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 ממצאי מעקב
 הפיקוח האלחוטי על שידורי רדיו 

 תקציר
, 1993 החלו כבר ב) שידורי  פירטיי (שידורי תחנות רדיו המשודרי  בלי רישיו  

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול  של 2004בשנת . והיקפ  הל  וגדל ע  השני 
רי  בשידו)  המשרד להל  (ושל משרד התקשורת )  המשטרה להל  (משטרת ישראל 

ב55והממצאי  פורסמו בדוח שנתי , הפירטיי 
1

בחודשי  ).  הדוח הקוד  להל   (
פעולות האחר  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2007אוקטובר  ספטמבר
הביקורת נעשתה . ממצאי הביקורת הקודמתמבוקרי  לתיקו  הגופי  השנקטו 
 .במשרד התחבורה ובמשטרה, במשרד

בגלל טיב המשדרי  האלה . ת במשדרי  מאיכות נמוכה משתמשותהתחנות הפירטיו
שידוריה  חורגי  מתחו  התדר המקורי של התחנה בעוצמה שיש בה להפריע 

 עלול להפריע למערכות הקשר האווירי תהשידור של תחנה פירטי. לשידורי  אחרי 
חוסר . למערכות הקשר של כוחות הביטחו  ולשידורי תחנות הרדיו החוקיות, האזרחי

 אירעו שני 2004במאי . ולת לשלוט בתעבורה האווירית טומ  בחובו סכנות גדולותיכ
 התרחשה 2007ביוני .  מקרי  חמורי  של שיבוש בתעופה בגלל שידורי  פירטיי

בשל הפרעות ) ג" נתב להל  (הפרעה חמורה שהביאה להשבתת נמל התעופה ב  גוריו  
לולי  להביא לידי תאונות אוויר שיבושי  אלו ע. קשר שנגרמו משידורי  פירטיי 

 .ולסיכו  חיי אד 
 דוח ביניי  2007ועדה ציבורית לבחינת בטיחות התעופה האזרחית הגישה באוגוסט 

 תובו כתבה כי תופעת ההפרעות הנובעות משידורי התחנות הפירטיו, לשר התחבורה
ות תחנ. אי  לה כמעט אח ורע בעול  והיא מהווה סכנה חמורה לבטיחות הטיסה"

בטווחי  קצרי  למדי לנמל התעופה , שידור פיראטיות רבות ממוקמות באזור המרכז
מקור הכשל הוא כנראה בשרשרת אי ההבנות של "בדוח הביניי  צוי  כי ". ב  גוריו 

הוועדה ציינה ג  כי ". מערכת המשפט ורפיסות גורמי אכיפת החוק בטיפול בתופעה
 יש לעצור כל חשוד מיידית  עשי טרור צרי  להתייחס לעוסקי  בכ  כמבצעי  מ"

 ".ולבקש מבית המשפט לעצרו עד תו  ההליכי 
קצי  הרדיו הפירטי במשטרה שעבד במשרד כשנה וחצי קבע בסיכו  תפקידו 

י משרד "השיטה והטיפול בתופעת תחנות הרדיו הפיראטיות ה  ע: " כי2007בפברואר 
 ".א יסודי וכושלל, לא יעיל...י משטרת ישראל הוא"התקשורת וה  ע

 : מביקורת המעקב עולה
, תעל א* שהמשרד מצליח להפסיק פעמי  רבות את שידוריה  של תחנות פירטיו .1

הדבר מלמד על כשלו  בטיפול , רבות מה  חוזרות לשדר שוב ושוב לאחר כל הפסקה
 . בה  ועל היעדר הרתעה

__________________ 
 .819' מע, )2005 (ב של מבקר המדינה55דוח שנתי   1 
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, חנות החוקיות אינ  נושאות בתשלומי החובה החלי  על התתהתחנות הפירטיו .2

וכ  נגרמי  הפסדי  לתחנות , ולכ  יש ביכולת  למכור זמ  פרסו  במחיר נמו  יותר
שכ  התחנות הפירטיות אינ  משלמות , בעקיפי  נגר  נזק כלכלי ג  למדינה. החוקיות

 .אגרות ודמי זיכיו , לה תמלוגי 
, הפירטיי הפסקת השידורי    תחנות רדיו אזוריות תבעו את המדינה על אי13 . 3

ח " מיליו  ש4.9ובהסכ  פשרה שהושג הסכימה המדינה לוותר על תשלומי  בס  
 . שה  היו אמורות לשל  לה

 .תשו  גו! לא בדק את הנזקי  הכלכליי  הנגרמי  משידורי התחנות הפירטיו .4
 1.17 המשרד רכש במש  השני  ציוד ייעודי לאיתור שידורי רדיו בסכו  של כ .5

 . א  ציוד זה עומד כאב  שאי  לה הופכי ,מיליו  דולר
 נקבעו אמצעי הרתעה שאמורי  להיות 2004א! שכבר בתיקוני חקיקה משנת  .6

טר  השתמשו המשרד והמשטרה באמצעי , ייעילי  כלפי המפרסמי  ברדיו הפירט
 .הרתעה אלו

 שהורשעו י על מפעילי רדיו פירט2006 2004מסיכו  גזרי הדי  שהוטלו בשני   .7
 מורשעי  היה 23 ושס  כל הקנסות ל, ולה כי לא נגזר על איש מה  מאסר בפועלע

 .ח לאד " ש1,000 בממוצע פחות מ: ח" ש22,800
 ובעקבות ביקורת המעקב של משרד מבקר המדינה החלה 2007רק באוקטובר  .8

המשטרה לתא  ע  המשרד ביקורת יזומה ושיטתית על ידי חלוקת האר( לאזורי  
 .איתור  של שידורי  פירטיי לסריקת  ול

 מבקר חיצוני כדי לבדוק את אכיפת הפיקוח על 2006המשרד שכר באוקטובר  .9
ומ  הדוח שהוגש למשרד עולה לכאורה שלמעשיה  של כמה עובדי  , תחנות פירטיות

 .יש היבטי  פליליי )  האג! להל  (באג! ניהול ספקטרו  ורישוי תדרי  במשרד 
 .רי  לא נקטו המשטרה והמשרד כל פעולה עד כהכנגד יצרני המשד .10
המאבק ברדיו הפירטי במסגרת המשטרה הוא בטיפולו של קצי  מטה העוקב  .11

א  הוא עוסק בנושאי  נוספי  ואינו יכול לייחד , אחר דיווחי  המתקבלי  מהמשרד
  .את רוב זמנו למאבק זה

 סיכו  והמלצות
ממצאי ביקורת המעקב מראי  כי עד . 1993 החלה עוד בשנת יתופעת הרדיו הפירט

 לא נראו תוצאות של ממש בטיפול המשטרה והמשרד ברדיו 2007לחודש יולי 
 .יהפירט

 שוב ושוב לאחר ששידוריה  הופסקו פעמי  תחידוש שידוריה  של התחנות הפירטיו
במש  שני  " הוצפה"א! שהבעיה . יש בו ללמד על כשלו  בטיפול בתופעה, רבות

, לא עקרו משרדי התחבורה,  ההחלטות בדרגי  הבכירי  ביותרכלפי מקבלי
משרד מבקר במדינה רואה זאת . התקשורת וביטחו  הפני  את התופעה משורשה

 .בחומרה
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במהל  השני  התעוררו כמה פעמי  חשדות כי מא  דהוא באג! משת! פעולה ע  
, ה לא הוכחואמנ  חשדות אל. העברייני  באופ  המביא לידי כישלו  מבצעי האכיפה

 בשיתו! היוע(  משרד מבקר המדינה מעיר כי על המשרד . א  ג  לא הופרכו לחלוטי 
 לקבוע דרכי  להבטחת טוהר המידות  המשפטי לממשלה ונציבות שירות המדינה 

ובה  בדיקת מהימנות  של עובדי האג! ופעולות למניעת הדלפות בנוגע , בתפקוד האג!
 .למבצעי האכיפה ולדרכי האכיפה

נוכח תרומתו של קצי  הרדיו לתיאו  בי  המשרד לבי  המשטרה ולמעקב אחר טיפול 
חשוב להמשי  ולהעסיק בתפקיד זה קצי  שזה , המשטרה בתיקי העברייני  ובראיות

 .כפי שנקבע, יהיה עיקר עיסוקו
על המשטרה ועל , כדי לייעל את המאבק ברדיו הפירטי, לדעת משרד מבקר המדינה

על . ג  נגד יצרני המשדרי  ונגד המפרסמי  בשידורי רדיו אלוהמשרד לפעול 
המצויות ממילא , המשרד ג  להפעיל את המערכת הנייחת ואת המערכת הניידת

  .כדי לאתר את השידורי  ולמגר את התופעה, ברשותו
♦  

 מבוא
  להל  ; תדרי  של רדיו ושל מערכות תקשורת אלחוטיות אחרות(הספקטרו  האלקטרומגנטי 

הוא .  אזרחית וצבאית הוא משאב לאומי החיוני לקיומה של תקשורת אלחוטית ) חו  התדרי ת
  להל  (טלפו  נייד  לרדיו, לתקשורת ימית ואווירית, )רדיו וטלוויזיה(משמש לשידורי  לציבור 

 .ולמכשירי קשר)  "רט
, ]שנוסח חד[הסמכות של המשרד להסדרת התדרי  מבוססת על פקודת הטלגר! האלחוטי 

, )תעודות ואגרות, רישיונות(ועל תקנות הטלגר! האלחוטי , ) הפקודה להל   (1972 ב"התשל
התקנות מסדירות את הרישוי של תחנת . שהתקי  שר התקשורת, ) התקנות להל   (1987 ז"התשמ

 .טלגר! אלחוטי ואת הקצאת התדרי 
 תחנות  להל  ( הוקצו לה  כדי  תחנות רבות משדרות שידורי רדיו לציבור בלי רישיו  ובתדרי  שלא

 117  לכ1995 בשנת 30  שנסגרו מתעלה מספר התחנות הפירטיו, לפי נתוני המשרד). תפירטיו
 לתקשורת בי  מכשירי רדיו, תחנות אלו מפריעות לעתי  לשידורי הרדיו החוקיי . 2007בשנת 

מגדלי הפיקוח ויחידות ומפע  לפע  שידוריה  משבשי  את הקשר בי  מטוסי  לבי  , טלפו  נייד
שיבושי  אלו עלולי  להביא לידי תאונות . ל"הבקרה האווירית ואת הקשר במערכות הקשר של צה

 ופרס  את ממצאיו בדוח 2004משרד מבקר המדינה בדק נושא זה בשנת . אוויר ולסיכו  חיי אד 
לאחר ). הדוח הקוד   להל  (ב 55דוח זה פורס  בדוח השנתי ". הפיקוח האלחוטי על שידורי רדיו"

מונה קצי  רדיו ארצי לנושא : פרסו  הדוח הקוד  התרחשו כמה שינויי  חשובי  בנושא זה
והיחידה הארצית לחקירות כלכליות במשטרה , במשרד)  קצי  רדיו להל  (התחנות הפירטיות 
 משרד; מונה השופט בדימוס עוזי סיו  לביקורת של כמה נושאי  במשרד; החלה לפעול בנושא

ובכלל זה לבדיקת סכנת  של , התחבורה הקי  את ועדת לפידות לבדיקת נושא בטיחות הטיסה
 .השידורי  הפירטיי  למטוסי 

. על פיקוח ועל סיוע לאכיפה, על רישוי, על הקצאת תדרי , האג! ממונה על תכנו  תחומי תדר
  חייב לפעול בתדר ובעל הרישיו, בסמכות האג! להעניק רישיו  להפעלת ציוד לתקשורת אלחוטית

בתקנות נקבע שתנאי מוקד  למת  רישיו  הוא קבלת אישור כי מכשיר הטלגר! . שהוקצה לו
אחת היחידות באג! עוסקת בפיקוח האלחוטי . האלחוטי מאפשר ניצול יעיל של ספקטרו  התדרי 
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ש התקנות והנהלי  הקשורי  לשימו, היא מפקחת על ביצוע החוקי ).  יחידת הפיקוח להל  (

 .ביחידת הפיקוח מועסקי  שישה עובדי . בספקטרו  האלחוטי
פעולות שנקטו האחר  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2007אוקטובר  בחודשי  ספטמבר

, הביקורת נעשתה במשרד. שנמצאו בביקורת הקודמתליקויי  המבוקרי  לתיקו  הגופי  ה
   . במשטרה ובמשרד התחבורה

 תי תחנות פירטיונזקי  הנגרמי  משידור
רוב  סגירות , ת סגירות של תחנות פירטיו1,219 בוצעו 2007 2001בשני  , לפי דיווחי המשרד

 165  קול האמת : להל  כמה דוגמאות. חוזרות ונשנות של תחנות ששבו לשדר לאחר סגירת 
83   חרדי רדיו; 100  רדיו בריזה /קול המזרח ;108  רדיו בית ישראל ; 113  קול הנשמה ; פעמי 

מהדיווחי  עולה כי חידוש השידורי  בתחנות . 45  קול החסד ; 60   2000ערו0 ; 64  רדיו שמח ; 
יש בכ1 ללמד על חוסר יעילותו .  לאחר הפסקת  פעמי  רבות הוא תופעה נפוצה מאודתהפירטיו

 . של הטיפול בתופעה ועל היעדר הרתעה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˙¯ËÓ ‰¯È‚Ò‰ ÍÈÏ‰‰ÙÈÎ‡ ,‰Ú˙¯‰Â ‰˘È Ú , ‰Ï‡ ÏÎ Ï·‡

Â‚˘Â‰ ‡Ï. 
1. È È Ë ¯ È Ù ‰  Ì È ¯ Â „ È ˘ ‰  ˙ Â Ú ¯ Ù ‰ÌÌ È ¯ Á ‡  Ì È ¯ Â „ È ˘ Ï המשדרי   : 

 המקצועיי  של התחנות החוקיות חייבי  לעמוד בתקניה  המחמירי  של ארגו  התקשורת הבי 
וע את מסנני  ואמצעי  אחרי  נדרשי  כדי למנ, לפי תקני  אלו. לאומי ושל איגוד השידור האירופי

 תלעומת  התחנות הפירטיו. גלישת תדר השידור לתדרי  סמוכי  ואת ההפרעות שבעקבותיה
שחלק  מיוצרי  במעבדות פרטיות קטנות ומכילי  רכיבי  , משתמשות במשדרי  מאיכות נמוכה

בגלל טיב המשדרי  האלה שידוריה  חורגי  מתחו  התדר המקורי של התחנה . לא תקניי 
 עלול להשתנות בשל תתדר השידור של תחנה פירטי. ריע לשידורי  אחרי בעוצמה שיש בה להפ

למערכות הקשר של , מזג האוויר ובשל תנאי  אחרי  ולהפריע למערכות הקשר האווירי האזרחי
 . כוחות הביטחו  ולשידורי התחנות החוקיות

דמי זיכיו  , גרותתמורת הרישיו  והזיכיו  תחנות הרדיו האזוריות החוקיות אמורות לשל  למדינה א
יש ביכולת  למכור זמ  פרסו  ,  אינ  נושאות בתשלומי  אלותמאחר שהתחנות הפירטיו. ותמלוגי 

, כ1 נגרמי  לה  הפסדי , לטענת התחנות החוקיות. במחירי  נמוכי  ממחירי התחנות החוקיות
 .  ג  למדינה משו  שמ  התחנות הפירטיות אי  היא מקבלת כל תשלו  ובעקיפי  

 מיליו  16  תחנות רדיו אזוריות תביעה לפיצויי  מהמדינה על ס1 כ13 הגישו 2003אמצע שנת ב
. 2תנגר  לה  נזק מאחר שלא עלה בידי המדינה למנוע את שידורי התחנות הפירטיו, לטענת . ח"ש

ובו הופחתו חובותיה  בגי  ,  מהתחנות התובעות להסכ  פשרה ע  המדינה12 הגיעו 2007עד ליוני 
) 2004 התחנות לשל  עד לשנת 13התשלו  שהיה על (ח " מיליו  ש13.2במקו  : רות בשלישאג

 .ח בלבד" מיליו  ש8.3שילמו החברות 
__________________ 

  .Ú· ÌÈ¯Â„È˘ ÂÈ„¯"Á‡Â Ó '  'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 5303/03)   י(א " ת 2
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ובה  (ברקע הסכ  הפשרה ע  התחנות עמדו שיקולי  מסוגי  שוני  "המשרד ציי  בעניי  זה כי 
 כי אינה נושאת באחריות עמדת המדינה היתה ונותרה, ...)אינטרסי  ציבוריי , סיכויי התביעה

 ".לנזקי  לכאוריי  שנגרמו לתחנות כתוצאה מרדיו פיראטי
ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯˘Ù‰ ÌÎÒ‰Ó ,Ë¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ ÏÏ‚· ˙Â¯È˘È ‰ È„Ó‰ ‰„ÈÒÙ‰È Ï˘ ‰Ò Î‰ 4.9 

˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á. 
 2004 ד"התשס, )תיקוני חקיקה( התקבל בכנסת חוק איסור שידורי  שלא כדי  2004באוגוסט 

בחוק זה תוקנו פקודת הטלגר! האלחוטי וחוק הרשות השנייה ). ר שידורי  חוק איסו להל  (
ודינה חמש , נקבע שהפרעה לקשר ע  כלי טיס היא עברה פלילית. 1990  "התש, לטלויזיה ורדיו

א  , בלא צו שופט, שוטר רשאי להיכנס למקו  ולערו1 בו חיפוש"החוק קובע עוד כי . שנות מאסר
, או הופעל זה מקרוב, שבאותו מקו  מופעל, 1 תלונה מטע  גו! פיקוחעל סמ, יש לו יסוד להניח

מכשיר לטלגר! אלחוטי שיש בהפעלתו כדי לגרו  לשיבוש או להפרעה בתחו  תדרי  המיועד 
 ".לקשר ע  כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה או כדי לסכ  חיי אד 

2. È È Ë ¯ È Ù ‰  Ì È ¯ Â „ È ˘ ‰  ˙ Â Ú ¯ Ù ‰ÌÈ ¯ È Â Â ‡ ‰  ¯ ˘ ˜ ‰  ˙ Â Î ¯ Ú Ó Ï של ב : 
מהירות הטיסה נדרשת לכל תקלה במטוס תגובה מידית באמצעות הקשר שבינו לבי  יחידות 

חוסר יכולת לשלוט בתעבורה האווירית טומ  בחובו סכנות . הפיקוח האווירי ומגדל הפיקוח
ביוני .   אירעו שני מקרי  חמורי  של שיבוש בתעופה בגלל שידורי  פירטיי2004במאי . גדולות
ג מכלל פעילות בשל הפרעות קשר שנגרמו " הפרעה חמורה שהביאה להשבתת נתב התרחשה2007

 . משידורי  פירטיי 
) ת" רש להל  (ביקורת המעקב העלתה שבעקבות הפרעות הקשר הכינה רשות שדות התעופה 

. ג"במגדל הפיקוח של נתב" טיפול בהפרעות לקשר אלחוטי" נוהל עבודה לעניי  2003בנובמבר 
לרבות המראה , י במצב של הפרעת קשר חמורה יש לעצור את כל התנועה האוויריתבנוהל נקבע כ

בנוהל ניתנה ג  ). מטוסי  באוויר ימתינו בתחו  פיקוח היחידה המעבירה(ונחיתה של מטוסי  
". השבתה מוחלטת של התעבורה במרחב האווירי"להחליט על , לאחר התייעצות מיוחדת, הסמכות

 )ההדגשה במקור(
אלא ג  ,   נשלחו לא רק למשרדי הממשלהיהפסקת השידורי  הפירטי על מחדלי איהתרעות 

