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 ,שלום רב
 

 שימוש בתכנת ריגול על ידי המשטרה הנדון:
   

 

בלשכת המפכ"ל התקבלו אתמול מספר פניות בנושא הנדון. מדובר בפניות של גופים שונים  .1

 העוסקים בתחום הגנת הפרטיות, זכויות האזרח, עיתונות וכיוצ"ב.

להלן התייחסותי העקרונית לסוגייה זו, כפי שבאה לידי ביטוי גם בתגובות העקביות של  .2

להעביר התייחסות זו לגורמים השונים שפנו  מוצעמשטרת ישראל לכלי התקשורת השונים. 

 בנושא זה.

סמך  להסקת מסקנות ולקביעת האשמות חמורות על יש להצר על כך שגורמים רבים נגררו .3

 ובלי בדיקה מוקדמת.שגויה  כתבה עיתונאית

בסיס צווים ועל סייבר, במסגרת סמכויותיה בדין  –לת בתחום הסיגינט עומשטרת ישראל פ .4

נתוני תקשורת(, התשס"ח  –במסגרת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  .שיפוטיים בלבד

( קיימת גם סמכות להוצאת צווים מינהליים אולם סמכות זו אינה רלוונטיות לסוגיות 2007 –

 שהוצפו בכתבה שפורסמה בענין.

 הכלים המופעלים על ידי המערך המבצעי נבחנים בהיבט המשפטי בטרם הפעלתם.אבהיר, כי  .5

ראל, הן בוקר ביותר במשטרת ישממדובר בתחום המפוקח וה לא תהיה זו הפרזה לקבוע, כי .6

בכלים פנים ארגוניים והן על ידי גורמים מחוץ לארגון, בבתי המשפט, בפרקליטות ובמשרד 

 המשפטים.

לא אסיים מענה זה בלי לציין, כי המשטרה תמשיך למלא את חובותיה על פי דין על מנת  .7

הפשיעה, בדומה לכל פעילות . כפי שהוסמכה לכך בדיןיעה ולהגן על הציבור, שלהיאבק בפ

, מתרחשת ומתארגנת במרחב הסייבר, והעבריינים מנצלים את כל הכלים האפשריים אחרת
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בתחום זה, לעיתים בתחכום רב. ככל שהמשטרה לא תפעל בכלים מתוחכמים וחדשניים, 

 במסגרת הדין, היא לא תוכל למלא את תפקידה. 

, אשר בתחומים אלה משטרת ישראל חסרה בכלי אכיפה מתאימיםכי  ,עוד אוסיף בהקשר זה .8

 1061/21בדנ"פ רק לאחרונה בפסק בדין )ראו הדברים שצויינו לענין זה  להסדרה כוללתנדרש 

. משטרת ישראל ביקשה במהלך השנים האחרונות לקדם י(שמעון נ' מ" 4072/21-ו ,אוריך נ' מ"י

 חדשחוק חיפוש במסגרת  ,בחוק האזנת סתר בין השארתר, ותיקוני חקיקה חשובים בי

. ועוד (המצאה, חיפוש ותפיסה( –)סמכויות אכיפה ומתקדם )הצעת חוק סדר הדין הפלילי 

חיוניים בתחום זה. יש לקוות כי יינתן  חקיקה זו לא התקדמה כנדרש, ועל כן אנו חסרים בכלים

 מענה לשם קידום האינטרס הציבורי. לכך

 

 

 בכבוד רב, 
 

  
 עו"ד אלעזר כהנא, תנ"צ 
 המשפטי        היועץ        
 
 

 :העתק
 ר' אח"מ

 רח"ט סיגינט סייבר
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