
 סימני כלים כראיה משפטית

 מאת

 פנחס ברגמו ואליוט שפרינגר *

 א. מבוא

It's getting to the point where hard, physical evidence is about all 
a prosecutor can hang his hat on \ 

 המונח physical evidence מתייחם לאותן ראיות שמקורן חפצים או עצמים שונים,
 להבדיל מראיות המושגות באמצעות עדות אנושית. חשיבותן של ראיות אלו גדולה
 ביותר באותם מקרים שבהם אין עדי־ראייה לאירוע, וכל שנותר בידי התביעה הם
Ford אותם אמצעים לזיהוי העבריין וקשירתו למעשה העבירה. אמרתו הנ״ל של 

.  חשובה במיוחד בעבירות נגד רכוש המתאפיינות בהעדר עדים בזמן ביצוען2
 אמצעי חשוב ביותר פותח על־ידי משטרות שונות בעולם כדי להתמודד עם בעיה
 זו של העדר עדי־ראייה, והוא זיהוי הכלים ששימשו לביצוע עבירה ובאמצעותם
 לקשור את החשוד למעשה העבירה. זיהוי הכלי מתבסס על שריטות, שקעים ופגיעות
 אחרות שאותם מותיר הכלי בעצם שעליו הופעל. מכלול הפגיעות האלה נקרא בקיצור
 ״סימן״ (או mark, באנגלית). הטענה היא, כי כל כלי מותיר סימן המיוחד אך לו,

: ' ן  וכפי שניסת בית־המשסט העליון במדינת וושינגטו

Courts are no longer skeptical that by the aid of scientific appliances 
the identity of a person may be established by finger prints. There 

 * מעבדת סימנים וחומרים — המחלקה לזיהוי פלילי, משטרת ישראל.
 1 הדברים מפיו של ד״ר רוברט פורד, מפכ״ל שירותי המשטרה המרכזיים של מחוז אירי

 במדינת ניו־יורק, ארצות־הברית.
 2 הגנב משלם תשלומי כסל והגזלן (= שודד) אינו משלם תשלומי כפל; ומה ראתה
 תורה להחמיר על הגנב יתר מהגזלן ל ר׳ יוחנן בן זכאי אומר: הגזלן השווה כבוד
 העבד לקונו והגנב חלק כבוד לעבד יותר מקונו כביכול. הגנב עשה את העין של
 מעלה כאילו אינו רואה ואת האוזן כאילו אינה שומעת כעגין שנאמר: ״׳הוי
 המעמיקים מה׳ לסתיר עצה והיד. במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו

 (ישעיהו כ״ט)׳׳ (מכילתא שמות, פרשת משפטים, פרק כב, פרשה קמו).
S t a t e v. Clark, 156 Wash. 543, 287 Pac. 18 (1930) 20 3 
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is no différence in principle in the utilization of photomicrography 
to détermine that the same tool that made one impression is the 
same instrument that made another impression... 

 גם המחלקה לזיהוי פלילי (מז״פ) במשטרת ישראל שוקדת על זיהוי כלים ששימשו
 לביצוע עבירה, ואף הקימה אוסף ארצי למנעולים אשר נפרצו באמצעות כלי לפיתה
 (כגון ״פלייר פטנט״ הוא ה״ג׳בקה״, או ״מפתח שבדי״ וכיו״ב). כאשר נעצר חשוד
 וברשותו כלי מהסוג הנזכר, ניתן לערוך השוואה כנגד האוסף ולקבוע אם הכלי היה

.  מעורב בעבירת התפרצות קודמת 4
 לאחרונה הועלו ספקות בבתי־משפט בישראל לגבי מעמדה של תורת הסימנים כראיה
 משפטית. כוונתנו בעבודה זו לתת מענה לספקות אלו ולהראות כי אין להם על מה

 שיסמוכו.
 בפרק ב נסקור בקצרה את תולדות סימני הכלים המוצגים כראיה בבתי־המשפט
 בישראל. בפרק ג נדון בסימני הכלים מבחינת המדע הפורנזי. בפרק ד תוצג הבעייתיות
 של תורת הסימנים כראיה בבית־משפט תוך התייחסות לראיות מדעיות דומות. בפרק
 ה נראה, כי הן מבחינה מדעית והן מבחינה משפטית אין מקום לפקפק בכוחה הראייתי
 של השיטה, וזאת בעזרת השוואה למשפט בארצות־הברית. בפרק ו ננסה להראות כי
 גם אם תיבחן תורת־הסימנים במבחני הקבילות והמהימנות של ראיה המבוססת על

 תורה מדעית חדשה, היא תעמוד בהם בהצלחה.

 ב. תורת״וזסימניס בראי הפסיקה גישראל

 בתי־המשפט המחוזיים הכירו באמצעות החלטות אחדות באפשרות הזיהוי האינדיבי־
 דואלי־הייחודי — של כלי ששימש לביצוע עבירה, וביססו הרשעות בהתפרצות על

 ראיה זו ״.
 ב־1980 ניתן פסק־דין בעניין חמו • שבו זוכה הנאשם מאישומים שהתביעה ביקשה
 לבסס על־םמך חוות־דעת מומחה שלפיה זוהה הכלי אשר באמצעותו בוצעו ההת

 פרצויות. פסק־הדין ניתן ברוב דעות, ונימוקו — דחיית חוות־הדעת של המומחה.
 סמוך למועד מתן ההחלטה בפרשת חמו, הועלתה בפני בית־המשפט העליון 7 הטענה,
 כי ראיות התביעה המושתתות על חוות־דעת מומחה בעניין סימני כלים ״אינן משכנעות
 כלל״. זאת, מאחר שנקבע בפרשת חמו כי חוות־דעתו של אותו מומחה (מומחית,

An Intel", R. J. D a v i s  4 בלונדוןMetropolitan Policeאוסף דומה קיים גם ב־ . ראה -
" 21 Journal of Forensicligence Approach to Footwear Marks and Tool Marks 

Science Society (1981) 193 
 5 ת״פ (י־ם) 407/78 מ׳׳י נ׳ דהאן (לא פורסם); ע״ם (י־ם) 12/79 מ׳׳י נ׳ מלכה ואח׳ (לא
 פורסם); ת״פ (ודא) 533/81 מ״י נ׳ פלח (לא פורסם); ת׳׳פ (ת׳׳א) 578/81 ס״י נ׳ אפקפור

 (לא פורסם).
 6 ע׳׳פ 889/79 חפו נ׳ מ״י, ס״ד לו(4) 479 (ניתן ביום 26.9.80) (להלן: פרשת חמו).

 7 ב״ש 897/82 מ״י נ׳ אלימלך, פ״ד לו(4), 441, 443.
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 למעשה) אין בה כדי להרשיע. אך טענה זו נדחתה על־ידי הנשיא דאז, יי בהן ז׳׳ל,
 באומרו:

 נראה לי, כי מהאמור בדעת הרוב בע״פ 889/79 (פרשת חמו — פ׳ כ׳) אין
 להסיק שאין בידי התביעה ראיה לכאורה להוכחת האשמות המיוחסות למשיב.
 במקרה שנדון בע״פ 889/79 לא השכילה המומחית להסביר לבית המשפט
 כראוי על מה היא ביססה את מסקנתה שהכלי החשוד הוא ששימש לביצוע
 הפריצות. יש להניח שבעקבות אותו פם׳׳ד ייעשה מאמץ להביא בפני בית
 המשפט תמונה ברורה יותר בדבר הבסיס שעליו מושתתת חוות הדעת של
א אי אפשר לנבא מראש מה תהיה תוצאת המשפט  המומחה. ברור שבמקרה ת
 אד ניתן להגיד שחוות הדעת של המומחית משמשת ראיה לכאורה, המסבכת

.  את המשיב בביצוע העבירות 8

 דברים אלו קובעים במפורש, כי אין בסים לטענה שפםק־הדין בפרשת חמו שלל
 את תורת־הםימנים כראיה. אף־על־פי־כן מתעורר הרושם כאילו פםק־הדץ בפרשת
 חמו אכן הציב םימני־שאלה לגבי היכולת לזהות כלי כטענתה של תורת סימני הכלים.

 כבוד השופט טל כתב בעי׳פ 12/79 ״:

 אני מקבל את ההנחה כי כל כלי משאיר חותם ייחודי משלו על העצם ואין
 שני כלים בעלי אותו חותם — והנחה זו מקובלת על בתי המשפט גם בעולם.

 ובעקבות דברים אלו הרשיע את הנאשם על־םמך זיהוי כלי־הפריצד. (פלייר, באותו
 מקרה).

 והבה, שנים אחדות לאחר־מכן כותב כב׳ השופט טל בקשר לשאלת הערך הראייתי
: 1 0 כה שי  של סימני נ

 בעיקרון שייכים סימני הנשיכה כאמצעי זהוי לסוגיה הכללית יותר של סימני
 מגע, כגון טביעת אצבעות, סימני כלים, טביעת צמיגים וסוליות. סימני טביעת
 האצבעות כבר עמדו במבחן הסטטיסטי והשיפוטי. שאר הסימנים עודם נאבקים
 על מקומם בסולם הראיות ועל משקלם הסגולי (לעבין סימני כלים ראה ע״פ

 889/79 חמו נ׳ מ׳׳י).

 היינו: הנחתו — והנחת בתי־המשפט בעולם — מוגדרת כמי שנאבקת על מקומה
 בסולם הראיות, בעקבות פרשת חמו. דבריו אלו נאמרו לאחר שלושה מקרים שבהם
 לא הרשיע בית־המשפט את הנאשמים על־םמך זיהוי הכלי ששימש לפריצה, אם
ם משום שלא הסתפק בזיהוי הכלי לצורך הרשעתו א ו 1  משום שלא שוכנע בטיב הזיהוי 1

.  של הנאשם ״

 8 שם, עמי 444.
 9 ראה לעיל, הערה 5.

 10 ת׳׳פ (י־מ) פ׳׳י נ׳ כרוקפ (טרם פורסם).
 11 ת״פ (ת׳׳א) 1115/81 מ״י נ׳ אלימלך (לא פורסם); ת״פ (ת׳׳א) 691/82 מ״י ב׳ גרשון (לא

 פורסם),
 12 ת״פ (ת״א) 732/84 מ׳׳י נ׳ מויאל (לא פורסם).
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, את  בפםק־דץ חדש דחתה כב׳ השופטת ברמן, בבית־המשפט המחוזי בתל־אביב ״
 הראיה הנובעת מזיהוי הכלי ששימש להתפרצות, זאת מן הטעמים הבאים, שאותם נביא

 בלשונה:

 נותר בלבי ספק, והוא אפילו די כבד, בכל הנוגע לאפקטיביות של תורת הסימנים
. נראה לי כי תורה זו של השוואת סימני כלים טרם בשלה לכדי  של כלים ״

 עמידה במבחנו של בית המשפט כפי שהדבר נקבע בע״פ 889/79".

 י ובמקום אחר היא אומרת:

ל הנוגע ליכולת המומחים ליישמה הלבה למעשה באופן המאפשר קביעת בכ ו . . . 
.  מסקנה חד משמעית כפי שזו דרושה להרשעה במשפט פלילי ״

 ועוד:

ם אילו הלכתי אחר דעתה של כב׳ המשנה לנשיא ביה״מ העליון, הגב׳ ג . . . 
 בן פורת שהיתה בדעת מיעוט בענין חמו הנ״ל, שומה הייתה עלי לחפש בנוסף
 לתורת הייחודיות גם תשובה לשאלה האם יש בפני ראיה מספקת להוכיח כי
 המשתמש במפתח ת/11 — אפילו אם שימש הוא לביצוע הפריצות הנ״ל, אכן

.  היה זה הנאשם נגר ולא אחר ״

 בהמשך הדברים נדון בנימוקיה של כב׳ השופטת ברמן, אך כאן נציין כי ההגנה
 בסיכומיה הודתה בקיומה של תורת־סימנים אך טענה כי ״זו תורה.הנוגעת לאיפיונים
 בולטים במקור המסוים (היינו: הכלי ׳החשוד׳ — פ׳בי) כמו שבר, שחיקה, שפשוף
, שם העיד מומחה 1  בולט וכרי׳. סימוכין להבחנה זו מצאה ההגנה בפרשת אל־הוזייל8
 התביעה על זיהוי מכונה לייצור חביות באמצעות פגם מיוחד שהתבטא ב״סימך

 בחביות.
 הבחנה זו בין תורת־סימנים ה״מצומצמת״ לפגמים מיוחדים שנוצרו בכלי באקראי,
 לבין תורת־םימנים ״כללית״ הקובעת כי לכל כלי ״טביעת אצבע משלו״ — אינה

 נזכרת בפסק־הדין של השופטת ברמן.

