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$J$1STיצה$$1STהצי־הסנגוריהשל

$2ND$יצהJ$2ND$/zrcrהמש־מביתבורית

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$לערוךהעליון

עובריההעולםאסירעבורחוזרמשפט

בכלאשנה20מ־יותרשיושבשלום,

שמואלהריןעורךברצחשהורשעלאחר

קוד־מקריםאולם1994בשנתלוינסון

מים

$TS1$קודמים$TS1$

$DN2$קודמים$DN2$הסוהרבבתיכימוכיחיםבישראל

חפיםאנשיםלעתיםיושביםבישראל

מפשע.

שלסיפורוהיאלכךהדוגמאותאחת

2001בשנתשהורשעעזריה,אלירן

שהת־באישהבכוחמגונהמעשהבביצוע

לוננה

$TS1$שהתלוננה$TS1$

$DN2$שהתלוננה$DN2$.בעלי־מדוברכיטעןעזריהנגרו

לה,

$TS1$,בעלילה$TS1$

$DN2$,בעלילה$DN2$המ־גרסתאתהעדיפוהשופטיםאך

תלוננת

$TS1$המתלוננת$TS1$

$DN2$המתלוננת$DN2$מאסרחודשילארבעהאותוודנו

שלבסכוםלמתלוננתופיצויתנאיעל

הטובלשמושנגרםהנזקשקלים.000,0

בע־יותר.אףכבדהיההאישייםולחייו

רעור

$TS1$בערעור$TS1$

$DN2$בערעור$DN2$אומ־השופטיםקבעוהרשעתועל

נם

$TS1$אומנם$TS1$

$DN2$אומנם$DN2$אולםבתיק,ראייתייםקשייםישנםכי

שלפיהלהסכמהלהגיעלצדדיםהמליצו

תבוטל.ההרשעהאולםבוצעה,העברה

מונעהרשעהביטולמשפטית,מבחינה

בזיכוי.מדוברלאאולםפלילי,רישום

והואעוד,להילחםכוחהיהלאלעזריה

הזה.בהסדרהסתפק

אותהטענהמכן,לאחרשניםארבע

גבריםשניידיעלנאנסהכימתלוננת

בדתהכיהורתההחקירהבמהלךאחרים.

ירי־במסירתוהואשמהמלבההסיפוראת

עות

$TS1$יריעות$TS1$

$DN2$יריעות$DN2$.הת־עלידעלאכללעזריהכוזבות

לונה

$TS1$התלונה$TS1$

$DN2$התלונה$DN2$ליועץאולםהאחר,בתיקהכוזבת

המ־ביתשופטדאז,לממשלההמשפטי

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$והואכךעלנודעמזוז,מניהעליון

עז־עבורחוזרלמשפטבקשההגישעצמו

ריה

$TS1$עזריה$TS1$

$DN2$עזריה$DN2$עזריהאלירןהעליון.המשפטלבית

מהעברה.זוכה

כיידועכיוםלבר.אינוכאמור,עזריה,

למעשה.הלכהמתרחשותשוואהרשעות

מור־אשמיםאנשיםרקשלפיוהמיתום

שעים

$TS1$מורשעים$TS1$

$DN2$מורשעים$DN2$המקרהמכבר.זההופרוונענשים

בתם,עמוסשלהואאוליביותרהמפורסם

רחלהחיילתברצח1976בשנתשהורשע

בטענהשניהלארוךמאבקלאחרהלר.

עלהמשפטביתהורה2002ב־לחפותו,

פרק־החלטתעקבבעניינו.חוזרמשפט

ליטות

$TS1$פרקליטות$TS1$

$DN2$פרקליטות$DN2$אישוםכתבלהגיששלאהמדינה

אילם.זיכויברנסזוכהחוזר,

חופשמסתובבהאשם

בישראלמפשעחפים״הרשעתבספרו

רם־)הוצאתופתרונות״גורמיםובעולם:

לינג,

$TS1$,רםלינג$TS1$

$DN2$,רםלינג$DN2$2014םנג׳רו,בועזפרופ׳העריך

ברמתולעסקיםלמשפטהאקדמימהמרכז

בישראלהשוואהרשעותשיעורכיגן,

שלהמשמעותלדבריו,%5כ־עלעומר

בבתייושביםנתוןרגעשבכלהיאזהנתון

מפשע.חפיםאסירים000,1כ־הסוהר

אולםבמחלוקת,שנויאומנםהזההנתון

כלבלבד,בורדיםבמקריםמדובראםגם

בעיהאנושית,טרגדיההואכזהמקרה

האשםשבונסבל,בלתיומצבחברתית

חופשי.להסתובבממשיךהאמיתי

אבליךהרץ,קרןעו״ד

משפטיםעלהממונה

״מאזהציבורית:בסנגוריהחוזרים

הורההעליוןהמשפטביתהמדינה,קום

חוזר.משפטקיוםעלבלבדפעמים28

שלנכונותהעלנוגותשאלותמעלהזה

בטעות״להודותהמשפטמערכת

הבקשה

חוזרלמשפט

מתבססת

ממצאיו\ל

בדיקות

שלוםדנ״א.

Ml■■■

אינןחוזריםלמשפטיםהבקשותרוב

ובמשפטיםחמורותבעברותדווקא

שלום.עובדיהכשלגבוהפרופילבעלי

נהגבקרינג,יצחקשלהמקרהלמשלכך

ראשבקלותבנהיגהשהורשעמונית

נהיגה,רישיוןפסילתשללעונשונידון

האישוםבכתבוקנס.תנאיעלפסילה

בק־נהג2006באוגוסט14ב־כינטען

רינג

$TS1$בקרינג$TS1$

$DN2$בקרינג$DN2$סטהשםשבחולון,חנקיןבצומת

נתיבוחסםנסיעתומנתיבפעמיםמספר

לחוק.ובניגודמסוכןבאופןאחרנסיעה

היהלאכיוטעןבאישומיםכפרבקרינג

הזה.בזמןבמקום

קיבלאביבבתללתעבורההמשפטבית

אתשמסרהראייה,עדתשלגרסתהאת

המשפטביתבקרינג.שלהמוניתמספר

בקרי־שהגישהערעוראתדחההמחוזי

נג,

$TS1$,בקרינג$TS1$

$DN2$,בקרינג$DN2$בקשתאתדחההעליוןהמשפטובית

ממשאיןכיוקבעשלוהערעוררשות

השליםלאשבקרינגאלאבטענותיו.

הציבוריתלסנגוריהופנההרשעתועם

משפטלעריכתבבקשהשתייצגובבקשה

שער־ובבדיקותלבקשה,נעתרהזוחוזר.

כה

$TS1$שערכה$TS1$

$DN2$שערכה$DN2$הסלול־הטלפוןאיכוניפלטיאיתרה

רי

$TS1$הסלולרי$TS1$

$DN2$הסלולרי$DN2$,העיןראשבאזוראותוהממקמיםשלו

העליוןשופטתהעברה.ביצועבשעת

המחוזיהמשפטלביתהורתהארבלעדנה

לבקרינגחוזרמשפטלקייםאביבבתל

עלהחדשותהראיות״בחינתכיוקבעה

בתיקהקיימתהראייתיתהתשתיתרקע

בחובןטומנותאלהכילמסקנהמוליכה

TS1$$לב/TS1$$לב־המשפט״.תוצאתלשינויפוטנציאל

$DN2$/לב$DN2$אלאחוזר,משפטלקייםשלאהוחלטסוף

בקרינג.אתלזכות

TS1$$המ/TS1$$המ־הידיחסית,קלותבעברות״דווקא

$DN2$/המ$DN2$קרןעו״דאומרתרועדת״,פחותרשיעה

חוזריםמשפטיםעלהממונהאבלין־הרץ,

לזכורצריך"אבלהציבורית.בסנגוריה

עונשללאבהרשעהמדובראםשאפילו

בארם,אנושהפגיעהפוגעהדברמאסר,

משפחתו״.ובבניבפרנסתוהטוב,בשמו

TS1$$המ/TS1$$המ־ביתהמרינה,קום״מאזלדבריה,

$DN2$/המ$DN2$עלבלבדפעמים28הורההעליוןשפט

מראלפיעשרותעםחוזר.משפטקיום

בכזהשמדוברהמחשבהבשנה,רשעים

TS1$$מתק/TS1$$מתק־בלתיהיאטעויותשלגורלסדר

$DN2$/מתק$DN2$נוגותשאלותמעלהזההרעת.עלבלת

להורותהמשפטמערכתשלנכונותהעל

בטעות״.

