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 חוות דעת: "עיכוב לצורך הזדהות"

 

 מבוא .א

תחת אילו תנאים שוטר יהא מוסמך לדרוש מאזרח להזדהות בפניו.  הקובעחדש נוהל לאחרונה פורסם 
הינה תוצר של מחאה ציבורית של קהילת יוצאי , אשר עדת פלמור למאבק בגזענותולפרסום הנוהל קדמה 

הנוהל מסדיר את התנאים לדרישת . 2016משנת  1107אתיופיה והוקמה כתוצאה מהחלטת ממשלה 
 ההזדהות. 

הנוהל נותן גושפנקא פורמאלית לנוהג הקיים במשטרה לפיו אין דרישה לחשד סביר לצורך "ביצוע עיכוב 
 (.  Stop and Searchאו  Stop and Accountלצורך הזדהות" )כפי שמכונה בעולם 

בהשוואה למדינות העולם הדמוקרטי, היעדרה של דרישה מינימאלית לחשד סביר לעיכוב פלוני לצורך 
הדבר הוביל לאפליה כלפי קבוצות  –הזדהות היא נטע זר. בעבר, כאשר לא הייתה דרישה בסיסית כזו 

שטרה. אם תימשך הפרקטיקה לדרישת הזדהות ללא מיעוטים, לניכור ולדרדור של הלגיטימיות של המ
-דרישה לחשד סביר, ללא דרישת תיעוד המפגש, וללא שינוי באופן הפעלת השוטר באותם מפגשי שוטר
-אזרח, לא רק שדו"ח ועדת פלמור לעניין זה לא יקבל מענה, אלא קיים חשש להתדרדרות ביחסי קהילה

 משטרה בישראל. 

הפרקטיקה של עיכוב לצורך הזדהות ס המשפטי והקרימינולוגי לניתוח חוות דעת זו תסקור את הבסי
הדעת של -לרבות ההכרח לקבוע כללים מנהלתיים המסדירים את גבולות שיקולבהעדר חשד סביר, 

 . השוטר בבואו להוציא לפועל את סמכויותיו

ך הזדהות" היא המסקנה מתוך סקירה זו הינה פשוטה: ההפרדה בין "עיכוב" רגיל לבין "עיכוב לצור
בין שוטר לאזרח מתחיל בדרישת ההזדהות, ואין נפקות  יוולונטר-מלאכותית ובעייתית. כל מפגש לא

הגם שאין לכך ביסוס משפטי בחוק. ללא דרישות סף לחשד סביר, על  –להבחנה בין הזדהות בלבד לעיכוב 
בר משתקף ממקרים רבים כפי שהד –תקינות -אזרח הופכים לשטח פרוץ לאי-כל המשתמע, מפגשי שוטר

 הבאים לידיעת בתי המשפט, התקשורת ובמחקר האקדמי.

"מסלול ירוק" להכשרת -הדיון שנפתח בעקבות דוח ועדת פלמור הינו הזדמנות לתיקון המצב הקיים, ולא כ
 נוהג פגום אשר מחבל במקצועיות שוטרי השטח.

 כללי –שוטר -על מפגשי אזרח .ב

מהלכים "אדמיניסטרטיביים" על פי רוב מתייחסות ליים מערכות מרכזיות במשטרים דמוקרט .1
באופן באים במגע עם אזרחים באופן קר ובירוקרטי. מאחר וגופים האמונים על שיטור ואכיפה 

עבור נציגי גופי  מופע רגשי ואינו טומן בחובו השלכות ממשיותמהווה  לרוב אין המפגש יומיומי,
  . השיטור והאכיפה

מאורע אשר חוזר על מהווה שטח מן המניין, סביבת המפגש עם האזרח אינה זרה, אלא -עבור שוטר .2
 םמשמרת. ללא תלות בסוג המפגש, דפוס העבירה או העבריינות שבגינכל עצמו פעמים רבות במהלך 

מתקיים המפגש, או זהות האזרח/ים, באופן מצרפי מדובר בסדרה ארוכה של אינטראקציות מול 
 הציבור הרחב. 
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פגש הנקודתי שיש לשוטר עם האזרח לא נתפס על ידו כאירוע מיוחד. למרות המורכבות של עולם המ .3
הפשיעה, הניסיון האישי המצטבר של השוטר עם חשודים והניסיון המערכתי ארוך השנים שיש 

