
*שיפוטיתידיעה
**מלץיעקבהשופט

הקדמה

נהגאביב-בתלהשלום-משפט-בביתייצגתי,צעירדין-עורךבהיותי,שניםהרבהלפני
היתהלושיוחסההרשלנותכאשר,רשלניתבנהיגהתאונהבגרימתשהואשםאוטובוס

כמה.מהירותאותההיתהמהראיהשוםהיתהלא.המותרעלהעולהבמהירותשנהג
הוא";"מהרנוסעשהואהרגשהליהיתה":כמודבריםהעידוהאוטובוסמנוסעיוכמה
המנוחהשלוםשופט.ב"וכיוצ"הממוצעעלהעולהבמהירותנסעהוא";"לאטנסעלא

:השארביןהדין-בפסקבאומרוהנהגאתהרשיע

ההערכהאתלקבלישולכןומשכילאינטליגנטיכציבורידועהישראליהציבור"
.י"המותרעלעלתההנאשםנסעבההמהירותכיהאוטובוסנוסעיהעדיםשל

ואחתבתאונהשנפצעתובעשלנזיקיןתביעתנדונההאחרוניםהוין-מפסקיבאחד
.הפציעהשלאחרהראשונהבתקופהנזקוהיהמה,היתהבמחלוקתשהיוהשאלות
:כךקבעהבתיקשדנההמחוזיתהשופטת

עברשכןלעבודהמסוגלבלחיהתובעהיהחודשיםמספרשבמשך,לקבועסביר=

הראשונהבתקופהשפירהיהלאהנפשימצבווגםבפצעיםטיפול...קיבוע
יפחתשלאשיעורעלהכושר-איתקופתאתמעמידהאני.הפציעהשלאחר

.2"חודשיםשבעהעל%75-מ
המדדלפיהשתכרותכושראובדןעלפיצוינזיקיןבתביעה,תבע38בןטרקטורמפעיל

ואילו,55גילעדכזהשכרלופסקהמחוזיהשופט.65גילעדכזהמפעילשלשכרשל
.יותרקלהעבודהעבורשמשתלם,יותרנמוךשכרלופסקמכןשלאחרהשנים10עבור
:אלהבדבריםזאתהסבירהוא

לחוםחשוףהמפעילכאשרפתוחיםבשטחיםהמבוצעתקשהפיזיתעבודהזוהי"

.1991דצמבר,שופטיםלהשתלמותבמכתשניתנההרצאהעלמבוסס*
.העליוןהמשפט-ביתשופט** .הזיכרקמןהםהציטוטים1
.(פורסםלא),ונטורה'נמ"כעלביטוחחברהאיתן90/2778א"ע2

223



מלץ,י224

לעבודההתלהבותו,מתבגרשאדםככלהדבריםומטבעהחורףולגשמין"הק
ומכל.יותרקלהעבודהלעצמומחפשוהואופוחתתהולכתקשיםפיזייםבתנאים
.3"שנים55-למעלבגילטרקטורמפעילישאיןמראההמציאותמקום

קבעהמהםאחדשבכלהואלהםהמשותף?שהזכרתיהמקריםשלושתלכלמשותףמה
ידיעהסמך-עלאלאראיותסמך-עלשל4עובדתייםממצאיםהראשונההערכאה
בוטלההמקריםשלושתבבל.כדיןשלאהדברנעשההמקריםשלושתבכל.שיפוטית
.הערעורבערכאתהקביעה
אותביעתואתלהוכיחמאשיםאותובעצריךבמשפטכי,היסודכללאתיודעיןהכל
עלינוומקובלותידועותההוכחהדרכי.הגנתואתלהוכיחהמתגונןוהצד,האשמתו
לגבי.'וכודעת-חוות,מסמכים,בכתבתצהירים,פה-בעלעדויותשמיעת:דנאמקדמת

להיותיכולהשעליהכראיהלהכשרתםהנוגעבכללנוברוריםבלליםמאלהאחדכל
ונתוניםכללעיניהםוחשופיםגלוייםאלהכל.הצדדיםשביןבסכסוךההכרעהמבוססת
אמתאיןכישטועןמימצדוהזמההכחשהשלולאפשרותודרישהחקירהשללאפשרות

.בהם
יקבעאושופטשיכריעאפשר.אלהבליגםאפשר-ואומריםאנובאיםוהנה
הידועבמידעלהשתמששופטיכול.בפניוהוכחושלאנתתאועובדהסמך-עלממצאים

עלאחתעדותלבכראוממצאיםולקבועבמחלוקתהשנויהלשאלהרלבנטיוהינולו
מקובל.הוכחהדרכיבדברהיסודלעיקרוןבחריגלנושענייןנמצא.פיהם-עלמשניה
.שיפוטיתידיעהזהחריגלכנות

?שיפוטיתידיעהאותהמהי

אדםכלשלידיעתובתחוםהמצויהבסיסיהמידעאתשיפוטיתידיעהלכנותמקובל
:כךזאתהגדירכהןחייםהשופט.ממוצעמשכיל

כדיותוךפקוחותבעינייםלפניוהמובאותהראיותאתלשקולשופטחייב"
ומשכילנבוןאדםשלחלקומנתשהואוהידעהידיעותבאוצרמלאשימוש

שעיניומהלווישיושבהואעמובתוךהשופט...שלנוובתקופתנובמקומנו
.4"...והחוקהדץכמועבודתוכליהםהתחםומציאותההייםוניסיון,רואות

:נאמרהעליוןהמשפט-ביתשלדין-מפסקיבאחד

:כגון,הכללנחלתשהןבעובדותמדוברכיכלליבאופןנאמראםמספיק"

מחקריםתוצאות,גיאוגרפיה,בסיסיתשבפיזיקהעובדות,היסטוריותעובדות
.'"באלהוכיוצאמממשלתיתסטטיסטיקהשלאוידועים

.(פורסםלא),'ואחמ"בעלעממן'נהררי87/74א"ע3
.20,28(4)יחד"פ,'ואחירקום'נלממשלההמשפטיהירצץ64/325פ"ע4
.169,175(2)לאד"פ,נממן'נפז76/759א"ע5
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או,במערבושוקעתבמורחזורחתהשמשכילהוכיחבמשפטצורךשאיןלכןמובן
.בדרוםשבע-ובארבצפוןנמצאתשמטולהאוח"בתשהוקמהישראל-שמדינת

וחסרונותיתרונות

אומסקנותהסקת,ממצאיםקביעתלשםשיפוטיתבידיעהשופטיםשעושיםזהשימוש
.עימווחסרונותיויתרונותיו-משניהעלאחתעדותהערפת

הדבר.ההליכיםאתומקצרמפשטשיפוטיתבידיעההשימוש:ברוריםהיתרונות

שיפוטיזמןלעיתים,שיפוטיזמןונחסך,בהוכחתןצורךשאיןעובדותהוכחתחוסך

וישבמחלוקתהינהמסוימתעובדהאם.הפסיקהאחידותשלהיתרוןגםישנו.ניכר
:משפטיםבשניראיותשלשתנמערכותשלמצבלהיווצרנקלהעליכול,להוכיחה

