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הפוליגרף -מהותו ואופן פעולתו
האמונה שאמת או שקר מתאפיינים בתגובות פיסיולוגיות מיוחדות שעליהן אין לנבדק שליטה הביאה
להנחה כי התרגשותו של אדם גורמת לצמצום או הפסקת פעולתן של בלוטות הרוק וכתוצאה מכך
להיווצרות יובש בפיו .בעולם המודרני ולאחר מחקרים בתחום הפיסיולוגיה והפסיכולוגיה נמצא כי על
אותן תגובות פיסיולוגיות הבאות לידי ביטוי בבדיקת פוליגרף אחראית מערכת העצבים הסימפתטית .זו
גם ההנחה העומדת בבסיסם של "מבחני השקר" המודרניים יותר ובכללם הפוליגרף.
חקר האמת -אז ועכשיו ,כל השיטות ואיך הן מבוצעות.
רונן ביהם

מאת :רונן ביהם*

מ

קדמת דנא נעשו מאמצים למצוא דרך
להגיע לחקר האמת .אצל הסינים,
למשל ,השתמשו במבחן האורז .במבחן
זה היו נותנים לחשוד ללעוס ולבלוע אורז יבש.
אם הצליח  ,הייתה זו ראיה לחפותו ואם נכשל,
הסיקו מכך כי הוא משקר .מבחנים דומים ניתן
למצוא אצל הבדואים אשר הבחינו ,כביכול ,בין
אמירת אמת ואמירת שקר לפי תוצאות נגיעת
לשונו של החשוד בחרב לוהטת .אם הלשון נדבקה
לברזל מלובן ,אזי החשוד נמצא דובר שקר ואילו
כאשר נכווה בלשונו אך לא נדבקה לברזל הלוהט-
נמצא דובר אמת.

