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סיוע, חיזוק, דבר מה, שום דבר? התוספת שתופסת: מבט אנליטי  
ּיּותבשאלת    הראיות  דַּ

     * אסף הרדוף 

ּיּות ב.. מבוא. א   דיּות הראיות: המשגה. ד.   דיּותג. . הראיות: סקירה דַּ
 הראיות: מבט אנליטי. ה. סיכום  

 מבוא   . א 

זיכה בית    ונשלח לרצות עונש של מאסר עולם,, שנים לאחר שהורשע ברצח  2018בקיץ  
המשפט העליון את אלישע חייבטוב מעבירות של קשירת קשר לפשע, רצח ושוד. הראיה  
המשפט   בית  מדובב.  בפני  במעשים  הודאתו  הייתה  חייבטוב  כנגד  העיקרית  המפלילה 

ת, המחוזי קיבל את ההודאה בקבעו כי נמסרה מרצון חופשי, מצא אותה מהימנה ומשכנע
והצביע על תוספות ראייתיות התומכות באמיתותה. לעומתו, בית המשפט העליון קבע כי  

הבעייתיות   את  בהדגישו  שווא,  בהודאת  שקיבל שמדובר  המדובב,  של  בהתנהלותו 
יחד עם החשוד, לאחר שהמדינה פגעה   והשתמש בסמים  תמריצים כספיים להשיג הודאה 
    1.קשות בזכות החשוד להיוועצות

משה  2019בקיץ   אליעד  של  ערעורו  את  העליון  המשפט  בית  הרשעתו    דחה  על 
קשירת קשר ואלימות, במסגרת חברותו בארגון האוהדים של קבוצת הכדורגל בית"ר  ב

הראיה המפלילה המרכזית, עדותו של עד מדינה, מחברי הארגון   . ירושלים "לה פמיליה"
על מהימנה  נמצאה  בנו  ידי  ומנהיגיו,  המשפט.  עדים  בית  של  חוץ  אמרות  הוגשו  סף, 

- לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"אא  54-א ו10שותפים לעבירה. בהתאם לסעיפים  
מצא בית המשפט ראיות סיוע לעדות עד המדינה, וראיות  )להלן: פקודת הראיות(,   1971

 
 
וקטור, מרצה בכיר, המכללה האקדמית צפת; מרצה, בין היתר, לדיני ראיות, לסדר הדין  ד  *

היוטיוב   ערוץ  מנהל  הצבאית;  בפרקליטות  וסנגור  תובע  לשעבר  עונשין;  ולדיני  הפלילי 
בקטנה":   -https://www.youtube.com/channel/UC"משפטים 

xFc6ukPtnA0b83p013zqQ  בלבד. מחכה היא שלי  טעות שנפלה במאמר  לכל  . האחריות 
 . תודה למערכת המשפט ברשת על העריכה .asafhardoof@gmail.comלתגובות: 

לפסק דינו של השופט אורי   106–81,  23–21, פס'  חייבטוב נ' מדינת ישראל  2868/13ע"פ    1
הצטרפה והטעימה, כי    ,דינה  לפסק  6שם, פס'    ,ארז -(. השופטת ברק2.8.2018  אר"ששהם ) 

 מסירת הודאה בסמוך לצריכת סמים מעוררת חשש לחופשיות ההודאה ולאמיתותה. 

https://www.youtube.com/channel/UC-xFc6ukPtnA0b83p013zqQ
https://www.youtube.com/channel/UC-xFc6ukPtnA0b83p013zqQ
mailto:asafhardoof@gmail.com


 

5 
 

מבט   שתופסת:  התוספת  דבר?  שום  מה,  דבר  חיזוק,  סיוע, 
 אנליטי בשאלת דיּות הראיות 

חיזוק לעדות השותפים לעבירה. בית המשפט העליון דחה את טענות המערער על חסרים  
שלגישתו  ראייתי ראיות  שורת  על  הצבעה  תוך  להרשעה,  הדרושות  לתוספות  בנוגע  ים 

  2מהוות תוספות מסוג סיוע וחיזוק לראיות העיקריות. 
הנדונה   סוגיה  ביותר,  ופרקטית  ותיקה  פסקי הדין שלעיל עוסקים בסוגיה משפטית 

. לאדם  באין ספור תיקים כשאלה חיונית להרשעה בתיקים קטנים כגדולים: דיּות הראיות
מהיישוב ייתכן שהמונח "דיות ראיות" יידמה כמונח המגלם את השאלה, אם הוצגו די  
ראיות משכנעות להרשעת הנאשם. אולם הרעיון מורכב בהרבה. ככלל במדינת ישראל,  

די בעדות יחידה שבית המשפט מוצא משכנעת ומהימנה כדי    –בכל תיק פלילי ואזרחי  
תיק: על פי עד )מוצלח( אחד יקום דבר. לעומת זאת,  לקבוע ממצא עובדתי ולהכריע את ה

 בשורה לא ארוכה של הקשרים, לא די בעד אחד, ובעיקר לא די באמרה אחת. 
בפסיקה,  נולדת  אך לעתים  המחוקק  מצוות  את  לרוב משקפת  הדיות, אשר  דרישת 
זו,   לבקשתה  להיעתר  המעוניין  ומבית  להרשיע,  המבקשת  הפלילית  מהתביעה  תובעת 

על ראיה קבילה אשר תהווה תוספת ראייתית לראיה עיקרית מסוג מסוים. לכאורה  להצביע  
באופן   המשפט  מערכת  בעיני  חשודה  זו  עיקרית  שראיה  הוא  הללו  למצבים  המשותף 
הדיות   דרישת  של  מטרתה  חלקית.  או  מטעה  פגומה,  שקרית,  מוטה,  כראיה  כלשהו 

. האם  מאשמה  הרשעת חפיםמתקשרת בבירור לשאיפה המוכרת של דיני הראיות לצמצם  
. טענתי תהיה כי  ת הארה זומטרה זו ניתנת להשגה באמצעות הרעיון? בשאלה זו עוסק

דרישת הדיות מוחלת שלא בעקיבות, ואינה מסוגלת להשיג את המטרה של הסרת חשש  
 מפני הרשעת שווא. 
רעיון הדיות. בפרק  תחילה, אפתח   אסקור בקצרה את המקרים המגוונים    ב בהצגת 

אציג את ההמשגה   גם נדרשת תוספת ראייתית לראיות, בהתאם לסוג התוספת. בפרק  שבה
המקובלת לדרישת הדיות, המתמקדת בבעייתיות הקיימת בעדים וראיות, ואציע המשגה  
עם   כיאות  להתמודד  השיפוטית  היכולת  חוסר  לבעיה,  נוסף  צד  זונחת  שאינה  שונה, 

בפרק   שלעיל.  ק  ד הבעייתיות  אנליטי  מבט  חוסר  אציג  את  אראה  הדיות,  בדרישת  צר 
העקיבות והשיטתיות בתחום, ואצביע על שורת אתגרים שהדין הקיים אינו פותר. אסכם  
בהתייחסות למאבק בין גישה הקוראת להגביל את שיקול הדעת השיפוטי בנוגע לדיני  
בראשונה,   בוחר  הדין  כאשר  שגם  על  ואצביע  ההוכחה,  חופש  גישת  לבין  הראיות 

  בילה לניצחון השנייה.המציאות מו

 
 
ישראל  2854/18ע"פ    2 מדינת  נ'  פס'  משה  שט  96–54,  19–17,  השופט  דינו של  יין  לפסק 

 (.  27.8.2019אר"ש ) 
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ּיּותב.    הראיות: סקירה  דַּ

מגוונת, בעיקר במובן הראיות העיקריות אשר מצריכות  דיות הראיות היא  הדרישה של  
תוספת ראייתית לצורך הרשעה, אך גם במובן טיב התוספת הראייתית הדרושה. קיימים  

"דבר   גם  לעתים  )המכונה  חיזוק  סיוע,  תוספת:  של  סוגים  מה  שלושה  ודבר  לחיזוק"( 
 )המכונה לעתים "דבר מה נוסף"(.

נדרש בין   3הגדולה והמהותית ביותר, החזקה  הראייתית  תוספת  לנחשב  ר  שא,  הסיוע
עבור עדות שמועה של אדם מוגבל   4;היתר עבור עדות שמועה של ילד בתנאים מסוימים

ור עדות עד  עב 5;מעדות בתנאים מסוימיםלפטור  שכלית או נפשית שבית המשפט בחר  
 8ועבור עד מפליל בעברת עדות שקר.  7; עבור עדות עד מפליל בעברת המרדה 6; מדינה

פלילי  החיזוק במשפט  עד  של  חוץ  אמרת  עבור  היתר  בין  עדותו   9; נדרש  עבור 
המשפט  המפלילה   ילד  בבית  פחות  של  גילו  שותף   10; 12-מאשר  של  עדותו  עבור 

המוגבל   11עבירה; ל אדם  של  עדותו  היה  עבור  ניתן  ולא  המשפט  בבית  שהעיד  בשכלו 
 13. 28ועבור נפגע עבירת מין בילדותו שהעיד לאחר גיל   12; להזהירו

מה  ראיה וד  דבר  אחד בלבד:  רש  נאשם. מעניין    מסוג  חוץ של  כי  הודאת  להיווכח 
בית המשפט הוא  הדרישה לתוספת זו אין מקורה בהוראת חוק אלא דווקא בהלכה מנחה.  

 
 
ט    משפטים מגמות חדשות"    – על דרישה זו: יאיר הורביץ "ראיית הסיוע במשפט הפלילי    3

  עיוני משפט (; שלמה ניסים "מקומה הדיוני של דרישת הסיוע בהליכים פליליים"  1979)   249
(; יעקב  2013)   626–606,  600–591  תורת דיני הראיות כרך ד (; גבריאל הלוי  1987)   621יב  

ראשון קדמי   חלק  הראיות  ומבט  2009)   336–181  על  דסקריפטיבי  "מבט  דוד  בן  גיא   ;)
ומגמותיו"   בישראל  הראייתיות  התוספות  מערך  על  ועסקים ביקורתי   11–5,  1כב    משפט 

 (2019 .) 
 לדים(.)הסדרי העדת י 1955–לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( תשט"ו  11 'ס  4
נפשית(,    20  'ס  5 או  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  )התאמה  והעדה  חקירה  הליכי  לחוק 

 .2005-התשס"ו 
 א)א( לפקודת הראיות. 54 'ס  6
 )ב( לחוק העונשין.  135 'ס  7
, פ"ד  מדינת ישראל נ' אלבזיז   675/81זו דרישה פסיקתית בעקבות המשפט המקובל: ע"פ    8

 (. 1982)   265( 3לו ) 
 א לפקודת הראיות.10 'ס  9

 )ב( לפקודת הראיות.55 'ס  10
 א)א( לפקודת הראיות. 54 'ס  11
נפשית(, 18  ס'  12 או  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  )התאמה  והעדה  חקירה  הליכי  לחוק  )ב( 

 .2005–התשס"ו 
 ( לחוק העונשין. 1)א354 'ס  13
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  14, עידן ועידניםהדרישה נולדה לפני  ,  פחות  באופן מפתיע  .הזה  עצמיהמחסום  השיצר את  
 15ומסופקני אם הייתה נולדת היום, בעידן שבו חופש ההוכחה מושל בדין הישראלי. 

ראוי להדגיש, שאין בנמצא   16הסוגים הבסיסיים של תוספות ראייתיות. אלו שלושת  
הוראת  אולם בהיעדר   17להסתפק בעדות יחידה. המתירה באופן כללי  חוק  בישראל הוראת  

להסתפק בעדות יחידה אלא אם נאמר אחרת, בית המשפט  שלפיה באופן כללי אין  חוק  
כמובן, אין זאת אומרת   18שהיא. רה  יאינו מהסס לקבוע שדי בעדות אחת להרשעה בכל עב

גם   ולעתים  עיונית  שמבחינה  אומר  זה  אך  עבירה;  בכל  להרשעה  תספיק  עדות  שכל 
מעשית, כך בדיוק יהיה, ובית המשפט לא יהיה מנוע מלהרשיע אך משום שסמך ידיו על  

 ראיה יחידה. 

 . דיּות הראיות: המשגה ג 

של בבעייתיות  מתמקדת  הדיות  לדרישות  המקובלת  וראיות    ההמשגה  מסוימים  עדים 
למשל מקובל לכתוב, כי עד המדינה הוא בעייתי, במובן זה שקיבל מהמדינה   19מסוימות. 

הפרק:  הנאשם שעל  את  להפליל  ישיר  מגדיר  54סעיף   20תמריץ  הראיות  לפקודת  עד  א 
לו  כ"מדינה   או שהובטחה  שניתנה  לאחר  מטעם התביעה  עבירה המעיד  לאותה  שותף 

בדומה מקובל לכתוב, כי העד השותף לעבירה גם הוא בעייתי, במובן שיש    . "טובת הנאה
 
 
 (. 1949)  589, פ"ד ב אנדלרסקי נ' היועץ המשפטי לממשלה  3/49ע"פ   14
ר"ע    15 סילוורמן   423/83ראו למשל:  עיזבון  נ'  ישראל  לז) מדינת  (; ד"נ 1983)   281(  4, פ"ד 

ברנשטיין נ' היועץ    703/86(; ע"א  1988)   309(  4, פ"ד מב) מדינת ישראל נ' טובול   23/85
, פ"ד  מדינת ישראל נ' חג' יחיא   4390/91(; דנ"פ 1989)   529( 4, פ"ד מג) המשפטי לממשלה

נב) ז'אפר נ' מדינת ישראל  7293/97(; ע"פ  1993)   661(  3מז)  (; בג"ץ  1998)   460(  5, פ"ד 
בבאר   11339/05 המחוזי  המשפט  בית  נ'  ישראל  סא) שבע - מדינת  פ"ד   ,3  )93   (2006 ;)

Binyamin Blum, Doctrines Without Borders: The “New” Israeli Exclusionary Rule 

and the Dangers of Legal Transplantation, 60 STAN. L. REV. 2131, 2146 (2008) . 
 . 29–24, בעמ'  3לעתים נדרש "חיזוק מוגבר", "דבר מה מוגבר" וכדומה: בן דוד, לעיל ה"ש    16
א )משפט פלילי( כותרתם "הכרעה על פי עדות יחידה" והם  54-)משפט אזרחי( ו  54 עיפיםס  17

או   הנמקה  מצריכה  כאמור  הכרעה  שבהם  מקרים  של  ומפורטת  קצרה  לשורה  מתייחסים 
גם את סעיף   )ראו  ראייתית  לבית  55תוספת  ברור שמתיר  כלל פורמלי  יוצרים  אינם  (. הם 

מקרה, הגם שהם ודאי מבטאים את ההכרה    המשפט להכריע על סמך עדויות יחידות בכל
גם במדינות אחרות  החוקית באפשרות העקרונית להכריע תיקים על סמך עדויות יחידות. 

 ADRIAN KEANE & PAUL MCKEOWN, THEבעולם ניתן להרשיע בהישען על ראיה יחידה:  

ed., 2016) th(11 240VIDENCE E AWLODERN OF M . 
 (. 2014)  163 מפשע בישראל ובעולם הרשעת חפים  בועז סנג'רו   18
19  ed., 2008) th(10 90-587VIDENCE EURPHY ON M, URPHYMETER P  3; בן דוד, לעיל ה"ש  ,

 . 42בעמ' 
 (. 2004)  583( 4, פ"ד נח) זגורי נ' מדינת ישראל  4971/02ראו למשל: דנ"פ   20
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בעיני   חן  לשאת  כדי  ובין  מאשמתו,  להתנער  כדי  בין  חברו,  את  להפליל  תמריץ  לו 
לעומת זאת, הגשת עדותו של ילד בפני חוקר ילדים, כאשר חוקר הילדים קבע  21התביעה. 

שמועה, עדות מכלי שני חרף זמינותו  שהילד אינו כשר להעיד, פירושה הסתפקות בעדות  
של הכלי הראשון, ובהתאם לכך מקובל לגרוס כי דרישת הסיוע באה לחפות, להשלים או  

 22לפצות על כך. 
שלם   משכנע  הסבר  מספקים  ואינם  ממצים  אינם  הם  הדברים,  על  חולק  שאיני  אף 

המעלות חשש  לדרישת הדיות. הרי סוגים רבים של עדים וראיות סובלים מבעיות מגוונות  
לאמירת אמת מלאה ומדויקת. למעשה, דרישת הדיות אינה מתמצה בחשש מפני ראיה  
בעייתית, אלא נוגעת גם לחשש משיפוט בעייתי, שעלול להגיע לממצא עובדתי שאינו  

מקצועיות השופטת. חרף  הדעת השיפוטי  23מדויק  שיקול  את  מגבילה  הדיות    24סוגיית 
הדיות שוללת מבית המשפט  דרישת   25יות הכרעה".ומבטאת "פיקוח על הפעלת אסטרטג

תומכות בראיות ששכנעוהו  ר  שאלהרשיע בהיעדר ראיות חיצוניות  האפשרות העיונית  את  
. דהיינו,  לכך  ולמעשה אף שוללת ממנו את הסמכות ,  באשמת הנאשם מעבר לספק סביר

מסוגל    לא יהיה בית המשפט  או חוששים כי  אנו חושדים  חרף תזת מקצועיות השפיטה,  
, לא יהיה  כאמור  אף אם יזהה חושדים במצטבר כי  לזהות את הכשל או השקר בתחפושת, ו

לפיכך   26.במישור המשקל או במישור הספק הסביר  מסוגל להתמודד עמו כראוי בעצמו
תסיר את החשש מכשל שהשופט עצמו  ר לפי השאיפה  שא   ,תוספת ראייתיתעולה דרישה ל

 27לא בהכרח זיהה. 
,  רעיון הדיות ,  שאינו מובן מאליו ובהמשגה שאינה עולה באופן מספק  כלומר, באופן

ומטיל בו    אמון שיטתי וכללי בבית המשפט-מביע אי  בשורת המקרים שבהם הוא עולה,
אשר  ֵעד מפליל  כי  האחד הוא  החשש  ספק ניכר, בקשר לשני חששות קשורים ומשלימים.  

כמוסר עדות אמת  יימצא על ידי בית המשפט  אינו מוסר עדות אמת או אינו מדייק בדבריו  
במצבים מסוימים החשש אינו מתקשר לעדות אלא לראיה אשר מוגשת לבית    מדויקת.

