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  לכלל הפוסל עדות מפי השמועה" חריג שיורי"

  מאת

  *גיא ב� דוד

 יסוד מוסד של הוא") הכלל"או " כלל הפסילה" :להל�(הכלל הפוסל עדות מפי השמועה 

ראיה שנתקבלה , שמקורו במשפט המקובל האנגלי,  על פי כלל זה1.דיני הראיות בישראל

. כיח את אמיתות תוכנהמטרת הצגתה בבית המשפט היא להוא� מפי השמועה פסולה 

חריגי� . דו חריגי�יהתפתחו לצ, ובעיקר על רקע הביקורת שנמתחה על הכלל, לאור� השני�

מכשירי� את קבילות� של ראיות מסוימות , המעוגני� ה� בחקיקה וה� בפסיקה, אלו

בה� חריג ספציפי המאפשר שאי� במקרי� . ומאפשרי� לבתי המשפט לבסס עליה� ממצאי�

תהא האמרה ,  או כאשר האמרה אינה עומדת בתנאיו של חריג מסוי�,אמרהאת הכשרת ה

מכא� עולה כי לבתי .  ולא יהיה נית� לקבוע על פיה ממצאי�,באותו הלי�בלתי קבילה 

המשפט המנהלי� את דיוניה� בכפו� לדיני הראיות אי� סמכות לסטות מכלל הפסילה אלא 

זהו הסטטוס קוו הקיי� זה .  הקיימי�בהסכמת הצדדי� להלי� או במסגרת� של החריגי�

והמשק� את המתח שבי� ההצדקות לכלל הפסילה לבי� , שני� רבות בדיני הראיות בישראל

הצדקות אלו מקור� בטעמי� הנוגעי� לתכלית� של דיני הראיות . טענות הביקורת נגדו

מעבר  הנשעני� על מדיניות עצמאית המשתרעת אל , חברתיי� ומוסריי�,ובטעמי� נוספי�

חריג "בדיני הראיות בישראל מאמר חלוצי זה יוצא בקריאה לעג� . לתחו� של דיני הראיות

, אשר יחול ה� בהליכי� פליליי� וה� בהליכי� אזרחיי�, חריג זה. לכלל הפסילה" שיורי

ד� של החריגי� הקיימי� ויעניק לערכאות השיפוטיות בישראל סמכות לסטות ייתקיי� לצ

, טענת המאמר היא כי הביקורת נגד כלל הפסילה.  מתאימי�מכלל הפסילה במקרי�

הקשיי� שמעוררי� החריגי� הקיימי� , ההצדקות לכלל הפסילה שאינ� חפות מספקות

 כל אלה תומכי� בהגמשת כלל הפסילה כדי –ומגמת המעבר מכללי קבילות לכללי משקל 

אמר א� מציע המ. שיתאפשר להכשיר עדויות מסוימות בכפו� לשיקול הדעת השיפוטי

מודל זה נועד לתת מענה ייעודי וייחודי . מודל מקורי לחריג שיורי בדיני הראיות בישראל

אמרות שמעמד� אינו מוסדר באמצעות החריגי� : לכל אחד משלושת סוגי האמרות האלה

אמרות שקיי� בעניינ� חריג המאפשר את קבלת� ואמרות שאינ� עומדות בתנאיה� , הקיימי�

  . החריגי� הקיימי� א� קיי� בה� צור� וה� בעלות ערובות לאמיתות�הדווקניי� של

ההצדקות לצור� בכלל . ב .מקורותיו והיקפו של כלל הפסילה, משמעותו. א .מבנה המאמר

בחינה ביקורתית של . 1. פסילה גמיש שמקור� באיזו� הטיעוני� בעד ונגד כלל הפסילה

וקי� לשלילת תחולתו או צמצומו של נימ. 2; ההצדקות לכלל הפוסל עדות מפי השמועה

  . ההצדקות לצור� בכלל פסילה גמיש שמקור� בחריגי� הקיימי�. ג. כלל הפסילה

חריג . "ד". כמעט חריג"בעיית ה. 2; תחולת� המצומצמת והצרה של החריגי� הקיימי�. 1

חריג שיורי בכללי . 1. אמריקני�לכלל הפוסל עדות מפי השמועה במשפט האנגלו" שיורי

 
וניברסיטת מרצה לדיני ראיות בפקולטה למשפטי� בא. המכללה האקדמית נתניה, מרצה בכיר למשפטי�   *

 . על הערותיה� החשובות והמועילותמשפטי�תודתי נתונה לחברי מערכת כתב העת . איל��בר
 ).1959( 17, 5ד יג "פ, השופט המנהל את החקירה המוקדמת' היוע� המשפטי לממשלה נ 124/58 �"בג  1
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" חריג שיורי. "ה. חריג שיורי במשפט האנגלי. 2; ראיות הפדרליי� שבארצות הבריתה

  .סיכומ� של דברי�. נוסח מוצע לחריג שיורי. 1.  המודל המוצע–בדיני הראיות בישראל 

  מבנה המאמר

. התפתחותו של כלל הפסילהבהיקפו וב, דו	 במשמעותוהפרק הראשו	 של המאמר י
השני פרק ה. שו לדיוני� בהצדקות לצור� בכלל פסילה גמישיוקדהפרקי� השני והשלישי 

השלישי יעסוק פרק הו, יתמקד בהצדקות שמקור	 בטיעוני� בעד ונגד כלל הפסילה
. יוקדש למשפט משווההפרק הרביעי של המאמר . בהצדקות שמקור	 בחריגי� הקיימי�

 הגבלה על אי	, הבדרו� אמריקה ובמרכז, כתחולתו באירופה, הואיל ובמשפט הקונטיננטלי
 .אמריקני�הדיו	 במשפט המשווה יתמקד במשפט האנגלו 2,הבאת עדויות מפי השמועה

מבנהו של החריג השיורי במשפט על לעמוד על אופיו ו, האחת: מטרת פרק זה היא כפולה
יישומו של להיא לספק מקור השראה לעיצובו והשנייה  ;היהפדרלי בארצות הברית ובאנגל

על רקע המסקנות והלקחי� מארבעת הפרקי� הראשוני� יוצג בפרק . אלחריג שיורי בישר
   .שבסופו יסוכמו הכתובי�, החמישי המודל המוצע לחריג שיורי בדיני הראיות בישראל

  מקורותיו והיקפו של כלל הפסילה, משמעותו. א

הוא קלט שכלל יסוד בדיני הראיות הוא כי אד� רשאי להעיד בבית המשפט רק על דברי� 
 ".עדות מקור" ועדותו היא ,"עד מקור"מכונה , בהיותו מקור המידע, עד זה 3.ושיו שלובח

עדותו של , בעל פה או בכתב, כאשר העדות נקלטה בחושיו של אד� מסוי� והועברה לאחר
, כשמטרתה היא להוכיח את אמיתות הדברי� שקלט מפי חברו, זה האחרו	 בבית המשפט

זאת היא פסולה אלא א� נית	 להצביע על חריג המתיר  ראיה שכ4.היא עדות מפי השמועה
שכ	 כלל הפסילה חל א� ורק במקרי� ,  למטרת ההוכחה יש חשיבות מיוחדת5.את קבלתה

 כאשר מטרת העדות היא 6.שבאמרה בה� מטרת העדות היא הוכחת אמיתות תוכ	 הדברי�ש

 
 .)2005 (166כר� א   הכלל וחריגיו:עדות שמיעהנחמיה ב� תור   2
  ).2009, מהדורה משולבת ומעודכנת (551 חלק שני ת על הראיויעקב קדמי  3
 .G.D להגדרות שונות של עדות מפי השמועה ראו). 1977( 133–132 חלק שני  דיני הראיותאליהו הרנו�  4

NOKES, AN INTRODUCTION TO EVIDENCE 261–265 (3rd ed. 1961) . יש לציי� כי כלל הפסילה אינו
שכ� הקליטה בחוש , ו עדות שנקלטה בעזרת חוש השמיעה דהיינ,כשלעצמה פוסל עדות שמיעה

פוסל עדויות שנקלטו בחושיו של אד� מסוי� ואשר פסילה הכלל . השמיעה כדי� קליטה בכל חוש אחר
ש "לעיל ה, קדמיראו . � עלול ליצור פתח לטעותי היעדר הבחנה בי� השני.הועברו לאחר מפי השמועה

 . 555' עמב, 3
 עדות מפי השמועה יכול שתהא בעל .133' בעמ, 4ש "לעיל ה,  דיני הראיותהרנו�; 555–553' בעמ, ש�  5

כאשר העד מעיד על מה שקרא במסמ� ,  בכתב;מעיד על מה ששמע מפיו של אחר  כאשר העד,פה
תנועות פיזיות של אד� לש� הוכחת אמיתות  כאשר העד מעיד על ,או בהתנהגות, ידי אחרבשנער� 

 .המשמעות של אות� פעולות
 ,EDWARD J. IMWINKELRIED; 265' בעמ, 4 ש"לעיל ה,  NOKES;553 'בעמ, 3ש "לעיל ה, קדמי; ש�  6

EVIDENTIARY FOUNDATIONS 312 (4th ed. 1998); 6 JEREMY BENTHAM, RATIONALE OF 

JUDICIAL EVIDENCE ch. 4 133 (1827); 5 JOHN HENRY WIGMORE, WIGMORE ON EVIDENCE: 
EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW 2 (3rd ed. 1974). 
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על כ	 אי	 תחולה ו, אי	 מדובר בעדות מפי השמועההרי ש, הוכחת עצ� מסירת האמרה לעד
   7.לכלל הפסילה

 להצביע נית	.  של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה הוא במשפט המקובל האנגלימקורו
 השלב הראשו	 מתייחס לתקופה אשר קדמה 8. של הכללושלבי� בהתפתחות שלושהעל 

 חבר9 . משפטי� נערכו באופ	 שונה מאלו המוכרי� כיו�שבה, עשרה�הששלאמצע המאה 
,  השתייכו המתדייני�שאליה שהשתייכו לקהילה מעדי� היתר בי	היה מורכב המושבעי� 

 לחבר חברו העדי� 10. המשפטיהדיו	 מושא או העבירה הסכסו� עלושהיה לה� ידע אישי 
 לה� לקבוע ממצאי� על סמ� הידע האישי לסייע כדיהמושבעי� ונועדו עימ� בפרטיות 

 בכ� שיעמיקו מונדרש מה� להשלי, ה חסר הידע של אות� עדי� הישבו ָמקו� ְ� 11 .שלה�
חבר המושבעי� לא , דבר של בסופו 12. שבמשפטהעובדות על פורמליות לאויבצעו חקירות 

 פתוח הלי� בראיות של עדי� או על סמ� הצגת	 של שמיעת�היה אמור להחליט על בסיס 
 מרבית המידע שחבר לכ	.  על סמ� המידע שהיה ברשותואלא משפט תופומבי בבי

 ראיות מסוג פסל אשר כלל כלמושבעי� נשע	 עליו היה בגדר עדות מפי השמועה ללא ה
 של � חל שינוי הדרגתי באופי ניהולעשרה�והשבע עשרה�השש המאה במהל� 13.זה

חבר המושבעי� פסק מלהיות גו� המספק ראיות ותפקד כגו� הפוסק .  המשפטיהליכי� בבת
 עדי� העידו על דוכ	 העדי� לאחר 14 .ובפני מציגי� היועל סמ� ראיות אשר הצדדי� 

 חר� הספק שהוטל במידע שנמסר 15.שהושבעו לומר את האמת על מה שה� ראו או שמעו
   16.נתקבלו עדויות מפי השמועה כראיות קבילות על א� התנגדותו של הצד היריב

.  אשר הוטל בעדויות שנתקבלו מפי השמועההספק גבר עשרה�השבע המאה במהל�
 העידו על דוכ	 העדי� במשפט עדי�. האדוורסריתה להתעצב המערכת  החלתבאותה ע

כשלצד היריב ניתנה הזדמנות , לאחר שהושבעו לומר את האמת, בנוכחות בעלי הדי	, פומבי
 אפשר לקבוע אי נקבע כי עשרה�השבעלקראת סו� המאה . לחקור את העד בחקירה נגדית

 מותר א� 17, עצמאית ועיקריתיהרא השמועה כמפיממצאי� או לבסס מסקנות על עדות 

 
היוע� ' סעדו� נ 26/51פ "ע; )1958 (1956, 1905ד יב "פ, היוע� המשפטי לממשלה' מנקס נ 11/58פ "ע  7

 ANDREW L.-T. CHOO, HEARSAY AND; )1951 (848, 843ד ה "פ,  לממשלת ישראלהמשפטי

CONFRONTATION IN CRIMINAL TRIALS 1 (1996). 
 ,MCCORMICK ON EVIDENCE 2; 28–12' בעמ, 6ש "לעיל ה, WIGMORE ;10–3'  בעמ,ש�  8

PRACTITIONER TREATISE SERIES 175–178 (7th ed. 2013); RON DELISLE, DON STUART & 

DAVID TANOVICH, EVIDENCE, PRINCIPLES AND PROBLEMS 657–661 (9th ed. 2010) ; גבריאל
 .)2013 (561–553 כר� ב תורת דיני הראיותהלוי 

9  CHOO ,3' בעמ, 7ש "לעיל ה. 
10 DELISLE, STUART & TANOVICH ,657' בעמ, 8ש "לעיל ה. 
 .658' בעמ, ש�  11
12 CHOO  ,3' בעמ, 7ש "לעיל ה . 
 FREDERIC WILLIAM MAITLAND & FREDERICK POLLOCK, THE HISTORY OF THE 2; ש�  13

ENGLISH LAW 621–628 (2nd ed. 1898). 
14 DELISLE, STUART & TANOVICH ,658' בעמ, 8ש "לעיל ה. 
15  MCCORMICK ,244' בעמ, 8ש "לעיל ה. 
16 WIGMORE ,17–16' בעמ, 6ש "לעיל ה ;CHOO ,4' בעמ, 7ש "לעיל ה. 
 .20' בעמ, 6ש "לעיל ה, WIGMORE; 135–134 'בעמ, 4 ש"ה לעיל,  דיני הראיותהרנו�  17
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" תור הזהב "ויגמור בפי מכונה תקופה זו 18. בראיות אחרות ולחזק אות	לתמו� כדילקבלה 
   20. המשפטבתי הפ� לחלק מהפרקטיקה הנהוגה באשר 19ילהשל כלל הפס

 במהל�. עשרה�השמונההופיע במחצית השנייה של המאה ,  המודרניתבתצורתו, הכלל
,  לו חריגי�וובתי המשפט פיתח,  הפסילה גור� מדיבכלל לראות ו החלעשרה�התשעהמאה 

 אלו התייחסו למגוו	 של ראיות במישור האזרחי חריגי� 21.אשר התרבו והתרחבו מעת לעת
 בלתי חלק שה	אמרות ספונטניות , בוריי� פומביי� צירישומי�והפלילי וכללו בי	 היתר 

הצהרות בעלי , ")שכיב מרע("מד למות  של אד� העוהצהרות, )Res Gestae(נפרד מהאירוע 
,  מעטי� מדיהיו במשפט המקובל שהתפתחו החריגי� 22.הודאות בעלי די	 ועוד, תפקיד

 מצב זה הביא לפיתוח� של חריגי� נוספי� במשפט 23.במהות� מדי בהיקפ� וטכניי� צרי�
כה אשר נקבעו מעת לעת בחקיקה ובהל, חריגי� אלו. אמריקני ובמשפט הישראלי�האנגלו

  .  בלתי נפרד מיישומו של כלל הפסילהחלק ה�, הפסוקה

ההצדקות לצור� בכלל פסילה גמיש שמקור באיזו הטיעוני� . ב
 בעד ונגד כלל הפסילה

 בחינה ביקורתית של ההצדקות לכלל הפוסל עדות מפי השמועה. 1

  הנגזרות מתכלית� של דיני הראיותנורמטיביות הצדקות ) א(

  עי לקידו� חקר האמתכלל הפסילה כאמצ) 1(

 המתארי� יש 24. המטרות המרכזיות של ההלי� הפלילי היא חשיפת האמת העובדתיתאחת
 את מדגישה זו פיסה ת25". האמתלבירורכלי "וכ" מנוע אפיסטמי"את ההלי� הפלילי כ

 
 . 19' בעמ, ש�  18
 .177'  בעמ,8ש "לעיל ה, MCCORMICK; 18' בעמ, ש�  19
לעיל , DELISLE, STUART & TANOVICH; 18' בעמ, 6ש "לעיל ה, WIGMORE; 178–177' בעמ, ש�  20

 .661–660' בעמ, 8ש "ה
 .561' בעמ, 8ש "לעיל ה, הלוי  21
 .RICHARD GLOVER, MURPHY ON EVIDENCE 296 (15th ed. 2017) ;ש�  22

 .Jones v. Metcalfe [1967], 1 WLR 1286; Myer v. DPP [1965], AC 1001 ;209–208' בעמ, ש� 23 
  24  WILLIAM TWINING, THEORIES OF EVIDENCE: BENTHAM AND WIGMORE 15–16 (1985) .ראו  

מדינת ' עצמו� נ 230/86ש "ב; )1981 (515, 505) 3(ד לה"פ, מדינת ישראל' קניר נ 951/80פ "למשל ע
; )1996 (13, 11 כז משפטי�" שיפוט ואמת, על משפט"אהר� ברק ; )1986 (356, 353) 2(ד מ"פ, ישראל

 גמישות :מעבר לספק סביריניב ואקי ; )2001 (27–26 הזכות למשפט נפרד: זכויות נאשמי�חיה זנדברג 
 הא� –שיטת הדיו� האדוורסרית בהלי� הפלילי "עמנואל גרוס ; )2013 (151–146 ההוכחה בדי� הפלילי

שיטת הדיו� "גרוס : להל�) (1993 (875, 867 יז עיוני משפט" ?יפוטיהיא מאפשרת אקטיביז� ש
, גרוס מציי� כי המטרה החשובה של ההלי� הפלילי היא עשיית צדק ע� הצדדי� במשפט"). האדוורסרית

יש לציי� כי . )874' בעמ, ש�(כאשר אחד התנאי� היסודיי� להגשמת מטרה זו היא החתירה לחקר האמת 
וחקר , הגישה היא שמטרת ההלי� האזרחי היא פתרו� הסכסו� וסיומו. בהלי� אזרחיצידוק זה נכו� א� 

). 1988 (446) 1(ד מב"פ, לוי' ביאזי נ 61/84א "ראו בעניי� זה ע. האמת הוא רק אמצעי להגיע למטרה זו
ככל שזו נחשפה , הכרעת בית המשפט חייבת לשק� את האמת, אלא שבהיעדר הסכמות בי� הצדדי�

 . בפניו
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 חשיפת 26.מחויבותו האפיסטמולוגית של הלי� בירור העובדות השיפוטי לחשיפת האמת
 הכרעה לאפשר היא נועדה שכ	 27, הכרחי לעשיית צדקתנאיהיא  הפלילי בהלי�האמת 

עניינה של החברה הוא בהרשעת האשמי� בלבד . בשאלת חפותו או אשמתו של הנאש�
 להרשיע את האש� ולזכות את הח� מותנית ביכולת והיכולת 28,ובזיכוי החפי� מפשע

 השיח של  הנורמטיבית הראשוניתהמחויבות והואיל 29.לחשו� את האמת העובדתית
 הסבורי� כי אי	 לכפו� את חקר יש 30,הראייתי היא לחתור לחשיפת האמת העובדתית

 תכלית� והואיל 31. האמתחקר ראייתי על כללואי	 לבכר , האמת לכללי� ראייתיי� שוני�
 לפי להתפרש ולהתעצב ריכי�הרי שה� צ,  את האמתלחשו� הראייתיי� היא כללי�של ה

 ות של כלל ראייתי צריכתו ורצי!תקפותו 32. האמתתחשיפ של והתכלית האידיאל, ער�ה
,  המוניסטיתהתפיסה ע�הנמנית ,  זוגישה 33. בירור האמתאת לקד� יכולתו לפילהיבח	 

 פליליתועל כ	 ההכרעה ה, האמת העובדתית ניתנת לחשיפה ולהוכחה אנושית מניחה כי
 הזיקה הבלבדית  ברגע ששאלת האחריות הפלילית לא תתבסס על34.צריכה לשק� אותה

תיפגע מחויבותו הנורמטיבית וההכרתית של ההלי� הפלילי לדיוק , להתרחשות העובדתית
   35. חפותו של הנאש�אועובדתי בקביעת אשמתו 

 בראש נעוצי� עדות מפי השמועה הפוסל הכלל ורצי!תו של צידוקו,  אל הפרטהכללמ	 
 מפי השמועה נתפסת כמי עדות  היא כיהטענה 36.ובראשונה ביכולתו לסייע בחשיפת האמת

 העיקרי לפסילתה של עדות מפי השמועה נעו# בסכנה הנימוק 37.שחותרת תחת האמת

 
25  LARRY LAUDAN, TRUTH, ERROR, AND CRIMINAL LAW 2 (2006) ;בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי '

146. 
התאמת ההלי� הפלילי "מרדכי קרמניצר ; )2008 (21–20  קבילות ראיותלהלוגיקה ש מנשה  דורו�;ש�  26

 478–477, 475 יז משפטי�" נת המשחקי�או הא� לא הגיעה העת לסיי� את עו, למטרה של גילוי האמת
 251 ג פלילי�" עיסקות טיעו� וחקר האמת"עמנואל גרוס ; ")עונת המשחקי�"קרמניצר : להל�) (1987(
)1992.( 

 מרדכי קרמניצר ;21' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה; 24ש "לעיל ה, "שיפוט ואמת, על משפט"ברק   27
קריטריוני� לקביעת ממצאי� עובדתיי� והתערבות ערכאת הערעור בממצאי� המתייחסי� למהימנות "

 ). 1984 (407, 407 לה הפרקליט" של עדי�
28  LAUDAN ,478' בעמ, 26ש "לעיל ה, "עונת המשחקי�"צר קרמני; 1' בעמ, 25ש "לעיל ה . 
  .ש�  29
, מנשה מבהיר כי מחויבות זו היא ברמה של עיקרו� ולא ברמה של כלל. 23' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה  30

 . כלו�שהוא בבחינת הכול או לא 
 . 875' בעמ, 24ש "לעיל ה, "שיטת הדיו� האדוורסרית"גרוס ; 147–146' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי  31
קרמניצר ; 25' בעמ, 24ש "לעיל ה, זנדברג; 13' בעמ, 24ש "לעיל ה, "שיפוט ואמת, על משפט"ברק   32

 .147' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי; 478' בעמ, 26ש "לעיל ה, "עונת המשחקי�"
 SCOTTISH LAW COMMISSION REPORT, EVIDENCE: REPORT ON HEARSAY EVIDENCE IN ראו  33

CRIMINAL PROCEEDINGS §2.5 (1995) (SCOT. LAW. COM. NO. 149) )להל� :SCOTTISH L.R.(; 
 .147' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי

 .148' בעמ, ש�  34
  .149' בעמ, ש�  35
36 SCOTTISH L.R ,4' בעמ, 2.6–2.4 'ס, 33ש "לעיל ה. 
 .12' בעמ, 24ש "לעיל ה, "שיפוט ואמת, על משפט"ברק   37
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 קבלה של ראיות שמהימנות	 38.שבית המשפט יקבל ראיה ללא הנחת בסיס למהימנותה
, ועל כ	 מתפקידו של כלל הפסילה, מוטלת בספק עלולה לפגוע במלאכת גילוי האמת

 עדות מת	. למנוע מבית המשפט להיחש� למידע שכזה, "שומר הס�"המשמש במוב	 זה 
 הפקוחות של בית המשפט והצדדי� להלי� עיניה� תחת השופט ובאזהרתבבית המשפט 

מבטיח כי העד יהיה מודע לחשיבות אמרתו ולאחריות המוטלת עליו א� ימסור עדות שקר 
יד בבית המשפט היא אמצעי  העובדה כי מקור המידע מע39.או שלא יקפיד על דיוק בעדותו

 ה	 באמצעות חקירתו הנגדית של העד בידי 40,המאפשר חשיפה של פגמי� וליקויי� בעדותו
הצד היריב וה	 באמצעות התרשמותו הבלתי אמצעית של בית המשפט מהתנהגות העד 

   41.ואותות האמת המתגלי� במהל� העדות
, " מפי השמועהעד"עות כאשר המידע מועבר לבית המשפט באמצ,  מעדות מקורבשונה

 מועבר שדרכו" מתוו�"או " צינור"מעי	 , "כלי קיבול"הרי שעד זה משמש לכל היותר 
. במצב זה החשש הנוגע למהימנות האמרה הוא כפול. המידע ממקור המידע לבית המשפט

סיבה אחת נעוצה ביכולתו המוגבלת של בית המשפט לעמוד על מהימנות מקור המידע ועל 
סיבה שנייה נעוצה בכ� שמסירת המידע . בלבד" וו�מת "בידידע כשזה נמסר לו אמינות המי

 42.דיוקי��אילבית המשפט באמצעות עד שלא קלט את המידע בחושיו תגרור בעקבותיה 
 בֵעד וחלק� האחר י� אלו עלולי� לנבוע בי	 היתר מגורמי� אשר חלק� טבועדיוקי��אי

יקת של המידע בחושיו של עד המקור  כגו	 קליטה לא מדו43, באירוע עצמוי�טבוע
שיבוש , שיבושי� בזכירת המידע, והעברתו לאד� אחר שלימי� יעיד על מה שהוא שמע

 אובייקטיביי� שנפלו פגמי� בשלסילו� המידע א� במכוו	 וא� , בהבנת האמרה ומשמעותה
   44.וכיוצא באלה,  לאד� אחררתובתהלי� קליטת המידע והעב

 המוסר עדות מפי השמועה אי	 בה כדי לסייע לבית המשפט  של עדגדית חקירתו הנא�
ויגמור תיאר את החקירה הנגדית כמנוע המשפטי . יתותולבחו	 את מהימנות המידע ואמ

,  החקירה הנגדית עומד המידעאמצעות ב45.הטוב ביותר שאי פע� נוצר לש� חשיפת האמת
, 	 לחשו� ליקויי� ניתשבמסגרתה, לביקורת של הצד שכנגד, אשר נמסר לבית המשפט

טעויות וכ	 את מידת מהימנותו של העד אשר קלט את המידע בחושיו והוא מוסרו , פגמי�
 אלא שעד מפי השמועה יכול להעיד לכל היותר על זהות המקור אשר קלט 46.בבית המשפט

 
, A.A.S ZUCKERMAN, THE PRINCIPLES OF CRIMINAL EVIDENCE 179–180 (1989) ;CHOO ראו  38

הכלל הפוסל עדות שמיעה וראיות שנתקבלו בהלי� שיפוטי ) גול�(תמר מור� ; 11' בעמ, 7ש "לעיל ה
, משפטי� הפקולטה ל–אוניברסיטת תל אביב , "מוסמ� במשפטי�"עבודת גמר לקראת תואר  (35 קוד�
 . 148–146' בעמ, 4ש "לעיל ה,  דיני הראיותהרנו�; 551'  בעמ,3ש "לעיל ה, קדמי; )1997

  .35' בעמ, 38ש "לעיל ה, מור�  39
40  CHOO, 24–22' בעמ, 7ש "לעיל ה ;ZUCKERMAN ,180' בעמ, 38 ש"לעיל ה ;Eleanor Swift, 

Abolishing the Hearsay Rule, 75 CAL. L. REV. 495, 504 (1987). 
41  CHOO ,35' בעמ, 38ש "לעיל ה, מור�; 11' בעמ, 7ש "לעיל ה . 
 .36' בעמ, ש�  42
43  ELIZABETH F. LOFTUS, EYEWITNESS TESTIMONY 22 (1979) , כמצוטט אצלCHOO ,7ש "לעיל ה ,

�כאלו  מכנה גורמי� Loftus. 22' בעמ“event factors” ו�“witness factors”. 
44 ZUCKERMAN  ,181–180' עמב, 38 ש"לעיל ה ;CHOO ,17' בעמ, 7ש "לעיל ה . 
 .32' בעמ, 6 ש" לעיל ה,WIGMORE; 32'  בעמ,ש�  45
 .3' בעמ, ש�  46
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אול� אי	 הוא יכול להעיד על אמיתות המידע , את המידע וכ	 על נסיבות מסירת האמרה
 מועבר המידע לבית שדרכו" צינור"הואיל ועד זה הוא בס� הכול . ותוומידת מהימנ

, משכ�. נכו	 ומדויק,  מוסר הוא אמיתישהואהרי שאי	 לו ידיעה אישית א� המידע , המשפט
 הנגדית של אותו עד אי	 בה כדי להועיל או לרפא פגמי� הנוגעי� לאמינות המידע חקירתו

 בית המשפט ומנ� א47.בחושיו והעבירו לעדאו למהימנותו של האד� שקלט את המידע 
א� אי	 בכל אלו , יכול להתרש� מסימני האמת העולי� מהתנהגותו של העד על דוכ	 העדי�

 שהמידע שנמסר מכא	48 . הוא מוסר לבית המשפטשאותוכדי ללמד על אמיתות המידע 
ת לפנינו  יכולת לחקור את מוסר המידע בחקירה נגדייעדרשכ	 בה, "חולשה פנימית"סובל מ

  49.מידע שלא הונח בסיס לאמיתותו
יש להכיר בכ� ,  העיקרית של דיני הראיות� נציב את בירור האמת כתכליתא� ג�

טעויות אלו ה	 תוצאה של חוסר . שתיתכנה טעויות בקביעת ממצאי� בידי בית המשפט
כללי . יכולת להעביר לבית המשפט את כל העובדות אשר יוצרות את האמת העובדתית

 פגמי� ביכולת קליטת המידע בחושי 51, הטלת חיסיו	 על מידע רלוונטי50,ילה של ראיותפס
מניעי� נסתרי� וא� חלו� הזמ	 , אישיי�קיומ� של אינטרסי� , העד והעברתו לבית המשפט

 בכל אלה למשל יש כדי להגביל את יכולתו של בית המשפט להגיע לחקר האמת ולהעלות –
מצאי� בידי בתי המשפט ג� כשהוא נסמ� על עדויות את הסיכו	 לטעויות בקביעת מ

שיתייחסו ,  לפיכ� התפיסה היא כי על דיני הראיות לקבוע כללי הכרעה נורמטיביי�52.מקור
  53.לאופ	 חלוקת הסיכו	 לטעות בי	 הצדדי� להלי�

 
, 7ש "לעיל ה, CHOO; 146–145' בעמ, 4 ש"לעיל ה,  דיני הראיותהרנו�; 36' בעמ, 38 ש"לעיל ה, ור�מ  47 

 .17 'בעמ
 .11' בעמ, ש�  48
49  WIGMORE ,ראו  כ�כמו. 11' בעמ, 6ש "לעיל ה CHOO ,בה� שתכנו מקרי� י י.33 'בעמ, 7ש "לעיל ה

 אותו על דוכ� העדי� ולגרו� לו "לשבור" והצד שכנגד לא יצליח ,רמקור האמרה יעיד עדות שק
במקרי� אלו חקירתו הנגדית של מוסר האמרה לא תקד� את בית המשפט במלאכת . להתוודות על שקריו

חקירה נגדית של מוסר �א� הוא נעו� באי, ות מפי השמועהמכא� שהנימוק לכלל הפוסל עד. חקר האמת
 . "חלש"כטיעו� י� לעית להתברר עלול, האמרה

דברי� שנקלטו בדר� של האזנת ,  קובע כי ככלל1977–ט"התשל,  לחוק האזנת סתר13' ס, למשל, כ�  50
 קובע 1981–א"התשמ,  לחוק הגנת הפרטיות32' ס; סתר לא חוקית לא יהיו קבילי� כראיה בבית המשפט

. משפט ללא הסכמת הנפגע פגיעה בפרטיות יהיה פסול לשמש ראיה בבית אגבחומר שהושג , כי ככלל
כלל פסילה נוס� שנקבע בפסיקה מקנה לבית המשפט סמכות שבשיקול דעת לפסול ראיות שהושגו אגב 

) 1(ד סא"פ, התובע הצבאי' יששכרוב נ 5121/98פ "עראו בעניי� זה . פגיעה בזכות הנאש� להלי� הוג�
461) 2006(. 

