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 דברי ברכה מאת שרת המשפטים
 

כבכל שנה, סוקר דוח הסניגוריה הציבורית את פעילותה הענפה של הסניגוריה הציבורית בייצוג לקוחותיה, 

 כמו גם את עשייתה המבורכת של הסניגוריה הציבורית בכובעה המוסדי. 

למניעת הרשעות שווא,  במשך שנים ארוכות, התריעה הסניגוריה הציבורית אודות הצורך בעשייה מערכתית

ואודות היעדר מנגנונים אפקטיביים לתיקונן בדיעבד. השנה, הפרק שבמיקוד בדוח זה סוקר את פעילותו של 

 פורום מיוחד שהוקם בסניגוריה הציבורית, אשר נועד להתמודד עם הגורמים להרשעות שווא בישראל. 

הוכרה בכל העולם כבעיה, והגיע הזמן שישראל כפי שציינתי בנאום שנשאתי לאחרונה, תופעת הרשעות השווא 

 אין מערכת גדולה שלא עושה לעיתים טעויות.  -תצליח להיישיר מבט, גם היא, אל בעיה זו. בסופו של דבר 

על כן, כחלק מרפורמת "הליך הוגן", אשר נועדה ליצור מדיניות פלילית מתוקנת ומוסרית יותר, הוריתי על 

 רשעות שווא ועיוותי דין במערכת המשפט. הקמת ועדת דנציגר לצמצום ה

במסגרת עבודתה, הוועדה התבקשה לבחון את החשש ממתן הודאות שווא בחקירה, בעיקר בפני חוקרים 

ומדובבים; החשש מטעויות אפשריות העלולות להיגרם בשל הסתמכות על ראיות מדעיות שגויות; והחשש 

ל עדויות ראיה שגויות וזיהוי מוטעה. כמו כן, הוועדה מטעויות אפשריות העלולות להיגרם בשל הסתמכות ע

התבקשה לבחון את המנגנון הראוי לבירור טענות בדבר הרשעות שווא ואת הכלים שיש לפתח לאיתור 

 הרשעות שווא ולתיקונן. 

רפורמת הליך הוגן עוסקת גם בזכויותיהם של חשודים במהלך ניהול החקירה הפלילית וכן בסוגיית שמירת 

נושאים אשר אף הם נמצאים בליבת עיסוק הסניגוריה הציבורית מזה שנים, וזוכים  –ים והראיות המוצג

 להתייחסות נרחבת בדוח זה.

הסניגורים הציבוריים עומדים על משמר ההליך ההוגן מדי יום. באמצעותם אנו מבטיחים שהזכויות לכבוד 

מי שאין לו אמצעים כלכליים. הסניגוריה ולחירות, במובנן הבסיסי ביותר, תישמרנה, גם כאשר מדובר ב

העצורים, הנאשמים והאסירים, הם בני אדם, ויש לשמור על  -הציבורית מזכירה לנו את שאסור לשכוח 

 כבודם ככאלה, גם אם בסופו של הליך ייקבע כי הם ביצעו עבירות ויש להענישם. 

ים מטעמה, העמלים באופן יומיומי על ברכתי שלוחה לסניגוריה הציבורית, לעובדיה ולעורכי הדין הפועל

קידום ההגנה על זכויות הפרט בהליך הפלילי. ברכתי שלוחה גם לעומד בראשם, הסניגור הציבורי הארצי, ד"ר 

יואב ספיר שהזניק את הסניגוריה לרמה מקצועית שאינה מביישת את משרדי עורכי הדין היוקרתיים בישראל. 

 יה.אני מאחלת לכולכם המשך עשייה פורי
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 תהכללי תהמנהלדברי ברכה מאת 
 

בשנים שחלפו מאז הקמתה, עמלה הסניגוריה הציבורית על ייצוגם של אלה הזקוקים להגנה בהליכים פליליים 

שונים אשר בעבר לא זכו לה על ידי המדינה. בנוסף על כך, הביאה הסניגוריה הציבורית פרספקטיבה אחרת 

 זון במערך הכוחות שבין רשויות השלטון לבין הפרט העומד לדין.שתרמה לאי

הדו"ח השנתי של הסניגוריה הציבורית מפרט לא רק את הישגיה הרבים של הסניגוריה הציבורית בשנה 

החולפת, אלא מתייחס גם לנושאים בהם קיים צורך ממשי בחיזוק ההגנה על זכויות הפרט. כדוגמה אחת מבין 

 היעדר מסגרת מתאימה בחסות הנוער לקטינים בעלי אים בדו"ח, ניתן להתייחס אלשלל הנושאים המוב

. בחלק מן מורכבים או עם הנמכה קוגנטיבית משמעותית נפשיים קשיים עם המתמודדים, כפולה תחלואה

מצב שאינו רצוי וקשה להשלים  –המקרים, היעדר מסגרת כאמור מוביל למעצרם ולמאסרם של קטינים אלה 

 עימו.

צורך לטפל בקשיים אלה, כמו גם בקשיים נוספים המוצפים במסגרת הדו"ח, הוא אינו נחלתה הבלעדית של ה

הסניגוריה הציבורית, אלא במקרים רבים הוא האינטרס של החברה בכללותה. חלק מן הנושאים הללו 

נציגים של משרד  משרדיים, הכוללים-מטופלים על ידי יחידות שונות במשרד המשפטים או על ידי צוותים בין

 המשפטים לרבות נציגים מהסניגוריה הציבורית.

 רצף של מערך משרדי לגיבוש מתווה להקמת-יה מתייחס לעבודתו של הצוות הביןכך למשל, דו"ח הסניגור

לקטינים המשתחררים ממאסר; עבודת צוות בראשות המשנה ליועץ  וליווי מעקב תוכניות ופיתוח טיפולי

י( בנושא התאמות בחקירה ובהליך לאנשים עם מוגבלות; עבודת צוות ענישה חלופית, המשפטי לממשלה )פליל

( בדימוס) שופטתה בראשות בעבריינים והטיפול הענישה מדיניות לבחינת הוועדה המלצותשהוקם בעקבות 

נגד  לצד עבודה בצוותים נוספים אשר היתה לי הזכות לעמוד בראשם, כגון הצוות למיגור הגזענות דורנר דליה

 משרדי לצמצום צריכת הזנות.-יוצאי אתיופיה והצוות הבין

משרדיים אלה מדגימים את מחוייבות משרד המשפטים כולו לקידום זכויות הפרט -צוותים משרדיים ובין

 בהליך הפלילי, ואני רואה חשיבות רבה בפועלם, ובמעורבות הסניגוריה הציבורית בהם.

הארצי, ד"ר יואב ספיר, את עובדי הסניגוריה הציבורית ואת עורכי  אני מבקשת לברך את הסניגור הציבורי

הדין הפועלים מטעמה על העבודה הטובה והחשובה שהם עושים ועל תרומתם הנמשכת לחברה הישראלית 

 בכללותה. 

 

 

 אמי פלמור

 המנהלת הכללית
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 מאת הסניגור הציבורי הארצי דבר-פתח

לוועדת הסניגוריה הציבורית וחשבון על פעילותה, המוגש -ןכבכל שנה, הסניגוריה הציבורית מפרסמת די

פה, תנו הענו. הדוח כולל פירוט אודות פעיל1995-לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו 8בהתאם לסעיף 

 ההישגים של השנה החולפת, והתכניות והאתגרים לעתיד. 

בר -צוברי 8736/15העליון ברע"פ  שאנחנו מדווחים עליהן השנה היא פסק דינו של בית המשפטההצלחות אחת 

. פסק הדין עסק בעניינה של אישה קשת יום, נגדה ניתן פסק דין בהיעדר הגנה בבית המשפט נ' מדינת ישראל

לתובע. ₪  30,000לתביעות קטנות, בהליך שנפתח על רקע סכסוך שכנים, ובו היא חויבה בתשלום של 

, הנאשמת כתבה מכתב לשופטת רקע מצוקתהכשלו. על ניסיונותיה של הנאשמת להביא לביטול פסק הדין 

שדנה בהליך, ובו התריעה על חוסר הצדק שנגרם לה בהליך המשפטי וכתבה כי היא בוחרת להתאבד כמוצא 

הועמדה הנאשמת לדין פלילי בעבירת איומים. הנאשמת טענה להגנתה כי לא  האיום בהתאבדות,אחרון. בגין 

רק להביע את ייאושה. היא הסבירה כי לאחר שניתן פסק הדין נגדה, הוטלו  התכוונה לאיים על השופטת, אלא

עיקולים על רכושה, והיא התקשתה להמשיך בחייה ונקלעה למצב נפשי קשה. הנאשמת הורשעה בבית משפט 

השלום. ערעורה לבית המשפט המחוזי נדחה. הסניגוריה הציבורית לא השלימה עם הרשעת הנאשמת, והגישה 

ערעור לבית המשפט העליון. בקשת רשות הערעור התקבלה, ובפסק דין עקרוני, קבע בית המשפט  בקשת רשות

 .וזיכה את הנאשמתהעליון כי איום בהתאבדות אינו מגבש את יסודות עבירת האיומים, 

חשובים בעבודת הסניגוריה בחרתי לפתוח את דבריי בהצגת מקרה זה משום שהוא משקף כמה היבטים 

, מקרה זה משקף את המצוינות המשפטית ראשיתחשודים ונאשמים חסרי אמצעים.  צוגהציבורית ביי

. במקרה זה, כמו ברבים אחרים, ניהלה הסניגוריה הציבורית מאבק דגלה עלשהסניגוריה הציבורית חרטה 

 .נחוש, עד להשגת תוצאת הזיכוי, ושינוי ההלכה בבית המשפט העליון, באופן שישפיע על מקרים רבים אחרים

גם על פעילות הסניגוריה  ולצדם תוכלו לקרואבכלל הערכאות, בדוח מפורטים הישגים משפטיים רבים 

, מקרה זה משקף את העובדה שפעמים רבות ההליכים שניתלשמירה על רמת הייצוג ושיפור איכותו; 

ותר. אחד הפליליים בהם מעורבים לקוחות הסניגוריה הציבורית הם סימפטום לבעיות של מצוקה עמוקה י

שנועדו לאפשר הפרקים בדוח השנתי עוסק בפרויקטים המתייחסים לבעיות העומק של לקוחות הסניגוריה, 

טיפול במצוקה האמיתית ולא רק בסימפטום, באופן שיביא לא רק לתוצאה טובה יותר עבור הלקוחות, אלא 

בתי הפרויקט המבורך של גם לשיקומם ולמניעת חזרתם למעגל הפשיעה. בהקשר זה ראוי להזכיר גם את 

-מכוונים ליצור מסגרת משפטיתפט אלה בתי משאשר גם לו מוקדש חלק בדוח. המשפט הקהילתיים, 

. כל מי שמכיר מקרוב את עבודתם של בתי שיקומית להתמודדות עם בעיות שבשורש העבריינות-טיפולית

בורית שמחה על היותה שותפה משפט אלה, לא יכול שלא להתפעל ולהתרגש ממנה, ועל כן הסניגוריה הצי

משפט הפלילי, ראויים ל, מקרה זה משקף את פעילות הסניגוריה לתחימת גבולות שלישיתמרכזית לפרויקט. 

ובהן חקירה פלילית, מעצר  שלכותיו החמורות,אשר אמור להחיל עצמו על מקרים קשים, המצדיקים את ה

מחדש  מקום בו מן הראוי לבחוןים פליליים. דוגמא לוהעמדה לדין וכן נזקים נלווים של תיוג חברתי ורישומ

החזקה או שימוש בקנאביס את ההצדקה לשימוש בכלים המחמירים של ההליך הפלילי, הוא מקרים של 

שיתופי הפעולה , מקרה זה מדגים את חשיבות רביעית. , ועל כן בחרנו לייחד גם לכך חלק בדוחלצריכה עצמית

עו"ד משה קשלס, אשר ייצג את הנאשמת יצרת בעבודתה. במקרה המתואר, הרבים שהסניגוריה הציבורית מי

, הוא המנחה הקליני של הקליניקה לזכויות בהליך מטעם הסניגוריה הציבורית בבית המשפט העליון בתיק זה

 הפלילי באוניברסיטת תל אביב, והעבודה על התיק נעשתה בשיתוף ובסיוע סטודנטים הלומדים בקליניקה.

ו חלק העוסק בעבודה החשובה עם הקליניקות המשפטיות באוניברסיטאות. כמו כן לאורך הדוח בדוח כללנ

מתוארים שיתופי פעולה רבים נוספים עם גורמים כגון משרד החינוך )בתחום של פרויקט חינוכי למניעת 

משפטי )במתן עבריינות נוער(, משרדי עורכי דין פרטיים מובילים )בתחום של תיקון הרשעות שווא(, הסיוע ה
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ייצוג הוליסטי ללקוחות(, עם רשויות בריאות הנפש )באשר לשמירה על זכויות אנשים עם מוגבלויות נפשיות(, 

 ואף עם משרד החוץ וגורמים בינלאומיים )סיוע בהקמת סניגוריות ציבוריות במדינות אחרות(.

ק העוסק בנושא ייצוג חשודים הדוח כולל פרקים נוספים המתארים את פעילות הסניגוריה הציבורית. בפר

ועצורים, התייחסנו השנה גם לנזקי המעצר וחווית העצור. בפרק העוסק בייצוג קטינים, כללנו התייחסות 

לענישה המשמעתית הפוגענית בכלא אופק. כרגיל, התייחסנו גם לאתגרים ולהישגים בייצוג אסירים, כמו גם 

יאה, על רקע פסק הדין של בית המשפט העליון בנושא לפעילות הסניגוריה הציבורית לשיפור תנאי הכל

הצפיפות בבתי הסוהר. הדוח סוקר היבטים נוספים בייצוג כגון טיפול בתלונות על אלימות שוטרים וייצוג 

בתיקים בבית המשפט העליון, כמו גם את פעילותה המוסדית הענפה של הסניגוריה, את מעורבותה בדיוני 

 יד בית המשפט המוגשות על ידה ועוד. חקיקה ומדיניות, עמדות יד

לצד סקירת פעילות הסניגוריה הציבורית בייצוג לקוחותיה ופעילותה המוסדית בשנה החולפת, הדוח כולל 

פרק הסוקר את ההיבטים הארגוניים שבעבודת הסניגוריה. פרק זה כולל לראשונה תת פרק הסוקר את עבודת 

דתו החשובה ראויה לציון מיוחד. עוד בפרק זה, סקירה של פעילות הצוות המנהלי בסניגוריה הציבורית, שעבו

הדוברות והתקשורת. השנה הושלם תהליך המיתוג של הסניגוריה הציבורית, במסגרתו נבחר גם לוגו חדש 

 לסניגוריה הציבורית, אותו תוכלו לראות על כריכתו של דוח זה.

מניעת הרשעות שווא בסניגוריה הציבורית. פורום השנה כולל הדוח פרק מיוחד הסוקר את פעילות הפורום ל

הוקם נוכח מחויבות הסניגוריה הציבורית למניעת הרשעת חפים בישראל , 2017זה, אשר החל לפעול בשנת 

נועד לבחון את הגורמים להרשעות שווא , והוא ומתוך הכרה בערך של עשייה מערכתית למניעת הרשעות שווא

מבין כלל הגורמים להרשעות שווא, בחר הפורום למקד . ת ומוסדית עימםבישראל ולאפשר התמודדות רוחבי

פורנזיות, ובפרק תוכלו לקרוא על פעילות הפורום למניעת  את עשייתו בשלב הראשון בתחום של הערכת ראיות

ההתפתחויות שחלו בעשורים האחרונים ברחבי העולם שווא בהקשר זה. בנוסף הפרק סוקר את  הרשעות

 .בהקשר זה הפער הבולט שבין המצב ברחבי העולם לבין המצב בישראל ואתהפורנזיות,  בתחום הראיות

הנושאים הנסקרים בפרק זה, כמו גם הנושאים הנסקרים בפרק העוסק בפעילותה של המחלקה למשפטים 

חוזרים, ובהם נושא השמדת המוצגים בתום ההליך המשפטי, יעמדו בשנה הקרובה במוקד עבודתה של 

מצום הרשעות שווא, שעל הקמתה הכריזה שרת המשפטים בכנס לשכת עורכי הדין באילת בחודש הוועדה לצ

, הגיע הזמן כי גם מערכת המשפט הישראלית תישיר מבטה אל . כפי שציינה השרה שקד בנאומה2018מאי 

ים תופעת הרשעות השווא, ותבחן את הצעדים הנדרשים למניעתה ואת הפתרונות המערכתיים לטיפול במקר

 אלו.

פנימיים וחיצוניים  –אני מבקש להודות לכל העובדות והעובדים בסניגוריה הציבורית ולכל צוות הסניגורים 

על מסירותם במילוי שליחותה של הסניגוריה הציבורית. ההישגים המתוארים בדוח זה הם פרי  –כאחד 

יכה הנמשכת ועל הסיוע הרב עבודתם הקשה והטובה. תודה מיוחדת שלוחה להנהלת משרד המשפטים על התמ

שבלעדיהם אין, ובמיוחד לשרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, ולמנהלת הכללית של משרד המשפטים, הגב' 

 אמי פלמור.

 

        

 ד"ר יואב ספיר       

 הסניגור הציבורי הארצי                   
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 משפטים חוזריםייצוג ב 1.6

נידונים, בבקשה לקבלת ייצוג בבקשה למשפט חוזר.  467ועד היום פנו אל הסניגוריה הציבורית  2001מאז 

מהפניות הנותרות מצויות  24מהפניות נדחו, לאחר שלא נמצאה בעניינם של הפונים עילה למשפט חוזר.  443

 5בקשות למשפט חוזר, מתוכן  16בשלבי בדיקה שונים. עד היום, הגישה המחלקה למשפטים חוזרים 

עמדות מוסדיות ועמדות  6חלקה למשפטים חוזרים הציגה לערכאות עד היום נדחו. כמו כן, המ 11-התקבלו ו

"ידיד בית משפט" בהליכים של בקשות למשפט חוזר או הליכים אחרים שעוררו שאלות משפטיות 

  .עקרוניות הנוגעות לתחום המשפטים החוזרים ולתיקון הרשעות שווא

 

, הסמיך את הסניגוריה הציבורית לייצג 2001בשנת ( לחוק הסניגוריה הציבורית, אשר נחקק 9)א()18סעיף 

נידונים אשר הסניגור הציבורי הארצי מצא כי ראוי להגיש עבורם בקשה למשפט חוזר. שנתיים לאחר מכן, 

, הוקמה בסניגוריה הציבורית הארצית המחלקה למשפטים חוזרים, העוסקת בקליטת פניותיהם 2003בשנת 

 יצוגם של אלה הנמצאים מתאימים בבקשה למשפט חוזר.של הנידונים, מיונן ובדיקתן, וי

על פי הסמכות שהוקנתה לה בחוק, במסגרת הטיפול הראשוני בפניותיהם של נידונים פועלת המחלקה 

כוחם של הפונים אליה. עם קבלתה של פנייה חדשה המעלה -ית, ולא כבאתמנהללמשפטים חוזרים כרשות 

ים חוזרים, פותחת המחלקה בהליך של בדיקה אשר במסגרתו עניין שבתחום טיפולה של המחלקה למשפט

מתבצעות פעולות שונות. בין היתר, פועלת המחלקה לאיתור כל החומרים הרלוונטיים, לומדת אותם לעומק, 

נפגשת עם הפונים ובודקת את טענותיהם, לרבות טענות בדבר קיומן של ראיות חדשות אשר לא הוצגו בהליך 

דת הצורך מבצעת הסניגוריה הציבורית בדיקות מגוונות על ידי מומחים ואנשי מקצוע המקורי. כמו כן, במי

מטעמה, מנסה לאתר ראיות נוספות, נפגשת עם עדים ומראיינת אותם ועוד. רק בתום הבדיקה ולאור 

מתגבשת החלטה בשאלת ייצוגו של הנידון. החלטה על ייצוגו של נידון בבקשה למשפט חוזר  –תוצאותיה 

ת בנסיבות בהן הסניגור הציבורי הארצי השתכנע כי קיימת בעניינו עילה למשפט חוזר )מבין העילות מתקבל

 (.1984-)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד31הקבועות בסעיף 

 

 פעילות המחלקה למשפטים חוזרים בשנה החולפת 1.6.1

ליך של בקשה למשפט חוזר לפי סעיף פניות לייצוג בה 12התקבלו במשרדי הסניגוריה הציבורית  2017בשנת 

( לחוק הסניגוריה הציבורית. במהלך השנה הופיעה מחלקת משפטים חוזרים בדיון בבית המשפט 9)א()18

העליון וכן בדיון בבית משפט השלום בסוגיות עקרוניות הנוגעות לשמירת מוצגים; מחלקת משפטים חוזרים 

ה שאלה עקרונית בדבר תבאופן פרטי והעל הגשלמשפט חוזר שהו בקשהאף הביעה עמדה עקרונית ב

לחוק בתי המשפט. במהלך השנה החולפת סיימה המחלקה למשפטים חוזרים את  31פרשנותו של סעיף 

פניות, לאחר שבתום הליך הבדיקה המוקדמת הסניגוריה הציבורית סברה כי לא התגבשה  30-הטיפול ב

  .עילה למשפט חוזר ןבעניינ

פניות שהוגשו  3פניות שהגיעו אליה, מתוכן  30-לקה למשפטים חוזרים את הטיפול בסיימה המח 2017בשנת 

