
 

 

 244/23 בג"ץ בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק 

 (580011567האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר . 1 העותרים:
 (580237709. אגודת יהודי אתיופיה )ע"ר 2
 (580168854. הועד הציבורי נגד עינויים )ע"ר 3

 פינצ'וק ו/או עודד פלר דן יקיר ו/או אבנראן סוצ'יו ו/או  ע"י ב"כ עוה"ד
ו/או עביר ג'ובראן  חיו-מור ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי גילד-ו/או גיל גן

 ו/או טל חסין ו/או רוני פלי ו/או רעות שאער דכוור ו/או משכית בנדל

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 
 65154, תל אביב 75רחוב נחלת בנימין 

  anne@acri.org.il, דוא"ל: 5608165-03, פקס: 5608185-03טלפון: 

 ד"ר שירן רייכנברגוע"י ב"כ עוה"ד נסרין עליאן ו/או 

 מהמרכז לחינוך משפטי קליני
 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 02-5882544, פקס: 02-5882554טלפון: 

 (580355717צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה )ע"ר  – . עמותת טבקה4

 ע"י ב"כ עוה"ד אייל אבולפיה 
 5120109, בני ברק 3מגדל ב.ס.ר  9מצדה  רחוב

 1533-8000013פקס:  ,03-8000013טלפון: 

  -דגנ-

  משטרת ישראל :המשיבה
 "י פרקליטות המדינה,ע

 המשפטים, ירושליםמשרד 

 עתירה למתן צו על תנאי 

מדוע לא תתקן את  וגשת בזה עתירה למתן צו על תנאי המופנה למשיבה והמורה לה לבוא וליתן טעםמ

 :נוהל "הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר" כדלקמן

לחוק תעודת זהות  2לדרישת הזדהות לפי סעיף הקובע כי עילה סבירה  (5))א(4סעיף יבוטל  .א

מתקיימת כאשר "קיים חשש שבוצעה או עומדת להתבצע עבירה ומתקיימות נסיבות שיש בהן 

כדי להצביע על מעורבות אפשרית של האדם בעבירה, ויש צורך לברר פרט מן הפרטים 

רבות אפשרית המפורטים בתעודת הזהות. כך למשל: א. התנהגותו של האדם מצביעה על מעו

בעבירה או אפשרות להיותו עד לעבירה; ב. אדם נמצא במקום, בזמן ובנסיבות שניתן להסיק 

 מהם שהוא נמצא שם למטרה אסורה או פסולה".

הקובע כי "על השוטר לעשות מאמץ שלא לעכב את האדם מעבר לפרק הזמן  )א(5סעיף  יתוקן .ב

 ".דרישת ההזדהותביר הדרוש לביצוע ההכרחי" וייקבע כי "שוטר לא יעכב אדם מעל לזמן ס

 .", כתנאי לחוקיות העיכובהוא מעוכבשמיד על השוטר להודיע לאדם ")א( 5בסעיף יתווסף  .ג

הקובע כי "השוטר רשאי לאמת את הפרטים המפורטים בתעודת הזהות )ב( 5סעיף  שונהי .ד

"כאשר המעוכב אינו נושא תעודת זהות או קיים חשד וייקבע כי  במערכות המשטרתיות"

שהתעודה שהציג מזויפת, רשאי השוטר לאמת את הפרטים שנכללים בתעודת הזהות אל מול 
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הפרטים שבמרשם האוכלוסין. פעולת האימות מוגבלת לבדיקת הפרטים המופיעים בתעודת 

 הזהות בלבד". 

ק תעודת זהות השוטר לא יבצע פעולות במסגרת הפעלת הסמכות לפי חו")ב( 5בסעיף יתווסף  .ה

שיטור נוספות, כגון תשאול, בדיקת פרטים במסוף המשטרתי ובירור טלפוני עם המוקד 

 המשטרתי". 

כי "ככל שיעלה צורך בהפעלת סמכויות נוספות, על השוטר לפעול  )ג( הקובע5יבוטל סעיף  .ו

ל פי כל דין, וכן ככל שעולה בהתאם לכללים החלים על ביצוע פעולות אלה ובהתאם לסמכויות ע

צורך בביצוע פעולות נוספות )תשאול, בדיקה במערכות מידע וכד'( לאחר החזרת תעודת הזהות, 

על השוטר לפעול בהתאם לכללים החלים על ביצוע פעולות אלה ובהתאם לסמכויות על פי כל 

 דין". 

 מבוא 

הסמכות לעכב אדם לצורך הזדהות הנוהל המשטרתי שמסדיר את הפעלת את תירה זו תוקפת ע .1

 "(החוק" או "חוק תעודת זהות)להלן: " 1982-, התשמ"גלחוק תעודת זהות 2בהתאם לסעיף 

 ומנוגד לעקרון חוקיות המנהל. שבחוקכי ההסדר חורג מגדרי הסמכות  ,בטענה

 במשך עשרות שנים הפעילה המשטרה פרקטיקה בעייתית ומפלה שבמסגרתה שוטרים עכבו .2

 מנומ דרשו"בעייתי" או "חריג", וללא כל הסבר  הקטיבית נראי, שלפי תחושתם הסוביאדם ברחוב

נקטו ב"פעולות שיטור נוספות", לרבות תשאול ותחקור של המעוכב להציג תעודה מזהה וכן 

עבר פלילי, קשרים מידע על ים הכולל, יםהמשטרתי י המידעבמאגר והאישי שלהמידע ובדיקת 

 יהםתיוכל זאת לעיני העוברים והשבים ותוך הפרת זכו. וצאה לפועל ועודמשפחתיים, חובות בה

 חופש תנועה, לפרטיות ולכבוד.ל ,ת של תושבי המדינה לחירותוהחוקתי

ניסיון החיים בארץ ובעולם מלמד, שפרקטיקה הנסמכת על תחושות סובייקטיביות ולא על  .3

קבוצות בנות ובני בבעיקר רות ופוגעת בשרימופעלת ברורים וגלויים קריטריונים אובייקטיביים 

הדוח המסכם של "הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה" . ואכן, מיעוט מופלות ומודרות

"( קבע, כי פרקטיקה זו דוח פלמור" –בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור )להלן 

 כלפי יוצאי אתיופיה ויוצרת תחושה קשה של הדרה והשפלה וסלקטיבי מופעלת באופן מוגבר

 .ומובילה לאירועי אלימות ולפתיחת תיקים פליליים ליוצאי אתיופיה על עניינים של מה בכך

ויבטיח את יישומה שיסדיר את הפעלת הסמכות ברור ש נוהל הצוות קבע כי המשטרה נדרשת לגב

את  עיגןרק  המשטרתי שגובשאלא שהנוהל . מנע פרופיילינג ושרירות בהפעלתההשוויוני וי

הפרקטיקה חסרת הגבולות והמפלה של המשטרה והעניק היתר להמשיך בביצוע "מסעות דייג" 

 בלתי ממוקדם ונטולי מגבלות קונקרטיים.

עמותת טבקה נ' משטרת  4455/19בג"ץ במסגרת  הפרקטיקה שלעילהעותרות דנן תקפו את  .4

הוראה שעליה נסמכה ה –לחוק  2, וטענו שאין בהוראת סעיף (25.1.2021פסק הדין מיום ) ישראל

לעכב אדם לבדיקת זהותו ולא כל שכן לבצע לגביו פעולות שיטור משום הסמכה  –המשטרה 

סעיף שקבע  אמנם פסק הדיןבית המשפט הנכבד קיבל את העתירה. . נוספות לאחר הצגת התעודה

עודת זהות אף ללא קיומו של חשד סביר לביצוע לחוק מסמיך שוטר לדרוש מאדם להציג בפניו ת 2

זיקה רלוונטית בין הדרישה להזדהות ובין המידע המצוי "אולם זאת בכפוף לקיומה של  ,עבירה

 . "בתעודת הזהות



 

 

סדר הדין הפלילי )סמכויות כהגדרתו בפרק ג' לחוק עיכוב הפעלת הסמכות כרוכה בכי קבע, נעוד  .5

המנויות המגבלות  החלות עליולפיכך  "(חוק המעצרים)להלן: " 1996-(, התשנ"ומעצרים –אכיפה 

חובה להבהיר את החובה להודיע לאדם כי הוא מעוכב, חובת שוטר להזדהות,  :האמור בפרק

לבסוף . לפסק הדין( 23-ו 17)סעיף  הסיבה להפעלת הסמכות ומגבלות על משך זמן העיכוב ודיווח

, לרבות "תשאול "טרים לנקוט בפעולות שיטור נוספותחוק תעודת זהות אינו מסמיך שו"כי , נקבע

 32-ו 17פים )סעי והצלבת פרטי תעודת הזהות של אדם עם מערכת המחשוב בניידות המשטרה."

 . לפסק הדין(

אינם עולים בקנה אחד עם  ,שנקבעו בנוהל ,הקריטריוניםעל רקע זה הוסיף בית המשפט ואמר, ש .6

חוק תעודת ל 2לפי סעיף הפרשנות המצמצמת שנדרשת "ביחס להיקף השימוש בדרישה להזדהות 

זאת, בין היתר, כיוון שהוא "אינו מגדיר באופן מפורש ומפורט את הדרישה להזדהות " וזהות

יו קריטריונים מתווה באופן ברור ומפורט דאינו ... ומהן הפעולות שהמשטרה ראשית לבצע מכוחה

, באופן שעלול להביא להפעלה " ותחת זאת משתמש במונחים עמומיםלהפעלת הסמכות

 . (לפסק הדין 40)סעיף  ובאופן שיוביל לפגיעה בזכויות אדם שרירותית של הסמכות

לאור זאת נפסק שהנוהל הישן יבוטל, והמשטרה תגבש תחתיו נוהל חדש שיעלה בקנה אחד עם  .7

דרשת ביחס לסמכות לדרוש מאדם להזדהות ועל מנת ששיקול הדעת של הפרשנות המצמצמת הנ

 41באמצעות קריטריונים ותבחינים ברורים )סעיף  בעל הסמכות בשטח יובנה באופן אובייקטיבי

 . (לפסק הדין

הגישה בקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין  20.4.2021ביום המדינה לא השלימה עם פסק הדין ו .8

לדרישה  מעברחוק תעודת זהות אינו מסמיך לבצע פעולות שיטור נוספות  ה, שלפיבעניין הקביעה

)החלטה מיום  משטרת ישראל נ' טבקה 2707/21להזדהות באמצעות תעודת זהות )דנג"ץ 

ובכלל זה  ,לבצע פעולות שיטור אלמנטריות מנהקביעה זו תמנע מטענה כי דינה המ. ((29.12.2021

 6כשהוא חופשי לעזוב )סעיף  ,ודותיו במסוף המשטרתיהאפשרות לשוחח עם אדם או לבדוק א

 להחלטה בדנג"ץ(.

את בקשת המדינה וכך גם את בקשת העותרות לקיום דיון נוסף בפסק הדין  דחהבית המשפט  .9

האם רשאי שוטר לשאול שאלות או לברר מידע  – השאלה שמעלה המדינה בבקשתהוקבע כי 

  :לא נדונה בפסק הדין –במסוף המשטרתי במצב שבו אזרח אינו מעוכב כלל וחופשי לפנות לדרכו 

אשר להלכה לפיה לא ניתן לעכב אדם לאחר בדיקת זהותו, לשם ביצוע "

לכך שהלכה זו יוצרת הרי שלא הונחה תשתית  –פעולות שיטור נוספות 

קושי, ודאי לא ניכר, בעבודת המשטרה. הקשיים שעליהם הצביעה המדינה 

עניינם עצם היכולת לשאול שאלות ולברר פרטים בעניינו של אדם, ללא 

אלא שלגבי נקודה זו לא נפסקה הלכה בפסק הדין. קשר לשאלת העיכוב. 

משולש של עם זאת, פסק הדין מורה את הדרך שבה יש לפנות בצומת ה

להחלטה  17)סעיף  חירות הפרט, תפקיד המשטרה, והוראות הדין"

 בדנג"ץ(.

" או הנוהל" –)להלן  הוא הנוהל מושא עתירה זו – חדשבעקבות זאת, פרסמה המשיבה נוהל  .10

לחוק תעודת זהות שאומצה בפסק  2בניגוד לפרשנות המצומצמת של סעיף . "(הנוהל החדש"

 :הדין



 

 

 . מחוק תעודת זהות סמכות לעכב אדם לבדיקת זהותו בנסיבות נרחבות ביותרגוזר החדש הנוהל  .א

הנוהל מתעלם לגמרי מהוראת פסק הדין באשר לאיסור לנקוט בפעולות שיטור נוספות במסגרת  .ב

לא זו בלבד שאין בנוהל כל הוראה  – את ההפך הגמורוקובע  עיכובו של אדם לבירור זהותו

אלא שמספר סעיפים בנוהל  ,ביצוע פעולות שיטור נוספותהפרקטיקה הנוהגת של שאוסרת על 

 . האף מאפשרים אות

 בועות בפרק ג' לחוק המעצרים. מגבלות הקהמתעלם מחלק מהנוהל  .ג

 .1כנספח ע/נוהל תעודת זהות החדש מצ"ב 

 המשפט שבית המצמצמת הפרשנות את לשקף החדש הנוהלבית המשפט הבהיר בפסק הדין כי על  .11

וכן להתוות את הקריטריונים והתבחינים  עודת זהותת לחוק 2 שבסעיף הסמכות לגבי אימץ

להפעלת הסמכות ואת הפעולות שניתן לבצע במסגרתה באופן ברור ומפורט וללא שימוש בניסוח 

כללי ובמונחים עמומים, שפותחים את הפתח להפעלת הסמכות בשרירות ותוך פגיעה בזכויות 

באופן מפורש או בעקיפין באמצעות ניסוחים עמומים  הללוהנוהל לא מקיים את ההוראות אדם. 

 . ומפותלים וכן בשל מה שחסר בו

פסק הדין "משנה את דפוס הפעולה של משטרת ישראל מזה עשרות רבות של שנים" יש לזכור, כי  .12

שנועד להבהיר  ,(. משכך, נודעת חשיבות רבה לכך שהנוהל34לדיון נוסף, סעיף  המדינה)עתירת 

 יהיה ברור ,בהפעלת הסמכות המשטרתיתשחל את השינוי המשפטי והמעשי ח לשוטר בשט

הנוהל מתווה הן את זאת במיוחד כיוון שמפורש ויבטא באופן דווקני את הוראות פסק הדין. ו

הציפייה הסבירה של כל אזרח בנוגע לאחד שיקול הדעת של כל שוטר ושוטר בשטח והן את 

 זרח.המפגשים התכופים ביותר בין שוטר לא

 הצדדים

, הינה עמותה הפועלת לקידום זכויות האדם בישראל האגודה לזכויות האזרח, 1עותרת מס' ה .13

 ובכלל זה הגנה על זכויות האדם בהליך הפלילי ומול המשטרה. 

, הינה הארגון המרכזי והוותיק ביותר של ישראלים ממוצא אגודת יהודי אתיופיה, 2העותרת מס'  .14

לקדם מדיניות שוויונית ולשנות את המדיניות והתודעה הישראלית ברמה אתיופי. העמותה פועלת 

הארצית, המוניציפאלית והקהילתית במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים 

 ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה. 

יקר , הינו עמותה ציבורית רשומה בישראל, שעהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, 3העותר מס'  .15

עיסוקה במאבק משפטי וציבורי נגד עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל. העמותה שמה לה 

 למטרה להגן על זכויותיהם של נפגעי עבירות אלימות מצד שוטרים. 

, היא עמותה השמה לה למטרה להגן על זכויות יוצאי אתיופיה עמותת טבקה, 4העותרת מס'  .16

 חס הרשויות בני העדה. בישראל הנפגעות מדי יום לאור י

 , אמונה על אכיפת החוק בישראל ושמירה על ביטחון הפנים במדינה. משטרת ישראלהמשיבה,  .17

  



 

 

 מיצוי ההליכים

פנו העותרות ליועץ המשפטי של משטרת ישראל בעניין הנוהל החדש שפורסם  13.6.2022יום ב .18

סותרים את פסק הדין. העותרות ביקשו כי את תיקון הנוהל טענו כי סעיפים מרכזיים בנוהל ו

 והתאמתו להוראות פסק הדין. 

 .2נספח ע/מצ"ב כ 13.6.2022פניית העותרות למשטרה מיום 

 את כלל הטענות.  לשכת הייעוץ המשפטי במשטרה דחתה 21.7.2022ביום  .19

 .3נספח ע/מצ"ב כ 21.7.2022מענה המשיבה מיום 

 ((5))א(4ילה לדרישת הזדהות )סעיף לביצוע עבירה כע "חשש"א. 

פעלת הסמכות של שוטר לדרוש מאדם להזדהות כרוכה שהנקודת המוצא של פסק הדין היא  .20

 21בפגיעה בזכות לכבוד משהיא "מלווה בתיוגו של אדם כחשוד בביצוע מעשה עבירה" )סעיף 

משכך קבע בית המשפט, כי בקשת ההזדהות צריכה וכן בחופש התנועה של אדם.  לפסק הדין(

 להתבסס על אמת מידה אובייקטיבית של "זיקה עניינית": 

על מנת להימנע מתיוגם של אנשים כחשודים בלא סיבה, יש לעשות שימוש "

בסמכות לדרוש מאדם להזדהות באמצעות הצגת תעודת זהות רק באותם מקרים 

לחוק  2ם על הגורמים המנויים בסעיף שבהם, במסגרת מילוי התפקידים המוטלי

צורך ספציפי לברר אם האדם הוא בעל תעודת זהות או צורך תעודת זהות, מתעורר 

. קיומה של זיקה עניינית בין הדרישה לברר מידע לגביו שקיים בתעודת הזהות

להזדהות באמצעות הצגת תעודת זהות ובין הפרטים שאותם ניתן לדלות מתעודת 

צם קיומה, מהווה אמת מידה אובייקטיבית להפעלת הסמכות, הזהות, לרבות ע

ובכך יש כדי להפחית מהחשש להפעלתה של הסמכות באופן שרירותי או מפלה, 

 .לפסק הדין. ההדגשה במקור( 22" )סעיף ולו במבחן התוצאה

 לחוק תעודת זהות היא: 2קובע כי אחת העילות לדרישת הזדהות בהתאם לסעיף לנוהל ( 5א)4סעיף  .21

"קיים חשש שבוצעה או עומדת להתבצע עבירה ומתקיימות נסיבות שיש בהן 

כדי להצביע על מעורבות אפשרית של האדם בעבירה, ויש צורך לברר פרט מן 

 הפרטים המפורטים בתעודת הזהות. כך למשל: 

התנהגותו של האדם מצביעה על מעורבות אפשרית בעבירה או אפשרות  .א

 להיותו עד לעבירה;

במקום, בזמן ובנסיבות שניתן להסיק מהם שהוא נמצא שם אדם נמצא  .ב

 למטרה אסורה או פסולה."