נוסח [ לפקודת הראיות 44 'בסהמעוג� , ובת המדינהע� החסיונות נית� למנות בי� היתר את החיסיו� לט  51
 45 'בסהמעוג� , חיסיו� לטובת הציבור; )"הפקודה" או "פקודת הראיות": להל� (1971–א"התשל, ]חדש

, מטופל–חיסיו� רופא;  לפקודת הראיות48 'בסהמעוג� , לקוח–חיסיו� עור� די�; לפקודת הראיות
חיסיו� ;  לפקודת הראיות50 'בסהמעוג� , מטופל–פסיכולוגחיסיו� ;  לפקודת הראיות49 'בסהמעוג� 

 51 'בסהמעוג� , ה� דתווכ� חיסיו� המוענק לכ, לפקודת הראיות' א50 'בסהמעוג� , מטופל–עובד סוציאלי
 .לפקודת הראיות

תי� המחויבות הנורמטיבית של השיח הראייתי ילע. אי� היא ער� מוחלט, א� שהאמת היא ער� עליו�  52
הטלת חיסיו� על , למשל. לא אפיסטמי, אמת עלולה לסגת מפני המחויבות לקד� אינטרס אחרלחשיפת ה

 להצדיק את יכולהמידע מתו� צור� להג� על אינטרס ציבורי חשוב או על יחסי� מקצועיי� שוני� 



  ח"תשע מז משפטי	  גיא ב� דוד

68  

אחד הטיעוני� הנורמטיביי� המרכזיי� המהווה הצדקה לכלל הפסילה סב על היותו של 
טרטגיה רציונלית שמטרתה להגביר את הסתברות הדיוק השיפוטי בקביעת חלק מאסהכלל 

 הנטייה בקרב המלומדי� היא לראות בכלל הפסילה מנגנו	 של חלוקת הסיכו	 בי	 54.עובדות
המטרה של כלל הפסילה היא חלוקת ,  תפיסה זולפי 55.ודאות�בעלי הדי	 במצבי� של אי

בית המשפט בהסיכו	 של קבלת הכרעה שגויה ובמקרה ספציפי זה , סיכוני� בי	 בעלי הדי	
 להערי� את האמרה יכול בית המשפט 56.נגד מי שהעדות מפי השמועה הובאה נגדו

אמרה שכזו עשויה .  לשגות בהערכתהעלולא� הוא ג� , שנתקבלה מפי השמועה כנכונה
פסילת	 של אמרות שכאלו מעניקה אפוא  57. א� היא עשויה לעוות אותה,לשק� את האמת

 משגה שכזה עלול להביא 58.ינות מפני הסיכו	 של משגה למי שהעדות הובאה נגדוחס
  . � של אשמי� או לחלופי	 להרשעת� של חפי� מפשעיָ לזיכו, לאמור. להכרעת די	 שגויה

הטיעו	 בדבר יכולתו של בית המשפט לקבוע ממצאי� על סמ� עדויות מפי השמועה 
 ההצדקה לפסילתה, ראשית .קשיי�עט לא מוהחשש ממשגי� בקביעת ממצאי� מעוררי� 

 מהימנה כפי  אינהראיהשל ראיה שנתקבלה מפי השמועה אינה נעוצה בעובדה כי ה

 
ההגנה על הזכות להלי� הוג� או הזכות לפרטיות הביאה להתגבשות� של כללי� . גילוי האמת�אי

ההגנה על שלמות התא המשפחתי .  פגיעה באות� זכויותאגבהפוסלי� ראיות שונות שהושגו ראייתיי� 
 לפקודת 4� ו3 'ס הוראות על פי, זה נגד זה, מונעת מהתביעה להעיד מטעמה בני זוג או הורי� וילדי�

� אלא שבאיזו� בי� האמת לערכי. אי� זה אומר כי ההלי� הפלילי מוותר על חקר האמת, ודוק. הראיות
נסיגה זו אפשרית הודות לכללי� ראייתיי� שוני� המגבילי� את . תי� האמת נסוגה מפניה�ילע, אחרי�

כפי , דבר זה מגדיל את הפער שבי� האמת העובדתית. הצגת מלוא המידע לבית המשפטשל אפשרות ה
ט  את העובדות שניתנות להצגה בבית המשפהמייצגת, המשפטית לבי� האמת, שזו התרחשה במציאות
; )1982 (449) 4(ד לו"פ, ממשלת ישראל' אלו� נ 152/82� "ראו בעניי� זה בג. באמצעות דיני הראיות

השר  2629/98א "ע; )1994 (745, 711) 1(ד מח"פ, פלונית' היוע� המשפטי לממשלה נ 1354/92א "ע
' בעמ, 24ש "לעיל ה, "שיפוט ואמת, על משפט"ברק ; )2001 (786) 1(ד נו"פ, וולפא' לביטחו� פני� נ

 מניעת מידע –' אמת משפטית'ו' אמת עובדתית'"זלצמ� ינה נ; 160–155' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי ;15
 'בעמ, 8ש "לעיל ה, הלוי; )2000( 263 כד עיוני משפט "המשפט לש� הגנה על ערכי� חברתיי��מבית

הצדדי� להלי� לא תמיד פועלי� בשירות קרמניצר א� מציי� ש. 67' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה; 48–35
 ,אבל במקרה ההפו�, � הוא ח� מפשעבהשכ� למשל לנאש� יש עניי� בחשיפת האמת במקרי� . האמת

נאש� שכזה יפעל במהל� המשפט . גילויה�באי, אלא להפ�, אי� לו עניי� בגילוי האמת, בו הוא אש�ש
' בעמ, 26ש "לעיל ה, "עונת המשחקי�"ראו קרמניצר . בכיוו� המנוגד לגילוי האמת ולהסתרתה

482–484.  
פרשנותו הראויה : א לפקודת הראיות10סעי� "אלכס שטיי� ; 163–162' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי  53

א לפקודת 10סעי� "שטיי� : להל�) (1992 (326, 325 כא משפטי�" המשפט העליו��ופסיקתו של בית
 ".ביטוי של הדי� לסיכוני� של משגה" כמגדיר את דיני הראיות, שטיי�"). הראיות

 . 210, 205' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה  54
 .329' בעמ, 53ש "לעיל ה, "א לפקודת הראיות10סעי� "שטיי�   55
 .333–326' בעמ, 53ש "לעיל ה, "א לפקודת הראיות10סעי� "שטיי� ; 37' בעמ, 38 ש"לעיל ה, מור�  56
 .329' בעמ, ש�  57
. בגדר אילו� תפקודיהוא לל הפסילה י� כי כמצימנשה . 214–213' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה; ש�  58

 מצדיקות את דחיית שיקול ראיההמגבלות השיפוטיות שבהערכת הכוח האובייקטיבי של ה, לאמור
 הספק לגעת א� יכול,  מוטל בספק עצמהכאשר איכות התפקוד השיפוטי. הדעת הנדרש לש� הערכתה

הפג� שבשיקול הדעת מחייב , גורס מנשה, לפיכ�. ביכולת להערי� את האיכות הירודה של שיקול הדעת
ה גורפת של עדויות מפי והמוצא המעשי במקרה זה הוא פסיל, שלא להכריע על יסוד שיקול דעת זה

 .השמועה



  לכלל הפוסל עדות מפי השמועה" חריג שיורי"  ח"עתש מז משפטי	

69  

יכולתו של בית המשפט לבחו	 ולהערי� את �אישל אלא דווקא ב, שמקובל לחשוב
 יכולהראיה שנתקבלה מפי השמועה , אכ	 59.לרשותומהימנותה באמצעות הכלי� העומדי� 

ולכ	 ,  מהימנהכלא להתברר יכולהאול� באותה מידה ג� עדות מקור . ימנה מהלאלהיות 
החשש מהעברת מידע שגוי לבית המשפט קיי� תמיד ג� כאשר העובדות נמסרות בבית 

ההבדל בי	 קבילותו של מידע הנמסר לבית יש ש 60.המשפט ממי שקלט את המידע בחושיו
עדות מפי השמועה נעו# נמסר בש המשפט באמצעות עד מקור ובי	 פסילתו של אותו מידע

במקרה  61.יכולתו של בית המשפט לבחו	 את אמיתות המידע שנתקבל מפי השמועה-באי
הדעת נותנת וההיגיו	 מורה כי כאשר בידי בית המשפט כלי� מספקי� לש� הערכת כזה 

 לפסילתה האפריורית של אי	 הצדקה, כוחה הפרובטיבי של העדות ואת מידת מהימנותה
  . ויש להעניק לבית המשפט את הסמכות והיכולת לבחו	 את אמיתותה, הראיה

בכלי� שיסייעו לבית עמדה על הקושי בקבלת עדות מפי השמועה בשל חוסר סוויפט 
 a foundation fact" (גישת העובדות המבססות"המשפט להערי� את מהימנותה והציעה את 

approach.(62להציג עובדות,  לפי אותה גישה 	מבססות שתאפשרנה לבית כאשר נית 
יש , המשפט להערי� את מהימנות האמרה מבלי שמוסר האמרה יתייצב לחקירה נגדית

לצידה של כל עדות מפי ,  במילי� אחרות63.לאפשר לבית המשפט לקבל את האמרה
לרבות העד שהעיד על , העד המבסס הוא אד� כלשהו". עד מבסס"השמועה יש צור� ב

ול להעיד על הנסיבות שבה	 מוסר האמרה קלט את אשר יכ, האמרה בבית המשפט
 ובי	 שתהיה כל ראיה" עד מבסס" בי	 שזה יהיה 64.זכר אות	 וער� את אמרתו, העובדות

יש בכל אחד מה� כדי לשמוט את , אחרת שהיא עוג	 של מהימנות לעדות השנויה במחלוקת
טעית והמכלילה בשל ההנחה המו, הבסיס מתחת לפסילת	 הגורפת של עדויות מפי השמועה

טיעו	 זה מצדיק את . שאי	 בידי בית המשפט כלי� מספיקי� כדי להערי� את מהימנות	
הגשמת כלל הפסילה בגמישות כדי שיתאפשר לבית המשפט לקבל אמרות שלצד	 ערובות 

מתו� הנחה שקבלת האמרה תסייע לבית המשפט בחשיפת האמת ובעשיית , לאמיתות	
  . הצדק בי	 הצדדי� להלי�

 
לא אמרה הנובע מהיותה של מור� מבהירה כי החשש בהקשר זה אינו . 38' בעמ, 38 ש"לעיל ה, מור�  59

נימוק זה . זאתשמי שצרי� להערי� את מהימנותה חסר את הכלי� הנדרשי� לעשות מזה מהימנה אלא 
 .בה� הפוסק הוא שופט מקצועיששיטות  א� לא בבה� קיי� חבר מושבעי�ש בשיטות משפט בעיקרחזק 

 .C.B. Muller, Post Modern Hearsay Reform: The Importance of Complexity, 76 MINNראו ג� 
L. REV. 367, 382 (1972).  

 עדי� בעלי לקות נפשית או שכלית או ,כאשר מדובר בעדי� בעלי אינטרס בתוצאות המשפט, למשל  60
שכאמור תפיסת המציאות בחושיה� מעלה חשש לא קט� באשר , קטיני� מתחת לגיל האחריות הפלילית

זאת אי� דיני הראיות מעניקי� חסינות למי ע� . על אודותיו ה� מעידי�ש המידע ו ולדיוקו שללאמיתות
 . ועדות� קבילה,  אלו כשרי� להעיד בכל הלי� משפטישכ� עדי�, שלחובתו ה� מעידי�

61  CHOO ,17' בעמ, 7ש "לעיל ה. 
62 Eleanor Swift, A Foundation Fact Approach to Hearsay, 75 CAL. L. REV. 1339, 1357–1358 

(1987) . 
 . 221–220' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה; ש�  63
טענתו היא שגישתה אינה . מנשה מבקר את גישת העובדות המבססות של סוויפט. 222–221' בעמ, ש�  64

במצב זה העד . שיפת� של שקרי�כשהדברי� אמורי� בהרתעה של שקרני� ובח, נותנת מענה מספק
 .המבסס משמש תחלי� חיוור למדי לחקירה הנגדית



  ח"תשע מז משפטי	  גיא ב� דוד

70  

א� הנחת המוצא שעדות מפי השמועה עלולה להעלות את ההסתברות , ר על כ	ית
הואיל ולבית . לוקה בהכללת יתר ותתברר לעיתי� כשגויה, למשגי� בקביעת ממצאי�

, המשפט יש אינטרס לחשו� את האמת ולמזער את הנזק הנובע מהכרעות שיפוטיות שגויות
 בשלת בנטיית	 של טעויות להתרחש אינה יכולה להיות מותניהפסילה הצדקתו של כלל 

כדי להצדיק כלל פסילה משיקולי� הנוגעי� . עדות מפי השמועהה של תה או קבלתפסיל
תרחיק את בית המשפט שכאלו  יש להראות שקבלת עדויות ,לאסטרטגיות של הכרעה

תי� קבלת י לע65.מהאמת העובדתית ותעלה את ההסתברות לטעויות בקביעת ממצאי�
 וההימנעות הופעמי� אחרות דווקא פסילת, ת בית המשפט מהאמתהראיה תרחיק א

  .  למשגי�הסתברותהלהעלות את עלולות מהבאתה בחשבו	 
בזמ	 ביצוע העבירה המיוחסת לו לפיה ו, טוע	 טענת אליבי מסוי� כי נאש�למשל נניח 

ראוב	 הוא עד שביכולתו . הוא שהה במחיצתו של ראוב	 במקו� אחר ולא בזירת העבירה
חל� זאת ההגנה . אול� הוא אינו נית	 לאיתור, בסס ולאמת את טענת האליבי של הנאש�ל

שמעו	 יכול . מעוניינת להעיד את שמעו	 שיספר לבית המשפט על הדברי� שמסר לו ראוב	
לרבות ציו	 פרטי� , לספק את כל המידע הנחו# לנאש� כדי לבסס את טענת האליבי

אלא שעל פי . 	 ושניתני� לביסוס ולאישוש במציאותהמחזקי� את מהימנות עדותו של ראוב
שכ	 אי	 בדיני , אינה קבילה, בהיותה עדות מפי השמועה, עדותו של שמעו	, הדי	 הקיי�

דוגמה זו ממחישה ומחזקת את הטיעו	 . הראיות חריג המאפשר להכשיר את קבילותה
עלות את שלפיו במקרי� מסוימי� פסילתה של עדות מפי השמועה דווקא יכולה לה

ולהביא אפוא להרשעת� של נאשמי� חפי� , ההסתברות למשגי� בקביעת ממצאי�
   66.מפשע

כלו� , א� א� נניח כי קיי� סיכו	 למשגה בקביעת ממצאי� על בסיס עדות מפי השמועה
הרי סיכו	 למשגי� קיי� ג� ? פסילתה של העדות היא האמצעי המתאי� והמידתי

, קרובי משפחה, בעלי אינטרס בתוצאות המשפטעדי� . כשמסתמכי� על עדויות מקור
ואי	 אנו סבורי� כי ,  כל אלו כשירי� להעיד–עדי� הלוקי� בנפש� או בשכל� , ילדי�

א� א� , יתר על כ	. הסיכו	 למשגה בקביעת ממצאי� על בסיס עדות� מצדיק את פסילת�
הסתמכות על נניח כי הסיכו	 למשגי� בהסתמ� על עדויות מפי השמועה גדול מהסיכו	 שב

אי	 זה אומר שכל האמרות מפי השמועה טומנות בחוב	 את אותה מידה של , עדויות מקור
הרי שפסילת , או כאשר עוצמת הסיכו	 נמוכה, במקרי� שבה� אי	 קיי� סיכו	 כאמור. סיכו	

אחת הדרכי� שתסייע במזעור הסיכו	 היא דרישה . האמרה אינה מוצדקת וא� אינה מידתית
כ� , ככל שתהיינה ערובות רבות יותר ואיכותיות יותר. ובות לאמיתות האמרהלקיומ	 של ער

א� לא תוצגנה ערובות : ולהפ�, יהיה נית	 להפחית את עוצמת הסיכו	 עדי כדי איונו
הואיל והסיכו	 למשגה . הסיכו	 הטמו	 בהסתמכות על אותה ראיה יעלה, לאמיתות האמרה

ת	 להתנות קבלת	 של עדויות מפי השמועה הרי שני, תלוי במידת מהימנותה של הראיה
המסקנה מדברי� אלו היא שקיומו של סיכו	 וכ	 הערכת . בהצגת	 של ערובות לאמיתות	

 
יש להראות כי קבלת הראיה תגרו� לנזק מסוי� בשל הפרזה שיפוטית , אליבא דמנשה. 210' בעמ, ש�  65

י� לפסול אותה הרי שא,  שיפוטית בערכה של הראיהא� החשש הוא המעטה. בערכה של אותה ראיה
 .הערכתה כלל�כת חסר של משקל הראיה מאייפה הערמשו� שעד

66 LAUDAN ,232, 144, 137' בעמ, 25ש "לעיל ה . 
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עוצמתו וקבלת החלטה שתחלק את הסיכו	 בי	 הצדדי� חלוקה צודקת ה� עניי	 שעל בית 
  . המשפט להכריע בו

  פשעתכליתו של כלל הפסילה לאור אידיאל ההגנה על הח� מ) 2(

יעודו המרכזי של ההלי� הפלילי בכלל ואת דיני יחר� הניסיו	 הרטורי המבקש להציב את 
עיו	 נוס� , הראיות בפרט בחתירה לבירור האמת ולדיוק בקביעת ממצאי� בידי בתי המשפט

בשיח המשפט מגלה כי המחויבות הנורמטיבית של השיח קשורה בקשר הדוק בהגנה על 
   67.ח� מפשע מפני הרשעה שגויה

.  נמנעותהנחת המוצא היא שטעויות בקביעת ממצאי� בידי בית המשפט ה	 בלתי
כל מערכת משפטית צריכה לקבל החלטה איזו טעות נחשבת לחמורה במידה כזאת , משכ�

או טעות ? הא� טעות שתוביל לזיכויו של אש�. שדיני הראיות צריכי� לשאו� למנוע אותה
וההנחה היא שטעות שתביא להרשעת ח� מפשע  הואיל 68.שתביא להרשעתו של ח� מפשע

התפתחו , ובעקבותיו בדיני הראיות בישראל,  הרי במשפט המקובל69,נחשבת לחמורה יותר
היא תוביל , דוקטרינות וכללי� דיוניי� המכווני� לכ� שא� תהא טעות בהלי� פלילי נתו	

, ל התביעההטלת נטל ההוכחה ע:  למשל70.לזיכויו של אש� ולא להרשעתו של ח� מפשע
 בספק סביר שיוביל  והסתפקות72 חזקת החפות71,קביעת ר� הוכחה של מעבר לספק סביר

 כל אלו מעידי� כי המערכת המשפטית מעדיפה טעות לטובת הנאש� ולא –לזיכוי הנאש� 

 
 . 160' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי  67
וטעות שתביא , ”false inculpatory finding“לאוד� מכנה טעות אשר תוביל להרשעתו של ח� מפשע   68

 .13, 10' בעמ, 25ש "לעיל ה, LAUDANראו . ”false exculpatory finding“ –לזיכויו של אש� 
 69 GLANVILLE WILLIAMS, THE PROOF OF GUILT – A STUDY OF THE ENGLISH CRIMINAL CRIME 

186–187 (3rd ed. 1963); RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 84–85 (1985) ; על "ברק
 כמו כ� ראו לדוגמה. 160' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי; 16' בעמ, 24ש "לעיל ה, "שיפוט ואמת, משפט

מדינת ' זגורי נ 4971/02פ "דנ; )1984 (738, 729) 3(ד לח"פ, מדינת ישראל' ליבני נ 838/84ש "ב
 130, 45) 3(ד מט"פ, מדינת ישראל'  נארי�ב� 6251/94פ "ע; )2004 (615–614, 583) 4(ד נח"פ, ישראל

)1995 .( 
70 LAUDAN ,30–29, 2–1' בעמ, 25ש "לעיל ה. 
ה� שה� אשמי� ובי� ש בי�, נטל השכנוע הכבד המוטל על התביעה מקשה על התביעה להרשיע נאשמי�  71

כאשר  (95%א� נכמת את ר� ההוכחה בהלי� הפלילי למידת ודאות של , לצור� הדוגמה. חפי� מפשע
נניח במידת ( ממנו והתביעה לא הצליחה לעמוד בר� זה אלא בר� הנמו�)  ודאות מוחלטתה� 100%

הרי , הוא ח� מפשעשה� מעידות ש שהנאש� אש� יותר ממעידות א� א� הראיות ,)85%ודאות של 
זו טעות שהשיטה המשפטית מוכנה לסבול . שנטל ההוכחה הכבד יביא לכ� שנאש� שביצע עבירה יזוכה

טיב ע� קבוצת ימנ� מומכא� שר� ההוכחה הקיי� א. חפי� מפשע על לא עוול בכפ�הרשעת �איבמחיר 
, טיב ג� ע� נאשמי� שביצעו את העבירהיאול� הוא מ, החפי� מפשע שהואשמו בביצוע עבירה

 .  לא הצליחה התביעה לעמוד בר� הגבוה הדרוש להרשעת�ושבעניינ�
 ;)1999 (1  במשפט הישראלי ובמשפט האמריקני"חזקת החפות"זה מיכה לינדנשטראוס ראו בעניי�   72

, 757 )2(ד נא"פ, היוע� המשפטי לממשלה' ה למע� איכות השלטו� בישראל נהתנוע 6972/96� "בג
והיא נגזרת מזכות היסוד של אד� לכבוד , חזקה זו עומדת לנאש� כל עוד לא הורשע בדי�). 1997 (783

לינדנשטראוס מציי� כי פגיעה בחזקת  .כבוד האד� וחירותו: יסוד�שכאמור מעוגנת בחוק, ולחירות
. כבוד האד� וחירותו בהגנה על כבוד האד� ועל חירותו: יסוד�את מטרותיו של חוקשמה לאל  החפות

 . 5' בעמ, ש�, ראו לינדנשטראוס
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,  אומנ� אי	 באמצעי� אלו כדי להפחית את שיעורי המשגה בבתי המשפט73.טעות לחובתו
א� , סיכוני� בדר� מסוימת והיא להבטיח שטעויות במשפטא� יש בה� כדי לחלק את ה

,  העדפה זו היא חברתית במהותה74.תבאנה לזיכויי שווא ולא להרשעות שווא, תהיינה
   75.ג� במחיר חברתי של זיכוי אשמי�, ומטרתה לא לגרו� עוול לאד� ח� מפשע

החפי� נית	 לראות בכלל הפוסל עדות מפי השמועה אמצעי נוס� המאפשר להג	 על 
מונע מהתביעה להציג ראיות מפלילות שנתקבלו , במתכונתו הנוכחית, שכ	 הכלל, מפשע

בי	 היתר בשל העובדה כי לנאש� אי	 יכולת לחקור את מי שמסר את האמרה , מפי השמועה
מונע , אשר מוחל על הצדדי� להלי� שווה בשווה, הכלל, מנגד. המפלילה בבית המשפט

לפיכ� נשאלת השאלה א� כלל .  שנתקבלו מפי השמועהמהנאש� להציג ראיות מזכות
מספק רשת , הפסילה בכללותו והעובדה כי הוא מוחל החלה שוויונית על הצדדי� להלי�

מכמה , נדמה כי יש להשיב על כ� בשלילה. הגנה טובה לנאשמי� שה� חפי� מפשע
בהלי� .  הפליליהשוויו	 הדיוני הקיי� בי	 הצדדי� להלי��טע� אחד נעו# בהנחת אי: טעמי�

ובה� משאבי� , לתביעה יש משאבי� רבי� לאיסו� ראיות. הפלילי הצדדי� אינ� שווי�
לנאש� אי	 היכולות , בניגוד לזה. זיהוי ואכיפה, לרבות אמצעי חקירה, פורנזיי�, כלכליי�

לא תמיד יהיו לנאש� האמצעי� והמשאבי� להשיג . והמשאבי� העומדי� לרשות התביעה
להציג את הראיה המקורית והאיכותית שיש וא� ליהנות ,  לזמ	 עדי הגנה,ראיות מזכות

  .מייצוג משפטי מקצועי ביותר
אינו מספק הגנה טובה לחפי� , במתכונתו הנוכחית, טע� נוס� לכ� שכלל הפסילה

א� . נעו# בחריגי� לכלל הפסילה, מפשע והוא אינו שוויוני כפי שהוא מתיימר להיות
הלכה למעשה , על עדויות מטע� התביעה ומטע� ההגנה כאחדשמרבית החריגי� חלי� 

 לפקודת הראיות מאפשר 12סעי� ,  למשל76 .החריגי� מסייעי� לתביעה יותר מאשר להגנה

 
73  LAUDAN ,ואקי מציי� כי . 161–160' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקיכמו כ� ראו אצל . 30' בעמ, 25ש "לעיל ה

, ג� התייחסות� של הכללי� הדיוניי� לסופיות הדיו� אינ� סימטריי� באשר להרשעת נאש� כמו לזיכויו
כללי� אלה מבקשי� להקצות . "ואי� ה� מבקשי� לפעול לצמצו� סיכוני המשגה של זיכויי שווא

, � לפעול לצמצו� סיכוני טעות של זיכויא� אי� ה� מבקשי, משאבי� ניכרי� לאיתור הרשעות שגויות
נטל השכנוע אשר מונח על כתפי , לדוגמה". הטיה אשר פוגעת ביכולתה של השיטה להגיע לחקר האמת

 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 31' הקבוע בס, התביעה או הלי� של משפט חוזר
 . אשר מאפשר לתק� הרשעת שווא ולא זיכוי שווא

74 LAUDAN ,162–161' בעמ, 24ש "לעיל ה, ואקי; 29' בעמ, 25ש "לעיל ה. 
 . 93' בעמ, 8ש "לעיל ה, הלוי  75
מחקרה של סוויפט מצאה הוכחה בנוטה לקפח נאשמי� נמריקאי לטענה כי כלל הפסילה במשפט הא  76

סוויפט החלטות של בתי  במסגרת מחקר זה בחנה.  בתחילת שנות התשעי� של המאה הקודמתשנעשה
אשר מתייחסות לבקשות , )בי� ארבע לעשר שני�(משפט מחוזיי� וערכאות ערעור שניתנו לאור� שני� 

מועה מכוח חריגי� לכלל הפסילה הקבועי� בכללי הראיות להכשיר את קבילות� של עדויות מפי הש
 74%וכי , תוצאות המחקר הראו כי את עיקר הבקשות להכשרת העדויות הגישה התביעה. הפדרליי�

. במוב� זה שבית המשפט הכשיר את קבילותה של העדות מכוחו של חריג מסוי�, מהבקשות נענו בחיוב
 21%ורק , מחצית ממספר הבקשות שהגישה התביעהלעומת זאת נאשמי� בהלי� פלילי הגישו כ

ה� , סוויפט מסבירה את הפער הקיי�. מבקשותיה� להכשרת עדויות מפי השמועה מטעמ� נענו בחיוב
התמצאותה בביעילות התביעה ו,  שבאו לביטוי בקבלת העדותבמספר הבקשות וה� באחוזי ההצלחה

