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ראיית דנ"א – מורה נבוכים לסניגור
עו"ד נתנאל לגאמי* ועו"ד רות לוין**

מבוא

ב-27.03.15 התקבל ערעורם של אמנדה נוקס ורפאל סולצ'יטו בבית 
המשפט העליון באיטליה, והם זוכו מן הרצח והאונס של מרדית' קרצ'ר. 
הזיכוי סימן את סיומו של משפט מתוקשר ושנוי במחלוקת, שנמשך 
שבע וחצי שנים, במהלכן הורשעו השניים בעבירות שיוחסו להן, 
על ידי הערכאה הדיונית, פעמיים. עיקר התהודה התקשורתית נבע 
מן האופי הבינלאומי שלבשו האירועים, כמו גם אפיונן של הדמויות 
המעורבות. הקורבן לרצח, מרדית' קרצ'ר, הייתה סטודנטית צעירה 
מאנגליה, ששהתה באיטליה במסגרת חילופי סטודנטים. אמנדה 
נוקס, הייתה צעירה אמריקנית שהגיעה לאיטליה ללמוד איטלקית 
וחלקה דירה עם המנוחה בעיר העתיקה של פרוג'יה. רפאל סולצ'יטו 
היה חברה האיטלקי של אמנדה נוקס. התביעה האיטלקית טענה 
כי השניים הצטרפו לבחור נוסף בשם רודי גוואדה, ל"משחק מיני" 
שהשתבש והסתיים ברצח אכזרי של הקורבן. הראיות המרכזיות 
שקשרו את אמנדה ורפאל לעבירות היו שרידי דנ"א. שרידי דנ"א של 
רפאל נמצאו על תפס מחזייה של הקורבן, שנקרעה במהלך האונס, 
ושרידי דנ"א של הקורבן נמצאו על להב של סכין שנתפסה בביתו 
של רפאל, כשעל ידית הסכין נמצא דנ"א של אמנדה. המשפט והדיון 
הציבורי סביבו הפכו לחזית של מאבק בין מומחים משלוש מדינות, 
איטליה, ארה"ב ואנגליה. בסופו של יום ערכאת הערעור השתיתה 
את הזיכוי על דו"ח שנכתב על ידי חוקרים עצמאיים, שמונו על ידי 
בית המשפט, ואשר אימץ את טענות ההגנה. הסוגיות שעלו במשפט 
יכולות ללמד על הדילמות המלוות את המדע המתפתח של אנליזת 
דנ"א לצרכים פורנזיים. המומחים במשפט נחלקו באשר למשמעות 
של מציאת כמות מזערית של דנ"א, הפחותה מהכמות הנחשבת 
תקנית, על פי הסטנדרט המקובל בארה"ב, ובאשר להשלכות של 
איסוף ראיות, שאינו עומד בסטנדרטים הנדרשים למניעת זיהום. 
כך, הסרטים שתיעדו את איסוף הראיות הראו בין היתר כי החוקרים 
לא החליפו כפפות בין איסוף ראיה למשנה וכי ראיית המפתח, תפס 
החזיה, שהתה בזירה במהלך החקירה ימים ארוכים בטרם נתפסה 
כראיה. ניסוי שערך מומחה מטעם ההגנה, הדגים כיצד איסוף ראיות 
ללא החלפת כפפות יכול להעביר דנ"א בכמות מזערית ממוצג אחד 
לאחר באופן שדנ"א של פרופסור באוניברסיטה בה נערך הניסוי 

נמצא על סכין חדשה שלא באה במגע עמו.

השימוש באנליזה של דנ"א במסגרת חקירה פלילית, שהחל לפני 
כשלושים שנה, הביא לפריצת דרך דרמטית ביכולת להתחקות אחר 
מבצעי עבירה והוא נחשב להתפתחות החשובה ביותר של המדע 
הפורנזי. יש להניח כי בעקבות השתכללות הבדיקות והרחבת מאגר 
הדנ"א הזמין לחוקרים, יתפסו בדיקות הדנ"א מקום מרכזי עוד 

יותר בעתיד.

בניגוד לתחומים אחרים במדע הפורנזי, ההשוואה בין דגימות 
ביולוגיות, המבוססת על בדיקת דנ"א, זוכה בהכרה אוניברסאלית 

כשיטה אובייקטיבית בעלת תוקף מדעי מבוסס היטב. 

בעקבות המעמד המדעי לו זכתה ההשוואה המבוססת על אנליזת 
דנ"א, הכירה גם הפסיקה בישראל בכוחה הראייתי, ויש מי שנכון 
היה להכתירה כ"מלכת הראיות".1 לאחר תקופה של חבלי לידה נפסק 
בעניין אבו-חמאד2 כי במקרים מתאימים ניתן אף לבסס הרשעה 

בפלילים על בדיקת דנ"א כראיה יחידה. 

עוצמתה של בדיקת הדנ"א ומעמדה מחייבים כל סנגור לפתח היכרות 
עם רזי השיטה, ובפרט עם נקודות התורפה שלה, בכדי לנסות 

ולהתמודד עם השלכותיה.

מונחי יסוד
הדנ"א היא מולקולה, המצויה בגרעין של כל תא בגוף ומכילה את 
הצופן הגנטי של האורגניזם. הדנ"א ערוך כסליל כפול המאורגן 
במבנים הנקראים כרומוזומים. בדיקת הדנ"א מתייחסת למקטעים 
של דנ"א, המצויים על גבי הכרומוזומים ונקראים אתרים. בכל אתר 
שני אללים, אחד האללים הוא תורשה של האם והשני תורשה של 
האב. בעוד ש-99.9% מרצף הדנ"א של כל בני האדם הוא זהה, 
הרי שהאתרים שנבחרו כבסיס לבדיקה הפורנזית הם מקטעים בהם 
קיימת שונות גדולה יחסית בין בני אדם. מכאן ההנחה כי אפיון של 
אתרים אלו יוכל לאבחן בין דנ"א של אנשים שונים ולהביא לזיהוי 

של אדם ספציפי. 
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7  ראו ת"פ 935-10-15 מדינת ישראל נ' סבג )פורסם בנבו, 29.2.2016(, שם זיכה בית המשפט את הנאשם בשל מחדלי החקירה באיסוף ובטיפול בדגימות. 
8  עניין אלמליח, לעיל ה"ש 3.

9  על שרשרת מוצג במעבדה, לעניין בדיקות שכרות, ראו עפ"ת )מחוזי – ת"א( 49139-12-15 בן משה נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 4.2.2016(; עפ"ת )מחוזי 
– י-ם( 39440-03-14 נאסר נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 23.4.2014(.

הטכנולוגיה לאפיון הדנ"א, בה נעשה בדרך כלל שימוש בבדיקות 
פורנזיות, נקראת Short Tandem Repeat( STR( והיא מבוססת 
על בחינה של מספר החזרות של תבניות המורכבות מבסיסים של 
חומצות גרעין )המסומנות על ידי האותיות A,C,G,T(, שנבחנות 
בכל אחד משני האללים, בכל אתר שנבדק, על גבי הכרומוזומים. 
התבנית משתנה בין האתרים, אולם התבנית הנבחנת בכל אתר 

היא קבועה וידועה.

בטבלה, המצורפת בדרך כלל לחוות הדעת הגנטית, תופיע רשימה 
של אתרים ושני מספרים, אחד עבור כל אלל, בכל אתר. 

 )D19S433 :האתרים מסומנים באמצעות אותיות ומספרים )למשל
המסמנים את המיקום של האתר על פני הכרומוזומים.

המספרים של שני האללים בכל אתר מציינים את מספר החזרות של 
התבנית המבוקשת באותו אלל. כאשר המספר של החזרות מכיל 
שבר עשרוני, למשל 13.2, המשמעות היא שהתבנית המבוקשת 
של הבסיסים חזרה 13 פעמים בתבנית מלאה ופעם נוספת בתבנית 
חלקית. כאשר בשני האללים באותו אתר חוזרת התבנית המבוקשת 
של הבסיסים באותו מספר פעמים, הם נקראים הומוזיגוטים 
)מספר רב של אללים הומוזיגוטיים יכול להצביע על שכיחות נישואי 
קרובים(. בערכות המקובלות לשימוש במעבדות הפורנזיות בארץ 
כיום, נבדקים חמישה עשר  אתרים, בנוסף לכרומוזום המין, ממנו 

ניתן ללמוד על מינו של התורם לדנ"א. 

