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 לעתירה 1-4תגובת המשיבים 

 תגובתם לעתירה שבכותרת. את ( מתכבדים להגישהמשיבים או המדינה –)להלן גם  4-1המשיבים 

 פתח דבר

 2002-לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב 11העתירה עניינה בבקשת העותרת לבטל את סעיף  .1

 ושימוש בהם בשירות הביטחון הכללי תקשורת רישיון מבעלות מידע(, המסדיר קבלת החוק)להלן: 

כל צו שייראה בעיניו לתיקון  לתת"העותרת מבית המשפט הנכבד  ביקשה, לחלופין .(השירות)להלן: 

  לחוק השב"כ או בכללים שנקבעו מכוחו". 11הפגמים בסעיף 

טוענת, כי בסעיף נפלו פגמים חוקתיים, שכן ההסמכה שנקבעה בו אינה מפורשת ומפורטת העותרת 

ראשוניים; כי ההסמכה רטיות ואינה תואמת את דרישות ההלכה בדבר הסדרים כנדרש לפגיעה בפ

רחבה מעבר לנדרש לצרכי ביטחון המדינה; כי אין בחוק מנגנון מפורש להגנת בעלי חסיון מקצועי 

ובמיוחד עיתונאים; כי החלטות ראש הממשלה וראש השירות בהתאם לסעיף אינן כפופות לפיקוח 

 ם עצמאיים.אין בחוק מנגנונים מספקים לביקורת עצמאית של גורמים חיצוני כישיפוטי; ו

בפתח הדברים ייאמר, כי מדינת ישראל מתמודדת לאורך שנות קיומה עם אתגרי ביטחון מורכבים  .2

לרבות  ריגולו טרוראיומי  הםב, ּהמשטרומשתנים, המאיימים על חיי תושביה ושלמות גופם וכן על 

איום הטרור,  של איומים אלה בראשם ., חשיפת סודות מדינה, אבטחת אישים ועודבמרחב הסייבר
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מופעיו ומבצעיו רבים ומגוונים, ואלו נפרשים על פני כל הארץ, ויוצאים אל הפועל במגוון דרכים אשר 

ופעולות, ללא אבחנה בין יעדים צבאיים לאזרחיים. איום הטרור גובה הרוגים ופצועים, משבש את 

להתנהל בה בביטחון החיים הסדירים ומאיים על תחושת הביטחון של תושבי המדינה ועל יכולתם 

 ובשלווה.

הדמוקרטי. עליה למצות את  ועל משטרּה ותושביה ל המדינה היא להגן על חיי אזרחיהחובתה ש .3

האמצעים שבידה להשגת יעדים יסודיים אלה. ייעודו של שירות הביטחון הכללי, כעולה מהחוק, 

ני איומי טרור וריגול, הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, סדרי המשטר שלה ומוסדותיו, מפ

בכך להציל חיים ולהבטיח את ו, חשיפת סודות מדינה, איום על מנהיגי המדינה וסמלי השלטון ועוד

 .המדינה ואזרחיה ומשטרּה טחוןיב

 אירועיםו פיגועיםכלי בסיסי לפעולת גוף מודיעין, ובפרט לצורך סיכול  םאיסוף מידע ועיבודו ה .4

מבעוד מועד. זאת, ודאי בעידן הנוכחי, נוכח התפתחות הטכנולוגיה והמקום שתופס השימוש  אחרים

לאסוף נתוני תקשורת  ,שנים 20 -מ למעלה לפני כבר, לחוק 11בה. לשם כך הוסמך השירות בסעיף 

המדובר מחברות התקשורת לצורך הפקת מודיעין למילוי תפקידיו, ובפרט לטובת מודיעין סיכולי. 

תועלת קריטית להצלת  בפועלהשימוש בו הניב  רות, אשרביותר לפעולת השי יוניחו הכרחיבאמצעי 

ותרומתם של נתוני התקשורת ועים בשנה, לות מאות פיגכות מסרי פעולות השיכחיים. יודגש, 

, כפי שמבקשת העותרת זה סעיף לפי השירות הסמכת שצמצום מכאן .לסיכולים משמעותית ביותר

 והמשטריים הביטחוניים ובאינטרסים פגע באופן אנוש ביכולת השירות לעמוד בייעודוי ,בעתירתה

    .האמורים

לחוק פוגעת בזכות היסוד לפרטיות. אולם בצד פגיעה זו  11אין חולק כי הסמכות הקבועה בסעיף  .5

אינטרסים  - וומוסדותי הדמוקרטי משטרה סדרי ,המדינה ביטחוןמגן האמצעי שנקבע בה על 

לחיים ולשלמות  זכותה על ומגן המגשים ,ציבוריים חשובים מאין כמותם, ובראשם ביטחון הציבור

 הגוף של אזרחי ותושבי ישראל, שאין חולק בדבר מעמדה המיוחד במדרג הזכויות הנורמטיבי.

הללו. מובן, כי אל מול חובתו  יםהמתחר והאינטרסיםלפיכך, ענייננו בנקודת האיזון בין הזכויות 

, הפרטלהגן על חיי האזרחים ועל ביטחון המדינה, על השירות להיזהר מפגיעה בלתי מידתית בזכויות 

ומוטל עליו להפעיל את הסמכות שנקבעה בחוק באופן מידתי. להלן נראה כי השירות נוהג זהירות 

ת מגבלות, אשר חלקן נקבעו בחוק וריסון רב בשימוש במידע הרגיש, ומפעיל את הסמכות תחת שור

וחלקן הוסיף השירות וקבען באופן יישומו את הסמכות, וזאת על מנת למלא את תפקידיו ולהשיג 

   ככל הניתן. הפרט בזכויותאת תכליותיה החשובות של הסמכות תוך צמצום הפגיעה 

בחוק, כי היא נעשית לתכלית ראויה  מפורשותהמשיבים יטענו להלן, כי הפגיעה בזכות הותרה 

לא ניתן להשיג שן כיוו זאת. חוק עומד במבחני המידתיותל 11 סעיףוחשובה ביותר כמפורט לעיל, וכי 

את התכלית באמצעי אחר במידה דומה; המשיבים נקטו שורת מגבלות ביישום המנגנון שמטרתן 

האפשר; ולבסוף, התועלת  להבטיח את מידתיות הפעלת הסמכות וצמצום הפגיעה בזכות ככל

היא קריטית לביטחון המדינה, הגנה על חיי תושביה  11שמניבה הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 

 ועולה על הנזק שבפגיעה בזכות לפרטיות.וסדרי שלטונה, 

בחקיקה ראשית,  במפורש עוגנהעל האמור יוסיפו המשיבים, כי הסמכות לפגוע בזכות לפרטיות  .6

המתווה את מסגרת ההסדר, לרבות בהיבט מטרות השימוש במידע, גידור השימוש בו, הפיקוח על 

ומחיקת המידע, ומותירה את פרטי היישום לחקיקת משנה מסווגת, על מנת לשמור על השימוש 

ידי ראש -על חשאיותם, ולא לחשוף שיטות, יכולות או מגבלות של השירות. הכללים שנקבעו
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ם לענייני שירות הביטחון הכללי שהוקמה לפי ידי ועדת שרי-ואושרו על רבות שנים לפניממשלה ה

וועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ב, נידונו ואושרו (השרים ועדתלחוק )להלן:  5סעיף 

חסויים קבעו נהלים , וכן נ(ועדת הכנסת לענייני השירותועדת החוץ והביטחון של הכנסת )להלן: 

 ומרוסנת של השירות בהפעלת הסמכות. תלפעילות מובני

ביחס  נוסיף, כי ראש השירות מגיש דיווח רבעוני לראש הממשלה וליועצת המשפטית לממשלה .7

דיווח שנתי לוועדת הכנסת לענייני השירות, המקיימת . כן מוגש לחוק 11להיתרים שניתנו לפי סעיף 

דיון בדו״ח ומציגה שאלותיה לגורמי השירות ומקבלת מענה להן. גורמי השירות אף עומדים בקשר 

שוטף וקבוע עם הגורמים המשפטיים בייעוץ וחקיקה ובמחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לבירור 

, ובהתאם לדרוש מובאים הטכנולוגיים השינויים רקע על שעולות ביישום הסמכות משפטיותסוגיות 

 הדברים אף לבחינת היועצת המשפטית לממשלה ולהכרעתה, כפי שהובאו אף בפני קודמיה.

 בעלי, שרים וסגני שרים )להלן: כן יצוין, כי השירות קבע נהלים מיוחדים לעניינם של חברי כנסת .8

 רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, כוהן דת במסגרת וידויעיתונאי, עורך דין, וכן לעניינם של  (חסינות

(, לפיהם ככלל, לא תיערך בדיקת נתוני תקשורת לגורמים אלה, ורק במקרים בעלי חיסיון)להלן: 

יוחד בדרג בכיר בהתאם תועבר בקשה לאישור משאז  ,המדינה ביטחון של מטעמיםבהם הדבר נדרש 

כן ננקטה גישה מרחיבה בהגדרת מי יבואו בגדר , וזאת בליווי חוות דעת משפטית. הליםלקבוע בנ

יצוין, כי לא אותר בשנים האחרונות מקרה של אישור בדיקת נתוני תקשורת סיון לעיתונאי. יהח

ששה -בפועל אושרה עריכת מחקר תקשורת בכחמישה - , ואשר לבעלי חיסיוןחסינות בעלשל  למנוי

  , ומיעוטם הם עיתונאים. האחרונות השנים בעשר בממוצע בשנה מקרים

האמור, אשר יוצג בהרחבה להלן, יטענו המשיבים כי העתירה אינה מקימה עילה להתערבות לאור כל  .9

ים אמצעי חיוני להצלת חיים ולביטחון שיפוטית בחקיקה ראשית של הכנסת, המעגנת מזה שני עשור

 גנה על סדרי שלטונה. המדינה וה

 .רה כוללת מידע חסוי משמעותי ורלוונטיעתיל הנוגעתכי התשתית  שודגיבפתח הדברים עוד  .10

 בפני בית המשפט במעמד צד אחד. המידע החסוי  אתלהציג  המשיבים ערוכים ונכונים

 , עוד טרם הגשת העתירה,כי מזה תקופה ארוכהנציין , ולבסוף, טרם שניגש להצגת העמדה לגופה .11

שוקדים גורמי הייעוץ המשפטי לשירות  המשפטי לממשלה הקודם, בתקופת כהונתו של היועץ

יכלול בין היתר תיקון  אשרגיבוש תיקון מקיף לחוק, והגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים על 

 להתפתחויות לב בשיםוזאת , השירות סמכויותנוספים המסדירים את  םולסעיפי 11לסעיף 

פעילות בחקיקה של הסדרי הפיקוח והבקרה על  עדכון לצד, חוקהשחלו מאז חקיקת  הטכנולוגיות

המשפטית לממשלה הנחתה להשלים את הכנת התזכיר בהקדם  היועצת השירות בהקשרים אלה.

 התזכיר סטטוס בדבר ויעדכנו ישובו המשיבים י והמלאכה מצויה בישורת האחרונה.האפשר

הצעת  תעמודהתהליך  לכשיקודם. זה למועד עד התפתחויות שתהיינה ככל, הדיון במועד ופרסומו

 תוכל העותרתהליך החקיקה.  ילדיון ציבורי, תחילה בקבלת הערות הציבור ולאחר מכן בדיונהחוק 

  מעלה.  היאש תהסוגיו לליבון מתאימהאכסניה  שמשל תוכל, אשר זואת טענותיה במסגרת  להעלות
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 מסגרת נורמטיבית

סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור, מופקד על שמירת ביטחון המדינה, "שירות ה .12

לשמירה ולקידום של אינטרסים ובנוסף עליו לפעול " "חבלה, חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה

כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל ל כוהממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה, 

 א( לחוק(.)7)סעיף  "דין

 תפקידי השירות כדלקמן: ב( מפרט את)7סעיף  .13

 ב(. לענין סעיף קטן )א(, ימלא השירות תפקידים אלה:)7"

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 ברבר סיווג ביטחוני לתפקידים ולמשרות בשירות  (3)
הציבורי ובגופים אחרים, כפי שקבעה הממשלה, למעט לנבחרי ציבור 

של אדם לתפקיד או  קביעה של התאמה ביטחוניתולשופטים, וכן 
למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני, לרבות על ידי שימוש בבדיקות פוליגרף, 

מי שבידם סמכות  -ם; בפסקה זו, ״שופטים״ והכל כפי שייקבע בכללי
יסוד: השפיטה, למעט מועמדים לשפיטה ולמעט שופט  -שפיטה לפי חוק

 ;1955-צבאי לפי חוק השיפוט הצבאי, תשט״ו

 קביעת נוהלי אבטחה לגופים שקבעה הממשלה; (4)

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

ות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני פעיל (6)
השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון 

 הלאומי של המדינה;

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

 
חקור ולערוך חיפוש ע, ללצורך מילוי תפקידיו קובע החוק סמכויות לשירות לקבל ולאסוף מיד .14

מידע מבעלות רישיון תקשורת  לחוק, לקבל 11לחוק(. בתוך כך הוסמך השירות בסעיף  11-8)סעיפים 

 נתוני תקשורת ולעשות בהם שימוש למילוי תפקידיו. לרבות

לקבוע בכללים כי סוגי מידע המצויים במאגרי מידע של בעל ב( מסמיך את ראש הממשלה ")11סעיף  .15

ישיון רפקידיו לפי חוק זה, וכי על בעל השיפורטו בכללים, דרושים לשירות לצורכי מילוי תרישיון, 

 .להעביר מידע מסוגים אלה לידי השירות"

 "1982-לחוק התקשורת )בזק ושידורים( תשמ״ב 13״כהגדרתו בסעיף א( )11בעל רישיון מוגדר בסעיף 

לחוק התקשורת מדובר בבעלי רישיון  1בצירוף סעיף  13(. בהתאם לסעיף חוק התקשורת)להלן: 

 76(. יצוין, כי בהתאם לתיקון מס׳ בעלי הרישיוןלביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק )להלן: 

. לשם הנוחות נוסיף "בעל רשיון" ב״ספק מורשה"הוחלף  2.10.22-לחוק התקשורת, החל מה

ורת )בזק ושידורים( )תיקון חוק התקש)ראו  בו נעשה שימוש בעתירה "בעל רשיון"להשתמש במונח 

  .(2022-התשפ״ב(, 76מס׳ 
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נתוני תקשורת ולמעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק האזנת  ״לרבות-א( כ)11המידע מוגדר בסעיף 

בור או דיב"לחוק האזנת סתר הוגדרה שיחה  1(. בסעיף חוק האזנת סתר)להלן: " 1979-סתר, תשל״ט

ברדיו טלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסימיליה, בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון אלחוטי, 

  בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין מחשבים".

 . לחוק 11 סעיף מכח שקבע כלליםה מסגרתבמידע המועבר ל הגדרהיצוין, כי ראש הממשלה קבע 

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי חוק ל, התמונה להשלמת, נפנה זה בהקשר

לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע 

  במסגרתואמנם אינו בתוקף עוד, אך נציין כי  זה חוק. 2020-קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף

 תוכן למעט, התקשרויות ונתוני מיקום נתוני, זיהוי נתוני"-כ "טכנולוגי"מידע  2020בשנת  הוגדר

   . "1979-"טהתשל, סתר האזנת בחוק כהגדרתה שיחה

פי היתר מאת ראש -ייעשה על"ג( קובע כי השימוש במידע שהתקבל מאת בעלי הרישיון )11סעיף  .16

בנוסף נקבע, כי בהיתר  ".השירות, לאחר ששוכנע כי הדבר דרוש לצורכי מילוי תפקידיו לפי חוק זה

יפורטו המטרה והמידע הנדרש לה, וכן תקופת ההיתר שלא תעלה על ששה חודשים, אך ראש השירות 

 רשאי לשוב ולחדשו.

ד( מורה כי ראש השירות ימסור לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה )11סעיף  .17

 ימסור דיווח אחת לשנה לוועדת הכנסת חודשים דיווח אודות ההיתרים שניתנו והשימוש במידע, וכן

 לענייני השירות. 

ה( מסמיך את ראש הממשלה לקבוע בכללים הוראות בעניין העברת סוגי המידע )11ולבסוף, סעיף  .18

בעניין אופן שמירת המידע בשירות ומחיקתו בעת ששמירתו  המשפטים שר ובהסכמתמבעלי הרישיון 

 אינה נדרשת.

 
 דיוננו נביאו במלואו כלשונו:עומד במוקד  יףסעהמש .19

 -)א( בסעיף זה 11"

-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ״ב 13כהגדרתו בסעיף  -״בעל רישיון״ 
 חוק התקשורת(; -)להלן  1982

לרבות נתוני תקשורת ולמעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק האזנת  -״מידע״ 
 .1979-סתר, תשל״ט

סוגי מידע המצויים במאגרי מידע  )ב( ראש הממשלה רשאי לקבוע בכללים כי
של בעל רישיון, שיפורטו בכללים, דרושים לשירות לצורכי מילוי תפקידיו 

 לפי חוק זח, וכי על בעל הרישיון להעביר מידע מסוגים אלה לידי השירות.

)ג( שימוש במידע המצוי במאגר מידע כאמור בסעיף קטן )ב(, ייעשה על פי 
ששוכנע כי הדבר דרוש לצורכי מילוי היתר מאת ראש השירות, לאחר 

תפקידיו לפי חוק זה; בהיתר יפורטו, ככל הניתן, פרטים לענין המידע הנדרש, 
והמטרה שלשמה הוא נדרש ופרטים לענין מאגר המידע שבו הוא מצוי; 
ההיתר יהיה לתקופה שתיקבע בו ושלא תעלה על שישה חודשים, ואולם 

 וראות סעיף קטן זה.רשאי ראש השירות לשוב ולחדשו לפי ה
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)ד( ראש השירות ימסור לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה, אחת 
אחת לשנה, דיווח על  -לשלושה חודשים, ולועדת הכנסת לעניני השירות 

היתרים שניתנו לפי סעיף זה ועל אופן השימוש במידע לפי סעיף זה; פרטי 
 הדיווח ייקבעו בכללים.

הוראות בדבר שמירת סוגי המידע כאמור  )ה( ראש הממשלה יקבע בכללים
בסעיף קטן )ב( בידי בעל רישיון, לתקופה שיקבע, ובדבר דרך העברת סוגי 

שירות; כן יקבע ראש הממשלה, בהסכמת שר המשפטים, בכללים, המידע ל
הוראות ברבר אופן החזקתו ושמירתו של מידע שהועבר לשירות לפי סעיף 

 ר של מידע ששמירתו אינה נדרשת.ות בדבר מחיקה או ביעוזה, והורא

 ")ה( לחוק התקשורת.13במילוי הוראה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 

 כן נקבעו נהלים נוספים הרלוונטיים לענייננו.. לחוק 11ראש הממשלה אכן קבע כללים מכח סעיף  .20

אינם והם "" חסויים וגילוים או פרסומם אסורבהקשר זה יצוין, כי הכללים ונוהלי השירות הם "

מנת -לחוק. זאת על 22-א( ו)19", כקבוע בסעיפים טעונים פרסום ברשומות או כל פרסום פומבי אחר

שלא לחשוף את יכולות השירות, משימותיו, דרכי פעולתו, כשירותו המבצעית ואמצעים מסווגים 

 שבידיו.

 להצגת הכללים והנהלים החסויים במעמד צד אחד. המשיבים נכונים וערוכים

שוקדים  ,העתירה הגשת בטרם עודו , כי מזה תקופה ארוכהלתגובה במבואוכפי שכבר צוין  נזכירד עו .21

גורמי הייעוץ המשפטי לשירות והגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים על גיבוש תיקון מקיף 

 ,השירות סמכויות את המסדירים נוספים ולסעיפים 11ן לסעיף תיקולחוק, ובין היתר יכלול הוא 

, חוקהמאז חקיקת  שחלו הטכנולוגיות להתפתחויות לב בשים, ועיבודו לרבות בהקשר קבלת מידע

, כי ענין יצוין. בהקשרים אלה הפיקוח והבקרה על פעילות השירותדרי הס של בחקיקה עדכון לצד

 המשפטי ליועץ המשנה דעת על 20.1.22 ביום אליה  שנשלח המפורטזה נמסר לעותרת במכתב המענה 

 לעתירה.  10 נספח ,העתירה הגשת טרם לפנייתה במענה, )משפט ציבורי מינהלי( לממשלה

המלאכה מצויה ו האפשרי בהקדם התזכיר הכנת את להשלים הנחתה לממשלה המשפטית היועצת

בישורת האחרונה, בשלב אישור גורמים בכירים ולקראת פרסום תזכיר חוק להערות הציבור. תהליך 

לדיון ציבורי, תחילה בקבלת הערות הציבור וההצעות לתיקונו  11זה, לכשיקודם, יעמיד את סעיף 

אשר ייבחנו לצורך גיבוש נוסח הצעת החוק אשר תונח על שולחן הכנסת, ולאחר מכן בדיונים בכנסת, 

 יעלהשמ תוכל העותרת כאמור,. יהיו האכסניה המתאימה לקיום שיח ציבורי עדכני בנושאאשר 

דבר סטטוס התזכיר ופרסומו במועד הדיון, המשיבים יוכלו לשוב ולעדכן ב .במסגרת זוהתייחסותה 

 מועד זה. לככל שתהיינה התפתחויות עד 

המקורית . הצעת החוק חוק לכתחילההחקיקת  למןלחוק נכלל בו  11כמו כן נבקש לציין כי סעיף  .22

הצעת החוק לקריאה השנייה  הכנתבמסגרת בה  הוכללאמנם לא כללה את הסעיף, אולם הוא 

ידי -על הכנסת שולחן על. הצעת החוק הונחה הכנסת לש החוץ והביטחוןועדת ידי -והשלישית על

ונידונה בכנסת הארבע עשרה, ואחר שהוחל עליה דין רציפות שבה ונידונה  1998בשנת  הממשלה

ידי חברי -נדון הסעיף על 2001סוף דצמבר מסגרת דיוני החקיקה שנערכו בב. בכנסת החמש עשרה

 בקריאה בכנסת האושר, האמור 11 סעיף לרבות, החוק הצעת, ובהמשך ידם-הוועדה ואושר על

. אף הכללים שנקבעו מכוחו של הסעיף נידונו בוועדת הכנסת 11.2.2002 יוםבהשנייה והשלישית 

 .ואושרו על ידה לענייני השירות
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יצוין, כי לאחרונה אישרה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת את פרסומם של פרוטוקולי הליך חקיקת  .23

, תוך השחרת בקשת חופש מידע שהעבירה העותרת, לרבות לפרסמם בדיקת פניותחוק, במסגרת ה

בו נידונו  דיון ועדת הכנסת לענייני השירות . אשר לפרוטוקולמטעמי ביטחון המדינה חלקים מסווגים

)ב( לחוק, 6ראו לענין זה סעיף  .בדיון האמור ואושרו הכללים, הרי הוא חסוי ופרסומו לא אושר

פרסומם של הדברים שנאמרו ו שיבותיה של ועדת הכנסת לעניני השירות יהיו חסויות,י"מורה כי ה

 או שנמסרו בהן אסור, אלא אם כן החליטה הועדה אחרת, לאחר שמיעת עמדת ראש השירות". 

  לתגובתצורפו  11הליך חקיקת החוק המתייחסים לסעיף  פרוטוקולי מתוך הרלוונטיים העמודים

  . ולפיכך לא צורפו אף לתגובת המדינה, על מנת שלא להכביד שלא לצורך לעתירה הכנסת

 11ם סעיף וייש

יצוין, כי מטבע הדברים אין בידי העותרת תמונה עובדתית של יישומו של סעיף  11אשר ליישום סעיף  .24

לחוק בפועל, והעתירה נסמכת במידה רבה על התמונה שמוצגת בכתבות עיתונאיות, ספרות  11

כפי שנעשים  11ומאמרים אקדמיים, אשר אינה מלאה וחלקה אף שגויה. תמונת יישומו של סעיף 

חסויה והמשיבים ערוכים להציגה במעמד צד אחד. לצד האמור נביא היא הדברים בפועל בשירות 

 .וז תגובהפרט במסגרת הלן את שניתן לל

. מכוחו שנקבעו ולכללים 11בהתאם להוראות סעיף מתקבלים נתוני תקשורת  בשירותלעיל,  כאמור .25

יצוין, כי לפי מיטב הידיעה והבדיקה, חברות התקשורת כוללות בהסכם עם המנויים שלהן סעיף 

 המיידע אותם מראש בדבר העברת נתונים לגופי אכיפת החוק בהתאם לדין. 

מידע. בנוסף, רק ההנתונים נאספים במערכות השירות ומטופלים בהן במיכון מרבי הנערך על מאגר  .26

 למידעשהמידע רלוונטי לתחום טיפולם ולמילוי משימתם הספציפית ייחשפו  שנקבע פרטניתעובדים 

 .זה ואליו בלבד

 1951-לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א בעלי חסינותלעניינם של  וכעת .27

עיתונאי, עורך דין, רופא,  - פי דין בישראל-על בעלי חיסיוןכן ו ,חברי כנסת, שרים וסגני שרים -

כי השירות קבע לכך נהלים  ,יובהר בהקשר זה .פסיכולוג, עובד סוציאלי, כוהן דת במסגרת וידוי

מיוחדים לפיהם ככלל, לא תיערך בדיקת נתוני תקשורת לגורמים אלה, ורק במקרים בהם הדבר 

תועבר בקשה לאישור מיוחד בדרג לצורך מימוש ייעוד השירות, ו המדינה ביטחון של מטעמיםנדרש 

הרלוונטי מגדיר את בעלי הנוהל , וזאת בליווי חוות דעת משפטית. בנהליםבכיר בהתאם לקבוע 

רשומים כדין במקצוע )לרבות מתמחים בעריכת דין, רפואה ופסיכולוגיה( ונוקט כאלה ההחיסיון כ

יצוין, כי לא אותר בשנים האחרונות  עיתונאי.הסיון יחהגישה מרחיבה בהגדרת מי שיבואו בגדר 

בפועל אושרה עריכת  - יון, ואשר לבעלי חיסבעלי חסינות מקרה של אישור בדיקת נתוני תקשורת של

ששה מקרים בשנה בממוצע בעשר השנים האחרונות, ומיעוטם הם -מחקר תקשורת בכחמישה

 .עיתונאים

 המשיבים נכונים וערוכים להצגת הנהלים החסויים הרלוונטיים לעניין זה במעמד צד אחד.

ים שקיבלו היתר מאת ראש דידי עוב-ורק על ךטיפול במידע נעשה אהבהתאם להוראות החוק,  .28

ההיתר ניתן לכל עובד באופן  לשם ביצוע תפקידם.ך כלהשירות להיחשף למידע, ואשר נדרשים 

פרטני, ומצמצם את נגישותו אך ורק למידע הנחוץ לו לעבודתו, לרבות מידור ברור בין העובדים. 

 העובד למידע במספר מימדים: לשם כך מגביל ההיתר את חשיפת
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ההיתר מגדיר את סוג המידע אליו ייחשף העובד. ההיתרים ניתנים  - לסוג המידעע מימד אחד נוג

יותר, קטן  הגבוהבמספר רמות חשיפה לפי סוגי המידע השונים. ככל שההיתר כולל רמת חשיפה 

 מקבלי ההיתר. מספר

 ההיתר הפרטני הניתן לכל עובד קובע מידור גיאוגרפי - לתיחום גיאוגרפי ונושאימימד נוסף נוגע 

 הוא משתייך בשירות. האלי דהייחונושאי בהתאם לתפקיד העובד ול

תוקף ההיתר מוגבל בזמן וניתן לתקופה הנחוצה בלבד  - למשך תוקפו של ההיתרמימד אחר נוגע 

לנדרש למשימה  לביצוע תפקידו של העובד. משכו של ההיתר נע מפרק זמן קצר מאוד בהתאם

קונקרטית ועד ששה חודשים. בתום פרק הזמן שנקצב להיתר, ישוב וייבחן הצורך בחידושו בשים לב 

למשימות המוטלות על העובד ולנדרש למילוי תפקידו בשירות. לענין זה אף מופק אחת לחצי שנה 

והאם  ביטולםאפשרות  , על מנת לבחון אתמועטדו״ח שימושיות הבוחן באלו היתרים נעשה שימוש 

צורך בחידושם. ברירת המחדל היא אי חידוש, ורק אם יוחלט שיש צורך בחידוש ההיתר יידרש קיים 

לקבל את אישור כלל הגורמים לו מחדש עד לראש השירות. עוד יצוין, כי ככל שהעובד יצא לחופשה 

טומטית, וככל יוסר ההיתר ותופסק נגישותו למידע או -ממושכת, חל״ת, חופשת לידה או לימודים 

 אישור היתר בהתאם לתפקידו החדש, אם בכלל. שעבר לתפקיד אחר יידרש

להתקדמות ביחס נוסיף ונציין כי בעשור האחרון גדל מספר בעלי ההיתרים במידה זניחה יחסית  .29

, זאת בעוד יחידות העוסקות בתחומי הליבה של השירות גדלו המידעהטכנולוגיה ולגידול בהיקף 

 בכך משתקף הריסון שנוהג השירות בשימוש במידע נוכח רגישותו, ומגביל את מספרמשמעותית. אף 

 ההיתרים למתחייב למילוי תפקידי השירות, לאחר בדיקה קפדנית.

בנהלי השירות,  ךכי מתן היתר טעון מסלול אישורים בהתאם לתהליך מובנה שנקבע לכעוד נציין  .30

 במסגרת תפקידו יקבל רק את הנתוניםשמטרתו להבטיח שכל עובד שנדרש לנתוני תקשורת 

 הרלוונטיים לעבודתו.

דרגת המנהל המתדרך ותכיפות  עובד שמקבל היתר עובר תדרוך אצל מנהל אודות השימוש בו.

התדרוך משתנים בין עובדים תקניים לבין עובדים ארעיים ועובדים השבים מחופשה ממושכת. 

שירות. דרישת התדרוך מופיעה בץ משפטי עובדים מסוימים אף נדרשים לתדרוך נוסף מאת יוע

כהתרעה במערכת ואינה מאפשרת עבודה בה עד לביצוע התדריך. במסגרת התדרוך מוסברת לעובד 

רגישותו הגדולה של המידע, הגבלת השימוש בו לתכלית משימת העובד וייעודי יחידתו, והאיסור 

תר אחר שאינו תואם למידע, או לחלוק את המידע עם מי שאינו מוסמך לעיין בו, לרבות בעל הי

העובד אף לעשות בו שימוש אחר לרבות שימוש אישי מכל סוג, וכי הדבר יהווה עבירה על החוק. 

שימוש במידע כי בה הוא מצהיר כי ידוע לו כל האמור וידוע לו  חותם אחת לחצי שנה על הצהרה

ידית של יתר יביא לשלילה ממההי הבחריגה מהאמור הוא עבירה על החוק. יצוין, כי שימוש בחריג

 פי הדין, שיכול לעלות עד כדי סיום העסקה. -ולטיפול משמעתי או אחר על ההרשאות במחשב

אחת לשנתיים, בהתייחס למכלול  ת סודיותרטופס שמילחתימתו של כל עובד על  האמור מצטרף

 הנתונים הסודיים אליהם הוא נחשף בעבודתו, תוך ציון התוצאות לחשיפת סודות. 

 בכניסתם לשירות, כן יצוין, כי כל עובדי השירות עוברים בדיקת התאמה ביטחונית מחמירה

ואף נושא השימוש החורג בהיתרים נבדק  ,טחון חוזרות במהלך עבודתם בשירותובדיקות בי

 במסגרתן.
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שירות בדבר בכן יצוין, כי כל עובד מודיעין עובר עוד בשלב קורס ההכשרה הרצאה של יועץ משפטי 

הבסיס הנורמטיבי לקבלת המידע בהיתרים, רגישות המידע ומגבלות השימוש בהם, וכן הענישה 

 הקבועה בחוק.