 להציג כל ראיה ניסיו� מביא אותה לידי אשרדבר , בנטל השכנוע הכבד המוטל על כתפה, בראיות
בקיומ� של החריגי� הקיימי� המאפשרי� לתביעה להציג אמרות של קורבנות , רלוונטית אפשרית
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סעי� זה הוא . לתביעה להציג עדות על הודאה שמסר הנאש� מחו# לכותלי בית המשפט
את הנאש� על סמ� והוא א� מאפשר לבית המשפט להרשיע , בשימוש בלעדי של התביעה

דבר מה "בתנאי שתימצא בחומר הראיות תוספת ראייתית קלה מסוג , עדות מפי השמועה זו
מטבע .  לפקודה מאפשר להכשיר עדות על אמרה של עד לביצוע עבירה9סעי� ". נוס�

עדות על מעשי עבירה תשרת , א� שהחריג חל על שני הצדדי� להלי� שווה בשווה, הדברי�
 לפקודת הראיות 10ג� סעי� , בדומה לזה.  משהיא תשרת את ההגנהאת התביעה יותר

כאשר מדובר , מטבע הדברי�. מאפשר להכשיר עדות על אמרת קורב	 מעשה אלימות
א לפקודת 10סעי� . הראיה תשמש את התביעה ולא את ההגנה, באמרת קורב	 העבירה

� סתרו את אמרת� בי	 שה, הראיות מאפשר לבית המשפט לקבל אמרת חו# בכתב של עדי�
בכתב על דוכ	 העדי� ובי	 שלא התייצבו בבית המשפט לש� מסירת עדות בשל אמצעי 

, א� שהחריג חל על אמרות בכתב של עדי� מטע� התביעה וההגנה. פסול שהופעל עליה�
הרקע לחקיקתו תומ� בטענה כי החריג נועד לסייע לתביעה להגיש אמרות בכתב של עדי� 

וכ	 כאשר , סת� המפלילה שאותה ה� מסרו בתחנת המשטרהמטעמה אשר חזרו מגר
 77.נאשמי� הפעילו אמצעי� פסולי� על עדי תביעה שמנעו מה� למסור עדות בבית המשפט

והוא , נית	 להניח שהעד יזומ	 לתחנת המשטרה, כשמדובר בעד מטע� התביעה, יתר על כ	
לא תמיד נית	 , י הגנהאלא כשמדובר בעד. ייחקר בידי חוקר שיעלה את אמרתו על הכתב

למדובב או לכל אד� אחר , או שגרסת� לחוקר, להבטיח את התייצבות� בתחנת המשטרה
טיעו	 זה הוא ביטוי נוס� לכ� שכלל הפסילה במתכונתו . תועלה על הכתב כתנאי לקבילותה

  . תורמי� להעמקת הפער הדיוני בי	 התביעה לנאשמי�, לרבות החריגי� שלצידו, הנוכחית
, וא� החרגתו של כלל הפסילה,  היא כיצד נית	 להג	 טוב יותר על החפי� מפשעהשאלה

גורס כי מי , למשל,  שטיי	.תספק את ההגנה הראויה, שהוא לא יחול על נאשמי�באופ	 
הפעלתו של �צרי� לתמו� באי, מפשע עיקרו	 מקודש שרואה במניעת הרשעת� של חפי�

תביא בי	  ,לגישתי , אלא שאימו# גישה זו78.הכלל הפוסל עדות מפי השמועה נגד נאשמי�
שלא רק , מסולפות וחסרות כל ער� הוכחתי,  מפוקפקותהיתר להצפת בית המשפט בראיות

ה	 עלולות א� להעלות את ההסתברות למשגי� בקביעת , שתארכנה ותעכבנה את ההליכי�
ש� חל� זאת מוצע כי העובדה שמדובר בראיה מטע� הנא. ממצאי� א� יסתמכו עליה	

 שיקול לטובת קבלת הראיה כשלראיה יש בסיס של תהיהלהוכחת חפותו לתרו� שיכולה 
  . מהימנות

  
  

 
הנחתה היא . כלכליי� ופוליטיי� המשפיעי� על החלטות בית המשפט, עבירה וכ� בשיקולי� חברתיי�

במסגרת .  משפט מפלי� לרעה נאשמי�שבתיו, שקביעת ההחלטה תלויה בזהות הצד שהגיש את הראיה
. בראיות מטע� ההגנהמ יותרשיקול דעת� שופטי� נוטי� לתת אמו� בראיות המוגשות מטע� התביעה 

 Eleanor Swift, The Hearsay Rule at Work: Has it Been Abolished De Facto by Judicial ראו
Decision?, 76 MINN. L. REV. 473, 474–475, 480–481, 483–484 (1992). 

' פס, 309) 4( מבד"פ, טובול' מדינת ישראל נ 23/85נ "א לפקודה ראו ד10' על הרקע לחקיקתו של ס  77 
  .)1988 (שמגר) כתוארו אז(נשיא ל ה לפסק דינו ש12–8

 . 329' בעמ, 53ש "לעיל ה, "א לפקודת הראיות10סעי� "שטיי�   78
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  כלל הפסילה כאמצעי המבטיח את הגינות ההליכי� וכמג	 על זכות העימות ) 3(

 שמירה על אגב בבית המשפט "משחק הוג	"תכלית נוספת של דיני הראיות היא לאפשר 
 הגינות� של אתנית	 לראות בכלל הפסילה אמצעי המקד� . הערכי� חברתיי� הראויי� להגנ

 בית המשפט א�מנסה למנוע עלולה להיווצר שהכלל ההוגנות �אי.  והשומר עליהההליכי�
 ומבלי שתהא לצד שכנגד הזדמנות להפרי� ,תותהי מבלי שיונח בסיס לאמראיהיקבל 
דר הוגנות יותר מאשר  יש הגורסי� כי ההצדקה לכלל הפסילה נעוצה בהיעלפיכ� 79.אותה

  80.בהיעדר מהימנות
על פי . בכלל הפסילה מונחות שתי תפיסות של הוגנות, )H. L. Ho( של הו ולגישת

הוגנות כלפי היריב בכ� שהיעדרו של מקור המידע בבית �נועד למנוע אי הכלל, האחת
 חקירה נגדית של מקור 81.בו מקור המידע מעיד בבית המשפטשהמשפט יהא שקול למצב 

ההנחה היא כי לכל . האמרה על דוכ	 העדי� היא אמצעי להבטחת הגינות� של ההליכי�
בעל די	 נתונה הזכות לחלוק בדר� של עימות באמצעות חקירה נגדית על כל גרסה עובדתית 

כלל הפסילה נועד , שנייההתפיסה ה על פי 82. להשפיע על תוצאות משפטושיש בה כדי
 או  אותההצד היריב מבלי שתהא לו האפשרות לסתורלמנוע יצירה של דעה קדומה לרעת 

קבלתה של העדות תטיל על הצד שכנגד את , על פי תפיסה זו,  למעשה83.להפרי� אותה
יפעל הדבר , כ	א� לא ש, הנטל להוכיח שהאמרה לא נאמרה או שתוכנה אינו אמת

 85,ל כ� שמע ע�Y רק משו� שXלפיו אי	 להסיק על קיומו של ש מכא	 שהטיעו	 84.לחובתו
עדר מהימנות של האמרה אלא דווקא בחוסר ההוגנות הטמו	 בהצגת האמרה יאינו נעו# בה

 בדיו	 שלהל	 אעמוד על כל אחת מהתפיסות 86.לבית המשפט ובקביעת ממצאי� על פיה

 
79  H. L. Ho, A Theory of Hearsay, 19 OXF. J. LEG. STUD. 403 (1999) . 
 . ש�  80
 .410–409' בעמ, ש�  81
בשונה מהצידוק לכלל הפסילה הנעו� . 328' בעמ, 53ש "לעיל ה, "א לפקודת הראיות10סעי� "שטיי�   82

הצידוק לכלל שמקורו בהגינות� של ההליכי� חל ה� על ,  הראיות המפלילותבזכות הנאש� להתעמת ע�
 . התביעה וה� על ההגנה במידה שווה

83 Ho ,403' בעמ, 79 ש"לעיל ה. 
 .410' בעמ, ש�  84
 .408' בעמ, ש�  85
אנו נוהגי� לצאת מבית בלבוש . דויות מפי השמועהיו� אנו נסמכי� לא מעט על ע�הו מציי� כי בחיי היו�  86

 החזאי המושמעת מפיבעיתו� או על הכתובה  מזג האוויר תחזית על בהסתמכנוח� וע� מטריות 
המראה כי נית� לסמו� על עדויות מסוימות הג� , הסיבה לכ� נעוצה בניסיו� החיי� שלנו. בטלוויזיה

הרי ,  שכתוב בעיתו� או על דברי החזאי בטלוויזיהכאשר אנו סומכי� על מה. שנתקבלו מפי השמועה
מדוע איננו מתירי� לבית המשפט , יו��א� כ� הדבר הוא בחיי היו�.  דיווח זהלפישניטה לפעול 

התשובה לשיטתו נעוצה בכ� שאי� להקיש מהתנהגותנו בחיי ? להסתמ� על עדויות מפי השמועה
בעול� של חוסר ודאות ומידע .  אנאלוגיה ביניה� ואי� ליצור,לדר� פעולת� של בתי המשפטיו� �היו�

כשאנחנו פועלי� על פי מידע .  ולסמו� על מה שאחרי� אומרי� או עושי�להסתכ�מוגבל אנחנו מוכני� 
עליו שהרי שלמעשה אנחנו מוכני� לשאת בתוצאות שהבאנו על עצמנו ג� א� המידע , שקיבלנו מאחרי�
 קבלתה של עדות מפי השמועה בבית המשפט תשפיע מטבע ,בניגוד לכ�.  מהימ�כלאהתבססנו יתברר 

 לרבות צדדי� שלישיי� ומעורבי� אחרי� אשר יושפעו ,הדברי� על כל הצדדי� להלי� המשפטי
אי�  ,שמקורו בחוסר הוגנות, סיכו� שכזה. ככל שה� נסמכות על קבלתה של אותה עדות, מתוצאות ההלי�

  .)ש�(להסתכ� בו המערכת המשפטית מוכנה 
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 דווקא יכולהעל הקשיי� שהיא מעוררת ועל האופ	 שבו הגמשת כלל הפסילה , האמורות
   .לקד� את הגינות� של ההליכי�

חקירה נגדית של מקור המידע בבית המשפט היא זכותו , על פי תפיסה אחת של הוגנות
היעדר , כאשר מובאות בפני בית המשפט עובדות בדר� של עדות מפי השמועה. של בעל די	

אפשרות לחקור את עד המקור שקלט את העובדות בחושיו פוגע בזכותו של בעל די	 החולק 
 ראוי לשלול מבעל די	 את הזכות לא הטענה היא ש87.ולעמוד על של, על אות� דברי�

 88. וא� א� לא יהא בה כל תועלת,לחקירה נגדית ג� א� היא לא תתרו� לתוצאות המשפט
העומדת בפני עצמה ללא כל , בחקירה הנגדית ובעימות זכות של הנאש�יש הרואי� , משכ�

לגילוי	 של עובדות  זכות זו שואבת את הצדקתה לא רק מתרומתה 89.תלות בבירור האמת
, אינהרנטית, אינסטרומנטלית, עצמאיתאלא ג� מהיותה , שיש בה	 כדי לסייע בבירור האמת

השתתפות  יש לאפשר לכל אד� לפי תפיסה זו 90.כחלק מתפיסת הצדק הדיוני של ההלי�
ללא כל תלות בתרומתו לתוצאות ,  בהליכי משפט העתידי� להשפיע על גורלותמרבי

 , לגישתו של שטיי	91.נית	 לברר את העובדות הנחוצות בדר� אחרתג� כאשר , המשפט
כי זו תיצור , כתנאי לעצ� העמדתו הכפויה למשפט פלילי, זכותו של הפרט לדרוש מהמדינה

 מכיוו	 92.עבורו תנאי� אשר יאפשרו לו לחקור כל אד� שדבריו מובאי� נגדו מטעמה
וי כאשר מתאפשר לנאש� לחקור שזכות הנאש� להתעמת ע� הראיות המפלילות באה לביט

   93.מתבקש אפוא כי ראיות שאינ	 עדויות מקור תיפסלנה, בחקירה נגדית את מקור המידע
 זכות הנאש� על בסיסכלל הפסילה מוצדק על בסיס שיקול של הגינות ובי	 שבי	 
כשהחשש לפגיעה בהגינות ההליכי� טמו	 ,  ראשית:הרי שצידוק זה מעורר קשיי� ,לעימות
בה� קבלת שנית	 להזי� את החשש במקרי� , תותהי ראיה מבלי שיונח בסיס לאמבקבלת

ההוגנות �הטיעו	 בדבר אי כשא�. העדות תהיה מותנית בקיומ� של עוגני� של מהימנות
יכולתו של הצד שכנגד לחקור את מקור המידע בבית המשפט וכ	 ביכולת למנוע �טמו	 באי

 תחליפי� פונקציונליי� באמצעותר עליה� נית	 להתגב, יצירה של דעה קדומה לרעתו
מת	 אפשרות ב : למשל94. וימנעו יצירת דעה קדומהלחקירה הנגדית שיגנו על זכות העימות

 
 .37–36' בעמ, 38 ש"לעיל ה, מור�; 180' בעמ, 38 ש"לעיל ה, ZUCKERMAN; ש�  87
88 Peter Western, Confrontation and Compulsory Process: A Unified Theory of Evidence for 

Criminal Cases, 91 HARV. L. REV. 567 (1978) ;ZUCKERMAN ,38 ש"לעיל ה. 
" רעיונות חדשי� ע� פני� ישנות: א לפקודת הראיות10הצעת החוק בדבר החלפת סעי� "אלכס שטיי�   89 

 ").א לפקודת הראיות10 החלפת סעי�"שטיי� : להל�) (1993 (163–162, 157י מחקרי משפט 
ש "לעיל ה, "א לפקודת הראיות10סעי� "שטיי� ; 207–206, 39–38' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה; ש�  90

כבוד האד� "ישראלי ראו אהר� ברק חלוקת בדבר מעמדה של זכות העימות במשפט ה למ.336' בעמ, 53
הזכויות הדיוניות של החשוד או הנאש� "עמנואל גרוס ; )1993 (285, 271 מא הפרקליט" כזכות חוקתית

מדינת  4390/91פ " דנ;)1996 (173–172, 155 יג מחקרי משפט" כבוד האד� וחירותו: יסוד�פי חוק�על
מנ� טיבה של זכות העימות ואמנשה מציי� כי ). 1993 (694, 680, 661) 3(ד מז"פ, יחיא'  חג'ישראל נ

 .)208' בעמ, ש�, מנשה(א קשורה אליו קשר הדוק וא� ה, נובע מער� חשיפת האמתו אינ
 . 336' בעמ, 53ש "לעיל ה, "א לפקודת הראיות10סעי� "שטיי�   91
 . ש�  92
 .206' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה  93
א� נראה בחקירה הנגדית ובכלל הפסילה שנועד להבטיח אותה אמצעי� שנועדו מנשה מציי� כי א�   94

הרי קיומ� של תחליפי� , להרתיע שקרני� מלבוא בקהל עדי בתי המשפט ולחשו� שקרי� בעדות
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תספק מידע ) שאינו עד מקור( או כאשר חקירתו של העד ,לצד שכנגד להציג עדויות הזמה
 נית	 להניח כי ,יתר על כ	. נית	 לקבל מעד המקורהיה רלוונטי השקול באיכותו למידע ש

 .בה� מימושה של הזכות לעימות לא תצמיח כל תועלת להגנת הנאש�שייתכנו מצבי� 
די לו לנאש� להתעמת ע� כל משמיעי , לפחות במקרי� מסוימי�, לגישתו של מנשה
תומכת , ג� א� איננה עדות מקור, ושעדות�,  להופיע במשפטבסבירותהאשמה הזמיני� 

   95.באשמתו
הרי שלמול הזכות , יחס לטיעו	 בדבר ההגינות ככלל הכרעה בי	 זכויותא� א� נתי, שנית

ל משקלה של סי� אחרי� שלעיתי� משקל� הסגולי יעלה ע זכויות או אינטרי�לעימות ניצב
נית	 להציב למול זכות .  ויגרור תוצאות הכרוכות בפגיעה בזכות האמורההזכות לעימות

לחימה טרס הציבורי בחשיפת האמת בהנאש� להתעמת ע� הראיות המפלילות את האינ
ייתכ	 כי במקרי� מסוימי� תהא הצדקה להעדפת . הגנה על ערכי� מסוימי�בבפשיעה ו

 96.וייתכ	 כי במקרי� אחרי� ההעדפה תהא הפוכה, הזכות על פני האינטרסי� האמורי�
ל מימושה אינו צרי� לגזור כליה ע�ולכ	 אי, העובדה שלפיה זכות העימות היא זכות יחסית

מצריכה ומצדיקה הענקת שיקול דעת לבית המשפט שיעניק לה את המשקל  97,הראיה
וכ� ההחלטה בדבר , הראוי לה בכל מקרה ומקרה ויאזנ% ע� זכויות ואינטרסי� נוגדי�

כש� שאי	 לשעות בלא , אליבא דמנשה. פסילת הראיה או קבלתה תהא תוצר של איזו	 זה
וספת א� נראה לבית המשפט שהיא אינה גבול לכל בקשה של נאש� להגיש ראיה נ

אי	 לשעות בלא הגבלה ג� לדרישת הנאש� לעימות על פי שיקול דעתו של כ� , רלוונטית
להיות שיקול יחיד ומכריע כאשר מבקשי� לפסול  ועל אחת כמה וכמה אי	 זה יכול, הנאש�

 
תחלי� . או למצער להחלישו, וט את הצידוק לכלל הפסילה לשמעלולי�פונקציונליי� לחקירה הנגדית 

להרתיע שקרני� מלבוא , א� בלא חקירה נגדית של עד המקור בבית המשפט, פונקציונלי נועד לאפשר
דיני הראיות מאפשרי� לקבל הודאת חו� של , למשל. בקהל עדי בתי המשפט ולחשו� שקרי� בעדות

מרת ילד שגבה חוקר ילדי� או אמרת חו� בכתב של עד א, הודאה של בעל די� בהלי� אזרחי, נאש�
בכל אלו אומנ� אי� מתקיימת . כשמוסר האמרה אינו מעיד בבית המשפט בשל הפעלת אמצעי פסול עליו

, ש�( מסר אותה בכנות נימוקי� נוספי� התומכי� בהנחה שמוסר האמרהאול� קיימי� , חקירה נגדית
 העובדה שהנאש� לא מימש את זכותו לחקור בחקירה נגדית לכ� נית� לטעו� כי חר�. )225–222' בעמ

 . השאלה היא א� קיימי� נימוקי� נוספי� אשר יגרמו לנו להניח שהאמרה מהימנה, את מקור המידע
לא רק את ) מטע� התביעה(ימסור בעדותו ) שאינו עד מקור(נניח למשל כי שמעו� . 207' בעמ, ש�  95

 , פרטי� המבססי� את מהימנות האמרה ואת אמינותו של ראוב�אלא ג�, עד המקור, אמרתו של ראוב�
הא� ג� . אירועבעת הידיעה אישית באשר למיקומו של ראוב� תו� בי� מתו� היכרות ע� ראוב� ובי� מ

בחקירה נגדית את שמעו� במקרה זה יש לומר שזכות העימות לא תוגש� א� הנאש� יורשה לחקור 
סוברני כי לעיתי� ? ב� היא האמצעי היחיד למימוש זכות העימותוכלו� חקירתו הנגדית של ראו? בלבד

 . עשויי� להגשי� את מימושה של זכות העימותתחליפי� פונקציונליי� לחקירה הנגדית של מקור המידע 
 ).2011 (150, 97 מא משפטי�" ?אינטרסי� ציבוריי� כזכויות חוקתיות"אייל ואמנו� רייכמ� �אור� גזל  96

  סבורי� כי על בתי המשפט לתת מעמד לכאורי עדי� לזכויות של נפגעי� מסוימי�רייכמ�ואייל �גזל
. ולהעדי� את האינטרס הנוגד רק כאשר הדבר עומד בכללי פסקת ההגבלה, שהמעשה פוגע בה� ישירות

 גישה זו נית� לטעו� כי ככלל מכוח העדפת הזכות על פני האינטרס יש להעדי� את ההקפדה על על פי
 להלי� לאפשרות ביצוע חקירה נגדית על פני האפשרות לקבל ראיות מפי השמועה זכותו של צד

 .המשרתת אינטרס ציבורי
זכות העימות רפה מכדי לשאת על גבה את המשא מנשה מציי� כי . 209' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה  97

 .כות העימות אינה ישימה בעניינהאת פסילת עדות שז המבקשי� להצדיק השעומסי� עליה אל
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צדדי� מימוש ואגב כ� לחשו� �אינה בת, במובנה הרחב, ראיה שזכות העימות בעניינה
  98.אחרי� לסיכוני משגה שבהכרעה

שלפיו בית המשפט יתייחס לעדות מפי השמועה ,  שעליו מצביע הוהחשש, שלישית
בתי המשפט מודעי� . תבונה השיפוטיתמ	 ה, שלא בצדק, ממעיט, כאל עדות מקור

לפגמי� הטמוני� בה ולסיכו	 שבהסתמכות על עדות , לחסרונותיה של עדות מפי השמועה
שידעו , נ� השיפוטיניסיועל שכל� הישר ועל ,  של השופטי�ת	 לסמו� על תבונת�ני. שכזו

דווקא החשש מקביעת ממצאי� על סמ� עדויות שכאלו יגרו� . אלושכלהיזהר מעדויות 
אשר , א� מגמת המעבר מכללי קבילות לכללי משקל. ועדותלבדיקה דקדקנית של כל עדות 

נשענת על הנחת המוצא שלפיה בידי , ודמתשצמחה בתחילת שנות השמוני� של המאה הק
השופטי� מצויי� הכלי� להערי� ולמדוד את טיב	 של הראיות ואת המשקל שיש לייחס לה	 

בל נשכח כי ג� עדויות מקור ,  זאת ועוד99.חל� פסילת	 האפריורית של ראיות מסוימות
 דיני אי	, ועדי� אלל אשרו, מכל מיני סיבות, מוטות ומסולפות,  להיות שקריותיכולות

  . הראיות מונעי� מה� למסור עדות
חר� חשיבותה של הזכות לעימות אי	 מדובר בזכות מוחלטת אלא בזכות יחסית , לסיכו�

הצור� בשמירה על . אינטרסי� שוני� של בעלי הדי	ע� זכויות אחרות וע� אותה יש לאז	 ש
ל� עשוי להשתנות זכויות ואינטרסי� נוגדי� שמשקנ% ע� הצור� באיזווזכות העימות 

 מצביע על החשיבות שבהגמשת כלל 100,ממקרה למקרה ובי	 סוגי� שוני� של הליכי�
  .  אשר נדרש בנסיבות העניי	הפסילה ובהענקת שיקול דעת שיפוטי

  הצדקות לכלל הפסילה שאינ� נגזרות בהכרח מתכלית� של דיני הראיות) ב(

� על מדיניות עצמאית המשתרעת הטעמי� הנוספי� לכלל הפוסל עדות מפי השמועה נשעני
 והיא מתייחסת לשאלות חברתיות או מוסריות מקיפות ,מעבר לתחו� של דיני הראיות

 נימוק אחד גורס כי כלל הפסילה נועד להבטיח את 101.הוכחההמשאלות על אודות דרכי 
אמו	 הציבור בהכרעות השיפוטיות ולהג	 על החלטות בתי המשפט מפני תקיפת פסק 

ובכ� הוא , ידית של פסק הדי	 בקרב הציבורי מנה היא שהכלל מסייע בקבלה הטע102.הדי	
לציבור חשוב להאמי	 . גור� להטמעת הנורמות המצויות במשפט הפלילי המהותי טוב יותר

וקיומו של כלל , כי מסקנת בית המשפט מבוססת על מכלול של שיקולי� רלוונטיי� בלבד
נחו# מפני שכלל הפסילה  מדברי� אלו הוא נדמה כי המסר המועבר 103.הפסילה תור� לכ�

 
 . 210–109' בעמ, ש�  98
 .117 ש"הליד ,  דיו� בעניי� זה בהמש� הפרקורא  99

משקלה בכל אחד וכ� מימושה , א� שהזכות לעימות קיימת ה� בהלי� פלילי וה� בהלי� אזרחי: ודוק  100
 .אינטרסי� הנוגדי� שניצבי� מולהלפי התנות  להשיכולי�מסוגי ההליכי� 

 ,Charles Nesson; 180–179' בעמ, 38 ש"לעיל ה, ZUCKERMAN ;37–36' עמב, 38 ש"לעיל ה, מור�  101
The Evidence or the Event? On Judicial Proof and Acceptability of Verdsicts, 98 HARV. L. 

REV. 1357 (1985). 
  .38–37' בעמ, 38ש "לעיל ה, מור�; 1372' בעמ, ש�  102
103  Nesson ,1375–1372' בעמ, 101ש "לעיל ה. Nessonלפיו של משפטי  מבהיר כי פסק די� עשוי לשק� כל

מסר זה מעודד את הציבור להתאי� את ". ולכ� אתה נענש, אתה הפרת את האיסור הקבוע בחוק"
 להדגיש כלל של יכולאלא שפסק די� . התנהגותו לנורמות ההתנהגות המצויות במשפט הפלילי המהותי
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שאי אפשר לסמו� על בתי המשפט שידעו להתעל� מעדויות מסוימות שאינ	 רלוונטיות 
הגמשת כלל הפסילה במידה שתאפשר לבית המשפט לקבל ראיות , משכ�. ואינ	 מהימנות

	 הציבור לא רק שלא יהיה בה כדי לפגוע באמו, מהימנות ובעלות כוח פרובטיבי, רלוונטיות
א� . אלא היא א� תגביר לטעמי את אמו	 הציבור באות	 החלטות, בהחלטות שיפוטיות

כ� יית	 הציבור את אמונו , החלטות בית המשפט בעניי	 זה תהיינה מנומקות ומבוססות דיי	
   . וכ� יטה הוא להסכי� ע� אות	 קביעות,החלטותאות	 ב

ת של עדות מפי השמועה כגור� טע� נוס� לכלל הפסילה מתייחס להשלכות הדיוניו
 מאחר שעדות מפי השמועה אינה 104.להתארכות� של בירורי� עובדתיי� בהלי� המשפטי

כדי לחל# מעדות זו סממני� המאששי� את העובדות הגלומות בה נדרשות , עדות מקור
האמרה תימסר בידי עד שהמידע א�  105.חקירות נוספות והצלבות רחבות יותר של נתוני�

כשלעצמי סבור אני כי . תרבינה החקירות ויתארכו הדיוני�, עתו מפי השמועההובא לידי
חר� חשיבות� של שיקולי יעילות מדובר בשיקולי� משניי� שצריכי� להידחות מפני 

 כאשר קבלת 106.שיקולי� ערכיי� כמו חקר האמת או ההגנה על זכויותיו של צד להלי�
בי	 שמדובר בראיות , ל ראיות רבות יותרהעדויות תארי� את מש� הדיוני� ותביא להצגת	 ש

חקר האמת וההגנה על זכויות , הזמה או בראיות התומכות באות	 עדויות מפי השמועה
לעומת זאת כאשר ייקבע כי . הצדדי� להלי� מצדיקי� את מחיר הפגיעה ביעילות הדיונית

מש� וקבלת הראיה אפוא תארי� את , או שאי	 בה כל תועלת, אי	 צור� ממשי בראיה
. יורה על פסילתה, משיקולי� של יעילות, נית	 להניח כי בית המשפט, הדיוני� שלא לצור�

. כי זוהי ג� עמדתו של המחוקק, בהסתמ� על החריגי� הקיימי� לכלל, אפשר להסיק
חר� . השיקול בדבר התארכות הדיוני� קיי� ג� במסגרת הפעלת� של כל החריגי� לכלל

 כי קיימות נסיבות התומכות בערכה הפרובטיבי של זאת במקרי� שבה� סבר המחוקק
נית	 . נקבע חריג לכלל המאפשר את הכשרת האמרה, העדות מפי השמועה במידה מספקת

להניח אפוא שבמסגרת האיזו	 שער� המחוקק סבר ג� הוא כי בעימות בי	 שיקולי יעילות 
נית	 לראות , וק אחרעל פי נימ. לבי	 שיקולי� נורמטיביי� יד� של האחרוני� על העליונה

הואיל והכלל חל על כל . המשפטיתוליציבות דאות ובכלל הפסילה אמצעי התור� לו
הדבר מסייע לצדדי� להיער� , הראיות באשר ה	 ללא כל תלות בצד המגיש את הראיה

ה	 של אותו ,  וא� לצפות את הראיות הקבילות ואת אלו שפסולותלהלי� המשפטי בהתא�

 
סר זה קורא מ". ה�כחה בהלי� הוג�, רק א� הפרת החוק מצד�, אתה תורשע ותיענש"לפיו שהוכחה 

 מה שהוא חושב שיכול להיות מוכח על פיאלא ,  מה שידוע כהתנהגות אסורהעל פילציבור להתנהג לא 
מעודדת אזרחי� לציית לכלל ו,  מחדהמערכת המשפטית דורשת משופטי� לציית לכלל של הוכחה. נגדו

 .)1357' בעמ, ש�( ולהתנהג על פיו מאיד�המשפטי 
 .568'  בעמ,8ש "לעיל ה, הלוי  104
 בי� היתר ג� על נסיבות אפשר שייחקר מציי� הלוי כי עד המעיד עדות מפי השמועה דוגמהכ� ל. ש�  105

