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 :לכבוד

 גב' עמית מררי מר רז נזרי

 פלילי(משפט המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ) חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 שלום רב,   

 מידע ףאזרחיות לצורך איסו ווטסאפהאזנת המשטרה לשיחות בקבוצות  הנדון:

אנו פונים אליכם בעניין כניסת שוטרים לקבוצות ווטסאפ אזרחיות לצורך איסוף מידע  .1

באשר להתארגנות מחאות והפגנות. החדירה לקבוצות ואיסוף המידע מהשיחות 

דין בשורה של זכויות יסוד, המתקיימות בהן נעשית ללא מקור סמכות חוקי, ופוגעת שלא כ

 ובהן הזכות לפרטיות, לחופש ההתארגנות והמחאה ולחופש הביטוי. 

קבוצות ווטסאפ ייעודיות של מפגינים ארגוני מחאה או נפגעי אלימות משטרתית )להלן:  .2

קבוצות( הפכו לתופעה נפוצה. הקבוצות אמורות לשמש זירה בטוחה לשיתוף בחוויות מידע 

למעשה מדובר בשיחה מרובת משתתפים בפורומים המעודדים שיתוף ופרטי התארגנות. 

על בסיס אמון הדדי. מרבית הקבוצות  אמנם מוגדרות כקבוצות פתוחות, מתוך רצון 

לאפשר לכמה שיותר בעלי עניין דומה לקחת חלק בשיחה ללא חסמים, אך בבירור מדובר 

דיון בעל אופי פומבי להבדיל מפרסום או  –בשיחה המתקיימת במעין "מרחב פרטי" 

 מובהק.

עדויות על חדירת שוטרים לקבוצות ווטסאפ של מפגינים התקבלו ממספר מקורות ולגבי  .3

מקרים שונים, כך שנראה שמדובר בפרקטיקה ממוסדת ושגרתית. מהעדויות שהגיעו אלינו 

, לרב מבלי לקחת עולה, כי שוטרים מצטרפים לקבוצות דיון ושיתוף שמתקיימות בווטסאפ

חלק כלשהו בשיחה, ומבלי להזדהות או ליידע את יתר המשתתפים בשיחה בדבר הצפייה 

בהצטרפותם לקבוצה מבלי ליידע את יתר המשתתפים בהודעות ואיסוף המידע. למעשה, 

השוטרים מתחזים להיות אזרחים בעלי עניין בנושא בכך שהם שוטרים האוספים מידע, 

 הקבוצה. 

וטר הצטרף לקבוצה בוואטסאפ העוסקת באלימות שוטרים נגד האוכלוסיה כך למשל, ש .4

החרדית. בעקבות ההאזנה לשיחה בקבוצה, הוזמן מנהל הקבוצה לחקירה בתחנת משטרה. 

  , והחקירה התמקדה במידע ע לקבוצת הווטסאפגבחקירה הובהר שהרקע לזימון נו

מהתנכלות המשטרה לחברי . בהמשך לכך ובשל החשש בקבוצה וברקע להקמתהשהועבר 

 הקבוצה,  הקבוצה נסגרה.

שוטרים מאזינים לשיח המתנהל בקבוצה מספר גילתה פעילת זכויות אדם כי אחר במקרה  .5

  .בשם "מתעדים אלימות משטרתית"שניהלה 
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במקרה נוסף שעליו התקבל לאחרונה דיווח, מארגן הפגנות באזור עמק חפר גילה  .6

