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 נגד

 שירות בתי הסוהר .1 המשיבים
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 ביניים-תנאי ובקשה למתן צו-עתירה למתן צו על
 

 לבוא להם והמורה, המשיבים אל המכוון, תנאי על צו מלפניו להוציא מתבקש הנכבד המשפט בית

זיהוי , אסירים שיחותהקלטה ותעוד של , האזנה, מדוע לא ימנעו מביצוע פעולות ניטור טעם וליתן

של  הגבלת משך שיחה, של אסירים שיחה יעדהגבלת יבלת שיחות והג, של אסירים קולי-ביומטרי

, ביצועה של שיחה ממתקן כליאהבדבר  השמעת הודעות מערכת למקבל השיחה מאסיר ,אסירים

וגביית תשלומי יתר מאסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל וניתוחן אסירים גישה לנתוני שיחות 
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 :שכן, בגין שימוש במערכת הטלפוניה החדשה בבתי הסוהר בישראל

מהוות פגיעה בזכותם של האסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל לחופש פעולות אלה  .א

ובזכותם לפרטיות ולחופש ביטוי של אלו לחירות ולכבוד האדם , לקניין, טיותלפר, ביטוי

וזאת ללא הסמכה מפורשת העומדים בקשר עם האסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל 

 .בחוק

 .נעשות בחוסר סמכות בחוקפעולות אלה  .ב

נעשות ללא שעוגנו במסגרת חקיקה ראשית ובכך מהוות פגיעה בכלל בדבר פעולות אלה  .ג

 ".הסדרים ראשוניים"

מהווה גביית מס ים בגין ביצוע שיחות באמצעות המערכת גביית תשלום היתר מהאסיר .ד

 .שלא כדין

סמכויות )חוק סדר הדין הפלילי  ;1202-ט"התשל, בסתירה לחוק האזנת סתרות עומד .ה

 .1221-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותו 6110-ח"סהתש, (נתוני תקשורת -ה אכיפ

 

 נייםבקשה למתן צו בי

 :כדלקמן 1המורה למשיב  צו ביניים ליתן, מתבקש בית המשפט הנכבד, בנוסף

אשר אינן הכרחיות לצורך ביצוע החדשה  להימנע משימוש בכל תכונות מערכת הטלפוניה .א

הקלטה ותעוד של שיחות , האזנה, ובכלל זה להימנע מביצוע פעולות ניטור, שיחות

, הגבלת שיחות והגבלת יעדי שיחה של אסירים ,קולי של אסירים-זיהוי ביומטרי, אסירים

בדבר  השמעת הודעות מערכת למקבל השיחה מאסיר, הגבלת משך שיחה של אסירים

להכרעה  עדוזאת  ,וניתוחןאסירים גישה לנתוני שיחות , ביצועה של שיחה ממתקן כליאה

 .תנאי-בעתירה למתן צו על

סוהר בישראל בגין שימוש גביית תשלומי יתר מאסירים השוהים בבתי המלהימנע  .ב

 .תנאי-להכרעה בעתירה למתן צו על עדוזאת , במערכת הטלפוניה החדשה

 

 .הנימוקים למתן צו הביניים יובאו בסופה של עתירה זו

 

 בקשה לקיום דיון דחוף בעתירה

ובכדי שלא תסוכל מטרת העתירה ועל מנת שלא ינקטו , בשל חשיבותה ודחיפותה של העתירה

מתבקש בית המשפט , מי מהמשיבים אשר לאחר נקיטתם יטען כי הם בלתי הפיכיםידי -צעדים על

תופעל המערכת ובמועד שיאפשר הכרעה בעלת תוקף מחייב בטרם  קדםלדון בעתירה בההנכבד 

 . החדשה במלואה
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שיש בהם , פרויקטים טכנולוגים"

השלכות הרות גורל על זכויות האדם ועל 

ציבורי מתגבשים במנהל ה, הדמוקרטיה

הם מגיעים אל . הרחק מעין הציבור

הכנסת רק לאחר שנקבעת המסגרת 

הושקעו משאבים , הקונספטואלית שלהם

ם אפילו לאחר שהוקמו יולעית, רבים

 .תשתיות לצורך פיילוטים
 

הדיון החוקתי : והתוצאה של כל אלה

והערכי שמקיימת הכנסת מתנהל בצלו 

 . כמעט" מעשה עשוי"של 
 

המבנה , ואליתהמסגרת הקונספט

כל אלה  -הטכנולוגי ותשתיות הפיילוטים 

אלא משקפים ערכים , "נייטרליים"אינם 

ואיזונים חוקתיים שנקבעו בתוך המנהל 

הציבורי ללא מעורבות של הציבור 

ומכאן מובן שפרקטיקה זו . ונבחריו

 ."פוגעת בשלטון החוק ובריבונות הכנסת

 

 

 

, "ים על החוקכשפקידי הממשלה עובר", וק'אבנר פינצ)

.(35' עמ, 2102מרץ  -ינואר  46' גיליון מס, ארץ אחרת  
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 בזכויות לפרטיות , חוקתיתבלתי , הפעלת המערכת מהווה פגיעה .2.ה

 26       לכבוד ולקניין, לחופש ביטוי
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 הפעלת המערכת מהווה פגיעה בזכותם לפרטיות של האסירים  .ב.6.ה
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 , המערכת במודל שנבחר משיתה את עול מימון המערכת הקמת .ד.6.ה

 על האסירים  1של החברה הפרטית ושל המשיב  את רווחיה

 01     והדבר מהווה פגיעה בכבודם ובקניינם

 00       פגיעה בזכויות בחוק או לפיו .ה.6.ה

 00     הפגיעה אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה .ו.6.ה

 38         חריגה מסמכות .3.ה

 02         כללי .א.0.ה

 02     ס להפעיל מערכת טלפוניה"סמכות שב .ב.0.ה

 91   ס להתקין ולהפעיל את המערכת החדשה"אין בסמכות שב .ג.0.ה

 13      "הסדרים ראשוניים"הכלל בדבר  .1.ה

 ההאזנה וההקלטה של המערכת , הפעלת יכולות הניטור .1.ה

 11      1909-ט"תשל, מנוגדת לחוק האזנות סתר

 ערכת מנוגד לחוק סדר הדין אחסון וצפייה בנתוני השיחות במ, תיעוד .6.ה

 10   2770-ח"התשס, (נתוני תקשורת -סמכויות אכיפה )הפלילי 

 האיסור החוקתי על העברת הסמכות לפגיעה בזכויות אדם בשם המדינה  .0.ה

 17   במסגרת אכיפת ההליך הפלילי לידיהם של גורמים פרטיים

 11       נימוקים למתן צו ביניים .ו

 11         הצו המבוקש .1.ו

 11         קיםנימו .2.ו

 12          סוף דבר .ז
 

 
 

 .אלא אם צויין אחרת, ההדגשות בעתירה זו ובבקשה המצורפת לה אינן במקור
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 תמצית העתירה .א

, למשיבים להימנע מביצוע פעולות ניטור שיחותלהורות  תבקשת העותרעניינה של עתירה זו ב .1

האזנה , הגבלת משך שיחה ,הגבלת שיחות ויעדי שיחה, תיעוד שיחות, קולי-זיהוי ביומטרי

וגביית תשלומי יתר מאסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל במסגרת הפעלת מערכת שחף 

 .רכת הטלפוניה בבתי הסוהר בישראלאשר נועדה להחליף את מע

להקים מערכת , בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק, 1יסודה של עתירה זו בהחלטת המשיב  .6

המאפשרת ביצוען , עלת יכולות טכנולוגיות חדשניותב, טלפוניה חדשה בבתי הסוהר בישראל

צפייה בנתוני שיחה והאזנה לשיחות טלפון של אסירים , אגירת מידע, תיעוד, של פעולות ניטור

יכולת מניעת שיחות ועידה : למערכת זו יכולות נוספות כגון. השוהים בבתי הסוהר בישראל

למקבל השיחה שהוא עתיד לקבל הודעה ; מניעת אסירים מלהחזיק בתא קולי; מאסירים

; שיחת טלפון מאסיר המוחזק בבית סוהר בישראל ולאפשר לו לדחות את קבלת השיחה

הקצאת יעדי שיחות טלפון מוגבלים ומוגדרים לאסירים ותוך כך מניעת תקשורת עם גורמים 

 . הגבלת זמן שיחת הטלפון אצל האסירים, רבים השוהים מחוץ לכתלי בית הכלא

"( 2 ההמשיב"או /ו" החברה: "להלן)את המערכת תספק חברה פרטית , דל שנבחרפי המו-על .0

השדרוג ותפעול המערכת יושתו על האסירים במסגרת התשלום עבור שיחת , ועלויות ההקמה

 .  טלפון במערכת

לצרכי חקירה  1הוזמנה על ידי המשיב , אשר אינה אלא מערכת מודיעין משוכללת, מערכת זו .9

: לעיל ולהלן)פליטים ומבקשי מקלט , עצורים פליליים, ים פליליים שפוטיםובילוש אחר אסיר

תפעול ותחזוקת מערכת , הקמה" 059/6111הזוכה במכרז , 6 המאת המשיב( "האסירים"

אשר פרסם , ("המכרז": להלן" )שירותי טלפון בגבייה למוחזקים במשמורת בבתי הסוהר

פרסום המכרז או הליכי המכרז היו ידועים מבלי שעצם  6111במהלך חודש נובמבר  1המשיב 

 . כפי שיובהר להלן, לרבות חברי כנסת ישראל, לציבור

במסגרתו  B.O.T (Build, Operate, Transfer)המודל למימונה של מערכת זו הוא מודל  .5

מהתשלומים עבור שיחות שיבוצעו  חלקמימון הפרויקט נעשה באמצעות מודל כלכלי לפיו 

 . יהוו בסיס למימונו של הפרויקט, יריםידי האס-במערכת על

אשר יהא יקר בשעור בתעריף , המערכת תמומן כולה על ידי האסירים, הלכה למעשה, לפיכך .2

האסירים לא רק שיממנו מכיסם . ניכר ממחירי השיחות המוכרים בשוק התקשורת הישראלי

אף יגדילו את  את מערכת הטלפוניה על יכולותיה הטכנולוגיות המתוחכמות והחדשניות אלא

 .כפי שיפורט להלן, שיהנה מחלוקת רווחים בהפעלת המערכת ס"תקציב השב

את  הקמתה וכינונה של " פרוייקט שחף"גיבש והוציא מהכוח אל הפועל במסגרת  1המשיב  .0

מערכת הטלפוניה החדשה בבתי הכלא בישראל תוך פגיעה קשה בזכויות האסירים לחופש 

הסמכה , ידי המחוקק-על, וד ולחירות וזאת מבלי שהוקנתה לולכב, לקניין, לפרטיות, ביטוי

מפורשת בחוק ואף בלא שהוא עצמו מצא להגביל ולתחום את סמכויותיו לשימוש במערכת 

, [נוסח חדש]לפקודת בתי הסוהר  21כמשמען לפי סעיף , ולהסדירן באמצעות פקודות השירות

 (. "פקודת בתי הסוהר": להלן) 1201-ב"תשל

אודות התחלת  תבעקבות תלונות אסירים שהגיעו אל העותר, 6116ק בחודש מאי ר, למעשה .2

שבשליטתו וניהולו של , עבודות תשתית להקמת מערכת הטלפוניה החדישה במתקני הכליאה
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ורק לאחר דיון שהתקיים בוועדה המיוחדת לתלונות הציבור שבכנסת ישראל ביום , 1המשיב 

על  1חתם המשיב , 6111כי במהלך שנת , התגלה, ("וןהדי": להלן) תביוזמת העותר, 5.2.16

תפעול ותחזוקת מערכת שירותי טלפון , להקמה 6 השנים עם המשיב 11חוזה לתקופה בת 

 . בגבייה למוחזקים במשמורת שירות בתי הסוהר

כדי למנוע את הקמתה  כל שביכולתה תהעותר תהעש, בר התקנתה של המערכתדמאז היוודע  .2

 . כפי שיפורט להלן 1ה מספר פעמים אל המשיב תת ובכלל זה פנוהפעלתה של המערכ

עם גילוי דבר התקנתה של המערכת הסתבר לעותר כי המערכת מקנה למשיבים יכולות ניטור  .11

הקלטה ודיווח לגורמים שלישיים אודות עצם הוצאת שיחת , פיקוח, תיעוד, בקרה, שיחות

 . אסיריםטלפון בידי אוכלוסיית ה

כי מערכת הטלפוניה , ן שנערך בכנסת בו נחשף דבר הקמתה של המערכתעוד הסתבר מדיו .11

תהליך שאמור היה להסתיים במהלך , נמצאת בשלבי התקנה ופריסה בכלל בתי הסוהר

וכי בוצע ניסוי ראשון למערכת ( דבר שלא אירע בפועל) 6110הרבעון הראשון של שנת 

 . הטלפוניה באחד מבתי הסוהר בישראל

כדי  העול, המורכבות והמתוחכמות של מערכת הטלפוניה בידי המשיביםהפעלת יכולותיה  .16

לקניין ולפרטיות ומגלמת בחובה , לחופש הביטוי, פגיעה חמורה בזכויות האסירים לכבוד

, תפישת עולם הרואה באסיר אדם משולל זכויות אזרח ובכלל זה פוגעת בזכויותיו הצרכניות

ו הענפה של בית המשפט העליון הרואה באסיר וזאת בניגוד לפסיקת, "קהל שבוי"בהיותו 

 . אדם בעל זכויות עליהן יש להגן גם בין כתלי בית הסוהר

עתידים המשיבים להביא , כי למרות פניותיה החוזרות למשיבים, משנוכחה לדעת העותרת .10

ותוך כך  1להפעלתה של המערכת בבתי הסוהר השונים המצויים תחת ניהולו של המשיב 

קולי של -זיהוי ביומטרי, הקלטה ותעוד של שיחות אסירים, האזנה, יטורלבצע פעולות נ

, הגבלת משך שיחה של אסירים, הגבלת שיחות והגבלת יעדי שיחה של אסירים, אסירים

גישה , השמעת הודעות מערכת למקבל השיחה מאסיר בדבר ביצועה של שיחה ממתקן כליאה

תר מאסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל לנתוני שיחות אסירים וניתוחן ולגבות תשלומי י

לא נותרה ברירה בידה אלא להביא דבריה בפני בית , בגין שימוש במערכת הטלפוניה החדשה

 .משפט נכבד זה

של , באופן בלתי הדיר, להורות על ביטול ונטרול תעניינה של עתירה זו בבקשת העותר .19

במסגרת מערכת הטלפוניה , היכולות הטכנולוגיות המתקדמות המצויות בידי המשיבים

 אף להימנע מגביית כספים מאסירים המגולמים, בישראל ובכלל זה סוהרהחדישה בבתי ה

 . מועברים לכיסם של המשיבים אשר, בעלויות שיחת הטלפון במערכת זו

בין , עתירה זו מעלה שאלות עקרוניות ויסודיות מתחום המשפט המנהלי והחוקתי הנוגעות .15

וזכויות מעמד האסיר , בניהול מתקני כליאה 1גדר סמכויות המשיב , לתכלית הכליאה, השאר

ידי -רי או פרלמנטארי לא נשאלו כלל עלשאלות שבהעדר דיון ציבו. האדם המוקנות לו

 .המשיבים והן הכרחיות לבירור העתירה דנן

, ף לוקה במספר פגמים משפטיים מהותיים"הפעלתה של מערכת שח, תשל העותר הלעמדת .12

 :רט להלןכפי שיפו

-זיהוי ביומטרי, הקלטה ותעוד של שיחות אסירים, האזנה, הניטורהשימוש ביכולות  .א

הגבלת משך שיחה , הגבלת שיחות והגבלת יעדי שיחה של אסירים, קולי של אסירים
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השמעת הודעות מערכת למקבל השיחה מאסיר בדבר ביצועה של שיחה , של אסירים

, בלתי חוקתית, פגיעהמהוות  ,ים וניתוחןגישה לנתוני שיחות אסיר, ממתקן כליאה

פרטיות בכבוד של האסירים וקניין ולל, חופש ביטויל, פרטיותבזכויות החוקתיות ל

 .של אלו הבאים עמם במגע באמצעות המערכת

הפעלתה של המערכת תוך שימוש ביכולות האמורות ללא עיגון סמכויות אלה בחוק  .ב

 . ות המנהלחריגה מסמכות ופגיעה בעקרון חוקימהווה 

ללא עיגון מפורש בחקיקה ראשית , הפעלתה של המערכת תוך פגיעה בזכויות אדם .ג

המחייב עיגון סמכויות שונות " הסדרים ראשוניים"מהווה הפרה של הכלל בדבר 

 .במסגרתה של חקיקה ראשית של הכנסת

מהווה גביית גביית תשלום היתר מהאסירים בגין ביצוע שיחות באמצעות המערכת  .ד

 .לא כדיןמס ש

, מנוגדת לחוק האזנות סתרההאזנה וההקלטה של המערכת , הפעלת יכולות הניטור .ה

 .1909-ט"תשל

מנוגד להוראות חוק סדר הדין אחסון וצפייה בנתוני השיחות במערכת , תיעוד .ו

 .2770-ח"תשס, (נתוני תקשורת -סמכויות אכיפה )הפלילי 

, שנים 11ה פרטית למשך שימוש ביכולות המערכת ומתן סמכויות להפעלתה לחבר .ז

מהווה הפרה של האיסור החוקתי , תוך פגיעה בזכויותיהם החוקתיות של האסירים

על העברת הסמכות לפגיעה בזכויות אדם בשם המדינה במסגרת אכיפת ההליך 

 .הפלילי לידיהם של גורמים פרטיים

עריכתו של או את עצם  6למשיבה  1עתירה זו איננה תוקפת את ההסכם שנכרת בין המשיב  .10

מבקשת למנוע מהמשיבים להפעיל את היכולות , עתירה זו. המכרז אשר הוביל לכריתתו

הטכנולוגיות החדשות שהתווספו למערכת הטלפוניה בבתי הסוהר בישראל אשר מהוות לטעם 

פי חוק וללא הסמכה מפורשת בחוק ושהפעלתן תוך -העותרת פגיעה בזכויות חוקתיות שלא על

ומהווה הפרה של שורה של " הסדרים ראשוניים"ת את הכלל בדבר פגיעה כאמור סותר

בית המשפט הנכבד הינו , לפיכך .הוראות חוק כמפורט במסגרת הטיעון המשפטי שיובא להלן

 .בעל הסמכות העניינית לדון בעתירה זו

 

 הצדדים .ב

 תהעותר .1.ב

מוסד ה מפעילתו של הינ( www.clb.ac.il) המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, תהעותר .12

והוכרה בעבר  מנהל עסקים וחשבונאות, להשכלה גבוהה המכשיר תלמידים בתחומי המשפט

 'שר האוצר ואח' נ' המרכז האקדמי משפט ולעסקים ואח 6215/15צ "כעותרת ציבורית בבג

 (.12.11.12 ,פורסם בנבו)

פועלות מספר חטיבות , שפט ולעסקיםשבמרכז האקדמי למ, במסגרת בית הספר למשפטים .12

החטיבה , החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה, חטיבת זכויות האדם, ביניהן, התמחות

חטיבות הלימוד מקנות לסטודנטים למשפטים ידע . למשפט מסחרי והחטיבה לדיני משפחה

http://www.clb.ac.il/
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ם מעשית בתחו-וזאת לצד פעילות משפטית, אקדמי ותיאורטי בתחום התמחותה של החטיבה

 . ההתמחות

, שבחטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה, פעילות הסדנה לזכויות אסירים ועצורים אמצעותב .61

מקדם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים את ההגנה על זכויותיהם של משוללי החירות 

במסגרת סדנה זו . בישראל בד בבד עם השמירה על שלטון החוק בקרב רשויות אכיפת החוק

היא יוזמת , משפטית מקדמת העותרת מדיניות של כליאה נאורה ובכלל זההפועלת כקליניקה 

כותבת ; שיקום אסירים וזכויות אסירים, ונוטלת חלק בדיונים בכנסת הנוגעים לבתי הסוהר

עתירות לבתי המשפט המוסמכים , מגישה במקרים עקרוניים; מקדמת חקיקה; ניירות עמדה

 .וגופים אחרים בעניינים אלה עורכי דינם, ומהווה מוקד לפניות כלואים

 

 המשיבים .2.ב

רשות מנהלית הכפופה לשר לביטחון פנים ומופקדת על  הינו, שירות בתי הסוהר, 1המשיב  .61

 . ועל הטיפול בעצירים ובאסירים המוחזקים בהם, הפעלתם של בתי הסוהר בישראל

חברה פרטית המספקת שירותי  ההינ, מ"חברת בינת תקשורת מחשבים בע ,2המשיבה  .66

הטלפוניה בבתי  הקמה ותפעול של מערכתלצורך  1אשר עמה התקשר המשיב  תקשורת

בהתאם להסכם שנחתם בינה לבין , 6המשיבה מפעילה בימים אלה . בישראל םהסוהר השוני

: לעיל ולהלן) במספר מצומצם של בתי סוהרפיילוט של מערכת הטלפוניה  ,1המשיב 

  (."הפיילוט"

, ("בינת סמך": להלן)מ "בע( אאוטסורסינג)חברת בינת סמך הינה חברת אם של  6המשיבה 

ן ברשת אחרת למתן שירותי טלפון "רט -רישיון כללי "הינה חברה פרטית אשר אוחזת בש

מצורפת כצד רלוונטי לעתירה  6המשיבה . ("א"רישיון מפ": להלן) ממשרד התקשורת" נייד

 . וכמי שהכרעה בעתירה זו עשויה להשפיע עליה

 

 בדתירקע עו .ג

 כללי .1.ג

ללא הסמכה מפורשת בחוק וללא מעורבותם או ידיעתם של מי מחברי , הרחק מעין הציבור .60

החלטה , ("ס"שב" או לחילופין" 1המשיב : "להלן)התקבלה אצל שירות בתי הסוהר , הכנסת

קולי של אסירים השוהים בבתי הסוהר -זיהוי ביומטרי, לביצוע ניטור ותיעוד שיחות טלפון

הקמתה של מערכת זו נעשתה . באמצעות התקנתה של מערכת טלפוניה חדשהבישראל וזאת 

תפעול ותחזוקת מערכת שירותי טלפון בגבייה למוחזקים , פרויקט להקמהבמסגרת 

או /ו" המערכת: "להלן" )פרויקט שחף"אשר זכה לשם , במשמורת שירות בתי הסוהר

 "(.הפרויקט"או /ו" מערכת שחף"

טלפונים ": להלן)יאה בישראל מכשירי טלפון ציבורי מותקנים במתקני הכל, כיום .69

בהם עושים שימוש האסירים לצורך יצירת קשר עם גורמים המצויים מחוץ ( "ציבוריים

 .  לכתלי בית הסוהר
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הטלפונים מותקנים במקומות מרכזיים במתקני הכליאה והגישה אליהם ניתנת לאסירים  .65

 . שבעה ימים בשבוע, שעות ביממה 19כ "סה, בלילה 66:11בבוקר ועד לשעה  2:11החל משעה 

והשירות , הפעלת הטלפוניים הציבוריים בבתי הסוהר בישראל כיום נעשית על ידי חברת בזק .62

ציוד התקשורת הנדרש להפעלת , ס מהחברה כולל את מערך התמסורת"הניתן לשב

 . וכן את ציוד הקצה, הטלפונים

: להלן" )טלכרט"ת כרטיס חיוג מסוג התשלום עבור השיחה מתבצע מראש ובאמצעות רכיש .60

אותם רוכשים האסירים בקנטינות שבבתי הסוהר מתוך תקציב החשבון (.  "כרטיסי טלכרט"

 -בבנק הדואר ואשר מוגבל לתקרה של כ, החודשי המופקד להם בידי משפחותיהם ומכריהם

כך , ההפקדה לחשבון החודשי מותרת פעם בחודש. אותה לא ניתן לחצות כלל₪  1,511

 .שתקציבו החודשי של אסיר לכלל צרכיו עומד על הסכום האמור

מכיוון שהקצבה החודשית של האסיר מיועדת גם לרכישת מוצרים חיוניים אחרים לאסיר  .62

לקבל במהלך ביקור , שאושר להם קשר טלפוני, ס לאסירים"מאפשר שב, (לרבות מזון)

. ג.11סעיף )בכל ביקור , כל אחדפעימות  161בני , ממבקרם עד שני כרטיסי טלכרט נוספים

 "(.צ בעניין קשר טלפוני"הפקנ": להלן)ס "לפקודת נציבות שב

 2.1.1כפי שפורטו בסעיף , 6111ותשעת החודשים הראשונים של שנת  6112על פי נתוני שנת  .62

 0.5-היקף השימוש הממוצע בטלפונים הציבוריים בכל מתקני הכליאה הוא כ, לתנאי המכרז

כולל את דקות השיחה שרוכשים בני המשפחות אינו מספר זה . יחה בחודשמיליון דקות ש

 .בעבור האסירים

הפועלת כקליניקה , הגיעו אל הסדנה לזכויות אסירים ועצורים 6116במהלך חודש מאי  .01

שאצל , על כך" השרון"וכלא " מעשיהו"תלונות אסירים מכלא , משפטית אצל העותרת

. וי מערך הטלפונים לאסירים ולעצורים הפלילייםהחלו בעבודות תשתית לשינ 1המשיב 

ואשר לו  6 הכי מדובר בפרויקט טכנולוגי חדשני המבוצע באמצעות המשיב, מהתלונות עלה

 . השלכות ישירות על זכויותיהם של האסירים הכלואים בבתי הסוהר בישראל

יות הציבור ר הוועדה המיוחדת לפנ"אל יו 15.5.16פנתה העותרת ביום , לאור תלונות אלה .01

על מנת שיקיים בירור בעניין זה מול שירות בתי , חבר הכנסת דוד אזולאי, בכנסת ישראל

 . ככל שימצא שיש ממש בדברי האסירים, הסוהר ובכלל זה יקים דיון בוועדה שבראשותו

ב "מצ, 15.5.16ר מיום ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבו"אל יו תהעתק פניית העותר  :'אנספח  

 .'אומסומן כנספח 

כ דוד אזולאי "חה, ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבור"הגיש יו, תשל העותר הבעקבות פניית .06

, 12.5.16מיום , 092' ישיבה מס, 12 -במליאת הכנסת ה( 2121' מס)הצעה לסדר היום 

: להלן) "הטלפון של האסירים מוכן להפעלהף להגבלת זכויות "פרויקט שח: "שכותרתה

אי פרסום כ דוד אזולאי במליאת הכנסת על "עמד חה, בין השאר. ("הצעה לסדר היום"

חוסר היכולת לברר ולדעת מעטה החשאיות שלווה אליו ו, המידע אודות פרויקט זה בציבור

 :1אצל המשיב  6מהי מערכת שחף המתבצעת באמצעות המשיבה 
 

אני מודיע לכם מראש שייתכן . אדוני השר, ושב ראשאדוני הי"... 

וזה בעיקר , שלא אנצל את מלוא עשר הדקות העומדות לראשותי

ואם תשאלו מדוע אני . ף"כי פשוט איני יודע מהו פרויקט שח
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אז התשובה היא בדיוק , מעלה נושא שאני יודע עליו שום דבר

נה ם ולא רוב תושבי המדיתאני ולא אבגלל שלא : בגלל זה

המתבצע באמצעות חברת , ף"יודעים מה זה פרויקט שח

זאת על אף שהפרויקט הזה הוא ". בינת תקשורת"

ישיר על עשרות אלפי  הוא הולך להשפיע באופן. תקדימי

הוא פרויקט שהיקפיו הכספיים . אסירים במדינת ישראל

הוא גם פרויקט שייתכן והוא נובע מתפישת . הם עצומים

 .מיהו אסיר ומהו אסירעולם לא רצויה לגבי 

.... 

הפרויקט החדש אמור . השמועות בבתי הסוהר רצות ומתרוצצות

 .לחולל מהפך בכל תחום הטלפונים בבתי הסוהר

... 

בשיטה החדשה  -לפי השמועות בלבד : ואני מדגיש - לפי השמועות

שאותם יצטרכו למסור , לטלפן לעשרה יעדים בלבד יוכלו אסירים

תהיה , כאשר אסיר יטלפן לאזרח, עותלפי אותן השמו. מראש

סוהר -הודעה מקדמית המודיעה לאזרח כי שיחה זו היא מבית

והוא יתבקש להחליט האם הוא מאשר את קבלת השיחה או , פלוני

אז גם כאן אני לא בטוח שמדובר בדבר , אם זה נכון. לא מקבל

שמשלם ', באיזו זכות אנו הופכים את האסיר למטלפן סוג ב. ראוי

טב כספו כדי להשתמש בטלפון ולקיים את הקשר היחיד שלו ממי

 ?עם העולם החיצון

... 

על אף שמדובר , ף עד כה"לא שמענו על פרויקט שח

גם מבחינה תקשורתית ובעיקר , במהפכה חסרת תקדים

ביקשתי מאחד  .נת חופש הפרט וחופש ההתקשרותימבח

ועי מתברר שעם כל הכבוד למנ. מעוזרי שיכין לי חומר בנושא

גם באתר  -עוד יותר אומר לכם . הוא העלה חרס, החיפוש למיניהם

של שירות בתי הסוהר לא תמצאו ולו תוצאה אחת על " ראסמי"ה

אדוני , אני שואל. לא קיים הנושא הזה". ף"פרויקט שח"המילים 

 ?האם זה סוד מדינה? מה קורה פה, היושב ראש

... 

פורמציה שבידי היא לא שיכול להיות שהאינ, אדוני השר, אני מודה

האם אנחנו ? האם היה מכרז לפרויקט הזה: אני שואל. מדויקת

האם אכן יוגבלו האסירים ? יכולים לדעת מי הזכיין בפרויקט הזה

האם תישמע אזהרה ? במספר היעדים שיוכלו להתקשר אליהם

מקבל השיחה שהשיחה היא מבית סוהר והוא יחליט אם לקבל את 

אדוני ? האם יוקלטו השיחות? בל אותההשיחה הזאת או לא לק
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אני אשמח גם לשמוע על עלות הפרויקט ועל מקורות , השר

אני ? מה הסיבה? מדוע הכל נעשה במעטה חשאיות. המימון שלו

. מדובר בכספי ציבור. ס ליתר שקיפות"מצפה ממוסד כמו השב

אני יכול למנות . ס טוען שאין לו כסף לשפר את תנאי האסיר"השב

. ס לא עושה מפני שאין תקציב"ת דוגמאות שהשבפה עשרו

 "?פתאום מצאו תקציב, במיליונים, ולפרויקט כזה
 

השיב השר יוסי פלד בשמו של השר לביטחון , 15.5.6116במהלך הדיון במליאת הכנסת מיום  .00

 : כי למערכת הטלפוניה החדשה שתי מטרות, פנים

 

מניעת פשיעה ס לצורך "הקניית יכולות ניטור ובקרה בידי שב. 0"

 . לרבות ביצוע הונאות תוך שימוש בטלפון, מתוך כותלי בית הסוהר

מתן שירותי טלפוניה בתשלום לאוכלוסיית האסירים רק על גבי . 2

גם מוזילה , לצד השיפור באיכות והשירות, התשתית החדשה אשר

את עלות  -( מ"הח-כך במקור)בחצי : בסוגריים כתוב –באופן ניכר  

  ".האסיריםהשימוש מצד 
 

בנושא הצעות , 12.5.16מיום , 12 -של מליאת הכנסת ה 092העתק סטנוגרמה מישיבה  :'בנספח  

ב "מצ, "ף להגבלת זכויות הטלפון של האסירים מוכן להפעלה"פרויקט שח: "לסדר היום

 .'בומסומן כנספח 

הועבר הדיון בהצעה לסדר היום אל  12.5.16מיום , 12 -ת הכנסת הבעקבות החלטת מליא .09

 (. "הוועדה": להלן)כ דוד אזולאי "שבראשות חה, הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

מכתב הנושא את , 01.5.6116ביום , ס"נשלח מלשכתו של נציב שב, לקראת הדיון בוועדה .05

 .שר לביטחון הפניםאל לשכת ה" פ"מענה לפניית בט -" שחף"מכרז "הכותרת 

, ס"מהי מטרת הפרויקט בראיית שב, למכתב האמור מבהיר ראש לשכת הנציב. א.9סעיף  .02

ס לבצע את המוטל עליו בהיבטי מניעת "בראש ובראשונה לאפשר לשב"וכלשונו 

שהיא אחד מיעדיו המרכזיים של הארגון מתוך , הפשיעה מתוך כתלי בית הסוהר

  ."הסוהראחריות לנעשה מחוץ לכתלי ביתי 

האם ידוע למשרדכם אם פרויקט דומה ", ובמענה לשאלה, (1.ב5בסעיף , עוד נאמר במכתב זה .00

אין בעולם מערכת הדומה "ס "כי למיטב ידיעת שב, "?פועל כיום במדינות אחרות בעולם

ב "קיימות מערכות חלקיות בבתי סוהר בארה. ס"באופן מוחלט למערכת המוקמת בשב

 ".ובאירופה

ב "מצ, 01.5.16מיום , פ"ס אל לשכת השר לבט"העתק מכתב ראש לשכת נציב שב :'גנספח  

 .'גומסומן כנספח 

: להלן)בנוכחות נציגי המשיבים , התקיים דיון בוועדה המיוחדת לפניות הציבור 5.2.16ביום  .02

ר הוועדה המיוחדת לפניות "שב וחזר יו, ון זהבמהלך די(. "הדיון בכנסת"או /ו "הדיון"

כ דוד אזולאי על חוסר היכולת לברר מהי מערכת שחף ומעטה הסודיות בו היא "חה, הציבור



13 

 

מצגת ולפיה יכולות  1הוצגה על ידי המשיב , בדיון זה. מעין הציבור[ הוסתרה]הוחסתה 

 : כדלקמן, המערכת הטלפונית המתקדמת הן

ביומטרי -קוליכרטיס חכם וזיהוי /באמצעות זיהוי קולי ירערכי של האס-זיהוי חד .א

 ; במהלך ביצוע השיחה

כלל /מתקן/אגף/טלפון/אסיר)הגדרת שעות ומועדים לשימוש או אי שימוש בטלפון  .ב

 ; (ס"כלל שב/מתקן/אגף/טלפון)השבתת מערכת הטלפוניה בלחיצת כפתור ; (ס"שב

המתחילים בספרה  המספרים, נפגעי עבירה: לדוגמא)הגדרת רשימת יעדים חסומים  .ג

 ; נים וסגל"רט( וכדומה 1-211, 111) 1

מניעת )מענה לדרישות המודיעין ; חיוג על בסיס רשימה מוגדרת ומאושרת מראש .ד

 ; (וכדומהניטור שיחות , שיחות ועידה

 ; יכולת ביצוע האזנות והקלטות בהתאם לצו בית משפט .ה

סוהר והעברת השליטה לידי הודעה לנמען על קבלת שיחה משירות בתי ה/התראה .ו

 . 1הנמען לבחירה באם לקבל או לדחות את השיחה

טלפוניה ציבורית בגבייה ' מע" שחף"פרויקט ", העתק מצגת שירות בתי הסוהר :'דנספח 

ב ומסומן "מצ, שהוצגה בפני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, 5.2.16מיום , "לאסירים

 .'דכנספח 

אודות  ,ראש מינהל טכנולוגיות בשירות בתי הסוהר, ד ישראל רום"בדיון בכנסת הסביר תג .02

יעודה ותכליתה של מערכת הטלפוניה החדשה כמערכת שנועדה למנוע פשיעה מתוך כתלי בית 

דת לפניות ר הוועדה המיוח"ניסיונותיו של יו .כך לדבריו, הסוהר ולשמור על זכויות האסיר

הציבור לדלות מידע אודות היקף האסירים המשתמש בטלפון לצורך ביצוע עבירה וכן בדבר 

נדחו , של מערכת הטלפונים החדישה" הנצורות"אופן קבלת ההחלטה להפעיל את יכולותיה 

 . מטעמים מודיעיניים

ב "מצ, 5.2.16ה המיוחדת לפניות הציבור מיום מישיבת הוועד, 120' העתק פרוטוקול מס :'הנספח  

 .'הומסומן כנספח 

את מסקנותיה  60.0.16הוועדה המיוחדת לפניות הציבור ביום  פרסמה, בעקבות דיון זה .91

אשר , הובאו דבריו של נציג היועץ המשפטי לממשלה, בין השאר. בעקבות ההצעה לסדר היום

עשה בסודיות וכי במשרד המשפטים לא היו מודעים לקיומו ועל כן לא הפרויקט נטען כי 

 . לרבות הפגיעה בזכויות האסירים, נבדקו כל ההשלכות

 :ר הוועדה סיכם את הדיון בכנסת כך"אזכרו שיו, מסקנות הוועדה .91

 

שמגמתו לשפר את , הנו פרויקט חשוב" שחף"ניכר שפרויקט "

להגן על ביטחונם של מערך הקשר של האסירים עם משפחתם וגם 

נציגי משרד , יחד עם זאת. כפי שדווח בוועדה, נפגעי עבירה

שלא ידעו ולא שמעו על , והארגונים לזכויות אדם, המשפטים

                                                      
הצגת הפרויקט , טלפוניה ציבורית בגבייה לאסירים' מע" שחף"פרויקט , למצגת שירות בתי הסוהר 9' עמ: ראו 1

 . 'ב כנספח ד"המצ, 6116ביוני  5מיום , לוועדת הכנסת לפניות הציבור
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שכן בשרות בתי הסוהר לא פרסמו את דבר הכנסתה של , המערכת

 ".מערכת הטלפוניה החדשה בציבור
 

" שחף"ס מידע אודות מערכת "שב פרסם נציב ,בעקבות הדיון ובמסגרת המלצות הוועדה .96

הדרכה והטמעה , כי יבוצעו פעולות הסברה, הודיע הוא, כמו כן .באתר שירות בתי הסוהר

 . בקרב האסירים

מיום , בעקבות הצעה לסדר היום, העתק מסקנות הוועדה המיוחדת לפניות הציבור :'ונספח  

, להגבלת זכויות הטלפון של האסירים מוכן להפעלה" ף"פרויקט שח: "בנושא, 60.0.16

 .'וב ומסומן כנספח "מצ, כ דוד אזולאי"של חה

כדוגמת ניטור , דבר אודות יכולותיה המתקדמות של המערכת צויןלא , במידע שפורסם .90

 . בחוקזאת ללא הסמכה מפורשת התראה בדבר קבלת שיחה מאסיר ו, האזנה להן, שיחות

יבואו מתשלומי האסירים בגין עלות שיחות הטלפון  6 הכי רווחי המשיב, לא דווח, זאת ועוד .99

יממנו , אשר עתיד לעבור לידי שירות בתי הסוהר בסופו של יום, וכי את כלל הפרויקט

ההכנסות ומבוסס על היקף  B.O.T -שכן הפרויקט מתבצע בשיטת ה האסירים בעצמם

  .השיחות הצפויות במערכת בגין 6 ההנזקפות למשיב

כפי שפורסמה במהלך , "מערך טלפוניה חדש -פרויקט שחף : "שכותרתה, העתק הכתבה :'זנספח  

 .'זב ומסומן כנספח "מצ, באתר שירות בתי הסוהר 6116חודש יוני 

בביטאון הפנימי של שירות בתי הסוהר , 1שיב פורסמה בידי המ, 6116במהלך חודש ספטמבר  .95

אשר עסקה " השחף מגביה עוף"שכותרתה , נעמה תלם' כתבה מאת גב, "ס"רואים שב"

 . במערכת הטלפוניה החדשה

הובהרה מהותה של מערכת !" זה מחשב, זה לא טלפון"תחת תת הכותרת , באותה הכתבה .92

 : הטלפוניה

 

חדר ". בינת"חברת , כאמור, ס זכתה"במכרז הטלפונים של שב"

. מיוחד ומרשים נבנה ברמלה לצורך תפעול המיזם, מחשב מרכזי

ס על התפעול "הטלפונים החדשים מאפשרים שליטה של שב

די ללחוץ על המתג כדי , למשל, במקרה של מצב חירום. שלהם

במקרים אחרים . לנתק את האפשרות של אסירים להתקשר החוצה

הוצאה של אסיר . "רכתניתן לנתק רק אסיר מסוים מהמע

מהמערכת תמנע ממנו לחייג ותוכל לשמש אמצעי הרתעה 

ראש מינהל טכנולוגיות , ד ישראל רום"תג]מסביר רום , "וענישה

זה בעצם , זה לא טלפון[. "מ"הח. המרואיין בכתבה, ס"בשב

". שחף"מבהיר אחד הגורמים המעורבים בפיתוח ה, "מחשב

שהוא מחשב , ון בקצההחל מהטלפ, המערכת כולה ממוחשבת"

זוהי מערכת מחשוב . ועד חדר המחשב המרכזי ברמלה, קטן

היה " שחף"הרעיון החדשני העומד בבסיס ה". חכמה

לכל אסיר הרשאי " פרופיל משתמש"ליצור 
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כל אסיר מזוהה באמצעות . להשתמש בטלפון

דבר שמקטין את האפשרות להשתמש , קולו

ם דרך נוספת זו ג .בטלפון כאמצעי לסחיטה ולאיומים

כשהאסיר מרים את . "לגלות האם מתקיימת שיחת ועידה

: הוא נדרש לומר מספר אישי ולאחר מכן משפט זיהוי, השפופרת

באותו פרק , באופן אוטומטי. "מתאר רום, "אני רוצה לדבר כעת"

, השפה מותאמת לאסיר, ראשית. זמן מתרחשים כמה דברים

ערבית או , ריתעב: בהתאם למה שנקבע מראש לאותו מתקשר

חלות על המתקשר כל המגבלות שהמערכת , נוסף על כך. אנגלית

שכאשר האסיר המסוים , יש למשל נמענים. קבעה לו מראש

יש לך שיחה : "הם יקבלו הודעה במכשיר בביתם, יתקשר אליהם

האופציה הזו מופעלת ". ?האם תסכים לקבל אותה. מבית סוהר

, בעצם. לא לכולם, יל שלהםבהתאם לפרופ, כלפי אסירים מסוימים

אנחנו במערכת , מרגע שמורמת שפופרת הטלפון של האסיר

אנו חוסמים באמצעות הטלפון החדש את כל "... "מתחילים לעבוד

, "בהיבט המודיעיני והביטחוני, מי שאנו חושבים שראוי לחסום

 (. 00' בעמ, שם." )מגלה רום

 

 : נאמר, "גו בעולםמיזם חדשני מסו"בהמשך הכתבה ותחת תת הכותרת  .90
 

מדובר בתוכנית מקורית . אין אח ורע בעולם" שחף"למיזם "

, "שחף"יש חלקים במערכת . "ויצירתית גם מההיבט הטכנולוגי

באף מקום , עדיין. שנמצאים במערכות טלפונים בבתי סוהר בעולם

בחלק . "מציין רום, "כמו אצלנו, לא הוטמעה התפיסה הכללית

, רכת שמזהה אסיר שרוצה לחייגמהמקומות בעולם יש מע

בניגוד לטלפונים הציבוריים ... באמצעות טביעת אצבע שלו

תפעול מערכת הטלפונים החדשה אינו עולה , "בזק"של 

היא שמפעילה את המערכת " בינת" .דבר לשירות בתי הסוהר

, ההנחה היא שמדובר במיזם יקר מאוד. ונושאת בעלויות במלואן

החברה . רה במהלך עשר שנות ההסכםשעלותו תהיה רווחית לחב

כבר . גם תרוויח ממכירת המערכת לגורמי כליאה נוספים בעולם

 ".כעת מתעניינים במיזם במדינות אחרות

ופורסמה בביטאון , "השחף מגביה עוף"שכותרתה , העתק הכתבה מאת נעמה תלם :'חנספח  

ב ומסומן "מצ, 11-11' עמ, 6116מחודש ספטמבר , 00' גיליון מס, "ס"רואים שב"ס "שב

 .'חכנספח 
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 "ף"שח"מערכת  .2.ג

 כללי .א.2.ג

פרסם שירות בתי הסוהר את מכרז מספר  6111בנובמבר , מבלי שהדבר פורסם ברבים .92

רותי טלפון בגבייה למחוזקים יתפעול ותחזוקת מערכת ש, הקמה"שעניינו  059/6111

 ."(המכרז: "להלן) "Inmate Telephone services -ת בתי הסוהר במשמורת שירו

 .'טב ומסומן כנספח "מצ, העתק מסמכי המכרז :'טנספח 

ואין אפשרות למצוא עותק שלו , מכרז זה אינו חשוף לציבור, נכון למועד הגשתה של עתירה זו .92

כמו גם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי או של , ס"נט של שבהן באתר האינטר

על קושי זה להשיג את מסמכי המכרז עמדו גם רבים , כפי שצוין. לשכת הפרסום הממשלתית

 . מחברי הכנסת שהשתתפו בדיון בכנסת בנושא זה

ת מיועדת לשר, החדשה מערכת הטלפוניה, מסמכי המכרז שהגיעו לעותר אך לאחרונהפי -על .51

ביצירת קשר עם גורמים מחוץ לשמש את האסירים וס "את מערך הניהול והשליטה של שב

 (.למכרז 6.1 עיףס) לכתלי בית הסוהר בו הם שוהים

 :מכרז בזו הלשוןבהוראות ה. 6.6 עיףיעדי המערכת ומטרותיה מתוארים בס .51
 

המערכת מיועדת לספק לשירות בתי הסוהר כלי לאספקה . א"

