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בתשפ" שבט  י"ח; 2022  ינואר 20  

 לכבוד 

 עו"ד סנ"צ חן כינור
 חופש המידע יישום חוק על הממונה 

 משטרת ישראל, המטה הארצי
 ירושלים 

 
 שלום רב, 

בידי   NSOתוכנות של חברת  הפעלת  ל לקבלת מידע בנוגע  בקשה  הנדון: 

 1998-על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח משטרת ישראל

" )להלן:  ע"ר  בישראל,  השלטון  איכות  למען  התנועה  אלי התנועהבשם  לפנות  מתכבדים  הרינו    ך י"(, 

 כדלקמן: 

משטרת ישראל מפעילה את תוכנת הרוגלה "פגסוס" של חברת  כי    1,בתקשורת, פורסם  18.1.2022  ביום .1

ההתקפי   "  NSOהסייבר  ישראל,  "(התוכנה )להלן:  מדינת  אזרחי  אחר  למעקב  שימוש  בה  ועושה   ,

לכאורה ללא סמכות מפורשת בחוק וללא צווי האזנה וחיפוש מבתי המשפט. לפי הפרסום, התוכנה  

 .םולהעתיק את תוכנ  על מכשירים ניידים ומחשבים  להשתלט מרחוקלמפעיליה  מאפשרת 

בשנת   .2 המשטרה  ידי  על  נרכשה  התוכנה  כי  פורסם  כן,  חטיבת    ,2013כמו  במסגרת  לשימוש  ונכנסה 

הושתלה התוכנה במכשיריהם של אזרחים    מאז כניסתה לשימוש,הסייבר "סיגינט" של המשטרה.  

מקרים, כאשר בחלקם מדובר בפעילי מחאה נגד הממשלה הקודמת בראשות חה"כ  רב של  במספר  

 . ינתניהו, שהפכו ליעדים מודיעיניים אף בלא שנחשדו בביצוע עבירה פלילית כלשה

זה,   20.1.2022ביום   .3 בתחקיר  נוסף  חלק  במערכת,    2פורסם  שימוש  נעשה  בהם  המקרים  באחד  לפיו 

, תחת הנימוק כי ישנו חשש שפעיל זה יבצע "עבירות סדר  פעיל חברתיהושתלה התוכנה במכשירו של  

המידע   כי  נכתב  פעיל  או  סביב  שנבנה  המודיעיני  בתיק  כי  צוין  בנוסף,  בנסיבות מחמירות".  ציבורי 

 עבור חקירה.  כמנוף לחץשנאסף אודותיו יכול לשמש  

חום זה הינה על  "כל פעילות המשטרה בת ין, כי בתגובתה של משטרת ישראל לפרסומים, נטען כי  יצו .4

מוקפדים עבודה  ונהלי  משפט  בית  צווי  בסיס  על  דין,  זאת,"פי  עם  צוין    .  מקור בתגובתה:  לא  מהו 

הנהלים להפעלתה    מה  ;בחשד לאילו עבירות נעשה בה שימוש  ;הסמכות להפעלת תוכנה זו בחוק

 . בעל סמכויות הפיקוח והביקורת על הפעלתהומי ; ואופן השימוש בה

, בבקשה  1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח   תכבד לפנות אלייך לעיל, נלאור האמור   .5

 לקבל לידינו את פרטי המידע הבאים:

 חוות הדעת המשפטית המתירה שימוש בתוכנה זו על פי סמכות בחוק. .א

 
 . 18.1.2022 "כלכליסט"",בשירות משטרת ישראל: פריצות לטלפון של אזרחים ללא פיקוח או בקרה NSOחברת תומר גנון " 1
,  בזמן שהוא נשוי. להכין חיסיון. להגיד ליחידה החוקרת להכין צו האזנות"הולך עם גברים ככל הנראה, תומר גנון " 2

 . 20.1.2022 "כלכליסט"
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 רשימה ובה מפורטות העבירות שבחשד לביצוען מופעלת התוכנה ונעשה בה שימוש. .ב

ימוש בתוכנה, לרבות בעלי התפקיד המוסמכים לאשרו; כיצד נשמר  מסמך המפרט את נהלי הש .ג

שנאסף;   המידע  סוג  מהו  שנאסף;  למידע  החשופים  התפקידים  בעלי  שנאסף;  היכן המידע 

 מהו השימוש שנעשה בו; מתי נמחק המידע ממחשבי המשטרה. נשמר, 

, לרבות ההחלטה  כלפי אזרחים בישראל  התוכנהמסמך המפרט את הבקשה לאישור הפעלת   .ד

 . רכישתה ו/או הפיכתה למבצעיתהמנהלית, או הפקודה המורה על 

 פקודת המשטרה לבקשת אישור של חוקרים לעשות לשימוש בתוכנה. .ה

בין השנים    NSOמסמך או טבלה ובה פירוט על תשלומים והתקשרויות המשטרה עם חברת   . ו

 . 2022ועד  2012

לחוק    11, ובהתאם להוראות סעיף  תוך כדי נימוק הסיבה לכךות להשחיר מידע  הזכ   ך נציין כי שמורה ל .6

 .  חופש המידע

מתשלום    פטורה, התנועה  2014-( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד 2) 6בהתאם לסעיף   .7

 אגרה בעבור בקשת חופש המידע. 

 רשם העמותות כפי שמורה הסעיף.  ,2022מצורף אישור ניהול תקין לשנת  .8

המטרות הציבוריות שמקדמת התנועה מופיעות ברשימת המטרות הציבוריות כפי שפורסמה על ידי   .9

ומבלי ובראשן  המשפטים,  במשרד  המידע  לחופש  הממשלתית   היחידה 

 " )מצורפת הרשימה לנוחותך(.  פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומנהל תקיןלמצות, "

  וזאת,  יום  30-ללא שיהוי ולא יאוחר מ  המבוקש  המידע   המצאת   לגבי   ךהתייחסות   את  לקבל  נבקש .10

  .לחוק( ב)7 סעיף למצוות בהתאם

 , נודה. המהירים תך ולטיפולךלתגוב .11

 

 _________________   _________________ 

 אופק סלומון   הידי נגב, עו"ד

 המשפטי רכז האגף   מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה
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 פרטים כלליים   תאריך: 20/01/2022

 שם המבקש/ת:  התנועה למען איכות השלטון בישראל

 מס' זהות: 580178697 

 כתובת: ירושלים   208יפו   

 רחוב:  יפו  מס' בית וכניסה: 4207ת"ד 

 ישוב:  ירושלים  מיקוד: 91043

 טלפון:  5000073-02 טלפון נוסף:       

 office@mqg.org.il :פקס: 5000076-02 דואר אלקטרוני 

 הנני  אזרח ישראלי / תושב ישראל  )הקף בעיגול(  

 המידע המבוקש )הקף בעיגול(  אחרהמידע המבוקש הינו  אודותיי / 

 

 20/01/2022למכתבנו מיום  5 סעיף

 אגרת בקשה

של אגרת הבקשה ששולמה בבנק הדואר לזכות חשבון ₪  20 יש להעביר קבלה מקורית חתומה על סך

 הרשות.

 התחיבות  

₪. )כולל אגרת  150הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על  

( )*(. במידה שהממונה תודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני   הבקשה

 להמשך הטיפול.  

 פטור מאגרה 

מתשלום אגרה   פטורה, התנועה 2014- ( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד2)6בהתאם לסעיף 

 בעבור בקשת חופש המידע:  

 מרשם העמותות כפי שמורה הסעיף.  2022מצ"ב אישור ניהול תקין לשנת  .א
רשימת עמותות או חברות לתועלת הציבור העוסקות במטרות ציבוריות כפי שהנחה משרד  .ב

  המשפטים 
gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonhttp://www.justice.

Organization.aspx-profit 
 

 __________________ 
 חתימת המבקש/ת 

 שעות.  4)*( מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 

mailto:office@mqg.org.il
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Nonprofit-Organization.aspx
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