדווקא , בענייננו). 718-717, 714
ת קיימת כבר תשתית מדעית נכבדת המצביעה על מועדו, כפי שראינו, בהקשר הנדון

 . האינטואיציה האנושית לכשלים ולהטיות בהערכת העדות המזהה
לדיון . בספרות המשווהראוי לציין כי בעניין הבאה של חוות דעת מומחה קיים פולמוס    363

; )174-155' עמ (11פרק ,  לעיל27הערה , 'איינסוורת;  לעיל14הערה , ראו פרידלנד
' עמ (2פרק ,  לעיל69הערה , קלתר ופינורד; 11פרק ,  לעיל66הערה , לופטוס ודוייל

54-19(;Christopher M. Walters, “Admission of Expert Testimony on Eyewitness 
Identification,” 73 Cal. L. Rev. 1402 (1985);Gary L. Wells, Rod C. L. Lindsay & J. P. 

Tousignant, “Effects of Expert Psychological Advice on Human Performance in Judging 
the Validity of Eyewitness Testimony,” 4 Law & Hum. Behav. 275 (1980)  . כן עיינו

 . והאסמכתאות המובאות שם402-400' בעמ,  לעיל172הערה , לוי
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כל עוד לא הוברר כי הזיהויים וזאת , את אותם פגמים או הטיות" המקזז"כגורם 
עמדה זו מבקשת . שבהם מדובר לא היו תוצר של פגמים או של הטיות סיסטמיות

שכל אחת מהן , שלפיה כמה ראיות של זיהוי, לסייג את ההלכה הרווחת היום
 . יכולות לסייע זו לזו ולהשלים את החסר הראייתי הטמון בכל אחת מהן, פגומה

ה שלפיה זיהוי באלבום תמונות כשלעצמו אינו במקום אחר הצגנו את העמד
אלבום תמונות יכול , לכל היותר. יכול להוות ראיה של זיהוי המבססת הרשעה

אולם מעבר לייעוד חקירתי זה הפיכתו לראיית , לסייע באיתור חשוד אפשרי
זיהוי ככל ראיית זיהוי אחרת גורמת לחשוד עיוות דין ומפירה את זכותו להליך 

פרוצדורה זו מחוסרת ניצבים ניטרליים ואף נעדרת את . וננות ראויההוגן ולהתג
יתר הנהלים המיועדים להבטיח שהחלטת העד המזהה תנבע מהתאמה לדמות 

כל בחירה של תמונה מתוך האלבום , תחת תנאים אלה. שנשמרה בזיכרונו
וזאת מבלי שאפשר לסמוך , את הסיכוי להרשעה, באופן אוטומטי, מגבירה מאוד

נוסף על כך הגענו למסקנה שאין זה ראוי .  על המידה על כוחה המאבחןיתר
לבקש מעד מזהה שבחר חשוד מסוים מתוך אלבום תמונות להשתתף במסדר זיהוי 

הרי שבבואה , אם מצוי בידי המשטרה אך עד ראייה אחד. שבו נוכח אותו חשוד
עדיה תוך להחליט אם לבקש ממנו לעיין באלבום תמונות מוטב כי תכלכל את צ

 היא לא תוכל עוד להשתמש –התחשבות בכך שאם יבחר העד חשוד כלשהו 
אם יש בידי המשטרה . ב אותו חשודבשירותיו של העד כמזהה במסדר שבו יוצ

מה עדים מזהים היא תוכל כמובן להפנות את חלקם לפרוצדורת האלבום כ
 .המוקדמת ואת חלקם לזיהוי במסדר

בהקשר זה הצענו .  ההעברה הלא מודעתמקום של חשיבות ייחדנו לסכנת
כשהוא , לנקוט משנה זהירות בבואנו לבחון את משקלו של זיהוי החשוד במסדר
מהימנה , מודה בנוכחותו בזירת העבירה או כשקיימת תשתית ראייתית אחרת

 .הקרבן והעד המזהה, לכך שנכחו בזירה כמה אנשים מלבד העבריין, לכאורה
פנה דעתנו לשתי קושיות שלכאורה ניתן להעלות נ, קודם לחתימת חיבור זה

 למרות קיומה של תשתית מחקרית – היא מדוע האחתהקושיה . ממקרא הכתוב
 לא בוצעו –המערערת את חוזקה הנטען של עדות הראייה , ואמפירית כה רחבה

בשיטות המשפטיות ) כמו אימוץ המסדר העוקב(לכת ־שינויים מהותיים ומרחיקי
, כך. וכבר רמזנו עליהם בגוף החיבור, ער כמה טעמים לכךניתן לש? השונות
למיטב . ייתכן שחסרה מודעות לנתונים החמורים שעלו בחקירה מדעית, למשל

 לא על ידי הצדדים למשפט –ידיעתנו לא קיים נוהג של זימון עדים מומחים 
נוהג כזה היה יכול להוות ערוץ ליידוע . הפלילי ולא על ידי בית המשפט