נסיבות על ,  אותו אד�שלהשימוש המדויק במילי� על , מצבו הנפשי של האד� שמסר לו את המידע
אשר יתרמו להארכת הבירור העובדתי , נסיבות קליטת העובדותו) שפהומקו� , זמ�(מסירות העובדות 

 .באותו עניי�
המטרה , שמדובר בהלי� פליליכ. 874' בעמ, 24ש "לעיל ה, "שיטת הדיו� האדוורסרית"ראו גרוס   106

 התנאי� החשובי� להגשמת ואחד, החשובה ביותר של ההלי� היא עשיית צדק ע� הצדדי� במשפט
 .מטרה זו הוא החתירה לחקר האמת
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הגמשת כלל הפסילה עד כי קבלת עדויות מסוימות תהיה , משכ�. צד וה	 של הצד שכנגד
הגמשת הכלל תקשה על . עלולה לפגוע בוודאות המשפטית, כפופה לשיקול דעת שיפוטי

את תוצאותיו על , ככל שנית	, ולצפות, הצדדי� להיער� לקראת ההלי� המשפטי ובמהלכו
כפי , � מספקות ומביקורתאלא שא� טיעו	 זה אינו ח 107.סמ� המסכת הראייתית הקיימת

   .שיובהר להל	
, הואיל והמסכת הראייתית. הליכי� משפטיי� מתנהלי� בתנאי חוסר ודאותבל נשכח כי 

הוודאות ומקשה על ההיערכות �גוברת אי 108,מתבססת על עדות� של בני אנוש, ככלל
דמות סתירות בי	 הודעות קו, התייצבות� של עדי� בבית המשפט�אי. הדיונית בבית המשפט

קיומו של , שיבוש המידע בי	 במכוו	 ובי	 בתו� לב, שה� מסרו לבי	 עדות� בבית המשפט
גילויי עוינות מצד העד כלפי הצד שזימ	 , מניע נסתר או אינטרס אישי בתוצאות במשפט

ו של חוסר ודאותכל אלו מגבירי�  – שתיקת� של עדי� על דוכ	 העדי� או אותו לעדות
מגבירה את חוסר הוודאות תחולת� הרטרואקטיבית של דיני הראיות א� , יתר על כ	. ההלי�

, על א� חשיבותה, על רקע דברי� אלו נית	 להסיק כי הוודאות המשפטית 109.המשפטית
והכללי� הראייתיי� אינ� מעוצבי� ומיושמי� , אינה תכלית עליונה שיש לשאו� אליה

ל הפסילה נועדה לקד� ערכי� כאשר הגמשת כל. באופ	 שה� יבטיחו בהכרח יציבות וודאות
השיקול בדבר ודאותו של ההלי� צרי� לסגת מפני השיקולי� , חברתיי� חשובי�

אי	 זה אומר כי במסגרת הדיו	 בהצדקות לחריג השיורי עלינו להתעל� ,  ודוק110.האחרי�

 
נניח כי קבלת העדות ומת� אמו� בה . נניח למשל כי בכוונת הנאש� להציג מטעמו עדות מפי השמועה  107

 תביא להרשעתו על סמ� המסכת הראייתית ראיה ואילו פסילת ה, להביא לזיכויו של הנאש�יכולי�
ייתכ� שההגנה הייתה מגבשת הסדר טיעו� , � מראש כי הראיה תיפסלאילו ידעו הצדדי. שהציגה התביעה

ייתכ� , לעומת זאת אילו ידעו הצדדי� מראש שהראיה תתקבל. ע� התביעה חל� ניהול המשפט
לחלופי� היא הייתה . שהתביעה לא הייתה מגישה מלכתחילה כתב אישו� בהיעדר סיכוי סביר להרשעה

קושי זה מקבל משנה . ראוי בבואה לגבש הסדר טיעו� ע� הנאש� זו ומעניקה לה משקל ראיהמתחשבת ב
כאשר גורלה של כל , אחת או יותר, תוק� כאשר כל אחד מהצדדי� מעוניי� להגיש עדות מפי השמועה

  . והוא מותנה בשיקול דעתו של בית המשפט,אחת מהראיות אינו ידוע מראש
 . � ראיות חפציות או מסמכי�בניגוד להסתמכות על ראיות אובייקטיביות כגו, וזאת  108
התפיסה היא  .230–187'  בעמ,8ש "לעיל ה, הלוי על תחולת� הרטרואקטיבית של דיני הראיות ראו  109

 דיני הראיות אשר היו נהוגי� בזמ� ביצוע לפישלנאש� אי� זכות קנויה שבית המשפט ידו� בעניינו 
 ניהולו של הלי� פלילי אגבא� א� הוא מתקבל , משמעות הדבר היא שכל שינוי בדיני הראיות. העבירה

קטאשווילי נגד מדינת  25/80 נ" ד ראו כמו כ�.מחייב את בית המשפט לנהוג לפיו, בבית המשפט
 ).1981 (457) 2(ד לה"פ, ישראל

 בהתאמת כללי הדיו� או דיני א� השיטה המשפטית אינה מאפשרת לשופטיה שיקול דעתגרוס מציי� כי   110
את כי אז נהפו� , הראיות למטרה העיקרית של ההלי� הפלילי של עשיית צדק קונקרטי בי� המתדייני�

א� חשוב יותר , מנ� היציבות של כללי הפרוצדורה היא ער� חשובוא .אותו אמצעי למטרה בפני עצמה
' בעמ, 24ש "לעיל ה, "האדוורסריתיו� שיטת הד"ראו גרוס . כאשר הוא מתנגש בראשו�, הוא ער� האמת

יש לבחו� את החלפתו , כאשר כלל דיוני אינו מסייע בבירור האמת, א� לגישתו של לאוד� .875–874
, 25ש "לעיל ה, LAUDANראו . יות האפיסטמיות של ההלי� הפליליבכלל אחר שיסייע בהגנה על התכל

 ערכי� ע�ודאות אלא ג� ו הע�האמת יתמודד לא רק תי� חקר יני לעובדה כי לע אער. 7–4' בעמ
וכי במקרי� מסוימי� , זכות העימות וההגינות הדיוניתוכגו� ההגנה על החפי� מפשע , ועקרונות נוספי�

על רקע זה נית� להבי� ולהצדיק את הצור� בשיקול .  האמת לגבור על חקריכולמשקל� המצטבר של אלו 
  .דעת שיפוטי שיאפשר איזו� בי� שיקולי� אלו
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ע� . אי אפשר להבטיח ודאות, במקו� שבו יש שיקול דעת. משיקולי� של יציבות וודאות
נית	 להשיג זאת . לשאו� שהפתרו	 המוצע יפגע כמה שפחות בוודאות המשפטיתזאת נית	 

בי	 בהכפפת הראיה למבחני� קבועי� , בי	 בדר� של התוויית שיקול הדעת השיפוטי
  . ומוגדרי� מראש ובי	 במת	 שיקול דעת א� בדבר סוג מסוי� של עדויות

  נימוקי� לשלילת תחולתו או צמצומו של כלל הפסילה. 2

 אחת הטענות העיקריות היא שהכלל לוקה 111.לל הפסילה נמתחה ביקורת רבהעל כ
 על מנת שבית המשפט יסיק מסקנה בדבר עובדה השנויה 112.רציונליות בסיסית�באי

כי כלל , מזהיוצא . עליו להתחשב בכל הראיות הרלוונטיות שתסייענה לו בכ�, במחלוקת
 בי	 היתר ג� אמרות רלוונטיות ,תפסילה גורפפוסל , בהיותו כלל של קבילות, הפסילה

 להיות יכולהמנ� ו רלוונטית אראיה 113.שעשויות לסייע לבתי המשפט במלאכת חקר האמת
 לפיכ� נטע	 כי הכלל 114.אלא שאי	 בעובדה זו כדי להצדיק את פסילתה, קט	בעלת משקל 

 115.ראיהכלל במסגרת שלב הערכת משקל הכלל של קבילות אלא אינו מתאי� לשמש 
זו מאפיינת את דיני הראיות בשיטת המשפט הקונטיננטלית אשר לא קיבלה חשיבה 

וכ	 את המגמה הנוהגת בדיני הראיות בישראל מאז שנות , מלכתחילה את כלל הפסילה
   116.משקלכללי והיא מגמת המעבר מכללי קבילות ל, השמוני� של המאה הקודמת

מנוקשות ופורמליז� מעבר  באה לביטוי בכללי משקלמגמת המעבר מכללי קבילות ל
מגמה זו נתנה את אותותיה  117.לגמישות וליתר חופש בהפעלת שיקול הדעת השיפוטי

כאשר , צמצו� ככל שנית	 בכללי פסילה של ראיות והעברת מרכז הכובד להערכת משקל	ב
שקביעת ממצאי� עובדתיי� תחת יישו� טכני של הרעיו	 העומד מאחורי מגמה זו הוא 

מלאכותית וחוטאת לחקר ל להיחשב פעמי� רבות יכולהי� כללי� פורמליי� נוקש

 
111 J.R. SPENCER, HEARSAY EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 14–20 (2nd ed. 2014) ; מור� ,

, 4 ש"לעיל ה,  דיני הראיותהרנו�; 580–574'  בעמ,8ש " לעיל ה,הלוי; 52–50' עמב, 38ש "לעיל ה
 .148–146' בעמ

112  SPENCER ,14' בעמ, ש�. 
 . ש�  113
הא� הכיר בכ� שעדות מפי השמועה היא 'בנת. 6.7 'ס, 4פרק , 6ש "לעיל ה, BENTHAM; 4 'בעמ, ש�  114

.  חלשה והביע את עדיפותו הברורה לעד אשר יכול להיחקר בחקירה נגדית בבית המשפטראיהלעיתי� 
הראיה אלא במקרי� שבה� עד המקור היה אינו יכול להצדיק את פסילת , לגישתו, אול� א� אחד מאלה

 .הוא קלט בחושיוש בבית המשפט ולהיחקר על העובדות העידיכול ל
יתר �שהוא לוקה בהכללתבאומרו הלוי עומד על חסרונו של כלל הפסילה . 575'  בעמ,8ש "לעיל ה, הלוי  115

לב הערכת משקל� תוכנו מתייחס ליעדי� המצויי� בתחו� שואילו , משמש כלל של קבילות באשר הוא
  .של הראיות

ש "לעיל ה, טובולעניי� ; )1979 (695, 681) 1(ד לג"פ, מדינת ישראל' עומרי נ 500/77פ "ע ראולעניי� זה   116
 ).1989 (529) 4(ד מג"פ, היוע� המשפטי לממשלה' ברנשטיי� נ 703/86א "ע; 77

היש מקו� למהפכה "אליהו הרנו�  ;)1981 (137 לד הפרקליט" הצעת חוק ראיות חדש"לעניי� זה ראו   117
, 200) 4(ד מט"פ, מדינת ישראל' גרינברג נ 804/95פ " ע;)1982 (585, 575  יבמשפטי�" ?הראיות בדיני
�"בג; )1983 (295–294, 281) 4(ד לז"פ, זבו� סילוורמ�יע' מדינת ישראל נ 423/83 ע" ר;)1995 (206 

פ "ע; )1997( 760, 750) 3( נאד"פ, יפו�אביב� בתל השלו�משפט�ביתשופטת ' חכמי נ 6319/95
  .77ש "לעיל ה,  טובולעניי� וכ� )1991 (806, 799) 3(ד מה"פ, מדינת ישראל' נ אלפאר 2603/90
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 ה	 119, מגמה זו השפיעה על היק� תחולתו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה118.האמת
 מכא	 121. וה	 בפרשנות של בית המשפט את אות� חריגי�120בדר� של פיתוח חריגי� לכלל

ו הטבעית של שהגמשתו של כלל הפסילה ומת	 שיקול דעת לבית המשפט ה� א� התפתחות
יש לציי	 כי ג� מגמה זו אינה נקייה מביקורת הנובעת מהדאגה לזכויותיה� של . הכלל

נאשמי� ומהחשש שמא הרחבת כללי הקבילות וצמצו� כללי הפסילה יביאו בכנפיה� 
 כמו ,הכשרת ראיות פסולות שתפגענה בזכויות היסוד של הפרט ובעקרונות יסוד של השיטה

   122.למשפט הוג	הזכות  או חזקת החפות
שבה , הי שמקורו באנגלי,הכלל. טיעו	 נוס� נסמ� על מקורותיו ההיסטוריי� של הכלל

. נבע מכ� שחבר מושבעי� אינו בעל השכלה משפטית, נוהגת שיטה של חבר מושבעי�
מבלי תוכנה של העדות ירשי� את המושבעי� קובעי העובדות לפיכ� היה קיי� חשש ש

סכנה זו פחותה לדעת רבי� כשמדובר בקובע . י� את משקלהשתהא בידיו המיומנות להער
לפיו ניסיו	 שע� זאת יש המטילי� ספק בטיעו	  123.ומיומ	 עובדות שהוא שופט מקצועי

 
 מציי� כי נית� להסביר את מגמת המעבר מכללי קבילות שטיי�. 181–180'  בעמ,8ש "לעיל ה, הלוי  118

לפיה� לא נית� ולא ראוי להכפי� את הרציונליות ש, לכללי� של משקל בתפיסות מתחו� תורת ההכרה
 Alex Stein, The Refoundation of Evidenceראו . אלא יש להכפי� את המשפט לרציונליות, שפטלמ

Law, 9 CAN. J. L. & JURISPRUDENCE 279, 281 (1996). מגמה זו נתנה את ביטויה ג� בדיני הראיות 
'  בעמ,8ש "לעיל ה, הלויראו  כמו כ�. דפרק בלהל� ראו סקירה בעניי� זה . ה ובארצות הבריתיבאנגלי

 . 335–334' בעמ, 77ש "לעיל ה, טובולעניי� ; 566–562
המגמה לצמצ� את כלל  ":335' בעמ, ש�, טובולעניי� שמגר ב) כתוארו אז(את דברי השופט משל ראו ל  119

ידי בית המשפט מצאו מדי פע� ביטוי בפסיקתו של �להערכה מהותית של הראיות עלהפסילה והמעבר 
 .117 ש"לעיל ה, גרינברג עניי� ;671' בעמ, 90ש "לעיל ה, יחיא' חג עניי� כמו כ� ראו; "משפט זה�בית

ק דינה של השופטת  לפס14–6' ספ, 460) 5(ד נב"פ, מדינת ישראל' עאמר נ 7293/97פ "עמשל ראו ל  120
בעניי� זה הכשירה השופטת דורנר את קבילותה של ראיה שנתקבלה מפי . )1998(דורנר ) כתוארה אז(

  את תנאי הזהותבעוקפה,  להגיע לתוצאה צודקתכדי, אהשמועה באמצעות חריג מקבוצת הרס גסט
 .הרס גסטא חריגי  מקבוצתהדומה לוושאינו נדרש על פי החריג ,  לפקודת הראיות9 'בסהקבוע 

זה הרחיב בית המשפט העליו� בדר� די�  בפסק. 77ש "לעיל ה, טובולדוגמה לכ� נית� למצוא בעניי�   121
אחד מהתנאי� הנדרשי� להכשרת אמרת חו� בכתב של עד בהיותו , "אמרה בכתב"פרשנית את המונח 

הוא " זיכרו� דברי�"בית המשפט העליו� קבע כי ג� . א לפקודת הראיות10בפלילי� באמצעות סעי� 
. במסגרת זיכרו� דברי� האמרה אינה מועלית על כתב במועד מסירתה אלא במועד אחר". אמרה בכתב"

בעניי� זה קבע בית . 90ש "לעיל ה, יחיא' חג בעניי� פסק הדי�בא נעשתה 10' הרחבה נוספת של ס
כולל ג� עדי� שותקי� או כאלו ) א(א10' לעניי� ס" עד"המשפט העליו� הלכה שלפיה המונח 

 . שמקשקשי� על דוכ� העדי� ולא רק עדי� שסתרו את אמרת החו� שלה�
יש , א� שהמגמה להגמשת דיני הראיות נראית לי ראויה". 761–760' בעמ, 117ש "לעיל ה, חכמיעניי�   122

, לחירות, לנהוג בה בזהירות כדי לשמור על איזו� נאות בי� הצור� בשמירה על זכות הפרט לכבוד
יש להימנע מלשל� .  ופרטיה מפני הפשעלפרטיות ולמשפט הוג� אל מול הצור� להג� על זכויות החברה

 לגונ� על החשוד , וא� מתו� להיטות הפוכהעא� מתו� להיטות להצליח במלחמה בפש, מחיר יקר מדי
 לעיל ,טובולכמו כ� ראו עניי� . 761' בעמ, כה��דברי השופטת שטרסברג, ש�". יתר�ועל הנאש� הגנת

סעי� "שטיי� ; 166–161 'עמב, 89 ש"לעיל ה, "א לפקודת הראיות10החלפת סעי� "שטיי� ; 77ש "ה
 . 118ש "לעיל ה, Stein ;333–330' בעמ, 53ש "לעיל ה, "לפקודת הראיות' א10

 239 א המשפט" האמת קבורה בעדות השמיעה"ורי שטרוזמ� א; 202' בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה  123
 שכ� , מבוטלתלא האנגלי הייתה לטענה זו השפעה במשפט. 578–577' עמב ,8ש "לעיל ה, הלוי; )1993(

חבר המושבעי� בהליכי� אזרחיי� ביטל המחוקק האנגלי את תחולת הכלל הפוסל עדות מפי ביטול ע� 
  .דפרק בלהל� ראו דיו� בעניי� זה . השמועה בסוג זה של הליכי�
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נית	 להדרי� ,  זאת ועוד124. מושבעי� נחות מזה של שופטהחיי� המצטבר של מספר רב של
ובכ� , פי השמועהאת חבר המושבעי� בדבר הסכנות הטמונות בהסתמכות על עדות מ

  . למזער את הסיכו	 האמור
 ומורכבותו גורמת לכ� שהוא מקשה , וקשה ליישו�125עוד נטע	 כי הכלל מסוב� מאוד

 הביקורת שהוטחה נגד הכלל בשל 126.על עדי� למסור את גרסת� בצורה שוטפת ואחידה
כגו	 (י� � מסוימנשמעו קולות הקוראי� לביטולו המוחלט או לחלופי	 לביטולו בסוגי הליכי

 דהיינו בהיעדר ראיה טובה יותר יהיה – או להפיכתו לכלל של העדפה )בהליכי� אזרחיי�
הנימוקי� , לגישתי 127. קבילה לאמיתות תוכנהראיהנית	 לקבל את העדות מפי השמועה כ

וה� אינ� , מעוררי� קשיי� רבי�, א� שה� מצדיקי� את המש� קיומו, בעד כלל הפסילה
והיא זוכה לרוח , כשהיא מצטרפת לנימוקי� נגד כלל הפסילה, ת זוביקור. חפי� מביקורת

מצדיקה סטייה מהסטטוס קוו הקיי� , גבית ממגמת המעבר מכללי קבילות לכללי משקל
יש שיטענו כי . ומת	 אפשרות להכשיר עדויות מסוימות בכפו� לשיקול דעת� של השופטי�

לשופטי� להכשיר עדויות מפי המענה אינו צרי� להינת	 בדר� של הענקת שיקול דעת 
בפרק הבא אתייחס לטיעו	 האמור ואראה . השמועה אלא בהרחבת� של החריגי� הקיימי�

   .מדוע חריג שיורי לכלל הפסילה יית	 מענה טוב יותר מאשר הרחבת� של החריגי� הקיימי�

 ההצדקות לצור� בכלל פסילה גמיש שמקור� בחריגי� הקיימי� . ג

חריגי� אלו ה� בגדר פשרה בי	 שני .  התפתחו לאור� השני� חריגי�דו של כלל הפסילהלצי
 המחנה המתנגד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה והמחנה המצדד בקיומו של :מחנות

 
בדות בהקשר הנדו� היא יה השיפוטית שיש להגשי� באמצעות קביעת עויהפונקצא� , לגישתו של מנשה  124

הרי , וא� המכשיר לבחינתה של הראיה ולהערכת הסיכוני� שהיא משקפת הוא ניסיו� החיי�, אפיסטמית
תוק� להנחה אפריורית שניסיו� החיי� המצטבר של מספר רב של מושבעי� נחות �כל נימוק ברשאי� 

  .)202 'בעמ, 26ש "לעיל ה, מנשה(משל שופט 
125  R.J. Allen, The Evolution of the Hearsay Rule to A Rule of Admission, 76 MINN. L. REV. 797 

(1992). 
, 111ש "לעיל ה, SPENCER; 147' בעמ, 4 ש"לעיל ה,  דיני הראיותהרנו�; 50' בעמ, 38 ש"לעיל ה, מור�  126

על דוכ�  לפיכ� כאשר עד מעיד. הוא כלל של קבילותסילה טיעו� זה נסמ� על כ� שכלל הפ. 19–18' בעמ
, יעו לידיעתו מפי השמועהבה העד מעיד על דברי� שהגשברי שבכל הזדמנות , העדי� ומספר את גרסתו

בית המשפט . עליו להתנגד לעדות, והצד היריב אינו מעוניי� שהעדות תתקבל כראיה לאמיתות תוכנה
התנגדויות של הצד היריב וכ� הכרעות . שמיעת העדות מועלית התנגדות לשבהצרי� להכריע בכל פע� 

ה� ויש ב, ת קו המחשבה של העדקוטעות א, של בית המשפט בהתנגדויות אלו פוגמות ברציפות הדיו�
 . 577–576'  בעמ,8ש "לעיל ה, הלויראו . עדותה על משקל , בי� היתר,כדי להשלי�

. 329' בעמ, 53ש "לעיל ה, "לפקודת הראיות' א10סעי�  "שטיי�; 51–50' עמב, 38ש "לעיל ה, מור�  127
בהלי� . אי� ולא יכולה להיות כל הצדקה להחלתו של כלל זה בהלי� אזרחי רגיל" ,לגישתו של שטיי�

שקל של ראוב� חשוב כשקל של שמעו� ואי� כל סיבה לחלק את סיכוני , אזרחי רגיל בי� ראוב� לשמעו�
 הכלל אשר נשמעה בעיקר עלקורת נוספת  בי.ש�". די� אלו�ו של אחד מבעליהטעות תו� העדפת ענייני

לעיל , SPENCERלעניי� זה ראו . ה היא שהכלל אינו תוא� את האמנה האירופית לזכויות אד�יבאנגלי
 . 20' בעמ, 111 ש"ה
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אמריקני וכ	 במשפט � הפשרה בי	 שני המחנות מצאה את ביטויה במשפט האנגלו128.הכלל
 129.סטטוטוריי� ופסיקתיי�, בהותרת הכלל על כנו לצד חריגי� רבי� ומגווני�, הישראלי

ובית המשפט יהא , תהא האמרה קבילה, לכשאמרה מסוימת תעמוד בתנאיו של חריג קיי�
שעליה� אעמוד , אלא שחריגי� אלו מעוררי� לא מעט קשיי�. רשאי לבסס עליה ממצאי�

אטע	 כי הגמשת כלל הפסילה נועדה לתת מענה לא רק למתח הקיי� בי	 . בדיו	 שלהל	
אלא ג� כדי לתת מענה ראוי , לכלל הפסילה לבי	 טענות הביקורת שהועלו נגדוהצידוקי� 

   .והול� לקשיי� הנובעי� ממתכונת� ומפרשנות� של החריגי� לכלל הפסילה

  תחולת� המצומצמת והצרה של החריגי� הקיימי�. 1

ה	 אלו המעוגני� בפקודת הראיות וה	 אלו שמקור� בהלכה , החריגי� לכלל הפסילה
בהדרגה ממקרה למקרה , התפתחו במשפט המקובל בדר� של טלאי� טלאי�, הפסוקה

 130.בהיעדר תאוריה אחידה או רציונל מסוי�, כמענה לקושי ספציפי שהתעורר בדיו	 מסוי�
יהא הצריכי� להתקיי� באמרה על מנת ש  ויגמור עמד על קיומ� של שני רציונלי�המלומד

על  131.מידת מהימנותה והשני הוא ,ראיהבהצור�  האחד הוא :נית	 להכשיר את קבילותה
 לאבד אותה ולא על כל פגמיה ראיה לקבל מוטבהרעיו	 הוא כי  ,רציונל הראשו	ה פי

בשל ,  מקור האמרהפטירת עלול להיגר� ה	 בשל ראיה מצב זה של איבוד ה132.כליל
וה	 בשל העובדה שאיננו יכולי� להציג במועד ,  לאתרומשו� שאי אפשר או מחלתו

 לפי 133. שנתקבלה מפי השמועהראיה בעלת ער� פרובטיבי השקול לזה של הראיה המשפט
, נסיבות מסוימותבנית	 לקבל עדות מפי השמועה ,  הנוגע למהימנות האמרה,הרציונל השני

ניסיו	 החיי� המורי� לנו על עיקרו	 זה מבוסס על ההיגיו	 ו.  בה אמו	תתהגורמות לנו ל
בה	 אפילו האד� שנסיבות בכאשר האמרה נמסרה , מורלגישתו של ויג. ראיהלסמו� על ה

 
 יחס� לכלל הפוסל עדות מפי לפיליה� משתייכי� המלומדי� אשנית� להצביע על שני מחנות עיקריי�   128

בי� בתצורתו הנוכחית ובי� בדר� של , לקבוצה הראשונה משתייכי� אלו המצדדי� בכלל. השמועה
 Stephen נית� למנות את המלומד הבריטי עימ�. שהכלל יהא פשוט ונהיר יותר שינויי� אשר יביאו לכ�

� וCrossקופה מאוחרת יותר הצטרפו לקבוצה זו ג� בת. Wigmoreוכ� המלומד האמריקאי Tapper .
 צרי� להתבטל או להיות הליכלל הפס, לגישת�. הא�'למחנה השני משתייכי� ממשיכי דרכו של בנת

למחנה זה משתייכי� . מוחל� בכלל גמיש יותר אשר יית� מענה לקשיי� ולבעיות המצויי� בבסיסו
� וThayer ,Morganהמלומדי� האמריקאי� McCormick וכ� המלומד האנגלי Glanville Williams .ע� 

 Jackson ,Zuckermanהכותבי� מהעת האחרונה המשתייכי� למחנה השני נית� למנות את המלומדי� 
�וChoo . לעניי� זה ראו אצלSPENCER ,22–20' עמב, 111ש "לעיל ה.  

