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 ריצקת

 תויארה יניד לש דסומ דוסי אוה )"ללכה" וא "הליספה ללכ"  ןלהל( העומשה יפמ תודע לסופה ללכה

 םא הלוספ העומשה יפמ הלבקתנש היאר ,ילגנאה לבוקמה טפשמב ורוקמש ,הז ללכ יפ לע 1.לארשיב

 תרוקיבה עקר לע רקיעבו ,םינשה ךרואל .הנכות תותימא תא חיכוהל איה טפשמה תיבב התגצה תרטמ

 םירישכמ ,הקיספב ןהו הקיקחב ןה םינגועמה ,ולא םיגירח .םיגירח ודיצל וחתפתה ,ללכה לע החתמנש

 םהב ןיאש םירקמב .םיאצממ ןהילע ססבל טפשמה יתבל םירשפאמו תומיוסמ תויאר לש ןתוליבק תא

 ,םיוסמ גירח לש ויאנתב תדמוע הניא הרמאה רשאכ וא ,הרמאה תרשכה תא רשפאמה יפיצפס גירח

 יתבל יכ הלוע ןאכמ .םיאצממ היפ לע עובקל ןתינ היהי אלו ,ךילה ותואב הליבק יתלב הרמאה אהת

 תמכסהב אלא הליספה ללכמ תוטסל תוכמס ןיא תויארה ינידל ףופכב םהינויד תא םילהנמה טפשמה

 ינידב תובר םינש הז םייקה ווק סוטטסה והז .םימייקה םיגירחה לש םתרגסמב וא ךילהל םידדצה

 .ודגנ תרוקיבה תונעט ןיבל הליספה ללכל תוקדצהה ןיבש חתמה תא ףקשמהו ,לארשיב תויארה

                                                
 .ןליא-רב תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב תויאר ינידל הצרמ .הינתנ תימדקאה הללכמה ,םיטפשמל ריכב הצרמ           *

   .תוליעומהו תובושחה םהיתורעה לע "םיטפשמ" תעה בתכ תכרעמ ירבחל הנותנ יתדות
 .)1959( 17 ,5 גי ד"פ ,תמדקומה הריקחה תא להנמה טפושה 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 124/58 ץ"גב           1
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 םיירסומו םייתרבח םיפסונ םימעטבו תויארה יניד לש םתילכתל םיעגונה םימעטב ןרוקמ ולא תוקדצה

 אצוי הז יצולח רמאמ .תויארה יניד לש םוחתל רבעמ לא תערתשמה תיאמצע תוינידמ לע םינעשנה

 םיכילהב ןה לוחי רשא ,הז גירח .הליספה ללכל "ירויש גירח" לארשיב תויארה ינידב ןגעל האירקב

 תויטופישה תואכרעל קינעיו םימייקה םיגירחה לש םדיצל םייקתי ,םייחרזא םיכילהב ןהו םיילילפ

 ללכ דגנ תרוקיבה יכ איה רמאמה תנעט .םימיאתמ םירקמב הליספה ללכמ תוטסל תוכמס לארשיב

 תמגמו םימייקה םיגירחה םיררועמש םיישקה ,תוקפסמ תופח ןניאש הליספה ללכל תוקדצהה ,הליספה

 רישכהל רשפאתיש ידכ הליספה ללכ תשמגהב םיכמות הלא לכ – לקשמ יללכל תוליבק יללכמ רבעמה

 ינידב ירויש גירחל ירוקמ לדומ עיצמ ףא רמאמה .יטופישה תעדה לוקישל ףופכב תומיוסמ תויודע

 :הלאה תורמאה יגוס תשולשמ דחא לכל ידוחייו ידועיי הנעמ תתל דעונ הז לדומ .לארשיב תויארה

 תא רשפאמה גירח ןניינעב םייקש תורמא ,םימייקה םיגירחה תועצמאב רדסומ וניא ןדמעמש תורמא

 ןהו ךרוצ ןהב םייק ךא םימייקה םיגירחה לש םיינקוודה םהיאנתב תודמוע ןניאש תורמאו ןתלבק

   .ןתותימאל תובורע תולעב

 

 רמאמה הנבמ

 ינשה םיקרפה .הליספה ללכ לש ותוחתפתהבו ופקיהב ,ותועמשמב ןודי רמאמה לש ןושארה קרפה     

 ןרוקמש תוקדצהב דקמתי ינשה קרפה .שימג הליספ ללכב ךרוצל תוקדצהב םינוידל ושדקוי ישילשהו

 קרפה .םימייקה םיגירחב ןרוקמש תוקדצהב קוסעי ישילשה קרפהו ,הליספה ללכ דגנו דעב םינועיטב

 םורדב ,הפוריאב ותלוחתכ ,ילטנניטנוקה טפשמבו ליאוה .הוושמ טפשמל שדקוי רמאמה לש יעיברה

 טפשמב דקמתי הוושמה טפשמב ןוידה  2,העומשה יפמ תויודע תאבה לע הלבגה ןיא ,הזכרמבו הקירמא

 ירוישה גירחה לש והנבמ לעו ויפוא לע דומעל ,תחאה :הלופכ איה הז קרפ תרטמ .ינקירמא-ולגנאה

 לש ומושיילו ובוציעל הארשה רוקמ קפסל איה היינשה ;היילגנאבו תירבה תוצראב ילרדפה טפשמב

 ישימחה קרפב גצוי םינושארה םיקרפה תעבראמ םיחקלהו תונקסמה עקר לע .לארשיב ירויש גירח

   .םיבותכה ומכוסי ופוסבש ,לארשיב תויארה ינידב ירויש גירחל עצומה לדומה

 

 הליספה ללכ לש ופקיהו ויתורוקמ ,ותועמשמ .א

 

 וישוחב טלק אוהש םירבד לע קר טפשמה תיבב דיעהל יאשר םדא יכ אוה תויארה ינידב דוסי ללכ     

 הטלקנ תודעה רשאכ ."רוקמ תודע" איה ותודעו ,"רוקמ דע" הנוכמ ,עדימה רוקמ ותויהב ,הז דע 3.ולש

 ,טפשמה תיבב ןורחאה הז לש ותודע ,בתכב וא הפ לעב ,רחאל הרבעוהו םיוסמ םדא לש וישוחב

 תאזכש היאר 4.העומשה יפמ תודע איה ,ורבח יפמ טלקש םירבדה תותימא תא חיכוהל איה התרטמשכ

 ,תדחוימ תובישח שי החכוהה תרטמל 5.התלבק תא ריתמה גירח לע עיבצהל ןתינ םא אלא הלוספ איה

 םירבדה ןכות תותימא תחכוה איה תודעה תרטמ םהבש םירקמב קרו ךא לח הליספה ללכ ןכש

 יפמ תודעב רבודמ ןיאש ירה ,דעל הרמאה תריסמ םצע תחכוה איה תודעה תרטמ רשאכ 6.הרמאבש

  7.הליספה ללכל הלוחת ןיא ןכ לעו ,העומשה

                                                
 .)2005( 166 א ךרכ ויגירחו ללכה :העימש תודע רות ןב הימחנ          2
  .)ימדק :ןלהל( )2009 ,תנכדועמו תבלושמ הרודהמ( 551 ינש קלח תויארה לע ימדק בקעי          3
 העומשה יפמ תודע לש תונוש תורדגהל .)ןונרה :ןלהל( )1977-ז"לשת( 133–213 ,ינש קלח תויארה יניד ןונרה והילא         4

 יכ ןייצל שי .)NOKES  :ןלהל(G.D. NOKES, AN INTRODUCTION TO EVIDENCE 261–265 (3d ed., 1961)  ואר
 שוחב הטילקה ןכש ,העימשה שוח תרזעב הטלקנש תודע ונייהד ,המצעלשכ העימש תודע לסופ וניא הליספה ללכ
 רחאל ורבעוה רשאו םיוסמ םדא לש וישוחב וטלקנש תויודע לסופ הליספ ללכ .רחא שוח לכב הטילק ןידכ העימשה
  .555 'מעב ,םש ,ימדק ואר .תועטל חתפ רוציל לולע םיינשה ןיב הנחבה רדעיה .העומשה יפמ

 לוכי העומשה יפמ תודע .553-555 'מעב ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,ימדק ;133 'מעב ,םש ,ןונרה         5
 ךרענש ךמסמב ארקש המ לע דיעמ דעה רשאכ  ,בתכב ;רחא לש ויפמ עמשש המ לע דיעמ  דעה רשאכ ,הפ לעב אהתש
 ןתוא לש תועמשמה תותימא תחכוה םשל םדא לש תויזיפ תועונת לע דיעמ דעה רשאכ ,תוגהנתהב וא ,רחא ידיב
 .תולועפ

 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,OKESN ;553 'מעב ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,ימדק ;םש ,4 ש"ה ליעל ,ןונרה       6
265; EDWARD J. IMWINKELRIED, EVIDENTIARY FOUNDATIONS 312 (4th ed., 1998); 6 JEREMY 

BENTHAM, RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE, chapter 4, at 133 (1827) )ןלהל: BENTHAM(;  5 JOHN 
ed. 1974) 2 (3d AWLOMMON CRIALS AT TVIDENCE IN E :VIDENCEEIGMORE ON W ,IGMOREWENRY H 

 .)WIGMORE :ןלהל(
 תלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןודעס 26/51 פ"ע ;)1958( 1956 ,1905 בי ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ סקנמ 11/58 פ"ע        7

 ANDREW L.-T. CHOO, HEARSAY AND CONFRONTATION IN CRIMINAL ;)1951( 848 ,843 ה ד"פ ,לארשי
TRIALS 1 (1996) )ןלהל: CHOO(. 
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  השולש לע עיבצהל ןתינ .ילגנאה לבוקמה טפשמב אוה העומשה יפמ תודע לסופה ללכה לש ורוקמ     

-ששה האמה עצמאל המדק רשא הפוקתל סחייתמ ןושארה בלשה 8.ללכה לש ותוחתפתהב םיבלש

 רתיה ןיב בכרומ היה םיעבשומה רבח 9.םויכ םירכומה ולאמ הנוש ןפואב וכרענ םיטפשמ הבש ,הרשע
 הריבעה וא ךוסכסה לע ישיא עדי םהל היהשו ,םיניידתמה וכייתשה הילאש הליהקל וכייתשהש םידעמ

 עובקל םהל עייסל ידכ תויטרפב םמיע ודעונו םיעבשומה רבחל ורבח םידעה 10.יטפשמה ןוידה אשומ

 םהמ שרדנ ,רסח היה םידע םתוא לש עדיה ובש םוקָמְּב  11.םהלש ישיאה עדיה ךמס לע םיאצממ

 רבח ,רבד לש ופוסב 12.טפשמבש תודבועה לע תוילמרופ אל תוריקח ועצביו וקימעיש ךכב ומילשהל

 ךילהב תויאר לש ןתגצה ךמס לע וא םידע לש םתעימש סיסב לע טילחהל רומא היה אל םיעבשומה

 םיעבשומה רבחש עדימה תיברמ ןכל .ותושרב היהש עדימה ךמס לע אלא טפשמ תיבב יבמופו חותפ

-ששה האמה ךלהמב 13.הז גוסמ תויאר לספ רשא ללכ לכ אלל העומשה יפמ תודע רדגב היה וילע ןעשנ

 קספ םיעבשומה רבח .טפשמה יתבב םיכילה לש םלוהינ יפואב יתגרדה יוניש לח הרשע-עבשהו הרשע

 םידע  14.וינפב םיגיצמ ויה םידדצה רשא תויאר ךמס לע קסופה ףוגכ דקפתו תויאר קפסמה ףוג תויהלמ

 לטוהש קפסה ףרח 15.ועמש וא ואר םהש המ לע תמאה תא רמול ועבשוהש רחאל םידעה ןכוד לע ודיעה

  16.ביריה דצה לש ותודגנתה ףא לע תוליבק תויארכ העומשה יפמ תויודע ולבקתנ רסמנש עדימב

 הלחה תע התואב .העומשה יפמ ולבקתנש תויודעב לטוה רשא קפסה רבג הרשע-עבשה האמה ךלהמב     

 רחאל ,ןידה ילעב תוחכונב ,יבמופ טפשמב םידעה ןכוד לע ודיעה םידע .תירסרוודאה תכרעמה בצעתהל

 ףוס תארקל .תידגנ הריקחב דעה תא רוקחל תונמדזה הנתינ ביריה דצלשכ ,תמאה תא רמול ועבשוהש

 היארכ העומשה יפמ תודע לע תונקסמ ססבל וא םיאצממ עובקל רשפא יא יכ עבקנ הרשע-עבשה האמה

 יפב הנוכמ וז הפוקת 18.ןתוא קזחלו תורחא תויארב ךומתל ידכ הלבקל רתומ ךא 17,תירקיעו תיאמצע

   20.טפשמה יתבב הגוהנה הקיטקרפהמ קלחל ךפה רשא 19הליספה ללכ לש "בהזה רות" רומגיו

-עשתה האמה ךלהמב .הרשע-הנומשה האמה לש היינשה תיצחמב עיפוה ,תינרדומה ותרוצתב ,ללכה     

 תעמ ובחרתהו וברתה רשא ,םיגירח ול וחתיפ טפשמה יתבו ,ידמ ףרוג הליספה ללכב תוארל ולחה הרשע

 םימושיר רתיה ןיב וללכו ילילפהו יחרזאה רושימב תויאר לש ןווגמל וסחייתה ולא םיגירח 21.תעל

 םדא לש תורהצה ,)Res Gestae( עוריאהמ דרפנ יתלב קלח ןהש תוינטנופס תורמא ,םיירוביצ םייבמופ

 וחתפתהש םיגירחה 22.דועו ןיד ילעב תואדוה ,דיקפת ילעב תורהצה ,)"ערמ ביכש"( תומל דמועה

 לש םחותיפל איבה הז בצמ 23.םתוהמב םיינכטו םפקיהב ידמ םירצ ,ידמ םיטעמ ויה לבוקמה טפשמב

 תעל תעמ ועבקנ רשא ,ולא םיגירח .ילארשיה טפשמבו ינקירמא-ולגנאה טפשמב םיפסונ םיגירח

  .הליספה ללכ לש ומושיימ דרפנ יתלב קלח םה ,הקוספה הכלהבו הקיקחב

 

 

                                                
8 IGMORE         W, 12-28 'מעב ,6 ש"ה ליעל; hooC, 10–3 'מעב ,םש; ,VIDENCEEN OORMICK CCM2               

PRACTITIONER TREATISE SERIES 175-178 (7th ed., 2013) )ןלהל: MCCORMICK(;  RON DELISLE, DON 
STUART & DAVID TANOVICH, EVIDENCE, PRINCIPLES AND PROBLEMS 657–661 (9th ed., 2010) )ןלהל: 

DELISLE, STUART & TANOVICH(; 561–553 ב ךרכ תויארה יניד תרות יולה לאירבג )ב ךרכ יולה :ןלהל( )2013(. 
9 HOO           C, 3 'מעב ,7 ש"ה ליעל. 

10         ANOVICHT &TUART S ,ELISLED, 657 'מעב ,םש. 
 .658 'מעב ,םש         11
12 HOO         C , 3 'מעב ,7 ש"ה ליעל.  
AWLNGLISH EHE TF OISTORY HHE T , OLLOCKPREDERICK F & AITLANDMILLIAM WREDERIC F 2   ;םש         13

621–628 (2d ed., 1898).   
14 ANOVICH         T &TUART S ,ELISLED , 658 'מעב ,8 ש"ה ליעל. 
15 ORMICK         CCM, 244 'מעב ,8 ש"ה ליעל. 
16         IGMOREW, 17–16 'מעב ,6 ש"ה ליעל; HOOC, 4 'מעב ,7 ש"ה ליעל. 
17 IGMORE         W, 134-135 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןונרה ;20 'מעב ,םש. 
18 IGMORE         W, 19 'מעב ,םש.  
19 IGMORE         W, 18 'מעב ,םש; ORMICKCCM, 177 'מעב ,8 ש"ה ליעל. 
20 IGMORE         W, 18 'מעב ,םש; ORMICKCCM, 817–177 'מעב ,םש; ANOVICHT &TUART S ,ELISLED, 8 ש"ה ליעל, 

 .661–660 'מעב
 .561 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב ךרכ יולה         21
 .)VIDENCEEN OURPHY M :ןלהלed. 15th( 296VIDENCE EURPHY ON M ,LOVERGICHARD R  ), 7201( ;םש       22
23        VIDENCEEN OURPHY M , 1 ;208–209 'מעב ,םש WLR 1286 ,Metcalfe [1967] .Jones v; DPP  .Myer v 

[1965], AC 1001. 



    
 
 

 

4 

 ללכ דגנו דעב םינועיטה ןוזיאב ןרוקמש שימג הליספ ללכב ךרוצל תוקדצהה .ב

 הליספה
 

 "העומשה יפמ תודע לסופה" ללכל תוקדצהה לש תיתרוקיב הניחב .1

 תויארה יניד לש םתילכתמ תורזגנה תויביטמרונ תוקדצה )א(

 תמאה רקח םודיקל יעצמאכ הליספה ללכ )1(
 תא םיראתמה שי 24.תיתדבועה תמאה תפישח איה ילילפה ךילהה לש תויזכרמה תורטמה תחא     

 ותוביוחמ תא השיגדמ וז הסיפת 25."תמאה רוריבל ילכ"כו "ימטסיפא עונמ"כ ילילפה ךילהה

 ילילפה ךילהב תמאה תפישח 26.תמאה תפישחל יטופישה תודבועה רוריב ךילה לש תיגולומטסיפאה

 .םשאנה לש ותמשא וא ותופח תלאשב הערכה רשפאל הדעונ איה ןכש 27,קדצ תיישעל יחרכה יאנת איה

 םשאה תא עישרהל תלוכיהו 28,עשפמ םיפחה יוכיזבו דבלב םימשאה תעשרהב אוה הרבחה לש הניינע

 תיביטמרונה תוביוחמהו ליאוה 29.תיתדבועה תמאה תא ףושחל תלוכיב תינתומ ףחה תא תוכזלו

 תא ףופכל ןיא יכ םירובסה שי 30,תיתדבועה תמאה תפישחל רותחל איה יתייארה חישה לש תינושארה

 לש םתילכתו ליאוה 31.תמאה רקח לע יתייאר ללכ רכבל ןיאו ,םינוש םייתייאר םיללכל תמאה רקח

 לאידיאה ,ךרעה יפל בצעתהלו שרפתהל םיכירצ םהש ירה ,תמאה תא ףושחל איה םייתייארה םיללכה

 תא םדקל ותלוכי יפל ןחביהל תוכירצ יתייאר ללכ לש ותּויצרו ותופקת 32.תמאה תפישח לש תילכתהו

 הפישחל תנתינ תיתדבועה תמאה  יכ החינמ ,תיטסינומה הסיפתה םע תינמנה ,וז השיג 33.תמאה רוריב

 אל תילילפה תוירחאה תלאשש עגרב 34.התוא ףקשל הכירצ תילילפה הערכהה ןכ לעו ,תישונא החכוהלו

 לש תיתרכההו תיביטמרונה ותוביוחמ עגפית ,תיתדבועה תושחרתהל תידבלבה הקיזה לע ססבתת

  35.םשאנה לש ותופח וא ותמשא תעיבקב יתדבוע קוידל ילילפה ךילהה

 הנושארבו שארב םיצוענ העומשה יפמ תודע לסופה ללכה לש ותּויצרו וקודיצ ,טרפה לא ללכה ןמ     

 37.תמאה תחת תרתוחש ימכ תספתנ העומשה יפמ תודע יכ איה הנעטה 36.תמאה תפישחב עייסל ותלוכיב

 תחנה אלל היאר לבקי טפשמה תיבש הנכסב ץוענ העומשה יפמ תודע לש התליספל ירקיעה קומינה

 ,תמאה יוליג תכאלמב עוגפל הלולע קפסב תלטומ ןתונמיהמש תויאר לש הלבק 38.התונמיהמל סיסב

                                                
2416 (1985)    –15 IGMOREWND AENTHAM B :VIDENCEEF OHEORIES T ,WININGTILLIAM ;W  פ"ע לשמל ואר 

 356 ,353 )2(מ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןומצע 230/86 ש"ב ;)1981( 515 ,505 )3(הל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רינק 951/80
 היח ;)"תמאו טופיש ,טפשמ לע" קרב :ןלהל( )1996( 13 ,11 זכ םיטפשמ "תמאו טופיש ,טפשמ לע" קרב ןרהא ;)1986(
 תושימג :ריבס קפסל רבעמ יקאו ביני ;)גרבדנז :ןלהל( )2001( 27-26 דרפנ טפשמל תוכזה :םימשאנ תויוכז גרבדנז
 םאה – ילילפה ךילהב תירסרוודאה ןוידה תטיש" סורג לאונמע ;)יקאו :ןלהל( )2013( 151–146 ילילפה ןידב החכוהה
 סורג .)"תירסרוודאה ןוידה תטיש" סורג :ןלהל( )1993( 875 ,867 זי טפשמ ינויע "?יטופיש םזיביטקא תרשפאמ איה
 םיידוסיה םיאנתה דחא רשאכ ,טפשמב םידדצה םע קדצ תיישע איה ילילפה ךילהה לש הבושחה הרטמה יכ ןייצמ
 איה השיגה .יחרזא ךילהב ףא ןוכנ הז קודיצ יכ ןייצל שי .874 'מעב ,םש .תמאה רקחל הריתחה איה וז הרטמ תמשגהל
 א"ע הז ןיינעב ואר .וז הרטמל עיגהל יעצמא קר אוה תמאה רקחו ,ומויסו ךוסכסה ןורתפ איה יחרזאה ךילהה תרטמש

 תא ףקשל תבייח טפשמה תיב תערכה ,םידדצה ןיב תומכסה רדעיהבש אלא .)1988( 446 )1(במ י"דפ ,יול 'נ יזאיב 61/84
  .וינפב הפשחנ וזש לככ ,תמאה

25     2 (2006) AWLRIMINAL CND A ,RRORE ,RUTHT ,AUDANLARRY L; 146 'מעב ,םש ,יקאו. 
 ךילהה תמאתה" רצינמרק יכדרמ ;)השנמ :ןלהל( )2008( 21–20 תויאר תוליבק לש הקיגולה השנמ ןורוד ;םש ,יקאו     26

 )1987( 478–477 ,475 זי םיטפשמ "םיקחשמה תנוע תא םייסל תעה העיגה אל םאה וא ,תמאה יוליג לש הרטמל ילילפה
 .)1992( 251 ג םילילפ "תמאה רקחו ןועיט תוקסיע" סורג לאונמע ;)"םיקחשמה תנוע" רצינמרק :ןלהל(

 םיאצממ תעיבקל םינוירטירק" רצינמרק יכדרמ ;21 'מעב ,םש ,השנמ ;24 ש"ה ליעל ,"תמאו טופיש ,טפשמ לע" קרב     27
  .)1984( 407 ,407 הל טילקרפה "םידע לש תונמיהמל םיסחייתמה םיאצממב רוערעה תאכרע תוברעתהו םייתדבוע

  .1 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,AUDANL ;478 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,"םיקחשמה תנוע" רצינמרק     28
   .םש ,רצינמרק     29
 תניחבב אוהש ,ללכ לש המרב אלו ןורקיע לש המרב איה וז תוביוחמ יכ ריהבמ השנמ .23 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ     30

  .םולכ אל וא לוכה
    .875 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"תירסרוודאה ןוידה תטיש" סורג ;147–146 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,יקאו     31
 ,"םיקחשמה תנוע" רצינמרק ;25 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,גרבדנז ;13 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"תמאו טופיש ,טפשמ לע" קרב     32

 .147 'מעב ,םש ,יקאו ;478 'מעב ,26 ש"ה ליעל
RIMINAL   CVIDENCE IN EEARSAY HEPORT ON R :VIDENCEE ,EPORTROMMISSION CAW LCOTTISH S ואר    33

PROCEEDINGS §2.5 (1995) (SCOT. LAW. COM. NO. 149) )ןלהל: Scottish L.R.(; 147 'מעב ,םש ,יקאו. 
 .148 'מעב ,םש ,יקאו         34
  .149 'מעב ,םש         35
36         ttish L.RSco, 4 'מעב ,2.4-2.6 םיפיעס ,33 ש"ה ליעל. 
 .12 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"תמאו טופיש ,טפשמ לע" קרב         37
 :ןלהל( VIDENCEERIMINAL CF ORINCIPLES PHE T ,UCKERMANZ A.A.S 179-  (1989) 180ואר   38

ZUCKERMAN(; CHOO, ןרומ רמת ;11 'מעב ,7 ש"ה ליעל )ךילהב ולבקתנש תויארו העימש תודע לסופה ללכה )ןלוג 
 ,םיטפשמל הטלוקפה – ביבא לת תטיסרבינוא ,"םיטפשמב ךמסומ" ראות תארקל רמג תדובע( 35 םדוק יטופיש
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 עדימל ףשחיהל טפשמה תיבמ עונמל ,"ףסה רמוש" הז ןבומב שמשמה ,הליספה ללכ לש ודיקפתמ ןכ לעו

 םידדצהו טפשמה תיב לש תוחוקפה םהיניע תחתו טפושה תרהזאב טפשמה תיבב תודע ןתמ .הזכש

 וא רקש תודע רוסמי םא וילע תלטומה תוירחאלו ותרמא תובישחל עדומ היהי דעה יכ חיטבמ ךילהל

 הפישח רשפאמה יעצמא איה טפשמה תיבב דיעמ עדימה רוקמ יכ הדבועה 39.ותודעב קויד לע דיפקי אלש

 תועצמאב ןהו ביריה דצה ידיב דעה לש תידגנה ותריקח תועצמאב ןה 40,ותודעב םייוקילו םימגפ לש

  41.תודעה ךלהמב םילגתמה תמאה תותואו דעה תוגהנתהמ טפשמה תיב לש תיעצמא יתלבה ותומשרתה

 הז דעש ירה ,"העומשה יפמ דע" תועצמאב טפשמה תיבל רבעומ עדימה רשאכ ,רוקמ תודעמ הנושב     

 תיבל עדימה רוקממ עדימה רבעומ וכרדש "ךוותמ" וא "רוניצ" ןיעמ ,"לוביק ילכ" רתויה לכל שמשמ

 לש תלבגומה ותלוכיב הצוענ תחא הביס .לופכ אוה הרמאה תונמיהמל עגונה ששחה הז בצמב .טפשמה

 .דבלב "ךוותמ" ידיב ול רסמנ הזשכ עדימה תונימא לעו עדימה רוקמ תונמיהמ לע דומעל טפשמה תיב

 רורגת וישוחב עדימה תא טלק אלש דע תועצמאב טפשמה תיבל עדימה תריסמש ךכב הצוענ היינש הביס

 דֵעב םיעובט םקלח רשא םימרוגמ רתיה ןיב עובנל םילולע ולא םיקויד-יא 42.םיקויד-יא היתובקעב

 רוקמה דע לש וישוחב עדימה לש תקיודמ אל הטילק ןוגכ 43,ומצע עוריאב םיעובט רחאה םקלחו

 הרמאה תנבהב שוביש ,עדימה תריכזב םישוביש ,עמש אוהש המ לע דיעי םימילש רחא םדאל ותרבעהו

 עדימה תטילק ךילהתב ולפנש םייביטקייבוא םימגפ לשב םאו ןווכמב םא עדימה ףוליס ,התועמשמו

  44.הלאב אצויכו ,רחא םדאל ותרבעהו

 תא ןוחבל טפשמה תיבל עייסל ידכ הב ןיא העומשה יפמ תודע רסומה דע לש תידגנה ותריקח ףא     

 םעפ יאש רתויב בוטה יטפשמה עונמכ תידגנה הריקחה תא ראית רומגיו .ותותימאו עדימה תונמיהמ

 ,טפשמה תיבל רסמנ רשא ,עדימה דמוע תידגנה הריקחה תועצמאב 45.תמאה תפישח םשל רצונ

 לש ותונמיהמ תדימ תא ןכו תויועט ,םימגפ ,םייוקיל ףושחל ןתינ התרגסמבש ,דגנכש דצה לש תרוקיבל

 לכל דיעהל לוכי העומשה יפמ דעש אלא 46.טפשמה תיבב ורסומ אוהו וישוחב עדימה תא טלק רשא דעה

 דיעהל לוכי אוה ןיא םלוא ,הרמאה תריסמ תוביסנ לע ןכו עדימה תא טלק רשא רוקמה תוהז לע רתויה

 תיבל עדימה רבעומ וכרדש "רוניצ" לוכה ךסב אוה הז דעו ליאוה .ותונמיהמ תדימו עדימה תותימא לע

 ותריקח ,ךכשמ .קיודמו ןוכנ ,יתימא אוה רסומ אוהש עדימה םא תישיא העידי ול ןיאש ירה ,טפשמה

 לש ותונמיהמל וא עדימה תונימאל םיעגונה םימגפ אפרל וא ליעוהל ידכ הב ןיא דע ותוא לש תידגנה

 תמאה ינמיסמ םשרתהל לוכי טפשמה תיב םנמוא 47.דעל וריבעהו וישוחב עדימה תא טלקש םדאה

 אוה ותואש עדימה תותימא לע דמלל ידכ ולא לכב ןיא ךא ,םידעה ןכוד לע דעה לש ותוגהנתהמ םילועה

 תא רוקחל תלוכי רדעיהב ןכש ,"תימינפ השלוח"מ לבוס רסמנש עדימהש ןאכמ 48.טפשמה תיבל רסומ

 49.ותותימאל סיסב חנוה אלש עדימ ונינפל תידגנ הריקחב עדימה רסומ

 תויועט הנכתיתש ךכב ריכהל שי ,תויארה יניד לש תירקיעה םתילכתכ תמאה רוריב תא ביצנ םא םג     

 תא טפשמה תיבל ריבעהל תלוכי רסוח לש האצות ןה ולא תויועט .טפשמה תיב ידיב םיאצממ תעיבקב

 עדימ לע ןויסיח תלטה 50,תויאר לש הליספ יללכ .תיתדבועה תמאה תא תורצוי רשא תודבועה לכ

                                                
 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןונרה ;551 'מעב ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,ימדק ;)ןרומ :ןלהל( )1997

146–148.  
  .35 'מעב ,םש ,ןרומ         39
40    HOOC, 42–22 'מעב ,7 ש"ה ליעל; UCKERMANZ, 180 'מעב ,38 ש"ה ליעל; Abolishing the Eleanor Swift, 

Hearsay Rule, 75 CAL. L. REV. 495, 504 (1987). 
  .11 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,HOOC ;35 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ןרומ         41
 .36 'מעב ,םש ,ןרומ         42
43 (1979)      22 ESTIMONYTYEWITNESS E ,OFTUSL F. LIZABETH E, לצא טטוצמכ HOOC, 22 'מעב ,7 ש"ה ליעל. 

