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 עו"ד אן סוצ'יו
 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 ann@acri.org.ilבדוא"ל: 
 
 
 

 ענידת תגי שם בהפגנות הנדון:
 21.7.19מכתבך מיום  בסימוכין ל: 

 

עונדים את תגי הזיהוי כמחוייב אינם ת על כך ששוטרי משטרת ישראל שבסימוכין הלנ יתךבפני .1

 בחוק. 

שוטר " קובע כי ,(הפקודהלהלן: ) 1971-נוסח חדש[, התשל"א)א( לפקודת המשטרה א5סעיף  .2

מחובתם של  ,לפיכך ."וי לעין הנושא את שמו ושם משפחתושהוא לבוש מדים יענוד תג זיהוי גל

שוטרים אלה לובשים תגי השם בכל זמן הפעילות, ובמידה והשוטרים הלבושים מדים לענוד את 

ר' תחום פיץ ה 14.8.19 ביוםל כן, עאפוד המסתיר את תג השם, עליהם לענדו על גבי האפוד. 

חובת הזדהות  תחידוד הנחיישכותרתו " בנושא ריענון לשוטרים מסמך הפס"ד במשטרת ישראל

 .  "ד"ושימוש בתגי שם באירועי הפס

שוטר שאינו לבוש לפקודה כי " ב(א)5באשר לשוטרים הלבושים בבגדים אזרחיים, קובע סעיף  .3

אדם בציון שמו או מדים והוא משתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם, יזהה את עצמו בפני אותו 

כן, על שוטרים הלובשים בגדים  אם". וטר, וכן בהצגת תעודת המינוי שלוכינויו הרשמי והיותו ש

ליהם להציג את תעודת עאולם  ,לענוד תג שם על גבי בגדיהם האזרחיםחלה החובה  אינהאזרחיים 

 העצור בעת מילוי תפקידם.  המינוי בפני המעוכב/

של  מילויהחובת ההזדהות לא תחול אם כי לפקודה קובע א)ה( 5סעיף נציין כי  יחד עם זאת, .4

בהחלט ייתכן כי  .טחונו של השוטריבבלגרום לפגיעה עלול לסכל את ביצוע הסמכות או  חובהה

על ידי שוטרים בלבוש אזרחי, חובת  יםמעצר יםבה מתבצע , לא כל שכן הפגנה אלימהבזמן הפגנה
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, )ו(כמחוייב בס"ק  טחון השוטר.יבביצוע הפעולה או בב הצגת התעודה עלולה לגרום לפגיעה

  .וקדם ככל האפשראת חובת ההזדהות, על השוטר לקיימה מחלפו הנסיבות שמנעו כאשר 

בחינת קציני תלונות הציבור הרלוונטיים לצורך בירור התלונות נציין כי פנייתך הועברה לעוד  .5

 . וזיהוי השוטרים

 אנו מודים לך על פנייתך.   .6

 

 

 

 בברכה, 
  
 עו"ד ,תירוש -ן הכהתמר  
 מבצעיות   יחידות   קמ"ד 

 
 

 העתק:
 תנ"צ אילת אלישר, יועמ"ש המשטרה 
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