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 תמצית

בפעילות ארגוני מודיעין מסכל ביותר הנושאים הבעייתיים מ ינוה Subversion)  סיכול חתרנות

(Counter intelligence ,ס"להלן ממ)  היא הקושי העיקרית הסיבה  .דמוקרטייםבמשטרים

למעשי אקטיבית כגון התנגדות , דמוקרטימשטר לגיטימית ב אופוזיציונית להבחין בין פעילות 

המשטר יציבות לבין התנגדות שיש בה כדי לסכן את , ציבורית  מחאה באמצעותממשלה 

  . ביטחון הלאומיהדמוקרטי ואף לגרום לסיכון ל 

אך , ס"של ארגוני הממ סיכול טרור וריגולעל פעילות גבר הכיסוי העיתונאי בשנים האחרונות 

 מעורביםהבודדים האו ארגונים ה ואפילו זהות .נותר נסתר מהעין הציבורית החתרנותתחום 

נותרת חשאית ולעתים מתבצעת  ,ס"ממהפרשנות  ארגוני  שנקבעת על פי  בפעילות חתרנית 

 .המשטר הדמוקרטיסדרי לה להביא לשיבוש עלו זוכבלתי מבוקרת חשאיות  .מתאיםללא פיקוח 

  .להיותה חתרניתשווא בחשד  לגיטימיתהתנגדות סיכול לפעול ל  ס"ת ממהחלט ,לדוגמא

הפועלים  ,מערביותס בדמוקרטיות "ארגוני ממ אתגרים שעומדים בפניהמתוארים במאמר זה 

, גרמניה, ב"ארה: ארבע מדינותלהתייחס ל בחרתי . ימין קיצוני על ידיהנעשית חתרנות ל וכי לס

מושג ההגדרת כי היא בין המדינות הללו העולה מההשוואה  ותהמסקנאחת  .בריטניה וישראל

ס המקומי "ממהעל , ומידתי כדי להיות אפקטיבילפרשנות ו נהונתו מהבדרך כלל עמו "חתרנות"

 . פועלהוא במדינה בה המיוחדים להתאים עצמו למגבלות החוקיות ולתנאים 

 הקדמה

חתרנות היא ניסיון שיטתי להביא לסילוק או לערעור על “, 2לפי מילון וובסטר? 1מהי חתרנות

 םתנאי האחד ש, מכאן  ."מערכת ממשלתית או פוליטית על ידי אנשים שעושים זאת בחשאי

לערער את  ןיפעל בחשאי בניסיוהמוגדר ככזה ארגון האדם או הוא שהחתרנית כהגדרת פעילות ל 

חתרנות היא , לפי מקור אחר. חוקי בלתיבאופן  והדמוקרטי עד כדי החלפת משטריציבות ה

חתרנות נעשית בדרך כלל בפעילות . הממשלהאו להפלת ,המשטר במדינהלשינוי  גרום ניסיון ל "

 , אזרחי המדינה למשל, לערער את נאמנותם של רבים, חשאית שתכליתה לקעקע ליכוד פנימי
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לפלג את העם  ,ות פנימייםעלנצל חילוקי ד, האמון ביושרם והגינותם של מנהיגים להרוס את

 "החשאי"גם בה קיים היסוד ו ההגדרה זו מפורטת מקודמת 3."רעותהנגד להסית קבוצה אחת ו

במדינות  "חתרנות" תבהגדר –כפי שנראה בהמשך ". חתרנית"פעילות כ תכתנאי להגדר 

צורך בהיות האלמנט החשאי או חשד שכזה כדי להגדיר אין שבדרך כלל נקבע , הדמוקרטיות

בין  ,7102ב ץ "לאחר פנייה לבגרק בישראל נקבע .  או כחשודה שכזאת "חתרנית"פעילות כ

 ,ראה בהמשך)היבטים חשאיים  צריכים להיות בה הכי כדי להחשיד פעילות כחתרניתהיתר 

 (. 00עמוד 

מחאה ב  תותחיל שעל רצף בדרך כלל  תנמצא" חתרנות"מושג במדינות דמוקרטיות הגדרת 

הסתה בהמשך לבצע ביצוע או כוונות ועד , ת כנגד מהלכי ממשלהי ת ובלתי מורשי ציבורית מורש

להוצאת בדרך כלל  גורמותאלה .רצח פוליטיל ו גהר ל , ה קשהעפעולות אלימות שמובילות לפגיו

ידע איך ומתי . 4ואף להעמדה לדין אל מחוץ לחוקהמעורבות בפעילות כזו תנועות פוליטיות 

בדרך כלל מתוך פרסומים שונים ולאחר שמתגבשות ? שכזאתמסוכנת על התנהלות  ס"הממ

ס לעבור "הממנדרש אז  .של התנהלות פוליטית חתרניתאפשרית הערכות בדבר מסוכנות 

ולסכל  פעילות אלימהשל מחתרנות לשלב את המעבר בזמן  זהותאיסוף מידע חשאי כדי ל ל 

 . ודה באיבהעאותה ב

בדיקת , לעיתים. ס"הממעל ארגוני  מוטלת האחריות הממלכתית לזהות את האיום בזמן, כאמור

הם פעלו בארגונים שניתן להגדירם , זממםאת מגלה כי בטרם ביצעו  טרור הרקע של מפגעי

יות כחתרניים ובהמשך הקצינו כתוצאה מאינדוקטרינציה והשפעות פסיכולוגיות של דמו

ניטור . טרור המשפיעות ישירות או בעקיפין על החלטה לבצע, דומיננטיות  בארגונים אלה

פעילים היודגש כי הרוב הגדול של . ארגונים חתרניים מסייע לעיתים לסכל טרור בעודו באיבו

ס מוטלת החובה לזהות בקפידה "על ארגוני ממוכי . טרור מבצעים אינםבארגונים חתרניים 

או סיכון אמיתי למהות  כדי להתמקד באלו שמהווים סיכון ביטחוני ,שיוגדרו כחתרנייםארגונים 

 . המשטר הדמוקרטי
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 רורסיכול ט, סיכול ריגול": קלאסיים"שלושה תפקידים במדינות דמוקרטיות ס "ממלארגוני 

 Cyber))עוינת  סיכול פעילות סייברלהם גם בשנים האחרונות נוסף . וסיכול חתרנות מדינית

Security .סיכול יעדי המצב שונה לגבי , ריגול וסייבר קלים יחסית להגדרה, בעוד יעדי סיכול טרור

ס במדינות "ממהארגוני פעילות עלה בסדר העדיפות של חתרנות  סיכול, אחרונהל . חתרנות

, 9100מאז , לאחר שקודם לכן ,ארגוני ימין קיצוניהאיומים מצד הגברת כתוצאה מ ,הדמוקרטיות

  . ס"ממהיים בחזית העניין של איסלמארגונים עמדו 

העין פיקוח תחת במידה מספקת נמצא  ואינש ס"הממהעניין של מנושאי  ינוהחתרנות סיכול 

ואינה  פעילות נעשית בחשאיהמאחר ו ,עיתים רחוקותלבתי המשפט נדרשים לכך והציבורית 

לעקוב בחשאי אחרי  ס"ממארגוני  מחליטים שאלה על סמך אלו מדדיםהתשובה ל .ציבורב ידועה