 לשר 2002מר גבי אופיר כתב כבר באוגוסט , ל רשות שדות התעופה דאז"מנכ. לשרי  עצמ 
ר אפרי  סנה על הפרעות חמורות לתקשורת מטוסי  וביקש פעילות משותפת ע  "התחבורה דאז ד

 הוא שב ופנה לשר התחבורה החדש 2003באוגוסט . אלתרשר התקשורת להפסקת ההפרעות ל
. 2004נשלח מכתב בעניי  זה ביולי , מאיר שיטרית, לשר התחבורה שאחריו. אביגדור ליברמ ) דאז(

פנייה . ת דאז אהוד אולמרט"ת בעניי  זה לשר התקשורת והתמ"ל רש" פנה מנכ2004באוגוסט 
זו פנתה בעקבות מכתבו לשר . 2005מאי נוספת נשלחה לשרת התקשורת דאז דליה איציק ב

 נשלחו מכתבי  בנושא ג  לשר התקשורת אריאל אטיאס 2007ביוני . לביטחו  פני  דאז גדעו  עזרא
 .ולשר התחבורה שאול מופז

 ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‰ÙˆÂ‰ " ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ‚¯„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÈÙÏÎ ‰ÈÚ·‰
¯˙ÂÈ· , ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í‡‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó Â‡È·‰ ‡Ï , ÔÂÁËÈ·Â ˙¯Â˘˜˙‰

Ë¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ ˙ÚÙÂ˙ Ï˘ ‰˙¯È˜Ú È„ÈÏ ÌÈ Ù‰È‰˘¯Â˘Ó  . 
 ציי  כי שרת התקשורת דליה איציק פנתה בשעתו לשר 2007המשרד בתגובתו לדוח מדצמבר 

וכי , חקירה וחיפוש, לביטחו  פני  גדעו  עזרא וביקשה כי יוקנו לעובדי המשרד סמכויות מעצר
 למשרד קציני חקירה ועורכי די  כדי שהטיפול בהכנת כתבי אישו  בנושא הרדיו הפירטי יהיה יוקצו
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והוא , אבל סוכ  כי קצי  חקירות יועבר ממשרד התחבורה, השר סירב לבקשה. בסמכות המשרד

 .יעבוד בצמוד ליחידת הפיקוח של המשרד
בחינת בטיחות התעופה  ועדה ציבורית ל2007שר התחבורה שאול מופז מינה בפברואר  )א(

ועדת לפידות ).  ועדת לפידות להל  (עמוס לפידות ) 'מיל(האזרחית בישראל בראשות האלו! 
ובו כתבה ג  על הפרעות הנובעות משידורי ,  דוח ביניי  לשר התחבורה2007הגישה באוגוסט 
אי  : "להוועדה מצאה כי תופעת ההפרעות לתקשורת בתעופה ייחודית לישרא. תהתחנות הפירטיו

תחנות שידור פיראטיות רבות . לה כמעט אח ורע בעול  והיא מהווה סכנה חמורה לבטיחות הטיסה
בדוח הביניי  צוי  כי ". בטווחי  קצרי  למדי לנמל התעופה ב  גוריו , ממוקמות באזור המרכז

מקור הכשל הוא כנראה בשרשרת אי ההבנות של מערכת המשפט ורפיסות גורמי אכיפת החוק "
, למשרד, למשטרה,  ידועה זה שני  למשרד התחבורהיבעיית הרדיו הפירט". טיפול בתופעהב

הרי במבח  התוצאה לא זו בלבד ' ההבנה והרצו  הטוב'למרות "א1 , לגופי תעופה ולגופי משפט
צרי1 להתייחס "הוועדה ציינה ג  כי ". היא א! הולכת ומחמירה ע  הזמ , שהבעיה אינה נפתרת

 יש לעצור כל חשוד מיידית ולבקש מבית המשפט לעצרו עד  כמבצעי  מעשי טרור לעוסקי  בכ1 
למרות האמור לעיל וא! שהיוע0 המשפטי לממשלה הנחה לתת עדיפות לטיפול ". תו  ההליכי 

עדיי  לא נעצרו מפרי , בנושא ולשדרגו מתו1 השקעת משאבי  ומתו1 שיתו! כל הנוגעי  בדבר
המשטרה "ראש האג! לחקירות ולמודיעי  במשטרה קבע כי . משכי והשידורי  הפירטיי  נ, החוק

תיער1 בעוצמה רבה יותר וריכוז החקירות והתביעות יוטל על היחידה הארצית למאבק בפשיעה 
 ". אשר תקדיש לש  כ1 את כוח האד  והמשאבי  הנדרשי , הכלכלית

ב נפגעי  כתוצאה מרדיו אסו  אווירי ר: " פרס  דובר משרד התחבורה את ההודעה28.5.07ביו  
היה , על א  בתקרית כמעט ההתנגשות של מטוס איבריה ומטוס אל...  רק עניי  של זמ   יפיראט

התאונה היתה , פור0 רדיו פיראטי למערכת הקשר ומשבש את קריאת האזהרה של פקחי הטיסה
 ". הרוגי  לפחות380 בלתי נמנעת ומסתיימת בכ

 להקליט את 3ר1 כלל לא מילאה המשטרה את ההנחיההביקורת הקודמת העלתה כי בד )ב(
כי רק בנוגע לחמש תלונות על הפרעות של , ג עלה"מנתוני מגדל הפיקוח בנתב. שידורי התחנות
,  לתעופה התבקש מנהל מגדל הפיקוח להעביר למשטרה את יומני המבצעי  שלותתחנות פירטיו

וזאת מתו1 מאות תלונות שהתקבלו , ירהונגבו עדויות מבעלי תפקידי  במגדל הפיקוח לצור1 החק
היא שומרת , ת"לדברי הממונה על התעופה האזרחית בפועל ברש. בארבע השני  האחרונות

ובכלל זה את , לצרכיה במש1 כחצי שנה את הְקלטות השיחות בי  המטוסי  לבי  מגדל הפיקוח
 .ות אלו למשטרהא1 היא מעול  לא התבקשה למסור הְקלט, יהְקלטות ההפרעות לקשר האוויר

ייעשו על ידי  ...של שידורי התחנה ביצוע הקלטות", ביקורת המעקב העלתה כי לפי נוהלי המשטרה
הדבר לא נעשה עד ". בכפו! להכשרת  כנדרש, אנשי היחידה לפיקוח אלחוטי במשרד התקשורת

ה את יומ  רק במקרי  יחידי  ביקשה המשטר: זאת ועוד). ראו להל (היו  א! שנרכש ציוד לש  כ1 
 . כנדרש בנוהל עבודתה, המבצעי  כדי להוכיח שהיו הפרעות קשר
Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ „·ÏÓ , ¯ÈÁÓ Ì‚ ÌÈÈË¯ÈÙ ÌÈ¯Â„È˘Ó ˙ÂÓ¯‚ ‰ ˙ÂÚ¯Ù‰Ï ˘È

Ú·Â ‰ „·Î ÈÏÎÏÎ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙Â˙ÈÁ  ÈÁÂÂÈ¯ÓÂ ˙Â‡¯Ó‰ ˙˙·˘‰Ó . ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·
˙ÂÈÏÎÏÎ‰ Ì‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˜„· ‡Ï ÛÂ‚ ÌÂ˘˘ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ È˜Ê  Ï˘ ˙.   

__________________ 
 .28.2.07 עודכ  ב, 2000 משנת 03.300.253נוהל   3
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 משרד התקשורת
בהמש1 להערות של משרד מבקר המדינה בנושא אחר התעורר הצור1 להשלי  דוח ביקורת  .1

מר מרדכי , ל המשרד" מינה מנכ2006ובאוקטובר , פנימי שמבקר הפני  של המשרד החל בהכנתו
במאי . חדי  של פעילות המשרדאת השופט בדימוס עוזי סיו  לערו1 ביקורת על תחומי  א, מרדכי
" תתחנות שידור פיראטיו"הכולל את הפרק , ) הדוח להל  ( הגיש מר סיו  את הדוח הסופי 2007

חשדות ושמועות על שחיתות "יש , לפי הדוח.  וטיפולה של יחידת הפיקוח בויבעניי  הרדיו הפירט
בדוח צוינו ג  . דת הפיקוחעל ביקורי  צפויי  של פקחי יחי" חשדות להדלפות"וא! " של פקחי 

מנהל היחידה הכחיש את . חשדות לקשרי  פסולי  של מנהל היחידה ע  מפעילי תחנות פירטיות
קצי  הרדיו העביר ". אינה קובעת את אמיתות הסיפורי ... הביקורת"מר סיו  ציי  כי . כל המיוחס לו

רו לחקירת היחידה הארצית וזה היה אמור להעבי, את המידע לידיעת ראש חטיבת חקירות במשטרה
 ). ה" יאח להל  (לחקירות הונאה 

 איתרו פקחי יחידת הפיקוח תחנות פירטיות 2002 2001עוד עולה מהדוח כי פעמי  מספר בשני  
מנהל האג! התקשר . בעת שידור והודיעו על כ1 למנהל האג! לפני הגשת תלונה ונקיטת צעדי 

א! שכבר איתרו את , הפקחי . יפסיקו את שידוריה טלפונית למפעילי התחנות הפירטיות כדי ש
עזבו את אתרי התחנות בלא , התחנות ויכלו לתפוס מיד את המשדרי  מתו1 תיאו  ע  המשטרה

שהדבר נעשה על פי הנחיית , בתגובה לפניית משרד מבקר המדינה ציי  מנהל האג!. שעשו דבר
 : תב בונכ. 1997במכתבו מאוגוסט , היוע0 המשפטי של המשרד דאז

ובפרט כאשר עומדת , במקרה בו מתעורר צור1 חיוני ודחו! לקיי  קשר ע  מפעיל פיראטי"
יש לפנות אל מפעיל , על הפרק בעיה של הפרעה לשידורי  אשר עלולה לסכ  חיי אד 

השידור ישירות על מנת לקיי  עימו כל בירור נחו0 ולהורות לו לנקוט בצעדי  הדחופי  
, זה אי  לחשוש כי קשר כאמור עלול לתת איזושהי לגיטימציהבמצב מעי  . הנדרשי 
 : כמו כ  כתב מנהל האג!". למפעיל השידורי , כביכול

זה היה כאשר היתה ההפרעה ...המקרי  שבה  פניתי טלפונית למפעיל תחנה ... בכל"
במקרי  . וכמוב  שהתחנה הזדהתה בשידור וידעתי למי לטלפ ,  וסיכנה חיי אד לתעופה

לא .  בי  הקליטה לבי  האיתורואפילו שעה אחתהיה חשוב לחסו1 מספר שעות אלה 
". ולא הפרעה לתעופה' רגילה' שההפרעה של הרדיו הפיראטי היתה בשו  מקרההתערבתי 

 ). ההדגשה במקור(
ד נגה רובינשטיי  " פנתה היועצת המשפטית של המשרד עו7.2.06המשרד ציי  בעניי  זה כי ביו  

, לפרקליט המדינה דאז מר ער  שנדר בעניי  התנהלות יחידת הפיקוח) צת המשפטית היוע להל  (
 ענה המשנה 16.2.06ביו  ". גורמי  מעונייני "וציינה שיש בה ג  חשד לקשרי  פסולי  ע  

בעיקרה היא נוגעת , לפרקליט המדינה כי א! שהפנייה מצביעה על חשדות לביצוע מעשי  פליליי 
 העבירה היועצת המשפטית את המכתבי  בנושא למר רו  26.2.06ביו  . עתלהיבטי  שעניינ  משמ

ולממונה על התביעות בנציבות כדי שייבדקו מהיבט , היוע0 המשפטי לנציב שירות המדינה, דול
אג! (  "הועברה הפנייה לעוזר ראש אח, לפי הנחיית המשנה לפרקליט המדינה, בזמ  בו. המשמעת

וזה מסר כי העניי  הועבר , ) " עוזר ראש אח להל  (משפט וחקירה לענייני ) חקירות ומודיעי 
. ה לברר ע  היועצת המשפטית באשר למקורות התלונה"בהמש1 ביקש נציג יאח. ה"לטיפול יאח

הבחינה המשטרתית אינה מובילה "  עולה כי "משיחה שערכה היועצת המשפטית ע  עוזר ראש אח
לאחר , בנפרד מזאת. וכי ידווח לה א  תתקד  החקירה, "לפעולות במישור הפלילי כנגד המעורבי 

המשטרה . ל המשרד ליוע0 המשפטי לממשלה"העבירו מנכ, 2007שהגיש מר סיו  את הדוח במרס 
 הועבר 2007ושבמאי , ה"כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה שנפתחה בנושא זה חקירה ביאח

 . וזו סגרה אותו, התיק לפרקליטות מחוז המרכז
קול : " תוכנ  לתפוס שתי תחנות2005שבפעילות המשרד ע  המשטרה בינואר , וד צוי  בדוחע .2

בזמ   ובו, על מפעיליו ועל ציודו" קול הנשמה"תחילה נתפס אולפ  ". קול האמת"ו" הנשמה
המשטרה . מפרקי  את הציוד מפני הפקחי  העומדי  להגיע" קול האמת"התקבלה הודעה כי ב
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 הפיקוח נסעו למקו  ומצאו כי חיבור המוד  בי  האולפ  למשדרי  כבר ושני פקחי  של יחידת

בדיוני  "בעל האולפ  הגיע למקו  וטע  כי הוא . ולמרות זאת רצו הפקחי  לתפוס את הציוד, פורק
כשהתבקש להוכיח זאת טלפ  ישירות למנהל האג! ואמר לו ". ע  משרד התקשורת כבר שנתיי 

". הרי כבר לפני שנתיי  אישרת לי לשדר באינטרנט, ושה לי את זהמדוע אתה ע: "באוזני הנוכחי 
ולכ  הורה לה  , מנהל האג! טע  כי הפקחי  לא וידאו לפני כניסת  לאולפ  כי זהו מקור השידור

לדעת .  נתפס האולפ 2005במאי ". הדבר לא יעמוד בבית משפט"לעזוב את המקו  מתו1 הנחה כי 
הדבר פתח פתח לשמועות על . ית להתיר קשרי  ע  עברייני הייתה זו טעות מהות", מר סיו 

 ". קשרי  לא כשרי  בי  מנהל האג! לבי  מפעילי רדיו פיראטי
 : מנהל האג! כתב בתגובה

 של עובד שלי בעת ביצוע מתכונת תפיסה משולבת של אולפ  טעותהיתה באותו יו  "
זאת כיוו  שבעל . האולפ שלא לסגור את ... לכ  כשפנו אלי המלצתי. ומשדר בו זמנית

לא יכולנו ) קורה(התחנה טע  שהוא משדר רק לאינטרנט ובגלל אותה טעות של הפקח 
קול 'היתה הנחייה שלי להמשי1 ולעקוב אחרי האולפ  של ... להוכיח שהיא משדרת לאויר

 ".פעלנו נגדו באופ  נכו  והוא נסגר יחד ע  משדר, ולאחר כחצי שנה הוא אותר' האמת
Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , ‰˙ÈÈ‰ Ê‡„ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ ˙ÈÏÎ˙

Ë¯ÈÙ ÂÈ„¯ ÈÏÈÚÙÓ ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ¯˘Ù‡ÏÈ ÔÂÎÈÒ ˙ÂÚ¯Ù‰‰ ÂÈ‰ Ì‰·˘ ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ 
Ì„‡ ÈÈÁÏ ,‰ÊÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ¯˘‡Î Ì‚ Í‡ ,˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ¯˙È‰ Â·˙ÎÓ· ÔÈ‡ ,

‡ˆÓ  ÌÈÁ˜Ù‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÊÎ ¯˙È‰ ÔÈ‡ ¯˜ÈÚ·ÂÌÈ¯„˘Ó‰ ˙ÒÈÙ˙ ÛÒ ÏÚ ÌÈ . ˙Â‡¯Ï ˘È
 ¯˘Ùƒ‡ ‡Ï˘ ÍÎ· Û‚‡‰ Ï‰ Ó ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ·) ÍÂÓÒ ÌÈÁ˜Ù‰ Â„ÓÚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó·

˙ÈË¯ÈÙ‰ ‰ Á˙‰ ÌÂ˜ÓÏ (ÔÙÏÂ‡‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ,˜Â¯ÈÙ ˙‡Â „‚  ‰ ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰ ˙‡Â 
ÌÈÏÈÚÙÓ‰. 

יקוח לקבל מתרשומת שער1 מר סיו  ע  קצי  הרדיו עולה כי קצי  הרדיו הציע למנהל יחידת הפ
מנהל היחידה הפחית את . רשימה של כל התחנות הפעילות הידועות לפיקוח לצור1 תיאו  סגירת 

קצי  הרדיו הוסי! כי ". זה מה שגלילי רוצה: "וכשנשאל לסיבת הדבר ענה, מספר התחנות לטיפול
עוד ציי  . ות למש1 חודשי  משיקולי  שוני ימר גלילי הנחה שלא לפעול לסגירת תחנות רדיו פירט

 : קצי  הרדיו בתרשומת
אכיפה , ניהול היחידה לפיקוח אלחוטי במשרד התקשורת שהוא הגור  האחראי לאיתור"

הינו ניהול כושל לחלוטי  ומונע מזה , על תחנות רדיו פיראטיות ופיקוח על תחנות חוקיות
ת רדיו אי  כל פעילות יזומה כנגד תחנו. משיקולי  אינטרסנטיי  אישיי  פסולי , שני 

אלא רק , על פקחי היחידה לפיקוח אלחוטי נאסר ליזו  ולהגיש תלונות. פיראטיות
 ".מר חנ  גול , בהנחייתו ואישורו של מנהל היחידה

 ÌÚ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ó Û‚‡· ‡Â‰„ Ô‡Ó ÈÎ ˙Â„˘Á ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â¯¯ÂÚ˙‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·
‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆ·Ó ÔÂÏ˘ÈÎ È„ÈÏ ‡È·Ó‰ ÔÙÂ‡· ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ . ‰Ï‡ ˙Â„˘Á Ì Ó‡ÂÁÎÂ‰ ‡Ï , Í‡

ÔÈËÂÏÁÏ ÂÎ¯ÙÂ‰ ‡Ï Ì‚ .‰Ê ¯·„ ,ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ·ÂÏÈ˘·Â ÂÓˆÚÏ ‡Â‰˘Î , ‡Ó˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ
È¯˜Ó Â È‡ Ï„‰ „Â˜Ù˙‰ ,ÔÈÈ Ú ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰Ó Ú·Â  ‡Ï‡ . ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

„¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· , ÏÚ Ì˙Ú„ ˙˙Ï
‰ÂË ˙ÁË·‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ¯˘‡· ˙ÂÙÏ„‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙ ÈÁ·Â Û‚‡‰ „Â˜Ù˙· ˙Â„ÈÓ‰ ¯

‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎ¯„ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆ·ÓÏ. 
ברור שיחסי העבודה העכורי  : "וכ  צוי  בו, מהדוח מתברר שיחסי העבודה ביחידה מתוחי 

בסיכו  הדוח מר ". שביחידה משבשי  כל אפשרות של ניהול נכו  והעברת מידע מעובד למנהלו
 : סיו  כותב
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" ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙·ÏÂ˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡· ‡È‰ ÌÈË¯ÈÙ‰ ÌÈ¯Â„È˘‰ ˙Â ÈÈ¯·Ú· ‰ÓÁÏÓ‰
Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ .ÂÏ˘ÈÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰Ô ÌÈÙÂ‚ È ˘ ÏÚ ÏËÂÓ ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ ÈÂ·È¯Â ÂÊ‰ ‰ÓÁÏÓ‰ 

ÂÏ‡ .ÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡Ó ¯Ú ˙‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡ Ì‰Ó „Á‡ Û‡ ... ˙ÂÏËÓ· „ÓÚ ‡Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó
ÂÊ‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ÔÓ ˜ÏÁÎ ÂÈÏÚ ˙ÂÏÁ‰ .‰ ÔÈ·ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ „‚ Î ˙ÂÈ‡¯ ÛÂÒÈ‡ Ï˘ ‡˘Â · ¯˙È .

