בחורה ללא גבולות
בבוקר גשום התקשר בחור צעיר למשרד ,טען שקיבל את מספר הטלפון ממכר וביקש לעשות בדיקת
פוליגרף ,לא בשבילו – בשביל אישתו .הבחור לחץ עלי להגיע ממש עכשיו ,ולא הבנתי על מה
המהומה ,מדוע הבהלה והדחיפות? הפגישה ביננו נקבעה לשעת אחר הצהרים ,אחרי הכל שיחה
דרך הטלפון זה לא כמו ארבע עיניים ,ואכן כך היה .בשעה הנקובה הופיעו זוג צעיר בשנות השלושים
לחייהם ,לאחר שברכנו זה את זה בשלום ,שמתי לב שהבחור מזיע על אף שהיה זה יום חורפי.
"אני חייב לעשות בדיקת פוליגרף לאישתי ,תקופה ארוכה אני חושד שהיא בוגדת בי ,אנחנו נשואים
כמה שנים ,אני יודע בוודאות שהיו לה קטעים עם גברים אחרים משום שדיברנו בנינו והיא הודתה
בקטעים מסוימים ,אני רוצה לדעת האם כל מה שסיפרה לי זה מה שהיה בלבד אושיש עוד דברים
שהיא לא סיפרה".
מדברי הבחור הבנתי כי האישה היא זו שיזמה את הרעיון ללכת לבדיקת הפוליגרף וזאת על מנת
להוכיח את חפותה .היא נשבעה לבעלה שהעבר איננו נחלת ההווה ,מאחר והבעל רוצה שלום-בית
הוא מוכן לסלוח על חטאי העבר ,התנאי שלו הסתכם ב"מה שהיה – היה" ,אך הבהיר שבמידה
ויתברר כי יש בעיה עם אמינותה של אשתו ,ישקול הבעל צעדים דרסטיים שיובילו לפרידה ולגירושים.
האישה טענה מנגד "עשיתי כמה טעויות ,אך מה שסיפרתי זה מה שהיה ,מעבר לזה ,אין ,לא היה
ומעולם לא בגדתי בו עד הסוף ,יש לנו גם ילד קטן ,גם אני רוצה שלום בית" .בשיחה נפרדת עם
הבעל סיפר כי הוא מעולם לא בגד בה ,הוא אוהב אותה אבל חושד שהיא מפלרטטת עם גברים כמו
הסָ פָ ר שלה ואחרים בסביבתה ,הבעל הוסיף ואמר שעקב אחריה שעות ולא תפס אותה בבגידה אבל
ההתנהגות שלה מחשידה אותו ,יום אחד ראה אותה מנשקת מישהו והיא הודתה שהיה לה קשר עם
שני גברים אך טענה שלא מדובר בקשר מני מובהק ,סיכמנו יחד מה השאלות שישאלו בבדיקה
והתוצ אות יוצגו שעה וחצי מתום הבדיקה.
לפני שנכנסה האישה לחדר ניסתה לסמן בתנועות לא מובנות דבר מה למזכירתי ,כאשר נכנסה
האישה לערוך את הבדיקה ,נראתה שלווה ולא לחוצה כלל ,היא הפגינה ביטחון עצמי מופרז .ביקשתי
מהבעל לחזור בעוד כשעה וזה יצא מהחדר ,כשנשארנו לבדנו סימנה האישה בתנועות שלשקט
והצביעה לעבר התיק שהונח בפינה ,כמו כן סימנה שהיא מעוניינת בעט ודף.
האישה רשמה לי באופן ברור "יש האזנה בתיק" .פתחתי את תיקה וגיליתי שם מכשיר הקלטה פשוט,
באותו רגע הדם עמד לפרוץ החוצה מאבי העורקים ...קראתי לבעל לשוב ,והתחלתי לצרוח עליו כיצד
מעז לבצע לי האזנה ,האם הוא כה טיפש שהוא לא חשב שברשותי מכשירים המגלים מכשירי
האזנה ...צרחתי על הבעל על שפקפק באמינותי והכניס הקלטה לתוך החדר ,האישה "שיחקה" כמי
שרוצה שהתיק יישאר בחדר ואמרה "בבקשה ,זה התיק שלי אני רוצה שיהיה פה"" ,תחנוניה" לא
הועילו ו לאחר שהוצא התיק מהחדר נשמה האישה לרווחה קפצה ממקומה וחיבקה אותי "ראית? הוא
לא מאמין לי לכלום ,הצלת אותי ,תראה עם מי אני חיה" .המילים נעתקו מפי לנוכח גילויי השמחה של
האישה וביקשתי ממנה לשבת .התחלתי לבצע את כל ההכנות הדרושות לבדיקת הפוליגרף כולל
הפעלת המצלמה בחדר המתעדת בזמן אמת כל פגישה שמתנהלת ביני לבין לקוחותיי.
"מה עכשיו"? שואלת האישה"עכשיו עושים את הבדיקה" אני משיב".כן ,אבל מה עם השאלות?"
מתעקשת האישה".השאלות שסיכמנו מקודם" עניתי כמבקש להתקדם".יש לי בעיה עם השאלות"
ממשיכה האישה".בעיה"? שאלתי".כן ,אתה מבין ,עם אחד מהגברים שהייתי ,הגעתי למצב של עירום
מלא ,אבל לא היו לי יחסים של ממש ,אתה מבין? לבעלי לא סיפרתי שהיה עירום" הסבירה האישה.
"טוב נו ,נעזוב את השאלה הזו ,אשאל אותך שאלה אחרת ,אבל את שאר השאלות אני מחויב לשאול
על פי מה שסוכם עם בעלך" .
הבדיקה החלה ,האישה חוברה למכשיר הפוליגרף והשאלות נשאלו בזו אחר זו ,תוך כדי הבדיקה אני
מבחין שהאישה משקרת באופן בולט וכל תסמיני הלחץ והשינויים הפיזיולוגיים ניכרים מייד .האישה
לא רק שלא עצרה באדום ,אלא נסעה פול רייס .התחלתי להתפלל שהפוליגרף לא יעלה עשן ויישרף
לו מרוב השק רים ,עם זאת האישה מחצינה התנהגות מוגזמת של ביטחון ומביטה בעיניים חדות
וחצופות ועוד מעיזה לומר בכל מילה שנייה " -תאמין לי" ,בשלב מסוים קמתי ממקומי ונעמדתי מולה
ואמרתי לה במלוא הרצינות "זה לא עסק ,את משקרת לי ,את לא דוברת אמת לאורך כל החקירה"
בעודי מציג בפני ה את הפוזה הרצינית שולחת הבחורה יד ובליטוף שלא משתמע לשתי פנים אמרה

"אנחנו נסתדר נכון?" "מה"? שאלתי בתדהמה.
"בינינו ,אנחנו נסתדר בינינו" הוסיפה" ,מה ,לא ברור לך שנסתדר"?
אני ,שלא מורגל בהתנהגות שכזו ומעזות המצח של הבחורה ומשיא החוצפה הודעתי לה באותו
הרגע שהבדיקה הסתיימה והוצאתי אותה אל מחוץ לחדר ,כאשר יצאה סיננה האישה לעבר המזכירה
"אכלתי אותה" .למען האמת הפענוח לא היה נחוץ ,התוצאה כבר הייתה ברורה מעל לכל ספק עוד
במהלך הבדיקה ,עם זאת כעבור שעה וחצי כאשר סיימתי את עבודתי מול המחשב שהאדים מבושה,
הרגשתי מסויג באופן מוסרי שהרי העליתי ממצאים שהיו מעבר למה שנתבקשתי על ידי הבעל.
שלב הדיווח היה מאוד לא נעים ,שאלתי את הבעל אם הוא מעדיף להיכנס עם אשתו או להתבשר
לבדו ,הבעל בחר להיכנס לבד ויצאתי להכין קפה ,בדרכי חלפתי על פני הבוגדת שזרקה לעברי "אני
אשלם לך יותר ממה שהוא משלם לך" ...לאחר שנאמר לה שדרך התשלום איננה מקובלת ושכל
העסק הזה לא מוצא חן בעיני שתקה האישה ונכנסתי להודיע לבעל עם מי יש לו עסק ,בינתיים חזר
בו הבחור והחליט להכניס את אשתו .העליתי את ממצאי הבדיקה בפני הבעל המסכן ,חשפתי בפניו
את הגיליון הממוחשב ואת הסרט שצולם בחדרו בו נראתה האישה "מתחילה" איתי ,מציעה לי הצעות
מגונות תוך כדי החקירה ונראית חוצה את כל הגבולות.
מובן שהבעל השתולל באותו הרגע והתקשה לשלוט בעצמו ,מה שהעמיד במבוכה את יושבי המשרד
שלא ידעו כיצד להגיב .לאחר כחודשיים התקשר הבעל ומסר שפתח בהליכי גירו שין ,הבעל סיפר
שאשתו טענה בדיון הראשון כי עברה בדיקת פוליגרף שלא מרצונה והכחישה את כל מה שהתנהל
תוך כדי הבדיקה ,כל ששכחה החוצפנית שחתימתה מוטבעת שחור על גבי לבן על הסכם הבדיקה
ושיש צילומים שלה שיצאו חדים וברורים...
ראוי לאדם שיהיה בוחר בארבעה:
שידבר בטוב שבדברים ,ושיאזין בטוב כאשר ידברו עמו,
ושיסביר פנים למי שיפגע ,ושילמד לשונו לדבר בטובה.
ושיברח מארבעה:
מדבר עם הכסיל ,ומחלוק עם העיקש,
ומהחליק לשון לנבל ,ומחברת המשחית.
*** כל הסיפורים ,העלילות ,הרעיונות והתכנים אמיתיים .זהויות האנשים והמקומות שונות
בכוונה תחילה למען שמירה על סודיות הלקוחות הנאמנים*** .