בסנגוריהחוזריםלמשפטיםהמחלקה

TS1$$הב|TS1$$הב־אתלסנןבחוקהוסמכההציבורית

$DN2$|הב$DN2$שנה,שמריכךאליה,שמגיעותקשות

בממוצעמוגשתפניות,3040כ־מתוך

במחלקהמדוברחוזר.למשפטאחתבקשה

TS1$$מת|TS1$$מת־דין,עורכימשנישמורכבתקטנה,

$DN2$|מת$DN2$רביםבמקריםשניצביםוסטודנט,מחה

שלעמרתם,כךמורכבים.ענקתיקיבפני

חוזרלמשפטבקשהידםעלכשמוגשת

צדק.לאישזועקבמקרהמדובר

למש־הבקשהתמידשלאאלא

פט

$TS1$למשפט$TS1$

$DN2$למשפט$DN2$במ־גםהיהלמשלכךנענית.חוזר

קרה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$סבי־ומוחמדכמאלהאחיםשל

חי,

$TS1$,סביחי$TS1$

$DN2$,סביחי$DN2$כרמוןדפנהברצחשהורשעו

אותה.ואנסושחטפולאחר1982ב־

הציבוריתהסנגוריהביקשה2009ב־

המ־חוקריכיבטענהחוזרמשפטלקיים

שטרה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$הח־אתהדריכוהחקירה,אתטייחו

שודים

$TS1$החשודים$TS1$

$DN2$החשודים$DN2$למקו־אותםכיוונוואףלומר,מה

מות

$TS1$למקומות$TS1$

$DN2$למקומות$DN2$עוררההבקשההרצח.שחזורבמהלך

דחההעליוןהמשפטביתציבורית.סערה

שלחוזרלמשפטבקשתוגםהבקשה.את

ברצחשהורשעהמוניתנהגקסטל,משה

נדחתהעולם,מאסרילשניונידוןכפול

2012ב־

השתנתה״״התפיסה

הציבוריתהסנגוריהשלכעתבקשתה

ביןמתבססתשלוםעבורחוזרלמשפט

שבוצעודנ״אבדיקותממצאיעלהיתר

בא־במעברההעבירהמזירתבמוצגים

רצות

$TS1$בארצות$TS1$

$DN2$בארצות$DN2$.אףעלהסנגוריה,לטענתהברית

דנ״אאותרלאשנבדקומהמוצגיםאחד

נמצאמוצגיםסדרתעלומנגד,שלום,של

שלוםשאיננואלמוני,ארםשלדנ״א



wmm 9r

mn!במשפטגם׳

בביתשוורץהחוזר.

2009המשפט,

במשפטהדיןפסק

ו\לנותרהחוזר

דנישלרוצחיוכנו.

המשפטבביתכץ

2005העליון,

90פלאשום:צי

שלאבטכנולוגיהמדוברלוינסון.ואינו

עו״דרצחחקירתבימיבנמצאהייתה

בלבדהבריתבארצותוהביאהלוינםון

מורשעים.אלפישללזיכוי

למש־שלוםשלמאבקושנותבמשך

פט

$TS1$למשפט$TS1$

$DN2$למשפט$DN2$,אתלהעבירהפרקליטותסירבהחוזר

בטענהרנ״אלבדיקתממשפטוהמוצגים

משפחתשלהנפשבשלוותיפגעהדברכי

בעקבותלבג״ץ.עתרההסנגוריההקורבן.

הרצח,קורבןשלאלמנתופנתההעתירה

לממשלההמשפטיליועץלוינםון,עו״ד

בדי־לעריכתמתנגדתאינהכיוציינה

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$אשרצערבכלתומכתהיאוכידנ״א

התפתחותבעקבותהאמת.חקראתיקדם

המ־לביתהמדינהפרקליטותהודיעהזו

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$בדי־עריכתלהתירנכונההיאכי

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$.במוצגים

קשיים,מערימה״הפרקליטות

הרשעותלתקןהיכולתאתשהופכים

טוענתאפשרית״,בלתילכמעטשווא

בה־מעורבתשהייתהאבליךהרץ,עו״ד

גשת

$TS1$בהגשת$TS1$

$DN2$בהגשת$DN2$שלבעניינוחוזרלמשפטהבקשה

הייתהלבג״ץשהגשנו״העתירהשלום.