שתילהתקבליכולותממילא.בשניאמינהובלחימספקתבלתי,באחדומהימנהמספקת
המשפט-בתיעלשמקובלתבעובדהכןשאיןמה.מחלוקתאותהלגבישונותפסיקות

גברעובדגילאיזהעדבשאלהלמשלכך.הוכחהטעונהשאינהשיפוטיתכידיעה
אלאהוכחהמצריךאינווהדבר,65הואשהגילעלינומקובל.מעבודתוומשתכר

עדיםכמה.הוכההטעונההיתהזושעובדהלכםתארו.זהלכללחריגשקייםבמקרים

אוליכדאיזהבהקשר.זובסוגיהסיכומיםעלנשפךהיהדיווכמהמביאצדכלהיה
המשפטביתשלבפסיקה:זהמכללחריגלגבישיפוטיתידיעהגםקיימתכילהזכיר

ממשיכיםעצמאייםשעובדיםהיאראיהצריכותשאינןהמפורסמותמןכינקבעהעליון
.665לגילהגיעםאחריגםלעבוד

העיקרוןנפגע,אמרנוכבר,ראשית:שנייםהםשיפוטיתבידיעהבשימושהחסרונות

שנטעןמהסמך-עלאלאוממצאיםעובדותשלשיפוטיתהכרעהלהכריעשאיןהיסודי
.המשפטבמהלךוהוכח

ולא,מרובהזהירותמחייבשיפוטיתבידיעההשימוש:ביותרהחשובוהואהשני
.דבריאתפתחתיבהםהמקריםבשלושתכמו,ומתאיםנכוןשימושבונעשהתמיד

שעוד,מקריםוכמהכמהכךעלויעידו,דקהואלאסורמותרביןהמבדילהקולעיתים
.בדעותיהםחלוקיםהיוהעליוןהמשפט-ביתשופטיאפילושבהם,בהמשךאזכיר

שימוששלשאלהכשמתעוררת:לכםלהעבירשברצוניהעיקריהמסרזהובעצם

אוממצאקובעיםשאתםלפניהיטבושיקלובפסיקתכםזהיריםהוו,שיפוטיתבידיעה

.זהבסיסעלמסקנה

השיפוטיתהידיעהלהפעלתכללים

כל.שיפוטיתידיעהלהפעילניתןלאומתיניתןמתי,וברוריםחדיםכלליםלקבועקשה
כדי,מאידךאסמכתאותומספר,מחדכלליותהנחיותמספרלבחוןהואלעשותשניתן
שמיעתבמקוםשיפוטיתבידיעהלהשתמשניתןלאומתיניתןמתיכללימושגלקבל
.ראיות

.(פורסםלא),מסוירהריאת'נ'ואחשכםלביטוחהערכיתהחברה84/644א"ע6
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כלליותהנחיות.א
ב.1

~
מיוחדיםמשפט-

נחלתתהיהמסוימתשעובדהיכול.מיוחדיםמשפט-לבתינוגעתכלליתאחתהנחיה
בארץלנויש.אחרטריבונלשלכזותהיהולאאחדטריבונלשלהשיפוטיתידיעתו
באותםידעלעצמםרוכשיםכךואגבספציפייםבנושאיםהעוסקיםטריבונליםמספר

,לעבודההדין-בתיהםכאלה.רגילכללימשפט-ביתשלנחלתושאיננוידע,נושאים
ההלכה.באלהוכיוצאלתעבורההדיןבתי,שבחמסלענייניוועדות,לשכירותהדין-בתי

:ווהיאשנתגבשה

טריבונלשלבהסתמכותו...אושלפנינוהמקרהבנסיבותדופימצאנולא"
.7"מומחיותובתחוםשהיאהשיפוטיתידיעתועללדברהמומחה

:דוגמאותשלוש

שיש,מגוריםביתשלשוויושלהשאלהעלתהנזיקיןבתביעת:ראשונהדוגמא
:כךכתבהראשונההערכאהושופטהוכחלאהשווי.הפיצוייםמסכוםלנכותו

הודבאזורמקרקעיםלגביזהמשפט-ביתבפנישהתבררואחריםמשפטיםמתוך"
סביבנעאזורבאותודונםחצישלקרקעמחירכיסבוראני,והסביבההשרון

."ח"ש....שלהמחיר
:אמרוכךזוקביעהקיבללאהעליוןהמשפט-בית

שהואכך,מסויםבתחוםשהתמחה,מיוחדמשפט-ביתאינההראשונההערכאה"
,לשכירותדין-בביתמדובראין.הספציפיתהתמחותובנושאשימושלעשותרשאי

באזוריםשמשתלמיםשכירותדמישלבגובהםאונכסיםשלבטווייםשהתמחה
,1963-ג"תשנ,מקרקעיןשבחמסחוקלענייןעררבוועדתמדובראין.מסוימים
,אזרחימשפט-בביתמדובר.מקרקעיןשלשוויםלהערכתמומחיםבהשהחברים

,כן-על.אחריםמקצועייםבתחומיםולאהמשפטבשדההואהתמחותושתחום
ממקורותשהושגה,השיפוטיתבידיעתולהשתמשרשאיאינוכזהמשפט-בית

הערכאהידי-עלשננקטההגישה.כדיןבפניולהביאןשיש,ראיותבמקום,שונים
.'"לפיהללכתואין,נכונהאינההראשונה

עלהסתמךהצדדיםאחד.פנסיההפסדישלהשאלהעלתהנזיקיןבמשפט:שנייהדוגמא
בערכאהכראיההוגשלאזהשתקנוןבכךהיההקושי."מבטחים"שלהתקנות

ואכן.המשפט-ביתשלהשיפוטיתידיעתובתחוםהואזהתקנוןכיונטען,הראשונה
:נקבעלעבודההארציהדין-ביתשלבפסיקה

,ברביםפורסמוהן,זהדין-לביתכמוצג,פעםלא,כברהוגשו"מבטחים"תקנות"

.(פורסםלא),'ואחלעבודההארציהדין-בית'נציגלר85/737צ"בג7
.196,204(2)מהר"פ,'ואחדודבן'נישראל-מדינת88/760א"ע8
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לתקנותמתייחסיםעתופעםפעםבכלאם,כראוילפעוליוכללאזהדין-ובית...