לבדיקת הדנ"א מספר שלבים: ראשית נערך מיצוי של הדנ"א מהחומר 
הביולוגי, לאחריו מבוצע שכפול של אותם אתרים הדרושים לצורך 
 .)Polymerase Chain Reaction( PCR האנליזה, תהליך שנקרא
במהלך השכפול נוצרים מיליוני עותקים של המקטעים הרלבנטיים 
ואלו מאפשרים להפיק אנליזה גם מכמויות מזעריות של חומר 
ביולוגי מקורי. המקטעים נמדדים, כדי לעמוד על כמות החזרות של 
תבנית הבסיסים המבוקשת, מדידות המתרגמות, בעזרת תוכנת 
מחשב, לגרפים ומספרים, המציינים את הפרופיל הגנטי. הנתונים 
המתקבלים בבדיקת הדנ"א מתייחסים למספר החזרות בכל אלל, 
ולכמות החומר ממנו הופקו התוצאות. כפי שעולה מהמקרה של 
אמנדה נוקס, כמות החומר ממנו הופק הדנ"א רלבנטית למידת 
האמינות של הבדיקה, כאשר הכמות נופלת מהסטנדרט המקובל. 
הכמות שנמדדה יכולה גם ללמד על מספר התורמים לאנליזה בכל 
אלל )קרי: האם מדובר בדנ"א מאדם אחד או משני אנשים או יותר 
בעלי אותו מספר חזרות באותו אלל, במקרה השני נצפה לראות כמות 
כפולה של חומר באותו אלל, ביחס לכמות החומר באללים אחרים(. 
בתיק העבודה של המומחה נמצא תמונות של תוצרי הבדיקה וגרף 
המציג את האללים שהתקבלו בבדיקה בצורה של פיקים, ומתחתיהם 
תרגום מספרי. המספר בכל אלל )המייצג כאמור את מספר החזרות 

של תבנית הבסיסים באותו אלל( נגזר ממיקום הפיק ואילו כמות 
החומר שנבדקה נלמדת מגובה הפיק.

כל תא בגוף האדם יכול לשמש כמקור לבדיקת דנ"א )פרט לתאי דם 
אדומים שאין להם גרעין( אך במרבית המקרים החומרים הביולוגיים 
הרלבנטיים למדע הפורנזי הם: דם, זרע, שיער, רוק או תאי עור. בחלק 
מחוות הדעת נמצא התייחסות לבדיקות המלמדות על זהות החומר 
הביולוגי, שהיווה מקור לדנ"א )תחום המכונה לעיתים סרולוגיה(. 
לעיתים זהות זו היא רלבנטית, ועלולה לקבוע את משקלה הראייתי 
של חוות הדעת כולה. כך למשל, במקרה בו נוכחות של תאי עור, 
שעברו במגע, יכול להצביע על הסבר תמים, ואילו נוכחות של דם 

או זרע מהווה ראיה מפלילה. 

חוות דעת דנ"א עורכת השוואה בין האנליזה של שתי בדיקות דנ"א 
כדי לנסות ולקבוע זהות בין האנשים שתרמו את החומרים הביולוגיים 
מהם מוצה הדנ"א. באופן כזה יכולה חוות דעת דנ"א לקשור חשוד 
לזירת אירוע או לנפגע עבירה )באופן טיפוסי ימצא דנ"א הזהה לזה 
של הנאשם בזירת האירוע או על הנפגע אך לעיתים ניתן יהיה למצוא 

דווקא דנ"א זהה לזה של הנפגע על גופו או בכליו של הנאשם(.

בדרך כלל האנליזה של דגימת הדנ"א נעשית בעזרת מחשב ובמינימום 
מעורבות אנושית והיא נחשבת, מסיבה זו, לשיטה אובייקטיבית 
שאינה נתונה להשפעה של הטיות קוגניטיביות. יחד עם זאת, 
הניתוח של הדגימה יכול להיות מורכב יותר, ונתון לפרשנות אנושית, 
כאשר מדובר בדגימות מאיכות ירודה או בתערובות המכילות דנ"א 

ממספר תורמים.

כיוון שבדיקת הדנ"א הפורנזית אינה בודקת ומשווה את מלוא 
המבנה של הדנ"א )שהוא ייחודי לכל אדם פרט לתאומים זהים(, 
כי אם מספר מוגבל של אתרים, חוות הדעת בנויה על שני נדבכים: 
א. הנדבך הגנטי, העוסק במידת ההתאמה שבין הדנ"א באתרים 
שנבדקו. בפרופיל גנטי יחיד די בשונות של אלל אחד כדי לשלול את 
הזהות בין הדגימות. במקרה של התאמה מלאה ניתן לעבור לשלב 
של הבדיקה הסטטיסטית. ב. הנדבך הסטטיסטי, נועד לחשב את 
הסיכוי להתאמה אקראית, ובוחן את שכיחות הפרטים באוכלוסייה 
בעלי מבנה גנטי זהה לזה שהתקבל בבדיקה. החלק הגנטי נערך על 
ידי מומחה לגנטיקה ואילו החלק הסטטיסטי של חוות הדעת נערך, 
בדרך כלל, על ידי מומחה לסטטיסטיקה או בהנחייתו של מומחה כזה.

