
 

  

 The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) | جمعية حقوق المواطن في اسرائيلהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 
 P.O. Box 53262 Jerusalem 9153102| 9153102 القدس 53262ص.ب. |   9153102ירושלים  53262ת"ד 

  Fax: 02-6521219 :فاكسפקס |   :Phone 7013240-073: هاتفטלפון | 
www.acri.org.il 

1 
 

  2021 בדצמבר 26

 לכבוד

 ירושלמי-אלופה יפעת תומר אלוף תמיר ידעי

 הפרקליטה הצבאית הראשית אלוף פיקוד המרכז

 שלום רב,

 שוואת מדיניות העיכובים בגדה המערבית בין אזרחים ישראלים לתושבים פלסטיניםההנדון: 

אליכם על מנת שתורו להשוות את ההוראות והפקודות בעניין עיכובים ע"י כוחות ביטחון בין רינו לפנות ה

אזרחים ישראלים ותושבים פלסטינים. הפערים הקיימים כיום בהוראות הנוגעות לעיכוב של אזרחים 

מהווה  ,להוראות הנוגעות לעיכוב של תושבים מוגנים, בכל הנוגע ליידוע סיבת העיכוב ודיווח אודות עיכוב

 :והכל כפי שיפורט להלן –פגיעה מפלה ובלתי מידתית בזכות החוקתית לחירות ולהליך הוגן 

סמכות העיכוב מאפשרת לרשויות אכיפת החוק להגביל את חופש התנועה של אדם לפרק זמן מוגדר  .1

ת, ((. בגדה המערבי2011) 81עמ' המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין, )רינת קיטאי סנג'רו, 

לחוק סדר הדין הפלילי  74-66 הסמכות לעיכוב של אזרחים ישראלים מוסדרת בהתאם לסעיפים

והסמכות לעיכוב של  ,)להלן: "חוק המעצרים"( 1996-מעצרים(, תשנ"ו –)סמכויות אכיפה 

לצו בדבר הוראת ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה  28-22 התושבים הפלסטינים מוסדרת בסעיפים

  )להלן: "צו הוראות ביטחון"(. 2009-(, תש"ע1651 והשומרון( )מס'

"הגבלת חירותו של אדם לצו הוראות ביטחון כ 22לחוק המעצרים ובסעיף  66העיכוב מוגדר בסעיף  .2

לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות 

אות דומות בחוק המעצרים ובצו להוראות ביטחון מסויגת מראש בזמן ובתכלית". כמו כן, יש הור

ובפרט בין עיכוב של חשוד במקום, עיכוב של עד במקום ועיכוב  –בדבר סוגים שונים של עיכובים 

 לחיפוש ולבדיקת מסמכים. 

אף ששני דברי החקיקה המוזכרים לעיל עוסקים בסמכות לעכב אנשים באותו שטח, הרי  .3

נובע אך ורק מזהותו של המעוכב, ואינו מתייחס כלל למניע לעיכוב שהוראותיהם שונות. שוני זה 

בין אם מדובר בעבירה ביטחונית או פלילית, ההסדרים החלים על עיכוב שונים.  –או לאופי העבירה 

לאומית -השתייכות אתנובשל די כך, כלפי אנשים באתו שטח, רק נתחיל ונאמר כי הוראות שונות כ

 .משטרים חשוכיםשונה היא פסולה ומזכירה 

 אדם מעכב הוא כאשר להזדהות חייל או שוטר של חובתו

למעוכב כי בפירוש חוק המעצרים קבועה הוראה, כי המעכב יזהה את עצמו ואת תפקידו, יודיע ב .4

לחוק המעצרים, המחיל את התנאים  71הוא תחת עיכוב ויבהיר את הסיבה שבגינה עוכב )ר' סעיף 

