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 החלטה

  

: להל�(] בנבו פורס$[ מיכאל רולנט, 12�06�27038 ה"עמב המערער של בקשה בפניי

: להל�( Darcy O'grady מר של הראשית עדותו מת� את להתיר), """"המבקשהמבקשהמבקשהמבקש""""

 VIDEO CONFERENCE בדר# באמצעות דר# על, בקנדה מושבו מקו" אשר), """"אוגריידיאוגריידיאוגריידיאוגריידי""""

    כינוסכינוסכינוסכינוס"""": ה" חזותית להיוועדות אחרי" ידועי" כינויי"( חזותית היוועדות ובעברית

  ). """"בינלאומיתבינלאומיתבינלאומיתבינלאומית    סגורהסגורהסגורהסגורה    טלוויזיהטלוויזיהטלוויזיהטלוויזיה    מערכתמערכתמערכתמערכת""""    או """"וידאווידאווידאווידאו    ועידתועידתועידתועידת"""" או """"וידאווידאווידאווידאו

  

            לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הצריכותהצריכותהצריכותהצריכות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות        ....אאאא

1.  � על ונמנה, בקנדה, משפחתו ע" ביחד, המבקש התגורר 1995�2001 השני" בי

 קריאו רכשה, 2000 בשנת, לביני ביני). """"קריאוקריאוקריאוקריאו"""": להל�( העולמית Creo חברת מייסדי

, כ� על. מניות החלפת של בדר#), """"סייטקססייטקססייטקססייטקס"""": להל�( הישראלית Scitex חברת את

  .סייטקס חברת את לנהל מנת על לישראל משפחתו ע" המבקש שב 2001 בינואר
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 בעקבות"). קודאק: "להל�( העולמית Kodak חברת ידי על קריאו נרכשה 2005 יוניב  .2

 את המבקש עזב, המבקש של עבודתו בתנאי שחלה להרעה שהוביל הבעלי" שינוי

, פרישה מענק המערער קיבל מהעבודה פרישתו ע". סייטקס בחברת עבודתו

  .נוס+ פיצוי מסייטקס תבע ובנוס+

   

 ביו" קריאו ידי על לו שניתנה בכתב התחייבות על נסמכה המבקש של זו תביעה  .3

� ה מכתב לפי). """"����C.O.Cהההה    מכתבמכתבמכתבמכתב"""": להל�( קודאק ידי על רכישתה ערב, 30.3.2005

C.O.C ,תנאי הרעת של במקרה הול" פיצוי המבקש את לפצות קריאו התחייבה 

 סכו" למבקש ישול" כי נקבע בה אשר משפטית לבוררות הגיעה התביעה. העבודה

  ). """"הנוס+הנוס+הנוס+הנוס+    הפיצויהפיצויהפיצויהפיצוי"""": להל�( נוס+ יצויפ

   

 כפר שומה פקיד הוא, זו בבקשה ג" כמו] בנבו פורס$[, 12�06�27038 ה"עמב המשיב  . 4

 הכנסה מס שומת צו המשיב הוציא, 15.8.2011 בתארי#"). המשיב: "להל�( סבא

 המבקש הגיש 14.6.2012 בתארי#). """"השומההשומההשומההשומה: ": ": ": "להל�( למבקש 2006�2008 לשני"

  ).""""הערעורהערעורהערעורהערעור: ": ": ": "להל�( זה משפט לבית השומה על ערעור

  

 הפיצוי מסכו" חלק כי– זו בקשה נושא והיא – בערעור המבקש מטענות חתא  .5

, חייבת הכנסה מהווה אינו השומה הוצאת בעת בחשבו� המשיב לקח אשר, הנוס+

  .אלבישר במס חיוב בר ואינו הואיל

: להל�( הצדדי" בי� במחלוקת שנוי הנוס+ הפיצוי מסכו" האמור החלק של מקורו  .6

 בגי� לו נית� זה סכו" כי היא המבקש של עמדתו). """"במחלוקתבמחלוקתבמחלוקתבמחלוקת    השנויהשנויהשנויהשנוי    הסכו"הסכו"הסכו"הסכו"""""

 המבקש טוע�, משכ#. בקנדה עבודתו תקופת עבור חופשה ודמי לפיצויי" זכאותו

 היא המשיב עמדת, מנגד; שראלבי מיסוי בר אינו הנוס+ הפיצוי מסכו" זה שחלק

 עבודתו תקופת בגי� למבקש נית�, הנוס+ הפיצוי כשאר, במחלוקת השנוי הסכו" כי

  .בישראל במס חיוב בר הוא זה סכו", המשיב טוע�, משכ#. בישראל

 חוזה כל בפניו הציג לא המבקש כי העובדה את המשיב מציי� בעמדתו תמיכה לש"  .7

 עבודתו בגי� ג" לו נית� הנוס+ הפיצוי כי תוטענ את המאשר הסכ" או עבודה
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 את המבקש הציג לא, המשיב מטע" ונשנות חוזרות בקשות למרות וכי; בקנדה

  .טענתו את ולהוכיח לנסות מנת על קריאו ע" עבודתו חוזה

 מכתב מכוח א# למבקש קמה הנוס+ הפיצוי לסכו" הזכאות כי היא המשיב טענת  . 8

. בישראל ועובד ישראל תושב המבקש היה עת, 30.3.2005 ביו", היינו. �C.O.Cה

 המשיב של לעבודתו במחלוקת השנוי הסכו" את לייחס יש, המשיב טוע�, משכ#

  . בלבד בישראל

 בזמני" שימש אוגריידי. אוגריידי מר את להעיד המבקש מבקש, זו מחלוקת בשל

 כי היא המבקש של טענתו. בקריאו אנוש משאבי ל"כסמנכ דנ� לתיק הרלוונטיי"

 ודמי לפיצויי" זכאותו בדבר טענותיו את לבסס מנת על נדרשת אוגריידי של עדותו

  .קנדה תושב היותו תקופת נשוא, חופשה

  

        הצדדי"הצדדי"הצדדי"הצדדי"    טענותטענותטענותטענות        ....בבבב

 חברת של אנוש משאבי ראשי ל"כסמנכ כיו" משמש אוגריידי כי טוע� המבקש  .1

 הינה קצרה עדות למת� לישראל הבאתו, כ� על. Allnorth בש" קנדית טכנולוגיה

 השהייה, הטיסה עלויות בגי� רק לא, זאת. יקרי" ובעלות בזמ� וכרוכה מורכבת

 העבודה מ� היעדרותו ומשמעות ממלא שהוא התפקיד עקב בעיקר אלא, וכדומה

  .חזותית היוועדות באמצעות להעידו המבקש מבקש, משכ#. ימי" למספר

  

 באמצעות טענותיו את להוכיח בקשהמ של ניסיונו, לטענתו. לבקשה מתנגד המשיב  .2

 הצגת חל+, הרלוונטית בתקופה אנוש משאבי ל"סמנכ היה שלטענתו מי של עדות

 הפיצוי את פסק אשר הבורר של עדותו א+ או, מסמכי" בדמות" ממש של ראיות"

 תצהיר צור+ לבקשה כי המשיב מציי� זה לעניי�. לב תו" בחוסר נגועה, הנוס+

  .עצמו אוגריידי מטע" לתצהיר ודבניג, בלבד המבקש מטע"

  

 משקלה בשל לתיק רלוונטית אינה אוגריידי של עדותו כי המשיב טוע� כ� כמו  .3

 זהותו בדבר טענותיו את לאמת המבקש של כישלונו נוכח זאת. הנמו# הראייתי

 טוע� זו טענה כנגד. זו לעדות פרט, ממשיות ראיות להציג או אוגריידי של ותפקידו
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 היא חזותית היוועדות ידי על עדות של התרתה לעניי� הנשאלת אלההש כי המבקש

 היא אוגריידי של עדותו, נטע� כ#, בענייננו. המשקל שאלת ולא, הרלוונטיות שאלת

 ההוכחתי משקלה לבחינת המועד. נמו# הוא ההוכחתי משקלה א" א+ רלוונטית

 לתת שיש קלהמש מה להכריע יוכל המשפט בית ובו, המשפט בסו+ הוא העדות של

  .העניי� בנסיבות לעדות

 אוגריידי של היעדרותו בדבר המבקש שהעלה הנימוקי" כי המשיב טוע� לבסו+  .4

 אינ", לעדות בהבאתו הכרוכות ההוצאות ובדבר בקנדה מעבודתו ימי" למספר

 היוועדות ידי על עדות לגביית היתר. הבקשה קבלת לש" מספק טע" מהווי"

 וזאת, בענייננו קיימת אינה אשר" טובה סיבה" דורש אשר חריג מהל# הינו חזותית

  .עדות לתת ומסכי" פעולה משת+ שאוגריידי העובדה לאור במיוחד

  

            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�        ....גגגג

        האזרחיהאזרחיהאזרחיהאזרחי    במשפטבמשפטבמשפטבמשפט    בווידאובווידאובווידאובווידאו    ועידהועידהועידהועידה    שיחתשיחתשיחתשיחת    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    עדותעדותעדותעדות

 הד� השופט בפני עדי" העדת של בדר# היא אזרחי משפטי הלי# בניהול המל# דר#  .1

� מ� אמצעי בלתי באופ� להתרש" בדי� היושב לשופט מאפשרת וז דר#. בעניי

 אחר להתחקות לשופט מתאפשר זו בדר#. ומהתנהגות" בפניו המעידי" העדי"

  ). הראיות פקודתל 53' ס" (המשפט במש# המתגלי" האמת אותות"

 השופט בפני עדי" העדת של המל# מדר# סטייה המאפשרי" חריגי" מספר קיימי"  .2

� איותהר פקודתל 13 בסעי+ מצוי, לעניינו הרלוונטי, החריגי" אחד. בעניי� הד

  ".האזרחי במשפט ל"החו עדות גביית המאפשר

: מסלולי" בשני להיעשות יכולה, באר0 אזרחי הלי# של לצרכיו ל"בחו עדות גביית  .3

 בהתא", המשפט � בית של שלוח באמצעות עדות גביית של במסלול �האחד

 בהתא", זרה בערכאה די� חיקור של במסלול �והשני; לפקודה 13 סעי+ להוראות

" 1977 ז"תשל, )ראיות גביית( 1970 האג אמנת לביצוע תקנותב הקבועות להוראות

  ).שני חלק, הראיות על, קדמי יעקב(

        ::::כ#כ#כ#כ#    קובעקובעקובעקובע    הראיותהראיותהראיותהראיות    פקודתפקודתפקודתפקודתלללל    13131313    ''''סססס        ....4444
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    צור#צור#צור#צור#    נראהנראהנראהנראה    א"א"א"א", , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    רשאירשאירשאירשאי    אזרחיאזרחיאזרחיאזרחי    במשפטבמשפטבמשפטבמשפט    די�די�די�די�    בעלבעלבעלבעל    בקשתבקשתבקשתבקשת    פיפיפיפי))))אאאא. (. (. (. (13131313""""

�    אחראחראחראחר    אד"אד"אד"אד"    כלכלכלכל    אואואואו    שעדשעדשעדשעד    לצוותלצוותלצוותלצוות, , , , עליה"עליה"עליה"עליה"    שהורהשהורהשהורהשהורה    התנאי"התנאי"התנאי"התנאי"    ולפיולפיולפיולפי    הצדקהצדקהצדקהצדק    למע�למע�למע�למע

    שלשלשלשל    שיפוטושיפוטושיפוטושיפוטו    לתחו"לתחו"לתחו"לתחו"    שמחו0שמחו0שמחו0שמחו0    פלוניפלוניפלוניפלוני    ובמקו"ובמקו"ובמקו"ובמקו"    פלוניפלוניפלוניפלוני    אד"אד"אד"אד"    ידיידיידיידי� � � � עלעלעלעל    בתצהירבתצהירבתצהירבתצהיר    ייחקרייחקרייחקרייחקר

    באותהבאותהבאותהבאותה    הכרו#הכרו#הכרו#הכרו#    דברדברדברדבר    בכלבכלבכלבכל    הוראההוראההוראההוראה    לית�לית�לית�לית�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    ורשאיורשאיורשאיורשאי, , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית

    להגישלהגישלהגישלהגיש    די�די�די�די�    בעלבעלבעלבעל    לכללכללכללכל    להתירלהתירלהתירלהתיר    הואהואהואהוא    ורשאיורשאיורשאיורשאי, , , , וצודקוצודקוצודקוצודק    סבירסבירסבירסביר    שייראהשייראהשייראהשייראה    כפיכפיכפיכפי, , , , חקירהחקירהחקירהחקירה

   ."."."."משפטמשפטמשפטמשפט    באותובאותובאותובאותו    כראיהכראיהכראיהכראיה    העדותהעדותהעדותהעדות    פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול    אתאתאתאת

  :כדלקמ� הינה קדמי יעקב של ספרו פי על זה לסעי+ הפרשנות

    בדי�בדי�בדי�בדי�    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    מוסמ#מוסמ#מוסמ#מוסמ#, , , , הראיותהראיותהראיותהראיות    פקודתפקודתפקודתפקודתלללל    13131313    סעי+סעי+סעי+סעי+    להוראותלהוראותלהוראותלהוראות    בהתא"בהתא"בהתא"בהתא"""""

    יייי""""עעעע, , , , לללל""""בחובחובחובחו    עדותעדותעדותעדות    גבייתגבייתגבייתגביית    עלעלעלעל    להורותלהורותלהורותלהורות    � � � � די�די�די�די�    בעלבעלבעלבעל    שלשלשלשל    לבקשתולבקשתולבקשתולבקשתו    � � � � אזרחיאזרחיאזרחיאזרחי    במשפטבמשפטבמשפטבמשפט

    בכ#בכ#בכ#בכ#    צור#צור#צור#צור#    נראהנראהנראהנראה    א"א"א"א": ": ": ": "הבאהבאהבאהבא    הבסיסיהבסיסיהבסיסיהבסיסי    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    מתקיי"מתקיי"מתקיי"מתקיי"    � � � � כאשרכאשרכאשרכאשר    וזאתוזאתוזאתוזאת; ; ; ; שלוחשלוחשלוחשלוח

�    ידיידיידיידי    ללללעעעע    שיקבעשיקבעשיקבעשיקבע" " " " שלוחשלוחשלוחשלוח""""    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    תיעשהתיעשהתיעשהתיעשה    לללל""""בחובחובחובחו    העדותהעדותהעדותהעדות    גבייתגבייתגבייתגביית". ". ". ". הצדקהצדקהצדקהצדק    למע�למע�למע�למע

    שתינת�שתינת�שתינת�שתינת�    הוראההוראההוראההוראה    לכללכללכללכל    ובכפו+ובכפו+ובכפו+ובכפו+    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    יורהיורהיורהיורה    שעליושעליושעליושעליו    במקו"במקו"במקו"במקו", , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית

    ויהיהויהיהויהיהויהיה", ", ", ", תצהירתצהירתצהירתצהיר""""בבבב    העדותהעדותהעדותהעדות    אתאתאתאת    יגבהיגבהיגבהיגבה    כאמורכאמורכאמורכאמור" " " " שלוחשלוחשלוחשלוח. ". ". ". "המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    ידיידיידיידי    עלעלעלעל

    לביתלביתלביתלבית    הואהואהואהוא    ג"ג"ג"ג"    יוגשיוגשיוגשיוגש    אשראשראשראשר    חחחח""""דודודודו    � � � � פרטיכלפרטיכלפרטיכלפרטיכל    ולערו#ולערו#ולערו#ולערו#    העדהעדהעדהעד    אתאתאתאת    להשביעלהשביעלהשביעלהשביע    מוסמ#מוסמ#מוסמ#מוסמ#

        ))))שנישנישנישני    חלקחלקחלקחלק, , , , הראיותהראיותהראיותהראיות    עלעלעלעל, , , , קדמיקדמיקדמיקדמי    יעקביעקביעקביעקב" (" (" (" (המשפטהמשפטהמשפטהמשפט

 גביית הינה האחרונות בשני" שהתפתחה ל"בחו עד לש עדותו לגביית נוספת דר#  .5

  ".חזותית היוועדות" של בדר# עדות

 בפסק, כ� פי על א+. בחוק מופיעה אינה חזותית היוועדות באמצעות עדות גביית  .6

�' ' ' ' ננננ     Beecham P.L.CSmithKline 3005/02 א"רע, העליו� המשפט בבית שנית� די

 הנגדית חקירת" כי דורנר השופטת כבוד י"ע נקבע] בנבו פורס$[     ממממ""""בעבעבעבע    אוניפאר"אוניפאר"אוניפאר"אוניפאר"

 � וחשל י"ע הראיות פקודתל 13' ס הוראות פי על ל"בחו נגבית שעדות" עדי" של

' ש ר"ד של מדבריו דורנר השופטת ציטטה זה בעניי�. חזותית היוועדות י"ע תיעשה

�  :לוי

    נוסחנוסחנוסחנוסח[[[[    הראיותהראיותהראיותהראיות    פקודתפקודתפקודתפקודתלללל    13131313    לסעי+לסעי+לסעי+לסעי+    לתתלתתלתתלתת    שיששיששיששיש    הפרשנותהפרשנותהפרשנותהפרשנות    עלעלעלעל" " " " 

    ––––    האזרחיתהאזרחיתהאזרחיתהאזרחית    הפרוצדורההפרוצדורההפרוצדורההפרוצדורה    תורתתורתתורתתורת    בספרובספרובספרובספרו    לוי�לוי�לוי�לוי�' ' ' ' שששש    רררר""""דדדד    עמדעמדעמדעמד] ] ] ] חדשחדשחדשחדש

        ::::115115115115����114114114114' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ]]]]1111[[[[    יסודיסודיסודיסוד    ועקרונותועקרונותועקרונותועקרונות    מבואמבואמבואמבוא

    חייבתחייבתחייבתחייבת] ] ] ] הראיותהראיותהראיותהראיות    פקודתפקודתפקודתפקודתלללל[[[[    13131313    סעי+סעי+סעי+סעי+    שלשלשלשל    המחמירההמחמירההמחמירההמחמירה    הפרשנותהפרשנותהפרשנותהפרשנות""""

    מאפשרי"מאפשרי"מאפשרי"מאפשרי"    כיו"כיו"כיו"כיו"    הקיימי"הקיימי"הקיימי"הקיימי"    הטכניי"הטכניי"הטכניי"הטכניי"    האמצעי"האמצעי"האמצעי"האמצעי". . . . להשתנותלהשתנותלהשתנותלהשתנות

    ואמצעי"ואמצעי"ואמצעי"ואמצעי"    וידאווידאווידאווידאו    שלשלשלשל    מיכשורמיכשורמיכשורמיכשור    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת    העדותהעדותהעדותהעדות    הקלטתהקלטתהקלטתהקלטת
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    יותריותריותריותר    אואואואו    פחותפחותפחותפחות, , , , תמונהתמונהתמונהתמונה    לתתלתתלתתלתת    שיוכלושיוכלושיוכלושיוכלו, , , , אחרי"אחרי"אחרי"אחרי"    אלקטרוניי"אלקטרוניי"אלקטרוניי"אלקטרוניי"

    שכנגדשכנגדשכנגדשכנגד    בחקירהבחקירהבחקירהבחקירה    חקירתוחקירתוחקירתוחקירתו    שאפילושאפילושאפילושאפילו, , , , עדעדעדעד    שלשלשלשל    מהימנותומהימנותומהימנותומהימנותו    עלעלעלעל, , , , ההההברורברורברורברור

    מהשופטמהשופטמהשופטמהשופט    תמנעתמנעתמנעתמנע    לללל""""בחובחובחובחו    העדותהעדותהעדותהעדות    שגבייתשגבייתשגבייתשגביית    השיקולהשיקולהשיקולהשיקול. . . . הוקלטההוקלטההוקלטההוקלטה

    ג"ג"ג"ג"    וכ#וכ#וכ#וכ#    בחשיבותובחשיבותובחשיבותובחשיבותו    בהרבהבהרבהבהרבהבהרבה    פחתפחתפחתפחת    מהעדותמהעדותמהעדותמהעדות    ישירהישירהישירהישירה    התרשמותהתרשמותהתרשמותהתרשמות

        ". ". ". ". לנתבעלנתבעלנתבעלנתבע    התובעהתובעהתובעהתובע    בי�בי�בי�בי�    האבחנותהאבחנותהאבחנותהאבחנות

  

 בפרשנות העוסקת בהלכה שנקבעו והמבחני" הקריטריוני" את אימ0 המשפט בית  .7

  .חזותית היוועדות של בדר# ל"בחו עדות גביית לעניי� הראיות פקודתל 13' ס

 א"ע וכ�, 564) 1(מז ד"פ ,גהל' נ גדולי" למפעלי" שומה פקיד 4649/92 א"רעבב  .8

 עדות לגבות המבקש על כי נקבע) 198) 1(ו ד"פ, בלו"' נ קלינגהופר �בירד 84/51

  :ה" ואלה, מצטברי" תנאי" בשלושה לעמוד ל"בחו

  . יו�בד סחב ליצור במטרה ולא לב בתו" הוגשה ל"בחו עד לחקירת הבקשה  .א  

  . בישראל התביעה לבירור רלוונטית ל"בחו העדות  .ב  

 בוא את המונעת טובה סיבה קיימת כי הוכיח ל"בחו עדות לגבות המבקש  .ג            

  .העד

  . הצדדי" שבי� הנוחות מאז� את לבחו� יש כי נקבע, כ� כמו

 יחשבת מה דהיינו, השלישי בתנאי טמו� ל"הנ המבחני" ביישו" המרכזי הקושי  .9

 גביית( """"בישראלבישראלבישראלבישראל    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    בפניבפניבפניבפני    להתייצבלהתייצבלהתייצבלהתייצב    העדהעדהעדהעד    בואבואבואבוא    אתאתאתאת    המונעתהמונעתהמונעתהמונעת    טובהטובהטובהטובה    סיבהסיבהסיבהסיבה""""

  ) .ג"תשס', ח המשפט, שמיר יחיאל, הבינלאומית בזירה עדות

 למת� לאפשרות באשר הפסיקה מצד רבה וגמישות ריכו# ניכר השני" במרוצת  .10

  :וידאו שיחת באמצעות עדות

' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    והשקעותוהשקעותוהשקעותוהשקעות    בניהבניהבניהבניה    יקובסקייקובסקייקובסקייקובסקי''''צצצצ    אתאתאתאת    דורידורידורידורי. י 3810/06 א"רע במסגרת, לדוגמה כ#

 מפי דעות ברוב המשפט בית קבע)""""דורידורידורידורי    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": להל�(] בנבו פורס$[ גולדשטיי�גולדשטיי�גולדשטיי�גולדשטיי�    שמאישמאישמאישמאי

 שאי�, למסקנה מביא השיקולי" של מרחיב יישו" כי חיות והשופטת נאור השופטת

 וזאת, הנדו� במקרה חזותית היוועדות של בדר# דורי של עדותו גביית את להתיר

 בדר# החקירה יעילות שאלת סביב העולי" השאלה לסימני מעבר שמעבר משו"

". טובה סיבה" מגלה ואינה לב תו" בחוסר נגועה הבקשה חזותית היוועדות של
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 בית לדברי. לב בתו" אינה זו והתחמקותו, השיפוט מתחו" מתחמק דורי כי נראה

    החוקהחוקהחוקהחוק    מזרועותמזרועותמזרועותמזרועות    להינצללהינצללהינצללהינצל    כדיכדיכדיכדי    לישראללישראללישראללישראל    מהגעהמהגעהמהגעהמהגעה    להימנעלהימנעלהימנעלהימנע    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    שלשלשלשל    רצונורצונורצונורצונו: "פטהמש

        ".".".".לבקשתולבקשתולבקשתולבקשתו    היענותהיענותהיענותהיענות    המצדיקההמצדיקההמצדיקההמצדיקה    טובהטובהטובהטובה    סיבהסיבהסיבהסיבה    להוותלהוותלהוותלהוות    יכולהיכולהיכולהיכולה    אינהאינהאינהאינה

� JOSUA LEVINE.TRADE בירושלי" המחוזי ש"בביהמ 2668/03)  ירושלי"( א"בבש, וכ

GROUP INC- E    נגדנגדנגדנגד    �) אז כתוארו( השופט' כב( –] בנבו פורס$[  ממממ""""בעבעבעבע    טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות    קרד�קרד�קרד�קרד

 לחקירת בקשה נידונה") קרד� עניי�: "להל� 8/11/04 בנבו פורס" שפירא יוס+

 המצאה היתר לביטול בקשה במסגרת חזותית היוועדות באמצעות מצהירי"

 10923/02 א"ע ג" ראה(  חזותית היוועדות בעניי� ההלכה נרחב באופ� ונסקרה

 שניידר בעניי�)).  27/2/03 ביו" בנבו פורס". Baya-Ische Land Banmk' ' ' ' ננננ    שניידרשניידרשניידרשניידר

 המחוזי המשפט בית של החלטה על ערעור רשות בבקשת דורנר השופת' כב דנה

 של חשש בשל חזותית היוועדות באמצעות עדות לקבל לבקשה שנעתר אביב בתל

  . בהחלטה מלהתערב ונמנעה בטחוניי" מנימוקי" לאר0 להגיע המעיק

 הסיבה זו. כלכלית עלות הינה "טובה סיבה"כ בפסיקה שהוכחה הסיבות אחת  .11

  ".חזותית היוועדות" באמצעות זה עד של עדותו מבוקשת בענייננו שבגינה

12.  �  :השאר בי�] בנבו פורס$[ 8867/12 א"עב, ארבל השופטת' כב קבעה, זה לעניי

    כינוסכינוסכינוסכינוס    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    עדותעדותעדותעדות    מת�מת�מת�מת�    לאפשרלאפשרלאפשרלאפשר    כדיכדיכדיכדי    כיכיכיכי    פע"פע"פע"פע"    לאלאלאלא    קבעהקבעהקבעהקבעה    הפסיקההפסיקההפסיקההפסיקה""""

, , , , ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת' ' ' ' ננננ    דמיאניוקדמיאניוקדמיאניוקדמיאניוק    347/88347/88347/88347/88    פפפפ""""עעעע" (" (" (" (טובהטובהטובהטובה    סיבהסיבהסיבהסיבה""""    דרושהדרושהדרושהדרושה    וידאווידאווידאווידאו

    לישראללישראללישראללישראל    דיסקונטדיסקונטדיסקונטדיסקונט    בנקבנקבנקבנק' ' ' ' ננננ    גילגילגילגיל    397/87397/87397/87397/87    אאאא""""עעעע); ); ); ); 1993199319931993((((    55555555, , , , 221221221221) ) ) ) 4444((((מזמזמזמז    דדדד""""פפפפ

    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד    4649/924649/924649/924649/92    אאאא""""רערערערע); ); ); ); 1989198919891989((((    404404404404, , , , 397397397397) ) ) ) 2222((((מדמדמדמד    דדדד""""פפפפ, , , , ממממ""""בעבעבעבע

    הסיבההסיבההסיבההסיבה    א"א"א"א"    הקביעההקביעההקביעההקביעה) ). ) ). ) ). ) ). 1993199319931993((((    564564564564) ) ) ) 1111((((מזמזמזמז    דדדד""""פפפפ, , , , גהלגהלגהלגהל' ' ' ' ננננ    גדולי"גדולי"גדולי"גדולי"    למפעלי"למפעלי"למפעלי"למפעלי"

    וידאווידאווידאווידאו    כינוסכינוסכינוסכינוס    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    עדותעדותעדותעדות    מת�מת�מת�מת�    לאפשרלאפשרלאפשרלאפשר    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    הצדהצדהצדהצד    מציגמציגמציגמציג    אותהאותהאותהאותה

    הרפואיהרפואיהרפואיהרפואי, , , , הנזקהנזקהנזקהנזק    בי�בי�בי�בי�    איזו�איזו�איזו�איזו�    לשק+לשק+לשק+לשק+    צריכהצריכהצריכהצריכה" " " " טובהטובהטובהטובה    סיבהסיבהסיבהסיבה""""    בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת    היאהיאהיאהיא

    המשפטיהמשפטיהמשפטיהמשפטי    הנזקהנזקהנזקהנזק    לבי�לבי�לבי�לבי�    לישראללישראללישראללישראל    מטיסהמטיסהמטיסהמטיסה    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    לעדלעדלעדלעד    הצפויהצפויהצפויהצפוי, , , , דנ�דנ�דנ�דנ�    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה

        ...". ...". ...". ...". השניהשניהשניהשני    לצדלצדלצדלצד    מכ#מכ#מכ#מכ#    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    להיגר"להיגר"להיגר"להיגר"    הצפויהצפויהצפויהצפוי

 והיעדרותו בינלאומי בתאגיד בכיר תפקיד נושא ,כאמור, הינו העד, דנ� במקרה  .13

 בזמ�, המעסיק ע" מראש בתאו" כרוכה בישראל זו עדות לצרכי עבודתו ממקו"

  '). וכו ל"אש מלו�, טיסות( גבוהה כלכליות ובעלות מגוריו מקו" עקב ממוש#

14.  �) זא כתוארו( גרוניס השופט' כב מפי התייחסות דורי בעניי� הדי� בפסק יש היתר בי

. בפניו להעיד זרה מדינה של אזרח להזמי�, בישראל משפט בית של לסמכותו בקשר
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 לעדות להזמינו סמכות אי� השיפוט לתחו" מחו0 נמצא עד שכאשר היא ההלכה

 הצור# ומתעורר ובמידה 1984 ד"התשמ האזרחי הדי� סדר קנותתל 178 תקנה מכח

�ח"תשנ, מדינות בי� משפטית עזרה חוקל בהתא" כ� לעשות יש לעדות להזמינו

1998 )� עד לזמ� מעשית דר# מציע גרוניס השופט' כב). """"משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית    העזרההעזרההעזרההעזרה    חוקחוקחוקחוק"""": להל

 העזרה חוק של המורכב המנגנו� מהפעלת להימנע כדי ישראלב נמצא שאינו

 עדות למת� להתייצב מוכ� הוא וא" לעמדתו העד את לשאול היא הדר#. המשפטית

  .פורמאלי לא באופ� עדותו את להסדיר

  

 לשיתו+ נוגעת, דנא במקרה הנתוני" רקע על, לציינה שיש נוספת חשובה נקודה  .15

 להוציא רשאי אינו בישראל משפט בית כי, ברור. להעיד והסכמתו העד של הפעולה

 עד( השיפוט לתחו" מחו0 הנמצא לאד" מסמ# להצגת או עדות למת� הזמנה

 סדר תקנותל 178 לתקנה בהתא" אזרחי בהלי# עדות למת� יזומ� בישראל המצוי

� נמצא עד כאשר)). האזרחי הדי� סדר תקנות � להל�( �1984ד"התשמ, האזרחי הדי

 הקבועה בדר# מלהשתמש מנוס יהא לא, עדות לית� מסכי" הוא ואי� למדינה מחו0

. לו שקד" החוק פי ועל מכוחו שהותקנו ובתקנות 1998 משפטית עזרה בחוק כיו"

 מניעה רואה איני, מרצונו עדות לית� הוא שנכו� יעמוד עד כאשר, אחרות במלי"

 כל את ולבצע העדות מת� את להסדיר בכדי פורמלית בלתי בדר# מלפעול

  . הנדרשי" התיאומי"

  

 מוכ� הוא כי אוגריידי ממר אישור התקבל זה משפט בית של ביניי" החלטת לאור  .16

  . חזותית היוועדות דר# על משפט בית בפני להעיד

        

        

�            הפרטהפרטהפרטהפרט    אלאלאלאל    ללללהכלהכלהכלהכל    מ�מ�מ�מ

17.  �:  הבאי" העקרונות שלושת לאור הבקשה את לשקול שיש הצדדי" בי� מחלוקת אי

 במטרה ולא לב בתו" הוגשה חזותית היוועדות באמצעות להעדה הבקשה הא"

  ?בדיו� סחבת ליצור
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  ? בישראל התביעה לבירור רלוונטית העדות הא"   

  � סיבה קיימת כי הוכיח תיתחזו היוועדות באמצעות עדות לגבות המבקש הא" וכ

  ?העד בוא את המונעת טובה

            הלבהלבהלבהלב    תו"תו"תו"תו"    שאלתשאלתשאלתשאלת    � � � �     הראשונההראשונההראשונההראשונה    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה    באשרבאשרבאשרבאשר 

 מס בענייני ערעורי"( המשפט בית תקנותל )ב( 9 לתקנה שבהתא" טוע� המשיב  .18

 לפני הבאה כתובענה כמוהו הכנסה מס שערעור מאחר, 1978 – ט"התשל, )הכנסה

, בענייננו – המשיב הוא" נתבע"ו, המערער הוא", תובע" יש שבה, ראשונה ערכאה

  . ערעורו להוכחת השכנוע נטל מוטל העניי� לצור# כתובע נחשב אשר, המערער על

 מסמכי" המערער הציג לא יהשומת ההלי# במהל#, בענייננו, המשיב לטענת  .19

 בכירי" משרה נושאי של תצהירי" ציר+ לא ג" המערער. בגרסתו התומכי"

 המערער. ביותר בכירי" בתפקידי" כיה� המערער, עדותו פי על. עבד בה" בחברות

 בהנהלה בכיר ל"כסמנכ כיה� מכ� ולאחר, קריאו של העולמי השירות כמנהל עבד

 של העסקי והמחזור, עובדי" 1400 עבדו ערערהמ תחת. 2000 שנת עד התאגיד של

. דולר מיליו� 170 בס# החברה מהכנסות כרבע הקי+ ניהל אותה העסקית החטיבה

, האמור חר+. בישראל סאייטקס לחברת ברילוקייש� המערער הועבר, בהמש#

 ברשותו אי�, לדבריו. העסקתו תנאי אודות ראיה של בדל ולו הציג לא המערער

 מאוד בצורה ש" התנהלו"ש משו" כלשה" כתובי" העסקה תנאי או העסקה חוזי

 המערער כעת מבקש ממש של ראיות חל+). 25' ש 3' ע פרוטוקול" (פורמאלית לא

 בתקופה אנוש משאבי ל"סמנכ היה שלטענתו מי של עדות ולהציג קל בנתיב לצעוד

 של הספציפיי" ההעסקה תנאי על אור לשפו# ג" יכול ולטענתו הרלוונטית

 ונגועה, התיק בניהול פוגעת הזה באופ� הטענות הוכחת כי יטע� המשיב. מערערה

  . לב תו" בחוסר

 שעדותו העד מטע" תצהיר לצר+ טרח לא א+ שהמערער המשיב טוע� בנוס+  .20

 שולמו הערעור נשוא במחלוקת העומדי" הסכומי". מבוקשת חזותית היוועדות

. קודאק חברת ומול קריאו רתחב מול בוררות של הלי# שקיי" לאחר למערער

 אשר והוא ההליכי" את שמע אשר הבורר את לעדות להביא שלא בחר המערער

. בפניו שהוצגה העובדתית המסכת את ששמע לאחר הפיצויי" ניתנו מה בגי� פסק

 הבוררות במסגרת אותו שייצגו הדי� עורכי מטע" תצהירי" הגיש לא ג" המערער

 המערער מבקש, זאת במקו". ששול" הפיצוי בימרכי אודות אור לשפו# ויכולי"
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, המשיב לשיטת. למשיב ראייתית נחיתות שיוצר באופ�, חריג באמצעי עדות להציג

�  . המערער של ליבו תו" חוסר על להצביע כדי בו יש, הזה באופ� הדיו� ניהול אופ

  :  כדלקמ� טוע� המערער  .21

 מסמכי" הביא ולא מאחר השכנוע בנטל עמד לא המערער כי המשיב לטענת באשר

 זאת ותחת'. וכו חוזי", העסקתו תנאי אודות ראיה בדל ולו,  בגרסתו התומכי"

 היה שלטענתו מי של עדותו את ולהביא, כהגדרתו" קל בנתיב לצעוד" מבקש

 הבהיר, המערער של העסקתו תנאי על אור לשפו# היכול אנוש משאבי ל"סמנכ

 אלו טענות אול", לגופ� המשיב טענות על וכל מכל כמוב� חולק הינו כי המערער

�.  אוגריידי מר של עדותו למנוע נית� לא המשפט של זה בשלב. כלל רלוונטיות אינ

 הראיות משקל מהו בסיכומיו לטעו� המשיב יוכל אוגריידי מר של עדותו מת� לאחר

 אי עובדת משליכה וכיצד' וכו מסמכי" להביא היה צרי# הא", המערער של הכולל

 כלל נדרש איננו ש"ביהמ זה בשלב. השכנוע נטל הרמת על לטענתו את"הב

 המערער צעד הא" השאלה לרבות העדות של ולמשקלה אלה טענות או/ו לשאלות

. המשיב של ראיותיו כלל לגבי הדבר משמעות ומה, המשיב כהגדרת" קל בנתיב"

 מהווה נהואינ המשפט בתו" כידוע נדונה ראיות של משקל� שאלת, דבר של בסופו

 לטענת באשר .ש"ביהמ בפני ורלוונטית קבילה עדות הבאת למנוע בו שיש גור"

 חוסר" כדי עולה) המשיב כהגדרת" קל נתיב"ב לצעוד הרצו�( זו שהתנהלות המשיב

 כי מעלה הלב תו" מבח� – הראשו� המבח� של מהותו לגבי בפסיקה עיו� ,לב תו"

 נידונה, הלב תו" טענת. המשיב עלהשה זה מסוג לטענה התכוונה לא כלל הפסיקה

� של עדותו התרת את נאור השופטת' כב דחתה, כזכור, ש". ל"הנ דורי בעניי

 ג" שהיה( המבקש של שרצונו בכ# שהתבטא לב תו" חוסר מחמת הנתבע�המבקש

 להתחמק מנת על הייתה חזותית היוועדות בעדות להעיד) מקרה באותו הדי� בעל

 מנת על לישראל מהגעה להימנע רצה צד אותו .ש"ביהמ של השיפוט מתחו"

 ההלי# בתחילת טענה המבקש כ"ב כי צוי� דורי בעניי�. החוק מזרועות להינצל

 וביקש מהאר0 נמלט שהוא למרות", ל"בחו קצרה חופשה"ב נמצא הוא כי המשפטי

 עקב להשלימה היה נית� שלא משטרתית חקירה נגדו התנהלה. ב"בארה להשתקע

 אותו נגד. אישו" כתב נגדו להגיש היה נית� לא ג" וממילא 0האר מ� בריחתו

 אלו בנסיבות, בכ#. אחרי" בענייני" פ"הוצל בתיק מאסר צווי ג" הוצאו מבקש

 להעיד האפשרות במת�" לב תו""ו" טובה סיבה" מתקיימת לא כי ש"ביהמ סבר

  . החוק מזרועות ולהימלט חזותית בהיוועדות
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 מבוקשת שעדותו העד של תצהיר ציר+ לא ערשהמער המשיב לטענת באשר  .22

 סיבה מהווה זה תצהיר צרו+ אי לטענתו). לתגובה 8 סעי+" (קונפרנס וידאו"ב

 א"רע בעניי� זילברטל השופט' כב של דינו פסק על נסתמ# המשיב. הבקשה לדחיית

, אמנ").  """"לווינגרלווינגרלווינגרלווינגר    עני�עני�עני�עני�"""": להל�(] בנבו פורס$[' ' ' ' ואחואחואחואח    פוזנרפוזנרפוזנרפוזנר    ההההניצניצניצניצ    דדדד""""עועועועו' ' ' ' ננננ    לוינגרלוינגרלוינגרלוינגר 1920/12

 לפסק 10 סעי+( תצהיר של הגשתו לאי חשיבות ייחס תיק אותו בנסיבות ש"ביהמ

� לעדות לבקשה שצור+ תצהיר כלל היה לא לוינגר בעניי� כי לזכור יש א#) הדי

 תצהירו בקשהל צור+ שבו שלנו התיק בנסיבות כ� שאי� מה, וידאו כינוס באמצעות

 מדוע בבקשתו התומ# מפורט תצהיר נת� רולנט מר. מיכאל רולנט מר המערער של

  . המשיב של זו טענה כלל לקבל אי�, ולפיכ#, זו בדר# העד של עדותו מתבקשת

 התקיימה שבפניו הבורר את להעיד המערער על שהיה המשיב לטענת באשר  .23

 תצהירי" הגיש לא כי, וכ�, קודאק וחברת קריאו חברת לבי� המערער בי� הבוררות

 אודות אור לשפו#" המשיב לטענת יכלו אשר אותו שייצגו הדי� עורכי מטע"

 אחר עד וידאו בכינוס להעיד ומבוקש הדבר נעשה משלא", ששול" הפיצוי מרכיבי

  ". ראייתית נחיתות" המשיב לטענת לו נוצרת זו שבדר# הרי

 ולהחלטת הבקשה של זה בשלב כלל ונטיותרלו אינ� אלו שטענות טוע� המערער  .24

", לב תו" חוסר" כל בכ# אי� כי ראינו. חזותית היוועדות עדות להתיר הא" ש"ביהמ

 של הבאת� אי משמעות, המערער שהביא הראיות של משקל� בדבר אלו וטענות

  . סיכומיו במסגרת ההלי# בסו+ המשיב לטעו� יוכל', וכו אחרות ראיות

            בבבבהלהלהלהל    תו"תו"תו"תו"    בשאלתבשאלתבשאלתבשאלת    הכרעההכרעההכרעההכרעה

 את להעיד המערער בקשת את לראות שיש המשיב בטיעוני ממש שאי� סבור אני  .25

 תו" חוסר העליו� המשפט בית בפסיקת שצוי� כפי. לב תו" כמחוסרת יאוגרייד מר

 חזותית היוועדות באמצעות להעיד מבקש להלי# צד או עד כאשר מתקיי" לב

 משטרתית מחקירה עלהימנ כדי או בישראל הדי� מאימת להתחמק כדי ל"מחו

 והיעדרותו בינלאומי בתאגיד בכיר תפקיד נושא בעד מדובר דנ� במקרה. ומעצר

 בזמ�, המעסיק ע" מראש בתאו" כרוכה בישראל זו עדות לצרכי עבודתו ממקו"

 אי�'). וכו ל"אש מלו�, טיסות( גבוהה כלכליות ובעלות מגוריו מקו" עקב ממוש#

 מר את ולהעיד עלויות לחסו# רוצה שהוא בכ# המערער של לב תו" חוסר לראות

 כל אי� היו" הקיימי" הטכניי" באמצעי". חזותית היוועדות באמצעות אוגריידי

 באמצעות מעיד או המשפט בית בפני ומעיד עומד העד א" לעובדה משמעות

 במקביל נית� שכ� חזותית בהיוועדות יתרו� למצוא אפילו אפשר. חזותית היוועדות
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 פסק כתיבת בעת ממנה ולהתרש" לשוב יכול המשפט ובית ותהעד את להקליט

� ויש ראשית עדות תצהיר עשה דכא� המערער � התצהיר לעניי� באשר. הדי

 ללא הכנסה מס תיקי לשמוע, לבקרי" חדשות, נוהג זה מותב. בכ# להסתפק

 לשנות צריכה לא העד של תצהיר הומצא שלא שהעובדה כ# ראשית עדות תצהירי

 או הבורר העדת לנושא באשר. המשפט לבית נמסרו עדותו שעיקרי ודע מה, הרבה

 קשורה אינה העדת" אי או העדת" בבוררות המערער את שייצגו הדי� עורכי

  .חזותית בהיוועדות אוגריידי מר את להעיד הבקשה בדבר למחלוקת

 היוועדות באמצעות אוגריידי מר את להעיד הבקשה את לראות אי� כ� על אשר

  .  לב תו" כחסרת חזותית

        

        רלוונטיתרלוונטיתרלוונטיתרלוונטית    בעדותבעדותבעדותבעדות    מדוברמדוברמדוברמדובר    הא"הא"הא"הא"

 יכולתו לאור רלוונטית" העד של שעדותו המערער לטענת באשר � טוע� המשיב  .26

 בקנדה מועסק היותו תקופת נשוא, תמורות לקבלת המערער זכאות על להעיד

 זכאותו בדבר המערער טענת את לבסס" יכול אוגריידי מר וכי" מקומי כתושב

 שהמערער מבלי בעלמא נטענה זו שטענה המשיב טוע�". חופשה מיוד לפיצויי"

 מידת הוכחה לא ממילא ולכ�, אוגריידי מר ידי על שהוגש בתצהיר זו טענה ביסס

 לתיק רלוונטית אינה אוגריידי מר של עדותו, המשיב לשיטת. העד של הרלוונטיות

  . בספק ומוטל נמו# ממילא לה לתת יוכל משפט שבית והמשקל

 בתפקידי" כיה� בה� בחברות שלו העסקה חוזי הציג לא המערער, המשיב לטענת  .27

 יכול אינו א+ והמשיב, אוגריידי מר מטע" תצהיר ציר+ לא המערער, בנוס+. בכירי"

 הרלוונטיי" בזמני" הכספי" ל"סמנכ שהיה זה הוא כי הגרסה אמיתות את לאמת

 הכלכליי" בתנאי" מעורב ההי הכספי" ל"שסמנכ כזו היתה החברה מדיניות כי או

 מאוד בצורה ש" התנהלו" הדברי" א" במיוחד זאת. למערער שנקבעו הספציפיי"

 מר כי המשיב טוע�, בנוס+. המערער כדברי), 25' ש 3' ע פרוטוקול" (פורמאלית לא

, החברה תיק בהעדר בערעור המחלוקת על אור לשפו# יוכל לא ממילא אוגריידי

 יעיד אוגריידי מר כי ומוצע ב"וכיו לישראל מקנדה העברה חוזה, העסקה חוזה

 בכיר עובד של שהעברה הדעת על יעלה לא כי, ויטע� יוסי+ המשיב. בלבד מזיכרונו

 המיסוי השלכות אודות חשבו� רואה מטע" דעת חוות בלי נעשתה למדינה ממדינה

. בקנדה המס לרשויות בדיווח חייבת הקנדית החברה שהרי, ברילוקייש� שיש

 תנאי" סיכו" ללא תבוצע מדינות בי� שהעברה הגרסה את לקבל קשה, נוס+ב
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 לא כאשר, אוגריידי מר של פה בהבל עדות, העניי� בנסיבות, לכ�. ובכתב מפורשי"

 ע" שסוכמו התנאי" על להעיד המוסמ# האד" הוא דווקא מדוע בבקשה מוסבר

, בפסיקה שנקבעו "המבחני פי על, לפיכ#. רלוונטית שאינה עדות מהווה, המערער

� המשיב טוע� עוד. חזותית בהיוועדות העדות את לשמוע זו לבקשה להיעתר אי

. העד של מהימנותו לשאלת כבד משקל לית� יצטר# משפט בית, מסמכי" שבהעדר

� כי, ביותר מרחיבה בגישה החזיק שכאמור, גרוניס השופט קבע דורי.י בעניי

 שאלת, כאמור, נותרה מהימנות של תלסוגיו המשפט בית יידרש כמה עד השאלה"

 זו שאלה כי ציי� אמנ" גרוניס השופט). הוספה ההדגשה. ד"לפסה 21 פסקה" (מפתח

, בענייננו כי מחלוקת להתעורר יכולה לא, ואול", הבקשה לדחיית תביא לא בלבד

 שיקול לקחת ויש המרכזית השאלה היא המהימנות שאלת – ראיה של בדל ובהעדר

  . זימרכ כשיקול זה

            העדהעדהעדהעד    רלווונטיותרלווונטיותרלווונטיותרלווונטיות    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות

  עדות –" רלוונטית" עדות המושג. בפרשנותו טועה המשיב המערער לטענת  .28

 די� בעל של טענה לבסס או להוכיח שיכולה עדות הינה הראיות דיני י"עפ רלוונטית

 בעל שעל או אחרות ראיות ישנ� כי העובדה. המתנהלת לתובענה או/ו לתיק בנוגע

 הדי� בעל שמבקש העדות את הופכת איננה, האחרות הראיות את להביא היה י�הד

 יפה כוח�, בכלל א", המשיב של אלו טיעוניו. רלוונטית בלתי לעדות להביא

. דנ� במקרה המבוקשת העדות של הרלוונטיות לעצ" לא אול" בתיק לסיכומי"

 ש"ביהמ של תומרו העדר וא+ העד של מהימנותו ששאלת המערער טוע� לכ# בנוס+

 זו בדר# הניתנת עדות בכל הקיימי" כלליי" שיקולי" הינ" אלו שיקולי". העד על

 בבסיס עמדו אלו שיקולי" כי הרואות עינינו. עניי� של לגופו אות" יבח� ש"וביהמ

 מנעו ולא חזותית היוועדות של בדר# העדות הבאת את שהתירו הדי� פסקי

  . זו בדר# עדות מת� לאפשר בכ# שדנו מהערכאות

            העדותהעדותהעדותהעדות    שלשלשלשל    הרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיות    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הכרעההכרעההכרעההכרעה

 לבסס ביכולתה יש שכ� רלוונטית עדות אכ� היא אוגרידי מר של שעדותו סבור אני  .29

 של שבסופו אפשר. אחר עניי� הוא העדות של משקלה עניי�. די� בעל שטוע� טענה

 המסיב וא" העד מהימנות מחמת א" גדולה איננה העדות של שמשקלה יקבע יו"

 המלומדת כ"ב כי נדמה. למשקלה העדות של רלוונטיות בי� לערב אי� א#. אחרת

 שיש סבור אני.  והמשקל הרלוונטיות בעניי� מינו שבאינו מי� מערבת המשיב של
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 חלק על אור לשפו# יכולה עדותו שכ� אוגריידי מר של לעדותו רלוונטיות לכאורה

  . אוקרי בחברת הנוהג ועל המערער של העסקתו מתנאי

         

        """"טובהטובהטובהטובה    סיבהסיבהסיבהסיבה""""    קיימתקיימתקיימתקיימת    הא"הא"הא"הא"

 למת� מהגעה להימנעות טובי" כטעמי" בפסיקה שהוכרו הטעמי" � המשיב עמדת  .30

� � � � בירדבירדבירדבירד 84/51 א"ע, ראו( העדי" של לבריאות" הנוגעי" טעמי" היו בישראל עדות

