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פלילי
הם נוברים במסמכים, מתשאלים עדים ומחפשים קצות חוט וסיבי שיער עם מידע גנטי. מירייה קטלנית 
במהלך ריב חמולות ועד רצח בחופשה בכנרת, הם מוצאים את החורים בהרשעות של אסירים שדורשים 

משפט חוזר. הסטודנטים, המרצים והמשפטנים שמובילים את "מיזם החפות" הישראלי מוכנים לעשות 
הרבה כדי לוודא שהצדק יצא לאור

נטעאל בנדל | צילום: מרים אלסטר - פלאש 90

מחלקת
זיכוי
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"אני חף מפשע, ֶרד. כמו כל אחד אחר כאן" 
)אנדי דופריין בסרט "חומות של תקווה"(

ובדיה שלום הוא אחד האסירים 
המפורסמים בתולדות המשפט הישראלי. 

הפשע שבו הורשע – רצח עורך הדין 
שמואל לוינסון ב־1994 - דווקא נשכח 

מאז סיומו של המשפט, כמו רוב התיקים 
הפליליים הסגורים. שלום עצמו הפך 

מאז לשם מוכר לא בגלל הרצח, אלא בשל התעקשותו 
לטעון במשך שנים "לא רצחתי" – ובניגוד למרבית 

האסירים הוא גם הציג ראיות לכך, ואפילו ראיות 
טובות.

בחודש שעבר התמלא אולם ד' של בית המשפט 
העליון באופן חריג. עם כניסתו של השופט סלים 

ג'ובראן, אחרוני הנוכחים התקשו למצוא מקום ישיבה. 
גם שלום הובא לאולם, לרגל דיון בבקשה למשפט 

חוזר שהגישה הסנגוריה הציבורית. הסנגוריה הניחה 
על התיק את מלוא כובד משקלה: בדיון ייצג את שלום 

עו"ד ד"ר יואב ספיר, הסנגור הציבורי הארצי, לא פחות. 
הוא לבש את הגלימה השחורה, יצא ממשכנו ברחוב 

הנרייטה סאלד בתל־אביב, ויחד עם ראש מחלקת 
משפטים חוזרים בסנגוריה, עו"ד קרן אבלין־הרץ, עלה 

לירושלים כדי לשכנע את בית המשפט לבטל את 
ההרשעה של שלום ולהורות על העמדתו לדין מחדש. 

התותחים הכבדים הופעלו לא רק בגלל סיפורו 
האישי של שלום. במשך שנים מנסה הסנגוריה 

הציבורית לשנות את עולם הפלילים המקומי ולטפח 
תפיסת צדק חדשה, שבין השאר תהפוך את מוסד 
המשפט החוזר, הנדיר מאוד בישראל, לרווח הרבה 

יותר. הטענה היא שמערכת התביעה הנחושה ושופטי 
הפלילים עושים לא מעט טעויות, וחלקן אף גורמות 

לחפים מפשע לשבת מאחורי סורג ובריח.
בתוך קהל הצופים במופע הלהטוטים הפלילי 

שנערך מול השופט ג'ובראן, חדי העין הבחינו במראה 
מעט יוצא דופן: חבורת צעירים שהאזינו לדיון 

הארוך בשקיקה, מתחילתו ועד סופו. אלה היו תריסר 
סטודנטים למשפטים, חברי "קליניקת החפות" של 
האוניברסיטה העברית, שבזמן לימודיהם מקדישים 
שעות רבות כדי להשיג בדיוק את מה שניסה ספיר 
להשיג מהשופט ג'ובראן, ולשחרר מהכלא אסירים 

חפים מפשע. אם תרצו, מדובר ביחידת עילית 
שחבריה, עם סכין של טענות וראיות בין השיניים, 

מבקשים להסתכל להליך הפלילי בלבן של העיניים, 
למצוא את הכשל – ולתקוף.

סיירת החפות
חוק בתי המשפט בישראל מאפשר לקיים משפטים 
חוזרים אם יתקבל אישור משופט בית המשפט העליון. 

ארבעה צידוקים יכולים לאפשר פתיחת משפט כזה: 
ראיה חזקה בתיק שהתבררה כשקר, 

ראיות ועובדות חדשות שעשויות 
להטות את ההכרעה, הרשעה של אדם 

אחר באותו המעשה, או חשש ממשי 
שבהרשעה המקורית נגרם לנידון 

עיוות דין. מנהל המחלקה הפלילית 
בפרקליטות המדינה הוא מי שמגיב 
לבקשה למשפט חוזר. אם מתקבלת 

הבקשה - ובהיעדר הסכמה של היועץ 
המשפטי לממשלה לזיכוי מיידי - 

מתנהל המשפט בבית המשפט העליון 
או בבית המשפט המחוזי.

