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2020בדצמבר  10  
 לכבוד

 עו"ד מוריה בן משה, רפ"ק 
 קמ"ד יחידות מבצעיות, יועמ"ש מטא"ר 

 משטרת ישראל
 yoamash@police.gov.ilבמייל: 

 שלום רב, 

 הפרה שיטתית של חובת ענידת תגי זיהוי הנדון:

, 26.9.19ובמייל מיום  13.7.20, 21.7.19נו מיום סימוכין: מכתבי
 4.11.19ובמייל מיום  7.12.20, 15.8.19תשובתכם מיום 

אני מודה לך על תשובתך, אלא שהיא מתעלמת מההתכתבות הארוכה שכבר התנהלה ביננו  .1

בעניין זה ולשאלות שהפנינו בסוגיה זו. כפי שהבהרנו בפנייה האחרונה, לאור הישנות 

חשיבות  התופעה והיקפה, ברור כי אין די בנעשה עד כה. למרבה הצער, נראה כי למרות

העניין והעדויות הברורות לקיומה של התופעה, אין למשטרה כוונה לטפל בה באופן 

 מערכתי ורציני. 

של שוטרים שלא ענדו תגי שם בעת הפעלת  עשרות תיעודיםהפנינו אליכם  2019מאז יולי  .2

סמכויותיהם. לא מדובר בשוטרים סמויים שמורשים לפעול ללא מדים אלא כאלה שפעלו 

 וי. באופן גל

"הפיץ ר'  14.8.2019נמסר כי ביום  15.8.2019תירוש מיום -בתשובתה של עו"ד תמר הכהן .3

תחום הפס"ד במשטרת ישראל מסמך ריענון לשוטרים בנושא שכותרתו "חידוד הנחיית 

חובת הזדהות ושימוש בתגי שם באירועי הפס"ד". עוד נמסר כי העדויות שהועברו לידיכם 

 ות הציבור. הופנו לבחינת קציני תלונ

תירוש פנייה נוספת )במייל( הכוללת תיעודים -שלחנו לעו"ד תמר הכהן 26.9.2019ביום  .4

רבים נוספים של שוטרים ללא תגי שם והבהרנו כי למרות חידוד ההנחייה, אין שינוי 

נענינו )במייל( כי קובץ המקרים הפרטניים הועבר ליחידה לתלונות  4.11.2019בשטח. ביום 

להוראות  להתאמת כל פרטי הלבושנמסר כי "המשטרה פועלת  הציבור לצורך בדיקה. עוד

 י על כל פרטי הלבוש המשטרתיים".החוק על מנת שניתן יהיה לענוד תג זיהו

פנינו אליכם שוב בעניין זה וצירפנו תיעוד רב הממחיש את היקף התופעה  13.7.2020ביום  .5

 והעדר השינוי בשטח. 

 לאור תשובתך, נחזור על דרישותינו:  .6

בקש לעדכננו באשר לתוצאות הטיפול המשמעתי בעשרות מקרים שהועברו לידיכם נ .א

 . ושלדבריכם הועברו ליחידה לתלונות הציבור 2019מאז יולי 
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נכתב כי "פקודות המשטרה ונהליה מגדירים קבוצות חריגות  4.11.2019בתשובה מיום  .ב

ם מסוגים של תפקידים בהם לא חלה חובת לבישת מדים או שמתאפשרת לבישת מדי

נבקש כי תפני אותנו לנהלים הרלוונטיים בעניין זה ולמקור החוקי המסמיך שונים". 

 . שוטרים לפעול בבגדים אזרחיים וללא תג שם

נבקש עדכון באשר להתחייבות המשטרה, כאמור לעיל, כי היא פועלת להתאמת כל  .ג

תיים ובאופן פרטי הלבוש כך שניתן יהיה לענוג תג זיהוי על כל פרטי הלבוש המשטר

 ספציפי: מעיל אופנוע, שכפ"צ וכדומה.

נבקש לקבל עותק של ההנחיה שהוצאה במכתבך נכתב כי תשובו ותחדדו נושא זה.  .ד

 בעניין זה. 

 לתשובתך בהקדם נודה.  .7

  

  בכבוד רב ובברכה,

 
 אן סוצ'יו, עו"ד

 העתקים: 
 עו"ד עמית מררי, המשנה ליועמ"ש לממשלה )פלילי(

 עו"ד גבי פיסמן, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים


