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ב 2.7 משפטי" חו*רי"ייצוג

בשנת. פניות חדשות לייצוג בבקשות למשפט חו*ר28התקבלו במשרדי הסניגוריה הציבורית 2008בשנת

. פניות17התקבלו 2009

$ 2008בשנת $ 2009בשנת. 2008בשנת פניות שהגיעו11מתו$", פניות30+נסגרו 4מתו$", פניות18+ נסגרו

$י הירידה במספר הפניות שנסגרו בשני% אלו, מעיו" בנתוני% לעומק% נית" לראות. 2009פניות שהגיעו בשנת

אשר אינ", לעומת שני% קודמות נובעת מ$! שהתמעטו פניותיה% של נידוני% שנשפטו בבתי משפט צבאיי%

. הציבורית ונסגרות $מעט באופ" מיידי לאחר קבלת"בסמ$ותה של הסניגוריה 

ועדיי" לא תיקי% בה33%ישנ% 2009נ$ו" לסו, שנת הוחלט א% קיימת עילה להגשת טר% הושלמה הבדיקה

או, יודגש. בקשה למשפט חוזר ולייצוג הפוני% $י $לל התיקי% מטופלי% ונמצאי% במהל$ה של בדיקה זו

זה. אחרת מצביע על המש! המגמה של קיצור זמ" ההמתנה לטיפול בפנייה, י% לעילבהצטר, לנתונ, נתו"

.והתייעלות $ללית בטיפול בפניות למשפטי% חוזרי%

האחת, $י במהל! השנה האחרונה נעדרו שני עור$י הדי" המטפלי% בפניות למחלקה, עוד יצוי" בהקשר זה

בתקופת היעדרות% תוחזקה.ה ממל$תיתל והשני לצור! רי$וז משפטי של ועדת חקיר"לצור! לימודי% בחו

א! הדבר גר% ב$ל, הפעילות השוטפת של המחלקה על ידי סניגורי% חיצוניי% ומתמחי% באופ" מעורר הער$ה

.זאת להאטה מורגשת בפעילות המחלקה

הגשת. במהל! השנתיי% האחרונות הוגשו שתי בקשות למשפט חוזר בשני תיקי% מור$בי% ורחבי היק,

הפנתה מחלקת משפטי% חוזרי% נפח משמעותי ממשאביה לקידו% 2007פשרה לאחר שבשנת הבקשות התא

. ולימוד עניינ% של פוני% אלו

רב, לאחר הלי! בדיקה ממוש! ומור$ב איסו, ראיות חדשות, לימוד התיק על בוריו, אשר $לל איסו, חומר

ית ועור$י הדי" העוסקי% במלא$ה הגיעו הסניגורית הציבורית הארצ, רבות וניתוח מעמיק של $לל החומר

.$פי שיפורט להל", $י מתקיימת עילה להגשת בקשה למשפט חוזר בשני המקרי%, למסקנה

במ 2008בשנת נ 8093/07ח"הוגשה בקשה למשפט חוזר  1998המבקש הורשע בשנת. מדינת ישראל' קסטל

הרשעתו התבססה על מ$לול ראיות. ברצח $פול של חלפ" $ספי% ועובר אורח ו$" בשוד בנסיבות מחמירות

במהל! השני% האחרונות. לרבות שימוש לראשונה בט$נולוגיה של איתור באמצעות אי$וני טלפו", נסיבתיות

חוות דעת מומחה מתחו% הסלולאר ו$": וביניה",עלה בידי הסניגוריה הציבורית לאתר ראיות חדשות שונות

ה, עדויות של מומחי% נוספי% יה להסתמ! על שיטת האי$וני% שהייתה קיימת בעת החקירה לפיה" לא נית"

מידע באשר לקשר מפוקפק בי" החוקר הראשי בפרשה; $ראייה למקו% הימצאותו של המבקש בעת האירוע

$י שוטרי%, מידע המעורר חשש; אשר היו מעורבי% בפרשה וא, שימשו $עדי תביעה, לגורמי% מהשוק האפור

ר את, נטע". איות ושיבוש"מצוות החקירה פעלו להתאמת $י ראיות אלו ועוד רבות אחרות יש בה" $די לשנות

$י מ$לול, $" נטע""). החוק:"להל"( 1984+ד"התשמ, לחוק בתי המשפט)2)(א(31תוצאות המשפט לפי סעי, 

. לחוק)4)(א(31המידע מעורר חשש של ממש לעיוות די" לפי סעי, 

מ", להורות למשטרה לקיי% השלמת חקירהבעקבות הבקשה החליטה פרקליטות המדינה על מנת לבדוק חלק

ה 23.6.09ביו%. הטענות שהועלו על ידי המבקש החומר שנאס, במסגרת השלמת סניגוריההועבר לעיו"

. החקירה והתברר $י חומר זה תומ! בחלק מהטענות שנטענו בבקשה למשפט חוזר
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לאחר שניתנו למדינה מספר אר$ות, 13.8.09ליו" ביו% תגובת היוע) המשפטי לבקשה הוגשה לבית המשפט הע

ה 11.10.09ביו%. לצור! זה הצגת תהיות: שעיקריה, לחוות דעתו של היוע) המשפטי סניגוריההוגשה תגובת

עמידה; תו! הצבעה על $יווני חקירה שלא מוצו, בדבר הימנעות המשיבה מלערו! השלמת חקירה ממצה יותר

ב אשר חיזק את טענות המבקש בנוגע לקשר בי" החוקר המר$זי, השלמת החקירהעל אותו מידע שהתגלה

הגשת חוות דעת משלימות מטע% המומחה מתחו% הסלולר ומטע% מומחה; בפרשה לבי" גורמי% בשוק האפור

של" רענו" הזי$רו""הצגת ראיות ל$! $י הלי!; מתחו% הרפואה המשפטית שעבר עד הראיה היחיד במשפטו

. אשר היה בו $די להשפיע על עדותו בבית המשפט, למעשה הלי! היפנוטיהמבקש הוא 

.בימי% אלו אנו ממתיני% לה$רעת בית המשפט העליו" בעניינו של המבקש

במ 2009בשנת נ 5568/09ח"הוגשה בקשה למשפט חוזר $מאל ומוחמד, המבקשי%. מדינת ישראל' סביחי

ז% נוספי% ברצייהורשעו ביחד ע% שני, סביחי ההרשעה התבססה. 1982ל בשנת"חתה ואינוסה של דפנה $רמו"

לאחר שבית המשפט דחה שורה של טענות פסול שהעלו, בעיקר על הודאותיה% במשטרה ושחזורי% שער$ו

. במסגרת משפט זוטא

חומר(העובדה $י מדובר בתיק יש" מאד העצימה את הקשיי% הקיימי% באיתור $לל החומרי% הרלוונטיי%

על) מוצגי% ועוד, תיק בית המשפט, חקירה ו$מוב" בי$ולת למצוא ראיות חדשות שתו$לנה לשפו! אור

אשר נדחתה על ידי בית, קושי נוס, הקיי% בתיק טמו" ב$! שהוגשה בעבר בקשה למשפט חוזר. הפרשה

. המשפט העליו"

ראיות אלו. המשפטהצליחה הסניגוריה הציבורית לאתר ראיות רבות שלא הוצגו בבית, למרות הקשיי%

נמצא במשרדי פרקליטות המחוז בחיפה, $! למשל. מתו! חומר שהוסתר מעיני ההגנה, בי" היתר, נאספו

המ$יל למעלה ממאה מסמ$י% שלא הועמדו לעיונ% של המבקשי% במהל!,"תיק מודיעי""עליו נ$תב, קלסר

ות את תוצאות המשפט לפי סעי, $י יש בראיות החדשות שנמצאו $די לשנ, במסגרת הבקשה נטע". המשפט