.9"אזרחיבמשפטראיהמגישיםשבהבדרךהגשתןתידרש,"מבטחים"
מידיעהכחלקאלהתקנותנראהאנושגםמאתנוצדאותוביקשזופסיקהסמך-על

.בלבדלעבודההדיןבתינחלתהיאל"הנשההלכההיתהפסיקתנו.שלנושיפוטית
.כראיהלהגישןעליהןלהסתמךהמבקשעלוהיההמפורסמותמןאיננוזהתקנוןלגבינו

.פורסמהשטרםחדישהמפסיקההיאהשלישיתהדוגמה
פנהלשכירותהדין-בבית.מוגנתבשכירותמשרדלושישירושלמידין-בעורךמעשה

שלעדותשמעלשכירותהדין-בית.השכירותדמיגובהאתלקבועוביקשהביתבעל
,הסקהוהעדרהמושכרבמצבהתחשבותתוךהמושכרשוויאתבהחלטתווקבעמומחה
הדין-ביתפתחפסיקתואת.השכירותדמינקבעופיו-שעלמסויםסכוםעלוהעמידו
:אלהבמליםלשכירות

זהבאזורבמושכריםזהדין-ביתשלניסיונופי-ועלבפנישהובאוהראיותפי-על"
...".
.ענייןבאותונוספיםהליכיםמשלושהפחותלאכעקבותיוהביאהזההאהדהפסוק
המרכזיתכשהטענה,לשכירותהדין-ביתשלפסיקתועלערעורהגישדין-עורךאותו

דמיקביעתלצורךוניסיונוידיעתועלבהסתמכולשכירותהדין-ביתשופטשטעההיא
:בקובעוהערעוראתדחההמחוזיהמשפט-בית.השכירות

-קנהלומשמששניסיונובאופןבניסיונולהשתמשרשאילשכירותהדין-בית"
אולכאןלסבירמעברחורגתאינהאםהמומחהדעת-חוותאתלבחוןמידה

."לכאן
גםהואאבל.אותומכיריםמכםרבים.נחמדבחורהואדין-עורךאותושלפרקליטו

ידי-עלניתןזהבערעורהדין-פסק.נוסףערעורלהגישרשותוקיבלביקשלכן.עקשן
טענותיועלהמערערחזרבערעור.92.8.24ביום,הלוויניםשנידעתעל,אורהשופט

הוסיףאך.פסיקתולצורךשיפוטיתבידיעהלהשתמשכאלהבמקריםלשופטלושאל
נציגיושנימקצועימשופטמורכבלשכירותהדין-ביתהיהבזמנו:נוספתמעניינתטענה
,בחוקשינויבעקבות,1971משנת.הדייריםנציגואחדהבתיםבעלינציגאחד,ציבור

יותראיננו,הקודםהטריבונללגבינכוןאולישהיהמה.יחידשופטאלהדין-בבתייושב
כשופטלנהוגחיב,הטענההיתהכך,זהשופט.מקצועישופט,יחידדןשופטלגבינכון
.שיפוטיתבידיעהלהשתמשרשאיואיננורגיל

שצוטטודין-פסקימספרוציטטזהבנושאהפסיקהאתסקרהדין-בפסקאורהשופט
:מדבריוקטעיםלהלן.לכןקודםכבר

לענייןחשיבותשישמהרהעדילמדלשכירותדין-בביתשופטכללמשלכך"
בוישבאם;לאאםהסקהישבמושכראםהראוייםהשכירותדמישלגובהם

.774(3)מגר"פ,סעיד'נישראל-מדינת83/511א"ע9
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אםמדרגותשלרבמספרעללטפסישאליולהגיעכדיאם;לאואםאוירמיזוג

לאחר.ב"כיווכללאואםחניהמקום,לובסמוךישאו,אליוצמודאם:לאו
להםלתתהואיכול,אלהושיקוליםמגורמיםאחדכלבחשיבותוהתנסהשלמד

להוכחתמומחהעדותתובאלאאםאפילו,שבפניוהליךבכלהראוימשקלםאת
."...השכירותדמיגובהעלהשפעתםומידתאלהשלחשיבותם

:כךהשופטפסק,אלהסמך-ועל

הדין-ביתרשאיבפניוהמובאבענייןלהחליטשבבואו,לומר,כן-על,יהיהנכון"
אללהגיעלולסייעבכךכשישעימושהצטברוניסיוןידעעללהסתמךלשכירות
".והראויההנכונההתוצאה

משלושהכזהטריבונלשלהרכבואתהחוקכששינהשונוהדבריםפניכיהטענהאתגם

:השופטדחה,לאחד

רקבושישדין-בביתמדובראםהיאאחת,אלהמצטבריםוידעניסיוןלעניין"
.!0"ציבורנציגיעמושיושביםבשופטמדובראםאויחידשופט

.נדחהדין-עורךאותושלשערעורו,לכןמובן
זובקשה.נוסףלדיוןבקשההגישולכן.עקשןהואפרקליטו,אמרתישכברבפי,אבל
.החלטתיאתבונתתי92.10.29וביוםאליהובאה
1984-ד"תשמ,(משולבנוסח)המשפט-בתילחוק30סעיףבדרישתלעמודכדי

וכןקיימתלהלכהבסתירהעומדתשנפסקהההלכהכי,להראותהמבקשכוחבאביקש
."שנפסקהההלכהשלחידושהאוקשיותה,חשיבותה"מחמת

ידי-עלשנאמרודבריםעללהסתמךהפרקליטביקשהלכותשתיביןלסתירהאשר
:זההואבושמדוברהקטע.פורת-בן,לנשיאהמשנהלימים,השופטת

להשתמשלומותר,הוקםשלמענםבנושאיםמיוחדידעדין-לביתישכאשרגם"
דין-לביתשמותרנקבע,למשל,כך.שהובאוראיותביןלהכריעכדירקזהבידע

המומחיםשנישלהערכתםביןהממוצעאתהמהווהממצאלקבועלשכירות
אוהוכחהבמקוםלבאיכול...האישיהידעאיןאזגםאולם...בפניושהעידו
.נ!"להכתוספת

הדין-בפסקוגם,מדוברלא.הדין-פסקשניביןסתירהלמעשהשאיןהראיתיבהחלטתי
,מאיןיש,לקבועכדישלוובניסיוןבידעהשתמשלשכירותהדין-שביתכךעלדוברלא
,לפניוהיתהדעתו-שחוותשמאישלמשמאותלסטותכדיאלא,השכירותדמיגובהאת

פסקתי,לכן.העדיםשלמהשומותאחתאףבדיוקתואמתשאיננהלתוצאהלהגיעאו
.קודמתלהלכהניגודאוסטייההדין-בפסקהיתהשלא

.(פורסםלא),בורסקי'נל'אנג90/4868א"ע10
.693(2)לאר"פ,וירטברוך'גהמיםנציב76/533א"ע1!
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העיקריתהטענהאבל.אותןודחיתיממשבהןהיהשלאטענותעודבבקשההיו
כליפההיתההזושההלכה,ההרכבידי-עלונדחתהנטענהשכברהטענההיתהבבקשה

כלשלונציגיםמקצועישופטדהיינו,שלשהשלטריבונללשכירותהדין-ביתהיהעוד
וקבעההרכבאתהמחוקקמששינה.מזהוהדייריםמזההבתיםבעלי:מהצדדיםאחד

פסיקתולצורכילהשתמשרשאיהואאיןשוב,בלבדמקצועישופטישבואילךשמכאן
.שרכשובניסיוןכידע

אלה,דומיםשבטריבונליםגיליתיהחומרבדיקתתוך.מסויםקושיליגרמהזוטענה
קיימת,חבריםמשלשהמורכבותהןשגם,פיצוייםוקרןרכוש-מסלענייןעררועדותשל

