בעקבות מותה של עובדת בחברה של לב לבייב :כך שוברים חוקרי המשסרה את הנחקרים החלשים

"צעקות בווליום בלתי־נסבל ,שקוים עלמצב
הראיות ואיום שהנחקר לא ׳ואה את ילדיו"

פרשת עובדת החברה של לב לבייב הציתה מחלוקות וגרסאות שונות • אל החברה
שמיהרה להאשים את המשטרה ,הצטרפה גם המשפחה ,בטענה כי על המנוחה הופעלו
לחצים קשים ובלתי־מידתיים מצד גורמי החקירה • הגם שמוקדם לקבוע מסמרות
בעניין ,סנגורים בכירים וחוקרים בכירים לשעבר חושפים את שיטות החקירה שנועדו
לשבור את הנחקר :איום בעונשי מאסר ממושכים ,חילוט רכוש ועוד  /נזתן ברויר
*™■ימישת ימים לאהר המקרה
הטראגי שאירע בבורסת
היהלומים בר״ג עדיין מלווים
יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה
את הנסיבות שהובילו מנהלת חשבונות
בחברת היהלומים ״lld״ שבבעלות לב
לבייב ,אם לשלושה בשנות ה־ 40לחייה,
ליפול אל מותה מקומה  10בבניין.
פרטי האירוע הטראגי נחשפו בערוץ
 10ע״י העיתונאית ,איילה חסון .מה
שברור בשלב הזה הוא קיומו של קרב
גרסאות משולש בין המשפחה ,למשטרה
^ .lldאם בהתחלה היה נדמה כי
החברה והמשפחה נמצאות פחות או
יותר בחזית אחידה מול המשטרה ,הרי
שבנקודה זו כבר ברור כי לפנינו מערכת
יחסים מורכבת הרבה יותר.
על מספר עובדות אין כל מחלוקת.
העובדת נחקרה באזהרה בימים שלפני
מותה על־ידי היחידה הארצית לחקירת
פשיעה בינלאומית)יאחב״ל( ,כחלק
מפרשת "יהלום שחור" ,שבמסגרתה
נחשדת מעורבות של החברה ,מספר בני
משפחת לבייב ומספר עובדים ועובדים
לשעבר בחברה בהברחת יהלומים
והלבנת הון בהיקף של למעלה מ־300
מיליון שקל .כולם מסכימים כי חלקה
של החשודה המנוחה בפרשה הוא משני
ביותר .עוד מוסכם ,כי חקירתה של
המנוחה באזהרה ,כלומר כחשודה ולא רק
כעדה ,ארכה כשעתיים ,וכי בעלה היה
בזמן זה בקשר עם המשטרה.
עוד מסכימים כולם ,כי החשודה לא
נועצה עם עו״ד לפני או במהלך החקירה,
אך בהקשר זה קיים בכל זאת פער בין
טענות ההברה לממצאי חקירת המשטרה
ודברי המשפחה .בעוד שכבר ביום מותה
של העובדת ,מיהרה החברה להפנות
אצבע מאשימה כלפי המשטרה בטענה
כי המנוחה החשודה לא נועצה עם עו״ד,
הרי שבעלה של המנוחה סיפר כי חוקר
המשטרה שהתקשר אליו בזמן חקירתה,
הציע לו לשכור עו״ד .הבעל אף ציין
שהחוקר עשה זאת בעודו צורח ומפחיד
אותו מפני ההשלכות שעלולות להיות
לחקירת אשתו .כל זאת ,לטענת הבעל,
נעשה בנוכחות אשתו וכשהיא נלחצת
מהתנהלות החוקר .ל״גלובס" נודע כי גם
חוקרי המשטרה אישרו שהוצע למנוחה
להיוועץ עם ע־״ד וכי הם פנו לבעלה של
המנוחה בנוגע לכך במהלך חקירתה.

I
I

לחצים בלתי־מידתיים
אולם נדמה כי הפער המרכזי ביותר
בין החברה לבין משפחת המנוחה נוגע
לשאלה אם האחרונה שמה קץ לחייה.

בעלה של המנוחה ובני־משפהתה
ממשיכים לדחות מכול וכל את הטענה,
שלפיה המנוחה קפצה למותה .בסוף
השבוע דווח בערוץ עשר כי המשטרה
סבורה שהמנוחה טיפסה על כיור בחדר
השירותים של הקומה ,השתחלה דרך
חלון השירותים הקטן וכך קפצה למותה.
מעבר לתהיות שעולות ביחס לשאלה
עד כמה סביר שמי שנפשה סוערת
ומוגדרת על־ידי בני משפחתה וקרוביה
כ״פחדנית" ,מסוגלת לנהוג באופן
החלטי וחדור מטרה ,כפי שנדרש ממי
שמטפס ומשתחל לחלון קטן כדי לקפוץ
אל מותו  -לא ניתן להתעלם מדבריו
קורעי הלב של בעלה של המנוחה,
שמסרב בכל תוקף לקבל את האפשרות
שרעייתו מסוגלת לעולל דבר כזה
לעצמה ולמשפחתה .עוד טוען הבעל ,כי
רעייתו קבעה להיפגש עמו באותה שעה
שבה נפלה ,וכי היא ערכה תוכניות לסוף
השבוע ותחילת השבוע הנוכחי .לא היה
דבר שיכול היה לרמוז ,מספר הבעל ,כי
המנוחה תשים קץ לחייה.

"המשטרה מפעילה לחץ
על החוליות החלשות
ביותר .זרים ,עולים,
אנשים נורמטיביים,
שלא לומר תמימים ,כדי
לגייס עדי מדינה .הבעיה
מחריפה לאור דבקותה
בראיות מחדרי החקירות"
בנקודה אחת מרכזית מסכימות
לחלוטין הן המשפחה והן החברה  -והיא
כי על המנוחה הופעלו לחצים קשים
ובלתי־מידתיים מצד גורמי החקירה.
ממצאי הבדיקה של המשטרה ,לעומת
זאת ,מעלים כי לטענת גורמי החקירה
חקירתה התנהלה "בנינוחות".
נראה כי המפתח להבנת האירוע נמצא
באותם  40דקות שעברו בין יציאתה
של המנוחה את עבודתה לכיוון תחנת
הרכבת ,בדרך לפגוש את בעלה ,לבין
המועד שבו נפלה אל מותה .לטענת
 ,lldהמנוחה קפצה אל מותה לאחר
שקיבלה טלפון המזמן אותה לחקירה
נוספת .לטענת המשטרה ,המנוחה לא
זומנה לחקירה נוספת .בעלה של המנוחה
סיפר כי אינו מודע לשיחה שקיבלה
אשתו מהחוקרים זמן קצר לפני מותה.
מכיוון שלפי הידוע הטלפון של
המנוחה שרד את הנפילה ונמצא בידי

המשטרה ,ולאור העובדה כי אזור
הבורסה בר״ג מרושת במצלמות  -סביר
כי לפחות חלק מסימני השאלה הרבים
האופפים כעת את הפרשה יחלו להיעלם
בתקופה הקרובה)ראו מסגרת(.
בעלה של המנוחה טוען להתנהלות
קשה של המשטרה כלפי אשתו .לדבריו,
החוקרים צעקו עליה ,איימו עליה,
והתנהגו אליה בברוטליות .גם חברת
 lldטוענת כי הגיעו לידיה עדויות
שלפיהן המנוחה סבלה מלחצים בלתי־
מידתיים בחקירתה.
בשבוע שעבר סוקרו ב״גלובס"
הביקורות הקשות שהעלו סנגורים
המייצגים חשודים בפרשת "יהלום
שחור" נגד התנהלות המשטרה בחקירות,
וכן הובאו דברי הביקורת הקשה שמתח
על כך שופט המעצרים בבית המשפט
השלום בראשל״צ ,גיא אבנון ,בשתי
הזדמנויות שונות .הביקורת הקשה
ביותר שמתח אבנון נגעה לכך שהיחידה
החוקרת מנעה מפגש של חשוד עם
באת־כוחו .התנהלות היחידה החוקרת
הייתה שערורייתית ...היהירה החוקרת
לא טרחה להפנים את זכויות היסוד של
החשוד" ,קבע אבנון.
הביקורת הקשה של ביהמ״ש על
התנהלות המשטרה בפרשה ,כמו
גם הטענות הקשות שמעלה בעלה
של המנוחה ,מציפות מספר שאלות
קשות .כך ,למשל ,עולה השאלה אם
המשטרה אכן מתנהלת עם חשודים
בעבירות כלכליות טהורות בהתאם לדין
וברגישות הראויה?; האם על נחקרים
מופעל לחץ בלתי סביר?; והאם המשטרה
"לא רואה בעיניים" מתוך רצון לספק
תוצאות בחקירות המנוהלות על־ידה ,עד
כדי רמיסת זכויות בסיסיות של חשודים?
פרופ׳ בועז סנג׳רו ,מרצה במרכז
האקדמי למשפט ולעסקים ובמכללה
האקדמית ספיר ,כותב במאמריו רבות
על רמיסת זכויות חשודים" .מקריאת
פסקי־דין רבים עלי לציין ,בצער,
שחוקרי המשטרה לא תמיד נוהגים
בהתאם לדין ,ולעיתים קרובות אינם
נוהגים ברגישות הראויה  -לא עם
חשודים ואף לא עם עדים" ,מציין סנג׳רו.
לדעתו ,משטרת ישראל נוהגת
כחדורת מטרה באופן שעלול לעתים
להיות מוגזם ולפגוע בזכויות הפרט.
"החקירה מתגמדת אל מול החיים
שאבדו .חקירת המשטרה איננה חזות
הכל אלא רק אמצעי כדי להתחקות אחר
האמת .לעתים נראה שחוקרי המשטרה
הופכים את היוצרות וטועים לחשוב
שהחקירה היא העיקר והחיים שמעבר
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הבנ״ן ממנו נפלה העובדת אל מותה .התאבדות או וצוו?