עוד ייתכן .  המשפטית בהתפתחויות המדעיות שנצברו במשך השניםהמערכת
וכן מרתיעה , שהדבר נובע ממסופקות טבעית ומחשדנות כלפי הממצאים המדעיים
,  דבר המצריך–מאימוץ נוהלי עבודה הגורמים לשינוי מהותי בדפוסים הקיימים 
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 בל נשכח גם שחלק מהמוצע 364.היערכות מתאימה ומשאבים מספקים, כמובן
במאמר זה עשוי לעורר חשש של רשויות האכיפה לפגיעה ביכולתן לאתר 

 . עבריינים ולהרשיע חשודים
טענה מרכזית המועלית לא אחת היא כי זיכרונו של עד ראייה : זאת ועוד

 באופן כזה שהעיוותים –מתפקד בצורה שונה במהלך החשיפה לעבירה אמיתית 
ייתכן שביקורת מסוג זה . ת שעלו מן המחקרים אינם באים לידי ביטויוהבעיו

עומדת ביסוד הימנעותם של בתי המשפט בישראל ובעולם ממתן תוקף מעשי 
הליכה במשעול הזה מובילה למסקנה שהחולשות . למחקרים המדעיים בתחום

שעלו מן המחקרים אינן קיימות בפועל או שלכל היותר הן קיימות במינון 
קיימים מחקרים ספורים שביקשו לצאת מגדר , אכן. יקף מזעריים ביותרובה

הקונספציה המחקרית הרווחת ולהנהיג מתודה שונה כדי לאמוד את הממדים ואת 
מחקרים אלה ". נתוני שטח"האופי של הבעיות שבהסתמכות על עדות זיהוי ב־קווי

באזור (רתיים זנחו שימוש בנחקרים ובניסויים ושקדו על ניתוח של תיקים משט
מתוך מטרה לדלות מסקנות על תפקודו של הזיכרון , )קליפורניהמסוים במדינת 

, למשל, כך. האנושי ועל קיומם והיקפם של הכשלים שהובאו במחקרים השונים
 תיקי משטרה מהשנים 271־סקרו החוקרים כבו  365, ביהרמן ודיוויבמחקר שערכו

 מסדרי 289( ניסיונות זיהוי שונים 689־ובחנו את תוצאותיהם של כ, 1998-1987
תיקי המשטרה חולקו לפי ). show ups 258־ מסדרי זיהוי חי ו58, זיהוי תמונות

התיקים : "להלן(תיקים שבהם הראיה היחידה היא ראיית הזיהוי : שלוש קטיגוריות
ות לזיהוי שמשקלן תיקים המתבססים על ראיות מפלילות חיצוני; ")החלשים

ותיקים המתבססים על ראיות ; ")התיקים הבינוניים: "להלן(הראייתי אינו גבוה 
כגון הודאות (בעלות משקל ראייתי חזק המפליל את החשוד , חיצוניות נוספות
קלסיפיקציה זו נועדה ליצור "). התיקים החזקים: "להלן) (וטביעות אצבע

 ובכך לשמש תחליף למתודה הנהוגה ,אינדיקציה מסוימת עבור הדיוק בזיהוי
 שבהם זהותן של דמויות המטרה ידועה 366,"קלאסיים"במחקרים פסיכולוגיים 

החוקרים הללו בדקו את ". העד"מראש ומהווה מדד מדויק לנכונות ההחלטה של 
, השיעור של זיהוי החשודים בתהליכי הזיהוי השונים בתיקים שעמדו בפניהם

מעמד העד , קיום של כלי נשק בזירת האירוע, זיהוי חוזר(ונים בהקשרים ש
והצהרות הביטחון של העד המזהה כפי שנרשמה ,  עד זר או קרבן–המזהה 

תוצאות הבדיקה . ביחס לשלוש הקטגוריות שנקבעו על ידם, )בפרוטוקול המסדר

 
 . לעיל331הערה , השוו ללינדסי  364
 . לעיל106הערה , ביהרמן ודיווי  365
השימוש ; מובן שאין במינוח זה כל רמיזה שהשיטות האחרות אינן חדשניות או יצירתיות  366

בהקשר זה נועד אך להבדיל בין השיטה שהונהגה במחקר של ביהרמן " קלאסי"במונח 
ם הפסיכולוגיים שהתבססו על עבירות  לבין יתר המחקרי– בחינת תיקי משטרה –ודיווי

 . מבוימות לצורך הניסוי וללא כל משמעות פלילית
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קיים קשר בין ביטחונו של העד , ראשית: הובילו את החוקרים לכמה מסקנות
זהה לבין הדיוק בזיהוי ככל שמדובר במקרים שבהם העד מגלה ביטחון ברמה המ

אין הבדל בין עד זר לאירוע לבין קרבן העבירה מבחינת יכולת , שנית; גבוהה
, רביעית; לא נמצא ביסוס לתופעת ההתמקדות בנשק, שלישית; הזיהוי המדויק

החלשים ובתיקים אולם זאת רק בתיקים , גזעי־נמצא ביסוס לבעית הזיהוי הבין
; בעוד שבתיקים החזקים אין כל אפקט מזיק לתופעה הנטענת, הבינוניים
נמצא כי שיהוי בזמן בין מועד החשיפה לפניו של העבריין לבין מועד , חמישית

