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 החקירה הפרונטאלית בעידן המידע הטכנולוגי

  כהן ניצב משנה גדי אשד ומפקח מיכל מילר
  

הוא מהשלבים ) או החשוד, המקור המודיעיני, הקורבן, של העד(הפרונטאלי -התחקור החזותי

  . אמינות והוגנות, מדובר בכלי חשוב המחייב מקצוענות. המשמעותיים בחקירה המשטרתית

  : נכתב, י"מ' אלחורטי נ 5386/05פ "ש העליון במסגרת ע"מבפסיקה שהתקבלה בביה

עומדת החובה לפעול לחקר , כי בבסיס חובת החקירה המוטלת על הרשויות, נאמר לא אחת"

גם השופט ברק התייחס ". האמת והחובה להביא לדין את האשם האמיתי בביצועה של העברה

פד לה , י"מ' מן נ'תורג 721/80פ "בע, והחובות המוטלות עליהן, לתפקידן של רשויות החקירה

אלא , מטרת החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעתו של חשוד" 471,466) 2(

בין אם אמת זו עשויה להוביל לזיכויו של חשוד ובין אם היא , מציאת ראיות לחשיפת האמת

  ".עשויה להוביל להרשעתו

עלולה לפגוע בהוגנות , ושות בטןהמושתתת על תח, סכנת קיומה של חקירה מוטה ומגמתית

כי הניסיון לקבוע כיווני חקירה ולהתרשם ממידת , מחקרים שנעשו בתחום העלו. ההליך

שיטות ואמצעים , ישנם כלים, מאידך. איננו יעיל, אמינותו של הנחקר על סמך אינטואיציה

  .העשויים לשפר את יכולת ההבחנה בין דוברי אמת לבין דוברי שקר ומסתירי מידע

, ובכלל זה, כי אין בכוונת המאמר לפרט את מכלול הכלים לאבחון אמינות הנחקר, יש לציין

אלא , חקירה הפרונטאליתהלפענוח המסרים העולים מהתנהגותו במהלך " מרשם"להציע 

, הטמון ביישומן לדון בפוטנציאל, לסקור את המערכות והשיטות המרכזיות המשמשות לכך

  . גיות ופיתוחים חדשים בתחוםולהצביע על מגמות טכנולו

  

  תבנית מובנית לחקירה
, כשזו מתנהלת במסגרת מובנית ומתוכננת מראש, יעילותה של החקירה הפרונטאלית גוברת

י תבנית מתוכננת "התנהלות עפ. המפחיתה את מידת המקריות בניסיון לקבל מידע מלא ומדויק

לנסיבות , י הצורך"עפ, אשר יותאם, יכי אם מהווה בסיס גמיש ודינאמ, אינה מקבעת את החוקר

שעל אף , הם שלב ההכנה הראשון ושלב הביקורת האחרון, חריגים לעניין. החקירה המשתנות

שאר . אין לדלג עליהם, הם בעלי חשיבות עליונה ולכן, שאינם חלק ממהלך הליבה של החקירה

  .1עלת את התהליךאם כי היצמדות למבנה מיי, חלקי החקירה יכולים להתקיים בסדר משתנה

                                                           
1 A. Simons and B. Boetig, "The Structured Investigative Interview", F. B. I. Law 

Enforcement Bulletin, 76(6), June 2007, U.S. Department of Justice, pp. 9-20. 
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הן בהיבט , שלב זה כולל את בחינת ההיבטים החוקיים לחקירה וחשיבותו רבה - שלב ההכנה

חשוב , שלב ההכנה מוגבל בזמן, למרות שבמקרים רבים. מבצעי- האסטרטגי והן בהיבט הטקטי

תחילה . היות שהוא מהווה את הבסיס היסודי המקדים לחקירה, לעשות מאמץ ולא לדלג עליו

סגנון , ביניהם, ניתן לגזור נתונים אופרטיביים,  מניתוח זה. נתח את נסיבות המקרהיש ל

  .מהלך החקירה וכיווני הפעולה, תכנון המטרה, חקירה המתאים לנסיבות

מציג את עצמו ואת , החוקר מתחיל את המפגש הפרונטאלי - שלב ההתוודעות וההכרות

מניח החוקר את , בכך. ירו כנדרש בחוקמזה, ובמידה ומדובר בחשוד, היחידה בה הוא משרת

  . היסוד החוקי לשלב יצירת יחסי הקרבה

-אי, ההסתגרות, החוקר משקיע מאמץ בניסיונות להפיג את המבוכה, בשלב יצירת הקרבה

, כל זאת. במטרה ליצור שפה משותפת ויחסי קירבה ואמון עם הנחקר, הנוחות והשתיקה

, יכרת במיוחד תרומתו של התכנון המקדים לחקירהבשלב זה נ. בהתאם לסוג החקירה והנחקר

עשויה לסייע לחוקר בבואו לנתח את , שכן הכרת התנהגות הנחקר במצב נורמטיבי ורגוע

  . התנהגות הנחקר במצבי לחץ

, הכלליות, הראשון הוא שלב השאלות הפתוחות. נחלק לשני חלקים עיקריים שלב השאלות

, על החוקר להימנע. יפורית ולא בתשובות לקוניותהמאפשרות לנחקר להשיב בצורה רחבה וס

  . מהגבלתו או מצמצום תשובותיו, מהפרעה לנחקר, ככל שניתן

, בחלק זה נשאל הנחקר שאלות ישירות. הוא שלב השאלות הסגורות, המקביל, החלק השני

שהמענה להן עשוי להסתכם במילת חיוב או שלילה , המחייבות הבהרה, קצרות וממוקדות יותר

  . לבדב

אלה הן שאלות ישירות . סוג נוסף של שאלות הוא שאלות האינדיקציה או השאלות המסמנות

במהלך . שיתוף הפעולה והאמינות של הנחקר, אשר באמצעותן ניתן להסיק על מידת הפתיחות

כאמצעי להגנה על פרטי חקירה מוכמנים ועל מידע , בחירת המילים רבת משקל, החקירה

  .בפני הנחקר , לחקירה הנוגע, משמעותי אחר

שכן ניסוח לא מתאים או לא , כי לאופן ניסוח השאלות משמעות רבה, ראוי לציין, לעניין זה

על ידי עיוות תשובתו או הפחתת , להשפיע באופן בלתי רצוי על תגובת הנחקרעלול מדויק 

, שהיש להימנע משאלות שחושפות מידע לגבי החקירה ולמע, לפיכך. שיתוף הפעולה מצידו

  ". רצויה"מכוונות את הנחקר ומסגירות את התשובה ה
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שאלות כאלה . המשלבות יותר מסוגיה אחת ספציפית, "כפולות"רצוי להימנע משאלות , כן-כמו

שתתבטא בתשובות לא , ועשויות להוביל לפרשנות שגויה מצדו, יוצרות בנחקר עומס קוגניטיבי

  .2רלוונטיות או חלקיות
  

שנועד להבטיח את דיוקם של החומרים , שלב האימותחקירה הוא שלב מתקדם יותר של ה

  .תוך ניסיון לצמצם פערים ושאלות שנותרו ללא מענה, שהצטברו בחקירה ולאפשר את המשכה
  

הכולל את סגירת המעגל ובדיקת כל , השלב הכלליהוא , לקראת סיום ההליך, השלב הבא

האם יש צורך לשוב ולחקור , ת הסוגיהבשלב זה נבחנ. הנתונים שהצטברו לקראת שלב הסיכום

  . וכיצד יש לערוך חקירה זאת, בעתיד את אותו נחקר
  

זהו שלב , אף שאינו מהווה חלק מתהליך הליבה. הוא השלב האחרון שלב הניתוח והבקרה

   .הכרחי בו נבדקים ממצאי שבעת השלבים הקודמים ומיצויים
  

דרך נוספת לתכנון ולניהול . המודל היחידיאך אינו , מודל החקירה המתואר הוא הנפוץ ביותר

שראשיתם בהיבט , שלבים 9הכולל , Reidהמודל של מבוססת על , חקירה פרונטאלית מובנית

  3: הרחב והכללי של החשד וסופם במיצוי המוחלט של החקירה ובניסיון לקבל הודאה

  .תוך בחינת מגוון תגובותיו, הצגה ישירה וחיובית של החשד כלפי הנחקר .1

תוך בחינת מידת , צגת הנחתו של החוקר לגבי אופן ביצוע העבירה בפני הנחקרה .2

  .הקשב ומגוון התגובות של הנחקר

הכולל ניסיון לצמצם הכחשה גורפת ובקשה , טיפול בהכחשה הראשונית של הנחקר .3

  .לקבל הסבר והבהרה לצורך הבנת נסיבות ההתרחשות

ההסברים שהחשוד מספק  ,דהיינו - התמודדות עם קו ההגנה השני של הנחקר .4

  .  כהוכחה לכך שלא יכול היה לבצע את העבירה

  .ניסיון ליצור קשר עין עם הנחקר ולהגביר את תחושת האמון שלו בחוקר .5

  .הכרת המצב הפאסיבי של הנחקר ובחינת שפת גופו .6

  .העלאת אפשרויות שונות ושאלות אלטרנטיביות עם מתן חלופות מענה לנחקר .7

  . ותהתמקדות בראיות קושר .8

  .הודאה .9

   

                                                           
2 Ibid, pp. 15-16.  
3 F. Ibnau, et al., Essentials of Reid Technique, Criminal Interrogation and Confessions, 

(U.S.A: Library of Congress, 2005), p.125.    
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שימוש בכלים ובשיטות לשיפור יכולת החוקר להבחין בדברי שקר או הטעייה מצד , כמצוין

הסתמכותו של . כבר בשלב הראשוני שלה, מהווה חלק אינטגראלי מניהול החקירה, הנחקר

עלולה להשפיע על מהלך , החוקר על אינטואיציות ותחושות בטן בדבר אמינותו של הנחקר

  . ות את כיוון התקדמותההחקירה ולהט

  

   תחושות בטן ומיומנות האבחון

להישאר אובייקטיבי ולהיצמד לעובדות , בכל סוגי החקירה, למרות ניסיונותיו של החוקר

החוקרים , ואכן. קשה לנטרל את הרכיב האנושי של התבססות על אינטואיציה, המוכחות בלבד

עד , ר לחפותו או לאשמתו של הנחקרהראשונים נטו לייחס חשיבות לאינטואיציה שלהם באש

הם , כי בפועל, על אף שנראה, זאת. לאבחון אמינותו" חוש שישי"כי חלקם האמינו כי ניחנו ב