כחלק מזכויות , שירות התקשורת טלפוני מבוקרת ומנוהלת של

לקיים את זכויות , מצד אחד, שירות הטלפוניה נועד. האסיר

ומצד שני למנוע , האסירים ולשפר את השירות הניתן כיום

כגון הטרדה , מאוכלוסיה בעייתית שימוש לרעה בשירות הטלפון

 .או הונאה

זכות כמו כן תאפשר המערכת ניהול פרטני וקצוב של מימוש ה. ב

ככלי מסייע לתיקון , כאמצעי נוסף לתגמול או סנקציה, לשיחות

 .תוך ניהול גבייה יעיל, התנהגות ושיקום

לאור האפשרויות הטכנולוגיות המגוונות שקיימות כיום , בנוסף. ג

באפשרות לניטור  -המערכת תסייע גם בהיבטים משפטיים  -

ית בכפוף לחוקי מדינת ישראל והוראות ב, והקלטת שיחות

 ."המשפט
 

המערכת תאפשר ביצוע שורה של פעולות אשר , וכפי שיובהר להלן, אף הדברים העמומים-על .56

, חריפה בזכויותיהם של האסירים לחופש ביטוי העד כה לא ניתן היה לבצען ויש בהן פגיע

נעשה כל שינוי בדברי החקיקה המגדירים את סמכויות מבלי שלפרטיות ולכבוד וזאת 

במקרים  -כפי שיטען בהמשך  -לרבות שינויים נדרשים , חות האסיריםס בעניין שי"שב

 . בהם הפעלתה של המערכת מהווה פגיעה בזכויות אדם מוגנות

להלן , שיש בהן פגיעה בזכויות אדם חוקתיות לשם הדגמת היכולות המתקדמות של המערכת .50

 :העולות ממסמכי המכרז פירוט חלק מן התכונות
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 ןניטור שיחות והאזנה לה .ב.2.ג

כי המערכת צפויה לנטר , עולה 9.0.61-ו 0.2.6בין היתר בסעיפים , מהאמור במסמכי המכרז .59

 . שיחות חשודות בהתאם לפרמטרים שיוגדרו מראש על ידי שירות בתי הסוהר

דוגמא לשיחה חשודה הינה שיחה שבה מצטרף גורם שלישי לשיחה , כעולה ממסמכי המכרז .55

או שיחה בין אסיר לגורם נוסף ( ה בת שלושה משתתפיםבין אם שיחת ועידה ובין ניהול שיח)

 .  2(כדוגמת אסיר לשעבר)שקולו מזוהה במערכת הטלפוניה 

פעולת  כי, חששה קייםמאחר ולא הובא לידיעת העותר מלוא המידע באשר לפעולת הניטור  .52

הניטור תתאפשר גם כאשר במהלך שיחה בין גורמים שונים יעשו הצדדים שימוש במילים 

במסגרת . פי הזיהוי הביומטרי הקולי של האסיר העושה שימוש במערכת-דרו מראש עלשהוג

את המילים שהוגדרו מראש  -בכלים טכנולוגיים  -תזהה המערכת , פעולת הניטור האמורה

בפרופיל המערכת הנבנה לכל אסיר ותאבחן כל שיחה בה מופיעים המילים משיחות אחרות 

, עם הופעתן של המילים המסוימות במהלך השיחהקיים חשש גם כי . הנעשות במקביל

תשמור המערכת העתק של השיחה לתקופה מוגבלת במאגר מידע ייעודי בכדי לאפשר האזנה 

 .פי מילות המפתח שאותרו במהלכה-לה בהתאם לחיתוך מאפייניה ועל

ס לפקח על שיחה "יותר לנציג שב, כאשר המערכת תתריע על קיומה של שיחה חשודה כאמור .50

וללא אישור גורמי אכיפת החוק בהתאם לאמור בהוראות החקיקה הקיימות , באופן מיידי זו

 .וללא כל הסמכה מפורשת בחוק

להאזין לה ללא ידיעת , פיקוח כאמור כולל את האפשרות להתחבר לשיחה שמנהל האסיר .52

 .האסיר ואף לנתקה במידת הצורך

נקבע כי ' בסעיף משנה ט. המערכת את הדרישות המבצעיות של 0.2.6מונה סעיף , כך לדוגמא .52

נקבע כי ' יג-ו' ובסעיפי משנה יב "'עמדת ניטור מרוחקת לצד ג"המערכת צריכה לכלול 

במסגרת הקמת המערכת יסופקו עמדות שמיעה למודיעין בכל מתקן כליאה והמערכת תתמוך 

לרכז המודיעין לעמדת השמע ולמכשיר הסלולארי של " on line"העברת שמע שיחה "ב

 ." הרכז לצורך שמיעה

ס במאגר שיחות "על ידי המערכת ותישמר במאגרי שב באופן אוטומטיהשיחה תוקלט , בנוסף .21

 .שעות ובמידת הצורך אף יותר מכך 06חשודות לפרק זמן קצר של 

 :למכרז קובע כדלקמן 9.0.61סעיף  .21

או במקרה של חשד , במקרה של חיוג למספר לא מורשה .א

( ובמקביל)דיע באופן מיידי המערכת תו, לניסיון הונאה

סלולרי של איש )לטלפון מוגדר מראש של גורם מפקח 

אמת באופן -ולקשרו בזמן( ס או כל מספר אחר"סגל שב

צדדי לצורך פיקוח ומתן אפשרות למפקח לביצוע -חד

 .ניתוק השיחה וכדומה, האזנה: פעולות כגון

המערכת תבצע באופן אוטומטי הקלטה של  .ב

הקלטה זו תשמר . לותהשיחה ותיעוד הפעו

                                                      
 . למכרז 9.0.12סעיף  2
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 22עד )במאגר הקלטות חשודות לזמן קצר 

במקרה של התראת  .ס"לבדיקת גורמי שב( שעות

שווא המערכת תנקה את פרטי השיחה לאחר תקופת 

במקרה של דרישה לשמירה למשך זמן , ההקלטה הקצרה

ארוך יותר המערכת תאפשר את שמירת הקובץ במאגר 

 . הקלטות קבוע

ח חייב להתבצע ללא כל צליל או קישור הגורם המפק .ג

חיווי כלשהו שעשוי לאפשר לאסיר לדעת על ביצוע 

 .הקישור

המערכת תספק יכולת לבצע מספר קישורי פיקוח  .ד

למקרה שבו מתבצעים מספר חיוגים למספרים , במקביל

 .זמנית-לא מורשים מכמה מכשירי טלפון בו

ס יכולת לניהול הקצאת גורמים "המערכת תספק לשב .ה

 .למשתמשים וקבוצות משתמשים מפקחים

המערכת , עבור כל חיוג לא מורשה או חשד לניסיון הונאה .ו

ח יפרט "והד. ח שיחות החשודות כשיחות הונאה"תספק דו

  ]...[.את הנתונים הבאים 

פעולת האזנה פסיבית אשר , למעשה, פעולת הניטור על כל השיחות המבוצעות במערכת היא .26

וזאת ללא שניתנה למשיבים כל ( עדת לשמיעה חוזרתמוקלטת ומתו)הופכת לאקטיבית 

 .הסמכה בחוק לביצוע פעולות כאמור

פגיעה קשה בחופש הביטוי של האסיר בשל אפקט הצינון הנגרם , כשלעצמה, פעולה זו מהווה .20

ידי אסירים מבית הסוהר אל מחוצה -כתוצאה מהחלתה על כל אחת מהשיחות המתבצעות על

 .לו

 

 הקלטת שיחות .ג.2.ג

המערכת החדשה עתידה לאפשר הקלטת השיחות שמבצעים  למכרז 9.6.5 יףסעפי -על .29

 מדובר בהקלטה של כל , למען הסר ספק יובהר כבר עתה .האסירים במכשירי הטלפון

בניגוד להוראות וזאת הן האסיר והן האדם עמו הוא משוחח במסגרתה מוקלטים , השיחה

סעיף : ראו) סיר ולהאזין לדבריוהמאפשרות בתנאים מסוימים לסוהר לעמוד ליד הא, היום

  (.קשר טלפוני של אסירים" 19.02.11ס "לפקודת נציבות שב. א.5

שמירת השיחות וכי מערכת ההקלטה תאפשר הקלטה , מצוין במכרז המופיעות הדרישות בין .25

 .שנים 11המוקלטות למשך 

בות המערכת נדרשת לכלול ממשק משתמש אשר יאפשר ניהול מאגר ההקלטות לר, כן כמו .22

(. וכדומה, כרטיס, נמען, מספר טלפון, מכשיר, זמן)תכונות איתור וחיפוש לפי מפתחות שונים 

 סימון יכולת, ההקלטההמערכת תאפשר שליטה בהקלטה באמצעות תכונות מכשיר , בנוסף

  .אחרות למערכות קובץ וייצוא העתקה ביצוע, מקטעים
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 זיהוי ביומטרי של האסירים .ד.2.ג

המערכת החדשה תופעל באמצעות זיהוי טביעות האצבע , א למכרז.0.2.6שעולה מסעיף  כפי .20

ידי -על האסיר של ערכי חד זיהוי לאפשר המערכת על. ביומטרי של קולםשל האסירים וזיהוי 

זיהוי האסיר . על האסירים במאגר ביומטרי ורהשמ למידע והשוואתוזיהוי ביומטרי של קולו 

 .ר זיהוי מחודש יידרש אחת למספר דקותכאש, יתבצע הן בתחילת השיחה והן במהלכה

המערכת תאפשר לזהות את קולותיהם של האסירים וכן קולות של אחרים אשר מצויים  .22

ס מאגר "כי במסגרת התקנת המערכת יופעל על ידי שב, מכך ניתן גם ללמוד. "ס"מאגר שב"ב

ניטור של שישמשו להשוואה ול, אשר בו תופענה חתימות קוליות של גורמים שונים, קולות

 . שיחות

המערכת תאפשר להגיב בצורה אוטומטית לזיהוי של קול מסוים בשיחת , בהתאם לכך .22

להודיע על , בהינתן זיהוי הקול תוכל המערכת להתחיל הקלטה של השיחה, כלומר. הטלפון

 ג.9.0.12, .19.ה.9.0.0, .ד.9.0.5ראה סעיפים )וכדומה , לנתק את השיחה, ס"כך למוקד שב

 (.למכרז

פגיעה קשה בזכות לחופש ביטוי של אלו הלוקחים חלק בשיחות , מהווה, עולה זו כשלעצמהפ .01

ומצויים מחוץ לכתלי בית הסוהר וזאת ללא הסמכה מפורשת בחוק וללא הנחיות לעניין 

 .ידי המשיבים-הפיקוח על יכולות המערכת ואופן השימוש בה על

 

 הודעת מערכת למקבל שיחת טלפון מאסיר .ה.2.ג

 שיוזם שיחה בכל כי, עולה 9.0.2-ו( ו)0.2.6 בסעיפים היתר בין, המכרז כיבמסמ מהאמור .01

 ואת האסיר שם את שתכלול מערכת הודעת השיחה למקבל תושמע הכליאה ממתקן אסיר

 (. "ההודעה הקולית"או /ו "ההודעה": להלן) החיוג בוצע ממנו הכליאה מתקן שם

. בין קבלת השיחה לבין דחייתה למקבל השיחה תינתן האפשרות לבחור, ההודעה בהישמע .06

 :כגון, מאסיריםבחירה בין מספר אפשרויות לחסימת השיחות למקבל השיחה תינתן , כמו כן

 המחייג האסיר מן שיחות חסימת; שעות 69 למשך המחייג האסיר מן שיחות חסימת

 חסימת; האסיר מחייג ממנו הסוהר מבית לצמיתות/זמנית שיחות חסימת; לצמיתות

למרכז הבקרה של שרות בתי  מיידיתפניה ; לצמיתות/זמני באופן הסוהר בתי כלמ השיחות

 . הסוהר

 אחת להשמיע נדרשת המערכת, קבלתה את אישר השיחה שמקבל לאחר, השיחה במהלך גם .00

 אסירכי השיחה מתבצעת על ידי  ,השיחה למקבל ירשתזכ ,אזהרה הודעת דקות למספר

 .סוהר בבית הכלוא

 

 תיעוד נתוני שיחה .ו.2.ג

ס פירוט מלא של נתוני כל "על המערכת החדשה לספק לשב, למכרז 9.0.0על פי האמור בסעיף  .09

 . השיחות שמנהלים האסירים באמצעות המערכת לצרכי חקירה

תחילתה , מועד ייזום השיחה: בין הנתונים הנדרשים צריכה המערכת לספק מידע אודות .05

דרכו נותבה  Trunk-מספר ה; גהמספר שחוי; המכשיר ממנו חויגה השיחה; בפועל וסיומה

אימות ; באמצעותו בוצעה השיחה( PIN)מספר הזיהוי האישי ; משך השיחה; השיחה



20 

 

; הפסקות דיבור ושקט לפרקי זמן ממושכים; ההקשות הדיגיטליות שבוצעו משני צדי הקו

; תיעוד צלילים אשר אינם מאופיינים כדיבור רגיל; זיהוי צלילים המוגדרים כצלילי חיוג

 .ועוד, ס"זיהוי קולות הנמצאים במאגר שב; וע הפעלת שיחת וועידה בצד הרחוקביצ

ס "חודשים ולספק לשב 02לשמור תיעוד מלא של כל נתוני השיחות למשך של עד  על המערכת .02

תעביר , החודשים 02לאחר חלוף , בנוסף. אמת-כולל נתוני זמן, גישה אליהם בכל זמן

כך ששמירתם תתאפשר , ת מדיה ממוחשבתס באמצעו"המערכת את כל הנתונים לשב

 .לתקופה בלתי מוגבלת

או להדפיסם , ס לצפות בנתוני השיחה בזמן אמת"המערכת נדרשת לאפשר לאנשי שב ,בנוסף .00

 .לפי חתכים שונים

 

 הקצאת מספרי טלפון לחיוג .ז.2.ג

ס להקצות לכל אסיר "המערכת החדשה תאפשר לשב, למכרז 9.0.9על פי האמור בסעיף  .02

 . ת של מספרים אליהם הוא יורשה להתקשררשימה מוגבל

 

 הגבלת משך שיחה .ח.2.ג

ס להגביל את משך השיחות "המערכת החדשה תאפשר לשב, למכרז 9.0.5כפי שעולה מסעיף  .02

לכל מספר זיהוי אישי ועבור מספרי טלפון ספציפיים , ס"לפי שיקולו של שב, של האסירים

ס גם לסיים את השיחה "ר לשבהמערכת תאפש. המוגדרים למספר הזיהוי האישי של האסיר

 (.9.0.12סעיף )באופן אוטומטי בתום הזמן המוקצה לאותו אסיר 

 

 גישה מבוקרת למערכת לפי הרשאות ושעות .ט.2.ג

ס להגביל את השימוש במכשירי "המערכת תאפשר לשב, למכרז 9.0.11לפי האמור בסעיף  .21

 . ר ספציפיהן לאסיר ספציפי והן למכשי, הטלפון לפי טווח מסוים של שעות ביממה

עבור  ,או חלקי, ס להשבית את השימוש במערכת באופן מלא"המערכת תאפשר לשב, כמו כן .21

 .ב"עבור מכשיר טלפון ספציפי וכיו, או כלל האסירים/ו עבור קבוצת אסירים, אסיר ספציפי

 

 הגבלת שימושים מיוחדים בטלפון .י.2.ג

כי המערכת , עולה 9.0.12, .19.ה.9.0.0, 9.0.10ובין היתר מסעיפים , מהאמור במסמכי המכרז .26

 .החדשה תאפשר הגבלות רבות על פעולות שונות המתבצעות באמצעות הטלפון

המערכת תזהה מענה של משיבון ותנתק את השיחה לאחר מתן חיווי מתאים : בתוך כך .20

המערכת תמנע אפשרות לקבל צליל חיוג שני כל עוד לא נותקה השיחה הקודמת ; למחייג

המערכת תזהה ותגביל שיבוש דפוסי חיוג ; תמנע ביצוע שיחות המשך המערכת; באופן מוחלט

המערכת ; המערכת תזהה התקיימותה של שיחה בין שני אסירים ותיידע על כך למוקד; שני

המערכת תגביל ; תנתק את השיחה במקרה שבו זוהה צליל חיוג שני לפני סיום שיחה קודמת

המערכת תגביל את ; (Switch hook dialing)את האפשרות לחיוג באמצעות מתג העריסה 

מספר הפעמים שאסיר יוכל לחזור על חיוג מספר בפרק זמן קצוב לפי פרמטרים שיוגדרו על 

ותמנע העברת שיחה " עקוב אחרי"המערכת תמנע שיחה לטלפון המצוי במצב ; ס"ידי שב

; יםהמערכת תמנע שימוש בכרטיסי חיוג בינלאומי; למנוי אחר באמצעות שיחת ועידה
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המערכת תמנע השמעת הודעה קולית ; (Chat)המערכת תמנע שיחות לתאי היכרויות 

 .או אסיר משוחרר, שנשמרה על ידי אסיר

בהינתן התרחשות אחד מן האירועים הללו תודיע המערכת באופן מיידי לגורם מפקח מטעם  .29

וביצוע , לצורך פיקוח על השיחה, באופן חד צדדי, אמת-ס ותקשר אותו לשיחה בזמן"שב

 .וכיוצא בזאת, ניתוקה, האזנה לה, פעולות כמו הקלטתה

מאגר "המערכת תקליט באופן אוטומטי שיחות מסוג זה ותשמור את ההקלטות ב, כמו כן .25

המערכת תספק דוח שיחות החשודות , בנוסף. ס"לצורך בדיקה של גורמי שב" שיחות חשודות

 .ס"שיחות הונאה אשר יהיה זמין למפקחי שבכ

אלה המערכת נדרשת למנוע גם כל אפשרות לקיום שיחות ועידה ולזהות  יכולותל בנוסף .22

גם במקרה זה תודיע המערכת באופן מיידי על האירוע למפקח . כניסת גורם נוסף לשיחה

 .ס אשר יוכל להשתלב בשיחה ולבצע בה פעולות מבלי ידיעת המשוחחים בה"מטעם שב

 

 קישור לגורמי חוץ .יא.2.ג

ס "המערכת החדשה תהיה מקושרת לגורמי חוץ שיוגדרו על ידי שב ,למכרז 9.0.60לפי סעיף  .20

גורמי החוץ יוכלו להשתמש בעמדות שליטה , במסגרות זו(. למשטרה, כך נדמה, ובעיקר)

 .לצורך ניטור וההאזנה לשיחות המתבצעות במערכת, שיוקמו באתרים שונים

 

 מערכת ניתוח מומחה .יב.2.ג

יצוע ניתוח מלא של דפוסי חיוג של המערכת תאפשר ב, למכרז 9.0.01על פי סעיף  .22

תתריע המערכת על כך באופן אוטומטי , במקרה של חריגה מדפוסים אלה. המשתמשים

הן באמצעות הודעות טקסט לטלפון הסלולארי , הן באמצעות המערכת עצמה, ס"לאנשי שב

 .והן באמצעות הודעות דואר אלקטרוני

, הציבוריים שמותקנים כיום בבתי הסוהר כי ההבדל בין הטלפונים, ניתן לראות, הנה כי כן .22

המדובר במערכת . הוא כהבדל בין שמים וארץ, לבין המערכת שעתידה להחליף אותם

ברובן יכולות ניטור ומעקב , בעלת שלל יכולות טכנולוגיות מתקדמות, משוכללת ביותר

השייכות באופן טבעי לתחום החקירה והמעקב ולא לתחום השמירה על האסירים ועל 

הפעלתן גם אינה בגדר , בהר להלןוכפי שיו, ס"יכולות אלה לא היו מעולם בידי שב. כויותיהםז

 .ס כפי שזו מוגדרת בחוק"סמכותו של שב

 

 מודל הקמת ותפעול המערכת .3.ג

כי , 1הודיע המשיב  ,6111במהלך שנת , ת ולמיטב ידיעתהבמועד שאינו ידוע במדויק לעותר .21

וזאת ללא פרסום , ערך לצורך הקמתה של המערכתסגור שנא הזוכה במכרז הי 6ה המשיב

 . דבר עריכתו של המכרז ברבים

ככל הנראה בנוסח , נכרת חוזה 6 הלבין המשיב 1בין המשיב , תככל שהדבר ידוע לעותר .21

 (."ההסכם": להלן)או בנוסח דומה לו ( למכרז 69עמוד )המצורף למסמכי המכרז 

מגדירים כי , שאלו עולים מהוראות ההסכםכפי , 6 הלמשיב 1תנאי ההתקשרות בין המשיב  .26

Operate-Build-) "העבר-הפעל-בנה"התקנת המערכת החדשה תעשה במסגרת עסקת 
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Transfer ;בקיצור, ולהלן :"B.O.T.") .תשתית חיצוני קבלן מקים, פי מודל מוכר זה-על 

 יתהתשת את להעביר עליו בסופה אשר קצובה לתקופה בעבורו אותה ומפעיל המזמין עבור

 מן כסף לגבות הזכות את הקבלן מקבל, בתמורה. לצורך המשך הפעלתה לצמיתות למזמין

 .תקופת ההפעלה במהלך במערכת המשתמשים

: שלבי-התקנת המערכת תעשה במסגרת תהליך תלת, תוככל שידוע לעותר, בהתאם לזאת .20

דשים המערכת תותקן למשך שלושה חו ,החל זה מכבר תשככל הידוע לעותר, בשלב הראשון

 ההגשתמועד נכון ל, תככל היודע לעותר. ("פיילוט")ס לצורך ביצוע ניסוי "באחד ממתקני שב

 .(לעיל' כעולה מהדיון בכנסת נספח ה)אגף בכלא מעשיהו מבוצע בניסוי , זו עתירהשל 

שתימשך עשר , בתקופה זו. ס"תותקן המערכת בכל מתקני הכליאה של שב, בשלב השני .29

, ס שירותי תפעול"להפעיל את המערכת באופן מלא ולספק לשב 6 הדרש המשיבת, שנים

 .שינויים ושיפורים והוספת ציוד נדרש, תמיכה, תחזוקה

את הזכות לגבות מן האסירים תשלום בעבור השימוש  6 הקבל המשיבתבמהלך תקופה זו  .25

סך התקבולים . 1שסוכם עם המשיב  תעריףבהתאם ל, על בסיס תעריף לדקת שיחהבמערכת 

ישמשו למימון ( שנים 11)משיחות העתידות להיערך במערכת במשך התקופה  6 המשיבשל ה

 . מהפרויקט 6 השל המשיב ההתקנתה והפעלתה של המערכת ויהוו בסיס לרווחי, הקמתה

האסירים . תשלום האסירים בעבור שיחות הטלפון יבוצע באמצעות רכש של דקות שיחה .22

קנטינה או באמצעות שימוש במכונות יוכלו לרכוש דקות שיחה באמצעות תשלום ב

 .אוטומטיות שיותקנו לצורך כך

ההכנסה , 1פי נתוני היקף השימוש במערכת הטלפוניה הקיימת כיום אצל המשיב -על .20

 חודשל ח"ש 1,177,777 -מלמעלה עתידה לעמוד על סך של מהפרויקט  6 ההמשוערת למשיב

 . רכתבמלואו מהאסירים שיעשו שימוש במע, כאמור, אשר יגבה

וכשים מדי חודש סך האסירים ר ,פי הנתונים המופיעים במכרז-על -להלן פירוט תחשיב זה  .22

יש לכמות זו . 1בכל מתקני המשיב ( טלכרט) דקות שיחה בכרטיסי חיוג 0,511,111 -של כ

אשר לגביו , ידי בני משפחותיהם-להוסיף את דקות השיחה אשר נרכשות בעבור האסירים על

 . 13המשיב ידי אין די נתונים ב

דקות השיחה הנרכשות  ךמכפלת ס, בהנחה כי היקף השימוש במערכת החדשה לא ישתנה .22

כרטיסי חיוג בחודש בתעריף השיחה שיגבה מהאסירים במערכת ידי האסירים ב-עלכיום 

עולה כי ההכנסה החודשית משימושים אישיים של , ת שיחהלדק' אג 10.00החדשה העומד על 

 ,1ראו לעניין זה תגובת דוברת המשיב )ח לחודש "ש 1,151,111 -סך של כהאסירים תעמוד על 

מאת אבי וייס , The Comבאתר , אשר הובאה במסגרת כתבת אינטרנט ,ד סיוון ויצמן"סג

 .(12.11.6116ושפורסמה ביום 
 

 Theפי שפורסמה באתר כ, 12.11.16מיום , מאת אבי וייס, העתק כתבת האינטרנט : 'ינספח  

com ,יב ומסומן כנספח "מצ, ס"דוברת שב, ד סיון ויצמן"ובה מובאים דברי סג'. 

