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  ,בר םולש

 !ףוחד

 בקעמ יעצמאב הרטשמה לש יקוח אל שומיש :ןודנה

 תופסונ תונעט תקידבו עדימ םוסרפל השקבו

 םיחרזא רחא יקוח אל יתרטשמ בקעמ תלעפה אשונב םינורחאה םימיב המסרופש תובתכה תרדסל ךשמהב

 טרפל םכילא תונפל ונירה ,ותוללכב אשונה תקידבל תווצ םיקהל הלשממל יטפשמה ץעויה תטלחהל ךשמהבו

 שומישהו הקזחהה ,השיכרה םצע עודמ קמנל ,הרטשמה תשמתשמ ןהב תוכרעמל רשאב עדימ םסרפלו

 השועש יקוח אל שומישל תופסונ תונעט קודבל ןכו ,תיקוח איה הרטשמה ידי-לע הלא בקעמ יעצמאב

 :ןלהל טרופמכ ,התושרבש םייגולונכטה םילכב הרטשמה

 יעצמאב יתרטשמ שומישב תקסועה ״טסילכלכ״ רתאב תובתכ תרדס המסרפתה םינורחאה םימיב .1

 .יטופיש וצ לכ אללו יהשלכ הריבעב םידושח םניאש הלאכ תוברל ,םיבשותו םיחרזא רחא בקעמ

 ךות ףאו םימדקתמ םייגולונכט םיעצמאב עדימ ףוסיאו םידיינ םינופלטל הצירפ ךות השענ הז בקעמ

 NSO תרבח לש ״סוסגפ" תכרעמ יכ הלוע םיחווידהמ .םייטרפ ״םירקאה״ לש םהיתוריש תריכש

 תועצמאב יתטישו יתכרעמ ,דסוממ ןפואב ,תלעפומ איהו 2013 תנשב רבכ הרטשמה ידי-לע השכרנ

 םירקמ לש הרוש הראות ,ןכ ומכ .״טניגיס״ הרטשמה לש תיגולונכטה ןיעידומהו רבייסה תביטח

 הרטשמה לש יתטיש הלועפ סופד לע םידיעמה ,םירחא םייגולונכט םילכ וא תכרעמה הלעפוה םהב

  .םהשלכ םייטופיש םיווצ תאצוה אללו תמייק תיקוח תרגסמ לכמ תשרופמו הרורב הגירח ךות

 יקוח אל שומיש לכ הרטשמה השיחכה ,הליחת .תלגלגתמ הסרג הרטשמה הרסמ ,תובתכל התבוגתב .2

 תיב יווצ יפ לע שרדנש לככו קוחב הל תונקומה תויוכמסל םאתהב תלעופ הרטשמה״ יכ ןעטנו

 הז םוחתב הרטשמה תוליעפ .םיכמסומה םימרוגה י"ע ועבקנש םיללכו םילהנ תרגסמב ,טפשמה
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 ץוח םייטפשמ םימרוגו הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע ,ףיצר ןפואב הרקבו חוקיפ תחת תאצמנ

  .)18.1.2022 ,טסילכלכ( ״.םיפסונ םיינוגרא

 ולפוטי ואצמייש תוגירח יכו הרטשמה ידי-לע תוקדבנ תונעטה יכ הרטשמה ל״כפמ ריהצה ,ךשמהב .3

 ףא איה ונתרטמו ,ךשמיי ןיד יפ לע םייגולונכט םילכב ונלש שומישה״ יכ שיגדה תעב הב ךא םאתהב

 הרטשמה :םירטושל תרגיאב ל"כפמה״ ,רניירב עשוהי( ״.וללה םילכה תא גרדשלו חתפל ךישמהל

 21.1.2022 ץראה ״םייגולונכטה םילכה תא גרדשל ךישמנ ,הפקתה תחת

1.10555645-politics/.premiumhttps://www.haaretz.co.il/news/(. 

 לע ריהצה ובו הרטשמה ל״כפמל בתכמ הלשממל יטפשמה ץעויה רגיש ,20.1.2022 םויב ,ליבקמב .4

 ׳בג ,)ילילפ טפשמ( ש״מעויל הנשמה דומעת ושארב ,ותוללכב אשונה תקידבל תווצ םיקהל ותטלחה

 םעטמ תובושתו תורהבה ולבקתה הלשממל יטפשמה ץעויה ידיל יכ בתכנ ,וז תרגסמב .יררמ תימע

 .םיפסונ םייטנוולר םירמוחו עדימ רסמנו הז ןיינעב היינפל ןיעידומו תוריקח ףגא שאר

 םייגולונכט םיעצמאב יתרטשמה שומישה יכ תולפרועמהו תויללכה תונעטה דבלמ ,הכ דע ,םלואו .5

 םילכו תוכרעמ םתואל רשאב טוריפ וא תורהבה ,עדימ לכ םסרופ אל ,״ןיד יפ לע השענ״ םימדקתמ

 ץעויל ורסמנש םירמוחהו תובושתה ומסרופ אל ,םיבשותו םיחרזא יפלכ הרטשמה הליעפמ םתוא

 םייגולונכט םיעצמא םתוא תשיכר תויקוח םצעל רשאב קומינ לכ עמשנ אלו הלשממל יטפשמה

  .הרטשמה ידי-לע םתלעפהו םימדקתמ

 חינמה רבסהב הוולמ וניאש הרטשמה ידי לע תיקוח אל בקעמ תוליעפ לש המויקל תונעטה תשחכה .6

 םינפ ןוחטיבל רשה ,הרטשמה לא ונינפ 14.12.2020 םויב .שדח וניא ,קפסמ עדימ וא תעדה תא

 תיתרטשמ תכרעמ לש המויק ןיינעב תרושקתב םימוסרפ תובקעב ,הלשממל יטפשמה ץעויהו

 אלה שומישה תא קיספהל ונשקיב ,הרקמ ותואב .תשרב יללכ בקעמו תרושקת ינותנ רוטינל תיאשח

  .היתודוא עדימ ונידיל רוסמל ןכו הב שומישל ןעטנה תוכמסה רוקמ תא ריהבהל ,תכרעמב יקוח

 םג ולעוהש תונעטל המוד ןפואב ,ןעטנ 28.12.2020 םויב הרטשמל יטפשמה ץועייהמ ונלביקש הנעמב .7

 תישענ םינותנ ףוסיאל הרטשמה תוליעפ יכ ,קוחכ אלש םיבשותו םיחרזא רחא בקעמה ןיינעב םעפה

 1979-ט״לשת ,רתס תנזאה קוחב םיעובקה םילולסמה תאז ללכבו ,קוחה תוארוהל םאתהב קרו ךא

  .2007-ח״סשת ,)תרושקת ינותנו הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחו

 .הז בתכמל תופרוצמ 28.12.2020 םוימ הרטשמל יטפשמה ץועייה תבוגתו 14.12.2020 םוימ ונתיינפ ==

 בקעמ עוציבל ,סוסגפ תנכות תוברל ,םינוש םייגולונכט םילכב שומיש יאשונב םיחווידה תונשיה .8

 תוארוהל דוגינב תלעופ הרטשמה יכ ששחה תא הריבגמ ,יקוח אל ןפואב םיבשותו םיחרזא רחא

 לש המויק םצע תשחכה ךות ,תיאשח רוטינ תכרעמ תלעפהל ןהו םיחרזא לע עדימ ףוסיאל ןה ,קוחה

 עוציבל הרטשמה תטקונ םהב םיעצמאהו םינונגנמה ,םיטרפה שוטשטו רומאכ תיקוח אלה תוליעפה

  .בקעמה

 םירקמ לש םירואית תוללוכ תרושקתה ילכב ומסרופש תובתכה תרושב וראותש תופישחה .9

 עדימ ףוסיאל הרטשמה לש תיתטישו תיקוח אל תוליעפלע תועיבצמו בקעמה עצבתה םהב םייפיצפס

 תאצוהב התבוג ,ןמתסמ ךכ ,וז הקיטקרפ .תונשנו תורזוחה תושחכהה ףרח ,םייגולונכט םיעצמאב

 םירישכמל ,םינוש םירקמ השולשב ,הרדח הרטשמה יכ ףשחנ םויה ךא .דבעידב התרשכהל ןויסיח

 תנכותב שומיש ךותו םהשלכ תויאר וא םיווצ אלל ,םהיתוחפשמ ינבו תויושר ישאר לש םידיינה

 ״תויאר אלל סוסגפב ׳וקבדוה׳ םתחפשמ ינבו םירע ישאר״ ,ןונג רמות :ואר( םירחא םיעצמאו סוסגפ

 .)https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1f9ujcat 23.1.2022 טסילכלכ
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 ןיאו לכל תנבומ רומאכ בקעמ תוליעפמ תעבונה קוחבו תויוכזב הרומחהו הפירחה העיגפה יכ רכינ .10

 תויוכזב תיתקוחה העיגפל רשאב ונטריפ 14.12.2020 םוימ ונתיינפב .הז ןיינעב םילימב ריבכהל ךרוצ

 םימחותמה םילולסמל םאתהב אלשו תוכמס אלל עדימ ףוסיאו רוטינ תכרעמ תלעפה תויקוח יאו

 דרפנ יתלב קלחכ םש ונילעהש תוינורקעה תויטפשמה תונעטב תוארל םכשקבנ .קוחב םיעובקה

  .הז בתכממ

 תא תפפואש תויאשחה חכונ ףקות הנשמ תלבקמ דוסיה תויוכזב העיגפה יכ ,שיגדנ ,זוגא תפילקב .11

 תוראותמה תונעטה תשחכה ךות ףאו הז רשקהב תיביטקפא תופיקש לכ רדעיהו הרטשמה תוליעפ

 יקוח אל שומיש השוע הרטשמה יכ ששחה תא ריבגמ קר רומאה .תרושקתב הנשנו רזוח ןפואב

 העיגפה תא הקימעמ הפוכו תיאשח תכרעמ תלעפהש הקיספב שגדוה רבכ .התושרבש םיעצמאב

 ]הדבועה חכונ ...[ דחוימב השק איה ןנד הרקמב תויטרפב העיגפה״( תויטרפל תיתקוחה תוכזב

 2109/20 ץ"גב-ב תויח האישנה לש הניד קספל 37 ׳ספ ״האלמ הניא ותופיקשש הפוכ ןונגנמב רבודמש

  .))26.04.2020 ,םירגאמב םסרופ( הלשממה שאר 'נ ריאמ ןב רחש ד"וע

 2013 תנשב רבכ סוסגפ תנכות תא השכר הרטשמהש הלוע םיחווידהמ יכ ,הז רשקהב ,דדחנ דוע .12

 יגולונכט יעצמא ,עודיכ .תונורחאה םינשה עבשב תפטושה התדובעב יתכרעמ שומיש הב השוע איהו

 אללו ותעידי אלל םדא לכ לש םידיינה םינופלטל הצירפ רשפאל תנמ לע החטבא ייוקיל לצנמ הז

 דיינה ןופלטב םינסחואמה םירמוחה לכ לש היפלשו השיג ,רתיה ןיב ,תרשפאמ וז הנכות .ותמכסה

 הלגנ ןמיס לכ אלל ןופלטה ךסמב תופצלו ןופלטה תמלצמב תמא ןמזב שומיש תושעל תורשפא ןכו

  .ןיעל

 תויוכז לש הרוש תורפמו רתויב תוינעגופו תוינוציק ,תוגירח ןה הלא תויגולונכט תולוכי יכ ,ירב .13

 זירכה ,ידכב אל .ןגוה ךילהל תוכזהו יוטיבה שפוח ,דובכל תוכזה ,תויטרפל תוכזה תוברל ,תויתקוח

 .ולש ״ימואלה סרטניא״ל דוגינב תלעופש הרבחכ NSO תרבח לע הנורחאל יאקירמאה לשממה

 תלעפהש ירה ,סוסגפ תכרעמב שומישל תיוולנה תויתקוחה תויוכזב השקה העיגפה דבלמ ,םלואו

 אל ,ןידב תיקוח תוכמס לכ ןיא הרטשמל ןכש ,קהבומ ןפואב תיקוח אל איה המצעלשכ וז תכרעמ

 הגירח הכ בקעמ תכרעמ ליעפהלו שוכרל הל תרשפאמה ,שרדנכ הרורבו תשרופמ תוכמס ןכש לכ

 רומאכ יקוח אל שומיש השוע הרטשמהש הדבועה חכונ הרמוח הנשמ לבקמ רומאה .תינעגופ הכו

  .תואכרעל הינפ לכ אללו םדגנ תודשח וא תויאר חרכהב ןיאש םישנא דגנ ףא

   – ידימ ןפואב םיאבה םידעצב טוקנל םכשקבנ ,ליעל רומאה לכ רואל .14

 ןהב תשמתשמ דציכו NSO תרבחמ ושכרנש תויגולונכטה תוכרעמה ןהמ ריבסהלו טרפל .א

 ;עדימ ףוסיא וא רוטינ ,בקעמ ךרוצל הרטשמה

 ידי-לע ״סוסגפ״ תנכותב שומישו תקזחה ,תשיכרב הכורכה תויקוחה יאל סחייתהל .ב

 ;הרטשמה

 התוליעפ סוסיבל ,התנעטל ,הרטשמה תכמסנ ןהילע םיללכהו םילהנהמ קתעה ונידיל רוסמל .ג

 ;הז אשונב

 םוימ ונתיינפב טרופמכ ,תיאשח רוטינ תכרעמ לש המויקל תופסונה תונעטה תא קודבל .ד

14.12.2020. 

       ______________ 

 ד"וע ,הירבגא עיבר                          



4 

 

 
 

 :קתעה

 Ombudsman@mevaker.gov.il ליימב ןכו ןווקמ ספוט תועצמאב ,הנידמה רקבמ ,ןמלגנא והינתמ

 police.gov.ilyoamash@ :ליימב ,הרטשמל יטפשמה ץעויה ,אנהכ דעלא ד״וע


