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 לכבוד
 מיארה-גב' גלי בהרב

 לממשלה תהמשפטי צתהיוע

 שלום רב, 

  או חיפוש סמוי סתררוגלות לצורך האזנת ב השב"כ שימוש הנדון: 
 ; 23.1.2022יועמ"ש המשטרה מיום תשובת ; 18.1.2022מכתבנו מיום  

 20.1.2022יועמ"ש לממשלה למפכ"ל המשטרה מיום המכתב 
 NSOבנוגע לשימוש משטרתי ברוגלות של  10.2.2022מכתבנו מיום 

או  NSOפרסומים שונים בתקשורת הצביעו על שימוש של השב"כ ברוגלת פגסוס של חברת  .1

נים חכמים והשתלטות על המכשיר לצורך האזנה לצורך פריצה סמויה לטלפו להרוגלות דומות ב

שהמשטרה הכניסה  שצוות בראשות המשנה ליועמ"ש, גב' עמית מררי, כבר הודהאו חיפוש. לאחר 

לצורך מימוש צווי האזנות סתר, מובן מאליו  את רוגלת פגסוס ורוגלות אחרותלארסנל הכלים שלה 

 .המדינה ותושביה, וגם כלפי אזרחי שכלי זה מופעל גם על ידי השב"כ

את ראש  גם בקשך להנחותבעניין השימוש המשטרתי ברוגלה, נהקודמות  לפניותינובהמשך  לכן .2

שימוש ברוגלות לצורך מימוש לשב"כ לעשות לאשר הממשלה ואת שר הביטחון כי אין בסמכותם 

ת , וכי לראש השב"כ אין סמכו(1979-לחוק האזנת סתר, התשל"ט 4סעיף  מכוח) צו האזנת סתר

 .לחוק האזנת סתר( 5)מכוח סעיף  לביצוע האזנת סתר דחופה ותלאשר שימוש ברוגל

שימוש ברוגלות כי אין לשב"כ סמכות לעשות ראש השב"כ ראש הממשלה ולהנחות את כמו כן יש 

סעיף מכוח של אזרחי המדינה ותושביה  מחשביםבאו נייד במכשירי טלפון  חיפוש סמוי לבצעכדי 

 . 2002-אחרות בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"בכלליות סמכויות מכוח או  10

 של השב"כ שימוש ברוגלה להאזנת סתר

 לגבינקודת המוצא חוק המסמיך את המשטרה והשב"כ לבצע האזנת סתר הוא אותו חוק. לכן ה .3

 משמשתאף אם הרוגלה . היא זהה למשטרה ולשב"כ שימוש ברוגלות למימוש צו האזנת סתר

 .האסור הפעולהאין כיום בסיס חוקי שמתיר חדירה באמצעות רוגלה לטלפון ולכן  –בלבד להאזנה 

באורח יש לפרש את חוק האזנת סתר בעניין השימוש המשטרתי ברוגלות,  נוכפי שציינו במכתב

לשון החוק אינה מגבילה את סוג ה"מכשיר" שבאמצעותו מתבצעת האזנת ש הגם .דווקני ביותר

השימוש ברוגלה לא הסתר ואין התייחסות בחוק לטכנולוגיה שהמשטרה רשאית להשתמש בה, 

  :מרכזיים שלושה טעמיםציינו . חוקי

ביצוע האזנת סתר באמצעות רוגלה מאפשר לבצע מספר רב של פעולות נוספות מעבר , ראשית

היכולת לבצע עולות שפגיעתן בפרטיות היא עצומה והן אסורות. , פלשיחות עתידיות להאזנה

עצם הופכת את  -אף אם הובטח על ידי הרשויות כי הן נוונו או אינן בשימוש  –פעולות עודפות אלה 

ה של האזנת סתר יאופי ,שנית זה לבלתי מידתי וכזה החורג מגדרי החוק. השימוש באמצעי
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והיקפי הפגיעה בפרטיות  ונה באופן מהותי מהאזנה באמצעות צד שלישיבאמצעות רוגלה ש

או האפשרות לשימוש לרעה  ,לישיתש הטמונים בה אינם מקבלים מענה בחוק האזנת סתר.

מחייבת דיון ציבורי באמצעי שמרבית היכולות הטמונות בו הן בלתי חוקיות  אסורשימוש ל

ק הפוטנציאלי שלהן. התועלת בשימוש ברוגלות מול הנז, ובחינת חברי הכנסתוהחלטה מודעת של 

יחייב  דבריסברו שיש תועלת בביצוע האזנת סתר באמצעות רוגלות, ה כמו כן ככל שחברי הכנסת

 מערך שונה של איזונים ובלמים ומגבלות בחוק.

אם החשש משימוש פסול ברוגלות מתקיים לגבי המשטרה, הוא מתקיים ביתר שאת לשב"כ בשל 

, בניגוד להאזנות סתר של המשטרה, המתבצעות על בסיס צווים שיפוטיים, ראשיתטעמים. מספר 

 ואין עליהן פיקוח האזנות הסתר של השב"כ מתבצעות על בסיס אישור של ראש הממשלה בלבד

 שב"כ במבחןעובר תהליכי אישור קלים יותר לעומת צו שיפוטי )ר' אלי בכר,  היתרהבנוסף, . שיפוטי

שב"כ  –)להלן  (2020)המכון הישראלי לדמוקרטיה  127 שפט וערכי הדמוקרטיהביטחון, מ –

 (.(במבחן

, בניגוד להאזנות סתר של המשטרה שמתבצעות אך ורק לצורך חקירת חשד לביצוע עבירת שנית

איסוף האזנות סתר גם לצורך  מבצע, השב"כ לחוק האזנת סתר( 6)סעיף או מניעת עבירת פשע  פשע

 .למי שאין כל חשד נגדםמאזין וגם , דיעינימו

שכן  ,, בניגוד להאזנות הסתר של המשטרה, המחייבות הקפדה יתרה על כל מגבלות החוקשלישית

לחוק האזנת  13)סעיף  האוסר על שימוש בראייה שהושגה שלא כדין ,קיים כלל פסילה סטטוטורי

או לצרכי ורך מניעתי אלא לצ תפליליחקירה , השב"כ לרוב לא משתמש בהאזנות סתר לצורך סתר(

 (.127, בעמ' שב"כ במבחןולכן אנשיו מוטרדים פחות מההשלכות של חריגה מהחוק )מודיעין 

סיון למטרות ביטחוניות היא פשוטה יהאפשרות של השב"כ לבצע האזנות סתר לבעלי חרביעית, 

שב"כ ) פליליותחקירות וקלה יותר לעומת האפשרות של המשטרה להאזין לבעלי חיסיון למטרת 

 .(127, בעמ' במבחן

לזכויות  סכנה מוחשית מהווהשימוש ברוגלות כמו פגסוס לצד ההבנה לצרכים המבצעיים, לכן 

וישנן הפיתוי למצות את היכולות שמקנה הרוגלה הוא עצום, . אדם ואינטרסים ציבוריים חשובים

חשש זה רק  .בצוכבר אינדיקציות לכך שהמשטרה עשתה שימוש ברוגלה, החורג ממה שהותר לה 

מתעצם כאשר את הטכנולוגיה מחזיק גוף חשאי כמו השב"כ, שעיקר פעילותו בסיכול איומים 

 . והוא מתנהל ללא פיקוח חיצוני אפקטיבישונים, 

של  מעידות על שימוש לרעה, השהמערכת נמכרה להן ,קיימות עדויות רבות ממדינות שונותואכן,  .4

נראה ך מעקב אחר עיתונאים, מפגינים ומתנגדי משטר. לצורפגסוס במערכת  מנגנוני הביטחון

 שחשש זה התממש גם אצלנו. 

בעניין שימוש ברוגלה נגד פעילים בארגוני זכויות אדם קודמך בתפקיד אל פנינו  8.11.2021ביום 

הודבקו שלהם טלפונים הכי  על ידי גורמים מומחים לאחר שנחשףוחברה אזרחית פלסטינים, 

שנו לברר האם השב"כ או גורם שלטוני אחר עומד מאחורי ריגול פסול זה. אז ביקפגסוס. רוגלת ב

טענו כי מדובר בשימוש פסול וחמור ברוגלה. טענו כי קשה שלא לחשוד שהפעילות נגד אותם פעילי 

בחשיפת עוולות הכיבוש  קםסויע בשלם ארגוני זכויות אדם ותיקים ומוערכים, נבעה קארגונים, חל

. עד עתה מכתבנו ממתין לתשובתו של , שמביכה את הממשלהירה הבינלאומיתוהפעילות שלהם בז

 המשנה ליועמ"ש, ד"ר גיל לימון.
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ית הפלסטינים, הבסיס המשפטי חשימוש ברוגלה כלפי פעילי ארגוני החברה האזראמנם בנושא ה

ך כבוש, אתושבים מוגנים בשטח הרלוונטי אינו בהכרח חוק האזנת סתר שכן מדובר בפעילות כלפי 

נעשה שימוש ברוגלה גם כלפי תושבי קבע מירושלים המזרחית ובמספרים של חברות  באותו מקרה

 . ותתקשורת ישראלי

, במתכונתו הנוכחית לא מתיר האזנת סתר באמצעות רוגלותחוק האזנת סתר מכל האמור עולה כי  .5

ראה לנגד עיניו  שהמחוקק ,אמצעי ההאזנהלא למשטרה ולא לשב"כ או לכל גורם אחר. גם אם 

נשק בהפעלת אינו הטכנולוגיה, עדיין המענה לכך  חידושיבשעתו, כבר אינם יעילים כבעבר לנוכח 

 רוגלההרכישה וההכנסה לשימוש של  של החוק הקיים.פרשנות יצירתית סייבר התקפי באמצעות 

המחוקק,  שמסוגלת לבצע מגוון רחב כל כך של פעולות בלתי חוקיות מחייבות דיון ציבורי של

 ובחינת התועלת בשימוש ברוגלות מול הנזק הפוטנציאלי שלהן. 

משמש כלי אפקטיבי  שהואהניסיון המצטבר בעולם מצביע על כך שהשימוש ברוגלות יותר מ

מהווה נשק אסטרטגי נגד הוא למניעת איומים חמורים על הביטחון, או למיגור פשיעה חמורה, 

, קולות בעולם הקוראים לאסור לחלוטין על שימוש ברוגלות, ולכן מתרבים המטרות אחרות לגמרי

ראש הרשות של  15.2.2022מיום  קריאתואו להגבילן לנסיבות חריגות ביותר )ר' למשל את 

 (. (EDPS) לאסור על השימוש בפגסוס באיחוד האירופי האירופאית להגנת המידע

בארסנל הכלים של  היש צורך בלמרות החשש הכבד מהשימוש ברוגלה, ש רככל שהמחוקק יסבו .6

לאיזונים למגבלות השימוש בכלי כל כך חודרני, וגם לתת את הדעת  ךיצטר ואההרי שהשב"כ 

 בלמים הנדרשים, שהם שונים לחלוטין מהאזנות סתר בכלים טכנולוגיים רגילים.לו

 לחוק השב"כ 10מכוח סעיף לחיפוש סמוי שימוש ברוגלות 

בספרו על מצביע  , ששימש בעצמו יועמ"ש השב"כ,אלי בכרלצד שימוש ברוגלה לצורך האזנת סתר,  .7

 לחדירה סמויה לחומר מחשב באמצעות רוגלות.אפשרי לחוק השב"כ כמקור סמכות  10סעיף 

. (150-ו 147, בעמ' במבחןשב"כ ) על ידי השב"כלמעשה, מספרו משתמע כי זו הפרשנות שאומצה 

עוד משתמע כי במסגרת בקשות להיתר להאזנות סתר, נתבקש כבר גם היתר לחיפוש במכשיר על 

לחוק, כך שבאותה הסמכה ניתן היתר לפרוץ לטלפון לצורכי האזנה ולצורכי חיפוש  10בסיס סעיף 

 .אם כך אכן הדבר, מדובר בהתנהלות פסולה וחמורה(. 149 ', בעמשם)

כ סמכות לבצע חיפוש סמוי בכלי רכב ובחצרים. המונח "קובע כי לשבלחוק השב"כ  10סעיף  .8

להרחיב את משמעות המילים  לא יכולגם הפרשן הליברלי ביותר "חצרים" לא הוגדר בחוק, אך 

"כלי רכב וחצרים" כדי להצדיק חיפוש סמוי באמצעות רוגלת פריצה המוטמנת בטלפון הנייד של 

קודם כל  מתבססת, הם צריך להתפרש ברוח הקידמה, אך יש גם גבולות לפרשנותאדם. החוק אמנ

יפו במשטרת ישראל נ' איגוד -מפקד מחוז תל אביב 3782/12עע"מ )השוו עם  לשון החוקעל 

כאשר מדובר בדבר חקיקה המתיר פגיעה בזכות . ((2013) 159( 2, פ''ד סו)האינטרנט הישראלי

 דווקא מצמצמת ודווקנית. להיותחוקתית, הפרשנות חייבת 

המילה "חצרים" מופיעה פעמים רבות בחקיקה, וברור שיש לה משמעות פיזית מובהקת. כך, 

שלצורך אבטחת אישים ומקומות רשאי עובד השירות  נקבע )ג(,8, בסעיף למשל, בחוק השב"כ עצמו

שעות. האם  12להיכנס ל"חצרים שאינם מבנה פרטי סגור" גם בלי הסכמת המחזיק לתקופה של עד 

 -מחזיק הטלפון, והכל  ניתן להסיק מכך שעובד השירות מוסמך לפרוץ לטלפון חכם בלי הסכמת

לצורך אבטחת אישים או מקומות? בוודאי שלא. המילה "חצרים" בחוק השב"כ היא ברורה ולא 

 ניתן לתת לה משמעות שאין היא יכולה לשאת.
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מוסדרת במפורש בחוק, במסגרת כבר הסמכות לבצע חיפוש במחשב, לרבות טלפון חכם, יתר על כן, 

. (פקודת החיפוש –)להלן  1969-תשכ"טהקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, פ

חוק השב"כ מעניק לעובדי השב"כ סמכויות מסוימות של שוטרים, ופקודת החיפוש )ב( ל8סעיף 

הסמכויות מכוח פקודת החיפוש הוענקו מכאן ש, והשב"כ בתוספת לחוקהינה אחד החיקוקים ש

ת האפשרות לבצע חיפוש במחשב מכוח צו שיפוטי, לאחר בפקודה זו מוסדרגם לעובדי השב"כ. 

באמצעות בעודו מצוי בידי המחזיק,  ,י במחשבושהוא נתפס פיזית, והיא אינה מתירה חיפוש סמ

 ., הן על ידי המשטרה והן על ידי השב"כן החיפוש במחשבזהו הסדר מפורש וממצה לעניירוגלה. 

המצאה, חיפוש ותפיסה(,  -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  בעבר הוצע במסגרת הצעת

 להתיר לבית המשפט לתת צו לחיפוש סמוי במחשב אך ההצעה הוקפאה. 2014-התשע"ד

סמכות לבצע  קיקה שתקנה לשב"כהממשלה לקדם ח לא בכדי ניסתהבכר בספרו, אלי כפי שמציין  .9

 2015-וק המאבק בטרור, התשע"ההצעת חל 131סעיף , במסגרת יפוש סמוי מרחוק בטלפון החכםח

פריצה הבינו ש. הדבר מצביע על כך שגם הגורמים המשפטיים הרלוונטיים (149, בעמ' שב"כ במבחן)

, כלשונו לחוק השב"כ 10על סעיף  אינם יכולים להתבססטלפון חכם בוחיפוש מרחוק במחשב או 

 .ומחייבים את תיקונו

הצעה זו לא התקבלה בסופו של דבר, סמכויות השב"כ לא הורחבו והסעיף לא שונה. מכאן אלא ש

לות או גניידים באמצעות רו םשככל שמתבצע על ידי השב"כ חיפוש סמוי במחשבים או בטלפוני

עשות כן הוא נטול סמכות, וחיפוש כזה הוא עבירה טכנולוגיה אחרת, הוא פסול, וכל היתר שניתן ל

 על החוק.

למען הסר ספק, גם סמכויות אחרות של השב"כ אינן מקנות לו סמכות להפעיל רוגלות נגד אזרחי  .10

סמכויות הכרוכות  ., ובוודאי לא סמכויות כלליות כמו הסמכות לאסוף מידעהמדינה ותושביה

שת, ולא בכדי סמכויות בתחום הסיגינט כמו בפגיעה קשה בפרטיות מחייבות הסמכה מפור

  הסמכות לחיפוש בנתוני תקשורת והאזנות סתר הוסדרו במפורש בחוק.

מפורש בחקיקה לשימוש ברוגלות על ידי השב"כ, לא לצורך האזנת  העובדה שאין מקור סמכותלאור 

  .בהןשל השימוש דית יומלהורות על הפסקה מוחלטת  ךנבקשסתר ולא לצורך חיפוש סמוי במחשב, 

  נודה לקבלת עמדתך במהירות האפשרית ובהתאם לה נשקול המשך צעדינו המשפטיים.

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 : העתקים
 (מינהלי-ציבורימשפט ד"ר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )

 (פלילימשפט עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )גב' 
  השב"כיועמ"ש 


