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  המדינה לבקשה לדיון נוסףמטעם תגובה 

 

 .דיון נוסף םולקי לבקשהה להגיש תגוב מתכבדת (המדינה)להלן:  1 ההמשיב .1

 

 פתח דבר

 

)כב' הנשיאה א' חיות וכב' המשנה בפסק דינו של בית המשפט הנכבד עניינה של הבקשה  .2

, בעתירות 25.1.21לנשיאה ח' מלצר, נגד דעתו החולקת של כב' השופט א' שטיין(, מיום 

 .(פסק הדין)להלן:  5471/19ובג"ץ  4455/19בג"ץ  - שנדונו במאוחד

 

לחוק החזקת  2סעיף בית המשפט הנכבד לשתי שאלות: האחת, האם בפסק הדין נדרש  .3

לשוטר סמכות מעניק ( זהותחוק תעודת )להלן:  1982-תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג

לדרוש מאדם להציג תעודה מזהה, מבלי שקיים חשד סביר לביצוע עבירה, ובאילו תנאים. 
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ולות שיטור נוספות לאחר הצגת התעודה השנייה, האם יש לשוטר סמכות לנקוט בפע

המזהה, כגון תשאולו של האדם המתבקש להזדהות או בדיקה רלוונטית אודותיו במסוף 

 (. פעולות שיטור נוספותהמשטרתי )להלן: 

 

מסמיך לחוק תעודת זהות  2סעיף וקבעה כי  על השאלה הראשונה ענתה דעת הרוב בחיוב .4

באשר לנסיבות בהן רשאים הגורמים המנויים בחוק להפעיל שוטר לדרוש מאדם להזדהות. 

את הסמכות הנתונה להם, קבעה דעת הרוב כי תידרש זיקה עניינית בין הדרישה להזדהות 

 ובין המידע המצוי בתעודת הזהות. 

 

דם הנגרמת מביצוען של פעולות על השאלה השנייה ענתה דעת הרוב כי הפגיעה בזכויות הא .5

שיטור נוספות במעמד דרישת ההזדהות, מחייבת הסמכה ברורה, מפורשת ומפורטת 

לחוק תעודת זהות, המסמיך שוטר לדרוש  2לביצוען. בהקשר זה קבעה דעת הרוב, כי סעיף 

 מאדם להזדהות, אינו מקור הסמכה לביצוע פעולות שיטור נוספות. 

 

האגודה לזכויות האזרח  2698/21בקשה זו לקיום דיון נוסף, כמו גם הבקשה בדנג"ץ  .6

 . הראשונה בשאלה, מתמקדת בישראל נ' משטרת ישראל

 

הוגשה ש, צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה –משטרת ישראל נ' עמותת טבקה  2707/21דנג"ץ  .7

 . השניה בשאלהעל ידי המדינה, מתמקדת 

 

 תנאים שנקבעו לקיום דיון נוסףמקיימת את האינה בענייננו בקשה העמדת המדינה היא כי  .8

, קרי, האם שנדונה בפסק הדין בשאלה המשפטית הראשונההמדינה תטען כי . על פי דין

 הלכה נפסקה לא כלל, אם לאו לחוק תעודת זהות מסמיך שוטר לדרוש הזדהות 2סעיף 

 2לפיה סעיף  ארוכת שניםעל כנה הלכה פסוקה  נותרהזו  בשאלה, נהפוך הוא .חדשה

 לביצוע סביר חשד בליבולחוק תעודת זהות מסמיך שוטר לדרוש הזדהות אף בלא שעלה 

( )להלן: 8.1.81)מיום  313( 2פ"ד לה) יצחק למברטו נ' מדינת ישראל 617/80)ע"פ  עבירה

 (.למברטו עניין

 

ליצור הלכה חדשה  יםהמבקשם אלה ה יםדווקא המבקשהמדינה תטען כי לא זו אף זו,  .9

נועד סתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון. ברי, כי לא לשם כך באשר תעמוד 

 דיון נוסף.ההליך של 

 

רשאים הגורמים המנויים בחוק  םבה ואת התנאים התווה את הנסיבותגם פסק הדין  .10

לחוק תעודת זהות. לעמדת המדינה,  2הנתונה להם מכוח סעיף להפעיל את הסמכות 

מצמצמות את האופן שבו תופעל הסמכות קביעות אלה הן חשובות ואף חדשניות אך הן 

בנסיבות אלה, . ים, ובכך מקבלות, ולו באופן חלקי, את דרישת המבקשלדרוש הזדהות

אשר  דווקא למדינה לקשיותה, חשיבותה וחידושה של ההלכה שמורותות עהטענות הנוג

 . בחרה, כאמור, שלא להגיש בקשה לדיון נוסף על היבטים אלה של פסק הדין
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כל אשר יפורט להלן, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה לקיום האמור, ולאור  .11

 . ולחייב את המבקשים בהוצאות המדינה דיון נוסף

 

 התנאים לקיום דיון נוסף

 

הסמכות והעילות להורות על קיומו של דיון נוסף בפסק דין של בית המשפט העליון, שניתן  .12

 לחוק בתי המשפט.  30בהוראת סעיף  נים, מעוגשופטים לפחות שלושהשל בהרכב 

 

 :)ב( לחוק30קובע סעיף  לענייננו

 

 לא החליט בית המשפט העליון כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי כל בעל דין לבקש"
דיון נוסף כאמור; נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר או שופטים שיקבע 

אם ההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון לכך, רשאים להיענות לבקשה 
עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, 

 "קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה בענין, יש, לדעתם, מקום לדיון נוסף
 

 ידי כב' הנשיא ברק, כדלקמן:-הרציונל לאפשרות קיומו של דיון נוסף הובהר על .13

 

התכלית המונחת ביסוד הדיון הנוסף היא הצורך לאפשר לבית המשפט העליון "
שעה שהוא יושב בהרכב מורחב לבחון  -דינו אין ערעור נוסף -שעל פסקי -

צם, ובכך להביא לידי כך כי ידיו בהרכב מצומ-מחדש הלכה שנפסקה על
" .בעניינים חריגים ידבר בית המשפט העליון מפי הרכב מורחב של שופטיו

(; 1996) 607, 598( 5, פ"ד מט)נחמני נ' נחמני( 2401/95)דנ"א  1481/96)בש"א 
ההחלטה ניתנה ברוב של שמונה שופטים נגד דעתם החולקת של שלושה 

 (.הח"מ – אחרים
  

הפסיקה הוסיפה וחידדה כי דיון נוסף אינו ערעור גרידא על פסק הדין, וכי המסלול של דיון  .14

 נוסף שמור למקרים חריגים. 

 

דרושים, איפוא, שני תנאים מצטברים כדי להצדיק קיומו של דיון נוסף: " בהתאם נפסק כי

, האחד, חשיבותה, קשיותה וחידושה של ההלכה או עמידתה בסתירה להלכה קודמת

אפרופים  2485/95)דנ"א " .והאחר, הצדקה עניינית לשוב ולהביא את הענין לדיון נוסף

 (.עניין אפרופים)להלן:  (1995) 5-4, בעמ' לשיכון וייזום נ' מדינת ישרא
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 המדינהעמדת 

 

לחוק  2עניינה העיקרי של הבקשה לקיום דיון נוסף הוא בקביעה של דעת הרוב לפיה סעיף  .15

תעודת זהות מסמיך שוטר לדרוש מאדם להזדהות, מבלי שקיים חשד סביר לביצוע עבירה. 

