
 

 

ברשותה מחזיקה  מודרנית משטרה  ל
באוסף לא מדובר אוספים. לא, מספר
אלא מפתחות, מחזיקי או בולים
מוצגים ושל  ראיות של באוספים 
האוספים לשמש כראיות. בין היכולים
(ט“א). אצבע טביעות של אוסף למצוא אפשר
עם ט“א, טופסי  של  תת-אוסף יכלול  כזה  אוסף
לדוגמא, ושוטרים. חשודים עבריינים, של ט“א
טפסים  מ-600,000  למעלה כולל הישראלי  האוסף
למשטרה אסור לא, ולשאלתכם, שונים. אנשים של
צה“ל, שמחזיק  האצבע טביעות  באוסף להשתמש 

רחמנא ליצלן. זיהוי חללים, רק לצורכי אלא
מזוהים. את המעתקים הלא נוסף כולל תת-אוסף
עבירה בזירת שהועתקה אצבע טביעת הוא מעתק
לאורחים או הדירה  מבעלי לאחד שייכת  ואינה
לאוסף מושווה כזה מעתק כל בעיקרון, רצויים.
השוואה שתימצא תקווה מתוך הט“א, טופסי
כמובן יש כזאת, השוואה שנמצאת לאחר חיובית.
נסיבות באילו ולבדוק  החשוד את  לחקור צורך

לזירה. אצבעותיו טביעות הגיעו
מנעולים נעליים, עקבות מכילים נוספים אוספים
מרכזי מקום ותופס שהולך ,DNA-ה וכמובן פרוצים
גם עבירה. לזירת וקשירתם עבריינים לזיהוי ככלי
דגימות המכיל  תת-אוסף לשניים: נחלק זה  אוסף
ביולוגיות  דגימות  של ותת-אוסף מעבריינים   DNA

עבירה שונות. שנאספו בזירות
אוסף הוא זאת, כתבה נשוא שהוא נוסף, אוסף
של הנשק במעבדת  הנמצא והקליעים התרמילים 
שנאספו וקליעים תרמילים נשמרים באוסף מז“פ.
מגופות. שהוצאו קליעים כולל ירי, אירועי מזירות
ממנו הנשק הגעת עד נשמרים והקליעים התרמילים
תרמילי בין חיובית השוואה נמצאת כאשר נורו. הם
תרמילים ניסוי, הנורים מנשק מסוים, לבין וקליעי
מן האחרונים מוצאים באוסף, הנמצאים וקליעים
נשלחו, הם מהן ליחידות חזרה ונשלחים האוסף
עוד ללמוד ההשוואה. ניתן על פרטי הודעה עם יחד
משאיר סימן“ מגע ”כל מהכתבה דרך ההשוואה על
,2007 קיץ ,4 מס‘ גיליון ,“ ” (מגזין
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סוגי בכל ההשוואה,  תהליכי רבות, שנים  במשך
בתחום לדוגמא, ידני. באופן נעשים היו האוספים,
ניסוי, תרמילי בין להשוות צריך היה המומחה הנשק,
כל התרמילים לבין ,FN HP-35 מאקדח למשל שירה
כמובן, דומים. משפחתיים סימנים הנושאים באוסף
התארך הבדיקה משך והתרחב, הלך שהאוסף ככל
מול האוסף אפשרי קשר להחמיץ בהתאם, והסיכוי
ממוחשבות, במערכות  הצורך כן, אם נוצר,  גדל.
החיפוש, טווח בצמצום האנושי למומחה שיסייעו

לתרמילי מתאם גבוה בעלי מציאת מוצגים על-ידי
וקליעי הדוגמה שהפיק.

והוכחה לשימוש שנכנסה  הראשונה  המערכת
לסייע שנועדה ,AFIS-ה מערכת הייתה כאפקטיבית,
 AFIS האצבע. טביעות בתחום  ההשוואה  למומחי
 Automated Fingerprints של תיבות ראשי הם
עקב שם היה דחוף, הצורך .Identification System
הנכללים ומעתקים טפסים של הגדולים המספרים
שנחאי, האוזן, במשטרת את ארצי. לסבר אוסף בכל
חשודים! של טפסים וחצי כמיליון יש סין, בירת

הסיני הארצי... האוסף גודל לכם את תארו
היות יחסית, במהירות השתכללו אלה מערכות
במהותן (דו-מימדיות)  שטוחות הן אצבע וטביעות 
השוואה, נקודות לסמן  ניתן  אצבע  טביעת ובכל
האצבעות בעל של חייו לאורך  קבועות שנשארות
בעזרת מצלק או אותן  חותך  הוא  כן אם (אלא