אליה במהלך שנה זו, והיתר פניות שהטיפול בהן החל בשנים קודמות. נכון להיום, נותרו במחלקה למשפטים 

יך פניות שבהן הליך הבדיקה טרם הסתיים, וטרם התקבלה החלטה בשאלת ייצוגו של הפונה בהל 24חוזרים 

 של בקשה למשפט חוזר. 
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ניתנה החלטת בית המשפט העליון )כב' השופט סלים ג'ובראן( אשר דחתה את הבקשה למשפט  7.9.2017ביום 

על הבקשה למשפט חוזר דווח  65שנים. 23, שהורשע ברצח ומרצה מאסר מזה עובדיה שלוםחוזר בעניינו של 

בית המשפט העליון נקבע, כי לא נמצא שנגרם  בהחלטת 2015.66בהרחבה בדוח הסניגוריה הציבורית לשנת 

למבקש עיוות דין או שקיימות ראיות חדשות בעלות פוטנציאל לשינוי תוצאות המשפט, ולכן לא הוכח כי 

קיימת עילה להורות על בקשה למשפט חוזר בעניינו. באחרית הדבר להחלטתו סקר בית המשפט את פעילותה 

 ים החוזרים ועמד על חשיבותה:של הסניגוריה הציבורית בתחום המשפט

"הנה כי כן, הסניגוריה הציבורית מממשת, הלכה למעשה, את התפקיד שהוטל עליה 

: היא בוחנת לגופן בקשות רבות למשפטים חוזרים, חוק הסניגוריה הציבוריתבמסגרת 

ם המתאימים, ומגישה בקשות מפורטות מבצעת חקירות ובדיקות משמעותיות במקרי

ויסודיות. היא מבצעת את עבודתה במסירות, מפתחת ומשמרת מקצועיות בתחום 

המשפטים החוזרים והרשעות השווא, ומגישה בקשות בקפידה ובמשורה על פי מיטב 

שיקול דעתה. לא ניתן להפריז בחשיבות פעילות הסניגוריה, אשר הביאה לתמורות חיוביות 

ם של מורשעים להגיש בקשות למשפט חוזר בפרט, ובהגנה על זכויותיהם של באפשרות

 הגנה שהיא אתגר בפני כל מדינה דמוקרטית." –נאשמים ועבריינים בישראל בכלל 

 

בפסק הדין סקר בית המשפט את הקשיים עליהם הצביעה הסניגוריה הציבורית במסגרת ההליכים 

, הנוגעים לביצוע 2015השנתי של הסניגוריה הציבורית לשנת  דוחהמשפטיים בעניינו של עובדיה שלום, וכן ב

עברת בהעיכוב את ה בית המשפט ביקרבדיקות מדעיות בממצאים שעליהם בוססו ההרשעות המקוריות. 

אלו בקשה למשפט חוזר, ולסניגוריה  מוצגיםידי פרקליטות המדינה לכל אדם המבקש לבסס על מוצגים על 

מדה הסטטוטורי, וקבע כי התנהלות הפרקליטות כפי שהשתקפה בעניינו של הציבורית בפרט מתוקף מע

לסיכום קבע בית המשפט, כי יש לבחון את טענות הסניגוריה הציבורית בעניין  שלום היא "מטרידה".

הקשיים בקיומו של הליך המשפט החוזר ולשבור את המעגל השוטה הפוגע באפשרות לבסס את העילות 

 בישראל: לקיומו של משפט חוזר

על המקרה שלפנינו לשמש תמרור אזהרה. אל לנו לטמון ראשנו בחול נוכח הקשיים "

המעשיים בהגשת בקשה למשפט חוזר. על רשויות המדינה השונות, לרבות פרקליטות 

המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, לבחון בכובד ראש את טענות הסניגוריה הציבורית 

ר, ובפרט את סוגיית הגילוי והבדיקה מחדש של בעניין הקשיים שבהליך המשפט החוז

ראיות חפציות בעלות חשיבות פוטנציאלית להחלטה על קיומו של המשפט החוזר. עלינו 

למצוא דרך לשבור את מעגל השוטים שבו נפגעת האפשרות לבסס את העילות לקיומו של 

ביסוס עילות משפט חוזר בשל אובדנם של מוצגים ובשל היעדר נגישות לראיות הנחוצות ל

אלו. טוב יעשו הרשויות, כל אחת בתחומה, אם יחדדו ויעדכנו נהליהן ותפקודן, על מנת 

 ."לסייע לגילוי האמת ולהקל על הגשת בקשות לקיומם של משפטים חוזרים

 

 השמדת מוצגים בתום ההליך המשפטי 1.6.2

 חשיפה מונעים, אף תיםיולע המקשים, המוסדיים הקשיים על הציבורית בדוחות קודמים הצביעה הסניגוריה

 ההליך תום לאחר מדעיות בדיקות במוצגים לבצע הזכות שווא בישראל, ובכלל זה: מניעת הרשעות של ותיקון

                                           

 (.07.09.2017)פורסם ביום  עובדיה שלום נ' מדינת ישראל 1632/16מ"ח  65
 .77-75(, בעמ' 2016) 2015דוח פעילות הסניגוריה הציבורית  ראו 66

http://www.nevo.co.il/law/4202
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הציבורית; ביעור והשמדת  הסניגוריה לעיון חלוטים בתיקים חקירה חומרי של העברתם המשפטי; מניעת

חוזר;  למשפט לבקשות משיבה היא כאשר מובנה עניינים בניגוד המדינה פרקליטות של מוצגים; הימצאותה

התריעה , אלה והניסיון הרב שצברה קשיים רקע על. החוזרים המשפטים בתחום מספקת שאינה וחקיקה

 מאסרים המרצים מפשע חפים של, שולית ואינה זניחה שאינה, תופעה בישראל הסניגוריה כי להערכתה קיימת

ריה הציבורית על הבעיה הקשה של השמדת מוצגים בתום ההליך בשנים האחרונות הושם דגש בסניגו .כבדים

 המשפטי.

מזה שנים מתריעה הסניגוריה הציבורית על כך שבישראל קיימת תופעה רחבה של השמדת מוצגים )או 

תים אף מונע חשיפה של יאובדנם( בתום ההליך המשפטי, וכי תופעה זו יוצרת מכשול משמעותי המקשה ולע

אפשרות לבצע במוצגים בדיקות מדעיות שבכוחן להוכיח קיומה של עילה למשפט  דרהיעהרשעות שווא, ב

 . חוזר

החוזרת על עצמה מזה שנים בתיקים המגיעים לפתחה של  ,השמדת מוצגים ואובדנם היא תופעה מתמשכת

עדרם של המוצגים מהתיק הפלילי, הסניגוריה הציבורית אינה יכולה לבצע יהמחלקה למשפטים חוזרים. בה

בדיקות מדעיות שבכוחן להוכיח את חפותו של הנידון ולבסס קיומה של עילה למשפט חוזר. לא אחת נאלצת 

 המחלקה לדחות בשל כך פניות לייצוג בבקשה למשפט חוזר. 

לאור מצב זה, הסניגוריה הציבורית פנתה לגורמים בכירים במשרד המשפטים והדגישה את הצורך להביא 

הוקם על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  2013ך לפניות הסניגוריה, בשנת לשינוי המצב הקיים. בהמש

המשפטים צוות שמטרתו לגבש ולנסח טיוטה לחקיקה חדשה ועדכנית בנושא שמירת מוצגים. בצוות היו 

חברים, בין היתר, נציגי פרקליטות, משטרת ישראל וכן נציגי הסניגוריה הציבורית. בעקבות עבודת הצוות, 

. הסניגוריה הציבורית הגישה שני 2015-זכיר חוק שמירת מוצגים לצרכים ראייתיים, התשע"ותפורסם 

כי יש להורות על שמירת  הייתהמסמכי הערות לטיוטה שגובשה. בתמצית, עמדת הסניגוריה הציבורית 

חות מוצגים בכל תיק שבו אדם נשלח למאסר מאחורי סורג ובריח, וכי תקופת השמירה צריכה להיות לכל הפ

כאורך תקופת המאסר. למרבה הצער, הערות הסניגוריה הציבורית נדחו, ותחת זאת התקבלו הערות משטרת 

ישראל, אשר דרשה לקצר את תקופות השמירה הקבועות כיום בחוק הארכיונים באופן משמעותי, כך שבפועל 

היה להשמידם תוך כדי תים אף ניתן יימרבית המוצגים במרבית התיקים לא יישמרו כלל לאחר המשפט, ולע

במסמך שהוגש למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  –ניהול המשפט עצמו. על רקע זה, הסניגוריה הציבורית קבעה 

ההסדר המוצע הוא הסדר רזה ודל המצעיד את שיטתנו המשפטית לאחור. תחת הצורך כי " –המשפטים 

פשרו חשיפה ותיקון של הרשעות לשפר את המצב הקיים בתחום שמירת המוצגים וליצור תנאים אשר יא

שווא חמורות, טיוטת הצעת החוק מייחדת את האפשרות לבצע בדיקות במוצגים לשם הוכחת חפות רק 

". כמו כן, לבקשת הסניגוריה הציבורית התקיימה פגישה בנושא עם היועץ המשפטי למקרים יוצאי דופן

סניגוריה הציבורית לנוכח הוראותיו לממשלה, ובה העלה הסניגור הציבורי הארצי את חששותיה של ה

 המתגבשות של החוק החדש.

-אל 8498/13קבעה נשיאת בית המשפט העליון )כתוארה אז( השופטת מרים נאור, במסגרת מ"ח  2015בשנת 

(, כי השמדת מוצגים בתיקי רצח היא עביד"-"פרשת אל)להלן: ( 12.2.2015)ניתן ביום  עביד נ' מדינת ישראל

)להלן: "חוק הארכיונים"(  1955-לא סמכות ובניגוד להוראות חוק הארכיונים, התשט"ופעולה הנעשית ל

ותקנותיו, המחייבים שמירה של התיק הפלילי, על מוצגיו, לתקופות ארוכות לאחר תום ההליך המשפטי 

)התקופות משתנות בהתאם לחומרת העבירה והערכאה שבה התנהל הדיון(. החלטה זו הצטרפה להחלטות 

פירסם  2016ת של בית המשפט העליון, לפיהן השמדת מוצגים עומדת בניגוד להוראות החוק. בשנת קודמו

פרקליט המדינה הנחיה לתובעים המשטרתיים ולפרקליטים, שנועדה להיות בתוקף עד להבשלת החקיקה 

לאור  בתקופת הביניים,החדשה בנושא שמירת מוצגים, ועניינה הדרכת הפרקליטים והתובעים כיצד לפעול 
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בטעות יסודה, ובמצב המשפטי הקיים ניתן להשמיד מוצגים  עביד-אלעמדת פרקליטות המדינה כי הפסיקה ב

 המשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי.-על פי החלטות קונקרטיות של בית

בעקבות הנחיית פרקליט המדינה הוגשו לערכאות הדיוניות השונות בקשות של התביעה להורות על השמדת 

תים אף יתום הליכים משפטיים, למרות שלא חלפו המועדים הנקובים בחוק ובתקנות הארכיונים )לעמוצגים ב

  לפני שההליכים הפכו חלוט(.

דיון רחב בסוגיה של שמירת מוצגים התקיים בבית המשפט העליון במסגרת ערר שהגישה גב' אילנה ראדה על 

שנתפסו במהלך ההליך הפלילי שהתקיים  החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת שלא להשיב לידיה מוצגים

בעקבות רצח בתה תאיר ז"ל. הסניגוריה הציבורית הצטרפה כ"ידידת בית המשפט" להליך זה, והשמיעה את 

עמדתה לפיה חוק הארכיונים ותקנותיו הם הדין המסדיר את נושא שמירת המוצגים החפציים ומכוחם קמה 

ניתן ) ראדה נ' מדינת ישראל 4073/17ליך הפלילי )בש"פ למדינה חובה לשמור את המוצגים לאחר תום הה

. החלטת בית (אלבק(-; בשם הסניגוריה הציבורית: עוה"ד ד"ר ענת הורוויץ ודורית נחמני26.03.2018ביום 

לפי קביעת בית המשפט, המשפט ניתנה לאחרונה, ובה נקבע כי נדרשת חקיקה ממצה אשר תסדיר את הנושא. 

תפסו לצרכי חקירה ומשפט מוסדר כיום, הגם שבאופן חסר, בפקודת סדר הדין נושא שמירת מוצגים שנ

הפלילי ולא בהוראות חוק הארכיונים והתקנות שמכוחו. קביעה זו של בית המשפט מהווה שינוי של הפסיקה 

. על החלטה זו הגישה הסניגוריה הציבורית עביד-אלהקודמת, ובפרט של קביעות כב' הנשיאה נאור בפרשת 

 לדיון נוסף, אשר טרם הוכרעה. בקשה

 

 מיזמים בתחום תיקון הרשעות שווא 1.6.3

ארגון זה, אשר  67"(.רשת החפות)" Innocence Network-חברה הסניגוריה הציבורית אל ה 2014בספטמבר 

, מאגד תחתיו עשרות ארגונים מרחבי העולם הפועלים לאיתור ולתיקון הרשעות שווא, בהם 2005נוסד בשנת 

יגוריה ציבורית ממדינות שונות. ייחודה של רשת החפות הוא ביצירת פלטפורמה המאפשרת גם ארגוני סנ

 גיבוש בסיס ידע רחב ושיתופי פעולה בין ארגוני חפות הפועלים בשיטות משפט שונות ברחבי העולם.

ם המחלקה למשפטים חוזרים מקיימת קשרי עבודה עם נציגי רשת החפות ועם נציגיהם של ארגוני חפות שוני

ברחבי העולם. קשרים אלה מאפשרים עריכת התייעצויות מקצועיות, היכרות עם מומחים עולמיים בתחומים 

 שונים וקבלת עדכונים שוטפים על הנעשה ברחבי העולם בתחום תיקון הרשעות השווא. 

ה, עורכי דין, אנשי אקדמי –רשת החפות מקיימת מדי שנה כנס מקצועי גדול שאליו מגיעים מאות אנשים 

וחולקים זה עם זה את הידע שצברו בתחומים אלה. אל הכנס מוזמנים גם  –חוקרים ומומחים פורנזיים 

, 2017אשר שוחררו במהלך אותה שנה לאחר שמאבקם להוכחת חפותם צלח. בכנס לשנת  68מזוכאים

סטרן, -נגשהתקיים בסן דייגו שבקליפורניה, השתתפו הסניגורית המחוזית במחוז דרום, עו"ד הילה שפרלי

, שהתקיים בממפיס שבטנסי, השתתפו 2018והממונה הארצית על ייצוג עצורים, עו"ד גליה ניצני. בכנס לשנת 

הסניגורית המחוזית במחוז צפון, עו"ד טל אברהם, ועו"ד נועה מישור ממחלקת משפטים חוזרים בסניגוריה 

ת שווא, השתתפה המשנה לסניגור שהתקיים לאחרונה במנצ'סטר אנגליה, ועניינו הרשעובכנס  הארצית.

 הציבורי הארצי, ד"ר ענת הורוויץ.

                                           

 .www.innocencenetwork.org ראולמידע נוסף אודות רשת החפות,  67
נידון שהורשע בביצוע עבירה וחפותו ) exoneree" הוא התרגום שאומץ על ידי הסניגוריה הציבורית למילה מזוכאי" 68

 הוכחה לאחר שפסק הדין בעניינו הפך חלוט(.

http://www.innocencenetwork.org/
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במסגרת החברות ברשת החפות, הסניגוריה הציבורית מציינת בשנים האחרונות את יום הרשעות השווא 

הבינלאומי, במטרה לקדם את המודעות הציבורית לתופעת הרשעות השווא ולצורך לאפשר את תיקונן. לרגל 

ערב הרצאות בחיפה שעניינו הרשעות שווא. במסגרת אירועי הערב, שוחחו  24.10.2017ום אירוע זה, נערך בי

ת על הודאות שווא; יל, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, והעיתונאית גלי גיניא-פרופ' אורן גזל

שוחחו על יגר מהמכללה האקדמית בית ברל יגורית המחוזית בחיפה, וד"ר לאה כנען, הסנ-עו"ד ענת מיסד

 ; ועוה"ד תמי אולמן וויסאם עראף הציגו תיקים בייצוגם. ראיות פורנזיות ועל עדויות ראייה

בנוסף לחברותה ברשת החפות האמריקאית, מעורבת מחלקת משפטים חוזרים במאמצים להקמתה של רשת 

אל. מאמצים אלו חפות אירופאית, אשר מיועדת לאגד את פעילותם של ארגוני חפות מרחבי אירופה וכן מישר

 .2017נמשכו גם בשנת 

בשנה החולפת הסניגוריה הציבורית המשיכה להיעזר בשני מיזמים מיוחדים אשר נרתמו לסייע במאבקה 

 לתיקון הרשעות השווא: 

וחברים בו מספר משרדי  2012. הפורום נוסד בשנת הפורום לתיקון הרשעות שווא בישראל"מיזם אחד הוא "

עורכי הדין שבפורום מטפלים מטעם הסניגוריה הציבורית בפניותיהם של  בישראל. עורכי דין מהמובילים

נידונים הטוענים להרשעת שווא, ומסייעים למחלקה למשפטים חוזרים בבדיקת קיומה של עילה למשפט 

 חוזר. חברי הפורום טיפלו במהלך השנה בחמש פניות לייצוג במשפט חוזר. 

ותו של הפורום לתיקון הרשות שווא בישראל הם: עו"ד אייל רוזובסקי עורכי הדין שנטלו השנה חלק בפעיל

סבאג ועו"ד ערן -ועו"ד נועה נודלמן ממשרד מיתר ושות'; עו"ד דן שיינמן, עו"ד נוית נגב, עו"ד איריס ניב

ניב; עו"ד ד"ר יעקב וינרוט ממשרד ד"ר י. וינרוט ושות'; עו"ד עודד גזית ממשרד -נגב-אלהרר ממשרד שינמן

בקל; עו"ד בעז בן צור ועו"ד דקלה סירקיס ממשרד בעז בן צור ושות'; עו"ד פרופ' קנת מן ועו"ד פרופ' -זיתג

מן; עו"ד נתי שמחוני ועו"ד אילנה זיבנברג ממשרד הרצוג פוקס נאמן ושות'; עו"ד -דוד ליבאי ממשרד ליבאי

 איתן מעוז ועו"ד יונתן רכס ממשרד איתן מעוז עורכי דין.

פרויקט אשר פועל בשיתוף פעולה עם הסניגוריה הציבורית בתחום הרשעות השווא הוא " המיזם השני

הפועל כקליניקה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית. הקליניקה נוהלה השנה על ידי עו"ד החפות" 

יאיר הרשקוביץ, וד"ר ברק אריאל שימש כמנחה אקדמי שלה. במסגרת העבודה בקליניקה, הסטודנטים 

וו לעו"ד הרשקוביץ וסייעו למחלקה למשפטים חוזרים בטיפול בפניותיהם של נידונים הטוענים לחפותם התל

אירחה קליניקת החפות את מפגש הפתיחה החגיגי של  2017בשנת ומבקשים להגיש בקשה למשפט חוזר. 

 21.11.2017-. המפגש שהתקיים ב2017/18סדרת ההרצאות "כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" לשנת הלימודים 

הוקדש לנושא: "האם תם עידן המלוכה של ההודאה בהליך הפלילי? בין הודאה להרשעת שווא". את המפגש 

הנחתה ד"ר ענת הורוויץ, המשנה לסניגור הציבורי הארצי, והשתתפו בו עו"ד נורית ליטמן, המשנה לפרקליט 

 הארצי.  המדינה לתפקידים מיוחדים, וד"ר חגית לרנאו, המשנה לסניגור הציבורי

 

 לקוחות עם מוגבלויות שכליות ונפשיותייצוג  1.7

בעשורים האחרונים גוברת בישראל הרגישות והמחויבות החברתית למצבם של אנשים עם מוגבלויות. חוקים 

וחוק הליכי חקירה והעדה )התאמות לאנשים  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"חכגון חוק שוויון 

, מהווים דוגמאות לחקיקה שמטרתה עיגון והבטחת זכויותיהם 2005-שית( התשס"העם מוגבלות שכלית ונפ

 של אנשים עם מוגבלות לכבוד ולשוויון. 
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 מניעת הרשעות שוואפרק במיקוד: 
 

הוחלט על ידי הסניגור הציבורי הארצי להקים פורום למניעת הרשעות שווא. הקמת הפורום באה  2017בשנת 

ולאחר  2016בשנת  צות הבריתבהמשך להשתתפות נציגי הסניגוריה הציבורית הישראלית בכנס החפות באר

הבכיר של הסניגוריה בנדון. הפורום הוקם נוכח מחויבות הסניגוריה הציבורית למניעת דיון שהתקיים בצוות 

הרשעת חפים בישראל ומתוך הכרה בערך של עשייה מערכתית למניעת הרשעות שווא. הפורום נועד לבחון את 

פטי הגורמים להרשעות שווא בישראל ולאפשר התמודדות רוחבית ומוסדית עימם. זאת לצד הענקת ייצוג מש

איכותי בתיקים באופן שוטף, ייצוג המהווה את ליבת העשייה של מחוזות הסניגוריה הציבורית. את הפורום 

כנען, וחברים בו נציגים מכל המחוזות -מרכזת הסניגורית המחוזית של מחוז חיפה, עו"ד ענת מיסד

 ומהסניגוריה הארצית.

