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  �1971א"תשל, ]נוסח חדש[פקודת הראיות 

  רבדי� בחקיקה

  

   ראיות– בתי משפט וסדרי די�

  תוכ� עניני�
4 Go פה�עדות שבעל: פרק א  

4 oG !1סעי#   סמכות להזמי� עדי  

4 Go 2סעי#   הכל כשרי! להעיד  

4 Go 3סעי#   סייג לעדות! של בני זוג  

4 Go 4סעי#   סייג לעדות! של הורה וילד  

4 Go 5סעי#   עדות מותרת  

5 Go  6סעי#    ראיה לחובתו—עדות לזכות ב� משפחה  

5 Go 7סעי#   עדות לעצמו או ליריב  

5 Go 8סעי#   הגדרות  

5 Go 9סעי#   אמרת עד בעת ביצוע עבירה  

5 Go 10סעי#   אמרה של קרב� אלימות  

5 Go א 10סעי#   אמרת עד מחו* לבית המשפט 

5 Go ב 10סעי#   קבלת אמרה בהסכמה 

6 Go !ג 10סעי#   שמירת דיני 

6 Go !11סעי#   הוכחת אמרה של נאש  

6 Go 12סעי#   הודיה  

6 Go 13סעי#   גביית עדות על ידי שלוח במשפט אזרחי  

6 Go 14סעי#   עדות מחו* למדינה במשפט פלילי  

6 Go עדות שבכתב: פרק ב  

6 Go 15סעי#   תצהיר שבכתב כראיה בדי�  

7 Go 16סעי#   תחולת הדי� הפלילי  

7 Go 17סעי#   חקירה בעל פה  

7 Go 18סעי#   הגדרה  

7 Go 19סעי#   סמכות להשביע  

7 Go א 19סעי#   ראיה לפעולת הממשלה 

7 Go 20סעי#   חוות דעת מומחה ותעודת רופא  

7 Go 21סעי#   חזקת חתימה  

7 Go 22סעי#   חוות דעת ותעודת רופא שנעשו מחו* לישראל  

7 Go 23סעי#   תעודת עובד הציבור  

7 Go 24סעי#   טפסי! ותקנות  

8 Go 25סעי#   י� עדות בשבועהדי� תעודות לפי סימ� זה כד  

8 Go 26סעי#   חקירה בעל פה  

8 Go 27סעי#   שמירת זכויות וסמכויות  

8 Go 28סעי#   הגדרה  

8 Go 29סעי#   הגדרות  

9 Go *30סעי#   הוכחת תעודות חו  

9 Go !31סעי#   אי� צור+ להוכיח מעמדו של המקיי  

9 Go 32סעי#   הוכחת תעודות ציבוריות  

9 Go 33סעי#   תעודת אישור של נציג ישראלי  

9 Go 34סעי#   חזקות על תעודות ציבוריות  
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9 Go  א 34סעי#   1981 ראיה חוק הפרשנות תשמא —רשומות 

9 Go  ב 34סעי#   1981תארי+ הפרסו! של רשומות חוק הפרשנות תשמא 

10 Go  35סעי#   1995הגדרות חוק המחשבי! תשנה  

10 Go  36סעי#   1995קבילות רשומה מוסדית חוק המחשבי! תשנה  

10 Go  37סעי#   1995חוק המחשבי! תשנה  

10 Go ית הגשה של רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי חוק אי כפי
  1995המחשבי! תשנה 

  38סעי# 

10 Go  !רשות עיו� ברשומה מוסדית של תאגיד בנקאי חוק המחשבי
  1995תשנה 

  39סעי# 

10 Go  א 39סעי#   1995חוות דעת של מומחה חוק המחשבי! תשנה 

10 Go ב 39סעי#   1995! חוק המחשבי! תשנה שמירת דיני 

11 Go 40סעי#   הגדרה  

11 Go 41סעי#   העתק צילומי כראיה  

11 Go  א 41סעי#   1995העתק של רשומה מוסדית חוק המחשבי! תשנה 

11 Go  ב 41סעי#   1995מעמדו של פלט חוק המחשבי! תשנה 

11 Go  42סעי#   1995שמירת דיני! חוק המחשבי! תשנה  

11 Go א 42סעי#   קבילות פסק די� 

11 Go ב 42סעי#   עיו� בפרוטוקול ובחומר אחר 

11 Go ג 42סעי#   ראיות לסתירת פסק די� 

11 Go ד 42סעי#   ממצאי! ומסקנות בתביעה אזרחית נגררת 

11 Go !ה 42סעי#   שמירת דיני 

11 Go 43סעי#   תעודה נושנה  

11 Go ראיות חסויות: פרק ג  

11 Go 44סעי#   חסיו� לטובת המדינה  

12 Go 45סעי#   חסיו� לטובת הציבור  

12 Go 46סעי#   הדיו� בעתירה לגילוי ראיה חסויה  

12 Go 47סעי#   ראיות מפלילות  

12 Go 48סעי#   עדות עור+ די�  

12 Go 49סעי#   עדות רופא  

12 Go 50סעי#   עדות פסיכולוג  

13 Go א 50סעי#   עדות עובד סוציאלי 

13 Go 51סעי#   עדות כה� דת  

13 Go 52סעי#   תחולה  

13 Go משקל� של ראיות: פרק ד  

13 Go 53סעי#   משקלה של עדות  

13 Go 54סעי#   הכרעה על פי עדות יחידה במשפט אזרחי  

13 Go א 54סעי#   הכרעה על פי עדות יחידה במשפט פלילי 

13 Go 55סעי#   עדות קטי� שאינו בר אחריות פלילית  

13 Go 56סעי#   ראיה שנתקבלה שלא כדי�  

13 Go 57סעי#   ראיות סותרות  

13 Go  א 57סעי#   1973חזקת יצר� חוק תשלג 

14 Go 1א57סעי#   חזקת זמ� ייצור  

14 Go שונות: פרק ה  

14 Go  ב 57סעי#   1981הדי� הוא כמפורסמות חוק הפרשנות תשמא 

14 Go  ג 57סעי#   1981המצאה על ידי הדואר חוק הפרשנות תשמא 

14 Go 58סעי#   אגרות  

14 Go 59סעי#   תקנות  

14 Go 60סעי#   תחולה  

14 Go תוספת ראשונה  

14 Go חוות דעת של מומחה  

15 Go תעודת רופא  

15 Go תעודת עובד הציבור  
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15 Go 1סעי#   הגדרות  

15 Go 2סעי#   שמו ומענו של המצהיר  

15 Go 3סעי#   צורתו של תצהיר  

15 Go !4סעי#   תיקוני! צריכי! קיו  

16 oG 5סעי#   תצהיר שאינו נית� לקריאה  

16 Go 6סעי#   חתימת המצהיר  

16 Go 7סעי#   מודעת ההשבעה  

16 Go #8סעי#   תצהיר משות  

16 Go 9סעי#   שינוי בתצהיר  

16 Go 10סעי#   נוסח השבועה  
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  *�1971א"תשל, ]נוסח חדש [קודת הראיותפ

        פהפהפהפה����עדות שבעלעדות שבעלעדות שבעלעדות שבעל: : : : ''''רק ארק ארק ארק אפפפפ

  הזמנת עדי� וכשרות�: 'ימ� אס

כשאי� הוראה , והוא; מותר להזמי� כל אד� לית� עדות שהיא קבילה ושייכת לעני�  )א(  .1
  .אחרת בפקודה זו

ר+ או א� ולסרב להוציא הזמנה א� אי� בה צ, לפי שיקול דעתו, בית המשפט רשאי  )ב(  
  . ה למטרה שאיננה גילוי האמתראה שנתבקש

ואי� אד� פסול להעיד מפני , �4 ו3בכפו- לאמור בסעיפי� , כל כשרי� להעיד בכל משפטה  .2
, או מפני שהוא מעבידו, או מתלונ� או נאש� במשפט פלילי, שהוא בעל די� בתובענה אזרחית

י שהורשע או נושא עונש או מפנ, בע או הנאש�תהנ, המתלונ�, ב� זוגו או קרובו של התובע, עובדו
  . על עבירה

ואי� כופי� אותו להעיד לחובת אד� , משפט פלילי אי� ב� זוג כשר להעיד לחובת ב� זוגוב  .3
  . המואש� יחד ע� ב� זוגו בכתב אישו� אחד

ואי� כופי� אחד מה� , משפט פלילי אי� הורה וילד כשרי� להעיד האחד לחובת משנהוב  .4
  . אישו� אחד�� יחד ע� משנהו בכתבעיד לחובת אד� המואשהל