לא, $י נפלו פגמי% דיוני% חמורי% בחקירה ובשחזורי%, עוד נטע". לחוק)2)(א(31 אשר הובילו ל$! שהמבקשי%

. לחוק)4)(א($31אמור בסעי,, קיי% חשש ממשי לעיוות די", לפי$!. ז$ו למשפט הוג" וצודק

פנתה הסניגוריה מספר, המקורי של המבקשי% במסגרת הניסיונות לאתר את $ל חומר החקירה ממשפט%

ורק לאחר, לאחר מספר בקשות. פעמי% לפרקליטות המדינה בבקשה לסייע במציאת החומרי% החסרי%

. ובראשו קלטת השחזור שער! אחד המבקשי%, אותר חלק מהחומר החסר, שמונה פרקליט מטפל לתיק

. החומרי% הועברו לידי הסניגוריה

לאחר שניתנו למדינה מספר אר$ות, 28.4.10טי לבקשה הוגשה לבית המשפט העליו" ביו% תגובת היוע) המשפ

בימי% אלו אנו מ$יני% את תגובתנו לתגובת היוע) המשפטי והיא תוגש בקרוב לבית המשפט. לצור! $!

.בעקבות החומר החדש שהועבר אלינו, $" תוגש במועד זה השלמה לבקשה למשפט חוזר. העליו"

נ 2136/10ח"מ(הוגשה בקשה למשפט חוזר בעניינו של עופר לוי 2010בשנת לוי ). מדינת ישראל' עופר לוי

ה$רעת הדי" המרשיעה. בעבירות אלימות קשות ובאינוס בנסיבות מחמירות של אשתו דאז 2001הורשע בשנת 

$י לא הנאש% לאחר שעל דו$" העדי% חזרה בה וטענה, התבססה בעיקר על הודעותיה של המתלוננת במשטרה

למרות שהיה מודע לאופייה הבעייתי של המתלוננת, בית המשפט המחוזי. אלא אחרי%, הוא אשר התעלל בה

א לפקודת הראיות ולהרשיע את לוי10החליט לאמ) את אמרותיה במשטרה לפי סעי,, ולנטייתה לשקר

ל. בעבירות שיוחסו לו הע. שנות מאסר22+ עונשו נגזר ליו" ה" על ה$רעת הדי" וה" על גזר ערעורו לבית המשפט

.הדי" נדחו
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$די, לו היו מוצגות במשפט, לאחר שהסתיי% ההלי! המשפטי $נגד לוי הובאו לידיעתו ראיות חדשות שיש בה"

תלונהתהאחד בגי" מסיר. מדובר במספר $תבי אישו% שהוגשו $נגד המתלוננת. להשפיע על תוצאת ההלי!

בסופו של יו% התברר $י תלונה זו הינה עלילת. על $! שאנס אותה מילדותה $נגד אד% מסוי% למשטרה $וזבת

שני $תבי אישו% אחרי% מייחסי%. שווא והוגש $נגד המתלוננת $תב אישו% בגי" מסירת ידיעות $וזבות

. מדובר בהונאת בנקי% וקבלת מש$נתאות על סמ! מסמ$י% מזויפי%. למתלוננת עבירות של מרמה וזיו,

ההגי, בנוס, $י סניגוריהעו לידי מפיגור ש$לי, המתלוננת סובלת מהפרעות נפשיות מסמ$י% המעידי% על $!

