
 ערעור פלילי מסי 377/62

 אליהו לוי נגד היועץ המשפטי לממשלה

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־ משפט לערעורים פליליים
[21.5.63 ,6.3.63 ,25.2.63 ,13.2.63 ,27.1.63] 
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 המערער הואשם בכך, שבהיותו עובד המדינה וממלא תפקיד על מזכיר לשכת הבריאות
 בעפולה, לקח מאת המתלונן, פעמיים, שוחד בסכום כולל של 44 ליי, כדי להחזיקו בעבודה כנהג
 בלשכת הבריאות• בית־משפס השלום נתן אמון. מלא בעדותו של המתלונן וקיבל את גירסתו,
 בדחותו את ־גירסת המערער שהסכומים שקיבל המד פרעון הלוואות שנתן למתלונן. ניתיםשפט
 השלום דן ארוכות גם בעדויות נוספות שהובאו מטעם התביעה הכללית״ והסתמך עליהן כחומר מסייע
 לנכונות גירסתו של המתלונן. המערער הורשע בעבירה לפי ט׳5יף 1 (א) לחוק לתיקון דיני העונשין
 (עבירות שוחד), תשי״בי1952, .ונידון לשנתייפ מאסר. בית־המשפט המחוזי, בשבתו לערעור, ראה
 בראיות הנוספות, שמקורן במתלונן עצמו. ראיות פסולות שאינן יכולות לשמש טיוע •לעדותו, ואף
 לא לחיזוק אמונו של בית־המשגנמ במתלונן. מחשש פן הושפע בית-משפס השלום בהערכת עדותו
 של המתלונן על־ידי הראיות הפסולות, החזיר כית־המשפט המחוזי את הדין לשם הבהרה. ביתי
 משפט השלום הבהיר בהחלטה מנומקת, כי אמוגו בעדות המתלונן נקבע ללא קשר עם הרןןיות
 הנוטפות הנ״ל. בית־המשפט המחוזי קיבל בחלקו את הערעור״ ההרשעה תוקנה להרשעה •לפי סעיף
 1>ב< להוק הנ״ל, וכתתאה מכף הוחלף העונש לשישה חודשי מאסר. הוגש ערעור כלפי ההרשעה

 וכלפי העונש גם יחד.
 בית־המשפט העליון, בדחותו את הערעור, פסק —

 א. (1) בדרך כלל אם מתברר בבית־משפט לערעוריפ שפסקיהדין של הערכאה
 הראשונה מבוסס על ראיות פסולות שהשפיעו על התוגאה, יבוטל פםק־הדין המרשיע,

 ואומנם זהו מנהגם הרגיל של בתי־המשפט בארץ בערעוריפ פליליים.
 (2) אין זאת אומרת שאין בידיהם סמכות ורשות לנהוג אחרת במקדה פתאים
 ולהחזיר את הענין לבית־המשפט של הערכאה הראשונה, אם לשם שפיטה מחדש, כאמור
 בסעיף 12 (5) (ג) לפקודת שיפוט בתי־משפט השלופ, 1947, ואפ לשם הבהרת ענין מתו*

 ובלבד שאץ השש של גרימת עיוות דין לנאשם בשל כך.
 ב. (1) םסק־דין בענין שיגרתי, המבוסם על מהימנות עדים ועל שיקולים עובדתיים
 שקשה לשקול אותם אל נכון בריחוק• זמן של מספד חודשי* כשהוא ניתן כעבור תקופה

 כזאת אחרי םיום בירור המשפט, עלול לגרום לעיוות דין, ומסיבה זו יש לבטלו.
 (2) עינוי דין ועיוות דץ הם לעתים קרובות שמות נרדפי* ובכל מקרה שקייפ
 חשש סביר־ כי השהיית מתן פםק־הדין בענין פלילי עלולה לפגוע בכושר הערכת העדים.

 ושקילת העובדות, לא יהסס בית־משפט לערעורים לבטל את שםק־הדץ.
 (3) במקרה שלפנינו, לאור 'העובדה שמשפטי שוחר מסוג הנדון הם נדירימ
p כתיבת פםק־הדץ ז  למדי ובדוד שהמשפט הזה השאיר את רישומו על השופט, אף כי מ

 *פםקי־דין״, כרך יל, תשכ״ג/תשכ״דג196 1065.
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 ועד למתן ההחלטה הנוספת עברו כ־ג1 חודש, אץ 'מקום לחשוב כי העניו ניטשטש מכרינו
 של שופט־השלום שלא יכול היה לסמוך עוד על התרשמותו הראשונית מן העדים, כדי

 להעלותה מחדש ולהכחידה, בשביל ביודהמשפט המחוזי.

 ג• (1< לפי ע״5 38/61, עובדת העדר חקירה נגדית של עד יריב, יש לה משקל
 . בהערכת העדות, אך יחד עם ואת חלילה לו, לבית־המשפט, להתעלם מן העדות הסותרת,

 שהובאה על־ידי בעל־הדין שנמנע מלחקור את העד, רק משומ שלא עשה כן.
 (2) כלל זה אינו אלא סייג לכלל העיקרי האומד שעצם העובדה כי השימוש
 בחקירה נגדית עומד לרשותו של בעל־דץ הבא לתקוף את מהימנותו של עד יריבו בנקודה
 מסויימת מחייבת שינהג כלפיו בהגינות, כלומד, שיפנה את תשומת־לבו לחוסר האמון
 שהוא רוחש לו באותה נקודה או בכלל, כדי שלעד תהיה הזדמנות נאותה להסביר את

 עדותו ולשכנע בדבר אמיתותה.
 ד. בנסיבות הענץ אץ לראות אפשרות להמתיק את מידת הדן, בהתחשב עם חומרת

 העבירות.