מי שמבקשים משפט חוזר הם 
נידונים שהורשעו, מיצו את כל 

האפשרויות החוקיות שיש להם - 
ערעורים ובקשה לדיון נוסף - ועדיין 
טוענים בלהט לחפותם. "אלה אנשים 
שלא משלימים עם ההרשעה שלהם, 

של המשפחות היריבות, וקבוצה שלישית היא של אנשי 
הרחוב. השאלה הייתה כמובן מי רצח את השכן המסכן, 

שכלל לא היה צד בסכסוך. בית המשפט קיבל את 
גרסת העדים של אחת ממשפחות המריבה, והרשיע אדם 

מהמשפחה האחרת. כאן נכנסנו לתמונה".
אחרי שבית המשפט קבע שגרסתו של המורשע 

שקרית, איך אפשר להמשיך?
"כשניגשנו אל התיק ניסינו למפות את הכשלים 
האפשריים, וכך בעצם להציג כיוון לבניית טיעונים 

לחפות. למשל, כדי להאשים בעברת רצח יש להוכיח 
כוונה, אולם לא בטוח כיצד הוכחה כוונה בירי ממרחק 
גדול כל כך. ההנחה הסבירה היא שירי ממרחק כזה לא 
טומן בחובו כוונה לרצח, אלא להרתעה או למשהו אחר.

"המורשע טען שהוא בכלל לא היה ברחוב, אלא 
שבמהלך המשפט הוא הביא לפסילת גרסתו. נפגשנו 

עם הסנגור שלו, והוא הציג בפנינו את קו ההגנה שבנה 
במשפט. הוא בעצם ניסה להביא לקריסת האמינות 
של העדים האחרים, בכך שחיפש כשלים וסתירות 
בין העדויות. הוא דווקא הצליח למצוא אותם, אלא 

שקו ההגנה קרס - מה זה קרס? הוא בעצם זה שהביא 
להרשעה, כי השופט קבע שבזירה הומה ובאירוע אלים 
ומתלהם, גרסאות סותרות דווקא מתקבלות על הדעת. 
דווקא אם העדויות היו זהות, היה עולה חשש לתיאום 
גרסאות. הפוך על הפוך. קו ההגנה יצר את ההתקפה 

הכי חזקה נגד הנאשם. 
"כשעיינו בדברים, כסטודנטים צעירים שההיגיון 

האנושי הפשוט שלהם עוד עובד והם לא שבויים 
בקונספציות המשפטיות, אמרנו לעצמנו: מה קורה 
פה? איך זה יכול להיות? זה פשוט לא הגיוני, ככה 

מרשיעים אדם?"
אבל היגיון לא מספיק, כדי להצדיק משפט חוזר יש 

להביא ראיה חדשה שתשנה את פני התיק.
"נכון, וזו המשימה שלנו כעת. הכיוון שלנו הוא 

עדים מומחים. מתברר שלפני המשפט, משפחה אחת 
קיבלה אחריות על הירי, הוכרזה הודנה, ושב השקט 

לרחוב. מי שקיבלה אחריות לא הייתה משפחת הנאשם. 
כלומר, במסגרת ההודנה מישהו אחר הודה. השופט לא 
התחשב בכך, כי ההגנה לא הביאה מומחה שיסביר עד 
כמה עוצמתיים הסכמי שלום בין שכנים באוכלוסייה 
הספציפית הזאת. אנחנו כבר מצאנו מומחה כזה. עוד 

כיוון שאנחנו עובדים עליו הוא מומחה בליסטיקה 

שיעזור לנו להוכיח שבגלל כיוון הירי ובגלל הרעש, לא 
ייתכן שעדי הראייה באמת ראו מה שהם אמרו שראו".
זו רק השנה השנייה של פעילות קליניקת החפות 
באוניברסיטה העברית. בעבור ההשתתפות במאמצי 

הזיכוי מקבלים עשרת הסטודנטים נקודות זכות 
אקדמיות לתואר. קליניקה דומה פועלת גם במרכז 

האקדמי למשפט ועסקים ברמת־גן, ויחד עם המחלקה 
למשפטים חוזרים בסנגוריה הן מהוות את "פרויקט 

החפות" הישראלי.
פרויקט החפות האמריקני, שמשמש להן כמודל, 
נולד כמיזם לזיכוי מורשעי שווא על בסיס ממצאים 

גנטיים, לאחר התפתחות תחום הדי־אן־איי. את המיזם 
ייסדו ב־1992 שני משפטנים מ"ישיבה יוניברסיטי" 

בניו־יורק, פרופ' בארי שק ופרופ' פיטר נויפלד. השניים 
הקימו קליניקה יחד עם הסטודנטים שלהם, והחלו 

לאתר תיקים שראיות גנטיות עשויות לשפוך עליהם 
אור חדש.