Loftus כ ולא םימרוג הנכמ-"event factors" ו-"witness factors". 
44   UCKERMAN       Z, 118–018 'מעב ,38 ש"ה ליעל; HOOC, 17 'מעב ,7 ש"ה ליעל.  
45 IGOMORE         W, 32 'מעב ,6 ש"ה ליעל; HOOC, 32 'מעב ,םש. 
46 IGMORE         W, 3 'מעב ,םש. 
 .17 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,HOOC ;614–514 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןונרה ;36 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ןרומ        47
48 HOO         C, 11 'מעב ,םש. 
49 IGMORE        W, ואר ,ןכ ומכ .11 'מעב ,6 ש"ה ליעל HOOC, תודע דיעי הרמאה רוקמ םהבש םירקמ ונכתיי .33 'מעב ,םש 

 ותריקח ולא םירקמב .וירקש לע תודוותהל ול םורגלו םידעה ןכוד לע ותוא "רובשל" חילצי אל דגנכש דצהו ,רקש
 יפמ תודע לסופה ללכל קומינהש ןאכמ .תמאה רקח תכאלמב טפשמה תיב תא םדקת אל הרמאה רסומ לש תידגנה
  ."שלח" ןועיטכ םיתיעל ררבתהל לולע ,הרמאה רסומ לש תידגנ הריקח-יאב ץוענ אוה םא ,העומשה

 תיקוח אל רתס תנזאה לש ךרדב וטלקנש םירבד ,ללככ יכ עבוק 1977–ט"לשתה ,רתס תנזאה קוחל 13 'ס ,לשמל ,ךכ          50
 בגא גשוהש רמוח ,ללככ יכ עבוק 1981–א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחל 32 'ס ;טפשמה תיבב היארכ םיליבק ויהי אל
 הנקמ הקיספב עבקנש ףסונ הליספ ללכ .עגפנה תמכסה אלל טפשמ תיבב היאר שמשל לוספ היהי תויטרפב העיגפ
 פ"ע הז ןיינעב ואר .ןגוה ךילהל םשאנה תוכזב העיגפ בגא וגשוהש תויאר לוספל תעד לוקישבש תוכמס טפשמה תיבל

 .)2006( 461 )1(אס ד"פ ,יאבצה עבותה 'נ בורכששי 5121/98
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 םיסרטניא לש םמויק ,טפשמה תיבל ותרבעהו דעה ישוחב עדימה תטילק תלוכיב םימגפ 51,יטנוולר

 טפשמה תיב לש ותלוכי תא ליבגהל ידכ שי לשמל הלא לכב – ןמזה ףולח ףאו םירתסנ םיעינמ ,םיישיא

 ךמסנ אוהשכ םג טפשמה יתב ידיב םיאצממ תעיבקב תויועטל ןוכיסה תא תולעהלו תמאה רקחל עיגהל

 וסחייתיש ,םייביטמרונ הערכה יללכ עובקל תויארה יניד לע יכ איה הסיפתה ךכיפל 52.רוקמ תויודע לע

  53.ךילהל םידדצה ןיב תועטל ןוכיסה תקולח ןפואל
 קלח ללכה לש ותויה לע בס הליספה ללכל הקדצה הווהמה םייזכרמה םייביטמרונה םינועיטה דחא     

 הייטנה 54.תודבוע תעיבקב יטופישה קוידה תורבתסה תא ריבגהל התרטמש תילנויצר היגטרטסאמ

-יא לש םיבצמב ןידה ילעב ןיב ןוכיסה תקולח לש ןונגנמ הליספה ללכב תוארל איה םידמולמה ברקב

 יפיצפס הרקמבו ,ןידה ילעב ןיב םינוכיס תקולח איה הליספה ללכ לש הרטמה ,וז הסיפת יפל 55.תואדו

 תיב 56.ודגנ האבוה העומשה יפמ תודעהש ימ דגנ טפשמה תיבב היוגש הערכה תלבק לש ןוכיסה הז

 .התכרעהב תוגשל לולע םג אוה ךא ,הנוכנכ העומשה יפמ הלבקתנש הרמאה תא ךירעהל לוכי טפשמה

 הקינעמ ולאכש תורמא לש ןתליספ 57.התוא תוועל היושע איה ךא ,תמאה תא ףקשל היושע וזכש הרמא

 ןיד תערכהל איבהל לולע הזכש הגשמ 58.ודגנ האבוה תודעהש ימל הגשמ לש ןוכיסה ינפמ תוניסח אופא

  .עשפמ םיפח לש םתעשרהל ןיפולחל וא םימשא לש םָיוכיזל ,רומאל .היוגש

 םיגשממ ששחהו העומשה יפמ תויודע ךמס לע םיאצממ עובקל טפשמה תיב לש ותלוכי רבדב ןועיטה     

 יפמ הלבקתנש היאר לש התליספל הקדצהה ,תישאר .םיישק טעמ אל םיררועמ םיאצממ תעיבקב

 ותלוכי-יא לשב אקווד אלא ,בושחל לבוקמש יפכ הנמיהמ הניא היארה יכ הדבועב הצוענ הניא העומשה

 היאר ,ןכא 59.ותושרל םידמועה םילכה תועצמאב התונמיהמ תא ךירעהלו ןוחבל טפשמה תיב לש

 ררבתהל הלוכי רוקמ תודע םג הדימ התואב םלוא .הנמיהמ אל תויהל הלוכי העומשה יפמ הלבקתנש

 תורסמנ תודבועה רשאכ םג דימת םייק טפשמה תיבל יוגש עדימ תרבעהמ ששחה ןכלו ,הנמיהמ אלכ

 טפשמה תיבל רסמנה עדימ לש ותוליבק ןיב לדבההש שי 60.וישוחב עדימה תא טלקש יממ טפשמה תיבב

                                                
 ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל 44 'סב ןגועמה ,הנידמה תבוטל ןויסיחה תא רתיה ןיב תונמל ןתינ תונויסחה םע         51

 ןויסיח ;תויארה תדוקפל 45 'סב ןגועמה ,רוביצה תבוטל ןויסיח ;)הדוקפה וא תויארה תדוקפ :ןלהל( 1971–א"לשתה
 ןויסיח ;תויארה תדוקפל 49 'סב ןגועמה ,לפוטמ–אפור ןויסיח ;תויארה תדוקפל 48 'סב ןגועמה ,חוקל–ןיד ךרוע
 ,תויארה תדוקפל 'א50 'סב ןגועמה ,לפוטמ–ילאיצוס דבוע ןויסיח ;תויארה תדוקפל 50 'סב ןגועמה ,לפוטמ–גולוכיספ
 .תויארה תדוקפל 51 'סב ןגועמה ,תד ןהוכל קנעומה ןויסיח ןכו

 תמאה תפישחל יתייארה חישה לש תיביטמרונה תוביוחמה םיתיעל .טלחומ ךרע איה ןיא ,ןוילע ךרע איה תמאהש ףא         52
 לע ןגהל ךרוצ ךותמ עדימ לע ןויסיח תלטה ,לשמל .ימטסיפא אל ,רחא סרטניא םדקל תוביוחמה ינפמ תגסל הלולע
 ךילהל תוכזה לע הנגהה .תמאה יוליג-יא תא קידצהל הלוכי םינוש םייעוצקמ םיסחי לע וא בושח ירוביצ סרטניא
 ןתואב העיגפ בגא וגשוהש תונוש תויאר םילסופה םייתייאר םיללכ לש םתושבגתהל האיבה תויטרפל תוכזה וא ןגוה
 לע ,הז דגנ הז ,םידליו םירוה וא גוז ינב המעטמ דיעהל העיבתהמ תענומ יתחפשמה אתה תומלש לע הנגהה .תויוכז
 ןיב ןוזיאבש אלא .תמאה רקח לע רתוומ ילילפה ךילהה יכ רמוא הז ןיא ,קודו .תויארה תדוקפל 4-ו 3 'ס תוארוה יפ
 םיליבגמה םינוש םייתייאר םיללכל תודוה תירשפא וז הגיסנ .םהינפמ הגוסנ תמאה םיתיעל ,םירחא םיכרעל תמאה
 וזש יפכ ,תיתדבועה תמאה ןיבש רעפה תא לידגמ הז רבד .טפשמה תיבל עדימה אולמ תגצה לש תורשפאה תא
 יניד תועצמאב טפשמה תיבב הגצהל תונתינש תודבועה תא תגציימה ,תיטפשמה  תמאה ןיבל ,תואיצמב השחרתה
 יטפשמה ץעויה 1354/92 א"ע ;)1982( 449 )4(ול ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ ןולא 152/82 ץ"גב הז ןיינעב ואר .תויארה
 ;)2001( 786 )1(ונ ד"פ ,אפלוו 'נ םינפ ןוחטיבל רשה 2629/98 א"ע ;)1994( 745 ,711 )1(חמ ד"פ ,תינולפ 'נ הלשממל
 תמא'" ןמצלז הנינ ;160–155 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,יקאו .15 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"תמאו טופיש ,טפשמ לע" קרב
 ;)2000( 263 דכ טפשמ ינויע "םייתרבח םיכרע לע הנגה םשל טפשמה-תיבמ עדימ תעינמ – 'תיטפשמ תמא'ו 'תיתדבוע
 רצינמרק .67 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ ;)א ךרכ יולה :ןלהל( )2013( 48-35 א ךרכ תויארה יניד תרות יולה לאירבג
 םירקמב תמאה תפישחב ןיינע שי םשאנל לשמל ךכ .תמאה תורישב םילעופ דימת אל ךילהל םידדצהש ןייצמ ףא
 םשאנ .היוליג-יאב ,ךפהל אלא ,תמאה יוליגב ןיינע ול ןיא ,םשא אוה ובש ,ךופהה הרקמב לבא ,עשפמ ףח אוה םהבש
 ש"ה ליעל ,"םיקחשמה תנוע" רצינמרק ואר .התרתסהלו תמאה יוליגל דגונמה ןוויכב טפשמה ךלהמב לעפי הזכש

  .484–482 'מעב ,26
            טפשמה-תיב לש ותקיספו היוארה ותונשרפ :תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש סכלא ;316–216 'מעב ,םש ,יקאו         53

 תויארה יניד תא רידגמ ,ןייטש .)"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש :ןלהל( )1992( 326 ,325 אכ םיטפשמ "ןוילעה
 ."הגשמ לש םינוכיסל ןידה לש יוטיב"כ

  .210 ,205 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ         54
 .329 'מעב ,53 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש         55
 .333–263 'מעב ,םש ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש ;37 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ןרומ         56
 .329 'מעב ,םש ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש         57
 תולבגמה ,רומאל .ידוקפת ץוליא רדגב אוה הליספה ללכ יכ ןייצמ השנמ .214–213 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ ;םש         58

 רשאכ .התכרעה םשל שרדנה תעדה לוקיש תייחד תא תוקידצמ היארה לש יביטקייבואה חוכה תכרעהבש תויטופישה
 לוקיש לש הדוריה תוכיאה תא ךירעהל תלוכיב ףא תעגל קפסה לוכי ,קפסב לטומ המצע יטופישה דוקפתה תוכיא
 ישעמה אצומהו ,הז תעד לוקיש דוסי לע עירכהל אלש בייחמ תעדה לוקישבש םגפה ,השנמ סרוג ,ךכיפל .תעדה
 .העומשה יפמ תויודע לש תפרוג הליספ אוה הז הרקמב

 אלא הנמיהמ אל הרמאה לש התויהמ עבונ וניא הז רשקהב ששחה יכ הריהבמ ןרומ .38 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ןרומ         59
 טפשמ תוטישב רקיעב קזח הז קומינ .תאז תושעל םישרדנה םילכה תא רסח התונמיהמ תא ךירעהל ךירצש ימש הזמ
 C.B. Muller, Post Modern םג ואר .יעוצקמ טפוש אוה קסופה ןהבש תוטישב אל ךא םיעבשומ רבח םייק ןהבש

Hearsay Reform: The Importance of Complexity, 76 MINN. L. REV. 367, 382 (1972).  
 תחתמ םיניטק וא תילכש וא תישפנ תוקל ילעב םידע ,טפשמה תואצותב סרטניא ילעב םידעב רבודמ רשאכ ,לשמל         60

 לש וקוידלו ותותימאל רשאב ןטק אל ששח הלעמ םהישוחב תואיצמה תסיפת רומאכש ,תילילפה תוירחאה ליגל
 םידע ןכש ,םידיעמ םה ותבוחלש ימל תוניסח םיקינעמ תויארה יניד ןיא תאז םע .םידיעמ םה ויתודוא לעש עדימה
  .הליבק םתודעו ,יטפשמ ךילה לכב דיעהל םירשכ ולא



    
 
 

 

7 

 תיב לש ותלוכי-יאב ץוענ העומשה יפמ תודעב רסמנש עדימ ותוא לש ותליספ ןיבו רוקמ דע תועצמאב
 הרומ ןויגיההו תנתונ תעדה הזכ הרקמב 61.העומשה יפמ לבקתנש עדימה תותימא תא ןוחבל טפשמה

 תדימ תאו תודעה לש יביטבורפה החוכ תכרעה םשל םיקפסמ םילכ טפשמה תיב ידיב רשאכ יכ

 תוכמסה תא טפשמה תיבל קינעהל שיו ,היארה לש תירוירפאה התליספל הקדצה ןיא ,התונמיהמ

  .התותימא תא ןוחבל תלוכיהו

 ךירעהל טפשמה תיבל ועייסיש םילכב רסוח לשב העומשה יפמ תודע תלבקב ישוקה לע הדמע טפיווס      

 התוא יפל a foundation fact approach(.62( "תוססבמה תודבועה תשיג" תא העיצהו התונמיהמ תא

 ילבמ הרמאה תונמיהמ תא ךירעהל טפשמה תיבל הנרשפאתש תוססבמ תודבוע גיצהל ןתינ רשאכ ,השיג

 ,תורחא םילימב 63.הרמאה תא לבקל טפשמה תיבל רשפאל שי ,תידגנ הריקחל בצייתי הרמאה רסומש

 דעה תוברל ,והשלכ םדא אוה ססבמה דעה ."ססבמ דע"ב ךרוצ שי העומשה יפמ תודע לכ לש הדיצל

 ,תודבועה תא טלק הרמאה רסומ ןהבש תוביסנה לע דיעהל לוכי רשא ,טפשמה תיבב הרמאה לע דיעהש

 לש ןגוע איהש תרחא היאר לכ היהתש ןיבו "ססבמ דע" היהי הזש ןיב 64.ותרמא תא ךרעו ןתוא רכז

 תפרוגה ןתליספל תחתמ סיסבה תא טומשל ידכ םהמ דחא לכב שי ,תקולחמב היונשה תודעל תונמיהמ

 ידכ םיקיפסמ םילכ טפשמה תיב ידיב ןיאש הלילכמהו תיעטומה החנהה לשב ,העומשה יפמ תויודע לש

 טפשמה תיבל רשפאתיש ידכ תושימגב הליספה ללכ תמשגה תא קידצמ הז ןועיט .ןתונמיהמ תא ךירעהל

 תפישחב טפשמה תיבל עייסת הרמאה תלבקש החנה ךותמ ,ןתותימאל תובורע ןדצלש תורמא לבקל

  .ךילהל םידדצה ןיב קדצה תיישעבו תמאה

 תעיבקב םיגשמל תורבתסהה תא תולעהל הלולע העומשה יפמ תודעש אצומה תחנה ףא ,ןכ לע רתי      

 תא ףושחל סרטניא שי טפשמה תיבלו ליאוה .היוגשכ םיתיעל ררבתתו רתי תללכהב הקול ,םיאצממ

 הלוכי הניא הליספה ללכ לש ותקדצה ,תויוגש תויטופיש תוערכהמ עבונה קזנה תא רעזמלו תמאה

 ידכ .העומשה יפמ תודע לש התלבק וא התליספ לשב שחרתהל תויועט לש ןתייטנב תינתומ תויהל

 ולאכש תויודע תלבקש תוארהל שי ,הערכה לש תויגטרטסאל םיעגונה םילוקישמ הליספ ללכ קידצהל

 65.םיאצממ תעיבקב תויועטל תורבתסהה תא הלעתו תיתדבועה תמאהמ טפשמה תיב תא קיחרת

 תוענמיההו התליספ אקווד תורחא םימעפו ,תמאהמ טפשמה תיב תא קיחרת היארה תלבק םיתיעל

  .םיגשמל תורבתסהה תא תולעהל תולולע ןובשחב התאבהמ

 ההש אוה ול תסחוימה הריבעה עוציב ןמזב היפלו ,יבילא תנעט ןעוט םיוסמ םשאנ יכ לשמל חיננ     

 תנעט תא תמאלו ססבל ותלוכיבש דע אוה ןבואר .הריבעה תריזב אלו רחא םוקמב ןבואר לש ותציחמב

 רפסיש ןועמש תא דיעהל תניינועמ הנגהה תאז ףלח .רותיאל ןתינ וניא אוה םלוא ,םשאנה לש יבילאה

 ססבל ידכ םשאנל ץוחנה עדימה לכ תא קפסל לוכי ןועמש .ןבואר ול רסמש םירבדה לע טפשמה תיבל

 סוסיבל םינתינשו ןבואר לש ותודע תונמיהמ תא םיקזחמה םיטרפ ןויצ תוברל ,יבילאה תנעט תא

 הניא ,העומשה יפמ תודע התויהב ,ןועמש לש ותודע ,םייקה ןידה יפ לעש אלא .תואיצמב שושיאלו

 תא תקזחמו השיחממ וז המגוד .התוליבק תא רישכהל רשפאמה גירח תויארה ינידב ןיא ןכש ,הליבק

 תורבתסהה תא תולעהל הלוכי אקווד העומשה יפמ תודע לש התליספ םימיוסמ םירקמב ויפלש ןועיטה

  66.עשפמ םיפח םימשאנ לש םתעשרהל אופא איבהלו ,םיאצממ תעיבקב םיגשמל

 לש התליספ םולכ ,העומשה יפמ תודע סיסב לע םיאצממ תעיבקב הגשמל ןוכיס םייק יכ חיננ םא ףא     

 .רוקמ תויודע לע םיכמתסמשכ םג םייק םיגשמל ןוכיס ירה ?יתדימהו םיאתמה יעצמאה איה תודעה

 לכ – םלכשב וא םשפנב םיקולה םידע ,םידלי ,החפשמ יבורק ,טפשמה תואצותב סרטניא ילעב םידע

 תא קידצמ םתודע סיסב לע םיאצממ תעיבקב הגשמל ןוכיסה יכ םירובס ונא ןיאו ,דיעהל םירישכ ולא

 ןוכיסהמ לודג העומשה יפמ תויודע לע ךמתסהב םיגשמל ןוכיסה יכ חיננ םא ףא ,ןכ לע רתי .םתליספ

 הדימ התוא תא ןבוחב תונמוט העומשה יפמ תורמאה לכש רמוא הז ןיא ,רוקמ תויודע לע תוכמתסהבש

                                                
61 HOO         C, 17 'מעב ,7 ש"ה ליעל. 
62       1358 (1987) –1339, 1357 .EVR L. .ALC, 75 A Foundation Fact Approach to HearsaySwift,  Eleanor. 
  .221–220 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ ;םש         63
 תנתונ הניא התשיגש איה ותנעט .טפיווס לש תוססבמה תודבועה תשיג תא רקבמ השנמ .222–122 'מעב ,םש ,השנמ        64

 ףילחת שמשמ ססבמה דעה הז בצמב .םירקש לש םתפישחבו םינרקש לש העתרהב םירומא םירבדהשכ ,קפסמ הנעמ
 .תידגנה הריקחל ידמל רוויח

 לש הכרעב תיטופיש הזרפה לשב םיוסמ קזנל םורגת היארה תלבק יכ תוארהל שי ,השנמד אבילא .210 'מעב ,םש        65
 תכרעה הפידעש םושמ התוא לוספל ןיאש ירה ,היארה לש הכרעב תיטופיש הטעמה אוה ששחה םא .היאר התוא
 .ללכ התכרעה-יאמ היארה לקשמ לש רסח

66         AUDANL, 232 ,144 ,137 'מעב ,25 ש"ה ליעל.   
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 תליספש ירה ,הכומנ ןוכיסה תמצוע רשאכ וא ,רומאכ ןוכיס םייק ןיא םהבש םירקמב .ןוכיס לש

 ןמויקל השירד איה ןוכיסה רועזמב עייסתש םיכרדה תחא .תיתדימ הניא ףאו תקדצומ הניא הרמאה

 תיחפהל ןתינ היהי ךכ ,רתוי תויתוכיאו רתוי תובר תובורע הנייהתש לככ .הרמאה תותימאל תובורע לש

 ןומטה ןוכיסה ,הרמאה תותימאל תובורע הנגצות אל םא :ךפהלו ,ונויא ידכ ידע ןוכיסה תמצוע תא

 ןתינש ירה ,היארה לש התונמיהמ תדימב יולת הגשמל ןוכיסהו ליאוה .הלעי היאר התוא לע תוכמתסהב

 איה ולא םירבדמ הנקסמה .ןתותימאל תובורע לש ןתגצהב העומשה יפמ תויודע לש ןתלבק תונתהל

 תקדוצ הקולח םידדצה ןיב ןוכיסה תא קלחתש הטלחה תלבקו ותמצוע תכרעה ןכו ןוכיס לש ומויקש

  .וב עירכהל טפשמה תיב לעש ןיינע םה

 

 עשפמ ףחה לע הנגהה לאידיא רואל הליספה ללכ לש ותילכת )2(
 תויארה יניד תאו ללכב ילילפה ךילהה לש יזכרמה ודועיי תא ביצהל שקבמה ירוטרה ןויסינה ףרח     

 הלגמ טפשמה חישב ףסונ ןויע ,טפשמה יתב ידיב םיאצממ תעיבקב קוידלו תמאה רוריבל הריתחב טרפב

  67.היוגש העשרה ינפמ עשפמ ףח לע הנגהב קודה רשקב הרושק חישה לש תיביטמרונה תוביוחמה יכ

 תכרעמ לכ ,ךכשמ .תוענמנ יתלב ןה טפשמה תיב ידיב םיאצממ תעיבקב תויועטש איה אצומה תחנה     

 ףואשל םיכירצ תויארה ינידש תאזכ הדימב הרומחל תבשחנ תועט וזיא הטלחה לבקל הכירצ תיטפשמ

 ליאוה 68.עשפמ ףח לש ותעשרהל איבתש תועט וא ?םשא לש ויוכיזל ליבותש תועט םאה .התוא עונמל

 ,לבוקמה טפשמב ירה 69,רתוי הרומחל תבשחנ עשפמ ףח תעשרהל איבתש תועטש איה החנההו

 תועט אהת םאש ךכל םינווכמה םיינויד םיללכו תונירטקוד וחתפתה ,לארשיב תויארה ינידב ויתובקעבו

 לטנ תלטה :לשמל 70.עשפמ ףח לש ותעשרהל אלו םשא לש ויוכיזל ליבות איה ,ןותנ ילילפ ךילהב

 ריבס קפסב תוקפתסהו 72תופחה תקזח 71,ריבס קפסל רבעמ לש החכוה ףר תעיבק ,העיבתה לע החכוהה

 תועט אלו םשאנה תבוטל תועט הפידעמ תיטפשמה תכרעמה יכ םידיעמ ולא לכ – םשאנה יוכיזל ליבויש

 ידכ םהב שי ךא ,טפשמה יתבב הגשמה ירועיש תא תיחפהל ידכ ולא םיעצמאב ןיא םנמוא 73.ותבוחל

 אווש ייוכיזל הנאבת ,הנייהת םא ,טפשמב תויועטש חיטבהל איהו תמיוסמ ךרדב םינוכיסה תא קלחל

 םג ,עשפמ ףח םדאל לווע םורגל אל התרטמו ,התוהמב תיתרבח איה וז הפדעה 74.אווש תועשרהל אלו

  75.םימשא יוכיז לש יתרבח ריחמב

 ,ללכה ןכש ,עשפמ םיפחה לע ןגהל רשפאמה ףסונ יעצמא העומשה יפמ תודע לסופה ללכב תוארל ןתינ     

 לשב רתיה ןיב ,העומשה יפמ ולבקתנש תולילפמ תויאר גיצהל העיבתהמ ענומ ,תיחכונה ותנוכתמב

 ,ללכה ,דגנמ .טפשמה תיבב הלילפמה הרמאה תא רסמש ימ תא רוקחל תלוכי ןיא םשאנל יכ הדבועה

 .העומשה יפמ ולבקתנש תוכזמ תויאר גיצהל םשאנהמ ענומ ,הוושב הווש ךילהל םידדצה לע לחומ רשא

                                                
  .160 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,יקאו         67
 לש ויוכיזל איבתש תועטו ,"false inculpatory finding" עשפמ ףח לש ותעשרהל ליבות רשא תועט הנכמ ןדואל         68

 .13 ,10 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,LAUDAN ואר ."false exculpatory finding" –  םשא
69         187 -186 ISH CRIMINAL CRIMEA STUDY OF THE ENGL - UILTGROOF OF PHE T ,ILLIAMSWLANVILLE G

(3d ed., 1963);  RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 84–85 (1985); טופיש ,טפשמ לע" קרב 
 תנידמ 'נ ינביל 838/84 ש"ב המגודל ואר ןכ ומכ .160 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,יקאו ;16 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"תמאו
 פ"ע ;)2004( 615-614 ,583 )4(חנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירוגז 4971/02 פ"נד ;)1984( 738 ,729 )3(חל ד"פ ,לארשי

  .)1995( 130 ,45 )3(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירא-ןב 6251/94
70         AUDANL, 30–29 ,2–1 'מעב ,25 ש"ה ליעל. 
 .עשפמ םיפח םהש ןיבו םימשא םה םאש ,םימשאנ עישרהל העיבתה לע השקמ העיבתה לע לטומה דבכה עונכשה לטנ          71

 )תטלחומ תואדו םה 100% רשאכ( 95% לש תואדו תדימל ילילפה ךילהב החכוהה ףר תא תמכנ םא ,המגודה ךרוצל
 תודיעמ תויארה םא ףא ,)85% לש תואדו תדימב חיננ( ונממ ךומנה ףרב אלא הז ףרב דומעל החילצה אל העיבתהו
 הריבע עציבש םשאנש ךכל איבי דבכה החכוהה לטנש ירה ,עשפמ ףח אוהש תודיעמ ןהשמ רתוי םשא םשאנהש
 ףרש ןאכמ .םפכב לווע אל לע עשפמ םיפח תעשרה-יא ריחמב לובסל הנכומ תיטפשמה הטישהש תועט וז .הכוזי
 םימשאנ םע םג ביטימ אוה םלוא ,הריבע עוציבב ומשאוהש עשפמ םיפחה תצובק םע ביטימ םנמוא םייקה החכוהה
  .םתעשרהל שורדה הובגה ףרב דומעל העיבתה החילצה אל םניינעבשו ,הריבעה תא ועציבש

 6972/96 ץ"גב ןכו ,)1999( 1 ינקירמאה טפשמבו ילארשיה טפשמב "תופחה תקזח" סוארטשנדניל הכימ הז ןיינעב ואר         72
 תדמוע וז הקזח .)1997( 783 ,757 )2(אנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה
 :דוסי-קוחב תנגועמ רומאכש ,תוריחלו דובכל םדא לש דוסיה תוכזמ תרזגנ איהו ,ןידב עשרוה אל דוע לכ םשאנל
 דובכ :דוסי-קוח לש ויתורטמ תא לאל המש תופחה תקזחב העיגפ יכ ןייצמ סוארטשנדניל .ותוריחו םדאה דובכ
  .5 'מעב ,םש ,סוארטשנדניל ואר .ותוריח לעו םדאה דובכ לע הנגהב ותוריחו םדאה

73         AUDANL, םתוסחייתה םג יכ ןייצמ יקאו .161–160 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,יקאו לצא ואר ןכ ומכ .30 'מעב ,25 ש"ה ליעל 
 לועפל םישקבמ םה ןיאו ,ויוכיזל ומכ םשאנ תעשרהל רשאב םיירטמיס םניא ןוידה תויפוסל םיינוידה םיללכה לש
 ,תויוגש תועשרה רותיאל םירכינ םיבאשמ תוצקהל םישקבמ הלא םיללכ" .אווש ייוכיז לש הגשמה ינוכיס םוצמצל
 רקחל עיגהל הטישה לש התלוכיב תעגופ רשא היטה ,יוכיז לש תועט ינוכיס םוצמצל לועפל םישקבמ םה ןיא ךא
 טפשמה יתב קוחל 31 'סב עובקה ,רזוח טפשמ לש ךילה וא העיבתה יפתכ לע חנומ רשא עונכשה לטנ ,המגודל ."תמאה
    .אווש יוכיז אלו אווש תעשרה ןקתל רשפאמ רשא 1984–ד"משתה ,]בלושמ חסונ[

74         AUDANL, 216–116 'מעב ,םש ,יקאו ;29 'מעב ,םש. 
  .93 'מעב ,52 ש"ה ליעל ,א ךרכ יולה         75
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 םידדצה לע תינויווש הלחה לחומ אוה יכ הדבועהו ותוללכב הליספה ללכ םא הלאשה תלאשנ ךכיפל

 המכמ ,הלילשב ךכ לע בישהל שי יכ המדנ .עשפמ םיפח םהש םימשאנל הבוט הנגה תשר קפסמ ,ךילהל

 ילילפה ךילהב .ילילפה ךילהל םידדצה ןיב םייקה ינוידה ןויוושה-יא תחנהב ץוענ דחא םעט :םימעט

 ,םייזנרופ ,םיילכלכ םיבאשמ םהבו ,תויאר ףוסיאל םיבר םיבאשמ שי העיבתל .םיווש םניא םידדצה

 תושרל םידמועה םיבאשמהו תולוכיה ןיא םשאנל ,הזל דוגינב .הפיכאו יוהיז ,הריקח יעצמא תוברל

 תא גיצהל ,הנגה ידע ןמזל ,תוכזמ תויאר גישהל םיבאשמהו םיעצמאה םשאנל ויהי דימת אל .העיבתה

 .רתויב יעוצקמ יטפשמ גוציימ תונהיל ףאו שיש תיתוכיאהו תירוקמה היארה

 וניא אוהו עשפמ םיפחל הבוט הנגה קפסמ וניא ,תיחכונה ותנוכתמב ,הליספה ללכש ךכל ףסונ םעט   

 תויודע לע םילח םיגירחה תיברמש ףא .הליספה ללכל םיגירחב ץוענ ,תויהל רמייתמ אוהש יפכ ינויווש

 76 .הנגהל רשאמ רתוי העיבתל םיעייסמ םיגירחה השעמל הכלה ,דחאכ הנגהה םעטמו העיבתה םעטמ

 ילתוכל ץוחמ םשאנה רסמש האדוה לע תודע גיצהל העיבתל רשפאמ תויארה תדוקפל 12 ףיעס ,לשמל

 תא עישרהל טפשמה תיבל רשפאמ ףא אוהו ,העיבתה לש ידעלב שומישב אוה הז ףיעס .טפשמה תיב

 גוסמ הלק תיתייאר תפסות תויארה רמוחב אצמיתש יאנתב ,וז העומשה יפמ תודע ךמס לע םשאנה

 ,םירבדה עבטמ .הריבע עוציבל דע לש הרמא לע תודע רישכהל רשפאמ הדוקפל 9 ףיעס ."ףסונ המ רבד"

 רתוי העיבתה תא תרשת הריבע ישעמ לע תודע ,הוושב הווש ךילהל םידדצה ינש לע לח גירחהש ףא

 תרמא לע תודע רישכהל רשפאמ תויארה תדוקפל 10 ףיעס םג ,הזל המודב .הנגהה תא תרשת איהשמ

 העיבתה תא שמשת היארה ,הריבעה ןברוק תרמאב רבודמ רשאכ ,םירבדה עבטמ .תומילא השעמ ןברוק

 ,םידע לש בתכב ץוח תרמא לבקל טפשמה תיבל רשפאמ תויארה תדוקפל 'א10 ףיעס .הנגהה תא אלו

 תודע תריסמ םשל טפשמה תיבב ובצייתה אלש ןיבו םידעה ןכוד לע בתכב םתרמא תא ורתס םהש ןיב

 ,הנגההו העיבתה םעטמ םידע לש בתכב תורמא לע לח גירחהש ףא .םהילע לעפוהש לוספ יעצמא לשב

 רשא המעטמ םידע לש בתכב תורמא שיגהל העיבתל עייסל דעונ גירחה יכ הנעטב ךמות ותקיקחל עקרה

 םיעצמא וליעפה םימשאנ רשאכ ןכו ,הרטשמה תנחתב ורסמ םה התואש הלילפמה םתסרגמ ורזח

 םעטמ דעב רבודמשכ ,ןכ לע רתי 77.טפשמה תיבב תודע רוסמל םהמ וענמש העיבת ידע לע םילוספ

 .בתכה לע ותרמא תא הלעיש רקוח ידיב רקחיי אוהו ,הרטשמה תנחתל ןמוזי דעהש חינהל ןתינ ,העיבתה

 םתסרגש וא ,הרטשמה תנחתב םתובצייתה תא חיטבהל ןתינ דימת אל ,הנגה ידעב רבודמשכ אלא

 ךכל ףסונ יוטיב אוה הז ןועיט .התוליבקל יאנתכ בתכה לע הלעות רחא םדא לכל וא בבודמל ,רקוחל

 ןיב ינוידה רעפה תקמעהל םימרות ,ודיצלש םיגירחה תוברל ,תיחכונה ותנוכתמב הליספה ללכש

  .םימשאנל העיבתה

 אוהש ןפואב ,הליספה ללכ לש ותגרחה םאו ,עשפמ םיפחה לע רתוי בוט ןגהל ןתינ דציכ איה הלאשה     

 םתעשרה תעינמב האורש ימ יכ סרוג ,לשמל ,ןייטש .היוארה הנגהה תא קפסת ,םימשאנ לע לוחי אל

 דגנ העומשה יפמ תודע לסופה ללכה לש ותלעפה-יאב ךומתל ךירצ ,שדוקמ ןורקיע עשפמ םיפח לש

 ,תוקפקופמ תויארב טפשמה תיב תפצהל רתיה ןיב איבת ,יתשיגל ,וז השיג ץומיאש אלא 78.םימשאנ

 תולעהל ףא תולולע ןה ,םיכילהה תא הנבכעתו הנכראתש קר אלש ,יתחכוה ךרע לכ תורסחו תופלוסמ

 רבודמש הדבועה יכ עצומ תאז ףלח .ןהילע וכמתסי םא םיאצממ תעיבקב םיגשמל תורבתסהה תא

 שי היארלשכ היארה תלבק תבוטל לוקיש היהת ותופח תחכוהל םורתל הלוכיש םשאנה םעטמ היארב

  .תונמיהמ לש סיסב

 

                                                
 תליחתב השענש טפיווס לש הרקחמב החכוה האצמנ םימשאנ חפקל הטונ יאקירמאה טפשמב הליספה ללכ יכ הנעטל       76

 תואכרעו םייזוחמ טפשמ יתב לש תוטלחה טפיווס  הנחב הז רקחמ תרגסמב .תמדוקה האמה לש םיעשתה תונש
 יפמ תויודע לש ןתוליבק תא רישכהל תושקבל תוסחייתמ רשא ,)םינש רשעל עברא ןיב( םינש ךרואל ונתינש רוערע
 רקיע תא יכ וארה רקחמה תואצות .םיילרדפה תויארה יללכב םיעובקה הליספה ללכל םיגירח חוכמ העומשה
 תא רישכה טפשמה תיבש הז ןבומב ,בויחב ונענ תושקבהמ 74% יכו ,העיבתה השיגה תויודעה תרשכהל תושקבה
 תושקבה רפסממ תיצחמכ ושיגה ילילפ ךילהב םימשאנ תאז תמועל .םיוסמ גירח לש וחוכמ תודעה לש התוליבק
 תא הריבסמ טפיווס .בויחב ונענ םמעטמ העומשה יפמ תויודע תרשכהל םהיתושקבמ 21% קרו ,העיבתה השיגהש
 התואצמתהבו העיבתה תוליעיב ,תודעה תלבקב יוטיבל ואבש החלצהה יזוחאב ןהו תושקבה רפסמב ןה ,םייקה רעפה
 ,תירשפא תיטנוולר היאר לכ גיצהל ןויסינ ידיל התוא איבמ רשא רבד ,הפתכ לע לטומה דבכה עונכשה לטנב ,תויארב
 ,םייתרבח םילוקישב ןכו הריבע תונברוק לש תורמא גיצהל העיבתל םירשפאמה םימייקה םיגירחה לש םמויקב
 שיגהש דצה תוהזב היולת הטלחהה תעיבקש איה התחנה .טפשמה תיב תוטלחה לע םיעיפשמה םייטילופו םיילכלכ
 תושגומה תויארב ןומא תתל םיטונ םיטפוש םתעד לוקיש תרגסמב .םימשאנ הערל םילפמ טפשמ יתבשו ,היארה תא
 Eleanor Swift, The Hearsay Rule at Work: Has it Been ואר .הנגהה םעטמ תויארבמ רתוי העיבתה םעטמ

Abolished De Facto by Judicial Decision?, 76 MINN. L. REV. 473, 474–475, 480–481, 483-484 (1992). 
 וניד קספל 12–8 'ספ ,309 )4(במ ד"פ ,לובוט 'נ לארשי תנידמ 23/85 נ"ד ואר הדוקפל 'א10 'ס לש ותקיקחל עקרה לע         77 

  .)לובוט ןיינע :ןלהל( )1988( רגמש אישנה לש
  .329 'מעב ,53 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש         78
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  תומיעה תוכז לע ןגמכו םיכילהה תוניגה תא חיטבמה יעצמאכ הליספה ללכ )3(
 םיכרע לע הרימש בגא טפשמה תיבב "ןגוה קחשמ" רשפאל איה תויארה יניד לש תפסונ תילכת     

 םיכילהה לש םתוניגה תא םדקמה יעצמא הליספה ללכב תוארל ןתינ .הנגהל םייוארה םייתרבח

 חנויש ילבמ היאר לבקי טפשמה תיב םא רצוויהל הלולע עונמל הסנמ ללכהש תונגוהה-יא .הילע רמושהו

 הקדצהה יכ םיסרוגה שי ךכיפל 79.התוא ךירפהל תונמדזה דגנכש דצל אהתש ילבמו ,התותימאל סיסב

 80.תונמיהמ רדעיהב רשאמ רתוי תונגוה רדעיהב הצוענ הליספה ללכל

 דעונ ללכה ,תחאה יפ לע .תונגוה לש תוסיפת יתש תוחנומ הליספה ללכב ,)H. L. Ho( וה לש ותשיגל     

 רוקמ ובש בצמל לוקש אהי טפשמה תיבב עדימה רוקמ לש ורדעיהש ךכב ביריה יפלכ תונגוה-יא עונמל

 תחטבהל יעצמא איה םידעה ןכוד לע הרמאה רוקמ לש תידגנ הריקח 81.טפשמה תיבב דיעמ עדימה

 תועצמאב תומיע לש ךרדב קולחל תוכזה הנותנ ןיד לעב לכל יכ איה החנהה .םיכילהה לש םתוניגה

 ,היינשה הסיפתה יפ לע 82.וטפשמ תואצות לע עיפשהל ידכ הב שיש תיתדבוע הסרג לכ לע תידגנ הריקח

 רותסל תורשפאה ול אהתש ילבמ ביריה דצה תערל המודק העד לש הריצי עונמל דעונ הליספה ללכ

 לטנה תא דגנכש דצה לע ליטת תודעה לש התלבק ,וז הסיפת יפ לע ,השעמל 83.התוא ךירפהל וא התוא

 ןועיטהש ןאכמ 84.ותבוחל רבדה לעפי ,ןכ אל םאש ,תמא וניא הנכותש וא הרמאנ אל הרמאהש חיכוהל

 הרמאה לש תונמיהמ רדעיהב ץוענ וניא 85,ךכ לע עמש Y-ש םושמ קר X לש ומויק לע קיסהל ןיא ויפלש

 ןוידב 86.היפ לע םיאצממ תעיבקבו טפשמה תיבל הרמאה תגצהב ןומטה תונגוהה רסוחב אקווד אלא

 תשמגה ובש ןפואה לעו תררועמ איהש םיישקה לע ,תורומאה תוסיפתהמ תחא לכ לע דומעא ןלהלש

   .םיכילהה לש םתוניגה תא םדקל אקווד הלוכי הליספה ללכ

 .ןיד לעב לש ותוכז איה טפשמה תיבב עדימה רוקמ לש תידגנ הריקח ,תונגוה לש תחא הסיפת יפ לע     

 דע תא רוקחל תורשפא רדעיה ,העומשה יפמ תודע לש ךרדב תודבוע טפשמה תיב ינפב תואבומ רשאכ

 87.ולש לע דומעל ,םירבד םתוא לע קלוחה ןיד לעב לש ותוכזב עגופ וישוחב תודבועה תא טלקש רוקמה

 תואצותל םורתת אל איה םא םג תידגנ הריקחל תוכזה תא ןיד לעבמ לולשל יואר אלש איה הנעטה

 לש תוכז תומיעבו תידגנה הריקחב םיאורה שי ,ךכשמ 88.תלעות לכ הב אהי אל םא ףאו ,טפשמה

 קר אל התקדצה תא תבאוש וז תוכז 89.תמאה רוריבב תולת לכ אלל המצע ינפב תדמועה ,םשאנה

 ,תיאמצע התויהמ םג אלא ,תמאה רוריבב עייסל ידכ ןהב שיש תודבוע לש ןיוליגל התמורתמ

 לכל רשפאל שי וז הסיפת יפל 90.ךילהה לש ינוידה קדצה תסיפתמ קלחכ ,תיטנרהניא ,תילטנמורטסניא

 תואצותל ותמורתב תולת לכ אלל ,ולרוג לע עיפשהל םידיתעה טפשמ יכילהב תיברמ תופתתשה םדא

                                                
79        403 (1999) .TUDS .EGL J. .XFO 19, A Theory of HearsayH. L. Ho,  )ןלהל: Ho(.  
    .םש         80
 .104–409 'מעב ,םש         81
 םשאנה תוכזב ץוענה הליספה ללכל קודיצהמ הנושב .328 'מעב ,53 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש        82

 הנגהה לע ןהו העיבתה לע ןה לח םיכילהה לש םתוניגהב ורוקמש ללכל קודיצה ,תולילפמה תויארה םע תמעתהל
  .הווש הדימב

83        Ho, 403 'מעב ,79 ש"ה ליעל. 
 .410 'מעב ,םש        84
 .408 'מעב ,םש        85
 םעו םח שובלב תיבמ תאצל םיגהונ ונא .העומשה יפמ תויודע לע טעמ אל םיכמסנ ונא םוי-םויה ייחב יכ ןייצמ וה       86

 ךכל הביסה .היזיוולטב יאזחה יפמ תעמשומה לע וא ןותיעב הבותכה ריוואה גזמ תיזחת לע ונכמתסהב תוירטמ
 ונא רשאכ .העומשה יפמ ולבקתנש םגה תומיוסמ תויודע לע ךומסל ןתינ יכ הארמה ,ונלש םייחה ןויסינב הצוענ
 ייחב אוה רבדה ךכ םא .הז חוויד יפל לועפל הטינש ירה ,היזיוולטב יאזחה ירבד לע וא ןותיעב בותכש המ לע םיכמוס
 ןיאש ךכב הצוענ ותטישל הבושתה ?העומשה יפמ תויודע לע ךמתסהל טפשמה תיבל םיריתמ ונניא עודמ ,םוי-םויה
 רסוח לש םלועב .םהיניב היגולאנא רוציל ןיאו ,טפשמה יתב לש םתלועפ ךרדל םוי-םויה ייחב ונתוגהנתהמ שיקהל
 עדימ יפ לע םילעופ ונחנאשכ .םישוע וא םירמוא םירחאש המ לע ךומסלו ןכתסהל םינכומ ונחנא לבגומ עדימו תואדו
 ונססבתה וילעש עדימה םא םג ונמצע לע ונאבהש תואצותב תאשל םינכומ ונחנא השעמלש ירה ,םירחאמ ונלביקש
 םידדצה לכ לע םירבדה עבטמ עיפשת טפשמה תיבב העומשה יפמ תודע לש התלבק ,ךכל דוגינב .ןמיהמ אלכ ררבתי
 לע תוכמסנ ןהש לככ ,ךילהה תואצותמ ועפשוי רשא םירחא םיברועמו םיישילש םידדצ תוברל ,יטפשמה ךילהל
  .םש  .וב ןכתסהל הנכומ תיטפשמה תכרעמה ןיא  ,תונגוה רסוחב ורוקמש ,הזכש ןוכיס .תודע התוא לש התלבק

 .37–63 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ןרומ ;180 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,UCKERMANZ ;םש        87
88         nd Compulsory Process: A Unified Theory of Evidence for Criminal Confrontation aWestern, Peter  

Cases, 91 HARV. L. REV. 567 (1978)          ; ZUCKERMAN, םש. 
 טפשמ ירקחמ "תונשי םינפ םע םישדח תונויער :תויארה תדוקפל א10 ףיעס תפלחה רבדב קוחה תעצה" ןייטש סכלא         89

 .)"תויארה תדוקפל א10 ףיעס תפלחה" ןייטש :ןלהל( )1993( 163–162 ,157 י
 ןייטש ;336 'מעב ,53 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש ;207–206 ,39–38 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ         90

 ןרהא ואר ילארשיה טפשמב תומיעה תוכז לש הדמעמ רבדב תקולחמל .םש ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס תפלחה"
 וא דושחה לש תוינוידה תויוכזה" סורג לאונמע ;)1993( 285 ,271 אמ טילקרפה "תיתקוח תוכזכ םדאה דובכ" קרב
 תנידמ 4390/91 פ"נד ןכו ,)1996( 173–172 ,155 גי טפשמ ירקחמ "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח יפ-לע םשאנה
 תוכז לש הביט םנמוא יכ ןייצמ השנמ .)איחי 'גח ןיינע :ןלהל( )1993( 694 ,680 ,661 )3(זמ ד"פ ,איחי 'גח דגנ לארשי
 .208 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ .קודה רשק וילא הרושק אוה ךא ,תמאה תפישח ךרעמ עבונ וניא תומיעה
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 טרפה לש ותוכז  ,ןייטש לש ותשיגל 91.תרחא ךרדב תוצוחנה תודבועה תא ררבל ןתינ רשאכ םג ,טפשמה

 ורשפאי רשא םיאנת ורובע רוצית וז יכ ,ילילפ טפשמל היופכה ותדמעה םצעל יאנתכ ,הנידמהמ שורדל

 תויארה םע תמעתהל םשאנה תוכזש ןוויכמ 92.המעטמ ודגנ םיאבומ וירבדש םדא לכ רוקחל ול

 אופא שקבתמ ,עדימה רוקמ תא תידגנ הריקחב רוקחל םשאנל רשפאתמ רשאכ יוטיבל האב תולילפמה

  93.הנלספית רוקמ תויודע ןניאש תויאר יכ

 ירה ,תומיעל םשאנה תוכז סיסב לע ןיבו תוניגה לש לוקיש סיסב לע קדצומ הליספה ללכש ןיב     

 חנויש ילבמ היאר תלבקב ןומט םיכילהה תוניגהב העיגפל ששחהשכ ,תישאר :םיישק ררועמ הז קודיצש

 לש םמויקב תינתומ היהת תודעה תלבק םהבש םירקמב ששחה תא םיזהל ןתינ ,התותימאל סיסב

 רוקמ תא רוקחל דגנכש דצה לש ותלוכי-יאב ןומט תונגוהה-יא רבדב ןועיטהשכ ךא .תונמיהמ לש םינגוע

 תועצמאב םהילע רבגתהל ןתינ ,ותערל המודק העד לש הריצי עונמל תלוכיב ןכו טפשמה תיבב עדימה

 :לשמל 94.המודק העד תריצי וענמיו תומיעה תוכז לע ונגיש תידגנה הריקחל םיילנויצקנופ םיפילחת

 עדימ קפסת )רוקמ דע וניאש( דעה לש ותריקח רשאכ וא ,המזה תויודע גיצהל דגנכש דצל תורשפא ןתמב

 םיבצמ ונכתיי יכ חינהל ןתינ ,ןכ לע רתי .רוקמה דעמ לבקל ןתינ היהש עדימל ותוכיאב לוקשה יטנוולר

 תוחפל ,השנמ לש ותשיגל .םשאנה תנגהל תלעות לכ חימצת אל תומיעל תוכזה לש השומימ םהבש

 ,טפשמב עיפוהל תוריבסב םינימזה המשאה יעימשמ לכ םע תמעתהל םשאנל ול יד ,םימיוסמ םירקמב

  95.ותמשאב תכמות ,רוקמ תודע הנניא םא םג ,םתודעשו

 תומיעל תוכזה לומלש ירה ,תויוכז ןיב הערכה ללככ תוניגהה רבדב ןועיטל סחייתנ םא ףא ,תינש     

 תומיעל תוכזה לש הלקשמ לע הלעי ילוגסה םלקשמ םיתיעלש םירחא םיסרטניא וא תויוכז םיבצינ

 תויארה םע תמעתהל םשאנה תוכז לומל ביצהל ןתינ .הרומאה תוכזב העיגפב תוכורכה תואצות רורגיו

 ןכתיי .םימיוסמ םיכרע לע הנגהבו העישפב המיחלב תמאה תפישחב ירוביצה סרטניאה תא תולילפמה

 םירקמב יכ ןכתייו ,םירומאה םיסרטניאה ינפ לע תוכזה תפדעהל הקדצה אהת םימיוסמ םירקמב יכ

 וניא השומימ-יא ןכלו ,תיסחי תוכז איה תומיעה תוכז היפלש הדבועה 96.הכופה אהת הפדעהה םירחא

 תא הל קינעיש טפשמה תיבל תעד לוקיש תקנעה הקידצמו הכירצמ 97,היארה לע הילכ רוזגל ךירצ

 תליספ רבדב הטלחהה ךכו ,םידגונ םיסרטניאו תויוכז םע ּהנזאיו הרקמו הרקמ לכב הל יוארה לקשמה

 לש השקב לכל לובג אלב תועשל ןיאש םשכ ,השנמד אבילא .הז ןוזיא לש רצות אהת התלבק וא היארה

 םג הלבגה אלב תועשל ןיא ךכ ,תיטנוולר הניא איהש טפשמה תיבל הארנ םא תפסונ היאר שיגהל םשאנ

 לוקיש תויהל לוכי הז ןיא המכו המכ תחא לעו ,םשאנה לש ותעד לוקיש יפ לע תומיעל םשאנה תשירדל

 בגאו שומימ-תב הניא ,בחרה הנבומב ,הניינעב תומיעה תוכזש היאר לוספל םישקבמ רשאכ עירכמו דיחי

 98.הערכהבש הגשמ ינוכיסל םירחא םידדצ ףושחל ךכ

 ,רוקמ תודע לאכ העומשה יפמ תודעל סחייתי טפשמה תיב ויפלש ,וה עיבצמ וילעש ששחה ,תישילש     

 ,העומשה יפמ תודע לש היתונורסחל םיעדומ טפשמה יתב .תיטופישה הנובתה ןמ ,קדצב אלש ,טיעממ

                                                
  .336 'מעב ,53 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס" ןייטש         91
  .םש         92
 .206 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ         93
 םינרקש עיתרהל ודעונש םיעצמא התוא חיטבהל דעונש הליספה ללכבו תידגנה הריקחב הארנ םא ףא יכ ןייצמ השנמ      94

 תידגנה הריקחל םיילנויצקנופ םיפילחת לש םמויק ירה ,תודעב םירקש ףושחלו טפשמה יתב ידע להקב אובלמ
 הריקח אלב ףא ,רשפאל דעונ ילנויצקנופ ףילחת .ושילחהל רעצמל וא ,הליספה ללכל קודיצה תא טומשל םילולע
 ,לשמל .תודעב םירקש ףושחלו טפשמה יתב ידע להקב אובלמ םינרקש עיתרהל ,טפשמה תיבב רוקמה דע לש תידגנ
 םידלי רקוח הבגש דלי תרמא ,יחרזא ךילהב ןיד לעב לש האדוה ,םשאנ לש ץוח תאדוה לבקל םירשפאמ תויארה יניד
 ןיא םנמוא .וילע לוספ יעצמא תלעפה לשב טפשמה תיבב דיעמ וניא הרמאה רסומשכ דע לש בתכב ץוח תרמא וא
 התוא רסמ הרמאה רסומש החנהב םיכמותה םיפסונ םיקומינ םימייק םלוא ,תידגנ הריקח ולא לכב תמייקתמ
 תידגנ הריקחב רוקחל ותוכז תא שמימ אל םשאנהש הדבועה ףרח יכ ןועטל ןתינ ןכל .225–222 'מעב ,םש ואר .תונכב
  .הנמיהמ הרמאהש חינהל ונל ומרגי רשא םיפסונ םיקומינ םימייק םא איה הלאשה ,עדימה רוקמ תא

 ,ןבואר לש ותרמא תא קר אל )העיבתה םעטמ( ותודעב רוסמי )רוקמ דע וניאש( ןועמש יכ לשמל חיננ .207 'מעב ,םש         95
 ןבואר םע תורכיה ךותמ ןיב  ,ןבואר לש ותונימא תאו הרמאה תונמיהמ תא םיססבמה םיטרפ םג אלא ,רוקמה דע
 אל תומיעה תוכזש רמול שי הז הרקמב םג םאה .עוריאה תעב ןבואר לש ומוקימל רשאב תישיא העידי ךותמ ןיבו
 יעצמאה איה ןבואר לש תידגנה ותריקח םולכו ?דבלב ןועמש תא תידגנ הריקחב רוקחל השרוי םשאנה םא םשגות
 םייושע עדימה רוקמ לש תידגנה הריקחל םיילנויצקנופ םיפילחת םיתיעל יכ ינרבוס ?תומיעה תוכז שומימל דיחיה
  .תומיעה תוכז לש השומימ תא םישגהל

-לזג ןרוא .)2011( 150 ,97 אמ םיטפשמ "?תויתקוח תויוכזכ םיירוביצ םיסרטניא" ןמכייר ןונמאו לייא-לזג ןרוא          96
 עגופ השעמהש םימיוסמ םיעגפנ לש תויוכזל ףידע ירואכל דמעמ תתל טפשמה יתב לע יכ םירובס ןמכייר ןונמאו לייא
 ןועטל ןתינ וז השיג יפ לע .הלבגהה תקספ יללכב דמוע רבדה רשאכ קר דגונה סרטניאה תא ףידעהלו ,תורישי םהב
 עוציב תורשפאל ךילהל דצ לש ותוכז לע הדפקהה תא ףידעהל שי סרטניאה ינפ לע תוכזה תפדעה חוכמ ללככ יכ
 .ירוביצ סרטניא תתרשמה העומשה יפמ תויאר לבקל תורשפאה ינפ לע תידגנ הריקח

 הילע םיסמועש אשמה תא הבג לע תאשל ידכמ הפר תומיעה תוכז יכ ןייצמ השנמ .209 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ         97
 .הניינעב המישי הניא תומיעה תוכזש תודע תליספ תא קידצהל םישקבמה הלא

  .210–109 'מעב ,םש         98
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 לע ,םיטפושה לש םתנובת לע ךומסל ןתינ .וזכש תודע לע תוכמתסהבש ןוכיסלו הב םינומטה םימגפל

 לע םיאצממ תעיבקמ ששחה אקווד .ולאכש תויודעמ רהזיהל ועדיש ,יטופישה םנויסינ לעו רשיה םלכש

 יללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמ ףא .תודעו תודע לכ לש תינקדקד הקידבל םורגי ולאכש תויודע ךמס

 ידיב היפלש אצומה תחנה לע תנעשנ ,תמדוקה האמה לש םינומשה תונש תליחתב החמצש רשא ,לקשמ

 ףלח ןהל סחייל שיש לקשמה תאו תויארה לש ןביט תא דודמלו ךירעהל םילכה םייוצמ םיטפושה

 תויהל תולוכי רוקמ תויודע םג יכ חכשנ לב ,דועו תאז 99.תומיוסמ תויאר לש תירוירפאה ןתליספ

 רוסמל םהמ םיענומ תויארה יניד ןיא ,ולא םידעל רשאו ,תוביס ינימ לכמ ,תופלוסמו תוטומ ,תוירקש

  .תודע

 שי התואש תיסחי תוכזב אלא תטלחומ תוכזב רבודמ ןיא תומיעל תוכזה לש התובישח ףרח ,םוכיסל     

 ךרוצהו תומיעה תוכז לע הרימשב ךרוצה .ןידה ילעב לש םינוש םיסרטניא םעו תורחא תויוכז םע ןזאל

 לש םינוש םיגוס ןיבו הרקמל הרקממ תונתשהל יושע םלקשמש םידגונ םיסרטניאו תויוכז םע ּהנוזיאב

 שרדנ רשא יטופיש תעד לוקיש תקנעהבו הליספה ללכ תשמגהבש תובישחה לע עיבצמ 100,םיכילה

  .ןיינעה תוביסנב

 

 תויארה יניד לש םתילכתמ חרכהב תורזגנ ןניאש הליספה ללכל תוקדצה )ב(

 רבעמ תערתשמה תיאמצע תוינידמ לע םינעשנ העומשה יפמ תודע לסופה ללכל םיפסונה םימעטה     

 תודוא לע תולאשמ תופיקמ תוירסומ וא תויתרבח תולאשל תסחייתמ איהו ,תויארה יניד לש םוחתל

 תויטופישה תוערכהב רוביצה ןומא תא חיטבהל דעונ הליספה ללכ יכ סרוג דחא קומינ 101.החכוה יכרד

 תידיימ הלבקב עייסמ ללכהש איה הנעטה 102.ןידה קספ תפיקת ינפמ טפשמה יתב תוטלחה לע ןגהלו

 בוט יתוהמה ילילפה טפשמב תויוצמה תומרונה תעמטהל םרוג אוה ךכבו ,רוביצה ברקב ןידה קספ לש

 ,דבלב םייטנוולר םילוקיש לש לולכמ לע תססובמ טפשמה תיב תנקסמ יכ ןימאהל בושח רוביצל .רתוי

 ץוחנ הליספה ללכש אוה ולא םירבדמ רבעומה רסמה יכ המדנ 103.ךכל םרות הליספה ללכ לש ומויקו

 ןניאו תויטנוולר ןניאש תומיוסמ תויודעמ םלעתהל ועדיש טפשמה יתב לע ךומסל רשפא יאש ינפמ

 ,תויטנוולר תויאר לבקל טפשמה תיבל רשפאתש הדימב הליספה ללכ תשמגה ,ךכשמ .תונמיהמ

 ,תויטופיש תוטלחהב רוביצה ןומאב עוגפל ידכ הב היהי אלש קר אל ,יביטבורפ חוכ תולעבו תונמיהמ

 הז ןיינעב טפשמה תיב תוטלחה םא .תוטלחה ןתואב רוביצה ןומא תא ימעטל ריבגת ףא איה אלא

 םע םיכסהל אוה הטי ךכו ,תוטלחה ןתואב ונומא תא רוביצה ןתיי ךכ ,ןייד תוססובמו תוקמונמ הנייהת

    .תועיבק ןתוא

 לש םתוכראתהל םרוגכ העומשה יפמ תודע לש תוינוידה תוכלשהל סחייתמ הליספה ללכל ףסונ םעט     

 תודעמ ץלחל ידכ ,רוקמ תודע הניא העומשה יפמ תודעש רחאמ 104.יטפשמה ךילהב םייתדבוע םירוריב

 לש רתוי תובחר תובלצהו תופסונ תוריקח תושרדנ הב תומולגה תודבועה תא םיששאמה םינממס וז

 וכראתיו תוריקחה הניברת ,העומשה יפמ ותעידיל אבוה עדימהש דע ידיב רסמית הרמאה םא 105.םינותנ

 םיכירצש םיינשמ םילוקישב רבודמ תוליעי ילוקיש לש םתובישח ףרח יכ ינא רובס ימצעלשכ .םינוידה

 תלבק רשאכ 106.ךילהל דצ לש ויתויוכז לע הנגהה וא תמאה רקח ומכ םייכרע םילוקיש ינפמ תוחדיהל

 וא המזה תויארב רבודמש ןיב ,רתוי תובר תויאר לש ןתגצהל איבתו םינוידה ךשמ תא ךיראת תויודעה

 םיקידצמ ךילהל םידדצה תויוכז לע הנגההו תמאה רקח ,העומשה יפמ תויודע ןתואב תוכמותה תויארב

                                                
 .117 ש"ה דיל ,קרפה ךשמהב הז ןיינעב ןויד ואר         99

 םיכילהה יגוסמ דחא לכב הלקשמ ךכו השומימ ,יחרזא ךילהב ןהו ילילפ ךילהב ןה תמייק תומיעל תוכזהש ףא :קודו       100
 .הלומ םיבצינש םידגונה םיסרטניאה יפל תונתשהל םילוכי

 The Evidence , essonNCharles ;179-180 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,UCKERMANZ;73–63 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ןרומ         101
or the Event? On Judicial Proof and Acceptability of Verdsicts, 98 HARV. L. REV. 1357 (1985). 

102 Nesson       , 83–73 'מעב ,םש ,ןרומ ;1372 'מעב ,םש.  
103 Nesson    , 5137–2137 'מעב ,םש. Nesson רוסיאה תא תרפה התא" ויפלש יטפשמ ללכ ףקשל יושע ןיד קספ יכ ריהבמ 

 תויוצמה תוגהנתהה תומרונל ותוגהנתה תא םיאתהל רוביצה תא דדועמ הז רסמ ."שנענ התא ןכלו ,קוחב עובקה
 תרפה םא קר ,שנעיתו עשרות התא" ויפלש החכוה לש ללכ שיגדהל לוכי ןיד קספש אלא .יתוהמה ילילפה טפשמב
 יפ לע אלא ,הרוסא תוגהנתהכ עודיש המ יפ לע אל גהנתהל רוביצל ארוק הז רסמ ."ןגוה ךילהב החכּוה ,ךדצמ קוחה
 ,דחמ החכוה לש ללכל תייצל םיטפושמ תשרוד תיטפשמה תכרעמה .ודגנ חכומ תויהל לוכיש בשוח אוהש המ
 .1357 'מעב ,םש .ךדיאמ ויפ לע גהנתהלו יטפשמה ללכל תייצל םיחרזא תדדועמו

 .568 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב ךרכ יולה        104
 לש ישפנה ובצמ תוביסנ לע םג רתיה ןיב רקחייש רשפא העומשה יפמ תודע דיעמה דע יכ יולה ןייצמ המגודל ךכ .םש        105

 םוקמ ,ןמז( תודבועה תוריסמ תוביסנ לע ,םדא ותוא לש םילימב קיודמה שומישה לע ,עדימה תא ול רסמש םדאה
 .ןיינע ותואב יתדבועה רוריבה תכראהל ומרתי רשא ,תודבועה תטילק תוביסנו )הפשו

 לש רתויב הבושחה הרטמה ,ילילפ ךילהב רבודמשכ .874 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"תירסרוודאה ןוידה תטיש" סורג ואר        106
 .תמאה רקחל הריתחה אוה וז הרטמ תמשגהל םיבושחה םיאנתה דחאו ,טפשמב םידדצה םע קדצ תיישע איה ךילהה
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 הב ןיאש וא ,היארב ישממ ךרוצ ןיא יכ עבקיי רשאכ תאז תמועל .תינוידה תוליעיב העיגפה ריחמ תא

 ,טפשמה תיב יכ חינהל ןתינ ,ךרוצל אלש םינוידה ךשמ תא ךיראת אופא היארה תלבקו ,תלעות לכ

 יהוז יכ ,ללכל םימייקה םיגירחה לע ךמתסהב ,קיסהל רשפא .התליספ לע הרוי ,תוליעי לש םילוקישמ

 םיגירחה לכ לש םתלעפה תרגסמב םג םייק םינוידה תוכראתה רבדב לוקישה .קקוחמה לש ותדמע םג

 לש יביטבורפה הכרעב תוכמותה תוביסנ תומייק יכ קקוחמה רבס םהבש םירקמב תאז ףרח .ללכל

 אופא חינהל ןתינ .הרמאה תרשכה תא רשפאמה ללכל גירח עבקנ ,תקפסמ הדימב העומשה יפמ תודעה

 םייביטמרונ םילוקיש ןיבל תוליעי ילוקיש ןיב תומיעב יכ אוה םג רבס קקוחמה ךרעש ןוזיאה תרגסמבש

 תואדוול םרותה יעצמא הליספה ללכב תוארל ןתינ ,רחא קומינ יפ לע .הנוילעה לע םינורחאה לש םדי

 ,היארה תא שיגמה דצב תולת לכ אלל ןה רשאב תויארה לכ לע לח ללכהו ליאוה .תיטפשמה תוביצילו

 ולא תאו תוליבקה תויארה תא תופצל ףאו םאתהב יטפשמה ךילהל ךרעיהל םידדצל עייסמ רבדה

 תומיוסמ תויודע תלבק יכ דע הליספה ללכ תשמגה ,ךכשמ .דגנכש דצה לש ןהו דצ ותוא לש ןה ,תולוספש

 םידדצה לע השקת ללכה תשמגה .תיטפשמה תואדווב עוגפל הלולע ,יטופיש תעד לוקישל הפופכ היהת

 תכסמה ךמס לע ויתואצות תא ,ןתינש לככ ,תופצלו ,וכלהמבו יטפשמה ךילהה תארקל ךרעיהל

   .ןלהל רהבויש יפכ ,תרוקיבמו תוקפסמ ףח וניא הז ןועיט ףאש אלא 107.תמייקה תיתייארה

 ,ללככ ,תיתייארה תכסמהו ליאוה .תואדו רסוח יאנתב םילהנתמ םייטפשמ םיכילה יכ חכשנ לב     

 .טפשמה תיבב תינוידה תוכרעיהה לע השקמו תואדווה-יא תרבוג 108,שונא ינב לש םתודע לע תססבתמ

 תיבב םתודע ןיבל ורסמ םהש תומדוק תועדוה ןיב תוריתס ,טפשמה תיבב םידע לש םתובצייתה-יא

 תואצותב ישיא סרטניא וא רתסנ עינמ לש ומויק ,בל םותב ןיבו ןווכמב ןיב עדימה שוביש ,טפשמה

 – םידעה ןכוד לע םידע לש םתקיתש וא תודעל ותוא ןמיזש דצה יפלכ דעה דצמ תוניוע ייוליג ,טפשמב

 תויארה יניד לש תיביטקאורטרה םתלוחת ףא ,ןכ לע רתי .ךילהה לש ותואדו רסוח םיריבגמ ולא לכ

 לע ,תיטפשמה תואדווה יכ קיסהל ןתינ ולא םירבד עקר לע 109.תיטפשמה תואדווה רסוח תא הריבגמ

 םימשוימו םיבצועמ םניא םייתייארה םיללכהו ,הילא ףואשל שיש הנוילע תילכת הניא ,התובישח ףא

 םייתרבח םיכרע םדקל הדעונ הליספה ללכ תשמגה רשאכ .תואדוו תוביצי חרכהב וחיטבי םהש ןפואב

 רמוא הז ןיא ,קודו 110.םירחאה םילוקישה ינפמ תגסל ךירצ ךילהה לש ותואדו רבדב לוקישה ,םיבושח

 ובש םוקמב .תואדוו תוביצי לש םילוקישמ םלעתהל ונילע ירוישה גירחל תוקדצהב ןוידה תרגסמב יכ

 תוחפש המכ עגפי עצומה ןורתפהש ףואשל ןתינ תאז םע .תואדו חיטבהל רשפא יא ,תעד לוקיש שי

 היארה תפפכהב ןיב ,יטופישה תעדה לוקיש תייוותה לש ךרדב ןיב תאז גישהל ןתינ .תיטפשמה תואדווב

  .תויודע לש םיוסמ גוס רבדב ךא תעד לוקיש ןתמב ןיבו שארמ םירדגומו םיעובק םינחבמל

 הליספה ללכ לש ומוצמצ וא ותלוחת תלילשל םיקומינ .2
 תוילנויצר-יאב הקול ללכהש איה תוירקיעה תונעטה תחא 111.הבר תרוקיב החתמנ הליספה ללכ לע     

 לכב בשחתהל וילע ,תקולחמב היונשה הדבוע רבדב הנקסמ קיסי טפשמה תיבש תנמ לע 112.תיסיסב

 לסופ ,תוליבק לש ללכ ותויהב ,הליספה ללכ יכ ,הזמ אצוי .ךכב ול הנעייסתש תויטנוולרה תויארה

                                                
 איבהל םילוכי הב ןומא ןתמו תודעה תלבק יכ חיננ .העומשה יפמ תודע ומעטמ גיצהל םשאנה תנווכב יכ לשמל חיננ       107

 ועדי וליא .העיבתה הגיצהש תיתייארה תכסמה ךמס לע ותעשרהל איבת היארה תליספ וליאו ,םשאנה לש ויוכיזל
 תמועל .טפשמה לוהינ ףלח העיבתה םע ןועיט רדסה תשבגמ התייה הנגההש ןכתיי ,לספית היארה יכ שארמ םידדצה
 רדעיהב םושיא בתכ הליחתכלמ השיגמ התייה אל העיבתהש ןכתיי ,לבקתת היארהש שארמ םידדצה ועדי וליא תאז
 ןועיט רדסה שבגל האובב יואר לקשמ הל הקינעמו וז היארב תבשחתמ התייה איה ןיפולחל .העשרהל ריבס יוכיס
 ,רתוי וא תחא ,העומשה יפמ תודע שיגהל ןיינועמ םידדצהמ דחא לכ רשאכ ףקות הנשמ לבקמ הז ישוק .םשאנה םע
   .טפשמה תיב לש ותעד לוקישב הנתומ אוהו ,שארמ עודי וניא תויארהמ תחא לכ לש הלרוג רשאכ

  .םיכמסמ וא תויצפח תויאר ןוגכ תויביטקייבוא תויאר לע תוכמתסהל דוגינב ,תאזו        108
 םשאנלש איה הסיפתה .230–187 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,א ךרכ יולה ואר תויארה יניד לש תיביטקאורטרה םתלוחת לע         109

 רבדה תועמשמ .הריבעה עוציב ןמזב םיגוהנ ויה רשא תויארה יניד יפל וניינעב ןודי טפשמה תיבש היונק תוכז ןיא
 טפשמה תיב תא בייחמ ,טפשמה תיבב ילילפ ךילה לש ולוהינ בגא לבקתמ אוה םא ףא ,תויארה ינידב יוניש לכש איה
 .)1981( 457 )2(הל ד"פ ,לארשי תנידמ דגנ יליוושאטק 25/80 נ"ד ואר ןכ ומכ .ויפל גוהנל

 תויארה יניד וא ןוידה יללכ תמאתהב תעד לוקיש היטפושל תרשפאמ הניא תיטפשמה הטישה םא יכ ןייצמ סורג       110
 הרטמל יעצמא ותוא תא ךופהנ זא יכ ,םיניידתמה ןיב יטרקנוק קדצ תיישע לש ילילפה ךילהה לש תירקיעה הרטמל
 שגנתמ אוה רשאכ ,תמאה ךרע אוה רתוי בושח ךא ,בושח ךרע איה הרודצורפה יללכ לש תוביציה םנמוא .המצע ינפב
 ללכ רשאכ ,ןדואל לש ותשיגל ףא .875–874 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"תירסרוודאה ןוידה תטיש" סורג ואר .ןושארב
 לש תוימטסיפאה תוילכתה לע הנגהב עייסיש רחא ללכב ותפלחה תא ןוחבל שי ,תמאה רוריבב עייסמ וניא ינויד
 םע קר אל דדומתי תמאה רקח םיתיעל יכ הדבועל ינא רע .4–7 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,LAUDAN ואר .ילילפה ךילהה
 יכו ,תינוידה תוניגההו תומיעה תוכזו עשפמ םיפחה לע הנגהה ןוגכ ,םיפסונ תונורקעו םיכרע םע םג אלא תואדווה
 ךרוצה תא קידצהלו ןיבהל ןתינ הז עקר לע .תמאה רקח לע רובגל לוכי ולא לש רבטצמה םלקשמ םימיוסמ םירקמב
  .ולא םילוקיש ןיב ןוזיא רשפאיש יטופיש תעד לוקישב

111      20 (2d ed., 2014) –14ROCEEDINGS PRIMINAL CVIDENCE IN EEARSAY H ,PENCERS JR; 38 ש"ה ליעל ,ןרומ, 
 .148–146 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןונרה ;580–574 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב ךרכ יולה ;52-50 'מעב

112    PENCER     S, 14 'מעב ,םש. 
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 113.תמאה רקח תכאלמב טפשמה יתבל עייסל תויושעש תויטנוולר תורמא םג רתיה ןיב ,תפרוג הליספ

 תא קידצהל ידכ וז הדבועב ןיאש אלא ,ןטק לקשמ תלעב תויהל הלוכי םנמוא תיטנוולר היאר

 תכרעה בלש תרגסמב ללכ אלא תוליבק לש ללכ שמשל םיאתמ וניא ללכה יכ ןעטנ ךכיפל 114.התליספ

 הלביק אל רשא תילטנניטנוקה טפשמה תטישב תויארה יניד תא תנייפאמ וז הבישח 115.היארה לקשמ

 לש םינומשה תונש זאמ לארשיב תויארה ינידב תגהונה המגמה תא ןכו ,הליספה ללכ תא הליחתכלמ

  116.לקשמ יללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמ איהו ,תמדוקה האמה

 רתילו תושימגל םזילמרופו תושקונמ רבעמב יוטיבל האב לקשמ יללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמ     

 הליספ יללכב ןתינש לככ םוצמצב היתותוא תא הנתנ וז המגמ 117.יטופישה תעדה לוקיש תלעפהב שפוח

 תעיבקש אוה וז המגמ ירוחאמ דמועה ןויערה רשאכ ,ןלקשמ תכרעהל דבוכה זכרמ תרבעהו תויאר לש

 תובר םימעפ בשחיהל הלוכי םישקונ םיילמרופ םיללכ לש ינכט םושיי תחת םייתדבוע םיאצממ

 יפמ תודע לסופה ללכה לש ותלוחת ףקיה לע העיפשה וז המגמ 118.תמאה רקחל תאטוחו תיתוכאלמל

 121.םיגירח םתוא תא טפשמה תיב לש תונשרפב ןהו 120ללכל םיגירח חותיפ לש ךרדב ןה 119,העומשה

 .ללכה לש תיעבטה ותוחתפתה ךא םה טפשמה תיבל תעד לוקיש ןתמו הליספה ללכ לש ותשמגהש ןאכמ

 אמש ששחהמו םימשאנ לש םהיתויוכזל הגאדהמ תעבונה תרוקיבמ הייקנ הניא וז המגמ םג יכ ןייצל שי

 תויוכזב הנעגפתש תולוספ תויאר תרשכה םהיפנכב ואיבי הליספה יללכ םוצמצו תוליבקה יללכ תבחרה

   122.ןגוה טפשמל תוכזה וא תופחה תקזח ומכ ,הטישה לש דוסי תונורקעבו טרפה לש דוסיה

 הטיש תגהונ הבש ,היילגנאב ורוקמש ,ללכה .ללכה לש םיירוטסיהה ויתורוקמ לע ךמסנ ףסונ ןועיט     

 הנכותש ששח םייק היה ךכיפל .תיטפשמ הלכשה לעב וניא םיעבשומ רבחש ךכמ עבנ ,םיעבשומ רבח לש

 .הלקשמ תא ךירעהל תונמוימה וידיב אהתש ילבמ תודבועה יעבוק םיעבשומה תא םישרי תודעה לש

 שי תאז םע 123.ןמוימו יעוצקמ טפוש אוהש תודבוע עבוקב רבודמשכ םיבר תעדל התוחפ וז הנכס

                                                
  .םש        113
 היאר םיתיעל איה העומשה יפמ תודעש ךכב ריכה םאה'תנב .6.7 ףיעס ,4 קרפ ,6 ש"ה ליעל ,ENTHAMB ;4 'מעב ,םש       114

 ,הלאמ דחא ףא םלוא .טפשמה תיבב תידגנ הריקחב רקחיהל לוכי רשא דעל הרורבה ותופידע תא עיבהו השלח
 טפשמה תיבב דיעהל לוכי היה רוקמה דע םהבש םירקמב אלא היארה תליספ תא קידצהל לוכי וניא ,ותשיגל
 .וישוחב טלק אוהש תודבועה לע רקחיהלו

 רשאב רתי-תללכהב הקול אוהש ורמואב הליספה ללכ לש ונורסח לע דמוע יולה .575 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב ךרכ יולה       115
   .תויארה לש ןלקשמ תכרעה בלש םוחתב םייוצמה םידעיל סחייתמ ונכות וליאו ,תוליבק לש ללכ שמשמ אוה

 703/86 א"ע ;77 ש"ה ליעל ,לובוט ןיינע ;)1979( 695 ,681 )1(גל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירמוע 500/77 פ"ע ואר הז ןיינעל       116
 .)1989( 529 )4(גמ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןייטשנרב

 "?תויארה ינידב הכפהמל םוקמ שיה" ןונרה והילא ;)1981( 137 דל טילקרפה "שדח תויאר קוח תעצה" ואר הז ןיינעל        117
 ;)גרבנירג ןיינע :ןלהל( )1995( 206 ,200 )4(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ גרבנירג 804/95 פ"ע ;)1982( 585 ,575 בי םיטפשמ
 ימכח 6319/95 צ"גב ;)1983( 295–294 ,281 )4(זל ד"פ ,ל"ז ןמרווליס דרו החונמה ןובזיע 'נ לארשי תנידמ 423/83 ע"ר
 'נ  ראפלא 2603/90 פ"ע ;)ימכח ןיינע :ןלהל( )1997( 760 ,750 )3(אנ ד"פ ,ופי-ביבא-לתב םולשה טפשמ-תיב תטפוש 'נ
    .םש ,לובוט ןיינע ןכו )1991( 806 ,799 )3(המ ד"פ ,לארשי תנידמ

 םיללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמ תא ריבסהל ןתינ יכ ןייצמ ןייטש .118–018 'מעב ,52 ש"ה ליעל ,א ךרכ יולה       118
 שי אלא ,טפשמל תוילנויצרה תא ףיפכהל יואר אלו ןתינ אל ןהיפלש ,הרכהה תרות םוחתמ תוסיפתב לקשמ לש
 & .Alex Stein, The Refoundation of Evidence Law, 9 CAN. J. L ואר .תוילנויצרל טפשמה תא ףיפכהל

JURISPRUDENCE 279, 281 (1996) )ןלהל: Stein, Refoundation of Evidence Law(; היוטיב תא הנתנ וז המגמ 
 יולה :ואר ,ןכ ומכ .רמאמה לש יעיברה קרפב הז ןיינעב הריקס ואר .תירבה תוצראבו היילגנאב תויארה ינידב םג
  .335–334 'מעב ,םש ,לובוט ןיינע ;566–562 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב ךרכ

 הכרעהל רבעמהו הליספה ללכ תא םצמצל המגמה" :335 'מעב ,םש ,לובוט ןיינעב רגמש טפושה ירבד תא לשמל ואר        119
 'גח ןיינע ואר ןכ ומכ ;"הז טפשמ-תיב לש ותקיספב יוטיב םעפ ידמ ואצמ טפשמה תיב ידי-לע תויארה לש תיתוהמ
 .117 ש"ה ליעל ,גרבנירג ןיינע ןכו ,671 'מעב ,90 ש"ה ליעל ,איחי

 .)1998( רנרוד תטפושה לש הניד קספל 14–6 'ספ ,460 )5(בנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רמאע 7293/97 פ"ע לשמל ואר        120
 סרה תצובקמ גירח תועצמאב העומשה יפמ הלבקתנש היאר לש התוליבק תא רנרוד תטפושה הרישכה הז ןיינעב
 גירחה יפ לע שרדנ וניאשו ,תויארה תדוקפל 9 'סב עובקה תוהזה יאנת תא הפקועב ,תקדוצ האצותל עיגהל ידכ ,אטסג
 .אטסג סרה יגירח תצובקמ ול המודה

 תא תינשרפ ךרדב ןוילעה טפשמה תיב ביחרה הז ןיד קספב .77 ש"ה ליעל ,לובוט ןיינעב אוצמל ןתינ ךכל המגוד        121
 ףיעס תועצמאב םילילפב דע לש בתכב ץוח תרמא תרשכהל םישרדנה םיאנתהמ דחא ותויהב ,"בתכב הרמא" חנומה

 םירבד ןורכיז תרגסמב ."בתכב הרמא" אוה "םירבד ןורכיז" םג יכ עבק ןוילעה טפשמה תיב .תויארה תדוקפל 'א10
 קספב             התשענ 'א10 'ס לש תפסונ הבחרה .רחא דעומב אלא התריסמ דעומב בתכ לע תילעומ  הניא הרמאה
 )א(א10 'ס ןיינעל "דע" חנומה היפלש הכלה ןוילעה טפשמה תיב עבק הז ןיינעב .90 ש"ה ליעל ,איחי 'גח ןיינעב ןידה
  .םהלש ץוחה תרמא תא ורתסש םידע קר אלו םידעה ןכוד לע םישקשקמש ולאכ וא םיקתוש םידע םג ללוכ

 הב גוהנל שי ,היואר יל תיארנ תויארה יניד תשמגהל המגמהש ףא" .176–076 'מעב ,117 ש"ה ליעל ,ימכח ןיינע     122
 לא ןגוה טפשמלו תויטרפל ,תוריחל ,דובכל טרפה תוכז לע הרימשב ךרוצה ןיב תואנ ןוזיא לע רומשל ידכ תוריהזב
 חילצהל תוטיהל ךותמ םא ,ידמ רקי ריחמ םלשלמ ענמיהל שי .עשפה ינפמ היטרפו הרבחה תויוכז לע ןגהל ךרוצה לומ
-גרבסרטש תטפושה ירבד ,םש ."רתי-תנגה םשאנה לעו דושחה לע ןנוגל ,הכופה תוטיהל ךותמ םאו עשפב המחלמב
 ,89 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל א10 ףיעס תפלחה" ןייטש ;77 ש"ה ליעל ,לובוט ןיינע ואר ןכ ומכ .761 'מעב ,ןהכ
 Stein, Refoundation of;333–330 'מעב ,53 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל 'א10 ףיעס" ןייטש ;166–161 'מעב

Evidence Law, 118 ש"ה ליעל.  
 ךרכ יולה ;)1993( 239 א טפשמה "העימשה תודעב הרובק תמאה" ןמזורטש ירוא ;202 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,השנמ        123

 םיעבשומה רבח לוטיב םע ןכש ,תלטובמ אל העפשה וז הנעטל התייה ילגנאה טפשמב .578–577 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב
 ןויד ואר .םיכילה לש הז גוסב העומשה יפמ תודע לסופה ללכה תלוחת תא ילגנאה קקוחמה לטיב םייחרזא םיכילהב
  .רמאמה לש יעיברה קרפב הז ןיינעב
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 124.טפוש לש הזמ תוחנ םיעבשומ לש בר רפסמ לש רבטצמה םייחה ןויסינ ויפלש ןועיטב קפס םיליטמה

 ,העומשה יפמ תודע לע תוכמתסהב תונומטה תונכסה רבדב םיעבשומה רבח תא ךירדהל ןתינ ,דועו תאז

  .רומאה ןוכיסה תא רעזמל ךכבו

 םידע לע השקמ אוהש ךכל תמרוג ותובכרומו ,םושייל השקו 125דואמ ךבוסמ ללכה יכ ןעטנ דוע     

 םיארוקה תולוק ועמשנ ללכה דגנ החטוהש תרוקיבה לשב 126.הדיחאו תפטוש הרוצב םתסרג תא רוסמל

 ותכיפהל וא )םייחרזא םיכילהב ןוגכ( םימיוסמ םיכילה יגוסב ולוטיבל ןיפולחל וא טלחומה ולוטיבל

 היארכ העומשה יפמ תודעה תא לבקל ןתינ היהי רתוי הבוט היאר רדעיהב ונייהד – הפדעה לש ללכל

 ,ומויק ךשמה תא םיקידצמ םהש ףא ,הליספה ללכ דעב םיקומינה ,יתשיגל 127.הנכות תותימאל הליבק

 ללכ דגנ םיקומינל תפרטצמ איהשכ ,וז תרוקיב .תרוקיבמ םיפח םניא םהו ,םיבר םיישק םיררועמ

 סוטטסהמ הייטס הקידצמ ,לקשמ יללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגממ תיבג חורל הכוז איהו ,הליספה

 יכ ונעטיש שי .םיטפושה לש םתעד לוקישל ףופכב תומיוסמ תויודע רישכהל תורשפא ןתמו םייקה ווק

 אלא העומשה יפמ תויודע רישכהל םיטפושל תעד לוקיש תקנעה לש ךרדב ןתניהל ךירצ וניא הנעמה

 ללכל ירויש גירח עודמ האראו רומאה ןועיטל סחייתא אבה קרפב .םימייקה םיגירחה לש םתבחרהב

   .םימייקה םיגירחה לש םתבחרה רשאמ רתוי בוט הנעמ ןתיי הליספה

 

  םימייקה םיגירחב ןרוקמש שימג הליספ ללכב ךרוצל תוקדצהה .ג

 :תונחמ ינש ןיב הרשפ רדגב םה ולא םיגירח .םיגירח םינשה ךרואל וחתפתה הליספה ללכ לש ודיצל     

 ינש ןיב הרשפה 128.ללכה לש ומויקב דדצמה הנחמהו העומשה יפמ תודע לסופה ללכל דגנתמה הנחמה

 דצל ונכ לע ללכה תרתוהב ,ילארשיה טפשמב ןכו ינקירמא-ולגנאה טפשמב היוטיב תא האצמ תונחמה

 ,םייק גירח לש ויאנתב דומעת תמיוסמ הרמאשכל 129.םייתקיספו םיירוטוטטס ,םינווגמו םיבר םיגירח

 אל םיררועמ ולא םיגירחש אלא .םיאצממ הילע ססבל יאשר אהי טפשמה תיבו ,הליבק הרמאה אהת

 קר אל הנעמ תתל הדעונ הליספה ללכ תשמגה יכ ןעטא .ןלהלש ןוידב דומעא םהילעש ,םיישק טעמ

 הנעמ תתל ידכ םג אלא ,ודגנ ולעוהש תרוקיבה תונעט ןיבל הליספה ללכל םיקודיצה ןיב םייקה חתמל

   .הליספה ללכל םיגירחה לש םתונשרפמו םתנוכתממ םיעבונה םיישקל םלוהו יואר

 

 םימייקה םיגירחה לש הרצהו תמצמוצמה םתלוחת .1
 ,הקוספה הכלהב םרוקמש ולא ןהו תויארה תדוקפב םינגועמה ולא ןה ,הליספה ללכל םיגירחה     

 יפיצפס ישוקל הנעמכ הרקמל הרקממ הגרדהב ,םיאלט םיאלט לש ךרדב לבוקמה טפשמב וחתפתה

                                                
 ,תימטסיפא איה ןודנה רשקהב תודבוע תעיבק תועצמאב םישגהל שיש תיטופישה הייצקנופה םא ,השנמ לש ותשיגל      124

-רב קומינ לכ ןיאש ירה ,םייחה ןויסינ אוה תפקשמ איהש םינוכיסה תכרעהלו היארה לש התניחבל רישכמה םאו
  .202 'מעב ,םש .טפוש לשמ תוחנ םיעבשומ לש בר רפסמ לש רבטצמה םייחה ןויסינש תירוירפא החנהל ףקות

125 . 797 (1992)      EVR .L .INNM76  The Evolution of the Hearsay Rule to A Rule of Admission,R.J. Allen, . 
 ךמסנ הז ןועיט .91–18 'מעב ,111 ש"ה ליעל ,PENCERS ;147 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,ןונרה ;50 'מעב ,38 ש"ה ליעל ,ןרומ       126

 לכבש ירב ,ותסרג תא רפסמו םידעה ןכוד לע דיעמ דע רשאכ ךכיפל .תוליבק לש ללכ אוה הליספה ללכש ךכ לע
 היארכ לבקתת תודעהש ןיינועמ וניא ביריה דצהו ,העומשה יפמ ותעידיל ועיגהש םירבד לע דיעמ דעה הבש תונמדזה
 .תודעה תעימשל תודגנתה תילעומ הבש םעפ לכב עירכהל ךירצ טפשמה תיב .תודעל דגנתהל וילע ,הנכות תותימאל
 וק תא תועטוק ,ןוידה תופיצרב תומגופ ולא תויודגנתהב טפשמה תיב לש תוערכה ןכו ביריה דצה לש תויודגנתה
  .577–576 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב ךרכ יולה ואר .תודעה לקשמ לע ,רתיה ןיב ,ךילשהל ידכ ןהב שיו ,דעה לש הבשחמה

 אלו ןיא" ,ןייטש לש ותשיגל .329 'מעב ,53 ש"ה ליעל ,"תויארה תדוקפל 'א10 ףיעס" ןייטש ;51–05 'מעב ,םש ,ןרומ       127
 לש לקש ,ןועמשל ןבואר ןיב ליגר יחרזא ךילהב .ליגר יחרזא ךילהב הז ללכ לש ותלחהל הקדצה לכ תויהל הלוכי
 ."ולא ןיד-ילעבמ דחא לש ויניינע תפדעה ךות תועטה ינוכיס תא קלחל הביס לכ ןיאו ןועמש לש לקשכ בושח ןבואר
 תויוכזל תיפוריאה הנמאה תא םאות וניא ללכהש איה היילגנאב רקיעב העמשנ רשא ללכה לע תפסונ תרוקיב .םש
  .20 'מעב ,111 ש"ה ליעל ,SPENCER הז ןיינעל ואר .םדא

 .העומשה יפמ תודע לסופה ללכל םסחי יפל םידמולמה םיכייתשמ םהילאש םיירקיע תונחמ ינש לע עיבצהל ןתינ        128
 ךכל ואיבי רשא םייוניש לש ךרדב ןיבו תיחכונה ותרוצתב ןיב ,ללכב םידדצמה ולא םיכייתשמ הנושארה הצובקל
 .Wigmore יאקירמאה דמולמה ןכו Stephen יטירבה דמולמה תא תונמל ןתינ םמיע .רתוי ריהנו טושפ אהי ללכהש
 .םאה'תנב לש וכרד יכישממ םיכייתשמ ינשה הנחמל .Tapper-ו Cross םג וז הצובקל ופרטצה רתוי תרחואמ הפוקתב
 םייוצמה תויעבלו םיישקל הנעמ ןתיי רשא רתוי שימג ללכב ףלחומ תויהל וא לטבתהל ךירצ הליספה ללכ ,םתשיגל
 ילגנאה דמולמה ןכו McCormick-ו Thayer, Morgan םיאקירמאה םידמולמה םיכייתשמ הז הנחמל .וסיסבב

Glanville Williams. םידמולמה תא תונמל ןתינ ינשה הנחמל םיכייתשמה הנורחאה תעהמ םיבתוכה םע Jackson, 
Zuckerman ו-Choo. לצא ואר הז ןיינעל SPENCER, 22–20 'מעב ,םש.  

129        UCKERMANZ, רשפאמה  ,10 'ס תא המגודל תונמל ןתינ תויארה תדוקפבש םיגירחה םע .215 'מעב ,38 ש"ה ליעל 
 העומשה יפמ תודע ילילפה ךילהב לבקל רשפאמה ,9 'ס ;תומילא השעמ ןברוק לש הרמא לע העומשה יפמ תודע לבקל
 םירשפאמה ,12-ו 11 'ס ;םילילפב דע לש בתכב ץוח תרמא לבקל רשפאמה ,א10 'ס ;הריבע עוציב ךלהמב דע תרמא לע
 םייוצמה םיירוטוטטסה םיגירחה תא ףיסוהל שי ולא םיגירח לע .םשאנ לש ץוח תאדוה לע העומשה יפמ תודע לבקל
 לארשיב תויארה ינידב וטלקנו תילארשיה הקיספב וצמוא רשא םייתקיספ םיגירח ןכו תויארה תדוקפל ץוחמ
 .ילגנאה לבוקמה טפשמהמ
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 םמויק לע דמע רומגיו דמולמה 130.םיוסמ לנויצר וא הדיחא הירואת רדעיהב ,םיוסמ ןוידב ררועתהש

 אוה דחאה :התוליבק תא רישכהל ןתינ אהיש תנמ לע הרמאב םייקתהל םיכירצה םילנויצר ינש לש

 היאר לבקל בטומ יכ אוה ןויערה ,ןושארה לנויצרה יפ לע 131.התונמיהמ תדימ אוה ינשהו ,היארב ךרוצה

 רוקמ תריטפ לשב ןה םרגיהל לולע היארה דוביא לש הז בצמ 132.לילכ התוא דבאל אלו הימגפ לכ לע

 דעומב גיצהל םילוכי ונניאש הדבועה לשב ןהו ,ורתאל רשפא יאש םושמ וא ותלחמ לשב ,הרמאה

 לנויצרה יפל 133.העומשה יפמ הלבקתנש היארה לש הזל לוקשה יביטבורפ ךרע תלעב היאר טפשמה

 תתל ונל תומרוגה ,תומיוסמ תוביסנב העומשה יפמ תודע לבקל ןתינ ,הרמאה תונמיהמל עגונה ,ינשה

 לש ותשיגל .היארה לע ךומסל ונל םירומה םייחה ןויסינ לעו ןויגיהה לע ססובמ הז ןורקיע .ןומא הב

 המרב הילע ךמתסמ היה רתויב ינקפסה םדאה וליפא ןהבש תוביסנב הרסמנ הרמאה רשאכ ,רומגיו

 ייווד שרע לע יוצמה תומילא השעמל ןברוק רשאכ ,לשמל 134.ּהלבקל ןתינש ירה ,תורבתסה לש ההובג

 הנמיהמ הרמאה יכ חינהל ןתינ ,עגפנ אוה דציכו וב עגפ ימ םינורחאה ויתוחוכ תיראשב ינולפל רפסמ

 סוחיי חרכהב תוחיטבמ ןניא ולא תוביסנ םנמוא .התלבק תא קידצמ רבדהו ,תורבתסה לש ההובג המרב

 יכ ןייצל שי .םיאצממ הילע ססבלו התוא לבקל טפשמה תיבל תורשפאמ ןה םלוא ,הרמאל לודג לקשמ

 יפכ ,לארשיב תויארה ינידב ירויש גירחל עצומה לדומה לש ךוותה ידומע ויהי םירומאה םילנויצרה ינש

   .רמאמב ישימחה קרפב רהבויש

 וגלטוק םיירשפאה םיגירחה לכש חינהל רשפא יא ,הליספה ללכל םיגירחה לש בחרה ןווגמה ףא לע     

 ןהב םייק רשא ,םימייקה םיגירחה תועצמאב ורדסוהש ולא לע תופסונ תורמא שי יכ חינהל ןתינ .שארמ

 .תוליבק אל הנראשית ןה ןתלבק תא רשפאיש גירח רדעיהב םלוא ,ןתותימאל תובורע תולעב ןהו ךרוצ

 יכ החנה ךותמ תומילא השעמ ןברוק לש תורמא רישכהל רשפאמ תויארה תדוקפל 10 ףיעס ,לשמל

 תוריבע לש תונברוק לע בושחל ןתינ אלא .תבזוכ איהש הב דושחל ןיא גירחה יאנתב הרסמנש הרמא

 תוביסנו ,ךרוצ ןהב םייק יכ ןעטנ ןניינעב ףאש ,המודכו קשוע ,הפיטח ,המרמ ,ןימ תוריבע ןוגכ ,תורחא

 לע ינולפל םירפסמ הריבע ןברוק וא דע רשאכ איה תפסונ המגוד .ןתונמיהמ לע עיבצהל תולוכי ןתריסמ

 תינטנופס הרמאב רבודמ ןיאו ליאוה .עוריאה תורקל ךומסב אלש ,ול םידע ויה םהש עוריאה תודוא

 םיתיעלש אלא .הרסמנש הרמאה תא רישכהל ךרד ןיא ,טפשמה אשומ עוריאה תורקל ךומסב הרמאנש

 תשיבכל תעדה תא חינמה רבסה ןתמ ידכ ךותב תללוכה תויארה תכסמ םע ןתובשייתה ,תודבועה טוריפ

 המגוד .ןותנ יטפשמ ךילהב הרמא התואבש ךרוצה לע ףסונ ,הרמאה תותימאל תובורע ויהי ,תודעה

 ןהב םייקו ,תונמיהמ ןתויה ףא לעש ,הנגהה םעטמ תורחא תויודע וא םשאנ ךרועש םימושיר איה תרחא

  135.תוליבק אל תויאר ןה ןתלבק תא רשפאיש יפיצפס גירח רדעיהב ,םשאנה לש ותופח תחכוה םשל ךרוצ

 יכרוצ יפל םישדח םיגירח תריצי לע בושחל ןתינ ,םיקפסמ םניא םימייקה םיגירחה םא הרואכל     

 הדמע .שארמ םתופצל ליכשה אל קקוחמהש "םייניב ירקמ" םע דדומתהל הקיספה לכות ךכ .העשה

 רתוי "יתדימ" אוה הזכש חותיפ יכ ןועטל ןתינ 137.המצע הקיספב ןהו 136תורפסב ןה רבעב העמשוה וזכש

 אלא .םירחאו םייביטמרונ ,םיישק לש התוחפ הדימבב םג אוה ךורכ הזככו ,ירויש גירח לש ונוגיעמ

 םיעבונה םיישקה לולכמל הצממ אלו דבלב יקלח ןורתפ איה העשה ךרוצ יפל םיפסונ םיגירח תריציש

  .םייקה םיגירחה ךרעממ

 יאש תויודע לש םינוש םיגוס טפשמה יתב לש םחתפל ןמזל הלוכי תואיצמה ,ליעל ןיוצש יפכ ,תישאר     

 ותריציב ךורכה ןורתפה יכ ןועיטל רשאב ,תינש .ןדמעמ תא דעומ דועבמ רידסהלו שארמ ןתופצל רשפא

 תייוותהב ךכ לע רבגתהל ןתינ ,םיגירחה לגעמ תבחרהבש ןורתפהמ תוחפ יתדימ אוה ירויש גירח לש

 .שרדיי אוה םהבש םימיוסמ םירקמל ותלבגה וא יטופישה תעדה לוקיש

                                                
130 VIDENCE       EN OURPHY M , 296 'מעב ,22 ש"ה ליעל. 
131        IGMOREW, 253 'מעב ,6 ש"ה ליעל. 
 .םש        132
  .םש        133
 .252 'מעב ,םש        134
 .עשפמ ףחה לע הנגהה לאידיא רואל הליספה ללכ לש ותילכת רבדב רמאמה לש ינשה קרפב ןויד ואר הז ןיינעל        135
 ןיב בתוכה הנפמ םש ,52 'סמ םיילוש תרעה טרפבו ,571 'מעב ,.Error! Bookmark not defined ש"ה ליעל ,ימדק      136

 הכלהה" םהיפל ,)1993( 669 ,661 )3(זמ ד"פ ,איחי 'גח 'נ לארשי תנידמ 4390/91 פ"נדב רגמש טפושה לש וירבדל רתיה
 ."המעטמ םישדח םיגירח שוביגבו ,התרגסמב ועבקנש םיגירחה לש םתבחרהב החוכ תא התצימ םרט הקוספה

 יתב וענמנ אל לארשיב םג" :)ונאיצרמ ןיינע :ןלהל( )1992( 539 )4(ומ לארשי תנידמ 'נ ונאיצרמ 566/89 פ"ע לשמל ואר       137
 םא ןיב ,םהיכרוצלו םישדחתמה םייחה תואיצמל תויארה יניד תא םיאתהל ידכ רצויה םחוכ תא ליעפהלמ טפשמה
 ללכה לש םיגירחה דחא לש ותלוחת םוחת תבחרהב רבודמ םא ןיבו ]...[ "הכלהה לש ינשמ ףיעס" יונישב רבודמ
 .555 'מעב ,םש ."העימש תודע רסואה
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 .םייק גירח ידי לע שארמ רדסוי הדמעמש ילבמ הרמא לש התרשכהב ףסונ ןורתי םייק ,ןכ לע רתי     

 קוספל םתוא תבייחמ הניא איהו ,םירחאה טפשמה יתב לש תעדה לוקיש תא תלבוכ הניא וזכש הרשכה

 לש הפוגל ושעיי התליספ וא הרמאה תלבק רבדב םילוקישה .ןיינע ותואב קספ רחא טפשמ תיבש יפכ

 יכ ןכתיי .םירחא םיכילהב וזכש תודע תלבקבש תוכלשההמ שושחל ילבמ םיוסמ ךילה לש ופוגלו היאר

 אהת ,תויאר ףוסיאב םייביטקייבוא םיישק לשבו םידדצה דחא גיצהש תויארה תולד לשב ,דחא ךילהב

 ןתומכ ,רחא ךילהב וליאו ,םייק גירח ידי לע שארמ רדסוה אל הדמעמש הרמא תרשכהל הקדצה

 עדימה רוקמ לש ותודע םיתיעל .תודע התוא לש התלבקב ךרוצה תא ורתיי תורחאה תויארה לש ןתוכיאו

 לבקל ךרוצה הלעי ,תורחא םיתיעלו ,העומשה יפמ תודע לש התלבקב ךרוצה תא רתיית טפשמה תיבב

 רזח עדימה רוקמ םהבש םיבצמב תורקל לוכי רבדה .טפשמה תיבב דיעה עדימה רוקמש ףא וזכש תודע

 ורסמנש תודבועל תופידע אהת ןכלו ,רסמ אוהש תודבועב קייד אל אוהש וא ,םידעה ןכוד לע ותרמאמ וב

  .וישוחב ןתוא טלקש ימ ידיב ןתריסמ ינפ לע העומשה יפמ תודע לש ךרדב

 

 "גירח טעמכ"ה תייעב .2
 תרשכה .םימייקה םיגירחה לש םיינקוודה םהיאנתב ץוענ הליספה ללכ לש ותשמגהל ףסונ קודיצ     

 הרמא רישכי טפשמה תיבש תנמ לע ,ונייהד .גירח ותואב ועבקנש םיאנתב תינתומ גירח לש וחוכמ הרמא

 תא םימייקמ גירחב םיעובקה םיאנתה .וב ועבקנש םיאנתב דומעל הילע ,םיוסמ גירח תועצמאב

 ולא םיאנת .העומשה יפמ תודע לש ךרדב הרמאה תלבק תא םיקידצמו וסיסבבש תילנויצרה תיתשתה

 תא חיטבהל ודעונש םיאנתהמ דחא רשאכ .התונמיהמ תא ןכו הרמאב ךרוצה תא חיטבהל ודעונ

 תונמיהמ תא חיטבהל דעונש( רסחה יאנתה ףלח םיתיעלש אלא .הרמאה לספית ,רסח הרמאה תונמיהמ

 םלוא ,גירחה ףוגב תשרדנ הניא רשא ,תרחא הבורע תואיצמב תמייק )דחי םירחאה םיאנתה םע הרמאה

 ויאנתב תדמוע "טעמכ" הרמאה ובש בצמ והז .תקולחמבש הרמאל תונמיהמ לש ןגוע שמשל ידכ הב שי

 ןיאש ךכב ןומט "גירח טעמכ" יבצמב הלועה ישוקה 138."גירח טעמכ" הז בצמ יתיניכ ןכ לעו ,גירחה לש

 תובורעה יתש רשאכ ףא ,גירחב תועובקה תובורעל תויפולח תובורע לבקל תוכמס לכ טפשמה תיבל

  .ההז אוה יביטבורפה ןחוכו ,ןתוכיאב תולוקש )תיפולחהו הרסחה(

 רבדה םא ףא ,התונמיהמ תדימ תאו הרמא התואב ךרוצה תא חיטבהל ןתינ דוע לכש איה יתנעט     

 .הרמאה תא לבקל שיש ירה ,םימייקה םיגירחה לש םהיאנתמ תמיוסמ תיתדבוע הייטס בגא השענ

 תא לבקל הקדצה שי גירחה לש תיתדבועה תיתשתהמ הרמאה לש הייטסה ףרח ,תורחא םילימב

 )תיתדבועה תיתשתה העבקנ החוכמש( גירחה סיסבבש תילנויצרה תיתשתה םהבש םירקמב  הרמאה

 התומייקתה תניחבל ךא םצמוצמו לבגומ יטופישה תעדה לוקיש "גירח טעמכ" יבצמבש ןאכמ .העגפנ אל

 ךרוצ םייק םא ןוחבל טפשמה תיב לע .)הרמאה רשכות וחוכמש( גירחה לש תילנויצרה תיתשתה לש

 תלפונ הניאש הדימב הרמאה תונמיהמ תא תוחיטבמ וגצוהש תויפולחה תובורעה םאו ,הרמא התואב

  .גירחב תועובקה תובורעהמ

 ןורתפ ,דחאה :"גירח טעמכ"ה תייעבל רשאב עצומה לדומה לש םייזכרמ תונורתי השולש תונמל ןתינ     

 תורדסומ ןניאש תורמאל ןתניהל ךירצש הנעמהמ קתונמב ,"גירח טעמכ"ה תייעבל יפיצפס הנעמ ןתונ הז

 תרדסהב יולת וניא אוהשכ רומאה ןורתפה תא ץמאל רשפאמ הז רבד .םימייקה םיגירחה תועצמאב

 תילנויצרה תיתשתה םע בשייתמ עצומה ןורתפה ,תינש ;ןידב םיגירח ןניינעב ןיאש תורמא לש ןדמעמ

 התואב ךרוצ םייק יכ איה החנהה .התוא רתוס וניא אוהו ,רשכות הרמאה וחוכמש גירחה סיסבבש

 קקוחמה לש ויניע דגנל ודמעש םילוקישה ולא .התונמיהמ תא תוחיטבמה תובורע תומייק יכו ,הרמא

 תא הנחטבתש תויפולח תובורע תגצהל השירדה .םימייקה םיגירחה תא ורצי רשא טפשמה תיב לש וא

 תמייקתמ הרומאה תיתשתה רשאכ .גירחה סיסבבש תילנויצרה תיתשתה תא תמייקמ הרמאה תותימא

 םיליבומ קדצה תשוחתו רשיה לכשה ,ןויגיהה ירה ,גירחב םיעובקה ולאמ םינוש טעמ םיאנתב םג

 ,"גירח טעמכ" יבצמל עצומה ידועייה ןורתפה יפ לע ,תישילש ;הרמאה תליספל סיסב ןיא יכ הנקסמל

 הז ןיינעב םג םנמוא .הרמאה סיסבבש תילנויצרה תיתשתה תניחבל ךא םצמוצמ יטופישה תעדה לוקיש

 .םירחא םילוקישל אלו דבלב ולא םילוקישל לבגומו םצמוצמ אוה םלוא ,תעד לוקיש טפשמה תיבל שי

 לוקיש טפשמה יתבל קינעיש רחא ןורתפ לכל סחיב התוחפ איה תיטפשמה תואדווב העיגפה הז בצמב

  .רומאה ןורתפה לש ונורסח םג ןומט ןורחאה הזבש אלא ,"גירח טעמכ" יבצמב ףא ,לבגומ יתלב תעד

                                                
  .רמאמה לש יעיברה וקלחב הז ןיינעב ןויד ואר ."near miss" הנוכמ וז היעב ינקירמא-ולגנאה טפשמב        138
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 םילוקיש םה םתוהמבש ,התונמיהמ תדימבו הרמאב ךרוצב דקמתי תעדה לוקישש עגרב     

 יפכ תויארה יניד לש תורחא תוילכתל יוטיב ןתניי אלש ירה ,רתוי םיבחר םילוקישב אלו ,םיימטסיפא

 ולא לע םיפסונ םילוקיש לוקשי טפשמה תיבש עגרב ,דגנמ .רמאמה לש ינשה קרפב ונודנ ולאש

 לש םהיאנתל תובישח לכ אהת אל יכ ששח םייק ,התונמיהמ תדימ תאו הרמאב ךרוצה תא םיחיטבמה

 הרמא רישכהל םוקמ ןיא יכ רמוא הז ןיא ,קודו .ןכותמ םתוא ןקורל םילולע ונא ךכו ,םימייקה םיגירחה

 ןתוא לכל ןהו "גירח טעמכ"ה תייעבל ןה הנעמ תתל בייח בוט לדומ ,יתשיגל .םייק גירח תרגסמב אלש

 ינשמ דחא לכ יכ איה רמאמה תנעטש אלא .םימייקה םיגירחה תועצמאב רדסומ וניא ןדמעמש תורמא

 לולכל בייח אהי הזכש לדומ יכ ירב .רחאב יולת היהי דחאהש ילבמ ,תרחא רדסומ תויהל ךירצ םירקמה

 וניא ןדמעמש תורמאל דעוייש "יללכ"ה ירוישה לולסמה – םילולסמה ינש ןיב הרירב וא הפדעה לש ללכ

 עגרב ,ןכש ."גירח טעמכ" יבצמב תורמאל דעוייש "יפיצפס"ה לולסמהו – םייק גירח תועצמאב רדסומ

 יבצמב יכ ששח םייק ,טפשמה תיב וא ןידה ילעב תרירבל םינותנ ויהיש םינוש תונורתפ ינש ונתנייש

 ךכו ,יללכה ירוישה לולסמה ךרד הרמאה תא רישכהל טפשמה תיב וא םידדצה ורחבי "גירח טעמכ"

 תוברבו ,עצומה לדומל דוגינב שממתי רומאה ששחה םא ףא .ןכותמ ונקורתי םימייקה םיגירחהש רשפא

 דעויש יפיצפסה לולסמה ףלח "גירח טעמכ" יבצמב םג תורמא תרשכה ירוישה לולסמה רשפאי םימיה

 אל השעמל ,הז יוצר אל הרקמב ףאש ,עמשמ .ילנויצקנופ דיקפת םימייקה םיגירחל רתוויי ןיידע ,ןהל

 תויארל "הדימ תמא" ןיעמ תווהל םילוכי םימייקה םיגירחה .ןכות לכמ םימייקה םיגירחה ונקורי

 ויאנתב תדמוע םיניינועמ םה הבש היאר רשאכש ועדי ןידה ילעב .דחוימב הובג תוליבק לאיצנטופ תולעב

 תויאר תמועל ,תאז .רתויב ךומנ היהי התוליבקב ריכי אל טפשמה תיבש יוכיסה ,םייק גירח לש

 ףא ,ןכ םא .רתוי הברה ההובג היהת תומימעה ןניינעבש ,ירוישה גירחה חוכמ שקבתת ןתוליבקש

 לעו תיטפשמה תואדווה לע הרימשב םימייקה םיגירחה ועייסי ,"הפיקע"ל םינתינ ויהי םנמואש

 היארה תוליבקל רשאב טפשמה תיב לש תעדה לוקיש ובש םוחתל ןידה ילעב תא םניווכהב ,תוביציה

 גירחה תלבקבש תואדווב העיגפה תא רידגהל ןתינ ,רומאה רואל .םצמוצמ היהי )הלקשמל רשאב אלו(

 גיצהל ודיצמ שקבמה ןיד לעב לש תואדווה תדימ עגפית אלש הז ןבומב ,"תינוויכ-דח" העיגפ ירוישה

 הלעי ןתואש תויאר לש תוליבקה לאיצנטופל רשאב ולש תואדווה תדימב קר הצמתת העיגפהו ,היאר

 תוארל ןיא ךא ,תוליבקל "הדימ תמא"כ דקפתל וכישמי םימייקה םיגירחהש ןוויכמ ,תאז .דגנכש דצה

  139.וב שמתשהל שקבמה דצה לש תואדווב עגופכ ירוישה גירחב

 דגנו דעב םינועיטה ןיב םייקה חתמה לשב קר אל קדצומו יוצר הליספה ללכ לש ותשמגה ,םוכיסל     

 ןה םילועה םיישקה לשב םג אלא ,לקשמ יללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמ חורבו הליספה ללכ

 גירחב ןודי אבה קרפה ."גירח טעמכ" יבצמב תורמא לש ןתליספמ ןהו םימייקה םיגירחה לש םפקיהמ

  .ינקירמא-ולגנאה טפשמב ירוישה

 

 ינקירמא-ולגנאה טפשמב העומשה יפמ תודע לסופה ללכל "ירויש גירח"  .ד

 םיגירחבו הליספה ללכב םרוקמ ויגירח בור ןכו ,לארשיב תויארה ינידב םייק אוהש יפכ ,הליספה ללכ     

 ךלהמב םייוניש ורבע ויגירחו הליספה ללכ .ינקירמא-ולגנאה טפשמבו לבוקמה טפשמב וחתפתהש

 לש ונוגיע אוה ינקירמא-ולגנאה טפשמה תטישב תויארה ינידב םיבושחה ךרדה ינויצמ דחא .םינשה

 ומושייו ותוחתפתה תא גיצא ןלהלש ןוידב .תישאר הקיקחב העומשה יפמ תודע לסופה ללכל ירויש גירח

  .ינקירמא-ולגנאה טפשמב ירוישה גירחה לש

 

 תירבה תוצראבש םיילרדפה תויארה יללכב ירויש גירח .1
 המדקה )א(

 Federal( םיילרדפה תויארה יללכ אוה תירבה תוצראב ילרדפה טפשמב תויארה ינידב יזכרמה קוקיחה

Rules of Evidence( )1-ב ףקותל וסנכנ רשא ,)"תויארה יללכ" וא "םיילארדפה תויארה יללכ" ןלהל 

 םיכילהב ןה םילח ,ילרדפה טפשמב תויארה יניד לש קוקח סקדוק םהש ,ולא םיללכ 1975.140 ילויב

                                                
 ,היארב הרכה ךרוצל תטלחומ הניא ובש תואדווה תדימ םא םג ןכלו ,וב שמתשמה דצל עייסל דעונש ילכ והזש החנהה        139

 .הליבקכ תרכומ תויהל יוכיס לכ תרסח תשקובמ היאר התוא התייה וידעלב
140        1103)–. 101VIDE R. .EDF1, 88 Stat. 1926 (codified at  §595, –ct of Jan. 2, 1975, Pub. L. No. 93A. 
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 'סמ ללכב ןגועמ רשא ,העומשה יפמ תודע לסופה ללכה לש ודיצל 141.םיילילפ םיכילהב ןהו םייחרזא

 םייק ,ולא םיגירח לע ףסונ 804.142-ו 803 'סמ םיללכב םינגועמה םיגירח הנומשו םירשע םימייק ,801

 807.143 'סמ ללכב ןגועמ רשא הליספה ללכל ירויש גירח

 יפמ הלבקתנש היאר לש התוליבק תא רישכהל םיילרדפה טפשמה יתב תא ךימסמ הז ירויש גירח     

 תיברמב םילק םייונישב ץמוא גירחה .םירחאה םיגירחה תועצמאב הרישכהל רשפא יאשו ,העומשה

 לש ונוגיע 144.םיילרדפה תויארה יללכ לש םתנוכתמ תא ןקיח לא וצמיא רשא ,תירבה תוצראב תונידמה

 יוטיב אוה ,תירבה תוצראב תונידמה תיברמב תויארה ינידב ןהו ילרדפה טפשמב ןה ,ירויש גירח

 רכיהה ינמיסמ דחא התייה רשא 145תושימגב ןייפאתהל םיכירצ תויארה יללכ היפלש קקוחמה תסיפתל

 דחאל בשחנ 807 ללכ ,תישאר הקיקחב ירויש גירח לש ונוגיע ףרח 146.לבוקמה טפשמה לש םיירקיעה

 ץוחנה יטופישה תעדה לוקיש ףקיהל רשאב ןהו ותונשרפל רשאב ןה 147,תקולחמב םייונשה םיללכה

 רחאה םקלח וליאו 149,תוקוחר םיתיעל וליחהל שיש השיגה תא וצמיא ןידה יקספמ קלח 148.ומושייל

 ,ןפוד יאצוי םירקמל ותלוחת תא הליבגמ הניא ירוישה גירחה לש ונושל יכ הנעטב 150וז השיגל ודגנתה

 ילרביל םושיי דדועמה ,תויארה יללכל 102 'סמ ללכ םע דחא הנקב הלוע הניא וזכש תונשרפש םג המ

 .תואדו-יא לש דממ הפיסומ ןפוד יאצוי םירקמב ירוישה גירחה לש ותלחה יכ ןעטנ דוע .םיללכה לש

 ןיב םייקה חתמל יוטיב אוה וללה תושיגה יתש ןיב רעפה ,)(Imwinkelried דיירלקניוומיא לש ותשיגל

 האכרעה ידיב ריתוהל ןוצרה ןיבל םיללכה תועצמאב תויארה יניד לש היצזיטרדנטס תריצי לש תילכתה

  151.ןפוד יאצוי םירקמב "קדצ תושעל" ןהל רשפאי רשא תעד לוקיש לש קפסמ בחרמ תינוידה

                                                
 תואצוהו םיבוכיע עונמל ,םייטפשמה םיכילהה לש םתוניגה תא חיטבהל איה הלא םיללכ לש םתילכת ,102 ללכ יפל        141

 קדצה תיישע תאו תמאה רקח תא ומדקי רשא תויארה יניד לש םמודיקלו םתוחתפתהל םורתלו תורתוימ
   Rule 102.1 Purpose and Construction: “These rules shall be construed to secure fairness in:טפשמב

administration, elimination of unjustifiable expense and delay, and promotion of growth and 
development of the law of evidence to the end that the truth may be ascertained and proceedings justly 

determined„. 
 ,העומשה יפמ ולבקתנש תונוש תורמא לש ןתוליבק תא רישכהל םירשפאמה םיגירח השולשו םירשע ללוכ 803 ללכ         142

 םיגירח השימח עבוק 804 ללכ .טפשמה תיבב תודעל ןימז וניא )רוקמה דע( הרמאה רסומ יכ חיכוהל שרדייש ילבמ
 הרמאה רסומ יכ חיכוהל היארה תא גיצהל ןיינועמה דצהמ שרדנש אוה ולא םיגירחל ףתושמה הנכמה רשאכ ,םיפסונ
 .טפשמה תיבב תודעל ןימז וניא

 ,םיללכ ינשב עובק היה רשא ירוישה גירחה םללכבו ,םיילרדפה תויארה יללכ ףקותל וסנכנ 1975 ,ילויב 1 ךיראתב        143
 דע( הרמאה רסומש ןיב לחוה 803)24( ללכש ךכב ץוענ היה םהיניב לדבהה .תויארה יללכל ,b)804()5( -ו 803)24(
 תודעל ןימז וניא הרמאה רסומ םהבש םיבצמב קר לחוה 804)(b)5( ללכ וליאו ,אלש ןיבו טפשמה תיבב דיעה )רוקמה
 'סמ ללכל םיירוישה םיגירחה ינש ודחוא 1997 תנשב .םנכותב םיהז ויה םיגירחה ינש הז לדבהמ דבל .טפשמה תיבב

 MICHAEL H. GRAHAM, HANDBOOK OF FEDERAL EVIDENCE 604–608 3 ואר .םנכות תא תונשל ילבמ 807
(5th ed., 2001); Thomas Black, Federal Rules of Evidence 803(24) & 804(b)(5) – The Residual 

Exceptions – An Overview, 25 HOUS. L. REV. 13, 14–15 (1988) )ןלהל: Black(. 
 ,גנימויאו-ו הטוי ,הטוקד םורד ,הטוקד ןופצ ,הוויא ,הנוזירא ,הקסלא ןוגכ ,תירבה תוצראב תונידמ המכ יכ ןייצל שי
 ןוגכ ,תורחא תונידמ .םייתנידמה תויארה יללכב ונושלכ )807 ללכ תרגסמב ןגוע םימילש( 803)24( ללכ תא וצמיא
 ,ןוגרואו המוהלקוא ,הקסרבנ ,הטוסנימ ,ןיסנוקסיו ,תינופצה הנילורק ,וקיסקמ וינ ,הנטנומ ,יאווה ,וסנקרא ,רוולד
 וליאו .םיילרדפה תויארה יללכל 807 ללכב הצמואש וזמ הנוש תנוכתמב םלוא ,הליספה ללכל ירויש גירח ועבק
 תויארה ינידב וללכ אל ,ןוטגנישוו טנומרו ,ססקט ,ויהוא ,הדבנ ,ןגישימ ,ןיימ ,הדירולפ ,ודרולוק ןוגכ ,תורחא תונידמ
 ,JACK B. WEINSTEIN AND MARGARET A. BERGER 4 ואר הז ןיינעב .הליספה ללכל ירויש גירח םהלש

WEINSTEIN EVIDENCE, Rules 801–806, at 803-384–390 (1987).              
144        Black, 18–17 'מעב ,םש.  
145  , 33    he Hearsay Rule: The Complete TreatmenttThe Residual Exception to G. Michael Fenner, 

CREIGHTON L. REV. 265, 266 (2000) )ןלהל: Fenner(. 
   .304 ,266 'מעב ,םש  146
147      Residual Hearsay Exceptions in the Federal Rules of The Scope of the Edward J. Imwinkelried, 

Evidence, 15 SAN DIEGO L. REV. 239, 240 (1978)  )ןלהל: Imwinkelried, The Scope(. 
 רחאל ףא וכשמנ ןהו ,ולש םימדקומה הקיקחה יכילהב רבכ ועלגתנ ירוישה גירחה לש ותקיקח ביבס תוקולחמה       148

 United States v. Carlson, 547  ואר ןכ ומכ .252-ו 242 'מעב ,םש , Imwinkelried, The Scope:ואר .ותקיקח
F.2d 1346, 1354 (8th Cir. 1976). 

149       The ScopeImwinkelried, , 256 'מעב ,םש; lackB, ץמיא רשא גציימו יזכרמ ןיד קספ .19 'מעב ,143 ש"ה ליעל 
 United States v. Mathis, 559 F.2d 294, 298–299 (5th Cir. 1977): “Rule 803(24) was :אוה וז השיג

designed to encourage the progressive growth and development of federal evidentiary law by giving 
courts the flexibility to deal with new evidentiary situations which may not be pigeon-holed elsewhere. 
Yet tight reins must be held to insure that this provision does not emasculate our well-developed body 

of law and the notions underlying our evidentiary rules„. תא וצמיא רשא םיאבה ןידה יקספ תא ףסונב ואר 
 Lowery v. Maryland, 401 F. Supp. 604 (D. Md. 1975);  United States v. Heyward, 729 :השיג התוא

F.2d 297 (4th Cir. 1984), cert. denied, 469 U.S. 1105 (1985);  Robinson v. Shapiro, 646vF.2d 734, 
742 (2d Cir. 1981); United States v. Kim, 595 F.2d 755, 764–66 (D.C. Cir. 1979). 

150        The ScopeImwinkelried, , ואר ןכ ומכ .825–725 'מעב ,םש United States v. American Cyanamid Co., 427 
F. Supp. 859, 866–865 (S.D.N.Y. 1977). 

151       The ScopeImwinkelried, , לודג בחרמ טפשמה יתבל וקינעי םיגירחהש לככש ךכב ץוענ ששחה .224–124 'מעב ,םש 
 היצזיטרדנטסו תודיחא תריצי לש תילכתה תא תוחפ ומדקי םה ךכ ,םתלחהב רתוי הבר תושימגו תעד לוקיש לש רתוי
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  ירוישה גירחה לש ותלוחת ףקיה )ב(

 not( תרדסומ הניא איה םא הרמא לבקל תעד לוקיש טפשמה יתבל קינעמ 807 'סמ ללכ     

specifically covered( ןאכמ .804-ו 803 'סמ םיללכב םינגועמ רשא ,םירחאה םיגירחה תועצמאב 

 תא רישכהל רשפאמה גירח םיילרדפה תויארה יללכב ןיאש אוה ירוישה גירחה לש ותלוחתל יאנתש

   .תקולחמבש הרמאה

 near( "גירח טעמכ" ונוכש םיבצמל העגנ הז יאנתל עגונב תיאקירמאה הקיספב העלגתנש תקולחמה     

(miss. לכב תדמוע הניא איהש אלא ,הרמאה תא רישכהל רשפאמה גירח שי םהבש םיבצמב רבודמ 

 תועצמאב תרדסומ הניא הרמאהש ךכב ירוישה גירחה לש ותלוחת תא הנתמ 807 ללכו ליאוה 152.ויאנת

 תקולחמ העלגתנ רבעב ."גירח טעמכ" יבצמב םג הלוחת שי ירוישה גירחל םא הלאשה התלע ,םייק גירח

 יכ הסרג ,טפשמה יתב בור תשיג תא תגציימה ,תחא השיג .וז הלאשל רשאב תיאקירמאה הקיספב

 153.ירוישה גירחה תועצמאב הליבק היארכ הרשכהל תנתינ םייק גירח לש ויאנתב תדמוע הניאש הרמא
 תדמוע הניא הרמאהש אלא ,הרמאה תוליבק תא רישכהל רשפאמה גירח שי רשאכ ,תרחא השיג יפ לע

 הרישכהל רשפא יא ,ךכשמו ,גירח תועצמאב קוחה ןושל יפל )covererd( תרדסומ הרמאה ,גירחה יאנתב

 תיטפשמה הדעווה ירבדב םתנעט תא וכמת היינשה השיגב םידדצמה ולא 154.ירוישה גירחה תועצמאב

 תע הייפצל םינתינ ויה אלש ןפוד יאצוי םירקמב ירוישה גירחה תא ליחהל היה התנווכבש ,טאנסה לש

 יבצמב םג ירוישה גירחה תא ליחהל רשפאתיו היה ,תינש 155.םירחאה םייפיצפסה םיגירחה ועבקנ

 ללכ תא "סרסל" הלולע וז ותבחרהו ,הבר הדימב בחרוי יטופישה תעדה לוקישש ירה ,"גירח טעמכ"

 קרפב הלעוהש ןועיטב ץוענ היינשה השיגה תלבקב ישוקה 156.םימייקה םיגירחה תא ןכו הליספה

 ."גירח טעמכ"ה תייעבל עגונה רמאמה לש ישילשה

 עגפיתש ילבמ תאז ,גירחה ףוגב העובקה תקיודמה תיתדבועה תיתשתב דומעת אל הרמא םיתיעל     

 תורקל לוכי רבדה .גירח ותוא לש וחוכמ תומיוסמ תורמא לש ןתלבק תא הקידצמה תילנויצרה תיתשתה

 תוביסנ שי התותימא תא חיטבהל ודעונ רשאו גירחב תושרדנה הרמאה תריסמ לש תוביסנה ףלח רשאכ

 םילוכי םירחא םירקמב .תואדו לש הדימ התואב הרמאה לש התותימא תא חיטבהל ןחוכבש תורחא

 ןניינעב תומייקש תורמא לבקל ידכ גירחב םיעובקה םיאנתה תא תינשרפ ךרדב שימגהל טפשמה יתב

 ומרת ולא תוששח יכ המדנ .תמאה רקח תכאלמב םהל עייסל ןדיב שי רשאו ,ןתותימאל תובורע

 הרמא לש התוליבק תא ןוחבל תרשפאמה ,םינורחאה יצחו רושעב הנתינש הקיספב םיעד תודיחאל

  near miss.157 יבצמב םג ירוישה גירחה לש וחוכמ

 

                                                
 .ירוישה גירחה לש ומושיי ביבס הקיספב הרצונש תקולחמה תא ריבסהל ןתינ הז חתמ עקר לע .תויארה יניד לש
 גירחה תא וצמיא רשא תונידמ ןתואב םייתנידמה טפשמה יתב לש םתקיספ לע םג רתיה ןיב העיפשה וז תקולחמ
  .םייתנידמה תויארה ינידמ קלחכ ,הנוש תנוכתמב ןיבו תיחכונה ותנוכתמב ןיב ,ילרדפה ירוישה

152         ’Near Miss‘Textual Limits on the Residual Exception to the Hearsay Rule: The Elizabeth DeCoux, 
Debate and Beyond, 35 S.U. L. REV. 99, 102 (2007) )ןלהל: DeCoux(; David A. Sonenshein, The 

Residual Exceptions to the Federal Hearsay Rule: Two Exceptions in Search of a Rule, 57 N.Y.U. L. 
REV. 867, 885 (1982) )ןלהל: Sonenshein(; Black, 27 'מעב ,143 ש"ה ליעל; MCCORMICK, מעב ,8 ש"ה ליעל' 

568.  
153       Fenner, 292 :המגודל ואר .271 'מעב ,145 ש"ה ליעל (5th Cir.), –eslie, 542 F.2d 285, 289United States v. L

545 F.2d 168 (1976); Karme v. Commissioner, 673 F.2d 1062 (9th Cir. 1982); United States v. 
American Tel. & Tel. Co., 516 F. Supp. 1237 (D.D.C. 1981); United States v. McParlin, 595 F.2d 

1321 (7th Cir. 1979), cert. denied, 444 U.S 833 (1980). 
154 Sonenshein      , 886 'מעב ,152 ש"ה ליעל; DeCoux, 103 'מעב ,152 ש"ה ליעל; ennerF, ואר ,ןכ ומכ .273 'מעב ,םש 

 .United States v. Love, 592 F.2d 1022 (8th Cir. 1979);  Zenith Radio Corp :הלאה ןידה יקספ תא המגודל
v. Matsushita Electric Industrial Co., 505 F. Supp. 1190, 1262 (E.D. Pa. 1980);  United States v. Kim, 

595 F.2d 755 (D.C. Cir. 1979). 
155       Fenner, 273 'מעב ,םש; Senenshein, 887 'מעב ,םש. 
 there is “The residual exceptions can not be invoked when :154 ש"ה ליעל ,Zenith ןיינעב עבקנ המגודל ךכ        156

a specific exception which sets forth conditions governing the admissibility of a clearly defined 
category of hearsay evidence. 1263 'מעב ,םש.  

157 ORMICK       CCM, 5) 376 ןיד קספב המגודל ךכ .956–856 'מעב ,8 ש"ה ליעלth -U.S. v. Wilson, 249 F.3d 366, 374
Cir. 2001) ודמע אל םירומאה םיכמסמהש רחאל ,ירוישה גירחה חוכמ םירז םייאקנב םיכמסמ טפשמה תיב לביק 

 הניא יפיצפס גירח לש ויאנתב םידמוע םניא םיכמסמהש הדבועה יכ עבק טפשמה תיב .יפיצפס גירח לש ויאנתב
 ,U.S. v. Laster, 258 F.3d 525ד"ספב ןכ ומכ .ירוישה גירחה לש וחוכמ םתוליבק תא ןוחבל טפשמה תיבמ תענומ

530 (6th Cir. 2001) םוסחמ הווהמ הניא םייק גירח לש ויאנתב הדימע-יא היפלש השיגה תא טפשמה תיב ץמיא 
 ,People v. Katt :וז חורב וקספש םיפסונ ןיד יקספ המגודל ואר .ירוישה גירחה לש וחוכמ הרמאה תרשכה ינפב

468 Mich. 272, 662 N.W.2d 12, 18–23 (2003), ןכוState v. Anderson, 2005 WI 54, 280 Wis. 2d 104, 
695 N.W.2d 731, 749 (2005). 
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  ירוישה גירחה לש ונכות )ג(

 הרמא רישכהלו ותעד לוקיש תא ליעפהל יאשר אהי טפשמה תיבש תנמ לע יכ עבוק 807 ללכ     

 הבורע תמייק 158:םינחבמ וא םיאנת השימח לש םתומייקתהב ךרוצ שי ,ירוישה גירחה תועצמאב

 יללכ לש תילכתה תא תרשת הרמאה תלבק ,תיטנוולר הרמאה ,היארב ךרוצ םייק ,הרמאה תותימאל

 לש םנכותו םתועמשמ לע דומעא .ביריה דצל תמדקומ העדוה ןתמ שרדנ ןכו ,קדצה תיישע תאו תויארה

   .תורפסבו הקיספב ועבקנש יפכ וללה םיאנתה

 םיגירחה לש םסיסבבש תובורעל הלוקש רשא ,הרמאה תותימאל הבורע לש המויק אוה ןושאר יאנת     

 םיאנתה תשמח ןיבמ רתויב בושחל בשחנ הז יאנת equivalent trustworthiness(.159( םינושה

 הבורע תמייקש הניינעב עבקנש היאר לש התלבק עונמל םייושע םירחאה םיאנתה תעברא 160.םימייקה

 בחר ןווגמ םייקו ליאוה 161.הנכות תותימאל תובורע אלל הרמא רישכהל םחוכב ןיא םלוא ,התותימאל

 בחר הז ןיינעב טפושל ןתינש תעדה לוקיש בחרמ ,םירחאה םיגירחה לש םסיסבב תויוצמה תובורע לש

 לש התונמיהמ תדימ לע םיכילשמה םינוש םילוקיש לוקשל טפשמה תיב לע הז יאנת תרגסמב 162.תיסחי

 היה אמש וא ,תמא רמול עינמ וא סרטניא היה הרמאה רסומל םא םינחוב טפשמה יתב ,לשמל .היארה

 165;תוכירדמ תולאשל הבוגתב הרסמנ הרמאה םא 164;תינטנופס הרמאב רבודמ םא 163;רקשל עינמ ול

 איה החנהה ןכש 166,הרמאה תריסמ עגרל דע עוריאה דעוממ ףלחש ןמזה ;הרמאה רסומ לש ותוהימ

 רשיא ןיפולחל וא הרמאה תריסממ וב רזח רוקמה דע םא 167;דעה לש ונורכיז לע עיפשמ ןמזה ףולחש

 םא 169;םידעה ןכוד לע תידגנ הריקחב רקחנ הרמאה רסומ םא 168;טפשמה תיבב הרמאה תריסמ תא

 הדעות הרמאה םא 170;טפשמה תיבב הילע דיעמשו הרמאה תא עמשש דעל הרמאה רסומ ןיב רשק םייק

 ,תרחא היאר תויארה רמוחב תמייק םא 171;)יתוזח וא ילוק דועית ,בתכ תועצמאב( והשלכ יעצמאב

 תונמיהמ לע דמלל ידכ םהב שי רשא םילוקיש ולאב אצויכו 172,הרמאב תכמותה ,תיתביסנ וא הרישי

  .הרמאה

                                                
 :ךכ עבוק ,"esidual ExceptionR" איה ותרתוכש ,807 'סמ ללכ        158

“A statement not specifically covered by Rule 803 or 804 but having equivalent circumstantial 
guarantees of trustworthiness is not excluded by the hearsay rule, if the court determines that: 
(A) The statement is offered as evidence of a material fact; 
(B) The statement is more probative on the point for which it is offered that any other evidence 

which the proponent can procure through reasonable efforts; and 
(C) The general purposes of these rules and the interests of justice will best be served by admission 
of the statement into evidence.  
However, a statement may not be admitted under this exception unless the proponent of it makes 
known to the adverse party sufficiently in advance of the trial or hearing to provide the adverse party 
with a fair opportunity to prepare to meet it, the proponent's intention to offer the statement and the 
particulars of it, including the name and address of the declarant„ 

159 EINSTEIN      W, 378–308 םיפיעס ,143 ש"ה ליעל; RAHAMG, 613 'מעב ,143 ש"ה ליעל.  
160 Black      , 24 'מעב ,143 ש"ה ליעל. 
 .םש       161
162 EINSTEIN       W, 874–803 םיפיעס ,143 ש"ה ליעל. 
163 ORMICK     CCM, 562 'מעב ,8 ש"ה ליעל; lackB, 37 'מעב ,143 ש"ה ליעל.  
164      ORMICKCCM, המגודל ואר .563 'מעב ,םש Cir. 1991) 1stv. Ellis, 935 F.2d 385, 394 (U.S. , דלי ובש הרקמ 

  .הבוב יבג לע ינימה השעמה תא תינטנופס םיגדה ,ןימ תריבעל ןברוק היה רשא
165 ORMICK     CCM, 14 ש"הב ,םש תיטנוולר הקיספל תוינפה ואר ןכ ומכ .םש. 
 םרוג איה הרמאה תריסמב תוידיימ יכ עבקנ ,S. v. Sinclair, 74 F.3d 753 (7th Cir. 1996) 759 ןיינעב לשמל ךכ       166

 הדבועה יכ עבקנU.S. v. Tome, 61 F.3d 1446, 1453 (10th Cir. 1995)  ןיינעב .הרמאה תונמיהמב ךמותה יללכ
 .Good v. U.S., 730 F. Supp ןיינעב .הרמאה לש התוליבק תא ללש דעות אוהש רחאל הנשכ עריא ינימה לוצינהש

2d. 469, 477 (D. Md. 2010), רחאל היארכ הלבקתהש עוריאל ךומסב הרסמנש רטושל הייאר דע לש הרמא הרכוה 
  .טפשמה תיבב תודעל ונמזל רשפא יאש

167 RAHAM        G, 621 'מעב ,143 ש"ה ליעל. 
S. v. Barlow, 693 F.2d 954 (6th Cir. 1982); U.S. v. Leslie, 542 F.2d 285 (5th Cir. U. לשמל ואר הז ןיינעל        168

1976);  U.S. v. Carlson, 547 F.2d 1346 (8th Cir. 1976); State v. Johnson, 145 N.H. 647, 765 A.2d 
165, 168 (2000). 

 .U.S. v. Shaw, 69 F.3d 1249, 1254 (4th Cir. 1995) המגודל ואר        169
170 ORMICK       CCM, 659 ,651 המגודל ואר .564 'מעב ,8 ש"ה ליעל (7th Cir. 1986)U.S. v. Vretta, 790 F.2d ; State  

v. Williams, 117 N.M 551, 874 P.2d 12, 22 (1994). 
  tate v. Toney, 243 Neb. 237, 498 N.W.2d 544, 551 (1993)S; State v. Davis, 504 N.W.2d המגודל ואר         171

844, 849 (S.D 1993).  
  .n Serv., 737 F.2d 936, 941 (11th Cir. 1984)NLRB v. United Sanitatio; United States v המגודל ואר        172

Ward, 552 F.2d 1080, 1082-1083 (5th Cir. 1977);  Robinson v. Shapiro, 646 F.2d 734, 743 (2d Cir. 
1981);  .United States v. Rouco, 765 F.2d 983, 994 (11th Cir. 1985)היאר לש התוליבק היפלש תרחא השיגל 

 ,United States v. Bailey, 581 F.2d 341 ואר ,הב תוכמותה תורחא תויאר םויק לש תרזגנ תויהל הכירצ הניא
349 (3d Cir. 1978). Black, תא תרתוסה תיתביסנ היאר וא תודע יכ ןייצמ קאלב .37–35 'מעב ,143 ש"ה ליעל 



    
 
 

 

22 

 ךרעה 173.היארה לש יביטבורפה ךרעה לע שגד םש הז יאנת .היארב ךרוצ לש ומויק אוה ינש יאנת     

 התואש הדבוע לש המויק רבדב טפשמה תיב תא ענכשל ילאיצנטופה החוכב ןומט היארה לש יביטבורפה

 ךרע הל שי ,תקולחמב היונשה הדבוע תחכוהל תמרות היארה רשאכ 174.חיכוהל תרמייתמ איה

 תיבב גיצהל ןתינ התואש( תרחא הנימז היאר שי םא איה לואשל טפשמה תיב לעש הלאשה 175.יתחכוה

 אוה דחאה יאנתה :הנשמ יאנת ינשמ בכרומ הז יאנת ,השעמל 176.יביטבורפ חוכ ותוא תלעב )טפשמה

 יאנת .תקולחמבש היארה לש וזל תוחפל לוקשה יביטבורפ חוכ תלעב תרחא הליבק היאר אצמנב ןיא יכ

 יביטבורפ חוכ תלעב תרחא היאר ריבס ץמאמב גישהל לוכי היה אל היארה תא גיצמה דצה יכ אוה ינש

 ןיאש ירה ,יביטבורפ חוכ ותוא תלעב תרחא היאר שי םא יכ הלוע הז יאנתמ .תקולחמבש היארל לוקשה

 תודבוע לע ודיעיש הייאר ידע טפשמה תיבל ןמזל ןתינ רשאכ ,לשמל 177.העומשה יפמ הרמאה תא לבקל

 "היארב ךרוצה" ןחבמל עגונה ישוקה .תודבוע ןתוא לע העומשה יפמ תודעב ישממ ךרוצ ןיא ,תויטנוולר

 תעדל ןתינ דימת אלו ,היארה לש יביטבורפה הכרע תא לקנבו שארמ ךירעהל ןתינ דימת אלש ךכב ןומט

 178.תרחא הנימז היאר לכ לש יביטבורפה הכרע לע הלוע העומשה יפמ תודעה לש יביטבורפה הכרע םא

 לע הלוע העומשה יפמ הלבקתנש היארב ןומטה עונכשה חוכ םא עירכהל טפשמה תיב ךרטצי ,ךכ וא ךכ

 .טפשמה תיבב הגצהל הנימזה תרחא היארב ןומטה ילאיצנטופה עונכשה חוכ

 עייסל הלוכי הרמאה יכ תוארהל שי ,רומאל 179.תיטנוולר הרמאה יכ חיכוהל שי ,ישילשה יאנתה יפל     

 הז יאנת עורגל ןתינ יכ םיסרוגה שי 180.תקולחמב היונשה הדבוע רבדב םיאצממ עובקל טפשמה תיבל

 לשב לספית איה ,תיתוהמ הדבוע חיכוהל תרמייתמ הניא הרמאה רשאכש םושמ ,שמוחמה ןחבמהמ

 תויאר לוספל טפשמה יתבל םירשפאמה תויארה יללכל 402-ו 401 םיללכ חוכמ ,תיטנוולר אל התויה

 תרגסמב הז יאנת ונחב תירבה תוצראב טפשמה יתב תוקוחר םיתיעלש הביסה וז 181.תויטנוולר ןניאש

 ירוישה גירחה תא ליחהל ןיא יכ שיגדהל תנמ לע הז יאנת עבק קקוחמה יכ המדנ 182.שמוחמה ןחבמה

  183.תקולחמב תויונשה תודבועל םיעגונ םניאש ,םיפיקע וא םיידדצ ,םיילאיווירט םיניינע לע

 תויארה יללכ לש תוילכתה םע דחא הנקב הלעת הרמאה תלבק יכ תוארהל שי ,יעיברה יאנתה יפ לע     

 הירוטסיהה ףאו 185,הקיספב הרתי בל תמושתל הכז אל הז יאנת 184.קדצה תיישע םעו םיילרדפה

 הרומאה השירדהו ליאוה .הרומאה השירדל ינשרפ הנעמ תנתונ הניא ירוישה גירחה לש תיתקיקחה

                                                
 לש הרדעיה תאז םע .היארה תליספ דעב בושח םרוג איה ירוישה גירחה חוכמ רישכהל םיצור ונא התואש הרמאה
 בשחתהל ךירצ טפשמה תיבש לוקיש תניחבב אוה ךא ,היארה לש תיטמוטוא הליספל איבהל ךירצ וניא תכמות היאר
    .וב

173 ORMICK        CCM, 566 'מעב ,8 ש"ה ליעל. 
174        331, 331 (1961) .EVR L.OWA I , 46Probative Force of HearsayJack B. Weinstein, ; onensheinS, ליעל 

 .541 'מעב ,8 ש"ה ליעל , MCCORMICK ;889 'מע ,152 ש"ה
175 29 (E.D.Tenn.1981)     nited States v. Ball, 547 F.Supp. 9U; RAHAMG, 17 ש"הב ,631 'מעב ,143 ש"ה ליעל.  
 דגנ תיחרזא העיבת הנודנ ,uff v. White Motor Corp. 609 F.2d 286 (7th Cir. 1979)H ןיד קספב המגודל ךכ       176

 רסמש הרמא רישכה טפשמה תיב .העיסנה ךלהמב ץצופתה חונמה גהנ ובש בכרבש קלדה לכמש רחאל בכר ןרצי
 תוביסנב הדיחיה הרישיה תודעה איה ןברוקה תודע יכ עבק טפשמה תיב .םילוחה תיבב תוחפשמ בורקל חונמה
 היאר אהת אלש ירה ,לבקתת אל ותחפשמ בורקל ןברוקה תרמאו היה .ץוציפה ןמזב בכרב היה ןברוקה ןכש ,ןיינעה
 הליבק הרמאה יכ טפשמה תיב עבק רבד לש ופוסב .תקולחמבש הדבועל עגונב )רתוי הבוט תרחא היאר לכ וא( הרישי
   .ירוישה גירחבש םיאנתה תשמח ומייקתהש רחאמ

177 onenshein       S, המגודל ואר טפשמה יתבב הז יאנת םושייל רשאב .889 'מעב ,152 ש"ה ליעל: United States v. 
Mathis, 559 F.2d 294, 299 (5th Cir. 1977); ;United States v. Toney, 599 F.2d 787 (6th Cir. 1979)   

United States v. Azure, 801 F.2d 336, 342–343 (8th Cir. 1986); United States v. Loalza-vasquez, 735 
F.2d 153, 158 (5th Cir. 1984);  ;United States v. Turner, 475 F. Supp. 194, 200 (E.D. Mich. 1978) 

Abernathy v. Superior Hardwoods, Inc., 704 F.2d 963, 970 (7th Cir. 1983);  Byrd v. Hunt Tool 
Shipyards, Inc., 650 F.2d 44, 46 (5th Cir. Unit A May 1981);   Huff v. White Motor Corp., 609 F.2d 

286, 295 (7th Cir. 1979);  ;Robinson v. Shapiro, 646 F.2d 734, 742 (2d Cir. 1981)  United States v. 
Loalza-Vasquez, 735 F.2d 153 (5th Cir. 1984);   Herdman v. Smith, 707 F.2d 839, 841–842 (5th Cir. 

1983).  
178 Sonenshein      , םש. 
  .תויודע/תורמא לש תויטנוולרב םיקסוע םיילרדפה תויארה יללכל 402-ו 401 םיללכ       179
180 RAHAM      G, 18 ש"הב ,םש תיטנוולר הקיספ ואר .632 'מעב ,143 ש"ה ליעל.   
181 enner      F, 270 'מעב ,145 ש"ה ליעל; Black, 20 'מעב ,143 ש"ה ליעל.  
182 Black      , 20 'מעב ,םש. 
  :tate v. Iaconetti, 406 F. Supp. 554, 559 (E.D.N.Y. 1976)S ןיד קספב Jack Weinstein טפושה ירבד תא ואר        183

“This requirement seems redundant since, if it did not tend to prove or disprove a material fact, the 
evidence would not be relevant and would not be admissible under Rules 401 and 402. What is 

probably meant is that the exception should not be used for trivial or collateral matters„. 
184   These rules shall be construed to secure fairness in   “ :Rule 102.1 Purpose and Construction

administration, elimination of unjustifiable expense and delay, and promotion of growth and 
development of the law of evidence to the end that the truth may be ascertained and proceedings justly 

determined„. 
185 Black      , 22–21 'מעב ,143 ש"ה ליעל. 
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 יכ עבק רחאה םקלח וליאו ,הז יאנת ושריפ אל טפשמה יתבמ קלח ,תלפרועמ הפשב תחסונמו המומע

 יאנתל המודב ,הז יאנת יכ םינעוטה שי 186.םקופיס לע םיאב םירחאה םיאנתהשכ םייקתמ הז יאנת

 קדצה תיישע תאו תויארה יללכ לש םתילכת תא תרשת הרמאהש השירדהש םושמ רתוימ ,תויטנוולרה

 םהבש םירקמ ויה תאז םע .ןה רשאב תויארה לכל הנוכנ איהו 187,תויארה יללכל 102 'סמ ללכב העובק

  188.קדצ לש םילוקישמ העומשה יפמ ולבקתנש תויאר ולספ טפשמה יתב

 העדוה דגנכש דצל תתל שי ,הז יאנת יפל .ביריה דצל תמדקומ העדוה ןתמב הצוענ תישימחה השירדה     

 דצל קינעהל ידכ )ירוישה גירחה לש וחוכמ רישכהל ותנווכבש( הרמאה תודוא לע םיטרפ ןכו תמדקומ

 תוהזל ןתינ 189.תקולחמבש היארה תגצה שקבתת ובש ןוידה תארקל תואיכ ךרעיהל תונמדזה ביריה

 עירכמ לקשמ הקינעמה ,תרשפתמ יתלבו השקונ ,תחא השיג 190:וז השירדל הקיספב תוירקיע תושיג יתש

 תרשכה םשל רובעי לב יאנת איה יטפשמה ךילהל רבוע תמדקומ העדוה היפ לעו ,קוחה ןושלל

 שגד המש איהו 192,תושימגב תנייפאתמ ,הקיספב הרוכבל התכז רשא ,היינשה השיגה וליאו 191,הרמאה

 ךרעיהל תנגוה תונמדזה דגנכש דצל רשפאל הדעונ רשא ,תמדקומ העדוה רבדב השירדה תילכת לע

 תמדקומ העדוה ןתמ רבדב תינקוודה השירדה לע רתוול ןתינ ,וז השיג יפ לע 193.היארה תגצה תארקל

 ובש ןוידל ךרעיהל תנגוהו הריבס תונמדזה הנתינ דגנכש דצלו ,תאז תוקידצמ ןיינעה תוביסנ רשאכ

 ךרוצה דימת אלו ,יאדו וניא יטפשמה ךילהה יכ החנה תדוקנמ תאצוי וז השיג 194.היארה תגצה שקבתת

 ךלהמב הלעת היארה תגצה םיתיעל ןכש ,טפשמל רבוע םימדקומ םיבלשב רבכ הלוע הרמאה תגצהב

 וקפתסה םהו ,תמדקומ העדוה ןתמ-יא לשב קר תויאר טפשמה יתב ולספ אל ולא ןוגכ םירקמב .טפשמה

 התטנ תורחא םימעפ 195.היארה תגצה תארקל ןנוכתהל דגנכש דצל הריבסו תנגוה תורשפא ןתמב

 יכרד תועצמאב( עדומ היה דגנכש דצה םהבש םירקמב ,תמדקומה העדוהה תשירד לע רתוול הקיספה

 דצה םהבש םירקמב וא 196,ירוישה גירחב שמתשהל ביריה תנווכ לע טפשמל רבוע )תונוש תרושקת

  197.ןוידה ךלהמב תמדקומ העדוה ןתמ-יא רבדב הנעט לכ הלעה אל ביריה

 

 םייטמגרפ םיחקל )ד(

 הניאש העומשה יפמ תודע רישכהל טפשמה תיב יאשר םמייקתהבש םינחבמ השימח עבוק 807 ללכ     

 ודעונש םינושארה םיאנתה ינש יכ הלוע ליעלש הריקסהמ .םימייקה םיגירחה תועצמאב תרדסומ

 טפשמה יתבו ,םיבושחהו םיירקיעה םיאנתה םה הבש ךרוצה תאו הרמאה תונמיהמ תא חיטבהל

 םיתיעלו התוחפ תוסחייתהל וכזו םיינשמ םה םירחאה םינחבמה תשולש וליאו ,הדיפקב םתוא םינחוב

 תא םיווהמ הבש ךרוצהו הרמאה תונמיהמ רבדב םיאנתה ינש ,רומאכ .הקיספב תומלעתהל ףא

 םיאנת .יאקירמאה לדומב הרוכב לש דמעמל וכז םה הלאככו ,םימייקה םיגירחל תילנויצרה תיתשתה

 הרמא תלבקש איה החנהה .רמאמה לש אבה קרפב עצומה ילארשיה לדומה לש ךוותה ידומע ויהי ולא

 ןיבו םיידעלב םיאנתכ ןיב ,ולא םיאנת ינשב תינתומ תויהל הכירצ יטופישה תעדה לוקישל ףופכב

 וא "תוקפקופמ" ,תופלוסמ תויאר לש ןתרשכה ינפב רכס ביצי תונמיהמה יאנת .םיירקיע םיאנתכ

 סיסב לע םיאצממ תעיבקב םיגשמל יוכיסה תא רעזמת הז יאנת לע הדפקה .תונמיהמ לש סיסב תורדענ

 ךרע תולעב תויאר לש ןתלבק תא חיטבי ךרוצה יאנת .תמאה רקח תכאלמב עייסתו היאר התוא

                                                
186 Sonenshein      , 115–015 ש"ה רקיעבו ,894 'מעב ,152 ש"ה ליעל; Black, 21 'מעב ,םש. 
 .141 הרעה ,ליעל ,102 'סמ ללכ חסונ ואר        187
  .United States v. Anderson, 618 F.2d 487, 491 (8th Cir. 1980); Land v. American Mut המגודל ואר        188

Ins. Co., 582 F. Supp. 1484, 1488–1489 (E.D. Mich. 1984). 
189 RAHAM       G, הז ןיינעב ואר ןכ ומכ .21 'סמ םיילוש תרעה ,634 'מעב ,143 ש"ה ליעל: Furtado v. Bishop, 604 F.2d 

80, 92 (1st Cir. 1979), cert. denied, 444 U.S. 1035, 100 S. Ct. 710, 62 L. Ed. 2d 672 (1980):  “Most 
courts have interpreted the pretrial notice requirement somewhat flexibly, on light of its express policy 

of providing a party with a fair opportunity to meet the proffered evidence„.  
190 Black      , 52 'מעב ,143 ש"ה ליעל; Sonenshein, 904 'מעב ,152 ש"ה ליעל. 
191 Sonenshein    , 490–390 'מעב ,םש; Black, החישקה השיגה תא וטקנש םיגציימ ןיד יקספ המגודל ואר .54 'מעב ,םש: 

;United States v. Oates, 560 F.2d 45, 72 & n.30 (2d Cir. 1977)  United States v. Mandel, 591 F.2d 
1347, 1369 (4th Cir. 1979);  United States v. Ruffin, 575 F.2d 346, 358 (2d Cir. 1978). 

192       , 560 F.2d at 72 n.30Oates; United States v. Atkins, 618 F.2d 366, 372 (5th Cir. 1980). 
193 Black      , 52 'מעב ,143 ש"ה ליעל. 
194 Sonenshein      , 904 'מעב ,152 ש"ה ליעל. 
 .902 'מעב ,םש ,einSonensh ואר ןכ .348 'מעב ,172 ש"ה ליעל ,aileyB ןיינע לשמל ואר        195
196 Black      , 53 'מעב ,143 ש"ה ליעל. 
 .םש        197
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 ןמז זובזבל איבהל תולולע ךרוצ ןהב ןיאש תויאר .יטפשמ ךילה ותואב טפשמה תיבל תוצוחנה יביטבורפ

   .ךרוצל אלש םינוידה לש םתכראהלו יטפשמה ךילהה לש ולוברסל ,רקי יטופיש

 םהב בשחתהל רעצמל וא ,םהילע רתוול ןתינ יכ ינרובס םירחאה םינחבמה תשולשל רשאב     

 .לארשיב ,עבקיי הז םא ,ירויש גירח לש וחוכמ הרמאה תרשכהל םיבייחמ םיאנתכ אלו דבלב םילוקישכ

 ,היאר לש התוליבקב ןד טפשמה תיב םרטב ןכש ,רתוימ ,הרמאה לש תויטנוולרל עגונה ,ישילשה יאנתה

 ,תיטנוולר אהת אל הרמאה םא .תקולחמב תויונשה תודבועל הלש תויטנוולרה תדימ תא ןוחבל וילע

 דע ןמזל וא היאר לבקל ברסל טפשמה תיב תא ךימסמה ,תויארה תדוקפל 1 ףיעס חוכמ לספית איה

 תויארה יללכ לש תילכתה תא תרשת הרמאה תלבק ויפלש ,יעיברה יאנתה 198.תיטנוולר הניא ותודעש

 ולאכ שיו ,תיאקירמאה הקיספב תוסחייתהל הכז אל אוה ידכב אלו ידמ םומע אוה ,קדצה תיישע תאו

 ןוויכל תכשומ תויארה יניד לש םהיתוילכתמ תחא לכ רשאכ עייסי אל הז יאנת ,ןכ לע רתי .וילע ורתיווש

 הגצוהש היאר לש התליספ תבוטל ףכה תא תוטהל הלוכי םשאנה לש ויתויוכז תחטבה לשמל ךכ .הנוש

 רבדב לוקישה תאז םע .ךופהה ןוויכל ףכה תא הטת תמאה רקח רבדב תילכתה וליאו ,העיבתה םעטמ

 יכו ,ךרוצ הב שיש היארב רבודמ יכ עבקייש רחאל ,ןחבי טפשמה תיבש הלאמ תווהל לוכי קדצה תיישע

 ץוחנ וניא ביריה דצל תמדקומ העדוה ןתמ רבדב ישימחה יאנתה ףא .התונמיהמל תובורע תומייק

 רשאכ ,המזה ידע ןמזל טפשמה תיבמ שקבל תורשפא שי ילילפה ךילהב ןכש ,תילארשיה טפשמה תטישב

 גיצהל םיביוחמ םידדצה יחרזא ךילהב וליאו 199,היארה תגצה תא שארמ תופצל םידדצה ידיב היה אל

 ןכתיי .םאתהב ךכל ךרעיהלו טפשמה ךלהמב גיצהל םנוצרבש תויארה תא ,טפשמה לוהינל רבוע ,שארמ

 טפשמה תיב םהבש םירקמב תאז םע .תמדקומ העדוהב תלעות לכ אהת אל םימיוסמ םירקמבש

 שארמ העדוהב היארה תגצה תא תונתהל ןתינ ,ביריה דצל תמדקומ העדוהל תובישח תמייק יכ ענכתשי

  .התארקל ךרעיהל הריבס תונמדזה ןתמב וא ביריה דצל

 

 ילגנאה טפשמב ירויש גירח .2
 

 המדקה )א(

 יפמ תודע לש היגוסב רבודמשכ ,םייחרזא םיכילהל םיילילפ םיכילה ןיב הנחבה שי ילגנאה ןידב     

 הלוחת ןיא העומשה יפמ תודע לסופה ללכל יכ עבוק ivil Evidence Act 1995C200-ל 1 ףיעס .העומשה

 תארוהב םינגועמ ולאו ,ויגירחו הליספה ללכ םילח םיילילפ םיכילהב תאז תמועל 201.םייחרזא םיכילהב

 ,ACJ-ל 114)1( ףיעס תארוה יפל 202.)קוחה וא CJA :ןלהל( Criminal Justice Act, 2003-ל 114 ףיעס

 עבראמ תחא לש הרדגב תסנכנ איהש יאנתב הנכות תותימאל היארכ הליבק העומשה יפמ תודע

 203;הליספה ללכל םיקוקח םיגירח לש הצובק תללוכ הנושארה הירוגטקה .ףיעסב תויונמה תוירוגטקה

 תסחייתמ תישילשה הירוגטקה 204;ילגנאה לבוקמה טפשמב םרוקמש םיגירח תללוכ היינשה הירוגטקה

 ללכל "ירויש גירח" תללוכ תיעיברה הירוגטקה וליאו 205,היארה תוליבקל הירוגנסהו העיבתה תמכסהל

  206.קדצ לש םילוקישמ העומשה יפמ ולבקתנש תויאר רישכהל טפשמה תיב יאשר ול ףופכבש ,הליספה

                                                
 ףיעס .תיטנוולרו הליבק איהש יאנתב תודע ןתיל םדא לכ ןימזהל רתומ יכ ןייצמה ,תויארה תדוקפל )א( 1 'ס ואר        198

 השקבתנש האר םא וא ךרוצ הב ןיא םא הנמזה איצוהל ברסל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר טפשמה תיב יכ עבוק )ב( ןטק
 :ןלהל( 1982–ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל )א(106 'ס ואר ןכ ומכ .תמאה יוליג הנניאש הרטמל
 רובס היה םא תלוז ,טפשמב דיעהל םדא לכ ,ןיד לעב תשקבל ,ןימזי טפשמה תיב" יכ עבוקה ,)ילילפה ןידה רדס קוח
  ."]...[טפשמל תעגונה הלאש רוריבל ליעוהל םדא ותוא תנמזהב ןיאש

  ."המזה תויאר"ב םיקסוע רשא ילילפה ןידה רדס קוחל 165-168 'ס הז ןיינעב ואר       199
200       .)(Eng 38 ivil Evidence Act 1995, c.C. 
201        (1) In civil proceedings, Admissibility of hearsay evidence: “: 1 (Eng)§Civil Evidence Act 1995, c. 38, 

evidence shall not be excluded on the ground that it is hearsay„. םיכילהב הלוחת ןיא הליספה ללכלש ףא לע 
 יפמ הלבקתנש היאר גיצהל ןיינועמ רשא יטפשמה ךילהל דצ לע םילחה תולבגמו םיאנת םימייק ,הילגנאב םייחרזא
  .CEA-ל 7-ו 2,3 'ס ואר .העומשה

202       (Eng.) riminal Justice Act, 2003, c.44C. ףקותל וסנכנ קוחה תוארוה .563 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ב ךרכ יולה ואר 
 :חודב 1997 תנשב ומסרופ רשא תיטפשמ המרופרל הדעווה לש היתוצלמה תובקעב קקחנ הז קוח .2005 ,לירפאב 4-ב

THE LAW COMMISSION, EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: HEARSAY AND RELATED TOPICS, 1997, 
Cm. 3670 (UK) )ןלהל: LC REPORT(. 

 .קוחל 117-ו 116 'סב םינגועמה הליספה ללכל םיקוקח םיגירח המכ ללוכ קוחה .CJA-ל (a)(1)114 'ס        203
 118 ףיעסב םינגועמ םהו ,CJA-ב ורמּוש לבוקמה טפשמב םרוקמש םיגירח לש םצמוצמ רפסמ .CJA-ל (b)(1)114 'ס      204

  .קוחל
 .CJA-ל (c)(1)114 'ס        205
 .CJA-ל (d)(1)114 'ס        206
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 CJA-ל d()1(114( ףיעס – הליספה ללכל ירויש גירח )א(

 םיפיקמה תוחודה דחא תא )הדעווה :ןלהל( היילגנאב תיטפשמ המרופרל הדעווה המסרפ 1997 תנשב     

 םא ,תעד לוקיש טפשמה יתבל קינעהל העיצה הדעווה 207.העומשה יפמ תודע לש היגוסב הבתכ איהש

 208.םירחאה םיגירחה לש םרדגב תסנכנ הניא איה םא העומשה יפמ הלבקתנש היאר תלבקב ,לבגומ יכ

 ירוישה גירחה לש ותילכת יכ הדעווה הנייצ ,הליספה ללכל "ירויש גירח" תישאר הקיקחב ןגעל העיצהב

 היאר לש התליספ תובקעב םרגיהל לולעש קדצ-יא עונמלו 209הליספה ללכ תלחהב תושימג רשפאל איה

 תוביסנב םושייל דעונ רשא ,ינויח "ןוחטיב םותסש" ירוישה גירחב התאר הדעווה 210.הז ללכ לש וחוכמ

 גירח CJA-ל d()1(114( ףיעס תארוהב ןגיעו הדעווה תצלמה תא לביק ילגנאה קקוחמה 211.תודחוימ

 .קדצ ילוקישמ היאר לבקל בחר תעד לוקיש טפשמה יתבל קינעה קקוחמה 212.הליספה ללכל ירויש

 213.רתויב תודחוימ תוביסנב גירחה םושיי תא ליבגהל קקוחמה תנווכ לע דומלל רשפא יא גירחה ןושלמ

 ילבמ ,תוריהזב יכ םא ,ירוישה גירחב תוילרבילב םישמתשמ היילגנאב טפשמה יתב ,השעמל הכלה

  214.אקווד ןפוד יאצוי םירקמל ותלוחת תא םצמצל

 

 CJA-ל 114)2( ףיעס – ירוישה גירחה תא ליחהל ואובב לוקשל טפשמה תיב לעש םילוקישה )ב(

 ,קדצ ילוקישמ העומשה יפמ היאר לבקל טפשמה יתב תא ךימסהש ,CJA-ל d()1(114( ףיעס לע ףסונ     

 עירכהל ואובב לוקשל טפשמה תיב לע םתואש םילוקיש העשת קוחל 114)2( ףיעסב קקוחמה עבק

 לש יביטבורפה ךרעה תא םיללוכ ולא םילוקיש 215.ירוישה גירחה לש וחוכמ היאר לש הדמעמ תלאשב

 רשא תורחא תויאר לש ןמויק ;תורחאה תויארה תנבה םשל היארה לש התוציחנ תדימ תא וא היארה

 216;ולוכ קיתה לש רשקהב היארה לש התובישח ;הרומאה היארה דבלמ החכוה הנועטה הדבועל תועגונ

 217;הרומאה היארה לש התונמיהמ תדימ ;הרמאה רסומ לש ותונמיהמ תדימ ;הרמאה תריסמ תוביסנ

                                                
207  LC Report     , 202 ש"ה ליעל. 
 .8.143 ,8.136 ,8.133 'ס ,םש        208
 .8.136 'ס ,םש        209
 רשפאי אמש ,ירויש גירח לש ותקיקחמ םששח תא תיללכה העיבתה יגיצנ ועימשה הדעווה ינויד ךלהמב .8.133 'ס ,םש       210

 ןמויקו תיללכה העיבתה לש הששח ףרח .ןתותימאל הבורע אלל תויאר לש בר רפסמ טפשמה יתבל גיצהל םימשאנל
  .גירחה לש ותקיקח לע הדעווה הצילמה ,םימרוג המכ דצמ תויודגנתה לש

 תא הניחנת רוערעה תואכרע ,ירוישה גירחב רידת שומיש השעי םא יכ רומאה ח"ודב הנייצ הדעווה .8.143 'ס ,םש       211
 ,SIDNEY LOVELL PHIPSON ;297 'מעב 7 ש"ה ליעל ,CHOO ואר .ותלחהל רשאב תוינוידה תואכרעה לש ןתעד לוקיש

PHIPSON ON EVIDENCE 994 (Hodge M. Malek ed., 18th ed. 2013) )ןלהל: PHIPSON(; SPENCER, ש"ה ליעל 
 .101 'מעב ,111

212       144 (Eng)§, riminal Justice Act, 2003, c.44C: 
 “Admissibility of Hearsay Evidence                                                                                                                  

(1) In criminal proceedings, a statement not made in oral evidence in the proceedings is admissible 
as evidence of any matter stated if, but only if – […]           

(d) The court is satisfied that it is in the interests of justice for it to be admissible„. 
213       PENCERS, 103 'מעב ,111 ש"ה ליעל. 
  “ EWCA (Crim) 20 [20], [2009] 3 All ER 1015 (Eng.) ,R v. Z [2009]:  In our ואר .410–310 'מעב ,םש       214

judgment, s 114(1)(d) of the Act 2003 is to be cautiously applied, since otherwise the conditions laid 
down by Parliament in s 116 would be circumvented…But s 114(1)(d) should not be so narrowly 

applied that it has no effect„. ואר ןכ ומכ Sak v CPS [2007] EWHC (Admin) 2886, (2007) 172 JP 89 
215                                    In deciding whether a statement not made in oral evidence should be “114(2):  §CJA 

admitted under subsection (1)(d), the court must have regard to the following factors (and to any others 
it considers relevant) - 

(a) how much probative value the statement has (assuming it to be true) in relation to a matter in 
issue in   the proceedings, or how valuable it is for the understanding of other evidence in the 
case; 

(b) what other evidence has been, or can be, given on the matter or evidence mentioned in paragraph 
(a); 

(c) how important the matter or evidence mentioned in paragraph (a) is in the context of the case as 
a whole; 

(d) the circumstances in which the statement was made; 
(e) how reliable the maker of the statement appears to be; 
(f) how reliable the evidence of the making of the statement appears to be; 
(g) whether oral evidence of the matter stated can be given and, if not, why it cannot; 
(h) the amount of difficulty involved in challenging the statement; 

  (i) the extent to which that difficulty would be likely to prejudice the party facing it„. 
 ,211 ש"ה ליעל ,HIPSONP .התוליבק תא רישכהל הייטנה רבגת ךכ ,רתוי הנמיהמו רתוי הבושח אהת היארהש לככ        216

 .R v. Cole and Keet [2007] 1 W.L.R 2716 at 39  ד"ספל םש היינפה ואר ,ןכ ומכ .998 'מעב
217 EWCA (Crim) 1816       ,R v. Marsh [2008]. 
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 219;היארה תריתסב ךורכה ישוקה 218;ךכל הביסה יהמ ,אל םאו ,ןיינע ותוא לע הפ לעב תודע שי םא

 םילוקיש םג לוקשל םיאשר טפשמה יתב יכ ףיעסה עבוק ןכ ומכ .םיכילהה תוניגהב העיגפל ןוכיסה

  220.םירחא םייטנוולר

 

 ילילפה ךילהה לש קדוצ לוהינ תחטבהל יעצמאכ ירוישה גירחה )ג(

 ליאוה .קדצ לש םילוקישמ הליספה ללכמ תוטסל תוכמס טפשמה יתבל קינעה ילגנאה קקוחמה     

-ה תילכת יכ עבוקה ,קוחל 1 ףיעסמ קקוחמה תנווכ לע דומלל ןתינ ,םומעו בחר אוה "קדצ" חנומהו

CJA תורזגנה הנשמה תורטמ תא קקוחמה טרופ ךשמהב 221.םיילילפ םיכילה לש קדוצ לוהינ איה 

 ;םימשאנ לש םתעשרהו עשפמ ףח םדא לש ויוכיז :הלאה תורטמה תא תוללוכה ,תישארה הרטמהמ

 תונברוק ,םידע לש םיסרטניא דוביכ ;םשאנה תויוכזב הרכה ;הנגהל ןהו העיבתל ןה הווש תוסחייתה

 אולמ יכ החטבה ;תוריהמבו תוליעיב ךילהה לוהינ ;ךילהה תומדקתהל רשאב םעודייו ,םיעבשומ ירבחו

 ךילהה לוהינ ;םשאנה לש וניד תא רוזגל וא תויוברע ליטהל ואובב טפשמה תיב תושרב יוצמ היהי עדימה

 םשאנה יפלכ תואצותה תרמוח תא ,ןיינעה תובכרומ תא ,הריבעה תרמוח תא ןובשחב איבתש ךרדב

 יפמ תויודע תלבקש ןאכמ 222.םירחא םיקית לש םיכרצה תאו הנממ ועפשויש רשפאש םירחא םיברועמו

 ךילהה לש קדוצ לוהינ איהש ,תירקיעה תילכתה םע ןה דחא הנקב תולעל הכירצ קדצ ימעטמ העומשה

 גירחה לש תירקיעה הרטמה ,רסנפס לש ותשיגל .ליעל תוטרופמה הנשמה תורטמ םע ןהו ,ילילפה

 הנושארה הלאשה ךכיפל .תיתדבוע הניחבמ תקיודמ האצותל עיגהל טפשמה תיבל רשפאל איה ירוישה

 טפשמה תיב לע ,ןכ לע רתי 223.הנמיהמו תענכשמ תקולחמבש היארה םא איה לואשל טפשמה תיב לעש

 לש יביטבורפה ךרעה לע שגד תמיש ךותב ,קוחל 114)2( ףיעסב םיעובקה םילוקישה תעשת תא לוקשל

 224.ללכב םא ,קיתב תומייקה תורחאה תויארל וז היאר לש התמאתה תדימו היארה

 

  השעמל הכלה הקיספב ירוישה גירחה לש ומושיי )ד(
 לעש םינושה םילוקישה תעשתלו ירוישה גירחה לש ומושייל תעגונה הקיספ הרבטצה םינשה ךשמב     

 םייונמה םילוקישה תעשת לכב בשחתהל שרדנ טפשמה תיב יכ עבקנ המגודל ךכ .ןוחבל טפשמה תיב

 עבקנ דוע 226.םהמ דחא לכל עגונב תיפיצפס הנקסמל עיגהל שרדנ וניא אוה ךא 225,קוחל 114)2( ףיעסב

 ץוחה תרמא לש התלבק תבוטל לוקיש איה םידעה ןכוד לע )רוקמה דע( הרמאה רסומ לש ותוחכונ יכ

 העיצמש העומשה יפמ הלבקתנש היאר רישכי אל טפשמה תיב יכ עבקנ ןיד יקספ המכב ןכ ומכ 227.ולש

 ינפמ ששחה 228.תמא רבוד הרמאה רסומ םא עובקל בר ישוק םייק םיעבשומה רבח ברקב םא ,הנגהה

 229.תיטפשמ המרופרל הדעווה ינוידב רבכ העיבתה ידיב הלעוה םימשאנ ידיב תויאר לש ףוליסו קורבפ

 עיפוה אלש םדא לש הרמא רישכהל ידכ רתיה ןיב ירוישה גירחב ושמתשה םימשאנ יכ הלוע הקיספהמ

 תרמא רישכהל ידכ וא םשאנל תסחוימה הריבעה עוציבב הדוה אוהש וניינעב ןעטנ רשא ,טפשמה תיבב

 230.טפשמה תיבב תודעל ןמוזי דעהש ילבמ הריבעה תא עציב )םשאנה אלו( רחא םדא היפלש דע לש ץוח

 רסומ תא ןמזל ןתינ רשאכ רקיעב ,ולאכש תויאר לוספל םיטונ היילגנאב טפשמה יתב השעמל הכלה

  231.תודעל הרמאה

                                                
218  86 )Crim(v. Khan [2009] EWCA  R; WCA (Crim) E ,R v. L [2008] ;(Crim) 20R v. Z [2009] EWCA ; 

973; R v. L [2008] EWCA Crim 973; [2008] 2 Cr. App. R. 18. 
219       ; [2008] 2 Cr. App. R. 26R v. S [2007] EWCA (Crim) 335. 
220 HIPSON       P, 998 'מעב ,211 ש"ה ליעל. 
 ."overriding objective" ותרתוכש CJA-ל 1 'ס ואר        221
 .םש        222
223 PENCER       S, 107 'מעב ,111 ש"ה ליעל. 
  .םש        224
225 HIPSON      P, המגודל ואר ;998 'מעב ,211 ש"ה ליעל EWCA (Crim) 260, [2006] 2 Cr. App.  ,v. Taylor [2006] R

R. 14, per Rose L.J. 
226  EWCA (Crim) 10, [2008] 1 WLR 1683 ,R v. Y [2008];EWCA (Crim) 20, [2009] 3 All   ,R v. Z [2009] 

ER 1015. ואר ןכ PHIPSON, 998 'מעב ,211 ליעל ש"ה; SPENCER, 108 'מעב ,111 ש"ה ליעל. 
227 HIPSON       P, המגודל ואר .999 'מעב ,םש EWCA (Crim) 3135: [2006] 1 All E.R 776:  ,R v. Xhabri [2005]

[2006] 1 Cr. App. R. 26. 
228 HIPSON        P, המגודל ואר .1000-1001 'מעב ,םש v. Finch, [2007] EWCA (Crim) 36R . 
229 eport      LC R, 8.143 ףיעס ,202 ש"ה ליעל;PENCER S, 109 'מעב ,111 ש"ה ליעל. 
230 PENCER        S, םש.  
 EWCA (Crim) 2512; R v. Deny [2013] EWCA (Crim)  ,R v. O'hare [2006]המגודל ואר .110  'מעב ,םש       231

48; Richards [2007], EWCA (Crim) 709; R v. Finch [2007] EWCA (Crim) 36, [2007] 1 WLR 1645. 
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 גירחה לש וחוכמ היאר לבקל תינוידה האכרעה תטלחהב רוערעה תאכרע לש התוברעתהל רשאב     

 םייטנוולרה םילוקישה לכ תא הלקש תינוידה האכרעה םהבש םירקמב יכ עבקנ הלסופל וא ירוישה

 תנקסמ רשאכ קר תינוידה האכרעה תטלחהב ברעתת רוערעה תאכרע ,CJA-ל 114)2( ףיעסב םיעובקה

 םילוקישה לכ תא הלקש אל תינוידה האכרעה םהבש םירקמב וא ,ןיטולחל היוגש התייה טפושה

 םירקמל דעוימ ירוישה גירחה יכ חודב הצילמה תיטפשמ המרופרל הדעווהש ףא 232.לוקשל התבוחמש

 תיטפשמה תורפסבש ירה 233,םימייקה םיגירחה תועצמאב תמיוסמ הרמא רישכהל רשפא יא םהבש

 גירחה לש וחוכמ היאר רישכהל העינמ ןיאש ,ןידה יקספמ קלחב יוטיבל האב איה ףאו ,העדה תעמשנ

 יכ ףא ןעוט רסנפס 234.םימייקה םיגירחה תועצמאב הרישכהל ןתינ םא ןכל םדוק ןוחבל ילבמ ירוישה

 תועצמאב אקווד ּהרישכהל טפשמה תיב הטיי ,תענכשמ היאר טפשמה תיבב תגצומ םהבש םירקמב

 וליאו 235.םהב תועובקה תולבגמהמ ענמיהל וא םימייקה םיגירחה תא ףוקעל ידכ ירוישה גירחה

 תועצמאב רשכות איהש ההובג תואדו תמייקש תענכשמ היאר טפשמה תיב ינפב תגצומ םהבש םירקמב

 טפשמה יתב ,השעמל .ןוחטיב יעצמאכ ,ירוישה גירחה תועצמאב התוא ורישכי טפשמה יתב ,םייק גירח

 םלוא ,רחא וא הזכ יפיצפס גירח יפל הליבק תקולחמבש היארהש םינימאמ םנמוא םה יכ םינייצמ

  CJA.236-ל d()1(114( ףיעס חוכמ היארה תא לבקל קדצה ןמ ,םתכרעהב םיעוט םהש החנהב
 

 םייטמגרפ םיחקל )ה(
 גירח תישאר הקיקחב ןגיעו יאקירמאה קקוחמה לש וכרדב ךלה ילגנאה קקוחמה יכ ךכל םידע וננה     

 .העומשה יפמ תויודע לש היגוסב רקיעבו ,תויארה ינידב תיללכ המרופרמ קלחכ הליספה ללכל ירויש

 לש םתומייקתהב )תילמרופ ולו( הרמאה תוליבק תא הנתמ רשא ,יאקירמאה טפשמהמ הנושבש אלא

 אלא ,םיבייחמ םיאנתב וא םינחבמב הרמאה תלבק תא הנתמ וניא ילגנאה קקוחמה ,םינחבמ השימח

 דחא לכל עגונב הנקסמל עיגהל ובייחל ילבמ םימיוסמ םילוקיש לוקשל טפשמה תיב תא בייחמ אוה

 םיטפושה לש הזמ הברהב בחר היילגנאב םיטפושל ןתינש תעדה לוקיש בחרמש אוה אצוי לעופ 237.םהמ

 ,ןכ לע רתי .םייטפשמה םיכילהה לש םתואדוול תעגונה הרורב הכלשה וז הדבועל .תירבה תוצראב

 תדימו םקזוח יפ לע םתוא גרדל ילבמ םינוש םילוקיש תועצמאב יטופישה תעדה לוקיש תייוותה

 לש םניינעב תוחפל וא ,םהמ דחא לכ ןיינעב הנקסמל עיגהל טפשמה תיב תא בייחל ילבמו ,םתובישח

 וז ךרדב .םילוקישהמ דחא לכל הנוש לקשמ וסחיי םינוש םיטפושש ךכל איבהל הלולע ,םהמ קלח

 םיוסמ גוסל לודג ילוגס לקשמ ןתמ וא תיביטקייבוס הפדעה לש רצות אהת היארה לרוג רבדב הערכהה

   .תיטפשמה תואדווב העיגפה תא רתוי דוע ריבגי רבדהו ,םירחא םילוקיש ינפ לע םילוקיש לש

 יללכ .םימייקה םיגירחה לש םדיצל ירוישה גירחה לש ומושייב ץוענ םילדומה ינש ןיב ףסונ לדבה     

 הרמאה תא רישכהל רשפא יא םהבש םירקמב ירוישה גירחה תלוחת תא םינתמ םיילרדפה תויארה

 תא ליחהל ןתינש תיאקירמאה הקיספב תלבוקמה השיגה תאז םע .םימייקה םיגירחהמ דחא תועצמאב

 ירוישה לולסמל תונפל רשפאמ ילגנאה ןידה תאז תמועל near miss.238 יבצמב םג ירוישה גירחה

 ףא 239.םייק גירח תועצמאב תרדסומ הרמאה רשאכ םג ,הלבגמ וא יאנת לכ אלל ,קדצ לש םילוקישמ

                                                
232 PENCER        S, המגודל ואר .111 'מעב ,םש EWCA (Crim) 709 ,R v. Richards [2007]. 
233       EPORTR LC, 8.143 ,8.136 ,8.133 'ס ,202 ש"ה ליעל. 
234 HIPSON      P, המגודל ואר .599–499 'מעב ,211 ש"ה ליעל EWCA (Crim) 1815, 170 JP 753,  ,sichei [2006]IR v.  

[2007] Crim LR 484. 
235 PENCER        S, המגודל ואר .105 'מעב ,111 ש"ה ליעל EWHC (Admin) 1271 ,Maher v. DPP [2006]. 
236 PENCER        S, המגודל ואר .105 'מעב ,םש Xhabri, 227 ש"ה ליעל; EWCA (Crim) 660 ,R v. Singh [2006]. 
 ;תורחאה תויארה תנבה םשל היארה לש התוציחנ תדימ תא וא היארה לש יביטבורפה ךרעה תא םיללוכ ולא םילוקיש    237

 היארה לש התובישח ;הרומאה היארהמ דבל ,החכוה הנועטה הדבועל תועגונהו קיתב תומייקה תורחא תויאר
 היארה לש התונמיהמ תדימ ;הרמאה רסומ לש ותונמיהמ תדימ ;הרמאה תריסמ תוביסנ ;ולוכ קיתה לש רשקהב
 ןוכיסה ;היארה תריתסב ךורכה ישוקה ;ךכל הביסה יהמ ,אלש םאו ,ןיינע ותוא לע הפ לעב תודע שי םא ;הרומאה
 .םירחא םייטנוולר םילוקיש םג לוקשל םיאשר טפשמה יתב יכ ףיעסה עבוק ןכ ומכ .םיכילהה תוניגהב העיגפל

238 ORMICK       CCM, 376 ןיד קספב המגודל ךכ .956–856 'מעב ,8 ש"ה ליעל –U.S. v. Wilson, 249 F.3d 366, 374
(5th Cir. 2001( אל םירומאה םיכמסמהש רחאל ,ירוישה גירחה חוכמ םירז םייאקנב םיכמסמ טפשמה תיב לביק 

 הניא יפיצפס גירח לש ויאנתב םידמוע םניא םיכמסמהש הדבועה יכ עבק טפשמה תיב .יפיצפס גירח לש ויאנתב ודמע
 U.S. v. Laster, 258 F.3dןיד קספב ןכ ומכ .ירוישה גירחה לש וחוכמ םתוליבק תא ןוחבל טפשמה תיבמ תענומ

525, 530 (6th Cir. 2001), הווהמ הניא םייק גירח לש ויאנתב הדימע-יא היפלש השיגה תא טפשמה תיב ץמיא 
 .People v :וז חורב וקספש םיפסונ ןיד יקספ המגודל ואר .ירוישה גירחה לש וחוכמ הרמאה תרשכה ינפב םוסחמ

Katt, 468 Mich. 272, 662 N.W.2d 12, 18–23 (2003), ןיד קספ תא ןכו State v. Anderson, 2005 WI 54, 
280 Wis. 2d 104, 695 N.W.2d 731, 749 (2005). 

239      EPORTR LC, 8.143 -ו ,8.136 ,8.133 'ס ,202 ש"ה ליעל; HIPSONP , המגודל  ואר .599–499 'מעב ,211 ש"ה ליעל  
R v. Isichei [2006], EWCA (Crim) 1815, 170 JP 753, [2007] Crim LR 484. 



    
 
 

 

28 

 וזמ הבוט םימייקה םיגירחל קפסמ יאקירמאה לדומהש ןוחטיבהו הנגהה תשר יכ ינרובס הז ןיינעב

 ירוישה לולסמה תועצמאב רישכהל טפשמה יתבלו םידדצל היהתש תורשפאה .ילגנאה וליבקמ קפסמש

 העיגפה תאו ןכותמ םימייקה םיגירחה ןוקירבש ןוכיסה תא ריבגת קר םייק גירח הניינעב שיש הרמא

 עובקל איה תחאה :תוירשפא םיכרד המכב םירומאה תוששחה תא גגופל רשפא .תיטפשמה תואדווב

 לש התוליבק תא רידסמה גירח םייק רשאכ ירוישה לולסמל תונפל םידדצהמ ענמי רשא הרירב ללכ

 לש םיבצמ( יפיצפס גירח לש ויאנתב הדמע אל הרמא רשאכ ויפלש ללכ תעיבק איה היינשה ;הרמאה

 עובקל ןתינ ,תישילש ;ירוישה לולסמה ךרד התרשכה תא רשפאל ןיא )near miss וא "גירח טעמכ"

 לש ותיינבב ועייסי הז קרפמ םיחקלהו תונקסמה ."גירח טעמכ" יבצמב תורמאל "ידועיי ירויש לולסמ"

   .ינקירמא-ולגנאה טפשמב ול המודה לדומל סחיב גרדושמו רפושמ ילארשי לדומ

 

 עצומה לדומה – לארשיב תויארה ינידב "ירויש גירח" .ה

     

 םיחקלהו תונקסמה ,םימייקה םיגירחה לש םנורסח ,הליספה ללכ לש ויתונורסחו ויתונורתי      

 ינואיבה הלא לכ – לקשמ יללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמו ינקירמא-ולגנאה טפשמה תריקסמ

 יתבל רשפאתש איה היוארה ןוזיאה תדוקנ .םייקה ןידבש וזמ השימג ןוזיא תדוקנ תשרדנ יכ הנקסמל

 רשאב ןה שרדנ הז תעד לוקיש .יטופישה םתעד לוקישל ףופכב העומשה יפמ תורמא לבקל טפשמה

 לש הירוגטקב תולפונה תויודעל רשאב ןהו םימייקה םיגירחה תועצמאב רדסומ וניא ןדמעמש תויודעל

 םניא םה םלוא ,המ תדימב הליספה ללכ תא םינזאמ םנמוא םימייקה םיגירחה ."גירח טעמכ"

 םרת ןמזה ףולח יכ חיננ םא ףא .טפשמה תיב לש וחתפל עיגהל םילוכיש תויודעה יגוס לכ תא םירידסמ

 רדעיהבש הנעטה תא לולשל רשפא יא ,םינוש םיגירח תועצמאב תורדסומ רבכ תויודעה תיברמש ךכל

 רשפא יאו ,טפשמה תיבב ןתוא גיצהל רשפא יא הליחתכלמ ,תורמא ןתוא תא רידסהל רשפאמה גירח

 .תעד לוקיש לש בחרמ הריתומ הניא םימייקה םיגירחה לש תינקוודה םנושל ףא .ןניינעב ןויד םייקל

 ךרדב םימייקה םיגירחה לש םהיאנת תשמגה ידכ ךותב תורמא לבקי טפשמה תיבש תורשפאה ךכיפל

 ,דועו תאז ."גירח טעמכ" יבצמב תורמאל םג ןוכנ תעדה לוקיש רדעיה .דואמ דע תלבגומ איה תינשרפ

 תא ןקור אוה יכ תודע אלל ,ירויש גירח ינקירמא-ולגנאה טפשמב םייק תובר םינש הז יכ הדבועה

 תוששחל תמיוסמ הדימב עיגרמ הנעמ איה ,תיטפשמה תוביציה תא רערע אוהש וא ,ןכותמ םיגירחה

 קרפב ןוידהמ םייטמגרפה םיחקלהמ קלחכ ,ןכ לע רתי .לארשיב ירויש גירח לש הריצי ינפמ םימוד

 וא ילגנאה לדומבש וזמ הבוט םימייקה םיגירחל קפסמ עצומה לדומהש הנגהה תשר ,יעיברה

 לש םינומשה תונש תליחתב הלחה רשא ,לקשמ ללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמ ףא .יאקירמאה

 יניד לש םתושימגב תכמות רשא ,וז המגמ םנמוא .עצומה לדומל תיבג חור תנתונ ,תמדוקה האמה

 הנעמ םינתונ םניא ולא םיגירחש אלא ,הליספה ללכל םיפסונ םיגירח לש םתריציל האיבה ,תויארה

 הז גוסל םג הנעמ תתל דעונ עצומה לדומה הז ןבומב .ןלבקל קדצומו יוארש תורמאה לכל ללוכו םלש

  .תורמא לש

 לדומהש תוילכת וא תושירד שמחל ומגרות רמאמה לש םימדוקה םיקרפהמ םיחקלהו תונקסמה          

 וניא ןדמעמש תורמא לבקל טפשמה יתבל רשפאל ךירצ עצומה לדומה ,תישאר :ןהב דומעל ךירצ עצומה

 אוה ,תישילש ;"גירח טעמכ" לש הירוגטקב תולפונה תורמאל הנעמ תתל ךירצ אוה ,תינש ;ןידב רדסומ

 סיסב לע תורמא תלבק הקידצמה םימייקה םיגירחה סיסבבש תילנויצרה תיתשתה םע בשייתהל ךירצ

 דבלמ םיינוידו םייכרע םילוקישל יוטיב תתל ךירצ אוה ,תיעיבר ;ןתונמיהמ תדימו ןהבש ךרוצה

 םיגירחל הבוט הנגה תשר קפסל וילע ,תישימח ;התונמיהמ תדימו היארב ךרוצה רבדב םילוקישה

 םילדומ לש םתריציל איבהל הלוכי הדבל תושירדהמ תחא לכ ,קודו .ןכותמ םנוקיר ינפמ םימייקה

 םרט ןדמעמש תופסונ תורמא תרשכהל השירדה ,לשמל .םתלוחתבו םהלש הנבמב ,םייפואב םינוש

 רוציל הצרנו היה תאז תמועל .בחר יטופיש תעד לוקישב ךומתיש שימג לדומל איבהל הלוכי ןידב רדסוה

 רישכהל םידדצהמ ענמיש לדומ עובקל ךרטצנ ,ןכותמ םימייקה םיגירחה לש םנוקיר תא ענמיש לדומ

 תרתוהב ךומתישו ,ירוישה לולסמה ךרד םייקה םיגירחה ךרעמ תועצמאב רדסומ ןדמעמש תורמא

 גירח תריציל השירדה תמועל ."גירח טעמכ" יבצמב תורמאל עגונ אוהש לככ ,וניעב יטפשמה בצמה

 לדומ תריציל איבהל ידכ הב שיש ,םימייקה םיגירחה לש תיטרואתה תיתשתה םע בשייתיש ירויש
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 לש םיסרטניאבו תויארה יניד לש תורחא תוילכתב תובשחתהב שי ,תמאה רקח תא םדקיש ינרמש

 דבלמ םינוש םילוקיש לש םתליקשו םתניחב תא ךירציש רתוי קדוצ לדומ תפדעהל איבהל ידכ םידדצה

 העפשה תויהל הלוכי תושירדהמ תחא לכלש אצוי .תמאה תפישחל םיעגונה םיימטסיפא םילוקיש

 יטופישה תעדה לוקיש בחרמ לעו ותלוחת ףקיה לע ,ותנוכתמ לע ,ירוישה גירחה לש ובוציע לע הלשמ

 ןובשחב איבהל שי ,דחי תושירדה שמח לכל הנעמ תתל דעונ עצומה לדומהו ליאוה .טפשמה תיבל קנעויש

 רמייתמ לדומה היה וליא ,חיטבהל ןתינש רתויב בוטהו םלשה הנעמה תא קפסי אל ןורתפהש ןכתיי יכ

 ןתמשגה תא חיטביש לדומ לש ותריציל הנאבתש תושירד ןתואב קר וא ,תושירדהמ קלחב קר דומעל

 רשא ,ןזואמ לדומ לש ותיינבל םורתת דחי ןלוכ תורומאה תוילכתה תבצה אקווד יכ המדנ .האלמה

  .קופיאו תונרמש דצל ,תונשדחו יוניש לש חור ומע איבמ

 

  ירויש גירחל עצומ חסונ .1

 תיב תקיספב ץומיאל ןתינ אוהו ,תויארה תדוקפב תירוטוטטס הארוהכ עבקייש לוכי עצומה לדומה     

 ,"הפ לעב תודע"ב ןד א קרפ .תויארה תדוקפל א קרפ לש ב ןמיסב םקומ ירוישה גירחה .ןוילעה טפשמה

 גירח לש יעבטה ומוקימ יכ המדנ .הליספה ללכל םיירקיעה םיגירחבו תורמא לע תודעב קסוע ב ןמיסו

 ןוילעה טפשמה תיבל תאז ףלח .הליספה ללכל םיגירחה תא המידקמה הארוהכ ,ב ןמיס חתפב אוה הז

 240,קוחב םינגועמ םניאש תויארה ינידמ קלחל וכפוהלו הקיספב עצומה לדומה תא ץמאל תוכמס שי

 רוציל טפשמה תיב לש ותוכמס חוכמ .הקיספב ועבקנ רשא תויארה ינידבש תוארוהה תיברמל המודב

 חסונה תא גיצא ןלהלש ןוידב .וז תוכמס תרגסמב תללכנ ירויש גירח רוציל תלוכיה םיפסונ םיגירח

  .ומושיי ןפוא לעו ונכות לע דומעא ,עצומה

 
 תויארה תדוקפל ב ןמיס

  .העומשה יפמ תודע לסופה ללכל ירויש גירח    .'א8
 תותימאל הליבק םדא רמאש הרמא לע תודע אהת יטפשמ ךילהב
  :הלא םייקתהב ,ךילה ותואב הנכות
 םלוא  ,םייק גירח לש ויאנתמ רתוי וא דחאב הרמאה הדמע אל .1

 תובורע תומייק יכו ,הרמאב ךרוצ םייק יכ ענכוש טפשמה תיב
  .התותימא תא תוחיטבמה תויפולח

 תורמאה תצובק תא רישכהל רשפאמה רדסה ןידב םייק ןיא .2
 הלאה םיאנתב תדמוע הרמאהו ,הרמאה תכייתשמ הילאש
 :רבטצמב
 תומייק יכו ,הרמאב ךרוצ םייק יכ ענכוש טפשמה תיב .א

  .התותימא תא תוחיטבמה תובורע
 תובורע תומייקו ,הרמאב ךרוצ םייק יכ טפשמה תיב ענכוש .ב

 לש התליספ וא התלבק רבדב טילחי ,התותימא תחטבהל
 ןוגכ ,םייטנוולר םילוקישל ותעד תא ןתנש רחאל היארה
 רסומ תונמיהמ ;תמאה תפישחל היארה לש התמורת תדימ
 ישוקה ;תודע ןתמל הרמאה רסומ לש ותונימז ;הרמאה
 תירשפאה העיגפה ;ביריה דצה ידיב היארה תריתסב ךורכה
 תלעותה לומ לא םהלש םיסרטניאבו םידדצה תויוכזב
 לש םתוניגה ;התלבקמ ןהו היארה תליספמ ןה חמצתש
  .דועו קדצ לש םימעט ,םיכילהה

 רשפאמה גירח םייק ובש םוקמ הז ףיעס יפ לע הרמא רשכות אל .3
  .התרשכה תא

 

 גוסל לבגומ וניא אוה ךכיפל .תויארה יניד יפל ןודינ רשא יטפשמ ךילה לכב לח עצומה ירוישה גירחה     

 תורמא לש םיגוס ינשל סחייתמ גירחה .יחרזא ךילהב ןהו ילילפ ךילהב ןה לח אוהו ,םיכילה לש םיוסמ

 גירח תועצמאב רדסומ ןדמעמש תורמא ללוכ ןושארה לולסמה .םילולסמ השולשב ןחבית ןתוליבקש

 ינשה לולסמה .ירוישה גירחה תועצמאב ןתרשכה רשפאתת אל ןכ לעו ,יתקיספ וא ירוטוטטס ,םייק

 ןיאש תורמא הנבתונת ישילשה לולסמל ."גירח טעמכ" יבצמב הרמא לש התוליבק תא ןוחבל רשפאמ

 הרמא רישכהל רשפאמה "יסאלק"ה ירוישה לולסמה והז .ןתוליבק תא רישכהל רשפאמה גירח ןניינעב

                                                
 .137 ש"ה ליעל ,ונאיצרמ ןיינע המגודל ואר 240



    
 
 

 

30 

 ינשב הרמאה לש התדימע תא ןוחבל טפשמה תיב לע ןושארה בלשב :םיבלש ינש לש םתחילצל ףופכב

 ינשב דומעת הרמאהו היה .התותימאל תובורע לש ןמויקו הרמא התואב ךרוצ לש ומויק – םינחבמ

 לוקשל וילע ובו ,ינשה בלשל ךישמהל טפשמה תיב לע ,)ןושארה בלשב( רבטצמב םירומאה םיאנתה

 םילוקישה תמישר .התליספ וא היארה לש התלבק רבדב הטלחהה לבקתת םרואלש םיפסונ םילוקיש

 לבקל ודיב ועייסיש םיפסונ םייטנוולר םילוקיש לוקשל יאשר טפשמה תיבו ,הרוגס הניא ףיעסבש

 הרמא .הל םיאתמה לולסמל בתונת תורמאהמ תחא לכש אוה ןויערה .הרמאה לש הדמעמ רבדב הטלחה

 תועמשמ .יפולח לולסמ ךרד הרישכהל רשפא יא היהיו ,לספית הל םיאתמש לולסמה ךרד רשכות אלש

 ךרד "גירח טעמכ" יבצמב תורמא וא גירח ןניינעב םייקש תורמא רישכהל רשפא יא היהיש איה רבדה

 םימייקה םיגירחה לש םדמעמ תרימש אוה הז הוותמ ירוחאמש לנויצרה .ישילשה ירוישה לולסמה

  ."גירח טעמכ" יבצמב יטופישה תעדה לוקיש לש ומוצמצו ותלבגה ידכ ךותב

    םייק גירח תועצמאב רדסומ הדמעמש הרמא :ןושאר לולסמ )א(

 תא רשפאמה גירח ןניינעב םייק רשאו ,העומשה יפמ ולבקתנש תורמאל דעוימ ןושארה לולסמה     

 תועצמאב הרמאה רשכות ,יפיצפס גירח תועצמאב רדסומ תמיוסמ הרמא לש הדמעמ רשאכ .ןתלבק

 הרמאה תרשכהל ךרדה ,תומילא השעמ ןברוק לש איה תקולחמבש הרמאה רשאכ ,לשמל .גירח ותוא

 ךרדה ,הריבע עוציבל דע היהש םדא לש הרמאב רבודמ רשאכו .תויארה תדוקפל 10 ףיעס ךרד רובעת