  : לא יחולו במשפט פלילי בשל אחד מאלה�4 ו3סייגי� שבסעיפי� ה  .5

  ;חבלת גו- או אלימות או איו� באחד מאלה  )1(

 חוק —להל�  (1977–ז"תשל,  לחוק העונשי�362 או 337עבירה לפי סעיפי�   )2(
�שעבר ב� , לחוק העונשי�'  בפרק י1' ואו' ולפי סימני� ה' חבפרק ' או לפי סימ� י, )העונשי

                                                      

  .421' עמ, 18נוסח חדש , דיני מדינת ישראל פורס� *

 �  .1'  תיקו� מס–) 36'  עמ1002' ב מס"ח תשל"ה (191'  עמ19.7.1973 מיו� 705' ג מס"ח תשל"סתוק

  .2'  תיקו� מס–) 265'  עמ599' ב מס"ח תשל"ה (236'  עמ2.8.1973 מיו� 711' ג מס"ח תשל"ס

לחוק  52 בסעי- 3'  תיקו� מס–) 361'  עמ854' ט מס"ח תשכ"ה (203'  עמ11.6.1976 מיו� 813' ו מס"ח תשל"ס
  .11.6.1977תחילתו ביו� ; �1976ו"תשל, הנוטריוני�

 לחוק 11 בסעי- 4'  תיקו� מס–) 620'  עמ1342' ח מס"ח תשל"ה (206'  עמ10.8.1978 מיו� 908' ח מס"ח תשל"ס
  .�1978ח"תשל, )11' תיקו� מס(בנק ישראל 

]. 4' במקור מס [5'  תיקו� מס–) 260'  עמ1352' מסח "ח תשל"ה (14'  עמ29.11.1979 מיו� 948' � מס"ח תש"ס
  .58'  עמ31.1.1980 מיו� 958' � מס"ח תש"סט "ת

 לחוק 27 בסעי- 6'  תיקו� מס–) 228'  עמ1456' � מס"ח תש"ה (305'  עמ198115.6. מיו� 1030' א מס"ח תשמ"ס
  .1.10.1981תחילתו ביו� ; �1981א"תשמ, הפרשנות

]. 6' במקור מס [7'  תיקו� מס–) 376'  עמ1477' � מס"ח תש"ה (197'  עמ4.8.1982 מיו� 1057' ב מס"מח תש"ס
  .216'  עמ�19.8.1982  מיו1059' ב מס"ח תשמ"סט "ת

 לחוק 5 בסעי- 8'  תיקו� מס–) 146'  עמ1947' ט מס"ח תשמ"ה (11'  עמ7.12.1989 מיו� 1290' � מס"ח תש"ס
�1989�"תש, )26' תיקו� מס(ונשי� הע.  

  .9'  תיקו� מס–) 223'  עמ2001' � מס"ח תש"ה (54'  עמ3.1.1991 מיו� 1338' א מס"ח תשנ"ס

� לחוק60 בסעי- 10'  תיקו� מס–) 154'  עמ1985' � מס"ח תש"ה (225'  עמ14.4.1992 מיו� 1396' ב מס"ח תשנ"ס
  .18.6.1996ו� תחילתו בי; הממשלה: יסוד

 לחוק 10 בסעי- 11'  תיקו� מס–) 478'  עמ2278' ד מס"ח תשנ"ה (367'  עמ25.7.1995 מיו� 1534' ה מס"ח תשנ"ס
  .תחילתו שלושה חודשי� מיו� פרסומו; �1995ה"תשנ, י�המחשב

 –) 510'  עמ2411' ה מס"ח תשנ"ה, 230'  עמ2347' ה מס"ח תשנ"ה (164'  עמ8.3.1996 מיו� 1574' ו מס"ח תשנ"ס
  .תחילתו שלושה חודשי� מיו� פרסומו; �1996ו"תשנ,  לחוק העובדי� הסוציאליי�65 בסעי- 12' תיקו� מס

 לחוק 9 בסעי- 13'  תיקו� מס–) 70'  עמ2562' ז מס"ח תשנ"ה (17'  עמ5.12.1997 מיו� 1640' ח מס"ח תשנ"ס
  .�1997ח"תשנ, )3' תיקו� מס(למניעת אלימות במשפחה 

 לחוק 14 בסעי- 14'  תיקו� מס–) 464'  עמ2639' ז מס"ח תשנ"ה (229'  עמ21.7.2000 מיו� 1746' ס מס"ח תש"ס
 �  .�2000ס"תש, )56' תיקו� מס(העונשי

  די�עמכות להזמי� ס

  העידל כל כשרי�ה

  ל שייג לעדות� ס
  זוג�בני

ל שייג לעדות� ס
  הורה וילד

  דות מותרתע
  ) 9' תיקו� מס(
  1991�א"שנת

  )14' תיקו� מס(
  2000�ס"שת
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  ;הורה נגד ילדו או ילד נגד הורהו, זוג נגד ב� זוגו

לעניי� הפרת צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות ,  לחוק העונשי�287עבירה לפי סעי-  )א2(
ת ב� נשעניינו הג, או לעניי� הפרת צו שיפוטי אחר לפי כל די�, 1991–א"תשנ, במשפחה

  ;מפניו, הורהו של המפרילדו או , זוגו

שנעברה בקשר לאחת , א לחוק העונשי��249 ו249, 246 עד 244עבירה לפי סעיפי�   )3(
  ; העבירות המפורטות בסעי- זה

  . נסיו� לעבור אחת העבירות המפורטות בסעי- זה  )4(
  

תהא , או נקרא הורה או ילד להעיד זה לזכותו של זה ,קרא ב� זוג להעיד לזכות ב� זוגונ  .6
כשרה לשמש ראיה להוכחת , בי� בחקירה ראשית ובי� בחקירה שכנגד מטע� התביעה, העדות

  . אשמתו של הנאש�

  . העיד לעצמו או להיות מוזמ� להעיד ליריבומשפט אזרחי יכול בעל די� לב  .7

  .  לרבות מאמ2–" הורה"ו,  לרבות מאומ2–" ילד", סימ� זהב  .8

  עדות על אמרות: 'ימ� בס

או בסמו+ לפניו או , מעשה עבירה, לפי הטענה, דות על אמרה שנאמרה בשעה שנעשהע  .9
לה א� אמר אותה אד� שהוא תהא קבי, והאמרה נוגעת במישרי� לעובדה השייכת לעני�, לאחריו

  . עצמו עד במשפט

והאמרה נוגעת לאותו , מעשה אלימות, הנלפי הטע, דות על אמרה שאמר אד� שנעשה בוע  .10
תהא קבילה א- א� האד� שאמר אותה אינו נוכח כעד וא- אי� , לואי שלו�מעשה או לנסיבות

ובלבד שנתקיימה , ר2להביאו למשפט משו� שהוא נפטר או תשוש או חולה או נעדר מ� הא
  : באותה אמרה אחת מאלה

או לאחר שהיתה לו , חריואאו בסמו+ ל, היא נאמרה בשעת מעשה האלימות  )1(
  ; ההזדמנות הראשונה להתאונ� עליו

היא נוגעת למעשה האלימות לפי סדר האירועי� עד כדי היותה חוליה בשלשלת   )2(
  ; הנסיבות הקשורות במישרי� לביצוע העבירה

בעקבו של מעשה , או האמי� שהוא גוסס, יא נאמרה בשעה שהוא היה גוססה  )3(
  . האלימות

רה בכתב שנת� עד מחו2 לבית המשפט תהיה קבילה כראיה בהלי+ פלילי א� מא  )א(  .א10
  : נתקיימו אלה

  ; מת� האמרה הוכח במשפט  )1(

  ; נות� האמרה הוא עד במשפט וניתנה לצדדי� הזדמנות לחקרו  )2(

או העד מכחיש את , מ� האמרה בפרט מהותי, לדעת בית המשפט, ת שונההעדו  )3(
  . נו זוכר את תכנהיתוכ� האמרה או טוע� כי א

, א- א� נות� האמרה איננו עד) א(המשפט רשאי לקבל אמרה כאמור בסעי- קט� �בית  )ב(  
ט משו� המשפ�ובי� שלא נית� להביאו לבית, בי� משו� שהוא מסרב להעיד או אינו מסוגל להעיד

כי אמצעי ,  שמנסיבות העני� עולהעהמשפט שוכנ�ובלבד שבית, שאינו בחיי� או לא נית� למצאו
  . פסול שימש להניא או למנוע את נות� האמרה מלתת את העדות

, או על חלקה, בית המשפט רשאי לסמו+ ממצאיו על אמרה שנתקבלה לפי סעי- זה  )ג(  
, והכל א� ראה לעשות כ� לנוכח נסיבות העני�,  העדוהוא רשאי להעדי- את האמרה על עדותו של

התנהגות העד במשפט ואותות האמת , הראיות שהובאו במשפט,  מת� האמרהתלרבות נסיבו
  . והטעמי� יירשמו, שנתגלו במהל+ המשפט