במסגרת משפטים חוזרים שהתקיימו בארה"ב מאז 
שנת 1989 ועד היום, בוטלו כמעט 900 הרשעות, 

והנידונים זוכו מהעברות באופן מלא. כ־300 
מההרשעות בוטלו במסגרת פרויקט החפות, לאחר 
שבדיקות גנטיות הוכיחו כי הנידונים לא עשו את 

שיוחס להם. באנגליה בוטלו מאז 1997 יותר מ־300 
הרשעות בעקבות חוות דעת שהגישה הנציבות 

לבחינה מחדש של בית הדין הפלילי )CCRC(. התברר 
שלמרות דיני הראיות המפותחים, השופטים המבריקים 
וכללי ההרשעה המחמירים, עדיין יושבים חפים מפשע 

מאחורי סורג ובריח.
ב־2013 פרויקט החפות והתאחדות הסנגורים 

בארה"ב הכריזו על הסכם היסטורי עם האף־בי־איי 
ועם משרד המשפטים האמריקני, שיאפשר לבחון שוב 
יותר מ־2,000 תיקים שכללו בדיקות מיקרוסקופיות 
בשערות שנותרו בזירות הפשע. ההחלטה התקבלה 

אחרי ששלושה בני אדם שהורשעו על בסיס השוואת 
שיער מיקרוסקופית, שוחררו לאחר שנים רבות בשל 

ראיות די־אן־איי. בשלושת המקרים התברר שהעדויות 
של חוקרי האף־בי־איי בנושא לא היו מבוססות מבחינה 

מדעית. עובדיה שלום, יש לציין, הורשע גם הוא על 
סמך בדיקות דומות של דגימות שיער שנותרו בזירת 

הרצח, אולם בדיקות גנטיות חדשניות עשויות להראות 
שהוא כלל לא היה שם. הבקשה למשפט חוזר 

וממשיכים להילחם", מסביר עו"ד יאיר הרשקוביץ 
העומד בראש קליניקת החפות. "כל מי שמקשיב להם, 

יכול להשתכנע שנעשה להם עוול".
הרשקוביץ, שמתגורר בעיר רחובות עם אשתו 

ושלושת ילדיו, חגג השבוע 37 - מספיק שנים כדי 
לראות את שני צדדי המטבע. בראשית דרכו היה תובע 

בפרקליטות מחוז מרכז, לאחר מכן פתח משרד פרטי 
כסנגור, משם עבר לנציבות הביקורת על הפרקליטות, 

ובאקורד הנוכחי הוא פועל בקליניקת החפות. בין 
לבין הוא גם סרן במיל' במערך הייעוץ האופרטיבי 

בפרקליטות הצבאית.
"השירות של קליניקת החפות ניתן חינם", הוא 

מסביר את הליך העבודה של הקבוצה. "השנה עבדנו 
על 11 תיקים: שמונה שהופנו אלינו מהסנגוריה, שניים 

שהגיעו דרך האתר שלנו, ואחד שהגיע דרך הפניה 
מקליניקה אחרת. במקביל לעבודה על התיקים הללו, 

אנחנו מנסים גם לשנות מדיניות.
"על כל תיק אני ממנה זוג סטודנטים, ויחד אנחנו 
עובדים על החומרים. אם הפונה הוא אסיר, אז במצב 

אופטימלי אנחנו נוסעים להיפגש איתו בכלא. המפגש 
עם אסירים מוציא את הסטודנטים מאזור הנוחות 

שלהם, ומוציא אותם מאיזון. משהו מתערער. זה שונה 
מלקרוא פסקי דין בכיתה. כשהם פוגשים את האדם 
שעליו נכתב פסק הדין, הם מנסים לקרוא תיגר על 

ההחלטה, כי יש מולם בן־אדם והם מאמינים לו שמשהו 
לא הגיוני בהרשעה שלו. זו חוויה מרתקת וחשובה.

"אחר כך יש הרבה עבודה בלשית באיסוף חומרי 
חקירה, פנייה לפרקליטות בבקשה לעיין במוצגים, 
ושיחות עם הסנגורים שייצגו את המורשע לאורך 

ההליך. אנחנו בודקים אם הטענות של הפונה עולות 
בקנה אחד עם העילות הקבועות בחוק למשפט חוזר. 

