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* עו"ד יגאל בלפור משמש כעוזר המשפטי לסניגור הציבורי הארצי; ד"ר לאה יגר, מן המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, היא קרימינולוגית, מומחית בזיהוי 
פרצופים, עדות ראייה ותעתועי זיכרון. תודתנו נתונה לד"ר אלקנה לייסט ולעו"ד ענת מייסד-כנען על הערותיהם המחכימות והמועילות. 

1  הנתונים זמינים באתר פרויקט החפות:
https://www.innocenceproject.org/causes/eyewitness-misidentification/

 NatioNal ReseaRch couNcil of the NatioNal academies, ideNtifyiNg the culpRit: assessiNg eyewitNess ideNtificatioN (The National  2
Academies Press, 2014), available at https://www.nap.edu/catalog/18891/identifying-the-culprit-assessing-eyewitness-

 identification
 Eyewitness Identification: Procedures for Conducting Photo Arrays (U.S. Dep’t of Justice Jan. 6, 2014), available at  3

https://public.psych.iastate.edu/glwells/U.S._Justice_Department_directive_to_federal_agencies_-Procedures_for_
Photo_Arrays_Issued_January_2017.pdf.

יוער כי לא רק הרשויות בארצות הברית גזרו הנחיות אופרטיביות מדו"חות של ה-NAS. בשנת 2009, ה-NAS פרסמו דו"ח נוסף, אשר עסק בראיות פורנזיות באופן 
כללי. דו"ח זה היווה את התשתית לפסק הדין בעניין מצגורה (ע"פ 1620/10 מצגורה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 3.12.2013) (להלן: פרשת מצגורה), שם 
 NatioNal ReseaRch couNcil of the NatioNal academies, stReNgtheNiNg foReNsic :נקבע כי יש להעניק משקל אפסי להשוואות בין טביעות נעליים. ראו

scieNce iN the uNited states: a path foRwaRd (The National Academies Press, 2009).
4  דורון מנשה ורביע עאסי "טעויות בזיהוי חזותי של חשודים: הזמנה למחקר ורפורמה" משפטים לה 205 (תשע"ה).

5  ינון היימן "פסיכולוגיה משפטית: החשיבה המטא-קוגניטיבית של עדי ראייה והשפעתה על תהליכי קבלתן של החלטות שיפוטיות" מאזני משפט י 97 (תשע"ה). 

השוואת פנים לא מוכרות – בראי הפסיקה והמחקר
עו"ד יגאל בלפור וד"ר לאה יגר*

מבוא
מזה שנים ארוכות, פרויקט החפות האמריקאי שופך אור על 
אחת הפינות האפלות של המשפט הפלילי – הרשעות שווא. 
הנתונים שהצטברו לאורך השנים מצביעים על כך שטעויות של 
עדי ראייה הן הגורם המרכזי המוביל להרשעות שווא. טעויות 
כאלו התגלו בלמעלה מ-70% מן ההרשעות שנהפכו בזכות 

בדיקות דנ"א שהוכיחו את חפותם של המורשעים.1

למרות זאת, פסיקתו של בית המשפט העליון מאפשרת הרשעה 
על בסיס עדות ראייה, אף כראייה יחידה, בהיעדר תוספת 
ראייתית התומכת בזיהוי (ראו, למשל, ע"פ 8902/11 חזיזה נ' 
מדינת ישראל (פורסם בנבו, 15.11.2012)). בצדו של כלל זה 
קיימת הערת אזהרה, לפיה בית המשפט נדרש לנקוט זהירות 
מרבית בבואו לבסס הרשעה בפלילים על סמך עדות זיהוי 
יחידה, וזאת בשים לב למגבלות הזיכרון האנושי ולחשש מטעות 
(גם אם כנה ובתום לב) של עד הראייה (שם). חשש זה הוביל 
לקביעת כללים שנועדו לסייע לבית המשפט להעריך את עדויות 
הראייה, במסגרתם יש לבחון את אמינותו של העד המזהה, וכן 
את מהימנות "הזיהוי לכשעצמו", כלומר, את החשש שהעד 

ביצע טעות כנה. 

סוגיית מהימנותם של עדי ראייה זכתה להתייחסות לא רק 
בפסיקת בתי המשפט, אלא גם במחקר אקדמי. בשנת 2014, 
האקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב (NAS) פרסמה דו"ח 
המתמקד בהיבטים המדעיים של עדויות ראייה.2 מדובר במסמך 
המרכזי בתחום, הכולל, בין היתר, פרקים הסוקרים באופן מקיף 
את המחקר המדעי הקיים לגבי עדויות ראייה – הן המחקר 
הרלוונטי בתחום של ראייה וזיכרון (באופן כללי), והן מחקר 
ייעודי שעוסק בתחום של עדי ראייה בהליכים פליליים. הדו"ח 

כולל אף שורה של המלצות אופרטיביות לגופי אכיפת החוק, 
אשר אומצו בחלקן על ידי הרשויות בארה"ב (בהנחיות התובע 
הכללי לגבי מסדר זיהוי תמונות שהופצו לגופי אכיפת החוק 
בשנת 2017, המבוססות על דו"ח ה-NAS).3 גם בישראל 
עדויותיהם של עדי ראייה זכו להתייחסות בספרות, בין היתר 
במאמר המרכזי והמכונן של דורון מנשה ורביע עאסי,4 העוסק 
במסדרי זיהוי חזותיים; ומאמרו של יינון היימן,5 המנתח את 
נושא עדויות הראייה מן הזווית הפסיכולוגית – הן של השופט 

השומע את העדות, והן של העד מוסר העדות. 

ראייה  לעדי  ובפסיקה, מוקדשים  עיקר הכתיבה, בספרות 
ולאחר מכן  עברייני,  לאירוע  עדים  היו  "קלאסיים", אשר 
מתבקשים לזהות את מבצע העבירה בהתבסס על זיכרונם. אך 

מה לגבי מקרים שאינם מערבים את הזיכרון האנושי? 

בשנים האחרונות, עם התרחבות השימוש במצלמות אבטחה 
והשכלולים הטכנולוגיים בתחום המכשירים הניידים – אירועים 
פליליים רבים מתועדים באמצעות מצלמות, ונדרשת השוואה 
בין דמות האדם שתועדה בצילומים לבין דמותו של החשוד 
או הנאשם. על פניו מדובר במשימה פשוטה למדי. משימה זו 
אינה מערבת את הזיכרון ועל כן, לכאורה, אמורה להיות מועדת 

לפחות טעויות.

אלא, שכפי שנבהיר להלן, לא מדובר במשימה פשוטה כלל וכלל. 
מטעם זה, נבקש לייחד את המאמר כולו למקרה פרטני הקשור 

לעדויות ראייה – זיהוי דמותו של אדם בצילום או בסרטון. 

בתחילת המאמר, נבקש להציג את הסיטואציה המובהקת שבה 
מתבצעת השוואת פנים לא מוכרות במסגרת הליכים פליליים 
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6  לשם השלמת התמונה – בסופו של דבר קבע בית המשפט העליון כי דמיאניוק הוא זה שמופיע בתמונת טרווניקי, אך זאת לא משום השוואת הפנים, אלא משום 
שהתמונה הופיעה כשהיא מצויה על גבי תעודת טרווניקי – ואם אותנטית התעודה ושייכת היא לדמיאניוק (כפי שאכן נקבע), כי אז "נסגר המעגל" בכל הנוגע להיות 

תמונת טרווניקי תמונתו של דמיאניוק. 
כידוע, בסופו של יום זוכה דמיאניוק מן ההאשמות שיוחסו לו, אך לא משום שנקבע שלא היה במחנה טרווניקי, אלא משום שנקבע שקיים ספק שדמיאניוק אכן היה 

"איוון האיום", מפעיל תאי הגזים במחנה ההשמדה טרבלינקה.