 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

, כרך יד, תנ0-ך/ , ] ע״3 202/59 — ישראל יעקובזביץ נגד היועץ המשפטי לנומשלה: פדי  [ן
 תשב״א־1960/ עי. 591 •, פי״ם, כרך נזה, תשי״ן־1960, ע׳ 155,

ד היועץ המשפטי לנומזשלה •, 9ד*י, כרך בוז, ג  !2] ע״פ 102/62 — ישרא,ל יעקובוביץ נ
 תשכ״ב/תשכ״גר1962, ע׳ 1205.

 [3] ע״פ 38/61 — נושה בן דוד יצחק נגד היועץ המשפטי מתזשלה ו־ערעור נגדי! פדיי,
 ברך טז, השכ״ב/תשכ״ג־1962, ט׳ 530,514.

 פסקי־דין של בתי־המשפט המחוזיים הישראליים שאוזכרו:

ד היועץ המשפנוי לנונושלה; פייס נזחתייס, כרך ג  [4] ע״פ 23/60, ירושלים — מנדל שרף נ
 כה, חשכ״אר1960, ע׳ 349.

 הערות:
 1. על החזרת הרץ על־ידי בית־המשפט לערעורים פלילייפ עיין גפ ס״ פ 120/62 — זמון אבואהיס

ן טז, ע׳ 2747 והערה 2 שם. ך  אל־צאנע נגד היועץ המשפטי לממשלה -, פד״י, כ

 2. על העדר חקירה נגדית עיין גם הערות ל־ע׳-פ 38/61, (3).
 3. על התערבות בית־השפט לערעורים בהערכת עדויות ובקביעת עובדות עיין גם ע״פ 8/63» —

* ן םז, נב׳ 1038 וההערות ש ר  היועץ המשפנוי לממשלה נגד חנח־ מחמד ממזא -, פז־״י, כ

 A על ״סיוע״ עצמי של העד עיין גם ע׳׳פ 62/ק&3 — אברהם אורפל* נגד היועץ המשפטי לממשלה •,
*  3ד״י, כרן טז, ע׳ 2998 והערה 2 ש

 י ערעור על פםק־דינו של בית־המשפט המחוזי, חיפה (י׳ אזולאי, גש^א, והשופטים
 אי וינוגרדוב, י׳ כהן), מיום 27.7.62, ב־ע״פ 293/61, לפיו נדחה ערעורו של המערער על
 הרשעתו על־ידי בית־משפט השלום, עפולה (י׳ בר־זאב, שןש״ר), מיום 27.6.61, ב־תי״פ
 3702/58, בקבלת שוחד ובית־המשפט החליף את סעיף ההרשעה מסעיף 1 (א) לסעיף 1 (ב)

 1066 ״פפקי־דך, כדך יז, תשכ-ג/תשב״ר1963
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 השופט גרנזון

 לחוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד), תשי״ב*1952, ובהתאם לכך שינה את גזר־הדין
 משנתיים מאסר לשישה חודשי מאסר. הערעור נדחה,

 ש׳ תוסיה־כהן — בשם המערער! ג׳ בך, טגן פרקליט המדינה—בשם המשיב

ן י ד - ק ס  א פ

 השופט ברנ־זון: ביום 6.3.63 החלטנו לדחות את הערעור ולקיים את פסק־הדין וגזר־
 הדין של בית־המשפט המחוזי, חיפה. ואלה נימוקינו לכך:

 המערער הובא לדין בפני בית* משפט השלום בעפולה על שתי עבירות של לקיחת שוחד
 בניגוד לסעיף 1>א) לחוק לתיקון דיני העונשין(עבירות שוחד), חשי״ב־1952״ הוא הורשע
 ונידון לשנתיים מאסר. בבית־המשפט המחוזי נתקבל ערעורו של המערער בחלקו, בכך
 שההרשעה תוקנה להרשעה לפי סעיף 1 (ב< לחוק האמור וכתוצאה מזה הוחלף העונש

 ג לשישה חודשי מאסר על שתי העבירות.

 הערעור שלפנינו הוא כלפי ההרשעה וכלפי העונש גם יחד.

 פרטי העבירות, אחרי שתוקנו על־ידי בית־המשפט המחוזי, היו שהמערער, בהיותו
 ך עובד מדינה וממלא תפקיד של מזכיר לשכת הבריאות בעפולה, לקח מאת אדם אהד בשם
 מרדכי סטנר שני סכומי שוחד, אחד בסך —.14 ל״י ביום 27.5.58 ושני בסך —.30 ל״י ביום
 13.8.58, כדי להחזיק אותו אדם בעבודה כנהג בלשכת הבריאות. םטנר זה זכה במכרז להע
 סקה זמנית בנהג עם מכונית בקשר לעבודה אנטיימלרית, שנעשתה על־ידי לשכת הבריאות
 בעפולה. בתחילה נקבע שכרו היומי ל־30 ל״י ליום ויותר מאוחר הוא הופחת בהסכמתו
 ה ל*—.27 ל״י ליום. הוא התחיל לעבוד ביום 23.3,58 ולפי גירםת הקטיגוריה הוא התחייב, לפי
 דרישתו של המערער, לשלם לו שתי לירות ליום בזמן שקיבל שכר יומי של —.30 ל״י
 ולירה אחת ליום כאשר הורד השכר היומי ל־—.27 ל״י. בהתאם לכך שילם לו למעשה —.14
 ל״י בעד שבעה ימי עבודה בחודש מרס ו־—.30 ל״י בעד 23 ימי עבודה בחודש אפריל;
 שמהם היו שבעה ימים לפי שתי לירות ליום. המערער הודה בקבלת שני סכומים באותם
 1 הימים בסך —.15 ל״י ו־—.30 ל״י, אך טען כי הס שולמו לו כפרעון הלוואות שנתן למר

 סטנר.

 העד העיקרי מטעם התביעה היה כמובן המתלונן סטנר. בית־ משפט השלום נתן אמון
 מוחלט בעדותו וקיבל את גירסתו הנ״ל ולא האמין למערער ולעדיו. עם זאת הוא דן ארוכות
 ז גם בעדויות הנוספות שהובאו לפניו מטעם התביעה, והסתמך עליהן כחומר מסייע לנכונות
 גירםתו של העד סטנר. ראיות אלו כללו פנקס חשבונות הוצאה והכנסה וחובות שניהל סטנר
 באותה תקופה כנראה לצרכי מם הכנסה, דברי עדותם של עדים אשר להם סיפר סטנר על
 דרישת השוחד של המערער, מעשה בהקלטת שיחה שקיים המערער עם סטנר לאחר שענץ

 «פסקי־דין״, כרך יז, תשכ״ג/תעכ״ד1963 067!
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 השופט בתזון

 השוחד כבד הובא בפני המשטרה והיה ידוע ברבימ. בית־המשפט המחוזי ראה בצדק בראיות
 הנוספות שמקורן בסטנר עצמו ראיות פסולות שאינן יכולות לשמש סיוע לעדותו ואף לא
 לחיזוק אמונו של בית־המשפט בםטנר. אשר למעשה עם השיחה המוקלטת העדיף אומנם
 בית־משפט השלום את גירסתו של סטנר על זו של המערער, אך גם אז לא יכול דבר זה
 לשמש סיוע או חיזוק לעיקר עדותו של סטנר אלא ענין הפוגע במהימנותו של המערער.
 מחשש פן הושפע בית־משפט השלום בהערכת עדותו של סטנר על־ידי הראיות הפסולות
 הנ״ל ועמדתו ביחס לענין ההקלטה, החליט בית־המשפט המחוזי להחזיר את הענק לשם
 הבהרה בנקודה זו. בהחלטה מנומקת הבהיר שופט־השלום הראשי המלומד, כי אמונו המלא
 והמוחלט בדברי עדותו של םטנר נקבע ללא קשר עם העדויות האחרות שנמצאו פסולות

 על־ידי בית־המשפט המחוזי וגם בלעדיהן לא נתערער ולא פג האמון שנתן בו, וכי הערכתו ב
 של מעשה ההקלטה לא היתה שונה מזו של בית־המשפט המחוזי. הבהרה זו הניחה את דעתם
 של שופטי בית־המשפט המחוזי שההרשעה בדין יסודה ושאין מקום להתערבותם בהערכה
 הסופית של העדויות השונות שהיו בפני בית־ משפט השלום ובעדיפות שנתן לגירםת התבי־

 עה על גירםת הסניגוריד-

 ג
 בפנינו חזר וטען מר תוסיה־כהן בשם המערער, כי מניסוח פםק־דינו המקורי של בית־
 משפט השלום ברור כי למעשה הוא לא הרשיע רק על־סמד עדותו של םטנר שהיתה נאמנה
 בעיניו, ושעל־כל־פנים האמון שלו בסטנד הושתת על הראיות האחרות שנמצאו פסולות,
 בטענה זו מסתמך מר תוסיה־כהן על לשון פםק־הדין של בית־משפט השלום אשר לפיו

 שימש ספר החשבונות של סטנר ״אישור נוסף״ לנכונות דבריו, וכן כי התלבטויותיו של ך
 סטנר באותו זמן וסיפורו על דרישת השוחד למכריו גס הם ״מאשרים נוספות״ את נכונות

 תלונתו.

 אכן פםק־הדין המקורי אינו מנוסח בהצלחה יתירה ואנו מוכנים להסכים עם מר תוסיה־
 כהן שהוא גם פגום מבחינה משפטית בכך שבחלקו ומזני מבוססות מסקנותיו של בית־משפט ה

 השלום על ראיות פסולות, אף כי אין, לדעתנו, לפרש את פסק־הדין באופן חד־משמעי כפי
 שטוען מר תוסידדכהן. פסק־הדין הארוך והמפורט (אולי יתר על המידה) כנוי כך שבתחילה
 הוא דן בעדותו של םטנר ומגיע למסקנה ברורה וחד־משמעית כי סטנר הוא דובר אמת
 שעמד במבחן של חקירת שתי־ וערב ארוכה ויסודית ולא סתר את עצמו בשום דבר בעל

 חשיבות. אחרי זה דן פםק־הדין בעדויות האחרות של התביעה, ואומר אומנם על כמה מהן ן
 שהן יכולות לשמש אישור לנכונות עדותו של סטנר׳ אך הוא מוסיף ואומר כי הוא רואה בכל
 אחת מהן ״ראיה נוספת ונפרדת״. מאמירה זו משתמע שהן לא שימשו לבית־המשפט יתד
 לתלות עליו את האמון בסטנר. ואם היה אז מקום לספק, הרי שהוא הוסר כליל בהחלטת
 התשובה של בית־משפט השלום מיום 3.5.62 לפניית בית־ המשפט המחוזי אליו המסתיימת

 במלימאלה: ז

 ״בין כה וכה אין בדברים אלה כדי לשנות את עמדתי לגבי עדותו של
 סטנד שלו כאמור אני מאמין מעל לכל צל של ספק ולמרות שהזהרתי עצמי

 1068 ״פםקי־דין*, כרך יז, תשכ״ג/משב״ד1963



 ע״פ 377/62 אליהו לוי נגד היועץ המשפטי לממשלה

 תשופסברנזט

 שלמעשה על עדותו של עד אחד בלבד סומכת התביעה, סמכתי על דברי םטנר
 עד כדי הרשעת הנאשם באשמות המיוחסות לו.״

 אכן, אחת מקובלנותיו של מי תופיה־כהן בפנינו היתד, על אשד בית־המשפט המחוזי
 החליט להחזיר את הענין לבית־משפט השלום לשם הבהרה. הוא הביע את ספקותיו, אם בכלל
 הדרך שנקט בה בית־המשפט המחוזי היא בסמכותו, ועל־כל־פנים לא היה מקום לעשות צעד
 יוצא דופן בזה אחרי עבור זמן כה רב מאז שהוחל בדיון בבית־משפט השלום (20.1.59) ואף
 מיום מתן פסק־הדין של בית־משפט השלום (27.6.61) והוא מקשה ושואל: כיצד• אפשר
 לדרוש משופט אחרי עבור זמן כה רב שישחזד הדברים שקרו בזמן שמיעת המשפט ויעלה
 בזכרונו את הרשמים שקלט אז, שיוכל לחזור ולאמור עתה בלב שלם את אשר חש וחשב

 באותו זמן?

 אין אנו שותפים לםפקותיו של מר תוסיה־כהן ביחס לסמכות בית־המשפט המחוזי לנהוג
 כפי שנהג, לאור הוראות החוק בסעיף 12 (5)>ג) לפקודת שיפוט בתי־משפט השלום, 1947,
 והתנאי שבסופו של סעיף־קטן(5). בדרך כלל אם מתברר בבית־&שפט לערעורים שפסק־
 הדין של הערכאה הראשונה מבוסם על ראיות פסולות שהשפיעו על התוצאה, יבוטל פסק־
 דין מרשיע כזה, ואומנם זהו מנהגם הרגיל של בתי־המשפט בארץ בערעורים פליליים. אך
 אין זאת אומרת שאין בידיהם סמכות ורשות לנהוג אחרת במקרה מתאים ולהחזיר את הענץ
 לבית־המשפט של הערכאה הראשונה, אם לשם שפיטה מחדש כאמור בפיםקה 12(5) (ג)
 הנ״ל, ואם לשם הבהרת ענין סתום, כפי שעשה בית־משפט זד, ב־מ׳׳פ 202/59, נ1], והמשכו
 ע״פ 102/62, נ2], ובלבד שאין חשש של גרימת עיוות דין לנאשם בשל־כך. מוכנים אנו
 לסמוך את ידינו על האמור ב־ע״פ 23/60, ירושיליס, נ4], כי פסק־דין בענין שגרתי.המבוסם
 על מהימנות עדים ועל שיקולים עובדתיים שקשה לשקול אותם אל נכון בריחוק זמן של
 מספר חודשים (באותו מקרה— 11 חודשים), כשהוא ניתן כעבור תקופה כזאת אחרי סיום
 בירור המשפט, עלול לגרום לעיוות־דין, ומסיבה זו יש לבטלו. עינוי־דיו ועיוות־דין הס
 לעתים קרובות שמות נרדפים, ובכל מקרה שקיים חשש סביר כי השהיית מתן פםק־דין
 בענין פלילי עלולה לפגוע בכושר הערכת העדים ושקילת העובדות לא יהסס ביתימשפט
 לערעורים לבטל את פםק־הדין. אולם כאן טענתו של מר תוםיה־כהן לא הופנתה כלפי פסק־
 הדין המקורי של בית־משפט השלום, אלא כלפי ריווח הזמן שעבר בין שמיעת העדויות ומתן
 החלטתו הנוספת ביום 3.5.62 לאחר שהענין הוחזר אליו על־ידי בית־המשפט המחוזי. אכן,
 ריווח זמן זה היה גדול מאד, למעלה משלוש שנים, אך באמצע הרי ניתן פסק־הדין המפורט
 והמנומק וההחלטה הנוספת באה כ־11 חודשים אחריו. בזה ובן במהות הענין שונה המקרה
 שלפנינו מהמקרה שנדון ב־ע״פ 23/60, נ4], הנ׳׳ל. באותו מקרה ניתן פסק־הדין במשפט
 תעבורה רגיל, שהוא אחד מני רבים המתבררים יום יום בבית־ המשפט, וכנראה לא נתלווה
 לו כל ענין מיוחד. במשפט כזה, אחרי עבור זמן ניכר עלול השופט לשכוח את פרטי הענין
 ולסמוך אך ורק על הפרוטוקול שלא תמיד יוכל להעלות לעיניו את התרשמותו בשעת שמיעת
 העדויות. המקרה שלפנינו שונה תכלית שינוי. לשמחתנו, משפטי שוחד מסוג זה הם נדירים
 למדי וברור שהמשפט הזה השאיר את רישומו על השופט שטרח וכתב פסק־ דין מפורט
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 ע״פ 377/62 אליהו לוי נגד היועץ המשפטי לממשלה

 השופט בתזון

 המשתרע על 24 עמודי פוליו מודפסים בצפיפות וקבע את התרשמותו מן העדיס בלשון
 ברורה וחד־משמעית. כל מה שהוא נתבקש לעשות על־ידי בית־המשפט המחוזי היה להבהיר
 אם בהערכת מהימנותו של םטנר הוא הושפע על־ידי העדויות האחדות או שבא לידי מסקנה
 בלתי־אמצעית על מהימנותו אך ורק מתוך התרשמותו האישית. אף כי מזמן כתיבת פסק־
 הדין ועד.למתן ההחלטה הנוספת עברו ב־ 11 חודשים נוספים, איננו חושבים כי בנסיבות

 המקרה יש מקום לחשוב כי הענין ניטשטש בזכרונו של השופט שלא יכול לסמוך עוד על א
 התרשמותו הראשונית מן העדים כדי להעלותה מחדש ולהבהירה בשביל בית־המשפט

 המחוזי.

 קובלנתו הבאה. של מר תוטיה־כהן היא על אשר בית־משפט השלום דחה בסיטונות
 את עדויות ההגנה כבלתי־ראויות לאמון ועל אשר בית־המשפט המחוזי לא ראה לנכון להת־ ב

 ערב בהערכת העדויות על אף הסתירות המרובות שהיו בין עדויות ההגנה ועדותו של סטנר.
 לא ייתכן, טוען מר תוםיה־כהן, כי חבורה שלמה של עדים, עשרה במםפר, שאין להם כל
 ענין ישיר במשפט חברו יחד לשקר זה בכה וזה בכה לטובת המערער. מתוך עשרת עדי
 ההגנה, היו ארבעה שאין להם כל קשר עם משרד־הבריאות, והשישה אחרים הם עובדי

 משרד־הבריאות ובהם בעלי תפקידים נכבדים וותק רב בשירות הציבור, וכולם אנשים 2
 שאין להם קירבת משפחה למערער, שהם בעלי עמדה ועדות שונות ולא היה להם מניע
 כלישהוא לבדות שקרים מלבם למען המערער. עדים אלה לא יכלו כמובן להעיד על העיקר,
 אם סטנר קיבל הלוואה מהמערער ואם סכומי הכסף שהמערער הודה בקבלתם היוו פרעון
 הלוואות אלו, ובדרך כלל נסבה עדותם על פרשיות צדדיות שמטרתן היתה להטיל צל על

 יושרו של םטנר. המערער ניסה אומנם להוציא מפי אדם אחד (בן־חמו) שכאילו היה נוכח ך
 בזמן שנתן הלוואה לםטנר, אך הלה הכחיש זאת וסירב להעיד על־כך. נמצא רק עד אחד,
 ברוך ארנשטיין, מפקח על המלריה בלשכת־הבריאות בעפולה, שהעיד כי סטנר פנה אליו
 וביקש את עזרתו הכספית מאחר ובתחנת הבנזין מסרבים להמשיך ולתת לו בנזין בהקפה.
 העד לא יכול היה לתת לו הלוואה בעצמו והפנה אוחו למערער שהיה ידוע במשרד כנותן

 הלוואות, מכיון שגם הוא וגם אחרים קיבלו ממנו הלוואות. בחקירה הראשית אמר העד: ה

 ״הוא (מטנר< נכנם ואמר לי כי קיבל מלוי משהו אבל זה לא מספיק.
 קיבל כסף. נדמה לי שאמר סכום. אני לא זוכר. נדמה לי שאמר שקיבל 10—15

 ל״י, אבל זה לא מספיק.״
 ו

 אולם בחקירת שתי־וערב הוא כבר לא היה בטוח שאומנם אמר לו סטנר שקיבל כסף
 והדבר היחידי שהיה בטוח בו היה שסטנר אמד לו כי קיבל ״משהו״ ואלה דבריו:

 ״יכול. להיות גם שאמר ,קיבלתי משהד. היה מדובר בהלוואה. ייתכן
 שאפשר לפרש ,משהו׳ כעזרה שאינה בכסף. אבל היד, מדובר בכסף כי לפני ז

 זה דיברנו על הלוואה. אני לא בטוח שאפשר לפרש כך, אני רק הושב. עברו
 מאז שנתיים ואינני זוכר בדיוק. יכול להיות שאחרי מה ששמעתי על זה אני

 חושב כך אני בטוח שאמר שהוא קיבל משהו.״
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 ע״פ 377/62 אליהו לוי נגד היועץ המשפטי לממשלה

 חשופט ברנזון

 נוכח עדות הססנית ובלתי־בדורה זו.אין להתפלא שבית־משפט השלום לא היה מוכן
 לסמוך עליה וקשר את ה״משהו״ האמור במכתב שניתן על־ידי המערער ביום 9.6.58 לתחנת
 הדלק שיתנו לםטנר בנזין בהקפה, טוען מר תוסיה־כהן, כי גם בזה טעה בית־משפט השלום,
 כי השיחה בין סטנר וארנשטיין היתה במאי ולא ביוני. אולם גם בנדון זה, מהו המועד האפ־
 ^ שרי של השיחה האמורה, מלאה עדותו של ארנשטיין אי־דיוקיפ וסתירות רבות ואין לבנות

 עליה ולא כלום. .