שייתו בשלב הראשון בתחום של הערכת ראיות. מבין כלל הגורמים להרשעות שווא, בחר הפורום למקד את ע

כפי שיפורט להלן, בשנים האחרונות נצבר ידע רב בעולם המלמד על הערכת יתר של ראיות פורנזיות וראיות 

אחרות. הערכת יתר זו מהווה גורם מרכזי להרשעות שווא. בהתאם לכך הפורום שם לו למטרה להעלות את 

הציבורית בכל הנוגע לערכן של ראיות מסוגים שונים, תוך שימת דגש על  רמת הידע של עורכי הדין בסניגוריה

חשיפה לידע מוכח ומבוסס מחקרית )להבדיל מתפישה הנסמכת על אמונות, אינטואיציות ותחושות( בבחינת 

איכותן ומשקלן של ראיות פורנזיות. על בסיס ידע זה הפורום שואף לשפר את היכולת של הסניגורים 

 איות מסוגים שונים במקרים המתאימים לכך.להתמודד עם ר

 

  ממצאים חדשים בנוגע לראיות פורנזיות ואחרות –הרקע 

ובבריטניה התפתחויות דרמטיות בתחום הראיות הפורנזיות. בטרם  צות הבריתבעשור האחרון חלו באר

 סקירתן של תמורות אלה, נבחן בקצרה את הרקע שהוביל להתרחשותן. 

 

 מחים פורנזייםחשיפת טעויות של מו

צות בעשורים האחרונים נחשפו טעויות רבות הקשורות לראיות פורנזיות במסגרת "פרויקט החפות" באר

וחשף  88ידי עורכי הדין בארי שק ופיטר נויפלד, על 1992. מדובר בפרויקט פורץ דרך, שנוסד בשנת הברית

ה אשר הורשעו בביצוע אותן של אל DNA-שנמצא בזירות עבירה ל DNAהרשעות שווא באמצעות השוואת 

עבירות וטענו לחפותם. ערכו הרב של הפרויקט נעוץ במובהקות של ממצאיו ובכך שהרשעות השווא שחשף 

אינן שנויות במחלוקת. בנוסף לחשיפת תופעת הרשעות השווא, הפרויקט הביא לקדמת הבמה את סיפוריהם 

הרשעת שווא נושאת עמה. נכון למועד כתיבת האישיים הקשים של המורשעים לשווא ואת העוול הנורא שכל 

 45% ואונס. לענייננו חשוב הממצא לפיוהרשעות שווא, מרביתן בעבירות רצח  356דוח זה, חשף הפרויקט 

במרשם הלאומי  89מהרשעות השווא שנחשפו במסגרת פרויקט החפות התבססו, בין היתר, על ראיות פורנזיות.

הרשעות  2,210, מתועדות National Registry of Exonerations, יתצות הברשל הרשעות השווא שתוקנו באר

                                           

 יורק. ראו:-יוניברסיטי" בניושם קרדוזו ב"ישיבה -בבית הספר למשפטים על 88
JIM DWYER, BARRY SCHECK AND PETER J. NEUFELD, ACTUAL INNOCENCE: WHEN JUSTICE GOES WRONG 

.AND HOW TO MAKE IT RIGHT, ( New American library. Eds., 2001) 
89 (last  estates-united-the-in-exonerations-https://www.innocenceproject.org/dnaThe Innocence Project, 

visited June 16, 2018   .)  

https://www.innocenceproject.org/dna-exonerations-in-the-united-statese
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מהמקרים הייתה ראיה פורנזית שגויה או  24%-ב –שווא תוך מיפוי הגורמים ש"תרמו" להרשעות השווא 

  90מהמקרים ניתנה הודאת שווא. 13%-מהמקרים הייתה טעות בזיהוי וב 29%-מטעה, ב

גלתה גם מחוץ לתחומי פרויקט החפות. טעות חמורה ומביכה חשיפת טעויות של מומחים פורנזיים הת

. 2004, אשר זכתה לתהודה רבה בעולם הפורנזי, נוגעת לחקירת פרשת ברנדון מייפילד בשנת FBI-בהתנהלות ה

חוו דעתם שטביעת האצבע של מייפילד זהה לטביעת אצבע שנמצאה על אריזת  FBI-באותו מקרה מומחי ה

וע פיגוע קטלני במדריד. חוות דעת זו התגלתה כשגויה רק כעבור זמן, בזכות איתור חומרי נפץ ששימשה לביצ

המעורב האמיתי בפיגוע שהותיר את טביעת האצבע אשר יוחסה בטעות למייפילד. ועדת בדיקה חיצונית 

לבחינת המקרה קבעה כי השוואת טביעת האצבע נעשתה על פי מתודולוגיה מתאימה. נמצא כי  FBI-שהקים ה

-ביעה אומתה ואושרה על ידי בודק בכיר ועל ידי בודק חיצוני נוסף, זאת בהתאם לנהלים המחמירים של ההט

FBI לא נמצא כי מי מהמומחים פעל באופן מכוון להטיית תוצאות הבדיקה. הוועדה ראתה בחומרה את .

מריקאי הגיעו הטעות והזהירה שלא להמעיט בחשיבותה. ועדה זו וכן ועדת בדיקה של משרד המשפטים הא

למסקנה כי הגורמים המרכזיים לטעות בפרשת מייפילד היו הטיות קוגניטיביות בלתי מכוונות ובלתי מודעות 

של הבודקים אשר גרמו לטעות ולהתקבעותה, דמיון רב בין טביעות האצבע המעורבות, וכן רצון לפענח את 

 91המקרה.

הן זכו לסיקור תקשורתי נרחב ועניין  ,א היו רבותגם בבריטניה נחשפו טעויות בתחום הפורנזי ואף שהן ל

שה גברים, לאחר שהורשעו ונכלאו יציבורי רב. ראויות לציון פרשת "שישיית בירמינגהם", במסגרתה זוכו ש

וכן פרשת שירלי מקי בה טביעת אצבע  92שנים קודם לכן, 16באשמת ביצוע פיגוע קטלני של המחתרת האירית 

בטעות לחוקרת משטרה, פרשה אשר הולידה דוח סקוטי מקיף בתחום טביעות שנמצאה בזירת רצח יוחסה 

  93אצבעות.

 

 ממצאי מחקרים בדבר מהימנותן המוגבלת של ראיות פורנזיות ואחרות

, החלו להצטבר ממצאים של מחקרים מבוקרים אשר לימדו על 2000-באותן השנים, בעיקר בתחילת שנות ה

שונים. חלקם הצביעו על שיעורי טעות גבוהים בהרבה ממה שנהוג היה  מהימנותן המוגבלת של ראיות מסוגים

 לחשוב קודם לכן. 

כך, בתחום טביעות האצבע פורסמו ממצאים מפתיעים ומטרידים של מחקרים אשר נערכו בהשתתפות 

מומחים מנוסים במשטרת אנגליה. באותם מחקרים חלק מן המומחים סתרו חוות דעת קודמות של עצמם, 

 94צגו להם אותן טביעות אצבעות שהשוו בעבר.אף כשהו

                                           

 90  https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspxNational Registry of Exoneration, 
(last visited June 12, 2018)   .  

91 U.S DEPARTMENT OF JUSTICE, OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL, A REVIEW OF THE FBI'S HANDLING 
OF THE BRANDON MAYFIELD (Oversight and Review Division, 2006); Robert B. Stacey, Report on the 
Erroneous Fingerprint Individualization in the Madrid Train Bombing Case, 7(1) Forensic Science  

.Communications, (2005)  
92 R. v. McIlkenny, Hunter, Walker, Callaghan, Hill and Power (1991) 93 Crim. App. R. 287; GREAT 

BRITAIN: HOME OFFICE, FORENSIC SCIENCE STRATEGY: A NATIONAL APPROACH TO FORENSIC SCIENCE 
DELIVERY IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, (H M Government, March 2016), at 14  :להלן(Forensic 

Science Strategy.) 
93 ANTHONY CAMPBELL, THE FINGERPRINT INQUIRY REPORT, (Vol. 1, Scotland., 2011) at 31. 
94 Dror E. Itiel, David Charlton and Alisa E. Peron, Contextual Information Renders Experts Vulnerable to 

Making Erroneous Identifications,156(1) Forensic Sci Int. 74 (Jan.6, 2006) .  

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx
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גם בתחום הזיהוי חלה התפתחות מואצת במחקר, ממנה עלה כי היכולת האנושית לזהות פנים נמוכה בהרבה 

לרוב נמצא כאשר ממה שנהוג לחשוב. מחקרים שנערכו הצביעו על שיעורים משמעותיים של טעויות בזיהוי, 

  95שיעור טעות של עשרות אחוזים.

ם חשוב נוסף, שהתבסס מחקרית באותן השנים, היה תחום הודאות נחקרים. המחקר הראה בברור נטייה תחו

רווחת של בני אדם להודות בדברים שלא עשו, גם בתנאים הנוחים בהרבה מהתנאים של חשוד הנתון לחקירת 

  96משטרה, זאת בניגוד לדעה המקובלת לפיה אדם לא יודה בדבר שלא עשה.

ת ו, נמצא במחקרים כי סוגי בדיקות מסוימות, בפרט בדיקDNAנזי האמין ביותר, בדיקות אף בתחום הפור

, נתונות להטיות קוגניטיביות ומומחים שונים מגיעים לממצאים שונים ביחס לאותן DNAשל תערובות 

  97דגימות. ממצאים אלה מובילים למסקנה כי אמינותן של הבדיקות האמורות פחותה מן המדווח.

פורסמו מחקרים ודוחות ששללו כמעט לחלוטין תוקף מדעי בתחומים כגון השוואת שיער בנוסף, 

בתחומים אלה מחקרים הראו כי מומחים שונים הגיעו  100.וטביעות נעליים 99סימני נשיכה, 98מיקרוסקופית,

 לממצאים שונים, אף שהוצגו להם אותן דגימות.

 

 התפתחויות מרכזיות בעולם בתחום הראיות הפורנזיות

על רקע חשיפת חולשתן של ראיות פורנזיות כמתואר לעיל ולאור הרצון לשמר את אמון הציבור במערכת 

בעשור האחרון חלו מעבר לים התרחשויות משמעותיות בתחום  101אכיפת החוק ולחזקה חרף חשיפות אלה,

 . ת הבריתצוהפורנזי ואף נערכו רפורמות מקיפות. להלן יסקרו ההתפתחויות המרכזיות בבריטניה ובאר

 

                                           

95 , taskes are not faces: Evidence from a matching Unfamiliar facand Mike Burton,  MegreyaAhmed M. 
(June, 2006) 865 Memory & cognition, .34(4)  

96 The Social Psychology of False Confessions: Compliance,  and Katherine L. Kiechel, KassinSaul M. 
FalseSaul M. Kassin,  );1996May, (125  hological Science,Psyc7(3)  Internalization, and Confabulation, 

Confessions – Causes, Consequences, and Implications for Reform, 17(4) Current Directions in 
Psychological Science, 249 (Aug. 1, 2008).  

