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'שטרוזמןאוריהשופט

התעלומה-והרוצחהרצח.א

אהודומנהיגבעמיםידועסופרהוא,ורעייתוגולני2.א.אכזרירצחאירע93.1.11-ב

וצפוהיםחוףעלבביתםישבו,הציבורעלוחביבהסעדבארגוניפעילהוהיאבישראל

עדבהםוהלם,פתוחהשנשארה,צדדיתלדלתמבעדלביתחדרהרוצחכאשרבטלוויזיה

.נשמתםשיצאה
שבאוונכדיהםילדיהםלעינינתגלוהגופותכאשר,למחרתלמקוםהוזעקההמשטרה

וגשמיהרוחותידיעלטושטשואלהכי,עקבותולאאצבעטביעותנמצאולא.לבקרם

אינהוהחקירההזוגלבניאויביםאין.נמצאלאהרצחמכשיר.היםשפתשעלהחורף
שעותמספר,כהרגלה,התקשורת.תעלומה.מושלםרצח.חשודיםלחשוףמצליחה

הציבור.בלחץהמשטרה.נעצרלאאישעדיין:כתבה-יממהוכעבורהרצחאחרי
הלבפעימותאתמגביר,רחשוכלמסוכןאורחעוברכל,חשודיםבהעדר.וחוששזועם

.הרוצחעלרמזלאאףמידעאין,באפילהמגששתהמשטרה.החושש
המשטרהנכנסת,ובלדריהםסמיםסוחריאחרימעקבבעת,בצרפת93.6.1-ב

מכתביםביניהם,שוניםמסמכיםומוצאתחיפושעורכת,מדלןשללביתההצרפתית
מספרהואזלדהלרעיתואייזיקוביץחייםידיעלשנכתב,אחדבמכתב.באידישכתובים

בעיתוןמעיין,הטלוויזיהמוליושבבעודו.הסילווסטרבלילשארענוראאירועעללה
אתוראההדלתאתפתח,הכניסהבדלתנקישותשמע,חצותשל"מבט"לוממתין
ומכנסייםצהובהבחולצהכהרגלולבוש,בדלתניצב,העליוןמהגלילהתמהוני,ל'אברמ

מוכראברמיל.רטוביםובגדיונוקשותשיניו,חוםקסקטכובעחובש,אדומים
והתפתחההשנייההעולםמלחמתלפניפינהבראששבתםמימיוזלדהלאיטיקוביץ

שלילדםאתלהצילכדילבארוקפץנפשואתסיכןל'שאברממאז,ידידותמעיןביניהם
לווהכירוהגבורהמעשהאתשכחולאמעולםהם.לשםשנפל,אייזיקוביץוזלדהחיים

.כךעלטובה

למינהלהמכללהשללמשפטיםהספרכביתומרצהא"בתהמחוזיהמשפטביתשופט* תובאוניברסיטת
.א"

.91.11.12-בנכתבההרשימה1
.בדוייםהשמותכל2
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אתלהסיראפילו.סירבהואאך,לביתולהיכנסל'אברמאתביקשאייזיקוביץ
חםמשקההיהשביקשהיחידהדבר.רצהלא,התנורמעללחממםכדי,מידיוהכפפות
ל'אברמלגםהדלתידעלבעמידהוכך,תהכוסלונתןאהזיקוביץ.נפשואתלהשיב
שלשלומועל,בגליל,ההםהימיםכמנהגואייזיקוביץאברמילשוחחוכךואגבמהכוס

הבודדיםוהבתיםהיםולחוףל'לאברממה-להתומהון,פלוניתשלומעשיהפלוני
אמר.ואשתוגולניאתחיסלתי,החשבוןאתגמרתי:לפתעאומרל'ואברמ.בוהפזורים

.לדרכווהלךלרסיסיםוהתנפצהנפלההתהכוס,רועדותכשטיוהדבריםאת
אתוינצורנצרכיוהוסיף,רעייתולולדהאייזיקוביץכתבהאלההדבריםכלאת

יאונהלבללאישכךעליספרלאוהואבנםחייאתהצילל'אברםשהרי,בלבבוהדברים
.מידיולהצילניתןלאכברורעייתוגולניאתכי,ל'לאברמרע

וסבלותיהמחלותיה.בביתההשידהעלאותוהניחה,המכתבאתזלדהקראה
הרפואייםטיפוליהסדרתאתוכשסימה,ממנה-תכנואתלא-המכתבאתהשכיחו
בסמיםשעיסוקיה,מדלןהדירהאתשכרהובמקומה,בארץלביתהלשובמיהרהבפריז