 13 תפ״ת (ת״א) 581/85 מ״י נ׳ אזרזר תגר (לא פורסם) (להלן: פרשת אזרזר).
 14 עמי 19 להכרעת הדין.

 15 שם, עמי 22.

 16 שם, עמי 19.
 17 שם, עמ׳ 21 ו־22.

 18 ע״פ 302/76 אל־הוזייל נ׳ מ״י, דף לפרקליט 183.
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 ג. סימני כלים במדע הפודנזי

 1. כללי

 בדיקת סימני הכלים היא שיטה אחת מבין השיטות המדעיות בחקירה הפלילית,
. מכלול שיטות אלו מוכר גם בשם קרימינלים־  המיועדות לזיהוי אנשים או חפצים ״
the examination, evaluation and interpretation of physical טיקה, המוגדרת 
2 מונה טביעת־אצבעות; בדיקות זיהוי תח־  evidence 2°. בין שיטות אלו מקורמיק 1
 מושת, כלי־נשק ובליסטיקה; בדיקות מסמכים; השוואת סיבים ושערות וכוי. לפי
 מקורמיק, ״סימני כלים״ משתייכים למערך הנרחב של הבדיקות ״המוכרות פחות״
. ויגמור ״ מגדיר סוג זה של בדיקות .  כמוהן כעקבות־נעליים, טביעת צמיגים ואחרות.

.police science בשם 

ם ג־ י נ מ י ס רת ה ה של תו י קר י  2. ע

 סימני כלים הם סימנים הנוצרים עקב מגע בין ״כלי״ ובין שטח הפנים של עצם מסוים.
 אם המגע הזה מלווה בלחז מספיק, הרי שהמשטח הקשה (זה של הכלי, לרוב) ישרוט
 או ישאיר הטבעה שלו על המשטח הרך יותר (״העצם״). בדברנו על ״כלי״, אין
 הכוונה בהכרח למכשיר אשר נועד לשימוש בתור שכזה; כל עצם קשה המופעל בדרך

 הנזכרת, יכול להיכלל בהגדרת כלי *״.
: 2  . את סימני הכלים ניתן לחלק בשני אופני חלוקה 5

 (א) האופן האחד מתייחם לתהליך שבו נוצר הסימן, וכאן מבחינים בין שני סוגים
 עיקריים:

 ו. סימני ״הטבעה״ — indentation marks: אלו מהווים תבנית־מגע תלת־ממדית
 שפני העצם הקשה מותירים אותה בחומר הרך יותר שעמו הם באים במגע. סוג זה
 של ״חותם״ משותף גם לתחומים אחרים בקרימינליסטיקה: ההטבעה שפני הסדן
 מותירים על כרכוב תרמיל בתהליך ירי, ההטבעה שהנוקר מותיר בפיקה, עקבות רגל

.Mc'Cormick on Evidence (St Pau[, 3rd ed., 1984) S. 207, p. 637 19 
Dillon, Foreword, O'Hara & Osterburg, An introduc- 20 שם, הערה 1, ההגדרה מתוך 
tion to Criminalistics — The Application of the Physical Sciences to the Detec-

.tion of Crime (1972) 
 21 שם.

. B , p417. Wigmore, Evidence, s 2  22 באותו עמוד 1בהערה 501 .
 23 האריכות המסוימת שלה נזקקנו בדברים להלן נדרשת כדי להבין את הטענות השונות
 שאותן שוללי הערך הראייתי של תורת הסימנים מעלים. ראה, למשל, הניתוח המפורט

 של כב׳ השופטת בן־פורת בפרשת חמו, עמי 484—494,
P. R. De Forest, R. E. Gaensslen, H. C. Lee, Forensic Science — A n I n t r o d u c - 24 

tion t (להלן: דה־פירפט). o Criminalistics (McGraw-Hill, 1983) 384 
 לדיוק בהגדרות של קטיגוריות החלוקה השונות ישנה חשיבות מרובה. חלק ניכר מהוויכוח 25

 בבתי־המשפט ניטש סביב אי־דיוקים בחלוקות הנזכרות.
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. כהפעלת כלים נוצר הסימן  ונעליים בבוץ או באדמה, סימני נשיכה והטבעות אריג א
 בעת הפעלת לחץ על הכלי כבגד שטת הפנים של העצם. אם הלחץ מספיק, יותיר הכלי
. סימן זה עשוי לשקף בבהירות  את חותמו בצורת ״בגטיב׳׳ בשטח הפבימ של העצם ״
 רבה את צורת הכלי, בכלל, ופגמים מיוחדים שיש בו, בפרט. סימנים אלו ייווצרו
 באיכות טובה כאשר קיים הפרש ניכר בדרגת הקושי בין הכלי ובין העצם, כגון כלי־

 מתכת על־גבי עץ רך.

 11. פיטני ״תלמיפ״ — striation marks: אלו נוצרים בתהליך דינמי, היינו:
 בתהליך שבו העצם והכלי מצויים בתנועה, האחד ביחס לאחר. אלו תבניות מגע תוך־
וזה". שטח הפנים של כלי הינו בדרך־כלל גס ומחוספס, ולו גם בקנה״מידה  תז
 מיקרוסקופי בלבד. חספוס זה יוצר חריצים מקבילים המכוונים עם כיוון תנועת הכלי.
 באמצעות מיקרוסקופ השוואתי (שבו ניתן לראות שתי דוגמאות בעת ובעונה אחת)
 ניתן להשוות בין מערכות התלמים המצויות בסימן בזירת העבירה לבין תלמים אלו
 בסימן המתקבל באמצעות הפעלת הכלי במעבדה (ה״םטנדרד״). סימני ה״תלמים״
 נותרים על־ידי כלי חיתוך, ניסור, גזירה, דקירה ועוד. סימני ה״תלמים״ מתקבלים

. 2 9 ת כ ת  באיכות הטובה ביותר באמצעות פעולתו של כלי מתכתי על-גבי מ
 מובן שסימן עשוי שיהיה צירוף של שני הסוגים, כגון בעת הפעלת ״מוט־פריצה״
 (crowbar) על דלת: סימני ה״תלמים״ נוצרים בעת פעולת הדחיפה של המוט, וסימן
 ההטבעה עשוי שיוטבע בעת הפריצה. דוגמא אחרת היא שבירת מנעול צילינדר
 באמצעות ״מכפתי פטנט״ (״ג׳בקה״): נעילת הלסתות על כף־המנעול מותירה סימני
 הטבעה בעוד שהתנועה ימינה ושמאלה לצורך שבירת המנעול מותירה אחריה סימני

 תלמים.

 (ב) אופן המיון האחר של סימני הכלים הינו על־פי המסקנה העולה מבדיקת
 הסימן:

 ו. סימנים סוגייט: אלו משקפים רק את צורתו הכללית של הכלי ואת מידותיו.
 מובן שאין בהם כדי לזהות באופן מוחלט את הכלי, אך יש בהם כדי לקבוע האם

 כלי מסוים היה יכול להותיר את הסימן יי.

 11. פימניפ ייחודיים: אלו מהווים תבנית, או צירופים של תבניות שהם בלעדיים
 ומיוחדים לכלי מסוים ויחיד ».

 26 דה־סורסט (לעיל, הערה 24), 290.
.Compression Marks אז Impression 27 לכן יש קוראים סימנים אלו בשם 

.Scrape Marks או Sliding 28 לכן יש קוראים סימנים אלו בשם 
 29 הבדיקות ״הבליסטיות״ מבוססות על סוג זה של סימן — דה־פורסט (לעיל, הערה 24).

 להלן נרחיב את הדיבור על הקשר בין בדיקות אלו.
A. Svensson, O. Wendel, :30 ההבחנה מצוייה אצל רוב הכותבים בנושא, ראה למשל 

, 3rdB.A. J, Fisher, Techniques of C r i m e Science Investigation (New York 
., 1981) 212.ed 

, "Individual and Gass Characteristics of Tools" 13 31D. Q. Burd, A.E. Gilmore 
J o u r n a l of Forensic Sciences (1968) 390 

140 



 משפטים י״ח, תשמ״ח סימני כלים כראיה משפטית

 אין קשר הכרחי בין שתי צורות המיון: סימני הטבעה יוכלו להיות ייחודיים אם
 בכלי יהיה פגם מיוחד או זרות שנוצרה באקראי. גם ״קו המתאר״ הוא הקו התוחם
 את הסימן, של סימן ההטבעה מכיל במקרים רבים פרטים מיקרוסקופיים המשקפים את
 שטח הפנים של הכלי המטביע, וייחודיותו של זה מאפשרת את זיהויו באמצעות הסימן.
 ומאידך גיסא, סימני התלמים יהיו םוגיים בלבד שעה שהסימן אינו מכיל פרטים
 בכמות מספקת. אמנם, בדרך־כלל סימני התלמים יהיו ייחודיים, ואילו סימני ההטבעה —

 םוגייס בלבד.

ם י ל כ י ה נ מ י ת ס ו י ד חו י י ר ל ו ק מ  3. ה

: M האופי הייחודי של סימני הכלים עשוי לנבוע משלושה מקורות בפרדים 
 (א) פגם שנוצר במהלך חיי הכלי באופן אקראי על־ידי שבר, סדק וכדי. מאחר
 שהפגם נוצר באופן אקראי, הרי הסיכוי שתהליך כזה יחזור על עצמו בכלי אהד
 באותם ממדים, באותה צורה ובאותו מקום — סיכוי זה הינו כה קטן עד שניתן

.  להתעלם מקיומו. פגם כזה יוכל לבוא לידי ביטוי גם בסימן הטבעה ״
יו״״. בלייה זו  (ב) שטח הפנים של הכלי מתבלה באופן הדרגתי במהלך ״חי
 איבה בהכרח נראית לעין בצורת פגמים ברורים, אך משתקפת במבנה המיקרוסקופי
 של פני הכלי. גם בלייה זו — מכיוון שנוצרת במהלך הפעלתו של הכלי, ברור בי
ם ייווצר שטת פנים ייחודי (אינדיבידואלי) — מיקרוסקופית, בשל  גם בכלים תמי

 ההבדל בסוג הפעולות שבהן שימשו ובמספרן.
 חשוב להדגיש: בלייה זו של הכלי משבה בהדרגה את שטח פביו באופן המשנה
 את ״טביעת אצבעותיו״. כתוצאה מכך, אם יעבור זמן בין השימוש בכלי בזירת
 העבירה לבין בדיקתו במעבדה, ייתכן ששינויים אלו יקשו, או אף ימנעו, את יכולת
: M Kirk ההשוואה וממילא גס את זיהוי הכלי; ובלשונו של עורך המהדורה השנייה של 

Wear of a tool edge will change its marking slowly but progrès-
sively. A worn tool is more individual than a new tool. Hence, 
more reliable results are obtainable from tools that are worn, pro-
vided that the wear pattern has not been altered significantly 
between the making of a questioned tool mark and the making 
of the standard mark to be used for comparison, 

 ומדוע נדרש התנאי שפני הכלי לא ישתנו יותר מדי בין האירועים ז והרי כל שינוי
 מגביר את הייחודיות של הכלי ולכן מקטין את האפשרות להיותו דומה לכלי אחר ז

 הסיבה פשוטה ביותר, כפי שהכותב ממשיך:

. n d ed2, P.L. Kirk, Crime Investigation (New Y o r k . , 1974), 374—37332 
Svensson e .33 (לעיל, הערה 30).212, t al 

"Such :(31 לעיל, הערה) ,Burd e t al. 34 ראה, למשל, דה־פורסט (לעיל, הערה 24) 384, או 
Individual Characteristics are Random in Nature and Normally Result from 

.Wear" 
 35 (לעיל, הערה 23), 373—374.
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It is not always possible to obtain matching patterns when a ques-
tioned tool has been in regular use between the making of the two 
markings1. 