) ]בנבו פורס$[    גדולי"גדולי"גדולי"גדולי"    למפעלי"למפעלי"למפעלי"למפעלי"    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד 4649/92 א"רע; ]בנבו פורס$[ קלינגהופרקלינגהופרקלינגהופרקלינגהופר

 3005/02 א"רע, ראו( העדות מת� בעת בישראל הביטחוני למצב הנוגעי" וטעמי"

C.L.P SMITHKLINE BEECHAM ואול"); 2002( 865) 6(נו ד"פ, מ"בע אוניפאר"' נ – 

 המשפט בית ידי על טוב כטע" הוכר לא – כלכליי" טעמי" או עסוק העד כי הטע"

�    .  העליו

31.  �    דדדד""""פספספספס: ": ": ": "להל�) (בנבו פורס"( הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות    משרדמשרדמשרדמשרד' ' ' ' ננננ    מססמססמססמסס    לירו�לירו�לירו�לירו� 7265/09 א"רע בעניי

 שטע� תו# חזותית בהיוועדות רפואיי" מומחי" להעיד קשהמב ביקש) """"מססמססמססמסס

 בית. לישראל לבוא מה" ימנע ב"בארה מושב" ומקו" המומחי" של הרב שעיסוק"

 ערעור במסגרת". טובה סיבה" מהווה אינו עבודה עומס כי קבע העליו� המשפט

 על�תק] בנבו פורס$[, ''''ואחואחואחואח    יוכמ�יוכמ�יוכמ�יוכמ�    צביצביצביצבי    חחחח""""רורורורו' ' ' ' ננננ    פישרפישרפישרפישר    דודדודדודדוד    רררר""""דדדד 7516/02 א"ע אזרחי

  כדלקמ�, טובה סיבה מהווה אינו פלילית חקירה מפני חשש כי נקבע). 2(2005

  ". המקרה בנסיבות, מספיק משכנע נימוק

 מקו" חזותית היוועדות באמצעות עדות לאפשר סירב העליו� המשפט בית, בנוס+  .32

 ראה, הלאה וכ� ניירות על גרפיי" סימני", תימותהח סדר של שאלה עלתה בו

    רבי"רבי"רבי"רבי"    שבמקרי"שבמקרי"שבמקרי"שבמקרי"    א+א+א+א+"""" כי נאור השופטת' כב שציינה תו#, דורי.י ד"פס למשל

 ועוד". ". ". ". בענייננובענייננובענייננובענייננו, , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה, , , , הואהואהואהוא    כ#כ#כ#כ#    לאלאלאלא... ... ... ... ראויראויראויראוי    תחלי+תחלי+תחלי+תחלי+    להיותלהיותלהיותלהיות    עשויהעשויהעשויהעשויה    חזותיתחזותיתחזותיתחזותית    היוועדותהיוועדותהיוועדותהיוועדות

    להינצללהינצללהינצללהינצל    כדיכדיכדיכדי    לישראללישראללישראללישראל    מהגעהמהגעהמהגעהמהגעה    להימנעלהימנעלהימנעלהימנע    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    שלשלשלשל    רצונורצונורצונורצונו""""    כי    זה בעניי� ציינה

        ".".".".לבקשתולבקשתולבקשתולבקשתו    היענותהיענותהיענותהיענות    המצדיקההמצדיקההמצדיקההמצדיקה    טובהטובהטובהטובה    סיבהסיבהסיבהסיבה    להוותלהוותלהוותלהוות    יכולהיכולהיכולהיכולה    אינהאינהאינהאינה    החוקהחוקהחוקהחוק    ועותועותועותועותמזרמזרמזרמזר

 הצור# ובהעדר, לפיכ#. עדות לתת מסכי" אוגריידי מר, שבענייננו המשיב טוע� עוד  .33

 היוועדות של בכלי שימוש לעשות צור# שאי� הרי, עדות למסור העד על לכפות

 בדעת שהחזיק, גרוניס השופט כבוד של המרחיבה לשיטתו ג" כי יצוי�. חזותית

 חזותית היוועדות של השיטה את לשמור ראוי כי נקבע – דורי.י בעניי� מיעוט
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 קבע אלו במקרי". עדות לית� מסכי" ואינו לישראל מחו0 נמצא העד בה" למקרי"

  . משפטית עזרה בחוק שימוש מלעשות מנוס יהיה לא כי גרוניס' הש כבוד

 למספר המערער של היעדרותו בדבר המערער שהעלה הנימוק, בענייננו, כ� כי הנה

 במיוחד וזאת, מספק טע" מהווה אינו) לבקשה 2 סעי+( בקנדה מעבודתו ימי"

 המערער תמ# לא בכדי לא. עדות לתת ומסכי" פעולה משת+ שהעד העובדה לאור

  . טענתו ע" אחד בקנה העולה מתאימה בפסיקה לבקשה 7 בסעי+ טענתו את

  

            המערערהמערערהמערערהמערער    עמדתעמדתעמדתעמדת

 – כלכליי" טעמי" או עסוק העד כי שהטע" בטענה טועה שהמשיב סבור רערהמע  .34

 את המשיב הביא זו טענתו לחיזוק. העליו� ש"ביהמ י"ע טובי" כטעמי" הוכרו לא

"� אות" על המוטל עבודה עומס כי רפואיי" מונחי" לעניי� הקובע" מסס עניי

 טע". ש"בביהמ עדות" ממת� להימנעות" טובה סיבה" איננו רפואיי" מומחי"

  . הכלל נחלת שהיא, אחרת במדינה להעיד בצור# שכרוכה הנוחות לאי מעבר שאיננו

 המונח מאחורי העומד הדבר הוא מה. טעות לכלל נתפס שהמשיב סבור המערער  .35

 כבר שכ�? העליו� ש"ביהמ בה" הכיר לא המשיב לטענת אשר" כלכליי" טעמי""

 שלמה' נ קלינגהופר�בירד בלאנש 84/51 א"ע בעניי� והמנחה הוותיק די� בפסק

' כב י"ע נפסק") קלינגהופר�בירד עניי�: "להל�( –] בנבו פורס$[ הקרקעות רוש", בלו"

 מעדות בהבחנה( ל"בחו התבקשה שעדות" העדי" שני לגבי אגרנט השופט

 התיר ולפיכ#, בישראל עדות" במת�" ניי"רצי קשיי"" קיימי" כי) המערערת

 די� חיקור בדבר הראיות' בפק סעי+ לפי( ל"בחו עדות" מת� את ש" ש"ביהמ

  :העדי" אחד לגבי ש"ביהמ פוסק וכ#). ל"בחו

    באוניברסיטהבאוניברסיטהבאוניברסיטהבאוניברסיטה    לכלכלהלכלכלהלכלכלהלכלכלה    פרופסורפרופסורפרופסורפרופסור    במשרתבמשרתבמשרתבמשרת    כיו"כיו"כיו"כיו"    מכה�מכה�מכה�מכה�    בירדבירדבירדבירד    מרמרמרמר""""

    המכו�המכו�המכו�המכו�    כראשכראשכראשכראש    ש"ש"ש"ש"    ומשמשומשמשומשמשומשמש    לללל""""הנהנהנהנ    פיאוריהפיאוריהפיאוריהפיאוריה    שבעירשבעירשבעירשבעיר    ברדליברדליברדליברדלי    שששש""""עעעע

    לנסועלנסועלנסועלנסוע    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות    כלכלכלכל    בידובידובידובידו    אי�אי�אי�אי�    כ�כ�כ�כ�    עלעלעלעל    לאומיי"לאומיי"לאומיי"לאומיי"בינבינבינבינ    ללימודי"ללימודי"ללימודי"ללימודי"

    בעירבעירבעירבעיר    האקדמיי"האקדמיי"האקדמיי"האקדמיי"    תפקידיותפקידיותפקידיותפקידיו    במילויבמילויבמילויבמילוי    הצור#הצור#הצור#הצור#    ולאורולאורולאורולאור, , , , לישראללישראללישראללישראל

    במש#במש#במש#במש#, , , , ארציארציארציארצי    בהיק+בהיק+בהיק+בהיק+, , , , הרצאותהרצאותהרצאותהרצאות    לעריכתלעריכתלעריכתלעריכת    שעשהשעשהשעשהשעשה    הסידורי"הסידורי"הסידורי"הסידורי", , , , מגוריומגוריומגוריומגוריו

