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תשפ"ב ו' באדר א'; 2022 פברואר 7  

  לכבוד

  מר עמר בר לב
  השר לביטחון הפנים

  גדעון סערמר 
  המשפטים שר ו סגן ראש הממשלה

  משרד המשפטים  המשרד לביטחון הפנים
  ירושלים  ירושלים

  

  - דחוף -

  שלום רב,

ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת השימוש של המשטרה  מתהק הנדון:

   NSOבתוכנות 
  .6.2.2022; ומיום 20.1.2022: מכתבנו מיום סימוכין

  להלן:כ כםאלי"), הרינו מתכבדים לפנות התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "

במכתבינו שבסימוכין פנינו אליכם בבקשה שתפעלו להקים ועדת בדיקה ממשלתית וחיצונית לחקר  .1

 . NSOהשימוש שנעשה בתוכנות 

ועדת בדיקה  להקיםלב, -מר עמר ברהשר לביטחון פנים  בכוונתכי  1,תקשורתבפורסם  7.2.2022ביום  .2

ממשלתית שתבדוק את הטענות בנוגע לשימוש שעושה המשטרה בתוכנות ריגול ומעקב אחר טלפונים, 

 .ללא סמכות וללא צווים שיפוטייםלכאורה וזאת 

על עמדה זו,  ידי השר לביטחון הפנים,בראשית הדברים, אנו מבקשים לברך על כך ולחזק את על כן,  .3

ועל הנכונות לחשוף את האמת ובכך להשיב את אמון הציבור ברשויות השלטון בכלל, ובאחת החשובות 

 בפרט. –הלוא היא משטרת ישראל  –שבהן 

הכשלים והליקויים בעבודת מערכת אכיפת החוק בפרשה  אולם, ובכדי להתחקות באופן מעמיק אחר .4

, גם את הליך חקירהמוש שעשתה המשטרה בתוכנה זו כגוף זו, אנו סבורים כי יש לבחון, בנוסף לשי

שכן הם חלק בלתי נפרד מהליך הוצאת הצווים והשימוש  –בקשות הצווים על ידי רשויות התביעה 

 באמצעים טכנולוגיים לאיסוף מידע במהלך החקירה. 

וכדי  וברשויות התביעה על כלל יחידותיהן, משטרה ובפעולותיהעל מנת להשיב את אמון הציבור ב לכן, .5

את הליכי החקירה בהם נעשה יש לבחון  – שהאירועים המתוארים לעיל לא יקרו בשניתלהבטיח 

 שימוש בתוכנה זו, מראשיתם ועד סופם.

וככל שתוקם , שה כי ועדת הבדיקה הממשלתית אשר עתידה לקוםבבק אליכם פונים אנו, אשר על כן .6

יירשם בכתב המינוי של  ,(להלן: "חוק הממשלה") 2001-לחוק הממשלה, התשס"אא 8מכוח סעיף 

 .רשויות התביעהכלל לבחון את התנהלות  כל הסמכויותבעלת  הממשלה, כי תהיה היא

                                                           
  .7.2.2022 ,גלובס, "כבר לא מכחיש: עמר בר לב הודיע על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת הריגול" שירית אביטן כהן 1
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מר גדעון סער, נבקש מצויות תחת סמכותו של שר המשפטים,  מאחר שחלק נכבד מן רשויות התביעה .7

ו של משרד המשפטים, בתחום אחריותרשויות המצויות את הלחקור  הוועדה תהיינהכי סמכויות 

 .לצד בחינת התנהלות המשטרה המצויה תחת סמכותו של השר לביטחון פנים

א לחוק הממשלה, ועדת בדיקה ממשלתית היא בעלת חלק מן הסמכויות 8בהתאם לסעיף יוזכר, כי  .8

 של ועדת החקירה הממלכתית:

 –מסוים המצוי בתחום אחריותו (בסעיף זה מינה שר ועדה לבדיקת נושא או אירוע "
השר הממנה), ובראש הועדה עומד שופט בדימוס, רשאי שר המשפטים, לבקשת השר 
הממנה ובאישור הממשלה, לקבוע כי לאותה ועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה, לפי 

ועדת בדיקה  –(להלן  1968-(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט27-ו 11עד  9סעיפים 
שלתית); השר הממנה יפרסם ברשומות הודעה על מינויה של ועדת בדיקה ממ

  ".ממשלתית, הרכבה, תפקידיה וסמכויותיה
 

כלומר, באישור הממשלה יכול שר המשפטים לקבוע כי גם לוועדת בדיקה ממשלתית, ככל שכזו תקום,  .9

 . 1968-יהיו חלק מן הסמכויות הנדרשות לחקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט

כאמור, בעלת סמכויות חקירה נרחבות ובעלת סמכויות  בדיקה ממשלתיתאנו מקווים כי ועדת  . 10

להבטיח כי מקרים דומים לא ישנו, אכיפת החוק, נוספות, תוכל להשיב את אמון הציבור במערכת 

במדינת ישראל, מיושם הלכה למעשה, ואיננו אך  האזרחאידיאל השמירה על זכויות כי להבטיח ו

 .ן השפה ולחוץבבחינת מ

 .המהירה, נודה לתגובתכם . 11

 ,כבוד רבב         

  

_________________    _________________  

  אופק סלומון    הידי נגב, עו"ד
  רכז האגף המשפטי    מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה

  

  

  

  

  

  

  : העתק

  לממשלה. תהמשפטי צת, היועמיארה-עוה"ד גלי בהרב