.אותההטרידולאוניקיונה(השכורה)הדירהוסידורהעסיקוה
אתקראוכשזה,המכתבבפענוחסיועישראלימשטרהמקציןבקשהצרפתמשטרת

ל"המפכלידיעת,עצמוהמכתבאתכ"ואח,תכנואתלהביאומיהרעיניואורו,המכתב
.המחוזומפקד

בתושייתםהמשטרהשסוכנידיווחההתקשורת.הגילויעלשמחהישראלמשטרת
,אייזיקוביץהזוגבניאתלחפשמידיצאווחוקריההנוראהרצחלפענוחחוטקצהמצאו
והואהמרפאחשוכתמחלתהבגלל-היא,לעולמםשהלכוהובררהצערלמרבהאך
שלבהעדרהגורלומרעל,כנראה,והרהרהכבישאתחצהעת,דרכיםבתאונת-

האבשלידובכתבהמכתבשאכןומצאוהבןאיקיקוביץעםהמשטרהבררה.אשתו
סיפוריאתזוכרוהוא,רפואיטיפוללצורךבפריזחודשיםמספרהתגוררהוהאםנכתב
הצירלמרגלותשהיתההבארמתחתיתוהצילונפשואתשסיכןל'אברמעלהוריו

.הגלילית
רחוקיםימיםשהיוגילתהואף,הסיפוראתואימתההגליליתלעירהמשטרהיצאה

קשהודבריםדיןשזכרמיגםהיה.עירבאותה,רעחתולימים,וחברתוגולנישהובהם
נערהאותהעםגולנישלקשריועלל'אברמשלתרעומתבושהיתה,וגולניל'אברמבין

עםלשוחחהרצחלמחרתשיצא,הצעירהחוקרזכרגםעתה.כלפיהיחסועלוכעס

מטר200-כשלבמרחקהמתגוררות,הכבודותהנשיםאחתשלדבריהאת,השכנים
ללא,המדרכהעלצוצדאדומיםומכנסחםצהובהחולצהלבושאחדעל,גולנימבית

.רחובפנסידעלחולף,ראשועלחוםקסקטכובעאך,ומטרייהמעיל
חולצה,בבגדיוהלךאוירמזגבכלוכדרכו,בסביבהשטחלאישרהוא.נחקרל'אברמ
אייזיקוביץלמשפחתבדרכו,ומטריהמצילללאקסקטוכובעאדומיםומכנסייםצהובה
התחבורהקשייבגלל.המרפאחשוךחוליהעלשמעכי,זלדהשללשלומהלשאול
,מאוחרתערבבשעתלשםהגיע,בודדהסביבהבאותההביתאתלמצואוהקושימהגליל
שאל,באירוחעליולהכבידרצהלאבביתאינהשהלדהאייזיקוביץמפילווכשנודע

.בדרכווהמשיךלשלומה
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עלקציניהסיפרובה.גדולהעיתונאיםמסיבתוצרכההחקירהאתהבשטרההשלימה
.הרוצחהוא.אשםל'אברמ:ברורהכול.לכןקודםממנההודלףלאדברכאילו,ממצאיה

המשפט.ב

פיעלברצחל'אברמאתלהאשיםהניתן:בדעתהחככהוזולפרקליטותהועברהתיק
.לאואםאו,הרגועהולהשיגהללוהראיות
היחידההראיה:אומרתבוודאיהיתההפרקליטותשלדעתהחוותנדרשהכיוםאילו
הלךכותבו.כראיהקבילאינווהמכתבהמכתבהואל'אברמשלאשמתועלהמלעדת
מכתבזהשהיהבטוחיםשהכלפיעלאףלכן.להיחקריוכללאובעולמנולעולמו
מפרישלאוברור,בתוכנולפקפקסיבהואין,לרעייתומהבעל,לבאלמלבשנכתב

נראהל'אברמכי,נכתבהוא,בטלוויזיהמתחסרטאובלשיספרבעקבות,הדמית
.לדרכול'אברמאתלשחררוצריךראיההואאין-סביבהבאותה
ארעלאכאילולדרכווהלךלחופשיל'אברמשוחררהעיתונאיםמסיבתלמחרת,כך
יובא""ואשמההפרקליטות-חופשיהרוצח":זעקההתקשררת,געשההארץ.דבר

הדיןהואוכך.להודודיןלחודצעקות."1צדקמבקשגולנישלדמו""!למשפטל'אברמ
אביומכתבעלהבןועדותכראיההמשפטבביתקבילהאינה"שמיעהעדות".היום

