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 הלשכה המשפטית

 2015 ביולי 18

 לכבוד

 עו"ד דנה נויפלד

 היועצת המשפטית

  משרד התקשורת

  23רחוב יפו 

 91999  ירושלים

  6240029-02פקס:גם באמצעות 

        

 ,ח"נ

 התייחסות לתיקון המוצע וליישום החוק – 2014-תזכיר לתיקון חוק השידור הציבורי, התשע"דהנדון: 

 (תזכיר החוק""להלן: ) 14.7.2015ן חוק השידור הציבורי שפורסם לציבור ביום סימוכין: תזכיר לתיקו

 
בנושא  ךפנות אלילהתנועה לקידום חברה כלכלית הוגנת )ע"ר( הריני מתכבד  –בשם מרשתי, עמותת הצלחה 

 שבנדון בדברים הבאים:

 

 19.7.2015עד ליום  שיתקבלו להערות הציבור 14.7.2015ביום תזכיר החוק, אשר הופץ עם פרסום  .1

יק בעליל, מבקשת מרשתי להעביר להתייחסות המשרד והגורמים , זמן קצר ובלתי מספ09:00בשעה 

ם הנוספים את עמדתה בקשר לסעיפי התיקון המוצעים, כמו גם את עמדתה באשר ליישום יהרלוונטי

  הוראות החוק האחרות.

 

בלשון המעטה. יש  ,התפתחות מדאיגה ביותר ובלתי רצויה החוקלטעמה של מרשתי, מייצג התזכיר  .2

לגיבוש נוסחו של חוק  שנעשתה מאומצתהע בתמהיל העדין )והלא מושלם( שהושג בעבודה בו כדי לפגו

המסכנת את התכליות, היעדים והמטרות שהוצבו בעת  ,והוא בבחינת חרב להשחית ,השידור הציבורי

חקיקת החוק. היה מוטב אם כך, להימנע מרוב הצעות התיקון הנכללות בו למעט הארכת התקופה עד 

 אגיד החדש וענייני תקצוב לתקופת הביניים.לתחילת שידוריו של הת

 
עיקר הדאגה נובע מהעמקת תפקידו והרחבת סמכויותיו של המנכ"ל הזמני, באופן בלתי מידתי, בלתי  .3

נחוץ ויש שיאמרו אף חבלני. תפקיד זה, של מנכ"ל זמני, אשר נולד באופן לא מיטבי לקראת סיום 

תוך הרחבת  הדיונים על נוסח החוק, הוא אילוץ שנכפה על החוק מלכתחילה. עשיית שימוש בו,

סמכויותיו, כדי לפגוע במהלך הדברים התקין והנכון לקידום הקמת התאגיד, הוא עניין שיש להימנע 

 .במובהק ממנו
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 ,פיקוח ובקרה על פעולת האורגנים השונים בו הבטחתהיא  ,אבן יסוד של ממשל תאגידי תאגידי תקין .4

הציבורי  הדרגים הביצועיים בתאגיד. ואולם, המנכ"ל הזמני של תאגיד השידור על פעולתובמיוחד 

שקול למסמר בלי ראש, שסמכותו אינה מוגבלת ואינה נתונה לביקורת ולריסון. הדברים מתחדדים, 

 מפוקחשכך מתהפכים על ראשם,  הפעלת הסמכויות בושרשרת בנה התאגידי ומהתרתי משמע, כש

 . או מרסן מבקרשליט יחיד וכל יכול, בלא שומר, הופך ל וכפוף,

   

שינוי במסגרת התזכיר בכל הנוגע למועצת התאגיד  או מוצע בעת שלא מתבקש ,יפים דברים אלו שבעתיים .5

שהרחבת סמכויות המנכ"ל  ,דרכי מינויו. כך נדמהלמנכ"ל הקבוע של התאגיד וסמכויות הדרכי מינויה או ללו

וזאת  יהיה לשנותן )ואף בלתי אפשרי( שקשה "עובדות בשטח"הזמני, באה למעשה להפוך סדרי עולם ולקבוע 

