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האזנות סתר בלתי חוקיות ועוד עבירות פליליות של ועדת הרבנים לענייני תקשורת

תיאור המקרה:

שבוע טוב, עד כה הגשתי כמה פניות על עבירות פליליות חמורות של ועדת הרבנים לענייני תקשורת. הפנייה האחרונה: סימוכין 70558 מ-10.3.20. מצ"ב קבצים בפרשה חדשה: האזנות סתר 
של ועדת הרבנים לענייני תקשורת לטלפונים בקומה הכשרה, האזנות שנעשות בכפייה (מצ"ב גם ההוכחות לכך), תוך סחיטת כספים וניצול המצב הקשה במגזר.
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חשיפת המסמך המוכיח שיש מי שמאזין לשיחות במגזר החרדי
בניגוד לחוק!

דף הבית >> כתבות ראשיות לדף הבית >> בלעדי >> חשיפת המסמך המוכיח שיש מי שמאזין לשיחות במגזר החרדי בניגוד לחוק!

חשיפת מסמך המוכיח את האזנות הסתר הבלתי חוקיות של "עסקני ועדת הרבנים לענייני תקשורת", שמנצלים את מצב החירום במגזר
החרדי, כדי "לעשות קופה" משירותי המידע הקוליים. צמרת משרד התקשורת ממשיכה לתת גיבוי וחיפוי למצב הבלתי ייאמן הזה בתחומי

הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, והיועמ"ש לא עשה מאומה עם התלונות הרבות, שהועברו אליו. 
מאת: אבי וייס, 4.4.20, 19:39

ביום 2.4.20 פורסמה כתבת חשיפה נרחבת ע"י הכתב החרדי נתי טוקר ב"דה-מרקר" (הכתבה במלואה נמצאת
כאן - למתעניינים), כתבה, שפורסמה תחת הכותרת המדברת בעד עצמה: "תנאי הכשרות של ועדת הרבנים:

אפשרות האזנה לשיחות בקבוצות סגורות".

בכתבה זו יש פירוט של כל הכאוס הקיים בתחום "הקומה הכשרה" (כאוס בניחוח פלילי, לכאורה, ניחוח די מובהק,
שמוכר לקוראי אתר Telecom News, אחרי 79 כתבות חשיפה רק בתחום הזה), והחידוש המעניין בכתבה ב"דה-מרקר" הוא, שבהמשך לעלייה

התלולה של שימוש ב"וואטסאפ קולי" (שיוסבר מה זה בהמשך, למי שלא מכיר), מתבצעת האזנה ע"י "עסקני ועדת הרבנים לענייני תקשורת"
לקווים הללו, בניגוד גמור לחוקי מדינת ישראל.

בכתבה יש הכחשה גורפת, גם של העוסקים בנושא וגם של ועדת הרבנים. כך, שהטענה הזו בדה-מרקר, נשארה תלויה באוויר, ללא כל הוכחה.
הייתה בכתבה הודאה חלקית "שמאזינים אם יש הלשנות" ואין הודאה שזו יכולת האזנה גורפת, בכל רגע שמי מעסקני ועדת הרבנים יחפץ, פשוט

יאזין. לא הובאה בכתבה גם כל הוכחה, איך זה מתבצע ואיך אוכפים את ההאזנות על ספקי השירות..

כאן אנו חושפים את הסעיף בחוזה שכל מפעיל של שירות "וואטסאפ קולי" חייב לחתום מול "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" עם אישור עו"ד, כי
אחרת מפעיל השירות ייחסם ולא יוכל להפעיל שום קו לשום שירות ולא יוכל "לעשות קופה" בצורך החדש הזה, שנולד במגזר החרדי, בגלל מגפת
הקורונה, (זו פעילות בשיטות מזכירות את מה שהיה פעם בסיציליה, לפני שמגפת הקורונה היכתה בכל רחבי איטליה וגם בסיציליה). והנה חשיפת

צילום הסעיף הזה מהחוזה:

כלומר: לעסקני ועדת הרבנים לענייני תקשורת, יש סיסמא אחת אחידה לכל הקווים והם יוכלו ויכולים להאזין למי שבא להם, מבלי ש-2 הצדדים
לשיחה ידעו שמאזינים להם. אני בטוח, שיש כמה עורכי דין בקרב קוראינו, שיוכלו לפרט, על כמה חוקים עוברים כאן, בסעיף קטן אחד. 