וחוזר   לבית המשפט  לבית המשפט מגיע  מחוץ  אותה  מסר  בלי שהאדם אשר  המשפט 
ע יישען  שבית המשפט  הוא  החשש  שוב  את  עליה;  משקפת  שאינה  אף  שכזו  אמרה  ל 

 
 
 (. 1976)  477( 2, פ"ד ל) קינזי נ' מדינת ישראל  194/75ראו למשל: ע"פ   21
 (. 2001)  616( 1, פ"ד נ"ו ) אסולין נ' מדינת ישראל  4649/01ראו למשל: ע"פ   22
התיאוריה של  מבוא לספר" בתוך דורון מנשה  אסף הרדוף "חופש הוכחה עד בלי די)ות(?    23

 (. 2017גיא סנדך עורך, )  60–59, 14 דיני הראיות
 .590, בעמ' 3הלוי, לעיל ה"ש   24
  הפרקליט חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה"    דורון מנשה "שיקול דעת עובדתי,  25

 (. 1997)  92–91, 83מג 
זגורי    26 ואברהם  זגורי  אסף  הפוליגרף  השוו:  המשפטי   – דין  בהליך  וכראיה   249  כבדיקה 

 (2011 .) 
 (. 2005)  159–158 אין להשיב לאשמהאסף הרדוף    27
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שופטים   שאפילו  ההנחה  על  ומתבסס  המשקל,  למישור  שייך  זה  חשש  העובדות. 
 מקצועיים עלולים לייחס משקל רב לעדויות בעייתיות. 

והמשלים  החשש   או  האחר  הפגם  השקריות,  חרף  הסביר.  הספק  למישור  נוגע 
יתית, החשש הוא כי הראיה  הבעייתי או הראיה העיקרית הבעיֵעד  החלקיות של עדות ה

יוביל את   רושם משכנע, באופן אשר  למסקנת אשמה מעבר לספק בית המשפט  תותיר 
ה 28.סביר דיות מטילה ספק סביר בכך שאסטרטגיית ההכרעה במשפט הפלילי, דרישת 

מפני  מאשמה  על חפים    תגן כראוי לבדה 29רעיון עמום וסבוך כשלעצמו, הספק הסביר,  
היא חיונית, שיטת  מפני הרשעות  מאשמה  על חפים  שהגנה ראויה    כיוון  .הרשעות שווא

  30. פחות הרשעות של אשמיםשל  , במובן  המשפט מוכנה לשלם מחיר בהתרחקות מהאמת
אינה חופפת לדרישת האשמה מעבר לספק הסביר אלא  ר  ש אדרישת הדיות,  כלומר,  

אמת   מצטברת להכרעת  להגיע  האפשרות  את  מפחיתה  לצ  לה,  כדי  את  מרשיעה,  מצם 
קיימת אפשרות אחרת, שלא אכנס  לא למותר לציין כי    31.הסיכוי להכרעת שווא מרשיעה

במאמר הנמנע    י,אליה  מן  לא  מורכבותה:  פורמלית,  כי  מפאת  בהיותה  הדיות,  דרישת 
החיפוש   את  ממנו  ומשכיחה  התומכת,  הראיה  אחר  בחיפוש  המשפט  בית  את  שולחת 

 32המהותי אחר הספק הסביר.
 
 
 . 43, בעמ' 3; בן דוד, לעיל ה"ש 60, בעמ' 23שם; הרדוף, לעיל ה"ש   28
לניסיונות אמיצים לפיזור הערפל מסוגיה קשה זו ראו: יניב ואקי "סבירותו של ספק: עיונים   29

חדש"   נורמטיבי  מודל  לקראת  והצעה  הפוזיטיבי  דורון 2007)   463מט    הפרקליט בדין   ;)
 (.2017) הספק הסביר   מהות מנשה ואיל גרונר 

אנטומיה של יחסים    –דורון מנשה "אידיאל חשיפת האמת ועקרון ההגנה מפני הרשעת שווא    30
 (. 2001)  312, 307א קרית המשפט   מסובכים" 

. בשנות השבעים התקומם  44, בעמ'  3; בן דוד, לעיל ה"ש  62, בעמ'  23הרדוף, לעיל ה"ש    31
ירה  שדרשה סיוע לעדות שותף לעב  –בית המשפט העליון על הלכה ותיקה שהוא עצמו הקים  

לזיכויים של מי שבית המשפט משוכנע באשמתו מעבר לספק    – זו מביאה  וציין שהלכה 
וזאת משום שלא נמצא סיוע. בית המשפט ציין שדרישת הסיוע אינה משתלבת עם   סביר, 

נמנע הוא  הפקדתו על הערכת מהימנות העדים. בהיותו פחות אקטיביסטי ממקבילו בימינו,  
לו  שיאפשר  בבקשה  למחוקק  פנה  זאת  וחלף  והמושרשת,  הוותיקה  ההלכה  את  מלבטל 

לולו  - בן   389/73להשתחרר ממנה. המערערים זוכו למורת רוחו של בית המשפט. ראו: ע"פ 
(. אמנם המחוקק שינה את המצב ויצר במקום דרישת 1974)   489(  1, פ"ד כח) נ' מדינת ישראל

לעבירה   עבור שותף  סעיף  ד  –סיוע  חיזוק:  ע"פ 54רישת  ראו:  כן  לפקודת הראיות.  א)א( 
 (. 1993)  62( 1, פ"ד מח) מדינת ישראל נ' כהן  6147/92

מאז קיומה, אני תמה איזו עבודה עושה אותה דרישה. ייתכן שהיא עושה עבודה משמעותית   32
שמביא  בריסון תביעתי מפני העמדה לדין במצבים שאין לה תוספת ראייתית חזקה דיה, ריסון  

לסגירת תיקים עליהם לא נשמע כלל, סיפור שלא יסופר; ראו אסף הרדוף "חזות של זכויות,  
, 56–55, 33ח   דין ודבריםמהות של צדק: סיפורה המהותי והרטורי של ההכרעה הפלילית" 

