
  1699  הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו

  ענייני מינהל ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

   ענייני מינהל ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

  תקציר

  רקע כללי

פועל שהוקם והרשות) היא גוף סטטוטורי  -הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן 

חוק הרשות  -(להלן  1990-מכוח חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן

החוק), והיא אחראית, בין היתר, לקיום שידורי הרדיו ושידורי השנייה או 

הטלוויזיה בערוצים המסחריים בישראל ולפיקוח עליהם. הרשות כוללת שני 

בור שממנה הממשלה נציגי צי 15המונה המועצה),  -גופים: מועצת הרשות (להלן 

יו"ר המועצה). המועצה  - לפי המלצת שר התקשורת, ובראשה מכהן יו"ר (להלן 

; והנהלת הרשות ובראשה מנכ"ל2014המכהנת מונתה לתפקידה באוקטובר 
1

 ,

  האחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות.

  

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה כמה ענייני  2015 אוקטובר - 2014 בחודשים דצמבר
מינהל ברשות ובכללם טיפול הרשות בהליך שינוי ארגוני ואיוש משרות בכירות. 
הבדיקות נעשו ברשות, בין היתר ביחידות אלה: לשכת המנכ"ל, הלשכה 

  המשפטית, אגף משאבי אנוש ומועצת הרשות.

  

   הליקויים העיקריים
  ליקויים בעבודת המועצה

ם ו י ת ק ו ב י ש ם י י ל ש ו ר י ל ץ  ו ח מ ה  צ ע ו מ המועצה מתכנסת  :ה
בכך בדרך כלל מחוץ לירושלים בניגוד לחוק ולנוהל עבודת המועצה. לישיבותיה 

בדבר מעמדה  החקיקה תכליתמפרה המועצה את הוראות החוק וחוטאת להגשמת 
 672,000- הרשות כ שילמה 2015עד אוקטובר  2010כמו כן מפברואר  של ירושלים.

  המועצה באזור תל אביב.  ועבור כיבוד לישיבות מקומות שכירת ךלצור"ח ש

__________________ 
  .רשותה שלכספים הסמנכ"ל  2015בתפקיד המנכ"ל בפועל משמש מינואר    1



  ג66דוח שנתי   1700

  ענייני מינהל ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

י ר ב ח ת  ו י ו ר ד ע י ה ה צ ע ו מ מחברי המועצה  45%- כ 2015-2013בשנים  :ה
מישיבות המועצה.  50%-מחברי המועצה הנוכחית נעדרו מיותר מ 20%- הקודמת וכ

פעלו משמעותית במיוחד משום שהמועצות הייתה ההיעדרות של חברי המועצה 
 15חברים במקום  11מתקופת כהונתן בהרכב חסר: במועצה הקודמת היו בחלק 

פעלה גם היא בהרכב חסר:  2016בפברואר  -כנדרש בחוק. אשר למועצה המכהנת 
  .15חברים במקום  12

 -במשך שלוש שנים : הדוחות הכספייםעיכוב באישור ומאושר תקציב היעדר 
 הדוחותשר על ידי שר האוצר. פעלה הרשות בלא שתקציבה או -  2014-2012בשנים 

על אף  2014רק בדצמבר אושרו במועצת הרשות  2013-2011לשנים  הכספיים
למילוי תפקידי המועצה וההנהלה. התנהלות הרשות בלא תקציב מאושר  םחשיבות

  כדין וללא דוחות כספיים מבוקרים מנוגדת לחוק ולכללי מינהל תקין.

ת ו ח ו ד ה ם  ו ס ר פ ב ם  י ב ו כ י ם ע י י ת נ ש ות השנתיים על פעולות הדוח :ה
חודשים בממוצע לאחר תום שנת  8- הרשות ופעולות המורשים לשידורים אושרו כ

הפעילות. פרסום מאוחר עלול לפגוע ביכולת המועצה לקבל תמונה עדכנית בדבר 
מידת העמידה של בעלי הזיכיון בהתחייבויותיהם וביכולתה לקבוע את אופן 

  בור לקבל דיווח על השירות שקיבל.פעולתה לגביהם, והוא אף מונע מהצי

י ל ו ק ו ט ו ר פ ר  ו ש י א ב ם  י ב ו כ י ה ע צ ע ו מ ה ת  ו ב י ש המועצה  :י
של דיוניה לאחר חודשים רבים, עד שנה וחצי פרוטוקולים הקודמת אישרה את ה

של דיוני  פרוטוקולים. הפרוטוקולים 23לאחר קיומם. בדיון אחד למשל אושרו 
 עד אוקטובר מאיבחודשים  ה,בשלהי תקופת כהונת המועצה הקודמת שהתקיימו

חתימה על פרוטוקול חודשים רבים לאחר מועד הדיון חוטאת  .אושרו לא ,2014
   לעקרונות המינהל התקין והיא משמשת מעין חותמת גומי.

  ליקויים הנוגעים לאיוש משרות בכירות בהנהלת הרשות

בשלוש השנים האחרונות לא אוישה משרת המנכ"ל ברצף בידי מנכ"ל קבוע, 
ובמועד סיום הביקורת הייתה המשרה מאוישת זה עשרה חודשים בידי ממלא 
מקום. מטבע הדברים מנהל במינוי זמני מתקשה בתכנון לטווח ארוך ובקבלת 

  החלטות קשות, והדבר מחליש את כוחו הניהולי כלפי הכפופים לו. 

, ארבעה 2014שהרשות פרסמה מכרזים לששה תפקידים מרכזיים עוד באוגוסט אף 
"ל וסמנכ"ל תוכן . כך למשל תפקידי סמנכ2015מהם אוישו רק בין אפריל לאוגוסט 

, יותר משנה לאחר פרסום 2015. באוקטובר 2015באוגוסט  ואויש ומחקר מדיניות
   טרם אוישו.המכרזים, משרותיהם של ראש אגף מחקר וראש אגף כלכלה 



  1701  הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו

  ענייני מינהל ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  הביקורת הפנימית ברשות

לא התקיימה ברשות ביקורת , 2016פברואר ועד  2014, מאוגוסט וחצי שנהכבמשך 
היעדר ביקורת פנימית פרק זמן כה ממושך הוא בלתי סביר. זאת ועוד, . כללפנימית 

כמתבקש  ולא קבעה, המבקר הפנימי של הארגוני המועצה לא הסדירה את מעמדו
   .עליו , מי יהיה הממונה1992-תשנ"בהביקורת הפנימית, ה על פי חוק

  מכרז למתן שירותי יחסי ציבור

לקראת צאתה של דוברת הרשות לחופשת לידה פרסמה הרשות "פנייה תחרותית 
מטעם ועדת המכרזים  חברי הצוותלקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור". 

הצהירו על היכרותם עם המשרדים שבחנו את איכות הצעות המועמדים 
בפרוטוקול; לא פורטו מידת ההיכרות וטיבה, אופי הקשר ומשכו המתמודדים, אך 

הזיקות  לגבי החלטה שהתקבלה אסמכתה לכך בפרוטוקול נמצאה לא, כן כמו
  .הזוכה בחירת על האפשרית והשפעתן הצוות שעליהן הודיעו חברי

החלה לשלם לו עבור  2014וכה וביוני התקשרה הרשות עם המשרד הז 2014באפריל 
לא נכח עוד נציג של המשרד  2015שירותיו, שכללו העמדת נציג במשרדיה. מתחילת 

לשלם למשרד הזוכה בעבור שירותים הרשות  משיכהברשות, ולמרות זאת ה
  .ש"ח לחודש 7,000-, שעלותם גדולה בכהכוללים העמדת נציג במשרדיה

  

  העיקריותהמלצות ה

לפעול להגברת השתתפותם של חברי המועצה בדיונים. כמו כן  יו"ר המועצה על
לישיבות המועצה יועברו לעיון חבריה  וכן חומרי הרקע המועצה ראוי שמועדי דיוני

  זמן סביר לפני הדיונים כדי שיוכלו להתכונן באופן מיטבי. 

יח שכל על משרד התקשורת לפעול למינוי החברים החסרים במועצת הרשות ולהבט
אימת שיתקבל כתב התפטרות מחבר מועצה ימונה בתוך זמן קצר חבר אחר 

מן הראוי שמשרד התקשורת ישקול להקים מאגר מועמדים שיאפשר בעת תחתיו. 
  למינוי חבר מועצה חדש. שיידרש משך הזמן לקצר את הצורך 

להקפיד כן עליה לפעול לכך שהתקציב שלה יאושר במועד כנדרש בחוק. על הרשות 
ת הכספים; עוד עליה סוף שנל ככל הניתן סמוךכספיים הדוחות אשר את הל

להקפיד לפרסם כל דוח שנתי זמן קצר ככל הניתן לאחר תום השנה הנבדקת 
 המתעכבים זיכיונות בעלי כנגדכל האמצעים העומדים לרשותה את  ולנקוט

  .הנחוץ המידע בהעברת

הפרוטוקולים של דיוני המועצה  לאשר אתהרשות להקפיד והנהלת  המועצעל ה
עבודת המועצה. כמו כן על יו"ר המועצה להקפיד על כך שעם נוהל במועד שנקבע ב

פיזורה של מועצה וקודם מינוי מועצה חדשה יאושרו כל הפרוטוקולים של דיוני 
  המועצה שהתקיימו עד אותו מועד.



  ג66דוח שנתי   1702

  ענייני מינהל ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

ו של מנכ"ל קבוע מנכ"ל במינוי בפועל הוא פתרון המיועד למקרים חריגים. היעדר
וחילופם התדיר של מנכ"לי הרשות בשלוש השנים האחרונות, מקשה על תכנון 
לטווח ארוך ועל קבלת החלטות קשות. על הנהלת משרד התקשורת להחיש את 

  ההליכים להרכבת ועדה לאיתור מנכ"ל לרשות ולפעול לאלתר למינוי מנכ"ל קבוע.

תפקידו של המבקר ם הנוגעים לכלל ההיבטי תלהסדרעל המועצה לפעול לאלתר 
  תלותה של הביקורת הפנימית.- הפנימי ברשות, תוך שמירה על עצמאותה ואי

פיקוח  לקייםאפשר  שיהיה כדיו לצורך הבטחת תקינותם של הליכי המכרזים
ים של שהפרוטוקול להקפיד הוועדה לת המכרזים, עשל ועדתפקודה ובקרה על 

שעלו ונבחנו בישיבות, ובכללם החלטות  ההיבטים מלוא את פוישק ישיבותיה
שקיבלה היועצת המשפטית בדבר הודעות של חברי הוועדה על זיקה למועמדים 

  במכרז.

  

  סיכום

 נאמנות חובת חבה, ציבורית רשות שהיא, ורדיו לטלוויזיה השנייה הרשות
 עליה המוטל את לקיים נדרשת והיא, פעולותיה בכל אותה מלווה זו חובה. לציבור
לב למעמדה כגוף  בהתאם לכללי המינהל התקין ובשים ויעיל הוגן, מקצועי באופן

מפקח. יכולתו של ארגון לפעול ביעילות תלויה בכמה מרכיבים ובהם פיקוח 
 יעדים, הצבת, ושל המשאבים העומדים לרשות נכוןניצול  ,ובקרה על תהליכים

דווח על לת מחויבת . כמו כן הרשווביצוע המשימות לפיו קביעת סדר עדיפויות
  עקרון השקיפות. , על פיפעולותיה

 חילופי בצל הרשות פועלת מספר שנים זה כי מלמדים זה בדוח הממצאים
, פנימי מבקר לרבות, בכירים תפקידים בבעלי ממושך וחסר תכופים"לים מנכ

 של תפקודה התפקידים. לאיוש די עושה אינה הרשות וכי, סף שומר המהווה
 במשך מאושר תקציב בלא פעולה: יסודיים תחומים בכמה בחסר לקה הרשות

 מפורטות עבודה תכניות היעדר, במועד שנתיים דוחותפרסום - אי, שנים שלוש
  .הרשות מועצת ישיבות של ופרוטוקולים כספיים דוחות באישור ניכר ואיחור

חוק הרשות השנייה מחייב את נוכחות חברי המועצה בישיבותיה, ומשום כך יו"ר 
שימלאו לפעול להגברת נוכחות חברי המועצה בישיבות על מנת נדרשת המועצה 

את התפקיד שנבחרו לבצע, ואת חובת הנאמנות שלהם כלפי הציבור, וכדי 
להגשים את מטרת החוק בדבר שיקוף מגוון הדעות הרווחות בציבור במועצת 

קף את ם שהנוכחות בהם דלה עלולות לשהחלטות שמתקבלות בדיוניהרשות, שכן 
   רוב.האת דעת דעת המיעוט ולא 

זה מחייבים פעולת תיקון ממשית. לנוכח הסמכויות  שהובאו בדוחממצאים ה
גם מעקב של השר  יםשניתנו לשר התקשורת בחוק הרשות השנייה נדרש

  .ובקרה על תיקון הליקויים בנושאים אלה

  

♦ 



  1703  הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו

  ענייני מינהל ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  מבוא

פועל מכוח חוק הרשות השניה ם ושהוקהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו היא גוף סטטוטורי 
, והיא אחראית, בין היתר, לקיום שידורי הרדיו ושידורי הטלוויזיה 1990- לטלויזיה ורדיו, התש"ן

מועצת הרשות והנהלת בערוצים המסחריים בישראל ולפיקוח עליהם. הרשות כוללת שני גופים: 
נציגי ציבור שממנה הממשלה לפי המלצת שר התקשורת, ובראשה  15מונה מועצת הרשות הרשות. 

כיהנה במועד הביקורת הגב' אווה מדז'יבוז'. יו"ר המועצה לשעבר ד"ר אילן אבישר שימש 
. בראש הנהלת 2014ועד למינויה של המועצה הנוכחית באוקטובר  2010בתפקידו מספטמבר 

מש יבתפקיד המנכ"ל בפועל שוטף של ענייני הרשות. הרשות עומד מנכ"ל, והוא אחראי לניהול הש
המנכ"ל בפועל). מנכ"ל  - נהל ברשות (להלן ימר ניר שוויקי, סמנכ"ל כספים ומ 2015ינואר בהחל 

 .2014ועד דצמבר  2013שימש בתפקידו מיוני  )דאזהמנכ"ל  -הרשות לשעבר מר שי באב"ד (להלן 
  ה:המבנה הארגוני של הרשות השניי בתרשים להלן

  1תרשים 

  המבנה הארגוני של הרשות השנייה

  

  המקור: הרשות השנייה.



  ג66דוח שנתי   1704

  ענייני מינהל ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

שמשלמים לה  2הרשות מממנת את פעילותה באמצעות דמי זיכיון שנתיים ודמי הפצת השידורים
מיליון ש"ח, ולשנים  29-היה כ 2015בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ורדיו. תקציב הרשות לשנת 

  .3מיליון ש"ח 37.5- כ - 2014- ו 2013

  

  

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה כמה ענייני מינהל ברשות  2015 אוקטובר -  2014 בחודשים דצמבר
ינוי ארגוני ואיוש משרות בכירות. הבדיקות נעשו ברשות, בין היתר ובכללם טיפול הרשות בהליך ש

  ביחידות אלה: לשכת המנכ"ל, הלשכה המשפטית, אגף משאבי אנוש ומועצת הרשות. 

  

  

  עבודת המועצה

לפי חוק הרשות השנייה תפקידי המועצה וסמכויותיה הם, בין היתר, להתוות את קווי הפעולה של 
דורים בידי בעלי הזיכיונות; לאשר את תקציב הרשות; ולקבוע כללים הרשות; לפקח על ביצוע השי

בכל הנוגע לשידורים, לביצועם ולפיקוח עליהם. החוק קובע כמה הוראות הנוגעות לסדרי עבודה 
  כלליים של המועצה.

