
 המשפטים החוזרים בישראל 

ביטל בית המשפט העליון הרשעות לאחר תום המשפט והורה על   2021קום המדינה ועד  תקופת מ
 ים בסך הכול. מקר 34-קיום משפט חוזר ב 

  
העילה לקיום   סיווג העברה שנה  שם ההליך 

 משפט חוזר
הכרעה במשפט  

 החוזר

1 
היועץ   3/58מ"ח 

המשפטי  
 לממשלה נ' דוד 

מעשה מגונה   1958
 בקטינה 

הודאה של אחר  
 בביצוע המעשה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

2 
פדילה   5/68מ"ח 

 נ' מדינת ישראל 
  –חדשות ראיות   חבלה חמורה  1968

 עדים 
 זיכוי 

3 
אבו נ'   3/81מ"ח 

 מדינת ישראל 
  –ראיות חדשות  רצח 1981

דו"ח שטוען כי  
מהאקדח לא בוצע  

 ירי 

 הרשעה בשנית 

  7324/96מ"ח  4
חייאט נ' מדינת  

 ישראל 

ניסיון לרצח   1997
 והצתה 

זיוף ראיות והשגת  
הודאה באמצעים  

 פסולים

הרשעה בשנית  
 )בהסדר טיעון( 

5 
  1966/98מ"ח 

הררי נ' מדינת  
 ישראל 

הצתה וקשירת   1998
קשר לביצוע  

 פשע

שימוש באמצעים  
 פסולים בחקירה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

6 
  5008/99מ"ח 

תשובה נ' מדינת  
 ישראל 

נהיגה בקלות   1999
 ראש

  –ראיות חדשות 
נתפס רכב עם לוחית  

 זהה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  7929/96מ"ח  7
קוזלי נ' מדינת  

 ישראל 

סתירה בהודאות   רצח וחטיפה  1999
הנאשמים וחשד  

 לעינויים בחקירה 

 הרשעה בשנית 

  8777/99מ"ח  8
פלינק נ' מדינת  

 ישראל 

גרימת מוות   2000
 ברשלנות 

 הרשעה בשנית  חו"ד רפואית 

בר   1114/00מ"ח  9
יוסף נ' מדינת  

 ישראל 

חדשות, גם  ראיות   גנבה ממעביד  2000
לאחר שסיימה  

 לעבוד היה נגנב כסף 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 



  4181/02מ"ח  10
סולמי נ' היועץ  

המשפטי  
 לממשלה 

קשירת קשר   2002
 לביצוע רצח 

ראיות   –עיוות דין 
חדשות, דיווח כוזב  

 של מנהל החקירה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  3032/99מ"ח  11
ברנס נ' מדינת  

 ישראל 

ללא ניהול   – זיכוי  פגמים בחקירה  רצח 2002
 משפט חוזר 

  10392/02מ"ח  12
עמיאל נ' מדינת  

 ישראל 

נהיגה ושימוש   2003
ברכב ללא  

 רישיונות 

  –ראיות חדשות 
הוכחה כי לא ידע  
שהאופנוע אסור  

 לשימוש 

זיכוי/הרשעה  
חלקית )בהסדר  

 טיעון( 

  9054/03מ"ח  13
נ'   לזרובסקי 

 מדינת ישראל 

 זיכוי  עיוות דין  מעשה מגונה  2005

  5048/04מ"ח  14
אייזן נ' מדינת  

 ישראל 

הריגה   2005
 והתעללות 

הרשעה בשנית   חו"ד רפואית 
 )בהסדר טיעון( 

  9974/04מ"ח  15
שוורץ נ' מדינת  

 ישראל 

חדשה   DNAראיית  אונס  2005
 שנחשפה 

 הרשעה 

  8390/01מ"ח  16
נ'    אקסלרוד

 מדינת ישראל 

תמיכה בארגון   2005
 טרור 

אחר   –עיוות דין 
 זוכה בהרשעה זהה 

התביעה לא  
הגישה כתב  

 אישום 

  10562/04מ"ח  17
היועץ המשפטי  

 לממשלה נ' עזריה 

  –ראיות חדשות  מעשה מגונה  2005
המתלוננת הודתה  

 בתלונת שווא 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  3092/06מ"ח  18
נ' מדינת   קסובק
 ישראל 