 ÌÈÈ˙ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÙÏÁ˘ ˙Â¯ÓÏ]· ‰˜È˜Á‰ È Â˜È˙ Ê‡Ó-2004 [ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ‰Î¯Ú  ‡Ï
ÌÈÓÒ¯ÙÓ· ‰ÓÁÏÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯Â„È˘‰ ˙ÚÙÂ˙· ÌÁÏ‰Ï) ."¯Â˜Ó· ‰˘‚„‰‰( 

, 2007תפיסת הפעלה זו אכ  שונתה ביוני : "המשטרה כתבה בתגובה לפניית משרד מבקר המדינה
עד כה : "ועוד כתבה המשטרה". ואנו עדי  כבר לתוצאותיה החיוביות... לאחר הפקת הלקחי 

 ". כתבי אישו  כנגד מפרסמי 9הוכנו כבר 
בביקורת הקודמת הועלה באשר לפעילות האכיפה של יחידת הפיקוח כי בדר1 כלל אי   .3

אלא פועלת , תהפירטיוהיחידה יוזמת פעולות לאיתור מקו  השידור והמשדרי  של התחנות 
משרד מבקר המדינה קבע שעל היחידה לפעול ג  מיוזמתה כדי לאתר . בעקבות תלונות על הפרעות

 .את משדריה 
הפגיעה בתשתיות . לבי  תפיסת משדר)  אולפ  להל  (יש הבדל ניכר בי  תפיסת אולפ  שידור 

לעומת זאת . ציוד יקר ער1האולפ  היא פגיעה כבדה מ  הבחינה הכלכלית משו  שמדובר בתפיסת 
תפיסת משדר בלי אולפ  מסבה פגיעה מזערית בלבד היות שמחירו נמו1 הרבה יותר ממחירו של 

כ1 בעל האולפ  יכול להתקי  משדר אחר במקו  זה שנתפס ולהמשי1 מיד בשידוריו . אולפ 
 . אר0וודאי שלא יתקשה להמשי1 בה  א  הוא בעל רשת משדרי  הפרושה ברחבי ה,  הפירטיי

 בעניי  2007ציינו בתשובת  למשרד מבקר המדינה מדצמבר , מר משה גלילי, המשרד ומנהל האג!
ההבדל המשמעותי בי  תפיסת אולפ  שידור לבי  תפיסת משדר הוא באפשרות "זה כי לדעת  

, לרוב, הבדל זה חשוב יותר מהבחינה הכלכלית היות שבאולפ ". לתפוס חשודי  ולהעמיד  לדי 
ואי  בני אד  , ואילו המשדר מוצב בדר1 כלל על גג מבנה, טכנאי  ואנשי צוות,  שדרי נמצאי 

 . מצויי  בסמו1 אליו לצור1 הפעלתו
א1 היא , אלא א  כ  המשדר מחובר ישירות לאולפ , יחידת הפיקוח אינה יכולה לאתר אולפני שידור

בעבודתה השוטפת היחידה . יכולה לאתר מקור שידור בעת השידור בעזרת הציוד הטכני שברשותה
ציוד נייד על גבי רכבי היחידה , ציוד טכני נייח במשרדי היחידה: משתמשת בציוד טכני ייעודי

, ) סוואנה להל  " (סוואנה" מדג  GMCניידת : כיו  מער1 רכבי היחידה כולל. ומכשירי  ידניי 
 ". פוקוס"ופורד )  וינר הל  ל" (וינר"טנדר ניס  , ) לנדקרוזר להל  " (לנדקרוזר"יפ טויוטה 'ג

שעל הסוואנה )  המערכת להל  (בביקורת המעקב נמצא שעלות המערכת לאיתור שידורי  פירטיי  
אבל מאז קבלתה אי  היא משמשת , מ"בתוספת מע$ 576,810 הייתה 1997בשנת ) בלא עלות הרכב(

. מ לחודש" ק250כלומר ,  קילומטרי 30,000 הרכב נסע עד היו  כ. למטרה שלשמה נרכשה
עלות התקנת . ומעול  לא עבדה כנדרש, המערכת אינה תואמת את דרישות מפרט המכרז במלוא 

והותק  בה ציוד כמו $, 550,000 הייתה 1999המערכת לאיתור שידורי  פירטיי  בלנדקרוזר בשנת 
שתמשי  ואי  מפקחי היחידה מ, בפועל הלנדקרוזר משמש לניוד אנשי  בלבד. זה שהותק  בסוואנה

אבל , "רכב לנהיגה עצמית ולצורכי עבודה וכוננות"הווינר הוגדר . לעבודת  בציוד שהותק  בו
, 2007מאחר שמנהל היחידה בחופשת מחלה מיולי . בפועל הוא רכבו הצמוד של מנהל היחידה

במש1 כארבעה חודשי  המשי1 . א! שיש בו ציוד לצורכי עבודה, הווינר חסר במצבת כלי הרכב
 . ר ושימש את מנהל היחידה שאינו עובדהווינ

ל "מנהל האג! ציי  כי מנכ. המשרד כתב בתשובתו כי רכבו של מנהל יחידת הפיקוח כבר הוחזר
 29.11.07וביו  , 30.11.07המשרד החליט להפסיק את עבודתו של מנהל יחידת הפיקוח ביו  

:  ציי  מנהל האג!באשר לסוואנה. הוחזר הרכב ומשמש עתה את היחידה בעבודה השוטפת
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איתור הפרעות , בדיקת תחנות רדיו אזורי חוקיות', משימות איכות'הסוואנה נרכשה לצור1 טיפול ב"

 ".ולא לצור1 טיפול ברדיו פיראטי', וכד] גיגה הר0[0 " גה1תדרי  שמעל 
 271,000$ בעלות של 1997הציוד הטכני הנייח של היחידה נרכש במכרז הראשו  של הסוואנה בשנת 

 וכדי לאפשר בקרה טובה יותר על פעולותיה   כדי לשפר את הציוד למלחמה בשידורי  הפירטיי
DFהעמדה הנייחת הייתה אמורה להיות מוצבת ע  אנטנת . תשל בעלי רישיונו

 באחד מבסיסי 4
א1 בגלל דרישות הביטוח של משרד הביטחו  ,  ל בצפו  האר0 לש  קליטת שידורי  פירטיי"צה

והאנטנה מונחת , היא נמצאת במשרדי היחידה בתל אביב. כת הזאת עד היו לא הוקמה המער
ג  " תדירא "חברת . לרבעו $ 300בגי  אחסנתו החברה גובה מהמשרד ". תדירא "במחסני חברת 
שממוקמת , מ ליחידת הפיקוח"בתוספת מע$ 210,512 מרכז בקרה במחיר של 2003סיפקה ביולי 

ל מרכז הבקרה הוא לאפשר שליטה מרחוק על פעולות כלי תפקידו ש. במגדל שלו  בתל אביב
 .והוא היה אמור ג  להפעיל את העמדה הנייחת ולשלוט עליה, הרכב בעת שאלו נמצאי  בשטח

שמעול  לא נעשה בו  מר סיו  בעניי  זה כי בבדיקות על פעילות מרכז הבקרה נתברר 5בדוח כתב
עומדות כאב  שאי  , מרכז הבקרה במגדל שלו ג  העמדה הנייחת וג   ".שימוש בשו  צורה שהיא

הקלטות . י הוקלטו כחמש פרסומות ברדיו הפירט2004עוד מציי  הדוח שבסו! שנת ". לה הופכי 
וכי יש צור1 ,  הודיעה זו כי ה  אינ  טובות2006ורק בסו! שנת , אלה הועברו לטיפול המשטרה

ח כדי להקליט " ש10,164בסכו  של  רכש המשרד מכשיר הקלטה 2007בפברואר . בציוד מקצועי
 .עד למועד סיו  הביקורת טר  נעשה בו שימוש). ראו להל  (יאת המפרסמי  ברדיו הפירט

ל המשרד כי המשרד פועל לפירוקו ולמכירתו של הציוד "בתשובת המשרד לטיוטת הדוח ציי  מנכ
מנהל האג! . ד חלופישאינו שמיש או שהתייש  ובוח  את הצור1 של יחידת הפיקוח להצטייד בציו

 . הוסי! בעניי  זה כי בחינת הציוד הוטלה על סגנו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È- ˘Î¯ ˘ È„ÂÚÈÈ „ÂÈˆ· ˘ÂÓÈ˘‰

 Ï˘ ÌÂÎÒ·1,169,000$ .È‡Ï ¯˘‡·- ˙ÁÈÈ ‰ ‰„ÓÚ· ˘ÂÓÈ˘‰- ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ 
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÌÚ ÁÂËÈ·‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· . 

¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÈ„¯‰ ˙Â Á˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ Ì‚ ·Î¯‰ ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ 
˙ÂÈ˜ÂÁ‰ . ÈÓÂÁ˙Ï ¯·ÚÓ ÌÈËÏ˜  ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ÂÈ„¯‰ ˙Â Á˙ È¯Â„È˘˘ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·

Ô‰È˙Â ÂÈ˘È¯ , ÌÈÏÂÚ ÌÈ¯Â„È˘‰ È˜ÙÒ‰˘ Â‡ ÌÓÂ˜Ó· ÌÈ·ˆÂÓ Ì È‡ ÌÈ¯„˘Ó‰˘ „ÓÏÓ˘ ‰Ó
Ô‰È˙Â ÂÈ˘È¯· ¯˙ÂÓ‰ ÏÚ .„·Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó‰Ï‡ ÌÈ¯Â„È˘ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜Â , Í‡

È¯ÂÊ‡‰ ÂÈ„¯· ¯Â„È˘‰ È˜ÙÒ‰· ˙Â‚È¯ÁÏ ‰˜È„· ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· , ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‡˘ ÔÂÂÈÎ
Ì˙Â‡ ˜Â„·Ï ¯˘Ù‡ Â˙ÂÚˆÓ‡·˘. 

מי שמפעיל תחנת , 1990  "התש, לפי תיקוני החקיקה בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו .4
מי שמספק . ח" ש4,270,000שני  או קנס של שידור לציבור בלי זיכיו  דינו מאסר של שלוש 

תשדיר פרסומת לשידור בתחנת שידור שלא נית  לה זיכיו  או נות  תמורה בעד שידור תשדיר 
. ח" מיליו  ש2.35פרסומת בתחנה כזאת עובר עברה פלילית שדינה מאסר של שנה או קנס בס1 

 .פירטיותציוד ההקלטה נרכש כדי להמציא ראיות נגד המפרסמי  בתחנות ה
 ˙ ˘· ‰˜È˜Á‰ È Â˜È˙· ¯·Î˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·2004 ‰Ú˙¯‰ ÈÚˆÓ‡ ÂÚ·˜  

Ë¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ È ÓÓÓ ÈÙÏÎÈ˙ÂÓÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡·  ,ÌÈÏÈÚÈ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ÌÈÚˆÓ‡ , ÔÈÈ„Ú
ÂÏ‡ ‰Ú˙¯‰ ÈÚˆÓ‡· Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ „¯˘Ó‰ Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï. 

__________________ 
4  Direction Finder. 
 .'ד'  סע18' עמ 5
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 משטרת ישראל
, 2005מצאי הדוח הקוד  מונה בספטמבר  ובהמש1 למיבמסגרת המלחמה ברדיו הפירט .1

פקד למילוי תפקיד של קצי  רדיו ארצי לנושא התחנות  קצי  משטרה בדרגת רב, במשרה מלאה
 של תפקיד זה הוא לשפר את שיתו! הפעולה בי  המשטרה לבי  המשרד במאבק וייעוד. הפירטיות

כדי לייעל ולזרז . רה השונות וכ  לעקוב אחר הטיפול בתיקי חקירות ביחידות המשטיברדיו הפירט
.  עבד קצי  הרדיו בפועל במשרדי המשרד בתל אביביאת התהליכי  הכרוכי  במיגור הרדיו הפירט

 .המשרה תוקצבה על ידי המשרד
הנתוני   (2007 2004 לשני  ילהל  טבלת ריכוז נתוני המשטרה בנושא הטיפול בתיקי הרדיו הפירט

  ).2007בטבלה נכוני  לאוקטובר 
 בות לגניזת תיקי חקירהסי

כ "סה
תיקי  
שנגנזו היעדר  אחר

עניי  
היעדר  לציבור

ראיות 
חוסר  מספיקות

  עבריי אשמה
לא 
אחר  נודע

לא (
תיקי   )ידוע

שעדיי  
 בטיפול

תיקי  
שבה  
ניתנו 
פסקי 
 די 

כ "סה
תיקי 

חקירה 
שנפתחו 
 שנה במשטרה

193 1 24 34 4 130 12 17 35 257 2004 

119 2 16 20 2 79 12 10 13 154 2005 
58 2 11 10 ' 35 10 12 3 83 2006 
18 0 5 ' 4 9 11 26 0 55 2007 

388 5 56 64 10 253 45 65 51 549 ‰Ò"Î  
 גנזה המשטרה בלי להגיש כתבי אישו  2007אוקטובר  2004מ  הטבלה מתברר שבפרק הזמ  ינואר 

 תיקי  נגנזו בעילה 56; )70% כ(  פירטיי   תיקי חקירה שנפתחו בעקבות שידורי549 מתו1 388
לא ידוע כיצד . 6) "על" (עבריי  לא נודע" תיקי  נגנזו בעילה של 253 ו" חוסר עניי  לציבור"של 

  . תיקי 45טופלו 
 מה  הואר1 המעצר עד תו  ההליכי  5 מעורבי  ולגבי 36נעצרו "המשטרה הגיבה ואמרה כי 

 )". עד כה בתופעהשינוי דרמתי ביחס לטיפול המקובל(
 תלונות בגי  שידורי  לא 236 הוגשו 2005מדוחות הפעילות של יחידת הפיקוח מתברר כי בשנת 

 38,  תלונות121 הוגשו 2006בשנת .  בגי  הפרעה למערכות קשר אווירי46מתוכ  , חוקיי  לציבור
 בגי  הפרעה 27 מתוכ ,  תלונות117 הוגשו 2007בשנת . מתוכ  בגי  הפרעה למערכות קשר אווירי

שרוב התחנות , 2007מנהל יחידת הפיקוח מסר למשטרה בדיו  ביולי . למערכות קשר אווירי
 עד 2001לעומת זאת מנתוני המשרד עולה כי משנת . חרדי משדרות למגזר הדתי) 97% (תהפירטיו

אחת . 50% שה  כ, חרדיות  תחנות דתיות640 מתוכ  כ,  תחנות1,219 נסגרו 2007אוקטובר 
הסיבות לשוני בי  נתוני המשרד לבי  נתוני המשטרה היא שנתוני המשרד מתבססי  על מספר 

ואילו נתוני המשטרה , ורוב התפיסות ה  של משדרי  בלבד בלי האולפ , המשדרי  בתחנה שנתפסה
: בתרשומת משיחה שנערכה בי  מר עוזי סיו  לקצי  הרדיו נכתב. מתבססי  על תיקי החקירה

אול  מספר  ומיקומ  לא ידוע מכיוו  , להניח שקיימי  יותר תחנות רדיו פיראטיותבפועל סביר "
  ".שמעול  לא נערכה בדיקה יסודית בעניי 

__________________ 
, ]נוסח משולב[ואי  היא קבועה בחוק סדר די  פלילי , עילת סגירה זו מקורה בנוהג של המשטרה  6

היעדר ראיות "ו" היעדר עניי  לציבור", "חוסר אשמה"חוק זה קבועות העילות ב. 1982 ב"התשמ
 ".מספיקות
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˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï , Ï˘ ÂÏ‡ ÔÈ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ È¯„Ò ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ‰˘ÚÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

„¯˘Ó‰ .ÔÂÈÒ ¯ÓÏ ÂÈ„¯‰ ÔÈˆ˜ ¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,˘· ÌÈ 2004
-2006· ÌÈÓ˘‡  ÂÚ˘¯Â‰ -5%ÌÈÈÏÈÏÙ‰ ÌÈ˜È˙‰Ó  . ÔÈ‚· ˙ÂÚ˘¯‰· ÔÈ„‰ È¯Ê‚ ÌÂÎÈÒÓ

Ë¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯·ÚÈÏÚÂÙ· ¯Ò‡Ó ˘È‡ ÏÚ ¯Ê‚  ‡Ï ÈÎ ¯¯·˙Ó ÂÊ ‰ÙÂ˜˙Ï  . ÏÎ ÍÒ
 ÏÚ Â˙˘Â‰˘ ˙ÂÒ ˜‰23 ‰È‰ ÌÈÚ˘¯ÂÓ 22,800˘ " Á-Ó ˙ÂÁÙ ÚˆÂÓÓ· -1,000˘ "Ì„‡Ï Á.  

סה על תוכנית עבודה שאישרו ראש חטיבת החקירות במשטרה ובכירי  פעילות קצי  הרדיו התבס
בעניי  " 2006סיכו  פעילות שנת " הגיש קצי  הרדיו לראש חטיבת חקירות 1.2.07ביו  . במשרד

בסיכו  פורט שיתו! הפעולה ע  משרדי התקשורת והתחבורה וע  מס . תהתחנות הפירטיו
בקרות על אופ  הטיפול בתיקי  בתחנות ; י הפירטימי הדרכה לנוגעי  בעניי  הרדיו, ההכנסה

הטיפול בעבירות של הפעלת רדיו "עדכו  נוהל ; מבצעי  מיוחדי  ותפיסות מיוחדות; ובמחוזות
כל : "בסו! דוח זה נכתב. 1972 ב"התשל, והצעה לתיקו  פקודת הטלגר! האלחוטי" פיראטי

 ".תוכנית העבודה בוצעה במלואה
 ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ Û‡˘"‰‡ÂÏÓ· ‰ÚˆÂ· ‰„Â·Ú‰ ˙È ÎÂ˙ ÏÎ" , ˙Â Á˙ ÔÈÈ„Ú

ÂÈË¯ÈÙ˙˙Â¯„˘ÓÂ ˙Â¯ÊÂÁ  ,¯Â·ÈˆÏ ˘ÓÓ Ï˘ ‰ ÎÒ ÍÂ˙Ó ÌÈ˙ÚÏ , ‰‚˘Â‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ
‰˙ÚÈ Ó·Â ‰ÚÙÂ˙‰ ˙ÓÈÏ·· ‰ÁÏˆ‰ . ‡ÏÓ ÔÂ¯˙Ù ÌÂ˘Ó ÂÊ ˙È ÎÂ˙· ÔÈ‡ ÈÎ ÍÎÓ Ú·Â 

‰ÈÚ·Ï ,Ë¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ È¯Â„È˘ ˙˜ÒÙ‰Ï ˜·‡Ó· ˘ÓÓ ‰ÏÈÚÈ ‡È‰ ÔÈ‡ ÈÎÂÈ . ÔÂÁ·Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯
˘‡¯Ó ˙¯„‚ÂÓÂ ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ÔÂÈÒÈ  ˙ÙÂ˜˙ ¯Á‡Ï ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡. 