המפגש הראשוני עם חשוד לפיה למשטרה עם עולם הפשיעה והסטייה מובילים ביחד ולחוד לתפיסה 
תופעה  – למפגשיםביחס הות חושים טבעית ק. לאור ריבוי המפגשים הללו, נוצרת רמטידאינו דבר 

בעיקר באותם  –תפקוד מתמשך ומקצועי  אפשרבכדי לצה נחואף ולעיתים  תמוכרפסיכולוגית 
 מפגשים שלא מגיעים לכדי הליכים פורמליים כדוגמת מעצר, הגשת כתב אישום וכיוצא בזה.ה

של המפגש בין המשטרה לאזרח ניצב האזרח. בין שמדובר ב'קליינט חוזר' יחד עם זאת, מהצד השני  .4
אירוע ייחודי, כל עבורו שהמפגש עם שוטר מהווה נורמטיבי של המערכת ובין שמדובר בפלוני 

סך המפגשים לרוב, .  1אזרחמהווה אירוע מכונן עבור אותו  –בלי יוצא מן הכלל  –אינטראקציה 
אירוע בין שוטר לאזרח כמוגבל מאוד, ולכן יש לראות בכל מפגש פה ים עם גופי האכי/שיש לאזרח

המפגש בין אזרח לשוטר הוא הקביעה לפיה . והחברתית , הרגשיתתהקוגניטיביאינטנסיבי, ברמה 
מחקרים רבים, לאורך שנים ארוכות ובארצות מעוגנת היטב ב עבור הפרט מרשימהבעל משמעות 

נוסף, כפי  בינאישיהבא במגע עם שוטר לא מדובר ב"עוד" מפגש  לאזרח. ישראל(לרבות רבות )
 שהדבר נתפס על ידי השוטר, אלא כמופע חריג הנחקק בזיכרונו לעד.

בין אם ביזמתם ובין אם  –בהסתמך על סקרים וראיונות עם אנשים אשר קיימו מפגש עם המשטרה  .5
הפרט למשטר בכלל  ייחסוהלגיטימיות שמהמפגש מתכתב עם תפיסת שלטון החוק ידוע כי  –לאו 

 teachableע תום טיילר את אותם המפגשים: ד. לא בכדי מכנה הפסיכולוג הנו2משטרה בפרטלו
moments מלמדת את האזרח על טיבו של השלטון; על , אלא אינה זניחהשל המפגש . ההשפעה

 .  3נה הדמוקרטיתמהות הדמוקרטיה; על מקצועיות הגוף האוכף; ועל מקומו של הפרט במדי

: מטרת המשטרה היא ת בספקומוטל ןאינומידת הנחיצות שלה בעבודת המשטרה דרישת ההזדהות  .6
, ודרישת ההזדהות הינה כלי עבודה הכרחי הפשיעה ולהביא לצדק לקורבנות היקףצמצם את ל

 בביצוע היומיומי של חובות המשטרה.  

בדרישה להליך תוצאת המפגש. תלויה בכלל אינה –גישת הצדק בתהליכים  – יש להדגיש שגישה זו .7
. בין בפליליםאכן מעורב חשוד אם בסופו של תהליך בידוק אכן נמצא שהכל נפקות הגון ומכבד אין 

או לאו, הפרוצדורה כולה  תשתית לכאורית להעמדה לדיןימצא השוטר בסופו של מפגש אכן אם 
על בשיטור איכותי; הליך הגון, שבו עלינו -ןצריכה לבטא שמירה על כבודו של החשוד. זהו עיקרו

, כיצד הפניה בוצעה והאם נשמרו זכויות הבסיס של פלוני 4לעצורהחליט השוטר לבדוק מדוע 
שבו המפגש מנוהל על ידי השוטר ועל האופן שבו השוטר מפעיל את  האופן. הדגש הוא על האזרח

אזרח, לאור -שני במפגשי שוטר, ולא לפי מבחן התוצאה, אשר הוא מהסמכויות המוקנות לו
 החשיבות שמקנה הפרט לאותם המפגשים.  