קציני מודיעין. מנהל הקבוצה פנה  מחאה הצטרפו שנישל מארגני ה שלקבוצות הוואטסאפ

הודה שהוא אחד הקצינים במענה לכך, לקבוצה. אל אותם קצינים ושאל מדוע הצטרפו 

קבוצות של מפגינים, ולא הסכים לעזוב את הקבוצה גם לאחר שמנהל הקבוצה  200-חבר בכ

 .באזור התחייב להודיע לו בעצמו על כל אירוע מחאה מתוכנן

כי לפחות עשרה פרסום בעיתון "הארץ", פעילי המחאה נגד ראש הממשלה העידו  על פי .7

למחאה נגד ראש  לקבוצות ווטסאפ הקשורותלאחרונה הצטרפו  רכזי מודיעין ושוטרים

. שניים םת מקרי תקיפה של מפגינים ותלונות עליהוהמתעדהממשלה וכן לקבוצות 

שוטרים  )ג'וש בריינר, בוצות שונותק 12-מהשוטרים, המשמשים רכזי מודיעין, אותרו ב

 (18.11.20 ,הארץ, מצטרפים לקבוצות ווטסאפ של מפגינים כדי לאסוף מידע על המחאה

על כן, נדרש מקור הסמכה ההאזנה פוגעת בשורה של זכויות יסוד וחירויות אזרחיות.  .8

מכוח מפורש לחדירה של שוטרים לקבוצות אלה, ולא ניתן לטעון כי ההאזנה מבוצעת 

היועץ המשפטי  40\58סמכות עזר, מכח סמכויותיה הכלליות של המשטרה )ראו למשל ע"פ 

 ((. 1999והספורט ) 50לם נ' מנכ"ל משרד החינוך, התרבות  5936\97(; )בג''ץ 1958נ' זיאד )

האסיפה ההפגנה, האזנת המשטרה לשיחות של הפעילים והמפגינים פוגעת בחופש  .9

ההאזנה לקבוצות מרתיעה מפגינים ופעילים מפני ניהול  מהעדויות עולה, כיוההתאגדות. 

 שיח חופשי, ואף מובילה לסגירת קבוצות, בשל החשש שמתנהל מעקב במסגרתן. 

לפרטיות  היסוד בזכותהאזנה לשיחות על ידי שוטרים הפועלים במסגרת תפקידם, פוגעת  .10

( 9)2 -( ו5)2(, 1)2והיא מנוגדת להוראות סעיף  בקבוצות בפרטיותם של המשתתפים בשיחהו

. למי שלוקחים חלק בקבוצות  ציפייה סבירה לכך, 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אל

 שהנאמר במסגרת הדיון לא יהיה חשוף לפיקוח משטרתי תמידי. 

המידע שנמסר ומשותף בקבוצות כולל לעיתים קרובות תוכן אישי ופרטי, וכן עשוי לכלול  .11

תייעצות מקצועית ומשפטית. כמו כן, מועבר בקבוצות ה -מידע החוסה תחת חיסיון, למשל 

אלה מידע  בנושאים טעונים, שהמשטרה מצויה בניגוד עניינים אינהרנטי לגביהם:  אלימות 

שוטרים, ביצוע עבירות על ידי שוטרים, הגשת תלונות למח''ש ותלונות משמעתיות נגד 

 שוטרים, נקיטה בהליכים אזרחיים נגד המשטרה ועוד. 

המידע הנקלט  -ל כן, פעילות המשטרה אינה מסתכמת בהאזנה שקטה לשיחה יתר ע .12

בשיחות אלה מתועד ונאסף, ובהתבסס עליו, נוקטת המשטרה אמצעי חקירה ומעקב 

נוספים נגד הפעילים. עצם האיום והידיעה כי יתכן שמצותתים לשיחות הפעילים גורמת 

דעות ומידע. בכך גורמת המשטרה  להרתעה ולאפקט מצנן, המונע קיום שיח חופשי, החלפת

 .לסיכול פעילות אזרחית חוקית ולגיטימית

כפי שנראה להלן, החוק מסדיר את האופן שבו ניתן לקבל היתר להאזנת סתר לצורך איסוף  .13

