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 מטעמה תגובה להגיש( הכנסת)להלן:  3המשיבה  מתכבדת בית המשפט הנכבד, תולהחלט בהתאם

 :כדלקמן, לעתירה

ועדת שרים לענייני שירות הביטחון הכללי  בטענות העותרת כנגד החלטותעניינה של העתירה  .1

-לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב 5( לפי סעיף ועדת השרים לענייני השירות)להלן: 

( ושאושרו על ידי ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חוק השב"כאו  החוק)להלן:  2002

לפי ני השירות יעדת הכנסת לעניוכוהמשמשת  חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

הסמיכו את שירות הביטחון  . ההחלטות(ועדת הכנסת לענייני השירות)להלן:  לחוק 6סעיף 

תפקידים נוספים באמצעות מנגנון ההסמכה הקבוע למלא ( השירותאו השב"כ הכללי )להלן: 

מהווה הסמכה מפורשת להטיל ( לחוק אינו 6)ב()7, סעיף עותרתה לטענת( לחוק. 6)ב()7בסעיף 

על השירות ביצוע תפקידים נוספים לאורך זמן, ועל כן הטלת תפקידי קבע על השירות מצריכה 

משכך, מבקשת העותרת כי בית המשפט הנכבד יורה על בטלות  לשיטתה את תיקון חוק השב"כ.

 ( לחוק. 6)ב()7ההחלטות שהתקבלו מכוחו של סעיף 

להטיל  ,ועדת הכנסת לענייני השירותממשלה, באישור מסמיך את ה( לחוק השב"כ 6)ב()7סעיף  .2

נועד , כל עוד הוא "לחוק (7)ב()7( וסעיף 5)-(1)ב()7, שאינו מנוי בסעיפים תפקיד נוסף על השירות

 ". לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה

 בלבד הוטלו על השירות חמישה תפקידיםמאז נחקק חוק השב"כ לפני למעלה מעשרים שנים, 

, שעניינו סיוע מכוח מנגנון זה ( לחוק. התפקיד האחרון שהוטל על השירות6)ב()7מכוח סעיף 

עוגן בחקיקה ראשית ובהמשך  , הוגבל בזמן,התפשטות נגיף הקורונה לצמצוםבמאמץ הלאומי 
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צום התפשטות נגיף במסגרת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמ

הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים 

, 2007-2004בין השנים האחרים נוספו . ארבעת התפקידים 2020-ף)הוראת שעה(, התש"

 . לביטחון המדינההלאומי ובזיקה ישירה  הביטחוןבתחום  כולם ומצויים

ועדת להתערבות שיפוטית בהחלטות  עילהכי לא הונחה היא  להלן, , כפי שתפורטעמדת הכנסת .3

להטיל על ועדת השרים לענייני השירות של הכנסת לאשר את החלטות  הכנסת לענייני השירות

  את ארבעת התפקידים האמורים. השב"כ 

הביטחון הכללי  שירותלהסמיך את החלטות הממשלה "כנגד מופנית , הגם שהעתירה ראשית .4

 , עסקינן"( לחוק6)ב()7בסעיף ש ההסמכה מנגנון... לבצע דרך קבע תפקידים נוספים באמצעות ה

. מכאן, כי הלכה למעשה, מבקשת ועדת הכנסת לענייני השירותידי -אושרו עלשהחלטות ב

 החלטותאשר אישרו את  בהחלטות הוועדההעותרת את התערבותו של בית המשפט הנכבד 

יש נחיצות בהטלת לאחר שחברי הכנסת הגיעו למסקנה כי , השירותהסמכת  בדבר יםועדת השר

 . על השב"כאלה תפקידים 

כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, רק במקרים חריגים יתערב בית המשפט בהחלטות אשר 

ן נלענייני השירות בענייננו, אי ועדת הכנסתהחלטות כנסת, וה ועדה מוועדותידי -אושרו על

כנסת  -עיריית נתניה נ' ועדת הכספים  5544/16ץ "בג)ראו למשל,  אותם מקרים גדרבאות ב

 ((. 30.1.2017) ישראל

בן מאיר נ' ראש  2109/20בבג"ץ  של בית המשפט הנכבד פסק דינובאין , תטען הכנסת כי שנית .5

( לחוק 6)ב()7לפי סעיף הסמכת השירות  נדונה, בו (עניין בן מאיר)להלן: ( 26.4.2020) הממשלה

בית המשפט  בעניין בן מאיר. עותרתלתמוך בטענות הכדי  לסיוע במאמץ למיגור נגיף הקורונה

בתחום אזרחי ( לחוק היה 6)ב()7התפקיד אשר הוטל על השירות באמצעות סעיף כי  מצאהנכבד 

כה . על כן, נקבע כי החלטת ההסמשל השירות הביטחוני העיסוק מליבת המרוחק מובהק

בהם נשקף רף דחופים למקרים  בחנים מחמירים המצמצמים את הסמכתולמכפופה  הנדונה

 גבוה של סכנה לאזרחי ותושבי המדינה ולתקופה מוגבלת בזמן.

( 6)ב()7הכנסת תטען כי מבחנים מחמירים אלו נועדו להתמודד עם החשש שמא מכוח סעיף 

ושהזיקה ביניהם לבין  ,הלאומיהשירות תפקידים החורגים מתחום הביטחון  יוטלו עללחוק 

 תחום פעילותו אתניכר  באופן שעלול להרחיב באופןרחוקה,  –הביטחוני של השירות עיסוקו 

לתפקיד  השירותהסמכה של  כללטענת העותרת לפיה בפסק הדין בסיס . לפיכך, אין של השירות

בזיקה בתחום הביטחון הלאומי וובכלל כך תפקידים המצויים  ( לחוק,6)ב()7נוסף מכוח סעיף 

 , צריכה להיות מוגבלת בזמן ולמקרים דחופים בלבד.לביטחון המדינהישירה 

( לחוק מאפשר להוסיף, לצד תפקידים המצויים בליבת ייעודו 6)ב()7הכנסת, סעיף  לעמדת

בזיקה ישירה  והמצוייםמי, הביטחוני של השירות, גם תפקידים הנוגעים לתחום הביטחון הלאו

"כ בעניין השב הסמכת למעט, העתירההמדינה. לפיכך, משהחלטות ההסמכה נושא  ביטחוןל

, לא נפל בהן כל ביטחון המדינהל ישירהבזיקה ובתחום הביטחון הלאומי  מצויות, הקורונה

   .מאיר בןפגם, ואין מקום להורות על ביטולן, וזאת גם לפי אמות המידה שנקבעו בעניין 
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( לחוק, כוונת המחוקק ותכליתו 6)ב()7בחינת לשון סעיף , תטען הכנסת כי שלישית .6

האובייקטיבית מובילה למסקנה כי ההחלטות נושא העתירה מבוססות על הסמכה מפורשת 

)א( לחוק, ועל כן יש 7( לחוק ועולות בקנה אחד עם ייעודי השב"כ המנויים בסעיף 6)ב()7בסעיף 

 של העותרת לפיה ההסמכה הקבועה בסעיף אינה מפורשת דיה. לדחות את טענתה 

( לחוק נועד ליתן גמישות מסוימת להסמכת השירות לביצוע תפקידים נוספים שלא 6)ב()7סעיף 

ולאזן בין צרכיו המבצעיים של השירות והסודיות המתחייבת  ,בעת חקיקת החוק נצפו

אישור ועדת ב ,זאת)א( לחוק. 7בסעיף  השנקבע פעילותו מסגרתלבין שמירה על בפעולותיו 

 הכנסת לענייני השירות בעת הטלת תפקידים נוספים על השירות. 

נוכח האמור, אף אם נצא מנקודת הנחה כי חלק מהחלטות ההסמכה נושא העתירה עוסקות 

( 6)ב()7בהסדר ראשוני במהותו, החלטות אלה עולות בקנה אחד עם התנאים שנקבעו בסעיף 

מסגרת פעילותו של השירות, כפי שנקבעה בסעיף הולמות את הסמכת השירות ולחוק לצורך 

 )א( לחוק. 7

 הכנסת ועדת ,נוספים לתפקידים השירות הסמכת בענייןבהחלטותיה  הכנסת כי תטעןכן,  על

  ( לחוק.6)ב()7פעלה כדין בהתאם להוראות סעיף  השירות לענייני

העותרת בדבר היעדר השקיפות שבהטלת תפקידים נוספים מכוח  יה שלטענותלעניין , רביעית .7

ישיבותיה )ב( לחוק השב"כ ברירת המחדל היא כי 6בהתאם לסעיף כי יוסבר ( לחוק, 6)ב()7סעיף 

, כפי שיורחב להלן, מתוך חמשת בצד האמור .חסויותהן  ועדת הכנסת לענייני השירותשל 

, מאז חקיקתו שניםה 20במהלך ( לחוק, 6))ב(7התפקידים שהוטלו על השירות מכוח סעיף 

שניים מתוכם פורסמו ברשומות סמוך לקבלת ההחלטה; תפקיד נוסף פורסם בהחלטת ועדת 

הכנסת לענייני השירות אשר התקבלה אך לאחרונה; ובאשר לשתי החלטות הסמכה נוספות, 

לאשר פרסום ת אשר נמצא כי יש מניעה מלפרסמן בפומבי, החליטה ועדת הכנסת לענייני השירו

 פראפרזה. 

לבסוף, במבט צופה פני עתיד, יצוין כי בבואה של ועדת הכנסת לענייני השירות לבחון בקשות  .8

( לחוק, ובמיוחד על 6)ב()7של הממשלה לאישור הוספת תפקידים מכוח המנגנון הקבוע בסעיף 

 אשר חידדו את גבולות ההסמכה של סעיף זה ,מאיר בןרקע קביעותיו של בית המשפט בעניין 

תידרש הוועדה בין היתר לשאלה אם זהו המסלול הנכון והראוי לעיגון התפקיד העומד על  -

  ופרסום דבר ההחלטה.  בנסיבות המאפשרות זאת, כן לשאלת פתיחת דיוני הוועדהוהפרק, 

 תחילה לתשתית העובדתית והתשתית הנורמטיבית השייכות לעניין. .9

 רקע עובדתי ונורמטיבי

 ותפקידיו בחקיקה ראשית השירותעיגון ייעוד  –שירות הביטחון הכללי חוק 

בחקיקה ראשית, השירות מתוך תפיסה כי יש לעגן את פעילות  2002חוק השב"כ נחקק בשנת  .10

, כמו גם את כפיפותו לדרג השירותו, ייעודו, תפקידיו וסמכויותיו של האשר תגדיר את מבנ
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נעמוד עתה על הליך חקיקת חוק השב"כ, תוך האזרחי ואת סמכויות הפיקוח על פעילותו. 

 נושא העתירה. לחוק ( 6)ב()7הרחבה על חקיקתו של סעיף 

עד לחקיקת החוק, מעמדו של השירות, תפקידיו וסמכויותיו לא עוגנו בחקיקה ראשית ייעודית.  .11

ורית של הממשלה, כרשות המבצעת, הבסיס המשפטי לפועלו של השירות היה בסמכותה השי

, לעשות בשם המדינה כל פעולה, בכפוף לכל דין, אשר עשייתה אינה מוטלת על רשות אחרת

לחוק היסוד. נוסף על  32יסוד: הממשלה, אשר לימים תוקן לסעיף -לחוק 29בהתאם לסעיף 

חוק האזנת ל, כך, השירות אוזכר בחוקים שונים בתור גוף המוקנות לו סמכויות מסוימות )למש

, חוק הגנת 1981-; חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א1979-סתר, התשל"ט

)ראו לעניין זה, דו"ח ועדת החקירה לעניין שיטות החקירה של  וכו'( 1981-הפרטיות, התשמ"א

שירות הביטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת, בראשות כב' השופט )בדימוס( משה לנדוי, 

 . ((דו"ח לנדוי)להלן:  (1987) 41בעמ' 

 הצעת החוק הממשלתית

 1998-פורסמה מטעם הממשלה הצעת חוק שירות הביטחון הכללי, התשנ"ח 23.2.1998ביום  .12

 (. הצעת החוק)להלן: 

 1/משמצורף ומסומן  1998-העתק הצעת חוק שירות הביטחון הכללי, התשנ"ח

לוועדת פנימית על הצעת החוק ארכה שנים רבות. מדו"ח לנדוי עולה כי הוגשה ההעבודה  .13

בשם השירות הצעה מפורטת לחקיקה בנושאים הקשורים לחקירות פעילות חבלנית  החקירה

אין בכוונתה להיכנס לפרטי הצעת החוק מטעם השירות, מן הטעם עוינת. ועדת לנדוי ציינה כי 

מקובל של הליכי החקיקה בכנסת יחלוף זמן ניכר עד שהצעות שלפי מהות העניין ולפי הקצב ה"

 (.  73" )שם, בעמ' אלה כמתכונתן, או דומות להן, תראינה אור כדבר המחוקק הראשי

בספרו כי בעקבות המלצות ועדת  תיארבאותם ימים, עו"ד אריה רוטר,  לשירותהיועץ המשפטי  .14

עיגון  עבודה פנימית בדבראחר מכן החלה יועץ משפטי לשירות, וסמוך ל 1988לנדוי מונה בשנת 

נמשכה  1998-1995. לאחר מכן, בין השנים מעמדו ופעילותו של השירות בחקיקה ראשית

ממשלה  ימשרדעם העבודה על הצעת החוק על ידי השירות ומשרד המשפטים, בשיתוף 

( 2010) אנטומיה של חקיקה – הכללי הביטחון שירות חוק)אריה רוטר  רלוונטיים נוספים

 ((.רוטר)להלן: 

הצעת החוק הונחה לבסוף הצעת החוק הממשלתית על שולחן הכנסת.  1998כאמור, בשנת  .15

למרות הממשלה, כאשר הממשלה תקבע את יעדי  השירותלהסדיר את כפיפותו של  ביקשה

ותקבע הוראות שונות באשר למילוי תפקידיו, בהתאם ובכפוף להוראות  השירותפעילותו של 

. בהתאם לחוק המוצע, תוקם "ועדת אישור ועדת הכנסת לענייני השירות גם ותהכוללהחוק, 

שירותים חשאיים של ועדת החוץ לומודיעין להמשנה ועדת הכנסת לענייני השירות", שהיא 

ועדת של  טעונים אישורה יהיו כי תקנות וכללים לביצוע החוק הוצעוהביטחון של הכנסת. 

 . השירותקבל דיווחים עתיים מראש תא היש, והכנסת לענייני השירות
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נו קביעת ייעוד השירות ותפקידיו. וכך נוסח הסעיף אשר עניי 7סעיף  נכללבמסגרת הצעת החוק,  .16

 בהצעת החוק הממשלתית העוסק בייעוד השירות:

שמירת בטחון המדינה, סדרי המשטר  לעהשירות מופקד )א( "
ופעילות הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, ריגול, חשיפת סודות 

, וכן מופקד השירות על שמירה וקידום של אחרת כיוצא באלה
, והכל כפי שתקבע ממלכתיים חיוניים אחרים של המדינה אינטרסים

 הממשלה, ובכפוף לכל דין."