והסתייעו , שהשתכללו עם ניסיונם המקצועי, השכילו לנצל את חמשת החושים הטבעיים שלהם

  .4אמת ושקרכדי להבחין נכונה בין דוברי , בזיכרונם המפותח לגבי מקרים קודמים
  

מדד את , שערער את תוקפה של האינטואיציה ככלי חקירתי, אחד הניסויים המפורסמים

ללא " (תחושת הבטן שלהם"יכולתם של אנשים לזהות נכונה דוברי אמת ושקר על סמך 

. 5לעומת יכולת הזיהוי של אנשים שעברו הכשרה באבחון התנהגותי של חשודים, )הכשרה

נבדקי הקבוצה האחת . שחולקו לשתי קבוצות', תלמידי קולג 53ראי בניסוי נבחרו באופן אק

ואילו הנבדקים בקבוצה , שעות לניתוח סימפטומים התנהגותיים 6עברו הכשרה בסיסית בת 

כל אחת , בהמשך. השנייה לא עברו הכשרה מוקדמת והונחו להסתמך על התרשמותם בלבד

י אמת ושקר והתבקשה לקבוע אילו מהקבוצות צפתה בראיונות מוסרטים עם נחקרים דובר

שעברה את , כי נבדקי קבוצת הניסוי, נמצא. מהם מסרו דיווח אמיתי ואילו מסרו דיווח שקרי

. בין דוברי אמת לדוברי שקר) 82%(הבחינו בהצלחה מרשימה , ההכשרה ההתנהגותית

  .בלבד היו ברמת ניחוש אקראי, שהתבססו על התרשמות, הישגי הקבוצה השנייה, לעומת זאת

גם למי , בחן את יכולת ההכללה של ממצאים אלה6Ekman and O'sullivan ניסוי נוסף של 

, בהם אנשי השירות החשאי, שנחשבים מומחים ובעלי עניין מקצועי בגילוי דוברי אמת ושקר

הוצגו לנבדקים סרטונים של נשים , בניסוי. פסיכיאטרים וחוקרי משטרה, מומחי פוליגרף

למעט אנשי . היו התוצאות רחוקות מלהרשים, גם במקרה זה. או לומר אמתשתודרכו לשקר 

                                                           
4  Ibid, p.78.  
5  J. P. Blair, J. Reid and W. P. McCamey, "Detection of Deception: An Analysis of the 

Behavioral Analysis interview Technique", Illinois Law Enforcement Executive Forum, 
vol. 2, no. 2, (2002), pp. 165-169  

   ,p. 79. Essentials of the Reid Technique., "et alIbnau ,":מצוטט אצל
6 Ibnau et al. , "Essentials of the Reid Technique", p.79.  
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, )גבוה במעט מהסתברות של ניחוש(  64%שהצליחו להגיע לאבחון נכון של , השירות החשאי

  . כל שאר המשתתפים הגיעו לתוצאות ברמת ניחוש בלבד

באבחון " ות בטןתחוש"כי יש להתייחס בספקנות למידת האפקטיביות של , מממצאים אלו עולה

  . אמינותם של נחקרים
  

נראה כי ניתוח התנהגותו של הנחקר עשוי לשמש חלופה טובה להתבססות על , כן-כמו

אפשרות זאת . ולהוות כלי עזר יעיל בזיהוי שקרים במהלך החקירה הפרונטאלית, אינטואיציה

 John Reid7מצא , 1942- כבר ב, לדוגמה, כך. אף זכתה לתמיכה במספר מחקרים נוספים

- מילוליים ולא(קשר חזק בין תוצאות מבחני פוליגרף של חשודים לבין סממנים התנהגותיים 

אשר נותחו על ידי מעריכים שצפו , במהלך ואחרי מבחן הפוליגרף, שהפגינו לפני) מילוליים

שעל פי תוצאות הפוליגרף היו דוברי , תוצאות המחקר הראו כי מרבית החשודים. בחקירה

גם חלק משמעותי , בדומה. כבר בראיון המקדים, נו ככאלה גם על ידי המעריכיםאובח, אמת

זוהו כמשקרים על ידי , מהחשודים שנקבע לגביהם כי שיקרו בפוליגרף) אם כי קטן יותר(

  .  עוד לפני שמבחן הפוליגרף החל, המעריכים

הניתוח בא לבסס את חשיבותו של , 8ושותפיו Reidשנערך על ידי , מחקר מאוחר יותר

תוך ניסיון להתגבר על הסברים חלופיים ובעיות מתודולוגיות , התנהגותי ככלי לחשיפת שקרים

צפו , מעריכים בעלי הכשרה מוקדמת בניתוח התנהגותי, בניסוי שערכו. שעלו בניסוי הקודם

, כי על בסיס בחינת התנהגותם של החשודים, נמצא. בחשודים שהוסרטו במצבי חקירה שונים

  . מהמקרים 83%- ב  -מהמקרים ודוברי שקר 86%- ם הצליחו לזהות דוברי אמת בהמעריכי
  

מסתמן יחסו , מהרגע שבו הנחקר מתחיל לשתף פעולה עם החוקר ומסכים להשיב על השאלות

הבנת המסרים . כפי שבא לידי ביטוי בהיבטים שונים בהתנהגותו, כלפי החקירה וכלפי החוקר

הדבר , כפי שהודגם במחקרים המתוארים לעיל, שכן, העולים מהתנהגות הנחקר חשובה

יש להדגיש כי הניתוח , עם זאת. מהווה חלופה יעילה לשימוש באינטואיציה ככלי אבחוני

אלא נועד להרחיב את ארגז , התנהגותי אינו מחליף את ההתבססות האובייקטיבית על ראיות

  .דוברי אמת ושקר לשפר את יכולתו המקצועית להבחין בין, הכלים של החוקר ובכך

העבריין המקצועי יתייחס . כי משימת הניתוח ההתנהגותי אינה פשוטה כלל, אולם, נראה

יקפיד שלא , בכך שיאפשר לחוקר לדבר ללא הפרעה, לחקירה הפרונטאלית כמעין משחק

, על החוקר לזכור, במקרה כזה. ישב לעיתים בשילוב ידיים וישתדל שלא להפגין רגשות, להגיב

, למסך את רגשותיו ולא להפליל את עצמו, ות ניסיונותיו של העבריין לשמור על קור רוחכי למר

                                                           
7 Ibid, p.78. 
8 Ibid. 
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שניתן למצוא לו ביטויים בערוצי התקשורת , הרי שהוא חווה מצב רגשי מסוים במהלך החקירה

  .מילוליים-הלא

  

, שנחו, סבלן, נבון, הוא נדרש להיות יצירתי; מהאמור לעיל עולה כי הדרישות מהחוקר מרובות

עליו לדעת , היות שעיקר עבודתו כרוכה באינטראקציה עם אנשים שונים. לומד ומתעדכן

  . להקרין עוצמה ולשמור על הגינות, ובתוך כך, לתקשר איתם באופן אפקטיבי ומשכנע

וכן עם עד , שהוא לרוב המתלונן, אלא גם עם הקורבן, עליו להתמודד לא רק עם החשוד, בנוסף

. עדותו אשר עלולים לעוות את, עםכעס וז, רגשות כמו פחד, ם רבותפעמי, המביע, הראייה

. אתגר נוסף בעבודת החוקר נוגע לשאלת אמינותו של העד ולאיכות הזיכרון שלו לגבי האירוע

נושאים ) יומינטיים(גם המקורות המודיעיניים האנושיים , יש לזכור כי מלבד החשוד, לבסוף

  .9מינותם יש לבחון בנפרדאלא שגם את א, עמם מידע רב חשיבות

  

  התקשורת האנושית

המהווים את שלושת ערוצי , מקובל לנתח את התנהגות האדם בשלושה מישורים שונים

שפת "לשוני והערוץ הגופני המכונה -הערוץ הפארה, הערוץ המילולי: התקשורת האנושית

- כיב הפארההמר, בעוד שהערוץ התקשורתי המילולי מתייחס לתוכן דבריו של האדם". הגוף

רציפות ; ההשתהות בתגובה/משך זמן התגובה(לשוני כולל את מאפייני התגובה המילולית שלו 

ואילו מרכיב שפת , )ב"טון הדיבור והתאמתם למסר המילולי וכיו, קצב הדיבור; התגובה ואורכה

תנועות ידיים , יציבה, מחוות, הבעות פנים, בהן(הגוף מתייחס למכלול התנועות הגופניות 

    .10)ועוד, קשר עין, ורגליים

, כי שלושת ערוצי התקשורת האנושית אינם תמיד חופפים זה את זה במשמעותם, יצוין

  . ולעיתים אף מעבירים מסרים סותרים
  

טוען כי חלקו של המרכיב המילולי , מומחה לתקשורת לא מילולית, Albert Mehrabianר "ד

 מהמסר מגיע 38%-בעוד ש, ממנו בלבד 7%-במסר התקשורתי הוא שולי יחסית ומהווה כ

הנותרים מגיעים  55%-ו,  הכולל את טון הדיבור ואת גוני הקול, לשוני-המרכיב הפארהמ

  .11מילולית-עיקר המסר מקורו בתקשורת לא, משמע. משפת הגוף

                                                           
9 W. Bennett and K. Hess, "Criminal Investigation", (Thompson Higher Education, 2007), 
pp. 9-12, 160.  
10 Ibnau, et al., Essentials of the Reid Technique, pp. 90-93 
11 J. Hargrave, "Do You Speak Body Language? Mastering the Art of Nonverbal 

Communication Key in Interrogations", The Forensic Examiner, vol. 17, no. 3, (2008), 
pp. 18-19. 
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כשמצא כי האדם הממוצע מדבר , הגיע אף הוא למסקנה דומה Ray Birdwhistell פרופסור

כך , שניות בלבד 2.5- ות ביום בלבד וכי משכו של משפט סטנדרטי כדק 10-11כ "בסה

שאינם , הנותרים 65%בלבד מהתקשורת האנושית לעומת  35%שהמרכיב המילולי מהווה 

  .12מילוליים

לא ניתן להצביע על רמזים אוניברסאליים , כי ככל הנראה, ישנה הסכמה רחבה בקרב חוקרים

יחד עם . 13משמעי על דיווח שקרי- ות באופן גורף וחדעל התנהגויות המעיד, דהיינו, למרמה

תוך שימוש בכלים , זמני ומצליב של ערוצי התקשורת האנושית- בו, ניתוח עקבי, זאת

ניתן ללמוד על , בדרך זו. עשוי לסייע לחוקר באיתור פערים בין מסריו של הנחקר, המתאימים

מבוכה , תחושת אשמה, מופרז בטחון, כעס, האם הוא חש פחד(רגשי של הנחקר -מצבו הנפשי

  . להבין את מניעיו ולאבחן את אמינות דיווחיו, )ב"וכיו

גילוי של פערים וסתירות בין שלושת ערוצי התקשורת מחייב עצירה ובדיקה מעמיקה מצד 

שכן , להתייחסות זו חשיבות רבה. תוך התייחסות להקשר ולמאפייניו של הנחקר, החוקר

 -שונים מעידות על כנות ואמירת אמת אצל האחד ואילו שקר התנהגויות זהות מצד נחקרים

החוקר עשוי להיעזר גם בהשוואה בין התנהגות הנחקר במצבי , במסגרת ניתוח זה. אצל האחר

כדי לאתר חריגויות , לבין התנהגותו בעת רגיעה) כפי שעולה משלושת ערוצי התקשורת(לחץ 

  .14בעלות ערך אינפורמטיבי
  

בניתוח המשולב של שלושת ערוצי התקשורת כאמצעי יעיל לזיהוי דוגמה טובה לשימוש 

כלומר לא על פי הסדר , היא הבקשה מהנחקר לתאר את האירוע בסדר הפוך, שקרים

מונח הרציונל , המעוגנת בגישה הקוגניטיבית לחקירה, בבסיס שיטה זו. הכרונולוגי בו התרחש

אשר , יטיביים רבים במיוחד מדוברי שקרתיאור האירועים בסדר הפוך גוזל משאבים קוגנ, לפיו

  .התובענית לכשעצמה, ממילא משקיעים מאמצים במשימת הדיווח השקרי

שמצא כי גרסה שקרית שנמסרה בסדר , 200815הטכניקה נבחנה ונתמכה במחקר משנת 

, קצב דיבור איטי ומעט תנועות ידיים ואצבעות, כגון היסוסים, הפוך הכילה יותר רמזי שקר

השיטה עשויה לשמש כלי ). בסדר כרונולוגי(ה שקרית שנמסרה במתכונת הרגילה מאשר גרס

שכן היא מאפשרת לו לבחון בדרך פשוטה למדי את אמינות דיווחיו , בעל ערך רב עבור החוקר

יתקשה למסור גרסה , כי גם נחקר שהכין את עצמו מראש לחקירה, יש לשער. של הנחקר

                                                           
12 Ibid, p.19. 
13  M. O'sullivan, et al., "Police Lie Detection Accuracy: The Effect of Lie Scenario", Law 

and Human Behavior, vol. 33, (2009), p. 530.    
14 Ibnau, et al., Essentials of the Reid Technique, p. 82.      
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, גם באופנים אחרים' עומס הקוגניטיבי'ליישם את גישת הניתן , לחילופין. נהירה בסדר הפוך

ולאחר מכן לנתח את , על ידי הנחיית הנחקר להביט בעיני החוקר בעת מתן הדיווח, למשל, כמו

  . לשם איתור פערים, רמזי השקר שעלו בגרסתו ולהצליבה עם גרסאות אחרות שמסר
  

מונים בניתוח ערוצי התקשורת השונים כי על החוקר להיות מודע לא רק ליתרונות הט, יש לציין

, נחקרים שהם. אלא גם לעובדה שהוא עלול להיות נתון לניסיון מניפולציה מצדו, של הנחקר

מתורגלים בהופעה מול קהל ומסוגלים , למשל, שחקנים במקצועם או קלפנים מיומנים, למשל

עצמו גם להתמודדות  על החוקר להכין את. להם" רצוי"להפגין מחוות המציגות אותם באופן ה

במקרים . המתכונן לחקירה מבעוד מועד על ידי תרגול מצבי חקירה שונים, עם חשוד שכזה

בשליטתו  אינםהחוקר עשוי להשיג יתרון על ידי איתור ותרגום נכון של אותם רמזים ש, מסוג זה

   .של הנחקר
  

ת מעין הפרדה תוך יציר, הוא מנסה לשלוט בתפישתו של האחר, כאשר אדם משקר, למעשה

על , לכאורה, עבריין מנוסה מודע לסימנים הבסיסיים המעידים. והסתרה בינו בין האחר

הוא ישתדל , לדוגמה, כך. להימנע מהם, בצורה מודעת ומכוונת, ולכן מנסה, הסתרה ושקר

ההכרה שלו מורים לו לנהוג -מוחו ותת, על אף שבו בזמן, ליצור קשר עין ישיר עם החוקר

שימת לב . סביר כי יתבטא בסממנים התנהגותיים, ער שנוצר כתוצאה מכךהפ. 16אחרת

  . לרמזים אלה מסייעת לחוקר לחשוף את שקריו של הנחקר ומקדמת את החקירה הפרונטאלית

  

נתון , אך בה בעת, לנווט את החקירה בהתאם לצרכיו, אמנם, הנחקר המוסר דיווח שקרי מנסה

במקרה שמדובר (המניע שלו לביצוע העבירה , יותוכגון איש, להשפעתם של גורמים שונים

כל אלה מעוררים בנחקר מגוון . וכן התנהגותו של החוקר וסגנון החקירה, ציפיותיו, )בחשוד

  . תגובות רגשיות והתנהגותיות הניתנות לצפייה

                                                                                                                                              
15  A. Vrij, et al., “Increasing Cognitive Load to Facilitate Lie Detection: The Benefit of 

Recalling an Event in Reverse Order”, Law and Human Behavior, vol. 32, (2008), pp. 
253-265. 

16  J. Navarro and J. R. Schafer, "Detecting Deception", FBI Law Enforcement Bulletin, 
vol. 9, July 2001, pp. 9- 10.  
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  ערוץ התקשורת המילולי
בערוץ  השפעותיו האפשריות של סגנון החקירה הפרונטאלית על התנהגותו של הנחקר

נחקרו במחקרם , על הסיכוי להופעתם של רמזים להטעיה ולשקר בדבריו, ובתוך כך, מילוליה

המחקר מציג שני סגנונות חקירה נפוצים בקרב שוטרים . 200717ועמיתיו בשנת   Vrijשל 

בו החוקר מבקש מהחשוד לתת הצהרה , "איסוף המידע"סגנון  –האחד : באנגליה ובוויילס

החקירה  -בסגנון השני, לעומת זאת. על ידי הצגת שאלות פתוחות, מפורטת על מעשיו

המציגות אותו כאשם , החוקר מטיח בחשוד האשמות ישירות, "מאשימה"או ה" מחשידה"ה

  . בביצוע העבירה

תניב , המתאפיינת בהאשמת החשוד בביצוע העבירה, כי חקירה מהסוג השני, החוקרים שיערו

ולכן גם , יסוף המידע תוביל לתגובות מפורטות וארוכות יותרואילו טכניקת א, הכחשות קצרות

בניסויים . שיסייעו בזיהוי שקרים ופערים בגרסתו של החשוד, לרמזים מילוליים רבים יותר

נמצאו יותר " איסוף המידע"בסגנון ; אכן נמצאה תמיכה להשערה זו, שנערכו במסגרת המחקר

החוקרים בחנו את , בהמשך לכך. מחשיד/רמזים מילוליים לשקרים מאשר בסגנון המאשים

- שיטת ה, הראשונה: יעילותן של שתי שיטות מרכזיות לניתוח רמזים מילוליים למרמה

Criteria-Based Content Analysis (CBCA) – "המשמשת , "קריטריונים- ניתוח תוכן מבוסס

בין , ם כולליםהקריטריוני. קריטריונים 19באמצעות , להערכת אמיתותן של הצהרות מילוליות

תיקונים עצמיים של , )זמן ומקום(התייחסויות להקשר , את המבנה הלוגי של הטענה, היתר

הניתוח מתבצע על ידי קידוד . ועוד, המתקיימים מיוזמתו ובאופן ספונטני, הנחקר את דבריו

כי שכיחות זו גבוהה יותר , מתוך ההנחה, הקריטריונים בדיווחיו של הנחקר 19שכיחותם של 

- השיטה השנייה לאיתור רמזים מילוליים שנבחנה היא ה. בדיווחי אמת מאשר בדיווחי שקר

RM (Reality Monitoring) ,כי זיכרונות של אירועים שקרו , שבבסיסה מצויה ההנחה

זיכרונות של אירועים . במציאות שונים איכותית מזיכרונות של אירועים מדומיינים או מומצאים

, מידע תחושתי לגבי טעם, בין השאר, ולכן הם כוללים, באופן תפישתימציאותיים מאוחזרים 

מקום האירוע ומיקומם של (כמו מידע מרחבי , וכן מידע לגבי ההקשר, קול או מגע, ריח, מראה

זיכרונות של אירועים , לעומת זאת. וסדר הזמנים בו התרחשו האירועים) אנשים וחפצים

בטח ("כמו מחשבות והצדקות , אופרציות מנטאליות יותר, לפי התיאוריה, מומצאים כוללים

הצהרות של דוברי אמת אמורות לכלול , לפיכך"). לבשתי מעיל באותו לילה כי היה מאוד קר

מאשר הצהרות של , יותר מידע תחושתי ופרטים הנוגעים להקשר ופחות אופרציות מנטאליות

  . דוברי שקר

                                                           
17  A. Vrij, et al., "Cues to Deception and Ability to Detect Lies as a Function of Police 

Interview Styles", Law and Human Behavior, vol. 31, (2007), pp. 499-518.  



