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 הפרה של פסה"ד והנהליםתוך שיחות אזהרה בשב"כ  – 5277/13בג"ץ   הנדון:

 

בתלונה נגד עיכובן בנתב"ג של עובדות בארגוני החברה  פנינו ליועץ המשפטי לממשלה 11.6.2018ביום 

מנכ"לית "קואליציית נשים טניה רובינשטיין, האזרחית לאחר שובן מחו"ל. במקרה אחד היה מדובר ב

דרכונן נלקח  בשני המקרים. עיתונאית מהטלוויזיה החברתיתיהודית אילני, ובמקרה השני ב לשלום"

זמן מה שוחררו. לפי תגובת השב"כ  הן נאלצו להמתין מבלי שנשאלו ולו שאלה אחת ולאחר מהן,

 ע שהגיע אליו ושטיבו לא פורט.דלתקשורת בשני המקרים העיכוב נעשה לבקשת השב"כ לפי מי

 לצערנו מכתבנו טרם נענה.

בתחנת  9.7.2018, לפגישה שהתקיימה ביום פעיל בארגון תעאיושבתחילת החודש זומן דני קרונברג, 

מוריה בירושלים. רק בפגישה עם רכז השב"כ נאמר לו לראשונה כי הוא לא חייב להשתתף בפגישה. 

הוא יחד עם זאת הרכז הוסיף מעין איום מוסווה, שאם מר קרונברג היה בוחר שלא להגיע לפגישה, 

מחליט אם לעשות משהו אחר". השיחה ארכה כחצי שעה והתרכזה בפעילותו של מר קרונברג "היה 

שהוא למר קרונברג בד משרד הביטחון ורק אח"כ גילה ובמסגרת הארגון. בתחילה הרכז הציג עצמו כע

 עובד השב"כ שאחראי על שמאל קיצוני ועל דה לגיטימציה. 

עת שנחת עם  All That's left-וב בפעילות שוברים שתיקהעורב , שמוריאל רוטמן־זכראתמול עוכב מ

נציג השב"כ שיחה לגבי  משפחתו בנתב"ג לחופשת מולדת. לאחר המתנה של שעתיים קיים איתו

פעילותו באותם הארגונים. רכז השב"כ הציג את עצמו כמי שעוסק בימין קיצוני ובשמאל קיצוני. 

 , ולא נאמר לו לא מראש ולא במהלך השיחה זכר לא קיבל זימון לשיחה הזו-למותר לציין שמר רוטמן

 שהוא לא חייב להשתתף בה.

 זכר, עו"ד גבי לסקי, אישרה בשמם את העובדות הללו.-טמןבאת כוחם של דני קרונברג ושל מוריאל רו
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חמור בפני עצמו, אבל הצטברותם יוצרת תמונה עגומה ומדאיגה של שתוארו לעיל כל אחד מהמקרים 

 המשך ההתנכלות לארגוני החברה האזרחית ופעיליה והצטרפות השב"כ למסע דה הלגיטימציה נגדם.

האגודה לזכויות האזרח  5277/13בג"ץ רו ההוראות שנקבעו בבנוסף לכך בשני המקרים האחרונים הופ

במקרה של מר קרונברג לא קויימה )בג"ץ שיחות אזהרה בשב"כ(.  בישראל נ' שירות הביטחון הכללי

" )פיסקה ור וולונטרי וכי הוא אינו מחויב להתייצב אליו.יובהר למתוחקר כי מדובר בתחקההוראה ש"

זכר הוא כלל לא קיבל זימון, ואפילו במהלך השיחה לא נאמר -לה. ב. לפסה"ד(. במקרה של מר רוטמן

 לו כי הוא רשאי שלא להשתתף בה.

במקרה האחרון, נראה כי השב"כ משתמש לרעה כך לגבי שלושת העיכובים שאירעו בנתב"ג, ובבירור 

שאין להם שום קשר למניעת  ,בפקחי ביקורת הגבולות ובעצם נוכחותו בנתב"ג כדי לנצלה לעניינים

טיעון הפרקליטות לגבי פגיעה בתעופה הישראלית או לפיקוח על סידורי האבטחה במקום )השווי עם 

האגודה  4797/07בג"ץ תפקידי השב"כ וסמכויותיו בשדה התעופה בתגובות הרבות ובכתב התשובה ב

 ((.בבדיקות בשדות התעופה)פרופיילינג נגד ערבים  רשות שדות התעופה 'לזכויות האזרח בישראל נ

כמו כן לא ברור לנו מה בסמכויות השב"כ או בייעודו מסמיך אותו לטפל בפעולות דה לגיטימציה, כפי 

 ר קרונברג.שמעיד תפקידו של הרכז שנפגש עם מ

אם תעשי לבירור המקרים האלה בהקדם האפשרי כדי לגדוע באיבה תופעה חמורה זו,  ךלפיכך נודה ל

שיש לה אפקט מצנן על כלל ארגוני החברה האזרחית ופעיליה. כמו כן נבקשך לדאוג לכך, שהשב"כ 

קבע שהוא מוסמך יקפיד לקיים את נהליו הוא ואת הוראות בג"ץ לגבי אותם מקרים יוצאי דופן, בהם נ

 לקיים "שיחות אזהרה".

 

 בברכה,

 

 דן יקיר, עו"ד

 היועץ המשפטי

 

 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלההעתק: 
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