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 :לכבוד

   מר יצחק לוי

 מנכ''ל חברת קצא''א

   commerce@eapc.co.ilבדוא''ל: 

 שלום רב,   

 מחאה פעילי קבוצות התכתבויות באחר ''א אקצחברת ציגי נ מעקב: הנדון

חברת בימים האחרונים פורסמו בתקשורת ידיעות ועדויות אודות חדירה של נציגים מטעם  .1

של פעילי אקלים המתכננים או מארגנים פעולות מחאה, בין  לפגישההחברה(  ''א )להלן:אקצ

יועץ לקצא"א הסתנן למפגש "היתר נגד פעילות החברה ונגד הסכמי המדינה והחברה )לי ירון 

   (.23.12.2021 הארץ "של בני נוער פעילי אקלים שתכננו מחאה נגד החברה

מבלי  קצא''א נכנסו לקבוצות השיח של הפעילים  עדותם של הפעילים, נציגילפי על פי הדיווח ו .2

לאחר שזוהה, אותו נציג הוצא . כפועלים מטעם החברה מבלי לזהות את עצמםשהוזמנו ו

מפורום הדיון, ובהתכתבות עמו ניסה לשכנע את הפעילים לחדול מקיום המחאה נגד פעילות 

 החברה. 

, מפעילה מתקנים בבעלות תפקידים המבצעתת הפועלת היא חברה בבעלות ממשלתיקצא''א  .3

עם המדינה, וכן עושה שימוש בקניין  המכוח הסכמישונים  ומעניקה שירותיםממשלתית 

ומקורן של  החברה מספקת שירותים למשק האנרגיה הלאומי במסגרת פעילותה. הציבורי

חובות מתחום המשפט  החברה חלות עלבהתאם לכך  הכנסותיה, בין היתר, בקופה הציבורית.

בהגינות ובאופן שמכבד את הערכים הדמוקרטיים לנהוג מוגברת חובה , ובהן הציבורי והמנהלי

זכויות הפרט המוגנות בחוקי את החברה מחויבת לכבד  יתר על כן,. בהתנהלותה הציבורית

 ובהן הזכות לחופש הביטוי. ,היסוד

כאשר  בפגישות זום או בשיחות ווטסאפ,פעילים  ות ביןהמתנהל ותשיחומעקב אחר  האזנה .4

יוצרת אפקט  ,ומטעם מי הוא פועל או מטרתו הגורם המאזין נותר סמוי ואינו מגלה את זהותו

עלולה לחופש הביטוי. הידיעה שמעשיהם ודבריהם עלולים להיות חשופים למעקב  מצנן

הבעת דעותיהם  פנימהשתתפות במחאה במרחב הציבורי ו מפגינים ופעילים מפני להרתיע

המעקב אף  .יתנכלו להםשגורמים בעלי אינטרס מחשש  גם בשיחות סגורות, באופן חופשי

מעורר חשש לאיסוף ומסירת מידע על הפעילים ועל תוכניותיהם בניסיון לסכל ולהשתיק את 

 המחאה הציבורית.

 מפני השמעת עמדותיהםאזרחים או להניא תיע אין זה מסמכותה של החברה לפעול כדי להר .5

בבירור לטובת  מאזן הכוחות המוטה במקרה שבנדון, .או מארגון או השתתפות במחאה
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כך שביכולתה לפעול בדרכים שונות למנוע השמעתם של קולות לעומתיים ביחס , החברה

השמעת  לפעול בשקיפות, לאפשר החברהכללי השיח הדמוקרטיים דורשים מאך  –לפעילותה 

 ביקורת נגדה ולנסות לשכנע בצדקת דרכה.

 התחקות סמויה של נציגי החברה אחרמלבד הפגיעה בערכים הדמוקרטיים ובחופש המחאה,  .6

. איסוף 1979-תשל"טר החוק האזנת סתכהגדרתה ב האזנת סתר להוותהפעילים עלולה  שיחות

כניותיהם ושיחותיהם עלולה להוות הפרה של זכות הפעילים וומסירת מידע אודות הפעילים, ת

 .1981-תשמ"אהחוק הגנת הפרטיות, לפרטיות בהתאם להוראות 

של שליחת הפרקטיקה מ באופן מידילחלוטין ולחדול להתחייב לנוכח כל האמור נבקשכם  .7

למען  .השיח המתקיים ביניהם על עאו לאסוף מיד מחאה פעיליללהאזין  נציגים מטעם החברה

פנייה זו נעשית בשם האגודה לזכויות האזרח בישראל בלבד, ואין בה כדי לוותר על  ,הסר ספק

  כל זכות, טענה או תביעה של הפעילים.

 .נבקש לקבל את התייחסותכם לפנייתנו בהקדם

 בכבוד רב ובברכה,

 
 יון תהלס שאער, עו''דרעות 

  רכזת שטח וחופש המחאה מנהלת פניות הציבור

 


