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 2020 ילאפרב 1
 תש"פז' בניסן 

  לכבוד
  היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט

  משרד המשפטים
 מבלי לפגוע בזכויות 29דין -רח' צלאח א

 בהגשה מקוונת ירושלים 
 

 ,מכובדנו

 

 דרישה לפתיחת חקירה פלילית נגד ח"כ איילת שקד הנדון:
 

 "צייץ" שר הביטחון, ח"כ נפתלי בנט, ברשת החברתית טוויטר, בזו הלשון:  30.3.2020ביום  .1

לדעתי  ת.בינה מלאכותי - AI הקמנו מערכת לאומית לניטור הקורונה, מבוססת
לסבירות שהוא  1-10-לכל אזרח בכל רגע יהיה ציון מ. היא המתקדמת בעולם

אומר שכנראה  9.5אומר שכנראה אינך מדבק; ציון  3ציון ה. מדביק אנשים בקורונ
משרד הביטחון, . PCRן שאתה מדבק, ואז נבקש ממך להיבדק עם משטח גרו

חברו לפתח את המערכת המדהימה וחברת הייטק אזרחית  8200מפא״ת, יחידה 
״שופכים״ לתוכה את תוצאות בדיקות הקורונה ואיכונים סלולרים והמערכת ו. הז

 ת: עושה נפלאו
נניח  .הכל אוטומטי .היא מדרגת כל אזרח מה סבירות שהוא מדביק כרגע בקורונה

קורונה, הציון שלך יעלה, -ביקרת שלשום בכספומט ששעה קודם לכן היה שם נשא
 - ד. ועו9-ניח לנ

מזהה עבורנו בזמן אמת מבנים, שכונות ומוקדי הדבקה, ועליהם ״נתנפל״, ונבצע 
 ת. בהם סגר או המון בדיקו

זו מערכת דומה . )בזה במקום חקירה ידנית מסורבלת שאי אפשר לבצע בהיקף רח
אני דוחף ת(. לזו שהקמנו בחברה שלי, סאיוטה, עם ציון לסבירות להונאה ברש

איזו ) .לה מיידית, ונשמח לאפשר לכל מדינות העולם להשתמש במערכתלהפע
 ת. גאווה זו תהיה שאנחנו נציל מיליוני אנשים עם טכנולוגיה ישראלי

 ם?מה צריך כדי להתקד
 ת. הסכמה של משרד הבריאות לשפוך למערכת את כל תוצאות הבדיקו . 1
 ש.אישור יועמ״. 2

 "ה!הגאונות הישראלית תנצח את הקורונ

השתתפה ח"כ איילת שקד בישיבת ועדת המשנה לשירותים חשאיים של ועדת החוץ  31.3.2020ביום  .2

 ן אמרה ח"כ שקד, בלא שהנושא עלה קודם בדיון: והביטחון. במסגרת הדיו

על האפליקציה שפיתח משרד הביטחון. משרד אני ממליצה לך לקיים עוד דיון "
טק אזרחיות פיתח אפליקציה שמאוד מאוד מאוד -הביטחון בשיתוף עם חברות היי

יכולה לעזור למשרד הבריאות. כרגע משרד הבריאות להבנתי, ואם סיגל נמצאת 
פה אז אפשר לשאול אותה, סיגל, כרגע הבנתי שאתם לא רוצים לשתף פעולה עם 

ת, אז אני אשמח לשמוע את דעתך. אבל לדעתי אתם צריכים האפליקציה הזא
 ".עזרה בהתנדבות NSO ... לעשות דיון בוועדה הזאת גם על האפליקציה הזאת

, שפיתחה את האפליקציה במשותף NSOהתברר כי בין ח"כ שקד ובין נשיאת חברת ( 1.4.2020)הערב  .3

ולל בין בני משפחותיהן. חברת יחסי חברות קרובים, כשוררים  –שירי דולב הגב' עם משרד הביטחון, 
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NSO אף אם פעלה לפיתוח האפליקציה האמורה ללא כל תשלום, עשויה להפיק תועלת עצומה מעצם ,

שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון וממשלת ישראל, נוכח הפגיעה החריפה במוניטין החברה במישור 

 הבינלאומי בשנה האחרונה. 

ף הפעולה האמור, והדברים שאמרה בדיון בוועדה בכנסת, עולתה של ח"כ איילת שקד לקידום שיתופ .4

עניינים חריף בהקשר ח"כ שקד מצויה בניגוד עולים כדי עבירה פלילית של מרמה והפרת אמונים. 

האמור, בין יחסי החברות הקרובים שבינה לבין הגב' דולב לבין תפקידה הממלכתי כחברת כנסת. 

ניגוד עניינים חריף זה פוגע פגיעה מהותית בערכים המוגנים ביסוד עבירת מרמה והפרת אמונים של 

 1397/03דנ"פ ון בדברי בית המשפט העלילחוק העונשין )ראו בעניין זה:  284עובד ציבור, לפי סעיף 

 ח"כ שקד כדי עבירה פלילית. , ומשכך עולה פעולתה של((30.11.2004) מדינת ישראל נ' שבס

נבקש להזכיר בהקשר זה דברים שכתבת אתה, בתפקידך כיועץ המשפטי לממשלה, לוועדת הכנסת  .5

. דברים אלה יפים, בהתאמה כמעט במסגרת הדיון בבקשת החסינות של ח"כ חיים כץ 29.1.2020ביום 

 :מלאה, גם לעניינה של ח"כ שקד

החסינות המהותית משום מתן "היתר" לחבר כנסת לבצע  "אין בקיומה של עילת
המעשים המפורטים בכתב  ... אם הן נעשות תוך כדי מילוי תפקידועבירות, אף 

האישום משקפים מהלך פעיל, מתוכנן מראש ומתמשך מצידו של ח"כ כץ, לקידום 
חוק שיש בו כדי להיטיב כלכלית הן עם ח"כ כץ עצמו והן עם בן ארי, הכול תוך 

  ן". הסתרה רציפה של העובדות הרלוונטיות ואף הצגת מצגי שווא לגביה

 חקירה פלילית נגד ח"כ שקד בעניין זה. להורות על פתיחת איפוא  ךנבקש .6

ידי משפטנים ופעילים חברתיים, ששמה לה -, שהוקמה עלעמותהמשמר הדמוקרטיה הישראלית היא  .7

ערכי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית, כמדינה למטרה לפעול למען האינטרס הציבורי לטיפוח 

נורמות השלטון ; לפעול לשיפור יהודית ודמוקרטית, בתחומי שלטון החוק, המשטר והמינהל הציבורי

לפעול ערכיה הדמוקרטיים של המדינה, לחזק את ; ולמיגור השחיתות השלטונית והמשטר התקינות

הרשות לחזק את מעמדה של כינון חוקה ראויה, הפרדת הרשויות ואיזונים ובלמים ביניהן; למען 

עקרון השוויון לעמוד על חשיבותו ומרכזיותו של השופטת, עקרונות המשפט, הצדק וזכויות האדם; 

נהל תקין ואתיקה בקרב עובדי ונבחרי ציבור; ערכי מילהטמעת ; עיקרון זה בפני החוק ואכיפת

 .הללוערכים את השתעגן וקידום חקיקה לגיבוש ו

יובהר כי . ימים ממועד קבלת מכתבנו זה 14התייחסותך בתוך למען הסדר הטוב, נודה על קבלת  .8

לרבות הזכות לפנות לערכאות המתאימות כדי שיתנו  –שומרת לעצמה כל זכות בהקשר זה  נומרשת

הנחיותיהן בעניינים אלו. נבקשכם לראות במכתבנו זה פנייה אחרונה בכל הנוגע למיצוי הליכים דעתן ו

אין במכתבנו זה או במה שלא נאמר בו, כדי לפגוע בזכות כלשהי  –טרם פנייה לערכאות כאמור. בנוסף 

 .נותמהזכויות העומדות למרש

 

 ,ובברכה בכבוד רב
 

 
 

 , עו"דאוהד שפק       יובל יועז, עו"ד
 חבר הצוות המשפטי       היועץ המשפטי  


