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תיקיםתיקים  מהסניגוריהמהסניגוריה: : ההרשעהההרשעה
שעוררהשעוררה  סערהסערה

הסדרה הדוקומנטרית החדשה שעולה בערוץ yes דוקו (החל מה-22.10) חושפת שלל מקרים

מורכבים ומרתקים – ובהם פרשת ההרשעה של אב באונס בתו, על סמך זכרונות שצצו בעקבות חלום
YES מאת // // 2 תגובות  אוקטובר 20, 2014 

- תיקים מהסניגוריה - מה חדש פה?  שייך לנושאים: YES דוקו 

לאחר כ-12 שנים של הליכים משפטיים, בית המשפט העליון דחה באחרונה את ערעורו של בני שמואל

שהורשע כי אנס במשך שנים את בתו הקטנה. ההרשעה התבססה על זיכרונות של בתו, שצפו בעקבות

חלום.

YESGO-שווה לראות ב

עקבו אחרינו גם

@YESTV – באינסטוש

YES FEED

247LikeLike

247247 11

+ עקבו אחרינו 

http://blog.yes.co.il/
http://blog.yes.co.il/
http://blog.yes.co.il/?cat=1400
http://blog.yes.co.il/?cat=149
http://blog.yes.co.il/?cat=20
http://blog.yes.co.il/?cat=518
http://blog.yes.co.il/?cat=81
http://blog.yes.co.il/?cat=87
http://blog.yes.co.il/?author=2
http://blog.yes.co.il/?p=4259#comments
http://blog.yes.co.il/?cat=1188
http://blog.yes.co.il/?cat=20
http://blog.yes.co.il/?cat=518
http://bit.ly/1Az5B5w
http://bit.ly/1Az5B5w
https://instagram.com/p/2YbJYsrZ7j/
http://blog.yes.co.il/?p=4259


May/9/15, 6:45 AMyes blog | תיקים מהסינגוריה

Page 2 of 6http://blog.yes.co.il/?p=4259

המאבק המשפטי תועד במשך מספר שנים במסגרת "תיקים מהסניגוריה", סדרה דוקומנטרית חדשה

שיצר מויש גולדברג, ותעלה ב-22.10 בערוץ yes דוקו. בסידרה 6 פרקים שיעסקו כל אחד בנושא

שונה, ויציגו מגוון מיקרים משפטיים – בהם עוסקת הסניגוריה הציבורית.

מקרהו של שמואל מייצג דילמה משפטית סבוכה. האב הורשע לאחר שבתו הקטנה חלמה בגיל 23

חלום שהציף בה זכרונות על התעללות מינית, שהוביל לאישום, למשפט ולהרשעה, למרות הכחשות

האב. שתי אחיותיה ואמה של המתלוננת העידו שלא ראו דבר ממעשי האינוס. עם זאת הן נוטות

להאמין למתלוננת. פרקליטיו מטעם הסנגוריה הציבורית נותרו לצדו ובטוחים עדיין שאין בסיס

להרשעתו.

באופן חסר תקדים, בפעם הראשונה בישראל,  האב המורשע נחשף בסדרה בפנים גלויות, בהסכמתו.

השבוע, בדיוק עם עליית הסדרה לאוויר, צפוי בני שמואל להיכנס לכלא. בסנגוריה הציבורית לא הרימו

ידיים והם מתכוונים לבקש דיון נוסף בהרכב מורחב.

לאחר ההחלטה – שורת מדענים, חוקרים וקלינאים מהבכירים ביותר בישראל בתחום הפסיכולוגיה,

חקר המוח והזיכרון חתמו על גילוי דעת שיוצא נגד פסק הדין. בין המדענים החתומים על גילוי הדעת

שהתפרסם ב"הארץ", חתן פרס נובל פרופ' דניאל כהנמן, שלושה חתני פרס ישראל לחקר הפסיכולוגיה

פרופ' שלום שוורץ, פרופ' דוד נבון ופרופ' אשר קוריאט, וגם חוקרות כמו פרופ' מיה בר הלל ופרופ'

מרילין ספר שהיתה פעילה בארגוני נפגעי ונפגעות תקיפה מינית.

פרופ' אורן גזל־אייל, מומחה למשפט פלילי מאוניברסיטת חיפה, מבקר את פסק הדין של בית המשפט
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העליון בעניין שמואל ואמר ל"הארץ": "לדעתי, בית המשפט העליון צריך לבחון מחדש את הקבילות של

ראיות שנשענות על זיכרון מודחק משוחזר, לאור העמדה של רוב הקהילה המדעית שלפיה אין בסיס

מדעי לראיה הזאת. הראיה המרכזית בתיק הזה, שלא תיתכן הרשעה בלתה, היא הזיכרון. ההרשעה

לא התבססה על החלום. אלא על הזיכרון שצץ בעקבות החלום. כל יתר הראיות הן חיזוקים, ולדעתי

רובן דווקא מחלישות את התזה של התביעה. בסופו של דבר אם אין את הזיכרון, לא אמורה להיות

הרשעה. על זה אין מחלוקת. אם יש ספק שהתופעה הזאת בכלל קיימת ואם טובי החוקרים בתחום

סבורים שאין לה בסיס מדעי, אז לדעתי יש בהגדרה ספק סביר שצריך להוביל לזיכוי. ייתכן שמתלוננת

תטען לזיכרון מודחק-משוחזר שבעקבותיו תיפתח חקירה ובה יתגלו ראיות חיצוניות שמוכיחות את

האשמה, אבל בוודאי לא ניתן להסתפק בזה כראיה עיקרית לביסוס הרשעה.

לכתבה בנושא באתר "מאקו"

 בואו לדבר על זה בדף הפייסבוק של yes דוקו
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מאחורי המילים שאתם קוראים פה והתוכניות שאתם רואים, מסתתרים, לא תאמינו, אנשים
אמיתיים שיש להם עבודה נורא קשה – לראות המון טלוויזיה. וכן, יש לנו מה להגיד על זה,

ולפעמים גם נפנק אתכם פה בבלוג בחידונים, שאלונים, סקרים, ראיונות ועוד כל מיני
תופינים.
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