
 ישראל מדינת
 המשפטים משוד

המדינה פרקליטות

 2015 ביוני 15

118/14/25 מס׳: תיק

:לכבוד

 שנהר דניאל עו״ד

 הפרט להגנת המוקד

 4 עוביידה אבו רח׳

97200 ירושלים

הכללי הביטחון שידות חומרי ידי על אסורים באמצעים לשימוש בנוגע טענותיהם הנדון:

(78563:)מספרכם 20.04.2015 מיום לממשלה המשפטי ליועץ מכתבך :סימוכין

:כדלקמן להשיבך אבקש דעתו, על המדינה. פרקליט לטיפול הועבר שבסמך מכתבך

 שימוש לעשות נוהגים השב״כ חוקרי כי טענת 11.09.2014 מיום הקודמת בפנייתך .1

 בתאריך התערבותנו. את המחייבת בתופעה מדובר וכי אסורים, חקירה באמצעי

 ספציפי לנחקר או לאירוע הפניה בהיעדר כי וציינתי זו, פניה על השבתי 25.12.2014

 את לבחון משמעותי קושי קיים - פסולות חקירה שיטות לכאורה, הופעלו, שכלפיו

הנטען.

 דרך אין בפועל כי עולה 25.12.2014 מיום בתשובתי האמור מן כי טענת שבסמך בפנייתך .2

 נחקר של טענותיו מבדיקת להבדיל השב״כ, פעולת על רוחביים ובקרה פיקוח לקיים

 והעלית שבת כן, כמו מתבקשים. מערכתיים שינויים ביצוע מאפשר שאיננו באופן מסוים,

הכללי: הביטחון שירות ידי על לטענתך המופעלים חקירה, לאמצעי הנוגעות טענות

ואיומים, קללות בצעקות, שימוש וממושך, מכאיב איזוק ״מעוותים״, חקירה כסאות

ממושך. לזמן למיטה נחקרים ואיזוק

 על שימוש לטענתך נעשה בהם הנ״ל, הפסולים החקירה אמצעי לגבי בטענותיך הנוגע בכל .3

 הפעלת בדבר טענות בבדיקת ניכר קושי קיים כי ואציין אשוב השב״כ, חוקרי ידי

 כאמור נחקר. של ספציפית בתלונה נתמך שהדבר מבלי פסולות, חקירה פרקטיקות

 אסורים אמצעים להפעלת בנוגע טענות שתעלינה ככל ,25.12.2014 מיום בתשובתי

לעומקן. תתברנה הן - קונקרטית בחקירה
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 תלונות שכן סתום, מבוי בפני עומדים היננו האמור שנוכח לכך בנוגע לטענותיך אשר .4

 נמנעת החוק אכיפת מערכת ואילו גיסא, מחד מערכתי, לשינוי מובילות אינן פרטניות

 בסיפא לאמור להפנותך אבקש זה שבעניין הרי - גיסא מאידך רוחב תלונות מלבחון

 או קונקרטית, שמתלונה ככל שם, כאמור .25.12.2012 מיום לתשובתי 6 לפיסקה

 כמובן הדבר - כלשהן פסולות תופעות של קיומן יתברר תלונות, מספר של מהצטברותן

ויטופל. יבחן

 השב״כ, פעולת על מערכתית ביקורת העת כל מבצעת המדינה פרקליטות כי יודגש, עוד .5

ספציפי. נחקר של פנייה מבדיקת כתוצאה רוחביים לקחים הופקו בעבר רבים ובמקרים

(09.09.2009)הכללי הביטחון שירות נ׳ סוויטי 3533/08 בבג״ץ הדין מפסק לדוגמה, כך,

 בנוגע והנחיה אופרטיביות רוחב מסקנות הניבה סוויטי מר של פנייתו כי להווכח ניתן

בעתיד. החקירות ניהול לאופן

 לממשלה המשפטי היועץ :העתק

המדינה פרקליט

פליליים( המדינה)עניינים לפרקליט המשנה

המבת״ן ראשת

הכללי הביטחון שירות יועמ״ש
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