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 לכבוד
 ד"ר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 שלום רב,

 שב"כ בחקירות משטרתיותהמעורבות הנדון: 

הביטחון שירות בחוק  בנושאים בהם הוסמךרק ירות הביטחון הכללי מוסמך לחקור עבירות ש .1

המשטרה היא האמונה בעבירות פליליות רגילות.  עסוק, והוא אינו מוסמך ל2002-הכללי, התשס"ב

שב"כ על חקירת עבירות פליליות לצד אחריות בנושאים שונים של ביטחון הפנים )ר' אלי בכר 

 . ((2020 ,)המכון הישראלי לדמוקרטיה 98 הביטחון, משפט וערכי הדמוקרטי –במבחן 

זאת, במקרים שונים קיים תחום אפור שבו קיים חשד שעבירה מסוימת שבוצעה על ידי לצד  .2

 במקרה כזה, ועל רקע ביטחוני או על רקע פגיעה במשטר הדמוקרטי אזרחים או תושבים בוצעה

 .או במקומה המשטרה לצדבחקירה,  מוסמך להתערבהשב"כ 

ובהמלצת ועדת  2000ירועי אוקטובר בספרו מציין אלי בכר, לשעבר יועמ"ש השב"כ, כי בעקבות א .3

אור סוכם בין שני הגופים כי השב"כ יתערב בהפרות סדר בתוך ישראל רק בתחום המודיעיני, ורק 

כאשר מדובר בפעילות לא חוקית ממניע אידיאולוגי חתרני, על רקע לאומני, אשר עלולה לפגוע 

 (.  100עמ' בביטחון המדינה, בסדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו )שם, ב

וכן נקבע כי נוהל  ,זה סיכוםעיגנה  (13.6.2014מיום  2040החלטה ) 2004החלטת ממשלה משנת  .4

 נהליםהנוהל גובש או אם קיימים אם  אין אנו יודעיםבעניין יגובש ויאושר על ידי ועדת השרים. 

ככל  .הקובעים את הנסיבות בהן השב"כ יתערב בחקירה משטרתית או "ישתלט" עליהכתובים 

 , שלא פורסמו לציבור.נהלים חסוייםהם אלו שקיימים 

בחסות חשש כי התחום האפור הורחב שלא כדין, וקימים ממספר מקרים שאירעו בשנה האחרונה  .5

 וכמ בהם אלא המשטרה היא המוסמכת. שב"כ בתחומים שהוא לא מוסמך לפעולה הרחבה זו פועל

שהתערבות השב"כ בחקירת עבירות שהחשודים בהם הם אזרחים ישראלים הינה  , קיים חששכן

 . נית, ובכך נוצרת הפליה חמורה באכיפת החוק על בסיס לאוםולא שוויו סלקטיבית

 מעורבות השב"כ בחקירת עבירות כלפי שוטרים ותחנות משטרה

על ידי אזרחים  בתל שבעעל חקירה של עבירות נשק וירי לעבר תחנת משטרה  פורסםאחרונה ל .6

החשודים נחקרו על ידי חוקרי שב"כ ונמנעה מהם  ,. השב"כ החליט להתערב בחקירה זוערבים

המניע מהראיות עולה שכי  ,גש עם עורך דין. בדיון הארכת מעצר טען התובע המשטרתיפזכות מ

 . חרף זאת, השב"כ נותר ממונה על החקירה.ולא ביטחוני פלילילעבירה הוא 
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ניצב , במשטרה רביתראש האגף לסיכול פשיעה בחברה העבאירוע אחר נחקר ירי לעבר ביתו של 

החשד שמדובר כבר בשלבים מוקדמים עלה התערב השב"כ, אף ש ו. גם בחקירה זג'מאל חכרוש

 ואכן, העבריינים נתפסו והסתבר שהירי בוצע בשל  ., אזרחים ערביםבירי שבוצע על ידי עבריינים

 –. כלומר רגשות טינה וזעם כלפי ניצב חכרוש, מאחר שהתערב בסכסוכי משפחות בכפר כנא

 .רגילההעבירה הייתה עבירה פלילית 

 –מקרים אלו מצטרפים למספר מקרים שבהם השב"כ התערב בחקירות של חשודים ישראלים 

ישובים ערבים בעת יביחס לפגיעה בתחנות משטרה או בניידות משטרה ב –כולם אזרחים ערבים 

 .2021האירועים האלימים שהתרחשו במאי 

 חקירהלהתערב ב, ולפיכך קמה לשב"כ סמכות פגיעה בסמל שלטונישמדובר ב נטעןמקרים הנ"ל ב .7

כי במקרה של  ,לצד זאת, מבירור עם סניגורים מהסניגוריה הציבורית עולה .ל סמכויותיויולהפע

תחנות משטרה על ידי חשודים יהודים, אין מעורבות של השב"כ וזה לא נתפס כחלק ועבירות כלפי 

 מתפקידו.

של בית המשפט העליון  10.1.2022 יוםבהחלטה  ניתנהאף בתל שבע  ת המשטרהנתח תקיפתבעניין  .8

שכן תחנת משטרה  ,סמכות לחקור עבירות ירי לתחנת משטרהיש בדן יחיד ממנה עולה כי לשב"כ 

( לחוק השב"כ כחל גם 1)ב()7פסק כי יש לפרש את סעיף  השופט עמיתהיא "סמל שלטון מובהק". 

סיכול ומניעה של פעילות בלתי חוקית מכוח סמכותו של השב"כ לפעול ל"על ירי על סמלי שלטון 

אבו  217/22)בש"פ " בסדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו לפגוע בביטחון המדינה, שמטרתה

 .((מקור)ההדגשה ב (10.1.2022)מיום  רקייק נ' מדינת ישראל

בסיפא של סעיף או לפגיעה בסמל שלטון.  "סמל שלטון"חוק השב"כ לא מתייחס לביטוי ולם א

או  משטר הדמוקרטיסדרי הב" כי לשב"כ סמכות לפעול נגד פגיעה ,לחוק מצוין( 1)ב()7

ולכן השתמש המחוקק בלשון זכר, הכוונה היא לפגיעה במוסדות המשטר הדמוקרטי,  ."במוסדותיו

 (. , בלשון נקבהסדותיהשל המדינה )שאז היה צריך להיכתב מו ותכוונה לפגיעה במוסדהואין 

גם הינה פגיעה בסמל שלטון ולכן מהווה לפיה כל ירי או פגיעה בתחנת משטרה או בשוטר פרשנות 

ויש להצר על כך שבית המשפט  ,בלתי סבירהפגיעה במוסדות המשטר הדמוקרטי היא פרשנות 

, עם עו"דערר נגד מניעת מפגש מיהר לקבוע קביעה כה מרחיקת לכת בהחלטה קצרה בהליך של 

של  יוהרחבה מסוכנת של סמכויותמהווה פרשנות זו  .בהליך מתאיםדייה שדומה שלא לובנה 

 . השב"כ

ופגיעה בה מטעמים פליליים אינה  ,תחנת משטרה היא לא מוסד ממוסדות המשטר הדמוקרטי

, אף לא בקירוב. הביטוי או בסדרי המשטר הדמוקרטי מהווה פגיעה במוסדות המשטר הדמוקרטי

לא חוקיות פעולות לאך ברור שהכוונה היא  ,סדות המשטר הדמוקרטי" לא פורש בחוק"מו

בשל רצון לשבש את ההליך  ,בית המשפט או הכנסתועדת הבחירות, כמו המכוונות לפגוע במוסדות 

 הדמוקרטי.

קמה לשב"כ סמכות חקירה, אך ש כמובן ,ממניע ביטחוניפיגוע אם הפגיעה בתחנת המשטרה היא 

 אין לשב"כ סמכות להתערב בחקירה המשטרתית.  אם היא ממניע פלילילעומת זאת 

למשל, יש מקרים רבים בארץ ובעולם שבמהלך הפגנה מפגינים זועמים פוגעים בניידות משטרה  ,כך

כה לתת עליה מענה בהתאם יאו מתעמתים עם שוטרים. ברור שמצב זה הוא סוגיה שהמשטרה צר

פגינים בטענה של פגיעה בסמלי מחקור ייכנס לתמונה וישהשב"כ  אין כל מקום לכךו ,לדין הפלילי
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כך גם כאשר גורמים עבריינים מבקשים להעביר מסר מרתיע למשטרה על רקע מאמצים שלטון. 

יש ולפרקליטות למשטרה אין ספק שגם אלו עבירות חמורות, אך למיגור הפשיעה. של אותה תחנה 

 להעמידו לדין.כלים וסמכויות רבות לחקור את העבריין ו

פותחת פתח להתערבות סלקטיבית ולא שוויונית, שכן מטבע הדבר ייטה  בנוסף, התפיסה המרחיבה .9

ולעומת זאת לא תתבצע התערבות כאשר החשוד הוא  ,הארגון להתערב כאשר החשוד הוא ערבי

 אותה עבירה תיחקר באופן שונה לפי זהות החשוד בביצועה. יהודי. 

 על רקע גזענימעורבות השב"כ בעבירות 

. ל רקע עוינות לקבוצהעאו  על רקע גזעניאלימות סוגיה נוספת המעוררת קושי הינה עבירות  .10

, גברה מעורבות 2021בתקופה האחרונה, על רקע האלימות ששטפה את המדינה בחודש מאי 

למרבה הצער, תקיפות על רקע גזעני.  השב"כ בחקירות של תקיפות של אזרחים נגד אזרחים אחרים

בחברה, בעיקר בתקופות של מתיחות ביטחונית  שולית שאינהאלו הפכו לתופעה מזעזעות 

 .ופוליטית

 םבין קבוצות תרבותיות שונות אינושסעים עמוקים אלימות על רקע מתיחות חברתית אירועי  .11

ערבים בין למתחים בין יהודים ל יםייחודי םגם אינ םבכל העולם, וה יםלישראל וקיימ יםייחודי

אך היו גם אירועי אלימות נוראיים על רקע  ,חתרניתהרקע לאלימות יכול להיות לאומנות בישראל. 

אשר נהוג לכנות אלימות זו פשעי שנאה,  ות נגד המדינה.חתרנלאומני או גזענות ללא כל רכיב 

 . או קבוצות אחרות י מקלט ומהגריםשמבק, כלפי להט"בגם  מתרחשים

עבריינים המבצעים . מכל וכל םלהוקיע אותו פשעי השנאהבו אלימותחם בהיליש ל כי ,אין חולק .12

בין כל אלימות בין יהודים ללקבוע כי  מרחיק לכת פשעי שנאה צריכים להיענש בחומרה. לצד זאת, 

 .משטר הדמוקרטיסדרי האו בלפגוע במדינה או בביטחונה  וכי כוונתהה טרור, תבהגדר היא ערבים

פשעי שנאה של אזרחים כלפי אזרחים אחרים רק בשל מוצאם, לאומם, היותם מהגרים וכדומה 

, חברתיים פערים, פנימיים שסעיםקיימים גם על רקע של גזענות או אנטישמיות, שנאת זרים, 

בעבירות ממניע גזעני או ממניע של גם חוק העונשין עוסק לא בכדי . רגשות קיפוח ושטיפת מוח

מסוג  את מי שנוקט באלימות להעמיד לדיןכלים לפעול ולפרקליטות ולמשטרה  ,ציבור עוינות כלפי

 . זה

השגת טרור או בפגיעה באזרחים להתקפת כאשר מדובר בואף מתבקשת אפשרית מעורבות השב"כ  .13

 יםעל רקע גזעני או עוינות לקבוצה אחרת מקימ פשע שנאהמטרות פוליטיות, אך אין לומר שכל 

 . או שניתן להגדירה כחתרנות פוליטית סמכות למעורבות השב"כ

אנו למדים שהשב"כ מחזיק  2021שפורסמה בזמן אירועי מאי לתקשורת מטעם השב"כ  מהודעה .14

, הרואה בכל פשע שנאה של ערבים כלפי יהודים ושל יהודים כלפי ערבים בעמדה מרחיבה ביותר

 : . כך מסר השב"כטרור

ועים האלימים בימים האחרונים, פועל שירות הביטחון הכללי, מתוקף לאור התגברות האיר"

לצד משטרת ישראל, בסיכול ומניעה של ההתפרצויות האלימות המתרחשות  ייעודו על פי חוק,

השב"כ רואה באירועים אלו פעולות טרור לכל דבר ועניין. בהתאם  .בערי ישראל בין ערבים ליהודים

מודיעין על כוונות פיגועים ועימותים אלימים וזהות המעורבים  לכך שב"כ מפעיל יכולות איסוף

 .בהם, על מנת לסכל אירועים אלה וכן לשם איתור, מעצר, חקירה והעמדה לדין של מבצעיהם
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אנשי שב"כ נמצאים בפועל בערים ובאזורים בהם מתרחשת ההסלמה, לצד כוחות משטרה ומג"ב, 

פיגוע ולאתר מעורבים במעשי טרור ואלימות, כך ופועלים על מנת לסכל מבעוד מועד כוונות 

  .שימוצה עימם הדין

לא נאפשר לפורעי חוק אלימים להשליט טרור ברחובות ישראל, לא מצד : ראש השב"כ נדב ארגמן

ערבים ולא מצד יהודים. בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל, שב"כ יפעיל את כלל יכולות 

מי שינסה לפגוע באזרחי ישראל, יהודים וערבים, עד אשר האיסוף והסיכול שלו ויפעל מול כל 

 .(אתר השב"כ) "השקט יחזור לרחובות המדינה

, גישה שיש לשים לה בתחום הפלילי עורבות השב"כאת מ בצורה לא סבירהגישה זו מרחיבה 

 . סייגים

המשמעות היא, כי כל אותם כלי חקירה קיצוניים ומרחיקי לכת שניתנו בידי השב"כ משמשים ללא  .15

מניעות מפגש ארוכות עם עו"ד,  כל הצדקה מהותית לחקירה של אירועים פליליים, בכלל זה

מחובת התיעוד, שימוש באמצעי חקירה מתישים תקופות מעצר ארוכות יותר, החרגת החקירות 

 ומלחיצים, החזקה בתנאי מעצר נחותים ועוד. 

ערבים, שכן אלימות של ערבים בין להפליה קשה בין יהודים ל מובילה אף גישה זובפועל, יתר על כן,  .16

טרור, אירוע לאומני או אירוע כ דיימיבאופן נתפסת כלפי יהודים על רקע גזעני או עוינות לקבוצה 

כה של יהודים כלפי ערבים תיתפס ואילו אלימות הפו ,המוטיבציה לפעילות תיתפס כפוליטיתו

עשויה עבירה זהה להיחקר באופן  בשל הטיה זו,. , ולא מתוך מניע לאומני או טרורפשע שנאהכ

 אם המבצע הוא ערבי השב"כ יתערב, ואם המבצע הוא יהודי השב"כ לא יתערב.  ;שונה

, שני מקריםעולה כי למעט  2021ואכן מסקירת ההודעות שפרסם השב"כ בתקופת אירועי מאי  .17

עצר , ויהודיםאזרחים ערבים כלפי אזרחים השב"כ התערב תמיד באירועי אלימות שבוצעו על ידי 

  .עשרות חשודיםוחקר 

כב חולפים; ר כליל גרמו נזקשווח השב"כ על מעצר אזרחים ערבים בנגב יד 14.5.2021למשל, ביום 

ווח השב"כ על מעצר של עשרות אזרחים ערבים בחשד לתקיפת אזרחים יהודים; יד 16.5.2021ביום 

רכב של יהודים; כלי לתקיפת באותו יום דיווח השב"כ על מעצר חמישה אזרחים ערבים בחשד 

יהודים אזרחים לתקיפת דיווח השב"כ על מעצרים רבים של אזרחים ערבים בחשד  21.5.2021ביום 

של התערבות בעקבות פגיעה באזרח ערבי  מקרה אחד ויחידמול אלו דווח רק על  .בעכו, יפו וטמרה

רצח של אזרח ערבי  ןלניסיו, וככל הנראה השב"כ חקר גם יהודים בחשד על ידי יהודים בירושלים

 .בהרצליה

יהודים תקפו ערבים,  בהםמטבע הדברים, הנתונים המלאים לא בידינו, אך נראה שבמקרים ש

, והאירועים הללו לא על ידי המשטרה, ללא מעורבות השב"כבמרבית המקרים החקירה התנהלה 

 .  ים מעורבות שב"כקנתפסו כאירועים שמצדי

 וניסה לרצוח אותו, ים -בבת תבטיילבאזרח ערבי  'לינץיהודי ביצע המון  12.5.2021-כך, למשל, ב

במשך  תחקיר "המקור" ובכלי תקשורת נוספים,ב. כפי שנחשף שהסתיים בפציעתו החמורהאירוע 

-נחשפו לקריאות להגיע באותו יום ובאותה שעה לטיילת בת היומיים שקדמו לאירוע אלפי אנשים

לרבות קריאות מפורשות לנקם ולאלימות כלפי ערבים ועסקים ים לצורך התעמתות עם ערבים, 

גם כל את האיום, וככל הידוע יה השב"כ לא סדווקא במקרה זאף על פי כן,  .בבעלות ערבים

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shomer.aspx
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, ואף אחד מהחשודים היהודים לא נחקר על ידי השב"כ תו בחקירת האירוע הייתה מינוריתומעורב

  .ולא בתנאים של חקירת שב"כ

בהתערבות סלקטיבית של השב"כ בחקירת עבירות. הכרוכה אין צורך להכביר מילים על הפגיעה  .18

על זהות החשוד מהווה הפליה פסולה על בעיקרה מעבר לעובדה שהחלטה על מעורבות המבוססת 

בסיס לאום, הרי שיש לכך גם השלכות קשות על זכויות החשודים. לשב"כ יש יכולות חקירה 

 מיוחדות שאין למשטרה, וחוקרי השב"כ מורגלים בשיטות חקירה שלא מקובלות במשטרה.

רחיקי לכת שפוגעים באופן נרחב בזכויות החשוד להליך הוגן. ההצדקה בידי השב"כ כלי חקירה מ .19

העיקרית למתן סמכויות החקירה הייחודיות לשב"כ מבוססת על השוני שבין המטרה הסיכולית 

של החקירה הביטחונית, סוג האיומים על הסדר החברתי וכן האופי השונה של היריב בתחום 

(. משכך, השימוש 178-181עמ' ב ,במבחן"כ שב"רגילות" ) הביטחוני  לבין חקירת עבירות פליליות

בכלים אלו בחקירה פלילית רגילה או בעבירות שאין בהן את המאפיינים הביטחוניים המובהקים 

לפיה השב"כ יכול להתערב גם  ,פסול מן היסוד. התפיסה המרחיבה שלעיל –שנקבעו בחוק השב"כ 

והיא מאיינת  ,מובילה לפגיעה בלתי מידתית בזכויות הנחקרים ,בעבירות שהמניע להן הוא פלילי

 את ההצדקה למתן הסמכויות הנרחבות של השב"כ. 

, חייל ביפואזרח יהודי של  מזעזע לאחרונה, למשל, פורסם תחקיר מטלטל על אירוע תקיפה

. הקשהשהסתיים בפציעתו ושביצעו בו לינץ',  ערביםשהם אזרחים  על ידי קבוצת תוקפים בחופשה,

על רקע גזעני. פלילית דית בחקירה וסיווג אותה כאירוע טרור ולא כאלימות יהשב"כ התערב מי

החשודים, אזרחים ערבים תושבי יפו, נחקרו בחקירת שב"כ ונמנעה מהם האפשרות לפגוש עורך 

הסניגור  דין. הם הודו במעשים המיוחסים להם ורק אז נלקחו למשטרה לתת עדות. בשלב מסוים

הוכיחו כי החשודים הגיעו לזירה רק לאחר  ןוה ,זור האירועמצלמות אבטחה שצילמו את א איתר

 .בתקיפה כלשהי שהקורבן כבר פונה מהמקום באמבולנס, ומכאן שלא יכלה להיות להם מעורבות

ד שיטות החקירה צהם סיפרו כי "המקור"תחקיר של תכנית בהם שוחררו ונוקו מכל חשד. 

מניעת שינה, כבילה לכיסא במשך  :הובילו אותם להודות בעבירה שלא ביצעוהחריגות של השב"כ 

מעצר מזויפים כלפי בני המשפחה של אחד מהנאשמים,  ישעות ארוכות, יריקות, מכות, הצגת צוו

 .והכל תוך ניתוק מוחלט מהעולם החיצון ומעורכי דינם ,החזקה בבידוד

 ,ערבים פוגעת בשוויוןבין זרחים יהודים למכאן שהתערבות סלקטיבית בעבירות אלימות שבין א .20

רק בשל זהותם  ועלולה לייצר הליך חקירה שונה לחלוטין לשני חשודים שביצעו עבירה דומה

באמצעי  וערבי על ידי השב"כ ,באמצעי חקירה רגילים הלאומית. יהודי ייחקר על ידי המשטרה

 .חקירה חריגים

 הצעדים הנדרשים

כבר  4.10.2021התערבות שב"כ בחקירת הפשיעה בחברה הערבית מיום בנושא  פנייתנובמענה ל .21

כי השב"כ אינו מוסמך לעסוק בפשיעה, אף לא בפשיעה  יועץ המשפטי לממשלהנו המשנים לציי

אין כוונה להרחיב את סמכויותיו לכך. אולם נראה כי הרחבה כאמור יכולה להתרחש שחמורה, ו

 רשנות יצירתית של סמכויות השב"כ. גם באמצעות הרחבה של התחום האפור ופ

התערבות של גוף ביטחון הפנים החשאי בחקירת אזרחים שחשודים בעבירות פליליות או בעבירות  .22

. בהינתן שבישראל קיימת חברת הטרוגנית ובה פסולהשקיים ספק לגבי טיבן הינה התערבות 

https://www.acri.org.il/post/__673
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)על משקל שיטור יתר(  זו התערבות שמקימה חשש ברור ל"שיבו"כ יתר" ,משמעותימיעוט לאומי 

 של המיעוט, שממילא יש לשב"כ נטייה לייחס לו מניעים חתרניים או ביטחוניים. 

 נבקש כדלקמן:  ,לכן .23

כ בחקירות משטרתיות, ל השב"ש ההתערבותככל שאין נוהל כתוב ומוסדר הקובע את גבולות  .א

 לפרסמו לציבור.  מן הראוי – כזה קיים לקבוע נוהל כזה. ככל שנוהל םיש מקו

לאור נטייתו הטבעית של השב"כ להתערב ולהפעיל את סמכויותיו, נבקש כי הנוהל  ,בכל מקרה .ב

לכל התערבות  ,שאינו חלק מהשב"כ ,יחייב קבלת אישור מגורם משפטי רם דרג ועצמאי

 . לפרקליט המדינהאו  בחקירה. אנו מציעים כי יהיה זה אחד המשנים ליועץ המשפטי לממשלה

בהן שנסיבות שקופים, אחידים וברורים שיתוו את שיקול הדעת ביחס ל קריטריוניםקבוע יש ל .ג

התערבות השב"כ בחקירות משטרתיות של אזרחי המדינה ותושביה, שיבטיחו תהיה מוצדקת 

 כי לא ייחצו גבולות הסמכות של השב"כ, וכי התערבותו תיעשה באופן שוויוני ולא מפלה. 

בות השב"כ בחקירות משטרתיות תיעשה על בסיס תשתית ראייתית כמו כן יש לקבוע כי התער .ד

שהעבירה הינה עבירה בעלת אופי ביטחוני או שהיא נעשתה כדי לכך ראשונית ומשמעותית 

 עליה הצבענו. מוסדותיו, בכפוף לפרשנות הצרה שבלפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ו

על בסיס תשתית ראייתית  מעורבות השב"כ בחקירהאושרה במקרה בו יש לקבוע כי  .ה

כי החשד למניע ביטחוני או מניע של פגיעה  ברגע שמתבררמעורבות זו תיפסק  משמעותית,

בסדרי המשטר הדמוקרטי מתפוגג או נחלש. בנסיבות אלו על המשטרה להמשיך את החקירה 

לצורך כך הגורם המאשר את התערבות השב"כ יוכל בכל רגע נתון בהתאם לסמכויותיה. 

 לחדול מהתערבותו בחקירה המשטרתית. לוות להור

  .נודה להתייחסותכם ועל פיה נשקול המשך צעדינו

  כבוד רב,ב
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