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 תגובה מקדמית מטעם הכנסת

( להגיש הכנסת)להלן:  7-5המשיבות ת ו, מתכבד7.9.2022מיום ברון  תבהתאם להחלטת כב' השופט

 כדלקמן:, ןתגובה מקדמית מטעמ

 2002-לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב 11בהסדר הקבוע בסעיף עניינה של העתירה  .1

להעביר  לחברות תקשורתראש הממשלה להורות המסמיך את , (החוקאו  חוק השב"כ)להלן: 

לצורכי מילוי אשר דרושים לו נתוני תקשורת  (השירותשירות הביטחון הכללי )להלן: לידי 

בנוסף, הסעיף  .היתר שנותן ראש השירותבכפוף ל, את השימוש במידע זהומסדיר  ,תפקידיו

 ,תקשורתהחברות מסמיך את ראש הממשלה לקבוע בכללים הוראות בדבר שמירת המידע בידי 

לגבי אופן החזקת ושמירת המידע  –בהסכמת שר המשפטים  – לקבוע כלליםכן ו ו;ודרך העברת

כללים אלה טעונים, מידע ששמירתו אינה נדרשת.  לש מחיקה או ביעורלגבי ולשירות שהועבר 

 ועדתלחוק )להלן:  5פי החוק, אישורן של ועדת השרים לענייני השירות שהוקמה לפי סעיף -על

( וועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון, המשמשת השרים

  .(לענייני השירותועדת הכנסת לחוק )להלן:  6כוועדת הכנסת לענייני השירות לפי סעיף 
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, ליועץ המשפטי לממשלה ,חובות דיווח של ראש השירות לראש הממשלהעוד נקבעו בסעיף 

 .הכנסת לענייני השירותולוועדת 

 .1מש/, מצורף ומסומן 2002-העתק חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב
 
בעקבות הסמכת השירות לבצע מעקבי מגעים בתקופת הקורונה, התגלו  לטענת העותרת, .2

כי מכוחו הוקם מאגר מידע התברר לחוק, ובין היתר  11פרטים על האופן בו מומש סעיף 

לטענת  .המבוסס על איסוף גורף ורציף של נתוני תקשורת של כל אזרחי המדינה ותושביה

ם טכנולוגיים רבים שהופכים את ההסדר , חלו שינויילחוק 11סעיף מאז שנחקק העותרת, 

העותרת  .למנגנון חודרני ועוצמתי, המאפשר העברת נתונים נרחבים על אזרחיםשנקבע בו 

ואינו עומד  בזכות לפרטיותפוגע פגיעה משמעותית אינו חוקתי משום שהוא  11טוענת כי סעיף 

עדרם של מנגנוני פיקוח בתנאי פסקת ההגבלה. נטען כי הפגיעה בפרטיות אינה מידתית בשל הי

וביקורת עצמאיים על הפעלת הסמכויות מכוחו, מראש ובדיעבד, ובשל היעדר מגבלות מספקות 

אינו עומד בכלל ההסדרים  11בסעיף  כי ההסדר עוד נטען על מטרות החיפוש במאגר.

האיסוף והשימוש  בענייןהראשוניים לפי ההלכה הפסוקה משום שהוא מותיר סוגיות מהותיות 

לאיסוף נתונים באופן גורף וכי אין בו הסמכה מפורשת  ,ידי ראש הממשלה-מידע להסדרה עלב

  .ורציף

לחוק, ולחלופין לתת "כל  11לפיכך התבקש בית המשפט הנכבד להורות על בטלותו של סעיף  .3

 לחוק השב"כ או בכללים שנקבעו מכוחו". 11צו שייראה בעיניו לתיקון הפגמים בסעיף 

בתמצית ייאמר כי עמדת הכנסת היא כי אין בטענות בעתירה כדי לבסס עילה למתן הסעדים  .4

 :, וזאת מהטעמים הבאיםהחוקתיים המבוקשים בה

ידי -הפעלת הסמכות עלאופן ל בעיקרההטענה לפגם בהסמכה המפורשת מופנית , ראשית .5

וק. בכך אין כדי בח דיה מפורשתהסמכה  אינה מבוססת עלמכוח הסעיף, בטענה שזו  השירות

טענות אלו מצויות במישור המינהלי  –ולכל היותר לחוק השב"כ  11להקים עילה לביטול סעיף 

  סעיף, אם לאו.הבשאלה אם השירות מוסמך לבצע פעולות מסוימות מכוח 

 בפסקת ההגבלההראשונה לתקוף את קיומה של הדרישה שכוונת העותרת ככל האמור, בצד  .6

"בחוק או מכוח הסמכה , לפיה פגיעה בזכות חוקתית תיעשה וחירותו לחוק יסוד: כבוד האדם

עמידה  לצורך לפיהההלכה הפסוקה הרי שטענה זו לא עולה בקנה אחד עם  ,מפורשת בו"

די באמור כדי לדחות  .דבר חקיקה ראשיתחוק, קרי: ב מעוגנתשהפגיעה די בכך בדרישה זו 

  .בעתירה טענה זו

על יסוד לחוק  11ההסדר בסעיף יש להורות על בטלותו של יש לדחות את הטענה לפיה  ,שנית .7

בניגוד לנטען בעתירה, כלל ההסדרים הראשוניים אינו כלל  "כלל ההסדרים הראשוניים".

חוקתי, המגביל את הכנסת מלהאציל את סמכותה לקבוע הסדרים ראשוניים לרשות המבצעת. 

היקף  לבחינת עקרון פרשניכלל ההסדרים הראשוניים כ בפסיקת בית המשפט הנכבד הוחל

על חוקתית המבסס עילה להפעלת ביקורת שיפוטית  ולא ככלל ,המינהליתשל הרשות  סמכותה

 ,מעבר לכך. עילה למתן סעד של ביטול חוק שמקים, כל שכן ככזה חקיקה ראשית של הכנסת



 

3 
 

, מצוי בהלימה עם כלל ההסדרים הראשוניים 11גם לגוף העניין, ההסדר בסעיף  הכנסת תטען כי

והנדבכים המרכזיים בהסדר נתוני התקשורת אותם ניתן לראות כהסדרים ראשוניים, מעוגנים 

  .בסעיף

הסדר זה, כי אין חולק  לחוק אינו חוקתי. 11יש לדחות את הטענות לפיהן סעיף , שלישית .8

בהיקף  נתוני תקשורת להעביר לשירותמכות להורות לספק מורשה המקנה לראש הממשלה ס

 וב הוא הסדר שגלומה ,מאפשר לשירות להשתמש בנתונים אלה לצורך מילוי תפקידיוהו ,רחב

 11סעיף עמדת הכנסת היא כי  ,ואולם, כפי שיפורט להלן פגיעה לא מבוטלת בזכות לפרטיות.

וכולל מגבלות הממתנות את הפגיעה בפרטיות, וזאת תוך איזון  במבחני פסקת ההגבלה,עומד 

רה על ביטחון בשמי נגישות לנתונים חיוניים למילוי תפקידיולאפשר לשירות  תכליתו עם

המיוחדים הנגזרים עבודתו המודיעינית מאפייני עם וכן  ,הדמוקרטי המדינה וסדרי המשטר

על מתן  עתי מנגנון בקרהמעגן  11 יףסעוסף, בנ .של פעילותו , ושמירת הסודיותמתפקידים אלה

 ,לראש הממשלה, חובת דיווח פרטנית ייעודיתההיתרים והשימוש בנתוני התקשורת באמצעות 

 .ליועץ המשפטי לממשלה, ולוועדת הכנסת לענייני השירות

סעיף ביטולו של  סעד חוקתי, עתירה הואבהגם שהסעד המרכזי שהתבקש  כי עוד תטען הכנסת

הפעלת הסמכות אופן מישור ב במהותן מצויותעתירה הטענות במ חלק ניכר, לחוק השב"כ 11

, מהעתירה עצמה עולה כי תלפיכך, גם אם יימצא כי יש ממש בטענות העותר. מכוח סעיף זה

בכל מקרה אין מקום למתן כי , ומינהלי-פרשנימצוי במישור הלתת בעניינה הסעד אותו ניתן 

 התערבות בחקיקה ראשית של הכנסת.סעד חריג בדמות 

 

פיקוחה של ועדת הכנסת לענייני השירות על טיב , יש לדחות את הטענות בעתירה בנוגע ללבסוף .9

חברי ככלל לחוק. ועדת הכנסת לענייני השירות, בה חברים  11הפעלת הסמכויות מכוח סעיף 

על השונים פיקוח ני המנגנומהווה גורם משמעותי ב 1כנסת מסיעות האופוזיציה והקואליציה,

טים שונים בפעילות השירות, לצד השירות, והליכי העבודה מולה כוללים בקרה ופיקוח על היב

. הפיקוח השוטף שמבצעת וק(חה)כגורם מאשר לתקנות ולכללים מכוח  מעורבות בהסדרתם

זאת, בסוגיות שונות, מאפשר לוועדה הכרות והבנה מעמיקות עם עבודת השירות.  הוועדה

 . לחוק, כפי שיפורט להלן 11הפעלת הסמכויות מכוח סעיף  בנושאלרבות 

 .לעניין השייכים והנורמטיבית העובדתית התשתית עיקרי על נעמוד תחילה .10

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, סיעות הקואליציה והאופוזיציה לא הצליחו להסכים ביניהן על הרכב ועדות, והדבר הוביל לשיבושים 24-בכנסת ה 1

פועלות  ,שונים בפעילות הפרלמנטרית של הכנסת. בין היתר, רוב ועדות הכנסת, לרבות ועדת הכנסת לענייני השירות
. היום בהרכב חסר שכן רוב סיעות האופוזיציה לא מסרו למליאת הכנסת את שמות כל חברי הכנסת מטעמן בוועדות

 (.25.10.2021) חה"כ ביטן נ' הכנסת 5258/21עניין זה אף הובא לפתחו של בית המשפט הנכבד בבג"ץ 
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 רקע עובדתי ונורמטיבי
 

 החקיקה הליך

 

 םתפקידיהמבנה, הובו עוגנו לראשונה  2002נחקק בשנת שירות הביטחון הכללי חוק  .11

כמו גם השירות,  פעילותו של לגבינושאים אלה עד לחקיקת החוק,  .שירותסמכויות של ההו

, לצד נקבעו בהחלטות ממשלה ם, וחלקייעודית כוללת לא הוסדרו בחקיקה ,דרכי הפיקוח עליו

  2.הסדרים נקודתיים בתחומים ספציפיים שקיבלו ביטוי בחקיקה

, במליאת הכנסת ובוועדה שיפורטו להלן עולה מדיוני החקיקהבר בפתח הדברים נציין כי ככ .12

המשותפת, חקיקת חוק השב"כ נתפסה כאירוע דרמטי ויוצא דופן, בגדרו ביקשו המחוקקים 

לתת מענה מקיף וכולל לצרכיו של השירות, כארגון מודיעין חשאי, לצד תיחום פעולותיו 

 ו.וסמכויותיו ועיגון מנגנוני פיקוח אפקטיביים על היבטים שונים בפעילות

 לקריאה השנייה והשלישיתהנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת והכנתה 
 
בדיון  .23.2.1998ביום  14-ה הצעת חוק שירות הביטחון הכללי הונחה על שולחן הכנסת .13

, עמדו חברי הכנסת מכל קצוות 2.3.1998ביום  שהתקיים במליאת הכנסת בקריאה הראשונה

 סדירה לראשונה את פעילותו של השירותהש ,הצעת החוק ה שלהקשת הפוליטית על חשיבות

 :(103-98שם, בעמ' ) הצעת החוק הציג את ,שר המשפטים דאז, חה"כ צחי הנגבי .וסמכויותיו

הצעת החוק, שיש לי הזכות להביאה היום בפני הבית, באה למלא את "
החסר במשפט הישראלי בכל הנוגע לקביעת מבנהו, ייעודו, תפקידיו 

 ללי, וכן לדרכי הפיקוח על פעולתושירות הביטחון הכוסמכויותיו של 
ראש, באשר הם, יש סמכויות רבות -ביטחון, אדוני היושב לשירותי... 

פגיעה ממשית בצנעת הפרט,  של פוטנציאל טמון ומגוונות, ובהן
חשיבות עליונה. למרות  בעלי בחירותו, בגופו, וכן בערכים חברתיים
 ם הללו היא מטבעה חשאיתזאת, מאחר שפעילותם של הארגוני

ומוגנת, הרי שמנגנוני הבקרה, ההרתעה והאיזון הרגילים שחברה 
השלטון  של לבו שרירות מפני להגנה דמוקרטית מקימה לעצמה,

 פרלמנטרית, ביקורת ושימוש לרעה בכוחותיו, כגון תקשורת חופשית,
לגבי  כל אלה אינם יעילים באופן מוחלט –ביקורת שיפוטית  קהל, דעת

 ארגונים כאלה.

 ומנגנונים חוקיים הסדרים לקבוע מאוד רבה חשיבות קיימת לכן
פיקוח, לצורך בקרה, לצורך ביקורת  לצורך יעילים, ממוסדים, שלטוניים

אכן מרכיב מרכזי לחקיקה  זה הביטחון. על פעילותם של שירותי
 ומנגנוני החשאיים במדינות השונות, שמסדיר את פעילות השירותים

 הבקרה והביקורת על פעילותם. כך, כמובן, גם בחוק שמשרד הפיקוח,
  ."המשפטים מביא היום לכנסת

חה"כ שבח וייס,  ;109פז, בעמ' -חה"כ אופיר פינס; 106חה"כ גדעון עזרא, בעמ' וראו גם דברי 

חה"כ אפי אושעיה,  ;115בעמ'  ,; חה"כ עוזי ברעם111חה"כ ראובן ריבלין, בעמ'  ;110בעמ' 

 .117חה"כ טלב אלסאנע, בעמ' ו ;116בעמ' 

 

                                                 
)בוטל והוחלף בחוק המידע  1981-התשמ"א חוק המירשם הפלילי ותקנת השבים, ;1979-, התשל"טחוק האזנת סתר 2

, הזדמנויות בעבודההחוק שוויון  ;1981-, התשמ"אחוק הגנת הפרטיות (;2019-הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט
 .ועוד 1982-, חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב1988-התשמ"ח
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משותפת של ועדת החוץ הועברה הצעת החוק לדיון בוועדה  לאחר אישורה בקריאה הראשונה, .14

 בנושא הצעת החוק, ישיבות 6הוועדה המשותפת קיימה  והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט.

קבע כי דיוני תקנון ונהתוקן  2012דאז, היו חסויות )בשנת הכנסת אשר לפי הוראות תקנון 

בצד (. ( לתקנון הכנסת3)ב()120; ראו סעיף חקיקה בוועדת החוץ והביטחון לא יהיו חסויים

 מהישיבותשתיים האמור, נוכח חשיבות קבלת עמדתם של הארגונים השונים, הוחלט לקיים 

ארגוני החברה בהן השתתפו ו, )מתוכן אחת המשיכה במתכונת סגורה( במתכונת פתוחה

 לשכת עורכי הדין ם מטעםנציגיבין היתר השתתפו ) נוספים גורמים חיצונייםו האזרחית

 .(העותרתמטעם ו

 בעניינההדיונים לא השלימה את עבודתה על הצעת החוק.  14-הוועדה המשותפת של הכנסת ה .15

ועדה משותפת בוגם הם ונערכו  3דין רציפות, הצעת החוקשהחילה על  ,15-נמשכו גם בכנסת ה

ביקשה הממשלה במסגרת הדיונים  אותה כנסת.של הביטחון וועדת החוקה לוועדת החוץ ו

הסדר המאפשר לשירות גמישות , להצעת החוק המקורית: הראשוןהסדרים להוסיף שני 

תוני התקשורת, העומד במוקד נ הסדר והשני, ;בעניין ארגון תקנים וניהול כוח אדםניהולית 

   העתירה דנן.

הפרוטוקולים של דיוני חקיקת חוק השב"כ חסויים  לאחרונה היובמאמר מוסגר יוער כי עד  .16

לפניות שהתקבלו בנושא, ובהן פניית העותרת, קיימה הכנסת  ולא פורסמו לציבור. בהמשך

הליך חשיפה בהתאם להוראות תקנון הכנסת ותקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד 

נמצא כי ניתן לפרסם  ,בדיקההליך ה(. בתום תקנות הארכיונים)להלן:  2010-בגנזך(, התש"ע

את כלל הפרוטוקולים של דיוני חקיקת חוק השב"כ, למעט חלקים שהושחרו בהם מטעמים 

 . של ביטחון המדינה

א להצעת 10נדון הסדר נתוני התקשורת )סעיף  30.12.2001בישיבת הוועדה המשותפת מיום  .17

עמד על הרקע דאז, עוה"ד מני מזוז,  )ייעוץ(המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (. דאז החוק

 :(59)שם, בעמ'  להוספת הסעיף להצעת החוק

של העידן של היום בכל העולם המרכיב של מקורות המידע  "במציאות
הטכנולוגיים הופך להיות בעל משקל הולך וגובר בעבודה של כל 
שירותי המודיעין. היום יש כלים טכנולוגיים שמאפשרים להפיק מידע 
בעל חשיבות רבה מנתוני התקשורת...זה הולך ונהיה נושא בעל 

 חשיבות מרכזית רבה יותר.

זאת לא  מוסדר היום באופן עקיף בחקיקה הקיימת, כלומר הנושא הזה
סמכות חדשה שאנחנו מעניקים לשירות אלא אלה דברים שהשירות 
עושה היום על סמך סמכויות שלא מסדירות את זה באופן ממוקד, אלא 
סמכויות כלליות שקיימות בחוקים שונים שעוסקים בנושאים של 

ה בליווי ובפיקוח של משרד תקשורת והגנת הפרטיות וכולי, וזה נעש
המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו פה מבקשים להסדיר את 
זה בצורה ממוקדת וברורה. המודל שנקבע כאן הוא מודל דומה לסעיף 

הח"מ[, כלומר זה לא יהיה  –]שעסק בחיפוש בכלי רכב ובחצרים  10
פות פרוץ אלא זה יהיה צווים של ראש הממשלה, שיהיו מוגדרים לתקו

מוגדרות, יקבעו בדיוק איזה מידע צריך למה ויהיה על זה גם דיווח 

                                                 
: בקישור, 031-211, בעמ' 22.5.2000מיום  15-ראו פרוטוקול הדיון במליאת הכנסת ה 3

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=161267  

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=161267
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ליועץ המשפטי לממשלה. שמענו את יו"ר הוועדה מבקש גם דיווח 
 הזאת."לוועדה של הכנסת על הפעילות 

היועץ המשפטי של השירות, עוה"ד אריה רוטר, ציין כי מאז הנחת הצעת החוק על שולחן  .18

בספרו  באופן משמעותי ולכן ההסדר לא נכלל בה בשעתו )שם(.הכנסת הטכנולוגיה התפתחה 

( 2010) 82 אנטומיה של חקיקה –חוק שירות הביטחון הכללי אריה רוטר ) בעניין זהציין רוטר 

  :((רוטר)להלן: 

"סעיף נתוני התקשורת ... נולד נוכח התקדמות היכולות הטכנולוגיות 
שראלי. עם והשתנות המציאות הכלכלית והמשפטית במשק הי

התקדמות תהליך ההפרטה של בזק, חברת התשתית לתקשורת, 
והעברת נתחים מהשליטה בה מהממשלה לגורמים פרטיים )תהליך 
שבינתיים כבר הושלם( ובצדה התפתחות משק חברות הסלולאר 
הפרטיות, עלה הצורך בגישה חוקית למאגרי המידע שברשות החברות 

חברות הללו, וחוקיותה של זו הללו. בהיעדר חקיקה נדרשה הסכמת ה
הייתה מוטלת בספק נוכח פגיעה פוטנציאלית בצנעת הפרט של 

  "מנוייהן.

לפיד שאל מדוע מוצע להסמיך את ראש הממשלה להורות על העברת המידע )טומי( חה"כ יוסף  .19

(. 61-60עמ' , ב30.12.2001פרוטוקול הדיון מיום מבעל רישיון ולא להסמיך אדם אחר מטעמו )

 :(62, בעמ' שם) התייחס לכך וציין ,נה ליועץ המשפטי לממשלההמש

"הבנתי את ההצעה שראש השב"כ יעשה את זה בלי אישור של ראש 
הממשלה. אנחנו הלכנו למודל של ראש הממשלה, כי הלכנו לפי המודל 

 "של האזנת סתר. זה נכון שזה פחות מהאזנת סתר.

, שלא המוצעדברים ציינה היועצת המשפטית לוועדה כי יש מקום להעביר את הסעיף הבהמשך  .20

ארגונים רלוונטיים, קבלת התייחסויות מ, ל)"הנוסח הכחול"( החוק המקוריתבהצעת  נכלל

, וזאת בין היתר נוכח הפגיעה ויות האזרח, לשכת עורכי הדין וכדומהובהם האגודה לזכ

עלול לחשוף יכולות, וכי העברת ת ציין כי העיסוק בנושא זה נציג השירו .בובפרטיות הכרוכה 

לאחר שקילת הדברים,  .(65-64)עמ'  יכולה להביא לנזק מסוג זה הצעת החוק להתייחסויות

 , החליט יו"ר הוועדהאליה הצטרף המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז ובשל עמדת השירות

יום הבא, מדיון פרוטוקול הלא לשלוח את נוסח הסעיף לגורמים חיצוניים )ראו דבריו ב

 (. 28, בעמ' 3.1.2002

ומנגנוני הפיקוח על  נדון נושא מבקר השירות 3.1.2002בישיבה של הוועדה המשותפת מיום  .21

, שעסקה 14-בהמשך לדיוני הוועדה המשותפת של הכנסת הזאת,  .בהצעת החוקהשירות 

, כחלק ממנגנוני הפיקוח על רת מעמדה וסמכויותיה של ועדת הכנסת לענייני השירותבהסד

  4עבודת השירות.

 :(3)שם, בעמ'  וכך אמר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה .22

                                                 
, על אף שהוועדה לא 14-. יצוין כי בדיוני הוועדה המשותפת בכנסת ה2-18, בעמ' 16.7.1998ראו פרוטוקול הדיון מיום  4

הועלו מספר רב של פעמים, בשל החשיבות הרבה  ומעמדוהגיעה לדון בסעיף שהוצע ביחס למבקר השירות, זהותו 
, בעמ' 24.8.1998רות )ראו למשל פרוטוקול הדיון מיום שייחסו חברי הכנסת למנגנוני הפיקוח והבקרה על עבודת השי

 (.5-2, בעמ' 26.8.1998; ופרוטוקול הדיון מיום 22
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"התלבטנו בין שני מודלים, בין מבקר פנים רגיל, שממילא זה תפקידו 
כמו כל מבקר פנים, לבין מודל של מבקר חיצוני לגמרי, שהוא לא יהיה 
חלק מהארגון, הוא לא פונקציה של מבקר פנים אלא מעין גוף ביקורת 
נוסף. יש מדינות בעולם שיש להם סוג של מבקר חיצוני מטעם 

ח על השירותים החשאיים. כאן התלבטנו, כי הממשלה, שהוא מפק
למסקנה, אצלנו מבקר המדינה מבקר באופן שוטף את השירות. הגענו 

 "מבקר המדינה שאין היגיון שיהיה פעמיים

באופן שיבטיח עצמאותו  הגדרת תפקידיו של מבקר השירות,בהמשך נדרשו חברי הכנסת ל .23

ובנושא זה התקיים דיון מפורט  ,השירותמול ועדת הכנסת לענייני לרבות  ,ויעילות עבודתו

 .(21-3בעמ'  ,)וראו שם

, בחוק ההסדר את לכלול מדוע שאל כהן רן"כ חה .נתוני התקשורת הסדרבישיבה זו נדון גם  .24

"הנושא הזה של תקשורת הוא נושא רגיש מאוד מאוד והוא קיים ועובד בצורה תקינה. : וציין

להכניס את זה לחוק. אני מבקש שלא לכלול את זה בחוק, ... לכן השאלה היא למה בכלל צריך 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה השיב (.28בעמ' שם, ) אם זה יכול לעבוד כפי שזה עובד עכשיו"

 :(29)שם, בעמ' 

"היום המערכת הזאת פועלת מצד אחד על סמך רצון טוב של חברות 
התקשורת, שאנחנו לא יכולים לסמוך על זה לאורך זמן ולכן אנחנו 
רוצים לתת לזה סמכות בחוק, ומצד שני זה בנוי על כל מיני פרשנויות 
שהיועץ המשפטי נותן להן גיבוי זמני, מתוך הנחה שזה יוסדר בחוק. 

, מורכבי לפעילות של השב"כ בתחום הזה הוא היום הבסיס המשפט
בעייתי ולא פשוט. היועץ המשפטי לממשלה, מתוך הכרה בחשיבות 
העצומה של הפעילות הזאת, נותן לזה גיבוי, אבל מתוך הבנה והנחה 

אפשר לבנות מערכת כזאת לאורך -שזה חייב להיות מוסדר בחוק. אי
בנה ומודעות שיהיה זמן בלי שיש לה הסדרה בחוק. לכן למרות שיש ה

סיכון מסוים בכך שכותבים את זה בחוק, כי זה מסב את תשומת הלב, 
אנחנו בדעה שאם זה לא יהיה בחוק אנחנו יכולים מחר לעמוד מול 

  ".מצב שייאלצו להפסיק את זה

, האגודה לזכויות האזרחהמשותפת כי  ציין יו"ר הוועדה 27.1.2002בישיבה נוספת מיום  .25

הופיעו בפני הרכבה הקודם של הוועדה נציגיה להופיע בפני הוועדה, לאחר שביקשה  העותרת,

הכולל את הערותיה על הנוסח המקורי שצירפה . פנייתה זו של האגודה, לצד תזכיר 14-בכנסת ה

, ואולם בסופו של דבר נציגיה (2)שם, בעמ'  המשותפת הוועדהבפני חברי  והונח של הצעת החוק

 .15-המשותפת של הכנסת הלא הופיעו בפני הוועדה 

בחקיקה, נוכח  נתוני התקשורת הסדראת השאלה אם נכון לכלול  שוב הועלתהבישיבה זו  .26

 .(17; ראו גם דברי חה"כ שאול יהלום, בעמ' 16החשיפה הכרוכה בכך )דברי חה"כ כהן, בעמ' 

והיועץ  ",שונה ותומצת לאור הדיון האחרוןהכל , ציין כי "יו"ר הוועדה המשותפת, חה"כ מגן

החשש הוא חשש. אני לא רוצה להמעיט מערך החשש, ולקחנו מאוד " המשפטי לשירות הוסיף:

לתשומת הלב את הדברים שאמרת, כי אם יש חשיפה לעומת היריב ושיח ציבורי שיעורר ספקות 

ניסינו מול משרד המשפטים לצמצם  ...בוודאי שאנחנו חוששים. מצד שני יש כאן כורח משפטי

... שגם לדעת חלק מאנשינו היה חושפני מדי בנוסח הקודם, והגענו לאיזשהו את הניסוח

גם המחמירים אצלנו ... אופטימום. בסופו של דבר כשצריך לקבל נתונים אז צריך לומר את זה

  .)שם( מאמינים שזה יהיה בסדר"
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  , התבצעה הקראה של סעיפי החוק.שלא הייתה חסויה ,29.1.2002ישיבה מיום ב .27

, לא הועלו הסתייגויות והוא אושר (בנוסח הקודם א10)סעיף שבמוקד העתירה  11לסעיף ביחס  .28

אישרה הוועדה את הצעת החוק בכללותה  הדיון, בהמשך פה אחד. המשותפת ידי הוועדה-על

 פה אחד.

כאן המקום להעיר כי יש לדחות את הטענה בעתירה לפיה בהוספת ההסדר האמור נפל פגם  .29

גם מעמדתה של העותרת עולה כי היא אשר ה, בהיותו "נושא חדש", ומהותי בהליכי החקיק

 . כנגד ההסדר, וממילא גם אין בו ממשאינה סבורה כי יש בטיעון זה כדי לבסס סעד 

, הסמכויות הנוגעות להעברת נתוני תקשורת לשירות ולשימוש בהםהעוסק בהסדרת  ,11סעיף  .30

 כאמור שירות הביטחון הכללי, שכללהלהצעת חוק  בעל זיקה נושאית מהותית ברורההוא 

הסדרה של מבנה השירות, תפקידיו וסמכויותיו. די בכך כדי לדחות את הטענות בעתירה בנושא 

"נושא חדש" שחרג מגדר הנושא של הצעת החוק, מדובר בזה, משאין כל בסיס לטענה כי 

תקנון הכנסת  וממילא לא היה נדרש להפעיל את מנגנון ההכרעה בוועדת הכנסת לפי הוראות

לא נדרשה גם בפועל ולכן  "נושא חדש"בנוסף, אף אחד מחברי הכנסת לא העלה טענת  בעניין זה.

 הפעלתו של ההסדר בתקנון לעניין זה. 

אך גם , ראוי לפרסם את נוסח ההצעההייתה כי עמדת היועצת המשפטית לוועדה  אמנם, לפיכך

יכול באופן ש החקיקה הליךהיורד לשורש  ם היא אינה משום פגםהעובדה כי סעיף זה לא פורס

 לבסס מתן סעד חוקתי, וממילא לא נטען אחרת. 

 

 הדיון במליאה בקריאה השנייה והשלישית
 
הציג יו"ר  11.2.2002מיום  בדיון בהצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית .31

 :(23-22)בעמ'  את הצעת החוק ,הוועדה המשותפת, חה"כ מגן

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

לשם ... הביטחון הכללי, כמו גם דרכי הפיקוח והבקרה על פעילותו
מילוי ייעודיו ותפקידיו ניתנו לשירות סמכויות שונות, לרבות עריכת 

ע עבירות או למניעתן, איסוף וקבלת חקירות בקשר לחשדות לביצו
מידע, סמכויות חיפוש למטרות מודיעין וסמכות לקבלת נתוני תקשורת 

 לחוק. 11-8סעיפים  –

עמוד התווך השלישי של  –לעניין אמצעי פיקוח בקרה וביקורת  ...
הם אמצעי פיקוח, בקרה וביקורת על פעילות השירות.  –החוק המוצע 

כל חקיקה המסדירה פעילות של שירותי זה מרכיב מרכזי וחיוני ב
  הביטחון, וכך גם בחוק המוצע.

לשירותי ביטחון, באשר הם, סמכויות רבות ומגוונות שטמון בהן 
פוטנציאל של פגיעה ממשית בצנעת הפרט, בחירותו, בגופו, וכן 
בערכים חברתיים שונים. למרות זאת, מאחר שפעילותם של ארגונים 

חשאית ומוגנת, הרי שמנגנוני הבקרה, מעין אלה היא, מטבעה, 
ההרתעה והאיזון הרגילים, הקיימים בחברה דמוקרטית, להגנה מפני 

כגון תקשורת חופשית,  –שרירות השלטון ושימוש לרעה בכוחותיו 
יעילותם לגבי  –ביקורת פרלמנטרית, דעת קהל, ואף ביקורת שיפוטית 
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קביעתם של ארגונים כאלה מוגבלת. לפיכך קיימת חשיבות רבה ל
הסדרים חוקיים ומנגנונים שלטוניים ממוסדים ויעילים לפיקוח, 

 "לבקרה ולביקורת על פעילותם של שירותי הביטחון.

הפיקוח והבקרה על בהמשך לדברים אלה מנה חה"כ מגן את ההוראות בחוק שנועדו לחזק את  .32

שירות וועדת , ובהם: ביזור הסמכויות בין ראש הממשלה, ועדת השרים לענייני ההשירות

ני ועדת פבפני ועדת השרים ובעל השירות, חובת דיווח נפרדות  הטלתהכנסת לענייני השירות; 

הכנסת לענייני השירות; הכפפת הוראות השירות לאישור ראש הממשלה; התניית אישורם של 

 ותפקידו הסדרת מעמדותקנות וכללים באישור ועדת השרים וועדת הכנסת לענייני השירות; 

מבקר המדינה; לפי חוק השירות גוף מבוקר , וזאת לצד המשך היותו של בקר השירותשל מ

 .(23)שם, בעמ'  עיגון מנגנון ביקורת על החלטות פסילת אנשים לכהונה מטעמי סיווג ביטחוני

חה"כ תמר גוז'נסקי, בעמ'  ;37-38חה"כ לפיד, בעמ'  ;26-27חה"כ כהן, בעמ'  דברי :וראו גם

 .61-60בעמ'  עסאם מח'ולחה"כ ; 55-54, בעמ' ברכהחה"כ מוחמד  ;47

 

 – הסתייגויות שהוגשו לגבי חלק מסעיפי הצעת החוק הוצגובמהלך הדיון בקריאה השנייה,  .33

  .(הסתייגויות הוגשו לא, נושא העתירה שבפנינו 11)לגבי סעיף  ונדחו

הצעת חוק שירות הביטחון הכללי, את שרה מליאת הכנסת בקריאה השלישית יבתום הדיון א .34

 .נמנעים 3-ו מתנגדים 16תומכים,  47ברוב של 

בהסדר נתוני משותפת הוועדה החלקים הרלוונטיים מתוך הפרוטוקולים של דיוני ההעתק 
  .5מש/-2מש/ ןומסומ ףמצור ,התקשורת

קישור להליך החקיקה: 
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsugg

estionssearch&lawitemid=172333  
 

 לחוק השב"כ 11ההסדר בסעיף 

 

לקבוע בכללים כי מידע מסוגים מסוימים )שיפורטו בכללים(  לראש הממשלה הקניית סמכות .35

לחוק התקשורת )בזק  13לשירות לצורכי מילוי תפקידיו ולחייב ספק מורשה )כהגדרתו  דרוש

הכללים  )ב((.11( להעביר מידע זה לידי השירות )סעיף )א(11; סעיף 1982-, התשמ"בושידורים(

 .(1)סעיף  כפופים לאישור מראש של ועדת השרים ושל ועדת הכנסת לענייני השירות

כמשמעותו בחוק  למעט תוכן שיחה: לרבות נתוני תקשורת ו)א((11הגדרת "מידע" )סעיף  .36

 (. חוק האזנת סתר)להלן:  1979-האזנת סתר, התשל"ט

בטלפון, בטלפון אלחוטי,  בדיבור או בבזק, לרבות( "1מוגדרת בחוק האזנת סתר )סעיף  "שיחה"

ברדיו טלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסימיליה, בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין 

 ."מחשבים

סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, המועברים באמצעות תיל, ": "בזק"

 לחוק האזנת סתר(. 1)סעיף  "אלחוט, מערכת אופטית או מערכת אלקטרומגנטית אחרת

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=172333
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=172333
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, אם ראש השירותידי -: השימוש במידע הותנה במתן היתר שניתן עלהתנאים לשימוש במידע .37

 )ג((.11לפי החוק )סעיף  השירות שוכנע כי הדבר דרוש לצורכי מילוי תפקידי

: על ההיתר לפרט, ככל הניתן, פרטים לעניין המידע הנדרש; תוכנו של ההיתר לשימוש במידע .38

 )ג((.11מטרה שלשמה הוא נדרש; ולגבי מאגר המידע שבו הוא מצוי )סעיף ה

חודשים. ראש השירות  6שבה הוא יעמוד בתוקף, שלא תעלה על  התקופהבנוסף, בהיתר תיקבע 

 )ג((.11רשאי לשוב ולחדשו בהתאם להוראות סעיף 

 

השירות למסור : על ראש ועל השימוש במידע 11חובת דיווח על היתרים שניתנו לפי סעיף  .39

 )ד((:11סעיף דיווח על היתרים שניתנו לפי הסעיף ועל אופן השימוש במידע )

 אחת לשלושה חודשים. –א. לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה 

 אחת לשנה. –ב. לוועדת הכנסת לענייני השירות 

 
  :שמירת מידע, החזקתו ומחיקתו .40

י המידע בידי ספק מורשה לתקופה יקבע בכללים הוראות בדבר שמירת סוג ראש הממשלה

 שיקבע, ולגבי דרך העברת סוגי המידע לשירות.

 

, יקבע בכללים הוראות בדבר אופן החזקתו ושמירתו ראש הממשלה, בהסכמת שר המשפטים

של מידע שהועבר לשירות לפי הסעיף, וכן הוראות בדבר מחיקה או ביעור של מידע ששמירתו 

 .אינה נדרשת

 
 לאחר חקיקת החוקאישור הכללים 

 
לחוק ואישרה אותם.  11דנה ועדת הכנסת לענייני השירות בכללים מכוח סעיף  8.2.2004ביום  .41

 הציגו את הכללים ואת פרטיהם. ש ,נציגי השירות ונציגי משרד המשפטיםגם בדיון השתתפו 

שנה מדי מסר השירות לוועדת הכנסת לענייני השירות בהתאם להוראות ההסדר, עוד נציין כי  .42

 דיווחים על היתרים שניתנו ועל אופן השימוש במידע לפי סעיף זה.

לוועדת הכנסת לענייני השירות, ביום  14.2.2021מיום  2020שנת ללאחר העברת הדיווח השנתי  .43

דאז לראש השירות  , חה"כ אורנה ברביבאי,הזמנית פנתה יו"ר ועדת החוץ והביטחון 9.6.2021

 ,הדיווח במסגרת פרטים נוספים נדרשת מסירתו נוסח בכלליות,הוא  וציינה כי, בעניין הדיווח

 11פיקוח ובקרה על הפעלת סמכויות השירות מכוח סעיף ב תפקידה של הוועדה מילוילצורך 

 .לחוק

סווג כ"סודי".  –נוכח תוכנו המפורט  –וועדה, ועל כן הנדרש לפירוט רב של המידע צורף מכתב ל

 הנכבד, תבקש הכנסת להציגו במעטפה סגורה לעיניו בלבד. לפיכך, ככל שיורה בית המשפט
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בעניין אותו דיווח שנתי,  13.9.2021בדיון פיקוח שקיימה ועדת הכנסת לענייני השירות ביום  .44

לוועדה על פרקי הדיווח בהמשך למכתבה של יו"ר הוועדה היועצת המשפטית הוצגו הערות 

שהתקיים בעניין הדיווח השנתי לשנת  11.5.2022. בדיון זה, ובדיון פיקוח נוסף מיום הזמנית

ביחס לדיווחים ולמהותם, וכן ביחס למנגנון ההפעלה  והערות שאלות הציגו, חברי הכנסת 2021

הערות יו"ר ועדת הכנסת לענייני השירות, חה"כ רם  ונשמעו בעניין זה ,11וההיתרים לפי סעיף 

 .ברי נציגי השירותדו בן ברק,

)ב( לחוק השב"כ, דיוני ועדת הכנסת לענייני השירות יהיו חסויים: 6יצוין, כי לפי סעיף  .45

"ישיבותיה של ועדת הכנסת לעניני השירות יהיו חסויות, ופרסומם של הדברים שנאמרו או 

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

  .)ג( לתקנון הכנסת(120ו גם סעיף )ורא

 11סת לענייני השירות לגבי הכללים והדיווחים מכוח סעיף בהתאם לכך, גם דיוני ועדת הכנ

 לחוק חסויים, אלא אם החליטה הוועדה אחרת.

 

 לה והמענההעותרת בקשת המידע של 

 

פנה נציגה של העותרת לחטיבת המידע של הכנסת בבקשה לפי חוק חופש המידע,  6.4.2021ביום  .46

לחוק;  11סעיף בעניינו של דיוני החקיקה  של פרוטוקולים תבקשוה. בבקשה 1998-התשנ"ח

ידי ראש -פרוטוקולים של דיוני ועדת הכנסת לענייני השירות בהם אושרו הכללים שנקבעו על

הוועדה בדיווחים של ראש השירות לפי של דיוני פרוטוקולים ולחוק;  11ף הממשלה מכוח סעי

  )ד( לחוק.11סעיף 

( לחוק, שבעניינו הוגשה 6)ב()7בבקשה התבקשו מסמכים נוספים, הנוגעים ליישומו של סעיף 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הממשלה 5048/21)בג"ץ  ידי העותרת-עתירה נוספת על

 ((.5048/21בג"ץ )להלן: 

 
 .9עת/צורף לעתירה וסומן  6.4.2021העתק פניית העותרת מיום 

 

 שני דיוניםקיימה ועדת הכנסת לענייני השירות  צוין כי 20.9.2022במענה לפניית העותרת מיום  .47

אשר לבקשות בנוגע לסעיף . 5.9.2022-ו 15.8.2022בימים  בהשתתפות נציגי הממשלה, ,בפנייה

שלא להתיר את פרסומם של  התקיימה הצבעה ובה הוחלט סיום הדיוניםבלחוק, צוין כי  11

לחוק השב"כ ופרוטוקולים של הדיונים  11בהם נדונו הכללים שאושרו מכוח סעיף פרוטוקולים 

 .בהם נדונו הדיווחים מכוח אותו סעיף

אשר לבקשה לקבל את הפרוטוקולים של חקיקת חוק השב"כ, צוין כי בעקבות פנייה נוספת  .48

לחשוף את כלל הפרוטוקולים של חוק השב"כ ובעקבות פניית העותרת, קיימה הכנסת הליך 

חשיפה בהתאם להוראות תקנון הכנסת ותקנות הארכיונים. בתום בדיקה מעמיקה, לאחר 

חקיקת חוק הנוגעים ליתן לפרסם את כלל הפרוטוקולים הליך מורכב וממושך, נמצא כי נ

השב"כ, למעט חלקים שהושחרו בהם מטעמים של ביטחון המדינה, בהתאם להוראות תקנות 

 הארכיונים.
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מאגר בו הפרוטוקולים האמורים הועלו לאתר הכנסת, באתר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת .49

 המשותפת רוטוקולים של ישיבות הוועדההפ צורפו . למען הנוחות לתגובה זוחקיקה הלאומי

 .לתגובה( 34)ראו סעיף  לחוק 11לגבי סעיף 

 .6/משמצורף ומסומן  20.9.2022העתק מכתב התשובה לעותרת מיום 
 

פנה ב"כ העותרת בבקשה לקבל את הצעת החוק  16.10.2022אמור, ביום הבהמשך למענה  .50

באותו יום השיבה לו  התקשורת.כללה את הסדר נתוני והמתוקנת שהוצגה לחברי הכנסת 

 היועצת המשפטית לוועדה, עוה"ד פרנקל שור, כי הצעת החוק האמורה לא אותרה.

 ומסומן מצורף ,לוועדה המשפטית היועצת ותשובת 16.10.2022 מיום העותרת"כ ב של פנייתו העתק
 .7/מש

 
 הטיעון המשפטי

 

לחוק השב"כ  11בעתירה שלפנינו מעלה העותרת טענות שונות נגד ההסדר הקבוע בסעיף  .51

כי בית המשפט הנכבד יורה על  –המבוקש בעתירה המרכזי המצדיקות, לשיטתה, את הסעד 

 בטלותו של הסעיף. 

 :לפני שנתייחס לגופן של טענות העותרת, יש מקום לשתי הערות מקדימות

 

 פרשני-למישור היישומילמעשה מופנות הטענות בעתירה ק נכבד מחלכמפורט להלן, , ראשית .52

  .ולבטלות הסעיף ביקורת שיפוטית חוקתיתהפעלת עילה ל מבססותשל ההסדר ואינן 

עריכת שינויים בהסדר יורה על לאורך העתירה מבקשת העותרת, כי בית המשפט הנכבד שנית,  .53

המורה  צו עשהבקשה כי בית המשפט יוציא ב מדובר הלכה למעשהלחוק.  11הקיים בסעיף 

, בית המשפט אינו נוהג ליתן סעד כידועברם, . החוק או ליזום תיקון כאמוראת לתקן לרשויות 

 ומהתפיסה המשטרית לפיהעיקרון הפרדת הרשויות, שכזה בשל הקושי הגלום בו הנובע מ

קוני חקיקה, נתונה נה לרשות המחוקקת והסמכות ליזום תיוהסמכות לתקן חקיקה ראשית נת

לחברי הכנסת עצמם )במסגרת הצעת חוק פרטית( או לרשות המבצעת )במסגרת הצעת חוק 

א.פ.ט  8940/14בג"ץ ; (16.3.2005) עמותת "אלערפאן" נ' שר האוצר 5677/04בג"ץ ) ממשלתית(

על  .((עניין א.פ.ט)להלן:  (18.1.2015) 5פס'  אדוונסד פאואר טכנולוגי בע"מ נ' כנסת ישראל,

 להידחות. –כן, דינן של בקשות לסעדים מעין אלה 

אינן מקימות עילה לביקורת שיפוטית לחוק  11הסמכה המפורשת הנכללת בסעיף ההטענות לגבי 
 חוקתית 

 

לאיסוף גורף ורציף של נתוני  האינו כולל הסמכה מפורשת די 11לטענת העותרת, סעיף  .54

 11סעיף ב ההסדר נטען כיהתקשורת של אזרחי המדינה ותושביה, ואגירתם במאגר בשירות. 

להעביר לשירות סוגי מידע אשר העברתם ספק מורשה כולל הסמכה עמומה וכללית לחייב 

 בזכות לפרטיות.  ניכרת כרוכה בפגיעה
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, והעיקרי שבהם, עניינו הראשוןמישורים:  זה דומה שהטענות בעתירה נחלקות לשניבנושא  .55

 ,לפי טענה זו .ת על הסמכה מפורשתומבוסס אינן וואגירתהעברת המידע בטענה לפיה פעולות 

, על השירות להצביע על מקור סמכות מפעולות אלונוכח הפגיעה הנגרמת לפרטיות כתוצאה 

 . לפעולותיו מפורש וברור

כדי לבסס עילה להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית על סעיף של העותרת אין בטענה זו ברם,  .56

לפעולת הרשות המינהלית, מופנית טענה זו . למתן הסעד החוקתי המבוקש, ומקל וחומר 11

  ., על פי עקרון חוקיות המינהלחובתה להצביע על הסמכה ברורה ומפורשת לפעולותיהלו

בחנה את השאלה בהקשר זה, ידי העותרת לתמיכה בטענותיה -כך גם הפסיקה שהובאה על .57

לפיכך, טענה  נעשתה מכוח הסמכה מפורשת בדין. מסוימתעולה מינהלית פ החלטה אוהאם 

רות נעשה בהתאם השיו ראש הממשלה ידי-הפעלת הסמכות עלאופן נוגעת אך לשאלה אם זו 

 .עילה למתן סעד חוקתי מגלהלקבוע כי טענה זו אינה די בכך כדי  .לסמכות שהוקנתה להם

טוענת העותרת כי "האופן שבו נעשה שימוש בפועל בסמכות מלמד שמלכתחילה , במישור השני .58

הסמכה כללית מסוג זה אינה עומדת בדרישת פסקת ההגבלה" וכי מדובר "בפגם חוקתי 

 לעתירה(. 98-97מובהק" )סעיפים 

ונת טענת העותרת מכוככל ש של טענות אלו. החוקתיתבעתירה משמעותן  הכאמור, לא הובהר .59

, לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 8בסעיף ש בפסקת ההגבלה הראשונה קיומה של הדרישהל

 מכוח הסמכה מפורשת בו" לפי חוק כאמור או ... "בחוקלפיה פגיעה בזכות חוקתית תיעשה 

כדי  ההלכה הפסוקה לפיההרי שטענה זו לא עולה בקנה אחד עם  ,לעתירה( 164)וראו גם סעיף 

 . בחקיקה ראשיתדי בכך שהפגיעה תיעשה  "בחוק"לעמוד בדרישה 

המרכז המשפטי  – עדאלה 3390/16בג"ץ ית המשפט הנכבד חזר על הדברים בפסק הדין בב .60

 שנבחן, שם נטען בין היתר כי התיקון (8.7.2021) נ' הכנסתבישראל לזכויות המיעוט הערבי 

 קבעהוכך  .שבפסקת ההגבלה ההסמכה המפורשת בתנאי, לא עמד חוק הביטוח הלאומיל שם

 (:; ההדגשות בקו תחתון במקורלפסק דינה 10-9כב' הנשיאה חיות )פס' 

העותרים טוענים כי העדר קביעה ברורה באשר לגורם המוסמך "
להחליט כי עבירה בוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור 
מובילה לכך שההסדר אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה, שכן הפגיעה 

כתוצאה ממנו אינה מעוגנת בהסמכה מפורשת. בזכות לשוויון הנגרמת 
לגישתי, 

 אויסוד זה אלא בחוק ]...[ -)"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק 
לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"(. 

 ץ"בג)ראו:  
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל נ' היועץ  –לה"ב  6304/09

איתנית מוצרי  6971/11 ץ"בג(; 2.9.2010) 104, פסקה המשפטי לממשלה
. ((2.4.2013) 23, פסקה בניה בע"מ נ' מדינת ישראל

. 
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הסמכתו של פקיד  שאלה אחרת היא השאלה האם 
 הביטוח חוקל (ב)325 סעיףהביטוח הלאומי לשלול גמלאות מכוח 

היא מפורשת דיה. זאת, בהתאם לעקרון חוקיות המינהל ולכללי  מילאו
מיטרני נ'  337/81 ץ"בגהמשפט המנהלי הנוהגים עמנו מקדמת דנא )

 "((.1983) 359, 337( 3, פ"ד לז)שר התחבורה

הסדר שנבחן באותו עניין ההרכב המורחב עמדה לפיה השופטים בבאותה פרשה הביעו שניים מ .61

הפגיעה בזכות תיעשה  ובפסקת ההגבלה לפיהתנאי הראשון לא צולח את בחוק הביטוח הלאומי 

; פסק דינו של המשנה לנשיאה 47-44ארז, פס' -)ראו פסק דינה של השופטת ברק "בחוק"

)וראו הקביעות שהובאו אומצה בהלכה הפסוקה אולם, גישה זו לא  .(4-2)בדימ'( מלצר, פס' 

פסק דינו ל 21פס' ו ;השופט מינץ פסק דינו שלל 22 פס', וכן לעיל מפסק הדין של הנשיאה חיות

לפסק דינה  43, פס' זיוד נ' שר הפנים 8277/17עע"ם  ;בהןוהאסמכתאות  – של השופט פוגלמן

, אבנרי נ' הכנסת 5239/11בג"ץ וראו גם פסיקה מוקדמת יותר,  (;21.7.2022)של הנשיאה חיות 

לשכת ארגוני  –לה"ב  6304/09בג"ץ ; (15.4.2015)לפסק דינו של השופט מלצר  27פס' 

עניין )להלן:  (2.9.2010) 104, פס' העצמאים והעסקים בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה

  .((לה"ב

עומד ההסדר , לפיכך .לחוק השב"כ 11סעיף ההוראה העומדת במוקד העתירה היא כאמור,  .62

 בדרישת פסקת ההגבלה לפיה הפגיעה בזכות תיעשה "בחוק".

וממילא לא ) בהקשר זהנים, משבעתירה לא הונחו טעמים לסטות מההלכה הפסוקה על כל פ .63

נחה עילה לא הוומשההסדר הנתקף בעתירה עוגן בחקיקה ראשית, , (בה טיעון סדור בנושא נכלל

 פסקת ההגבלה. התנאי הראשון ל בעניינומתקיים לא  לקבוע כי

 ,יתר התנאים של פסקת ההגבלהכפי שיפורט עוד להלן, לעמדת הכנסת ההסדר צולח גם את  .64

כפי שנקבע  ראשונייםההסדרים כלל הלא עומד ב 11ואולם קודם לכן נידרש לטענה כי סעיף 

 .בפסיקה

והוא אינו מבסס עילה , מינהלי-הוכר בפסיקה ככלל פרשני "הסדרים הראשונייםהכלל "
 ביקורת שיפוטית חוקתיתהפעלת ל
 

לראש הממשלה לקבוע בכללים חשאיים הסדרים מתיר  11העותרת מוסיפה וטוענת כי סעיף  .65

בהפרדת הרשויות פוגע לטענתה, הסעיף  הנוגעים לסוגיות שמהוות הסדר ראשוני מובהק.

ומעניק כוח מופרז לרשות המבצעת לקבוע הסדרים מרחיקי לכת, המשפיעים על ציבור רחב, 

פיכך נטען כי "החוק ל מבלי שנערך בנושא דיון ציבורי פתוח, תוך שיתוף הציבור ובשקיפות.

 לעתירה(. 105)סעיף  הקיים אינו עומד בכלל ההסדרים הראשוניים"

טענה זו אינה מבססת עילה להפעלת ביקורת ובהמשך לפרק הקודם, כפי שיפורט להלן,  .66

  .על הסף שיפוטית חוקתית, ועל כן דינה להידחות

(, לפיו administrative legality) עומד עקרון החוקיות "ראשונייםכלל ההסדרים ה"ביסודו של  .67

כל פעולה של רשות מינהלית יכולה להיעשות אך ורק מכוח הסמכה בחקיקה ראשית. במילים 

. פעולה הכנסתאחרות, אסור לה לרשות המבצעת לעשות את מה שלא הותר לה מפורשות על ידי 
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סמכות  תימצא כפעולה שנעשתה בחוסרהחוק המסמיך, מגדרי של רשות שלטונית החורגת 

 . ((זמיר)להלן:  (2010) 73המשפט הציבורי  –כרך א'  הסמכות המינהליתיצחק זמיר , )ראו

בעת שהמחוקק כלל ההסדרים הראשוניים הוא נגזרת של עקרון החוקיות. בהתאם לכלל זה,  .68

העקרונות הכלליים אשר את מסמיך רשות מינהלית לפעול בתחום מסוים, עליו להגדיר ולפרט 

בעוד עקרון  .(85)זמיר, בעמ'  רשאית הרשות להפעיל את הסמכות שהוענקה להעל בסיסם 

החוקיות עוסק בשאלת עצם ההסמכה של הרשות המינהלית לפעול, כלל ההסדרים הראשוניים 

  היקף הסמכות שלה. עוסק בשאלת

, ועוגן בשלב מאוחר יותר בחוקי היסוד שהתפתח בפסיקה ראשונייםאם כן, כלל ההסדרים ה .69

הסדרים לגורם אחר לקבוע המחוקק כמי שהאציל את סמכותו כי אין לראות את  קובע

. זהו כלל ההסדרים ללא שאצילה זו נקבעה במפורש בחוקהפוגעים בזכויות יסוד,  ראשוניים

במישור  מהווה חזקה פרשנית המצויה כל כולה, והוא והמקובל במובנו השכיח הראשוניים

 .הרשות המבצעתלת כוחה של קרי, כמקור משפטי להגב - המינהלי

להכיר בכלל ההסדרים הראשוניים ככזה המצוי גם במישור למעשה העותרת בטיעוניה מבקשת  .70

העולה מן הדברים הוא כי . הרשות המחוקקתככלל אשר מגביל את כוחה של  :קרי ,החוקתי

 אינו רק בגדר חזקה פרשנית, הניתנת לסתירה,הראשוניים  כלל ההסדריםלעמדת העותרת, 

 הכנסתעל  חוקתיאיסור הרשות המבצעת, אלא כלל שנגזר ממנו יה של סמכויותגבולות באשר ל

באופן מפורש או משתמע. כלל  – לקבוע הסדר ראשוני לגורם אחר הלאצול את סמכות

  .(Non-Delegation Principle) "איסור דלגציהההסדרים הראשוניים במובן זה מכונה "

, שכן לא קיים במשפט הישראלי איסור העותרתזו של לעמדת הכנסת יש לדחות טענה  .71

 .דלגציה חוקתי, ואף אין מקום להכיר באיסור שכזה, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן

 איסור"חוקתית שקובעת , הכנסת ב"כובעה" כרשות המכוננת לא קבעה נורמה ראשית .72

כעילה לביטול חוק. ", ועל כן אין מקום להכיר בהגבלת כוחה של הכנסת בהקשר זה, דלגציה

 4יסוד: כבוד האדם וחירותו וסעיף לחוק  8)סעיף  כאמור, בחוקי היסוד המעגנים זכויות אדם

יסוד: חופש העיסוק(, אימצה הכנסת את הגישה בפסיקה לפיה יש להבטיח שההסמכה  לחוק

חקיקה מפורשת. כלומר, בהתאם לחוקי היסוד, די בהסמכה מפורשת בלפגיעה בזכויות תהיה 

לרשות המבצעת את הסמכות להתקין תקנות מכוח  חקיקה לפגיעה בזכויות יסוד כדי להקנותב

 חקיקה זו. 

להיות בהכרח גם לפגוע בזכויות שבחוק אין בלשון חוק היסוד אינדיקציה לכך שעל ההסמכה  .73

)מעבר  , כלומר, כזו הכוללת את ההסדרים הראשוניים הנוגעים לפגיעה בזכויותמפורטת

 .(מפורשתה לדרישה שתהי

מהעתירה עולה כי העותרת לא "קוראת" את כלל ההסדרים הראשוניים ככזה המעוגן ויודגש,  .74

כי "כלל  , בטענהלגזור כלל זה מכוחם של עקרונות יסוד כלליים תהיסוד, אלא מבקש יבחוק
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ההסדרים הראשוניים נועד להגן על הדמוקרטיה המהותית ולהפסיק את ההסתמכות המוגזמת 

  לעתירה(. 105)סעיף  על חקיקה כללית ודלה" של ממשלות

כידוע, כאשר בית משפט מבקש לבטל חקיקה ראשית של הכנסת, הוא עושה כן כדי ואולם,  .75

ליישם את דברה של הכנסת עצמה בכובעה כ"רשות מכוננת", והכרעתו מבוססת על 

כפי הריבון, לחוקק חוקי יסוד.  –ידי העם -הלגיטימציה הדמוקרטית שניתנה לכנסת על

, פ"ד לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר 1715/97הסביר כב' הנשיא ברק בבג"ץ ש

"בבטלו חקיקה ראשית, השופט מסכל את רצון המחוקק. הצידוק לכך  :(1997) 387, 367( 4נא)

 ."חוקיות, -על-הוא בכפיפותו של המחוקק להוראות חוקתיות

, כדי להביא לדחיית טוענת העותרתעיגון בחוקי היסוד לכלל החוקתי לו הבהעדר די לפיכך,  .76

 . הטענת

פסיקתו של בית המשפט הנכבד לא הוכר איסור דלגציה בגם בניגוד לנטען בעתירה, , שנית .77

הסמכֹות פרשני ל, כעקרון במישור המינהליהראשוניים נעשה ויישומו של כלל ההסדרים  חוקתי

 . מינהליות

ולעקרונות  לאיסור דלגציהלאורך השנים הובעה התייחסות חיובית חלק מפסקי הדין בהגם ש .78

הלכה למעשה והתייחסות זו מבטאת את המשפט הרצוי בלבד, , היסוד העומדים בבסיסו

 – לסתירה נתכלל ההסדרים הראשוניים כחזקה פרשנית הניתלהחיל את הפסיקה המשיכה 

  ישור המינהלי בלבד.קרי, ככזו המצויה במ

בהתאם לכך, בית המשפט הנכבד לא בחן חוקתיות של חוק בהתבסס על כלל ההסדרים 

 הראשוניים וכל שכן שלא ביטל תוקפו של חוק מכוח כלל זה. 

 

רובינשטיין נ' שר  3267/97בג"ץ פסק דין מרכזי בהתהוות כלל ההסדרים הראשוניים הוא  .79

כי  ,הנשיא ברקכב' קבע  בפסק הדין(. עניין רובינשטייןהלן: )ל (1998) 481( 5נב)פ"ד , הביטחון

לחוק שירות הביטחון ]נוסח  36שנקבעה בסעיף והרחבה לא ניתן לראות בהסמכה הכללית 

צבא מחובת -לפטור יוצא"לפיה שר הביטחון הוסמך מטעמים שונים  ,1986-משולב[, התשמ"ו

הסמכה ליתן פטור גורף משירות צבאי גם ", שירות סדיר, או להפחית את תקופת שירותו

כלל ההסדרים הראשוניים, הסמכת המינהל פי -עלכב' הנשיא ברק קבע כי לבחורי ישיבות. 

הסדרים ראשוניים, אילו חקיקת משנה היא הסמכה לקביעתם של הסדרים משניים, וחוקק ל

 הכנסת להיקבע בחוק שלצריכים הקובעים את המדיניות הכללית ואת העקרונות המנחים, 

  :לפסק דינו( 19)פס' 

"כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע, כי מקום שפעולת שלטון 
-מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל, מן הראוי הוא כי המדיניות הכללית ואמות

המידה העקרוניות המונחות ביסוד הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית שמכוחה 
יותר קובע הכלל  "טכנית". בלשון הותקנה התקנה או נעשתה הוראת המינהל

הקובעים את המדיניות הכללית ואת  "הסדרים ראשוניים"הבסיסי, כי 
צריכים להיקבע בחוק של הכנסת, ואילו התקנות או  –העקרונות המנחים 

 "."הסדרים משניים"ינהל צריכות לקבוע אך הוראות המ
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י )שכן לא תוקפו של החוק פסק הדין אמנם עסק בכלל ההסדרים הראשוניים במישור המינהל .80

הוא שעמד לביקורת שיפוטית(, והוא מתבסס על החזקה הפרשנית לפיה על ההסמכה של 

הרשות המבצעת להיות מפורשת בחוק. יחד עם זאת, כב' הנשיא ברק התייחס בפסק הדין גם 

למעמדו החוקתי של כלל ההסדרים הראשוניים, בעקבות חקיקתם של חוקי היסוד המעגנים 

ת אדם. בדבריו עמד כב' הנשיא ברק על כך שחוקי היסוד השפיעו על מעמדו של כלל זכויו

ההסדרים הראשוניים, אם כי אין בפסק הדין קביעה ברורה האם יש בכך כדי להפוך אותו לכלל 

 : לפסק דינו( 31ה פרשנית בלבד )פס' חוקתי, או שמא מדובר עדיין בחזק

 יסוד: חופש העיסוק-חוקו יסוד: כבוד האדם וחירותו-חוק"...עם חקיקתם של 
חל שינוי מהותי במעמד של זכויות האדם שעוגנו בחוקים אלה. הן קיבלו 

...אכן, בעקבות שני חוקי היסוד בדבר זכויות האדם  חוקי-על-מעמד חוקתי
התרחשה  בנק המזרחי המאוחדוהפירוש שניתן להם בפרשת 

...שינויים אלה משפיעים על  של המשפט הישראלי קונסטיטוציונליזציה
המשפטי של הכלל הבסיסי, שלפיו ההסדרים הראשוניים צריכים  "מעמדו"

ל שינויים אלה אין לנו צורך להיקבע בחקיקה ראשית. על מלוא היקפם ש
דיננו זה, שהרי סמכותו של שר הביטחון מעוגנת בדבר החקיקה -לעמוד בפסק

 ".שקדם לשינויים החוקתיים, ואשר תוקפו נשמר כחלק מהדין הישן

הפסיקה לא הרחיבה את כלל ההסדרים , על אף דברי כב' הנשיא ברק האמורים, ואולם .81

 . מישור החוקתיל ראשונייםה

ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש  11163/03בג"ץ בפסק הדין ל בכך למש .82

, הוחל כלל ההסדרים (עניין ועדת המעקב העליונה)להלן:  (2006) 1( 1סא)פ"ד , ממשלת ישראל

, במסגרת הדיון כעקרון פרשנות לבחינת היקף סמכותה המינהלית של הממשלההראשוניים 

 בשאלה אם החלטות הממשלה בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית, התקבלו בסמכות. 