 החקירה הפרונטאלית בעידן המידע הטכנולוגי

 במחשבה תחילה

 RM-ונמצא כי שיטת ה, איתור שקריםבמחקר נערכה השוואה בין שתי השיטות שלהלן ל

כותבי המאמר . CBCA-הבחינה בצורה טובה יותר בין דוברי אמת ושקר מאשר שיטת ה

הן במונחי דיוק , CBCA-על פני ה RM-כי על אף יתרונותיה הרבים של שיטת ה, מציינים

ת היא אינה מיושמ, באבחון אמינות הנחקר והן במונחי קלות הלמידה וההוראה של השיטה

  . בחקירות פליליות

בשונה מסגנון " (איסוף מידע"כי השימוש בסגנון חקירה של , ממצאים אלה מלמדים

ובלבד , עשוי להיות יעיל לצורך זיהוי שקרים בדברי הנחקר, RMובניתוח מסוג ) מאשים/מחשיד

השיטה עשויה להיות , בנוסף. שהחשוד מוכן לשתף פעולה עם החוקר ולמסור את גרסתו

  .   כאמצעי לביסוס אמינותם, מיוחד לחקירת עדיםישימה ב

סגנון החקירה ושיטת הניתוח שהוצגו לעיל הם כלים ממשיים , בשונה משימוש באינטואיציה

כי יוכלו לכוון את החקירה , ולכן יש להניח, )הערוץ המילולי(לאיתור שקרים בדברי הנחקר 

  .  ולסייע לחוקר בהשגת ראיות

  

  לשוני- הערוץ הפארה
פיינים הנלווים לתגובתו המילולית של האדם עשויים לשנות במידה ניכרת את משמעות המא

ומאחר שמידת השליטה המודעת שניתן , לשוני זה- לאור מרכזיותו של מרכיב פארה. דבריו

מומחים בתחום התקשורת האנושית , להפעיל עליו פחותה ממידת השליטה על הערוץ המילולי

המקור הטוב ביותר לזיהוי , ככל הנראה, לשוני הם- הערוץ הפארהכי רמזים המגיעים מ, טוענים

  . 18שקרים

נמצא כי תגובה , למשל, )משך הזמן שלוקח לנחקר להגיב לשאלה שנשאל(במונחי זמן תגובה 

תשובה , באופן דומה. שעשוי להעיד על שקר, היא סימן מחשיד, מושהית לשאלה ישירה

  . ים רבות על אמירת שקרמצביעה פעמ, שמדלגת מנושא לנושא, קטועה

                                                           
18 Ibnau, et al., Essentials of the Reid Technique, p. 90.   
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סימנים . מאפיין בעיקר דוברי אמת, עוד לפני שהסתיימה, מענה מהיר על שאלה, לעומת זאת

, על אמירת אמת הם תגובה מפורטת לשאלה והלימה בין קצב הדיבור, לרוב, נוספים המעידים

ללי כ"חשוב להשתמש ב. 19גובה הצליל ובהירות הדיבור לבין תוכנה המילולי של התגובה

יש להקפיד ולבחון את סגנון , בנוסף. שכן הם אינם תקפים בכל המקרים, אלה בזהירות" אצבע

  .לצורך השוואתו לתגובותיו  לשאלות החקירה המרכזיות, של הנחקר" רגיל"התגובה ה

     

  שפת הגוף
אך גם , אדם הם יצורים חברתיים המשתמשים בשפה הכתובה והמילולית ליצירת קשר-בני

צורת , Meta-Communication20-באמצעות מה שמכונה, בצורה לא מילוליתמתקשרים 

על שלל הרמזים , תקשורת המבטאת את האופן בו יש לתרגם ולהבין את  המידע המילולי

אשר משמעותו לעיתים , מדובר בגורם משלים לערוץ התקשורת המילולית. הסמויים שבו

  . חופפת ולעיתים סותרת אותו

, שפה חזותית: היא שפת הגוףMeta-Communication -העיקריות של האחת מצורות הביטוי 

דחייה , פחד, אשר מורכבת בחלקה מתגובה ביולוגית אוטומטית המבטאת רגשות כגון כאב

לעיתים כחלק מניסיון להטעות את , מכוונת ומפוקח יותר, ובחלקה ברמה הכרתית', וכד

  . 21המתבונן

, המושפעים מהתרבות, נשלטים -חלקם בלתי, ביםשפת הגוף מתבטאת בסממנים חיצוניים ר

ערוץ זה מהווה חלק נכבד . מהאווירה ומהיחסים בין הצדדים לשיחה, מהמצב, מהסביבה

במהלך , לשם המחשה. מהתקשורת האנושית ומקובל להכיר במסרים הרבים העולים ממנו

מסרים לא  פעולות גופניות המעבירות 800- פגישה שגרתית של כשלושים דקות מבוצעות כ

  . מילוליים

קשה להצביע על סממן כלשהו בעל משמעות אחת , בשל ריבוי ההשפעות על שפת הגוף

ובהם , הניסיון לתרגם את שפת הגוף מחייב ניתוח מיומן וזהיר של  מגוון מרכיביה, לכן. קבועה

, לייםתנועות הרג, הגינונים, המחוות, תנועות העיניים, צורת ההליכה, היציבה, הבעות הפנים

כל אלה מהווים יחד חלק מתמונה כוללת המעידה על . וכן משתנים נוספים, הראש, הידיים

  . תחושותיו ורגשותיו של האדם

                                                           
19 Ibid. 
20  F. van Marwijk, "The Importance of Body Language", 
<www.selfgrowth.com/articles/Van_Marwijk.html>.  
21 "Science Revealing the Mysteries of Body Language: Communication with Emotional 

Body Language", Nest Pathfinder Cobol, Coordinator: Tilburg University, The 
Netherlands.  
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, 1872- המחקר המדעי בנושא הבעות פנים ושפת גוף כאמצעי לביטוי רגשי החל כבר ב

בו , "The expression of emotions in man and animals: "רלס דארווין'בחיבורו של צ

-חוצות, שלחלק מהרגשות ניתן לשייך הבעות פנים מסוימות, הציג דארווין עדות לכך

 -סימנים מולדים ובחלקה, ברובה, כי שפת הגוף כוללת, מחקרים נוספים העלו. 22תרבויות

התנהגויות של חרשים ועיוורים מלידה או נותחו הבעות פנים , לדוגמה, כאשר נבחנו. נרכשים

לצד , הממצאים הצביעו על מגוון מחוות בסיסיות דומות ששימשו לביטוי רגשי ,מתרבויות שונות

  . מחוות נרכשות בעלות משמעות ייחודית לתרבות או לרקע מסוימים

, רצוי שלא לבחון כל אחת בנפרד, מאחר שכל הבעה או מחווה עשויה להביעה טווח של רגשות

. חה בהתאם לנסיבות ההתרחשותולנת, אלא להתייחס אליה כחלק ממכלול התנהגויות שלם

שרק כאשר היא משובצת במשפט ניתן , יש להתייחס לכל מחווה כאל מילה, במילים אחרות

האסטרטגיה המומלצת לניתוח שפת הגוף של הנחקר היא , מסיבה זאת. להבין את משמעותה

במקום לפרק את המחוות למרכיביהן , לפרש את המשמעות העולה מאשכול שלם של מחוות

תוך מודעות של החוקר לעצמו ולעובדה שגם הוא , זאת. תייחס לכל אחת מהן בנפרדולה

החוקר יכול , בהקשר זה. משדר מסרים לא מילוליים לא מכוונים שהצד השני בוחן ומנסה לפרש

ללמוד כיצד התנהגותו  -לאבחן את שפת הגוף שלו עצמו ובדרך זו, לנטר ולבקר את התנהגותו

, לרבות באמצעות היזון חוזר, ניתן לעשות זאת בדרכים שונות. שניעשויה להשפיע על הצד ה

התייעצות עם חוקרים ועמיתים ומעבר על קלטות וידיאו מחקירות , התבוננות במראה

  . 23קודמות

שכן חלק מתנועות , הטעייה עקבית וממושכת באמצעות שפת גוף היא משימה קשה לביצוע

ערנות למחוות אלה ובחינה של מידת . בשליטה הגוף כוללות מחוות זעירות ומהירות שאינן

היא המפתח לפירוש נכון של , התאמתן למסרים המגיעים במקביל מערוצי התקשורת האחרים

  . המסרים הגלויים והסמויים של הנחקר
  

                                                           
22  P. Ekman, "Darwin, Deception and Facial Expression", Annals of the New York 

Academy of Sciences, (2003), p. 205.  
23  J. Hargrave ,"Do You Speak Body Language?...", pp. 17-22. 
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הוא צורת הישיבה של , שמומלץ להתייחס אליו בעת ניתוח שפת גופו של הנחקר, היבט נוסף

החוקר יכול , )בשונה מישיבה מאחורי שולחן(כשכל גופו חשוף  כאשר הנחקר יושב; הנחקר

הדבר מאפשר לו לשמור על , יתרה מזאת. להפנות קשב מרבי להתבוננות בו ולהאזנה לדבריו

דבר שנמצא כמגדיל את סיכויי החוקר להבחין בין דיווחי אמת , קשר עין רצוף עם הנחקר

  . 24ושקר
  

השתקפות "היא שיטת , ל תיאוריית שפת הגוףהמבוססת ע, שיטה נפוצה לחשיפת שקרים

ולמעשה משקף לו את , החוקר מתנהג בצורה דומה לנחקר, על פי שיטה זו". המראה

דרך זו מסייעת . ב"טון וקצב הדיבור שלו וכיו, הסגנון המילולי שלו, לרבות מחוותיו, התנהגותו

קרב לאנשים שכן בני אדם נוטים להת, לחוקר להסיר חלק מן המחסומים של הנחקר

 Neuro-Linguistic(- השיטה מבוססת על מודל ה. 25המתנהגים בצורה דומה להם

Programming (NLP ,י "שפותח עJohn Grinder ו- Richard Bandlerבתחילת שנות ה-

החוקר לבין /כטכניקה ליצירת מערכת יחסים או תקשורת בינאישית הרמונית בין המראיין, 70

  .  הנחקר/המרואיין
  

מהווה את החלק העצבי , הראשון: על שלושה רעיונות מרכזיים, ביסודו, מושתת  NLP-המודל 

, שמיעה, ראייה(ולפיו כל התנהגות אנושית מקורה בתהליכים עצביים , של המודל) נוירולוגי(

התקשורת , לפי העיקרון השני. שבאמצעותם בני האדם חווים את העולם, )טעם ותחושה, ריח

, לפי הרעיון השלישי). ההיבט השפתי של המודל(עת חוויות ומחשבות המילולית משמשת להב

אנשים בוחרים לארגן את רעיונותיהם ופעולותיהם בדרך מסוימת כאמצעי להשגת תוצאות 

הם , מאחר שאנשים חושבים ומארגנים רעיונות באופנים שונים). ההיבט התכנותי של המודל(

כאשר אנשים משתפים אחרים .  בצורה שונה מקודדים ומייצגים את המידע הנתפש בחושיהם

המראות והצלילים הקשורים לאותן , הם שולפים באופן מנטאלי את הרגשות, בחוויותיהם

). אחד החושים(ומתקשרים אותן באמצעות מערכת ייצוג המידע הדומיננטית שלהם , חוויות

באמצעות משפטים יתקשר , אדם שמערכת ייצוג המידע הדומיננטית שלו היא חזותית, לדוגמה

  ".  אנו רואים עין בעין"או " זה נראה לי טוב: "כגון

יכול החוקר לתקשר בשפה המשקפת את מערכת , בעת החקירה הפרונטאלית, באותו אופן

ולהתאים את ) תחושתית- שמיעתית או תנועתית, חזותית(ייצוג המידע הדומיננטית של הנחקר 

                                                           
24 A. Vrij, et al., “Look Into My Eyes: Can an Instruction to Maintain Eye Contact Facilitate 

Lie Detection?”, Psychology, Crime and Law, vol. 16, no. 4, (2010), pp. 327-348.  
25 V. A. Sandoval and S. H. Adams, "Subtle Skills for Building Rapport: Using Neuro-

Linguistic Programming in the Interview Room.", F.B.I. Law Enforcement Bulletin, 
(August 2001), p.3.  
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במטרה להגביר את נטייתו של זה האחרון , קרטון ועוצמת הדיבור שלו לאלו של הנח, קצב

על החוקר להקשיב היטב לבחירת , לפי גישה זו, למעשה. לתקשר עמו ולמסור לו מידע רלוונטי

  . המילים של הנחקר ולהשתמש בביטויים התואמים את הסגנון התפישתי והתקשורתי שלו
  

 Stanבהם , רותכאמצעי לאיתור חשודים בעבי NLP -יש המבקרים את מודל ה, מאידך

Walters ,דומה לשיעור , כי שיעור הצלחת המודל בזיהוי ניסיונות הטעייה ושקרים, הטוען

כי למרות שהמודל מופעל בקרב גופי אכיפה שונים , אם כן, נראה. ההצלחה של הימור

במשולב עם שאר הכלים והשיטות , רצוי להשתמש בו בזהירות וככלי תומך בלבד, ב"בארה

  . 26םלאבחון נחקרי

  

במחקר משנת . גישה חדשה ושונה בתכלית לאיתור שקרים היא ניתוח ציורים של נחקרים

2010 ,Vrij עשוי לשמש , כי ציור של מקום האירוע על ידי החשוד, ושותפיו בחנו את האפשרות

המאפשר להתגבר על קשיי תקשורת בין החוקר , קל לניתוח ונוח ליישום לזיהוי שקרים, כלי זול

הם בחנו את האפקטיביות של כלי זה במזעור השפעות אפשריות של ציפיות , מו כןכ. לנחקר

  . על תגובותיו של הנחקר, החוקר והתנהגותו

גילמו סוכנים סמויים ונפגשו עם , נבדקים קציני משטרה וצבא, בניסוי שבחן את הצלחת הכלי

בקשו למסור דיווח הנבדקים רואיינו והת, לאחר קבלת החבילה. שמסר להם חבילה, סוכן אחר

לתארו מילולית , הם הונחו לדמיין את מקום המפגש. אמיתי או שקרי בנוגע למקום האירוע

הראשון היה : התיאורים והציורים נותחו על פי שני קריטריונים, לאחר מכן. ולצייר את מה שראו

, אמת יטוכי דוברי , הנחתם של החוקרים הייתה. הכללת הסוכן עמו נפגשו בציורים ובתיאורים

. ולכן יכללו אותו בציור, לדמיין את הסוכן האחר בעת שחזור האירוע, יותר מדוברי שקר

החוקרים מדדו זאת לפי . הקריטריון השני שנבחן היה המידה בה האירוע תואר בצורה ישירה

המשקפת את מה , האם מזווית הצופה -נקודת הראות שממנה צויר מקום האירוע

הניבוי במקרה . המתאר את המקום מזווית אווירית, על- או ממבט ,שהמשתתפים יכלו לראות

, שכן, לצייר את מקום האירוע מזווית הצופה, יותר מדוברי שקר, כי דוברי אמת יטו, זה היה

ניתוח הציורים , כפי ששוער. סביר יותר כי תיאור מזווית זו משקף חוויה אישית שאכן התרחשה

נמצא כי שיטת , זאת ועוד. במובהק בין דוברי אמת ושקר על פי קריטריונים אלה אפשר להבחין

ניתוח הציורים הייתה יעילה יותר בזיהוי שקרים מאשר שיטת הניתוח המילולי של הצהרות 

  . הנבדקים

                                                           
26 G. Wilson, "Perspective on Neurolinguistic Programming (NLP)", The Police Chief, vol, 

LXXVII , no. 12 (December 2010).  
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ועל מנת לבסס , שבדק תרחיש מסוים, כי כלי חדש זה נבדק במחקר אחד בלבד, יש להדגיש

רים ולנסות לאתר מרכיבי ציור נוספים שעשויים יש לבחון אותו במגוון של הקש, את יעילותו

בהחלט מצדיקה בחינה , התמיכה החזקה שנמצאה לטכניקה זו, עם זאת. להעיד על שקרים

  . של הפוטנציאל הטמון בה במחקרי המשך
  

טומנת בחובה פוטנציאל , הבנה מעמיקה של המסרים המתגלים בכל אחד מערוצי התקשורת

שיעשו שימוש בניתוח מידע , )עם אפשרות הפעלה מרחוק(וגיות לפיתוח שיטות ומערכות טכנול

, טכנולוגיים ואחרים, פותחו מגוון כלים, לשם כך. זה לצורך הבחנה בין דוברי אמת ושקר

  .  המפורטים להלן
  

  מדע וטכנולוגיה
הנחקר מנסה להסתיר או לברור מסרים מסוימים בערוץ , מאחר שפעמים רבות, כאמור

מילוליים של התנהגותו הופכת רבת חשיבות - לנתח את המרכיבים הלאהיכולת , המילולי

פערי המידע הגדולים עמם מתמודד החוקר . רגשותיו ומניעיו, במאמץ להבין את מחשבותיו

מקשים על , הנובעים מהמוטיבציה של החשוד לנקות את עצמו מאשמה, בחדר החקירות

, לנוכח קושי זה. בירה עליו הוא נחקרהחוקר לקבוע האם החשוד היושב מולו אכן ביצע את הע

עשויה לשמש כלי מסייע בידיו , יכולתו של החוקר לתרגם נכונה את התנהגותו של החשוד

  . לאבחון אמינותו

בהתחשב במורכבות המשימה ובחשיבות הפירוש הנכון של הרמזים המגיעים מערוצי , אולם

טכנולוגי שיאפשר אבחון -נראה כי יש מקום להיעזר בכלי מדעי, התקשורת של החשוד

  .אובייקטיבי ומדויק יותר של התנהגות הנחקר

  

  הפוליגרף
הנחשב לכלי עזר , אחת הדוגמאות הנפוצות לשילוב בין טכנולוגיה לבין חקירה הוא הפוליגרף

מיון עובדים לתפקידים , למשל, כמו, ומשמש גם למטרות נוספות, משמעותי בניהול חקירות

  . ביטחוניים

, כי אדם החושש מחשיפת פרטים מסוימים בבדיקה, הפוליגרף מצויה ההנחה בבסיס שיטת

את , למעשה, מכשיר הפוליגרף מודד. הניתנת למדידה, מייצר תגובה פסיכולוגית של פחד

בוחן הפוליגרף . ולא את ההטעיה עצמה, הפחד של הנבדק מחשיפה בעת מתן מענה שקרי

הפסיכולוגית שנרשמה בתגובה לשאלה  כאשר תגובת הפחד, מסיק על קיומה של הטעייה

. גדולה מזו שנרשמת במענה על שאלות אחרות, הנוגעת לביצוע עבירה או לפעילות אסורה
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משקללת גם משתנים , אשר מלבד ממצאי המכשיר הטכנולוגי, מדובר בבדיקה מורכבת

בו מצ, דוגמת רמת האינטליגנציה שלו, העשויים להשפיע על תגובותיו של המשיב, נוספים

  . ועוד, רמת האמון שלו במכשיר, יציבותו הרגשית, הפיזיולוגי והבריאותי

לקונגרס האמריקאי בנוגע לתקפות המדעית של ממצאי בדיקת  1983-ח שהוגש ב"בדו

הוצגו ממצאים מדעיים רבים שהצביעו על תקפותו בחקירות של אירועים פליליים , 27הפוליגרף

סיכוי לאבחון שגוי של נבדקים דוברי אמת כמשקרים הודגש כי קיים , אך בה בעת, מסוימים

גם אם רמת הדיוק באבחון של מכשיר הפוליגרף , ח"פ הדו"ע. בבדיקות שמטרתן סינון בטחוני

דוברי אמת אחרים יאובחנו  10 - כ, נבדקים 1000כי מתוך , משמעות הדבר היא,  99%היא 

 10%-בכ, ח כי בממוצע"לה הדוהע, על בסיס ממצאים קודמים, יתרה מזאת. בטעות כשקרנים

 . אובחנו בבדיקת הפוליגרף כדוברי אמת, חשודים שהיו אשמים בביצוע פשעים, מהמקרים

בדגש על חולשת , אחת הדוגמאות המפורסמות לבעייתיות הקיימת בבדיקת הפוליגרף

ת בשנ  F.B.I - י ה"שנעצר ע  Aldrich Amesהיא של המרגל , המכשיר כאמצעי לסינון ביטחוני

 C.I.A (Central -היה עובד ותיק ובכיר בשירות ה  Aldrich.ונדון למאסר עולם 1994

Intelligence Agency) , שנים שרת באגף המבצעים של הארגון בתפקידים שונים  31שבמשך

התברר שגרם נזק עצום כמרגל , לאחר מעצרו. וביצע פעילות סמויה ורגישה ברחבי תבל

דע שהוביל למאסרם ולחיסולם של אזרחיים רוסיים ששימשו כשהדליף מי, בשירות הרוסים

 Aldrichהחל , 1985כי באפריל , התברר.  C.I.A -ושל ה  F.B.I -מקורות מודיעיניים של  ה

