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תכבד להשיבך א , ועל דעתו של היועץ המשפטי לממשלה,יפנייתך שבסמך הועברה לטיפול

 כדלקמן:

 

 , אשר נבע הן מן הצורךפנייהטיפול בס ללהתנצל על העיכוב שחל ביח בקשאבפתח הדברים 

בתיאום עם גורמים שונים ובכללם הייעוץ המשפטי ידיך -עלהטענות שהועלו  בבחינה עקרונית של

בטיפולנו היו העניינים שריבוי מ(, והן השירותאו  השב"כהכללי )להלן:  לשירות הביטחון

  –כעת לגופם של הדברים . חודשים האחרוניםב

 

כך שבהתאם למידע שנמסר לך מידי חטיבת המידע של הכנסת במענה סת להתייחבפנייתך  .1

, במהלך השנים הוטלו על השב"כ מספר 1998-לבקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

חוק )להלן:  2002-( לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב6)ב()7תפקידים מכוח סעיף 

)ניתן בן מאיר נ' ראש הממשלה  2109/20בג"ץ בח ההלכה שנפסקה כווטענת כי לנ, (השב"כ

יחס השב"כ אינו מוסמך להמשיך ולפעול ב, (עניין בן מאיר, ולהלן: 26.4.2020ביום 

הסמכה כאמור פי הנטען, מאחר ש-עלזאת,  ם., לאלתר, מביצועועליו לחדול ,לתפקידים אלו

רי יכולה לעמוד רק בנסיבות של סכנה חמורה ומיידית לאזרחי ולתושבי המדינה או לסד

כן טענת כי ככל שהממשלה סבורה כי המשטר שלה, הן במימד המהותי והן במימד הזמן. 

על היועץ המשפטי עדיין קיים צורך במילוי התפקידים האמורים בידי השב"כ, הרי ש

 להנחותה לקדם תיקון חקיקה בעניין. לממשלה 

 

 סביר. עמדתנו בעניין זה שונה, ואלאחר בחינת הטענות, 

 

( לחוק השב"כ מאפשר לממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, לקבוע 6)ב()7סעיף  .2

יהיה  אשר כפועל יוצא מקביעה זופעילות בתחום אחר מאלו המנויים ביתר הוראות הסעיף, 

mailto:Gil@acri.org.il
mailto:mail@acri.org.il
mailto:mail@acri.org.il


2 

 

 4מתוך  2עמוד 
 

    9149001 מיקוד  , ירושלים49029, ת.ד. 29דין -רח' צלאח א
 

 803-99-2021-014050מספר מסמך: 

"לשמור ולקדם  אשר נועדהזה מתפקידו של השירות למלאה, ובלבד שמדובר בפעילות 

ניין בן מאיר, כפי שצוין בע. "מי של המדינהחיוניים לביטחון הלאואינטרסים ממלכתיים 

לממשלה, בכפוף לאישור פרלמנטרי, גמישות מסוימת ביחס להסמכת  סעיף זה נועד להקנות

יוני ועדת הכנסת בהתאם, ד 1.יבות שלא נצפו מראש בעת חקיקת החוקסהשב"כ לפעולה בנ

נקוט "בדרך מחד גיסא, ל ,שעסקה בהצעת חוק השב"כ מלמדים כי כוונת מנסחיו היתה

 2;ב"גרעין הקשה" של תפקידי השירותחוק השב"כ תפקידים שאינם הצמצום", ולא לכלול ב

מאידך גיסא, לאפשר גמישות להטלת תפקידים או לשינוי תפקידים, בשים לב לשינויים ו

יפים לעניין זה  3לקבלת ההחלטה. בתמונת האיומים, ובכפוף לקיומו של הליך מובנה ומבוקר

וד מגן, שכיהן כיו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ויו"ר הוועדה המשותפת דברי חה"כ ד

שהכינה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, בעת שהציג את נוסח ההצעה לקריאה 

בניסוח תפקידי שירות הביטחון הכללי אצלנו "כדלקמן: שנייה ושלישית במליאת הכנסת, 

במישרין רק את תפקידי "הגרעין ל עליו ך הצמצום, בכך שהחוק הטילמעשה נקטנו דר

על   ק קבע מנגנון המאפשר הטלת יעדי פעילות נוספיםהקשה", כאמור. עם זאת, החו

בתחום   ת, רק משימות לשם קידום אינטרסים ממלכתיים חיונייםאולם זאהשירות, 

  4."פי החלטת ממשלה, ובאישור ועדת הכנסת לענייני השירות-הביטחון הלאומי, על

 

לחוק השב"כ  (6)ב()7ת סעיף בכך שהוראהעליון כיר בית המשפט בעניין בן מאיר הדוע, כי .3

ביטחון במובן "גם בתחומים שאינם נוגעים ללפעול מאפשרת לממשלה להסמיך את השב"כ 

טוריה החקיקתית שלו יסמהה ,לשון הסעיףמשבשים לב לכך לצד זאת נקבע כי  ,ואולם ."הצר

רחב אך במעט  מונח "ביטחון לאומי" המופיע בסעיףהלה כי עוומתכליתו האובייקטיבית, 

מעבר לתחומי אל מדובר בהרחבת פעילות השב"כ מקום שהרי ש ,"ביטחון המדינהמהמונח "

וכי  ,הליבה של הביטחון במובן הצר שעליהם הוא מופקד, מדובר בהרחבה מצומצמת ביותר

לסדרי  תושבי המדינה אומבחן הסכנה החמורה והמיידית לאזרחי וזו נדרשת לעמוד ב

במימד המהותי נדרש רף גבוה במיוחד של סכנה לאזרחי נקבע כי , המשטר שלה. בהתאם לכך

לתקופה בלתי לא תהיה הרחבת סמכויות כאמור שדרש במימד הזמן נכי ותושבי המדינה, ו

מצעים אחרים בהעדר ארק כל עוד מתקיימת דרישת המיידיות ו, אלא תתאפשר מוגבלת

 ת דומה עם הסכנה החמורה. להתמודדו

 

לצורך הפעלת סמכויות תנאים מחמירים אלו דרושים התאם לפסק הדין, ב כי ,חדדיש ל

, וזאת על יסוד התפיסה שלפיה ככל "במובן הצר בגדר ה"ביטחוןהשירות בתחום שאינו 

מדובר בסוגיה שמתרחקים מליבת העיסוק הביטחוני, מוטל על הממשלה הנטל להראות כי 

                                                            
 . חיות לפסק דינה של הנשיאה 24בפסקה  1
כי: "למיטב  ,מזוז נימ מר ,)ושופט בית המשפט העליון דהיום( ציין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז ,כך למשל 2

המדינות האחרות, לעומת הבנתי אין שום תפקיד או ייעוד שיש כאן לשירות שאיננו נמצא בשירותים דומים ברוב 
זאת יש תפקידים שבמפורש ניתנו באופן ישיר לשירותים במדינות אחרות שאפשר לתת אותם כאן לשירות אבל לא 

 (.17, בעמ' 24.8.98אוטומטית" )דיון ועדת המשנה לחוק השב"כ מיום 
ב שיהיה סעיף שיאפשר דאז: "האיומים משתנים כל הזמן, ולכן חשוהמשפטי לממשלה כפי שציין המשנה ליועץ  3

לממשלה, בפיקוח של הכנסת, מעת לעת להטיל גם תפקידים נוספים או לשנות תפקידים שמוטלים על השב"כ, אבל 
לא השב"כ מחליט ולא ראש הממשלה מחליט לבד, אפילו לא הממשלה מחליטה לבד. יש פה איזשהו תהליך מאוד 

גדרת. תמיד זה "ובין היתר" ושימוש ורשימה סגורה ומ ם מדינה בעולם חוק שב"כ שעושהומבוקר. לא מצאתי בש
במונחים כלליים, כי אלה דברים שאף אחד לא מסוגל להגדיר אותם. גם מדינות אחרי הרבה שנים של חקיקה לא 

 (. 41בעמ'  ,30.12.01מצליחות להגדיר את הדברים באופן פרטני ומדויק" )דיון הוועדה המשותפת לחוק השב"כ מיום 
 .11.2.02מיום  15-של הכנסת ה 283-הישיבה הכנסת, דברי ה 4
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מחייבת את התגייסותם של כלל הגופים, ובהם שירותי הביטחון שלה, לצורך התמודדות עם ה

