
   

 

 

 ? כיצד מתמודדים עם המורכבות –האתגרים בטיפול ובמניעת הטרדה מינית 
 

  נתן קיין תקציר הרצאה

 

 חבר ) בודק פוליגרף מוסמך. הדרכות וייעוץ ביטחוני, חקירות, מנהל מכון קיין פוליגרף 

  בר באיגוד הפוליגרף ח. (באיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב 2211' מס 

 חבר בלשכת החוקרים . חוקר פרטי רשוי מטעם משרד המשפטיםו EPAאירופאי ה 

 בעל ידע וניסיון שנרכש בשרות רב שנים בשירותי המודיעין והביטחון . בישראל הפרטיים 

  הממלכתיים 

 

 הפוליגרף בטיפול בהטרדה מינית נושא ההרצאה

 

 ? איך זה עובד , (פוליגרף)בדיקת פוליגרף       

 

מכשיר ( גרף, הרבה= פולי ), כמרומז משמו. הינו מכשיר המסייע באבחון שקרים(  פוליגרף)פוליגרף  .2

לרישומים , המחובר למכשיר פוליגרף, פוליגרף מתרגם תגובות פיזיולוגיות הנקלטות מגוף הנבדק

 .גראפיים אותם יכול מומחה פוליגרף מוסמך לאבחן כתגובות המעידות על אמירת אמת או שקר

בניגוד , ועל כן, י פוליגרף נובעות ממערכת העצבים האוטונומית"הנמדדות ע התגובות הפיזיולוגיות .1

י הנבדק בבדיקת "או לשינוי ע/אינן ניתנות לשליטה ו, מסוימות הרווחות בציבור" אגדות עממיות"ל

 .פוליגרף

אלא , פוליגרף אינו מכונה שבלחיצה על כפתור מאבחנת אמת או שקר, בניגוד לאמונה רווחת נוספת .3

מומחה פוליגרף בעל הכשרה , ך פסיכופיזיולוגי מורכב המחייב שילוב בין מכשיר פוליגרף תיקניתהלי

 .כפי שיתואר בהמשך, והליך בדיקת פוליגרף מלא

 

 ?מהו כולל הליך בדיקת פוליגרף 

 

כמו גם חשיבותו של מומחה פוליגרף מוסמך ובעל הכשרה , חשיבות מכשיר פוליגרף תיקני ברורה .2

 .רבים נוטים להתעלם מן החשיבות המשמעותית של הליך בדיקת פוליגרף ,אולם. מתאימה

על מומחה , בטרם עריכת בדיקת פוליגרף -של שאלות מתאימות  וניסוח ראשוניעיון בחומר רקע  .1

מפורט ככל , לקבל חומר רקע לבדיקה, בבואו לנסח את השאלות שיבחנו, פוליגרף מקצועי

ניסוח אופטימאלי של שאלות . בבדיקה, ר למומחהחומר הרקע הזה יהווה כלי עז. האפשר



   

על השאלות להיות . הבדיקה הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר בבדיקת פוליגרף

 .מנוסחות באופן ברור וחד חד ערכי

אטום ככל האפשר , בדיקת פוליגרף תקנית נערכת בחדר שקט -שיחה מקדימה עם הנבדק  .3

במסגרתה נשאל הנבדק שאלות , ערכת שיחה מקדימהבתחילתה של הבדיקה נ. לרעשים חיצוניים

בכדי לאבחן את מידת התאמתו וכשירותו , שמטרתן קבלת מידע אודות מצבו הבריאותי והנפשי

 .לעבור בדיקת פוליגרף

מומחה הפוליגרף מבקש מהנבדק להציג בפניו את גרסתו המלאה , בשלב זה –גרסת הנבדק  .4

 .לנושא הבדיקה ואת סיבת הגעתו לבדיקה

את השאלות , בשפתו ובלשונו, כעת מנסח הבודק יחד עם הנבדק -ניסוח השאלות לבדיקה  .5

 . לבדיקה

ויש , ככל האפשר, ת וקצרותברורו, השאלות בבדיקת פוליגרף חייבות להיות פשוטות -הבדיקה  .6

צריך לענות על , הנבדק בבדיקת פוליגרף. להימנע משאלות שהתשובות עליהן אינן חד משמעיות

בשלב זה . אין להציג שאלות עליהן מסרב הנבדק להשיב. השאלות בחיוב או בשלילה בלבד

י רישום תוך כד, פעמים' מס, מחובר הנבדק למכשיר פוליגרף ונשאל את השאלות עליהן סוכם

 .תגובותיו הפיזיולוגיות לשאלות במכשיר פוליגרף

תגובות פיזיולוגיות . בתום הליך הבדיקה מנתח מומחה פוליגרף את הרישומים -ניתוח הרישומים  .7

יובילו למסקנה כי הנבדק שיקר , פעמים לגבי שאלה ספציפית' החוזרות על עצמן מס, מסוימות

 . בתשובתו לאותה שאלה

 

 קבילות הבדיקה

 

תוצאות של בדיקת פוליגרף עשויות להוות ראיה קבילה בבית המשפט רק אם הנבדק מסכים  .2

הסכמתו שתוצאות , והשני; הסכמתו להיבדק מרצונו החופשי, האחד. מראש לשני תנאים

 .הפוליגרף יהוו ראיה בבית המשפט

ומול ( הארכת מעצר/מעצר)בתחום הפלילי הבדיקה אינה קבילה אלא בשלב המקדים  .1

 .יחד עם זאת נעשית בתחום זה  ככלי עזר לחקירה. קליטותהפר

בתי משפט מעבירים סוגיות רבות למכוני פוליגרף מוכרים בהעדר , בשאר התחומים האזרחיים .3

ובהסכמת שני ". מילה מול מילה"בדרך כלל  –יכולת ברורה להגעה לאמת בדיון משפטי רגיל 

 .הצדדים

 .לעצמו –שת דוחות פוליגרף שבוצעו על ידי צד אחד בתי משפט רואים  בחיוב הג, יחד עם זאת .4

 

 

 

 הפוליגרף בהטרדה מינית



   

 

חד , יש להציג שאלות ברורות וממוקדות. בעייתית בפוליגרף" הטרדה מינית"הגדרת המושג  .1

 .לא על פרשנות, ערכיות על מעשים ספציפיים ומוגדרים

ועל כן יש " הקורבן"עלות רגשות יכולה להעצים ולה" חריפה"בדיקת קורבן אמיתי להטרדה מינית  .2

 (ודק מוכר ומורשהב)לתת תשומת לב יתרה למי מבצע הבדיקה 

מדובר שמאחר  222%בדיקה של שני הצדדים מעלה את אחוז האמינות של הבדיקה לכמעט  .3

 !!!(לא על פרשנות העובדה . )בשני אנשים הנבדקים על אותה עובדה

 

 יניתדוגמאות לשאלות רלוונטיות בנושא הטרדה מ

 

  במשרדך ביום שישי האחרון  ****האם אתה נגעת בכוונה תחילה בחזה של? 

  ביום שישי האחרון במשרדך ************ כי היא ***** האם אתה אמרת ל? 

  מתוך כוונה להגיע לסיפוק מיני ביום שישי האחרון ***** האם אתה הצמדת את גופך לגופה של? 

  ום שישי האחרון על שפתיה בי**** האם אתה נישקת את? 

  כי תעלה לחדרך במלון ביום שישי האחרון ****** האם אתה הצעת ל? 

 

                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 