עבר בהצלחה את בדיקת הפוליגרף  1986אך במאי , לשתף פעולה עם הרוסים עבור בצע כסף

ולמרות מספר קשיים , נבדק שוב בפוליגרף, 1991בשנת , שנים לאחר מכן' מס.  C.I.A-של ה

לא נתן לו כל הדרכה   K.G.B-המרגל הרוסי הדגיש כי ה. עבר אותה בהצלחה שוב, בבדיקה

  . 28למעט ההמלצה הכללית להיות רגוע, כיצד להתנהג בפוליגרף
  

אינן שוללות , בדיקות הפוליגרףהעלולות להיגרם עקב ההתבססות על ממצאי , טעויות כגון זו

לרבות של מכשיר , את יעילותם או את נחיצותם של אמצעים טכנולוגיים לבחינת אמינות

כמו גם את , מקרים אלה מדגישים את משנה הזהירות בו יש לנקוט, יחד עם זאת. הפוליגרף

קה חשיבותם של השקיפות ושל שיתוף הפעולה הרוחבי בין כלל הגורמים המעורבים בבדי

  . במטרה לצמצם את הטעויות, ובאבחון

                                                           
27 "Scientific Validity of  Polygraph Testing: A Research Review and Evaluation", 

Washington D. C., U.S.   
  Congress, Office of Technology Assessment, OTA-TM-H-15, November 1983,    
  <findarticles.com/p/articles/mi_m2194/i5_6_76/ai_n/27294424> 
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  המערכת לקידוד הבעות פנים
הוא המערכת לקידוד , דוגמה נוספת למודל המנסה לתת מענה לסוגיית אבחון אמינות הנחקר

 70-מערכת זו פותחה בשנות ה). F.A.C.S-Facial Action Coding System(הבעות פנים 

ידי - על. יין הבעות פנים שמבטאות רגשות שוניםבמטרה לזהות ולאפ, Friesen - ו  Ekmanי "ע

מיפו החוקרים את התנועות המתבצעות , צפייה בנבדקים ולמידה קפדנית של אנטומיית הפנים

וכל , להבעת הפנים שהיא יוצרת, ושייכו כל תנועה או קבוצת תנועות, בכל אחד משרירי הפנים

ברמת מהימנות , המודל מבחין, יםעל פי ניתוח תנועות שרירי הפנ. הבעה לרגש שהיא מבטאת

כי מרבית , נמצא. 29מאולצת שלו/בין הבעת פנים אותנטית של רגש לבין הבעה שקרית, גבוהה

הן , שהן הבעות ספונטניות שמתרחשות במהירות, הבעות הפנים הרגשיות האותנטיות

  .  שהן ברובן תוצר של תרבות, וזאת בשונה ממחוות גופניות, אוניברסאליות

, 2002-ועודכן ב 1978- שפורסם לראשונה ב, למשתמש במערכת קידוד הבעות הפנים המדריך

, באמצעות תיאורים כתובים, מציג ומפרט את תנועות השרירים בהבעות הפנים השונות

  .   30תמונות וצילומי וידאו

, מחקרים שבחנו את התועלת שבניתוח הבעות פנים לצורך אבחון הצגה שקרית של רגשות

עשויה לשפר משמעותית את הדיוק באיתור , לכך שהדרכה בזיהוי הבעות פנים מצאו תמיכה

  .31אלה" רגשיים"שקרים 

  

מפרק לגורמים את הבעת הפנים , F.A.C.S - חוקר המקודד את הבעות הפנים בשיטת ה

, תוך התייחסות לפרמטרים שונים, ומנתח אותן, הנצפית ליחידות הפעולה היוצרות אותה

הציון המתקבל משקלול פרמטרים . סימטריה שבה- עוצמתה ומידת הא, דוגמת משך הפעולה

, למשל, במחקרים נמצא. מסייע בקביעה האם מדובר בהבעת פנים של רגש אמיתי או לא, אלה

  .32כי הבעות פנים רגשיות ספונטניות היו סימטריות יותר מהבעות פנים מאולצות של רגש

                                                                                                                                              
28 "An Assessment of the Aldrich Ames Espionage Case and its Implications for U.S. 

Intelligence", Senate Select Committee on Intelligence, no. 1, November 1994, 
<www.fas.org/irp/congress/1994_rpt/ssci/ames.html > 

29 M. A. Sayette, et al., "A Psychometric Evaluation of the Facial Action Coding System 
for Assessing  Spontaneous Expression", Journal of Nonverbal Behavior, vol. 25, no. 
3 (2001), pp. 167-168.  

30  P. Ekman, J. C. Hager. and W. V. Friesen, "The Symmetry of Emotional and 
Deliberate Facial Actions", Psycho-physiological Research, vol. 18, no. 2 (1981), pp. 
101-105. 

31 M. O'sullivan, et al., "Police Lie Detection Accuracy…", p. 536.  
32 P. Ekman and W. V. Friesen, "Felt, False and Miserable Smiles", Journal of Nonverbal 

Behavior, vol. 6 (1982), pp. 238-252.    
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אנו נמצאים מרחק , F.A.C.S-רכת האחד ממפתחי מע, Paul Ekmanלהערכתו של החוקר 

של שנים ספורות מפיתוח מערכת אוטומטית שתאפשר לתעד כמעט בזמן אמת שינויים 

. 33באמצעות ניתוח הבעות פנים, לרבות ניסיונות להטעיה רגשית, מהירים במצבים רגשיים

על על ידי הצבעה , לפיתוחים אלה פוטנציאל לסייע במהלך החקירה הפרונטאלית של חשודים

שילוב הממצאים המתקבלים , כן- כמו. כיווני חקירה שעשויים להניב תוצאות משמעותיות

תאפשר בשלב מתקדם יותר , )ניתוח טון הקול, כגון(מניתוח הבעות הפנים עם טכניקות אחרות 

  . ואולי גם להקיש מכך על פרופיל האישיות שלו, לאפיין את התנהגותו של הנחקר

היו מן הנושאים , כמו גם היכולת להופכם לאוטומטים, ים מסוג זההשימושים האפשריים של כל

שאלות אלה הוצגו . 9.11.2001- ב ב"שזכו לחשיבה מחודשת לאחר מתקפת הטרור על ארה

במסגרת המאמץ לזהות דוברי שקר כחלק מתוכנית , 2004בוועדת הקונגרס האמריקאי בשנת 

כי , אך יש לציין שוב, ל"אלות הנאמנם בהקשר זה נדונו הש. ההגנה על הביטחון לאומי

פיתוחים אלה עשויים גם לסייע במהלך החקירה הפרונטאלית של חשודים בפלילים או של 

  .34עדים

                                                           
33 H. Kriesler, "Face to Face: The Science of Reading Faces", Conversation with Paul 

Ekman, Professor of Psychology, UCSF Medical School, January 4, 2004. 
<http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Ekman> 

34  "Detecting Deception: Research to Secure the Homeland", Consortium of Social 
Science Associations, Annual Report 2004, (February 2005), p. 3, 
<www.cosa.org/semiarseries/detectingdeception.htm>.   
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כי ניתן יהיה לפענח , מומחית לתקשורת, Judee Burgon' טענה פרופ, באחד מדיוני הוועדה

מטי של המסרים כוונות זדון ודיווחים מטעים ושקריים של אנשים על ידי ניתוח אוטו

כי ניתן לקשור בין התנהגות לבין , שהראו, טענה זו מעוגנת במחקריה. ההתנהגותיים שלהם

פרופסור . הבוחן את ערוצי התקשורת השונים של האדם, כוונות באמצעות מכשור אוטומטי

Charles Bond ,התמקד בסוגיית ההקשר התרבותי באבחון התנהגויות , מומחה לפסיכולוגיה

ממצאיו הראו . בירדן ובהודו, ב"סוגייה אשר בחן במחקרים שערך בארה, י אמת ושקרשל דובר

מומחה . ניתן לזהות שקרים על פי ניתוח התנהגותו, כי גם מבלי להבין את שפתו של הנבדק

שהתייחס לצורך לפתח , Mark Frank' נוסף שהציג את ממצאיו לוועדת הקונגרס היה פרופ

ים באופן אוטומטי ותתן לחוקר ולרכז המודיעין אינדיקציה על טכנולוגיה שתבצע אבחון שקר

כי מענה אפשרי הולם לכך הוא מערכת לניתוח מחוות , טען Frank. מידת אמינותו של הנחקר

דוגמת המערכת לקידוד הבעות הפנים , גופניות זעירות שאינן מצויות בשליטתו של האדם

)F.A.C.S .(דורשת זמן רב לניתוח מידע מצומצם , במתכונתה הנוכחית, אמנם טכניקה זו

אך בפיתוח נכון היא עשויה לשמש מכשיר אבחון , )כשלוש שעות לניתוח הבעות פנים של דקה(

  . מהיר ומדויק, יעיל

  

  השימוש בשיטות להדמיה מוחית לצורך זיהוי שקרים 
  

fMRI   
 Kenידי  על 90- פותח בשנות ה, fMRI Functional Magnetic Resonance Imaging)( -ה

Kwong ו- Seji Ogawa , במטרה לשמש כלי טכנולוגי חדשני למדידה ולניטור של פעילות

, נוירולוגי וקוגניטיבי- הטכנולוגיה נועדה לצרכי מחקר רפואי, במקורה. מוחית ברזולוציה גבוהה

  .35היא מיושמת גם למטרות מחקר זיהוי שקרים וניסיונות הטעייה, אך בשנים האחרונות

מודד את הפעילות המוחית על ידי זיהוי שינויים בזרימת הדם וברמות ניצול  fMRI-סורק ה

אותם הוא מסמן בצבע בתמונות המוח הסרוקות המוצגות על , החמצן באזורים שונים של המוח

כי השינויים שנצפו בפעילות , היא fMRI-ההנחה העומדת בבסיס טכנולוגיית ה. גבי המסך

מעידים על מעורבותו של אותו אזור פעיל במוח , מטלה כלשהיהמוחית של הנבדק בעת ביצוע 

  . במאמץ המנטאלי הכרוך בביצוע המטלה

                                                           
35 H. Devlin, "What is Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)?", PsychCentral, 
<psychcentral.com/lib/2007/what-is-functional-magnetic-resonance-imaging-fmri/>  
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כשמדובר במתן . 36מציג את האזורים המוחיים המעורבים בתהליכים מנטאליים שונים fMRI-ה

ההנחה היא כי פעילותם של אזורים ספציפיים במוחו של דובר השקר גוברת באופן , דיווח שקרי