המשטר ארגונים החשודים כפועלים בדרכים חתרניות שיש בהן כדי להביא לסיכון בודדים ו

   .אינה ידועה באופן מוסמך הדמוקרטי

ס בבריטניה היה הראשון במשטרים הדמוקרטיים שנדרש להגדרת "המופקד על הממ MI5ארגון 

משנת )חוק שירות הביטחון הבריטי ם ושינוי ההגדרה עברה מספר  .שנה 91 -לפני כ "חתרנות"

פעולות שמטרתן הפלת הדמוקרטיה הפרלמנטרית או חתירה תחתיה “אוסר על ( 09995

" חתרנות" ונחהמאת במישרין  מגדיראך אינו ” ,תעשייתיים או אלימים, באמצעים פוליטיים

(Subversion) , י "שיכולות להיות מנוצלות לרעה עכנראה כדי למנוע פרשנויות רחבות מדי

מכוונות להפיל או העוסק בסיכול פעולות "הוא כי נאמר  הארגון באתר האינטרנט של .השלטון

הכוונה "ומוסיף כי  6."לערער את הדמוקרטיה על ידי אמצעים אלימים פוליטיים או תעשייתיים

מנחה אותנו ולא התנגדות ש היא זומבטאת ו' חתרנות'לחתור תחת הדמוקרטיה היא מה ש

 ".  פוליטית

על שלמרות  לעשות בתחום זה(  BfV)בגרמניה לא ברור מה מותר לשירות הביטחון הגרמני 

 .קשיים שמערימים בתי המשפטמתמודד עם  הוא בפועל. לכךחוקית הנייר יש לו לגיטימציה 

  21-וה 01 -בשנות הבזהירות רבה כתוצאה מלקחי פעילותו בתחום זה על ופ FBI -ה  ,ב"בארה
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בעקבות התגברות  ועתה משנה את מדיניותו תחריפושזכתה לביקורות  של המאה הקודמת

 . האיומים מימין

כך  .לא הוגדר "חתרנות"המושג  שפירוש מאחר בתחום סיכול חתרנות עמוםבישראל המצב 

סדרי המשטר הדמוקרטי , השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה": 7כ"השבחוק בנאמר 

ריגול וחשיפת סודות , (הדגשה של המחבר) חתרנות, חבלה, מפני איומי טרור, ומוסדותיו

לקטגוריה  "נכנס"ומי  חתרנותהמושג לפרשנות ( ?מדי)דבר שיכול להשאיר פתח רחב  ,"מדינה

  .סודונשמרת ב  כ"בידי שבבלעדית  הנמצאתהחלטה , זו

 ב"ארה

ה לפני ובזמן התבצעה בעיקר נגד גורמי ימין קיצוני הייתה מצומצמת יחסית ו FBI -פעילות ה

לשכנע כדי באופן אינטנסיבי ב "נאצים שפעלו בארה -מלחמת העולם השנייה נגד גורמים פרו

במלחמת באופן פעיל להשתתף מ להימנע  ב"ממשלת ארהעל כי  ,את הציבור והפוליטיקאים

 .  העלם השנייה

של סיכול  נמרצת פעילותב , אדגר הובר, ביוזמת ראש הארגון,   FBI-עסק ה 0990-0920בשנים 

כאיום על הדמוקרטיה ( קומוניסטים)שראה בגורמי שמאל  ,הובר .מן השמאלחתרנות 

-זכויות לאפרו שוויוןשקידמו ואזרחיים נגד גורמים פוליטיים  במקביל גם פעל ,האמריקאית

כנית נקראה והת .ב במלחמת וייטנאם"שהתנגדו למעורבות ארה כנגד ארגוניםאמריקאיים ו

(Counter Intelligence Program) COINTELPRO ובמסגרתה הפעיל ה- FBI  יכולותיו מגוון את

 FBI -ה ,לדוגמא . 8לסכלם במטרה האלהלכים ההחשאיות נגד גורמים שלהערכתו הובילו את המ

להקטין את מלחמת וייטנאם או המשך ד גתנועת המחאה נפעל כדי לפגוע בלגיטימיות של 

כנית הופעלה בחשאי ללא אישור והת. אמריקאיים -ויון זכויות לאפרווש במתןהציבורית  תמיכהה

   .FBI -האחראי על ה משרד המשפטים

בעניין זה כמו גם  FBI -ה חוקיים של -הלא  וה והגילויים על מעשיחריפהביקורת הציבורית ה

 להגברת הפיקוח על הארגון הביאו  ,(0927)לאחר מותו של הובר  שנחשפו, בנושאים אחרים
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בסיכול חתרנות  את הטיפול זנחהארגון ו ,מצד משרד המשפטים וועדות המודיעין של הקונגרס

 . כמעט לחלוטין

 יברורה של תפקיד ההגדר  מופיעה( 7170נכון לשנת ) FBI -של ההרשמי באתר האינטרנט 

ב אין ארגון "בארה) הארגון של( counter intelligence division)המודיעין המסכל ת חטיב

טרור והגנה על הסודות סיכול  ,סיכול ריגול :הם הי תפקידש. (.ב.א. מודיעין ייעודי למודיעין מסכל

 . חתרנותסיכול אך אין אזכור ל  ,ב"הרשמיים של ארה

 ,חלקם אלימים ,על ידי גורמי ימין קיצוני 7170ינואר  0 -בבוושינגטון  קפיטול גבעת ההפריצה ל 

ב "הדמוקרטי בארה משטריתה ניסיון בוטה לשנות את סדרי היה ,שבה נהרגו חמישה אנשים

, של אותם גורמים בגיבוי נבחרים פוליטייםבטענה  האלימ בדרךאפשרות לשינוי פוליטי  מנועול 

תהליכי של זה היה תוצאה טראומטי אירוע . זויפו ,זכה ביידן ןשבה ,כי תוצאות הבחירות לנשיאות

סיכול הימין ל  ופעילותאת  FBI-ההעלה , מאז .החברה האמריקאיתשעוברת הקצנה פנימית 

 . ב לדרגת עדיפות גבוהה"הקיצוני בארה

 מודיעין ההגיע למסקנה כי למרות שהי  71709דוח של המפקח הכללי של הקונגרס מאפריל 

היערכות , ולפגוע בנבחרי הציבור גורמי ימין קיצוני לפרוץ לגבעת הקפיטול תוממוקד על כוונ

משטרת הקפיטול לא . עצמת האיוםוכשלה בהערכת  תה בלתי נאותהי משטרת הקפיטול הי

של , תהפיזי אבטחה מבחינת התחשבה במודיעין שעמד בפניה ולא נערכה בהתאם בעיקר 

ה נערכשיותר בדיקה מקיפה  10.לגבעת הקפיטול הגיעוהמפגינים לפני שתגבור כוחות והרחקת 

משטרת הקפיטול היה בידי אכן ה כי העלת 7170ועדות של הסנאט ופורסמה ביוני שתי על ידי 

כשלו  DHS -ההמשרד לביטחון המולדת והמודיעין של  FBI -הגם אך , מידע שלא הוערך נכון

מצוין שהושג מאתרי אינטרנט ומהמדיה מידע ברשותם  למרות שהיהו, כת האיוםבהער 

 ואילא הוצ הם  אך לינואר 0 -ב הימין הקיצוני לתקוף את גבעת הקפיטול נותעל כווהחברתית 

 . 11על כך תקד והתרעה ממ
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 Director of National Intelligence) תהאמריקאי מודיעין ראש קהיליית הפרסם  7170במרס 

– DNI )על ידי  מובלתשעל בסיס אתני וגזעני  גוברתהקצנה פנימית אלימה מהמזהיר  12דוח

 וודאותבכמעט להעריך קובע כי ניתן  הדוח .בחלקן חמושות ,קיצוניותאמריקאיות קבוצות 

“Almost certainly”) )7170 שנתקפיטול יתרחש שוב בגבעת הב ארעשאירוע דומה לזה ש .

