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פנייתכם מיום 14.12.20

 .1קיבלנו את פנייתך בנושא ניטור תעבורת נתונים ברשת על ידי משטרת ישראל שנכתבה בעקבות כתבה
שפורסמה בעיתון "הארץ" בה נטען כי המשטרה עוקבת אחר פעולות של גולשים ברשת וזאת ללא צו
שיפוטי.
 .2המשטרה פועלת לפי תפקידיה כפי שמופיעים בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,תשל"א  ,1971-ובפרט
מניעת עבירות וגילויין ,תפיסת עבריינים וקיום הסדר הציבורי ,בטחון הנפש והרכוש .לצורך מילוי
תפקידה המשטרה משתמשת בסמכויות המוענקות לה בחוקים השונים כמו פקודת סדר הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,תשכ"ט ;1969-חוק האזנת סתר ,תשל"ט ;1979-חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה ונתוני תקשורת( ,תשס"ח 2007-ועוד .אין ספק כי בפעולות המשטרה יש לעיתים פגיעה
בפרטיות אך הפעולות הן לפי הסמכויות שניתנו לה בחוק ונעשות ותוך הקפדה על צמצום הפגיעה
בפרטיות עד כמה שניתן.
 .3ככל שיש חשד לביצוע עבירה ,ויש צורך למנוע אותה או לחקור אודותיה פועלת המשטרה בהתאם
לסמכויות שהוקנו לה .הפעולות הללו נעשות בצו בית משפט )למעט אם הוקנתה סמכות פעולה בחרום
למשטרה שהיא סמכות מתוחמת ומוגבלת( .ככל שניתן צו פועלת המשטרה למניעת העבירה או
לחקירתה וזאת בהתאם לכלים שיש ברשותה ובהתאם למגבלות הצו.
 .4עוד נוסיף כי הפעלת סמכויות המשטרה נבחנות על ידי הייעוץ המשפטי של המשטרה ,על ידי משרד
המשפטים לפי הצורך ועל ידי בית משפט בבקשה להוצאת צו .המשטרה שקופה בפני אלו ומעמידה
לביקורת את פעולותיה לכלל הגורמים להם היא נדרשת בהתאם לחוק .כך ,צווי האזנות סתר וההיתרים
המנהליים לקבלת נתוני תקשורת בחירום נבחנים מידי חודש ביעוץ המשפטי לממשלה והמשטרה
מדווחת אחת לשנה לכנסת על צווי האזנות הסתר.
 .5משטרת ישראל תמשיך לפעול למילוי תפקידה וזאת לפי הסמכויות הניתנות לה ותוך ההקפדה הנדרשת
על זכויות אזרחים.
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