די למנוע שימוש בלתי כת כידי המער-היתרים מבוקר ומנוטר עלהשימוש בובנוסף לכל האמור,  .31

לכאורה . ככל שעובד יעשה שימוש בנגישותו למערכת לצורך בדיקת מידע שחורגת הולם בהיתר

)גם אם  גורם האחראיבדיקת החריגה ויועבר חיווי אודותיה לכהמערכת זאת תזהה  -משימותיו מ

אחת לחודש בדיקה פרטנית מעמיקה, וככל שנמצא  יםנבדק חיוויים אלה. בפועל המידע יוצג לעובד(

מועבר הנושא לבדיקתו וטיפולו של ראש ענף תקלות ומשמעת בשירות,  ,פני הדברים-כי יש קושי על

הכפוף לסגן ראש השירות המופקד על המשמעת בשירות. למותר לציין, כי עצם ידיעת העובדים על 

בחמש השנים האחרונות בפועל, הועברו מייצרת בקרבם הרתעה.  ,קיומה של בקרה מקוונת זו

 שימוש תקין בהיתרכ , לאחר בדיקה,התבררו םולכולות, קת ראש ענף תקלבדי יםבודדחיוויים 

 .במסגרת תפקידו של העובד

נתוני לחוק.  11כעת נבקש להדגיש את מכלול התועלת שמניבה הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף  .32

לת של כרב וקריטי בפעילותו המבצעית המס לי מודיעין אפקטיבי ובעל ערךכהתקשורת הם 

השימוש בנתוני התקשורת הוא נדבך מרכזי בבניית תמונת המודיעין השירות במימוש יעדיו הללו. 

לסיכול מבעוד מועד, וכן לפענוח בדיעבד כדי למנוע את הפיגוע הבא, וזאת בפרט בעת הנוכחית 

הניסיון המצטבר מלמד  .ולנוכח השינויים המשמעותיים שחלו בשנים האחרונות בעולם התקשורת

י הוא קריטי כלעדית לביטחון המדינה ותושביה, וולא אחת בכי מנגנון זה תורם תרומה דרמטית 

הסמכת השירות לפי צמצום להדגיש כי לשוב וכאן המקום  למאבק בטרור, לאבטחת אישים ועוד.

 ובוודאות בהסתברות גבוהה, ותביא, סעיף זה תפגע באופן אנוש ביכולת השירות לעמוד בייעודו

   .משטרּהובטחון המדינה יבב ממשיתפגיעה לו ,גופםפגיעה בחיי אנשים או בשלמות ל, קרובה

במקרים רבים הפעלת הסמכות בקשר עם נתונים אלה, מעמידה בסיס לחקירה שתאפשר פעילות 

 סיכול או פענוח שמבצע השירות במסגרת מילוי תפקידיו, ויובהר כי אף לפענוח אירועי טרור או ריגול

וחשיפת סודות מדינה ישנה חשיבות לסיכולם של  )לרבות תקיפות במרחב המקוון "מרחב הסייבר"(

אותם גורמים וכן להיערכות לסיכול אירועים נוספים בהמשך. יתרה מזאת,  ידי-אירועים נוספים על

הסרת החשד וזיהוי הפרט ל נתוני התקשורת משמשים לא אחת אף מעבר לסיכול ופענוח אירועים,

תמים׳ שאינו קשור לאירוע, ובכך מתאפשר אף מיקוד פעילות השירות ביעדים ובגורמים הנכונים, כ׳

 מנת לסכל פיגועים מבעוד מועד.-בפרט בשים לב ללוח הזמנים המואץ בו נדרשת פעולת השירות על

תרומתם של נתוני התקשורת  יכלות מאות פיגועים בשנה, וכשירות מספעולות היודגש, כי  .33

 . משמעותית ביותר לסיכולים
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 םעמדת המשיבי

ם צרכי ביטחון מורכבים, בראשם איום הטרור ישראל מתנהלת במציאות מורכבת ומתמודדת ע .34

ייעודו של השירות להגן על המדינה מפני טרור וריגול  הגובה הרוגים ופצועים ואיומים נוספים.

רבות ובפרט בסיכול כל אלה מראש. הסמכות המאיימים על ביטחונה, לבמרחב הסייבר,  לרבות

אירועי מלמדים כי  הנתוניםבהתמודדות זו.  וקריטילחוק היא אמצעי חיוני  11הקבועה בסעיף 

אלמלא היה השירות מעמיד מענה מסכל לאיומים  בהרבההטרור היו גובים הרוגים ופצועים רבים 

 .לחוק 11שבסעיף  שימוש בכלל סמכויותיו שבדין לרבות הסמכות, זאת תוך אלה

טיות, אולם בצד פגיעה זו מגן הוא על פוגע בזכות לפר לחוק 11אין חולק כי האמצעי הקבוע בסעיף  .35

גוף של תושבי ישראל, ועל על הזכות לחיים ולשלמות ה -זכויות ואינטרסים ציבוריים חשובים 

ביטחון המדינה וסדרי משטרה ומוסדותיה. המשיבים יטענו כי לא קמה עילה להתערבות שיפוטית 

המעגנת אמצעי חיוני להצלת חיים ולביטחון המדינה והגנה , 2002 משנתבחקיקה ראשית של הכנסת 

 על סדרי שלטונה.

שנים, בטענות שעיקרן עולות מהחוק עשרים מ למעלההעותרת תוקפת הסדר שקבע המחוקק לפני  .36

ואינן נובעות אך מהיישום, אודותיו למדה אגב סיוע השירות למאמץ הלאומי כנגד נגיף הקורונה. 

יטענו המשיבים, כי דין העתירה להידחות. אין מחלוקת כי ההסדר  על יסודולהלן נציג ניתוח חוקתי 

נפרט כי הפגיעה בזכות הותרה בחוק, והיא העומד במוקד דיוננו פוגע בזכות לפרטיות, אולם להלן 

אף עומד במבחני המידתיות כיוון שלא ניתן  חוקל 11 סעיףנעשית לתכלית ראויה וחשובה ביותר. 

נקטו שורת מגבלות ביישום המנגנון להשיג את התכלית באמצעי אחר במידה דומה, והמשיבים 

זכות ככל האפשר. ולבסוף, ח את מידתיות הפעלת הסמכות וצמצום הפגיעה בשמטרתן להבטי

היא קריטית לביטחון המדינה, תושביה  לחוק 11התועלת שמניבה הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 

 וסדרי שלטונה, ועולה על הנזק שבפגיעה בזכות לפרטיות.

עוד נזכיר בפתח הדיון החוקתי את ההלכה הפסוקה לפיה חקיקה ראשית חוסה תחת חזקת  .37

 'המשפט נוהג ריסון ואיפוק בביטול חוקים. ראו פסק דינה של כב׳ הנשיאה דהחוקתיות ולפיכך בית 

 :(2009) 545( 2, פ״ד סג)שר האוצר ,'המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ 2605/05ביניש בבג״ץ 

היא כי מדובר בחוק של  28נקודת המוצא לבחינת חוקתיותו של תיקון ״
המשפט נדרש לכבדו; על כן הכנסת המבטא את רצון נבחרי העם, וככזה בית 

לא בנקל יקבע בית המשפט שחוק מסוים אינו חוקתי... יש לזכור שחוק 
-שנחקק על ידי הכנסת נהנה מחזקת חוקתיות שמטילה על הטוען לאי

רה, שהחוק אינו חוקתי, בטרם חוקתיות את הנטל להראות, לפחות לכאו
חוקתיות אף הנטל למדינה ולכנסת להצדיק את חוקתיותו. חזקת ה ריעבו

מחייבת את בית המשפט לצאת מנקודת הנחה שהחוק לא נועד לפגוע 
 בעקרונות חוקתיים..."

את הפסיקה לפיה בטלותו של חוק היא אמצעי אחרון ויש לנקוט בה רק  דיוננו פתחב נזכיר ועוד .38

ידי -, וכזו היא, כפי שנראה, אופן הפעלת הסמכות עלכאשר אין כל אפשרות למצוא פרשנות מקיימת

 אח' נ' כנסת ישראלוח"כ אכרם חסון  5555/18פסק הדין בבג"ץ  ראוהשירות באופן מידתי. 

(8.7.2021): 
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 ויש(, יסוד בחקיקת וחומר קל, בחקיקה אפילו) אחרון אמצעי היא בטלות"
 דעת: עיינו) מקיימת פרשנות למצוא אפשרות כל אין כאשר רק בה לנקוט
 דעתי וחוות(, 2004) 268( 4)נט ד"פ, הבינוי משרד' נ גניס 9098/01 ץ"בגב הרוב

 ולאחרונה(; 15.04.2015[ )בנבו פורסם] הכנסת. נ אבנרי אורי 5239/11 ץ"בגב
, ישראל ממשלת' נ שלי הבית ישראל – לאומית אחריות 5469/20 ץ"בג-ב
 ((."04.04.2021) שם דעתי לחוות 7 פיסקה[ בנבו פורסם]

 (: 15.4.2015) הכנסת' נ אבנרי אורי 5239/11כן ראו פסק הדין בבג"ץ 

. ביטולו על הכרזה פני על חוק של מקיימת פרשנות להעדיף יש, ככלל, אכן"
 ההולך הוא החוק ולכן, העם הוא, הריבון רצון את מבטא החוק עדיין"]...[ 
' נ המקומי השלטון מרכז 7111/95 ץ"בג" )המשפט בית גם ובו, המחנה לפני

 ((.1996) 496, 485( 3)נ ד"פ, הכנסת

זה נתייחס אף לכך שבהקשרים הטכנולוגיים, מטבע הדברים, קצב התקדמות המציאות  בהקשר .39

מהיר יותר מקצב החקיקה, ואף לכך נודעת משמעות לענין פרשנות החוק בהתאם למציאות 

לפני עשרים שנים חלה התפתחות טכנולוגית משמעותית המקנה סמכות חקיקת החוק העדכנית. למן 

הדברים העדכני. בהתאם, גורמי  במצבהשירות נדרש לתת מענה מיידי לאתגרים הביטחוניים ו

ואת פרשנותה במצב העדכני, על מנת  11אופן יישום הסמכות שבסעיף  את בוחניםהייעוץ המשפטי 

 ביןלהמשטריים  והאינטרסיםכלי אפקטיבי תוך שמירת האיזון בין צרכי הביטחון  לשירות עמודיש

דניאל נחמני נ' מדינת  4039/19 ע"פ ב גרוסקופף' ע השופט' כב של דינו פסק ראו. פרטזכויות ה

 (: 17.3.21) ישראל

, ואין קובעי המשפט אינם יכולים להקדים את מפתחי הטכנולוגיה"ואולם, 
שאין באפשרותנו באפשרותם לחזות ולהכווין את התפתחות המדע. מכאן, 

הסדרה משפטית, וראוי לנו שניזהר לדרוש כי לכל התפתחות מדעית תקדם 
 זהירות יתרה מיצירת מציאות משפטית במסגרתה כל התקדמות טכנולוגית

 ."אסורה -שלא אושרה 

עשויה להצדיק מתן  נות החקיקה היא דינמית, וכי השתנות הזמניםעוד נפנה בהקשר זה לכך שפרש .40

 אותו להתאים כדי הצורך די גמיש פירוש סובל החוקהזמנים,  השתנו שאם"]...[ : פרשנות עדכנית

וראו  .(215 ', בעמ213ג )תשל"א(  משפטים)י' זוסמן, "בתי המשפט והרשות המחוקקת"  "לשינויים

 : 265, בעמ' פרשנות החקיקה )תשנ"ג( –פרשנות במשפט גם אהרן ברק, 

בדרך כלל  .העתיד לבעיות תשובה ליתן נועד הוא אך, בעבר נחקק החוק"
חוק נותן פתרון לבעיות ה ר חוק שיחול לגבי העבר בלבד.יוצ המחוקק אינו

 שהחוק הפתרון גם משתנה ועמו, מלכת עומד אינו הזמןהעולות במשך הזמן. 
 שטרם מעשים על להשפיע בא הוא; ולעתיד להווה נועד החוק, אכן. נותן

(. על כן צריך חוק להתפרש באופן always speaking) תמיד מדבר החוק; בוצעו
אינו צריך לפרש את החוק כפי שהיה מתפרש  השופטשתכליתו זו תתגשם. 

. עמד על כך השופט זוסמן פירושו ביום לפרשו שראוי כפיביום חקיקתו, אלא 
 בציינו: 

״היום במדינת ישראל אין אנו חייבים לפסוק בעניין כמו שבית־המשפט 
החיים משתנים וחלילה לו לחוק : 1929היה אולי פוסק בשנת 

 ".   להתאבן

פרשנות הינה תהליך מתחדש. בכך ניתן תוכן מודרני לנורמות העבר, ]...[ 
 " וקטן הפער בין החוק לבין החיים

http://www.nevo.co.il/case/5697460
http://www.nevo.co.il/case/5578649
http://www.nevo.co.il/case/26902296
http://www.nevo.co.il/case/17930614
http://www.nevo.co.il/case/17930614
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, 211-210( בעמ' 1991)מוסד ביאליק,  המשפטלענייננו אף דבריו של השופט חיים כהן בספרו  יפים

 תכלית החוק:   את להגשים וכךהעיתים  שינוייל בהתאםלשון החוק  את לפרש ישבהם חידד כי 

"אפשרות תחולה על מסכת עובדות פלונית, עשויות ללבוש צורה ולשנות 
צורה, ללבוש צורה ולשנות צורה, ללבוש תוכן ולשנות תוכן, לא רק לפי 

והוא עיקרי  –משמעותן המילולית הכפופה לשינויי העתים והלשון, אלא גם 
מחוקק לפי הצרכים המשתנים לסעדים ולתרופות משפטיים.  –יננו כאן לעני

שדיבר לפני מאה שנים במרכבות וסוסים, יתפרש היום כאילו התכוון 
לא משום ש'מרכבות וסוסים' אף מכוניות במשמע, ולא משום  למכוניות:

שהעלה על דעתו שמעשי חקיקתו יחולו על מכוניות; אלא אף על פי 
' לא מכוניות במשמע, אף על פי שלא העלה על דעתו ש'מרכבות וסוסים

משום שיהיו אי פעם מכוניות בנמצא ומרכבות ייעלמו מן הרחובות; אלא 
השגת מטרה , וללהסדיר את התנועה ברחובות - ונשארהשמטרת החוק היתה 

זו מן הדין לפרש 'מרכבות וסוסים' לרבות מכוניות וכלי רכב ממונעים 
 ....אחרים

אנחנו מעמידים את המחוקק )המודרני( בחזקתו שהוא סומך על בתי המשפט, 
בדרך הפרשנות השיפוטית את משמעותיו  שיַשנווממילא הסמיך אותם 

אמרותיו מידי פעם בפעם, ככל שהשעה צריכה, כדי שתושג מטרתו של החוק; 
ולא זו בלבד אלא שיקבעו גם בדרך הפרשנות השיפוטית את מטרות חוקיו, 

שצורכי השעה יבואו על סיפוקם. אשר על כן, 'מטרת החוק' היא לאו  כדי
דווקא המטרה )המשוערת( שאולי היתה לנגד עיני המחוקק בשעת חקיקת 

השערת  לפי –החוק: 'מטרת החוק', לעניין פרשנותו, היא המטרה אשר 
המחוקק היה משווה לנגד עיניו אילו עשה את החוק בתנאים של  –השופט 

 "רכים של היום )קרדוזו(.האידנא ולצ

 פגיעה בזכות

 -לחוק 7עוגנה אף בסעיף , 1981-הזכות לפרטיות, אשר עוגנה תחילה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א .41

"לא אחת צוין בפסיקה כי הזכות לפרטיות ותו וזכתה למעמד חוקתי מפורש. יסוד: כבוד האדם וחיר

)פסק דינה של  אל כמשטר דמוקרטי"היא אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישר

עניין )להלן: ( 26.4.20) 36פסקה  ראש הממשלה, 'שחר בן מאיר נ 2109/20הנשיאה חיות בבג״ץ 

 (.ונה הראשון(רהסמכת השירות בקו

ורגישות נוספת  וגעים פגיעה ממשית בזכות לפרטיות,אין חולק כי איסוף הנתונים והשימוש בהם פ .42

גוף שירות הביטחון ל חברות התקשורת ומועבר ידי-נודעת לכך שמדובר במידע רגיש שנאסף על

   המסכל של המדינה, תחת מעטה חשאיות נוכח הצורך לשמור על חסיון יכולות השירות.