את חברתי מעלות הפוליטי וה, הכלכלי מיםבתחו, משבר הקורונההקשות של תוצאות ה

 םחירותשרגונים מרגישים ותם אבאואוהדים מאחר וחברים  איומים אלההתממשות הסבירות ל 

 בקרבעל ידי מהלכי המדינה לעצירת התפשטות הקורונה והם מרחיבים השפעתם  נפגעה

 .13.מיליטנטייםל  לאחר הבחירותשהיו פסיביים והופכים  ציבורים

ת בכוונה לפגוע י נעשהחדש האמריקאי על כך שהתנהלות הממשל תיאוריות קונספירציה 

גם מקבלות דחיפה  מגמות אלה. מתפשטות במהירות, הפוליטיים במי שמוגדר כמתנגדיותחילה 

ומחזקות מיליציות ימניות  ,קרי הפסדו של טראמפ, ב"בארהלנשיאות מתוצאות הבחירות 

שאותם ארגונים  14ב היא"ערכה הרווחת בארההה. ב"תוך ארהבשל אלימות פוליטית ומגמות 

ביניהן מחליפים ו עוברים לשיפור התיאוםב אלא "לא רק מחזקים את כוחם בתוך ארהימניים 

המשתמש בדרכים "( החדש) שלטוןאת הבדבר דרכי פעילות אלימות עתידיות כדי לסלק  מידע

על ניסיון הממשל לכפות כללי ביקורת חיזוק מהמגמה זו קיבלה , כאמור ".טירניות כנגד האזרחים

אחד מנושאי העדיפות ל הופך  איום הימין הקיצוני האלים, לאור זאת .ות כלפי הקורונהגהתנה

( 15דיעין משלוולו יחידת מDHS    ולדתיחד עם המשרד לביטחון המ) FBI -המרכזיים של ה

גורמים אלימים נושאי נשק בתוכה משולבים   FBI -להערכת השלסכל חתרנות קיצונית במטרה 

 . 16כנגד קבוצות אתניות ואף כנגד כוחות הממשלה לפעול בדרכים אלימותהמתכוונים 

על ידי גורמים פוליטיים גם נתמכת לעיתים ב "החובקת את רחבי ארה ,גורמים אלהפעילות 

 כליםבחשאי ל יהפעל  FBI -ניסיון ההסתרה של כוונות הפעולה מחייבים את ה. מקומייםימניים 

 . 17.מתקדמים מודיעיניים
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ם מודיעין המצביע על בל חיזוק מכך שקיי י החשש של הממשל האמריקאי מפני הימין הקיצוני ק

בעיקר , זרות מדינותפעולה עם ארגונים דומים ב בוחנים שיתוף ב "בארהארגוני ימין קיצוני ש כך 

לא היו ב "ב המשתפים פעולה עם ארגונים דומים בארה"מחוץ לארהארגוני ימין קיצוני . באירופה

ובמשרד החוץ האמריקאי  FBI -ב,  CIA -בהחלה  ,אחרונהל  .  יעד של המודיעין האמריקאי

בבריטניה בצרפת , בגרמניה ימין קיצוני  תברר כי לארגוניהלאחר ש 18חשיבה מחדש בנושא זה

מתקיים הדיון . ב"עם גורמי ימין קיצוני בארה, חלקם חשאיים, ובמדינות אחרות יש קשרים

 נים דומיםלארגול "בחובינלאומי חשאי בין ארגוני ימין קיצוני קשר ל  עולה חשדכשבשאלה האם 

לסמוך על מידע  להתעניין באופן אקטיבי בארגונים אלה ולא המודיעין האמריקאי על ,ב"בארה

  . של המדינות שמתקבל במסגרת שיתופי הפעולה בין שירותי מודיעין

שיתוף הפעולה בין ארגוני ימין כי הוא מוטרד מציין ו ,בגלוילאחרונה על כך דיבר  FBI -ראש ה

. 19עם ארגונים אירופאיים דומים קשריםאירופה כדי לבנות ל יצאו חבריהם שב "קיצוני בארה

 Russian Imperial ימני קיצוני וחמוש ארגון רוסי עלב  "הכריזה ארה 7171באפריל 

Movement (RIM )לאחר שנודע כי פעילי ארגוני ימין קיצוני  ,ב"במיוחד על ארה ,איום גלובליכ

 . 20ברוסיהבנשק חם התאמנו  ,RIMבגרמניה המשתפים פעולה עם 

 1גרמניה

 מוכן היה שלא ,(  BfV"המשרד הפדרלי להגנת החוקה"הנקרא ) הגרמני הביטחון שירות

 בפניו התריע לכן קודם שנים מספרש למרות ,7109 -מ האיסלמיים ההגירה גלי עם להתמודדות

 החתרנות לוכי לס גם ערוך היה לא .בגרמניה יהדיסטי'הג הטרור עליית על האמריקאי המודיעין

  .האסלאם מיאיו עליית רקע על שגברה בגרמניה הקיצוני הימין מצד והטרור

 והתכוונה והמשטרה הגרמני הצבא מתוך שפעלה קיצוני ימין תבקבוצ חברים נעצרו 7100 -ב

 כיצד בגרמניה השלטון התלבט  7109 -ב .21גרמניה רחביב מוסלמים נגד טרור פעולות לבצע

  "לגרמניה אלטרנטיבה" הקיצוני הימין מפלגת בין קשריםל  טענות מול אל לפעול איךו להתייחס

                                                           
1
 .לפרק זהעל תרומתה , (INSS) במכון למחקרי ביטחון לאומי חוקרת , תודות לעדי קנטור 
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(AfD ) הגרמני הביטחון שירות על אםה השאלה .22אסלאמיים-ואנטי גזעניים לארגונים BfV)(  

 גבר שבו גרמניה שבמזרח בקמניץ הרצח אחרל  עלתה ,ואנשיה המפלגה פעילות אחר לעקוב

 הימין של אלימות הפגנות התקיימו מכן לאחר .מוסלמים מהגרים שני ידי על למוות נדקר

 "פגידה" אסלאמי-אנטי וארגון AfD -ה מפלגת של פעילים השתתפו בהפגנות .הקיצוני

(Pegida) . 