 ,"גירח טעמכ" לש בצמב רבודמ יכ עבקי טפשמה תיב רשאכ .הדוקפל 9 ףיעס ךרד רובעת הרישכהל

 תועצמאב םימייקה םיגירחה תא ףוקעל םידדצהמ ענמיי וז ךרדב .ינשה לולסמל הרמאה בתונת

  .ירוישה לולסמה

 םיקקוחמה לש םתחונמ תא דירטה םימייקה םיגירחה לש םתפיקעל םורגי ירויש גירחש ךכמ ששחה     

 םהבש םירקמב ירוישה גירחה תלוחת תא םינתמ םיילרדפה תויארה יללכ .היילגנאבו תירבה תוצראב

 לולסמל תונפל רשפאמ ילגנאה ןידה וליאו ,םימייקה םיגירחה תועצמאב הרמאה תא רישכהל רשפא יא

 םתפיקע ינפמ םימייקה םיגירחל הבוט ןוחטיב תשר קפסל תנמ לע .הלבגמ וא יאנת לכ אלל ירוישה

 גואדל טפשמה יתב לעו ,יאקירמאה לדומב תמייקה הינתהה תא ץמאל עצומ ,ירוישה לולסמה תועצמאב

 תורדסומ תורמאה תיברמ יכ חיננ םא ףא ןכש ,םיכילהה לש םתואדוול םורתת וז ןוחטיב תשר .הפכואל

 תישענ איהש יפכ השעיתו ףיסות םיגירח םתוא יפל היארה תניחב ירה ,םייקה םיגירחה ךרעמ תועצמאב

  .יוניש לכ אהי אל הניינעבו ,םויה

 

 "גירח טעמכ" יבצמ :ינש לולסמ )ב(

 הניא הרמאהש אלא ,ןתרשכה תא רשפאמה גירח ןניינעב םייקש תורמאל דעוימ ינשה לולסמה     

 רקיעבו ,גירחה סיסבבש םילנויצרה תא חיטבהל ודעונ רשא הרמאב םיעובקה םיאנתב וא יאנתב תדמוע

 רשאכ ,ןיפיקעב :ןיפיקעב ןהו ןירשימב ןה ינשה לולסמל עיגהל היושע וזכש הרמא .התונמיהמ תא

 יכ עבק טפשמה תיבו ,הדמעמ תא םירידסמה גירחה יאנת יפל ,ןושארה לולסמב הליחת הנחבנ הרמאה

 דצה ובש הרקמב וליאו .ינשה לולסמל הרמאה בתונת הז הרקמב ."גירח טעמכ" לש בצמב רבודמ

 ,םיוסמ גירח לש םיינקוודה ויאנתב תדמוע הניא הרמאהש ךכל עדומ הרמאה תא גיצהל ןיינועמה

  .ןירשימב הז לולסמל תונפל אוה יאשר ,ינשה לולסמה ךרד הרמאה תא רישכהל ונוצרבו

 ישילשה קרפב הנודנ רשא ,"גירח טעמכ"ה תייעבל יפיצפס הנעמ תתל הדעונ ינשה לולסמב הריחבה     

 הדעונ ולא םירקמל יפיצפס לולסמ תריציב הרטמה .הז ןורתפ לש ויתונורתי וטרופ ובש ,רמאמה לש

 רדסומ וניא ןדמעמש תורמאל תתל שיש הנעמהמ קתונמב ,"גירח טעמכ"ה תייעבל יטרקנוק הנעמ תתל

 גירחה סיסבבש תילנויצרה תיתשתל תובישח תעדונ יכ איה החנהה .םייקה םיגירחה ךרעמ תועצמאב

 ךילהב תומיוסמ תוביסנב הנתינש הרמאב ךרוצ ךותמ רצונ יפיצפס גירח .הרמאה רשכות וחוכמש

 יכ טפשמה תיב ענכתשי רשאכ .התונמיהמ תא םיחיטבמ וב םיעובקה םיאנתה יכ החנה ךותמו ,יטפשמ

 תומייק הרמאה תותימא תא חיטבהל ודעונש םירסחה םיאנתה ףלח יכו ,הרמא התואב ךרוצ םייק

 לדומ יפ לע .ּהלבקל ול רשפאל שי ,התותימא תא הדימ התואב תוחיטבמה תורחא תויתוכיא תובורע

 גירחבש תילנויצרה תיתשתה לש התומייקתה תניחבל ךא םצמוצמו לבגומ יטופישה תעדה לוקיש ,הז

  .וב םיעובקה םיאנתהמ הייטסב

 ימינפ "ירויש גירח" עובקל איה "גירח טעמכ" יבצמב תורמא לש ןתוליבק תא רידסהל תיפולח ךרד     

 תותימאל תיפולח הבורע אצמית םהבש "גירח טעמכ" לש םירקמב ,ךכ .םימייקה םיגירחהמ דחא לכב
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 בצעל ןתינ היהי וז ךרדב .התוליבקב ריכהל ידכ "ימינפ ירויש גירח"ב רזעיהל טפשמה תיב לכוי ,הרמאה

 ןתינ היהי ,המגודל .אצמנ אוה ורדגבש יפיצפסה גירחל הקיזב ,ורבח לשמ הנוש בוציע ירויש גירח לכ

 םא קר רשפאתי וב שומישה ויפלש חוסינ תויארה תדוקפל 9 ףיעס לש ימינפה ירוישה גירחה תא חסנל

 םיאנתה דחאל דוגינב ,םייביטקייבוא םימעטמ טפשמה תיבל הרמאה רסומ תא ןמזל רשפא יא

 גירחה איה תפסונ המגוד .טפשמה תיבב הרמאה רסומ לש ותוחכונ תא בייחמה 9 ףיעסב םיעובקה

 גירחה יכ עובקל ןתינ .הריבע השעמ ןברוק לש הרמא רישכהל רשפאמה הדוקפל 10 ףיעסב עובקה

-יא ףרח עגפנ אל היארה לש יביטבורפה הכרעש םירקמב קר שיגנ היהי הז ףיעסבש ימינפה ירוישה

 עובקל המגודל רשפאי "םיימינפ"ה םיירוישה םיגירחה בוציע .םירחאה ףיעסה יאנתמ דחאב הדימעה

 תא ןוחבל ןתינ היהי ,גירחה יאנת ןיבמ דבלב דחא יאנתב תדמוע הניא הרמאה םהבש םירקמב קר יכ

 יתלבו םייטנגוק םה גירחבש םימיוסמ םיאנת יכ עובקל ןתינ היהי דוע .ימינפה ירוישה לולסמב הרמאה

 ןכרעב תוושה תופולחב קפתסהל ןתינ םירחא םיאנתל רשאב וליאו ,הפלחהל וא האנתהל םינתינ

 רישכהל רשפאי אלש "הרירב ללכ" עובקל ןתינ רומאה ןורתפל רשאב ףא .םירסחה םיאנתל יתחכוהה

 יללכה ירוישה גירחה תועצמאב ,ובש ימינפה ירוישה גירחה תוברל ,גירחה יאנתב הדמע אלש הרמא

  .ישילשה לולסמב עובקה

 םיגירחה לכ לש םיוניש תא ךירצי אוהש ךכב ץוענ םיימינפ םיירויש םיגירח תעיבקבש ןורסיחה     

 םירומא םייונישה ,םיירוטוטטסה םיגירחל רשא .דחאכ םייתקיספהו םיירוטוטטסה ,םימייקה

 םיגירחל רשאו .ןיינעה תבוטל שרדייש ךוראה ןמזה ךשמ תוברל ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,קוחב לבקתהל

 אלא .םחסנלו םיימינפ םיירויש םיגירח םתוא תא עובקל ןוילעה טפשמה תיב לע ,םייתקיספה

 היה .ןידה קספ לע רוערעב םיוסמ גירחב ןודל ןוילעה טפשמה תיב שרדיי רשאכ קר ןכ תושעל רשפאתיש

 תמועל .ימינפ ירויש גירח וב ןגעל ךרד אהת אל ,ןוילעה טפשמה תיב לש וחתפל עיגי אל םיוסמ גירחו

 ,םה רשאב םיגירחה לכ לע לוחי אוה ,הקיספב ץמואי אוהש וא קוחב עבקיי עצומה לדומהש עגרב תאז

  .דימ םושייל ןתינ אוהו ,דחאכ םייתקיספו םייתקיקח

 

  םימייקה םיגירחה תועצמאב רדסומ וניא ןדמעמש תורמא :)ירויש לולסמ( ישילש לולסמ )ג(

 תדוקנמ אצנ םא ףא .יפיצפס גירח תועצמאב רדסומ וניא ןדמעמש תורמאל דעוימ ירוישה לולסמה     

 ונכתיי יכ ןועיטה תא לולשל רשפא יא ,םייק גירח תועצמאב תורדסומ רבכ תורמאה תיברמ יכ החנה

 הנקסמה .ןתרשכה תא רשפאמה גירח ןיאש םושמ טפשמה תיבב תוגצומ ןניאש תופסונ תורמא

 הטונ אוהו ,רתי תללכהמ לבוס הליספה ללכש איה ינשה קרפהמ רקיעבו םימדוקה םינוידהמ תירקיעה

 העומשה יפמ תויודע וינפל תוגצומ רשאכ תיתדבועה תמאהמ טפשמה תיב תקחרהבש ששחב דקמתהל

 םלוא ,םיימטסיפא םניאש םירחא םימעטמ םג ללכה תא קידצהל ןתינ םנמוא .תונמיהמ לש סיסב אלל

 ןתונ עצומה לדומה .תמאה רקחל עגונ ,תורפסבו הקיספב יוטיבל אב אוהש יפכ ,יזכרמה ששחה יכ המדנ

 ותואב ךרוצ ןהב שיש החכוהב תויאר לש ןתרשכה תא הנושארבו שארב ותונתהב ששח ותואל םוקמ

 םיגירחה םע הינומרה רצוי ולא םינחבמב דוקימה ,ןכ לע רתי .ןתונמיהמל תובורע תומייק יכו ,ךילה

 לדומה יפ לע .התוא רתוס וניא אוהו םסיסבבש תילנויצרה תיתשתה םע בשייתמ אוה ןכש ,םירחאה

 ,םירחא םילוקיש יפל הדמעמ תא ןוחבל טפשמה תיב ךישמי ,ולא םיאנתב היארה הדמעשמ ,רומאה

 רומאכש( םינושארה םינחבמה ינש רואל היארה לש הדמעמ רבדב עירכיו ,םיימטסיפא חרכהב םניאש

 ףא אוהו ,היארה תא לבקל לוכי טפשמה תיב .ינשה בלשב ונחבנש םילוקישה רתיו )םהב הדמע איה

 לוקיש ףקיהב הצוענ וז האצות .הנמיהמ איהו ךרוצ הב םייק יכ עבקייש םגה ,התליספ לע תורוהל יאשר

 ,לבגומו םצמוצמ  אוהטפשמה תיב לש ותעד לוקיש ןושארה בלשב  .םיבלשהמ דחא לכב יטופישה תעדה

 ןפוא לעו םיבלשהמ דחא לכל קוציל שיש ןכותה לע דומעא ןלהלש ןוידב .בחר אוה ינשה בלשב וליאו

  .ומושיי

 

 "םינחבמה בלש" – ןושאר בלש )1(

 תובורע לש ןמויק :רבטצמב הלאה םינחבמב וא םיאנתה ינשב דומעל הרמא לכ לע ןושארה בלשב 

 ינפמ רכס רוציל איה ןושארה בלשה לש הרטמה .הב ךרוצ לש ומויקו הרמאה תותימא תא תוחיטבמה

 תרתוהב ,ךרוצ ןהב ןיאשו תונמיהמ לש סיסב לכ תורסח תוקפקופמ תויודעב טפשמה יתב לש הפצה

 לכ ירוחאמש םילנויצרה לע ןלהל דומעא .םירומאה ףסה יאנת ינשב תודמועש תורמאל תעדה לוקיש

  .ףסה תושירדמ תחא
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      היארה תונמיהמ תניחב – ןושאר ףס יאנת )א(

 תמאה תפישחב תויארה יניד לש ירקיעה םדיקפת תא שיגדהל דעונ הרמאה תונמיהמ רבדב יאנתה     

  ,ךכשמ .יחרזא ךילהב ןהו ילילפ ךילהב ןה ,טפשמה תיב ידיב םיאצממ תעיבקבש םיגשמה רועזמבו

 ,תונמיהמ לש םינגוע שי תקולחמבש היארה דצל רשאכ .וז תילכת תגשהל ףואשל ךירצ ירוישה גירחה

 ךכ .קדצ תושעלו תמאה תא ףושחל טפשמה תיבל עייסל לאיצנטופ תלעב היארב רבודמ יכ תנתונ תעדה

 ןתואב רוביצה ןומא רבגיו ,היאר התוא סיסב לע םיאצממ תעיבקב םיגשמל תורבתסהה תחפת םג

 העומשה יפמ תויודעמ ענמת תונמיהמ תויארל השירדה ,תינש .תונמיהמ תויאר לע תוכמסנה תועיבק

 ובש הרקמב םג .טפשמה תיב לש וחתפל עיגהל ,ןתותימאל תובורע תורדענ וא תוירקש ,תופלוסמ ןהש

 לשב ולאכש תויאר לש ןתליספ .ןושארה בלשב רבכ הנלספית ןה ,טפשמה תיבל הנעגת ולאכש תויאר

 יטופיש ןמז זבזבל טפשמה תיבמו םידדצהמ ענמת ,ןושארה בלשב רבכ ,ןתותימאל תובורע לש ןרדעיה

 םבוכיעל םורגל הלולע ולא תויאר לש ןתליספ-יא .תונמיהמ לש ןגוע ןהל ןיאש תויארב קרס ינויד לע רקי

  .דגנכש דצה לש ויתויוכזב העיגפל ףאו ךרוצל אלש םינוידה תכראהל ,םיכילה לש

 לע םג .היארה לספית ורדעיהב ןכלו ,יאקירמאה לדומב ירקיע יאנת אוה רומאכ הז יאנת ,תישילש     

 יאנתב אלו לוקישב רבודמ םנמוא .תונמיהמ לש םילוקיש לוקשל טפשמה תיב לע ,ילגנאה לדומה יפ

 לוקישב רבודמ יכ הלוע תילגנאה הקיספב ירוישה גירחה לש ומושיי רבדב ליעלש ןוידהמ םלוא ,בייחמ

 241.ןתותימאל תובורע וגצוהש ילבמ תויאר לוספל איה היילגנאב טפשמה יתב תייטנ יכו ,ירקיע

 הדבועב ןהו תיטפשמה תואדווב ותעיגפ-יאב ןה ,הלא טפשמ תוטישב לדומה לש ותחלצה לע ססבתהב

 םייתוהמה םיביכרה תא לכשומ ץומיא ץמאל ןוכנ היהי ,ןכותמ םימייקה םיגירחה תא ןקור אל אוהש

  .וכותמ

 ףתושמה הנכמה יכ ןיוצ .םימייקה םיגירחה סיסבבש םילנויצרה לע יתדמע ישילשה קרפב ,תיעיבר     

 ינשמ דחאכ הז יאנתב הריחבה ,ךכשמ .הבש ךרוצהו היארה לש התונמיהמ תדימ אוה םיגירחה לכל

 םיגירחה לש תילנויצרה תיתשתה םע תבשייתמ עצומה לדומה יפ לע הרמאה תרשכהל םיאנתה

 הרמא תרשכהל סיסבכ הז יאנתב הריחבה תירוטסיה הניחבמ ,תישימח .הל הרז הניא איהו ,םירחאה

 הקיספב הכימתלו הדוהתל וכז רומאכש ,רומגיו לש ויבתכ םע תבשייתמ ירוישה גירחה לש וחוכמ

 .םירומאה םיאנתה ינש לש םמויקל ףופכב הליספה ללכמ הייטסה תא קידצה רומגיו .תיאקירמאה

 םה ךא ,הליספה ללכ לש ודיצל וחתפתהש םייפיצפסה םיגירחל ףתושמה הנכמה תא וויה ולא םיאנת

 ותקיקחל רבוע תובר םינש ,טפשמה תיב לש תירוישה ותעד לוקישל ףופכב היאר תלבקל הקדצה ויה םג

   242.תירבה תוצראב םייתנידמה תויארה ינידבו םיילרדפה תויארה יללכב ירוישה גירחה לש

 תרגסמב תיאקירמאה הקיספב ועבקנש םילוקישה תא ץמאל עצומ היארה לש התונמיהמ תניחבב     

 לש התונמיהמ תדימ לע ךילשהל ידכ םהב שי רשא ,םיילרדפה תויארה יללכל 807 ללכ לש ומושיי

 וא סרטניא היה הרמאה רסומל םאה :הלאה תולאשה תא רתיה ןיב םיללוכ ולא םילוקיש 243.היארה

 רקחנו טפשמה תיבב הרמאה לע דיעה רוקמה דע םאה ;רקשל עינמ ול היה אמש וא ?תמא רמול עינמ

 תריסמ תא רשיא ןיפולחל וא הרמאה תריסממ וב רזח אוה םאה ?ביריה דצה ידיב תידגנ הריקחב

 הרמאה רסומ – רוקמה דע ןיב רשק םייק םאה ?תינטנופס הרמאב רבודמ םאה ?טפשמה תיבב הרמאה

 םאה ?תוחנמ וא תוכירדמ תולאשל הבוגתב הרסמנ הרמאה םאה ?טפשמה תיבב הילע דיעמש דעל

 ,תיתביסנ וא הרישי ,תרחא היאר תויארה רמוחב תמייק םאה ?והשלכ יעצמאב הדעות הרמאה

 ןוגכ ,הרמאה תונמיהמ תדימ לע ךילשהל םחוכבש םיפסונ םייטנוולר םילוקיש ןכו ?הרמאב תכמותה

 .הרמאה תריסמ עגרל דע עוריאה דעוממ ףלחש ןמזה וא הרמאה רסומ לש ותוהימ

 

 היארב ךרוצ לש ומויק – ינש ףס יאנת )ב(

 דחא אוהש ,הז יאנת .הרמאב ךרוצ םייק יכ ענכתשהל טפשמה תיב לע ,גירחה לש ינשה יאנתה יפ לע     

 הנושבש אלא .היארה לש יביטבורפה ךרעה לע שגד םש ,יאקירמאה לדומב םיירקיעה םיאנתה

                                                
241 PENCERS, 109 'מעב ,111 ש"ה ליעל.  
242     The ScopeImwinkelried, , ואר ןכ ומכ .245–244 'מעב ,147 ש"ה ליעל Evidence: Hearsay: Admissibility ote, N

of Ancient Newspaper to Prove Matters of Local Interests: Dallas County v. Commercial Union 
Assurance Co., 286 F.2d 388 (5th Cir. 1961), 46 CORNELL L.Q. 645, 649 (1961). 

   .רמאמה לש יעיברה קרפב הז ןיינעב ןויד ואר        243
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 דבלמ תועמשמ דוע ול סחייל םוקמ שי יתשיגל ,יאקירמאה טפשמב הז יאנתל תסחוימה תועמשמהמ

 ךילהב היארה לש התובישחלו התוציחנל תסחייתמ תפסונה תועמשמה .היארה לש יביטבורפה הכרע

 היארב רבודמ רשאכ הקופיס לע האב ךרוצה תשירד יכ עובקל יאשר טפשמה תיב ,לשמל .ןותנ יטפשמ

 יכ עבקיי םהבש םיבצמב וליאו ,תורחא תויאר תנבה םשל וא םשאנה לש ותופח רוריב םשל הצוחנה

 אהי אוה ,)התונמיהמל תובורע תומייקש םגה( ךילה ותואב הצוחנ הניאו הבושח הניאש היארב רבודמ

 היאר שי יכ עבקיי רשאכ םג וז הנקסמל עיגהל לוכי טפשמה תיב .דבלב הז םעטמ התוא לוספל יאשר

 גישהל ןתינ התואשו ,תקולחמבש היארה לש הזל תוחפל לוקשה יביטבורפ חוכ תלעב תרחא הנימז

  244.ריבס ץמאמב

 יאנתל המודב ,הז יאנת .םילוקיש המכ לש הדלות איה היארב ךרוצה רבדב ףס יאנתב הריחבה ףא     

 .םימייקה םיגירחה תועצמאב העומשה יפמ תורמא תלבקל קודיצ תניחבב אוה ,הרמאה תונמיהמ רבדב

 תא חינה רשא ,רומגיו ידיב עבקנ )הרמאה תונמיהמ רבדב יאנתל המודב( הז יאנת םג ,ןכ לע רתי

 תויארה יללכ לש םתקיקחל רבוע תירבה תוצראב טפשמה יתב תקיספב ירוישה גירחל תיתשתה

 807 ללכ יפל ירוישה גירחה לש ותלוחתל םייזכרמה םיאנתה דחא אוה הז יאנת ןכ ומכ .םיילרדפה

 יזכרמ לוקיש אוהש ,הז יאנתל סחייתהל םיביוחמ טפשמה יתב היילגנאב ףא .םיילרדפה תויארה יללכל

 ןהב ןיאש תויאר לש ןתגצה ינפב םסח הווהמ הז יאנת .ירוישה גירחה תועצמאב הרמא רישכהל םאובב

 תולעב תורחא תויאר טפשמה תיבב גיצהל ןתינש םושמ ןיבו יביטבורפ חוכ תורדענ ןהש םושמ ןיב ,ךרוצ

  .העומשה יפמ תודעבש הזמ הובג יביטבורפ חוכ

 

  "םילוקישה בלש" – ינש בלש )2(

 ינשה בלשב הב ןודלו ךישמהל טפשמה תיב לע ,ןושארה בלשב ףסה ינחבמ ינש תא הרמאה החלצשמ     

 טפשמה תיב ינשה בלשב .היארה לש הדמעמ רבדב הטלחה לבקל ול ועייסיש םיפסונ םילוקיש לוקשלו

 ולא םילוקיש .התלבק וא היארה תליספ תבוטל ףכה תא וטי רשא םייטנוולר םילוקיש לוקשל יאשר

 תונמיהמ ;תמאה תפישחל היארה לש התמורת תדימ תא רתיה ןיב םיללוכ םהו ,רמאמה ךרואל ונודנ

 ןתמל הרמאה רסומ לש ותונימז ;הרמאה תגצומ ומעטמש דצה ;הרמאה ןתמ תוביסנ ;הרמאה רסומ

 םידדצה תויוכזב תירשפאה העיגפה ;ביריה דצה ידיב היארה תריתסב ךורכה ישוקה ;תודע

 ,םיכילהה לש םתוניגה ;התלבקמ ןהו היארה תליספמ ןה חמצתש תלעותה לומ לא םהלש םיסרטניאבו

 תא קמנלו םהיניב ןזאלו םייטנוולרה םילוקישה תא לוקשל טפשמה תיב לע .דועו קדצ לש םילוקיש

    .ותטלחה

 רשפאנ םא 245.תיטפשמה תואדווה רסוח תא ריבגמ אוה יכ רומאה ירוישה לולסמה דגנ ןועטל ןתינ     

 דגנכ .יטפשמה ךילהה לש ותואדו עגפית ,ןידב רדסומ וניא ןדמעמש תונוש תויאר רישכהל טפשמה תיבל

 תניחבל קרו ךא לבגומו םצמוצמ תעדה לוקיש היארה תניחב לש ןושארה בלשב יכ בישהל ןתינ הז ןועיט

 םנמוא ,תינש .הבר הניא תיטפשמה תואדווב תיסחיה העיגפה ,ךכשמ .ףסה יאנת ינש לש םתומייקתה

 רבודמ .רתוי הנטק איה תוסחייתהה תצובק םלוא ,לבגומ וניא תעדה לוקיש הניחבה לש ינשה בלשב

 יכ חינהל ןתינ םירבדה ינפ לע .ךרוצהו תונמיהמה ןחבמ תא וחלצש תורמא לש תמצמוצמ הצובקב

 םוקמ שי תאז םע .תוליבק תורמאה הנייהת ,ינשה ןוויכל וכשמיש לקשמ ידבכ םייכרע םילוקיש רדעיהב

 ריחמה הז בצמב .היארה תליספ תבוטל ףכה תא תוטהל םהל רשפאלו םיפסונ םיבושח םילוקיש לוקשל

 העיגפה .רתוי םיבושח םילוקישו םיכרע לש םתפדעה עקר לע קדצומ תיטפשמה תואדווב העיגפבש

 ידכמ ןטק ילוגסה ולקשמ יכ המוד ךא ,וב בשחתהל לוכי טפשמה תיבש לוקיש איה תיטפשמה תואדווב

 .לקשמ ידבכ םייכרע םילוקיש ובג לע תאשל

 ךרדבו ,ילילפה ךילהב הנגהה תא שמשישמ רתוי העיבתה תא שמשי עצומה לדומהש אוה ףסונ ששח    

 רומאה ששחה לע רבגתהל ןתינש אלא 246.ךילהל םידדצה ינש ןיב םייקה ינוידה רעפה תא קימעי אוה וז

 םגש גירחה לש תינויווש הלוחת חיטבתש ךרדב ירוישה לדומה לש ומושייב ועייסיש םיללכ תעיבקב

 היארה תניחב תרגסמב ,לשמל .הנידמה לש החוכל םשאנה לש וחוכ ןיב םייקה ינוידה רעפה תא ןיטקת

                                                
  .יאקירמאה טפשמב ירוישה גירחה תרגסמב ךרוצה יאנת תרגסמב יעיברה קרפב ןויד ואר הז ןיינעל        244
 לש ינשה קרפב ,דגנ ינועיטו תיטפשמה תואדווב ירוישה גירחה לש תירשפאה העיגפה רבדב ןועיטה ןיינעב ןויד ואר        245

 .תויארה יניד לש םתילכתמ חרכהב תורזגנ ןניאש הליספה ללכל תוקדצהב ןוידהמ קלחכ ,רמאמה
             לע הנגהה לאידיא רואל הליספה ללכ לש ותילכתב ןוידה תרגסמב רמאמה לש ינשה קרפב הז ןיינעב ןועיט ואר        246
 .עשפמ ףחה



    
 
 

 

34 

 םימשאנ רשאכ היפלש ,אלש ןיבו הריתסל תנתינ איהש ןיב ,תיתייאר הקזח עובקל ןתינ ןושארה בלשב

 וז ךרדב .ןהב ךרוצ םייק יכ הקזח המק ,)ןושארה בלשב( תונמיהמה ןחבמ תא ורבעש תויאר םיגיצמ

 תא ענכשל ךרטצי םשאנהש ילבמ )ךרוצו תונמיהמ( הניחבה לש הנושארה הכושמה תא היארה רובעת

 רותסל העיבתל רשפאתי אל ,הטולח אהת הקזחה םא .היאר התואב יפיצפס ךרוצ םייק יכ טפשמה תיב

 תא רותסל העיבתל רשפאתיו היה ,ןיפולחל .טפושה לש ותעד לוקישל ןותנ היהי אל ףא רבדהו ,התוא

 האובב הילע לטויש עונכשה לטנ תא ריבגהל ןתינ ,םשאנה םעטמ היארב ךרוצ לש ומויק רבדב הקזחה

 ןויוושה רסוח יכ םשרתי טפשמה תיב רשאכ ויפלש ללכ עובקל איה תפסונ ךרד .הקזחה תא רותסל

 לולע הז ינויד ןויווש רסוח .ּהלבקל ךרוצ שי ,היארה תלבק תא קידצמ ךילהל םידדצה ןיב ינוידה

 איה רשאכ וא ,תולילפמ תויאר תרשכה םשל ירוישה גירחב השמתשה העיבתה רשאכ לשמל םייקתהל

 תוריבעה גוס יכ ןכתיי .םימייקה םיגירחה תועצמאב םשאנה תבוחל העומשה יפמ תויודע הרישכה

  .הנגהה םעטמ הלאכש תויאר לש ןתרשכה תא וקידצי ןתרמוחו

 

 םירבד לש םמוכיס

 לוקיש תלבגהש איה החנהה .תושימגב ןייפאתהל תויארה יניד לעש הסיפתה תא ףקשמ ירויש גירח     

 איה תעב הב םלוא ,ותואדוולו ןידה לש ותוביציל םורתת םישקונ םיילרודצורפ םיללכב יטופישה תעדה

 ,ךילהל דצ לש תוינוידה ויתויוכזב עוגפל ףאו תמאה תא ףושחל טפשמה תיב לש וחוכ תא ליבגהל הלוכי

  .תינויד תותיחנמ םילבוס רשא םימשאנ לש רקיעבו

 ,הליספה ללכ לע החתמנש תרוקיבה עקר לע קדצומ לארשיב תויארה ינידב ירויש גירח לש ונוגיע     

 םיררועמש םיישקה עקר לע קדצומ אוה ןכ ומכ .םיישקמ תופח ןניא ותומייקתהל תוקדצההש םושמו

 ינפל התלע רשא ,וז המגמ .לקשמ יללכל תוליבק יללכמ רבעמה תמגמ עקר לע ןכו םימייקה םיגירחה

 לש ותשמגהל המרת איה ךכבו ,םיפסונ םיגירח לש םתריציב היתותוא תא הנתנ ,םירושע השולשמ רתוי

 לש ויאנתב הרמאה לש התדימע תניחבל קרו ךא לבגומ יטופישה תעדה לוקישש אלא .הליספה ללכ

 דחאב הדמע אל הרמאה רשאכ וא ,הרמאה תא רישכהל רשפאמה גירח תויארה ינידב ןיא רשאכ .גירחה

 יא ויפלש ,רסמ הריבעמ וז הדבוע .ּהלבקל תוכמס ןיא טפשמה תיבל ,גירחה ףוגב םיעובקה םיאנתהמ

 םיתיעל םיעובט רשא םישקומהמו םימגפהמ רהזיהל ועדיש םיטפושה לש םתנובת לע ךומסל רשפא

 .ולאכש תויודעב

 ןה העומשה יפמ תויודע היפלש ,תיטמגיטסהו הלילכמה הסיפתה השרתשה תובר םינש ךשמב ,ךכ     

 תוששחל יכ המדנ .תמאה רקח תא ןוכיסב תודימעמה ,תונמיהמ לש סיסב תורדענ תוקפקופמ תויאר

 לש תפרוג הרשכה ןוגכ ,ןידב ירויש גירח לש ונוגיעל הנייהתש תוכלשהל םיעגונה תוששח ופסונ ולא

 לכ .ןכותמ םימייקה םיגירחה לש םנוקירו הליספה ללכ לש רתי םוסרכ ,קלקלח ןורדמל איבתש תויאר

 ללכל ירויש גירח לארשיב תויארה ינידב ןגעלמ ןוילעה טפשמה תיב תאו קקוחמה תא ואינה דחי ולא

 ןגועמ אוהו ירויש גירח תובר םינש הז םייק תירבה תוצראבו היילגנאב ,לארשיב ןידה תמועל .הליספה

 תובר םינש ורבע תירבה תוצראבו היילגנאב םיירוישה םיגירחה לש םתקיקח זאמ .תישאר הקיקחב

 .הליספה ללכב רתי םוסרכל ואיבה םהש וא ,םימייקה םיגירחה תא ןכותמ ונקור םהש ךכל תודע אלל

 רתי .ילארשיה טפשמב המוד גירח לש ותריציל תיבג חור תנתונ ףא איהו ,עיגרמ טקפא םייק וז הדבועל

 ותנוכתממ םיחקלהו תונקסמה עקר לעו ילארשיה ןידל המאתהב התשענ עצומה לדומה תיינב ,ןכ לע

  .תירבה תוצראבו היילגנאב ירוישה גירחה לש

 תורמא לש םיגוס השולש ןיב ןיחבמ ,יחרזאה ךילהב ןהו ילילפה ךילהב ןה לחה ,עצומה לדומה     

 ףקיה םילולסמהמ דחא לכב .הל קר דעוימה לולסמל ןהמ תחא לכ בתנמ אוהו ,העומשה יפמ ולבקתנש

 לדומה לש תוירלודומה .םהמ דחא לכ לש ותילכת יפל ,רחאה לש הלאמ םינוש תעדה לוקיש בחרמו

 תא ץמאל לכונ ,"גירח טעמכ"ה תייעב תא קר רותפל הצרנ םא .םיקלחב וא ואולמב וצמאל תרשפאמ

 םיגירחה תועצמאב רדסומ וניא ןדמעמש תורמאל קר הנעמ תתל הצרנ םאו .דבלב ינשה לולסמה

 דוע .םידגנתמ הילע םיקת רמאמב תעצומה הזתה יכ חינהל ןתינ .דבלב ירוישה לולסמב רחבנ ,םימייקה

 גירחה לש ויאנתו ופקיה תעיבק .רמאמב עצומהמ הנוש היהי רחבייש לדומה רבד לש ופוסב יכ ןכתיי

 .תויארה ינידב וב ךרוצהו תובישחה תנבהל סחיב םיינשמ םה ,ילארשיה ןידב עבקיי ןכא םא ,ירוישה

  .ומצעלשכ וב יד ,וב ירוביצה ןוידה םצע התע תעל