את הסמכות השיורית של הממשלה ככזו  לפרשבית המשפט הנכבד דחה את הטענה כי יש  .83

הכוללת גם את הסמכות לקבוע הסדרים ראשוניים בעניין כינונם של אזורי עדיפות לאומית. 

בשאלה האם הכנסת הייתה מנועה מלהעביר סמכות זו במפורש לממשלה,  פסק הדין לא עסק

התפרשותה של הסמכות השיורית  היקףבשאלת  –בלבד  המינהליאלא עסק כאמור במישור 

 (.86-85של הממשלה )ראו שם, בעמ' 

יתרה מכך, מדברי כב' השופט חשין ניתן אמנם ללמוד על תפישתו לפיה הכנסת היא זו שצריכה  .84

ת ההסדרים הראשוניים בחקיקה ראשית, אך מפסק דינו עולה כי דברים אלה נאמרו לקבוע א

לשרטוט המשפט הרצוי כחלק מהפרשנות של הדין, ובמסגרת זאת אף הוכרה האפשרות 

 .לפסק דינו( 31-30המושגית שהממשלה תוסמך במפורש בחוק לקבוע הסדרים ראשוניים )פס' 

 , המשיך בית המשפטועדת המעקב העליונהניין ואכן, גם בפסיקה מאוחרת לפסק הדין בע .85

אך לא בפריזמה במגמה אשר עומדת על חשיבותו של כלל ההסדרים הראשוניים,  הנכבד

 . חוקתית של הכרה באיסור דלגציה

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ'  4491/13בג"ץ ) ייצוא הגז בענייןכך למשל הוא פסק הדין  .86

האם אשר עסק בשאלה  (,(עניין ייצוא הגז)לעיל ולהלן:  (2014) 177( 1סז)פ"ד , ממשלת ישראל

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/71905
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13044910-s12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13044910-s12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13044910-s12.htm
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, משום שסוגיה זו היא בגדר הסדר ראשוני התקבלה בסמכותייצוא גז החלטת הממשלה בעניין 

הדין עמד כב' הנשיא גרוניס על כך שהממשלה לא הוסמכה בחקיקה במפורש להסדירו. בפסק 

שכלל ההסדרים הראשוניים לא הוכר ככלל חוקתי, והותיר את ההכרעה בעניין זה בצריך עיון 

 (:לפסק דינו 26-22פס' )

האם ניתן לגזור מכלל ההסדרים הראשוניים במובנו המתואר לעיל "
, לפיה אסור לה לרשות המחוקקת להתפרק החוקתימסקנה במישור 

שאלת משנה הנלווית לכך  ?ת החקיקה שלה במקרים מסוימיםמסמכויו
אם רשאי בית המשפט להכריז על חקיקה כזו כבטלה בהיותה בלתי  היא

 :ודוקו ...חוקתית

...  

כאמור, שאלת מעמדו החוקתי של כלל ההסדרים הראשוניים לא 
ההליכים  אף... עיון  הוכרעה על ידי בית המשפט בעבר ונותרה בצריך

בסוגיה זו, אשר  דנא אינם מהווים אכסניה ראויה להיכנס בעובי הקורה
מכל מקום, בנסיבות העניין אין צורך להכריע  ..כלל לא נתלבנה לפנינו.

בשאלת עצם קיומו או היעדר קיומו של מעמד חוקתי לכלל ההסדרים 
כי אין  הראשוניים, במשפט החוקתי הישראלי. על כן אבהיר שוב,

 ..לראות בדבריי משום הבעת עמדה בסוגיה.

סיכומו של הדיון עד עתה: עניינו של כלל ההסדרים הראשוניים הוא 
המבצעת.  הרשותבהיקף שיקול הדעת אשר הכנסת הותירה בידי 

ההתייחסות לכלל מתמקדת בשאלה האם במקרה מסוים ניתנה לרשות 
  "המבצעת הסמכה מפורשת לקבוע הסדר ראשוני.

הנשיאה נאור כב' ( עמדה 12.9.2017) התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת 1877/14בבג"ץ וכך גם  .87

מעמדו החוקתי של השאלה בדבר על כך שאיסור דלגציה, ו במשפט הישראלילא הוכר על כך ש

 (:74)פס'  ת בית המשפט הנכבדהוכרעה בפסיקכלל ההסדרים הראשוניים לא 

כי הסמכויות הרחבות שהוקנו לשר הביטחון בהסדר הגיוס  לצייןיש "
החדש עשויות לעורר גם את השאלה האם עסקינן בחוק שבו בחרה 
הכנסת להתפרק מסמכותה לקבוע הסדרים ראשוניים, ולהעביר סמכות 
זו לידיה של הרשות המבצעת; והאם יש בכך משום פגם חוקתי 

ק. שהרי ניתן לטעון כי סעד חוקתי כגון ביטול החו כשלעצמו המצדיק
הסמכויות שהוענקו בהסדר הגיוס החדש לשר הביטחון הן סמכויות 

במקום  –לקביעת הסדרים ראשוניים שכן הן מאפשרות לשר להכריע 
כמה תלמידי ישיבות יתגייסו לצבא וכמה לא.  –הכנסת 

 ,
נוכח מסקנתנו שלפיה ההסדר ממילא אינו צולח את מבחן הקשר 

 "הרציונאלי הקבוע בפיסקת ההגבלה.
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כבד לא הוכר כלל ההסדרים הראשוניים ככלל לא זו בלבד שבפסיקת בית המשפט הנ ,שלישית .88

הבהירה כי החזקה הפרשנית הנובעת מכלל חזרה והפסיקה , אלא שחוקתי איסור דלגציה

ההסדרים הראשוניים, לפיה אין בכוונתו של המחוקק להסמיך את הרשות המבצעת לקבוע 

רשת אם החוק קובע הסמכה מפו חזקה הניתנת לסתירהבעצמה הסדרים ראשוניים, היא 

 .המאפשרת לרשות המבצעת לקבוע הסדר ראשוני

נ'  ערפהאבו  7803/06בג"ץ לפסק דינו של הנשיא גרוניס;  26, פס' ייצוא הגזעניין  :ראו למשל

; בג"ץ לפסק דינו של השופט הנדל 36, פס' (עניין אבו ערפה( )להלן: 13.9.2017) שר הפנים

( )להלן: 27.3.2016) ראש ממשלת ישראלהתנועה למען איכות השלטון בישראל נ'  4374/15

לפסק דינו של  52(, פס' קלט לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין, פס' עניין מתווה הגז

  .לפסק דינו של השופט פוגלמן 19-18השופט סולברג, ופס' 

 

 2109/20 בבג"ץפסיקת בית המשפט הנכבד העותרת מבקשת להסתמך על  בהקשר זה יצוין כי .89

ואולם אף בפסק דין זה לא הוכר  ,(עניין בן מאיר)להלן:  (26.4.2020) מאיר נ' ראש הממשלהבן 

סייע השאלה אם ההחלטה להסמיך את השירות ל בפסק הדין נדונהאיסור דלגציה חוקתי. 

התקבלה השב"כ ( לחוק 6)ב()7לפי סעיף התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ה ץמאמב

של כלל  המינהליאת מעמדו פעם נוספת משפט הנכבד תיקף בית הבפסק הדין . בסמכות

על כך שכלל ההסדרים חזרה שבה וכב' הנשיאה חיות בנוסף, ההסדרים הראשוניים. 

 (:28)פס'  הניתנת לסתירההראשוניים הוא בגדר חזקה פרשנית 

הסוגיה הבאה שיש לבחון נוגעת לשאלה אם המסלול שנבחר לצורך "
בו להתמודדות עם נגיף הקורונה, הוא הפעלת השב"כ וההסתייעות 

אכן המסלול הראוי או שמא מן הראוי כי הסמכתו לכך תעשה במסלול 
. עדאלה והרשימה המשותפת טענו בהקשר זה כי ראשית חקיקה של

 אזרחיים לצרכים אזרחים אחר נרחב מעקב לביצוע כ"השב הסמכת
 3267/97 ץ"בג) רובינשטייןשנקבע בפסק הדין בעניין  לעקרון מנוגדת

( ולפיו קיימת (1998) 481( 5)נב ד"פ, הביטחון שר' נ רובינשטיין
כי המחוקק לא התכוון להסמיך את הרשות המבצעת לקבוע  

 כללית מדיניות המעגנים הסדרים כלומר –בעצמה הסדרים ראשוניים 
 הפרט של בסיסיות בזכויות הפוגעים בעניינים עקרוניות מידה ואמות

...  במעלה ראשונה חשיבות בעלי אחרים ענייניםב או

, האקדמי המרכז עניין) 
  "(.גרוניס' א הנשיא של דינו לפסק 26 פסקה

כלל ההסדרים הראשוניים לא הוכר בפסיקה  ,מהטענות בעתירה לעולה, בניגוד סיכומו של דבר .90

. בלבד ידי בית המשפט הנכבד בפריזמה המינהלית-על יושםכאיסור דלגציה חוקתי, והוא 

עניק סמכות כללית אך מדבר חקיקה בית המשפט הנכבד קבע כי מקום שבו , מעבר לכך

ידי הרשות המבצעת, חזקת הפרשנות נסתרת, וכבר בכך יש כדי -מפורשת לפגיעה בזכויות על

 הסדרים" דותן יואבלהצביע על העדר איסור דלגציה חוקתי. ראו לעניין זה דברי פרופ' דותן )

 (:(2012) 407, 379 מב משפטים" החדש החוקיות ועקרון ראשוניים

המרחיבה בפסק הדין בעניין רובינשטיין ספק רב  "למרות הרטוריקה
אם אפשר לראות בפסק הדין תפנית אמתית ואבן פינה לקליטתו של 

עקרון איסור הדלגציה כחלק ממשפטנו החוקתי. למעשה, 

http://www.nevo.co.il/case/5721443
http://www.nevo.co.il/case/5721443
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". 

ורך בשינוי המסגרת : אורי שפראך "מגיוס בחורי הישיבות ועד למתווה הגז: על הצראו גם

(. והשוו: 2019) 617-615, 605מא  עיוני משפטהדוקטרינרית של עקרון ההסדרים הראשוניים" 

תגובה ליואב  –ברק מדינה, "הכלל החוקתי בדבר החובה לקבוע "הסדרים ראשוניים" בחוק 

 מידתיות במשפטאהרן ברק  ;(מדינה)להלן:  )תשע"ב( 449מב  משפטיםדותן ולגדעון ספיר" 

149-147 (2010.) 

הנה כי כן, כלל ההסדרים הראשוניים במובן של איסור דלגציה, אינו מוכר במשפט החוקתי  .91

משאיסור כאמור לא עוגן בחוקי היסוד כנורמה חוקתית המגבילה את כוחה של  ,הישראלי

, גם לא הוכר בפסיקתו של בית החוקתיככזה המצוי במישור  -. בהתאמה לכך, הכלל הכנסת

ה כדי להביא . די אפוא בכל אלככלל להפעלת ביקורת שיפוטית חוקתית הנכבדהמשפט 

, אף אם היה בהן ממש, אינן מבססות עילה לדחיית טענות העותרת על הסף, משטענותיה

 .חוק הוראת לביטול

 הראשוניים ההסדרים לכלל בהלימה מצוי 11 בסעיףמכל מקום, ההסדר 

 

עוסק בסוגיות כגון ההצדקה לאיסוף גורף של מידע, לא  11העותרת טוענת כי ההסדר בסעיף  .92

סוגי המידע שיועברו לשירות ושייאגרו על ידו, המטרות שלשמן ניתן להשתמש במידע ומשך 

 11הזמן שבו הוא ייאגר. לטענתה, נושאים אלה מחייבים ליבון מלא בפרלמנט, ולפיכך סעיף 

 זה ובלתי מפורט."מהווה הסדר ראשוני פגום ולקוי", משההסדר הקבוע בו ר

כאמור, העתירה אינה מבססת את קיומו של כלל ההסדרים הראשוניים במישור החוקתי   .93

בשיטתנו, ואף אין בה תשתית משפטית בעניין תוכנו והיקפו של כלל ההסדרים הראשוניים 

במובנו החוקתי. די בכך כדי להביא לדחיית טענות אלו בעתירה משאין בהן עילה להפעלת 

 לחוק. 11שיפוטית חוקתית על סעיף ביקורת 

נתוני התקשורת  הסדרמקרה  בכלמדת הכנסת לפיה תובא להלן בתמצית עלמעלה מן הצורך,  .94

 .הראשוניים ההסדרים כלל עם בהלימה מצוילחוק  11הקבוע בסעיף 

 כהסדרים לראות ניתן אותם, התקשורת נתוני בהסדר המרכזיים הנדבכיםתטען כי  הכנסת .95

. בסעיף זה נקבעה, באופן מפורש, הסמכתו של ראש לחוק 11 בסעיף מעוגנים, ראשוניים

תוך שנקבע כי נתונים לשירות, נתוני תקשורת להעביר הממשלה לחייב את חברות התקשורת 

 . אלה אינם כוללים תכני שיחה

, הסעיף ממשיך וקובע את האפשרות להשתמש בחומרים אלה, בכפוף להיתר מראש השירות

המטרה שלשמה הכולל פירוט של המידע הנדרש; המאגר בו הוא מצוי;  של ההיתר,ואת תוכנו 

 והתקופה שבה הוא נדרש. הוא נדרש; 
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כללים בנושא סוגי המידע הדרושים לשירות, דרך העברתם לקבוע  כי יש בסעיף עוד נקבע

אף כולל חובת ההסדר  .מקום ששמירתם אינה נדרשת מחיקתם לאחר תקופהוושמירתם, 

בין היתר ליועץ המשפטי לממשלה  ,זמן המאפשרים בקרה עתית תכופה בפרקי ח ייעודיתדיוו

  .אחת לשנה – ולוועדת הכנסת לענייני השירותאחת לשלושה חודשים,  –

 

אלה, לצד ההסמכה הבסיסית לראש הממשלה להורות על העברת הנתונים האמורים  נדבכים .96

כמפורט . של סמכות זו מהותיים בהסדרתה היבטים, כוללים בסעיף כאמור הקבועה ,לשירות

 נתוני של הרבה דעתם לחשיבות חברי הכנסת נתנו זה הסדרבעיצוב רכיביו השונים של לעיל, 

בזכות לפרטיות,  לפגיעה הכרוכה במסירתם למילוי משימותיו של השירות, כמו גםהתקשורת 

 בפרק החוקתיות להלן. והדברים יובאו בהרחבה  ,שונותבדרכים ביקשו למתן אותה 

 ראשוניים הסדרים משום בהן שיש" ליבה"שאלות  הןלסוגיות אשר לטענת העותרת  אשר .97

 שנמנו השונים הנושאים כל את לסווג מקום יש אם ספקהפחות קיים  לכל, נציין כי בחקיקה

)וראו  בפסיקה לכך שנקבעו המידה אמות לפי ראשוניים הסדרים המהווים כנושאים בעתירה

לפסק דינו  18-17לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין; פס'  קלב, פס' הגז מתווהעניין 

לפסק דינו  56, פס' ערפה אבו; עניין סולברגלפסק דינו של השופט  43של השופט פוגלמן, פס' 

 של השופט פוגלמן(.

הראשוניים, השאלה אם ההסדר שלפנינו מצוי בהלימה לכלל ההסדרים בחינת  ,זאת ועוד .98

הסדרת פעילותו של בנושא , שבפנינו ההקשר הכללי של החקיקהצריכה להיעשות על רקע 

 אותה נקודתבוביתר שאת  החקיקה מדיוניכעולה  שירות הביטחון הכללי כגוף מודיעין חשאי.

ביקשו , חברי הכנסת בחוק של פעילות השירותאשונה ותקדימית הסדרה ר שלייחודית זמן 

של של השירות, ובראשם הצורך בהגנה על הסודיות  המיוחדיםלמאפיינים  בחוק לתת ביטוי

החליטו  על בסיס שיקולים אלה גמישות מבצעית במילוי תפקידיו.בו, יכולותיו ודרכי פעולתו

 באופן – להותיר , לצד הקניית הסמכות וקביעת אמות מידה כלליות להפעלתה,חברי הכנסת

לקבוע באמצעות הסמכתה נדבכים מסוימים לפתחה של הרשות המבצעת  – ומפורש ברור

כחקיקת משנה מסווגת  ואשר בשל מאפייניהם נקבע ,הסדרים מפורטים יותר בחלק מהנושאים

 . אישור בוועדת הכנסת לענייני השירותהמנגנון  תחת ,כללים(ה)

חוקתי, במישור ה ימצוכי הוא אלה שסבורים לשיטת גם כלל ההסדרים הראשוניים, ויודגש,  .99

 תבחינעל בסיס השונים, שיקולים הבין בית המשפט הנכבד  מאזן  וביישומוכלל מוחלט אינו 

את השיקולים השונים אשר נמנו בפסקי במאמרו כלל הנסיבות הרלוונטיות. פרופ' מדינה מונה 

 :(454-453' בעמ) זהדין שונים בהקשר 

"מהי הסמכות שבה מדובר )"מהות ההסדר, השלכותיו החברתיות, 
ומידת פגיעתו בחירויות הפרט"(; האם הפעולה נועדה "לתכלית שנויה 

תכלית העלולה לעורר זעם ומירמור בקרב חלקים  –במחלוקת בציבור 
או שמא זוכה היא להסכמה ציבורית רחבה"; באיזו מידה  –בעם 

החשש מפני הטיה בקביעת ההסדרים מתקיים בעניין הנושא הנדון 
הראשוניים על ידי גורמים שונים; מהי מידת הפירוט בחקיקה של 
ההסדרים הראשוניים; באיזו מידה הגוף שלו אצלה הכנסת את 
הסמכות לקבוע הסדרים ראשוניים הוא גוף "פלורליסטי", שיש בו ייצוג 
לציבור; מהו האופן שבו נדרש בעל הסמכות לקבוע הסדרים 
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אשוניים, כגון אם הוטל על הסמכות לעגן את ההסדרים הראשוניים הר
בחקיקת משנה; מהם אמצעי הפיקוח שהכנסת הותירה בידיה באשר 
 לתוכנם של ההסדרים הראשוניים שייקבעו על ידי בעל הסמכות ועוד."

ואין כך  –, גם אם היה מקום לבחון את טענות העותרת בהקשר זה לגופן נוכח דברים אלה .100

 ההסדרים לכלל בהלימה מצוי אינו"כ השב לחוק 11 סעיף כי הטענה את לדחות יש – הדבר

על כולל את הנדבכים המרכזיים בהסמכת ראש הממשלה להורות  11סעיף . הראשוניים

אף בחינת ההקשר הכללי של  ידי השירות.-נתוני תקשורת לשירות ובשימוש בהם עלהעברת 

חשאיות חקיקת חוק השב"כ והאיזון המתבטא בו בין הסדרת פעילות השירות לבין הגנה על 

 את לחזק כדי יש בכך מובילים למסקנה כי אין בפנינו הפרה של עקרון זה.ופעולותיו יכולותיו 

 פוטיתשי ביקורת להפעלת עילה על להצביע העותרתשל  אלולפיה אין בטענות  המסקנה

 .חוקתית

 לחוק השב"כ 11חוקתיות סעיף 

 

 הואמובילה למסקנה כי  11בחינה חוקתית של סעיף  גם כישיפורט להלן, הכנסת תטען  כפי .101

 חקיקה ביטול של חריג חוקתי סעד למתן הצדקה בפנינו איןו, ההגבלה פסקת של בתנאיה עומד

 .הכנסת של ראשית

 הפגיעה בפרטיות
 

לחוק, המאפשר העברת נתוני  11כאמור בפתח הדברים, אין חולק על כך שההסדר בסעיף  .102

 .כרוך בפגיעה בזכות לפרטיות ,בהם ושימושלשירות מספק מורשה תקשורת שונים 

המידע  , כישל הפגיעה היקפהלעניין , נבקש להעיר בהינתן נקודת המוצא האמורהברם, גם  .103

נלווים נתונים  ,11גדרות הקבועות בסעיף ההל, על פי שהעברתו לשירות מוסדרת בסעיף, כול

, אשר, מטבע הדברים, באיסופו ובשימוש בו כרוכה פגיעה השיחה תוכן את ולא לשיחה

נתוני "המעטפת" באמנם העותרת טוענת כי גם משמעותית הרבה יותר בפרטיותו של אדם. 

גם בהנחה ואינו פחות פולשני ממעקב אחר תכני שיחה. ברם,  פםגלום מידע אישי רב וכי איסו

 ותהטכנולוגיההתפתחויות שאכן פוטנציאל הפקת המידע מנתוני התקשורת לבדם אכן גדל עם 

המועבר  המידע הפגיעה בפרטיות מצומצמת יותר מקום שבועדיין התפיסה הבסיסית לפיה  –

 תכני שיחות ומסרים, עומדת בעינה. לא כולל

 פסקת ההגבלהה בפרטיות עומדת בתנאי הפגיע
 

 בחוק
 

ין היתר , בלחוק השב"כ 11העתירה כוללת טענות נגד מידת הפירוט של סעיף כמפורט לעיל,  .104

 .פסקת ההגבלההוא לא עומד בתנאי הראשון ללמסקנה כי  ההסדר מובילכלליות הטענה כי ב

עמידה בדרישה הראשונה באופן משתמע טוענת העותרת כי החוק בענייננו אינו "חוק" לצורך 

כדי לעמוד  ,כפי שנקבע בהלכה הפסוקה לעיל יש לדחות טענה זו.כמפורט  פסקת ההגבלה.ב

ההסדר נושא העתירה עוגן בחקיקה  בתנאי זה די בכך שהפגיעה בזכות תיעשה "בחוק", ואכן

 .ראשית
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הפגיעה בזכות תיעשה  ההראשונה של פסקת ההגבלה לפי העומד בדריש 11 לפיכך, סעיף .105

לא הועלו טענות לגבי הלימתו לערכיה של מדינת מש והדברים הובאו בהרחבה לעיל."בחוק", 

אשר התמקדו בתכלית בעתירה טענות ה, נעבור לבחינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

  ההסדר ובמידתיותו.

 תכלית ראויה

 

נתוני תקשורת ל חוקיתלחוק היא לאפשר לשירות הביטחון הכללי גישה  11תכליתו של סעיף  .106

לצד  .משימותיו ותפקידיו מילויצורך לו לכאמצעי חיוני הדרוש אצל חברות פרטיות,  יםהמצוי

 פיקוח עללעגן ו ידי השירות-עלבנתונים זאת נועד הסעיף להסדיר ולהגביל את השימוש 

כל זאת, תוך הגנה על החשאיות של  בזכות לפרטיות.בהן הפגיעה הכרוכה , נוכח סמכויות אלו

 וצרכיו המבצעיים.עבודתו של השירות 

 תכליות אלו הן תכליות ראויות.

שתפקידה לחקור  –בעניין זה יש להדגיש כי להבדיל מגופי אכיפה אחרים, כמו המשטרה  .107

מסכל כארגון ביטחון  השירותתפקידו של  ולפענח עבירות שבוצעו ולהביא את העבריינים לדין,

ביטחוני ולפגוע בביטחון ה בתחוםהוא למנוע את מימושן של כוונות עתידיות לבצע עבירות 

 יה הדמוקרטיים. ותהמדינה ובמוסד

נבדל מזה הנדרש לצורך תפיסתם משימות השירות , המודיעין שנאסף לצורך מילוי כנגזר מכך

העבודה המודיעינית  למאפייניזאת, בהתאם  לאחר מעשה. – של מבצעי עבירות והעמדתם לדין

אשר מטבע הדברים מצריכה לעתים  –ולא בדיעבד  –המשרתת איתור כוונות פגיעה מראש 

פי חשוד ספציפי -גישה רחבה יותר לנתונים, ולא יכולה להתבסס רק על חיפוש ממוקד על

, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שירות הבטחון הכללי 5277/13)ראו והשוו בג"ץ  וכיוצ"ב

 .((7.2.2017ל' לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין )-פס' כ"ו ו

  
הסדרת האפשרות ל , הנוגעתבבסיסהנגד תכלית ההסדר  נראה שאין בעתירה טענהבענייננו,  .108

 המשטר הדמוקרטיהגנה על ביטחון המדינה או על מוסדות לשם בנתונים האמורים להשתמש 

  .ראויה תכליתואף העותרת מסכימה כי מדובר ב

רק לשימוש בנתוני תקשורת למילוי נוגעת  באשר לקיומה של תכלית ראויההטענה בעתירה  .109

אבטחת אישים, מידע  :בין היתר ובהם הקבועים בחוק, תפקידים נוספים של השירות,

בניגוד למאבק במי לטענת העותרת, . סיווג ביטחוני למועמדים למשרד ציבוריותו ומקומות,

דמוקרטי, אין מקום להקנות שפגע או מתכוון לפגוע בביטחון המדינה או במוסדות השלטון ה

לבצע מעקב פולשני וכפוי כלפי אזרחים תמימים שלא חשודים בדבר, ללא לשירות אפשרות 

ורית או עצמם למשרה ציב)או קרוביהם( העמידו אך מן הטעם כי הם  –הסכמתם המפורשת 

 .יםמאובטח או מקום מתגוררים בקרבת אישיות
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( 6)ב()7בסעיף לפי המנגנון הקבוע טענה נוספת בהקשר זה מתייחסת לתפקידים שנוספו לשירות  .110

שהן לא ניתן להבטיח ועל כן לטענת העותרת  ,חשאיות , אשר יכולים להתווסף בהחלטותלחוק

  .(5048/21בג"ץ ב ,ידי העותרת-ספת עלהוגשה עתירה נוכאמור בעניין זה )תכליות ראויות 

נתונים הנדרשים לו ל גישהככזה שנועד לאפשר לשירות  11תכליתו של סעיף לעמדת הכנסת,  .111

של העותרת  האמורותהמקום הנכון לדון בטענות ו היא תכלית ראויה, תפקידיו כלילוי לצורך מ

אשר לתפקידים המנויים בחוק השב"כ, שאינם  .ויישומו הוא בשאלת מידתיותו של ההסדר

תחומים אלה נוגעים לתפקידו העיקרי של השירות כארגון ביטחון מסכל, אין בעתירה טענה כי 

הקניית הסמכות לשירות  היא כיהטענה . ראויים לא כשלעצמם שעליהם מופקד השירות הם

זרחים תמימים וללא מילוי תפקידים אלה, נגד אלצורך להשתמש בנתוני התקשורת לקבל ו

 . אינה ראויההסכמתם 

גם לשם מילוי משימות כגון אבטחת אישים ומקומות או סיווג ביטחוני על כל פנים, ברי כי  .112

לתפקידים רגישים בשירות הציבורי, שחשיבותן הציבורית רבה, יכול לעלות צורך בנתונים 

דים אלה, ולא נמצא לשלול הוקנו גם לצורך מילוי תפקי 11האמורים. משכך, הסמכויות בסעיף 

את אפשרותו של השירות להשתמש בנתונים אלה לגביהם. לכן, לעמדת הכנסת, אין  מראש

 הוא אינו ראוי, או כי הוא אפריורית מקום לקבוע כי מתן הגישה לנתונים לצורך תפקידים אלה

-מביא לפגיעה לא מידתית בזכות לפרטיות, ובחינתה של טענה זו מקומה במישור הפרשני

  .יישומי, קרי: בעניין שיקול הדעת הנתון לשירות בהפעלת הסמכויות מכוחו

האפשרות להוסיף תפקידים לשירות באמצעות המנגנון הקבוע בסעיף נוכח ומכאן לטענה כי  .113

נותרים חשאיים, לא ניתן להבטיח  ספו לפי הוראה זושהו ומשרוב התפקידים( לחוק, 6)ב()7

  .שהמאגר משמש לתכליות ראויות בלבד

סעיף  .מהטעמים שצוינו לעיל, הנכונים גם לתפקידים אלה ,הכנסת תטען כי יש לדחות טענה זו .114

מסמיך את הממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, להטיל על השירות  ( לחוק6)ב()7

"נועד לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי כל עוד הוא  תפקיד נוסף,

לפי אמת המידה הקבועה תפקידים שיכולים להתווסף לשירות לגבי הגם מכאן, ש .של המדינה"

, לצורך מילוי תפקיד שימוש בנתוניםההגישה ושל  תכליתהקיים קושי בטענה כי  ,בסעיף

. כך במיוחד נוכח ראויהבלתי היא הקשור באינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי 

העובדה שבעניין הסמכת השירות לסייע להתמודדות עם נגיף הקורונה, שהייתה מקרה "קצה" 

לא הייתה מחלוקת כי תכלית ההסמכה היא (, 6)ב()7 לפי סעיף הסמכת השירותמבחינת חריג 

' נ בישראל האזרח לזכויות האגודה 6732/20 ץ"בג ;10, פס' בן מאירניין ע )וראו תכלית ראויה

  .((1.3.2021) חיות הנשיאה' כב של דינה לפסק 20, פס' הכנסת

מד במוקד ו( לחוק ע6)ב()7כי נושא פרסומן של החלטות ההסמכה לפי סעיף  יוערבמאמר מוסגר  .115

במסגרת  .לפני בית המשפט הנכבדהתלויה ועומדת , 5048/21עתירה שהגישה העותרת בבג"ץ 

ניים מתוך ארבעת התפקידים התקפים נכון לעת הזו, שכי  צויןתגובת הכנסת לאותה עתירה 

: טיפול בשיקום סייענים וקיום קשרי גומלין עם , והםגלוייםלפי מנגנון זה,  שהוספו לשירות

)בשניים  לקבל ולהעביר מידעגופים ציבוריים ועם גופי מודיעין וביטחון, לרבות זרים, ובכלל זה 
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בפתיחת דיוני ועדת שחלה התפתחות הוצגה ה. עוד האחרים הוחלט על אישור פרסום פרפראזה(

החוץ והביטחון של הכנסת והשקפת פעילותה לציבור, לצד שמירה על הסוד וקיום דיונים 

פני עתיד, כי במבט צופה באותו עניין, חסויים מטעמים של ביטחון המדינה. בהתאם לכך צוין 

בבואה של ועדת הכנסת לענייני השירות לבחון בקשות של הממשלה לאישור הוספת תפקידים 

( לחוק, תידרש הוועדה בין היתר לשאלת פתיחת דיוני הוועדה 6)ב()7נוספים מכוח סעיף 

 בנסיבות המאפשרות זאת, ופרסום דבר ההחלטה.

 מבחני המידתיות
 

נעשית על פי שלושה מבחני משנה: מבחן הקשר הרציונלי, זו  ,ומכאן לבחינת המידתיות. כידוע .116

שבו נבחנת ההתאמה בין דבר החקיקה הפוגע בזכות החוקתית לבין התכלית אותה הוא נועד 

להגשים; מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה, שבו נבחן האם מבין האמצעים האפשריים להגשמת 

ומבחן המידתיות במובן הצר,  תכלית החוק, נבחר האמצעי שפגיעתו היא המצומצמת ביותר;

 .הבוחן אם קיים יחס סביר בין הזכות החוקתית המוגנת לבין היתרון הצומח מן הפגיעה בה

פוגע בזכות לפרטיות באופן לא  11בפתח הדברים נציין כי העותרת טוענת כי ההסדר בסעיף  .117

ים לבחינה המנח אולם אין בעתירה יישום של מבחני המשנה –מידתי, המקים עילה לביטולו 

לאופן הפעלת הסמכות,  במהותן שבמוקד העתירה טענות המופנותלעובדה חיזוק  בכך ישגם  זו.

 .((22.3.2009) 28, פס' לקסר נ' שר האוצר 6972/07)בג"ץ  ולא לביסוס העילה החוקתית הנטענת

"התאמה בין האמצעי החקיקתי , מבחן המשנה הראשון דורש כידוע :מבחן הקשר הרציונלי .118

הפוגע בזכות החוקתית לבין התכלית שנועד החוק להגשים. על האמצעי החקיקתי להיות ענייני 

, פ"ד מנחם נ' שר התחבורה 4769/95בג"ץ )ולהוביל באופן רציונלי להגשמת מטרת החקיקה" 

 (.(2002) 279, 235( 1נז)

ואכן,  .בין התכלית לבין האמצעי שנבחר נליטענות לגבי קיומו של קשר רציו תהעתירה לא כולל .119

: מתן גישה לשירות למידע המצוי קיימת הלימה ברורה בין מטרתו של הסדר נתוני התקשורת

: לבין האמצעי שנבחר תפקידיוו משימותיו מילויל כאמצעי חיוני ברשות חברות פרטיות

והסמכת ראש השירות  להעביר נתוני תקשורתספק מורשה הסמכת ראש הממשלה להורות ל

 חוק.ה לפי, לאחר ששוכנע כי הדבר דרוש לצורך מילוי תפקידי השירות להתיר שימוש בנתונים

 ידי השירות-כך גם קיימת הלימה בין התכלית שעניינה הסדרת והגבלת השימוש בנתונים על .120

אש קביעה כי ר להגשמת תכלית זו: 11בסעיף  השונים שנקבעו האמצעיםלבין פיקוח עליו, ו

הממשלה מוסמך להורות על העברת המידע מבעל רישיון בכללים שיפרטו את סוגי המידע 

הדרושים לשירות; התנאת השימוש במידע בהיתר מאת ראש השירות, אם שוכנע כי הדבר 

; וקביעת חובת דרוש לצורכי מילוי תפקידי השירות; קביעת תוכנו של ההיתר והגבלת תוקפו

 פי הסעיף ואופן השימוש במידע לפיו.דיווח על היתרים שניתנו ל

 האמצעי שנבחר בחקיקה צריך להיות כזה ,מבחן זהלפי  :מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה .121

 קשת במסגרת האפשרית ביותר הפחותה דווקא לאו אךמתונה,  היא האדם בזכות שפגיעתו"

יתר על כן,  'יה(.פרוקצלפסק דינה של השופטת  115, פס' "בלהעניין " )הקיימות האפשרויות
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 במידה פוגע המוצע החלופי שהאמצעי בכך די איןבגדרי מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה" 

 של התכלית את דומה במידה מגשים שהוא להראות ורךבזכות המוגנת, אלא יש צ פחותה

 .((2012) 782( 1סה )פ"ד , חסן נ' המוסד לביטוח לאומי 10662/04)בג"ץ  הנדונה החוק הוראת

 מבחני המשנההמידתיות של ההסדר לפי  העדרכאמור, העתירה לא מסווגת את טיעוניה בדבר  .122

, תתייחס הכנסת בתמצית לרכיבים אף על פי כן המקובלים בפסיקה לבחינת מידתיות.

 עומד במבחן המידתיות השני. 11המלמדים כי ההסדר בסעיף 

ההסדר את תוכנם של המסרים מוציאה מתחולת  11כאמור, הגדרת "מידע" בסעיף  ,ראשית .123

או השיחות. כמפורט לעיל, בדיון בהצעת החוק נקודת המוצא הייתה כי החרגת תוכנם של 

את עוצמת הפגיעה בפרטיות הנובעת מהעברת הנתונים לשירות. נקודת  ההמסרים מפחית

לת בשנים שמאז קבהשינויים הטכנולוגיים שחלו  אף בהינתןמוצא זו, נכונה גם בעת הנוכחית, 

משמעותית בתקופה  גדלכלומר, גם אם פוטנציאל הפקת המידע מנתוני התקשורת  .החוק

רגישים מידע פריטי הכוללים מטבע הדברים  –, החרגתם של תכני השיחות והמסרים הנוכחית

את  ממתנת מתחולת ההסדר מושא העתירה, – באופן בלתי אמצעי כפי שבאים לידי ביטוי

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת  3809/08בג"ץ  )ראו והשוו הפגיעה בפרטיות

 .((עניין משטרת ישראל( )להלן: 28.5.2012לפסק דינה של כב' הנשיאה ביניש ) 8, פס' ישראל

, הגורם שהוסמך לקבוע כללים לגבי המידע הדרוש לשירות לצורך מילוי תפקידיו שנית .124

יידרש ההנחה כי ראש הממשלה  תחתזאת,  הוא ראש הממשלה. ספק מורשהושבהעברתו יחויב 

, לרבות הפגיעה בפרטיות, בבואו לאשר את לבחינת הסוגיה למכלול ההיבטים הנדרשים

  (.77, בעמ' רוטר ראו גם) הכללים

 )א(22-ו( 1)א()19 פים))סעי הכללים, הוראות השירות ונהליו חסויים ופרסומם אסורנכון הוא כי 

ביקורת ציבורית על אופן  קיומה של זה מקשה על. הכנסת ערה לכך שהיבט לחוק השב"כ(

הקביעה כי הכללים  ברם, .החקיקה זה אף עלה בדיוני נושאו הפעלת הסמכות מכוח הסעיף

חסויים נובעת מאופי עבודתו של השירות ונועדה להגן על הסודיות והרגישות  והאמורים יהי

נקבע בחוק כי כמו כן, ונוכח הקושי האמור,  צרכיו המבצעיים., דרכי עבודתו, ושל פעולותיו

 .(1)סעיף  הכללים כפופים לאישור ועדת השרים וועדת הכנסת לענייני השירות

 

בהתאם לתפיסה כי השימוש במידע השימוש במידע כפוף להיתר, שתוכנו נקבע בחוק.  ,שלישית .125

, ראש השירותהיתר מאת מותנה בהוא כי נקבע נושא עמו פגיעה משמעותית יותר בפרטיות, 

הפירוט הסעיף מוסיף וקובע את  .חוקהכי הדבר דרוש לצורכי מילוי תפקידיו לפי  אם שוכנע

פרטים לעניין מאגר והמטרה לשמה הוא נדרש;  ;פרטים לעניין המידע הנדרש הנדרש בהיתר:

  .המידע שבו הוא מצוי

על שישה חודשים, וכי , לתקופה שתיקבע בו ושלא תעלה מוגבל בזמןעוד נקבע כי ההיתר יהיה 

 בהתאם לדרישות האמורות. ,ראש השירות רשאי לחדשו
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 התיערך בקררוחב היריעה של הנתונים המועברים לשירות, לצד הוראות אלו נועדו להבטיח כי  .126

  .מטרות השימושהן ביחס לשימוש והנתונים שנעשה בהם היקף שוטפת, הן ביחס ל

תר, מאפשרת גם בקרה וצמצום של הגישה למידע הכפפת השימוש במידע לדרישת ההיכמו כן, 

 , תוך מידור בין הגורמים הנדרשים לכך לאחריםמסוימים מסוגים מסוימים לעובדי שירות

מיום מינהלי( -ציבורימשפט מטעמו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ) למכתב 2)ראו סעיף 

ההגבלה על בנוסף, . ((מכתב משרד המשפטים)להלן:  לעתירה 10שצורף כנספח , 20.1.2022

 שמהלהשימוש במידע רק לתקופה אפשרות את  לתחוםנועדה אף היא  משך תוקפו של ההיתר

 .לאפשר בחינה עתית של נחיצות ההיתר, והיקפו , והצורך בחידושו נועדהוא נדרש

 

באמצעות  התקשורת בנתוניתן ההיתרים והשימוש , החוק קובע מנגנון בקרה על מרביעית .127

 חובתובגדרי כך נקבעה  .לחוק 11סעיף  מכוח הפעלת הסמכותלגבי  ייעודיתפרטנית חובת דיווח 

ראש השירות למסור לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה, וכן לוועדת הכנסת לענייני של 

תדירות הדיווחים  השירות, דיווחים עיתיים על היתרים שניתנו ועל אופן השימוש במידע.

ראייתו כמי כחלק מהוסדרה בחוק אף היא, תוך שנקבע דיווח רבעוני ליועץ המשפטי לממשלה, 

על  אפוא מבוססהסדר הדיווח שירות בהפעלת סמכות זו. הל שובקרה הדוקים ליווי  אמון עלש

 התפיסה כי נוכח סודיות פעילותו של השירות והפגיעה הכרוכה בשימוש בנתונים האמורים,

 11באמצעות דיווח עתי סדור וייעודי לסעיף  ןעוג הוזסמכות, העל הפעלת  ייעודי נדרש פיקוח

  .לחוק, הן לגורמים פנים ממשלתיים והן לוועדת הכנסת לענייני השירות

במסגרת זאת, ראש הממשלה הוסמך  .סודיות המידע על הגנהל הוראותכולל החוק , חמישית .128

לקבוע   –לקבוע כללים בדבר דרך העברת המידע לשירות, ובהסכמת שר המשפטים בחוק 

)כללים אלה כפופים כאמור לאישור  מידע שהועברהכללים בעניין אופן החזקתו ושמירתו של 

, משרד המשפטיםבמכתב צוין כמבהמשך לאמור,  .ועדת השרים וועדת הכנסת לענייני השירות(

בעלי התפקידים שהותרה גישתם  ,בין היתר .מידע מחמירים הסדרי אבטחת בנושא זה ננקטים

מחויבים לעבור הליך התאמה ביטחונית, לרבות בדיקת " 11למידע המתקבל מכוח סעיף 

באשר לרגישות המידע  יפוליגרף, טרם מילוי התפקיד ובאופן עיתי, והם מתודרכים באופן יסוד

 .)ה((3)סעיף  ולחובה לעשות בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות החוק, הכללים ונהלי השירות"

 ששמירתו אינה נדרשת.מידע מחייב קביעת כללים בדבר מחיקה או ביעור של  11סעיף  ,שישית .129

ייני לאישור ועדת הכנסת לענהובאו , גם כללים אלה 11סעיף בדומה ליתר הכללים מכוח 

 העברת הנתונים לשירותמאת הפגיעה הנובעת מצמצמת  בחוק הוראה זו .2004בשנת  השירות

מתן יש כדי ל בכך .נמחק מידעה –שנקבע בכללים הסדר , שכן בכפוף לוממתן הגישה אליהם

, והן הנוגע לעצם קיומם של הנתונים אצל השירות ,הפאסיביבמובנה , הן הפגיעה בפרטיותאת 

 . זמינות המידע לשימושהגבלה על תור ב

המועבר לשירות, לזה הדרוש לו לצורך מילוי  היקף המידעכולל צמצום של  11אם כן, סעיף  .130

תוכן ובכל מקרה באופן שאינו כולל את  , בהתאם לכללים שקבע ראש הממשלה,תפקידיו

אות בנוסף הסעיף כולל מגבלות על השימוש במידע ומחייב קביעת הור .השיחה או המסר

מטבע הדברים, אין אינה נדרשת.  שהשמירהמקום ומחיקתו של המידע, בדבר שמירתו 
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לשירות  בהעברת הנתוניםבהסדרים האמורים כדי למנוע את הפגיעה בפרטיות הגלומה 

את הפגיעה, ולהבטיח כי לצד השימוש בכלי ולצמצם , אך יש בהם כדי למתן ובשימוש בהם

 .לצורך מילוי תפקידיוהיעיל והאפקטיבי של השב"כ, הפגיעה בפרטיות לא תעלה על הנדרש 

 מבחן המידתיות במובן הצר

  

 הגלומות התכליות לבין היסוד בזכות הנטענת הפגיעה בין לאזן הניסיון עומד זה מבחן ביסוד .131

זה הוא במהותו מבחן ערכי ובמסגרתו  מבחן. "הנדון בהסדר

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  2605/05בג"ץ ) "

 (.(2009) 626, 545( 2, פ"ד סג)נ' שר האוצר

 .הכנסת ההסדר צולח גם את המבחן האמור לעמדת .132

המאפשר לשירות גישה לנתוני  11אכן, כפי שצוין לעיל, אין מחלוקת על כך שההסדר בסעיף  .133

פגיעה לא מביא לתקשורת מחברות פרטיות ושימוש בהם, לצורך מילוי תפקידי השירות, 

  מבוטלת בפרטיות.