להורות על קיום דיון נוסף בפסק  בית המשפט הנכבדבגדרה של הבקשה, מתבקש בפרט, 

מסמיך שוטרים לדרוש  1982-ודת זהות והצגתה, התשמ"גשקבע, כי חוק החזקת תעהדין "

מכל אדם להציג תעודה מזהה כשמתעורר צורך ספציפי לברר אם האדם הוא בעל תעודת 

טענתם המרכזית של המבקשים  ."זהות או צורך לברר מידע לגביו שקיים בתעודת הזהות

 סף לכלול בתחיי היא אובייקטיבית תהייה סמכות להפעלת מידה שאמת כדיהיא כי "

 נסיבות על ומבוסס הסמכות בעל של הסובייקטיבי הדעת לשיקול מחוץ שנמצא ראייתי

 לבקשה(. 19" )סעיף קונקרטיות חיצוניות

 

עצם קיומה של הסמכות לדרוש הזדהות מכוח חוק תעודת זהות, בלא שעלה חשד לבאשר  .16

 כדלקמן:קבעה כב' הנשיאה א' חיות סביר לביצוע עבירה, 

 

 תושב"לחוק תעודת זהות קובע כי  2 סעיף, כזכור. ]....[ 18"
 זהות תעודת תמיד עמו לשאת חייב שנים 16 לו שמלאו

, מקומית רשות ראש, בכיר משטרה קצין בפני ולהציגה
" ממנו זאת כשידרשו, תפקידם במילוי חייל או שוטר

 2 סעיף לשון, העותרים לטענת(. במקור אינה ההדגשה)
 בכל זהות תעודת לשאת חובה מטילה זהות תעודת לחוק

 בסעיף המנויים הגורמים את מסמיכה היא אין אך, עת
 זו טענה. כך לצורך ולעכבו בפניהם להזדהות מאדם לדרוש

 ובין התנהגות חובת בין להבחין המבקשים, העותרים של
 החוק נוסח. החוק בלשון עיגון לה אין, סמכות של כלל

 מהניסוח ושונה ארכאי אכן הוא התושב כלפי המופנה
 לתגובה 40 פסקה ראו) כיום חקיקה בדברי המקובל

 בכל, זאת עם(. 5471/19 ץ"בבג המשיבה מטעם המקדמית
 שיזדהה מאדם לדרוש מוסמך שוטר אם לשאלה הנוגע
 טענת עליי מקובלת, זהות תעודת הצגת באמצעות בפניו

 בעל מיהו דיו מפורש באופן מבהיר הסעיף ולפיה המשיבים
 שוטר, מקומית רשות ראש, בכיר משטרה קצין" – הסמכות

 להציג – מאדם לדרוש הסמכות בעל רשאי מה", חייל או
 שהוא – כאמור לדרישה הסף תנאי ומהו, זהות תעודת

 המפורטים מהגורמים מי של" תפקידו מילוי" במסגרת
 (.315' בעמ, למברטו עניין והשוו ראו) 2 בסעיף

 
 מקור מהווה זהות תעודת לחוק 2 סעיף כי היא המסקנה. 19

  "....להזדהות הדרישה עצםל דיו מפורש הסמכה
 

לחוק תעודת זהות  2בקביעתה זו אימצה דעת הרוב את ההלכה ארוכת השנים לפיה סעיף  .17

  מסמיך שוטר לדרוש מאדם להזדהות, ללא קשר לקיומו של חשד סביר לביצוע עבירה.
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הלכה זו נקבעה תחילה בהקשר לחוק הארכת תוקף של תקנות שעת חירום )החזקת תעודת  .18

ראו לעניין זה  ., אשר נוסחו היה דומה לנוסח החוק כיום1971-זהות והצגתה(, התשל"א

  , בו נקבע כדלקמן: למברטובעניין פסק הדין 

 

 "לאור הוראותיו של החוק הנ"ל מתשל"א, רשאי היה כל
שוטר במילוי תפקידו לדרוש הצגתה של תעודת זהות מכל 
אדם, אף בלי שנתעורר בלבו לפני כן חשד, שבוצעה 

 עבירה".
 

בו נדחתה ( 10.2.13)מיום  משטרת נהריה –בן שבת נ' מדינת ישראל  791/13בג"ץ ראו גם  .19

מאזרח שאיננו היא דורשת עתירה שתקפה נוהל של משטרת נהריה שבמסגרתו " על הסף

פסק דינו קבע כב' השופט ב". חשוד בעבירה להיענות לדרישת שוטרים להציג תעודת זהות

 ]כתוארו אז[ ח' מלצר, כדלקמן:

 

"ראוי להוסיף כי העותר איננו מודע, כנראה, לכך שבהתאם 
: 1982-, תשמ"גחוק החזקת תעודת זהות והצגתהל 2לסעיף 

שנים חייב לשאת עמו תמיד תעודת  16"תושב שמלאו לו 
זהות ולהציגה בפני קצין משטרה בכיר, ראש רשות 
מקומית, שוטר או חייל במילוי תפקידם, כשידרשו זאת 

יחד עם זאת אין צורך לפרט פה את מלוא היקפה  ממנו".
ה במקרים פרטניים שונים, של חובת ההזדהות ואת סייגי

דווקא את הנוהל בו  שכן העתירה מתיימרת לתקוף
 מדובר."

 

אומצה, ככלל, על ידי הערכאות  למברטו, ההלכה שנקבעה בעניין דינהלמיטב בדיקת המ .20

 39387-06-12; ע"פ אשר נ' מדינת ישראל לוי 1418/04הדיוניות. כך לדוגמא: ע"פ )נצרת( 

; ת"פ )חיפה( מדינת ישראל נ' אוראל 27033-10-14; ת"פ רביבו נ' מדינת ישראלנדב אלי 

 , ועוד. מדינת ישראל נ' ג'מאל עבד אל רחים 156/03

 

, כפי שתואר בכתב עמדה ביסוד פרקטיקה ארוכת שנים של עבודת המשטרהגם הלכה זו  .21

 . בהליך המקורי המדינההתשובה מטעם 

 

לחוק תעודת זהות מסמיך  2סעיף כי הייתה טרם פסק הדין הנה כי כן, ההלכה הנוהגת  .22

פסק הדין ו גם ללא קיומו של חשד סביר לביצוע עבירה, ,מאדם להזדהותשוטר לדרוש 

 . לא שינה זאת ענייננושב

 

אינו מעניק לחוק תעודת זהות  2סעיף כי  יםהמבקשבעתירתם המקורית טענו נהפוך הוא,  .23

זו, כפי שהתקבלה  טענהלו הייתה מתקבלת המדינה תטען כי הזדהות.  ושסמכות לדר

בנקודה ניתן היה לומר שנקבעה הלכה חדשה  אזאו שטיין, א' חוות דעתו של כב' השופט ב

 .זו, במסגרת פסק הדין

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/096_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/096_001.htm
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ליצור הלכה חדשה הם אלה שביקשו  יםדווקא המבקש, המדינהלשיטת בנסיבות אלה,  .24

 , לא רקזובקשה ברי, כי אשר תעמוד בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון. 

  ., היא מנוגדת לעצם מהותו של ההליךהתנאים לקיום דיון נוסףעולה בקנה אחד עם אינה ש

 

 גם התוותה את הנסיבות בהן רשאים הגורמים המנויים בחוקדעת הרוב אין חולק כי  .25

הפעלת נקבע, כי לחוק תעודת זהות.  2להפעיל את הסמכות הנתונה להם מכוח סעיף 

הסמכות תיעשה בהתקיים זיקה עניינית בין הדרישה להזדהות ובין המידע המצוי בתעודת 

נקבע כי על הפעלת הסמכות לדרוש הזדהות יחול, בשינויים המחויבים,  ,הזהות. כמו כן

 חוק)להלן:  1996-מעצרים(, התשנ"ו –סמכויות אכיפה סדר הדין הפלילי ) לחוקפרק ג' 

 . (המעצרים

 

קבע בית המשפט הנכבד להפעלת  ןלנסיבות אותנוגעת טענתם העיקרית של המבקשים  .26

בפרט, המבקשים טוענים כי המבחנים שנקבעו בפסק הדין לא  הסמכות לדרוש הזדהות.

