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  תנועת אומ"ץ
 
 

 שלום רב,

 
 בנהיגה מסרונים שליחת בנושא התחבורה והבטיחות בדרכים שר ראיונותהנדון: 

 9309009092מיום אל היועץ המשפטי לממשלה  ךפניית סמך:
 

 כדלקמן:  ,, אתכבד להשיבךבחינתה הועברה לטיפולי, ולאחרשבסמך  ךפניית

משרד התחבורה והבטיחות טענות שלפיהן בפנייתך ביקשת כי היועץ המשפטי לממשלה יבדוק 

ישראל כץ, מר שר התחבורה,  ו שלפרסומים בהשתתפות ( ערךמשרד התחבורהבדרכים )להלן: 

על  ותת היועץ המשפטי לממשלה האוסריוזאת בניגוד, לכאורה, להוראת החשב הכללי ולהנחי

רים, למעט במקרים חריגים, אשר הופעה חזותית או מודעה אישית של עובדי ציבור ובכללם ש

 במקרה זה0 ך מלטעדווקא התקיימו -לאו

וללשכת הפרסום למשרד התחבורה  יםהמשפטי יםיימנו עם היועצשקבדיקה מסגרת ב

 ,בתיאום עם משרד התחבורה ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםכי נמסר לנו הממשלתית, 

 ,לצורך הגברת המודעות לסכנה שבשליחת מסרונים בזמן נהיגהמסע פרסום החליטה לערוך 

שידורי קשת חברת שלתית עם לשכת הפרסום המממטעמה התקשרה עניין, לצורך קידום הו

ידי  על האושרהאמורה תקשרות הכי ה ,למותר לציין 0פלטפורמות פרסום שונותלרכישת  ,בע"מ

 ועדת המכרזים של לשכת הפרסום הממשלתית0

הראיונות שנערכו עם שר התחבורה הובהר על ידי הלשכה המשפטית במשרד התחבורה כי  עוד

עליהם במישרין הוראת  ותועל כן גם לא חלמסע פרסום כחלק מאותו כלל בנושא זה לא נערכו 

או הנחיית היועץ המשפטי  "מסחריים שאינם ממשלתיים פרסומים" בדבר 920809התכ"ם מס' 

ממילא, בדיקת אותם ראיונות בדבר "השתתפות שרים בתשדירי פרסום"0  909108לממשלה מס' 

לגופם כי ו הוא עומד וד שבראשהמקצועית של המשרפעילותו העלתה כי בדבריו התמקד השר ב

כללים הקבועים למשום סתירה התבטאויותיו במסגרת אותם ראיונות של הדברים לא היה ב

 ית היועץ המשפטי לממשלה האמורות0 בהוראת התכ"ם או בהנחי
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 בעניין זה0לא ראינו צורך בנקיטת פעולות נוספות כלשהן  ,בנסיבות אלה

 

 ,בברכה

 

 

  גוטליב דפנה

 עוזרת ראשית

 חלקת ייעוץ וחקיקה )ייעוץ(מ

 

  :יםהעתק

 נשטיין, היועץ המשפטי לממשלהמר יהודה וי

 גב' דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(

 והבטיחות בדרכים גב' מלי סיטון, היועצת המשפטית, משרד התחבורה

  , לשכת הפרסום הממשלתיתיקיר, היועץ המשפטיבן מר נתן 

 )ייעוץ( ייעוץ וחקיקהבכיר, מחלקת מר דני חורין, ממונה 

 מחלקת ייעוץ וחקיקה )ייעוץ(עוזרת ראשית, גב' נטע קניגשטיין, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


