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להערכהכלליםחמישה-עדיםמספרידיעלהנאשםזיהוי"מנשהדורון.(ו"התשס)29ה
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פ"ע(1.8.ד0,פורסםטרם)ישראלמדינה'נגרובי06/3055פ"ע;(07.5.9,פורסםטרם)
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;(06.7.3,פורסםטרם)ישראלמדינה'נדרור05/6530פ"ע;(06.8.10,פורסםטרם)ישראל

'נראובנוב05/2529פ"ע;(06.12.7,פורסםטרם)ישראלמדינת'נאוחיון040ע/05פ"ע
,פורסםטרם)ישראלמדינת'נסטקלר04/6679פ"ע;(06.6.19,פורסםטרם)ישראלמדינת

.(06.3.2,פורסםטרם)ישראלמדינת'נשריד03/10360פ"ע;(06.5.11
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כוונתנו.המסדרבמהלךהמיוצרהעיקריהמסמךשלהראייתימעמדועללעמוד
להיותהאמור,המשטרהמטעםהמסדרעורךידיעלהמנוהל,המסדרלפרוטוקול

.המסדר2לקראתההכנותכולל,לפרטיוהזיהויהליךאתולתעד,שניתןככל,מפורט
מהלךהוכחתלשםרקלאכראיההפרוטוקולמתקבל,כיוםהפסיקהפיעל

הפרוטוקולקבלתעצםכי,נטעןזהבמאמר.הזיהוי3לאמיתותגםאלא,המסדר

נכשלההפסיקה,בהמשךשנראהכפי,זאתעם.נכוןצעדהינולזיהויעצמאיתכראיה
.גרידאפולמוסיענייןאינוזהכישלון.לקבילותההנכוןהמשפטיהמקוראתמלזהות

הפסיקה.החקירהבשלביהנערךבמסדרהזיהויתהליךשלמוטעיתהבנהמשקףהוא
הפוסללכללחריגהמהווהכראיה(א):חלופייםאופניםבשנילפרוטוקולהתייחסה
זיההשאותו,הנאשםאתבמשפטמזההשהעדמקום-עדשלעקביותוהוכחת
שהעדמקוםשמיעהעדותהפוסללכללכחריג(ב),החקירהבשלבישנערךבמסדר
בזיהוינכשלאו,החקירהבשלביביצעשאותוהזיהוימןהמשפטבביתבוחוזר

אלטרנטיביתמושגיתמסגרתולהציג,זופסיקהלבקרתהיהזהמאמרמטרת.הנאשם

בחיבורשיוצעהמושגילניתוח.ומשקלההפרוטוקולראייתשלקבילותהלניתוח
.במהלכוויפורטושיוצגוחשובותנורמטיביותהשלכותישזה

הפסיקהבראיהזיהויפרוטוקולשלהראייתימעמדו.ב

מפורשבאופןלראשונהעלתההמסדרפרוטוקולשלהראייתיהסטטוסשאלת
בנמלכסבלעבדאשרבנאשםדוברענייןבאותו.קטאשווילי4בענייןוישיר

שקבגניבתהשתתףכיקטאשווילינחשד,עבודתובמהלך.גוריון-בןהתעופה
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בהםוידאוסרטונילפניוהוצגובוזיהויבמסדרקטאשוויליאתזיההמשה,לכך

.במשפטשזוכונוספיםסבליםזיההמשה.התעופהבנמלשעבדוסבליםהופיעו
.במסדרקטאשוויליאתכשזיהה"פנחס"השםאתהזכיראףמשהכי,עודיצוין

.(2003)1066הפסיקהבראיהדין:הראיותעלקדמייעקבראו2
(1980)57(4)לדד"פ,ישראלמדינת'נקטאשווילי80/85פ"ע,למשל,ראו3

.שם4
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,לוסקישללעדותוכסיועהמשפטביתידיעלהוגדרומשהשלאלההתבטאויות
בלתיהיהקטאשווילישלזיהויוכימשהטען,המשפטבבית.לעבירההשותף
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המשפטבית.המסדרפרוטוקולשלהראייתיתקבילותובדברהשאלהעלתה,כך
שזוההנאשםנגדהמשפטיבהליךכראיהיוגשהזיהויפרוטוקולכיקבעהעליון
:מקריםשלטיפוסיםבשני(העדאוהמזהההעד:להלן)ראיהעדידיעלבמסדר

אתמזההאףאובמסדרשעשההזיהויאתמאשרהמזהההעדכאשר,ראשית
הודעותהגשתעלהאוסרלכללחריגבתורת,זאתכל.המשפטבביתבשניתהנאשם

העדכאשר,ושנית;עקביותואתלהוכיחכדי,כלומר,(עצמי-סיוע)עדשלקודמות
לחזורכלשהימסיבהמצליחשאינואושביצעמהזיהויהמשפטבביתבוחוזר
עורךח"דו-הפרוטוקולמהווהכךולצורך,החקירהבשלבשביצעהזיהויעל

חריגבבחינת,5הזיהויאמיתותהוכחתלשםהמשמשתעצמאיתראיה-המסדר
.שמיעהעדותהפוסללכלל

ב"בארהזהבהקשרהמשפטיהמצבעלבתמציתלעמודמעניין,השוואהלשם
,ב"בארה.בישראלהמונהגתלזודומהזיהוישיטתמונהגתשבהן,ובאנגליה
הנאשםשלהזיהויאמרתשלקבילותהמוכרת,הפדרלייםהראיותכלליבמסגרת

כללבמסגרת,זאת,החקירהבשלביהמזהההעדידיעל-סוגיוכלעל-

בחקירהלחקרווניתןבמשפטמעידהמזההשהעדלכךובכפוףספציפיחקיקתי
הנאשםאתלזהותביכולתומותניתאינה,המזהההעדאמרתשלקבילותה.נגדית6

ניתן,לאואםובין,במשפטהנאשםאתהעדיזההאםבין,אחרותבמילים.במשפט
והיאשמיעהלעדותנחשבתאינהכללכזוהודעה.הקודמתהודעתואתלהגישיהא

.במפורש7מהגדרתההוצאה
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נפגעתאינהנגריתלחקירהשהזכותהרי,זיכרוןלחוסרטועןשהעדמקוםגםכינקבעאף7

:ראו.הראיהלפסילתגםוכךאדוורסרילעימותהחוקתיתבזכותלפגיעהשתביאבמידה

(1988)554.u.s484,United states

v

. Owens.דוברשבולמצבהתייחסהזופסיקה,זאתעם
במישריןעסקהלאאשר,אחרתפסיקה.דעךשזכרונומשוםזיהוילבצעמסוגלשאינובעד

חקירהדרךעללעימותהנאשםזכותנפגמת,שותקבעדמדובראםכי,קבעה,הזיהויבנושא
u.:למשלראו.הודעתוקבילותעלהדבריקשהכןועל,נגדית .s380,Alabama.יDouglas

במישריןזושאלהנדונהלא,בומעדשזכרונוכמיהמתחזהלעדבאשר,419,415(1965)
הנגדיתלחקירההזכותכייותרנמוכהבערכאהנקבע,זאתעם.העליוןהמשפטביתידיעל

.Mayle1Felix,379וו61236(2005):למשלראו.הראיהפסילתכדיעדנפגמתאינה
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הצליחלאשעדמקום,הזיהויפרוטוקולנתקבל,באנגליהאחדיםדיןבפסקי
למקורמספקתתשתיתשהונחהמבלי,זאת.המשפטביתבאולםהנאשםאתלזהות

Jבפרשת.8הקבילות
~

cCayדחייתתוך,כראיההפרוטוקולאתהמשפטביתקיבל
המשפטבית.שמיעהבעדותמדוברכיטענהאשר,הסניגוריהמצדההתנגדות

מסמרותלקבועבלאהראיהלקבילותחלופייםאפשרייםטעמיםמספרהעלה
הודעתשלבקבילותהלהכירשישאפשרכי,המשפטביתקבע,גיסאמחד.בעניין
,אותוומסבירהרלוונטילאקטהנלוויתבהצהרהשמדוברמשוםבמסדרהזיהוי
המסדרבמהלךהעדאמרתעלהסתמכות,זופרשנותלפי.9קבילההיאכןועל
כי,ענייןבאותוהוסף,גיסאמאידך.שמיעה10עדותהאוסרהכללבגדרנופלתאינה
מהובמפורשלקבועבלא,זאתכל.מקורראייתשלמסויםכסוגזוראיהלקבלניתן

מכל.11כראיההמסדרפרוטוקוללקבילותביותרוהנכוןהמתאיםהמשפטיהמקור
במהלךהמזהההעדשלהודעתולקבילותחקיקתיעיגוןמצאהמשפטבית,מקום

-ולעריכתםהזיהוימסדרילהכנתכלליםהתקנתעניינהאשרבחקיקה,המסדר
Police,1984-ההיינו and Criminal Evidence Act12.לאהמשפטבית,כאמור

ונתלההפרוטוקוללקבילותהמדויקהמשפטיהמקורקביעתעללהקפידטרח
ההזדמנותהוחמצהבכך.לקבילותכמקורכאמורפורשהאשרהחקיקהבהוראות
ממששלמושגידיוןלניהול,הישראליובזההאמריקניבזהכמו,האנגליבמשפט
.במסדרהזיהויראייתשללקבילותההמתאיםהמשפטיהמקורבשאלת

Osbourne:למשלראו8 and Virtue295;א.ן.Cox C . C2(1847)Bwke and Kelly1.א
649.E.R11)/1[1973],587-586(ש8:אצלהוזכרואשרEVIDENCEאס,TAPPER1נCOL~g

(1995..06.
9232.E.R[1991]4111נMcCay.פרשת:להלן)ן.ץMcCay(.הוכרההישראליתבפסיקהגם

,וזאת,תוכנהלאמיתותכראיה,עשייתואתומסבירהמעשההמלווה,אמרהשלקבילותה
;(1954)564חד"פ,קרויניק'נקירשבאום51/6א"עראו,שמיעהעדותהפוסללכללכחריג

C.93,87(1988)ראוכן;518-519'בעמ,2ש"הלעיל,קדמיוכן .L.R165.א,;

Ahem

TapperושtColin589-590'בעמ,שם.
.שם,Tapper!6Crossראו,זועמדהעלהחולקיםיש10
.9ש"הלעיל,McCayענייןראו11
the:להוראותהיאהכוונה12 Identification]10the Code of

I

Practice0)4of

Annex

[8]15Para

of the676655ישPolice Officers , issued by the Secretary of State under57of Persons

Police]984(קמע) and Criminal Evidence Act,ועאסימנשהזהלענייןהתייחסותראו
,41,45,52,216,220ש"שבהבטקסט,1ש"הלעיל,"חשודיםשלחזותיבזיהויטעות"

המשפטלביתוכיאוטומטיתאינהזוקבילותכי,עודלצייןיש.שם341-ו232,314,340
מסוימיםתנאיםוכאשראם,במסדרהעדהודעתלקבלשלאדעתשבשיקולהסמכותשמורה

.המסדרעריכתלכלליבהתאםמולאולא

62



כראיההזיהוימסדרפרוטוקול

המשפטבביתהזיהוילעקביותכראיההפרוטוקול.ג

הפסיקהידיעלהמוצעתההנמקהשלביקורתיתבחינה.1
הפרוטוקוללקבילותבפסיקהשהוצגהראשוןהמשפטיהמקוראתנבחןתחילה
אשרשעדמקום,בפרוטוקולשימושלעשותהיתרכי,העמדה,לדעתנו.כראיה
,במשפטגםהנאשםאתמזהההחקירהבשלביזיהויבמסדרהנאשםאתזיהה

במבחןלעמודיכולהאינה,עדשלעקביותוהוכחתהאוסרלכללחריגמהווה
.הביקורת
זהכלל.עדשלעקביותוהוכחתלשםקבילהאינהחוץשהורעת,הואכלל
ערךאיןשלעקביותהואלכללהעיקריהטעם.עצמיסיוענגדהכלל,לעתים,מכונה

,להגברהערובהבהאין,גרסתועלחוזרעדכי,העובדה.!משמעותי3פרוביטיבי
העדמהימנותאת.אמיתיתזוגרסהכיההסתברותשלממשיבאורח,כללבדרך
באמצעותלאאך,בגרסתוהתומכיםאחריםבאמצעיםלהוכיח,בהחלטוצריך,ניתן

שהעדמצפים,טעותמצויההעדשלהקודמתאמרתוביסודאםהרי.שלוהודעותיו
ניתןשלאחשש,בהויתמידגרסהיבדהשזהחששקיים:מזהגרוע.בטעותויתמיד
.!עד4אותושלהאחרתלעדותוההיזקקותיסודעללבטלו
9בסעיףהמעוגןזההינועצמיסיועהשולללכללהבודדיםהחריגיםאחד

מאפשרזהסעיף.!5העבירהביצועבעתעדבאמרתהעוסק,הראיותלפקודת
נאמרהאשר,לפניוהופיעאשר,עדשלאמרהעלעדותלקבלהמשפטלבית
השייכתלעובדהבמישריןנוגעתהיאאם,להבסמוךאו,הנטענתהעבירהבשעת
העדשלעקביותולהוכחתלשמשעשויהאלהבנסיבותהנמסרתחוץאמרת.לעניין

.המשפטבביתבעדותוהאמרהאתמאשרהעדוכאשראם,מהימנותוולתמיכת
מפיוהנאמרתאמרהכיבהנחהנעוץ,זההיתרבבסיסעומדאשר'העיקריהטעם

חשודהאינה'מרגשעבירהאירועשלהתרחשותוולנוכחספונטניבאורח,אדםשל

באשרהאמרהבמתןהספונטניותלנוכחובמיוחד,אלהבנסיבות,אדרבא.כבדויה
האמרהבמתןסמיכותשלובנסיבות,ממנוחלקהיותהכדיעד,העבירהלאירוע

יסודיש,האובייקטיביתמהימנותהאתלכאורההמחזקים,והמקוםהומןמבחינת
מלקבלהמניעהאיןכןועל,בחושיוהעדשקלטאתנכונהמבטאתזוכילהנחה
כדוקטרינהחלקיתהכרהמהווהזהחריגכי,לצייןיש.!תוכנה6לאמיתותכראיה

ההבחנהעל.העדשלאמינותוחוסרביסוסלשםרלוונטיתשהינה,עקביותמחוסרלהבדיל13
.בהמשךנעמודזהבעניין

,393(3)לדר"פ,ישראלמדינת'נבשירי78/406פ"ע;753'בעמ,2ש"הלעיל,קדמיראו14
437-438(1980).

אובותתרהעדאם,היינו,האחרונהבסיטואציה,כןעל.533'כעמ,2ש"הלעיל,קדמיראו15
,שמיעהעדותהפוסללכללכחריג,9'סבעזרתהאמרהאתלהגישמותר,טעמואתמשנה
המשפטיהיועץ'נמסקס1!/58פ"עגםראו.לפקודה10א'סשללמנגנוןכלללהידרשמבלי

.(1958)1905,1919יבד"פ,לממשלה
.532'בעמ,שם,קדמיראו16
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Res(גסטא-רםשלהידועה Gestae(,התוכןלאמיתותכראיהמכשירהואשהרי
,רגשותמעורראירועשלהתרחשותומעשה"אגב"שנאמרהעדשלחוזןאמרת

אינהגסטא-רסשלהקלאסיתהדוקטרינה,זאתעם.ממנוכחלקלראותהשניתןכך
.במשפט17-האמרהנותן-העדהעדתאתמחייבת

שללקבילותוהסברלתתיכולאינוזהשכללאלהמדבריםעולהממילא
,כללבדרך,מרוחקוהוא,מתוכנןהליךהינוהזיהוימסדר.כראיההזיהויפרוטוקול

העבירהמאירוע,העדחווייתמבחינתוהןהמקוםמבחינתהן,הזמןמבחינתהן
אינםעצמיסיועהאוסרלכללחריגיםיצירתהצדיקואשר,הרציונלים.הענייןנושא

,העדלעקביותהאמרההבאתאלובנסיבותמתיריםאם.זהבהקשרמתקיימים

להיעצרנימוקישאםספק,למעשה.כאןרווקאלהיעצרשבהיגיוןנימוקכלאין
מטעמי,להובילצריכה,העדעקביותאודותכעדותהמסדרפרוטוקולקבלת.כלל

.עצמיסיועהבאתעלהאיסורשלתחולתולהפקעת,דווקאעקביות
היסודמןמוטעיתתפישהלשקףועלוליותרהמוראףהינושהקושיאלא
אףעל.המשפטבמהלךהמזהיםהעדיםמןלצפותשישהזיהויליכולתבאשר

ראיהשלמעמדהמסדרלפרוטוקול,כנזכר,מייחסתקטאשוויליבענייןשההלכה
שעליההעיקריתכעדותבמשפטהזיהויאתרואההיאבזמןבוהרי,עצמאית

בדמותהעצמיהסיועמורכבאךושאליההעיקריכמבצעהנאשםשלזיהויונסמך

-הזיהויפרוטוקולואילו,כעיקרנתפשתבמשפטהעדות,דהיינו.במסדרהזיהוי
מניחהזועמדה.במשפטהעדותעקביותעללהצביעכדיאלאבאשלא"טפל"כ

,מתאימהקוגניטיביתיכולתהמזההלעדיש,המשפטבביתהעדותמתןבמעמדכי
שהיאככל,זועמדה.העבירהמבצעאתשובולזהותלהעידמסוגלהואשמכוחה
שחלףהזמןבמשך,הזיהויבנסיבותתלותללאכלליתוקףבעלתכטענהמובנת

הראינו.בספקמוטלת,נוספות18ונסיבותבמשפטהחוזרלזיהויועדהמסדרמעת
חרף,זאת.מסופקראייתיערךבעלהואכשלעצמו,במסדרחשודזיהויכי,כבר

הדמיוןודרישתהמזהההעדהזהרת,ניצביםמספרכמו,במסדרהמונחותהערובות
.(בהלכהמבוצעשהמסדרבהנחה)

משפטבביתגםנכוןלזיהויקוגניטיביתיכולתהפסיקהמניחהאכןאם,לכךנוסף
מתנהלהמשפט,לדוגמה,כאשר,מסוימותבנסיבותסבירהלהיותהעשויההנחה)

מוחשיותלסכנותחשוףזומצבעדייןהרי,(העבירהביצועלאחרמאודבסמוך

עצמיסיועהאוסרלכללנוסףחריג.שםהמובאותוהאסמכתאות,534'בעמ,שם,קדמיראו17
מדוברכי,זאתעם,ספקאין.מיןעבירתקורבןשלמיידיתתלונהלהגשתהמתייחסזההינו

כפי,תוכנהלאמיתותזואמרהמכשיראינושאףענייניתמבחינהביותרמצומצםבחריג
יש.ומהימנותוהקורבןעקביותהוכחתלשםובעיקראלא,הראיותלפקודת9'סשעושה
תולדהשהינה,האמרהספונטניותעל,ובעיקר,כולוכלמתבססזהחריגאףכילבלשים
'מרוחקות'אמרותוכוללמתרחבהואואין;ומרגשמפתיע,מקריאירועשלהתרחשותו"של
."דעתושיקולמחשבהשלרקעעלהניתנות,יותר

.1ש"הלעיל,"חשודיםשלחזותיבזיהויטעות"ועאסימנשהראו18
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כראיההזיהוימסדרפרוטוקול

כי,מלמדיםרבים9ןאמפירייםומחקריםהפשוטהדבריםהגיון.אחרותוחמורות
לבצעמתבקשהאחרוןכאשר,עדידיעלחשודלזיהויכלשהומשקללייחסניתןלא

מאליומסומן"הזיהוימושא"כש,המשפטבביתהעדיםדוכןעלבעומדוזיהוי
יתירה.20(בשוטריםומוקףבאזיקיםכבול,ולעתים)הנאשמיםספסלעלביושבו

מדריכותבנסיבותהנעשהלזיהויבחשדנותהתייחסההישראליתהפסיקהגם,מזו
.י2מאלופחות

זה"אםושואלוחשודשלאחתתמונהלעדמציגהמשטרהשחוקרמקום,למשל
בפנימיצגהחשוד,שכן.ממששלמשקלחסרהואהזיהוי,22(יוסאup-5("האיש
דווקאהחשודאתלזהותולהניעוהעדשלזכרונואתלשחדכדיבכךודי,ככזההעד

בפניביחידותהנאשם/החשודהצגתבנוסף.העבירהביצועבעתשראהאדםכאותו
.23ממששלבמבחןהאחרוןשלזכרונואתלהעמידמאפשרתאינההעד

Show-האוההצבעה,בנוסף19 upהיושבאדםלזהותנדרשהעדשבהםהמקריםקבוצתהיא
עלהצביעורביםמחקרים.מסדרכגון,נאותהזיהויפרוצדורתשלהפעלהכלללאמולו
,ראו.שגוייםזיהוייםשלמאודגבוהלמספרמוביל)Show-5קט)הצבעהידיעלשזיהוי,כך

,,AINSWORTH-בהמצוטטיםהמחקרים,למשל

PSYCHOLOGY

, LAW AIgD EYEWITNESS.8PETER

(1998)85TESTIMONY.
(2)לכר"פ,ישראלמדינת'נקריב77/648פ"עבענייןהדיןפסק,למשל,ראוזולמסקנה20

273,275וד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נסמדרמן51/107פ"ע;(1978)729,761

(3)לאד"פ,ישראלמדינת'נביאזי76/848פ"בעשנאמרוהדבריםגםראו.(1952)277-ו

בדמותהובאהביותראירוניתהמחשה.1020'בעמ,2ש"הלעיל,קדמיגםראו.(1977)408
Jeffreyשלעניינו Streeter.והכיצד.איתהקשרכללוהיהשלאכעכירההורשעזה?Streeter

זכרונואתלבחוןמנתעללידולשבתוביקשוסניגוראליופנהעתהמשפטלאולםמחוץישב
למרות,והנה.ההחלפהעללשופטיםלהודיעשכחהסניגור.שניהלבמשפטהראייהעדשל

אתבתקיפותזיהוהראייהעדישלושת,המשפטבאולםהואאףנכחהאמיתישהנאשם
Streeterשראועברייןכאותו,הסניגורלידשישב,המבוהל.Streeterבלבדאחדליוםנכלא,
EDWARD,.הטעותשנתגלתהלאחרושוחרר SAGARW1RONALD ] . HUFF, ARYE RATmER

(1996)70WRONGFIIL CoNwcnoN AND

~

PUBLIC POLICX0אא1([יאCONtCIED BUT,השוו
"טקס"שמותיר"החגיגי"הרושםעלשמתבססיםHammelmann1Williamsשללדבריהם

1Glanvilleח.Hammelmalw.4,:מושבעיםעלהמשפטביתבאולםהזיהוי Williams
(1963)480,479~CRIM. ] . RE74and1fdentifcation Parade - Parts.

עניין;(1981)161,164-165(1)לוד"פ,ישראלמדינת'נאזולאי80/801פ"ע,למשל,ראו21
חריגיםובמקרים,זוהלכהעלדווקניבאופןהקפידולאהמשפטבתי,זאתעםיחד.שם,קריב
(2)95על-חק,ישראלמדינת'נאלטורי95/1215פ"עראו.המשפטבכיתלזיהויערךגםניתן

978,980(1995).
,221(4)מזד"פ,ישראלמדינת'נדמיאניוק88/347פ"עבענייןשנאמרוהדברים,למשל,ראו22

:Biggers~-להשוו.(1988)397 The Supreme Court Dismantles1"שדו.Pulaski.ןנCharles

(1974)1098,1097STANF. ] . REV26,

the

Wade Trilogy

'

s Due Process PrDtection;דין

Uראו.בכללאם,ביותרשוליראייתיערךכזהלהליךיששם,בגרמניהגםחלדומה
~

ch

,AUFLAGE.1475,ן135, Para4,SpeZlalllkommentar.590מ]Tisenberg, Beweisrecht der

Julills(וא:ראוכן;5ש"הלעיל,1477(נצק.1353"(2002) ~ !" Heidelberger Kommentar

.AUFLAGE3,Stra]pro~essordnung.82615ק~408(2001)
'טעויות'לואוהדתקצרההתייחסות"לויאברהם:ראוהמסדרשלהפונקציונליהגודללחשיבות23

.(ה"התשס)485-486-ו471,478להמשפטים"ורפורמהלמחקרהזמנה:חשודיםבזיהוי
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Show-up-מגרועאףהואהמשפטבביתהנעשההזיהוי,בענייננו,למעשה

עדאותוידיעלזוההכברנאשםשאותולאחרנעשהשהואלזכוריש.טיפוסי
ברשתולהילכדהסיטואציהבהחלטעשויהכאן.החקירהבשלבזיהויבמסרר

תמונהאודמותמזההשהעדברגעכי,גילומחקרים.24"המחויבותתוצא"של
,בהבחירתועצםמתוך,דמותלאותהמחויבותלפתחעשויהוא,אחתפעםמסוימת

,האירועבעתהתרשםממנההמקוריתלדמותבפועללהתאמתההכרחיקשרללא

חדשלמידענחשבתזומחויבות.25שביצעהזיהוילנכונותהכרחיקשרללאובוודאי
כאשר,זוהשערהלפי.העברייןתמונתשלהמקוריהזיכרוןבתוךונשתלשחודר

נכונההלאהדמות,העברייןתמונתלביןשנבחרההתמונהבין"צורמת"סתירהאין
.26לעברייןשייךשהיהבזיכרון"תג"אותותחתהעברייןתמונתאתלהחליףמועדת
שמסקנותיו,Brigham27ש(Cainisידיעלשנערךממחקרברורותעלהזהתוצא

24Incorrect Photograph"ם

Choosing

',0Phoebe Ellsworth, EffectנGorenstein.יןGabriel

621,616~ApeLnJD PSYCHOL,0JOURNAL65,Eyewitae~s4םLater Identi

~

cation by0"ם

(1980).
25GUENTER KOEHNKEN . PSYCHOLOGICAL4MALPASS.5107.SIEGFRED LUDWIG SPORER

(1996)219EYEWVGNESS IDENTEICATION)155055ם.
"בפרצופוןנוכללזהות"רקוברסםמתארשאותה"הרטרואקטיביתהפרעה"הלתופעתהשוו26

.(1997סתיו)7,8חיפהאוניברסיטתביטאון
,PENORD,108-107(1995):ראו27 MISTAKEN

_

IDENT~aCATION.0STEVEN)שCULTER.ן.BRIAN

הסטודנטימחולקוהצפייהבתום.תקיפהמעשההמציגהוידאובקלטתצפוסטודנטים99
18הכוללאלבוםלסטודנטיםהוצגהראשונהכקבוצה.קבוצותלארבערנדומליכאופן

מבליאך)האטרקטיביותמבחינתאותןלדרגנתבקשווהם(העברייןאתכללושלא)תמונות
הקבוצהחברי.(העברייןאודותשלהםהזיכרוןלפיהמצולמיםאתלשפוטאוולזהותלנסות
נמצאתהעברייןתמונתאםהחליטוהםאך,תמונות18אותןראו(הניסויקבוצת)השנייה
החלטותיהםהיומהלחוקריםגילומהסטודנטיםמחצית,הניסויקבוצתמתוך.לאואם,ביניהן
.בחשאיהחלטותיהםאתשמרוהאחרתהמחציתחברישהסטודנטיםבעוד,לזיהויבאשר

הסטודנטיםכל,מכןלאחריומיים.התמונותאלבוםאתכללראתהלא,השלישיתהקבוצה
מורכבהאחד.תמונותזיהוימסדרימשניאחדמתוךהעברייןשלזיהוילבצעניסוהמשתתפים

האחר.חדשותתמונותומשתיהתמונותבאלבוםשהוצגותמונותמשתי,העברייןמתמונת
ההחלטהאתשגילואלהידיעל)באלבוםשזוהתהמהתמונה,העברייןמתמונתמורכבהיה

נתגלה,ראשית:התוצאותנראוכך.חדשותתמונותומשתימהאלבוםנוספתמתמונה,(לחוקר
שגילואלהבין)הניסויקבוצתעםהמנוייםסטודנטיםביןבזיהויהדיוקברמתניכרהבדל
%36,%30)בחשאיהחלטתםאתששמרואלהוביןהתמונותלאלבוםבנוגעהחלטתםאת

הראשונההקבוצהולחברי(%69)תמונותאלבוםראולאשכללהסטודנטיםלבין,((בהתאמה
החלטתשמירת.(%64)אטרקטיביותלפילדרגרקאלאלזיהויבאשרלהחליטנתבקשהשלא

,הנכוניםהזיהוייםאחוזאתמשמעותיבאופןשינתהלאלחוקריםגילויהאובחשאיהזיהוי
לשינויגרמה(בתמונותגרידאמעיוןלהבדיל)שהוצגולתמונותבאשרהחלטהשקבלתבעוד