מעבר  ככל שמדובר בהרחבת פעילות השב"כ"כי  בפסק הדיןנקבע בין היתר, כך,  5.האתגר

 מדובר בהרחבה מצומצמת שעליהם הוא מופקד,לתחומי הליבה של הביטחון במובן הצר 

ידית לאזרחי סכנה חמורה ומ נדירים שבהם קיימתהגים וחריהמקרים ההחלה באותם  ביותר

כי "הרחבת סמכויות השב"כ  ,כן נקבע 6...."המדינה ותושביה או לסדרי המשטר במדינה

, אינה לתקופה אל מעבר לטיפול בענייני ביטחון במובן הצר( לחוק השב"כ 6)ב()7מכוח סעיף 

להסמיך את השב"כ לבצע פעילות  כי "המונח "ביטחון לאומי" מאפשרו 7;"..בלתי מוגבלת.

מחייבת  הסמכה כאמורואולם , שאינו מצוי בליבת העשייה הביטחונית במובן הצרבתחום 

)כל  8קיומה של סכנה חמורה ומידית לאזרחי המדינה ותושביה או לסדרי המשטר שלה"

ון קביעות אלה עניינן בהפעלת השירות בתחום שאינו בגדר הביטחכאמור,  .ההדגשות הוספו(

למשרד הבריאות במאמץ לצמצום התפשטות נגיף שניתן כדוגמת הסיוע במובן הצר, 

ליבה של התחומי בגדר  שהםתחומים פעילות בלתפקידי השירות הרחבת ולא בהקורונה, 

 . אך אינם מנויים במפורש בחוק השב"כ הביטחון

 

שניתן פסק  , טרםלאורך השניםהשב"כ ( לחוק 6)ב()7שהתקבלו מכוח סעיף אשר להחלטות  .4

בתחומי הליבה של  המצויים תפקידיםעניינן במלמדת כי  בחינתןהרי שן בן מאיר, יהדין בעני

בתפקידים הנגזרים במישרין הביטחון במובן הצר אשר עליהם מופקד השירות, ולמצער 

כפי מקובלת עלינו עמדת השירות ועל רקע האמור, בהתאם לכך מתחומי הליבה כאמור. 

תפקידים אלו שהוטלו על השירות נדרשים לפיה אין מקום לקבוע כי  אשר ,שנמסרה לנו

או כי המשך  ,לעניין המימד המהותי ולעניין מימד הזמן לעמוד במבחנים שנקבעו בפסק הדין

של התפקידים האמורים, כמו יתר תפקידיו כי לציין,  למותר מילויים מותנה בתיקון חקיקה.

בדין  שירותע במגבלות הסמכויות שהוקנו להקבועים בחוק, מחויבים להתבצהשירות 

כי ברי  ,משכך. ובהתאם לאיזונים החוקתיים המתחייבים בין צרכי הביטחון לזכויות הפרט

כדי להרחיב אף את  השב"כ לחוק( 6)ב()7אין בעצם הרחבת תפקידי השירות מכוח סעיף 

 או כדי להתיר פגיעה לא מידתית בזכויות. של השירות  סמכויותיו

 

 ,בברכה

 קניגשטיין, עו"ד נטע 

 

 :יםהעתק

 היועץ המשפטי לממשלה

 חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

                                                            
  לפסק דינה של הנשיאה חיות. 23בפסקה  5
 חיות. ק דינה של הנשיאהלפס 24 הבפסק 6
אי תחולת דרישת הזמניות על הוספת תפקיד הנופל בגדר יצוין, כי  לפסק דינה של הנשיאה חיות. 23בפסקה  7

עולה כי הסעיף ממנו  ,דיון שהתקיים בוועדת הכנסת שדנה בהצעת החוקפרוטוקול הבגם הביטחון במובן הצר נתמכת 
"החלטה מוסדית על תחום  לעניין , אלא"קונקרטיתולה הוק של פע-אד הלא נועד להסמיך את השירות לעניין "החלט

רי דבראו: ) פעילותביצועה של אותה להביא להקמת אגף או מחלקה בשירות לצורך  ,למשל ,פעילות אחר", שעשויה
 .(35-ו 18, בעמ' 24.8.98יום מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז בדיון בוועדת המשנה לחוק השב"כ 

 חיות. דינה של הנשיאה לפסק 46בפסקה  8
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 היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת

 המשפטית למשרד ראש הממשלההיועצת 

 ב"כ היועץ המשפטי לש

 , פרקליטות המדינהמנהל מחלקת בג"צים

 אשכול ביטחון, כאן תראש