 האזוריים הביטחון ששירותי וברמן התחתונה סקסוניה מדינות הודיעו ,אלה אירועיםמ כתוצאה

 מפלגת של הצעירה הזרוע ,"הצעירה האלטרנטיבה" של אזוריים תאים אחר לעקוב החלו שלהן

 שירות ראש .23אסלמים מהגרים נגד אלימות לפעילויות שלה החשודים הקשרים בגלל ,AfD -ה

כי הימין הקיצוני  7109 -בשבגרמניה סטפן קרמר אמר ( Thuringia)במדינת טורינגיה  הביטחון

  . 24ה נראה כאיום הגדול ביותר על גרמניה הדמוקרטיתי בגרמנ

 הפועלים ארגונים אחר המעקב את גבירלה הממשלה על חצול  פוליטיים ופעילים פוליטיקאים

 מרקל אנגליה הקנצלרית .אלה למדינות רק ולא גרמניה לכל ולהרחיבו AfD -ה מפלגת של לצידה

 אלא ,פוליטיות החלטות לא האל " .יעקבו מי אחרי בעצמם יחליטו הביטחון ששירותי אמרה

  .25לעיתונאים מרקל אמרה ,"עובדות על מבוססותה החלטות

ניסו פעילי ימין קיצוני להסתער על בניין הפרלמנט בברלין אך נהדפו בכוח  7171לאוגוסט  01 -ב

וכרזות ימניות  0909עד  0920-בתיעוד מהתקרית נראו דגלי הרייך הגרמני מ. על ידי המשטרה

מתקבלת על הדעת על לבה של -מתקפה בלתי"נשיא גרמניה אמר כי זאת . קיצוניות אחרות

 26." לנוהדמוקרטיה ש

 אחרי צמוד מעקב מאפשרת היא .קיצוניות נגד קשה יד לנקוט מאפשרת הגרמנית החוקה

 הקיצוני הימין אחרי עוקבות המודיעין סוכנויות .27לחוק מחוץ אותם להוציא אףו קיצוניים ארגונים

 כל אחרי לעקוב מאפשרים לא שהתנאים אמר זיהופר הורסט הפנים שר אך ,הקיצוני והשמאל

 על עין תפקח גרמניה לדבריו כי םא ,לגיטימי פוליטי ארגון בהיותה  AfD -ה מפלגת חברי

  28.ההתפתחויות
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הגיע למסקנה כי בפעילותה של המפלגה יש סיכון משמעותי  (BfV)שירות הביטחון הגרמני 

 לכן החל. במסגרת אחריותו לסיכול חתרנות פוליטית קיצונית למשטר הדמוקרטי בגרמניה

לא נעשה בגרמניה שאחרי מלחמת העולם ש מעשה חריג , על מפלגה פוליטיתביטחוני פיקוח ב 

החלטת השירות הגרמני הייתה לראות במפלגה כחשודה בפעילות המאיימת על . השנייה

קוח על מפגשים של חברי יפ: לשם כך להפעיל כלים חשאיים מגווניםוהמשטר הדמוקרטי  

ראש השירות , עם זאת. ניטור הדואר אלקטרוני של חבריה וכן האזנה לשיחות טלפון ,מפלגה

 . 29שלא לעקוב אחרי חברי הפרלמנט של המפלגה החליטהגרמני 

הערכה זו . הפכה לימנית קיצונית AfDכי מפלגת שירות הביטחון הגרמני העריך   7109מאז 

ל חומר גלוי של פרסומי המפלגה שהתבסס עשל הארגון עמודים  0111 -על דוח בן כ נשענה

מנהיגי המפלגה ובהתבטאויות של  בעיקר כפי שבאו לידי ביטוי במדיה החברתית, ומהלכיה

. נאצים ואנטישמיים-שחלקם היו מוכרים כפעילים בארגונים נאו  ,ופעיליה עד הרמה המקומית

פוטנציאלי בפעילות ביטחוני את ראש השירות ושר הפנים למסקנה כי יש סיכון  דוח זה הביא

המפלגה ולכן נדרש להטיל על המפלגה מעקב חשאי כדי לגלות את כוונותיה ומהלכיה ועד כמה 

מעורבותה , את השירות הגרמני הבמיוחד מדאיג. היא מסכנת את הדמוקרטיה בגרמניה

 .30האפשרית של המפלגה בפעילות אלימה ובלתי חוקית

שהמודיעין המסכל הגרמני החל  31'ר שפיגלד 'המגזין הגרמני  פרסם ,7170בתחילת מרס 

פעיליה ותומכיה  :מטרת הפיקוח שהושת על המפלגה. בפיקוח מודיעיני חשאי על המפלגה

לפי . היא מעורבת בניסיון לפגוע במערכת הדמוקרטית הגרמניתועד כמה ה לבדוק האם תי יה

פעילותה של מפלגת  לעלאחר חקירה  תקבלהשירות הביטחון הגרמני ה תהחלט', דר השפיגל"ה

AfD שנמשכה כשנתיים  . 

בית המשפט בגרמניה כאשר  7170באפריל מכה  והמאמצים לעצור את הימין הקיצוני ספג

לפקח ( BfV)שירות הביטחון הפדרלי ממנע ו AfDנענה לעתירה של בהחלטה תקדימית 

 לפקח על ארגוני ימין קיצוניים  BfV -הקשה על הגם בית המשפט  .המפלגהמודיעינית על 
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מחשש כי הדבר יתפרש כאילו הארגון מרגל אחרי מפלגה פוליטית  ,AfDהמשויכים למפלגת 

שמדובר במהלך שמנוגד לחוקה הגרמנית  המפלגה  ט קיבל את טענתפבית המש. 32לגיטימית

ת כי הפיקוח הביטחוני המתוכנן ימנע ממנה את האפשרות להתמודד באופן שווה במערכו

 . אינן מהוות יעד של שירות הביטחון הגרמנישהבחירות כנגד מפלגות אחרות 

הימנית על הפעילות  "דר שפיגל"שפורסם על ידי ההגרמני הביטחון מדוח שירות יצוין כי 

כי ישנה הפרדה לכאורה בין הפעילות הפוליטית  עולה, גלוי מידעהמבוסס על  ,האלימה בגרמניה

פעילות מסוכנת כנגד מתקיימת במפלגה קובע כי הדוח . של המפלגה לבין הפעילות האלימה

היא פועלת כדי להפיץ את הפעילות האלימה נגד קבוצות אלה ולגייס לשם ומוסלמים ומהגרים 

הסדר  סיכוןעד כדי , ליטית בגרמניהכך את דעת הקהל ואף מפלגות אחרות במערכת הפו

גם שנאצים  -ם גורמים ניאועהתברר כי לפעילי המפלגה קשרים הדוקים . הדמוקרטי בגרמניה

 אינם AfDפעילים במפלגת . הם רואים בקבוצות שונות באוכלוסייה כבוגדים בעם הגרמני

נמנעים מהתקפות על ראשי המדינה בגרמניה בטענה שהם מגינים על גורמים אתניים שאינם 

תוצר החינוך “בה הם רואים , אנגלה מרקל הקנצלריתכולל מתקפות קשות על , נאמנים לגרמניה