ככל שנית  ... תפיסת ההפעלה הנוכחית נבחנת כל העת: " הגיבה המשטרה כדלקמ 2007בדצמבר 
נראה שמודל העבודה נכו  ונית  לראות שינוי ג  במגמת בתי המשפט המאריכי  , להערי1 כיו 

 ".דבר שלא היינו עדי  לו קוד  לכ , מעצרי  וא! עד תו  ההליכי 
 ÌÂÈ·25.2.07 ˙Â¯È˜Á‰ ˙·ÈËÁ ˘‡¯ÏÂ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á Û‚‡ ˘‡¯Ï ÂÈ„¯‰ ÔÈˆ˜ ˘È‚‰ 

ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó·" :˙ÂÈË‡¯ÈÙ ÂÈ„¯ ˙Â Á˙ ˙ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÂÎÈÒ ." ÍÓÒÓ·
ÔÈÂˆ ‰Ê" :Èˆ¯‡ ÈË‡¯ÈÙ ÂÈ„¯ ÔÈˆ˜ „È˜Ù˙· ÈˆÁÂ ‰ ˘ ÌÂ˙· ,Â ‰ËÈ˘‰ ÈÎ Ú·Â˜ È ‡ ÏÂÙÈË‰

Ú Ô‰ ˙ÂÈË‡¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ ˙Â Á˙ ˙ÚÙÂ˙·"Ú Ô‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó È" ‡Â‰ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó È
ÏÈÚÈ ‡Ï ÏÂÙÈË ,Ï˘ÂÎÂ È„ÂÒÈ ‡Ï ." ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ Ï˘ÂÎ ÏÂ‰È  ÔÈÈˆÓ ÂÈ„¯‰ ÔÈˆ˜

˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó· ,ÂÎ ¯ÒÂÁÁ„·Ï· ÌÈ¯„˘Ó ¯˙‡Ï ˙ÏÂÎÈÂ ‰„ÈÁÈ· Ì„‡  ,ÌÈ ÙÏÂ‡ ‡ÏÂ .
"Ï˙· ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÂÙÈËÂ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ·Â¯Ï ‡Â‰ ˙ÂÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ ˙Â Á˙ ‡˘Â · ‰¯È˜Á È˜È˙Â ˙Â Â

Ï˘ÂÎ ,È„ÂÒÈ ‡Ï ,¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓÁ ‰¯Âˆ· ÏÊÏÊÓ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ È Èˆ¯ ‡Ï ." È˜È˙· ÏÂÙÈË‰
‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â Á˙ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò· ÔÂ¯Á‡‰ ‡Â‰ ‰¯È˜Á‰.  ÌÈ ˘· Â¯‚Ò  ÌÈ˜È˙ ˙Â¯˘Ú

2005-2006Ì‰· ‰¯È˜Á ÍÈÏ‰ ÏÎ Ë˜  ˘ ÈÏ·  ,Ú„ÈÓ ÂÏÈÎ‰˘ Û‡ ˙‡ÊÌÈ„Â˘Á ÏÚ  ,
Ì‰Ï˘ ÔÂÙÏË‰ È¯ÙÒÓ ÌÈ˙ÚÏÂ Ì‰È˙Â·Â˙Î . ÍÂ¯‡ ‰¯È˜Á ÍÈÏ‰Ï ÂÎÊ˘ ÌÈ˜È˙ ÂÏÈÙ‡- ˜¯ 

ÔÈ„Ï ÌÈ‡·ÂÓ Ì‰Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙‡Ê Û‡Â . ÈÎ „Ú È Ï˘¯ ÍÎ ÏÎ ‰È‰ ÏÂÙÈË‰
ÌÈ¯„˘Ó‰ ˙‡ ˜Â¯ÊÏÂ ¯Â·˘Ï ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÓ ‰ÓÎ ÂÁ Â‰ „·Ï· ÌÈ¯„˘Ó Ï˘ ˙ÂÒÈÙ˙· , ÍÎ·Â

‰¯È˜Á‰ ‰˙ˆÂÓ . ‰ÂÚˆÂ· ‡Ï ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á Û‚‡· ˙Â¯È˜Á ¯Â„Ó ˙ÂÈÁ . È·˙Î ¯ÙÒÓ
„Â‡Ó ÍÂÓ  ˙ÂÚ˘¯‰‰Â ÌÂ˘È‡‰ .ÌÈÚÈ˙¯Ó Ì È‡Â „Â‡Ó ÌÈÏ˜ ÔÈ„‰ È¯Ê‚ . ÌÂ‡È˙ ÌÈ¯ÒÁ

ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ ˙¯È˜Á ÏÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â Á˙ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓÂ˙" ˙ÂÊÂÁÓ ˙ÂˆÂÁ ." ‰ÙÈÎ‡ ÔÈ‡
˙ÂÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ ˙Â Á˙· ÌÂÒ¯Ù‰ ‡˘Â · . È‡ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰˜ÙÒÓ Â . ÔÈˆ˜ ÔÈ· Ú„ÈÓ ÔÂ¯Î ÈÒ ÔÈ‡

Ë¯ÈÙ ÂÈ„¯ÈÈˆ¯‡‰ ÊÂÎÈ¯·Â ˙Â„ÈÁÈ· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÔÈ·Â Èˆ¯‡  . ˙Â Á˙ ˙¯‰ˆ‰ ÈÙÏ
‰¯Ë˘Ó‰ ,‡˘ÈÈ¯ÂÎ ¯ÒÂÁ Ï˘· ‰È‰˘Î Ï˘ÂÎ ÏÂÙÈË‰ ÁÌ„‡  , ÏÚ ‰¯È˜Á È˜È˙ ÒÓÂÚ Ï˘·

ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò Ï˘·Â ÌÈ¯˜ÂÁ‰ . 
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. ת שלדעתו מתאימה לטיפול בתופעת התחנות הפירטיובסיו  מסמ1 זה הורה קצי  הרדיו על הדר1
דר1 זו כוללת העברת האחריות לטיפול הכולל בנושא ליחידה הארצית לחקירות כלכליות מאחר 

 . שמדובר בתופעה מסוכנת המגלגלת מיליוני  בלא תשלו  מסי 
חנות החוקיות מפריעות לת, קצי  הרדיו חזר והדגיש לסיכו  כי התחנות הפירטיות גוזלות נתח שוק

; טיפול  של המשרד ושל המשטרה כושל. בפעילות  ומהוות סכנה של ממש לענ! התעופה
אלא א! מושכי  עברייני  נוספי  התרי  , העונשי  הקלי  לא זו בלבד שאינ  מרתיעי  עברייני 

ÏÏ‚· È¯ÈÂÂ‡ ÔÂÒ‡· ˜Ò¯˙‰Ï ÏÂÎÈ ÌÈÚÒÂ  ˙Â‡Ó ÌÚ ÒÂËÓ . "הכרו1 בסיכו  מזערי" כס! קל"אחר 
˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÏ„ÁÓÂ „È ˙ÏÊÂ‡ ÏÏ‚· ‰ÙÂÚ˙ È¯„˙Ï ˙ÂÚ¯Ù‰ . ˙‡Ê Ú Ó  Â‡Â·

Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈÂ) ."ההדגשה במקור( 
 י הופקד הטיפול בנושא הרדיו הפירט2007רק ביוני .  פרש קצי  הרדיו לגמלאות2007במרס  .2

כ1 ירד היק! . ידיו האחרי תפקיד זה הוס! על תפק. פקד קצי  מטה בדרגת רב, בידי קצי  אחר
הקצי  אינו יושב במשרד אלא במטה .  לער40%1  ל100%  מיהמשרה של הטיפול ברדיו הפירט

  .הארצי של המשטרה ומתוקצב על ידה
עד כה עמד קצי  הרדיו בחזית . מהל1 זה שינה את פני הפעילות המשותפת של המשרד והמשטרה

 ומתו1 מעורבות מלאה בעבודת השטח של יחידת  מתו1 שיתו!תהפעילות נגד התחנות הפירטיו
מאחר שהוא עוסק בנושאי  . ואילו כיו  קצי  המטה מעדכ  דיווחי  המתקבלי  מהמשרד, הפיקוח
 . יאי  הוא יכול לייחד את רוב זמנו למלחמה ברדיו הפירט, נוספי 

ראית נכונה דר1 ההפעלה הנוכחית נ: "בתגובתה למשרד מבקר המדינה ציינה המשטרה בעניי  זה
הכפו! , הפיקוח והמעקב נעשי  על ידי קצי  בחטיבת החקירות. ומתאימה יותר מהדר1 הקודמת
בה פועל הקצי  , נראה כי במתכונת הקיימת... בנוס! על תפקידו, ישירות לראש חטיבת החקירות

ההישגי  טובי  יותר וההכוונה , מתו1 המטה הארצי בכפיפות ישירה לראש חטיבת החקירות
כי א  יחליט משרד התקשורת לשוב ולאייש את תק  האד  והרכב , אי  מניעה. יקוח צמודי  יותרופ

כ1 שעיקר עיסוקו יהיה בתחו  , נית  יהיה להרחיב את פעילותו של קצי  המטה, שהוקצו לנושא
 ".הרדיו הפירטי ובלבד שלא יחול שינוי במקו  מושבו וכפיפותו כאמור

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÎÂ  ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙Ï ÂÈ„¯‰ ÔÈˆ˜ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙ Á
˙ÂÈ‡¯·Â ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ È˜È˙· ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÂÙÈË ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó , ÍÈ˘Ó‰Ï ·Â˘Á

Â˜ÂÒÈÚ ¯˜ÈÚ ‰È‰È ‰Ê˘ ÔÈˆ˜ ‰Ê „È˜Ù˙· ˜ÈÒÚ‰ÏÂ ,Ú·˜ ˘ ÈÙÎ. 
ביטחו  הפני  ,  הקובעת כי שרי התקשורת1764 התקבלה החלטת ממשלה 10.6.07 ב .3

. ג"יקיימו עבודת מטה לפתרו  בעיית ההפרעות של הרדיו הפירטי לתקשורת בנתבוהמשפטי  
בעקבות ישיבת הממשלה הנחה ראש הממשלה את שר התחבורה והבטיחות בדרכי  לעמוד בראש 

 . משרדי אשר ירכז את הטיפול בתופעה צוות בי 
,  משרדי הממשלהלצור1 הבטחת המש1 עבודה יעילה של"משרד התחבורה בתגובתו לדוח ציי  כי 

ריכז השר את צרכי המשרדי  והורה לצוות הבינמשרדי לגבש צרכי  אלו וכ  את העקרונות לפירוק 
על , יוטל על שר התקשורת, על פי ההצעה". תשתיות הרדיו הפיראטי תחת הצעת החלטה ממשלתית