רוב הטענות מתמקדות בראיות חדשות או בעיוות דין, 
ואנחנו בודקים אותן מתוך מחשבה שעיקרה להביא את 

הראיות האלה בפני בית המשפט בבקשה למשפט חוזר". 
את עבודת הקליניקה מכוונת במידה רבה הסנגוריה 

הציבורית. אחרי הרכבת התיק על כל טיעוניו, הוא 
מוצג בפני "הפורום למשפטים חוזרים" – קבוצת דיון 
בהשתתפות הסנגור הציבורי הארצי, המשנה שלו ד"ר 
ענת הורוויץ ומנהלת המחלקה למשפטים חוזרים עו"ד 
אבלין־הרץ. "הסטודנטים מציגים את התיקים שלהם, 
ומתקבלת החלטה כיצד להמשיך", אומר הרשקוביץ. 

"כשסטודנט למשפטים בשנה ב' או ג' מציג תיק בפני 
פורום כזה, החוויה מעצימה ומרגשת. אני משתדל כמה 

שפחות להפריע, ונותן לסטודנטים לנהל את ההצגה".
"אנחנו עוסקים בחיי אדם", אומרת סימה גרנובסקי, 

סטודנטית בקליניקה. "זו עבודה שיש בה אחריות כבדה. 

בין אם הבקשה למשפט חוזר תתברר כמוצדקת ובין אם 
לא, ראוי שהיא תיבחן באופן היסודי והמעמיק ביותר, 

וזה מה שאנחנו עושים".
"ההצטרפות לקליניקה היא שותפות במשהו חדש 

ודרמטי", מוסיף חברה לפרויקט, אהרן טופר. "בארה"ב, 
מרצה וכמה סטודנטים עשו מהפכה שלמה בתחום. 

הרעיון להביא דבר כזה לארץ, הוא מלהיב בעיניי - 
לקחת תיק של אדם שיושב בכלא וטוען בתוקף שהוא 

חף מפשע, ולבחון אותו. אם מגיעים למסקנה שהיה כאן 
עוול ומצליחים להביא לעשיית צדק, זה משהו בסדר 

גודל בלתי נתפס. זה אדם שכבר יושב בכלא, ואני אולי 
אהיה שותף בשחרור שלו ובניקוי האישי שהוא מבקש".

"רואים את זה בסרטים ושומעים על זה בחדשות, 
ורציתי גם אני להיות חלק מדבר כזה", מסביר ערן 
מזרחי, סטודנט נוסף בקליניקה. "אם אתה מצליח 

להביא למשפט חוזר, האפקט לא מסתכם בתיק 
הספציפי אלא במבט כללי על המערכת, על מה שהיא 

עושה ואיך. 
"בפקולטה למשפטים מלמדים אותנו לקרוא פסקי 

דין ולקבל את מה שכתוב בהם. אנחנו מניחים שמה 
שקבעו השופטים הוא אמת לאמיתה. מה שמאתגר 

בקליניקה הוא שנקודת המוצא הפוכה. כשקיבלתי תיק 
לעסוק בו, השתכנעתי בהתחלה שאכן מדובר ברוצח 

- אבל אז אמרתי לעצמי, 'רגע, בוא נשחק את המשחק 
ההפוך, בוא נחשוב שפסק הדין של שופט בית המשפט 
העליון הוא טעות'. אנחנו מנסים להילחם בקונספציה, 

לחשוב אחרת ממה שמרגילים אותנו".

לפתוח תיק בבקשה
שתי משפחות שהתגוררו בשכנות באחת הערים 

במרכז הארץ, היו ידועות ביחסי האיבה ששררו ביניהן. 
מריבות תכופות, צעקות ולפעמים גם אלימות היו 
מנת חלקו של הרחוב ההוא. באחד הימים התגלע 

סכסוך סביב כלב שגידלה אחת המשפחות, ושוב פרצה 
תגרה. ההמולה הייתה רבה, הרחוב התמלא אדם, ומן 
הבתים הסמוכים הציצו ראשים רבים אל ההתרחשות 

השכונתית. לפתע, משום מקום, נשמעו יריות. 
התושבים החלו לרוץ לכל עבר ולהימלט על נפשם. 

כשהרחוב התרוקן מאדם, התגלה אחד השכנים שוכב 
על האספלט ושלולית דם סמיכה מתפשטת סביבו. 
כדור אקדח חדר לבטנו ויצא מגבו. הוא מת במקום.

זהו סיפור ההתרחשות שמאחורי אחד 
התיקים המסובכים שהקליניקה עוסקת 

בהם. "לבית המשפט הגיעו שלוש 
קבוצות עדים עם גרסאות שונות", 

מסביר מזרחי. "שתיים מהגרסאות הן 

"בלימודי המשפטים 
אנחנו מניחים שמה 
שכתבו השופטים הוא 
אמת לאמיתה. מה 
שמאתגר בקליניקה הוא 
שנקודת המוצא הפוכה: 
'רגע, בוא נחשוב שפסק 
הדין של שופט העליון 
הוא טעות'. אנחנו מנסים 
להילחם בקונספציה"

"כל צד עושה את 
העבודה המוטלת עליו, 

ואין לדעתי רעים או 
טובים, אך המערכת 
בכללותה, כמערכת 

אנושית, צריכה לדעת 
לבקר את עצמה ולתקן 

טעויות"

ערן מזרחי: 

סימה גרנובסקי: 

זיכוי

מאז קום המדינה אושרו רק 29 בקשות למשפטים חוזרים. בית המשפט העליון

גם אחרי שנים מתגלה גרסה חדשה. "חומות של תקווה"

מוצג מרכזי שהיה מאפשר לערוך בדיקה גנטית נעלם מהתיק. עובדיה שלום ועורך הדין יואב ספיר
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ממתינה כאמור להכרעתו של השופט ג'ובראן.
מה מצב הרשעות השווא בישראל? פרופ' בעז סנג'רו 

מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת־גן הוציא 
בשנת 2014 את הספר "הרשעת חפים מפשע בישראל 

ובעולם: גורמים ופתרונות", ובו הציג לראשונה נתונים 
בנושא. לפי ניתוחו, 5 אחוזים מההרשעות בישראל הם 
הרשעות שווא. בבתי הכלא בארץ מוחזקים כ־20 אלף 
אסירים - ולפי סנג'רו, אלף מהם נמצאים שם על לא 

עוול בכפם.
"מאז קום המדינה הורה בית המשפט העליון על 
קיומם של 29 משפטים חוזרים בלבד", אומרת עו"ד 

אבלין־הרץ. "ההליך הזה אמור להיות נדיר, אבל 
הביקורת שלנו היא שכתוצאה מכשלים מוסדיים 

ומערכתיים, ההליך הופך לכמעט בלתי אפשרי, ולא 
מתקיים גם במקרים מוצדקים. כל מערכת משפטית 
טועה, זה דבר טבעי, ויש אינטרס ציבורי בכך שהיא 

תדע לבדוק את עצמה וללמוד מטעויות. בארה"ב למשל 
מבינים זאת היטב. רק בשבוע שעבר קראתי שפרויקט 

החפות האמריקני הביא לשחרורו של אסיר אחרי 
ארבעים שנה בכלא. ההישגים שם ניפצו את התפיסה 

השמרנית, שעדיין קיימת בישראל, ולפיה בית המשפט 
חסין מטעויות והרשעות שווא לא ייתכנו. 

"בשנת 2001 החוק הסמיך את הסנגוריה הציבורית 
בישראל לייצג נידונים הטוענים שניתנה בעניינם 

הרשעת שווא ומבקשים משפט חוזר. יש לנו סמכות 
לסנן את הפניות המוגשות אלינו ולייצג רק כאשר 

אנחנו משתכנעים שקיים חשש אמיתי להרשעת שווא. 
בכל שנה פונים אלינו כשלושים עד ארבעים אסירים, 

אבל בממוצע אנחנו מגישים לבית המשפט בקשה אחת 
או שתיים למשפט חוזר. את רוב התיקים אנחנו סוגרים 
לבסוף - או כי לדעתנו אין עילה למשפט חוזר, או כי 

אין לנו דרך להוכיח זכאות, לאחר שהרשויות לא שמרו 
מוצגים וראיות שהיו יכולים אולי להוכיח את טענת 

החפות. בארה"ב שומרים את כל המוצגים, וכך יש 
אפשרות לפתוח תיקים ישנים ולערוך בדיקות גנטיות 
שחושפות מאות מקרים של הרשעות שגויות. במקרה 

של עובדיה שלום, לעומת זאת, נעלם מוצג מרכזי 
שהיה מאפשר לערוך בדיקה גנטית מכריעה. מישהו 

איבד אותו". 

עבודה על תיק של בקשה למשפט חוזר, אומרת 
אבלין־הרץ, דורשת כמה שנים של נבירה מדוקדקת 

בכל החומר, חיפוש ראיות חדשות ועוד. "רק לאחר מכן 
מגישים בקשה, ואם היא תאושר, יתנהל מחדש המשפט. 

כלומר, זו דרך חתחתים ארוכה ומפרכת".

דינים וראיות
לפעמים טענת החפות נובעת לא רק מראיות פיזיות 

חדשות או מפגמים בהתנהלות מערכת המשפט, אלא 
גם משינוי בגרסאות העדים. כך למשל בתיק שנולד 
ביום אוגוסט לוהט בעשור הקודם, כששלושה חברים 
החליטו לארוז אוהל, שקי שינה ואוכל, ולצאת לחיק 
הטבע. הם התמקמו בחופי הכנרת, ללילה של טבילה 
במים הקרירים. אלא שאחד מהחברים לא חזר הביתה, 

והשניים הנותרים לא ידעו להסביר להיכן נעלם. 
המשטרה פתחה בחיפושים, ולאחר כמה ימים נמצאה 

גופתו. נתיחה גילתה סימני חבלה ממכות יבשות 
ושרידי אלכוהול בדם. סיבת המוות, כך נקבע, הייתה 

טביעה. כשהמשטרה חקרה את שני החברים הם הכחישו 
כל קשר למות חברם, אולם התקשו לספק גרסה משלהם 

להשתלשלות העניינים. בסופו של דבר הרשיע אותם 
בית המשפט ברצח, וגזר עליהם מאסר עולם.

"הם יושבים כבר 15 שנה", מספר טופר, שמטפל 
בתיק עם שותפתו חני קליין־שפירא. "השופט קבע 
שהם כנראה היו שם בשעת המוות. הוא בעצם אמר, 

'לא היינו שם, רק אתם הייתם. התרחש שם רצח, ואתם 
מסתירים את פרטיו. מבחינתי אתם אחראים לרצח, 

כי אמנם לא הוכח שאתם רצחתם, אך לא נראית 
לעין סיבה אחרת למוות'. זו הרשעה הסתברותית, 

נסיבתית. היא כמובן חלשה, כי אפשר להעלות עוד 
תסריטים למותו של החבר. למשל, שהשניים הלכו 

והותירו את החבר לבד על החוף, הוא שתה 
אלכוהול, הסתבך בקטטה ונרצח".

ואחרי 15 שנה אחד החברים מבקש 
משפט חוזר. על בסיס מה?

"לדבריו, החבר השני מוכן 
להודות שהוא הרוצח. זה 

משמעותי מאוד, כי נקודת 
התורפה בהרשעה הייתה 

חלוקת האחריות, ולראשונה מתחיל להתבהר מה קרה 
שם, או יותר נכון - מי עשה מה. כששוחחנו איתו הבנו 
גם שהעובדה שהם יוצגו יחד בידי עורך דין אחד פגעה 
מאוד באותו מורשע, כי הם הציגו חזית אחידה. הרי לא 

סביר שהסנגור יקריב לקוח אחד שלו לטובת לקוח אחר. 
אפשרות אחרת כמובן היא שלתיאום הגרסאות לא דאג 
הסנגור אלא הם עצמם, מתוך החלטה לגבות זה את זה".

ואולי כעבור שנים אחד מהם מוכן להודות ולקחת 
אחריות רק כדי לשחרר את חברו?

"הכול יכול להיות. המשימה שלנו היא בדיקת 
הגרסאות ובחינת הקוהרנטיות והאמינות שלהן. 

המשוכה העיקרית היא למצוא הסבר משכנע לכך שעד 
היום הם לא סיפרו את האמת. יותר מזה, נניח שאין 
הסבר משכנע, לכל הפחות אפשר להסביר שהם היו 
בקשר טוב וכיום הקשר רופף. האם יעלה על הדעת 

ששופט יותיר אדם לרצות מאסר עולם רק כי לא נתן 
את גרסתו בזמן? זה פשע שמצדיק עונש כזה? מכאן 
אנחנו מנסים לחפש אינדיקציות לאמיתות הגרסה 

שהוא מספק – למשל, למצוא אדם שבזמן אמת, לפני 
15 שנה, שמע את הסיפור האמיתי. הוא יוכל להעיד 
שהגרסה כיום היא אותה הגרסה של אז. זהו עד חדש, 

ראיה חדשה בתיק שעשויה לשפוך אור".
בעולם וגם בארץ מביטים אנשי פרויקט החפות 

בעין חשדנית על פסקי הדין שמנפיקה מערכת המשפט. 
הם מנסים לשמור על האמון בכוונותיה הטובות 

של המערכת, אולם מותחים ביקורת על התנהלותה 
במקרים מסוימים ובהליכים מסוימים. "מעבר לזיכוי 
חפים מפשע שהורשעו לשווא, לפרויקט החפות יש 

עוד תפקיד: הוא מאפשר הפקת לקחים, בדיקת הטעות 
ומניעת הישנותה במקרים הבאים. כך אנו מסייעים 

