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 1ככל שזה נוגע להתרת ,  לפקודה13על הפרשנות המרחיבה שיש לתת לסעיף   .10

 2השופט לוין בספרו ' עמד כב, שמיעת עדות על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים

 3   :115 -114' בעמ, מבוא ועקרונות יסוד- הפרוצדורה האזרחיתתורת

  4 

 5האמצעים . חייבת להשתנות] לפקודת הראיות [13הפרשנות המחמירה של סעיף "

 6הטכניים הקיימים כיום מאפשרים הקלטת העדות בעזרת מיכשור של וידאו ואמצעים 

 7, על מהימנותו של עד, פחות או יותר ברורה, שיוכלו לתת תמונה, אלקטרוניים אחרים

 8ל תמנע מהשופט "ביית העדות בחוהשיקול שג. שאפילו חקירתו בחקירה שכנגד הוקלטה

 9  ". התרשמות ישירה מהעדות פחת בהרבה בחשיבותו וכך גם האבחנות בין התובע לנתבע

  10 

 11באמצעות כי על מגיש הבקשה למתן היתר לשמיעת עדיו , האמור עולהן מ

 12לצורך  ה הפסיקהשקבעלעמוד בשלושת התנאים העיקריים  ,כינוס וידאו

 13עוד עולה . ביית עדות מחוץ למדינהשעניינו ג לפקודה 13החלת סעיף 

 14הגמשת התנאים האמורים ככל בגישה של  כי בית המשפט נוקט ,מהפסיקה

 15שזה נוגע לשמיעת עדות מחוץ לכתלי בית המשפט תוך שימוש באמצעים 

 16  .בכינוס וידאוכולל שימוש , הטכנולוגיים 

  17 

 18  מן הכלל אל הפרט

  19 

 20 כי עדויות המבקשים והעדים מטעמם הינן חיוניות , אין מחלוקתבמקרה דנן  .11

 21 19שכאמור היתה בת , ומהותיות לצורך קביעת הנסיבות שבהן קיפחה המנוחה

 22או ,  אחריותה של המדינהעלות נסיבות האירוע משליכ. את חייה, בדימים בל

 23ללא עדויות המבקשים והעדים . לאירוע התאונה, היעדר אחריות מצידה

 24וגורל התביעה , כיח את תביעתם אפשרות להויםי התובעלא תהא ביד, מטעמם

 25  .  לכישלון מראשנידון

  26 
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 1ליתן עדות ולהוכיח את , על אף רצונם של המבקשים לעמוד בפני בית משפט זה  .12

 2י המדינה להיכנס לתחומיה בשל עובדת היותם "נאסר עליהם ע, תביעתם

 3אז השתלטה תנועת מ, כידוע. שות הפלסטינאיתרצועת עזה שבתחום הרתושבי 

 4כך , הטילה מדינת ישראל סגר על הרצועה, חמאס על מוסדות השלטון בעזה

 5  . שלא מתאפשרת יציאה וכניסה מרצועת עזה למדינת ישראל

  6 

 7לתחומי המדינה כדי העובדה כי תושבי רצועת עזה אינם רשאים להיכנס 

 8 מן המפורסמותלהעיד במשפטים המתנהלים בבתי המשפט בארץ הפכה להיות 

 9בבית משפט זה מתנהלים עשרות תיקים . בידיעה שיפוטית של בית המשפטו

 10שבהם נחוצה העדתם של עדים אשר מתגוררים ברצועת עזה ובכל התיקים 

 11 כי אין באפשרות העדים להיכנס ,מודיעה המדינה באופן ברור ומפורש, האלה

 12לתחום המדינה לאור החלטות הדרג המדיני ולאור המצב הביטחוני השורר 

 13  .מדינהב

  14 

 15 כי רצועת עזה הינה  בעובדהה לבקשהתהמדינה מודה בתגוב, לא זו אף זו   .13

 16ההגבלות הנוגעות ש  הואשטח עוין ביותר למדינת ישראל וכי פועל יוצא מכך

 17במסגרת התגובה . לתנועות אנשים מרצועת עזה לתחומי המדינה עודן בתוקפן

 18ם של פלסטינים מרצועת כי המדיניות הנוכחית לעניין מעבר, מציינת המדינה

 19בדגש על , עזה לתחום המדינה יתאפשר במקרים הומניטאריים חריגים בלבד

 20  .וזאת לאור המצב המדיני והמצב הביטחוני, מקרים רפואיים דחופים

  21 

 22 להחליט מי רשאי לצאת  מרצועת עזה ומי רשאי להיכנס אליה עולה כי הכוח

 23, ידי הדרג המדיני והבטחוניובהתאם למדיניות שנקבעה על , נתון בידי המדינה

 24מנת להתייצב בפני בית לא תתאפשר למבקשים ולעדיהם כניסה לתחומיה על 

 25  .משפט זה ולהשמיע את עדותם

  26 

 27כי המבקשים והעדים מטעמם לא , בנסיבות שתוארו לעיל בהן ברור על פניו  .14

 28לא היה , מורשים ולא יורשו להיכנס לתחומי המדינה על מנת להעיד בתיק זה

 29מקום לטענת המדינה שיש לדחות את הבקשה מאחר שהמבקשים לא צירפו 

 30  .תצהיר המפרט את המאמצים שנעשו על ידם לצורך קבלת היתרי כניסה
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 2 בבקשה אינן במחלוקת והמדינה אף מאשרת אותן שר העובדות המפורטותכא  

 3  .אין צורך בצירף תצהיר לאימות אותן עובדות, בבקשתה

  4 

 5כי כל התנאים שנקבעו בפסיקה לצורך מתן היתר לגביית , מכל האמור עולה  .15

 6שכן , עדות באמצעות כינוס וידאו מתקיימים במקרה דנן ואף ביתר שאת

 7אף (היא זו אשר מונעת מהם , יםהיא בעלת הדין של המבקשש, מדינת ישראל

 8  .להיכנס לתחומי המדינה) מדיניות מוצדקותבאם מדובר בסיבות בטחוניות ו

  9 

 10לאפשר למבקשים ולעדים מטעמם למסור את , בנסיבות אלה, יש מקום, על כן  

 11  .עדותם באמצעות כינוס וידאו

  12 

 13התביעה תכביד על ניהול כי מתן היתר לשמיעת עדי , כ המדינה טענה"ב  .16

 14בין היתר מאחר שבמסגרת החקירה יידרשו העדים להתייחס , תהחקירה הנגדי

 15נטען . לערוך שרטוטים ועוד, לסמן על גבי המסמכים, למסמכים שיוצגו להם

 16כי שמיעת העדים באמצעות כינוס וידאו לא תאפשר זיהוי העדים כראוי , עוד

 17  .באולם הדיוןי ראוי על הנעשה טולא תאפשר פיקוח משפ

  18 

 19אך הדבר נכון באשר לכל בקשה בה עותר בעל דין , קשיים אלה אכן קיימים  

 20בשל קשיים אלה נקבעו . לאפשר לו להשמיע את עדיו באמצעות כינוס וידאו

 21שיש בהם כדי לאזן בין האינטרס , בפסיקה תנאים לקבלת בקשה כאמור

 22הזדמנות להוכיח את טענותיו לעומת האינטרס של ניהול הליך המבקש לתת לו 

 23משמילא המבקש אחר התנאים שנקבעו . אופטימאלי בין כותלי בית המשפט

 24שמיעת העדים באמצעות אין עוד מקום לטענות שעניינן החסרונות ב, בפסיקה

 25שכן חסרונות אלה קיבלו ביטוי בקביעת תנאים להתרת שמיעת , כינוס וידאו

 26  .צעות כינוס וידאועדים באמ

  27 

  28 

  29 

  30 



  
  בית משפט השלום בנצרת

  

    

  משרד הביטחון' נ' ואח' אמירה פרג 1699-04-08 א"ת
  

   

 8 מתוך 8

 1ומתיר את שמיעת עדויות המבקשים , הנני מקבל את הבקשה, אשר על כן  .17

 2  .באמצעות כינוס וידאו, תושבי הרצועה, והעדים מטעמם

  3 

 4בדרך האמורה יחולו על עדויות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בארגון גביית   .18

 5  .המבקשים וישולמו על ידם

  6 

 7  .ינני עושה צו להוצאותא, בנסיבות העניין  .19

  8 

  9 

 10  .בהעדר הצדדים, 2011 מרץ 24, א"  אדר ב תשעח"י,  היוםנהנית
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