לא יורשע אד� על סמ+ אמרה שנתקבלה לפי סעי- זה אלא א� יש בחומר הראיות   )ד(  
  .דבר לחיזוקה

        

 א� נותנה -ט תהיה קבילה כראיה בהלי+ פלילי אאמרה בכתב שניתנה מחו2 לבית המשפ  .ב10
ובלבד , א� שני הצדדי� הסכימו לכ+ ותוכ� האמרה לא היה שנוי במחלוקת, אינו עד במשפט

�  . שהנאש� היה מיוצג על ידי עור+ די
        

  בלת אמרה בהסכמהק
  ) 5' תיקו� מס(

  1979��"תש

  )13' תיקו� מס(
  1997�ח"שנת

דות לזכות ב� ע
 ראיה –שפחה מ
  חובתול

ו אדות לעצמו ע
  ליריב

  דרותהג

מרת עד בעת ביצוע א
  עבירה

מרה של קרב� א
  ותאלימ

מרת עד מחו, לבית א
  המשפט

  ) 5' תיקו� מס(
  1979��"תש
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ב כדי להכשיר ראיה שאינה קבילה מסיבה אחרת שבדי� או �10א ו10אי� האמור בסעיפי�   .ג10
  . לפסול ראיה שהיא כשרה לפי די� אחר

        

נרשמה האמרה בכתב ; ותו של אד� ששמע אותהאש� מותר להוכיח בעדנמרתו של א  .11
מותר להוכיחה בעדות על כ+ ממי שהיה נוכח , והנאש� חת� עליה או קיי� אותה באופ� אחר

אמרה שנרשמה כאמור מותר להוכיחה א- בתצהיר בכתב של מי שהיה נוכח באותו . באותו מעמד
געת לאישו� בעוו� או בחטא  כאשר האמרה נו— או כ+א� הנאש� מיוצג וסניגורו הסכי� ל, מעמד
במענה לשאלת בית המשפט ולאחר שבית המשפט הסביר לו את זכותו לחקור את ,  א� הנאש�—

אינו כופר בכ+ שהאמרה היא אמרתו , אישר שקרא את האמרה או שהיא הוקראה לו, נות� התצהיר
  .וויתר על חקירת מקבל האמרה

  

תהא קבילה רק א� הביא התובע עדות בדבר , הנאש� כי עבר עבירה עדות על הודיית  )א(  .12
�  . הנסיבות שבה� ניתנה ההודיה ובית המשפט ראה שההודיה היתה חפשית ומרצו

ג� , להוכחת הנסיבות שבה� ניתנה הודיית נאש�, בית המשפט רשאי לקבל כראיה  )ב(  
ו הוא מפרט את נסיבות גביית ההודיה ומצהיר כי ההודיה בש, כתב של מקבל ההודיהתצהיר ב

�  : והוא א� נתקיי� אחד מאלה, היתה חפשית ומרצו

  ;הנאש� מיוצג וסניגורו ויתר על חקירת מקבל ההודיה  )1(

במענה לשאלת בית , ההודיה היתה על עבירה שהיא עוו� או חטא והנאש�  )2(
אישר , חקור את נות� התצהירלפט הסביר לו את זכותו המשפט ולאחר שבית המש

אינו כופר בכ+ שההודיה היתה חפשית , שקרא את ההודיה או שהיא הוקראה לו
  . ומרצו� וויתר על חקירת מקבל ההודיה

        

  עדות מחו, למדינה: 'ימ� גס

א� נראה צור+ למע� הצדק , לפי בקשת בעל די� במשפט אזרחי רשאי בית המשפט  )א(  .13
ידי אד� פלוני �לצוות שעד או כל אד� אחר ייחקר בתצהיר על, �ולפי התנאי� שהורה עליה

ורשאי בית המשפט לית� הוראה בכל דבר , ובמקו� פלוני שמחו2 לתחו� שיפוטו של בית המשפט
ורשאי הוא להתיר לכל בעל די� להגיש את , כפי שייראה סביר וצודק, הכרו+ באותה חקירה

  . פרוטוקול העדות כראיה באותו משפט

ח מיוחד לבית "� שהורו לו לערו+ חקירה כאמור רשאי להשביע ולערו+ דודא  )ב(  
, המשפט בדבר החקירה ובדבר התנהגותו של כל עד או אד� אחר בה או בדבר היעדרו ממנה

  . ורשאי בית המשפט להורות על כל הלי+ ולית� כל צו כפי שייראה לו צודק

מקו� שנגבתה עדות מחו2 לתחו� , 1965–ה"תשכ, ל א- האמור בחוק סדר הדי� הפליליע  .14
, לצור+ הלי+ פלילי בישראל, הסכ� או די�, מכוח כל אמנה, שיפוט� של בתי המשפט בישראל

ובלבד שבית , רשאי בית המשפט להתיר שפרוטוקול העדות שניתנה כאמור יוגש כראיה במשפט
וקול וכי וטהמשפט ראה להנחת דעתו שיש סיבה מספקת להיעדרו של העד שהעיד לפי הפר

  . לנאש� או לעור+ דינו ניתנה הזדמנות לחקור את העד חקירה שכנגד בשעה שנגבתה העדות

        עדות שבכתבעדות שבכתבעדות שבכתבעדות שבכתב: : : : ''''רק ברק ברק ברק בפפפפ

  תצהירי�: 'ימ� אס

, ידי תצהיר בכתב�להוכיח דבר על, או שנדרש אד�, פי די��מקו� שמותר לאד� על  )א(  .15
הוזהר המצהיר כי עליו להצהיר את א� , הירו בכתב ראיה כשרהציהיה ת, בשבועה או בה� צדק

�  . האמת וכי יהא צפוי לענשי� הקבועי� בחוק א� לא יעשה כ

ידי אחד �על, ונתינתה תאושר על פני התצהיר, תינת�) א(האזהרה לפי סעי- קט�   )ב(  
  : מאלה

  ; שופט  )1(

  ; דיי� בבית די� דתי  )2(

וסגני ,  פרקליטי נפה,פרקליטי מחוז, יט המדינהלפרק, היוע2 המשפטי לממשלה  )3(
  ; פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריה�

  ; די��עור+  )4(

  ; ראש רשות מקומית  )5(

  מירת דיני�ש
  ) 5' תיקו� מס(

  1979��"תש

ל שוכחת אמרה ה
  נאש�

  ) 5' תיקו� מס(
  1979��"תש

  1980��"ט תש"ת

  ודיהה

  ) 5' תיקו� מס(
  1979��"תש

ל ידי עביית עדות ג
  אזרחישלוח במשפט 

דות מחו, למדינה ע
  במשפט פלילי

צהיר שבכתב ת
  כראיה בדי�
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  .1אד� אחר שהסמיכו לכ+ שר המשפטי�  )6(

 כדי� 15די� תצהיר שנעשה לפי סעי- , 1936,  לפקודת החוק הפלילי120עני� סעי- ל  .16
  . הצהרה בשבועה

 גורעות מכוחו של בית המשפט לצוות כי המצהיר ייחקר בבית  אינ�15הוראות סעי-   )א(  .17
רשאי בית , לא התייצב המצהיר; ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל די� לצוות על כ+, המשפט

  . המשפט לפסול תצהירו מלשמש ראיה

באה לש�  שבקשתו של בעל די� לחקור מצהיר בבית המשפט, נתברר לבית המשפט  )ב(  
  . רשאי הוא להטיל על המבקש את הוצאות החקירה, תקנטור או קלות דע

  שבועות: 'ימ� בס

 לחוק בתי 30 מי שנתמנה להיות רש� או סג� רש� על פי סעי- �לעני� פקודה זו , "רש�"  .18
  . �1957ז"תשי, המשפט

 � עני� שאי� לגביו הוראה על כ+ בחיקוק אחר ל לכ�ש� או שופט בית משפט שלו� רשאי ר  .19
  –א� , או לקבל ממנו תצהיר, ד�להשביע א

או לבית משפט או לרישו� , הדבר נדרש לבית משפט או לעני� אחר בישראל  )1(
  ; מסמ+ מחו2 לישראל

  ; האד� חייב שבועה או תצהיר  )2(

  ; האד� רוצה למסור הודעה בשבועה או בתצהיר  )3(

  .  לערו+ בפניו מסמ+ שעריכתו מחייבת שבועה או תצהירההאד� רוצ  )4(

  עדות של מומחי� ועובדי ציבור: 'ימ� גס

ייחת� בידי ראש הממשלה או בידי שר שראש , מסמ+ הנית� על ידי הממשלה  )א(  .א19
  .או בידי מזכיר הממשלה, הממשלה הסמיכו לכ+

 ישמש ראיה שאכ� יאישור בכתב של מזכיר הממשלה שהממשלה עשתה דבר פלונ  )ב(  
  .נעשה הדבר כאמור באישור

        