 היינו: יהיה קשה לבצע השוואה אשר תיליר לזיהוי, אך אין חשש לזיהוי בלתי־
 נכון! ההבדלים הנוצרים באופן אקראי, בסימן שאותו הכלי מותיר, הינם בבחינת
 ״רעשי׳ אשר יש בו כדי להסתיר את ההתאמה בסימן. השאלה הניצבת בפני המומחה
 היא, האם די בהתאמה כדי לקבוע את זיהוי הכלי כמקור הייחודי של הסימן, למרות
. ייתכנו חילוקי־דעות בין מומחים לגבי מתן התשובה על שאלה זו. בתופעה s a ה״רעש״ 
 זו נדון באופן נרחב להלן; אך אין בהבדלים הנוצרים עם הזמן כדי לשלול את
 האפשרות למתן חוות־דעת נגדית שלפיה אין די סימנים כדי לקבוע את זיהוי הכלי.
 (ג) גם כלים חדשים, או כמעט חדשים, ואפילו כאלה שיצאו בזה אחר זה מאותו
 פס־ייצור, יכול שיהיו נבדלים זה מזה כאופן שיבוא לידי ביטוי בסימן שיותירו. ההסבר
 לכך נובע בתהליכי הייצור כגון ליטוש, השחזה ואחרים, אשר המשותף להם היא
 העובדה כי פני השטח של הכלי עוברים תהליך של סילוק חומר. בשל שינויים
 מיקרוסקופיים ב״להבים״ של מכשירי־הייצור פני השטח של הכלי המיוצר, באורח
 מיקרוסקופי בעיקר, נותרים בעלי מבנה ייחודי. תקצר היריעה לניתוח מפורט של
. העובדה כי ״ ו , אך שודד, ארוכה של מחקרים מבססת טענה ז " ך ב  הגורמים ל

 36 בנקודה זו נראה בכל הכבוד, כי כב׳ השופסת ברמן נתפשה לכלל שעות. בפסק־דינה
 הנ״ל (לעיל, הערה 13), 20 בהכרעת הדק, בפירוט הקשיים בתורת־הםימנים המונעיע
 אם אימוצה, היא כותבת: ״זאת ועוד, המומחה מציין פגיעותו של כלי מדי כל שימוש
 שגעשה בו כשפני המירקם שלו יכולים להשתנות בין שימוש לשימוש ללמדך כי שינזי
 במורפלוגיה של הכלי יכול לחול בין ה׳׳לחיצה׳׳ המקורית בזירת העבירה לבין הלחיצה
 הניסויית במעבדה״. נימוק זה כנגד תורת־הסימנים מתפרש כאילו השינויים החלים בכלי
 עלולים לגרום לבך כי בלים שונים ישאירו אותו סימן על העצם שעליו פעלו. אך לא
 כן הדבר. התהליך האקראי שבו משתנים פני הכלי מגביר את הייחודיות של כל כלי
 ולא מקטין אותה. ולכן, במקום שהמומחה הצליח להתגבר על הקושי ולמצוא את ההתאמה,

 מתחזקת הוודאות בייחודיות של דכלי, ואמינות הזיהוי עולה ולא להיפך!
Examination of Toolmarks from Sequentially Manu", ראה על כך-F. H. C a s s i d y 3 7 

Journal of Forensic Sciences25 1980 (factured Tongue-and-Groove Pliers" ) 
 769; זבן .Biasotti et ai (להלן, הערה 43).

A Study of Marks Made", S.J. Butcher, P.D. Pugh ;(37 ראה לעיל, הערהCassidy) 38 
15 Journal of Forensic Sciences (1975) 115 .ן בסימני ד ה " by Bolt Cutters 

The Identification of Consecutively ;D.J. Watson, " ם י ש ד  להבים של מגזרי ברזל ח
10 Afte Journal (1978) 19 ,ת במבלטים להידוק ה " Manufactured Crimping Die 

The Identification of Tool Marks Produced from con" ;-D. I. Watson, מתכת 
secutively Manufactured Knife Blades in Soft Plastic" 10/3 Afte Journal (1978) 

Steel Marking Stamps — Their Indi", .הדן בלהבי סכין חדשים- .T. Van D i j k 4 3 
viduality at the Time of Manufacture" 25 Journal of Forensic Sciences (1985) 

The Individu", הדן ב״מדגשים״ לסימון אותות זיהוי על גבי מתכת ;-J. J. M a s o n 2 4 3 
ality of Toolmarks Produced by a Label Maker Used to Write Extortion Notes" 
. העוסק בייחודיות של מכשירים להבלטת J o u r n a l of Forensic Sciences 32 (1987) 137 
Biasotti et a (להלן, הערה 43). l  אותות על־גבי סרטי פלסטיק. וראה מקורות נוספים .
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 ניסויים אלו בוצעו בשנים האחרונות היא חשובה. להדיוט עשוי להיווצר הרושם
 כאילו התפתחות הטכנולוגיה ושכלול תהליכי• הייצור עשויים להביא בהכרח לאחידות
 בפני השטח של כלים המיוצרים באותו פס־ייצור, זאת, כביכול בניגוד לידוע מהספרות
 המקצועית משנות השלושים עד החמישים, שבהן התפתחה תורת־הםימנים — שנים
 שבהן שררה רמה מקצועית שונה. הניסויים הנזכרים מפריכים חשש זה. דה־פורסט"

 כותב בשנת 1983 :

Even with new tools, particularly those which have been finished 
by grinding, individual characteristics may be present in the tool-
mark. 

 אכן, במאמרם של .Burd et at °* דווח על התופעה שבמברגים מסוג מסוים, במצב
 הפעלה מסוים מאוד ובקטע מוגדר של קצה המברג, עלולים להתקבל סימנים סוגיים
 בלבד. בודק בלתי־מנוםה עלול להחליף סימנים אלו בסימנים ייחודיים; אך גם
 זאת — רק אם הבודק לא יבחן כראוי את הכלי ולא יעמוד על אופן ייצורו. מסקנת
 המאמר היא כי בבדיקת סימני כלים נדרשת זהירות בהבחנה בין סימנים ייחודיים ובין
 םוגיים. זהירות זו צריכה להתבסס על מושג, כללי לפחות, לגבי תהליכי הייצור של

 הכלי. מחברי המאמר מסכמים:

In spite of findings such as these, toolmark studies conducted in 
the past have had great value in various investigations and will 
continue to have value in the future if carried out by a skilled 
examiner with considerable experience in this field, 

" מועלות K i r k אמנם נשמעה גס נימה אחרת. במהדורה השנייה של ספרו של 
 שתי טענות: בראשונה נזכר מאמרם של .Burd et al וממנו נובע — לדעת הכותב
 — כאילו כלים זולים רבים מיוצרים בכמויות גדולות, ואלו כמעט זהים בזמן המכירה.
 זוהי הכללה גורפת: המאמר הנ״ל מתייחם לכלי מסוים בלבד (מברג) וכנ״ל, גם בו
 רק צירוף של נסיבות הביא לקושי בזיהוי סימנים ייחודיים. הטענה השנייה היא, כי
 מכובות־הייצור החדשות מצוידות כך שמוצריהן יהיו דומים ביותר אלו לאלו. ואומר

 הכותב:

Studies of this effect are currently lacking, and will have to be 
made. 

 39 (לעיל, הערה 24), 384
 40 לעיל, הערה 31. המערערים על ערכה הראייתי של תורת סימני הכלים רגילים לנופף
 במאמר זה. קורא המאמר יראה על־נקלה כי הכותבים מתייחסים למקרה מיוחד —
 מבחינת סוג הכלי — וגם בו, רק בחלק ממצבי ההפעלה של הכלי לא התקבלו הסימנים

 הייחודיים.
 41 (לעיל, הערה 32), 363, 373. עם זאת, יש לציין כי הדברים המם שינוי מהמהדורה
 הראשונה וכי אין ביטחון שכך הם נכתבו על־ידי המחבר: זאת מאחר שהספר נערך

 עליידי J. I. Thornton לאחר מותו של Kirk• ראה הקדמת הספר.
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 היינו: לכותב אין בסים נסיוני לטענתו. העבודות שהזכרנו לעיל מפריכות טענה
 זו מכול־וכול, ומסיבה זו, בספרים שבדקנו, שהם כולם מאוחרים למהדורה זו, אינם

. 4 2  מתייחסים כלל להערתו
 אמנם הדרישה לזהירות היא בוודאי נכונה ומקובלת ללא סייג. הקושי בהבחנה
 בין סימנים ייחודיים ובין סוגיים מחייב התמודדות רצינית מצד המומחה. אך יש

 לזכור כי אותה בעיה קיימת, כמובן, גם בנושא של בדיקות ״בליסטיות״ **.

ם י כלי נ מ י את ס ו ם בהשו י י ת ו מ ם כ י ד ד  4. העדר מ

 בספרות המקצועית מקובל, כי אין לדבר על מדד קבוע מראש לגבי כמות הפרטים
: 4 0 ב ת ו . דה־פורסט כ 4 4  הנדרשת לצורך זיהוי כלי על־פי הסימן שהוא מותיר

There is no specific number of matching lines which examiners re-
quire in order to conclude that test and questioned marks match. 
Successful determinations depend on the quality of the original 
toolmarks, that of the standard mark, the nature and quality of 
the tool and the exeprience of the examiner. 

 עם זאת יש לזכור, כי אין הכוונה לשלול את חשיבות המרכיב הכמותי בתהליך
 הזיהוי. בפרק הבא נדון בבעייתיות הנעוצה ביכולת להגדיר באופן כמותי את ר״״הת־
 אמה״ בין סימניה כאן נאמר, כי נסיונו של הבודק מאפשר לו לקבוע מתי יש לפניו

 מספיק פרטים כדי לקבוע התאמה.
 שאלות נוספות, כגון כיצד יש להטביע את ההטבעה הנםיונית (ה״םטנדרד״) ובאיזה
 חומר, שימוש בחומרי־יציקה, בעיות של אור וצל במיקרוסקופ וכו׳ אינן מהעניין כאן,

 והמענה עליהן מצוי בהרחבה בספרות המקצועית הנזכרת.
 לסיכום הדברים עד כאן: על־פי הספרות המדעית העוסקת בנושא, הרי תורת
 סימני הכלים מאפשרת זיהוי ודאי של כלי באופן ייחודי, גם בהעדר פגם אקראי מיוחד
 שנוצר במהלך חיי הכלי, והדברים אמורים אף בכלים חדשים. כל זאת, כמובן, בכפיפות

 לניסיון ולזהירות המקצועית של הבודק.

Svensson e (לעיל, הערה 30); t al. (1981) ,42 דה־פורשט (1983) (לעיל, הערה 24)־ 
; וראה גם v o l . Ill, SS C.H. Wecht, Forensic Sciences (New York, 1985) 38.10. 
 ( Moenssen & Inbau)1978 (להלן, הערה 80); וכן (1976 (O'Hara) להלן, הערה
R. Saferstein, Criminalistics — An Introduction to Forensic Science 48); וגם 
 321—324 (N.J., 1977). אחד ההסברים לתופעה הוא, כי מאחר שלמטרות הרגילות
 שלהן כלים אלו נועדו אין חשיבות בהקפדה על שמח פנים ״אחיד״, אותם תהליכי ייצוד

 האחראיים לייחודיות של כל כלי וכלי לא שונו באורח משמעותי.
A.A. Biasotti, J. Murdock, "Criteria for Identification or State of the Art of 43 

.Firearm and Toolmark Identification" 16/4 Afte Journal (1984) 16 
 44 זאת בניגוד להשוואת מביעות־אצבע שבה מקובל מספר כלשהו של ״נקודות״התאמה״

 כמדד לזיהוי הםביעה.
 45 (לעיל, הערה 24), 387.
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 5. בדיקת סימני כלים ביחס לבדיקות אחרות

4 כי תורת־הםימנים הינד. כללית. היא מתייחסת ל׳׳רשמים״ הנותרים 8 ל י  הזכרנו לע
 בעצם, אם בעקבות מגע תור תנועה בניצב לפני העצם (סימני הטבעה) או במגע תוך
 תנועה במקביל לפני העצם (סימני תלמים). לסוג הראשון שייכות בדיקות כמו השוואת
 עקבות נעליים או סימני צמיגים. הסוג השני מוכר מבדיקת ה״בליסטיקה״ ו*. לאור
 הדברים לעיל קל להבין, כי למעשה בדיקות ל״קשירת״ תחמושת לנשק מסוים אינן

 אלא בדיקות סימנים:

The theory that underlies the study of toolmarks is similar to that 
applied in firearms identification. A bullet or a shell is quite fre-
quently impressed with the characteristic marking of the gun from 
which it was discharged 4 3 . 

: 4  ובניסוח אחר 9

Because investigations involving "firearms" usually receive greater 
notoriety and priority, most of the examples we will use to illust-
rate and develop criteria for individualizing toolmarks will be where 
a firearm is the "tool" producing the "toolmark". However, the 
fundamental principles of identification will apply equally to all 
types of "tools" and the "toolmarks" that they produce. 

 לא התהליך ה״אקזוטי״ של הירי, השריפה או הפיצוץ הוא האחראי לאפשרות לזהות
 את כלי־הנשק, הייחודיות של פני הסדן, החולץ או הקנה וחלקים אחרים היא האחראית
 לכך כי הסימנים הנותרים בחלקי התחמושת, אם סימני הטבעה ואם — ובעיקר —

 סימני תלמים העם סימנים ייחודיים.
 יתירה מזו: ראינו כי הבסיס לאינדיבידואליות, או הייחודיות של הכלי והסימן
 שהוא מותיר, נובעת מכך כי ה״מבנה הדק״ (fine structured) של פני הכלי נוצר
 בתהליך אקראי בזמן הייצור. האקראיות היא מושג־המפתח בהבנת הייחודיות. הוסף
 על כך את האקראיות בתהליך היווצרותו של הסימן בזמן הפעלת הכלי: אופן אחיזתו,
 מידו! הכוח המופעל עליו, מצבו של העצם שעליו מופעל הכלי — כל אלה מביאים
 לכך שסימן הנוצר יהיה קשה מאוד לשחזור בהפעלה נוספת של הכלי; ועל־אחת־
 כמת־וכמה בהפעלה של כלי אחר! שהרי ככל שיגדל מספר המשתנים המשפיעים

 46 פרק ג(2).
 7* המונח ״בליסטיקה״ במשמעותו הפיסיקלית מתייחס לחקר התנועה של ״טילים״. בקרימינ-
 ליסטיקה מדברים על בדיקות כלי־ידייה (Firearm Examination). אלו כוללות, בין
 היתר, השוואת חלקי תחמושת (תרמילים, קליעים או חלקיהם) עם תחמושת מנשק ״חשוד״
 לצורך זיהוי אותו כלי־נשק. אך הביטוי ״בליםטיקה׳׳ כבר שגור בקרב משפטנים גם

 בהוראה זו ולכן אימצנו אותו אף אנו.
C.E. O'Hara, Fundamentals of Criminal Investigation (Springfield U.S.A., 4th 48 

.ed., 1976) 736-737 
 Biasotti et al. 49 (לעיל, הערה 43), 16.
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 על אופי הסימן, כך קטן הסיכוי לקבל אותו סימן משני כלים נפרדים! לעומת זאת,
 סימנים שכלי־נשק מותירים נעשים באופן קבוע: בהתאם לפעולת מנגנון הכלי. עובדה
 זו אך מקטינה את האקראיות של התהליך כולו! עם זאת, מאחר שהגורם הקובע

 הוא פני השטת, אין בכך כדי לשלול את משמעות ההשוואה ה״בליסטית׳/ כמובן.
:  מאחר שרעיון זה °י׳ אינו ברור תמיד ממבט ראשון, נביא את דברי Wecht בנדון ״

The examiner experiences more difficulty producing a known tool 
mark standard than he does recovering a known bullet/cartridge 
casing for a firearm comparison case. The firearm reproduces the 
marking in the same way each time it is fired. However, a tool 
can be used in a variety of ways, each producing a different tool-
mark pattern. The examiner must therefore attempt to use the tool 
in the same manner it was applied at the scene of crime, 

 עד כאן הקושי, והמסקנה:

If a known tollmark is produced that corresponds with the indi-
vidual markings1 on the questioned toolmark, the examiner can 
make a positive identification of that tool. If he cannot make this 
match but the class characteristics are the same, he can only state 
that the tool could have made that mark 6 2. 

 פירוש הדברים, אם כן, כי הקושי האמור אינו שולל את האפשרות לזיהוי חיובי,
 וכנזכר למעלה.

 ד. הבעייתיות מיל סימני בלים כדאית מדעית

 סימן־השאלה שהועמד לגבי היכולת של תורת״הםימנים לעמוד במבחן בית־המשפט
 ובמיוחד בפםק־הדין בפרשת אזרזר, מתייחס לקבילותה של תורת־הסימנים כראיה.
 בהמשך אדון במבחנים לקבילותה של ראיה מדעית חדשה, אך כאן ננסה להגדיר את

 מקור קשייו של בית־המשפט באימת התורה כראיה.
Frederick Lacey 8 מצביע על שלוש שאלות שעל שופט לשאול  השופט הפדרלי 3

 את עצמו כאשר באה בפניו ראיה המבוססת על תורה מדעית:

 50 רעיון זה דומה בהגיונו לניתוח בהשפעה שיש לבלייה של הכלי בתקופת הזמן שבין הפעלתו
 בזירת העבירה ובין בדיקתו במעבדה. ראה לעיל, סמוך להערה 36.

 Wecht 51 (לעיל, הערה 42), סעיף 38.10.
 52 וגם בנקודה זו ראה לעיל, הערה 36. נראה כי כבוד השופטת ברמן באה לכלל טעות.
 ראה דבריה בעמי 20 להכרעת הדין: ׳׳מה גם שיש גם חשיבות לכוחות הפועלים על הכלי

 בשעת הלחיצה״.
.F. B. Lacey, "Scientific Evidence" 24 Jurimetrics Journal (1984) 53 
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 (א) האם העיקרון המדעי המונח בבסיסה של הראיה מדעית אכן אמיתי ז אם
 נדגים זאת על־ידי הנושא שלנו — האם אכן ישנה ייחודיות לכל כלי, כמו זו המיוחסת
 לאצבעותיו של אדם ז אך יתירה מזאת: השאלה החשובה לנו במשפט היא האם
 אותה ייחודיות, אם אכן קיימת, באה לידי ביטוי בסימן שהכלי מותיר, כדרך שייחודיותה

 של אצבע באה לידי ביטוי בטביעת־האצבע על־פני משטחים שונים ז
 (ב) האם השיטה המיישמת את העיקרון המדעי אכן עושה זאת כראוי ז ובענייננו:
 אפילו הסכמנו שהעיקרון קיים, האם בבדיקה במיקרוסקופ ההשוואתי אכן מסוגל הבודק
 לעמוד על התאמה בין סימן בזירת העבירה ובין סימן המתקבל במעבדה: להבחין
 בין סימן ייחודי ובין סימן סוגי: לזהות את הכלי אשר הטביע את הסימן ולקבוע —

 ללא טעות — כי אין כלי אחר שהיה יכול להותיר את הסימן ז
 (ג) אם ענינו על שתי השאלות הראשונות בחיוב, עדיין על השופט לקבוע האם
 במקרה הנדון לפניו יושמה השיטה כראוי על־ידי המומחה והאם יש לו המומחיות

 הדרושה להפעלת השיטה ולפירוש נכון של התוצאות.
 בית־המשפט העליון בארץ הציב שאלה רביעית:

 (ד) ההשכיל העד לשתף את בית־המשפט בתהליך שהוביל את העד אל המסקנות
: 8  שאותן הוא מביא בפני בית־ המשפט י שאלה זו נוסחה בפרשת קמל 4

 התורה כבודה במקומה מונח, אלא שתנאי מוקדם ליישומה במקרה הספציפי הוא
 שהמומחה שעשה את הבדיקה והמביא את תוצאותיה לבית המשפט ירכוש את

 אמונו של זה ויעשהו שותף למסקנותיו.

 גם אם הגמשת־מה ניכרה בהלכה מאוחרת יותר מבחינת הדרישה של בית־המשפט
, הרי חזר בית־המשפט בפרשת 5 5  למידת מעורבותו הדרושה בהליך עבודתו של העד
 חמו וקבע — בדעת הרוב — כי אי־הגשת הצילומים ומניעת הסברים מפורטים מבית־

 המשפט שללו ממנו את מידת השיתוף שלה הוא ראוי, ודחו את הראיה.
 ואחר כל ה״מחםומים״ הנזכרים, עדיין נשאר מחסום חמישי, והוא משמעותה של

 הראיה:
 : (ה) נניח כי בית־המשפט שוכנע בזיהוי הכלי שביצע את העבירה, אך אז:

True, the evidence (סימני כלים — פ׳ כי) is sufficient to put the instru-
ment used at the scene of crime, but whether one of the defen-
dants . . . was the person who did . . . by the use of a crowbar and 
other tools, force open a safe... remains in the realm of specu-
lation 

 54 ע״פ 410/72 מ׳׳י נ׳ קיזל, פ״ד כח(1) 256, 261.
 55 ע׳׳פ 388/76 איכרהיפ נ׳ מ׳׳י, פ״ד לא(1) 601, שבו הסתפק בית־המשפט בקבלת הסברים
 מפורטים, אך ויתר על הדרישה לראות את כל הצילומים. מעניין כי הנושא בפרשה זו

. .  היה בדיקה ״בליסטית״ — שוב מעין ״איפה ואיפה״ ביחס לשתי הבדיקות.
State of N . C a r o l v. B u r t o n et al., 158 SE.2d (1968) 883, 887 56 
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 בפרשת אזרזר דחתה כבי השופטת ברמן את הראיה על־סמך ארבע מן השאלות
 מזכרות — שתי הראשונות והשתיים האחרונות — וממילא ראתה את עצמה פטורה

״. ן ו  מלדון בשאלה השלישית: הוות־דעתו של המומחה לגבי השאלה שבדי
 לגבי השאלה הראשונה — תקפותו של העיקרון המדעי — יש לבחון את התשובה
 בכלים המדעיים. בדברינו בפרק הקודם ניסינו להביא את העקרונות המקובלים בקרב
 ״ראשי המדברים״ בתחום זה ודומה שמוסכם על הכול כי קיימת ייחודיות של כלים

 וכי זו באה לידי ביטוי בסימן שאותו הם מותירים על עצמיס שזנים.
 השאלות של יישום העיקרון המדעי ושיתוף בית־המשפט בכך הינן מסובכות יותר.
 מקור הקושי נובע מהיסוד הסובייקטיבי המצוי בחוות־הדעת של המומחה, ולהלן נרחיב

 מעט בנקודה זו.
 Phipson" מבחין בין שני סוגי עדות מומחה: עדות מומחה המביא ראיה מדעית

 בדרך של זיהוי עובדות שהיגן בלתי־ברורות או בלתי־נראות להדיוט:

A microbiologist who looks through a microscope and identifies 
a microbe is perceiving a fact no less than the bank-clerk who sees 
and armed robbery committed. The only difference is that the 
former can use a particular instrument and can ascribe objective 
significance to the data he perceives. 

 הסוג השני הוא ״עדות סברה״ של מומחה שבה הוא מסיק מסקנות ומעצב סברה —
 באופן סובייקטיבי — על בסים של עובדות אחרות.

 האם עדותו של מומחה על התאמת סימני כלים הינד! עדות ״אובייקטיבית״ על
 עובדה או ״סברה״ שאותר. הוא מסיק באורח סובייקטיבי? שאלה זו אינה מיוחדת
 לסימני כלים, אלא חוזרת ועולה עם הצגתן של ראיות מדעיות חדשות (מי יותר ומי

.( . .  פחות.

 57 על השאלה הראשונה אומרת השופטת בעמי 22 להכרעת הדין: ״נראה לי כי תורה זו של
 השוואת סימני כלים טרם בשלה לכדי עמידה במבחנו של ביה״מ כפי שהדבר נקבע
 בע׳׳פ 889/79 (שם). לא הוכח בפני כי נתחדש משהו בתחומה לעומת מה שהיה ידוע

ן הנ׳׳ל׳׳.  בקהיליה המדעית בעת שנידון העי
 על השאלה השנייה אמרה בעמ׳ 19 להכרעת הרין: ״נותר בלבי ספק, והוא אפילו די
 כבד בכל הנוגע לאפקטיביות של תודח הסימנים של כלים ובכל הנוגע ליכולת המומתים
 ליישמה הלכה למעשה באופן המאפשר קביעת מסקנה חד משמעית כפי שזו דרושה

 להרשעה(ו) במשפט פלילי״.
 ועל שיתוף בית־המשפס אמרה בעמ׳ 20: ״לפיכך, ועל אף מאמצי (כולל ביקור במעבדה
 ובחינה במיקרוסקופ — 0׳ כ׳) לרכוש קריטריונים כלשהם כדי שבעזרתם אאמוד מיומנותו של
. לפיכך לא נותר לי אלא לקבוע .  המומחה בקביעתו הנ״ל, נותרתי גם אני בלא כלים.
 כי אינני יכולה לשים ׳חותמת גומי׳ על דבריו של עד המומחה כאילו היו הם תורה מסיני״.
 וליתר ביטחון היא מוסיפה גם לגבי השאלה החמישית בעמ׳ 21—22: ״גם אילו הלכתי
. שומה היתה עלי .  אחר דעתה של כב׳ המשנה לנשיא ביה״מ העליון הגב׳ בן פורת.
 לחפש בנוסף לתורת הייחודיות גם תשובה לשאלה האם יש בפגי ראיה מספקת להוכיח
 כי המשתמש במפתח n/n, אפילו אם שימש הוא לפריצות הנ״ל, אכן היה זה הנאשם

 נגר ולא אחר״.
.S.L. Phipson, On Evidence (London, 13th ed., 1982) sec. 27-08, p. 557 58 
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: 8  כללית ניתן למיץ חוות־דעת של מומחים לשתי קבוצות 9
 האחת, זו הכוללת חוות דעת המאמצות עקרונות מדעיים והמדווחות על מדידות של
 תכונות מדעיות שאותן ניתן לתאר ולהגדיר במונחים מוחלטים. בדיקה להרכב הכימי
 של חומר כלשהו מהווה דוגמא לסוג כזה של חוות־דעת. שיטות המדידה מקובלות
 כעקרונות מדעיים, והמומחה יכול לדווח על ממצאיו — הרכב היסודות, למשל, כמותית

 ואיכותית, בביטויים מוחלטים.
 בקבוצה האחדת כלולות חוות־דעת המתייחסות להשוואה של תכונות פרטיות של
 נושאי ההשוואה, כאשד הבסיס להחלטה בדבר ״זיהוי״ הינו הניסיון המצטבר והולך
 עם הזמן. חוות־דעתו של המומחה מושתתת בחלקה על עקרונות מדעיים ומושלמת
 בסברתו האישית של המומחה. כך בדיקה של טביעת־אצבע שבה המומחה מדווח
 על מספר מסוים של ״נקודות־התאמה״ וטוען לזיהויו של המטביע באופן חד־משמעי.
 הטענה מבוססת על העיקרון המדעי של האקראיות בשטח הפנים של האצבעות; אך
 גם נסיונו של המומחה נדרש כאן כדי לאפשר לו להחליט כי מספר הפרטים שבהם
 הבחין דיו כדי לשלול את האפשרות (או לייחס לה סיכוי שולי) של קיום אצבע
 נוספת המסוגלת להותיר אותה טביעה. דרישה זו לנסיונו של המומחה נובעת מהעדר
 כמות מספקת של מידע סטטיסטי ואוניברסלי לגבי התפלגות האצבעות לפי טביעותיהן.

 חוות־דעת מסוג זה מכילה בהכרח מידה זו או אחרת של סובייקטיביות.
 דרך אחרת להגדיר את ההבדל בין חוות־הדעת האובייקטיבית לחלוטין ובין וו

 המכילה יסוד סובייקטיבי » :
 ניתן למיין לשניים סוגי נתונים המתקבלים בבדיקות קרימינליסטיות: נתונים
. נתונים כאלה ניתן לקטלג ( e 1 d a t a ־ t o t a l l y 0 r d e r a b  הניתנים ל״סידור מוחלט״ (
 באופן שיטתי מאחר שהם ניתנים לאפיון ולהגדרה אובייקטיביים. תוצאות המתקבלות
 ממדידות של מדגם אקראי ניתנות לקטלוג בהתאם לתכונות המעניינות את החוקר.
 לדוגמא, ניתן לסדר קטלוג של הרכבים כימיים ותכונות הגוון של צבעי מכוניות.
 כאשר מודדים מדידה נוספת (כגון צבע רכב המעורב בביצוע עבירה), ניתן להשוות
 את תוצאות המדידה לקטלוג ולפרש את המשמעות (כגון ההסתברות לקיומם של כלי־
 רכב אחריט העונים על התיאור המתקבל מן המדידה) על־פי שיקוליה של תורת־

 ההסתברות.
 אך הנתונים המתקבלים ממדידות, כגון השוואת טביעות־אצבע, ״בליסטיקה״, סימני
. הסיבה העיקרית  נשיכה וסימני כלים — נתונים אלו אינם ניתנים לסידור שכזה ״

A. Hale, "The Admissibility of Bite Mark Evidence" 51 Southern California 59 
.Law R e v i e w (1978) 309, 328 

D. S. Karjala, "The Evidentiary Uses of Neutron Activation Analysis" 59 Cali- 60 
.fornia Law R e v i e w (1971) 997, 1022—'1023 

 בנושא של בדיקות םביעות־אצבע נעשו עבודות חשובות לצודד ארגון הנתונים כדי לקבוע 61
 באופן אובייקטיבי לחלוטין את ההסתברות למצוא אצבע נוספת היכולה להותיר טביעה
J. w. Osterburg, "Finger-Print probability Calcula- ,הדומה לזו שנבדקה. ראה, למשל 
tions Based on the Number of Individual Characteristics Present" Identification 

H e w s (October, 1974) 
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 היגה הקושי להגדיר באופן אובייקטיבי לחלוטין את ״אלמנט האינפורמציה״ המשמש
 לצורך ההשוואה, כגון בסימני כלים — אם בסימני הטבעה, איזה קטע מקו־המתאר
. מסיבה י  מייחד את הכלי; ואם בסימני תלמים — איזה רצף של חריצים הוא הקובע 2
 זו אין בידי המומחה קריטריונים המאפשרים לו להגדיר באופן מדויק את הבסיס

 למסקנותיו בדבר התאמה ואת דרגת הוודאות של הזיהוי:

There is a lack of objective standards in the interpretation of bullet 
matches, in the sense that there is virtually nothing published to 
codify standards for a minimum bullet match... The process is 
subjective in the sense that each examined must make his or her own 
mind, but criteria for the identification of bullets do exist as the 
projection of a gestalt of past experience 

 לא מפתיע אפוא, כי במקרים לא מעטים מומחה אחד משוכנע כי התקבלה תוצאה
 של התאמה המאפשרת זיהוי חיובי ודאי, בעוד שמומחה אחר ירגיש, במידה לא פחותה

.  של שכנוע, כי אין בנתונים כדי ביסוס מסקנה כזאת ״
 חשוב להדגיש, כי ה״סובייקטיביות״ האמורה הינה במישור של פרשנות הממצאים
 והסקת המסקנות העולות מהם. נדבך זה בחוות־דעתו של המומחה מונח על נדבך

 ״אובייקטיבי״ של הבדיקות עצמן:

There is a critical distinction between a measurement and it's inter-
pretation, A measurement is a determination or observation made 
under controlled set of conditions. Interpretation is the intellectual 
exercise which assigns meaning to the measurement in terms of 
what is then known in a scientific sense about the object of the 
measurement 

 אך גם במישור הפרשנות נעשה ניסיון להקהות את חודו של החסרון הנעוץ בםוב־
 ייקטיביות של הבודק; זאת על־ידי ראייתה של חוות־הדעת כיחידה אחת הבנויה

 על אדני העקרונות המדעיים:

 62 גם בסימני כלים ו״בליםטיקה״ נעשים מאמצים דומים לאלו הנעשים בטביעות־אצבע.
 ראה לעיל, הערר. 61. ראה למשל, .Biasotti et al (לעיל, הערה 43).

., "The Validity of Firearms Evidence" 5/4 The California Attorneys 63Thornton, J 
,for C r i m i n a l Justice, F o r u m (Aug. 1978) 15 

 64 מסיבה זו מובן מדוע קיימים חילוקי־דעות בין מערכות משפטיות ומשטרתיות שונות
Osterburg .לגבי מספר ״נקודות־ההתאמה״ הדרוש לצורך זיהוי ודאי של טביעת־אצבע 
 (לעיל, הערה 61) מזכיר דוגמאות מהספרות הנעות בין שש לשש־עשרה נקודות־התאמה!
Gaensslen, et al., Statement of the ad hoc Committee on Genetic M a r k e r Typ- 65 
ing, to D o n a l d F l y n t , C h a i r m a n of the Criminalistics Section, American Aca-

.demy of Forensic Sciences (Mar. 23, 1984) 1 
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Firearms identification today does employ objective standards, though 
not expressed in mathematical terms. The objective standards used 
are developed by each practitioner through practical experience, 
using the scientific method of problem solving: observe, record, 
analyze and hypothesize 6 8 . 

 אולי ניתן להתווכח עם הכותב על הגיונה הפנימי של הגדרתו שלפיה נושא עשוי
 להיות ״אובייקטיבי״ בד־בבד עם היותו תלוי בסטנדרטים אשר כל בודק מפתח
. אך נראה כי כוונתו לסיפא של דבריו שלפיהם התהליך בכללותו מתפתח . .  לעצמו
 במסגרת ״מדעית״ שהיא — כפי שמקובל — ״אובייקטיבית״. מכל־מקום, ניתוח
 זה מבהיר כי קיים קושי אמיתי גם בהפעלת השיטה להשוואת סימנים וגם ביכולת
 לשתף את בית־המשפט בתהליך של הסקת המסקנות. אך זו בעיה כללית גם ליתד
 הבדיקות כמו סימני נשיכה, עקבות־נעליים, ובפרט — ״בליםטיקה״. כשם שקיומו
, אין כל סיבה לדחיית תורת  של קושי זה לא מנע את אימוצן של הראיות האלה״

. 6  סימני הכלים 8

 ה. מעמדה הנוכחי סל תורת סימני הפליט כראיה מדעיוג

9  1. בקרימינליסטיקח 9

 לתורת סימני הכלים מעמד עצמאי ונכבד כשם שיש לטביעת־אצבעות, לבדיקות סוגי
 דם, להשוואת שיער וליתר הענפים השונים של המדע הפורנזי. תופעה זו היא
, 7 0  אוניברסלית, ונזכיר כאן רק דוגמאות מבין המדינות, נוסף על ארצות־הברית: אנגליה
. גם המשטרות השונות מפעילות את התורה כדבר , אוסטרליה ״ וקנדה ״  גרמניה ״

 שבשגרה, זה עשרות שנים *ל.