 - הרשות פועלת על פי "נוהל עבודת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו" (להלן  מועצת
הנוהל כולל  .2012- ו 2010ן בשנים דכועו 2004, שנקבע בשנת )ל עבודת המועצהאו נוה הנוהל

הוראות המסדירות את דרכי עבודתה של המועצה ונוגעות לישיבותיה, דרכי קבלת ההחלטות שלה, 
אישור הפרוטוקולים של ישיבותיה, החזרים עבור הוצאות של חברי המועצה, ישיבות ועדות 

  המשנה שלה ועוד.

  

  

  מועצת הרשות ישיבות

מקום מושבם של הרשות ומוסדותיה ושל חברת החדשות הוא חוק הרשות השנייה קובע כי " .1
בהתאם לכך קבעה המועצה בנוהל כי "מקום כינוסן של ישיבות המועצה יהיה  ."בירושלים

בירושלים, למעט אם החליט יו"ר המועצה, בנסיבות מיוחדות, על כינוסה של ישיבה שלא 
ר המועצה יביא את החלטתו והנסיבות המיוחדות שביסודה, לאשרור המועצה בירושלים. יו"

  בפתח הישיבה האמורה".

__________________ 
  באמצעות מערך שידור הטלוויזיה הדיגיטלי הקרקעי הקרוי "עידן+".    2
בשל שינוי ארגוני  2014-ו 2013לעומת תקציבה לשנים  25%-צומצם בכ 2015תקציב הרשות לשנת    3

 שנקטה, ומאחר שלא הוקצה עוד תקציב נפרד להפקות תוכן שמימנה הרשות בשנים קודמות. 
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‡ˆÓ   ˙ ˘· ÈÎ2014 ‰ÓÈÈ˜  ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰18 ‰ˆÚÂÓ ˙Â·È˘È4,  ÈÎÂ ˙Á‡ Ô‰Ó
 ‰ÓÈÈ˜˙‰ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â„ÊÂ¯Ù· ÔÂÏÓ· .·È·‡ Ï˙ ¯ÂÊ‡· ¯˙È‰Â ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯˘‡5 ,

„Ú  ÏÈ¯Ù‡2015 ‰ÓÈÈ˜ ‰ˆÚÂÓ‰  ¯˘Ú˙Â·È˘È ÌÈÈ˙˘ ˜¯ ,‰ˆÚÂÓ  Ô‰Ó ˙Â˘¯‰ È„¯˘Ó·
ÌÈÏ˘Â¯È· ·È·‡ Ï˙ ¯ÂÊ‡· ¯˙È‰Â .  

 ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁÏ „Â‚È · ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁÓ ÏÏÎ Í¯„· ˙Ò Î˙Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
 ıÂÁÓ ˙Â·È˘È ÒÂ ÈÎÏ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ ‰˘ ÈÏ· ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·Ú Ï‰Â ÏÂ ‰ÈÈ ˘‰

ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ÈÏ·Â ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ˙ÂÓ˘¯  ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ¯‡Â¯·ÙÓ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .‰2010  „Ú
 ¯·ÂË˜Â‡2015 ‰ÓÏÈ˘ Î ˙Â˘¯‰ -672,000 ˘ Á"Í¯ÂˆÏ ˙¯ÈÎ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó  „Â·ÈÎ ¯Â·ÚÂ
˙Â·È˘ÈÏ  ÌÈ‡˙Ó ÌÂ˜Ó ˘È ÌÈÏ˘Â¯È· ‰È„¯˘Ó·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,·È·‡ Ï˙ ¯ÂÊ‡· ‰ˆÚÂÓ‰

.ÌÂ˜Ó ˙¯ÈÎ˘Ï ˙ÙÒÂ  ˙ÂÏÚ ‡Ï· ˙Â·È˘È‰ ÌÂÈ˜Ï  

חבריה לסוגיה זו בעקבות בדיקות נפרדות שנעשו נדרשו  2012יצוין כי בדיון המועצה בדצמבר 
חוק הש. היועצת המשפטית הזכירה 6מטעם היועצת המשפטית של הרשות והמבקר הפנימי

וחברות החדשות המשדרות בטלוויזיה  מקום מושבם של הרשות ומוסדותיהכי קובע 
המועצה זה החלטות  ...ליבת פעילות הרשות השנייההמסחרית הוא ירושלים, וציינה כי "

בהיבט  [המבקר הפנימי]התפקיד בסוף גם שלי בהיבט החוק, גם של  ...וועדותיה החשובות
א להזכיר שכפי שאנחנו דורשים קיום ועמידה על הדבר הזה, משתי החברות והביקורת, ה

 ".צריכות לשנע את כל העובדים שלהם לירושלים? ןהחדשות שאגב כועסות גם הן, למה ה
"הועדה תמליץ היועצת המשפטית גם ציטטה מהחלטה של ועדת הביקורת של המועצה ולפיה 

להקפיד על כינוס הישיבות הן של המועצה והן של הועדות במשרדי הרשות  למועצה
בירושלים, למעט במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות כפי שנקבע בנוהל עבודת המועצה 

  . וועדותיה"

כי מועצת הרשות תשתדל לנהל  2015רד מבקר המדינה מדצמבר הרשות כתבה בתשובתה למש
את דיוניה ככל הניתן ובשים לב לנסיבות באזור ירושלים. עם זאת ציינה כי מאחר שכל חברי 
המועצה גרים מחוץ לירושלים, הזמן הרב הדרוש לנסיעות לירושלים עלול למנוע כינוס 

גע בתפקוד הרשות. כמו כן מהבחינה ישיבות עקב היעדר מניין חוקי של חברים והדבר יפ
הכלכלית עדיף לקיים את הישיבות בתל אביב, שכן עלות החזר הנסיעה לירושלים לחברי 

  המועצה (במונית או ברכב פרטי) גבוהה מעלות שכירת אולם באזור המרכז.

 ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÒ Î˙‰ Ï˘ ËÏÁÂÓ ·Â¯‰ ÌÂÈ˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁÓ  ‰˜È˜Á‰ ˙ÈÏÎ˙ ˙Ó˘‚‰Ï ‡ËÂÁÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰ËÂ· ‰¯Ù‰ ‡Â‰

 ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰„ÓÚÓ ¯·„·
.ÌÈÏ˘Â¯È· ‡Ï˘ ˙Â·È˘È ÚÂ·˜Ï ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ · ˜¯Â ˜ÂÁ‰  

˙‡Ê ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ .„ÂÚÂ˘È ÂÈÏ ¯"‰Î˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È„¯˘Ó· ˙Â˘¯‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÓÈ‡˙Ó‰ 
ÌÂÈ˜Ï Ù˙Â˘È‚ ‰„Â·Ú ,ÌÈ˘„ÂÁ· ¯·Ó·Â  2014 „Ú ¯·ÂË˜Â‡ 2015 ‡È‰ ‰ÓÈÈ˜ ˜ÏÁ 
¯ÎÈ  ‰È˙Â˘È‚ÙÓ ıÂÁÓ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÈ‚· ˙Â˘È‚Ù ‰Ï‡  ÂÓÎ˙Ò‰ 
Î·-11,000 Á"˘ - Î -60% ˙¯˜˙Ó  ˙Â‡ˆÂ‰ÁÂ¯È‡‰ .‰„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó ¯"ÂÈ‰ ˙È‡ÎÊ Ô‰Ï  

__________________ 
 לא כולל ישיבות ועדות המשנה של המועצה.    4
 לא כולל ישיבות ועדות המשנה של המועצה.    5
ישיבות  30התקיימו באזור ירושלים; מבין  7ישיבות מועצה רק  20היועצת המשפטית מצאה כי מבין    6

  . סמוך לירושליםב התקיימהאחת של ועדות המשנה של המועצה רק 
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נעדר חבר בדיוניה וקובע כי "חוק הרשות השנייה מייחס חשיבות לנוכחות חברי המועצה  .2
המועצה ללא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות 
שקיימה בשנה אחת, רשאי השר, לאחר התייעצות ביושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו 

עוד קובע החוק כי בכל מקרה של פקיעת כהונה של חבר מועצה, בין היתר  ."בהודעה בכתב
ימים.  14על ידי העברתו מכהונתו או בהתפטרותו, יודיע על כך שר התקשורת לממשלה תוך 

 עם פקיעת כהונת חבר המועצה ימונה חבר אחר במקומו.
 ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ ˘·2013  ‰ˆÚÂÓ ¯·ÁÓ ¯„Ú  „Á‡ -92% 

˙Â·È˘È‰Ó ; ˙ ˘·2014  Â¯„Ú  ‰˘ÈÓÁÓ ÌÈ¯·Á -50%  „Ú100% ˙Â·È˘È‰Ó ‡ ¯·Á :- 
Ó -100% · ¯·Á ; - Ó -94% ‚ ‰¯·Á ;- Ó-72%Â „ ÌÈ¯·Á ;- ‰Â¯„Ú  Ó-50%, Â ˙Á‡

 ¯˙ÂÈÓ ‰¯„Ú  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰ˆÚÂÓ· Ì‚ Ô‰ÎÏ ‰¯Á·  Ì‰Ó 
Ó -50% È˙Â·È˘ÈÓ ˙ ˘· ;‰20157 ‰˘ÂÏ˘ Â¯„Ú  ÌÈ¯·Á Ó -50%  „Ú70% ˙Â·È˘È‰Ó :

‰¯·Á ‡ - Ó -70% ,‰¯·Á · - Ó -60% ,‰¯·Á ‚  - Ó -50% .  

È ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂ2015-2013  Â¯„Ú 45% Â ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ-20%  È¯·ÁÓ
Ó ¯˙ÂÈÓ ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ -50%  Ï˘ ‰Â·‚ ¯ÂÚÈ˘· ¯·Â„Ó .‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘ÈÓ

˜ÏÁ˘ ‡ˆÓ  „ÂÚ .‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÁ˙Ù  ¯ÂÁÈ‡· 
Ï˘· ¯„ÚÈ‰ ÔÈÈ Ó È˜ÂÁ Ï˘ ÌÈ¯·Á8 .  

הרשות בתשובתה הסבירה כי חלק גדול מחברי המועצה מכהנים במשרות בכירות, ולכן 
הגמישות והזמינות שלהם נמוכות. אמנם נעשה מאמץ לתאם את מועדי הישיבות עם כל חברי 

אנשים, נקבעות לעתים ישיבות  15המועצה, אך מאחר שמדובר בתיאום לוחות הזמנים של 
להשתתף. הרשות הוסיפה כי חברי המועצה מקדישים זמן בתאריכים שבהם לא כולם יכולים 

רב להשתתפות בישיבות ועדות המשנה של המועצה, ישיבות עבודה, התכתבויות ושיחות 
  עבודה אשר אינן נלקחות בחשבון ואין משולם בעבורן גמול כלשהו. 

 ÂÏÚÙ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÌÂ˘Ó „ÁÂÈÓ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ˙Â¯„ÚÈ‰‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
 ˜ÏÁ· ÂÈ‰ ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ· :¯ÒÁ ·Î¯‰· Ô˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙Ó11  ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯·Á15 

 ˙ ‰ÎÓ‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯˘‡ .˜ÂÁ· ˘¯„ Î-  ¯‡Â¯·Ù·2016  :¯ÒÁ ·Î¯‰· ‡È‰ Ì‚ ‰ÏÚÙ12 
ÌÈ¯·Á9  ÌÂ˜Ó·15 ,‰ˆÚÂÓ· ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ¯·Á‰ ÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .

 ÂÓÈ ‰ˆÚÂÓ ¯·ÁÓ ˙Â¯ËÙ˙‰ ·˙Î Ï·˜˙È˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ˘ ÁÈË·‰Ï ÂÈÏÚÂ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· ‰
.ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ ¯·Á  

כי סוגיית המחסור בחברי מועצה ידועה  2016משרד התקשורת כתב בתשובתו מפברואר 
ומונחת לפתחו. אשר על כן החל המשרד בהליך איתור והשמה של חברי מועצה חדשים על פי 

  כל השלבים הקבועים בחוק.

__________________ 
. אמנם התקיימו ישיבות מועצה נוספות ממאי 2015ועד אפריל  2014ל ישיבות מדצמבר החישוב כול   7

  . 2015ועד מועד סיום הביקורת, אולם הפרוטוקולים של ישיבות אלה אושרו רק בנובמבר  2015
לא היה לחוק המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה ובהם יו"ר המועצה.  17על פי סעיף    8

חצי שעה תהיה כעבור חצי שעה; בלדחותה  ר"יוהי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי ין חוקימנ
דרושים שליש מחברי המועצה לפחות  קבלת ההחלטה, ואולם למספר של נוכחים הישיבה כדין בכל

  ובהם היו"ר. 
 שני חברים פרשו וחברה אחת נעדרת באופן קבוע.    9
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 ˙ ˘·2011 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ıÈÏÓ‰10 È‚Èˆ  Ï˘ ¯ÒÁ ·Î¯‰ È·‚Ï  ˙ˆÚÂÓ· ¯Â·Èˆ‰
 ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ,˘·‚˙ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ÈÎ ,˙Â˘„Á‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰
 „¯˘Ó .ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÌÈ‚Èˆ ‰ Â¯Á·ÈÈ Â ÓÓ˘ ÏÂ„‚ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯‚‡Ó ,ÈÏ¯ËÈ Â
 ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á ÈÂ ÈÓ ÔÈÈ ÚÏ Ì‚ ‰ÙÈ ÂÊ ‰ˆÏÓ‰˘ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ÏÂ˜˘È ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó˘  ˙‡ ¯ˆ˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ¯˘Ù‡È˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ Í˘Ó
 ÔÓÊ‰ ˘¯„ÈÈ˘˘„Á ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ÈÂ ÈÓÏ.   

כי פעילותה  2015חברת מועצה ביקשה להדגיש בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  .3
כחברת מועצה נעשית בהתנדבות ובד בבד עם עבודתה, וכי חלק מהישיבות נקבעו במועדים 

תף בשל עבודתה. היא הוסיפה כי חלק מהישיבות שבהם הודיעה מראש כי לא תוכל להשת
נקבעו בהתראה קצרה מאוד, וכי פעילות חברי המועצה כרוכה במפגשים רבים נוסף על 

בממוצע יום עבודה בכל שבועיים. גם  -ישיבות המועצה, שמחייבים היעדרות ממקום העבודה 
מראש, ללא תכנון  חברת מועצה אחרת ציינה שמועדי הישיבות נקבעים בהתראה קצרה מאוד

מוקדם של המועדים הצפויים ובלי שלחברי המועצה או הוועדות ניתן במועד מוקדם דיו חומר 
רקע שיאפשר להם ללמוד את הנושאים שעומדים על סדר היום כדי לגבש את עמדתם בצורה 
מושכלת. בנסיבות אלה היא חשה שסיכוייה לתרום תרומה משמעותית לעבודת המועצה 

  ה בין היתר גורמים להיעדרותה מחלק מישיבות המועצה. קטנים, ואל

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ÂÈÏ"¯ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ È ÂÈ„ È„ÚÂÓ Ï˘ Ì„˜ÂÓ ÔÂ Î˙ ¯„ÚÈ‰ 
‰ˆÚÂÓ‰ È‡Â -¯ÓÂÁ ˙‡ˆÓ‰ Ú˜¯ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,ÌÈ ÂÈ„‰ È ÙÏ ÔÓÊ È„ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ 

„ÂÓÈÏ ÌÈ‡˘Â ‰ ÌÈ„ÓÂÚ˘ ÏÚ ¯„Ò ÌÂÈ‰ ˘Â·È‚Â ‰„ÓÚ ,˙ÏÎ˘ÂÓ ÌÈÏÚÓ ˘˘Á  ‰ÚÈ‚ÙÏ
‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· ‡ÏÓÏ ˙‡ Ì„È˜Ù˙ ÔÙÂ‡· È·ËÈÓ.  

