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חצתה התובעת שני מעברי חציה , בערב 90:/1בסביבות השעה  118/805ביום       .1

 . בקרבת התחנה המרכזית בירושלים, הסמוכים האחד לשני

ניגשו אליה שתי שוטרות , כשסיימה התובעת לחצות את מעבר החציה השני      .2
 . וביקשו ממנה להזדהות

ות שלה ולאחר חילופי דברים התובעת התמהמהה מלהציג את תעודת הזה      .3
בינה לבין השוטרות במהלכם התברר לה כי נטען כנגדה שחצתה את מעבר 

 . הושמו ידיה באזיקים והיא נעצרה, החציה כשהרמזור במקום הורה אדום

הציגה התובעת את תעודת הזהות שלה , לאחר שקצין משטרה הגיע למקום      .7
מעצרה היא תילקח לתחנת המשטרה  ואז הודיע לה קצין המשטרה כי לנוכח

 . לצורך המשך חקירה

, זמן קצר לאחר שהגיעה התובעת לתחנת המשטרה ולאחר בירור שנערך      .9
 . שוחררה התובעת לדרכה

התובעת סירבה לשלם את הקנס שהושת עליה וביקשה להישפט בבית       .1
 התובעת זוכתה משלא הוכחה אשמתה בהעדר. המשפט לתעבורה

 . התייצבותה לדיון של אחת מהשוטרות שזומנה להעיד מטעם הנתבעת

  

  



 טענות התובעת

  

השוטרות נהגו בה באגרסיביות וארך זמן עד , לטענת התובעת בכתב התביעה      .4
 . שהבינה כי עליה להציג את תעודת הזהות שלה

ידה להניח את השוטרות גילו חוסר סבלנות כלפי התובעת ועוד בטרם עלה ב      ./
על מנת למצוא את תעודת הזהות , זר הפרחים והחבילות שהחזיקה בידיה 

 . היא נאזקה ונעצרה לעיני העוברים והשבים, שלה ולהציגה לשוטרות

בין היתר משציפורניה של אחת השוטרות ננעצו , התובעת הותקפה פיזית      .5
 . בבשרה בזמן שהושמו אזיקים על ידיה

ת הפסידה שני ימי עבודה הואיל ונאלצה להתייצב לדיון בבית התובע  .10
לא התייצבה לדיון , עדת הנתבעת -בעוד שאחת השוטרות , המשפט לתעבורה

 . והתובעת זוכתה משלא הוכחה אשמתה

לחייב  במסגרתה היא עותרת, ₪ 90,000ס "התובעת הגישה התביעה ע  .11
הנתבעת לשלם לה פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה משהותקפה פיזית על ידי 

וכן בגין הבושה שנגרמה לה העולה כדי הוצאת , השוטרות ובגין מעצר השווא
 . ובזבוז ימי עבודה, עוגמת נפש, לשון הרע

  
 טענות הנתבעת

  
ציג תעודת השוטרות ביקשו מהתובעת לה, לטענת הנתבעת בכתב ההגנה  .12

כאשר הרמזור במקום הורה , רגלית, זהות לאחר שחצתה את מעבר החציה
 . אדום

שטענה כי חצתה מעבר החציה באור  -לנוכח סירובה העיקש של התובעת   .13
היא , להציג תעודת זהות ולאחר שהחלה לנופף בידיה כלפי השוטרות -ירוק 

תובעת בידיה ונעצרה בגין משהמשיכה לנופף בידיה נאזקה ה. עוכבה על ידן
 . סירובה להזדהות ובגין נסיון להכשלת שוטר בעת מילוי תפקידו

התובעת הציגה תעודת זהות רק לאחר שלמקום הגיע קצין משטרה אשר   .17
 . הורה על המשך חקירה וטיפול בתחנת המשטרה

הורה ראש מחלקת חקירות , לאחר שהתובעת הגיעה לתחנת המשטרה  .19
ח התעבורה ולשחררה משהתובעת הזדהתה ולפיכך הושגה "לה את דו למסור

 . והתובעת שוחררה, תכלית המעצר

התובעת זוכתה בבית המשפט לתעבורה משלא הוכחה אשמתה לאחר   .11
 . לא יכלה להתייצב לדיון וזאת מפאת מחלה, שהשוטרת נתלי כהן

  

 

  



 דיון והכרעה

  

ק "רפ, "(ק אמסלם"רפ: "להלן)ב אמסלם ק יעק"רפ, התובעת, העידו בפני  .14

שהייתה שוטרת , נתלי כהן' וכן גב"( ק יוספוב"רפ" :להלן)יצחק יוספוב 
 "(. כהן' גב: "להלן)במועדים הרלוונטיים 

כי במשך זמן מה לאחר האירוע , התובעת שהיא שיננית במקצועה העידה  ./1
, רניה של השוטרתעוד ניכרו בפרק ידה סימני ציפו, העומד בבסיס התביעה

שננעצו בה לטענתה במהלך המעצר ולדבריה לקוחותיה הבחינו , כהן' גב
הציעה לה להעלות טענותיה על , בסימנים ולקוחה אחת שעבדה במשטרה

כי הגישה התביעה רק לאחר שאזרה אומץ , התובעת הבהירה . הכתב
משמדובר באירוע טראומתי , והרגישה כי יש לה מספיק בטחון עצמי

 . ינתהמבח

, יחד עם הולכי רגל נוספים, כי חצתה את שני מעברי החציה, התובעת העידה  .15
מחשב נייד וכן נשאה עוד , בידיה החזיקה זר פרחים. כשהרמזור הורה ירוק

היא לא מיהרה ולא חצתה את , לדבריה. תיק והייתה בדרכה לאירוע חברתי
 . טרות חסמו את דרכהמעבר החציה ברמזור אדום ולמרות זאת שתי שו

כי נבהלה מעצם המעמד ובתחילה לא הבינה מה , התובעת הסבירה בעדותה  .20
לאחר שהסבירו לה כי נטען שחצתה באור אדום ולאחר , רצו ממנה השוטרות
התובעת הכחישה . היא הציגה את תעודת הזהות שלה, שהגיע קצין למקום

 . כי נהגה בתוקפנות כלפי השוטרות

כי בזמנים הרלוונטיים שימש קצין תנועה האחראי על , ק אמסלם העיד"רפ  .21
כי אינו זוכר , בעדותו הבהיר. שוטרים ולכן שהה באיזור התחנה המרכזית
 . את האירוע ולפיכך עיין במזכר שנכתב על ידו

התובעת התעמתה עם השוטרות והניפה ידיה , כעולה מהמזכר, לדבריו  .22
, בהתאם לאמור במזכר, כמו כן. זאת הינה השתוללותומבחינתו התנהגות כ

 . התובעת נרגעה לאחר כמה דקות והסכימה להזדהות

משתולל , ק אמסלם הסביר בעדותו כי במקרה שבו אזרח מניף ידיים"רפ  .23
מדובר במקרה של הכשלת שוטר , ומתעמת עם שוטרים כפי שעשתה התובעת

עוד . התובעת לתחנת המשטרה במילוי תפקידו ולפיכך הוא הורה להוביל
 . כי לא נעשתה טעות בקשר עם מעצר התובעת, הבהיר

כי התובעת הגיעה בוכייה לתחנת המשטרה ונמסר לו כי , ק יוספוב העיד"רפ  .27
ח בגין חצית מעבר חציה באור אדום אך היא סירבה "ביקשו לתת לה דו

צור אותה ח וכן סירבה לעיכוב ולכן הוחלט לע"להזדהות ולקבל הדו
לאחר ששוחח עם השוטרות והתברר כי תכלית , לדבריו. ולהביאה בפני קצין

הוא הורה למצות את , ח "המעצר הייתה כי התובעת תזדהה ויינתן לה דו
 . ח לאחר שתזדהה"תכלית המעצר ולתת לתובעת את הדו

  



כי במקרה שבו אזרח מזדהה כבר בשטח ואין , הבהיר בעדותו, ק יוספוב"רפ  .29
עבירה נלווית הרי שאין צורך במעצר אך הוסיף כי הוא חושב שבעניינה של 

, לאחר שרענן זכרונו באמור בתצהיר. התובעת היה מדובר בעבירה נלווית
, בנסיבות העניין, לדבריו. הסביר כי מדובר היה בעבירה של הפרעה לשוטר

 ח ומשהושגה"כשהבין שתכלית המעצר הייתה לזהות התובעת ולתת לה דו
הוא הורה שלא להגיש כתב אישום , התכלית ומדובר היה בעבירת תעבורה

 . כנגד התובעת בגין הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

הוטלה על השוטרות שהוצבו , כי במועדים הרלוונטיים, כהן העידה' גב  .21
כעולה , לדבריה. באזור התחנה המרכזית משימה של אכיפת הולכי רגל

נופפה בידיים , סירבה להזדהות, ת לא שיתפה פעולההתובע, ח הפעולה"מדו
 (. כלשונה)והקשתה על ביצוע הפעולות 

כהן לא ידעה להסביר כיצד נטען כי התובעת נופפה בידיה למרות ' גב  .24
התובעת , כעולה מרישומיה, לדבריה. שהחזיקה זר פרחים ומחשב נייד

קירה בתחנת הציגה תעודת זהות עוד בשטח אך נעצרה כדי להגיע לח
כשניתנה ההוראה . המשטרה בגין עבירה של הכשלת שוטר במילוי תפקידו

ח והיא שוחררה ואף הוחזר לה הטלפון הנייד "ניתן לתובעת הדו, לשחררה
 . שלה

נתונה בהוראות , המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לבירורה של התביעה  ./2
: להלן) 1551 -ו "תשנ( מעצרים -סמכויות אכיפה )חוק סדר הדין הפלילי 

 "(. חוק המעצרים"

היה ( א: ")הקובע, לחוק המעצרים 14סעיף סמכויות עיכוב חשוד נתונות ב  .25
או כי הוא עומד לעבור עבירה , לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה

או את שלום הציבור או את , העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם
אי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור רש, בטחון המדינה

שוטר רשאי לדרוש מאדם ( ב. )במקום הימצאו, אותו ולמסור לו מסמכים
להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר 

יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה ( 1:) אם נתקיימו שניים אלה, שיקבע
( 2);(א)הוא עומד לעבור עבירה כאמור בסעיף קטן או יש הסתברות גבוהה ש
 ".או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו, הזיהוי היה בלתי מספיק

לא מצאתי כי נפל פגם בפעולת השוטרות , בנסיבות התביעה כפי שהתבררו  .30
משהתעורר חשד כי עברה , בכל הנוגע לעיכוב התובעת קודם שהזדהתה

, לסכן שלומו של אדם ולנוכח הצורך לברר זהותהעבירה שעשויה הייתה 
 . לעניין עיכוב חוק המעצריםוהדברים עולים בקנה אחד גם עם הוראות 

מעצר התובעת , כפי שהתברר. שונים הדברים בכל הנוגע למעצר התובעת  .31
ואיזוק ידיה נעשה זמן קצר בלבד לאחר שהוחלט לעכב אותה ומשעמדה 

כי סיבות המעצר הן סירוב , המעצר צוין ח"בסירובה להזדהות ובדו
 . להזדהות והכשלת שוטר במילוי תפקידו

  



לחוק ( ב) 23סעיף הנתבעת טענה כי התובעת נעצרה בהתאם להוראות   .32
שוטר מוסמך לעצור אדם ולהביאו לתחנת : "זו לשון הסעיף. המעצרים

להוראותיו אם האדם אינו מציית , המשטרה לתכלית שלשמה ביקש לעכבו
או אם הוא מפריע לו , שניתנו על פי סמכויות העיכוב המסורות לו בדין

, לחוק המעצרים( ג) 23סעיף בהתאם להוראת  ".להשתמש בסמכויות העיכוב
 ". לא יעצר אדם לפי חוק זה אם ניתן להסתפק בעיכוב"

לא שוכנעתי כי , לאחר ששמעתי העדויות ובחנתי הראיות שהוצגו בפני  .33
קמה הצדקה למעצר , כפי שתוארו, נסיבות האירוע העומד בבסיס התביעהב

 . התובעת

כי דעתי היא שהיה מקום להמתין קמעה משהוחלט על עיכוב , אקדים  .37
התובעת ולהסביר בסבלנות לתובעת את משמעות הדרישה להזדהות עוד 

 .קודם למעצרה ולפני שתיחשד בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו
הואיל והדעת נותנת כי אזרח מן השורה הנחסם בדרכו על ידי על ידי , זאת

שתי שוטרות ומתבקש להזדהות כאשר אין לו כל סיבה לחשוב שפעל שלא 
 . נמצא במצב מלחיץ ולא נעים המעורר באופן טבעי התנגדות, כשורה

וב למרות שהתובעת עוכבה על ידי השוטרות והגם שכחלק מסמכויות העיכ  .39
היה בידיהן לדרוש ממנה להתלוות אליהן לתחנת המשטרה בהתאם 

לא מצאתי עדות לכך שהשוטרות , לחוק המעצרים( ב) 14סעיף להוראות 
במצב הדברים כפי . פעלו למצות סמכויות העיכוב קודם למעצר התובעת

כי לו היו מוצגות בפני התובעת האפשרויות לבירור , לא מן הנמנע, שתואר
, ובכלל זה, ונות בחוק המעצרים כחלק מסמכויות העיכובהאירוע הנת

, האפשרות לגשת עם השוטרות לניידת או להתלוות אליהן לתחנת המשטרה
. הייתה התובעת נעתרת ומציגה את תעודת הזהות שלה תוך זמן לא רב

בנסיבות שבהן ניתן היה להסתפק בעיכוב אף לצורך הבאת התובעת לתחנת 
השוטרות לעצור את התובעת ולאזוק את ידיה המשטרה ובכל זאת בחרו 

( ג) 23סעיף הרי שמעשיהן אינם מתיישבים עם הוראות , ברחוב ובפומבי
כהן ' כי כעולה מהמזכר שמילאה גב, בהקשר זה יוער. לחוק המעצרים

הודיעה השוטרת ליאת מדמוני לתובעת על מעצרה , במועדים הרלוונטיים
עובדת מעצרה של התובעת על ידי  .ק אמסלם למקום"עוד קודם שהגיע רפ

כהן טענה ' הגם שגב. הובאה גם בכתב ההגנה ובסיכומי הנתבעת, השוטרות
דבריה אינם , ק אמסלם הוא שהורה על מעצרה של התובעת"בעדותה כי רפ

, לפיה, ק אמסלם"ושונים מעדות רפ, עולים בקנה אחד עם המזכר שכתבה
בעת נאזקו והורה להוביל הוא ניגש למקום האירוע בעת שידיה של התו

 . התובעת לתחנת המשטרה

עולה תמונה של התנגדות מצד התובעת להציג , הגם שמתיאור האירוע  .31
, כך. לא מצאתי כי התובעת נהגה בתוקפנות כלפי השוטרות, תעודת זהות
כהן באשר לטיבה של אותה השתוללות שייחסו ' ק אמסלם וגב"כשנשאלו רפ

כי התובעת נופפה בידיה וסירבה להזדהות אך לא טענו  הם הסבירו, לתובעת
לא שוכנעתי , בנסיבות אלה. למעשים שיש בהם משום אלימות או תקיפה

לעצור את התובעת זמן קצר בלבד  -אשר לו טענה הנתבעת  -בדבר ההכרח 
לאחר עיכובה ותוך שמיוחסת לה עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו 



שעה שהתקיים , 1544 -ז "תשל, לחוק העונשין 924סעיף בהתאם להוראת 
 . דין ודברים עמה באשר להצגת תעודת הזהות

אני קובעת כי לא הייתה הצדקה חוקית למעצרה של התובעת , לנוכח האמור  .34
וממילא לא נמצאה כל הצדקה חוקית להמשך מעצרה של התובעת ולהבאתה 

 . שטחלתחנת המשטרה לאחר שכבר הציגה תעודת הזהות ב

לצורך , כי גם במקרה של עיכוב או מעצר ללא הצדקה חוקית, בפסיקה נקבע  ./3
יש לבחון האם הייתה פעולת המדינה גם , הטלת אחריות בנזיקין על המדינה

א "עב, לעניין זה נקבע מפי כבוד השופטת יהודית צור. רשלנית ובלתי סבירה
 : כי , [בנבופורסם ] מדינת ישראל' נעם פדרמן נ 8053001( ם-י)

אין להסתפק רק , בבחינת השאלה אם הייתה רשלנות בפעילות המשטרה"
אלא יש צורך לבחון את מכלול הנסיבות , בבחינת עצם החוקיות של המעשים

והרקע שהובילו למעשה ואת חומרת הפגיעה בזכויות היסוד של האדם 
 .לעומת סבירות הפעילות של המשטרה באכיפת החוק

בחינת השאלה אם הייתה התרשלות יש לשמור ולהיזהר כי ב, יחד עם זאת
לא תיפגע פעילותה החשובה של המשטרה וכי לא יוטלו עליה מגבלות 
המקשות על פעילותה הסדירה והתקינה לשמירה על הסדר הציבורי ועל 

 ".שלום הציבור

משהובהר כי תכלית המעצר הייתה , ק יוספוב בעדותו"כפי שהסביר רפ, אכן  .35
הזדהות התובעת ומשתכלית זו הושגה לאחר שהתובעת הציגה את תעודת 

בהינתן כי תעודת הזהות . לא היה עוד מקום להמשך המעצר, הזהות שלה
הוצגה עוד במקום האירוע הרי שלא היה מקום להמשך מעצרה של התובעת 

היה , חוק המעצריםבהתאם להוראות , כאמור. לאחר הצגת תעודת הזהות
השוטרות לבקש מהתובעת להתלוות אליהן לתחנת המשטרה גם בידי 

במסגרת עיכוב ולא היה צורך במעצר לשם כך וככל שהתבקש להמשיך 
לאחר שהציגה תעודת הזהות עומדת האפשרות לזמנה , לחקור את התובעת

לחקירה בתחנת המשטרה במועד מאוחר יותר ומדובר באפשרות הניתנת 
 . אמסלם ק"כפי שעלה מעדות רפ, ליישום

בהינתן כי התובעת נעצרה מיד לאחר עיכובה ולא הוכח קיומה של   .70
סיטואציה מתוחה במיוחד או אלימה אשר עשויה הייתה להשפיע על שיקול 

את אני מוצ, ומשלא שוחררה לדרכה אף לאחר שהציגה תעודת זהות, הדעת
לקו ברשלנות , כפי שבוצעו באמצעות השוטרות והקצין, כי פעולות הנתבעת

 . וכי שיקול הדעת שהופעל על ידם לא היה סביר בנסיבות העניין

כי מעצר התובעת נעשה ללא הצדקה חוקית ואף ברשלנות , לנוכח מסקנתי  .71
, זקיהיש להטיל על הנתבעת אחריות בנזיקין ולחייבה לפצות התובעת בגין נ

 . לנוכח שלילת חירותה תוך פגיעה בזכות מזכויות היסוד של כל אדם

הרי שלא מצאתי כי , באשר לטענת השיהוי שהעלתה הנתבעת כנגד התובעת  .72
וזאת , יש בהתמהמהות התובעת בהגשת התביעה כדי לשנות לעניין בירורה

האירוע  משלא הוכח כי נגרם לנתבעת נזק ראייתי בגין חלוף השנים ממועד
העומד בבסיס התביעה ומשעדיה התייצבו לדיון והוצגו המסמכים 



מה גם שמקובלים עלי הסבריה של התובעת כי היה עליה לאזור , הרלוונטיים
 . אומץ כדי להגיש התביעה

לצורך קביעת גובה הפיצוי יש להביא בחשבון את הפגיעה בחירותה של   .73
כי יש , בפסיקה נקבע. ך זמן רבהתובעת וכן את העובדה שמעצרה לא נמש

ליתן משקל לעצם המעצר ולנסיבותיו ולהביא בחשבון את האופן שבו 
 8177142א "רע: ראו)האם במקום הומה או הרחק מעיני הציבור  -התבצע 

בהתחשב , בעניינה של תביעה זו[(. פורסם בנבו]מדינת ישראל ' יהודה גליק נ
נעשה ברחוב ואשר התמשך גם  בנסיבותיה ובהינתן כי מדובר במעצר אשר

אני מעריכה את הפיצוי המגיע לתובעת , לאחר שהציגה התובעת תעודת זהות
 . ₪ 3,000בסכום של 

חרף טענות . באשר לטענת התובעת בדבר תקיפה פיזית במהלך מעצרה  .77
לא הוצגו , כהן למשך זמן' התובעת כי על ידיה נותרו סימני ציפורניה של גב

כגון אישורים רפואיים , אות שיש בהן כדי לחזק טענותיהעל ידה אסמכת
ואף לא זומנו על ידה עדים רלוונטיים ובכלל זה לא ביקשה התובעת לזמן 

משלא עלה . לעדות את הלקוחה אשר לטענתה ראתה את הסימנים על ידיה
 . הטענות נדחות -בידי התובעת להוכיח טענותיה באשר לתקיפה פיזית 

התובעת כי על הנתבעת לפצותה בגין הפסד ימי עבודה בימים  באשר לטענת  .79
איני מוצאת לקבוע פיצוי וזאת  -שבהם נערכו דיונים בבית המשפט לתעבורה 

משמדובר בהליך בבית המשפט לתעבורה אשר לדיונים שנערכו במסגרתו 
מה גם שלא הוכח , בהיותה נאשמת, היה על התובעת להתייצב בכל מקרה

 . עןשיעור הנזק הנט

כן תישא . ₪ 3,000אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של , לנוכח האמור  .71
. ח"ש 3,000ד בסך "ט עו"ובשכ₪  1,292הנתבעת בהוצאות התובעת בסך 

 . יום מהיום 30הסכומים ישולמו בתוך 
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