קפג

ממונות

ביתדיןירושלים
ן

לדיש ממונותולבירוריוחסין

חשדגניבה,
ודיןעד שמסרבלהעידבטענה שהואנוגע בדבר
תיקממונות מס' -249תשס

נושאהדיון
התובע ,מנהל מוסד ,טוען שהנתבע ,סוכן של חברה למוצרי חלב ,גנבמוצרי חלב של חברה
אחרת מהמוסד במשך תקופה ארוכה של עשר שנים ,ושווי הסחורה הגנובהמגיע לסכומים
גדולים .הואטוען שחוקר פרטיתיעד את הגניבה שעשה הנתבע.
הנתבע מודה שאכן לקח סחורה מהמוסד ,אך עשה כן כחמש פעמים במשך שבועיים וחצי
בלבד ,ולא במשך עשר שניםכפי שטוען התובע .עוד הואטוען שלקח את הסחורה מהמוסד
עפ"י בקשתו של מנהל המשק במוסד ,וזאתכדי להביא את הסחורה לביתו של מנהל המשק.
לאהיתהלו כלכונה שלגניבה ,והיה משוכנע שהדבר בסמכותו של מנהל המשק.
התובעמשיב שמנהל המשק לאהיה בעלהבית ,ולאהיתהלו סמכות להורותעל הוצאת סחורה
מהמוסד ,ולדעתו עשהקנוניהעם הנתבעכדי לגנוב מהמוסד.
התובע מבקשלזמןלעדות את מנהל המשק לשעבר אך הוא כתב לביה"דכיאיננויכוללהופיע
מסיבות בריאות .עוד הוא כותב שמאחר שהוא עד פסול  -מכיון שפוטר מעבודתו במוסד
מבלי ששולמולופיצויים ,והואנונעלענין ,מהגם שלטענת הנתבע הואגנב-אין הואמחוייב
עפ"ידיןלהעיד .לעצם הדברים שנטענוע"י הנתבע בביה"ד כותב המנהל לשעבר שאכן אמת
שהנתבע עבד בחלוקת מוצרים למוסד רקכשבועייםוחצי.
התובע משיב שחשד הגניבה כנגד העד המבוקש אינו מבוסס ,וע"כאין לפוסלו לעדות משום
גנב ,ונם משום נוגעאין הוא מבין מדוע ייחשב כנוגע בדבר .ומ"מ גם אם הוא עד פסול הוא
מקבלעליו אתעדותו .עוד הואטועןשעפ"י חוק הבוררות מקבלים לעדות גםפסוליעדות .ב"כ
העד משיב שמביון שסילקו אותו בלי פיצויים כדי להשתיק את הענינים שיש כנגדו ,אם
ההנהלה פותחת אותם מחדש ממילאהיאחייבת לשלםלופיצויים,וע"כ הואנוגע בדברועפ"י
ההלכה הואפסוללעדות.וכדילהכשירולאדי בקבלת התובעכדי להכשירולעדות ,אלאצריך
שתהיה גם קבלה מצד הנתבע ,האת לאהיתה.

קפד

פשקידין-ירושלים

פס"דביניים
מכיון שלטענתהעד המבוקשהואנוגעבדבר,איןביה"דמחייבאותולבואלביה"דלהעיד,ועל
התובעלהציג את שארראיותיולבי"ד.

השאלותלדיון
א .גנב בשגוג האםחייב.
ב .עד שמוען שהואנוגע בדברופסוללעדות ,האםחייבלהעידמןהדין.
ג .קבלועליהםבעליהדין קרובאופסוללעדות ,האם מצווה העדלהעיד.

