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והרשעת

זדורוב

אנשים ללא צו־
$TS1$צורך$TS1$

גםבישראל.

שתי תמונות של
שהרשעתו ברצח נסמ־
$TS1$נסמכה$TS1$
מצגורה,
בהשוואת
מדעיות,
^-״^איות
$TS1$לדרוש$TS1$
לד־
בסטטיסטיקה ,כך אין
רך
$DN2$צורך$DN2$
נעל .בית
כה
ד־נ־א למשל ,מקדמות את
$DN2$נסמכה $DN2$בין השאר על טביעות
$DN2$אמצעית $DN2$של הערכאה הדיונית מה־
$TS1$מהמומחה״$TS1$.
סטטיסטיקה באשר לטבי־
$TS1$לטביעות$TS1$
רוש
$DN2$לדרוש$DN2$
1$1ST$אל$1ST$לא־
המשפט
יכולת
צעית
המשפט אמנם דחה את הערעור,
להגיע
$DN2$מהמומחה״ $DN2$.אין די בכך .אם לא מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
מומחה״.
אך השופטניל הנדל הבהיר ,לא־
$TS1$לאחר$TS1$
המתח־
$TS1$המתחזות$TS1$
מת .אך ראיות
ל$2ND$
נעליים.
עות
$DN2$לטביעות$DN2$
התרשמות ישי־
$TS1$ישירה$TS1$
$DN2$מדובר $DN2$במדע ,נדרשת
בר
השוואה זו בין תמו־
$TS1$תמונות$TS1$
אולם
$DN2$לאחר $DN2$שבחן היטב את הספרות המד־
$TS1$המדעית$TS1$
חר
למדעיות ,שמציגים ״מומחים״
זות
המתחזות$DN2$
רה
נות
$DN2$תמונות$DN2$
ה״מומחה״־השו־
$TS1$ה״מומחה״השוטר$TS1$
שרלטנים ,מחבלות ביכולת זו.
$DN2$ישירה $DN2$של השופטים מהראיה עצמה.
לטביעותנעל מוטעית .בעוד
$DN2$המדעית $DN2$ואת עבודת
עית
אחרת מפקירים אתגורל הנאשם
שמהדמיון או השוני שבין הפ־
$TS1$הפרצופים$TS1$
נעליו של
טר
דו״ח האקדמיההלאומית האמרי־
$TS1$האמריקאית$TS1$
$DN2$ה״מומחה״השוטר $DN2$שהשווה בין טביעות
בידי ה״מומחה״.
$DN2$הפרצופים $DN2$יכול השופט להתרשם
רצופים
לטביעותהנעל שנמצאו
מצגורה
האמריקאית$DN2$למדע מ 2009 -בחן היטב את
קאית
מחקרים שנעשו על בסים נתו־
$TS1$נתוני$TS1$
בעצמו ,באשר
הראיות הפורנזיות המוגשות לב־
$TS1$לבתי$TS1$
לטביעות
בזירת הרצח ,שמשקל חוות־דע־
$TS1$חוותדעתו$TS1$
הנעליים
$DN2$נתוני $DN2$פרויקט החפות האמריקאימל־
$TS1$מלמדים$TS1$
ני
הוא אינומסוגללעשות זאת ללא
$DN2$חוותדעתו $DN2$של האחרון אפסי ,משום שהיא
תו
המשפט ,והזהיר מפני התחו־
$TS1$התחומים$TS1$
תי
$DNלבתי$DN2$
$DN2$מלמדים $DN2$על נטייה של מומחי המשט־
$TS1$המשטרה$TS1$
מדים
ה״מומחה״ .הרי שופט הרוב כו־
$TS1$כותב$TS1$:
בסטנדרטים המד־
$TS1$המדעיים$TS1$
$התחומים$DN2$נטולי הבסיס המדעי .למשל,
מים
איננה עומדת
רה
תב:
$DN2$המדעיים $DN2$והמשפטיים.
מיקרוסקופית של שי־
$TS1$שיער$TS1$:
השוואה
$DN2$המשטרה$DN2$לייצר ראיותמפלילות,לעתים
עיים
$DN2$כותב $DN2$:״אודה ולא אבוש ,כי למעט
תוך הפרזה במשמעות הממצאים,
התקשיתילזהות
טביעה מספר
מצגורה,
באמצו את הלכת
המשפט
$שיער $DN2$:בעבר הופיעו בבתי
ער:
המומחה שור ,אך ולעתיםאפילו תוך הטעיה .בנוסף,
שראה
את מה
הבהיר שופט המיעוט יורם דנצי־
$TS1$דנציגר$TS1$
״מומחים״ שרלטנים מטעם המש־
$TS1$המשטרה$TS1$
ישאצלנו נטייה חזקה של השופ־
$TS1$השופטים$TS1$
זו בדיוק תורתו־אומנותו־ניםיונו״.
$DN2$דנציגר $DN2$בפסק הדין האחרון שניתן בפ־
$TS1$בפרשת$TS1$
גר
$Dהמשטרה $DN2$והתביעה וטענו שהשוו מב־
$TS1$מבעד$TS1$
טרה
ההתרשמות הבלתי אמ־
$TS1$אמצעית$TS1$