ובכך מתיישבת מסקנה זו עם (עריכת המסדר אכן גורם לירידה ביכולת הזיהוי 
 .שפעה המזיקה של הזיהוי החוזרנמצא ביסוס לה, ששית; ")קלאסיים"המחקרים ה

ככל שמסקנותיו , אנו סבורים שלא ניתן להתבסס על מחקר מן הסוג האמור
המדד , ראשית. הלימה למסקנות המבוססות על המחקרים המעבדתיים־עומדות באי

לא ניתן , למשל, כך.  מעלה קשיים רבים ביהרמן ודיווישנבחר במחקר של
ביר על היקף הזיהויים השגויים של חפים במסגרת מתודה כזאת לעמוד באורח ס

,  כמו כן368. או על טיב הזיכרון האנושי כשניצב במסדר חשוד חף מפשע367מפשע
 במיוחד בתיקים –אין כל ערובה לכך שהחשוד שזוהה הוא אכן העבריין 

הוא קטן , כפי שהחוקרים עצמם מודים,  מה גם שהיקף המדגם–הבינוניים 
אין בפנינו כל :  יתרה מזאת369.והסקת מסקנותמלאפשר התבססות עליו 

אינפורמציה בשאלה כמה מהתיקים שנבחנו כלל הוגשו למשפט וכמה מהם 
שהמדד עצמו אינו יכול לספק קריטריון ודאי , מכאן. הסתיימו בהרשעת החשוד

ר את בחינת כשקריטריון זה לא עב, או אף קרוב לוודאי אודות זהותו של החשוד
חות המשטרה לא תמיד היה תיעוד "המחברים אף מציינים כי בדו. בית המשפט

 –מה משמעות כישלונו של העד בזיהוי החשוד , למשל(מדויק של מהלך הדברים 
אין , לבסוף). האם היה זיהוי של ניצב אחר או שהייתה הימנעות מזיהוי, למשל

ופה שנבחנה נערכו באופן כל ערובה כי המסדרים שערכה המשטרה במשך התק

 
שהרי ברור כי לא ניתן לזהות את התיקים החלשים עם קבוצת ביקורת שבה העבריין   367

המתייחסת לתיקים , "אשם"בדבר חשוד " ההפוכה"אפילו לא באורח הדומה להנחה , נעדר
 .החזקים

לא ניתן להסיק שקיים קשר בין הביטחון שהעד מגלה לבין הדיוק , לשם ההדגמה, כך  368
צריך גם . בזיהוי רק מעצם העובדה שמרבית עדי הראייה זיהו את החשוד בתיקים החזקים

להוכיח שגם העדים שלא הפגינו ביטחון בזיהוי שלהם לא זיהו נכון את החשוד בתיקים 
שלא זיהו את החשוד בתיקים " בטוחים"העדים הכן יש להראות כי שיעור . החזקים

 עדים בטוחים מאוד זיהו –במחקר הנוכחי בוסס קשר רק במישור אחד . החזקים הוא נמוך
בכפוף להסתייגות מיכולת הקלסיפיקציה , כמובן, הכול(את העבריין כשהוא נכח במסדר 

המחקר ,  כןכמו). האמורה לשמש כמדד בעל הסתברות גבוה שהחשוד הוא אכן העבריין
ולכן לא ניתן לעמוד על טיב , אינו מציג את הנתונים שעליהם נסמך הקשר האמור

 .מסקנתם של החוקרים
 .489' בעמ,  לעיל106הערה   369



 ה"משפטים לה תשס דורון מנשה ורביע עאסי

 322

ומאפשר בחינה טהורה של , המנטרל את ההשפעות המזיקות של הטיות המערכת
כי לאור העובדה שמדובר בתקופה , יודגש. המשתנים האישיים של עד הראייה

תחנה ובהיעדר תיעוד של האופן המדויק שבו נערך מסדר הזיהוי בכל , ארוכה
לטעון בדבר קיזוז האפקט של השפעות לא ניתן , משטרה בקליפורניהשל תחנה ו

 . אלה לאורך זמן
אף המחברים עצמם היו מודעים למגבלות הללו וציינו כי לא ניתן להסיק 

הם אף ציינו במפורש כי בדיקתם אינה . לכת מהתוצאות שהעלו־מסקנות מרחיקות
מתיימרת ואינה יכולה להוות קריטריון משווה שביחס אליו ייבחנו מחקרים 

 ניתן אף להוסיף שמחקר שנערך בשיטה דומה לא העלה 370. אחריםמעבדתיים
וחלק גדול יותר מתוצאותיו התיישבו , ביהרמן ודיוויתוצאות זהות למחקרם של 

לדעתנו לא רק ,  מכל מקום371.דווקא עם תוצאותיהם של המחקרים המעבדתיים
שהמחקרים הספורים מסוג זה לא מניחים תשתית אמפירית שיש בכוחה להחליש 

אלא , ות בנתונים רבים ועקבייםהנתמכ, את המסקנות הקיימות בספרות המחקרית
שהמתודה המונחת בבסיסם לוקה בחסרונות המקשים על הסתמכות ועל הסקת 

 . מסקנות מעשיות
שהובאו המעבדתיים לכל האמור יש להוסיף כי הנתונים שנתקבלו במחקרים 

. נתקבלו בדרך כלל כשנתוני הצפייה של העדים הם טובים יחסית, במאמר זה
העד , תוצאה טבעית מהנסיבות הפליליות של האירוע הנצפהכ, ברור כי במציאות

המזהה אינו מצליח בדרך כלל לראות את הדמות העבריינית בתנאי רכישה 
גורמים המזיקים ליכולת הרכישה נוכחים בדרך כלל באירועים , כמו כן. טובים

, למשל, כך. פליליים בתדירות גבוהה יותר מאשר במחקרים הנערכים במעבדה
 מהמקרים 44%־שבכ, למשל, מקיפה של תיקי משטרה שערך לוי עלהבבדיקה 

כמו .  מחקרים מובילים בתחום60־ בלבד מכ8%לעומת , מעורב בפועל כלי נשק
מסיבות ,  במחקרים0% לעומת – מהמקרים עד הראייה הותקף 37%־בכ, כן

שהמעבר מהנתונים שנתקבלו במחקרים למציאות אינו מביא בדרך , מכאן. מובנות
בדבר מוגבלותו הרבה של כושר הזיהוי ל לשלילת תקפותם של הממצאים כל

  372. להעצמתם–אלא בדיוק להפך החזותי 
המשפט .  המתעוררת נוגעת לייצוג החשוד בהליכי הזיהויהשנייההקושיה 

,  אכן373).חי ותמונות(הישראלי מכיר בזכותו של חשוד לייצוג במסדר זיהוי 
נוכחות זו עשויה . דין יש כמה יתרונות שאין להקל ראש בהם־לנוכחות של עורך

 
 .489-488, 486, 475' בעמ, שם  370
 Patricia A. Tollestrup, John W. Turtle & John C. Yuille, “Actual Victims andראו  371

Witnesses to Robbery and Fraud: An Archival Analysis”, הערה , ריד וטוגליה, רוס בתוך
 .144' בעמ,  לעיל92

 .396' בעמ,  לעיל172הערה , עיינו לוי  372
 . לפסק הדין15בפסקה ,  לעיל218הערה , פלוניפרשת , למשל, ראו  373
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לגרום להקפדה מצד החוקרים על ביצוע הנהלים כלשונם ולהימנעות מרמיזות 
של מהלך הדברים נוסף על כך היא מאפשרת שיקוף אמיתי ומלא יותר ; גסות

: הכלים המוקנים לסנגור בהליכי הזיהוי מוגבלים למדי, עם זאת. בפרוטוקול
כשניתן אף להסתפק בנוכחות של קרוב או (הזכות מוגבלת אך לנוכחות בלבד 

לסנגור אין זכות לראיין ניצבים ). של ידיד שאינו בהכרח בעל השכלה משפטית
 אינו – אף זה הרלבנטי אך לתיאור העבריין – וחומר החקירה 374,או לפסול אותם
לסנגור אין אפשרות לחקור או להפנות שאלות כלשהן לעד ; מועמד לרשותו

 במקרים 375.למעט אלו הנוגעות לרמת ביטחונו בזיהוי, הוילאחר הזי, המזהה
נוכחות של סנגור אף עשויה לסתום את הגולל על תקיפה מאוחרת של , מסוימים

 376.רהאופן שבו נערך המסד
כי , מובן. יותראף סוגיה אחרונה זו היא מורכבת וטעונה ניתוח מקיף , אכן

שמטרתו להזמין דיון רציני יותר בנושא , במגבלותיו של מאמר ראשוני זה בתחום
 . לא נוכל להיכנס לעובי הקורה ולהרחיב בעניין זה, הזיהוי בכללותו

 
: 578) 2003ד "תשס, מהדורה מעודכנת( א על סדר הדין בפלילים, יעקב קדמי, למשל, ראו  374

להנחיות ) 8)(ה(3בסעיף , והנה כי כן". אין לחשוד זכות להתנגד לניצבים... במסדר חי"
צוין במפורש כי לחשוד או לבא כוחו אין כל זכות לפסול ,  לעיל29הערה , המשטרה

 באשר לשאלה מי יעמוד כניצב עורך המסדר הוא המחליט היחיד והסופי: ניצב כלשהו
ואף אם במסגרתן ניתן לו , גם אם קיימות פרקטיקות של היוועצות בסנגור. במסדר

 56הערה , שוורץפרשת , למשל, ראו(לעתים להחליט או להשתתף בהחלטה על הניצבים 
סניגורו , אולם. חוקרי המשטרה רצו לערוך למתלוננת מסדר זיהוי חי): "9(2פיסקה , לעיל

, מדובר במעשים שבחסד, ...")מערער פסל כמעט כל הניצבים בשל אי התאמהשל ה
 . המסורים בסופו של דבר אך ורק לשיקול דעתם של עורכי המסדר

, להנחיות המשטרתית) ט(3עיון בסעיף : יתרה מזו. 874' בעמ,  לעיל22הערה , מיקדראו   375
מעלה את הרושם כי לא מדובר כלל בחקירה במובן המקובל של מוסד ,  לעיל29הערה 

ל הסנגור להעביר הנוהל הקבוע בהנחיות מציין כי ע. אלא רק במעין תשאול מוגבל, זה
ולעורך המסדר יש שיקול , בכתב, את רשימת השאלות שהוא מעוניין להפנות לעד המזהה

ראו (כולן או רק חלקן , אם לאשר את השאלות, ללא כל קריטריון, דעת בלעדי ומוחלט
)). תדריך לעד המזהה(להנחיות המשטרתיות ' לנספח ב) 6)(ז(3־ו) 5)(ז(3גם סעיפים 

מידה כלשהן המגבילות את שיקול דעתו של עורך המסדר ־ פורטו אמותבהנחיות הללו לא
מן ההנחיות לא ברור אף אם . בבואו להחליט אם לדחות שאלה מסוימת או לאשרה

ולו לשם הקשיה נוספת והבהרה , שמורה לסנגור האפשרות לתשאול נוסף של העד
יתן לערער על תמוה הדבר שלא נ, מכל מקום. העשויה להתבקש אל נוכח תשובות העד

תשומת הלב מופנית לכך שספק אם . החלטת העורך שלא לאשר שאלה מסוימת של סנגור
 .הליך ערעור של ממש הוא ריאלי בנסיבות שבהן נערך המסדר ובצורה ובאופן שבו נערך

דין . 868' בעמ,  לעיל22הערה , מיוכן קד,  לעיל71 הערה ,אבופרשת , למשל, ראו  376
ראו . דומה חל על מצב שבו הסנגור מסרב להופיע למסדר לאחר שנמסר לו מועד קיומו

 ).א"תשס (8 אמצעי זיהוי וחקירה, נתן קנת וחיים קנת
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 תם ולא נשלם: אחרית דבר. ח

במאמר זה הצגנו את מגבלותיו של הזיכרון האנושי תוך הצגת ממצאים ונתונים 
המחקרים הצביעו . ו במחקרים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיביתעובדתיים שעל

המטיל צל כבד , על מועדותו של הזיכרון האנושי לכשלים ולטעויות בהיקף רחב
עוד הצגנו את . על האמון המרשים שבית המשפט מעניק לעדות כזו

הרגישות המספקת ברמה המערכתית לבעייתיות האינהרנטית הנוגעת ־חוסר
 . ממצאים הנובעים ממסדרי הזיהוי למיניהםלהסתמכות על 

אף אם משיקולים של משאבים : הצגנו הצעות שונות לשיפור המצב הקיים
אין להיגרר למסקנה בדבר , ועלויות אין אפשרות מיידית לאמץ הצעות אלה

מעורערת של תוצאות ־שימור המצב הנוכחי של קבלה כמעט עיוורת ובלתי
 –יש להתייחס בחשדנות רבה לעדות מזהה , בהתחשב בכל שנאמר לעיל. המסדר

, לא כל שכן בטרם נדונו בפסיקה סוגיות מרכזיות הנוגעות למהימנות העדות
נדמה כי המשטר , למעשה. ובטרם הוחל כלל להסדרת העניין בחקיקה ראשית

וכל הפגמים הנטענים , המשפטי שלפיו כל ממצא של זיהוי במסדר הוא קביל
מקדים בטרם עת את הקבורה של כללי , לת המשקליכולים להשליך אך על שא

סוגית הערכת אמינותה של דווקא . הפסילה והמעבר למודל של חופש הוכחה
דוגמה טובה לבעייתיות ראית ממצא של מסדר זיהוי היא : בפרט, עדות זיהוי

 377.שביסוד הפרדיגמה הראייתית של חופש הוכחה

 
 Alex Stein, “Against Free Proof,” 31 Isr. L. Rev. 573 (1997); Alex Stein, “Theועיינ  377

Refoundation of Evidence Law,” 9 Can. J. L. & Juris. 279 (1996) ; 6הערה , מנשהוכן 
 .לעיל
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 'נספח א
 הזיהוי-ניתוח הסתברותי של משמעות אי

לשם הניתוח ההסתברותי ניטול כנתונה את המדיניות המשפטית של ייחוס משקל 
מדיניות זאת ניתנת להצגה כעמדה שלפיה .  פוזיטיבי של החשודניכר לזיהוי

 : מתקיים השוויון האמור
P(G/E) >P(G) )1( 

 : כאשר
P(G) – לפני הצגתה של ראיית הזיהוי–) אפריורית( הסתברות אשם . 

P(G/E) – לאחר הצגתה של ראיית הזיהוי–) אפוסטריורית( הסתברות אשם . 
P(E) –בין אם אשם ובין אם חף–  ההסתברות לזיהוי החשוד . 

 
 ):3) (2(נובעים ) 1(־מ). במובנו הרחב(זיהוי החשוד ־ אי–Ecנסמן 

P(G/Ec)< P(G) )2(378 
 :וכן כי

P(G/Ec)/P(G) = [1-[P(E)P(G/E) /[P(G)]/[1 – P(E)]] )3(379 
 

כן נסמן . הזיהויים של החשוד במסדר) או שכיחות(ברות  הסת– P(E)=Kנסמן 
V – מדד לכוחה הפרובטיבי של ראיית זיהוי החשוד – V=P(G/E)/P(G)) V≥1 ,

 לא ניתן להניח שזיהוי החשוד כמבצע העבירה מפחית את הסתברות שהרי
 :לפיכך). האשם

P(G/Ec)/P(G) = [1-KV]/[1-K]כאשר   P(G)≠0 
 

 
ונתון ). נגזר מנוסחת ההסתברות השלימה (P(G)=P(G|E)P(E)+P(G|Ec)P(Ec)שכן ידוע כי   378

>  =P(G|E)>P(G)=  <P(G)>P(G)P(E)+P(G|Ec)P(Ec)=  <P(G)(1-P(E))>P(G|Ec)P(Ec)כי 
P(G)P(Ec)/P(Ec)>P(G|Ec)=  <P(G|Ec)<P(G). 

 ): Bayesתיאורמת (שכן על פי נוסחת היפוך התנאי   379
  P(G/E) = P(G∩E)/P(E) = P(G)P(E/G)/P(E) )4( 
 : וכן ידוע כי 
 P(E) + P(Ec) = 1 )5( 
 P(E/G) + P(Ec/G) = 1 )6( 
 נובעות מן העובדה שהעד יכול אך לזהות את החשוד או להימנע מלזהותו 4,5משוואות  
 :ולפיכך). במובן הרחב(
 P(G/Ec)/P(G) = P(Ec/G)/P(Ec) = [1 – P(E/G)]/[1 – P(E)] = 1 – [[P(E)P(G/E)]/P(G)]/1-P(E) 

 = [P(G) – P(E)P(G/E)]/[P(G)(1-P(E)] 
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, ]P(G) – P(G∩E)[רש בין ההסתברויות של המונה המייצג הפ, KV-1הגודל 
. P(G)=P(G/E)והמינימום שלו מתרחש כאשר , הוא כמובן תמיד ערך חיובי

 גם ראיית –) רלבנטית־ נחשבת בלתיEבו ( ורק במקרה זה –במקרה זה 
עינינו הרואות אפוא שהמשטר המשפטי . רלבנטית־הזיהוי צריכה להיחשב בלתי־אי

הזיהוי ניתן להצדקה רק אם ראיית ־לבנטיות של ראיית איהדוחה למעשה את הר
 380!רלבנטית־הזיהוי כשלעצמה היא בלתי

י שלפיו ראיית הזיהוי היא חזקה כעת נבחן את הגיונו של ההסדר המשפט
יש בכוחה לעדכן את שיעור הסתברות האשמה המשוערת קודם : כלומר(מאוד 

פורמלי ־בלתי ברובד 381).להצגתה לכדי שיעור האשמה של מעל לכל ספק סביר
 382.נראה כי ההסדר נתמך גם משום שישנו אחוז ניכר של הצלחות בזיהוי חשודים

באופן , כעת ברצוננו להצביע על כך שדווקא שיעור הצלחות זה צריך להוביל
ניתן להבין זאת מתוך עיון בנוסחה . להפחתת כוחה של הראיה, פרדוקסלי

 V בין תלות ליניארית הפוכהשבה ניתן לראות בבירור כי קיימת , שהובאה קודם
 :שכן, K־ל

[1-KV]/[1-K]=P(G/Ec)/P(G) > 0383 ומכאן נובע בהכרח כי אף [1-KV] > 0 
 יכול Vועל כן , 1־ ולפיכך ערך זה קטן מK=P(E), כאמור. KV<1כלומר 

אולם ניתן לראות בבירור שככל שהסתברות הזיהויים ; 1־להיות גדול מ
על אף שתופעה זו .  נחסמים בערכים קטנים יותר ויותרV גדלה ערכי המוצלחים

, היא נובעת ממושכלות הסתברותיות פשוטות, מנוגדת להנחה של בתי המשפט
הערך ההסתברותי של מידע חדש מצוי במתאם שלילי לשכיחות הופעתו : לאמור

 384.בקרב קבוצת המקרים המהווה את מרחב המדגם
 

ולינדסי תוך שימוש בפיתוח מתמטי  שאליהן הגיעו וולס, השוו למסקנות דומות לשלנו  380
  .73' בעמ,  לעיל15הערה ,  לעיל וכן ואגינאר119ראו הערה ; אחר

עיינו (כמובן שכוונת הדברים כאן אינה לטעון בזכות כימות הסתברותי של מידת ההוכחה   381
, "הערכאות השיפוטיות בענינו של אריה דרעיהרהורים בעקבות הכרעות ", דורון מנשה
מבחן איכותי או , יהא זה מבחן כמותי, אולם)). ב"תשס (336-335, 329 ב קרית המשפט
מונחת בגדרו או ,  ברור ומקובל כי נוסף על המרכיבים האחרים–פוליטי ־עיקרון מוסרי

 .ברקעו אף דרישה לערך גבוה למדי של הסתברות מתמטית של אשם
הוא נמוך " הצלחות"שדווקא משום ששיעור ה, למשל,  כמו–שכן אם הייתה הנחה אחרת   382

יש לייחס למכשיר זה אמינות מיוחדת על שום יכולתו לזהות את המקרים שבהם אכן 
. זיהוי־ נראה כי הייתה משתנה ההתייחסות לתופעת האי–העבריין האמיתי נמצא במסדר 

כסוג של כשל מערכתי באיתור עדים מזהים , זיהוי לא היה נחשב עוד כמקרה נדיר־אי
, אלא כתוצאה מתקבלת על הדעת של הליך חקירה הנמצא בראשיתו או במהלכו, ראויים

 הוא חף ושבמסגרתו אפשר ואפילו מתקבל על הדעת בהחלט שהחשוד העומד במסדר
 . מפשע

 .P(E) < 1שכן , K = [1 – P(E)] > 0-1:  ומכיוון שP(G) > 0 ,P(G/Ec) > 0: וזאת משום ש  383
 כי ייחוס משקל ראייתי נכבד לראיית הזיהוי עומד לפחות בשולי הדברים נעיר עוד  384

עם סטנדרט , לחלופין, או(במתאם הפוך עם חזקת החפות כפי שהיא מובנית במשפטנו 
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 מחייב את המסקנה בדבר דווקא הכוח ההוכחתי המיוחס לזיהוי: יתרה מזו
ייתכן אף שכוחה של , כפי שנראה בהמשך. הזיהוי־כוחה הרב של ראיית אי

: אם נשוב לנוסחה קודמת. הראיה האחרונה רב יותר מכוחה של ראיית הזיהוי
P(G/Ec)/P(G) = [1-KV]/[1-K] 

 . V=1.25: נניח כי, במקרה זה. K=0.75נטול לדוגמה שוב , KV<1: כנזכר
 P(G/Ec)/P(G) = [1-KV]/[1-K] = [1-0.75*1.25]/[1-0.75] = 0.25: במקרה זה

  P(G/Ec)=0.25*P(G): ולעומת זאת, P(G/E)=1.25*P(G): ולפיכך
הערך , 5/4בעוד שהערך ההסתברותי של זיהוי הוא מכפיל בערך של : כלומר

הסתברות , למעשה. ובאורח משמעותי, גדול יותרהזיהוי הוא ־ההסתברותי של אי
דוגמה זו ! הזיהוי־ הופחתה לרבע מערכה לפני הצגת הראיה בדבר איהאשמה

, הזיהוי במובנה הרחב־ממחישה את החשיבות הרבה שיש להתחשבות בראיית אי
שאם מתייחסים , מובן; וזאת ככל שהדברים אמורים לערך הדיוק בקביעת עובדות

של לחשיבות היתרה של ערך ההגנה על חפים מפני הרשעות שווא לעומת זה 
 .תוקף־הדברים מקבלים משנה, זיכוי עבריינים

 
 , לדוגמה,  נניח– גדול מספיק Kמשום שאם נכון כי , זאת). ההוכחה בפלילים

 לא ברור איך אז, אולם. V < 1/0.75=4/3=1.33 חסום על ידי ערך V נובע כי – 0.75
ראיה זו יכולה להיות כה נכבדה עד שיהא בה לשמש עקרונית כראיה יחידה המספקת 

ברור כי , P(G/ΣE) => 1: ואם סטנדרט הוכחה הוא, V=P(G/E)/P(G)=1.33אם . לאשמה
, בענייננו( לראיה קודםלא מכבדים את חזקת החפות ולמעשה מחזיקים את הנאשם כאשם 

 הואבזיהוי החשוד " הצלחות"ראיה יחידה ובהנחה ששיעור האם ראיית הזיהוי משמשת 
הרי הסתברות האשם האפריורית של הנאשם קודם שהוצגו ראיות נגדו צריכה , 0.75

לחלופין ניתן לומר !). חזקת אשם לכל דבר (75%: קרי, P(G) = 1/1.33 = 0.75לעמוד על 
ערך הסתברותי גבוה מוביל וההסדר המייחס לראיית הזיהוי , שסטנדרט ההוכחה אינו נשמר

יש לשים לב שאל . להרשעות כאשר הסתברות האשמה נמוכה בהרבה מהסטנדרט הרשמי
 מתחום dataללא קשר לכל , כל המסקנות האלה הגענו תוך ניתוח הסתברותי אקסיומטי

והן שרירות ועומדות גם , הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בדבר עיוותי הזיכרון וההטיות במסדר
לניתוח האמור יש מגבלה יסודית אחת והיא שאין הוא , עם זאת.  כזוdata לכל ללא קשר

יכול לחול על מקרה שבו ראיית הזיהוי עצמה היוותה את הבסיס לתפיסת החשוד 
 ).הובילו ללכידתו, חזקות במיוחד, או במקרים שבהם ראיות אחרות(ולהגדרתו ככזה 
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 'נספח ב

 מוסמכת יותר ביחס לשיעור ההימנעות מזיהוי וביחס לזיהויים dataבהיעדר 
 במחקר 1976.385־ בלופטוסהכושלים נסתמך על נתונים ממחקר שעשתה החוקרת 

, "עבריין" בחרו ב84%: כדלהלן") העבריין"שבו נכח (זה היו תוצאות המסדר 
ממחקרים .  נמנעו מזיהוי4%־ ביצעו זיהוי כושל של אחד הניצבים האחרים ו12%

אלה ניטול אך את הנתון שלפיו הסתברות הזיהוי הכושל הייתה פי שלושה גדולה 
, K=0.75ונשלב נתון זה לנתונים הקודמים שלפיהם , עות מזיהוימזו של ההימנ