הבחינה הסטטיסטית מתבססת על מדגמים מתוך קבוצות באוכלוסייה, 
בעזרתם חושבה השכיחות של מספר החזרות של אותה תבנית בכל 
אחד מן האללים באתרים הנבדקים )לדוג': לכמה אנשים באוכלוסייה 
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10  ראו ע"א 2558/91 פלונית נ' פלוני )פורסם בנבו, 4.4.1993(, שם נפסלו תוצאות בדיקת דנ"א לצורך הוכחת אבהות בטיעון דומה. לעניין הקבילות של חוות 
דעת מומחה הנסמך על פעולות של אחרים ראו ע"פ 566/89 מרציאנו נ' מדינת ישראל, פ"ד מו)4( 539 )1992(, שם נקבע החריג וגבולותיו.

 Michael D. Coble et. al., Uncertainty in the Number of Contributors In The Proposed New CODIS Set,19 Forensic Sci. Int'l: Genetics  11
.207 (2015)

היהודית בארץ יש אלל 6, כלומר חזרה של 6 פעמים של תבנית 
הבסיסים, באתר 1THO(. ההסתברות לקיומו של פרופיל דנ"א מסוים 
מחושבת על ידי מכפלה של שכיחות כלל האללים שהתקבלו בבדיקה. 

בפרופיל גנטי יחיד ומלא, כאשר התקבלו תוצאות של שני אללים בכל 
אתר, השכיחות המחושבת לזהות של פרט נוסף, מן האוכלוסיות 
שנדגמו, שאינו בן משפחה, עולה בדרך כלל על אחד למיליארד 
)כלומר: יש סיכוי של אחד למיליארד או יותר שיהיה אדם נוסף 
פרט לנבדק עם אותו פרופיל גנטי שנמצא בבדיקה(. במקרה כזה 
נוהגת המעבדה הביולוגית במטא"ר לערוך את החישוב הסטטיסטי 
בעזרת תוכנת מחשב, שפותחה עבור המז"פ בהנחיית המומחה 
לסטטיסטיקה פרופ' עוזי מוטרו, ומבלי להזדקק לחוות דעת נוספת 
של סטטיסטיקאי. כאמור, הניתוח הסטטיסטי מורכב ובעייתי יותר 
כאשר מדובר בפרופיל חלקי או בתערובות המכילות דנ"א ממספר 

תורמים, שאז מוגשת בדרך כלל חוות דעת סטטיסטית משלימה.

ודרכי  נקודות התורפה של חוות דעת דנ"א 
ההתמודדות עמה

למרות כוחה של ראיית הדנ"א ומעמדה, קיומה של חוות דעת דנ"א 
אינו צריך להוות סוף פסוק עבור הסניגור, ועומדות בפניו מספר 
דרכים להתמודד עם תוצאה המוצאת זהות בין בדיקות דנ"א שונות, 

וקושרת את הנאשם לביצוע עבירה.

הסבר תמים להימצאות הדנ"א:
הבעייתיות המרכזית של בדיקת הדנ"א נעוצה באותן נקודות מהן 
צומחת עוצמתה. היתרון הגדול של אנליזה מבוססת דנ"א טמון 
בנפוצות של החומר הביולוגי המשמש לבדיקה. כיוון שכל תא בגוף 
האדם יכול לשמש מקור לדנ"א, והיות ואנו משירים תאים מגופנו 
בכל עת, הסיכוי למצוא דגימות מהן ניתן יהיה להפיק דנ"א הוא 
גדול מהסיכוי למצוא, למשל, טביעות אצבע. סיכוי זה גובר בשל 
העמידות של הדגימות, המאפשרת להפיק דנ"א ממוצגים גם בחלוף 
שנים ארוכות ממועד העבירה. יתרה מזו, שיטת הבדיקה, והשכפול 
של החומר הגנטי שנערך במהלכה )PCR(, מאפשרים להפיק אנליזה 
של דנ"א גם מכמות מזערית של חומר )עשרות בודדות של תאים, 

ואף פחות מכך, שהם פחות מננוגרם של חומר(.

מן הצד השני, אותן תכונות של נפוצות ועמידות של הדנ"א יכולות 
להרחיב משמעותית את האפשרות לקיומו של הסבר תמים להימצאות 
החומר הביולוגי המחשיד. זאת בפרט כאשר אנו לוקחים בחשבון 
אופציות של "העברה משנית", כאשר דנ"א של אדם אחד מועבר 
באמצעות גורם אחר למקום ממנו הוא נדגם בחקירה )לדוגמא כאשר 
אדם אחד לוחץ ידיו של אחר ומעביר תאי עור של אותו אחר לכלי 

נשק בו הוא עושה שימוש(. האפשרות של נוכחות מקרית של דנ"א 
של נאשם בזירת עבירה היא שהביאה את כב' השופטת ארבל לקבוע 
כי הרשעה על סמך ראיה יחידה של דנ"א "צריכה להישמר למקרים 

יוצאי דופן" ו"להיעשות בזהירות מרבית ואף ביד רועדת".3 

חלק עיקרי בהתמודדות עם ראיית דנ"א טמון אם כן, בניסיון לבחון 
הסבר חלופי להימצאות הדנ"א המחשיד, שיכול לכרסם במשקל 
הראייה או לאיין אותו. לעתים ההסבר התמים הוא פשוט יחסית. 
כך למשל זוכה מאהר אלעיסאווי מעבירה של רצח, בה הורשע בבית 
המשפט המחוזי, למרות שליד גופת המנוחה, עמה היה בקשר, 
נמצאה סיגריה עם דנ"א של הנאשם. זאת נוכח גרסת הנאשם עצמו 
לפיה נהג להגיע לזירת האירוע, בחוף הים, בנסיבות תמימות. בית 
המשפט קבע כי "אין בראיה כדי לגלות מתי המערער היה נוכח 
בשטח" ו-"נוכחותו של המערער במקום עשוי להיות נתון ניטרלי, 

שכן מדובר בשטח ציבורי".4

במקרים אחרים, ההסבר להימצאות דנ"א מפליל אינו מזדקר לעין, 
והסניגור נדרש לבחון הסברים מורכבים יותר, לעיתים בעזרת 
מומחה רלבנטי. כך הוא הדבר כאשר ההגנה בוחנת אופציות פחות 
טריוויאליות להעברה של דנ"א, לרבות "העברה משנית", באמצעות 
גורם מתווך. כאמור, לבדיקות המלמדות על טיב החומר הביולוגי 
ממנו הופק הדנ"א, יכולה להיות משמעות קרדינאלית בבחינה של 
הסבר תמים להימצאות דנ"א מפליל. מקום בו התביעה סומכת על 
זהות החומר, בדרך כלל כאשר מדובר בדם או זרע, לגביהם אין הסבר 
תמים מתקבל על הדעת, צריך לבחון את האמינות של הבדיקות על 
פיהן נקבעה זהות החומר, ואת התוקף של הבדיקות כפי שנערכו. 
במשפט של אמנדה נוקס, נמצאו בדירה בה התגוררה כתמי דם בהם 
נמצא דנ"א של הקורבן ושל הנאשמת. התביעה ניסתה לטעון כי 
יש בכך כדי להוכיח כי הן המנוחה והן אמנדה דיממו באותו מקום. 
ההגנה טענה כי יתכן והדם הוא של המנוחה ואילו הדנ"א של אמנדה 
מקורו בחומר ביולוגי אחר שהתערבב עם דמה של המנוחה. כך גם 
אם הבדיקות הסרולוגיות אכן מוכיחות קיומו של חומר ביולוגי, 
כגון דם, על המוצג, יש לבחון את האופציה שהאנליזה של הדנ"א 

מקורה בחומר אחר.  

פגיעה בזכויות נאשם או חשש לזיהום בשלב איסוף 
המוצגים ונטילת הדגימות:

הבחינה של תוקפה של ראיית הדנ"א עצמה צריכה להתחיל עם 
איסוף המוצגים והדגימות להשוואה, מזירת העבירה, מהנפגע ומן 
הנאשם. שני האספקטים של בחינה כזו הם: שמירה על זכויות 
הנאשם והשמירה על נהלים של איסוף ראיות שימנעו זיהום ועל 

שרשרת ראיות. 
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פגיעה בזכויות נאשם בנטילת הדגימה או בשימוש בה: הפסיקה 
החשובה ביותר שעסקה בפסילת ראיית דנ"א עקב פגיעה בזכויות 
נאשם, היא פסה"ד בעניינו של איתן פרחי.5 בפס"ד פרחי ביהמ"ש 
פסל ראיית דנ"א כאשר נעשה בה שימוש שחרג מהייעוד לשמו ניטלה, 
תוך הפרה של ההתחייבות שניתנה לנאשם והוראות החוק בנוגע 
לנטילת דגימות ממי שאינו חשוד.6 בית המשפט קבע כי השימוש 
בראיה פגע בזכות הנאשם להליך הוגן ובזכותו לפרטיות. ככל שיגבר 
השימוש במאגרים גנטיים לשימושים שונים יתעצם החשש לשימוש 
לא ראוי במידע העצור במאגרים אלו. ההגנה צריכה לבחון האם נפגעו 
זכויות הנאשם הן במועד בו ניטלו הדגימות )האם נטילת הדגימות 
נעשתה כדין ועל פי הוראות החוק הרלבנטי( והן במועד בו נעשה 
שימוש בפרופיל הגנטי, שהתקבל בבדיקה, במסגרת החקירה הפלילית.