למערכת המשפט", אומרת עו"ד אבלין־הרץ. 
גם הרשקוביץ מדבר על תפקידה של הקליניקה 

בשינוי מדיניות: "מלבד ההתמקדות במשפטים חוזרים, 
אנחנו מצביעים על פערי הכוחות בין מערכת אכיפת 

החוק לחשוד, על הודאות שווא, ראיות מדעיות, מסדרי 
זיהוי, עדויות של בעל עניין, התנהגות פסולה של 
המשטרה, והרשימה עוד ארוכה. חלק מהסטודנטים 

שלי כבר עובדים במחלקות במשרד המשפטים, רובם 
התקבלו להתמחות בפרקליטות, ואני מקווה שהם 
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"מלהיב בעיניי לקחת 
תיק של אדם שיושב 

בכלא וטוען שהוא חף 
מפשע, ולבחון אותו. 
אם מגיעים למסקנה 
שיש עוול ומצליחים 
להביא לעשיית צדק, 
זה משהו בסדר גודל 

בלתי נתפס"

אהרן טופר: 

זיכוי

בזכות הדי־אן־איי שוחררו מאות אסירים. פרופ' בארי שק ופרופ' פיטר נויפלד )בתמונה משמאל(
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לרשותנו. אנחנו עוסקים המון בבירוקרטיה סיזיפית, 
לפעמים מייאשת, שלוקחת המון זמן. אתה מרגיש 

שאתה נלחם בטחנות רוח. 
"בתיק עובדיה שלום, מרגע הפנייה ועד שהוגשה 

בקשה למשפט חוזר חלף עשור. העיכוב נבע מכך 
שבמשך שנים לא קיבלנו מוצגים לשם עריכת בדיקות 

מדעיות. היינו צריכים להילחם על כך, ואף להגיש 
עתירה לבג"ץ. רק בעקבותיה הורו לפרקליטות להעביר 

לידינו את המוצגים. אילו הייתה חקיקה שקובעת איך 
וכיצד שומרים מוצגים, ולמי יש זכות לעיין בהם, לא 
היינו צריכים לעתור ולהשקיע משאבים רבים כל כך".
הטענות כלפי הפרקליטות אינן מסתכמות בכך. 
בדיון בתיק של שלום, למשל, נרשמו חילופי דברים 

בין ראש הסנגוריה לנציגת הפרקליטות, באשר 
לעמדה העקרונית בנוגע לבקשות משפטים חוזרים. 

מכיוון שאין כיום הנחיות של פרקליט המדינה בעניין, 
יש טוענים שהפרקליטות מתנגדת לכל בקשה כזו 

באופן גורף. "המדינה מדברת על אינטרס ציבורי של 
סופיות הדיון", אומר הרשקוביץ. "כלומר, הנאשם 

קיבל את יומו בבית המשפט, וזה מספיק. צריך 
להשלים עם גזר הדין ויש סוף לכל דבר. הבעיה היא 
שהגישה הזו מתעלמת מטעויות. צריך להבין שכולם 

טועים, כולל מערכת המשפט". 
הטיפול בבקשות למשפט חוזר נמשך כאמור כמה 
שנים. בסוף השנה יעזבו הסטודנטים את הקליניקה; 

התיקים והאסירים יחכו לסטודנטים הבאים שייקחו את 
המשימה על שכמם וימשיכו את עבודת קודמיהם. "זה 

הבייבי שלנו", מספר ערן מזרחי. "אנחנו לא שואלים זה 
את זה 'מה שלומך', אלא מה שלום הבחור שבתיק שלו 

אנחנו מטפלים. הוא הגורם המחבר בינינו, הוא מרכז 
העניין, ממנו אכפת לנו. 

"הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות כמשפטן הוא 
לשחרר מהכלא אדם חף מפשע. זה שיא הסיפוק. אבל 

אחרי שנה אנחנו עוזבים את התיק, וזה נורא קשה. 
איך אפשר? נקשרתי אל האסיר, ואני לגמרי מאמין 

שהוא חף מפשע. האמונה הזו מקשה עליי לעזוב. איך 
אני יכול להשאיר מאחורי הסורגים את מי שלא אמור 

להיות שם?" 0
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יתנהלו אחרת - שלא יקבלו כמובן מאליו את מה 
שהם יראו בתיקים העתידיים שלהם, ושיכוונו את 

חקירת המשטרה גם לבדיקה של גרסת החשוד".
אתה מלמד את הסטודנטים שהפרקליטות מתנהלת 

מתוך מטרה להרשיע בכל מחיר?
"אני לא חושב שיש בארץ אווירה של הרשעה בכל 
מחיר. אני יודע איך עובד פרקליט, הייתי שם. הבעיה 

היא שיש תיקים שנופלים בין הכיסאות. התובע לא 
רואה את הגורמים שמובילים להודאת שווא. הוא לא 
רואה שיחד עם החשוד עצרו גם את אמא שלו, ואחרי 

שהוא הודה שחררו אותה. הוא לא רואה שהחשוד לוקח 
את התיק על עצמו כי הוא מפחד 'לפתוח פה' על מישהו 
אחר. היה לי פעם תיק של אחזקת נשק: בחצר של אדם 
נתפס רובה, ובחקירה החשוד הודה וסיפר שהנשק שלו. 

