
 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

 

 גתשפ" בשבט  כ"ג

 2023  ,בפברואר  14

 לכבוד

 שר האוצר, ח"כ בצלאל סמוטריץ'

 
 ידידי,

 
 

 פתיחת שוק הרדיו לתחרות ושינויים בתקציב תאגיד השידורו"ד יועמ"ש משרד האוצר בעניין חוהנדון: 
 
 

 דון.נג, למ"מ יועמ"ש משרדי בנושא שבננדהמתי לעיין במכתבו של יועמ"ש משרד האוצר, עו"ד אסי מסי

שאין בו כל טיעון  ומצאתילמדתי את תוכנו של המכתב, ואף נתתי למשפטנים ולכלכלנים מצוותי לעיין בו, 

כלכלי המתיימר להיות בלתי חדיר, אך לגוף -משפטי. יש בו ביקורת ערכית על המדיניות שלי, וז'רגון משפטי

 צירוף לחוק ההסדרים הקרוב.העניין, וכפי שאפרט להלן אין שום דין המונע את הטמעת הצעת המחליטים ב

מכתב מסינג הוא בדיוק החתרנות הפקידותית מהסוג שנבחרנו למגר. חוק ההסדרים הוא רכיב חשוב 

ביכולתה של ממשלה למשול ולהגשים מדיניות. נפלה בחלקך הזכות להיות השר האחראי על חוק ההסדרים, 

משלה הנבחרת לא מושמת לאל בידי אך זכות זו טומנת בחובה את האחריות לוודא שמדיניות שרי המ

 פקידים בעלי סדר יום משלהם.

חורג הרחק מעבר לתפקידו של יועץ משפטי ופולש בצורה מובהקת במכתב, היועץ המשפטי של משרדך 

עבודת מטה  משליך אחר גוונחלתם של נבחרי הציבור. מציאות שבה פקיד  –לתחום קביעת המדיניות 

די צוות שעמל לילות כימים על הכנתה במועד לשילובה בחוק ההסדרים, משמעותית שבוצעה במשרדי, על י

אינה מקובלת. אני מבקש ממך להעמיד במקום את הפקיד הזה, ולהבהיר לו שתפקידו תחום לחוות דעת 

 ., וגם זאת במטרה לייעל את מדיניות הממשלה, ולא לסכלהמשפטיות בלבד

 :לגוף הטענות שבמכתב

הצעת המחליטים נערכה ללא עבודת מטה במשרד האוצר. היא מוצעת עובדה שאין שום משמעות ל .1

 .הציבוריהוא המשרד האמון על פי חוק על תאגיד השידור  –לאחר עבודת מטה במשרד התקשורת 

לא מוכרת לי הוראה בדין הפוסלת מדיניות בשל היעדר עבודת מטה בדרגים מקצועיים. במדינה 

 מדיניות, והדרג המקצועי מבצע אותה.דמוקרטית הדרג הנבחר קובע ומעצב את ה

לקדם  בכלל נועדהשבוצעה במשרד האוצר על פני חודשים, עבודת מטה הטענה כאילו עבודת המטה  .2

, שהודחה על ידי הציבור הישראלי, היא טענה שמוטב היה ...את מדיניותה של הממשלה הקודמת

" האינרצית. אין דבר כזה "המטה נועדה להגשים מדיניות של ממשלה נבחר עבודתנטענה:  לולא

בממשל, אין מגמה חקיקתית שלא ניתן לעצור, והכנסת סוברנית לחוקק כראות עיניה, גם אם הדבר 

 מבטל עבודת מטה בשירות ממשלה קודמת.

עו"ד מסינג צודק בטענתו שהעברת תקציב התאגיד לפיקוח הממשלה תפגע בעצמאותו של התאגיד.  .3

לא מתחום המשפט. עמדתי היא כי התאגיד עשה שימוש פסול זוהי טענה מתחום המדיניות ואך 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

שפיקוח  אני סבורבעצמאות שהוענקה לו, וכי הוא לא ממלא את תפקידיו כפי שנקבעו בחוק. 

תקציבי הדוק, שהינו כלי פיקוח פרלמנטרי מהמעלה הראשונה, יסייע בפיקוח על עמידת התאגיד 

יתרה מכך, מכיוון שבכוונתי לגבש מדיניות  .במטרות שהוגדרו לו. זוהי אחת ממטרות החקיקה

עתידיות יעוגנו בהצגתן  כוללת בעניין אופי פעילות התאגיד, אך מן הראוי הוא שהתחייבויות

 .ובאישורן

היא תמוהה במיוחד:  טענתו של מסינג כי ההחלטה תצריך תיקוני חקיקה תקציביים מרחיקי לכת .4

לכן, מוצע שתחנות . ו הארצי לשחקנים מסחרייםפתיחת ענף הרדיהתכלית הברורה של המהלך היא 

תביא  ,גריעת כספי הפרסוםרדיו ציבוריות לא יתחרו על תקציבי הפרסום מול התחנות הפרטיות. 

טיפוח העיתונות, חופש הביטוי ומגוון להגדלתם וללכלי תקשורת פרטיים,  תקציבים אלולהעברת 

פעילות הרדיו יצומצמו הוצאות תקציב זה, כנגד גריעת  .הדעות, ולחתירה לשוק חופשי ותחרותי

  בתאגיד לטובת השוק הפרטי.

יתרה מכך, מהלך כזה למעשה יגדיל את הכנסות המדינה, שכן תחנות רדיו מסחריות משלמות 

במשרד מיסים לאוצר המדינה בגין הכנסות פרסום. ניכר אם כן, שמסינג הוא אולי יועץ משפטי 

 ידו נעדר ניתוח כלכלי ברמה בסיסית. כלכלי בכיר, אך המסמך שיצא מתחת

המתווה המוצע הוא מאוזן מבחינה תקציבית. לא מגדיל את הנטל התקציבי על הקופה הציבורית,  .5

אלא משנה את דרך ניהולם של התקציבים הקיימים. משכך ברור כי גם הטענה בדבר איתור מקור 

ה לסכל מדיניות של ממשלה תקציבי היא חסרת בסיס, ומהווה זריית חול בעיני הציבור במטר

 נבחרת.

, ואני מבקש את טיפולך, במדיניות הממשלהכאמור, אני רואה בחומרה רבה ניסיון של זה של פקיד לחבל 

אנחנו שותפים לתפיסת העולם הדמוקרטית לפיה נבחרי הציבור מתווים את  ברמת חומרה הולמת.

משפטיים שאינם נבחרים ואשר לא משקפים  המדיניות ונותנים בגינה דין וחשבון לבוחרים ולא יועצים

הצעתי תיכלל בתכנית  ,אבקש שיובהר לעורך דין מסינג כי חרף התנגדותו את רצון העם. לאור זאת,

 הכלכלית הקרובה.

 
 
 
 

 
 בברכה,

 
 יעד"ר שלמה קרחה"כ 

 שר התקשורת
 
 
 
 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095

