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והמיר את עונש המאסר, לאור השיפור בהתנהגותו,1המשפט להקל בעונשו של המערער3לבסו, החליט בית

. בצו מעו% נעול לאותה תקופה

ב 1.7 משפטי" חו(רי"ייצוג

ל2007בשנת ב. למשפט חו(ר פניות לייצוג בבקשות25 הציבורית סניגוריה הגיעו  פניות פחות325 מדובר

 היה 2006משו% שבמהל$ שנת, בלבדבהפחתה ט&ניתמדובר, אול%. 2006ממספר הפניות שהגיעו במהל$ שנת

. שנבע רובו &&ולו מפניות של נידוני% שנשפטו בבתי משפט צבאיי%, 2005 בפניות ביחס לשנת 100%גידול של

ה הל$ ופחת זר%, איננה מוסמ&ת לדו% בפניות אלה והודיעה על &$ לפוני% הציבורית &י היא סניגוריהמשקבעה

, מ&א%. 2007&$ שהגיעו פניות בודדות בלבד מנידוני% שנשפטו בבתי משפט צבאיי% במהל$, הפניות מסוג זה

. 2005 הגיע מספר דומה של פניות לזה שהגיע במהל$ שנת 2007שבמהל$ שנת

כ 2007בשנתג%,2006בדומה לשנת , 2007נ&ו% לסו,. 2007 פניות שהגיעו בשנת10מתו&%, פניות60)נסגרו

מ8 דהיינו, פניות30המתינו לטיפול ס$ ה&ל ב&$ יש משו% המש$ המגמה של קיצור זמ%. 32006 פניות פחות

. ההמתנה לטיפול בפנייה

במ2007במהל$ שנת נ 8115/07ח" הוגשה בקשה למשפט חוזר שהיה קטי%, המבקש.מדינת ישראל' פלוני

של. הורשע לפי הודאתו בשני אישומי% של אינוס בצוותא, בעת הרלוונטית הבקשה הוגשה לאחר שבמשפט%

תוק%, בעקבות זאת. &י יחסי המי% ע% המבקש היו בהס&מתה, טענה המתלוננת, למעשי%, ל&אורה, שותפיו

&$, &תב האישו% הנוגע לשותפי% בבקשה. שייחס לה% סיוע לאינוס גרידאאחד האישומי% נמחק והשני תוק%

)2)(א(31&י עדות המתלוננת היא ראיה שיש בה &די לשנות את תוצאות המשפט לפי סעי,, למשפט חוזר נטע%

 ו&% נטע% &י הותרת ההרשעה על &נה מפלה את המבקש והיא בגדר עיוות 1984–ד"התשמ, לחוק בתי המשפט

ה. לחוק)4)(א(31די% לפי סעי, משפט העליו% דחה את הבקשה למשפט חוזר לאור הודאתו של המבקש בית

. א, בניגוד לדברי המתלוננת עצמה, וב&$ קיבע את מעמדה של ההודאה

המדובר. חל, הגשת בקשה למשפט חוזר, בקשת חנינה2007באחד התיקי% הגדולי% הוגשה במהל$ שנת

ט המחוזי זי&ה אותה ואילו בית המשפט בית המשפ. בתיק בו הואשמה אשה מהמגזר הערבי ברצח בעלה

האשה טענה. בעת המשפט הובאו ראיות לפיה% בעלה התעלל בה והי&ה אותה מש$ שני%. העליו% הרשיעה

א לחוק העונשי% והיא 300&י יש להטיל עליה ענישה מופחתת לפי סעי,, לאחר הרשעתה, לחפותה ולא נטע%

ה ראיות חדשות רבות המעידות על ת&יפות ועוצמת האלימות הסניגוריה הציבורית אספ. נידונה למאסר עול%

הבקשה תלויה ועומדת. בקשה לחנינה המתבססת על המידע החדש, &אמור, ממנה סבלה אותה אשה והגישה

ו . בית הנשיאבבמחלקת החנינות במשרד המשפטי%

ה ק, לטובת תיקי%נז2007חוזרי% במהל$ שנתה בתחו% המשפטי% סניגוריהחלק נ&בד מנפח העבודה של

&אשר הצפי הוא להגשת בקשות אלה במהל$ שנת, גדולי% הממתיני% זמ% רב להגשת בקשות למשפט חוזר

 המשפט ו&% חומר רלוונטי מתקופתלרבות חומר חקירה, בי% היתר הושקעה אנרגיה רבה בהשגת חומר. 2008

 במסירת החומרי% ערימה קשיי%המ,ת רבות לפרקליטותבעני% זה נעשו פניו. שנתווס, לאחר תו% המשפט

שתקנה הנושא יצטר$ למצוא פתרונו בחקיקה יעודית, לאור עמדת הפרקליטות בעני%, להער&תנו. הנדרשי%

. לקראת הגשת בקשות למשפט חוזר חקירהעיו% בחומרבאופ% מפורש ז&ות 

ח"בפ(2004 בסו, שנת חלק ני&ר מנפח העבודה לייצוג% של שני נידוני% שז&ו למשפט חוזרנזק, 2007בשנת

נ 9974/04 נ 1128/05ח" ובפאדריא# שוור2' מדינת ישראל המשפטי% החוזרי% ). דניס איי(#' מדינת ישראל

על, שבע3אביב ובבית המשפט המחוזי בבאר3ממשי&י% להתנהל בבית המשפט המחוזי בתל והייצוג בה% נעשה

. ע% סניגורי% פנימיי% נוספי%יחד, ידי הממונה על משפטי% חוזרי% בסניגוריה הארצית