מידה וכללים כלשהם בקשר לגיוס עובדים, ניהול מכרזים ועניינים יסודיים נוספים  בלא שנקבעו אמות

 .סמכות המועצהוהנתונים ל העומדים בבסיס פעולת התאגיד

 

מינוי השלמת )והיא אצה( להשלים את בניית התאגיד, ראוי היה דווקא לפעול בנחישות ל ככל שאצה הדרך .6

נכ"ל קבוע בהקדם האפשרי ותקבע קריטריונים , כך שתמנה מהמועצה ולתחילת פעילותה בטווח הזמן המיידי

וכללים ראשוניים לעניין גיוס עובדים וניהול התאגיד בלא שהדברים יעשו על דרך המחטף באמצעות פונקציה 

 ניהולית זמנית ונטולת פיקוח.

 
זמני, הביעה מרשתי הסתייגות ממנו המנכ"ל ה תפקידכי כבר בזמן אמת, ביולי אשתקד עת הוצג והוצע  ,ויודגש .7

כדי להוכיח את צדקת החשש והצורך ומסמכויותיו נטולות הפיקוח. דומה כי אין כמו המציאות הנוכחית 

  אותו מנכ"ל זמני. מהרחבת סמכויותיו שלמנעות יהב

 
 לחוק השידור הציבורי, קובעות כדלקמן: 31עיף הוראות סכזכור,  .8

 
 לכהן אחד מועמד על ובהם המועצה כחברי לכהן מועמדים 12 על לשר תמליץ האיתור ועדת (א)  .31

 .המועצה ראש כיושב

 

 יצוין שבה לציבור הודעה האיתור ועדת תפרסם, זה סעיף הוראות לפי מועמדים איתור לשם (ב)

 לכהן מועמדתו את להציע רשאי 9 בסעיף האמורים הכשירות נאית בו שמתקיימים אדם כל כי

, בהודעה המפורטים התנאים לפי והכול, העניין לפי, המועצה ראש כיושב או המועצה כחבר

 9 בסעיף האמורים הכשירות בתנאי העומדים למועמדים מיוזמתה לפנות האיתור ועדת ורשאית

 .מועמדות להגיש ולהזמינם

 

 .זה סעיף לפי החלטותיה ואת הדיון עיקרי את הציבור לעיון תעמיד האיתור ועדת (ג)        
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כי ועדת  19.4.2015של משרד התקשורת, נודע ב  רשמית בהתאם להודעהועל פי פרסומים שונים  .9

שניים עשר מועמדים מומלצים לצורך אישור כחברי מועצת תאגיד השידור הציבורי. האיתור בחרה 

המועמדים הועברו לאישור השר לשם השלמת המינוי אך זה טרם בוצע  שמותככל הידוע למרשתי, 

 מסיבות שלא פורסמו ובאופן שאינו סביר או מניח את הדעת.  

 

כי על אף הוראותיו המפורשות של סעיף קטן  בלי להפחית מחומרת העניין, יודגשבמאמר מוסגר אך מ .10

טותיה ועל כן והחלדיונים בועדת האיתור )ג( וככל הידוע למרשתי, לא הועמדו לעיון הציבור עיקרי ה

הנכם נדרשים לעשות כן באופן מיידי ואף להעביר למרשתי עותק מהמסמכים האמורים בהקדם 

ככל שלא יעשה כן ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה, שומרת לעצמה מרשתי את  האפשרי.

ת פנייה זו גם לצורך מיצוי הזכות לפנות לערכאות המוסמכות בעניין זה. משכך, נבקשכם לראו

 הליכים גם בעניין זה.

 
חובת בהקשר זה רואה מרשתי לנכון להדגיש את  -בחזרה לעניין מינוי חברי מועצת תאגיד השידור  .11

 -דפנה ברק ארז , הנחשבת לחובה הראשונה במעלה המוטלת עליה )ראו למשל ההגינות של הרשות

מרכז  840/79השופט א' ברק )כתוארו דאז( בבג"צ (. כך בדברי 630, כרך ב', עמ' משפט מינהלי

 (, להלן:1980) 745-746,  729(, 3, פ"ד לד)הקבלנים והבונים בישראל, נ' ממשלת ישראל

 
, ובידיה הופקד האינטרס הציבורי המדינה באמצעות הפועלים בשמה היא נאמן של הציבור"

 השופט ח' כהן: והנכסים הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל. כפי שאומר 

"לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה היא עושה, ברצותה מעניקה וברצותה 

מסרבת, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל, ומשלה אין לה ולא כלום: כל אשר יש לה 

ונות ונפרדות מאלה, מופקד בידיה כנאמן, וכשלעצמה אין לה זכויות או חובות נוספות על אלה, או ש

 142/70אשר הן נובעות מנאמנות זו או הוקנו לה או הוטלו עליה מכוח הוראות חקוקות". )בג"צ 

 (. 331.(, בע' 1) 325, 331הדין, ירושלים, פ"ד כה )-)בנימין שפירא נגד הוועד המחוזי של לשכת עורכי

ביושר, בטוהר לב ובתום לב. מעמד מיוחד זה הוא המטיל על המדינה את החובה לפעול בסבירות, 

נינים. אסור לה למדינה להפלות, לפעול מתוך שרירות או חוסר תום לב או להימצא במצב של ניגוד ע

עליה לקיים את כללי הצדק הטבעי. קיצורו של דבר, עליה לפעול בהגינות. חובות אלו מוטלות על 

 -הרשות השלטונית שעה שהיא מפעילה סמכות סטטוטורית, וניתן לראות בהן עקרונות המגבילים 

 את הסמכות עצמה" -פי כוונתה המשוערת של החקיקה -על

שמואל קלפנר נ' חברת דואר  4284/08ט א' רובינשטיין בבג"ץ לעניין זה ראו גם דברי כבוד השופ .12

 , )פורסם בתקדין(, להלן:ישראל בע"מ

"איננו מדברים בבעל דין פרטי, שגם הוא חייב בתום לב בהתנהלותו, אלא ברשות, שחובת ההגינות 

רש לכך שלה היא יסוד מוסד, שאלמלא זאת "איש את רעהו חיים בלעו" )משנה אבות ג', ב'(, וכבר נד
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-44(, 1992-בית הדין האזורי בפסק דינו; ראו גם ג' שלו חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית )תש"ס

כרמל התפלה נ' מדינת ישראל )לא פורסם(, אמנם בדעת  470/08עמדתי על כך זה לא כבר ברע"א 

 מיעוט לענין התוצאה, אך איני מאמין שמי מחבריי יחלוק עלי בהקשר זה: 

א"ר( ברורה לדידי כשמש -ה להגינות יתרה בהתנהגותה בכל דרכיה )הדגשה במקורחובת המדינ"

; "דבר שאינו מחוור ומבורר אל נכון, מבקשים לו בצהרי היום, עד כי אינה טעונה אסמכתאות

אסמכתאות ממקומות רבים" )מתוך אוצר המשלים והפתגמים לי"ח טביוב(. זהו מותר המדינה, 

בכללו, באופן חד ומובהק. אף שאין הדברים צריכים ראיה, בית משפט זה במיוחד, והשירות הציבורי 

מכרז  840/79עמד פעמים רבות על חובותיה של המדינה כנאמן הציבור )ראו דברי הנשיא ברק בבג"ץ 

סויסא נ'  7074/93, וכן דבריו בבג"ץ 745, 729( 3הקבלנים והבונים בישראל נ' ממשלת ישראל פ"ד לד)

 (. בעניין קונטרם ציין השופט זמיר, כי: 775, 749(2ממשלה, פ"ד מח)היועץ המשפטי ל

'חובת ההגינות החלה על הרשות כלפי האזרח היא המקור הרעיוני של כללים שונים המסבירים את 

; כן 319, 289( 1קונטרם נ' משרד האוצר פ"ד נב) 164/97)בג"ץ  היחסים שבין הרשות לבין האזרח..."