 33.”המזרח גרמני שהינה אויב של הדמוקרטיה

קולות ( פוליטית)שקיט רואה עצמה כמי שתפקידה גם לה AfDמפלגת , לפי השירות הגרמני

. המפלגה חשה בוז כלפי השיטה הדמוקרטית ומתנגדיה הפוליטיים. שאינם מסכימים עמה

הוא מעשה חיובי שצריך  7170ב בינואר "הקפיטול בארה גבעת המתקפה עלמבחינתם 

שמותר להתנגד  גורסיםחלק מפעיליה . "Xיום "בלשונם זהו  ,גם בגרמניהיום אחד להתרחש 

 . 34כדי לקדם את סדר היום של המפלגה, של הממשלהבאופן אלים למהלכים 

, אנשים בכירים במפלגה. קיימים קשרים הדוקים בין המפלגה לגורמים ניאו נאציים בגרמניה

בתקופת משבר הקורונה המפלגה . אסלאמייםפעילים בארגונים אנטי , כולל חברי פרלמנט

 . השיש להביס" נהודיקטטורת הקור" יא מכנהלמה שה תתנגד מו ,הקצינה את עמדותיה
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גרמניה ניצלה את המצב כדי להכריז על צעדי חירום שפוגעים בזכויות האזרחים אך  ,לגישתם

 . AfD 35 -בעיקר מכוונים נגד מפלגת ה

מתקיימת גם פעילות חשאית , נאצית שהינה במידה רבה גלויה -במקביל לפעילות הניאו

משפט של בשטוטגרט החל  7170באפריל . הסדר הציבורי בגרמניהשינוי שמטרתה להשפיע על 

אחד מחברי הארגון . 7171שנעצרו בפברואר , Gruppe S הנקראתחברי קבוצה ניאו נאצית  07

 ובכוונתח והיה "אמלרשותו החזיק בופעל בחשאי הארגון  ,לפי התביעה. הוא קצין משטרה

הגיע  הארגוןהמידע על כוונות . אלימה להביא להתקוממות אזרחית כדיכלי נשק גם לרכוש 

משפט . 36על ידי שירות הביטחון הגרמני והיה מעורב בפעילות הקבוצהבחשאי מסוכן שהופעל 

דומה מתנהל נגד קצין ביחידה מיוחדת גרמנית שהיה חלק מקבוצה שנערכה לפעילות אלימה 

 37.חילת המרד המזוין בגרמניהתמועד שהוא   "יום הדין"ב

ימין כי החל לפקח על קבוצות  ,7170הודיע בסוף אפריל ( BfV)שירות הביטחון הפדרלי , בנוסף

זאת . קורונהה גבלותמבגין הלגיטימיות של מוסדות המדינה  עלמערערות מאחר והן קיצוני 

בכך הולכת גרמניה . AfDתמיכה ממפלגת  וקיבלולאחר שהפגנות כנגד הסגר הפכו לאלימות 

כנגד מהלכי הממשלה בתחום המחאה לות ופעב רחוק יותר מדמוקרטיות אחרות לאחר ש 

השירות הגרמני מפעיל אמצעים חשאיים נמסר כי . המוגדרים כקיצוניים רבים שתתפוההקורונה 

בדיקת מצבה הפיננסי  ,חברים ואוהדים, זיהוי פעיליםל , התקשורת הדיגיטלית חראמעקב  כולל

וכמובן לזהות  הכספיים בעיקר מגורמים מחוץ לגרמניה יהמקורות  אתלברר  כדישל המפלגה 

 . 38מבעוד מועד כוונות לפעילות אלימה

 AfD -התייחסו לפיקוח על מפלגת ההשירות הגרמני על המגבלות שהוטלו על ידי בתי המשפט 

 ,האחריםבגורמי הימין הקיצוני להתמקד שירות הביטחון הגרמני ממונעות  עצמה אך הן אינן

אלה  ובהם, םהאיום מצד רמת לאור עליית כולל בקרב המשרתים בצבא ובכוחות הביטחון 

 . AfD -שאין להן כל קשר ל פעילים בקבוצות עצמאיות ה
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 בריטניה

יותר נראה כי בריטניה הקדישה , בהשוואה בין בריטניה לשאר המדינות המוזכרות במאמר זה

 פעילותשל המאה שעברה  01 -וה 71 -החל משנות ה .תשומת לב להגדרת מושג חתרנות

חייבו את ארגון (  כמו גם השמאל וארגוני חזית של ברית המועצות)חתרנות מצד הימין הפשיסטי 

בהגדרת . להגדיר את גבולות הגזרה של פעילותו לסיכול חתרנות MI5יטי המודיעין המסכל הבר

ה היא להגן שימהמ: "הייתה כלהלןרבות אורך שנים נושא זה ל ההתייחסות ל  MI5 -המנדט של ה

על הממלכה מאיומים חיצוניים ופנימיים כתוצאה ממאמצים של ריגול וחבלה או פעולות של 

ניתן לתארם כמכוונים לחתור תחת שיחידים וארגונים המכוונים מתוך הממלכה או מבחוץ 

כוונים לסלק את תמהאנשים ": לשאלה מי הם הגורמים החתרניים התשובה הייתה 39".המדינה

פעל   הארגון 0991הודה כי בשנת   MI5 -הראש 40".עות אמצעים בלתי חוקייםהממשלה באמצ

והפעלת כורי הפחם והאיגודים המקצועיים על ידי האזנה טלפונית ארגון נגד שביתת ראשי 

וונו את החקירות שלנו נגד פעולות של אלה אשר השתמשו בהפגנות למטרות יכ" :סוכנים

  41".חתרניות

פעולות שמטרתן הפלת ב " מטיל על הארגון לטפל( 0999משנת )חוק שירות הביטחון הבריטי 

 42”.תעשייתיים או אלימים, הדמוקרטיה הפרלמנטרית או חתירה תחתיה באמצעים פוליטיים

 ,ואך מסביר במידה סבירה את משמעות" חתרנות"מושג את מגדיר  אינואמנם החוק , כאמור

י "מלתת למושג זה פרשנויות רחבות מדי שיכולות להיות מנוצלות לרעה עכנראה כדי להימנע 

 The Canadian Security)שירות הביטחון הקנדי החוק לפיו פועל , לשם השוואה  .השלטון

Service Act) , את הסיכון לביטחון כך מתייחס למושג חתרנות ובמקומו מגדיר אינו גם הוא

י פעולות "פעולות שמטרתן לפגוע ע" :במפורש הלהזכיר חתרנות מבלי מ הלאומי של המדינה

מכוונות להרוס או להפיל את הממשלה הקנדית על ידי הפעולות כאלה וחשאיות בניגוד לחוק 

דגש יש הקנדי  השירותידי ל ע חתרנותת ההגדר ב, ס הבריטי"בשונה מהממ 43".פעולות אלימות

  . על פעילות חשאית ואלימה המכוונת לשנות את השלטון
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על ידי מפלגתו  הובל ושל המאה העשרים  01 -הימין הקיצוני בבריטניה פעיל עוד משנות ה

 BUF  (British Union of  :ונקראה 0907שהוקמה ב  הפשיסטית של אוסוואלד מוסלי

Fascists) . המפלגה הייתה פעילה לפני מלחמת העולם השנייה ובמידה פחותה בתקופת

 BNP- - British National Front מפלגת ה ,כתהי קמה ממש 0902 -ב. המלחמה הקרה

חלה עלייה בפעילות הימין הקיצוני בבריטניה לאחר  7111 -בשנות ה. הפעילה עד היום

דעות על בהמשך קם גוף פוליטי ב. נגד המוסלמים בבריטניה ופנהה BNP -ה  שהמיקוד של

את הפעילות כיום בראשות טומי רובינסון שמוביל  EDL (English Defense League) -דומות ה

 . to make war on Muslims44וקורא  של הימין הקיצוני בבריטניה

ליבה את ( ברקזיט), 7100הניצחון במשאל העם על היציאה מהאיחוד האירופאי ביוני 

ההתנגדות למוסלמים בבריטניה עם עלייה ניכרת מדי שנה במספר מתקפות השנאה נגד 

ל עהתפיסה המקובלת בבריטניה היא כי ההחלטה . (וגם נגד יהודי בריטניה)  יםהמוסלמ

 הייתהשקודם לכן , ולותינתנה לגיטימציה לפעחיזקה את גורמי הימין הקיצוני והברקזיט 

 . 45מועטה

מיקד את רוב  7111 -החל מחתרנות עד לשנים האחרונות ובסיכול כמעט ולא עסק  MI5 -ה

סיכול האחריות ל  ליטו הבריטים להעביר את התקבלה הח 7109 -ב. 46טרורסיכול ל תשומת ליבו 

  MI5 -המשטרה למ ,שבעיקרה חתרנות ולעיתים גם פעילות אלימה ,פעילות הימין הקיצוני

ההחלטה התקבלה נוכח הערכה  .47אסלאמייםסיכול טרור וחתרנות של גורמים ב כבר שעוסק 

שפעילות הימין הקיצוני תגבר  והתחושה כי סיכול חתרנות שעוברת לאלימות מחייבת היערכות 

 . ס ולא של המשטרה"חשאית שהינה מיומנות של ארגון ממ

כולל  ,פעילות הימין הקיצוני בבריטניה סיכולל תוצאות פעילותו על , MI548 -דיווח ה 7109בשנת 

שליש מפעולות הטרור שסוכלו היו של  נמסר כי .חקירות פתוחות על פעולות הימין הקיצוני 91

 . גורמי ימין קיצוני והשאר מצד גורמים אסלאמיים
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גוף פיקוח מנהלי על קהיליית המודיעין עם סמכויות מעין  7100 -יצוין כי בבריטניה הוקם ב

אך כדי  ,טיים לאסוף מידע נרחב של נתוני תקשורתת לארגוני הביטחון הבריושיפוטיות המאפשר

לאזן את היכולות החדשות שניתנו למודיעין הבריטי הוקם לפי חוק מנגנון פיקוח בעל עוצמה 

(IPCO Investigatory Powers Commission Office49  ) ארגוני כלל שסמכותו משתרעת על

 . המודיעין הבריטיים

 ישראל

לחוק ' ב-ו' א2כך נאמר בסעיף . בין היתר לסכל חתרנות ארגוןמטיל על ה( 7117)כ "שבהחוק 

סדרי , השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה: "50(7117, חוק שירות הביטחון הכללי(כ "שב

ריגול , .(ב.הדגש של הכותב א) חתרנות , חבלה, מפני איומי טרור, המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו

 51.כ או בחוקים אחרים"שבהתרנות אינו מבואר בחוק המונח ח, אולם."וחשיפת סודות מדינה

מה שמשאיר את  ,ולא ברור לפי אלו קריטריונים גדיר את המונח בעצמומהשירות  ,כתוצאה מכך

 . םעמוהנושא 

 

כ "טענה שחוסר הגדרת המושג בחוק שבב של האגודה לזכויות האזרח ץ "לבגפניה מ כתוצאה

. להגדרתו 7119 -כ ומשרד המשפטים ב"נדרשו שב על ידי הארגון נותן פתח רחב מדי לפרשנויות

פעילות אף בלתי אלימה שיש בה היבטים : "היא זאת כ"ההגדרה שהתקבלה ואומצה על ידי שב

מטרתה או תוצאתה ש, ממניעים אידאולוגיים או מאינטרסים של גורמים זרים תהנובע, חשאיים

או פגיעה בסדרי המשטר הדמוקרטי , המסתברת היא עבירה על החוק או סיכון ביטחון המדינה

מוסדותיו או פגיעה באינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה ב או 

נותנת מסגרת למושג  והבהרה חשובה ז 52."כ"אותם קבעה המדינה בהתאם לחוק שב

היא לכן ו, כ"לא עודכנה בחוק השב, "היבטים חשאיים"להיות בה  כיםך ציון שצרי תו" חתרנות"

 . לפרשנויות שונותעדיין נתונה 
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כ בהקשר זה עלתה שוב לדיון בבית המשפט "ותפקידו של שב" חתרנות"הבהירות בנושא ה -אי

לאחר עתירה על זימון פעילים פוליטיים לשיחות אזהרה  53(9722100צ "בג) 7100 -העליון ב

מה תפקידו של ארגון ביטחוני חשאי במדינת דמוקרטית : בלב הדיון עמדה שאלה יסודית. כ"בשב

מתגובת המדינה לעתירה עלתה פרשנות מרחיבה של ". חתרנות"כ לעסוק ב"סמכות שב יומה

חלק , כלומר". חתרני-רקע לאומניהפרות סדר על "הכוללת גם , "ביטחון המדינה"המושג 

מעמדה שלפיה מחאה אזרחית העלולה לגלוש להפרות סדר יכולה להיות מסווגת כפגיעה 

 .בביטחון המדינה

בלתי פורמליות  שזימון אזרחים לשיחות, כ"בית המשפט קיבל את העמדה העקרונית של השב

אך  ימי בנסיבות מסוימותעשוי להיות לגיט" חתרנית"על רקע חשש לפעילות "( שיחת אזהרה)"

, כ עצמו"לפי עמדת השב"השופט העליון רובינשטיין הדגיש כי  .הטיל מגבלות משמעותיות

חשש לפעילות בלתי חוקית העולה כדי חשש "הארגון אינו מטפל במחאה אלא כאשר קיים 

ניתן כי קבע בית המשפט . 54"פעילות פוליטית או מחאה חוקית אגב לפגיעה בביטחון המדינה

חשש לפעילות בלתי חוקית העולה כדי "קיים כשרק לפעול מול גורמים המעורבים בחתרנות 

התנה את השימוש בסמכות בכך שיובהר לאדם  בית המשפט. "חשש לפגיעה בביטחון המדינה

ץ "עוד הורה בג. וכי אינו חייב להתייצב אליו, במעמד הזימון שמדובר בתחקור וולונטרי לחלוטין

ולא להתייחס , ערוך חיפושים מיותרים ומשפילים על גופם של המוזמנים לשיחותכ לא ל"לשב

כ הגיש לבית המשפט "השבכי  עולהמהפרוטוקולים של המשפט  .אליהם כאל חשודים בחקירה

נוהל זה  .שתוקן בעקבות הערות השופטים במהלך הדיונים בעתירה, נוהל חסוי מעודכן בנושא

  . כ"שבניתנות במסגרתו לואלו סמכויות  כוללהוא מה  וררנותר הרחק מהעין הציבורית ולא ב

י של המפה צד השמאלההן מ סק בסיכול חתרנות מדיניתוכ ע"מאז הקמת המדינה שב

שנה , 0919בשנת , פי יומנו של ראש הממשלה דויד בן גוריוןעל . ינצד הימהוהן מ הפוליטית 

כך כתב ביומנו . כ"סדר היום של שבגבוה ב מקום ה תפסמניעת חתרנות , לאחר הקמת המדינה

הפורשים  יםללוהיעדים שאחריהם מרגלים שירותי הביטחון של ישראל כ:"55בעניין זהבן גוריון 
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י "מפלגות ומק, (בעיקר עולים מצפון אפריקה ובמעברות) עדות המזרח , (י"ארגוני אצל ולח)

כ "פעילות של שבהואכן הנושא הפוליטי היה במרכז  56."(המפלגה הקומוניסטית הישראלית)

 . היה נתון למרותו הישירה של הראש הממשלה( כעתה)שאז 

כוונה לשנות את סדרי השלטון ב  ,ימניתמקרים של חתרנות מדינית קיצונית  בישראל היו מעט

נגד הסכם השילומים  0997אחד הבולטים שבהם היו ההפגנות שהתקיימו בשנת . הדמוקרטי

שבו נשמעו קריאות של מנהיגי מפלגות הימין לא רק להתנגד ( דאז, המערבית)עם גרמניה 

 :חירות אמר בהפגנההאופוזיציה ראש מפלגת  ,מנחם בגין. לכנסת לעלות גםאלא להסכם 

תהיה ממשלת זדון שתבסס את , ומתן עם המרצחים משמידי עמנו-שתפתח במשא, ממשלה זו"

גם אם משתתפיו יילקחו "תשלום מיסים ולמרי אזרחי -בגין קרא לאי". שלטונה על כידון ורימון

הזועם החל ההמון  ,לאחר דברי בגין ."וגם אם ישלמו בחייהם, ולמחנות ריכוז" מרתפי עינויים"ל

הגיעו למפתן הכנסת הם  ,לבלום את המפגינים חרף ניסיונות המשטרה . 57לצעוד לעבר הכנסת

: ואמר "קול ישראל"ברדיו שידור למחרת הופיע בן גוריון ב .58והשליכו אבנים לתוך אולם המליאה

 .59"הדמוקרטיה בישראל נעשתה התחלה להרוס. אתמול הורמה יד זדונית על ריבונות הכנסת"

תומכי של  נםהופתע מניסיו ,60"י"פעל לעזרת מפלגת השלטון מפא"כ שבאותם שנים "שב

 . מפלגת חירות להסתער על בניין הכנסת

 בוואדימהומות שפרצו היה ה חתרנותלתחום סיכול ( בטעות)כ שייך אותו "אירוע אחר ששב

להתערב  ונחהה כ"שב. על רקע קיפוח של העולים מעדות המזרח 0999סאליב שבחיפה בשנת 

ימי "כ בנושא מתואר בספר "טיפול שב. 61נוכולפעול מודיעינית במגמה להחזיר את השקט על 

כ "מיד עם פרוץ המהומות התריע ראש היחידה המרחבית הצפונית של שב: "נאמר ךוכ 62"עמוס

הנושא שייך "הביע דעתו כי , "על כך שהמהומות פוגעות במידה מסוימת בביטחון המדינה

מארגני המהומות צריכים להיות יעד לשירות ויש לטפל "והוסיף כי " במידה מסוימת גם לנו

לערוך סקר ולהפעיל מודיעין : "ש ראש הממשלה מהשירותלאחר כמה ימי מהומות ביק  ."בהם

 ההפעיל שכ עשה כן והקים יחידה מיוחדת "שב .63"כעזר למשטרה לצורך מניעת טרור ובריונות

 .64סוכנים עד שהמצב נרגע לשם כך
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כ במעקב "עסק שב 0922 -בעליית ממשלת הליכוד ועד ( 0902)אחרי מלחמת ששת הימים 

להקמת פעלו מאחר ו, איום ביטחוניכאחר גורמי ימין בעיקר מקרב המתנחלים שהוערכו 

לאחר .65ופעילותם הוגדרה כחתרנות מדינית בניגוד למדיניותה ,המדינה ללא אישורהתנחלויות 

י כ לכיסוי מודיעיני של גורמ"שבפעילות , על ידי מנחם בגין הקמת ממשלת ימיןוהפוליטי  המהפך

שהמשיכו שלא לקבל את מרות  66הקיצוני ימיןהתחומים מסוימים של ל רק  הימין קיצוני צומצמ

בראשות הרב  "כך"כגון תנועת  ,ואיימו במעשיהם על הסטטוס קוו ביחסי יהודים ערבים המדינה

מעשי טרור ל תביא  ההסתה שלה והחשש שפעילות שדחתה את הדמוקרטיה כרעיון זר ,כהנא

 .  67כנגד ערבים

לאחר שביצעה  0991 -נחשפה בשחבריה היו מתנחלים מיהודה ושומרון המחתרת היהודית 

פגיעה בראשי ערים פלסטיניים , פעולות טרור כגון רצח סטודנטים במכללה האסלאמית בחברון

ואנשיה נערכו לפוצץ את כיפת הסלע כי האמינו שכדי לגאול את עם ישראל יש לסלק את 

, ניתן לראות בו חתרנותשחשאי תה החלה משיח פוליטי קיצוני פעילו. המוסלמים מהר הבית

ששיאו  ,טרור בשטחים שללות אלימה ימספר שנים עד שהבשיל בשלב מסוים לפע ךמששנ

. ליצור כאוס פוליטי וביטחונילסלק את המוסלמים מהר הבית וכדי  ,תוכנן להיות פיצוץ הר הבית

רחב ממדים בתחנת נעצרו לפני ביצוע פיגוע , כ"חברי המחתרת שהיו תחת מעקב שב

 .ירושליםמזרח האוטובוסים המרכזית ב 

כנגד יישום ההסכם  קיצוני ןהייתה פעילות ימי, פני חתימת הסכם אוסלו ולאחר מכןבתקופה של 

הפגנות המחאה . בכנסת אושריישומו גם לאחר שההסכם  לאי מטרה להביא לביטולו אוב 

מתנחלים מיהודה שומרון ועזה לאחר אישור ההסכם בכנסת בהובלת ביתר שאת המשיכו 

הכוונה הייתה לשנות את המציאות הפוליטית בתחילה באמצעות . ימין מפלגותובשותפות עם 

שעברה בהמשך להסתה כלפי ראשי המדינה ובראשם ראש הממשלה  מחאה ציבורית רחבה

הרצח  ה יתמצד הימין הי" פושעי אוסלו"נגד  ההסתה הרחבה  ותתוצאמאחת . יצחק רבין

 -רצח ראש הממשלה רבין ב לאחר מכןו 0991 -במערכת המכפלה על ידי ברוך גולדשטיין ב
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הקיצוני לאחר שהבין כי יתכן מצד הימין אחר התפתחות החתרנות בהתמדה כ עקב "שב. 0999

 .  ל ראש הממשלהאך כשל בסיכול הרצח ש, שתגרום לאלימות פוליטית

יהודה ושומרון ממתנחלים קבוצות קיצוני של הימין הבעשר השנים האחרונות התרחבה פעילות 

בטענה כי אלה מזניחים את  הפועלים באלימות כנגד הפלסטינים וכנגד כוחות הביטחון

עיקר בבחשאי ופעיליה פועלים  "תג מחיר" שעברה מחתרנות אל פעולותפעילות זו . ביטחונם

על נגד פלסטינים ( לעיתים רחוקות גם נגד יעדים פלסטיניים בתוך הקו הירוק) ש"יו שטחיתוך ב

