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 לכבוד לכבוד

 גב' עמית מררי מר רז ניזרי

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי( חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 שלום רב,

 מרשם משטרתי של מפגיניםהנדון: 

 :ה דומהיקלאחרונה קיבלנו מספר תלונות ממפגינים ברחבי הארץ שתיארו פרקט

, למשל שוטרים הגיעו למשמרות מחאה קטנות שהתכנסו ליד צמתים או בכיכרות של ישובים קטנים

כל המפגינים עטו מסיכות, שמרו על מרחק  שדווחו לנו בכל המקרים. בנימינה או מושב בהרי ירושלים

ו על הסדר ולא הפריעו לתנועה. השוטרים עברו ממפגין למפגינה, זקנים, נשים רמ' זה מזה, שמ 2של 

כשאחד המפגינים שאל מדוע הוא נדרש להציג תעודת זהות. ועיכבו כל אחד מהם לצורך הצגת וטף, 

". צעו פשעיםיכדי לבדוק שאין כאן אנשים שב" :)באדיבות יש לציין(תעודת זהות השיב לו השוטר 

דים במחשב לוח )טאבלט(, ובאותם מקרים בהם נשאלו השוטרים אם פרטי השוטרים היו מצוי

 המפגינים נשמרים במסוף המשטרתי התשובה היתה חיובית.

סעיף  המ' המותרים. 1,000ככל הנראה תכלית הדרישה היתה לבדוק אם המפגינים לא חרגו ממגבלת 

קובע  2020-תש"ףהחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, ל 26

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת סמכות ייחודית, לפיה שוטר מוסמך 

. זאת לצורך פיקוח האם אותו אדם מציית להוראות זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו

 בחוק או בתקנות. שנקבעו

המשטרתי, הכולל מידע פרטי במסוף בדיקת זהותו עיכוב אדם לצורך הצגת תעודה מזהה ויחד עם זאת 

ככלל, המשטרה לא אמורה לפגוע בחופש התנועה ובפרטיותו של עניין של מה בכך.  םאינרב אודותיו, 

השימוש בסמכות "הפיקוח" ראוי כי . משכך ובמיוחד בהקשר של הפגנה – אדם שאינו חשוד בדבר

 .יתבצע במשורה 26המוקנית לשוטרים  בסעיף 

 הפרקטיקה המתוארת לעיל פסולה מכמה היבטים:

אין שום בסיס להניח שדווקא למשמרות מחאה בישובים קטנים יגיעו מפגינים שלא מתגוררים ראשית, 

מהמפגינים להזדהות יוצרת אפקט מ'. הדרישה מכל אחד  1,000באותו היישוב ושהפרו את המגבלה של 

, וגם ללא תשובה כמו זו של השוטר שצוטט לעיל היא הופכת מצנן ומרתיע כאילו יש פסול בעצם ההפגנה

 .את המפגינים לחשודים
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שוטרים הדורשים מאדם להזדהות אינם מסבירים לו את עילת הפעלת  נמסר לנושנית, מהמידע ש

וא נדרש להציג תעודה. חובתם של שוטרים לנמק את וזאת אף אם האדם שואל מדוע ה ,הסמכות

הקבועה בחוק  ,ח החובה לנמק את סיבת העיכובופעולתם בנסיבות אלה אינה מוטלת בספק, בין אם מכ

, ח חובת ההגינות הכלליתוובין אם מכ ,1996-מעצרים(, התשנ"ו -סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

לפסק דינה  18סקה י)פ עיל כוח כלפי אזרח במסגרת תפקידוהמוטלת על מי שממלא תפקיד שלטוני ומפ

 .((20.12.2018) קסאי נ' מדינת ישראל 3829/15ארז ברע"פ -של השופטת ברק

, שמירת פרטי מפגינים שלא התעורר נגדם חשד כלשהו במאגר משטרתי איננה חוקית ואף לה שלישית

 החוקתית להפגין. רתיע מפגינים ממימוש זכותםעלול להש ,יש אפקט מצנן חמור

בעבר המשטרה היתה מגיעה מדי ערב לרח' בלפור בירושלים ועורכת רשימות של כל המפגינים מול בית 

ראש הממשלה בקריאה להתפטרותו. בעקבות עתירה לבג"ץ שהגשנו הוצא צו על תנאי ובדיון שהתקיים 

חם בגין ומדובר היה בבג"ץ לאחר מכן המשטרה הודיעה שתחדל מפרקטיקה זו. ראש הממשלה היה מנ

. מצער שההיסטוריה חוזרת על עצמה מכמה 1983באחת העתירות הראשונות שהגישה האגודה בשנת 

 וכמה בחינות.

לפיכך נבקשכם להורות  למשטרה לחדול באופן מיידי מבדיקה סיטונית של תעודות הזהות של מפגינים, 

ולהשמיד את פרטי המפגינים שנאספו כלשהו להימנע משמירת פרטי מפגינים שלא התעורר נגדם חשד 

 עד היום.

 ,ובברכת מועדים לשמחה בכבוד רב

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 תנ"ץ אילת אלישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראל העתק:


