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Fitxa de l'empresa
Nom de l’empresa

Mer Group (C. MER Industries Ltd)
Mer Group és un dels principals conglomerats tecnològics de l'Estat d'Israel. D'ell depenen una dotzena d'empreses subsidiàries,
dividides en tres sectors (telecomunicacions, energies netes i seguretat), d'entre les quals destaquen les filials Athena GS3 Security
Implementation Systems Ltd i TechMer, que operen en els camps de la tecnologia de vigilància i els sistemes de seguretat1. Athena
GS3, concretament, fundada el 2003 per l'excap de l'Mossad als anys 90 i actual director de l'Israel national Policy Institute for
Counter Terrorism2, desenvolupa programes de recol·lecció de dades i informació. Al 2018, la companyia va absorbir la desenvolupadora de programari de seguretat 'endpoint' Promisec, amb presència en diversos països europeus3.

Situació legal de l’empresa
i filials
A més d'aquestes, la companyia posseeix el 100% de Mer Metal workers, Mer Telecom Ltd, Mer Communications and Security Sy,
Rotal Networks, Rotal Infrastructure, RMCS Communications, ORT Tech Systems, Mer Cello Wireless, TechMer NAMS i Mer Defense
and Technologies Ltd. També participa de Merimon natural Gas North Ltd (50%), Rotem natural Gas Ltd (33%), Peak Diamonds
Ltd (28%), GameFly inc (5%), opion BV (29%), Xenia Ventures Ltd (8%) i PLH Ltd (37.5%).
L'empresa va sortir a borsa el 1992 i els seus principals accionistes són FIMI FIVE 2012 LTD (36.6%), Haim Mer (28.54%), Isaac
Ben Bassat (9.19%) i Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd (5.81%)4.
Any de fundació
Executius i alts càrrecs

Mer Group va ser fundada com a negoci familiar, hereva d’una companyia metal·lúrgica, l’any 1982.

El seu president i fundador és el matemàtic Chaim Mer, vinculat a la intel·ligència militar durant la seva juventut, i que va rebre en
herència la companyia metal·lúrgica del seu pare i la va fer esdevenir l’imperi Mer Group, juntament amb el seu soci Isaac Ben

1

Mer Group, “About us”, consultada el 16/11/2019: https://mer-group.com/about-us/
Israel national Policy Institute for Counter Terrorism, ICT Staff, “Shavit, Shabtai”, consultada el 19/01/2020: https://www.ict.org.il/Worker.aspx?ID=29#gsc.tab=0
3 Promisec. 4/01/2018. “MER Group Acquires Promisec Cyber Services”. Consultada el 19/01/2020: https://www.promisec.com/news/mer-group-acquires-promisec-cyber-services/
4 Tel Aviv Stock Exchange, “CMER Industries Ltd. Profile”, consultada el 19/12/2019: https://www.tase.co.il/en/market_data/company/338/about?securityId=338012
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Bassat5. El seu CEO és Nir Lempert, coronel retirat de l’exèrcit israelià i ex oficial de l’agència de ciberespionatge associada a
aquest, la Unit 82006.
El seu quarter general és a Holon, Israel, tot i que disposa de 24 seus i oficines arreu del món, principalment a l’Amèrica Llatina
(Mèxic i Xile), i al continent africà.
Seus

Dades de contacte del seu quarter general:
5 Hazoref St. Holon 58856 Israel
Tel: +972-3-5572555

Número de treballadors

La plantilla de Mer Group compta amb unes 947 persones a les seves seus i oficines arreu7.

Àrea econòmica o àmbit
d’actuació empresarial

El grup ofereix un ampli ventall de solucions basades en la tecnologia i serveis integrals de seguretat que inclouen consultoria,
desenvolupament, enginyeria i fabricació, així com integració i implementació. La divisió de Seguretat i Tecnologia de Mer desenvolupa i instal·la sistemes de comunicació intel·ligent per a unitats militars terrestres i navals a Israel i en altres països8. Entre els
seus clients, s'hi troben governs, agències de policia i d'intel·ligència, autoritats locals, companyies de telecomunicacions i financeres.
En el cas d'Athena GS3 destaca, com a un dels seus productes més internacionalitzats, el sistema OSCAR per a la recollida
d'informació de xarxes socials i internet per a serveis d'intel·ligència, seguretat i prevenció del terrorisme9.