מודיעין במקרים שבהם מתקיים חשד מבוסס לביצוע עבירות חמורות, למטרת אכיפת חוק 

בוצות ווטסאפ המשטרה עוקפת הוראות אלה ושמירה על הביטחון. באמצעות חדירה לק

 ועושה דין לעצמה.
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לרשויות ביטחון כמו המשטרה,  מתירהחוק(,  )להלן: 1979-תשל"ט חוק האזנת סתר .14

, בתנאים נאסף באמצעות ההאזנהמידע הבת סתר ולהשתמש והשב"כ והצבא, לבצע האזנ

משרתת את בטחון המדינה או מיועדת למניעת האזנה כאשר מוכח שה ורקמגבילים 

מהאזנת הסתר, הנגרמת . בשל הפגיעה הקשה בפרטיות ניםיגילוי עברי וחמורות אעבירות 

 מנגנוני פיקוח.כן ו ההסדר החוקי בעניין זה כולל איזונים ובלמים משמעותיים

המונח "האזנת סתר" וע בחוק.  מבוצעת בניגוד להסדר הקבבענייננו התנהלות המשטרה  .15

, ובעלי "אף אחד מבעלי השיחהלחוק  הקיים כ"האזנה ללא הסכמתו של   1מוגדר בסעיף 

מכאן השיחה הם הדוברים הלוקחים בה חלק פעיל וכן "מי שהשיחה מיועדת אליו". 

ללא אישור מתבצעת ו והעברתו, למטרת אסוף מידע ששוטר אינו צד לה, האזנה לשיחהש

 נחשבת "האזנת סתר" כמובנה בחוק. וידיעה של אף אחד מבעלי השיחה 

מארגנים כאמור לפעילים ומכוונות השוטרים נכנסים לקבוצות המיועדות בענייננו,  .16

בזמן אמת, מבלי בשיחה בהמשך לכך אוספים מידע המועבר ו ,ומשתתפים במחאה

לאחר  דע שהם מוסרים נאסף.להשתתף בשיחה ומבלי ליידע את המשתתפים בכך שהמי

הכל ללא הסכמת הצדדים לשיחה, וללא  –מכן נעשה שימוש במידע זה למטרות המשטרה 

 ידיעתם.

השיחה בקבוצות, שמספר חבריהן סופי ומוגדר, אינה דומה לפרסום פומבי של מידע או  .17

לתגובות המופיעות לעיני כל ברשתות החברתיות או בכל מדיה אחרת, כאשר הצדדים 

חה מצפים לכך שהמידע יתפרסם או יוכל להגיע למספר בלתי מסויים של אנשים לשי

קבוצת ווטסאפ ייעודית אמורה להיות זירה בטוחה לשיחה בין משתתפים, ושימושים. 

סביב עניין או מטרה משותפת, הצטרפות לקבוצה נעשית באמצעות לינק או הזמנה, 

להתעדכן על מנת לקחת חלק בפעילות  המיועדים למי שמתעניין בנושא ומעוניין לקחת או

 מחאה. 

לצורך קבלת צו המתיר ביצוע האזנת סתר, נדרשת המשטרה להציג צו שהוצא על ידי נשיא  .18

ירה או מניעה בית משפט מחוזי או סגנו, לאחר ששוכנע שיש צורך אמיתי בהאזנה לצורך חק

 אזנהבהתחשב בין היתר בפגיעה בפרטיות הנלווית להשל עבירה מסוג פשע, 

 מדינת ישראל 1302/92 ע"פ; 289( 4מה), אשר בן אברהם אילוזנ'  מדינת ישראל 2286/91)

תנאים אלה רחוקים מלהתקיים ברור כי  (.309( 3מט), מרדכי בן ריימונד נחמיאסנ' 

 בענייננו. 

לצורך איסוף מידע עוקפת המשטרה את  באמצעות הצטרפות שקטה לקבוצות ווטסאפ .19

הסייגים והמגבלות הקבועים בחוק, וכן את מנגנוני הפיקוח שנועדו למנוע פגיעה בלתי 

 מידתית בזכויות יסוד. 

קודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( פבפעולת המשטרה עוקפת גם את ההסדר הקבוע  .20

גם אילו הצפייה  לחיפוש בחומר מחשב.באשר  ( )להלן: הפקודה(1969-]נוסח חדש[, תשכ"ט

בהודעות שנשלחות בקבוצות הווטסאפ הייתה נעשית בדיעבד, ולא בזמן אמת במהלך 

השיחה, מדובר היה בפגיעה בפרטיות ובחיפוש הטעון קבלת היתר. כדי לקבל גישה לתוכן 

ולהעתיקם נדרשת  ים בדיעבד, לצפות במסרים והודעותשיחה מקוונת של קבוצת אזרח

שטרה לקבל צו חיפוש מתאים, בהתאם לקבוע בפקודה. התנאים לחיפוש באמצעות המ

http://www.nevo.co.il/law/71587
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א לפקודה. קבלת צו חיפוש 32-)ב( ו32חדירה לטלפון או מחשב מוסדר בחוק )סעיפים 

 בעמידה בתנאי סף, ובקיומו של חשד מבוסס וקונקרטי לביצוע עבירה.   היא מותנית גם

זינים לשיחות בשעה שהצדדים לשיחה אינם בענייננו, שוטרים מצטרפים לקבוצות ומא .21

נחשדים בכל עבירה, ודאי לא בעבירה חמורה מסוג פשע. איסוף המידע נעשה תוך פגיעה 

מבלי לפנות לבית המשפט ולהסביר את הטעם וההצדק למתן  -בפרטיות הצדדים לשיחה 

 צו חיפוש או צו האזנת סתר. 

משני ההסדרים החוקיים עולה בבירור, שלמשטרה אין יד חופשית לצפות במסרים   .22

ובשיחות בין אזרחים המתבצעים בקבוצת וואטסאפ, וכי בהעדר מקור הסמכה לאיסוף 

 מדובר בפרקטיקה בלתי חוקית. -מודיעין בדרך זו, ולפגיעה בזכויות הצדדים אגב כך 

, המפרטת את 37את הערה פרשנית מס' ועדת האו''ם לזכויות אדם פרסמה לאחרונה  .23

חובותיהן של המדינות  החתומות על האמנה בדבר זכויות אזרחיות, ובהן גם ישראל, להגן 

. ההערה, שמשקפת את הפרשנות המשפטית הראויה )להלן: ההערה( על חופש האסיפה

ות כי הזכות לחופש ביטוי ומחאה כוללת בתוכה גם את הזכקובעת  ,של האמנהוהמעודכנת 

ירטואלי ולא רק במרחב הפיזי. ולהתארגן, להתאסף ולקיים שיח חופשי גם במרחב הו

לצורך ניטור והגבלת השיח  מקווניםמעקב כי שימוש באמצעי מדגישה בנוסף, ההערה 

, ארגנותלחופש ביטוי והתפוגעת בזכותם של המשתתפים בשיח מרתיעה  ברשתות

 אנונימיות ופרטיות במסגרת פעילות המחאה.ול

נזכיר, כי אין זה מתפקידה של המשטרה להרתיע אזרחים מפני השתתפות בשיח פוליטי,  .24

מחאתי או אחר או בכל התארגנות אזרחית חוקית. אין להעמיד אזרחים בחזקת עבריינים 

 בדומה למעקב ופיקוח אחר ארגוני פשיעה. – באמצעות האזנה סמויה לשיחות –

טיקה של כניסת שוטרים לקבוצות פעילים לנוכח כל האמור נבקשכם לאסור על הפרק  .25

 למטרת תיעוד איסוף מידע או מודיעין. 

 בשל חשיבות הנושא ודחיפותו נבקש לקבל את התייחסותכם לפנייתנו בהקדם. 

 בכבוד רב ובברכה,

 רעות שאער, עו''ד

 העתק: תנ"ץ אילת אלישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראל


