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 14.6הפעלת סוכן סמוי על ידי המשטרה
 .1בעקבות תקלות שאירעו בעבר בנוגע להפעלתם של סוכני משטרה סמויים ,הוצאו הנחיות
למשטרה ,המפרטות כללים בנוגע להפעלת סוכנים סמויים .כמו כן ,נתקיימו דיונים משותפים
בין פרקליטי המחוז לאנשי המודיעין של משטרת ישראל והופקו לקחים מתקלות שאירעו.
 .2כיוון שפרקליטויות המחוז עומדות בקשר שוטף עם המשטרה בנושא זה ,וכיוון שבסופו של
תהליך הפעלתם אמורים הסוכנים להעיד בבתי המשפט ,הוצאה הנחיה בנדון ,אשר מחמת
רגישותה פרטיה מצויים בידי פרקליטי המחוזות.
 .3ההנחיה דנה במספר נושאים ,אשר חלקם מפורטים להלן:
א .כל הפעלת סוכן סמוי תובא לאישור פרקליט מחוז ,אפילו אם מדובר באדם שלא תלויים
ועומדים נגדו תיקים פליליים בפרקליטות.
ב .אין לפסול את האפשרות להפעיל סוכן רק משום שתלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי בגין
עבירות סמים ,אלא יש לבחון כל מקרה לגופו .יש לבחון מיהו האיש ,מהו אורך המאסר
על תנאי התלוי ועומד נגדו וכדומה.
ג .על מנת למנוע רשלנות בהפעלת סוכן ,יש להשתדל למנות פרקליט שילווה את מהלך
הפעלת הסוכן ,לפחות בשלביו הקריטיים של המבצע .השאלה אם ימונה פרקליט תלויה
בהיקף פעילותו של הסוכן ,בחשיבות פעילותו וביכולתה של הפרקליטות להיערך לכך.
ד .כשמגלה המשטרה כי סוכן סמוי מעד במהלך תקופת הפעלתו ,חרג מן ההוראות שניתנו
לו והמשיך לבצע עבירות ,יש לשקול מיידית את הפסקת פעולתו .על המשטרה להביא את
דבר המעידה לידיעת פרקליט המחוז ,שאישר את ההפעלה ,מיד לאחר שהדבר נודע לה.
ה .פרקליט המחוז יחליט בדבר המשך הפעלת הסוכן על פי מכלול נסיבות העניין.
ו .על המשטרה להקפיד למסור לפרקליטות את כל חומר החקירה  -לרבות החומר
המודיעיני  -ולתעד בכתב ובפירוט כל פעולת חקירה שנעשתה במהלך החקירה.
ז .בכל מקרה שבו מבקשת המשטרה מפרקליט מחוז לסגור תיק של סוכן ,או לתת לו מעמד
של עד מדינה ,כאשר לאותו סוכן ישנם תיקים תלויים ועומדים גם במחוז אחר ,יתאם
פרקליט המחוז את סגירת התיקים עם פרקליט המחוז האחר.
ח .יצויין ,כי הנחיות המשטרה בדבר הפעלת סוכן סמוי הן חסויות ומצויות בידי פרקליט
המחוז.

