
 האוניברסיטה העברית

 הפקולטה למשפטים

Uפתרון הבחינהU היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הביטחון הכללי: בקורס 

U 5.4.2013( ג"תשע' במועד( 

 ד אלי בכר"עו: מרצה

 

U נק 60 1שאלה . 

Uהבאות לנקודות להתייחס יש: 

 

Uאליוניתוח הכללים המשפטיים שנקבעו ביחס הסיכול הממוקד וU :מצב של קיום  -: עיקריהם

היחס בין פעולה ענישתית פעולת סיכול ו; עקרון ההבחנה בין אזרחים ללוחמים; עימות מזויין

 'נק 15 –– למניעתית

Uיעדלגיטימיות הפגיעה בU – 769/02צ "במסגרת הכללים שנקבעו בבג האם מתאים לפגיעה – 

באותה "של האם מתקיים התנאי ; בפעולות האיבה "ק ישירלח"אזרח הנוטל האם מדובר 

 . נק 15  - "בדוק ומבוסס"האם המידע שהצטבר לגביו עונה על הדרישה של מידע ; "עת

U שפגיעתו פחותההחובה לנקוט בצעדU – קונקרטי , יתרון צבאי"ההכרח להראות כ מדובר ב

 נק 10 - אפשרות המעצר וסבירותהבחינת ; " צפוי וישיר

Uמידתיות ביחס לנפגעים האחריםכללי הU  –  ועדת  על פי עקרונות אחריםפגיעה בהניתוח

 נק 10שחאדה 

Uהדרישה לחקירהU :החובה להקים ועדה לבחינה בדיעבד כל אימת שנפגעים חפים מפשע – 

 . נק 10 – )769/02צ "על פי בג(

 

U נק 40 – 2שאלה. 

Uיש להתייחס לנקודות הבאות : 

U"כלשהו חשד כלפיו שיש בלי במערכת לעובד להאזין סמכות בכלל הייתה לא כ"לשב"U –  

סמכות וה )2)(א(19 סעיף לפי מוסמך בלתי לגורם מידע להעביר שלא השירות עובד חובת



. לחוק 4שימוש בסעיף  או חוק האזנת סתרא ל4לפי סעיף האזנת סתר למניעת דלף מידע ל

 נק 8  -

U"הגיונית סמכות מכל החורג מעשה הוא פוליגרף בדיקת לעבור ההכרח בפני אייל העמדת 

 לענייןכ "חוק שבל) 3)(ב(7סעיף  – U"בנושא לממשלה המשפטי היועץ מהנחיות ובוודאי

כללי השימוש בפוליגרף היחס ל. יקת פוליגרף בהליך התאמה ביטחוניתהסמכות לבד

 נק 8 – היועץ המשפטי לממשלה בהתאם להנחיות

Uהביטחונית התאמתו על המחליט הגורם של וזהותו שמו לגבי פרטים כ"מהשב ביקשU – 

 נק 8 – כ"לחוק שב) 1)(א(19לפי סעיף  סודיות זהות עובדי השירות

Uבכך צורך יהא אם – ההחלטה את לתקוף ניתן כיצד הבהרה ביקשU –  סעיף ועדת ההשגה לפי

 סיווג דרישות בדבר למעביד הודעה( הכללי הביטחון שירות תקנותכ ו"חוק שבל) ב( 15

 אי קביעת על השגה וועדת ביטחונית התאמה אי בדבר לאדם הודעה, לעובדיו ביטחוני

 נק 8 – 2003-ג"התשס, )ביטחונית התאמה

Uכ"השב למבקר גם נשלח מהמכתב עותקU –  סמכות מבקר השירות לדון בתלונות של עובדי

 . נק 8 – כ"לחוק שב 13בהתאם לסעיף  השירות

 

 