 יביאו לשינוי מעשי בפרקטיקה המשטרתית. 

 

אף ביחס לפסיקה קודמת  ,חשובותדעת הרוב בהקשר זה הן קביעות לעמדת המדינה,  .27

המוסמכים באותו נושא אשר לא נדרשה באופן ספציפי לנסיבות בהן רשאים הגורמים 

או לתחולת חוק המעצרים על  לחוק 2להפעיל את הסמכות המוקנית להם מכוח סעיף 

הלכה זו מצמצת את האופן שבו תופעל ברי כי עם זאת, .  הפעלת הסמכות לדרוש הזדהות

 . ים, ולו באופן חלקי, את דרישת המבקשת, ובכך היא מקבלהסמכות לדרוש הזדהות

 

כאן המקום להדגיש את השינוי המשמעותי ביותר שיחולל פסק הדין בפרקטיקה  .28

ות פסק הדין, גובש נוהל . בעקבגע להפעלת הסמכות לדרוש הזדהותובכל הנ המשטרתית

ש הזדהות מכוח חוק תעודת זהות ומכוח והמסדיר את אופן הפעלת הסמכות לדרמתוקן 

מגדיר את העילות לדרישת הזדהות באופן מפורש ודווקני, חוקים נוספים. הנוהל המתוקן 

הנוהל לעמדת המדינה, . ובהתאם לפסק הדיןהחוקים השונים בהתאם לבסיס החוקי לפי 

 , תוך כיבוד זכויות הפרט,השימוש המדויק והמידתי של הסמכות לדרוש הזדהותיקדם את 

  ממניעים פסולים.תופעל לדרוש הזדהות סמכות הככל הניתן את החשש כי יצמצם ו

 

נוכח טענת המבקשים כי הדרך שבה תחם בית המשפט הנכבד את הסמכות לדרוש הזדהות  .29

", נבקש לחזור ולהדגיש כי גם בנוהל המשטרתי גזעיפתח בלתי מוגבל לתיוג מתירה "

הקודם, וביתר שאת בנוהל המתוקן, הודגשה החובה המוטלת על שוטרים לפעול באופן 

שוויוני, תוך מתן דגש על הימנעות מדעה קדומה )פרופיילינג( ויחס מפלה בשל דת, גזע, 

 האדם שמתבקש זהותו. מוצא אתני, צבע עור, לאום ומגדר, ותוך שמירה מירבית על כבוד 

 

להביא   רביםיודגש, כי עמדת המשטרה היא כי השינויים לנוהל, המלווים במאמצים  .30

הולכים כברת ההערכה היא כי הם השוטרים, הם משמעותיים ביותר ותנהלות לשינוי בה

דרך לעבר התוצאה האופרטיבית אותה ביקשו העותרים להשיג, הגם שהטענה המשפטית 

  שנטענה מטעמם לא התקבלה.חס לעצם הסמכות לדרוש הזדהות בי
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המדינה לבקש להגיש הודעת עדכון מטעמה, בהקדם באשר להטמעת הנוהל, בכוונת  .31

 .  (2707/21)דנג"ץ  לקיום דיון נוסף הבמסגרת בקשת האפשרי,

 

הקביעות של פסק הדין לא ערכו שינוי מספק במצב המשפטי כי היא  יםהמבקשטענת  .32

גישה זו אינה עולה המדינה תטען כי הקיים ומשכך יש לקבוע הלכה מרחיקת לכת אף יותר. 

 מצמצמתאדרבא, היות שהקביעה בפסק הדין בקנה אחד עם התנאים לקיום דיון נוסף. 

, יםטענות המבקשובכך מקבלת באופן חלקי את את הסמכות לדרוש תעודת זהות, 

 . למדינהדווקא הטענות הנוגעות לקשיותה, חשיבותה וחידושה של ההלכה שמורות 

 

הדברים נכונים גם ביחס לבקשת המבקשים לקיים דיון נוסף בקביעה של בית המשפט  .33

הנכבד לפיה החובה להבהיר לאדם את סיבת העיכוב במקרה של דרישת ההזדהות חלה 

ב"נסיבות מסוימות". דרישה זו מתייחסת לקביעה של דעת הרוב כי הדרישה להציג תעודת 

ים, שכן היא מגבילה את חירותו של הפרט לנוע זהות עונה להגדרה של עיכוב בחוק המעצר

לחוק המעצרים מסמיך שוטר לעכב אדם  69באופן חופשי. דעת הרוב הבהירה כי סעיף 

לצורך עיון בתעודת הזהות שלו וכי סמכות זו אינה מותנית בקיומו של חשד סביר לביצוע 

קבעה דעת הרוב כי כפועל יוצא מכך, לחוות הדעת של הנשיאה א' חיות(.  20עבירה )סעיף 

פרק ג' לחוק המעצרים חל, בשינויים המחויבים, גם על הפעלת הסמכות לדרוש הזדהות 

 לחוות הדעת של כב' הנשיאה(. 23)סעיף 

 

בכתבי בי דין מטעמה הציגה  יוזכר, כי עמדת המדינה בנוגע לשאלת העיכוב הייתה שונה. .34

עו בחוק המעצרים, היא "סמכות אכיפה" המדינה את תפיסתה לפיה "עיכוב", כמשמ

מובהקת, קרי, סמכות שמסורה למשטרה לצורך חקירת עבירות, הניתנת בהתקיים חשד 

סביר לביצוע עבירה. עמדתה של המדינה הייתה כי ההמתנה לסיום בדיקת השוטר, שהיא 

סמכויות מהווה הפעלה של אינה ככלל המתנה קצרה של דקות בודדות, או פחות מכך, 

 .האכיפה הפלילית

 

 מקבלת באופן חלקי את טענות המבקשים, הכי אף ביחס לקביעה זוהיא המדינה עמדת  .35

, הטענות הנוגעות לקשיותה, חשיבותה וחידושה של ההלכה שמורות בעתירה המקורית

 דווקא למדינה. 

 

דיון קיום ל דה את בקשתהמיקהיא ו קביעות אלהם ליישונערכת המדינה מרות זאת, ל .36

 בשאלה השנייה שנדונה בפסק הדין, שעניינה הסמכות לבצע פעולות שיטור נוספות. נוסף

 

בית המשפט הנכבד יורה על קיום דיון נוסף ביחס לשאלה על אף האמור, יחד עם זאת, אם  .37

האפשרות , תבקש המדינה לשמור על יםהראשונה שנדונה בפסק הדין, כבקשת המבקש

טיבה ולתיחומה של הזיקה אופן יישום קביעה זו, קרי, לטענותיה בכל הנוגע ללהעלות את 

כן  .בתעודת הזהותהמופיע הנדרשת בין הפעלת הסמכות לדרוש הזדהות לבין המידע 
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בנוגע לקביעה כי הדרישה להציג טענותיה האפשרות להעלות את תבקש המדינה לשמור על 

 ה של עיכוב בחוק המעצרים. תעודת זהות עונה להגדר

 

עמדת המדינה היא כי הבקשה דנן אינה עומדת בתנאים טים לעיל, ורמכל הטעמים המפ .38

מתבקש שנקבעו לקיומו של דיון נוסף בפסק דין של בית המשפט הנכבד. בנסיבות אלה, 

 . בהוצאות המדינה יםולחייב את המבקשבקשה הבית המשפט הנכבד להורות על דחיית 

 

תגובה זו נתמכת בתצהירה של ראש חטיבת שיטור במשטרת ישראל, תת ניצב אנה בן  .39

 מרדכי.

 
 

 "ב תמוז תשפ"אי  היום, 

 2021יוני  22

      
 דניאל מארקס, עו"ד   

 ממונה על ענייני בג"צים                                          

 בפרקליטות המדינה                                                                                  
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