חוות דעתו , בכתב, לקבל כראיה, ה חשש לעיוות די�א� אי� הוא רוא, ית המשפט רשאיב  .20
, ) חוות דעת�להל� (שבאמנות או שבידיעה מקצועית , שבמחקר, של מומחה בשאלה שבמדע

  ).  תעודת רופא�להל� (ותעודה של רופא על מצב בריאותו של אד� 

וד לא כל ע, וות דעת ותעודת רופא שנעשו בישראל חזקה שהחתימה המופיעה בה� נכונהח  .21
  . הוכח היפוכו של דבר

אלא כשיש , א יקבל בית משפט כראיה חוות דעת או תעודת רופא שנעשו מחו2 לישראלל  .22
  –עליה� אישור של נציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל 

  ; לאמו�   ת או תעודת הרופא ראויהעשהחתימה על חוות הד  )1(

תעודת הרופא צפוי למומחה או שלפי חוקי המקו� שבו נעשתה חוות הדעת או   )2(
�  . לרופא עונש על דברי שקר הכלולי� בה

לקבל כראיה תעודה על דבר , א� אי� הוא רואה חשש לעיוות הדי�, ית המשפט רשאיב  .23
התעודה תהא חתומה בידי עובד הציבור שעשה את הרישו� או את המעשה ; שנרש� במסמ+ רשמי

ל היחידה שבה ע בידי האחראי �וא עוד באותו שירות וא� אי� ה, או קיבל את הידיעה שנרשמה
  . עבד

תעודת רופא ותעודת עובד הציבור ייערכו לפי הטפסי� הקבועי� בתוספת , חוות דעת  )א(  .24
  . הראשונה או בדומה לה� ככל האפשר

תעודת רופא או , לקבוע דר+ הגשת� של חוות דעת, בתקנות, שר המשפטי� רשאי  )ב(  

                                                      

רשמי  (1876' עמ 28.5.1981 מיו� 2715' מסא "תשמפ "י. 2084'  עמ31.8.1979 מיו� 2561' מסט "תשלפ "י' ר 1
� 854'  עמ22.12.2004 מיו� 5352'  מס:ה"פ תשס"י. 2870'  עמ13.5.2004 מיו� 5297' ד מס"פ תשס"י ).מקרקעי

  .3620'  עמ31.7.2005 מיו� 5421' מס ).המזכירי� הראשיי� בבתי די� רבניי�(

  חולת הדי� הפלילית

  פה�קירה בעלח

  גדרהה

  מכות להשביעס

איה לפעולת ר
  הממשלה

) 10' תיקו� מס(
  1992�ב"תשנ

וות דעת מומחה ח
  ותעודת רופא

  זקת חתימהח

וות דעת ותעודת ח
עשו מחו, נרופא ש
  לישראל

  ורעודת עובד הציבת

  פסי� ותקנותט
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  .ור ולהביא שינויי� בטפסיה�תעודת עובד הציב

 דינ� �תעודת רופא ותעודת עובד הציבור שהוגשו כראיה לבית המשפט , חוות דעת  )א(  .25
  . 1936,  לפקודת החוק הפלילי117כדי� עדות בשבועה לעני� סעי- 

די� חוות דעת ותעודת רופא שנעשו מחו2 לישראל כדי� חוות דעת , לצור+ סעי- זה  )ב(  
  . נעשו בישראלותעודת רופא ש

 תעודת רופא יכילו הצהרת המומחה או הרופא כי הוראות סעי- זה לכל חוות דעת וכ  )ג(  
  . ידועות לו

הוראות סימ� זה אינ� גורעות מכוחו של בית המשפט לצוות כי מומחה או רופא או   )א(  .26
  .  על כ+ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל די� לצוות, עובד הציבור ייחקרו בבית המשפט

שתו של בעל די� לחקור מומחה או רופא או עובד הציבור קנתברר לבית המשפט שב  )ב(  
רשאי הוא להטיל על המבקש את הוצאות , בבית המשפט באה לש� קנטור או מתו+ קלות דעת

  . החקירה

  –י� בהוראות סימ� זה לעני� עדות של עובדי הציבור א  .27

 עובד ל בדבר הוכחת עובדה על ידי תעודה שכדי לגרוע מהוראות כל חוק אחר  )1(
  ; הציבור

כדי לגרוע מכל די� שלפיו רשאי או חייב עובד הציבור לסרב להעיד או לסרב   )2(
  ; למסור תעודה

  . כדי לגרוע מכל די� הפוסל עדות או המסייג קבלתה כראיה  )3(

  –" עובד הציבור", עני� סימ� זהל  .28

  ; חבר הממשלה ומבקר המדינה, ית די� דתיבדיי� ב, לרבות שופט, עובד המדינה  )1(

  ; ישראל�עובד ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לאר2  )2(

עובד או נושא תפקיד של גו- ציבורי אחר שקבע שר המשפטי� באישור ועדת   )3(
  . החוקה חוק ומשפט של הכנסת

  תעודות ציבוריות ונכריות: 'ימ� דס

  –סימ� זה ב  .29

, יוע2 של שגרירות או צירות, ממונה על שגרירות או צירות, ציר,  שגריר�" פלומטיינציג ד"  
�המשמשי� בתפקיד� במדינת , מזכיר שני או מזכיר שלישי של שגרירות או צירות, מזכיר ראשו

  ; חו2

קונסול כללי בפועל או סוכ� , סג� קונסול, קונסול,  קונסול כללי�" נציג קונסולרי"  
  ; י� בתפקיד� במקו� שמחו2 לישראלשהמשמ, קונסולרי

שיפוט או ,  תעודה של אחד הגופי� המנויי� להל� שהיא מעשה חקיקה�" תעודה ציבורית"  
או שהיא חלק מ� הרשומות הרשמיות של אחד הגופי� , או רשומה של מעשה כאמור, ביצוע

�� בדר+ אחרתימית ובבי� שנעשתה בדר+ רש, ובכלל זה תעודה המוחזקת כרשומה, המנויי� להל ;
  : ואלה הגופי�

  ; מדינת ישראל או הרשות הריבונית של שטח אר2 שמחו2 לישראל  )1(

גו- אחר בעל סמכות , בית די�, בית משפט, רשות מקומית, משרדי הממשלה  )2(
נוטריו� או כל גו- רשמי אחר של ישראל או של שטח , שיפוטית או מעי� שיפוטית

  ; )ת מוסדולהל�(אר2 שמחו2 לישראל 
  

עובד רשות ריבונית של שטח אר2 שמחו2 לישראל או עובד , עובד המדינה  )3 (
  ; ) פקיד�להל� (מוסד 

  –" מדפיס רשמי"  

 המדפיס הממשלתי או מי שהוכח כי הוא מורשה רשמית להדפיס �שראל לגבי י  )1(
�  ; את התעודה הנדונה או תעודות מ� הסוג הנדו

 כל מדפיס שהוכח כי הוא המדפיס בשביל �טח אר2 שמחו2 לישראל שלגבי   )2(
  ). 1(הממשלה או הרשות הריבונית של אותו שטח אר2 או מורשה כאמור בפסקה 

י� תעודות לפי סימ� ד
זה כדי� עדות 

  בשבועה

  פה�קירה בעלח

מירת זכויות ש
  וסמכויות

  גדרהה

  גדרותה

  ) 3' תיקו� מס(
  1976�ו"תשל
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 מסמ+ אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקו� שמחו2 לשטח שחל עליו כח או כל�פויי  .30
להוכיח� , - לכל סייג מוצדקוובכפ, מותר בכל משפט או עני� אזרחיי�, משפט מדינת ישראל

שנמסרו כנחזה , או בהצהרה שבכתב של אחד מעדי האימות, באישור� של הצדדי� שהוציאו�
  : בפני אחד מאלה

וקויימו בכתב חתו� בידו ובחותמתו על גבי , סולרי ישראלינציג דיפלומטי או קונ  )1(
  ;המסמ+ או בנספח אליו

הנוטריונית ואומתו בכתב בידי  ידו ובחותמתובוקויימו בכתב חתו� , נוטריו� ציבורי  )2(
  .נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמ+ או בנספח אליו

ואי� צור+ להוכיח , יראוה כאילו הוכחה כראוי, 30 כאמור בסעי- עודה הנחזית מקויימתת  .31
  .ות מקיי� האישור או ההצהרהיאת חתימתו או חותמתו או מעמדו הרשמי של האד� הנחזה לה

  :בלי לפגוע בדרכי הוכחה אחרי�, עודה ציבורית נית� להוכיח בהגשת אחת מאלהת  .32

  ;המקור  )1(

  ;העתקו הבדוק  )2(

  ;פס על ידי המדפיס הרשמיהעתקו שהוד  )3(

  ;העתקו המאושר בחותמו הרשמי או בחתימתו של הפקיד שבידו משמורתו הרשמית  )4(

  ;ר בחותמו הרשמי של המוסד שבידו משמורתו הרשמיתשהעתקו המאו  )5(

�העתקו המאושר בחותמו או בחתימתו של שר או של נושא משרה אחר בדרג שווה  )6(
המניחי� את דעתו של בית המשפט לגבי מהימנותו של או של פקיד בדרג ובמשרה , ער+

  ;האישור

א� מהימנותו של האישור מניחה דעתו , ל מוסדשהעתקו המאושר בחותמו הרשמי   )7(
  .בהתחשב ע� טיב� של התעודה ושל המוסד שאישר אותה, של בית המשפט

תהא ראיה , ניתעודת אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בשטח אר2 פלו  )א(  .33
  :מספקת לכל אחת מהעובדות האלה

  ;פיס הרשמי של אותו שטח אר2דכי תעודה ציבורית פלונית הודפסה בידי המ  )1(

כי חות� או חתימה פלונית ה� חותמו וחתימתו הרשמיי� של הפקיד הנחזה   )2(
  ;כבעל החות� או החתימה

  .החות�כי חות� פלוני הוא חותמו הרשמי של המוסד הנחזה כבעל   )3(

תו נכי לפי מיטב ידיעתו ואמו, תעודת אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי  )ב(  
תהא ראיה , תעודה ציבורית פלונית נמצאת במשמורתו הרשמית של פקיד פלוני או של מוסד פלוני

  .מספקת לדבר

  –כי , כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר, זקה היאח  .34

וכל פרסו� רשמי אחר הנחזי� כמודפסי� בידי מדפיס " ומותרש", תעודה ציבורית  )1(
  ;רו ה� אמנ� מודפסי� למעשה כאמ�רשמי 

שהיא נמצאת , בכתב חתו� בידו או בחותמו, שפקיד מאשר, תעודה ציבורית  )2(
  ;למעשה  היא אמנ� במשמורתו�במשמורתו הרשמית 

את במשמורתו שהיא נמצ, בכתב חתו� בחותמו, שמוסד מאשר, תעודה ציבורית  )3(
  ; היא אמנ� במשמורתו למעשה�הרשמית 

 היא � בידי אד� פלוני ובנסיבות פלוניות תהנחזית שנערכה רשמי, תעודה ציבורית  )4(
  ;אמנ� נערכה כ+

או על תעודות , חותמי� וחתימות רשמיי� שעל תעודה ציבורית או על העתק שלה  )5(
ורי המשרות של החתומי� על התעודות  ה� אמיתיי� וכל תיא�אישור לפי הוראות סימ� זה 

  .או תעודות האישור ה� מדוייקי�

והוא הדי� בכל דבר שפרס� המדפיס , חזקה שנעשה כראוי" ומותשר"דבר שפורס� ב  .א34
  .הממשלתי א- שלא ברשומות

        

  .הוא יו� פרסומו" רשומות"התארי+ הנקוב של גליו�   .ב34
        

  חו,�וכחת תעודותה

הוכיח לי� צור- א
  מעמדו של המקיי�

וכחת תעודות ה
  ציבוריות

ל שעודת אישור ת
  אלירנציג יש

עודות תזקות על ח
  ציבוריות

   ראיה–" רשומות"
) 6' תיקו� מס(

  1981�א"תשמ

ארי- הפרסו� של ת
  "רשומות"
) 6' תיקו� מס(

  1981�א"תשמ
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  רשומה מוסדית: 'ימ� הס
  

  –פרק זה ב  .35

  ; להביא בו ראיות�שנית, ילי בפני בית משפט הלי+ אזרחי או פל�" הלי+ משפטי"  

  ;עסק או כל מי שמספק שירות לציבור, רשות מקומית,  המדינה�" מוסד"  

  ; לרבות משלח יד�" עסק"  

  ;�1995ה"תשנ,  כהגדרתו בחוק המחשבי��" פלט"  

אשר נער+ על ידי מוסד במהל+ פעילותו הרגילה , לרבות פלט,  מסמ+�" רשומה מוסדית"  
  ;דשל המוס

  .ולרבות בנק ישראל, �1980א"תשמ, )רישוי(עותו בחוק הבנקאות מ כמש�" תאגיד בנקאי"  
  

א� , רשומה מוסדית תהא ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה בכל הלי+ משפטי  )א(  .36
  –נתקיימו כל אלה 

לערו+ רישו� של האירוע נושא הרשומה , במהל+ ניהולו הרגיל, המוסד נוהג  )1(
  ;בסמו+ להתרחשותו

ני� נושא הרשומה ודר+ עריכת הרשומה יש בה� כדי להעיד על ודר+ איסו- הנת  )2(
  ;אמיתות תוכנה של הרשומה

  –כי ,  הוכח בנוס-�היתה הרשומה פלט   )3(

  ;אמינותה   דר+ הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על  )א(

אמצעי הגנה סבירי� מפני חדירה לחומר , באורח סדיר, המוסד נוקט  )ב(
  .חשבמה   מחשב ומפני שיבוש בעבודת

את מועד עריכת הנתוני� המהווי� ) 1)(א(יראו לעני� סעי- קט� , היתה הרשומה פלט  )ב(  
  .כמועד עריכתה של הרשומה, יסוד לפלט

 רשומה אשר נערכה על ידי רשות מרשויות לא יחולו על) א(הוראות סעי- קט�   )ג(  
אי� בהוראות סעי- קט� .  פלילי על ידי רשות כאמור+החקירה או התביעה הפלילית והמוגשת בהלי

  .ב39א� נית� להגישה בהתא� להוראות סעי- , הגשת רשומה כאמור   זה כדי לפסול או להגביל

קור חקירה נגדית עדי� יהיה הצד שכנגד זכאי לח, התקבלה ראיה מכוח סעי- זה  )ד(  
� ע� בעל הדי� שמטעמו הוגשה יא� עדי� אלה קשור, לש� הזמת הראיה, שזומנו על ידו לעדות

  .הראיה
  

  ).נמחק(  .37
  

אי� כופי� בנקאי או פקיד של תאגיד , הלי+ משפטי שהתאגיד הבנקאי אינו בעל די� בוב  .38
או להעיד , שתוכנה נית� להוכחה לפי סימ� זה, שומה מוסדית של תאגיד בנקאילהגיש ר, בנקאי
אלא לפי צו בית המשפט שנית� , מוסדיתהעל עסקאות או חשבונות הרשומי� ברשומה , דברי�

  .מטע� מיוחד
  

, לצוות שהמבקש יהא רשאי, על פי בקשת בעל די� בהלי+ משפטי, בית המשפט רשאי  )א(  .39
  .ל רישו� שברשומה מוסדית של תאגיד בנקאילבדוק ולהעתיק כ, לצור+ אותו הלי+

י או כל בעל די� אחר או אצו לפי סעי- זה אפשר שיינת� בלי להזמי� את התאגיד הבנק  )ב(  
והצו יומצא לתאגיד הבנקאי שלושה ימי� תמימי� לפני הזמ� שבו יש לקיי� את , לאחר שהוזמנו

  .זולת א� הורה בית המשפט אחרת, הצו
  

שבידיעה מקצועית או בעני� , שבאמנות, שבמחקר, היה הפלט חיווי דיעה בעני� שבמדע  .א39
הוגש בהתא� להוראות הדי� החל על הגשת    א� כ�לא א, לא יהיה הפלט קביל כראיה, שברפואה

  .עדות בעניני� אלה
        

, הוראות סימ� זה לא יהיה בה� כדי להכשיר ראיה שאינה קבילה מחמת טע� אחר  )א(  .ב39
ולא יהיה בה� כדי לפסול או להגביל הגשת ראיה שהיא כשרה , שאינו הכלל האוסר עדות שמיעה
 �  .חראלפי הכללי� האמורי� או לפי די

  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

  גדרותה
  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

בילות רשומה ק
  וסדיתמ
  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

ל ש הי כפיית הגשא
וסדית של מרשומה 

  אגיד בנקאית
  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

שות עיו� ברשומה ר
אגיד תוסדית של מ

  בנקאי
  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

  ל מומחהשוות דעת ח
  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

  מירת דיני�ש
  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת
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  . לרבות הלכה פסוקה�" די�", א39בסעי- זה ובסעי-   )ב(  
        

  העתק צילומי: 'ימ� וס

או בשיטה אחרת ,  העתק ממקור המתקבל בתהליכי צילו��לעני� סימ� זה , "העתק צילומי"  .40
המקורי ובי�  בי� בגדלו, ושעל פיה� מתקבל העתק משתמר ומדוייק של המקור, שנקבעה בתקנות

  .בגודל שונה

אשר מצור- אליו אישור , ה בתקנותמסוג מסמכי� שנקבע לעני� ז, עתק צילומי של מסמ+ה  .41
ישמש ראיה , שההעתק נעשה מ� המקור באופ� ובתנאי� שנקבעו לאותו סוג מסמכי� בתקנות

  –לכאורה בהלי+ משפטי 

  ;קותבכל מקרה שלפי הדי� מותר להוכיח תכנו של מסמ+ בהע  )1(

)2(  � ומצור- להעתק אישור על, א� המקור בוער על פי תקנות ובתנאי� שנקבעו בה
  .כ+ כפי שנקבע בתקנות לאותו סוג מסמכי�

  .נית� להוכיח תוכנה של רשומה מוסדית על ידי העתק צילומי של הרשומה  .א41
        

  

,  הופקולעני� סימ� זה לא ייחשב פלט שהוא רשומה מוסדית כהעתק המסמ+ שעל בסיס  .ב41
  .אלא כמקור

        

י� בהוראות סימ� זה כדי לגרוע מכל די� אחר בדבר כשרותו לראיה של העתק צילומי א  .42
  .אלא להוסי- עליו, מ� זהשנעשה לא לפי הוראות סי

  

  פסק די� מרשיע במשפט פלילי: 'ימ� זס
        

יו הי, המרשיע את הנאש� ,הממצאי� והמסקנות של פסק די� חלוט במשפט פלילי  )א(  .א42
 א� המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת קבילי� במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בה�

  .הוא בעל די� במשפט האזרחי, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, מאחריות המורשע

  –הוראות סעי- זה אינ� חלות על   )ב(  

רוני שלא יפסק די� של בית די� צבאי לעבירות תנועה ופסק די� של בית משפט ע  )1(
  ;נית� מאת שופט של בית משפט שלו�

)2(  �  .להבדיל מהכרעת הדי�, ממצאי� ומסקנות שבגזר הדי
        

בפרוטוקול , רשאי בית המשפט לעיי� ג� בכתב האישו�, א42הוגשה ראיה כאמור בסעי-   .ב42
  .הרת האמור בראיהבצור+ בכ+ לש� ה   א� ראה, ובכל חומר אחר שהוגש במשפט הפלילי

        

לא יהיה המורשע או חליפו או מי שחב בחובו הפסוק , א42הוגשה ראיה כאמור בסעי-   .ג42
אלא ברשות בית , שכבר נשמעה או הוגשה במשפט הפליליאו ראיה , רשאי להביא ראיה לסתור

  .מטעמי� שיירשמו וכדי למנוע עיוות די�, המשפט
        

יראו את הממצאי� , �1957ז"תשי, א לחוק בתי המשפט35בדיו� בתביעה אזרחית לפי סעי-   .ד42
  .והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי כאילו נקבעו במשפט אזרחי

        

  .הוראות סימ� זה באות להוסי- על כל די� בדבר קבילות פסק די� כראיה  .ה42
        

  תעודה נושנה: 'ימ� חס
  

אה מתו+ משמורת צוהו    בת עשרי� שנה לפחות,כנחזה או כמוכח, וגשה תעודה שהיאה  .43
רשאי הוא להעמידה על חזקתה שהחתימה עליה , הנראית כשרה בעיני בית המשפט באותו מקרה

ולגבי עשייתה או אימותה של , וכל חלק בה הנחזי� שנעשו בכתב ידו של פלוני נעשו בכתב ידו
  .שאה או אימתה שנעשתה או שאומתה כהלכה בידי האד� הנחזה כמי שע�התעודה 

        ות חסויותות חסויותות חסויותות חסויותיייירארארארא: : : : ''''רק גרק גרק גרק גפפפפ

ראיה א� ראש הממשלה או שר הבטחו� , ובית המשפט לא יקבל, אי� אד� חייב למסור  )א(  .44
או א� ראש , כי מסירתה עלולה לפגוע בבטחו� המדינה, בתעודה חתומה בידו, הביע דעתו

  גדרהה

  עתק צילומי כראיהה

שומה רעתק של ה
  יתמוסד

  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

  לטפעמדו של מ
  ) 11' תיקו� מס(
  1995�ה"שנת

  מירת דיני�ש
  ) 11' תיקו� מס(
   1995�ה"שנת

  ) 2' תיקו� מס(
  1973�ג"תשל

  בילות פסק די�ק

יו� בפרוטוקול ע
  ובחומר אחר

איות לסתירת פסק ר
  די�

מצאי� ומסקנות מ
בתביעה אזרחית 

  נגררת

  מירת דיני�ש

  ודה נושנהעת

  סיו� לטובת המדינהח
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 לפגוע ביחסי החו2 כי מסירתה עלולה, בתעודה חתומה בידו, הממשלה או שר החו2 הביע דעתו
די� המבקש גילוי �פי עתירת בעל�על, אלא א� מצא שופט של בית המשפט העליו�, נהישל המד
  .כי הצור+ לגלותה לש� עשיית צדק עדי- מ� העני� שיש לא לגלותה, הראיה

על פי בקשת , בית המשפט רשאי, )א(הוגשה לבית המשפט תעודה כאמור בסעי- קט�   )ב(  
שפט לתקופה שיקבע כדי לאפשר הגשת העתירה מלהפסיק את ה, ילוי הראיהבעל הדי� המבקש ג

  . ג� עד להחלטה בעתירה�ראה לנכו�  וא�, לגילוי הראיה

בתעודה חתומה , ראיה א� שר הביע דעתו, ובית המשפט לא יקבל, י� אד� חייב למסורא  .45
פי �על, המשפט הד� בדברית באלא א� מצא , כי מסירתה עלולה לפגוע בעני� ציבורי חשוב, בידו

כי הצור+ לגלותה לש� עשיית צדק עדי- מ� העני� שיש לא , עתירת בעל די� המבקש גילוי הראיה
  .לגלותה

לש� ;  יהיה בדלתיי� סגורות45 או 44הדיו� בעתירה לגילוי ראיה לפי סעיפי�   )א(  .46
לדרוש , עני�י הפל, החלטה בעתירה רשאי השופט של בית המשפט העליו� או בית המשפט

ורשאי הוא לקבל הסברי� מהיוע2 המשפטי לממשלה או מנציגו , שהראיה או תכנה יובאו לידיעתו
  .א- בהעדר יתר בעלי הדי�, ומנציג המשרד הממשלתי הנוגע בדבר

 �45 ו44שר המשפטי� רשאי להתקי� תקנות סדרי די� לדיו� בעתירה לפי סעיפי�   )ב(  
  .וסעי- זה

יב למסור ראיה א� יש בה הודיה בעובדה שהיא יסוד מיסודותיה של  חי�אי� אד  )א(  .47
  .עבירה שהוא מואש� בה או עשוי להיות מואש� בה

ביקש אד� להימנע ממסירת ראיה מחמת שהיא עשויה להפלילו כאמור בסעי- קט�   )ב(  
ו בלא תוגש הראיה נגד אותו אד� במשפט ש, ובית המשפט דחה את הבקשה והראיה נמסרה) א(
אלא א� הסכי� , וא מואש� בשל העבירה שהעובדה המתגלית מ� הראיה היא יסוד מיסודותיהה

  . לכ+

לא יחול עליו סעי- זה לגבי העבירה , נאש� שבחר להעיד במשפטו כעד הסניגוריה  )ג(  
  . שהוא מואש� בה באותו משפט

ר מטע� הלקוח  אח�דברי� ומסמכי� שהוחלפו בי� עור+ די� לבי� לקוחו או לבי� אד  )א(  .48
אי� עור+ הדי� חייב למסר� , ויש לה� קשר עניני לשירות המקצועי שנית� על ידי עור+ הדי� ללקוח

והוא הדי� בעובד של עור+ די� אשר דברי� ומסמכי� ; אלא א� ויתר הלקוח על החסיו�, כראיה
�  . שנמסרו לעור+ הדי� הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות עור+ הדי

יחולו ג� לאחר שחדל העד להיות עור+ די� או עובד של עור+ ) א(י- קט�  סעתהוראו  )ב(  
�  . הדי

רופא אינו חייב למסור ראיה על דבר הנוגע לאד� שנזקק לשירותו והדבר הגיע אליו   )א(  .49
תו+ עבודתו כרופא והוא מ� הדברי� שלפי טיב� נמסרי� לרופא בדר+ כלל מתו+ אמו� שישמר� 

ד� על החסיו� או שמצא בית המשפט כי הצור+ לגלות את הראיה לש�  האראלא א� וית, בסוד
והוא הדי� באד� שאגב עבודתו בשירות הרופא או ; עשיית צדק עדי- מ� העני� שיש לא לגלותה

הגיע אליו , תו+ טיפול בחולי�, בשירותו של מוסד רפואי או בצוות המקצועי העובד ע� הרופא
  . דבר שנמסר לרופא

יחולו ג� לאחר שחדל העד להיות רופא או לעבוד כאמור ) א(י- קט� הוראות סע  )ב(  
 �  ). א(בסיפה לסעי- קט