מהילשאלה:להשיבונוערהעקרונית

המטרהבדיקות?לבצענירוןשלזכותו

לאמתלהגיעהיאהמשפטמערכתשל

המחל־שלקיומהשנותבכלזאת,ובכל

קה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$אףמכירהלאאניחוזרים,למשפטים

׳בבקשה,אמרו:בפרקליטותשבומקרה

להסתיר׳״.מהלנואיןבראיות,תעיינו

בשש־בש,ישראלאלוףשלבמקרה

שניתןהראשוןשהיהשוורץ,ארריאן

המ־רנ״א,בדיקותבשלחוזרמשפטלו

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$נוספת.בהרשעההסתייםהחוזר

בתילדהשלאכזריבאונסהורשעשוורץ

ונש־1991בשנתבירושליםבמקלט10

פט

$TS1$ונשפט$TS1$

$DN2$ונשפט$DN2$הורו2005בשנתמאסר.שנות20ל־

משפטלשוורץלערוךהעליוןשופטי

בדי־90ה־שנותשבתחילתמכיווןחוזר.

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$המשטרהבשימושהיולאדנ״א

בדי־לעבורשוורץדרשהמשפט,ובתי

קה

$TS1$בדיקה$TS1$

$DN2$בדיקה$DN2$שנמ־רםכתםעםיושוושממצאיה

צא

$TS1$שנמצא$TS1$

$DN2$שנמצא$DN2$שנערךהחוזרבמשפטהאונס.בזירת

אביבבתלהמחוזיהמשפטבביתלשוורץ

שו־דעתחוותוהתביעהההגנההציגו

נות

$TS1$שונות$TS1$

$DN2$שונות$DN2$לכתםשנערכוהדנ״אבדיקותלגבי

משפטניהולשלשניםארבעלאחרהרם.

אדריאןהמשפט:ביתהכריעיצריםרווי

אשם.שוורץ

שעלוהנוספיםהחוזריםהמשפטיםבין

אייזן,דניסשלזהגםהיהלכותרות

בןבנובהריגת2000בשנתשהורשע

החוזרבמשפטואילוחורשיםהשלושה

לאוהואעונשוהופחת20ב־לושנערך

בשנתשנערךהחוזרוהמשפטלכלא;שב

הישראליהנערשלרוצחיולחמשת2000

השופטיםהחליטושבו1983ב־כץדני

כנו.עלהריןפסקאתלהותיר

דינהשלזההיהנוסףמענייןמשפט

בגנ־שהואשמההביתעוזרתבר־יוסף,

בת

$TS1$בגנבת$TS1$

$DN2$בגנבת$DN2$450עברה.שבוהביתמבעלישקלים

עליהויוטלבחפותהיאמינושלאמחשש

בעברתהורתההיאיותר,כברעונש

המשי־פיטוריהלאחרשגםאלאגנבה.

כו

$TS1$המשיכו$TS1$

$DN2$המשיכו$DN2$המשפ־בנימעסיקיה.בביתהגנבות

חה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$נוראי,עווללבר־יוסףגרמוכיהבינו

זוכתה.והיא

הליךהואחוזרמשפטשכאמוראלא

הישראלית.המשפטבמערכתנדיר

הגדולהעוולהיאמפשעחף״הרשעת

אומרלאזרח״,המרינהשגורמתביותר

בע־השתנתה״התפיסהסנג׳רו.פרופ׳

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$האמרי־החפותפרויקטממצאי

קאי,

$TS1$,האמריקאי$TS1$

$DN2$,האמריקאי$DN2$ביןגנטיותהשוואותמבצעיםשבו

הטועניםמאסיריםהנלקחותדגימות

מזירותשנשמרודגימותלביןלחפותם

אסי־מאותלגביהוכחזובדרךהפשע.

רים

$TS1$אסירים$TS1$

$DN2$אסירים$DN2$ביותרהחמורותבעבירותשהורשעו

החמו־לעונשיםונידונוואונסרצח

רים

$TS1$החמורים$TS1$

$DN2$החמורים$DN2$מוותואפילועולםמאסרביותר

כנ־לצערי,נכון.הלאהאדםשהורשע

ראה

$TS1$כנראה$TS1$

$DN2$כנראה$DN2$פרויקטלהקיםניתןלאשבישראל

להשמידנהגושהרשויותמשוםדומה

שה־למרותלב׳,׳בתוםהדגימות,את

חוק

$TS1$שהחוק$TS1$

$DN2$שהחוק$DN2$בסיםעללצמיתות.לשומרןמחייב

מחקריםבסיסועלהחפותפרויקטנתוני

שבעבי־היאההערכהנוספים,חרשים

רות

$TS1$שבעבירות$TS1$

$DN2$שבעבירות$DN2$הםמהמורשעים%5ביותר,החמורות

פחותבעברותלהערכתי,מפשע.חפים

ההרשעותושיעורפחות,נזהריםחמורות

זוהי%01כ־הואמפשעחפיםשלהכולל

20כ־ישבישראלמאוד.מדאיגהתופעה

000,2כ־שמהםמאורוייתכןאסיריםאלף

מפשע״.חפים

לצ־דרכיםסנג׳רופרופ׳מציעבספרו

מצום

$TS1$לצמצום$TS1$

$DN2$לצמצום$DN2$מפשע.חפיםהרשעתשלהתופעה

מש־יותרהרבהלאפשרהיאמהןאחת

פטים

$TS1$משפטים$TS1$

$DN2$משפטים$DN2$״גםטעויות.תיקוןלצורךחוזרים

כמהמלמדתשלום,שלהנוכחית,הפרשה

ההר־מאחורימתבצרתהמערכתלעתים

שעה

$TS1$ההרשעה$TS1$

$DN2$ההרשעה$DN2$חשיפתאתלאפשרשלאומשתדלת

״בינ־סנג׳רו.טועןהתיקון״,ואתהאמת

תיים

$TS1$״בינתיים$TS1$

$DN2$״בינתיים$DN2$יוכלמיבכלא.שנים20כ־סבלהוא

ללמודיששנהרסו?חייואתלולהשיב

פיתוחשלהרבההחשיבותעלזהממקרה

הרשעתשלהתופעהלהקטנתמנגנונים

מפשע״.חפים

״כע־בתגובה:נמסרמהפרקליטות

ניין

$TS1$״כעניין$TS1$

$DN2$״כעניין$DN2$,בכלבוחנתהפרקליטותשבשגרה

ביחסעמדתהאתהמשפטיההליךשלבי

מתקנתהצורךובמידתהנאשם,לאשמת

ההליךכאשרגםמהאישום.בהחוזרתאו

הפרקליטותבהרשעה,הסתייםכבר

משפטלקיוםאוההרשעהלביטולפעלה

נסי־אוחדשותראיותהתגלואםחוזר

בות

$TS1$נסיבות$TS1$

$DN2$נסיבות$DN2$העיקריתהסיבהזוזאת.המצדיקות

נאשמיםבקשותשלהמוחלטשהרובלכך

המשפטביתיריעלנדחהחוזרלמשפט

נערךשבהםספוריםמקריםישנםהעליון.

ומספרהנאשם,זוכהשבסופוחוזרמשפט

הסכי־הפרקליטותשבהםנוספיםמקרים

מה

$TS1$הסכימה$TS1$

$DN2$הסכימה$DN2$בפועללקייםבליאףיזוכהשהנאשם

החוזר.המשפטאת

לצרכיםמוצגיםשמירתשל״הנושא

האפשרותלצורךהיתרביןראייתיים,

במש־נבחןחוזר,למשפטבקשותלבחון

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$בין־משרדי,צוותבמסגרתהמשפטים

כך,לשםהסדרה.מצריךהואכיונמצא

ייעודיתחוקהצעתלניסוחעבורהנעשית

היבטיוכלעלהנושאאתלהסדירבמטרה

מכו־שמוצגיםככלכייצויןהמורכבים.

ערים,

$TS1$,מכוערים$TS1$

$DN2$,מכוערים$DN2$להחלטהבהתאםרקנעשההדבר

המשפט.ביתשל

לארצותישראלביןלהשוות״הניסיון

ובראשו־בראשמיסודו,מוטעההברית

נה

$TS1$ובראשונה$TS1$

$DN2$ובראשונה$DN2$בארצותהמשפט.בשיטתהשוניבשל

והליךמושבעיםשיטתקיימתהברית

ישראללעומתבהיקפו,מצומצםערעור

אתמקבליםמקצועייםשופטיםשבה

תחנותשלנוהמשפטובשיטתההכרעה,

ההליךשלהשוניםבשלביםהביקורת

ומשמעותיותיותררבותהינןהפלילי

במספ־השוואהלכך,מעבריותר.הרבה

רים

$TS1$במספרים$TS1$

$DN2$במספרים$DN2$התי־ממספרבאחוזיםולאמוחלטים

קים

$TS1$התיקים$TS1$

$DN2$התיקים$DN2$היאאףשגויהלאוכלוסייהביחסאו

מיסודה״.*

מחברסנג׳רו,בועזפרופ׳

חפים״הרשעתהספר

"ההערכהובעולם״:בישראלמפשע

°5/0ביותר,החמורותשבעברותהיא

cpyKmnnnתופעהזומפשע.חפיםהם

אלף20כ־ישבישראלמאוד.מדאיגה

מפשע״חפים000,2שכ־וייתכןאסירים


