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 שקר בעדי המאבק -"באחיו ענה שקר"

 ורנשטייןא אהרן
 

ר ֵעד ְוִהֵנה, ֵהיֵטב ַהשְֹּׁפִטים ְוָדְרׁשּו: "שקר עד בעניין בפרשתנו נאמר קֶׁ ר ָהֵעד ׁשֶׁ קֶׁ (, יח:יט' דב" )ְבָאִחיו ָעָנה ׁשֶׁ
ם: "עונשו את קובעת אףהתורה ו ר לוֹּׁ  ַוֲעִשיתֶׁ ת ָזַמם ַכֲאׁשֶׁ ָך ָהָרע ּוִבַעְרתָ , ְלָאִחיו ַלֲעשוֹּׁ (. יט:יט' דב" )ִמִקְרבֶׁ

 או עליו מעידים שהם האירוע בזירת היו שלא שהתברר, זוממים בעדים אמורים הללו שהפסוקים ל"חז ופירשו
  1.עליו מעידים שהם בזמן בה היו לא

 שאלת נידונה ואף הקשרים בכמה מכות מסכת של הראשון פרק הבבלי בתלמוד נידון זוממים עדים דין
 שבאו עדים ואילו; ממש" זמם כאשר" דין בהם מקיימים, ממון או מיתה אדם לחייב שבאו עדים: העונש ביצוע
  2.ארבעים מלקות דינם - בשוגג שהרג כשהעידו, גלות לחייבו או אדם של בייחוסו לפגוע

 הדבר שאירע בשעה בזירה היו שלא בעדים רק דנה והיא, בהיקפה מצומצמת שבתורה זוממים עדים פרשת
 מעידים אך בזירה שנכחו עדים כוללת והיא, יותר הרבה שכיחה שקר עדי תופעת ואולם 3.עליו מעידים שהם
 4.חלה אינה זוממים עדים פרשת, אלה על. שקר עדות

 יודע אינו הדין בית ,ואין כנגדם עדות סותרת, ובדרישות בחקירות השקר עדי עמדו אם כי לציין למותר
 אין" עדותם את וסתרו עדים באו אם גם אך. אותם להעניש בדעתו מעלה אינו וממילא, שקר בעדי שמדובר

  5".השקרנית הכת היא מי יודעים אנו שאין לפי, מהן אחת את עונשין
? עדותם שהוכחשה עדים מלהעניש ונמנעים רבה בחומרה זוממים עדים מענישים מדוע: השאלה ונשאלת

 לענישה ראויים, לזולתם" תיק לתפור" כדי זה עם זה פעולה ומשתפים בזירה נכחו שלא שעדים מסתבר

                                                           


 הקורס של אקדמי ומרכז צפת האקדמית במכללה למשפטים הספר בית של ההוראה בסגל חבר הוא אורנשטיין אהרן ר"ד  
 הגבוה המכון עם בשיתוף המתנהל, אילן-בר באוניברסיטת למשפטים בפקולטה" והמשפטי ההלכתי בעיון גבול סוגיות"

 .לתורה

( א"ע, כז סנהדרין) בבליה בתלמוד תמוגדר", הייתם עמנו" הראשונים העדים לע המעידה( המזימה) השנייה בכת שניתן האמון  1
 . בו קסומלע היריעה קצרה אך .כחידוש

 במעשה ולא בדיבור שחטאו זוממים עדים, כן פי לע אף". מעשה בו שיש לאו"ב רק כלל בדרך בא המלקות עונש כי לציין ראוי  2
 לו ועשיתם' דכתיב ,מעשה קרייה רחמנא, מעשה ביה דלית ג"אע": "לעשות" המילה ןמ זה עניין נלמד תלמודב. מלקות נםיד

 (.ב"ע ב מכות) עולא דרשת גם הורא. (א"ע ה קמא בבא) "לאחיו לעשות זמם כאשר
 .(ב לכהה, יח רקפ, עדות הלכות) ם"הרמב דברי הרא  3
 זוממים עדים סוגיית את להביאמ נמנע, א"תשנ ירושלים"(, לישראל חוק" מסדרת) נזיקין דיני על בספרו, שיינפלד אברהם הרב  4

 זוממים עדים עניין את כאן להביא לנכון ראיתי לא: "ולשונ זהו .(הנזיקין לפקודת 58 סעיף" )מפגיע שקר" של בהקשר
, כלום ולא הדין בעל הפסיד לא אם גם שהרי', הכתוב גזרת'מ אלא מזיק מדין אינו חיובם שכן: טעמים משני, ממון המשלמים

 המפורסמים הסייגים אחד(. 15 'עה ,233' עמ" )הזמה מדין שיתחייבו כדי הנצרכים המרובים התנאים מפני וגם, לו משלמים
 עדותם יפ לע הדין בעל נענש כבר אם העדים את מענישים איןש, "עשה כאשר ולא - זמם כאשר" הוא זוממים עדים לענישת

 יהודה שמא של ולמאמרו לפרשתנו חכמה משך לבע לדברי בהפניה אסתפק ולכן, זה בעניין רבים קולמוסין נשתברוו. ההוזמש
 .194-171' עמ (,ה"תשס) כ סידרא, "משפט או משפח(: ב"ע ה מכות בבלי) נהרגין אין הרגו נהרגין הרגו לא", פרידמן

 .(3' הע לעיל) ם"רמב  5
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 שראו למה פרשנותם אך, בספק מוטלת אינה בזירה שנוכחותם עדים להעניש קשה, זאת לעומת 6.מחמירה
 זווית יש אדם שלכל משום, עדותם את המכחישים העדים של פרשנותם עם אחד בקנה העול אינה עיניהם
 .עיניו שרואות מה של אחרת ראייה

 ֹלא, "הדברות בעשרת הכלול החמור האיסור: כגון, אמת להעיד לעד להנעת מנגנונים העברי במשפט יש
ר ֵעד ְבֵרֲעָך ַתֲענֶׁה  נוגע ואינו פסול אינו שהעד הווידוא, העדות מתן לפני האזהרה או 7האיום  (,יג:כ' שמ" )ָׁשקֶׁ

  8.הדרישות החקירות וכמובן, בעדות
 

 :הישראלי למשפט העברי המשפט מן
 כי קובע 1977-ז"התשל העונשין לחוק 237 סעיף. הכחשה לבין הזמה בין מבדיל אינו הישראלי המשפט

 עדות זו הרי, הליך באותו הנדונה שאלה לגבי מהותי בדבר כוזבת עדות, ביודעין, שיפוטי בהליך המעיד"
 בהמשך זה לעניין נתייחס ועוד. זה בסעיף להשתמש מרבות אינן האכיפה רשויות, למעשה הלכה אולם". שקר

 .דברינו
 בבית נידונה עדותם עקב שניזוק למי כספי פיצוי לשלם שקר עדי של חיובם שאלת, האזרחי בתחום

 לפיצוי תביעה בה שהוגשה(, 57(, 2)כט ד"פ, 572/74 א"ע) המזרחי בנק' נ רויטמן בפרשת העליון המשפט
 .קודם פלילי הליך במסגרת שניתנה שקר עדות בגלל שנגרמו נזקים עקב

 את לפצות שקר עד לחייב צריך המשפט שבית לטענתו דמסייע כתנא זוממים עדים פרשת את הביא התובע
 התובע הסתמכות את דחו, כהן' וח קיסטר' י, העברי במשפט להם רב שידיהם שופטים שני. מעדותו שניזוק מי
 .שקר שהעיד מי על נזיקית אחריות להטלת אב כבניין" זוממים עדים פרשת" על

 לשלם" זמם כאשר" דין מכוח חייב נמצא זומם כשעד גם כי אומר, הדין פסק של 79' בעמ, כהן השופט
 ".זומם לעד קובעת התורה אשר הפלילית הסנקציה זוהי אלא הדין לבעל פיצוי זה אין, "פיצוי

 עקב אזרחית אחריות מהטלת לנבוע העלולים קשיים על מצביע, הדין פסק של 70'  בעמ, קיסטר השופט
 המשפט בתי להצפת החשש וגם, תביעה מפני יחשוש אם, מלהעיד העד חשש את למנוע: ובהם, שקר עדות

 . עדים נגד בתביעות
 בין ביחסים ולא, הציבורי במרחב רק ניתנת שהעדות, הדין פסק של 78' בעמ, כהן השופט של קביעתו, לדעתנו