(. עד כמה שאלת התוספת משנה בבית המשפט, כשהודאת החוץ של הנאשם 2014)   84,  78
באשמת הנאשם? אותיר שאלה זו פתוחה לעת הזו. מחקר אמפירי    משכנעת את בית המשפט
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גם   ראייתית  אנו עשויים לדרוש תוספת  גובר,  ככל שהחשש שלנו מהרשעות שווא 
מחיר  אולם מובן שיש לכך   33למשל כמו דרישת שני עדים לכל הפללה. בהקשרים אחרים,  

לא יוכלו להוביל עוד    –כבד לאינטרס הציבורי, בכך שתיקים שבהם יש עד יחיד מהימן  
רבן  ואחת מדרישות הדיות המפורסמות והמנותחות, בנוגע לקלהרשעה. לא בכדי בוטלה 

, מתוך חשש לכרסום כבד ביכולת להגן על אנשים  עברות מין, והפכה לדרישת הנמקה
"פיקוח על הפעלת    הדרישת ההנמקה מהוו גם    ,דרישת הדיותכמו   34. מפני עברייני מין

הכרע במישור  אסטרטגיית  והשנייה  הפלילי  במישור  מתבטאת  הראשונה  כאשר  ה", 
ושתיהן אינן מסתפקות בכך שבית    , עדמתן אמון בשתיהן מצריכות יותר מאשר   35האזרחי. 

בין   ההבדל  רב  אולם  מאמין.  הוא  למי  בקביעה  ויסתפק  מומחיותו  את  יממש  המשפט 
ממילא קשה לדמיין    הצורך הבנאלי לנמק לבין הצורך המעשי להצביע על ראיה נוספת.

דין   מה  לגמרי  לא  ו   ,מנומקשאינו  פסק  מהצורך  תורמת  ברור  לבד  ההנמקה,  דרישת 
ותעלה את התהליך    ההמופשט שהשופטת תחקור את האופן שבו הפעילה את שיקול דעת

 36אל מחוץ להכרתה. 
הדעת   את שיקול  להגביל  יותר מאשר  עושה  סוגיית הדיות  כי  לב,  לשים  ראוי  עוד 

למשל,  השיפוטי.   ראייתיים.  לתמריצים  גם  מתקשרת  היא  מסוימים,  בהקשרים  לפחות 
היא ראיה חשודה. מצד אחד, מלכת הראיות שמעטים מערערים על הודאת חוץ של נאשם  

, על כל הבעייתיות שיש בסוג כזה של  עדות שמועהמדובר במצד אחר, עדיין   37שלטונה; 
לאור שילוב זה, ההודאה מספיקה לשמש כראיה עיקרית להרשעה, ואין זה מעט   38.עדות

כלל וכלל עבור עדות שמועה, ראיה שאיש אינו עומד מאחורי תוכנה; ומנגד, נדרשת עדיין  

 
 

לבדוק   של  יוכל  קיומן  למרות  שבהם,  הפליליים  התיקים  שיעור  ראייתיות את  תוספות 
 להרשעה, קבע בית המשפט כי קיים ספק סביר באשמה ולפיכך זיכה את הנאשם. 

המקור    33 והיא  המנדט,  בימי  ישראל  בארץ  נהוגה  הייתה  כאמור  בפרשה דרישה  לזיכוי 
המפורסמת של רצח ארלוזורוב, כמו גם לניתוח המרתק של שאלת האמת המשפטית מול  

בג"צ   אלון:  בעניין  העובדתית  ישראל  152/82האמת  ממשלת  נ'  לו) אלון  פ"ד   ,4  )449 
 (1982 .) 

; 397  תש"ס  1477חוק    "ח, ה1980-תש"סה (,  6ראו הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות )מס'    34
(; 1992)   81–73,  46ג    פליליםמגמות משפטיות וקרימינולוגיות    –עברת האונס  לסלי סבה  

מעמד האישה  היבטים קרימינולוגיים" בתוך    -קובי "עברת האונס  -לסלי סבה ומיכל ליבן 
 (.1995,  עורכות  קובי- )פרנסס רדאי, כרמל שלו ומיכל ליבן   262–256,  235  בחברה ובמשפט 

 לפקודת הראיות. 54 'ס  35
  עלי משפט ן מנשה "תכליתה ומהותה של חובת ההנמקה העובדתית במשפט הישראלי"  דורו   36

 Doron Menashe, The Requirement of Reasons for(. ראו גם:  2014)   406–402,  399יא  

Findings of fact, 8 INTERNATIONAL COMMUNITY LAW REVIEW 223 (2006) . 
מנם 'מלכת הראיות' או שמא קיסרית הרשעות האו   –בועז סנג'רו "ההודאה כבסיס להרשעה    37

(; בועז סנג'רו "השימוש בתחבולות ובמדובבים לשם גביית  2005)   245ד    עלי משפט השווא"  
 (. 2011)  404–400, 399ט   עלי משפטהודאות" 

 (.2008)  224 הלוגיקה של קבילות ראיותדורון מנשה   38
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הנכונות   שווא.  מהודאת  החשש  את  ולהסיר  ההודאה  את  לאמת  כדי  קטנה  תוספת 
תמר יוצרת  במשפט  הנאשם  בשתיקת  לראות  להעיד  השיפוטית  הנאשם  עבור  חזק  יץ 

נכונות.  אותה  על  פשוטות  לא  תהיות  מעלה  שבדיעבד  מה  זירת   39במשפטו,  בדומה, 
לעמדת   גם  קשורה  כסיוע,  תיחשב  מסוימת  ראיה  אם  להכריע  עשויה  אשר  המחלוקת, 
הנאשם בבית המשפט, מה שכמובן יוצר עבורו תמריצים "טקטיים" לכפירה או להודאה  

 40חלקית.