129 ZUCKERMAN,10 'סאת לדוגמה נית� למנות שבפקודת הראיות  החריגי� ע�. 215' בעמ, 38 ש" לעיל ה ,
 המאפשר לקבל בהלי� ,9 'ס; המאפשר לקבל עדות מפי השמועה על אמרה של קורב� מעשה אלימות

המאפשר לקבל אמרת חו� , א10 'ס; ההפלילי עדות מפי השמועה על אמרת עד במהל� ביצוע עביר
על . נאש�חו� של  לקבל עדות מפי השמועה על הודאת י�המאפשר, 12� ו11 'ס; בכתב של עד בפלילי�

סטטוטוריי� המצויי� מחו� לפקודת הראיות וכ� חריגי� פסיקתיי� החריגי� את החריגי� אלו יש להוסי� 
 .בישראל מהמשפט המקובל האנגלידיני הראיות בנקלטו אומצו בפסיקה הישראלית ואשר 

130 GLOVER, 296 'בעמ, 22ש "לעיל ה. 
131 WIGMORE ,253' בעמ, 6ש "לעיל ה. 
 .ש�  132
 . ש�  133
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,  למשל134.הרי שנית	 לקבל%,  ביותר היה מסתמ� עליה ברמה גבוהה של הסתברותהספקני
כאשר קורב	 למעשה אלימות המצוי על ערש דוויי מספר לפלוני בשארית כוחותיו 

מה גבוהה של נית	 להניח כי האמרה מהימנה בר, האחרוני� מי פגע בו וכיצד הוא נפגע
אומנ� נסיבות אלו אינ	 מבטיחות בהכרח ייחוס . והדבר מצדיק את קבלתה, הסתברות

. אול� ה	 מאפשרות לבית המשפט לקבל אותה ולבסס עליה ממצאי�, משקל גדול לאמרה
יש לציי	 כי שני הרציונלי� האמורי� יהיו עמודי התוו� של המודל המוצע לחריג שיורי 

   . כפי שיובהר בפרק החמישי במאמר,בדיני הראיות בישראל
 להניח שכל החריגי� אי אפשר, על א� המגוו	 הרחב של החריגי� לכלל הפסילה

נוספות על אלו שהוסדרו באמצעות נית	 להניח כי יש אמרות . האפשריי� קוטלגו מראש
אול� בהיעדר חריג , אשר קיי� בה	 צור� וה	 בעלות ערובות לאמיתות	, החריגי� הקיימי�

 לפקודת הראיות מאפשר 10סעי� , למשל. אפשר את קבלת	 ה	 תישארנה לא קבילותשי
להכשיר אמרות של קורב	 מעשה אלימות מתו� הנחה כי אמרה שנמסרה בתנאי החריג אי	 

כגו	 עבירות , אלא נית	 לחשוב על קורבנות של עבירות אחרות. לחשוד בה שהיא כוזבת
ונסיבות מסירת	 , בעניינ	 נטע	 כי קיי� בה	 צור�שא� , עושק וכדומה, חטיפה, מרמה, מי	

דוגמה נוספת היא כאשר עד או קורב	 עבירה מספרי� לפלוני . יכולות להצביע על מהימנות	
הואיל ואי	 מדובר באמרה . שלא בסמו� לקרות האירוע, על אודות האירוע שה� היו עדי� לו

 דר� להכשיר את האמרה אי	, ספונטנית שנאמרה בסמו� לקרות האירוע מושא המשפט
כדי תו� בהכוללת התיישבות	 ע� מסכת הראיות , אלא שלעיתי� פירוט העובדות. שנמסרה

נוס� על הצור� , היו ערובות לאמיתות האמרהי, מת	 הסבר המניח את הדעת לכבישת העדות
ו עדויות דוגמה אחרת היא רישומי� שעור� נאש� א. שבאותה אמרה בהלי� משפטי נתו	

וקיי� בה	 צור� לש� הוכחת חפותו של , שעל א� היות	 מהימנות, טע� ההגנהאחרות מ
   135.בהיעדר חריג ספציפי שיאפשר את קבלת	 ה	 ראיות לא קבילות, הנאש�

 לפי חריגי� חדשי� תנית	 לחשוב על יציר, החריגי� הקיימי� אינ� מספקי�א� לכאורה 
 � שהמחוקק לא השכיל לצפות"�מקרי ביניי"כ� תוכל הפסיקה להתמודד ע� . רכי השעהוצ

נית	 לטעו	 כי  137. וה	 בפסיקה עצמה136הושמעה בעבר ה	 בספרות עמדה שכזו. מראש
במידה פחותה וככזה כרו� הוא ג� , יותר מעיגונו של חריג שיורי" מידתי"א שכזה הויתוח פ

 יצירת חריגי� נוספי� לפי צור� השעה היא פתרו	אלא ש. נורמטיביי� ואחרי�,  קשיי�של
  . חלקי בלבד ולא ממצה למכלול הקשיי� הנובעי� ממער� החריגי� הקיי�

 של בתי המשפט סוגי� שוני�  לזמ	 לפתח�יכולההמציאות , כפי שצוי	 לעיל, ראשית
באשר ,  שנית. לצפות	 מראש ולהסדיר מבעוד מועד את מעמד	שאי אפשרשל עדויות 

 
 .252' בעמ, ש�  134
 .כליתו של כלל הפסילה לאור אידיאל ההגנה על הח� מפשעת בדבר ,בבפרק לעיל לעניי� זה ראו דיו�   135
ש� מפנה הכותב בי� היתר לדבריו של , 52' ובפרט הערת שוליי� מס, 571'  בעמ,3ש "לעיל ה, קדמי  136

ההלכה הפסוקה טר� מיצתה את  "לפיה�ש, 669' בעמ, 90ש "לעיל ה, יחיא' חגהשופט שמגר בעניי� 
 ".ובגיבוש חריגי� חדשי� מטעמה, כוחה בהרחבת� של החריגי� שנקבעו במסגרתה

ג� בישראל לא נמנעו בתי ): "1992 (555 ,539) 4( מומדינת ישראל' מרציאנו נ 566/89פ "ראו למשל ע  137
� היוצר כדי להתאי� את דיני הראיות למציאות החיי� המתחדשי� המשפט מלהפעיל את כוח

בהרחבת תחו� תחולתו   ובי� א� מדובר]...[" סעי� משני של ההלכה"בי� א� מדובר בשינוי , ולצורכיה�
 ."של אחד החריגי� של הכלל האוסר עדות שמיעה
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 מידתי פחות מהפתרו	 שבהרחבת לטיעו	 כי הפתרו	 הכרו� ביצירתו של חריג שיורי הוא
נית	 להתגבר על כ� בהתוויית שיקול הדעת השיפוטי או הגבלתו למקרי� , מעגל החריגי�

  .מסוימי� שבה� הוא יידרש
קיי� יתרו	 נוס� בהכשרתה של אמרה מבלי שמעמדה יוסדר מראש על ידי , יתר על כ	

 והיא אינה ,המשפט האחרי�הכשרה שכזו אינה כובלת את שיקול הדעת של בתי . חריג קיי�
השיקולי� בדבר קבלת . מחייבת אות� לפסוק כפי שבית משפט אחר פסק באותו עניי	

 ולגופו של הלי� מסוי� מבלי לחשוש ראיההאמרה או פסילתה ייעשו לגופה של 
 דלות הראיות בשל, תכ	 כי בהלי� אחדיי. מההשלכות שבקבלת עדות שכזו בהליכי� אחרי�

תהא הצדקה להכשרת ,  קשיי� אובייקטיביי� באיסו� ראיותובשל� שהציג אחד הצדדי
כמות	 ואיכות	 של , ואילו בהלי� אחר,  שמעמדה לא הוסדר מראש על ידי חריג קיי�אמרה

תי� עדותו של מקור המידע ילע.  את הצור� בקבלתה של אותה עדותייתרוהראיות האחרות 
יעלה ,  אחרותולעיתי�,  השמועהבבית המשפט תייתר את הצור� בקבלתה של עדות מפי

הדבר יכול לקרות במצבי� . הצור� לקבל עדות שכזו א� שמקור המידע העיד בבית המשפט
או שהוא לא דייק בעובדות שהוא  ,חזר בו מאמרתו על דוכ	 העדי�שבה� מקור המידע 

י ולכ	 תהא עדיפות לעובדות שנמסרו בדר� של עדות מפי השמועה על פני מסירת	 ביד, מסר
  . מי שקלט אות	 בחושיו

 "כמעט חריג"בעיית ה. 2

. צידוק נוס� להגמשתו של כלל הפסילה נעו# בתנאיה� הדווקניי� של החריגי� הקיימי�
על מנת שבית , דהיינו. הכשרת אמרה מכוחו של חריג מותנית בתנאי� שנקבעו באותו חריג

התנאי� . נקבעו בועליה לעמוד בתנאי� ש, המשפט יכשיר אמרה באמצעות חריג מסוי�
 את התשתית הרציונלית שבבסיסו ומצדיקי� את קבלת האמרה הקבועי� בחריג מקיימי�

תנאי� אלו נועדו להבטיח את הצור� באמרה וכ	 את . בדר� של עדות מפי השמועה
תיפסל , התנאי� שנועדו להבטיח את מהימנות האמרה חסרמכאשר אחד . מהימנותה

שנועד להבטיח את מהימנות האמרה ע� התנאי� (י החסר תנאתי� חל� היאלא שלע. האמרה
אול� יש בה , אשר אינה נדרשת בגו� החריג, קיימת במציאות ערובה אחרת) האחרי� יחד

 עומדת "כמעט"זהו מצב שבו האמרה . כדי לשמש עוג	 של מהימנות לאמרה שבמחלוקת
כמעט "ולה במצבי  הקושי הע138".כמעט חריג"ועל כ	 כיניתי מצב זה , בתנאיו של החריג

אי	 לבית המשפט כל סמכות לקבל ערובות חלופיות לערובות הקבועות טמו	 בכ� ש" חריג
וכוח	 הפרובטיבי , שקולות באיכות	) החסרה והחלופית(א� כאשר שתי הערובות , בחריג

  . הוא זהה
א� , טענתי היא שכל עוד נית	 להבטיח את הצור� באותה אמרה ואת מידת מהימנותה

הרי שיש , ר נעשה אגב סטייה עובדתית מסוימת מתנאיה� של החריגי� הקיימי�א� הדב
חר� הסטייה של האמרה מהתשתית העובדתית של , במילי� אחרות. לקבל את האמרה

במקרי� שבה� התשתית הרציונלית שבבסיס החריג  החריג יש הצדקה לקבל את האמרה
שיקול " כמעט חריג"מצבי מכא	 שב. לא נפגעה) שמכוחה נקבעה התשתית העובדתית(

 
 . להל� בפרק דזה ראו דיו� בעניי� . ”near miss“אמריקני בעיה זו מכונה �במשפט האנגלו  138
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הדעת השיפוטי מוגבל ומצומצ� א� לבחינת התקיימותה של התשתית הרציונלית של החריג 
וא� , על בית המשפט לבחו	 א� קיי� צור� באותה אמרה). שמכוחו תוכשר האמרה(

הערובות החלופיות שהוצגו מבטיחות את מהימנות האמרה במידה שאינה נופלת 
  . יגמהערובות הקבועות בחר

": כמעט חריג"נית	 למנות שלושה יתרונות מרכזיי� של המודל המוצע באשר לבעיית ה
במנותק מהמענה שצרי� , "כמעט חריג"פתרו	 זה נות	 מענה ספציפי לבעיית ה, האחד

דבר זה מאפשר לאמ# את . להינת	 לאמרות שאינ	 מוסדרות באמצעות החריגי� הקיימי�
; הסדרת מעמד	 של אמרות שאי	 בעניינ	 חריגי� בדי	הפתרו	 האמור כשהוא אינו תלוי ב

הפתרו	 המוצע מתיישב ע� התשתית הרציונלית שבבסיס החריג שמכוחו האמרה , שנית
וכי קיימות ערובות , ההנחה היא כי קיי� צור� באותה אמרה. והוא אינו סותר אותה, תוכשר

מחוקק או של בית אלו השיקולי� שעמדו לנגד עיניו של ה. המבטיחות את מהימנותה
הדרישה להצגת ערובות חלופיות שתבטחנה את . המשפט אשר יצרו את החריגי� הקיימי�

כאשר התשתית האמורה . אמיתות האמרה מקיימת את התשתית הרציונלית שבבסיס החריג
השכל הישר ותחושת , הרי ההיגיו	, מתקיימת ג� בתנאי� מעט שוני� מאלו הקבועי� בחריג

על פי הפתרו	 הייעודי , שלישית; סקנה כי אי	 בסיס לפסילת האמרההצדק מובילי� למ
שיקול הדעת השיפוטי מצומצ� א� לבחינת התשתית , "כמעט חריג"המוצע למצבי 

אול� הוא , אומנ� ג� בעניי	 זה יש לבית המשפט שיקול דעת. הרציונלית שבבסיס האמרה
 במצב זה הפגיעה בוודאות .מצומצ� ומוגבל לשיקולי� אלו בלבד ולא לשיקולי� אחרי�

המשפטית היא פחותה ביחס לכל פתרו	 אחר שיעניק לבתי המשפט שיקול דעת בלתי 
  . אמורג� חסרונו של הפתרו	 האלא שבזה האחרו	 טמו	 , "כמעט חריג"א� במצבי , מוגבל

שבמהות� ה� שיקולי� , ברגע ששיקול הדעת יתמקד בצור� באמרה ובמידת מהימנותה
הרי שלא יינת	 ביטוי לתכליות אחרות של דיני , א בשיקולי� רחבי� יותרול, אפיסטמיי�

ברגע שבית המשפט ישקול שיקולי� , מנגד. פי שאלו נדונו בפרק השני של המאמרכהראיות 
קיי� חשש כי לא תהא , אלו המבטיחי� את הצור� באמרה ואת מידת מהימנותה על נוספי�

אי	 , ודוק.  אנו עלולי� לרוק	 אות� מתוכ	וכ� ,כל חשיבות לתנאיה� של החריגי� הקיימי�
מודל טוב חייב לתת , לגישתי. זה אומר כי אי	 מקו� להכשיר אמרה שלא במסגרת חריג קיי�

וה	 לכל אות	 אמרות שמעמד	 אינו מוסדר באמצעות " כמעט חריג"מענה ה	 לבעיית ה
צרי� להיות מוסדר כי כל אחד משני המקרי�  המאמר היא טענתשאלא . החריגי� הקיימי�

ברי כי מודל שכזה יהא חייב לכלול כלל של העדפה . באחרמבלי שהאחד יהיה תלוי , אחרת
שייועד לאמרות שמעמד	 אינו " כללי" המסלול השיורי ה–או ברירה בי	 שני המסלולי� 

". כמעט חריג"שייועד לאמרות במצבי " ספציפי" והמסלול ה– באמצעות חריג קיי� מוסדר
, ע שיינתנו שני פתרונות שוני� שיהיו נתוני� לברירת בעלי הדי	 או בית המשפטברג, שכ	

יבחרו הצדדי� או בית המשפט להכשיר את האמרה דר� " כמעט חריג"קיי� חשש כי במצבי 
א� א� החשש . וכ� אפשר שהחריגי� הקיימי� יתרוקנו מתוכ	, המסלול השיורי הכללי

בות הימי� יאפשר המסלול השיורי הכשרת ובר, האמור יתממש בניגוד למודל המוצע
עדיי	 ייוותר לחריגי� , חל� המסלול הספציפי שיועד לה	" כמעט חריג"אמרות ג� במצבי 

למעשה לא ירוקנו החריגי� , שא� במקרה לא רצוי זה, משמע. הקיימי� תפקיד פונקציונלי
ראיות בעלות ל" אמת מידה" להוות מעי	 יכולי�החריגי� הקיימי� . הקיימי� מכל תוכ	
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 עומדתבה ה� מעונייני� ש ראיההדי	 ידעו שכאשר  בעלי. פוטנציאל קבילות גבוה במיוחד
, זאת. הסיכוי שבית המשפט לא יכיר בקבילותה יהיה נמו� ביותר, תנאיו של חריג קיי�ב

 העמימות תהיה גבוהה שבעניינ	, לעומת ראיות שקבילות	 תתבקש מכוח החריג השיורי
יסייעו החריגי� הקיימי� בשמירה , "עקיפה"מנ� יהיו ניתני� לוא� שא, כ	א� . הרבה יותר

בו שיקול הדעת של שהדי	 לתחו�  בהכווינ� את בעלי, היציבותעל דאות המשפטית וועל הו
, לאור האמור. יהיה מצומצ�)  למשקלהבאשרולא ( לקבילות הראיה באשרבית המשפט 

במוב	 זה , "כיוונית�חד"יג השיורי פגיעה ודאות שבקבלת החרונית	 להגדיר את הפגיעה ב
הפגיעה תתמצה רק ו, ראיהדו להציג ידי	 המבקש מצ ודאות של בעלושלא תיפגע מידת ה

, זאת.  שכנגדאות	 יעלה הצדש לפוטנציאל הקבילות של ראיות באשרודאות שלו ובמידת ה
לראות בחריג אי	 א� , לקבילות" אמת מידה"מכיוו	 שהחריגי� הקיימי� ימשיכו לתפקד כ

   139. בולהשתמשדאות של הצד המבקש והשיורי כפוגע בו
 של כלל הפסילה רצוי ומוצדק לא רק בשל המתח הקיי� בי	 הטיעוני� הגמשתו, לסיכו�

אלא ג� בשל , בעד ונגד כלל הפסילה וברוח מגמת המעבר מכללי קבילות לכללי משקל
כמעט "סילת	 של אמרות במצבי הקשיי� העולי� ה	 מהיקפ� של החריגי� הקיימי� וה	 מפ

  . אמריקני�הפרק הבא ידו	 בחריג השיורי במשפט האנגלו". חריג

לכלל הפוסל עדות מפי השמועה במשפט " חריג שיורי". ד
  אמריקני�האנגלו

רוב חריגיו מקור� בכלל הפסילה וכ	 , כפי שהוא קיי� בדיני הראיות בישראל, כלל הפסילה
כלל הפסילה וחריגיו . אמריקני�ל ובמשפט האנגלוובחריגי� שהתפתחו במשפט המקוב

 בדיני הראיות בשיטת המשפט החשובי�אחד מציוני הדר� . עברו שינויי� במהל� השני�
אמריקני הוא עיגונו של חריג שיורי לכלל הפוסל עדות מפי השמועה בחקיקה �האנגלו
פט בדיו	 שלהל	 אציג את התפתחותו ויישומו של החריג השיורי במש. ראשית
  . אמריקני�האנגלו

 חריג שיורי בכללי הראיות הפדרליי� שבארצות הברית. 1

  הקדמה) א(

החיקוק המרכזי בדיני הראיות במשפט הפדרלי בארצות הברית הוא כללי הראיות הפדרליי� 
)Federal Rules of Evidence) ( 	אשר , ")כללי הראיות"או " כללי הראיות הפדרליי�"להל

 קודקס חקוק של דיני הראיות במשפט שה�,  כללי� אלו1975.140ולי יב �1נכנסו לתוק� ב

 
ודאות שבו אינה מוחלטת לצור� וג� א� מידת הולכ� ,  בוהמשתמשכלי שנועד לסייע לצד ההנחה שזהו   139

 .סרת כל סיכוי להיות מוכרת כקבילה מבוקשת חראיההייתה אותה ו בלעדי, ראיההכרה ב
140 Act of Jan. 2, 1975, Pub. L. No. 93–595, § 1, 88 Stat. 1926 (codified at FED. R. EVID. 

101–1103).  
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דו של הכלל הפוסל עדות י לצ141.חלי� ה	 בהליכי� אזרחיי� וה	 בהליכי� פליליי�, הפדרלי
קיימי� עשרי� ושמונה חריגי� המעוגני� , 801 'אשר מעוג	 בכלל מס, מפי השמועה

 חריג שיורי לכלל הפסילה אשר קיי�, חריגי� אלועל  נוס� �804.142 ו803 'בכללי� מס
  807.143 'מעוג	 בכלל מס

חריג שיורי זה מסמי� את בתי המשפט הפדרליי� להכשיר את קבילותה של ראיה 
החריג אומ# .  להכשירה באמצעות החריגי� האחרי�ושאי אפשר ,שנתקבלה מפי השמועה

כונת� של אשר אימצו אל חיק	 את מת, בשינויי� קלי� במרבית המדינות בארצות הברית
ה	 במשפט הפדרלי וה	 בדיני הראיות ,  עיגונו של חריג שיורי144.כללי הראיות הפדרליי�

לפיה כללי הראיות צריכי� שהוא ביטוי לתפיסת המחוקק , בארצות הבריתבמרבית המדינות 
 146. אשר הייתה אחד מסימני ההיכר העיקריי� של המשפט המקובל145להתאפיי	 בגמישות

 נחשב לאחד הכללי� השנויי� 807כלל , שיורי בחקיקה ראשיתחר� עיגונו של חריג 

 
למנוע , משפטיי�הליכי� התכלית� של כללי� אלה היא להבטיח את הגינות� של ה, 102 כלל לפי  141

עיכובי� והוצאות מיותרות ולתרו� להתפתחות� ולקידומ� של דיני הראיות אשר יקדמו את חקר האמת 
 Rule 102.1 Purpose and Construction: “These rules shall be :ואת עשיית הצדק במשפט

construed to secure fairness in 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”. 
 כולל עשרי� ושלושה חריגי� המאפשרי� להכשיר את קבילות� של אמרות שונות שנתקבלו 803כלל   142

כלל . אינו זמי� לעדות בבית המשפט) עד המקור(מבלי שיידרש להוכיח כי מוסר האמרה , מפי השמועה
מעוניי� כאשר המכנה המשות� לחריגי� אלו הוא שנדרש מהצד ה,  קובע חמישה חריגי� נוספי�804

 .להציג את הראיה להוכיח כי מוסר האמרה אינו זמי� לעדות בבית המשפט
ובכלל� החריג השיורי אשר היה קבוע ,  נכנסו לתוק� כללי הראיות הפדרליי�1975, יוליב 1בתארי�   143

� ו803)24(, בשני כללי�)5)(b(804,בכ� שכלל .  לכללי הראיות � הוחל 803)24(ההבדל ביניה� היה נעו
 הוחל רק במצבי� b(804)(5(ואילו כלל , לאשהעיד בבית המשפט ובי� ) עד המקור(מוסר האמרה ש בי�
. הבדל זה שני החריגי� היו זהי� בתוכנ�מלבד . בה� מוסר האמרה אינו זמי� לעדות בבית המשפטש

 .MICHAEL H 3 ראו.  מבלי לשנות את תוכנ�807 ' אוחדו שני החריגי� השיוריי� לכלל מס1997בשנת 
GRAHAM, HANDBOOK OF FEDERAL EVIDENCE 604–608 (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).  
יוטה , דרו� דקוטה, צפו� דקוטה, איווה, האריזונ,  כגו� אלסקה, מדינות בארצות הבריתכמהיש לציי� כי   

כללי הראיות בכלשונו ) 807שלימי� עוג� במסגרת כלל  (803)24 (אימצו את כלל, ואיומינג�ו
,  הצפוניתקרולינה, ניו מקסיקו, מונטנה, הוואי, ארקנסו,  כגו� דלוור,מדינות אחרות. המדינתיי�

 אול� במתכונת שונה ,קבעו חריג שיורי לכלל הפסילה, אוקלהומה ואורגו�, נברסקה, מינסוטה, ויסקונסי�
, מיי�, פלורידה,  כגו� קולורדו,ואילו מדינות אחרות.  לכללי הראיות הפדרליי�807מזו שאומצה בכלל 

לא כללו בדיני הראיות שלה� חריג שיורי לכלל , ורמונט וושינגטו�, טקסס, אוהיו, נבדה, מישיג�
 JACK B. WEINSTEIN AND MARGARET A. BERGER, WEINSTEIN 4בעניי� זה ראו . הפסילה

EVIDENCE, Rules 801–806, 384–390 (1987).  
144 Black ,18–17' בעמ, 143ש "לעיל ה . 

 145  G. Michael Fenner, The Residual Exception to the Hearsay Rule: The Complete Treatment, 33 
CREIGHTON L. REV. 265, 266 (2000). 

 . 304, 266' בעמ, ש�  146
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 ה	 באשר לפרשנותו וה	 באשר להיק� שיקול הדעת השיפוטי הנחו# 147,במחלוקת
ואילו  149,תי� רחוקותילעו יש להחילש הגישה  חלק מפסקי הדי	 אימצו את148.ליישומו

מגבילה את לשונו של החריג השיורי אינה בטענה כי  150 לגישה זווהאחר התנגד� חלק
 102 'פרשנות שכזו אינה עולה בקנה אחד ע� כלל מסמה ג� ש, תחולתו למקרי� יוצאי דופ	

כי החלתו של החריג השיורי  עוד נטע	. המעודד יישו� ליברלי של הכללי�, לכללי הראיות
, )(Imwinkelried  לגישתו של אימווינקלרייד.ודאות�ממד של איבמקרי� יוצאי דופ	 מוסיפה 

י	 שתי הגישות הללו הוא ביטוי למתח הקיי� בי	 התכלית של יצירת סטנדרטיזציה הפער ב
 הרצו	 להותיר בידי הערכאה הדיונית מרחב מספק  לבי	של דיני הראיות באמצעות הכללי�

   151.במקרי� יוצאי דופ	" לעשות צדק"של שיקול דעת אשר יאפשר לה	 

 היק� תחולתו של החריג השיורי ) ב(

 not(מוסדרת המשפט שיקול דעת לקבל אמרה א� היא אינה עניק לבתי  מ807' כלל מס

specifically covered( �804  ו803' מסמעוגני� בכללי� אשר , חריגי� האחרי�באמצעות ה .
בכללי הראיות הפדרליי� חריג אי	 מכא	 שתנאי לתחולתו של החריג השיורי הוא ש

   .המאפשר להכשיר את האמרה שבמחלוקת
כמעט "כונו  לתנאי זה נגעה למצבי� שבנוגעגלעה בפסיקה האמריקאית המחלוקת שנת

אלא , בה� יש חריג המאפשר להכשיר את האמרהשמדובר במצבי� . )near miss" (חריג

 
147 Edward J. Imwinkelried, The Scope of the Residual Hearsay Exceptions in the Federal Rules 

of Evidence, 15 SAN DIEGO L. REV. 239, 240 (1978)) להל� :Imwinkelried, The Scope(. 
וה� נמשכו א� , קיקתו של החריג השיורי נתגלעו כבר בהליכי החקיקה המוקדמי� שלוהמחלוקות סביב ח  148

 United States v. Carlson, 547 F.2d 1346, 1354 כמו כ� ראו. 252 ,242 'בעמ, ש�  ראו.לאחר חקיקתו
(8th Cir. 1976). 

 149  Imwinkelried, The Scope ,256' בעמ, 147ש "לעיל ה ;Black ,פסק די� . 19' בעמ, 143ש "לעיל ה
 .United States v. Mathis, 559 F.2d 294, 298–299 (5th Cirמרכזי ומייצג אשר אימ� גישה זו הוא 

1977): “Rule 803(24) was 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”. צו את אותה גישהראו בנוס� את פסקי הדי� הבאי� אשר אימ: Lowery v. 
Maryland, 401 F.Supp. 604 (D. Md. 1975); United States v. Heyward, 729 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, 764–766 (D.C. Cir. 1979). 
150  Imwinkelried, The Scope ,כ� ראו כמו . 258–257' בעמ, 147ש "לעיל הUnited States v. American 

Cyanamid Co., 427 F.Supp. 859, 866–865 (S.D.N.Y. 1977). 
151 Imwinkelried, The Scope ,בכ� שככל שהחריגי� יעניקו החשש. 242–241' בעמ, 147ש "לעיל ה � נעו

כ� ה� יקדמו פחות את , קול דעת וגמישות רבה יותר בהחלת�לבתי המשפט מרחב גדול יותר של שי
על רקע מתח זה נית� להסביר את המחלוקת . ירת אחידות וסטנדרטיזציה של דיני הראיותהתכלית של יצ

 של בתי פסיקת� השפיעה בי� היתר ג� על זו מחלוקת .שנוצרה בפסיקה סביב יישומו של החריג השיורי
בי� במתכונתו הנוכחית ובי� , המשפט המדינתיי� באות� מדינות אשר אימצו את החריג השיורי הפדרלי

 . כחלק מדיני הראיות המדינתיי�, מתכונת שונהב
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 מתנה את תחולתו של החריג השיורי 807 הואיל וכלל 152.ינה עומדת בכל תנאיו אאישה
 יששאלה א� לחריג השיורי עלתה ה, אינה מוסדרת באמצעות חריג קיי�האמרה ש בכ�

בעבר נתגלעה מחלוקת בפסיקה האמריקאית באשר ". כמעט חריג "צביבמתחולה ג� 
גרסה כי אמרה שאינה עומדת ,  המייצגת את גישת רוב בתי המשפט,גישה אחת. לשאלה זו

על פי  153. קבילה באמצעות החריג השיוריראיהבתנאיו של חריג קיי� ניתנת להכשרה כ
אלא שהאמרה אינה , שר יש חריג המאפשר להכשיר את קבילות האמרהכא, אחרתגישה 

, ומשכ�, לפי לשו	 החוק באמצעות חריג) covererd(האמרה מוסדרת , עומדת בתנאי החריג
 את ו אלו המצדדי� בגישה השנייה תמכ154.אי אפשר להכשירה באמצעות החריג השיורי

להחיל את החריג השיורי ה שבכוונתה הי, טענת� בדברי הוועדה המשפטית של הסנאט
 155.במקרי� יוצאי דופ	 שלא היו ניתני� לצפייה עת נקבעו החריגי� הספציפיי� האחרי�

הדעת י ששיקול הר, "כמעט חריג"במצבי היה ויתאפשר להחיל את החריג השיורי ג� , שנית
 את החריגי�  וכ	 את כלל הפסילה"לסרס"עלולה  והרחבתו זו, יורחב במידה רבההשיפוטי 
טיעו	 שהועלה בפרק השלישי של  הקושי בקבלת הגישה השנייה נעו# ב156.הקיימי�

  ".כמעט חריג"המאמר הנוגע לבעיית ה
זאת מבלי , לא תעמוד בתשתית העובדתית המדויקת הקבועה בגו� החריגאמרה לעיתי� 

שתיפגע התשתית הרציונלית המצדיקה את קבלת	 של אמרות מסוימות מכוחו של אותו 
 יכול לקרות כאשר חל� הנסיבות של מסירת האמרה הנדרשות בחריג ואשר רהדב. חריג

 נועדו להבטיח את אמיתותה יש נסיבות אחרות שבכוח	 להבטיח את אמיתותה של האמרה
 בתי המשפט להגמיש בדר� פרשנית את יכולי�במקרי� אחרי� . באותה מידה של ודאות

 ואשר יש ,תות	י ערובות לאמעניינ	ב לקבל אמרות שקיימות קבועי� בחריג כדיהתנאי� ה
נדמה כי חששות אלו תרמו לאחידות דעי� בפסיקה . ביד	 לסייע לה� במלאכת חקר האמת

 
152 Elizabeth DeCoux, Textual Limits on the Residual Exception to the Hearsay Rule: The ‘Near 

Miss’ Debate and Beyond, 35 S.U. L. REV. 99, 102 (2007); 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) ;Black ,27' בעמ, 143ש "לעיל ה ;MCCORMICK ,8ש "לעיל ה ,
 . 568' בעמ

153 Fenner ,ראו לדוגמה. 271' בעמ, 145ש "לעיל ה United States v. Leslie, 542 F.2d 285, 289–292 
(5th Cir.), 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' בעמ, 152ש "לעיל ה ;DeCoux ,103' בעמ, 152ש "לעיל ה ;Fenner ,ש "לעיל ה

 United States v. Love, 592 F.2d 1022: האלהכמו כ� ראו לדוגמה את פסקי הדי� . 273' בעמ, 145
(8th Cir. 1979); Zenith Radio Corp. 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' בעמ, 145ש "לעיל ה ;Senenshein ,887' בעמ, ש�. 

 The residual exceptions can not be“ :1263' בעמ, 154 ש"לעיל ה, Zenithעניי�  נקבע בדוגמהכ� ל  156

invoked when there is a specific exception which sets forth conditions governing the 

admissibility of a clearly defined category of hearsay evidence”.  
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חריג ההמאפשרת לבחו	 את קבילותה של אמרה מכוחו של , שניתנה בעשור וחצי האחרוני�
   near miss.157שיורי ג� במצבי ה

  תוכנו של החריג השיורי ) ג(

ל מנת שבית המשפט יהא רשאי להפעיל את שיקול דעתו ולהכשיר  קובע כי ע807כלל 
 158:יש צור� בהתקיימות� של חמישה תנאי� או מבחני�, אמרה באמצעות החריג השיורי
בלת האמרה תשרת ק, האמרה רלוונטית, קיי� צור� בראיה, קיימת ערובה לאמיתות האמרה

. 	 הודעה מוקדמת לצד היריבתוכ	 נדרש מ, את התכלית של כללי הראיות ואת עשיית הצדק
   .אעמוד על משמעות� ותוכנ� של התנאי� הללו כפי שנקבעו בפסיקה ובספרות

 בבסיס�שלערובות  אשר שקולה , קיומה של ערובה לאמיתות האמרהתנאי ראשו	 הוא
 תנאי זה נחשב לחשוב ביותר מבי	 equivalent trustworthiness.(159(של החריגי� השוני� 

שנקבע   ארבעת התנאי� האחרי� עשויי� למנוע קבלתה של ראיה160.קיימי�חמשת התנאי� ה
לאמיתות  אול� אי	 בכוח� להכשיר אמרה ללא ערובות, בעניינה שקיימת ערובה לאמיתותה

מרחב , האחרי�  הואיל וקיי� מגוו	 רחב של ערובות המצויות בבסיס� של החריגי�161.תוכנה
בית המשפט   במסגרת תנאי זה על162.חסיתשיקול הדעת שנית	 לשופט בעניי	 זה רחב י

המשפט  בתי, למשל. לשקול שיקולי� שוני� המשליכי� על מידת מהימנותה של הראיה

 
157  MCCORMICK  ,ק די� בפסדוגמהכ� ל. 569–568' בעמ, 8ש "לעיל ה U.S. v. Wilson, 249 F.3d 366, 

374–376 (5th Cir. 2001),לאחר , יבל בית המשפט מסמכי� בנקאיי� זרי� מכוח החריג השיורי ק
 העובדה שהמסמכי� אינ� בית המשפט קבע כי. שהמסמכי� האמורי� לא עמדו בתנאיו של חריג ספציפי

עומדי� בתנאיו של חריג ספציפי אינה מונעת מבית המשפט לבחו� את קבילות� מכוחו של החריג 
 אימ� בית המשפט את U.S. v. Laster, 258 F.3d 525, 530 (6th Cir. 2001)עניי� כמו כ� ב. השיורי
הכשרת האמרה מכוחו של י בפנעמידה בתנאיו של חריג קיי� אינה מהווה מחסו� �לפיה אישהגישה 

 People v. Katt, 468 Mich. 272, 662: ראו לדוגמה פסקי די� נוספי� שפסקו ברוח זו. החריג השיורי
N.W.2d 12, 18–23 (2003); State v. Anderson, 2005 WI 54, 280 Wis. 2d 104, 695 N.W.2d 731, 

749 (2005). 
 A statement not specifically“ :קובע כ�, ”Residual Exception“שכותרתו היא , 807' כלל מס  158

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  WEINSTEIN ,873–803 'ס, 143ש "לעיל ה ;GRAHAM ,613' בעמ, 143ש "לעיל ה . 
160  Black ,24' בעמ, 143ש "לעיל ה. 
 .ש�  161
162  WEINSTEIN ,874–803 'ס, 143 ש"לעיל ה. 
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 163;לשקר או שמא היה לו מניע, בוחני� א� למוסר האמרה היה אינטרס או מניע לומר אמת
 מיהותו 165;מדריכות  א� האמרה נמסרה בתגובה לשאלות164;א� מדובר באמרה ספונטנית

 שכ	 ההנחה היא 166, האמרההזמ	 שחל� ממועד האירוע עד לרגע מסירת; של מוסר האמרה
 א� עד המקור חזר בו ממסירת האמרה או 167;כרונו של העדישחלו� הזמ	 משפיע על ז

 א� מוסר האמרה נחקר בחקירה נגדית 168;לחלופי	 אישר את מסירת האמרה בבית המשפט
האמרה לעד ששמע את האמרה ושמעיד עליה  א� קיי� קשר בי	 מוסר 169;על דוכ	 העדי�
תיעוד קולי או , כתבבאמצעות ( א� האמרה תועדה באמצעי כלשהו 170;בבית המשפט

 172,התומכת באמרה, ישירה או נסיבתית,  אחרתראיה א� קיימת בחומר הראיות 171;)חזותי
  .  האמרהשיקולי� אשר יש בה� כדי ללמד על מהימנותאלו וכיוצא ב

תנאי זה ש� דגש על הער� הפרובטיבי של  .ראיהו של צור� בקיומ תנאי שני הוא
 טמו	 בכוחה הפוטנציאלי לשכנע את בית המשפט ראיה הער� הפרובטיבי של ה173.ראיהה

 כאשר הראיה תורמת להוכחת 174.אותה היא מתיימרת להוכיחשבדבר קיומה של עובדה 

 
163  MCCORMICK ,562' בעמ, 8ש "לעיל ה ;Black ,37' בעמ, 143 ש"לעיל ה . 
164  MCCORMICK ,דוגמהראו ל. 563' בעמ, 8ש "לעיל ה U.S. v. Ellis, 935 F.2d 385, 394 (1st Cir. 

 .  את המעשה המיני על גבי בובהתהדגי� ספונטני, בו ילד אשר היה קורב� לעבירת מי�שמקרה , (1991
165  MCCORMICK ,14 ש"בה, כמו כ� ראו הפניות לפסיקה רלוונטית ש�. 8ש "לעיל ה. 
ידיות במסירת האמרה י נקבע כי מ,S. v. Sinclair, 74 F.3d 753, 759 (7th Cir. 1996)בעניי� כ� למשל   166

 .U.S. v. Tome, 61 F.3d 1446, 1453 (10th Cir בעניי�. היא גור� כללי התומ� במהימנות האמרה
. עובדה שהניצול המיני אירע כשנה לאחר שהוא תועד שלל את קבילותה של האמרההנקבע כי , (1995

הוכרה אמרה של עד ראייה לשוטר  ,Good v. U.S., 730 F.Supp. 2d. 469, 477 (D. Md. 2010)בעניי� 
 .  לזמנו לעדות בבית המשפטשאי אפשר לאחר ראיההתקבלה כששנמסרה בסמו� לאירוע 

167  GRAHAM ,621' בעמ, 143 ש"לעיל ה. 
 U.S. v. Barlow, 693 F.2d 954 (6th Cir. 1982); U.S. v. Leslie, 542 F.2d 285לעניי� זה ראו למשל   168

(5th Cir. 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)ראו לדוגמה   169
170  MCCORMICK ,ראו לדוגמה . 564' בעמ, 8ש "לעיל הU.S. v. Vretta, 790 F.2d 651, 659 (7th Cir. 

1986); State v. Williams, 117 N.M 551, 874 P.2d 12, 22 (1994). 
 State v. Toney, 243 Neb. 237, 498 N.W.2d 544, 551 (1993); State v. Davis, 504ראו לדוגמה   171

N.W.2d 844, 849 (S.D 1993) . 
 NLRB v. United Sanitation Serv., 737 F.2d 936, 941 (11th Cir. 1984); Unitedראו לדוגמה   172

States v. 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) . לגישה

ראו , לפיה קבילותה של ראיה אינה צריכה להיות נגזרת של קיו� ראיות אחרות התומכות בהש ,אחרת
United States v. Bailey, 581 F.2d 341, 349 (3d Cir. 1978); Black ,37–35' בעמ, 143ש "לעיל ה .

 או ראיה נסיבתית הסותרת את האמרה שאותה אנו רוצי� להכשיר מכוח החריג  מציי� כי עדותבלאק
לפסילה ביא  לה� צריו תומכת אינראיהעדרה של יע� זאת ה. ראיה גור� חשוב בעד פסילת ה היאהשיורי

 . יקול שבית המשפט צרי� להתחשב בוש בבחינתא וא� ה, ראיהאוטומטית של ה
173  MCCORMICK ,566' בעמ, 8ש "לעיל ה. 
174 Jack B. Weinstein, Probative Force of Hearsay, 46 IOWA L. REV. 331, 331 (1961); 

Sonenshein ,889' עמב, 152ש "לעיל ה ;MCCORMICK  ,541' בעמ, 8ש "לעיל ה. 
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ט לשאול היא  השאלה שעל בית המשפ175.יש לה ער� הוכחתי, עובדה השנויה במחלוקת
 176.בעלת אותו כוח פרובטיבי) שאותה נית	 להציג בבית המשפט( זמינה אחרת ראיהא� יש 

 קבילה ראיההתנאי האחד הוא כי אי	 בנמצא :  תנאי זה מורכב משני תנאי משנה,למעשה
תנאי שני הוא כי .  שבמחלוקתראיהאחרת בעלת כוח פרובטיבי השקול לפחות לזו של ה

 אחרת בעלת כוח פרובטיבי ראיה לא היה יכול להשיג במאמ# סביר הראיהצד המציג את ה
 אחרת בעלת אותו כוח ראיהמתנאי זה עולה כי א� יש . השקול לראיה שבמחלוקת

 כאשר נית	 לזמ	 לבית , למשל177.השמועהאמרה מפי  הרי שאי	 לקבל את ה,פרובטיבי
עדות מפי השמועה על בי ממש אי	 צור� ,המשפט עדי ראייה שיעידו על עובדות רלוונטיות

 טמו	 בכ� שלא תמיד נית	 להערי� "ראיההצור� ב"הקושי הנוגע למבח	 . אות	 עובדות
ולא תמיד נית	 לדעת א� ערכה הפרובטיבי , ראיהמראש ובנקל את ערכה הפרובטיבי של ה

 כ� או 178. זמינה אחרתראיהשל העדות מפי השמועה עולה על ערכה הפרובטיבי של כל 
 שנתקבלה מפי השמועה ראיהבית המשפט להכריע א� כוח השכנוע הטמו	 ביצטר� , כ�

  . אחרת הזמינה להצגה בבית המשפטראיהעולה על כוח השכנוע הפוטנציאלי הטמו	 ב
להראות כי האמרה יש , לאמור 179. האמרה רלוונטיתיש להוכיח כי, תנאי השלישיה לפי

הגורסי� יש  180.שנויה במחלוקתיכולה לסייע לבית המשפט לקבוע ממצאי� בדבר עובדה ה
האמרה אינה מתיימרת להוכיח כאשר משו� ש, כי נית	 לגרוע תנאי זה מהמבח	 המחומש

 לכללי �402 ו401מכוח כללי� ,  רלוונטיתלא היא תיפסל בשל היותה ,עובדה מהותית
תי� יעזו הסיבה של 181.הראיות המאפשרי� לבתי המשפט לפסול ראיות שאינ	 רלוונטיות

 
175  United States v. Ball, 547 F.Supp. 929 (E.D.Tenn.1981); GRAHAM ,631' עמב, 143 ש"לעיל ה ,

 . 17 ש"בה
 תביעה נדונה, Huff v. White Motor Corp. 609 F.2d 286 (7th Cir. 1979) ק די� בפסגמהדוכ� ל  176

בית המשפט . תפוצ� במהל� הנסיעהשברכב שבו נהג המנוח האזרחית נגד יצר� רכב לאחר שמכל הדלק 
בית המשפט קבע כי עדות הקורב� היא . בית החולי�שמסר המנוח לקרוב משפחות בהכשיר אמרה 

היה ואמרת הקורב� . שכ� הקורב� היה ברכב בזמ� הפיצו�, שירה היחידה בנסיבות העניי�העדות הי
עובדה ל בנוגע)  אחרת טובה יותרראיה כל וא( ישירה ראיההרי שלא תהא , תתקבללקרוב משפחתו לא 

אחר שהתקיימו חמשת התנאי� מ קבע בית המשפט כי האמרה קבילה דברבסופו של . שבמחלוקת
  .שבחריג השיורי

177 Sonenshein ,פט ראו לדוגמה בתי המשבבאשר ליישו� תנאי זה . 889' בעמ, 152 ש"לעיל הUnited 
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 ,152 ש"לעיל ה. 
 . עדויות/ לכללי הראיות הפדרליי� עוסקי� ברלוונטיות של אמרות402� ו401כללי�   179
180  GRAHAM ,18 ש"בה, פסיקה רלוונטית ש�ג� ראו . 632' בעמ, 143 ש"לעיל ה.  
181  Fenner ,270' בעמ, 145ש "לעיל ה ;Black ,20' בעמ, 143ש "לעיל ה . 
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 נדמה כי 182.בתי המשפט בארצות הברית בחנו תנאי זה במסגרת המבח	 המחומשרחוקות 
המחוקק קבע תנאי זה על מנת להדגיש כי אי	 להחיל את החריג השיורי על ענייני� 

   183.שאינ� נוגעי� לעובדות השנויות במחלוקת, צדדיי� או עקיפי�, טריוויאליי�
התכליות של לה בקנה אחד ע� האמרה תע יש להראות כי קבלת, על פי התנאי הרביעי

 תנאי זה לא זכה לתשומת לב יתרה 184.כללי הראיות הפדרליי� וע� עשיית הצדק
 וא� ההיסטוריה החקיקתית של החריג השיורי אינה נותנת מענה פרשני 185,בפסיקה

חלק מבתי , הואיל והדרישה האמורה עמומה ומנוסחת בשפה מעורפלת. לדרישה האמורה
 ואילו חלק� האחר קבע כי תנאי זה מתקיי� כשהתנאי� , זההמשפט לא פירשו תנאי

מיותר , בדומה לתנאי הרלוונטיות,  יש הטועני� כי תנאי זה186.האחרי� באי� על סיפוק�
האמרה תשרת את תכלית� של כללי הראיות ואת עשיית הצדק קבועה שמשו� שהדרישה 

ע� זאת היו מקרי� . 	 והיא נכונה לכל הראיות באשר ה187, לכללי הראיות102' בכלל מס
   188.בה� בתי המשפט פסלו ראיות שנתקבלו מפי השמועה משיקולי� של צדקש

יש לתת לצד , זה תנאי לפי . במת� הודעה מוקדמת לצד היריבהדרישה החמישית נעוצה
שבכוונתו להכשיר מכוחו של החריג (אמרה השכנגד הודעה מוקדמת וכ	 פרטי� על אודות 

בו תתבקש הצגת ש לקראת הדיו	 כיאות היריב הזדמנות להיער� כדי להעניק לצד) השיורי
,  גישה אחת190: נית	 לזהות שתי גישות עיקריות בפסיקה לדרישה זו189. שבמחלוקתראיהה

 הודעה מוקדמת ועל פיה, המעניקה משקל מכריע ללשו	 החוק, נוקשה ובלתי מתפשרת
, ואילו הגישה השנייה 191,יעבור לש� הכשרת האמרה עובר להלי� המשפטי היא תנאי בל

 
 .20' בעמ, ש�  182
 State v. Iaconetti, 406 F.Supp. 554, 559 ק די�בפס Jack Weinstein י השופטראו את דבר  183

(E.D.N.Y. 1976) :“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 Rule 102.1 Purpose and Construction: “These rules shall be construed to secure fairness in 

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' בעמ, 143 ש"לעיל ה. 
 .151–150 ש"הב ובעיקר, 894' בעמ, 152ש "לעיל ה, Sonenshein; 21 'בעמ, ש�  186
 .141 ש"הלעיל , 102' ראו נוסח כלל מס  187
 United States v. Anderson, 618 F.2d 487, 491 (8th Cir. 1980); Land v. Americanראו לדוגמה   188

Mut. Ins. Co., 582 F.Supp. 1484, 1488–1489 (E.D. Mich. 1984). 
189  GRAHAM ,כמו כ� ראו בעניי� זה . 21 ש"ה 634' בעמ, 143ש "לעיל הFurtado v. Bishop, 604 F.2d 

80, 92 (1st Cir. 1979), cert. denied, 444 U.S. 1035 (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' בעמ, 143 ש"לעיל ה ;Sonenshein ,904' בעמ, 152ש "לעיל ה. 
ת א פסקי די� מייצגי� שנקטו דוגמהראו ל. 54' בעמ, 143ש "לעיל ה, Black; 904–903' בעמ, ש� 191

 United States v. Oates, 560 F.2d 45, 72 & n.30 (2d Cir. 1977); United States :גישה הקשיחהה
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 והיא שמה דגש על תכלית הדרישה 192,מתאפיינת בגמישות, אשר זכתה לבכורה בפסיקה
אשר נועדה לאפשר לצד שכנגד הזדמנות הוגנת להיער� לקראת , בדבר הודעה מוקדמת

נית	 לוותר על הדרישה הדווקנית בדבר מת	 הודעה ,  על פי גישה זו193.ראיההצגת ה
ניתנה הזדמנות סבירה והוגנת   ולצד שכנגד,העניי	 מצדיקות זאתמוקדמת כאשר נסיבות 

 גישה זו יוצאת מנקודת הנחה כי ההלי� 194.ראיהבו תתבקש הצגת השלהיער� לדיו	 
ולא תמיד הצור� בהצגת האמרה עולה כבר בשלבי� מוקדמי� עובר , המשפטי אינו ודאי

 כגו	 אלו לא פסלו בתי במקרי�.  תעלה במהל� המשפטראיהתי� הצגת הישכ	 לע, למשפט
וה� הסתפקו במת	 אפשרות הוגנת וסבירה , מת	 הודעה מוקדמת�המשפט ראיות רק בשל אי

 פעמי� אחרות נטתה הפסיקה לוותר על 195.ראיהלצד שכנגד להתכונ	 לקראת הצגת ה
באמצעות דרכי תקשורת (בה� הצד שכנגד היה מודע שבמקרי� , דרישת ההודעה המוקדמת

בה� הצד ש או במקרי� 196, בחריג השיורילהשתמש היריב תשפט על כוונעובר למ) ותשונ
   197.מת	 הודעה מוקדמת במהל� הדיו	-היריב לא העלה כל טענה בדבר אי

  לקחי� פרגמטיי�) ד(

 קובע חמישה מבחני� שבהתקיימ� רשאי בית המשפט להכשיר עדות מפי 807כלל 
קירה שלעיל עולה כי שני מהס. השמועה שאינה מוסדרת באמצעות החריגי� הקיימי�

התנאי� הראשוני� שנועדו להבטיח את מהימנות האמרה ואת הצור� שבה ה� התנאי� 
ואילו שלושת המבחני� , ובתי המשפט בוחני� אות� בקפידה, העיקריי� והחשובי�

שני , כאמור. האחרי� ה� משניי� וזכו להתייחסות פחותה ולעיתי� א� להתעלמות בפסיקה
מנות האמרה והצור� שבה מהווי� את התשתית הרציונלית לחריגי� התנאי� בדבר מהי

תנאי� אלו יהיו עמודי . וככאלה ה� זכו למעמד של בכורה במודל האמריקאי, הקיימי�
ההנחה היא שקבלת אמרה . התוו� של המודל הישראלי המוצע בפרק הבא של המאמר

בי	 כתנאי� בלעדיי� ,  אלובכפו� לשיקול הדעת השיפוטי צריכה להיות מותנית בשני תנאי�
, מסולפותציב סכר בפני הכשרת	 של ראיות יתנאי המהימנות . ובי	 כתנאי� עיקריי�

הקפדה על תנאי זה תמזער את הסיכוי למשגי� . ו נעדרות בסיס של מהימנותא" מפוקפקות"
תנאי הצור� יבטיח את . יעת ממצאי� על בסיס אותה ראיה ותסייע במלאכת חקר האמתבקב
ראיות . ת	 של ראיות בעלות ער� פרובטיבי הנחוצות לבית המשפט באותו הלי� משפטיקבל

לסרבולו של ההלי� המשפטי , שאי	 בה	 צור� עלולות להביא לבזבוז זמ	 שיפוטי יקר
   .ולהארכת� של הדיוני� שלא לצור�

 
v. Mandel, 591 F.2d 1347, 1369 (4th Cir. 1979); United States v. Ruffin, 575 F.2d 346, 358 

(2d Cir. 1978).  
 United States v. Atkins, 618 F.2d 366, 372 (5th; 30ש " ה72' בעמ, 191ש "לעיל ה, Oatesעניי�  192

Cir. 1980). 
193  Black ,52' בעמ, 143ש "לעיל ה. 
194  Sonenshein ,904' בעמ, 152 ש"לעיל ה. 
 .902' בעמ, 152 ש"לעיל ה, Sonenshein  כ� ראו.348' בעמ, 172ש "לעיל ה, Baileyמשל עניי� ראו ל  195
196  Black ,53' מבע, 143 ש"לעיל ה. 
 .ש�  197
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או למצער להתחשב , לשלושת המבחני� האחרי� סבורני כי נית	 לוותר עליה�באשר 
א� זה , שיקולי� בלבד ולא כתנאי� מחייבי� להכשרת האמרה מכוחו של חריג שיוריבה� כ
בטר� בית שכ	 , מיותר ,האמרהשל  לרלוונטיות הנוגע ,תנאי השלישיה. בישראל, ייקבע

 עליו לבחו	 את מידת הרלוונטיות שלה לעובדות השנויות ,המשפט ד	 בקבילותה של ראיה
,  לפקודת הראיות1 היא תיפסל מכוח סעי�, יתהאמרה לא תהא רלוונטא� . במחלוקת

 התנאי 198. או לזמ	 עד שעדותו אינה רלוונטיתראיההמסמי� את בית המשפט לסרב לקבל 
הוא , לפיו קבלת האמרה תשרת את התכלית של כללי הראיות ואת עשיית הצדקש ,הרביעי

.  שוויתרו עליו ויש כאלו,עמו� מדי ולא בכדי הוא לא זכה להתייחסות בפסיקה האמריקאית
 של דיני הראיות מושכת לכיוו	 ה�תנאי זה לא יסייע כאשר כל אחת מתכליותי, יתר על כ	

 להטות את הכ� לטובת פסילתה של יכולה הבטחת זכויותיו של הנאש� משלכ� ל. שונה
 התכלית בדבר חקר האמת תטה את הכ� לכיוו	 ואילו, ראיה שהוצגה מטע� התביעה

לאחר ,  שבית המשפט יבח	מאלה להוות יכולל בדבר עשיית הצדק ע� זאת השיקו. ההפו�
התנאי א� . ה וכי קיימות ערובות למהימנות,שייקבע כי מדובר בראיה שיש בה צור�

שכ	 , אינו נחו# בשיטת המשפט הישראליתבדבר מת	 הודעה מוקדמת לצד היריב החמישי 
כאשר לא היה בידי , בהלי� הפלילי יש אפשרות לבקש מבית המשפט לזמ	 עדי הזמה

 ואילו בהלי� אזרחי הצדדי� מחויבי� להציג 199,ראיההצדדי� לצפות מראש את הצגת ה
את הראיות שברצונ� להציג במהל� המשפט ולהיער� לכ� , עובר לניהול המשפט, מראש

ע� זאת במקרי� . תהא כל תועלת בהודעה מוקדמתייתכ	 שבמקרי� מסוימי� לא . בהתא�
נית	 להתנות , תכנע כי קיימת חשיבות להודעה מוקדמת לצד היריבבה� בית המשפט ישש

   .ה בהודעה מראש לצד היריב או במת	 הזדמנות סבירה להיער� לקראתראיהאת הצגת ה

 חריג שיורי במשפט האנגלי. 2

  הקדמה) א(

סוגיה של עדות כשמדובר ב, הליכי� אזרחיי�לבדי	 האנגלי יש הבחנה בי	 הליכי� פליליי� 
 קובע כי לכלל הפוסל עדות מפי �Civil Evidence Act 1995200 ל1סעי� . ועהמפי השמ

 כלל י� לעומת זאת בהליכי� פליליי� חל201.השמועה אי	 תחולה בהליכי� אזרחיי�
: להל	 (�Criminal Justice Act, 2003 ל114ואלו מעוגני� בהוראת סעי� , הפסילה וחריגיו

 
 המציי� כי מותר להזמי� כל אד� לית� עדות בתנאי שהיא קבילה ,לפקודת הראיות) א(1 'סראו   198

לסרב להוציא הזמנה א� אי� בה , לפי שיקול דעתו, קובע כי בית המשפט רשאי) ב(סעי� קט� . ורלוונטית
 לחוק סדר הדי� הפלילי )א(106 'סכמו כ� ראו . צור� או א� ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת

, בית המשפט יזמי�" הקובע כי ,)"חוק סדר הדי� הפלילי": להל� (1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[
זולת א� היה סבור שאי� בהזמנת אותו אד� להועיל לבירור , כל אד� להעיד במשפט, לבקשת בעל די�

 ". ]...[ שאלה הנוגעת למשפט
 ". ראיות הזמה" אשר עוסקי� בהפליליר הדי�  לחוק סד168–165 'סראו בעניי� זה   199
200  Civil Evidence Act 1995, c. 38 (Eng.). 
201 Civil Evidence Act 1995, c. 38, §1 (Eng): “Admissibility of hearsay evidence: (1) In civil 

proceedings, evidence shall not be excluded on the ground that it is hearsay”.א� שלכלל  על 
קיימי� תנאי� ומגבלות החלי� על צד להלי� המשפטי , הפסילה אי� תחולה בהליכי� אזרחיי� באנגליה

� ל7� ו3 ,2 'סראו .  שנתקבלה מפי השמועהראיהאשר מעוניי� להציג CEA . 
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"CJA" לפי 202)."החוק" או �ל114)1( הוראת סעי �CJA ,ראיהעדות מפי השמועה קבילה כ 
. גדרה של אחת מארבע הקטגוריות המנויות בסעי�בלאמיתות תוכנה בתנאי שהיא נכנסת 

 הקטגוריה 203;הקטגוריה הראשונה כוללת קבוצה של חריגי� חקוקי� לכלל הפסילה
 הקטגוריה השלישית 204;השנייה כוללת חריגי� שמקור� במשפט המקובל האנגלי

 ואילו הקטגוריה הרביעית 205,ראיהלהסכמת התביעה והסנגוריה לקבילות המתייחסת 
שבכפו� לו רשאי בית המשפט להכשיר ראיות , לכלל הפסילה" חריג שיורי"כוללת 

   206.שנתקבלו מפי השמועה משיקולי� של צדק

� לd)(1(114( סעי� –חריג שיורי לכלל הפסילה ) ב(CJA  

את אחד ) "הוועדה" :להל	(ה יית באנגלי פרסמה הוועדה לרפורמה משפט1997בשנת 
 הוועדה הציעה להעניק 207. בסוגיה של עדות מפי השמועהשהיא כתבההדוחות המקיפי� 

בקבלת ראיה שנתקבלה מפי השמועה א� היא , א� כי מוגבל, לבתי המשפט שיקול דעת
" חריג שיורי" בהציעה לעג	 בחקיקה ראשית 208.גדר� של החריגי� האחרי�באינה נכנסת 

ציינה הוועדה כי תכליתו של החריג השיורי היא לאפשר גמישות בהחלת , לכלל הפסילה
 מכוחו של כלל ראיהצדק שעלול להיגר� בעקבות פסילתה של � ולמנוע אי209כלל הפסילה

אשר נועד ליישו� בנסיבות , חיוני" שסתו� ביטחו	" הוועדה ראתה בחריג השיורי 210.זה
 d)(1(114(עדה ועיג	 בהוראת סעי� ו המלצת הו המחוקק האנגלי קיבל את211.מיוחדות

המחוקק העניק לבתי המשפט שיקול דעת רחב לקבל  212. חריג שיורי לכלל הפסילה�CJAל

 
202 Criminal Justice Act, 2003, c.44 (Eng.) . הוראות החוק נכנסו . 563'  בעמ,8ש "לעיל ה, הלויראו

עדה לרפורמה משפטית אשר וחוק זה נחקק בעקבות המלצותיה של הו. 2005, אפרילב 4�בלתוק� 
 :THE LAW COMMISSION, EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS בדוח 1997פורסמו בשנת 

HEARSAY AND RELATED TOPICS, 1997, Cm. 3670 (UK) )להל� :LC REPORT.( 
� ל(a)(1)114 'ס  203CJA . ו116 ' חריגי� חקוקי� לכלל הפסילה המעוגני� בסכמההחוק כולל � . לחוק117
� ל(b)(1)114 'ס 204CJA .מרו ב��מספר מצומצ� של חריגי� שמקור� במשפט המקובל שCJA, וה� 

 .  לחוק118מעוגני� בסעי� 
� ל(c)(1)114 'ס  205CJA. 
� ל(d)(1)114 'ס  206CJA.  
207 LC REPORT  ,202ש "לעיל ה. 
 .8.143, 8.136, 8.133 'ס, ש�  208
 .8.136 'ס, ש�  209
במהל� דיוני הוועדה השמיעו נציגי התביעה הכללית את חשש� מחקיקתו של חריג . 8.133 'ס, ש� 210

חר� . תות�יפר רב של ראיות ללא ערובה לאמיאפשר לנאשמי� להציג לבתי המשפט מסשמא , שיורי
המליצה הוועדה על חקיקתו של ,  גורמי�כמהחששה של התביעה הכללית וקיומ� של התנגדויות מצד 

 . החריג
ערכאות הערעור , ח האמור כי א� יעשה שימוש תדיר בחריג השיורי"הוועדה ציינה בדו .8.143 'ס, ש�  211

 ;297 'בעמ 7 ש"ה לעיל ,CHOO ראו. דיוניות באשר להחלתותנחינה את שיקול דעת� של הערכאות ה
SIDNEY LOVELL PHIPSON, PHIPSON ON EVIDENCE 994 (Hodge M. Malek ed., 18th ed. 2013) ;

SPENCER ,101' בעמ, 111ש "לעיל ה. 
212 Criminal Justice Act, 2003, c.44, §144 (Eng): “Admissibility of Hearsay Evidence This 

sectionnoteType=Explanatory Notes has no associated (1) In criminal proceedings, a 
statement not made in oral evidence in the proceedings is admissible as evidence of any matter 
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יישו� את להגביל  ללמוד על כוונת המחוקק אי אפשרמלשו	 החריג .  משיקולי צדקראיה
משי� משתיה יבתי המשפט באנגל,  הלכה למעשה213.נסיבות מיוחדות ביותרבהחריג 

מבלי לצמצ� את תחולתו למקרי� יוצאי דופ	 , בזהירותא� כי ,  בחריג השיוריבליברליות
   214.דווקא

 114)2( סעי� –השיקולי� שעל בית המשפט לשקול בבואו להחיל את החריג השיורי ) ג(

�לCJA  

 שהסמי� את בתי המשפט לקבל ראיה מפי השמועה ,�CJA לd)(1(114(סעי� על נוס� 
בית המשפט  עלאות� ששיקולי�  לחוק תשעה 114)2( קבע המחוקק בסעי� ,צדקשיקולי מ

 שיקולי� אלו 215. מכוחו של החריג השיוריראיהמעמדה של שאלת לשקול בבואו להכריע ב
 לש� הבנת ראיהמידת נחיצותה של האת  או ראיהכוללי� את הער� הפרובטיבי של ה

עובדה הטעונה הוכחה מלבד נוגעות לאשר ראיות אחרות קיומ	 של ; הראיות האחרות
;  נסיבות מסירת האמרה216; בהקשר של התיק כולוראיהחשיבותה של ה;  האמורהראיהה

 א� יש עדות 217;מידת מהימנותה של הראיה האמורה; מידת מהימנותו של מוסר האמרה
 219;ראיה הקושי הכרו� בסתירת ה218; מהי הסיבה לכ�,וא� לא ,בעל פה על אותו עניי	

 
stated if, but only if – […] (d) The court is satisfied that it is in the interests of justice for it to 

be admissible”?  
213  SPENCER  ,103' בעמ, 111ש "לעיל ה. 
: R v. Z [2009], EWCA (Crim) 20 [20], [2009] 3 All ER 1015 (Eng.) ראו .104–103' בעמ, ש�  214

“In our 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”.כמו כ� ראו  Sak v. CPS, [2007] EWHC 
(Admin) 2886, (2007) 172 JP 89.  