מכךללמודיששמאתהיתי.2ן"מקרקעיןבעסקיניסיוןבעל"הואמהםשאחדדרישה
שהיווהציבורנציגישניאותםדווקאושמאלשכירותהדין-בתילענייןשווהגזירה

וניסיוןידעשלהייחודאותואתלהםשהקנוהם,אלהשלמהרכבםחלקבשעתו
משהוצאו-ושמא.שלהםהשיפוטיתבידיעהבשימושהתרהשהצדיקומקצועיים

.כזהשימושלהתירהצדקהיותראין-המקצועיהשופטונותרמההרכב
.רכושמסלענייןמהוועדותשווהגזירהללמודשאיןלמסקנההגעתידברשלבסופו

שאיןבכךוראשונהבראשלשכירותהדין-מבתיובאופייןבמהותןשונותאלהועדות
הוא,כאמור,מהםשאחדחבריםלשלושההיאבחוקהדרישה.מקצועישופטכללבהן
לגביהנחיותאין)הדין-עורכיבפנקסרשוםואחד,מקרקעיןבעסקיניסיוןבעל

.מיסוילצרכימקרקעיןבשומתהואעיסוקן.(השלישי
לאוהדייריםהבתיםבעלישלנציגיםהכללתעלבשעתוהמחוקקכשציווה-שנית

דיירגם.רכושמסבחוקמהדראמהלהבדיל,שלהםהקודםוהניסיוןהידעמשוםכןעשה
.האלההדין-בבתיכחברלכהןהיהיכול,אסטרולוגאורופאשהוא

,1971שנתאחריניתנוהנדונהההלכהאתשקבעוהאסמכתאותמרבית-שלישית

.ההרכבמןכברהוצאווהדייריםהבתיםבעלישנציגיאחריכלומר
וניסיוןידעעלאלא,קודמיםניסיוןאוידעצלכללמדברתאיננהההלכה-רביעית
מקצועישופטיכולכאלהוידעניסיון.אלהדין-בבתיהכהונהובמהלךעקבשנרכשו
.הציבורנציגיכמומידהבאותהלפחותלרכוש
נציגיהיו,שלושהשלבהרכבאלהדין-בתיכשכיהנו:פרקטיהיבטגםלכךיש
משפטיםשמעוהמקצועייםהשופטיםואילוקצוביםבימיםרקברוטציהיושביםהציבור
זהעלעולהשרכשווהידעשהניסיוןודאיכמותיתמבחינהשגםכך,יוםיוםכאלה
.האחריםשרכשו
.!נוסף3לדיוןהבקשהאתדחיתיאלהכלעלאשר

ספציפיבשטחהעוסקיםבטריבונליםהמכהניםשופטים:זונקודהשללסיכומה
המשפט-בבתיהמכהניםאלה,שאחרים,שיפוטיתבידיעהשימושלעשותלעיתיםיכולים

אחדבמשפטשהובאומראיותרגילנרופטידי-עלשנלמדמה.יכוליםאינם,הרגילים
.שיפוטיתידיעהאיננהזו.מכןלאחרשבאבמשפטשיפוטיתידיעהלשמשיכולאיננו

.(א)29סעיף,1961-א"תשכ,פיצויםוקרןרכושמסחוק12
.(פורסםלא),בורסקי'נל'אנג92/4432א"דנ13
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שהיאאלא,ראיותמערכת,עצמהבפני,להוותיכולהאיננהכזאתשיפוטיתידיעה
.שהוגשווראיותדעת-מחוותסטייהתוךשוניםממצאיםקביעתלאפשר,יכולה

.ושפוטיתקלעהלעומתפרטיתמיעה.2
.השתיםביןלערבבואיןשיפוטיתידיצהאיננהפרטיתשידיעההיאשנייהכוללתהנחיה
זהו.בכללהמשפט-בתינחלתולאספציפישופטנחלתשהיאידיעההיאפרטיתידיעה
לאזוהי-ככלל.מיוחדתהתמחותאוהתעניינותשלדרךעלשנרכשמיוחדמידע
.ממצאיםקביעתלצורךבהלהשתמשואיןשיפוטיתידיעה

,נולדוטרםמכםכשרביםשניתןיומיןעתיקדין-בפסקלראשונהעלתהזוסוגייה
.1951בשנת

החובאתלהחזירישלפיוהלוואההסכםנחתם.1942-בעודמתחילהמעשהסיפור

בבניינידירהלמחירהוצמדהההלוואה."הנוכחיתהמלתמהתוםמיוםאחתשנהבגמר"
המשמשדירהשלשוויהלגבימחלוקתנפלההצדדיםוביןתמההמלחמה.רחביהגן

.דין-עורכישנישלא"זבללבוררותהסכסוךאתהפנוהצדדים.הסכוםלקביעתמפתח
הבורריםשנינתנוובמקבילסותרותדעת-חוותשנתנוהצדדיםמשנישמאיםשמעואלה

אברהםדין-עורךאתומכריעשלישיכבוררהבורריםמינו,ההסכםפי-על.שוניםפסקים
נתןנוספותראיותלשמועמבלי.רבותשניםבמשךבארץהפרקליטיםמטוביאחד,לוין
:באומרוהמשיבעמדתאתאימץבודין-פסקלויןדין-צורך

...התובעידי-עלשנקראוהמומחיםצדותאתמעדיףאנירביםשיקוליםאחרי"
שאניכפי,הזמןבאותוהשוקמצבלפילמציאותיותרמתקרבתהערכתםלדעתי
."אותוזוכר

."אותוזוכרשאניכפי"-המפתחמילותאלה
העליוןהמשפט-ביתבפניהובאוהענייןהפסקאתאישרהמחוזיהמשפט-בית
היהלאשהבוררכמובןהיתההטענה.ולנדויזילברג,דונקלבלוםהשופטיםבהרכב

ידיעהאלא,שיפוטיתידיעההיתהלאהדעותשלכלידיעהסמך-עלממצאלקבוערשאי
.פרטית

במליםסוכמהשפסקההלכה.זילברגהשופטהיההדין-פסקכותביביןהראשון
:אלה

;כעדותכשרהאיננההשופטשלהפרטיתידיעתו:הואהאמורמכלהנקלט"

אבל;המקרהשלהעובדתיתהמציאותאתפיה-עלבמהדריןלקבועלואסור
הבלחי)השאלהכאשר,לרגליונרולעשותה,זולידיעהלהיזקקלומותר

.האמתאתשהגידהואמיאלא,האמתהיאמהלא:היאלפניוהעומדת(אמצעית
האמתאתגםדברשלבסופותגלה,האמתדוברגילויכי,מאליוומובןברור
,השופטשלהפרטיתידיעתוסמך-עללא,במישרין,תיקבעזואמתאבל,עצמה
."הוריםהעדיםשל,הדעותלכלהכשרה,עדותםפי-עלאלא