חומצה!).
ל- מ-60% הגילוי אחוזי עלו ספורות, שנים תוך
פעמים טופס  בכמה נמדד הגילוי 98%! כאשר אחוז
באחד מהמקומות נמצא אכן אמור להימצא, שהיה
המקום כאן המחשב. ”המליץ“ עליהם הראשונים,
 CSI תוכניות חובבי של מסוימת  אשליה לנפץ
(Match) התאמה מוצא לא המחשב  למיניהן.
מציג המחשב זאת במקום  המסך.  על ומהבהב
הטפסים מספר את כאשר - טפסים מספר של רשימה
אותו דמיון למעתק ביניהם שקיים המפעיל - קובע

בודקים.
על לעבור  האנושי המומחה על מוטל כעת 
זהות יש אכן מהם באחד  אם  ולמצוא הטפסים
 AFIS-ה אלה, מומחים של לשמחתם למעתק.
בכ-80%  הראשון במקום הנכון הטופס את מציג
נוספים  בכ-15%  שלישי או שני במקום מהפעמים,
סוף לקראת יהיה הטופס בודדים באחוזים ורק

העשירייה הראשונה.

  
של מומחי  קנאתם ה-AFIS הייתה מושא מערכת
שתוצג לרגע חיכו והם הנשק בתחום ההשוואה
תרמילים לגבי השוואה יכולות עם דומה, מערכת
המאה  של ה-90‘  שנות לקראת ואכן  וקליעים.

IBIS. IBIS הם  לה קראו כזאת. מערכת הוצגה הקודמת,
 Integrated Ballistic Identification של תיבות ראשי
תת-מערכות.  שתי יש  IBIS-ה למערכת .System
שתפקידה ,BULLETPROOF הנקראת מערכת
פוליגונאלי) או (סלילי קנה סימני בין להשוות
,BRASSCATCHER הנקראת ומערכת קליעים, על
הנשארים היחודיים הסימנים בין להשוות שתפקידה

תרמילים. על
הנ“ל המערכות לפיתוח העיקריים ה“דוחפים“
לכך הסיבה האמריקאיות. הפדראליות הרשויות היו
משטרות) הרבה יש (ובארה“ב משטרה שכל הייתה
וקליעים. תרמילים של וגדול נאה באוסף החזיקה
ממדינה מוצגים ארה“ב אסור לשנע חוקי על-פי אך
על  ואילו לעיר מעיר  לא ואפילו  למדינה  (State)
איפשר כאלה. זה תנועה מגבלות חלו העבריינים לא
לפילדלפיה לעבור ואז בניו-יורק לירות לעבריין
תהיה הללו הערים שלמשטרות מבלי שם, גם ולירות
האמריקאי החזון הירי. מקרי בין להשוות אפשרות
ברשת  זו לזו IBIS מקומיות, הקשורות למערכות היה
אוסף של נתונים בסיס למעשה  ויוצרות תקשורת
בפילדלפיה שנורה התרמיל זה, באופן ארצי. כלל
המחשב בניו-יורק ואם שנורה מושווה לתרמיל היה
להתאמץ שווה היה גבוה, התאמה ציון נותן היה
המוצגים, ממעבדה של שינוע שיאפשר ולהוציא צו
אנושי. מומחה על-ידי הסופית והשוואתם למעבדה,
היה המקומיות למערכות הפרויקט שם
התחברו  והן אש, הפסקת כלומר  ,CEASEFIRE
DRUGFIRE (עקב  הנקראות הפדראליות, למערכות
מערכת יצרו וביחד לנשק) סמים בין ההדוק הקשר

 NIBIN – National Integrated Ballistic הנקראת
מידע בליסטי כלומר רשת ,Information Network

משולב. לאומי
להלן כמויות מדובר, באיזה את האוזן לסבר בכדי
1996 הוכנסו למערכת 22,180  בשנת נתונים. מספר
חיובית  השוואה נמצאה 55 מתוכם שלגבי קליעים,
תרמילים,  ו-26,390  נשק) מול או  האוסף  (בתוך
בשנת  חיובית. השוואה נמצאה 188 מתוכם שלגבי
שלגבי 23  1997 הוכנסו למערכת 11,960 קליעים,
ו-15,993 תרמילים,  חיובית השוואה נמצאה מתוכם

חיובית. השוואה נמצאה מתוכם 229 שלגבי
הנ“ל, העבודה האמריקאים, שערכו חישוב לפי
שנעזרו  מומחים של תקנים  13.5 ע“י שנעשתה
ללא  מומחים  7,169 של לעבודתם שווה ,IBIS-ב
נדרשת שהייתה התקציב,  תוספת  המערכת.

דולר. מיליון ה-175 בסביבות נעה למשכורות,

   
בסיפור כן, אם מדובר, האמריקאים מבחינת
ההספקים ומגדיל את רב כסף שחוסך להם הצלחה
קורה בישראל? האם  פי-530! אבל מה המומחים של
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ובכן, אצלנו הצלחה?  סיפור כאן מדובר באותו גם
שונה. קצת זה

התמקדו ,IBIS-ה מערכת של הראשונים בימיה
יחסית קל  שהוא קליעים, זיהוי בנושא מפתחיה 
זיהוי ובנושא  ההשוואה, אלגוריתם מבחינת 
מתתי- שנורו תרמילים מאקדחים. שנורו תרמילים
הושארו וכדומה (רוס“ר) סער רובי (תמ“ק), מקלע

השני. הפיתוח לסבב
ל- AFIS-ה בין העיקרי שההבדל לציין המקום כאן
דו-מימדית  תמונה שה-AFIS בוחן בכך מתבטא IBIS
של  העומק תלת-מימדית. תמונה ה-IBIS בוחן ואילו
שונות. מזוויות  אור החזרי על משפיע הסימנים 
העיקרי העבודה כלי ההשוואתי, במיקרוסקופ למשל

התאורה מעט את להזיז המומחה, די של
שונה לגמרי. ”תמונה“ לקבל מנת  על

פנתה החברה שבו  השלב  היה זה
לקבל לה והציעה ישראל למשטרת
בידע היעזרות  תמורת בחינם, מערכת 
זיהוי בנושא בישראל שנצברו ובניסיון
כאשר אולם ורוס“רים. תמ“קים תרמילי
השוואות בתרמילים להם מספר הראנו
לא שהמערכת שלהם הבינו הם  כאלה,
להם עוד ויש זה בתחום בשלה מספיק

עבודת פיתוח רבה.
את המערכת, לקלוט רצון אמיתי היה
והעובדה ישראל של קוטנה משום דווקא
היה הרעיון אחד.  ארצי  אוסף  בה שיש
המעבדות רכבי קליטה על עמדות לשים
פשעים לזירות שמגיעות הניידות,

ואילת, חיפה  כגון רחוקות בנקודות וכן חמורים, 
ולתת הראשוני הזיהוי זמני את לקצר מנת על
יצאה לא תוכנית זאת אולם מידע ”חם“. לחוקרים

הפועל. אל


אחרים מידע ממקומות התחיל להתקבל בינתיים,
לציין כדאי  המערכת. את  הפעילו שם בעולם, 
למומחה המערכת טענו שהיא תוכל לסייע שמפתחי
של יכולותיו את לשפר  לדוגמא, ”בינונית“.  ברמה
באוסף, חיוביות השוואות במציאת מתחיל מומחה
היו מהמשתמשים  שהתקבלו התגובות אולם 

הפוכות.
טענו מארה“ב, ואחד מצרפת אחד מאמרים, בשני
הנכון. מי שמשתמש הוא ההיפך המחברים כי דווקא

הגבוהה ביותר ברמה מומחה להיות במערכת חייב
מוצגים, מספר  מבין מי להחליט  שיוכל כדי  וזאת
הנכון גבוה, הוא המוצג נתנה להם ציון שהמערכת

חיובית. השוואה לגביו שיש
משני אירועי תרמילים מציינת לדוגמא, המערכת
האחד, ביניהם. קשר אין שבוודאות שונים, ירי
המומחה בידי חוקי. בלתי ציד והשני, רצח אירוע
היה מהאירועים באיזה לקבוע צריך והוא אקדח יש
השוואה שיש בטעות יקבע הוא אם מעורב. האקדח
למאסר אדם  ישלח הוא הרצח,  לאירוע חיובית 

עוול בכפו. לא עולם, על
צריך כמה  עד כן,  אם הייתה שנשאלה  השאלה 
מטבע המערכת?  של הזיהוי יכולת על לסמוך 

היא לשימוש נכנסה המערכת כאשר הדברים,
בסניף למשל, השונים.  המשתמשים על-ידי  נבחנה
המטפלת  הרשות –  ATF-ה של סאן-פרנסיסקו
זוגות לגבי בדיקה נשק, ביצעו וכלי טבק באלכוהול,
שייצגו  שונים,  אקדחים  מ-200  שנורו תרמילים
אחד תרמיל מגוונים. וקליברים מודלים יצרנים,
כ“מוצג“. נמצא והתרמיל השני נבדק הוכנס לאוסף
ה“תאום“  התרמיל מהמקרים,  87% עד  ב-73%  כי 
הוא   93% עד  ב-90%  ואילו הראשון במקום הוצג
שנורו תרמילים אגב, דרך הראשונה. בחמישייה היה
במקום  התאמה   100% קיבלו   (Glock) מ“גלוק“
פשע לבצע שמתכנן למי למחשבה  נקודה הראשון.

”גלוק“. בעזרת
שנורו מעשרה  קליעים, 10 זוגות של ירו גם הם
הדמיון (רמת זה אחר בזה היצור מפס שירדו קנים
הקנים כל כי גבוהה להיות אמורה הסימנים בין
הוכנסו  10 הקליעים חיתוך). על-ידי אותם כלי יוצרו
ההצלחה  מידת  נוספים. קליעים   325 של לאוסף
הוצג  מהאוסף הקליע בהם ל-85%  הגיעה שלהם

הראשון. במקום
גבוהים, הצלחה אחוזי על מדובר לכאורה

 98% - AFIS-ה מערכת של  לאלה המתקרבים 

לגבי הגרמנים שערכו  בבדיקה אולם,  זוכרים?
מעט נתונים קיבלו הם באוסף, אמיתיות בדיקות
שנעו אחוזי זיהוי השיגו הם לגבי תרמילים שונים.
מ- האחוזים נעו קליעים ואילו לגבי מ-75% עד 95%
 25% של המשמעות היא שיש סיכוי 50% עד 75%.
יהיו  ולמעשה השוואה תפספס 50% שהמערכת עד
יישארו רבים ופשעים מעונש שיתחמקו עבריינים

מפוענחים. לא
המשתמשים את להביא היו צריכים אלה נתונים
שהמערכת האם במקרה מאד חשובה. החלטה לקבל
מלאה ידנית בדיקה תערך השוואה, מוצאת לא
שמשלימים או הטובים) על-ידי מומחה בימים (כמו
יחמקו שעבריינים בחשבון ולוקחים התוצאה עם

מהדין?

 
ה-IBIS נכנסה לשימוש מבצעי  מערכת
הידע  מהרה, 1998, ועד בשנת בישראל
הישראלים הנשק מומחי של והניסיון
לגבי המלצות מספר פירות. לתת החל
מידע הכנסת המערכת, תפעול אופן
על- התקבלו זה, מידע ועיבוד לתוכה
לשיפור וסייעו המפתחת החברה ידי

המערכת. פעילות
במדינות שגם וייתכן בישראל,
של הנתונים לבסיס מכניסים נוספות,
תרמילים של ידועות דוגמאות המערכת
נשק מזוהים. מכלי שנורו וקליעים, כאלו
מוכנס מזוהה לא קליע, או תרמיל, כאשר
מן לאחת המומחה את להכווין יכולה היא למערכת,
ממנו הנשק כלי את לזהות לו לסייע ובכך הדוגמאות
במערכת הגילוי אחוזי האוזן, את לסבר המוצג. נורה
מדווחים שעליהם  לאחוזים דומים הישראלית 
ומשתפרות, משתכללות שהמערכות וככל הגרמנים

וגדלים. הולכים הגילוי אחוזי כך
עולם“? סובב ”חיפוש היא הכתבה כותרת ומדוע
הוא המערכת  מפתחי  של הגלובלי שהחזון  היות 
עולמית. ברמה ביניהן מקושרות יהיו המערכות שכל
בין-לאומיים פשעים בין קשרים למצוא יאפשר זה
יסייע גם הוא זאת. בפשיעה ללחימה יסייע ובכך
בפעם נתקלים הם בהם נשק, סוגי לזהות למומחים
ה“נעלם“ המוצג  השוואת באמצעות הראשונה, 

זוהו. שכן בעולם אחרים למוצגים שלהם
יכול זה טכנולוגית, מבחינה  יקרה? זה מתי
עוד וגיאופוליטית, משפטית מבחינה מחר. לקרות
אבטחת גם סיבות נוספות, כגון הדרך. ישנן ארוכה
ממערכות שמונעות סיכונים, חדירת ומניעת מידע
בין- מידע לרשת להתחבר הישראלית, ביניהן כאלה,
ומשתפרות משתכללות המערכות בינתיים לאומית.
לרמת יגיעו הן  שבקרוב, נקווה  אחד, שיום  וייתכן

■ .AFIS-ה מערכות של הגבוהה הזיהוי
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