״חשיבות

$מבעד$DN2$לעדשת
עד
מזירת

) ,כי אין
רשת
$DN2$בפרשת $DN2$זדורוב(בסוף 2015
המיקרוסקופ בין שיער

הפשעלשיער שנלקח מה־
$TS1$מהנאשם$TS1$,

כל

בכך,
בפועל,

משקללחוות הדעת של המומ־
$TS1$המומחההשוטר$TS1$
$DN2$בידי$DN2$
די

חה־השוטר
$DN2$המומחההשוטר$DN2$
$DNמהנאשם $DN2$,ומצאו זהות .שופטים קיב־
$TS1$קיבלו$TS1$
נאשם,

דית
$DN2$ייחודית$DN2$
יבלו$DN2$עדויות אלה במדעיות ונאשמים
לו

ה״מומחה״

שפט.
$DN2$במשפט$DN2$.
באשר להתאמה ייחו־
$TS1$ייחודית$TS1$

שמצא בין
נעליו

אחת

דובר
של זדורוב
$DN2$שמדובר $DN2$במדע

טים
השופט מפקיד בי־
$TS1$בידי$TS1$
$DN2$השופטים$DN2$להעדיף
את ההכרעה במ־
$TS1$במשפט $TS1$.על

את מומחי התביעה

מומחי הםניגוריה.

שמ־
$TS1$שמדובר$TS1$
משתיים :או
שאז

רביםנשלחו למאסר על בסיסן .אר
כשפותחה

שופט הרוב

כותב על

שופט

הרוב

ניתן לסמוך לכך ,ש״מול
לא

חוות

מייחם

חשיבות

דעתו של

שור

הציבה ההגנה ,בשתי הער־
$TS1$הערכאות$TS1$,

השוואה גנטית של שי־
$TS1$שיער$TS1$,

ער,
שיער $DN2$,הוכח שכלל לא ניתןלזהות לרגע
מיקרוסקופ; מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
שיער באמצעות
ומהחשש
הידעונים־בודקי־הנעליים,
זבל״.
בר
$Dמדובר $DN2$ב״מדע
במשפט בגינם
להרשעות־שווא
בדומה נקבע בדו״ח הנ״ל,

נדמה

היה

שנפטרנו

מעונשם

$DN2$הערכאות $DN2$,חוות דעת שניתןלאמצה״.
כאות,
פה קבורהכלב :בהתאם לשיטה
של
ה״אדברםרית״,

השופט תר

אחר

הכרעה בין מומחה התביעהלבין
מומחה ההגנה .אך כשלא מדובר
במדע־זבל ,לא תיתכן
במדע אלא
לזיהוי בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
שאין כל בסיס מדעי
חוות דעת שניתןלאמצה .על השו־
$TS1$השופט$TS1$
בהתרש־
$TS1$בהתרשמות$TS1$
על הראיה; או שמדובר
הקורבן.
מכנסי
$TS1$נעליים $TS1$לטביעות על
$Dבאמצעות $DN2$השוואה בין טביעות נע־
מצעות
לרגע
$DN2$השופט $DN2$לדחות את שתיהן.
פט
שאז על השופטלד־
$TS1$לדרוש$TS1$
$DN2$בהתרשמות $DN2$בלבד
מות
נדמה היה ,שנפטרנו מעונשם של
נעליים $DN2$מהזירהלביןנעלי הנאשם.
ליים
הנאשם :בשל
קבור
פה
$DN2$לדרוש $DN2$מה״מומחה״ להראותלו את
רוש
הידעונים־בודקי־הנעליים ומהח־
$TS1$ומהחשש$TS1$
כשהורשע רומן זדו־
$TS1$זדורוב$TS1$
ובכל זאת,
התייחסותו המוטעיתלחוות הד־
$TS1$הדעת$TS1$
שהוא רואה ,ואם השופט אינו מצ־
$TS1$מצליח$TS1$
להרשעות־שווא כאלה .אך
שש
$DN2$ומהחשש$DN2$
המשפט המחוזי בנצרת
$Dזדורוב $DN2$בבית
רוב
ה״מומחה״־השוטר לא
$DN2$הדעת $DN2$של
אל לו
$TS1$לשיטתם $TS1$,ליח
שופטי הרוב סברו אחרת .לשי־
בספטמבר 2010קיבלו השופטים
עת
$DN2$מצליח $DN2$לראות זאת בעצמו
מדע־זבל אלא כאל ״מומ־
$TS1$״מומחיות״$TS1$,
כאל
$DN2$לשיטתם $DN2$,בעוד שראיה מדעית ,כגון
טתם,
את התרשמותו הסובייקטיבית של
לקבל זאת כראיה ,הרי אין טע־
$TS1$טענה$TS1$
$DN2$״מומחיות״ $DN2$,מגיע השופט למסקנה שמ־
$TS1$שמדובר$TS1$
חיות״,
$DN2$טענה $DN2$שמומחיות ה״מומחה״ היא בכך
נה
ד־נ־א ,אכן חייבתלעמוד בםטנ־
$TS1$בםטנדרטים$TS1$
ה״מומחה״־השוטר כראיה מדעית,
דובר
שראייתו טובה מזו של השופט.
$DN2$בםטנדרטים $DN2$מדעיים ,הרי שניתן לק־
$TS1$לקבל$TS1$
דרטים
וביססו את ההרשעה גםעליה
$DN2$שמדובר $DN2$ב״ראיה נסיבתיתעוצמתית״,
״החשש
שופט הרוב מסביר:
התרש־
$TS1$התרשמויותיהם$TS1$
בל
בנוסף להודאה הבעייתית .זמן
כמעט מכרעת .גם לאחר שמטע־
$TS1$שמטעמי$TS1$
$DN2$לקבל $DN2$עדויות מומחים על
$DN2$שמטעמי $DN2$זהירות הוא מוריד את משק־
$TS1$משקלה$TS1$
מי
שמא חוות דעת של מומ־
$TS1$מומחה$TS1$,
$DN2$התרשמויותיהם $DN2$שאינן מבוססת על המ־
מויותיהם
לא רב לאחר פסק הדין פירס־
$TS1$פירסמתי$TS1$
$TS1$המדע[ $TS1$,הוא]
$DN2$משקלה$DN2$ל״ראיה נסיבתיתבעלת משקל
$TS1$מומחה $TS1$לה
$DN2$מומחה $DN2$,אם מומחהבעל־שם או מומ־
חה,
לבסס
ואף
מתי
עליהן הרשעות.
$פירסמתי $DN2$מאמר ביקורת בכתב העת דע,
$DN2$המדע$DN2$,
$TS1$טכניים $TS1$בינוני״ ,היא חוברתלהודאתו הב־
$TS1$הבעייתית$TS1$
$DN2$מומחה$DN2$שרלטן ,שהוצגה במונחים טכ־
חה
שבפסק דין מצגו־
$TS1$מצגורה$TS1$
כך,
שבו
״הסניגור״,
המשפטי
בעוד
הצעתי
ומוליכה למא־
$TS1$למאסר$TS1$
$DN2$הבעייתית $DN2$של הנאשם
$DN2$טכניים $DN2$ומשכנעים ,תקבל
ניים
$DN2$מצגורה $DN2$השופט הנדל ראה בהעדר כל
רה
עייתית
משקל־עו־
$TS1$משקלעודף$TS1$
נעליים
לראות בהשוואת טביעות
עולם .קשה להשתחרר מהמ־
$TS1$מהמחשבה$TS1$
סר
$DN2$למאסר$DN2$
$DN2$משקלעודף $DN2$על ידי חבר המושבעים״ .אלא
דף
וסטטיסטיקה בת־
$TS1$בתחום$TS1$
בסים נתונים
זבל״.
״מדע
$DN2$מהמחשבה $DN2$שאחריהכל,
חשבה
שהחשש שראיה לא מדעית המו־
$TS1$המוצגת$TS1$
חום
בהמשך אכן תיקן בית המ־
$TS1$המשפט$TS1$
הידעונים־בו־
$TS1$הידעוניםבודקיהנעליים$TS1$
$DN2$בתחום $DN2$זה סממן לחוסר מדעיותו,
גורלות.
$DN2$הידעוניםבודקיהנעליים $DN2$שוב חרצו
צגת
בפסק דין זדורוב מבחינים שופ־
$TS1$שופטי$TS1$
$DN2המשפט$DN2$העליון את הטעות שר־
$TS1$שרווחה$TS1$
שפט
$DN2$המוצגת $DN2$כמדעית תםנוורעיני שופטיםדקי־הנעליים
קיים לא רק בארצות הברית ,שם
$DN2$שופטי $DN2$הרוב בין מדעלבין ״מומחיות״,
טי
$DNשרווחה $DN2$בתחום זה .היה זה בדצמ־
$TS1$בדצמבר$TS1$
ווחה
פרופ׳ סנג׳ח מלמד במרכז האקדמי למשפט
שיטת המושבעים ,אלא ולעסקים ברמת גן
$בדצמבר 2013 $DN2$בערעור שלניקולאי
בר
וסבורים שכשם שאנו משווים בין פועלת