נרכשות בעבור האסירים כיום דקות השיחה אשר התשלום בעבור יש להוסיף את  ,זהסכום ל .111

צי מדקות השיחה כי סכום זה עומד על לפחות ח, ניתן להעריך. על ידי בני משפחותיהם

                                                      
 .לעתירה דנן' המסומן כנספח ה, לפרוטוקול הדיון בכנסת 16ד ישראל רום בעמוד "וראו לעניין זה את דבריו של תג 3



23 

 

מהפעלת  6 המשיבבחישוב זהיר ההכנסה הצפויה לכי , מכך יוצא. שרוכשים האסירים בעצמם

 . ח לשנה"ש 12,111,111 -ח לחודש וכ"ש 1,511,111תעמוד על סך של , המערכת

יעמדו על סך ( שנים 11)מהמערכת בכל תקופת הפעלתה  6 ההכנסות המשיב, פי תחשיב זה-על .111

  . וזאת ללא חישוב בגידול האפשרי בהיקף השימוש במערכת, ח בסך הכל"ש 121,111,111של 

כפי שהובאו בכתבה מאת אבי , ירון זמיר ד"סג ,ס באותה העת"בהסתמך על דברי דובר שב .116

מד על בסיס מהמערכת נאאומדן ההכנסות , The Comבאתר האינטרנט , 61.0.11מיום , וייס

 5ה של לתקופח "ש 111,111,111 -ומסתכם בכ השימוש הנוהג כיום בטלפונים הציבוריים

יוצא אפוא שאומדן , שנים 11הואיל והחוזה שנכרת בין המשיבים הינו לתקופה של . שנים

 .ח"ש 611,111,111 -כ ההכנסות לתקופה זו יעמוד על

, The comרסמה באתר כפי שפו, 61.0.11מיום , מאת אבי וייס, העתק כתבת האינטרנט :'יאנספח  

 .'יאב ומסומן כנספח "מצ, ס באותה העת"דובר שב, ד ירון זמיר"ובה מובאים דברי סג

 2%צפוי גידול שנתי של , (למכרז 2.1.6ראו סעיף ) 1המשיב כי על פי הערכת , לכך יש להוסיף .110

זהה במספר דקות השיחה לגידול גידול זה יביא ודאי גם . במספר המשתמשים במערכת

כך , ₪ 50,111,111 -השנים סכום כולל של כ ולפיכך יש להוסיף להכנסות בעשר, שירכשו

בעשר  ח"ש 230,777,777 -כעומד על  2 האומדן הכנסות המערכת אצל המשיבשבסך הכל 

  .(בהתאם לאומדן ההכנסות הנמוך מבין שני האומדנים שהוצגו לעיל) שנים

, להסכם. 0.0כפי שעולה מסעיף . עתיד להרוויח מהפעלת המערכת 1גם המשיב , בנוסף .119

אחוזים מהתמורה שתתקבל בגין השימוש שיבצעו  1דרש לשלם למשיב ת 2ה המשיב

בגין השימוש במתקניו "ס "התשלומים האמורים ישולמו לשב. האסירים בטלפונים

 ."ולצורך החזר הוצאותיו בגין השימוש בתשתיות השונות

תתבצע באמצעות חישוב אחוזים מן התמורה שתתקבל לפי , כאמור, שיטת התשלום .115

מהתמורה בחמש השנים הראשונות להתקשרות  5%תשלום בסך של : כדלקמן, התחשיב

 1כי למשיב , מעלהבסיסי חישוב . מהתמורה בחמש השנים שלאחר מכן 2%ותשלום בסך של 

 .שנים 11פני תקופה של -על מביצוע הפרויקט ח"ש 16,777,777 -כצפויה לפיכך הכנסה של 

לקהל השבוי בידי , בעל כורחם וללא שיש להם חלופה כלשהי, הופכים האסירים ,בכך .112

ידם וזאת ללא הסמכה מפורשת בחקיקה ותוך -אשר המהווה מוקד לעשיית הון על, המשיבים

מכריהם וגורמים , קרוביהם, הפיכת עצם רצונם של האסירים לתקשר עם משפחותיהם

לכתלי בית הסוהר למרכז עשיית עושר בכפייה וזאת ללא הסמכה מפורשת נוספים מחוץ 

 . בחוק

ס "לשלם תשלומי קנסות לשב 6 היהיה על המשיב, להסכם 2על פי האמור בסעיף , זאת ועוד .110

סכומי הקנסות נקבעו בהתאם . לרבות כאשר ישנן תקלות במערכת הטלפוניה, במקרים שונים

 .לחומרת התקלות ולמשכן

תועבר המערכת כולה לידי  ,בתום עשר שנים מהתקנתה, להפעלת המערכת שיבשלב השלי .112

אלא אם  ,הכנסות מהמערכתכל לא תקבל  6 ההמשיב, בתקופה זו. לקניינו הפוךות 1המשיב 

 . שירותי תיקון ותחזוקה למערכתאספקת לצורך  1המשיב עם תקשר ת
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 ותגובות המשיבים הליכים מיצוי .1.ג

ביום  תותרעה תהפנ, ו של המכרז ודבר הקמתה של המערכתמיד לאחר היוודע דבר עריכת .112

היועץ , אל תת גונדר אהוד הלוי ,("האגודה": להלן)יחד עם האגודה לזכויות האזרח  ,61.2.16

בו פורטו שורה של פגמים שנפלו בפרויקט ובכלל זה פגמים במכתב , ס"המשפטי של שב

  .המוצגים במסגרתה של עתירה זו

 -ס "הקמת מערכת שירותי טלפון בגבייה בשב"שכותרתו , 61.2.16מכתב מיום ההעתק  :'יבנספח 

 .'יבב ומסומן כנספח "מצ, "פרויקט שחף

. למכתב, 1בשם המשיב  ,ד חנני קאפח"העו, ס"ש של שב"השיב עוזר היועמ 11.2.16ביום  .111

, מכתבהרק שלא הבהירה את הסוגיות שהועלו במסגרת  לא 1המשיב תשובת , למרבה הצער

לא , במסגרת התגובה. הותירה שורה של סימני שאלה לגבי אופן הפעלתה של המערכתאלא 

הקמתה של המערכת ואף לא הובהרו שורה של לבקשר  6צורף ההסכם שנכרת עם המשיבה 

 . נושאים אשר הוצגו במכתב

וכי הפיילוט יופעל , הופעלה בשירות בתי הסוהרכי המערכת טרם , נטען 1בתשובת המשיב  .111

בצורה מצומצמת באחד האגפים במתקני הכליאה ולאחריו יוחלט על אופן והמשך הטמעת 

 . המערכת

ב ומסומן כנספח "מצ, 11.2.16ד חנני קאפח למכתב מיום "העתק מכתב המענה של עוה :'יגנספח  

 .'יג

: להלן)שלחה העותרת מכתב נוסף אל היועץ המשפטי לשירות בתי הסוהר  6.1.10ביום  .116

, אשר העתק הימנו נשלח למשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים"( מכתב השניה"

ובו ביקש התייחסות לסוגיות העולות מהמכרז וכן ביקשה , כמכותב לידיעה, ד רז ניזרי"עוה

 . 6ק מההסכם עם המשיבה בשנית לקבל העת

 .'ידב ומסומן כנספח "מצ, בצירוף אישור המצאה 6.1.10מכתב השני מיום ההעתק  :'ידנספח 

 6110רק בסוף חודש פברואר . לא נשלח מעולם ישירות לעותרת 1מכתב תגובה מטעם המשיב  .110

כי התקבל אצלה באמצעות הפקסימיליה מכתב תגובה שכזה , דהעל ידי האגו, נודע לעותרת

העותרת משום וכי היא לא מצאה להעבירו לידי  10.1.10הנושא את התאריך , 1מאת המשיב 

 .   אל העותרת באמצעות הדואר שלח אותו 1שהניחה שהמשיב 

ות את הסכם ההתקשר תשלא לחשוף בפני העותרגם הפעם  1המשיב בחר , במסגרת מכתב זה .119

 . שנשלחו אליו םמכתביהאף שנתבקש לעשות כן בשני , 6 השנחתם בינו לבין המשיב

אף יכולותיה של -כי על, על טיעוניו הקודמים וטען בתשובתו 1שב המשיב , במסגרת תגובתו .115

נהלים שנכון למועד הגשת . לא יעשה בהם שימוש אלא בהתאם לנהלים שיקבעו, המערכת

ניתן ללמוד כי שילובה של המערכת  1מתגובתו של המשיב גם . עתירה זו טרם באו לעולם

במסגרת בתי הסוהר בישראל לא לוותה בכל שינוי חקיקה או הסמכה מפורשת לפגיעה 

 .בזכויותיהם של האסירים העתידים לעשות שימוש במערכת
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ב ומסומן "מצ, 10.1.10מיום , ד חנני קאפח למכתב השני"העתק מכתב המענה של עוה  :'טונספח  

 .'טוכנספח 

עתידים המשיבים להביא , כי למרות פניותיה החוזרות למשיבים, משנוכחה לדעת העותרת .112

ותוך כך  1להפעלתה של המערכת בבתי הסוהר השונים המצויים תחת ניהולו של המשיב 

קולי של -זיהוי ביומטרי, ות אסיריםהקלטה ותעוד של שיח, האזנה, לבצע פעולות ניטור

, הגבלת משך שיחה של אסירים, הגבלת שיחות והגבלת יעדי שיחה של אסירים, אסירים

גישה , השמעת הודעות מערכת למקבל השיחה מאסיר בדבר ביצועה של שיחה ממתקן כליאה

שראל לנתוני שיחות אסירים וניתוחן ולגבות תשלומי יתר מאסירים השוהים בבתי הסוהר בי

לא נותרה ברירה בידה אלא להביא דבריה בפני בית , בגין שימוש במערכת הטלפוניה החדשה

 .משפט נכבד זה

 

 סמכות השיפוט .ד

עתירה זו איננה , כאמור לעיל. בית המשפט הנכבד הינו בעל הסמכות העניינית לדון בעתירה זו .110

ל המכרז אשר או את עצם עריכתו ש 6למשיבה  1שנכרת בין המשיב הסכם תוקפת את ה

להפעיל מערכת טלפוניה  1להתנגד לסמכויות המשיב אין בעתירה זו אף כדי . הוביל לכריתתו

לעשות  1המשיב בעבר וכפי שנהג  6באמצעות המשיבה  סוהרעבור ציבור האסירים בבתי ה

 . בזקבאמצעות חברת 

מבקשת , השברישא לבקשה למתן צו על תנאי ובבקשה למתן צו ביניים כמובא ב, עתירה זו .112

למנוע מהמשיבים להפעיל את היכולות הטכנולוגיות החדשות שהתווספו למערכת הטלפוניה 

פי חוק -סוהר בישראל אשר מהוות לטעם העותרת פגיעה בזכויות חוקתיות שלא עלבבתי ה

הסדרים "וללא הסמכה מפורשת בחוק ושהפעלתן תוך פגיעה כאמור סותרת את הכלל בדבר 

רה של שורה של הוראות חוק כמפורט במסגרת הטיעון המשפטי ומהווה הפ" ראשוניים

 .שיובא להלן

אין , 6111-ס"תש, לחוק בתי משפט לענינים מינהליים 5כי בהתאם לסעיף , בהקשר זה יובהר .112

תוקפת את שכן היא אינה , פי בבית המשפט לעניינים מינהלייםבידי העותרת לקבל סעד חלו

או את עצם עריכתו של המכרז שקדם לכריתתו של  6למשיבה  1שנכרת בין המשיב  הסכםה

 . העתירה דנןלתוספת הראשונה לחוק הנוגע למכרזים אינו חל על  5סעיף  ,ועל כן, הסכם זה

 
 

 הטיעון המשפטי .ה

 המסגרת הנורמטיבית .1.ה

אסירים  שיחות ניטורהמערכת לפעולתם של המשיבים המבקשים לעשות שימוש ביכולות  .161

חוק כפופות להוראותיו של תעודן והקלטתן , האזנה להן, השוהים בבתי הסוהר בישראל

להוראות חוק סדר הדין , 1909-ט"תשל, לחוק האזנות סתר ,כבוד האדם וחירותו: יסוד

, לחוק הגנת הפרטיות, 2770-ח"תשס, (נתוני תקשורת -סמכויות אכיפה )הפלילי 

של הסמכה המחייב קיומה  "עקרון החוקיות"ולפסיקה הענפה בדבר  1981-א"התשמ
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המוכר  "הסדרים ראשוניים" רולכלל בדבמפורשת בחוק לפעולתן של רשויות השלטון 

בפסיקתו של בית המשפט העליון לפיו פגיעה בזכויות אדם מוגנות תיעשה רק באמצעות 

 .כפי שיפורט להלן, הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית של הכנסת

, הקלטת שיחה והאזנה לה, ד שיחהתיעו, יכולות ניטור שיחה הפעלת, תשל העותר הלעמדת .161

, מהותייםבמספר פגמים משפטיים לוקות , יכולות המערכתחלק אחר של כמו גם הפעלתן של 

 :כפי שיפורט להלן

של השיחות אותן מבצעים אסירים השוהים ההקלטה והתעוד , השימוש ביכולות הניטור .א

, לפרטיותות בזכויות החוקתי, בלתי חוקתית, פגיעהמהוות בבתי הסוהר בישראל 

חופש הביטוי של אלו זכויות לפרטיות ולכבוד ולקניין של האסירים וב, ופש ביטוילח

 .הבאים עמם במגע באמצעות המערכת

הקלטתן על בסיס חיווי , הפעלתה של המערכת תוך שימוש ביכולות ניטור שיחות .ב

מהווה  ביומטרי וכדומה ללא עיגון סמכויות אלה בחקיקה ראשית-זיהוי קולי, אוטומטי

 . חריגה מסמכות ופגיעה בעקרון חוקיות המנהל

תוך פגיעה בזכויות , ההאזנה וההקלטה של המערכת, התעוד, הפעלתן של יכולות הניטור .ג

הסדרים "מהווה הפרה של הכלל בדבר ללא עיגון מפורש בחקיקה ראשית , אדם

חקיקה ב בעלות פוטנציאל לפגיעה בזכויות יסוד המחייב עיגון סמכויות" ראשוניים

 .ראשית

מהווה גביית גביית תשלום היתר מהאסירים העושים שימוש במערכת הטלפוניה החדשה  .ד

 .מס שלא כדין

שיחות האסירים באמצעות וההקלטה של  התעוד, ההאזנה, הפעלת יכולות הניטור .ה

 .1909-ט"תשל, מנוגדת לחוק האזנות סתרהמערכת 

מנוגד להוראות מערכת אמצעות ההמתבצעות באחסון וצפייה בנתוני השיחות , תיעוד .ו

 .2770-ח"תשס, (נתוני תקשורת -סמכויות אכיפה )חוק סדר הדין הפלילי 

תוך , שנים 11שימוש ביכולות המערכת ומתן סמכויות להפעלתה לחברה פרטית למשך  .ז

מהווה הפרה של האיסור החוקתי על , פגיעה בזכויותיהם החוקתיות של האסירים

ויות אדם בשם המדינה במסגרת אכיפת ההליך הפלילי העברת הסמכות לפגיעה בזכ

 .לידיהם של גורמים פרטיים

 

, פרטיותבזכויות ל, בלתי חוקתית, הפעלת המערכת מהווה פגיעה .2.ה

 לכבוד ולקניין, חופש ביטויל

 כללי .א.2.ה

כלל בסיסי במשפט החוקתי של מדינת ישראל ביחס למעמדן של זכויות האדם המוקנות  .166

אין במאסר כשלעצמו בכדי לפגוע בזכויות האדם של כי  ,הר הואלאסירים השוהים בבתי הסו

ם לעניין זה יפי. המאסרעצם מלבד הזכות לחירות אשר נפגעת באופן אינהרנטי מ, האסיר

-152, 102( 9)ד נ"פ, ות בתי הסוהרשיר' גולן נ 9920/29א "עעבהשופט זמיר כבוד דבריו של 

 :"(פרשת גולן: "להלן)( 1222) 156
 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-P-4-136-L.doc
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במסגרת השיקולים הענייניים שעל שירות בתי הסוהר לקחת "

בולטות זכויות האדם , שעה שהוא דן בבקשה של אסיר, בחשבון

להבדיל מחפצים , זכויות האדם של האסיר. של האסיר

עם האסיר נכנסות , אישיים שהוא נאלץ להשאיר מאחור

, ככל שלא נשללו על ידי החוק, אל תאו בבית הסוהר

 ". ושירות בתי הסוהר חייב לקיים ולכבד אותן

 

 :לפסק דינו בפרשת גולן 16ראו לעניין זה גם דבריו של כבוד השופט מצא בפסקה  .160
 

" שורדות"כי זכויות היסוד של האדם , לכה מושרשת היא עמנוה"

אף בתוך תא ( וכן לעציר)ת לאסיר גם בין חומות בית הסוהר ונתונו

, של האסיר לחופש התנועה יוצאות מכלל זה הן אך זכותו. כלאו

וכן מגבלות המוטלות על , ששלילתה מן האסיר נובעת מכליאתו

מהן מגבלות המתחייבות , יכולתו לממש חלק מזכויותיו האחרות

ומהן מגבלות שיסודן בהוראה מפורשת , משלילת חירותו האישית

 ".בדין
 

' ואח 591/29צ "בג; (1229) 206, 262( 6)לח ד"פ, הפנים שר' נ הוקמה 000/29 צ"בג: ראו גם

 צ"בג; (1222) 500, 520( 1)מ ד"פ, ושומרון ביהודה המרכזי הסוהר בתי מנהל' נ' ואח יוסף

 .(16.6.10 ,פורסם בנבו) השר לביטחון פנים' לזכויות אדם נרופאים  9209/19
 

המרכז האקדמי  6215/15צ "בבג, דורית ביניש, (כתוארה דאז) עמדה על כך גם כבוד הנשיאה .169

אשר עסק בנסיון להפרטתו  (12.11.12, פורסם בנבו) 'ואח למשפט ולעסקים נגד שר האוצר

 :"(י הסוהרעניין הפרטת בת: "להלן)של בית סוהר בישראל 
 

מצויה ההנחה כי עצם כליאתו של אדם והשמתו במאסר פוגעת "...

. כך גם כשהכליאה נעשית כדין. בזכותו לחירות ולחופש התנועה

על הנחת יסוד זו מתווספת ההנחה שהיתה להלכה שנקבעה 

שלילת החירות האישית וחופש התנועה ולפיה , במשפטנו

צדיקה פגיעה אינה מ, הכרוכה בעצם המאסר, של האסיר

נוספת ביתר זכויות האדם של האסיר מעבר למידה 

המתחייבת מהמאסר עצמו או לשם הגשמת אינטרס 

 ".ציבורי חיוני המוכר בדין
 

רופאים לזכויות אדם  1631/71צ "בגיה 'כבוד השופטת פרוקצראו בעניין זה גם דבריה של  .165

גישה את חשיבות השמירה על הדאשר , (6112) 026( 1)ד סב "פ ,השר לבטחון פנים' נ' ואח

 :זכויות האסיר לחברה כולה
 

חשיבות החובה להגן ולשמור על כבודו של האסיר כאדם איננה "

זהו עניינה של החברה כולה ; מצטמצמת לעניינו של האסיר בלבד

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/04046340-r18-e.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/04046340-r18-e.doc


28 

 

בעיצוב ויישום של נורמות מוסר ואתיקה ביחס לאדם באשר הוא 

 ." ל החברהבאלה נבחנת רמתה המוסרית והאנושית ש. אדם
 

לאמנות זכויות אדם שישראל חתמה בהתאם  .תפישה זו אף עוגנה במשפט הבינלאומי  .162

ICCPR -לאמנת ה' ג11 -ו' א11סעיפים : ראו)ואישררה 
הקובעים כי אנשים שנשללה  4

חירותם ינהגו בהם ברוח אנושית ומתוך התחשבות בכבודו העצמי של האדם וכי תכלית 

בהתאם לכללי תקינה ; תיקונם ושיקומם חזרה לחברה: אסיריםמערכת הכליאה היא טיפול ב

היחס לאסירים והחובה לשמור על , בינלאומיים הנוגעים לאופן הפעלת מתקני כליאה

פשר להם קשר שומה על בתי הסוהר לשמור על כבודם של הכלואים וכן לאהרי שזכויותיהם 

5: ראו למשל)עם החוץ 
Basic Principles for the Treatment of Prisoners, 1990  בייחוד

המחיל את כלל  5הנוגעים לזכות לכבוד של אסירים ולאיסור אפלייתם וסעיף  1-6סעיפים 

CESCR -הזכויות המעוגנות באמנות זכויות האדם גם על אסירים לרבות אמנת ה
6. 

כי לאסיר השוהה בבית הסוהר עומדות זכויות האדם האחרות שלא  ,מהאמור עולה בברור .160

 .ו מעצם מאסרו וכי פגיעה בזכויות נבחנת לאור הוראותיה של חקיקת היסוד בישראלנפגע

 

של האסירים ושל אלו הבאים זכותם לפרטיות הפעלת המערכת מהווה פגיעה ב .ב.2.ה

 איתם במגע

"(. חוק היסוד: "להלן)כבוד האדם וחירותו : לחוק יסוד 0בסעיף הזכות לפרטיות מעוגנת  .162

 ".הדמוקרטית-שפחת הזכויות בחברה הליברליתבת בכירה במ"כמוכרת זכות זו 

, הוצאת אוניברסיטת בר אילן) הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה ,מיכאל בירנהק: ראו

 ."(הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה: "להלן) 69' עמ (6111

לפרטיות של הזכות החוקתית החשובים לחוק היסוד מעוגן אחד ממרכיביה ( ד) 0בסעיף  .162

 ".בכתביו או ברשומותיו, אין פוגעים בסוד שיחו של אדם" במסגרת ההוראה לפיה

 . מגבלותללא אין לפגוע בזכות האדם לשיחה חופשית ללא חשש וכי  ,מהגנה חוקתית זו נלמד

, כבוד האדם וחירותו: חוק יסודהמחוקק אף בחר להגן על הזכות לפרטיות עוד בטרם חוקק  .101

 .1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות -פורש זאת באמצעות חוק מ

על מנת להגן  ,כבוד האדם וחירותו: חוק יסודלפני ואחרי חקיקתו של , חוקים נוספים נחקקו .101

-ו"התשנ, חוק זכויות החולה, 1909-ט"התשל, חוק האזנת סתר: ראו. הזכות לפרטיותעל 

חוקים  .1996-ו"שנהת, (חיפוש בגוף החשוד -סמכויות אכיפה )חוק הסדר הפלילי , 1996

 .של פגיעה בפרטיותשונים מדגימים מצבים , ועוד, אלו

בזירה  פרטיותנסיון לבחון את מהותה של הזכות להעוסק רבות ב, מיכאל בירנהק' פרופ .106

הבנתה גישות שונות ל "הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה"מתאר בספרו , הטכנולוגית

                                                      
. 622' עמ 01כרך , 1191כתבי אמנה ( ICCPR -אמנת ה) 1222, האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות 4

  .12.2.1221 ונכנסה לתוקפה ביחס לישראל ביום 12.16.1222נחתמה ביום 
5 Adopted and Proclaimed by General Assembly resolution 45\111 of 14\12\1990. 

כרך , 1100כתבי אמנה , (CESCR -אמנת ה) 1222, חברתיות ותרבותיות, האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות 6

 . 0.11.1221נכנסה לתוקפה ביחס לישראל ביום , 12.16.1222 נחתמה ביום. 615' עמ, 01
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התיאור הנכון ביותר  ,לטענתו. פסיקה הישראליתהבאות לידי ביטוי בחקיקה וב, של הזכות

זכותו של אדם  - הפרטיות כשליטההיא תפיסת , ליחסה של הפסיקה הישראלית לזכות זו

 לחוק הגנת הפרטיות( 2)6בסעיף , בדומה .בהחלטותיו ובעיקר במידע אודותיו, לשלוט בעצמו

ייניו הפרטיים של אדם או שימוש בידיעה על ענ" נקבע כי פגיעה בפרטיות הוא מצב בו נעשה

 ."שלא למטרה שלשמה היא נמסרה, מסירתה לאחר

התעוד וההקלטה של המערכת כמו גם , כי הפעלת יכולות הניטור ,היא תשל העותר העמדת .100

מהוות , יכולותיה להתריע בפני מקבל השיחה כי מדובר בשיחה הנעשית מבית סוהר בישראל

 . כפי שיפורט בתמצית להלן, ש במערכתפגיעה בפרטיותם של האסירים העושים שימו

כי השיחה  ,מקבל השיחהמיכולותיה של המערכת היא להתריע בפני אחת , לעילכפי שצוין  .109

דבר מאסרו של , עוד טרם תחילתה, בקבלתה של השיחה נודע. מתקבלת מבית סוהר בישראל

לאנשים מאסרו של אדם עצם מסירת מידע אודות . מידע אישי אודותיואשר מהווה , אדם

זכותו לפרטיות וזכותו לשלוט על מידע הינה הפרה בוטה של  ,עמם האסיר מבקש לתקשר

 .אישי הנוגע לו

אם ירצה אדם לברר באופן , ואכן .כי דבר הרשעתו של אדם הינו מידע פומבי ,יטען הטוען .105

בהשקעת מאמץ נראה כי יוכל לעשות , ספציפי אודות פלוני האם הורשע בעבירה פלילית

  . מסוים

אגב פרסום בכלי )אשר אדם ייחשף אליה באורח מקרי , אלא שאין דינה של הרשעה פומבית .102

לבין חשיפת המידע בפני כל , באופן אקטיבי או אם יבקש למצוא מידע זה( תקשורת למשל

 . אסיר עניין לשוחח עמואשר לאדם 

י דין הניתנים כי המחוקק עצמו מודע לכך שעקרון פומביות הדיון והעובדה כי פסק ,יודגש .100

הופכים את המידע אודות אינם , מפורסמים בדרכים שונות, ובכלל, בהליכים פליליים

 .ההרשעה למידע שאינו מוגן על ידי הזכות לפרטיות

חוק המרשם ": להלן) 1981-א"התשמ, חוק המרשם הפלילי ותקנת השביםלצורך כך נחקק  .102

החוק . שהינו מאגר מידע חסוי, יאשר על פיו מוסמכת המשטרה לנהל מרשם פליל( "הפלילי

אלא במקרים המצוינים בחוק , מסירת המידע המופיע במרשם הפלילימשטרת ישראל מונע מ

 .ולגופים המצוינים בחוק

 לשברי כי עצם מסירת המידע אודות עצם מאסרו של אדם מהווה פגיעה בזכותו , לפיכך .102

 .לפרטיותהאסיר 

באוטונומיה של האסיר וגם בחופש הביטוי של השמעת הודעות אלו פוגעת גם , יתר על כן .191

וכפועל , אשר יחשוש מקיום שיחות עם אנשים שאינו מעוניין שידעו על דבר מאסרו, האסיר

 .  יוצא מכך לא יוכל לממש את זכותו לחופש הביטוי

, שיחותיו של האסיר עם גורמים המצויים מחוץ לכתלי בית הסוהר כוללות, כידוע, כמו כן .191

לא . פרטים אישיים אשר מבקש האסיר לשמור בגדר שליטתו, ים ובאופן טבעיברבים מהמקר

לבת זוגו או למכריו וזאת כדי לחלוק עמם את , לקרוביו, מתקשר האסיר לבני משפחתו, אחת

מדובר בפרטים . את מצוקותיו האישיות ואת לבטיו במהלך תקופת מאסרו, קשיי היום

הקלטת השיחה . ים מסויימים ומובחנים בלבדאישיים ביותר בהם מבקש האסיר לשתף גורמ

והאזנה לה ללא הסכמתו של האסיר ועצם החשיפה לתוכנה מהווים פגיעה בפרטיותו של 

 . האסיר
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פגיעה בזכותם של אלו גם מהוות  ,שיחות המערכתהקלטה והאזנה ל, תעוד, ניטור, בנוסף .196

מוסרים במסגרת  שכן אינם שולטים במידע אותו הם, הבאים במגע עם האסיר לפרטיות

 .מתועד ומוקלט בהתאם לדרישות המערכת, השיחות הנעשות במערכת ומידע זה מנוטר

 

השוהים בבתי של האסירים זכותם לחופש ביטוי הפעלת המערכת מהווה פגיעה ב .ג.2.ה

 הסוהר בישראל

ה של זכות ההכרה במעמד. עם חירויות היסוד של האדם בישראל יתחופש הביטוי נמנהזכות ל .190

: יסוד-זמן רב קודם לחקיקתו של חוקבשיטת המשפט הישראלית יסוד הושרשה כזכות זו 

, שר הפנים' נ' מ ואח"בע" קול העם"חברת  00/50צ "ראו לעניין זה בג. כבוד האדם וחירותו

ד "פ,  'גרי ואח' מ נ"אולפני הסרטה בישראל בע 690/26צ "בג: כן ראו. (1250) 201ד ז "פ

 .(1229) 952 (6)ד מח"פ ,'מפקד מחוז ירושלים ואח' דיין נ 2181/93צ "בגו( 1220) 910( 6)טז

ערכת היא יכולת ניטור שיחותיו של אחת מיכולותיה המרכזיות של המ, כפי שהובהר לעיל .199

ליכולת זו אפקט מצנן על יכולתו של . ערכי של האסיר-האסיר ותעודן על בסיס זיהוי חד

האסיר לעשות שימוש חופשי בחופש הביטוי המוקנה לו במסגרת שיחותיו עם גורמים 

על  תשפיע, שכן עצם ידיעתו כי שיחותיו מנוטרות ומתועדות, הנמצאים מחוץ לבית הסוהר

רצונותיו ומאוויו באופן מלא את אלו אשר הוא עומד עמם , לבטיו, רצונו לשתף בתחושותיו

 . בקשר באמצעות המערכת

שכן עצם אפשרות תעוד , יעה בזכותו של האסיר לחופש ביטויאפקט מצנן זה מהווה פג .195

והאפשרות כי מתבצעת  שיחותיו של האסיר עם גורמים המצויים מחוץ לכתלי בית הסוהר

לבטיו , לשתף את שותפו לשיחה בחוויותיועל נכונותו של האסיר  יםמשפיע ,אזנה להןה

שימוש במלוא היקפה של זכותו לחופש ביטוי באמצעות שיחות  ותחושותיו תוך שהוא עושה

 .הטלפון אותן הוא מבצע באמצעות המערכת

 

רווחיה של  את, את עול מימון המערכתמשיתה  במודל שנבחרמערכת ההקמת  .ד.2.ה

 מהווה פגיעה בכבודם ובקניינםהדבר על האסירים ו 1ושל המשיב ברה הפרטית הח

מודל לפיו תשלומי בעשה נמימון המערכת על שלל יכולותיה , כפי שהובהר קודם לכן .192

האסירים עבור דקות השימוש במערכת הם המממנים את הקמתה והפעלתה של המערכת 

 . ברה פרטית במסגרת הפרויקטשהיא ח 6שנים ואף את רווחיה של המשיבה  11למשך 

, המערכת לא דורשת כל מימון נוסף, פי המודל הנבחר-כי על 1מצהיר המשיב , באופן מוצהר .190

תשלומי האסירים עבור שימושיהם , כפי שהוצג לעיל. פרט לגביית התשלום מן האסירים

לתה מהפע 6 הממון רב במסגרת חלוקת הרווחים עם המשיב 1במערכת אף יותיר בידי המשיב 

 . של המערכת

" קהל שבוי"כל זאת כאשר מדובר במתן שירותים לקבוצה מוחלשת של אסירים המהווים  .192

קרוביו , שאינו יכול לעשות שימוש באמצעים חליפיים לצורך יצירת קשר טלפוני עם משפחתו

 . ומכריו

משיתה על , ידי תשלומי האסירים בלבד-עלהקמת המערכת מימון , כפי שעולה מהאמור .192

מערכת כוללת שורה ההשיחות אותן הם מבצעים מאחר ורים עלויות רבות שאינם עבור האסי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20243/62&Pvol=טז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20243/62&Pvol=טז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20243/62&Pvol=טז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202481/93&Pvol=מח


31 

 

הממומנים בעצם  לשיחת הטלפון עצמה ללשאינם קשורים כ, שירותים מורכבים אחריםשל 

, הקלטהה, התעוד, הניטורשירותי בכלל שירותים אלה ניתן למנות את . בידי האסירים

 . 1המשיב מערכות המחשוב של מעקב וכן עלויות שדרוג ה, מודיעיןה

, 1למשיב המוענקים עלויות הכרוכות בשירותים המורכבים חסכון בנוסף על ה, יתר על כן .151

במסגרת חלוקת  6 המההתקשרות עם המשיב ח"ש 12,111,111 -הכנסה של כגם צפויה לו 

מדובר במס . כאשר סכום זה נגבה כולו מתשלומי האסירים וזאת 6הרווחים עם המשיבה 

הכל , יף המושת על כל אסיר המקיים שיחת טלפון עם קרובי משפחתו או עם גורמי חוץעק

 . כמפורט להלן

 090, 091, (1)ד נז "פ ,מ"אל עמי ייזום השקעות ובניה בע' עיריית ירושלים נ 889/71א "בע .151

 :  באופן הבא" מס"בית המשפט העליון את המונח הגדיר , (6116)
 

תשלום המוטל דרך כפיה על ידי ... ההגדרה הבסיסית של מס היא"

באין כנגדו שום תמורה ישירה הניתנת מידי , רשות ציבורית

 ."הרשות למשלם המס
 

 :עמד על ההבחנה בין מס לבין מחיר בציינו יצחק זמיר' פרופ .156
 

המס , ראשית: קיימים שני הבדלים עיקריים בין מס לבין מחיר"...

המס אינו משתלם , תשני; אינו תשלום רצוני אלא תשלום כפוי 

אלא הוא נועד לממן , כתמורה עבור שירות מסוים או מצרך מסוים

 ...."צורכי ציבור באופן כללי
 

 (.6111מהדורה שניה ) 652', כרך א, נהליתיהסמכות המ, יצחק זמיר: ראו

ואין להם  1המשיב התשלומים העודפים נכפים על האסירים על ידי , ראשית, אשר לענייננו .150

כי רשות , הלכה היא. ס"בידי שב" קהל שבוי"למעשה האסירים הינם . לא לשלמםא ,ברירה

כי כפתה את התשלום , חזקה עליה, מנהלית אשר דורשת תשלום מן הפרט ללא הסמכה בחוק

 521, 595, (9)ד ס"פ, מ"מפעלי תחנות בע' רשות העתיקות נ 1021/16א "ע: ראו. על הפרט

(6119) . 

ס לגבות מן האסירים מס או תשלום עבור שדרוג "סמיך את שבהואיל ואין דבר חקיקה המ .159

הרי שגביית התשלומים , או עבור הקמת מערכת מודיעין משוכללת/ותחזוקת מתקניו ו

 :כי( א)1אשר קובע בסעיף  1205, משק המדינה: העודפים בגין רכיבים אלו מנוגדת לחוק יסוד
 

, ומילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטל, מסים" 

הוא הדין לגבי ; אלא בחוק או על פיו, ושיעוריהם לא ישונו

 ".אגרות
 

שירותים  1עבור חלק מתשלומי האסירים עבור השימוש במערכת מקבל המשיב , שנית .155

לפחות עבור חלק מהתשלומים אותם משלם , כלומר. ידי האסירים עצמם-המשולמים על

נגבים במטרה לממן  אלוו, 1המשיב אינו מקבל בגינם שירות או מצרך מסוים מהאסיר הוא 

התעוד וההקלטה אותן מספקת המערכת לצרכיו של , גון יכולות הניטורכ, כלליים צרכי ציבור

 .1המשיב 



32 

 

ידי -לנקבע ע( 61.6.12, פורסם בנבו) מ"מפעלי תחנות בע' רשות העתיקות נ 1021/16א "בע .152

 :ה מפורשת כדלקמןאיסור לגבות תשלומי מס או אגרה ללא הסמכבית המשפט העליון 

יסוד -נצרף הילכת, יסוד זו שפגיעה בקנין גוררת פיצוי-להילכת"

בהיעדר הסמכה כי , והיא, נוספת שעימנו מימים ימימה

אין רשות מותרת לגבות תשלומי מס או , מפורשת בחוק

אגרה ואין היא מותרת ורשאית להתנות הפעלת סמכויות 

הלכה זו . שילטון שהיא מחזיקה בהן בדרישה לתשלום

חוק ל 0מעוגנת בעקרון שילטון החוק ובהוראת סעיף 

מלות חובה , מסים"הקובעת כי , משק המדינה: יסוד

ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו ושיעוריהם לא ישונו 

: למשל, ראו". הוא הדין לגבי אגרות; אלא בחוק או על פיו

, ראש עיריית חולון' מ נ"בע( ישראל)אילנות הקריה  0461593ץ "בג

מינהל ' מ נ"הוד אביב בע 4308598א "ע; 389-382, 382( 3) ד מט"פ

רובינשטיין  2446511א "ע; 62-64, 28( 6) ד נה"פ, מקרקעי ישראל

 ." 023-026, 002( 6) ד נו"פ, עיריית חולון' נ' ושות
 

מס על  1המשיב מטיל , ים מהאסיריםכי בעצם גביית התשלומים העודפ, מהמקובץ עולה .150

 .פיועל חשבונם וללא הסמכה בחוק או ל הכל תוך התעשרות, האסירים

 1המשיב על  תמוטל, השוהים בבתי המאסר בישראל בהתחשב במצבם המיוחד של האסירים .152

בית הסוהר אינו שוק חופשי ולמעשה כל . לאינטרס שלהם כצרכנים, דאוג בין היתרהחובה ל

כדי להבטיח שספקי השירותים אינם . מונופולנתפס בעיני האסירים כאסירים ספק שירות ל

יש , מנצלים את מצבם של האסירים ואינם גובים מהם מחירים גבוהים מן המקובל בשוק

 . באופן שאינו פוגע באסירים להתקשר עמם בהסכמים המגבילים את המחירים הנגבים

אלא , לטובת האסיראינו פועל  1המשיב ש לא רק. איפכא מסתברא, אלא שבמקרה בו עסקינן .152

הכולל את רווחיה של כי האסירים ישלמו מחיר , מבטיח 6המשיבה שאופן עיצוב העסקה עם 

כמו גם עצמם שאינם מיועדים לאסירים , שלל שירותיםהחברה הפרטית וזאת תוך מימון 

 .על חשבון האסירים 1המשיב ובכך למעשה מתעשר  עצמו 1משיב הכנסות נאות ל

 

 העמסת עלויות השירותים המורכבים על האסירים

 ישמש למימוןשישלמו האסירים בעבור שיחות הטלפון  התשלומים, כפי שהובהר לעיל .121

ס מערכת מודיעין "אשר מספקת לשב, השירותים והתכונות המשוכללות של המערכת

  .א נועדה לשרת את האסירלו מתקדמת

מתקני בית הסוהר הדלה את התקנת  כשם שאסירים אינם מממנים מקצבתם -ודוק  .121

כך באופן דומה אין כל הצדקה להטיל , אינם נושאים בעלויות שכר הסוהרים הם, האחרים

במסווה של , עליהם את עלויות התקנת והפעלת מערכת המודיעין המתקדמת בבתי הסוהר

 . אותן הם מבצעים טלפוןהשיחות ת עבור עלו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/297_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/297_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/297_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201640/95&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201640/95&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206518/98&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206518/98&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%207664/00&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%207664/00&Pvol=נו
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נעשתה במסגרת החוק והיא אף נחוצה  עלת המערכתף אם יקבע שהפאכי , תהעותרעוד תטען  .126

ופעולה כאמור , גם במקרה זה אין להטיל על האסירים את עלותה, (טענה המוכחשת)ס "לשב

 . תוך ניצול העובדה כי הם מהווים קהל שבוי של המערכת מהווה פגיעה בזכותם לקניין

או בביצוע עבירות שונות  רוב רובם של האסירים אינם חשודים באיומיםכי , בהקשר זה יוזכר .120

ואין להשית עליהם את עלויות הביטחון והחקירה שננקטות כנגד , באמצעות הטלפונים

לא  1וכי ממילא המשיב ( לעתירה' המסומן כנספח ה, לדיון בכנסת 2וראה עמוד )חבריהם 

כמספר החקירות או כתבי , הציג נתונים או ממצאים המעידים על היקף התופעה או הנתונים

אישום שהוגשו כנגד אסירים והמלמדים מהו שיעור האסירים העושים שימוש לרעה ה

 . בטלפונים הציבוריים בבתי הסוהר לשם ביצוע עבירות מחוץ לכותלי בתי הסוהר

בטרם הוא מקבל החלטות הוא נשען , כרשות מנהלית, 1כי חזקה על המשיב , בעניין זה יצוין .129

ידי המשיב -לא הובהר על, למרות האמור. להחלטתו על איסוף נתונים ומחקר המהווים בסיס

שרירותית על , האם נבדקו ונשקלו על ידו חלופות אחרות שאינן בעלות תחולה קבוצתית 1

 . השוהים בבתי הסוהר כלל האסירים

והשירותים המתקדמים אותם היא נדרשת , תכונותיה המשוכללות של המערכת, ויודגש .125

ניתוח הנתונים והשמעת הודעה , הזיהוי, ההקלטה, ניטורביניהם יכולות ה, 1למשיב לספק 

 . האסירים המושת על כתפיהם של קולית הם שבאופן טבעי מרכיבים חלק ניכר מעלותה

את פיתוח והתאמת מערכות  גםלממן  ,במסגרת ההסכם ,6המשיבה נדרשת , לדוגמא, כך .122

מובן . החדשה כך שהן תוכלנה לעבוד בממשק משותף עם המערכת 1המשיב המחשוב של 

אף הוא אינו חלק מצרכי  1אצל המשיב כי שדרוג המערכות המיושנות שפועלות כיום , הוא

להקצות לצורך שדרוג זה סכום של  6המשיבה כי על , במכרז נקבע, עם זאת. האסירים

לטובת יצירת החיבור המאובטח לרשת  ח"ש 651,111וכן סכום נוסף של  ח"ש 951,111

, כמו כל שאר עלויות המערכת, סכום זה(. למכרז 9.2וראו סעיף ) 1המשיב הנתונים של 

 . ועתיד להיגבות למעשה מהאסירים 6המשיבה לל בהצעתה של קמשו

 

 בשוק החדשה יקרים ביחס למקובל במערכת תעריפי השיחות

 .7להציג את המערכת החדשה ככזאת שמוזילה את דקת השיחה עבור האסירמבקש  1המשיב  .120

מ "כולל מע' אג 10.00האסיר יידרש לשלם סך של  כי ,של הנתונים מעלהבדיקה מדוקדקת 

מחיר זה גבוה ממחיר השוק הנהוג , כפי שיובהר להלן. עבור דקת שיחה במערכת החדשה

 :נבקש להקדים ולהציג מספר נתונים ,טענה זובהרת לשם ה. היום בענף התקשורת בישראל

-0:11בין השעות ' ה-'ימי א]השיא  נייחים עומדת בשעותטלפונים דקת שיחה מבזק ל -

על סך של ( "השיא שעות": להלן[ )0:11-10:11ובימי שישי וערבי חג בין השעות  12:11

 .לדקת שיחה מ"כולל מע' אג 11.02

-12:11בין השעות ' ה-'ימי א]נייחים עומדת בשעות השפל טלפונים דקת שיחה מבזק ל -

: להלן[ )למחרת השבת או החג 10:11-0:11למחרת ובימי שישי וערבי חג בין השעות  0:11

                                                      
' המסומן כנספח ז, 6116ס מחודש יוני "המפורסמת באתר שב הס על מערכת הטלפונים החדש"הודעת שב: ראו 7

 . לעתירה
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 .לדקת שיחה מ"כולל מע' אג 9.29על סך של ( "השפל שעות"

סלולארי עומדת על תעריף אחיד בכל שעות היממה בסך של טלפונים דקת שיחה מבזק ל -

 .לדקת שיחה 'אג 10.2

 .'טזב ומסומן כנספח "מצ, פרטייםהעתק תעריפי השיחות של חברת בזק ללקוחות  :'טזנספח  

רשאים האסירים לנהל שיחות בין  ,בעניין קשר טלפונית נציבות בתי הסוהר קודפפי -על .122

 ,1המשיב בפועל לטענת . ימים בשבוע 0, שעות ביום 19כ "כלומר סה, 2:11-66:11השעות 

 . 66:11שעה ועד ה 2:01האסירים משתמשים בטלפונים החל מהשעה 

שעות בשבוע בהן הם רשאים לשוחח בטלפונים  22עומדות לרשות האסירים ש, מכאן .122

שעות שפל בהתאם לפירוט  02-שעות שיא ו 21מתוכן , הציבוריים המוצבים במתקני הכליאה

 :טבלה שלהלןב
 

* שעות  19) ימי חול 
 (בשבוע ימים 5

 כ"סה יום שבת יום שישי

=  ימים 5* שעות  11 שעות שיא
 שעות 55

 שעות 21 שעות 1 שעות 5
21% 

= ימים  5* שעות  0 שעות שפל
 שעות 15

 שעות 02 שעות 19 שעות 2
02% 

 

עלות הדקה , מהשעות בהן מורשה האסיר לבצע שיחה הן שעות שיא 21%-בהינתן ש .101

 ([.  9.29*1.02(+)11.02*1.21])מ "כולל מע' אג 2.05-הממוצעת לטלפון נייח עומדת על כ

טלפונים סלולאריים לא הוצג ת בין השיחות שמנהלים האסירים לטלפונים נייחים לעומהיחס  .101

 . למרות שנציגיו התבקשו לעשות כן במסגרת הדיון בכנסת, 1המשיב ידי -על

, 21:91: שלושה מודלים אפשריים על פי היחסיות הבאה תציג העותרת ,בהיעדר נתון זה .106

כי עלות דקת השיחה שנקבעה במסגרת , ן ברורשלושת המודלים מראים באופ. 91:21, 51:51

מ יקרה בעשרות אחוזים מדקת השיחה שמשלם צרכן "כולל מע' אג 10.00המכרז על סך של 

 :להלן הפירוט. ממוצע בתחום התקשורת הקווית
 

אחוז שיחות 
 בסלולארי

אחוז שיחות  עלות
 בנייח

כ עלות "סה עלות
 משוקללת

לעומת  %-פער ב
 דקת שיחה חדשה

 12% 'אג 11.29 'אג 0.51 91% 'אג 2.09 21%
 61% 'אג 11.00 'אג 9.02 51% 'אג 2.25 51%
 60% 'אג 11.21 'אג 5.65 21% 'אג 5.52 91%

 

או /לא יצר במסגרת ההסכם מנגנון המאפשר הוזלת השיחות לאסירים ו 1המשיב , יתר על כן .100

הופחתו  ,בין היתר ,כך .דינמי ביותר שוק שהינו, התאמת המחירים למקובל בשוק התקשורת

בעקבות כניסתם של  6116באופן דרמטי מחירי השיחות מטלפון סלולארי במחצית שנת 

ומשרד התקשורת פועל לגיבוש רפורמה דומה בתחום התקשורת , מפעילים חדשים לשוק

 .8הקווית

                                                      
יטונאיים בתחום ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים ס" בזק"ראה עבודתה של וועדת חייק לבחינת תעריפי חברת  8

לשר האוצר  6111הגישה את המלצותיה בחודש אוקטובר , ח אמיר חייק"בראשותו של רו, הועדה. התקשורת הנייחת

 . אשר החליט לאמץ את מסקנותיה, מר משה כחלון, ולשר התקשורת דאז, ר יובל שטייניץ"ד, דאז
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הקווי )לא כלל בגדר שיקוליו את הרפורמות הצפויות בשוק התקשורת  1המשיב כי , ניכר .109

 . 6 ההמשיבלמרות שאלה היו ידועות כבר במועד שבו התקשר עם , (לולארי כאחדוהס

המחיר שישלמו האסירים עבור דקת שיחה עולה בעשרות אחוזים מהמחיר , כפועל יוצא מכך .105

ידי החברה -המשוקלל שישלם צרכן ממוצע בעשר השנים הקרובות בהן תופעל המערכת על

 .         הזוכה
 

 ס"שב רווחי

אף עתיד לגרוף לכיסו  1המשיב כי , הרי שבחינת ההסכם מלמדת, י באמור לעילאם לא ד .102

מס עקיף המוטל על  הםורווחים אלו מהווים גם , רווחים נאים מאוד כתוצאה מהעסקה

 .האסירים ללא כל הצדקה

 6המשיבה תתבצע באמצעות חישוב אחוזים מן התמורה שתקבל  1משיב שיטת התשלום ל .100

מהתמורה בחמש  2% -מהתמורה בחמש השנים הראשונות ו 5%) כתמערמשימוש האסירים ב

 -ס צפויה הכנסה של כ"כי לשב, חישוב גס מעלה(. ס"השנים שלאחר מכן יועברו לשב

 .לכל הפחות, שנים 11מעסקה זו במשך ח "ש 12,111,111

מהווים חלק מתעריף ס באחוזים מהתמורה "התשלום לשב ,קרי: כי עלויות אלו, אין כל חולק .102

 . שיחה המושת על האסירהדקת 

בגין השימוש במתקניו ולצורך החזר "הינו  1משיב כי התשלום ל, ההסכם קובע, כמו כן .102

התשתיות המדוברות , תלמיטב ידיעת העותר. "הוצאותיו בגין השימוש בתשתיות השונות

לדיון  60' עמ ורא)המחשבים הצבת לצורך  יםמאובטח יםחדר שני הינן הקצאת מקום להקמת

 (. לעתירה דנן' נספח ה, בכנסת

, 6המשיבה גם עלות הקמת החדר עצמו תוטל על , תכי למיטב ידיעת העותר, בהקשר זה יודגש .121

 1תישא בעלויות הפרויקט בכללותו באופן שלא ידרוש כל מימון מצד המשיב שהצהירה כי 

 (.דיון בכנסתל 00' עמ ורא)

וכי  "הוצאות תפעול שוטפות"לכיסוי  ותוכי חלק מההכנסות ישמשו א, 1טוען המשיב  עוד .121

דבריו של מר ישראל  ,61' הדיון בכנסת בעמ ורא)האסיר גם כיום  ידי-עלתשלום זה משולם 

 (. רום

נדרשת לשלם את כל העלויות הכרוכות בהקמת  6המשיבה כי , עיון במסמכי המכרז מעלה .126

 . שנים 11המערכת ותפעולה באופן מלא משך 

כלל עבור תשתית כיום האסירים לא משלמים , 1ידי המשיב -עללנטען כי בניגוד , עוד התברר .120

דבריה של מנהלת אגף  ,לדיון בכנסת 69' עמראו ) הטלפוניה המותקנת בבתי המאסר בישראל

 (.  בסקי'ליאת זק לינצ' רגולציה בבזק הגב

באמצעות גזירת " השימוש בתשתיות"קשה לראות הצדקה כלשהי לחישוב עלויות , ועודזאת  .129

שהרי אין כל קשר בין סך השימוש  ,תשלום האסירים בעבור שיחת הטלפוןאחוזים מ

ושוב יודגש לא מדובר בתשתיות הקווים אלא ) 1המשיב בטלפונים לבין השימוש בתשתיות 

 (.לכל היותר בהקצאת מקום לחדר מחשבים
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ות תחת אצטלה של שדרוג מערכ -יתי של העסקה מתגלה במלואו אופייה האמ, הנה כי כן .125

וזאת  ,1המשיב מוזרמים כספי האסירים לצורך הגדלת תקציבו של  ,הטלפוניה לאסירים

  .גביית יתר עבור שיחות הטלפון שיבוצעו באמצעות המערכת באמצעות

כבסיס לעבודה מבקש לשדרג את מערכות המחשבים שלו  1המשיב אף אם יתברר כי  -ודוק .122

זוקה קיימת של התשתית הקיימת או אף מדובר בתח/ו ,מערכת הטלפוניה החדשהעם 

ומדובר בעלויות , הרי שאין כל הצדקה להשית עלויות אלו על האסירים ,המשמשת כיום

כפי שנעשה במקרים אחרים כגון , 1המשיב שהמימון להם צריך להימצא בתקציב , ציבוריות

 . תשלום שכרם של הסוהרים ותשלום הוצאות אחרות של מערך הכליאה בישראל

מטילה , כפי שהיא נשקפת מן המכרז, 6 ההמשיבכי העסקה שנכרתה עם  ,תן לראותני, אם כן .120

 .1על האסירים מס באופן מסווה ונועדה לממן שירותים שונים עבור המשיב 

עצם הפיכתו של קבוצת האסירים לקהל שבוי המחוייב בתשלומי היתר עבור , פרט לכך .122

מהווים פגיעה , החברה הפרטיתשירותי הטלפוניה החדשים ועבור רווחיה הצפויים של 

 .בכבודם של האסירים המשמשים כלי שרת להשאת רווחים ומימון מערכת הכליאה בישראל

 

 פגיעה בכבודו של האסיר

הפעלתה של המערכת על בסיס המודל הכלכלי שנבחר תוך השתת עליות המערכת , יתרה מכך .122

ן אפשרות לחברה פרטית כולן על גביהם של האסירים העושים שימוש במערכת ותוך כך מת

ראו לעניין זה דבריה של כבוד . מהווה פגיעה בכבודו של האסיר, להפיק רווחים מפעילות זו

 (:לפסק דינה 0פסקה )השופטת ארבל בפרשת הפרטת בתי הסוהר 
 

אין , כשם שעולה מתורתו של הפילוסוף עמנואל קאנט"

להתייחס אל אדם כאל אמצעי בלבד להשגת תכליות 

ובלשונו , שכן בכך נעוצה פגיעה בכבודו, צוניותנלוות חי

הן , עשה פעולתך כך שהאנושות: הציווי המעשי יהיה כדלקמן"

תשמש לך לעולם גם תכלית ולעולם לא , שבך הן שבכל איש אחר

הנחת יסוד למטאפיסיקה של עמנואל קאנט " )אמצעי בלבד

 (. 0943, משה שפי: תרגום) 93 המידות

... 

נושא עימו האסיר באמתחתו , ל בין כתלי הכלאעם כניסתו א, אכן

זולת אלה הנובעות באופן ענייני מעצם , את מלוא זכויות האדם

על המדינה ועל , כן-אשר על. המאסר ובראשן הזכות לחופש תנועה

רשויות השלטון מוטלת החובה שלא לפגוע בזכותו של האסיר 

 ".ר לנדרש לצורך קיום מטרות המאסרלכבוד מעב
 

בכלל זה יכולותיה המודיעיניות , הטלת עלות מימון המערכת כולה, תשל העותר הלעמדת .121

הן , והפיכתו של האסיר וצרכיו לקיים קשר עם העולם שמחוץ לכתלי בית הסוהר למוקד רווח

ו של האסיר לכבוד האדם שכן מהווה פגיעה בזכות, 1בידי המשיב בעיני החברה הפרטית והן 
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ו כאמצעי בלבד להשגת מטרות נלוות וחיצוניות כגון תכליות היא מתייחסת לאסיר ולרצונותי

 .בתחום המודיעין בתחום בתי הסוהר בישראל

 

 פגיעה בזכויות בחוק או לפיו .ה.2.ה

העקרון לפיו פגיעה בזכויות אדם תעשה בחוק או אחד מעקרונותיו של המשפט החוקתי הוא  .121

כבוד האדם : לחוק יסוד 2עקרון חוקתי זה מעוגן בפסקת ההגבלה הקבועה בסעיף . פיו-על

, ארז-ראו בעניין זה דפנה ברק. חופש העיסוק: לחוק יסוד 9וחירותו ובזו הקבועה בסעיף 

 :22( 6111-ע"התש, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין( )'כרך א) משפט מנהלי
 

כי הפגיעה , בפסקת ההגבלה שלהם, שני חוקי היסוד קובעים"

לפי "או " בחוק"בת להיות רק פיהם חיי-בזכויות היסוד המוגנות על

 ".מכוח הסמכה מפורשת בו... חוק

... 

הביטוי החוקתי , אם כן, הדרישה להסמכה בחוק או מכוחו היא

 ."לעקרון חוקיות המנהל
 

עיקרו של עקרון זה באיסור החוקתי על פגיעה בזכויות אדם המוגנות במסגרת חוקי היסוד  .126

 9922/29צ "ה דבריה של השופטת דורנר בדנגעוד ראו בעניין ז. ללא הסמכה מפורשת בחוק

 :(1222) 20, 22( 9)ד מט"פ, שר האוצר' נוסייבה נ

 

, היסוד בפסקת ההגבלה דורש כי הפגיעה תהיה בחוק או לפי חוק"

להסמכה לפגוע בזכויות יסוד יש לתת . מכוח הסמכה מפורשת בו

 ".פירוש דווקני
 

לא נעשה כל תיקון , 6ההסכם עם המשיבה  עובר לכריתת. דברים אלה יפים כמובן לענייננו .120

האזנה , תיעוד, חקיקה המאפשר למי מהמשיבים לעשות שימוש בסמכות לבצע פעולות ניטור

 . לשיחות הטלפון של האסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל

של האסירים לחופש לפגיעה בחירותם  ופי-ובהיעדר הסמכה מפורשת בחוק או על, לפיכך .129

למשיבים להימנע מתבקש בית המשפט הנכבד להורות , בקניינם ובכבודם בפרטיותם, ביטוי

 .משימוש בסמכויות אלה עד הסדרתן בחקיקה ראשית

 

 הפגיעה אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה .ו.2.ה

, תעודן, לניטור שיחותהשימוש ביכולותיה של המערכת , תלעמדת העותר, מעבר לאמור .125

תית בזכויות האסירים השוהים בבתי הסוהר מהווה פגיעה בלתי מיד, הקלטתן והאזנה להן

 .בישראל

כי מרבית האסירים לא מבצעים פשיעה , ד ישראל רום בדיון בכנסת עולה"מדבריו של תג .122

מכאן עולה שהיכולות המתקדמות  (.2' בעמ' נספח ה)מבתי הכלא באמצעות הטלפונים 

שתת התשלום עבור וה להתמודד עם מתי מעט מבין האסירים 1משיב במערכת נועדו לאפשר ל

 .יכולות אלה של המערכת על כלל האסירים הינה בלתי מידתית
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או ניטור של כלל /לא הוכח שבאמצעות הקלטה ו, ההתאמה בין האמצעי למטרה מבחינת .120

 . ולא הוכחה יעילות המניעה, השיחות ניתן למנוע פשיעה

את המטרות שהוצגו קיימים אמצעים פוגעניים פחות אשר באמצעותם ניתן להשיג , זאת ועוד .122

, הקלטת שיחות של אסירים שיש חשד מבוסס שהם עומדים לבצע פשיעה, לדוגמא. לעיל

 . בכפוף לקבלת צו שיפוטי כדין כמתחייב בחוק

הנזק הצפוי להיגרם לכלל האסירים כתוצאה מהקלטת השיחות במערכת וניטורן הוא , בנוסף .122

ם הוא ולאפשרות לשמור על חירותהמקום היחיד שבו זוכים האסירים למעט פרטיות . רב

, במסגרת שיחות הטלפון אותן הם מבצעים ובאמצעותן יוצרים קשר עם משפחותיהם

הם עו מנימהפעלת יכולות המערכת יהוו עבור האסירים אפקט מצנן ו. קרוביהם ומכריהם

מנוטרות , לתקשר באמצעות מערכת הטלפוניה הקיימת ביודעם שהשיחות מוקלטותמ

 . מתועדותו

 

 חריגה מסמכות .3.ה

 כללי .א.3.ה

כי התקנת והפעלת היכולות המתקדמות הנכללות במערכת הטלפוניה , טעןת תהעותר .611

, הזכות לכבוד, יכולות הפוגעות בזכויות יסוד של האסירים וביניהן הזכות לפרטיות, החדשה

תוך , התבצעה ללא כל הסכמה בדין, הזכות לחופש הביטוי והזכות לקניין, הזכות לאוטונומיה

 .ה בוטה מסמכותחריג

עקרון חוקיות המנהל קובע כי כל פעולה של רשות מנהלית חייבת להיעשות על פי הסמכה  .611

  9:ברורה בחוק

קובע כי ( administrative legality)העקרון בדבר חוקיות המינהל "

אין סמכות לשום רשות מינהלית אלא אותה סמכות שהוענקה לה 

הוא משמש : הל הציבוריזהו הכלל הבסיסי בדיני המינ. לפי חוק

 ....לביקורת החוקיות של כל החלטה מינהלית ללא יוצא מן הכלל

.... 

העקרון בדבר חוקיות המינהל נובע באופן הכרחי מעצם המהות 

העם הוא . הדמוקרטיה מקנה את הריבונות לעם. של הדמוקרטיה

, באמצעות חוקים, שמקנה לממשלה ולכל רשות מינהלית אחרת

ואין בידיהן אלא הסמכויות שהחוק . ת שבידיהןאת כל הסמכויו

של כל תפקיד , כמו גם הגבול, הוא המקור, החוק אם כך. הקנה להן

 ....וכל סמכות של כל רשות

.... 

                                                      
ברוך ; "( זמיר": להלן)והאסמכתאות שם ( 6111מהדורה שניה ) 06-05כרך א  הסמכות המינהליתיצחק זמיר : ראו 9

הוועד הציבורי נגד  1177/91צ "בג .והאסמכתאות שם( "ברכה": להלן( )1220) 05, כרך א משפט מינהליברכה 

הממונה על ' מגן דוד אדום בישראל נ 9610/73א "ע; (1222) 201, 210( 9)ד נג"פ, ממשלת ישראל' בישראל נ עינויים

, 515( 0)ד מ"פ, ממשלת ישראל' ברזילי נ 128/86צ "בג; (6119) 029( 2)ד נח"פ, במשרד האוצרהשכר והסכמי עבודה 

 (.1222) 95פסקה , 261



39 

 

שלכל מעשה מינהלי , ראשית, העקרון של חוקיות המינהל דורש

 ....במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין, תהיה הסמכה בחוק

אינה יכולה להצביע על חוק ממנו נובעת הסמכות אם הרשות ....

ולכן הוא , המעשה אינו בתחום הסמכות, לעשות אותו מעשה

 ."חוקי-בלתי

בבסיס עקרון החוקיות עומדת ההנחה הליברלית הקלאסית לפיה התפקיד המרכזי של  .616

הנחה זו . הציבורי הוא להגביל את הכוח השלטוני המצוי בידי הרשות המבצעת המשפט

ת על התפיסה לפיה כוח בלתי מוגבל המצוי בידי השלטון הוא בבחינת סכנה תמידית מבוסס

 .לחירויות הפרט

הסוהר הוא אולי הדוגמא המובהקת ביותר לרשות אשר ישנו חשש ממשי כי  בתישירות  .610

 א"יפים לעניין זה דבריו של השופט זמיר בעע. בהיעדר פיקוח עליה תיפגענה חירויות הפרט

 :("פסק הדין בעניין גולן": להלן)( 1222) 0 'פס 1( 1)נב פדי גולן 'י נ"מ 200991/

 

או בידי מנהל בית , הסמכות לנהל בית סוהר מקנה בידי הנציב"

, מבוקר עד בוקר, שליטה על חיי האסיר כל יום כל שעה, הסוהר

אין . בתנאי חיים קשים המחייבים משמעת חמורה, בכל אשר יעשה

. נהלית לשבט או לחסד כמו אסיראדם שכפוף ותלוי ברשות מי

 ."בתי הסוהר ואין רשות שמכתיבה אורחות חיים לאדם כמו שירות
 

ההלכה רבת השנים היא . יש להקפיד הקפדה יתרה על עיקרון החוקיות ,בנסיבות אלה .619

השמירה על חירויות הפרט יש ליישם את עקרון החוקיות בדווקנות ולהקפיד  שבתחום

הפעולה של הרשות יהיה הסמכה ברורה ומפורשת מאת  הקפדה יתרה שתנאי לסמכות

 .10המחוקק

אינו סוטה כהוא זה מן  1המשיב כי , על בית המשפט להבטיח ביתר קפדנות, בהתאם לזאת .615

שהוטלה עליו בחוק וכי אין הוא מנצל את כוחו השלטוני הרב בצורה המסכנת את  הסמכות

 .האסירים הנתונים למשמורתו

 יבחנולהלן . אכן חרג מסמכותו באופן בוטה 1עסקינן המשיב שבנסיבות בהן , עקאדא  .612

אין , כפי שיובהר. ס בנוגע לשיחות הטלפון של האסירים"ההסדרים החוקיים החלים על שב

ס להפעיל את שלל יכולותיה המתקדמות של מערכת "בהסדרים אלו ולו רמז לסמכות שב

 . ותו לעשות כןס את סמכ"ולכן לא ברור מהיכן שואב שב, הטלפוניה החדשה

 

 ס להפעיל מערכת טלפוניה"סמכות שב .ב.3.ה

טחונם ועל יתוך שמירה על ב, הוא להחזיק אסירים ועצורים במשמורת 1המשיב תפקידו של  .610

דאגה , גם על שמירה על כבודם של האסירים 1המשיב מופקד  ,לצד מטרה זו. בטחון החברה

 .לצורכיהם ושיקומם למען שילובם בחברה בתום המשמורת

ב "רעועל כך ראו ב, ר הטלפוני של האסירים חשיבות רבה מבחינת האינטרס הציבורילקש .612

 :("עניין מנדלסון": להלן( )1222) 252, 292( 5)ד נב "פ', מנדלסון ואח' י נ"מ 6161/90

                                                      
 .00בעמוד , 0ש "לעיל ה, ברכה, שם; (1292) 21ד ב "פ ,שר המשטרה' רנו נ'בז 1/19צ "בג: ראו 10
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והאסיר אינו , קשר טלפוני הוא חלק מחופש הביטוי של כל אדם"

, רס חברתיקשר כזה משרת גם אינט. יתירה מכך. יוצא מכלל זה

וגם את , המבקש לתמוך בתא המשפחתי ולעודד קשרים חברתיים

שכן הוא עשוי להחליש תסכול ועוינות מצד , ס"האינטרס של שב

 ".גם בתוך בית הסוהר, שסופם לפגוע בסדר ובביטחון, האסיר
 

. באמצעות שיחות הטלפון מממשים האסירים מגוון רחב של צרכים אנושיים, בנוסף לכך .612

עם , עם עורכי דינם, משתמשים בטלפון כדי לשמור על קשר עם בני משפחותיהםהאסירים 

שלשיחות הטלפון חשיבות רבה לצורך שמירה על , מכאן. ועם גורמי סיוע ותמיכה, רופאים

, זכותם לבריאות, לקיום ושמירה על קשרי המשפחה, זכותם של האסירים לייצוג משפטי

 .כותם לכבודז -ומעל לכל אלה , זכותם לחופש ביטוי

לסון ואשר עניין מנדיפים לעניין זה דברים שכתב אחד האסירים לבית המשפט ב, כמו כן .611

 :צוטטו במסגרת פסק הדין

 

, מהאסירים שפוטים למאסר עולם 81%-כ, באגף בו אני שוהה"

 אוויר כמו להם חשוב הטלפון וקשר, ואינם בסבב חופשות

, ה מעין מלחמת קיוםכל יום ז, החיים בכלא אינם קלים ...לנשימה

ס "נותן שקט נפשי ותעשייתי הן לשב' העולם החיצוני'הקשר עם 

 ." ולמשפחות האסירים
 

אין מצויים בפקודת בתי הסוהר הסדרים , על אף חשיבות השימוש בטלפון לאסירים .611

כי אין פקודת בתי , קל וחומר. 1ראשוניים בנוגע להקמתה של מערכת טלפוניה אצל המשיב 

את המאפיינים הטכניים , רה את נושא מערכת הטלפוניה המותקנת בבתי הסוהרהסוהר מסדי

 .ס לעשות בה לצורך פיקוח על האסירים"את עלויותיה ואת השימוש שיכול שב, שלה

( "הנציב": להלן)א לפקודת בתי הסוהר מסמיך את נציב בתי הסוהר 21עיף ס, לצד זאת .616

, סדרי המינהל, ארגון השירות"ליות לעניין פקודות כל, באישור השר לביטחון פנים, להוציא

 ."הבטחת פעולתו התקינהו המשטר והמשמעת בו

 . צ בעניין קשר טלפוני"הפקנהוציא הנציב את  ,תחת סמכות זו .610

 .'יזב ומסומן כנספח "מצ, צ בעניין קשר טלפוני"העתק הפקנ :'יזנספח  

. השימוש המותר בטלפון הציבורי כפוף לסייגים שונים, בעניין קשר טלפוני צ"נמהפק כעולה .619

ניתן לשלול את הזכות לדבר בטלפון מאסיר בהתאם , בדומה לטובות הנאה אחרות, ראשית

 19.10.11וזאת גם לפי פקודת נציבות בתי הסוהר מספר , להסדרי המשמעת של בית הסוהר

 .("פקודת הנציבות בעניין טובות הנאה ושלילתן": להלן) "הענקת טובות הנאה ושלילתן"

 .'יחב ומסומן כנספח "מצ, העתק פקודת הנציבות בעניין טובות הנאה ושלילתן :'יחנספח  

בהינתן מידע , ניתן לשלול את הזכות גם מאסיר אשר תפקודו בבית הסוהר תקין, שנית .615

שלילה זו תתבצע לתקופה קצובה ובכפוף להמלצת הגורמים . מודיעיני וביטחוני המצדיק זאת

 .בעניין קשר טלפוני צ"לפקנ. ב.2ונטיים כמפורט בסעיף הרלו
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על מנת להאזין , בנסיבות מסוימות ימצא סוהר לצידו של האסיר בשעת השיחה, שלישית .612

הסוהר מוסמך , ים שנקבעו בפקודהואם התברר כי השיחה אינה עומדת בקריטריונ, לשיחה

 (.בעניין קשר טלפוני צ"נלפק. ה.2' ס)לנתק את השיחה 

את תדירות השיחות ואת , בכפוף לכללים שנקבעו, מנהל בית הסוהר מוסמך לקבוע, רביעית .610

בעניין  צ"נלפק 0סעיף )משך השיחות בהתחשב במספר האסירים בבית הסוהר ובסדר היום 

 (.קשר טלפוני

 

 ס להתקין ולהפעיל את המערכת החדשה"ות שבאין בסמכ .ג.3.ה

יכול להטיל על  1המשיב הן השימוש בטלפונים והן המגבלות ש, כפי שעולה מן האמור לעיל .612

 .בעניין קשר טלפוני צ"נבפק מוגדרים, ים בעניין זההאסיר

 תכונות ס אין ולו רמז לכך שבסמכותו להתקין ולהפעיל את שלל ה"שבפקודת שב, דא עקא .612

בנסיבות אלה ברור לחלוטין שהתקנת . הנכללות במערכת הטלפוניה החדשה המתקדמות

בחריגה ( ואף נעשים כעת במסגרת הפיילוט)להיעשות המערכת החדשה והפעלתה עתידים 

 .דין העתירה להתקבל -מטעם זה בלבד כפי שזו מוגדרת בחוק ו, 1מסמכותו של המשיב 

ס עתיד לבצע "הפעולות ששב, ט לעילכפי שפור. אין המדובר בחריגה של מה בכך, ודוק .661

הינן פעולות שהשפעתן על ( ן מתבצעות כבר כעת במסגרת הפיילוטהו)באמצעות המערכת 

ושל אלו  האסירים חוקתיות של האסירים רבה ובחלקן ניתן למצוא אף פגיעה בוטה בזכויות

 .הבאים עמם במגע באמצעות שימוש במערכת

המשיב עתידות להיכנס לשימוש  -בזיהוי ביומטרי ימוש ההאזנה והש, התיעוד, ניטוריכולות ה .661

 .המעגן את סמכותו האמורהבלא כל דבר חקיקה  1

את עיקרון החוקיות וקונה לעצמו יכולות  1המשיב עוקף , 6הסכם עם המשיבה באמצעות , כך .666

 . רבות עוצמה אשר אין בסמכותו להפעיל

 1המשיב ן ללמוד על סמכותו של נית לאכי  ,יש להבהיר גם, ורק למען הזהירות, בנוסף .660

 02ס מתוקף סעיף "להתקין ולהפעיל את המערכת החדשה מהסמכות הכללית המוקנית לשב

 :לפיה, לפקודת בתי הסוהר
 

, יעסוק בניהול בתי הסוהר( השירות -להלן )שירות בתי הסוהר "

 ".בהבטחת אסירים ובכל הכרוך בכך

 

אשר יש בהן משום פגיעה , כת החדשההסמכות לבצע את שלל הפעולות שמאפשרת המער .669

הפסיקה כבר . נדרשת להיקבע בחקיקה ראשית ברורה ומפורשת, חמורה בזכויות האסירים

סמכות לפגוע בזכויות  1המשיב עמדה בעבר על כך שאין להסיק מן הסמכות הכללית של 

 055/02צ "בבגקבע כבוד השופט ברק , לדוגמא, כך. האסירים בהעדר חקיקה ברורה בעניין

כי , ("פרשת קטלן": להלן( )פורסם בנבו( )1221) שרות בתי הסוהר' אריה בן בנימין קטלן נ

אינה מקנה לו סמכות לקבוע נהלים לפיהם ניתן לבצע חוקן  ,1המשיב הסמכות הכללית של 

 .לאסירים לצורך גילוי סם מסוכן
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לאיזון בין צורכי  השופט ברק על כך שבעניין זה אין הוא נדרש כללכבוד בפסק דינו עמד  .665

לא מוקנית כל סמכות לבצע  1משיב שכן ל, זאת. הביטחון בבית הסוהר לבין זכויות האסירים

  11.חיפוש פולשני בגוף האסירים

כי גם לו הייתה מותקנת תקנה לפיה  ,כהן ייםהשופט חכבוד באותה פרשה הוסיף , יתר על כן .662

לא היה בכך , ס"רק בנוהל פנימי של שבולא היה מדובר , ניתן לבצע חיפוש בגופם של אסירים

 .די שכן המדובר בסוג העניינים אשר יש להסדירם בחקיקה ראשית

שכן כאמור אין  ,ס"בעניינו אין המדובר אף בנוהל פנימי של שב, להבדיל מפרשה זו, ודוק .660

 .ס"ס כל התייחסות ליכולות הרבות שמאפשרת המערכת לשב"בנהלי שב

האגודה לזכויות  1900/16צ "בבג שניתן ן למצוא בפסק הדיןחיזוק נוסף לדברים אלה נית .662

פרשת האגודה לזכויות ": להלן( )6119) 092( 6)ד נח"פ ,השר לביטחון פנים' האזרח נ

בעניין זה עסק בית המשפט במקרה בו השר לביטחון פנים השתמש בסמכותו (. "האזרח

סירים להיפגש עם עורכי כדי להתקין תקנה המגבילה את זכות הא 106הכללית לפי סעיף 

כי הסמכות תוקנה  ,כי הפגיעה בזכויות האסירים מחייבת ,פסקהעליון בית המשפט . דינם

 : ס באמצעות חקיקה ראשית ולא באמצעות תקנות"לשב

 

דעתי היא כי עוצמתה של הזכות העלולה להיפגע כתוצאה מן "

מחייבות הסמכה , ומהות הפגיעה, (ב)29ההגבלות שנקבעו בתקנה 

מפורשת ומפורטת בחקיקה הראשית ואין די בהסמכה הכללית 

העובדה שהתקנה בה . לפקודת בתי הסוהר( 02)052שבסעיף 

, עסקינן אינה מכוונת לפגיעה חזיתית וישירה בזכות היסוד

והעובדה כי הפגיעה האפשרית בזכות תהא במקרה זה תוצאה 

של  המכוונת למנוע ניצול לרעה, נלווית בלבד של יישום תקנה

כל אלה אין בהם לטעמי כדי , הדין-המפגש בין האסיר לעורך

חשיבותה של הסמכה מפורשת ומפורטת . לשנות ממסקנה זו

אשר , בחקיקה ראשית היא בהיותה תוצר של שיג ושיח פרלמנטרי

במהלכו ניתנת הדעת למכלול השיקולים החוקתיים הצריכים 

ובכך , בחשבון לעניין הספציפי וכן להסדרים אלטרנטיביים הבאים

 12."היא נבדלת מהסמכה כללית
 

אם זו עמדתו של בית המשפט העליון במקרה בו הותקנו תקנות מפורשות המאפשרות לפגוע  .662

ניתן ללמוד כי , מקום בו לא הותקנה כל תקנה, קל וחומר כי בעניינה של עתירה, בזכויות אדם

בזכותם של האסירים אינה  פעולתם של המשיבים בהפעלתן של יכולות מערכת המהוות פגיעה

 .בחוק 1עד להסמכתו של המשיב , תקינה ויש להורות על השהייתן

 

 

 

                                                      
 .לפסק דינו של השופט ברק בפרשת קטלן 11ראו פסקה  11

 . ינה של כבוד השופטת חיות בפרשת האגודה לזכויות האזרחלפסק ד 9פסקה  12
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 "הסדרים ראשוניים"הכלל בדבר  .1.ה

חייבים " הסדרים ראשוניים"עניינים שמסווגים כקובע כי " הסדרים ראשוניים"הכלל בדבר  .601

עה באותם שאסור לה לכנסת לאצול את ההכר, היינו. למצוא את פתרונם בחקיקת הכנסת

אלא חובתה של הכנסת עצמה להכריע בשאלות המרכזיות הנוגעות , עניינים לרשות המבצעת

ראו בעניין זה דבריו של נשיא בית  .לנושאים אלו ולקבוע את המדיניות הממשלית לגביהם

' רובינשטיין נ 0620/20צ "בבגלפסק דינו  12השופט אהרן ברק בסעיף , המשפט העליון לשעבר

 (:1222) 921( 5)ד נב"פ, שר הבטחון
 

כי מקום שפעולת , כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע"

מן הראוי הוא כי , שלטון מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל

המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות המונחות ביסוד 

הפעולה יעוגנו בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או 

, יותר קובע הכלל הבסיסי" טכנית"לשון ב. נעשתה הוראת המינהל

הקובעים את המדיניות הכללית ואת " הסדרים ראשוניים"כי 

ואילו , צריכים להיקבע בחוק של הכנסת -העקרונות המנחים 

 ".הסדרים משניים"התקנות או הוראות המינהל צריכות לקבוע אך 
 

את המחוקק לעשות שימוש קיים היבט נוסף של כלל זה והוא אשר מחייב , לצד המובן האמור .601

הסדרים , יואב דותןראו בעניין זה ". ראשוני"בלשון מפורשת וברורה שעה שהוא עוסק בעניין 

 :(6כרך מב, במשפטיםצפוי להתפרסם )ראשוניים ועקרון החוקיות החדש 

 

קיים בפסיקה " כלל ההסדרים הראשוניים"לצד המובן האמור של "

עקרון ההסדרים , האחר, הלפי המובן הז. מובן אחר של העקרון

שעה שהוא אוצל את סמכותו , הראשוניים מחייב את המחוקק

שהאצילה תיעשה , "ראשוניים"לרשות המבצעת לעסוק בעניינים 

כדי שהרשות המינהלית תוכל , כלומר. בלשון ברורה ומפורשת

עליה להראות כי , "ראשוניים"לקבוע מדיניות ולפעול בעניינים 

 . ורה בחוק חרותקיבלה לכך הסמכה בר

. השוני בין שני המובנים של כלל ההסדרים הראשוניים הוא חשוב

אסור למחוקק ( איסור הדלגציה)בעוד שעל פי המובן הראשון 

הרי על , "ראשוניים"לאצול את סמכותו למינהל הציבורי בעניינים 

ובתנאי שתיעשה באופן , אצילה כזו היא מותרת, פי המובן השני

וד שהעקרון הראשון הוא עקרון חוקתי המגביל בע. ברור ומפורש

העקרון השני הוא עקרון הקשור לפרשנות של , את המחוקק עצמו

עקרון הפועל במישור המשפט , כלומר, הסמכות של רשויות מינהל

שנדרשות )בראש וראשונה לרשויות המינהל , המינהלי ומכוון

שעה שהן עוסקות , להראות אסמכתא סטטוטורית מפורשת

 ""(.ראשוניים"רים בהסד
 



44 

 

פי הפסיקה -דברים אלה יפים כמובן לענייננו שכן מדובר בפגיעה בזכויות אדם מוגנות אשר על .606

לביצוע הפגיעה במסגרת  1ת עיגון הסמכתו של המשיב בוהספרות בעניינו של כלל זה מחיי

 .חקיקה ראשית של הכנסת

ד של שיחות האסירים האזנה ותיעו, היעדרה של חקיקה ראשית המקנה סמכויות ניטור .600

השוהים בבתי הסוהר בישראל מהווה הפרה של כלל זה ולפיכך יש להורות על הפסקת הפעלת 

 .שירותים אלה עד הסדרתן במסגרת החוק

 

ההאזנה וההקלטה של המערכת מנוגדת , הפעלת יכולות הניטור .1.ה

 1909-ט"תשל, לחוק האזנות סתר

של השיחות שמבצעים האזנה וההקלטה ה, כי הפעלת יכולות הניטור, טען עודת תהעותר .609

-ט"תשל, מנוגדת להוראות חוק האזנת סתר, באמצעות מערכת הטלפוניה החדשה, האסירים

 (. "חוק האזנת סתר": להלן) 1202

המערכת החדשה עתידה להקליט את השיחות שמנהלים האסירים ולשמור אותן , ויודגש .605

להתריע על קיומן , שיחות חשודותהמערכת נדרשת לאתר , נוסףב. החברה הפרטיתבמאגרי 

להקליט שיחות אלה ולשמור אותן , לאפשר לו להאזין לשיחה באופן מיידי, ס"בבפני נציג ש

 .ס"במאגרי שב

 . שעליהן אוסר החוק "האזנה"חוק האזנת סתר מגדיר מהן הפעולות העולות בגדר  .602
 

קליטה או העתקה של שיחת , האזנה לשיחות הזולת -האזנה "

 ".  כל באמצעות מכשירוה, הזולת
 

עליה להכיל שלושה , מהאמור לעיל עולה שעל מנת שפעולה כלשהי תעלה בגדר האזנה .600

 : רכיבים

 .קליטה או העתקה, האזנה - ביצועי אלמנט .א

 .שיחה .ב

 . ביצוע באמצעות מכשיר .ג

להלן ביחד יכונו )מתקיימים שלושת הרכיבים בעת הקלטת שיחות או האזנה להן , בענייננו .602

בהתאם " האזנה"ולכן פעולות אלו עולות בגדר , ("האזנת סתר"או האזנה /הקלטה ו

 . להוראות החוק

היא האזנה ללא הסכמה של אף אחד , כך על פי החוק, האזנת סתר ,"רגילה"בשונה מהאזנה  .602

. רכיב ההסכמה הוא אחד הביטויים להגנת המחוקק על פרטיות הדוברים. שיחההצדדים למ

, לא נותנים את הסכמתם לכך, כמו גם בני שיחם, ינו האסיריםכי במקרה שלפנ ,אין חולק

 . ודאי שלא הסכמה למפרע

מכל . למעט במצבים חריגים המנויים בחוק, חוק האזנת סתר אוסר על ביצוע האזנת סתר .691

ההיתר לביצוע ההאזנה הוא היתר , גם בהתקיים המצבים החריגים המנויים בחוק, מקום

 .   ואקטיביתפרוספקטיבית ולא רטר שתחולתו
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הקלטת השיחות כמו גם ההאזנה להן במערכת החדשה מתבצעות ללא ידיעת הצדדים לשיחה  .691

  .האזנת סתר אסורה בהתאם לחוק ומבלי שניתן היתר חריג בעניינן ולכן הן מהוות

של  הקלטה גורפתכי עצם ההחלטה להקים מערכת שבה מבוצעת , תוסיף ותטען תהעותר .696

כל זאת ללא קבלת היתר כדין , ו גם ניטור שיחות והאזנה להןשיחות שמבצעים אסירים כמ

בין היתר מאחר ואינה מבצעת הבחנה , זאת. הינה האזנת סתר אסורה ובניגוד להוראות החוק

המתירים ביצועה , לבין שיחות לגביהן מתקיימים החריגים המנויים בחוק" חולין"בין שיחות 

 . של הקלטה החל ממתן ההיתר

הוא לא היה , אם היה ניתן אישור חריג להאזנה לשיחה או להקלטתה כאמור גם, יתירה מכך .690

הגורמים המוסמכים על . שאינו מוסמך להאזין לשיחות על פי חוק, ניתן לשירות בתי הסוהר

 :פי חוק לבצע האזנת סתר הם אחד משניים

בהתאם לסעיף ההגדרות בחוק האזנת סתר רשות בטחון היא שירות . רשות ביטחון .א

 .ל"או אגף המודיעין של צה/חון הכללי והביט

 . משטרת ישראל .ב

ח צוות הבדיקה בנושא האזנות סתר שהגיש את "יפים לעניין זה הדברים האמורים בדו .699

 (:1415"2771-צוות הבדיקה בנושא האזנות סתר מ": להלן) 611513מסקנותיו בחודש אפריל 
 

 אוסר( חוק האזנת סתר -להלן ) 0929-ט"חוק האזנת סתר התשל"

ככלל על האזנת סתר ועל שימוש בידיעה או בתוכנה של שיחה 

האזנת סתר לשיחותיו של אדם . שהושגו על ידי האזנת סתר

מתיר , יחד עם זאת .ללא ידיעתו פוגעת בזכותו לפרטיות

החוק בתנאים מסוימים לרשות בטחון להאזין האזנת 

ולמשטרת , כשהדבר דרוש מטעמי בטחון המדינה, סתר

, כשהדבר דרוש לגילוי, ן האזנת סתרישראל להאזי

או לגילוי או , לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע

מאחר  .לתפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור

שהיא זכות יסוד , שמדובר בפגיעה של ממש בזכות לפרטיות

חייבת להיות הקפדה יתרה על הסבירות , חוקתית מוגנת

ובכלל , ויות חודרניות אלהוהמידתיות בהן נעשה השימוש בסמכ

שימוש באמצעים פוגעניים י ה"ע, זה צמצום הפגיעה ככל האפשר

 ."  פחות
 

אינו נמנה על הגורמים המהווים רשות ביטחון וכמובן אינו מהווה זרוע של משטרת , 1המשיב  .695

 . אין לשירות בתי הסוהר סמכות חוקית לבצע האזנת סתר, לפיכך. ישראל

                                                      
ש "בעקבות בחינת תיק מח, מר אליקים רובינשטיין, צוות הבדיקה מונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז 13

 .  ל שנפתח נגד ניצב משה מזרחי"בפרשת האזנות הסתר ביאחב 6910/16
14

 : (10.9.10נצפה ביום ) הבא ראו בקישור 
 http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H13-11-2007_14-35-28_mashiach.doc. 
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מבלי שאיש  1ם במידה והשיחות המוקלטות ישמרו במאגרי המשיב ג, במאמר מוסגר ייאמר .692

 . אין הדבר יכול לעמוד כהגנה שכן מדובר בהאזנת סתר לכל דבר ועניין, יאזין להן

כאשר  -חוק האזנת סתר מתיר ביצוע האזנת סתר לשיחה במקרים מסוימים וביניהם , אמורכ .690

. ו מניעת עבירות וגילוי עברייניםא/האזנת הסתר נדרשת לשם שמירה על ביטחון המדינה ו

בבסיס ההיתר לבצע האזנת סתר במקרים מסוימים עומד הרצון לאזן בין זכותו של היחיד 

 (. פנים או חוץ)לפרטיות אל מול זכות הציבור לביטחון 

רה על ביטחון המדינה מוסמך ראש הממשלה במקרים בהם נדרשת האזנה לשיחה לשם שמי .692

היא אגף המודיעין  ,רשות ביטחון לעניין זה .ות ביטחון לבצעהאו שר הביטחון להתיר לרש

במקרים בהם נדרשת האזנה לשיחה לשם . הביטחון הכלליאו שירות /ל ו"במטה הכללי של צה

 . למשטרה לבצעה מניעת עבירות וגילוי עבריינים מוסמך בית המשפט להתיר

או האזנה /הקלטה ו, חוקשככל שלא מתקיים אחד החריגים המנויים ב, מהאמור לעיל עולה .692

לשיחה שמבצעים האסירים באמצעות המערכת ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה 

  .תיחשב האזנת סתר אסורה

האזנת סתר לשיחה , לחוק האזנת סתר 2כי בהתאם לאמור בסעיף , בעניין זה נבקש להבהיר .651

ום שבו מוחזק הינה בין היתר מק" רשות הרבים"כאשר , ברשות הרבים אינה טעונה היתר

 6115-ח צוות הבדיקה בנושא האזנות סתר מ"דו, יחד עם זאת .אותה שעה עצור או אסיר

כי הגם שבית  ,סוקר את המצב המשפטי בעניין האזנת סתר המבוצעת מבתי הכלא ומציין

האזנה לשיחת טלפון מטלפון ציבורי , "רשות הרבים"סוהר הוא מקום ציבורי העולה כדי 

 . שניתן להאזין לה ללא היתר" ציבורית"נחשבת שיחה  בבית הסוהר אינה

המשוחחים , העומד בבסיס המסקנה האמורה הינו שעל מנת ששיחה תיחשב ציבוריתהנימוק  .651

בענייננו מתקיימת בין שני גורמים  ואילו השיחה ,צריכים להימצא יחדיו באותו מקום ציבורי

 . שרק אחד מהם נמצא במקום ציבורי

יימת מהטלפון הציבורי בבית הסוהר בין אסיר לגורם נוסף אינה שיחה שיחה המתק, לפיכך .656

  .ויש לבקש היתר להאזין לה האזנת סתר" רשות הרבים"המתקיימת במקום ציבורי שהוא 

נצטט את הסקירה שערך צוות הבדיקה ואת מסקנותיו , מפאת חשיבותם של הדברים .650

 :כלשונם

דעת שכתבה שאלה זו נבחנה בעבר במשרד המשפטים ובחוות "

גלוריה ויסמן צוין כי ברור מלשון החוק שבית סוהר מהווה ' הגב

מקום ציבורי לעניין אותו סעיף ושההאזנה לשיחה שהתקיימה 

ואולם שיחה בטלפון ציבורי אינה ; באותו מקום אינה טעונה היתר

שיחה המתקיימת כולה במקום ציבורי אינה שיחה המתקיימת 

חד מבעלי השיחה אינו נמצא מאחר שא, כולה במקום ציבורי

אלא הוא נמצא מעבר , במקום הציבורי בו מבצעים את ההאזנה

פי אותה חוות דעת שיחה במקום ציבורי -על. לקו במקום אחר

 .פירושה שהמשוחחים יחד נמצאים באותו מקום ציבורי

נוהגת , 0986שניתנה עוד בשנת , ככל הנראה על בסיס חוות דעת זו

משפט כדי לבקש היתר להאזנה לטלפון המשטרה לפנות לבית ה

יצוין כי . לחוק' ציבורי המוצב בבית סוהר לשם האזנה לפי פרק ג
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אותה חוות דעת מציינת כי גורמי הביטחון המבצעים האזנות מסוג 

דהיינו דואגים , לחוק' זה נוהגים על פי כל הכללים לפי פרק ב

לה ואינם רואים בהאזנות א, לקבל היתר בהתאם לפרק האמור

 .לחוק 8האזנות במקום ציבורי לפי סעיף 

נוכח דברים אלה סברו חברי הצוות כי זו פרשנות נכונה וראויה 

ואין מקום לסטות ממנה ולשנות דרכי פעולתה של , של החוק

 ." המשטרה הנהוגות בעניין זה מזה שנים
 

ות סתר כעולה מהאמור בחוק האזנת סתר וממסקנות צוות הבדיקה בנושא האזנ, מכל מקום .659

ס אינו נמנה על הגורמים המורשים לבקש היתר לביצוע האזנת סתר ולכן "שב, 6115-מ

ס להאזין להן "בהכנסת מערכת שמקליטה את השיחות שמנהלים האסירים ומאפשרת לשב

 .הוא מבצע האזנת סתר אסורה

, מוס לעשות שימוש ביכולת המערכת בהקשר זה בעצ"גם במידה ואין בכוונת שב, לא זו אף זו .655

אין בכך כדי להצדיק את , אלא באמצעות רשות המוסמכת לכך כדוגמת משטרת ישראל

עצם ההחלטה לדרוש במכרז של גוף ציבורי הכנסת . יישומן של היכולות במערכת החדשה

 .      היא מהלך הראוי לכל הפחות לגינוי ,פונקציה המנוגדת לחוק

לנטר , פעלת היכולת להקליט שיחותלאסור על ה מבוקש, ולאור האמור לעיל, אשר על כן .652

 ,פרטני רק בכפוף לקבלת צו שיפוטי ןבאמצעות המערכת ולאפשר שיחות ולהאזין לשיחות

 .אינו נמנה עליהןס "ששב ,שיינתן לרשויות האכיפה

 

סדר אחסון וצפייה בנתוני השיחות במערכת מנוגד לחוק , תיעוד .6.ה

 2770-ח"שסהת, (נתוני תקשורת -סמכויות אכיפה )הדין הפלילי 

לאחסן את הנתונים שתועדו , לתעד את נתוני השיחות שמנהלים האסירים 1החלטת המשיב  .650

מנוגדת להוראות חוק סדר הדין הפלילי , במאגריו ולאפשר לגורמים מטעמו לצפות בהם

 סעיפים( )"חוק נתוני תקשורת": להלן) 6110-ח"תשס, (נתוני תקשורת -סמכויות אכיפה )

 (. למכרז 9.0.2.6-ו 9.0.2.1, 9.0.0

את היכולות החדשות שביקש להכניס למערכת אשר ( בלשון המעטה)בחר להצניע , 1המשיב  .652

 . יאפשרו לו גישה חסרת תקדים לכל שיחה שמנהל אסיר במתקן הכליאה

השיחות שמנהלים  כלפירוט ונתוני שיחה עבור , לפיה המערכת תספק תיעוד 1המשיב דרישת  .652

כי ישנן שלוש  ,קובע' סעיף משנה א. למכרז על תתי סעיפיו 9.0.0האסירים מופיעה בסעיף 

 . הפקת דוחות וניהול המערכת, צרכי חקירה פלילית -מטרות לתיעוד הנתונים כאמור 

בסיום תקופה זו . חודשים אחורה 02המערכת נדרשת לשמור תיעוד מלא של נתוני השיחה עד  .621

 ס"יה ממוחשבת לצורך שמירתם בשבס באמצעות מד"נדרשת בינת להעביר את הנתונים לשב

 (.למכרז בעניין אחסון נתוני השיחה 9.0.2.1סעיף  וראה גם)

סעיף )תיעוד נתוני השיחה שמנהלים האסירים צריך להיות ברמת פירוט גבוהה מאוד  .621

 : ס לקבל לשניים"ניתן לחלק את נתוני השיחה אותם מבקש שב (.למכרז( ה)9.0.0

נתונים אלה . 'המספר שחויג וכד, משך השיחה, שם האסיר לדוגמא - נתוני מסגרת טכניים .א
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 . הינם נתונים טכניים שהמערכת יכולה לשלוף ללא תלות בתוכן השיחה

ס לקבל מידע על "מבקש שב, עד כמה שניתן - נתונים מהותיים הנוגעים לתוכן השיחה .ב

, האם הופסק הדיבור בשיחה, לדוגמא. אירועים משמעותיים שהתרחשו במהלך השיחה

 . האם הושמעו צלילים נוספים שאינם דיבור רגיל, האם הופעלה שיחת ועידה

לצפות בנתוני השיחה בזמן  1משיב שמערכת תאפשר ל, למכרז עולה 9.0.2.6מקריאת סעיף  .626

בין הנתונים שהמערכת תאפשר נמצא המספר . ללא קבלת צו שיפוטי, זאת ללא התניות, אמת

הגישה לנתונים במערכת תוענק . ב"שלישי ועוד כיו שיחות עם צד, הפסקות בשיחה, שחויג

 .   16באמצעות קוד גישה, ס"לגורמים מורשים בלבד בשב

המערכת צפויה לכלול בין היתר אפשרות לניתוח של דפוסי החיוג של האסירים המשתמשים  .620

מערכת התראות התייצר , במקרה שבו תזוהה חריגה מדפוסי החיוג שנותחו. במערכת

( SMS)הודעת טקסט ב, באמצעות המערכת -בשלוש דרכים , ס"ים בשבשיישלחו לגורמ

 .   ובדואר אלקטרוני

חוק נתוני תקשורת קובע שהגורמים המורשים לבקש מבית המשפט צו לקבלת נתוני תקשורת  .629

, מהאמור בחוק עולה. ממאגר מידע של בעל רישיון בזק הם המשטרה או רשות חוקרת אחרת

 :שורת צריכים להתקיים התנאים המצטברים הבאיםכי בכדי לקבל צו נתוני תק

ל או נציג רשות "קצין משטרה מוסמך על ידי המפכ - זהות הגורם המבקש את הצו .א

 .חוקרת

 . קבלת הצו נדרשת לצורך אחת המטרות המפורטות בחוק - מטרות הצו .ב

 . נתוני תקשורת בלבד ממאגר מידע של בעל רישיון בזק - הנתונים המבוקשים .ג

 . בית משפט השלום - וסמך לאשר את הצוהגורם המ .ד

 .בפרטיותו של אדם, במידה העולה על הנדרש, קבלת נתוני התקשורת לא תפגע - מידתיות .ה

נפרש תחילה את המונחים המנויים בחוק נתוני תקשורת , בטרם נפנה לדיון לגופו של עניין .625

 : הרלוונטיים לענייננו

 . ו נתוני תעבורהנתוני מנוי א, נתוני תקשורת הם נתוני מיקום -

הקובע שבעל רישיון , לחוק התקשורת 1בעל רישיון בזק הוא בעל רישיון בהתאם לסעיף  -

  ."מי שקיבל רישיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק"הוא 

היחידה לחקירות  ;משטרה צבאית חוקרת: רשות חוקרת היא אחד הגורמים הבאים -

רשות ניירות  ;חלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטיםהמ ;פנים של חיל המשטרה

 .רשות המסים בישראל ;רשות ההגבלים העסקיים ;ערך

משרד התקשורת מפרסם את כל הגורמים האוחזים ברישיון בזק באתר האינטרנט של  .622

  .ששירות בתי הסוהר אינו אוחז ברישיון בזק, בדיקה באתר כאמור העלתה. המשרד

נמנה על הגורמים הכלולים בהגדרת רשות חוקרת  ס אינו"שב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .620

 תקשורת נתוני לקבלת צו לבקש מוסמך אינו ס"שב, לפיכך. המשטרה ואינו נמנה על זרועות

 .בזק רישיון בעל של מידע ממאגר

                                                      
 . למכרז( ד) 9.0.2.1סעיף  16
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ב ומסומן "צק מ"העתק רשימת הגורמים האוחזים ברישיון בזק על פי אתר משהת :'יטנספח  

 .'יטכנספח 

האגודה למען  3879/78צ "בגב במסגרת פסק הדין שניתן לפני מספר חודשים, יתירה מכך .622

נבחנה הפרקטיקה הקבועה , (62.5.16, נבובפורסם ) משטרת ישראל' זכויות האזרח בישראל נ

פונות לבית המשפט בבקשה , תכפי שהוגדרו בחוק נתוני תקשור, בחוק לפיה רשויות החקירה

 . לקבל צו על פי חוק לצרכים שונים

כי יש לפרש את הסמכות המוקנית לרשויות החקירה לקבל צו על פי חוק , בפסק הדין נקבע .622

 פעילות לצרכי ולא עבריינים או עבירות גילוי לצורך רקלקבלת נתוני תקשורת כניתנת 

 :ביחס לעבירות או עבריינים כללית מודיעינית

 

, המאפשר לרשות החוקרת 5בנוגע להסדר הקבוע בסעיף "

ש "קבלת נתוני תקשורת באמצעות פנייה לבימ, כהגדרתה בחוק

, פי לשונם-על( 5)-(2()א)5נפסק כי חרף העובדה שסעיפים , השלום

ש ולבקש צו "מאפשרים לכאורה לרשויות החקירה לפנות לביהמ

אין הרשות  -להשגת נתוני תקשורת לשם השגת מטרות כלליות 

 . החוקרת מוסמכת לפעול כך

לחוק נתוני ( 5()א)5-ו( 2()א)5הפרשנות החוקתית הראויה לסעיפים 

הינה כי רשויות , המתיישבת עם לשון החוק ותכליותיו, תקשורת

פי החוק -ש בבקשה לקבלת צו על"החקירה מוסמכות לפנות לביהמ

גילוי עבריין לשם )קונקרטיים  עבריינים או עבירות גילוי אך לצורך

או חקירה או מניעה של עבירה מסוימת צפויה או , מסוים

כללית ביחס לעבירות  מודיעינית פעילות לצורכי ולא, (מתבצעת

עומד  5ההסדר הקבוע בסעיף , בהינתן פרשנות זאת. או עבריינים

  "....בכל שלושת מבחני המידתיות
 

מוסמכות לקבל , והן בלבד, בחוקכי רשויות החקירה הקבועות , פסק הדין קובע מפורשות .601

כי לא ניתן לקבלו לצורכי , עוד נקבע. ש השלום לקבלת צו"לאחר שיפנו לבימ, נתוני תקשורת

 .    פעילות כללית אלא לצורך גילוי עבירות קונקרטיות

ואוסף בעצמו את , ס את הוראות החוק וההלכה הפסוקה"מפר שב, כעולה מהמכרז, והנה .601

זאת ללא בקשת צו וללא צורך בגילוי , ם לכלל שיחות האסיריםנתוני התקשורת הנוגעי

 .זאת בשעה שאינו מוסמך לכך על פי חוק נתוני תקשורת, עבירות ספציפיות שהלה מבצעים

ס לאסוף את נתוני התקשורת הנוגעים "שקיבל שב ותכי ההחלט, מהאמור לעיל עולה עוד .606

לאמור  צפיה בהם מנוגדות כולןמור אותם ולאפשר לשיחות שמנהלים האסירים כמו גם לש

 .בחוק נתוני תקשורת
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בזכויות אדם בשם פגיעה האיסור החוקתי על העברת הסמכות ל .0.ה

המדינה במסגרת אכיפת ההליך הפלילי לידיהם של גורמים 

 פרטיים 
 

במידה . במסגרת ההסכם 6 הפי נתוני המכרז אין כל מידע אילו סמכויות תועברנה למשיב-על .600

, כגון סמכויות לניטור שיחות, בוססות על הפעלתו של שיקול דעת מנהליהמומדובר בסמכות 

, 6 ההקלטתן או תעודן או סמכויות נוספות במסגרת ההתקשרות עם המשיב, האזנה להן

המהוות חלק בלתי נפרד מסמכויותיו של המשיב , תטען העותרת כי העברתן של סמכויות אלה

מהוות הפרה של הכלל החוקתי , אסרבאכיפת החוק במסגרת אחזקתו של האסיר במ 1

האוסר על העברת סמכויות לפגיעה בזכויות אדם במסגרת אכיפתו של ההליך הפלילי לידיהם 

' נ' המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואח 6215/15צ "בגראו בעניין זה . של גורמים פרטיים

 .("עניין הפרטת בתי הסוהר: "להלן( )12.11.12, טרם פורסם) 'שר האוצר ואח

קבע בית המשפט העליון כלל חוקתי לפיו העברת הסמכות לפגוע  בעניין הפרטת בתי הסוהר .609

לגורם פרטי המונע משיקול כלכלי הינו הליך הפלילי ה ו שלבזכותו של אדם במסגרת אכיפת

פרשה זו עסקה בשאלה בדבר חוקתיותו של חוק שאפשר העברת סמכויות . מהלך בלתי חוקתי

 אף חקיקה ראשית של הכנסת-על. י לגורם פרטי המונע משיקול כלכלילניהול בית סוהר פרט

הורה בית המשפט העליון על ביטולו של המהלך מטעמים חוקתיים הנוגעים להגנה על , בעניין

 .הזכות החוקתית לחירות ולכבוד האדם

הגבלת חירותו של אסיר , פי פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין הפרטת בתי הסוהר-על .605

יעה בזכותו לכבוד האדם הינה פעולה שלטונית שעל המדינה לבצע בעצמה וחל איסור ופג

השופטת ראו בעניין זה דבריה של . חוקתי על העברתה לגורם פרטי המונע משיקול כלכלי

 :לפסק דינה בעניין הפרטת בתי הסוהר 66בסעיף דורית ביניש 
 

כיוון ששלילת הזכות , לפי תפיסתנו שתפורט להלן. 22"

אך ורק אם תיעשה במטרה חירות אישית תהא מוצדקת ל

השאלה האם , לקדם אינטרס ציבורי חיוני או להגן עליו

הגורם השולל את החירות פועל בראש ובראשונה על 

או , (יהא אשר יהא) מנת לקדם את האינטרס הציבורי

שמא בראש מעייניו עומד אינטרס פרטי כלשהו היא 

שה של הזכות לחירות שאלה קריטית הניצבת בגרעין הק

התשובה לשאלה האמורה היא בעלת חשיבות ביחס . אישית

בהתאם לתפיסות . לעצם הלגיטימיות של שלילת החירות

הפגיעה בזכות , היסוד של המחשבה המדינית המודרנית

לחירות אישית כתוצאה מהקניית הסמכות לשלילת 

נובעת , החירות לשם אכיפת הדין הפלילי לידי גורם פרטי

ך שהמדינה מעבירה לידי אותו גורם את אחת מכ
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בכך מאבד ; מסמכויותיה הבסיסיות והפוגעניות ביותר

 ".השימוש באותה סמכות חלק ניכר מהלגיטימיות שלו

 

המבוצעות פעולת , הלעמדת. גם לעניינה של עתירה זו תשל העותר הלטעמדברים אלה יפים  .602

מהוות חלק בלתי נפרד מסמכויותיו  מודיעין במסגרת תקופת מאסרו של האסיראיסוף לשם 

לפגוע בכבודו של האסיר לפגוע בפרטיותו ו, להגביל את חירותוויש בהן כדי  1של המשיב 

ובהתאם לקביעתו של בית המשפט בעניין הפרטת בתי , לפיכך. במסגרת ריצוי עונשו

 . יםחל איסור חוקתי על העברת ביצוע של סמכויות אלה לידיהם של גורמים פרטי, הסוהר

, 6 הובמידה ואכן הועברו סמכויות שונות הקשורות בהליך אכיפת החוק למשיב, לפיכך .600

 .סבורה העותרת כי פעולה זו הינה בלתי חוקתית

 

 נייםצו בינימוקים למתן  .ו

 הצו המבוקש .1.ו

  :כדלקמן, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים, כפי שהוצג בתחילתה של עתירה זו .602

אשר אינן הכרחיות לצורך ביצוע החדשה  ונות מערכת הטלפוניהלהימנע משימוש בכל תכ .א

הקלטה ותעוד של שיחות , האזנה, ובכלל זה להימנע מביצוע פעולות ניטור, שיחות

, הגבלת שיחות והגבלת יעדי שיחה של אסירים, קולי של אסירים-זיהוי ביומטרי, אסירים

בדבר  השיחה מאסירהשמעת הודעות מערכת למקבל , הגבלת משך שיחה של אסירים

להכרעה  עדוזאת  ,וניתוחןאסירים גישה לנתוני שיחות , ביצועה של שיחה ממתקן כליאה

 .תנאי-בעתירה למתן צו על

תשלומי יתר מאסירים השוהים בבתי הסוהר בישראל בגין או /מס וגביית מלהימנע  .ב

 .תנאי-להכרעה בעתירה למתן צו על עדוזאת , שימוש במערכת הטלפוניה החדשה

 

 נימוקים .2.ו

בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו לבחון  ו שלבבוא, פי ההלכה הפסוקה-על .602

' טבע ודין נאדם  6522/25צ "שגבב. ומאזן הנוחות, סיכויי העתירה להתקבל: שני עניינים

מציג השופט חשין את עיקרי , (1225) 190, (6)25על -תק ,ובניה המועצה הארצית לתכנון

 :להלן הדברים. ביניים-ן צוהכללים למת
 

האחד הוא סיכוייו : ועניינם הוא שניים, כללים אלה ידועים לכל"

והאחר הוא מאזן הנוחות ובכללו , של העותר לזכות בעתירה

הנזקים העלולים להיגרם לעותר או למשיב אם יינתן או שלא 

 .יינתן צו ביניים

... 

מאזן 'מה שקרוי עיקרה של בקשה למתן צו ביניים רואה אני ב, אכן

שימור הססטוס קוו : יהא כינויו של אותו מאזן אשר יהא -' הנוחות
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מאזן  -ב "נזקים בלתי הפיכים וכיוצ, שינויו של הססטוס קוו, אנטה

נוחות להבדילו מסיכויי העתירה לגופה שאני רואה בהן יסוד 

 ."מישני בבקשה

 

 סיכויי העתירה להתקבל

התקנת , לעילכפי שפורט בהרחבה . להתקבל טובים סיכויי העתירה, תשל העותרה לטעמ .621

לקניין , לחופש ביטוי, פוגעת בזכותם של האסירים לפרטיותמערכת יכולות מתקדמות של ה

ולכבוד ונעשתה ללא הסמכה מפורשת בחוק ותוך הפרתן של הוראות חוק נוספות כמפורט 

 . בעתירה זו

 

 מאזן הנוחות

במידה ולא יינתן הסעד המבוקש בבקשה עולה הנזק שייגרם לאסירים , לעמדת העותרת .621

שייגרם למשיבים במידה ויינתנו הצווים , אם בכלל, עשרות מונים על הנזק השולי

 . המבוקשים

כי ההשלכות הצפויות לאסירים כתוצאה מהפעלת תכונות המערכת המתקדמות הינן  ,נזכיר .626

 .   ירהכפי שפורט בהרחבה בבקשה דנן ובעת, השלכות חמורות וכבדות משקל

בנוסף בהנחה שהעתירה תתקבל ויקבע כי אין לעשות שימוש ביכולות המתקדמות של  .620

הרי שהמשיבים יעמדו על דרישתם מהאסירים לממן את עלויות המערכת היקרה , המערכת

 . והאסירים יאלצו משך שנים ארוכות לשלם תעריפים הגבוהים מן המקובל בשוק

ומסתכם , אם בכלל, יינתן הצו המבוקש הוא זעוםהנזק שייגרם למשיבים במידה ו, מאידך .629

 .באי הפעלת חלק מיכולותיה של המערכת ללא הצורך בהשבתתה באופן מלא

חשיבות שמירה על המצב מאזן הנוחות הוא הנדבך של מסגרת אחד מן הנדבכים הנשקלים ב .625

י בנסיבות חיונכי הוצאתו של צו הביניים  ,בהקשר זה יצוין. שינוי המצב לרעההקיים ומניעת 

בבתי יכולותיה של המערכת אותן תוקפת עתירה זו תופעלנה כי  ,החשששתוארו בעיקר לאור 

 .הסוהר השונים בישראל מבלי שניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו

 . מצב הדברים המתואר לעיל תומך במתן הצו המבוקש .622

 

 סוף דבר .ז

של הקמת מערכת טלפונים חדשה בדרך , פגיעה בזכויות יסוד של האסיריםבעתירה זו עניינה  .620

להאזין לשיחות אסירים ותוך פגיעה , לתעד, סוהר בישראל אשר תאפשר לנטרבכל בתי ה

 .בזכויות אדם מוגנות של האסירים ושל אלה הבאים עמם במגע באמצעות המערכת

בחוק כל סמכות להתקינה או  1משיב מערכת זו עתידה להיות מוקמת מבלי שהוקנתה ל .622

 . לי שנקבעו נהלים ברורים להפעלתהומב, להפעילה

וביניהם חוק יסוד , התקנת המערכת תהווה הפרה בוטה של שלל חוקים, כפי שפורט לעיל .622

חוק סדר הדין הפלילי , חוק האזנת סתר, החוק להגנת הפרטיות, כבוד האדם וחירותו

 . ועוד( נתוני תקשורת -סמכויות אכיפה )
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ומשיתה , ת פוגעת גם בזכות הקניין של האסיריםהרי שהתקנת המערכ, ואם לא די בכל אלו .621

וחלקן , יכולותיה המודיעיניות של המערכת פיתוחן שלחלקן בגין , עליהם שלל עלויות עודפות

 .ס עבור שימוש במתקנים ובתשתיות ושדרוג מערכותיו הקיימות"בגין תשלום לשב

הטלפונים שמעמיד אלא דרך מערכת , שאין באפשרותם לתקשר עם העולם החיצון, האסירים .621

וזאת ללא כל סמכות בדין להטיל , יאלצו לממן מכיסם עלויות ציבוריות רבות, 1המשיב להם 

 . אותן עליהם

האסירים יאלצו לשלם מחיר הגבוה ממחירה של דקת שיחה  ,בסופו של יום, כפועל יוצא מכך .626

 .בשוק

החוק ונפגעות באופן  מופרות הוראות, עתירה זו מציגה עד כמה בקלות נחצים קווים אדומים .620

 .אנוש זכויות היסוד של האסירים

מנהלת הקליניקה לזכויות אסירים ואסורים בחטיבה , ד רחלה אראל"עושל ה ב תצהיר"מצ .629

 .לאימות העובדות המפורטות בעתירה ,תלמשפט פלילי וקרימינולוגיה אצל העותר

ו על תנאי כמפורט מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צ, ולאור כל האמור לעיל ,אשר על כן .625

 .הכרעה בעתירהברישא של העתירה ולהפכו לצו מוחלט לאחר 

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העתירה ובשכר טרחת  .622

 .  תכ העותר"ב
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