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 כ"א חשון, תש"פ ירושלים,

 2019נובמבר,  19

 בתשובתך נא ציין:

 2015-19-0488תיק מס' 
 

   ,לכבוד

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (24/9/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

על אף , 2.35 ית פרקליט המדינה מס'ים שהוחלט לסגור אותם על סמך הנחעל תיקפרטים לקבל 

 שנמצאו בהם ראיות להתקיימות האזנת סתר. 

צדדים המאזין לשבוצעה, הזיקה בין  טיב האזנה ותיו של כל מקרה,ביבפרט, ביקשת לדעת את נס

יחות של משוחחים שאינם חסרי ישע שהמאזין קשור אליו תוצרי שבהאזנה גם , האם נקלטו לשיחה

  כתב אישום.  שלא להגישוהנימוק המשפטי 

באילו מקרים מפורט  2.35הנחיית פרקליט המדינה במסגרת כי  הריני להשיבךלאחר בירור בקשתך, 

ובאים לנוחיותך, מ. ניתן להימנע מהעמדה לדין, על אף שישנן ראיות להתקיימות האזנת סתר

 , העוסקים בנושא זה, כדלקמן:להנחיה 10-13עיפים לעיונך ס

. ]..[ במקרים בהם יש חשד ממשי להתעללות בחסר הישע, ניתן יהיה להבין מדוע 10"

או קרובו של חסר הישע נקט פעולות כגון הקלטת סתר, וזאת, לשם  אפוטרופסו

בירור החשד להתעללות בחסר הישע, והגנה עליו. במקרים אלה, אפשר קיומן של 

 הגנות בדין או שיקולי עניין לציבור, יצדיקו הימנעות מהעמדה לדין.

 . התקיימו הנסיבות המפורטות להלן, ככלל, לא יועמד המקליט לדין:11

במקרה בו החשד הנו גם )או רק( להפרת חוק האזנת סתר, ככלל לא יועמד ( 2)

 הישע החשוד לדין, אם ההקלטה בוצעה על ידי אפוטרופוס על פי דין של חסר

אפוטרופוס לפי )היינו כאשר חסר הישע הוא קטין והמקליט הוא אחד מהוריו(, 

ובת השמירה על , הנוהל בפועל כמי שחמינוי בית משפט, או אפוטרופוס למעשה

ענייניו של חסר הישע חלה עליו, והאזנת הסתר יועדה לשיחות שחסר הישע הוא צד 

להן, או שנועדה לקלוט דברים או מעשים שהופנו כלפי חסר הישע )כגון קללות, 
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מכות וכו'(. במקרים אלה, כאשר חסר הישע מתועד בהקלטה, הרי שניתן לקבוע כי 

המקליט, בהיותו אפוטרופוס של חסר הישע,  לא מתקיימת כלל האזנת סתר, שכן

פועל מכוח חובתו להגן על עניינו של החסוי, וניתן אף לראות בו כמי ש"נכנס לנעליו" 

ומסכים להאזנה. בנסיבות אלה ניתן יהיה לסגור את התיק בעילה של "היעדר 

 אשמה".

במקרים שבהם עלה חשד לעבירה על חוק האזנת סתר, והמקליט איננו  (3)

פוטרופוס של חסר הישע, אך עולה מהראיות כי הוא פעל בתום לב, עקב חשש כן א

המבוסס על אינדיקציות ממשיות, שמבוצעת עבירה של פגיעה בחסר הישע, ככלל, 

לא יועמד המקליט לדין, ובלבד שנראה שהוא התכוון להשתמש בתוצרים רק לצורך 

ר התיק בעילה של "העדר . במקרה כזה, ככלל, ייסגחשיפת עבירה ופעל במידתיות

עניין לציבור", בפרט כאשר בנסיבות העניין הרושם המתקבל הוא שחסר הישע לא 

 יכול היה, מבחינת מצבו, להסכים מראש להקלטה.

ככל שבהקלטה אסורה, העולה כדי "האזנת סתר" או "פגיעה בפרטיות" . 12

ורה יותר, כך מבחינה משפטית, תועדה בפועל עבירה, וככל שהעבירה שתועדה חמ

, אף אם לא התקיימו הנסיבות תגבר הנטייה שלא להעמיד לדין את המקליט

 לעיל. 11או  10שפורטו בסעיף 

. נסיבות אחרות מאלו שפורטו לעיל ייבחנו על פי הקריטריונים הרגילים שלפיהם 13

 "מחליטים אם לפתוח בהליכים פליליים ולהעמיד לדין.

ינה מגבילה עצמה לסעיפי עבירה ספציפיים, אלא עוסקת היא א ,ההנחיה כולה לפי נוסחם לב כי יש

 בנסיבות כלליות בהן הוחלט לא להעמיד לדין למרות שבוצעה האזנת סתר. 

המערכת הריני להשיבך כי  ונסיבות ספציפיות, לקבל מידע על אודות תיקים פרטניים ךאשר לבקשת

, של תיקנתונים על פי נסיבות  תנופ"ה[ אינה מאפשרת לפלחמערכת הממוחשבת של הפרקליטות ]

נה מתאפשר בהתבסס על סעיף עבירה מסוים, אז יש חיית פרקליט מדינה. איתור ממוחשבהנ לפיאו 

ם הנדרשים, ת בכפוף ובהתאם למשאביאפשרות לבצע בדיקה פרטנית בתוצאות שיעלו, אך זא

  שיתקבלו. כמות התוצאותכתלות ב

בכלל תיקי וידנית  פרטניתבדיקה  נדרשתאת המידע המבוקש,  על מנת לאתר עבורךאם כן, 

משאבים בלתי אשר תדרוש בוודאי הקצאת פעולה  – עשרות אלפי תיקיםהמונים הפרקליטות, 

 ( לחוק חופש המידע. 1)8בקשתך נדחית לפי סעיף סבירה. לנוכח האמור, 
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זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17נני להודיעך כי לפי סעיף ה

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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