על מנת לספק את דרישת החמצן (זרימת הדם אליהם עולה , ובעקבות זאת, רצוניבלתי 

 .37)המוגברת שלהם

כי דפוסי הפעילות המוחית של אנשים שהתבקשו לתת , אכן הראו fMRIממצאים ממחקרי 

הממצאים הובילו . היו מובחנים מהדפוסים שהתקבלו כאשר נתנו דיווח אמיתי, דיווח שקרי

והניעו את הניסיונות ליישמו בהקשר , fMRI-הות שקרים בעזרת השימוש בלמסקנה כי ניתן לז

נמצא שדיווח שקרי מפעיל את האזורים המוחיים הקשורים בתפקודים ניהוליים , כללית. זה

  . לאור ניסיונו של האדם לדכא את תגובתו האמיתית, ככל הנראה, וזאת, מורכבים

דומה לזו , fMRI-ם על אמירת שקר בעזרת ההטכניקה המשמשת לזיהוי דפוסי פעילות המעידי

נערכת השוואה בין הפעילות המוחית בזמן המענה על שאלות ; המשמשת בשיטת הפוליגרף

במידה ובזמן המענה על . רגילות לבין הפעילות בזמן המענה לשאלות שבמוקד החקירה

, יווח שקרי השאלות מהסוג השני מזוהים שינויים בזרימת הדם באזורים שנקשרו במחקרים לד

  . ניתן להסיק כי הנחקר משקר

אובייקטיבית ולא פולשנית לזיהוי , כשיטה מדעית fMRI-לצד הפוטנציאל הרב הטמון בשימוש ב

כמו גם סוגיות חוקיות ואתיות הנוגעות , שאלות בנוגע למידת הדיוק שבטכנולוגיה זו, שקרים

- נראה כי ה, יחד עם זאת. רחבה נותרו עדיין פתוחות וטרם זכו לבחינה מחקרית, לשימוש בה

fMRI בעיקר כאמצעי להפעלה מרחוק, עשוי להוות בעתיד מענה טכנולוגי ראוי לצרכי החקירה.  

  

ERP  
  , שהשימוש בה נרתם לצרכי המחקר בתחום זיהוי שקרים, טכנולוגיה נוספת להדמיה מוחית

מודד את  ERP-ה, באמצעות רישום של גלי המוח. Event Related Potential (ERP)-היא ה

לתנועה שהאדם מבצע או לפעילות , הפעילות המוחית המתרחשת בתגובה לגירוי חושי

אינו מאפשר למקם את  ERP-ה, fMRI-בשונה מה, אמנם. קוגניטיבית בה הוא עוסק- מנטאלית

אך רמת הדיוק של המכשיר בתיעוד פעילות , הפעילות העצבית באזורים מוחיים ספציפיים

  . 38גבוהה היא, בזמן אמת

                                                           
36 P. S. Appelbaum, "Law & Psychiatry: The New Lie Detectors: Neuroscience, 

Deception and the Courts", Psychiatric Services, vol.58, no. 4 (April 2007), p.461.  
37 "New Ways to Detect Lies with Forensics",<www.exploreforensics.co.uk/new-ways-
detect-lies-with - forensic.html  
38 D. D. Langleben, et al., "Brain Activity During Simulated Deception: An Event-Related 

Functional Magnetic Resonance Study", Neuroimage, vol. 15 (2002), p.727.  
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,  ""Brain Fingerprinting -הוא ה, למטרת גילוי שקרים ERP-אחד מיישומיה של טכנולוגיית ה

שנועדה להעריך האם לאדם יש זיכרון בנוגע , Larry Farwellר "טכניקה ממוחשבת שפיתח ד

 לפיו גלים, שקיבל תוקף במחקרים רבים, השיטה מבוססת על העיקרון. לאירוע או לגירוי מסוים

גירוי  -כלומר, נוצרים במוח בתגובה להצגת גירוי שלאדם יש זיכרון לגביו, בעלי דפוס ייחודי

בטווח (המופיע מייד לאחר הצגת הגירוי , P300 -הגל שנקשר לתגובה מוחית זו הוא ה. מוכר

מאפשרת לבחון האם  Brain Fingerprinting- ומדידתו באמצעות ה) ms 300-900זמן של 

  . ר לנבדקהגירוי אכן מוכ

ניתן לדמותה לשיטת , Farwellר "ד, Brain Fingerprinting -כפי שמתאר מפתח טכניקת ה

בדומה להשוואה בין טביעות האצבע המצויות בזירת הפשע לבין טביעות  –טביעות האצבע 

בדמות (גם טכניקה זו משווה בין ראיות מזירת הפשע לבין ראיות , האצבע של החשוד

טביעת אצבע ", בתרגום חופשי לעברית(ומכאן שמה , ות במוחו של החשודהמאוחסנ) זיכרונות

ניתן להציג לחשוד תמונות של זירת האירוע או של פריטים , במסגרת החקירה. 39")מוחית

חקירה /הידועים רק למבצע או לבודדים אחרים בעלי קשר לעבירה, אחרים הקשורים לעבירה

מעידה , )P300-פ גל ה"ע(ת המוחית של החשוד ולבחון האם דפוס הפעילו, )העדים והחוקר(

  . כי הם מוכרים לו

, נבחן במספר מחקרים ונמצא יעיל במרבית המקרים, לגילוי שקרים ERP-השימוש בשיטת ה

השיטה התקבלה בספקנות , יחד עם זאת. 95%- ל 89%עם אחוזי הצלחה בזיהוי הנעים בין 

בין בעיות אלה ניתן למנות . באשר ליישומהעל ידי חוקרים והציבה מספר בעיות פוטנציאליות 

את התועלת הנמוכה שבשימוש בה במקרים בהם לא ניתן להפיק ערך ראייתי מהצגת מידע 

השיטה מעלה שאלות אתיות , בנוסף. הקשור בעבירה או כאשר אין בנמצא מידע שכזה

  . ו הפרטייםעקב ניסיון החדירה לזיכרונותי, של האדם" חירות המנטאלית"הנוגעות לפגיעה ב

  

  לכלים תומכים בחקירה הפרונטאלית כיוונים עתידיים
הוא , העשוי להוות פלטפורמה לפיתוח מענה טכנולוגי לאבחון אמינות הנחקר, תחום מפתח

משאבים רבים מצד מדענים .  A.I. –Artificial Intelligence –תחום הבינה המלאכותית 

שתהיה , נת מחשב בעלת בינה מלאכותיתברחבי העולם מופנים למאמץ המתמשך לפתח תוכ

לבצע הכללות , להבין הקשרים ודקויות מילוליות, לפענח משמעויות, מסוגלת לזהות קולות

המנסות לחקות תאי עצב ביולוגיים , נעשה שימוש במודלים של רשתות עצביות, לשם כך. ועוד

                                                           
39  S. Wrye, "Brain Fingerprinting: Databodies to Databrains", The Journal of Cognitive 

Liberties, vol. 2 (2001),  p.34.  



 החקירה הפרונטאלית בעידן המידע הטכנולוגי

 במחשבה תחילה

לזהות , אציותלהבין אסוצי, בין השאר, באמצעים ממוחשבים כדרך לפתח יכולת שתאפשר

  .40מושגים וזיכרונות ולתת משמעות על פי ההקשר

, Turning Test -דוגמה למבחן מקובל לבדיקת יכולת הבינה המלאכותית לחשוב ולהבין הוא ה

שאחד המדדים העיקריים שלו בודק האם אדם המנהל דיאלוג ברשת מסוגל להבחין בין מחשב 

  . 41לבין אדם הנמצא בעבר השני

המתבצע באוניברסיטת , משמעותיים בתחום הבינה המלאכותיתאחד המיזמים ה

Southhampton , עוסק בפיתוח מערכת מחשב אוטומטית שתהיה בעלת יכולת לנהל משא

במטרה להשיג את העסקה הטובה ביותר , ומתן עסקי עם מוכרים וספקים ברשת האינטרנט

חקר שניתן למדען אף דיווח האיחוד האירופאי על מענק מ 2011בתחילת שנת . ללקוח

ממוחשבים שיוכלו לנהל " סוכני רשת"ר יעקוב גל לצורך ניהול פרויקט לפיתוח "הישראלי ד

תוך הבנת כל מרכיבי ההתנהגות והשפה על , אדם בצורה אוטומטית ויעילה- מ עם בני "מו

  .42מורכבויותיה

ותית לצרכי נראה כי גולת הכותרת של המאמץ המדעי לפתח טכנולוגיית בינה מלאכ, בשלב זה

היא פרויקט לאומי של , אשר ישמשו לזיהוי ניסיונות מרמה וחבלה, ניתוח התנהגויות אנושיות

 42הפרויקט מתנהל מזה . Borders Consortiumהמכונה , ב"המשרד להגנת המולדת בארה

הציגה את המגמות העתידיות  2004-שכבר ב, Judee Burgoonשנים בהובלת פרופסור 

כחלק מהתכנית להגנה על , אוטומטיזציה של כלים לזיהוי דוברי שקרהצפויות בנושא ה

, שאחת מהן, ב"אוניברסיטאות מובילות בארה 14במאמץ לוקחות חלק . 43הביטחון הלאומי

פיתוח מודל  -כבר הודיעה על הישג משמעותי של צוות המדענים שלה, אוניברסיטת אריזונה

 The Avatar Kioskבמעברי גבול הנקראתמתקדם של מערכת לסריקת אנשים בעמדות בידוק 

  . כמו פעילי טרור, אנשים בעלי כוונות זדון, מערכת זו נועדה לזהות ברמת דיוק גבוהה. 

                                                           
, ם"האוניברסיטה העברית י, למדע וטכנולוגיה כתב עת, 2000כמעט ". רשתות נוירונים", פרס. ר 40

 .המרכז להוראת מדעים
41  G. Oppy and D. L. Dowe, "The Turning Test", Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

(http://plato.stanford.edu), entry on the Turning Test 
(http://plato.stanford.edu/entries/turing-test), (January 26, 2011). 

42 "EU International Reintegration Grants Helping to Bring Israeli Researchers Home 
Too", The Delegation of the European Union to the State of Israel, Edition no. 7, 
04/01/2011. 

