
 מוי על ידי המשטרההפעלת סוכן ס - 14.6הנחיה מס'  הנחיות פרקליט המדינה

 2; 1991מאי  3; 1989מרץ  13

 1992נובמבר 
 2019נובמבר  20כב חשוון תש"ף, עדכון אחרון: 

 

 

 הפעלת סוכן סמוי על ידי המשטרה 14.6

 א. כללי:

מחייבת מקצועיות רבה, רגישות, יצירתיות ותחכום, וכן  ן סמוי על ידי המשטרההפעלת סוכ .1

 כרוכה בממשקי עבודה בין הפרקליטות לבין המשטרה. 

יחד עם זאת, להלן יפורטו מספר הוראות . הפעלת סוכנים סמויים הן חסויות ככלל, הוראות .2

 ת הנוגעות להפעלת סוכנים סמויים על ידי המשטרה. גלויו

 ב. מדיניות התביעה:

או לאישור פרקליט בכיר שמונה על ידו  כל הפעלת סוכן סמוי תובא לאישור פרקליט מחוז .3

 . , אפילו אם מדובר באדם שלא תלויים ועומדים נגדו תיקים פליליים בפרקליטותלשם כך

בגין כגון,  תנאיק משום שתלוי ועומד נגדו מאסר על אין לפסול את האפשרות להפעיל סוכן ר .4

המאסר על  עבירות סמים, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו. יש לבחון מיהו האיש, מהו אורך

 .ומהתנאי התלוי ועומד נגדו וכד

יש להשתדל למנות פרקליט שילווה את מהלך הפעלת הסוכן, לפחות בשלביו הקריטיים של  .5

רקליט תלויה בהיקף פעילותו של הסוכן, בחשיבות פעילותו המבצע. השאלה אם ימונה פ

 .ערך לכךיוביכולתה של הפרקליטות לה

, פעלתו, חרג מן ההוראות שניתנו לוכשמגלה המשטרה כי סוכן סמוי מעד במהלך תקופת ה .6

המשיך לבצע עבירות, יש לשקול מיידית את הפסקת פעולתו. על המשטרה להביא  -ובעיקר 

 .את דבר המעידה לידיעת פרקליט המחוז, שאישר את ההפעלה, מיד לאחר שהדבר נודע לה

 .ןיפרקליט המחוז יחליט בדבר המשך הפעלת הסוכן על פי מכלול נסיבות העני .7

 -לרבות החומר המודיעיני  -החקירה על המשטרה להקפיד למסור לפרקליטות את כל חומר  .8

, בקשר לפעילות הסוכן ולתעד בכתב ובפירוט כל פעולת חקירה שנעשתה במהלך החקירה

 ובכלל

בכל מקרה שבו מבקשת המשטרה מפרקליט מחוז לסגור תיק של סוכן, או לתת לו מעמד של  .9

תאם פרקליט לאותו סוכן ישנם תיקים תלויים ועומדים גם במחוז אחר, יר שאעד מדינה, כ

 .המחוז את סגירת התיקים עם פרקליט המחוז האחר