על.האבשלידוכתבאתאלא,אישיתמידיעהלבןידועשאינו,תוכנואתמאמתתאיננה

חיינכונול'ולאברמ,במשפטלזכותלפרקליטותסיכויהיהלאהמחייבהדיןפיעל,כן
.יגידוימים-דומהרצחיארעכאשרבעתידיהיהכךהאם.ימיםלאריכותודרורחופש

"שמיצהעדות"מהחשש.ג

,האנגליהמשפטשלבהיסטוריהטמתהשאסיםעלהשמיעהעדויותמהשפעתהחשש
שמושבעיםהאפשרות.בישראלהמשפטהתפתחותעלהיוםעדניכרתשהשפעתו

ללא,אותהששמעועדיםמפיבפניהםהמובאתרכילותפיעלנאשםשלבגורלויכריעו
עליהלסמוךשניתןעדותלבין,בסיסחסרתאו,מרושעתרכילותביןהבחנהיכולת
עדותכלעלהגורףלאיסורגרמה,לעדעליהשסיפר,אחרשלבידיעתושמקורהלמרות
עלשפיטהביןהבדלשישמסכימיםהכלאבל.המושבעיםשללאזנםתוגנבלבלשמיעה

בחינההואהקבועשעיסוקושופטלבין,משפטבירורעלאמוניםשאינם,מושבעיםידי
בהן,ב"ובארהבאנגליההמשפטחכמיעמדוזההבדלעל.הצובדותוקביעתהראיות
.במסקרותיהםעלטובוודאיהםנאמניםולכן,המושבעיםשיטתנוהגת

:נכתבי,באנגליהראיותדיניעל,פיפסתשלבספרו

decide what are10orderפוempanelled18Jury of Laymen8*Where

have before them801of importance that they should"אthe factsl

.Evidenee08Phipson(ed14.,משו)31
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account when110תtake10proper for themא0118תmatters which

18judges , the position06808טנזof0880theתו.verdict8אarriving

."different

המושבעיםשליכולתםחוסרעלהמשפטביתדעתהובעהב4"בארהשניתןדיןובפסק
.מסוימתמראיהלהתעלםהשופטידיעללהםהניתנותלהוראותלציית

purge0!'the old 'ritualistic admonition0ת"They (my colleagues) rely

like"א...record

.

The futility of

this

sort of

I

'

exorcism

" notortous"1 corner8תוstand10who was told?60160אof

~

' the?]510the Mark

'

Twain

."white elephant8think of1001תand

דיניכןעל.בלבדעליומוטלהדיןופסקמהמושבעיםפטורישראלבמדינתהשופט

,"שמיעהעדות"היותובגללהמשפטביתלידיעתחיונימידעהבאתהחוסמים,הראיות

המשפטלביתקשייםויצוריוצר,יצרבישראלקיומם.בישראללהתקייםראוייםהיולא
עלהנקבעתזו,"משפטיתאמת"שלהאפשרות.צדקמשפטלעריכתהעובדותבקביעת

,5"העובדתיתהאמת"מהשונה,לפניושהובאו,הקבילותהראיותפיעלהמשפטביתידי
כי,המשפטבבתיהציבוראמוןאתלערערועלולהנסבלתאיננה,האמיתיותמהעובדות

אמתדיןלדון(החוקמגבלותבגלל)מסוגליםשאינםבשופטיםאמונויתןלאאיש
זיכויוהיאאםוביןמפשעהחףשלהרשעתוהיאהמשפטיתהתוצאהאםבין,לאמיתה

במקריםתסמוךאמנם,הראיותמדיניסובלתשאינה,הפרקליטות.העבירהמבצעשל
חףיורשעשלאכך,החשודשללדיןהעמדתואתלמנועשמיעהעדויותעלהמתאימים

שלזיכוייםאבל,המשפטבביתראיותיומלואאתלהציגאפשרותוחוסרבגללמפשע

שהתערבעד,יוםיוםשלמעשהבעברהיההראיותדיניבגלל,עבירותמבצעי,נאשמים
מחרןעדאמרתעלהסתמכותבהתירושמיעהעדויותעלהאיסוראתוהפשירהמחוקק

המפורטיםהתנאיםבעדותאובעדנתקיימואם,קבילהכראיההמשפטביתלכתלי
'א10סעיףבפרשנותההלכתיתההסתבכות.6[חדשנוסח]הראיותלפקודת'א10בסעיף
.לעיוןראויה

הראיותלפקודת'אסוסעיף.ד

בגלללעולםיצאולבסוףלפחותשניםעשרשלודיוניםלבטיםאחרינולד'א10סעיף

.עדיםעלאיומיםבגללעבריניםודכויהפשיצהריבוי
לכנסתהחוקהצעתאתבהביאואמר,ומשפטחוקחוקהועדתר"יוגלםדודכ"ח

