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 הדיוןנושא

 חברה של חלב מוצרי גנב חלב, למוצרי חברה של סוכן שהנתבע, טוען מוסד, מנהלהתובע,
 לסכומים מגיע הגנובה הסחורה ושווי שנים, עשר של ארוכה תקופה במשך מהמוסדאחרת
 הנתבע. שעשה הגניבה את תיעד פרטי שחוקר טוען הואגדולים.

 וחצי שבועיים במשך פעמים כחמש כן עשה אך מהמוסד, סחורה לקח שאכן מודההנתבע
 מהמוסד הסחורה את שלקח טוען הוא עוד התובע. שטוען כפי שנים עשר במשך ולאבלבד,

 המשק. מנהל של לביתו הסחורה את להביא כדי וזאת במוסד, המשק מנהל של בקשתועפ"י
 המשק. מנהל של בסמכותו שהדבר משוכנע והיה גניבה, של כונה כל לו היתהלא

 סחורה הוצאת על להורות סמכות לו היתה ולא הבית, בעל היה לא המשק שמנהל משיבהתובע

 מהמוסד. לגנוב כדי הנתבע עם קנוניה עשה ולדעתומהמוסד,

 להופיע יכול איננו כי לביה"ד כתב הוא אך לשעבר המשק מנהל את לעדות לזמן מבקשהתובע
 במוסד מעבודתו שפוטר מכיון - פסול עד שהוא שמאחר כותב הוא עוד בריאות.מסיבות

  מחוייב הוא אין - גנב הוא הנתבע שלטענת גם מה לענין, נונע והוא פיצויים, לו ששולמומבלי
 אמת שאכן לשעבר המנהל כותב בביה"ד הנתבע ע"י שנטענו הדברים לעצם להעיד. דיןעפ"י

 וחצי. כשבועיים רק למוסד מוצרים בחלוקת עבדשהנתבע

 משום לעדות לפוסלו אין וע"כ מבוסס, אינו המבוקש העד כנגד הגניבה שחשד משיבהתובע

 הוא פסול עד הוא אם גם ומ"מ בדבר. כנוגע ייחשב מדוע מבין הוא אין נוגע משום ונםגנב,

 ב"כ עדות. פסולי גם לעדות מקבלים הבוררות חוק שעפ"י טוען הוא עוד עדותו. את עליומקבל
 אם כנגדו, שיש הענינים את להשתיק כדי פיצויים בלי אותו שסילקו שמביון משיבהעד

 ועפ"י בדבר נוגע הוא וע"כ פיצויים, לו לשלם חייבת היא ממילא מחדש אותם פותחתההנהלה
 צריך אלא לעדות,  להכשירו כדי התובע בקבלת די לא להכשירו וכדי לעדות. פסול הואההלכה
 היתה. לא האת הנתבע, מצד קבלה גםשתהיה
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 בינייםפס"ד

 ועל להעיד, לביה"ד לבוא אותו מחייב ביה"ד אין בדבר, נוגע הוא המבוקש העד שלטענתמכיון
 לבי"ד. ראיותיו שאר את להציגהתובע

 לדיוןהשאלות

 חייב. האם בשגוג גנבא.

 הדין. מן להעיד חייב האם לעדות, ופסול בדבר נוגע שהוא שמוען עדב.

 להעיד. העד מצווה האם לעדות, פסול או קרוב הדין בעלי עליהם קבלוג.

תשובה

 כלש ופרטיי מייכ. ומת סכעליס מרסות ט0ו5י6ו 16 סגכיסו וכו' כנו %כורות נתנו 6 עט P~s כמטנאא.
 מלוחיו. כקנין גנכ ממייכ - רם"ין כדעת סם )נ"י טלו ססו6 סכוריס סיו ומס - וכו' כנו לבכורות גנםנמנו
 סייגו לד"ע ס4ח 6ין דקיי"ל ולע"ג טלומו. סו6 רכסן מטוס תייכ, גנכ 5"ל רם"י דכרי דלפי סנ"יוכתב
 סכ6 6כל טומעין, מי דכרי כתלמיד וככרי סרב דכרי למיסר ד6יכ5 ד6יסור6, כמלתך ידע דטליתסיכ6
 אכסן ר"ל דקתני חייב טפירטו ויט וכו'. נכון דגיגו ז"ל ס6מרוגיס וכתבו סולמו. ומחייב סכי למיסרליכד
 ע"כ. נכון. דוס s~f סר6"ס וכתכ וכו', לטלסמייכ
 חייכ מי 0מםלח, סל טסו6 טסכר מטוס סי6 טגניכס ידע ו% טגנם כטלימ ר6טוניס מחקקת לפנינוסרי

 וסר5"ס נ"י ולעת לד"ע. סלים ים כוס וכליופן חייכ, סמטלח רט"י לדעת סטליח. 16 סמטלחכגניכם,
 סכיך 1 ס"ק טמח סי' מו"מ ו00"ך %"ע. טלית 6ין 6ומריס כזס כזלופן דם סמםלח, ול6 חייכסםלימ
 מנ"ל סר6טוניס סכיך 6 ס"ק כס סי' כק5וס"מ כמנס כסטי. לסלכם ומכריע זו ר5טוניסממלוקת
 פטור כשוגג טגנכ סטליח 6כל פטור, 6ו חייכ סו6 06 סמטלח לענין bSb נמלקו טל6 מכו6רומדבריו
 פ5ע לכתיכ דקרך לכוי משוס מזיק גבי דוק6 6ל6 כמזיד טוגג לרכות לעולם מוטי 6לס קמרו דל%6"ס,
 מסומר 16 טסכסן סנ"י טמם"כ 5"ל ק5וס"ח ולדברי כמזיד. טוגג מרכינן ל6 וגזילס כגניכם 6כל פ5ע,תחת
 מס כל חזקת דס6 קונם, מדין ירע כטלף לפוטרו 6ין טמ"מ ועיי"ס כיוו. כטסגניכס דוקך כוונתוח"כ,
 דעת הכיקר כ סו"ם ת"6 6כלסס דכר ועי' כעליו. מכית 4קח % סיס % 61"כ "*, סו6 6דסטתמ"י

  )ועי' טמטך 6עי'פ גנכ נעמס קינו גגיכס לטס גתכוין ול6 טוגג מסיס הכיון חייכ קינו טסטלימסר6טוניס
 קונס(. קינו לקנות מחכוין קינו פטלן ט6ס כסכם ד"ס כ 05 ב"קתוס'



קפהממונות

 להו 6יכעי6 6 % מס וכגמ' וכו'. ותומס קרן מטלס כמוגג תרומה התוכל כ ל6 פסנזיס ככרייתךוהנה
 טויל ולכסוף זוזי 6רכעה טויל דמעיקי6 היכל כל מטלס. דמים לפי 6ו מטלס מידה לפי מטלסנסהו6
bt~f6פ"י סוף תרומות הכ"מ וכתב וכו'. מגזלן גרע דל5 דמיס לפי מבלס כדמעיקר6 דודניי לך תבעי ל 
 מחכוין טחינו כיון גזלן נעמה bSC המחנ"ה וכמב לתרומס. אכלס כפוגג ~ho עמקינן כגזלן ל6ודסכ6

 לקנותה. נתכוין ממ"מ כיון ם6לה, כתורת נתכוין 06 גס גזלן מעטם והנ"י סרמכ"ס לדעת 6מנסלקנותה.
 לס. יסי' ט סי' כ"מ ממופל וכרכת כ, 6ות ג ענף לב סי' ח"כ מרחטתועי'

 מכ קדוטין הריטכ"6 דכרי ככי6ור ג 6ות לט סי' קרוטין יעקכ קפלות עי' חיים, קינו מהמטלת)וכטמרך
 וכטלה כטעות היתה טסטליחות לפי חייכ ממסלח ואין עכירה לדכר טלית 6ין טוגג המלימ סיס ט6סכ

 הרמכ"ס(. דעת סכן טהוכיח ה"ה פ"ז מעילה עזרי 6כי ועי'הטלימומ.

 עפ"י סמטק מנהל טל לכיתו והניאה פעמיס כמס המחורה 6ת סלקת מודה סהנתכע דירןוכנידון
 גנכ ט6ס סמוכריס כדעת עלמו לפעור יכול דבריו נכוניס 06 גניבה, זו ם6ין בסכר בטוען 6ל6כקמתו,
 לכל סגניכם לקנות כטנתכוין דוק6 זה הרי המחנחן, הכנת כפי מחייב, הסוכרים לדעת וגס פטור,כטוגג
 ואין לקנותם, נתכוין bS1 המטלת מל לכיתו להעכיר טלית רק סיס זה במקרה 6נל o5ha, כתורתהפתות
 טלו טליח היס 06 גס סמטק, מנהל עם קנוניה עטה טהנתכע סתוכע טענת נכונה 6ס 6ך לחיכו.מקוס
 מייכ. וסטליח לד"ע סלית 6יןלגנוב,
 מי כל 6: סעי' כח סי' פו"מ וכטו"ע b"o פ"6 עדות כרמיקס מפורם דין דכית לסעיד עד טל תיוכוב.

