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לכבוד,
עו"ד רז נזרי ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

הנדון :מעורבות השב"כ בפעילות נגד פשיעה במגזר הערבי
שלום רב,
 .1על רקע הזנחה רבת שנים מצד המדינה ,פשיעה חמורה מאיימת היום על שגרת
החיים בחברה הערבית .מחובת הממשלה לנקוט צעדים משמעותיים כדי
להתמודד עם תופעה זו ,על מנת להחזיר לאזרחים הערבים את הביטחון האישי
ולאפשר להם לחיות את חייהם בשקט ,כשאר אזרחי המדינה .לשם כך ,ראוי
ומוצדק להקצות משאבים רבים וכן לקיים חשיבה יצירתית על כלים חדשים לשם
צמצום התופעה.
 .2במכתבה מיום  4.10.21שנכתב במענה לפנייתה של האגודה לזכויות האזרח
בנושא ,הדגישה עו"ד קניגשטיין ממחלקת ייעוץ וחקיקה כי הטיפול בפשיעה
כשלעצמו אינו נכנס בגדר ייעודו ותפקידיו של השב"כ על פי חוק ,וכי לא עומדת
על הפרק הסמכה של השירות לפעול בנושא באופן ייעודי .עם זאת צוין כי
השב"כ ימשיך לעסוק בהיבטים הנוגעים לתופעה ,בהם הוא עוסק בשגרה,
במסגרת ייעודו ותפקידיו לפי חוק .כמו כן צוין כי יינקטו פעולות להגברת התיאום
ושיתוף-הפעולה בין הגורמים הממשלתיים והגופים השונים הרלוונטיים לעניין.
 .3ברי ,שככל שחלק מהתופעות ,הנוגעות לפשיעה בחברה הערבית ,קשורות
באופן טבעי וממשי לתפקידי השב"כ לפי חוק ,אין מניעה שהשב"כ ימשיך לעסוק
בהם במסגרת ייעודו .ואולם ,יש להיזהר מפני הפיתוי שעלול להיווצר במצב מעין
זה ,למ תוח את הגבולות פרשנות החוק מעבר למה שרצוי .חיוני ,שכל הפעלה
של השב"כ בהקשר זה ,כמו בהקשרים אחרים ,תהיה כדין ,קרי בתוך גדר
הסמכות שניתנה לו בחוק .סמכות זו לא ניתן למתוח באופן מאולץ אל מעבר
לגבולות הקבועים בחוק השב״כ והנגזרים מייעודיו ותפקידיו של השב״כ.

 .4בהמשך לכך ,לא נהיר לנו מה הם הצעדים הקונקרטיים שבכוונת הממשלה
לנקוט במסגרת הגברת שיתוף הפעולה בין גופי האכיפה השונים .גם בהקשר
זה ,חשוב שכל צעד ,המרחיב בפועל את סמכויות הגופים השונים ,ובכלל זה
שיתופי מידע בין השב"כ והמשטרה החורגים במהותם והיקפם מהנהוג עד כה,
ילווה בהסמכה חוקית מתאימה ובמהלך שקוף וגלוי לציבור ,שיוכל להבינו ולבקר
את השלכותיו על זכויות האדם של הפרטים העלולים להיות מושפעים ממנו.
 .5כמו כן ,אנו סבורים כי כל מהלכי הממשלה לשם מיגור וצמצום הפשיעה במגזר
הערבי ,חייבים שייעשו תוך דיאלוג עם החברה הערבית עצמה ונציגיה .הם
חייבים להיות חלק משמעותי וקריטי בגיבוש הפתרונות ,גם משום שאלה יהיו
הפתרונות האפקטיביים יותר ,וגם משום שהלגיטימציה הנלווית לכך יכולה להיות
קריטית להצלחת המהלך.

בברכה,

ד"ר עמיר פוקס

עו"ד לילה מרגלית