97 Dror E. Itiel and Greg Hampikian, Subjectivity and Bias in Forensic DNA Mixture Interpretation, 51(4) 
.Science & Justice, 204 (Dec., 2011) 

98 Testimony on Microscopic Hair Analysis Contained Errors in at Least 90 Percent of Cases in Ongoing 
Review 26 of 28 FBI Analysts Provided Testimony or Reports with Errors,  

-contained-analysis-hair-microscopic-on-testimony-releases/fbi-https://www.fbi.gov/news/pressrel/press
 )last visited June 12, 2018( review-ongoing-in-cases-of-percent-90-least-at-in-errors. 

99 Mary A. Bush, Howard I. Cooper and Robert B.J. Dorion, Inquiry into the scientific basis for bitemark 
profiling and arbitrary distortion compensation, 55(4) J Forensic Sci., 976 (Jul., 2010) . 

100 Yaron Shor and Serena Weisner, A Survey on the Conclusions Drawn on the Same Footwear Marks 
Obtained in Actual Cases by Several Experts Throughout the World, 44(2) J Forensic Sci., 380 (Mar., 

.(1999 
 UK GOVERNMENT, TERMS OF REFERENCE :ראו יבור במסמכי הרגולטור הבריטיביטוי לחשיבות של אמון הצל 101

FOR THE FORENSIC SCIENCE ADVISORY COUNCIL, (First produced Sep., 2007, revised June, 2012) 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505098/f

);(last visited June 12, 2018 290612.pdf-ref-of-terms-sac. 
Forensic Science Strategy כן, ראו בארצות הברית:  . כמו92, לעיל ה"שCOMMITTEE ON IDENTIFYING THE NEEDS 

OF THE FORENSIC SCIENCE COMMUNITY, STRENGTHENING FORENSIC SCIENCE IN THE UNITED STATES: A 
PATH FORWARD 37 (The National Academies Press, Aug., 2009)  :להלן(NAS.) 

 
 

https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-testimony-on-microscopic-hair-analysis-contained-errors-in-at-least-90-percent-of-cases-in-ongoing-review
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-testimony-on-microscopic-hair-analysis-contained-errors-in-at-least-90-percent-of-cases-in-ongoing-review
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505098/fsac-terms-of-ref-290612.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505098/fsac-terms-of-ref-290612.pdf
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 הקמת הרגולטור הבריטי למדע פורנזי –בריטניה 

 Forensic Science –הוקמה בבריטניה רשות חדשה ועצמאית, הרגולטור למדע פורנזי  2008בשנת 

Regulator שמטרתה לספק ולפתח שירותים פורנזיים אמינים למערכת המשפט הפלילית ולהגביר את אמון ,

  102.הציבור באיכות השירותים הללו

נראה כי מפעלו החשוב ביותר של הרגולטור, המסתייע בעבודתו בצוות מדענים ובוועדה מייעצת המונה 

מומחים פורנזיים ומשפטנים, הוא ניסוח נהלי עבודה מקיפים ופרטניים לכל התחומים הפורנזיים. פרויקט 

מהנהלים כבר נוסחו בעוד  נמצא עדיין בעיצומו, כאשר חלק – Codes of Practice and Conduct –אדיר זה 

נהלים אלה מוחלים באופן הדרגתי על כל המעבדות המספקות שירותים  103שאחרים נמצאים בשלבי עבודה.

עוץ לערכאות משפטיות ולגופים שונים בתחום יפורנזיים למשטרת בריטניה. בנוסף, הרגולטור מעניק י

ים לעמוד בכללי ההסמכה, בוחן תלונות הפורנזי, קובע זמני יעד אשר עד אליהם מעבדות ומומחים צריכ

 104בתחום הפורנזי ומפתח אמצעי בקרה וחקירה מהימנים במקרה של תקלות ושגיאות.

בנוסף למשימותיו הרוחביות, מפורסמים על ידי הרגולטור, מעת לעת, דוחות בהם מוצפות בעיות בתחומים 

טיות קוגניטיביות בקרב חוקרים ומומחים פורנזיים שונים. כך, לדוגמא, פורסמה הנחיית הרגולטור בנושא ה

ההנחיה סוקרת את המחקר בתחום ההטיות הקוגניטיביות בבדיקות פורנזיות תוך התייחסות  105פורנזיים.

לגורמי סיכון ולדרכים להפחית סיכונים לטעויות כתוצאה מהטיות. בהמשך, מפרטת ההנחיה כיצד ניתן 

ונים להשפעתן, כגון חקירות זירה, תערובות דנ"א, השוואת למזער הטיות קוגניטיביות בתחומים שונים הנת

 טביעות אצבעות, טביעות נעליים והשוואת שיער מיקרוסקופית.

 

 רעידת אדמה בעולם הפורנזי –דוח האקדמיה הלאומית למדעים  –ארצות הברית 

בנושא  National Academy of Science-פורסם בארצות הברית דוח מקיף ומפורט מטעם ה 2009בשנת 

 NAS)להלן: Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forwardהמדע הפורנזי: 

הדוח הוזמן על ידי הקונגרס האמריקאי, במטרה לבחון את אמינות הדיסציפלינות השונות בתחום  106(.2009

נות ועדכניות ועוד. לאורך תקופה המדעים הפורנזיים על פי אמות מידה מדעיות, ליצור שיטות פורנזיות אמי

של שלוש שנים שקדו על כתיבת הדוח מדענים מובילים מתחומי המדעים הפורנזיים השונים, מהאקדמיה 

 ומהפרקטיקה, אנשי משטרה וכן אנשי משפט ובכללם שופטים, תובעים, סניגורים ובכירים מהאקדמיה.

רנזי, ובכללם: בדיקות חומרים, השוואת טביעות הדוח כולל התייחסות מפורטת לשורה של תחומים במדע הפו

אצבעות, השוואת טביעות נעל, נשק, השוואת שיער, השוואת סיבים, בדיקת מסמכים, חקירת שריפות, 

ועוד. ביחס לרבים מהתחומים הללו, מצביע  DNAהשוואת סימני נשיכה, השוואת כתמי דם, בחינת ממצאי 

                                           

102 HOUSE OF COMMONS SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMITTEE, FORENSIC SCIENCE ON TRIAL SEVENTH 
REPORT OF SESSION 2004-2005 (Mar. 29, 2005) .  

103 FORENSIC SCIENCE REGULATOR, CODES OF PRACTICE AND CONDUCT FOR FORENSIC SCIENCE 

PROVIDERS AND PRACTITIONERS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ( Issue 4, Oct.,2017). 
104 HOUSE OF COMMONS SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMITTEE, FORENSIC SCIENCE STRATEGY FOURTH 

REPORT OF SESSION 2016 – 2017 (Sept. 17, 2016); Terms of Reference for the Forensic Science Advisory 
Council 101, לעיל ה"ש. 

105 FORENSIC SCIENCE REGULATOR, GUIDANCE: COGNITIVE BIAS EFFECTS – RELEVANT TO FORENSIC 
SCIENCE EXAMINATIONS (Issue 1 ,2015). 

106 NAS 101, לעיל ה"ש. 
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בסיס נתונים  היעדרקיימות, על חילוקי דעות בקרב מדענים, על הדוח על קשיים ממשיים בשיטות הבדיקה ה

תיקוף מדעי קובע הדוח דברים מרחיקי לכת, ביחס לכל התחומים שנבחנו, למעט  היעדרבאשר ל 107אחיד ועוד.

DNA: 

“No forensic method has been rigorously shown to have the capacity to 

consistently, and with a high degree of certainty, demonstrate a connection 

between evidence and a specific individual or source.”108 
 

הדוח כולל שורה של המלצות כלליות לקידום תחומי המדע הפורנזי, ובראשן: הקמת רשות עצמאית למדע 

חוקרים הפורנזיים; יצירת פורנזי; קידום המחקר בתחומי המדע הפורנזי; חתירה לעצמאות המעבדות וה

טרמינולוגיה אחידה בתחום; הסדרת הסמכה למומחים למדע פורנזי; הסדרת אקרדיטציה למעבדות; יצירת 

 109נהלי הבטחת איכות; פיתוח קוד אתי ועוד.

גופים פדראליים חדשים המופקדים על שיפור המדעים  צות הברית, הוקמו בארNAS 2009 בעקבות המלצות

 110ש סטנדרטים בתחומי המדע הפורנזי השונים והענקת ייעוץ למשרד המשפטים האמריקאי.הפורנזיים, גיבו

במקביל, הוקמו קבוצות עבודה ונכתבו הנחיות ודוחות המשך בתחומים פורנזיים ספציפיים ובהם תחום 

 113וזיהוי. 112טביעות אצבעות, 111הנשק,

עיים דוח עדכני וביקורתי בנושא בנושאים מד צות הבריתפרסמה הוועדה המייעצת לנשיא אר 2016בשנת 

הדוח סוקר שורה של תחומים פורנזיים ומצביע על כך  PCAST 2016.114המדעים הפורנזיים המכונה 

שמרביתם לא עברו תיקוף מדעי ולא קיים בסיס נתונים מספיק כדי לקבוע ממצאים מדויקים באמצעותם. 

ונוקב באמצעים שיש לנקוט בהם כדי לשפר  115הדוח קובע כי נדרש מחקר נוסף במרבית התחומים הפורנזיים,

 את הפרקטיקה הפורנזית ואת השימוש במדע הפורנזי בבתי המשפט.

, 2009לצד הביקורת הנוקבת המושמעת כיום על מצב המדעים הפורנזיים בארצות הברית, קיימת, מאז שנת 

הנושא הפורנזי התקדמות ממשית בתחום. מעבר לכך שברמה הפדרלית הוקמו רשויות המופקדות על 

השוקדות על שיפורו, אנו עדים לתופעות חדשות ומרתקות: גורמי חקירה מפרסמים הודעות בדבר הפסקת 

רשויות האכיפה יוזמות פתיחה מחדש של תיקים בהם נעשה  116שימוש במתודות שנמצאו בלתי אמינות;

                                           

 .178-ו 171, 160, 154, 150, 149ראו למשל שם, בעמ'  107
 .7שם, בעמ'  108
 .187, 183, 33-14שם, עמ'  109
110 Organization of Scientific Area Committees (OSAC); National Commission on Forensic Science 

(NCFS);  John M. Butler, The National Commission on Forensic Science and the Organization of 
Scientific Area Committees, National Institute of Standards and Technology (2014) . 