היא כתבה כי לקראת כל אחת מישיבות המועצה וועדות המשנה  2016בתשובת הרשות מינואר 
מועבר לחברי המועצה סדר יום מפורט הכולל את הנושאים העתידיים להידון וכן חומרי רקע 

  מפורטים.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ÂÈÏ"¯ ÂÓ‰‰ˆÚ ÈÎ  ÏÚ Â·Ò  ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â ÚË‰ ¯˜ÈÚ
 ˙Â·È˘È‰ È„ÚÂÓ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ÌÈ˙ÚÏ˘ ÍÎ ÏÚÂ ˙Â·È˘È‰ ÌÂÈ˜Ï ÍÂÓÒ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙¯·Ú‰

¯Á‡Ó .ÔÓÂÈ˜ È ÙÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˙¯ÒÓ  ‰ˆÚÂÓÏ˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ,ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÏÏÂÎ‰ 
ÔÈ· ¯˙È‰ ˙ÈÈÂÂ˙‰ ÈÂÂ˜ ‰ÏÂÚÙ‰ Ï˘ ˙Â˘¯‰ ,ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ ÚÂˆÈ· ÌÈ¯Â„È˘‰ È„È· ÈÏÚ· 

˙Â ÂÈÎÈÊ‰ ,¯Â˘È‡ ·Èˆ˜˙ ˙Â˘¯‰ ˙ÚÈ·˜Â ÌÈÏÏÎ ÏÎ· Ú‚Â ‰ ÌÈ¯Â„È˘Ï ,ÌÚÂˆÈ·Ï 
ÁÂ˜ÈÙÏÂ Ú˜¯‰ È¯ÓÂÁ˘ ÈÂ‡¯ ,Ì‰ÈÏÚ  ÔÓÊ ÔÂÈÚÏ ‰È¯·ÁÏ Â¯·ÚÂÈ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘ÈÏ

 .È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· Ô ÂÎ˙‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈ ÂÈ„‰ È ÙÏ ¯È·Ò  

__________________ 
עמ'  "היבטים בפעילותה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו",), ÁÂ„ È˙ ˘ 61· )2011מבקר המדינה,    10

479 .  
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 ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘ÈÏ ıÂÁÓ ˙Â·„ ˙‰· Ì ÓÊÓ ÌÈ˘È„˜Ó ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ì Ó‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
 Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ÂÈÏÚ ‰˜ÊÁ ,ÍÎÏ ÌÈÎÒÓÂ ‰Ê „È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ ¯Á· ˘ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ÌÏÂ‡
 ·ÈÈÁÓ ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ .‰Ê „È˜Ù˙ ‡˘Â Ó ˙Â˘¯„ ‰ ˙Â·ÈÂÁÓ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ

Ó „¯˘Ó ÔÎÏÂ ,‰È˙Â·È˘È· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÁÎÂ  ˙‡ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ï ¯"ÂÈ ‰ˆÚÂÓ‰
 ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ Ó ÏÚ ˙Â·È˘È· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÁÎÂ  ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ „È˜Ù˙‰ ˙‡ Â‡ÏÓÈ˘

 ˜ÂÁ‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï È„ÎÂ ,¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ Ì‰Ï˘ ˙Â Ó‡ ‰ ˙·ÂÁ ˙‡Â Úˆ·Ï Â¯Á· ˘
 ÔÎ˘ ,˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ· ¯Â·Èˆ· ˙ÂÁÂÂ¯‰ ˙ÂÚ„‰ ÔÂÂ‚Ó ÛÂ˜È˘ ¯·„· ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰

È ÂÈ„· ‰˘ Ì ‡ÏÂ ËÂÚÈÓ‰ ˙Ú„ ˙‡ Û˜˘Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï„ Ì‰· ˙ÂÁÎÂ ˙Ú„ ˙‡‰ .·Â¯ ÁÎÂ 
 ,ÌÈ¯·Á‰Ó ‰ÓÎ Ï˘ ‰Â·‚‰ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ÏÚ‰È  ¯·„· ¯˘‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏÈ¯·Á 

‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È‰ ·Â¯· ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ÌÈÙ˙˙˘Ó Ì È‡˘ .Ì˙ÙÏÁ‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÏ ıÈÏÓ‰ÏÂ  

של חברי המועצה הרשות בתשובתה מסרה כי יו"ר המועצה פועלת להבטחת השתתפותם 
בדיונים ואף פנתה בנושא היעדרותה של אחת מחברות המועצה למנכ"ל משרד התקשורת. 
בעקבות הערת הביקורת בכוונת יו"ר המועצה להדגיש שוב לפני חברי המועצה את חשיבות 

  השתתפותם בכל ישיבות המועצה ולהמשיך במעקב אחר נוכחותם בישיבותיה.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ¯ÈÚÓ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈÏ  ˙ÁË·‰Ï ‰˙ÏÂÚÙ ÌÚ „·· „· ÈÎ
Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙Â·È˘È· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ,‰ˆÚÂÓ‰  ˙ÂÎÈ‡Ï Ì‚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ

ÌÈ ÂÈ„‰‰ÈÏÚ . ‡È·‰Ï ÍÎÏ ˙Â·È˘ÈÏ˘  ‰ˆÚÂÓ‰Ì„˜ÂÈ  Ú˜¯ ¯ÓÂÁ ˙ Î‰ ÏÏÂÎ‰ ÔÂ Î˙
ÌÈ‡˙Ó  ,‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Â˙˜ÂÏÁÂ È„Î ÌÈ ÎÂÓ ˙Â·È˘ÈÏ ‡Â·Ï ÂÏÎÂÈ˘

Ï˘ ¯Á‡Ï Ï·˜ÏÂ ˜¯Ù‰ ÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙‡ Â„Ó .˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰  

  

  

  חברי המועצה במוניות נסיעות

עירונית - בנוהל עבודת המועצה נקבע כי חברי המועצה יהיו זכאים להחזר הוצאות נסיעה בין
במונית לשם השתתפות בישיבות המועצה וועדותיה ולביצוע פעילויות נוספות שקבעה המועצה, 

התנאים האלה: המונית שימשה להסעת שני חברי מועצה; המונית שימשה  בהתקיים אחד משלושת
להסעת חבר יחיד אם ההסעה בוצעה מאזור שממנו לפי קביעת יו"ר המועצה לא הגיע לישיבה חבר 

 מועצה אחר; יו"ר המועצה נתן אישור חריג ומנומק בכתב להסעת חבר יחיד במונית. 
  , הסתכמה עלות נסיעותיהם במוניות 2014שנת על פי דוח הוצאות נסיעות חברי המועצה ב

נסיעות במוניות (רובן הלוך ושוב) של  120-ש"ח (לא כולל מע"ם). סכום זה הוצא עבור כ 68,000- ב
  ש"ח.  560-חברי המועצה הנוכחית והקודמת. בממוצע עלות כל נסיעת הלוך ושוב הסתכמה בכ

Ó‰ È¯·Á ˙ÚÒ‰Ï Â˘ÓÈ˘ ˙ÂÈ ÂÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÁÂ„‰ ˙˜È„·Ó ÍÎÏ Ô˙È ˘ ÈÏ· Ì„·Ï ‰ˆÚÂ
 ˙ÂÁÙÏ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ¯Â˘È‡18  ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ÚÈ‚‰ Â ÓÓ˘ ¯ÂÊ‡Ó ÂÚˆÂ· ˙ÂÚÈÒ 

 .‰·È˘ÈÏ ÛÒÂ   

 של הנרחבת הגאוגרפית של חברי המועצה והפריסה עיסוקיהם לאור בתשובתה כי הסבירה הרשות
 החברים להגעת מסייע היעיל וניצולו קריטי, הוא לישיבות להגעה הנדרש הזמן, מקומות מגוריהם

  . לישיבות
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Ì‰È˜ÂÒÈÚ Ï˘ È¯·Á ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÒÈ¯Ù‰Â ˙ÈÙ¯‚Â‡‚‰ Ï˘ ˙ÂÓÂ˜Ó Ì‰È¯Â‚Ó Ì È‡ ˙Â„·ÂÚ 
˙Â˘„Á ÌÈ ÈÈÙ‡Ó Ì‰Â ˙‡ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Í¯Â‡Ï ÌÈ ˘‰ .˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê Ï‰Â · ˙„Â·Ú ‰ˆÚÂÓ‰ 

¯Â˘È‡ ˘¯„  ‰ÚÈÒ Ï Ï˘ ¯·Á ˙È ÂÓ· „ÈÁÈ ,¯ÓÂÏÎ È¯·Á ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÓˆÚ Â‡¯ Í¯Âˆ ˙Ï·‚‰· 
˙ÂÚÈÒ  ‰Ï‡Î. ˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,Ï‰Â ‰ ‰ Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ,  ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ˆÚÂÓ‰˘

.ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜˙  

  

  

  אישור תקציב הרשות והדוחות הכספיים שלה

מיליוני ש"ח. התקציב מורכב  37.5 - 2014מיליוני ש"ח, ולשנת  29היה  2015תקציב הרשות לשנת 
זיכיון שנתיים שמשלמים לה בעלי הזיכיונות לטלוויזיה בשיעורים ברובו מהכנסות הרשות מדמי 

, וכן מדמי זיכיון שנתיים 1992- שנקבעו בתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב
שמשלמים לה בעלי הזיכיונות לרדיו בשיעורים שנקבעו בתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו 

  . 199511-ו), התשנ"ה(תשלומי בעל זכיון לשידורי רדי

, תקציבו של תאגיד ציבורי שהוקם לפי חוק טעון 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה .1
ימים לפני תחילת שנת התקציב,  30-אישורו של שר האוצר ויוגש לו לאישור לא יאוחר מ

בדצמבר שלפני שנת התקציב. אם לא אושר התקציב עד תחילת השנה התאגיד  1כלומר עד 
מהתקציב השנתי שאושר לשנה  12- אי להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק היהיה רש
 הקודמת. 

לפי החוק, המועצה תדון בתקציב הרשות שיגיש לה מנכ"ל הרשות לאישור; עליה לאשרו עד 
חודשיים לפני תחילת השנה, ועל הרשות לפרסם את התקציב באתר האינטרנט שלה. פעילותו 
של גוף ציבורי לפי תקציב מאושר ופרסום התקציב תואמים את כללי המינהל התקין, מבטיחים 

מידע חשוב על פעילותו של הגוף ומחזקים את האמון במערכת  שלרשות הציבור יעמוד
  הציבורית. 

 ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-  ÌÈ ˘·2014-2012 -  ‡Ï· ˙Â˘¯‰ ‰ÏÚÙ
 ˙ ˘Ï ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙ .¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È„È ÏÚ ¯˘Â‡ ‰·Èˆ˜˙˘2015 ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ· ¯˘Â‡ 

·-3.12.14 · ˜¯Â-19.5.15 ¯Â‰·˘ ¯Á‡Ï ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È„È· ¯˘Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙‡
ÈÂ È˘ Â· ÚˆÂ·12 ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .

 ˙ ˘Ï ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙· ˙¯Â˜È·‰2011  .„·Ï·  

תקציב הרשות הוגש לשר האוצר לאישור במועד הקבוע בחוק בכל אחת מהשנים, אולם 
שאישרה המועצה. גם הרשות לא קיבלה אישור לתקציב שהוגש והיא פעלה במסגרת התקציב 

בתשובתה הדגישה הרשות כי הצעת התקציב הוגשה לאישור משרד האוצר במועד הקבוע 
  בחוק.

__________________ 
 . תמלוגים מהכנסותיהםגם רדיו לשלם לרשות בהזיכיונות בטלוויזיה ו נדרשו בעלי 2012עד סוף שנת    11
העלאת סכום העתודה  -את השינוי שדרש משרד האוצר  27.4.15- מועצת הרשות אישרה בישיבתה ב   12

  ש"ח.  250,000- ב(רזרבה) של הרשות 
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„¯˘Ó  ¯˘Â‡Ó ·Èˆ˜˙ ‡ÏÏ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ˙Â˘¯‰ ˙ÏÂÚÙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏÂ ˜ÂÁÏ ˙„‚Â Ó ÔÈ„Î˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÍÈÏ‰  ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ¯Â˘È‡‰ ˙Ï·˜

˘ÂÏ˘ ÌÈ ˘ ‡È‰ È˙Ï· ‰¯È·Ò·Èˆ˜˙˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ,‰  „ÚÂÓ· ¯˘Â‡È
 ˘¯„ Î˜ÂÁ·.   

- העסקיות וואת תוצאות פעולותישלו את המצב הפיננסי של ארגון מציגים דוחות כספיים  .2
על פי החוק על המועצה לאשר את הדינים והחשבונות הכספיים של  תקופה מוגדרת.ב כספיות

  דוחות כספיים).  -הרשות (להלן 

פעולות הכדי להעריך את מידת ההצלחה של הדוחות הכספיים משמשים את הנהלת הרשות 
ה ניהול; ואת מועצת הרשות כדי לבחון את פעולות הדרושות בעתידהשבוצעו ולתכנן את 

  השוטף של הרשות ולפקח על ביצוע תפקידי ההנהלה. 

˙¯Â˜È·‰  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ È„
˙ÂÁÂ„‰ ,‰Ï‰ ‰‰Â  ÌÈ ˘Ï2013-2011 Â¯˘Â‡ ˙„ÚÂÂ· ‰ ÌÈÙÒÎ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ˆÚÂÓ·Â 

˙Â˘¯‰  ¯·Óˆ„· ˜¯2014 ‰ ˘‰ ÌÂ˙Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ „Ú ‰ ˘ ÛÂÏÁ· ¯ÓÂÏÎ ,
˙ÈË ÂÂÏ¯‰ .  

 בהגשת מהאיחור רוחם מורת את וחבריה"ר המועצה הביעו יו 2014בדיון המועצה בדצמבר 
"מבקשת  היא כי המועצה ציינה הדיון בתום בהחלטתה. ורלמועצה לאיש הכספיים הדוחות
   ".במועדם הבאות לשנים הכספיים הדוחות להעברת לדאוג הרשות מהנהלת

הסבירה בתשובתה כי האיחור בהגשת הדוחות הכספיים לאישור המועצה נגרם בין  הרשות
  מן הצפוי.היתר משום שההליכים לבחירת משרד רואה חשבון חיצוני לנושא התארכו יותר 

 ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ‡ÏÏ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ˙Â˘¯‰ ˙ÏÂÚÙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â Ó ÌÈ¯˘Â‡ÓÂ ÌÈ¯˜Â·Ó  ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ˘È‚‰Ï „ÈÙ˜‰Ï

 ˙Ï‰ ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .‰ ˘‰ ÛÂÒÏ Ô˙È ‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„
ÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ ¯Â˘È‡Ï ‰Ï ˘È‚˙ ˙Â˘¯‰ .„ÚÂÓ· Ì  

  

  

  פרסום דוח שנתי

על פי החוק מנכ"ל הרשות יגיש למועצה דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ופעולות המורשים 
, בין יעסוק השנתי של הרשות הדוח השנתי) וכל דוח שתדרוש המועצה. הדוח - לשידורים (להלן 

היתר, בפעילותם של בעלי הזיכיון בנוגע לתוכני השידור ולחובות שהוטלו עליהם בחוק ובכתבי 
 להפרות בנוגע הרשות מועצת ובהחלטות הרשות הנחיות או הכללים, החוק של בהפרות; הזיכיון

 הסקת, השנתית הפעילות לסיכום חשוב כלי משמש והוא, לציבור מתפרסם השנתי הדוח. אלה
  .עתידי תכנון ולגבי שהתגלו ליקויים לגבי החלטות וקבלת פיקוח, מסקנות

בית המשפט העליון קבע כי "הזכות לקבלת מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא מאבני 
היסוד של חברה חופשית... היא משקפת את התפיסה המשפטית לפיה הרשות כנאמן הציבור 
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. אחד מההיבטים של עקרון השקיפות הוא 13פקידיה"מחויבת לדאוג לציבור ולא לעצמה במילוי ת
חובת הגילוי והפרסום לציבור של מידע הנמצא בידי הרשות. ככלל, חובת הגילוי ממומשת כאשר 

. לפיכך ראוי כי 14הגילוי נעשה בזמן אמת ולא בדיעבד, לאחר שהמצב העובדתי או המשפטי השתנה
  הוא עוסק.  הדוח השנתי של הרשות יפורסם סמוך לתום השנה שבה

בדק משרד מבקר המדינה את המועדים שבהם פרסמה  2011בביקורת שממצאיה פורסמו בשנת 
הרשות השנייה את הדוחות השנתיים ומצא כי כל דוח אושר במועצה כשנה לאחר תום השנה שבה 
הוא עוסק. מבקר המדינה דרש מהרשות לבחון אם הפעולות שהיא מבצעת לסיכום הדוח נעשות 

ובמהירות המרבית, ולנקוט את כל הפעולות הדרושות כדי להבטיח שהדוח השנתי יפורסם ביעילות 
בהקדם האפשרי. הרשות בתגובתה על ממצאי הביקורת מסרה כי בכוונתה גם לשקול את האפשרות 

עמידה - שנתי שילמד על מגמות ויתריע במידת הצורך על אי-לפרסם סמוך לחודש אוגוסט דוח חצי
 .15בהתחייבויותיהםשל בעלי הזיכיון 

 :2014-2011להלן בלוח פירוט מועדי הפרסום של הדוחות השנתיים של הרשות לשנים 
  1 לוח

  )2014-2011( הרשות של השנתיים הדוחות של הפרסום מועדי

 ÁÂ„‰ ˙ ˘ 2011  2012  2013  2014  

  26.11.15  28.7.15  6.3.14  23.12.12  מועד האישור

   11  19  14   12 מספר החודשים שחלף מתום שנת הדוח 

  על פי נתוני הרשות בעיבוד משרד מבקר המדינה

 .Ô˜Â˙ ‡Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ Ï˘ ¯ÁÂ‡Ó ÌÂÒ¯Ù ¯·„· ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÁÂÏ‰Ó
Î ÚˆÂÓÓ· Â¯˘Â‡ ˙ÂÁÂ„‰-14 .ÁÂ„‰ ˜ÒÚ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ  

תחילת  שנתי הואכתבה הרשות כי המועד הראשון האפשרי לפרסום דוח  2016מינואר  בתשובתה
דוחות הכספיים המתבסס בין היתר על  משום שהדוח ,תום שנת הדוח שלאחרחודש יולי של השנה 

  .הזיכיון בעליהמבוקרים של 

 ÂÓÒ¯ÂÙ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„‰ ,˙Â˘¯‰ ˙·Â˘˙ ÈÙÏ Ì‚ ÈÎ ¯ÚÂÈ
 ¯ÂÁÈ‡· ÚˆÂÓÓ·.ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Î Ï˘  

ם הנושא : "ג2012אמר היו"ר דאז בעניין הדוח השנתי לשנת  2013בדצמבר  בדיון מועצת הרשות
של הדוח השנתי מתעכב, אני כבר חודשים מפציר בהנהלה להגיש את זה למועצה, אנחנו כבר 

נוכל  הבעיכוב מאוד רציני גם אחרי שהייתה הערה של מבקר המדינה, אני מקווה שבישיבה הבא
, דיווח המנכ"ל דאז 2014אולם גם עשרה חודשים לאחר מכן, בדיון המועצה באוקטובר . "לדון בזה

ישנם עדיין  - 2014. לעניין דוח 2013כי "יוגש בקרוב לאישורה [של המועצה] הדוח השנתי לשנת 
  .נתונים כספיים שאמורים להגיע מהזכיינים ובעקבותיהם יוגש לאישור המועצה גם דוח זה"

__________________ 
  ). 2006( 8פסקה  ,217)4פ''ד ס(, ‰ı¯‡‰ ÔÂ˙ÈÚ ˙‡ˆÂ‰ '  ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ 9135/03עע"מ    13
  .177-173(התשס"ט), עמ'  ÈÏ‰ Ó‰ ËÙ˘Ó‰ - „ÂÒÈ ˙Â Â¯˜Ú אליעד שרגא ורועי שחר,    14
  .521-520, עמ' ·ÁÂ„ È˙ ˘ 61לעיל,    15
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יצוין כי הטענה שהתשתית שעליה מתבסס הדוח השנתי של הרשות מקורה בנתונים ודוחות 
שמוסרים בעלי הזיכיון לרשות עלתה גם בתגובה על דוח זה וגם בביקורת הקודמת של משרד מבקר 

, ולפיהם על אף 16המדינה. בדוח הביקורת הקודם צוטטו דבריו של בית המשפט העליון בנושא
הקושי "ניתן אפוא לצפות כי הרשות השניה ומוסדותיה המוסמכים יעשו שימוש בסמכויות שניתנו 
בידיהם על פי חוק ויפעילו פיקוח שוטף גם במהלך שנת השידורים, על מנת שניתן יהיה ליישם 

לה לא באופן אפקטיבי את התיקונים וההשלמות הנדרשים ועל מנת שהחוסרים ככל שיימצאו כא
ייערמו ולא יצטברו משנה לשנה". מבקר המדינה המליץ לרשות לנקוט סנקציות כנגד בעלי זיכיונות 

  המתעכבים בהעברת המידע הנחוץ, כדי שהדוח השנתי יתפרסם בהקדם האפשרי. 

הרשות בתשובתה הסבירה כי תהליך הכנת הדוח השנתי הוא מורכב וכרוך בשקלול של עשרות 
כולל נתונים כספיים הנוגעים להכנסות הזכיינים, אשר מהם נגזר היקף  אלפי נתונים שונים,

חובותיהם השנתיות, אותם יש לבדוק ולנתח. הרשות הודיעה כי ככלל היא פועלת להבאת הדוח 
לדיון במועצה ברבעון השלישי או תחילת הרבעון הרביעי בשנה שלאחר מכן וכי היא פועלת 

  הניתן, בלי לפגוע באיכות העבודה. ותמשיך לפעול לקיצור זמן זה, ככל 

 ˙ ˘· „ÂÚ ÔÎ˘ ,‰‰ÂÓ˙ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÂÊ ‰·Â˘˙2011  Ï˘ ˙Ó„Â˜ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÏÚ ‰·Â‚˙·
 ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁÏ ÍÂÓÒ ÌÒ¯ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰˙ ÂÂÎ·˘ ˙Â˘¯‰ ‰·˙Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

ÈˆÁ ÁÂ„-È‡ ÏÚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÚÈ¯˙ÈÂ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ „ÓÏÈ˘ È˙ ˘- ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ‰„ÈÓÚ
 .Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰·  

 ,È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ‰˙ÂÈ‰ Ï˘·Â ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È¯‰˘ ,‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰ ,˙È¯Â·Èˆ ˙¯Â˜È·Ï „ÓÂÚÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ‚Â‰ Ï ˘¯„ ‰
 ÔÓÊ Ú„ÈÓ‰ ÌÂÒ¯Ù .Â‚È˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ ÂÏ ÔÈ‡Â ¯Â·Èˆ‰ È„È· ‡ˆÓ  Â  È‡ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ‰

Á‡Ï ·¯ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ¯Â·Èˆ‰Ó Ú ÂÓ Û‡Â Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÓ Â È‡ Â˘Ú  ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ¯
 ÏÂÏÚ Û‡ ¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÂÒ¯Ù‰ .Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· ˙„ÈÓÚ ÏÚÂ Ï·È˜˘ ˙Â¯È˘‰
 ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰ ˙„ÈÓ ¯·„· ˙ÏÏÂÎÂ ˙È Î„Ú ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ

ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰˙ÏÂÎÈ·Â Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰·  ÌÒ¯ÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .Ì‰È·‚Ï ‰˙ÏÂÚÙ
ËÂ˜ ÏÂ ˙˜„· ‰ ‰ ˘‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï Ô˙È ‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ È˙ ˘ ÁÂ„ ÏÎ  ˙‡ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ

 ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰„‚ Î ÈÏÚ· ˙Â ÂÈÎÈÊ ÌÈ·ÎÚ˙Ó‰ ˙¯·Ú‰· Ú„ÈÓ‰ ıÂÁ ‰.  ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
.‰ ˘‰ ÌÂ˙Ï ÍÂÓÒ· ÁÂ„‰ ˙‡ ˘·‚Ï ‰Ï‰ ‰‰Ó ˘Â¯„ÏÂ ‡˘Â · ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰  

  

  

  ודהתכניות העב

, תקופה מוגדרתלהציג את יעדי פעילותו ל ותאמורשנתיות של ארגון - ורבת ות עבודה שנתיותכני
כלי מרכזי למימוש יעדי  הןת העבודה ו. תכניותהמצופ יהואת תוצאותהמתוכננת את פעילותו 

בתהליך תכנון העבודה יש להגדיר את היעדים והמטרות;  .הארגון בטווח הקצר ובטווח הארוך
לקבוע אילו משאבים יוקצו להשגתם; להכין תכניות פעולה ולקבוע סדרי עדיפויות ליישומן בהתאם 
ליכולת הביצוע; ולקבוע לוח זמנים לביצוע כל שלב בתכניות הפעולה. תכנית העבודה נועדה 

__________________ 
(פורסם  ÊÈÂÂÏËÂ ÌÈË¯Ò È˜ÈÙÓ „Â‚È‡ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â˘¯‰ '  Ï‡¯˘È· ‰È 5872/07בג"ץ    16

 ).27.10.10במאגר ממוחשב, 
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בסיס למעקב אחר קצב ההתקדמות לקראת השגת לשמש עבור הנהלת הארגון ומנהלי יחידותיו 
  . המועצה מאשרת את תכנית העבודה שמגישה לה הנהלת הרשות. 17המטרות

˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ ˙ÂÈ Î˙ ‰„Â·Ú‰ Ï˘ ˙Â˘¯‰ ÌÈ ˘Ï 2014-2012 ÂÏÏÎ ÌÈ„ÚÈ ˜¯ 
ÌÈÈÊÎ¯Ó Â¯ÎÊÂ‰Â Ô‰· È¯˜ÈÚ ˙È Î˙ ‰„Â·Ú‰ „·Ï· ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ,˙ÂÓÈ˘Ó‰ ËÂ¯ÈÙ ‡ÏÏ ,

Â .ÌÈ·‡˘Ó ˙ ˘Ï ÌÈ„ÚÈ‰ ·Â¯2014  ÌÈ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· Ì‚ ÂÏÏÎ 2012 Â-2013.  

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰Ï ¯ÈÚ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰  ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏÂÈÎ  ˙ÓÈ˘¯ Â·Â ÍÓÒÓ
‡Â‰ Ì‰· „˜Ó˙‰Ï ‰¯Á· ˙Â˘¯‰˘ ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈ‡˘Â ‰  ÂÓˆÚÏ˘Î Â È‡‰„Â·Ú ˙È Î˙. 

·ÍÓÒÓ  ÂÓÎ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÌÈ¯ÒÁ ‰ÊÎ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈ Î˙ ÌÈ„„ÓÂ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ,
 .ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÛÂ„Ú˙· ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰Ï ÚÈÈÒ˙ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙

 ÏÚ .˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓÏ È·ÈË˜Ù‡ ÈÏÎ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ˘Ó˘˙Â Úˆ·Ï
 ‰„Â·Ú ˙ ˘ ÏÎ ˙‡¯˜Ï ˘·‚Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙Ï ˙Â„ÈÁÈ ÏÏÎ ˙Â˘¯‰

 ¯Â˘È‡Ï ‰ˆÚÂÓÏ ‰˘È‚‰ÏÂ ˙‚˘‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó
· ‰„ÈÓÚ‰ ˙‡Â ÌÈ„ÚÈ‰ ˙ÂÓÈ˘ÓÈ„„Ó·Â ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÚÂˆÈ·‰ ÌÈ·‡˘Ó ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ·Â Âˆ˜Â‰˘

.Ú·˜ ˘   

היא הכינה תכנית עבודה הכוללת משימות ולוחות  2016הרשות מסרה בתשובתה כי לקראת שנת 
העבודה ואישרה אותה. עוד מסרה הרשות כי זמנים לביצוע, והמועצה קיימה דיון יסודי בתכנית 

מנכ"ל הרשות יכין לפני תחילת השנה פירוט נרחב של המטלות הנדרשות להשגת כל אחד מהיעדים 
  שאושרו במועצה. 

  

  

  אישור הפרוטוקולים של ישיבות המועצה 

ו, על פי הנוהל לכל ישיבת מועצה ייערכו "פרוטוקול החלטות" קצר, ובו נוסח ההחלטות שהתקבל
ו"פרוטוקול ישיבה" מפורט, ובו נוסף על ההחלטות גם עיקרי דברי המשתתפים. יו"ר המועצה הוא 
האחראי לאישור משלוח טיוטת הפרוטוקולים למנכ"ל, ליועץ המשפטי ולמבקר הפנימי לצורך 

ימים לכל היותר. לאחר  25קבלת הערותיהם. לפי הנוהל תהליך ההפצה וקבלת ההערות יימשך 
ות טיוטת הפרוטוקולים המאושרת על ידי יו"ר המועצה תובא לפני חברי המועצה קבלת ההער

  לאישור בישיבתה הקרובה.

__________________ 
; 191) "עבודת המטה של משרדי הממשלה", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„55· )2005 ראו בעניין זה: מבקר המדינה,    17

. אף שהדברים 49, בפרק "עבודת המטה במשרד הממשלתי", עמ' ·È˙ ˘ ÁÂ„53 וכן: מבקר המדינה, 
 סטטוטורית, כמו הרשות השנייה. -אמורים לגבי משרדי ממשלה, עקרונותיהם יפים גם לרשות ציבורית
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‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù È„È ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÂ˜Ï ‰È‰ ˙Ó„Â˜‰ -  ‡Ï ‡Â‰
ÚˆÂ· Ï‰Â · ÍÎÏ Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÍÂ˙· ,‰ÂÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ‰ˆÚÂÓ‰  ¯ÂÁÈ‡·

·¯ ÔÂÈ„· . ¯·Ó·Â · ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÈÈ˜˘2013  ˙Á‡ ˙·· ‰¯˘È‡ ‡È‰23  ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
 È ÂÈ· ÏÁ‰ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ ÂÈ„ Ï˘2012 È˙˘· .ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Â ‰ ˘ „Ú ¯ÓÂÏÎ ,

 ËÒÂ‚Â‡· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â·È˘È2014  ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘È‡36  ÌÈ ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
 ¯‡Â¯·Ù· ÏÁ‰ ÂÓÈÈ˜˙‰˘2013 ‰ ˘ „Ú ¯ÓÂÏÎ , È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ .ÔÎÏ Ì„Â˜ ÈˆÁÂ

 È‡Ó ¯Á‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ‰È˙Â„ÚÂÂ ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰2014  ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÂ ÈÓÏ „ÚÂ
 ¯·ÂË˜Â‡·2014 .Â¯˘Â‡ ‡Ï  

בנושאים בהן דנה המועצה שין הפרוטוקולים שאושרו באיחור רב היו פרוטוקולים של ישיבות ב
, בקשת תחנת רדיו להארכת תוקף תחנהלמנכ"ל י אשר מינורדיו לתחנת בקשת מהותיים, ובהם 

  ואישור תקציבי זכייני הטלוויזיה.  ניוד דקות פרסום לזכייני הטלוויזיהזיכיונה, 

העלה יו"ר המועצה דאז את סוגיית אי אישור הפרוטוקולים של דיונים  2014בישיבת המועצה ביוני 
. המנכ"ל דאז הוסיף: "צודק היו"ר שאמר שאני התחייבתי בפניכם 2013שהתקיימו החל מפברואר 

שאנחנו נאשר [פרוטוקולים של] ישיבות בישיבות העוקבות. אנחנו פשוט מעומס הדברים לא 
להגיע לזה, אנחנו נשים על זה יותר דגש ואני אתחיל לסגור פערים מהישיבות הבאות". הצלחנו 

המנכ"ל דאז הוסיף כי רוב הפרוטוקולים ממתינים לאישור לשכת הייעוץ המשפטי. חודשיים לאחר 
, עדכן המנכ"ל דאז כי ההנהלה והייעוץ המשפטי אישרו את 2014מכן, בישיבת המועצה באוגוסט 

פרוטוקולים הופצו כחודש  30- . באותה ישיבה ציין היו"ר כי כ2014-2013ים לשנים כל הפרוטוקול
לפני כן לחברי המועצה לקבלת הערותיהם ושאל את חברי המועצה אם יש להם הערות. חברת 
מועצה אחת ציינה: "לא קראתי את זה, לא היה לי זמן לעבור על מאות עמודים של פרוטוקולים. זה 

  י שנתיים", והוסיפה כי עקב כך היא נמנעה מאישור הפרוטוקולים. היה מלפני שנה וחצ

¯ÂÓ‡‰Ó  ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ¯Â˘È‡· ·ÂÎÈÚ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ Ì¯‚  ¯˜ÈÚ·Ï˘· 
.˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰· ÌÈ·ÂÎÈÚ  ˙‡ËÂÁ ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÏÚ ‰ÓÈ˙Á

‚ ˙Ó˙ÂÁ ÔÈÚÓ ˙˘Ó˘Ó ‡È‰Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â Â¯˜ÚÏ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á˘ ¯È·Ò ‡Ï ÔÎ˘ ,ÈÓÂ
 .ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ Ì‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ ˙‡Â ÌÈ ÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ Â¯ÎÊÈ

¯Â˘È‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÂÊ Í¯„·  ‡ÏÓÓ Â È‡ ‡ÂÙ‡„ÂÚÈÈ ˙‡Â .ÈÂ˜ÈÏ‰ ‡˘Â · ‰Ê ‡Â‰ ·Á¯  
Í˘Ó Â .ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï  

רוטוקולים של מועצת הרשות הפחל שיפור בנושא: כי מאז מינויה של המועצה הנוכחית  יצוין
אישרה המועצה את  2015הישיבות, אולם רק בנובמבר  קיום יותר למועדסמוך אושרו וועדותיה 

  , למעט פרוטוקול אחד.2015הפרוטוקולים של הדיונים שהתקיימו בחודשים מאי עד אוקטובר 

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ‰ÈÏÚ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÈ˜˙ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰˘ ˙‡
„ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ È„Î ,ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ·ÎÚ˙ ‡ÏÂ Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰  ˙Â˘È¯„·

 Ï‰Â ‰‰Ú·˜˘  ˙Ï·˜Â ‰ˆÙ‰‰ ÍÈÏ‰˙ ÂÈÙÏÂ‰È ˙Â¯Ú‰È Í˘Ó25 .¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈÓÈ  ÔÎ ÂÓÎ
 ‰˘„Á ‰ˆÚÂÓ ÈÂ ÈÓ Ì„Â˜Â ‰ˆÚÂÓ Ï˘ ‰¯ÂÊÈÙ ÌÚ˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ

 È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÎ Â¯˘Â‡È .„ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰  

  הרשות מסרה בתשובתה כי המועצה וההנהלה יפעלו יחד כדי להמשיך במגמת השיפור בנושא זה.
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  בהנהלת הרשות איוש משרות בכירות

  איוש משרת מנכ"ל הרשות

מנכ"ל הרשות אחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות, ותפקידיו הם, בין היתר: פיקוח על בעלי 
יונות בדבר קיום השידורים לפי החוק ותנאי הזיכיון; הכנת הצעת תקציב לפעולות הרשות הזיכ

והגשתה למועצה לאישור; והגשת דוח שנתי בנושא פעולות הרשות ופעולות בעל הזיכיון וכל דוח 
 שתדרוש המועצה.

על פי החוק, המועצה תמנה לרשות מנכ"ל, על פי המלצת שר התקשורת ובאישור הממשלה, 
עוד קובע החוק כי אם התפנתה משרת המנכ"ל וטרם מונה מנכ"ל  הונתו תימשך חמש שנים.וכ

יום. יצוין כי בתיאום עם  30חדש, ימנה יו"ר המועצה מנהל בפועל לרשות לתקופה שלא תעלה על 
יום,  30משרד המשפטים נקבע כי יו"ר המועצה רשאי למנות מנהל בפועל לרשות לתקופה של 

  כל פעם מחדש. וחידושה ייבחן ב

קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז כי בחירת מנכ"ל הרשות תיעשה באמצעות ועדת  2006בשנת 
 איתור שיקים משרד התקשורת והיא תמליץ לשר התקשורת על מועמדים מתאימים.

 2013ועד יוני  2012בשלוש השנים האחרונות היו חילופים תכופים בתפקיד מנכ"ל הרשות: ממאי 
מונה מנכ"ל קבוע, והוא פרש מתפקידו בדצמבר  2013; ביוני 18מנכ"לית בפועל שימשה בתפקיד

בתפקידו כסמנכ"ל משמש בתפקיד מנכ"ל בפועל, שממשיך להחזיק גם  2015; והחל בינואר 2014
   נהל.יכספים ומ

 È„È· Ûˆ¯· Ï"Î Ó‰ ˙¯˘Ó ‰˘ÈÂ‡ ‡Ï ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
 È„È· ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú ‰Ê ˙˘ÈÂ‡Ó ‰¯˘Ó‰ ‰˙ÈÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â ,ÚÂ·˜ Ï"Î Ó

 .‰˘ÂÈ‡Ï ÍÈÏ‰· ÏÁÂ‰ Ì¯ËÂ ÏÚÂÙ· Ï"Î Ó  

פקידו כי מאז סיום ת 2016מנכ"ל הרשות (לשעבר)  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
כיהנו שלושה מנכ"לים, מהם שניים במינוי בפועל. לדעתו "זו סיטואציה אשר מחלישה  2012- ב

באופן קיצוני את מעמד הרגולטור ומונעת מהרשות למלא תפקידה. מנכ"ל מ"מ [הכוונה למינוי 
  ות משמעותית בעת מילוי תפקידו". בפועל] יפעל בנחית

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ˜˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰Ï ¯ÈÚÓÎ Ó ÈÂ ÈÓ ÈÎ ˙¯Â˘ Ï"ÏÚÂÙ· ‡Â‰ ÔÂ¯˙Ù 
„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯˜ÓÏ ÌÈ‚È¯Á.  ˙Ï·˜·Â ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ÔÂ Î˙· ‰˘˜˙Ó È ÓÊ Ï‰ Ó ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ

 Ï"Î Ó Ï˘ Â¯„ÚÈ‰ .ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÈÙÏÎ ÈÏÂ‰È ‰ ÂÁÂÎ ˙‡ ˘ÈÏÁÓ ¯·„‰Â ,˙Â˘˜ ˙ÂËÏÁ‰
Á‰Ï ‡ÂÙ‡ ÌÈÏÂÏÚ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· ˙Â˘¯‰ ÈÏ"Î Ó Ï˘ ¯È„˙‰ ÌÙÂÏÈÁÂ ÚÂ·˜ ˘ÈÏ

 .˙ÂÏÈÚÈ· ‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡Â ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏÂ ˙Â˘¯‰ ˙‡  

כי הוא פועל למינוי מנכ"ל  2015משרד התקשורת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
לנציבות שירות  3.11.15- למשרד התרבות והספורט וב 21.10.15-קבוע לרשות, ולצורך כך פנה ב

מות נציגיהם לוועדת איתור. עוד צוין כי "קול קורא" להגשת מועמדות לתפקיד המדינה לקבלת ש
  צפוי להתפרסם בשבועות הקרובים. 

__________________ 
, ולאור הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בתקופת בחירות 2013התקיימו בינואר  19-הבחירות לכנסת ה   18

 יש להימנע מלקדם הליכי מינוי למנכ"ל חברה ממשלתית או תאגיד סטטוטורי. 
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 ÚÂ·˜ Ï"Î Ó ¯Â˙È‡Ï ‰„ÚÂ ˙·Î¯‰Ï ÍÈÏ‰˙‰˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯ ÏÁ‰ ˙Â˘¯Ï2015 ÏÚ .Ì„Â˜‰ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙˘È¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÎ ,

 .˙Â˘¯Ï ÚÂ·˜ Ï"Î Ó ÈÂ ÈÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰  

  

  איוש משרות ברשות 

מועצת הרשות שינוי ארגוני ברשות שהציע המנכ"ל דאז, אשר כלל בעיקרו אישרה  2014ביולי 
הגדרה מחודשת של האגפים ושל בעלי התפקידים העומדים בראשם וצמצום של תקציב הרשות 

  השינוי הארגוני).  - באמצעות תכנית התייעלות הכוללת עידוד פרישה מרצון (להלן 

  עובדיה  90- מ 26עזבו את הרשות  2015פריל ועד א 2014במסגרת השינוי הארגוני, מאוגוסט 
  ), בהם המבקר הפנימי ועובדים בכירים אחרים.29%-(כ

לצורך איושן של המשרות שאופיינו מחדש במסגרת השינוי הארגוני, פרסמה הרשות באוגוסט  .1
 2015מכרזים פומביים לשישה תפקידים, חלקם בכירים ומרכזיים. כמו כן, באפריל  2014

  פורסם מכרז לרכישת שירותי מבקר פנימי שלא יהיה עובד הרשות (ראו להלן). 

˙˘˘Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯Ù ˙Â˘¯‰˘ Û‡  ËÒÂ‚Â‡· „ÂÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰2014 ,
 ËÒÂ‚Â‡Ï ÏÈ¯Ù‡ ÔÈ· ˜¯ Â˘ÈÂ‡ Ì‰Ó ‰Ú·¯‡2015Î ÓÒ È„È˜Ù˙ Ï˘ÓÏ ÍÎ . ÔÎÂ˙ Ï"

Î ÓÒÂ Ï"˙ÂÈ È„Ó ,ÌÈÈÊÎ¯ÓÂ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ Ì‰˘ ,¯˜ÁÓÂ ˘ÈÂ‡Â  ËÒÂ‚Â‡·2015 ,
 ¯·ÂË˜Â‡· .Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ‰ ˘Î2015 ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ ,

ÊÎ¯Ó ˙Â¯˘Ó .Â˘ÈÂ‡ Ì¯Ë ‰ÏÎÏÎ Û‚‡ ˘‡¯Â ¯˜ÁÓ Û‚‡ ˘‡¯ Ï˘ ˙ÂÈ  

פרסמה הרשות  2014. במרץ 2013סמנכ"לית תחום רדיו דאז סיימה את תפקידה בסוף שנת  .2
לבטלו, ונקבע  2014מכרז לתפקיד סמנכ"ל תחום רדיו, אך לאור השינוי הארגוני הוחלט ביולי 

לא פורסם מכרז לאיוש התפקיד, עד מועד סיום הביקורת כי לתחום רדיו ימונה ראש אגף. 
  .רדיו אגף שימש ממלא מקום של ראש"ל המנכ ועוזר

כי סמנכ"ל תוכן אחראי  2015הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
מקצועית לתחום רדיו, וכעת לאחר שהרשות ייצבה את תחום הטלוויזיה, יפורסם מכרז לתפקיד 

  ראש אגף רדיו. 

 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó„È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÏË·Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÌÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ 
Î ÓÒ Ï" ÌÒ¯ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÂÈ„¯ÂÈ„¯ Û‚‡ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ  ‰¯˘Ó‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡ÏÂ

È‡ .ÚÂ·˜ Ï‰ Ó·-Í˘Ó· ‰Ê „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù  ˙ÂÏ‰ ˙‰ ¯„‚· ‡Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ
.ÂÊ ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï·  

˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯˘Ó˘ ÈÏ· ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯
 ‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡Â ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù Â˘ÈÂ‡ ‰·˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó
 ˘ÂÈ‡Ï ÏÚÙ˙˘ ‰ÙÂˆÓ ‰È‰ È Â‚¯‡‰ ÈÂ È˘‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙Â˘¯‰ ‰ËÈÏÁ‰˘Ó .˙ÂÏÈÚÈ·

 .Ô‰· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙˘È¯ÙÏ Ô˙È ‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ˙Â¯˘Ó‰ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
 ËÒÂ‚Â‡· ¯·Î ÂÓÒ¯ÂÙ Ô˘ÂÈ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ı¯Ó 2014 ‰ÈÏÚ ‡·‰ÏÂ ,
 .Ô˘ÂÈ‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯ÙÓ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ˙Â¯˘Ó ˘ÈÈ‡Ï „ÈÙ˜‰Ï  
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  הביקורת הפנימית ברשות

 -(להלן  1992- תשנ"בה ,כפופה לחוק הביקורת הפנימיתולכן היא גוף ציבורי, היא  הרשות השנייה
. 19תקוים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי"בכל גוף ציבורי "קובע כי חוק הביקורת הפנימית), ה

  . 20יצוין כי חוק הרשות השנייה אינו קובע הוראות מיוחדות לגבי המבקר הפנימי

כוללים, בין היתר, בדיקת תקינות  22, ותפקידיו21המבקר הפנימי הוא בעל מאפיינים של שומר סף
של הגוף הציבורי, של נושאי המשרה וממלאי התפקידים באותו גוף; בדיקת אופן ניהול פעולותיהם 

הנכסים וההתחייבויות של הגוף הציבורי לרבות הנהלת החשבונות שלו ושמירת רכושו; ובדיקה אם 
  קבלת ההחלטות נעשית על פי נהלים תקינים. 

חוק הביקורת הפנימית קובע כי "הממונה על המבקר הפנימי בגוף ציבורי אחר יהיה יושב ראש  .1
הדירקטוריון, או יושב ראש של גוף הממלא תפקיד מקביל לשל דירקטוריון, או המנהל הכללי, 

על פי  - הכל כפי שיקבע הדירקטוריון". לקביעת הגורם הממונה יש חשיבות בכמה היבטים 
וגם צריך שא באחריות ישירה כלפי הממונה עליו נונימית, המבקר הפנימי חוק הביקורת הפ

 דין וחשבון על ממצאיו.  לולהגיש 
נקבע כי "יו"ר מועצת הרשות ומנכ"ל הרשות  200123- בחוזה העסקתו של המבקר הפנימי מ

הינם הממונים הישירים על מבקר הפנים והוא יישא באחריות ישירה כלפיהם וידווח להם 
  על עבודתו".  ישירות

הביקורת של מועצת הכינה היועצת המשפטית של הרשות, לבקשת ועדת  2011באוקטובר 
, חוות דעת בעניין פעילותו והיקף סמכותו של המבקר הפנימי ברשות. על פי חוות הרשות

(ד) לחוק הביקורת הפנימית. 5הדעת "הממונה על מבקר הפנים הוא יו"ר המועצה, על פי סעיף 
 ו כפוף לממונה מבחינה מקצועית, אלא מינהלתית בלבד". המבקר אינ

È‡Â ‰¯È˙Ò ˘È ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙Â‰ÊÏ Ú‚Â · ˙Â¯È‰·
 ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ÈÎ Ú·˜  ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ· „Á‡ „ˆÓ .ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰

 ˙ˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ È ˘ „ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÂÈ‰È ˙Â˘¯‰ Ï"Î ÓÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰
‡ˆÓ  ‡Ï .ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‡Â‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ÈÎ ˙Ú·Â˜ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰  ‰ „

Â„ÓÚÓ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ,‰˙Â‡ ‰·˘ÈÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÂÊ ‰¯È˙Ò· È Â‚¯‡‰ Ï˘  ¯˜·Ó‰
ÈÓÈ Ù‰ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ‰ ÂÓÓ‰ ‰È‰È ÈÓ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘˜·˙ÓÎ ÂÈÏÚ.  

דאז: "ביני לבין המבקר [הפנימי] יש חילוקי אמר המנכ"ל  2014בישיבת המועצה באוגוסט  .2
דעות ומשבר אמון מאד מאד קשה". הוא הוסיף כי תוקף חוזה ההעסקה של המבקר הפנימי 
הסתיים, וכי הוא אינו מוכן להאריך את תוקפו. בסופו של דבר פרש המבקר הפנימי במסגרת 

 השינוי הארגוני.
הבכירים בתאגיד לבין המבקר הפנימי  הרשות בתשובתה טענה כי חשוב שבין נושאי המשרה

יהיו יחסי אמון, ואם אמירת מנכ"ל בדבר משבר אמון אינה נובעת מביקורת נכונה ומבוססת 

__________________ 
 (א) לחוק הביקורת הפנימית. 2סעיף    19
נות שמבקר הרשות יגיש לה המועצה "תדון בדינים וחשבו) לחוק הרשות, הקובע כי 7(23למעט סעיף    20

 .ותקבע את מסקנותיה"
  . 89), "הביקורת הפנימית במגזר הציבורי", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„63‚ )2013 מבקר המדינה,    21
  לחוק הביקורת הפנימית.  4לפי סעיף    22
  עם קליטת המבקר הפנימי כעובד הרשות.  2005-חוזה זה חודש ב   23
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שהופנתה כלפיו אישית, יש לתת משקל רב לעמדתו בהחלטה אם להמשיך את העסקתו של 
  המבקר הפנימי. 

 Â¯Ó˘ÈÈ˘ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÏÈ·˜Ó· ÌÏÂ‡ ,˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â‡ÓˆÚ
È‡Â ˙ÈÓÈ Ù‰ - ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰˘ È„Î ,ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÂÏ˙‰

 ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ¯È„Ò‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï ˙ÈÓÈ Ù‰
 ,Â˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ,Â˙ÂÙÈÙÎ :ÌÏÏÎ·Â ˙Â˘¯· ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó ˙¯˘ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÏÎ

‰‰ ‰ÊÂÁ Û˜Â˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ .˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÌÚ ÂÏ˘ ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈÂ ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ  

 2005-2001: בשנים 2014ועד שנת  2001הרשות השנייה העסיקה מבקר פנימי ברציפות משנת  .3
, 2014כעובד הרשות. מאז פרש המבקר הפנימי באוגוסט  2005כנותן שירותים חיצוני ומשנת 

 לגמלאות, לא הועסק מבקר פנימי. 
Ï „Â‚È · ˜ÂÁ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰,  Í˘Ó·Ó ¯˙ÂÈ ËÒÂ‚Â‡Ó ,‰ ˘2014  „ÚÂÓ „ÚÂ א.  

· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ¯·ÂË˜Â‡ 2015 , ˙ÈÓÈ Ù ˙¯Â˜È· ˙Â˘¯· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡ÏÏÏÎ . „¯˘Ó
 ‰Î ÔÓÊ ˜¯Ù ˙ÈÓÈ Ù ˙¯Â˜È· ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

.ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎÂ ,¯È·Ò È˙Ï· ‡Â‰ Í˘ÂÓÓ  

"ככלל, הפיקוח החיצוני של יחידות המטה ושל כי  24זה כבר ציין מבקר המדינהבהקשר 
גורמי האכיפה הממשלתיים על התאגידים הציבוריים מוגבל ומצומצם... הדבר מעצים את 

חוד את חשיבותם של יובי - חשיבותם של מנגנוני הפיקוח הפנימיים של התאגיד 
יתרה מכך, חוק הביקורת  הפנימי".של ועדת הביקורת מטעמה ושל המבקר  ...המועצה

הפנימית מכיר בחשיבות קיומו של מבקר פנימי וקובע כי ניתן להטיל קנס על "מי שחלה 
  עליו חובה בתוקף תפקידו למנות מבקר פנימי ולא עשה כן, ואין לו הצדק סביר לכך". 

קמן: העיר חבר מועצה בישיבת המועצה על היעדר מבקר פנימי כדל 2015יצוין כי במרץ 
"אנחנו, אפרופו גוף שמבקר לוחות שידורים ודברים כאלה, קלה כחמורה וכל הדברים 

  עובדים קרוב לשנה ללא מבקר פנים. קרוב לשנה, נוגד את כל כללי עבודת המועצה". 

Û‡ ¯˜·Ó‰˘ ÈÓÈ Ù‰  ËÒÂ‚Â‡· ¯·Î ˘¯Ù2014 ÏÈ¯Ù‡ È‰Ï˘· ˜¯ ,2015  ÌÒ¯ÂÙ  .ב  
 ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓÂ·ÛÂÒ ¯·ÂË˜Â‡ 2015  ˘ÈÂ‡ Ì¯Ë

.„È˜Ù˙‰  

הרשות הודיעה בתשובתה כי ההליך לבחירת מבקר פנימי הסתיים, וכי היא מסכימה 
שנכון היה לסיימו מהר יותר. כמו כן ציינה כי המבקר הפנימי יחל את תפקידו בפברואר 

2016.  

‡ˆÂÈ  ËÒÂ‚Â‡Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡2014  ¯‡Â¯·Ù „ÚÂ2016  ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï˙Â˘¯· ˙¯Â˜È· 
˙ÈÓÈ Ù  .ÏÏÎ  

בעניין אופן העסקתו של מבקר פנימי ברשות כתב נציב שירות המדינה דאז למנכ"ל הרשות  .4
: "למיטב הבנתי, הרשות השנייה, לאור תפקידה וסמכויותיה, מן 2005השנייה דאז במאי 

__________________ 
 .99, עמ' ‚ÁÂ„ 63ראו לעיל,    24
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 הראוי שיהיה לה מבקר פנימי שהוא עובד הרשות". יצוין כי עמדת הנציב הובאה לידיעת חברי
  .2014המועצה הקודמת בדיון באוגוסט 

של הרשות יועסק  מימבקר הפני, כי ה25במשאל טלפוני ,מועצת הרשותהחליטה  2015במרץ 
מי גיוס מבקר פנימכרז להנהלת הרשות לקיים  . המועצה הנחתה אתכנותן שירותים חיצוני

בה גם יו"ר המועצה ויו"ר ועדת כספים  שישתתפוי ועדה ל ידייבחר עוקבעה שהמבקר 
  .וביקורת

ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ÂÙ¯Âˆ˘ ˙Úˆ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙È ÂÙÏË‰ ÔÈ‡ ‰ÏÂÚ ÈÎ È¯·Á ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 
Â Î„ÂÚ ¯·„· Â˙„ÓÚ ‰¯ÂÓ‡‰ Ï˘ ·Èˆ  ˙Â¯È˘ ‰ È„Ó‰ Ê‡„ .„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ 
¯ÈÚÓ ¯Á‡Ó˘ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÂÙÏÁ˙‰ ,ÈÂ‡¯ ‰È‰ ˙Ï‰ ‰˘ ˙Â˘¯‰ ‡È·˙ ˙ÚÈ„ÈÏ È¯·Á 

‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙‡ ˙„ÓÚ ·Èˆ ‰ .¯ÚÂÈ ÈÎ ¯Á‡Ó ÈÏÚ·˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÌÈ¯ÈÎ·‰ 
˙Ï‰ ‰· ˙Â˘¯‰ ÌÈ‡ÏÓÓ ˙‡ Ì„È˜Ù˙ Í¯Â‡Ï ÌÈ ˘ ,Ú„È‰ Ì‰Ï˘ ˘Ó˘Ó  ÔÂ¯ÎÈÊ"
È Â‚¯‡ "¯Â·Ú ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙ÂÙÏÁ˙Ó‰ ,‰ÙÂˆÓÂ ÂÚ„ÈÈ˘ ˙‡ È¯·Á ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·„· ÌÈ‡˘Â  
ÂÏÚ˘  Â„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰· Ô˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙Â˘¯„  ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ .¯·Ú·

 .˙Â˘¯· ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘  

      

  

‰ ÌÈ‡ˆÓÓÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘  ¯˘Ï Â ˙È ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÁÎÂ Ï .˙È˘ÓÓ ÔÂ˜È˙ ˙ÏÂÚÙ ÌÈ·ÈÈÁÓ
˘¯„  ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ· ˙¯Â˘˜˙‰ÌÈ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ¯˘‰ Ï˘ ·˜ÚÓ Ì‚  ÔÂ˜È˙ ÏÚ ‰¯˜·Â

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .  

נכתב כי "שר התקשורת הנחה  2016בתשובת מנכ"ל משרד התקשורת בשם שר התקשורת מפברואר 
את נציגיו במשרד לעקוב באופן הדוק ורציף יותר הן על יישום קפדני של הוראות החוק והן על 

  תיקון הליקויים".

  

  

  מכרז למתן שירותי יחסי ציבור 

הדוברת).  -ונה על יחסי ציבור (להלן משמשת עובדת הרשות בתפקיד דוברת וממ 2010מיוני 
, פרסמה הרשות "פנייה תחרותית לקבלת 2014לקראת צאתה של הדוברת לחופשת לידה במרץ 

מספק שירותי ייעוץ התקשרה עם משרד ה 2014הצעות למתן שירותי יחסי ציבור", ובאפריל 
  תקשרות נקבעה תקופת הה .המשרד הזוכה) - (להלן  תקשורתי, דוברות ויחסי ציבור- אסטרטגי

חודשים, ונקבעה אפשרות להאריך אותה בכל פעם בשנה, ובלבד שמשך ההתקשרות הכולל  12- ל
לא יעלה על ארבע שנים. תפקידיו של המשרד הזוכה כללו דברור הרשות השנייה ומועצת הרשות, 

__________________ 
שהתקיימה תשעה ימים לאחר קבלת ההחלטה בטלפון הסבירה יו"ר המועצה כי בת המועצה בישי   25

  ההחלטה התקבלה בטלפון כדי לזרז את פתרון הבעיה שבמשך שנה אין מבקר פנימי.
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ות, מענה לשאילתות של עיתונאים, ייעוץ תקשורתי בנוגע לסוגיות שוטפות וליווי תהליכים ברש
טיפול במשברים תקשורתיים, שירותי תדמית והפקת קמפיינים עבור הרשות, פרסום עמדותיה 

  והפצת חומרים שהפיקה. 

  משרד מבקר המדינה בדק את הליך ההתקשרות עם המשרד הזוכה ולהלן השתלשלות העניינים:

דוברות. החליט המנכ"ל דאז לקדם את פרסום המכרז למתן שירותי יחסי ציבור ו 2013בדצמבר 
הוא הציע לדוברת לפנות למשרדים גדולים המתמחים במתן שירותי יחסי  2013בשלהי דצמבר 

ציבור שיוכלו להעמיד לרשות כוח אדם איכותי והזכיר שני משרדים, בהם המשרד שנבחר בסופו 
  של דבר.

דון לוועדת המכרזים על מנת שת 2014לפי הנחיית הלשכה המשפטית ברשות פנתה הדוברת בינואר 
במסמכי המכרז לבחירת משרד שיטפל ביחסי ציבור ובדוברות בזמן חופשת הלידה שלה. הדוברת 
הגישה לוועדה רשימה של עשרה משרדים שאליהם הציעה לפנות. ועדת המכרזים, שחבריה היו 
המנכ"ל דאז, נציגת הלשכה המשפטית, ראש אגף משאבי אנוש וחשב הרשות, קיימה בפברואר 

א "יציאה לפנייה תחרותית לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור לרשות דיון בנוש 2014
נשלחה פנייה  16.2.14- . בדיון אישרה הוועדה לפנות לספקים נוספים לקבלת הצעות. ב26השנייה"

  .27בסופו של התהליך התקבלו הצעות מארבעה משרדים בלבד .משרדים 15- ל

נקודות ומעלה תעבור לשלב השני של  80ל במסמכי המכרז נקבע כי הצעה שתקבל ציון איכות ש
הציגו ארבעת המשרדים את הצעותיהם לפני צוות שכלל  2014בחינת המחיר. בתחילת אפריל 
המנכ"ל דאז, היועצת המשפטית וממלא מקום סמנכ"ל כספים,  - שלושה מחברי ועדת המכרזים 

הצוות). הצוות דירג את  -(להלן  28וכן המשנה למנכ"ל ועוזרת של הדוברת -כלכלה ומשאבי אנוש 
של ארבע ההצעות והמליץ להעביר לשלב בחינת הצעת המחיר רק הצעה אחת, שהיא  29האיכות

ההצעה של המשרד הזוכה. לאחר בחירת  - נקודות ומעלה  80היחידה שקיבלה ציון איכות של 
לבחור אם ומשא ומתן  עמו לנהל ועדת המכרזים את המנכ"ל דאז המשרד הזוכה הסמיכה

  . קשרות תכלול העמדת נציג במשרדי הרשות אם לאוההת

חוק חובת המכרזים), חל על הרשות השנייה בהיותה  -(להלן  1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב
, 1993-(ג) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג10תקנה  "תאגיד ממשלתי" כמשמעותו בחוק זה.

סדי בנושא הנדון בוועדה, הוא לא ישתתף קובעת כי אם היה לחבר ועדת המכרזים עניין אישי או מו
  בדיון, ובמקומו ימונה חבר אחר להשתתף בדיונים באותו נושא.

שלח המנכ"ל דאז לראשת מחלקת חוזים ומכרזים מכתב לסיכום תוצאות ההליך  2014 באפריל
מכתב הסיכום) כדי שתוכל לזמן את ועדת  - לבחינה איכותנית של הצעות המועמדים (להלן 

לדון בנושא ולקבל החלטה בדבר הזוכה במכרז. ממכתב הסיכום עולה כי המנכ"ל דאז  המכרזים
הצהיר במהלך הדיון בצוות על היכרות עם מנהלים בשניים מארבעת המשרדים המועמדים, בהם 
המשרד הזוכה; היועצת המשפטית הצהירה גם היא על היכרות עם מנהל במשרד הזוכה. יצוין כי 

המועמדים עם הרשות במשך חצי שנה כיועץ תקשורת  מהמשרדים אחדכשנה קודם לכן עבד 
  אסטרטגי חיצוני ולכן הכירו חברי הצוות גם אותו.

__________________ 
  .1993- , התשנ"גלתקנות חובת המכרזים 5בהתאם לתקנה    26
ת עם הרשות, עקב מתן שירותים תנאי הסף להשתתפות במכרז כללו היעדר ניגוד עניינים בהתקשרו   27

לבעל זיכיון או לבעל עניין בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או לשידורי רדיו. ככל הנראה, בשל ניגודי 
  עניינים רבים של רוב המשרדים רק ארבעה הגישו הצעה.

 החלה חופשת הלידה של הדוברת. 15.3.14-ב   28
). רכיבי 60%) ומחיר (40%י אמות מידה של איכות (לפי מסמכי המכרז מתן הציון להצעות ייעשה לפ   29

נקודות; הצגת תכנית עבודה ודוגמאות  40 - אמות המידה לאיכות הם ידע, איכות וניסיון המציע 
  נקודות.  20 - נקודות; התרשמות כללית  40 - ומתווה כללי לביצוע השירותים 
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בתשובת הרשות נכתב כי היועצת המשפטית ציינה במהלך תהליך המכרז כי פגשה פעם אחת את 
  מנהל החברה הזוכה בנסיבות מקצועיות בעבודתה הקודמת.

 שבשלהמנכ"ל דאז לא נתן לכל מועמד ציון לפי התרשמותו, אלא " עוד עולה ממכתב הסיכום כי
היכרותו עם חלק מהגורמים בשניים מהמשרדים ניקד אחרון לפי ממוצע הניקוד של שאר הצוות על 

  מנת שהניקוד שלו לא ישנה את הניקוד שניתן ע"י שאר חברי הצוות".

 Í‡ ,ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÚ Ì˙Â¯ÎÈ‰ ÏÚ Â¯È‰ˆ‰ ˙ÂÂˆ‰ È¯·ÁÓ ÌÈÈ ˘ Ì Ó‡ ÈÎ ¯ÚÂÈ
 ˙„ÈÓ˙Â¯ÎÈ‰‰ ,‰·ÈËÂ ‡Ï ÂÎ˘ÓÂ ¯˘˜‰ ÈÙÂ‡ ÂË¯ÂÙ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·.  ‰‡ˆÓ  ‡Ï ,ÔÎ ÂÓÎ

 ˙ÂÂˆ‰ È¯·Á ÂÚÈ„Â‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â˜ÈÊ‰ È·‚Ï ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ÍÎÏ ‰˙ÎÓÒ‡ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·
ÏÚ ˙È¯˘Ù‡‰ Ô˙ÚÙ˘‰ÏÂ ‰ÎÂÊ‰ ˙¯ÈÁ·. ‡ˆÂÈ  È¯·Á Ï˘ ˙Â¯ÎÈ‰‰ ‰ ÈÂˆ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·˘ ‡ÂÙ‡

.‰È·‚Ï ËÏÁÂ‰ ‰Ó Â· ·˙Î  ‡Ï ÌÏÂ‡ ˙ÂÂˆ‰  

, פניו" "על כי, הייתה המשפטית היועצת של דעתה חוות כי 2016 מינואר בתשובתה כתבה הרשות
שניתן  הפל עמידה ב"דרישת הזהירות היתרה" די בגילוי בעצורך ואף ל עניינים, לניגוד חשש אין

שמדובר בהחלטה של ועדה המונה מספר אנשים ולא בהחלטה של גורם  משום בעניין, בין היתר
היועצת המשפטית גם הודיעה למנכ"ל דאז שבאפשרותו לתת למועמדים ציון, אך החליטה  אחד.

הרשות הוסיפה כי אין  לאפשר לו להחמיר עם עצמו בעניין ולתת למועמדים את הציון הממוצע.
  מתן חוות דעת משפטית בעל פה.מניעה מ

המנכ"ל דאז הסביר בתשובתו כי הוא אכן מכיר אחד ממנהלי המשרד הזוכה היכרות כללית, משום 
שהשתתף בתכנית לקידום מנהיגות שבה השתתף גם הוא, אולם לא היה ביניהם קשר ממשי, והוא 

וסיף כי מסר בעל פה ציין את ההיכרות לשם הגילוי הנאות בלבד ומתוך החמרה וזהירות. הוא ה
הפירוט בכתב של הקשר המדויק אינה משנה, שכן מדובר - פירוט מלא לכלל חברי הצוות, ואי

  בהיכרות שטחית ובקשר רחוק יחסית, והפירוט לא היה מביא להחמרת המגבלות. 

עוד כתב המנכ"ל דאז כי ביקש ביזמתו לתת למועמדים ציון שלא יהיה בו כדי להשפיע על הציון 
היה צורך  לא הדין ומצד עניינים, לניגוד כלל חשש בעניינו קם לא שלהם. הוא הוסיף כי הסופי

היו בבחינת שנקט ביזמתו  המגבלותלהטיל כל מגבלה שהיא על השתתפותו בהליכי המכרז. 
  ובדיעבד הן היו החמרת יתר שכלל לא נדרשה לפי הדין. ,החמרה בלבד

כי משרדו נבחר בשל איכות עבודתו  2016ואר אחד ממנהלי המשרד הזוכה כתב בתשובתו מינ
המקצועית ובשל המחיר התחרותי שהציע, והוסיף כי ההיכרות האישית שלו עם המנכ"ל דאז היא 

  מוגבלת ביותר וחסרת רלוונטיות. 

שבניהול פרוטוקול מפורט בישיבות וועדות המכרזים,  החשיבותהמשפט העליון עמד על  בית
ההזדמנות השווה למועמדים במכרז: "על רקע דברים אלה לא נותר  ובייחוד כדי לבחון את מתן

להגביר את הפיקוח והבקרה על התנהלותה של הוועדה, שאם לא נעשה כן נימצא לנו... אלא 
ידינו את ייעודו של המיכרז. פיקוח ובקרה אלה יהיו אפקטיוויים רק אם נדאג מראש -מסכלים במו

לת ההחלטות בוועדה, ותירגום צורך זה לענייננו יחייב לדיווח מהימן וראוי באשר להליכי קב
מעצמו עריכתו של פרוטוקול אשר ידבר בעד עצמו ויספק מידע נדרש וראוי לביקורת ולפיקוח על 
עבודת הוועדה, להבטחה כי פעלה כהלכה וכי העניקה שיוויון הזדמנויות לכל המועמדים שהופיעו 

 .30"לפניה
__________________ 

לפסק דינו של השופט  19), סעיף 2004( 817) 3, פד"י נט(È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ '  ÔÏÈ‡ -ÂÙÈ· 3751/03בג"ץ    30
  חשין. 
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 „¯˘Ó¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ È¯·ÁÏ ˙„ÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰  Ï‰ Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Û˜˘Ó‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
 ˙‡ ÔÂÈˆ· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ ‰˜ÈÊ ÏÚ ‰È¯·Á ˙ÂÚ„Â‰· Â‡·Â‰˘ ÌÈË¯Ù‰ ÏÏÎ

 .ÌÈ„„ÂÓ˙Ó ÌÚ ˙Â¯ÎÈ‰ ¯·„· ˙Â¯‰ˆ‰ Â¯ÒÓ ˘ ‰„·ÂÚ‰  

 ‰È·‚Ï ‰ËÏÁ‰·Â ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ ‰˜ÈÊ ÏÚ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÚ„Â‰· „ÚÂ˙ÓÂ ¯Â„Ò ÏÂÙÈË
˜˙ ÍÈÏ‰ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ  ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÈÚÂˆ˜ÓÂ È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÔÙÂ‡· ˙Â˜ÈÊ‰ ˙Â Á·  Â·˘ ÔÈ

 .ÈÊ¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â È˜˙È„Î ˘‰È‰È  ¯˘Ù‡ÌÈÈ˜Ï  ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‰˙ÂÏÈÚÙ„ÚÂ Ï˘ ˙
Ú ,‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰È ‡Ï˘ È„ÎÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰Ï  ‰„ÚÂÂ‰„ÈÙ˜‰Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘ 

Û˜˘È ˙‡ ‡ÂÏÓ ÌÈË·È‰‰ Â ,‰„ÚÂÂ‰ È„È· Â Á· Â ÂÏÚÂ‰˘ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÌÏÏÎ·
 .˙ÈËÙ˘Ó‰  

  

  

  הציבור יחסי שירותי בעד התמורה

לפי מסמכי המכרז התבקשו המשרדים המתמודדים לתת שתי הצעות מחיר: האחת ל"אספקת כלל 
לרבות העמדת ", והשנייה ל"אספקת כלל השירותים ללא העמדת נציג במשרדי הרשותהשירותים 

 (ההדגשות במקור)." נציג מטעם המציע במשרדי הרשות
, במשא ומתן שניהלה אתו הרשות סוכם 2014לפי הודעת הזכייה שנשלחה למשרד הזוכה באפריל 

ש"ח לחודש, ועבור מתן  13,000שעבור מתן השירותים ללא העמדת נציג במשרדיה ישולמו 
ש"ח לחודש, והרשות בחרה באפשרות  20,000השירותים לרבות העמדת נציג במשרדיה ישולמו 

  העמדת נציג במשרדיה. של

 המשרד של נציגה העמדת שכללו, שירותיו עבור הזוכה למשרד לשלם הרשות החלה 2014 ביוני
 משרדיבבניין הסמוך ל בירושלים שלוחה הזוכה המשרד פתח 2014 בנובמבר. במשרדיה הזוכה

משרד לא נכח עוד נציג של ה 2015מתחילת , והנציגה מונתה לנהל אותה, ובעקבות זאת הרשות
 הזוכה למשרד לשלם הרשות המשיכה הביקורת סיום במועד, זאת למרותהזוכה במשרדי הרשות. 

 .במשרדיה נציג העמדת הכוללים שירותים בעבור
„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯ÈÚ‰  ˙Ï‰ ‰Ï ‰ÎÂÊ‰ „¯˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙Â˘¯‰

 „ÂÚ ˙ÏÏÂÎ ‰  È‡˙„ÓÚ‰ È„¯˘Ó· ‚Èˆ  ‰˙Â˘¯ ÈÊ‡ ,‰˙ÂÏÚ  ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ Ë˜ ˙ÂÈ‰Ï
Î· ‰ Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰Ó-7,000  .˘„ÂÁÏ Á"˘  

קבלת שירותי משמעותה  ההכוללת העמדת נציג במשרדיהחלופה מסרה בתשובתה כי  הרשות
אינהרנטית בפעילות הרשות. ופעילותה משולבת בכל עת  הזמינהנציגה ייעודית מדוברות מורחבים 

 ,בוע שהרשות יכולה להפעילו ולזמנו בכל עת לישיבותנציג קלפי החלופה השנייה אין  ,לעומת זאת
. במידה ניכרת לעומת החלופה האחרתמצומצם שירותי הציבור והיקף הפעילות הכולל של משרד 

משרד זכאי העל כן לאחר פתיחת השלוחה של המשרד בירושלים נותר היקף השירותים בעינו, ו
  הרשות לפי דרישתה. לצורכי תשלום עבור העמדת נציג תוספת הלהמשך 

גם מנכ"ל המשרד הזוכה הסביר בתשובתו כי ההבדל העיקרי בין החלופות אינו נוכחותו של נציג 
במשרדי הרשות, אלא הבדל בהיקף העבודה: לפי חלופה אחת יינתן ייעוץ אסטרטגי בלבד, ואילו 

יעוץ. הוא הוסיף לפי האחרת יינתנו גם שירותי דוברות, שהם אינטנסיביים הרבה יותר מעבודת הי
שאכן נקבע במכרז כי לצורך עבודת הדוברות יוצב אחד מעובדיו במשרדי הרשות השנייה, אולם 
במקצוע הדוברות אין חשיבות לנוכחות פיזית, הואיל והעבודה מתבצעת בעיקר בטלפון. לפיכך, 
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וא ביקש לדבריו, לעובדה שיועצת התקשורת מטעמו עברה לבניין סמוך לרשות אין כל חשיבות. ה
אופיינה במשברים  2015להדגיש כי הרשות היא לקוח מאתגר ואינטנסיבי מאוד, וכי שנת 

תקשורתיים בלתי פוסקים ומשרדו השקיע במתן השירותים לרשות מאות שעות עבודה יותר ממה 
שהעריך כשניגש למכרז. לדבריו, כל עוד משרדו מבצע את מלוא עבודת הדוברות בעבור הרשות 

  שכר מלא, ללא קשר לנוכחות הפיזית במשרדי הרשות. הוא זכאי ל

„¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰Ï  ÈÎ ÂÏÏÎÈ ˙ÂÙÂÏÁ‰ È˙˘˘ ·˙Î  Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ·
Â ,"ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÏÎ ˙˜ÙÒ‡"‰‰ ‰ Á·˙Â˘¯‰˘  ÔÈ· „·ÚÈ„· ‰˘ÂÚ,˙ÂÙÂÏÁ‰ ‰ÈÙÏÂ  Û˜È‰

 ¯Â·Èˆ‰ ÈÒÁÈ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙Á‡ ÈÙ ÏÚ ÓÂˆÓ Ìˆ ‰„ÈÓ·
‰ È‡ ,˙¯ÎÈ  Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ ‰ÏÂÚ ÌÎÒ‰‰ÓÂ ÔÈ· ÌÈ„„ˆ‰ .ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê ÈÙ ÌÎÒ‰‰  ÌÚ

 ‰ÎÂÊ‰ „¯˘Ó‰˙Â˘¯‰ ‰¯Á· ‰ÙÂÏÁ· ˙ÏÏÂÎ‰ "˙„ÓÚ‰ ‚Èˆ  È„¯˘Ó· "˙Â˘¯‰ ÔÎ‡Â ,
˙Â˘¯‰ È„¯˘Ó ÍÂ˙Ó ‰ÏÚÙ ‰ÎÂÊ‰ „¯˘Ó‰ ˙‚Èˆ  ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Á‡Ï ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ· .  

בדיעבד, וכי  הבחנה בדבר האמירה את כי אינה מקבלת 2016בתשובתה מינואר  כתבה הרשות
 .בחרה מראש את החלופה המתאימה לצרכיה והיא ממשיכה לקבל את השירותים לפי חלופה זו

 נציג של קבועה נוכחות פיזית בהכרח לא התכוונה שתהיה המכרז עריכת בעת כי הוסיפה הרשות
   .שירותי דוברות בזמינות רבה ומידיתבמשרדיה, אלא שיינתנו לה 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  ÔÈÈˆÏ ˘¯„  ,ÏÂ„‚ Ô‰È È· Ï„·‰‰˘ ˙ÂÙÂÏÁ È˙˘· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î
 ˘ÈÂ ‰ÙÂÏÁ ÏÎ ÈÙ ÏÚ Â ˙ ÈÈ ÌÈ˙Â¯È˘ ÂÏÈ‡ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ È Â˘‡¯ ·Ï˘· ˘¯ÂÙÓ·
 ÌÒ¯ÙÏ ‡·‰ÏÂ Ô‡ÎÓ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .‰ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï

Ó .˘¯„ ‰ ˙Â¯È˘Ï Ú‚Â · Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÏÏÎÈ˘ ÌÈ˜ÈÂ„ÓÂ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÊ¯Î  

   
  השפעת ההתקשרות על עבודתה של הדוברת

, קובע שאסור לפגוע בתנאי עבודתה של עובדת בחופשת לידה. 1954- חוק עבודת נשים, התשי"ד
מקום האיסור נועד להקנות ליולדת הנעדרת מעבודתה בשל חופשת הלידה ביטחון מלא בכך ש

 .31עבודתה ותנאי עבודתה מובטחים לה כשתחזור מחופשת הלידה, גם אם מונה לה מחליף
הוארך  2014. בינואר 2010דוברת הרשות נבחרה לתפקידה במכרז פומבי ומשמשת בו מיוני  .1

. הדוברת שהתה בחופשת לידה ממרץ עד ספטמבר 2017תוקף חוזה העבודה שלה עד סוף יולי 
פנתה הדוברת לוועדת המכרזים בבקשה לדון בבחירת משרד  2014. כאמור, עוד בינואר 2014

הציבור של הרשות בתקופת חופשת הלידה, "וכן אופציה להמשך שיטפל בדוברות וביחסי 
 ליווי הרשות בנושאי יחסי ציבור ואסטרטגיה גם לאחר שובי מחופשת הלידה". 

פרסמה הרשות הודעה לעיתונות על בחירתה במשרד הזוכה לניהול מערך  2014באפריל 
ל צאתה של הדוברת הדוברות והייעוץ התקשורתי, שבה נכתב במפורש כי הבחירה נעשתה בש

  לחופשת לידה, וכי עם שובה "תיבחן נחיצותו של המשך שיתוף הפעולה בתחום זה". 

__________________ 
  . 615-614), עמ' 1998ב ( כרך˘Â·Ú· ‰ÈÏÙ‰ ¯ÂÒÈ‡Â ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ„‰, רות בן ישראל,    31
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החיצוני לא רק בשל  המשרדבתשובתו כי בחר לשכור את שירותי  הסביר דאז"ל ואולם המנכ
צורך לנהל הליך תקשורתי אסטרטגי, משום שהיה אלא בעיקר  ,חופשת הלידה של הדוברת

  מורכבת.  כהעם משימה  ותלהתמודדהנדרש ניסיון הה לדוברת לא היו

 התקשורת בתחומי עשיר ניסיון לה יש כי 2016טענה בתשובתה מפברואר  הדוברתכי  יצוין
 מגורמיםקיבלה מכתבי המלצה  אףשנות עבודתה ברשות  שבמהלך והוסיפה והאסטרטגיה

  .ברשות והציגה מסמכים התומכים בכך בכירים

כי כבר במסמכי הפנייה התחרותית שפורסמה לציבור  2016מינואר  כתבה בתשובתה הרשות
להאריך  האפשרות וצוינה, הארוכה מחופשת לידה, חודשים 12- ל בהתקשרות שמדוברצוין 
  .נוספות לתקופות ההתקשרות תוקףאת 

 ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ ÂÂÎ‰ ‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁÏ ˙¯·Â„‰ Ï˘ ‰˙‡ˆ ÌÚ ¯·Î ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˜¯ ‡Ï È ÂˆÈÁ‰ „¯˘Ó‰  ‰˙ÙÏÁ‰ Ì˘Ï Ì‚ ‡Ï‡ ,‰˘ÙÂÁ‰ ÔÓÊ· ‰˙ÙÏÁ‰ Ì˘Ï

 ‰Ú„Â‰· ÔÎÂ ˙¯·Â„Ï ‚ˆÂ‰˘ ‚ˆÓ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .‰È„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁ· ˙ÂÚÈ·˜· ‰¯Â·‚˙Â
˘ ‡Â‰ ˙Â Â˙ÈÚÏ È˙Â¯È˘ Â˘Ó˘È ˙Â˘¯· ˙Â¯·Â„‰ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È Ï Ú‚Â · È ÂˆÈÁ‰ „¯˘Ó‰

· ˙Â˘¯‰ ˙‡,˙¯·Â„‰ Ï˘ ‰„ÈÏ‰ ˙˘ÙÂÁ ˙ÙÂ˜˙  „¯˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Î¯‡‰ ÈÎÂ
ÂÊ‰ .‰ÈˆÙÂ‡ ˜¯ ‡È‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡·Â ¯Â·Èˆ ÈÒÁÈ· ÏÂÙÈËÏ ‰Î  

במקרים שבהם חלו שינויים והתפתחויות במקום העבודה עם חזרתה של העובדת מחופשת  .2
הלידה קבע בית המשפט כי "המעסיק חייב ליתן לעובדת הזדמנות אמתית וכנה להשתלב חזרה 
בעבודה. לא למותר הוא להדגיש, כי כמו את יתר חובותיו בקשר ליחסי עבודה, כך גם את 

לב ובהגינות, וזאת לרבות במקום עבודה שחלו בו שינויים במהלך חובתו זו, עליו למלא בתום 
חופשת הלידה. לא על העובדת שחזרה מחופשת לידה לשאת על גבה שינויים כאלה ואחרים, 

מעין אלה לרבות שינויים דרמטיים, ככל שחלו במקום העבודה. הסתמכות המעסיק על שינויים 
מחופשת לידה לא תתקבל, ומשמעותה כאסמכתא לאי שילובה של עובדת ששבה לעבודה 

  . 32תהיה אי קיום הוראת החוק"

שעסק, בין היתר, בשינוי הארגוני ברשות ובפרישת  2014 באוגוסט הרשותבדיון מועצת 
עובדים, העלה המנכ"ל דאז את המורכבות שעלולה להיווצר עם חזרתה של הדוברת מחופשת 

מזמנה בדוברות וביחסי  75%- הלידה: לפני ההתקשרות עם המשרד הזוכה עסקה הדוברת בכ
 5%-ת יו"ר המועצה וכדוברות ויחסי ציבור של פעילו -  20%ציבור של הרשות והנהלתה, 

 75%-לדברור המועצה. המנכ"ל דאז ציין כי בעקבות ההתקשרות עם המשרד הזוכה "כיום ה
של ההנהלה ואני מכוסים... [הדוברת] חוזרת חזרה לרשות, מחר בבוקר היא מגלה ששבעים 
וחמישה אחוז מהמשרה שלה איננה... היא יכולה להגיע למסקנה, היקף המשרה שלי ירד, הוא 

בה נדון  2014 ביוליא מה שהיה פעם, הוא לא אותו דבר". יצוין כי גם בישיבת המועצה ל
המבנה הארגוני החדש העלה המנכ"ל דאז את האפשרות כי בעתיד תבוטל משרת הדוברת 

  והרשות תשתמש רק בשירותי המשרד החיצוני.

הרשות  המנכ"ל דאז הסביר בתשובתו כי "הסיבה שהדוברת לא פוטרה כחלק מהתייעלות
, 2014הייתה לאור היותה בהריון". ואכן, הדוברת, אשר שבה לעבודתה באמצע ספטמבר 

מסרה למשרד מבקר המדינה כי קרוב למועד חזרתה היא נפגשה עם המנכ"ל דאז, והוא מסר 
לה כי לאור ההתקשרות עם המשרד הזוכה "למעשה אין לו צורך בדוברת יותר", אולם נמנע 

 מפיטוריה.
__________________ 

 ).22.1.13(פורסם במאגר ממוחשב,  ıÂÁ‰ „¯˘ÓÂ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '  ·‰Ï 44309-05-11ע"ע    32
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ÔÎ ÈÎ ‰ ‰ ˙¯·Â„‰ Ï˘ ‰˙¯ÊÁ ÌÚ ‰ÈÙÏÂ ‰Î¯Ú‰ ‰„ÓÚ ‰˙Ï‰ ‰Â ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ È ÙÏ ,
 ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚ÙÈ ‰ÎÂÊ‰ „¯˘Ó‰ ÔÈ·Ï ‰ È· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÏÙÎ ,‰„ÈÏ‰ ˙˘ÙÂÁÓ
 ÏÎ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ Â „ ‡Ï Ì‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .˙¯·Â„‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ·Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙·

 .˙¯·Â„‰ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰ÏÂ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÏÙÎÏ ¯˘˜· ‰ËÏÁ‰  

מסרה כי לא היה צורך לקבל החלטה בנוגע לדוברת, שכן היה  2016 מינואר תהבתשוב הרשות
ברור לכל הנוגעים בדבר שתיתכן חפיפה בין תפקידה לתפקידי המשרד החיצוני ושייתכן 
שתפקידה יתייתר בעתיד. לעומת זאת טענה הדוברת כי לא ברור מי הם כל הנוגעים בדבר, 

א לא ידעה שתהיה חפיפה בין תפקידה לתפקיד ולדעתה היא הנוגעת הראשית בדבר, והי
  המשרד החיצוני ושייתכן כי תפקידה יתייתר בעתיד.

צדדי, כי היא -לדברי הדוברת לאחר חזרתה הודיעו לה המנכ"ל דאז והמנכ"ל בפועל, באופן חד .3
תבצע את דברור המועצה, והמשרד הזוכה יבצע את דברור הנהלת הרשות ואת יתר התפקידים 

הודיעו לה יו"ר מועצת הרשות והמנכ"ל בפועל  2015חופשת הלידה. בסוף ינואר שמילאה עד 
  כי המשרד הזוכה יבצע את כל פעולת הדברור ללא הפרדה בין המועצה להנהלת הרשות. 

 שעבודת לו התברר הלידה מחופשת הדוברת חזרת לאחר כי כתב בתשובתו דאז"ל המנכ
הייתה בעיצומו של  והרשות ומאחר האסטרטגית, בעבודה במלואה כרוכה השוטפת הדברור

החיצוני יבצע את כל פעילות הדברור  המשרדהליך חקיקה הוא הודיע לדוברת כי בשלב זה 
  ויחסי הציבור. 

 ‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰· ÌÈÈÂ È˘Ï ‰ÏÈ·Â‰ ‰ÎÂÊ‰ „¯˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÓÏ ÁÂÂÈ„ Ê‡„ Ï"Î Ó‰ Ì Ó‡ .‰È˙ÂÈÂÎÓÒ Û˜È‰·Â ˙¯·Â„‰ Ï˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÏÚ ‰ˆÚÂ

 ‰È‰ ÈÂ‡¯Â ,‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁ· ‰˙‰˘ ÔÈÈ„Ú ˙„·ÂÚ‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÌÏÂ‡ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰
.‰È Ù· ‡·Â˙ ‰˙„ÓÚ Ì‚˘ ˘˜·˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ 

נושלה  2014הדוברת מסרה למשרד מבקר המדינה כי מאז חזרה לעבודה בספטמבר 
עית; היא מסמכויותיה לחלוטין, וכל בעלי התפקידים ברשות מתעלמים ממנה מהבחינה המקצו

לא עודכנה בענייני העבודה והדוברות השוטפים, היא לא הוזמנה לפגישות עבודה, ולא 
הועברו לה הודעות לתקשורת ותגובות שהוציא המשרד הזוכה אלא בדיעבד. לסיכום טענה 
הדוברת כי נותרה בתפקידה ללא תוכן וסמכויות ובלי שנתנה את הסכמתה לשינויים האמורים. 

  הלידה. מחופשת חזרה מאז שכרה בשיעור או משרתה בהיקף שינוי כל צעבו יצוין כי לא

הוצע לדוברת לעבוד בשיתוף פעולה עם המשרד  2015הרשות בתשובתה טענה כי בתחילת 
הזוכה במכלול הנושאים וללא הפרדה בין דברור המועצה לדברור ההנהלה, אולם הדוברת 

כה לאחריותה, אך דבר זה לא התאפשר סירבה להצעה וביקשה להכפיף את עבודת המשרד הזו
זוכה. לעומת זאת הדוברת כתבה בתשובתה כי "ההגיון מחייב, הלאור ההסכם עם המשרד 

ולא להיפך. כך, יועצים -שגורם פרטי, חיצוני, אמור להיות כפוף לגורם המקצועי הבכיר ברשות
יח"צ, מטבע משפטים חיצוניים לעולם כפופים ליועץ המשפטי של הארגון. גם חברות 

  ולא להיפך".- הדברים, צריכות להשתלב בעבודת הדוברות בכפיפות לדובר

„Á ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ˙Â˘¯‰ ,‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ- ˙‡ ˙Â ˘Ï ˙È„„ˆ
 ÌÚ ,¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  .˙Â ‚ÂÓ‰ ‰È˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÚÓ‰ ÔÙÂ‡· ˙¯·Â„‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙

‰ ‰‰ ÏÚ ‰È‰ ‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁÓ ˙¯·Â„‰ Ï˘ ‰˙¯ÊÁ ‰·ÂÏÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÂ ‰Ï
.ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ Ô˙ÈÏÎ˙Ï Ì‡˙‰·Â ‰È˙ÂÈÂÎÊ· Ú‚ÙÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰„Â·Ú·  
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  סיכום

˙Â˘¯‰ ‰ÈÈ ˘‰ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ÂÈ„¯Â ,‡È‰˘ ˙Â˘¯ ˙È¯Â·Èˆ ,‰·Á ˙·ÂÁ ˙Â Ó‡  ¯Â·ÈˆÏ .‰·ÂÁ ÂÊ 
‰ÂÂÏÓ ‰˙Â‡ ÏÎ· ‰È˙ÂÏÂÚÙ ,‡È‰Â ˙˘¯„  ÌÈÈ˜Ï ˙‡ ÏËÂÓ‰ ‰ÈÏÚ ÔÙÂ‡· ÈÚÂˆ˜Ó ,Ô‚Â‰ 

ÂÏÈÚÈ ÌÈ˘·Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰·  ÔÂ‚¯‡ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ .Á˜ÙÓ ÛÂ‚Î ‰„ÓÚÓÏ ·Ï
ÌÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ì‰·Â ÌÈ·ÈÎ¯Ó ‰ÓÎ· ‰ÈÂÏ˙ ˙ÂÏÈÚÈ· ÏÂÚÙÏ,  ÏÂˆÈ ÔÂÎ   Ï˘

˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Â ,˙·ˆ‰ ,ÌÈ„ÚÈ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÂÈÙÏ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ·Â .
 ˙·ÈÂÁÓ ˙Â˘¯‰ ÔÎ ÂÓÎÏ ÏÚ ÁÂÂ„‰È˙ÂÏÂÚÙÈÙ ÏÚ , .˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú  

ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÂ„· ‰Ê ÌÈ„ÓÏÓ ÈÎ ‰Ê ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓ ˙ÏÚÂÙ ˙Â˘¯‰ Ïˆ· ÈÙÂÏÈÁ Î Ó ÌÈÏ"
ÌÈÙÂÎ˙ ¯ÒÁÂ Í˘ÂÓÓ ÈÏÚ·· ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ¯ÈÎ· ,˙Â·¯Ï ¯˜·Ó ÈÓÈ Ù ,‰ÂÂ‰Ó‰ ¯ÓÂ˘ ÛÒ ,ÈÎÂ 
˙Â˘¯‰ ‰ È‡ ‰˘ÂÚ È„ ˘ÂÈ‡Ï .ÌÈ„È˜Ù˙‰ ‰„Â˜Ù˙ Ï˘ ˙Â˘¯‰ ‰˜Ï ¯ÒÁ· ‰ÓÎ· ÌÈÓÂÁ˙ 
ÌÈÈ„ÂÒÈ :‰ÏÂÚÙ ‡Ï· ·Èˆ˜˙ ¯˘Â‡Ó Í˘Ó· ˘ÂÏ˘ ÌÈ ˘ ,È‡- ÌÂÒ¯Ù˙ÂÁÂ„ ÌÈÈ˙ ˘ „ÚÂÓ· ,
¯„ÚÈ‰ ˙ÂÈ Î˙ ‰„Â·Ú ˙ÂË¯ÂÙÓ ¯ÂÁÈ‡Â ¯ÎÈ  ¯Â˘È‡· ˙ÂÁÂ„ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ Ï˘ 
˙Â·È˘È ˙ˆÚÂÓ ˙Â˘¯‰.  

 ¯"ÂÈ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ,‰È˙Â·È˘È· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÁÎÂ  ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ ‰ˆÚÂÓ‰
 ˙˘¯„  ˙ Ó ÏÚ ˙Â·È˘È· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÁÎÂ  ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ „È˜Ù˙‰ ˙‡ Â‡ÏÓÈ˘

 ˜ÂÁ‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï È„ÎÂ ,¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ Ì‰Ï˘ ˙Â Ó‡ ‰ ˙·ÂÁ ˙‡Â ,Úˆ·Ï Â¯Á· ˘
 ÔÎ˘ ,˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ· ¯Â·Èˆ· ˙ÂÁÂÂ¯‰ ˙ÂÚ„‰ ÔÂÂ‚Ó ÛÂ˜È˘ ¯·„· ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰

È ÂÈ„·ÈÓ‰ ˙Ú„ ˙‡ Û˜˘Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï„ Ì‰· ˙ÂÁÎÂ ‰˘ Ì ‡ÏÂ ËÂÚ ˙Ú„ ˙‡‰·Â¯ .  

‰ ÌÈ‡ˆÓÓÁÂ„· Â‡·Â‰˘  ¯˘Ï Â ˙È ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÁÎÂ Ï .˙È˘ÓÓ ÔÂ˜È˙ ˙ÏÂÚÙ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ê
˘¯„  ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ· ˙¯Â˘˜˙‰ÌÈ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ¯˘‰ Ï˘ ·˜ÚÓ Ì‚  ÔÂ˜È˙ ÏÚ ‰¯˜·Â

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .  

  