אצל ההודים מקובל היה לבצע מבחן דומה,
אך אצלם בוצע הדבר עיי הכנסה של גחלים
לוהטות לפיו של הנאשם .המבחנים שפירטתי היו
מבוססים ככל הנראה על הידיעה שהתרגשותו
של אדם גורמת לצמצום או הפסקת פעולתן של
בלוטות הרוק וכתוצאה מכך להיווצרות יובש
בפיו .על כן ,השקרן ,אשר עפ"י האמונה מתרגש
בעת המבחן ,לא יצליח ללעוס ולבלוע את האורז
היבש וכמוהו  -לשונו של השקרן תידבק לברזל
המלובן או לגחלים הלוהטות .
הדומה בין המבחנים הללו היא האמונה שאמת
או שקר מתאפיינים בתגובות פיסיולוגיות
מיוחדות שעליהן אין לנבדק שליטה.
בעולם המודרני ולאחר מחקרים בתחום
הפיסיולוגיה והפסיכולוגיה נמצא כי על אותן
תגובות פיסיולוגיות אחראית מערכת העצבים
הסימפתטית .זו גם ההנחה העומדת בבסיסם
של "מבחני השקר" המודרניים יותר ובכללם
הפוליגרף.
בקרב הציבור והשופטים נהוג לכנות את מכשיר
הפוליגרף בשמות כמו "מכונת אמת" או "גלאי
שקר" ,שמות אלו עלולים להטעות שכן מכשיר
הפוליגרף אינו מכשיר המודד שקר או אמת אלא
מכשיר רפואי הבודק ורושם תגובות פיסיולוגיות
ושינויים פיסיולוגיים במספר ערוצים -בהם קצב
הנשימה ונפח הריאות (  ,) PNEUשינויים בלחץ
דם ודופק ( )CARDIOוכן שינויים במוליכות
החשמלית של העור (.)GSR
משמעות המושג "פוליגרף" ()POLYGRAPH
הינה "רב רישום".
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השימוש בבדיקת הפוליגרף מבוסס על ההנחה
שמערכת העצבים הסימפתטית המופעלת
ע"י תחושותיו הנפשיות של הנבדק והסט
הפסיכולוגי שלו ,שולטת על תגובות פיסיולוגיות
ושינויים פיסיולוגיים באופן שאינו בשליטתו של
הנבדק ,אותן תגובות נמדדות בערוצים השונים
באמצעים מכניים ע"י חיישנים המחוברים לגופו
ונרשמות על נייר הצ'ארט  .בהמשך ,מתבצעת ע"י
בודק הפוליגרף השוואה בין רישומי תגובותיו
הפיסיולוגיות של הנבדק לשאלות הרלוונטיות
מול רישומי תגובותיו הפיסיולוגיות לשאלות
הבקרה ההשוואתית ומתבצע צינון של הצ'ארט
שלפיו נקבעים למעשה ממצאי הבדיקה.
מכשיר הפוליגרף הקונבנציונאלי מורכב
ממחטי דיו אשר רושמות רישומים על נייר רציף
הנע במהירות קבועה .על הנייר פרוסות משבצות
והמכשיר נע במהירות של  5שניות למשבצת.
בפוליגרף הממוחשב הרישום מתבצע על מסך
המחשב.
הרישומים נעשים בשלושה ערוצים (לפחות):
שינויים בנשימה ( )PNEUנקלטים משני צינורות
גומי פנאומטיים ,המחוברים לחזהו ולבטנו
של הנבדק ומודדים למעשה שינויים בנשימת
החזה ונשימת הסרעפת .הצינורות מתרחבים
ומתכווצים בהתאם לשינויי נפח בית החזה ואזור
הסרעפת ושינויים אלה מתורגמים לרישום גלי
על נייר רציף  .שינויים במוליכות החשמלית של
העור ( )GSRנמדדים באמצעות שתי לוחיות פלדה
המוצמדות לצד הפנימי של האצבע והקמיצה.
לוחיות הפלדה הן למעשה אלקטרודות ההופכות
את העור לנגד חשמלי .ההפחתה או ההגברה של
ההתנגדות החשמלית של העור נרשמות על הנייר
הרציף בצורה גלית ,הגל יכול להגיע לשיא הגובה
או לתחתית הגובה כעבור מספר שניות.
שינויים בפעילות הלב וכלי הדם  -לחץ הדם
והדופק (  ) CARDIOנמדדים באמצעות כרית
לחץ דם המחוברת לזרועו של הנבדק .הכרית
קולטת גל פעימה שמקורו בלב .צורת גל הפעימה
משתנה לפי כמות הדם שהוזרמה וכן לפי
התנגדות דפנות העורקים .שינויים בלחץ הדם
וכן בקצב הדופק נרשמים על הנייר הרציף.
התגובות הפיסיולוגיות אשר נרשמות בפוליגרף

ניתנות להשפעה של גורמים רבים .לכן ,יש
לקיים את הבדיקה בתנאים שבהם ניתן יהיה
לשלוט ולפקח על ההשפעות האפשריות של
גורמים החיצוניים לבדיקה .לעניין זה נהוג,
בין היתר ,כי טרם תחילת הבדיקה על הבודק
לוודא כי מבחינה טכנית המכשיר תקין ומכויל
ושהנבדק חובר למכשיר בצורה נאותה  .כמו
כן ,בדיקת הפוליגרף נערכת בדרך כלל בחדר
קטן שיש בו מינימום של גירויים  -על החדר
להיות שקט ואטום לחדירת רעשים חיצוניים,
כמו כן להיות מאוורר ,ממוזג ומואר יחסית.
יש לציין כי יש מצבים בהם לא ניתן לבצע את
הבדיקה ,למשל :מצב בריאות לקוי או מחלת
נפש של הנבדק הפוטנציאלי עלולים למנוע עריכת
בדיקת פוליגרף לאותו נבדק .נטילת תרופות אשר
משפיעות על לחץ הדם ,ההזעה או הנשימה וכן
תרופות הנכללות בקבוצה הנקראת בטא-בלוקרס
יכולות להשפיע על תגובות הנבדק וכתוצאה מכך
להפריע או לשבש את הבדיקה .באופן דומה ,גם
עריכת בדיקת פוליגרף לנרקומנים או פסיכופטים
נחשבת בעייתית.
השימוש בפוליגרף מכוון למספר מטרות
עיקריות .1 :חקירות פליליות;  .2בדיקות
בטחוניות וחשיפת הדלפות;  .3אימות גרסאות
או טענות ותביעות בסקטור האזרחי כגון תביעות
ביטוח או בסכסוך בין שותפים;  .4בדיקות
מהימנות או התנהגות בלתי הולמת של עובדים
(מעילות ,גניבות ,מסירת אינפורמציה רגישה);
 .5סינון ומיון של עובדים בשלב הטרום תעסוקתי
ועריכת בדיקות תקופתיות לעובדים;  .6בדיקות
אישות לבדיקת סוגיות שבינו לבינה.
שיטות הבדיקה :במהלך השנים פותחו טכניקות
רבות ושונות של בדיקה בפוליגרף ,הטכניקות
מותאמות לבדיקה של אירועים או התרחשויות
מסוגים שונים ומטרתן לאפשר לבודק לבצע
את הבדיקה המתאימה לסיטואציה הרלוונטית
ולקבוע על סמך תגובות הנבדק האם הוא דובר
אמת או שקר בהתייחס לשאלות הרלוונטיות אשר
מוצגות בפניו .קיימות מספר שיטות בדיקה.