- מקרים בהם ההשוואה מתבצעת על ידי בית המשפט עצמו. 
בהמשך, נסקור את ממצאי הספרות המחקרית הנוגעת להשוואת 
פנים. כפי שנדגים, קיים פער מדאיג בין ההלכה המשפטית ביחס 
להשוואת פנים, כפי שזו נקבעה על ידי בית המשפט העליון 
וכפי שהיא מיושמת על ידי הערכאות הדיוניות, לבין הספרות 
המחקרית בנושא. עוד נתייחס, בקצרה, אל קבילותן ומשקלן 
של חוות דעת להשוואת פנים המבוצעות על ידי המעבדה לזיהוי 

פלילי.

השוואה שמבוצעת על ידי בית המשפט
אחד מפסקי הדין הראשונים בהם נדונה האפשרות להתבסס 
על השוואת פנים המתבצעת על ידי בית המשפט הוא פסק דינו 
של בית המשפט העליון בע"פ  347/88דמיאניוק נ' מדינת 
ישראל, פ"ד מז(4) 221 (1993) (להלן: פרשת דמיאניוק). 
אחת הסוגיות שנדונו בפסק הדין היא השוואה בין המערער 
(דמיאניוק) לבין דמות המופיעה ב"תמונת טרווניקי" - צילום 
מתוך תעודת שירות במחנה טרווניקי, ובו מופיעה דמות הנחזית 

כדמותו של דמיאניוק. 

בית המשפט המחוזי קבע כי "תמונת טרווניקי" היא תמונתנו 
של המערער. קביעה זו התבססה בעיקר על טביעת עינו של בית 
המשפט עצמו, אשר השווה את "תמונת טרווניקי" לתמונות 
הניצב  עצמו  דמיאניוק  ולדמותו של  דמיאניוק  ידועות של 
בפני בית המשפט. לצד זאת, בבית המשפט המחוזי נשמעו 
עדויותיהם של מומחים מטעם התביעה וההגנה. מומחי התביעה 
היו פרופ' פטרישיה סמית', אשר ביצעה בדיקות אנתרפומטריות 
וכן השתמשה בשיטת הסופראימפוזיציה, על בסיסן קבעה כי 
קיימת זהות בין הדמות שבתמונת טרווניקי ובין דמיאניוק; 
וריינהרט אלטמן, אשר ביצע בדיקה מורפולוגית, על בסיסה 
קבע כי קיימת סבירות גבוהה מאוד שתמונת טרווינקי היא 
תמונתו של דמיאניוק. בהמשך דברינו, בתת הפרק העוסק 
בעדויות מומחים ביחס להשוואת פנים, נתייחס אל השיטות 
"המדעיות" השונות לביצוע השוואת פנים. בשלב זה נציין כי 
חלק מהשיטות בהן השתמשו המומחים במשפט דמיאניוק – 
ובהן השיטה האנתרופומטרית ושיטת הסופראימפוזיציה – הן 
שיטות שמהימנותן מוטלת בספק וכיום אף גופי אכיפת החוק 

עצמם ממליצים שלא לעשות בהן שימוש לצורך השוואת פנים.

כך או כך, בית המשפט המחוזי לא ייחס משקל מכריע לחוות 
דעת המומחים, וראה בהן רק תוספת ל"יש" שבטביעת עינו 

ובעמדת דמיאניוק עצמו, שלמעשה לא הכחיש שהוא המצולם 
בתמונת טרווניקי.

בהקשר זה, בית המשפט העליון קבע כי אין למנוע מבית המשפט 
להתבסס על "טביעת עינו" בהשוואת דמותו של נאשם לדמות 
המופיעה בתמונות, למרות החשש שהשוואה זו עלולות ליפול 
טעויות. ברם, בעניינו של דמיאניוק עצמו, נקבע שבית המשפט 
המחוזי שגה בכך שנתן משקל ניכר להתרשמותו העצמאית. 
זאת, בין היתר, משום ששופטי העליון, להבדיל משופטי המחוזי, 
סברו, לאחר התבוננות ארוכה בתמונת טרווניקי, בתמונות 
הידועות של דמיאניוק ובדמותו במהלך הדיונים באולם בית 
המשפט – כי אמנם אין להתעלם מדמיון מסוים בין דמיאניוק 
לבין הדמות המצולמת בתמונת טרווניקי, אולם אין לתת משקל 
של ממש לזיהוי זה, הן בשל חלוף הזמן הרב מאז צולמה תמונת 
טרווניקי והן בשל שינויים חיצוניים שחלו בחזותו של המערער. 
על כן, קבע בית המשפט העליון כי יש לבחון את עדויותיהם של 

המומחים לעניין ההשוואה.

בתום סקירה מדוקדקת של עדויות מומחי התביעה, קבע בית 
המשפט העליון כי משקל העדויות של פרופ' סמית והעד אלטמן 
הוא בלתי מבוטל. למרות זאת, ולמרות התרשמותו העצמאית 
של בית המשפט והעובדה שדמיאניוק עצמו לא הכחיש כי הפנים 
שבתמונה פניו הם, נקבע כי "אפשר שלא די היה בכל אלה, 

כמתחייב מן העונש הצפוי למערער".6 

מספר שנים לאחר פסק הדין בפרשת דמיאניוק, ניתן פסק 
דינו של בית המשפט העליון בע"פ 2653/98 בן דוד נ' מדינת 
ישראל, פ"ד נב(4) 529 (1998) (להלן: פרשת בן דוד). באותו 
מקרה, בית המשפט המחוזי הרשיע את המערער בביצוע שוד 
מזוין על סמך זיהויו בסרט וידאו כראייה יחידה. הזיהוי נעשה 
על ידי השופט שדן בעניין בעצמו, לאחר שבבית המשפט המחוזי 
התנגדה באת כוחו של המערער להשמעת עדותו של שוטר בעל 
היכרות מוקדמת עם המערער, וטענה שאת ההשוואה צריך 
לבצע בית המשפט עצמו, והוא בלבד. בית המשפט העליון דחה 
את הערעור על ההרשעה, וקבע בהתבסס על פרשת דמיאניוק, 
כי אין כל מניעה שבית המשפט יכריע ביחס להשוואת פנים על 
פי "מראה עיניו", ובהכרעה מעין זו בית המשפט אינו הופך 
עצמו ל"עד" בלי שיש לנוגעים בדבר הזדמנות לחקור אותו. 
וכך הדברים סוכמו על ידי בית המשפט העליון: "לאור האמור 
לעיל בדבר כוחו של בית-המשפט לקבוע מימצאים על-פי 
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7  בתיק זה הוגש ערעור על פסק דין של בית משפט השלום, אשר הרשיע את המערער בהתבסס על סרטון וידאו. במסגרת הערעור, ביקשה ההגנה להגיש כראייה 
חדשה את חוות דעתה של ד"ר לאה יגר, במסגרתה התבצע מחקר, בו הוצגו בפני המשתתפים במחקר סרטון הוידאו וכן שש תמונות, ובהן תמונתו של המערער, והם 
נדרשו לזהותו. תוצאת המחקר הייתה כי רק כ-10% מהמשתתפים הצליחו לזהות נכונה את המערער. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה להוספת ראייה חדשה, ואת 

הערעור על פסק הדין. בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה אף היא (רע"פ 1305/17 קסאו נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 4.4.2017)).
8  ממצא זה חוזר על עצמו בשורה של מחקרים אליהם נפנה לאורך פרק זה. ראו, בפרט:

Vicki BRuce & aNdy youNg, iN the eye of the BeholdeR: the scieNce of face peRceptioN (Oxford: Oxford University Press, 1998);
Peter J.B. Hancock, Vicki Bruce & A. Mike Burton, Recognition of Unfamiliar Faces, 4(9) tReNds iN cogNitiVe scieNces 330 (2000);
Kay L. Ritchie, Finlay G. Smith, Rob Jenkins, Markus Bindemann, David White & A. Mike Burton, Viewers Base Estimates of 
Face Matching Accuracy on Their Own Familiarity: Explaining the Photo-ID Paradox, 141 cogNitioN 161 (2015).
Ahmed M. Megreya & A. Mike Burton, Unfamiliar Faces Are Not Faces: Evidence From A Matching Task, 34(4) memoRy &  cogNitioN  9
865 (2006); Ahmed M. Megreya & A. Mike Burton, Hits And False Positives in Face Matching: A Familiarity-Based Dissociation, 

69(7) peRceptioN & psychophysics 1175 (2007).

"התרשמות" מראיות חפציות, רשאי היה בית-המשפט המחוזי 
לקבוע – על-פי "טביעת עינו" – כי קלסתר פניו של המערער זהה 
לדיוקן המצולם של אחד השודדים – "החובש כיפה" שבסרט 
הווידאו. בעניין זה לא היה מקום להיזקק לעדות מומחה, וכושרו 
של השופט לעשות כך לא נפל מכוחו של כל אדם מן היישוב 
בעניין זה". נעיר כי ההתבססות על פרשת דמיאניוק היא מעט 
בעייתית בהקשר זה, שכן שם שופטי העליון דווקא הסתייגו 
מהמשקל שניתן להשוואה שביצע בית המשפט המחוזי, והעדיפו 
את עדויותיהם של המומחים לעניין ההשוואה. כך או כך, לצד 
הקביעה העקרונית דלעיל, ראה בית המשפט העליון להעיר שתי 
הערות: א. על בית המשפט לנקוט זהירות יתרה בעת התרשמותו 
מן הדמיון שבין הנאשם לבין האדם המופיע בסרטונים. ב. ייטיב 
בית-המשפט לעשות אם "יכשיר" את עצמו לזיהוי ע"י רכישת 
"היכרות" קרובה עם הגורם הטעון זיהוי. כך למשל, בפרשת בן 
דוד, היכרותו הקרובה של בית המשפט המחוזי עם המערער 
באותו התיק נרכשה במשך למעלה מ-30 ישיבות הוכחות. בית 
המשפט העליון הדגיש נתון זה בקובעו כי לבית המשפט המחוזי 
היתה היכולת לבצע השוואה בין המערער לבין האדם המופיע 
בסרטונים. בשולי פסק הדין, ציין בית המשפט כי הזיהוי לא 
עומד על "טביעת עינו" של בית המשפט המחוזי לבדה, אלא 

מתחזק במספר ראיות נוספות.

כללים אלו אומצו על ידי בית המשפט העליון גם בע"פ 6864/03 
 (2004)  657 נח(4)  פ"ד  ישראל,  נ' מדינת  רוקנשטיין 
(להלן: פרשת רוקנשטיין). גם במקרה זה, הרשעתו של אחד 
המערערים (מאיר חביב) התבססה על התרשמותו של בית 
המשפט המחוזי ממראה פניו וממבנה גופו של חביב, והשוואתם 
לאלו של דמות (שכונתה "השודד המזוקן") שנראתה במספר 
מצלמות אבטחה באזור העבירה (שוד מזוין). זאת, למרות 
שמטעם ההגנה העיד מומחה (פרופ' יאסר איסקן), שמומחיותו 
באנתרופולוגיה, אשר העריך כי בלתי סביר (ברמת ודאות של 
90%-80%) ש"השודד המזוקן" הוא חביב, על פי כמה הבדלים 
שמצא בין תמונות השניים. בית המשפט העליון קבע שלא נפל 
פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי לדחות את מסקנותיו של 
פרופ' איסקן ולהעדיף את התרשמותו שלו, בפרט בשים לב לכך 
שבית המשפט המחוזי רכש "היכרות קרובה" עם חביב במשך 
כ-15 ישיבות הוכחות. בית המשפט העליון ציין כי לאחר שחזר 

ועיין בתמונות ולאור התרשמותו ממראהו של חביב במהלך 
הדיון, הוא סבור שמסקנתו של בית המשפט המחוזי שלפיה 
חביב הוא האדם שצולם על ידי מצלמות האבטחה נכונה על פי 

אמות המידה הנהוגות בפלילים.

פסיקה מנחה זו של בית המשפט העליון יושמה לא אחת על ידי 
הערכאות הנמוכות – ראו, למשל, ת"פ (מחוזי – חי') -30287-08

13 מדינת ישראל נ' עוזיאל (פורסם בנבו, 4.11.2014); ע"פ 
(מחוזי – מר') 15470-04-16 קסאו נ' מדינת ישראל (פורסם 
בנבו, 3.1.2017);7 ת"פ (מחוזי – מר') 53788-06-13 מדינת 
ישראל נ' עובדיה (פורסם בנבו, 1.9.2014); ע"פ (מחוזי – 
חי') 35289-01-11 בוחבוט נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 

.(7.4.2011

הספרות המחקרית הנוגעת להשוואת פנים

כללי
מחקרים רבים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בחנו את האופן 
שבו בני אדם מזהים ומשווים פנים. המחקרים מצאו שכאשר 
מדובר בפנים מוכרות – הזיהוי נעשה בלא מאמץ רב, למרות 
שוני בזוויות ראייה, תאורה ואיכות הצילומים. ובמילים אחרות 
– אנחנו טובים בזיהוי פנים מוכרות. לעומת זאת – כאשר מדובר 
בזיהוי ובהשוואה של פנים שאינן מוכרות לנו – אחוזי ההצלחה 
שלנו יורדים בצורה משמעותית,8 במגוון רחב של מטלות, כמו 
למשל השוואת שתי תמונות וקביעה האם מופיע בהן אותו 
אדם, או במטלה המדמה מסדר זיהוי – בו מוצגת תמונת אדם, 
ומתחתיה מספר תמונות של אנשים, כאשר הנבדקים נתבקשו 
לבחור אילו מבין התמונות היא תמונתו של האדם המוצגת להם. 
במקרים אלו ההשוואה אינה מערבת את הזיכרון, על עיוותיו 
והטיותיו, וכל שהנבדק נדרש לעשות הוא לבחון את ההתאמה 
בין תמונות המוצגות בפניו. ועדיין – אחוזי ההצלחה של השוואת 

פנים שאינן מוכרות הם נמוכים במיוחד, כפי שיובהר להלן.

אחוזי ההצלחה היו נמוכים גם כאשר איכות התמונות הייתה 
גבוהה, ופרק הזמן לבחינתן לא הוגבל;9 אחוזי ההצלחה היו 
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 Vicki Bruce, Zoe Henderson, Karen Greenwood, Peter J.B. Hancock, A. Mike Burton & Paul Miller, Verification of Face  10
Identities From Images Captured on Video, 5(4) J. expeRimeNtal psychology: applied 339 (1999). 

 Richard Kemp, Nicola Towell & Graham Pike, When Seeing Should Not Be Believing: Photographs, Credit Cards And  11
Fraud, 11(3) applied cogNitiVe psychology 211 (1997); Josh P. Davis & Tim Valentine, CCTV On Trial: Matching Video Images With 

the Defendant in the Dock, 23(4) applied cogNitiVe psychology 482 (2009). 
 .(Valentine -ו Davis :להלן)

 Vicki Bruce, Zoe Henderson, Craig Newman & A. Mike Burton, Matching Identities of Familiar and Unfamiliar Faces Caught  12
on CCTV Images, 7(3) J. expeRimeNtal psychology: applied 207 (2001) 

;(Burton -ו Newman ,Henderson ,Bruce :להלן)
Zoe Henderson, Vicki Bruce, & A. Mike Burton, Matching the Faces of Robbers Captured on Video, 15(4) applied cogNitiVe 

psychology 445 (2001).
כן ראו Davis ו- Valentine, לעיל ה"ש 11. 

 Markus Bindemann, Janice Attard & Robert A. Johnston, Perceived Ability and Actual Recognition Accuracy for Unfamiliar  13
and Famous Faces,  1(1) cogeNt psychology 1 (2014)

 .(Johnston -ו Attard ,Bindemann :להלן)
.Robert A. Johnston & Andrew J. Edmonds, Familiar and Unfamiliar Face Recognition: A Review, 17 memoRy 577 (2009)  14

 .(Edmonds -ו Johnston :להלן)
 Ahmed M. Megreya, David White & A. Mike Burton, The Other-Race Effect Does Not Rely On Memory: Evidence From a  15

Matching Task, 64(8) Q. J. of expeRimeNtal psychology 1473 (2011).  
 facial ideNtificatioN scieNtific woRkiNg gRoup (FISWG), guideliNes foR facial compaRisoN methods (2012),   16
  available at https://fiswg.org/FISWG_GuidelinesforFacialComparisonMethods_v1.0_2012_02_02.pdf 

(להלן: הנחיית FISWG משנת 2012).
17  ראו Attard ,Bindemann ו- Johnston, לעיל ה"ש 13. 

 Christian A. Meissner, Kyle J. Susa & Amy B. Ross, Can I see your passport please? Perceptual Discrimination of Own-and  18
Other-Race Faces, 21(9-10) Visual cogNitioN 1287 (2013).

19  ראו Newman ,Henderson ,Bruce ו- Burton, לעיל ה"ש 12. 

נמוכים גם כאשר התמונות צולמו באותו היום;10 אחוזי ההצלחה 
היו נמוכים גם במקרים בהם התבצעה השוואה של אדם חי 
לתמונה וגם במקרים בהם התבצעה השוואה של שתי תמונות;11 
אחוזי ההצלחה היו נמוכים גם כאשר הוצגו לנבדקים סרטוני 
אבטחה (לרבות במקרים של צילום באיכות גבוהה) והם התבקשו 
לזהות את הדמויות שהופיעו בהם,12 בסיטואציות שמדמות את 

המקרים שהוצגו בפרק הקודם בפרשות בן דוד ורוקנשטיין.

אפילו במצבים האופטימאליים ביותר, שבהם השוו תמונות 
חזית של פנים, הושגו שיעורי דיוק שנעו בין כ-60% לכ-85% 
בלבד.13 כאשר דובר במצבים שאינם אופטימאליים - למשל, 
תמונות שאינן תמונות חזית (ובכלל – כאשר קיים שוני בזווית 
הצילום), תמונות עם הבעות פנים שונות, תמונות עם זוויות 
תאורה שונות, וכדומה - שיעור הדיוק בתפיסת פנים נמוך עוד 

יותר.14 

מעניין לציין, בהקשר זה, כי  גם בביצוע השוואת פנים (משימה 
שכאמור לעיל אינה מערבת זיכרון) – אנשים הם גרועים יותר 
בזיהוי אנשים מגזעים אחרים לעומת אנשים מהגזע שלהם 
 15.(Other race effect – תופעה המכונה אפקט הגזע האחר)

גם רשויות אכיפת החוק מכירות בשיעורי הטעויות הגבוהים 
המאפיינים אנשים שנדרשים לבצע השוואת פנים שאינן מוכרות 
 FISWG להם. בהתאם להנחיות להשוואת פנים שפורסמו על ידי
 ,(Facial Identification Scientific Working Group)
 (FBI-ובהם ה) קבוצת עבודה של גופי אכיפת חוק מארה"ב

ומן העולם (ובהם משטרת ישראל) שמטרתה לייצר סטנדרטים 
והנחיות להשוואת פנים וכן לקדם את המחקר המדעי בתחום 
השוואת הפנים, אחוז הטעויות בהשוואת פנים הוליסטית (קרי, 
באמצעות היכולת האנושית הטבעית להשוות פנים), כאשר 
התמונות הן אופטימאליות, עומד על 30% לפחות. כאשר מדובר 
בתמונות שאינן אופטימאליות מבחינת תאורה, הבעת פנים, 
זווית, רזולוציה והסתרת מאפיינים – אחוזי ההצלחה נמוכים 

עוד יותר.16

ממצאים אלו עשויים להפתיע את הקורא. התחושה של מרבית 
האנשים היא שהם טובים מאוד בזיהוי פנים. ואכן – מחקרים 
מצאו שאנשים אינם שופטים נכונה את יכולתם לזהות פנים של 
אנשים שאינם מוכרים להם. ככל הנראה, שיפוט לקוי זה נגרם 
בשל ההשלכה שהם מבצעים מיכולתם הגבוהה בזיהוי פנים 
מוכרות ליכולתם בזיהוי פנים שאינן מוכרות.17 מעניין לציין כי 
כאשר אנשים התבקשו לבצע השוואת פנים של אנשים מגזע 
אחר – לא רק שהם היו גרועים יותר בביצוע המטלה ממי שהיו 
צריכים להשוות פנים של בני אותו הגזע (כאמור לעיל) – אלא 

שהם היו בטוחים יותר בזיהוי (השגוי) שביצעו.18

כאמור לעיל, קיים פער ממשי בין היכולות הטובות של אנשים 
בזיהוי פנים מוכרות, ליכולותיהם הגרועות בזיהוי פנים שאינן 
מוכרות. מחקר אשר בחן את השפעת ההיכרות על זיהוי פנים 
במצלמות אבטחה אישש ממצאים אלו.19 כאשר הוצגו לנבדקים 
תמונות וסרטים של דמויות המוכרות להם (מרצים באוניברסיטה 
שדמויותיהם הוצגו לסטודנטים שהכירו אותם) – אחוזי הזיהוי 
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 Christopher A. Longmore, Chang Hong Liu & Andrew W. Young, Learning Faces from Photographs, 34(1) J. expeRimeNtal  20
psychology: humaN peRceptioN aNd peRfoRmaNce 77 (2008);  gRaham hole & VictoRia BouRNe, face pRocessiNg (oxfoRd uNiVeRsity 

pRess, 2010).
21  ראו Johnston ו- Edmonds, לעיל ה"ש 14. 

22  שם. 
 A. Mike Burton, Stephen Wilson, Michelle Cowan & Vicki Bruce, Face Recognition in Poor-Quality Video: Evidence From  23

Security Surveillance, 10(3) psychological scieNce 243 (1999);
John C. Yuille, Research and Teaching With Police: A Canadian Example, 33(1) iNt'l ReV. of applied psychology 5 (1984). 

 David White, Richard Kemp, Rob Jenkins, Michael Matheson & Mike Burton, Passport Officers’ Errors in Face Matching  24
9(8) plos oNe (2014), available at http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0103510&type=printable.

הנכונים היו גבוהים בצורה משמעותית (כ-93%) מאשר במקרים 
בהם הוצגו לנבדקים תמונות וסרטים של דמויות בלתי מוכרות 
(כ-75%). המחקר גם מצא כי אין די בהיכרות קצרה (כמו למשל 
זו של שוטרים עם אדם בעל הרשעה קודמת), כדי לשפר במידה 
משמעותית את דיוק ההשוואה, אלא במקרים בהם ההיכרות 

הנרכשת היא בעלת אופי חברתי.

מתי אפוא הופכים פנים שאינן מוכרות לפנים מוכרות? נמצא 
שפנים נהפכו למוכרות רק לאחר מספר רב מאוד של חשיפות, 
וכאשר הן נצפו בזוויות מבט ותנאי תאורה שונים ורבים, לפרקי 
זמן ממושכים, במגוון של הבעות פנים ריגושיות . מספר קטן של 
חשיפות לאותו אדם אינו מספיק בכדי שפניו ייתפסו כמוכרות 
וזיהויו יתבצע בקלות.20 פנים מוכרות יכולות להיות, למשל, פניו 

של בן משפחה, חבר לספסל הלימודים וכדומה.

הסיבה לפערים אלו (בין יכולות הזיהוי של פנים מוכרות ליכולות 
הזיהוי של פנים שאינן מוכרות) נעוצה בכך שאנו תופסים בצורה 
שונה פנים מוכרות ופנים שאינן מוכרות, כפי שמלמדות ראיות 
מתחומי הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית, סריקות מוח ופסיכו-

פיזיולוגיה.21 

ראוי לציין כי היכולת לזהות פנים מוכרות היא אמנם טובה 
מאוד בקרב מרבית האנשים, אך אינה מושלמת. גם משימות 
בהם נבדקים התבקשו לזהות ולבצע השוואה בין פנים המוכרות 
להם הושפעו ממשתנים כגון זוויות תאורה, הצללה ועוד (אם כי 
ההשפעה לגבי זיהוי פנים מוכרות הייתה נמוכה מאשר ההשפעה 

על זיהוי פנים שאינן מוכרות).22

הממצאים שהובאו לעיל מתייחסים אל "האדם הממוצע" הנדרש 
לבצע השוואת פנים. אך מה ביחס לאנשים שהמקצוע שלהם 
הוא זיהוי פנים ואנשים שרכשו ניסיון רב בזיהוי פנים? האם 
ביצועיהם הם טובים יותר? על שאלות אלו ננסה להשיב בתת 

הפרק הבא.

הבדלים ביכולת זיהוי פנים
לא אחת, שוטרים המעידים בפני בית המשפט כי זיהו את פלוני 
בצילומי מצלמת האבטחה, אומרים כי הם בטוחים בזיהוי שלהם, 
בין היתר בשל הניסיון הרב שלהם בזיהוי פנים ומשום שהדבר 

נדרש לצורך ביצוע עבודתם השוטפת.

מחקרים בדקו סוגיה זו, ומצאו כי שוטרים אינם מזהים טובים 
יותר מאשר אזרחים.23 כך גם נושאי משרות נוספות שעבודתם 
היומיומית היא בזיהוי פנים. אחד המחקרים המפורסמים הוא 
המחקר שנערך על ידי וייט ועמיתיו, בו נבחנו ביצועים של 
מנפיקי דרכונים לעומת ביצועים של סטודנטים ללא כל ניסיון 
בתחום זיהוי הפנים.24 ההשערה הייתה שאנשים שעבודתם 
היומיומית היא השוואת פניו של האדם העומד מולם לתמונה 
אותה הוא מציג בפניהם, יפגינו דיוק רב יותר בהתאמת התמונה 
לאדם מאשר אנשים חסרי ניסיון מקצועי בפעולה זו. המחקר 
בוצע כך שהנבדקים התבקשו להשוות בין אדם חי לבין תמונה 
בתעודת זיהוי שאותה הציג. חלק מן התעודות היו 'מזויפות'. 
לא מדובר היה ב"זיוף" מורכב במיוחד - הניצבים במחקר היו 
32 סטודנטים – מחציתם גברים ומחציתם נשים. עבור תעודות 
'מזויפות' – נבחרה תמונה של הניצב הדומה ביותר מתוך קבוצת 
הניצבים הנ"ל. מדובר, אפוא, בדרך לא מאוד מתוחכמת של 
איתור אנשים שדומים אחד לשני (בדומה, למשל, להחלפת 
תעודות זהות עם הדומה לך ביותר במשרד שבו אתה עובד). 
ולמרות זאת - תוצאות המחקר הצביעו על שיעור גבוה של 
טעויות שביצעו מנפיקי הדרכונים, ובכללן 14% קבלה של 
תעודות 'מזויפות' (קרי, תעודות שהתמונה שהוצגה בהן לא 
הייתה התמונה של מציג התעודה). יתרה מכך, לא נמצא כל 
הבדל בין ביצועי מנפיקי התעודות ובין ביצועי סטודנטים חסרי 

ניסיון מקצועי בביצוע מטלה זו. 

המחקר של וייט ועמיתיו הצביע על שני ממצאים מעניינים 
נוספים. ראשית, שישנה שונות גדולה בין אנשים בכל הנוגע 
ליכולתם להשוות פנים. חלק מן הנבדקים כמעט ולא ביצעו 
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 Richard Russell, Brad Duchaine & Ken Nakayama, Super-Recognizers: People With Extraordinary Face Recognition  25
Ability, 16(2) psychoNomic BulletiN & ReV. 252 (2009). 

26  ראו הנחיית FISWG משנת 2012, לעיל ה"ש 16. 
27  שם.
28  שם.

29  שם. 
foReNsic scieNce RegulatoR, foReNsic image compaRisoN aNd iNteRpRetatioN eVideNce: issue 2 (2016),  available at https://www.  30

 gov.uk/government/publications/forensic-image-comparison-and-interpretation-evidence-issue-2
(להלן: דו"ח הרגולטור הבריטי).  

 David White, P. Jonathon Phillips, Carina A Hahn & Matthew Q. Hill, Perceptual Expertise in Forensic Facial Image   31
Comparison, 282 pRoceediNgs of the Royal society B (2015). 

טעויות, בעוד שחלק אחר ביצעו שיעור גבוה במיוחד של טעויות. 
שנית, שהיכולת לזהות פנים אינה מושפעת מן הוותק בעבודה 
כמנפיק דרכונים. נבדקים מסוימים הגיעו לשיעור הצלחה גבוהים 
ביותר למרות שרק החלו לעבוד כמנפיקי דרכונים, ונבדקים 
אחרים ביצעו שיעור גבוה מאוד של טעויות למרות שצברו וותק 

של למעלה מ-20 שנים כמנפיקי דרכונים.

הממצא לפיו אנשים נבדלים אחד מן השני ביכולת השוואת 
הפנים שלהם בא לידי ביטוי באופן הקיצוני ביותר בקרב שתי 
– הראשונה היא אנשים הסובלים מפרוסופגנוזיה  קבוצות 
(אנשים שבשל פגיעה מוחית או ליקוי התפתחותי אינם מסוגלים 
לזהות פרצופים מוכרים), לעומת אנשים שהם "סופר מזהים" 
(Super-recognizers). מחקר שבדק אנשים המשתייכים 
טעויות  ביצעו  ולא  כמעט  הם  כי  מצא  האחרונה  לקבוצה 
במבחני השוואה קשים במיוחד – והיו טובים בשתיים או שלוש 
סטיות תקן מקבוצת הביקורת.25 מרבית האנשים כמובן אינם 
משתייכים לאף אחת משתי קבוצות הקיצון – ונמצאים "במקום 
טוב באמצע". הם אמנם מסוגלים לבצע השוואת פנים, אך כפי 
שהובהר בתת הפרק הקודם, שיעור הטעויות שלהם בביצוע 

המטלה הוא גבוה (בממוצע בין 15 ל-40 אחוזי טעויות). 

זיהוי באמצעות מומחי מז"פ
מן האמור לעיל עולה כי לא ניתן להסתמך באופן וודאי על 
השוואת פנים שמבוצעת על ידי "אנשים רגילים", ואף לא על 
זאת המבוצעת על ידי שוטרים בעלי ניסיון מקצועי רב. אך מה 

לגבי מומחי מז"פ, דוגמת אלה שהעידו במשפט דמיאניוק? 

FISWG מתייחסים אל ארבע שיטות שונות בהן ניתן לבצע 
השוואת פנים. אחת היא השוואה הוליסטית – שהיא למעשה 
כאמור  פנים.  ולהשוות  לזהות  הטבעית  האנושית  היכולת 
הגבוהים  הטעויות  אחוזי  לאור  הקודמים,  הפרקים  בתתי 
בשיטה  להשתמש  ניתן  לא   – פנים  בהשוואת  אנשים  של 
הזו לצרכים פורנזיים.26 שלוש השיטות הנוספות הן השיטה 
והשיטה  הפוטו-אנטרפומטרית, שיטת הסופר-אימפוזיציה 

המורפולוגית. 

מימדים  נמדדים  הפוטו-אנטרפומטרית,  השיטה  במסגרת 
וזוויות של מאפיינים שונים בתמונת פנים אחת, ולאחר כימות 
המאפיינים והפרופורציות, הנתונים מושווים לנתונים שהופקו 
מתמונת פנים אחרת. FISWG ממליצים שלא לעשות שימוש 
שיטת  במסגרת  מהימנה.27  בלתי  שנמצאה  משום  בשיטה 
הסופראימפוזיציה, ההשוואה בין התמונות נעשית באמצעות 
חפיפה ביניהן באמצעים טכנולוגיים. FISWG ממליצים לעשות 
שימוש בשיטה רק בשילוב השיטה המורפולוגית ובמקרים נדירים 
ביותר בהם ניתן "ליישר" את שתי התמונות כך שיתאימו אחת 
לשנייה בדיוק מבחינת זוויות ומידות.28 בפועל, למיטב ידיעתנו, 

מומחי מז"פ כמעט ואינם עושים שימוש בשיטה זו.

 ,FISWG השיטה המורפולוגית היא השיטה המומלצת על ידי
ובפועל היא השיטה שבה משתמש המז"פ הישראלי בעת ביצוע 
השוואת פנים. השיטה מבוססת על השוואת מאפיינים שונים 
בשתי תמונות פנים – החל ממאפיינים "גלובליים" (כמו צורת 
הפנים), דרך מאפיינים "לוקאליים" (כמו אף, פה ועיניים, 
לרבות תתי מאפיינים, כגון גשר האף, נחיריים ועוד) ועד 

למאפיינים ייחודיים (כמו צלקות או שומות). 

שיטה זו היא אמנם הפרקטיקה המומלצת, אך גם בהמלצותיהם 
משנת FISWG ,2012 הכירו בכך שאחד מחסרונות השיטה 
הוא שאמינותה כמעט ולא נבדקה.29 גם הרגולטור הבריטי, גוף 
ממשלתי שמטרתו לוודא שהשימוש במדעים פורנזיים במשפט 
הבריטי יהיה כפוף לסטנדרטיים מדעיים, ציין בהמלצות שפורסמו 
בשנת 2016, בשיתוף עם משטרת לונדון ומשרד המשפטים 
הבריטי, כי קיים מחקר מדעי מצומצם ביותר לגבי השאלה האם 

השוואה פורנזית של פנים היא דרך מהימנה לבצע זיהוי.30

חלק מן המאמרים הבודדים שכן פורסמו ביחס לעבודת מומחים 
פורנזיים אינם מתייחסים ישירות לשיטה המורפולוגית, אלא 
מבצעים השוואה בין ביצועיהם של מומחים פורנזיים לזיהוי 
פנים לבין אנשים שלא עברו הכשרה פורמאלית. כך למשל, 
מחקר שביצעו וייט ועמיתים בשנת 31,2015 אכן הצביע על כך 
שמומחים פורנזיים היו טובים יותר בהשוואת פנים מאנשים 
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32  במחקר שביצעו Norell ועמיתיה, גם הוא בשנת 2015, אחוזי הדיוק של מומחים היו נמוכים ועמדו על 76%, וראו
Kristin Norell, Klas Brorsson Läthén, Peter Bergström, Allyson Rice, Vaidehi Natu & Alice O'toole, The Effect of Image Quality 

and Forensic Expertise in Facial Image Comparisons, 60(2) J. foReNsic scieNces 331 (2015). 
 Alice Towler, David White & Richard Kemp, Evaluating the Feature Comparison Strategy for Forensic Face Identification,  33

 .23(1) J. expeRimeNtal psychology: applied 47 (2017)
(2004) (להלן: פרשת אבו-חמאד). 34  ע"פ 9724/02 אבו-חמאד נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(1) 71ׁ ׁ

35  פרשת מצגורה, לעיל ה"ש 3. 
 pResideNt’s couNcil of adVisoRs oN scieNce aNd techNology, foReNsic scieNce iN cRimiNal couRts: eNsuRiNg scieNtific Validity  36
of featuRe-compaRisoN methods (2016), available at https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/

ostp/PCAST/pcast_forensic_science_report_final.pdf
 .Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993)  37

38  פרשת אבו-חמאד, לעיל ה"ש 34.
39  פרשת מצגורה, לעיל ה"ש 3. 

 .match/no match 40  כאמור, המאמר היחיד שבחן את השיטה עשה שימוש בסולם

"רגילים", אך אחוזי הטעויות שלהם היו גבוהים למדי ועמדו 
7%. הממצא לפיו מומחים פורנזיים הם טובים מאנשים רגילים 
בהשוואת פנים, אך אחוזי ההצלחה שלהם הם רחוקים מאוד 

משלמות, חזר על עצמו במספר מחקרים נוספים.32

המחקר הראשון (ולמיטב ידיעתנו – היחיד) שבדק את השיטה 
המורפולוגית הוא מחקר שבוצע על ידי וייט ועמיתים בשנת 
33.2017 המחקר בחן את ביצועיהם של שבעה מומחים שעשו 
שימוש בשיטה המורפולוגית, אל מול קבוצת ביקורת. המחקר 
מצא כי ביצועי המומחים היו טובים מאלו של קבוצת הביקורת 
- אך גם הפעם, שיעורי אחוז הטעויות נע בין כ-5% ל-10%. 
יתרה מכך – היכולת להסיק מסקנות ממחקר זה לגבי ביצועיהם 
של מומחי מז"פ היא מוגבלת. ראשית, משום שהסולם בו נעשה 
שימוש במחקר הוא סולם בינארי, של התאמה/אי התאמה, 
בעוד המז"פ הישראלי עושה שימוש בסולם אורדינאלי, בן 9 
דרגות (ראו הרחבה בתת הפרק העוסק בקבילות חוות דעת 
מומחים); שנית, משום שהמחקר לא בחן את האופן שבו 
השתמשו המומחים בשיטה המורפולוגית (אילו מאפיינים בפנים 
זכו למשקל גבוה ואילו מאפיינים זכו למשקל נמוך); ושלישית, 
משום שכותבי המאמר עצמו מכירים בכך שלא ניתן לבודד 
את ההשלכות של היכולת הראשונית לבצע השוואת פנים, 
כך שלא ניתן לשלול שאנשים שטובים יותר מאחרים בזיהוי 
פנים מלכתחילה הם אלו שמתקבלים לעבוד כמומחים פורנזיים 

במעבדות המז"פ.

קבילותן ומשקלן של חוות דעת להשוואת פנים 
של המעבדה לזיהוי פלילי

שאלת קבילותן ומשקלן של חוות דעת של מומחי מז"פ העוסקות 
בהשוואת פנים, וקבילותן ומשקלן של חוות דעת המז"פ באופן 
כללי, הן שאלות נכבדות שראויות למאמר נפרד. פיתוח הסוגיה 
במשפט הישראלי, בפרט בפסקי הדין בעניין אבו חאמד34 
ומצגורה,35 וממצאי דוח ה-PCAST משנת 2016 בנוגע לתיקוף 
שיטות פורנזיות "מדעיות",36 הן סוגיות שלטעמנו לא זכו לדיון 
מספק בכתיבה המשפטית והקרימינולוגית בישראל. אף אנו, 

בגדרי מאמר קצר זה, נמנע מהתייחסות מפורטות לשאלות אלו, 
ונתייחס אך לעיקרי הדברים.

המשפט הישראלי אימץ את גישת המשפט האמריקאי, לפיה על 
בית המשפט לשמש כשומר סף של ראיות מדעיות. הגשת ראייה 
המבוססת על תיאוריה מדעית חדשה נדרשת לעבור "מבחני 
אש" בטרם יכירו בה בתי המשפט כראיה קבילה, מבחנים 
המבוססים על הלכת Daubert האמריקאית.37 בין היתר, 
נדרש בית המשפט לבחון האם התיאוריה המדעית מקובלת 
בדיסציפלינה המדעית הרלוונטית, האם היא עברה ביקורת 
עמיתים, מה שיעור הטעות הידוע שלה והאם ניתן להפריכה 
בראיות אמפיריות סותרות.38 בפרשת מצגורה, נעשה פיתוח 
נוסף של המבחנים, תוך שהוצע לעשות שימוש במבחן פנימי, 
הבודק את שיטת המומחה והשלכות ההוכחה; ומבחן חיצוני, 
הבוחן את גישת המדע אל השיטה המדעית והביקורת השיפוטית 

ביחס אליה.39

יישום קריטריונים אלו ביחס לחוות דעת מז"פ להשוואת פנים 
מעלה שאלות נכבדות ביחס לקבילותן. כפי שהבהרנו לעיל, 
השיטה המורפולוגית להשוואת פנים (השיטה בה עושה המז"פ 
הישראלי שימוש) כמעט ולא זכתה לתיקוף מדעי, והמאמר 
גבוה  טעויות  שיעור  על  הצביע  השיטה  את  שבחן  היחיד 
שמבצעים מומחים אשר משתמשים בשיטה (בין 5% ל-10%). 
כמובן שהעובדה ששיטה זו היא מהימנה יותר משיטות אחרות, 
ומהימנה יותר מזיהוי המבוצע על ידי הדיוטות, אינה הופכת 

אותה לשיטה אשר תוקפה מדעית.

יתרה מכך – במסגרת חוות דעת המז"פ לעניין השוואת פנים, 
נעשה שימוש בסולם אורדינאלי בן 9 דרגות, שנע מדרגת "לא 
ניתן להשוואה כלל/לא ניתן לקבוע" ועד לדרגת "זה האיש/
זיהוי חיובי". לא זאת בלבד שהשימוש בסולם זה לא נבחן ביחס 
לשיטה המורפולוגית,40 אלא שמדובר באותו הסולם שהשימוש 
בו הוביל את בית המשפט העליון לייחס משקל אפסי לחוות דעת 
מז"פ העוסקות בהשוואת טביעות נעליים בפרשת מצגורה. 
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eNfsi, Best pRactice maNual foR facial image compaRisoN (2018), available at http://enfsi.eu/wp- -41  ראו בהקשר זה סעיף 6.2 ל
 content/uploads/2017/06/ENFSI-BPM-DI-01.pdf

:(ENFSI -להלן: דו"ח ה)
 "At present, it is not possible to calculate the probability of a match between two faces. This is due to the absence of

relevant population data, i.e. the frequency of occurrence of different facial features within the relevant"
42  ראו עמ' 11 לדו"ח הרגולטור הבריטי, לעיל ה"ש 30:

"The subject’s features are not distinctive in the population. Lack of knowledge of the prevalence of a set of observed 
features in the general population may lead to “identification” due to similarity"

43  ראו סעיף 12 לדו"ח ה- ENFSI, לעיל ה"ש 41: 
"At present there is not a universally accepted scale for reporting FIC conclusions and there is a wide range in scales used by 
different agencies"
 fiswg, facial image compaRisoN:פרסמו הנחיה בנושא רשימת המאפיינים שיש לבחון בעת ביצוע השוואה מורפולוגית, וראו FISWG ,2013 כמו כן, בשנת
 .featuRe list foR moRphological aNalysis (2013), available at https://www.fiswg.org/FISWG_1to1_Checklist_v1.0_2013_11_22.pdf
בהנחיה זו מצוין כי רק בעתיד תפורסמנה המלצות ביחס לאסטרטגיות להשוואה ולהערכה, ולסולמות וודאות (conclusion scales). נכון לכתיבת שורות אלה, טרם 

.FISWG התפרסמו הנחיות כלשהן בנושא מטעם
44  בהתאם להנחיית FISWG משנת 2012 (לעיל ה"ש 16), המסקנות ביחס לדמיון או לשוני מבוססות על הערכה סובייקטיבית ופרשנות של הצופה (ראו בעמ' 5 
להנחיה). כאמור בה"ש 43 לעיל, טרם פורסמו הנחיות מטעם FISWG בנוגע לאסטרטגיות להשוואה והערכה. גם בהתאם להנחיות הרגולטור הבריטי (לעיל ה"ש 30), 

ההערכה היא סובייקטיבית, וזאת בהעדר מאגר מידע ובהעדר מתודולוגיה מוסכמת לבצע הערכת פנים (ראו עמ' 6 להנחיות).
45  ראו פס' 14 לפסק דינו של כב' השופט הנדל בפרשת מצגורה, לעיל ה"ש 3.

הביקורת שהובעה בפרשת מצגורה רלוונטית אף לחוות דעת 
מז"פ העוסקות בהשוואת פנים – גם בהן אין שום סטטיסטיקה 
רלוונטית, אין מסד נתונים, ואין יכולת לתווך לבית המשפט 
את משמעותה של כל דרגה ודרגה. כך, כאשר מומחה קובע כי 
קיימת "סבירות גבוהה" לכך שהדמות בסרט הוידאו היא דמותו 
של נאשם, אין שום יכולת לתרגם קביעה זו לרמה מספרית, 
ולומר לכמה פרטים באוכלוסייה מתאימה הדמות המופיעה 
בסרטון.41 הרגולטור הבריטי הזהיר, בהקשר זה, כי בהיעדר 
מידע על שכיחות סט מאפייני פנים מסוים באוכלוסייה הכללית 
– זיהוי עלול להתבסס על דמיון בלבד.42 בעייתיות נוספת נעוצה 
בכך שאין סולם אחד שמקובל על כלל מעבדות המז"פ, וישנו 
מגוון רחב של סולמות שנעשה בהם שימוש בסוכנויות שונות.43 
יתרה מכך – השיטה המורפולוגית היא שיטה סובייקטיבית, 
כאשר אין מתודולוגיה קבועה שתקבע שמספר התאמות מסוים 

יוביל לדרגה מסוימת בסולם.44 

למיטב ידיעתנו, סוגיית קבילותן של חוות דעת מז"פ להשוואת 
פנים לא נדונה במישרין בפסיקה הישראלית עד כה. אמנם, 
היו מספר הליכים בהם העידו מומחי מז"פ ביחס לחוות דעת 
אלו, אך ההגנה מעולם לא התנגדה להגשתן. במקרה בו הסוגיה 
תתעורר, לטעמנו ספק רב אם ניתן יהיה להגיש את חוות דעת 
המז"פ כראייה קבילה. וממילא, בהתאם לפסק דין מצגורה, גם 
אם שיטה מסוימת נחשבת לקבילה, עדיין פתוחה הדרך בפני 
ההגנה לערער על קבילות זו על ידי הצגת נתונים אמפיריים.45 

נראה אפוא כי במקרים המתאימים - על ההגנה לעשות כן.

- הפער שבין ההלכה לבין הספרות  לסיכום 
המחקרית

מן האמור לעיל עולה פער מדאיג בין ההלכה המשפטית העוסקת 
בהשוואת פנים לבין המחקר האקדמי בתחום. פסיקתו של בית 

המשפט העליון מניחה שדי ב"טביעת עינו" של בית המשפט 
כדי לקבוע שהדמות שהופיעה בסרט האבטחה היא דמותו של 
הנאשם הניצב בפניו. אך המחקר האקדמי מצביע על הבעייתיות 
שבהתבססות על התרשמות זו – ועל כך שהיא מועדת לשיעור 
גבוה של טעויות. כיוון שהיכולת להשוות פנים שאינן מוכרות 
אינה מושפעת ממידת הביטחון בהשוואה או מהניסיון המצטבר 
בביצוע משימות השוואה - הרי שגם כאשר השופט בטוח בזיהוי 
שעשה, וגם אם יש לו ניסיון ארוך שנים בביצוע השוואות מעין 

אלו - החשש לטעות אינו מתעמעם. 

כאמור לעיל, המחקר האקדמי מזהיר משיעור הטעויות הגבוה 
בהשוואה מעין זו, גם כאשר תנאי הזיהוי הם אופטימאליים. 
המחקר אומר, למעשה, שכאשר אדם מתבונן בסרט אבטחה 
שבו ניתן לראות היטב את פני המצולם, ממגוון זוויות, ומבצע 
השוואה בינו לבין הנאשם שניצב בפניו – יש סיכוי לא מבוטל 
לטעות. טעות בהקשר הזה עלולה להוביל להרשעתו של אדם 

חף מפשע, אך בשל דמיון בינו לבין הדמות המופיעה בסרטון.

לא מן הנמנע כי פער זה נובע מכך שהמחקר בתחום השוואת 
הפנים החל לצבור תאוצה אך לקראת סוף שנות ה-90 של המאה 
הקודמת, וחלק ניכר מן המחקר בוצע בשנים האחרונות, בעוד 
פסיקתו המנחה של בית המשפט העליון בפרשת דמיאניוק 
ניתנה בשנת 1998. אך תהא אשר תהא הסיבה לפער, לטעמנו 
ההלכה  בין  הנדרש  לצמצום  ראשונה  סנונית  לצמצמו.  יש 
המשפטית לבין המחקר האקדמי ניתן למצוא בפסק דינו של כב' 
השופט איתן קורנהאוזר בת"פ (שלום – ת"א) 42588-03-16 
מדינת ישראל נ' לויתן (מיום 22.1.2018). בתיק זה, כתב 
האישום ייחס לנאשם עבירות של הסגת גבול וגניבת אופניים 
מתוך מתחם חניון "מגדלי אקירוב". מעשי הסגת הגבול וגניבת 
האופניים תועדו בסרטון אבטחה, בו ניתן היה להבחין בדמותו 
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מבצע העבירה. השאלה שבה התבקש בית המשפט להכריע היא 
האם הדמות בסרטונים היא דמותו של הנאשם.

התביעה ביקשה מבית המשפט להשתמש בטביעת עינו לשם 
ביצוע ההשוואה בין הדמות בסרטונים לבין הנאשם, וכן הציגה 
חוות דעת של מומחה מז"פ אשר ערך השוואה בין צילומי 
מצלמות האבטחה לבין צילומי דמותו של הנאשם עם מעצרו 
- וקבע כי קיימת "סבירות גבוהה" שדמותו של הנאשם היא 
הדמות המופיעה בסרטונים (קביעה שהתבססה הן על השוואת 
פנים ומבנה גוף והן על השוואת בגדים). לטענת התביעה, 
חוות דעת המומחה מהווה חיזוק לסרטונים, מהם היה על בית 

המשפט להתרשם בעצמו.

ביחס לזיהוי הפנים, שהוא הרלוונטי לענייננו, בית המשפט 
קבע כי אמנם "ניתן להצביע על דמיון בין הנאשם לבין האדם 
המתועד בסרטונים" ואף "על דמיון משמעותי, בין תווי פניו 
ומבנה גופו של הנאשם לבין אלה הנצפים בסרטונים", אך "יחד 
עם זאת, מדובר בדמיון בלבד, כזה אשר אינו מאפשר להסיר כל 
ספק סביר בדבר היות הנאשם המתועד בסרטונים". מסקנה זו 
של בית המשפט התבססה על דבריו של מומחה התביעה עצמו, 
אשר בחקירתו הנגדית ציין כי זיהוי המבוסס על טביעת עין 
בלבד הינו זיהוי הוליסטי שאינו נחשב למדעי. בית המשפט אף 
ציין כי מומחה המז"פ לא שלל את טיעון בא כוחו של הנאשם, 
"אשר הפנה אותו למסמך ממנה עולה כי אחוז הטעות בזיהוי 
שנעשה על ידי אדם לא מיומן, כאשר התנאים אופטימאליים, 
עומד על 30 אחוז, ואף לא הצביע על ממצא כלשהו לפיו מדובר 
באחוזי הצלחה גבוהים יותר" (המסמך אליו הופנה המומחה הוא 

המלצות FISWG משנת 2012 אליהן התייחסנו לעיל).

עוד ציין בית המשפט כי מומחה התביעה עצמו הפנה למאמר 
מדעי המצביע על כך ש"במחקר נמצאו רמות התאמה גבוהות 
באופן מובהק, מהימנות ומדויקות יותר בביצוע בדיקות שבוצעו 
על ידי מומחים, זאת לעומת הציבור הכללי".46 בית המשפט 
והגוף  התייחס לכך שרמת הוודאות הנוגעת לזיהוי הפנים 
שבסרטונים עליה הצביע המומחה היא "אפשרי", ואף הוא 
מצטרף למסקנה זו וקובע כי "ניתן לומר ש"אפשרי" כי מדובר 
באותו אדם". אלא, שמדובר ברמת וודאות נמוכה יחסית בסולם. 

ולכן, גם אם יינתן משקל מלא לעדותו של עד התביעה המומחה 
- "לא ניתן להסיק כי הנאשם הוא האדם הנצפה בסרטון".

לצד קביעות אלו, בפסק הדין התייחס בית המשפט אל הקשיים 
בסולם האורדינאלי ואל הקושי בהתבססות על קביעת המומחה 
גבוהה לכך שהנאשם הוא האדם הנצפה  שישנה "סבירות 
בסרטונים", קביעה שהתבססה על דמיון בפרטי לבוש של הדמות 
בסרטונים לפרטי הלבוש שלבש הנאשם בעת מעצרו. קשיים אלו 
חורגים מגדרי מאמר זה, ונסתפק בהפניה לדברי בית המשפט 
לפיהם הקשיים המתעוררים בשימוש בסולם האורדינאלי לעניין 
השוואת פנים ובגדים זהים לאלו שבאו לידי ביטוי על ידי כבוד 

השופט הנדל בעניין מצגורה.

למעשה, מבלי לומר זאת מפורשות, בית משפט השלום בתל 
אביב קובע כי בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון, ישנה 
בעייתיות בהתבססות על "טביעת עינו" של בית המשפט (או 
של כל עד הנעדר היכרות מוקדמת עם מושא ההשוואה) לצורך 
ביסוס הרשעה בפלילים. כל שבית המשפט יכול להתרשם ממנו 
הוא דמיון. אך בדמיון לכשעצמו אין די כדי להביא להרשעה. 
ודוק - להבדיל מתיקים אחרים בהם בתי משפט ביצעו בעצמם 
את ההשוואה, אך קבעו כי למרות שקיים דמיון רב בין הנאשם 
לדמות בסרטונים, נותר בליבם ספק האם מדובר באותו אדם47 - 
נדמה שבעניין לויתן בית המשפט אינו מבסס את הזיכוי על כך 
שהוא אינו בטוח בזיהוי במקרה הפרטני, אלא על עצם היכולת 
להתבסס על זיהוי המבוצע על ידי בית המשפט. לטעמנו, זו 
המסקנה המתבקשת והמתחייבת מן המחקר האקדמי בנושא 

שהוצג לעיל.

כפי שציינו בפתח הדברים, בחרנו למקד מאמר זה בזווית צרה 
יחסית הנוגעת לעדויות ראייה - מקרים בהם משימת הזיהוי 
כלל אינה מערבת את הזיכרון האנושי, על הטיותיו ועיוותיו. אם 
המקרים ה"קלים" יחסית, בהם כל שנדרש הוא לבצע השוואה 
בין שתי דמויות, מתבררים כמקרים לא קלים כלל ועיקר - יש 
להרהר ביתר שאת אודות המשקל הממשי שניתן לעדויותיהם 
של עדי ראייה בפסיקת בתי המשפט. לטעמנו, הרהורים אלו 
הינם הכרחיים במערכת המבקשת להימנע מהרשעות שווא של 

חפים מפשע. 

46  המחקר אליו הפנה המומחה הוא:
Caroline Wilkinson & Raymond Evans, Are Facial Image Analysis Experts Any Better Than the General Public at Identifying 
Individuals From CCTV Images?, 49(3) scieNce aNd Justice 191 (2009).
מחקר זה הצביע על כך שאנשים "רגילים" ביצעו זיהוי נכון רק ב-53% מן המקרים שנבדקו, לעומת מומחים שביצעו זיהוי נכון ב-85% מהמקרים. למחקרים חדשים 

יותר, המצביעים על ממצאים דומים, ראו ה"ש 33-31 לעיל.
47  ראו, למשל, ת"פ 14925-07-15 מדינת ישראל נ' שיר (14.2.2016). 
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