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הערותינו   אנו זה,  בשלב  שבנדון.  החוק  לתזכיר  הערותינו  את  להגיש  מתכבדים 

את   להסמיך  בהצעה  כ"פעילי מתמקדות  זרים  פרטים  על  להכריז  הביטחון  שר 

 טרור". 

כמוסבר בתזכיר, עד היום שר הביטחון היה מוסמך להכריז על פרטים כפעילי טרור  

רק אם הוכרזו קודם לכן בחו"ל. תזכיר החוק מבקש להרחיב סמכות זו כדי לאפשר 

הכרזות   א  ”מקוריות“גם  להגביר  כדי  בטרור,  שעוסקים  אנשים  על  ת ישראליות 

אפקטיביות המאבק במימון טרור, ולמנוע מפעילי טרור לעקוף את המגבלות החלות 

זו ראויה היא כשלעצמה.  על ארגונים מוכרזים באמצעות פעילות עצמאית. תכלית 

ההכרזה   מנגנון  לקבוע    -ואולם  לרשות המבצעת  בטרור,  המאפשר  מעורב  שאדם 

חסוי   חומר  על  קרובות  לעתים  הנסמך  מינהלי  פגיעה    –בהליך  בחובו  טומן 

משמעותית בזכויות יסודיות של הפרט. עקרון המידתיות מחייב כי פגיעה זו תהיה 

מדוקדקת  מותאמת   ביסודה,  בצורה  העומדת  המניעתית  הביטחונית  וכי  לתכלית 

נגדו.  יסופקו   הטענות  עם  להתמודדות  מתאימות  ערובות  אסור לאדם  כן,  כמו 

 . רותינוכאן העבצורה מפלה. מ שהסדר כזה יופעל



 

 

לשליטה  הכפופים  הפלסטינים  השטחים  תושבי  על  ההכרזה  מנגנון  תחולת 

 ישראלית  

זרים.   לגורמים  פרטים  על  ההכרזה  סמכות  את  להגביל  הוחלט  בתזכיר,  כמפורט 

רקע   על  תפיסת  זאת,  והשלכות  ותושבים,  רכוש  אזרחים  של  והחלופה חשבונות 

שכפו במי  כשמדובר  הקיימת  יותר  המידתית  כאמור    ףהפלילית  הישראלי.  לשלטון 

פי תפי "הדרך הראויה על  ישראלי היא בתזכיר,  זו כשמדובר בתושב או אזרח  סה 

לרבות  עונשיים,  צעדים  נגדו  ולנקוט  פעילותו,  בגין  בישראל  פלילי  לדין  להעמידו 

במקרים רכוש,  בית   חילוט  שרשאי  הפליליות  הסנקציות  באמצעות  הרלוונטיים, 

הרשעה   לאחר  להטיל  גורפת בהמשפט  רכוש  תפיסת  כי  יצוין  זה  בהקשר  דין. 

ית הכרוכה בה, בשונה מהליכי חילוט בהליך  בעייתית אף בשל היקף הפגיעה הקניינ

שבוצעו,   הטרור  לעבירת  הקשור  רכוש  בין  הבחנה  על  מקפידים  שבהם  הפלילי 

 פרטי אחר..." לרכוש 

עלי הזרים,  שבין  לב  לשים  יש  ואולם,  היא.  ראויה  בהחלט  זו  יחולו  התפיסה  ם 

תושבי שטחים, המצויים בשליטה אפ גם  נמנים  של  הוראות החוק,  ישירה  קטיבית 

ישראל לגביהם  .  מדינת  בשטחים    –גם  ישראלים  תושבים  לגבי  הכרזה   –כמו 

להיו עלולה  קשותישראלית  השלכות  בעלת  ומנגד    ת  פלילית מאד,  חלופה  קיימת 

יותר.   עליהםמידתית  ההסדר  ותושב  ,החלת  אזרחים  מוחרגים  יבעוד  ישראלים  ם 

אינו השאלה אם מדובר בתושב   השוני הרלוונטיאפליה פסולה;  שכן,    תיוצר  ,ממנו

 או אזרח ישראלי, אלא אם מדובר באדם הכפוף לחחום השיפוט של מדינת ישראל 

בשט הנמצא  וו/או  ישראל  של  הישירה  שליטתה  תחת  המצוי  האזור  משטחי  לא ח 

אחרת מדינית  ישות  של  שליטתה  שבהבחנה  פה.  תחת  רקע   מחריףזו  סול  על 

שבות   זכאי  לפיה  בתזכיר,  המפורשת  ישראלים  הקביעה  אזרחים  החיים  שאינם 

ההסדר מתחולת  הם  אף  מוחרגים  זמינות   .בשטחים  בין  הבדלים  ישנם  אם  גם 

ההליך אזרחים    וישימות  לעומת  הפלסטינים  השטחים  לתושבי  ביחס  הפלילי 

 הצדיק הבחנה גורפת זו. להם כדי ב, אין או זכאי שבות ישראליםותושבים 



 

 

 עילת ההכרזה 

לפי התזכיר, ניתן יהיה להכריז על אדם כפעיל טרור אם מתקיים אחד משני תנאים:  

מעשה טרור; או   אם הוא נוטל חלק בביצוע מעשה טרור או מסייע או משדל לביצוע

ץ מואם הוא נוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז. עילה זו אומצה במקור ביחס לאי 

הכרזות חוץ בידי מדינת ישראל, כאשר הרשויות נדרשות לפעול לא אחת על בסיס  

עובדתי ח מדימידע  גורפת  היא  ואולם  בייחודלקי.  כדי לשמש   ,בחלק השני שלה  , 

ונובעת   קוריות. כדי להפוך את הסמכות למידתיתבסיס ראוי להכרזות ישראליות מ

יוכרז רק כאשר לה, נדרשת עילה קונקרטית, שבכוחה  מתכלית החוק בטיח שאדם 

נדר טרור.  הדבר  מימון  למנוע  כדי  ממשי  באופן  מתעצם    הקושיש  הרחבה  בעילה 

שר הכרזה ם ראוי לאפאהסמכות הקיימת בחוק להכריז על ארגוני מעטפת. הנוכח  

הוכרז אשר  למשל,  הומניטרי  בארגון  פעיל  כל  טרור   על  שלו   כארגון  הקשר  בשל 

להו עלול  הדבר  צבאי?  בזכויותיהםבילארגון  נחוצה  ובלתי  גורפת  לפגיעה קשה,   ל 

 טרור כלל. מימון של אנשים, שלאמיתו של דבר אינם קשורים ל

כד טרור,  פעיל  של  ההגדרה  את  לצמצם  מציעים  אנו  זה,  שהחלופה בהקשר  י 

טרור   בארגון  פעיל  חלק  שנוטל  מי  על  רק  תחול  מוכרז  בארגון  לפעיל  המתייחסת 

ליכול ובאופן שיש בו   תומוכרז, במטרה לתרום  של ארגון טרור לבצע מעשי טרור, 

לב   ראוי לשים  זה  לכך. בהקשר  באופן ממשי  לקביעת הנציב המיוחד,  כדי לתרום 

הב מועצת  הכרזות  על  בהשגות  דן  אדם אשר  של  הכרזתו  כאשר  לפיה  יטחון, 

של   האישית  ההתנהגות  את  לבדוק  יש  מוכרזת,  לישות  שלו  הקשר  על  מתבססת 

א  רק  ולא  לארגון  ת  האדם  הומניטרית   –זיקתו  בפעילות  עוסק  הוא  כאשר  למשל 

  1בלבד.

 

מועצת הביטחון    באתר Approach to Analysis, Assessment and Use of Information –ראו  1

 When the information gathered is relevant in whole or in part to an“:  של האו"ם
individual’s association with a listed entity, the analysis of such information 

must focus on the actions of the individual and not just on the association 
alone. This would be the case for example where an individual’s association 

was limited to humanitarian work. Inferences as to the conduct relevant to 
the listing can be drawn from the context of the association.” 

https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/assessment-information


 

 

דרישה  נחיצות:  של  ביסוד  ההכרזה  סמכות  את  להתנות  שיש  סבורים  אנו  בנוסף, 

כדי   נחוצה  זה שההכרזה  בעניין  השראה  לשאוב  הראוי  מן  טרור.  מימון  למנוע 

גיעה פ  מהפסיקה הישראלית, העוסקת בצעדים מניעתיים אחרים שיש בהם משום

מניעת  פקודת  לפי  בעבר  והכרזות  מינהליים  מעצרים  )כמו  האדם  בזכויות  קשה 

של ודאות קרובה, שללא ההכרזה   טרור(, ולדרוש סכנה ממשית, ברמת הסתברות

 2. באמצעות מימונו דם להמשיך לפעול לקידום טרורעלול הא

 הצורך בביקורת תקופתית על ההכרזות ו נאים לביטול הכרזה הת

הכרז המבעוד  חוץ  בישראל  ות  סעיף  אומצות  לפי  תקופתית  לביקורת    12כפופות 

לחוק המאבק בטרור, התזכיר אינו מציע להנהיג ביקורת תקופתית ביחס להכרזות 

תקופתית על רשימת "פעילי הטרור"   ביקורתאי קיום  ישראליות מקוריות על פרטים.  

חמ  נוגד מניעתי  צעד  נקיטת  המידתיות.  עקרון  את  חמורה  נגד בצורה  זה  מסוג  ור 

בת את המדינה, מיני וביה, לבחון את עצמה מפעם לפעם ולוודא שעדיין  אדם מחיי

 התנאים המהותיים המחייבים את הפגיעה הזמנית בזכויותיו.  מתקיימים 

מסיבה זו, נהוג בעולם לקיים ביקורת תקופתית על הכרזות מסוג זה. כך במועצת 

כרזה על ארגוני בבריטניה, החוק שעוסק בה  5בקנדה.ו  4באיחוד האירופי,   3הביטחון, 

מרוצת השנים  עובדה שבוקרה ב  –קובע חובה לקיום ביקורת תקופתית    טרור אינו

ידי המבקרים העצמאיים לחקיקת הטרור, אשר המליצו לתקן את החוק בעניין   על 

  –ניתן להכריז גם על פרטים    םבמסגרת  –ואולם, משטרי הסנקציות הבריטיות    6זה.

 7ת תקופתית.ובת ביקורכוללים ח
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גורמים  יטלש על  להכריז  הסמכות  מפורש,  סטטוטורי  הסדר  בהעדר  גם  תנו, 

לפקח על תקינות הרשימה ולהבטיח  את החובה המנהלית  רור כוללת  המעורבים בט

הקשר זה יוער,  ב  .שאינה כוללת גורמים שכבר אינם עונים על התנאים הרלוונטיים

ואשר על פי , ר חל היום על ארגוני טרוראש – מאבק בטרורה לחוק 7על פי סעיף כי 

 מוסמךהשר    –גם על פעילי טרור מוכרזים  יבים  בשינויים המחוהמוצע בתזכיר יוחל  

ו  ו כי חלפבסיס, א  להכי לא היה    אם מצא  פי בקשה,  מיוזמתו או על  לבטל הכרזה

הארגון  שנ מיוחדים(,  במקרים  יותר  קצרה  תקופה  )או  ההכרזה  ממועד   שינה תיים 

מהותיאוב שלא    פן  גבוהה  סבירות  ויש  דרכיו  בטרור.  יאת  לעסוק  כי  שוב  נראה 

אין  כי  שוכנע  אם    מוסמך לבטל הכרזהכי השר  היא,    זה  ראויה של סעיףהפרשנות  ה

להמ עניינית  ש  בין   –  קיומהשך  הצדקה  היתמשום  ובין  לא  מלכתחילה  מוצדקת  ה 

זה על פרטים חשוב ראשר מדובר בהככ  דווקאואולם,    בנסיבות.חל שינוי  משום ש

מיוזמתו ובין  בין    –אימת ששוכנע  כל  על השר לבטל הכרזה  שהבהיר בנוסח החוק  ל

מן הראוי לקבוע כמו כן,  .  אותההמצדיקים  דלו להתקיים התנאים  שח  -על פי בקשה  

ידע ת לעת אם ישנו מק מעייבדבמסגרתו  ,  לביקורת תקופתיתמנגנון מסודר  בחוק  

אתעדכני   בהמ  המבסס  מדובר וזאת    –  ההכרזה  ךשהצורך  כאשר  שאת  ביתר 

 בהכרזה על פרטים.

 השלכות ההכרזה 

תפיסה ל מאפשרת  הכרזה  בטרור,  המאבק  חוק  להוראות  ובהתאם  התזכיר,  פי 

וחילוט רכושו של פעיל טרור מוכרז, אם "הדבר דרוש כדי לסכל פעילות של ארגון  

  8טרור ולפגוע ביכולתו לקדם את מטרותיו או כדי לסכל עבירת טרור חמורה". 