שיטת שאלות הביקורת ( )CQTשב"ק
זו שיטת הבדיקה הנפוצה ביותר מבין שיטות
הבדיקה המקובלות כיום בעזרת מכשיר הפוליגרף
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ואשר פותחה למעשה ע"י קליב בקסטר כהמשך
לטכניקת הרלוונטי  /לא רלוונטי  .על פי שיטת
השב"ק הבודק מציג בפני הנבדק ,בנוסף לשאלות
הרלוונטיות והלא רלוונטיות ,גם שאלות מסוג
נוסף  -שאלות ביקורת ,או כפי שהן מכונות ע"י
בעלי המקצוע  -שאלות בקרה השוואתית  .תגובת
הנבדק לשאלות הביקורת משוות לתגובותיו
לשאלות הרלוונטיות וההשוואה מלמדת על טיב
דבריו ( דובר אמת או שקר).
שאלת ביקורת היא למעשה שאלה מסוג העניין
הנבדק ומתחום השאלה הרלוונטית ,בעת בניית
שאלות אלה (,)CONTROL QUESTIONS
יש להקפיד כי כל שאלת ביקורת תהיה טעונה
מבחינה רגשית וכי תהיה בנויה כך שגם הנבדק
ה"חף" ישיב עליה בצורה שקרית  .ההנחה בשיטה
מקובלת זו ,בגלגוליה השונים ,היא שהנבדק
המשקר מוטרד יותר מהשאלות הרלוונטיות
מאשר משאלות הביקורת ולכן יגיב להן בצורה
חזקה יותר מאשר לשאלות הביקורת .לעומתו,
הנבדק דובר האמת ,אשר אינו מעורב במעשה
הנחקר ולא ביצע אותו  -יגיב בתגובה לשאלות
הביקורת במידה גבוהה יותר מאשר לשאלות
הרלוונטיות.

שיטה זו משמשת בעיקר בחקירות פליליות.
ההנחה היא שנבדק המעורב במעשה הנחקר יגיב
בעוצמה לשאלות המזכירות את פרט החקירה
המוכמן  -אותם פרטי חקירה שידועים למעשה
לבודק הפוליגרף ולמבצע העבירה ולחוקר
שהגיע לזירה ,בעוד שלעומתו נבדק שאינו מעורב
בעבירה יגיב על כל הפרטים שיוצגו בפניו -
כאלה שכוללים פרטים מוכמנים וכאלה שאינם
כוללים פרטים כאלה  -ללא שוני מהותי בתגובות
לפרטים המוכמנים שכן אינם ידועים לו ולכן לא
סביר שיתייחס אליהם דווקא מתוך כל השאלות
המוצגות בפניו.
על ממונה הבטחון/מנהל האבטחה להקפיד על
מספר כללים טרם ביצוע בדיקת פוליגרף ספציפית
לעובד הנחשד במעורבות באירוע פלילי:

א.

לוודא שבוצעו ומוצו כל הפעולות החקירתיות
כולל איסוף ראיות ,תשאול חשודים ,בדיקות
אליבי וכו'.

ב.

יש להעביר לבודק את כל
חומר החקירה והרקע
שבגינו הוחלט לבצע
בדיקת פוליגרף.