המאפשר  של הסדר נתוני התקשורתהמובהקת ת התועל אף לא יכול להיות חולק על מנגד, .134

שמירה על  –לצורך מילוי תפקידיו ומשימותיו, ובראשן  הדרוש לו חיוני לשירות נגישות למידע

משרד מכתב כפי שצוין ב סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.ביטחון המדינה והגנה על 

ידיו מותנה בקיומו -על לעמדת השירות, חלק ניכר מהפעילות הסיכולית המבוצעת" :המשפטים

של המידע האמור, ובלעדיו תיפגע באופן קשה יכולתו של השירות לעמוד במימוש ייעודו 

  ".ובמילוי תפקידיו לטובת השמירה על ביטחון המדינה

 עבודתושל  המיוחדאופייה לתת משקל אף במסגרת בחינת התועלת הציבורית של ההסדר יש ל .135

איומים על ביטחון  מניעת המופקד על, קרי ככזה חון מסכלהמודיעינית של השירות, כגוף ביט

כדי לשרת את משימותיו של כפי שעמדנו לעיל, , כפועל יוצא .ועל החיים הקולקטיבייםהמדינה 

  ., לצד התאמת בסיס המידעלנתוניםנגישותו של השירות התאמה של  הנדרש, השירות

 עיגונם שלכמו הסדרים אחרים בחוק השב"כ, מגלם איזון בין  ,11ההסדר בסעיף זאת ועוד,  .136

לראשונה בחוק, לבין צרכיו המבצעיים של השירות ותחימתם תפקידי השירות וסמכויותיו 

וההסמכה הכלולה בו לקבוע  11הוראות סעיף  בהמשך לכך, .של פעילותוהסודיות הגנה על ו

ו היבטים רבים בפעילותל החיוניתהסודיות שמירת חובת ב ןיסודבכללים,  מסוימיםהסדרים 

היא , של השירותעמדתו המקצועית  במסגרת זאת, .עבודתו המודיעיניתלהשירות, ובמיוחד  של

"הכרחית לצורך שמירה על ביטחון המדינה, ובלעדיה ייפגם מאוד ערכו כי הסודיות האמורה 

למכתב  2)סעיף  יותר", שהוא, להערכת השירות, גבוה ב11 של המידע המתקבל מכוח סעיף

   .(משרד המשפטים

חברי הכנסת העניקו  ,ועיצובו ההסדר גיבושמהלך ב .מהליך החקיקהדברים אלה עולים גם  .137

על לשמירה תפיסה כי זו חיונית המתוך  פעילותו של השירותסודיות משקל רב להגנה על 
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רעון" שנוצר במישור יבצד האמור, וכמענה ל"ג של מדינת ישראל. םייהביטחונ יםהאינטרס

 נקבעה בחוק הוראה המחייבתלחוק,  11הביקורת הציבורית על הפעלת הסמכות מכוח סעיף 

יווח לראש הממשלה, ליועץ המשפטי לממשלה ולוועדת הכנסת לענייני בדראש השירות  את

מבקר ידי -עלביקורת ולהשירות. זאת, בנוסף לפיקוח הכללי של ועדת הכנסת לענייני השירות 

 ירות ומבקר המדינה.הש

ומתקיים יחס  עומד גם במבחן המידתיות הצר 11על רקע כל האמור, הכנסת סבורה כי סעיף  .138

, ונבקש להוסיף ראוי בין הנזק לזכות החוקתית, לבין התועלת הציבורית המושגת מההסדר

 הערות בעניין זה:שתי 

על הפעלת  לשיטתה יש לדחות את טענות העותרת בדבר מודל הפיקוח הרצוי, ראשית .139

 ,סוגיה מורכבתהיא , השירותהראויה על הפיקוח מתכונת לחוק.  11הסמכויות מכוח סעיף 

מנגנוני הפיקוח נקבעו, לאחר דיון בחלופות,  ובגדר חוק השב"כ,חקיקת שנבחנה גם בהליך 

 בחוק. הקיימים 

. כמפורט לעיל, על עבודת השירותהמתאים הפיקוח  למודלנדרשו חברי הכנסת  בדיוני החקיקה .140

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הציג את ההתלבטות במסגרת הכנת הצעת החוק בשאלת 

; וראו גם דבריו 3, בעמ' 3.1.2002פרוטוקול הדיון מיום ) מנגנון הביקורת החיצוני על השירות

; 9-8, בעמ' 26.5.1998, מיום 14-כנסת הוועדה המשותפת של הבדיון הראשון בהצעת החוק ב

. בסופו של דבר צוין כי עמדת הממשלה הייתה כי נוכח היותו של (78וה"ש  33, בעמ' רוטר

גוף ביקורת חיצוני נוסף על  בחוק לקבועידי מבקר המדינה, אין מקום -השירות גוף מבוקר על

מנגנוני פיקוח בפירוט והוסדרו נבחנו ובהמשך לכך חברי הכנסת קיבלו עמדה זו,  .השירות

 .וועדת הכנסת לענייני השירות , ועדת השרים,מבקר השירות ובהם על השירות, נוספים

הוכנסו שינויים בהצעת החוק, לחיזוק מעמדו העצמאי של מבקר אף בעקבות הערות הוועדה 

החלטות בנושאים ל כגורם מאשר השירות ולעיגון שיתופה של ועדת הכנסת לענייני השירות

 מהותיים ורגישים, לצד סמכויות הפיקוח שלה.

מודל הפיקוח הראוי על היבטים שונים בפעילותו של השירות היא שאלה נכבדה, אכן, שאלת  .141

מודל הפיקוח שנבחר  5ראש והיא עמדה במרכז הליכי החקיקה.ה אשר הכנסת לא הקלה ב

 הכולל רבדים וגופים שונים,אחרי שחברי הכנסת התלבטו רבות בשאלה זו, , בנסיבות העניין

הגנה על חשאיות  השיקולים הרלוונטיים ובהם מכלול ולם וראוי ביןמגלם את האיזון שנמצא ה

העותרת אמנם סבורה כי תוצאת  .ועצמאותו הפיקוחוהבטחת יעילות  פעילותו של השירות,

הבחירה בין מודלים שונים של אולם האיזון בין שיקולים אלה הייתה צריכה להיות שונה, 

 .למחוקק בענייננו היא סוגיה המסורה באופן מובהק מההפיקוח המתאי מתכונתפיקוח ועיצוב 

ובהינתן מנגנוני הפיקוח השונים שעוגנו בחוק ככלל, ובאלה שנקבעו בו בהתייחס  ,אשר על כן .142

, בפרט, יש לדחות את טענת העותרת לפיה הבחירה במודל 11להפעלת הסמכויות לפי סעיף 

ביאה לפגיעה בלתי מידתית בזכות הפיקוח הקיים בחוק, על פני מודלים אחרים אפשריים, מ

                                                 
 .8-10, בעמ' 24.8.1998; פרוטוקול הדיון מיום 16.7.1998ראו לעניין זה פרוטוקול הדיון מיום  5
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פ"ד , לאומי חלביטו המוסד' נ חסן 10662/04בג"ץ הנשיאה ביניש ב כב' כפי שציינה .לפרטיות

 :(2012) 842, 782( 1סה )

חשוב לציין עוד כי השימוש בשלושת מבחני המשנה המתוארים "

. מתחם אפשרויות הבחירה הנתון 
למחוקק בנסיבות אלה מכונה "מתחם המידתיות"; ובית המשפט 

בחר על ידו חורג יתערב בהכרעת המחוקק "רק כאשר האמצעי שנ
באופן משמעותי מגדריו של מתחם התמרון החקיקתי הנתון לו והוא 

 46, פסקה הפרטת בתי הסוהרמידתי באופן ברור" )ראו פרשת -בלתי
 "לפסק דיני(.

, יש לדחות את טענת העותרת לפיה העדר המגבלות על חיפוש מידע על בעלי חיסיון שנית .143

ד זאת מצטרפת . לצלחוק 11א פגם מהותי בסעיף , הומקצועי בכלל, ועל עיתונאים בפרט

משרד המשפטים צוין מכתב ב .מינהלי-היישומי במישורמענה בפועל ניתן היבט זה להעובדה כי 

"נהלי השירות מגנים על הזכות לחיסיון, בין חיסיון סטטוטורי ובין חיסיון שאינו בהקשר זה כי 

בנתונים בהקשר של בעל חיסיון מחייב אישור סטטוטורי )לעניין עיתונאים(, ולפיהם כל שימוש 

 בדרג בכיר מאוד בשירות, ובנוסף על השימוש במידע להיעשות באופן שאינו פוגע בחיסיון"

  .)ד((3)סעיף 

התייחסותם ל מעברלהרחיב בשלב זה בסוגיה פרטנית זו לא מצאנו , משאלה הם פני הדברים

 משיבי הממשלה. של 

 
, המאפשר לשירות גישה 11הגם שאין מחלוקת כי ההסדר בסעיף לעמדת הכנסת, , לסיכום .144

שימוש בהם, פוגע בזכות לפרטיות, נוכח חשיבותן של  –לנתוני תקשורת ובמידת הצורך 

, כאמצעי חיוני ליכולתו של השירות למלא אחר תפקידיו, ביסודוהתכליות העומדות 

 .מבחני פסקת ההגבלהאת  גםההסדר צולח  –המגבלות שנכללו בסעיף על הפעלת הסמכות ו

 התייחסות לטענות על הפיקוח של ועדת הכנסת לענייני השירות

 

. לטענת טיב הפיקוח של ועדת הכנסת לענייני השירותבדבר העותרת נבקש להשיב לטענות כעת  .145

עוד  את הכלים, הידע וכוח האדם המתאים לבחון את החיפושים במאגר. אין לוועדה העותרת,

, נוכח זהות הממשלהנטען כי קיים קושי מובנה בפיקוח על פעולות שמבצע השב"כ בהנחיית 

  הרכב ועדת המשנה.

חברי כנסת מסיעות ככלל ועדת הכנסת לענייני השירות, בה חברים  יש לדחות טענות אלו. .146

והליכי העבודה מולה  ,האופוזיציה והקואליציה, מהווה גורם משמעותי בפיקוח על השירות

. בעת ומעורבות בהסדרתםכוללים בקרה ופיקוח על היבטים שונים בפעילות השירות 

האחרונה, במסגרת בקשתה של הממשלה להסמיך את השירות לסייע בהתמודדות עם נגיף 

בחקיקת הוראת ( לחוק ולאחר מכן 6)ב()7)תחילה באמצעות המנגנון הקבוע בסעיף  הקורונה

  .(32, פס' בן מאיר)וראו עניין  משנה תוקף אלה דברים, קיבלו (שעה
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הכנסת לענייני  )ד( לוועדת11כפי שפורט לעיל, לאורך השנים נמסרו דיווחים לפי סעיף ובענייננו,  .147

, הזמניתיו"ר ועדת החוץ והביטחון פנתה  2021יוני בחודש  השירות. בהקשר זה, כמפורט לעיל,

פירוט נוסף בגדרי הדיווח על ההיתרים  לכלול בבקשהחה"כ אורנה ברביבאי, לראש השירות 

זאת, לאחר הפיקוח עליו מופקדת הוועדה.  טיובשניתנים מכוח הסעיף והשימוש במידע, לשם 

בין היתר על בחינת הנושא לאחר הדיון הציבורי שהתקיים באמצעים אלה בתקופת הקורונה ו

מידע  ו הבהרות עלשבהם התבקשלמכתב צורפה רשימת נושאים מפורטת . רקע פניית העותרת

 .2020שנכלל בדיווח על שנת 

, הוצגו באותו דיווחעוד נציין, כי במסגרת דיון פיקוח שקיימה ועדת הכנסת לענייני השירות  .148

לוועדה על פרקי הדיווח בהמשך למכתבה של יו"ר הוועדה הזמנית. ת המשפטי היועצתהערות 

, הציגו חברי הכנסת 2021ין הדיווח השנתי לשנת בדיון זה, ובדיון פיקוח נוסף שהתקיים בעני

 11שאלות והערות ביחס לדיווחים ולמהותם, וכן ביחס למנגנון ההפעלה וההיתרים לפי סעיף 

דברי נציגי ו הערות יו"ר ועדת הכנסת לענייני השירות, חה"כ רם בן ברק,ונשמעו  לחוק,

 השירות.

בן ברק, נוכח החשיבות הרבה שהוא רואה יו"ר הוועדה הנוכחי, חה"כ רם  ביקש ,לכך בהמשך .149

בפיקוח הפרלמנטרי בנושא זה ועל רקע הסוגיות שעוררה העתירה, לערוך ישיבת עבודה בנושא 

זה עם צוות הוועדה ונציגי השירות על מנת לבחון את מתכונת הדיווח על יישומן של הסמכויות 

, בכוונת 24-רות הכנסת ה. משהדברים טרם יצאו אל הפועל ונוכח התפזלחוק 11לפי סעיף 

לוועדה להביא נושא זה בפני יו"ר הוועדה בכנסת הבאה ואת חשיבותו היועצת המשפטית 

  לייעול עבודת הפיקוח של הוועדה.

לאמור במכתב משרד המשפטים, ככל שתונח על שולחן הכנסת הצעת חוק מכל מקום, בהמשך  .150

תדון בדברים, תוך שמיעת  הכנסת, 11הכוללת תיקון מקיף להסדר בסעיף לתיקון חוק השב"כ 

 .ים שוניםיהעמדות של ארגונים ציבור תוך שמיעת גורמי המקצוע בממשלה ומחוצה לה, וכן

 סוף דבר
 

מן האמור עולה, כי אין בטיעוני העותרת כדי לבסס עילה להתערבות שיפוטית חוקתית בסעיף  .151

  .על הסף ולגופם – ויש לדחותם לחוק השב"כ 11

כפי שפורט לעיל, עמדת הכנסת היא כי הסדר נתוני התקשורת צולח את מבחני פסקת ההגבלה,  .152

 משהוא נועד לתכלית ראויה ופגיעתו בפרטיות היא מידתית.

מדובר בסעד , משיש לדחות על הסף החוקאף את בקשות העותרת לחייב את הכנסת בתיקון  .153

. מבקש להציב את הרשות השופטת בנעלי הרשות המחוקקתהשאינו נהוג בשיטתנו המשפטית, 

 :(5פס' ) א.פ.טעניין דברי כב' השופט עמית בעל כך ראו, למשל, 

"אקדים ואומר כי 
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. כך נאמר אך לאחרונה על ידי כב' 
נ' סולברג: ']...[ לשפיטה נועדנו בבית המשפט; לא לחקיקה. השופט 

מלאכת השפיטה כוללת הפעלת ביקורת שיפוטית, בכללה בחינה 
חוקתית, אך לא לבית המשפט לקבוע את תבונתו של החוק, אם הוא 

 '."טוב, יעיל, מוצדק, או אם ישנו הסדר חקיקתי טוב יותר

הסעד אותו  מהמפורט לעיל עולה כית העותרת, גם אם יימצא כי יש ממש בטענו בצד האמור, .154

סעד של ביטול בהתאם להלכה הפסוקה,  .יישומי-הפרשניניתן להושיט לה מצוי גם במישור 

, ורק לאחר שבית המשפט השתכנע כי וכ"מוצא אחרון" חקיקה ראשית יינתן במקרים חריגים

-ופן ההולם את חוקילא ניתן להעניק לעותר סעד אחר, בין אם בדרך פרשנות של החוק בא

 :(15)פס'  משטרת ישראל. כפי שציינה הנשיאה ביניש בעניין היסוד ובין אם בדרך אחרת

"כנקודת מוצא למלאכה הפרשנית יבקש בית המשפט להימנע ככל 
האפשר מביטול חוק שחוקקה הכנסת, מתוך כבוד למחוקק ומתוך 
עקרון הפרדת הרשויות העומד במרכז שיטת המשפט הישראלית. 

לפיכך, פעמים רבות 

" 

, תבקש הכנסת לשוב ולהזכיר, כי נקודת המוצא במשטרנו החוקתי היא כי חוק אשר לבסוף .155

, פ"ד הביטחון שר' נ צמח 6055/95אושר בכנסת נהנה מ"חזקת חוקתיות" )ראו למשל, בג"ץ 

ת ((. חזקת החוקתיות מבטאת את הכבוד שרוחשת הרשות השופטת לרשו1999) 288, 241( 5)נג

המחוקקת וכן את הצורך לכבד את רצון הרוב, שעל יסודו נתקבל החוק. כפי שהסביר כב' 

"חוק , ((1996) 496, 485( 3)נ"ד פ, הכנסת' נ המקומי השלטון מרכז 7111/95בג"ץ )השופט זמיר 

הכנסת כבודו במקומו מונח: עדיין החוק מבטא את רצון הריבון, הוא העם, ולכן החוק הוא 

  .המחנה, ובו גם בית המשפט"ההולך לפני 

בחקיקה  עילה להתערבותעל כן, עמדת הכנסת היא כי דין העתירה להידחות בהעדר  אשר .156

 ראשית של הכנסת.

 
 2022באוקטובר,  19היום: 
 כ"ד בתשרי, התשפ"ג           
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