215 CJA § 114(2): “In deciding whether a statement not made in oral evidence should be 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”.  
, PHIPSON  ראו.כ� תגבר הנטייה להכשיר את קבילותה, ככל שהראיה תהא חשובה יותר ומהימנה יותר  216

 R v. Cole and Keet, [2007] 1 W.L.R י�דק ה הפנייה ש� לפסכמו כ� ראו. 998'  בעמ,211ש "לעיל ה
2716 at 39. 

217  R v. Marsh [2008], EWCA (Crim) 1816. 
218  R v. Khan, [2009] EWCA (Crim) 86; R v. Z, [2009] EWCA (Crim) 20; R v. L, [2008] EWCA 

(Crim) 973; R v. L, [2008] EWCA Crim 973; [2008] 2 Cr. App. R. 18. 
219  R v. S, [2007] EWCA (Crim) 335; [2008] 2 Cr. App. R. 26 . 
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 ג�כמו כ	 קובע הסעי� כי בתי המשפט רשאי� לשקול . הגינות ההליכי�הסיכו	 לפגיעה ב
   220.שיקולי� רלוונטיי� אחרי�

  החריג השיורי כאמצעי להבטחת ניהול צודק של ההלי� הפלילי) ד(

. לבתי המשפט סמכות לסטות מכלל הפסילה משיקולי� של צדקהמחוקק האנגלי העניק 
,  לחוק1	 ללמוד על כוונת המחוקק מסעי� נית,  רחב ועמו�הוא "צדק"הואיל והמונח 

 בהמש� פורט המחוקק 221. היא ניהול צודק של הליכי� פליליי��CJAהקובע כי תכלית ה
זיכויו של : האלההכוללות את המטרות , את מטרות המשנה הנגזרות מהמטרה הראשית

הכרה ; התייחסות שווה ה	 לתביעה וה	 להגנה; אד� ח� מפשע והרשעת� של נאשמי�
ויידוע� באשר , קורבנות וחברי מושבעי�, כיבוד אינטרסי� של עדי�; זכויות הנאש�ב

הבטחה כי מלוא המידע יהיה מצוי ; ביעילות ובמהירותניהול ההלי� ; להתקדמות ההלי�
 ניהול ההלי� ;ברשות בית המשפט בבואו להטיל ערבויות או לגזור את דינו של הנאש�

חומרת התוצאות כלפי את , מורכבות העניי	את , רהבדר� שתביא בחשבו	 את חומרת העבי
 מכא	 222.הצרכי� של תיקי� אחרי�את  ממנה ושאפשר שיושפעוהנאש� ומעורבי� אחרי� 

תכלית ע� הה	 שקבלת עדויות מפי השמועה מטעמי צדק צריכה לעלות בקנה אחד 
. לעיל וה	 ע� מטרות המשנה המפורטות ,היא ניהול צודק של ההלי� הפליליש, העיקרית

ת המשפט להגיע יהמטרה העיקרית של החריג השיורי היא לאפשר לב, לגישתו של ספנסר
לפיכ� השאלה הראשונה שעל בית המשפט לשאול היא . לתוצאה מדויקת מבחינה עובדתית

על בית המשפט לשקול את תשעת ,  יתר על כ	223.משכנעת ומהימנה שבמחלוקת ראיהא� ה
 ראיהעל הער� הפרובטיבי של ה תו� שימת דגשב,  לחוק114)2(השיקולי� הקבועי� בסעי� 

  224.א� בכלל,  זו לראיות האחרות הקיימות בתיקראיהומידת התאמתה של 

   יישומו של החריג השיורי בפסיקה הלכה למעשה) ה(

השני� הצטברה פסיקה הנוגעת ליישומו של החריג השיורי ולתשעת השיקולי� במש� 
 נקבע כי בית המשפט נדרש להתחשב בכל דוגמה� לכ. השוני� שעל בית המשפט לבחו	

 להגיע למסקנה אינו נדרשהוא  א� 225, לחוק114)2(המנויי� בסעי�  תשעת השיקולי�
על ) עד המקור( עוד נקבע כי נוכחותו של מוסר האמרה 226.כל אחד מה�ל בנוגעספציפית 

 
220  PHIPSON ,998' בעמ, 211ש "לעיל ה. 
� ל1 'סראו   221CJA שכותרתו “overriding objective”. 
 .ש�  222
223  SPENCER ,107' בעמ, 111ש "לעיל ה. 
  .ש�  224
225  PHIPSON ,דוגמהראו ל; 998' בעמ, 211ש "לעיל ה R v. Taylor, [2006], EWCA (Crim) 260; [2006] 

2 Cr. App. R. 14, per Rose L.J. 
226 R v. Y, [2008] EWCA (Crim) 10; [2008] 1 WLR 1683; R v. Z, [2009], EWCA (Crim) 20; 

[2009] 3 All ER 1015.כ� ראו  PHIPSON,998' בעמ, 211ש " לעיל ה; SPENCER,בעמ, 111ש " לעיל ה '
108. 
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סקי די	  פבכמה כמו כ	 227. אמרת החו# שלוה שלקבלתשיקול לטובת  היאדוכ	 העדי� 
בקרב א� ,  ההגנהשמציעהנקבע כי בית המשפט לא יכשיר ראיה שנתקבלה מפי השמועה 

 החשש מפני פברוק 228.בר אמתוחבר המושבעי� קיי� קושי רב לקבוע א� מוסר האמרה ד
ידי התביעה כבר בדיוני הוועדה לרפורמה בשל ראיות בידי נאשמי� הועלה וסילו� 
 בחריג השיורי בי	 היתר כדי להכשיר השתמשו�  מהפסיקה עולה כי נאשמי229.משפטית

הודה בביצוע העבירה אשר נטע	 בעניינו שהוא , בבית המשפטופיע ה לאאמרה של אד� ש
ביצע ) ולא הנאש�(לפיה אד� אחר שאמרת חו# של עד  או כדי להכשיר המיוחסת לנאש�

  הלכה למעשה בתי המשפט230.את העבירה מבלי שהעד יזומ	 לעדות בבית המשפט
   231.בעיקר כאשר נית	 לזמ	 את מוסר האמרה לעדות, ה נוטי� לפסול ראיות שכאלויבאנגלי

באשר להתערבותה של ערכאת הערעור בהחלטת הערכאה הדיונית לקבל ראיה מכוחו 
בה� הערכאה הדיונית שקלה את כל ש נקבע כי במקרי� לפוסלהאו  של החריג השיורי

ערכאת הערעור תתערב בהחלטת , �CJA ל114)2(השיקולי� הרלוונטיי� הקבועי� בסעי� 
בה� שאו במקרי� , הערכאה הדיונית רק כאשר מסקנת השופט הייתה שגויה לחלוטי	

 א� שהוועדה לרפורמה 232.הערכאה הדיונית לא שקלה את כל השיקולי� שמחובתה לשקול
 להכשיר אמרה אי אפשרבה� שמשפטית המליצה בדוח כי החריג השיורי מיועד למקרי� 

וא� היא ,  הרי שבספרות המשפטית נשמעת הדעה233,סוימת באמצעות החריגי� הקיימי�מ
אי	 מניעה להכשיר ראיה מכוחו של החריג השיורי מבלי ש, באה לביטוי בחלק מפסקי הדי	

 ספנסר טוע	 א� כי 234.א� נית	 להכשירה באמצעות החריגי� הקיימי�לכ	 לבחו	 קוד� 
 ייטה בית המשפט להכשיר% דווקא, ה משכנעתבמקרי� שבה� מוצגת בבית המשפט ראי

בועות הימנע מהמגבלות הקת החריגי� הקיימי� או לבאמצעות החריג השיורי כדי לעקו� א
 שקיימת ודאות ראיה משכנעתבה� מוצגת בפני בית המשפט ש ואילו במקרי� 235.בה�

יג בתי המשפט יכשירו אותה באמצעות החר, שהיא תוכשר באמצעות חריג קיי� גבוהה
 ראיהמנ� מאמיני� שהובתי המשפט מצייני� כי ה� א, למעשה. כאמצעי ביטחו	, השיורי

מ	 , אול� בהנחה שה� טועי� בהערכת�,  חריג ספציפי כזה או אחרלפישבמחלוקת קבילה 
   �CJA.236 לd)(1(114( מכוח סעי� ראיההצדק לקבל את ה

 
227  PHIPSON ,ראו לדוגמה . 999' בעמ, 211ש "לעיל הR v. Xhabri, [2005] EWCA (Crim) 3135; 

[2006] 1 All E.R 776; [2006] 1 Cr. App. R. 26. 
228  PHIPSON ,ראו לדוגמה . 1001–1000' בעמ, 211ש "לעיל הR v. Finch, [2007] EWCA (Crim) 36. 
229  LC REPORT ,8.143 'ס, 202 ש"לעיל ה;SPENCER ,109' בעמ, 111ש " לעיל ה. 
 . ש�  230
 R v. O’hare, [2006] EWCA (Crim) 2512; R v. Deny, [2013] EWCA ראו לדוגמה. 110 'בעמ, ש�  231

(Crim) 48; Richards, [2007] EWCA (Crim) 709; R v. Finch, [2007] EWCA (Crim) 36; [2007] 
1 WLR 1645. 

232  SPENCER ,ראו לדוגמה . 111' בעמ, 111ש "לעיל הR v. Richards, [2007] EWCA (Crim) 709. 
233  LC REPORT ,8.143, 8.136, 8.133 'ס, 202ש "לעיל ה. 
234  PHIPSON ,ראו לדוגמה. 995–994' בעמ, 211ש "לעיל ה R v. Isichei, [2006] EWCA (Crim) 1815, 

170 JP 753; [2007] Crim LR 484. 
235  SPENCER ,ראו לדוגמה . 105' בעמ, 111ש "לעיל הMaher v. DPP, [2006] EWHC (Admin) 1271. 
236  SPENCER ,ראו לדוגמה . 105' בעמ, 111ש "לעיל הXhabri , 227 ש"הלעיל ;R v. Singh, [2006] 

EWCA (Crim) 660. 
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  לקחי� פרגמטיי�) ו(

בדרכו של המחוקק האמריקאי ועיג	 בחקיקה הל� הננו עדי� לכ� כי המחוקק האנגלי 
ובעיקר בסוגיה של , כללית בדיני הראיותראשית חריג שיורי לכלל הפסילה כחלק מרפורמה 

אשר מתנה את קבילות האמרה , אלא שבשונה מהמשפט האמריקאי. עדויות מפי השמועה
ת קבלת המחוקק האנגלי אינו מתנה א, בהתקיימות� של חמישה מבחני�) ולו פורמלית(

אלא הוא מחייב את בית המשפט לשקול שיקולי� ,  מחייבי�במבחני� או בתנאי�האמרה 
 פועל יוצא הוא שמרחב 237.כל אחד מה�ל בנוגעמסוימי� מבלי לחייבו להגיע למסקנה 

. הרבה מזה של השופטי� בארצות הבריתבה רחב ישיקול הדעת שנית	 לשופטי� באנגלי
התוויית , יתר על כ	. לוודאות� של ההליכי� המשפטיי�לעובדה זו השלכה ברורה הנוגעת 

 הדעת השיפוטי באמצעות שיקולי� שוני� מבלי לדרג אות� על פי חוזק� ומידת שיקול
או לפחות ,  כל אחד מה�בעניי	ומבלי לחייב את בית המשפט להגיע למסקנה , חשיבות�

קל שונה לכל אחד  משייחסו עלולה להביא לכ� ששופטי� שוני� , חלק מה�בעניינ� של
 תהא תוצר של העדפה סובייקטיבית או ראיהבדר� זו ההכרעה בדבר גורל ה. מהשיקולי�

והדבר יגביר עוד ,  על פני שיקולי� אחרי� לסוג מסוי� של שיקולי�גדולמת	 משקל סגולי 
   .יותר את הפגיעה בוודאות המשפטית

ד� של החריגי� ירי לצהבדל נוס� בי	 שני המודלי� נעו# ביישומו של החריג השיו
 אי אפשרבה� שכללי הראיות הפדרליי� מתני� את תחולת החריג השיורי במקרי� . הקיימי�

ע� זאת הגישה המקובלת בפסיקה . להכשיר את האמרה באמצעות אחד מהחריגי� הקיימי�
 לעומת זאת הדי	 near miss.238האמריקאית שנית	 להחיל את החריג השיורי ג� במצבי 

 ג� ,ללא כל תנאי או מגבלה, משיקולי� של צדקשר לפנות למסלול השיורי האנגלי מאפ
א� בעניי	 זה סבורני כי רשת ההגנה  239.כאשר האמרה מוסדרת באמצעות חריג קיי�

. והביטחו	 שהמודל האמריקאי מספק לחריגי� הקיימי� טובה מזו שמספק מקבילו האנגלי
עות המסלול השיורי אמרה שיש האפשרות שתהיה לצדדי� ולבתי המשפט להכשיר באמצ

בעניינה חריג קיי� רק תגביר את הסיכו	 שבריקו	 החריגי� הקיימי� מתוכ	 ואת הפגיעה 

 
 מידת נחיצותה של הראיה לש� הבנת  אתאלו כוללי� את הער� הפרובטיבי של הראיה אויקולי� ש  237

הראיה מלבד , ראיות אחרות הקיימות בתיק והנוגעות לעובדה הטעונה הוכחה; הראיות האחרות
מידת מהימנותו של ; נסיבות מסירת האמרה;  של הראיה בהקשר של התיק כולוחשיבותה; האמורה

מהי ,  שלאוא�, א� יש עדות בעל פה על אותו עניי�; מידת מהימנותה של הראיה האמורה; מוסר האמרה
כמו כ� קובע הסעי� כי .  הסיכו� לפגיעה בהגינות ההליכי�;הקושי הכרו� בסתירת הראיה; הסיבה לכ�

 . שיקולי� רלוונטיי� אחרי�ג�שאי� לשקול בתי המשפט ר
238  MCCORMICK ,ק די�כ� לדוגמה בפס. 569–568' בעמ, 8ש "לעיל ה U.S. v. Wilson, 249 F.3d 366, 

374–376 (5th Cir. 2001)לאחר ,  קיבל בית המשפט מסמכי� בנקאיי� זרי� מכוח החריג השיורי
בית המשפט קבע כי העובדה שהמסמכי� אינ� . שהמסמכי� האמורי� לא עמדו בתנאיו של חריג ספציפי

עומדי� בתנאיו של חריג ספציפי אינה מונעת מבית המשפט לבחו� את קבילות� מכוחו של החריג 
פט את אימ� בית המש, U.S. v. Laster, 258 F.3d 525, 530 (6th Cir. 2001) י�דק כמו כ� בפס. השיורי
הכשרת האמרה מכוחו של בפני עמידה בתנאיו של חריג קיי� אינה מהווה מחסו� �לפיה אישהגישה 

 People v. Katt, 468 Mich. 272, 662: ראו לדוגמה פסקי די� נוספי� שפסקו ברוח זו. החריג השיורי
N.W.2d 12, 18–23 (2003) ,ק די�וכ� את פס State v. Anderson, 695 N.W.2d 731, 749 (2005). 

239  LC REPORT  ,ו, 8.136, 8.133 'ס, 202ש "לעיל ה�8.143; PHIPSON ,995–994' בעמ, 211ש "לעיל ה .
 .R v. Isichei, [2006] EWCA (Crim) 1815, 170 JP 753, [2007] Crim LR 484 לדוגמה ראו
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האחת : אפשר לפוגג את החששות האמורי� בכמה דרכי� אפשריות. בוודאות המשפטית
ימנע מהצדדי� לפנות למסלול השיורי כאשר קיי� חריג היא לקבוע כלל ברירה אשר 

השנייה היא קביעת כלל שלפיו כאשר אמרה לא עמדה ; ת קבילותה של האמרהמסדיר אה
אי	 לאפשר את הכשרתה ) near missאו " כמעט חריג"מצבי� של (בתנאיו של חריג ספציפי 

כמעט "לאמרות במצבי " מסלול שיורי ייעודי"נית	 לקבוע , שלישית ;דר� המסלול השיורי
עו בבנייתו של מודל ישראלי משופר ומשודרג המסקנות והלקחי� מפרק זה יסיי". חריג

   .אמריקני�ביחס למודל הדומה לו במשפט האנגלו

   המודל המוצע–בדיני הראיות בישראל " חריג שיורי". ה

המסקנות והלקחי� , חסרונ� של החריגי� הקיימי�, יתרונותיו וחסרונותיו של כלל הפסילה

 כל אלה –י קבילות לכללי משקל אמריקני ומגמת המעבר מכלל�מסקירת המשפט האנגלו

נקודת האיזו	 הראויה . הביאוני למסקנה כי נדרשת נקודת איזו	 גמישה מזו שבדי	 הקיי�

. היא שתאפשר לבתי המשפט לקבל אמרות מפי השמועה בכפו� לשיקול דעת� השיפוטי

שיקול דעת זה נדרש ה	 באשר לעדויות שמעמד	 אינו מוסדר באמצעות החריגי� הקיימי� 

מנ� מאזני� ואהקיימי� חריגי� ה". כמעט חריג"ה	 באשר לעדויות הנופלות בקטגוריה של ו

 להגיע שיכולי�אינ� מסדירי� את כל סוגי העדויות ה� אול� , את כלל הפסילה במידת מה

א� א� נניח כי חלו� הזמ	 תר� לכ� שמרבית העדויות כבר . לפתחו של בית המשפט

שבהיעדר חריג המאפשר  לשלול את הטענה אי אפשר ,מוסדרות באמצעות חריגי� שוני�

ואי אפשר לקיי� , מלכתחילה אי אפשר להציג אות	 בבית המשפט, להסדיר את אות	 אמרות

א� לשונ� הדווקנית של החריגי� הקיימי� אינה מותירה מרחב של שיקול . דיו	 בעניינ	

יה� של החריגי� לפיכ� האפשרות שבית המשפט יקבל אמרות תו� כדי הגמשת תנא. דעת

היעדר שיקול הדעת נכו	 ג� לאמרות במצבי . הקיימי� בדר� פרשנית היא מוגבלת עד מאוד

אמריקני חריג � העובדה כי זה שני� רבות קיי� במשפט האנגלו,זאת ועוד". כמעט חריג"

, או שהוא ערער את היציבות המשפטית, ללא עדות כי הוא רוק	 את החריגי� מתוכ	, שיורי

יתר . ה מרגיע במידה מסוימת לחששות דומי� מפני יצירה של חריג שיורי בישראלמענהיא 

המודל המוצע שהגנה הרשת , כחלק מהלקחי� הפרגמטיי� מהדיו	 בפרק הרביעי, על כ	

א� מגמת המעבר מכללי . מספק לחריגי� הקיימי� טובה מזו שבמודל האנגלי או האמריקאי

נותנת רוח , נות השמוני� של המאה הקודמת החלה בתחילת שאשר, קבילות לכלל משקל

הביאה  , אשר תומכת בגמישות� של דיני הראיות,מגמה זומנ� וא. גבית למודל המוצע

אלא שחריגי� אלו אינ� נותני� מענה של� , ליצירת� של חריגי� נוספי� לכלל הפסילה

נה ג� במוב	 זה המודל המוצע נועד לתת מע. אמרות שראוי ומוצדק לקבל	וכולל לכל ה

  . לסוג זה של אמרות

המסקנות והלקחי� מהפרקי� הקודמי� של המאמר תורגמו לחמש דרישות או תכליות 

צרי� לאפשר לבתי המשפט מודל המוצע ה, ראשית: שהמודל המוצע צרי� לעמוד בה	

הנופלות  הוא צרי� לתת מענה לאמרות, שנית ;לקבל אמרות שמעמד	 אינו מוסדר בדי	

להתיישב ע� התשתית הרציונלית הוא צרי� , שלישית ;" חריגכמעט"קטגוריה של ב
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; שבבסיס החריגי� הקיימי� המצדיקה קבלת אמרות על בסיס הצור� שבה	 ומידת מהימנות	

הוא צרי� לתת ביטוי לשיקולי� ערכיי� ודיוניי� מלבד השיקולי� בדבר הצור� , רביעית

טובה לחריגי� הקיימי� מפני עליו לספק רשת הגנה , חמישית; בראיה ומידת מהימנותה

כל אחת מהדרישות לבדה יכולה להביא ליצירת� של מודלי� שוני� , ודוק. ריקונ� מתוכ	

הדרישה להכשרת אמרות נוספות שמעמד	 טר� , למשל. במבנה שלה� ובתחולת�, באופיי�

לעומת זאת היה . הוסדר בדי	 יכולה להביא למודל גמיש שיתמו� בשיקול דעת שיפוטי רחב

נצטר� לקבוע מודל , נרצה ליצור מודל שימנע את ריקונ� של החריגי� הקיימי� מתוכ	ו

שימנע מהצדדי� להכשיר אמרות שמעמד	 מוסדר באמצעות מער� החריגי� הקיי� דר� 

ככל שהוא נוגע לאמרות במצבי , ושיתמו� בהותרת המצב המשפטי בעינו, המסלול השיורי

ריג שיורי שיתיישב ע� התשתית התאורטית של לעומת הדרישה ליצירת ח". כמעט חריג"

יש , שיש בה כדי להביא ליצירת מודל שמרני שיקד� את חקר האמת, החריגי� הקיימי�

בהתחשבות בתכליות אחרות של דיני הראיות ובאינטרסי� של הצדדי� כדי להביא להעדפת 

לי� מודל צודק יותר שיצרי� את בחינת� ושקילת� של שיקולי� שוני� מלבד שיקו

יוצא שלכל אחת מהדרישות יכולה להיות השפעה . אפיסטמיי� הנוגעי� לחשיפת האמת

על היק� תחולתו ועל מרחב שיקול , על מתכונתו, משלה על עיצובו של החריג השיורי

הואיל והמודל המוצע נועד לתת מענה לכל חמש . הדעת השיפוטי שיוענק לבית המשפט

יתכ	 שהפתרו	 לא יספק את המענה השל� והטוב יש להביא בחשבו	 כי י, הדרישות יחד

או רק באות	 , אילו היה המודל מתיימר לעמוד רק בחלק מהדרישות, ביותר שנית	 להבטיח

נדמה כי דווקא הצבת . דרישות שתבאנה ליצירתו של מודל שיבטיח את הגשמת	 המלאה

מו רוח של שינוי אשר מביא ע, התכליות האמורות כול	 יחד תתרו� לבנייתו של מודל מאוז	

  . לצד שמרנות ואיפוק, וחדשנות

 נוסח מוצע לחריג שיורי . 1

והוא נית	 לאימו# , המודל המוצע יכול שייקבע כהוראה סטטוטורית בפקודת הראיות

. החריג השיורי מוק� בסימ	 ב של פרק א לפקודת הראיות. בפסיקת בית המשפט העליו	

 בעדות על אמרות ובחריגי� העיקריי� לכלל וסימ	 ב עוסק, "עדות בעל פה"פרק א ד	 ב

כהוראה המקדימה את , נדמה כי מיקומו הטבעי של חריג זה הוא בפתח סימ	 ב. הפסילה

חל� זאת לבית המשפט העליו	 יש סמכות לאמ# את המודל המוצע . החריגי� לכלל הפסילה

 ההוראות  בדומה למרבית240,בפסיקה ולהופכו לחלק מדיני הראיות שאינ� מעוגני� בחוק

 .מכוח סמכותו של בית המשפט ליצור חריגי� נוספי�. שבדיני הראיות אשר נקבעו בפסיקה

, בדיו	 שלהל	 אציג את הנוסח המוצע. היכולת ליצור חריג שיורי נכללת במסגרת סמכות זו

  . אעמוד על תוכנו ועל אופ	 יישומו
  
  
  

 
 .137ש "לעיל ה, מרציאנוראו לדוגמה עניי�   240
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  סימ� ב לפקודת הראיות

  . מפי השמועהחריג שיורי לכלל הפוסל עדות  .'א8

בהלי� משפטי תהא עדות על אמרה שאמר אד� קבילה לאמיתות תוכנה 
 : בהתקיי� אלה, באותו הלי�

אול� בית  ,לא עמדה האמרה באחד או יותר מתנאיו של חריג קיי�  . 1
וכי קיימות ערובות חלופיות , המשפט שוכנע כי קיי� צור� באמרה

 . המבטיחות את אמיתותה
הסדר המאפשר להכשיר את קבוצת האמרות שאליה אי	 קיי� בדי	   . 2

 :והאמרה עומדת בתנאי� האלה במצטבר, משתייכת האמרה
וכי קיימות ערובות , בית המשפט שוכנע כי קיי� צור� באמרה  . א

 . המבטיחות את אמיתותה
וקיימות ערובות להבטחת , שוכנע בית המשפט כי קיי� צור� באמרה  . ב

 או פסילתה של הראיה לאחר שנת	 יחליט בדבר קבלתה, אמיתותה
כגו	 מידת תרומתה של הראיה , את דעתו לשיקולי� רלוונטיי�

זמינותו של מוסר האמרה ; מהימנות מוסר האמרה; לחשיפת האמת
הפגיעה ; הקושי הכרו� בסתירת הראיה בידי הצד היריב; למת	 עדות

האפשרית בזכויות הצדדי� ובאינטרסי� שלה� אל מול התועלת 
, הגינות� של ההליכי�;  ה	 מפסילת הראיה וה	 מקבלתהשתצמח

 . טעמי� של צדק ועוד
לא תוכשר אמרה על פי סעי� זה מקו� שבו קיי� חריג המאפשר את   . 3

 . הכשרתה

לפיכ� הוא אינו .  דיני הראיותלפיהחריג השיורי המוצע חל בכל הלי� משפטי אשר נידו	 
החריג מתייחס .  בהלי� פלילי וה	 בהלי� אזרחיוהוא חל ה	, מוגבל לסוג מסוי� של הליכי�

 המסלול הראשו	 כולל אמרות. שלושה מסלולי�בלשני סוגי� של אמרות שקבילות	 תיבח	 
ועל כ	 לא תתאפשר הכשרת	 , סטטוטורי או פסיקתי, שמעמד	 מוסדר באמצעות חריג קיי�

מרה במצבי המסלול השני מאפשר לבחו	 את קבילותה של א. באמצעות החריג השיורי
 חריג המאפשר להכשיר את בעניינ	למסלול השלישי תנותבנה אמרות שאי	 ". כמעט חריג"

 המאפשר להכשיר אמרה בכפו� לצליחת� של שני "קלאסי"זהו המסלול השיורי ה. קבילות	
 –בשלב הראשו	 על בית המשפט לבחו	 את עמידתה של האמרה בשני מבחני� : שלבי�

תעמוד בשני היה והאמרה . תותהיה וקיומ	 של ערובות לאמקיומו של צור� באותה אמר
ובו , על בית המשפט להמשי� לשלב השני, )בשלב הראשו	(התנאי� האמורי� במצטבר 

עליו לשקול שיקולי� נוספי� שלאור� תתקבל ההחלטה בדבר קבלתה של הראיה או 
שיקולי� ובית המשפט רשאי לשקול , רשימת השיקולי� שבסעי� אינה סגורה. פסילתה

הרעיו	 הוא שכל . רלוונטיי� נוספי� שיסייעו בידו לקבל החלטה בדבר מעמדה של האמרה
אמרה שלא תוכשר דר� המסלול שמתאי� לה . אחת מהאמרות תנותב למסלול המתאי� לה

משמעות הדבר היא שיהיה אי אפשר . ויהיה אי אפשר להכשירה דר� מסלול חלופי, תיפסל
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דר� המסלול השיורי " כמעט חריג"ינ	 חריג או אמרות במצבי להכשיר אמרות שקיי� בעני
הרציונל שמאחורי מתווה זה הוא שמירת מעמד� של החריגי� הקיימי� בתו� כדי . השלישי

  ". כמעט חריג"הגבלתו וצמצומו של שיקול הדעת השיפוטי במצבי 

   אמרה שמעמדה מוסדר באמצעות חריג קיי�: מסלול ראשו�) א(

ואשר קיי� בעניינ	 חריג המאפשר , מיועד לאמרות שנתקבלו מפי השמועההמסלול הראשו	 
תוכשר , כאשר מעמדה של אמרה מסוימת מוסדר באמצעות חריג ספציפי. את קבלת	

