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"שמואלביץדפנהד"עו

דבר-פתח.א

שהואשםעובדכי,לעבודההארציהדין-ביתקבע,מכברזהאורשראהדין-בפסק
הגניבהמעשהאתלהוכיחרשאיהמעבידאין,בפליליםוזוכה,ממעבידובגניבה
פיצויילתשלום,לעבודההדין-לביתהעובדידי-עלשהוגשהאזרחיתתביעהבמסגרת
.נוסף2דין-בפסקלאחרונההדין-ביתחזרזוהלכהעל.(ו'בנגדין-פסק:להלן)פיטורימן

ברציפותשנהבמשךאחדמעבידאצלשעבדעובד,פיטורים3פיצוייחוקפי-על
מעובדלשלולרשאיאינוהמעביד.'שפיטרוממעבידופיטוריםלפיצוייזכאי,לפחות

עלהחלקיבוציבהסכםהוראהקיימתאםאלא,פיטוריםלפיצוייהקוגנטיתזכותואת

שנקבעהמשמעתילריןהחוקמפנה,קיבוציהסכםבהעדר.5שלילתםהמאפשרתהעובד

המשמעתתקנוןהוא,במשקביותרהגדולהעובדיםמספרעלהחלהקיבוציבהסכם

המקרים,כללבדרך.מזה6התעשייניםוהתאחדותמזההכלליתההסתדרותביןשנעשה
חמורהמעילהשלמקריםהםמהעובדפיטוריםפיצויילשלילתעילהלמעבידקמהבהם

.וכדומהאמיתותהשהוכחהפליליתאשמה,פליליתעבירהלביצועחשד,באמון
נדיריםכן-ועל,כבדכעונשעצמםהפיטוריםאתרואיםלעבודההדין-בתיבפסיקת

אםוביןחלקיבאופןאםביןפיטוריםלפיצוייזכותומהעובדנשללתבהםהמקרים
.מלאבאופן
עילהלמעבידקמהכילהוכיחהנטלכי,לעבודההדין-בתיפסיקתקבעהעוד
עובדכי,כאמורהואהכללשכן,המעבידעלמוטלהפחתתםאופיטוריםפיצויילשלילת
.החריגהיאפיטוריםפיצוייושלילתפיטוריםלפיצוייזכאישפוטר

נהגשהיה,בעובדוחשדהמעבידו'בנג:פשוטותהןו'בנגדין-בפסקהעובדות

.למינהלהמכללהשללמשפטיםהספר-בביתהחוץמןמורה*
.101כדע"פד,חמובן-ו'בנג120-3/נאע"דב1
.45כהע"פד,גולן-גורן139-3/מבע"דב2
.404ח"ס1963-ג"התשכ,פיטוריםפיצוייחוק3
.פיטוריםפיצויילחוק16סעיף4
.פיטוריםפיצויילחוק17סעיף5
ההסתדרותלביןהתעשייניםהתאחדותביןשנחתם,עבודהתקנון-כלליקיבוציהסכם6

תוקןההסכם.עבודהיחסיעלהראשיהממונהי"עשאושרכפי,62.9.19ביוםהכללית
.79.6.4ביוםלאחרונה
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ובחקירתונעצרהעובד,במשטרהתלונההגיורך'בנג.סחורותממנוגונבהואכי,משאית

העובדביקשממעצרשחרורולאחר.ממעבידוסתורותגנבאכןכיהודהבמשטרה

המשפט-ביתבפניפלילילדיןהועמדהעובד.סירבהמעבידאך,שובלהעסיקוו'מבנג

תבעזיכויולאחר.וזוכהבמשטרהשנתןההודאהנפסלהבמהלכו,שבע-בבארהמחוזי
המשפט-שביתכיווןכיטעןהעובד.פיטוריובגיןפיטוריםפיצוייממעבידוהעובד

פיצוייושלילתכדיןשלאהיוגניבהבחשדשפיטוריוהרי,בדיןזכאיאותומצאהמוסמך

.לעבודהלחזורמוכןשהיהגםמה,כדיןאינה,גניבהבחשדהיאאף,ממנוהפיטורים
הארציהדין-לביתהמעבידשלוערעורונתקבלה7האזוריהדין-בביתהעובדשלתביעתו
:הבאהההלכהאת,קבעהארציהדין-בית.נדחה

עובדגנבאם,בשאלהממצאלקבוע,ראוייםבמקרים,לעבודהדין-ביתרשאי"
משקבעאולם;...בלכדענייןלאותויפהיהיהזהוממצא,לאואם,ממעבידו

ד"ביהיבואלא,אדםשלחפותואוזכאותואת,פליליבהליך,מוסמךמשפט-בית

להגיעניתן,פלילישאינובהליךהדרושההראיותכמותפי-על,שמאויבחן

.8"...לעבודההדין-בבתיחליםאינםהראיותשדיניעודמה.שונהלתוצאה

לפקודתבסתירהעומדתהיאשכן,רבותתמיהותהכבודבכלמעוררתזוחדשההלכה
הדין-ביתשללפסיקהואפילוהכללייםהמשפט-בתישלהפסוקהלהלכה,הראיות
למעבידיםגםשהרי,הצדקתחושתאתזוהלכהנוגדת,מכלשיותראלא.עצמולעבודה
!צדקמגיע

אזרחיבמשפטכראיהקבילאינובפליליםמזכהדין-פסק.ב

המחוקקקביעת.1
במשפטשניתןדין-פסקלפיה,ההלכהשלטההראיותלפקודת42אסעיףלחקיקתעד

משוםאזרחיבמשפטראיהלשמשיכולאינו,מזכהאםוביןמרשיעאםבין,פלילי
ושמעראהשזהעדיםעלהמבוססות-הפליליהשופטשלהעובדתיותקביעותיו"ש

במשפטהשופטשלומסקנותיו,שמיעהעדותבבחינתהאזרחיהשופטלגביהן-

דעת-חוותבבחינתהאזרחיבמשפטהשופטלגביהן,מקביעותיוהנובעות,הפלילי
)evidence1110ח

~

0)"9.
להלכהובודדאחדסטטוטוריחריגנקבע42אסעיףהראיות10לפקודתמשהוסף

:הלשוןבזו,הקיימת

אתהמרשיע,פליליבמשפטחלוטדין-פסקשלוהמסקנותהממצאים(א)42א"
אוהמורקשעאםבהםלאמורלכאורהכראיהאזרחיבמשפטקביליםיהיו,הנאשם

.(פורסםלא)ו'בנג-חמובןנ-243/מחע"תבד
.104'בע,1הערהלעיל8
.1570,1574חר"פ,פופלוביץ'נטמהולץ53/158א"ע9

.18ח"נ.1971-א"התשל,[חדשנוסח]הראיותפקודת10
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בחובושחבמיזהובכלל,המורשעמאחריותנובעתשאחריותומיאוהליפו
(.ש.ד-שליההדגשות).האזרחיבמשפטדיןבעלהוא,הפסוק

-עלחלותאינןזהסעיףהוראות(ב)
שלאעירונימשפט-ביתשלדין-ופסקתנועהלעבירותצבאידין-ביתשלדין-פסק(1)

.שלוםמשפט-ביתשלשופטמאתניתן
.הדין-מהכרעתלהבדיל,הדין-שבגזרומסקנותממצאים(2)

,האישום-בכתבגםלעייןהמשפט-ביתרשאי,42אבסעיףכאמורראיההוגשה42ב
הבהרתלשםבכךצורךראהאם,הפליליבמשפטשהוגשאחרחומרובכלבפרוטוקול

.בראיההאמור
בחובושחבמיאוחליפואוהמורשעיהיהלא,42אבסעיףכאמורראיההוגשה42ג
,הפליליבמשפטהוגשהאונשמעהשכברראיהאו,לסתורראיהלהביארשאיהפסוק
.דין-עיוותלמנועוכדישיירשמומטעמים,המשפט-ביתברשותאלא

742...
."כראיהדין-פסקקבילותבדברדיןכלעללהוסיףבאותזהסימןהוראות42ה

(.ש.ד-שליההדגשה)
מפורשתהוראההראיותבפקודתשמצויהבעוד,כך:לאושומעאתהההןמכלל
הוראהקיימתלא,אזרחיבמשפטכראיהלשמשיכולבפליליםמרשיעדין-פסקמכוחה
.אזרחיתבתביעהכראיהלשמשיכולבפליליםמוכהרין-פסקגםלפיה,להמקבילה
הגשתהמתירהאחרדיןבכלאוהראיותבפקודתספציפיתהוראהשבהעדרמכאן
כללקבילאינומזכהפלילידין-פסק-אזרחיתבתביעהכראיהמזכהפלילידין-פסק