Biasotli, A., "Firearms Identification Based upon Bullet Comparison — Ex- 66 
.pertise or Guess Work?", A n Analysis and Opinion (Sept. 14, 1977) 

 לגבי סימני נשיכה, ראה לעיל, הערה 67 10.
Meyers, C. R. "The 68 לדיון רחב יותר על בעיית האובייקטיביות בבדיקות ״סימנים״ ראה גם 

.Objective v. Subjective Boondoggle" 19/1 A f t e Jour. (1987) 24 
. ( 1 ) 6  ראה הגדרה לעיל, פרק ג 9

N. Morland, Science in Crime Detection (London, 1958) 56—57; 70 ראה, למשל 
.L. C. Nickholls, The Scientific Investigation of Crime (London, 1956) 109—135 
H. H. Huelke, "Spurenkunde, Sicherung und Verwertung von Tatortspuren. 71 
Vierte", N e u Bearbeitete und E r w e i r t c Auftag — K r i m i n a l i s t i k V e r l a g (Heidel-

.berg, 1977) Ch. 10 
"Physical Evidence — Paint, Toolmarks and Soil" 31/3 Australia Police Journal 72 

.(1977) 175—184 
U. G. Von Bremen, L. K. R. Blunt, "Physical Comparison of Plastic Garbage 73 
.and Sandwich Bags" 28 C a n a d i a n J o u r n a l of Forensic Science (1983) 644 
D. G. Townshend, "Photographing and Casting Toolmarks" 74 ראה, למשל, ב־ 
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 אך גם במערכות המשפטיות הזרות לא ידוע על כל קושי עם תורת־הסימנים כראיה.
 גדון במצב בארצות־הברית.

 2. סימני כלים במערכת־המשפט בארצות־הברית

גמור״ מביא פסיקה בסימני כלים כדוגמא לכלל הרחב של יישום שיטות מדעיות י  ו
 מודרניות לצורר דרכי ההוכחה. יתר על כן: בהסבירו את הבסיס לקבלת תורת

Evans*שבה העיד המומחה, :  ה׳׳בליסטיקה״ כראיה, הוא מצטט את פרשת 8

Owing to the constant and rapid wearing of the tools used in this 
rifling, the rifles (םלילי־הקנה — ע׳ בי) of no two pistols are exactly 
alike, even though made by the same company by the same 
machine 

 היינו: תורת סימני הכלים היא הבסיס לייחודיות של כל קנה וקנה. ויגמור מוסיף
7 כי הבליסטיקה הגיעה לשלב שבו ניתן לייחס לבתי־המשפט ידיעה שיפוטית  שם 8
7 כי מאחר שהראיות המדעיות אינן מעוררות ויכוחים  כלפיה. נוסף על כך, הוא מציין 9
 בבתי־המשפט, מעטה הפסיקה בעניינן בבתי־המשפט העליונים. ובכל־זאת פסקי־דין
 רבים מזכירים את הראיה כבסיס להרשעה בעבירות שונות, ובעיקר בעבירת התפרצות*.

A sizeable body of case law provides precedent for the admission 
of a vast array of tools and tool markingse0. 

 פסק־הדין המצוטט על־פי־רוב הוא זה של בית־המשפט העליון של מדינת וושינג
, אשר קבע (ביחס להשוואת סימנים של להב־סכין): 8  טון 1

The edge of one blade differs from the edge of another blade as 
the lines on one human hand differs from the lines on another 8 2 . 

(tire tool) פסק־דין חדש יותר מייחס משקל שווה לערך הראייתי של סימני כלים 
. בשני פםקי־דין אחרים שימשה ראיה של סימני 8 8  לערך הראייתי של טביעת־רגל

Handbook of Forensic Science; 45/4 F . B . I . L a w Enforcement B u l l e t i n (1976) 9 
 F.B.T. ,1981 (60—63).72ובאוסטרליה (לעיל, הערה ; )4ובאנגליה (לעיל, הערה ).

. 2 75 A Wigmore, Evidence S. 149 (Tiller Rev., 1983) 1746 F.N. 1 
. d 2 . S W 1 9 , Evans v. Commonwealth 1002) 1929 (1091 76 

, סעיף A7I4, עמ׳ 496. ( W i g m o r e  77 2 22לעיל, הערה (
 8ל (לעיל, הערה 77), 497.

 79 שם, סעיף B417, עמ׳ 501; 2וראה העדה באותו עמוד, סימני כלים!
, 80A. A. Moenssens, F. E. Inbau, Scientific Evidence i n C r i m i n a l Cases (New York 

.nd ed2., 1978) —206208 
 81 לעיל, הערה 3.

 82 רשימה מפורטת ניתן למצוא אצל Moenssens (לעיל, הערה 80).
. d 2 . S . E 2 8 7 .) )1982 (418 State of N.C. v. Williams (N.C. a p p 8 3 
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8 הורשע המערער באשמת ייבוא בלתי־  כלים כחלק מראיות התביעה. במקרה הראשון 4
 הוקי של טבליות םם (quaaludes). בין הראיות הביאה התביעה חוות־דעת של מומחה,
 כימאי פורנזי שהוא גם מומחה לבליססיקה (ללמדך על הזיקה בין המומחיות בבליםםיקה
 ובין המומחיות בסימני כלים!), שלפיה הטבליות שנתפשו אצל המערער וטבליות
 שנשלחו אליו על־ידי סוכן מקולומביה (דרומ־אמריקה) — יוצרו על־ידי אותה מכונה.
 קביעתו של המומחה נעשתה באמצעות השוואת סימני הכלי — המכונה — על שני
 סוגי הטבליות. הערעור נסב סביב שאלת ׳׳שרשרת המוצגים׳׳, אך לא הטילו כל

 ספק בקבילות הראיה של השוואת הסימנים!!
8 ביקשה התביעה להוכיח, באמצעות מומחה, כי קטע מלהב־סכין, 5  במקרה האחר
ה לסכין אשר לסי הטענה ניתן לנאשם עובר מ  אשר נמצא ליד גופת הנרצחת, מ
 לרצח. המומחה דימה השוואת סכינים להשוואת שערות. לשאלה מדוע אי־אפשר
 לקבוע כי שני הסכינים נוצרו על־ידי אותה מכונה, כדרך שמבצעים בחינה בליסטית,
 השיב כי בשל התנועה של המשחזת אי־אפשר למצוא התאמה בין סימני הליטוש.
 מקרה זה מלמדנו שתיים: ראשית, בית־המשפט מצפה לבדיקת סימני כלים כדי
 לקבוע קשר חד־משמעי של כלי(מכונת־הייצור של הסכין) לעצם שעליו פעל (הסכין).
 שנית, לפנינו השוואה מפורשת בין בליסטיקה ובין סימני כלים. וגם כאן אין כל

 ערעור על עצם ההשוואה ואין כל דיבור על פגמים מיוחדים וכדומה.
 בפםק־דין חשוב לענייננו קבע בית־המשסט לערעורים במדינת מיסורי כי בדיקת
 סימני נשיכה מהווה ראיה קבילה. הדיון נסב סביב השאלה באיזו דרך יש לבצע את

 השוואת הסימנים, בית־המשפט אומר:

Yet another method, introduced in 1968, utilizes comparison photo-
graphs of the bite mark and the suspect's casts. This method has 
been considered as being similar to tool mark and ballistics com• 
pari son M . 

 ודברים מפורשים יותר נאמרו על־ידי בית־המשפט העליון של מדינת פנסילבניה
:  בשאלת של השוואת סימני שריטה לציפורן של חשוד ברצח ״

We also agree with the lower court that this area is one which is 
scientifically recognized. Wound marks here referred to as tool marks, 
whether made by a firearm, knife, blunt instrument or finger nails.. . 

 לסיכום: כפי שעולה מהדברים לעיל, גם המדע הפורנזי, גם דברי מלומדים בדיני
 ראיות וגם בתי־המשפט קיבלו את תורת סימני הכלים כראיה קבילה. שלושת המקורות
 האלה בארצות־הברית מלמדים בבירור על היותן של תורת הסימנים ותורת הבליםמיקה

. ״ י U . S . v. Arias, 678 F.2d 1202 (1982) 1206 84 
State v. Benson, 700 P.2d 758 (Wash, app., 1985) 764 85 

State v. Sager (Mo. app.) 600 S.W.2d 541, 570 86 
.Com. v. Graves, 456 A-2d 561 (Pa. super., 1983) 566 87 
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 שוות־ערך וכי האחרונה אינה אלא מקרה פרטי של הראשונה. ועוד: כל המגרעות
 שיוחסו לתורת סימני הנשיכה, והן למעשה אלו שיוחסו לתורת סימני הכלים, לא
 מנעו את קבלתם של סימני הנשיכה כראיה קבילה ומהימנה — אישור עקיף גם

 לתורת סימני הכלים.

 3. במשפט בישראל

 כסי שסקרנו בפרק ג, הרשיעו בתי־המשפט המחוזיים כמה פעמים על־םמך ראיות של
 סימני כלים. קבצים בדיני ראיות מזכירים אף הם את כוחה הראייתי של תורת סימני
. כן הזכרנו כי בית־המשפט העליון קיבל את ראיית סימני הכלים בפרשת 8 8  הכלים

. 8  אל-הוזייל 9
 נותרו לבירור שתי שאלות: הראשונה, האם מפרשת חמו עולה כי תוצאות הבדיקה

 של סימני כלים אינן מהוות ראיה קבילה בביתימשפט בישראל ן
: 9 0 ו נ  כב׳ השופט ש׳ לוין כותב בפסק־די

חרף . . . תז ו פד  האם הניסיון המעשי שיש לעדה די בו כדי לבסס תיאוריות שבסי
 ספיקותי בפרשה הנידונה, נוטה אני להסכים לדברי חברתי הנכבדה השופטת
 בן פורת שבנסיבות המקרה הזה, כשהפרקליטים ציטטו באופן חופשי גם לפני
 ביה״מ קמא וגם לפנינו מהסיפרות המקצועית, רשאים אנו להיזקק לקטעים
 שאליהם הופנינו, ונחה דעתי, שלצורך הערעור הנוכחי עלינו להניח שהוכח
9 אגב לחיצתו  במידה מספקת שפלאייר מהסוג הנדון משאיר סימנים אופייניים 1
 ותזוזתו. מאידך גיסא מוקדם יהיה עדיין לקבוע מימצא כזה במקרים אחרים ללא

 ראיות כשירות.

 יש להעיר: (א) הספרות המקצועית מתייחסת לא רק לתיאוריות, אלא לתוצאות של
 בדיקות נסיוניות במגוון רחב של כלים. ספרות זו הפכה את תורת ה״בליסטיקה״ לעניין
 שבידיעה השיפוטית של בתי־המשפט בארצות־הברית 2«. (ב) לגבי הצורך להוכיח

 88 י׳ קדמי, סל הראיות בפלילים (אוניברסיטת תל־אביב, 1984) 244; י׳ קדמי, מל הראיות
 בפלילים —. עדכון והשלמה, תשמ״ד—1984 (אוניברסיטת תל־אביב, 1984) 87; ג׳ אוריון,

 דיני הודאות והקירח (אוניברסיטת תל־אביב, 1985) 128.
 89 לעיל, הערה 18.