 ('. 674כות המינהלית )כרך ב', תשנ"ו( ראו דבריו בספרו הסמ

 אבקש להטעים במיוחד את דברי השופט )כתארו אז( אור בעניין קוגן, כי: 

'חובת הרשות לקיים את התחייבויותיה והבטחותיה יונקת איפוא מתקנת הציבור... היא מתבקשת 

 קוגן נ' הפרקליט 5319/97)בג"ץ  גם מן החובה הכללית שלה כפוף השלטון, לנהוג בהגינות ובסבירות'

 (.78, 67( 5הצבאי הראשי, פ"ד נא)

כחלק מחובתה של הרשות לפעול בהגינות עומדת חובתה לפעול במהירות הראויה. חובה זו זכתה  .13

 , שם נקבע כי:1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 11לעיגון סטטוטורי בסעיף 

ש סמכות או חובה לעשותו משמעם שי -הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו "

 במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות." 

השר הנוכחי  הימנעותם של השר הקודם ושלבהקשר זה רואה לעצמה מרשתי לנכון להדגיש כי  .14

ולנוכח לוחות הזמנים מלפעול בנחישות למינוי מועצת תאגיד השידור הציבורי בהקדם האפשרי 

הרשות לקבל החלטה תוך פרק זמן סביר  , מהווה הפרה ברגל גסה של חובתשנקבעו בחוק הצפופים

  ".חשב כקבלת החלטה ב"מהירות הראויהיובוודאי אינה יכולה לה

חומרה זו מתחדדת גם נוכח העובדה שתזכיר החוק לא כולל כל הוראה בדבר שינוי כפי שנאמר לעיל,  .11

ת סמכויות המנכ"ל הזמני( ושלילת המבנה התאגידי של תאגיד השידור הציבורי )מלבד הרחב

סמכויות קבע מהמועצה. בנסיבות אלו, היה ראוי לפעול ביתר שאת להשלמת מינויה ולקיום 

 שרשרת המינויים באופן ובסדר שנקבע במקור בחוק.

עוזי ויהודה בע"מ נ' מועצה מקומית קדימה צורן  2541/08לעניין זה נקבע גם האמור בעת"מ )ת"א(  .16

  (, שם נאמר כי:)פורסם בתקדין
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חובת הרשות לפעול במהירות הראויה נאמר: "חובתה של הרשות המינהלית לפעול במהירות  על"

, בעמ' זמיר הסמכות המינהלית )כרך ב(הראויה היא מן המושכלות הראשונים של מינהל תקין )י' 

(. 706מ' (. היא נובעת מחובות ההגינות, הנאמנות והסבירות של הרשות המינהלית )שם, בע717

, שלפיו: "הסמכה או חיוב לעשות דבר, 1981-לחוק הפרשנות, תשמ"א 11החובה מעוגנת גם בסעיף 

משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה...". הפרת  -בלי קביעת זמן לעשייתו 

"ץ ( )בג706החובה לפעול במהירות הראויה היא עילה לביקורת שיפוטית )זמיר בספרו הנ"ל, בעמ' 

 (("2004) 782-3, 769( 3אח' נ' מדינת ישראל, משרד החינוך, פ"ד נט ) 82-חגי מזורסקי ו 1931/04

 התייחסות נקודתית לסעיפי התיקון המוצע

כי לוחות הזמנים  ,סבורה בהחלטמרשתי  –לחוק  92לתזכיר החוק ותיקון סעיף  6לעניין סעיף  .17

לעניין זה ראו המקוריים שנקבעו ליישום החוק, הקמת והפעלת התאגיד, לא היו סבירים או ריאליים. 

מיום  את הערתו של הח"מ בישיבת הועדה המיוחדת של הכנסת לעניין חוק השידור הציבורי

ע לקבוע תקופה ארוכה וגמישה יותר לצורך מתן ארכה למועד התחילה לפעולת שם הוצ ,3.7.2014

 וכך נאמר שם:התאגיד 

 
 קשיחות תקופות שתי לקבוע נכון שלא סבורים אנחנו הניהולית היעילות של מהגישה דווקא"

 חודשים תשעה עלמ.[ א. –]לפחות  אותה להעמיד ואפילו כוללת אחת תקופה אלא ,מ.[א. –]להארכה 

 יחשוב הוא אולי, דעתו לשיקול בהתאם אורכות לקבוע תקופה אותה במהלך גמישות לשר ולתת

 קשיחות תקופות בשתי טעם אין אבל, חודשים חמישה שצריך יחשוב הוא ואולי חודשיים שצריך

 לא אחד שאף מכיוון, חודשים שלושה עד של דעת שיקול בלי אפילו, חודשים שלושה של מראש

 תמריץ יש ולשר בעצם ריקה נבואה זאת. גוף אותו של וההקמה ההתפתחות תהיה מצב באיזה יודע

 ."הזה בהיבט הניהולית הגמישות כל את לו לתת עדיף, זה את לקדם

 

דומה כי הדברים מדברים בעד עצמם ואולי נכון היה לקבוע אפשרות נוספת למתן ארכה של עד שישה 

 ד מאותם שיקולים ממש ובשים לב לקצב הקמת התאגיד עד כה.חודשים להקמת התאגי

 

ל הזמני אינה לעיל, הרחבת סמכויות המנכ"כאמור  –לתזכיר החוק  7לעניין התיקון האמור בסעיף  .18

א נכון ולא ראוי לאפשר הרחבת רצויה בלשון המעטה ויש לגדור ולצמצם אותן ככל שניתן. על כן, ל

", כלשון הציבורי השידור תאגיד של פעולתו לתחילת הנדרשת התשתית הקמתל"סמכויותיו מעבר 

 החוק.

 

כך נכונים הדברים גם באשר להענקת מלוא סמכויות המנכ"ל הקבוע למנכ"ל הזמני, עד למינוי מנכ"ל  .19

קבוע. זאת בהעדר מועצה מפקחת ובהעדר כללים מנחים לפעולתו. סדר הדברים צריך להיות הפוך, 

 ל מועצה ולאחר מכן מינוי מנכ"ל קבוע לתאגיד.קרי מינוי מיידי ש
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 400( המעניקה למנכ"ל הזמני סמכות לגייס עד 1)ח95באה ההצעה להוסיף את סעיף  ,אם לא די בכך .20

עליו דובר בדיונים על נוסח החוק ובהתאם לעמדת משרד עובדים לתאגיד )כמחצית משיא כח האדם 

ה וביקורת כלשהי. זהו מצב בלתי רצוי בעליל ף לאמות מיד( באופן שאינו מידתי ואינו כפוהאוצר

שעלול להביא לקביעת "עובדות בשטח" באופן בלתי הפיך ובניגוד לכל קריטריון או אמת מידה 

יש צורך להרחיב את המטה המצומצם שבסמכות המנכ"ל הזמני סבירים ועל כן אין לאפשרו. ככל ש

 ח אדם זו. ומועסקים, יש לשקול הרחבה מדודה וזהירה של מצבת כ 20ה של למנות מעבר למכס

 
עוד יש לזכור כי החוק קבע דרך מיוחדת למינוי מנהל חטיבת החדשות, תפקיד רגיש ובעל חשיבות  .21

ואף הצביע על החשיבות שבקביעת כללים לגיוס עיתונאים לתאגיד החדש. שבירת עקרונות חשובים 

ת שאין בה ממש, היא בבחינת מעשה פזיז וחסר סבירות באופן קיצוני ועל כן אלו בשם יעילות ארגוני

 יש להימנע ממנו.

