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בווידאו
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בישראלעסקיםעשייתועידודעדיםהטרחתמניעת,ובזמןבעלויותחיסכון.3
בישראלהמשפטביתבפנילהיחקרמהעדנמנעשבעטייההסיבה.4
הפרגמטיהשיקול.5

סיכום.ו

המשפטלהיכליהטכנולוגיהחדירת-מבוא.א

שוניםבנושאיםהגיעהלספירההשלישיהאלףבפרוסוהטכנולוגיההקדמההתפתחות
אחרהעוקבדיןפסקניתןהאחרונהבעת,למשלכך.המשפטביתלמפתןגם

המאפשרותתקנותהוספו,המתקדמותןהמסמכיםצילוםבטכניקותההתפתחויות

המכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבביתהחוץמןומרצהפרטיבמשרדדץעורך* .למינהל
.המועילותהערותיהםעלהמשפטמערכתולחכרישמירמרדכידיןלעורךתודתי

המסמכיםצילוםטכניקותבעקבותכינקבעבו,71(5)נהד"ח,עופר'נאודגר98/6205א"ע1
שלככללביותרהטובההראיהמכלללסטותיש,היוםשלהטכנולוגיבעידן,המתקדמות

:הדיןלפסק84'בע,שםחשיןהשופטדברילכךיפים.מהימנותשלכללתחתיוולהציב,קבילות

-דווקאמקורהצגתהתובעבכללעיקשתדבקות,עמונסחפיםשאנוהמואץהטכנולוגיבעידן"
בלתימכשוליםלהניחכדיבויש-אלקטרוניותראיותשלמפלטאומצילוםלהבדילומקור
לקבילותמוקדםכהגאימקורשלהצגתוהדורשנוקשהכלל,אכן.הדיןבעלשלבדרכוראויים
ובתחוםהאלקטרוניםהמסמכיםבתחוםטכנולוגיתלהתפתחותראויבלתימכשולשישמשיכול

כללהאם':עליואמרתיוכך,הטובההראיהלכללנדרשתיאחדבמקום.האלקטרוניתהסריקה
כיעתהגיעלאוהאם,מחשב-למידעהואראויכלל-קבילותשלככלל-ביותרהטובההראיה
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תקנותהוספולכןוקודםמחשבים2ביןתקשורתבאמצעות"ממוכנתתובענה"הגשת
מערכת,מכךיתרה.הפקסימיליה3מכשירבאמצעותדין-ביכתביהמצאתהמאפשרות

מחשובשלתהליךעברה,הטכנולוגיהעםאחדבקולצעודהמשתדלתהמשפטבתי
ברשתשימושבאמצעותשוניםדיןופסקישונותהחלטותולקרואלבדוקניתןכיום)

באמצעותעדותלגבייתמערכתמותקנתאףהמשפטמאולמותובחלק(האינטרנט
מספיקשימושנעשהלאכידומה-זוברשימהשאבהירוכפי)בווידאו4ועידהשיחת

ביתשלהסתגלותו.(בינלאומיתליטיגציההמערביםאזרחייםבהליכיםזובמערכת
באמצעותעדותלגבות,המתאימיםבמקרים,והרשאתוהמשתנהלטכנולוגיההמשפט
צוהנן,בינלאומיתליטיגציההמערביםאזרחיםבמשפטיםבווידאוועידהשיחת
'נמ"בעהמאוחדהמזרחיבנק93/6821א"בעחשיןהשופטכךעלעמד.השעה
:כיnws1~tכפרמגדל

שיטת.אחורנסוגכמשפטכמוהולחייםעצמויתאיםשלאמשפט"
נעהבימהעלהעומדלשחקןהיאנדמיתלחייםביחסההמשפט

מאחורי-אלהקהלמעיניייעלםאזכיהשחקןינועלאאם.ומסתובבת
כדיולוהבימהשלתנועתהבקצב,למיצער,לנועהואחייב.הבימה
במקום.להתקדםברצונואםשכן-כל-לא,מקומו-עלשיישאר
יגבירלאוהשחקןלפתעמהירותהתגבירהמסתובבתשהבימה
...משקל-שיווייאבדאףואפשרהשחקןינוד-ינוע,הוא-אףמהירותו

הראיותבדיניכיוםהכלליתהמגמהאתמבטאזהדץפסק."'?חמורביחוקיאלעצמויצרף
טרם)פלוני'גי"מ98/5339פ"ע,ראו.הראיותלמשקלהראיותמקבילותמעבר-בישראל
.98(1)99עליוןתקדין,(פורסם

וכן,("האזרחיהדיןסדרתקנות":להלן)1984-ד"תשמ,האזרחיהדץסדרלתקנותזבתקנהראו2
תקשורת-"אלקטרונאמצעי'":כיהקובעת1לתקנהשהוסף"אלקטרוניאמצעי"הביטויהגדרת

אלדין-כיכהבלהעבירמתןשבאמצעותו,אחרהתקןאואופטיאומגנטידיסקט,מחשביםבין
."ממנהאוממוכנתמערכת

מספרגם"מען"בהגדרת1לתקנההוספהכןכמו.האזרחיהדיןסדרלתקנות(4)475תקנה3
ההליך"שינמן'ואטננבוים'אראוהאחרונותבשניםהטכנולוגיתההתפתחותלענחן.פקסימיליה

.94(א"תשס)31בישראלהשופטיםעלה-הנשפטתהרשות"האינטתטבעידןהברפוטי
בתלהמחוזיהמשפטבבית4

-

מתבצעשהשידור,עדותגבייתמערכתמותקנת,למשל,אביב-אביב
שלשוטףניהולומאפשרת,המשפטבביתלכךהמיועדבאולםמותקנים"ISDNקוויבאמצעות
נוסףומסך,החוקרהדיןעורךאלפונהאחד,מסכיםשנימותקניםלכךהמיועדבאולם.החקירה
.השופטשללכיוונומכוון

והשוו.221(מטעד"ת,עההופיכפרמגדל'נמ"בעהמאוחדaanגצן%194,94א"רע5
כללי":לפיו113-114(ט"תשנ)יסודועקרותהמבוא.הישראליתהסרוצדורההורתלוין'לש

עם.טכנולוגיתמציאותשלרקעעל,כרגיל,מותקניםוהםהחייםניסיוןשלתולדההםהדיון
,ההתפתחויותקצבאתמדביקאינוהתקנותמתקיןואםהכלליםאתלשנותישזומציאותשינוי
ככל,התואםפירושלהןוינתןצריך,הפעלתןאופןלגבידעתשיקולהמשפטלביתמותיראך

."הקיימתהמציאותאת,ניתןשהדאר
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לעולםמהירותהלהתאיםשנדע,היא-המשפטחוכמת-שלנוחוכמתם
.(.ש.י-שליההדגשה)6"סביבנו

בינלאומיתבליטיגציהבווידאועדותגביית.ב

השימושאתלהגביר,לדעתי,ראוי,המשפטלביבליהחודריםהטכנולוגיהפלאיבין
מערכתדרךהנעשיתועידהשיחתבאמצעותעדויותגבייתהמאפשרתבטכנולוגיה
Video(סגורהטלוויזיה Conference((לה

*
ועידהשיחתבאמצעותעדותגבננת":

אזרחייםבהליכיםזובטכנולוגיההאפשריבשימושתתמקדזורשימה.("בווידאו
שיחתשלבטכנולוגיהשימוש.ל7"בחועדיםחקירתהמערביםבכאלהבפרט,בלבד
לתקשר,לזהזה.בסמוךנמצאיםשאינם(יותראו)צדדיםלשנימאפשרבווידאוועידה

שהםתוךשאלות,סימולטניבאופן,לזהזהלהציג,(ם0-0ת1מ)אמיתיבזמןזהעםזה
לתחומימחוץהנמצאמעדלחסוךניתןזהבאופן.לרעהףש"אומאזיניםצופים

המשפטבביתלעדותבהתייצבותהגלוםהרבהטורחאתישראלמדינתשלהשיפוט

קשייםעללהתגברומאפשרת,ומעסקיוממשפחתו,חייוממרכזהעדניתוקתוךבארץ
טכנולוגיה.המשפטביתלאולםהעדהגעתאתהמונעיםוסובייקטיבייםאובייקטיבים

כךועל,ובשליטתובישראלהמשפטביתפיקוחתחתהעדאתלחקורמאפשרתזו
.בהמשךנעמוד

לחקירהנתוןהמשפטביתבפניניצבכביהוא,פהבעלעדותומוסרעד,ככלל

יכולזובדרך.בתיקהדןהשופטפיקוחתחת,חוזרתוחקירהנגדיתחקירה,ראשית
פניוומהבעותמהגובותיו.מתשובותיו,העדמןאמצעיבלתיבאופןלהתרשםהשופט
והןהאזרחיהמשפטבתחוםהן,מיוחדותנסיבותקיימות,זאתעם.העדותבזמן

.המשפט9ביתבפניהעדנוכחותעללוותרניתןשבהן,הפליליהמשפטבתחום
בווידאוועידהשיחתבאמצעותל"בהומעדעדותגבייתשלהדיוניבכליהשימוש

-זריםאלמנטים"המשפטיתההתדינותמערבתשבומקוםרבהתועלתלהביאעשוי

.567'בע,5הערהלעיי,94/1908א"רע6
וידאובאמצעותעדיםחקירותלהתירראוימקריםבאילולבחוןזהמאמרשלמטרתואק7

לעדותהנוגעיםפלילחםהליכיםכגון,אירחייםשאינםבהליכים.אחריםמשפטייםבהליכים
המתירההוראה.חוקבהוראותזהבכליהשימושמוכר,מיןכעברתמתלוננתעדותאוקטינים
הגנת)הראיותדעילתיקתלחוק(1)(א)5א'בסשהוכנסס"תשכהיקתהוכרהזהבכליחקירה
חקירתלצורךהותרהבוידאוועידהשיחתבאמצעותעדותגביתלפיו1955-ו"חשט,(ילדים
לתיקוןלתקנות4בתקנה,נקבעדומההסדר,מיןעברותקרבןעלהגנהמטעמי,כןכמו.ילדים

.1996-ז"תשנ,(הנאשםבפנישלאמיןעברתכשלמתלונןעדותלגביית(עדיםחקירת)הדיןסדרי
באולפןיושבהמראיןכאשר,טלוויזיהבתכנכם,שבשגרהכדבר,נעשהזהבמכשירהשימוש8

בינלאומייםתאגהייט,כןכמו.ח"ע-דומנהליםוהצדדיםאחרבמקוםמתראיןוהמרואים
שיחותבאמצעות'וכדהנהלהישיבות,התייעצויותלקייםנוהגיםהעולםברחביסניפיםהחובקים
.בוידאוועידה

:להלן)1971-א"תשל,[חדשהוסחהראיותלפקודת13,14'סהוראותרלוונטיותלענייננו9

.הפליליבהליךוהןהאזרחיבהליךהןל"מחועדותבנבעתדנותאלההוראות.("הראיותפקודת"
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מסוגהתדיינויות.'וכדבישראלגריםשאינםעדים,זריםתאגידים:כגון"בינלאומיים
הגלובליזציהתופעתנוכחוזאת,המשפטבבתיויותריותרשכיחותנהפכותזה

כדוראתלכנותנהוגשבו,הנוכחיבעידן.העצומההטכנולוגיתבהתקדמותהמלווה
עולם"כאו0י"בלובליכפר"כ,המדינותביןהמסחרותסימבחינתלפחות,הארץ
עקב.ביומויוםשלמעשההנושונותממדינותתאגידיםביןעסקאותביצוע,יי"קטן
הצורךואתווגוברהולךזריםאלמנטיםהמערבותהמשפטיותההתדיינויותמספר,כך

שיפוטלתחוםמחוץהנמצאמעדעדותגבייתשללמכשירלהיזקקהדרכיםבבחינת
.בווידאוועידהשיחתבאמצעותהמדינה
בפרט,המשפטבביתעדויותגבייתלצורךזהבמכשירהגלוםהרבהפוטנציאלחרף
בונעשהלא,ישראלמדינתלגבולותמחונןהנמצאמעדעדותגבייתנדרשתשבומקום

משנהבחקיקתבעניןכלליםהותוווטרם,הדיוניות2יהערכאותידיעלמספיקשימוש
כמכשירזהדיוניבכלילשימושדעתועדייןנתןלאהמחוקקגם.הפסוקה13בהלכהאו

לנושאהמתייחסתחיקוקהוראתכלבנמצאואין,בינלאומיתבליטיגציהעדותלגביית
.אזרחי4יבהליךבווידאועדותגביית

.Bros.'נ4Interlegoנ/89/5138א"עלמשלראו10 S.A68פם-Exin,133(4)מחר"פ.
(3)94עליוןתקדין,(פורסםלא)(ישראל)מדיטראנהקלובלה'נסנדלר94/2652א"רעראו11

המדינותביןהדוקיםקשריםקיימיםבו,'קטןיעולםשלדהיוםהמציאות":כינקבעשם409
,הטלפוןבאמצעותוזולה...זמנית-בומידעהעברתהמודרניתהתקשורתמאפשרתובוהשונות

."הארץכדורפניעלמקוםולכלמקוםמכלכמעט,אחריםאלקטרונייםואמצעיםהפקסימיליה
א"רע:המהוויהמשפטביתידיעללאחרונהשניתנוהחלטותבשתיביטוילידישסאהכפי12

;(פלושעניין:להלן(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)אלמונית'נפלוני(א"ת)01/1197

Smithkleinע.1.ש02/3068א"בש Beechamמחוויתקדין,(פורסםטרם)מ"בעאוניפארם'נ

העליוןהמשפטציתידיעלנהפכהזוהחלטהכיאף(אוניפארםא"ת:להלן2176(1)2002
Smithklineזן,(02/3005א"ברע Beechamעליוןתקדין,(פורסםטרם)מ"בעאוניפארם'נ

00/2085(א"ת)א"בתהפטנטיםרשםהחלטתראוכן.(אוניפארםא"רע:להלן)2847(2)2002

:להלן)2885(נ)2001מחוזיתקדין,(פורסםטרם)מ"בעאוניפארם'נCo41Merek.אפו

עגמן

'

Merek(.
817(1)נבד"פ,דוריס'נמסיקה96/2903א"רעבענייןדיןבפסקעקיפהלהתייחסותפרט13

א"במנהאחד,לאחרונהשניתנודיןפסקיבשניוכן,כהמשךנתייחסאליו,(מסיקהעניין:ולהלן
soeiete'נמ"בעסופרפלסט02/6635א"ברעוהשני,שם,אתיפארם Nouvelle de Chimie

Industrielle(פורסםטרם),נדונהשבהם(סופרפלסטעניין:להלן)1761(3)2002עליוןתקדין
.כענייןומקיףמעמיקדיוןמלקאםנמנעהעליוןהמשפטביתאולם,במישריןהסוגיהאמנם

למצואניתןבווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותלגבייתהמחוקקשלחלקיתהתהחסוח14
באמצעותעדותבנכתתהעוסקת1999-ט"תשנ,מדינותביןמשפטיתעזרהלתקנות15בתקנה
טלוויזיהמערכתבאמצעותתיעשהעדותשגבית"אפשרכיוקובעתסגורהטלוויזיהמערכת
לשמועהעדותמהלךכללצפותהדיןולבעליהמשפטלביתמובטחאם,"לאומית-כיןסגורה
לארץבחוץעדותגבייתבדברהאגאמנתהוראותאתמיישמותאלהתקנות.לעדשאלותולהציג
גביתאמנת":להלן)(1970.3.18)689'ע,899'מס,26א"כמסחרייםאואזרחייםכעניינים

הקבועהלפרוצדורהבהתאם-ומאפשרת,77.11.11ביוםישראלמדינתהצטרפהשאליה("עדות
.זהכליבאמצעותעדויותגביית-באמנה
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שיחתבאמצעותעדותגבייתלהתירראוינסיבותבאילולכהוןאנסהזוברשימה
לפקודת13סעיףשביןלהבחנהנידרשתחילה.בינלאומיתבהתדיינותבווידאוועידה

שלהסוגיהלביןל"בחושנמסרהעדותלקבל,אזרחייםבמשפטים,המאפשר,הראיות

עללהורותהמשפטביתשלסמכותומקורמהאבחןמכןלאחר.בווידאוהעדותגביית
ביתשעלהשיקוליםמהםאבחן'דבפרק.בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותגביית

בתנאיםלהחמירשלאאציעלסיום.בווידאועדותגבייתלאשרבבואולבחוןהמשפט
הגלומיםהיתרונותבשלוזאת,כאמורעדותלגבייתלבקשהלהיעתריהיהניתןשבהם

.בינלאומיתבליטיגציהעדויותגבייתלצורךטכנולוגיבמכשירבשימוש

בווידאוועידהשיחתבאמצעותל"מחועדותלגבותהסמכות.ג

הדןהשופטבפניעדיםהעדתשלבדרךהיאאזרחימשפטיהליךבניהולהמלךדרך
העדיםמןאמצעיבלתיבאופןלהתרשםבדיןהיושבלשופטמאפשרתזודרך.בעניין5י

אותות"אחרלהתחקותלשופטמתאפשרזובדרך.ומהתנהגותםבפניוהמעידים
מדרךסטייההמאפשריםחריגיםמספרקיימים.6ן"המשפטבמשךהמתגליםהאמת
,לענייננוהרלוונטי,החריגיםאחד.בענייןהדןהשופטבפניעדיםהעדתשלהמלך
אין.אזרחייבמשפטל"בחועדותגבייתהמאפשרהראיותלפקודת13בסעיףקבוע
עללהורותהמשפטלביתהמאפשרתמפורשתהסמכהבתקנותאוהחוקיםבספר
כידומה,זולקונהאףעל.אזרחיבמשפטבווידאוועידהשיחתשלבדרךעדותגביית

גבייתעללהורות,אזרחיתתביעהבמסגרת,משפטביתשלסמכותובדברחולקיםאין
13מסעיףהיקששלבדרךזוסמכותועללמדהמשפטבית.וידאובאמצעותעדות

המשפטבית.אזרחי8ןהליךלצורךל"בחועדויותלגבותהמאפשרהראיותלפקודת

חקירהשלבדרךיגבואזרחיבהליךעדויותכיקובעת,האזרחיהדיןסדרלתקנות164תקנה15
גבייתלפניהעדאתלהזהירהמשפטביתשעלוקובעת,חוזרתוחקירהנגדיתחקירה,ראשית
לפקודת17'סראוכן.לתקנות(א)162לתקנהבהתאםבלבדהאמתאתלהעידעליוכיעדותו
.הראיות

ד"פ,מ"בעלישראלדיסקונטבנק'נגיל87,397א"עראוכן.הראיותלפקודת53'ס16

.397(2)מד
ראשי"שלחקירה,למשל,הםהמשפטביתבפגישלאעדשלחקירהתותרשבהםנוספיםמקרים17

מישראללצאתהעומדעדשלחקירה,האזרחיהדיןסדרלתקנות172לתקנהבהתאם"דת
.האזרחיהדיןסדרלתקנות(א)171לתקנהבהתאם

הדיןפסקעלערעוררשותשבקשתאףעל.4פסקה,12הערהלעיל,אוניפארםא"תלמועלראו18
המשפטלביתקיימתכיהעמדהאתהעליוןהמשפטביתקיבל,אוניפארםא"ברעהתקבלה
פיתהניהבושגם,13הערהלעיל,סופרפלסטענייןראוכן.כאמורעדותגבייתלהתירסמכות
ביתלומד,9הערהלעיל,פלוניבעניין.בווידאועדותגביתעללהורותסמכותקיימתכיהמשפט
לענייניהמשפטביתלחוק(א)8'סמהוראת,זהבכלישימושלעשותסמכותועלהמשפט
הוראהעליהםשאיןדיןוסדריראיותדינישלעגתןבכל"כיהקובעת,1995-ה"תשנ,משפחה
עוד."צדקמשפטלעשייתביותרהטובהלוהנראיתבדרךהמשפטביתינהג,זהחוקפיעלאחרת
ביתאפשרשכו,21(1)לגמחוזידינים,(פורסםטרם)מסיקה'נדונלם00/29308א"בשראו
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שיפוטתהוםבתוךאף,לעירמעירוידאובאמצעותעדותלגבותבאפשרותהכיר
,המשפטביתשלהטבועהסמכותוהוא,נוסףסמכותמקורלהציעניתן.המדינה9ו

שלבדרך,נלמדתזושסמכותאפשר,כןכמו.צדק20משפטלעשייתהנדרשאתלעשות
הסמכה"כיהקובעת1981-א"תשמ,הפרשנותלחוק(א)17סעיףמהוראת,היקש
נוהללקבועהסמכהגםמשמע-בולהכריעאופלוניבענייןלדוןאודברלעשות
.י2"בחיקוקנקבעולאשאלהככלדיוניםוסדריעבודה

שיחתשלבדרךעדותגבעתעללהורותסמכותוכימצאהמשפטשביתלאחר
בדברהשאלהבפסיקהעלתה,הראיותלפקודת13סעיףמהוראתיונקתבוויראוועידה
הקריטריוניםאתאימץהמשפטבית.זהבסעיףהקבועהדעתשיקולהפעלתאופן

לפקודת13סעיףבפרשנותהעוסקתהפסוקהבהלכהשנקבעוהנוקשיםוהמבהנים
.וכלשונמ22ככתבםאזרחיבמשפטל"בחועדותגבייתלענייןהראיות

לפקודת13סעיף.הכרחיתאינההראיותלפקודת13לסעיףההיזקקותלדעתי
המשפטביתכיוקובע"אורחיבמשפטשלוחידיעלעדותגביית"בעוסקהראיות

לגבולותמחונןעדותגבייתעללהורות,"הצדקלמען"דרושהדברכאשר,רשאי המדינה23
חקירתעללהורותלכתמרחיקתסמכותהמשפטביתבידימקנה13סעיף.

שהעדפיעלאף,שלפניובמשפטקבילהכראיההחקירהפרוטוקולוקבלת,ל"בחועד
.אמצעי24בלתיבאופןמהעדהתרשםלאהמשפטוביתהמשפטביתבפניהתייצבלא

הכבדהלמנועמטרהמתוךבווידאוועידהשיחתבאמצעותבסלובניההנתבעאתלחקורהמשפט
.5כפסקה,שם,העדעל

המשנהקבעשם,1248(2)2000עליוןתקדין,(פורמטנלאדרוש'נכהן00/2288א"בש,ראו19
אזרחיתתביעהבמסגרתמומחיםעדיםשלשעדותם,אפשרותלשלולאיןכי,לוין'ש,לנשיא
חוקלפישהוגשהתביעהנדונהמקרהכאוהו.לעירמעיר,בווידאוועידהשיחתבאמצעותתיגבה

.1975-ה"תשל,דרכיםתאבותלנפגעיהפיצויים
,89(2)כחר"פ,מחלב'גשהרבן73/22ר"בדברנווןהשופטדבריראוהטבועההסמכותלעניין20

יעילות,נוהלבענודימעיגוליתסמכותאותהאלאאינה...בהשמדוברהטבעיתהסמכות"כי,96
הואשלמענוהתפקידאתלמלאשיוכלכדיהמשפטלכיחהדרוריהוצדקתוהמשפם

oWp

עשית::
לווהנותןבוניחןשהשופטהפנימיהצדקלחושהחיצוניהביטויהיאזוסמכות.צדקמשפט
אתהמשפטביתהפעילשבהןוהדוגמאותהמקריםלפירוט."שלוהיומיומיתבעשייהפורקן

97/1912צ"נגראוכן.199(1)נהד"פ,סלומון'נרוקר97/6339א"רעראוהטבועהסמכותו

.650(5)נבד"פ,לישראלהראשיתהרבעתמרוצת'נריש
.ואילך246(אכרך,ו"תשנ)המינהליתהסמכותזמיר"השוו21
4פסקה,12הערהלשקל,אוניפארםא"תראוכןכמו.7פסקה,12הערהלעיל,פלותענייןראו22

.12הערהלעיל,אוניפארםא"רעוכן,הדיןלפסק
צורךנראהאם,המשפטביתורפאיאזרחיבמשפטדץבעלבקשתלפי(א)":הסעיףנוסחלהלן23

ידי-עלבתצהירייחקראחראדםכלאושעדלצוות,עליהםשהורההתנאיםולפיהצדקלמעןבכך
ליחןהמשפטביהורשאי,המשפטביתשלשיפוטולתחוםשמחוץפלוניובמקוםסלתיאדם

דיןבעללכללהתירהואורשאי,וצודקסבירשייראהכפיחקירהבאותההכרוךדברבכלהוראה
."משפטבאותוכראיההעדותפרוטוקולאתלהגיש

עדיםהתעצבותהמחייבלכללוחריגשמיעהעדותעלהאוסרלכללחריגביצירתמדוברלמעשה24
.המשפטביתבפני
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אינוהמשפטביתידיעלהדעתשיקולהפעלתלאופןמנחיםקוויםמתווהאינוהסעיף
מונחבקביעתמסתפקאלא,ל"בחועדותגבייתלאפשרהמשפטביתעלמתיקובע

פיעלתוכןלתוכולצקתהמשפטביתעלאשר"הצדקמבחן"הוא-עמוםשסתום
.דעתושיקול
הדעתשיקוללהפעלתמנחיםקוויםקביעת)13בסעיףהמחוקקשהחסיראת
כיהקובעיםדיןפסקיבמספר,הפסוקהההלכההשלימה(ל"בהועדחקירתלאפשר

:הם25ואלה,מצטבריםתנאיםבשלושהלעמודל"בחועדותלגבותהמבקשעל

.בדיוןסחבתליצורבמטרהולאלבבתוםהוגשהל"בחועדלחקירתהבקשה(א)
.בישראלהתביעהלבירוררלוונטיתל"בחוהעדות(ב)
.העדבואאתהמונעתטובהסיבהקיימתכיהוכיחל"בחועדותלגבותהמבקש(ג)
ביישוםהמרכזיהקושי.הצדדיםשביןהנוחותמאזןאתלבחתישכינקבע,כןכמו

אתהמונעתטובהסיבה"תיחשבמה,דהחנו,השלישיבתנאיטמוןל"הנהמבחנים
כלליםמלקבוענמנעהמשפטבית."בישראלהמשפטביתבפנילהתייצבהעדבוא

למשלכך.בענייןהדןהשופטדעתלשיקולהנושאאתוהשאירזהבענייןברורים
,התובעתשבובמקרהדובר,%מ"בעתיכון-יםשרתוןחברת'נווטסון69/6א"בע

מלוןנגדתביעההגישה,הברית-מארצותבישראללביקורשהגיעהקשישהתיירת

.במלוןשהותהבעתלהשאירעוגוףנזקיבגין,התאכסנהשבואביבבתל"שרתון"
תישמענה,במלוןעמהשהתהאשרהברתהועדותעדותהכיביקשההתובעת
בתובעתמדוברכאשר,אלהבנסיבותכיקבעהעליתהמשפטבית.הברית-בארצות
סברהשהתובעתהעובדהולאור,בלבדקצרזמןלפרקבישראלהשוהה,חוץתושבת
-בארצות"שרתון"מלוןלביןבישראל"שרתון"מלוןביןישירקשרשישלבבתום
להיעתרמקוםיש(הברית-בארצותתביעהלהגישתוכלכיסברהולכן)הברית
-מארצותלכלכלהפרופסורשלעדותוכיהמשפטביתקבעאחרבמקדה.לבקשה
ולעבודתוהאקדמיותחובותיולמילוילהפריעהיהעלולבארץלעדותשבואו,הברית

עדהכיהדיןבפסקנקבעעוד.ארצההגעתו-לאיטובהסיבהמהווה,הספרותית
ניתן-בצרפתטיפוללקבלאותההמחייבתממחלהוסובלתבפאריוהמתגוררת

כלכליותבהוצאותהכבדה-דיןבעללגביכינקבעמאידך.ל"בחועדותהאתלשמוע

דיןבפסק.ל27"בחועדותלגבייתלבקשההיענותמצדיקיםאינםמפיטוריןוחשש

עניין:להלן)564(מע1ד"פ,גחל'נגדלתםלמפעליםשומהפקיד92/4649א"רע,למשלראו25
:להלן)198(תגד"פ,בלום'נקלהצהופר-כירד51/84א"ע;(גדוליםלמפעליםעימהפקיד

.(קלינגהופר-בירדעניין
כינקבעאחרבמקרה,מאידך.487(1)כגד"פ,מ"בעהיכון-יםשרתוןחברת'נווטסון69/6א"ע26

להצדיקכדי,החולהבבעלהסיעודיטיפוללצורךל"בחולהתפארנדרשהשתובעתבעובדהאין
84/311(ש"ב)א"בתשבעבבארהמחוזיהמשפטביתשלהדיןפסקראו,ל"בחועדותגביית

.84(תא"תשממ"פס,מ"בעשיהופיתאגודהאגד'נלבקו
.25הערהלעיל,קלינגהופר-כירדעניין27
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באמצעותעדותלגבייתבבקשהשעסקהעליתיהמשפטביתידיעללאחרונה28שניתן

עדיםסירובכינקבעזרלתאגידישראליתאגידביןבהתדיינותבווידאוועידהשיחת

,הטרורהתקפותריבויבעקבותבארץהשוררהביטחוניהמצבבשלולהעידלבוא

קבעיותרמאוחרדיןבפסק,מאידך.לישראללבואזרמעדהמונעתטובהסיבהמהווה
הרגילהמהדרךסטייהלהצדיקכדיהביטחוניבמצבאיןכיהעליוןהמשפטבית

כיח,בנוסף.המשפטתבכיתפיזיתנוכחותהיינו-ראיותלשמיעתכדיןהקבועה
המוגשתוידאועדותבאמצעותהקירהלהתירבקשהעםלהחמירלנכוןראההמשפט

השוניעקב,להלןשאסבירכפי.הנתבע30מטעםהמוגשתבקשהלעומת,התובעמטעם

לבין,בווידאוועידהשיחתבאמצעותנעשיתהעדותגבייתשבוהליךשביןהאיגהרנטי
13סעיףלפי)המשפטביתשלשלוחבאמצעותל"בחונעשיתהעדותשבוהליך

שעוצבוכפי13סעיףמבחניאתלהחילענייניתהצדקהקיימתלא,(הראיותלפקודת

בגיןתביעהבמסגרת.12הערהלעיל,אוניפארםא"ות,12הערהלעיל,אוניפארםא"ועעניין28
שלעדותםכיהתובעתביקשה,תרופותבייצורהעוסקתבריטיתחברהשלבפטנטזכויותהפרת

ועידהשיחתבאמצעותתישמע,באנגליההגריםהחברהעובדי,בכיריםבריטיםמדעניםשני
חיוניתעדותםכימחלוקתהייתהשלאמרכזייםמומחיםעדיםשנישלבעדותםדובר.בווידאו
בארץהשוררהביטחוניהמצבבשל,עדותלמתןארצהלבואסירבוהעדים.לתביעהומהותית

ההנאיםהתקיימושלאמהטעםהבקשהאתדהההמהוויהמשפטבית.הטרוראירועיריבויועקב
איןהמחוזיהמשפטביתלדעת.ל"בחועדותגבייתבענייןהראיותלפקודת13'כסהקבועים

בשלתצהירהםעללחקירהמהתייצבותלהתחמקיוכלוזריםשעדיםלכךפתחלפתוחמקום
א"ת."שהוקמהמאזאותהמלווהישראלמדעתעלהבטחוניהאיום"שכןהביטחוניהמצב

אינו",עתההביטחונישהמצבבכךהכירהמחוויהמשפטביתאמנם.5'בע,שם,אוניפארם
ידיעלגםכמו,כךעלהמופקדיםהגורמיםכלידיעלמאמץנעשה"אך.שם,שם."פשוט

חרצבותלוישזהומאמץכסדרהבארץהחחםשגרתהמשךאתלאפשר,עצמםהאזרחים
העליתהמשפטבית."חיינומהלךאתולשתקלשבש-הטרורמטרתתושגאחרת,עליונה
ראוכן.הווידאובאמצעותעדותגבייתעלוהורההמחוזיהמשפטביתהחלטתאתהפך

Ben,שפו97/105353(א"ת)א"בתהשלוםהמשפטביתהחלטת Yehuda Diamondנ'

0.1-

"
DeIYagluftfahrtversicherung(פורסםלא)(במערכתשמורעותק)ביתנעתרבו

המצבעקבלישראללהגיעשחששוהכרית-בארצותעדיםלחקירתנתבעלבקשתהמשפט
.באווירמפיגועוהחששבספטמברעשר-האחדאירועישלאחרהביטחוני

תאגידנגדישראליתאגידשלבתביעהדוברמקרהבאוהו.13הערהלעיל,סופרפלסטעניין29
שביתהצרפתיהתאגידביקש,אקצהאלאינתיפאדתשלבעיצומה,2002אפרילבחודש.צרפתי

המתגוררבחברהבכירעובד-הנתבעתמטעםהמצהיראתלחקוריאפשרכישראלהמשפט
לישראלמלהגיעהעדשלחששועקבזאת,בווידאוועידהשיחתבאמצעותלהעיד-בצרפת
הרגיעהעקב,לבקשהסירב(גרוניסהשופט)העליוןהמשפטבית,כאמור.הביטחוניהמצבבשל

.הביטחוניבמצבהיחסית
לתחוםמחוץתישמעעדותםכיהמבקשיםועדיוהתובעעםלהחמירישכי,בפסיקהנקבעככלל30

שישהואזוקביעהמאחוריהעומדהנימוק.הנתבעידיעלהמוגשתדומהבקשהלעומת,השיפוט
אתבישראללהוכיחשביקשוהוא,המשפטביתגלגליאתהניעשהתובעלכךמשקללייחס

פקידבעניין,כך.העדותאתידועלשנבחרהמשפטלביתלהגישעליושומהכךומשום,תביעתו
רקלאנושאמחברולהוציאהמבקש"כינקבע,569'בע,25הערהלעיל,גדוליםלמפעליםשומה
ואלהמשפטגלגליאתשהניעהואשהרי,יותררכהמוסריתבחובהגםנושא;מיוחדראייתיבנטל
."המשפטלביתמחוץלמעשהשהואלמישורהפלוגתאבירורשלהזירהאתלהעבירלנסותלו
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השונינוכח.לשימושבווידאוועידהשיחתשלהטכנולוגיהנכנסהבטרםעודבפסיקה

המתבצעתל"בחועדותגבייתלביןבוויראוועידהשיחתבאמצעותעדותגבייתשבין
את,לחלוטיןחופףבאופן,להחילניתןלא,הראיותלפקודת13לסעיףבהתאם
.זהסעיףפרשנותבענייןבפסיקהשנקבעוהתנאים

ל"בהועדותגבייהביןההבחנה.ד
בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותלגביית

כאשרבווידאוועידהשיחתבאמצעותהנגביתהעדותאופישביןהמתבקשתההבחנה
ויכולבחקירהצופהשהשופטתוך,אמיתיבזמן,"(11נLine"מתבצעתהחקירה
ל"בחועדותגבייתלבין,המשפטביתבאולםמוצגתועדותוהעדותמונתבהלהתערב

עדותגבייתלענייןומרוכךשונהמבחןקביעתמחייבת,המשפטביתשלוחידיעל
איןהמשפטלביתשבה,ל"בחועדותמגבייתלהבדיל.בווידאוועידהשיחתבאמצעות

הרי,העדמןלהתרשםיכולתבמשפטהדןלשופטואיןהחקירהמהלךעלשליטהכל
,המשפטביתיכול,בווידאוועידהשיחתבאמצעותנעשיתעדותגבייתשכאשר
,חיבשידורבעדותצופההשופטשכןהעדמןישירותלהתרשם,מסוימתבמידה
עללפקח,שאלותלעדלהציג,ניהולהבאופןלהתערב,החקירהאתלנהלביכולתו
ביתבאולםפיזיתנוכחאינושהעדאףעל.בהגינותםמתנהלתשהיאולוודאהחקירה
נוכחות"לראותניתןהמשפטביתבאולםלמסכיםמבעדשבהופעתוהרי,המשפט

.המשפטביתבאולם"וירטואליתנוכחות"או"קונסטרוקטיבית
-באנגליההמשפטביתשופטשלהאישיתמהתרשמותולצטטנבקשזהלעניין
שיחתבאמצעותנגבתהשעדותםעדיםבהתרשמותוהתנסותו[).Brnmהשופט

:בווידאוועידה

heard1Chancery Laneתוthe Bar council facilityשone case8ו'

terms Ofl'

quality

ofl'

picture

, soundשwihless fhom America, and8

,placeא88י08 the fact that1001and ftle general procedure that

נקבעשם,8462(2)2000מחטיתקרין,(פורסםטרם)שפילמן'נר'רוג99/174(ם-י)מ"עראו31
."העליוןהמשפטביתידיעלאושרהאשרחדרנהדרךהיא,וידאוכינוסבאמצעותעדחקירת"כי
(4)1997עליוןתקדין,(פורסםלא)י"מ'נבינקכן97/2308פ"בעאושרההדרך.4פסקה,שם

דרךהיאכינותנתהדעת,בישראלהמשפטבשיטתחדשהזושדרךאף.(בינקיןעניין:להלן)405
,בדיןהיושב,לשופטהמאסשרותהתכונותאתבהויש,צדלאףדיןלעיוותגורמתשאינהראויה

ועלפניוהבעותעל,תגובותיועללעמוד,בפניומעידהיהכאילוהעדותמנותןישירותלהתרשם
לבקשההעליוןהמשפטביתנעתרכינקיןבעניין,מכךיתרה.לשאלותמשיבהואשבההדרך
נודעתבואשרפליליבהליךשדוברפיעלאף,בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותלגביית
מצבובשלכיקבעהמשפטבית.עסקיכןנפשותבדינישכן-העדותלאמינותרבהחשיבות

דרךהעדחקירתאתלהתיריש-הגנתואתלמצותלנאשםלאפשרוהרצון,העדוילהבריאותי
.בהחלטהשנקבעובתנאיםבווידאוועידהשיחת
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1and,81181difference80my mind made virtually102%1vldeo

....was able % asses tihe wi
~

ess' s evidence without difficulty

the18]asseceif1"אwhere,61אstarted

~

om the premise150

08and should be heard by'

judge

i1nterests ofJushce, evidence au

.32,,0.0"
0even when credibility " absolutely,11ותthe television

שקולהאינהבווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותשגבייתמכךלהתעלםאין,אמנם
ביתשלשמוראוהרי,השופטבפניניצבעדכאשר.המשפטביתבפניעדותלגביית
הנעשיתבעדותמדוברכאשרואילוואמיתותההעדותכנותעללהשפיעעשויהמשפט

.פוחתתהמשפטביתמוראהשפעתמידתכינראה,בוודאוועידהשיחתבאמצעות
כאשרפוחתתהעדמןאמצעיבלתיבאופןלהתרשםהמשפטביתיכולת,מזאתיתרה
טוב=מסךעוברים"שאנשיםיש,כך.בווידאוועידהשיחתבאמצעותנעשיתעדותו

להתרשםלשופטיותרקשההווידאודרךהנעשיתבעדותמדוברכאשר.מאחריםיותר
דרגת,ככלל.עדותו33אתהמלווים"קרהזיעה"ומסימניהעדשלהגוףמשפת

כמודיוקדרגתבאותהאינהבווידאוועידהשיחתבאמצעותמעדותשופטהתרשמות
מקום,טכניקושילהתעוררעלול-כנוסף.המשפטתביתבפניאמצעיתבלתיבעדות
ניהוליכולתשתיפגעכךמסמכיםבפניולהציגהעדאתהחוקרהפרקליטמבקששבו

בביתהעדיםהתייצבותשלפיהדעהקיימתכינצייןעוד.ויעילההוגנת,נגדיתחקירה
גיבושמטרתהאלא,ההליךניהולשלהטכניבמובןפונקציונליצורךאינההמשפט

.הציבור35בעיניהשיפוטיתהמערכתשלתדמיתהיוקרת
,המסוימיםפגמיהחרף,בווידאוועירהשיחתבאמצעותעדותכיחולקאין,אולם
הראיותלפקודת13בסעיףהקבועההקיצוניתהאפשרותפניעלמוניםעשרותעדיפה
שלוהתרשמותפיקוחיכולתכלללאהשיפוטלגבולותמחוץהנעשיתעדחקירתשבה

32Anthor

~

l1Yamaichi

.

Internationa[ .' Ewope Ltd(פורסםטרם)כמערכתשמורלעותק).
מוגבלתעדיםשלוממהימנותםהגוףמשפתלהתרשםהמשפטביתשליכולתוכינעירזהבהקשר33

מרשימההופעתם,רהוטהשפתם,ביותרמשכנעתתהאשעדותם"מקצועייםשקרנים"ישנם.היא
כישיאמרמייהאמאידך.האמתבירורעללהקשותעלולההמשפטביתבאולםתוכחותם

מקרובלהתרשםהשופטיכול-כווידאוועידהשיחתבאמצעותהעדותמבוצעתכאשרדווקא
תקריבבעזרתהעדפניעללהתמקדניתןכאשדבפרט-העדותאתהמלווים"קרהזיעה"מסימת

(18Zoom(.
בכל,כיום.מחשיבותהאיבדההמשפטביתבאולםהתייצבות,האחרתותכשניםזאתעם34

שתפקידם,בתצהיריםהראשיותעדויותיהםלהגישהדיןבעלימתבקשיםהאזרחייםהמשפטים
הנגדיתהחקירהשליעילותהגם,מכךיחרה.ראשיתחקירהלצורךהעדהתייצבותאתלהחליף
שלפיה,המשפטמבתיבחלק,פרקטיקההאחרונותבשניםהתפתחה,כך.בספקלעתיםמוטלת

סמךעלכתיקלפסוקהמשפטכיתאתומסמיכיםהמצהיריםחקירתעלמוותריםהדיןבעלי
כומןקיצורמטרתהוומגמה.מסמכיםבהגשתאוראשיתעדותתצהיריובהםככתבמסמכים
שלאמצעיתהבלחילהתרשמותמיוחדתחשיבותאיןלעתיםכיהכרהתוך,משפטובעלויות
.אזרחיםבחיקיםהשופט

עניין35

'

Merek,7פסקה,12הערהלעיל.
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עדותנבייתלענייןהראיותלפקודת13סעיףתנאיהחלת,לפיכך.המשפט36בית
הטכניהשוניאתבחשבוןלהביאחייבת,בכללאם,בווידאוועידהשיחתבאמצעות

ומרוכךגמישמבחןלהחילישכילתוצאהלהובילמחייבתזוהבחנה.השנייםשבין
לעומת,בווידאוועידהשיחתבאמצעותל"בחועדותלגבייתבקשהלענייןיותר

.הראיותלפקודת13סעיףלפיל"בחועדותלגבייתבקשהלצורךשנקבעוהמבחנים
הפרוצדורהתורתבספרו,לוין'ש,לנשיאהמשנהשלעמדתוזהלענייןיפה

,הראיותלפקודת13לסעיףשניתנההמחמירההפרשנותאתתחילההמתאר,האזרחית
:שבןזומפרשנותלסטותומציע

האמצעים.להשתנותחייבתל"הנ13סעיףשלהמחמירההפרשנות"
שלמיכשורבעזרתהעדותהקלטתמאפשריםכיוםהקיימיםהטכניים
אופחות,תמונהלתתשיוכלו,אחריםאלקטרונייםואמצעיםווידאו
שכנגדבחקירהחקירתושאפילו,עדשלמהימנותועל,ברורהיותר

התרשמותמהשופטתמנעל"בחוהעדותשגבייתהשיקול.הוקלטה
תובעביןהאבחנותגםוכךבחשיבותובהרבהפחתמהעדותישירה
.37"הנתבעלבין

הדעתשיקולאתלהפעילבבואולשקולהמשפטביתשעלשיקולים.ה

לגבייתלבקשההמשפטביתשעתרשבהםלמקריםבאשרנוקשיםכלליםלקבועאין
זהבענייןהמשפטלביתהמסורהדעתשיקול.בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדות
לנסיבותיולהתאימוהמשפטביתעל.נסיבותיהןלפילקבועישמקרהוכל,רחבהוא

זהדיונימכשירשלהבולטיםהיתרונותאתבחשבוןשיביאתוךומקרהמקרהכלשל

לעומתהמכשירחסרונותאתבהשבטמביאשהואותוך,ל"מחועדותגבייתלעומת

לדעתיצריךרעיוניתמבחינה,לעילכאמור.מאידךהמשפטביתבפניהעדהתייצבות
המשפטביתבאולםוירטואליבאופןנמצאשהעדהתייחסותמתוךהסוגיהאתלבחון

שיחתשלבדרךעדותכילומרניתןלאעדייןכיאףקונסטרוקטיביתנוכחותכמעין-
במסגרת,ככלל.המשפטביתבאולםהעדשלפיזיתלנוכחותשקולהבווידאוועידה
משקלשללנושאקבילותשלמכלליםוהמעבר,הראיותדינישלהכלליתהמגמה
למשקלנושאתהאהווידאובדרךעדיםשמיעתענתןגםכילדעתיראוי,העדויות
שונהבאופןהעדותמשקלאתיעריךהמשפטביתבהםמקריםשיהיוייתכן.העדות
גבייתעקבשבומקום,יותרנמוךמשקלתנתןזושלעדותייתכן,כך.גבייתהאופןבשל

(המשפטבביתפיזיתנוכחותשלבדרךולא)בווידאוועידהשיחתבאמצעותהעדות

,למשל,לקרותיכולהדבר.העדמןלהתרשםיכולתונפגמהכיהמשפטביתסבור

.115'בע,5הערהלעיל,לויןראו36
.שם,שם37
.13הערהלעיל,סופרפלסטעניןראו38
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אתלנהלהיהניתןולאמשובשאוירודהבאיכותהיההתקשורתקושבובמקרה

,הווידאודרךהנגביתלעדותמשקללייחסראוי,ככלל,ואתעםיחד.ברציפותהחקירה
הפחתההמצדיקותמיוחדותנסיבותקיימותכןאםאלאאחרתעדותככלמשקל

.העדותממשקל

העדותואופיהעדזהות.1
עדיםחקירתלאפשראםהחלטתובמסגרתלהביאהמשפטביתשעלחשובגורם

לושישהאישיהעניין,העדזהותלשאלתקשורבווידאוועידהשיחתבאמצעות
הדיוןבנושאהמעורב,דיןבעלשלעדותוהרילא.ואופייההעדותטיב,הדיוןבנושא
ניטרלימומחהעדשלעדותוכהרי,בתוצאותיואישיענייןלוישואשרישירבאופן
התרשמותולחשיבותעדיףמשקליינתןהראשוןבמקרה.הדיוןבנושאאישיענייזחסר

מומחהעדשלבעדותומדוברשבובמקרהמאשרהעדמןהשופטשלאמצעיתהבלחי
המשפטביתכינעירמומחהעדלעניין.התובענהבנושאאישיענייןחסראחרעדאו

שיחתבאמצעות,המדינהתחוםבתוךהווידאודרךהעדתובאפשרותהכירהעליון
הנוגעבעדאודיןבבעלמדוברכאשרגםזאתעםיחד.לעיר39מעירבווידאוועידה
המשפטביתבאולםפיזיתהתייצבות,אוטומטיבאופן,לחייבאיןאישיבאופןבדבר
.להלןכמפורטהנוספיםהשיקוליםביןלאזןהמשפטביתעלזהבמקרה.עדותלצורך

העדותחיוניות.2
עלולהמניעתהואם,העדותחיוניותלמידתנוגעלהביאהמשפטביתשעלנוסףשיקול
ההגנהשלאוכולההתביעהשלהוכחתה,לעתים.דיןבעלזכויותמהותיבאופןלקפח
.צדקתף4אתלהוכיחהדיןבעליוכללאזועדותללא.מסויםעדשלבעדותותלויה
שלהתייצבותואתלכפותהמשפטביתרשאי-בישראלפיזיבאופןנוכחהעדכאשר
נתון-ל"בחונמצאהעדכאשר,מאידך.העדותםגבייתלצורךהמשפטביתבפניהעד
זרעדעללכפותבישראלהמשפטביתביכולתאיןשכן,העדשללחסדיוהדיןבעל

דיןבעליקופחושלאצדקדיןלעשותבמטרה,כןעל.בישראל42עדותלצורךלהתייצב

המשפטביתעלשומה,לישראללהגיעהשיפוטלתחוםמחוץהנמצאעדסירובבשל

אתלהוכיחהדיןלבעללאפשרבמטרההזרהעדעדותשמיעתחיוניתכמהעדלבחון
יוכללאהזרהצדשמיעתשללאהחששאתהדעתשיקולבמסגרתלהביאעליו.גרסתו
הגישהזכות,בעקיפיןולו,תיפגעבכך.הגנתואתאותביעתואתלהוכיחהדיןבעל

.1248(2)2000עליוןתקדין,(פורסםטרם)דדוש'נכהן00/2288א"בש39
לשמועהמשפטביתהתיר,פליליהליךבמסגרתשם,31הערהלעיל,בריקיןענייןלמשלראו40

מקוםבשל,להגנההנאשםשלזכותותקאחשלאמנתעל,בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדות
.עדשלהימצאותו

.האזרחיהדיןסדרלתקנות184-ו178לתקנותבהתאם41
,("משפטיתעזרהחוק":להלן)1998-ח"תשנ,מדינותביןמשפטיתעזרהחוקלהוראותבכפוף42

.בהמשךנדוןשבהן
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ומהווה,וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקידיעלהמתנתיסודכזכותשהוכרהלערכאות

פורמליבאופןלערכאותהגישהזכותאתלפרשאין,לדעתי.האדם43בזכויותפינהאבן

לצקתיש.המשפטלבית,פיזיבאופן,הפנייהבאפשרותמתמציתזוזכותכאילוטכני-
מתןמשמעה-המשפטלביתהגישהאפשרותשכן,זוחשובהלזכותממשיתוכן

הגישהזכות.הצדדיםטענותאתהמשפטביתבפנילהביאואמיתיתהוגנתאפשרות
את,"המשפטלביתגישה"שללפורמליסטיקהמעבר,בחובהטומנתלערכאות
שבומצבלהתעוררעלול."הדיןבעלטענותאתהמשפטביתבפנילפרוסההזדמנות

מניעתמשמעהבווידאוועידהשיחתבדרךעדותלאשרהמשפטביתשלסירוב
שלעקיפהשלילהזהובמובן,הענייןלפי,ההגנהאוהתביעההוכחתשלאפשרות

בשלתביעתואתלהוכיחבאפשרותואיןכיהיודעתובע,ודוק.לערכאותהגישהזכות
סביר,בנוסף.תביעתואתיגישלא-עדלהעידהיכולתשעניינופרוצדורלינושא
,במשפטיפסידוכילהעידיוכללאל"בחוהנמצאעדאםכיהיודע,נתבעכילהניח
חסימת".בדיןחייבאינואםאף-ההליךבתחילתשתועלהפשרההצעתלכליתפתה

תחתחותרת,חלקיבאורחולו-בעקיפיןביןבמישריןבין-המשפטלביתהדרך
raison-ה d 'etreביסודפגיעהפירושההשופטתברשותופגיעה,השופטתהרשותשל

.45"המדינהשלהדמוקרטי

בישראלעסקיםעשייתועידודעדיםהטרחתמניעת,ובזמןבעלויותחיסכון.3
בעלויותבחיסכוןקשורהדעתשיקולהפעלתבמסגרתלהביאישאותונוסףגורם

במדינתזרעדשלעדותו.הטרחתםובמניעתהעדיםשלהיקרבזמנםבחיסכון,משפט
רבותבעלויותכרוכה,במדינהעסקיםעושהואינוישראלבמדינתגרשאינו,ישראל

אתלעזובייאלץ,בישראללהעידהנדרש,זרעדאותו,ראשית.לעדרבהובהטרדה
עדותו.עדותלמסירתלישראללהגיעמנתעלימיםלמספרפרנסתוומקוםעסקיו

,טיסההוצאותכגק(מהעבודהלהשבתתומעבר)נוספותנכבדותבעלויותכרוכה

'נפריסקל96/714א"רע;707,713-714(4)נדר"פ,שבייב'נרוטה00/6857נ"בהראו43
תעשיותקליל'נמ"כעאלומיניוםארפל95/733א"בע.759,764(5)מטד"ע,אורנשטיין

זכותכידעתואתחשיןהשופטהביע(אלומיניוםארפלעניין:להלן)577(3)נאד"ט,מ"בע
פרוייקטיםביצועלוקי99/7608א"כעהשוו."יסוד-זכותעלהיאנעלה"לערכאותהגישה

.2530(2)2002עליוןתקרין,(פורסםטרם)מ"בע1995כינרתמצפה'נמ"בע1989(בנייה)
(ו"תשנ)מבהטרקליט"האזרחייםהדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד:יסודחוק"לוין'שגםוראו
העוסקהברית-ארצותלחוקת14תיקוןמכוחהוכרהלערכאותהגישהזכותהברית-בארצות.445

Due)~(ראויבהליך Process12(1956):ראו.u . s351.Illinois)15ה7שי.
הגישהזכותלנושאהדוקבקשרקשורות,משפטוהוצאותהאגרהסכוםשאלת,למשל,כך44

הלורדידיעלפיךילפד1996משנתח"דוראוזהלעניין.לערכאות

~

woolfמשנתח"דו,באנגליה

Justice:באנגליההמשפטבבתיהאזרחיתההתדחנותבדבר1996 (Final10woolft Access

]URL :ht

*
//:ww . Iaw .warwick .ac .u

~

woolf/report[(1996,Report, London - Hmso

.(visited181ת02/11/120)
.43הערהלעיל,אלומיניוםארפלעניין45
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באמצעותעדותגבייתשלבמכשירששימושברור.ב"וכיובארץשהייההוצאות
הכרוכההרבההטרחהאתוימנעאלהעלויותרבהבמידהיחסוךבווידאוועידהשיחת

נרתעים,הקשההביטחוניהמצבבשל,האחרונהבעת,בנוסף.בארץהעדותבשסיעת
.העולםברחביהחוץמשרדיעםאחתבעצהלעתיםלישראלמלהגיעזריםגורמים
חשוביםגורמיםשהם-ובזמןהכספיתבעלותוחיסכוןהעדהטרחתלמניעתמעבר

צדדיםשלרצונםמידתעללהשליךהמשפטיההליךניהולאופיעשוי-כשלעצמם
עסקיםהעושהזרתאגיד.בישראלולהשקיעישראליםגורמיםעםעסקיםלעשותזרים

לצפותצריךבמדינההשקעהלצורךישראליותחברותעםבחוזיםמתקשראובישראל
אטרקטיביותאתלבחוןעליוזובמסגרת.בארץמשפטיהליךניהולאפשרותאת

לבחינתבנוסף)בניהולוהכרוכהוהעלותההליךמשךובהןשונותמבחינות,הפורום
משפטיתלהתדיינותשיובילודעותחילוקישלכמקרהכיהיודעזרתאגיד.(החלהדין

עסקיםמעשייתלהירתעעלול,ארצהעדיוכלאתלהביאייאלץישראלבמדינת
בינלאומיבמסחרמקובל."הרעהאתלקדם"מנתעליפעללחלופיןאו,בישראל
משפטביתלאיזה,בחוזה,הצדדיםמסכימיםשבה(בוררותאו)שיפוטחנייתלקבוע

הישראליהפורוםנוכח.הצדדיםביןשיתגלובסכסוכיםלדקהייחודיתהסמכותתהא
שיקבעכך=העללמכהתרופהלהקדיםיבקשהזרשהתאגידסביר,אטרקטיבישאינו
אתלייקרעלולהזוחנייה.לישראלמחוץזרלפורוםשיפוטסמכותשיפוטבהסכם
משפטיהליךלניהולסיכתבחשבוןלהביאשיאלץהישראליהתאגידמבחינתהעסקה
דבר,לישראלמחוץתביעהבניהולהסיכוןאתלתמחרעליהובהתאםלישראלמחוץ
.העסקהאטרקטיביותאת,יוםשלבסופו,ויפחיתהשירותאוהמוצרמחיראתשיעלה

הסיכוןאתיתמחרעדיין,זרלפורוםשיפוטתנייתקביעתעליוותרהזרהתאגידאםגם
התדיינותלצורךהעדיםהבאתמחירמבחינתהן,בישראלהליךבניהולהכרוך

גישה.ארצהלהגיעעדיועללכפותיוכלשלאייתכןכיהעובדהלאורוהן,כישראל
לאפשרצריכה,זריםגורמיםבצורכיהמתחשבת,המשפטמערכתשלפרגמטית
תאגידיםלעודדעשויהובכך,בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותבגבייתשימוש
.בישראללהשקיעואף,בישראלתאגידיםעםעסקיםלנהלזרים

עסקאותעשייתנכונותעלוהשפעתםהפורוםשלהפרוצדורהדינילחשיבותדוגמה
הפדרליהעליוןהמשפטביתשלהדיןמפסקלהביאניתןשונותממדינותתאגידיםבין

Zkrpata.בענייןהברית-בארצות off Shore co1נערכהמקרהבאותו.88ואשץ3א
,מגרמניהלחברהביוסטוןמושבהשמקוםאמריקאיתחברהביןחוזיתהתקשרות
.שבאיטליה,לוורונההברית-שבארצותמלואיזיאנהנפטלקידוחאסדהגרירתשעניינו
זאתcouftt1(Hid(בלונדוןהמשפטביתיהיההמוסמךהמשפטביתכיקבעוהצדדים

,הארוךהמסעבתחילתכבר.אנגליים47גורמיםבעסקהמעורביםהיושלאפיעלאף

Zivpata.~407ט.132.8(1972)46 O]rShore co1Bremen.
שביןבדרך-אנגליהשלהגאוגרפיהמיקוםבשלהןהלונדלהמשפטכביתבחרוהצדדים47

.בל21דתAdmiralityאפסם-לעץצאהטובהמוניטיןבשלוהן,הברית-לארצותגרמניה
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האסדהבין(התנגשות)תאונהאירעה,שבפלורידהמקסיקובמפרץהאסדהבהיות
לביתשיפוטסמכותהמעניקההשיפוטתניתחרף.רבנזקונגרם,הגוררתלספינת
לפיצוייםכספיתתביעה(התאונהאירועמקום)בפלורידההוגשה,בלונדוןהמשפט