!אזרחיבמשפטכראיה

הכללייםהמשפט-בבתיההלכות.2
מזכהדין-פסק(א)

מפיזהבענייןנקבעוכך.לסוגייהשנדרששעההעליוןהמשפט-ביתגםפסקזוברוח
:לאמור,שמגרהנשיא

הדין-פסקאתכראיהזהמשפט-לביתלהגישהמערערכוח-באמבקש...."
המערערזוכהובו,דלמטהבערכאההאזרחיההליךסיוםלאחרשניתן,...הפלילי

מחמירותבנסיבותזיוף,מחמירותבנסיבותבמרמהדברקבלתשלהאשמהמן

סעיףלפישכן,להידחותזובקשהדין.מחמירותבנסיבותמזויףבמסמךושימוש
פלילידין-פסקרק,1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותלפקודת(א)42א

(.ש.ד-שליההדגשה).11"אזרחיבמשפטראיהלהוותיכולמרשיע

.141,147-148(4)לחד"פ,אגמון'נצנעני83/488א"ע11
.1574'בע,9הערהלעיל,53/158א"ע:גםראה
,סאקרהרישם-עלהשוואתיומשפטחקיקהלמחקריהמכון)הראיותדיניהרנון'א:ראהוכן
.156-160(ז"תשל,בכרך
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מרשיעפלילידין-פסקלהגישהראיותבפקודתהמצויהמיוחדבהיתרהנעוץההיגיע
הראייתיהמטעןשללריקבזבוזמניעת:בפסיקההוסבר,אזרחיבמשפטכראיה

.להרשעהבסיסושימשהאשמהאתסבירספקללאהוכיחאשר,פליליבהליךהמצטבר
אזרחיבמשפטתספיקבוודאיפליליבמשפטסבירלספקמעברהוכההכיסברהמחוקק

.בלבדההסתברויותמאזןשלברמההוכחהנדרשתבו
במשפטמזכהדין-פסקכי,המפורשתבקביעתםהמשפט-בתיאתשימשהיגיוןאותו

לנאשםדרושפליליבמשפטלזכותמנת-על.אזדחי13במשפטראיהיהווהלאפלילי
ההוכחהמנטלבהרבהנמוךהוכחהנטלכמובןזהו.דיובכך,סבירספקולולעורר
.התובעשהציגמזהשונההסתברויותמאזןלהציגשעליו,אזרחיבמשפטמנתבעהנדרש

מהרשעההנמנעדין-פסק(ב)
,פלילידין-כפסקשימושלעשותאזרחיבמשפטתובעביקשאחרכמקרה:מזויתרה
ממצאיםנקבעוהפליליהדין-בפסק.האזרחי4ןבהליךהנתבעשהיהנאשםכנגדשניתן

המשפט-ביתההליט-קטץהנאשםשלהיותושבגללאלא,הנאשםנגדמרשיעים

כיבקובעו,התובעבקשתאתדחההאזרחיבהליךהמשפט-בית.להרשיעושלאלנוער

ההליךבמסגרתלנוערהמשפט-ביתשלהמרשיעותקביעותיועללהסתמךניתןלא

כן-ועל,כהרשעההסהייםלאהפליליהדין-פסקשכן,האזרחיתהתביעהלצורךהפלילי
.הראיותלפקודת42אסעיףענייןבאותוחללא

בזיכויאובפליליםטכניבזיכוימדוברכאשרכיהמסקנהמתבקשתלעילהאמורמן
ראיהלהוותיכוליםלאהפליליכהליךהמשפט-ביתשממצאיוחומרקל,הספקמחמת

.וכללכללהאזרחיבהליך

מזכהוחלקומרשיעשחלקודין-פסק(ג)
כפליליםמזכהדין-פסקוכלמכלהפוסלת,המשפט-בתישלזוגישהדווקניתכמהעד

מהלהכריענדרשהמחוזיהמשפט-בית:הבאהמקרהימחיש,אזרחיבמשפטכראיה

האישוםמסעיפיובחלקמרשיעהאישוםמסעיפישבחלק,בפליליםדין-פסקשלמשקלו
ממצאיאתלקבלאיןכי,טענה(התובעת)המדינה.אזרחיתבתביעהכראיה,מזכה

