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 לכבוד
 ד"ר אביחי מנדלבליט

 לממשלה יהיועץ המשפט

 

 שלום רב,

 בישראל הפשיעההסמכת השב"כ לפעילות בתחום  הנדון:

מהבוקר, ממנו עולה  "הארץ"בעיתון של העיתונאי יהושע בריינר הרינו לפנות אליך בעניין הפרסום  .1

אמץ למגר את הפשיעה בישובים מלמעורבות פעילה בהשב"כ האפשרות להסמיך את כי נשקלת 

 אנו קוראים לך להתנגד לרעיון מסוכן זהתומך ביוזמה. מהכתבה עולה כי ראש הממשלה הערבים. 

 ןח [ךוגצ פרתר  חת[. 1. ולהסירו מסדר היום

פת הקורונה יכשהוחלט להסמיך את השב"כ למעקבי מגעים במסגרת המאבק בהתפשטות מג .2

)ר' בג"ץ  , שיכשיר את השימוש בשב"כ למטרות אזרחיות נוספותמדרון חלקלקהזהרנו כי מדובר ב

עצם ההצעה להסמיך את . ((1.3.2021)מיום  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת 6732/20

 .  השב"כ לפעילות מול פשיעה היא המשך ההתדרדרות במדרון זה.

קיצוניים ברמת הפגיעה שלהם בזכויות הפרט, אך ורק בשל היותו ארגון השב"כ קיבל אמצעים  .3

ביטחוני והתמקדותו בביטחון מסכל. יישומם של כלים אלו על נושאים אזרחיים, כמו אכיפת חוק 

  .או מאבק בפשיעה, אינו דמוקרטי. 

לחוק השב"כ מקנה לשב"כ סמכות לאסוף באופן גורף נתוני תקשורת על כל  11כך, למשל, סעיף  .4

י. לעומת זאת, למשטרה ניתנה סמכות מצומצמת יותר האזרחים ולחפש במאגר זה ללא צו שיפוט

סדר  , ובהתאם להוראות חוקולא באופן גורףשיפוטי, באופן ממוקד לקבל נתוני תקשורת על פי צו 

עסוק הסמכת השב"כ ל. 2007-תשס"חהנתוני תקשורת(,  –הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

את הגבול המאוד ברור שבין השב"כ  התמודדות עם פשיעה ועבריינות במדינה תטשטש לחלוטיןב

 למשטרה, ובין פעילות מסכלת בתחום הביטחוני לפעילות לאכיפת החוק במישור הפלילי. 

כן, הפיתוי של הממשלה לעשות שימוש באמצעים הקיצוניים של השב"כ לתחומים נוספים א .5

כך גם הפיתוי "לטשטש" את הגבולות ולהרחיב את אזרחיים, חשובים ככל שיהיו, הוא עצום. 

התחום האפור, על ידי ייחוס עניני ביטחון לפעילות עבריינית. אנו סבורים כי חיוני להעמיד גבול 

. תמיד ניתן לטעון כי מנוע זליגה של אמצעי השב"כ לתחומים אחריםלברור במקרים אלו, כדי 

קיים חשש שעבריינים יהיו מעורבים בעתיד בפעילות ביטחונית, ואין בכך כדי להכשיר הפעלת 

 השב"כ מולם. 

יתר על כן, השב"כ פועל באופן חשאי, ואילו במדינה דמוקרטית אין מקום ל"משטרה חשאית"  .6

פיקוח של בית המשפט.  העוצרת אנשים, חוקרת אותם או אוספת עליהם מודיעין בחשאיות ובלי
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ושמות למטרותיו הביטחוניות ובוודאי שאין להסב יסמכויות השב"כ מעוררות קושי גם כשהן מ

 ום אזרחי מובהק כמו מאבק בעבריינים.  חאת פעילותו לת

כלפי  יםקיצוניה ואמצעיוהשב"כ הדברים הנ"ל תקפים שבעתיים בענייננו היות ומדובר בהפעלת  .7

הדבר . נוסף לכך, מעביר הפרט את החשש לפגיעה בזכויות עציםמה שמקבוצת מיעוט במדינה, 

טחונית" ובכך גם משפיע לרעה על פתרון ימסר פסול בהקשר לחברה הערבית ומציגה כ"בעיה ב

במשקפיים עליית הפשיעה בחברה הערבית לא ניתן להשקיף על . על כל מורכבותה ,הבעיה

נים מצד ממשלות ישראל בכל ההיבטים כמעט. היא תוצאה של הזנחה רבת שביטחוניות בלבד. 

במישור האזרחי דרך תוספת תקציבים ופיתוח פרויקטים בתחום החינוך, עובר גם פתרון ה

טחון האישי, כך גם קבע צוות המנכ"לים לטיפול באתגר הפשיעה והאלימות בחברה יהתעסוקה והב

 .2020בנובמבר  הערבית

ממשלה כי מדובר בהצעה לא חוקתית, וכי במקום שרי הללכן נבקשך להבהיר לראש הממשלה ו .8

טחון האזרחים מול יזאת, עליהם לפעול לייעל את עבודת המשטרה במסגרת החוק כדי לדאוג לב

 لذلك ، גל הפשיעה. 

אין אפשרות להסמיך את השב"כ לפעול בתחום המאבק ש מבקשים כי תנחה את הממשלהאנו אף  .9

באישור ועדת המשנה לענייני אף לא , ( לחוק השב"כ6)ב()7באמצעות סעיף בישראל בפשיעה 

, ובג"ץ פסק כי השימוש בסעיף זה להסמכת השב"כ מאיר בןבעניין סעיף זה נדון בהרחבה  .השירות

ה יכולה להימשך זמן קצר כמותנה בכך שמדובר באיום חמור ודחוף שלא ניתן היה לצפות, והסמ

סמיך את השב"כ לטפל בהם הבלבד. האיום הנשקף מעבריינות אינו מסוג האיומים שניתן ל

ור' גם  (25.4.2020)מיום  מאיר נ' ראש הממשלה-בן 2109/20באמצעות המנגנון שבסעיף זה )בג"ץ 

  (. נ' הממשלה בישראל האגודה לזכויות האזרח 5048/21עתירתנו התלויה ועומדת בנושא זה: בג"ץ 

חוקק חוק ייעודי או תיקון לחוק השב"כ, לא ניתן להסמיך את השב"כ לפעול נגד פשיעה מבלי ל .10

  ההגבלה.וספק רב אם חוק כזה יצלח את מבחני פיסקת 

 

 

  בכבוד רב,           

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתקים:

 ראש הממשלה, ח"כ נפתלי בנט

 לב-השר לביטחון הפנים, מר עמר בר

 ראש השב"כ, מר נדב ארגמן

 מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי 