:ושלישיתזשנייהלקריאה

ע.193Levhon%.8ן(20)865,848(1951)4
82/115,168פ"כעאלוןהשופטעמדהעובדתיתהאמתלביןהמשפטיתהאמתביןהניגודעל5

.197,260(1)לחד"פ,ישראלסדירת'נ'ואחמרצדי
.197ב"תשמח"מ:שתוקנהכפי,421ח"נ,1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותפקודת6
.79.11.26טיוםישיבה.635(מ"תש)87כ"ד7
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הראיותדינישלצרופהראיהמבחינתאידיאליתהצעהאוליאיננהזווהצעה
כדיהשעהמצרכימתחייבתוהיאלהזקוקהשהחברההצעהזוהיאך,כיוםהמקובלים

."במדינהוגואההעולההפשיעהעםכראוילהתמודדהחוקלשלטונותלאפשר
מתכווניםאיננוהזאתהרפורמהאתבקבלנו":הסביר8תמירשמואלהמשפטיםשר
,אחריםעדיםשלחיצוניותבראיותמדובר.משטרהאנשימפיהבאותלראיותדווקא

זובצורה,שהיואזרחים,משטרהאנשישאינםעדיםשלהודעותידיעלראיותלפעמים
החדשהעדותםלעומתהמקוריתבעדותםלהיעזרואפשרראיהעדיאומעורבים,זואו

."איוםאולחץתחתשניתנה
החוק9הצעתשלהראשונההקריאהבעקבותשהתקיים,בדיוןהתריעורהפטיגכ"ח
קציןלפניאותהכתבשהעדכזו,רציניתתהיהבכתבשהאמרהבביטחוןהצורךעל

כךידיעל.מועדפתלהיותתוכלבכתבאמרהשבלמקוםאין"כי,אזהרהאחרימשטרה

אם.אחריםועקרונות"מכתבםולאמפיהם""עדמפיעד"לאשלהכלליםעלעוברים

."לכתמרחיקזה.הרשצהלידילהביאיוכלפתקפעםכתבמישהו
ורהפטיגכ"חדבריעלוהגיב,החוקאתלקבלשישסברהאוזנרגדעוןכ"ח

:באומריי

אותונגדמשפטומשהוגש,פלוניעלאשמהמגוללהואובומכתביכתובכיאדם"
יהיהאפשר-"ביחוזראני,מכתבבאותוטעיתי":ויאמרהמשפטלביתיבוא,אדם

."שכתבלמהמתכחששהאישאף,ראיהבדלמצוירקאםהנאשםאתלהרשיע
המרדבתקופתל"לחזהשוואהתוך,השעהצרכיבגללבתיקוןהצורךאתהסבירהוא
.דבריקוםעדיםשניפישעללמרותאהדעדפיעל"ת"אאשת"שהתירו
לעברייניםהמשפטמערכתביןהתמודדותשלחדשהמערכהוהחלההתקבלהחוק
אלא,שמיעהעדותכלהתירשלא,המחוקקהיסוסיבגללשהתאפשרה,בפניההנדונים
שללייעוצםהודותבוודאי,העבריינים.'א10בסעיףהמפורשיםהמסוימיםבתנאים

מבטלתהמשפטומערכת'א10סעיףלהחלתבסייגיםלהיתלותומנסיםניסו,סנגוריהם
מצידהעדכאשר.שיפוטיתחקיקהלמעשהשהיא,פרשנותבאמצעותסייגאחרסייג

נוסח]הראיותלפקודת'א10סעיף.'א10סעיףבהחלתקושיאין-אמרתואתוסותר
לביתמחוץעדשנתןבכתבאמרהעלממצאיואתלהשתיתהמשפטלביתמתיר,[חדש

עדהואהאמרהנותן"ו"מהותיבפרטהעדותאתסותרתהאמרה"שהוכחאם,המשפט
לשאלותמשיבהעדכאשרהדיןמהאך,"לחוקרוהזדמנותלצדדיםוניתנהבמשפט
הואכאשראונגדיתבחקירהלהיחקרמסרבכךואחראמירתוסתירתתוךהתביעה
הזדמנותנתינתבדבר'א10סעיףלהחלתהתנאיבעדותנתקייםלאלכאורה.שותק

,לענייןמשיבאינוהעדכאשר.אחרתקבעההמשפטבתיפסיקתאבל,העדלחקירת
,לענייןלאמדבר,מקשקשהואהמשפטוביתהדיןעורכישאלותעללהשיבובמקום

כראיהאמירתואתלהציגשניתןעדהואהאם-ך"תנפסוקיקורא,התקשורתנגדנואם

.637(מ"תש)87כ"ד8
.78.8.1מיוםישיבה.3899(ח"תשל)85כ"ד9

.3901(ח"תשל)85כ"ד10
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כי,עדהואאדםואותועדותהואשהקשקוש!קבעיהמשפטבית?לאואוקבילה

.הצידאשראתוהעידהמשפטביתלפניהתייצב
אתשאףיש.בשתיקה,חדשהבשיטהנקטו,עדותנחשבשהקשקושהעברייניםראו
בכךמהשלדברהואהמשפטבתיבזיוןפקודתלפיחודששלמאסר.לומרסרבושמם
מאסרכמתירההמשפטביתבזיוןפקודתאתלפרשניסיון.עליהםמשפיעואינועבורם
.העליון2יהמשפטביתידיעל(המעטהבלשון)בחריפותנדחהשיתרצהעדהסרבןהעד

הכרחשאיןהקובעתלהלכההעברייניםתגובתהיתההעדשלהמוחלטתהשתיקה
כמו,מתחמקתעדותגםוממילא,לחקירההזדמנותמספיקהאלא,יעילהבחקירה
."לחוקרוהזדמנותלצדדיםוניתנה"הסעיףמצוותאתלקייםכדי,"זוכראינני"תשובות

שלהשמיםלבעדזועקלמצבהגיעהוכאשר,המשפטבתיאתהטרידההשתיקה

בשבתוהעליון3יהמשפטביתפסקסמיםבעבירותשהואשמועברייניםכמנייןזיכוי
אתשכתב,גולדברגהשופטים)שלושהשלברוב,שופטיםחמישהשלמורחבבהרכב
האדםהתייצבותשמספיקה(ומלץבךהשופטים)שנייםנגד,(לוין'ושברק,הרובדעת
לפיהאשכנזיתהלכתבוטלה.שותקהואאםגם,כעדשייחשבכדיהעדיםדוכןעל

,עמהובוטלה,להעידםסירובאלאעדותאינההעדיםדוכןעלהעומדשלשתיקה

מחלוקת.המקשקשהעדבענייןשהיתה,הנגדיתהחקירהשלהכסותגם,לדעתי
.מאלפתהיאהנדונהבסוגיההשופטים
:גולדברגהשופט

שלברלוונטיותמונחתאינה"עדאיננו"שלמי"עד"ביןהאבחנהכיכןעלסבורני"
נותןמשהתייצבהאםלומררוצה.למשפטבהתייצבותואלא,כמשפטהעדאמירת
.(א)קטןסעיףעליוויחול"עד"הריהומכפיהוביןמרצוןבין,המשפטבביתהאמרה
כאמור).עדשאיננוהרילהתייצבעליולכפותניתןלאהנסיבותועקבהתייצבומשלא
."((ב)קטןבסעיף
ידועאמנםמגוריוומקוםהארץאתשעזבמיעל?התייצבותלכפותניתןלאמיועל

בביתולהעידארצהלבואלהזמנהלהיצנותמסרבשהואבין,להעידהואשמסרבאלא
."(שטרסבורגאמנתשחלהבמקום)דיןבחיקורעדותלמסורהואשמסרבובין,המשפט
מלאואםגם-המשפטביתבאולםהנוכחיםהעדיםכלעל'א10סעיףהורחבכך
להעידהמסרביםכעדיםסיווגםאתלמנועכדיוזאת,אחתשאלהעלהשיבוולאפיהם
,לעתים,האפשרותחוסרבגלל,לפקודה(ב)'א10בסעיףכנדרש,פסולאמצעיבגלל

.העדשלעדותולמניעתפסולאמצעיהפעלתלהוכיח

.113(1)ת"לר"פ,ישראלמדינת'נאושרי85/365,383פ"ע11
ההלכהוהתייצבהשובחזרהכך.548(1)מבד"פ,ישראלמדינת'נחסן87/669,88/88פ"ע12

ביתבזיוןפקודתפיעללפיה,73(1)ידד"פ,ובולסי'נמ"היועה59/217פ"כעשנפסקה
.ימיםחודשעלהעולהלתקופהלהעידהמסרבאתלאסורניתןלאהמשפט

.663(4)מדד"פ,'ואחלוי'נישראלמדינת88/254פ"ע13
.361(2)מד"פ,ישראלמדינת'נאשכנע85/722פ"ע14
אתלהכשירכדילסירובשגרםפסולאמצעיבהוכחתצורךיהיהלהעידסירובשלכזהבמקרה15

