
נגה שמואלי-מאייר "ראיית הזיהוי: ניתוח הכשלים 
והצעת מודל לגישה חדשה", הוצאת "נבו", 

התשפ"א –482 ,2021  עמ' 
אחת הראיות המקובלות ביותר במשפט הפלילי היא עדות ראייה. מה יותר אמין מדברי העד 'בעיני 

ראיתי'? אחרי ככלות הכל אנו מבקשים מהעדים להעיד על אשר ראו בעיניהם ושמעו באוזניהם.

זיהוי  מסדרי  על  רבות  המשפט  בתי  מסתמכים  הנאשמ/ת,  זיהוי  של  שאלה  ישנה  כאשר  אולם 
למיניהם. אלו יכולים להיות מסדרי זיהוי חיים, מסדרי זיהוי תמונות, זיהוי מאולתר, זיהוי ספונטני, 

דפדוף באלבום תמונות, ואפילו מסדרי זיהוי יצירתיים כגון זיהוי אפים, ו/או אברי גוף אחרים.

כאן נכנס הספר שלפנינו. לטענתה של מאייר, הפסיקה הנוגעת לראיית הזיהוי מתבססת על הנחות 
מחקר  שבמציאות,  אלא  מאליהן.  ונכונות  כמובנות  השופטים/ות  מניחים  אותן  עובדתיות  בסיס 
פסיכולוגי רב שנים והיקף הוכיח כי אלו אינן נכונות. אולם היות והדין הישראלי מתבסס על אותן 

הנחות שגויות, יש חשש רב לטעויות ועיוות דין במקרים המסתמכים על זיהויים.
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הזיהוי,  לראיית  'סיוע'  לדרוש  שיש  שטען  עבר  זרם  למרות  פשוטה.  לזיהוי  כיום  הנוגעת  הפסיקה 
יחידה. לא רק זאת, אלא  זיהוי בעדות  וניתן להרשיע נאשמים על סמך  הרי היום אין צורך בסיוע 
שהפסיקה קבעה כי גם מסדרי זיהוי הנערכים בצורה רשלנית, קבילים 
כראיה, והפגיעה תהיה במשקל בלבד. התוצאה הסופית היא שלא רק 
שניתן להרשיע על סמך עדות זיהוי יחידה, אלא אפשר לעשות זאת גם 

כשהזיהוי עצמו הוא בעייתי.

ויזואלי הוא מוטה  זיהוי  כי  בין המלומדים  נכנס המדע. אין חולק  כאן 
וצפוי לטעויות. ככל שמסדר הזיהוי מדויק פחות, הטעות גדולה יותר. 
בקצרה,  נאשם.  של  יחסית  ומהיר  קצר  בזיהוי  מדובר  כאשר  במיוחד 
הטענה המדעית היא שיש להתייחס בחשדנות רבה לזיהוי שכזה. גם בין 
סוגי הזיהוי יש הבדלים. מסדר זיהוי חי עדיף על מסדר זיהוי תמונות, 
וזה עדיף על עיון באלבום תמונות, וכן הלאה. ראיות לכך יש לאינספור. 
כך למשל חוזקו טענות אלו באמצעות פרויקט החפות הידוע. פרויקט זה 
הצליח לקבוע את חפותם של נידונים שהורשעו, בעיקר על סמך בדיקות 
ד.נ.א שלא היו קיימות בזמן משפטם. בחלק נכבד מהמקרים )כ-75%( 

הסתמכה ההרשעה )בין השאר( על זיהוי ויזואלי שכנראה היה שגוי.

כדי למנוע הרשעות שווא, מציעה המחברת הליך מסודר ומפורט לפרטיו, המפרט בדקדקנות את 
הדרך בה יש לבצע מסדרי זיהוי. בנוסף, היא מבקשת למנוע הרשעה על סמך ראיית זיהוי יחידה אלא 
אם כן יהיו לה תוספות ראייתיות. ככל שמסדר הזיהוי יהיה מרמה נמוכה יותר, כך גם תידרש תוספת 
ראייתית חזקה יותר. הספר אף מציע לעגן את מסדרי הזיהוי בחקיקה ראשית והצעת חוק מפורטת 

מופיעה בו. 