 מבט אנליטי איות:  דיּות הר .  ד 

כאמור, כאשר ניצבת בפנינו ראיה ישירה אך חשודה באופן כלשהו וכאשר אנו חוששים  
שבית המשפט אינו מסוגל להתמודד עם החשד במישור המשקל ובמישור הספק הסביר, 
ויזואלית   מייצר המחזה  אנליטי של דרישת הדיּות  פירוק  ראייתית.  דורשים תוספת  אנו 

 לדרישה: 
 

 ה בעלת מהימנות בסיסית כללית עדות ישיר 
    + 

 חשש מהטעיה/טעות/שקר של העד 
    + 

 זיהוי של השקר מצד השופט - חשש מהטיה/אי 
    + 

 חשש שכלל הספק הסביר לא יועיל בסינון החף  
  + 

 הנחה שלפיה ראיה נוספת כן תועיל כאמור  
  = 

 דרישת דיות 
 

ראייתית, עולות שאלות  כאשר מביטים ברכיבים השונים המייצרים יחדיו דרישה לתוספת  
- רבות. מתי עולה חשש מהטעיה, טעות או שקר של העד? מתי עולה חשש מהטיה או אי

 
 
  – "מקרים קשים מולידים הלכה גרועה, אך הלכה גרועה מולידה מקרים קשים"    אור בסוק  39

 (. 2005)  77 18 משפט וצבא על השלכותיה של הלכת יוסף" 
 לפסק דינו של השופט    30–28,  23–22,  19, פס'    נחמני נ' מדינת ישראל 6813/16ראו ע"פ    40

)   ניל בפ17.9.2018אר"ש  הנדל  הסיוע  ראיית  "על  ואקי  יניב  במחלוקת" (;  סיוע    לילים: 
 (.2020)  105 טו משפטים על אתר  
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התוספת  באמצעות  מוסר  הזה  החשש  האומנם  המשפט?  בית  מצד  השקר  של  זיהוי 
הראייתית? האם קיימת התאמה מושלמת בין סוג התוספת לסוג הראיה העיקרית? מה  

 ?פירושה המעשי של דרישת הדיות

שתי השאלות הראשונות קשורות, ועולה מהם סוגיית השרירות של דרישות הדיות  
השונות. מדוע עדותם של עדים בעלי אינטרס להשחיר את הנאשם, דוגמת שותף לעבירה  

עדותם של עדים אחרים בעלי אינטרס להשחיר  ואילו  ובמיוחד עד מדינה, מצריכה תוספת,  
אינה   מתלוננים,  דוגמת  הנאשם,  שונות  את  שמועה  עדויות  מדוע  תוספת?  מצריכה 

חוץ של   והודאת  חוץ של עד מפליל  ילד, אמרת  כמו אמרת חוץ של  מצריכות תוספת, 
או   42עדויות שמועה אחרות אינן מצריכות תוספת, דוגמת אמרת עד לעבירה   אך 41נאשם,

  ילו ואמדוע אמרת חוץ של ילד תובעת עדות מסוג סיוע,   43אמרת קרבן לעברת אלימות? 
 44אמרת חוץ של עד מפליל רגיל, לרבות כזה שאינו אומר ולו מילה יחידה בבית המשפט, 

תובעת חיזוק גרידא? מדוע הפללה בעברות המרדה או עדות שקר מצריכה תוספת מסוג  
סיוע, בעוד הפללה ברצח ובבגידה אינה מצריכה תוספת כלל? מדוע עדותם של ילדים  

עדותם בבית המשפט של הלוקים  ואילו  יכה חיזוק,  מצר  תמתחת לגיל האחריות הפלילי
בשכלם או בנפשם אינה מצריכה תוספת? היעדר השיטתיות והעקיבות, אשר מאפיין את  

 45דיני הראיות בכלל ואת פקודת הראיות בפרט, מאפיין גם את רעיון הדיות. 
סוגיית הדיות מעלה קשיים נוספים. כאמור, דרישת הדיות מצטברת לדרישה להסרת  
כל ספק סביר. היא מניחה שאין די בכך שבית המשפט ישתכנע כי הנאשם אשם; עליו  
ראיה אשר הובילה את בית   נוספת, שתתמוך בראיה הראשית, אותה  להצביע על ראיה 

סיר את הספק האישי של השופטת;  המשפט למסקנה האמורה. מבחן הספק הסביר בא לה
הראייתית    ואילו  התוספת  על  בהצביעו  המערכתי,  הספק  את  להסיר  בא  הדיות  מבחן 

 שמצא. 
לים אחרות, הנחת המוצא הראשונה היא כי אין לנו די אמון כי בית המשפט יזהה  יבמ

את הקושי והבעייתיות במצב הראייתי שלפניו, אין לנו די אמון בכך שבית המשפט לא  
, ואין לנו די אמון שהוא יימנע מהרשעה בגין רעיון  השתכנע מראיה שאין לסמוך עליי

הספק הסביר. הנחת המוצא השנייה היא כי עוד ראיה, אשר תסווג כסיוע, חיזוק או דבר  
 תשיב את האמון על כנו. ומה, תחלץ אותנו ממצב הביש שאליו נקלענו,  

 
 
עברה, הגעה לאמת  -הגנה נגד הגינות: הגנת נפגעי "  אסף הרדוףעל שלושת הסוגים הללו ראו    41

כא )עתיד    משפט וממשל"  והזכות להליך הוגן בראי החוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( 
 .( 2020להתפרסם, 

 לפקודת הראיות. 9 'ס  42
 לפקודת הראיות. 10 'ס  43
 (. 1993)  661( 3, פ"ד מז) מדינת ישראל נ' חג' יחיא  4390/91דנ"פ   44
 .46–45, בעמ' 3; בן דוד, לעיל ה"ש 62, בעמ' 23הרדוף, לעיל ה"ש   45
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סוימת תיחשב כתוספת. כך עשה  במקרים מסוימים קובע המחוקק במפורש שראייה מ
מתוך הנחה ששתיקה במשפט היא נחלתם של   46במפורש בנוגע לשתיקת נאשם במשפטו,

עבור החפים והן  האשמים  עבור  הן  להעיד,  תמריץ  יצר  ובכך  אולם  מאשמה  אשמים,   .
ליצור    – וכנראה גם אינו מסוגל    –העולם הראייתי הוא אינסופי בגיוונו, והמחוקק לא ניסה  

 ובייקטיבי פורמלי לקיומה של ראיית התוספת.מדד א 
 בלשון ציורית, זו הבעיה: 

 דרישת הסיוע מחייבת את בית המשפט לעבור שער נעול;   .1

 המנעול עמום וגם המפתח;  .2

 איתנותו;את בית המשפט הוא אשר מגדיר את צורתו של המנעול ו .3

 47בית המשפט הוא אשר קובע אם מה שהוצג בפניו ראוי להיחשב כמפתח. .4
 

יש להדגיש, כי הבעיה המשתקפת מהמטפורה שלעיל עולה רק כאשר בית המשפט סבור  
מעבר לספק סביר שהוכחה אשמת הנאשם; שאחרת ממילא הוא יזכה את הנאשם, בלי  
כי   ברי  לעסוק בדיות הראיות. תחת סברה שיפוטית שהנאשם אשם מעבר לספק סביר, 

ולהגיע למסקנה עניין לעבור בשער  יש  לו   48הנכונה לטעמו.   לבית המשפט  יש  דהיינו: 
עניין להסיר את הספק המערכתי באשמה לאחר שהספק האישי שלו כבר הוסר לתחושתו.  