111 (SWGGSR) Scientific working group for Gunshot Residue.  
112 Scientific Working Group on Friction Ridge Analysis, Study and Technology (SWGFAST). 
113 NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, IDENTIFYING THE CULPRIT: ASSESSING 

EYEWITNESS IDENTIFICATION (The National Academies Press, 2014). 
114 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT PRESIDENT’S COUNCIL OF ADVISORS ON SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, REPORT TO THE PRESIDENT – FORENSIC SCIENCE IN CRIMINAL COURTS: ENSURING 
SCIENTIFIC VALIDITY OF FEATURE-COMPARISON METHODS, (2016) ל( :הלןPCAST.) 

 בנוגע לתחום סימני הנשיכה, קובע הדוח כי לאור חולשתו, אין כלל טעם לקיים מחקר נוסף לגביו. 115
ומעבדות נוספות ושימשה  FBI-ה על ידילמשל, בכל הנוגע להשוואת שיער מיקרוסקופית, שיטה שהייתה נהוגה  116

 FBI Testimony on: 90%עמד על מעל להרשעת נאשמים, התברר כי שיעור הטעות של מומחי השוואת שיער 
Microscopic Hair 98, לעיל ה"ש. 
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 117סניגורים וארגוני חפות; שימוש בשיטות פורנזיות שקיים ספק לגבי אמינותן, לעיתים בשיתוף פעולה עם

 118, המופקדות על איתור ותיקון הרשעות שווא.Integrity Unitsובחלק מיחידות התביעה הוקמו 

 

 התחום הפורנזי והמצב המשפטי –ישראל 

להבדיל משיטות המשפט שנסקרו לעיל, בקהילה המשפטית בישראל לא מתקיים דיון על הצורך ברפורמה 

בים של הקהילה המשפטית בישראל אין היכרות עם המחקר המצטבר בתחום בתחום הפורנזי. בחלקים נרח

בישראל דוח מקיף ואובייקטיבי  חסריםהפורנזי ועם תהליכים משמעותיים המתחוללים מעבר לים. יותר מכל 

הסוקר את מצב הדברים בתחום הפורנזי ופרסום מסודר של נהלי העבודה השונים של הגופים העוסקים במדע 

  119פורנזי.

הצצה ראשונה למתרחש במערך הזיהוי הפלילי במשטרת ישראל התאפשרה לאחרונה, עם פרסום דוח מבקר 

ג. ממצאיו החמורים של הדוח מעוררים חשש באשר למהימנות ממצאי מעבדות הזיהוי הפלילי. על 68המדינה 

המבקר מדגיש אף כי  120פי דוח המבקר כמחצית משיטות העבודה הנהוגות במעבדת מז"פ לא עברו הסמכה,

את חשיבות ההסמכה הנ"ל. עוד עולה מבדיקת המבקר כי כל התהליכים ושיטות הטיפול במוצגים הננקטות 

באופן קונקרטי מתריע המבקר  121על ידי חוקרי הזירה והמעבדות הניידות אינם מוסמכים ואין עליהם פיקוח.

ח עבודה בתנאים בלתי הולמים, עוד מתאר הדו 122המטופלים במעבדות השטח. DNAעל חשש לזיהום מוצגי 

 נהלים באשר לאופן טיפול בדגימות, אי מילוי הוראות על ידי חוקרי זירה ועומסי עבודה חריגים. היעדר

האמריקאית לפיה על בית המשפט  Daubertבמישור המשפטי, אימץ בית המשפט העליון בישראל את הלכת 

בית המשפט אינו מסתפק עוד בהיותה של ראיה  123לשמש "שומר סף" בכל הנוגע לקבלת ראיות פורנזיות.

פורנזית מקובלת בקהילה המדעית והוא נדרש להפעיל ביקורת שיפוטית אקטיבית. בכלל זה על בית המשפט 

יידרש לבחון מחדש ראיה  ית המשפטלבחון אם הראיה עומדת בשורה של מבחנים שנקבעו. אין גם מניעה שב

בהתאם להלכה זו קבע בית המשפט  124לב לדינמיות של עולם המדע.פורנזית שכבר התקבלה, במיוחד בשים 

העליון בעניין מצגורה כי משקלה של ראיית טביעת הנעל הינו אפסי, לאחר שסקר התפתחויות שחלו במדע 

 125האמריקאי ולירידת קרנה של שיטת השוואת השיער המיקרוסקופית. NAS 2009הפורנזי והפנה לדוח 

 

                                           

 .91לעיל ה"ש , Staceyבתחום של השוואת שיער כפי שתואר לעיל; וכן בתחום השוואת טביעות אצבעות, ראו:  שם, 117
118 Barry Scheck, Professional and Conviction Integrity Programs: Why We Need Them, Why They Wil 

Work, and Models for Creating Them, 31(6) Cardozo L Rev. 2215 (2010)  . 
הן בפניות מוסדיות לגופים שונים כגון המעבדה  –במספר מישורים  בהקשר זהיצוין כי הסניגוריה הציבורית פועלת  119

 שה לקבל את נהלי העבודה. לזיהוי פלילי והמכון לרפואה משפטית והן בפניות לבתי המשפט במקרים קונקרטיים בבק
 .329(, בעמ' 2017) ג68דוח שנתי מבקר המדינה  120
 .332שם, בעמ'  121
 .349שם, בעמ'  122
123 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993) חמאד נ' מדינת -אבו 9724/02; ע"פ

מצגורה נ' מדינת  1620/10(; ע"פ 1.7.2012 ,, )פורסם בנבוזיןמדינת ישראל נ' דרי 7093/10(; רע"פ 2003) 71( 1, נח)ישראל
 (.3.12.2013 ,, )פורסם בנבוישראל

 .מצגורה; שם, בעניין דריזיןשם, בעניין  124
 .מצגורהשם, בעניין  125
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 2017הרשעות שווא בשנת פעילות הפורום למניעת 

ההלכה הפסוקה בישראל כפי שתוארה לעיל, הגילויים בעולם אודות החולשות של המדע הפורנזי וממצאי 

מבקר המדינה בדבר ליקויים במערך הזיהוי הפלילי בישראל, מחייבים בחינה ביקורתית של ראיות פורנזיות 

 נגשת ויישום הידע שנצבר בתחום הפורנזי.בתיקים פליליים. בהתאם לכך פעל הפורום בשנה החולפת לה

 

 רפרנטים מקצועיים

מנת לטייב  ות הפורנזיות בשנים האחרונות ועלמנת להתמודד עם הידע הרב שנצבר בעולם בתחום הראי-על

את ההתמודדות של הסניגורים עם ראיות אלה, הוחלט למנות רפרנטים מקצועיים לתחומי ידע שונים, מתוך 

סניגוריה הציבורית. כל רפרנט לקח על עצמו לרכז תחום פורנזי אחד, כאשר ריכוז התחום הצוות הפנימי של ה

כולל: איתור ופיתוח ידע מקצועי; ריכוז הידע, צבירתו וניהולו; הנגשת הידע לסניגורים הפנימיים והחיצוניים 

מתעוררת שאלה  סיוע לסניגורים המייצגים בתיקים בהםובכל מחוזות הסניגוריה; איתור וגיוס מומחים; 

בתחום. גיוס הרפרנטים נעשה באמצעות הרצאות לצוות הפנימי בכל מחוזות הסניגוריה. בתום סבב ההרצאות 

רפרנטים מכל מחוזות הסניגוריה ומהסניגוריה הארצית ליטול על עצמם משימה תובענית זו בנוסף  17התנדבו 

מניעת הרשעות שווא ומשקפת את הרוח של לכל תפקידיהם. ההיענות הרחבה היא ביטוי למחויבות עמוקה ל

 הצוות שהתגבש. 

 ,טביעות נעליים והשוואת סימנים ,זיהוי ,טביעות אצבעות ,DNAרפרנטים:  מונוהם להתחומים להלן רשימת 

 ,בדיקות טוקסיקולוגיות ,איכונים סלולריים ,נשק ,בדיקות חיים וסיבות מוות של תינוקות ,רפואה משפטית

 הטיות קוגניטיביות.ו סטטיסטיקה ,חקירות ילדים ,הודאות ,כתמי דם ,חקירת זירת עבירה

בסיום הלימוד הראשוני, ערך כל רפרנט מסמך קצר הכולל הסבר כללי על התחום אותו הוא מרכז. ההסבר 

הכללי נועד להציג לסניגורים את התחום באופן תמציתי, בהיר ונגיש. זאת בשים לב לכך שחלק מהחומרים 

אינם מעולם התוכן של המשפטנים והם מאוגדים בדוחות ומאמרים עבי כרס. ההסברים שנכתבו הרלוונטיים 

כוללים סקירה כללית של הספרות העיקרית הקיימת בתחום, הפניה לפסיקה מרכזית )ככל שיש כזו(, פירוט 

תחום ההיבטים שיש לתת עליהם את הדעת בהתאם לסוג הראיה ומאפייניה ופירוט של המומחים הקיימים ב

)במידה וישנם(. ההסבר הכללי מהווה מבוא ראשוני בלבד לתחום הידע. במקרים המתאימים, הרפרנט יסייע 

 לסניגור המייצג ויזמין אותו להתעמק בחומרי המקור הרלוונטיים.

במסגרת המאמץ לטייב את ההתמודדות עם ראיות פורנזיות, קיימת חשיבות רבה לאיתור מומחים אשר יהיו 

וות דעתם מטעם ההגנה. במרבית התחומים הפורנזיים איתור מומחים מסתמן כאתגר קשה מוכנים לח

במיוחד נוכח העובדה שבתחומים אלה כל המומחים בארץ עבדו במשטרה. חלק מן המומחים מסתייגים מעצם 

מתן ייעוץ לסניגוריה ואחרים מתנגדים להציג מחקרים שאינם מתיישבים עם עבודת המשטרה, גם כאשר 

בר במחקרים מרכזיים ומקובלים. הרפרנטים ימשיכו לפעול לאיתור מומחים וגיוסם, בשיתוף פורום מדו

 המומחים של הסניגוריה הציבורית.

 

 הקמת פורטל ידע פורנזי

לצד מינוי הרפרנטים ופעילותם, הוחלט להקים פורטל ידע פורנזי בתוך פורטל הסניגוריה הציבורית, שמטרתו 

בנושאים השונים. לצורך הקמת הפורטל נערכה, בשלב ראשון, עבודת מיון, סיווג  להנגיש ולרכז את הידע

ותמצות מאומצת במשך מספר חודשים, אשר התרכזה בסניגוריה הציבורית במחוז חיפה. מתוך מאות 

מסמכים שעמדו לרשות הסניגוריה )חלקם אותרו במסגרת חיפוש יזום וחלקם התקבלו במסגרת תכניות 

( נבחרו התכנים הרלבנטיים ביותר. עבור כל מסמך שנבחר הוכן צות הבריתורנזי בארהכשרה בתחום הפ
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תקציר תוכן והוא סווג על פי תחום פורנזי וסוג מסמך. לאחר שסווגו, הועלו המסמכים והתקצירים והיוו את 

ותו. אבני היסוד של הפורטל. בהמשך, כל רפרנט לקח על עצמו לארגן ולהעשיר את הפורטל בתחום שבאחרי

מאז הפורטל הולך ומתפתח, הרפרנטים מעלים תכנים באופן שוטף ואנו צופים כי מתיק לתיק יגדל המאגר 

 ויהפוך לכלי משמעותי בעבודת הסניגורים. 

