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 שלום רב,

 "הסמכת השב"כ לפעילות בתחום הפשיעה בישראל"הנדון: 
 23.8.21פנייתכם אל היועץ המשפטי לממשלה מיום  סמך:

 

והמשנה  מינהלי(-של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי םפנייתכם שבסמך הועברה לטיפולי, ועל דעת

 , אתכבד להשיבכם כדלקמן: ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(

 

אופן תדיר ורציף חרונה בבתקופה הא ותנדונוהדרכים לטיפול בה ת הערביהחמורה בחברה פשיעה תופעת ה

צוות שרים למאבק ישיבה של ,  ב3.10.21-, הלאחרונה אתמולנושא נדון ובכלל זאת הפורומים ממשלתיים שונים, ב

משרדית -ביןממשלתית בדיונים אלה נערכת חשיבה בראשות ראש הממשלה.  ,בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית

וחיזוק  , הבטחת הסדר הציבורישמירה על חיי אדםתופעה, בנוגע למהלכים שיש לקדם ולהאיץ לשם צמצום המקיפה 

המתקיימים בנושא  ,בדיונים השונים בין היתר, משתתפים. בפרט האכיפההשלטון וברשויות ת ואמון הציבור במערכ

, תוך שהם עומדים על מגבלות הדין החלות בסוגיות השונות גם היועץ המשפטי לממשלה או נציגים מטעמו ,זה

 .הנדונות, כמקובל

 

ו , אינוכשלעצמ ככלל, טיפול בפשיעה,יובהר כי , לעניין מעורבות שירות הביטחון הכללי בטיפול בנושאבתוך כך, 

, וזאת גם כאשר מדובר 2002-לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"בשירות ייעודו ותפקידיו של ה נכנס בגדר

כי , הוחלט בישיבת צוות השרים שהתקיימה כאמור אתמולבתופעה של פשיעה חמורה בחברה הערבית. בהקשר זה 

ייעודו ותפקידיו לפי  סגרתבמעוסק בהם בשגרה שהוא  ,הנוגעים לתופעהמסוימים, היבטים ב השירות ימשיך לפעול

השונים הרלוונטיים  גופיםההגורמים הממשלתיים והפעולה בין -זאת לצד פעולות להגברת התיאום ושיתוףו, חוקה

כי לא עומדת על הפרק בהקשר זה הסמכה של השירות לפעול בנושא באופן יודגש,  ., כל אחד לפי תפקידיולעניין

 ( לחוק האמור.6)ב()7לפי סעיף ייעודי, לרבות בדרך של הטלת תפקיד 

 

מטעמו של היועץ המשפטי הקשר זה נוספות ב במתן הנחיות משפטיותבשלב זה, לא ראינו צורך בנסיבות אלו, 

 לממשלה. 

 

 בברכה,

 קניגשטיין, עו"ד נטע 
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 :יםהעתק

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה 

 מינהלי(-)משפט ציבוריד"ר גיל לימון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

 גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(

 פרגו, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה-שלומית ברנעגב' 

 מר רפי ס', היועץ המשפטי לשירות הביטחון הכללי

 המשפטי למטה לביטחון לאומימר גיל אבריאל, היועץ 

 מר אריאל סיזל, היועץ המשפטי )בפועל( למשרד לביטחון הפנים

 מינהלי-ענת אסיף, ראש אשכול ביטחון, המחלקה למשפט ציבורי גב'

 גב' גבי פיסמן, ראש אשכול סמכויות שלטוניות, המחלקה למשפט פלילי

 ית )בפועל(, המחלקה למשפט פלילימגד, מתכללת מניעת פשיעה בחברה הערב-גב' ליאנה בלומנפלד


