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הנדון :הפצת מודעה מטעם השב"כ בעניין ענישה נגד מתפללים במסגד אל-אקצא
הריני לפנות אליכם בעניין המודעה שנשלחת מטעם השב"כ לאזרחים ערבים רבים ואשר תוכנה מעיד על
כך שהם ייענשו בגין מעורבות בארועים במסגד אל-אלקצא ,והכל כמפורט להלן:
 .1בימים האחרונים הגיעו אלינו תלונות מאזרחים רבים אשר קיבלו הודעה כתובה בנייד שלהם
מהשב"כ בה כתוב בערבית כדלקמן:
"مرحبا
تم تشخيصك كمن شاركت
في أعمال العنف في المسجد
األقصى .سوف نقوم
بمحاسبتك.
المخابرات اإلسرائيلية".
ובתרגום לעברית" :שלום ,אובחנת בתור מי שהשתתפת במעשי אלימות במסגד אל-אקצא .אנחנו
נעניש אותך".
 .2על אף ריבוי המודעות הללו והפרסום בתקשורת בעניין שליחתן ,השב"כ לא הכחיש שהוא הגוף
ששלח אותן .ראו בין היתר פרסום הכתבה באתר  ynetביום  11.5.2021תחת הכותרת "הודעות
 SMSמשב"כ לאזרחים ערבים" :נעניש אותך" ממנה עולה אי ההכחשה והתייחסותם כי "איננו
מתייחסים לפעילות אופרטיבית ".ניתן לצפות בה בלינק הבא:
https://m.ynet.co.il/Articles/59294230
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 .3לגופו של עניין ,הודעה כזו יש בה מסר של איום בענישה וכן כוונתה לזרוע בהלה ופחד בקרב כל מי
שקיבל אותה .היא גם מהווה מעשה בילוש ומעקב אחרי מתפללים במסגד במהלך מילוי מצוות
דתם.
 .4אין שום סמכות של הש ב"כ לבצע פעולות מסוג אלו אין שום חקיקה המרשה לו לשלוח הודעות
אזהרה לאזרחים .גם אין אפשרות לפרש חקיקה גם אם היא עמומה בלשונה בתור זו הכוללת
פעולות כאלה משום שמדובר בפגיעה בזכויות חוקתיות לפרטיות ,לכבוד ולזכות לדת ופולחן.
 .5בהקשר הסמכות יצוין כי הדבר צוין בשורה של פסקי דין ששליחת הודעות אזהרה או זימון על ידי
השב"כ הינן חסרות כל סמכות .כך למשל נקבע כי החוק לא מסמיך את השב"כ לשלוח הודעות
זימון לשיחות עם השב"כ גם אם הנושא הוא נוגע לענייני ביטחון (ראו בג"ץ  5277/13האגודה
לזכויות האזרח נגד שרות הביטחון הכללי ,עמוד ( 18פסק דין מיום  .))7.2.2017כמו כן ,נקבע כי על
אף מצב החירום בענין מגפת קורונה ,אין חקיקה מפורשת המסמיכה את השב"כ לבצע איכונים
ולשלוח הזהרות והודעות לאזרחים (ראו בג"ץ  2109/20עו"ד בן מאיר נגד ראש הממשלה (פסק דין
מיום  .))26.4.2020גם כאשר סמכות האיכון עוגנה בחקיקה מפורשת ועל אף מצב החירום בעניין
קורונה ,נקבע כי מדובר בחריגה מסמכות שכן הפגיעה בזכות לפרטיות הינה לא מידתית (ראו
בהקשר זה בג"ץ  6732/20האגודה לזכויות האזרח נגד הכנסת (פסק דין מיום .))1.3.2021
 .6מעבר לכך ,מי שקיבל את ההודעה (גם אם הוא לא היה במתחם אל-אקצא) דיווח על תחושת
השפלה ופגיעה בפרטיות בכך שהוא תחת פיקוח ומעקב מתמיד על ידי השב"כ בגין כל תנועה
שהוא/היא עושים ובגינה הם מאיימים בענישה (ראו הפסיקה לעיל בעניין הפגיעה בזכויות
שהובאה לעיל).
 .7לבסוף נציין ,כי מה שהזהרנו מפניו בעת מתן סמכות לאיכוני השב"כ ,ולפיו מתן סמכות כזו עלולה
להעניק לגיטימיות לבצע מעקבים פסולים ,מתברר כעת שהוא נכון ,קיים ופעיל.
על כן ,הנכם נדרשים להורות על הפסקת משלוח הודעות אלו לאלתר וכן להוציא הנחיה ברורה
מטעם היועץ המשפטי לממשלה כי אסור לשב"כ לפנות לאזרחים ולקיים פעילות מסוג זה.
נודה לטיפולכם המהיר על מנת לשקול את צעדינו המשפטיים.
בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת דין
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