מעצרים גם על עיכובים(. הוראה כזו נעדרת לגמרי מצו הוראות ביטחון. בעניין  24הקבועים בסעיף 
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כך, לפי הצו, יכול איש ביטחון לעכב תושב פלסטיני מבלי שהוא ידע מי המעכב ומבלי שיוסבר לו 

  .שהוא מעוכב, ומדוע

י הינו פתח להתנהלות שרירותית של גורמ היעדר חובת ההזדהות של המעכב ויידוע על סיבת העיכוב .5

אכיפת החוק. הוא מהווה פגיעה קשה בזכות להליך הוגן של המעוכב. למשל, עקב כך, נשללת 

 4455/19מהמעוכב הידיעה בגין איזו מהסמכויות הקיימות בצו הוראות ביטחון הוא מעוכב )ר' בג"ץ 

לפסק דינה של הנשיאה  20, פסקה צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה נ' משטרת ישראל –עמותת טבקה 

, קבע בג"ץ כי יש להחיל את טבקה((. רק לאחרונה, בעניין טבקה( )להלן: עניין 7.9.2020ות )חי

הכללים החלים על עיכוב )הזדהות והסבר על סיבת העיכוב( על כל מקרה של בקשת תעודת זהות 

  לפסק דינה של הנשיאה חיות(. 40פסקה שם, המשקפת פרקטיקה של עיכובו של אדם. )

לחוק המעצרים, שכאמור אינה מצוינת בצו  24שוטר להזדהות, הקבועה בסעיף יתרה מכך, חובת ה .6

הוראות ביטחון בכל הנוגע לעיכובים, היא הבסיס לאחריותיות של רשויות אכיפת החוק. חובת 

ההזדהות של שוטר היא חובה בסיסית, אשר נועדה בין השאר "להרתיע שוטרים מפני שימוש לרעה 

ו נועדה "לעודד תרבות, לפיה יש דין ויש דיין, גם כאשר מדובר בסטייה בסמכותם". כמו כן, חובה ז

((. היגיון זה תקף גם לפעולות שיטור 2008דורון נ' גז ) 9653/06ם( -מן השורה על ידי שוטר" )ת"א )י

או נהג באלימות,  ביצע עיכוב שלא כדין שוטרהשנעשות בשטחים הכבושים. ודוק, אם החייל או 

כאשר זה לא מזדהה בפניו או עונד תג זיהוי כלשהו בשפת  נגדופשרות להתלונן נשללת מהנפגע א

  .תושבי האזור

 עיכוב מקרה אודות הדיווח חובת

לחוק המעצרים על מבצע העיכוב למלא דו"ח בו יפורטו שמו של המעוכב, סיבת העיכוב  74לפי סעיף  .7

העיכוב נמשך למעלה מעשרים ומשך העיכוב במקרה בו המעוכב הובא לתחנת המשטרה, או אם 

לצו הוראות ביטחון קובעות שיש למלא דו"ח כזה רק במקרים  27דקות. לעומת זאת, הוראות סעיף 

שלוש שהמעוכב הובא למקום בו מצוי בעל סמכות חקירה כדין, או אם העיכוב נמשך לפרק זמן של 

לפי צו הוראות ביטחון, הזמן . בהקשר זה יש להדגיש, כי גם לפי חוק המעצרים וגם שעות או יותר

שעות נוספות  3-שעות, ובמקרים חריגים ניתן לקבל אישור ל 3המקסימלי שניתן לעכב אדם הוא 

מגורם מוסמך. לפיכך, ההוראות הקבועות בצו יוצרות מצב בו רק עיכוב הארוך יותר מהמגבלה 

ע מהימן אודות עיכובים, עדר חובת הדיווח אין בידי המערכת מידיהקבועה בצו חייב בדיווח. בשל ה

 ואין באפשרותה לפקח על הנעשה בשטח.

כאמור, ההוראות החלות על עיכוב שנעשה בהמשך לחשד לביצוע עבירה זהה, באותו מרחב   .8

לאומית של המעוכב. אם שוטר מעוניין -טריטוריאלי שונות באופן ניכר רק בשל השתייכותו האתנו

ית, הוא יודע כי יידרש לספק הסברים כתובים אודות לעכב אזרח ישראלי, גם בשטחי הגדה המערב

מעכבים באותו מקום  או שוטר דקות. לעומת זאת, אם חייל 20-סיבת העיכוב, אם זה נמשך יותר מ

ממש תושב פלסטיני, הם אינם צריכים להסביר דבר, אלא אם משך העיכוב עולה על הרף המקסימלי 

 .הניתן לעיכוב ללא אישור ממפקד בכיר

ם קטינים. חובת הדיווח לפי צו בדבר ר בדינים יש משמעות חמורה במיוחד כאשר המעוכבים הלפע .9

הוראות ביטחון, או למעשה, העדרה של חובה כאמור, מאיינת הלכה למעשה כל יכולת לאסוף מידע 

עדר החובה מייצר גם מציאות אבסורדית בה לחייל או הקצין יאודות עיכוב קטינים פלסטינים. ה

  .ין אחריות לברר מהו גילו של המעוכב והאם הוא בכלל נושא באחריות פלילית לפי דיןבשטח א
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  :אין הצדקה להסדרים שונים בהליך הפלילי ,כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון .10

המשפט הצבאיים הסדרים סטטוטוריים דומים -"הגיעה העת להחיל במערכת בתי
לאלה הקבועים בחוק המעצרים בישראל, לשם הגנה על זכויות נאשמים; והכל בכפוף 

פריד נ' בית המשפט הצבאי  10720/06למאפיינים הייחודיים של האזור." )בג"ץ 
 ((.8.2.07)לא פורסם,  לערעורים

וגעות לעיכוב ולתיעוד מתבקשת גם נוכח קביעת בית המשפט העליון בבג"ץ השוואת ההוראות הנ .11

(, אשר עסק בהשוואת הסדרי המעצר של 23.5.13) האגודה לזכויות האזרח נ' שר הביטחון 4057/10

-דיינות בתיק זה ערכה למעלה מתהבגירים וקטינים בגדה המערבית לאלו של אזרחים ישראלים. ה

נויים רבים שנועדו להשוות את ההסדרים, ועוגנו הגנות נרחבות יותר שנים, שבמהלכן בוצעו שי 7

  על קטינים עצורים.

מנוגדת  ,לאומית-זהות אתנוהבחנות בסדר הדין הפלילי, באופן שיוצר הפליה בשטח על בסיס  .12

לאמנה בדבר זכויות אזרחיות  26להוראות שונות באמנות בינלאומיות שישראל צד להן )ר' סעיף 

לאמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של  5(; סעיף 1991ומדיניות )אשר אושררה על ידי ישראל בשנת 

ערך כל הצורות של אפליה גזעית(. כמו כן, הדבר מנוגד גם לפסיקה הרבה אשר ביקשה לעגן את 

( 1, פ"ד נד)קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל 6698/95השוויון ומניעת אפליה על רקע לאומי )בג"ץ 

 .((1979) 806, 800( 2, פ"ד לב)בורקאן נ' שר האוצר 114/78(; בג"ץ 2000) 273, 258

הפערים המנויים לעיל בין חוק המעצרים ובין הצו להוראות ביטחון אינם חוקתיים, אינם מידתיים 

ינם סבירים. הם אינם משרתים תכלית ביטחונית, שכן גם חובת ההזדהות וגם חובת הדיווח כל וא

על כן אנו פונים אליכם על תכליתן היא לאפשר פיקוח על רשויות אכיפת החוק ומניעת עיכוב שרירותי. 

  מנת שתורו להשוות את ההסדרים הנוגעים לעיכוב ללא קשר לזהות המעוכב.

 ,בברכה

 
 , עו"דרוני פלי