קבוע שאדם הוא למאפשר  ה  –  של מנגנון ההכרזהבהתאם לאופי המניעתי  ואולם,  

כלשהי, בהליך מינהלי בו לא נשמרות   פעיל טרור מבלי שהואשם או הורשע בעבירה

אנו סבורים שמן הראוי לאפשר תפיסה זמנית בלבד של    –מלוא זכויותיו הדיוניות  

 

INDEPENDENT REVIEWER OF TERRORISM LEGISLATION ON THE OPERATION OF THE TERRORISM 

ACTS 2000 AND 2006 (2020) '3.62, בפס 
 . Laundering Act 2018 Money-Sanctions and Anti-ל  24או סעיף ר 7
 . ( לחוק 1)ב()56סעיף   8



 

 

הרכוש, באותם מקרים בהם הדבר אכן נדרש באופן קונקרטי כדי למנוע מימון טרור.  

רכוש   של  לצמיתות  פגיעה   יפרטחילוט  מייצג  זה  מסוג  מינהלית  הכרזה  בסיס  על 

וניתבזכות ל ן להסתפק בתפיסה של הרכוש או בהקפאה קניין העולה על הנדרש, 

כבר קובע לחוק  56יש לשים לב בהקשר זה, שסעיף של חשבונות הבנק של הפרט. 

הקשור לעבירות   לתפוס ולחלט רכוש  -א בעייתיות  המעוררת אף הי  –  סמכות רחבה

 למהווה תגמושרכוש ששימש לביצוע עבירת טרור חמורה או  מורות )לרבות  חטרור  

 . (בעד ביצוע עבירת טרור חמורה

 הוגנות הליך ההכרזה 

לאור הפגיעה החמורה בזכויות אדם הטמונה בהכרזה על אדם כפעיל טרור, חשוב 

בות שבכוחן להבטיח יכולתו של  על הוגנות הליך ההכרזה ועל קיומן של ערולהקפיד  

 דם להתגונן. א

בהקשר זה אנו סבורים שמן הראוי לאמץ בחוק המאבק בטרור את מנגנון עורך הדין  

בכל  לעיין  המוכרז  הגורם  של  האינטרסים  על  האמון  לאדם  המאפשר  המיוחד, 

החומר החסוי ולהשתתף בדיונים המתקיימים במעמד צד אחד. ניתן לקבל השראה 

זה מינוי מ  בעניין  המחייב  הבריטי,  הכרזה    ההסדר  הליך  בכל  מיוחד  דין  בו  עורך 

הן במסגרת ההליך להוצאת ארגוני טרור מחוץ לחוק,    –נעשה שימוש בחומר חסוי  

לעורך  9והן במסגרת ההליך להטלת סנקציות כלכליות על גורמים המעורבים בטרור. 

היקף נקבע  בהם  בדיונים  להשתתף  כפול:  תפקיד  המיוחד  ראוי  שהחיסיון    הדין 

המיד על  לגופם  עלהטיל  בהליכים  האדם  של  האינטרסים  את  ולייצג  .  הרלוונטי, 

הן   קריאות לאמץ מודל זה בהקשר הישראלי הושמעו לא אחת בשנים האחרונות, 

ידי שופ ידי קולות באקדמיה.על  והן על  ולו במעט   10טים  בכוחו של המנגנון לשפר 

 הטמונה בהליכים המתבססים על חומר חסוי.  תאת חוסר ההגינות הבסיסי 

 

-ל  14; סעיף Money Laundering Act 2018-Sanctions and Anti-ל  40ראו סעיף  9

Proscribed Organizations Appeal Commission (Procedure) Rules, 2007 . 
מדינת ישראל נ'   1038/08דאז ביניש בעע"ם  ות דעתה של הנשיאה ראו למשל את חו  10

נאל בנישו ומאיר ויגיסר "ראיות חסויות וסניגורים מיוחדים  (. כמו כן ראו: נת2009)  געאביץ
  61ט  שערי משפט בהליכי מעצר מנהלי בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון" 



 

 

אודות גרעין מינימלי של מידע  לקבוע כי חובה לגלות לאדם  סבורים שיש    אנונוסף,  ב

כדי שיוכל להתמודד בצורה אפקטיבית עם הטענות נגדו.    –  ם להכרזה עליוהטעמי

מכונה   אשר  זו,  הג'יסט",  " בבריטניה  דרישה  הפסיקהדרישת  ידי  על   הוחלה 

לבהליגם    הבריטית הנוגעים  המכים  כלכליות  על סנקציות  או  אנשים  על  וטלות 

המקובלת    11ישויות.  מהדרישה  יותר  נוקשה  בדרישה  לאדם אמדובר  למסור  צלנו 

הניתן   ככל  החסוי  המידע  של  ניתן   –תמצית  לא  ממנה  "רצפה"  מציבה  היא  שכן, 

לוהלרדת.   פירוט המאפשרת  מידע ברמת  ולא   יא מחייבת למסור לאדם  להפריך, 

 של הטעמים להכרזה   דומה לגילוי מינימלידרישה    12את הטענות נגדו.   ,רק להכחיש

קאדי המפורסמת.  הק  13עולה מפרשת  את ההסדר  לפרש  וראי  ניתן  יים לשיטתנו, 

בטרור   המאבק  כאשר   –בחוק  רק  חסוי  חומר  לקבל  המייעצת  לוועדה  המאפשר 

צדק   ועשיית  האמת  בירור  לשם  המידע  בגילוי  הצורך  על  עולה  בחיסיון    –הצורך 

 גם בצורה מפורשת בחוק.  אותה ם, רצוי היה לעגן ככולל דרישה זו. ואול

הדיון בפני    יפוטי אפקטיבי. שלישית, חשוב להבטיח זכותו של אדם מוכרז לסעד ש

הוועדה המייעצת מהווה הזדמנות חשובה לשימוע מינהלי אך בשום פנים ואופן אינו 

הרשות. בהחלטת  להתערב  המוסמך  תלוי,  בלתי  שיפוטי  גורם  בפני  לדיון   תחליף 

נראה כי רצוי היה לעגן בחוק הסדר, המאפשר תקיפת הכרזה כזאת בערעור, ולא 

שיפוטית בביקורת  לכל נהליתמ  רק  להבטיח  יש  ערעור,  אפשרות  בהעדר  ואולם   .

הפחות ביקורת שיפוטית מורחבת על ההכרזה, במסגרתו בית המשפט שם עצמו  

 

ני שייקביץ "נטל כבד  קלה ספיר ותומר ברזנתן, אילן סבן, הדר מדניק,  -(; סמדר בן 2017)
)עתיד    חוקיםאיות חסויות" מנשוא: מינוי עורכי דין מיוחדים לשם התמודדות עם ר

להתפרסם(; מכתבם של עמיחי כהן, יובל שני ולירון ליבמן בעניין הצעת חוק עורכי דין  
 , אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה(. 18.5.2017)מיום  2017-יוחדים, התשע"זמ
ank B; וכן  Mastafa v. H.M. Treasury [2012] EWHC 2578 (Admin)Gulamראו למשל  11

Mellat v. H.M. Treasury (No. 4) [2016] 1 WLR 1187   .שעסק בסנקציות בהקשר האיראני

יש לציין, כי הפסיקה התייחסה להסדרים שקדמו לחוק הסנקציות הנ"ל, שחל מאז השלמת  
 ין הבריטי בהתאם להסדר החדש. ב אחר התפתחויות הדהברקזיט. צריך יהיה לעקו

 ,ials and Secret Allegations: An Analysis of Closed TrDaniel Kelmanלעניין זה ראו  12
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לזו הקבועה בסעיף    –בנעלי הגורם המחליט   זה, אנו ג   .לחוק  64בדומה  ם בעניין 

סבורים שניתן להנהיג ביקורת שיפוטית מורחבת בהתאם לחוק הקיים )כפי שנעשה 

 ל במעצרים מינהליים(, ואולם רצוי היה לעגן זאת מפורשות.  למש

זו מתמקדת באופן ספציפי בהסדר המוצע לאפשר  לסיום נבקש לציין שחוות דעת 

אימ של  בדרך  שלא  פרטים  על  להכריז  הביטחון  כדי  לשר  בה  אין  חוץ.  הכרזות  וץ 

 להביע עמדה על ההסדרים האחרים הכלולים בהצעה. 

 

 

 בכבוד רב,

        

 פרופ' יובל שני    לה מרגליתעו"ד לי

 עמית בכיר    חוקרת בכירה