5

Landau, Efi. 1999. “Chaim Mer - Mer Group”. Global, 15 de desembre. Consultat 12/12/2019: https://en.globes.co.il/en/article-380606
Reed, John. 2015. “Unit 8200: Israel’s cyber spy agency”. Financial Times, 10 de juliol. Consultat el 12/12/2019: https://www.ft.com/content/69f150da-25b8-11e5-bd83-71cb60e8f08c
7 Market Screener, “C. MER INDUSTRIES LTD”, consultada el 12/12/2019: https://www.marketscreener.com/C-MER-INDUSTRIES-LTD-10619315/company/
8 Who Profits, C. Mer Group . Consultada el 15/12/2019: https://whoprofits.org/company/c-mer-industries/
9 Athena, Products, “Oscar”, consultada el 19/01/2020: http://www.athenaiss.com/oscar.html
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Activitat a Europa i a l’Estat Espanyol

Malgrat l'expansió a Europa no ha estat, fins al moment, una prioritat de Mer Group, la companyia opera al continent a través
d'algunes de les seves empreses filials desenvolupadores de programari, com Promisec o Athena GS3, que ha participat en
diversos projectes d'investigació en seguretat finançats per la Comissió Europea, juntament amb empreses espanyoles com Indra,
ISDEFE o Everis.

Com a conglomerat, Mer Group ha desenvolupat sistemes i tecnologies de seguretat i de recollida de dades -especialment a
través de la seva empresa Athena GS3- que han contribuït, directament, a mantenir la vigilància massiva sobre la població
palestina, operant en dispositius com alguns checkpoints i a través de projectes com "Mabat 2000", que s'exposa a continuació. Al
Activitat econòmica als Te- 2016, la seva filial TechMer Ltd, va guanyar un contracte de 40 milions de NIS amb el Ministeri de Defensa d'Israel per a la
rritoris Ocupats de Palesinstal·lació d'un nou sistema de comunicació per a l'exèrcit israelià10, basat en la tecnologia d’àudio digital desenvolupada per
tina (TOP)
l’empresa.
Els productes de TechMer s’han implementat en sistemes d’armament d el’exèrcit israelià, com el tanc Merkava, i en avions de
missió, embarcacions i control fronterer11.

Més informació rellevant

Al desembre de 2018, Mer Security and Communication Systems va ser identificada pel The New York Times com una de les
empreses mitjançant les quals països i governs que eren objecte de sancions per part dels Estats Units contractaven lobbies per a
intentar rebaixar aquestess sancions12. Concretament, Mer hauria obtingut 8 milions de dòlars del govern de Joseph Kabila (República Democràtica del Congo) per a accedir als nivells més alts de l’administració Trump. Mer va pagar mig milió de dòlars,
l’abril del 2017, a Alston & Bird, l’empresa de l’ex senador republicà Bob Dole, per a aconseguir una reunió amb el president
nord-americà i intentar relaxar les mesures de càstig al país per vulneracions dels Drets Humans i corrupció.

10

Who Profits, cita 8.
TechMer, “Managed Digital Intercom System”. Consultada el 19/02/2020: www.tech-mer.com/wp-content/uploads/2017/01/mDIS_Brochure_EN_WEB.pdf
12 Vogel, Kenneth. 2018. “Targets of U.S. Sanctions Hire Lobbyists With Trump Ties to Seek Relief”. The New York Times, 10 de desembre, En línia a: www.nytimes.com/2018/12/10/us/politics/sanctions-lobbyists-usa.html
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L’informe assegura que Mer va pagar 1,25 milions de dòlars a l’empresa de Robert Stryke, firma vinculada als negocis de Trump,
per a organitzar la trobada entre una delegació congolesa i oficials nord-americans13.

ALTRES REFERÈNCIES
CONSULTADES (Informes, Reports...)

Who Profits. 2018. “Big Brother” in Jerusalem’s Old City: Israel’s Militarized Visual Surveillance System in Occupied East Jerusalem”. Accés 10/10/2018: https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
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TOI Staff. 2018. “Israeli firm said using US lobbyists to help Congo regime skirt new sanctions”. Times of Israel, 11 de desembre. En línia a: www.timesofisrael.com/israeli-firm-said-using-uslobbyists-to-help-congo-regime-skirt-new-sanctions/
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Abstract
Mer Group, el nom legal del qual és C. Mer Industries Ltd.es, és un dels principals holdings israelians de tecnologia de vigilància i sistemes de seguretat, especialment a través de les seves filials
Athena GS3 Security Implementations i TechMer. Creada el 1982, Mer Group és, a més, una de
les 112 companyies que apareixen a la base de dades de Nacions Unides publicada al febrer
de l'any 2020 sobre empreses que operen als centenars d'assentaments il·legals de Cisjordània,
i que per tant es beneficien de la situació d'ocupació dels Territoris Palestins14.
A través de les seves filials, Mer Group -fundada pel matemàtic Chaim Mer, vinculat a la intel·ligència militar en la seva joventut i amb Nir Lempert com a CEO, coronel retirat de l'exèrcit
israelià i ex oficial de l'agència de ciber-espionatge associat a aquest, la Unit 8200- ha participat de projectes considerats controvertits pel que fa a vulneració dels drets humans i fonamentals, com el dret a la privacitat i altres, de la població palestina. Destaca especialment la seva
participació a "Mabat 2000", que va consistir en la instal·lació i actualment en el manteniment de
400 càmeres de videovigilància als carrers de la Ciutat Vella de Jerusalem. A més, és client
habitual del Ministeri de Defensa israelià.
Tot i que Mer Group no té com a prioritat la seva expansió a Europa, opera a països com Bèlgica
o França a través de l'empresa Promisec, que va absorbir el 2018, i s'ha beneficiat de fons
europeus per a la recerca en seguretat.

14

Web OHCHR, “UN rights office issues report on business activities related to settlements in the Occupied Palestinian Territory”, consultada el 12/02/2020: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=E
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Vigilancia masiva de la población palestina en los TOP
Mer Group -i el seu viratge des de la indústria del metall a la tecnologia i, més concretament, als
sistemes tecnològics de seguretat i vigilància- és un fidel reflex del propi desenvolupament
econòmic de l'Estat d'Israel, que s'ha consolidat en els últims anys com un dels grans exportadors
d'aquest tipus de sistemes15, acompanyat també pel prestigi que atorguen a les seves empreses
els vincles amb l'exèrcit i els serveis d'intel·ligència israelians, així com el "segell de qualitat"
d'haver testat primer aquests sistemes en els Territoris ocupats de Palestina16. Així, un dels projectes més destacats de la divisió de seguretat de Mer Group, Athena GS3, ha estat el programa
de vigilància panòptica "Mabat 2000", que li va ser adjudicat el 199917. "Mabat 2000", aprovat
amb motiu de la visita del Papa l'any 2000, va consistir en la instal·lació de 400 càmeres de
videovigilància als carrers de la Ciutat Vella de Jerusalem, acompanyades d'un centre de control
que monitoritza i analitza cada moviment filmat. Davant la polèmica que va aixecar aquest desplegament, el 2009 el CEO de Mer Group, Haim Mer, va declarar que "la policia necessitava un
sistema de Gran Germà que pogués controlar i proporcionar una visió exhaustiva dels esdeveniments que tenen lloc a l'àrea de la Ciutat Vella18”.

Imatge: Centre de control del sistema ‘Mabat 2000’. Foto extreta de: Ynetnews

15

Kane, Alex. 2016. “How Israel became a hub for surveillance technology”. The Intercept, 17 d’octubre. En línia a:
https://theintercept.com/2016/10/17/how-israel-became-a-hub-for-surveillance-technology/
16 Al Haq, 2019, “The Surveillance Industry and Human Rights: Israel’s Marketing of the Occupation of Palestine”,
Submission to the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and
Expression
17 Who Profits, 2018, “Big Brother” in Jerusalem’s Old City: Israel’s Militarized Visual Surveillance System in Occupied East Jerusalem”: https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
18 Kane, Alex. 2016, cita 15.
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L’aposta pel control massiu als carrers es va articular de forma més concreta l’any 2014, quan es
va incrementar encara més l’exhaustiva xarxa de videocàmeres, amb l’objectiu de captar les
matrícules de tots els vehicles que circulen pel districte de Kedem, que cobreix la major part de
Jerusalem Est, ocupat des de l’any 1967 per Israel19. El 2016, la companyia va guanyar un
contracte de 30 milions de shekels per al manteniment i l’actualització d’aquest sistema de vigilància pels propers 10 anys, liderat també per Athena GS3 Security Implementations. L'expansió de
dispositius de vigilància massiva, programari de reconeixement facial (desenvolupat per empreses
com Anyvision) i control social, ha continuat ininterromput fins a l'actualitat. El 2018, el pressupost
de la policia nacional de la ciutat es va incrementar en 246 milions de shekels per millorar la seva
capacitat amb més de 300 càmeres col·locades per tota la ciutat, una càmera per cada 125
residents, que registren imatges contínuament, 24 hores al dia, 7 dies la semana20.
En l'actual context d'ocupació, el desplegament de mètodes de control tecnològic, biomètric i de
predicció del comportament sobre la població palestina, dels quals s'han beneficiat econòmicament empreses com Mer Group, a més de contribuir a la securitizació de Jerusalem Est i a la
criminalització de la resistència i les dissidències urbanes, ha construït relacions diferencials entre
residents considerats mereixedors de protecció i aquells etiquetats com a amenaça potencial a la
seguretat. El resultat d'aquestes polítiques de privatització de la seguretat és un greu impacte en
els drets humans, incloent el dret a la privacitat, de la població palestina de Jerusalem Est, que
afecta de forma específica -per la relació ja conflictiva entre seguretat i gènere- a les dones
palestines21. En relació amb el segell “Tested in Combat”, el projecte ‘Mabat 2000’ es promociona
arreu del món com a “un dels més exitosos” dispositius de seguretat als Territoris Ocupats de
Palestina22.
Les càmares de videovigilància de la companyia han estat, també, instal·lades als checkpoints de
Beit Iba i Sha’ar Efrayim, i a la base de l’exèrcit d’Anatot, a la Cisjordània ocupada23.