החליט בית המשפט ; יהיה הדיו� בטענה בדלתיי� סגורות, נטע� חסיו� לפי סעי- זה  )ג(  
  .רשאי הוא לשמעה בדלתיי� סגורות, לשמוע את העדות

עי- זה אינו חייב למסור ראיה על מחה כמשמעותו בצו שהותק� לפי סומ�פסיכולוג  )א(  .50
דבר הנוגע לאד� שנזקק לשירותו והדבר הגיע אליו תו+ עבודתו כפסיכולוג והוא מ� הדברי� שלפי 

אלא א� ויתר האד� על החסיו� או , טיב� נמסרי� לפסיכולוג בדר+ כלל מתו+ אמו� שישמר� בסוד
  . י- מ� העני� שיש לא לגלותהלות את הראיה לש� עשיית צדק עדלגשמצא בית המשפט כי הצור+ 

  . מומחה�יחולו ג� לאחר שחדל העד להיות פסיכולוג) א(הוראות סעי- קט�   )ב(  

החליט בית המשפט ; יהיה הדיו� בטענה בדלתיי� סגורות, נטע� חסיו� לפי סעי- זה  )ג(  
  .רשאי הוא לשמעה בדלתיי� סגורות, לשמוע את העדות

  סיו� לטובת הציבורח

דיו� בעתירה לגילוי ה
  ראיה חסויה

  איות מפלילותר

  דות עור- די�ע

  דות רופאע

  דות פסיכולוגע
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מומחה לעני� �צו שיגדיר מיהו פסיכולוג, המשפטי�שר הבריאות יתקי� בהסכמת שר   )ד(  
  . סעי- זה

אינו חייב למסור , �1996ו"תשנ, עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדי� הסוציאליי�  )א(  .א50
 �ראיה על דבר הנוגע לאד� שנזקק לשירותו והדבר הגיע אליו תו+ עיסוקו כעובד סוציאלי והוא מ

אלא א� כ� , וציאלי בדר+ כלל מתו+ אמו� שישמר� בסודדברי� שלפי טיב� נמסרי� לעובד סה
ויתר האד� על החסיו� או שבית המשפט מצא כי הצור+ לגלות את הראיה לש� עשיית צדק עדי- 

  .על העני� שיש שלא לגלותה

  .יחולו ג� לאחר שחדל העד להיות עובד סוציאלי) א(הוראות סעי- קט�   )ב(  

החליט בית המשפט לשמוע ;  הדיו� בדלתיי� סגורותיהיה, נטע� חסיו� לפי סעי- זה  )ג(  
  .רשאי הוא לשמעה בדלתיי� סגורות, את העדות

        

ה� דת אינו חייב למסור עדות על דבר שנאמר לו בוידוי ואשר גילויו אסור עליו לפי דיני כ  .51
  . דתו

 בית משפט ובית די� וה� על מסירת� בפני י� על מסירת ראיות בפנוראות פרק זה יחולו הה  .52
" בית משפט"ובמקו� שמדובר בפרק זה ב; גו- או אד� המוסמכי� על פי הדי� לגבות ראיות, רשות

��  . גו- או אד� כאמור במשמע,  ג� בית די

        משקל� של ראיותמשקל� של ראיותמשקל� של ראיותמשקל� של ראיות: : : : ''''רק דרק דרק דרק דפפפפ

 של בית המשפט להחליט בו על  עני��פה ומהימנות� של עדי� ה�רכה של עדות שבעלע  .53
  . נסיבות העני� ואותות האמת המתגלי� במש+ המשפט, פי התנהגות� של העדי�

, סק בית משפט במשפט אזרחי באחד המקרי� שלהל� על פי עדות יחידה שאי� לה סיועפ  .54
�  : מקרי�הואלה ; יפרט בהחלטתו מה הניע אותו להסתפק בעדות זו, והעדות אינה הודיית בעל די

  ; 14העדות היא של קטי� למטה מגיל   )1(

)2(  �  ; אחיו או אחותו של בעל די�, הורו, ילדו, זוגו�העדות היא של בעל די� או של ב

העדות היא של אד� המעוני� בתוצאות המשפט לטובת בעל הדי� שקרא אותו   )3(
  ; להעיד

)4(  �  ; חולה נפש או נעדר, קטי�, התובענה היא נגד עזבו

  . פירוט כאמור, לדעת בית המשפט, ת אחרות שבה� דרושנסיבו  )5(

אלא א� , בית המשפט לא ירשיע נאש� על סמ+ עדותו היחידה של שותפו לעבירה  )א(  .א54
לעני� ;  טעונה עדותו סיוע�ואול� א� היה השות- עד מדינה ; מצא בחומר הראיות דבר לחיזוקה

התביעה לאחר שניתנה או שהובטחה לו מטע�   שות- לאותה עבירה המעיד�" עד מדינה", זה
  . טובת הנאה

�ז"תשל, לחוק העונשי�' לפרק י' הרשיע בית משפט במשפט על עבירה לפי סימ� ה  )ב(  
  . יפרט בהכרעת הדי� מה הניע אותו להסתפק בעדות זו, על פי עדות יחידה של הנפגע, 1977

הגנת ( לתיקו� דיני הראיות לחוק 11אי� בהוראות סעי- זה כדי לגרוע מהאמור בסעי-   )ג(  
  . �1955ו"תשט, )ילדי�

        

יזהירו , אחריות פלילית בשל גילו�שאינו בר, בית המשפט השומע עדותו של קטי�  )א(  .55
�  . את כל האמת ואת האמת בלבד, להעיד את האמתשעליו , תחילה בלשו� המובנת לקטי

, אחריות פלילית בשל גילו�בר לא יורשע אד� על סמ+ עדות יחידה של קטי� שאינו  )ב(  
  . אלא א� כ� יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה

  

לא תשמש הוכחה ,  קבילה במשפט פלילי ונתקבלה בטעות או בהיסח הדעתאיה שאינהר  .56
העובדה שבית המשפט שמע את הראיה לא , א- על פי כ�; די��לאשמה ואי� לבסס עליה שו� פסק

אלא א� סבור בית המשפט שהנאש� לא היה מורשע אילולא נמסרה אותה , הדי�� את פסקלתפסו
  .  לתמו+ בה את ההרשעהראיה או שאי� ראיה מספקת אחרת זולתה

כדי למנוע את בית המשפט מקביעת , כשלעצמ�, תירות בעדות� של עדי� אי� בה�ס  .57
  . עובדות שלגביה� חלו הסתירות

� או על אריזת� או על מה שמחובר או נספח אליה� שמו של יצר�ינמצא על טוב  )א(  .א57 ,

  דות עובד סוציאליע
) 12' תיקו� מס(

  1996�ו"תשנ

  דות כה� דתע

  חולהת

  שקלה של עדותמ

כרעה על פי עדות ה
  יחידה במשפט אזרחי

פי עדות �כרעה עלה
  יליחידה במשפט פלי

  ) 7' תיקו� מס(
  1982�ב"תשמ

  1982�ב"שמתט "ת

  דות קטי� שאינוע
  ליליתפאחריות �רב
  )9' תיקו� מס(
  1991�א"שנת

לא שאיה שנתקבלה ר
  כדי�

  איות סותרותר

  זקת יצר�ח
  ) 1' תיקו� מס(

  1973�ג"תשל
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או ש� או סימ� אחר שיש בו כדי , לוש� עסקו או סימ� מסחר ש, ) יצר��להל� (מגדל או אורז 
  . גידל או ארז את הטובי�, יהיה בכ+ ראיה לכאורה שייצר, לזהותו

,  אליה� שמו של משווקחנמצא על טובי� או על אריזת� או על מה שמחובר או נספ  )ב(  
ולא נמצא עליה� שמו של , או ש� או סימ� אחר שיש בו כדי לזהותו, ש� עסקו או סימ� מסחר שלו

או למי שהוסמ+ לכ+ , זולת א� גילה לקונה, יראו את המשווק לכל עני� כאילו הוא היצר�, ר�יצ
�  . משנדרש לכ+, את זהות היצר�, כדי

        

 חזקה שיוצר תו+ השנה שקדמה לגילוי העבירה �ארי+ ייצורו תמצר+ מזו� שלא צויי� בו  .1א57
  . שנעברה בו

        

        שונותשונותשונותשונות: : : : ''''רק הרק הרק הרק הפפפפ

  . א� אי� הוראה אחרת משתמעת, כל די� הוא מ� המפורסמות שאינ� צריכות ראיה  .ב57
        

  

בי� שהוא נוקט לשו� , ייב להמציא מסמ+ על ידי הדוארמקו� שחיקוק מתיר או מח  .ג57
 א� �רואי� את ההמצאה , או לשו� אחרת" שליחה"או " נתינה"לשו�  ובי� שהוא נוקט" המצאה"