דים שנקבעו בסעיף קטן )א(, ויעיבהתאם ל השירותידים של בסעיף )ב( אשר מעגן את התפק

   תפקיד נוסף: השירות( כי ניתן יהיה להטיל על 6הוצע בפסקה )

"פעילות אחרת בתחום שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני 
אינטרסים חיוניים ממלכתיים של השירות, שנועדה לשמור ולקדם 

 ." המדינה

 :נכתב צעת החוקלה 7בדברי ההסבר לסעיף 

"הסעיף המוצע, הקובע את ייעוד השירות ותפקידיו, הוא מעיקרי החוק 
המוצע. ייעוד השירות מתמצה, בעיקרו, בהיותו מופקד על שמירת 

, טרורבטחון המדינה, וסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי 
ריגול, חשיפת סודות ופעילות אחרת בדומה לכך. לשם כך הוא מופקד 
על סיכול ומניעה של  פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע באלה. כן 

למלא תפקידים בתחום האבטחה, קביעת סיווג  השירות הוטל על
ות מצב לממשלה כוהתאמה בטחוניים, איסוף מידע ומתן ייעוץ והער

ולגופים אחרים שנקבעו על ידה. בנוסף, יהא זה מתפקידו של השירות 
לפעול לשמירתם ולקידומם של אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים 
של המדינה, שאותם תקבע הממשלה באישורה של ועדת הכנסת לעניני 

 ל דין."כהשירות, ובכפוף ל

 דיון בהצעת החוק הממשלתית במליאת הכנסת

  1הובאה הצעת החוק לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 2.3.1998ביום  .17

 בחלקושר המשפטים דאז, חה"כ צחי הנגבי, הציג את הצעת החוק במליאה, וציין כי נפלה 

 הנוגע בכל הישראלי את החסר במשפטבפני הכנסת, שכן הצעה זו נועדה למלא הזכות להביאה 

הכללי, וכן לדרכי הפיקוח על  יו של שירות הביטחוןלקביעת מבנהו, ייעודו, תפקידיו וסמכויות

עמד על התשתית החוקית שהסדירה את פעילותו של השירות, ועל  שר המשפטים פעולתו.

כי גם במדינות אחרות, עד לתקופה זו, לא הוסדרה בחקיקה  הוא צייןהחסר בחקיקה ראשית. 

מגמה להסדיר בחקיקה את פעילותם של שירותים חשאיים, אך בעשורים האחרונים נתחזקה ה

כי אין בחוקים אלה הסדרה של מכלול הבעיות הכרוכות בפעילותם הייחודית  והבהיר פעילותם

 של השירותים החשאיים. 

: בהסדרה של שלושה נושאים עיקריים תעוסקכי הצעת החוק  בדבריו הסביר שר המשפטים

 תפקידיו ייעודו, קביעת ;וכפיפותם של השירות ועובדיו הסדרת מעמדו ומבנהו של השירות

                                                 

 קישור לפרוטוקול הדיון מצוי באתר הכנסת:   1
https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=161089 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=161089
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אמצעי פיקוח, ביקורת ובקרה פרלמנטריים, ממשלתיים  קביעת; ושירותהוסמכויותיו של 

 ופנימיים.

, הכולל מינוי ועדת הציג את מנגנון הפיקוח על השירות המוצע בהצעת החוק שר המשפטים

 (. 95-94)עמ' כינון ועדת כנסת לענייני השירות שרים מיוחדת לענייני השירות וכן 

ייעודו מוצע  מילוי לשם, וציין כי ייעודו של השירותעוד הרחיב שר המשפטים על אודות הסדרת 

של פעילות בלתי  והמניעה הסיכול למלא תפקידים בתחומים שונים: בתחוםלהטיל על השירות 

הדמוקרטי ומוסדותיו; בתחום  המשטר שמטרתה לפגוע בביטחון המדינה; בתחום סדרי חוקית

הוראות בדבר סיווג ביטחוני למשרות  של אנשים, מידע ומקומות; בתחום של קביעת האבטחה

כי החוק המוצע מסמיך את  צייןעוד  בשירות הציבורי ובגופים אחרים שקבעה הממשלה.

לקבוע תחומי פעילות נוספים לשירות, הממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות "

, לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים של ( לחוק6)ב()7פי סעיף -שתכליתם, על

 (. 91-89)עמ'  ."המדינה

רבותי חברי הכנסת, "הצעת החוק:  דיבר בשבחה שלשר המשפטים 

. הוא מציב את מדינת ישראל בחזית המדינות שבהן שירותי הביטחון 

מעמדם, את כפיפותם, את סמכויותיהם ואת פועלים במסגרת חקיקה ברורה שקובעת את 

 (. 95)עמ'  ."אמצעי הפיקוח והבקרה עליהם

חברי כנסת נוספים מסיעות הבית השונות עמדו על חשיבותה של הצעת החוק ושל הסדרת  .18

 פעילות השירות, לראשונה מאז הקמת המדינה, בחקיקה ראשית. 

עצם הרצון לחקיקתו )ראו למשל, גם חברי הכנסת אשר התנגדו לתוכנו של החוק, בירכו על  .19

 (. 99; דברי חה"כ תמר גוז'נסקי, בעמ' 97דברי חה"כ עזמי בשארה בעמ' 

 , אמר: טלב אלסאנעכך, חה"כ 

ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אין ספק כי הניסיון לעגן -כבוד היושב"
את הפעילות של שירות הביטחון הכללי בחקיקה הוא צעד חשוב. אולם 

פעילות שלא היתה מעוגנת קודם בחקיקה היתה נתונה הבעיה היא, ש
 פי חוק.-לביקורת הרבה יותר תקיפה מאשר סמכות המוקנית על

להצעת החוק ואני רואה שיש כאן סעיף  7כבוד השר, אני מעיין בסעיף 
שהוא כמו חבית ללא תחתית. אומרים שאנחנו רוצים למסד את 

מופשטים, כשהכול הפעילות, אבל משתמשים במושגים מאוד רחבים ו
 שמירת )א( נאמר כדלקמן: "השירות מופקד על7בסעיף  בעצם מותר.

המושג ביטחון המדינה הוא ללא הגבלה. אחרי כן  ביטחון המדינה".
הדמוקרטי". מה זאת אומרת? על כל פעילות  המשטר נאמר: "סדרי

ובהמשך נאמר:  הדמוקרטי. שתהיה אפשר להגיד שהיא פגיעה במשטר
אחרת  מפני איומי טרור, ריגול, חשיפת סודות ופעילות "ומוסדותיו

מופקד השירות על שמירה וקידום של אינטרסים כיוצא באלה, וכן 
ממלכתיים חיוניים אחרים של המדינה". מה זאת אומרת "אינטרסים 
ממלכתיים חיוניים אחרים של המדינה"? מי יקבע את המושג הזה? מה 

יפא נאמר: "והכול כפי שתקבע המשמעות שלו? מה לא נכלל בו? ובס
הממשלה ובכפוף לכל דין". אלה מושגים שהם מופשטים ובעצם 

 (. 108)עמ' .." מרוקנים את החוק הזה מכל תוכן.
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בירך על הצעת החוק שיצאה תחת ידי הממשלה לאחר דיונים פז, -חה"כ אופיר פינס מנגד, .20

וייס הוסיף  חה"כ שבח(. גם 100מרובים, ובסופו של יום הוצעה חקיקה ראויה ומאוזנת )בעמ' 

", והוא הוסיף כי המשך תהליך של דמוקרטיזציהובירך על הצעת החוק שהיוותה לשיטתו "

להגדרה מקסימלית של כללי בהכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית יש להגיע "

ם המשחק, שתהיה כזאת, שמעבר להגנה על קיומנו לא תהיה אפילו אפשרות של ניצול החוק א

 (102-101)עמ'  "וכאשר מישהו ירצה לנצל אותו בעתיד למטרות בלתי דמוקרטיות

 חה"כ ראובן ריבלין הוסיף ואמר: 

"

. 

ת כדי אין שום ספק, שכאשר אתה צריך להשתמש בשיטות לא מקובלו
לגלות סכנות האורבות לפתחך, נוצר מצב של פרצות אשר יכולות לבוא 
לידי ביטוי בפגיעה בזכויות. הואיל ובמדינתנו עדיין אין חוקה, אם כי 
יש חוקי יסוד, טוב עושה הממשלה שהיא מביאה את הצעת החוק 
הזאת; ואני גאה בהחלט, אדוני שר המשפטים, שנפל בגורלך פעם 

החקיקה הענפה שאתה מביא בפני כנסת זו, הכנסת  נוספת, נוסף על
עשרה, -הארבע

  (.103)עמ'  ". תודה רבה

חה"כ עוזי ברעם הצטרף למברכים, והוסיף כי בחוק מטבעו יש סתירות בין הדרישות להגנת 

המדינה ותושביה לבין חירויות האדם, אך בעיגון הנושא בחקיקה הוא בגדר "צעד קדימה" 

 (. 106והוראות החוק יאפשרו את פיקוחה של הכנסת על השירות )עמ' 

בתום הדיון אושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה, ואושרה ההצעה להעביר את הצעת החוק  .21

הוועדה לדיון בוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט )להלן: 

 . לצרכי הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית (המשותפת

 דיוני החקיקה בוועדה המשותפת

פרוטוקולים של ב הרלוונטי, חשפה הכנסת את החלק בן מאיר ייןבענבמסגרת ניהול ההליך  .22

( 6)ב()7ובכלל כך סעיף  7הנוגעים לחקיקתו של סעיף  של הוועדה המשותפתדיוני החקיקה 

להוראות תקנון הכנסת ולתקנות זאת, בהתאם  2חסויים. לאותה עתהיו עד אשר , לחוק

. (הארכיונים תקנות)להלן:  2010-ש"עהארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, הת

  .ושחרהבהם מטעמים של ביטחון המדינה חלק מהאמור 

                                                 

 .30.12.2001-ו 26.8.1998, 24.8.1998פרוטוקולים מימים  2
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לקבל את במסגרת בקשת חופש מידע  בהמשך לבקשת העותרת כעת, תבקש הכנסת לעדכן כי

ובהמשך לבקשת חופש מידע נוספת  חוק השב"כל 11סעיף של הליך חקיקת  פרוטוקולים

הליך חשיפתם של כלל  הושלם החקיקה,של הליך  שהתקבלה בכנסת לחשיפת פרוטוקולים

הפרוטוקולים של הוועדה המשותפת בעניין חקיקת חוק השב"כ, בכפוף לחלקים שהושחרו 

מטעמי ביטחון המדינה. במסגרת הליך זה הותרו לפרסום חלק מהמקטעים שהושחרו בעת 

הועברו  3כנסת,הוועדה בבאתר העברתם לפרסום לצד  .מאיר בן בענייןת הפרוטוקולים מסיר

 .20.9.2022פרוטוקולים אלה לעותרת בתשובה לפנייתה בנושא ביום 

 2מש/מצורף ומסומן  20.9.2022מכתב התשובה לעותרת מיום  העתק

הצעת החוק. בפתח הדיון ציין פרופ' מרדכי ל 7בסעיף  ראשוןהתקיים דיון  24.8.1998ביום  .23

קרמניצר, אשר הוזמן לדיון, את הבעייתיות שרואה בהכללת מושגים רחבים בחוק השב"כ, 

עם סיומת השירות )א( להצעת החוק בו נמנו תפקידיו של 7ובכלל כך ציין את סיפת סעיף 

סים ממלכתיים חיוניים אינטריפעל ויקדם "השירות " וכן ציון כי ופעילות אחרת כיוצא באלה"

", והעיר כי מונחים כלליים אלו מעמידים בספק את ההצדקה לעיגון תפקידי אחרים של המדינה

( להצעת החוק 6)ב()7בחקיקה ראשית. כן ציין בהקשר זה פרופ' קרמניצר את סעיף השירות 

 (. 5-4)עמ' 

ת, פיקוח הממשלה "החוק נותן לממשלה סמכויו: בהמשך לדברים אלה ציין חה"כ דן מרידור .24

הוא חשוב, קריטי, אבל אסור להסתפק רק בו מפני שאנחנו לא מדברים על הממשלה של היום, 

אתמול או תהיה מחר. באופן תיאורטי חוק כזה הוא לעשרות  שהיתהמדבר על ממשלה  אני

שנים והאזרח צריך לחשוש משלטון שמנצל מנגנונים שיש להם הצדקה כשלעצמם למטרות 

 פיקוח מנגנוני הקמתידי -על שאפשר כמה עד זה על להגן צריך היוםכים לא טובות. אחרות ובדר

; וראו בהמשך 8)עמ'  "שלו החיובית העבודה את לעשות השירות של היכולת את לסרס בלי

בדבר הצורך בפיקוח ובקרה על השירות, וכי יש להבטיח  (9)בעמ'  לכך דבריו של פרופ' קרמניצר

 .(פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי על הממשלה

)כתוארו  להצעת החוק, הסביר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 7בעת הדיון בחקיקת סעיף  .25

)א( עוסק בתכליתו של השירות, בעוד 7דאז(, עוה"ד מני מזוז, את מבנה הסעיף, וציין כי סעיף 

(. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 17)א( )עמ' 7מהווה קונקרטיזציה של סעיף  )ב(7שסעיף 

של השירות לתפקידים אשר ניתנים  "אוטומטית"הסביר כי הצעת החוק לא כללה הסמכה 

( המאפשר הטלת 6)ב()7, ולפיכך נכלל בהצעת החוק סעיף לשירותי הביטחון במדינות זרות

, הנוגעות להליך אישורו של התפקיד הנוסף מוסדיותתפקיד נוסף על השירות, בכפוף למגבלות 

 : הנוגעות לעניינו של התפקיד עצמו מהותיות והגופים האמונים על כך, ולמגבלות

הזה מתוך גישה שאומרת שברגע שיש גרעין קשה  "אנחנו הלכנו לענין
של פעילות של שירות שקיים בכל ההגדרות בשירותים החשאיים של 

יה ששירותים חשאיים ברוב המדינות מוסמכים כל המדינות. יש פריפר
להפעיל אותה. 

                                                 

, 24.08.1998, 23.07.1998, 16.07.1998, 25.6.1998, 26.5.1998 :לפרוטוקולים של הדיונים מצוי באתר הכנסתקישור  3
26.08.1998 ,26.11.2001 ,30.12.2001 ,03.01.2002 ,27.01.2002 ,29.01.2002. 