לכן, ביום 2.4.20 שלחתי את הפנייה הדחופה ביותר הבאה, לשר התקשורת דודי אמסלם (בתמונה למעלה משמאל), לצמרת משרד התקשורת
ולוועדת הרבנים לענייני תקשורת:

"הנדון: דרישה לשלילה מיידית של הסמכות של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, לעסוק בתחומי התקשורת.
שלום רב,

1. פורסם בדה-מרקר (מצ"ב ב-PDF) מאמר מחריד על סמכות, שנטלה לעצמה ועדת הרבנים לענייני תקשורת, להאזין לשיחות.
2. הנושא הזה גם התפרסם ב"חדרי חרדים" כאן.

3. לאור העובדה שכל התלמודים, הישיבות, הכוללים וכיו"ב נסגרו, הביקוש ל"וואטאספ קולי" המריא לשחקים, כי זה ערוץ הקשר העיקרי כעת,
בין התלמידים למערכת ההוראה והרבנים במוסדות הללו.

4. בהזדמנות זו, כמעט כולם מנותבים לחברה אחת מובילה ("קול כשר" של עסקני ועדת הרבנים, חברה של בני משפחתו של ח"כ וסגן שר),
ששולטת בתחום ומי שלא נרשם אצלה, חוסמים לו את הקווים.

מצב חירום בכלל לא מזיז להם.
5. מצ"ב העמוד בהסכם, שכל מי שמעוניין להפעיל את השירות הזה, חייב לחתום מול עסקני ועדת הרבנים, בסעיף י', שכביכול הוא מסכים

להאזנות הבלתי חוקיות הללו.
6. היות ומדובר במהלכים בלתי חוקיים בקנה מידה מבהיל, מן הדין להורות מיידית על איסור מוחלט, שוועדת הרבנים ועסקני ועדת הרבנים

יהיו מעורבים בענייני תקשורת - מכל סוג.
7. אודה לתגובה דחופה ביותר, לאור החומרה המיוחדת של הנושא הזה, ובמיוחד על רקע המצוקה הנוראית הקיימת במגזר החרדי בעת הזו".

תגובה טרם קיבלתי. לא שלא ניסיתי לקבל תגובה. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם. קוראינו כבר יודעים, שהשר והמנכ"ל בכלל לא טורחים
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לענות לי, די ברור למה. 

יצויין ויודגש, שהיועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, (בתמונה משמאל), יודע היטב על הכאוס הזה
ועד רגע זה לא נקט בשום צעד המתחייב מחומרת העניין, כדי לחקור אותו ולהפסיק את השוד הזה והפרות החוק

הללו, לכאורה, מעשים הנעשים מידי יום - לאור יום. 

מתאימה כאן האמרה: "מה שלא ביבי - לא חוקרים".

מצ"ב כאן אחת מהתלונות החריפות ביותר, שהגשתי ליועמ"ש ד"ר מנדלבליט, עם שלל מסמכים חד-משמעיים,
כבר לפני שנה. מאומה לא נעשה. כלום מכלום. אזלת יד מוחלטת והפקרות ממדרגה ראשונה. 

במקביל ובלי כל קשר ישיר (ואולי כן), העלה אתמול בבוקר כתב ותיק וחרדי בשם יעקב ריבלין את הציוץ המחריד הבא:

לתשומת ליבו של הכתב יעקב ריבלין, שכתב בציוץ שלו "מישהו בכיר במשרד התקשורת...", למישהו הבכיר
הזה יש פנים, (ראה בתמונה משמאל).

אם לא זיהית את הפנים הללו, אז מדובר בנתי כהן, שהוא במקרה גם מנכ"ל משרד התקשורת. 

זה גם לא סוד כל כך גדול, כי כתבתי על כך כתבה מאוד ברורה, שמדברת בעד עצמה, עם ראיות מוצקות, שהועברו
כמובן ליועמ"ש, כתבה שפורסמה על ידי תחת הכותרת וכותרת המשנה כדלהלן: "נחשף לכאורה "יו"ר השיטה

הסיציליאנית" לחסימת קווים במגזר החרדי בישראל!. חשיפות מזעזעות נוספות, שמועברות לטיפול
היועמ"ש, של "השיטה הסיציליאנית" (שהיא "שיטת סד"ח": ר"ת: סחיטת דמי חסות, לכאורה), בתחום

חסימת הקווים ב"קומה הכשרה" במגזר החרדי ואף מחוצה לו, כשמי שעומד ונותן גיבוי לכאוס הזה הוא לא אחר מאשר מנכ"ל משרד
התקשורת, נתי כהן, בידיעת ועצימת עין של שר התקשורת, דודי אמסלם, מטעמים ברורים: לא להסתבך עם שותפים קואליציוניים."

 

זה לא נגמר - עוד שימוע 
ואם לא די בכך, אתמול התפרסם עוד שימוע מיוזמתו של אותו נתי כהן מהסעיף הקודם, השימוע נמצא כאן וכאן ופורסם תחת הכותרת: "סוגיית

מנויי הסלולר הכשרים בעת משבר נגיף הקורונה".

השימוע הזה נועד להטיל "פיקוח מחירים" על "הקומה הכשרה", כדי שמנויי הקומה הזו לא ישלמו יותר מדי על שיחות הטלפון שלהם, שעלו פלאים
(בגלל מה שיש בתחילת המאמר: השימוש הגובר והולך ב"וואטסאפ קולי"). 

כדי שלא אובן שלא כהלכה, אני בעד מהלכים צרכניים לטובת הציבור הרחב, בעת החירום הזו.

יש יותר מדי מובטלים ועצמאים חסרי פרנסה. כל צעד מקל - יבורך.

https://www.telecomnews.co.il/image/users/228328/ftp/my_files/yoetzMishpati1%40justicegovil_64628%2021052019.pdf?id=32136583
https://twitter.com/arivlin1
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https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/03042020_3


5.4.2020 Telecom News - חשיפת המסמך המוכיח שיש מי שמאזין לשיחות במגזר החרדי בניגוד לחוק!

https://www.telecomnews.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=6661104&printDesignBOO=1 3/4

אולם, למה משרד התקשורת לא התחיל ביוזמות הללו עם כ- 8.5 מיליון מנויי הסלולר, שמשתמשים בגלישה סלולרית, כפי שהצעתי מזמן וזה
קיים ברוב מדינות העולם לרבות בארה"ב, לבטל את המגבלות על הגלישה הסלולרית (ואז הלקוחות לא משלמים ביוקר על החריגה מחבילות

הגלשיה הסלולרית בעת הזו).

למה במקום זאת, המשרד מחליט להתערב לפתע, דווקא לטובת מגזר המונה הרבה פחות ממיליון מינויים? אם המשרד מעוניין לבצע
התערבות במחירים - אז זה אמור להיות לכולם, צריך להתחיל ב-8.5 מיליון מנויים, שיש להם גלישה סלולרית, לא רק למגזר אחד

באוכלוסייה, שמקורב מאוד למנכ"ל ("יו"ר השיטה הסיציליאנית") ולשר. 

בשימוע, אגף הכלכלה מציג גרף, שנועד לשכנע למה לתת את ההקלות ל"קומה הכשרה". ההשוואה היא בין דקות שיחה ב"קומה הכשרה" לפני
ואחרי התפרצות מגיפת הקורונה, של המגזר החרדי ב"קומה הכשרה", מול כלל האוכלוסייה, כמופיע כאן:

:

אולם, הגרף הזה שקרי ומטעה, משום שלא משווים מלפפונים לעגבניות. כלל האוכלוסייה עבר לווטסאפ, ZOOM וכיו"ב וכלל הציבור מדבר דרך
הרשתות החברתיות והאפליקציות, שהן על רשת האינטרנט, ולכן, אין כמעט עלייה בדקות השיחה הרגילות בממוצע. זאת, מול "הקומה

הכשרה" - שאין בה אינטרנט. 

חברות התקשורת הגדולות בארה"ב יצאו כבר לפני כחודש ב"שחרור מגבלות" ארצי (כאן), שכולל: אין הגבלת נפח גלישה סלולרית, אין
הגבלת נפח גלישה קווית, כל שירותי ה-WiFi הציבוריים פתוחים וחופשיים לכל, בכל מקום, ללא כל מגבלה. 

זה בדיוק סוג היוזמות, שמשרד התקשורת הישראלי היה צריך ליזום ומזמן - לטובת ציבור הצרכנים, במקום לעסוק בחיפוש הקלות
רגולטוריות וכלכליות לחברות הסלולר, תוך דאגה רק לאינטרסים הצרים של בעלי ומנהלי חברות הסלולר.

כבר לפני כחודשיים, היה צורך להחליט ולהודיע, שחברות התקשורת לא תנתקנה איש, שבמצב הקיים לא שילם את החשבון החודשי שלו,
משום שאין לו יכולת לשלם. חברת החשמל כבר קיבלה החלטה בדיוק כזו בחודש שעבר. בהחלט אפשר ללמוד ממנה, ואפשר ללמוד מה

נעשה בארה"ב ובמדינות רבות בעולם, שבהן הרגולטורים לתקשורת דואגים לציבור, ממש לציבור, במובחן מ"ציבור הטייקונים,
"המקורבים לצלחת" והלוביסטים למיניהם". 

https://www.telecomnews.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=6654603&seaWordPage=%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.bhol.co.il/news/1088805
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/03042020_3/he/Recomandation_Exceptional_uses_of_call_minutes.pdf
https://triblive.com/business/comcast-makes-wi-fi-network-free-expands-unlimited-data-to-all/
https://www.telecomnews.co.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%9A-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8.html


  
  

 בס"ד

 מסמך התחייבות

כתנאי להסכמת ועדת הרבנים לתת הכשר על טווח  .א

מספרים המיועד עבור קומת תוכן בפיקוחה, החברה 

]להלן: "קומה"  10000מתחייבת להקצות טווח של 

"טווח"[ מספרים רציפים עבור מערכות תוכן   ו/או

בהתחייבות חד צדדית, לפיכך היא מתחייבת וכשרות. 

 כדלהלן:

יפורטו להלן ולא לשום מספרים אלו ישמשו למטרות ש .ב

ללא שום מעקף בכל דרך שהיא , מטרה אחרת

 למטרות אחרות / נוספות וכיו"ב.

שינתנו  תתיווראות הכשרוההחברה מתחייבת כי כל ה .ג

יהיו מיושמות באופן טכנולוגי וללא שום  ע"י הועדה

  אפשרות מעקף.

בקשה מהוועדה על סגירת קו ספציפי במקרה של  .ד

מתוך הקומה, אף ללא מסירת נימוק, החברה 

 24מתחייבת להשבית לחלוטין את פעילות הקו בתוך 

]סעיף זה אינו מתייחס להסרת כשרות כללית  .שעות

  מהקומה[.

במקרה של הפסקת הכשרות מקווי הקומה, החברה  .ה

מתחייבת להשבית את כל המספרים הנ"ל בתוך שבוע 

ההודעה על הפסקת ההכשר. ההשבתה  קבלתמ

יום, ולאחר מכן אין לחברה  30תהיה לפרק זמן של 

 מחויבות כלפי הועדה לגבי הקומה הנ"ל.

בכל מקרה של פרצה/תקלה, או תיקון נוסף שיידרש  .ו

ע"פ החלטתה הבלעדית של הועדה אזי תסדיר זאת 

  החברה באופן מיידי ולא יאוחר משבוע.

להמשיך / להרחיב הסדר זה,  אין הועדה מתחייבת .ז

וזכותה להפסיק את ההסדר לכשתרצה ועל פי רצונה 

   ושיקוליה.

ידוע לחברה כי אין הועדה מייעצת לאף חברה להיכנס  .ח

לפרוייקט מבחינה עסקית, ואין הועדה ממליצה שיהיה 

 בזה רווחים.

אין, ולא יהיה לחברה שום טענות כלפי הועדה או מי  .ט

   הקומה הנ"ל.אי הפעלת  הפעלת ו/אומטעמה בגין 

לצורך פיקוח ובקרה, הועדה או מי מטעמה תקבל  .י

הקווים גישה ואפשרות להאזין לכל התוכן הקיים בכל 

היה ממספרי טלפון מסוימים בקומה הנ"ל, הגישה ת

הגישה תתאפשר למנויים הנ"ל שימסרו ע"י הועדה, 

 בצירוף סיסמא אחידה לכל המערכות.

על כל הפרה של אחד מסעיפי ההתחייבות, תשלם  .יא

]חמש אלף שקל[ לעמותה  ₪ 5,000החברה סך 

 שתורה הועדה ובתנאי שיש לה אישור ניהול תקין. 

של  שירות הלקוחות למנויי קומה זו יתבצע מטלפון .יב

הנ"ל ייחודי המיועד ללקוחות הקומה  שירות לקוחות

 בלבד, ותחת מותג יחודי. 

לפתוח קו תוכן בקומה הנ"ל ישלח טופס  כל המעונין .יג

החברה הצהרה לקו הספציפי וצילום ת.ז. לחברה, 

לאחר מכן ולועדה,  תשלח את הטופס וצילום הת.ז

ללקוח את הקו המבוקש, ללא החברה להקצות תוכל 

 צורך להמתין לאישור הועדה על כל קו וקו. 

בסוף כל חודש, תשלח החברה לועדה את רשימת  .יד

ו בקובץ אקסל באמצעות האימייל, עם הקוים שנפתח

  .ההצהרה הכתוב בטופספירוט כל 

החברה מצהירה כי היא מכירה בסמכותה של הועדה  .טו

לפקח על האמור בהתחייבות זו, עבור מנויי הטלפון 

  הכשר.

ידוע לחברה כי באם לא תעמוד בהתחייבויותיה אזי  .טז

ועדת הרבנים תהיה רשאית שלא לסמוך על 

 החברה.התחייבויות 

 

 ___________________________שם החברה ומספר ח.פ: 

 כתובת החברה: ______________________________

 שם החותם: ______________________________

 מספר זהות: ______________________________

 _____________תפקיד בחברה________________

 

, ________________ אני הח"מ, עו"ד ___________________, מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי ________________אשר זיהיתיו באמצעות תעודת זהות מספר 

אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  אישר כי הינו מוסמך לחתום בשם החברה, וכןלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 עליה בפני.

.____________________ 

 חתימת עורך הדין

pdf.סעיפ י בהתחייבות קומת תוכן כשרה



ה"כשר"הסלרלרישוקעלשמפקחתהרבניםועדתלכותלאוזניים

נחקרנתיהמשתמשיםשללשיחותלהאזיןרוצה

אפשרותהרבנים:ועדתשלהכשרותתנאי

סגורותבקבוצותלשיחותהאזנה
סגורותשיחלקבוצותהאזנהכוללבטלפונים,תוכןלשירותימלאהגישהלהתתאפשרכידרשההכשריםהסלולרמכשירישוקעלהמפקחתהוועדה
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מקסימלי"פיקוחלהעמיד"חובההוועדה:אחריםטלפוןלמספריהתחזותבאמצעותבפניההסגוריםתוכןלשירותיגםלהיכנסמצליחיםהוועדה

טוקרנתי

הגוףהרבנים,ועדתהאם
החרדי,במגזרבתקשורתהשולט

להודעותלצותתהרשאהמקבלת
כש־טלפוניםמנויישלאישיות

רים

$TS1$כשרים$TS1$

$DN2$כשרים$DN2$במגזר?לאינטרנטהחסומים

^TheMarkerהווע־כינודע
דה

$TS1$הוועדה$TS1$
$DN2$הוועדה$DN2$גישהלהתתאפשרבידרשה

בטלפוניםתוכןלשירותימלאה

לקבוצותהאזנהסוללהבשרים,
המכו־בשירותסגורותשיח

נה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$ובמקריםקולי","וואטאסם
האז־מבצעתאכןהיאמסוימים

נות

$TS1$האזנות$TS1$

$DN2$האזנות$DN2$ללאבאלהקולייםלשירותים

במקביל,המשתמשים.ידיעת
תלונהחוקרתישראלמשטרת

מצ־הוועדהשנציגינטעןבה

ליחים

$TS1$מצליחים$TS1$

$DN2$מצליחים$DN2$תוכןלשירותיגםלהיכנס
זיוףבאמצעותבפניההסגורים
אחרים.טלפוןלמספריוהתחזות

תקשורתלענייניהרבניםועדת
התקשו־בתחוםששולטהגוףהיא
רת

$TS1$התקשורת$TS1$
$DN2$התקשורת$DN2$מעניקההוועדההחרדי.במגזר
סלולרלמכשירירקלאכשרות
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בלעדיתשולטתהיאאלאנוספים,
הברותכלשלהכשרותבקומותגם

סדרההןהכשרותהקומותהסלולה

קידומתבעליטלפוןמספרישל
הכשרים.למסלוליםהמשויכיםזהה

הרבניםלוועדתישאלהבמספרים

שירותישלחסימהלבצעהרשאה

הוועדהמחליטהשלגביהםתוכן

כלההררי.למגזרראוייםאינםכי

בשיתוףפועלותהתקשורתחברות

ומעניקותהרבניםועדתעםפעולה
לבצעטכניתיכולתהוועדהלנציג
פיקוח.כלללאהחסימהאת
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באופןחוסםבוועדהאחדנציגשבו

מאותנימוקכלוללאשרירותי,

גםלעתיםטלפון,מספריואלפי

מי־למשלתמימיםשירותיםשל

דע

$TS1$מידע$TS1$

$DN2$מידע$DN2$אוויר.מזגעלאוסוכרתלחולי

ביקורתגררהזההבעייתיהמנגנון
שע־מהרבניםחלקשלוהתפטרות

מדו

$TS1$שעמדו$TS1$

$DN2$שעמדו$DN2$אךהרבנים,ועדתבראשות
לה־ממשיכההוועדהזאתלמרות

תנהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$פיקוח.ללא
מש־הליךמתנהלהוועדהנגד

פטי

$TS1$משפטי$TS1$

$DN2$משפטי$DN2$חר־תוכןשירותיהברתמטעם
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$TS1$,חרדית$TS1$
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$TS1$החרדי$TS1$
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