.כראיההאמרה
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התמיההדבריאתבהביאווזאת,אשכנזיהלכתביטולעלבחריפותהגיבבךהשופט

:טובול16ד"בפסלויןfffהשופטשל

מצטרףהייתי'א10סעיףשלבפרשנותולכתנרחיקכמהעדידעתישלובטוחאינני"
."עתהעדעמםהלכתיבהבדרךגםלחברי
:כדורבנותדבריםבךהשופטאמר,גולדברגהשופטדבריועל

בדיבורנכללאיננו,שאלותעללהשיבומסרבהשותק,הסרבןשהעדלאמור"

."לגיטימיתובלחימלאכותיתפרשנותלדעתיזו(ב)'א10סעיףבמובן"להעידהמסרב"
:בךהשופטעמיתודבריעלוהוסיףהסכיםמלץהשופט

ביתשל)הדלתסףאתעברשהאישהעובדהשעצםההשקפהאתלקבלליקשה"
כוונתואתהכתובלשוןאתלדעתינוגדתהמוצעתההלכה"."לעדאותוהופכת(המשפט

אמצעילהראותישתתקבלשאמרתווכדיעדאיננולהעידשמסרבשמי...המחוקק
."פסול

שבוהכתבסוגייתעליהםוהתרגשהעדהואמי,בשאלההמשפטבתימתלבטיםעוד

אתידםבחתימתאישרולאאך,משטרהבתחנותהעידועדים.העדאמרתנכתבה
השוטרידיעלהיתההמשפטבביתדבריהםלהצגתהיחידההדרךולכן,אמרותיהם

לפיאףאסורהלהיותהיתהשאמורה,שמיעהעדותידיעלהיינו,מפיהםזאתששמע

בנושאהעליוןהמשפטביתפסיקת.בכתבשלאהעדידיעלשניתנהבגלל,'א10סעיף
עלבהסתמכו.!טובוליבעניין(שנייםלעומתשופטיםשלושהשלדעותברוב)ניתנהזה

הכתבשדרישתהאפשריתוהפרשנותהחקיקהמטרתלאורהרצויההשיפוטיתהמדיניות

הצליוןהמשפטביתקבע,בדייקנותהעדדבריעלבשמירההצורךאתלבטאבאה

אתמקיים,אותםששמעמיידיעלהדבריםלשמיעתסמוךשנרשםדבריםשזיכרון
נרשםותכנהפ"בעעדשנתןאמרהגםהיא"בכתבערשנתן"אמרה,כך.הכתבדרישת

עלהמשפטביתסמך.הדבריםמהימנותאתהמאשרתחתימתווללאהעדידיעתללא
.תרשומתאותהסמךעלהנאשםאתלדוןלומותרהרישוםמהימנות
שמיעהעדותשהתירההחקיקהשלהתבונהמידתעללהרהראלאנותרלא,עתה

,אדםשכתבבמכתבמכירהואינהבעדותוהעדידיעלשנסתרהבתנאיקבילהכראיה

בסיועולא)הטבעבדרךהמשפטלפנילעולמוהלךשכותבובגלל,קבילהכראיה,לתומו
.!8("פסולאמצעי"כלפיוהמפעיליםהעבריינים
שחיפש,המשפטביתעלשמיעהעדותעלהאיסורהעיקכמהעדהרואותעינינו
עד,המשפטלביתמחוץנכתבואושנאמרודבריםפיעלהאשמיםאתלהרשיעאפשרות

יכוליםאינםעדותדברימקראשלפשוטופישעללמרות,עד-שותקבעדראהכי
לרישוםהסעיףפיעלהנדרשהכתבאתוייחס,השותקהאדםשלהסגורמפיולהישמע

אחרולא)עדשנתן"אמרהבקבילותשהכירה,הכתובלשוןלמרותאחרידיעלשנעשה

."בכתב(.'ש.'א-
.309,360(4)מבר"פ,טובול'נישראלמדינת85/23נ"ד16
.309'בע,שם17
המכתבכותבאתמוליךהיההראיותלפקודת(ב)'א10בסעיףכמשמעופסולאמצעיאילו18

!כראיהקבילהמכתבהיההאחרונהלדרכו
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מאזאליוהנלוותהפרשנויותולכל'א10לסעיףנזקקנולאשמיעהעדותהותרהאילו
מפניהאשמיםשלהימלטותםלמנועבמטרהעליותיווספנהעודואשרעתהועדחקיקתו

.הדין

האזרחיהמשפטהפלית.ה

בסייגיםאמנם,שמיעהעדויותעללסמוךהמחוקקמתירמדועהיאגדולהתמיהה
.האזרחיבמשפטזאתמתירואיננו'בלבד9הפליליבמשפט,'א10בסעיףהמפורטים

אותןפיעלחייביםשלוחיובם,מותרת-כאלוראיותפיעלנאשמיםהרשעתלמה
אתומצמצםהשופטעלהמחוקקסומך-נפשותבדיניהאם?אסורה-ראיות
במלואוהאיסורתקףולכןסומךאיננו-ממונותובדיני,"שמיעהעדות"עלהאיסור

?סייגכלללא

השופטהתרשמות.ו

הצורךאתתייתרקבילהכראיה"שמיעהעדות"שהכשרתחוששיםהאיסורחסידי
לטוב,השופטעלרישומהאתלהותירכדיזוכהופעהואין,המשפטבביתהצדבהופעת

.הדיןאתיכריעפיהשעל,לרעאו
:53בסעיףקבעה[חדשנוסח]הראיותפקודת

להחליטהמשפטביתשלענייןהם,עדיםשלומהימנותםפהשכעלעדותשלערכה"
במשךהמתגליםהאמתואותותהענייןנסיבות,העדיםשלהתנהגותםפיעלבו

."המשפט
בדיןהיושבהשופטשללהתרשמותוהמשפטמערכתמייחסתרבהחשיבותכןעל

הערצורערכאתמתערבתרחוקותלעתיםורק,לפניוהמעידמהעדהראשונהבערכאה
ערכאהשלפסיקתה"שדיק"כך.הראשונההערכאהידיעלהעדשלמהימנותובקביעת
שלמשמעיתחדקביעהיריעלנעשההערעורערכאתשלהתערבותהמפניראשונה
לעיניושנתגלוהאמתאותותפיעלמהעדהשליליתאוהחיוביתהתרשמותועלהשופט
.המשפטבמשך

וידאובסרטיוקלטהמשפטכאשראפשריתתהאהערעורערכאתשלהתערבותה
בערכאהשהופיעומהעדיםלהתרשםיוכלוערכאהבאותההשופטיםגםכךידיועל

.הראשונה20
דוכןעלהעומדשלמאישיותולהתרשםהמסוגליםהנכבדיםלעמיתיהכבודכלעם

כראיהקבילהתהיההמשפטלביתמחוץעדשנתןבכתבאמרה":היא'א10לסעיףהרישא19
."...פליליבהליך

279,284'עמזוסמןספר"ועתידהווה:ויעדיושיפוטימנהל"במאמרולויןשלמההשופט20

בעקבותיולהביאעשויהרעיתהיום"":וידאובמכשירהשיפוטיההליךהקלטתעלהעיר
בערכאהשנקבעועובדתייםבממצאיםלערעוריםהמשפטביתשלההתערבותבכללילשינוי

."רצויהדבראםהיאושאלההראשתה
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היותםלמרות,בהערכתםלטעותלחשושישדבריומהימנותאתולהעריךהעדים
.בשיפוטשאומנותםמנוסיםשופטים
בשרשופטאך,לאואםהאישבפיאמתדבראםוידעללבביראההארץכלשופט

.ידיוועצבנותבלחייוהסומק,גמגומיואודבורושטף,העדשלמחיצוניותומתרשםודם
המשפטביתאולםבדלתכאשרהעדלחייעליעלהסומק.להטעותיכולהחיצוניהמראה

עלידעלאוהשופט,באולםהיושבתאשתושאיננה,העדשללבבובחירתלפתעתתייצב

,המשפטלביתמחרןבשיחותיוגםלעדרגילותלהיותיכולותעצבניותידתנועות.כך
גם,התרגשותובצתלעדאופיינילהיותעלולוהגמגום,השופטלעינינראותשאינן
.בביתובהיותו
בביתטוברושםלהשאירעלול,בעיסוקםוותיקיםבקיאים,רביםסוחריםשהונהמי

ובדיותשקריםעלאמוןובהיותו,דיבורוושטףלשונוצחות,הנאהבהופעתו,המשפט
מפעםמופתעיםהדיןעורכילשכתחברי.חקירתושעותבכלובגופובפניונידיזועלא

,הליכותונעיםמהימןכאישלהםמוכרשהיה,מחבריהםאחדמעללילמשמעלפעם
עמוישבואשרויש,רבותשניםעמוונתנושנשאו,הם.מבטחםאתבושמומכריושכל

העדאתשבוחן,שופטהכיצד-כהלכההכירוהולא,ומוסדותיהםבוועידותיהם
במשך,העדיםדוכץעלניצבשהואבעתהמשפטביתאולםשלהמיוחדתבאווירה
?יכירהו-שעותמספראו,שעה,השעהמחצית

עלדעתםשיחוומושבעים12ממנותהמושבעיםחברעלהסומכותהעולםאומות
שופטהואאפילו,אחדאדםשלשיפוטועלסומכותאינןהן.ועדויותיהםהעדים

הערעורוערכאתהדיןבעלי.רבלאניסיונואםגם,השופטעלסומכיםואנו,מקצועי
ובהתרשמותבשיפוטהשופטשלוניסיונוכשירותואתבודקיםואינםחוקריםאינם

.מהעדימונ
לנמקהשופטיםאתלחייבשראוי,הנכבדיםלעמיתיהכבודכלעם,סובראניכןעל

,רקלאאו,דווקאלאו,האחרתעלאחתגרסהשלהעדפתהאתולהסבירפסיקותיהםאת

אתהערעורערכאתשלבדיקתהאתבברכהולקבלמהעדיםהתרשמותםפיעל

הדיןיוכרעלא,האפשרככל,כך.מהעפיםהתרשמותםעלהקביעותלרבות,מסקנותיהם
השופטשלוההיגיוןהראיות,הענייןנסיבותפיעלאלאהשופטשלההתרשמותפיעל

בעלישלוחלקםהאירועיםהתפתחותבהבנת(הגיוןבחוסרפעלוהדיןבעליבאשרגם)
.בהםוהעדיםהדין

חומרתאתמפחיתההדיןבפסיקתמהצדהשופטשלהתרשמותובמשקלהירידה
פסיקתאתהערעוריםערכאתשלביקורתה.קבילהכראיהשמיעהעדותעלהאיסור
לנאשמיםויעילהטובההגנהתקנה,מהעדיםהתרשמותועלדבריואתלרבות,השופט

בשיטתזוקביעהכי,עדיםשלמהימנותםבקביעתלהתערבנוהגתאינההערעוריםערכאת21
הראשונההערכאהכאשר.העדיםאתהרואההראשונהלערכאהנתונההאנגלוסקסיהמשפט
יכולהאינההערעוריםומערכאתברורנימוקיםללאהדיןאתהפוסקמושבעיםמחברמורכבת
סיבהאין-הדיןאתפוסק,מושבעיםללא,השופטכאשראך,המושבעיםחכרבמקוםלבוא
.האנגלוסקסיבמשפטהערעוריםערכאתשלשיטתהאתלאמץ
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לעיןעולהזוהגנה.מוטציתפסיקהמפניאזרחייםבמשפטיםדיןולבעליפליליבמשפט

.המשפטבביתהשמיעהעדותאיסורעלערוך

הראויהדין.ז

דברכל":נאמרת,ליישוםזוכהשאיננו,הדשראיותלחוקישנההצעהשל2בסעיף

."כראיהכשרנידןהוכחתליזםלהביאהעשוי
:הוצע53ובסעיף

יפרטהמשפטבמהלךהעידשלאאדםשלאמרהסמךעלפסקהמשפטשביתמקום"
."יותרישירהאוישירהראיהעלולוותרעליהלהסתמךאותוהניעמהבהחלטתו
פליליםבמשפטיםהדנים,השופטיםבכל,בשופטיםאמונהמביעהזוחוקהצעת
כראיהראויהשמיצהעדותביןלברוריכולתםעלוסומכתאזרחייםבמשפטיםוהפוסקים

במהלכיםהצורךאתתמנעכחוקאלהסעיפיםקבלת.ערךחסרת"שמיצהעדות"לבין
המשפטלביתותאפשר,הראיותלפקודת'א10סעיףשלבמחלוקתשנוייםפרשניים
.במשפטנכונהלהכרעההנכונותהעובדותלקביעתהדרושותהראיותכלאתלקבל

עדיהיהשכךיתכןלא.הצדקהללאחסוםוהדיןהדיןמיצויאתדורשהצדק
מפסיקהאו,הרוצחשלהרשעהאפשרותללאמרצחבכנסתונציגיוהצבורשיזדעזעו

לעומתלחלוטיןמעוותהמשפטיתאמתשתציג,הפליליאוהאורחיבתחום,אחרת
ללאהחדשהראיותחוקהצעתשלאלהסעיפיםלחשםראוילכן.העובדתיתהאמת
לבקרהערעורערכאתשלוחובתהוכותהאתעליהםולהוסיף,ובהקדם,היסוס

העדיםמהימנותאתהראשונההערכאהשלבהערכותיה,לנכוןתמצאכאשר,ולהתערב
.לפניההמופיעים

.137(א"תשמ)לדהפרקליט22




