
ש .1 שלה.  17-ה  בת  .ובזמן  הבגרות  לבחינת  בדרך  לאוטובוס  עם    המתינה  התקרית  אירע 

 המשטרה כפי שנפרט להלן:  

  בוס אשר ו היא המתינה זמן רב בתחנת האוט  .בגרותההייתה במתח על רקע הבחינה של    ו.   .2

התקשרה לאביה    ,בזמן שהבינה שהיא עומדת כנראה לאחר לבחינה  .מלהגיע בזמן  איחר 

בכדי לאפשר לה להיכנס באיחור    , וביקשה ממנו שישוחח עם מנהלת בית הספר ויידע אותה

קיצוני בהתחשב בכך שהיא    מתח  עוד יותר למצב של   לבחינה. ככל שהזמן עבר היא נכנסה 

עטתה מסכה  יצוין כי היא  יכולת לשלוט במצב.    וללאמאחרת לבחינה    , לפני בחינת בגרות

 . זמןלאורך כל הבאופן תקין 

האוטובוס   .3 בתחנת  שישבה  הזה  וביקשו  בזמן  אליה  יצאו  והשוטרים  הגיע,  משטרה  רכב 

ממנה להזדהות. כשאמרה שאין בידיה את תעודת הזהות שלה ושהיא לא יודעת מה מספר  

אותה   כדי לקחתק אותה וזלאבמטרה  להשתמש בכוח נגדה התחילו , הם בעל פה התעודה

 . תחנת משטרהל

  עדכון מדיניות לאכיפת העבירה של אי עטיית  – 38מסמך הנחיית מנהלת קורונה מס'  לפי  .4

(, השוטר רשאי לדרוש מאדם להזדהות בעת מתן דו"ח על  38מסיכה )להלן: הנחייה מס'  

  עילת המעצר בפועל,  .  ', ס' ה'(5)חלק    אי עטיית מסיכה, ובלבד שיסביר לו מה הסיבה לכך

עטיית  -ואיש לא אמר דבר בנוגע לאילה, בניגוד לנהלים,    ולא הוסבר   והצורך בהזדהותה

  יתה יה   אליהשל השוטרים    תשוני אהר  הפנייהכי    , אן עולהכ מ  לאורך כל האירוע.  מסכה

, ולא לשם מתן דו"ח על  'אבחיג  עוטה כנערה  חזותה המתוחה וההמתנה הממושכת   בגין  

 עטיית מסיכה.-אי

ראשית על השוטר לפנות אל האדם ולשאול אותו  בעת מתן הדו"ח,    ,38הנחיה מס'  לפי   .5

ס'    5במה מדובר, ולתת לו הזדמנות להשיב )חלק  מדוע אינו עוטה מסיכה בכדי ליידע אותו  

 א'(. בנדון, השוטרים אף לא הזכירו בפניה שזו הסיבה לפנייתם.

בתעודת    ו.   .6 השימוש  הייתה בידיה. כקטינה,  זו לא  ולכן  שכחה את תעודת הזהות בבית 

הראשון שלה בחייה עם משטרת ישראל, ועל  מגע וזהו ה  ,ו. הזהות עוד לא שגור בחייה של 

 ך לנהוג, היא לא יודעת מה מותר ומה אסור.  י ן הפחד אחז בה ולא ידעה אכ

גם  עוטה את המסכה לפניה    ו.  עד את המעצר שלה, כי יו שתא ידו בוניתן לראות מהתיעוד  .7

לאורך כל האירוע. בנוסף, ניתן לראות שיש שימוש בהפעלת כוח  בזמן המעצר שלה בכוח, ו

וביחס לחומרה הנמוכה של המעשים המיוחסים  בלתי מידתי מצד השוטרים ביחס לגילה, 

, וכי שיח והבהרה של הדברים יכול להביל להתנהלות הרבה יותר  לה שאף לא ברור מהם

ים להימנע ככל הניתן מעימות  ר , על השוט 38גם בהתאם להנחיה מס'    .נעימה ונכונה   , טובה

שהשוטרים פעלו כך בסיטואציה  גם במידה והאדם מביע התנגדות בעת מתן הדוח. לא ניכר  

 ', ס' ט'(. 5)חלק  הנדונה שהתדרדרה במהרה לעימות פיזי 

של   .8 ה  ו.  התנגדותה  שחוותה    17-בת  ובמצוקה  הנפשי  בלחץ  בהתחשב  והגיונית  סבירה 

מבחן  בנסיבות,   את  לפספס  ולא  הספר  לבית  להגיע  היה  זמן  נקודת  באותה  רצונה  וכל 

שלה היי  . הבגרות  בו  הוודאות  אי  מבלי  מצב  אותה  לעצור  באו  כשהשוטרים  שרויה  תה 

הגבירו    כל אלהשל השוטרים    ם התנהלותלצד  דבר ובהיותה לא דוברת עברית כלל  להסביר  

שאינו דובר    נקבע שכשמדובר במתן דו"ח לקטין  38אכן, גם בהנחיה מס'  .  את המתח והלחץ

כך לא    וליידע את הוריו., יש להסביר לו בשפתו ובאופן מותאם לגילו את המתרחש, עברית

 פעלו השוטרים, והוריה יודעו רק לאחר שכבר נלקחה לתחנת המשטרה. 



כי   .9 מעצרה,  בסרטוןיודגש  את  שהם    שמתעד  שאלה  לאף  משיבים  לא  שהשוטרים  ניכר 

ל בנוגע  הנשאלים  ולהתנהלותםסיבת  בכוח  מעצר  ואף  לשימוש  בעצמם  ,  מסרבים  הם 

 . החוקית למרות חובתם –להזדהות 

לא  .10 הוזכר  רק  המשטרה,  בתחנת  גופני  וחיפוש  המשטרה  ברכב  כשעתיים  של  שהות  חר 

עטיית מסכה.  -דוח בשל איאמר לה בעל פה כי היא עומדת לקבל לראשונה עניין המסכה ונ

ס  כל  שאין  למרות  אליה  יזאת  פנו  לשמה  העילה  או  המעצר  עילת  הייתה  שזו  לכך  מן 

 . סכל האירוע גם בתחנת האוטובו חרף היותה עוטה מסכה לאורך השוטרים מלכתחילה, ו

במקום, השוטרים ציינו את כוונתם לתת  מודפס קנס  ו. לא נמסר ל  38בניגוד להנחיה מס'  .11

מסיכה באיחור משמעותי, לא שלחו את הקנס במועד מאוחר יותר    לה קנס בגין אי עטיית 

ולא התייחסו לשליחתו כלל. לא ברור מדוע הקנס לא ניתן במקום, והתוצאה היא שהוא  

   , ס' ו'(. 5לא ניתן בהתאם להנחיות )חלק 

השימוש  בוס ואף בעת וכן עטתה מסכה לאורך כל הזמן, בזמן ההמתנה לאוט ו.  כי יודגש .12

נעשו על רקע מתיחות והיעדר הזדהות    ו.  והפנייה אל  עיכוב  ה נגדה.  האיזוקך  בכוח לצור

 עטיית מסיכה. ומכאן פנייתנו זו לביטול דוח לא מוצדק זה. -ולא בגין אי

אי .13 על  הדו"ח  למתן  עילה  הייתה  לו  שגם  נציין  ולעילא,  האירוע  -לעילא  המסכה,  עטיית 

בבעלותה במקום.   מסיכה  ו.  כשיש ל ,עם סיכון מועט ללא אנשים באיזור  התרחש באיזור

(.  2, ב', ס'  4במצב כזה על השוטר להסתפק במתן אזהרה בלבד )חלק    38לפי הנחיה מס'  

שמדובר   בכך  בהתחשב  באופן תקין,  שלא  המסכה  את  עוטה  והייתה  במידה  אף  בנוסף, 

ניתן היה להסתפק באזהרה )חלק     ו. , גם היותה של  לבסוף(.  4, ב', ס'  4בעבירה ראשונה 

בעת   בהן  היה להתחשב  השוטרים  נסיבות שעל  דוברת עברית היו    הפעלת קטינה שאינה 

עטתה מסכה לאורך כל    ו.  וחומר שבמצב בפועל בו    , ס' ד'(. לכן, קל 5שיקול דעתם )חלק  

 האירוע, לא הייתה עילה למתן הדו"ח. 

הדברים נציין, כי הנטל הכלכלי שבצד דוח לא מוצדק זה על הורים, ולא על הילדה    בצידי .14

 בעלמהשטחים ו   ו.  ילדים. אביה של    ושבעה   הורים,  נפשות  9  בת עצמה. מדובר במשפחה  

,  בירושלים ובשטחים  מזדמנות  בעבודות  ועובד  יחיד  מפרנס  הוא  ,משפחות  איחודמעמד של  

נפגעה   ועל   הטלת   . הקורונה  בתקופת  משמעותית עבודתו  על הוריה  נטל  עומס זה מהווה 

 . נאבק  האב למענו, למחייה חיוני סכום עבורם מהווה "ח הדו עלות . ו. משפחתה של 