    אתאתאתאת    לאורלאורלאורלאור    המוציאותהמוציאותהמוציאותהמוציאות    חברותחברותחברותחברות    כלפיכלפיכלפיכלפי    והתחייבויותיווהתחייבויותיווהתחייבויותיווהתחייבויותיו, , , , תמימהתמימהתמימהתמימה    שנהשנהשנהשנה

        ".".".".כתביוכתביוכתביוכתביו
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' כב מתאר אותו רדבי' פרופ של המקרה את לפרוטות נפרוט א" סבור המערער  .36

 טעמי"" בחובו נושא בכולו לא א" הגדול ברובו הינו שהתיאור נגלה אגרנט השופט

  ". כלכליי"

 של תפקידיו את המפרט המערער י"ע תצהיר נית� שבענייננו המערער טוע� עוד

 הרציניי" הקשיי" ואת ל"בחו התחייבויותיו תפקידיו את, אוגריידי מר העד

 הנובעי" הכלכליי" הנזקי" לרבות, בישראל מעדותו כתוצאה להיגר" שעלולי"

 קלינגהופר בירד בעניי� בירד' פרופ של תפקידיו בי� גדול הבדל אי�, לפיכ#. מה"

 שנה כחמישי" לפני כבר אגרנט השופט' כב התיר שבעטיי� הקודמות והתחייבויותיו

 היוועדות של זו בדר# שעדותו העובדה מלבד, אוגריידי מר לבי�, ל"בחו עדותו את

  .ערו# לעי� טובה תהיה חזותית

 על המערער מסתמ# כלכליי" מטעמי" חזותית בהיוועדות עדות של התרה לשאלת  .37

 בירושלי" המחוזי המשפט מבית) אז כתוארו( שפירא השופט' כב של החלטתו

� של הגעת": "היה להעיד" כשהנימוק עדי" להעיד בקשה נידונה שבו קרד� בעניי

 סקירה לאחר" עסקי" באנשי ומדובר עבודה שבוע להפסד ו"תגר לאר0 עדי"

 התיר – קלינגהופר בירד בעניי� ל"הנ ד"פסה לרבות, זו בסוגיה הפסיקה של מקיפה

 אשר עסקי" אנשי אות" של עדות" מת� שפירא השופט' כב י"ע המחוזי ש"ביהמ

 היה כשהטע". המשיב כהגדרת גרידא" כלכלי" הינו זו בדר# להעיד" לרצו� הטע"

  .עסקי" אנשי של עבודה שבוע אבד� – בענייננו כמו

  

        . . . . חזותיתחזותיתחזותיתחזותית    בהיוועדותבהיוועדותבהיוועדותבהיוועדות    העדהעדהעדהעד    אתאתאתאת    להעידלהעידלהעידלהעיד    טובהטובהטובהטובה    סיבהסיבהסיבהסיבה    קיימתקיימתקיימתקיימת    הא"הא"הא"הא"    בשאלהבשאלהבשאלהבשאלה    הכרעההכרעההכרעההכרעה

. בחשבו� להילקח צריכי" בישראל להעיד העד וזמינות כלכליי" שטעמי" סבור אני  .38

 ברכ המערער ידי על שנטע� כפי. לדיו� רלוונטית שעדותו בעד כאמור המדובר

� כנימוק הכלכלי בנימוק העליו� המשפט בית הכיר 1951 בשנת קלינגהופר בעניי

 כיה� בירד' פרופ של בעדותו דובר ל"הנ קלינגהופר בעניי�. בו להתחשב שיש

 בינלאומיי" ללימודי" המכו� כראש ושימש באוניברסיטה לכלכלה כפרופסור

 האקדמיי" ידיותפק במילוי הסת" מ� פוגעת הייתה בישראל לעדות והבאתו

 מטע". כתביו את לאור המוציאות חברות כלפי לרבות שלו השונות וההתחייבויות

 את לקבל נית� לא ג" כ#.  ל"בחו חקירתו לאפשר העליו� המשפט בית הסכ" זה

 בעניי�  גרוניס) אז כתוארו( השופט' כב של דבריו למשמעות באשר המשיב עמדת

' כב של ד"לפסה 17 פסקה למשמעות אשרב המערער של טיעונו עלי מקובל. דורי
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 שהעד אימת כל כי מדבריו אופ� בשו" להבי� נית� לא דורי בעניי� גרוניס השופט

 קובע גרוניס השופט' כב.  ועידה שיחת של זה בכלי להשתמש אי� להעיד מסכי"

 ואז פעולה משת+ איננו העד בו מצב בי� הבחנה ישנה כי דורי בעניי� ל"הנ בפיסקה

 ג" אולי ואז פעולה משת+ הוא בו מצב לבי�, המשפטית העזרה' ת לפי עוללפ צרי#

� שיש שוכנעתי שאלה של לסיכומה. חזותית היוועדות שיחת של בדר# להעידו נית

  . חזותית היוועדות באמצעות אוגרייד מר את להעיד טובה סיבה

            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שהעלהשהעלהשהעלהשהעלה    נוספי"נוספי"נוספי"נוספי"    נימוקי"נימוקי"נימוקי"נימוקי"

 משפט ולבית מאחר ראייתית בנחיתות ואה יימצא טכנית מבחינה כי טע� המשיב  .39

, זה בכלל. העד על וסמכותו מרותו את להפעיל האפקטיבית הסמכות את אי� זה

 אי� בישראל התביעה לרשויות.  האמת את לומר העד אזהרת של האפקטיביות

 של עבירה חזותיתבגי� היוועדות באמצעות ל"בחו שהעיד עד לדי� להעמיד יכולת

 אוגריידי מר על כי ברי 1977 – ז"התשל, העונשי� חוקל 237 סעי+ לפי שקר עדות

 המשפט בית באול" להתייצב נדרש אינו הוא כאשר בפרט, מורא שו" יחול לא

  . בישראל

 נקבעו לא חזותית בהיוועדות עדות גביית של ניי"הטכ ההיבטי", ועוד זאת  .40

 היוועדות עדות לשמיעת סתמי באופ� בבקשתו טוע� המערער. בתקנות או בחקיקה

 יועברו כיצד, תפוקח מי ידי על, העדות תיגבה היכ� שציי� מבלי וזאת, חזותית

  . ב"וכיו הצור# במידת מסמכי"

 לפגיעה תגרו" חזותית וועדותהי באמצעות העד שחקירת המשיב טוע�, בנוס+  .41

 בפע" גרסתו את ישמיע אשר, לעד לערו# שיוכל הנגדית ובחקירה במשיב ממשית

  . הראשונה

 המשפט בית בפני מעיד היה העד כי היה. המשיב שהעלה הנוספי" לנימוקי" באשר  .42

 בית מרות את להפעיל מעשית יכולת אי� זה במקרה ג" מושבו למקו" וחוזר

  . המשפט בית בפני ועדות פה בעל עדות בי� שינוי כל רואה אינני זה במוב�. המשפט

 כל את יקבע המשפט שבית הרי חזותית היוועדות של הטכניי" להיבטי" באשר  .43

 במקרי" נעשה שהדבר כפי זה מזוג שירותי" שנותנת החברה ע" יחד התנאי"

 ללא בי"ר מס תיקי שומע זה מותב לעיל שכתבתי כפי, לתצהיר באשר. אחרי"

 הדברי" עיקרי את לקבל יהיה מספיק דנ� בעניי� כי נדמה. ראשית עדות חל+ תצהיר

  . ידו בחתימת חתומי" כשה" העד יעיד עליה"
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 מתקבלת חזותית בהיוועדות אוגריידי העד את לשמוע שהבקשה היא התוצאה  .512937144

. תועדו עיקרי יסוכמו שבו העד של ידו בחתימת מסמ# שיתקבל לכ# בכפו+

 המועדי". שנכתבו הדברי" אמיתות את לפרוטוקול העד יאשר עדותו בראשית

  . הצדדי" בנוכחות שתיער# בישיבה יסוכמו

 וישא למדד צמוד יהיה זה סכו" 5 7,500 של בס# זו בקשה בהוצאות יישא המשיב54678313

  .  בפועל המלא לתשלומו ועד מהיו" חוקית ריבית

         09:3009:3009:3009:30    לשעהלשעהלשעהלשעה    14141414////18/1118/1118/1118/11    ליו"ליו"ליו"ליו"    לדיו�לדיו�לדיו�לדיו�    נקבענקבענקבענקבע    התיקהתיקהתיקהתיק

  

       , בהעדר הצדדי�. 2014אוקטובר  20ניתנה היו�, כ"ו תשרי תשע"ה, 
                 

  
  54678313ד"ר אחיק$ סטולר 

  נוסח מסמ* זה כפו( לשינויי ניסוח ועריכה
  