הערעורוערכאתהדיוןערכאות.האמריקאיתהחברהידיעלדולרמיליון330בסך
המשפטלביתוהעברתוהדיוןלהפסקתהגרמניתהחברהבקשתאתדחוהראשונה

זההדיןלפסקצר-האמריקאיהמשפטפיעלשכןשיפוטהסכםעלבהסתמךבלונדון

המשפטמביתשיפוטסמכותהשוללתזרלפורוםשיפוטלחניתתוקףהיהלא-

מהווההברית-בארצותהמשפטמביתשיפוטסמכותששלילתמהטעםהאמריקאי
הפדרליהעליוןהמשפטביתידיעלנהפכהזומסורתיתגישה.הציבורבתקנתפגיעה
תאגידיםעםעסקיםעשייתלעודדבמטרהכיוקבעהגרמניתהחברהערעוראתשקיבל

שיפוטחניותשלבתקפותןלהכירהברית-בארצותהמשפטבתיעלשומה-אמריקאים
הגישהכיהסבירהמשפטבית.הברית-בארצותהמשפטמביתסמכותהשוללות
המודרניתהמציאותעםמתיישבתואיננהמסחריתאיננה,כלכליתאיננההמסורתית

הפורוםדיניאטרקטיביותשביןהקשראתמבטאהדיןפסק.בינלאומימסחרשל
.זרותממדינותתאגידיםביןעסקאותעשייתלעידוד(פרוצדורליתמבחינה)

בענייןאחרמערבילפורוםהישראליהפורוםאטרקטיביותביןנשווהאםאכן
אטרקטיביאינוהישראליהפורוםכינמצא-בווידאול"מחועדיםהפצתאפשרות
ועידהשיחתבאמצעותעדותגבייתשלהטכנולוגיההפכההמערביובעולם.במיוחד
בחוקהנושאהוסדרבאנגליה,למשל,כך.שבשגרהלענייןאזרחייםבהליכיםבווידאו
Video)[181)בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותגבייתכיהקובע1999משנת

מעגןזהסעיף.בתביעה48הדןהשופטשלהדעתלשיקולמסורהאזרחייםבהליכים

גבייתשאפשרוהמשפטבבתילכןקודםשהתפתחההפרקטיקהאתסטטוטוריבאופן
הברית50-בארצותרבותבמדינותגםהמצבכך.אזרחיים49בהליכיםאלהעדויות ובקנדה51

,אחרותמערביותמדינותאחריפגרובישראלהמשפטשבתיסיבהאין.
.בארץגםזמינההטכנולוגיהשבומקוםבפרט

Civil-ל(3)32כלל48 Procedure Rules.
E.655:למשלראו49 .R11)[1991]4נ.Amerind

~

.

Itwes
~

nent .' Adbisors. LTD!ו.Gar~in

Video:19Washington:וושינגטוןבמדדת,למשלראו50 Rules of

I

court Annotated Rule

Superior court SuperiorוסעRules;(2002)C19onference Proceedings, wash.GR

(2002)4.3tCourt Criminal .Rules , Wash.CrRיה'ורג'גבמדינת:Official Code of

Georgia.(נ.[.(נ-4ן47-4-175(2002) AnnoWedחסח1וחסץ30!:קליפורניהכמדעת)

(2002)152795Code, Cal Gov .Code

51Criminal Procedure Rules of,24.8,98-78Regulations of

I

' Canada Consolidated su

136.The Supreme coun of The Northwest Territories Under Criminal Code,Vol

2Part,23.0א,The Canada ~Gazette.
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בישראלהמשפטביתבפנילהיחקרמהעדנמנעשבעטייההסיבה.4
הנמצאמעדעדותלגבייתבבקשהבדונולשקולהמשפטביתצריךשאותונוסףשיקול
.בישראללעדותהעדהגעת-אילסיבתקשורבווידאוועידהשיחתבאמצעותל"בחו

לעתיםישראללמדינתמגיעהואאולם,ל"בחומתגוררשאמנםבעדמדובר,לעתים
כלאין-כאמורבמקרה.אחריםשמטעמיםוביןבישראלעסקיושלצורךבין,תכופות
מיוחדתבטרחהמדוברלאשכן,בישראלהמשפטביתבפניתישמעלאשעדותוסיבה

אובטרחהכרוכהלישראלהעדהגעתשבומקום,מאידך.מיוחדותובעלויות
שלאכאמורלעדהמאפשרתמרוככתגישהלאמץמוצע-לישראלהעד"טלטול"ב

שיחתבאמצעותהעדותגבייתומאפשרתבישראלהמשפטביתבפנילהקירהלהתייצב
העדשלהבאתוהמצדיקיםמיוחדיםטעמיםקיימיםכןאםאלא-בווידאוועידה
המשפטביתשלדינובפסקלמצואניתןזומרוככתגישהלאימוץאפשרות.ארצה

00/9141א"בעהדיןופסקנאות53לאפורוםבטענתהעוסק,מסיקה52בענייןהעליון

Langביתלנטייתהמשךמהווהמסיקהבענייןהדיןפסק.לאתריושניתןמרכסת'נ
טענהלקבלתהאפשרותאתלצמצם,האחרונותבשניםביטוילידישבאהכפי,המשפט
בשל,היתרבין,נובעתזונטייה.זר55נתבעידיעלהמועליתנאותלאפורוםמסוג

בשניםשחלוההתפתחויותלאור,השלישיהאלףשלהטכנולוגיבעידןכיההנחה
הנובעהקושי,(סילוןמטוסי)ובתחבורה(האינטרנטועידןבתקשורתהאחרונות
שנגרמוקשייםבעבראם,המשפטביתלדעת.פוחתזרגורםמעורבשבהמהתדיינות

הרבמהמרחקכתוצאהואמיתייםרביםהיו,זרבפורוםלהתדייןנדרשואשר,לנתבעים
טלקומנקציהאמצעישלבעידןכיוםנפתרואלהשקשייםהרי,המדינותשבין

יכולהבישראלהתדיינותלצורךהנתבעאוהעדבטלטולהכרוכההטרחה.מתקדמים
שיחתבאמצעותעדותגבייתכגון,מתקדמיםתקשורתבאמצעישימושתוךלהיפתר
לתתהמשפטביתעל"כינקבעמרכסבענייןיותרמאוחרדיןבפסק.בווידאו56ועידה

.13הערהלעיל,מסיקהעניין52
המשפטשביתפיעלאףכיהטוען,נתבעידיעלהמועליתהגנהטענתהנהנאותלאפורוםטענת53

תובאשהתביעהשראה,בתובענהלדוןמוסמך,זרפורוםקיים,בתובענהלדוןמוסמךכישראל
א"באסלמשלראו.הציבורטובתשלוטעמיםצדקטעמי,הצדדיםנוחותשלמטעמיםבפניו

.265(3)מחר"פ,זריקאת'נלהיטוחהערביתהחמרה93/4716
.(מרכסענשן:ולהלן118(1)נוד"פ,מרכס'נ00/9141Langא"ע54
tThe'נמ"בע(1989)סיניהגבס97/2705א"רע,למשל,ראו55 Lockfarmer109(1)נבד"פ,

114.
שמורעותק)(פורסםלא)מסיקה'נדולנס95/823(א"ת)א"בתהמחוויהמשפטביתכךעלעמד56

תיגבהעדותוכיהנתבעביקש,שמיעתולתחילתדיהיתלערכאההוחזרשהתיקלאחר(במערכת
עדותולשמיעתהעדאתלטלטלאיןאמנםכיהעמדהעלחזרהמחוזיהמשפטבית.בסלובניה

המשפטבית,כך.בווידאוועידהשיחתבאמצעותתיגבהשעדותוהואהראויוהפתרת,כארץ
שיחתבאמצעותהזרהנתבעעדותאתלהתירההחלטהכי,להחלטתו5בסעיף,קבעהמחוזי
החלטתעםמשתלבתגםוהיאהמכתשורצוןהמשיבצרכיאתראויבאופןמאזנת"בווידאוועידה
העליוןש"ביהמהתייחסותועםישראליש"בימשל'הנאותהפורום'בענייןהעליוןש"ביהמ

13הערהלעיל,דולנסבענייןהעליוןהמשפטבית."עדותלמסורכדילישראלהמבקש'טלטול'ל
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בקשייםשמקורה-נאותלאפורוםבדברהטענהשלבמשקלהשחללפיחותדעתואת
בתחוםהטכנולוגיותההתפתחויותרקעעל-זרנתבענגדתביעהבבירורהכרוכים

ממדינהעדיםלטלטלצורךבלאמדינותביןקשרלקייםהמאפשרות,התקשורת

.57"למדינה

הפרגמטיהשיקול.5
עניינוהדעתשיקולהפעלתבמסגרתלהביאהמשפטביתשעלנוסףגורם

באמצעותל"מחועדעדותלהשמיעהמבקשדיןבעלבפניהעומדתבאלטרנטיבה
.נדחיתובקשתו,בווידאוועידהשיחת

ועידהשיחתבאמצעותהעדותלגבייתלבקשהלהיעתרהמשפטביתשלסירובו
,בישראלההתישנותבמסגרתנפרדהליךלנקוטהדיןבעלאתלהובילעשףהבווידאו
עדויותלהשמיעהמבקשיםדיןבעליבפני.ל"בחוהעדעדותלגבייתלהביאשמטרתו

האגאמנתלהוראותבהתאםל"בחועדותלגבעתבקשהלהגישהדרךפתוחהל"בחו

באמצעותוזאת581970(מסחרייםאואזרחייםבענייניםלארץבחוץעדותגבעת)
שתוקנווהתקנות,מדינותביןמשפטיתעזרהחוקלפיהמוגשתחקירהלעריכתבקשה

