עמוד 1

בלי צו שופט:
מערכתההאזנות

החשאית של שב״ס
רויטל חובל
המערכת

עקוב

הרחק מעיני הציבור ,השלים
לניטור
טלפוניה חדשה
(שב״ס)ניסוי במערכת
של אסירים בבתיהכלא .המערכת ,שנוסתה בינתיים
בכלא מעשיהווכלא השרון,פועלת כמאגר ביומטרי
המאפשרלזהות אסיריםלפיקולם,להקליט את שי־
$TS1$שיחותיהם$TS1$
תיהם$DN2$ולאותת בזמן אמת על חשדותלפשעים שמ־
$TS1$שמבוצעים$TS1$
חותיהם
עים $DN2$מתוךהכלא .המערכת ,שעל פי עדות שב״ס
בוצעים
לארגון ,שאינו גוף
בעולם״ ,תאפשר
״אין לה אח ורע
להאזין באופן חופשילשיחות האסירים ,בשונה
חוקר,
שירות בתי הסוהר

אחרי

מזהה

לפי

כל אסיר
תתימת קולו

המערכת

"עקוב
הודעה

מונעת

אחרי",

קולית

שיחות

שיחות

למספרי

ועידה

מאסיר או

אסיר

ושמיעת
משוחרר

שיחות

מהמצב כיום שבו האזנות סתר נעשות רק על ידי המ־
$TS1$המשטרה$TS1$

שטרה
רה$DN2$

ומחייבות קבלת

אישור מבית

המערכת ,המכונה ״שחף״,

משפט.

מוקמת על ירי חברה

שאמורה לספק את
פרטית במורל 301
$TS1$לחברה$TS1$
לח־
מאפשר
למשך עשר שנים .המכרז עם המרינה
ברה
ה$DN2$לגבות כסף מן האסירים שישתמשו במערכת.
בעתירה שהוגשה אתמול לבג״ץ נטען כי המ־
$TS1$המערכת$TS1$
ת $DN2$פוגעת בכבודו ובפרטיותו של האסיר ,מבלי
ערכת
להאזנות.לדבריעו״ד אפי
שלשב״ם סמכותלעסוק
ורגולציה במרכז האק־
$TS1$האקדמי$TS1$
מיכאלי ,ראש תחום הפרטה
 $DN2$למשפט ועסקים ,זוהי מערכת כוחנית שתאפ־
$TS1$שתאפשר$TS1$
דמי
 $DN2$לשב״ם״להפוך את הצורך הבסיסי של האסיר
שר
לעמוד בקשר עםהעולם שמחוץלכלא,לכלי בירי
השירות

המערכת״.
הכתבה

המלאה

£1

כשמתעורר

חשד,

שב״ס יכול לנתק
או להאזין לה

בזמן

בעמוד 10

איש
השיחה

את

אמת

חשודה תוקלט
שיחה
באופן אוטומטי וההקלטה
במאגר של שב״ס
תישמר

המערכת

ושמירה של
המוקלטות

תאפשר

הקלטה

השיחות
עד

עשר

שנים

עמוד 2

רויטל חובל

סיר מחכהלתורוליד
הטלפון הציבורי .הוא

■-

\/ן

מחייג

מספר.

ייתכן

שאחר מילדיו עונה
ואולי האסיר אומר
אבא מאור מתגעגעאליך.
לו מושגשקולו זוהה עם תחילת
שהוא
השיחה לפי דגימת קול

אוזניים לכותל של הכלא

משהו כמו,
אין

נתן ביחד עם טביעות האצבעות,

צילומי
שנלקחו ממנוכשנכלא.אולי
יקשיב לילדבלי לרעת ששיחתו
השיניים ורגימות ר־נ־א

בקרוב יכניס שב״ס לבתי הסוהר מערכתטלפוניה שתופעל על ידי דגימתקול,
שב״סלהאזין לשיחות גם בלי צו שופט.
האסירים .כךיוכלו אנשי
למאגר הביומטרי של
האסיריםוח לפרטיות
שהמערכת מנוגדת לחוק ופוגעת בזכותם של
בעתירה לבג״ן נטען
ותצטרף

הוא

מנוטרת וכי
התקשר,

שממנה

המערכת

מהמשטרה ,שייתכן כי גם היא

מתקשה לעכל

את הפרויקט ,נמ־
$TS1$נמסר$TS1$

$DN2$נמסר $DN2$כי היא ״מקיימת
סר

תאותתלממוניםעליו

שיתוףפעולה

על פי תנאי המכרז ,במקרה

חשדכלשהו ,השיחהתוקלט
אוטומטי

על

הםטוענים ,כי מדבריו של תג״ד

של

באופן

ירי המערכת ותיש־
$TS1$ותישמר$TS1$

 tvכה רק

רום

המשטרה

מלא עם כל גופי האכיפה והר־
$TS1$והרשויות$TS1$,
$DN2$ותישמר $DN2$במאגרשב׳׳סלשיחות
מר
אםיעלה חשד כלשהו למשל,
שב׳׳ס׳׳ ,וכי ״משטרת
$DN2$והרשויות$DN2$,לרבות
שויות,
למשך  72שעות ובמידת הצורך אף
אם תהיה שתיקה ארוכה בשיחה.
ישראלפועלת למימוש אחריותה
יותר מכך .תנאי מרכזי במכרז היה
אולי האסיר יבקש לשוחח עם ארם
תוך שימוש בסמכות המוקנית לה
כי המערכת תאפשר הקלטה ושמי־
$TS1$ושמירה$TS1$
במשפחה ולא יידע שהצטר־
$TS1$שהצטרפות$TS1$
אחר
טכנולוגי זה או
ברין ואין בשינוי
$DN2$ושמירה $DN2$של השיחותהמוקלטות למשך
רה
ת $DN2$של ארם שלישי לשיחה נח־
$TS1$נחשבת$TS1$
פות
אחר כדילשנותזאת״.
שבת
עשר שנים .בנוסף ,המערכת תמנע
בת $DN2$חשודה ושאיש שב׳׳ס עשוי
המכרזלפרויקט פורסם בנו־
$TS1$בנובמבר$TS1$
שיחהלטלפון במצב״עקוב אחרי״
שהשיחה תנותק
לו .ייתכן
להאזין
משרד
$DN2$בנובמבר 2010 $DN2$ללא שיתוף
במבר
ותמנע העברת שיחהלמנוי אחר ולעסקים,העלהיו״ר ועדת הפנים
במפתיע והאסיר כלל לא יידע
המשפטים ,היה
האוצר או משרד
אזולאי כמה תמיהות :״לא אני
דוד
שהשיחה נותקה במתכוון.
באמצעות שיחתועידה .כןיימנעו
אולי
הטלפון.
מכרזלשדרוג קווי
ולא אתם ולא רוב תושבי המרי־
$TS1$המרינה$TS1$
היכרויות
לתאי
שיחות
והשמעת
זה לא מדעבדיוני .בימים אלה
זו אחת הסיבות לכך שהוא עבר
$DN2$המרינה$DN2$יודעים מה זה פרויקט שחף...
נה
הודעהקולית שהשאיר אסיר אחר
מסתיים בשני בתי סוהר בארץ,
מתחתלרדאר .סיבה נוספת היא
שהפרויקט הזה הוא
זאת על אף
או אסיר משוחרר.
כלא מעשיהו וכלא השרון ,ניסוי
שהפרויקט לא יעיק על תקציב
תקדימי ...שהיקפיו הכספיים הם
חשד במ־
$TS1$במערכת$TS1$
במקרה שיתעורר
לקראת שינוי מרחיקלכת ,שיח־
$TS1$שיחליף$TS1$
המדינה ,שכןהמודלהכלכלי שנ־
$TS1$שנבחר$TS1$
עצומים .האם הפרויקט הזה הוא
$DN2$במערכת $DN2$למשל ,בעקבות שתיקה
ערכת
הטלפונים הציבוריים
 $DN2את
ליף

בכנסתעולה

שרוב

האסירים

אינם מעורבים בפשיעה מהכלא
באמצעותהטלפון וכי לא הוכח
שבאמצעות ניטור של כלל השי־
$TS1$השיחות$TS1$

חשודות

הורשתהלהאזין לשיחות
טלפון^< .ת
יוכלו לעשות

$DN2$השיחות $DN2$ניתן
חות
למנוע

משב״ס

פשיעהכזו.
בתגובה:

נמסר

״כל

הנכתב בגנות מערכת שחף מוטעה

זאת גם אנשי שב״ס

עם

בחר
$DN2$שנבחר$DN2$להפעלתו
במערכת החדשה

הוא

bot

חברה

של

הטלכרט של בזק,
פרטית מקימה על חשבונה את
שלישי לשיחה
שתנטר את השיחות של האסירים.
התשתית
ומפעילה אותה בעבור לממונים .על פי המכרז ,״במקרה
היא תזהה את האסיריםלפיקולם,
סיומה,
קצובה
לתקופה
שב׳׳ס
שעם
של חיוג למספר לא מורשה ,או
ותוכללהקליט ואף לנתק שיחות.
למדינה .בתמו־
$TS1$בתמורה$TS1$,
התשתית עוברת
לניסיון הונאה,
במקרה של חשד
לסייע לשב״ס
המערכת נועדה
האפשרות
$DN2$בתמורה $DN2$,החברה מקבלת את
רה,
המערכת תודיע באופן מיידי(וב־
($TS1$ובמקביל)$TS1$
במאבקו נגד הפשיעה מתוךהכלא,
לגבות כסף מן
המשתמשים במע־
($DN2$ובמקביל)$DN2$לטלפון מוגדר מראש של
$TS1$במערכת $TS1$מקביל)
שאלות.למשל ,כי־
$TS1$כיצד$TS1$
אך היא
הצטרפות

ממושכת או

היא

אדם

תאותת

מעלה

המשתמ־
$TS1$המשתמשים$TS1$
בתקופתההפעלה.

$DN2$במערכת$DN2$
רכת
שאינו גוף חוקר,

(סלולרי של איש סגל
גורם מפקח
שב׳׳ס או כל מספר אחר)ולקשרו
בזמן־אמת באופן חד־צדדילצורך
פיקוח ומתן אפשרות למפקחלבי־
$TS1$לביצוע$TS1$

מניעת הפשיעה

הרשאי להשתמשבטלפון .כל
קולו ,דבר
אסיר מזוהה באמצעות
$DN2$עורכי $DN2$הדין אפימיכאליורחלה אראל
כי
שנחקק
$DN2$בחומרים $DN2$רגישים אלה ,מבלי
רים
להשתמש
האפשרות
שמקטין את
מהמרכז האקדמי למשפט
ולעסקים
בעניין.לדבריהעותרים ,ניטור
חוק
ולאיומים״.
לסחיטה
בטלפון
בשיתוף עו״ד עמרי כביריועו״ד
השיחות שמבוצע במערכת אוטומ־
$TS1$אוטומטית$TS1$,
הס־
$TS1$הסביר$TS1$
רום,
ישראל
תת־גונדר
הילהעובד־בנאי ,הם טוענים כי
הסוהר .אך בעתירה ,שהגישו עור־
$TS1$עורכי$TS1$

לשב״ס

ביר
ר$DN2$

בכתבה

איך תפעל

המערכת:

מדובר

$DN2$אוטומטית$DN2$,
טית,
במערכתמודיעין משוכ־
$TS1$משוכללת$TS1$

אין

לעסוק בחומ־
$TS1$בחומרים$TS1$
סמכות

הואלמעשה,
״פעולת

פסיבית

אשר

האזנה

הופכת לאקטיבית

השפופרת,
״כשהאסיר מרים את
$DN2$משוכללת $DN2$שהזמין השירותלצרכיבילוש
ללת
(מוקלטת ומתועדתלשמיעה חו־
$TS1$חוזרת)$TS1$
הוא נדרשלומר מספר אישיולאחר
אחר אסיריםפליליים שפוטים,
$DN2$חוזרת) $DN2$וזאת ללא שניתנהלמשיבים
זרת)
מכן משפטזיהוי:׳אני רוצה לדבר
פליליים,פליטים ומבקשי
עצורים
כל הסמכה בחוק
כעת׳ .באופן אוטומטי ,באותו פרק
פעולות
לביצוע
מקלט.לדברי
מיכאלי,זוהי מערכת
זמן

מתרחשים כמה דברים .ראשית,

כאמור.פעולה זו מהווה,כשלעצ־
$TS1$כשלעצמה$TS1$,

בהתאם

של

כוחנית שתאפשר לשב״ס״להפוך
$DN2$כשלעצמה $DN2$,פגיעה קשה בחופש הביטוי
מה,
את הצורך הבסיסי של האסירלע־
$TS1$לעמוד$TS1$

השפה מותאמת לאסיר
האסיר״.
מת־
$TS1$מתקשר$TS1$:
לאותו
מראש
למה שנקבע
$DN2$לעמוד $DN2$בקשר עםהעולם שמחוץלכ־
$TS1$לכלא$TS1$,
מוד
בשב״סטוענים ,בין היתר ,כי
אנגלית.
או
קשר:
ר$DN2$:
עברית,
ערבית
לא,
$DN2$לכלא$DN2$,לכלי ביריהמערכת״.
תוזיל אתעלות השיחות
המתקשר
חלות
כך,
נוסף
המערכת
על
על
תספק לשב״ס פי־
$TS1$פירוט$TS1$
המערכת
לאסירים .אם בעברשילמו האסי־
$TS1$האסירים$TS1$
המגבלות
כל
קבעה
שהמערכת
השיחות שמ־
$TS1$שמנהלים$TS1$
$DN2$פירוט $DN2$מלא על כל
רוט
$DN2$האסירים 26 $DN2$אגורות לרקת שיחה ,אומ־
$TS1$אומרים$TS1$
רים
לו מראש ...בעצם ,מרגע שמורמת
המספר שחויג,
$DN2$שמנהלים $DN2$האסירים:
נהלים
יוזיל את
$DN2$אומרים $DN2$בשב״ס ,המכרז החרש
רים
הטלפון של האסיר ,אנחנו
שפופרת
שתיקות
השיחה ואורכה,
מועד
העלות ל 13 -אגורותלדקה .מחוץ
במערכת מתחילים
לעבוד״ ,עוד
ממושכות ,זיהויצלילי חיוג ,תי־
$TS1$תיעוד$TS1$
לכלא ,אגב ,משלמים חמש אגורות
הוא אמר :״אנו חוסמים באמצעות
$DN2$תיעוד $DN2$צלילים שאינם מאופיינים
עוד
אגו־
$TS1$אגורות$TS1$
1-21
לדקת שיחה בזמן שפל
הטלפון החדש את כל מי שאנו חו־
$TS1$חושבים$TS1$
רגיל ,זיהוי שיחת
כדיבור
ועירה

ים $DN2$שראוילחסום ,בהיבט המו־
$TS1$המודיעיני$TS1$
שבים

ני$DN2$והביטחוני״ .לפי
דיעיני
למיזם שחף״אין

הכתבה,

אח ורע
בעולם״.

השינוי

הדרמטי בפרויקט הוא

העברת האחריות
לאיסוףהמודיעין

רות בזמן שיא.
$DN2$אגורות$DN2$
בצר השני של הקווזיהויקולות
הבודדות
מהישיבות
באחת
הנמצאים במאגרשב׳׳ס .המערכת
שהתקיימו בכנסת בנושא ,בעק־
$TS1$בעקבות$TS1$
אמורה לשמור תיעוד מלא של כל
$DN2$בעקבות $DN2$בקשה שלעו״דאראל ,ראש
בות
נתוני השיחותולשב״ס תהיה גישה
הסדנה
לזכויות אסיריםועצורים
אליהם בכלזמן,כולל בזמן אמת.
בחטיבה למשפטפלילי וקרימי־
$TS1$וקרימינולוגיה$TS1$
מלבד הניטור ,התיעוד ואגירת
$DN2$וקרימינולוגיה $DN2$במרכז האקדמי למשפט
צפייה בנתוני שיחה והאזנה נולוגיה
מידע,

מהמשטרהלשב״ס.
להאזיןלשיחות
הגוף החוקר ,וכדי
טלפוןעליה לשכנע שופט שיש
אסירים,
של
טלפון
לשיחות
למע־
$TS1$למערכת$TS1$
צורך בכךולקבל צו המתיר האז־
$TS1$האזנת$TS1$
יכולות נוספות כגון כמו הג־
$TS1$הגבלת$TS1$
רכת
$DN2$למערכת$DN2$
 $DN2$סתר .בשב״ס טוענים כי במק־
$TS1$במקרה$TS1$
נת
$DN2$הגבלת $DN2$המספריםאליהם אסיר יורשה
בלת
המשפט,
לבית
יפנו
הם
הצורך
רה
$DN2$
להתקשר והגבלת משך השיחות
שב׳׳ס
איש
המכרז,
תנאי
לפי
אולם
לפישיקולישב׳׳ס .שב׳׳ס גםיוכל
להאזיןלשיחה של אסיר ללא
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