ות גבוהה על שר המשפטי  ועל שר התחבורה והבטיחות בדרכי  להציב בעדיפ, השר לביטחו  פני 
יוטל על השר לביטחו  פני  ועל המשטרה לתגבר את המער1 ; את הטיפול בהפסקת הרדיו הפירטי

יומל0 ליוע0 המשפטי לממשלה לפעול לאכיפה מוגברת מתו1 התוויית ; המקצועי המטפל בתופעה
יוטל על שר האוצר להנחות את רשות המסי  לבחו  את ; מדיניות של ענישה ההולמת את העברה

עוד הוצע . שרות שלא להתיר ניכוי של תשלומי  בעד פעולה אסורה שהיא בגדר עברה פליליתהאפ
, המשרד לביטחו  פני , משרד המשפטי , כי יוק  צוות מעקב בהשתתפות נציגי משרד התחבורה
שר התחבורה והבטיחות בדרכי  ידווח . משרד התקשורת והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
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עד מועד סיו  הביקורת לא דנה הממשלה . החלטה אחת לשישה חודשי לממשלה על מימוש ה

 .בהצעת ההחלטה
הוחלט כי המשרד יגיש , מר מני מזוז,  אצל היוע0 המשפטי לממשלה2007בדיו  שהתקיי  ביוני 

 חוות דעת 20עד סיו  ביקורת המעקב הוגשו . חוות דעת מומחה לכל תיק שבטיפול המשטרה
יולי קיבלה היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית את הטיפול בחודש . מטע  מנהל האג!

היחידה פועלת עצמאית ה  במישור החקירה וה  במישור המשפט בכל תיק . יבנושא הרדיו הפירט
 . שבתחומה

רדיו "ו" כל האמת: " גדולות אינ  משדרות עודתלמשרד מבקר המדינה נמסר כי שתי תחנות פירטיו
שדריה וטכנאי ,  עקב מעצר מנהל התחנה2007הופסקו באוגוסט " אמתכל ה"שידורי ". קול המזרח

מכתב האישו  . נגד כמה מה  הוגשו כתבי אישו . התחנה ועקב תפיסת ציוד האולפ  והמשדרי 
אולפני התחנה מוקמו בשלושה מקומות . 21.8.07 ועד ליו  2003עולה כי התחנה שידרה משנת 

שניי  בתל , שניי  בירושלי , שלושה באלעד: תחנהמיקומיה  של משדרי ה. שוני  בירושלי 
, בית שא , פתח תקווה, רחובות, נתניה, י  בת, בני ברק: אביב ואחד בכל אחת מ  הערי  האלה

 הפריעו שידורי התחנה לתדרי התקשורת של 2007בשנת .  משדרי 15 לבס1 הכו. צפת ובאר שבע
,  המשטרה והמשרד כמה ממשדרי התחנהבאותה שנה תפסו. המיועדי  לקשר ע  מטוסי , ג"נתב

לתחנה אי  כל רישיו  או . ולמרות זאת לא הופסקו השידורי  וא! הוצבו משדרי  אחרי  במקומ 
היא השתמשה בעשרה תדרי  שוני  א! שה  לא הוקצו לה על ידי הגופי  . זיכיו  להפעלת רדיו

 בית משפט השלו  שחרר את :הטיפול בתיק זה הוא דוגמה לנחישות שגילתה המשטרה. המוסמכי 
והמשטרה ערערה על ההחלטה בבית המשפט המחוזי והביאה למעצר  עד , הנאשמי  למעצר בית

נסגרה לאחר פעילות , "רדיו קול המזרח", התחנה השנייה. לשחרור  בתנאי  שקבע בית המשפט
 .של שני 

חודי בתחו  וכדי לוודא על מנת לצבור ידע מקצועי ונסיו  יי: "בתגובת המשטרה לעניי  זה צוי 
 ג   הוחלט לרכז את הטיפול בהגשת כתבי האישו  , שמדיניות התביעה תהיה אחידה ונחושה
עוד הוסיפה ".  ביחידת התביעות של היחידה הכלכלית בתיקי  שטופלו ביחידות הטריטוריאליות 

י מספר "  עיש קשר בי  הפעילות במתכונתה החדשה והפסקת השידורי, לעניות דעתנו: "המשטרה
כל 'ממידע מודיעיני עולה שהפעילות הנחרצת נגד רדיו ... לא מבוטל של תחנות ממגזרי  שוני 

ומעצר  בפועל בתקופת , אשר נחשבי  למובילי  בתקשורת החרדית, ומפעילי התחנה' האמת
 ".שימשו כגור  מרתיע אשר תר  להפסקת שידורי  של תחנות רבות, החגי 

 בלשכת שר התחבורה ציי  דובר משרד התקשורת כי 2007אוגוסט בישיבה שהתקיימה ב .4
כמה תחנות ". עומד לצאת מכרז לשתי תחנות רדיו תורני ספרדי ולרדיו אזורי ביהודה ושומרו "

 .ככל הנראה מתו1 רצונ  להשתת! במכרזי ,  הפסיקו את שידוריה  בסמו1 למועד זהתפירטיו
 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯2007·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ˙Â·˜Ú·Â  ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÏÁ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ 

ÈÈË¯ÈÙ‰ ÌÈ¯Â„È˘‰ ¯Â˙È‡Ï ˙È˙ËÈ˘Â ‰ÓÂÊÈ ˙¯Â˜È· „¯˘Ó‰ ÌÚ Ì‡˙ÏÌ . ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·
ÌÈ¯„˘Ó‰ È ¯ˆÈ „‚  ¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï ‰Î „Ú ÈÎ Ì‚ ‰˙ÏÚ‰ , „ˆÓ ‡ÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ „ˆÓ ‡Ï

„¯˘Ó‰ .  
✯  
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Ë¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ ˙ÚÙÂ˙È ˙ ˘· „ÂÚ ‰ÏÁ‰ 1993 . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· È¯Â„È˘˘
‰ È„Ó ˙ÎÓÏ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÎÙ‰ ˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ , ˙È¯ÈÂÂ‡‰ ‰¯Â·Ú˙‰ ˙‡ ˙ ÎÒÓ‰

˘ÓÓ Ï˘ ÔÂÎÈÒ ,ÌÈ‚ÂÏÓ˙Ó ‰ È„Ó‰ ˙ÂÒ Î‰Ó ‰˙ÈÁÙÓ , ˙ÂÎÈ‡· ˙Ú‚ÂÙÂ ÔÂÈÎÈÊ ÈÓ„Â ˙Â¯‚‡
˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ˙Â Á˙‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˜‰ . ˙Â ÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ì‰ ‰ËÈÏ˜‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰„È¯È‰ ÔÓ ÌÈÚ‚Ù ‰

Á˙‰ È ÈÊ‡ÓÂ ÌÈÈ˜ÂÁ‰ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ˙Â  . 
 ÏÂÙÈË· ˘ÓÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙ Â‡¯  ‡Ï ‰ ˘‰ ÈÏÂÈ ˘„ÂÁÏ „Ú ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ

Ë¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯· „¯˘Ó‰Â ‰¯Ë˘Ó‰È . ˙¯Â˘˜˙Ï ˙ÂÚ¯Ù‰‰ ¯ÙÒÓ „¯È ÈÏÂÈ Ê‡Ó Ì Ó‡
˙È‡·ˆ‰Â ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÙÂÚ˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈËÂÁÏ‡‰ ,ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï Í‡ . ‰·ÈÒ

Ï ‰ ÂÂÎ‰ ‡È‰ ˙È¯˘Ù‡˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ÂÈ„¯ ˙Â Á˙ È˙˘Ï Ê¯ÎÓ ÌÒ¯Ù : ˙Â Á˙‰Ó ‰ÓÎ˘ ÔÎ˙ÈÈ
ÂÈË¯ÈÙ‰˙Ê¯ÎÓ· ˙ÂÎÊÏ ˙ÂÈÂ‡¯ ˙Â‡¯È‰Ï ˙Â ÈÈ ÂÚÓ . 

ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ Ï˘ Ô‰È¯Â„È˘ ˘Â„ÈÁ˙˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ Â˜ÒÙÂ‰ Ô‰È¯Â„È˘˘ ¯Á‡Ï ·Â˘Â ·Â˘  ,
‰ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ¯ÒÂÁ ÏÚ „ÓÏÏ Â· ˘È . ‰ÈÚ·‰˘ Û‡"‰ÙˆÂ‰ " ÌÈ ˘ Í˘Ó·

 ÈÙÏÎ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ‚¯„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ,‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó Â¯˜Ú ‡Ï , ˙¯Â˘˜˙‰
‰˘¯Â˘Ó ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Â . „¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙Ï ÂÈ„¯‰ ÔÈˆ˜ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙ ÁÎÂ 

˙ÂÈ‡¯·Â ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ È˜È˙· ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÂÙÈË ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÔÈ·Ï , ·Â˘Á
¯˜ÈÚ ‰È‰È ‰Ê˘ ÔÈˆ˜ ‰Ê „È˜Ù˙· ˜ÈÒÚ‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ˜ÂÒÈÚ  ,Ú·˜ ˘ ÈÙÎ. 

„¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â·Èˆ Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘·
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ,Û‚‡‰ „Â˜Ù˙· ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ˙ÁË·‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï , ˙ ÈÁ·

‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎ¯„ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆ·ÓÏ ¯˘‡· ˙ÂÙÏ„‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÎ¯„‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈË¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯· ˜·‡Ó

ÂÏ‡ ÂÈ„¯ È¯Â„È˘· ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰ „‚ Â ÌÈ¯„˘Ó‰ È ¯ˆÈ „‚  Ì‚ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ . Ì‚ „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙„ÈÈ ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡Â ˙ÁÈÈ ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ,Â˙Â˘¯· ‡ÏÈÓÓ ˙ÂÈÂˆÓ‰ , ˙‡ ¯˙‡Ï È„Î

‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ¯‚ÓÏÂ ÌÈ¯Â„È˘‰.  



 
 