 .2לפירוט הלינקים המלאים ראו מש/
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https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195463
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195464
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195465
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195466
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195467
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195468
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195469
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195471
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2195472


 

9 

 

 .

 . 

. הממשלה והכנסת לא יכולות להטיל על 
ת על מבחן השירות סתם תפקידים שנראים להן אלא הם חייבים לענו

אינטרס ממלכתי, חיוני ושל המדינה ולא של שום  –מהותי משולש 
גורם אחר שמעוניינים ביקרו, לא אינטרס פרטי ולא אינטרס מפלגתי". 

  (.18)עמ' 

במהלך הדיון ולשאלת חברי הכנסת, מנה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דוגמאות לסוג  .26

, ובכלל כך התייחס לפעילויות שהוטלו על גופי (6)ב()7תפקידים אשר ייתכן ויוטלו מכוח סעיף 

ביטחון זרים הנוגעים לריגול תעשייתי ומניעת ניסיונות לפגוע בכלכלת המדינה; התמודדות עם 

פשיעה חמורה ופשע מאורגן. צוין כי לעמדת הממשלה לא נכון להגדיר מראש כי נושאים אלו 

בגרעין פעילותו, תוך יצירת מנגנון , שכן הם לא מצוין השירותמצויים בגדר סמכויותיו של 

בצמצום וזאת מתוך גישה הרוצה  –מחמיר אשר יאפשר בעתיד הכללת תפקידים נוספים 

 (. 19תפקידיו של השירות )עמ' 

( להצעת החוק הוסף לבקשת 6)ב()7דאז, עמי איילון, הסביר כי המנגנון בסעיף השירות ראש  .27

, אשר בה יושבים גם נציגי לענייני השירותועדת הכנסת השירות, כדי להבטיח ביקורת של 

הממשלה אינה מסמיכה את השירות בנושאים פוליטיים שאינם אשר תוודא שאופוזיציה, 

 (. 22ממלכתיים )עמ' 

אשר ביקשה בהצעת החוק )א( 7בגין ציין את חששותיו לעניין התוספת בסעיף  בנימיןחה"כ  .28

והביע חששו  ,"כיוצא באלהל" המונח בין היתר באמצעותהשירות, הגדירה את ייעודו של 

מהסמכת השירות לפעילות בתחומים רחבים, ובכלל כך לפעילות בתחום המשק והכלכלה, אשר 

ועדת הכנסת לענייני בעקבות חששות אלו התקיים דיון ארוך בו .אינם משיקים לנושאי ביטחון

עילות הקשורה בחדירה ציין כי יש לצמצם את הפ(, כאשר חה"כ בגין 22)ראו החל מעמ'  השירות

 אחרים חיוניים ממלכתיים אינטרסים. חיוניים באמת בהם לנושאים רק זאת ולאפשרלפרטיות "

, משקיים להיות מוכרחים הדמוקרטי המשטר על שמירה ולא הביטחון שמירת לא שהם

שלא לאפשר את הפתח חה"כ בגין הציע (. בהמשך הדיון 23" )עמ' חברתיים אולי, כלכליים

פגיעה בייעוד שב"כ מאחר שסבר כי יש בהרחבת פעילותו של השירות כ"להסמכה הנוספת, 

להגן על השב"כ מפני הנחתות והנחיות לא ראויות מצד שביקש "(, ומפני 26" )עמ' העיקרי

 (. 33" )עמ' הממשלה

מסוימים בחוק. בתגובה לביצוע תפקידים לו הכוונה  הבגדר דיון זה ציין ראש השירות כי דרוש .29

הקובע את ייעודו מהווה הכוונה כך שיכול לפעול למען ביטחון  7השיב חה"כ בגין כי סעיף 

המדינה. בהמשך לכך, השיב ראש השירות כי לא ראוי שראש השירות ייקבע דברים אלה, ולכן 
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ולכן  הוא מאוד כללי 7, וציין כי סעיף של ועדת הכנסת המבקש את הכוונת הממשלה ואישור

 (. 31-30( להצעה )עמ' 6)ב()7כדי לפעול בתחום מסוים נדרש להפעיל את סעיף 

ור ועדת הכנסת והממשלה נועד למנוע שבתום הדיון ציין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי אי .30

 מצבים של שימוש לרעה בשירות, למשל לצרכים מפלגתיים. 

בדיון זה נדון . 26.8.1998פת ביום להצעת החוק התקיים בוועדה המשות 7דיון נוסף בסעיף  .31

. במסגרת דיון זה ציין חה"כ גדעון של הכנסת ועדת הכנסת לענייני השירותמנגנון הפיקוח של 

 (. 9-5לפקח ולבקר על השירות )עמ'  ועדת הכנסת לענייני השירותכי יש לתת לו אעזר

יו"ר הוועדה, חה"כ  דיון הוצגה המחלוקת שנפלה בין חברי הוועדה המשותפת על ידיהבמסגרת  .32

 : 6, בעמ' עוזי לנדאו

רוצה לנסות לנסח את הבעיה: ישנה חלופה אחת אותה מציג חבר  יאנ"
על פי הניסוח שהניח בפני חברי הוועדה. לפי החלופה  םהכנסת בגין, ג

הזו, השירות מוגבל בתפקידיו, בכך שהוא מופקד על שמירת בטחון 
קרטי מפני פגיעה באמצעות ה והגנה על קיומו של המשטר הדמונהמדי

טרור, חבלה, ריגול וחשיפת סודות המדינה. ואילו הגישה האחרת 
לבו של השב"כ, אבל יכולים להיות -אומרת: אנחנו סבורים שזהו לב

דברים נקודתיים אחד לפרק זמן יוצא דופן, ואין גוף ביטחוני אחר 
ב שיכול לעסוק בתחומים חיוניים לביטחונה של המדינה במובן הרח

 ה..., ואין אפשרות אלא לבקש אישור שזה ייעשה...."של המיל

( בהצעת החוק. גם חה"כ רן כהן וחגי מרום 6)ב()7גם בדיון זה, הציע חה"כ בגין כי יימחק סעיף  .33

השירות הביעו חששותיהם מהגדרות רחבות יתר על המידה, ובכלל כך מהגדרת ייעודו של 

כי יש אמר חה"כ כהן כך למשל,  ."ם אחריםיחיוניאינטרסים ממלכתיים לשמירה וקידום על "

, 9)עמ' למנוע מהשירות להפוך למעין "כלבויניק לאומי" וכי עליו להתמקד בייעודו הביטחוני 

חה"כ אלכס לובוצקי ציין כי המשטרה צריכה לפתח יכולות התמודדות בסוגיות (. 14-ו 11

שמדינת ישראל עומדת בפני מ(. מנגד, חה"כ עזרא תמך ב"גרסה המרחיבה" 16אזרחיות )עמ' 

 (. 6מציאות משתנה )עמ' 

כי לולא המכניזם המאפשר הוספת סמכויות חלה הגבלה על יכולתה של ציין השירות ראש  .34

(, וכי ההגדרה בהצעת החוק היא ההגדרה 10)עמ' מפני איומים שונים ל להתגונן מדינת ישרא

. כן צוין, כי המנגנון מבחינה השוואתיתהמצמצמת ביותר האפשרית, ומצומצמת בהרבה יותר 

יהיה צורך הסעיף, ( הוא מנגנון מאוזן, אשר לולא הגמישות אשר מאפשר 6)ב()7הקבוע בסעיף 

ראש השב"כ נתן דוגמא למציאות  .ם נוספים להגדרה הכלליתו תפקידילהוסיף משימות א

דינאמית אשר משפיעה על עבודתם של שירותי הביטחון, נוכח ההתקדמות הטכנולוגית ואופי 

 : הגמישות צריכה להתקיים בתוך החוקאבטחת המידע, וציין כי לשיטתו 

"אני רוצה לתת דוגמה לחשיבות הגמישות: אם אני מבין נכון, ציין כאן 
יכול  הואשנה.  20-בני בגין או ציין דן מרידור, שהחוק אמור להיות ל

להיות גם לשנים רבות יותר, 
, לפחות לא 

]...[ הגמישות שצריכה  בראשיתו. 
להתקיים בתוך החוק, ותהליך מאוזן עם בקרת המחוקק על ראש 
ממשלה ועל הממשלה, נראה לי כמעט הכרחי. אני לא יכול לתאר 
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לעצמי ארגון שפועל בלי מידת הגמישות הנדרשת, כדי שיעמוד 
   (.18-17)עמ'  "במצבים משתנים

ב כי ככל שנדרש להתאים את תפקידי השירות למציאות הביטחונית המשתנה, חה"כ בגין השי .35

אם אתה מדבר על תחום אתה מדבר על הצורך בגמישות בתחומי ביטחון? אין בכך חשש: "

" . ההצעה של משרד המשפטים מדברת על תחום מלבד הביטחון...הביטחון, אין לך שום בעיה

 (; וראש השירות השיב כי לשיטתו המונח ביטחון יכול להיות רחב. 19)עמ' 

השירות ". ראש גמישות מופלגתבהמשך לכך, העיר חה"כ חנן פורת כי נוסח הסעיף מאפשר " .36

קיימת ", וכי מלבד החלטת הממשלה "מבוקרת ולא מופלגת"בגמישות השיב כי לשיטתו מדובר 

כל הבקרות וכל האיזונים לא מספיקים לא  םמשפט. אבקרה של המחוקק ויש בקרה של בתי ה

, והוסיף באשר לדיון עם חה"כ בגין כי יש (23" )עמ' נראה לי סביר לקשור את הידיים דרך החוק

בתגובה לכך העיר חה"כ . ביניהם מחלוקת ביחס לנוסחו של החוק והאם הוא מצמצם או מרחיב

 את לך לתת שצריך הוא אומר שבני מה. רוחב של ממדים ויש עומק של ממדים ישלובוצקי: "

 (. 24" )עמ' הרחבה זו לו מתנגד שהוא מה. ביטחון נושא זה אם, שצריך העומק כל

 7גם בדיון זה הסביר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה את הלך הרוח שהוביל לעיצוב סעיף  .37

 : (29-30)עמ'  להצעת החוק

משני מרכיבים: מצד אחד הגדרה ספציפית  ה"... הלכנו להגדרה הבנוי
מצומצמת יותר ממה שקיים בכל שירות ביטחון אחר בעולם, 
ומצומצמת גם בהשוואה לכל מה שצריך להיות בישראל, מתוך הבנה 
שזהו העיקר ובתחום זה אנחנו נותנים מנדט ברור וישיר לשב"כ לפעול 

ברים בתחומים של הגנה על הביטחון ועל הדמוקרטיה, ומפני ד
ספציפיים... יצאנו גם מתוך הנחה ששום שירות ביטחון, בוודאי לא 
במדינה הנמצאת במצב של איומים כמו אלה שיש למדינת ישראל, לא 
יוכל להסתפק רק בתפקידים האלה. כפי שאמרתי, בשום מדינה בעולם 

 המערבי התפקיד לא מתמצה בכך. ]...[

בר היום לשב"כ, חשבנו שבמקום לתת את הסמכות הזו במפורש כ 
כשטר פתוח, עדיף שכל מה שהוא מעבר לגרעין הקטן, המצומצם, 

השב"כ לא יוכל לעשות על דעת עצמו... אלא זה צריך  –החיוני מאוד 
לעבור את כל השרשרת: גם השב"כ, גם ראש הממשלה, גם ועדת 

 השרים לשב"כ והממשלה וועדת הכנסת...

די.. הכנסנו גם מבחן בהיבט המוס Safe Guard-לא הסתפקנו רק ב
מהות שיעמוד גם בביקורת של המשפט: עדיין צריך לומר שהתחום בו 

 מדובר הוא אינטרס ממלכתי חיוני של המדינה..."

בות דברים אלה, ציין חה"כ בגין כי בניגוד לנוסח שהוצע על ידו שהוא נוסח מצמצם הוא קבע .38

)א( 7ה חלק מנוסחו של סעיף מציע לקבוע שפעילות אחרת "כיוצא בזה" )אשר כזכור היית

 (. 37-36-ו 32( )עמ' 6)ב()7הקובע את ייעוד השירות(, תאושר במסגרת המנגנון של 

לאחר  15-התחדשו בכנסת ה הלא סיימה את דיוניה בהצעת החוק והדיונים ב 14-הכנסת ה .39

 שהוחל דין רציפות אשר אפשר את המשך קידומה של הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה

בהתאם לכך, דיון נוסף התקיים  והמשך חקיקתה נעצר עקב התפזרות הכנסת. 14-בכנסת ה

   .30.12.2001בוועדה המשותפת בחלוף למעלה משלוש שנים, ביום 
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נוכח הדיונים וההסתייגויות להצעת החוק,  7של סעיף  נוסח מתוקן הוצע לוועדהבמועד זה 

. בנוסח מתוקן זה, נוסף המונח השירותשל שנשמעו לעניין אופן הגדרת ייעודו ותפקידיו 

יהיה השירות ( להצעת החוק, כך שהוצע כי ייעודו של 6)ב()7)א( וסעיף 7"ביטחון לאומי" לסעיף 

"; של המדינה לשמירה ולקידום של אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים "גם 

 ת את הביטחון הלאומי. ובהתאמה יהיה ניתן להטיל עליו תפקיד נוסף ככל שזה משר

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הסביר על משמעות המונח "ביטחון לאומי": .40

"
ביטחון לאומי, כמו הרבה מאוד מונחים, לא מוגדר  

אומי. יש תחום אפשר ליצור מסגרת ולהגיד מה הגבול של ביטחון ל-ואי
אפור שהוא בעייתי, משום שהוא מחייב שיקול דעת, הוא מחייב פיקוח 
ובקרה כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. אבל הכוונה היא לא להישאר 
בעולם הצר של טרור, חתרנות וריגול, אלא להתמודד גם עם איומים 
על הכלכלה, איומים של לוחמה פסיכולוגית נגד מדינת ישראל, איומים 
של הסתה, איומים של פגיעה בתשתיות שלפעמים זה על גבול הפלילי 
ולפעמים על גבול הביטחוני. כלומר, יש פה מתח שאומר שאנחנו לא 
יכולים להגיד שזה לא עומד בהגדרה הצרה של ביטחון ולכן אנחנו לא 
מתעסקים בזה. ההערה היא נכונה, משום שבאמת יש ערפל בקצוות 

 (. 33 )עמ'של תחום ההגדרה". 

