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 שלום רב,

 אקצא-ידי השב"כ למתפללים במסגד אל-מסרונים שנשלחו עלהנדון: 
  12.5.21מיום שפטי לממשלה אל היועץ המפניותיכם  סמך:

 
של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט  םעל דעתו, יפניותיכם שבסמך הועברו לטיפול

עו"ד עמית , , עו"ד גיל לימון, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(מינהלי(-ציבורי

 :אתכבד להשיבכם כדלקמן ,מררי

 

את התייחסות מן הצורך לקבל הן שר נבע מענה, אהעיכוב בבפתח הדברים אבקש להתנצל על 

, בשיתוף לבחון את הדבריםכן ו לטענות שהעליתם : השירות(שירות הביטחון הכללי )להלןגורמי 

 .טיפולנו בתקופה זוב, והן מעומס העניינים שנמצאים התייחסות זו על בסיס עמם,

 

היתה מוכרת לנו לא פעולה שתוארה בהן בסמוך לאחר קבלת פניותיכם, אשר ה –ף העניין לגו

וכן התקיימה לטענות, ירות לקבל את התייחסותו של השכאמור ביקשנו , טרם פרסומה בתקשורת

למענה זה , מצורפת תהליך בירור זהבהמשך ל .ישיבה בנושא זה, לצד נושאים נוספיםעם נציגיו 

 . בפניות סוגיה ולטענות שהועלוהשירות לשל כוללת התייחסות 

 

העברת מסר היתה האמורה של הפעולה תכליתה היסודית סותו של השירות, כפי שעולה מהתייח

חוקית שמטרתה לפגוע בביטחון -גרידא, וזאת לצורך סיכול ומניעה של פעילות בלתימרסן 

 2002-המדינה, בהתאם לייעודו ולתפקידיו של השירות לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב

באופן שבו הפעולה בוצעה ת האירוע העלתה כי אירעה תקלה בדיק)להלן: חוק השב"כ(. בתוך כך, 

מה בעניינם לגורמים שלא התקייגם נשלחו מסרונים  ממנהכתוצאה , אשר ידי השירות-על

בנוסף על כך, אופן ניסוח המסרונים . פעולה מסוג זההתשתית העובדתית הנדרשת לצורך ביצוע 

 .  ולא עבר את הבקרה הנדרשת לצורך כך הולם-היה בלתי
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 803-99-2021-059898מספר מסמך: 

, ואנו כדיןראש בה ובמשמעויותיה כלפי מי שקיבלו מסרונים שלא להקל ין שא מדובר בתקלה

  כך. מצרים על 

 

דיקת הדברים בשירות לאחר התייחסות השירות, בהמשך לבב בהרמוכפי שעוד לצד זאת, ו

ו בשירות לקחים רלוונטיים וגובשו לשיח שהתקיים מולנו בנושא, הופקבהמשך כן האירוע ו

 למנוע הישנות תקלות מעין אלו. מטרתן אשר  הנחיות בהיבטים שונים,

 

מבוסס משלוח מסרונים כאמור , תראשיכדלקמן: ומר, אפוא, סכם ולניתן לעל רקע דברים אלו, 

 .לחוק 8חוק, ובפרט סעיף הלפי  יונשען על סמכויותלחוק השב"כ ו 7על תפקידי השירות לפי סעיף 

ש חש , למצער,המבססתכזו  –מתאימה, קרי תשתית עובדתית להסתמך על חייב הוא , שנית

תכלית התוך איזון בין וזאת , יש צורך למנעהשו שעתידה להתרחשחוקית -פעולה בלתימפני ממשי 

ותוך שהמסרון  ,לבין הפגיעה הכרוכה בכך בזכויות הפעלת הסמכותהעומדת ביסוד הביטחונית 

, וזו טופלה בסמוך תקלה נקודתיתאירעה הנדון , בהקשר שלישיתו. ומבוקר הולםאופן מנוסח ב

 . הנדרשיםלקחים בעניין הפקו תוך שגם הו התרחשותה,לאחר 

 

מטעמו בנושא  צורך במעורבות נוספתעת הזו בלא ראינו  ,בנסיבות העניין, אמור לעילבשים לב ל

 של היועץ המשפטי לממשלה. 

 

 

 

  בברכה,

 

 קניגשטיין, עו"ד נטע

 ראש אשכול ביטחון )בפועל(

 

 

 

 :יםהעתק

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

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

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

 ס', היועץ המשפטי לשירות הביטחון הכללימר רפי 

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

 

 

 