(הנאשם)הנתבעבעוד,שבוהמזכההחלקבגלל,האזרחיתבתביעהכראיההדין-פסק

.שבוהמרשיעהחלקבגללכראיהכולוהדין-פסקממצאיאתלקבלישכי,טען
:קבע,זהבהקשרהמדינהטענותאתבקבלו,מישרהשופט

שנסתייםפליליבהליך)כוהמצטברראייתיבמטעןהנעוץהמשכנעהכוח"
קלספקשלהיותונוכחפליליבהליךזיכוימהכרעתנעדר(.ש.ד-בהרשעה

4א"ע12

~

.208,217(1)כסר"פ,ממן'נמ"בע.ט.ל.מ350/
.11הערהלעיל,פסיקהראה13
82/269א"ע:גםראהאולם.155(ג)ט"תשממ"פ,כלפה'נגלילישלג85/773('נצ).א.ת14

לפיהלדיעהנוטההיאכי,פורת-בן'מהשופטתהודתהשם1,4(4)מאד"פ,כרמי'נהילמן
מטעמיהרשעהבואיןאםגםוזאת,אזרחיבמשפטכראיהלשמשיכול'מרשיע'דין-פסק

.עיוןבצריךהשאלהאתהשאירהאולם,בנאשםהתחשבות
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שהמטעןהאפשרותחרףהנאשםשללזיכויולהביא,סבירהואעודכל,ביותר

שלמירביתבמידהמשכנעהיההזיכוינושאהאשמהלהוכחתהמצטברהראייתי
הכוחשלהיעדרותו.אזרחיבהליךהנדרשתהראיותכמותמבחינתומספיקודאות

איננומשכנעכוחואותוחולפתאיננההזיכויומסקנתמממצאיהאמורהמשכנע

בסיסשימשואשרראיותאותןשלהמצטברהמטעןאתומאפייןמתהווה
העובדהנוכחורקאך,אמתבחזקתהזיכויאתלהעמידשניתןכך,הזיכוילהכרעת
מסיבה...כלשהיאחרתבעבירההרשעהשלבצידהקיימתהכרעהשאותה

.5י"אחדאישום-בכתבאישומיםאותםכלצירוףשלגרידאפרוצדורלית

אלא,אזרתיבמשפטכראיהקבילאינובפליליםמזכהדין-שפסקרקלא:מעתהאמור
כראיהקבילהדין-פסקשלהמזכההחלקאיןמרשיעוחלקומזכהשחלקודין-שבפסק
לעניין,המזכההחלקאת"מרפא"הדין-פסקשלהמרשיעהחלקואיןאזרחיבמשפט
.הקבילות

ו'בנגהלכתעלביקורת.ג

לדיניכפוףיהיהלאלעבודההדין-ביתכי,קובעלעבודההדין-בתילחוק32סעיף
הנוגדתהלכהבקובעו,כן-על.בפניוהנדוניםאזרחייםלהליכיםהנוגעבכלהראיות

כבילותו-באיו'בנגדין-בפסקהדין-ביתנימק,הכללייםהמשפט-בתיהלכתאתלחלוטין

בענייןלעילהמצוטטותההלכותהנראהכפיהובאולא,ענייןשללגופו.הראיותלדיני

המעבידשכן,הדין-ביתבפניאזרחיבמשפטכראיהבפליליםמזכהדין-פסקקבילות-אי
.כללמיוצגהיהלאענייןבאותו

טעונה,הכללייםהראיותבדיניקשוראינולפיה,הדין-ביתשלזוהנמקהעדיין
:מצטבריםנימוקיםמכמהמחדשבדיקה

.הראיותלדיניכפיפותבענייןעצמושלוקודמותהלכותסותרזובפסיקההדין-בית.1
.משפט-בביתיומוהיהלאלמעביד.2
.למיניהםהזיכויסוגיביןאבחנהכלערךלאהדין-בית.3

הראיותבדיניקשוראינוהדין-בית.1
קשורשאינואף-עלכי,לעבודההארציהדין-ביתקבעאחרבענייןמוקדמתבפסיקה

ראיהשתתקבלמקרהובכלידיהם-עלמונחהעצמורואההואהכללייםהראיותבדיני
משקלהמבחינתלהעריכההדין-ביתשלמחובתוהכללייםהמשפט-בבתיקבילהשאינה

דין-פסקויתקבלבמידהשכן,זולהלכהבסתירהעומדתו'בנגהלכת.ומהימנותה6ן

עובדותאתיבדוקלעבודההדין-שביתמבלי,אזרחיתבתביעהחלוטהכראיהמזכה
שלהראייתימשקלןאתמלהעריךהדין-ביתשימנעהרי,לזיכויהבסיסואתהמקרה
.המזכההדין-פסקבבסיסהעומדותהעובדות

.417,422(ב)ד"תשממ"פ,שטינר'ני"מ76/1279(א"ת).א.ת15
.188,194'טע"פד,סולטיס-חןאולמי114-3/לזע"דב16

.406וע"פד,העובדיםועד-ליטוינסקי66-9/להע"דב:גםראה
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חלוטהכראיהבפליליםמזכהדין-פסקהמקבלת,ו'בנגדין-בפסקההלכה:ועודזאת
זיכוישלמקרהבכל,סייגללא,שמיעהעדותהכשרתבבחינתהיא,אזרחיתבתביעה
קבילהתהיהתמידשמיעהעדותכימעולםקבעלאהדין-בית.פליליבהליךעובד

כי,ו'בנגדין-בפסקבקביעתו.הכלליים7יהראיותלדיניבניגוד,לעבודההדין-בבתי
להלכהחריגלעבודההדין-ביתיוצר,אזרחיתבתביעהכראיהקביליהיהפלילידין-פסק

עדותבבחינתהינםהפליליהשופטממצאילפיה,הכללייםהמשפט-בבתיהקיימת
ורקאךלקבוערשאי,כאמור,כזהחריג.אזרחיתבתביעההשופטלגבישמיעה
!המחוקק

משפט-בביתיומוהיהלאלמעביד.2
שוניםצדדים(א)

הפליליבהליך,כך.שוניםלהליכיםשוניםבצדדיםשמדוברמהעובדההתעלםהדין-בית

.התובעוהעובדהמעביד,האורחיובהליך,הנאשםוהעובדהמדינהזהמולזהניצבים
לענייןהאזרחיוההליךהפלילילהליךהצדדיםביןהזהותלחוסרשישהחשיבותעל

הפלילילהליךצדהיהשלאמישלזכותוולצורך,השתקהיוצרדין-ביתמעשההעדר
:קבעעת,מכברזההעליוןהמשפט-ביתעמד,לסתורהראיותלהבאת

...שהורשעהאדםביןחשובהבדל,לסתורראיותהבאתלגבי,מסתמןזהכלעם"
לפניראיותיולהביאכושרשעתהיתהלראשון.הפלילילהליךזר,אחראדםלבין

שיירשמומטעמיםאלא,לסתורראיהמידומקבליםאיןולכן,הפליליהשופט

אדםנגדכראיההמרשיעהדין-פסקמוגשכאשרואולם...דין-עיוותלמנועוכדי
שלאשוםעלשבוהממצאיםאתלסתורהדרךאתלולהסוסיכולאתהאי,זר

לוהיתהולאדין-בעלהיהלאמשפטבאותושכן,הפליליבמשפטראיההביא
חסימתכל(.ש.ר-הראיותלפקודת)התיקוןבחוקמצינולאלכן.לכךהזדמנות
.8י"...חליפוהיהלאואףפליליבמשפטהורשעשלאמיכלפיראיות

,הפלילילהליךצדהיהלאהמעביד:משפט-בביתיומוהיהלאשלמעבידהיאהתוצאה
בקשרכלשהיאשיפוטיתערכאהבפניראיותיולהביאהוגנתהזדמנותשוםלוניתנהולא

.הגניבהלמעשה

חלוטהראיהאםכיראיהרקלא-המעבידכלפיהשתק(ב)

מעשהלהגדרתבאשרהכללייםהמשפט-בבתיהקיימתההלכהאתסותרתו'בנגהלכת
יוצרהפלילישההליךהיא,הארציהדין-ביתקביעתשלהמעשיתהתוצאהשכן,דין-בית

מזכהדין-לפסקהכשרמתןשלהבינייםבדרךבחרלאהדין-בית.המעבידכלפיהשתק
,מוסמךמשפט-ביתמשקבע",כיהבהיראלאאזרחיבהליךלכאורהכראיהבפלילים
פי-על,שמאויבחןהדין-ביתיבואלא,אדםשלחפותואוזכאותואת,פליליבהליך

.11הערהלעיל,פסיקהראה17
.217-218'בע,12הערהלעיל,74/350א"ע18
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המסקנה.9ן"שונהלתוצאהלהגיעניתןפלילישאינובהליךהדרושההראיותכמות
כראיההואבפליליםמזכהדין-פסקשלמעמדובי,היאהדין-ביתמדבריהמשתמעת

!האזרחיבהליךחלוטה

דין-פסקלגביהראיותפקודתהוראותעםאפילואחדבקנהעולהשאינהקביעהזוהי
אתהמרשיע,פליליבמשפטחלוטדין-פסקשלוהמסקנותהממצאים":להלן,מרשיע
חליפואוהמורשעאם,בהםלאמורלכאורהכראיהאזרחיבמשפטקביליםיהיו,הנאשם

הוא,הפסוקבחובושחבמיזהובכלל,המורשהמאחריותנובעתשאחריותומיאו
(.ש.דשליההדגשות).20"האזרחיבמשפטדין-בעל

אינותוכנו.לאמיתותכראיההמוגשפליליבמשפטמרשיעדין-פסק:וואףזולא
קודמוידי-עלשניתןהדין-לפסקהמשפט-ביתאתכובלאינו,דין-ביתמעשהמהווה
להליךכשהצדדיםאפילווזאת,הקודםהדין-פסקאתלסתורראיההבאתשוללואינו

.זהימ21והאזרחיהפלילי
שנשללועובדתביעתמפנילהתגונןמעבידבפניהדרךאתחסםהדין-בית:והעיקר

ראיהמהווהאינוהפליליבהליךהמזכההדין-שפסקכיוון.פיטוריםפיצוייממנו
פיצויילשלילתשהביאולנסיבותבקשרראיהכלהדין-ביתבפניאיןהרי,זובתביעה

לפי,כאמור,מוטלזהבענייןההוכחהנטל.המעבידידי-עלהעובדשלהפיטורים

,כבולותידיומלכתחילהאםזהנטללהריםהמעבידיוכלוכיצד,המעבידעלהפסיקה

?הארציהדין-ביתהלכתלפי

הספקמחמתוזיכויטכניזיכוי:מיוחדיםמקרים.3
מהותאתכלללפרטמבלי,פלילימאישוםנאשםשללזיכויבדבריוהתייחסהדין-בית

לדעתנו,כאמור.במשטרהבגניבההעובדהודהבובמקרההיהשמדוברלמרות,הזיכוי
מקריםלבין,פליליבהליךראיותשמיעתלאחרומלאמהותיזיכויביןרבהבדליש

.הספקמחמתוזיכויטכניזיכוי:כגוןאחרים
[משולבנוסח]הפליליהדין-סררלתקנות94בתקנהמקורוהטכניהזיכוי

:לשונהשזו,1982-ב"התשמ

אתהמשפט-ביתיבטל,לאישוםהנאשםתשובתלפנימאישוםתובעבוחזר"
.22"אישוםמאותוהנאשםאתהמשפט-ביתיזכה,מכןלאחרבוחזר;האישום

(.ש.ד-שליההדגשה)
בזיכוידעת-שיקולכלמפעילאינוהמשפט-ביתכי,ללמודניתןעצמההתקנהמנוסח

המשפט-ביתמחויבמאישוםהתובעבושחוזרברגע.מאישוםהתובעחזרתבשלסבני
.המחוקקמצוותפי-על,הנאשםאתלזכות

.104'בע,1הערהלעיל19
.הראיות'לפק(א)'42אסעיף20
.12הערהלעיל21
.1043ת"ס1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדק-סדרחוק22
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:נפסקוכך

כפופההיאואיןהקטגורשלהבלעדיתלשליטתונתונהמאישוםחזרה,אכן"
הראיותשללדיותןקשרללא-כזהבמקרה.המשפט-ביתשללפיקוחו
לבטלהיינו,כמבוקשלפעולאלא...ברירהלשופטאין-הקיימותאושהובאו

לומרניתןהברירהחוסרמבחינת.החזרהלשלבבהתאם,לדחותואוהאישוםאת

(.ש.ד-שליההדגשה).23"...לזיכוי'קנויהזכות'מעיןקמהלנאשםכי
זוממןהנשיאמפי,הטכניהזיכוילגביהעליוןהמשפט-ביתידי-עלנפסקענייןבאותו

:כדלקמן(אזכתוארו)

לאשהנאשםמשמיעאינו,האישוםמןהתביעהחזרתעקב,'האילם'הזיכוי"
יוצאשהנאשםזהאלאאינופירושו.לוומוחסההעבירהנושאהמעשיםאתעשה
ומעשה,האישום-בכתבהמפורשותהעובדותעלהמבוססהאישוםמןנקי
שליההדגשה).24"עובדותאותןסמך-עלנוסףאישוםמפניעליומגןדין-בית

:ו'בנגדין-בפסקהתובעהעובדשלהפליליהדין-בפסקהזיכוישלאופיומהברורלא
מחמתזיכויואולי,מאישוםחזרהבשלטכניזיכוישמאאו,מהותיזיכויהיההזיכויהאם
סוגיכלעללכאורההחלההלכהוקובעזהלענייןמתייחסאינוהדין-בית.הספק

.ביניהםאבחנהללאהזיכויים
כראיהמהותיזיכויהכוללפלילידין-פסקלקבלישאםגםכיאומרתההיגיוןשורת
,חלוטהכראיהשלאובוודאיובוודאי,כראיהלקבלושאיןודאי,אזרחיבהליךחלוטה
.מאישוםהתובעשלחזרתועקב,טכניזיכויהיאהסופיתשתוצאתופלילידין-פסק
אלא,אשמתולגבישבקליםקלספקאפילועוררלאשהנאשםרקלאכזהדין-בפסק

בחינתשלהיגיוןאותופי-על.המשפט-ביתבפניהגנתולהביאכללנדרשלאשהנאשם
ראייתיכוחכלהאזרחיהמשפט-ביתבפניקייםלאכיברור,זהמולזהההוכחהנטלי

שכן,הפליליההליךבסיסעלהאזרחיתבתביעהלהכריעבידולסייעשיכולמשכנע

בוודאי,אלובנסיבות.הפליליההליךכמסגרתדברנעשהלאכאילו,מעשיתמבחינה
כראיהקביל,מאשמההנאשםאתלכאורההמזכההפליליהדין-פסקשאיןובוודאי
הבאתאתלהתחילאמוריםהאזרחילהליךשהצדדיםהיאוהתוצאה,אזרחיבהליך
.קודםפליליבמשפטהטכנילזיכויהתייחסותאוזיקהללא,מבראשיתראיותיהםמסכת
,תוכנולאמיתותראיהמהווהאינומרשיעדין-פסקאפילוכילזכוריש:ועורזאת
משקלו.האורחית25התביעהבמסגרתלסתירההניתנת,בלבדלכאורהראיהאלא

כללואין,האזרחיהמשפט-ביתשלדעתו-לשיקולנתוןמרשיעדין-פסקשלהראייתי
הדין-פסקאתלקבלהיהניתןאםגם,כך.אחרתראיהכלכדיןודינומוגברראייתיכוח

.627,630(3)לדד"פ,'ואחאבוטבול'ני"מ79/623פ"ע23
.473,474(1)לבר"פ,אבניאמנון'ני"מ77/583פ"ע24
.774(ט"תשמ,א"תאוניברסיטת)הראיותעלקדמי'י25
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אתהמעבידבפנילחסוםכדיבכךהיהלאעדיין-זובתביעהכראיהטכניזיכויהמזכה
בביצועוהודההעובדכאשרוחומרקל,העובדידי-עלהגניבהמעשהאתלהוכיחהדרך
!המשטרהבפני

עבודהחוזההפרתכגיןלפיצוייםהזכות.ד

תביעהלביןפיטוריםלפיצוייתביעהביןהארציהדין-ביתאיבחןו'בנגדין-בפסק
:בקובעו,חוזההפרתבגיןלפיצויים

בשלחוזההפרתעללפיצויהיתההתביעהלויפותהיוהמערערשלטענותיו"
עובדלעכורהבחזרהשיקבלממעבידלדרושאיןשהרי,כדיןשלאפיטורים

נפסלה,פליליבהליך,מכןלאחראםאף)במשטרהבהוהורה,בגניבהשנחשד
הפרתעללפיצוייםתביעהכיןהשוניעלהדיבוראתלהרחיבצורךאין.(ההודאה

(.דוום-שליההדגשה).26"פיטוריםלפיצוייתביעהלבין,חוזה

למרות,הארציהדין-ביתשלגישתושלפייוצא,עדיין.אגבבהערתנאמרואלודברים
שלילתלצורךהעובדידי-עלהגניבהביצועלענייןראיותלהביארשאיאינושהמעביד

אשרעובדשלאשמתולענייןראיותלהביאהמעבידרשאי,מהעובדהפיטוריםפיצויי
בגיןלפיצויתביעהכנגדהגנתובמסגרת,פוטרחשדאותובגללואשר,בגניבהנחשד
.התובעהעובדעםהעבודהחוזהאתהמעבידשלכביכולהפרה

עבודהחוקמכוחזכותשהינה,פיטוריםלפיצויילעבודההדין-בתיהתייחסות,אמנם
מדוברשכן,העבודהחוזההפרתבגיןחוזייםלפיצוייםמהתייחסותםבתכליתשונה,מגן

פיצוייתשלוםלצורךמדועברורלא,זאתעם.ובמהותןבמקורןהנבדלותזכויותבשתי
,עליומוטלזהלענייןההוכחהשנטללמרותראיותלהביאהמעבידעלנאסרהפיטורים

הפרתבגיןתביעהבפניהתגוננותלצורךאך,בפליליםמאישוםהעובדזיכויבשלוזאת

לגביכאשרודווקא,בדיוקנסיבותאותןלגביראיותלהביאהמעבידרשאי,חוזה

.העובדעלההוכחהנטלממילאחוזההפרתעלפיצויים

הדבריםבשולי.ה

בביצועבעובדושחושדמעביד:שליליתהשלכהו'בנגדין-לפסק,גופאלביקורתמעבר
מהמשטרהאלועובדותלהעליםיעדיף,'וביובבמזידחבלה,גניבה,כלפיופלילימעשה
ראיותביריומשיהיו,כך.פרטיתחקירותחברתבעזרתאובעצמוהענייןאתולחקור

שלאשמתולהוכיחויוכלפיטוריםפיצוייתשלוםללאהעובדאתיפטר,מספיקות
בשלזוזכותושלהדיוניתהחסימהמפנילחשושמבלי,לעבודההדין-בביתהעובד

המעבידייטהוכמהכמהאחתעל.פליליבהליך,טכניזיכויואפילו,זיכויאפשרות

..104'בע,1הערהלעיל26



שמואלכיץ'ד216

הפיטוריםפיצויישסכום,ותיקאובכירלעובדמיוחסהחשדכאשר,זובדרךלפעול
.שקליםאלפיבמאותלהסתכםעלולהגניבהמעשהלולאלומגיעשהיה

כאשר,העובדכנגדהשבהתביעתלהגשתהדרךפתוחהתהאעדייןלמעבידכיייתכן
,ו'בנגבענייןלעבודההדין-ביתשפסיקתייתכן,מאידך.משמעותיהואהגניבהסכום

תביעתהגשתמפניגםהמעבידשלררכואתחוסםבפליליםמזכהדין-פסקכימשמעה
.האזרחיבהליךהפליליהזיכוימשקלמההשאלהשובתתעוררבמהלכהמשום,השבה
שנוצרהאמוןומשברעצמההגניבההיאהפיטוריםפיצויילשלילתהעילה:ועודזאת

תהיהלאפעוטהואהגניבהערךבהםמקרים.חשובפחותהואהגניבהערך.בעקבותיה
ו'בנגהלכתשאלמלאלמרות,מהעובדנזקיולהיפרעהמעבידשלליכולתומשמעות

שהרי,מהעובדהפיטוריםפיצויישלילתלהצדיקכשלעצמוהגניבהבמעשההיהעדיין
.מאהכדיןפרוטהדין,שבגניבההאמוןיחסיהפרתלעניין

כישיתכןשעובדבזהדילא,כך.למעבידגדולעווליוצרזהאנומלימצב:והעיקר
בהליךשנפלופרוצדורלייםפגמיםבשלהוכחהלאאשרממעבידגניבהמעשהביצע

פרסממעבידולקבלזכאייהיהעובדשאותואלא,הולמתענישהכלללאייצאהפלילי
ויחויבבמידה,מוגדלפרסיקבלהעובד:מזאתיתרה!פיטוריםפיצוייתשלוםשלבדרך

פיצויימסכוםאחוזעשריםבשיעורפיטוריםפיצוייהלנתפיצויילעובדלשלםהמעביד
.בפועללתשלומםועדהפיטוריםפיצויילתשלוםהמועדשמיוםחודשלכלהפיטורים

.לווטוב-רשע:נאמרכךעל