תשובה
א.כמטנאP~sעט6נתנו%כורותכנווכו'סגכיסו16ט0ו5י6ומרסותסכעליסומתמייכ.ופרטיי כלש

נמנוגנםלבכורותכנווכו'-ומססיוסכוריסססו6טלו(נ"יסםכדעתרם"ין-ממייכגנככקניןמלוחיו.
וכתבסנ"ידלפידכרירם"י"5לגנכתייכ,מטוסרכסןסו6טלומו.ולע"גדקיי"ל6ין ס4חלד"עסייגו
סיכ6דטליתידעכמלתךד6יסור,6ד6יכ5למיסרדכריסרבוככריכתלמידדכרימיטומעין6,כלסכ6
ליכדלמיסרסכיומחייבסולמו.וכתבוס6מרוגיסז"לדגיגונכוןוכו'.ויטטפירטוחייבדקתניר"לאכסן
מייכלטלסוכו',וכתכסר"6סs~fדוסנכון.ע"כ.
סרילפנינו מחקקתר6טוניסכטלימטגנם ו%ידעטגניכססי6מטוסטסכרטסו6סל0מםלח,מיחייכ
ן כוסיםסלים לד"ע .ולעתנ"י וסר"5ס
כגניכם ,סמטלח 16סטליח .לדעתרט"י סמטלחחייכ,וכליופ
סםלימחייכול6סמםלח ,דםכזלופןכזס6ומריס6יןטלית "%ע .ו"00ךמו"מסי' טמח ס"ק1סכיך
ממלוקתר5טוניסזו ומכריע לסלכם כסטי .כמנס כק5וס"מסי' כס ס"ק 6סכיך סר6טוניס מנ"ל
ומדבריומכו6רטל6נמלקוbSbלענין סמטלח 06סו6חייכ6ופטור6 ,כלסטליחטגנככשוגגפטור
"%ס,דל6קמרו 6לס לעולםלרכותטוגגכמזיד6ל6דוק6גבימזיקמשוסלכוידקרךלכתיכפ5ע
מוטי
תחתפ5ע6,כלכגניכםוגזילסל6מרכינןטוגגכמזיד.ולדבריק5וס"ח"5לטמם"כסנ"יטסכסן16מסומר
ח"כ,כוונתודוקךכטסגניכסכיוו.ועיי"ס טמ"מ6יןלפוטרוכטלףירעמדיןקונם ,דס6חזקתכל מס
"61 ,כ %סיס 4 %קחמכיתכעליו.ועי'דכר 6כלססת"6סו"םכהכיקר דעת
טתמ"י 6דססו*"6
סר6טוניסטסטלימקינוחייכהכיוןמסיסטוגגול6גתכויןלטסגגיכסקינונעמסגנכ6עי'פטמטך(ועי'
תוס'ב"ק05כד"סכסכםט6ספטלןקינומחכויןלקנותקינוקונס).