 אף בענין שימוש משטרת ישראל בנתוני תקשורת בהתאם להסדר שנקבע בחוק סדר הדין הפלילי .43

(, פסק בית המשפט י תקשורתונחוק נת)להלן:  2007-נתוני תקשורת(, התשס״ח -ויות אכיפה )סמכ

הנכבד כי עצם אגירת הנתונים פוגעת בזכות לפרטיות, כיוון שהיא מאפשרת נגישות לפרטים אישיים 

הנוגעים להתנהלותו של אדם מעבר לדרוש לחקירה לשמה נדרשו, והיא אף עלולה לגרום השפעה 

משטרת  'נהאגודה לזכויות האזרח  3809/08״ממשמעת״ על ההתנהלות במרחב הפרטי )בג״ץ 

; ראו גם (ענין חוק נתוני תקשורת)להלן: ( 28.5.12)לפסק דינה של הנשיאה ד׳ ביניש  7סעיף  ,ישראל

 12פסקה  האגודה לזכויות האזרח נ׳ הכנסת, 6732/20בג״ץ בארז -ברק השופטת' כב של דינה פסק

 (.ה השני(ונהסמכת השירות בקור ןעני)להלן: ( 1.3.21)
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סייע במאבק חיות בדבר הפגיעה בזכות לפרטיות בהסמכת השירות ל א' כן ראו את קביעות הנשיאה

 הייעודהיה בליבת  שלאדובר על הסמכת השירות בענין  םנבחין כי שו נדגישכי  םה, ארונבקו

ובהליך דנן דנים אנו בסמכותו כגוף , בריאותי-אזרחילשם התמודדות עם אירוע  –שלו  התפקידו

אירועי טרור ואיומים על ביטחון המדינה, סדרי מועד  מבעודביטחון שתפקידו לסכל ולמנוע 

 .(הנשיאה' כב של דינה לפסק 18 פסקה, שם) ומוסדותיה משטרּה

בצד נקודת המוצא בדבר פגיעה בזכות לפרטיות יובהר מיד, כי עוצמת הפגיעה בזכות צומצמה  .44

שמדובר במידע רגיש רב ים ראש בכך מה של הסמכות. המשיבים אינם מקלמשמעותית באופן יישו

שירות את הסמכות בריסון רב, תחת שורת ידי גוף ביטחון. נוכח רגישות הדברים מיישם ה-הנאסף על

שתכליתן לצמצם את במעמד צד אחד,  רקן ניתן יהיה להציג מגבלות שחלקן יפורטו להלן ואת חלק

הביטחון הדוחקים של ישראל,  צרכיהפגיעה בזכות ככל הניתן ולאזן בין הזכות לפרטיות לבין 

 .לחיים ולשלמות הגוף האזרחים והתושבים זכותאת  המגשימיםוביטחון הציבור 

לחוק  8הגבלה הקבועים בסעיף המשיבים יטענו, כי הפגיעה בזכות עומדת בתנאיה של פסקת ה .45

על פגיעה בזכות להיעשות לפי הסמכה בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל  המורה כי, היסוד

(. נפנה להציג דרישת המידתיות או על פיו, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש )להלן:

 התנאים הללו. את התקיימות

 בחוק

קובע סמכות מפורשת  11סעיף . 2002 תעשית בחוק, אשר נחקק עוד בשנהפגיעה בזכות בענייננו נ .46

, החל מכך שראש הממשלה יקבע סמכותה , ומתווה את אופן הפעלתמבעל רישיון את המידע לקבל

רים לעובדים, מגודרים תרת לשירות, וראש השירות ייתן היאת סוגי המידע שיעבירו חברות התקשו

שפטי ברמת החשיפה ומשך ההיתר. הסעיף אף קובע הוראות לענין הגשת דיווחים ליועץ המ

 ידע ומחיקתו.משמירת ה ןלענייני השירות, ולעני הממשלה ולוועדת הכנסת לממשלה, לראש

 לתכלית ראויה

 ישראל.מדינת  , וכי אינו עומד בסתירה לערכיהמשיבים יטענו כי החוק נחקק לתכלית ראויה ביותר .47

השימוש בנתוני התקשורת נעשה על מנת להעמיד לשירות כלי אפקטיבי להגנה על ביטחון המדינה,  .48

 7 בסעיףתושביה ומוסדות השלטון שלה, מפני איומי טרור, ריגול ופגיעה בסמלי שלטון, כאמור 

לחוק, הקובע את ייעודי השירות ותפקידיו. בהתאם, השימוש במידע מכוון למילוי תפקידי הארגון, 

בכלל זה כל הנוגע לסיכול פעילות טרור, הגנה על ביטחון כוחותינו, אבטחת אישים, מידע ומקומות, ו

הגנה על כלים מבצעיים ומתקנים חיוניים, סיכול ריגול וחשיפת סודות מדינה, סיכול פעילות תקיפת 

המעשים  סייבר על נכסים ישראליים הבאה בגדר ייעודי השירות ועוד. אין חולק על חומרתם של כל

רבי במניעתם ובגילוי מבצעיהן הללו, על חשיבות המענה שיש להעמיד להם ועל כך שלציבור עניין מ

מדינת  1302/92בך לענין מידתיות היתר האזנת סתר: ע״פ  ')השוו לפרמטרים שמנה כב׳ השופט ג

 ((.נחמיאסענין לפסק דינו של השופט בך )להלן:  13פסקה (, 1995) נחמיאס ואח׳ ,'ישראל נ

לכך נוסיף, כי אמצעי התקשורת הם פלטפורמה אשר נעשה בה שימוש תדיר בימינו, לרבות על ידי  .49

פעילי הטרור לקידום פעולותיהם, וכך הוא גם לגבי אלה החוטאים בריגול או בחשיפת סודות מדינה, 

סכל אירועי וגורמים המבקשים לאיים על סמלי שלטון. איתור פעולותיהם של גורמים אלה מאפשר ל

 והצלת חיים מבעוד מועד.פגיעה בביטחון המדינה 
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כי נעשה שימוש במנגנון גם למטרות החורגות מתפקידי השירות. איננו  ,כאן נתייחס לטענת העותרת .50

רואים להתייחס לעניינים שבעתירה עצמה נטען שהשירות עצמו סירב לפניות אליו לעשות שימוש 

נציין, כי נעשה שימוש במנגנון בהקשר זה במקרים ספורים, כולם במערכותיו. לעניין חקירת הדלפות 

פניות של גוף ביטחוני לעניין הדלפת מידע הפוגעת בביטחון המדינה, ומקום שאושר כי השירות יקיים 

ונזכיר כי נושא ההתמודדות עם איום  .חקירה בענין היה זה על דעת היועץ המשפטי לממשלה

 )א( לחוק(. 7"חשיפת סודות מדינה" הוא אחד מייעודי הליבה של שירות הביטחון הכללי )סעיף 

באשר לטענה בדבר חקירת אירועים פליליים, נסביר כי ככלל, גילוי עבירות פליליות, חקירתן  .51

נם אירועים "מעורבים", היינו מתפקידי משטרת ישראל. עם זאת, יש םעבריינים לדין המדת והע

יו עלולות להסב פגיעה עקיפה אירוע אשר עשוי להסתבר כאירוע על רקע ביטחוני, או אירוע שתוצאות

רוחבה של הגדרת "מעשה טרור" בחוק  תכן ראו אהשירות.  לאחד האינטרסים שעליהם מופקד

דתי, לאומני או הכוללת מעשה שנעשה מתוך מניע מדיני, , 2016-המאבק בטרור, התשע״ו

יבור, תוך סיכון ממשי לפגיעה חמורה בגופו של אדם או אידיאולוגי, במטרה לעורר פחד או בהלה בצ

בחירותו, בבטיחות הציבור או בבריאותו, ברכוש, בקודשי דת, בתשתיות ושירותים חיוניים )ראו 

 לחוק(.  1ההגדרה המלאה בסעיף 

ידי גורמי המקצוע בשירות, לרבות בהתייעצות -על באירועים המעוררים שאלה נבחנות נסיבותיהם .52

לממשלה, וככל שנמצא כי הם באים  תהמשפטי צתמשרד המשפטים ואף קבלת אישור היועעם גורמי 

בגדר תפקידי השירות, מוסמך השירות לאסוף מידע ולחקור בעניין בשל ההיבט הביטחוני בפרשה. 

במהלך החקירה שהאירוע הוא פלילי מובהק, ככל שמתברר  כי הוא המנחה שהעיקרון עוד יודגש

 מושך השירות ידיו מחקירת האירוע.

 אודותיונוסף הנוגע ליחסי העבודה בין השירות למשטרה,  למידע זו גלויהלהתייחס בתגובה  ניתן לא .53

את העניין, נציין במסמך זה כי  למצותבכך כדי  שיהיה מבליבמעמד צד אחד.  רקניתן יהיה להרחיב 

, באישור ישראל משטרת פנתהבעבר,  מיוחדתבהם התעוררה נחיצות  ביותר נדיריםבמקרים 

  פלילית בחקירההיועץ המשפטי לממשלה, אל ראש השירות בבקשה לסייע  שלקונקרטי 

הנזכרים אף הם בעתירה נציין, כי במכלול האירועים נכללו גם  "שומר החומות"לעניין אירועי  .54

תקיפה של כוחות הביטחון, ונשאו בין היתר , שכללו לאומני או אירועים רבים בעלי רקע ביטחוני

יחד, גם איום על הסדר הציבורי. על רקע זה היה השירות מעורב בחלק מן  םצטברעמם, כל אחד ובה

ות בגדר ייעודיו, אולם מקום שנמצא שהאירוע הנחקר לה הבאהחקירות של אירועי שומר החומות, א

 מן החקירה.הוא פלילי, משך השירות ידיו 

ידי השירות אל מי שנחשדו כי -בהקשר זה נציין, כי בעתירה נזכרים גם מסרוני אזהרה שנשלחו על .55

פניית העותרת בנושא והמענה  לעתירה גם צורפו השתתפו במעשי האלימות במתחם הר הבית.

בענין  לעתירה(. 5-ו 4שנשלח אליה ממשרד המשפטים והתייחסות השירות שצורפה אליו )נספחים 

האגודה לזכויות האזרח נ׳  5312/22זה מונחת לפני בית המשפט הנכבד עתירת העותרת דכאן )בג״ץ 

(, המציגה טענות שונות בענין זה במישור הסמכות והמידתיות. טרם הוגשה הביטחון הכללישירות 

 תגובת המשיב לעתירה, וטרם נקבע מועד לדיון בעתירה. טענות העותרת יתבררו בהליך שם.

עוד טענה העותרת בענין השימוש בנתוני תקשורת לטובת פעולות שהטילה הממשלה על השירות  .56

 .לחוק (6ב())7סעיף ח ובהחלטות ממשלה מכ
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כפי שציינה העותרת, לפני בית המשפט הנכבד תלויה ועומדת עתירה בה מבקשת היא לקבוע כי 

האגודה לזכויות האזרח  5048/21בג״ץ  -בטלות  (6ב())7החלטות הממשלה שהתקבלו לפי סעיף 

קבוע המשיבים הגישו תגובתם לעתירה והדיון  .(5048/21בג"ץ  להלן:) 'כישראל נ׳ הממשלה ואח

( לחוק, 6)ב()7בגדרי הפעלת הסמכות לפי סעיף  שעניינוהדיון הוצא צו על תנאי  בתום .19.10.22ליום 

  .תשובהעל הגשת תצהירי  ההור הנכבדובית המשפט 

ות, רך את הממשלה להחליט להטיל על השימסמי לחוק( 6ב())7בהקשר זה נציין, כי סעיף  לענייננו

שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, פעילות בתחום אחר "

ח סעיף זה הטילה הממשלה על השירות, ו". מכממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה

באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, חמישה תפקידים נוספים לאורך למעלה מעשרים שנות החוק, 

ינה במסגרת התגובה לעתירה האמורה על פרסום דפורסמו בעבר, ולאחרונה הודיעה המשניים מהם 

 ת. זה בעניין שתי ההחלטות הנותרואפרפרתפקיד נוסף וכן פרסום 

חון הכללי לטפל בשיקום בהתאם, שלוש ההחלטות שפורסמו הן ההחלטה בדבר הסמכת שירות הביט

ופי מודיעין וביטחון, לרבות החלטה בדבר קיום קשרי גומלין עם גופים ציבוריים ועם גסייענים; 

ההחלטה המוכרת בענין סיוע במאמץ הלאומי לצמצום ו, ובכלל זה לקבל ולהעביר מידע; זרים

זה ביחס לשתי אפרפרהתפשטות נגיף הקורונה, אשר אינה בתוקף עוד. בנוסף הותר לפרסם 

"מדובר בהחלטות העוסקות בהטלת משימות על השב״כ הנוגעות לאיסוף ההסמכות הנותרות לפיה 

 ".וקבלת מידע בתחומים ממוקדים ובאופן מצומצם

לחוק אמנם מאפשר הטלת תפקיד מעבר ( 6ב())7,  סעיף 5048/21"ץ בבג המשיבים בתגובת שנאמר כפי

ה ונעניין הסמכת השירות בקורך ב)וראו הדיון בכ 'לתחומי הליבה של ׳הביטחון במובן הצר

(, אולם בפועל כל התפקידים, למעט זה שנגע לסיוע במאמץ הקורונה, עניינם בתחומי הליבה הראשון

 במובן הצר.של הביטחון 

לא הגביל את יישומו אך לחלק מהמטרות  11נשיב, כי סעיף  דנן תירהבעאשר לטענת העותרת 

". משהטילה לצורכי מילוי תפקידיו לפי חוק זהאלא דווקא התייחס לדרוש לשירות ", לחוק 7בסעיףש

עד  בכלים שבידיו, האמור התפקיד את, ממלא הוא בהתאם לחוק הממשלה על השירות תפקיד נוסף

 ,כאמור, אלה הם ממילאמן הצורך נוסיף, כי בפועל  למעלה .כמה שהם רלוונטיים ונחוצים למילויו

תפקידים המצויים בתחומי הליבה של הביטחון במובן הצר, למעט הסמכת השירות לסייע במאמץ 

   הקורונה שאינה בתוקף עוד.

 נדרשעל ה השאינה עול הבמיד

המשיבים יטענו, כי האמצעי שנבחר עומד במבחני המידתיות שנקבעו בפסיקת בית המשפט הנכבד.  .57

הכרחי ו חיונילעמדת המשיבים, בנסיבות הביטחוניות המורכבות בהן מצויה ישראל, מדובר באמצעי 

על הזכות לחיים ולשלמות  להגנהולהצלת חיים  הכרחי, שהוגדר כפי השירות של בייעודו עמידה שםל

הגוף ועל אינטרסים ציבוריים יסודיים לביטחון ישראל ותושביה, סדרי המשטר הדמוקרטי 

עומד בשלושת מבחני המידתיות, בפרט בשים לב לאופן  11ומוסדותיו. המשיבים יראו להלן, כי סעיף 

מניב להשגת התכלית  יישומו המכוון לצמצם את הפגיעה בזכות ככל הניתן, וכן לתועלת הרבה שהוא

 לשמה נחקק, העולה על הפגיעה בזכות הנגרמת בהפעלתו.
  



 

16 

 

בר הצורך ליתן בידי רשויות ד, בענין חוק נתוני תקשורתהנשיאה ביניש ב 'כבכן נביא כאן את דברי  .58

האכיפה כלים מתאימים שיסייעו להן באכיפת החוק במציאות המשתנה, אך לצד זאת מוטל עליהן 

י בסמכויות שהוענקו להן, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר והקפדה יתרה על כי לעשות שימוש ראו

ההסדרים הפוגעניים שבחוק יופעלו רק בהיקף ובמידה המתחייבת. להלן נראה את האיזון שערך 

 השירות בין הפגיעה בזכות להשגת תכליתו החשובה של החוק דנן.

. המציאות המודרנית בה אנו חיים והחידושים הטכנולוגיים הנלווים לה 42"
אמצעי תקשורת שמידת  -אשר ידם משגת  -נותנים בידי אזרחי העולם 

שכלולם הולכת וגדלה ואשר מאפשרים העברת מידע בקלות, במהירות ועל־ 
מן הצד האחד הפכה מציאות זו את עולמנו למקום בו פני שטחים נרחבים. 

ופעמים רבות בהסכמת אותו  -פרטי רב הנוגע לאדם נע בחופשיות מידע 
בספירה הציבורית. מן הצד האחר הפכה מציאות זאת פלטפורמה נוחה  -פרט 

לגורמים שליליים ועבריינים המבקשים לעשות שימוש ביכולות שמקנה 
הטכנולוגיה לצורכיהם. מדינות העולם, וישראל ביניהן, הבינו אף הן כי ניתן 

ם שינויים אלה לטובת שיפור יכולות האכיפה שלהן, תוך שיפור איכות לרתו
חיי תושביהן. החוק שנתקף בעתירות שלפנינו מדגים הסדרה בדין הישראלי 
של השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטובת אכיפת החוק. כפי שדנו בהרחבה 
לעיל, אכן ראוי ליתן בידי רשויות האכיפה כלים מתאימים שיסייעו להן 

אכיפת החוק במציאות המשתנה. לצד זאת, אין גם כל ספק כי מהלכים אלה ב
מציאות זו מחייבת  הינם בעלי פוטנציאל פגיעה רב בפרטיותם של התושבים.

יצירת הסדרים מורכבים שנותנים משקל ראוי למכלול האינטרסים העומדים 
על הפרק. לאחר שבחנו בקפידה את מכלול ההסדרים שגובשו בחוק נתוני 
תקשורת ובנהליו, באנו לכלל מסקנה כי בשים לב לפרשנות הראויה להפעלת 

הקוראת בעיקרה להפעילו בצמצום ובנסיבות  -הסמכויות הקבועות בו 
עם זאת, לא נמצאה בפנינו עילה להתערבות חוקתית.  -המתחייבות בלבד 
ידינו פעם אחר פעם, על רשויות האכיפה מוטלת מלאכה -והעניין הודגש על

דה של שימוש ראוי בסמכויות שהוענקו להם, תוך הפעלת שיקול דעת נכב
זהיר והקפדה יתרה על כי ההסדרים הפוגעניים שבחוק יופעלו רק בהיקף 
ובמידה המתחייבת. כן מוטלת בהקשר זה אחריות רבה על הכנסת ועל היועץ 

פי חוק על קיום ביקורת שוטפת בעניין היקף -המשפטי לממשלה, האמונים על
כך הם הדברים ביחס לבתי המשפט בפניהם יונחו  מוש שנעשה בחוק.השי

בקשות להתיר קבלת נתוני תקשורת בהתאם לחוק. אנו מניחים, ומקווים, כי 
כל הרשויות המעורבות בהפעלתו של החוק יקפידו על קלה כעל חמורה כי 
הסמכויות שהקנה המחוקק לא יופעלו שלא לצורך, ובהתאם לאמות המידה 

 ".ת אותן התווינו בפסק דיננוהמצמצמו

 מבחן הקשר הרציונלי

מבחן הקשר הרציונלי בוחן את מידת ההתאמה בין דבר החקיקה הפוגע בזכות החוקתית לבין  .59

 התכלית אותה הוא נועד להגשים.

בהתאם להלכה הפסוקה, די כי האמצעי החקיקתי מקיים קשר הגיוני להגשמה חלקית של התכלית,  .60

במידה שאינה שולית או זניחה, ולא נדרש שיגשים את מלוא התכלית החקיקתית, ואף לא נדרש 

 :(23.2.12) יו״ר הכנסת ,יר ננ 1213/10שיגשים אותה ברמת הסתברות גבוהה. ראו פסק הדין בבג״ץ 

"שאלה אחרת, ונפרדת, נוגעת לפוטנציאל הגשמתה של התכלית עקב 
אין ידוע, כהשימוש באמצעי שנבחר. בסוגיה זו איננו נדרשים להכריע, שכן 

דרישה כי האמצעי הנבחר יגשים את המטרה במלואה, ודי בהגשמה חלקית 
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)ראו אהרן  שאינה שולית או זניחה על מנת לקיים את דרישת הקשר הרציונלי
מעבר לכך, (. 706 ׳עניין בחורי הישיבות, עמ(, 2010) 377מידתיות במשפט  ברק

יש לזכור כי עסקינן בסוגיות חברתיות מורכבות, שקשה להצביע על 
אין זה הסתברות סטטיסטית כזאת או אחרת להתממשותם. ממילא 

מתפקידנו לערוך הסתברויות להגשמת התכלית האמורה. ניתן רק לקבוע כי 
העניין יש בהסדר שנקבע בחוק פוטנציאל להגשמת התכלית בנסיבות 

 ..."האמורה

שאלה מקצועית מובהקת המסורה עוד נוסיף, כי שאלת התאמת האמצעי למטרה במקרה דנן היא  .61

לשיקול דעתם של גורמי המקצוע המופקדים על הנושא בשירות, הנסמכת על ניסיונם המצטבר 

בכל הנוגע לאופן התנהלותם של פעילי טרור , וסיכול הטרור בעבודת המודיעיןהשנים  ארוך

 ביטחוןנגד  םעל מנת לסכל את פעילות ,והדרכים להתחקות אחר צעדיהם, ובפרט מבעוד מועד

 2435/20השוו לענין זה לפסק הדין שעסק בטיפול הרשויות במגפת הקורונה, בג״ץ  ישראל.מדינת 

 (.7.4.20) 1פסקה , לוונטהל נ׳ בנימין נתניהו ראש הממשלה

הוא אמצעי מתאים לתכלית אותה נועד להגשים, וכי  11המשיבים יטענו, כי האמצעי הקבוע בסעיף  .62

מאפשרת  11מבחן הקשר הרציונלי אינו מעורר שאלה בענייננו. הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 

ומקומות ועוד, לשירות למלא את תפקידיו בכל הנוגע לסיכול טרור, מניעת ריגול, אבטחת אישים 

 והאמצעי מניב תועלת רבה למילוי תפקידי השירות בכל אלה, כפי שפירטנו לעיל.

וערוכים להרחיב אודות מבחן זה נוגע למידע חסוי, משכך המשיבים נכונים ל בנוגעפירוט הדברים 

 במעמד צד אחד. היבטים אלה

 

 יעתו פחותהמבחן האמצעי שפג

ם אין אמצעי אחר שביכולתו להגשים את התכלית, תוך מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה בוחן הא .63

   פגיעה פחותה יותר בזכות החוקתית מאשר הפגיעה הנובעת מהאמצעי החקיקתי הנבחר.

טרם שניגש ליישום המבחן על ענייננו, נדגיש את העקרונות שעולים מפסיקת בית המשפט הנכבד  .64

חוקתי, מתחם מידתיות, וכי עליו לבחור למחוקק נתון מרחב תמרון באשר ליישומו של מבחן זה, כי 

 באמצעי שפגיעתו בזכות מתונה, אך לאו דווקא הפחותה ביותר.

הפסיקה הדגישה, בהקשרים רבים ושונים, כי למחוקק נתון מרחב תמרון חוקתי, במסגרתו מצויים 

ית שהוגדרה. משמעות הדבר, כך מספר אמצעים שונים העשויים להגשים מידות שונות של התכל

הפסיקה, כי המחוקק אינו חייב לבחור באמצעי הכי פחות פוגעני אם אין הוא מגשים את מלוא  הורמ

תכלית החקיקה, וכי בית המשפט יתערב רק מקום שהאמצעי הנבחר חורג באופן משמעותי מגדרי 

מנחם נ׳ שר  4769/95מתחם התמרון החוקתי והוא בלתי מידתי באופן ברור. ראו פסק הדין בבג״ץ 

 ( :4.12.02)לפסק דינה של הנשיאה ד׳ ביניש  23פסקה  ,ורההתחב

הדרישה כי על המחוקק לבחור באמצעי הפוגע בזכות החוקתית במידה "ודוק, 
כוונתה כי על המחוקק  ןעל הנדרש לשם השגת תכלית החוק אישאינה עולה 

קביעה כזו תקשה מדי על  .להיצמד לדרגה הנמוכה ביותר שבתחתית הסולם
המחוקק, אשר לא יוכל לחדור מבעד למחסום הביקורת השיפוטית. זאת 

עליהן תשובה מדויקת  ןידתיות היא לרוב מסוג השאלות שאיועוד, שאלת המ
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ייתכנו מצבים שבהם ואחידה, שכן היא דורשת מלאכת שקלול והערכה. 
עלולה להביא  בחירה באמצעי חלופי הפוגע בזכות החוקתית מעט פחות,

במידת התועלת שתצמח  להפחתה ניכרת במידת ההגשמה של התכלית או
הראוי לחייב את המחוקק לאמץ את האמצעי  ןלא יהיה זה מ ןממנה, ועל כ

האמור. עקב כך הכיר בית משפט זה ב״מרחב תמרון חוקתי" המכונה גם 
ידי בית -עלחב התמרון החוקתי נקבעים ותיו של מר"מתחם המידתיות". גבול

פי נסיבותיו, בהתחשב במהותן של הזכות -המשפט בבל מקרה לגופו על
הנפגעת ועוצמת הפגיעה בה אל מול טיבם ומהותם של הזכויות או 

. בית המשפט לא ימיר את שיקוליו של המחוקק האינטרסים המתחרים
ידי -עוד האמצעי הנבחר עלל כבשיקול דעתו שלו ויימנע מהתערבות 

בית המשפט יתערב רק באשר בגדרי מתחם המידתיות.  המחוקק מצוי
האמצעי הנבחר חורג באופן משמעותי מגדריו של המיתחם והוא בלתי מידתי 

 "באופן ברור

עוד הודגש בפסיקת בית המשפט הנכבד, כי מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה אין משמעותו כי על  .65

האמצעי שנבחר צריך ם מוחלטים. "הרשות להעדיף תמיד את אותו אמצעי שפגיעתו פחותה במושגי

להיות כזה שפגיעתו בזכות האדם היא מתונה, אך לאו דווקא הפחותה ביותר האפשרית במסגרת 

 115בפסקה (, 2.9.10) היועץ המשפטי לממשלה 'לה״ב נ 6304/09" )בג״ץ קשת האפשרויות הקיימות

לטיפוס סולם רב שלבים: לפסק הדין(. בית המשפט הנכבד המשיל את הבחירה בין האמצעים 

האמצעי החקיקתי משול לסולם, שעליו מטפס המחוקק להשגת התכלית החקיקתית. על המחוקק "

לעצור באותו שלב משלבי הסולם, שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית, ואשר פגיעתו בזכות 

( 4נא), פ״ד ת מנהלי ההשקעות בישראל נ׳ שר האוצרכלש 1715/97ץ " )בג״אדם היא הפחותהה

מקום שבו מבוסס חוק על עניין שבמומחיות עוד קבע בית המשפט הנכבד, כי "((. 1997) 385,367

" )בג״ץ קיימות באותה סוגיה חוות דעת נוגדות אינה מצדיקה את פסילתו יכמקצועית, העובדה 

 ((.1.9.05) לחיות״ נ׳ שר החקלאות עמותת "תנו לחיות 6976/04

 בחוק עומד במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה, וזאת בשני מימדים: להלן נראה, כי האמצעי שנקבע .66

 נראה שאין בנמצא אמצעי פוגעני פחות אשר ישיג את התכלית במידה הנדרשת. ראשית

 נראה כי הפגיעה צומצמה וגודרה במגבלות שקבע המחוקק על הפעלת הסמכות, עליהן הוסיף שנית

 הפגיעה בזכות לפרטיות ככל הניתן, הן בהיבטהשירות מגבלות נוספות, המכוונות כולן לצמצום 

 הנגישות למידע, השימוש בו והבקרה עליו, הן בהיבט אגירת המידע.

נפתח תחילה בכך שאין בנמצא אמצעי פוגעני פחות אשר ישיג את התכלית בה עסקינן במידה  .67

לאיסוף מחייבת לפעול )לרבות במרחב הסייבר( הנדרשת. ההתמודדות עם איומי טרור או ריגול 

מודיעין רלוונטי כל העת טרם מעשה, ולאתר פעולות וגורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה. זאת 

על מנת לסכל את האירועים מבעוד מועד, או לפענח פיגועים שבוצעו ובכך למנוע פיגועים נוספים 

 מצד אותם מפגעים, ובכל אלה להציל חיים.

דת בעבוהשנים  ארוךם המקצועי ונעל סמך ניסי ורה של אנשי השירות,עמדתם המקצועית הבר .68

ים שבידיהם, היא כי ככל שתצומצם הפעלת הסמכות מכוח נהמודיעין וביישום האמצעים השו

מבעוד מועד  אפקטיבי למקרים פרטניים נקובים מראש, לא ניתן יהיה להגיע לסיכול 11סעיף 

פענוח של שורת פיגועים ופעולות אחרות נגד ביטחון המדינה, אשר כיום עולה בידי השירות לו

בין בלעדית ובין בתרומה משמעותית תוך שילוב עם אמצעים  -לאתרם בזכות נתוני תקשורת 

למעשה, אמצעי זה לא  אף מיצוי אמצעי מודיעין אחרים לא יוכל לאפשר זאת באופן דומה.אחרים. 
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, וצמצומו יפגע באופן אנוש ביכולת השירות לעמוד בייעודו תהתכלית במידה הנדרשרק משיג את 

אלא הוא גם מופעל באופן מידתי כפי שיוסבר להלן ועשוי להיות פוגעני פחות מסמכויות אחרות 

 שהוקנו לשירות בדין. 

כללית  במתכונת של פעילות מודיעין םמכות שלא לפי צווים פרטניים כי א, הפעלת הסהאמור אורל .69

היא חיונית להשגת מטרות האמצעי ומילוי תפקידי השירות, ועל כן הפגיעה בזכות לפרטיות חיונית 

ידי מיכון מרבי, באופן שמרבית -להשגת תכלית החוק, והחשוב הוא שהשירות פעל לצמצם אותה על

ותי, כפי המידע לא נחשף לעין אנושית ורק מידע המעורר חשד נחשף לעין אנושית, תוך מידור משמע

שיוסבר להלן. יודגש, כי התועלת המופקת בפועל מן המנגנון בתחום סיכול הטרור ותפקידים נוספים 

אף ביחס למבחן זה, פירוט הדברים נוגע  שממלא השירות מעידה על חיוניות המנגנון במתכונתו זו.

 למידע חסוי.

במעמד צד אחד, ככל שתינתן לכך הסכמת  ם וערוכים להרחיב ולפרט בהקשר זההמשיבים נכוני .70

 העותרת.

לחוק בצמצום  3פירש בית המשפט הנכבד את סעיף ין חוק נתוני תקשורת נבעם לכך שהמשיבים ערי .71

באופן שבקשת המשטרה לצווים מוגבלת לחקירת עבירה או עבריין קונקרטיים, ואינה יכולה להיות 

ן החוק רחבה דיה גם לכך, בשים לב לתכליתו מכוונת לפעילות מודיעין כללית, וזאת הגם שלשו

הפרטיקולרית המוצהרת של החוק שעניינה לחימה בפשיעה וגילוי וענישה של עבריינים, לצד החזקה 

 לפיה בכוונת המחוקק לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בזכויות האדם.