19

UNISPAL,
UNSCR/RES/267
del
3
de
juliol
de
1969:
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/5932ECF53FF36A04852560C300656122
20 Dorris, Cara. 2013. “The Eyes of the Old City: ‘Mabat 2000’ Captures All”. The Jerusalem Post, 18 de juny,
https://www.jpost.com/National-News/The-eyes-of-the-Old-City-Mabat-2000-captures-all-316885
21 Miralles, Nora. 2019. “Privatización de la seguridad, control social y su impacto de género en Jerusalén Este”. ODHE.
En línia a: http://www.odhe.cat/es/privatizacion-de-la-seguridad-control-social-y-su-impacto-de-genero-en-jerusalen-este/
22 Web Who Profits, Athena GS3 Security Implementations. Consultada el 15/12/2019: https://whoprofits.org/company/athena-gs3-security-implementations/
23 Web Who Profits, C. Mer Group, cita 8
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Imatge: Càmera Mer Group a Jerusalem. Foto extreta de Who Profits.

Tentacles a Europa
Malgrat la dificultat per trobar les seves filials a Europa -la seva prioritat és l’Amèrica Llatina
hispanoparlant-, la pròpia empresa reivindica la seva presència al Regne Unit24. El 2018, Mer
Group va adquirir Promisec, una desenvolupadora de software per a la recollida de Big Data i
solucions de ciberseguretat amb presència al mercat francès25. D'altra banda, mitjançant Athena
GS3, la seva divisió de sistemes de seguretat, la companyia ha participat en dos projectes europeus de recerca. Va coordinar un d'ells, el projecte Innovative & Novell First responders Applications (INFRA)26, del 2009 al 2011, que tenia com a objectiu desenvolupar un sistema de comunicacions interoperable per a equips d'emergència. Sufragat amb 2,6 milions d'euros de Fons
Europeu de Recerca en seguretat, el programa FP7-SECURITY, hi va participar juntament amb
l'empresa armamentística espanyola ISDEFE i la consultora EVERIS, també present en les indústries
de defensa i de seguretat de fronteres, així com amb la Universitat de Limerick (Irlanda). La
dotació del projecte per a Athena GS3 va ser de 418.000 euros.
La empresa va participar, de 2014 a 2015, del projecte Advanced pRotection of critical buildinGs by Overall anticipating System (ARGOS), coordinat per Everis i finançat amb 3,5 milions
d’euros del mateix fons d’investigació en seguretat de la Comissió Europea. ARGOS, del qual
Athena GS3 es va endur 432.000 euros, tenia com a objectiu millorar la capacitat de les
24