אינם מעוניינים לזכות  שופטים  (,  Calabresiכפי שכתב ביושר השופט המלומד קלברזי )
הם אינם גם  כמו הציבור,  , משום שאשמים  להרשיע  םכמיטב יכולת, והם אף יעשו  אשמים

התביעה, כשחקן ותיק, מנוסה   49את הרעיון של עבריינים מסוכנים שמשוחררים. אוהדים  
אינה חפה מהתנהלות טקטית. כאשר היא יודעת כי לראיה   50ונבון, שחקן המעוניין לנצח, 

 
 
 לחסד"פ. 162 'ס  46
ראו    47 להעיד,  הכשרות  הראיות,  בדיני  אחרת  בעייתית  לסוגיה  באשר  דומה  אסף  למטפורה 

נגד משפחה, או: המבט הרביעי על כשרות להעיד במשפט    הרדוף נגד אישה, אמת  "בעל 
 . ( 2007)  311, 273ג   דין ודברים הפלילי"  

על כך, שככל שהראיה הטעונה חיזוק נדמית לבית המשפט חזקה   השוו לביקורת של סנג'רו   48
יותר, כך הוא מרשה לעצמו להסתפק בחיזוק דל יותר. זאת הגם שדווקא במצב שבית המשפט  

העיקרית   לעדות  שותף   –מאמין  "עדות  סנג'רו  בועז  תוספת:  לדרוש  הטעם  בדיוק  זהו 
)דוד    344–343,  335  גבריאל בך   ספר על ביטול הלכת קינזי",    –לעבירה: יעילות מול אמת  

 (. 2011לקח, מיכאל בך עורכים, -האן, דנה כהן 
 ,Y’OLP .UBP & J.L. .ARVH, 26 The Exclusionary RuleGuido Calabresi 112 ,111–ראו:    49

3 (2003) . 
ובמקרים המתאימים עליה אף    50 מבחינה תיאורטית, מטרת התביעה אינה לנצח בכל מחיר, 

.  )התשנ"ה( 419, 417כד  משפטים להסכים לזיכוי: מרים נאור "הפרקליט בשירות המדינה"  
אולם לעתים, תיאוריה לחוד ומעשה לחוד. סנג'רו וקרמניצר הטעימו כי השיטה האדברסרית  

ואייוצרת דינאמיקה של תחרות,   ויתור, שאינם בהכרח  -שמצדה מניעה לניצחון, לוחמנות 
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לבית המשפט,   לבדה  אותה  תביא  לא  היא  מסוים,  מסוג  תוספת  נדרשת  העיקרית שלה 
יה נוספת, ולו בדל ראיה שאינה באמת קשורה. בדל ראיה  ותנחה את המשטרה לאסוף רא

זו, בתורו, יאפשר לתביעה לטעון בבית המשפט כי הוא מהווה את התוספת המבוקשת. 
בהיעדר הגדרה חדה וממצה לשאלה איזו ראיה עשויה להיחשב כתוספת, ולאור הגיוון  

ון כי ראיה כלשהי  האין סופי של תיקים ותרחישים ראייתיים, עדיף לתביעה לנסות ולטע
מהווה תוספת, משום שכאשר היא תשכנע את בית המשפט מעבר לספק סביר באשמת 

לו   ייטה לקבוע שהראיה הנוספת שהוצגה  עומדת    –הנאשם, יש להניח שבית המשפט 
בסטנדרט הדרוש להגעה לאמת ולצדק שאליהם כיוונה הראיה הראשית. התוספת תופסת. 

ימת משמעות אופרטיבית אמיתית לדרישת הדיות. אם  כך, עולה ספק אחר, אם בכלל קי
הנאשם   את  לזכות  מעוניין  המשפט  מעוניין    –בית  הוא  אם  הדרישה;  ללא  גם  יזכהו 

להרשיעו, הוא עשוי למצוא את הדרך לכך גם דרך מחסום הדיות העמום, המציב דרישה  
פורטה, לא    עקרונית פורמלית אך אינו מפרטה ומגדירה. כל עוד הדרישה לא הוגדרה ולא

ברור כיצד היא מסוגלת להשיג את מטרתה, שהיא הסרת הספק המערכתי באשמה, הסרת  
 ספק שבהגדרה מצטברת לדרישת הספק הסביר השיפוטית.

 

 סיכום ה.  

סוגיית הדיות מעלה קושיות רבות. אם נפרק את רעיון הדיות לרכיבים, ניתן לזהות כמה  
 שאלות:

 מדוע בכלל נחוצה דרישת הדיות?  .1

 ילו ראיות מצריכות תוספת, אילו לא, ומדוע?א .2

 איזה סוג תוספת נדרש לכל סוג של ראיה, ומדוע?  .3

 מה מהווה תוספת ומה לא, ומדוע?  .4

סוג   .5 לבין  העיקרית  בראיה  הפגם  סוג  בין  מושלמת  התאמה  קיימת  האומנם 
 התוספת הנדרש? 

מפני    אשמההגנה על חפים מ  –האמנם רעיון הדיות מסוגל להשיג את מטרתו   .6
 הרשעת שווא? והאם המחיר הנובע מכך אינו כבד מדי? 

 

 
 

מתיישבים עם החתירה לאמת. ההליך הופך למשחק: בועז סנג'רו ומרדכי קרמניצר "המשפט  
עלי  מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון",    -החוזר  
)   משפט  אפשריים 106,  97(  תש"סהא  וכשלים  חששות  קרמניצר  האיר  מוקדם  במאמר   .

נוספים העולים מן השיטה האדברסרית: מרדכי קרמניצר "תפקידו של התובע בהליך פלילי"  
 (. 1996)  184–178, 173( 2ה)  פלילים
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השאלות האחרונות ממחישות פן חשוב בעימות גדול אשר עולה בדיני הראיות, בין גישה  
   –   "שיטת הכללים"  –  התומכת בהטלה שיטתית של מגבלות על שיקול הדעת השיפוטי

זה דעת  שיקול  בהרחבת  התומכת  בישראל,  והרווחת  הנגדית  הגישה  "חופש    –   לבין 
 51ההוכחה". 

המשפט   מבית  למנוע  מבקשת  השיפוטי  הדעת  שיקול  בכבילת  התומכת  הגישה 
להסתמך יתר על המידה על האינטואיציה ועל חוש הצדק שלו, ומבקשת בכך להגן על  

להגעה הסיכוי  את  להגביר  להתייעל,  הסיכוי    ערכים,  את  לצמצם  או  העובדתית  לאמת 
על   להכביד  באה  אינה  זו  גישה  העובדתית.  האמת  עם  מתיישב  שאינו  לממצא  להגעה 
מיעוט,   בדעת  טובול,  בעניין  לוין  השופט  של  והיפים  הנדירים  כדבריו  לאמת.  ההגעה 
הגישה הכללית, שלפיה ראוי להסיר מכשולי קבילות מעיקים כדי להגביר את כוחו של  

המשפט לעשות צדק ולקבוע אמת, מתמקדת במקרים קונקרטיים שבהם מחסומים  בית  
ראייתיים מונעים הגעה לאמת, נותנת כוח רב מדי לערכאות הדיוניות ומתעלמת ממקרים  
בקביעת  ולסטנדרטיזציה  ושרירות  טעות  למניעת  ערובה  הם  מחסומים  אותם  שבהם 

   52העובדות.
המעטה,    ,אולם בלשון  רבים,  כללים  יצר  לא  המחוקק  נדירים.  דברים  כאמור  אלו 

הסובל   שדה  חקיקתית,  מבחינה  ביותר  המופקרים  מהשדות  הוא  הראיות  שדיני  ודומני 
מהסדרה חקיקתית רזה ביותר, שבתורה מובילה לשיקול דעת שיפוטי עצום, לכוח שיפוטי  

ות. אולם אפילו כאשר קיימים כבר  הכוח לקבוע את העובד  –אדיר שכמעט ואינו מוסדר  
כללים, מסתמן כי בין שיטת הכללים לבין שיטת חופש ההוכחה, באופן שאינו מפתיע  

היא מתקשה    –השופטים נוטים יותר ויותר לאחרונה, וגם כשהראשונה מבקשת להגבילם  
בכך מאד. אולי אין מכך מנוס, באשר אפילו כלל הנראה חזק מאד על הנייר אינו חזק  

ופט המפרש אותו. במקרים רבים בית המשפט מדלג מעל הכללים או מפרשם כראות  מהש
כך   מלכתחילה.  לעשות  כפי שביקש  הצדק  וחוש  האינטואיציה  את  ובכך מממש  עיניו, 
למשל כאשר בית המשפט מבין שהחוק אינו מאפשר לקבל עדות שמועה מסוימת, הוא  

ט פוסל ראיה שהושגה באמצעים  כאשר בית המשפ 53מקבלה בהכריזו שהחוק אינו ממצה.

 
 
,  ראו מנשההחוקר הישראלי הבולט בתחום הוא כמובן דורון מנשה. למאמר היסוד בתחום    51

 .25לעיל ה"ש 
לפסק דינו של השופט ש' לוין    4–3, פס'  309(  4פ"ד מב) ,  נ' טובול  מדינת ישראל   23/85"נ  ד  52

 (1988 ) . 
לפקודת הראיות.  9חריג חדש שהתעלם לחלוטין מסעיף   יצרה השופטת דורנר  ז'אפרבעניין    53

למעשה  בסמוך  נאמרה  האמרה  עד:  של  חוץ  אמרת  לקבלת  תנאים  שלושה  מציב  הסעיף 
במישרי נוגעת  היא  עד    ן עבירה;  להיות  צריך  אותה  שאומר  והאדם  רלוונטית;  לעובדה 

המשפט,   אינו ממצה. במידה שאומר האמרה יגיע לבית  9במשפט. דורנר הסבירה שסעיף  
הסעיף לא יחול אמנם, אבל האמרה תתקבל כחריג    –יחול הסעיף; במידה שהעד אינו בנמצא  
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וקובע, שלא במפתיע, שהן מובילות בדיוק לאותה   פסולים, הוא נשען על יתר הראיות 
כאשר בית המשפט המעוניין   54תוצאה עובדתית שאליה כיוונה בנחרצות הראיה הפסולה. 

להרשיע נדרש להצביע על תוספת ראייתית, הוא קובע כי אותה תוספת מצויה בראיות  
לו התביעה, גם היא כמובן גורם המעוניין בהרשעה. השונה בין בית המשפט  שהגישה  

המחוזי לבית המשפט העליון בעניינו של חייבטוב הוא בתפיסת הראיה הראשית כאמינה  
)בית המשפט המחוזי( וכמפוקפקת )בית המשפט העליון(, ורק תפיסה זו הכריעה, לשבט  

   דבר.למטה ולחסד למעלה. שאלת הדבר מה לא שינתה  
 
 

 
 

ישראל  7293/97אחר לכלל הפוסל עדות שמועה: ע"פ   נ' מדינת  ) ז'אפר  נב    460(  5, פ"ד 
(. זהו מהלך בעייתי מאין כמוהו: המחוקק יצר נוסחה לקבלת עדות שמועה, והציב בו  1998) 

טברים. בית המשפט, שרצה לקבל את האמרה, ולא מצא מזור לכך בחוק  שלושה תנאים מצ
 כלא רלוונטי. –הכריז על החוק כלא ממצה, או במלים אחרות  –

ישראל  4988/08ע"פ    54 מדינת  נ'  ראיות  1.8.2011אר"ש  )   פרחי  שפסילת  כתב  מנשה   .)
רגית": לעיל  פרובטיביות דורשת עצימת עיניים ולכן כרוכה בקושי שיפוטי רב, "בחירה ט 

 .144–141, 20, בעמ' 38ה"ש 


