
  ניטור ובדיקת האזנות סתר -חוקר פרטי

 ,גילוי האזנות סתר בחללי חדרים, במבנים, בבית, במשרד, בעסק, בסלולר

 .במחשבים, בטבלטים, ברכב בו אתם עושים שימוש יום יומי, במרכזיות טלפונים ועוד

 ?מידע פנימי רגיש זלג מהחברה והגיע אל המתחרים שלך  –
 ?הגיעו לאוזניים הלא נכונות דברים שאמרת בחדרי חדרים  –
 ?בעלך/אשתך יודע/ת דברים שאמרת, ואינך יודע/ת איך –

 ! סביר להניח שמאזינים לך

 ! האזנת סתר הינה עבירה פלילית

 שירותי בדיקות האזנה לגילוי האזנות סתר 

משרד סיקורית חקירות מספק ללקוחותיו שירותי בדיקות האזנות סתר לגילוי וחשיפת האזנות סתר  
בית, במשרד, ברכב, בקו הטלפון, במרכזיה האלקטרונית, בשלוחות הטלפון, בדיקות האזנה ב

 .לפלאפון ומכשירים סלולריים/סמארטפונים ובכל מקום אחר בו היית רוצה לשמור על פרטיותך

מכשירי ההאזנה כיום זעירים מאוד, מתוחכמים, בעלי יכולת הקלטה לטווח ארוך, בעלי יכולת שידור  
דרך כל נתיבי התקשורת הקיימים, טלפוניה, סלולרי, תדרי רדיו, אינטרנט וכו´, כך  VOICE והעברת 

 .שהמצותת יכול לקבל בזמן אמת את תוכן השיחה ולתעדה

לרשותנו עומד הציוד הטכנולוגי המתקדם ביותר לביצוע בדיקות האזנת סתר לחשיפה ואיתור של  
 ,מכשירי ציתות והאזנה, ניסיוננו הרב

וד בדיקות האזנה העומד לרשותינו ומומחיותינו בתחום מביא למאה אחוזי הצלחה בגילוי  כמו גם צי 
 .וחשיפה של האזנות סתר מכל הסוגים

מערכות ההאזנה או מצלמות נסתרות שמתגלות במהלך הבדיקה אינן מפורקות, וזאת על מנת  
של משטרת ישראל  לאפשר איתור טביעות אצבעות מהרכיבים החשודים ע"י המחלקה לזיהוי פלילי 

 .איתה אנחנו עומדים בקשר עבודה שוטף

במסגרת שירותי בדיקות האזנה, משרד סיקורית חקירות מורשה מטעם משרד המשפטים, מעביר  
גילוי האזנת סתר מיד לאחר בדיקת האזנה. דו"ח בדיקות האזנה הינו מקיף   – ללקוחותיו דו"ח בדיקה 

כל מכשירי הציתות או מצלמות נסתרות אשר נחשפו  ומפורט בשילוב עם חומר מצולם ומתועד של 
 .בבדיקת האזנה שבוצעה

דו"ח החקירה/בדיקת האזנה המועבר ללקוח עובר בדיקת עו"ד ומשמש חומר ראייתי לכל דבר ועניין  
 .עבור משטרת ישראל או ביהמ"ש בעת הצורך

ספק ללקוחותיו ייעוץ  משרד סיקורית חקירות עובד עם עורכי דין מהטובים בארץ וכחלק משירותיו מ
 .משפטי לא פורמאלי, ובמקרה הצורך מפנה את לקוחותיו לטובי עורכי הדין בכל התחומים

כל אחד מאיתנו מקיים שיחות רבות עם אנשים שונים מידי יום. לעיתים תוכנן של חלק מהשיחות הוא  
טוב, ונזק ממשי  כה רגיש, עד כדי כך שהגעתן לאדם הלא נכון עשויה לגרום לנו למבוכה במקרה ה

 ?במקרה פחות טוב. האם מאזינים לשיחותיך 

כך למשל מידע רגיש שכזה יכול להכיל תוכן רכילותי, ואפילו מידע עסקי, מסחרי ומקצועי מסווג  
 .שדליפתו תסב נזק כספי רב



 ?האם חשבת פעם על האפשרות שמאזינים לשיחות שאתה מבצע

 .כזו גורמות לך לאי נוחות במקרה הטוב במידה וכן, סביר להניח שההשלכות של אפשרות 

 ?כיצד ניתן לצמצם את הסיכוי לכך שיאזינו לשיחות שלך

כדי לענות על שאלה זו, עליך לדעת האם מאזינים לשיחות שאתה מקיים. ברם, תחילה עלינו להבין  
 ?מה המשמעות של האזנה לשיחות 

חובה עונש של עד חמש שנות  האזנה לשיחות נחשבת להאזנת סתר, שאסורה על פי חוק וטומנת ב
 .מאסר מתוקף חוק האזנת סתר, בהמשך אל חוק הגנת הפרטיות

החוק מתייחס להאזנת סתר ככזו המתבצעת ללא הסכמת אחד ממשתתפי השיחה, בין אם מדובר  
 .בשיחה המבוצעת באופן פרונטאלי, באמצעות טלפון, מכשיר קשר, תקשורת מחשבים ועוד

כולה להתבצע באמצעות האזנה פיזית לשיחה המתקיימת במקום  מכאן גם שההאזנה לשיחות י 
מסוים, או באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, כגון מכשירי ציתות, מכשירי הקלטה, תוכנות  

 .ריגול ועוד

מאחר ובמרוצת השנים הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, שיטות ההאזנה הופכות עם הזמן למתוחכמות  
 .יותר

נולוגית טומנת בחובה סכנה במקרה זה, מכיוון שכיום ניתן לקנות מכשירי ציתות  ההתפתחות הטכ
 .במחירים שווים לכל נפש

 .הסיכוי לביצוע האזנות סתר גבוה יותר מבעבר – המשמעות היא פשוטה 

על מנת לתת מענה לסכנה הגוברת, קיימים כיום מספר פתרונות טכנולוגיים שנועדו לגלות האם  
 .אתה מבצעמאזינים לשיחות ש 

כפי שצוין, ישנן דרכים רבות לבצע האזנה לשיחות. בהתאם לכך, הפתרונות שנציג אף הם מגוונים  
 .ובאים לתת מענה לדרכי ההאזנה השונות

 פתרונות מעשיים 

אחד הפתרונות הוא בדיקת נפח, שנועדה לגלות מכשירי ציתות סמויים שהוטמנו. קיימים גם גלאים  
 .מכשירי ציתות אלחוטיים שהוטמנוייעודיים לאיתור 

איתור מכשירי ציתות אלה מתבצע באמצעות סריקה של טווח תדרים מסוים ושמירת התדר דרכו  
 .עובד מכשיר הציתות

על מנת לגלות האם מאזינים לשיחות הטלפון שאתה מבצע, תוכל להיעזר במכשירים המתחברים לקו  
 .הטלפון, ומאתרים שינוי כלשהו בקו

 .יר מאתר התחברות לקו טלפון, השיחה מיורטתכאשר המכש 

חשיפת האזנה לשיחות שבוצעו באמצעות מחשב תוכל להתבצע באמצעות בדיקה מקיפה של רשת  
 .המחשבים לצורך איתור תוכנות ריגול שהותקנו

 היצע רב 



כיום ישנו היצע רב של מכשירים שניתן לרכוש ובאמצעותם לגלות האם מאזינים לשיחות שאתה  
 .מבצע

עם זאת, על מנת לוודא שבדיקות לגילוי האזנות אכן יעילות, מומלץ להיעזר בשירותיו של משרד  
 .סיקורית חקירות המתמחה בכך

זאת מאחר ואנשי מקצוע שעובדים בתחום יגבירו את היעילות של הבדיקה, באמצעות שימוש  
 .ביצוע האזנותבמכשור ובטכניקות הטובות ביותר ותוך התחקות אחר שיטות חקירה נפוצות ל 

 :לעיתים האזנות סתר דורשות מעבר לשלב שני

 ?כי אחרת איך תדעו אם עוקבים אחריכם – בדיקת עיקוב 

צוות סיקורית חקירות שומר על דיסקרטיות מוחלטת בכל מה שקשור לתקשורת עם לקוחות  
רטי  המבקשים לבצע סריקה ואיתור של מכשירי האזנת סתר, מכשירי הקלטה ומצלמות נסתרות. פ

ההתקשרות שתמלאו (בצאט בפייסבוק) ישמשו לצורך יצירת קשר בלבד ולא יועברו לצד ג' ללא  
אישור מפורש מאת הלקוח. דוחות סריקה לגילוי ציוד הקלטה, האזנה או צילום מסופקים בהתאם  

לדרישת הלקוח לשימושו הפרטי ו/או כתצהיר לבית משפט. ביקור הצוות באתר הלקוח לצורך הערכת  
ר לשירותי חשיפת מכשירי האזנה ו/וא מצלמות נסתרות ו/או מכשירי הקלטה יערך ע"פ הצורך  מחי

 .בתיאום מוקדם עם הלקוח וישמר בסודיות גמורה

 


