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   משרד התקשורת

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
ל שידורי הרדיו במשרד ופעילות נבדקו פעולות הפיקוח של יחידת הפיקוח ע

הביקורת במשטרה . האכיפה של משטרת ישראל כנגד תחנות הרדיו הפירטיות
, ירושלי (נעשתה במחלקת חקירות ותביעות במטה הארצי ובארבעה מחוזות 

ברשות , כ  נעשו בירורי  ברשות שדות התעופה). דרו  ומרכז, שומרו  ויהודה
   .  ולרדיוהשידור וברשות השנייה לטלוויזיה

 הפיקוח האלחוטי על שידורי רדיו
 תקציר

 ÌÈ¯„˙ ÈÂ˘È¯Â ÌÂ¯Ë˜ÙÒ ÏÂ‰È  Û‚‡) ÔÏ‰Ï-Û‚‡‰  ( ˙˜ÂÏÁÏ È‡¯Á‡ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó·˘
¯Â·ÈˆÏ ÌÈ¯Â„È˘Ï ÌÈ¯„˙‰ . ÈËÂÁÏ‡‰ ÁÂ˜ÈÙ· ˙˜ÒÂÚ Û‚‡· ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙Á‡) ÔÏ‰Ï- ˙„ÈÁÈ 

ÁÂ˜ÈÙ‰ .(˙ÈËÂÁÏ‡‰ ˙¯Â˘˜˙Ï ˙ÂÚ¯Ù‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙· ˙ÏÙËÓ ‡È‰ ,˜ÙÓÂ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙Á
ÌÈ˜ÂÁ‰ ,ÂÈ„¯‰ È¯„˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÏ‰ ‰Â ˙Â ˜˙‰. 

 Ô‰Ï Âˆ˜Â‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯„˙·Â ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ¯Â·ÈˆÏ ÂÈ„¯ È¯Â„È˘ ˙Â˜ÙÒÓ ˙Â·¯ ˙Â Á˙) ÔÏ‰Ï- 
˙ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ .(ÎÓ ‰ÏÚ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰˘ ÌÈ¯„˘Ó‰ ¯ÙÒÓ-30 ˙ ˘· 1995 

ÎÏ-150 ˙ ˘· 2004 .¯Â„È˘Ï ˙ÂÚÈ¯ÙÓ ‰Ï‡ ˙Â Á˙ ÌÈ˙ÚÏÌÈÈ˜ÂÁ‰ ÂÈ„¯‰ È , ÔÈ· ˙¯Â˘˜˙Ï
ÂÈ„¯ È¯È˘ÎÓ-„ÈÈ  ÔÂÙÏË1 ,‰ˆ· ¯˘˜‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ" ÔÈ·Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏ„‚Ó ÔÈ· ¯˘˜ÏÂ Ï

ÌÈÒÂËÓ‰ ,Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒÏÂ ˙ÂÈ¯ÈÂÂ‡ ˙Â Â‡˙Ï ‡È·‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ Ô‰Â . ˙ÂÓÏ˘Ó Ô È‡ ˙Â Á˙‰
ÈËÂÁÏ‡ Û¯‚ÏË ˙ Á˙Ï ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ ‰ ÔÂÈ˘È¯ „Ú· ˙Â¯‚‡ ‰ È„ÓÏ , ˙‡ˆ˜‰ „Ú· ˙Â¯‚‡

ÌÈ¯„˙ ,ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ‚ÂÏÓ˙Â ÔÂÈÎÈÊ ÈÓ„ ÔÎÂ‰ÂÈ„¯ÏÂ  . ˙ ˘·1999 È„È· Â¯‚Ò  
‰¯Ë˘Ó‰ ,ËÙ˘Ó ˙È· Âˆ ÈÙ ÏÚ Ô˜ÏÁÂ ‰˙ÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ Ô˜ÏÁ ,38 ÌÂ˘Ó ˙ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ 

È¯ÈÂÂ‡‰ ¯˘˜Ï ÂÚÈ¯Ù‰˘ , ˙ ˘·Â2003 Â¯‚Ò  83‰Ï‡Î ˙Â Á˙  . Â¯ÊÁ Â¯‚Ò ˘ ˙Â Á˙‰Ó ˜ÏÁ
¯„˘Ï ,ÏÂÚÙ˘ „ÈÚÓ ¯·„‰Â˙Â˜ÈÙÒÓ Ô È‡ ‰ÙÈÎ‡‰Â ‰Ú˙¯‰‰ ˙Â. 

ÌÈÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ È¯Â„È˘ Ï˘ Ì¯Â˜Ó ¯Â˙È‡Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ¯Â˘ÎÓ ˘È ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ˘ Û‡ ,‡ˆÓ  ,
‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰ ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ ,‰˘Ú˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ , ˙Â Á˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï

‰˙ÓÊÂÈÓ ˙ÂÈË¯ÈÙ ,˙ÂÚ¯Ù‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ‡Ï‡ . ÌÈ¯Â„È˘ ÏÚ ‰ ÂÏ˙ ‰Ï·È˜˘Î
ÚÈ¯ÙÓ‰¯Â„È˘‰ ¯„˙Â ‰ Á˙‰ ¯Â˙È‡Ï ‰ÏÚÙ ‡È‰ ÌÈÈ˜ÂÁ ÂÈ„¯ È¯Â„È˘ÏÂ È¯ÈÂÂ‡‰ ¯˘˜Ï ÌÈ ,

‰ Á˙‰ ˙¯È‚ÒÏ ÏÚÙ˙˘ È„Î Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÏ ‰ ÂÏ˙ ‰˘È‚‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ . 
__________________ 

 .טלפו  סלולרי 1
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·¯ ÔÓÊ ˙Î¯Â‡ ‰ÙÂÚ˙Ï ˙ÂÚÈ¯ÙÓ Ô È‡˘ ˙ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ „‚ Î ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ . ÍÂ˙Ó731 

 ¯‡Â È ÔÈ· ÂÁ˙Ù ˘ ‰¯È˜Á È˜È˙2000 ÈÏÂÈÏ 2004Ï˘· ÌÈÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ È¯Â„È˘  , ‰Ê ‚
 ‰¯Ë˘Ó‰516 ÌÈ˜È˙ )70%( ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˘È‚‰Ï ÈÏ· . ÈÏÂÈ „Ú2004 ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë 

·-23 ÌÈ ˘· ÂÁ˙Ù ˘ ÌÈ˜È˙ 2000-2001·Â -33 ˙ ˘· ÂÁ˙Ù ˘ ÌÈ˜È˙ 2002 . ÔÈ‡ ‰¯Ë˘ÓÏ
ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰ Ì‰Ó ‰ÓÎ· ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ .Î· ‰Ó˘¯ ˘ ‰ÊÈ ‚‰ ˙·ÈÒ-61% ÌÈ˜È˙‰Ó 

 ‰˙È‰"Ú„Â  ‡Ï ÔÈÈ¯·Ú" ,ÎÂ-20% Ï˘ ‰ÏÈÚ· ÂÊ ‚  ÌÈ˜È˙‰Ó "¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ Ú ¯ÒÂÁ ." 
 Ï˘ ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„··70‰ÏÚÂ‰ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ ‡Ï· ‰Ê ‚ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÌÈ˜È˙  ,Î·˘-80% 

‰¯È˜Á ÏÎ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙˘Ú ‡Ï Ì‰Ó , ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ˘ ‡ ¯˙‡Ï ˙Â ÂÈÒÈ  ˙Â·¯Ï
˙ÈË¯ÈÙ‰ ‰ Á˙‰ ,È‡ È·˙Î ˙˘‚‰Ï ˙ÂÈ‡¯ ÒÒ·Ï È„ÎÌÂ˘ . 

 ÌÈ ˘·1997-2000˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯˜Á  , ÚÂÈÒ·Â ˙Â„ÁÂÈÓ ‰¯È˜Á ˙Â„ÈÁÈ ÛÂ˙È˘·
‰ È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ,˙ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ ˘ÂÏ˘· ¯Â„È˘· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙‡ . ˙Â·˜Ú·

˙Â Á˙‰ ÈÏÈÚÙÓ ÏÚ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ˘ ÂÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· Â¯Ê‚ ˙Â¯È˜Á‰ È‡ˆÓÓ . ‡Ï Ê‡Ó
‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙Â¯È˜Á· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˜ÒÚ ,ÂÌÈÏ˜ ÌÈ˘ ÂÚ Â ˙È  ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· . 

 ¯·„· ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â ·"ÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ˙Â¯È·Ú· ÏÂÙÈË‰ "Ú·˜  , ˙ Á˙ Ì‡ ÈÎ
È¯ÈÂÂ‡‰ ¯˘˜Ï ‰ÚÈ¯ÙÓ ÂÈ„¯ , ÔÓÂÈ ˙‡ ÒÂÙ˙ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï„‚Ó Ï‰ ÓÓ ˙ÂÈÂ„Ú ˙Â·‚Ï ˘È

‰·ÈËÂ ‰Ú¯Ù‰‰ ÔÓÊ Â· Â„ÚÂ˙˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ,„‚Ó ÔÈ· ˙ÂÁÈ˘‰ Ï˘ ˙ÂËÏ˜‰‰ ˙‡Â ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï
ÌÈÒÈÈË‰ ÔÈ·Â .‡ˆÓ  , ‰¯Ë˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ ‰˘˜·˙‰ ‡Ï ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ

‰¯È˜Á‰ Í¯ÂˆÏ ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙ÂÈÂ„Ú. 
˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ ÔÈÈ Ú· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ Û‡ ÏÚ , ‰È˙Â¯È˜Á· ‰˜ÈÓÚ‰ ‡Ï ‡È‰

‰Ï‡‰ ˙Â Á˙‰ ÈÏÈÚÙÓ „‚  , ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â ÂÏ˙ Ô ÈÈ Ú· Â˘‚Â‰˘ ˙Â Á˙ ˙Â·¯Ï˙Â .
˙Â Á˙ Ô˙Â‡ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÊÂÁÓ ‰ÓÎ· Â˘‚Â‰˘ ˙Â ÂÏ˙· ÊÎÂ¯Ó· ‰ÏÙÈË ‡Ï Ì‚ ‰¯Ë˘Ó‰ ,

˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù· ˙Â¯„˘Ó‰ ,Â· ÌÈ‡ˆÓ  Ô‰È¯„˘Ó˘ ‰ÊÓ ¯Á‡ ÊÂÁÓ· ÌÈ‡ˆÓ  Ô‰È ÙÏÂ‡Â . 
Ú·˜  ˙ÈË¯ÈÙ ‰ Á˙ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ˙Â¯È·Ú· ÏÂÙÈËÏ È˙¯Ë˘Ó‰ Ï‰Â · , ˙Â·Èˆ  ˙‡ Û˙˘Ï ˘È˘

‰¯È˜Á· ‰Ò Î‰ ÒÓ . ‡Ï ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙ ÂÎ˙Ó ‰˘·Â‚ ,
˙ÂÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ ˙Â Á˙· ˜·‡Ó· ÒÓ‰ ˙Â ÂËÏ˘ÏÂ ‰¯Ë˘ÓÏ.  

♦  
  להל  ; תדרי  של רדיו ושל מערכות תקשורת אלחוטיות אחרות(הספקטרו  האלקטרומגנטי  .1

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

מאחר , ובישראל בפרט, תחו  התדרי  הוא משאב כלכלי במחסור בעול . ולמכשירי קשר)  "רט
ועליו לספק ה  את צורכי המגזר , השרוי במצב גיאופוליטי מורכב, שהוא מנוצל במרחב קט  יחסית

תחו  התדרי  ג  מוגדר ומוגבל בוועדת תדרי  . אזרחי וה  את צרכיה הרבי  של מערכת הביטחו ה
 ).ITU(לאומי לתקשורת  וניצולו כפו  לתקנות ולנהלי  של הארגו  הבי , )WRC(לאומית  בי 

הביקוש נרש  בעיקר לשידורי  . FM ותדרי AMהתדרי  לשידורי רדיו לציבור מצויי  תדרי בתחו  
מאחר שתחו  התדרי  מצומצ  יש לשמור .  משו  שאיכות השמע שלה  גבוהה יותר,FM בתדרי

 .על מרווח מינימלי בי  התדרי  המוקצי  באותו אזור כדי למנוע הפרעות בשידור
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להסדרת התדרי  מבוססת על פקודת הטלגר  )  המשרד להל  (הסמכות של משרד התקשורת  .2
, רישיונות(ועל תקנות הטלגר  האלחוטי )  הפקודה להל   (1972 ב"התשל, ]נוסח חדש[האלחוטי 

התקנות מסדירות את . שהתקי  שר התקשורת, ) התקנות להל   (1987 ז"התשמ, )תעודות ואגרות
 .הרישוי של תחנת טלגר  אלחוטי ואת הקצאת תדרי 

ל " פעלו תחנות שידורי רדיו לציבור באר( באמצעות רשות השידור וגלי צה1994עד שנת  .3
 1994לאחר שבשנת , בעשור האחרו  התפתח מאוד תחו  תקשורת הרדיו המסחרי לציבור. בלבד

שהתיר , ) חוק הרשות השנייה להל   (1990  "התש, תוק  חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
שידורי הרדיו האזורי החלו . להפעיל תחנות רדיו אזוריות, שייבחרו במכרז, תלהעניק לבעלי זיכיונו

פרסמה מכרזי  )  הרשות השנייה להל  (אחרי שהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו , 1995נת בש
 12  תחנות רדיו אזוריות ב14כיו  פועלות בישראל על פי זיכיו  . להפעלת התחנות ונבחרו זכייני 

  ל ושל הרדיו האזורי "של גלי צה,  של רשות השידור  רשתות רדיו 26 פעלו 2004בשנת . אזורי 
 ).  תחנות חוקיות להל   (FM משדרי 125 אמצעות כב

המשות  לרשות , FM 106 תחנות רדיו של פרויקט הרדיו החינוכי בתדר 40 כ  פועלות ברישיו  כ
הפרויקט החל לפני כעשר שני  ביוזמת מנהל הרדיו . למשרד התקשורת ולמשרד החינו-, השידור

 כדי לקרב את התלמידי  ביישובי הפריפריה שרת התקשורת דאז ושר החינו- דאז, ברשות השידור
בבתי , במכללות, בפרויקט פועלות תחנות רדיו המשדרות באוניברסיטאות. למקצועות התקשורת

את תחנות הרדיו מפעילי  . סי  ובמרכזי תקשורת ברחבי האר("במתנ, ספר תיכוניי  ויסודיי 
המשרד . בפיקוח רשות השידור, "קול ישראל"וה  משודרות ב, תלמידי תקשורת במוסדות החינו-

הספקי המשדר והכללי  , הרישיונות, המקצועי ומסדיר את התדרי  מסייע לה  בתחו  הטכני
 . שחלי  עליה 

 תחנות  להל  (תחנות רבות משדרות שידורי רדיו לציבור בלי רישיו  ובתדרי  שלא הוקצו לה  כדי  
 בשנת 30 ת הפירטיות מפעילות עלה ממספר המשדרי  שהתחנו, לפי הערכת המשרד). פירטיות

תחנות אלה מפריעות לעתי  לשידורי . FMרוב  ככול  משדרי  בתדר . 2004 בשנת 150  לכ1995
ומפע  לפע  שידוריה  משבשי  את , טלפו  נייד לתקשורת בי  מכשירי רדיו, הרדיו החוקיי 

ועלולי  , ל"ערכות הקשר בצההקשר בי  מגדלי הפיקוח ויחידות הבקרה האווירית ובי  המטוסי  ומ
 . להביא לתאונות אוויריות ולסיכו  חיי אד 

מאחר . דמי זיכיו  ותמלוגי , תמורת הרישיו  והזיכיו  תחנות הרדיו האזוריות אמורות לשל  אגרות
שהתחנות הפירטיות אינ  נושאות בתשלומי  האמורי  יש ביכולת  למכור זמ  פרסו  במחיר נמו- 

, הדבר גור  הפסדי  לתחנות החוקיות, ולטענת תחנות הרדיו האזוריות, חוקיותיותר מ  התחנות ה
משו  שהיא מקבלת תמלוגי  בשיעור של אחוזי  אחדי  , ובעקיפי  גור  נזק כלכלי ג  למדינה
 תחנות רדיו אזוריות תביעה 13 הגישו 2003באמצע שנת . מהכנסותיה  של התחנות החוקיות

בטענה שנגר  לה  נזק מאחר שלא עלה בידי המדינה , ח מהמדינה" מיליו  ש16 לפיצויי  של כ
במועד סיו  הביקורת הייתה התביעה תלויה ועומדת בבית . 2למנוע את שידורי התחנות הפירטיות

 .המשפט המחוזי בירושלי 
, אחראי לתכנו  תחומי תדר)  האג  להל  (אג  ניהול ספקטרו  ורישוי תדרי  במשרד  .4

האג  רשאי להעניק רישיו  להפעלת ציוד לתקשורת . לפיקוח ולאכיפה, לרישוי, להקצאת תדרי 
שתנאי מוקד  למת  רישיו  , בתקנות נקבע. ובעל הרישיו  חייב לפעול בתדר שהוקצה לו, אלחוטית

אחת . הוא קבלת אישור כי מכשיר הטלגר  האלחוטי מאפשר ניצול יעיל של ספקטרו  התדרי 
, היא מפקחת על ביצוע החוקי ).  יחידת הפיקוח להל  (וח האלחוטי היחידות באג  עוסקת בפיק

ביחידת הפיקוח מועסקי  שבעה . התקנות והנהלי  הקשורי  לשימוש בספקטרו  האלחוטי
 . עובדי 

__________________ 
 . Ú· ÌÈ¯Â„È˘ ÂÈ„¯"Á‡Â Ó '  'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó)   י (5303/03א "ת 2
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 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את פיקוחה של יחידת הפיקוח 2004ספטמבר  בחודשי  אפריל

כנגד תחנות הרדיו )  המשטרה להל  (כיפה של משטרת ישראל על שידורי הרדיו ואת פעילות הא
הביקורת במשטרה נעשתה במחלקת . 2003בהמש- לביקורת שנעשתה בנושא בשנת , הפירטיות

כ  נעשו ). דרו  ומרכז, שומרו  ויהודה, ירושלי (חקירות ותביעות במטה הארצי ובארבעה מחוזות 
ממצאי הביקורת .  ברשות השידור וברשות השנייה,)ת" רש להל  (בירורי  ברשות שדות התעופה 

   .19953הקודמת על הפיקוח האלחוטי פורסמו בדוח של מבקר המדינה בשנת 
 הבסיס החוקי לפעילות האג 

1. Â È „ ¯  ˙ Â  Á ˙ Ï  Ô Â È Î È Ê  Ô ˙ Ó Â  Ì È ¯ „ ˙  È Â ˘ È תקנות שהתקי  שר ב: ¯
שו ובעד הועדת תדרי  נקבעו האגרות בעד רישיו  או חידו, על פי סמכותו לפי הפקודה, התקשורת
בי  ) אגרת רישוי( היה התשלו  השנתי של האגרה על הרישיו  2004  ו2003בשני  . והקצאת 
, לפי ההספק של המשדר, FMח בעד הקצאת תדרי  למשדרי  בתחו  " ש117,800 ח ל" ש37,600
  .AM ו FMח לכל משדר נוס  בתחומי " ש470ועוד  , AMח לתדרי  למשדרי  בתחו  " ש7,100

תשלומי בעל זיכיו  (נוס  על האגרות האמורות נקבע בתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
שבעבור הזיכיו  ישלמו תחנות הרדיו , ) תקנות הרדיו האזורי להל   (1995 ה"התשנ, )לשידורי רדיו

י אזורי דמי הזיכיו  ישולמו לפ: כדלהל , לרשות השנייה, האזוריות דמי זיכיו  ותמלוגי  שנתיי 
דמי התמלוגי  יהיו ; )אזור גוש ד (ח " ש315,000 ל) אזור אילת(ח " ש5,000וינועו בי  , השידור

 . ובכלל זה משידורי פרסומת,  מהכנסותיו של בעל הזיכיו 4%בשיעור של 
2. ‰ Ù È Î ‡ ‰ Â  Á Â ˜ È Ù , לא יקי  אד  ולא יקיי  תחנת טלגר  אלחוטי"בפקודה נקבע כי : ‰

בכל מקו  בישראל או בכלי שיט או בכלי ,  ולא יקיי  מכשיר לטלגר  אלחוטיולא יתקי  ולא יפעיל
או קנס בס- , כמו כ  נקבע מאסר של שנה". אלא לפי רשיו  מאת הממשלה, טיס הרשומי  בישראל

 . א  א  המכשיר שברשותו אינו משמש לשידורי , למי שמפר את ההוראות, ח" ש125,000
הפעלת התחנות האזוריות לשידורי רדיו באמצעות מת  זיכיונות המסדיר את , בחוק הרשות השנייה
ולא יקיי  שידורי  אלא א  , לא יפעיל תחנת שידור, לא יקי  אד "כי , נקבע, בידי הרשות השנייה
וכי , לפי הפקודה, כי בעל זיכיו  חייב ברישיו , עוד נקבע בחוק". 4 מאת המועצה כ  קיבל לכ- זיכיו

 . ח" ש4,270,000או קנס של , יבור בלי זיכיו  דינו מאסר של שלוש שני המפעיל תחנת שידור לצ
לאחר שאותר מקו  שהתחנה הפירטית , על פי הוראות הפקודה שהיו בתוק  במועד הביקורת

היה על המשטרה , ) שידורי  פירטיי  להל  (משדרת בו והוגשה תלונה במשטרה על פעילותה 
, מש אסמכתה לשוטר או לאד  אחר להיכנס לתחנהלבקש מבית משפט השלו  צו חיפוש שיש

שלא יוגש כתב אישו  , בפקודה ג  נקבע. לבדוק אותה ולתפוס כל מכשיר שלדעתו נועד לשידורי 
 .נגד תחנה פירטית אלא בהסכמת היוע( המשפטי לממשלה

תיקוני (התקבל בכנסת חוק איסור שידורי  שלא כדי  , 2004אוגוסט , במועד סיו  הביקורת
חוק זה תיק  את פקודת הטלגר  האלחוטי ).  חוק איסור שידורי  להל   (2004 ד"התשס, )יקהחק

תיקוני החקיקה בפקודה מבטלי  את הוראת הפקודה המתנה נקיטת . ואת חוק הרשות השנייה
כ  נקבע שהפרעה לקשר ע  כלי טיס . הליכי  כנגד אד  בקיומו של צו מהיוע( המשפטי לממשלה

שוטר רשאי להיכנס למקו  "כי , עוד קובע החוק. ית שדינה חמש שנות מאסר היא עבירה פליל
שבאותו , על סמ- תלונה מטע  גו  פיקוח, א  יש לו יסוד להניח, בלא צו שופט, ולערו- בו חיפוש

__________________ 
3  È˙ ˘ ÁÂ„45‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1995( ,567' עמ. 
 .מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 4
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מכשיר לטלגר  אלחוטי שיש בהפעלתו כדי לגרו  לשיבוש או , או הופעל זה מקרוב, מקו  מופעל
המיועד לקשר ע  כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה או כדי לסכ  חיי להפרעה בתחו  תדרי  

כי מי שמספק תשדיר פרסומת לשידור בתחנת , תיקוני החקיקה בחוק הרשות השנייה קובעי ". אד 
עובר עבירה , שידור שלא נית  לה זיכיו  או נות  תמורה בעד שידור תשדיר פרסומת בתחנה כזאת

 .ח" מיליו  ש2.35שנה או קנס בס- פלילית שדינה מאסר של 
במהל- שמונה השני  האחרונות : להל  תיאור השתלשלות הענייני  עד קבלת חוק איסור שידורי 

את , או לצמצ  ככל האפשר, עשו גופי  ממלכתיי  ניסיונות לקד  את החקיקה בתחו  כדי להפסיק
' גב(ת שרת התקשורת דאז  הוקמה ועדה ברשו1996עוד בשנת . פעילות  של התחנות הפירטיות

נציגי  של , היוע( המשפטי דאז, )מר אביגדור קהלני(לביטחו  הפני  דאז  השר, )לימור לבנת
לקד  את  תפקיד הוועדה היה. ת"של רש וביטחו  הפני  ונציגי  התקשורת, משרדי המשפטי 
 ועדה לקבועבי  היתר המליצה הו. התחנות הפירטיות ולהביא להפסקת פעילות  אכיפת החוק על

באותה שנה פנה היוע( המשפטי לממשלה דאז לשרי . סנקציה כנגד המפרסמי  בתחנות הפירטיות
 הנחה היוע( 1997בשנת . וביקש מה  להימנע מלהשתת  בראיונות בתחנות פירטיות, הממשלה

המשפטי לממשלה דאז את משרד ראש הממשלה ואת לשכת הפרסו  הממשלתית להימנע מלמסור 
 . תשדירי  או פרסומי  אחרי  מטעמ  לתחנות פירטיות, הודעות, מישרי  או בעקיפי ב, לשידור
התקיימה פגישה , בעקבות הפרעות חמורות של תחנות פירטיות לתעופה האזרחית, 1999במאי 

, ונציגי  של משרד התחבורה) מר שאול יהלו (שר התחבורה דאז , בעניינ  בי  שרת התקשורת דאז
. ת"המשטרה ורש, בתי המשפט,  הפני  המשרד לביטחו, ד המשפטי משר, משרד התקשורת

בעקבות פעילות הצוות הוגברה באותה שנה . בפגישה הוחלט להקי  צוות מבצעי לטיפול בבעיה
שר התחבורה מינה ג  צוות עבודה משפטי כדי לבחו  היבטי  . אכיפת החוק על התחנות הפירטיות

יש , ולפיה ,  הגיש הצוות את המלצותיו1999ביולי . משפטיי  הנוגעי  לפעילות  של התחנות
להחמיר את , כמו כ  הומל(. לקציני משטרה סמכות לבצע חיפוש של משדרי  ואולפני  להעניק

הצוות ג  המלי( לפעול בקרב גופי  ממשלתיי  . הענישה של מי שמסכ  כלי טיס ומפריע לתעופה
 . להתראיי  בתחנות הפירטיותועובדי ציבור להגברת המודעות לאיסור לפרס  או 

הוכ  והופ( תזכיר של הצעת חוק .  תהלי- חקיקה2000על סמ- המלצות הצוות המשפטי החל בשנת 
 .2001 א"התשס, )תיקוני חקיקה( שידורי רדיו בלתי מורשי  על ידי לתעופה הפרעותלמניעת 
בכפו  לתיקוני   עושהוצ ועדת השרי  לענייני חקיקה את תיקוני החקיקה אישרה 2002בפברואר 

". 2002 ב"התשס, )תיקוני חקיקה( שידורי  שלא כדי  איסור "בש  חוק הצעתסחה יונ, נוספי 
 התקבל חוק 2004רק באוגוסט , כאמור.  הממשלה את נוסח הצעת החוקאישרה 2003באוקטובר 

   .איסור שידורי  בכנסת
 נזקי  מפעילות של תחנות פירטיות

1. ¯ È Ù ‰  Ì È ¯ Â „ È ˘ ‰  ˙ Â Ú ¯ Ù ‰Ì È ¯ Á ‡  Ì È ¯ Â „ È ˘ Ï  Ì È È Ë:   המשדרי  המקצועיי
לאומי ושל איגוד  של התחנות החוקיות חייבי  לעמוד בתקני  מחמירי  של ארגו  התקשורת הבי 

אחרי  שמטרת  למנוע הפרעות שמקור   ולפיה  נדרשי  מסנני  ואמצעי , השידור האירופי
האמצעי  הננקטי  ; אחרי לתדרי  סמוכי  בשל תנאי  אקלימיי  ו בגלישה של תדר השידור
, לעומת זאת. לפעמי  פי עשרה ויותר, אחרי  מייקרי  את מחיר  למניעת שידורי  בתדרי 

שחלק  מיוצרי  במעבדות פרטיות קטנות ומכילי  , התחנות הפירטיות משתמשות במשדרי  זולי 
י  גולש, בגלל טיב המשדרי  שהתחנות הפירטיות משתמשות בה . רכיבי  שאינ  תקניי 

בעוצמה שיכולה להפריע , השידורי  ג  לתדרי  נוספי  על התדר המקורי שהתחנה משדרת בו
, תדר של משדר של תחנה פירטית עלול להשתנות לפי תנאי  אקלימיי  ואחרי . לשידורי  אחרי 
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למערכות הקשר האווירי האזרחי ולמערכות הקשר , ולהפריע לשידורי התחנות החוקיות

 . הביטחוניות
2. ‰È ¯ È Â Â ‡ ‰  ¯ ˘ ˜ ‰  ˙ Â Î ¯ Ú Ó Ï  Ì È È Ë ¯ È Ù ‰  Ì È ¯ Â „ È ˘ ‰  ˙ Â Ú ¯ Ù:  מהירות

המטוסי  מחייבת תגובות מידיות לכל תקלה וקשר בי  יחידות הפיקוח האווירי ומגדל הפיקוח ובי  
 אירעו שני 2004במאי . חוסר יכולת לשלוט בתעבורה אווירית טומ  בחובו סכנה גדולה. המטוס

על פי מכתב של .  הביאו לשיבוש בפעילות התעופתיתמקרי  חמורי  שבה  שידורי  פירטיי 
התחילה תופעה של הפרעות לתעופה "בחודש מאי , 2004מנהל האג  לשר התקשורת מאוקטובר 

 ". ג למש- כרבע שעה" שבה  נאלצו לסגור את נתב2004 למאי 14  ו10שהגיעה לשיאה בימי  
ות הקשר משפיעות באופ  חמור הפרע"ש,  צוי 2002ת לשר התחבורה באוקטובר "במצגת של רש

תדרי התקשורת ע  כלי הטיס נחסמי  או , ביותר על יכולת פקחי הטיסה לספק שירות בטיחותי
בכל עת שקיימת הפרעה על תדר נאלצי  לעבור למתכונת עבודה של . שנשמעי  בה  רעשי רקע

בלתי קבילה "דה זו עבו מתכונת". דילוג בי  תדרי  תו- ניסיו  לעדכ  את הטייסי  על מעבר התדר
. נוצרי  מצבי  שהטייסי  אינ  שומעי  או לא מביני  את הבקרי  ולהפ-, בתעבורה האזרחית

 ". מתכונת תפעול זו טומנת בחובה סיכוני בטיחות חמורי  ביותר
משדרי  פירטיי  הגורמי  שיבושי  בקשר האווירי נסגרי  , בדר- כלל, לפי נתוני יחידת הפיקוח

. ביו  שבו חלי  השיבושי , 6 וחלק  על פי צו בית משפט5לק  על פי סמכותהח, בידי המשטרה
וה  , בשני  האחרונות חל גידול ה  במספר המשדרי  הפירטיי  שגרמו שיבושי  בקשר האווירי

, 1999בשנת . לרבות המשדרי  המפריעי  לקשר האווירי, במספר המשדרי  הפירטיי  שנסגרו
מתו- , 2003בשנת ; הפריעו לקשר האווירי, 32% שה  כ, 38גרו  משדרי  פירטיי  שנס118מתו- 
עד סו   (2004בשנת ; הפריעו לקשר האווירי, 36% שה  כ, 83 משדרי  פירטיי  שנסגרו 229

כי חלק , יצוי . הפריעו לקשר האווירי, 30% שה  כ, 64 משדרי  שנסגרו 213מבי  , )ספטמבר
   . מהמשדרי  נסגרו יותר מפע  אחת

 ת האכיפה של יחידת הפיקוח ושל המשטרהפעילו
יחידת הפיקוח מפעילה כלי רכב ומכשור אלקטרוני המיועד לפיקוח על פעולת  של התחנות 

וכ  לאיתור מקומות השידור והמשדרי  , החוקיות ולאיתור חריגות שלה  מ  התדרי  שהוקצו לה 
 . של התחנות הפירטיות

‡ˆÓ  ,È ‰ È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ ÌÈ¯„˘Ó‰Â ¯Â„È˘‰ ÌÂ˜Ó ¯Â˙È‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÓÊÂ
˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ Ï˘ ,˙ÂÚ¯Ù‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ˙ÏÚÂÙ ‡Ï‡ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ,˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ È¯„˘Ó ˙‡ ¯˙‡Ï È„Î ‰˙ÓÊÂÈÓ Ì‚ ÏÂÚÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ. 
תחנה הודעה על , האחראי  לקשר האווירי, מיד לאחר שיחידת הפיקוח מקבלת מפקחי הטיסה .1

לאחר מכ  . יוצא צוות שלה ומאתר את התחנה, ששידוריה מפריעי  למערכות הקשר האווירי
על פי נוהל המשטרה . מגישה היחידה תלונה בתחנת המשטרה הקרובה ביותר לתחנה הפירטית

שבה  שידורי רדיו הפריעו לתעופה אווירית ולנחיתת מטוסי  , במקרי  דחופי , 1999מפברואר 

__________________ 
 .1969 ט"התשכ, ]נוסח חדש) [ושמעצר וחיפ(לפי פקודת סדר הדי  הפלילי  5
 .על פי הפקודה 6
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הייתה בידי , )עבירה מסוג פשע (7 במידה שהיא עולה כדי עבירה לפי חוק הטיסבשדות התעופה
סגירת תחנה , לדברי מנהל האג . 8המשטרה הסמכות להיכנס ולחפש בכל מקו  בלי צו חיפוש

לאחר מכ  המשטרה ומחלקת התביעות שלה אמורות לגבש . פירטית ארכה כחמש שעות בממוצע
 . סגרה ולהביא את מפעיליה לדי כתב אישו  נגד התחנה הפירטית שנ

ע  קבלת תלונה נגד תחנות פירטיות המפריעות למקלטי  של מאזיני  ולתחנות רדיו  .2
התלונה נכנסת לתכנית העבודה השוטפת . ממלכתיות ואזוריות פותחת יחידת הפיקוח תיק תלונה

 תלונה ולאחר שהיחידה מאתרת את כתובתה המדויקת של התחנה היא מעבירה, של היחידה
ומתאמת , המשטרה פועלת לפי סדרי עדיפויות משלה להוצאת צו חיפוש משופט תור ; למשטרה

 . ע  יחידת הפיקוח מועד לביצוע החיפוש והתפיסה
3. ‰ÏÂÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÁÂ„Ó , ÈÏÂÈ·˘2004Î ÂÓ˘¯  -50 ‰˘È‚‰ ‰„ÈÁÈ‰˘ ˙Â ÂÏ˙ 

Ô ÈÈ Ú· ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ‰Ë˜  ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â ‰¯Ë˘ÓÏ ,˜ÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ È ÙÏ ·¯ ÔÓÊ Â˘‚Â‰ Ô
‰Ê „ÚÂÓ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ :15Ô˙˘‚‰ Ê‡Ó ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰ÙÏÁ ˙Â ÂÏ˙‰Ó  , ˙Â ÂÏ˙‰Ó ‰ ÂÓ˘

‰ ˘ „Ú ‰ ˘ ÈˆÁ ‰ÙÏÁ , ˙Â ÂÏ˙‰ ¯˙ÈÂ-‰ ˘ ÈˆÁÏ ˘„ÂÁ ÔÈ·  .ÌÈ˙ÚÏ , ‰¯Ë˘Ó‰˘ „Ú
‰˙·Â˙Î ˙‡ ˙ÈË¯ÈÙ‰ ‰ Á˙‰ ‰ ˘Ó ‰ ÂÏ˙· ˙ÏÙËÓ ,˙ÂÚ¯Ù‰ ÌÂ¯‚Ï ‰ÙÈÒÂÓÂ . ¯˙‡Ï ˘È Ê‡

Á‰ ‰˙·Â˙Î ˙‡‰ Á˙‰ Ï˘ ‰˘„ , Âˆ ·Â˘ ‚È˘‰ÏÂ ‰¯Ë˘Ó· ‰ ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰ ˙‡ ˘„ÁÏ
ËÙÂ˘ Ï˘ ˘ÂÙÈÁ . 

 הגישה יחידת הפיקוח תלונה למשטרה נגד תחנת רדיו ששידרה בבניי  מסחרי 2003ביולי , לדוגמה
ת על "התלוננה רש, 2004במאי , כעשרה חודשי  לאחר מכ . אול  התלונה לא טופלה, בירושלי 

והגישה תלונה , יחידת הפיקוח מצאה כי מקור  של ההפרעות באותה תחנה. יהפרעות לקשר האוויר
באותו יו  יצא צוות בילוש של המשטרה ע  צוות הפיקוח כדי לאתר את המשדר . נוספת למשטרה

לבעלי התחנה נודע על החיפושי  בבניי  וה  הפסיקו את . ואת האולפ  שהתחנה שידרה בו
. לא היה סיכו  מידי לחיי אד  והצוותי  עזבו את המקו , רמאחר שהתחנה הפסיקה לשד. השידור

וג  הפע  נמצא , ת תלונה נוספת על הפרעה לקשר האווירי"שלושה ימי  לאחר מכ  התקבלה מרש
מצויד בצו , צוות של יחידת הפיקוח יצא בליווי צוות משטרתי. שמקורה באותה תחנת שידור

חיפושי השוטרי  בחנות שבה היה . יי  פסקו שידוריהאול  בינת, לבניי  שבו מצויה התחנה, חיפוש
המשטרה גנזה את תיק החקירה מסיבה של . שהוא ריק מאד  ורוב הציוד חסר, האולפ  העלו

הגישה , במהל- הביקורת, 2004ביולי . בלי שניסתה לחקור מי שכר את החנות, "עבריי  לא נודע"
עוד באותו יו  יצאו אל הבניי  כמה . נהיחידת הפיקוח תלונה נוספת על שידורי  של אותה תח

ה  תפסו את המשדר ואת ציוד האולפ  וא  עיכבו לחקירה . לאחר שהצטיידו בצו חיפוש, שוטרי 
מטה מחוז ירושלי  של המשטרה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר . כמה חשודי 

 .ת להמש- הטיפולותיק החקירה הועבר ליחידת התביעו, כי התחנה חדלה לשדר, 2004
הטיפול בעבירות של " הוציאה מחלקת חקירות ותביעות במשטרה נוהל בדבר 1999 בפברואר  .4

הנוהל קובע את הטיפול החקירתי בעבירות אלו ומסדיר את שיתו  הפעולה ". הפעלת רדיו פיראטי
וראיות על בי  השאר נקבע בנוהל כי כדי לקבל אינפורמציה . בי  המשטרה לרשויות אכיפה אחרות

יש לתפוס ", א  חלה הפרעה לתעבורה אווירית. מפעילי  ושדרי  יש להקליט את שידורי התחנה
ההקלטות של השיחות בי  מגדל הפיקוח ] את, [שבו תועדו זמ  ומהות ההפרעה , את יומ  המבצעי 

 ודוחות של בעלי התפקידי  שהיו עדי , לבי  הטייסי  לאחר שאותרה ההפרעה בקשר האווירי
 ". ולרשו  מה  עדויות, לאירוע ההפרעה

__________________ 
 .1971 א"התשל, )עבירות ושיפוט(חוק הטיס  7
הסמכות של המשטרה להיכנס ולחפש בלי צו חיפוש כשמדובר בהפרעה לקשר ע  כלי טיס , כאמור 8

 .2004שהתקבל באוגוסט , עוגנה בחוק איסור שידורי 
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‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ËÈÏ˜‰Ï ‰ÈÁ ‰‰ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ

˙Â Á˙‰ È¯Â„È˘ .‰ÏÂÚ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ · ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï„‚Ó È Â˙ Ó , ÍÂ˙Ó ˘ÓÁ· ˜¯ ÈÎ
¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ Ú·¯‡· ÂÏ·˜˙‰˘ ‰ÙÂÚ˙Ï ˙ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ Ï˘ ˙ÂÚ¯Ù‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â‡Ó ˙Â Â

 ˙ÂÈÂ„Ú Â·‚ Â ÂÏ˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ È ÓÂÈ ˙‡ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï„‚Ó Ï‰ Ó ˘˜·˙‰
‰¯È˜Á‰ Í¯ÂˆÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï„‚Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ó . ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È¯·„Ï

˘¯· ÏÚÂÙ·"˙ ,˘¯"‰ ˘ ÈˆÁÎ Í˘Ó· ˙ÂËÏ˜‰‰ ˙‡ ‰ÈÎ¯ˆÏ ˙¯ÓÂ˘ ˙ , ÌÚÙ Û‡ ‡È‰ Í‡
˙Â„Ú˙Ó‰ ˙ÂËÏ˜‰ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ‰˘˜·˙‰ ‡Ï¯ÈÂÂ‡‰ ¯˘˜Ï ˙ÂÚ¯Ù‰ È. 

שעסק בהליכי  שהתקיימו , 2003 בחוזר של ראש מחלקת חקירות ותביעות במשטרה מיולי  .5
כי בדיו  בעל פה מתחו שופטי בית המשפט העליו  ביקורת , נכתב, 9בסוגיה בבית המשפט העליו 

,  החוזרעל פי. על מדיניות האכיפה הנהוגה במשרד ובמשטרה כלפי תחנות הרדיו הפירטיות
ה  בתפיסת הציוד , השופטי  העירו כי מתקבל הרוש  שהאכיפה בתחו  הנדו  אינה מיטבית

כי ברוב , ראש מחלקת החקירות ג  ציינה. וה  בהעמדת מפעילי התחנות הפירטיות לדי , הטכני
לאחר סגירת התחנות הפירטיות ותפיסת המשדרי  לא גיבשו המשרד והמשטרה די ראיות , המקרי 
מאחר שמפעילי התחנות הפירטיות יודעי  שהאכיפה מסתכמת , לדבריה. הגיש כתבי אישו כדי ל

העדר "כי , עוד נכתב בחוזר. ה  חוזרי  לשדר מיד לאחר סגירת התחנות, בתפיסת משדרי  בלבד
אכיפה כאמור תור  הלכה למעשה לנכונות  של הפועלי  בתחו  הנדו  להמשי- בפעילות  הבלתי 

להל  דוגמאות של תחנות פירטיות שנסגרו וחזרו ".  בחוק שאי  להשלי  עמוחוקית תו- זלזול
 :לשדר

 20 ב. 2004 ליולי 2001 פעמי  בי  ינואר 35נסגרה , המשדרת ברשת ארצית', תחנת רדיו א )א(
 פעמי  שהתחנה שידרה באותו תדר 16ובה  , מהפעמי  נסגרה התחנה בשל הפרעות לקשר אווירי

עד מועד סיו  הביקורת . עמי  חזרה התחנה לשדר ימי  אחדי  אחרי סגירתה פ18. ובאותה כתובת
 . הוסיפה התחנה לשדר ) 2004ספטמבר (
ומכשירי השידור שלה נתפסו ,  פעמי 13'  נסגרה תחנת רדיו ב2004 ליולי 2002בי  ינואר  )ב(

 היא שבה אול  בכל פע . לאחר שהתקבלו תלונות על הפרעות שהיא גורמת, והוחרמו בכל פע 
ומה  , שבע מהתלונות היו על הפרעות למערכות הקשר האווירי. וא  באותה כתובת, לשדר מחדש

עד מועד סיו  הביקורת הוסיפה התחנה ). עד שבועיי (שש תלונות התקבלו במרווחי זמ  קצרי  
 . לשדר

. שידוריה עקב הפרעות שגרמו 2004 ליולי 2001 פעמי  בי  ינואר 27נסגרה ' תחנת רדיו ג )ג(
בעקבות כל תלונה סגרה המשטרה .  מ  התלונות הוגשו בשל הפרעות למערכות הקשר האווירי12

 . א- היא שבה לשדר, את התחנה
הנחתה ראש מחלקת חקירות ותביעות במשטרה את קציני החקירות , 2003מיולי , בחוזר האמור

משרד בעקבות פעילות של המחוזיי  ואת ראשי יחידות התביעה כיצד לנהוג בתלונות שמגיש ה
 : ונאמר בו כדלקמ , תחנות רדיו פירטיות

להפסיק את שידוריה , יש לתת עדיפות לביצוע פעילות מידית כדי לאתר את תחנת הרדיו ) 1(
יש לאתר ולחקור . יעילה וממצה, בכל תלונה יש לנהל חקירה מעמיקה)  2.   (ולתפוס את משדריה

 . את שדרניה ואת המעורבי  בפעילותה ובמימונה,  בעליהאת, באזהרה את מנהלי תחנת הרדיו
בבית המשפט יש להציג עמדה עונשית מחמירה ולבקש השתת קנסות כבדי  ועונשי מאסר על )  3(

או מסכ  חיי , "רצידיביסטי "כשהשידור הלא חוקי מתנהל בידי ,  לדוגמה ובמקרי  הראויי  , תנאי
הוטל על נאש  שהורשע עונש מקל החורג הרבה )  4(;    יש לבקש גזירת מאסר בפועל אד  

 .יש לשקול להעביר את התיק לפרקליטות המחוז ע  המלצת ערעור, מהאמור לעיל
__________________ 

 ).לא פורס   ('‰˙˜˘Ú· ÈÁ ÏÂ˜ ÂÈ„¯"  Ó ' „¯˘ÓÁ‡Â ˙¯Â %3995/02 "בג 9
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 על תיקי חקירה שנפתחו במשטרה 2004 2000בטבלה שלהל  נתוני  של המשטרה מ  השני   .6
בות לסגירת תיקי והסי, לשלביו,  התפלגות הטיפול בה  בשל עבירות של שידורי  פירטיי  

  ):2004הנתוני  מעודכני  ליולי (המשטרה 
‰¯È˜Á È˜È˙ ˙ÊÈ ‚Ï ˙Â·ÈÒ     

‰Ò" Î
 ÌÈ˜È˙
ÂÊ ‚ ˘ ¯Á‡  ¯„ÚÈ‰

 ÔÈÈ Ú
¯Â·ÈˆÏ  ¯„ÚÈ‰

 ˙ÂÈ‡¯
˙Â˜ÈÙÒÓ  ¯ÒÂÁ

‰Ó˘‡ ÈÈ¯·ÚÔ 
 ‡Ï
Ú„Â   ÌÈ˜È˙

 ÔÈÈ„Ú˘
ÏÂÙÈË·  ÌÈ˜È˙

 Ì‰·˘
 Â ˙È 
 È˜ÒÙ

ÔÈ„ 
‰Ò" Î

 È˜È˙
 ‰¯È˜Á
 ÂÁ˙Ù ˘
‰¯Ë˘Ó· 

 שנה
114   24 19 6 65 9 25 148 2000 

73   18 8 1 46 14 16 103 2001 

85 2 21 18   44 33 5 123 2002 

169 9 26 28 3 103 60 1 230 2003 

75 6 8 5   56 52   127 2004 

516 17 97 78 10 314 168 47 731 ‰Ò"Î  
‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰ ÔÓ , ¯‡Â È ÔÓÊ‰ ˜¯Ù·˘2000- ÈÏÂÈ2004 ·˙Î ˘È‚‰Ï ÈÏ· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰Ê ‚ 

 ÌÂ˘È‡516) Î-70% ( ÔÈ·Ó731ÌÈÈË¯ÈÙ ÌÈ¯Â„È˘ ˙Â·˜Ú· ÂÁ˙Ù ˘ ‰¯È˜Á È˜È˙  ;97 ÌÈ˜È˙ 
 Ï˘ ‰ÏÈÚ· ÂÊ ‚ "¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ Ú ¯ÒÂÁ "Â-314 ‰ÏÈÚ· ÂÊ ‚  ÌÈ˜È˙ "ÈÈ¯·ÚÔÚ„Â  ‡Ï  "

)ÏÚ"Ô(10 .·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ‰Ï , ÌÈ ˘·˘2000-2002 , ¯˙‡Ï ‰¯ÂÓ‰ ¯ÊÂÁ‰ ÌÂÒ¯Ù È ÙÏ
˙Â Á˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ ˙‡ ¯Â˜ÁÏÂ ,ÏÚ ˙·ÈÒÓ ÂÊ ‚ ˘ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ¯ÂÚÈ˘" ‰È‰ Ô

57%ÂÊ ‚ ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó  ; ˙ ˘· ÂÏÈ‡Â2004) ÈÏÂÈ „Ú( ,¯ÂÓ‡‰ ¯ÊÂÁ‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï , Ï„‚
Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÂÚÈ˘-75%ÂÊ ‚ ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó  .‰ ‰‡¯Ó ÔÎ ÂÓÎ‰Ï·Ë , ÈÏÂÈ· ÈÎ2004 Ì¯Ë 

· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰-23 ÌÈ ˘· ÂÁ˙Ù ˘ ÌÈ˜È˙ 2000Â -2001 , Â¯·Ú Ì‰Ó ˜ÏÁ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ,·Â-33 ˙ ˘· ÂÁ˙Ù ˘ ÌÈ˜È˙ 2002 .¯¯·˙‰ , ÔÈ‡ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ÈÎ

ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ˜È˙‰ ÔÓ ‰ÓÎ· ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ. 
 מתו  התיקי  שגנזה המשטרה 11ירה שנבחרו באקראי תיקי חק70משרד מבקר המדינה בדק  .7

כי , מהבדיקה עולה. חלק מ  התיקי  נפתחו בעקבות הפרעה לקשר אווירי. 2004  ו2003בשני  
ומעביר אות  , שמצוי בכתובת אחרת, ברוב המקרי  מדובר במקלט הקולט את שידורי האולפ 

 המשדר על גג בניי  וקיבל אספקה בחלק מהמקרי  הוצב. המשדר לאזור הקרוב אליו, FMלמשדר 
כמו , או במבנה ציבור, במקרי  אחרי  הותק  המשדר בדירת מגורי . של חשמל מחדר המדרגות

 .בית כנסת או ישיבה
ÎÓ-80%‰ÏÂÚ Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó  ,‰¯È˜Á ÏÎ Ì ÈÈ Ú· ‰˙˘Ú ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ , ˙Â·¯Ï

‰ Á˙‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ˙Â ÂÈÒÈ  .‰ÏÂÚ „ÂÚ ,Ó‰ ÈÎ ‰˜ÈÓÚ‰ ‡Ï ‰¯Ë˘
˙ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ ÈÏÈÚÙÓ „‚  ‰È˙Â¯È˜Á· , ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â ÂÏ˙ Ô ÈÈ Ú· Â˘‚Â‰˘ ˙Â Á˙ ˙Â·¯Ï

˙Â ˘ Â. 
__________________ 

 ב"התשמ, ]נוסח משולב[שאינה קבועה בחוק סדר הדי  הפלילי , עילת סגירה לפי הנוהג במשטרה 10
 ".היעדר ראיות מספיקות"ו" היעדר עניי  לציבור", "חוסר אשמה"בחוק זה קבועות העילות . 1982

 . מרכז,דרו#, שומרו  ויהודה, ירושלי#: מתחנות משטרה בארבעה מחוזות 11
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סגרה המשטרה משדרי  שהותקנו בדירות מגורי  , 2004במרס ובאוגוסט , בשני מקרי , למשל, כ 

ירות המשטרה גנזה את תיקי החקירה נגד בעלי הד. בעקבות תלונה על הפרעה לקשר אווירי
היא קיבלה את טענת החשודי  כי ה  ". חוסר עניי  לציבור"שבדירת  נתפסו המשדרי  בעילה של 

 . ולא ניסתה להעמיק בחקירה כדי לברר את זהות המתקיני , אינ  מכירי  את מתקיני המשדר
כי במקרי  אלו לא היה מקו  לגנוז את תיקי , בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה המשטרה

מפני שהמשטרה השמידה את הראיות , לא היה אפשר לחדש את החקירות, א  ע  זאת, ההחקיר
 .שנאספו על פי צו מבית המשפט

לא ריכזה המשטרה מאמצי  כדי , כי ג  כשהיה מדובר בעבירה חוזרת, מהתיקי  שנבדקו עולה
שנתפס לאחר , 2004בשנת , לדוגמה. למצות את החקירה ולהעמיד  לדי , לזהות את העברייני 
טענה בעלת הדירה שהיא אינה מכירה את האנשי  שהתקינו את המשדר , משדר בדירת מגורי 

גנזה המשטרה את תיק החקירה , א" על פי שמשדר זה כבר נתפס כמה פעמי  באותו מקו . בביתה
 ". עבריי  לא נודע"בעילה של 

 החזירה את תיק כי בעקבות הביקורת היא, בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה המשטרה
 .לש  מיצוי החקירה ואיתור חשודי , החקירה לחוקר

מעביר למשדר את השידורי  , המצוי בדר  כלל בכתובת שונה מזו של המשדר, האולפ  .8
באמצעות האינטרנט או באמצעות , באמצעות קו טלפו , באמצעות שידור ישיר מאנטנה לאנטנה

א  אינו , ר את המשדר על פי השידור היוצא ממנוהציוד המצוי בידי המשרד מאפשר לאת. לווי 
, לרוב נתפסו משדר ומקלט שערכ  הכספי נמו . שהוא מקור השידור, מאפשר לאתר את האולפ 

 .שהוא יקר יותר, שבה מצוי ציוד האולפ , ולא נמצאו המפעילי  של תחנת השידור
‰¯È˜Á ÈÚˆÓ‡ ‰ÓÎ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ÔÙÏÂ‡‰ ˙‡ ¯˙‡Ï È„Î ,È ÈÚÈ„ÂÓ Ì˜ÏÁ·ÌÈ , ¯·„‰ ·Â¯ÏÂ

‰˘Ú  ‡Ï .‰˙„Â·Ú ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÂÈÏ‡ ‰ÚÈ‚Ó ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ „ÂÚ ÏÎ , ÏÂ„‚ ÈÂÎÈÒ ˘ÈÂ
ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó˙ ‰ Á˙‰˘ . 

‰ÏÂÚ Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰Ó , „Ú ‰¯Ë˘ÓÏ ‰ ÂÏ˙ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ‰˘È‚‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÈÎ
·¯ ÔÓÊ ÛÏÁ Â˙Â‡ ‰ÏÈÚÙ‰Â ˘ÂÙÈÁ Âˆ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˘˜È·˘ : ‰Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ „Á‡ ˜È˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ,ÌÈÈ˘„ÂÁÓ ¯˙ÂÈ Â¯·Ú ÌÈ˜È˙ ‰Ú·˘·Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Î Â¯·Ú ÌÈ˜È˙ ‰˘ÈÓÁ· .
 ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÁÂ„Ó ÌÈÏÂÚ ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡ˆÓÓ)ÏÈÚÏ Â‡¯ .( 

מדובר , אי  ספק: "בתשובת מטה המחוז הדרומי של המשטרה נאמר על תיקי החקירה של המחוז
 ". שידור חיי  של אחרי בסדרה של תקלות ובחוסר רגישות לסוג העבירה שלמעשה מסכ  בעצ  ה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙Â¯„˘Ó‰ ˙ÂÈË¯ÈÙ ˙Â Á˙ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙· ÊÎÂ¯Ó· ‰ÏÙÈË ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ
˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù· ,ÌÈ Â˘ ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ¯ÂÊÙ Ô‰Ï˘ ¯„˘Ó‰Â ÔÙÏÂ‡‰Â. 

ופעמי  ה  א" באחריות  של , בדר  כלל האולפ  והמשדר אינ  מצויי  באותו מקו , כאמור
החלו המשטרה והמשרד , במהל  הביקורת, 2004כי ביוני , יש לציי . מחוזות שוני  של המשטרה

ולנסות לאתר ה  את , לשנות את דר  הפעולה נגד תחנות פירטיות המשדרות בפריסה ארצית
על ,  אולפני 21 נסגרו 2004 לספטמבר 2004בי  יוני . המשדרי  וה  את האולפני  שלה 

 .משדריה 
כי העדיפות לטיפול נגזרת מרמת הסיכו  ,  המשטרהבתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה

מהיכולת האופרטיבית של המשרד לחבור למשטרה כדי לאתר את המקו  , שבשידור הפירטי
 .המדויק שבו מתנהל השידור ומעומס המשימות המוטלות על המשטרה
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9. Ì Â ˘ È ‡  È · ˙ Î  ˙ ˘ ‚ בדר  כלל כתבי . הגשת כתבי אישו  היא באחריות המשטרה :‰
העבירה היא בגדר . או נגד בעל המקו  שהתחנה הפירטית פועלת בו, וגשי  נגד השדרהאישו  מ

  הכינה התביעה המשטרתית כתבי אישו  2004עד יולי . והיא נדונה בבית המשפט השלו , עוו 
ברוב תיקי החקירה שנפתחו לא גובשו ראיות שהספיקו . 2003 2000 תיקי  מ  השני  106 ב

שהראיות שהושגו והובאו לבית המשפט לא הצדיקו לגזור עונשי  או , להגשת כתבי אישו 
 לא עלו הקנסות 2004 ליולי 2000ברוב גזרי הדי  שהתקבלו בי  ינואר , כתוצאה מכ . משמעותיי 

בפסק הדי  של בית המשפט . ח" ש15,000 ח ול" ש10,000 ובמקרי  נדירי  הגיעו ל, ח" ש500על 
 ספק שהגיעה העת להטלת עונשי  משמעותיי  ומכאיבי  בגי  אי "כי , 12המחוזי נכתב בהקשר זה

מאחר ומדובר בעבירות …ועונשי  אלה ראוי לה  שיהיו על דר  מאסר בפועל, העבירות הללו
מוצדק א" לגזור על מבצעיה  קנסות כספיי  , כלכליות הנושאות עימ  רווחי  קלי  וניכרי 

 ".נכבדי 
אמר , )ראו לעיל (1996שהוקמה בשנת ,  התחנות הפירטיות לקידו  אכיפת החוק עלההוועד בדיוני

שכדי להגביר את )  המחלקה הכלכלית להל  (מנהל המחלקה הכלכלית שבפרקליטות המדינה 
בעלי האולפני  , בעלי התחנות: ההרתעה יש לחקור ביסודיות את כל הגורמי  המעורבי  בשידור

 .י משרדי הפרסו  והמפרסמ, השדרני , ומקומות השידור
 . נעשו שלוש חקירות יסודיות כאלה2000 1997בשני  

כי החקירות ,  ציי  מנהל המחלקה הכלכלית2003בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
עובדה , יחידה ארצית במשטרה והיחידה לחקירות בינלאומיות במשטרה"היסודיות נעשו בשיתו" 

עד (רות הוטלו גזרי די  של מאסר בפועל בעקבות החקי". שהשליכה על איכות החקירה ותוצאותיה
הביקורת העלתה כי לפעילות זו ). ח" ש200,000עד (וקנסות בסכומי  גבוהי  ) שמונה חודשי מאסר

 . לא היה המש 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯È˜Á ‡È‰ ˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Í¯„‰

È·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ „‚ Î ˙ÂÈ‡¯‰ ˙‡ ÂÒÒ·È˘ ˙ÂˆÓÓÂ ˙ÂÈ„ÂÒÈÌ , Â¯˘Ù‡È˘ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰Â
ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ ÏÎ ÌÚ ÔÈ„‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ .‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ , ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ·Â¯ ÈÙ ÏÚ˘

ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ ¯Â˙È‡Ï ˜ÈÙÒÓ ıÓ‡Ó ,˙ÂÈ‡¯ ÒÂÒÈ·Ï Â‡È·È˘ ‰¯È˜Á ÈÚˆÓ‡ ‰Ë˜  ‡ÏÂ , ¯˜ÈÚ·
Â¯‚Ò ˘ ˙Â Á˙‰ ˙‡ ÂÁ˙ÙÂ Â·˘Â Ì¯ÂÒÏ Â¯ÊÁ˘ ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ „‚ Î . 

10. ¯  Ì Ú  ‰ Ï Â Ú Ù  Û Â ˙ È ˘Ò Ó ‰  ˙ Â È Â בנוהל המשטרתי לטיפול בעבירות של  :˘
עובדי מס . ג  את נציבות מס הכנסה, בי  השאר, שבחקירה יש לשת", הפעלת תחנה פירטית נקבע

הכנסה עשויי  לסייע באיתור מפרסמי  שפרסמו בתחנות הפירטיות באמצעות תיקי נישומי  
קי חקירה של מס הכנסה נגד מעורבי  ג  הכנת תי. ונתוני  על סכומי ההכנסות שנגבו מהמפרסמי 

ואילו המשטרה עשויה לסייע , בהפעלת התחנה הפירטית עשויה לסייע למשטרה בטיפול בבעיה
 .לנציבות מס הכנסה בהעברה של חומרי חקירה לידיה

משותפת נגד תחנות פירטיות בתחו  עבירות   דנו האג" ונציבות מס הכנסה בפעילות2002בדצמבר 
יחידת הפיקוח תספק למס הכנסה מידע על מפעילי תחנות פירטיות שנתפסו בידי כי , סוכ . המס

, אולפני הקלטה ושידור שנתפסו: וכי יסופק מידע בענייני  האלה, המשטרה ונפתחו לה  תיקי 
תפיסת מחשבי  של התחנות שעשוי להיות בה  מידע על , שמות האנשי  הקשורי  לתחנות

 סוכ  שמידע בענייני  2003בינואר . כנסותיה  מפרסו המפרסמי  באמצעות התחנות ועל ה
 תיקי חקירה מתאימי  יועבר למס הכנסה לאחר קבלת אישור ממחלקת 44 האמורי  הנוגע ל
 .החקירות במשטרה

__________________ 
 .מופיע בדיני#, ÌÂÏ˘ 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó  ) א"ת (70091/00פ "ע 12



 ב55דוח שנתי  830
 ¯‡Â È·2004Û‚‡‰ Ï‰ ÓÏ ‰¯Ë˘Ó· ˙Â¯È˜Á ¯Â„Ó ˘‡¯ ÚÈ„Â‰  , ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ

 ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â·Èˆ  ÛÂ˙È˘· ‰·¯˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ÂÈ„¯‰ ˙Â Á˙ „‚  , ˘˜È·Â
 ÛÂ˙È˘Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ Ô‰· ˘È˘ ÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˙ÓÈ˘¯ ÂÈ„ÈÏ ¯È·ÚÈ „¯˘Ó‰˘

ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ .‡ˆÓ  , ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÈÁ ‰ Â ˙È  ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â Á˙Ï˘
 ˙Â¯È·Ú ÌÂÁ˙· ÌÓÚËÓ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰ Í¯ÂˆÏ ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰¯È˜Á È˜È˙ ¯È·Ú‰Ï

ÒÓ‰ .¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡ , ˙ÒÈÙ˙· ÏÂÙÈË‰ ÌÎ˙Ò‰ ‰ÓÈ˘¯·˘ ˙Â ÂÏ˙‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ· ÈÎ
ÌÈ¯„˘Ó‰ ,ÌÈ„Â˘Á Â¯˙Â‡˘ ‡Ï· ,ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯·„ ¯È·Ú‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ . „ÂÚ

¯¯·˙‰ , ¯‡Â È·˘2004 Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ Û‚‡‰ Ï‰ Ó ¯È·Ú‰ 16‰¯Ë˘ÓÏ ‰Ï‡Î ÂÈ„¯ ˙Â Á˙  ,
 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯ ‰Ò Î‰ ÒÓÏ ‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡Â‰ ÌÏÂ‡2004.‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ  , ÌÂÈÒ „Ú˘

ÒÓ‰ ˙Â ÂËÏ˘ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙ ÂÎ˙Ó ‰˘·Â‚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ , ˜·‡Ó· „¯˘ÓÏÂ ‰¯Ë˘ÓÏ
˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙· .  

✯  
 ÂÈ„¯ ˙Â Á˙ Ï˘ ˙ÂÚ¯Ù‰ „‚ Î ˙ÂÓÂÊÈ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÏÎ Í¯„· ˙Ë˜Â  ‰ È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ

˙ÂÈË¯ÈÙ ,‰ÈÏ‡ ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙ ÏÚ ‰·Â‚˙· ˙ÏÚÂÙÂ .‰¯Ë˘Ó‰ ,‰˘ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ˙È‡¯Á‡‰ ‡È
˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ , ‰Ê ‚ Ô ÈÈ Ú· ‰ÙÈ˜Ó ‰¯È˜Á ˙Â˘ÚÏÂ Ô‰Ï˘ ¯Â„È˘‰ „ÂÈˆ ˙‡ ÒÂÙ˙Ï 

Î-70%ÌÈÈË¯ÈÙ ÌÈ¯Â„È˘ Ï˘· ÂÁ˙Ù ˘ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙Ó  ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˘È‚‰Ï ÈÏ· . ÍÎ ·˜Ú
 ˙ÂÈË¯ÈÙ ÂÈ„¯ ˙Â Á˙ ˙ÏÚÙ‰· ÔÂÓË‰ ÈÏÎÏÎ‰ ÈÂ˙ÈÙ‰ ÁÎÂ  È ÂÈÁ ‰ÓÂÈ˜˘ ‰Ú˙¯‰‰ ‰Ú‚Ù 

ÔÂÎÈÒ‰ÂÍÎ· ÍÂ¯Î‰ ËÚÂÓ‰ . 
‰ È„Ó ˙ÎÓÏ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÎÙ‰ ˙ÂÈË¯ÈÙ‰ ˙Â Á˙‰ Ï˘ Ô‰È¯Â„È˘ , ˙‡ ˙ ÎÒÓ‰

ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ˙Â ÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ·· ˙Ú‚ÂÙÂ ˙È¯ÈÂÂ‡‰ ‰¯Â·Ú˙‰ , Ì‰È˙Â Á˙ Ï˘ ‰ËÈÏ˜‰ ˙ÂÎÈ‡˘
‰Ó‚Ù  ,‰Ï‡ ˙Â Á˙Ï ÌÈ ÈÊ‡Ó‰ ı¯‡‰ È·Á¯· ÂÈ„¯‰ È ÈÊ‡Ó·Â .‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ,

 ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â „¯˘Ó‰˘Ú‚ ‰ È„ÓÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î È„ Â˘Ú .  
 