 7ת, הקבועים בסעיף ואולם, שונים הם פני הדברים בעניינו של השירות. ייעודיו ותפקידיו של השירו

שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר על )"השירות מופקד לחוק, מוגדרים באופן רחב וכולל 

עיקר עניינם . וחשיפת סודות מדינה"(הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות, ריגול 

אשר , בשונה מפעולת המשטרה ב״סיכול ומניעה" מבעוד מועד של פעילות עתידית שטרם נודעה

בעבירות  עניינןככלל מניעה שלות בפעו , אועיקר עניינה בחקירת עבירות קונקרטיות שבוצעו בעבר

  .מסוימות או כלפי עבריינים מסוימים, בגדרי הכלים שהפקיד בידיה המחוקק

ן, לעומת נבחוק דעודיו ותפקידיו של השירות ו שוני יסודי בין הדרך למלא את יינישנוכח האמור, 

י עתיד מצריכים, באופן מובנה נפ ייעה של איומי טרור וריגול צופמילוי תפקיד המשטרה. סיכול ומנ

בידה  שאין ףאומעצם טיבו של הענין, פעילות מודיעינית כללית המחפשת מראש פעילים ואירועים 

 .לגורם מסוים או אירוע מסוים חשד קונקרטי

בית המשפט הנכבד עמד על אבחנה זו בין מילוי תפקיד המשטרה לתפקיד השירות בפסק הדין בבג״ץ 

ענין שיחות )להלן: (, 2017) שרות הביטחון הכללי 'נהאגודה לזכויות האזרח בישראל  5277/13

 לפסק דינו של השופט רובינשטיין(: 'ו( פסקה כהתחקור

מנוסחים איפוא באופן רחב ועיקרם "שמירת בטחון  כ"תפקידיו של השב״
המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור, חבלה, 
חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה".... הסמכויות שניתנו לשירות למילוי 

בפעילותו צופה השירות ידיו רחבות הן והכלים המוקנים לו מגוונים. תפק
 ייחודו, לצד פני הווה גם פני עתיד. הוא מבקש לסכל פעילותבעיקרו, וגם בזה 

נה, ולמנוע פעילות עתידית בעלת אופי דיקיימת העלולה לאיים על בטחון המ
דומה, כי הדברים הבאים שנכתבו בדו״ח ועדת החקירה לעניין שיטות  .כאמור

החקירה של שירות הביטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת )תשמ״ח( 
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 לנדוי, ממחישים היטב את האמור: 'שות הנשיא )בדימוס( מברא

קיימים הבדלים בסיסיים בין מהות החקירה המשטרתית של חשודים "
ידי השירות נגד -בעבירה פלילית רגילה, מזה, לבין חקירה הנערכת על

החקירה  חשודים בפעילות חבלנית עוינת או בחתרנות מדינית, מזה.
ראיות נגד פרטים בתוך החברה פנימה, וף המשטרתית נערכת כדי לאס

החשודים בביצוע עבירות פליליות, ומטרותיה הרשעת האשם, לשם 
 החזרתו למוטב, להרתיע אותו ואחרים מביצוע עבירות נוספות בעתיד

רתה הישירה של ואילו מטולגמול לו על עבריינותו בעונש הראוי לו, 
והמדינה מפני ות היא, להגן על קיום החברה רידי השי-החקירה על

מעשי חבלה המכוונים נגד אזרחיה, לאסוף מידע על מחבלים ודרכי 
 דיי-צוע מעשי חבלה בעודם באיבם, עלהתארגנותם ולסכל ולמנוע בי

וחזקה עליהם שימשיכו  -לכידת אלה שכבר ביצעו מעשים כאלה בעבר 
ואלה הזוממים לבצעם, ולגלות את אלה המכוונים את  -בזה בעתיד 

 "צעדיהם

להבדיל מגורמי הדגש לנושא המניעה מטעים את ייחודו של שב״כ;  .[..״]
ות, שפעולתם במידה רבה צופה פני עבר אכיפה, כמו המשטרה והפרקליט

מורכבת יותר לגבי חלק ממטלותיה(, פעולת )לגבי המשטרה התמונה אמנם 
 "דעתי-שב״כ צופה מאוד פני הווה

בהמשך לאמור, השירות מתייחס ברצינות הראויה לרגישות המידע הנאסף, ונוקט שורת מגבלות  .72

יחד, לצמצם ככל הניתן את  םבו, הפועלים, כל אחד מהם ובהצטברוריסון בגישה למידע ובשימוש 

 הפגיעה בזכות לפרטיות לנדרש למילוי התפקיד והשגת התכליות לשמן קבע המחוקק את הסמכות.

שהמידע רלוונטי לגביהם פרטנית  שנקבע. רק עובדים ן באופן מרביכודה הוא ממותהליך העב (א)

 הה.ולתחום טיפולם ולמילוי משימתם הספציפית ייחשפו למידע מז

נשווה לאשר נפסק לגבי שיחות התחקור שמקיים  ,לענין איסוף המידע אף בהעדר חשד קונקרטי 

, בפרט זו המניעתית, מבקשת עבודת השב״כר, ריגול או חתרנות: "השירות למניעת פעילות טרו

אין הכרח כי יהא מדובר וכי " "להתמודד עם פעילויות עוד בטרם הפכו אלה לבלתי חוקיות

בפעילות שאינה חוקית בהכרח אלא די שמדובר יהיה בפעילות שאי חוקיות היא תוצאתה 

וכח׳ לפסק דינו של כב׳ השופט רובינשטיין(.  'ו; סעיפים כענין שיחות התחקור) "המסתברת

לצורך מילוי תפקידי השירות, ובהתאם  יתנעש 11בענייננו, הפעלת הסמכות מכוח סעיף 

 לניסיונם ומקצועיותם של גורמי השירות בביצוע תפקידם.

בהקשר זה יצוין, כי אין יסוד לטענת העותרת כי נעשה "מעקב" אחר המנויים המצויים במאגר,  

 ופיל מפורט שלהם.יב פרהמנ

שיחות תוכן  כגון, הגדרתה בחוק האזנת סתרכ "ולא בתוכן "שיחה מידעעשה בנהחיפוש  (ב)

 .טלפון, תכני דואר אלקטרוני ומסרונים

 בישראל דיןפי -על ובעלי חסיונות (שרים וסגני שרים, כנסת)חברי  חסינות בעליהחרגת  (ג)

השירות קבע לכך  -)עיתונאי, עורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, כוהן דת במסגרת וידוי( 

נהלים מיוחדים לפיהם לא תיערך בדיקת נתוני תקשורת לגורמים אלה, ורק במקרים בהם 

. יםתועבר בקשה לאישור מיוחד בהתאם לקבוע בנהלשל ביטחון המדינה  מטעמיםהדבר נדרש 

עיתונאי. כך פועל השירות לצמצום הסיון יחהמרחיבה בהגדרת מי שיבואו בגדר  כן ננקטה גישה
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 אושרה בפועלכאמור,  הפגיעה בבעלי חסיונות למינימום המתחייב במקרים בהם יש הכרח.

, האחרונות השנים בעשר בממוצע בשנה מקריםששה -בכחמישה תקשורת מחקר עריכת

 .עיתונאים הם ומיעוטם

מעבר לנדרש,  אף משקף ריסון םמעבר לעיתונאי נוספיםהנוהל שקבע השירות לענין בעלי חסיון  

החסיונות משתרעים על תוכן השיחות ולא זהות  חוק נתוני תקשורת ןבענישכן כפי שנפסק 

ה״לקוח", למעט החיסיון העיתונאי המשתרע אף על עצם זהות האדם שיצר קשר עם העיתונאי, 

 על מנת לא לחשוף מקור עיתונאי:

בתי המשפט נדרשו בעבר פעמים מספר לבחינת היקפם של חסיונות . 10"
משתרעים בעיקרם על  החסיונות המקצועייםמקצועיים שונים, ונקבע כי 

תוכן השיחות המתקיימות בין בעל המקצוע לבעל החיסיון אך לא על 
ותכליתם לאפשר לבעל החיסיון  ,עצם קיומו של קשר עם בעל המקצוע

לבין בעל המקצוע. בשים לב לאמור, נראה כי קשורת חופשי בינו מרחב ת
תכניה יש ממש בעמדת המדינה לפיה ככלל משאין החוק מאפשר קבלת 

של השיחה שהתקיימה, אין הוא פוגע בהגנה שמעניק החיסיון לבעל 
 ]...[ .החיסיון

בעניינם של עיתונאים עצם זהותו של האדם כפי שאף הסכימה המדינה, 
אשר יוצר קשר עם עיתונאי, יכולה להוות חלק מן החיסיון העיתונאי, 

למקור כזה. על אף ההגנה שיש ליתן  שכן יש בו כדי לחשוף מקור עיתונאי
]...[ 

שפרט לעניינם של בשים לב לתפיסת החסיונות בשיטתנו המשפטית, הרי 
ע על כך שחוק נתוני תקשורת עיתונאים, לא עלה בידי העותרות להצבי

פוגע בחסיונות מקצועיים שונים, יצירי החוק והפסיקה; ככל  וכשלעצמ
מהגנה שיש פגיעה היא בשוליה של הזכות המוגנת ולא בגרעינה הנהנה 

 "רחבה

 ה על צמצום מספר בעלי התפקידים הנחשפים למידע בהיתר מאת ראש השירות.רהמחוקק הו (ד)

ההיתרים מגבילים כל עובד הן בסוג המידע אליו הוא נחשף, הן בהיקף המידע אליו ייחשף מתוך 

ג( )11סוג זה. נגישות כל עובד למידע מוגבלת להיתר שניתן לו מאת ראש השירות בהתאם לסעיף 

לחוק ולעולם התוכן שהוגדר בו. ההיתר ניתן לכל עובד באופן פרטני, מגביל את חשיפתו למידע 

מדים, באופן שיוצר מידור ברור בין העובדים ומצמצם את נגישותו של כל עובד אך בכמה מי

ורק למידע הנחוץ לו לעבודתו. כפי שפורט לעיל, ההיתר מגביל את רמת החשיפה של כל עובד 

הגיאוגרפי  םדיר את סוג המידע אליו הוא נגיש, וכן מגדר את הנושא והתיחובכך שהוא מג

 הרלוונטיים לעבודתו באשכול אליו הוא משתייך.

ידי השירות הולמים את אשר נפסק בהקשר חיבור גופי המדינה -היתרים אלה שניתנים על 

ישת המידתיות דר)נציבות מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי ועוד( למאגר מרשם האוכלוסין: "

ידי צמצום מספר עובדי הציבור הנגישים למידע; -מחייבת למזער את הפגיעה בזכות לפרטיות על

ידי קביעת היקף המידע -ידי צמצום היקף המידע שנמסר כך שיועבר רק המידע הדרוש; על-על

ה לזכויות האזרח נ׳ דהאגו 8070/98״ )בג״ץ בהתחשב בחשיבות התכלית שלשמה הוא נדרש

 (.842( 4פ״ד נח) יםנהפ משרד
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בנוסף, ההיתר אף מוגבל במשכו וניתן לתקופה הנחוצה בלבד לביצוע התפקיד, ועד ששה  

נגישות  -חודשים לכל היותר. ככל שהעובד פורש, מועבר לתפקיד אחר או יוצא לחופשה מכל סוג 

לכלל העובד למידע נפסקת אוטומטית. בתום ששה חודשים נבחן הצורך בהארכת ההיתר 

העובדים, בשים לב למשימות המוטלות על כל עובד ולצורך בהיתר למילוי תפקידי השירות, 

וההיתר ניתן אחר קבלת אישור שרשרת הגורמים עד ראש השירות. הכל, בהתאם לנוהל 

 המסודר שקבע השירות לענין זה.

כפי שהוסבר, מספר ההיתרים לא גדל בהתאמה להתקדמות הטכנולוגיה והגידול בהיקף  

התעבורה והתקשורת, כמו גם הגידול בהיקף עבודת השירות, ואף בכך משתקף הריסון שנוהג 

 השירות בשימוש במידע נוכח רגישותו, וגידורו למינימום הנדרש למילוי תפקידי השירות.

וע שימוש בלתי נלמדי כידי המערכת -וקר ומנוטר עלבהיתרים מב השימוש -מי פיקוח פני  )ה(

חיווי  מעבירה היא, היתרמה לכאורה שחורגמזהה שימוש  המערכתש. ככל ולם בהיתרה

-על דיקה פרטנית מעמיקהבאחת לחודש ב יםנבדק אלה חיווייםלראש הענף האחראי.  ואודותי

מועבר הנושא לבדיקתו וטיפולו של  ,הדבריםפני -, וככל שנמצא כי יש קושי עלהענף ראשידי 

עצם ידיעת העובדים על קיומה של בקרה ראש ענף תקלות ומשמעת בשירות. למותר לציין, כי 

לבדיקת ראש ענף הועברו  האחרונות השנים בחמשמקוונת זו מייצרת בקרבם הרתעה. בפועל, 

, כשימוש תקין בדיקה לאחר, וכולם התבררו, ופחתו שהלכו יםבודד חיוויים תקלות ומשמעת

  .העובד של תפקידובהיתר במסגרת 

כל עובד  - אתוס ארגוני והנחיה חוזרת ונשנית לריסון וזהירות בשימוש בנתונים הרגישים (ו)

המקבל היתר גישה לנתוני התקשורת עובר תדריך מאת גורם בכיר, וחותם אחת לחצי שנה על 

ש רק לצורך תפקידו ולא לשום ענין אחר הצהרה בה הוא מתחייב לעשות שימוש במידע הרגי

לרבות עניין אישי, וכי ידוע לו ששימוש במידע שלא בהתאם להצהרה זו הוא עבירה על החוק. 

דית של ההרשאות במחשב ולטיפול משמעתי ימההיתר יביא לשלילה מי היצוין, כי שימוש בחריג

ביצוע התדריך בפועל יהא ההיתר ה. בלא פי הדין, שיכול לעלות עד כדי סיום העסק-לאו אחר ע

 חסום לשימוש במערכת.

אחת לשנתיים,  טופס שמירת סודיותההצהרה והתדריך מצטרפים לחתימתו של כל עובד על  

בהתייחס למכלול הנתונים הסודיים אליהם הוא נחשף בעבודתו, וכן לכך שכל עובדי השירות 

קיד, ובדיקות ביטחון חוזרות עוברים בדיקת התאמה ביטחונית מחמירה לפני כניסתם לתפ

 עבודתם בשירות, ואף נושא השימוש החורג בהיתרים נבדק במסגרתן.במהלך 

 את הכללים מכח החוק.מאשרת לעיל, כי ועדת הכנסת לענייני השירות ציינו  – חיצוניפיקוח   (ז)

המחוקק הורה לראש השירות להגיש לראש הממשלה וליועצת המשפטית לממשלה  בנוסף,

יווח רבעוני אודות השימוש בהיתרים, וכן דיווח שנתי לוועדת הכנסת לענייני השירות. דיווחים ד

 ד( לחוק ולכללי העברת נתוני תקשורת. )11אלה אכן מוגשים באופן סדור בהתאם להוראת סעיף 

לפסק דינה  27מידתיות הפגיעה בזכות ראו סעיף  ןשל דיווח אודות יישום החוק לעני למשקלו

ין נע)להלן: ( 1.3.21), האגודה לזכויות האזרח נ׳ הכנסת 6732/20של הנשיאה חיות בבג״ץ 

  (.6732/20 איכוני הקורונה
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 עם גורמי השירות עומדים בקשר שוטף עם גורמי ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ואף  (ח)

 . וגיות שמתעוררות ביישום החוקסהיועצת המשפטית לממשלה, לבירור 

ה( )11, בהמשך להוראת המחוקק בסעיף עשית באופן מידתי ומאוזןנשמירת הנתונים במאגר  (ט)

השירות פועל בנושא  –אבטחת המידע  לעניןלענין זה. השירות שנקבע  ינוהלו כללילובהתאם 

ממשלתיים אחרים  םזה בסטנדרט גבוה ביותר, והוא אף מהווה גורם מנחה מקצועי לגופי

המשיבים להרחיב  , אודותיו יוכלומידע מחיקת לענין נוהל נקבעבנושא אבטחת מידע מסווג. כן 

 במעמד צד אחד.

 רהצ ןהמידתיות במוב חןמב

יש יחס ראוי בין האמצעי למטרה והאם יש יחס ראוי בין  םדתיות במובן הצר בוחן האמבחן המי .73

 התועלת שתצמח מהאמצעי שנבחר לבין הפגיעה בזכויות הפרט הנגרמת בהפעלתו.

צולח אף את מבחן המידתיות במובן הצר. על כף המאזניים ניצבות  11המשיבים יטענו, כי סעיף  .74

שמירה על ביטחון המדינה,  שלעוצמה חזקה ביותר  בעליציבוריים  אינטרסיםולפרטיות מזה,  הזכות

הזכות לחיים  את בענייננו המגשימיםסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, וביטחון הציבור, 

 האדם כבוד: יסוד בחוק חוקתיות כזכויות שתיהן הוכרו אשר, ולשלמות הגוף של תושבי ישראל

 .וחירותו

מובן, כי אל מול חובתו  .שהצגנוהמתחרים  והאינטרסיםת ענייננו, אם כן, בנקודת האיזון בין הזכויו .75

, ומוטל עליו הפרטלהגן על חיי האזרחים ועל ביטחון המדינה, על השירות להיזהר מפגיעה בזכויות 

ככל להפעיל את הסמכות שנקבעה בחוק באופן מידתי ולפעול לצמצום הפגיעה בזכות לפרטיות 

הניתן. במסגרת האיזון יש לבחון את ההסתברות לסיכון ביטחוני אם יבוטל האמצעי הפוגע בזכות 

עדאלה נ׳  7052/03בבג״ץ מקביעות השופטים בהקשר זה בפסק הדין  הכמלפרטיות או יוגבל. ראו 

 :(עדאלה ןעני)להלן: ( 14.5.2006) הפנים רש

מו של של חברי הנשיא, אין בקיוואף אם, כדבריו . ]...[ 4":השופט לוי המנוח
של זכויות יסוד של הפרט, הנמצאות נפגעות  ממשקלןסיכון זה כדי להמעיט 

הרי להשקפתי יש־גם־יש בו בסיכון הביטחוני בשל ההסדרים הננקטים, 
על זכויות אלו, ועל מיקומה של נקודת האיזון בינן  היקף ההגנהלהשפיע על 

 ".לבין ערכים מתחרים

חובתה של המדינה להגן על חיי אזרחיה . ]...[ 7"כב׳ השופטת פרוקצ׳יה: 
מעמידה את אינטרס הבטחון ברמת חשיבות גבוהה ביותר. לאינטרס זה שתי 
 פנים: פן חברתי, המקרין על חובתה של המדינה להגן על בטחון אזרחיה; ופן

ות לחיים הזכאינדיבידואלי, המקרין על זכות הפרט בחברה להגנה על חייו. 
היא זכות חוקתית ראשונה במעלה של האדם, והיא ניצבת ראשונה במעלת 

ההגנה  ךערזכויות האדם המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. עם זאת, 
על בטחון החיים אינו עשוי מיקשה אחת. הוא נושא משמעויות שונות 

ן נימשתנה מענין לע יועוצמות שונות בהקשרים שונים. משקלו היחס
בהתאם למידת ההסתברות למימושה של הסכנה לחיים הנובעת מההקשר 

 הענייני הספציפי.

טענת "צורך בטחוני" הנשמעת מפי המדינה אינה בבחינת נוסחת קסם, . 10
אשר העלאתה מצדיקה את קבלתה ללא חקירה ודרישה. ]...[ אמנם, בכלל, 

ולא בנקל בית המשפט נוקט ריסון בבחינת שיקולי הבטחון של הרשות, 
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יתערב בהם. עם זאת, מקום שהפעלת מדיניות בטחון כרוכה בפגיעה בזכויות 
 אדם, על בית המשפט לבחון את סבירות שיקוליה של הרשות ואת מידתיות

 . ]...[האמצעים שהיא מבקשת להפעיל

]...[ ראשית, יש לבחון את מידת אמינות הטענה בדבר "צרכי בטחון"...  11
מהי עוצמתו של השיקול הוצגו, עריך, על יסוד נתונים ששנית, ... עלינו לה

ן יתממש כסתברות כי הסיכון העומד בבסיסו אוני מבחינת היקף ההחהבט
 ".באם המדיניות הכרוכה בפגיעה בזכות לא תיושם, או לא תיושם במלואה

"הזכות לחיים" כה נעלה היא, ... . 131"חשין המנוח: ,כב׳ המשנה לנשיא מ
במיוחד.  הגבועד שבמלאכת האיזונים ובבחינת הסיכונים זוכה היא למשקל 

כך הוא בוודאי במקום שבו עומדים בסיכון חייהם של רבים, והפגיעה בחיים 
. בהציבנו את האת תחושת היציבות והביטחון במדיניש בה כדי לערער 

בענייננו זכותו )כנטען( של  -הסיכונים המוכחים לחיים כנגד זכויות אחרות 
תגבר זכות אחרונה  -איש ישראל לחיות חיי משפחה בישראל עם בן זוג זר 

רק אם הפגיעה בה פגיעה קשה וכבדה היא בעוד אשר ההסתברות לפגיעה 
 "נייננובחיים הסתברות היא שאינה משמעותית. ולא זה המצב בע

הציבור של  המובהקאינטרס הבענייננו החליט המחוקק כי באיזון בין הפגיעה בזכות לפרטיות לבין  .76

ידם של האחרונים על , תושביה של הזכות לחיים ולשלמות הגוף מימוש זה בכללו ,בביטחון המדינה

 לצמצום העליונה, תוך צמצום הפגיעה בפרטיות בהוראות שקבע, אשר עליהן הוסיף השירות ופעל

 הפגיעה בהתנהלותו בהפעלת הסמכות.

המשיבים יטענו, כי התועלת מהפעלת האמצעי עולה על הנזק מפגיעתו בזכות לפרטיות. אל מול  .77

הפגיעה בזכות, אשר גודרה ככל הניתן, עומדת התועלת הקריטית מהמנגנון למניעת טרור ולהצלת 

השימוש במידע מאפשר לסכל פיגועים ולפענח . לעיל שהוצגו הכמותיים מהנתונים עולה אשר, חיים

אחרים ובכך למנוע את המשך פעילותם של אותם מפגעים. השירות אף לומד מן המכלול את דרכי 

 התנהלות ולאופן הטכנולוגית להתפתחות לב בשים בפרט, האויב והדרכים להתמודד עם האיום

ועל השירות לצמצם את הפגיעה . הראינו כיצד פהעדכניות בטכנולוגיות והריגול הטרור גורמי

למינימום המתחייב. המחיר הכרוך בפגיעה בפרטיות של חלק מתחייב זה, הכרחי להצלת רבים 

 מתמודדת ישראל. והעמדת מענה אל מול האיומים הביטחוניים המורכבים עימם

, באופן בלעדי או בשילוב עם אמצעים אחרים, ביטול 11 בסעיף השימושנוכח תרומתו הקריטית של  .78

 כליל או הגבלתו לשימוש במקרים קונקרטיים משמעותו, בהסתברות גבוהה בסעיף שימושה

טחון המדינה יבב ממשיתי אנשים או בשלמות גופם, ופגיעה , פגיעה בחיקרובה בוודאותו

הזכות לחיים ולשלמות הגוף של מי שייפגעו . זאת, עקב אי סיכול פיגועים ואי מתן הגנה על משטרּהוב

בהם, הפחתת ההגנה מפני ריגול וחשיפת סודות מדינה וגריעה מיכולתו של השירות להעמיד מענה 

ממצה לאבטחת אישים, מידע ומקומות. המשיבים נכונים וערוכים להרחבת הטיעון בהקשר זה, 

 : עדאלהיס בענין ראו לענין זה קביעותיו של כב' הנשיא גרונ .במעמד צד אחד

שכניסה של אלפי בני זוג נוספים תביא בעקבותיה פגיעות  וודאות קיימת"]...[ 
, וזאת אף אם תיערך בדיקה ביטחונית ביחס לכל אחד ואחד. כמובן, בחיי אדם

הפגיעות ולעניין זה של היקף אין עסקינן  היקףשאין שום דרך לומר מה יהא 
 מיסוד, איפוא, מורכבת אינה אההמשוובהסתברות אלא בניחוש גרידא. 

 משני אלא, האחר בצידה וודאות של ומיסוד האחד בצידה הסתברותי
  ]...[ משפחה בחיי פגיעה לעומת אדם בחיי פגיעה: וודאיים מרכיבים

 בית את מחייבים, החוק של פסילתו עקב שייגרמו הסיכונים, להשקפתי
      המשפט להימנע מביטולו אף אם מנגד עומדת פגיעה בזכות יסוד."
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 יישום מבחן המידתיות ןחשין ז״ל בעני ,השוו והקישו לענייננו מן הדברים שקבע המשנה לנשיא מכן  .79

 אליהם הצטרפה כב׳ השופטת )כתוארה אז( מ׳ נאור במלואם: בענין עדאלה,השלישי 

ת, טניבחוק והחלפתו בהסדר של בדיקה פרביטול האיסור הכולל ש]...[ . 109"
עלול להביא, ברמת הסתברות לא נמוכה, לריבוי פעולות טרור בישראל; להרג 
ולפגיעה בתושבי המדינה; לערעור ממשי ומוחשי של תחושת היציבות; ועקב 
כל אלה לערעורה של הדמוקרטיה עצמה. במלאכת האיזון שבין צמצום ההרג, 

ותו של המשטר, לבין הנזק שנגרם למיקצת הבטחת החיים והבטחת יציב
ונזכיר  -משפחתם הזרים בישראל -אזרחי ישראל המבקשים להתגורר עם בני

גוברת, לדעתי, התועלת  -ק צמצם את היקף הפגיעה לא במעט כי התיקון לחו
 לפסק דינו(. 109״ )פסקה על הנזק

שקיים השירות  שיחות התחקור ןבעניכן ראו את אשר נקבע בענין האיזון שלפנינו בפסק הדין 

 למניעת פעילות טרור, ריגול וחתרנות:

"ענייננו מעלה את השאלה החוזרת ונשנית בבית משפט זה בתצורות שונות, 
והיא האיזון העדין שבין שמירה על זכויות אדם בדמוקרטיה מתגוננת, לבין 

 הצורך הבלתי פוסק להגן על האינטרס הביטחוני...

זכויות האדם ... הן נשמת אפה של הדמוקרטיה; מנגד, אין אכן, אין חולק כי 
ך קיומי, פשוטו חולק כי הצורך להגן על האינטרס הביטחוני הוא צור

הוא ארגון חיוני לביטחון המדיני שעבודתו היא במובנים  ככמשמעו, וכי השב״
 רבים מלאכת קודש."

 זכותה את ובראשונה בראש שיםלהג באעוד לחדד, כי משאינטרס ביטחון הציבור בענייננו  נבקש .80

 בין האיזון בצד, יסוד זכויות שתילחיים ולשלמות הגוף של אזרחי ותושבי ישראל, לפנינו איזון בין 

 גובריםבענין דנן  איזוןבהמשיבים,  לעמדת. משקל כבדי ציבוריים לאינטרסים לפרטיות הזכות

 לענין והשווראו  הזכות לפרטיות. פני-עלהציבור והמדינה  בביטחוןהזכות לחיים והאינטרס הציבורי 

לעיל, ולהם נוסיף את דבריו של כב' השופט ריבלין  הובאו אשר עדאלהזה דברי השופטים בענין 

 באותו ענין: 

כאשר בביטחון הציבור עסקינן, אינטרס ציבורי בלשוננו, דוברים אנו בלא "
 ]...[ חרת מאשר הזכות לחיים ולשלום הגוף של כל אחד מבני הציבורא

היא לעתים קשה...  -בין האינטרס לבין הזכות  -ההבחנה בין השניים . ]...[ 16
אינטרס הציבור. אלא שבמקרה זה מתחדדת  -לכאורה ערך מסוג אינטרס כאן 

ציבור ערטילאי רואים אנו לנגד עינינו לא דמות הציבור ומתמקדת הסכנה. 
שה הטרור הבא. את כי אם את פניהם הנוגים של מי שעלולים להיפגע במע

. אין זה החשש הערטילאי מוראותיה של הפגיעה רואים אנו בעיני רוחנו
בטחון הציבור דובר כאן ום הציבור שאותו הכרנו בפרשות קודמות... ללש

בזכות לחיים ממש, ואותה מבקש החוק לשמר. הפיגוע אותו מבקש החוק 
יהודים, נוצרים  לפי בני אדם מסויימים, יחידים, מוסלמים,כלמנוע מכוון 

ובודהיסטים, החיים עימנו. לבני אדם אלה מוקנית, לכל אחד ואחד מהם, 
הזכות לחיים. אין הם ניצבים בפנינו בגופם שכן אין איש יודע מה צופן לו 

 ."העתיד, אך זכותם ניצבת כאן
  



 

26 

 

נידונה ההכרזה בו (, 7.4.20) 23, פסקה לוונטהל נ׳ ראש הממשלה 2435/20כן השוו לענין זה בג״ץ  .81

על בני ברק כ״אזור מוגבל" על רקע מגפת הקורונה. בית המשפט הנכבד העמיד את הזכות לחיים 

ולשלמות הגוף אל מול חופש התנועה, נוכח החשש להתפשטות מהירה של הנגיף שתגרום לתחלואה, 

 תמותה וקריסת מערכת הבריאות, וקבע כי הזכות לחיים גוברת באיזון זה:

פקי שבין הזכויות, אנו מציבים הפעם אל מול הפגיעה בחירויות באיזון האו"
מצב  ,ובזכויות יסוד כמו חופש התנועה את הזכות לחיים ולשלמות הגוף

באיזון אופקי זה, ידה של הזכות לחיים על שכיח במקומותינו. בלתי 
 ".העליונה

 החוקתי הניתוח סיכום

 בחוק שיפוטית להתערבות עילה קמה לא כי, עולה המסקנה לעיל האמור כלמיטענו, כי  המשיבים .82

, בגדרי המקנה הסמכה לשירות הביטחון הכללי לקבל נתונים לצורך מילוי תפקידו הכנסת של ראשי

 המשפט ביתהביקורת השיפוטית המקובלת על חקיקה ראשית של הכנסת, ובשים לב לריסון שנוהג 

לתיקון , ודאי לא "לחוק 11סעיף  לביטולעילה  הקימהלא  העתירה. בחקיקה בהתערבות הנכבד

כפי הסעד החלופי המבוקש בעתירה, ", לחוק השב"כ או בכללים שנקבעו מכוחו 11הפגמים בסעיף 

נוהגת בבית ההחוקתית בגדרי הביקורת השיפוטית  ובלתי מקובל מרחיק לכתכוללני,  שהינו סעד

 . המשפט הנכבד

חוק וביישומו במשולב, ואינן מקימות, לטענת , הנוגעות בעתירהבלהלן להצגת מענה לטענות  נפנה .83

 . דנן לחוק 11 סעיף, ובכלל זה חקיקה לביטולמבוררת ומוכרת  משפטיתהמשיבים, עילה 

 לטענות העותרתנוספת  התייחסות

. לפני למעלה משני עשורים 11קבעה בסעיף לטענות שהציגה העותרת לעניין הסמכות שנכעת נתייחס  .84

כללית ורחבה מדי, לא מגבילה את השימוש למשימות מסוימות, ולא העותרת טוענת כי הסמכות 

מגדירה את היקף המידע שייאסף, סוג המידע, איזה מידע יישמר וכמה זמן. העותרת מוסיפה כי 

הותרת היבטים מהותיים אלה להחלטת רשות מינהלית במסגרת כללים משניים סותרת את ההלכה 

 בדבר הסדרים הראשוניים.

הראשוניים אכן מורה כי את המדיניות העקרונית, ההסדר הראשוני, יש לקבוע כלל ההסדרים  .85

בחקיקה ראשית, בפרט מקום שמדובר בהסמכה לפגוע בזכות יסוד, בעוד שהגשמתה ויישומה יכולים 

להיקבע בחקיקת משנה. אולם עוד נקבע, כי המחוקק אף רשאי, בהוראה מפורשת, להטיל על מחוקק 

 שמקומם להיות מוסדרים בחקיקה ראשית: המשנה להסדיר עניינים

י בעת כ"כלל ההסדרים הראשוניים. כלל זה קובע במתכונתו הבסיסית, 
שהמחוקק מסמיך רשות מינהלית לפעול בתחום מסוים, עליו להגדיר ולפרט 
מהם העקרונות הכלליים ושיקולי המדיניות אשר על בסיסם רשאית הרשות 

ודוק, בעוד שעקרון החוקיות עוסק, להפעיל את הסמכות שהוענקה לה. 
במובנו הרחב, בשאלת עצם ההסמכה של הרשות, הרי כלל ההסדרים 
הראשוניים מתמקד באופייה של ההסמכה ובהיקפה, כלומר האם נלווית אל 
ההסמכה התוויה של אמות המידה העקרוניות להפעלתה. על פי כלל ההסדרים 

ע את שיקולי המדיניות אשר הראשוניים, ראוי כי בית המחוקקים הוא שיקב
  4491/13ץ"בגשות השלטונית לצורך הפעלת סמכות מסוימת.״ )רינחו את ה

 ((2.7.14) 17, פסקה המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ׳ ממשלת ישראל
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מקום שכוונת המחוקק המפורשת היתה להסמיך את מחוקק הקביעה כי  םובצד האמור, ראו ג .86

 :הסדרים ראשוניים, יש לכבד את דברוהמשנה אף לעניינים שבמהותם הם 

הלכה היא שמשיקולים של הפרדת רשויות, שלטון החוק והדמוקרטיה . 30״
ייצוגי ובמובנה המהותי(, ראוי שהתוויית המדיניות -)במובנה הפורמאלי
השפעתה על  ראש -זו המהווה את ההסדר הראשוני  -הכללית והעקרונית 

שה בחקיקה ראשית, בעוד שדרכי תיע -חיי הפרטים בחברה הינה גדולה 
הגשמתה ויישומה של המדיניות יכולים להיקבע בדרך של חקיקת משנה על־ 

 ידי הרשויות. ]...[

על רקע זה, חזקה על המחוקק כי בחר להותיר בידיו את הסמכויות הכלליות 
לקבוע הסדרים ומדיניות והועיד למחוקק המשנה להסדיר את ההיבטים 

שאי, בדברו המפורש, רזו ניתנת לסתירה. המחוקק היישומיים, אך חזקה 
להטיל על גוף מינהלי הנזכר בחוק תפקיד להסדיר נושא אשר ברגיל, ועל־פי 

 באותם המקרים שבהםכלל, על הגוף המחוקק עצמו להסדירו. -הראוי בדרך
 עולה מלשונו המפורשת של החוק כי כוונתו של המחוקק הייתה להסמיך את

עניינים שהם, על־פי תוכנם, בגדר "הסדרים  מחוקק המשנה להסדיר
עמותת שיח חדש נ'  244/00)בג״ץ  ״ראשוניים״, יש לכבד את דבר המחוקק

 ((2002) 25( 6, פ״ד נו)התשתיות הלאומיות שר

מקומה להיקבע בחקיקה ראשית, בפרט בשים לב לכך שמדובר בהסמכה שסמכות מדובר בבענייננו  .87

הסמכות נקבעה בחוק ראשי המתווה את עיקרי המדיניות לעניינה, בצד ואכן, לפגוע בזכות יסוד. 

הסמכת ראש הממשלה וראש השירות לקבוע את פרטי יישום הסמכות בחקיקת משנה מסווגת, 

 על מנת לשמור על חשאיותם.

"לקבל ולאסוף מידע", קבע המחוקק בסעיף נפרד ( 1א())8כך, בצד הסמכות הכללית שנקבעה בסעיף 

רק לכזה המצוי בידי בעל רישיון, השירות לאסוף נתוני תקשורת, תוך גידור המידע את הסמכת 

תוכן שיחה. המחוקק הותיר את פירוט סוגי יכלול לא ובנוסף על כך, תוך קביעה מפורשת כי המידע 

הדרושים לשירות המידע לקביעת ראש הממשלה בכללים, תוך הגבלה כי יהיו אלה סוגי המידע "

, וזאת אף בכפוף לאישור ועדת שרים לענייני שב"כ וועדת הכנסת לענייני "פקידיולצורכי מילוי ת

הדבר דרוש לצורכי מילוי "כמו כן, המחוקק הגביל את השימוש במידע רק למקרים בהם:  .השירות

המחוקק אף הסמיך את ראש השירות לתת היתרים לשימוש במידע, תוך של השירות.  "תפקידיו

הנחייתו לגדר את הגישה המתאפשרת בהם ואת תקופת ההיתר. כן הורה המחוקק להגיש דיווחים 

עתיים לראש הממשלה, ליועצת המשפטית לממשלה ולכנסת, וכן הסמיך את ראש הממשלה 

בדבר מחיקה או ביעור , ובפרט "מידע ומחיקתולקבוע כללים לענין שמירת הבהסכמת שר המשפטים 

-, כפי שהורה המחוקק. ויודגש, כי הכללים נידונים ומאושרים עלשל מידע ששמירתו אינה נדרשת"

 .ידי ועדת הכנסת לענייני השירות

מעבר לאשר  שירותהמחוקק בחר במידת פירוט זו בשים לב לשיקולים שלא לחשוף את פעילות ה .88

וועדה אף היו חברי כנסת וגורמים מהשירות אשר השמיעו דעתם כי גם בכך נאמר בסעיף. בדיון ב

המדינה, ועל כן צומצם נוסח הסעיף לנוסח זהיר יותר  ה שלנחשפו הדברים יתר על המידה בפני יריבי

מזה שנשקל לכתחילה, הוא הנוסח שאושר לבסוף ועומד לבחינת בית המשפט הנכבד )ראו פרוטוקולי 

 'בעמ 3.1.02פרוטוקול מיום ; 65-64בעמ׳  30.12.01פרוטוקול מיום  -תפת לחוק הדיון בוועדה המשו

בהקשר זה נודעת חשיבות רבה לכך שהכללים שנקבעו (. 17-16 'בעמ 27.1.02פרוטוקול מיום ; 29-28

 ליישום הסעיף נידונו בוועדת הכנסת לענייני השירות ואושרו על ידה.
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מעוררת, באופן מובנה, את הצורך לאזן בין אינטרס הציבור חקיקה העוסקת בהסמכת גוף ביטחון  .89

בעיגון הסדרים מפורטים ככל הניתן בחקיקה ראשית, בפרט מקום בו מדובר בחקיקה הפוגעת 

בזכות, לבין הצורך שלא לפגוע בהגשמת התכלית הביטחונית אותה באה החקיקה לקדם ולא 

על רקע זה קידמה הממשלה,  ת תפקידיו.לחשוף את פעילות הגוף באופן שיפגע ביכולתו למלא א

והכנסת אישרה, מתווה של חקיקת מסגרת, ברמת פירוט משתנה בנושאים השונים, תוך הסמכה 

 ת הממשלה והכנסת.רמפורשת לקבוע הסדרה מפורטת בחקיקת משנה מסווגת, הנתונה אף היא לבק

יה המחוקק קובע בחוק את ויודגש, כי חקיקת ההסדר במתכונת הזו היא מחויבת המציאות. אילו ה .90

פרטי הפעלת הסמכות וגדריה, היה הדבר חושף את שיטות הפעולה של השירות ואת יכולותיו, 

וממילא חושף גם את מגבלותיו הטכנולוגיות, ומביא לפגיעה קשה ביכולתו למלא את תפקידיו, וזאת 

אשר  11ראת סעיף מבלי שהיה בחשיפת הדברים כדי להפחית את הפגיעה בפרטיות. לאור זאת, הו

 קבע המחוקק עומדת, לטענת המשיבים, בדרישות הדין.

אשר לטענת העותרת בדבר העדרו של פיקוח שיפוטי בדרך של הוצאת צווים שיתירו שימוש פרטני,  .91

 או פיקוח חיצוני אחר שיופקד על הפיקוח על החיפוש במאגר, נציין כי המחוקק בחר בדרך אחרת

, בשים לב להיבטים לשם מילוי ייעודו ותפקידיו באופן מיטביאשר תואמת את צרכי השירות 

המעשיים של הפעלת המנגנון, המתחייבת כהפעלה שוטפת, ממוכנת, אשר תציף חשדות קונקרטיים 

אשר ייבדקו באופן פרטני ואנושי על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים, ופירטנו לעיל את כל אשר נעשה 

 לצמצום הפגיעה בפרטיות.

פיקוח משפטי  לצורך עתי דיווח קובע החוקנזכיר, כי נוסף לפיקוח הכנסת וראש הממשלה, נשוב ו

של היועצת המשפטית לממשלה, וכאמור לעיל גורמי השירות עומדים בקשר שוטף וקבוע עם גורמי 

 , אשכול סמכויות שלטוניותהאשכול הביטחוני ובכלל זהייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, 

 ,והגורמים העוסקים בהגנת הפרטיות בייעוץ וחקיקה, וכן מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

במקרים המתאימים אף מובאים הדברים לבחינה . לבירור סוגיות שמתעוררות ביישום החוקלצורך 

 אליה המועברים הרבעוניים העתיים לדיווחים בנוסף זאת, והכרעה של היועצת המשפטית לממשלה

בנסיבות אלה, יטענו המשיבים, לא קמה עילה להתערבות שיפוטית בדבר חקיקה  .וקהח פי על

 ראשית.

ראוי עוד לחדד, כי אכן ישנו הבדל בין התנהלות השירות לבין התנהלות המשטרה. המשטרה אכן  .92

 מכח זאת, אולם לקבלת נתוני תקשורת במקרים דחופים היתרים או פועלת לפי צווים שיפוטיים

. כל גוף וההסדר הארגוניםשל  השונים ולתפקידיםלב לייעוד  םי, בשנתוני תקשורתחוק ב הקבוע

כי מדובר בשני גופים שתפקידיהם שונים,  נזכיר. ותפקידיו לייעודו בהתאםשקבע לו המחוקק, 

 האיומים לאופי לב בשים, ותפעולתם שונים ובהתאם גם הסמכויות שקבע להם המחוקק שונ מנגנוני

 .מהם הנגזרות והמשימות

אשר לטענה כי הדיווח המוגש לראש הממשלה, ליועצת המשפטית לממשלה ולכנסת, כולל רק נתונים  .93

סטטיסטיים תקופתיים, נציין כי הדיווח, הנעשה בהתאם לכללים, כולל פירוט של אירועים אשר 

 שימשה בחקירתם.  11הפעלת הסמכות מכוח סעיף 

וראש  הענף האמון על כך בניטור ממוכן ובדיקה פרטנית של ראש פנימית בקרה קיימת, לכך בנוסף .94

 . , כפי שפורט לעילענף המשמעת בשירות
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ת מקיימת דיון משמעותי לגוף הדו"ח השנתי, ומציגה יצוין עוד, כי ועדת הכנסת לענייני השירו .95

שקיימה בענין הדו"ח  שאלות השלמה אחר דיון העבירה אףלשירות שאלותיה. יצוין עוד, כי הוועדה 

 השנתי, והשירות העביר אל הוועדה מענה לשאלותיה.

חסיון פעולת השירות, שיטותיו ויכולותיו, נמסר דיווח  נוכח –אשר לטענה בדבר העדר דיווח לציבור  .96

משמשים כולם נציגיו של הציבור,  אלה גורמיםלכנסת, ליועץ המשפטי לממשלה ולראש הממשלה. 

ימות, לרבות מקום שנשמעים בתקשורת או בבמות אחרות דיווחים אודות ומעבר לכך ננקטת עמ

 ., על מנת להגן על המידע החסוי האמורהפעלת הסמכות

אשר לטענת העותרת כי המסקנות מניתוח נתוני תקשורת עלולות להיות שגויות נשיב, כי הגורמים  .97

מהפעלת הסמכות.  אינם מקלים ראש בדברים, וערים לצורך לבדוק היטב את המידע המתקבל

 הסרתהמידע המתקבל נבדק לעומקו. יתרה מזאת, נתוני התקשורת משמשים לא אחת דווקא ל

ה, היינו קביעה כי מי שהיתה אינדיקציה המדינפרטים הנקשרים עם פעילות נגד ביטחון מ החשד

 למקד את פעילות השירות ביעדים לחשוד בו ייקבע שהוא תמים ואינו קשור לאירוע, ובכך גם

 הנכונים.

כן העלתה העותרת בשולי הדברים טענה בדבר פגם בהליך החקיקה תוך שהיא מבהירה שאינה  .98

ין זה נציין כי הסעיף אכן הוסף לחוק במסגרת הדיון ימבקשת לפסול את הסעיף מטעם זה. בענ

 בהליך שנפל פגם על להצביע כדי אין דאיו ובכך, בוועדה, כפי שנעשה לא אחת בהליכי החקיקה

ונידונה בכנסת הארבע עשרה, ואחר  1998בשנת  הכנסת שולחן על. הצעת החוק הונחה החקיקה

נדון השינוי בוועדה  2001שהוחל עליה דין רציפות שבה ונידונה בכנסת החמש עשרה, ובסוף דצמבר 

ידם. העותרת אינה טוענת כי מי מחברי הכנסת הגיש אותה שעה -ידי חברי הוועדה ואושר על-על

ולהעמידו להצבעה נוספת ק' החורג 'מגדר הנושא של הצעת החו ש'ראות בו 'נושא חדבקשה ל

לתקנון הכנסת להעלאת טענה כזו )ראו בענין זה  85במליאה, בהתאם למנגנון שמעמיד לכך סעיף 

לפסק דינו של  14-16, פסקאות היועמ״ש 'התנועה למען איכות השלטון נ 2337/21פסק הדין בבג״ץ 

החוק כולה  הצעת, במסגרת אישור לחוק אושר 11יצוין, כי סעיף ((. 22.2.22)המשנה לנשיאה נ׳ הנדל 

 מתנגדים וללא נמנעים. 15לעומת  חברי כנסת 56ידי -על ,במליאה והשלישית השנייה קריאהב

, זכויותבנושא אכן לא נשמעו ארגוני הצעת החוק בועדת החוץ והביטחון בו החקיקהנוסיף, כי בדיון  .99

משחלפו עשרים שנים, ומשעל , מקום מכל. חוקתית להתערבות עילה לבסס כדי אין בכך גםאולם 

 אזרחית חברהיתאפשר לארגוני , 11ענין סעיף בהחוק לרבות הפרק כוונה להגיש הצעה לתיקון 

  .זולהשמיע דברם במסגרת 

עוד נעיר, לעניין טענת העותרת באשר להשוואה למדינות אחרות, כי מבלי להיכנס לפרטי ההשוואה  .100

בפרק הזמן הקצר שעמד לרשותנו, די לומר שלכל מדינה צרכים משלה, השונים בהיקפם 

 כןו ,נבדלות ביכולותיהן ובתועלת שבידיהן להפיק מהאמצעי בפני עצמו אףובמורכבותם, והמדינות 

 מענה. להםעליהן לתת  ים אחרים, אל מול האיומים אשרם אמצעשילובו עב

נטען בעתירה כי ברית הכי לענין ארצות  ,זה בענין בעתירה המתוארפי -על ולובהקשר זה יצוין, 

התכנית הופסקה כיוון שנמצא שאין לה תועלת של ממש בבלימת הטרור. בישראל התמונה הפוכה, 

לעיל. עוד נפנה לכך שבעתירה נטען, כי בית הדין לצדק של התועלת דרמטית וקריטית כפי שהוסבר 

האיחוד האירופי פסק שניתן לנקוט איסוף נתונים גורף כשהמדינה מתמודדת עם איום ביטחוני 

חמור, וכי העברה אוטומטית של נתונים אסורה לענין הטיפול בפשיעה חמורה, אך מותרת למטרת 

עם איום  תודדלת לזמן הנדרש לכך, אלא שישראל מתממניעת טרור. שם אמנם דובר על תקופה מוגב
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מתמשך וקבוע, והשימוש במנגנון מאפשר לה , למרבה הצער, שהואביטחוני חמור בדמות טרור 

 להתמודד עם האיום, להגן על ביטחון המדינה ותושביה ולהציל חיים, פשוטו כמשמעו.

מצויה , 11נשוב ונזכיר, כי מלאכת גיבוש תיקון מקיף לחוק, ובכלל זה תיקון לסעיף  טרם סיום .101

, םהערות הציבור. תהליך זה, לכשיקודבישורת האחרונה, ובמועד קרוב צפוי להתפרסם תזכיר חוק ל

-לדיון ציבורי, תחילה בקבלת הערות הציבור אשר ייבחנו על ווההצעות לתיקונ 11יעמיד את סעיף 

הצעת החוק אשר תונח על שולחן הכנסת, ולאחר מכן בדיונים רך גיבוש נוסח מים לצוהגורידי 

צריך לומר,  אין. בכנסת, אשר יהיו בגדר אכסניה מתאימה לקיום שיח ציבורי ומשפטי עדכני בנושא

 .זו במסגרתכי העותרת תוכל להשמיע התייחסותה 

 סיכום

להכרעה  רלוונטיתהמכל הטעמים שפורטו לעיל, עליהם נוסיף במעמד צד אחד תמונה משמעותית  .102

יבקשו כי בית המשפט הנכבד  4-1 כי דין העתירה להידחות. המשיבים בעתירה, יטענו המשיבים

 ידחה את העתירה ויחייב את העותרת בהוצאות המשיבים.

  .בשירות )דאטה אנליסטים( DA תחום מנהלת"עירית", המכונה  התגובה נתמכת בתצהירה של .103
 

 תשרי תשפ"ג ה"כ היום,

 2022אוקטובר  20 

 
 

  

 שוש שמואלי, עו"ד

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים
 בפרקליטות המדינה

 , עו"דהדס ערן

 סגנית בכירה א' במחלקת הבג"צים
 פרקליטות המדינה