סעיף זה אינו עולה בקנה אחד עם הפרשנות המצמצמת ועם המבחנים שנקבעו בפסק הדין ביחס  .22

 לחוק תעודת זהות.  2להיקף השימוש בדרישה להזדהות לפי סעיף 

נקבעה בפסק הדין כתנאי לדרישת הזדהות. ש אינו מקיים את הזיקה הרלוונטית, סעיף זה ראשית .23

לדידה של המשיבה, היא יוצאת ידי חובה כשהיא כותבת בנוסח הסעיף שדרישת ההזדהות תתבצע 

כש"יש צורך לברר פרט מן הפרטים בתעודת הזהות". הא ותו לא. הסעיף אינו מבהיר מהו אותו 



 

 

בתו או שם הוריו של אדם כיצד שמו, גילו, כתו –צורך ספציפי שקיים בנסיבות המתוארות 

 רלוונטיים לנסיבות שבהן קיים חשש לביצוע עבירה? 

בניגוד לתכליתו של פסק הדין לקבוע אמות מידה אובייקטיביות ומוגבלות להפעלת , שנית .24

מדובר . רחב ביותר, מעורפל ומותיר פתח לשיקול דעת סובייקטיבי נרחבהסמכות, סעיף זה הוא 

 ת פסק הדין. ואת דרישב"סעיף סל" שמרוקן מתוכן 

מתווה באופן ברור  אינו[ש... ]ח כלליוסיית המשפט ביקר את הנוהל הישן של המשטרה שכלל "נב .25

לפסק הדין(. בית המשפט הבהיר כי על  40ומפורט דיו קריטריונים להפעלת הסמכות" )סעיף 

של בעל להפעלת הסמכות וכי "שיקול הדעת  קריטריונים ותבחינים ברוריםהמשטרה להגדיר 

 לפסק הדין(.  41" )סעיף באופן אובייקטיביהסמכות בשטח יובנה 

קטיבית שהם ילפי סעיף זה, שוטרים רשאים להמשיך ולעכב אנשים ברחוב לפי תחושה סובי .26

אפשר מנראים "בעיתיים" או "חריגים" ודי בחשש ערטילאי שתבוצע בעתיד עבירה. סעיף זה 

לשוטרים לעכב אנשים באופן שרירותי: צעירים שיושבים בגינה ציבורית בשעות הלילה; אדם 

שנראה "חריג" בשכונה שבה הוא נמצא; צעירים שנראים "לא שייכים" לאיזור. כל אלו פותחים 

 פרופיילינג גזעי. השימוש השרירותי בסמכות ולפתח בלתי מוגבל להמשך 

הצביע על  חפלמור. הדו" דוחשעמדה בבסיס  פרקטיקה מושרשתלא מדובר בחשש בעלמא אלא ב .27

כך ששוטרים נוהגים לדרוש לעיין בתעודות זהות של אזרחים יוצאי אתיופיה על סמך "פרופיילינג" 

-79וכי רבים מהתיקים הפליליים של בני העדה האתיופית מתחילים בבקשת להזדהות )עמ'  גזעי

 . לדוח( 83

כי צעירים מקבוצות מסוימות  ,יעים לפתחו של בית המשפט מעידיםפליליים שמג תיקיםואכן,  .28

כך, לדוגמה, נתפסים כחשודים ומופעלות כלפיהם סמכויות אכיפה על בסיס התנהגות של מה בכך. 

העלה בית המשפט את (, 5.5.2020) מדינת ישראל נ' מסגנאו פרדה 66439-07-17ת"פ )ת"א( ב

"אין בידי להתעלם  ו:כחשודה רק בשל צבע עור ו של הנאשם נתפסההחשש לכך שהתנהגות

מהשאלה המטרידה... שמא יש קשר בין העובדה שהנאשם הוא צעיר כהה עור בן העדה האתיופית 

לבין העובדה שאירוע שתחילתו בחשד כללי על רקע התכופפותו של הנאשם ליד שיח בשביל ציבורי 

במהירות לכדי עיכובו של  בפינת שביל הגישה לכניסה למוסד לביטוח לאומי התדרדר

נשאלת השאלה האם אדם אחר, שאינו גבר צעיר בחזותו של הנאשם, שהיה מתכופף הנאשם...

בצורה דומה למספר שניות ליד שיח באותו המקום, היה מעורר גם הוא חשד להחזקת סמים 

  לפסק הדין(. 44)סעיף  "השוטר בבקר

הסמכות: "אדם נמצא במקום, בזמן הנוהל מביא כדוגמה להתנהגות שמצדיקה את הפעלת  .29

ובנסיבות שניתן להסיק מהם שהוא נמצא שם למטרה אסורה או פסולה". הגדרה זו משקפת 

עצם הימצאותם של אנשים מקבוצות מיעוט מחוץ בדיוק את הסיכון לפרופיילינג שטמון בנוהל: 

שגרתיים אחד הביטויים הלשכונות או לערים שלהם הופכת אותם לחשודים פוטנציאליים. 

והמובהקים להפעלת הסמכות המשטרתית באופן שרירותי ומפלה מתקיים כאשר שוטרים 

ומבקשים לברר פרטים אודותיהם. כפי  לא שייכים" למקוםחושדים באופן אוטומטי באנשים ש"

שפורט בהרחבה בעתירה ועלה מעדותם של הצעירים שתצהיריהם צורפו, שוטרים נוהגים לפנות 

יופי, ערבי או מזרחי שנראים "חריגים" בשכונה שבה הם נמצאים או לצעירים ממוצא את



 

 

מבלי שמסתובבים באזור "בעייתי" ומעכבים אותם לצורך הזדהות ובירור מקום מגוריהם, 

 .שמעשיהם או התנהגותם הצדיקו זאת

 2016כך עלה לדוגמה מכתבת התחקיר "החשוד המיידי" שערכה העיתונאית גל גבאי בינואר  .30

לעתירה. בניסוי שבוצע בכתבה ישבו שלושה צעירים ממוצא אתיופי על ספסל  33סקה והובאה בפ

בשכונת יוקרה בשעות הלילה ובתוך מספר דקות הגיעו למקום ניידות משטרה והם התבקשו 

להציג תעודות מזהות כדי לבדוק מהיכן הם. במשך כל אותו הזמן ישבו על ספסל סמוך צעירים 

 13, ערוץ המערכתיקה או הסבר )גל גבאי, "החשוד המיידי", "לבנים" שלא נדרשו לכל בד

(11.1.2016 .)) 

מרחיב את גדרי הסמכות באופן בלתי סביר. מהי מטרה אסורה או פסולה"  מטרהגם המושג " .31

פסולה? האם הימצאות במקום לצורך בגידה בבן זוג היא מטרה פסולה? מי קובע מהי "מטרה 

לחנך את הציבור באמצעות הפעלת סמכויות האכיפה אסורה"? תפקידה של המשטרה אינו 

 שבידה. אזרחים רשאים לפעול גם לביצוע מטרות פסולות, ככל שאין הם מבצעים עבירה.

קיומו של פרופיילינג לא הוכחש על ידי המשטרה ובניסיון להסביר תופעה זו אמר מפכ"ל המשטרה  .32

שצעירים ומהגרים מעורבים בפשיעה  לשעבר, רנ"צ רוני אלשיך, כי בכל המחקרים בעולם מוכח

יותר מאחרים: "כשישנה קהילה שמעורבת יותר בפשיעה, גם לגבי ערבים או תושבי מזרח 

המוח שלו  אז כאשר שוטר פוגש חשוד מטבע הדבריםירושלים, והסטטיסטיקות מפורסמות, 

" )טובה צימוקי ויעל פרידסון, מאשר היה חושד בו אילו היה מישהו אחר. זה טבעי חושד בו יותר

 (.ynet ,30.8.16, "'טבעי שחושדים בהם יותר'"המפכ"ל על יוצאי אתיופיה: 

)"עוכב חשוד  67סעיף זה עוקף בבירור את דרישת ה"חשד הסביר" שקבועה בסעיף , שלישית .33

אפשר למשטרה לדרוש תעודת זהות מ, ו)"עיכוב עד"( לחוק המעצרים 68ובסעיף במקום"( 

 ם שהמחוקק הותיר במכוון מחוץ לגדרי הסמכות. במקרי

 :, כיבעניין זה נכתבלעיל(  3ע/)נספח בתשובת המשיבה לפניית העותרות  .34

 זיקה נהיש(, כקורבן או כעד, כחשוד) בעבירה מעורב שאדם חשש מתעורר כאשר"

 לאמור בניגוד וזאת, זהות תעודת והצגת הזדהות לדרישת הסמכות להפעלת חזקה

 המשטרה, עבירה לחקור או אירוע לברר שיידרש ככל כי ברי. לפנייתכם 9 בסעיף

בהינתן שהנסיבות משתנות  .לחקירה/  לבירור לזמנם כדי המעורבים לפרטי תזדקק

שיכולים לחלוש על כל התרחישים  'קריטריונים ותבחינים ברורים'בכל אירוע ואין 

לצורך הבניית שיקול הדעת של , מדובר בנוסח מצומצם ומדויק ככל שניתן האפשריים

 ."השוטר

בדיוק  היא הדרישה להציג תעודה מזהה לצורך זימון עתידי של החשוד/עד לבירור/חקירה  .35

המחוקק  .התכלית העומדת בבסיס סמכות העיכוב לבירור זהותו של חשוד או עד בחוק המעצרים

 . זו קבע את מבחן ה"חשד הסביר" כתנאי להפעלת סמכות

במקרה של חשד סביר שנעברה עבירה )ולא במקרה של חשד נקבע כי  68סעיף כך, לדוגמה, ב .36

. המלומד קדמי ניתן לעכב עד בכדי לברר את זהותו ומענו(, כפי שנקבע בסעיף דנן לעבירה עתידית

)יעקב  "שניתן יהיה, במידת הצורך, לזמנו לחקירהמסביר כי "תכלית העיכוב בהקשר זה ... 

. לעומת זאת, לפי הנוהל המשטרתי די בחשש ((2008) 14, עמ' יםעל סדר הדין בפלילקדמי, 

 עומדת להתבצע עבירה כדי לעכב עד לבירור זהותו לאותה התכלית בדיוק.ש



 

 

לחוק תעודת זהות מסמיך את המשטרה לדרוש מאדם  2סעיף בהתאם לפסק הדין, , אמנם .37

מצמות ואין לפרשו כאילו בנסיבות מוגבלות ומצו , אך זאתללא קיומו של חשד סבירגם להזדהות 

 הוא מתיר למשטרה להפעיל סמכויות שנאסרו באופן מפורש בחוק המעצרים. 

והמחוקק מילא רף נמוך למדי מלחוק המעצרים הוא  67-68רף ה"חשד הסביר" שנקבע בסעיפים  .38

מענה לאותם מקרים שבהם המשטרה סבורה שאדם מעורב בפלילים או עד לפעילות קבע אותי כ

המקרים שבהם לא מתקיים "חשד סביר" אלא רק "חשש... ומתקיימות נסיבות שיש עבריינית. 

מקרים של שימוש  בהכרחהם  –בהן כדי להצביע על מעורבות אפשרית של האדם בעבירה" 

 . והם נאסרו בחוק המעצרים שרירותי ופרופיילינג גזעי

עוד יש לזכור, כי תכליתו המקורית של חוק תעודת זהות היתה ביטחונית במהותה: "התכלית  .39

המקורית ביסוד הסמכות לדרוש מאד להזדהות באמצעות הצגת תעודת זהות הייתה להבחין בין 

תושבים ומי שרשאים לשהות בישראל באופן חוקי ועל כן יכולים להציג מסמכים מתאימים, ובין 

חוקיים שאינם רשאים לשהות בישראל ואשר עשויים, בשל כך, להוות סכנה מסתננים בלתי 

להסיק מחוק תעודת זהות סמכות כללית  איןמכך עולה, כי לפסק הדין(.  28ביטחונית" )סעיף 

, כעולה לדרישת תעודת זהות בנסיבות כלליות ורחבות ביותר של חששות לביצוע עבירות פליליות

 . מסעיף זה בנוהל

לדרוש טרי משטרת ישראל אינם הגורמים היחידים המורשים להפעיל את הסמכות , שובנוסף .40

רשות מקומית וכן  עובדינכללים גם  לצד שוטרים. תעודת זהות לחוק 2מכוח סעיף תעודה מזהה 

אין בחוק תעודת זהות כדי להסמיך שה בטענזו תומכת גם היא עובדה חיילים בעת מילוי תפקידם. 

זה  )ראו בעניין ת זהות בנסיבות הרחבות המפורטות בסעיף זה בנוהללעכב אדם לבדיקת תעוד

 . לפסק הדין( 36סעיף 

 ( לנוהלא)5סעיף  –החלות על עיכוב  המגבלות ב.

 חובות שחלות על השוטר טרם בקשת ההזדהות:את ה (א)5הנוהל קובע בסעיף  .41

 על השוטר להזדהות בפני האדם שתעודתו נתבקשה. (1)

 העילה הסבירה שבגינה הוא נדרש להזדהות.על השוטר להבהיר לאדם את  (2)

 על השוטר לעשות מאמץ שלא לעכב את האדם מעבר לפרק הזמן ההכרחי.  (3)

דקות, או לחילופין היה צורך בהבאת האדם לתחנת המשטרה  20*כאשר העיכוב מתארך מעל 

 )סמכויות לחוק סדר הדין הפלילי 74או זימונו אליה, יש לערוך דו"ח עיכוב בהתאם לסעיף 

 . 1996-מעצרים(, תשנ"ו –אכיפה 

סעיף זה אינו משקף באופן מלא ומהימן את קביעת פסק הדין כי הפעלת הסמכות לדרוש תעודת  .42

 17זהות בהתאם לחוק תעודת זהות כפופה "למגבלות המנויות בפרק ג' לחוק המעצרים" )סעיף 

 (. לפסק הדין

 (3א)5סעיף  –משך העיכוב  .1.ב

, בנסיבות אדם מעל לזמן סביר הדרוש לא יעוכב: "נקבע, בין היתר כי בפרק ג' לחוק המעצרים .43

לעומת )א( לחוק המעצרים(. 73המקרה, לביצוע הפעולה שלשמה הוקנתה סמכות העיכוב" )סעיף 



 

 

 לעשות מאמץ"על השוטר הוראה בלתי מחייבת לפיה  הוראה ברורה וחד משמעית זו, קובע הנוהל

 ן ההכרחי". שלא לעכב את האדם מעבר לפרק הזמ

החד משמעית ה נוסח הסעיף אינו עולה בקנה אחד עם מבחן המידתיות החוקתי והוא מנוגד להורא .44

להימנע  "עשיית מאמץ"לבצע פעולה מסוימת אינו דומה ל "איסור"בעניין זה. הקבועה בחוק 

שעה שהחוק אוסר לבצע פעולה מסוימת, לא די ב"מאמץ" להימנע ממנה, ועל  מאותה פעולה.

לשון הסעיף  הל שגוזר מהוראת החוק כללים מעשיים לקבוע ברחל בתך הקטנה "אסור".הנו

משקפת יחס מזלזל וקלות ראש בנוגע לפגיעה בזכויות הפרט הטמונה בהגבלת תנועתו של אדם 

 לצורך בדיקת זהותו. 

 הודעה לאדם כי הוא מעוכב .2ב.

עיכוב את הוראות פרק ג' לחוק בית המשפט כי יש להחיל על סמכות הבפסק הדין קבע למרות ש .45

 המעצרים, הנוהל המשטרתי מחיל רק את חלקן ומתעלם מהוראה מהותית ביותר: החובה להודיע

, 24לחוק המעצרים קובע כי "על מבצע עיכוב יחולו הוראות סעיף  72כי הוא מעוכב. סעיף לאדם 

 וכי "לו מיד שהוא עצור יודיעקובע, בין היתר, כי העוצר אדם " 24בשינויים המחויבים". סעיף 

קיימות נסיבות המתירות לדחות יש להדגיש, כי בעוד ". תנאי לחוקיות המעצרהוא חובה זו "מילוי 

חובת ההודעה על המעצר/עיכוב , )הזדהות השוטר והבהרת סיבת המעצר(את קיום חובות השוטר 

 . )ב((24)סעיף  ובכל מקרה ללא כל סייגיםחלה 

של אדם אינה שנויה במחלוקת והיא אף קבועה בפקודת המטה הארצי על עיכובו חובת היידוע  .46

 ( המסדיר את "חובות שוטר בעת ביצוע עיכוב":2ג)3( בסעיף 14.01.34"עיכוב, מעצר ושחרור" )מס' 

 הודעה על העיכוב וסיבתו

 .שוטר המעכב אדם, יודיע לו מיד שהוא מעוכב (א)

 שוטר יודיע למעוכב מיד את סיבת העיכוב. (ב)

נוהל, שכל תכליתו לפרוט את הוראות החוק לכללים מעשיים ברורים, ולהנחות שוטר שאינו  .47

 משפטן, חייב לומר באופן מפורש: "על השוטר להודיע למעוכב מיד שהוא מעוכב". 

 נוספות שיטור פעולותג. 

לחוק מסמיך אותה לנקוט בפעולות  2כזכור, בפסק הדין נדחתה טענת המשטרה, כאילו סעיף  .48

"תשאול, בדיקת פרטים במסוף המשטרתי, ברור טלפוני עם המוקד נוספות דוגמת שיטור 

  לפסק הדין(. 25המשטרתי וכיוצא באלה פעולות" )סעיף 

בית המשפט דחה את טענתה האמורה של המשטרה על סמך דיון מפורט שערך בתכלית החקיקה  .49

פגיעה נוספות מובילות לכי פעולות השיטור הובפרשנות המצמצמת שנגזרת מתכליות אלו. נקבע 

, ובהן חופש התנועה, כבוד האדם והזכות לפרטיות. בית המשפט קבע, משמעותית בזכויות אדם

כי פעולות השיטור הנוספות מאריכות את משך העיכוב ומגבילות באופן ממשי את חופש התנועה 

ו כמי משפיל ומחזק את תיוגשל הפרט וכן, כי המשך הבירור לגבי אדם שהתבקש להזדהות 

לפסק הדין(. כמו כן, קבע בית המשפט, כי בירור מידע אישי  32בביצוע עבירה )סעיף  שחשוד

 (. לפסק הדין 34)סעיף  פוגע באופן ממשי בזכות לפרטיותבמאגרי המידע המשטרתיים 



 

 

לא זו בלבד שאין בנוהל סעיף שקובע כי אסור לבצע פעולות שיטור נוספת במסגרת עיכובו של אדם  .50

הנוהל  לחוק תעודת זהות, אלא שהנוהל כולל הוראות שקובעות בדיוק את ההיפך. 2ף לפי סעי

לחוק תעודת זהות כדי  2מאפשר לשוטרים להמשיך ולנצל את הסמכות המוגבלת שבסעיף 

"לרחרח" אחר אזרחים שאינם חשודים בפלילים באמצעות תשאולם או בדיקת פרטיהם במאגרי 

 המידע המשטרתיים.

 על ביצוע פעולות שיטור נוספות תהאוסר אההורהעדר . 1ג.

חוק תעודת זהות אינו מסמיך את הגורמים המנויים בו לבצע פעולות " פסק הדין קבע בבירור, כי .51

בלא שהתעורר חשד סביר לביצוע שיטור נוספות פרט לדרישה להזדהות באמצעות תעודת זהות, 

  .(לפסק הדין 35)סעיף  "עבירה

הוראות החוק להגביל את הפרקטיקה הנוהגת בהתאם לתכליתו  שכלהחדש, למרות זאת, הנוהל  .52

ונמנע מלהנחות את השוטרים להימנע  מתעלם כליל מהוראה זו ,פסק הדיןכפי שאלו פורשו ב

 קביעותהסעיף המתאר את אפילו ב בדיקת תעודת הזהות.מסגרת מביצוע פעולות שיטור נוספות ב

 פעולות השיטור הנוספות:  האוסרת עלית המשפט פסק הדין, נעדרת כל התייחסות לקביעת בשל 

טבקה נ' מ"י קבע בית המשפט העליון, כי שוטר רשאי לדרוש  4455/19"בבג"ץ 

מאדם להזדהות גם ללא חשד לביצועה של עבירה פלילי, ובלבד שקיימת עילה 

סבירה לכך כפי שיפורט בנוהל זה, וכן נקבע כי נדרשת זיקה בין הדרישה 

מידע המצוי בתעודת הזהות ובכלל זה, הצורך לבדוק את עצם להזדהות ובין ה

 לנוהל(.  ב2קיומה של תעודה כזו". )סעיף 

 הא ותו לא. 

"אשר שללה את  הביקשה לקיים דיון נוסף בקביע, המשיבה סירבה להשלים עם פסק הדין וכזכור .53

לעתירה לדיון  15סמכות המשטרה לבצע פעולות שיטור נוספות במעמד דרישת ההזדהות" )סעיף 

לאור זאת, וכיוון שהבקשה לדיון נוסף נדחתה, לא ברור מדוע הנוהל אינו נותן ביטוי נוסף(. 

 לקביעה החד משמעית של פסק הדין בעניין זה.

רך בהוספת הוראה מפורשת בדבר האיסור על פעולות יתר על כן, אפילו המשיבה הבינה שיש צו .54

נוהל כפי שניתן ללמוד מהנוהל שהיא גיבשה בעקבות פסק הדין. נוהל זה )להלן: " ,שיטור נוספות

דחה לאחר שבית המשפט  1.6.2021ביום לבית המשפט שדן בבקשה לדיון נוסף "( הוגש בינייםה

כלל סעיף  נוהל הבינייםיבוש הנוהל החדש. לדחות את ביצוע פסק הדין ואת גאת בקשת המשיבה 

 שמתייחס מפורשות לאיסור לבצע פעולות שיטור נוספות:

 לחוק תעודת זהות 2ביצוע פעולות שיטור נוספות אגב דרישת הזדהות על פי סעיף "

. למעט במקרים בהם קם יסוד סביר לחשד או שעלה צורך באימות פרטי הזהות, 16

דע במערכות המשטרה )פעולות שיטור נוספות(, אין לבצע תשאול ובדיקות מי

. אין בכך כדי למנוע לחוק תעודת זהות 2בעקבות דרישה להזדהות מכוח סעיף 

ביצוע פעולות שיטור נוספות, בעקבות דרישת הזדהות מכח חוקים אחרים כגון 

 חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור". 

 להודעה( 3הביניים )נספח ע/נוהל הכוללת את  2707/21ץ בדנג" 1.6.2021העתק הודעת המשיבה מיום 

 .4נספח ע/מצ"ב כ



 

 

הוראה מפורשת וברורה בעניין זה נדרשת במיוחד נוכח הפרקטיקה ארוכת השנים שפסק הדין  .55

. לא יכול להיות ספק, כי לאחר עשרות שנים של שימוש בפרקטיקה זו ולאור ביקש לשים לה סוף

עמדתה העקבית המנוגדת של המדינה בעניין זה, משמעות העדר הוראה מפורשת כזו בנוהל היא 

 . כך סבורה אף המשיבה עצמה. מתן היתר לביצוע פעולות שיטור נוספות

כי הנוהל המתוקן חייב לכול הוראה  ,מכך ברור, כי אף המשיבה עצמה הסיקה מפסק הדין .56

יפנים , כדי שהשוטר בשטח על ביצוע פעולות שיטור נוספות ברחל בתך הקטנה מפורשת האוסרת

 . את השינוי המהותי שחל בפרקטיקה הנוהגת

 )ב((5פרטי הזהות )סעיף  אימותעיון במסוף המשטרתי ל. 2ג.

וש מאדם להציג תעודה מזהה לפי חוק קובע כי במסגרת סמכותו של שוטר לדר )ב( לנוהל5סעיף  .57

לאמת את הפרטים המפורטים בתעודת " וללא כל הגבלה גם תעודת זהות, הוא רשאי בכל מקרה

בתשובת המשיבה נכתב בעניין זה, כי הוראה זו לא סותרת את ". במערכות המשטרתיות הזהות

רות לדלות מידע פסק הדין משום שפעולות השיטור הנוספות שנפסלו בפסק הדין כוללות אפש

אישי אודות האדם הנבדק ואילו הפעולה שהותרה בסעיף זה מוגבלת לאימות פרטי התעודה ולא 

 מעבר לכך.

מקנה  אינולחוק תעודת זהות  2סעיף זה מרוקן מתוכן את הקביעה של פסק הדין כי סעיף  .58

ט לפסק הדין(. בית המשפ 25לשוטרים סמכות ל"בדיקת פרטים במסוף המשטרתי" )סעיף 

של אדם  הצלבת פרטי תעודת הזהותהתייחס מפורשות לפעולות השיטור הנוספות, בין היתר, כ"

לחוק תעודת זהות  2לפסק הדין( וקבע כי סעיף  32עם מערכת המחשוב בניידות המשטרה" )סעיף 

. משמעות הדבר, כי בית המשפט אסר על הבדיקה במסוף המשטרתי אף אם אינו מתיר פעולה זו

 הדבר נועד לאימות פרטים בלבד )"הצלבת פרטים"(. 

ממשך הזמן שאורכת הפעולה זאת ועוד, בית המשפט קבע, כי הפגיעה בזכויות היסוד נגזרת  .59

ישה ומשכך פסק כי בדיקה במסוף המשטרתי אינה מותרת במסגרת הדר היקפהמהפוגעת ו

 לפסק הדין(:  32להזדהות משום שהיא מגבירה את הפגיעה בכבוד האדם ובחופש התנועה )סעיף 

"פעולות השיטור הנוספות שהזכרנו כוללות, בין היתר, תשאול והצלבת פרטי 

תעודת הזהות של אדם עם מערכת המחשוב בניידות המשטרה. פעולות אלה... 

התנועה של הפרט. גם הפגיעה בזכות לכבוד יכולות להגביל באופן ממשי את חופש 

האדם היא עוצמתית יותר ככל שהפעלת הסמכות כרוכה בפעולות השיטור הנוספות 

(. פעולות השיטור הנוספות עשויות להבדיל מהדרישה להציג תעודת זהות בלבד)

בנוגע לסיבה  נותר בעלטהלקחת זמן וכל אותה העת האדם שזהותו נתבקשה 

לגביו על ידי המשטרה.  ובאשר להיקף הפעולות שננקטות שבגינה הוא מעוכב

לטעמי, פעולות שיטור אלו טומנות בחובן מימד נוסף של השפלה, הנובע לא רק 

, אשר מחזק את תיוגו מהמשך הבירור לגביומעצם הפנייה לאדם מסוים אלא גם 

לפסק  32של אותו הפרט כמי שחשוד בביצוע עבירה או מעשה פסול אחר" )סעיף 

 דין. ההדגשות הוספו(.ה

נוכח  כי עצם ביצוע הבדיקה במסוף המשטרתי הוא שנפסל בפסק הדיןמהאמור לעיל ברור,  .60

הפגיעה המשמעותית בזכות לחופש התנועה ולכבוד האדם ללא קשר לתכלית הבדיקה ועוד בטרם 

רת נבחנה הפגיעה בפרטיות. תחושת התיוג וההשפלה שנגמרת לאדם שמעוכב לבדיקת זהותו מתגב



 

 

כשהוא נדרש להמתין במקומו כשהשוטר בודק את פרטי התעודה במסוף המשטרתי, וזאת בין אם 

הבדיקה נועדה לבדוק את עברו הפלילי ובין אם רק לאמת את פרטי תעודת הזהות. זאת, בין היתר, 

משום שהאזרח "נותר בעלטה" והוא כלל אינו יודע מה השוטר מבקש לברר אודותיו כשהוא נדרש 

 ן במקומו ומה הסיבה שהשוטר לקח את התעודה שלו לבירור נוסף. להמתי

כי המערכות המשטרתיות הוסדרו, כך שבפני השוטר בתשובתה לפניית העותרת המשיבה טוענת  .61

המבקש לאמת את הפרטים המופיעים בתעודת זהות לא נחשף כלל מידע נוסף הנוגע לאדם )סעיף 

עיכוב לצורך הבדיקה והעיון במערכות המשטרה , כאמור לעיל, הארכת הראשיתלתשובה(.  16

כשלעצמם מחמירים את הפגיעה בכבוד האדם, בחופש התנועה ובפרטיות ומשכך נקבע בפסק 

, ברי, ניתשלחוק תעודת זהות.  2הדין, כי המשטרה לא הוסמכה לבצע בדיקה זו במסגרת סעיף 

ישי והנרחב שאגור במערכות כי בלחיצת כפתור פשוטה פתוחה בפני השוטר הגישה לכל המידע הא

בהעדר הוראה מפורשת המשטרתיות )קשרי משפחה, עבר פלילי, חובות להוצאה לפועל וכו'(. 

האוסרת על עיון במידע הרב שאגור במערכות המשטרה, ודאי שאין די בהסדרה טכנולוגית 

ות שמפרידה בין פרטי תעודת הזהות ליתר המידע. זאת במיוחד, כאשר בדיקות מקיפות אוד

על ידי  וכאשר במשך עשרות שנים הן בוצעואנשים במסוף המשטרתי מתבצעת באופן שגרתי 

 .פרשנות שנפסלה בפסק הדין – לחוק תעודת זהות 2המשטרה מכוח פרשנותם לסעיף 

עוד טוענת המשיבה, כי אימות הפרטים במסוף הוא חיוני לפעולת הבידוק ונדרש בשני מצבים:  .62

כדי לבדוק אם אין מדובר בתעודת זהות מזויפת או כאשר אין לאדם הנבדק תעודת זהות או 

 לתשובה(.  14בהעדר ספח התעודה )סעיף 

תעודת זהות קובע את  חוק , אין הצדקה להתיר עיון במערכות המשטרה בנסיבות אלה.ראשית .63

 5,000קנס  –: "העובר על הוראות חוק זה, דינו 4הנפקות של אי נשיאת תעודת זהות בסעיף 

שקלים, ובלבד שלא יועמד אדם לדין על אי הצגת תעודה אם תוך חמישה ימים לאחר שנדרש לכך 

דם שאינו הוצגה התעודה לפי מי שדרש את הצגתה". משמעות הדבר, כי החוק אינו מתיר לעכב א

 נושא תעודת זהות לצורך זיהויו באמצעות בדיקה במסוף המשטרתי. 

נזכיר, כי בחוק המעצרים קיים סעיף ייעודי למקרים שבהם הזיהוי באמצעות התעודה אינו  .64

: "היה הזיהוי בלתי מספיק... רשאי השוטר לבקש מאותו אדם מספיק ונדרשת פעולה נוספת

)ב((. לעומת זאת, בחוק תעודת זהות 68יית העדות" )סעיף להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם גב

אין מצבים אלו ומשכך המחוקק לא העניק למשטרה סמכות נוספות שנועדה להתמודד עם 

 למשטרה סמכות לבצע פעולות נוספות. 

ככל שיש חשד שאדם מציג תעודת זהות מזויפת, יש למשטרה סמכות לעכבו כדי לבדוק בנוסף,  .65

 לחוק העונשין "עבירות זיוף"(.  420-ו 418וזאת בחשד לביצוע עבירה )סעיפים  את אמינות התעודה

, הגבלת האימות למקרים אלה בלבד אינה מופיעה בנוהל. נוכח הפרקטיקה השגרתית של שנית .66

 –פרקטיקה שנשללה בפסק הדין  –עיון במסוף המשטרתי בעת עיכוב אדם לבדיקת תעודת זהות 

ולהגביל את העיון  שות מהן העילות שמתירות חריגה מכלל זהיש, לכל הפחות, לקבוע מפור

  .לפרטים המופיעים בתעודה בלבד

  



 

 

 )ג((5פעולות שיטור נוספות "לאחר" בדיקת תעודת הזהות )סעיף . 3ג.

ככל שיעלה צורך בביצוע פעולות נוספות )תשאול, בדיקה במערכות מידע( ")ג( קובע כי 5סעיף  .67

בהתאם לכללים החלים על ביצוע פעולות אלה לאחר החזרת תעודת הזהות, על השוטר לפעול 

 ". ובהתאם לסמכויות על פי כל דין

 סעיף זה הינו מעורפל ביותר ופותח פתח לפרשנויות רבות וזאת, בטרם נדון בהוראה זו לגופה .68

בניגוד לתכליתן של הנחיות מנהליות בכלל והנחיה זו בפרט להתוות את שיקול הדעת של הרשות 

הציבורית בעת מילוי תפקידה ולמנוע שרירות והפליה. מהם "הכללים החלים על ביצוע פעולות 

 אלה"? מהן הסמכויות שיש לשוטרים "על פי כל דין"? 

גישה מעין זו ובמיוחד כזה שמיישם פסק דין נוהל שמסדיר את שיקול הדעת המשטרתי בסוגיה ר .69

לעתירת  34ש"משנה את דפוס הפעולה של משטרת ישראל מזה עשרות רבות של שנים" )סעיף 

חייב להתוות באופן ברור ומפורט דיו קריטריונים להפעלת הסמכות על  –המשיבה לדיון נוסף( 

 לפסק הדין(. 40)סעיף  מנת למנוע הפעלת סמכות שרירותית שתוביל לפגיעה בזכויות אדם

ומשקף חוסר  מדובר בסעיף שעוקף באופן שערורייתי את הוראות פסק הדיןלגופו של עניין,  .70

ביצוע בדיקה במסוף המשטרתי אודות אדם תשאול ועל פסק הדין אסר על ש למרות .השלמה עמו

מניעה  כל לדידה של המשיבה איןלחוק תעודת זהות,  2שעוכב לבדיקת תעודת זהות לפי סעיף 

 . לצורך הזדהותעוכב אדם שלאחר מיד הפעולות שנאסרו בצע את השוטר יש

)ב( לנוהל( רשאי להמשיך 5"סיים טיפול" )סעיף שעיכב אדם לבדיקת זהותו ועל פי סעיף זה, שוטר  .71

במסגרת המענה למיצוי ההליכים . ולתשאל אותו או לבדוק במערכות המידע פרטים אודותיו

לעיל( הסבירה המשיבה שהיא מפרשת את פסק הדין באופן שונה וזאת בהסתמך על  3)נספח ע/

 : , בבקשה לדיון נוסףהחלטת כבוד המשנה לנשיאה, השופט הנדל

פסק הדין אוסר ביצוע פעולות שיטור נוספות, בהעדר חשד סביר לביצוע עבירה, "

פסק הדין  . למעשה,ותו לא לחוק תעודת זהות 2בעוד האדם מעוכב על פי סעיף 

לא מתייחס כלל לביצוע פעולות שיטור נוספות שלא במסגרת עיכוב על פי סעיף 

לחוק תעודת זהות. דברים אלה עולים בבירור מקביעות המשנה לנשיאה  2

ככל שעולה צורך בהפעלת , , לאחר סיום העיכוב. לפיכךבדיון הנוסף בהחלטה

ות נוספות במערכות השוטר רשאי לבצע בדיקסמכויות נוספות, על פי דין, 

הנבדק רשאי ללכת מהמקום ולא המשטרתיות ורשאי לתשאל את הנבדק. 

 ."להחלטה( 8-15)קביעות המשנה לנשיאה בסעיפים  להשיב לשאלות השוטר.