.המחויבותתוצאשלהעצומההשפעתואתמוכיחהדיוקברמתזהמשמעותישינוי.בתוצאות
לבצעההחלטהלעצםהנוגעתהמקדמיתלהחלטהביחסרציניגורםהיוותהאףזומחויבות

זיהוישביצעומהסטודנטים%77-שבעוד.המאוחריםהמסדריםמשניבאחדפוזיטיביזיהוי
,יותרהמאוחרהזיהויבמסדרפוזיטיביזיהויגםביצעוהאלבוממתמונותתמונהשלפוזיטיבי

במסדרפוזיטיביתלזהותהחליטוהתמונותבאלבוםפוזיטיביזיהויזיהושלאמאלה%50רק
בקבוצתהסטודנטיםביןהדיוקברמתממששלהבדלהיהלאכי,יצוין.יותרהמאוחר
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מזיקה,מסדרבמהלךבהובחירהלדמותמוקדמתהיחשפותכיהתיזהאתמאששות
פונקציההיאלטעותהסתברותהגברת.מכןלאחרהמשפטבביתלזיהויומפריעה

לשמורנוטיםאנשים.המסדרבשלבלזהותשלאאולזהותהחלטהקיוםעצםשל
שגוילזיהוימוביליםהמסדרבשלבשגוייםזיהויים.28להחלטותיהםמחויבותעל

.29המשפטבעתבמובןכולל,יותרמאוחריםבשלבים
בהכרחמתייחסאינו,בספרותהמתוארכפי,המחויבותתוצאאמנםכי,יודגש

ליצורוהעשויהעצמועלנטלשהמזההמודעתחברתית-הכרתית"התחייבות"ל
,עקבי-לאיימצאשמאעדלחוששעשויהמחויבותכגון)קוגניטיביתמניפולציה

עיקר.(בעיניהםלטורחוייחשבהחוקריםציפיותאתיאכזבאו,אמיןבלתיייראה
עד,במסדרשזוהתהלדמותמודעתלאבמחויבותדווקאמתמקדהבעייתיות

לדמותהעדבתודעתרושםשהותירההמבצעשלהמקוריתהדמותהחלפתכדי
מהיבטגםלהתעלםניתןלא,זאתעם.30זהלשינויממששלמודעותללא,שזוהתה

שאף-עליולהשפיעהעשויהעדשל"ציבוריתמחויבות"מעיןשלזהנזכר
כרצינישנתפשפליליבהליךזיהויעלבהחלטתו,שכן.3!מחקרילאישושזכההוא

,תכופותלעתים,העדגורם,בוהתלוייםאנשיםשלובגורלותנפשותבדיניוהעוסק

זיהויביצעושלאאלהלבין,האלבוםבתמונותהעיוןבמהלךפוזיטיביזיהוישביצעו,הניסוי
העיוןבמהלךפוזיטיביתשזיהוסטודנטים.הטעויותבאחוזהיההמשמעותיההבדל.כזה

בחירתידיעל-כללבדרך)במסדרבזיהוילטעותיותרמועדיםהיוהתמונותבאלבום
,זאתלעומת!%65סביבנסבהטעותושיעור-(התמונותבאלבוםקודםשהופיעהתמונה

יותרמועדיםהיו,התמונותכאלבוםכלשהיתמונהפוזיטיביכאופןזיהושלאסטודנטים
שהעברייןלמרותאישלזהותשלא,דהיינו)יותרהמאוחרהזיהוימסדראתבטעותלדחות
כחלקלבארניתןזותוצאהגם.%59היהזוקבוצהבקרבהמסדרדחייתאחוז.(במסדרנמצא

נחשףאליוהעברייןשלמציאותולאי-נגטיביתהיאהמחויבותכאן."המחויבותתוצא"מ
לזיהויהובילוהתמונותאלבוםבשלבשגויימזיהוייםכילראותניתןואמנם.האירועבעת

מסדרשלנכונהלאדחייהגררההתמונותאלבוםשלשדחייהבעוד,הזיהויבמסדרשגוי
.מאוחרזיהוי

נבחרלכןשקודםחשודלזיהויהקשורה,המתוארתבבעייתיותהכירובגרמניההמשפטבתי28
.4SPORER(:ראו.מוסףערךכלאיןכזהלזיהויכיוקבעו,התמונותבאלבום MALPASS

KOEHNKEN,218'בעמ,25ש"הלעיל.
עלשנערךבמחקרלמצואניתןהמחויבותלתוצאאמפיריתהוכחההמספקתנוספתדוגמה29

ידי
~

GreeneשLofhls.מידעלהםניתןמכןולאחר,מסויםאדםשלתמונהראוהנחקרים
אותושתיארמטעהסיפורהיההכתובבחומר.ראושכבראדםאותושלמראהואודותכתוב
אדםבחרושהוטעוהנחקרים,אלהבתנאים.כביכולשפםכבעל,למשעימגולחשהיה,אדם
מתוךנחקרים31]-%69)אקראיתבחירהשללרמהמעל,שראואדםכאותושפםעם

רובם,שראוהאדםשלהמקוריתהתמונההנחקריםבפניהוצגהכאשר.([45שלקבוצה
ElizabethןLoiusש~ראו.([18מתוך16]%89)השגויה,הראשונהבהחלטתםדבקהמוחץ

LAW AND

~

HUMAN4,Even Memoryfor Faces May be Contagious:

"
Edih,חזמוע,ו! Greene

(1980)331-329,323

BEaAvloR

,SPORER.דומותתוצאותהראונוספיםמהקרים; MALPASS

,WELLS,גםראו;218-219'בעמ,DV,ש(1:עוץ0"א5א EYEWTINESS IDENTWCATION.]G1ARY

(1988)87,68.
.SPORER:גםראו30 MALMSS

&

KOEHNKEN,217-218'בעמ,שם.
.148ש"שבהבטקסטהמצוטטיםהמחקריםראו,1ש"הלעיל,ועאסימנשהראו31
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לנהל,(אחריםחשודיםשחרורתוךאףאולי)אותולעצור,חשודללכודלמשטרה

המשתמעכלעל,נגדופליליתיקולניהוללאישומולהביא,משפטייםהליכיםנגדו
כילומרואפשר,לגופוהמשפטניהולבשלבלשיאלהגיעעשויהזוהשפעה.מכך

לזיהויוומתוקןמוכןהכול:"חזור-אל"כהעדבעינילהיחשבשעשויבהליךמדובר
ספסלעלאדםאותושיזההכדיהעדשללעברונשואותהעינייםכל;הנאשםשל

תקווהלהעלותאךניתן.שםלהיותורבהבמידהאחראי,העד,שהוא-הנאשמים
לזכויותבמיוחדהרגישים,מזהיםעדים,כאלהמחקריםשלקיומםאףשעלבעלמא

שלגורלוחריצתשלפוטנציאלמצוישביצעוהזיהויבהחלטתשגםיבינו,אדם
שלחשיפתובמניעתגםהתמקדותתוךהציבוריתמחויבותםאתיבנו,ולפיכך,אדם
.מפשעכחףהרשעתושללסיכוןאדם

בעבודתםאף-לשערוניתן)העליוןהמשפטביתבפסיקתכי,לצייןראוי,כעת
כך.המחויבותלתוצאמסוימתמודעותניכרת(הדיונייםהמשפטבתישלהשוטפת

:קריב32בפרשתשמגרהנשיאקובע

יוצרתזיהויבמסדרפלוניעלהצבעהכי,החייםנסיוןלאורידוע,ועודזאת"
להניחישכן-ועלהמזההשלבזיכרונוהמזוההשלדמות-הקפאתמעין

גםלזהותווימשיךעמדתוישנהלאזיהויבמסדרפלוניאתשזיההמיכי
הדיןהוא.המשפטייםההליכיםשלאוהחקירהשליותרמאוחרשלבבכל

אותמונהכלשהיבדרךלפניושהוצגהמיהיינו,דברשלהיפוכומבחינת
לזהות,בלבדכךבשל,עלולהזיהוימסדרלפניהחשודשלדמותותיאור
שהוצגהשתמונהגםומההזיהוימסדרבעתמכןלאחרגםאדםאותו
העדשלבזכרונויותררעננהתהיה,תמונותמסדרבתוךאפילוזהיהיה

".מעידהואשעליוהמעשהאירועבעתמהתרשמותו

לזיהויגופובמסדרזיהוישביןהיחסעלאלהדבריםלהחילהואכעתשנדרשכל
.33המשפטבביתהנדרש

,כללבדרך,איןהמשפטבביתהפוזיטיבילזיהויכי,הראינו,זונקודהלסיכום
היכולתכימבוססתמהנחההןנובעהמשקלחוסר.ממששלראייתימשקל

הזיהוימסדרמבמעמדיותרחלשההיאהעדותמתןבמעמדהעדשלהקוגניטיבית

.742'בעמ,20ש"הלעיל,קריבענייין32
,ועאסימנשה:ידינועלנסקראשר"ההיכרותתוצא"שלהשפעתואתגםבחשבוןלהביאיש33

נחשףהעדכאשרכי,הינוהבסיסיהרעיון.אליההנלווהובטקסט149ש"בה,1ש"הלעיל
אותוזיההאםבין,העברייניםתמונותבאלבוםאוהזיהויבמסדרהחשודשללתמונתו

שללזיקתוקשרללא,החשודדמותכלפיהיכרותתחושתלפתחעשויהוא,לאואםובין
כימבוטלתבלתיסכנהקיימתכי,רביםמחקריםהראו,מכאן.הענייןנושאלעבירההחשוד
בהיחשפותמקורהאשר,העדשלההיכרותמתחושתדווקאנובעההשודשלהמאוחרזיהויו

אינוהמחויבותתוצאאסגם,מכאן.לעבירהכלשהינגיעהלכךשישמבלי,לדמותוהקודמת
בביתהמזהההעדידיעלהנאשםשלזיהויוכיגדולהסכנהקיימת,עוצמתובמלואפועל

.המסדרבעתזולדמותמהיחשפותהנובעתהיכרותמתחושתדווקאנובעהמשפט
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,ההיכרותותוצאהמחויבותתוצאשלהשפעתםובשלהזמןחלוףבשלבעיקר-
בביתאחד-מול-אחדזיהוילעומתזיהויבמסדרהקיימותהערובותמהיעדרוהן

אשר,"משנית"ראיהכאלהמסדרלראייתלהתייחסהבסיסנשמט,לפיכך.המשפט
.המשפטבביתהפוזיטיביהזיהוישעניינההעיקריתלראיהבתמיכהמובאת

החקירהבהליכישהושגההזיהויראייתאתלמקםישכי,היאדעתנו,למעשה

.טעמיםמכמה-ככלל-יותרמהימנההינהזוראיה.בחינתנובמוקד,דווקא
בתכוףאף-ולעתים,הזמןצירעליותרמוקדםנגביתשהיאמשום,ראשית
שלהמזיקהבהשפעתוהנעוצותהסכנותנטרולבשל,שנית;העבירהלביצוע
משום,ושלישית;המשפטשלהמאוחרבשלבלהופיעהעשויותהמחויבותתוצא

עלהעדשלזכרונו"בדיקת"לאחרמבוצעבמסדרשהזיהוי,היינו,הזיהויטכניקת
כחפיםהידועים(שבעהכללבדרך)נוספיםניצביםמספרביןהחשודהצבתידי

מחייבת,במסדרהזיהויראייתשל,טועניםאנולהזועדיפות.לוהדומים,מפשע
.העדעקביותלהוכחתלשמשצריכההזיהויפרוטוקולהגשתאיןכיהמסקנהאת

הזיהויבמסדרהמתקבלתזוהיאהזיהויבדברהמהותיתהראיה,אפוא,למעשה

.המשפטבביתולא,דווקאהחקירתי
עלבמסדרהזיהויראייתאתלקבלניתןשלאהמסקנהממילאעולהמכאן

,המשפטבביתהזיהוישלהפרוביטיביותחוסר.עקביותהוכחתשלהתפישהבסיס
חשיבותעיקר.כביכול,העדותשבעקביותהראייתיתהמשמעותהיעדראתמעצים

שנועדהבפרוצדורהמדובר.בלבדאלמינטיביהוא,לטענתנו,המשפטבביתהזיהוי
שלא,כלומר.החקירתיבמסדרשעשהמהזיהויבוחוזרהעדשאיןלוודאכולהכל

במסדרהזיהויבמהימנות,מיוחדבאופן,לחשודאפשרשבהןנסיבותמתקיימות
הזיהויאתיבצעשהעדהיהראויאידיאלידבריםבמצבכי,ספקאין.ובמניעיו
מפאת,מעשיאינוהדברכיברור,אולם.עצמוהמשפטמהליכיכחלקבמסדר
הקושיומפאת,עדותולמתןעדייאבדהעדשלזכרונוכיהסיכוןובשלהזמןחלוף

מסדרנערך,כןעל.זיהויבמסדרקודםשזוההמבלילדיןהנאשםבהעמדתהמעשי

פורמליזיהוי,למעשה,הינוהמשפטבביתוהזיהוי,החקירהבשלביכברהזיהוי
,במסדרהנעשהזההואהחשובשהזיהוימאחר.הזיהוישלאשרורמעין-בלבד

.הזיהוינערךשבולאופןמשמעותרבתעצמאיתראיההואהזיהויפרוטוקול
לחריגרלוונטיותאיןכראיההזיהויפרוטוקולשלקבילותושלשםעולהממילא
ראיותבשתימדוברשלפיו,המוטעההרושםמתאדהגםבכך.עצמיסיועהאוסר

ככל,ועודזאת.34(המשפטבביתוהזיהויהזיהויבמסדרהזיהוי)ונפרדותממשיות
באשר,הטפלולא"עצמוהדבר"הואהזיהויפרוטוקולכיהתפישהאתשנקבל

,במסדרחשורמזההעדשבומקוםכי,זהבחיבורהאמוריסודעל,ולהדגישלהזוריש34
ממשיתראיהקיימתאזי,העבירהכמבצעעדאותוידיעלשגיתומוצבע,לדיןמועמדוזה
כראייתלהיחשביכולאינובמשפטבביתהמאוחרהזיהוי.במסדרהזיהוישלזו,בלבדאחת
לזיהוינוספתראיהלאואף,במסדרהזיהויידיעלסיועהמוצאתאוהמחוזקתעיקריתזיהוי

.זיהוישלראיותבשתיאכןמדוברהיהכאילו,המסדרראייתלצדהמתפקדת
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התודעהלהגברתיוסיףשהדברהרי,משמעותכלאיןהמשפטבביתהנוסףלזיהוי
מסדריעריכתכלפיהמתחייבתיתרהקפדתשלבדרך,הלבבותולהכשרתהמשפטית
.וכדומההחשודתייצוג,הזיהוין

הזיהוימסדרפרוטוקולשללקבילותוהראויהמקור.2
חוסרעלוהצבענוהכלליתבמסגרתהמסדרראייתאתשמיקמנוולאחר,עתה

לקבילותוראוינכוןמקוראחרנתור,עצמיסיועהאוסרלכללהחריגשלהלימותו
,למעשה.במסדרהזיהויעלהעדחזר,המשפטבמהלך,בהםבמקרים,הפרוטוקול

שלוהחוץאמרתאתמאשרהמזהההעדכאשרהזיהויראייתאתלהכשירניתן
לכללנוסףחריגליצירתהיזקקותללא-הזיהויעלשחזרבלי-אותהומאמץ
אימתןבדברבכללשימושידיעללהשיגניתןזותוצאה.עקביותהוכחתהאוסר
שמסרהחדןאמרתאתמאשרעדבומקום,זהכלללפי.בפסיקההוכראשרהעדות

בביתמעדותוחלקלהיותזוהופכת,במשפטעליהחוזרהואאיןאך,במשטרה
חששמפאת,שבהםלמצביםבעיקרמתייחסיםזהכללשלטעמיו,אמנם.37המשפט

לחזורמוכןהואאין,אחריםמצדאוהנאשםמצדמאיוםאומהפחדהכתוצאההעד
שמסרהדבריםכימאשרהעדכאשר,או;לאשרםמוכןהואאך,הדבריםעלבמפורש
מתקיימיםאינםאמנםאלהטעמים.תוכנםאתזוכרהואאיןאך,נכוניםהםבמשטרה

אכסניהלשמשמשפטיתמבחינהיכולהאימוץכללאולם,המזההלעדבקשרתמיד
מעוררהדברואין,המשפטבביתהעדמעדותלחלקהזיהויראייתלהפיכתמתאימה

אינםברובםהעדיםכישנראהאף,הכולככלותאחרי.מיוחדקונצפטואליקושי
מתןשלהסיטואציההרי,המשפטבמהלךהזיהויאתלבצעמסוגליםאינםכיטוענים
,העדיםשלבטחונםלסוגייתואין,בעייתיתרבותפעמיםהיאהמשפטבביתעדות

לעומת.זו38ממסקנהלגרועאולהעלותכדיהמשפטבביתהזיהויבעת,כשלעצמו
שלפיה,המשפטבביתהעדבהצהרתיותרלבטוחלכאורהניתן,הרגילבמקרה,זאת
אנו,כןעל.העבירהמבצעאתלזהותכדיידושלאלכלהעדעשההזיהוימסדרבעת

.זו39ברוחהמשפטבביתהמזהההעדבהצהרתלהסתפקמציעים

.1ש"הלעיל,"חשודיםשלחזותיכזיהויטעות"ועאסימנשה35
.1ש"הלעיל,"מסדרבהליכיהשודשלהייצוגזכות"מנשה36
פ"עגםראו;(1981)523(2)לו,ישראלמדינת'נאבוטבול80/803פ"בענקבע,למשל,כך37

לוי88/355פ"לעהשוו;(1989)793,778-779(1)מגר"פ,ישראלמדינת'נחדד87/440
שללחקיקתושקדמההפסיקהגםראו;(1989)221,242-243(3)מגר"פ,ישראלמדינה'נ
השוו.(1976)813(2)לד"פ,ישראלמדינת'נמרילי76/71פ"ע:הראיותלפקודת10א'ס

.67'בעמ,3ש"הלעיל,קטאשוויליבענייןעצמושמגרהשופטלדבריאף
לעיל,שרידבענייןגםראו.1ש"הלעיל,"חשודיםשלחזותיבזיהויטעות"ועאסימנשה38

.1ש"ה
אינדיקציהכלאיןכיהמאשרפרוטוקולשלקיומועל,כללבדרך,לסמוךניתן,כזוהצהרהללאאף39

אתמשקפתשהיא,הזיהויראייתשלמהותהזוהרי.הזיהויהליךבוצעשכולאופןאחרת
.במסדרבבחירתוביטוישמצאהכפי,העבירהמבצעשללדמותובאשרהעדשלתודעתו
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,הפרוטוקולראייתשללקבילותהנוסףמקורעללהצביעניתן,זהלמקורבוסף
מפאת,הנאשםאתלזהותמצליחאינוהעדשבהםבמקרים.בדיןממילאהקיים
הקפאת"בדברהכללמכוחהמסדרפרוטוקולאתלהגישניתן,בזיכרוןחולשה
כיייתכן,המשפטשבעתהואזהבכללבשימושהבסיסיהטעם."שבעברהזכירה

שחלושינוייםמחמתאוהזמןחלוףמחמתהעברייןפניאתעודזוכרהעדאין
החקירהבמהלךשבוצעהזיהויעללסמוךשמוטב,ובעיקרובנוסף,40העברייןבפני
בעדותוהמסדרמהלךאתהעדאישור.41המשפטבביתהמבוצעהזיהויפניעל

מכוח,הזיהוילאמיתותכראיההפרוטוקוללהגשתהדלתאתפותחהמשפטבבית
.42הזכירההקפאתכלל

קושימעורריםאינםלקבילותכמקורהזכירהוהקפאתהאימוץשכללילמרות

לכללכחריגהפרוטוקולמהצגתיותרוראוייםנכוניםודאיוהם,מיוחדמושגי
אינוהזיהוימסדרשלבנסיבותאלהבמקורותשהשימושהרי,עצמיסיועהאוסר

מלאבאופןמקיימתהמסדרראייתכי,לזמרניתןלא.קונצפטואלייםמקשייםנקי
אתמזהההמזהההעדכאשר,למשל.אלהכלליםשלהקבילותתנאיכלאת

קשהשכן,האימוץכללאתלהחילאפשרות,לכאורה,אין,המשפטבביתהנאשם
,הנאשםאתיזההכיביקשהשממנו,העדנגדתטעןעצמההתביעהכילהלום

ונבססשנטעןכפי.המסדרראייתעליותרלסמוךישוכיכעתחלששזיכרונו
במסדרהזיהויראייתולפיה,חדשהפרשנותלקבללפיכךיש,החיבורבהמשך

נסיבתיבקשראךוהקשורה,המשפטבביתמהזיהויהנפרדתעצמאיתראיההינה
.העבירהכמבצעהנאשםשלזיהויולהוכחת

.עצמוהנאשםידיעליזומיםלהיותיכוליםאלהשינויים,כמובן40
כילהוכיחיש,ראשית:כדלקמןבתמציתהם,בפסיקהשהותווכפי,הזכירההקפאתכללתנאי41

לאחתנופלהמקרהכילהוכיחיש,שנית.העדמפינעשהוהוא,ומדויקאמיתי,כןהינוהרישום
לסמוךאין,הענייןכנסיכות,שלפיההקטגוריההיא,לענייננוהרלוונטית.קטיגוריותממספר

בהקשרשנערךהרישוםאתלהעדיףהראויומןההתרחשותפרטיבענייןהעדשלזכרונועל
ואף,תוכנולאמיתותכראיההרישוםאתלקבלהמשפטביתרשאי:כאלוכנסיבות.בשעתוזה

גםראו;685'בעמ,2ש"הלעיל,קדמיראו.העדשלעדותופניעלמועדףמשקללוליחן
78/697פ"עגםראו;(1984)169,218(4)לחד"פ,ישראלמדינת'נשניר81/869פ"עעניין

עדיםשלבכתבחוץאמרתשלקבילותהלעניין,(1979)416(2)לגד"פ,ישראלמדינת'נתמיר
(1)ימד"פ,ישראלמדינת'ננילאבו63/251פ"ע;מזכרונםנמחקהאמרהתוכןכישטענו

בעקבותזיכרוןלאובדןטעןאשרחשודידיעלשנמסרההודיהקבילותלעניין,(1964)261
371(2)מזד"פ,ישראלמדינת'נאזולאי92/3974פ"ע;מכןלאחרבהשנחבלגופניתחבלה

.המערעריםעםלקוחותשקיימושיחותבדברהעדשרשםח"דוקבילותלעניין,(1993)
הצגתתוךהזיכרוןרענוןהמאפשרהעדשלזכרונורענוןבדברלכלללהיזקקגםניתן42

הזיכרוןרענוןתכליתוזו-הזיהויעצםבהוכחת,שהבהרנוכפי,זאתעם.הזיהויפרוטוקול
.עליולהעידיכולאינושהעדדבר-עצמוהזיהויתהליךבהוכחתצורךיש.סגיאין-
,למסדרההכנותעל,הניצביםיתרשלבחירתםאופןעללהעידיכולאינוהעד,למשל,כך

לפיגם.685'בעמ,שם,קדמיאצלזכירהלהקפאתזיכרוןרענוןביןההבחנהראו.וכדומה
תוקףמתןאלא,הבחינהשבמוקדהואהמשפטבמהלךהזיהוילאכהעדשהוצגוהפתרונות

.בענחננוההכרתיתהמשימהזוהי.בחקירההזיהוילהליךראייתי



מנשהדורון

המשפטבביתזיהוי-אישלבמקרההפרוטוקולשלהראייהימעמדו.ד

זההינו,שבעקבותיהוהפסיקהקטאשווילישבהלכתהבעייתיותשלהאחרהפן
באולםבוחוזרהמזההשהעדמקוםהמסדרפרוטוקולשלקבילותולשאלתהנוגע

נודע,קטאשוויליהלכתלפי,כנזכר.החקירהבשלבישביצעמהזיהויהמשפטבית
להוכחתראיהלשמשכדיבכוחושיש,עצמאיראייתימשקלהזיהוילפרוטוקול

ענייןבאותונקבעכן.המסדרולמהלךהזיהוילמעשהרקולא,הזיהויאמיתות
גם,לבדוזהפרוטוקולסמךעללהרשיעניתןכי,בעקבותיומאזשניתנהובפסיקה
.43הזיהויאתמכחיששהואאוהמשפטבביתהזיהויעללחזורהעדמסרבכאשר
כחריגהמתוארותבנסיבותקביעתואתהמשפטביתהגדירקטאשוויליבעניין
.שמיעהעדותהפוסללכלל

בהיעדר.המשפטבביתכראיהקבילההשמועהמפיעדותאין,ככלל,כידוע

חווהלאשאותןעובדותעלהמשפטבביתלהעידרשאיאינועד,לכללחריג
לשקריותאולאמיתותכראיהמובאתהעדותאם,אמצעיבלתיבאופןבחושיו
פליליבהליך-הינושמיעהעדותהפוסללכללהעיקרייםהחריגיםאחד.תוכנה

לקבלהמשפטלביתלאפשרנועדזהסעיף.הראיותלפקודת10אסעיף
אשר,עדשלאמרתועלעדות44הינו,הראשוןהסוג.עדויותשלטיפוסיםשני

אתזוכרשאינומפאתבין,במשטרהשמסרדבריםעללחזורומסרבלפניומעיד
בסתירההעומדיםבמשפטדבריםמעידשהואובין,להמתכחששהואבין,אמרתו

הטיפוס.הראיותלפקודת(א)10אבסעיףכאמור,מהותיבפרטבמשטרהלהודעתו

מפאתהמשפטבביתכעדהופיעלאאשר,אדםשלאמרתועלעדותעניינוהשני
(ב)10אבסעיףכאמור,העדותמתןאתלסכלבמטרהפסולאמצעישלהפעלתו

.45הראיותלפקודת

,ישראלמדינת'נעזאמי93/3727פ"עגםראו.68'בעמ,3ש"הלעיל,קטאשוויליעניין43
זיהויבמסדרחשודשלזיהויו":1467'בעמנקבעלמשלכך,(1994)1464(2)94על-חק

שנערךח"והדוהמסדרעורךשלעדותוכשלצדה,המזהההעדשלבעדותוכללבדרךמוכח
וזאת[...]לבדההמסדרעורךשלבעדותוהזיהויאתלהוכיחמניעהאין,זאתעם.ידועל

כמבקרה-לזיהוימתכחשאובעדותוהזיהויעובדתאתמאשראינוהמזהההעדכאשר
."משקלואתהנוטלתבצורהמעידאו-דנן

ממנווגבהבמשטרההעדאתתחקראשרהשוטרשל-בהכרחלאכיאם-כללבדרך44
לפקודת10א'ס,כיאם.במשטרהשנגבתהבהודעהמדוברהמקריםברובאכןההודעהאת

.שוטרבאוזניהמושמעתזודווקאלאו,חונןאמרתאודותעדותכלעלחלהראיות
נותן;במשפטהוכחהאמרהמתן:לרבות,האמרהלקבלתכתנאיתנאיםמספרמונהזהסעיף45

,המשפטביתלדעת,שונההעדות;לחקרוהזדמנותלצדדיםוניתנהבמשפטעדהואהאמרה
.תוכנהאתזוכראינוכיטועןאוהאמרהתוכןאתמכחיששהעדאו,מהותיבפרטהאמרהמן

בראש.הראיותלפקודת10א'סשלחקיקתוביסודעמדואשרטעמיםמספרלמנותניתן
'ס.למשקלןראיותמקבילותמעברשלכלליתממגמהחלקשהואבצעדמדובר,ובראשונה

אתולהעבירהפסילהדיניאתלצמצםבניסיונותאחתחוליהמהווההראיותלפקודת10א
השיפוטיהנרטיב,יותרפרטניבמישור.משקלןהערכתלשאלתהראיותשלבחינתןמוקד

עלאיוםשלהתופעהשכיחותלנוכח:כך,יותראופחותהלךהסעיףקבלתאתהמצדיק
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מסרבאולזיהוימתכחששהעדמקום,הפרוטוקולקבילותאם,היאשאלה
אשר,הראיותלפקודת10אמסעיףכיוםנובעת,המשפטבביתהזיהויאתלבצע

עדותעלהאוסרלכללאחרבחריגמדוברשמאאו,קטאשוויליהלכתאתמייתר
קטאשוויליבענייןשראשיתו,הראיותלפקודת10אבסעיףתלויבלתי,שמיעה

לקרואניתןעליהשאף,הנחהמונחתזושאלהבבסיס.(קטאשוויליחריג:להלן)
ולפיכך,שמיעהעדותמהווההמסדרפרוטוקולשלפיה,בהמשךשנראהכפי,תיגר
קבלתאתלהכשירמנתעל,כזועדותהפוסללכללחריגאחרלתורצורךיש

ראייתלפיהשלישיתפרשנותויציע,זוהנחהתחתחותרזהחיבור.הפרוטוקול

המקורראייתעצמהוהיא-עצמאיתראיההינהבמסדרהמתקבלתהזיהוי
.המשפטלביתלהגישיששאותה
נדוןבהן,קטאשווילילהלכתעיקריותפרשנויותשלושלהציעניתן,כןכיהנה
לאחרהתייתראשרבחריגמדובר,האחתהפרשנותלפי:זהבחיבורלאחתאחת

הרגיליםהשמיעהעדותכלליאתלהחיליש,כןועל,10אסעיףשלחקיקתו
השנייההפרשנות.(הראשונההפרשנות:להלן)המסדרפרוטוקולקבילותעל
מוגשהפרוטוקוללפיו,שמיעהעדותהפוסללכללעצמאיבחריגשמדובר,היא
הפרשנות:להלן)במשפטהעדלהתנהגותקשרללא,המשפטלביתמקדהבכל

בענייןהדיןפסקלשוןאתוהולמותמתיישבותנראותאלהפרשנויותשתי.(השנייה
בחיבורהמוצעת,זאתלעומת,השלישיתהפרשנות.הכלליהקשרוואתקטאשווילי

בחריגצורךאיןכי,הינה,המסורתיתמהגישהוהחורגתיותרראויהכפרשנותזה
בגדראינהוכללכללהמסדרעורךשעדותמשום,שמיעהעדותהאוסרלכלל
כמבצעהנאשםזיהוילענייןמקורעדותהינההמסדרעורךעדות.שמיעהעדות

-החקירהבמהלךנוצרהאשרהראיהלהגשתכצינורמשמשתוהיא,העבירה
מושגתאשר,מדעיתאוחפצית,נסיבתיתלראיההדברדומה.הזיהויראייתהיא

לחזורעדיםהחלו,הפשיעהבעולםגורמיםמצדאונאשמיםמצדעדיםעלוהשפעהעדים
שאמרומדבריםמשמעותיבאורחסותריםדבריםלהעיד,במשטרהשאמרומדבריםבהם

שנרשמוהדבריםכילטענןאו,העדותנושאהאירועאתכללזוכריםאינםכילטעון,במשטרה
לאפשרהמחוקקהחליט,לפיכך.מפיהםשנאמרודבריםאינםהמשטרהחוקריידיעלמפיהם
לאמיתותלכאורהכראיהעדיםשלהמשטרתיותבהודעותלהשתמשפליליבמשפטלתביעה
10א'בסהקבועיםהתנאיםבהתקיים,כןעלהורשה,העדאמרתאתגבהאשר,חוקר.תוכנן

,כך.בהודעתושרשםהדבריםאלהוכי,וכךכךלואמרהעדכילהעיד,הראיותלפקודת
עללהעידיכולאינוהמשטרהחוקרשכן-מהותהפיעלשמיעהעדותשהיא,זועדות

.הראיותלפקודת10א'סמכוחכראיההוכשרה-העדמפיהרשומותהעובדותאמיתות
הצעותשתישלההסברדבריגםראו.ואילך309'בעמ,2ש"הלעיל,קדמיזהבענייןראו

הראיותפקודתלתיקוןחוקהצעת:הראיותלפקודת10א'סשללחקיקתושקדמוהחוק
,(4'מס)הראיותפקודתלתיקוןחוקהצעת;1130ממשלהח"ר,1974-ד"התשל,(3'מס)

ר"פ,ישראלמדינת'נאלמליח80/275ש"בגםראו;1352ממשלהח"ה,1978-ח"התשל
85/23נ"ד;(1984)332(4)לחד"פ,ישראלמדינת'נאלעז84/696פ"ע;(1980)209(1)לה

ישראלמדינת91/4390פ"דנ;(1988)354-ו309,319(4)מבד"פ,טובול'נישראלמדינת
.(1993)661,671-672(3)מזד"פ,יחיא'חג'נ
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עדותלדינילהיזקקהצדקהכלמבלי,מקוריתכראיהומוגשתהחקירהבהליכי
.(השלישיתהפרשנות:להלן)להולחריגיםהשמיעה
פרוטוקוללקבילותהמקורמהלשאלהישחשיבותמה,השאלהועולהצצה
יש,ובראשונהבראש,לדעתנו.כראיההמסדרעורךבאמצעותהמוגשהמסדר

הייחודנוכחאלבעיקר,זאת.הזיהויראייתשלמושגיתבהנהרהוחשיבותצורך
בהרחבהזאתשניתחנוכפי,הזיהויבמסדרהזיהויראייתשלהיוולדותהתהליךשל

כפופההמסדרפרוטוקולשלקבילותוכי,לקביעה,לכךמעבר.אחר46במקום
בכךנעוצההאחת.משמעותיותמעשיותנפקניותשתינלוות,לפקודה10אלסעיף
הנזכריםהקבילותבתנאילעמודלפקודה10אסעיףמכוחהמוגשתראיהשעל

שראיהבכךנעוצההשנייה;להגישהניתןלאאחרת-אותושפירשוובהלכות
להסתמכותכתנאיחיזוקלמציאתהדרישהלאורמשקלהמבחינתמוגבלתכזו

העדנפטרבומקרה,לדוגמה,ניטול.הנאשםהרשעתלשםיחידהראיהכעלעליה
שלחוץכהודעתהמסדרראייתשלקבילותה.המסדרלאחרנעלםאו,המזהה
בעדמנעאושהניאפסולאמצעיקיוםבהוכחתמותנית(ב)10אסעיףלפיהעד
,למשל-פסולאמצעילהפעלתהוכחהבהיעדר.העדותאתמלתתהאמרהנותן

לאי10אסעיףאימוץיביא-טבעיתמיתהמתהמזהההעדכימובררבובמקרה
לעומת.הנאשםלזיכוילהובילבהחלטהעשוידבר,המסדרראייתשלקבילותה

(ב)10אסעיףבתנאיבעמידהמותניתאינההמסדרראייתשלקבילותהאם,זאת
.האמורהבסיטואציהאףהמסדרראייתעלכליהלגזוראיןהרי,לפקודה

הפרוטוקולאתהמגדירהזוהיינו-האחרותהפרשנויותשתיביןההבדל
בעיקרהינו-עצמאיתמקור-כראייתאותוהמגדירהוזו,שמיעהלעדותכחריג
מעשיהבדלקיים,שכן.מבוטלבלתימעשיהבדלגםאולם,מושגיהבדל

חרףחריגבתורהמתקבלת,שמיעהעדותכאלהמסדרפרוטוקולאלבהתייחסות
והפרוטוקולהמסדרעורךשלעדותואתהרואההתייחסותלבין,הכלליתפסלותה
.ונפרדתעצמאיתמקורכראיית

הראשונההפרשנותדחיית.1
חריגשלתוכנומה?הנוהגהדיןאפואמהו.מצוידיןשלבשאלה,למעשה,מדובר

,הדיןמה.זולשאלהבהירהתשובההפסיקהמןלחלץניתןאםספק?קטאשווילי
כראיההפרוטוקולאתלהגישניתןהאם?נפטרכשהעדשהובאובנסיבות,למשל
,טבעיממוותהעדנפטרבולמקרהבמישריןהתייחסהלאהפסיקה?המשפטבבית

מלזהותנמנעאךהעדהופיעבולמקרהבהקשרהובאובפסיקהשנקבעווהדברים
קטאשוויליחריגכילטעון,כךאם,ניתן.שביצעהזיהויאתהכחישאוהנאשםאת
להכשירכדיבושאיןכך,הראשונההפרשנותברוחמצומצםמוכןבעלהינו
קשרללא-המשפטבביתמופיעאינושהעדבמקרההפרוטוקולקבילותאת

.1ש"הלעיל,"חשודיםשלחזותיבזיהויטעות"ועאסימנשה46
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,עדיפהלהיותיכולהלפקודה10אסעיףהפעלת,זהבמובן.הופעתואילסיבת
בעליגורמיםמצדעדעלפסולהמהשפעהחשששל-רציונליםאותםשכן

אמצעיבשלהופיעשלאעדשלחוזןאמרתהמכשירים-ואינטרסנטיםעניין
תוצאותכילטעוןלכאורהניתן,גיסאמאידך.הזהבמקרהגםמתקיימים,פסול

עקבותיושנעלמואוהמזהההעדנפטרבובמקרה,לפקודה10אסעיףשלהחלתו
וגורףאוטומטיויתור-קרי,בצדדיםתלויותבלתינסיבותעקבעדותונמנעת

,שהיאבראיהמדובר,הכולככלותאחרי.מדיחמורותנראות,המסדרראייתעל
.האמתלבירורמאודונחוצהמהימנה,רבותפעמים
שלחקיקתולאחרמספרחודשיםניתןאשר,קטאשווילידיןפסקכי,יצוין

פרוטוקולשללקבילותוכמקורזהסעיףעלמסתמךאינו,לפקודה10אסעיף

הראיהקבלתנושאכילהניחישכיצייןהעליתהמשפטשביתאלא.הזיהוי
יותרוהרחבהכלליפתרונועלממילאיבואעצמהבפניכראיההזיהוימסדרבדבר

שבו,1979-ם"התש,(4'מס)הראיותפקודתלתיקוןהחוקשלהוראותיובמסגרת

ביתראהקטאשוויליבענייןכברכי,ולמדצא.לפקודה1047אסעיףאףהוסף
תיקאותובנסיבותכיאם,הענייןעלהחולשסעיףלפקודה10אבסעיףהמשפט

לנוכח.הסעיףשלחקיקתוטרםהמשפטיהמצבלפיהקבילותבענייןלפסוקמצא
שאינוחריגליצורהמשפטביתהתכווןקטאשוויליבענייןאםרבספק,האמור

מהיזקקותהמשפטביתנמנע,הנראהככל.לפקודה10אסעיףלהוראותכפוף
שהתווסף,חדשחוקסעיףזההיהכיהעובדהמפאתאך,לפקודה10אלסעיף
היהלאזהשסעיףהעובדהמפאתאו,הדיןפסקמתןלפניקצרזמןהחוקיםלספר
היוצרתאמירהמשוםבכךאין,הנמוכההערכאהלפניההליכיםניהולבעתבתוקף
.הפרוטוקולראייתשללקבילותהעצמאימנגנון
אתלקבלבירושליםהמחוזיהמשפטביתהחליט48פלוניבעניין,כןכיהנה
,בחברתהשודמעשהביצועבעתהעברייןאתשראתה,עדהשביצעההזיהוי

בית.שבוצעהזיהוימוודאותבהחזרהשבההמשפטבביתעדותהעלולהעדיפו
עצמאיתכראיהקבילההמסדרעורךעדותכי,גיסאמחד,קבעהמחוזיהמשפט
יששבוקלאסיבמקרהמדוברכי,גיסאמאידך,אך,קטאשוויליהלכתמכוח

המשפטביתלגישת-ספקשאיןמאחרזאת,לפקודה10אסעיףאתלהפעיל
,מכאן.ולמשפחתהלהיבולעשמאחששבעקבותמהזיהויכהחזרהשהעדה-

מכוחחיזוקלספקכדיהראיותבחומרישאםלשאלההמחוזיהמשפטביתנזקק
.לפקודה(ד)10אסעיף

בירורלקייםשמתחייבנראה,לפקודה10אסעיףשלהעובדתיתחלותובתחומי
,הואלכךהטעם.המזהההעדשלטעמולשינויהנסיבותבדברממששלוחקירה
שנכחאחראדםמזהה,דהיינו-המשפטבביתבזיהוינכשלהמזהההעדשאם

.68'בעמ,3ש"הלעיל,קטאשוויליעניין47
.(1984)402(ת1"תשממ"פ,פלוני'נישראלמדינת84/311(ם-ימחוזי)פ"ת48
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הרי-נוכחאינוהעברייןכימפורשתבאמירהכלשהומזיהוינמנעאובאולם
,לפקודה(רישא)(3)(א)10אבסעיףהמתוארותלנסיבותמקבילותאלהנסיבות
בפרטהשונהגרסהבמשפטהמוסרעדשלחוץאמרתלהגישמותרשלפיהן
משוםזיהוילבצעמצליחאינוהעדשבו,האחרבמצב.החוץמאמרתמהותי

העדשבולמצבהמקבילהלכאורהזוהרי,העברייןפניאתזוכראינושלדבריו
הודעהמסראודותיועלהאירועפרטיאתזוכראינוכיוטועןלעדותמתייצב
הקטיגוריה.לפקודה(סיפא)(3)(א)10אבסעיףהמתוארותבנסיבותוזאת,במשפט

ניתןשאז,במסדרהזיהויביצועאתמכחישהמזהההעדכאשרהינההשלישית
.לפקודה(3)(א)10אסעיףבמובן,האמרהמתןעצםאתשמכחישכמיבולראות
ערךלהוסיףיכולההמסדרעורךשלעדותואיןכי,ברור,אלהטיפוס-אבותבכל

בהליכיהעדידיעלהחשודזיהויעקבשנתקבלההזיהוילראייתכלשהוראייתי
עורךשללעדותועצמאימעמדלהקנייתפשרכל,כאמור,אין,כןעל.החקירה

אמרההגובהאדםאושוטרכלשלעדותולביןבינההמבחיןבאופןהמסדר

.לפקודה1049אסעיףפיעלמתבקשתשהגשתה
,כאמורשהיאסיבהמכל,הזיהוימןבוחוזרמזההשעדמקוםכי,אומרהווה

להגישניתןשיהיהעדיף,כלשהםהששותבשלובין,לזכוריכולתחוסרעקבכין
(המזהההעדשל)חוץכאמרתהמסדרעורךשלעדותואתאוהזיהויפרוטוקולאת

.לפקודה10אבסעיףהקבועיםהמשקללתנאיוכפוףהקבילותלתנאיבהתאם
יותרטובההגנהלספקיכוללפקודה10אשסעיףבנימוקגםנתמכתזועדיפות

ראייתשלהקבילותמכלליכחלקהמשפטביתאתהמחייבהואשכן,לנאשם
נסיבותבדברהעדאתלחקורלצדדיםהזדמנותליתןרקולא,הזיהוימסדר

ברצינותנלקחה,עצמאיראייתימשקלהזיהוילמעשהיששלפיה,הקביעהכי,ונדגישנשוב49
,הראיותלפקודת10א'סלצורכיהזיהויעשייתעצםהוכחתשלבמובןלא,בפסיקהרבה
שלחוץאמרתעלעדותכל,הרי.תוכנהאמיתותלהוכחתממשועצמאיתנפרדתכראיהאלא
.עצמהלאמרהשישהראייתילכוחאךמוגבלהראייתיכוחהאולם,עצמאיתראיההיאעד

במובן,עצמאיתכראיהרקלאהחקירהבשלביהזיהוילראייתמתייחסתהפסיקה,מכךבשונה
קדמייעקבהשופטשלפסיקתולמשלראו.מכךיותראלא,חצןאמרתאודותעדותשל
,ברם":(1984)156,159(2)ז"תשממ"פ,ישראלמדינת'נפרץ95/908(א"תמחוזי)פ"בע

לגביודווקאכזהדבריםלמצבמצומצמתאינה[קטאשוויליבעניין]אצלנושנפסקהההלכה
מעמדהזיהוילעובדתמעניקה-אלא,שבעברהזכירההקפאתכדברהכללאתליישםניתן
לכישלוןלסיבה)הדיוןבמהלךהזיהויכשלוןנעוץשבהלסיבהקשרללא,עצמאיתראיהשל

שליההדגשות)"(קבילותהלענייןלאאךהראיהמשקללענייןהשלכההדיוןבמהלךהזיהוי
שלבהוכחהאךמדוברשאיןזהבדיוקהיאאלהדבריםשלהפשוטההמשמעות.('מ'ד-

מעשהאמיתותלהוכחת,משלהכוחבעלת,עצמאיתבראיהדווקאאלא,הזיהוימעשהעצם
הפרשנות.העבירהמבצעאכןהואשזוההשמילמסקנהכתמיכההמובאתכזו,כלומר.הזיהוי
,ראיהאותהשלכפולהספירהשללכשלמועדתאינהשבעינינו,אלהלדבריםביותרהסבירה

עורךשללעדותומקנהאשר,הפסיקהשלשהרטוריקה,היינו.זהבחיבורהמוצעכפיהינה
מדגישה,עדשלחקן-אמרתשגבהכלשהוחוקרשלמעדותוהנבדלמיוחדמעמדהמסדר

המסדרעורךעדותשלהמיוחדהאופיאתלהדגיש,למעשה,ומבקשתהעדותעצמאותאת
.בהמשךראו.הזיהוילעובדתראשוןמקורהמהווהכעדות
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לעמודכדי,זאת.המשפטבעתמהזיהויהתנערותולטעמיבנוגעגםאלא,המסדר50

כהוגןשלאשםהודרךלאהעדאם,למשל)המסדרבעתשבוצעהזיהויכשרותעל
המשפטביתאתמחייבהסעיף,ככלל.שבעדותוהלבתוםועל(בחשודלבחור
בדברהעדותלביןהזיהוימסדרראייתשביןההעדפהבשיקולימודעבאופןלעסוק

עלהסתמכותבדברלהחלטהנימוקיםליחןעליוומטיל,המשפטבביתהזיהויאי
עלעולההעדבומקום,גםכך.51ולרושמם-המסדרראייתבעניין-החוץאמרת
כמו.להעידסירובובדברשיפוטיתבדיקהמתחייבת,מים52פיווממלאהעדיםדוכן
ראייתעללהסתמכותקודם,חיזוקראייתסיפוקלפקודה(א)10אסעיףמחייב,כן

,הראיהקבילותנגדלטעוןלנאשםהסעיףמאפשר,לבסוף.53הרשעהלצורךהמסדר
.54הפרוטוקוללשקריות,לדוגמה,טועןהואכאשר-זאת,משקלהנגדרקולא

במידה,להתגברגםיהיהאפשר,לפקודה10אסעיףשקובעהמנגנוןבאמצעות

שישהטענותוכל,קביללעולםהזיהוימסדרשלפיה,הפסיקהעמדתעל,מסוימת
הולמיםאשרראוייםצעדיםהםאלהכל.משקלועלאךמשפיעותנגדולנאשם
הזיהויראייתעלבהסתמכותרבקושייששלפיהן,מסקנותינו55אתמסוימתבמידה

.כאלהבנסיבותדמויותלזכורהאנושיהזיכרוןשלהקוגניטיבתחולשתונוכחאל
כלליאתלהחיליששלפיה,הראשונההפרשנותאימוץ,לעילהאמורהרף

,כראיההמסדרפרוטוקולקבילותעללפקודה10אבסעיףהקבועיםהקבילות
ביתלדברילייחסניתןפשרמההרי.לביקורתחשופהוהואמתבקשכהאינו

אךהמשפטביתלפנימוצגאינוהפרוטוקולשלפיהם,קטאשוויליבענייןהמשפט
מימפי,הזיהוילעצםעצמאיתכראיהגםאלא,המסדרעריכתנסיבותלהוכחת
10אסעיףלדחייתמסוימתתמיכהלמצואניתן?תוצאתואתוראהבמסדרשנכח

השנייההפרשנותלטובת,המסדרפרוטוקוללקבילותכמקור,הראיותלפקודת
:עזאמיבענייןהעליוןהמשפטביתדברישלבסיפא,דווקא

המזהההעד]כאמורבנסיבותהזיהוימסדרעורךשלעדותומהווה,עיונית"

בהליכיחשודשלהייצוגזכות",מנשהראו,הדיןעורךשלההשתקכללשללבעייתיות50
.1ש"הלעיל"מסדר

.הראיותלפקודת(ג)10א'סראו51
עדאושותקעד)זיהוילבצעסירוב,זיהויאיביןלהבחנהלהיזקקאפשר,כמובן,כאן52

.45ש"הלעיל,יחיא'חגענייןראו.(מקשקש
.ואילך354'בעמ,2ש"הלעיל,קדמיוכן,הראיותלפקודת(ד)10א'סראו53
הנאשםאם.האמרהמתןעצםהוכחתהואהראיותלפקודת10א'סשלהתנאיםאחד,כזכור54

כדיבכךיש,(מזויפתאובדויהראיהלהיותואו)הפרוטוקוללשקריותטוען(העדרקולא)
כללבדרך)לכךהוכחותיהלהביאהתביעהאתלחייבוכדיהאוטומטיתקבילותהאתלמנוע
,האמרהלמתןהוכחהדורשהראיותלפקודת10א'ס.(האמרהגובהשלעדותוידיעל-
בקשרוהןהמזהההעדמפיהן,בפרוטוקולשנרשמודבריםנגדלטעוןלנאשםהמאפשרדבר

הנאשםגםהיה,הדבריםמטבע,שכן,(בקלטתלגיבויאולכיסויזכולאואשר)הזיהוילמהלך
-מסוימיםבמקריםאולי-עשויההראיותלפקודת10א'סהחלת.הזיהוילמסדרעד

.כולוהזיהוילקבילותרצינילמחסוםהפרוטוקולברישוםמחדליםלהפוך
.1ש"הלעיל,"חשודיםשלחזותיבזיהויטעות"ועאסימנשה55
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דנןכבמקרה-לזיהוימתכחשאובעדותוהזיהויעובדתאתמאשראינו
הפוסללכללחריגמשום,['מ'ד-ממשקלוהנוטלבאופןמעידאו

לכאורהכראיהמתקבליםותוצאותיוהמסדרח"שדו;'השמיעהמפיעדות'
'מקורעדות'המסדרעורךמוסר,למעשההלכה,זאתעם.הזיהוילאמיתות

כראיההזיהוישלמעמדוכאשר,הזיהויבמסדר'וראהששמע'מהבדבר

הזיהוילאמיתותלחשושטעםבהעדרכיבהנחהנעוץלאמיתותולכאורה

.56"אמיתיכזיהויעליולסמוךמותר
כאשרהעדהלעדותחיזוקלמצוא,התובעתעלהמוטלת,פלוניבענייןהדרישה
,הראיותלפקודת10אסעיףמכוח,שלהחוץכאמרתמתקבלהזיהויפרוטוקול
בפסיקהשבאהומזוקטאשוויליבענייןהדיןפסקשלעיקריתמקביעהמתעלמת
אימוץ.עצמאיתעדותהינההמסדרעורךשלעדותו,זוהלכהלפי.שלאחריו

למצבלהביאעלוללפקודה10אסעיףשלהחלתולצדזולעדותעצמאיערך
בענייןכאמור,אשר,המסדרעורךעדותהן:ראיהאותהשל"כפולהספירה"של

לענייןישירהראיהמהווהוהיאהמסדרלנסיבותאךמצומצמתאינה,קטאשווילי
לענייןישירהעדותהיאאףאשר,המזהההעדשלהחוץהודעתוהן,הזיהוי
ביןלהבחין,לדעתנו,מקוםכלהיהלא,הדבריםפניהיוכךלאאם,הרי.הזיהוי
מקוםכלהיהלאגםודאי,הראיותלפקודת10אסעיףלביןקטאשוויליחריג

.לזיהוי,וישירהעצמאית,מקורכעדותהמסדרעורךשלעדותואתלהגדיר
מפאתאךשלפיה,קודםשהובאהההשערהאתגםלהצדיקקשה,לכךנוסף
עליוהעליוןהמשפטביתהסתמךלאהראיותלפקודת10אסעיףשלחדשנותו
הפסיקהאתלהביןקשה,לכךהטעםזהאכןשאם.הפרוטוקוללקבילותכמקור
הלכתאתמייתרהראיותלפקודת10אשסעיףקבעהלאאשר,מכןלאחרשבאה

הלכתעלבהסתמךהזיהויפרוטוקולאת,קרובותלעתים,וקיבלה,קטאשווילי
.הראיות57לפקודת10אסעיףשלאזכורכלללא,קטאשווילי
סעיף.הנדוןלהקשר10אסעיףשלבהתאמתוספקלהטילניתן;מזאתיתירה

בביתהמופיעהעדמןלצפותהיהניתןשבהםלמקרים,לפחותעקרונית,נועדזה
10אסעיףמאפשר,זאתעשהמשלארק.במשטרהאמרתועללחזורהמשפט

,לחציםהפעלתשלוהשכיחההמצערתהתופעהעללהתגברהראיותלפקודת
ממסירתלהניאםכדיעדיםעלפשיעהארגוניאונאשמיםמצדוהפחדותאיומים

.הדיןלפסק1.ב'בס,43ש"הלעיל,עזאמיעניין56
242(3)96על-חק,ישראלמדינת'נפלח95/4443פ"עגםראו;שם,עזאמיענייןלמשלראו57

הלכה":מהחלתוהעולותהמשמעויותלנוכח10א'סשבאזכורהזהירותאתהממחיש(1996)
,תוכנואמיתותלהוכחתעצמאיתראיהמהווהזיהוימסדרשלפרוטוקולכי:היאפסוקה
שנעשההזיהויאתלבכררשאיהמשפטביתוכי;במסגרתושנעשה'זיהוי'האמיתותלרבות

חוץאמרת[מכוח-מלהבדיל]דוגמה,המזההשלמכחישהעדותפניעלהפרוטוקולפיעל
.3ש"הלעיל,קטאשוויליהלכתראו."הראיותלפקודת10א'סלפיעדשל
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הטעםעיקר.המזההבעדכשמדוברביותררלבאופןמתקייםזהרציונל.עדות58

זוההשהנאשםהעובדהאתהמשפטביתלפנילהציגהואהזיהויפרוטוקולבהגשת
לכלליםבהתאםהמתנהל,מוטהבלתי,נייטרליהליךבמסגרתהמזהההעדידיעל

לאירועוסמוךיותרמוקדםבמועדאף-וזאת,הזיהוימסדרכלליבדמותקפדניים

יש,ולראיה.מפשעחפיםחשודיםעלהגנהלספקמיועדיםזיהוימסדרי.הפלילי
כלשהוראייתילמשקלזוכהאינוהמשפטבביתהנאשםזיהוי,כללבדרךכי,לזכור

;הנותנתוהיא.המשפטבביתזיהוימסדרשלהיעדרולנוכח,(לזכותצריךאינוואף)

בביתהזיהויאינהבהלהתחשבחייבהמשפטשביתשהראיהברורכךכלאם
,הראשיתהראיהלהיותהופכתזוהרי,הזיהויבמסדרהזיהויבעיקראלא,המשפט
הניתוחלפי,מכךיותר.חשובהבלתילראיההופךהמשפטבביתהזיהויואילו

בביתהזיהוילאייותררבראייתימשקללייחוסהסיבה,הקודםבפרקשהצגנו
מנחיםכללשבדרךהשיקוליםמןושונהנפרדתשיקוליםממערכתנובעת,המשפט

מהמשקלהיאנובעת,בעיקר.מלהעידעדהימנעותלהעריךבבואוהמשפטביתאת
כותליביןזיהוישלבמצבהדרוכיםוהרמזיםההטיותעקבהזיהוילאישישהניכר
.המשפטבית

גםממילאשכן,מתקייםלפקודה10אסעיףשלהרציונלאין,זובסיטואציה
פרוטוקול-לאואםוגם,מזההשלנובהקשר:ודוק-מעידהיההעדאם

הדבריםעלהעדיחזוראםגם,ממילא.המשפטביתלפנימוצגלהיותחייבהמסדר
לכךתהאלא-הנאשםאתשוביזההשלנובהקשר:ודוק-במשטרהשמסר

.המסדרתולדת,הזיהויבראייתיתמקדממילאהמשפטוביתכלשהימשמעות
הלכתאתלפרשקונצפטואליתשגיאה,לדעתנו,זותהא,הכולככלותאחרי,לכן

בסעיףהמותוויתבמסגרתהמסדרפרוטוקולאתלהגישישכיכקובעתקטאשווילי
.לפקודה10א

או,מעשהחיילשקףביסודונועדלאהראיותלפקודת10אסעיף,כןכמו
שהפרקטיקהמקוםלעזרלשמשאלא,הראיותקבלתשלרווחתפרקטיקהלהתוות

יכולשבהםהחריגיםלמקריםרקנועדזהשסעיףבמובן,זאת.נכשלתהמשפטית
עקבכללבדרך,כןעושהלאאך,הדבריםעללחזורהעקרוניתמבחינההעד

קבלת,זאתלעומת.מקורביולחייאולחייומחשש,למשל,ממשינסיבותשינוי
לזיהוילהתייחסאפשרותבהיעדרתיקבכלשמתחייבתהליךהינההפרוטוקול

.ממששלזיהויכאלהמשפטבבית
מעוררתלפקודה10אסעיףמכוחהחיזוקדרישת.נוספתהערהמתחייבתכאן
שבההמיוחדתבסיטואציהנעצןזולתוספתבדרישההעיקריהטעם.רציניקושי
כפי.שלוהחרוןאמרתמוגשתכךומפאת,עדותועלמלחזורבמשפטהעדנמנע