ממונות

קפה

והנהככרייתךפסנזיסל6כהתוכלתרומהכמוגגמטלסקרןותומסוכו'.וכגמ'מס 66%יכעי6להו
נסהו6מטלסלפימידהמטלס6ולפידמיםמטלס.כלהיכלדמעיקי6טויל 6רכעהזוזיולכסוףטויל
bt~fל6תבעילךדודני
יכדמעיקר6מבלסלפידמיסדל5גרעמגזלןוכו'.וכתבהכ"מתרומותסוףפ"י
דסכ6ל6וכגזלןעמקינן~hoכפוגגאכלסלתרומס.וכמבהמחנ"הbSCנעמהגזלןכיוןטחינומחכוין
ןממ"מנתכויןלקנותה.
לקנותה6.מנסלדעתסרמכ"סוהנ"ימעטםגזלןגס 06נתכויןכתורתם6לה,כיו
'לס.
ועי'מרחטתח"כסי'לבענףג6ותכ,וכרכתממופלכ"מסי'טיסי
(וכטמרךמהמטלתקינוחיים,עי'קפלותיעקכקרוטיןסי'לט6ותגככי6ורדכריהריטכ"6קדוטיןמכ
כט6ססיסהמלימטוגג6יןטליתלדכרעכירהואיןממסלחחייכלפיטסטליחותהיתהכטעותוכטלה
הטלימומ.ועי'6כיעזרימעילהפ"זה"הטהוכיחסכןדעתהרמכ"ס).
וכנידוןדירן סהנתכע מודה סלקת 6ת המחורה כמס פעמיסוהניאהלכיתו טל מנהל סמטקעפ"י
כקמתו6 ,ל6בטועןבסכרם6יןזוגניבה06 ,נכוניסדבריויכוללפעורעלמוכדעתסמוכריסט6סגנכ
כטוגגפטור,וגסלדעתהסוכריםמחייב,כפיהכנתהמחנחן,הריזהדוק6כטנתכויןלקנותסגניכםלכל
הפתותכתורת6,o5haנלבמקרהזהסיסרקטליתלהעכירלכיתומלהמטלתbS1נתכויןלקנותם,ואין
מקוסלחיכו6.ך 6סנכונה טענתסתוכעטהנתכעעטהקנוניה עםמנהלסמטק,גס 06היסטליחטלו
לגנוב6,יןסליתלד"עוסטליחמייכ.
ב.תיוכוטלעדלסעידדכיתדיןמפורםכרמיקסעדותפ"b"o6וכטו"עפו"מסי'כחסעי':6כלמי
עעדותלחכירווראוילהעידוויםלחכירותועלתכעוותוחייכלסעיד 06יתכענוטיעידלו.ופסק
טיוי
סרמכ"סטו"נפ"סr"oמכופיןעלדיןזה.וכלטוןססו"עמפורסמחיובזה 610דוקאכעדסר6וילהעידו,
6כלעדמסוקפסוללעדותמינוחייכלהעיד,וכ"כרם"יסכועותל6טקרוכ16פסולאינוראוילהיותעד
ואינוככללהכתובוסוףעד(ול6כהמרדכיסכועותסי'תמםמהכיףסרמ"6כמו"עסי'כחסעי'ככדעה
ר6טונה טנס קרובחייכלהעידכמים תועלת כעדותוסכודקיסלפיו 6ת טענותס5דדיסיפסיפה).
ולפיכךנוגעכדברסהו6פסוללעדות06 ,מטוסחמם ממקרלפידעתססמ"עוסותךר"מלז16,מטוס
טהו6קרוכ56לעלמולפיהנתה"מסי'לד6,6O"Dינ1חייכלהעיד.
ומכיון טהעד המכוקםכנידוןדידןטוען מה61נוגע כדכר ,ומנמק 6מדכריו ככך מפוטר מעבודתו
כמוסדכלי לקכלפי5וייסכלילהמתיק 6תהענין,ומכיון סהמומדאינו עומד כהסכסומו5י6 6ת כל
העניןהחו5ס ,חוזרתתביעתו מממוסדלתטלוספי5וייס ,ונמ 65הכעדותוכעכין סו 6נוגע ,ופסול"6 .כ
~עגתוהיכו מ15וה כעדות  b"b1לכופו להעיד ,מגסכענין כזהקיים הכללטסמו5י6מחכירועליו
הר6יס,מטוסט"הו65ס"אינה רקהו65תממון6ל6גסחיובטרו5יסלחייכולכוך למקוםמסוייסוסוף
קינורואה ,61%כדוגמתנתבעט6ינורולסלילך 6חרהתוכעלהתדייןכעירו,ט6ינוחייכ6ל6התוכע
מולך6מרהנתבע,וכיקרהגרסןכמו"עמו"ממי'ידס"קיחמסוףמטעססממע"ס.

קפו

פסקידין-ירושלים
-

-

ג.כרמיתןור"ןסכותותלס1hsl~6דבריסירוטלמיט6סקב*עליססכעליסדיןעדותטלקרוכ 16
פסולקינועוכרכ6ס %יני
ם)bS1כסטכותיעקכמ'י6סי'קמוטסכי6ספה"נמ"ק5מעוכל כ%יגיד),

ועי'כרכייוסףסי'כממ"ק 3מקכלתכעליסדין6ינסנותנתעכומסעד %6מיינלקייםמספסעיד
1~bsככלתנקיפכממון5 .מנסכקפוס"ח ס"קגונתס"מ ס"ק  6כתבו כמ"ממייכלסעידמנד סטנת

איידס.

ולפיכךבנידוןדירןפסעד %רופס"%ואצטידממוסטכנר5סמוסםסע*ללהינזקמעדותוככי"ח6,י

אפטרלכופולסעיד,מסיילדכריוסו6כוגעכדירוקעומלווהכ6סל6יגיד,וגסעלמלותסטכתאכייס

%h#hופולקייסכיוןטע*ללסינזקממנם,וככרכתםסרמ"3ןכקונטרסדינ6דגרמיטסכוכטעדותו
פטורמכיוןטחיוכולסעידסו6מויןגמילומחסדיםו6סאינורולסלטרוחולסלילאינוחייב,עי'פסקי
דיןירום*סכרךכעמ' עט .ומסטטועןהתונעפעפ"יחוקהבוררותמקכ*סלעדות גסמיטפמול
לעדותעפ"ידין,ו5ףניתןלחייכוולקללולנזוףולסעיד6,יןכיחסדיןנזקקלכך,מכיוןטעפ"י סס%ס6י

אפטרלמייכו.