 ופסק לו. טיעיד יתכענו 06 לסעיד חייכ כעוותו תועלת לחכירו וים להעידו וראוי לחכירו עדותטיויע
 להעידו, סר6וי כעד דוקא 610 זה מחיוב מפורס ססו"ע וכלטון זה. דין על מכופין r"o פ"ס טו"נסרמכ"ס
 עד להיות ראוי אינו פסול 16 טקרוכ 6 ל סכועות רם"י וכ"כ להעיד, חייכ מינו לעדות פסול מסוק עד6כל
 כדעה כ סעי' כח סי' כמו"ע סרמ"6 מהכיף תמם סי' סכועות כהמרדכי )ול6 עד וסוף הכתוב ככללואינו

 יפה(. יפס ס5דדיס טענות 6ת לפיו סכודקיס כעדותו תועלת כמים להעיד חייכ קרוב טנסר6טונה
 מטוס 16 לז, ר"מ וסותך ססמ"ע דעת לפי ממקר חמם מטוס 06 לעדות, פסול סהו6 כדבר נוגעולפיכך
 להעיד. חייכ 6ינO"D ,6 1 לד סי' הנתה"מ לפי עלמו 56ל קרוכטהו6

 מעבודתו מפוטר ככך דכריו 6מ ומנמק כדכר, נוגע מה61 טוען דידן כנידון המכוקם טהעדומכיון
 כל 6ת ומו5י6 כהסכס עומד אינו סהמומד ומכיון הענין, 6ת להמתיק כלי פי5וייס לקכל כליכמוסד
 6"כ ופסול. נוגע, סו6 כעכין הכעדותו ונמ65 פי5וייס, לתטלוס מממוסד תביעתו חוזרת החו5ס,הענין
 עליו מחכירו טסמו5י6 הכלל קיים כזה כענין מגס להעיד, לכופו b"b1 כעדות מ15וה היכו~עגתו
 וסוף מסוייס למקום לכוך לחייכו טרו5יס חיוב גס 6ל6 ממון הו65ת רק אינה ט"הו65ס" מטוסהר6יס,
 התוכע 6ל6 חייכ ט6ינו כעירו, להתדיין התוכע 6חר לילך רולס ט6ינו נתבע כדוגמת 61%, רואהקינו
 סממע"ס. מטעס מסוף יח ס"ק יד מי' מו"מ כמו"ע הגרסן וכיקר הנתבע, 6מרמולך
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 16 קרוכ טל עדות סדין כעלי עליסס קב* ט6ס סירוטלמי דברי ~1hsl 6 לס סכותות ור"ן כרמיתןג.
 , יגיד( כ% מעוכל 5 מ"ק ספה"נ טסכי6 קמו סי' מ'י6 יעקכ כסטכות (bS1 ינים % כ6ס עוכר קינופסול
 פסעיד מס לקיים מיינ %6 עד מס עכו נותנת 6ינס סדין כעלי מקכלת 3 מ"ק כמ סי' יוסף כרכיועי'
1~bsסטנת מנד לסעיד מייכ כמ"מ כתבו 6 ס"ק ונתס"מ ג ס"ק כקפוס"ח 5מנס פכממון. תנקי ככל 
איידס.
 6י ככי"ח, מעדותו להינזק סע*ל מוסם טכנר5ס ממוס ואצטיד %" רופס % פסעד דירן בנידוןולפיכך
 אכייס סטכת מלות על וגס יגיד, ל6 כ6ס מלווה וקעו כדיר כוגע סו6 לדכריו מסיי לסעיד, לכופואפטר
h#hעדותו טסכוכט דגרמי דינ6 כקונטרס סרמ3"ן כתם וככר ממנם, לסינזק טע*ל כיון לקייס %ופו 
 פסקי עי' חייב, אינו ולסליל לטרוח רולס אינו ו6ס חסדים גמילומ מוין סו6 לסעיד טחיוכו מכיוןפטור
 טפמול מי גס לעדות מקכ*ס הבוררות חוק פעפ"י התונע טטוען ומס עט. עמ' כ כרך ירום*סדין

 6י סס%ס טעפ"י מכיון לכך, נזקק סדין כיח 6ין ולסעיד, לנזוף ולקללו לחייכו ניתן ו5ף דין, עפ"ילעדות
 למייכו.אפטר