  – כמבוצעת �אי� הוראה אחרת משתמעת 

א� דוור מכתב המכיל את המסמ+ והמע� על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח   )1(
יה פטור מתשלו� דמי דואר או נושא עליו סימ� המעיד שולמו מראש או שהמכתב ה

  ;נהיכי הוא נשלח בשירות המד

א� לא הוכח , במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדר+ הרגילה של הדואר  )2(
  . היפוכו של דבר

        

את שיעור השכר שיגבה עור+ די� בעד שירותיו לפי , בתקנות, ר המשפטי� רשאי לקבועש  .58
  . י עור+ די�די� שלא על15פי סעי-  ואת האגרות שיש לשל� בעד אישור ל15סעי- 

  .שר המשפטי� רשאי להתקי� תקנות לעני� פקודה זו  )א(  .59

התקנות שבתוספת ;  יהיו מחייבות במידת האפשר לפי הנסיבות19תקנות לעני� סעי-   )ב(  
  . בתקנות שהתקי� השר לפי סעי- זה, או כל עוד לא בוטלו, השניה יעמדו בתקפ� במידה שלא שונו

, ו בהליכי� לפני כל בית משפט כמשמעותו בחוק בתי המשפטלוראות פקודה זו יחוה  .60
  .והוא כשאי� הוראה אחרת לעני� זה, �1957ז"תשי

  

        וספת ראשונהוספת ראשונהוספת ראשונהוספת ראשונהתתתת

  )24סעי- (

        ופס חוות דעתופס חוות דעתופס חוות דעתופס חוות דעתטטטט

            בית המשפט ב

             ובי�           עני� שבי� ב

        חהחהחהחהוות דעת של מומוות דעת של מומוות דעת של מומוות דעת של מומחחחח

            � המומחה ש

            ענו ומקו� עבודתו מ

ת בשאלה המפורטת להל� י לחוות דעתי המקצוע          ני החתו� מטה נתבקשתי על ידי א
�אני נות� חוות דעתי זו במקו� עדות בבית המשפט ואני . שנתעוררה בבית המשפט בעני� הנדו

שלעני� הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית , דוע לי היטבמצהיר בזאת כי י
  .שפטהמדי� חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדי� עדות בשבועה שנתתי בבית , המשפט

            אלה פרטי השכלתי ו

            אלה פרטי נסיוני ו

            זאת חוות דעתי ו

  ______________  תארי+  
  חתימה    

  יצוריזקת זמ� ח
  )7' תיקו� מס(
  1982�ב"שמת

  מפורסמותכוא די� הה
  ) 6' תיקו� מס(
  1981�א"שמת

דוארהידי �מצאה עלה
  ) 6' תיקו� מס(
  1981�א"שמת

  גרותא

  קנותת

  חולהת



  �1971א" תשל)נוסח חדש(פקודת הראיות 
  2009דצמבר  מעודכ�

  

15  
  

  
        ופס תעודת רופאופס תעודת רופאופס תעודת רופאופס תעודת רופאטטטט

            בית המשפט ב

             ובי�           עני� שבי� ב

        עודת רופאעודת רופאעודת רופאעודת רופאתתתת

            � הרופא ש

            ענו ומקו� עבודתו מ

            ספר רשיונו מ

דקתי את פלוני ומצאתי בו ב            במקו�           י החתו� מטה מעיד ומאשר בזאת כי ביו� נא
            : את הממצאי� הבאי�

, והריני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, עודה זו ניתנת על ידי לש� הגשתה כראיה לבית המשפטת
די� תעודה זו כשהיא , בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפטשלעני� הוראות החוק הפלילי 

  .חתומה על ידי כדי� עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט

  ______________  תארי+  
  חתימה    

  

        ופס תעודת עובד הציבורופס תעודת עובד הציבורופס תעודת עובד הציבורופס תעודת עובד הציבורטטטט

            בית המשפט ב

             ובי�           עני� שבי� ב

        עודת עובד הציבורעודת עובד הציבורעודת עובד הציבורעודת עובד הציבורתתתת

            � עובד הציבור ש

            ענו מ

            � היחידה שבה הוא עובד ש

            קו� עבודתו מ

            יאור משרתו ת

            : ני החתו� מטה מעיד ומאשר בזה לאמורא  

והריני מצהיר בזה כי ידוע לי , ראיה לבית המשפטכ על ידי לש� הגשתה עודה זו ניתנתת  
די� תעודה זו , שלעני� הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, היטב

  .כשהיא חתומה על ידי כדי� עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט

  ______________  תארי+  
  חתימה    

  

        וספת שניהוספת שניהוספת שניהוספת שניהתתתת

  ))ב(59- סעי(

  קנותת

  –תקנות אלה ב  .1

  ;  רש� או שופט בית משפט שלו� המשביע אד� או מקבל ממנו תצהיר� "משביע"  

  .  לרבות תעודה או מסמ+ שעליה� בא תצהיר�" תצהיר"  

  .עסקו או מקצועו ומענו, תצהיר יפורשו שמו המלא של המצהירב  .2

ומותר לחלקו לש� הנוחות לסעיפי� , רצהיר יכול שיהא ערו+ בגו- מדבר או בגו- נסתת  .3
  .  במספרי� סידוריי��מסומני

טעוני� קיו� , שחלו בתצהיר לפני שנשבעו עליו, מחק או טשטוש, שינוי, שיטי��ל ביניכ  .4
  . בשוליי� שלצד�, או ראשי תיבות של שמו, בחתימת שמו, בידי המשביע

  גדרותה

מו ומענו של ש
  המצהיר

  ורתו של תצהירצ

  יקוני� צריכי� קיו�ת
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לדעת הנדרש להשביע הוא כתוב או ש, � התצהיר אינו נית� לקריאה או קשה לקריאהא  .5
  . רשאי הוא לסרב להשביע ורשאי לבקש שהתצהיר ייכתב שנית, מרמה�וינבאופ� המקל שי

יטבע בו סימנו , וא� אינו יכול לכתוב, מצהיר יחתו� על התצהיר במעמד השבועהה  .6
  . במעמד המשביע

, שיטי�� בלי ביניכתובה, סמו+ לסופו של תצהיר ולשולי הנייר תבוא מודעת ההשבעהב  .7
  –במודעה יפורשו ; מה בידי המשביעומחק או טשטוש וחת, שינוי

  ; שמותיה� של המצהיר והמשביע  )1(

  ; תארי+ ההשבעה ומקומה  )2(

  ; שהשבועה על התצהיר ניתנה בפני המשביע  )3(

 שאמנ� כ� הוא ושהתצהיר �א� המצהיר הוא עיוור או אינו יודע קרוא וכתוב   )4(
וא� טבע המצהיר את , ונראה שהמצהיר הבי� את תכנו  במעמד המשביענקרא באזניו

  ;  שאמנ� כ+ עשה במעמד המשביע�סימנו במקו� חתימה 

  . פרטי� נחוצי� אחרי�  )5(

ייכתבו במודעת ההשבעה שמות כול� , צטרפו מצהירי� אחדי� לשבועה על תצהיר אחדנ  .8
  .  בתצהירויפורש שכל אחד מה� נשבע על אמיתות העניני� שאמר

וא� כבר הוספה על התצהיר , משביע לא ירשה שינוי בתצהיר בלי שיושבע עליו שניתה  .9
הוא ג� רשאי שלא להרשות ; יוסי- עליו מודעה חדשה שיצויי� בה השינוי, מודעת ההשבעה

  . אלא לדרוש שהתצהיר ישוב וייכתב מחדש, שבועה חדשה

  : ומוסר תצהיר בשבועה ינקוט לשו� ברוח זה  .10

והנשבע יצביע על ) (סימני: או(כי זה שמי וזו חתימתי , באלוהי� אני נשבע"
הוא ) לפי העני�, או במסמ+ אחר(וכי האמור בתצהירי זה , )חתימתו או על סימנו

�  ". נכו

  : מוסר תצהיר בה� צדק ינקוט לשו� ברוח זוה

צביע על והמצהיר י) (סימני: או(אני מצהיר בה� צדק כי זה שמי וזו חתימתי "
  ". וכי האמור בתצהירי זה הוא נכו�, ) או על סימנווחתימת

  :א� היה התצהיר בהצהרה שלא בשבועה ושלא בה� צדק יוסי- מלי� אלהו

  ". אני מוסר הצהרה זו מתו+ אמונה בלב של� שהיא נכונה"

  

  
  שפירא' יעקב ש      
  שר המשפטי�      

   
  

  לוח השוואה
   
  וח השוואהל
  
  

  

  צהיר שאינות
  ית� לקריאהנ

  תימת המצהירח

  ודעת ההשבעהמ

  צהיר משות.ת

  ינוי בתצהירש

  ח השבועהוסנ