החלטה בדין יחיד שדחתה את בקשת המשיבה לדיון נוסף  – החלטת בית המשפט בדנג"ץ, ראשית .72

ין בנוגע לפעולות השיטור הנוספות אלא רק תחמה את לא כרסמה כהוא זה בהכרעת פסק הד –

לחוק תעודת  2סעיף הסמכות לבצע פעולות שיטור נוספות מכוח  :שעליו נסוב פסק הדיןגדרי הדיון 

הרלוונטית לנוהל שכן "הנוהל עוסק ביישום הוראות חוק תעודת זהות  ואכן, סוגיה זו היא .זהות

לתשובת  21לחוק תעודת זהות" )סעיף  2על פי קביעות פסק הדין. כל זאת במסגרת סעיף 

 המשטרה(.

המשיבה מסיקה מהחלטת כבוד המשנה לנשיאה בבקשה לדיון נוסף דברים שלא נאמרו בה.  .73

: בשאלהלא עסק ליהם מפנה המשיבה, כי פסק הדין השופט הנדל קבע בהחלטתו, בסעיפים א

מבלי לדרוש "האם יש לשוטר סמכות לשאול אדם שאלות גם במצב שבו הוא אינו מעוכב, למשל 



 

 

" )סעיף והבהרה כי האזרח חופשי לפנות לדרכו, או לאחר העיון בתעודת הזהות כלל תעודת זהות

וגע לנסיבות אלה, אלא שנסיבות אלה שונות (. לא זו בלבד שהחלטה זו לא קבעה דבר פוזיטיבי בנ9

לגמרי מהנסיבות בענייננו: הנוהל מתיר לשוטר לבצע פעולות שיטור נוספות לאחר שאדם עוכב 

 לדרישת תעודת זהות ומבלי שהובהר לו כי הוא חופשי לפנות לדרכו. 

ק תעודת לחו 2על משיבה לשקף בנוהל באופן מלא ומהימן את הפרשנות שנתן בית המשפט לסעיף  .74

במסגרת בדיקת תעודת הזהות לפי חוק זה אין לבצע פעולות זהות ובכלל זאת את הקביעה כי 

מתירים למשיבה לבצע פעולות  בנסיבות אחרות השאלה האם חוקים אחרים. שיטור נוספות

 שיטור נוספות אינה רלוונטית לעניין ואינה מחייבת הכרעה.

לחוק תעודת  2ת תעודת הזהות שלו מכוח סעיף בנסיבות שבהן שוטר מעכב אדם לבדיק, שנית .75

לבדיקת ההזדהות ומתבצעות בעת  הכרחכנילוות בפעולות השיטור הנוספות ב יש לראות זהות

 נמצא בסטטוס מעוכב. שהאדם 

 מעכב אדם: שוטר מלאה בסתירות פנימיותהמשיבה מייצרת קונסטרוקציה משפטית ועובדתית  .76

לצורך בדיקת תעודת הזהות שלו. בהמשך הוא בודק במסוף את הפרטים שלו ובנוסף מתשאל 

 –אותו לגבי מעשיו. המשיבה מחלקת את הסיטואציה הזאת לשניים: בעוד הפעולה הראשונה 

לחוק תעודת זהות, יתר הפעולות אינן  2משקפת עיכוב ומתבצעת מכוח סעיף  –הבקשה להזדהות 

וק אלא מכוח "סמכויות על פי כל דין". כמו כן, בעוד דרישת ההזדהות היא לח 2עוד מכוח סעיף 

פעולת עיכוב שמגבילה את חופש התנועה של האדם ומחייבת אותו להיענות לדרישות השוטר, 

הן פעולות  –המתבצעות באותו המעמד  –פעולות התשאול והבדיקה אודותיו במערכות המשטרה 

לשיטת המשיבה, האדם יכול להיות מעוכב וגם "חופשי  וולונטרית והאדם "חופשי לעזוב".

 לעזוב" במהלך אותו המפגש עם השוטר. 

טענות המשיבה בעניין האופי הוולונטרי של פעולות השיטור הנוספות מקוממות ואין להן אחיזה  .77

במציאות. כיצד ייתכן, כי נסיבות שלפני רגע הוגדרו כ"עיכוב" שמגביל את חופש תנועתו של אדם 

כו מספר דקות לאחר מכן למצב הפוך שהנבדק רשאי ללכת מהמקום? מיהו האדם שיסבור יהפ

שהוא חופשי ללכת לדרכו ולהתעלם מהשוטר, שלפני רגע הודיע לו שהוא מעוכב, כאשר הוא 

ברור, כי במצב שבו שוטר מפעיל סמכות  ?מתשאל אותו או בודק לגביו פרטים במסוף המשטרתי

ים, מגביל את חופש התנועה שלו, דורש ממנו לבצע פעולה מסוימת אכיפה/כפיה כלפי אדם מסו

 סיטואציה כזו לא יכולה להפוך ברגע הבא למפגש וולונטרי.  –ואף מודיע לו שהוא מעוכב 

בית המשפט התייחס לפערי הכוחות האינהרנטיים הטמונים במפגש בין שוטר לאזרח בעניין בן  .78

ימת "בחירה אמיתית ואוטונומית של האזרח לוותר לא מתקיחיים וקבע כי ככלל בנסיבות אלה 

וודאי שכאשר המפגש בין (. (6.3.2012) בן חיים נ' מדינת ישראל 10141/09רע"פ על זכויותיו" )

 וולונטרייהפוך מפגש שהאין כל היתכנות בהפעלת סמכות עיכוב,  מתחילהשוטר לאזרח 

 . בהמשכו

לדידה של המשיבה פעולת ההחזרה של תעודת הזהות לאזרח אמורה לייצר חיץ בין שלב העיכוב  .79

ללא כל הבהרה נוספת מצד השוטר. אלא שאחת היא אף של אדם לבין שלב ה"חופשי ללכת" וזאת 

אם השוטר מתשאל את האזרח בזמן שהתעודה בידו ובין אם הוא מתשאל אותו מיד לאחר 

שני המצבים, מדובר בביצוע פעולות שיטור נוספות במהלך עיכובו של שהתעודה הוחזרה לו. ב

 אדם. 



 

 

ודוקו. לעיתים קרובות האזרח אינו נושא תעודת זהות והוא מוסר לשוטר את מספר תעודת הזהות  .80

לשיטת המשיבה, בנסיבות אלה )ג( לנוהל(. 6שלו כתחליף להצגת התעודה )כך, בהתאם לסעיף 

לו במסוף המשטרתי ומעלה את פרטיו של האזרח. במקרה כזה,  השוטר בודק את המספר שנמסר

לא מתבצעת פעולה של "החזרת התעודה" לאזרח ומשכך אין כל הבחנה בין בדיקת הפרטים 

הנוספים במסוף בעת העיכוב לבדיקת תעודת הזהות לבין בדיקת הפרטים הנוספים במסוף מיד 

 בעמדת המשיבה.  הפגםיטב את לאחר סיום בדיקת תעודת הזהות. דוגמה זו ממחישה ה

להמשיך ולתחקר  –ברור, כי הסמכות שמבקשים המשיבים לקנות מכוח חוק החזקת תעודת זהות  .81

אינה תלויה ברצונו הטוב של האזרח לשתף פעולה עם השוטר  –את האדם ולבצע בדיקות אודותיו 

מרות שלא התגבש , לשנועדה להמשיך ולברר חשדות כלפי אדם אלא זוהי סמכות כפייה לכל דבר

 . וחשד סביר נגד

דרישת ההזדהות והפעולות הנוספות  – המשיבה עצמה התייחסה לפעולות אלה ראוי להזכיר, כי .82

 זיקה הדוקה"קיימת לעיתים קרובות : כאירוע אחד ויחיד שאינו ניתן להפרדה –שבאות אחר כך 

רה הסמכות לדרוש בין פעולות השיטור הנוספות ובין מימוש התכלית שלשמה הוקנתה למשט

ללוות את וכן "ברי כי לעיתים קרובות... על השוטר יהיה לעתירה לדיון נוסף(;  58הזדהות" )סעיף 

בתשאולם של האנשים המתבקשים להזדהות או בבדיקה ממוקדת ועניינית  דרישת ההזדהות

"מעטים המקרים בהם הצגת תעודת זהות וכן לעתירה לדיון נוסף(;  61במסוף המשטרתי" )סעיף 

תספיק כדי לסיים את הטיפול באירוע או תביא, בפעימה אחת, לביסוס חשד סביר לביצוע  לבדה

. ההדגשה עתירה לדיון נוסףל 74עבירה. בדרך כלל, נדרשות גם פעולות שיטור נוספות..." )סעיף 

שלימות את דרישת ההזדהות פעולות הנוספות כממשמעות הדבר, כי המשיבה רואה בבמקור(. 

 .ליהונלוות א

המשיבה מנסה לייצר מצג שווא של אירוע שתחילתו בעיכוב לבדיקת מהאמור לעיל ברור, כי  .83

תעודת זהות והמשכו בתשאול וולונטרי על מנת להמשיך ולבצע בדיוק את מה שנאסר עליה בפסק 

תעודת הזהות שלו ולא ניתן פעולות השיטור הנוספות "נלוות" לעיכובו של אדם לבדיקת הדין. 

 להפריד ביניהן. סמכותם של שוטרים לבצע פעולות אלה נשללה בפסק הדין.