כאשר האמרה שבמחלוקת היא של קורב	 מעשה , למשל. האמרה באמצעות אותו חריג
וכאשר מדובר . ות לפקודת הראי10הדר� להכשרת האמרה תעבור דר� סעי� , אלימות

.  לפקודה9הדר� להכשירה תעבור דר� סעי� , באמרה של אד� שהיה עד לביצוע עבירה
. תנותב האמרה למסלול השני, "כמעט חריג"כאשר בית המשפט יקבע כי מדובר במצב של 

  . בדר� זו יימנע מהצדדי� לעקו� את החריגי� הקיימי� באמצעות המסלול השיורי
יגרו� לעקיפת� של החריגי� הקיימי� הטריד את מנוחת� של החשש מכ� שחריג שיורי 

כללי הראיות הפדרליי� מתני� את תחולת החריג . הבארצות הברית ובאנגליהמחוקקי� 
ואילו ,  להכשיר את האמרה באמצעות החריגי� הקיימי�אי אפשרבה� שהשיורי במקרי� 

על מנת לספק רשת . לההדי	 האנגלי מאפשר לפנות למסלול השיורי ללא כל תנאי או מגב
את מוצע לאמ# , ביטחו	 טובה לחריגי� הקיימי� מפני עקיפת� באמצעות המסלול השיורי

רשת ביטחו	 זו . ועל בתי המשפט לדאוג לאוכפה, מת במודל האמריקאיהקיייה תנהה
שכ	 א� א� נניח כי מרבית האמרות מוסדרות באמצעות , תתרו� לוודאות� של ההליכי�

הרי בחינת הראיה לפי אות� חריגי� תוסי� ותיעשה כפי שהיא , קיי�מער� החריגי� ה
  . ובעניינה לא יהא כל שינוי, נעשית היו�

  "כמעט חריג"מצבי : מסלול שני) ב(

אלא שהאמרה ,  חריג המאפשר את הכשרת	בעניינ	המסלול השני מיועד לאמרות שקיי� 
הרציונלי� הבטיח את אינה עומדת בתנאי או בתנאי� הקבועי� באמרה אשר נועדו ל

אמרה שכזו עשויה להגיע למסלול השני ה	 . ובעיקר את מהימנותה, שבבסיס החריג
 תנאי לפי, תחילה במסלול הראשו	כאשר האמרה נבחנה , בעקיפי	 :בעקיפי	 וה	 במישרי	
". כמעט חריג"ובית המשפט קבע כי מדובר במצב של , המסדירי� את מעמדההחריג 

ואילו במקרה שבו הצד המעוניי	 להציג את . מסלול השניה להאמרמקרה זה תנותב ב
וברצונו , האמרה מודע לכ� שהאמרה אינה עומדת בתנאיו הדווקניי� של חריג מסוי�

  . רשאי הוא לפנות למסלול זה במישרי	, להכשיר את האמרה דר� המסלול השני
אשר נדונה , "כמעט חריג"הבחירה במסלול השני נועדה לתת מענה ספציפי לבעיית ה

המטרה ביצירת מסלול . שבו פורטו יתרונותיו של פתרו	 זה, בפרק השלישי של המאמר
במנותק מהמענה , "כמעט חריג"ספציפי למקרי� אלו נועדה לתת מענה קונקרטי לבעיית ה

ההנחה היא כי . שיש לתת לאמרות שמעמד	 אינו מוסדר באמצעות מער� החריגי� הקיי�
חריג ספציפי . ציונלית שבבסיס החריג שמכוחו תוכשר האמרהנודעת חשיבות לתשתית הר

ומתו� הנחה כי התנאי� , נוצר מתו� צור� באמרה שניתנה בנסיבות מסוימות בהלי� משפטי
כאשר ישתכנע בית המשפט כי קיי� צור� באותה . הקבועי� בו מבטיחי� את מהימנותה
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האמרה קיימות ערובות וכי חל� התנאי� החסרי� שנועדו להבטיח את אמיתות , אמרה
על פי מודל . יש לאפשר לו לקבל%, איכותיות אחרות המבטיחות באותה מידה את אמיתותה

שיקול הדעת השיפוטי מוגבל ומצומצ� א� לבחינת התקיימותה של התשתית הרציונלית , זה
  . שבחריג בסטייה מהתנאי� הקבועי� בו

חריג "לקבוע היא " מעט חריגכ"להסדיר את קבילות	 של אמרות במצבי חלופית דר� 
בה� תימצא ש" חריגכמעט "במקרי� של , כ�.  פנימי בכל אחד מהחריגי� הקיימי�"שיורי

כדי " חריג שיורי פנימי"יוכל בית המשפט להיעזר ב, ערובה חלופית לאמיתות האמרה
בזיקה , עיצוב שונה משל חברובדר� זו יהיה נית	 לעצב כל חריג שיורי . להכיר בקבילותה
יהיה נית	 לנסח את החריג השיורי הפנימי של , לדוגמה. בגדרו הוא נמצאשלחריג הספציפי 

 לזמ	 את מוסר אי אפשר השימוש בו יתאפשר רק א� ניסוח שלפיו לפקודת הראיות 9סעי� 
 9בניגוד לאחד התנאי� הקבועי� בסעי� , האמרה לבית המשפט מטעמי� אובייקטיביי�

דוגמה נוספת היא החריג הקבוע . האמרה בבית המשפטהמחייב את נוכחותו של מוסר 
נית	 לקבוע כי החריג .  לפקודה המאפשר להכשיר אמרה של קורב	 מעשה עבירה10בסעי� 

 לא נפגע ראיההשיורי הפנימי שבסעי� זה יהיה נגיש רק במקרי� שערכה הפרובטיבי של ה
" פנימיי�"ריי� העיצוב החריגי� השיו. העמידה באחד מתנאי הסעי� האחרי��חר� אי

בה� האמרה אינה עומדת בתנאי אחד בלבד מבי	 ש לקבוע כי רק במקרי� דוגמהיאפשר ל
עוד יהיה נית	 לקבוע כי . יהיה נית	 לבחו	 את האמרה במסלול השיורי הפנימי, תנאי החריג

 באשר ואילו ,תנאי� מסוימי� שבחריג ה� קוגנטיי� ובלתי ניתני� להתנאה או להחלפה
 באשרא� . רי� נית	 להסתפק בחלופות השוות בערכ	 ההוכחתי לתנאי� החסרי�תנאי� אחל
שלא יאפשר להכשיר אמרה שלא עמדה בתנאי " כלל ברירה"פתרו	 האמור נית	 לקבוע ל

באמצעות החריג השיורי הכללי הקבוע במסלול , ולרבות החריג השיורי הפנימי שב, החריג
  . השלישי

י� פנימיי� נעו# בכ� שהוא יצרי� את שינוי� של כל החיסרו	 שבקביעת חריגי� שיורי
, אשר לחריגי� הסטטוטוריי�. הסטטוטוריי� והפסיקתיי� כאחד, החריגי� הקיימי�

לרבות מש� הזמ	 הארו� שיידרש , על כל המשתמע מכ�, השינויי� אמורי� להתקבל בחוק
 את אות� חריגי� על בית המשפט העליו	 לקבוע, ואשר לחריגי� הפסיקתיי�. לטובת העניי	

אלא שיתאפשר לעשות כ	 רק כאשר יידרש בית המשפט העליו	 . ולנסח� שיוריי� פנימיי�
היה וחריג מסוי� לא יגיע לפתחו של בית המשפט . לדו	 בחריג מסוי� בערעור על פסק הדי	

לעומת זאת ברגע שהמודל המוצע ייקבע . לא תהא דר� לעג	 בו חריג שיורי פנימי, העליו	
חקיקתיי� ופסיקתיי� , הוא יחול על כל החריגי� באשר ה�, או שהוא יאומ# בפסיקהבחוק 
  . והוא נית	 ליישו� מיד, כאחד

   הקיימי� אמרות שמעמד� אינו מוסדר באמצעות החריגי�): מסלול שיורי(מסלול שלישי ) ג(

א א� א� נצ. המסלול השיורי מיועד לאמרות שמעמד	 אינו מוסדר באמצעות חריג ספציפי
אי אפשר לשלול את , מנקודת הנחה כי מרבית האמרות כבר מוסדרות באמצעות חריג קיי�

הטיעו	 כי ייתכנו אמרות נוספות שאינ	 מוצגות בבית המשפט משו� שאי	 חריג המאפשר 
המסקנה העיקרית מהדיוני� הקודמי� ובעיקר מהפרק השני היא שכלל . את הכשרת	

ה להתמקד בחשש שבהרחקת בית המשפט מהאמת והוא נוט, הפסילה סובל מהכללת יתר
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אומנ� נית	 . העובדתית כאשר מוצגות לפניו עדויות מפי השמועה ללא בסיס של מהימנות
, אול� נדמה כי החשש המרכזי, להצדיק את הכלל ג� מטעמי� אחרי� שאינ� אפיסטמיי�

 מקו� לאותו המודל המוצע נות	. נוגע לחקר האמת, כפי שהוא בא לביטוי בפסיקה ובספרות
חשש בהתנותו בראש ובראשונה את הכשרת	 של ראיות בהוכחה שיש בה	 צור� באותו 

המיקוד במבחני� אלו יוצר הרמוניה ע� , יתר על כ	. וכי קיימות ערובות למהימנות	, הלי�
שכ	 הוא מתיישב ע� התשתית הרציונלית שבבסיס� והוא אינו סותר , החריגי� האחרי�

ימשי� בית המשפט לבחו	 את , משעמדה הראיה בתנאי� אלו, האמורעל פי המודל . אותה
ויכריע בדבר מעמדה של הראיה , שאינ� בהכרח אפיסטמיי�, מעמדה לפי שיקולי� אחרי�

ויתר השיקולי� שנבחנו בשלב ) שכאמור היא עמדה בה�(לאור שני המבחני� הראשוני� 
הג� שייקבע , הורות על פסילתהוהוא א� רשאי ל, בית המשפט יכול לקבל את הראיה. השני

תוצאה זו נעוצה בהיק� שיקול הדעת השיפוטי בכל אחד . כי קיי� בה צור� והיא מהימנה
ואילו בשלב , מצומצ� ומוגבל הוא בשלב הראשו	 שיקול דעתו של בית המשפט .מהשלבי�

בדיו	 שלהל	 אעמוד על התוכ	 שיש ליצוק לכל אחד מהשלבי� ועל אופ	 . השני הוא רחב
  . יישומו

  "שלב המבחני� "–שלב ראשו	 ) 1(

קיומ	 של : בשלב הראשו	 על כל אמרה לעמוד בשני התנאי� או במבחני� האלה במצטבר
המטרה של השלב הראשו	 . ערובות המבטיחות את אמיתות האמרה וקיומו של צור� בה

היא ליצור סכר מפני הצפה של בתי המשפט בעדויות מפוקפקות חסרות כל בסיס של 
בהותרת שיקול הדעת לאמרות שעומדות בשני תנאי הס� , מהימנות ושאי	 בה	 צור�

  . אעמוד להל	 על הרציונלי� שמאחורי כל אחת מדרישות הס�. האמורי�

   ראיה בחינת מהימנות ה–תנאי ס� ראשו	 . א

התנאי בדבר מהימנות האמרה נועד להדגיש את תפקיד� העיקרי של דיני הראיות בחשיפת 
ה	 בהלי� פלילי וה	 בהלי� , מזעור המשגי� שבקביעת ממצאי� בידי בית המשפטהאמת וב

כאשר לצד הראיה שבמחלוקת . החריג השיורי צרי� לשאו� להשגת תכלית זו ,משכ�. אזרחי
הדעת נותנת כי מדובר בראיה בעלת פוטנציאל לסייע לבית , יש עוגני� של מהימנות

 תפחת ההסתברות למשגי� בקביעת כ� ג�. המשפט לחשו� את האמת ולעשות צדק
ויגבר אמו	 הציבור באות	 קביעות הנסמכות על ראיות , ממצאי� על בסיס אותה ראיה

,  תמנע מעדויות מפי השמועה שה	 מסולפותהדרישה לראיות מהימנות, שנית. מהימנות
ג� במקרה שבו . להגיע לפתחו של בית המשפט, שקריות או נעדרות ערובות לאמיתות	

פסילת	 של ראיות . ה	 תיפסלנה כבר בשלב הראשו	, שכאלו תגענה לבית המשפטראיות 
תמנע מהצדדי� ומבית , כבר בשלב הראשו	, שכאלו בשל היעדר	 של ערובות לאמיתות	

. המשפט לבזבז זמ	 שיפוטי יקר על דיוני סרק בראיות שאי	 לה	 עוג	 של מהימנות
להארכת הדיוני� שלא לצור� ,  של הליכי�פסילת	 של ראיות אלו עלולה לגרו� לעיכוב��אי

  . וא� לפגיעה בזכויותיו של הצד שכנגד
בהיעדרו תיפסל ולכ	  , תנאי עיקרי במודל האמריקאיהואתנאי זה כאמור , שלישית

מנ� וא. על בית המשפט לשקול שיקולי� של מהימנות, מודל האנגליה על פיג� . ראיהה
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הדיו	 שלעיל בדבר יישומו של החריג השיורי אול� מ, מדובר בשיקול ולא בתנאי מחייב
ה היא י וכי נטיית בתי המשפט באנגלי,בפסיקה האנגלית עולה כי מדובר בשיקול עיקרי

 בהתבסס על הצלחתו של המודל 241.תות	ילפסול ראיות מבלי שהוצגו ערובות לאמ
ת פגיעתו בוודאות המשפטית וה	 בעובדה שהוא לא רוק	 א�ה	 באי, בשיטות משפט אלה

  . יהיה נכו	 לאמ# אימו# מושכל את הרכיבי� המהותיי� מתוכו, החריגי� הקיימי� מתוכ	
צוי	 כי . בפרק השלישי עמדתי על הרציונלי� שבבסיס החריגי� הקיימי�, רביעית

, משכ�.  והצור� שבהראיה מידת מהימנותה של ההואהמכנה המשות� לכל החריגי� 
כשרת האמרה על פי המודל המוצע מתיישבת ע�  התנאי� לההבחירה בתנאי זה כאחד משני

 מבחינה היסטורית ,חמישית. והיא אינה זרה לה, התשתית הרציונלית של החריגי� האחרי�
הבחירה בתנאי זה כבסיס להכשרת אמרה מכוחו של החריג השיורי מתיישבת ע� כתביו של 

יק את הסטייה ויגמור הצד. שכאמור זכו לתהודה ולתמיכה בפסיקה האמריקאית, ויגמור
תנאי� אלו היוו את המכנה . של שני התנאי� האמורי�מכלל הפסילה בכפו� לקיומ� 

א� ה� ג� היו הצדקה , דו של כלל הפסילהיהמשות� לחריגי� הספציפיי� שהתפתחו לצ
שני� רבות עובר לחקיקתו ,  בכפו� לשיקול דעתו השיורית של בית המשפטראיהלקבלת 

   242.איות הפדרליי� ובדיני הראיות המדינתיי� בארצות הבריתשל החריג השיורי בכללי הר
בחינת מהימנותה של הראיה מוצע לאמ# את השיקולי� שנקבעו בפסיקה האמריקאית ב

אשר יש בה� כדי להשלי� על מידת ,  לכללי הראיות הפדרליי�807במסגרת יישומו של כלל 
הא� למוסר : אלות האלה שיקולי� אלו כוללי� בי	 היתר את הש243.מהימנותה של הראיה

 עד המקור העיד א�ה;  או שמא היה לו מניע לשקר?האמרה היה אינטרס או מניע לומר אמת
הא� הוא חזר בו ממסירת ? על האמרה בבית המשפט ונחקר בחקירה נגדית בידי הצד היריב

מדובר באמרה הא� ? האמרה או לחלופי	 אישר את מסירת האמרה בבית המשפט
?  מוסר האמרה לעד שמעיד עליה בבית המשפט–יי� קשר בי	 עד המקור הא� ק? ספונטנית

הא� האמרה תועדה באמצעי ?  או מנחותהאמרה נמסרה בתגובה לשאלות מדריכותהא� 
וכ	 ? התומכת באמרה, ישירה או נסיבתית,  אחרתראיההא� קיימת בחומר הראיות ? כלשהו

יהותו של כגו	 מ, מהימנות האמרהשיקולי� רלוונטיי� נוספי� שבכוח� להשלי� על מידת 
  .זמ	 שחל� ממועד האירוע עד לרגע מסירת האמרה או המוסר האמרה

  ראיה קיומו של צור� ב– תנאי ס� שני. ב

, תנאי זה. על בית המשפט להשתכנע כי קיי� צור� באמרה, על פי התנאי השני של החריג
. ראיה� הפרובטיבי של הש� דגש על הער,  אחד התנאי� העיקריי� במודל האמריקאישהוא
מקו� לייחס גישתי יש ל, בשונה מהמשמעות המיוחסת לתנאי זה במשפט האמריקאישאלא 

המשמעות הנוספת מתייחסת . ראיהערכה הפרובטיבי של המלבד משמעות עוד  לו

 
241 SPENCER,109' בעמ, 111 ש" לעיל ה.  
242 Imwinkelried, The Scope ,כמו כ� ראו . 245–244' בעמ, 147ש "לעיל הNote, Evidence: Hearsay: 

Admissibility 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). 
  .דבפרק לעיל � זה ראו דיו� בעניי  243
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בית המשפט רשאי לקבוע כי , למשל. משפטי נתו	 בהלי� ראיהחשיבותה של הלולנחיצותה 
ל סיפוקה כאשר מדובר בראיה הנחוצה לש� בירור חפותו של הנאש� דרישת הצור� באה ע

בה� ייקבע כי מדובר בראיה שאינה חשובה ש ואילו במצבי� ,או לש� הבנת ראיות אחרות
 הוא יהא רשאי לפסול אותה ,)הג� שקיימות ערובות למהימנותה(ואינה נחוצה באותו הלי� 

 זמינה ראיהו ג� כאשר ייקבע כי יש  להגיע למסקנה זיכולבית המשפט . מטע� זה בלבד
 ושאותה נית	 להשיג , שבמחלוקתראיה של ההאחרת בעלת כוח פרובטיבי השקול לפחות לז

   244.במאמ# סביר
, תנאי זה. א� הבחירה בתנאי ס� בדבר הצור� בראיה היא תולדה של כמה שיקולי�

פי השמועה הוא בבחינת צידוק לקבלת אמרות מ, בדומה לתנאי בדבר מהימנות האמרה
) בדומה לתנאי בדבר מהימנות האמרה(ג� תנאי זה , יתר על כ	. באמצעות החריגי� הקיימי�

אשר הניח את התשתית לחריג השיורי בפסיקת בתי המשפט בארצות , נקבע בידי ויגמור
כמו כ	 תנאי זה הוא אחד התנאי� . הברית עובר לחקיקת� של כללי הראיות הפדרליי�

א� באנגלייה .  לכללי הראיות הפדרליי�807ל החריג השיורי לפי כלל המרכזיי� לתחולתו ש
שהוא שיקול מרכזי בבוא� להכשיר אמרה , בתי המשפט מחויבי� להתייחס לתנאי זה

בי	 , תנאי זה מהווה חס� בפני הצגת	 של ראיות שאי	 בה	 צור�. באמצעות החריג השיורי
 להציג בבית המשפט ראיות אחרות משו� שה	 נעדרות כוח פרובטיבי ובי	 משו� שנית	

  . בעלות כוח פרובטיבי גבוה מזה שבעדות מפי השמועה

  " שלב השיקולי� "–שלב שני ) 2(

על בית המשפט להמשי� ולדו	 בה , משצלחה האמרה את שני מבחני הס� בשלב הראשו	
. בשלב השני ולשקול שיקולי� נוספי� שיסייעו לו לקבל החלטה בדבר מעמדה של הראיה

שלב השני בית המשפט רשאי לשקול שיקולי� רלוונטיי� אשר יטו את הכ� לטובת פסילת ב
מידת וה� כוללי� בי	 היתר את , שיקולי� אלו נדונו לאור� המאמר. הראיה או קבלתה

הצד ; נסיבות מת	 האמרה; מהימנות מוסר האמרה; תרומתה של הראיה לחשיפת האמת
הקושי הכרו� בסתירת ;  האמרה למת	 עדותזמינותו של מוסר; שמטעמו מוצגת האמרה

 אל מול הפגיעה האפשרית בזכויות הצדדי� ובאינטרסי� שלה�; ידי הצד היריבב ראיהה
שיקולי� של צדק , הגינות� של ההליכי�;  וה	 מקבלתהראיהה	 מפסילת ההתועלת שתצמח 

   .ת החלטתועל בית המשפט לשקול את השיקולי� הרלוונטיי� ולאז	 ביניה� ולנמק א. ועוד
 245.נית	 לטעו	 נגד המסלול השיורי האמור כי הוא מגביר את חוסר הוודאות המשפטית

תיפגע ודאותו , א� נאפשר לבית המשפט להכשיר ראיות שונות שמעמד	 אינו מוסדר בדי	
כנגד טיעו	 זה נית	 להשיב כי בשלב הראשו	 של בחינת הראיה שיקול . של ההלי� המשפטי

הפגיעה , משכ�. ל א� ורק לבחינת התקיימות� של שני תנאי הס�הדעת מצומצ� ומוגב
אומנ� בשלב השני של הבחינה שיקול הדעת , שנית. היחסית בוודאות המשפטית אינה רבה

מדובר בקבוצה מצומצמת של אמרות . אול� קבוצת ההתייחסות היא קטנה יותר, אינו מוגבל

 
 .  במסגרת תנאי הצור� במסגרת החריג השיורי במשפט האמריקאי,ש�לעניי� זה ראו דיו�   244
, ראו דיו� בעניי� הטיעו� בדבר הפגיעה האפשרית של החריג השיורי בוודאות המשפטית וטיעוני נגד  245
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ית	 להניח כי בהיעדר שיקולי� על פני הדברי� נ. שצלחו את מבח	 המהימנות והצור�
ע� זאת יש מקו� . תהיינה האמרות קבילות, ערכיי� כבדי משקל שימשכו לכיוו	 השני

. ראיהלשקול שיקולי� חשובי� נוספי� ולאפשר לה� להטות את הכ� לטובת פסילת ה
ודאות המשפטית מוצדק על רקע העדפת� של ערכי� ובמצב זה המחיר שבפגיעה ב

 יכולדאות המשפטית היא שיקול שבית המשפט והפגיעה בו. יותרושיקולי� חשובי� 
על גבו שיקולי� ערכיי� כבדי  מכדי לשאת קט	א� דומה כי משקלו הסגולי , להתחשב בו

  .משקל
 בהלי�  את ההגנהשישמשחשש נוס� הוא שהמודל המוצע ישמש את התביעה יותר מ

אלא שנית	  246. שני הצדדי� להלי�ובדר� זו הוא יעמיק את הפער הדיוני הקיי� בי	, הפלילי
להתגבר על החשש האמור בקביעת כללי� שיסייעו ביישומו של המודל השיורי בדר� 
שתבטיח תחולה שוויונית של החריג שג� תקטי	 את הפער הדיוני הקיי� בי	 כוחו של 

במסגרת בחינת הראיה בשלב הראשו	 נית	 לקבוע חזקה , למשל. הנאש� לכוחה של המדינה
שלפיה כאשר נאשמי� מציגי� ראיות שעברו , בי	 שהיא ניתנת לסתירה ובי	 שלא, יתראיית

בדר� זו תעבור הראיה . קמה חזקה כי קיי� צור� בה	, )בשלב הראשו	(את מבח	 המהימנות 
מבלי שהנאש� יצטר� לשכנע את בית ) מהימנות וצור�(את המשוכה הראשונה של הבחינה 
לא יתאפשר לתביעה , א� החזקה תהא חלוטה. תה ראיההמשפט כי קיי� צור� ספציפי באו

היה ויתאפשר , לחלופי	. והדבר א� לא יהיה נתו	 לשיקול דעתו של השופט, לסתור אותה
נית	 להגביר את , לתביעה לסתור את החזקה בדבר קיומו של צור� בראיה מטע� הנאש�

קבוע כלל שלפיו דר� נוספת היא ל. נטל השכנוע שיוטל עליה בבואה לסתור את החזקה
כאשר בית המשפט יתרש� כי חוסר השוויו	 הדיוני בי	 הצדדי� להלי� מצדיק את קבלת 

חוסר שוויו	 דיוני זה עלול להתקיי� למשל כאשר התביעה . יש צור� לקבל%, הראיה
או כאשר היא הכשירה עדויות מפי , השתמשה בחריג השיורי לש� הכשרת ראיות מפלילות

ייתכ	 כי סוג העבירות וחומרת	 . � באמצעות החריגי� הקיימי�השמועה לחובת הנאש
  . יצדיקו את הכשרת	 של ראיות שכאלה מטע� ההגנה

  סיכומ� של דברי�

ההנחה היא שהגבלת . בגמישותלהתאפיי	 דיני הראיות שעל חריג שיורי משק� את התפיסה 
 ,דאותוו הדי	 ולושיקול הדעת השיפוטי בכללי� פרוצדורליי� נוקשי� תתרו� ליציבותו של

לפגוע  וא�  להגביל את כוחו של בית המשפט לחשו� את האמתיכולהאול� בה בעת היא 
   . ובעיקר של נאשמי� אשר סובלי� מנחיתות דיונית,בזכויותיו הדיוניות של צד להלי�

מוצדק על רקע הביקורת שנמתחה על כלל עיגונו של חריג שיורי בדיני הראיות בישראל 
כמו כ	 הוא מוצדק על רקע . � שההצדקות להתקיימותו אינ	 חפות מקשיי�ומשו, הפסילה

קשיי� שמעוררי� החריגי� הקיימי� וכ	 על רקע מגמת המעבר מכללי קבילות לכללי ה
נתנה את אותותיה ביצירת� של , אשר עלתה לפני יותר משלושה עשורי�, מגמה זו. משקל

אלא ששיקול הדעת השיפוטי .  הפסילהובכ� היא תרמה להגמשתו של כלל, חריגי� נוספי�

 
 .הח� מפשע כליתו של כלל הפסילה לאור אידיאל ההגנה על במסגרת הדיו� בת,ש�ראו טיעו� בעניי� זה   246
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כאשר אי	 בדיני הראיות . מוגבל א� ורק לבחינת עמידתה של האמרה בתנאיו של החריג
או כאשר האמרה לא עמדה באחד מהתנאי� הקבועי� , חריג המאפשר להכשיר את האמרה

שלפיו אי אפשר , עובדה זו מעבירה מסר. לבית המשפט אי	 סמכות לקבל%, בגו� החריג
לסמו� על תבונת� של השופטי� שידעו להיזהר מהפגמי� ומהמוקשי� אשר טבועי� 

  .לעיתי� בעדויות שכאלו
שלפיה עדויות מפי , במש� שני� רבות השתרשה התפיסה המכלילה והסטיגמטית, כ�

המעמידות בסיכו	 את חקר , השמועה ה	 ראיות מפוקפקות נעדרות בסיס של מהימנות
ו נוספו חששות הנוגעי� להשלכות שתהיינה לעיגונו של חריג נדמה כי לחששות אל. האמת

כרסו� יתר של כלל , כגו	 הכשרה גורפת של ראיות שתביא למדרו	 חלקלק, שיורי בדי	
כל אלו יחד הניאו את המחוקק ואת בית . הפסילה וריקונ� של החריגי� הקיימי� מתוכ	

לעומת הדי	 . כלל הפסילההמשפט העליו	 מלעג	 בדיני הראיות בישראל חריג שיורי ל
באנגלייה ובארצות הברית קיי� זה שני� רבות חריג שיורי והוא מעוג	 בחקיקה , בישראל
מאז חקיקת� של החריגי� השיוריי� באנגלייה ובארצות הברית עברו שני� רבות . ראשית

או שה� הביאו לכרסו� יתר בכלל , ללא עדות לכ� שה� רוקנו מתוכ	 את החריגי� הקיימי�
והיא א� נותנת רוח גבית ליצירתו של חריג דומה , לעובדה זו קיי� אפקט מרגיע. פסילהה

בניית המודל המוצע נעשתה בהתאמה לדי	 הישראלי ועל , יתר על כ	. במשפט הישראלי
  . רקע המסקנות והלקחי� ממתכונתו של החריג השיורי באנגלייה ובארצות הברית

מבחי	 בי	 שלושה סוגי� של , ה	 בהלי� האזרחיהחל ה	 בהלי� הפלילי ו, המודל המוצע
בכל אחד . והוא מנתב כל אחת מה	 למסלול המיועד רק לה, אמרות שנתקבלו מפי השמועה

לפי תכליתו של כל אחד , מהמסלולי� היק� ומרחב שיקול הדעת שוני� מאלה של האחר
פתור רק את א� נרצה ל. המודולריות של המודל מאפשרת לאמצו במלואו או בחלקי�. מה�

וא� נרצה לתת מענה רק . נוכל לאמ# את המסלול השני בלבד, "כמעט חריג"בעיית ה
. נבחר במסלול השיורי בלבד, לאמרות שמעמד	 אינו מוסדר באמצעות החריגי� הקיימי�
עוד ייתכ	 כי בסופו של דבר . נית	 להניח כי התזה המוצעת במאמר תקי� עליה מתנגדי�

א� , קביעת היקפו ותנאיו של החריג השיורי. ה מהמוצע במאמרהמודל שייבחר יהיה שונ
. בו בדיני הראיותה� משניי� ביחס להבנת החשיבות והצור� , אכ	 ייקבע בדי	 הישראלי

  .די בו כשלעצמו, לעת עתה עצ� הדיו	 הציבורי בו