 
לת תמריץ שלילי , כול דומה כי ההצעה למחיקה גורפת של חובות אגרה –לתזכיר החוק  8לעניין סעיף  .22

ה בין חייבים שומרי חוק ששילמו את חובם רה והתחמקות מהם ובכך ליצור אפלילתשלום חובות אג

 במועד או לאחר דרישה ופעולה, לבין מי שבחרו להתחמק מקיום החיוב החוקי שהוחל עליהם.

 
מכויותיו של המנהל כאן יש להעיר כי לא נכון יהיה להרחיב את סם ג –לתזכיר החוק  9לעניין סעיף  .23

במפורש את כוונתו המקורית של המחוקק בעת גיבוש החוק, בכך שיוענקו לו באופן הסותר  ,הזמני

 סמכויות גם באשר לרכישת הפקות מקומיות משמעותיות. 

 
החשש לפגיעה בשלמות ובתקינות פעולתה של רשות השידור עד נוכח  –לתזכיר החוק  10לעניין סעיף  .24

ך פיטורי צמצום בלא לקבוע דורי התאגיד החדש, מוצע שלא לאפשר למפרק לערולתחילת שי

קריטריונים נוקשים ומצמצמים לעניין הפעלת סמכות זו ולו בשל החשש לפגיעה בעצמאות השידורים 

 ותקינותם. 

 
הצורך באישורי משרד האוצר בדבר העמדת המשאבים עצם  –לתזכיר החוק  11לעניין סעיף  .25

לביצוע פיטורי צמצום מעלים  התקציביים החסרים לתקצוב פעולת רשות השידור והעמדת הסמכות

של  שידוריה בתוכן התערבות לאפשראף התוספת המוצעת בכל הנוגע שלא  במקובץ את החשש שעל

ות, תתקיים אפשרות כזו בפועל. יש בכך חיזוק לעמדה שלא לאפשר פיטורי צמצום בתקופת הרש

 הביניים. 

 
ויודגש כי דברי ההסבר לתזכיר החוק, אינם מכילים ולו במעט, הסברים המניחים את הדעת באשר  .26

ון המוצע לשינוי המהותי ברוח החוק והגיונותיו המקוריים. יש בכך כדי להדגיש את החשש מפני התיק

 מאחוריו.העומדות  והתכליות
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 סיכום ופניה לבדיקה מטעם מבקר המדינה

 
נוכח מלוא הנימוקים שפורטו לעיל והחששות המקובצים שנפרסו במכתבי זה, דומה גם כי ראוי  .27

לבחינת תהליך הקמת תאגיד השידור הציבורי ויבחן את תקינות  מבקר המדינה עצמו, יידרשש

לחוק השידור הציבורי  6. זאת גם בהתאם לקביעה בסעיף הליכים עד כה ומכאן והלאההמהלכים והת

 1958–ח"התשי, המדינה מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר גוף הוא הציבורי השידור תאגיד" :לפיה

 בחוק כמשמעותו מבוקר גוף היא האיתור ועדתלחוק לפיה: " 37" וכן לקביעה בסעיף   [משולב נוסח]

 ."[משולב נוסח] 1958 –ח"התשי, המדינה מבקר

 
ר וכן על התייחסותם של שא לפנייה זוועמדתו באשר  על קבלת התייחסות המשרדמרשתי תודה  .28

 נושאים המוזכרים בה.צמה כל זכות בקשר עם פנייתה זו והוהיא שומרת לע המכותבים לפנייתה

 

 

 
 ,בברכה ובתודה מראש

         

 אלעד מן, עורך דין

 

 מר בנימין נתניהו, שר התקשורתעתקים: ה
 מר אופיר אקוניס, שר    

 מר שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת                 
 כלכלה של הכנסתהח"כ איתן כבל, יו"ר ועדת      

 עו"ד אתי בנדלר, יועמ"ש ועדת הכלכלה של הכנסת    
 ח חוק השידור הציבוריומככב' השופט בדימוס, מר עזרא קמא, יו"ר ועדת האיתור     

 כב' השופט בדימוס, יוסף שפירא, מבקר המדינה                 
 

 


