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 לכבוד

 מנדלבליטאביחי ר "ד
 היועץ המשפטי לממשלה

     בדוא"ל

 
 שלום רב, 

 אקצא -מטעם השב"כ למתפללים במסגד אלמאיימים מסרונים  ן:הנדו

 

תושבים למסרונים הורות לשב"כ לחדול לאלתר ממשלוח להרינו לפנות אליך בענין שבנדון, ולבקשך 

 או אישר פעולה זו. קוט בצעדים המתאימים נגד מי שיזםנול אזרחים הערביםול

דרך הטלפונים הניידים מסרונים ערבים רבים קיבלו ותושבים בימים האחרונים אזרחים  .1

שהשתתף  : "זוהית כמיובהם המסר המאיים הבאבשפה הערבית החתומים בידי השב"כ, 

 אקצא. נבוא איתך חשבון." -במעשי אלימות במסגד אל

וברשתות  בתקשורתמסרונים אלה, כפי שהתרשמנו מהפניות שקיבלנו כמו גם מפרסומים  .2

בימים שנכחו  אזרחים ערביםללתושבים ומאוד חו בהיקפים רחבים נשלהחברתיות, 

כלל מבלי שנכחו אקצא, אך היו גם כאלו שקיבלו את המסרונים -במסגד אלהאחרונים 

 באזור ירושלים.

תפקיד השב"כ הרלוונטי הוא "סיכול ומניעה של פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע  .3

שירות ( לחוק 1)ב()7במוסדותיו" )סעיף  בביטחון המדינה, בסדרי המשטר הדמוקרטי או

(. לשם כך קיבל השב"כ סמכויות מרחיקות לכת לרבות 2002-, התשס"בטחון הכללייהב

מאגר עצום ממדים ובו נתוני תקשורת של כל אזרחי המדינה, המאפשרים לשב"כ 

שמתקבלים באמצעות נתונים ותושבים בין היתר להתחקות אחר מיקומיהם של אזרחים 

 .לחוק( 11)ר' סעיף מחברות התקשורת הסלולרית 

זה למטרות שאינן סיכול פעילות בלתי חוקית בהקשר הביטחוני הוא פסול השימוש במאגר  .4

מיסודו, ועל אחת כמה וכמה השימוש במידע לצורך הרתעה של אזרחים מנטילת חלק 

  .בפעילות חוקית כמו השתתפות בתפילה או בהפגנה

שליחת הודעות טקסט למשתתפים בתפילה על מנת ליידע אותם שהם תחת מעקב, שמישהו  .5

ה בהם, לאיים עליהם או להרתיע אותם היא פעולה בלתי חוקית באופן מובהק, שנעשית צופ

הודעות מעין אלה משוגרות על ידי ארגוני טרור   .בחריגה חריפה מסמכויותיו של השב"כ

 או ארגוני פשיעה, דבר ההופך את השב"כ לארגון פשע מדינתי.

לבצע פעילות בלתי חוקית, השב"כ ככל שקיים מידע קונקרטי על אדם שהוא ביצע או עומד  .6

והמשטרה מוסמכים להפעיל סמכויות חקירה ומעצר באופן קונקרטי, אך בשום אופן 

 .השב"כ אינו מוסמך לשלוח לאזרחים הודעות הפחדה מסוג זה
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הודעות הפחדה מהסוג הזה מזכירות פרקטיקה אחרת של השב"כ, שבעניינה הגשנו בעבר  .7

"שיחות אזהרה" הגם שלא ביצעו כל עבירה, וזאת בהקשר זימון פעילים ל –עתירה לבג"ץ 

. בעניין זה טען השב"כ כי הפעילות הינה במסגרת סמכויותיו לאיסוף מדינית של חתרנות

( לחוק השב"כ(, אך משלוח הודעת הפחדה אינה עונה, אף לא 1)א()8מודיעיני מקדים )סעיף 

בג"ץ אישר את הזימון לשיחות בקירוב, על הגדרה של "איסוף מודיעיני". יתר על כן, 

אזהרה במתכונת מוגבלת למדי, באישור פרטני של היועץ המשפטי של השירות, ואף חייב 

האגודה  5277/13ץ ")בג פגישהאזרח שאינו מחוייב להתייצב לה אתאת השב"כ ליידע 

 ((.7.2.2017)מיום  טחון הכלליילזכויות האזרח בישראל נ' שרות הב

הזהירות, שגם אם היה השב"כ מצביע על מקור סמכות כלשהו למשלוח נוסיף למען  .8

ההודעות, הרי שמדובר בפעולה בלתי חוקתית באופן מובהק, שיש בה לפגוע פגיעה בלתי 

מידתית בזכויות חוקתיות של מקבלי ההודעות, והיא טומנת בחובה אפקט מצנן מובהק 

ולצנעת הפרט, חופש הפולחן והזכות  על מימוש זכויות חוקתיות, ובכלל זה הזכות לפרטיות

 .לחופש הביטוי

חומרה מיוחדת נודעת לעובדה שרק אזרחים ערבים קיבלו הודעות מעין אלה ולא היה עולה  .9

 על דעתו של מאן דהוא אפילו בשב"כ להעז ולשלוח הודעות דומות ליהודים.

 

 

ם המתאימים נגד נקוט בצעדילכן נבקשך להורות לשב"כ לחדול לאלתר ממשלוח ההודעות, ול

 מי שיזם  או אישר פעולה זו.

 

 

 בברכה,

            

 מור, עו"ד-גיל גן   גדיר ניקולא, עו"ד

 

 

  העתק:

 נדב ארגמן, ראש שירות הביטחון הכללימר 

 