פלישה , 68פגיעה במוסדות דת, יידוי אבנים ובקבוקי תבערה על מכוניות ובתים, תקיפות, ירי ידי

להביא לסילוק ערביי השטחים  תםכוונ. הצתת מבנים ושדות השחתת מטעים ורכוש, לכפרים

ימין שונים בעיקר מקרב ה םמי ר הנתמכת על ידי גופעילותם . ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית

 .לחיות כאן המוסלמים מבוססת על שלילה דתית של זכות הפלסטינים 69מתנחליםהקיצוני וה

 250 -כאך לפי הערכות מדובר ב , םסמתפר  ואינהמלאים שממדיה אלימה מדובר בפעילות 

הפעולות , כאמור. 71"תג מחיר" אירועי 191  -ארעו כ 7109 -ב ,עם זאת .70פעולות בשנה

 . כנגד אוכלוסיית ערביי ישראלבדרך כלל  "קו הירוק"אל תוך הגם ת מדי פעם ופורצ

, שלעיתים הופכת לטרור לשמומתקשים להביא לסיכול פעילות זו  ,הכ בראש"מדינת ישראל ושב

מגדילה את ו שמאיימת על הסדר הציבורי והפוליטי במדינת ישראל, כולל פגיעה קשה בחיי אדם

לשנות את השיטה  יםהמבקשבתוכו גורמים  השפעת הימין הקיצוני הפוליטי בישראל

" מחירתג "אחרים מחקים את  ימין ארגוני. הדמוקרטית ולהפוך את ישראל למדינה יהודית דתית

בעל הפך לארגון אידאולוגי של ימין קיצוני , שבמקורו פעל למניעת התבוללות ,ה"ארגון להבכגון 

עד כדי מעשי טרור , חתרניים וחלק מפעיליו מעורבים בפעילות מאורגנת כלפי ערבים סממנים

 72.המסכנים את ביטחון המדינה

היכולת העצומה לאסוף מידע  ,ומאידך שנדון לעילחתרנות בהגדרת הקיים בישראל הקושי 

כי , .(ב.א. כ"של שב יועץ המשפטילשעבר )בכר מעלה חשש שעולה בספרו של אלי  ,סיגינטי

 מאגר ייחודי ועצום ממדים של נתוני תקשורת ונתונים אחרים המצויים ברשות " נוצרכ "בשב
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לאחרונה מבקשת  זאתלאור  .73"'חברות התקשורת ומועברים למאגר באופן שגרתי ובלתי מבחין

 "הכלי"לקדם או לקבוע סייגים על פעילות  מהיועץ המשפטי לממשלה 74לזכויות האזרח האגודה

יש כי .( ב.א. כ"השר הממונה על שב)להנחות את ראש הממשלה "ובין היתר  כ"ומאגר השב

ה ר י אהאגודה בפנייתה מש ,דהיינו ."בלבד טרור וחבלה, להשתמש במאגר לצרכי סיכול ריגול

אם שמחוץ למסגרת הפיקוח  כך  סיכול חתרנות: כ"ו של שבייעדאחד מאת  ( מבלי משים)

דבר  , ללא פיקוח זה לצרכי סיכול חתרנותעצום להשתמש במאגר יתאפשר לא  העצהתתקבל ה

 . סכנה מוחשית לדמוקרטיה בישראל העלול להיות

 

 סיכום

הקו העובר בין  .חתרניתהופכת ל פעילות פוליטית אופוזיציונית מתי ר י הגדל קיים קושי מהותי 

המשמעות . הבחנהקשה ל ועדין חתרנות כלהגדירה  ישזאת שלבין לגיטימית פוליטית פעילות 

הופכת ליעד היא שבכך היא  כחתרנותפוליטית פעילות הגדרת  בדברהמעשית של החלטה 

 . המפעיל לצורך זה בחשאי את מגוון כליו ס"מודיעיני של ארגוני ממ

משמעות ציבורית וביטחונית יש  ,שכאמור נעשית בחשאי וללא פיקוח אפקטיבי, להחלטה כזאת

. 7 ?ס יודעים להגביל את עצמם"ארגוני ממועד כמה איך . 0: נגזרות שתי שאלותמנה מ. ניכרת

ברור  ?או בכוונה תחילה מוטעיםעו בהליך הדמוקרטי משיקולים גלא יפהם להבטיח כי יש כיצד 

ל של הדופק עיכולות שיבטיחו שתהיה לו יד בקרבו ס לפתח "על הממכי לצורך תפקודו 

 –לפעילות אלימה  ה אפשרות סבירה למעבר מחתרנותעול וכשהתפתחות התהליך החתרני 

היו מקרים שבהן ניטור השיח  ,בכל אחת מהמדינות הנסקרות. מבעוד מועדויבלם יזוהה הסיכון 

ס הופתע "על סיכול פעילות אלימה והיו מקרים שהממבמועד הפוליטי חתרני הביא להחלטות 

 . ת המוקדמתי פעילות החתרנהאת במידה הנדרשת מפעילות אלימה מאחר ולא הכיר 

כ "שבללה כי עמבמאמר זה  ושנדונס בארבע המדינות "השוואה בין פעילות ארגוני ממ

  תנמצאחתרנות הגדרת יעדי הסמכות ל . חתרנות ות הרחבות ביותר לפעול בתחוםהסמכוי
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 ראש הממשלה קרי, השר הממונה עליו שלעיתים מעדכן בנושא את כ"בידי ראש שב תבלעדי 

, שלפי חוק מחייבת אישור ראש הממשלה כגון האזנת סתר הכאשר נדרשת פעול , עם זאת)

יש בכך  .(75השר הממונה נדרש לאשר ובדיעבד נעשית בקרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה

שלוש לעומת זאת ב. פעילות פוליטית אופוזיציונית לגיטימיתחשאי של ניטור ל משום סיכון 

מצומצמת בהרבה ובפועל חתרנות לנטר ס "הסמכויות הניתנות לארגוני ממ ,האחרות המדינות

ת וועד, ידי בתי המשפטהגדרת ישויות או בודדים כחתרניים  עלאפקטיבי למדי קיים גם פיקוח 

 Joint Intelligence Committee -ב ו"בארה DNI)  וגופים ממשלתיים בבתי הנבחריםייעודיות 

  . (בבריטניה IPCO Investigatory Powers Commission Office -וה

 Open Source -כ גם וכרמ) לכך שאנו חיים בעולם שקוף יותר תמדיה החברתית גורמה

Intelligence Revolution),  על ארגוני המודיעיןגם  תלא פוסחוהשפעתה של תןפעה זו .

על פעילות מבעבר הרבה יותר כיום מתפרסם  , כמו גם בתחומי מודיעין אחרים, ס"בתחום הממ

כדי לעורר ערנות ביטחונית ומודעות , ס"לעיתים ביוזמת ארגוני ממ, וסייבר עויןריגול , סיכול טרור

 . חתרנותהנושא כך המצב ב לא .לסיכונים
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