V=1.25. 
 P(G/Ec)/P(G) = 0.25  =  P(G∩Ec)/[P(Ec)P(G)]: ראינו כי

 : נסמן
 1Ec –זיהוי כושל 

Ec –) דחיית המסדר(הימנעות מזיהוי 
2 

P(Ec) = P(Ec: כעת ידוע כי
1) + P(Ec

2)  , 
P(G∩Ec) = P(G∩Ec: וכן 

1) + P(G∩Ec
2) 

P(G∩Ec]  :כאןומ
1) + P(G∩Ec

2)] /[P(Ec)P(G)] = 0.25 
2[(  = 0.25 :ולפיכך

cE(P)2
cE/G(P)] + [1

cE(P)1
cE/G(P[ 
 [P(Ec)P(G)] 

 
P(Ec: ובכללם, נציב את הנתונים שהונחו קודם

1) = 3P(Ec
2) 

 :ולפיכך
 .250       =     ] ]3)/1

cE(P) [2
cE/G(P)] + [1

cE(P)1
cE/G(P[  

                  [1.33P(Ec
1)]P(G) 

 
 :ועל כן
0.25 = ]]3)/2

cE/G(P) + [1
cE/G(P[ 

1.33P(G)   
 

P(G/Ec:    כלומר
1) + [P(G/Ec

2)/3] = 1/3P(G) )1( 
 )P(G/E) = 1.25P(G) )2:   כלומר, V=1.25: נתון כי

 :ונקבל) 2(במשוואה ) 1(נחלק משוואה 

 
 .E. Loftus “Unconscious Transference in Eyewitness Identification,” 2 L. & Psy:עיינו  385

Rev. 93-98 (1976). 
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4/15 = )/45)/(/31( =  ]3)/2
cE/G(P) + [1

cE/G(P 

P(G/E) 

 
P(G/Ec: דהיינו

1) + [P(G/Ec
2)/3] = 4/15 * P(G/E) )3( 

 
ממנה מתחוורת התלות ההפוכה של . הנוסחה האחרונה היא חשובה במיוחד

P(G/Ec
P(G/Ec־ ל(1

P(G/Ec־נקל לראות שככל ש. (2
 קטן כך גדל ובאופן (1

P(G/Ecמובהק יותר משמעותית 
הערך ההסתברותי של הימנעות מהזיהוי : קרי, (2

, ופן משמעותי יותר ככל שהערך ההסתברותי של הכישלון בזיהוי קטןגדל בא
 באשר לשיעור היחס לופטוסוכל זאת בהנחת ממצאים מסוג נתוני המחקר של 

 . הזיהויים מן הסוגים השונים־של אי
 מצבים שבהם קיימים בהחלטתחת ההנחה המשפטית שלפיה , נוסף על כך

P(G/E) כלומר – מספק את מידת ההוכחה בפלילים :P(G/E) =>1 – הרי 
P(G/Ec: מתקיים

1) + [P(G/Ec
ומכיוון שביסוד הערכים שהובאו , )4 (4/15 <= [3/(2

 ,P(G/E) = (1/25)P(G): הרי, K=0.75 ,V=1.25כאן מונח כי 
 :ולפיכך

P(G)≈1/1.25=1/(5/4)=4/5=0.8 וכעת ניתן לראות שלא ייתכן להניח כי 
P(G/Ec

 : הנחה זו היא כישכן משמעות, רלבנטית־ בלתי(1
P(G/E1

c) = P(G) = 4/5. 
P(E1) 4(אם מציבים במשוואה , אולם

c)=4/5 מקבלים ערך P(G/Ec
 שלילי (2

לא ניתן אלא להגיע למסקנה שראיית : כלומר. אפשרי־שהוא כאמור בלתי
אין . הזיהוי על שני סוגיה חייבת להיות בעלת ערך הסתברותי לטובת הנאשם־אי

ת על יסוד ההנחה המשפטית כי לראיית הזיהוי יש ערך וזא(כל אפשרות אחרת 
וכן על יסוד הנחות סבירות לגבי שיעורי התפלגות ההסתברות , הסתברותי רב

 ).זיהוי או מול זיהוי כושל של אחד הניצבים האחרים־לזיהוי חשוד מול אי
ניתן לראות בבירור שקיימת תלות הפוכה בין הערך ההסתברותי : כנזכר, ועוד

Ecשל 
Ecלזה של  1

P(G/Ec־הדוגמה לעיל מראה ש.  2
 4/15 חסומה בערך של (1

המשקל של הסתברות האשמה בהינתן זיהוי פוזיטיבי : כלומר, P(G)*1/3שהוא 
כאשר הערך ! כושל הוא לא יותר משליש מערך הסתברות האשמה קודם לכן

P(G/Ec
P(G/Ec,  קטן עוד יותר(1

, למשל, אם.  הוא עדיין זעיר(2
P(G/Ec

P(G/Ecהרי , 0.25=(1
במקרה זה הראיה אודות :  כלומר– 1/20=(2

 . בלבד5%־ ל80%־הזיהוי מפחיתה את הסתברות האשמה באופן דרסטי מ־אי
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