43  L. Warren-Pederson, "Avatar Kiosk Designed to Help Law Enforcement at Borders", 
UA News, The University of Arizona, February 16, 2011.  
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כי מדובר באמצעי ממוחשב דינמי ואינטראקטיבי הממצה , בחינת אב הטיפוס שהוצג מעידה

, ירות וממרחקבכך שהוא מאפשר לבדוק במה, את טכנולוגיית הבינה המלאכותית הקיימת

שעשויות , )של נוסעים, ביישום הנוכחי(רצוניות של אנשים -סדרה של תגובות פיזיולוגיות בלתי

  . לחמוק מעיניהן של צופים אנושיים

את מידת התרחבות , המערכת מורכבת מחיישנים המודדים את קצב הלב של הנבדק

רושמת , ראש והעיניים שלווכן עוקבת אחר תנועות ה, את נשימתו ואת קולו, האישונים שלו 

). כ"התנהגויות בסה 500 - כ(שינויים בהבעות פניו ומתעדת תנועות גוף נוספות שהוא מבצע 

ומשווה בין המדד המשוקלל לבין , הנותן משקל לכל התנהגות, מידע זה מעובד על ידי המחשב

מדה איש הצבעה של המערכת על חשוד מזעיקה לע. לאיתור חריגה, נורמות הקיימות במערכת

  . ביטחון למיצוי הבדיקה

אדם יכול לנהל את התנהגותו במידה מוגבלת ולשלוט , המערכת מושתתת על הרציונל לפיו

, מאחר שהמערכת בוחנת מספר רב של מרכיבים התנהגותיים. בעד שלוש התנהגויות במקביל

ם בעלי לאתר ביעילות אנשי, לדברי מפתחיה, היא מסוגלת, שחלקם הגדול הוא בלתי רצוני

בשל (המפגינים התנהגויות של לחץ " תמימים"כוונות זדון כמו גם להבחין בינם לבין נוסעים 

הודות . מזיקה אחרת-או בין אלה המפגינים התנהגות חריגה בלתי) למשל, איחור לטיסה

  . קטן משמעותית אחוז הטעויות בזיהוי, ליכולת זו

, פולין, בשדה התעופה בוורשה 2010נת שנערך בש, בניסוי פיילוט לבחינת ישימות המערכת

נדרשו שוטרי משמר הגבול להסתיר מטעני דמה במזוודות שלהם ולנסות להטעות את 

לצד ההישג המרשים של , אולם. התברר שהמערכת הצליחה לחשוף את כולם .המערכת

המערכת גם הצביעה על מספר , לכאורה, הצלחה באיתור המפגעים הפוטנציאליים 100%

כי אמנם נדרשת עדיין מלאכה , המדענים הדגישו. ללא הצדקה, נוספים כחשודיםנוסעים 

אך הכיוון נראה , מרובה לשיפור רמת הדיוק של המערכת על מנת להופכה לאופרטיבית

אין ספק שפיתוח מסוג זה מקרב אותנו לעבר מימוש החזון של ניצול כלים טכנולוגיים . מבטיח

  .יעילה יותר מתקדמים לניהול חקירה פרונטאלית
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  סוגיית התוקף המשפטי של ממצאי הטכנולוגיות לזיהוי שקרים
 או פיתוח בשלבי עדיין מצויות ,שהוצגו החדישות הטכנולוגיות המערכות ,זה בשלב ,כאמור

 בחינה תחת או ,)Kiosk Avatar-וה F.A.C.S -ה דוגמת( הפרונטאלית החקירה לצרכי התאמה

 כי מפתיע זה אין ,כך נוכח ). ,ERP fMRI( שקרים ויזיה למטרות ישימותם של מחקרית

 במידה מהימנות אינן אלה מערכות ,עתה לעת לפחות כי ,טוענים בתחום רבים חוקרים

  . 44בממצאיהם הראייתי השימוש את או הפלילית בחקירה עבודה ככלי שילובן את שתאפשר

Electrical ainBr -ה מטכניקת שהתקבלו בממצאים לשימוש תקדים ישנו ,זאת עם יחד

Signature Oscillarions- BEOS )ל הדומה מוחית פעילות לבחינת טכניקה--Brain

Fingerprinting(, שקדמה החקירה בזמן ,המתואר במקרה .בהודו משפט- בבית קבילה כראיה 

 בעת ,המוחית פעילותה את שניטרו אלקטרודות ,ברצח החשודה של לראשה חיברו ,למשפט

 ,BEOS-ה שיטת של המדעית לתקפות עדויות הוצגו שלא למרות .צחהר ח"דו לה שהוקרא

  .העבירה על "חווייתי ידע" היה שלנאשמת מוכיחות התוצאות כי פסק השופט

 הכנסת של גם כמו ,זה בתחום מואץ טכנולוגי פיתוח של מגמה על להצביע ניתן ,כן-כמו

 המציעות חברות שתי קיימות כיום ,לראייה .עסקי אופרטיבי לשימוש אלה מתקדמות מערכות

  .45 ב"בארה מוקדים בשני מוחיות סריקות ומבצעות ,fMRI באמצעות שקרים זיהוי שירותי

 ,למשל ,ביטוי לידי באים ,הביטחוני בהיבט אלה כלים לשלב והשאיפה הטכנולוגית המכוונות

 משנת ,שקרים לאבחון חדשה טכנולוגיה לפתח ההגנה משרד של המחודשת בהתחייבות

 להכריע יאלצו בעולם נוספים במקומות משפט- בתי ,רחוק הלא בעתיד כי ,כן אם ,נראה .0720

 אלה מטכנולוגיות המתקבלים מצאיםהמ פ"ע לפסוק ניתן ,נסיבות ובאילו ,האם בשאלה

   .ראייתית מבחינה קביליםכ

 מזהירה ,בפלורידה למשפט הבינלאומית המכללה חוקרת ,Moren Anne Joelle פרופסור

 המדעי הייחוס בשל ,לעיתים אשר ,הללו הטכנולוגיות ממצאי של מסויגת לא קבלה נימפ

 של המלצתה ,לכן .MRI או רנטגן צילומי כמו ,רפואיות לעדויות כזהים בטעות נתפשים ,שלהם

Moren בעזרת ,האחרים הטכנולוגיים האמצעים ואת המוחית ההדמייה כלי את לתקף היא 

 את מדויק באופן מציגים רק לא הללו כי שיראה ,מאינטרסים וחף מהימן ,תלוי-בלתי מחקר

 גם אלא ,נוירולוגיים-הפיזיולוגיים פעילותו דפוסי את או הנבדק האדם של במוחו הדם זרימת

  .46שלו "המנטאלי תוכן"ה את משקפים

                                                           
44 J. A. Moreno, "The Future of Neuroimaged Lie Detection and the Law", Akron Law 
Review, (2009), p. 731.   
45 Ibid, p. 723-724.  
46 Ibid, p. 734. 
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  סיכום

ת מדענים ואנשי רשויות אכיפ, מעסיק חוקרים, הצורך למצוא מענה מהימן ויעיל לאבחון שקרים

    . בעיקר בהיבט הטכנולוגי, ומעודד מאמצי מחקר ופיתוח בתחום, חוק כאחד

כי חל שינוי תפישתי בנוגע ליכולת האנושית לזהות שקרים ובנוגע לאמצעים , מאמר זה העלה

תחושת "לפיה האינטואיציה או , כי הנחת העבודה, המחקר מראה. העשויים לסייע במשימה זו

וכי על החוקר להתייחס , אינה תקפה, בחון אמינות הנחקרחשיבות בא- היא כלי רב" הבטן

עליו להפנות , ובכלל זה, למכלול של משתנים בגיבוש עמדתו באשר לאמיתות דבריו של הנחקר

ולהצליב בין , לשוניים בהתנהגותו- למחוות הגופניות שלו ולמרכיבים פארה, קשב להבעות פניו

עליו להיות מודע להשפעותיהם של גורמים  ,כן- כמו. שלושת ערוצי התקשורת האנושית הללו

, וכפועל יוצא מכך, על התנהגותו של זה, סגנון החקירה ומאפייני הנחקר, כגון סביבת החקירה

על . מילוליות שירמזו על חפותו או על אשמתו-על הסיכויים כי יפגין התנהגויות מילוליות ולא

, נים ההתנהגותיים של הנחקרלדעת לפרש נכונה את הסממ, החוקר לאתר פערים וסתירות

 י גישת"עפ(סגנון הדיבור והאינטונציה שלו , לנחקר את עצמו דרך שפת הגוף" לשקף"לנסות 

    . הגינות והפגנת חזות חזקה ובטוחה, וזאת תוך שמירה על סבלנות, )NLP -ה

ון כי ריבוי הדרישות מהחוקר הוביל לחיפוש אחר כלים מהימנים שיסייעו באבח, אין זה מפתיע

המבוסס על רישום פשוט של מדדים פיזיולוגיים , החל בפוליגרף, אמינות הנחקר וכוונותיו

המבוסס על , Avatar Kiosk-ב וכלה, ומלווה את החקירה הפרונטאלית מזה שנים רבות

  . ועשוי להתווסף בעתיד ככלי עזר לחקירה, טכנולוגיה מתקדמת ביותר של בינה מלאכותית

וגיות הקיימות אינן משוכללות דיין או שאינן עומדות בכל הקריטריונים המערכות הטכנול, אמנם

אולם קצב ההתקדמות , המדעיים הדרושים כדי להופכן לכלים חקירתיים וראייתיים תקפים

שיתופי הפעולה המחקריים והשימוש שעתיד להתבצע בקרוב בכלים אלה , המואץ בתחום

מעידים על היתכנות גבוהה לכך שבעתיד , יאלייםלצורך איתור פעילי טרור או מפירי סדר פוטנצ

ואולי אף , יהפכו מערכות אלה לאופרטיביות גם במסגרת החקירה הפרונטאלית, רחוק-הלא

    .  לקבילות מבחינה ראייתית

של רכז המודיעין ושל קצין , מעטפת גיבוי טכנולוגית שכזו בארגז הכלים העתידי של החוקר

תסייע באיתור , ובמקביל, יעילות המפגשים הפרונטאלייםתשפר במידה ניכרת את , האיסוף

גם לכשיושלם המענה כי , יש להניח, לצד זאת .במישור הביטחוני, חשודים בעלי כוונות זדון

מימדי של אינספור משתנים התנהגותיים -שיאפשר ניתוח מקביל ורב, המדעי האוטומטי

בפענוח ובמתן משמעות , נושי בעיבודעדיין יישמר מקומו החשוב של המרכיב הא, ופיזיולוגיים

  . טכנולוגיים- נסיבות לממצאים המדעיים- מורכבת ותלוית
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