 שקר עדות ומעיד העדים דוכן על העולה עד של מעשהו למה. מספקות נקייה אינה עליו שהעדות מי לבין העד
 העד שבין הפרטי במרחב גם שנעשה מעשה גדרב להיחשבצריך  אינו לזולתו נזק לגרום עלולה שהיא בידעו

 9.שקר עדות של בוטים במקרים אזרחית אחריות להטיל שהציעו מי היו, לכן? עליו מעיד שהוא מי לבין
 

 . להגברת המאבק בעדי שקר פתרונות עוד להציע מבקשים אנו
, העדים באזהרת מאוד מקצרים ששופטים הרבה פעמים רואה, המשפט בתי באולמות שמצוי מי .העדים אזהרת
 מבלי", בחוק הקבועים לעונשים צפוי אתה" כגון, סתמית אמירה ופולטים אזהרתם את כובשים הם וכמעט
. האזהרה מטרת את ומחטיאים, שקר עדי של המוסרית שפלותם על דבר לומר ומבלי הצפוי העונש את לפרט

 .שקר עדות מלהעיד אותו ולהניא אמת לומר העד של 10מצפונול ותנפל השופטים על שומה, לכן
 

' ח השופט שאומר כמו, שקר עדות להעיד האיסור של הפלילית האכיפה את להגביר ראוי .שקר עדות על ענישה
 .לעיל הנזכר דינו פסק בסוף כהן

 מספקת אכיפה אין ועדיין, נלמד לא הלקח אך", רויטמן פרשת"ב הדין פסק מתן מיום שנה ארבעים חלפו
 אך, עדים של שקר עדות בדבר משמעיות חד קביעות כוללים דין מפסקי והרבה, שקר עדות להעיד האיסור של

 . שקר עדי נגד אישום כתבי מגישים אינם כמעט האכיפה מנגנוני, הללו הקביעות חרף
 אישום כתבי ולהגיש שקר עדות להעיד האיסור של לאכיפתו אדם כוח להקצות האכיפה רשויות על, לדעתי

 חד בהם שנקבע דין פסקי לרכז יש, ובראשונה בראש. ההרתעה מערכת את לחזק כדי שקר עדות שמעיד מי נגד

                                                           
6
 בדבריו ומציין לזה הרומז ,לפרשתנו ם"מלביגם  הראכך שמעתי מהרב שבתי רפפורט ראש בית המדרש במכון הגבוה לתורה.   

 . להרע מחשבה עומק מציין ם"זמ הפועלש גם
7
 בא נפשות עדי על איוםה. (א"ע כט סנהדרין) בתלמוד ובאריכות (,ו,ג סנהדרין) במשנה בקצרה נזכר ממון עדי על איוםה  

 .(ה,ד סנהדרין) רבה בהרחבה במשנה
 משרד) השבוע פרשת, "השבועה מן הבריחה" במאמרו, יעקובי רפאל השופט דברי הרא. העד את יםביעשמ איןש לציין ראוי  8

 . 21' מס גיליון, א"תשס צו( המשפטים
, ב"תשס וילך נצבים( המשפטים משרד) השבוע פרשת, "שקר עדות בעקבות סעדים", יעקבי רפאל השופט של מאמרו הרא  9

 במקרים[ ...] אזרחי סעד להענקת" העברי המשפט מקורות יפ לע "רויטמן הלכת"ב מסוים שינוי בו המציע, 90' מס גיליון
 ".שקר בעדות שמדובר לגמורה קרובה או גמורה ודאות יש אם[ ...] במיוחד וקשים קיצוניים

10
 ,אשי  רב דברי במיוחד הרא. דתיים שאינם למי גם אלא דתיים לאנשים רק לא מתאימות (7 'הע לעיל) העברי במשפט האזהרות  

 השקר עדי את" בליעל בני" שכינתה ,מאיזבל זהל וראיה [.שוכריהם בעיני אף בזויים שקר עדי] זילי אאוגרייהו שקרי סהדי"
  .הבאתם את יזמה עצמה שהיא ,נבות נגד
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 עדי להרתיע עשויה זו אכיפה. הפלילי בתחום השקר עדי נגד ולפעול בוטה באופן שיקר מסוים שעד משמעית
 .האמת חשיפת במלאכת המשפט ילבת ולסייע שקר
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