Web Mer Group, “About us”. Consultada el 10/01/2020: https://mer-group.com/about-us/
Promisec, 04/08/2015, “Promisec Partners with TD Azlan to Deliver Agentless Endpoint Security to French Market”.
Consultada el 19/01/2020: https://www.promisec.com/news/promisec-partners-with-td-azlan-to-deliver-agentlessendpoint-security-to-french-market/
26 Web CORDIS EU Research Results. 2009. Fact Sheet Innovative and Novel First Responders Applications. Consultada el 12/01/2020: https://cordis.europa.eu/project/id/225272
25
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infraestructures crítiques per a monitorejar i anticipar possibles amenaces al seu funcionament,
usant "Tecnologies d’Alerta Primerenca"27. Prèviamente, de desembre de 2010 a juny de 2014,
aquesta divisió de Mer Group va participar del projecte Disaster Control Management (DiCoMa)28, dins el programa d'innovació industrial de la xarxa Eureka ITEA 3, desenvolupant un nou
programari per a la gestió de crisi, emergències i desastres, juntament amb 17 empreses de
Finlàndia, Espanya i Turquia i liderat per la multinacional INDRA, una de les principals beneficiàries de l'negoci de les armes i de la milizariTzació de fronteres a l'Estat Espanyol.
A més, Mer Security and Communication Systems va guanyar, el 2017, un contracte amb l'OSCE
per un import de més de 5 milions d'euros per al desenvolupament d'un sistema de vigilància
modular amb transmissió per satèl·lit a la frontera d'Ucraïna29, mentre que la mateixa divisió de
Mer va rebre 6.240.000 d'euros en 2018 per un contracte amb les Nacions Unides per a proveir
de sistemes de detecció d'incendis a la missió que aquest organisme internacional té a Mali30.

Recomanacions de l'ODHE
Prenent en consideració el dret internacional humanitari, el respecte als drets humans i la Llei de
Foment de la Pau aprovada el 2003 pel Parlament de Catalunya, l'Observatori de Drets Humans
i Empreses (ODHE) considera que Mer Group s'està lucrant i és, per tant, còmplice i beneficiària
de l'ocupació de territoris palestins per part de l'Estat d'Israel.
El Govern espanyol i totes les administracions públiques de l'Estat, com a signataris de les Convencions de Ginebra i l'Estatut de Roma, estan obligades a protegir la població civil en temps de
guerra i assegurar el compliment del dret internacional humanitari per part d'Israel. Per tant,
l'adquisició de béns i serveis d'una empresa que viola el dret internacional a través d'activitats
il·lícites és una complicitat que contribueix al procés d'ocupació i apartheid de Palestina i que
perjudica una transformació pacífica i justa del conflicte.
És per això que, des del ODHE, recomanem les següents mesures específiques:
-

La ciberseguretat i els sistemes de recollida d'informació sobre individus subjectes a drets
com el de privacitat són camps especialment sensibles, on la cura al respecte d'aquests
drets ha de ser un criteri bàsic de contractació. Per aquest motiu, es recomana excloure
el grup d'empreses Mer Group i a totes les seves empreses subsidiàries dels processos de
contractació pública de l'Estat Espanyol a través de la incorporació de criteris socials i de
respecte dels drets humans, tal com exigeix la directiva europea 2014/23/UE i
2014/24/UE, i la Llei de Contractes de l'Sector Públics 9/2017 de l'Estat Espanyol.

-

Que les institucions catalanes estableixin mecanismes efectius de control per les empreses
que volen desenvolupar la seva activitat al seu territori, que incloguin el seu impacte positiu o negatiu en el foment de la pau i els drets humans, com la millora dels processos de

27

Web CORDIS EU Research Results. 2014. Fact Sheet Advanced pRotection of critical buildinGs by Overall anticipating
System. Consultada el 12/01/2020: https://cordis.europa.eu/project/id/313217
28 Web ITEA 3. 2015. Projects, Disaster Control Management. Consultada el 20/01/2020: https://itea3.org/project/dicoma.html
29 Procurement OSCE, “Contracts awarded in 2017”, consultat el 10/01/2020
30 Web UN, Procurement Division, “HQ Contracts”. Consultat el 10/01/2020: https://www.un.org/Depts/ptd/contract-awards/343?field_date_3_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018&field_date_3_value_1%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=8&field_text_20_2_value=&field_country_tid_selective=All&field_text_75_2_value=&field_commodity_group_ca_tid_selective=All&items_per_page=10&order=title&sort=asc
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contratació pública mitjançant la incorporació de clàusules socials, com determinen les
normes comunitàries i catalanes.
-

Que les institucions estatals estableixin mecanismes de bloqueig, desincentivadors o sancionadors per les empreses i agents empresarials que realitzin activitats còmplices amb
l'ocupació del territori palestí i amb les violacions de drets humans, incloent qualsevol tipus
de benefici i negoci amb armes incendiàries o els seus components .

-

Així mateix, s'insta a les institucions estatals a promoure una regulació vinculant en l'àmbit
internacional que reguli el comportament i l'activitat de les empreses transnacionals, incloses les empreses de ciberseguretat i sistemes de vigilància.
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