איסוף מוצגים לא סטרילי ופגמים ב"שרשרת המוצג" המקימים 
חשש לזיהום או החלפת דגימות: מובן כי כאשר איסוף הדגימות 
והמוצגים מהם מופק הדנ"א, נעשה בצורה שאינה תקינה, או כאשר 
לא נשמרת שרשרת מוצג, ממועד איסוף המוצג ועד למועד בדיקתו 
במעבדה הביולוגית, עלול לעלות חשש שמא החומר הביולוגי שנבדק 
אין מקורו בדגימות שניטלו, או שמא אירע זיהום של החומר, שאינו 
מאפשר לבסס את המסקנות המרשיעות על תוצאות הבדיקות 
הגנטיות.7 כפי שעולה מהמקרה של אמנדה נוקס, השמירה על 
סטנדרטים נאותים של איסוף וטיפול במוצגים היא הכרחית בכדי 
להבטיח את מהימנות ראיית הדנ"א. פגמים כמו שימוש באותן 
כפפות במהלך איסוף הראיות או אריזה של מספר מוצגים בשקית 

אחת יכולים ללמד על הסבר מזכה לראייה.    

פגמים באופן עריכת הבדיקות במעבדה או טעויות 
בניתוח הגנטי של הבדיקות ותוצאותיהן:

השלב הבא שנבחן על ידי ההגנה, הוא שלב הבדיקה במעבדה 
הביולוגית. גם כאן ישנם שני אספקטים עיקריים לבחינה: אופן 
עריכת הבדיקה והאופן בו ניתח עורך חוות הדעת את ממצאי הבדיקה 
ותוצאותיה. בחינה של בדיקת הדנ"א מחייבת קודם כל את העתקת 
תיק העבודה של עורך חוות הדעת, ובמידה שנדרשת בחינה מעמיקה 

יותר, זו מחייבת סיוע של מומחה דנ"א מטעם ההגנה. 

היעדרם של נהלי עבודה תקינים ופגמים באופן עריכת הבדיקה 
במעבדה הביולוגית: בחינה של אופן עריכת הבדיקה יכולה לעסוק 
בהעדרם או בתוכנם של נהלים ותקני עבודה של מעבדת הדנ"א או 
באופן בו אלו יושמו בבדיקה ספציפית. עד כה בתי המשפט אומנם 
הצהירו על חשיבות קיומם של סטנדרטים מסודרים וברורים לבדיקה 
של דנ"א, אולם סירבו לייחס משקל ממשי להיעדרם של סטנדרטים 
כאלו, כאשר ההגנה לא הצביעה על כשל באופן בו בוצעה בדיקה 

ספציפית.8 מדובר בעמדה בעייתית מאחר ורק נהלים אחידים ותיעוד 
מפורט יכולים להבטיח שקיפות בעזרתה ניתן לחשוף כשלים במקרים 
פרטניים. יתכן ובמקרה מתאים ניתן לשוב ולבחון גם את הנהלים 
והסטנדרטים בעבודת המעבדה במטא"ר או במכון הפתולוגי )שתי 
המעבדות העורכות בדיקות דנ"א עבור משטרת ישראל(. מכל מקום 
כדאי להיעזר במומחה, שיבחן קיומם של כשלים באופן עריכת הבדיקה 
הספציפית, ומומלץ לבדוק גם את שרשרת המוצג במעבדה, ואת זהות 
מי שביצעו את הבדיקות בפועל. פערים ובעייתיות בשרשרת מוצג 
בתוך המעבדה פותחים שוב את הפתח לטענה כי לא הוכחה זהות 
הדגימה לה נערך האפיון הגנטי9. מידע ממנו עולה שעורך חוות הדעת 
לא ביצע את הבדיקות בפועל יכול לפתוח פתח לטענה, המטילה 
ספק ביכולתו של עורך חוות הדעת להעיד על תקינות מהלכי הביצוע 

של הבדיקות הטכניות, שנערכו בהעדרו.10 

טעויות בניתוח תוצאות הבדיקות וכשלים במסקנות המומחה 
לגנטיקה: כאמור, כאשר מדובר בפרופיל גנטי יחיד, בכמות ובאיכות 
מספקים של דנ"א, הניתוח של הבדיקה הוא למעשה אוטומטי וקשה 
מאוד לתקוף אותו. גם כאשר ישנה תערובת של שני גורמים, שתרמו 
דנ"א לדגימה שנבדקה, אך החומר הוא באיכות מספקת, ואחד מן 
התורמים ידוע )כך כאשר נלקח מטוש מאיבר המין של מתלוננת 
בתיק אונס והבדיקה מדגימה את הפרופיל הידוע של המתלוננת 
ופרופיל נוסף זר(, ניתן להתייחס לפרופיל הזר כאל פרופיל גנטי יחיד.  

הדברים שונים כאשר מדובר בתערובות מורכבות או כאשר איכות 
החומר אינה מספקת. תערובות מורכבות הן תערובות בהן יש יותר 
משני אנשים שתרמו חומר ביולוגי לתערובת. איכות חומר ירודה 
יכולה להיות תוצאה של כמות החומר או תהליכי פירוק שהחומר עבר. 
במקרים כאלו תוצאות הבדיקות יכולות להיות פתוחות לפרשנות של 
המומחה. במחקר שערך ד"ר מייקל קובל, מהמכון הלאומי לסנדרטים 
וטכנולוגיה בגטירסבורג, ארה"ב, נשלחה דגימה של תערובת דנ"א 
ל-108 מעבדות פורנזיות ברחבי ארה"ב עם סיפור כיסוי של אירוע 
פלילי, ולצידה דגימה של דנ"א מאדם ספציפי שהוצג כחשוד באירוע, 
שלא היה חלק מן התורמים לתערובת. המעבדות התבקשו לקבוע 
האם אותו אדם תרם לתערובת הדנ"א. 73 מעבדות טעו, וקבעו כי 

אותו "חשוד" תרם לתערובת.11

כאשר איכות החומר אינה מספקת, ניתן לבלבל בין פיקים המצביעים 
על נוכחות של אלל באותו אתר ובין פיקים שהם תוצר לוואי של 
הבדיקה הנקראים סטטרים. בתערובת של מספר גורמים ישנם 
מספר נעלמים: לא ניתן לדעת אילו אללים שייכים לאותו פרופיל, 
האם בדנ"א היו אללים שנעלמו ולא התקבלו בבדיקה )בגלל איכות 
ירודה של החומר(, היכן אלל שהתקבל בבדיקה מגלם למעשה אללים 
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17  חוות דעת כזו הוגשה למשל בע"פ 4117/06 מקייטן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 22.2.2010(, ובע"פ 1643/10 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 

25.1.2015(, שדנו בטענה דומה.
18  רע"פ 10085/17 אלעדם נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 8.5.2018(.

19  ע"פ 6435/12 דמסה נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 9.1.2017(, בפס' 2 לפסק דינו של כב' השופט עמית. כן ראו דברי כב' השופט סולברג בפסקה 48 לפסק דינו.

משני אנשים או יותר בעלי אותו מספר חזרות באותו אתר, והיכן 
מה שנראה כסטטר מחביא למעשה אלל אמיתי. כיוון שכך, קשה 
להסיק מתוצאות האנליזה מסקנה ברורה באשר לפרופיל הגנטי של 

כל אחד מהאנשים אשר תרמו דנ"א לתערובת.

בשל המורכבות של ניתוח דנ"א במקרים של תערובת מורכבת 
מצא דו"ח ה-PCAST, שהינו הדו"ח המקיף והמעמיק ביותר 
הסוקר את ערכן ותוקפן של ראיות פורנזיות, כי האנליזה 
של דנ"א בתערובות מורכבות אינה מספקת, בשלב זה של 
התפתחות המדע, מסקנות אובייקטיביות ומתוקפות מדעית. 12

בכל מקרה שבו עולה מחוות הדעת כי ההשוואה הרלבנטית נערכה 
לדגימה המכילה תערובת )היכן שיש למעלה משני אללים באתר( 
או לדגימה באיכות ירודה )בדרך כלל יתקבל פרופיל חלקי בלבד של 
דנ"א והגובה של הפיקים יהיה נמוך או משתנה( הרי שיהיה מקום 

לבחון באופן ביקורתי ומקצועי את תוצאות חוות הדעת.

הבדיקה  תוצאות  בניתוח הסטטיסטי של  כשלים 
הגנטית:

בשלב השלישי של בחינת חוו"ד דנ"א, נבדקת המסקנה הסטטיסטית, 
המתבססת על האנליזה של הדנ"א. משקלה של ראיית הדנ"א נגזר 
כאמור מהמסקנה הסטטיסטית, המלמדת על השכיחות באוכלוסייה 
של פרופיל גנטי זהה לזה שנמצא בבדיקה. הפסיקה בארץ קבעה כי 
שכיחות הנמדדת באחד למיליארדים ואף אחד למיליונים מכשירה 
את ראיית הדנ"א כראיה עליה ניתן לבסס הרשעה אף ללא תמיכה 
ראייתית נוספת )זאת "מבלי לקבוע מסמרות"(.13 מנגד, נקבע כי 
ראיית דנ"א הסומכת על שכיחות של אחד ל-17,425 היא חסרת 

משקל ראייתי כלשהו.14

כאמור, בפרופיל גנטי יחיד, שלם, נקבעת ההסתברות כעולה על אחד 
למיליארד. למרות זאת קיימים מספר תרחישים ועילות במסגרתם 
ניתן לנסות ולהטיל ספק גם בתוצאות של חישוב סטטיסטי של 

בדיקת דנ"א בפרופיל יחיד. 
החישוב הסטטיסטי מסתמך על מדגמים של קבוצות אתניות שונות 
באוכלוסייה )בארץ, אוכלוסייה ישראלית - ערבית ויהודית(. כדי 
להתאים את השיטה לתת-אוכלוסיות ספציפיות נעשה תיקון סטטיסטי 
)תיקון תטא(, שמוריד את רמת ההסתברות אך עדיין מותיר אותה 
מעל אחד למיליארד. ניתן לנסות להטיל ספק ביכולת של השיטה 
האמורה לנבא שכיחות של פרופילים באוכלוסיות שלא נדגמו )כמו 

אנשים שמוצאם ממדינות אפריקה למשל(.15 

תחום אחר המעלה תהיות הוא הרלבנטיות של החישוב ההסתברותי 
על הסיכוי להימצאותו של פרופיל גנטי זהה בקרב בני משפחה של 
החשוד, וההשלכות המשפטיות של האופציות העולות מכך. במאמר 
שפרסמה צמרת מומחי הדנ"א במז"פ וביניהם פרופ' מוטרו, ששימש 
כמומחה לסטטיסטיקה שליווה את כל חוות הדעת הביולוגיות של 
המטא"ר או המכון הפתולוגי, ישנה התייחסות לשני אחים שדגימות 
הדנ"א שלהם נמצאו במאגר הדנ"א של משטרת ישראל, לגביהם 
נמצאה התאמה ב-31 מתוך 32 אללים של הפרופיל הגנטי.16 המסקנה 
הברורה של עורכי המאמר הינה כי הסטטיסטיקה הרגילה, המחושבת 
עבור פרופיל גנטי מלא, יחיד, אינה רלבנטית עבור בני משפחה, 
וודאי כאשר מדובר בתת אוכלוסייה בה קיימת תופעה של נישואין 
בתוך המשפחה. על פניו המשמעות המשפטית הנמשכת ממסקנת 
עורכי המאמר הינה כי לא ניתן להרשיע על סמך התאמת דנ"א 
כראיה יחידה כאשר לנאשם יש אחים שיכולים לשמש כחשודים 
פוטנציאלים, ובוודאי כאשר הנאשם משתייך לאוכלוסייה בה קיימת 
שכיחות גבוהה של נישואי קרובים, ללא חוות דעת סטטיסטית פרטנית 
הרלבנטית למקרה.17 טענה דומה נדחתה ברע"פ 10085/17 תוך 
שבית המשפט דוחה בקשת רשות ערעור וקובע כי משעה שהוגשה 
חוות דעת הכוללת סטטיסטיקה רגילה, גם אם מסוייגת כלפי בני 
משפחה, נטל הראיה עובר לנאשם, המבקש לטעון לאפשרות שאחד 
מאחיו הינו התורם לדגימה. כיוון שההגנה שם לא הגישה חוות דעת 
עצמאית ולא חקרה את מומחית הדנ"א בנוגע לאופציה שהועלתה, 

דחה בית המשפט את הטענה.18  

כאמור, האחריות למסקנה הסטטיסטית מוטלת על המומחה בתחום 
זה. ישנם מקרים בהם לחוות הדעת הגנטית מצורפת חוות דעת 
של מומחה לסטטיסטיקה, ובמקרים אחרים החישוב הסטטיסטי 
נעשה "בהנחייתו" של המומחה לסטטיסטיקה על ידי הגנטיקאי, 
שערך את חוות הדעת הביולוגית. הפסיקה קבעה כי "יש מקרים, 
כמו המקרה דכאן, בהם ניתן להסתפק בהערכה סטטיסטית, 
במסגרת חוות דעתו של המומחה בתחום הפורנזי, כאשר 
הלה בקיא בסטטיסטיקה הנדרשת"19.נראה כי במקרה בו מדובר 
בפרופיל יחיד מלא, בתי המשפט יטו להסתפק בחישוב על פי תוכנת 
המחשב גם בלי חוו"ד סטטיסטית עצמאית. ככל שהמקרה מורכב 
יותר, קרי – כאשר מדובר בתערובת, כאשר החשוד שייך לאוכלוסייה 
מיוחדת, כאשר הפרופיל הוא חלקי וכד', ניתן לטעון כי בלא חוות 
דעת סטטיסטית של מומחה בתחום שוב לא ניתן לסמוך ממצאים 

על ראיית הדנ"א. 
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