נהיגה ללא   2006
 רישיון 

הוכח כי   –עיוות דין 
רישיונו הזר תקף  

 בישראל 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  3364/09מ"ח  19
שראיעה נ' מדינת  

 ישראל 

אי ציות   2009
 לשוטר 

  –ראיות חדשות 
אדם אחר ביצע את  

 העבירה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  8846/09מ"ח  20
מדינת  שגב נ' 
 ישראל 

עברות ע"פ   5 2010
פקודת  

 התעבורה 

  –ראיות חדשות 
אדם אחר ביצע את  

 העבירה 

זיכוי/הרשעה  
חלקית )בהסדר  

 טיעון( 



  2165/11מ"ח  21
פלוני נ' מדינת  

 ישראל 

שותפו   –עיוות דין  אי מניעת פשע  2011
 לעבירה זוכה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  4811/12מ"ח  22
מדינת  סאלם נ' 

 ישראל 

חו"ד רפואי של   מעשה מגונה  2013
 המתלוננת 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  3689/13מ"ח  23
חמאדה נ' מדינת  

 ישראל 

שותפו   –עיוות דין  גנבה בצוותא  2013
 לעבירה זוכה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

כהן   8114/12מ"ח  24
 נ' מדינת ישראל 

נהיגה ללא   2013
 וביטוח רישיון 

הוכח כי   –עיוות דין 
רישיונו הזר תקף  

 בישראל 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  3713/11מ"ח  25
בקרינג נ' מדינת  

 ישראל 

נהיגה בקלות   2013
 ראש

  –ראיות חדשות 
 איכון סלולר 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  511/12מ"ח  26
דוידוב נ' מדינת  

 ישראל 

  –חדשות ראיות   ניסיון לרצח  2013
 סרטון של האירוע 

 הרשעה בשנית 

  1997/15מ"ח  27
אבו כדיר נ'  

 מדינת ישראל 

עבירת תכנון   2015
 ובנייה 

    

גית   7315/15מ"ח  28
 נ' מדינת ישראל 

נהיגה ללא   2016
 רישיון וביטוח 

לא    –ראיות חדשות 
 שהה בארץ 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  6613/17מ"ח  29
איתמר הפטר נ'  

 מדינת ישראל 

התחזות,   2017
 מרמה וגניבה 

 הורשע בשנית  ראיות חדשות 

  3632/19מ"ח  30
אסף לובין נ'  
 מדינת ישראל 

הודאה של האשם   החזקת נשק  2019
 בעבירה 

ללא ניהול   – זיכוי 
 משפט חוזר 

  1689/17מ"ח  31
גואטה נ מדינת  

  ישראל

  –ראיות חדשות  רצח 2019
 הקלטות 

 הורשע בשנית 

"מ 32   51/19ח 
ליאור מירז נ'  
 מדינת ישראל 

קבלת שוחד   2020
 ושיבוש חקירה 

סתירה מהותית  
בראיות )הודאת  

 הנאשם( 

 זיכוי 



"מ 33   4035/19ח 
פלוני נ' מדינת  

 ישראל 

רצח, ניסיון   2020
 רצח

ראיות   -עיוות דין 
)עדויות( בלתי  

 קבילות 

 הליך מתנהל כיום 

34 
  6881/19מ"ח 

נ' מדינת   זדורוב
 ישראל 

ספק   –חו"ד רפואית  רצח 2021
 סביר לראיה 

 הליך מתנהל כיום 

"על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל"   רובינס-רתם רוזנברג  •
 ( 2013)  193ה   משפטמעשי 

  אתר נבו •

 