לנבדק את התהליך ויקריא לו את השאלות
בשפתו ,בכל מקרה ,אין לצרף כמתורגמן אדם
המכיר את הנבדק או שאחראי על הנבדק במקום
עבודתו .יש להודיע לנבדק לפחות יום קודם על
מועד עריכת הבדיקה ולהחתימו על הסכמה
מפורשת להיבדק מרצונו הטוב והחופשי.

ה.

ככלל -הבדיקה תתבצע במכון הבדיקה
לצורך אפשור תנאים אופטימליים ככל שניתן
ולא במשרדו של הלקוח .במקרים בהם יש צורך
בריבוי בדיקות והלקוח מעוניין עקב שיקולים
לוגיסטיים לבצען במשרדיו -יש לבחור חדר
מתאים לביצוע הבדיקה ,כזה המאפשר פרטיות/
נטול רעשים חיצוניים או הפרעות ,ממוזג ומואר
יחסית.

בגליונות הבאים של מצודה יפורסמו מאמרים
נוספים בנושא הפוליגרף  ,אשר יעסקו במהימנות
הבדיקה ,השמוש בפוליגרף בשוק העבודה
והפוליגרף במערכת המשפט בישראל.

כל האמור לעיל מבוסס על עקרון היסוד לפיו
כל נבדק מרכז את עיקר מנגנוני ההגנה והקשב
שלו (הבאים לידי ביטוי בתגובותיו הפיסיולוגיות)
לעבר השאלה שמאיימת עליו יותר מכל .בעניין
זה יש לתת את הדעת גם לחשיבות כישוריו
וניסיונו המקצועי של בודק הפוליגרף.
על הבודק להקפיד במיוחד ,בעת
בניית שאלות הבדיקה ,על כך ששאלת
הביקורת לא תעורר אצל הנבדק
ה"אשם" תגובה חריפה יותר מאשר
תגובתו לשאלה הרלוונטית .טעות כזו
מצד הבודק עלולה לגרום לסטייה
ברישומים ולהוביל ,למעשה ,למצב
שבו בעת ניתוח ממצאי הבדיקה
יסיק הבודק מסקנות מוטעות.

שיטת פרטי חקירה
מוכמנים ( CITפח"מ)
על פי שיטה זו בגלגוליה השונים
בהם ,בין היתר ,גם Peek Of Tension ,
 Test Guilt Knoledgeאו Case Information
 Testשיטה המקובלת במיוחד ביפן ואשר
משמשת את בודקי הפוליגרף המשטרתיים שם
בבדיקות הקשורות לעבירות פליליות כגון רצח,
שוד ,גניבה ,סחיטה וכו' ועוד גלגולים וסגנונות
אחרים.
במקום להציג לנבדק שאלות רלוונטיות כגון
"האם אתה גנבת את השעון מהכספת?"  -בודקים
בעצם האם הנבדק מגיב לפרטים מזירת העבירה
שלא פורסמו ברבים ולא הובאו לידיעת הציבור
בפרסומים שונים באמצעי התקשורת ואשר לכן,
מטבעם ,אינם נחלת הכלל ואינם אמורים להיות
ידועים לאדם שלא היה מעורב בעבירה.

ג.

יש להגדיר
יחד עם הבודק
את השאלות הרלוונטיות הממוקדות והנכונות
ביותר לבדיקה .לניסוח הנכון של השאלות ישנה
חשיבות מכרעת בבדיקה.

ד.

במקרה בו הנבדק אינו שולט היטב בעברית-
יש לבצע את הבדיקה בשפתו של הנבדק ולעדכן
את הבודק מראש באיזו שפה מדובר .אם בודק
הפוליגרף אינו דובר את שפתו של הנבדק ייתכן
ויצורף לבדיקה מתורגמן מקצועי אשר יסביר

נכתב ע"י רונן ביהם ,מנכ"ל חברת "ביהם
רונן חקירות יעוץ בטחוני ופוליגרף בע"מ".
המספקת שרותי חקירות פרטיות ,פוליגרף,
יעוץ בטחוני ושרותי ממונה בטחון (קב"ט)
במיקור חוץ.
ניתן להפנות שאלות לכותב בדוא"ל:
Ronen@911pi.co.il
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