ביתשלאישורהואכאמורבקשההגשתלצורךהנדרשהיחידהתנאי.פיו59על
דרישה,"בישראלהמתקייםמשפטיהליךלצורךדרושותשהראיותבישראלהמשפט
.ל"בחוהעדותשמיעתהמבקשהדיןבעלעםמאודהמקלה
בפניל"בחוהעדחקירתמתבצעת,התקבלהזוואם,כאמודהבקשההגשתלאחר

המשפטביתמבחינתרצויהאינהזוחלופה.העד61נמצאשבובפורוםהמשפטבית
בווידאוועידהשיחתבאמצעותהחקירהעדיפה,לעילשפירטנוכפישכן,בישראל

חוקשדרךאפשר,לחלופין.העדחקירתעל,ופיקוחשליטהיכולתהמשפטלביתשבה

כדילישראלדולנסאת'לטלטל'גםקושישקיםיתכן":וקובעזולשאלהמתייחס820'בע
גבייתידיעללכאןאולכאןאלהקששםעללהימכרואפשריכולכילצייןיש...עדותלמסור
בוידאוועידהשיחתכגון,המודתתםהתקשורתאמצעיידיעלהשפוטלתחוםמחוץעדויות
."באלהוכיוצא

.123'בע,54הערהלעיל,מרכסעניין57
הוניוול'נקומטניאירקראפטהעז83/667(א"ת)א"ת,למשל,ראוזהבכלישימושלאפשרות58

.307(לכףמחוזידינים,(פורסםולאאשק
לממשלההמשפטיליועץלפנותדיןבעלרשאי,מדינותביןמשפטיתעזרהלחוק45'לסבהתאם59

עדותלגבותולבקשמשפטיתעזרהחוקלפיהמוקמתמוסמכתכרשותבתפקידו,מטעמומיאו
.ל"בחו

.מדעותביןמשפטיתעזרהלחוק47'ס60
לאפשראחרתממדינהלבקשניתן,מדינותביןמשפטיתעזרהלחוק49'ספיעלכינעיר61

זהסעיףכינראהאולם,בישראלהמתנהלמשפטיהליךלצורךאדםשלבישראלהתייצבותו
להתייצבעדלחיביהיהניתןאזרחיהליךבמסגרתכילצפותאין.פלילילהליךורקאךמתייחס
אדםלחייבניתןכיהקובעמדינותביןמשפטיתעזרהלחוק22'לסוהשוו)ישראלבמדינת
בהליךולאבלבדפליליבהליךמדובראםעדותמתןלשםל"בחובהליךלהתייצבבישראל
.(אזרחי
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שמיריחיאל

לתקנהבהתאםזאת,בווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותגבייתתותרמשפטיתעזרה
שגביית"אפשרכיהקובעת,1999-ט"תשנ,מדינותביןמשפטיתעזרהלתקנות15

לביתמובטחאם"בינלאומיתסגורהטלוויזיהמערכתבאמצעותתיעשהעדות
זהמצב.לעדשאלותולהצעלשמוע,העדותמהלךכללצפותהדיןולבעליהמשפט

יוםשלבסופוכאשרסותרות62להחלטותלהוביל,אחורניתהגלגלאתלהחזירעלול
ביןמשפטיתעזרהחוקהוראותפיעלבווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותתיגבה
הקבועההליךכינעיר.ישראלמדעתחתומהשעליהראיותלגבייתהאגואמנתמדינות
מדינותביןפעולהשיתוףעלהנשען,מדינותביןמשפטיתעזרהובתקנותבחוק

לעתיםונעשהדיןלבעליאטרקטיביאינוראיותלגבייתהאגבאמנתלקבועבהתאם
רבזמןשנמשך,פרוצדורליתמבחינהמסובךבהליךשמדוברהואלכךהטעם.רחוקות
מדינותביןפעולהשיתוף.זרותבמדינותשונותרשויותביןפעולהשיתוףודורש
למקרה,ובראשונהבראש,נועדמסחרייםאואזרחייםבהליכיםעדותגבייתלצורך
התדיינותלצורךעדותלמסורמסרבהמדינהלגבולותמחוץהנמצאעדשבו

המתקייםמשפטילהליךרלוונטיתשעדותובעוד,בישראלמשפטבביתהמתרחשת
אתלמסורסרבןעדאותועללכפותניתןכיהאגבאמנתנקבעזהבמקרה.בישראל
בהנחוצהשעדותוהמשפטיתההתדיינותאםאףמתגורר63הואשבהבמדינהעדותו

,וחופשיוולנטריבאופן,מרצונוהעדמסכיםשבומקוםאולם.זרה64במדינהמתקיימת
הארוכהלפרוצדורהלהיזקקטעםאין-בישראלמשפטביתבפניעדותולמסור

לגבותומוטב,האגובאמנתמדינותביןמשפטיתעזרהבתקנותהקבועהוהמייגעת
.בווידאוועידהשיחתקיוםשלהטכנולוגיהבאמצעותהעדות

סיכום.ו

אתהמאפיינתהבינלאומיתוהאינטרקציההגלובליזציה,הטכנולוגיתההתקדמות
.בינלאומייםאלמנטיםהמערביםמשפטיםלריבויגורמים,המודרנייםהחיים

לאפשרותביחסהמרוככתגישהלנקוטהמשפטמערכתאתמחייבתזוהתקדמות

הזמןלמציאותעצמהולהתאיםבווידאוועידהשיחתבאמצעותעדותגביית
איןשונותממדינותתאגידיםביןאזרחית-משפטיתבהתדיינות,לדעתי.המתחדשת

,עדיוכיהמבקשדיןבעלעםמהמיריםתנאיםולהציבמחמירהגישהלנקוטמקום

בקשהבענייןהחלטהלבעבווידאועדותלגביתבקשהבעניןהחלטהבץלסתירההיאהכוונה62
.מדינותביןמשפטיתעזרהחוקומכוח1970משנתהאגלאמנתבהתאםעדותלגבית

כלפיהעדנמצאשבהכמדעההפורוםנוקטאותםבסנקציותושימושהפעלהבאמצעותזאת63

מדינהשלבקשהרואיםכיקובעמדינותכיןמשפטיתעזרהלחוק8'ס.פורוםכאותועדותסרבני
ניתן,שכךכיוון.בישראלמשפטביתבפנימלכתחילההוגשהכאילו-בישראלעדותלגבייתזרה

להיחקרהמסרבעדכלפי,קנסאומאסר,המשטסביתביזיוןבפקודתהקבועותסנקציותלנקוט
.שאלותעללהשיבאו

.הבינלאומיתלאמנהצדמדינהשאותהובלבד64
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שאיןודאי.בווידאוועידהשיחתשלבדרךעדותםאתישמיעו,ל"בחוהנמצאים
לפקודת13סעיףפרשנותלענייןשנקבעוהמחמיריםלתנאיםזהבענייןלהיזקק
.המשפטביתשלשלוחידיעלעדותגבייתלענייןהראיות
עדיםלחקירתזההאינובווידאוועידהשיחתשלבאמצעיהשימושאםאף

,העדמןלהתרשםלשופטמאפשרזהשכליהרי,המשפטביתבאולםהמתבצעת
נוכההעדכילומרניתן.ההקירהאופןעלולפקח-אמיתיבזמןשאלותבפניולהציג
ל"בחומושבושמקוםמעדחוסךזהכלי.המשפטביתבאולםקונסטרוקטיביתנוכחות

שקט-אישלבימיםבפרט,זרהבארץלעדותבהגעההכרוכיםוההכבדההטלטולאת

הגעהמפניאזרחיהםאתמזהיריםבעולםהשוניםהחוץמשרדיוכאשרביטחוני
.לישראל65
בווידאוועידהשיחתבאמצעותל"בחועדותגבייתעלהמקלמבחןלקבועמוצע

גם.הראיותלפקודת13סעיףלענייןשנקבעוהנוקשיםמהמבחניםהינתקותתוך

מרכזאתהמעבירההראיותדינישלהכלליתלמגמהבהתאםלהמשיךרצויזהבהקשר

בתקשורתשיבושיםכגון,מיוחדותבנסיבות.העדותשלמשקלהלסוגייתהכובד
המשפטמביתנמנעהשכן,מופחתמשקלזומציןלעדותלייחסיהיהניתן,הווידאו

.העדותמןאמצעיבלתיבאופןלהתרשםהאפשרות
דרךעדותגבייתלהתיראםלוהמסורהדעתשיקולאתלהפעילהמשפטביתבבוא
טיב,העדזהותכגוןשיקולים,שיקוליויתרבין,יביאכיראוי,בווידאוועידהשיחת
,בישראלגורמיםעםעסקאותעשייתעידודשיקול,העדותחיוניות,העדות

באולםלחקירההעדהתייצבות-לאיהסיבהובירור,בישראלהליטיגציהאטרקטיביות
סירובותוצאתכילאפשרותדעתואתייתןהמשפטשביתראוי,בנוסף.המשפטבית

משפטיתעזרהחוקלפיהמוגשתנפרדתבקשההגשתתגרורכאמורלעדותלהיעתר
בכליהמשפטבתימערכתשלמושכלשימוש.ל"בחועדותלגבייתמדינותבין

נוספותמערביותלמדינותישראלבמדינתהמשפטמערכתאתישווהזהטכנולוגי
בתקנותיסדירהמשנהמחוקקכילדעתיראוי.זהבכלישימושכברנעשהשבהן
האמצעים,הווידאובדרךהעדותגביתתיגבהבולאופןהנטעיםטכנייםכללים

שבובחדרנוכחלהיותרשאייהאמי,העדחקירתתתבצעהיכן,נדרשיםהטכנולוגחם
הבהירותאיאתלפזרעשויותאלהמעיןתקנות.ב"וכיוהווידאומצלמתמותקנת
השימושאתולעודדבווידאוועידהשיחתבאמצעותהעדותשללמשקלהבאשר

.זהבאמצעי

.12הערהלעיל,אומפארםא"תוכן,12הערהלעיל,אווץפארםא"רעוהשוו65
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