הצירוף "בהתאם לסמכויות על פי כל דין" נועד, כביכול, ל"הלבין" את הוראות הסעיף , שלישית .84

היתר להמשיך ולבצע פעולות שיטור נוספות בהעדר  –ולהסיר אחריות מהפרשנות העולה ממנו 

 . ד סביר אגב עיכובו של אדם בדרישה להציג תעודת זהותחש

שמתיר ביצוע פעולות שיטור נוספות לאחר הצגת תעודת הזהות בהתאם לסעיף  הדין היחידאלא ש .85

וזאת במקרה שבדיקת תעודת הזהות הובילה לביסוס  חוק המעצריםלחוק תעודת זהות הוא  2

הדין: "ברי כי באותם מקרים שבהם עצם  חשד סביר לביצוע עבירה. אפשרות זו עלתה גם בפסק

העיון בתעודת הזהות מעורר חשד סביר לביצוע עבירה קונקרטית )למשל בעבירות תלויות גיל או 

, וזאת מכוח נתונה בידי השוטר הסמכות לנקוט בפעולות שיטור נוספותתלויות מקום(, ממילא 

  לפסק הדין(. 36ף לחוק המעצרים...." )סעי 67הסמכות הספציפית הקבועה בסעיף 

  



 

 

 והנחיות מנהליות עקרון החוקיות

ידוע, בהתאם לעיקרון החוקיות, רשות מנהלית מורשית לפעול אך ורק בתוך דל"ת אמות כ .86

ה לדרישת ההסמכה המפורשת זכתה לביסוס נוסף בפסקת ההגבהסמכות שהוקנתה לה בחוק. 

, הדרישה להסמכה מפורשת ושובשוב וכפי שנקבע בפסיקה  .כבוד האדם וחירותו :שבחוק יסוד

לפסק הדין וההפניות שם(.  15)סעיף בחוק היא מחמירה יותר ככל שהפגיעה בזכויות קשה יותר 

חשיבותו של עקרון חוקיות המינהל מקבלת ק "ביחס להסמכתו של שוטר בסמכויות אכיפה נפס

אדם מוגנות, משנה תוקף כאשר מדובר בסמכויות המתירות לרשות המינהלית לפגוע בזכויות 

ובוודאי כך כאשר מדובר בסמכויותיו של שוטר הרשאי במסגרת סמכויותיו ובנסיבות המתאימות 

 (.22ה , כב' הנשיאה ביניש, פסקבן חיים" )עניין לפגוע בזכויות הבסיסיות ביותר של אדם

חורג מגדרי החוק המסמיך כפי שפורש בפסק הדין , את השוטרים בשטח ההנוהל המשטרתי המנח .87

משנה חייבת להישאר במסגרת הסמכות -: "כשם שחקיקתאותומשכך יש להורות למשיבה לתקן ו

-חריגה ממסגרת הסמכות, שיש בה כדי לפסול חקיקתשנקבעה בחוק, כך אף הנחיות מינהליות. 

משנה, יש בה כדי לפסול גם הנחיות מינהליות. ברור שאי אפשר להסדיר או להכשיר באמצעות 

 ,הנחיות מנהליות ,1.0002" )הנחיית יועמ"ש מס' מן הסמכות של הרשותהנחיות מעשה החורג 

 (. 4.1סעיף 

כפי  –לחוק תעודת זהות  2סעיף  –הסעיפים המפורטים לעיל סוטים מגבולותיו של הדין המסמיך  .88

שפורשו בפסק הדין: "מקום שבו ההנחיות אינן נמצאות בדל"ת אמותיו של החוק המסמיך או 

מדינת  5718/09שהן שהן מגבילות זכויות יסוד ללא הסמכה מפורשת בחוק, דינן להיפסל" )עע"ם 

 ((. 27.4.2011) 45, סעיף ישראל נ' סרור

כויות מעבר למה שנקבע בחוק ויש לא יכולה להקנות למשטרה סמלא זו בלבד שהנחיה מנהלית  .89

לפסול כל חריגה כזו, אלא שהנחיה מנהלית בכלל וזו בענייננו בפרט נדרשת להיות ברורה, חד 

 משמעית ומפורשת. 

של המשטרה לחוק תעודת זהות שבאה לידי ביטוי ארוכת השנים הפרשנות פסל את פסק הדין  .90

 בשינוידנן תפקיד משמעותי לאור זאת, לנוהל המשטרתי . בשטחהשגרתית בהתנהלותה 

שנקבעה בפסק הדין. החובה שהנחיה המצמצמת התנהגותם של השוטרים בהתאם לפרשנות 

מקל וחומר ביחס לנוהל דנן שתפקידו להסדיר את אופן  חלהמנהלית תהיה מפורשת וברורה 

הפעלתה של סמכות אכיפה שלאורך שנים רבות הובילה להפליה של אוכלוסיות מיעוט והופעלה 

הנחיות פנימיות ואמות מידה "בית משפט זה עמד לא אחת על הצורך בגיבושן של בניגוד לחוק: 

בסמכויות  שיבנו את אופן הפעלת שיקול הדעת של רשויות מנהליות, בפרט כשמדובר ברורות

מדינת ישראל נ'  5862/21)דנ"פ  "אכיפה אשר הפעלתן כרוכה בפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות

 (. "(עניין זייצב)להלן: " (30.1.2022) 12סקה , פדניס זייצב

באופן מפורט, כללי ולאורך זמן את דרך על פי הגדרת המשיבה נוהל הוא "אוסף כללים המסדיר  .91

" וזאת בעניין "התווית שיקול הדעת של המשטרה בהפעלת של משטרת ישראל הפעולה

 . לגיבוש ולפרסום נהלים"("עבודת המטה  01.02.01ד לפקודת המשטרה 1סמכויותיה" )סעיף 

 "ניסוח תמציתי, ברור וחד משמעיעוד נקבע בפקודת המשטרה כי "יש לנסח את כללי הנוהל  .92

 ((.5א)14" )סעיף ניסוח הנוהל ולשונו בהיריםג( ועל המשטרה לוודא בטרם הפרסום ש"8)סעיף 



 

 

הנחיות  –ת להנחות את שיקול הדעת של הרשו –מעבר לתפקיד הפנימי של הנחיות מנהליות  .93

מנהליות נועדו גם לסייע לאזרח "לצפות ולכלכל את צעדיו במידה סבירה של ודאות" ובנוסף הן 

 14, עמוד אורי לוזון נ' משרד הפנים 9187/07מאפשרות ביקורת על פעולת הרשות )עע"ם 

(24.7.2008.)) 

מעשית בנוגע נוכח השינוי המשמעותי שחל בעקבות פסק הדין הן ברמה המשפטית והן ברמה ה .94

לגבולות סמכות העיכוב השגרתית שיש לשוטרים לצורך בדיקת תעודת זהות, הנוהל המשטרתי 

חייב להיות ברור ומפורש כדי לכוון גם את התנהגות האזרחים וליידע אותם באילו נסיבות ובאיזה 

החוק  עילות שוטר רשאי לפגוע בזכויותיהם ומתי ניתן להתנגד להפעלת סמכות כשזו אינה בגדרי

הנחיית המסמיך, כלומר, "מתן ידיעה מוקדמת על התוצאות המשפטיות של התנהגות מסויימת" )

 . (3.4, סעיף הנחיות מנהליות, 1.0002יועמ"ש מס' 

: "אין אדם חייב , שהריבמקרים שבהם שוטר מעכב אדם ללא סמכות, קמה לו זכות להתנגד .95

מקנה ל"נעכב"  –וק". עיכוב "שלא כחוק" להשלים עם עיכובו, אלא אם כן המדובר בהגבלה "כח

זכות התנגדות, לאמור: זכות "לפטור" את עצמו מן ההגבלה שמטיל עליו העיכוב, וללכת לדרכו 

(. משכך, על הנוהל לקבוע (2008) 30עמ'  חלק ראשון, ,םפליליבסדר הדין באין מפריע" )קדמי, 

באופן מפורט וברור מהן הנסיבות שבהן העיכוב ייחשב לחוקי וזאת כדי להימנע מהכשלתו של 

 אדם ולצורך הגדרת גבולות הסמכות. 

הנוהל המשטרתי דנן אינו בגדר "רצוי" אלא זוהי חובת המשיבה ותנאי להפעלת הסמכות, כפי  .96

מסגרת מילוי תפקידו לדרוש מאדם להציג בפניו : "אף ששוטר מוסמך בזייצב בענייןשנקבע 

תעודת זהות בלא שהתקיים חשד סביר שאותו אדם ביצע דבר עבירה, סמכות זו כפופה לקיומה 

והיא מותנית של זיקה רלוונטית בין הדרישה להזדהות ובין התכלית הקבועה בחוק, 

 .()ההדגשה במקור( ייצבזלעניין  12)סעיף  ."להפעלתה ומפורטים קריטריונים ברורים בקביעת

מהאמור לעיל עולה, כי הסעיפים בנוהל מושאי עתירה זו סותרים את החוק המסמיך, הם אינם  .97

עומדים בדרישה להסדיר את הפעלת הסמכות בקריטריונים ברורים ומפורטים והם מכשילים הן 

 את האזרח והן את השוטרים. 

 צו על תנאי כמבוקש בראש העתירה.  נוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן
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