, רק אחוזים שבאים במגע עם המשטרה האזרחיםאלפי -מאותלאור העובדה שמתוך זאת ועוד,  .8
להיות שהאזרח הוא אדם נורמטיבי, חייבת בודדים מגיעים לכדי הליכים פליליים, הנחת המוצא 

אמצעים שיפגעו בזכותו לפרטיות, לתנועה ניתן להצדיק של חשד  כלשהיורק לאורה של תשתית 
  ולשם טוב.

של לגיטימיות. כל מפגש בין המשטרה לאזרח מרחיב או מצמצם  "קו אשראי"לכל זרוע אכיפה יש  .9
באופן שאינו הקו הזה, כפונקציה של האופן שבן השוטר מתנהג כלפי האזרח. ככל שהשוטר יפעל 

קו האשראי הזה נמוך למרבה הצער, הזה יצמצם. בישראל,  , קו האשראימוצדקאו  םנתפס כהול
מידת : , כפי שמשתקף בסקרים הנערכים מעת לעתOECD-בהשוואה למדינות אחרות בבמיוחד 

ונראה כי לפי הסקרים  –, בלשון המעטה תלמשטרת ישראל בעייתי שהציבור מייחסהלגיטימיות 
 . בשיעור זה האחרונים חלה הדרדרות

 ול שלוש שאלות מרכזיות:לכן, עלינו לשא .10

 כיצד האזרח תופס את דרישת ההזדהות? .10.1
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האם יש הבדל בין "עיכוב" רגיל לבין "עיכוב לצורך הזדהות" שבבסיס הנוהל המוצע, בעניין  .10.2
 דרישת החשד הסביר לביצוע פעולת התשאול?

האם גובר הסיכוי ששיקול הדעת של השוטר בהיעדר חשד סביר לעיכוב לצורך הזדהות,  .10.3
 על רקע מוצאו של החשוד?סטריאוטיפים מ יושפע

במסגרת חוות דעת זו, המבוססת על מחקר אמפירי בתחום הקרימינולוגיה, פסיכולוגיה והמשפט 
 שוטר בישראל.-הפלילי, ננסה להתחקות אחר המשמעויות של שאלות אלו על מפגשי אזרח

" מבחינת ממד דרישת ההזדהות"עיכוב לצורך -האם "עיכוב רגיל" יכול להיות מובחן מ .ג
 הזמן?

זהותו נדרשה "-ש" מחשוד מעוכב"חשוד -פלוני להפך יגבול הפלסטי של מספר הדקות שבו אדם יה .11
 . עיכוב הוא עיכוב הוא עיכוב.ומשולל יסוד משפטי או הגיון "שטח" –אינו ברור  "למשטרה בלבד

הות? עבור של שוטר שמבקש מאזרח להזדהפסיכולוגית יש כאן שאלה עקרונית: מה המשמעות  .12
אותו אזרח, אין ולו שביב של הבדל בין עיכוב של עשרים דקות, שעתיים ועשרים וחמש שניות, או 

 –ששוטר מנע את חופש התנועה של אדם הינה שלושים וארבע שניות בלבד.  העובדה האבסולוטית 
דהות שדרישת ההז –בלי כל קשר לשאלה אם מניעת התנועה מוצדקת מבחינת תוצאת ההגבלה )קרי 

ונשללה זכותו  – stop and account –הובילה לחשיפת ביצוע עבירה בעבר או בעתיד(. פלוני עוכב 
 – ההזדהותלתנועה חופשית במרחב, בין אם לצורך ביצוע חיפוש, תישאול שטח קצר, או דרישת 

זו. אי לכך,  מוגמרתוהדקויות המלאכותיות שהנוהל מציע אינן מורידות או מוסיפות לעובדה 
לצורך הזדהות במובחן  , לא ניתן לקבל את התרגום המוצע בנוהל החדש לעיכובבסיסיתמבחינה 

 .מעיכוב רגיל

 על הקשר שבין דרישת החשד הסביר לבין אפליה .ד

בהיעדר חשד סביר לקיום "עיכוב לצורך הזדהות" יש סיכון גבוה לאפליה כלפי קבוצות מסוימות  .13
 באוכלוסייה.  

, או יישום החוק לא ניתן לקבל אכיפה בררניתהרקע לטענה היא תחום הצדק החלוקתי. מוסכם כי  .14
מה שמכונה בישראל "שיטור יתר".  – כלפי קבוצות מסוימות בחברהבאופן דיפרנציאלי ומגמתי 

 המפכ"ל היוצא ביחס לבני העדה האתיופית.הצורך בצדק חלוקתי בוטא היטב על ידי 

. נקודה. די לספור את 5שוויוניתאת החוק בצורה שטרות בעולם אינן מיישמות מדא עקא, שבפועל,  .15
-את המגיעים להיכל בית המשפט; את השיעור הלא; שיעור בני המיעוטים היושבים בבתי הכלא

בין אם השיעורים  פרופורציונאלי של ערבים, אתיופים ומזרחים אשר באים במגע עם המשטרה.
לא שוויוניים בביצוע עבירות על ידי ת המשפט נובעים משיעורים שוויוניים בייצוג במערכ-הלא

יתר כתוצאה משיטור יתר של אותן קבוצות המיעוט, או בין -קבוצות המיעוט, או כתוצאה מניראות
  6.בחברה מיעוטהשמדובר בפרופיילינג, אין יישום שוויוני של משאבי המשטרה כלפי קבוצות 

פי משטרת ישראל באופן פרטני; זהו דפוס פעולה החוזר על יודגש, שלא מדובר כאן בביקורת כל .16
עצמו בכל מדינות העולם הדמוקרטי, מטעמים שונים. היריעה רחבה מכדי לבאר מדוע זהו המצב, 

 אך דה פקטו, זהו המצב בעולם ובישראל.

, השוטר המסוים ייטה באופן החשד הסבירבהיעדר הגדרות הפעלה ברורות, כשבראשן חובת ואולם,  .17
עד לכדי האפשרות של אפליה ממוסדת  – 7בעי לחשוד בבני מיעוטים, דבר אשר מוביל לאפליהט
(institutional racism)8. 
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לכל פעולה אנושית, לבטח ככל שמדובר בפעילות שלטונית, נדרש היגיון. שוטר פלוני נדרש להציג  .18
מעכב פלוני ללא כל עילה; זיהויו. שוטר לא ראשית ועיקר כלפי עצמו את הצורך לעכב אדם לצורך 

השטח הציבורי אינו בבעלות המשטרה, ולשוטר אין סמכות לפעול אלא מכוח היגיון כלשהו. כפי 
ששוטר אינו רשאי לעצור אדם ללא כל חשד, הדעת נותנת כי גם לא ניתן לבקש מאדם להזדהות ללא 

סבירות שיקול הדעת של . אם לשוטר אין חשד סביר אובייקטיבי, שבגדרו בוחנים את כלל כל עילה
, על בסיס מה יהא רשאי השוטר לעכב אלמוני "לצורך מילוי 9השוטר שערך את פעולת העיכוב

 תפקידו"? 

לדרישת ההזדהות אובייקטיבי בהיעדר יסוד הספרות נתנה את דעתה בנושא, וקיים החשש ש .19
לם מהם אותם או. 10חשד סביר(, השוטר יאלץ להצדיק את פועלו לפי שיקולים אחריםלאמור: )

 יהיו נגועים באפליה על בסיס סטראוטיפים.השיקולים האחרים? אותם שיקולים אחרים 

אפליה מוגדרת כהתייחסות שונה לאנשים מקבוצות שונות, אף שנתוניהם הרלבנטיים זהים. אפליה  .20
עיכוב , בעיכוב לצורך הזדהות, לרבות השוטר לאזרחכזו תיתכן בשלבים שונים של ההתקשרות בין 

  כללי, מעצר וכלה בהליכי החקירה המשטרתית.

אולם שלוש  – בספרות נפוצים מספר הסברים, המבקשים לבאר את הקיום של התייחסות מפלה .21
  :11רלבנטיים יותר בענייננו

נובעת מדעות קדומות ומהעדפות פסיכולוגיות ההתייחסות מפלה – הפליית טעמים .21.1
 כלפי קבוצות מסוימות.  וסוציולוגיות

פי מאפייני הקבוצה -, הלה נשפט עלפלוניבהעדר מידע שלם ומלא על – סטטיסטיתאפליה  .21.2
  12.מעשיו והתנהלותופי -שהוא משתייך אליה, ולא על

למסגרת מחוץ עוד בטרם המפגש בין האזרח לשוטר מתחילה אפליה  –ישירה -אפליה בלתי .21.3
(, וך וכד'תעסוקה, חינ)בפרט בהתייחס לנגישות למשאבים חיוניים, דוגמת המפגשים 

אמנם שוקל השוטר . במסגרת זו, במפגשים בין השוטר לפרטפקטו לאפליה -המובילה דה
, אך בבחירותיו )נניח ביצוע פעולות עיכוב לצורך הזדהות( שיקולים הנתפסים כרלוונטיים

 הוא מקבע את ההבדלים החברתיים המוקדמים. 

ה כי הם משקפים מערכת חברתית יש הגורסים כי המשותף לכל שלושת סוגי האפליה הוא העובד
מרובדת ושיטתית אשר מקבעת ומנציחה יחסי כוחות בחברה. מערכת זו מובילה את המופלים בדרך 

משוק לרבות אחת זהה, שסופה בהדרתם, בהפלייתם ובהרחקתם ממשאבים חברתיים ככלל, 
 13העבודה בפרט.

 ם לה. סוציולוגים שניסו לעמוד על טיבה של אפליה הציגו הסברים שוני .22

סטריאוטיפיזציה, המאפיינת את החברה האנושית עוד מימי קדם. הסטריאוטיפ הוא כלי  .22.1
ידי הקבוצה הדומיננטית השולטת כנגד קבוצות מיעוט שנתפסו נחותות -שהומצא על

בכך, היווה הסטריאוטיפ את הגלגול הראשון של האפליה, שכן הוא הבליט  14ושוליות.
ה אחת על פני בן קבוצה אחרת, גם בהעדר בסיס והדגיש את עליונותו של בן קבוצ
  15אובייקטיבי ממשי להבחנה ביניהם.

(, כאשר לבני אדם ישנה Out-group( ו"הם" )In-group"אנחנו" ) -קיומן של שתי קבוצות  .22.2
נטייה לייחס לאנשים שאינם משתייכים לקבוצתם )"אנחנו"( סטריאוטיפ פחות חיובי. 

חיוביות כלפי קבוצת השיוך של הפרט, ומשמש הסטריאוטיפ מחזק למעשה עמדות 
. זוהי, אם כן, הכללה נורמטיבית חיובית כלפי קבוצת השיוך והכללה הלהצדקת העדפת

  16נורמטיבית שלילית כלפי קבוצות אחרות, באופן המכשיר וסולל את הדרך לאפליה.

ככל שניתן את מתחם שיקול הדעת של השוטר הפרטי, ולכוון אותו לקבל  אי לכך, יש לצמצם .23
והבסיסית ביותר הינה שיהיה לשוטר ולו  –בהיעדר הנחיות  17החלטות על בסיס מקצועי ושוויוני.
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שיקול הדעת של השוטר יהיה נגוע בשיקולים זרים,  –בדל של חשד סביר לעכב פלוני לצורך זיהויו 
 רופיילינג או פגיעה בעיקרון הצדק החלוקתי.ולא ניתן יהיה למנוע פ

לא מדובר כאן בחשש תיאורטי. על צמצום שיקול הדעת לאורה של סכנת האפליה נכתב בספרות.  .24
מביאה להסתמכות לגבי נהלי הפעלה כי עמימות בפסיכולוגיה חברתית אנו יודעים מניסויים 

צמצום שיקול הדעת . מלא מידע חסרכדי ל )'כללי אצבע'(,מוגברת על היוריסטיקות קוגניטיביות 
כלומר, ברגע שאין הנחיות מקצועיות  .18אמור להקטין את ההזדמנויות לרווחה של היוריסטיקה

נאלצים לפנות למערכת  –וביניהם שוטרים  –ברורות לגבי אופן הפעלת אמצעי האכיפה, בני אדם 
במערכת שיקולים  לוגית אחרת בכדי להצדיק את החלטותיהם. למצער, על פי רוב מדובר

 . 19תסטריאוטיפי

ראייה לכך ניתן למצוא בשורה של מחקרים שביצענו במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית  .25
בשנים האחרונות על אפליה וסטריאוטיפים בשוק העבודה: ביצענו למעלה מעשרה ניסויים 

 נותשיטת מחקר מקובלת לבדיקת אפליה באמצעות מבחן היע -אקראיים מבוקרים 
(Correspondence Test).  בשיטה זו שולחים קורות חיים של מועמדים פיקטיביים למקומות עבודה

אם הם חזרו אל המועמדים וזימנו קרי  –ובוחנים את תגובותיהם של מקומות העבודה  ,אמיתיים
בכדי לבדוק אם מתקיימת אפליה והישענות על סטריאוטיפים, מחצית מהמועמדים אותם לראיון.  

ואילו יתרת המועמדים  -אתיופים, מזרחים, נשים, חרדים, ערבים, וכו'   –יו בקרב קבוצות מיעוט ה
קורות החיים של המועמדים זהים בכישוריהם ובתכונותיהם, פרט השתייכו לקבוצת הרוב. 

)כאמור, גזע, צבע עור, שיוך עדתי, וכו'(, אשר ניתן  למשתנה אחד שאת השפעתו מעוניינים לבדוק
לבדוק על ידי שימוש בשמות משפחה של אותן קבוצות מיעוט )"מושקוביץ" מול "מזרחי";  בנקל

בדקנו אם מתקיימת אפליה כלפי מועמדים למשרה במשרדי עורכי דין   "מוחמד" מול "דוד", וכו'(. 
מובילים, בקרב כלל שופטי בית המשפט השלום בישראל, פירמות רואי חשבון, חברות יישום שונות, 

טק וכו'. למצער, כמעט בכל אחד מהניסויים שנערכו לאורך -אבטחה ושמירה משרדי היי חברות
אל מול הזימונים שקיבל שקיבל מועמד אחד הזימונים לראיונות השוואה בין השנים, כאשר ביצענו 

כמעט תמיד מצאנו שמעסיקים מפלים את קבוצות המיעוט אשר הוזמנו לראיונות המועמד האחר, 
 .  20ים נמוכים באופן מובהק בהשוואה לקבוצות הרובקרי, בשיעור –

האם משמעות הדבר הינה שכולנו מפלים? במידה מסוימת כן, אך לאו דווקא מתוך גזענות ורוע לב;  .26
סטראוטיפים מסייעים לפרט לעשות "סדר" בעולם ולפשט את הסביבה למונחים ברורים. בהיעדר 

ובמחקרים אלו לא היו הבדלים כלשהם בין המועמדים שבאמצעותם ניתן  –אינפורמציה נוספת 
לעשות הבחנה בין מועמד "ראוי" למועמד "לא ראוי", מלבד אותו  משתנה של גזע/מוצא של המועמד  

מעסיקים נשענו על סטראוטיפים בכדי לאמוד על טיבם של המועמדים. שיקול הדעת של  -
ה, משום שלא היה בנמצא משתנה נוסף אשר סייע למעסיק המעסיקים היה מוטעה והוביל לאפלי

לאתר איכויות של עובדים פוטנציאלים. תחת זאת, המעסיקים פנו לסטריאוטיפים של המועמדים 
 (implicit biasבכדי לקבל החלטה. אותן דעות קדומות, אף שייתכן שמדובר בהחלטה לא מודעת )

 .21בהתנהגות אנושית בסיסית, לא רק ישראלית מה שאומר שמדובר –הינן תופעה כלל עולמית  –

 הצורך בהנחיות ברורות )חשד סביר( על פני שיקול דעת רחב של השוטר בשטח  .ה

הקשר שבין ממצאי המחקרים על הנטייה של בני אדם לשקול שיקולים סטריאוטיפים לבין שיקולי  .27
תפקיד ובמקום זאת גורמי האכיפה הוא ישיר: יש לצמצם ככל שניתן את שיקול הדעת של בעל ה

 . 22לקבוע נהלים ברורים ברמה המערכתית שמחייבים בסיס אובייקטיבי לפעולת השיטור

משטרות בעולם אשר יישמו מדיניות המצמצמת את שיקול הדעת, תוך מתן הנחיות ברורות  .28
, )מה שקרוי "פרופיילינג התנהגותי"( התנהגות פליליתהתנהגותיים לאינדיקטורים לשוטרים לגבי 

צימו את יעילות עבודת המשטרה.  לשון אחר, קיימות דוגמאות רבות הממחישות כיצד הפחתת הע
  -החלטותיהם של גורמי אכיפה את הסבירות כי סטריאוטיפים ישפיעו על שיקול הדעת מקטינה 

 והספרות הקרימינולוגית עשירה במחקרים המעידים על מגמה זו.
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שהגבילה מאוד את  1999בשנת שירות המכס האמריקני יישם מדיניות חדשה  .28.1
. לאחר שינוי מדיניות זה, מספר החיפושים פחת בצורה 23הקריטריונים לביצוע חיפושים

עלו באופן גילויי האמת )כלומר סך חשיפת מבריחים מכלל הביקורות( דרמטית, שיעור 
כלומר שיעור בני  –הפערים הגזעיים פחתו . אולם חשובה עוד יותר העובדה שדרמטי

 . 24קרי גברים לבנים –ים עליהם נערכו החיפושים השתווה לשיעור קבוצת הרוב המיעוט

, 25Servatorבמחקר שנערך בשנה שעברה עם משטרת העיר לונדון לבחינת יעילות פרויקט  .28.2
שבו ניתנו לשוטרים הנחיות ברורות כיצד, היכן ובאיזה אופן לבצע עיכובים וחיפושים 
אחר חשודים בפלילים במרחב הציבורי, נמצא כי מספר החשודים השחורים והאסיאתיים 

 כל זאת תוך שיפור בגילויי האמת.  –ירד, ואילו שיעור החשודים הלבנים עלה 

עשויות כלי רכב על נהיגה מעל למהירות המותרת ר מתי יש לעצו הנחיות המפרטות בבירור .28.3
הסיכוי ששוטרים ישתמשו בצבע עורו של החשוד כאינדיקציה לביצוע עבירת להפחית את 

 .26תנועה

ארה"ב, צמצמה את מרחב התמרון של שוטריה על ידי דרישת אוקלנד, כאשר משטרת  .28.4
 .27תיעוד מפורט של כל מפגש שבו נעשה שימוש בכוח

 נגליה משפט משווה: א .ו

למותר לציין כי כל משטרות העולם מתחבטות עם השאלה כיצד, מתי ותחת אילו תנאים שוטר רשאי  .29
 (. stop and accountלעכב פלוני לצורך הזדהות )

 Police and Criminal Evidence Act of -מעניין המצב המשפטי באנגליה. תחת הנחיות החוק  .30
1984 (PACE )–  ,)המשטרה רשאית לעצור ולתשאל אנשים בכל עת, לרבות דרישת הזדהות )שם

לדרוש מפלונית להסביר מדוע היא נמצאת באזור מסוים או לאן פניה מועדות הולך.  עם זאת, 
ואין כל השלכה על סירוב לענות על השאלות הללו. האזרח  מחויב להשיב על שאלות אלההאזרח אינו 

סביר ראיות לחשד לענות כי זכותו לשמור על זכות השתיקה. אם לשוטר אין רשאי לעזוב את הזירה ו
 האזרח לא ביצע כל עבירה, ולכן לא ניתן למנוע את תנועתו במרחב.בפעילות פלילית, 

הכוח לדרוש הזדהות ולבצע עיכובים מעניק למשטרה את  PACEשל  60סעיף יחד עם זאת,  .31
בפרקי זמן קצובים בלבד, כאשר לפי שיקול דעת  אך –וחיפושים על אנשים באזורים מסוימים 

המשטרה, כארגון, יש עילה טובה לביצוע אותו חיפוש ללא חשד סביר: למשל, לעשות שימוש בהסדר 
 נשק. חפץ מסוכן או , או שקיים חשד שעל גופו של אדם יש למנוע אלימותמיוחד זה כדי 

משטרות באנגליה כדי עבור  ארעית אופציה טקטיתמהווה  60סעיף –אולם יודגש בהדגשה יתרה  .32
לכלל  PACEשל  60למנוע אלימות או כדי לחשוף כלי נשק. הנוהל המוצע מנסה ליישם את סעיף 

 המפגשים בין האזרח לשוטר.

המשטרות באנגליה מודעות להשלכות על אמון הציבור במשטרה ועל הפגיעה הפוטנציאלית  .33
קפדני על  פיקוח. קיימת הבנה שנדרש 28בלגיטימיות המשטרה כתוצאה מהשימוש בכלי הזה

גם אז, עליהם לספק  –השימוש בכלי הזה, ורק שוטרים בכירים רשאים לאשר אישור בסעיף הזה 
עילה סבירה, לרבות בדבר המידתיות והצורך בשימוש בס' זה, ואישור של שוטר בכיר נדרש להפעיל 

 המוצא האתני של האדם שעוכב. את הנוהל. שוטרים מחויבים למלא דוחות מפורטים הכוללים את

ועל תוצאות  קהילה על המטרההיידוע חברי )בשולי הדברים יודגש שנוהל הפעלת הכלי הזה כולל גם 
 (.  60הפעלת הכלי, בכדי להגביר את השקיפות ובכדי לבחון את יעילות ההשפעה של השימוש בס' 

בכך שהוא  PACE-רים הקיימים בשונה מסמכויות עיכוב לצורך הזדהות וחיפוש אח 60לסיכום, ס'  .34
החרגה מהכלל לפיו יש צורך בחשד סביר בכדי לעכב אדם, וכאשר העילה לשימוש בכלי היא מניעת 
אלימות. יוצא אפוא שהכלי אינו ראוי לאיתור סמים, עבירות תנועה, התקהלויות בלתי חוקיות וכד'. 
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. 60אשר לאורה יש להפעיל את ס'  והסכנה לציבורשל אופי האירוע יש צורך בהערכה אובייקטיבית 
בכל מקרה, לא מדובר בשיקול דעת של שוטר מסוים, אלא הערכת מצב של המשטרה בפגיעה בחופש 

 התנועה של הפרט במרחב הציבורי.

 סיכום .ז

, כל מפגש עבור האזרח ובתחום הצדק התהליכי stop and account-בתחום ה לפי מחקרים רבים .35
 .  29השפעות רחבות ביותר על תפיסת הלגיטימיות של השלטוןעם המשטרה הוא דרמטי ובעל 

לא ניתן לקבל מצב שבו דרישת ההזדהות היא אירוע אגבי. שוב, מדובר באירוע מכונן, בעל השלכות  .36
פקוד המשטרה, הלגיטימיות שמקנה האזרח לעבודתה ומקצועיותה. פיסת תשכבתיות על ת-רב

די שוטר נדרשת הגדרה מצומצמת ביותר של שיקול הדעת משכך, ברור כי לצורך ביצוע פעולה זו על י
 המגבילה אותה למקרים שבהם קיים חשד אובייקטיבי לביצוע עבירה.

נושאי משרה של של גופי אכיפה שונים בעולם אשר צמצמו את שיקול הדעת שינויים במדיניות  .37
וקביעת נהלים הפחתת שיקול הדעת הובילה לתוצאות רצויות. התוצאה היא אפוא שבהחלטותיהם 

 . 30מונע את אותה בריחה לסטריאוטיפיםשיקול הדעת צמצום . יעילההיא גישה ברורים 

דווקא בגלל המטען ההיסטורי והתפיסה הציבורית שהמשטרה אינה פועלת באופן שוויוני כלפי בני  .38
עים דווקא לחזק את יש להפעיל את כל האמצכפי שמשתקף מדו"ח ועדת פלמור, מיעוטים )ובכלל(, 

דבר הנדרש אינו מתן ה המחקר מלמד כי. סמכויות המשטרהתחושת הצדק החלוקתי בהפעלת 
אלא להגביל ולצמצם את מרחב  –כפי שמוצע בנוהל  – שיקול דעת רחב לשוטר לפעול כראות עיניו

ציאל דווקא מגביר את הפוטנחשד סביר מתן כוח לשוטר לעכב כל אדם מבלי . התמרון שיש לשוטר
 הניראות של צדק חלוקתי. ולכל הפחות את להיעדר צדק חלוקתי, 
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