בעניין זה דעתנו שונה. מוזר לקבוע בחקיקה הליך חקירתי-משטרתי, ועדיף כי אלו יהיו נוהלי חקירה 
פנימיים. אך הדרישה לתוספת ראייתית ייתכן ויש לה מקום בחקיקה ראשית.

זיהוי א כי  המלומדים  בין  חולק  ין 
ויזואלי הוא מוטה וצפוי לטעויות. 
פחות,  מדויק  הזיהוי  שמלדר  ככל 
כאשר  במיוחד  יותר.  גדולה  הטעות 
של  יחלית  ומהיר  קצר  בזיהוי  מדובר 

נאשם. 

קצרה, הטענה המדעית היא שיש ב
לזיהוי  רבה  בחשדנות  להתייחל 

שכזה. 
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ישנו תהליך  ונסביר.  ועצם ראיית הזיהוי בצורתה היום תיעלם בעתיד,  ייתכן  כי  נעיר  כהערת אגב 
בין  ויותר מדויקות. כך למשל, במשפט המלך שלמה  יותר  טבעי שבו המשפט מתבסס על ראיות 
שתי נשים שטענו לאימהות, הצליח שלמה לזהות את האם האמיתית בעזרת מניפולציה פסיכולוגית 
גאונית. כיום לא היה צורך בכך. בדיקת רקמות פשוטה הייתה נותנת תשובה אמיתית בהרבה. סביר 
גם להניח שעקב קיומה של זו, שום אם רציונלית לא תהין לטעון טענות 
שווא. כך גם יקרה בעתיד )הלא כל כך רחוק( לזיהוי האנושי. קרוב היום 
מראה  מכל  יותר  מדויקת  שתהיה  מצלמה  תהא  חלל  בכל  כמעט  שבו 
עיניים. כמובן שגם אז תעלינה שאלות חדשות של זיהוי ע"י מכונה ו/או 
ראיות אמינות  על  יוכל להתבסס  אינטליגנציה מלאכותית. אך המשפט 

יותר. 

הראשונים  האמפיריים  מהמחקרים  אחד  היותו  הוא  בספר  נוסף  יתרון 
בבתי  הנשמעות  מהמוסכמות  הרבה  לצערנו,  הפלילי.  למשפט  הנוגעים 
הטענה  )כגון  בעליל  מדויקות  לא  אינטואיציות  על  מתבססות  המשפט 
ששכרות נהגים/ות בישראל אחראית לחלק משמעותי מתאונות הדרכים(. 
מחקר זה הוא אחת הסנוניות הראשונות במה שמכונה 'מדיניות מבוססת 
לקוות שספרי  לנו אלא  אין  בו מחקר מספק.  אין   )2021 שנת  )אמצע  להיום  שנכון  תחום  ראיות'. 

משפט רבים ילכו בעקבותיה של נגה שמואלי-מאייר.

הספר הוא עיבוד עבודת הדוקטורט של המחברת, השופטת נגה שמואלי-מאייר, שהגיעה לתחום זה 
דווקא בתפקידה בסניגוריה הציבורית קודם למינוייה.

בדיונים  והן  משטרה(,  )חוקרי  עשייתם  בזמן  הן  זיהוי,  במסדרי  בפועל  שעוסק  מי  לכל  מומלץ 
המשפטיים אודותם )שופטים, פרקליטים, וסנגורים(. לא נראה שדיון משפטי עתידי על מסדרי זיהוי 

יהיה אפשרי ללא התייחסות לספר זה.

חלל ק בכל  כמעט  שבו  היום  רוב 
מדויקת  שתהיה  מצלמה  תהא 
יותר מכל מראה עיניים. כמובן שגם אז 
תעלינה שאלות חדשות של זיהוי ע"י 
מלאכותית.  אינטליגנציה  ו/או  מכונה 
אך המשפט יוכל להתבלל על ראיות 

אמינות יותר. 
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