 90 פרשת חמו(לעיל, הערה 6), 495.
 91 כוונת כב׳ השופט, במינוח שבו השתמשנו בעבודה, העדי ל׳׳ייחודייס׳׳ — להבדיל מ״סוגיים״.
 92 ראה לעיל, ליד הערה 78. אמנם, בפרשת קיזל (לעיל, הערה 54), 261, הביע כבי השופט

 ויתקון, בהערת־אגב, ספק לגבי משקלה של ראיית הבליסטיקה, באומרו:
 וכאן אפשר אולי להוסיף שכנראה לא כל המכהנים המדעיים שווים הם בכח
 שיכנועם. משתמשים בבדיקת סוגי דם, למשל, כדי לשלול אפשרות שפלוני הוא
 אביו של אלמוני, וכן בבדיקות של טביעות אצבע לשם זהויו של חשוד, ותוצאות
 הבדיקות הללו מתקבלות בבתי המשפט כראיות כדבר שבשיגרה. אינני בטוח אם

 אפשר לנהוג כד באותה מידה •של ודאות גם לגבי בדיקות כלי נשק ותחמושת.
 אמנם נראה, כי בתי־המשפט מייחסים אותו תוקף גם לבליסטיקה.
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 את התורה ״במקרים אחרים״״ — האט כל כלי וכלי ידרוש הוכחד. מחדש לגבי
 טיב השיטה המדעית? וכי גם בי׳בליםטיקה״ נדרשת התביעה לפרוש את השיטה

 המדעית עם כל רובה או אקדח חדשים המוצגים על־ידה ז
 אך מכל־מקום, הסיבה לדחיית חוות־הדעת היא אי־שיתופו של בית־המשפט בתהליך
 הסקת המסקנות; המומחית לא הגישה ״צילומים בהירים ומאירי עיניים״ במידה מספקת
 וטענה כי אינה יכולה ללמד את כל התורה על רגל אחת **. נדרשת אפוא הקפדת־יתד

 בהצגת הראיה, אך אין לדבר על אי־קבילותה.
 גם כב׳ השופטת בן־עתו דוחה את חוות־הדעת של המומחית, מאחר שלא שוכנעת
 בטיב הזיהוי; לא שוכנעה מנסיונה של המומחית, ובשל לקחי העבר שבו טעו מומחים:
 ״כיצד יתקוף סניגור עדותה של מומחית האומרת ראיתי בעיני וזה סוף פסוק ו״ עדים
 מומחים נגדיים קשה להשיג, כך שבית־המשפם אינו מסוגל להעביר את חוות־דעתו

. ובסיכום דברי היא כותבת: 9 5 רתו  של המומחה תחת שבט ביקו

 הובא לפנינו פסק דינו של השופט צ׳ א׳ טל, שהרשיע אף הוא על פי ראיה דומה
. אולם מתוך עיון בפסה״ד מסתבר שלפניו .  מפי הגב׳ אגרון(ע״פ (י־ם) 12/79) .
 היו צילומים (אם כי לא מלאים) ולדבריו ״יש בתמונות שהוגשו לי כאלה שהת־
 אמתן נפלאה ואינה נופלת במאומה מהתמונות שבספרים מקצועיים״. יוצא,
 שניתן לשכנע את בית המשפט באמצעות צילומים ואף אני התרשמתי מן

 הצילומים המופיעים בסיפרות המקצועית שהוצגה".

 הרי משתמע במפורש כי כב׳ השופטת סומכת את ידיה על ההרשעה שהתבססה על
 ראיית סימני כלים וכל תרעומתה מופנית כלפי דרך ההצגה של הראיה — כפי שנעשתה

 בפרשת חמו.
 הזכרנו כבר לעיל, כי זו היתד. גם פרשנותו של כב׳ הנשיא יי כהן ז׳׳ל בפרשת
 אלימלך, אשר ראה בחוות־דעת על סימני כלים ראיה לכאורה המצדיקה מעצר עד

.  תום ההליכים מ
 השאלה השנייה היא, האם הבחינה הפסיקה בין סימנים שמקורם ב״פגם״ מיוחד
 בכלי לבין סימנים ייחודיים בכלים כ״חדשים׳׳ז שאלה זו עלתה אף היא בפרשת
 חמו. השופטת בן־פורת, שהיתה אמנם בדעת־מיעוט, דחתה הבחנה זו על־יםוד הספרות
, כפי שעולה מדבריה, ההסבר נעוץ בהבדל 6  המקצועית שעמדה לפני בית־המשפט 8

 93 הכלי בפרשת אזרזר (לעיל, הערה 13) אכן היה שתה: ״מפתח שבדי״.
 94 פרשת חמו(לעיל, הערה 6), 496, 498.

 95 שם, עמ׳ 500.

 96 שם, עמי 501.
 97 השווה לב״ש 519/82 קדמי נ׳ מ״י, פ״ד לו(3) 218, שבה נדחתה בקשה דומה מאחר
 שכב׳ השופט ד׳ לדן מצא כי ״ספק רב הוא אם במהלד המשפט תצליח התביעה להוכיח
 בצורה מספקת את מעורבות העורר במעשים המפורטים״. אילו סבר הנשיא כי ראיית סימני
 כלים אינה קבילה, מדוע לא דחה את הבקשה ז והשווה עם ב״ש 172/81 מ׳׳י נ׳ לובינוכ,
 פ״ד לה(4) 780, שבה קבע כב׳ השופט אלון (לגבי אשמת רצח) כי לצודד מעצר עד
 תום ההליכים אץ די בחומר קלוש כלשהו ואין צורר בראיות מספיקות להביא להרשעה.

 98 (לעיל, הערה 6), 485, 486 ו־489.
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 בין סימני ההטבעה — אשר ייחודיותם נדירה יותר ולכן יידרש בסוג זה של סימן, פגם
 מיוחד בכלי — לבין סימני התלמים (הנוצרים בתהליך שבו הכלי מצוי בתנועה)

 המאפשרים זיהוי אפילו בכלים חדשים ««.
 טענה זו, כאילו זיהוי כלי באמצעות סימן שהוא מותיר אפשרי רק במקרה של פגם
: 1 0  מיוחד, נשמעה — ונדחתה — גם בפרשת חולי. וכך כתב שם כב׳ השופט י׳ טירקל 0

 אכן לפני שנים לא רבות סברו בתי המשפט שבדרך כלל עיקבות נעליים אינם
 אמצעי זהוי שאפשר לסמוך עליו, להוציא מקרים בודדים שבהם זוהתה טביעת
 העקב לפי סימן מיוחד (כהעדר בהן או קרע מסוים כסוליה). אולם, עם השתכ־
 ללותן של בדיקות הזיהוי למיניהן בשנים האחרונות כאשר מגמתן היא לגלות
 את הזהות בעיקר לפי סימנים אופייניים או ייחודיים שונים של החומרים או
 העצמים הנבדקים, נוטים בתי המשפט יותר ויותר לסמוך על בדיקות כאלה

. י 0 2 , 1 0  לאחר שנשתכנעו בדבר ערכן ההוכחתי 1

 מכל האמור עולה בבירור, כי לא רק שראיית סימני כלים לא נדחתה בבית־המשפט
 העליון, אלא אף אושרה, ולו גם בעקיפין.

 ונחזור ונדגיש: לדעתנו, לא ייתכן לאמץ את ראיית ה״בליסטיקה״ ולדחות את
 סימני הכלים שעה ששתי הבדיקות זהות בכול. הבחנה בין השתיים תהיה משוללת

 בסים הגיוני.

 99 ראה לעיל, פרק ג(2) ו־(3).
 100 ע״פ 351/80 חולי נ׳ מ״י, פ״ד לה(3) 477, 483.

 101 באיכות ההגבה בפרשת אזרזר, עמ׳ 20-19 מצטט בסיכומיו בכתב את פרשת חולי, אך
 אינו מתייחם לדבריו אלו של בב׳ השופס סירקל, המדגיש במפורש כי מדובר בתורת
 זיהוי שאינה מצריכה דווקא פגמים בולטים שנוצרו באקראי במהלך חיי הכלי. בעקבות
 נעליים, שעיקרן סימנים מסוג הטבעה, סימנים ייחודיים הינס ״קרעים קטנים שנגרמו
 בסוליות הנעל בזמן השימוש של הנעל״ (כדברי המומחית שם), בסימני כלים, ובמיוחד

 בסימני תלמים, תלמים אלו מהווים אמצעי זיהוי גם לכלים חדשים.
 102 באופן מפתיע עולה שאלה דומה במשפט העברי בהקשר של זיהוי חפצים, בעיקר בדעי
 השבת אבידה. התלמוד מגדיר שלושה סוגים של אמצעי זיהוי: ״סימן מובהק״, המשמש
 אמצעי זיהוי מוחלט. דוגמא לסימן כזה: ״נקב בצד אות פלונית״ במסמר ׳(גס, למשל).
 הסוג השני, ״סימנים כלליים״ שלגביהם קיים ספק מה תוקפם כאמצעי זיהוי (׳׳סימנים
 דאורייתא או דרבנן״). הסוג השלישי הינו ״טביעת־עיך שבאמצעותה ניתן לזהות גם
 ״כלים חדשים״. אמצעי זיהוי זה מוכר רק בקשר עם תלמידי־תכמים המהימנים בטענתם
 כי זיהו באופן הנזכר (בבלי, בבא מציעא יט, א). דוגמא זו מצריכה דיון נוסף, ולא באתי
 כאן אלא להעיר. לדימ רחב בשאלת זיהוי על־םי סימנים במשפט העברי ראה גם
 בהכרעת הדין של בית־המשפט המחוזי בתל־אביב, תפיח (ת״א) 631/85 פ״י נ׳ זרגרופ

 (טרם פורסם).
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 ו. תורה־הסימנים בכור המבחן של ״הראיה המדעית החדסה״

 כב׳ השופטת בן־עתו כותבת בפסק־דינה בפרשת חמו: ״מדובר בראיות המהוות
. וכבי השופט ש׳ לוין: ״על התביעה הכללית להוכיח 1 0  חידוש בבתי המשפט בארץ״ 3
 את אמינותם של האמצעים המדעיים החדשים עליהם היא סומכת; הייתי אומר שכמות
 ההוכחה הדרושה להוכחת אמינות זו, עולה ביחס ישר לחידוש שבשימוש באמצעי זה

״ 04!י ר ח ן א  א

 נניח שאכן תורת סימני הכלים מהווה עבור בית־ המשפט בישראל תורת מדעית
 חדשה. כיצד יש להפוך אותה לראיה קבילה ומהימנה ? שאלה זו מצדיקה חיבור נפרד,

 אך אנו נציע כאן ראשי־פרקים בלבד כדי להשלים את התמונה.
 כאשר מביאים לפני השופט ראיה המבוססת על תורה מדעית בלתי־מוכרת לבית־
 המשפט, ואשר על־כן אין לו ידיעה שיפוטית ביחס אליה, יש להשיב על השאלה
1 שהיא היש בסיס איתן לראיה מבחינה מדעית ז הדרך להשיב על השאלה 0  הראשונה 8

 היא: באמצעות מומחים, אך כיצד בוחנים את עדויותיהם ן

: 1 0 9 ם  באופן מסורתי, בחרו בתי־המשפט בארצות־הברית אחת משתי דרכי
: זה קובע כי על התורה המדעית שבבסיס הראיה להי1ת F r y e (1) 107מבחן הלכת 
 מבוססת דייה כדי שתהיה מקובלת על כלל העוסקים באותו ענף מדעי מסוים שאליו
 משתייכת התורה הנדונה. זהו ^genera! acceptance ruie. להלכת פריי אין מקור
 שעליו היא מושתתת ואין גם הנחיה ברורה בדבר קריטריונים של ״מקובלות כללית״.

 למרות חסרונות אלו, הוא שולט עדיין בכיפה ברבים מפסקי־הדין באדצות־הברית.
1 הציע מבחן אחר: מכחן ה״מקובלות הכללית״ בענף המדעי 0 8  (2) מק׳קורמיק
 יכול להפוך תורה מדעית לחלק מן הידיעה השיפוטית של בית־המשפט ״״, אך אין לו
 מקום במבחן הקבילות. לצורך זה על התורה להיבחן על־פי הרלבנטיות שלה כאשר
 זו נתמכת על־ ידי עד מומחה מיומן, ועל הראיה להיות כפופה ליתר דיני הראיות
 המקובלים (המודגשים בשיטות שבהן מושבעים קובעים את השאלות העובדתיות,
 כגון אי־היותה של הראיה מטעה או אי־היותה קובעת דעה מראש אצל המושבעים).
 לדעתו, יש לוותר על דרישת ה״מקובלות הכללית״ אשר אין כמותה ביתר דיני הראיות,
 ונוסף על כך היא קובעת לבית־המשפס כי גורם אחר, הקהילה המדעית, הוא אשר

 103 פרשת חמו (לעיל, הערה 6), 499.
 104 שם, עמי 494.

 105 ראה לעיל, ראשית פרק ד.
 106 בעקבות F.B. Lacey (לעיל, הערה 53),

 D.C Cir(1013 1923, .Frye v. U.S., 293 F. ) 107 (להלן: הלכת פריי).
 Mc'Cormick 108 (לעיל, הערה 19) סעיף 203, עמ׳ 604—610.

 109 דעה זו בקבעה גם כהלכה אצלנו: ע״א 313/68 פלוני נ׳ פלוני, ם״ד כב(2) 1020, 1026:
 ״תורה מדעית שנתפרסמה ברחבי תבל כתורת אמת, אינה ידיעה חיצובית המובאת לבית
 המשפט באמצעות ׳עד מומחה׳ אלא הינה היא נופה חלק של ידיעת פית המשפט״, מפי
 כב׳ השופט זילברג ז״ל; אמנם הוא השתמש בביטוי ״ברחבי תבל״, אך יש להניח כי

 ה׳׳עולם״ הוא העולם המדעי באותו תחום.
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 פנחס ברגמן ואליוט שפריער משפטי• י״ח, תשמ״ח

 צריך לחרוץ את דין קבילותה של ראיה! על־פי מבחנו־הוא, מק׳קורמיק טוען: ״ייפתחו
 שערי בית־המשפט בפני החידושים המדעיים״ °״.

1 שבה נדונה שאלת 1  גישה ברוח זו אימץ בית־המשפט הפדרלי בפרשת ויליאנלס 1
 הקבילות של ראיית ״טביעת קול״ באמצעות פפקטרוגרפיה. בית־המשפט קבע כי
 תמימות־דעים בקהילה המדעית או אפילו הסכמה ברוב גדול הינן נדירות ביותר
 כמעט בכל שאלה מדעית. מסיבה זו בית־המשפט מסרב להפקיד בידי המדענים את
 האחריות בקביעת האמינות של ראיה מדעית (...) במקום זאת הציע בית־המשפט
 להעריך את הראיה בהתבסס על ערכה הראייתי, משקלה ומהימנותה — כבגד הסכנה
 שבהטעיית המושבעים או הבכתם. לבדיקת האמינות הציע בית־המשפט בפרשת
 ויליאמס ארבעה מבחנים: (א) הסיכוי הפוטנציאלי לטעות הטמון בשיטה המדעית
 החדשה; (ב) קיומם ושמירתם של סטנדרטים לעבודה; (ג) מידת ההקפדה על כללי
 זהירות מטעות, אשר הנחתה את המשתמשים בשיטה החדשה ובאיזו מידה קל להפעיל
 אותה באורח בלתי־נאות; (ד) באיזו מידה השיטה החדשה אנלוגית לתורות ולראיות

 מדעיות אחרות המתקבלות כדבר שבשגרה על־ידי בתי־המשפט.
, אשר קבע "  מבחן גמיש זה אומץ גם על־ידי בית־הדין הצבאי לערעורים אצלנו 2
 מבחן נוסף והוא: (ה) כושרם ומיומנותם של אנשי־המדע העומדים מאחורי פיתוח

 השיטה.
 אם נפעיל מבחנים אלו על תורת סימני הכלים, נוכל לבוא למסקנה כי (א) אמנם
1 1  יש אפשרות לטעות, כשם שזו קיימת בהשוואת טביעות אצבע או ״בליסטיקה״ 8
 יאו סימני נשיכה. על בית־המשפט לדרוש מומחיות מוכחת, ניסיון, צילומים וכו׳ כדי
 לבדוק את חוות־הדעת; (ב) סטנדרטים לעבודה קיימים, מבחינת שיטת ההשוואה,
 חומרי־הטבעה וטי. כדוגמא לאמות־מידה, לפחות לגבי הצגת הראיה בבית־המשפט,
" אשר עיקריה הם סימון נקודות־התאמה 4 ל  ניתן להביא את הצעתו של השופט ט
 באמצעות ״רשת קואורדינטות״; הכנת הטבעות בעופרת במספר רב; והטבעות במספר
 קטן יותר באותה מתכת שעליה נמצא הסימן בזירה; להכין הטבעות בכלים דומים
 לכלי החשוד; כלים אלו יש לבחור באופן אקראי; להכין צילומים של כל השוואה
 והשוואה עבור בית־המשפט; (ג) על המומחה יהיה להפנין כיצד נשמר מטעות, כגון
 יכולתו להבחין בין סימנים סוגיים לסימנים ייחודיים; (ד) אנלוגיה לבדיקות אחרות:
 נשיכות, עקבות־נעליים, בליםטיקה — הדרך סלולה לחלוטין!; (ה) פיתות השיטה
 נעשה במשך חמישים שנה על־ידי אותם אנשי מדע פורנזי אשר פיתחו את יתר

 השיטות המקובלות כדבר שבשגרה עליידי בתי־המשפט.

 110 כלשובו של כב׳ השופט ברק בע״פ 639/79, 656 אמללו ואח׳ ב׳ מ״י, פ״ד לד(3) 571, 561.
. U S . V. W i l l i a m s 583 F.2d 1194 (2d Gr., 1978) m 

 112 בית־הדין הצבאי לערעורים, 238/84/8 טור׳ תורג׳מן ואת׳ נ׳ תצ׳׳ר (לא פורסם). פסק־
 הדין ביתן ברוב דעות ואושר לאחר־מכן בהסכמה בבג״צ 27/86, 129/86 לוכרטובסקי ואח׳

 ב׳ כית־הדין הצכאי לערעורים ואח׳ (לא פורסם).
 113 ראה פרשת קיזל (לעיל, הערה 54).

 114 ע״פ 12/79 (לעיל, הערה 5), סעיף 13 להכרעת הדין. ,
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 משפטים י״ח, תשמ״ח סימני כלים כראיה משפטית

1 לדבוק במבחן הלכת פריי, נוכל להגיע — לדעתנו — לתוצאה 1  אך גם אם נרצה 6
1 מתווה את הדרך להחלת המבחן: 1 8  דומה. השופט ^«^1

 השאלה הראשונה בהחלתו היא מיהם אלו שעל דעתם התורה המדעית החדשה
 צריכה להיות מקובלת? תחילה יש להגדיר באיזה ענף מדעי עסקינן והאם באותו
 ענף התקיימה הדרישה. יש לזכור כי רבות מהטכניקות המדעיות שייכות לכמה
 תחומים מדעיים (סימני כלים, למשל, נדונים במדע חומרים, בפיסיקה, בהסתברות
1 יכול להיות לעזר: שם קבעו כי מקובלות 1  ועוד); וכאן, דווקא פסק־דין ויליאמס 7

 השיטה צריכה להיות בקרב אלו שמהם אתה מצפה כי יכירו אותה.
 בשלב שני יש לבדוק כמה צריכים לקבל את התורה ? יש לדרוש כי התחום המדעי
 הרלבנטי לא יהיה צר עד כדי כך שמספר מצומצם של מומחים יחרוץ את דינה של

 קבילות הראיה ן
 בשלב שלישי על השופט להחליט, מטבע הדברים כדבר שבשיקול־דעת, באיזו

 מידה מקובלות השיטה אכן היא כללית ?
 שאלה נוספת: מה צריך להיות מקובל? עצם העיקרון המדעי או גם הטכניקה

״ ם 8 י י ת ש  בהפעלתו ? מהפסיקה בארצות־הברית עולה כי נדרשת מקובלות ה
: (א) על־ 1 1 9 ן ו  וכיצד מוכיחים את מקובלות השיטה? שלוש אפשרויות באות בחשב
 ידי עדות מומחים; הפסיקה הלכה בדרך זו והמליצה על לפחות שני עדים מומחים
 לצורך העניין; (ב) על־ידי ספרות מדעית; בתי־משפט אחדים הלכו בדרך זו תוך
 שהם מייחסים לבית־המשפט, לצורך שאלה זו ידיעת שיפוטית על־סמך הספרות
 המדעית. זאת נוסף על עדות של עד מומחה או בלעדיה; (ג) על־ידי תקדימים משפטיים;
 גם דרך זו אומצה הלכה למעשה, אף כי ברוד שבמקרה זה השאלה עולה על־סמך

. .  מה קבעו זאת בתי־המשפט הקודמים.
 בהפעלת ״מערכת״ זו על תורת־הסימנים, בכלל, ועל סימני כלים חדשים, בפרט,

 נגיע — לדעתנו — לאותה מסקנה:
 התורה מקובלת על מי שמכירים אותה ועוסקים בה: קרימינליסטים (אנשי מדע
 החומרים לרוב אינם מתעניינים בתכונה זו של פני שטח הכלים, מאחר שברוב המקרים
 אין להם שימוש בתכונה זו). ראינו כי ב״רחבי תבל״ מקובלת התורה, ואף השיטה
 להפעלתה. למעשה לא מצאנו בספרות המקצועית דעה השוללת את הראיה. את
 ההוכחה ל״מקובלות הכללית״ ניתן לספק על־ידי מומחים או על־ידי הספרות המקצועית
 הענפה (אשר אך מעט ממנה צוטט כאן!) ועל־ידי התקדימים המשפטיים השונים —

 אצלנו ובעולם.

 115 כדרך אלטרנטיבית — כפי שבדק גם בית־הדין הצבאי לערעורים (לעיל, הערה 112).
 116 לעיל, הערה 53.

 117 לעיל, הערה 111.
 118 ^00*1 (לעיל, הערה 53).

 119 שם.
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 פנחס ברגמן ואליוט שפריננר משפטים י״ח< תשמ״ח

 ז. סיכום

 בעבודה זו סקרנו את עיקריה של תורת סימני הבלים ואת ערכה הדאייתי בבתי״
 המשפט. טענתי כי התורה יפה הן לכלים משומשים והן לכלים חדשים. הראינו כי
 התודה מקובלת כשיטת־עבודה ב״רחבי תבל״ וכי היא קבילה ומהימנה בבתי־המשפט
 בארצות־הברית. ניסינו להראות כי זהו למעשה גם המצב בארץ, גם אחרי פרשת חמד.
 לדעתנו, אין מקום להבחין בין בדיקות להשוואת סימני כלים ובין בדיקות ״בליסטיות״.
 גם כשבית־משפט סבור כי תורת סימני הכלים (ולו גם סימני כלים חדשים) הינד, תורה
 מדעית חדשה, סלולה לפניו הדרך לאמצה על־פי המבחנים השונים אשר הוצעו

 בחו״ל ונקלטו בארץ.
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