 פרשיה אחרת היא עדותו של חיים חסון, סגן מנהל לשכת הבריאות במחוז הצפון, אשר
 העיד כי ביום 9.4.58 הוסכם עם םטנר על הורדת שכרו היומי מ־30 ל״י ל־27 ל״י החל מיום
 14.58. אם כך הוא הדבר, ואין כל סיבה שלא להאמין בעדות זו, הרי — כך טוען מר תוםיה־
 ב כהן — שגירסת םטנר על תשלום שוחד של —.30 ל״י עבור •אפריל אינה יכולה להיות
 נכונה. בחודש זה היו 23 ימי עבודה ואם סטנר היה צריך לתת למערער —.1 ל״י ליום מאז
 שקיבל —.27 ל״י ליום, הרי שנתן —.7 ל״י מיותרות. אף־על־־פי־כן קיבל שופט־השלום
 הראשי המלומד את גירסתו של סטנר, ולאור השתלשלות הענינים איננו יכולים לומר שהוא
 טעה בכך. נראה הדבר, כי עד ליום 13.6.58, הוא היום שבו מסר םטנר למערער את הפך
30 ל״י ̂•30 ל״י שסומן קודם במשטרה, האמין םטנר כי התשלום היומי המקורי של ̂-  ג של 
 מגיע לו עד ליום 9.4.58 וההדרדה מתחילה רק מאותו יום. זה ברור מהחשבון שהגיש ביום
 2.5.58, מסיפורו במשטרה ביום 4.6.58 בעת שהגיש את תלונתו, ומהסכמתו לסימון הסכום
 .של —.30 ל״י ביזם 12.6,58 שהוטל עליו למסור למערער, לפי הוראות המשטרה, למחרת
 היום. על טעותו כענין זה יכול היה לעמוד רק לאחר מכן שעת שקיבל את השיק של הלשכה
 ד המחוזית של משרד־הבריאות בטבריה עבור חודש אפריל המחושב על בסיס של —.27 ל״י
 ליום לכל החודש. שיק זה נושא תאריך 11,6.58 ויש יסוד לחשוב שעד שנחתם, נשלח והגיע
 לידי םטגר היה זה אחרי יום מסירת הסכום למערער. באופן כזה מתיישבת הסתירה המדומה

 .בין שתי הגירסאות של חסון ושליסטנר.

 ה איננו רואים צורך לחזור כאן על כל פרטי פרשת הקלטת השיחה שקויימה בין המערער
 וסטנר בביתו של המערער, ודי לנו לומר כי אין להתפלא שסיפורו של המערער, שכאילו
 רעיון ההקלטה היה של סטנר עצמו אשר רצה בדרך זו לעזור למערער להוכיח את צדקתו,
 נדחה כבלתי מתקבל על הדעת נוכח עמדתו העקבית של םטנר במשך כל הזמן בפרשת
 השוחד. משדחה בית־משפט השלום את גירסתו של המערער בענין זה, הרי שנפגעה מהימ־

 י נותו הכללית של המערער.

 הדבר היחידי שהטריד אותנו לא מעט בקשר לעדויות ההגנה הוא עדותו של אמיתי, מתקן
 תקרים, אשר אילו נתקבלה כנכונה היתה חייבת לפגוע ביושרו ובכנותו של סטנר ולערער
 עד היסוד את האמון שרחש לו בית־משפט השלום. העד הזה סיפר, כי סטנר חב לו חוב של
 1 —.67 ל״י ובאחד הימים הביא לו שיק על סך —.100 ל״י וקיבל ממנו עודף בסך

 —.33 ל״י, ולא זו בלבד אלא שכעבור חודשים מספר בא אליו סטנר ושאלו על סכום העודף:
 שקיבל ממנו בזמנו, וכאשר אמר לו אמיתי שקיבל —.33 ל״י, ביקש ממנו שאם יישאל על־כך
 יאמר שנתן לו עודף של —.45 ל״י, לעומתו העיד םטנר כי בתמורת השיק שילם —.45 ל״י
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 השןפט ברנזון

 לאמיתי ו־—.45 ל״י לאדם אחר בשם רוזין על חשבון חוב של בנזין ואומנם רוזין זה אישר
 את עדותו של סטנר בנקודה זו. בביתימשפט השלום ביקש הסניגור לראות בהפרש זה בין
 —.45 ל״י ל־—.35 ליי יסוד לטענה כי אומנם באותו זמן קיבל סטנר מאת המערער הלוואה
 בסך —.15 ל״י שבעזרתו השלים את התשלום של ~.45 ל׳׳י לרוזין. אך כמו בית־המשפט
 המחוזי ובית־משפט השלום, גם אנו איננו יכולים למצוא כל קשר הגיוני או הוכחתי בין שני
 הדברים הללו, כי אפילו נכון הדבר שהעודף שקיבל םטנר מאמיתי היה רק —.33 ל״י, אין

 לשלול את האפשרות שסטנר הוסיף את יתרת הסכום ששילם למזין מכספו שלו.

 יותר רצינית היא העדות, כי םטנר ניסה להדיח את אמיתי לשקר ביחס לעודף שנתן
 לו. אולם שופט־השלום הראשי המלומד לא שוכנע גם בקשר לזה בנכונות דבריו של אמיתי,
 לא בפסק־הדין המקורי ולא בהחלטתו הנוספת מיום 3.5.62, ביחוד לאור העובדה שסטגד לא
 נחקר כלל בענין זה ולא ניתנה לו האפשרות להסביר את עצמו. את הערכתו של עדות אמיתי,
 ש״הופעתו זכורה לי היטב עד היום הזה״, סיכם שופט־השלום הראשי המלומד בהחלטתו

 האמורה במלים אלו:

 ״אינני מקבל את דברי אמיתי בענין הסכומים שהעיד עליהם ואין
 אני מוכן לקבוע על־סמך דברי עד זה שסטנר שוחח אתו בנדון בכלל, ולבטח
 לא שניסה להשפיע עליו לומר שקר. קרו במשפט זה דברים שונים ומוזרים
 ביותר ולא מן הנמנע שצדק בא־כוח היועץ המשפטי שאמר שעדותו של

 אמיתי הינה פבדיקציה ברורה,״

 והוסיף לאמוד:

 ״בין כה וכה אין בדברים אלה (של אמיתי) כדי לשנות את עמדתי לגבי
 עדותו של סטנר שלו, כאמור, אני מאמין מעל לכל צל של ספק.״׳

 בטענותיו לפנינו ביקש מר תוםיה־כהן להסביר כי לא היה מקום להעדיף את עדותו
 של סטנר ולהפחית את משקל עדותו של אמיתי בגלל זה בלבד שסטנר לא נחקר בנקודה זו.
 הוא ביקש להסביר את עובדת אי־חקירתו של םטנר בכך שבזמן מתן עדותו לא היו הדברים
 ידועים להגנה והם נתגלו לה יותר מאוחר ובינתיים עזב םטנר את הארץ, כך שאי־אפשר
 היה להביאו שנית כעד כדי לחקרו בענין זה. מבחינה עובדתית אין הסבר זה יכול להתקבל.
 אמיתי אמר כי סיפר על הענין למערער חודשים מספר לפני מתן עדותו הוא בסוף אוקטובר
 1959, והנה כפי שהודיע לנו מר בך, הוא העלה בחקירתו במשטרת הגבולות בי סטנר עזב
 את הארץ.בסוף אוגוסט 1960, כך שהיתה להגנה שהות של שנה תמימה שלא נוצלה על־

 ידיה כדי לנסות ולהביא את םטנר לבית־המשפט לחקירה נוספת.

 מוסיף מר תוסיה־כהן וטוען, כי אין זה כלל נוקשה שמחמת אי •חקירת עד בנקודה
 מםויימת יתעלם בית־ המשפט מן העדות הסותרת, ובנסיבות המקרה היה מקום לקבל את
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 השופט זילברג

 עדותו של אמיתי. אמת, כאמור ב־עי3 55/61, פדיי, כרך מז, ע׳ 514, 530, נ3), כי ׳״עובדת
 העדר חקירה נגדית של עד היריב יש לה משקל בהערכת עדות, אך יחד עם זאת חלילה
 לו, לבית־המשפט, להתעלם מן העדות הסותרת, שהובאה על-ידי בעל־הדין שנמנע מלחקור
 את העד,.רק משום שלא עשה כן*. אולם כמבואר שם, כלל זה זינו אלא סייג לכלל העיקרי
 האומר ״שעצם העובדה בי השימוש באותו אמצעי.(חקירה נגדית) עומד לרשותו של בעל־דין
 הבא לתקוף את מהימנותו של עד יריבו בנקודה מסויימת, מחייבת שינהג כלפיו בהגינות,
 כלומר, שיפנה את תשומת־לבו לחוסר האמון שהוא רוחש לו באותה נקודה או בכלל, כדי

 שלעד תהיה הזדמנות נאותה להסביר את עדותו ולשכנע בדבר אמיתותה׳.

 נראה לנו, כי אחרי ככלות הכל עשה בית־משפט השלום שימוש נכון בשני הכללים
 הנ״ל גם יחד. הוא הצביע על חוסר החקירה הנגדית של םטנר כגורם בעל־ משקל בהערכת
 אמיתות עדותו של אמיתי, ועם זאת לא.התעלם ממנה כליל, אלא עמד על מגרעותיה ולא

 ראה בה יסוד מספיק לערעור אמונו בםטנר.

 העונש שבית־המשפט המחוזי גזר על המערער בשל שתי העבירות הוא שישה חודשי
 מאסר, שהוא מכסימום המאסר שאפשר להטיל על עבירה לפי סעיף 1 (ב< לחוק לתיקון דיני
 העונשין(עבירות שוחד), תשי״ב־1952. לא ראינו אפשרות להמתיק את מידת הדין בהתחשב
 עם חומרת העבירות והנסיבות שסבבו אותן כפי שתוארו בגזד־הדין של בית־משפט השלום

 לאמור:

 ״הנאשם היגו המזכיר הראשי בלשכת הבריאות בעפולה לנאשם
 היתד. זכות לקבל עובדים ולפטרם, לחתום חוזים בשם המדינה ולחייבה
 בהוצאות ובתשלומים ניכרים• הוא ניצל את מעמדו בצורה בזויה ביותר
 מתוך.אי־התחשבות בסבלו של עולה חדש במעמד חלש שלידיעתו התלבט לא
. התנהגותו פגעה . . .  רק בקשיי קליטה והסתגלות אלא גס בקשיי פרנסה .
. אחרי הגשת . . .  בשם הטוב של המוסד והדבר התפרסם בשכבות רבות .
 התלונה הנאשם לא הפגין חרטה על מעשהו בדרך זו או אחרת אלא ידע לבצל
 את עמדתו כדי ליצור סביבו חבורת אוהדים שחלק מהם הופיע בפגי ושיקר

 בצורה בולטת.״

 המערער הוא בעל ותק של 30 שנה בשירות הציבור והמדינה, ויש יסוד לחשוב שבגלל
 ההרשעה הוא עלול להפסיד את מקום עבודתו ואת זכותו לפנסיה ולתשלומים אחרים. אולם
 זהו הגורל הצפוי לכל אדם המועל בשליחות הציבורית שהוטלה עליו לשם בצע כסף, ואין

 זה שיקול שיכול למנוע את שליחתו למאסר.

: אני מסכים. ( ט נ ר ג א ) א י ש נ  נז״מ ה

לברג : יסוד מוסד הוא בהלכות ראיות, כי מהימנותו של העד שהעיד מסורה י  השופט ז
 ללבו של השופט הדן בענין, ואינה— בדרך־כלל— חוזרת ונבדקת על־ידי בית־המשפט
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 לערעורים. טעמו של דבר כנראה בעליל הוא, שהמניע הפסיכולוגי למתן או אי־מתן אמון
 בדברי העד, מקורו כרגיל בדבר שאינו לא ״שקול״ ולא ״מדוד״ ולא ״מנוי״, אלא כנזעט
 ״סמוי מן העין״, כמו עקימת שפתים, שטף דיבור, היסוס פורתא, אזיל סומקא ואתי חיוורא
 (או להיפך)—כל אלה בגדר דק־מךהדק־עד־אין־נבדק על־ידי בית־משפט יותר גבוה שלא

 שמע ולא ראה את העד שהעיד.

 אך עדיין קיימים כללים אחרים לגבי הערכת 1המהימנות, שבית־המשפט הדן בענין חייב
 לשמור עליהם, ובית־המשפט לערעורים רשאי לבדקם. אחד מהם הוא, שהשופט ישהה את
 הכרעתו בשאלת המהימנות עד לאחר שמיעת כל העדים שהעידו במשפט הנדון. רצוני לומר:
 אסור לו לשופט לעשות את מהימנותו של העד א׳ עילה יחידה ובלעדית לחוסר מהימנותו
 של העד בי, שאם ינהג כן, צפויה לנו הסכנה החמורה, שהתוצאה הסופית תהא תלויה, דרך
 מקרה, בסדר גביית העדות, וגזירה שמא יאמר: ״צדיק הראשון בריבוי/ בדור כי מהימנותו
ת על מהימנותו של השני, אבל זאת חייבת להיות ״אצילה״ גרידא, ולא סיבה צל  של האחד או

 סופית ומכרעת לשלילת מהימנותה של העדות האחרת.

 במקרה שלפנינו מצאתי בפסק־דינו של השופט סימנים רבים לכך, כי הוא לא הלך
 בדרך הכלל האמור. למשל: התהילות ותשבחות שהוא מפזר ביד נדיבה לאישיותו של העד
 סטנר*, הסתמכותו התכופה על נאמנותו של םטנר, בבואו להעריך את מהימנותם של העדים
 האחרים הערתו במקום אחד (ע׳ 6 למטה בפםק־הדין המודפס), כי עדותו של עד מםויימ
 תואמת את קו ההגנה באורח בולט למדי, ודבר זה ״מטיל דופי ומעורר חשדות״! תמיהתו
 במקום אחר (ע׳ 6), על שום מה ״התאמץ מר לוי(העד שהשופט לא האמין לו) לומר דברים
 אלה בבית־המשפט״. הווה אומר: הוא כבר ראה מראש את העד כעד שקר, וביקש לדעת
 את האינטרס שהיה לו במסירת העדות. ושמא אמת נכונים הם דברי העד לוי, וממילא לא
 היו לא ״התאמצותי׳ ולא ״אינטרס״, אלא הוא קיים כפשוטה את מצוות הפסוק של ״אם לא

 יגיד ונשא עוונו״?

 מאידך גיסא אומר השופט המלומד במקום אחר (ע׳ 9 למטר.}, כי את פרמי ההרשעה
 הוא קובע ״על־סמך דברי סטנר וגם על־םמך הראיות האחרות״, ובמקום אחר (ע׳ 14) הוא
 אומר, כי.גם בדברי העדים האחרים לא מצא דבר ״שישנה את התרשמותו׳*, והכוונה היא
 שלא מצא דבר אשר יערער את אמונו בדברי םטנר. מזה אפשר אולי ללמוד, על אף הפרטים

 שציינתי לעיל, בי לבו היה פתוח גם לקראת ערעור אמת שכזה.

 מטעמים אלה, ולאחר התלבטויות קשות, הגעתי לידי מסקנה שאין לפני חומר בהחלט
 מספיק לפסול את פסק־דיגו של השופט המלומד, והסכמתי להצטרף להברי בדחיית הערעור

 ואישור ההרשעה.

 לפיכך החלטנו בזמנו לדחות את הערעור ולקיים את ההרשעה וגזר־הדין.

 ניתן היום, כ״ז באייר תשכ״ג(21.5.1963).
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