לא. לר$ושובנוס, נודע $י התמנה לה אפוטרופוס לגו,. מציאות ובשיפוט חברתיהמליקויי% בשיפוטו מידע זה

$די לשנות את תוצאת נטע" $י ראיות אלה יש בה". היה בפני בית המשפט המחוזי $אשר ד" בעניינו של לוי

(א(31המשפט ולפי$! ה" מעלות עילה לקיו% משפט חוזר לפי סעי,  עוד נטע" $י לו היה. לחוק בתי המשפט)2)

,)התאמה לאנשי% ע% מוגבלויות(נשפט לוי היו% נית" היה להשתמש ב$לי% שמעניק חוק הלי$י חקירה והעדה 

במיוחד באמצעות חוות דעת מומחה,שי של המתלוננת$די לעמוד ביתר דיוק על מצבה הנפ,2005+ו"התשס

ה. לחוק21לעניי" זה מ$וח סעי,  שינוי זה במצב המשפטי מקי% א, הוא למבקש עילה לקיומו סניגוריהלטענת

.עיוות די"–לחוק בתי המשפט)4)(א(31של משפט חוזר מ$וח סעי, 

הבקשה תלויה ועומדת בפני בית. פטי) המשוטר% הוגשה תגובת היוע 2010הבקשה הוגשה בחודש מר)

. המשפט העליו"

של, המשי$ו נציגי מחלקת משפטי% חוזרי% 2009+2008בשני% יחד ע% עור$י די" נוספי% מהצוות הפנימי

ח"בפ(י%% החוזריהבמשפט 2004לייצג את שני הנידוני% שז$ו למשפט חוזר בסו, שנת, הסניגוריה הציבורית

נמדינת ישרא 1154/05 נ 1128/05ח"ובפ אדריא# שוור0'ל ).דניס איי*#' מדינת ישראל

תיקו. לאחר שהאחרו" בחר להמשי! ולנהל את הגנתו בעצמו, תיקו של שוור) הסתיי% בהרשעתו המחודשת

.של אייז" עדיי" מתנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ונמצא בשלבי% סופיי% של הדיו"

יות למשפט חוזר נובע מהצור! לאתר את $ל חומר החקירה והחומר שעמד אחד הקשיי% המר$זיי% בבדיקת פנ

בעקבות קשיי% מרובי% שבה% נתקלנו בניסיונותינו לקבל. בפני בית המשפט במשפטו המקורי של הפונה

המ$ו", משטרת ישראל(לעיוננו חומרי% אלו מהפרקליטות ומגורמי% נוספי% הנוטלי% חלק בהלי! הפלילי 

ה,)ו$דומהלרפואה משפטית  את, זאת. לפרקליט המדינה, 2008במהל! שנת, סניגוריהפנתה בבקשה להסדיר

ה ל סניגוריהנהלי העבודה בי" לבדוק סניגוריהלבי" הפרקליטות ב$ל הנוגע למסירת חומר שיש בו $די לסייע

י העבודה בי" בעקבות פנייתנו הורה פרקליט המדינה להתחיל בקיו% דיוני% להסדרת נהל. פניות למשפט חוזר

ה התקיימה פגישה 9.11.08ביו%,$!. הציבורית הארצית לנציגי פרקליטות המדינה סניגוריהנציגי

מנהלת המחלקה למשפטי% חוזרי%, סגנה, של הסנגורית הציבורית הארצית, בי" השאר, בהשתתפות%

בפגישה נדונו הקשיי%. מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה ופרקליטי% ב$ירי% נוספי%, סניגוריהב

ה והוס$% על תחילתו של שיתו, פעולה, סניגוריההמעשיי% והעקרוניי% בהשגת חומרי% והעברת% לידי

. בנושא

$י האתגר בערי$ת בדיקה יסודית וממצה של פניות למשפט חוזר אינו נובע רק מהקושי בהשגת, ע% זאת יודגש

נ. חומר חקירה קיי% בעניינ% של הפוני% , ובע א, מהקושי הטמו" בערי$ת חקירות ובדיקות עצמאיותהדבר

קוצר ידה של הסניגוריה הציבורית. אשר נחוצות על מנת להבי" את התמונה המלאה בחלק גדול מ" התיקי%

א! נאלצי% להשיב, בעניי" זה גור% ל$! שאנו נותרי% לא אחת ע% ספקות מהותיי% באשר לאשמת% של פוני%

א,, את פניה% ריק% . התחושה הקשה המתלווה ל$! על


