
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 5048/21

כבוד המשנה לנשיאה ע' פוגלמן לפני:
כבוד השופטת ע' ברון

כבוד השופט ד' מינץ

האגודה לזכויות האזרח בישראל העותרת:

נ  ג  ד

1. הממשלה המשיבים:
2. שירות הביטחון הכללי

3. ועדת החוץ והביטחון

עתירה למתן צו על תנאי

כ"ד בתשרי התשפ"ג        (19.10.2022) תאריך הישיבה:

עו"ד גיל גן-מור; עו"ד דן יקיר בשם העותרת:

עו"ד אודי איתן בשם המשיבים 2-1:

עו"ד ענת גולדשטיין; עו"ד שירה גרטנברג בשם המשיבה 3:

החלטה

  ניתן בזה צו על תנאי המורה למשיבים להתייצב וליתן טעם:

מדוע לא תוגבל הפעלת הסמכות לפי סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון  א.

הכללי, התשס"ב-2002 (להלן: החוק) לנסיבות דחופות או כאשר הדבר נדרש 

מטעמי חשאיות. 

מדוע לא תותנה הפעלת הסמכות בביקורת תקופתית של הרשויות המוסמכות  ב.

לפי סעיף 7(ב)(6) לחוק. 



תצהירי תשובה יוגשו בתוך 90 ימים. 

ניתנה היום, כ"ד בתשרי התשפ"ג (19.10.2022).
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תצהירי תשובה יוגשו בתוך 90 ימים. 

היום, כ"ד בתשרי התשפ"ג (19.10.2022).

   עידית מלול

 מזכירה ראשית
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