במשפטמזההאינושהעדמכךנגזראינוהפרוטוקוללהגשתהטעם,שהסברנו

,יחיא'חגבענייןוכן,319'בעמ,45ש"הלעיל,טובולכענייושמגרהנשיאדבריגםראו58
.671-672'בעמ,45ש"הלעיל
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.כראיהמוגשהפרוטוקולהאחרתבסיטואציהגםכיהראינושהרי,הנאשםאת
,לצייןיש,אמנם.כאןמתקייםאינוהחיזוקדרישתנוצרהשלמענוהחשש,כלומר

לייחסאיןכי,אחרבמקוםלטעון,וליעאסירביע,דאזלכתיבהלשותפינזדמןכי
המינוריותחרף,החיזוקשדרישתכך,במסדרהזיהוילראייתנכבדכהראייתימשקל

א10סעיףמכוחדרישתה,אולם.59במיעוטורעבבחינתכשלעצמהלנונראית,שלה
היא,ראשית.טעמיםמכמה,זאת.ראויהואינה,כאמור,נכונהאינההראיותלפקודת
ביתבאולםהנאשםאתמזהההעדשבו,מצבביןמוצדקתבלתיהבחנהיוצרת

הפליהנוצרתכךובעקבות,זאתעושהאינוהמזהההעדשבומצבלבין,המשפט
המצביםשניביןלהבחיןמקוםישאםגם,שנית.נאשמיםביןרלוונטיתבלתי

מוחלשמשקלוייחוסממצאינוקבלתמתוךאו,להגדירישזאתהרי,חיזוקולדרוש
ייחוסמתוךאו-המשפטהעדלהתנהגותקשרללא-בכללהזיהוילראיית
.במשפטהזיהויאישלמשקלואתלאזןמנתעלהחיזוקותביעתהזיהוילאימשקל
תורפהנקודת.לכךמתאימהאכסניהלשמשיכולאינולפקודה10אשסעיףודאי
פסילתהדורשלנאשםלפקודה10אסעיףמקנהשלכאורהליתרוןבאשרקיימתזהה

,באולםאותומזההאינושהעדנאשםלטובהלהפלותישמדוע.כראיההפרוטוקול
היתרונות.נפקותכלאיןזהלזיהויכיחולקכשאין,באולםשזוההנאשםלעומת

מוטעהרושםיוצריםאףהם.שוויונייםאינםלפקודה10אסעיףבעקבותהמתקבלים

הגדולמהספקולא,לפקודה10אסעיףשלמהרציונליםאךנובעבהםהצורךכי
.הזיהויראייתשלולקבילתהלמשקלהבאשרהקודםבמאמרנוששרטטנו
העדשלהתנהגותוהערכתובמסגרתזהבהקשרכי,לצייןישזוסוגיהבשולי
אמרתאתלהעדיףישאםלבחוןבבואוהשופטשלחובתווזוהי-במשפט
במשפטהעדאמרתפניעלהראיותלפקודת10אסעיףמכוחהמתקבלתהחוץ
עלהנאשםשלהזיהויאיאתיתרברצינותלשקולהמשפטביתעלשומה-
בכך,ראשית.כפולהבטעותזהבהקשרנגועהמצויהדין.המשפטבביתהעדידי

התפישהמכוחהמשפטבביתהמאוחרלזיהויכלשהוממשימשקלמייחסשהוא

אתמייחסשאינובכך,שנית.כביכולעקביותאודותראיההינההמסדרראייתכי
שסיטואציההנדיריםבמקריםבמשפטהזיהוילאי,לייחסישאותו,הניכרהמשקל

,המראה60בייזתיאורמתעלהמתבססמתימטי-הסתברותיניתוה,אכן.מתרחשתזו

הזיהוינכונותלבחינתממששללערובהתהפוךהחיזוקדרישתכילצפותשקשהאףעל,זאת59
,אחרותבראיותהמבוקשתהתוספתאתלחיזוקשהתייחסההפסיקהלהמצאה,ואכן.במסדר

ענייןראו-(וכדומהלבוש,גיל,גובה,מראה)לנאשםהעברייןשלהתיאורבהתאמתכמו

שמדוברככל.המטרהאתומחטיאבעייתיהינוהזההסוגמןחיזוק.48ש"הלעיל,פלוני
.המתלונןשמוסרהתיאורבעקבותממילאנלכדהנאשם-החשוד,כללבדרך,הרי,זיהויבהליך

הזיהוישלהזעירהמשקלביןזהבענייןסימטרייה-אבדברטיעוננותקפותואתלהדגיםכדי60
להסתייעניתן,המשפטבביתזיהוילאישניתןהעצוםהמשקלמולאלהמשפטבבית

המותנותההסתברויותביןהיחסשיתקייםסבירכי,בהחלטלראותניתן.בייזבתיאורמת
Likelihood-הנראותיחס:בספרותהקרוייחס)הבאות Ratio-א.:ובקיצור.]):

P(Er/GnEv)(=1+ש / P(Er

~hnEP
.מאודזניחו(כאשר,[.1.([)=

80



כראיההזיהוימסדרפרוטוקול

הזיהויאילבין,המשפטבביתפוזיטיביזיהוישלהמשקלביןהפוךיחסקייםכי
שהצגנומהדיוןהמתבקשתתפישה-יותרנמוךהזיהוישלשמשקלוככל.שם
בביתהזיהוישלראייתבעודכי,לראותניתן.הזיהויאישלמשקלוגדל-כהעד

משוםרקולו-רלוונטיתכבלתילהידחותועליהזניחהמשמעותישהמשפט
המשחדהאפקטועלות,י6משקלהעלבהרבהעולהבההכרוךהמשהדשהאפקט
,מהזיהוימסתייגהעדשבהבסיטואציהדווקאהרי-הנאשםעלממילאמוטלת

עודמסוגלהואאיןכימודההואשבוממצבלהבדיל)ממנומפורשותחוזראףאו
יש,בלבדכךובשל,כןעל.ניכר62משקלהזיהויאילראייתיש,(היזכרותלבצע

משקללוליתן-זיהויאישל(הנדיר)ובמקרה,במשפטהזיהוישאלתאתלבחון
ביתעללהשיתכדי,כאמורזיהויאישלמקרהבכליש,לדעתנו.נכבדראייתי
לעמודבמגמההמשפטבביתהמזהההעדאתהיטבולחקורלדרושחובההמשפט
הואהזיהויאי.במשפטהנאשםאתלזהותשלאלושגרמוהסיבותעלבבירור
לכאורהמתבצעאיןמדועהמשפטביתאתלשכנעלתביעההמופניתאזהרהנורת

להביאהתביעהעל.(וכדומה,ההיכרות,המחויבותתוצאלנוכח)"מאליוהמתבקש"

1-מגדולה4ןכאשרי[.א.(8()=ץ(ל1[(א4,עתר)/8(זא(/(,ץםו)=4ת:מתקיים,זאתעםויחד

-,במשפטהנאשםזיהוי-ץי1,במשטרההחשודזיהוי-Ep:כאשר,ניכרבאורח Ec

החשוד/הנאשםשלהיותו-או,העברייןהחשוד/הנאשםשלהיותו-[,החשודזיהויאי
.חף
LikelihoodR(כמכפיליםמשמשיםשהובאושהערכיםלזכוריש

atio(

:המתאימותבמשוואות,

.הסתברותשיעורימציין)Odds(0הסימוןכאשר
Federal(האמריקנייםהפדרלייםהראיותלכללי403בכללהנקובלרלוונטיותהמבחןזהו61

Rule of Evidence(.רלוונטיותבחינתשלהשיפוטיתבפרקטיקה,לדעתנו,מקובלזהמבחן
שאלתלבחינתדומיםעקרונותשלהישראליתבפסיקהלאימוצםמהלכיםגםיש.הראיות

'נשיופרץ64/265פ"ע:למשלראו.מסיימותראיותשלהפסילהאוהקבילות,הרלוונטיות
ראיותקבילותשלהלוגיקהמנשהדורון;(1965)421(3)יטר"פ,לממשלההמשפטיהיועץ

.(חיפהואוניברסיטת,מאגנםבהוצאתלהתפרסםעתיד)135'ס
קץ,ק[,ץער)999.01:כאלהנתוניםבלבדהמחשהלשםניטול62

"א,עעו)=95.0
L.R.(8)=05.1595.0/999.0:זהכמקרה,ץ(ךע

.[.".(8()=001.0/05.0=50:זאתלעומת מושלםכמעטבאופןמזהההמשפטבכיתהזיהויראייתאםגם,בדוגמהההנחהלפי,כלומר
שכן,רלוונטיתכבלתילדחותהוישזניחהואשלההראייתיהמשקלעדיין,העברייניםאת
,Lempert,:עיינו.זניחבאופןאלא1-משונהאינהL.R-ה Modeling Relevance.0ffichard
(1977)1027-1025,1021MICH. ] . REV75,השיפוטיהדעתשיקולכבילתמנשהדורוןוכן

,אביבתלאוניברסיטת,למשפטיםדוקטורתוארקבלתלשםחיבור)117עובדתיותבשאלות
!50-לשווהזהבמקרהL.R-הלמעשה,ביותררלוונטיהואזיהויאי,זאתלעומת.(2000

,1:4הואבמשפטהזיהויראייתשלהצגתהלפניהאשמהשיעוראם,בלבדהמחשהלשם

%80-ממטפסתהאשמההסתברות,כלומר)1:2.4לכדיזהשיעורמעלהבמשפטהזיהויהרי

משנהבמשפטהזיהויאי,פריוריים-אאשמהשיעוריאותםתחת,זאתלעומת.(%7.80לכדי
%80שלמהערכה,כלומר)האשמהלחובת5.12:1לכדיאשמהלטובת1:4-מהשיעוריםאת

.(!בלבדאשמהאחוזי%4.7שללהערכה,הראיהשללהצגתהקודםאשמההסתברות
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דינה,זהבהקשר,עמימותכל.מזיהויהעדשללחזרתו,המזכהההסברלשלילת
.הנאשםלזיכוי,כשלעצמה,להובילתוכלהמתאיםובמקרה63התביעהעלשתרבוץ

יותרהעדיפה-השלישיתלפרשנותמקורבתכגרסההשנייההפרשנותדחיית.2
,המשפטביתשלאינטואיטיביתתפישהעל,לדעתנו,מתבססתהשנייההפרשנות
הזיהויראייתשלבהיוולדותההצופהמהותילעדהופךהמסדרעורךשלפיה
אמרתואתשגבהמירקולא,לענייןישירעדלהיותהופך-וככזה,במסדר

קטאשוויליהלכתאתיותרהולמתלנונראיתהשנייהשהפרשנותאף.העדשל
שלמהחלתויותרראויהשהיאואף,המסדרעורךשלעדותולעצמאותהטוענת

מהחסרונותמחלקסובלתשהיאמהעובדהלהתעלםניתןלא,לפקודה10אסעיף
.מיוננולפיהשלישיתהפרשנותמפניזופרשנותנסוגה,כןעל.הצבענועליהם

:קרי,במסדרהזיהויראייתעדייןכי,היאהשנייהבפרשנותהנעוצההבעיה

,גישהזוהי.שמיעהכעדותמוגדרת-המסדרופרוטוקולהמסדרעורךשלעדותו
אתמתייגתהיאאףזוגישה,לכךנוסף.שינויטעונה,מידשנסבירכפי,אשר

.הזיהוימסדרשלמהותואתתואםשאינודבר,כחריגלעולםהמסדרפרוטוקול
כיחסמשקלוכעלתעצמאיתהינההמסדרעורךשלעדותואכןאםכי,היאדעתנו

ממילאקבילההיאהרי-קטאשוויליבענייןכאמור-הזיהוימעשהלעצם
להוכחתקבילותואתלעגןכדישמיעהעדותלכללחריגאחרלתורצורךואין
.טעמינולהצגתנעבור.העברייןזהות

הדבריםתומכיםבה,השלישיתהפרשנותהינההראויההפרשנות,לדעתנו
הזיהויראייתשלשונהתפישהמונחתזופרשנותביסוד.עזאמיבענייןהמובאים
זהובכלל,שמיעהעדותעלהאוסרלכללחריגמציאתשלמהתפישההחורגת

עורךשלעדותו,זופרשנותלפי.הראיותלפקודת10אסעיףשלמהקונספציה
ובנאשםבעדעסקינןעת-הזיהויראיית.שמיעהעדותבבחינתאינהשובהמסדר

במסגרתהמתקבלתכראיהעתהמוגדרת-מוקדמת64בהיכרותמכיריםשאינם
וביניהם65ניצביםשלהולםמספרהצבת)ברוריםכלליםפיעלהמתבצעזיהוימסדר

אםלזהותהחלטתוקבלתלדרךבאשרהמזהההעדידיעלהנחיותקבלת;החשוד
הינוהזיהוימסרר,זהבמובן.(וכדומה,לאואם,המסדרבתוךנמצאהעבירהמבצע

לעדותהמסדרעורךשלעדותוהופכת,כךבתור.הזיהויראייתאתהמכונןהליך
עובדתלהוכחת-המזהההעדללא-להביאווניתן,הזיהוילענייןישירה

מעדות,מושגית,ושונהנפרדתראיהזוהי.הזיהוימסדרבמהלךהנאשםשלהזיהוי
בעלת,נסיבתיתראיהמשמשתהיא,למעשה.עבירהביצעאלמוניכיפלונישל

.העבירהכמבצעהנאשםשללזיהויו,וענייןענייןכלבנסיבותמשתנהמשקל

63604.Rev.].88שאט,Allen, Factual Ambiguity and
" Theoly of Evidence.7Ronald (1994-1993).

.1ש"הלעיל,"חשודיםשלחזותיבזיהויטעות"ועאסימנשהראו64
.הנומריולאהפונקציונליהגודלשלהינוהמסדרגודלבקביעתהראויהמבחן.שם65
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לפניוהעומדהנאשםשלהיותואודות,המשפטביתבאולםמזההעדשלעדות
נוצרתאשרהזיהוימראייתזיהויכראייתטיבהמבחינתשונה,העבירהמבצע-

הראיהייצורתהליךדומה,זהבמובן.זיהויבמסדרעדאותוהשתתפותעקב
,ניטול.מדעיותבדיקותיסודעלהעבירהכמבצעפלונישלזהותוקביעתלתהליך
בדיקותהפעלתתוך,מכוננתראיההינהזוראיה,.א.נ.הדראייתאת,למשל

אתהקושרתהזיהויראייתהיאזובבדיקההמתקבלתהתוצאה.מסוימיםומנגנונים
בבדיקותמרויקתלעמידהכפופה.א.נ.הדתוצאותתקפות.לעבירההנאשם-החשוד

מדויקיםוכלליםפרוצדורותלמילויכפופההזיהויראייתגם,לכךבדומה.המדעיות
."זיהוי"כתוגדר-החשודעלהעדשלההצבעהשפעולתלכךערובההמהווים
כוחבעלתכראיהההכרתימעמדהאתהראיהרוכשת,פרוצדורותאותןבהינתן
ראייתכי,היאהמתבקשתהתוצאה.העבירהכמבצעהנאשםזיהוילהוכחתנסיבתי
אתביצעאשרהואפלוני:עדשלמאמירהושונהנפרדתראיההינהבמסדרהזיהוי

כמבצעוחיוגו-מסדרללא-מסויםאדםעלהפיסיתמהצבעתואו,העבירה
כתוצאהלהיוותרשעלולהמתחאתממזערתזוהפרדהכי,לצייןיש.העבירה

משקלייחוס,היינו-המשפטבביתהזיהוילקורותונפרדתשונהמהתייחסות

.המשפטביתכאולםהנאשםמזיהוי-כללכדרך-והתעלמותהזיהוילאי
משקלוייחוסהערכהמחייבתמהןאחתשכלראיותבשתימדוברכעתכי,ברור

.חופפיםשאינםולשיקוליםלקריטריוניםבהתאם
,שמיעהעדותעלהאוסרהכללהבנתעםמתיישבתאףזופרשנות;ועודזאת

בשלפסולהשמיעהעדותשכן,ביותרהטובההראיהכללמכוח,כךהטועניםויש
אין,הנדוןבהקשר.ממנהטובהמקורראייתקיימתעתהמשניתהראיההיותה
במסדרהנאשםזיהוילעניין"פחותטובה"עדותבגדרהמסדרעורךשלעדותו

בשינויצורךכאןיש.הנאשםאתוזיההבמסדרשהשתתףהעדמעדות,תקיןזיהוי
,"העבירהכמבצעהנאשםשלזיהויואודותראיה":מ,הזיהויראייתהגדרת

אינוהמסדרעורך."תקיןזיהויבמסדרזוהההנאשםכיהעובדהאודותראיה":ל
,יכולהואכיספקאיןאך,העבירהאתביצעהנאשםכילהעידאמנםיכול

במסדרזוהההנאשםכילהעיד,כללבדרך,ביותרהמתאיםהאישהואולמעשה

המזהההעדעדותדווקאכילטעוןניתן,למעשה.לאירועעדידיעלתקיןזיהוי
במסדרזוהההנאשם"כיהעובדהאודותנחותהעדותלהיחשבצריכה,במשפט

מקנים"ביותרהטובההראיהעקרון"להיזקקותשלשיקולים,כןעל."תקיןזיהוי
.במשפטהעדותפניעלהמסדר66לפרוטוקולעדיפותדווקא

יכולאינוהמסדרעורךכי,היאידינועלהמוצעתלפרשנותהמיידיתההתנגדות
ישלכך.וכדומה,הזיהויאתלבצעהמזהההעדיכולתעל,הזיהויטיבעללהעיד

66(1988)227IOWA. ] . REV73,Nance, Ihe Best Evidence Principle.1Dale.לראותניתן,
עדות,שהראגוכפי,שהרי,המסדרפרוטוקוללראייתעדיפותניכרת,זועמדהפיעלאףכי

ככל,במשפטהעדותדווקא,אדרבא.במסדרלעדותמקורעדותבגדראינהבמשפטהזיהוי
.הפרוטוקולמראייתאפיסטמיתהנחותההיא,במסדרהזיהוילעצםלייחסהשניתן
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לחקוריהיהשאפשרמובןהרי,למשפטמופיעהמזהההעדאם.ראשיםבשנילהשיב
,השוואהלשם.מיוחדקושיבוניכרולארגילהואזהומצב,הזיהויענייןעלאותו
הקבילותמבחןלצורךכיבמפורשקבעהלפקודה10אבסעיףשעסקההפסיקהגם

.כאמורהחקירהשליעילותהדווקאולאו,העדאתלחקורהזדמנותשלבקיומהדי
זהלחיסרוןלייחסאין,כןועל,זודרישהמילאוהמקשקשוהעדהשותקהעדגם

כלאין,לעדותמתייצבאינוהמזהההעדאם.הזיהויבהליךכשמדוברמיוחדמשקל
עצמאיתכראיההמסדרפרוטוקולאתלהגישיהיהוניתן,פסולאמצעיבהוכחתצורך

לבחוןחייביהאהמשפטבית,אלהבנסיבותכי,ברור.לעבירההנאשםאתהקושרת
.המזהההעדאתלחקורהיכולתהיעדרנוכחאלהנאשםשלזיהויוסוגייתאת

מתייחסתשהיאאלא,במסדרהזיהויראייתשלמתוקפהגורעתאינהזועובדה

איןכי,להזכיריש.העדאתלחקורהיכולתחוסרבעקבותשנוצרהכללילקושי
באפשרות,כאמור,הכירוהמשפט,המסדרלפרוטוקולייחוריתבאנומליהמדובר
,עדותוממתןהעדאתהניאאשרפסולאמצעיהופעלאםעדשלחצן-אמרתלקבל
זהבמצב.עד67אינוכללהאמרהמוסרכאשר,נפטרבאמרתמדוברכאשראו

,האירועאודותהמזהההעדאתלחקורהיכולתבהיעדרלהתחשבהמשפטביתיידרש
הקבילהחלק.המסדרבעתזיכרונוכושרוכדברהעברייןבפניהצפייהנסיבותאודות
הזיהויבמסדרהנאשםשלהזיהוילעצםהנוגעזההואהמסדרעורךשלבעדותו

החשודלמיקום,למשל,הנוגעים,בפרוטוקולשנרשמונוספיםעניינים.החקירתי
יהיו,שנרשמווכדומהאחריםולענייניםנשקלנוכחות,הצפייהזמןלמשך,בזירה

מכונןאינוהזיהוישמסדרמשום,לפקודה10אסעיףשלהרגיליםלדיניםכפופים
להסתמךיהאניתןלא,טבעימוותשלשבמצבהיא,כמובן,העולההמסקנה.אותם
פרטכלאו,הצפייהזמןמשך,הזיהוינסיבותהוכחתלצורךהמסדרפרוטוקולעל

,אכן.גופוהזיהויממעשהחלקושאינוהמזהההעדידיעלהושמעאשר,אחרעובדתי
.הראיהמשקלבהערכתקושילהתעוררעלולזובסיטואציהכילהסתייגותמקוםיש

,הפרוטוקולראייתהגשתשלמקרהבכללאאם,זהבמקרהשייררשמהכי,ייתכן
העדשללבותוםאתלכאורההמבססות68ראיותבהבאתתידרשהתביעהכי,הוא

רמיזותאוהדרכהללאובפרט,תקיןבאופןהמסדרשלעריכתונסיבותואתהמזהה

לביסוסדרישהשלבאימוצהמדובר,כלומר.החשודלזהותבאשרהמסדרעורךשל
שכלמובן.במסדראדםשלהמזההעדותועללסמוךרגילבאופןניתןבהםתנאים
שמהןהעובדתיותלמסקנותבאשרספקאומבססותראיותשלחסרונן,קרי,עמימות

לטובתשייזקףצריך,וכדומההצפייהלתנאי,העדשלהלבלתוםבאשרלהסיקיש
.לזיכויו69,אחרותזיהויראיותשלבהיעדרן,ולהובילהנאשם

.הראיותלפקודת10'סראו67
:עיינו,שמיעהעדויותשלהכשרתןלשםמבססותעובדותהוכחתבדברכלליתלתיאוריה68

(1987)1339.CALBF. ] . REV75,Foandation!

FactApproach

ro Hearsayג

.

..Eleanor

;

swift

.63ש"הלעיל,A]lenראו.הפליליתההוכחהמידתשלממהותהנובעהדבר69
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סיכום.ה

,הראשוןבשלב.הזיהוימסדרפרוטוקולראייתשלמושגיניתוחהציגזהמאמר
במישריןהתמודדהלאהפסיקהכי,הראינו.הישראליתהפסיקהעמדתאתהצגנו

,שוניםחריגיםאחרלתורבחרההיא,זאתתחת.במסדרהזיהויראייתשלטיבהעם

המשפטבתי.דיוניטכניכמכשולנתפשאשר,הקבילותמכשולעללהתגברכדי
ביתבאולםהנאשםאתלזהותמצליחשהעדמקום.זולראיהקבילותתורתפיתחו

האוסרלכללכחריגהפרוטוקולראיית,המשפטבתילשיטת,תתקבל,המשפט
תתקבל,הנאשםבזיהויהמזהההעדנכשלוכאשראם,זאתלעומת.עצמיסיוע

.שמיעהעדותהפוסללכללכחריגהמסדרופרוטוקולהמסדרעורךשלעדותו
ראייתכלפיעצמוהמשפטביתלגישתעקביתשאינהרקלא,לדעתנו,זוהשקפה
רעיוני-מושגיכישלון.רעיוניתמבחינהתקפההיאשאיןאלא,ומהותההפרוטוקול

האנגליהמשפטוהןהאמריקניהמשפטהן.הישראליהמשפטנהלתאךאינוזה
ועדותהמסדרפרוטוקולשלמושגי-הראייתיהמעמדלחקרלרדתהצליחולא

כהיתרפורשואשרחקיקהבהוראותזוראיהלקבילותנמצאוהצלהורווח,עורכו
עדות"מהגדרתזועדותהוצאה,האמריקניבמשפט.הראיהלקבלתוכהסמכה
התקנתהסמיכואשרחוקהוראותמכוחנתקבלההיאהאנגליובמשפט,"שמיעה
בחקיקהמוסדרתאינההמסדרעריכת,הישראליבמשפט.המסדרלעריכתכללים

.עוצמתהבמלואמתעוררתהקבילותשאלת,כןועל,כלשהי
.מקור-ראייתהינהבמסדרהזיהויראייתכיהינההחיבורשלהעיקריתהתימה

הזיהוי.המשפטביתבאולםהזיהוימראייתונפרדתעיקריתבראיהמדובר,דהיינו
היאכיהעובדהשוםעל,טכני-פורנזיאופיבעלתנסיבתיתראיההואבמסדר
באורחלהפעילםשישלכלליםבהתאםומתכונןמורכבחקירתיבמהלךנוצרת

בראיהאלא,"העבירהכמבצעזוהההחשוד"שלבראיהמדובראין.מדוקדק

.העבירהכמבצעלזיהויו,נסיבתית,המשמשת,"זיהויבמסדרזוהההחשוד"כי
הופעת.גופהלהגישהויש,החקירהבמהלךהיאתולדתהאשרבראיהעסקינן
להיותהופךהמסדרעורך,שכן,זהלענייןרלוונטיתאינהבמשפטהמזהההעד

מספרביןבעומדו,היינו.במסדרהחשודשלזיהויובעובדתצפהאשרמקורעד
.בהתאםזיהוילבצעמוזהרהמזהההעדכאשר,מפשעכחפיםהידועיםניצבים
היא,כןועל,במשפטלשחזורמטיבהניתנתשאינהפעמית-חדבראיהמדובר
.נפרדתראיה

,המשפטביתבאולםגםהנאשםזיהויעלחוזרשהעדמקוםכי,ברור,מכאן
שייךאינועצמוהכללשכן,העדעקביותהוכחתהאוסרלכלללחריגלהיזקקאין

הפסיקה,אדרבא.הכללמןהיוצאאחרלתורמקוםאיןכללובהיעדר,זהלמקרה
ייחוס:ועוד.ראייתימשקלכלהמשפטבביתלזיהוישאיןבכךמכירהעצמה
הנאשםאתחושף,נדירותבנסיבותלמעט,המשפטבביתלזיהויראייתימשקל



מנשהדורון

הוכחואלותוצרים.והמחויבותההיכרותתוצאישל,מבוטלותבלתיסכנותבפני
לייחסמקוםאוהיגיוןכלשאין,עולהמכאןאף.מקיפיםבמחקריםהיטבובוססו

.משקלאומשמעותבאיגובלתטיבהשמעצםלראיהעקביותשלמשמעות
כי,היא,הקיימתלפסיקהבניגוד,טענתנו,הנאשםאתמזהההעדאיןבובמצב

העובדהמןלשנותכדיבכךאין,זאתעם.נכבדמשקלבעלתראיההינוהזיהויאי

(הראשונהשל)משקלהאשר,הזיהוימסדרמראייתושונהנפרדתבראיהמדוברכי

במעמדהכרוכותהעצומותבהטיותהעדעמידות-והוא,אחרבסיסעלנשען

בבירורלזמרניתןשלאכךעלהצבענו,זהבהקשר.המשפטביתבאולםהזיהוי
לכללכחריג,כראיהפרוטוקולקבלתהמאפשרהחריגאלהתייחסההפסיקהאם

הצורךאתלפקודה10אסעיףשלחקיקתומייתרתשמאאו,שמיעהעדותהאוסר
הענייןבנסיבותלפקודה10אסעיףשלאימוצוכי,הראינו,מקוםמכל.כזהבחריג
לשמשצריךואינובבסיסוהעומדהרציונלפיעל,דברשלבסופו,מתאיםאינו
שבעברהזכירההקפאתכללכמו,ראייתיותדוקטרינותגםכך.לקבילותמקור
המובאתבהשקפהומרפאמזורלמצואניתןכאןגם.המבוקשאתמלהשיגנכשלו

ראייתגיסאמחדשהיא,ראיהכאלבמסדרהזיהוילראייתההתייחסות.ידינועל
ובכלל,במשפטהעדמעדותונפרדתעצמאיתנסיבתיתראיה,גימאומאידך,מקור

:ודוק.לקבלתהמישריןדרךסוללת,זהבמעמדהעדזיהויאישלהמקרה,זה

אתלהוכיחכדי,למשל,זומסדרבראייתנוסףשימושלעשותניתןלאכי,ברור

ישאפילו.וכדומההצפייהזמןמשךאת,בזירההעברייןבדמותהצפייהתנאי
עדשלחוץאמרתבגדראלאהםאין,אלולענייניםלכאורהממצאיםבפרוטוקול

.הרגיליםוהמשקלהקבילותדינילהםיפיםאשר,ראייה
האינטואיטיביתלשאיפהתיאורטיביסוסמספקידינועלהמוצעהדיון,לבסוף

המשפטלביתתוגשהפרוטוקולשראייתלכךלהביאביקשאשר,המשפטביתשל
כי,הנכונה,ההשקפה,דברשלבסופו,עומדתזושאיפהשלבבסיסה.מקרהבכל

מזולהבדיל,המסדרבעתשהושגהווהיאהנאשםזיהויבדברהממשיתהראיה
.המשפטביתשבאולם
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