שור, ציינה כי על הדיון להתמקד במספר "סעיפי -היועצת המשפטית לוועדה, עוה"ד מירי פרנקל .41

" ופעילות אחרת כיוצא באלהלהצעת החוק: המונח " 7בים המצויים בנוסח סעיף סל" רח

" אשר אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים)א(; המונח "7סעיף הגדרת ייעודו של השב"כ בב

לשמור ולקדם (, אשר אפשר הסמכה לפעילות נוספת כדי "6)ב()7(; וסעיף 1)ב()7הופיע בסעיף 

 שכן לשיטתה: ". האינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינ

הוועדה צריכה כאן להגיד דברה ולחשוב באופן זהיר מאוד האם יש "
מקום למלים ולסעיפי סל רחבים כאלה, מכיוון שדרך הסעיפים האלה 
ניתן להכניס הכל, בין אם זה חתרנות ובין אם זה ביטחון כלכלי או 
פעילות פוליטית. לא משנה מה ייכתב בהאי לישנה, השאלה המרכזית 

 . י סל כאלה שהכל אפשר להכניס לתוכםהיא האם יישרו ביטוי

  ]...[ 

הוא הדבר החשוב ביותר כאן, וכאן  אני בדעה 
אומר המחוקק איך הוא רואה את אופיו של שירות הביטחון הכללי. 
יכול להיות שאופיו צריך להתמקד רק בענייני ביטחון או בענייני ביטחון 

עיפי סל כאלה. אם רוצים לשנות לאומי... אני חושבת שאין מקום לס
את ייעודו של השירות, שיש סכנה רבה בכל מיני סעיפי סל כאלה, מן 
הראוי שיאמר המחוקק את דברו והממשלה תבקש מהכנסת לשנות את 

 ל כאלהסייעודי השירות. ייעודי השירות לא יכולים להיכנס בסעיפי 
נים הם לא , יש אינטרסים מאוד מסוימים והשאלה היא כשהדיו]...[

בתיקונם, אז צריך להיות פיקוח יעיל מאוד, שהדבר הטוב ביותר יהיה 
שנקבע פה רשימה סגורה עם מקום לגמישות, כמו שהגדיר את זה 
היועץ המשפטי של השב"כ, שבכל זאת מדובר בגוף מבצעי. אבל ברגע 
שרוצים לשנות את ייעודי השירות צריכים לבוא לכנסת ולשנות אותם 

 (. 37-36)עמ' סת". במליאת הכנ

)א( 7היועץ המשפטי של השירות, עוה"ד אריה רוטר, השיב ביחס לניסוח ייעוד השירות כי " .42

 לא הוא אם למעשים לפרוטאפשר -אי)א( 7-ב שכתוב ממה דבר שום אבל, כללית הגדרה נותן
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 הכלים את נותן)ב( 7 האם, השירות את לבדוק צריכים אתם דברים של בסופו לכן)ב(. 7-ב נקוב

 (. 38" )עמ' הרלוונטיים התפקידים את ונותן

מצמצם כולל מיפוי  7כי נוסחו של סעיף גם בישיבה זו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הסביר  .43

ובהם עוסקים ארגוני ביטחון אחרים בעולם, וכי לא ניתן השירות של הנושאים בהם עוסק 

נוכח הקשיים שעלו והחשש כי ין עוד צי. סגור רשימה של תפקידים ומשימות להגדיר באופן

לשם קידום השירות האוסר שימוש נפרד סעיף להצעת החוק , נוסף שירותבלשימוש לרעה 

 ותמוסדיהכולל מגבלות מנגנון ( 6)ב()7בסעיף אינטרסים פוליטיים או מפלגתיים. כן נקבע 

בהמשך הסביר המשנה ליועץ המשפטי . המאפשר פיקוח ומניעת שימוש לרעה ות,ומהותי

אף ב כיציין ולממשלה כי לא ניתן להגדיר באופן מדויק בחקיקה את כלל האיומים המשתנים, 

ולכן יש חשיבות מדינה זרה לא הוגדרו תפקידיו של ארגון הביטחון בדרך של רשימה סגורה, 

 בקרהלבכפוף  – רותהשילסעיף אשר יאפשר מעת לעת הטלת תפקידים נוספים או שינוי תפקידי 

 (. 39-41)עמ' 

סבור שיש בהצעה להוסיף איסור על הטלת הוא , חה"כ דוד מגן, ציין כי המשותפת יו"ר הוועדה .44

ות, וכי על משימות לקידום אינטרסים פוליטיים ומפלגתיים כדי לענות על חלק ניכר מהחשש

לקראת סיכום דיוני תן הוועדה דעתה תיבהגדרת ייעודו של השירות, התיבה "כיוצא באלה" 

 (.  45החקיקה )עמ' 

)א( העוסק בייעודים 7, החליטה הוועדה המשותפת באשר לרישא של סעיף הדיוניםבתום  .45

", ופעילות אחרת כיוצא באלההמילים " מנוסח הסעיף את, להשמיט השירותהקבועים של 

יוגדרו באופן ברור ומפורט השירות ". כך שיעדי חבלה וחתרנותותחתם להוסיף את המילים "

יותר כקבוצה סגורה. באשר לסיפא של הסעיף העוסקת באפשרות להרחיב את סמכויות 

קיבלו את הנוסח המצומצם אשר לביצוע פעילות החורגת מליבת ייעודו, חברי הכנסת השירות 

. "הביטחון הלאומי של המדינה" למונח "אינטרסים חיוניים ממלכתייםאת המונח הכללי "קשר 

השירות לפעילות נוספת הנוגעת  הסמכתש כך(, 6)ב()7בהתאם לכך, שונה נוסח סעיף 

 לביטחון קשורים הללו אם רק תתאפשרלאינטרסים הממלכתיים והחיוניים של המדינה, 

 .הלאומי

הוועדה המשותפת, פה אחד, על אישור נוסח הצעת החוק והעברתו הצביעה  בסופו של הליך

 לדיון במליאה. 

 במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישיתדיון 

  4שלישית.השנייה וההובאה הצעת החוק למליאת הכנסת לקריאה  11.2.2002ביום  .46

יו"ר הוועדה המשותפת, חה"כ מגן, הציג בפירוט את הצעת החוק והסדריה. חה"כ מגן עמד על  .47

בחקיקה ראשית, וכן על תמורות שחלו השירות מעמדו של  הרקע שהוביל להצעה להסדיר את

. עוד הוסיף, כי מדינת השירותבחברה הישראלית אשר הצריכו פיקוח ציבורי גם על עבודת 

                                                 

 מצוי באתר הכנסת: קישור לפרוטוקול הדיון 4
https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=437720   

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=437720
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ישראל הלכה בעקבות מדינות דמוקרטיות אחרות אשר החלו להסדיר בחקיקה ראשית את 

מכלול פעילותם של השירותים החשאיים, וציין כי בכלל חוקים אלו אין הסדרה מלאה של 

של גופים אלה, ואף ציטט מדבריו של שר הפנים הייחודית הנושאים הכרוכים בפעילותם 

, עת הציג את הצעת החוק המקבילה המסדירה את שירות הביטחון 1988הבריטי משנת 

 .הבריטי

ועל חשיבותה של הצעת החוק חה"כ מגן עמד על הליך החקיקה אשר החל לפני שנים רבות, 

 משפט הישראלי: המבקשת למלא חסר ב

לפניכם, חברי הכנסת, אושרה בכנסת, כזכור,  המונחת החוק הצעת"
, אך העבודה על הכנתה החלה 1998במרס  2 ביום בקריאה ראשונה

 שירות בין פעולה בשיתוף שנים מספר קודם לכן. הצעת החוק גובשה
 ויסודית, לבין משרד המשפטים, לאחר עבודה מקיפה הכללי הביטחון

השוואתי מקיף של חקיקה וספרות בתחום זה במדינות  רמחק לרבות
 אחרות שהתקינו חוקים מסוג זה. דמוקרטיות

הצעת החוק עברה לאורך השנים שינויים רבים, בעשרות טיוטות, 
הערות שהתקבלו מגורמים שונים,  וכן התייעצויות כתוצאה של דיונים,

כהצעת בפני הכנסת  שנים, והובאה, בסופו של תהליך שנמשך כמה
 חוק. לאחר הקריאה הראשונה נדונה הצעת החוק ארוכות בוועדה

החוקה, חוק ומשפט של  וועדת והביטחון החוץ ועדת של משותפת
עשרה, עם החלת רציפות על -בכנסת החמש עשרה.-הכנסת הארבע

 המלאכה. הצעת החוק, המשיכה הוועדה המשותפת הנוכחית את

תי הוועדה, שהיתה זו עבודה של ש עבודתן על להעיד לעצמי מרשה אני
זו ברצוני להודות לכל חברי הוועדה  ובהזדמנות ומעמיקה, יסודית

 ...–המשותפת 

]...[ 

המונחת בפניכם באה למלא את החסר במשפט הישראלי  החוק הצעת
תפקידיו וסמכויותיו של שירות  ייעודו, מבנהו, בכל הנוגע לקביעת

 "קרה על פעילותו.והב הביטחון הכללי, כמו גם דרכי הפיקוח

 בשמירההמתמצה בעיקרו בהתאם להצעת החוק, על ייעודו של השירות חה"כ מגן פירט  עוד

איומי טרור,  ובהגנה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, וזאת מפני המדינה ביטחון על

אלה מוטל על  יעדים מילויהוסבר, כי לשם  חבלה, חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה.

 :ם בתחומים שוניםהשירות למלא תפקידי

"
 

. כך, למשל, בבריטניה ובמדינות מערביות 
ם, כגון לוחמה אחרות, מוטלים על שירות הביטחון תפקידים נוספי

בריגול כלכלי נגד המדינה וסיוע במאבק בפשיעה החמורה, בעיקר 
. לאומית-פשיעה בין

". 
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עוד הוסיף ואמר כי ישנה הכרה בפוטנציאל לפגיעה ממשית בצנעת הפרט ובחירויות נוספות 

ות, לכן עוגנו אמצעי פיקוח, בקרה וביקורת על פעילותו. צוין, כי מאחר בעקבות פעילות השיר

 והאיזון ההרתעה הבקרה, חשאית, הרי שמנגנוני היא מטבעה אלה מעין ארגונים של שפעילותם

 ומנגנונים חוקיים הסדרים של לקביעתם . לפיכך קיימת חשיבות רבהמוגבלים הרגילים

החוק קובע לשם כך ביזור סמכויות  .פעילות השירות ח עלים ויעילים לפיקושלטוניים ממוסד

חובות דיווח; חובת אישור  ;ועדת הכנסת לענייני השירותבין כמה גורמים, בהם ועדת השרים ו

; ובקרה על ידי מבקר ועדת הכנסת לענייני השירותשל תקנות וכללים על ידי ועדת השרים ו

  .השירות ומבקר המדינה

את הכלים , שנועד לתת לשירות קונסטיטוציוני וחשובחה"כ מגן עמד על כך שמדובר בחוק 

 המדינה, ומאידך גיסא ביטחונם של אזרחיוהגנה על  תפקידו החוקיים הדרושים לשם מילוי

לשם כך, קרא חה"כ מגן לכלל חברי  אלה שימוש לרעה. ובסמכויותילהבטיח שלא ייעשה 

 (. 26-20ישור הצעת החוק )עמ' הכנסת להצביע כאיש אחד לא

כי מדובר בחוק  הדגיש, אך ביחס לנוסח המוצעמספר הסתייגויות  העלהכהן, רן חה"כ בתגובה,  .48

בעל חשיבות גדולה ביותר, אשר עבר שינויים משמעותיים מהצעת החוק הממשלתית ועד 

ועדה (; חה"כ יוסף )טומי( לפיד, אשר כיהן כחבר הו28להצעת הוועדה המשותפת )עמ' 

אנחנו שקלנו המשותפת בירך אף הוא על הצעת החוק ועל עבודת הוועדה המשותפת, ואמר: "

, וציין כי לא מצאו לנכון להגביל יתר "כל מלה בחוק הזה. לא כל סעיף, לא כל משפט, כל מלה

כי נוכח האתגרים הביטחוניים עימם מתמודד, וציין  על המידה את היקף פעילותו של השירות

 המשותפת לא מצאה לנכון לקבוע חלק מההסדרים בהצעת החוק כהוראת שעה, שכןהוועדה 

 (. 40-39)עמ' " גם הצרות שלנו הן לא הוראת שעה"

שירות לצרכים וביצוע משימות נוסח החוק מאפשר שימוש בחברי כנסת אחרים סברו כי  .49

גוז'נסקי בעמ' אנשי השירות מאחריות לפעילותם )ראו דברי חה"כ מתן פטור לפוליטיות, תוך 

 (. 67-61; חה"כ עסאם מח'ול בעמ' 56וחה"כ מוחמד ברכה, בעמ'  49-46

מתנגדים  16תומכים,  47ברוב של בקריאה השלישית דיון, אושרה הצעת החוק הבסופו של  .50

 ושלושה נמנעים. 

 והשימוש שנעשה בו במהלך השנים ההסדר שהתקבל

בנוסח  התקבל בסופו של דבר ,"קידיוייעוד השירות ותפשכותרתו "לחוק השירות  7סעיף  .51

 :כדלקמן

השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר   . )א(7"
הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות, ריגול 

וחשיפת סודות מדינה, 
 ,

 והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין.

 לענין סעיף קטן )א(, ימלא השירות תפקידים אלה:  )ב(
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סיכול ומניעה של פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בביטחון    (1) 
 המדינה, בסדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו;

 אבטחת אנשים, מידע ומקומות, שקבעה הממשלה;   (2)

קביעת הוראות בדבר סיווג ביטחוני לתפקידים ולמשרות בשירות    (3)
הציבורי ובגופים אחרים, כפי שקבעה הממשלה, למעט לנבחרי ציבור 
ולשופטים, וכן קביעה של התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או 
למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני, לרבות על ידי שימוש בבדיקות 

מי שבידם  -ים; בפסקה זו, "שופטים" פוליגרף, והכל כפי שייקבע בכלל
יסוד: השפיטה, למעט מועמדים לשפיטה -סמכות שפיטה לפי חוק

 ;1955-ולמעט שופט צבאי לפי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו

 קביעת נוהלי אבטחה לגופים שקבעה הממשלה;   (4)

קיום מחקר מודיעין ומתן ייעוץ והערכת מצב לממשלה ולגופים    (5)
 הממשלה;אחרים שקבעה 

קידום הענינים המפורטים בסעיף איסוף וקבלת מידע לשמירה ול   (7)
 ".זה

. ומתוןשימוש מדוד ( לחוק 6)ב()7בסעיף  נעשהמאז נחקק חוק השב"כ השנים עשרים במהלך  .52

ארבעה תפקידים  מתוכם עומדים בתוקפם ,לביצוע חמישה תפקידים נוספיםהוסמך השירות 

כאשר . לביטחון המדינה ישירה בזיקהו הלאומי הביטחוןליבת ב מצויים . תפקידים אלה,בלבד

 . שנים 15-לפני כקרי , 2007התקבלה בשנת  ףבתוק ההסמכה האחרונה אשר עודנה מצויה

פירוט וביקשה  1998-פנתה העותרת בבקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 22.6.2020ביום  .53

( לחוק )ראו 6)ב()7על אודות החלטות ועדת הכנסת לענייני השירות אשר התקבלו לפי סעיף 

  לעתירה(.  1נספח ע/

שתה של העותרת לבק ניתןשהתקבלו במהלך השנים החלטות ההסמכה חמש פירוט על אודות  .54

, וכן לעתירה 19)וראו הטבלה בסעיף  12.11.2020מיום במענה מטעם חטיבת המידע של הכנסת 

 .בנושא השירותקבלת עמדת לאחר  . יצוין, כי פירוט זה ניתן על ידי הכנסת(לעתירה 2נספח ע/

בסמוך לקבלת ההחלטה כפי שצוין במענה לעותרת, שתיים מחמש החלטות ההסמכה פורסמו 

והשנייה, שעסקה בסיוע למאמץ הלאומי  3.2.2005האחת פורסמה בילקוט הפרסומים ביום  –

בילקוט הפרסומים לאחר אישור ועדת הכנסת נה, פורסמה לצמצום התפשטות נגיף הקורו

 . 1.4.2020 ביום לענייני השירות

ובה ביקשה את פירוט  6.4.2021ביום בקשת המידע הנוספת שהגישה העותרת  בעקבות

ועדת הכנסת לענייני קיימה , ( לחוק6)ב()7התפקידים אשר הוטלו על השירות מכוח סעיף 

, 5.9.2022-ו 15.8.2022בימים  החלטות ההסמכה שלא פורסמו שתי ישיבות בנושא השירות

נוספת וכן אחת התקיימה הצבעה ובה הוחלט להתיר לפרסום החלטת הסמכה  בסיומןאשר 

כאמור לעותרת בעניין זה ניתן מענה . נוספותטות הסמכה לשתי החללפרסם פראפרזה ביחס 

  (.2/מש)ראו  20.9.2022מטעם חטיבת המידע של הכנסת מיום 
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( 6)ב()7להלן פירוט בדבר החלטות ועדת הכנסת לענייני השירות, אשר התקבלו בהתאם לסעיף  .55

 לחוק השב"כ: 

לבקשת  לענייני השירותועדת הכנסת התקיים דיון בו 14.1.2004ביום  – הראשונה ההסמכה

החלטה זו לא  .יך את השירות לביצוע תפקיד נוסףהוחלט להסמ בסיומו, אשר ועדת השרים

ועדת הכנסת כאמור,  בהמשך לפניית העותרת, פורסמה בסמוך לקבלתה. אולם, כאמור לעיל,

כי ניתן לפרסם פראפרזה  5.9.2022ביום וקבעה הממשלה קיבלה את עמדת  לענייני השירות

מדובר בהחלטות העוסקות בהטלת משימות על השב"כ הנוגעות "ביחס להסמכה זו, לפיה 

 ."לאיסוף וקבלת מידע בתחומים ממוקדים ובאופן מצומצם

ועדת הכנסת נערכו דיונים בו 2004.25.8-ו 2004.23.5, 16.3.2004בימים  – השנייה ההסמכה

דיונים אלו  םלהסמכת השירות לביצוע תפקיד נוסף. בתוועדת השרים בבקשת  לענייני השירות

, בסמוך למועד קבלת 3.2.2005הממשלה. בהמשך לכך, ביום  החלטתאישרה הוועדה את 

עם גופים ציבוריים  ןקיום קשרי גומלי, אשר עניינה "ברשומות ההסמכה פורסמה ההחלטה,

 ". וביטחון, לרבות זרים, ובכלל זה לקבל ולהעביר מידע ןועם גופי מודיעי

בבקשת  ועדת הכנסת לענייני השירותהתקיים דיון בו 23.5.2004ביום  – השלישית ההסמכה

רה הוועדה את הבקשה להסמכת השירות לביצוע תפקיד נוסף. בתום הדיון אישועדת השרים 

ף ובסופו אישרה הוועדה את הסמכת התקיים בנושא דיון נוס 30.5.2006ביום . למשך שנתיים

החלטה זו לא פורסמה ברשומות סמוך למועד קבלתה,  תפקיד זה.השירות באופן קבוע לביצוע 

 ועדת הכנסת לענייני השירות ,ופנייתה של העותרת בהמשך להגשת העתירה דנן אולם כאמור,

החלטת הסמכה זו, אשר כי ניתן לפרסם את  5.9.2022ביום קיבלה את המלצת השירות וקבעה 

הסמכת  – 24.12.2003לענייני שירות הביטחון הכללי מיום אישרה את החלטת ועדת השרים 

  (.16)החלטה שבכ/ שירות הביטחון הכללי לטפל בשיקום סייענים

  .1מש/ ןוסומ 2-1צורף לתגובה המקדמית מטעם המשיבים  החלטה זו העתק

ועדת , וזאת לאחר קיום דיון בו2007ת בשנת הוטל על השירו התפקיד – הרביעית ההסמכה

החלטה זו . ועדת השרים החלטתאושרה  בסיומו, אשר 13.3.2007ביום  הכנסת לענייני השירות

קבעה  15.9.2022לא פורסמה בסמוך לקבלתה. אולם, כאמור לעיל, בהחלטתה העדכנית מיום 

זהה פראפרזה,  אך ניתנהכי לא ניתן לפרסמו, ביחס לתפקיד זה  ועדת הכנסת לענייני השירות

 מדובר בהחלטות העוסקות בהטלת משימות"לפראפרזה שניתנה ביחס לתפקיד הראשון, לפיה 

יצוין, כי בקשה  ."השב"כ הנוגעות לאיסוף וקבלת מידע בתחומים ממוקדים ובאופן מצומצםעל 

ועדת , הוגשה לו()חמישי במספר להסמכת השירות לתפקיד נוסףמטעם הממשלה  נוספת

 וממילא לא אושרה.  לדיון הועלתה לא כלל אך הכנסת לענייני השירות

עם התפרצות  התקבלה( לחוק 6)ב()7סעיף  מכוחהסמכה נוספת החלטת  – החמישית ההסמכה

-לחוק 39תחילה, הסמכת השב"כ נעשתה בדרך של תקנות שעת חירום לפי סעיף  נגיף הקורונה.

 . לאחר מכן,מאיר בןתקנות אלו עמדו במוקד העתירות המקוריות בעניין  –יסוד: הממשלה 

והחלטה זו עמדה במוקד העתירות  –( לחוק השב"כ 6)ב()7הסמכת השב"כ נעשתה מכוח סעיף 

בשל מהותה של החלטת הממשלה והשלכותיה, החליטה  .מאיר בןהמתוקנות שהוגשו בעניין 
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ביותר, כי עיקר דיוניה בנושא זה יתקיימו במתכונת  , באופן חריגועדת הכנסת לענייני השירות

בצד אלה, שניים מדיוני הוועדה  .היו פתוחים לציבורובהתאם שלושה מדיוני הוועדה  פתוחה

 ובמהלכם הוצג חומר ביטחוני סודי ורגיש. ,הוועדההיו חסויים, במתכונת הרגילה של דיוני 

 –לביצוע תפקיד נוסף  בלבד זמני פןבאואישרה הוועדה את הסמכת השירות  ף הדיוניםבסו

ביצוע איסוף, עיבוד ושימוש במידע טכנולוגי הנוגע לחולים מאומתים בנגיף הקורונה ולאנשים 

 , ועמדהברשומות פורסמההחלטה זו בהתאם להחלטת הוועדה, שבאו במגע קרוב עימם. 

 . מאיר בן ענייןבפסק דינו של בית המשפט הנכבד במוקד  כאמור

, תוקפה של הסמכה זו הוארך מעת לעת לשם )עליו נפרט בהמשך( פסק הדיןקביעות ל בהתאם

. בחינת הליך חקיקה להסמכת השירות לסיוע למשרד הבריאות בהתמודדות עם נגיף הקורונה

בחקיקה ראשית ייעודית. תחילה נחקקה הוראת שעה זמנית  בהמשך, עוגנה הסמכת השב"כ

 נחקקאשר נמחקה, ולאחר מכן  4762/20עתירה בבג"ץ לשלושה שבועות, והיא עמדה במוקד ה

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה 

)הוראת  וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חוליםהחדש 

שעמדה במוקד העתירה בבג"ץ  ,הוראת שעה לתקופה של שישה חודשים ,2020-שעה(, התש"ף

  (.1.3.2021) הכנסת' נ בישראל האזרח לזכויות האגודה 6732/20

 מצוידים ברקע הרלוונטי לענייננו, נידרש לעמדת הכנסת ביחס לעתירה.  .56

 הטיעון המשפטי

החלטות ההסמכה מכוחן הוטלו על ארבע  העתירה שבפנינו מבקשת את בטלותן שלכאמור,  .57

הסמכת השב"כ  לפי הנטען, .( לחוק6)ב()7לפי המנגנון הקבוע בסעיף השירות תפקידים נוספים 

לא ניתן להרחיב ו ( נועדה למקרים שבהם ישנה דחיפות מבצעית וכאמצעי זמני,6)ב()7לפי סעיף 

 .סעיף זהמכוח ע באמצעות החלטות הסמכה את תחומי סמכויותיו של השב"כ באופן קבו

ככל שמבוקש להוסיף על סמכויותיו של שב"כ, יש לעשות זאת העותרת מוסיפה וטוענת כי 

  בדרך של תיקון חקיקה.

טענות העותרת לתמוך בכדי  מאיר בן בענייןנסביר מדוע אין בפסק הדין טיעוננו המשפטי ב

ההחלטות נושא  בענייננו נוכח השוני המהותי בין החלטת ההסמכה שנדונה שם לבין ארבע

ועדת באישור של הממשלה  הבהמשך, נפרט את עמדת הכנסת בכל הנוגע לסמכות; העתירה דנן

( לחוק 6)ב()7סעיף להטיל על השירות ביצוע תפקיד נוסף בהתאם ל הכנסת לענייני השירות

חקיקה סודית והיעדר לביחס  שהועלו בעתירה ולאחר מכן נשיב לטענות נוספות; השב"כ

 שקיפות.

 לענייננו פסק הדין בעניין בן מאירההבחנה בין )א(. 

( לחוק השב"כ 6)ב()7לפרש את סעיף  יש, מאירבעניין בן לטענת העותרת, בהתאם לפסק הדין  .58

המוטל על השירות לפי הסעיף האמור, לרבות תפקידים המשרתים את ייעודו  תפקיד שכלכך 

 הביטחוני של השירות, צריך להיות תחום בזמן ולמקרים דחופים בלבד. 



 

19 

 

פסק הדין עותרת, שכן לבסס את טענתה של הכדי  בן מאיר בענייןבקביעות  לעמדת הכנסת, אין .59

לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה  האם הסתייעות בשירות – עסק בסוגיה שונה מהותית

ממלכתיים אינטרסים "לגדר  ירות אפידמיולוגית, נכנסתביצוע חקב סיוע למשרד הבריאותב

להסמיך לחוק ( 6)ב()7באמצעות סעיף  ". כלומר, האם ניתןשל המדינהלביטחון הלאומי חיוניים 

 . "בתחום אזרחי מובהק"את השירות לפעילות 

המונח "ביטחון לאומי" נוגע לייעוד  הייתה כי )ובהם העותרת בעתירה דנן( עמדת העותרים שם

 אינו ולכן –ומוסדותיו סדרי המשטר הדמוקרטי  ,שמירת ביטחון המדינה – השירותהכללי של 

 את לפרש יש כי טענהזאת, הכנסת  לעומת; אזרחי משבר של מצבים גם גבו על לשאת יכול

במובנו הצר  ביטחון המושג של יותר רחבה תפישה המבטא באופן" לאומי"ביטחון  המונח

של משבר בריאותי קיצוני וחסר תקדים במידותיו, לא הייתה  החריגות בנסיבות וכי ,השגרתיו

  .לחוק( 6)ב()7 סעיף בגדרי, זמני באופןמניעה להסמיך את השירות לפעול באותו עניין, 

 שיאה חיות: וכך נוסחה השאלה שבמוקד פסק הדין על ידי כב' הנ

העומדת לפתחנו נוגעת לחוקיות ולחוקתיות של  "
הסמכת השב"כ לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירות 
אפידמיולוגיות, בדרך של איסוף ועיבוד "מידע טכנולוגי" באמצעים 

הדיון בשאלה זו מצריך התייחסות בשלושה  העומדים לרשותו.
, ראשיתמישורים: 

 

 (.14)פס' ]...[". . 

" הכלולות ביטחון לאומיהמילים "אם כך, עמד בית המשפט הנכבד על פרשנות בפסק הדין 

ההסמכה לבחון את כדי  שיש לפרשןמילות המפתח אלו הן ( לחוק, כאשר הודגש כי 6)ב()7סעיף ב

הסמכת השב"כ לסיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף  -שהייתה מונחת לפניה 

( ככזה 6)ב()7סעיף את היא האם ניתן לקרוא  בעניין בן מאיר השאלה שנבחנה . כלומר,הקורונה

נטול זיקה לתחום תפקיד בתפקיד בתחום אזרחי מובהק, למלא  השירותלהסמיך את מאפשר ה

  .עיסוקו הביטחוני

לא  ( לחוק6)ב()7וקבע כי סעיף  ההיסטוריה החקיקתית של הסעיף עמד עלהנכבד בית המשפט  .60

נועד, ככלל, להרחיב את תפקידי השב"כ לתחומים אזרחיים, ועם זאת כי כוונת המחוקק הייתה 

  .(20)שם, פס'  הצר" ניביטחו"הלכלול במונח "ביטחון לאומי" עניינים החורגים מהמובן 

לתחומים  השירותשל תפקידי ( לחוק 6)ב()7באמצעות סעיף כדי למנוע הרחבה , יחד עם זאת

ונח יש לפרש את המ ארגון ביטחון מסכל דבר, נקבע כיהשירות כשאין בהם לבין תכליתו של 

עליהם  ככל שמתרחקים מתחומי הליבה הביטחונייםכך ש "ביטחון לאומי" בצורה מצמצמת,

במבחן הסכנה החמורה והמידית לאזרחי ותושבי "נדרשת הממשלה לעמוד , השירותמופקד 

 . "המדינה או לסדרי המשטר שלה

 (:24-23וכך נקבע על ידי כב' הנשיאה חיות )פס' 

http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7
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כהוראה המאפשרת  כ"השב לחוק( 6()ב)7 סעיף את לפרש ישלגישתי "
בתחומים שאינם נוגעים לביטחון  גםלממשלה להסמיך את השב"כ 

 "לאומי ביטחון" לביטוי ביחס לאמץאך המבחן שיש , במובן הצר
 ותושבי לאזרחי והמידית החמורה הסכנה מבחן הוא בהקשר זה

 שמתרחקים ככל, אחרות במילים .שלה המשטר לסדרי או המדינה
 אכן כי להראות הנטל מוטל הממשלה על ,הביטחוני העיסוק מליבת
 או ישראל מדינת לאזרחי ידיתומ חמורה סכנה המציבה בסוגיה מדובר
 כלל של התגייסותם את המחייב באופן, במדינה המשטר לסדרי

. האתגר עם התמודדות לצורך, שלה הביטחון שירותי הםוב, הגופים
 הצמצום, הסעיף בפרשנות הלשוני הקושי לנוכח מתחייבת וז פרשנות
, שלו החקיקתית מההיסטוריה שנלמד הסעיף של ותושהתפר בהיקף
 של מבוקרת בלתי הרחבה מניעת על – ובעולם בישראל – והדגש

 . מסכל ביטחון גופי סמכויות

]...[  

, לממשלה לאפשר נועד כ"השב לחוק (6()ב)7 סעיף, דברים של סיכומם
 כ"השב להסמכת ביחס מסוימת גמישות, השירות ועדת באישור
 כפי, ואולם. החוק חקיקת בעת מראש נצפו שלא בנסיבות לפעולה
 ומתכליתו שלו החקיקתית מההיסטוריה, הסעיף מלשון שעולה

 במעטאך  רחב (6()ב)7 שבסעיף" לאומי ביטחון" המונח, האובייקטיבית
 גםבו  לכלולניתן  מתאימות ובנסיבות ,"המדינה ביטחון" מהמונח
 גורמים של אקטיבית בחתירה אינו שמקורם ומיידים חמורים איומים
ככל שמדובר  אך. ומוסדותיה המדינה כנגד ואחרים כאלה עוינים

 הצר ןבמוב הביטחוןהליבה של  מילתחו מעברבהרחבת פעילות השב"כ 
החלה באותם  שעליהם הוא מופקד, מדובר בהרחבה מצומצמת ביותר

 לאזרחי ומידית חמורה סכנההמקרים החריגים והנדירים שבהם קיימת 
 ריסון אמצעי תחת, והכל במדינה המשטר לסדרי אוותושביה  המדינה
 .    "בלבד זמני ובאופן קפדניים ופיקוח

 

לתפקיד נוסף מכוח סעיף  השירותהסמכה של  כל טענת העותרת לפיהכי להמחיש כי די באמור 

 בקנה אחד עםעולה ינה א ,לחוק צריכה להיות מוגבלת בזמן ולמקרים דחופים בלבד (6)ב()7

מבחנים מחמירים אלה נקבעו כפועל יוצא  .מאיר בןבעניין  בית המשפט הנכבדקביעותיו של 

, תבאותו עניין מליבת העיסוק הביטחוני של השירושנדונה של "התרחקותה" של ההסמכה 

( לחוק מאפשר 6)ב()7כפי שצוין בפסק הדין סעיף  .עניינים אזרחיים מובהקיםהסמכה בל

הבאים בגדר המונח  "הצר במובן לביטחון נוגעים שאינם בתחומים גם"להסמיך את השירות 

סעיף לעמדת הכנסת,  בגדרי כך,"ביטחון לאומי", שהוא רחב במעט מהמונח "ביטחון המדינה". 

גם  ,ייעודו הביטחוני של השירותליבת תפקידים המצויים בלצד מאפשר להוסיף,  ( לחוק6)ב()7

לפיכך, תטען  .לביטחון המדינהביטחון הלאומי, בזיקה ישירה תחום ההמצויים בתפקידים 

 מצויות, "כ בעניין הקורונההשב הסמכת למעט העתירה, נושאהחלטות ההסמכה משהכנסת כי 

כל פגם, ואין מקום בהן לא נפל  ,ביטחון המדינהישירה לבזיקה ובתחום הביטחון הלאומי 

 .מאיר בןשנקבעו בעניין  גם לפי אמות המידה וזאת להורות על ביטולן,

 למלא תפקידים נוספים השירותהסמכת  –( לחוק השב"כ 6)ב()7 סעיף .)ב(

מענה לחשש מהרחבת קבע של  נועד ליתן בעניין בן מאירלטענת העותרת, גם אם פסק הדין  .61

, יש להחיל את קביעותיו על כלל התפקידים שאינם ביטחונייםסמכויות השירות לתחומים 

שימוש בסעיף מן הלשיטתה הנובעים הנוספים אליהם הוסמך השירות, וזאת נוכח הקשיים 

 ( לחוק. 6)ב()7

http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
http://www.nevo.co.il/law/5051/7.b.6
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כי ההסמכה  שירות מהווה הסדר ראשוני. בהמשך לכך, נטעןל םתפקידיהוספת לשיטתה, 

( לחוק אינה הסמכה מפורשת, אלא הסמכה "עמומה וכללית", אשר 6)ב()7הקבועה בסעיף 

משכך נטען כי לא ניתן  כוחה יפה לכל היותר להתמודדות עם איום לא צפוי לפרק זמן קצר.

 .( לחוק6)ב()7להטיל על השירות ביצוע תפקידי קבע נוספים מכוח ההסמכה הקבועה בסעיף 

 ההסמכה. מבוקש כי בית המשפט הנכבד יורה על בטלותן של החלטות  נוכח האמור,

 "כהשב בחוק מפורשת הסמכה מכוח התקבלו העתירה ושאנ ההחלטות .(1)ב()

כאמור, העותרת טוענת כי גם אם הסמכת השירות לביצוע תפקיד נוסף היא במסגרת ייעודו  .62

עשות מכוח ההסמכה הייכולה להשירות לא הרי שהרחבה בדרך קבע של תפקידי  הביטחוני,

 ( לחוק. 6)ב()7הכללית והעמומה שבסעיף 

למסקנה  הבחינת לשון הסעיף, כוונת המחוקק ותכליתו האובייקטיבית מוביללעמדת הכנסת,  .63

ועולות בקנה ( לחוק 6)ב()7סעיף ההחלטות מושא העתירה מבוססות על הסמכה מפורשת בכי 

יש את הטענות בנושא ההסמכה המפורשת  )א( לחוק.7המנויים בסעיף  השירותאחד עם ייעודי 

אשר עיגן לראשונה חקיקת חוק השב"כ,  ביסודלבחון על רקע השיקולים המיוחדים שעמדו 

בין איזון  - 7בסעיף פרט ב - והמגלםשל השירות,  יובחקיקה ראשית את תפקידיו וסמכויות

ירות, תוך מניעת האפשרות לניצולו לרעה קביעת גבולות ברורים לתחום פעילותו של הש

לבין צרכיו המבצעיים של השירות והסודיות המתחייבת  למטרות זרות לייעודים שנקבעו לו

  .בפעולותיו

בחינה פרשנית זו מביאה אף למסקנה כי ההחלטות מושא העתירה, הכוללות תפקידים בתחום  .64

, התקבלו בסמכות, וכי אין מקום ביטחון המדינההביטחון הלאומי המצויים בזיקה ישירה ל

 . בו( לחוק מגבלות נוספות מעבר לקבוע 6)ב()7לקרוא באופן גורף לתוך סעיף 

 לשון הסעיף

לפרשנות העולה מלשון החוק, תחילה כידוע, בבואנו להידרש לפרשנות דבר חקיקה יש להידרש  .65

 וק. ובשלב הבא לפרשנות העולה מתכליתו הסובייקטיבית והאובייקטיבית של הח

( לחוק עולה כי אין תימוכין בפשוט הכתוב לפרשנות העותרת, לפיה 6)ב()7מלשונו של סעיף  .66

הממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, אינה מוסמכת להטיל על השירות ביצוע 

 עשייתו הביטחונית. ליבת קשורים לגם אם הם נוספים  קבעתפקידי 

הוספת להפעלת שיקול הדעת של הממשלה והכנסת, אמת מידה  קובע את ( לחוק6)ב()7סעיף  .67

אינטרסים שנועדה לשמור ולקדם "פעילות שתעסוק בצריך תפקיד בדרך הקבועה בו 

 ". ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה

, שלא זכה להגדרה ממצה בחוק. לפיכך, כפי אמת, המונח "ביטחון לאומי" הוא מונח עמום .68

 להקשר בהתאם, לעניין מעניין ישתנה התפרשותו שתחום"ייתכן  מאיר בןשנקבע בעניין 

 בן מאיר בהתייחס להסמכת השירות שנדונה בעניין  .(16 פס')שם,  "מופיע הוא שבו הדברים
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עלולה הגדרה רחבה ועמומה מדי של הביטוי "ביטחון לאומי" "כי ציין בית המשפט הנכבד 

צורך משימות אשר בינן להתיר את הרסן ולאפשר שימוש ביכולות השב"כ ל

אין ולא כלום.  

שתכליתם לאפשר למדינת ישראל להתמודד עם איומי הביטחון שהם  

. בבואו לפרש אפוא את המונח "ביטחון לאומי" בסעיף לפסק הדין( 21)פס'  "מציאות חיינו

 על, הביטחוני העיסוק מליבת שמתרחקים ככל"( לחוק, קבע בית המשפט הנכבד כי 6)ב()7

 לאזרחי ומידית חמורה סכנה המציבה בסוגיה מדובר אכן כי להראות הנטל מוטל הממשלה

 (.23" )שם, פס' במדינה המשטר לסדרי או ישראל מדינת

אכן מאפשר הרחבה מסוימת של  "ביטחון לאומי"המונח מבחינת הלשון, אחרות, במלים  .69

 במובנו השגרתי והמקובל סמכויות השב"כ מעבר לייעודו הביטחוני בשמירת ביטחון המדינה

המונח "אינטרסים חיוניים וממלכתיים" מבטא את גם כך  (.16, פס' מאיר בןעניין )ראו 

ידים שאינם בהכרח קשורים בייעוד "קלאסי" של הגנה התפיסה כי הסעיף מאפשר הוספת תפק

  על ביטחון המדינה.

( לחוק 6)ב()7אמת המידה שנקבעה בסעיף את , לעמדת הכנסת מאיר בןבהמשך לקביעות בעניין  .70

ייעודי השירות כפי שנקבעו ל זיקתו לאורלפרש יש המונח "ביטחון לאומי" תוכנו של ובפרט את 

"ביטחון לקידום אינטרסים חיוניים ללפיכך, מקום שבו הסמכת השירות )א( לחוק. 7בסעיף 

למונח "הביטחון  לקרוא, אזי שאין מקום לביטחון המדינההלאומי" מצויה בזיקה ישירה 

לעומת זאת, ככל את מבחן "הסכנה החמורה והמידית" שנקבע בפסק הדין. הלאומי" 

 בן, כבעניין עיסוק הביטחוני"מתרחקת "מליבת ה "הביטחון הלאומי"שההסמכה בתחום 

  .תוכנו של מונח זה, הרי שיש מקום לנקוט גישה מצמצמת יותר בפרשנות מאיר

 התכלית הסובייקטיבית

ביקש להגשים בשעת  קקחומה אשר התכלית היא החקיקה דבר של הסובייקטיבית תכליתו .71

  ".המחוקק"כוונת זוהי למעשה חקיקתו. 

לעמדת הכנסת, אין תימוכין בהיסטוריה החקיקתית, אשר נסקרה בהרחבה לעיל, לפרשנות 

עותרת לפיה הסמכת השירות לביצוע תפקיד נוסף בתחום ייעודו הביטחוני יכולה להיעשות ה

 בלבד.  רק במקרים דחופים ובאופן זמני

כאמור  במסגרת חקיקת החוק עצמו, אשר עיגן 2002לחוק השב"כ נחקק בשנת  7סעיף  .72

לראשונה את תפקידיו וסמכויותיו של השב"כ. וכך נוסח הסעיף בהצעת החוק הממשלתית, 

 :1998שהונחה על שולחן הכנסת בחודש פברואר 

השירות מופקד של שמירת בטחון המדינה, סדרי המשטר )א( "
הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, ריגול, חשיפת סודות 

וכן מופקד השירות על שמירה וקידום של , 
, והכל כפי שתקבע 

 הממשלה, ובכפוף לכל דין."



 

23 

 

דים שנקבעו בסעיף קטן )א(, ויעיבסעיף )ב( אשר מעגן את התפקידים של השב"כ בהתאם ל .73

"פעילות אחרת בתחום שקבעה  ,( כי ניתן יהיה להטיל על השב"כ תפקיד נוסף6הוצע בפסקה )

 חיוניים אינטרסיםהממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני השירות, שנועדה לשמור ולקדם 

 ."המדינה של ממלכתיים

, בהצעת החוק הוצע במקור לקבוע באופן רחב וגמיש יותר את הייעודים והתפקידים של אם כן .74

השב"כ. הייעודים שהוצעו בסעיף קטן )א(, בעניין שמירה על ביטחון המדינה וסדרי המשטר 

הדמוקרטי, הוגדרו כקבוצה "פתוחה", שכן הסיפא כללה את המילים "ופעילות אחרת כיוצא 

( להסתפק 6להסמיך את השב"כ לבצע תפקיד נוסף הוצע בסעיף )ב() באלה". גם לגבי האפשרות

 במונח "שמירה על אינטרסים חיוניים ממלכתיים של המדינה". 

( לחוק, עולה כי חששם של חברי הכנסת 6)ב()7מדיוני החקיקה שעסקו באופן ממוקד בסעיף  .75

אל עבר ו ייעודהיה באפשרות להסמיך את השירות לתפקידים נוספים החורגים מליבת 

תפקידים אזרחיים או אל עבר סמכויותיהן של רשויות אחרות. חברי הכנסת הביעו חשש לפיו 

אמון, עשויה הוא האפשרות להטיל על השירות משימות הרחוקות מתחום ביטחון המדינה עליו 

מפלגתיים או להפיכתו -להוביל לשימוש ביכולותיו לשם קידום אינטרסים פוליטיים

 . באופן אשר עלול לפגוע בייעודו הביטחוניעילות חשאית, ל"כולבויניק" לפ

-, עוה"ד מירי פרנקלוועדה המשותפתלהביעה היועצת המשפטית  ם אלהבדיוניכאמור, כמו כן, 

-)א( ו7לסעיף הסיפא את עמדתה בפני חברי הכנסת לפיה ראוי להשמיט את "סעיפי סל",  ,שור

של השירות צריך להיעשות בחקיקה  שינוי ייעודו(, מהצעת החוק. לפי העמדה שהציגה, 6)ב()7

. על כן, הוצע על ידה לקבוע רשימה סגורה בחוק עם "מקום לגמישות" הנדרשת בשל ראשית

 היותו של השירות גוף מבצעי ביטחוני. 

ידי הממשלה, עבר שינויים במהלך הליכי -על רקע דברים אלה, הנוסח האמור שהוצע על .76

ה ביטאו את גישת חברי הכנסת כי יש לצמצם את ההסמכה החקיקה בכנסת. שינויים אל

 ולערוך שינוי בשני עניינים מרכזיים: ירותהרחבה של הש

, חברי הכנסת ביקשו השירותשל  הקבועים, באשר לרישא של הסעיף העוסקת בייעודים האחד

להגדיר באופן מגודר יותר ייעודים אלה. כך, לצד השמטת המילים "ופעילות אחרת כיוצא 

באופן ברור  השירותבאלה", הוספו המילים "חבלה וחתרנות". כלומר, המחוקק עיגן את יעדי 

תהיה  השירותומפורט יותר והגדיר אותם כקבוצה סגורה, ובכך הבטיח שליבת הייעוד של 

ייעודו הביטחוני בשמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי 

 רגיל וחשיפת סודות מדינה. טרור, חבלה, חתרנות,

 הכללי המונח את צמצם המחוקק, (6)ב()7וסעיף  (א)7 פיםסעי של לסיפא באשר, השני

". המדינה של הלאומי"הביטחון  למונח קשירתו באמצעות" ממלכתיים חיוניים"אינטרסים 

 משום בו יש אך, ורחב עמום מונח הוא כשלעצמו לאומי ביטחון המונח, לעיל שצוין כפי, אמנם

ממלכתי, וכן משום הותרת  ,גם בהתקיים אינטרס חיוני ירותהשסמכויות  להרחבת גדר הצבת

  בתחום הביטחון, גם אם במובנו הרחב של המושג. ירותפעילות הש
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חברי הכנסת החליטו להותיר את האפשרות להוסיף תפקידים נוספים לשירות, לאחר  כלומר, .77

תחימה ברורה יותר של לצד זאת, ( לחוק. 6)ב()7סעיף קבלת החוק, באמצעות המנגנון הקבוע ב

להגדרה מפורטת יותר של אמת המידה  )א( כמפורט לעיל ובכפוף7ייעודי השירות בסעיף 

)ג( הקובע כי לא תוטל על השירות משימה לשם 4)לצד הוספת סעיף  להוספת תפקידים אלה

  .פוליטיים(-קידום אינטרסים מפלגתיים

בחינת תכליתו הסובייקטיבית של החוק יש ליתן משקל לנסיבות חקיקתו עוד תטען הכנסת כי ב .78

את פועלו של השירות בחקיקה  לראשונהשל חוק השב"כ, אשר חוקק לפני כעשרים שנים ומיסד 

המצוי  7ראשית, שכן לנסיבות חקיקתו של החוק הייתה השפעה על עיצוב הסדריו, לרבות סעיף 

במליאת הכנסת ובוועדה המשותפת, חקיקת חוק השב"כ  כעולה מדיוני החקיקה,בליבת החוק. 

נתפסה כ"אירוע" דרמטי ויוצא דופן, שבגדרו לראשונה הוסדרה באופן ייעודי וכולל פעילותו 

של השירות בחקיקה ראשית, והוגדרו תפקידיו וסמכויותיו. התפיסה שעמדה ביסוד החוק 

שירות לשנים רבות קדימה, מבלי ביקשה אפוא לתת מענה מקיף וכולל לצרכים המבצעיים של ה

 .תכופים שהדבר ידרוש תיקוני חקיקה

במסגרת כלל תפקידי השירות על רקע האמור, ומתוך הבנה כי לא ניתן לצפות באופן מוחלט את  .79

חקיקת החוק החליטו חברי הכנסת להותיר גמישות מסוימת לממשלה, להוסיף תפקידים 

החשאיות המאפיינים את הארגון ואולם יותנה  נוספים לשירות במנגנון שייתן מענה להיבטי

  באישורה של ועדת הכנסת לענייני השירות ובעמידה בתנאים המהותיים שפורטו לעיל. 

המורכבות הטמונה בהסדרת פעילותו של שירות על בדיוני החקיקה עמדו חברי הכנסת 

צרכיו המבצעיים של השירות, בין בהגעה להסדרים המאזנים הצורך ועל בחוק,  הכללי הביטחון

שכללו את האפשרות להרחיב את תפקידיו באופן שיגן על פעילותו ולא יחייב )בהכרח( קיום 

הליך של תיקון חקיקה על כל שלביו, לבין הרצון לתחום בחוק את גבולות סמכויותיו של 

 ני. השירות באופן ברור, שיבטיח כי זה לא ינוצל לרעה למטרות זרות לייעודו הביטחו

)ב( לחוק כלל המחוקק את 7בעיגון תפקידי השירות בסעיף עוד עולה מהליך החקיקה כי 

התפקידים המצויים ב"גרעין הקשה" של תפקידי השירות בלבד, ונמנע מהסמכה "אוטומטית" 

של השירות לביצוע תפקידים נוספים אשר ייתכן ולא יידרש להם, אף אם מדובר בתפקידים 

( לחוק, 6)ב()7נחקק סעיף . בהתאם לכך וכצעד משלים, ביוןל ידי ארגוני מסורתיים המבוצעים ע

 להרחיב את סמכויות השירותלאפשר לממשלה  ניתןגישת המחוקק לפיה באופן המבטא את 

במשורה  הוספת תפקידים במתווה זה צריך שתיעשה, אך ועדת הכנסת לענייני השירותבאישור 

בעו בסעיף, ובאופן העולה בקנה אחד עם ייעודי המגבלות המהותיות והדיוניות שנקותחת 

 .)א( לחוק7השירות כפי שנקבעו בסעיף 

 התכלית האובייקטיבית

תכליתו האובייקטיבית של דבר חקיקה היא התכלית שדבר החקיקה נועד להגשים בחברה  .80

 דמוקרטית מודרנית. זו "מטרת החקיקה". 
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, ועדת הכנסת לענייני השירות באישור, לממשלה לאפשר נועד כ"השב לחוק (6()ב)7 סעיף .81

 בעת מראש נצפו שלא לביצוע תפקידים נוספים השירות להסמכת ביחס מסוימת גמישות

(. בעניין בן מאירלפסק הדין  24)ראו סעיף  ונדרשים להגשמת ייעודיו של השירות החוק חקיקת

לסטות באופן , אך בלא לשירותמשום כך, נקבע סעיף המאפשר להוסיף תפקידים ספציפיים 

 בחוק. יםהקבועו ימשמעותי מייעוד

כמו כן, מאחר שהמחוקק ביקש כאמור להימנע בעת חקיקת החוק "מהסמכת יתר" לביצוע 

תפקידים אשר ייתכן והשירות לא יידרש להם בפועל, נדרשה הגמישות להסמיך את השירות 

 ת פיקוח ובקרה. לביצוע תפקידים נוספים, בלא צורך לשוב ולתקן את חוק השב"כ, אך תח

של בעת חקיקת החוק את כלל התפקידים הגדיר באופן מפורט וממצה, , מעבר לקושי לבנוסף

 בחשאיות צורך יש בהם מקריםלמנגנון הוספת התפקידים לשירות נועד לתת מענה  השירות,

( לחוק, המאפשר מחד גיסא שמירה 6)ב()7סעיף המנגנון הקבוע בגם מטעם זה נדרש  .ובסיווג

הסודיות המתחייבת מנדבכים מסוימים בפעולתו של השירות שכן הדיונים בממשלה על 

(, ומאידך גיסא קובע מנגנון כפי שיפורט בהמשךובוועדת הכנסת לענייני השירות חסויים )

פיקוח הדוק ואפקטיבי, הדורש אישור פרלמנטרי לכל החלטת ממשלה בדבר הסמכת השירות 

  לתפקיד נוסף.

ירה על שהיא שמ נוספתעולה תכלית משנה ( לחוק, 6)ב()7ון הקבוע בסעיף זאת ועוד, מהמנגנ .82

פיקוח על הרשות  –, מכוחו נגזר אחד מתפקידיה החשובים של הכנסת עיקרון הפרדת הרשויות

לפסק  37, פס' תומר ורשה משרד עורכי דין נ' שרת הפנים 1765/22המבצעת )ראו והשוו: בג"ץ 

 ((.  3.7.2022למן )דינו של כב' המשנה לנשיאה פוג

כאמור, מתוך הבנה שייתכן ויידרש בעתיד, לאחר חקיקת החוק, להסמיך את השירות לביצוע 

תפקידים נוספים, ביקש המחוקק כאמור להבטיח כי הטלת תפקידים אלו תדרוש את 

מעורבותו, בדמות אישור ועדת הכנסת לענייני השירות. תפיסה זו עמדה בבסיס הסדרים 

השב"כ, והיא מבטאת עמדה לפיה בשל הפגיעה הכרוכה בהפעלת סמכויותיו של נוספים בחוק 

-ובשל הרצון להבטיח כי לא יוטלו על השירות משימות לקידום עניינים פוליטיים השירות

מעורבותה של הבטחת , יש להקפיד על ביזור הכוח והסמכויות בין הרשויות, תוך מפלגתיים

, בהתייחס 79-78, בעמ' רוטראו לעניין זה את דבריו של הכנסת בהסדרת פעילותו של השירות. ר

 לאופן אישור "הכללים" מכוחם פועל השירות בוועדת הכנסת לענייני השירות:  

העובדה שהחוק בנוי במודל גמיש, דהיינו כחוק מסמיך שמאפשר "
קביעת תכנים בחקיקת משנה חסויה מעין הציבור, מחייבת מעורבות 

חקיקת משנה. הדבר נעשה על ידי קביעתן  מתמדת של המחוקק באותה
( ועדת שרים לענייני שירות 6, 5של שתי ועדות קבועות )סעיפים 

 ועדת הכנסת לענייני השירותביטחון כללי שתפעל מטעם הממשלה, ּו
לשירותים החשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שתשמש 

ועדות הללו היא כוועדת הכנסת לענייני השירות. מעורבותן של שתי הו
( ובקבלת דיווח אחת 1בעיקר באישור הכללים והתקנות )סעיף 
(. 12לשלושה חודשים מאת ראש השירות )סעיף 
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( לחוק עולה נוכח נוסחו הרחב של 6)ב()7חשיבותו של עיקרון הפרדת הרשויות המעוגן בסעיף 

חוק השב"כ, המאפשר "קריאה" של משימות נוספות לתוך התפקידים אשר נכללו בסעיפי 

 לוודא כיכדי של תפקידי השירות הקיימים בחוק ומרחיבה מדי החוק. כדי להימנע מפרשנות 

קבע  הסמכה נוספת של השירות תעמוד בתנאים שנקבעו בחוק ותעלה בקנה אחד עם ייעודיו,

וועדת הכנסת לענייני של  כי הוספת סמכויות אלו תהיה טעונה אישורה חוק( ל6)ב()7סעיף 

 השירות כתנאי להוספת הסמכויות. 

ת בעיקרון אינה פוגעטלת התפקידים הנוספים על השירות נוכח האמור, תטען הכנסת כי ה

( לחוק נועד לשמור על 6)ב()7הפרדת הרשויות כטענת העותרת, וכי המנגנון אשר נקבע בסעיף 

 . בעניין זההממשלה ועל יכולתה לפקח על  בהוספת תפקידים כאמור מעורבותה של הכנסת

גמישות מסוימת מתן במשקף איזון בין הצורך ( לחוק, 6)ב()7הנה כי כן, ההסדר הקבוע בסעיף  .83

באופן שלא מחייב בעת חקיקת החוק,  נצפושלא לשירות תפקידים נוספים בקביעת שה הדרו

לבין הרצון להבטיח כי הוספת  תיקון חקיקה ומגן על היבטי הסודיות בפעולותיו של השירות,

ותיעשה תחת פיקוח , בחוק ושל השירות כפי שנקבע הייעודיםתעלה בקנה אחד עם התפקידים 

 . הדוק פרלמנטרי

התקבלו מכוח ההסמכה המפורשת , החלטות ההסמכה העומדות במוקד העתירה בענייננו .84

( לחוק מבטאת איזון בין שיקולים שונים 6)ב()7כמפורט לעיל ההסמכה בסעיף  האמורה.

הנוגעים למאפייני פעילותו הייחודיים של השירות וצרכיו המבצעיים, לצד הבטחת תיחום 

ההסמכה וכח פסיקת בית המשפט הנכבד לפיה את דרישת . לפיכך, ונשל השירותסמכויותיו 

 יה שלחלטותהכי  פי ההקשר ומכלול נסיבות העניין, הכנסת סבורה-המפורשת יש ליישם על

 עיון. לסמכותה בהתאם כדין התקבלו באישור התפקידים האמורים הוועדה לענייני השירות

, חיונייםו ממלכתיים אינטרסים ולקדם לשמור נועדובהחלטות אלו מלמד כי תפקידים אלה 

על כן, החלטות הוועדה לאשר את הוספת  .לביטחון המדינה ובזיקה ישירה הלאומי ביטחוןל

האמורים באות בגדרי המגבלות המהותיות שנקבעו בחוק, ומגלמות את האיזון  התפקידים

 הנדרש בין השיקולים שעליהם עמדנו.

 םיהראשוני ההסדרים לכלל בהלימה עומדות ההסמכה החלטות .(2)ב()

כאמור, העותרת טוענת כי קושי נוסף בהחלטות ההסמכה גלום בכך שהרחבת קבע של תפקידי  .85

השב"כ היא סוגיה המהווה "הסדר ראשוני" אשר חזקה על המחוקק שלא ביקש להפקידו בידי 

 הממשלה.

חקיקת משנה או אקטים אינדיווידואליים של קובע כי " "כלל ההסדרים הראשוניים"כידוע,  .86

המינהל, המעוגנים בדבר חקיקה ראשי, צריכים לקבוע הסדרי ביצוע )הסדרים משניים(, ואילו 

המידה העקרוניות )הסדרים ראשוניים( צריכים להיקבע בדבר -המדיניות הכללית ואמות

( 1998) 515, 481( 5נב) , פ"דרובינשטיין ואח' נ' שר הביטחון 3267/97" )בג"ץ חקיקה ראשי
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, עמותת שיח חדש נ' שר התשתיות הלאומיות 244/00בג"ץ וכן ראו, ; (רובינשטיין)להלן: עניין 

לצד זאת, הובהר בפסיקה כי גם כאשר מדובר  .((שיח חדש( )להלן: עניין 2002) 56, 25( 6פ"ד נו)

ו, להסדיר תאת הרשות המבצע להסמיךבסוגיה המחייבת הסדר ראשוני, המחוקק רשאי 

; עניין 57-56, בעמ' שיח חדשעניין )ראו למשל,  וברורה בתנאי שהדבר נעשה בצורה מפורשת

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל,  4491/13; בג"ץ 519, בעמ' רובינשטיין

 ((. 2.4.2014)וההפניות שם לפסק דינו של כב' הנשיא גרוניס  21-19פס' 

ההחלטות נושא העתירה מהוות הסדר ראשוני מבוססת על כך  טענתה של העותרת לפיה .87

שלשיטתה כל הרחבה של תפקידי השירות כרוכה בפגיעה בזכויות אדם, וזאת נוכח מאפייני 

פעילותו של השירות כשירות ביטחון חשאי. כן מבקשת העותרת להסתמך על קביעתו של בית 

ההסמכה נושא פסק הדין היא בגדר הסדר , אשר קבע כי החלטת מאיר בן בענייןהמשפט הנכבד 

מרחיבה את היקף מעורבותו של שירות ביטחון "היא ש, בין היתר מן הטעם ראשוני במהותו

 הדין(. לפסק  29" )פס' מסכל אל עבר עניינים שהם אזרחיים במהותם

 מושאהחלטות ההסמכה . מאיר בןאין מקום להיקש ישיר מן הקביעות בעניין , כאמור, בענייננו .88

, אף יחד עם זאת .ביטחון המדינה לישירה בזיקה ובתחום הביטחון הלאומי מצויות העתירה 

החלטות ההסמכה מושא העתירה עוסקות בהסדר ראשוני חלק מכי נצא מנקודת הנחה אם 

לצורך  ( לחוק6)ב()7שנקבעו בסעיף  התנאיםבמהותו, החלטות אלה עולות בקנה אחד עם 

להוספת וכן התהליכית העקרונית -המהותית, המתווה את אמת המידה הסמכת השירות

 .תפקידים לשירות

כלומר, אף אם למצער חלק מהחלטות ההסמכה העומדות במוקד העתירות הן בגדר הסדרים 

הן עומדות בהלימה עם כלל ההסדרים הראשוניים, , )ועמדה זו אינה חפה מקשיים( ראשוניים

 הפרטניים לגבי ייעודו של השירות והתנאיםחוק השב"כ ( ל)א7סעיף הקבוע בההסדר נוכח 

  .( להוספת תפקידים נוספים לשירות6)ב()7שנקבעו בסעיף  והמפורשים

( לחוק, ביקשה הכנסת לאפשר 6)ב()7לחוק ובפרט סעיף  7כאמור לעיל, במסגרת חקיקת סעיף  .89

 המתחייבת בפעולותיוגמישות מסוימת לשירות לעדכן את תפקידיו, תוך הגנה על הסודיות 

כעולה מדיוני החקיקה,  .לענייני השירות הכנסתועדת אישורה של קביעת הממשלה וובכפוף ל

הכנסת לא הקלה ראש בשאלת האיזון הראוי בין הצורך בהותרת גמישות מסוימת בפעילות 

ושאלה זו עמדה במוקד הליכי  ,השירות לבין ההכרח להגבילו לייעודים שייקבעו בחקיקה

שתיתן  גמישות , במסגרת החוק,קה. הכרעת הכנסת הייתה כאמור כי יש מקום לאפשרהחקי

מחד  ,יותוהיבטי החשאיות והסיווג שבפעולצרכים מבצעיים עתידיים של השירות, ולמענה ל

בכפוף למגבלות המוסדיות מאידך גיסא תבטיח כי הרחבת הסמכויות תיעשה ו גיסא,

איזון זה . )א( לחוק7כפי שנקבע בסעיף  דו של השירותובהתאם לייעו והמהותיות שפורטו לעיל

, שכלל הסדרה ראשונה ותקדימית של סמכויותיו בין היתר בשל התפיסה כי החוקנבחר, 

יש על כן ו פעולתו של השירות לשנים רבות קדימהלתת מענה לנועד  ופעולותיו של השירות,

  .תחת מגבלות מתאימות ,לתפקידים נוספיםלכלול בו מנגנון שיאפשר הסמכת השירות 



 

28 

 

עולות בקנה אחד עם כלל  ועדת הכנסת לענייני השירותלפיכך, לעמדת הכנסת החלטות  .90

 ( לחוק6)ב()7סעיף שנקבעה בהסמכה מפורשת ההסדרים הראשוניים שכן הן התקבלו מכוח 

 . וגם בטענה זו אין כדי להקים עילה להתערבות בהן

 דבר של סיכומו

החלטות ההסמכה העומדות למסקנה כי  יםובילמ, תכליותיוו לחוק( 6)ב()7לשונו של סעיף  .91

קיבלו את אשר  התפקידים הנוספים שהוטלו על השירות,מוקד העתירה התקבלו בסמכות. ב

בזיקה  יםביטחון הלאומי" ומצוי"הבגדרי בבירור  יםבא ,אישור ועדת הכנסת לענייני השירות

את החלטות הסמכה אלו  החיל בענייןלאין הצדקה  , ועל כן כילביטחון המדינהישירה 

 .מאיר בןהמבחנים המחמירים שנקבעו בעניין 

בהחלטות ועדת הכנסת לענייני השירות לאשר אין מקום להתערב , לעמדת הכנסתכן,  עלאשר  .92

לחשוף את  אפשר היהנושא העתירה, גם אם היה ניתן בחלק מהמקרים, בהם  ותההסמכאת 

 .של הסמכה בחקיקה ראשית תוכן ההסמכה ברבים, לפעול בדרך

במנגנון הקבוע בסעיף  שימושהבפועל, בנוסף, כפי שמעידות החלטות ההסמכה שהתקבלו,  .93

אושרה הוספתם של ארבעה במהלך עשרים השנים האחרונות, יחסית. כך, מצומצם הוא  (6)ב()7

 השירותועדת הכנסת לענייני כאשר כאמור התפקיד האחרון אותו אישרה תפקידי קבע בלבד, 

 . 2007אושר בשנת 

שנים, כאשר הגיעה לפתחה  15-כמו כן, בניגוד לארבעת תפקידי הקבע שאושרו כאמור לפני כ

של ועדת הכנסת לענייני השירות, בעת האחרונה, בקשת הממשלה להסמיך את השירות לסיוע 

הביטחוני של השירות, עמדת מעיסוקו נגיף הקורונה, תחום המרוחק  בצמצום התפשטות

 חורגהוועדה הייתה כי דעתה אינה נוחה מהסמכת השירות לתפקיד זה, מאחר שתפקיד זה 

הסמכת השירות לביצוע תפקיד זה  כי נקבע כן ועל, השירות של המרכזי מייעודו ניכרת במידה

לפסק דינה של כב' הנשיאה  41-ו 27, פסקאות מאיר בן עניין)ראו גם  בלבד זמניתתהיה הסמכה 

 חיות(.

על כל פנים, במבט צופה עתיד, בבואה לבחון בקשות של הממשלה לאישור הוספת תפקידים  .94

( לחוק, ובמיוחד על רקע קביעותיו של בית המשפט בעניין 6)ב()7מכוח המנגנון הקבוע בסעיף 

תידרש הוועדה בין היתר לשאלה אם  - אשר חידדו את גבולות ההסמכה של סעיף זה ,מאיר בן

להוסיף את ההסמכה אם יש ו ,והראוי לעיגון התפקיד העומד על הפרק זהו המסלול הנכון

  .בדרך של תיקון החוקהמבוקשת 

 התייחסות לטענת העותרת בדבר "חקיקה סודית" .()ג 

( לחוק 6)ב()7מכוח המנגנון הקבוע בסעיף לטענת העותרת, הטלת תפקידים נוספים על השירות  .95

 "חקיקה סודית", באופן החותר תחת ההליך של "השקפת פעילות השב"כ".  תמאפשר

הליך הטלת התפקידים הנוספים, אין בכך  מחשאיותהכנסת תטען כי על אף הקושי הנובע  .96

, שכן כפי שצוין ( לחוק6)ב()7הצדקה להורות על בטלות ההחלטות שהתקבלו מכוחו של סעיף 
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ם הטלת תפקידים נוספים על השירות, אשר חשיפתם ( נעשה גם לש6)ב()7לעיל השימוש בסעיף 

פעילותו של בפומבי עשויה לסכן את ביטחון הציבור ולכן לא ניתן לעגנם בחקיקה ראשית. 

כרה הנוכח ההשירות מאופיינת מעצם טבעה בחשאיות אשר נועדה להגן על ביטחון המדינה. 

)ב( לחוק השב"כ 6נקבע בסעיף בסודיות הדרושה בעת הדיון על פועלו של השירות, של המחוקק 

ישיבותיה של ועדת הכנסת לעניני יהיו חסויים: " ועדת הכנסת לענייני השירותכי דיוניה של 

השירות יהיו חסויות, ופרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בהן אסור, אלא אם כן החליטה 

 ."הועדה אחרת, לאחר שמיעת עמדת ראש השירות

פרוטוקולים של ישיבות שנקבע בחוק )ג( לתקנון הכנסת לפיו: "120הוראה דומה נקבעה בסעיף 

לחוק  6שיהיו חסויות, ובכלל זה ישיבות של... ועדת הכנסת לענייני השירות כאמור בסעיף 

 ". , יהיו חסויים ולא יועמדו לעיון הציבור לפי כל דין2002-שירות הביטחון הכללי, התשס"ב

( 6)ב()7בעניין הוספת תפקידים לפי סעיף  ענייני השירותועדת הכנסת לבהתאם לכך, גם דיוני 

 אחרת. החליטה הוועדה לחוק חסויים, אלא אם 

על פעילותו ציבורית ביקורת הפיקוח והיקף המצמצמים את של השירות אשר  לאור מאפייניו .97

, ובכלל כך פיקוח בחוק מנגנוני ביקורת אפקטיביים אחרים והנסתרת מעין הציבור, נקבע

המאזנים בין צרכי הביטחון ושמירה על עקרונות שלטון החוק. ראו לעניין זה  ,הדוק ריפרלמנט

 את דבריו של חה"כ מגן בהציגו את הצעת החוק בדיון במליאת הכנסת:

רבות ומגוונות שטמון בהן  סמכויות הם, באשר ביטחון, לשירותי"
בצנעת הפרט, בחירותו, בגופו, וכן  ממשית פגיעה פוטנציאל של

 כים חברתיים שונים. למרות זאת,בער
 

)פרוטוקול הדיון  ."
  (.23-22בעמ'  11.2.2002 מיום

אישור פרלמנטרי לכל כפופה ל( לחוק 6)ב()7סעיף הקבועה ב התפקידיםהוספת , גם לפיכך .98

 מבוקשת. הסמכה

במסגרת דיוניה החליטה הוועדה, בחלק מהמקרים, לפרסם את החלטות ההסמכה. עוד נציין כי  .99

קיום קשרי גומלין עם לפרסם את החלטת ההסמכה בדבר " 2005כך החליטה הוועדה בשנת 

קיום קשרי  ,"דיעין וביטחון, לרבות זרים, ובכלל זה להעביר מידעגופים ציבוריים ועם גופי מו

. "גומלין עם גופים ציבוריים ועם גופי מודיעין וביטחון, לרבות זרים, ובכלל זה להעביר מידע

במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות סמכת השירות לסיוע הדיון בבמסגרת ה ,2020 בשנת וכך,

לביקורת  עמדה בהמשך זווברשומות, החליטה הוועדה לפרסם גם אותה  נגיף הקורונה

 . מאיר בן בענייןשיפוטית בפסק הדין 

, על אף שלא הביטחון זרועותשל  תפקיד נוסף שעניינו טיפול בשיקום סייעניםעוד יצוין, כי 

, היה ידוע בפועל כחלק לעתירה דנן המשיביםת ונחשף באופן רשמי עד למועד הגשת תגוב
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, ובהחלטת לכתב העתירה( 53מתפקידיו של השירות, ואף צוין במסגרת העתירה דנן )ראו סעיף 

 .הוחלט לפרסמו באופן רשמי 15.9.2022ועדת הכנסת לענייני השירות מיום 

שלושה מתוכם אם כך, מתוך חמישה תפקידים אליהם הוסמך השירות מאז נחקק החוק,  .100

לפרסמם נוכח החשש . ביחס לשני תפקידים נוספים נמצא כי אין אפשרות פורסמו בפומבי

מדובר בהחלטות "לפיה  כאמור פראפרזהבעניינם , אולם ניתנה לפגיעה בביטחון המדינה

העוסקות בהטלת משימות על השב"כ הנוגעות לאיסוף וקבלת מידע בתחומים ממוקדים ובאופן 

 ."מצומצם

, החליטה 2020שהתקבלה בשנת החמישית סמכה הה החלטתכי באשר ללכך יש להוסיף,  .101

)ב( 6בסעיף  ברירת המחדל הקבועהועל אף  , באופן חריג ביותרועדת הכנסת לענייני השירות

במתכונת , כי עיקר דיוניה בנושא יתקיימו הממשלה והשלכותיה ת, בשל מהותה של החלטלחוק

 הן לכלל הציבור והן לכלל חברי הכנסת.  – פתוחה

ועדת החוץ בפתיחת דיוני החלטה זו משקפת את ההתפתחות שחלה בשנים האחרונות 

 לצד שמירה על הסוד וקיום דיונים חסוייםוהשקפת פעילותה לציבור  והביטחון של הכנסת

תוקן תקנון הכנסת ונקבע כי דיוני חקיקה בוועדת  2012מטעמים של ביטחון המדינה. כך, בשנת 

הפרוטוקולים הלא חסויים מפורסמים בדרך  2017ויים; החל משנת החוץ והביטחון לא יהיו חס

דיונים בוועדה נבחנים לפי טיבם, וישנה מגמה אשר הולכת וגוברת  ת;השגרה באתר הכנס

החלה הכנסת להעסיק ממונה מטעמה  2021לפתיחת דיונים לציבור. בנוסף, החל משנת 

וטוקולים שתקופת החיסיון שלהם לחשיפת חומרים מסווגים כדי לייעל ולהקל על חשיפת פר

לפי תקנות הארכיונים הסתיימה, ובהתאם לכך, כפי שצוין לעיל, נחשפו אך לאחרונה כלל 

 הפרוטוקולים של הליך חקיקה חוק השב"כ. 

בהתאם לכך, ובמבט צופה פני עתיד, בבואה של ועדת הכנסת לענייני השירות לבחון בקשות  .102

( לחוק, תידרש 6)ב()7כוח המנגנון הקבוע בסעיף של הממשלה לאישור הוספת תפקידים מ

הוועדה בין היתר לשאלת פתיחת דיוני הוועדה בנסיבות המאפשרות זאת, ופרסום דבר 

 ההחלטה.
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 דבר סוף

 המקרים לגדר נכנס אינו שבפנינו המקרהלעיל,  עמדת הכנסת, מכל הטעמים שפורטול .103

הכנסת לענייני  ועדתבהחלטות  הנכבד המשפט בית של התערבותו את המצדיקים החריגים

 .  בסמכות התקבלו ואלו –ההסמכה נושא העתירה  החלטותאת  לאשרהשירות, 

 ועדת הכנסת לענייני השירותעל כן, תטען הכנסת כי אין עילה להתערב בהחלטות אשר  .104

 . אשר אישרו את החלטות ההסמכה, ודין העתירה להידחות

 2022בספטמבר,  22היום: 

 באלול, התשפ"ב ו"כ          

_______________ 

 ענת גולדשטיין, עו"ד

 ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות )בפועל( 
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