ההלכהאתסייגולכןמאודדקהואהשנייםביןהגבולכיזילברגהשופטקובעבהמשך
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."בהחלטמעוינותהעדיםמאזניכפותכןאםאלא",בהלהשתמששאיובכךשקבע
שלפרטיתבמטעההשימושביןהבדלאיןלהשקפתו.זוהלכהעלחלקלנדויהשופט

:עדותעלעדותהעדפתלשםבההשימושלביןעובדהקביעתלשםשופט

הראשוןהסוגלגבי.ראיהצריכהשאינהאוראיהצריכהמסוימתשעובדהאו"
ולא,במשפטבפניושהובאוהעדויותפי-עלרקהשופטיחליטעובדותשל

עלעדותהעדפתבדרךבעקיפיןולאבמישריןלא,הפרטיתבידיעתוישתמש
אתיקבעאלא,ועיקרכלללעדויותלהיזקקעליואיןהשניהסוגלגבי;עדות

הסוגיםשניביןבינייםסוגליצורשאיןלינראה.הואידיעתופי-עלהעובדה
."האלה

.זילברגהשופטשלדינו-לפסקהצטרףדונקלבלוםהשופט
שאתםלכםתארו.זילברגהשופטשלפסיקתומאחוריחייםוחכמתהגיוןהרבהיש
בוקרבשעתמסויםבכבישהנועהעומסשלשאלהמתעוררתבובמשפטיושבים
.דלילהתנועה-אומרשנימומחה,סואנתתנועה-אומראחדמומחה!מסוימת
רבוקבכלומתרגזיםהמשפט-לביתבוקרכלנוסעיםאתםבהבדרךשמדוברונניחנוסיף
המומחהשלעדותואתשתעדיפוסיכוישהואאיזהישהאם.התנועהמעומסמחדש
?דלילהשםהתנועהכישטען

:הציוריתבלשונוזאתמסבירוילברגהשופט

בפניכשרהמהןאחתכל,זואתווהמכחישותעדות-פרשיותשתימצויותכאשר"
:מופיעההשופטשלהפרטיתוידיעתו,נכונהמהןאחתכללא,כמובן,אך,עצמה

,נפשיכמכשיראלא,שביניהןהמשקלשוויאתלהפרהבאהראיהכתוספתלא

מכתילאחתהאמוןרחשיאתבליבו,להחלישאו,להגבירהעשוי,פסיכולוגי
."העדים

:ובהמשך

הרושם:הואוהמכריעהקובע,הזולתבדבריאמון-איאואמוןרחשילגבי"
בשלמותויפהכוחוזהורושם;יחדגםשיחוומןהאישמןשקיבלתהכללי

הפנימיתהנפשיתההתרשמותכלאם,הדברהואכךואם...דווקאותמימותו
כשרה-אחרמישהוידי-עלודרישהלחקירהנתונהאינהבוודאיוהיא,הלזו

מדוע,העדיםשלמהימנותםמידתאתולהעריךלשקולבבואו,לשופטומותרת

האישיתידיעתוסמך-על,בלבדזהובנידון,זהבנידוןלהכריעדווקאעליוייאסר
.1'"?העובדותמפרטיבאחד

הקביעההואלגבינושחשובמה.פוסקיםמחלוקתשלגביהמעניינתסוגייהבפנינוכןאם

בידיעהלהשתמש,ככלל,לשופטלואסורכי,השופטיםשנידעהעלמקובלתוהיא-
.ומסקנותממצאיםקביעתלשם-שיפוטיתמידיעהלהבדיל-פרטית

.792הר"פ,ביק'נמ"בעולפרדסיםלבוןחברה"מדור"50/91א"ע14
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.העליקהמשפט-ביתבפנינוספתפעםהסוגייההובאהמכןלאחרשניםמספר
זהבמטבעותבהברחתקשורהיההמעשהסיפור.וברנזוןלנדוי,חשיןהיהההרכב
אחדכלספרווהנתבעהתובע.עץארגזשלבדפנותמוסתריםכשהםלישראלממצרים

השאלותאחת.שלושהמטבעותטועןמהםאחדכלכאשרהאירועיםלגבימשלוסיפור

נעשוהארגזבדפנותהחלליםכי,הצדדיםאחדשלמעדותונבעהבמחלוקתהשנויות

כתבכךעל.אפשריבלתיהדברכיטעןהשניהצד.נגריםשולחןעלולאבמפסלת

:המחוזיהשופט

כדינגרותבענייניובנסיוניהאישיתבידיעתילהשתמשרשאישאניסבורני"
.יסודלהאיןזושטענה,לומרלרגעמהססואינני,הזוהטענהמשקלאתלשקול
."במפסלתנגריםידי-עלנעשים...כאןשתוארוכפי,כאלהחללים

הנדוןשבענייןשקבע,לנדויהשופטהעיקריהדין-פסקאתכתבהעליוןהמשפט-בבית
שלהדין-פסקאתלשנותניתןשבעטייןהחשובותהשאלותמןאיננההנגרותפרשת
שלשימושעללהגיבשלאהיהיכולשלאכמובןאבל.הערעוראתדחהולפיכךהמחוזי
:אמרוכך,הפרטיתבידיעתוהמחוזיהשופט

אך,מונחבמקומהכבודההנגרותבמקצועהמלומדהשופטשלמומחיותו"
שאינו,זהבענייןהאישיתבידיעתולהשתמשלוהיהשאסורסבוראניכשלעצמי

שלפיייתכן.50/91א"בענדונהזובעיה.ראיהצריכותשאינןהמפורסמותמן
הריכי,השופטשלהפרטיתבידיעתוכזהשימושלהצדיקאפשרשםהרובדעת

היתהדעתי.המערעראביעדותעלהמשיבעדותהעדפתלשםשימשהזוידיעה

זולמטרהשאף-ממנהלסטותמקוםרואהאינניעתהגםהכבודובכל-
נחלתשהןמידיעותלהבדיל,השופטשלהמיוחדתידיעתועלההסתמכותפסולה
."הבריותלכלהמשותףהחייםניסיוןפי-על,הכלל

הואכימהןמשתמעאך,הערעורלדחייתהסכיםבהןשורותמספרכתבחשיןהשופט

.זילברגהשופטשלבגישתותומך
צורךרואהשאיננומפורשותאומרשהואתוךהערעורלדחייתהסכיםברנווןהשופט

.!שופטים5מחלוקתבאותהדעהלחוות
גםלמצואניתןשיפוטיתידיעהשאיננהפרטיתידיעהעללהסתמךשאיןלכללאישור

המיליםהאםהיהבמחלוקתהנושא.964ג-ב,מכןלאחרשניםמספרשניתןדין-בפסק

.כיסויאין-פירושן,פירעוןללאשיקמחזירכשהואבנקשכותב"למושךלפנותנא"
בלבדכיסויחוסרלבטאכדיאלהבמיליםלהשתמשהבנקיםשלזהנוהגכישםנטען
אך,במיעוטווסמןהשופטהיהענייןשללגופו.ראיהצריךשאינוהמפורסמותמןהוא

:דינופסקמתוךזהקטעחשובלענייננו

רגילההשכלהבעלאדםלכלהידועדברלהוכחתראיהדורשהמשפט-ביתאין"

.1903,1905יגד"פ,'ואחנחמן'נלויתן59/248א"ע15
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בחדשיםבמובןהמדובר)פלונישבחודשהימיםמספרכגוןואתראתרבכל
.לשנהמשנהמשתנההימיםמספרהעבריתהשנהשבחודשיבידוע.גרגוריאניים

עלבוןודבריכללעיןגלויההיא,עליהמעידששמהכמו,שגלויהאו(.מ.י
מןהעולםבכלשאינןידיעותואף.בלבדהנמעןידי-עלנקראיםלאבההכתובים

הדןהמשפט-ביתשלמושבובמקוםהמפורסמותמןשיהיויכול,המפורסמות

בעלכלאםאף,מסוימתמקצועיתבבקיאותהכרוכהידיעהואולם...כעניין
.!6"המפורסמותמןהידיעהאיןולכן,אותהיודעאינוהציבור,אותהיודעמקצוע

ביןלהבדילשישבכללשכפרהעליוןהמשפט-בביתאחדשופטרקהיהידיעתילמיטב
1977-באשרהשופטזההיה.לאוהשניכשרושהראשוןפרטיתלידיעהשיפוטיתידיעה

:אחרבהקשרלכןקודםהזכרתישכברשימן'נפזבפרשת

השיפוטיתבידיעתםשופטיםידי-עלהנעשההשימושאתלעודדישכללבדרך"
הפרטיתידיעתואתגםבמסגרתוולהכשירהכללאתלהרחיבאפילוניתןולדידי

ובצורהבאופןלנהוגהשופטחייבבידיעתולהשתמשבבואואך.השופטשל
במהלךלצדדיםלהודיעשופטרשאי:למשל)הצדדיםשלזכויותיהםייפגעושלא
כל:בפרוטוקולזוהודעתוולרשוםאישיבאופןלוידועהמסוימתשעובדההדיון
הוכחותלהביארשאייהיההשופטשלל"הנידיעתואתלסתורשירצהצד

."(מצידומתאימות

שאיננהיחידדעתזוהי.זהלנושאלהתייחסמבלילתוצאההסכימוהאחריםהשופטים
.!המקובלתיההלכהאתתואמת
כשופטכיהנתיכאשרלישהיהמעשהלכםלספרברצוני,זהפרקסיוםטרם
.אביב-בתלהמחוזיהמשפט-בבית

בתאונתרגליהבשתיקשהשנפגעהברק-מבניאשהשלנזיקיןבתביעתהיההמדובר
לאולםנכנסתהאשההיתהבוקרכל.כשבועבמשךליוםמיוםזהמשפטשמעתי.דרכים

כמהבהםישאלאמישורייםאינםאביב-בתלבמחוזיהאולמות.בוישבתיכברכשאני
עלשעונההיתההיא:שלםבטכסמלווההיתהבוקרכללאולםכניסתה.יורדיםמפלסים

והתיישבהשהתמקמהעדדקותכמהלקחוזה,מזהבעלהידי-עלונתמכתמזהמקל

כאשר,מטעמומומחיםהשמיעצדוכלרפואיתהיתההמחלוקת.פרקליטהמאחורי
מפריזההיאאך,קשותנפצעהאומנםהתובעתכי,היתההנתבעתהביטוחחברתטענת

לאמהמשוםיצאתי,יוםשלבסופו,למשפטהרביעיאוהשלישיביום.במגבלותיה
הגברתאתעינילנגדרואהאניוהנההקהלשלהיציאהדרךאלאהשופטיםביציאת
בוקרמידיעינילנגדשהיוהקשייםוללאמקלללא,הכניסהברחבתבעלהעםצועדת

הרבהכאמוראבל,בקושידיהילכההיא.האדםככלהילכהשהיאלא.לאולםכהיכנסה
,לנהוגכיצדידעתיכךכללא.לאולםבכניסתהלהתרשםהיהשניתןממהטוביותר

.413(1)יחד"פ,גרכלסקי'נקשפינקי63/219א"ע16
.5הערהלעיל,76/759א"ע17
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.בפניכםשהבאתימהכולל,בנידוןהפסיקהכלאתקראתיהצהריםאחריוםובאותו
כמותהסיפוראתלהםוסיפרתיהצדדיםכוח-באיאתללשכהאליזימנתיבבוקרלמחרת
שמעתילאיותר.בפרוטוקולגםכךעלרשמתי.הבנתםכפישינהגולהםואמרתי,שהוא
אם,ביניהםהסכימומהיודעאינני.בסיכומיםולאבראיותלא,לאירועהתייחסותכל

להפסקתיהדין-בפסק.טענותיואתלטעוןהמשיךצדשכלהואיודעשאניכל.הסכימו
כיההגנהמומחיעםמסכיםשאניקבעתיאך,לההגיעשלדעתי,ניכרפיצוייםסכום

.במגבלותיהמהבמידתמגזימההגברת
סמהמסוימתבמידההושפעתישלאחפץבנקיטתלהישבעמוכןאינני.הסיפורזהו
.עינישראו

מידיעהלהבדילפרטיתבידיעהשימושלעשותשאיןהואהכלל:זהפרקלסיכום
כאשרמותרהדברכיהיאהמקובלתהדעה.ומסקנותממצאיםקביעתלצורך,שיפוטית

.נושאבאותו-מעוינותכשהן-וסותרותשונותעדויותביןלהכריעיש

אסמכתאות.ב
ידיעהלהפעילניתןלאומתיניתןמתיוברוריםחדיםכלליםלקבועקשהכיאמרנוכבר

מושגלקבלביותרהטובההדרך,כלליותהנחיותמספרשלשבצידןאמרנו.שיפוטית

שימוששהכשירוכאלה,זובשאלהשעסקואסמכתאותלבחוןהואזובשאלהכללי
.מאפוריםכמהנבחן.כזהשימוששפסלווכאלהשיפוטיתבידיעה

:הבטחותבמסתור.1

מעשהלעשייתקשרקשירתשלבעבירהבהן,בטחוניותעבירותבמספרהורשעאדם.א
הודההוא.מותרתבלתיבהתאגדותחברותוכן,המדינהבביטחוןלפגועבכוונה
."הפלשתינאילעםהחוקיותהזכויותהחזרת"הארגוןמטרתוכי,ארגוןבאותובחברות

דינילחוק'7א-ו2סעיףלפיהיההאישום.בנשקלהשתמשעמדהארגוןכיהודהכן
97-ו92סעיףהיום1957-ז"תשי(רשמייםוסודותחוץיחסיהמדינהבטחון)העונשין

אחדשהוא,המדינהבביטחוןלפגועכוונהכאןהיתהאםהיתההשאלה.העונשיןלחוק
.העבירהשלהאלמנטים
מהודאהוהעולההכוונהכיסברכהן'חהשופט.הכהניםביןהדעותנחלקובערעור

סברכהן'יהשופט.המדינהשלבריבונותהלפגועכוונהדווקאלאוהיאהמערערשל
:אמרוכך,אחרת

אך,"חבלהארגון"עלבמפורשדיברלאלמשטרהבהודאתוהמערעראומנם"
"הפלשתינאילעםהחוקיותהזכויותהחזרת"היתההארגוןשמטרת,אמרהוא

שהמילים-הואהמפורסמותמן.בנשקכךלשםלהשתמשעמדושהארגון

ארגנןשלכמטרהמופיעותכשהן,"הפלשתינאילעםהחוקיותהזכויותהחזרת"
הדיבורבמקום,נקייהבלשתוגימושאלאאינן,נשקבעזרתהפועלחוקיבלתי

.18"ישראל-מדינתחיסולעלהמפורש
.805,809(2)כחד"פ,ישראל-מדעת'נמצרורה73/312פ"ע18
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-כןאם.האינתיפאדהתחילתלפניהרבה70-השנותבראשיתכמובןהואהמדובר

-בביתגםדעותלחילוקיוהמביאואסורמותרביןלעיתיםהמבדילהדקלקודוגמא
.העליוןהמשפט

שתושביהםבצפוןכפריםשני,וברעםעיקריתעקורישלהסיפוראתמכיריםכולנו.ב
בפעםלא,העקוריםניסו1981בשנת.לכפריהםלחזורעליהםונאסר1949-בעודפונו

.צ"לבגבפנייהכוהםאת,הראשונה
אתשתמנעבטחוניתסיבהיותראין,1981דהיינו,עתהכיהיתההעיקריתטענתם

:נךנאמרהדין-בפסק.לכפריהםשובם

רחוקעדיןלבנוןבגבולשהמצב,הואראיהצריכותשאינןהמפורסמותמן"
."ממושכתרגיעהלידיהגיעלאואף,שלוםשלממצב

:אלהבמיליםדבריומסייםהמשפט-בית

סמוךהבטחוניבמצבלטובהממשישינוייחולשאם,תקווהלהביעאלאלנואין"
,זואנושיתבעיהשלהוגןפתרוןלשםאוהדלדיוןהעותריםיזכו,לבנוןלגבול
.!9"רככהזמןעולמנובחללהתלויה

ממהממשיותראלהלדבריםישאולי,מדרידועידתאחרי,אלהבימינו.1981-בהיהזה
.שימושבהשנעשההשיפוטיתהידיעהמעניינתאותנואבל.אזשהיה

:השיצהיבבמישור.2

המקריםנתרבו,בתאונותפגיעותבגיןהנזיקיןמשפטיבארץלהתרבותכשהחלו.א

פיצוייםתאוותשלסינדרוםמפתחיםהנפגעיםכי,רפואייםמומחיםטענושבהם
ימיםחלפוולאהמשפט-בתידעתעלהתקבלהזועמדה.הרפואימצבםעלהמשפיע

:זאתשקבעזההיהברנזוןהשופט.1967-בבבר,שיפוטיתידיעההפךוהדבררבים

רקעועלפיצוייםלתאוותלהתמכרעלוליםתאונותנפגעיכיהמפורסמותמן"
לשתףמהםונמנעשוניםמחושיםמפתחיםהםזהבענייןהמתנהלהמשפט

.והמקצועיהרפואילשיקומםהעושיםהאחריםוהגורמיםהרופאיםעםפעולה
.2""לטובהלהשתנותזהמצבעלול,המשפטאחרי,הזמןבמשך

שמפעילהואהמפורסמותמןכישקבעמחוזישופטעלדבריבראשיתלכםסיפרתי.ב
.55גילעדרקטרקטוריסטשלשכרהפסדלופסקולכן65גילעדעובדאיננוטרקטור
קביעהוכישיפוטיתבידיעהראויבלתישימושהיהשזהפסקהעליוןהמשפט-בית

פיצוייםלוונקבעוהנפגעשלערעורוהתקבלהובאולאומשאלה,ראיותהצריכהכזר
.2!65גילעדמלאשכרהפסדעבור

.129,133(1)לוד"פ,'ואחממשלתישראל'נ'ואחרמהכפראיקריתעקוריועד14!/81צ"בג19
.128,132(2)כאד"פ,'ואחדאהןיחיאל'נ'ואחישראל-מדינת67/77א"ע20

.3הערהלעיל,87/74א"ע2!
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ידיעהסמך-עלנזיקיןבתביעתשקבעהמחוזיתשופטתעללכםסיפרתיעוד.ג
אחריהראשוניםבחודשיםשנפגע-"לקבועסביר"בביטוישימושתוך,שיפוטית
זונכותהיתהחדשים7שבמשךקבעההיא.גבוההנכותוהטיפולובתקופת,פציעתו
בידיעהשהשימושפסקהעליוןהמשפט-בית.ראיותללא-זאתכל.%75בשיעור
ניתניםאינםהנכותוגובההזמןמשךוכימתאיםבלתיהיהכזהבמקרהשיפוטית

.ראיות22ודורשיםשיפוטיתידיעהסמך-עללקביעה
לגרשהניסתה,8בתילדה,השכןבת.השכניםנחלתאלשפלשהבסוסהמעשה.ד
אמנםהיתהזהדין-בפסקשלובנההעיקריתהסוגייה.אותהופצעהבהבעטההסוסהואז

שיפוטיתידיעהישנההאםהשאלהגםעלתהאך,לענייננושאיננה,גבולהסגתסוגיית
:הדין23-בפסקנאמרוכך,לבעוטסוסשלשדרכו

במקומונמצאכשהואלא,באדםלבעוטסוסשלדרכושאיןהמקובץמןהעולה"

בלתיבמצבעצמואתמוצאהואכשאין,הרביםברשותנמצאכשהואולא,שלו
לגרשוורוצים,כדיןשלאהיחידברשותנמצאכשהוא,למשל,כןשאיןמה.רגיל
עלובתגובהכךכדיתוךואם...לבעליההואמותרהאדמהמןגירושועצם:משם
."טבעוכדרךאלאמתנהגהואאיןבועטהואכך

כישיפוטיתידיעהדרךעללקבועניתןלארגילבמצב.סיטואציותשתילנויש,כןאם
שימו.לבעוטעלולשסוסשיפוטיתידיעהקיימת-לגרשוכשמנסים.לבעוטדרכוסוס
.שיפוטיתבידיצהשימושבעתהנדרשתהזהירותמידתועל,לאבחנהלב

כדיחיפהלידמוסדרלאיםלחוףומדריךמורהבלוויתבאופנימייהילדיקבוצת.ה
ליםלהיכנסשלאהיציאהלפניהוזהרוהם.יםבבגדילבושכברהיהחלקם.ביםלרחוץ
-12-8בני-הילדיםפרצונפתחהודלתונעצרשהאוטןבוסברגעאך.השגחהללא

השאלה.מתאהדילדהיהכבר,הגיעוהמדריכיםששניעד.המיםתוךאלבריצה
.ברשלנותלקושמאאומספיקיםזהירותכאמצעיההנהלהנקטהאםהיתהשעלתה
:אמרכך,רשלנותכאןהיתהכיקבעהעליוןהמשפט-בית

חרףבפניולעמודמתקשהרךילדאשרמשיכהכוחשליםהמפורסמותמן"
."ומחנכיםמוריםשלאזהרותיהם

שלהטענה.לחשבה2'יגילאיזהעד;בילדיוהורהשלתמיכהשלשאלההתעוררה.ו
נכונהאיננה18גילעדהוריוידי-עלנתמךשילדההנחהארצנושבתנאיהיתההתובעים
-זהלגילמעברהוריםתמיכתישנהשאםטענההנתבעת.המציאותאתתואמתואיננה
:כתבברקוהשופטהתקבלההתובעיםעמדת.ספציפיתהוכחהדורשהדבר

.לצבאוהבנותהכניםמהגייסיםלבגרותהגיעםשעםהואהמפורסמותמן"
.24"בילדיההמשפחהתמיכתנמשכתהצבאיהשרותבתקופת

.2הערהלעיל,90/2778א"ע22
.169(2)יחר"פ,'ואחדהרימלכה'נ'ואחנגריחיא63/515א"ע23
.374(3)מהד"פ,שכנגדוערעור,מ"בעלביטוח'חגאליהו'נ'ואחיחזקאלרחל84/5א"ע24
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:הכלכליכמישור.3

וחברותבנקיםלגביכמו,אלהשלגבינטעןמקומיתרשותכספיעיקולעלבדיון
איןכינקבעהדין-בפסק.האיתןהכספימצבםבגללבעיקוליםצורךאין,ביטוח
-שכןהשוואהלעשות

.25"איתןאינוהמקומיותהרשויותרובשלהכספישמצבןהואהמפורסמותמן"
היתההסוגייה.זוכריםכולכםשבוודאי,המפרץמלחמתמימי,חדישהדוגמא,ולבסוף
צורךשלובמקרהכאלהמסיכותבידםשאיןטענוהשלטונות.זקניםלבעליכ"אבמסכות
שםאומר.נפשפיקוחעלשםדוברהשארבין.זקנםאתלגלחהזקןבעלייאלצו

:לנשיא-המשנה

ומןהדתייםחייהםמאורחותחלקהואכךהנוהגיםיהודיםאצלזקןגידול"
בשעתואףדנאמקדמתוטוביםרבים,הקפידוזהנוהגעלכיהואהמפורסמות

.26"ומצוקהצרה
.מהשתרעהמצעוקצרומגוונותרבותהדוגמאות

סיכום

האדםשלהכלליהידעומתרחבשהולךככלומתרחבהולךשיפוטיתבידיצההשימוש
אמר,פטנטיםבתיקנוסףלדיוןבבקשה.המדעיבשטחהדבריםאמוריםבייחוד.הסביר
:אלהדבריםשמגרהנשיא

-ביתשלהשיפוטיתהידיעהעלההסתמכותגםמותרתמסוימותבנסיבות"
,הסבירהאדםשבידיהידעמטעןמבחינתמתקדמתשחברתנו,והעובדה,המשפט

רואהשאותם,התחומיםשלהיקפםעללהשפיעכדיגם,כמובן,בהיש
.ז2"השיפוטיתהידיעהבתחוםכמצוייםהמשפט-בית

שדן,בירושליםשלוםשופטידי-עלשניתןדין-פסקהואזהבשטחמעניינתדוגמא

משטרתירדארקביעתסמך-עללדיןהובאהנאשם.רכבשלנסיעהמהירותשלבעבירה
עלהמשתרעת,שלמהמדעיתדיסרטציהכתבהוא.המותרעלעלתהשמהירותושקבע

פועליםלפיוהעיקרון.הפעלתוודרכיפעולתודרכי,המכשירעל,עמודיםעשרותפני
אוסטריפיסיקאיש"עדופלרעיקרוןהנקראעיקרוןהואהמשטרהשלהרדארמכשירי

באופןנשלחיםכיהואבפשטותהעיקרון.הקודמתבמאהעודשחידופלריוהןבשם
זה.הגלתדירותמשתנהנעבגוףפוגעיםהםשכאשראלקטרומגנטייםגליםמתמיד

חדשיחסיתהואהטכנישיישומו,ישןדיעיקרוןזהו.הנעהגוףמהירותקביעתמאפשר

ראלי~"ערביבנק89/234א"רע25
.(פורסםלא),פחםאלאותעירית'נמ"בע

.(פורסםלא),'ואחהביטחוןשר'נמילרדהםהרב90/4919צ"בג26
.463,465(4)לטד"פ,'ואחפדלוןמומה'נ'ואחבחריאברהם85/20נ"ד27
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הואלענייננושחשובמה.השוכיםפחותהמדעייםהפרטים.ברפואהגםומשמש

-דינו-בפסקקבעהמלומדהשלוםששופט

ידיעותבמסגרת,השיפוטיתמהידיעהחלקהואדופלרשעיקרוןספקאין"
."מוסמכיםמקורותבעזרתלברורהניתנות

.זה28דין-פסקעלערעורהוגשלאידיעתילמיטב
ידיעהבמסגרתמדעיבידעהמשפט-בתישעושיםלשימושדוגמאזוהיכןאם

.שיפוטית
,אורחהאגב,משיםבליאפילולעיתים,שיפוטיתבידיעהלהשתמשמרביםדיאנו
המספרתבעיתוןכרוניקהבידיעתמהזמןלפנינתקלתי,למשל,כך.מאליומובןכדבר
,מחברינואחרבפניהובאהעניין.אתותובאינוסשנחשדצעירשלבמעצרודיוןעל

:ואמרמעצרועלשציווה

עלשומריםאנשיוכלאלהבנסיבותכיידועכאשרמשפחתיתאבמסגרתמדובר"
."שתיקהקשר

אתהבאתילא.נכוןהואכאןבהשנעשהוהשימוששיפוטיתידיעהאכןשזוהיספקאין
כדברשיפוטיתבידיעהשימושעושיםאנוקרובותשלעיתיםלהראותכדיאלאהדוגמא

בידיעהבשימושצורךישכאן,רגע-לעצמנוולומרלהתעכבמבלימאליומובן
.שיפוטית
במקריםורצויטובהוא.עליהבקונמצאשיפוטיתבידיעההשימוש:אחרינאשיטא

והמסקנה,לתשובהקלהתמידאיננהמתאימיםמקריםאותםמהםהשאלה,המתאימים
לנהוגמצוויםשאנוכמוזובסוגייהולנהוגמקרהכלהיטבלבחוןשישהיאהמתבקשת

.בזהירות:בפסיקתנובכלל

אלוןהשופטיםדעת-על,לאחרונהשכתכתידין-שבפסקאוסיףרקההיסטוריתהאמתלמען28
קביעתלצורךהרדארהפעלתבענשןשלום*שופאותושלקביעותיומרביתאתאימצתי,ובך

.כלליםמספרוהוספתישיניתיגםאך,נסיעהמהירות