התשתית הטכנולוגית לפורטל הפורנזי הוקמה על ידי האגף למערכות מידע של משרד המשפטים, בשיתוף 

ת שווא ועם מנהלת תחום ניהול הידע בסניגוריה הארצית. בפיתוח פעולה הדוק עם הפורום למניעת הרשעו

הושם דגש על פשטות ההתמצאות בפורטל, נגישות המידע והתאמת החיפוש לצרכי הסניגורים המייצגים 

נחנך פורטל הידע הפורנזי בתוך פורטל הסניגוריה הציבורית. החיפוש בפורטל  2017בערכאות. באוקטובר 

ן לבצע חיפוש בעזרת חיפוש מילולי בתכנים ובהתאם לסוג המסמך )פסיקה, ספרות, ידידותי למשתמש: נית

חוות דעת, כתבי טענות וכד'(. לצד כל מסמך שמועלה לפורטל, ניתן למצוא את תמצית תוכנו ולבצע חיפושים 

הודאות שווא"( אשר ממקדים את הקורא "מתקדמים באמצעות חיתוכים שונים )למשל, "נוער" בתוך תחום 

מסמכים במגוון  300-לתכנים הרלוונטיים ביותר עבורו. נכון למועד כתיבת דוח זה הפורטל הפורנזי מכיל כ

, הודאות שווא, זיהוי, בדיקות טוקסיקולוגיות, נשק, איכונים DNAתחומים לרבות טביעות אצבעות, 

 סלולריים, טביעות נעליים והטיות קוגניטיביות.

 

 לא מה שחשבת" –השתלמות בנושא: "ראיות פורנזיות  –רויקט חשיפת הסניגורים החיצוניים לפ

לאחר דיון בשאלה כיצד להנגיש לסניגורים הציבוריים, החיצוניים והפנימיים, את הידע שנצבר בתחום, 

הוחלט לקיים השתלמות במתכונת מיוחדת: סדרת הרצאות קצרות מאוד, בנות כרבע שעה, שיועברו על ידי 

מו, וכן הצגה תמציתית של המסגרת המשפטית, של פורטל הידע הפורנזי ושל דברי הרפרנטים, כל אחד בתחו

 (. TEDרקע כלליים )במתכונת השואבת השראה מהרצאות 

התקיימה השתלמות ראשונה במתכונת האמורה לסניגורים החיצוניים והפנימיים של  2017באוקטובר 

זות דרום וירושלים. ההשתלמות במחוזות תל מחוזות חיפה וצפון, ומאז התקיימו השתלמויות דומות במחו

 . 2018אביב ומרכז צפויה להתקיים בחודש יולי 

 

 ובריטניהצות הברית הרצאות של חוקרים מובילים מאר

ד"ר איתיאל דרור, החוקר המוביל בעולם בתחום ההטיות הקוגניטיביות בבדיקות פורנזיות, הגיע מבריטניה 

השונים. הסניגוריה עודדה השתתפות סניגורים מהצוות הפנימי והעביר שלוש הרצאות עומק במחוזות 

והחיצוני בהרצאות אלה. בנוסף, פרופ' סול קאסין, חוקר מוביל וחלוץ בתחום הודאות השווא, הוזמן על ידי 

אוניברסיטת חיפה להרצות ביום עיון משותף של האוניברסיטה, הפרקליטות והסניגוריה במחוז. במהלך 

  ח פרופ' קאסין גם במפגש של הצוות הבכיר של הפרקליטות ושל הסניגוריה הציבורית.ביקורו בארץ התאר

 

 תיקים בייצוג הסניגוריה הציבורית בעלי היבט פורנזי מרכזי

עבודת הפורום השפעת חרף הזמן הקצר שבו פועל הפורום למניעת הרשעות שווא, ישנם ניצנים ראשונים של 

ראו גם את פרק "הסתייעות הסניגוריה  ,בהקשר זהגמאות יוצגו להלן. על ניהול תיקים ספציפיים. מספר דו

(, הכולל מקרים בהם עבודת הסניגוריה עם מומחים הייתה בעלת תרומה 1.10.5הציבורית במומחים" )פרק 

 .מכרעת להגנת הנאשם, כאשר חלק ניכר מן המקרים כוללים הסתייעות במומחים מן התחומים הפורנזיים

ת"פ )שלום  – בחוות דעת מומחה מז"פ המזהה את הנאשם וביקורת על הסולם האורדינאלי אין די –זיכוי  -

; ייצוג על ידי עוה"ד אלון בן זיו 22.1.2018)ניתן ביום  מדינת ישראל נ' לויטן 42588-03-16( תל אביב



141 

עניינו של תיק זה במעשה גניבה שתועד במצלמות אבטחה, והשאלה שבה התבקש בית  ויגאל בלפור(

המשפט להכריע היא אם הדמות בסרטונים היא דמותו של הנאשם. בית משפט השלום בתל אביב, מפי 

כבוד השופט א' קורנהאזור, זיכה את הנאשם וקבע שלא ניתן לקבוע מעל לכל ספק סביר כי הנאשם הוא 

ת מבצע העבירה הנראה בסרטוני האבטחה, וזאת למרות קיומה של חוות דעת מז"פ לפיה ישנה סבירו

גבוהה שהנאשם הוא הדמות שנצפית בסרטוני האבטחה ולמרות שבית המשפט התרשם בעצמו מהדמיון 

הרב בין הדמות בסרטון לבין הנאשם. ביחס לזיהוי הנאשם בסרטון, קבע בית המשפט כי דמיון בלבד אינו 

ירתו המתועד בסרטונים, וזאת בהתבסס על חקהאדם מאפשר להסיר כל ספק סביר בדבר היות הנאשם 

הנגדית של מומחה המז"פ. לצד זאת, בית המשפט אימץ את טענות באי כוח הנאשם באשר לקשיים 

שמעורר הסולם האורדינאלי בו השתמש מומחה המז"פ בחוות דעתו, וקבע כי הקשיים בשימוש בסולם 

מצגורה )ע"פ זה לעניין השוואת פנים ובגדים זהים לאלו שבאו לידי ביטוי על ידי כב' השופט הנדל בעניין 

 ( לעניין השוואת טביעות נעליים.1620/10

מדינת  7394-07-17( תל אביבת"פ )מחוזי  – חזרה מכתב אישום בתיק המבוסס על טביעות אצבעות -

כתב האישום בתיק זה ( ריבלין-דנציגר ואופיר כתבי-)ייצוג על ידי עוה"ד מיכל עורקבי ישראל נ' אבו עדס

מים של נהגי מוניות, כאשר הראיה היחידה לחובת הנאשם הייתה ייחס לנאשם שני מעשי שוד אלי

טביעות כף יד שנמצאו בשתי המוניות שנשדדו, ואשר לטענת התביעה שייכות לנאשם. הנאשם כפר 

בביצוע העבירות, טען שלא נסע במוניות שנשדדו ושאינו קשור בדרך כלשהי למעשי השוד. בתיק החלו 

ם מומחה זירה שאסף את מעתקי טביעות האצבעות מהמוניות. בנוסף, להתנהל הוכחות, במסגרתן נחקר ג

בתיק אמורים היו להעיד השוטר שעמד בקשר עם המומחית לטביעות אצבעות שערכה את חוות הדעת 

 ומומחית טביעות האצבע עצמה, אולם לפני עדותם הודיעה התביעה על חזרה מכתב האישום.

מדינת  5953-03-15( פתח תקווהת"ד )תעבורה  – נים מעבדתיתזיכוי מנהיגה בשכרות בשל פגם בשרשרת פ -

עוה"ד אלעד שור ואלירן בלוטמן( נגד הנאשם  ל ידי; ייצוג ע27.6.2017)ניתן ביום  ישראל נ' פטיוחובסקי

הוגש כתב אישום המייחס לו שורה של עבירות תעבורה. המחלוקת בתיק נסובה סביב שאלת השכרות של 

המשפט זיכה את הנאשם מעבירת הנהיגה בשכרות בשל פגם בשרשרת המוצג הנאשם בעת שנהג. בית 

בתוך המעבדה, זאת לאחר שהלבורנטית שנטלה חלק פעיל בביצוע הבדיקה ובהעברת הדגימה בתוך 

 המעבדה לא העידה בתיק. 

 מדינת( פתח תקווה)תעבורה  168-11-15נב"א  – זיכוי מנהיגה בשכרות בשל פגם בשרשרת פנים מעבדתית -

הספק "ד אביתר גולני( הנאשם זוכה מחמת עו ל ידי; ייצוג ע31.12.2017)ניתן ביום ישראל נ' מנגסטו 

בתעודות  גובו, שלא מעבירה של נהיגה בשכרות. זאת בין היתר לאור "חורים" בשרשרת הפנים מעבדתית

  עובדי ציבור.

 

 עם הפנים קדימה

פעול להעמקת הידע בתחום הפורנזי ולהתמודדות בשנה הקרובה ימשיך הפורום למניעת הרשעות שווא ל

 אפקטיבית של סניגורים עם ראיות פורנזיות בתיקים המתאימים לכך. 

בכוונת הפורום להשלים את השתלמויות החשיפה לסניגורים החיצוניים בכל מחוזות הסניגוריה. בנוסף, 

הידע בתחומים פורנזיים תתקיים השתלמות ארצית לצוות הפנימי של הסניגוריה במטרה להעמיק את 

מסוימים ועל מנת לקדם הצפת תיקים בעלי היבט פורנזי. בכוונת הפורום להמשיך ולפעול לקבלת נהלי עבודה 

 של המעבדות השונות המספקות חוות דעת לתביעה. 
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במטרה להגביר את השיח הפורנזי העדכני בקהילה המשפטית יפעל הפורום להזמנת מרצים וחוקרים מתחום 

 הראיות להרצות בפני פורומים של משפטנים, לרבות בפני שופטים ופרקליטים ככל שיגלו בכך עניין. הערכת

במישור הארגוני, הפורום יפעל לשילוב בין עשייתו בתחום הפורנזי לבין העשייה של פורום המומחים של 

 הסניגוריה הציבורית לאור הקרבה והחפיפה בין התחומים. 

ניגוריה הציבורית בתחום הפורנזי עוד רבים ומורכבים. בד בבד עם המשך האתגרים הניצבים בפני הס

 ההתמודדות עם אתגרים אלה, יבקש הפורום לבחון גורמים נוספים להרשעות שווא בישראל. 

 

 