לה שוליים ונועדו לשרת את החקירה.
כמובן שחיי אדם חשובים מהחקירה
המשטרתית ,אין כאן דילמה של ממש,
כי בשיטות חקירה פסולות גם לא
מגיעים לאמת" ,מבהיר סנג׳רו.
סנג׳רו מבקש להרחיב את זווית
הראייה שממנה נבחן המקרה הטראגי
של החשודה המנוחה" .הצטברו מקרים
רבים שבהם דווח על שיטות חקירה
פסולות ,וסביר להניח שמדובר רק בקצה
הקרחון הבולט מעל המים ,כשרובו
שקוע ונסתר" ,הוא אומר" .כך ,למשל,
יש לבקר את הקלות הבלתי־נסבלת
של המעצר במדינת ישראל .בדומה,
יש לבקר שיטות חקירה שבהן מאיימים
על עדים בכך שיואשמו בעבירות ויהיו
צפויים למאסר אם לא'ישתפו פעולה׳
ויפלילו את החשודים".
לדעתו של סנג׳רו ,יש צורך ברוויזיה
מקיפה בכל הנוגע לאופן שבו המשטרה
מנהלת את חקירותיה" .החקירה צריכה
להיות מגוונת ומתוחכמת ופתוחה ולא
כמקובל כיום  -מניחים שהחשוד אשם,
מתמקדים בחיפוש ראיות להפללתו,
ומשקיעים את עיקר האנרגיה בניסיון
לגבות ממנו הודאה" ,אומר סנג׳רו.
"ההודאה היא ראיה בעייתית מאוד,
משום שהמחקרים החדשים מוכיחים
שגם חפים מפשע מודים ,למשל בעקבות
לחצים פסיכולוגיים שמפעילים חוקרים
)כגון כשהם משקרים לנחקר שיש נגדו
ראיות חזקות(; משום שלשופטים אין
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כלים להבחין בין הודאות אמת להוראות־
שווא; משום שהדין הישראלי מסתפק
בהודאה לשם הרשעה)בצירוף "דבר
מה נוסף" קל כנוצה(; ומשום שהחוקרים
מלמדים את הנחקרים בשאלותיהם
פרטים מזירת הפשע שלאחר מכן
נחשבים על־ידי השופטים ל״פרטי
חקירה מיכמנים" שאם הנחקר ידע,
כנראה שהוא קשור לפשע".

"התאבד בגלל חקירה"
כמו לפרופ׳ סנג׳רו ,גם לעו״ד
ענבל רובינשטיין ,לשעבר הסנגורית
הציבורית הארצית ,טענות קשות נגד
התלות הגבוהה של מערכת אכיפת
חוק בראיות שהושגו בחדרי החקירות.
"המשטרה מפעילה לחץ על החוליות
החלשות ביותר .זרים ,עולים ,אנשים
נורמטיביים ,שלא לומר תמימים ,כדי
לגייס אותם כעדי מדינה" ,מציינת
רובינשטיין" .הבעיה מחריפה במיוחד
לאור דבקותה של המשטרה בראיות
שמושגות בחדרי החקירות ,כמו הודאות
מחשודים והודעות ממתלוננים ,כאשר
ההסתמכות על ראיות חיצוניות ומדעיות
אינה משמעותית.
"שבירת החוליות החלשות נעשית
בעזרת צעקות בווליום בלתי־נסבל,
שקרים אודות המצב האובייקטיבי של
הראיות כדי ליצור תחושה שהנחקר