השוטר ביקש ממנו שיצייר את כלי הנשק - והחשוד 
צייר אקדח, לא רובה. אם נעלה את המודעות לגורמים 

להודאות שווא, אני מקווה שהן יפחתו". 
לדברי גרנובסקי, ההשתתפות בקליניקה לימדה 

אותה לבחון תיק ביסודיות ובהעמקה, תוך שימת לב 
לפרטים. "תמיד צריך לחשוב באופן ביקורתי ולשאול 

שאלות. ההרצאות שקיבלנו מאנשי הפרקליטות 
והסנגוריה הציבורית, ומפי מומחי משפט, רפואה 

משפטית ואקדמיה, העניקו לי ראייה רוחבית. כל צד 
עושה את העבודה המוטלת עליו, ואין לדעתי רעים או 

טובים, אך המערכת בכללותה, כמערכת אנושית, צריכה 
לדעת לבקר את עצמה ולתקן טעויות".

המלחמה בין הסורגים
בארה"ב מתקיים שיתוף פעולה נרחב בין 

פרויקט החפות למערכת המשפט הציבורית, כולל 
מערכת התביעה. בארץ, מנגד, מיזם החפות נתקל 
במכשולים מצד רשויות המדינה. בשנה הראשונה 

לפעילות הקליניקה אפשר שירות בתי הסוהר 
לסטודנטים להיכנס עם הרשקוביץ אל בתי הכלא 

ולשוחח עם האסירים הרלוונטיים, ואילו השנה 
השתנתה המדיניות. "רק אני נכנסתי ושוחחתי עם 
הפונים", מספר הרשקוביץ. "זה פוגע מאוד בניהול 
התיקים, כי יש חשיבות עצומה לשמיעת הטענות 

ממקור ראשון. פניתי לשב"ס בתחילת השנה 
בבקשה רגילה לאשר את כניסת הסטודנטים, 

משתתפי הפרויקט חתמו על כל ההתחייבויות, אבל 
קיבלנו תשובה שלילית. בסוף אפריל פניתי לנציבת 

שב"ס עפרה קלינגר, וטרם קיבלתי תשובה. בכל פעם 
שאני מתקשר הם אומרים לי שזה עדיין בטיפול".
בשירות בתי הסוהר סירבו להתייחס לטענות 

הספציפיות, אך מסרו בתגובה ש"נושא הרישיונות 
ואישורי הכניסה בכלל מצוי בבחינה מקיפה של 

הגורמים המקצועיים בשב"ס. הבחינה כוללת שיקולים 
הנוגעים לתכלית הכניסה, היקפה ותדירותה, תוך מתן 

דגש לסדרי הביטחון, למיפוי צורכי הארגון וצורכי 
האסירים ולשאר נסיבות הכניסה. יודגש כי בכל 

מקרה אין מניעה לכניסת עורכי דין למפגש ומתן 
ייעוץ מקצועי לאסירים, ולא נמנעת מאף אסיר הזכות 

לערעור, עתירה או כל הליך משפטי שהוא חפץ בו".
גם ברשויות התביעה מקשים על עבודת מיזם 

החפות. "עמדת הפרקליטות היא שלנידון אין זכות 
לעיין בחומרי חקירה בתיק שהסתיים", אומרת 

אבלין־הרץ. "לתפיסתם, הם נותנים לנו את 
החומרים לפנים משורת הדין. ההתייחסות 

היא בהתאם: אנחנו פונים ומקבלים 
את התיק לאחר זמן רב מאוד, וגם 

אז מתגלה פעמים רבות שהחומרים 
שהועברו אלינו חלקיים – למשל 

שהתיעוד החזותי, הסרטונים, לא נמצא. 
אי אפשר לטפל בפנייה שמגיעה 

אלינו אם לא כל החומר עומד 

"אני לא חושב שיש 
בארץ אווירת הרשעה 
בכל מחיר. אני יודע איך 
עובד פרקליט, הייתי 
שם. הבעיה היא שיש 
תיקים שנופלים בין 
הכיסאות. הפרקליט לא 
רואה מה מוביל להודאת 
שווא"
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