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 משרד התקשורת

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

ובה	 , נבדקו היבטי	 בפעילותה של המועצה לשידורי כבלי	 ולשידורי לוויי�
עבודת המועצה ומינהלת ההסדרה והפעולות שעושה המועצה , הרכב המועצה

כדי לפקח על האופ� שבו ממלאי	 בעלי הרישיונות את החובות שהוטלו עליה	 
הבדיקה נעשתה במועצה ובמשרד . יה	בהוראות הדי� וברישיונות שביד

 . בדיקות השלמה נעשו בנציבות שירות המדינה. התקשורת

במשרד התקשורת נבדקו סוגיות שונות הנוגעות לפיקוח על שירותי בזק בתחו	 
 ולפעולות שנוקט המשרד כדי לייש	 את הפיקוח והאכיפה ההטלקומוניקצי

ת עבודת האג� לפיקוח כמו כ� נבדק אופ� הסדר. בקרב מקבלי הרישיונות
 . בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטי	. ולאכיפה
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 היבטי� בפעילותה של המועצה 

 לשידורי כבלי� ולשידורי לוויי�

 תקציר

בזק (הסדרי� להפעלת שידורי טלוויזיה בכבלי� ובלוויי� נקבעו בחוק התקשורת ה
שנת  בקמההוה מכוח חוק ז).  חוק התקשורת�הל� ל (�1982ב"התשמ, )ושידורי�

בי� , שתפקידה, ) המועצה�להל� (מועצה לשידורי כבלי� ולשידורי לוויי�  ה1986
 מונה מר 2008במאי . ערוציי��ות לגבי מער$ השידורי� הרבילקבוע את המדינ, היתר

 1997בנובמבר ). ר"ר המועצה או היו" יו�להל� (ר המועצה "ניצ� ח� לתפקיד יו
רת דאז להקי� מינהלה להסדרת השידורי� הסמיכה הממשלה את שרת התקשו

שנועדה להרחיב ולארג� מחדש את מער$ שידורי , ) מינהלת ההסדרה�להל� (לציבור 
 .ובפועל משמשת זרוע ביצועית של המועצה, הטלוויזיה הציבורית והמסחרית

גופי השידור שהמועצה מאסדרת את פעילות� ה� בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה 
וחברת , ) הוט�להל� ) (HOT(מ " חברת הוט מערכות תקשורת בע� ערוצית�רב
 וכ� בעלי רישיונות �)  יס�להל� ) (YES(מ "בע) 1998(אס שירותי לוויי� .בי.די

VOD1(לשידורי� לפי דרישה 
הערוצי� הייעודיי�, בעלי רישיונות מיוחדי�, )

2
 וערו) 

 .הכנסת

 

 פעולות הביקורת

 בדק לסירוגי� משרד מבקר המדינה את נושא 2011 אוגוסט � 2010בחודשי� מר) 
במינהלת , הבדיקה נעשתה במועצה. הפעילות של המועצה ושל מינהלת ההסדרה

משרד . בדיקות השלמה נעשו בנציבות שירות המדינה. ההסדרה ובמשרד התקשורת
מבקר המדינה פרס� בעבר דוחות הנוגעי� לשידורי הטלוויזיה בכבלי� ובלוויי�
3
 

של המועצהולפעילותה 
4

 . 

 

 עיקרי הממצאי�

 הרכב המועצה

שישה עובדי מדינה ( חברי� 13לפי חוק התקשורת תמנה הממשלה מועצה ובה  .1
כיהנה ,  ועד מועד סיו� הביקורת2005נמצא כי החל משנת ). ושבעה נציגי ציבור

 ועד מועד סיו� הביקורת 2007משנת .  חברי� בלבד6�10המועצה בהרכב חסר שמנה 

__________________ 

1  Video On Demand. 

במועד סיו	 הביקורת פועלי	 במסגרת מער� שירותי הטלוויזיה שני ערוצי	 ייעודיי	 וכ� פועל ערו�   2
 .  ערו� הקניות�בעל רישיו� מיוחד 

 · È˙�˘ ÁÂ„54 ; 897' עמ, )2002(· È˙�˘ ÁÂ„52 ; 420' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„49) 1999 , ראו מבקר המדינה  3

 . 891' עמ, )2004(
 . 695' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , ראו מבקר המדינה  4
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. � במועצה נציג שלדעת שר התקשורת מייצג את האמני
 והיוצרי
 בישראללא כיה
ולא ,  מספר
 של נציגי הציבור במועצה קט� ממספר
 של עובדי המדינה2008משנת 

 . נשמר היחס שנקבע בחוק התקשורת

2.  
נמצא כי בפתיחת� .  ישיבות30� קיימה המועצה כ2010�2008בכל אחת מהשני
כנדרש בתקנות עבודת , כחו רוב חברי המועצה המכהני
של חלק מהישיבות לא נ

 .הג
 שבעת קבלת ההחלטות נכחו ארבעה חברי
, המועצה

 

 עבודת המועצה ומינהלת ההסדרה

1. 
, ובה
 אופ� ביצוע מעקב אחר יישו
 ההחלטות שקיבלה המועצה, נושאי
 שוני
ימועי
אופ� פרסו
 הש, נושאי
 ודיווחי
 שיועלו לדיו� במועצה מדי תקופה

5
 

 הטיפול למעט נוהל, לא הוסדרו בנהלי
, והממשק בי� המועצה וועדות המשנה שלה
 ומסדיר את הטיפול בבעלי הרישיונות שהפרו 2002בהפרות שאושר במועצה בשנת 

 . את הדי�

יתכנסו , 2010על א! החלטת המועצה ולפיה ועדות המשנה שהוקמו באפריל  .2
 אכיפה צרכנית ופיקוח לא התכנסה ולו פע
 ועדת משנה לענייני, פעמיי
 בחודש

 .וועדת המשנה לענייני הפקות מקור קיימה ישיבה אחת בלבד, אחת

במועד סיו
 הביקורת עדיי� לא הסתיי
 הטיפול בעניי� הסדרת המבנה הארגוני  .3
 . אל מול נציבות שירות המדינה, ויחסי הגומלי� במועצה ובמינהלת ההסדרה

לה לדיו� במועצה נושאי
 מרכזיי
 רבי
 הקשורי
 לעבודתה ר המועצה לא הע"יו .4
ולעבודת מינהלת ההסדרה
6

 . 
עקב כ% המועצה לא קיימה דיוני
 בכמה מהנושאי
 .הנוגעי
 לתחומי אחריותה ולא גיבשה בה
 את עמדתה

והתקנות שהותקנו מכוחו קובעי
 כי על , 1998�ח"התשנ, א! שחוק חופש המידע .5
בשנה ביולי מהאחד  לא יאוחר בכל שנה דוח על פעילותה פרס
לרשות ציבורית 

 באיחורי
 של 2010�2007פורסמו הדוחות השנתיי
 של המועצה לשני
 , העוקבת
 . למעלה מחצי שנה

א! שההתקשרות עמו .  התקשרה המועצה ע
 יוע* לענייני ספורט2007ביולי  .6
. א הסכ
 תק! כנדרש בל2010נמשכה העסקתו עד אוגוסט , 2010הוארכה רק עד מר* 


הסתיי
 הלי% , רק כעבור כשנה וחצי מיו
 שתמה תקופת העסקת היוע* הקוד
, המועצה המקבלת החלטות רבות בתחו
 שידורי הספורט. בחירתו של יוע* חדש

 בלא סיועו של יוע* � 2011 ועד דצמבר 2010 מאוגוסט �נאלצה לפעול תקופה ארוכה 
 . מקצועי

__________________ 

שבמסגרתו היא , היא נוהגת לקיי	 שימוע ציבורי, לפני שהמועצה מקבלת החלטות כבדות משקל  5
 �שיש לה	 עניי� בנושא , היצירה והצרכנות,  וג	 לגופי	 מתחו	 השידורי	�מאפשרת לכלל הציבור 

 . להציג לפניה את עמדותיה	 בכתב

תובענות ייצוגיות המתנהלות ; 2010דוח המבקר הפנימי של משרד התקשורת מיולי : בי� הנושאי	  6
ערוצית �תוצאות סקר העדפות של מנויי הטלוויזיה הרב; כנגד גופי שידור המפוקחי	 בידי המועצה

 שידורי; ערוצית�שיווק חבילת ערוצי	 בסיסית צרה שתוצע למנויי הטלוויזיה הרב; שערכה המועצה
המלצות הוועדה לבחינת משמעות והיתכנות של שינוי שיטת ; ערוצית�פרסומות בטלוויזיה הרב

, טיוטת הצעת חוק הרשות הישראלית לתקשורת; ההסדרה בתחו	 שידורי הטלוויזיה המסחריי	
 .�2010ע"התש
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 הפיקוח והאכיפה

, בתקנותיו ובהוראות חוק נוספות הנוגעות לשידורי
, בכלליו,  התקשורתבחוק .1
ר המועצה ולמועצה "מוקנות ליו, וכ� ברישיונות שנתנה המועצה ובהחלטותיה

ר והמועצה לא קבעו אמות מידה וקווי
 מנחי
 שיסייעו "היו. סמכויות אכיפה שונות
הפעלת סמכויותיה
 ב, בקבלת החלטות שמתעוררות אגב השימוש באמצעי האכיפה

 . ובהבניית שיקול דעת
 בנושא

 על בעלי הרישיונות  עיצו
 כספילהטילרשאי ר "בחוק התקשורת נקבע כי היו .2
ר המועצה "מתח
 שיקול הדעת הנתו� ליו. א
 יופרו הוראות הדי� ותנאי הרישיונות

י א% למרות חילוק, במקרי
 של הפרות הדי� על ידי בעלי הרישיו� נדו� במועצה
 . הוא לא הוסדר, הדיעות בנושא

 התברר כי הוט לא קיימה את חובתה להביא 2009א! שכבר בדיו� במועצה ביולי  .3
לידיעת הציבור כי באפשרותו להתנתק בלי קנס כל אימת שהיא מסירה אחד 


באוגוסט , ר על הוט עיצו
 כספי בגי� הפרה זו רק כעבור כשנה"הטיל היו, מהערוצי
2010 . 

מסירת מידע שדרש לצור% �ר לא הטיל על יס והוט עיצו
 כספי בגי� אי"היו .4
 . א! שה� לא העבירו מידע כמבוקש, מילוי תפקידו

,  התקבלה במועצה תלונת ציבור ולפיה בנו של חבר כנסת מכה�2007באוגוסט  .5
, שלא לפי כללי שידורי טלוויזיה מהכנסת, מועסק כמפיק ראשי בערו* הכנסת

רק בשנת .  הוראת המועצה להפסיק את העסקתו בערו* לא יושמה.2006�ז"התשס
ר לנסות להסדיר את המש% העסקתו של העובד בערו* באמצעות תיקו� " החל היו2010


 הופסקה העסקתו של העובד בערו* 2011ובמאי , אול
 נסיונות אלה לא צלחו, הכללי
 . הכנסת

קצר את ההמתנה הממושכת ר להוט כמה הזדמנויות ל" נת� היו2008החל משנת  .6
נשלח , 2010באפריל , אול
 רק לאחר כשנתיי
, למענה במוקד שירות הלקוחות שלה

 .להוט מכתב התראה בנושא והוטל עליה עיצו
 כספי בגי� ההפרה

. בשידורי
 פרסומת גלויה או סמויה לכלול אוסרי
 והרישיונות השידורי
לי כל .7
, וצית הוא נושא סבו% ובעל היבטי
 מגווני
ער�שידור תוכ� שיווקי בטלוויזיה הרב

המועצה לא פעלה להשגת נתוני
 על שוויי� הכלכלי של . בעיקר מהבחינה הכלכלית
ועקב כ% לא היו בידיה כלי
 , ככל שהדבר נית� למדידה, הפרות בתחו
 זה

�המאפשרי
 לבחו� את מכלול ההיבטי
 של שידור תוכ� שיווקי בטלוויזיה הרב
 .ערוצית

ר המועצה שני עיצומי
 כספיי
 על הוט ושני עיצומי
 " הטיל יו2009פריל בא .8
אחד מה
 בגי� חריגה של ערוצי הספורט ממגבלת הזמ� המותר , כספיי
 על יס

א! . ר לבטל עיצו
 כספי זה" החליט היו2009בספטמבר . לשידור הודעות חסות
 .ספי בגינ�ר עיצו
 כ"לא הטיל היו, 2010שההפרות בנושא בוצעו ג
 בשנת 

9.  
2010� ו2009נמצא כי בשני 
� קיימה המועצה שימוע ציבורי לגבי שני נושאי 
הוספת כתוביות לשידורי
 בערו* המשדר בשפה הרוסית ומדיניות המועצה לגבי 


אול
 במועד סיו
 הביקורת טר
 הסתיימו ההליכי
 לקביעת . שידורי
 למבוגרי
 .קיבלה החלטות בעניינ
מדיניות המועצה בנושאי
 אלה והיא לא 
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 סיכו� והמלצות 

ונודעת , שידורי הטלוויזיה בכבלי
 ובלוויי� מגיעי
 לכמיליו� וחצי בתי אב בישראל
הקולנוע והטלוויזיה , ענפי הפרסו
, התרבות, לה
 השפעה רבה על השיח הציבורי

יא ה, 1986שהוקמה בשנת , המועצה לשידורי כבלי
 ולשידורי לוויי�. ותרבות הפנאי
 
מועצה ציבורית שמהות תפקידה היא לייצג את האינטרסי
 הציבוריי
 בתחו

לדעת . המאופיי� בשליטה דואופולית של שתי חברות, ערוצית�שידורי הטלוויזיה הרב
משרד מבקר המדינה כדי שהמועצה תוכל למלא את ייעודה וכדי שתוכל להביא לידי 


ל שר התקשורת והממשלה לפעול ע, ביטוי את מגוו� האינטרסי
 בתחו
 השידורי
 
לכ% שהמועצה תפעל בהרכב הנדרש באופ� שישתתפו בה נציגי
 של המגזרי
 השוני

 . ובכלל זה נציגי היוצרי
 והצרכני
, בציבור

ערוצית �כדי שהמועצה תוכל לקיי
 את תפקידה הרגולטורי בתחו
 הטלוויזיה הרב

 עליה לדו� בסוגיות הליבה ,ולמלא כיאות את תפקידה בתחומי
 שהיא אחראית לה

ר "על היו. שעל סדר יומו של ענ! התקשורת המשפיעות על אסדרת שידורי הטלוויזיה
ועל המועצה לגבש את עמדותיה
 בסוגיות אלו ולהתוות את אופ� פעילות
 הנדרש 

 . בנושא

ר והמועצה להגביר את הפיקוח על בעלי "לדעת משרד מבקר המדינה על היו
 ובה� �מוש מושכל בסמכויות שהקנה לה
 החוק לעניי� זה הרישיונות תו% שי


 כל אימת �לחלט ערבויות ולבטל רישיונות , הסמכות להטיל עיצומי
 כספיי
שמתבצעות הפרות של הוראות הדי� או הוראות הרישיו� ולפעול בשיקול דעת כנדרש 

קווי
 על המועצה לגבש אמות מידה ו, כמו כ�. מגו! הפועל לאסדרת שוק מורכב זה
, ר למלא את תפקיד
 כראוי במקרי
 של טיפול בהפרות"מנחי
 שיסייעו לה וליו

להנהיג אופ� טיפול אחיד בהפרות , שבה
 החוק מאפשר לה
 מרחב של שיקול דעת
 . באמצעות הליכי פיקוח ואכיפה שוויוניי
 ואפקטיביי
, אלה

 

♦ 
 

 מבוא

, י� למעלה ממאה ערוצי טלוויזיה שוני�ערוצית בכבלי� ובלוויי� כולל�שידורי הטלוויזיה הרב
שידורי� אלה מופקי� . שידורי� אינטראקטיבי� ושידורי מכירה, ערוצי שמע, מקומיי� וזרי�

 7ערוצית מאופיי� בשליטה דואופולית�מגזר שידורי הטלוויזיה הרב. ומשודרי� בידי בעלי רישיונות
 הוקמה �)  הוט�להל� ) (HOT (מ" חברת הוט מערכות תקשורת בע�הראשונה . של שתי חברות

נוסדה , ) יס�להל� ) (YES(מ "בע) 1998(אס שירותי לוויי� .בי.חברת די, השנייה. 20078בינואר 
,  מנויי�900,000� היו להוט כ2010בשנת . 2000 והחלה את שידוריה לראשונה ביולי 1998בשנת 
 .  מנויי�550,000�וליס כ

, )בזק ושידורי�(בלי� ובלוויי� נקבעו בחוק התקשורת הסדרי� להפעלת שידורי טלוויזיה בכה
מועצה לשידורי  ה1986שנת  בקמההומכוח חוק זה ).  חוק התקשורת�הל� ל (1982�ב"התשמ

__________________ 

 . שליטה על המסחר במוצר או בשירות הנתונה בידי שני מתחרי� בלבד  7
2002�1990שפעלו בשני� , את חברות הכבלי� תבל וערוצי זהבהוט מיזגה לתוכה   8 . 
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 מונה מר ניצ� ח� לתפקיד 2008במאי .  חברי�13הכוללת )  המועצה�להל� (כבלי� ולשידורי לוויי� 
 ).ר"ר המועצה או היו" יו�להל� (ר המועצה "יו

ות לגבי סוגי יובכלל זה נקבע כי עליה לקבוע את המדינ, וק התקשורת נקבעו תפקידי המועצהחב
לעודד הפקות ;  שידורי� קהילתיי�לקיי�; היקפ� ומועדיה�, רמת�, תוכנ�, ה�נושאי, השידורי�

לקבוע כללי� הנוגעי� ; 9לפקח על ביצוע שידוריה� של בעלי הרישיונות; מקומיות�מקוריות
בתקנות שונות ובכללי� שקבעה המועצה הוקנו . 10שיונות לשידורי כבלי�יר� ולהעניק לשידורי

גופי השידור הכפופי� . 11ערוציי��למועצה סמכויות רבות הנוגעות למער* שידורי הטלוויזיה הרב
)  החברות�להל� ( הוט ויס �ערוצית �לאסדרת המועצה ה� בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה רב

 13הערוצי� הייעודיי�, בעלי רישיונות מיוחדי�, )VOD12(שיונות לשידורי� לפי דרישה וכ� בעלי רי
 .וערו+ הכנסת

לחתו� בש� המועצה על ובה� הסמכות ,  סמכויות שונות המועצהר"חוק התקשורת מקנה ליו
 עלעיצו� כספי להטיל הסמכות , החלטות שקיבלהועל השנתנה  שיונותירעל ה, כללי� שקבעהה

ג� .  שהפר את הוראות החוק והסמכות לדרוש את תשלו� העיצו� הכספי ולגבות אותובעל רישיו�
 ,) כללי השידורי��להל�  (1987�ח"התשמ, )שיו� לשידורי�יבעל ר) (בזק ושידורי�(כללי התקשורת ב

תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערו+ , תשדירי פרסומת) (בזק ושידורי�(כללי התקשורת וב
 .ר המועצה"הוקנו סמכויות שונות ליו, 2004�ד"תשסה, )ייעודי

להקי� מינהלה להסדרת השידורי� ,  את שרת התקשורת דאז14 הסמיכה הממשלה1997בנובמבר 
שנועדה להרחיב ולארג� מחדש את מער* שידורי הטלוויזיה , ) מינהלת ההסדרה�להל� (לציבור 

מינהלת ההסדרה מסייעת  בפועל. עהציבורית והמסחרית באמצעות חקיקה והצעות תואמות לביצו
בבדיקת� , וצי� הייעודיי�רבהכנת מכרזי� לע, בי� היתר, למועצה למלא את תפקידה ועוסקת

 . שוט- למועצה+ ובייעו

בחוק התקשורת נקבע כי הממשלה ).  המשרד�להל� (המועצה מתוקצבת בתקציב משרד התקשורת 
א� , ולצור* כ* תפעל, י� לתפקודה התקי�תעמיד לרשות המועצה את האמצעי� והתקציבי� הדרוש

 ביצוע 2010כי בשנת , מנתוני המועצה עולה. להקצבת סכומי� נאותי� בחוקי התקציב, הדבר יידרש
. ח" מיליו� ש4.1� כ2011ובשנת , ח" מיליו� ש5.8�התקציב של המועצה ומינהלת ההסדרה היה כ

והיא העסיקה ג� שישה סטודנטי� , במועד הביקורת הועסקו במועצה שבעה עובדי� בהתא� לתק�
במועד הביקורת הועסקו במינהלת ההסדרה שבעה . וכ� יועצי� לפי הצור*, בתפקיד בקרי צפייה

 . עובדי�

 בדק לסירוגי� משרד מבקר המדינה את נושא הפעילות של 2011 אוגוסט � 2010בחודשי� מר+ 
בדיקות .  ההסדרה ובמשרדבמינהלת, הבדיקה נעשתה במועצה. המועצה ושל מינהלת ההסדרה

__________________ 

 העוסק במעבר ממת!, 2001�א"התשס, )25' תיקו! מס( אישרה הכנסת את חוק הבזק 2001ביולי   9
 . שיונותריזיכיונות לשידורי כבלי� למת! 

ור שידורי� סימו! ואיס, חוק סיווגובה� , כמה חוקי� מקני� למועצה סמכויות ספציפיות נוספות  10
�ד"התשס,  חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת;1992�ב"התשנ,  חוק הקלות לחרש;2001�א"התשס, מזיקי�

וק להגבלת עוצמת הקול והח; 2005�ה"התשס, )כתוביות ושפת סימני�(חוק שידורי טלוויזיה ; 2003
2008�ח"התשס, )תיקוני חקיקה(בקדימוני� ובשידורי� אחרי� , בתשדירי פרסומת . 

המסדירה ,  הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו�בישראל פועלות שתי רשויות נוספות בתחו� השידורי�   11
 . המופקדת על השידור הציבורי, ורשות השידור; את תחו� שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריי�

12  Video On Demand. 

רוצי� יעודיי� וכ! פועל ערו* במועד סיו� הביקורת פועלי� במסגרת מער( שירותי הטלוויזיה שני ע  13
 .  ערו* הקניות�בעל רישיו! מיוחד 

 .2444החלטה   14
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משרד מבקר המדינה פרס� בעבר דוחות ). מ" נש�להל� (השלמה נעשו בנציבות שירות המדינה 
 . 16 ולפעילותה של המועצה15הנוגעי� לשידורי הטלוויזיה בכבלי� ובלוויי�

 

 

 עבודת המועצה ומינהלת ההסדרה

 הרכב המועצה

):  השר�להל� (� שיציע לה שר התקשורת  חברי13לפי חוק התקשורת תמנה הממשלה מועצה ובה 
נציג  ,שרה נציגי� שהמלי+ עליה� שלושה( שה� עובדי מדינה ממשלההרדי ממש י�נציגשישה 

, )המשפטי� שרנציג שהמלי+ עליו שר האוצר ונציג שהמלי+ עליו , תרבותהשר שהמלי+ עליו 
את לדעת השר י� המייצגי� שני, שניי� שהמלי+ עליה� מרכז השלטו� המקומי(שבעה נציגי ציבור ו

תחו� החינו* גופי� בנציגי  את האמני� והיוצרי� בישראל ושנילדעת השר אחד המייצג , הצרכני�
 . ר המועצה יהיה נציג השר"יו .) שהמלי+ עליה� שר התרבותוהתרבות

, )כהונת� של חברי המועצה לשידורי כבלי� וסדרי עבודתה של המועצה(תקנות הבזק לפי 
 ארבע תהיה תקופת כהונתו של חבר המועצה ,) תקנות עבודת המועצה�להל�  (1987�ז"התשמ

 .לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד ברציפות חבר מועצה שכהונתו תמה מחדשונית� למנות , שני�
 המועצה או ר"יו  ובכלל זה הוא רוב חבריהיהתו� החוקי בישיבימניה,  עבודת המועצהתקנותלפי 

 י� חוקיי מנ שבעת פתיחתה השתת- בהישיבהות תקנות עבודת המועצה כי עוד קובע. ממלא מקומו
או ממלא ר המועצה "יוארבעה חברי� לפחות ובה� בעת קבלת�  נכחו  רק א�החלטותתוכל לקבל 

  .מקומו

 :משרד מבקר המדינה בדק נושאי� הקשורי� להרכב המועצה והעלה את הממצאי� האלה

1.  ÌÈ�˘·2005-2011 ‰ˆÚÂÓ‰ ‰�‰ÈÎ ¯ÒÁ ·Î¯‰· ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : ˙�˘·2005 ‰˙�Ó 
ÌÈ¯·Á ‰¯˘Ú ‰ˆÚÂÓ‰ , ˙�˘·2006 -ÌÈ¯·Á ‰Ú·˘ „Ú ‰˘È˘  , ˙�˘·2007 - „Ú ‰˘È˘ 

ÌÈ¯·Á ‰�ÂÓ˘ , ˙�˘·2008 -ÌÈ¯·Á ‰¯˘Ú „Ú ‰�ÂÓ˘  , ˙�˘·2009 -ÌÈ¯·Á ‰�ÂÓ˘  ,
 ˙�˘·2010 - ˙�˘·Â ÌÈ¯·Á ‰Ú˘˙ „Ú ‰�ÂÓ˘ 2011 ‰¯˘Ú „Ú ‰�ÂÓ˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙�Ó 
ÌÈ¯·Á. ˙�˘Ó 2008 ‰�È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì¯ÙÒÓÓ ÔË˜ ‰ˆÚÂÓ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� Ï˘ Ì¯ÙÒÓ 

˙¯Â˘˜˙‰ ˜ÂÁ· Ú·˜�˘ ÒÁÈ‰ ¯Ó˘� ‡ÏÂ17. 

כי המועצה , 2011כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מספטמבר , מר משה כחלו�, שר התקשורת
דרת א* חלה התקדמות משמעותית בהלי* השלמת ההרכב החסר ובהס, מונה כיו� שמונה חברי�

 . המינוי של מועמדי� שאותרו

__________________ 

 · È˙�˘ ÁÂ„54 ; 897' עמ, )2002(· È˙�˘ ÁÂ„52 ; 420' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„49) 1999 , ראו מבקר המדינה  15
 . 891' עמ, )2004(

 . 695' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , ראו מבקר המדינה  16
יש הצדקה למועצה ציבורית זה בגלל , יש קונצנזוס: "ר המועצה" אמר יו2009מאי בישיבת המועצה ב  17

המשקל הסגולי של . כול% רואי% חשיבות שנציגי הציבור צריכי% להיות הרוב במועצה. נציגי הציבור
 ".נציגי הציבור מאוד חשוב בעיקר בנושאי% שיש בה% שיקול דעת ערכי
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2.  ÌÈ�˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·2008-2010Î ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÈÈ˜ -30˙Â·È˘È  . Ï˘ Ô˙ÁÈ˙Ù· ÈÎ ‡ˆÓ�
ÌÈ�‰ÎÓ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ·Â¯ ÂÁÎ� ‡Ï ˙Â·È˘È‰Ó ˜ÏÁ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·Ú ˙Â�˜˙· ˘¯„�Î ,

ÌÈ¯·Á ‰Ú·¯‡ ÂÁÎ� ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙Ú·˘ Ì‚‰ .ÂÈ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯
ÈÙ˜‰Ï˘¯„�‰ ÌÂ¯ÂÂ˜‰ ˙ÂÁÎÂ�· ˜¯ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ „ . 

3.  ˙�˘Ó2007 ˙‡ ‚ˆÈÈÓ ¯˘‰ ˙Ú„Ï˘ ‚Èˆ� ‰ˆÚÂÓ· Ô‰ÈÎ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 
Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ˆÂÈ‰Â ÌÈ�Ó‡‰ . ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙È ‰Ê ‚Èˆ� Ï˘ Â¯„ÚÈ‰·˘ Â˘˘Á ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á

ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÏÎ ÔÈ· ˙Â�Ê‡Ó Ô�È‡˘ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

חוק התקשורת קובע . אחד מתפקידי המועצה הוא עידוד ההפקות המקומיות, כאמור )א(
 12%שיו� כללי לשידורי כבלי� להשקיע סכו� כספי בשיעור של עד יהמועצה תחייב בעל ר"ש

לש� הפקה או רכישה של ,  מהכנסות אלה8%�ושלא יפחת מ, מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי
 כי שיעור 2011�2002המועצה קבעה בכל אחת מהשני� ". יהפקות מקומיות לשידור ראשונ

 .  מההכנסות האמורות8%ההשקעה השנתי יהיה 

אחד מחברי המועצה . 2008נושא שיעור ההשקעות בהפקות מקוריות נדו� בישיבת המועצה ביולי 
ערוצית �היתרו� היחיד בשוק לא תחרותי כמו שוק הטלוויזיה המסחרית והרב: "אמר בישיבה

 ל* גו- שעושה רווח מעל הנורמלי אתה יכול להחיל עליו כללי רגולציה יחסית מחמירי� שכשיש
קל . חבל שאי� נציג יוצרי�... ולאל+ אותו להשקיע יותר מאשר מה שישקיע בתנאי תחרות אמיתיי�

 ."כי אי� נציג יוצרי� ]8%להותיר את שיעור ההשקעה על [לנו לקבל החלטה כזו 

 כי לטעמה מחוייבות 2011ובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר יצוי� כי הוט מסרה בתש
ע� זאת .  מס* ההכנסות נותרה על כנה בלא קשר לנוכחותו של נציג היוצרי�8%ההשקעה של 

שכ� המועצה מקבלת החלטות , מינויו של נציג יוצרי� למועצה חשוב ביותר, הוסיפה כי לדעתה
ר "ג� יו. בלא גיבוי מקצועי של איש מקצוע מתאי�, והפקות המקור בפרט, בתחו� השידורי� בכלל

א* ציי� כי לטעמו , המועצה מסר בתשובתו כי ראוי ונחו+ ביותר שנציג היוצרי� יהיה חבר במועצה
 . ההחלטה האמורה התקבלה על סמ* עבודת מטה יסודית

בטל וביקשו ל) ' ערו+ א�להל� ( נכחו נציגי ערו+ ייעודי 2008בישיבת המועצה ביולי  )ב(
. את הסעי- שמשנה את הסדר הבעלות הצולבת החל על הערו+, ובי� היתר, סעיפי� ברישיו� הערו+

אחד . ' להיכנס כשותפה בבעלות בערו+ א2מטרת השינוי הייתה לאפשר לאחת מזכייניות ערו+ 
: ערוצית ואמר בדיו��מחברי המועצה חשש כי שינוי זה יפגע בפלורליז� הנחו+ בטלוויזיה הרב

, ד דורלי אלמגור"עו, ג� מנהלת מינהלת ההסדרה דאז". יד אותי שלא שמענו את היוצרי�מטר"
לפני קבלת ההחלטה . הביעה את רצונה לשמוע את חוות דעת� של היוצרי� ומנהלי הרשות השנייה

חזר חבר המועצה ואמר כי לא הובאו עמדותיה� של גורמי� שיכולי� להיות מושפעי� מהמהל* 
א- שעמדת היוצרי� לא הובאה כאמור לפני המועצה בי� באמצעות . ת אפשריותולא נסקרו השלכו

 היא 2008בספטמבר , ובי� באמצעות נציג יוצרי� שיופיע בפניה, חבר מועצה המייצג את היוצרי�
 . 'החליטה לאשר את בקשת ערו+ א

לביטול כי אי� '  טע� היוע+ המשפטי של ערו+ א2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
הוא הוסי- כי לפני . הסעיפי� האמורי� ברישיו� הערו+ השפעה שלילית על התזרי� לשוק היצירה

והרכישה אפשרה את , עמד הערו+ בפני סגירה, שזכיינית הרשות השנייה רכשה את מניות הערו+
 .המש* הפעלתו ובכ* תרמה לשוק היצירה

הוא , המועד בו החל לכה� בתפקידו, 2009השר כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מאז מר+ 
ובה� נציג מגזר היוצרי� והאמני� אול� , נקט בכמה פעולות לקידו� מינויי� של נציגי� למועצה

הוא הוסי- כי מועמדי� . שניי� מהמועמדי� ויתרו על התפקיד בשלב מתקד� של הלי* המינוי
 . בדיקהוה� נמצאי� בשלבי , אחרי� לאיוש המשרות החסרות במועצה אותרו
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 ÔÙÂ‡· ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡Â ‰ÈÂ˜Ï ¯ÒÁ ·Î¯‰· ˙ÏÚÂÙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰
È·ËÈÓ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ È„Î , ¯˙È‰ ÔÈ·Â

 ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˜‰ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÔÂÂ‚Ó ˙‡Â ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡È·‰Ï
È‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ÌÈ¯Â„È˘‰È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë� , ÌÈ¯·Á‰ ÈÂ�ÈÓ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ ¯˘‰ ÏÚ

‚ˆÈÈÓ‰ ¯Â·Èˆ‰ ‚Èˆ� Ì‰·Â ÌÈ¯ÒÁ‰ ,¯˘‰ ˙Ú„Ï ,ÌÈ�Ó‡‰Â ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ˙‡ . 

 

 

 אופ
 עבודת המועצה 

המועצה רשאית לקבוע לעצמה כללי� לגבי סדרי עבודתה א� אלה לא , על פי חוק התקשורת .1
המסדירות באופ� כללי , עבודת המועצהקנו תקנות  הות1987בשנת . נקבעו בתקנות שהתקי� השר

לפי . ובכלל זה את אופ� זימו� ישיבותיה ואת אופ� ניהול הפרוטוקול, את סדרי עבודת המועצה
סדר היו� את  ואת מקו� התכנסות�,  המועצה יזמ� את ישיבותיה ויקבע את מועדיה�ר"יו, התקנות

 המועצה יזמ� ישיבה מיוחדת א� ר"ות כי יועוד קובעות התקנ. תקנותה בכפו- להוראות ,שלה�
  .דרשו זאת השר או ארבעה מחברי המועצה לפחות

¯ÂÓ‡Î , ‡Ï ‡È‰ Í‡ „·Ï· ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ‰˙„Â·Ú È¯„Ò ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·Ú ˙Â�˜˙
ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰� ‰Ú·˜ , ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ¯·„· ÌÈÏ‰� ÌÏÏÎ·Â

‰Ï·È˜˘ , ÌÈÁÂÂÈ„‰Â ÌÈ‡˘Â�‰‰È˙Â·È˘È· ÔÂÈ„Ï ÂÏÚÂÈ˘ ,ÌÈÚÂÓÈ˘‰ ÌÂÒ¯Ù ÔÙÂ‡18 ˜˘ÓÓ‰Â 
‰˙�ÈÓ˘ ‰�˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ ÔÈ·Ï ‰�È· . ÏÂÙÈË‰ Ï‰Â� ‡Â‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘È‡˘ È„ÈÁÈ‰ Ï‰Â�‰

 ˙�˘Ó ˙Â¯Ù‰·2002)  ÔÏ‰Ï- ˙�˘Ó Ï‰Â�‰ 2002( , ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰
ÔÈ„‰ ˙‡ Â¯Ù‰˘ .ÁÂ„· ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÈÏÂÈ· ˘È‚‰˘ 201019 

) ÔÏ‰Ï-ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÁÂ„ ( , ÈÎ ·˙ÎÂ"ÌÈÏÏÎ ÔÈ‡ , È�·‡ Ï˘ ˙Â¯„‚‰Â ˙ÂÈ¯Á‡ ˙Â¯„‚‰
 ˙‡ ˘ÓÓÏ Â„ÚÂ�˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ˙¯Â˘· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈ�ÈÙÂ‡ ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ Í¯„

‰ˆÚÂÓ‰ „È˜Ù˙ ." 

והלי העבודה ר המועצה מסמ* שמטרתו הבהרה וחידוד של נ" פרס� יו2009יצוי� כי באוקטובר 
הפנימיי� ושל הממשק בי� עובדי המועצה ועובדי מינהלת ההסדרה ובי� חברי המועצה וגופי� 

במער* , בהגדרה כללית של סמכויות המועצה ומינהלת ההסדרה, בי� היתר, המסמ* עסק. שוני�
 . הכפיפויות שלה� ובצור* לקיי� ישיבות פנימיות מקדימות לפני כל ישיבת מועצה

 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מדובר במסמ* הנחיות שהוכ� לנוכח חילוקי הדעות ר כתב"היו
ולדבריו זה היה הניסיו� הראשו� , )ראו להל�(שהתגלעו בינו ובי� מנהלת מינהלת ההסדרה דאז 

 . להטמיע סדרי עבודה פנימיי� בפעילות� של המועצה ומינהלת ההסדרה

__________________ 

שבמסגרתו היא , היא נוהגת לקיי% שימוע ציבורי,  משקללפני שהמועצה מקבלת החלטות כבדות  18
 *שיש לה% עניי+ בנושא , היצירה והצרכנות,  וג% לגופי% מתחו% השידורי%*מאפשרת לכלל הציבור 

 . להציג לפניה את עמדותיה% בכתב

 ".ממשקי% ותהליכי עבודה במועצה לשידורי כבלי% ולוויי+, ארגו+"בדוח ביקורת פנימית בנושא   19
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�È‡ ‰Ê ÍÓÒÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ‰ˆÓÓ‰ ¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú Ï‰Â� ÛÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ Â
 ‰ˆÚÂÓÏ ÚÈÈÒÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈÚ‚Â� ¯˘‡ ‰¯„Ò‰ ÌÈ�ÂÚË‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ÏÏÎ

‰˙„Â·Ú· .ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡ ‡ÏÓ Ï‰Â� ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈ�ÂÚË‰ ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ˙¯‚˘ ˙‡
‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰Ú¯Î‰ . 

 הוקמו שתי ועדות 2010בשנת . ורטבמש* שני� פעלה לצד המועצה ועדת משנה לענייני ספ .2
ועדות המשנה אמורות . ועדה לענייני הפקות מקור וועדה לענייני פיקוח ואכיפה: משנה נוספות

 .לדו� באופ� הטיפול בנושאי� אלה ולהגיש המלצות למועצה

חוק שנקבעו לפי   ובכללי� מעוגנת בתקנות מספקות לצרכ�י�יחברות הכבלי� והלוושרמת השירות 
במסגרת עיסוקה . �בחוזה ההתקשרות של החברות ע� לקוחותיהו �שיו� הנית� להי בר,רתהתקשו

במועצה מתקבלות פניות ציבור ובה� תלונות . לטפל בסוגיות צרכניות, בי� היתר, נדרשת המועצה
, 2,600� כ2008בשנת ,  פניות ציבור1,700� התקבלו במועצה כ2007בשנת . העוסקות בסוגיות אלה

 במספר פניות הציבור 135%�דהיינו חל גידול של כ, 4,000� כ2010ובשנת , 2,450�כ 2009בשנת 
, הצור* בהקמת הוועדה לנושאי פיקוח ואכיפה שתעסוק ג� בסוגיות צרכניות. 2007לעומת שנת 

 2009בספטמבר , 2009בי� היתר ביולי , שב ועלה בישיבות המועצה, והוועדה לענייני הפקות מקור
שבה� יכהנו חברי ,  החליטה המועצה להקי� את שתי ועדות המשנה2010באפריל . 2010ובינואר 

 .ונקבע שעליה� להתכנס פעמיי� בחודש, מועצה

 ÂÏÂ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ È�ÈÈ�ÚÏ ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�
˙Á‡ ÌÚÙ .‰ È�ÈÈ�ÚÏ ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ ¯Â˜Ó ˙Â˜Ù

„·Ï· ˙Á‡ ‰·È˘È , ËÒÂ‚Â‡·2010 . 

, ר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא מייחס חשיבות להקמת ועדות משנה"יצוי� כי היו
ובשל כ* , שכ� רבי� מה� מחויבי� למסגרות נוספות, א* הוא מתקשה לאייש� בידי חברי המועצה

 . רק ועדת המשנה לנושאי ספורט התכנסה בתדירות גבוהה

 ‰�˘Ó ˙Â„ÚÂ ÈÂ�ÈÓ· Í¯Âˆ ˘È˘ ‰¯·Ò ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â˜Ó ˙Â˜Ù‰ÏÂ ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ,Ô‰· ÌÈ¯·Á‰ ˙‡ ‰˙�ÈÓ Û‡Â Ô˙Â‡ ‰ÓÈ˜‰ , ‰ÈÏÚ ‰È‰

 ‰ÈÂ‡¯ ˙Â¯È„˙· ÂÒ�Î˙È Ô‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙ ˙‡Â ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
·˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰Ï ÂÚÈÈÒÈÂ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙ . 

 

 

 אופ
 פעילותה של מינהלת ההסדרה

כגו- זמני שתפקידו יהיה להביא ,  מינהלת ההסדרה20 הוקמה לפי החלטת ממשלה1997בשנת 
בפועל . להרחבה ולארגו� מחדש של מער* שידורי הטלוויזיה והרדיו עד להקמת רשות תקשורת

בדוח שפרסמה המועצה . ד המועצהנעשתה מינהלת ההסדרה לזרוע ביצועית מקצועית הפועלת לצ
 נכתב כי היא נעזרת במינהלת ההסדרה לצור* קבלת החלטותיה ולצור* ביצוע 2009לסיכו� שנת 

__________________ 

 .2444' החלטה מס  20
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, מנהלת מינהלת ההסדרה כיהנה ג� כיועצת המשפטית של המועצה, 2006יצוי� כי משנת . תפקידה
 . 2010עד שהתפטרה במאי 

ת בפעילות המועצה וה� בנוגע לחלוקת האחריות בי� בשל חילוקי דיעות ה� לגבי סוגיות עקרוניו
מינה השר את המבקר הפנימי של משרד התקשורת , ר המועצה למנהלת מינהלת ההסדרה דאז"יו

 נכתב כי לא הוסדרה 2010בדוח המבקר הפנימי מיולי . לבדוק את הנושא ולהגיש לו את המלצותיו
וכי אי� שו� מסמ* פורמלי הקובע כי , הסדרהר המועצה למנהלת מינהלת ה"חלוקת הסמכויות בי� יו

ע� זאת המבקר הפנימי ציי� כי בפועל במש* . ר המועצה ישמש כממונה על מינהלת ההסדרה"יו
ר המועצה ה� כממונה על מינהלת ההסדרה וה� כממונה על כלל הסגל המקצועי "השני� משמש יו

+ המשפטי לממשלה דאז כי החליט  כתב שר התקשורת דאז ליוע2001יצוי� כי כבר בשנת . במועצה
תמשי* לפעול באופ� זמני במתכונת , שהיא גו- זמני שישולב בעתיד במשרד, שמינהלת ההסדרה

 . ר המועצה ולא תהיה חלק ממשרד התקשורת"של גו- עצמאי הכפו- ישירות ליו

* מ בהלי" המשרד ונש2010החלו באוגוסט , לאחר שמבקר הפני� הגיש את דוח הביקורת בנושא
מ "במסגרת זו סוכ� כי המשרד יגיש לבחינת נש. של שינוי מבנה התק� במועצה ובמינהלת ההסדרה

את יחסי הגומלי� בי� המועצה ובי� מינהלת , בי� השאר, הצעה למבנה ארגוני מתאי� שיסדיר
  .ההסדרה

ור  כי כדי למנוע ניגוד ענייני� וליצ2011מ כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר "נש
הפרדה בי� גורמי הייעו+ המשפטי למועצה ובי� היחידות ובעלי התפקידי� האחרי� במועצה 

כמו כ� אושר . ר המועצה יכה� בשלב זה כמנהל מינהלת ההסדרה"הוסכ� כי יו, ובמינהלת ההסדרה
שינוי תקינה שבמסגרתו הומרה משרת מנהל מינהלת ההסדרה במשרת יוע+ משפטי למועצה הכפו* 

 . ר"� נקבעה משרת מנהל אג- מער* השידורי� לציבור הכפו- א- הוא ליווכ, ר"ליו

לית הבכירה למינהל ולמשאבי אנוש במשרד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה "הסמנכ
לאחר שהתברר כי ,  כי נעשה שינוי במבנה הארגוני של המועצה ומינהלת ההסדרה2011מספטמבר 

יצוי� . ע+ המשפטי של מינהלת ההסדרה לתפקיד המנהל שלהיש ניגוד ענייני� מובנה בי� תפקיד היו
ושהנהלת המשרד , מ הדגישה בתשובתה שהשינויי� שהוסכ� עליה� אינ� סופיי�"כי מנגד נש

, אחראית להגיש תכנית מוצעת להסדרה סופית של יחסי הגומלי� בי� מינהלת ההסדרה למועצה
 .הכוללת מבנה ארגוני חדש והצעה לשינוי מבנה התק�

‡ˆÓ� ,˘�Ï „¯˘Ó‰ ˘È‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ"¯ÂÓ‡Î ˙ÚˆÂÓ ˙È�Î˙ Ó .
ÍÎÈÙÏ ,‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ· Â˘Ú�˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙Â¯ÓÏ , ˙¯„Ò‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÏÚÂÙ·

‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈÂ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ . ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘� ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÈÎ"Ó , È�Â‚¯‡‰ ÈÂ�È˘‰ ˙¯„Ò‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î

‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ�ÓÏ È„Î ‰ˆÚÂÓ‰Â ‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ ‰�·Ó· . ÍÎ Í¯ÂˆÏ
ÂÈ Ï˘ Â„È˜Ù˙˘ „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚ" ˙Ï‰�ÈÓ·Â ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘ Ï˘Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯

¯Â¯È·· Â¯„‚ÂÈ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈÙÎ‰ Í¯ÚÓÂ ‰¯„Ò‰‰ . 

ר הנוכחי " כי כהונתו של היו2012בקר המדינה מפברואר ל המשרד כתב בתשובתו למשרד מ"מנכ
תיער* עימו בחינה של מבנה המועצה , ר חדש למועצה"ומשיתמנה יו, 2012מסתיימת במאי 

 . מ בבקשה לאישור שינוי מבני"ומינהלת ההסדרה ולאחר מכ� יפנה המשרד לנש
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 דיוני המועצה בנושאי� שבאחריותה

, תכנ�, נושאיה�, סוגי השידורי� לקבוע את המדיניות לגבי"כת המועצה מוסמ, חוק התקשורתלפי 
פיקוח על ביצוע השידורי� הניתני� בידי בעלי רישיו� "וכ� לקיי� " היקפ� ומועדיה�, רמת�

מינהלת ההסדרה ועובדיה מסייעי� , כאמור". לשידורי כבלי� בשי� לב לסוגי המישדרי� והיקפ�
 . בחינה המקצועית והמשפטית מה�למועצה באמצעות מת� ייעו+ שוט- 

משרד מבקר המדינה מצא כי לא אחת נושאי� מרכזיי� הקשורי� לעבודתה של המועצה ולעבודתו 
וכי במועד סיו� , של הצוות המקצועי של מינהלת ההסדרה לא הובאו לידיעת חברי המועצה

 : כמפורט להל�, הביקורת עדיי� לא התקיי� דיו� בעניינ�

בעקבות חילוקי דעות , 2010דרה דאז התפטרה מתפקידה במאי מנהלת מינהלת ההס .1
 ביקש חבר מועצה לקיי� דיו� בנושא 2010א- שביוני . ר"אישיי� בינה ובי� היו�מקצועיי� ובי�

 .לא התקיי� בנושא דיו�, נסיבות התפטרותה

סקו  והמלצותיו שע2010ר לא הביא לדיו� במועצה את ממצאי דוח המבקר הפנימי מיולי "היו .2
כמו כ� לא התקיי� דיו� בסוגיית . בסדרי עבודת המועצה ומינהלת ההסדרה וביחסי הגומלי� ביניה�

א- שהבעייתיות , מבנה התק� במועצה ובמינהלת ההסדרה וביחס הראוי בי� שני גופי� אלה
 .והחיכוכי� שנגרמו עקב המבנה הקיי� הובאו לידיעת חברי המועצה

ר כי התקיימו דיוני� בעניי� המלצות דוח המבקר הפנימי "ר היובתשובתו למשרד מבקר המדינה מס
ל המשרד "בפורו� של הנהלת המשרד בראשות מנכ, ע� עובדי המועצה ומינהלת ההסדרה

 .מ"ובמשרדי נש

‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„Ï ÛÈÏÁ˙ Ì�È‡ ‰Ï‡ ÌÈ�ÂÈ„ ÈÎ ¯ÚÂÈ . ˙ÈÈ‚ÂÒÂ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÁÂ„˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
ˆÚÂÓ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈÂ Ô˜˙‰ ‰�·Ó‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ· Ì‚ Â�Â„ÈÈ ‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ ÔÈ·Â ‰ ,

„¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ È�Ù· ‰‚Èˆ‰Ï È„Î Ô‰· ‰˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚˙Â ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÁ·˙ ÂÊ˘ È„Î . 

ר לא עדכ� את המועצה באופ� שוט- לגבי תובענות ייצוגיות המתנהלות כנגד גופי שידור "היו .3
 .ערוציי��ורי� הרבשוני� שהמועצה מפקחת עליה� בנושאי� הנוגעי� לתחו� השיד

 הודעה לתקשורת המפרטת תוצאות סקר שהזמינה המועצה 2009ר המועצה פרס� ביוני "יו .4
ערוצית בעניי� תכולת חבילת הערוצי� �כדי לבחו� העדפות של המנויי� על שירותי הטלוויזיה הרב

 . דנה בנושאוזאת עוד לפני שתוצאות הסקר הובאו לידיעת חברי המועצה ובלי שהמועצה , הבסיסית

הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחו� התקשורת  " .5
ובי� היתר המליצה על מתווה שלפיו ,  את המלצותיה2008הגישה במר+ , )ועדת גרונאו" (בישראל

 החל הצוות המקצועי 2009בשנת . הכוללת עשרה ערוצי�" חבילת ערוצי� בסיסית צרה"תוצע 
לאחר שהוט ויס פנו למועצה . ובמינהלת ההסדרה לבדוק את סוגיית שיווק החבילה הצרהבמועצה 
 כי יעלה את נושא החבילה הצרה לדיו� 2010ר בישיבת המועצה באוקטובר "הודיע היו, בעניי� זה
 .עד מועד סיו� הביקורת הוא לא העלה את הנושא לדיו� במועצה, למרות זאת. במועצה

ועדת  לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה ו,כי השר רשאי קובע חוק התקשורת .6
 עורכי 2009עוד באוגוסט  .ערוצית� בטלוויזיה הרבלהתיר שידורי פרסומת, הכלכלה של הכנסת

ר המועצה לכ* שהשר מצהיר על כוונותיו "הדי� במינהלת ההסדרה הסבו את תשומת לבו של יו
ל יס "וכי מנכ, רי� בשפה הרוסית בכבלי� ובלוויי�להתיר שידורי פרסומות בערוצי� הזרי� המשד

 נדו� נושא הפרסומות בכבלי� ובלוויי� ג� 2009יצוי� כי בשנת . כבר פנה אליה� בכתב בנושא
ר לא העלה את "היו, עד מועד סיו� הביקורת, למרות זאת. בישיבות של ועדת הכלכלה של הכנסת
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ומשכ* היא לא גיבשה את עמדתה , המועצהנושא הפרסומות בכבלי� ובלוויי� לדיו� בישיבות 
 . בנושא כדי שתוכל להציגה לשר במידת הצור*

ר כי לא מצא שנושא החבילה הצרה שנדונה בוועדת "בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב היו
 . ולכ� החליט לא להביא� לדיו� במועצה, ונושא הפרסומות בכבלי� ובלוויי� דחופי�, גרונאו

Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯„Ò ÏÚ ÂÈ‰ ¯˘‡ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ È˙˘· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚ
ÂÈ‰ Ï˘Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ÌÂÈ‰"¯ ,˙Ò�Î‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â�Â„� Û‡Â , ‰È‰ ÈÂ‡¯

‰˙„ÓÚ ˙‡ Ô‰È·‚Ï ˘·‚˙ ÂÊ˘ È„Î ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· ÔÂÈ„Ï Ô˙ÂÏÚ‰Ï . 

דיר את יעדי מסמ* המג, 2010ר המועצה העלה לאתר האינטרנט של המשרד בנובמבר "יו .7
בלי שהמועצה בחנה את המסמ* ובלי שווידאה שהוא אכ� כולל את היעדי� , 2011המועצה לשנת 

 . 2011שברצונה לקד� בשנת 

לבחינת משמעות והיתכנות של שינוי שיטת ההסדרה בתחו� שידורי "משרדית �ועדה בי� .8
גו- הסדרה חדש שיהיה בהקמת , בי� היתר, דנה)  ועדת מרדכי�להל� " (הטלוויזיה המסחריי�

 �אשר ישלב שני גופי הסדרה קיימי� , אחראי לפיקוח על כלל השידורי� המסחריי� בישראל
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והמועצה לשידורי כבלי� ולשידורי לוויי� והגישה את המלצותיה 

נציג "י מאחר שבהחלטת הממשלה נקבע כ, ר המועצה נמנה ע� חברי הוועדה"יו. 2010במר+ 
, כמה חברי מועצה ומנהלת מינהלת ההסדרה דאז. יכה� כחבר בוועדה" מועצת הכבלי� והלוויי�

 . ר כי יקיי� דיו� במועצה בנושאי� הקשורי� לוועדת מרדכי"ביקשו מהיו

Â· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â�‰Ó ‰ÓÎ· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰�„ ÈÎ„¯Ó ˙„ÚÂ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù Ì¯Ë Ì�Ó‡ ÈÎ ‡ˆÓ� ,
„ÓÚ ‰Ú·˜� ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ�ÂÈ„· ÌÏÂ‡‰˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ , È„Î

‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂÒ¯Ù Ì¯Ë ÈÎ„¯Ó ˙„ÚÂÂÏ ‚ˆÂ˙˘ . 

בתגובתו לטיוטת הצעת חוק , ר המועצה ליועצת המשפטית של המשרד" כתב יו2010ביוני  .9
כי טיוטה זו תובא לעיונה של המועצה באחת , 2010�ע"התש, הרשות הישראלית לתקשורת

וא- שחלפה למעלה , עד מועד סיו� הביקורת. והיא תעביר את הערותיה, מישיבותיה הקרובות
 . ר את טיוטת הצעת החוק האמורה לעיונה של המועצה"עדיי� לא הביא היו, משנה

, ר כי נושא הקמת רשות התקשורת נדו� בפורומי� שוני�"בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב היו
הוא פירט מועדי� שוני� שבה� . ש* למעלה מעשורבמ, ובה� פורו� של מינהלת ההסדרה והמועצה

 . התקיימו דיוני� בנושא

ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ‡˘Â�· Â˜ÒÚ ÂÏ‡ ÌÈ�ÂÈ„ ÈÎ ¯ÚÂÈ ,‰ÓˆÚ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙ËÂÈË· Â˜ÒÚ ‡ÏÂ ,
 È�ÂÈ· ˙Â¯Ú‰ ˙Ï·˜Ï ‰¯·ÚÂ‰˘2010 .ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú" ‰ËÂÈË‰ ˙‡ ‡È·‰ ‡Ï ¯

‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ,‰È¯·ÁÓ Ú�Ó� ÍÎÈÙÏÂ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ ¯È·Ú‰Ï 
Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰ . 

 

✯ 
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ÂÈ‰ Ì�Ó‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ ‡Â‰ ¯
‰ˆÚÂÓ‰ , ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ÏÂÏÎÓÓ ‰ÏÂÚ‰ ·ˆÓ‰ ˙�ÂÓ˙Ó ÌÏÚ˙‰Ï Ô˙È� ‡Ï Í‡

ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ,‰È˙Â·È˘È· ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚ‰ ‡Ï ‡Â‰˘ .˙Â�˜˙ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ Ì‚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·Ú 
 ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ‰Ú·¯‡ÌÈÂÒÓ ‡˘Â�· ÔÂ„Ï È„Î ˙„ÁÂÈÓ ‰·È˘È ÌÈÈ˜Ï ˘Â¯„Ï ÌÈÏÂÎÈ , Í‡

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï Â˘¯„ ‡Ï Ì‰ Ì‚ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ�, ÂÈ‰ ÏÚ" ‰ˆÚÂÓ‰Â ¯
·¯‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÌÂÁ˙ ˙¯„Ò‡ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰-˙ÈˆÂ¯Ú , ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÌÈ�ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï

˙Ï ˙ÂÚ‚Â�‰Ô‰È·‚Ï Ì˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚ÏÂ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ . 

 

 

 פרסו� הדוח השנתי

רשות ציבורית תפרס� די� וחשבו� שנתי שיכלול מידע , 1998�ח"התשנ, לפי חוק חופש המידע .1
�ט"התשנ, תקנות חופש המידעלפי . על פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה

 .בשנה העוקבתביולי מהראשו� פרס� לא יאוחר  שנתי של רשות ציבורית יתדוח ,1999

 ˙�˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ È˙�˘‰ ÁÂ„‰ ÈÎ ‡ˆÓ�2010 ¯ÂÁÈ‡· ÌÒ¯ÂÙ - ¯‡Â�È· ˜¯ 2012 , Ì‚ ÍÎÂ
ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„ ‰˘ÂÏ˘ : ˙�˘Ï ÁÂ„‰2009 ı¯Ó· ÌÒ¯ÂÙ 2011 , ˙�˘Ï ÁÂ„‰2008 ÌÒ¯ÂÙ 

 ¯‡Â¯·Ù·2010 , ˙�˘Ï ÁÂ„‰Â2007 ¯‡Â�È· ÌÒ¯ÂÙ 2009. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לדעתו אי� אפשרות לפרס� את הדוח השנתי ר המועצה מסר "יו
הכנת הדוח נמשכת חודשי� רבי� שכ� היא , לדבריו. במתכונתו הנוכחית במועד שנקבע בתקנות

 .וכל ניסיו� להאי+ תהלי* מורכב זה יפגע בדוח, נסמכת על נתוני� רבי� מאוד הנמסרי� למועצה

ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â�˜˙· Ú·˜� ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ È˙�˘‰ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓ  ˘ÙÂÁ 
Ú„ÈÓ‰‰ˆÚÂÓ‰ Ô‰·Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ ˙‡ ·ÈÈÁÓÂ  .ÂÈ‰ Ì‡" ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ¯·Ò ¯

¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ· „ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙ , Â˙„ÈÓÚ ˙‡ ÁÈË·È˘ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰
„ÚÂÓ· ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡Â ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· . 

2.  ¯·Ó·Â�·2010 ,Ï ˙�˘ Ï˘ È˙�˘‰ ÁÂ„‰ ÌÒ¯Ù˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡2009 ,
ÂÈ ‰�Ù" „¯˘Ó· ÌÈ¯˜ÒÂ ÌÈ¯˜ÁÓ ÌÈˆÚÂÈÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯) ÔÏ‰Ï- ˙„ÚÂ 

ÌÈÊ¯ÎÓ‰( ,È˙�˘‰ ÁÂ„‰ ˙�Î‰Ï „ÁÂÈÓ ıÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯˘‡Ï ‰˘˜·· , ·¯‰ ÒÓÂÚ‰ ·˜Ú
‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ·Â ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ .‰˙Á„� Â˙˘˜· . ÂÊ ‰˘˜· ‰ÏÚ‰Â ·˘ ‡Â‰

 ¯·Óˆ„·2010 ,·Â˘ ‰˙Á„� Â˙˘˜· Í‡ . 

 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ועדת המכרזי� דחתה את 2011ל המשרד כתב בספטמבר "מנכ
עריכת הדוח השנתי צריכה להתבצע בידי עובדי , 21ר"הבקשה בנימוק שעל פי הוראות התקשי

 ). למעט במקרה חריג אחד(ר וכ* א- נעשה בעב, המועצה במסגרת עבודת� השוטפת

__________________ 

יבדוק א% אי+ מדובר בעבודה שלפי טיבה , משרד המבקש להעסיק יוע-" קובע כי 02.421סעי,   21
כשמדובר בעבודה השלובה באופ+ אינטגרלי בעבודת ... ומהותה צריכה להיעשות על ידי עובד המשרד

 ".אי+ מקו% להעסיק יוע- למילוי אותו תפקיד... המשרד
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 ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ È˙�˘‰ ÁÂ„‰Ú„ÈÓ ¯Â·ÈˆÏ  ÈÓÂÁ˙Â ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ
‰˙ÂÈ¯Á‡. ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â� ‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ,

·‡ È˙· ÈˆÁÂ ÔÂÈÏÈÓÎÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘Ï ˙Ú‚Â� ‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·Ú˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ¯˜ÈÚ· . „¯˘Ó
�È„Ó‰ ¯˜·Ó‰˘˜·‰ ˙‡ ‰˙Á„ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ ,ÂÈ ÏÚ ‰È‰" ‰ˆÚÂÓ‰ ¯

„ÚÂÓ· ÌÈ‡·‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ÁÂ„‰ ˙�Î‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï . 

 

 

 העסקת יועצי�

 העסיקה 2010בשנת . לצור* מילוי תפקידיה המועצה מעסיקה מפע� לפע� יועצי� בנושאי� שוני�
 העסיקה המועצה ארבעה 2011בשנת . ח" ש340,000�לות כוללת של כהמועצה שישה יועצי� בע
 .ח" ש300,000�יועצי� בעלות כוללת של כ

 

 מינוי יוע� לענייני מוזיקה

העסקת היוע+ נדרשה לש� סיוע .  עלה הצור* שהמועצה תמנה יוע+ לענייני מוזיקה2009ביוני 
כדי להסדיר את יחסי הגומלי� בי� ; המשדר תכני� מוזיקליי�', בקביעת כללי הפעולה של ערו+ א

כדי לסייע בהכרעה בשאלה ; שהיא בעלת מניות בערו+ זה, 2ובי� אחת הזכייניות של ערו+ ' ערו+ א
א� תכנית היא תכנית מוזיקה או תכנית מעורבת הכוללת תכני� נוספי� וכדי לתת תמיכה מקצועית 

 .הולמת להחלטות המועצה בתחו� זה

ר כדי לקבוע לוח זמני� למינוי יוע+ לענייני "ועובד נוס- בה פנו ליומנהלת מינהלת ההסדרה 
ר השיב לה� עוד "היו, פניות אלה נענו בחיוב. מוזיקה וכדי שהוא יקד� את ההלי* לבחירתו

 . והוסי- כי מדובר בהלי* ארו* ומסורבל,  שיש להתחיל בהלי* בחירת יוע+2009בנובמבר 

 ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ�‰˜ÈÊÂÓ È�ÈÈ�ÚÏ ıÚÂÈ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘ Â¯Î˘� . 

 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ה� סבורי� 2011כתב בספטמבר ' היוע+ המשפטי של ערו+ א
שההצעה למינוי יוע+ לענייני מוזיקה טומנת בחובה סכנה לכפיית טעמו המוזיקלי האישי על 

 . ערו+תו* פגיעה בחופש היצירה וחופש בחירת התוכ� על ידי ה, הערו+

 כי אכ� היה צור* דחו- במינוי 2011ר המועצה כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מספטמבר "יו
אול� היה קושי באיתור איש מקצוע , ותפקיד זה מצרי* כישורי� מיוחדי�, יוע+ לענייני מוזיקה

ש וג� אלה ששמ� עלה בוועדת המכרזי� חזרו בה� בשל החש, בתחו� שאינו מצוי בניגוד ענייני�
ר המועצה ציי� עוד כי לאחר שהמועצה קבעה את מדיניותה "יו. להפסיד הזדמנויות העסקה עתידיות

 . החשיבות שבהעסקת יוע+ פחתה במידה ניכרת, בכמה נושאי� בתחו� המוזיקה

ÂÈ‰˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙˘¯„� ÈÎ Â¯·Ò ‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ· ÌÈ„·ÂÚÂ ¯
‰˜ÈÊÂÓ È�ÈÈ�ÚÏ ıÚÂÈ· ˙ÂÚÈÈ˙Ò‰ , ‡ÏÏ ‰˜ÈÊÂÓ‰ È¯Â„È˘ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ�È„Ó ‰Ú·˜ ‰ˆÚÂÓ‰

ÈÚÂˆ˜Ó ıÚÂÈ Ï˘ ÚÂÈÒ .ÂÈ‰ ÏÚ˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ" ÌÚ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ¯
‰ˆÚÂÓ‰ , ÚÂÈÒ ˘¯„� ‰Ê ÌÂÁ˙· Ì‰È˙ÂËÏÁ‰Ï ˙ÓÏÂ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÎÈÓ˙ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ Ì‡

‰¯ÈˆÈ‰ ˘ÙÂÁ· Ú‚ÙÈ ‡Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó . 
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 העסקת יוע� לענייני ספורט 

היוע+ סייע . 2007מיולי )  היוע+�להל� (ה העסיקה עור* די� פרטי כיוע+ ספורט המועצ .1
ההתקשרות עמו נעשתה בהלי* של פטור ממכרז . למועצה בגיבוש מדיניות בנושא שידורי הספורט

, ההתקשרות הראשונה הייתה לפרק זמ� של שנה. 1993�ג"התשנ, חובת המכרזי�בהתא� לתקנות 
תקופת ההתקשרות . ח" ש43,000  שעות ובסכו� מרבי של185ל עד בהיק- ש, 2008עד יולי 

 .2010ובסופו של דבר היא הוארכה עד מר+ , הוארכה ארבע פעמי�

‰Î¯‡‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï Ì‚ ‰Î˘Ó� ıÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ� , ˜¯ ‰˜ÒÙÂ‰Â
 ËÒÂ‚Â‡·2010ÂÈÏ ‰¯Â‰ „¯˘Ó‰ ·˘Á˘ ¯Á‡Ï " ıÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ¯

¯˙Ï‡Ï . 

א* לא , ר המועצה כתב בתשובתו כי תקופת העסקתו של היוע+ אמנ� חרגה מהתקופה שאושרה"יו
עוד ציי� כי ג� לאחר תו� תקופת ההסכ� ע� היוע+ הייתה . חרגה ממכסת השעות שאושרו מראש

 . עבודתו של היוע+ חיונית וסייעה למועצה לקבל החלטות בנושאי מדיניות הספורט

Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓË¯ÂÙÒ È�ÈÈ�ÚÏ ıÚÂÈ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘ ˙ÂÈ�ÂÈÁ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ÈÚ , ÏÚ ‰È‰
ÂÈ‰" ¯·Óˆ„Ó Â˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ¯2009 ÌÂÒ¯Ù Ì„˜Ï È„Î ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È�ÙÏ 

ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ� Í‡ , ¯·Ó·Â�· ˜¯Â2010 ˘È‚‰ ‡Â‰ 
ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓÏ ‰ÂÂ˙Ó ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ . 

ר לאשר את המש* " החליטה ועדת המכרזי� שלא להיענות לבקשת היו2010גוסט באו .2
העסקתו של היוע+ בפטור ממכרז ולבקש מהמועצה להכי� מפרט למכרז פומבי לאיתור יוע+ לענייני 

לאחר שהתברר שהיק- ההתקשרות ע� היוע+ אינו עולה על , 2010בנובמבר . ספורט למועצה
רזי� כי ההתקשרות תיעשה לאחר הלי* של בדיקת כמה הצעות החליטה ועדת המכ, ח" ש50,000

 . ולא בהלי* של מכרז

 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ�2011 , È�ÈÈ�ÚÏ ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï ÍÈÏ‰‰ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï
‰ˆÚÂÓÏ Ë¯ÂÙÒ . 

 כי ביוני אותה שנה פנתה ועדת המכרזי� לכמה 2011ל המשרד כתב בתשובתו מספטמבר "מנכ
לוועדת המכרזי� של המשרד הוגשו . לת הצעת מחיר למת� ייעו+ בתחו� הספורטיועצי� לש� קב

 טר� קיבלה 2011אול� עד ספטמבר ,  להתייחסות המועצה2011וה� הועברו ביולי , שלוש הצעות
ל המשרד כי " הודיע מנכ2012בתשובתו מפברואר . ועדת המכרזי� את התייחסות המועצה להצעות

 .צה והוא החל בעבודתונבחר יוע+ ספורט חדש למוע

על , ר המועצה כתב בתשובתו כי לדעתו ראוי ורצוי שלמועצה תהיה ועדת מכרזי� משל עצמה"יו
כי , יצוי�. אול� הנהלת המשרד לא קיבלה את דעתו, מנת שתוכל לקבוע את סדרי העדיפויות שלה

 שהדברי� היו ככל, ר הוא לא הסביר מדוע לא קיד� את העסקת היוע+"בתשובתו האמורה של היו
 . תלויי� בו
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ÂÈ˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÂÁ˙· ÈÚÂˆ˜Ó ıÚÂÈ Ï˘ ÂÚÂÈÒ˘ ¯·Ò ‰ˆÚÂÓ‰ ¯
È�ÂÈÁ ‡Â‰ Ë¯ÂÙÒ‰ È¯Â„È˘ , ıÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰Ó˙˘ ÌÂÈÓ ÈˆÁÂ ‰�˘Î ¯Â·ÚÎ ˜¯

Ì„Â˜‰ ,˘„Á ıÚÂÈ Ï˘ Â˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˙Ò‰ . ÌÂÁ˙· ˙Â·¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰
Ë¯ÂÙÒ‰ È¯Â„È˘ , ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ÏÂÚÙÏ ‰ˆÏ‡�- ËÒÂ‚Â‡Ó 2010 ¯·Óˆ„ „ÚÂ 2011 - ‡Ï· 

ÈÚÂˆ˜Ó ıÚÂÈ Ï˘ ÂÚÂÈÒ . 

 

 

 פעילותה של המועצה בתחומי הפיקוח והאכיפה

סמכות זו כוללת פיקוח . המועצה מוסמכת לפקח על ביצוע השידורי� ועל מת� השירותי� לציבור
, בכלליו,  השוני� בהוראות חוק התקשורתחברת הלוויי� והערוצי�, על עמידת� של חברות הכבלי�

בהוראות הרישיונות שהוענקו לחברות , בתקנותיו ובהוראות חוק נוספות הנוגעות לשידורי�
ובה� השקעה , מכוח סמכות זו מפקחת המועצה על נושאי� שוני�. 22ולערוצי� ובהחלטות המועצה

ביצוע חוק הקלות ; ה על ילדי�הגנ; איסור לשדר פרסומות ומגבלות על שידור�; בהפקות מקומיות
; 2001�א"התשס, סימו� ואיסור שידורי� מזיקי�, ביצוע הוראות חוק סיווג; 1992�ב"התשנ, לחרש

בקדימוני� ובשידורי� אחרי� , וק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומתביצוע הוראות הח
, )יות ושפת סימני�כתוב( והחובות לפי חוק שידורי טלוויזיה 2008�ח"התשס, )תיקוני חקיקה(

 ). חוק הכתוביות�להל�  (2005�ה"התשס

שיונות שבידיה� יובתנאי הר התקנותו י�שיונות בהוראות החוקיהפיקוח על עמידת בעלי הראת 
 מנהל אג- �אג- הפיקוח מונה שלושה עובדי� . ר המועצה"הפיקוח הכפו- ישירות ליואג- מבצע 

כגו� בדיקת תכניות , פייה העוסקי� במשימות שוטפות וכ� שישה בקרי צ�הפיקוח ושני ראשי ענ- 
, )בעיקר בערוצי הילדי�(התאמת� לערו+ שבו שודרו ,  סיווג� מבחינת גיל הצופי� המתאי��חדשות 

יצוי� כי חלק נכבד מעבודת הפיקוח . ובדיקה א� לא כלול בה� תוכ� שיווקי והתבטאויות לא אתיות
 . החברותנקבע בהתא� לנתוני� ולדוחות שמעבירות

 

 

 אמצעי הפיקוח שבידי המועצה

א� אג- הפיקוח סבור כי אחד הגופי� . אג- הפיקוח במועצה עוקב אחר בעלי הרישיונות .1
וניתנת לגו- , )הוצאת מכתב בירור(המפוקחי� לא עמד במחויבותו נפתח הלי* הפרה לכאורה 

לנושאי� שה� בעלי חשיבות אשר להפרות הנוגעות . הרלוונטי הזכות להשמיע את טענותיו בעניי�
ולהפרות הנוגעות לנושאי� שאינ� מנויי� בחוק , חשיבות תקדימית או חשיבות אחרת, עקרונית

__________________ 

פיקוח על ביצוע : "לקבוע את המדיניות לגבי, בי+ היתר, בע כי המועצה מוסמכתחוק התקשורת קו  22
השידורי% הניתני% בידי בעלי רישיו+ לשידורי כבלי% בשי% לב לסוגי המישדרי% והיקפ% ובכלל זה 
לפקח על ביצוע חובת סימו+ ומסירת מידע ועל מניעת שידור פרסומת או קדימו+ האסורי% לשידור על 

*א"התשס, סימו+ ואיסור שידורי% מזיקי%, שיו+ לשידורי כבלי% בהתא% להוראות חוק סיווגידי בעל רי
 ."2005*ה"התשס, )כתוביות ושפת סימני%( וכ+ לפקח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה 2001
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ואילו ,  כי המועצה תדו� בנושאי� אלה ותכריע בעניינ�2002קובע הנוהל משנת , 23התקשורת
 .ר המועצה בעצמו וימסור למועצה דיווח בנושא"בנושאי� אחרי� יכריע יו

להביא , בי� היתר, נועדו, מצעי� לפיקוח על בעלי הרישיונות ולאכיפת הוראות הדי� עליה�הא .2
לכ* שבעלי הרישיונות יירתעו מהפרה של הוראות הדי� והחלטות המועצה ויקפידו לפעול בהתא� 

, קביעת הפרה: ר המועצה ה�"המועצה ויו, ל המשרד"מנכ, האמצעי� העומדי� לרשות השר. לה�
הוראות הדי� קבעו כי . 25או התליה של רישיו�, הגבלה, ביטול, 24חילוט ערבות, כספיהטלת עיצו� 

 . אמצעי� אלה יופעלו רק לאחר שניתנה לבעל הרישיו� הזדמנות להשמיע טענותיו בעניי�

ר המועצה והמועצה מוסמכי� לקבוע כי בעל רישיו� לשידורי� הפר את הוראות "יו, בקביעת הפרה
 בעל רישיו� שהפר את להטיל עלל המשרד רשאי� "ר המועצה ומנכ"יו, ספיבהטלת עיצו� כ; הדי�

 26המועצה, בחילוט ערבות; ח" ש100,800היה במועד הביקורת   שסכומועיצו� כספיהוראות הדי� 
; כולה או חלקה, רשאית לחלט את הערבות שנת� בעל רישיו� להבטחת מילוי תנאי הרישיו�

,  או לוויי�שיו� לשידורי כבלי�יהמועצה רשאית לבטל ר, �הגבלה או התליה של רישיו, בביטול
 .  בנושאשיו� הזדמנות להשמיע את טענותיויובלבד שניתנה לבעל הר, להגבילו או להתלותו

המועצה מוסמכת לקבל החלטות בדבר תיקו� תנאי , נוס- על אמצעי הפיקוח והאכיפה .3
ת לעשות כ� בעקבות ריבוי תלונות או המועצה נוהג. הרישיו� המחייבות את החברות והערוצי�

 החליטה המועצה לקצר את מש* ההתחייבות 2010בסו- שנת , למשל. ממצאי� על כשלי� בשוק
 .  חודשי� לכל היותר18�של המנויי� להתקשרות ע� החברות ל

בי� השני� , 201127על פי נתוני� שהגיש מנהל אג- הפיקוח למשרד מבקר המדינה ביולי  .4
ל גידול במספר מכתבי הבירור ומכתבי ההפרה ובמספר העיצומי� שבה� טיפלה  ח2010�2008

 הפרות והטיל שלושה עיצומי� 24קבע ,  מכתבי בירור25ר המועצה " שלח יו2008בשנת : המועצה
 מכתבי 49 נשלחו 2010בשנת ;  הפרות38 מכתבי בירור ונקבעו 40 נשלחו 2009בשנת ; כספיי�

, 2011בשנת . ר תשעה עיצומי� כספיי�"ל אחת משני� אלה הטיל היובכ.  הפרות40בירור ונקבעו 
ר "בס* הכול בארבע השני� האחרונות הטיל היו. ר המועצה שמונה עיצומי� כספיי�"הטיל יו

 הוטלו עיצומי� ג� בגי� הפרות 2010יצוי� כי החל משנת . ח" מיליו� ש3�עיצומי� בס* כולל של כ
 . הנוגעות לשירות לצרכ�

ר המועצה רשאי להטיל על בעלי רישיו� שהפרו את הוראות "יו, לפי חוק התקשורת, רכאמו .5
 100,800�אשר במועד סיו� הביקורת הסתכ� ב, הדי� או את תנאי הרישיו� עיצו� כספי בסכו� קבוע

 . ר המועצה שיקול דעת לעניי� קביעת סכו� העיצו�"החוק לא מקנה ליו. ח"ש

מת� גמישות בקביעת הקנסות , מנסיוננו: "המשפטית של המשרדר ליועצת " כתב היו2009ביולי 
היות� , בי� היתר לאור חומרה שונה של ההפרות, יכולה לסייע ביצירת מדרג בי� הפרות שונות

, שיתו- הפעולה מצד בעל הרישיו� ה� בגילוי לגבי ההפרה וה� בתיקונה, תופעה חריגה או חוזרת
__________________ 

 ובה% הפרת הוראות, הטיל עיצו% כספיל ר המועצה"בחוק התקשורת מנויי% המקרי% שבה% רשאי יו  23
, או המועצה המועצה ר"שנתנו יוהוראה ביצוע *בכללי% וברישיונות וכ+ אי, מסוימות שנקבעו בחוק

 . לפי חוק%בהתא% לסמכות
לשנות את תנאיו או , להתלותו, לפי הוראות ברישיונות החברות המועצה רשאית להגביל את הרישיו+  24

 . כולה או חלקה, ו+לחלט את הערבות שנת+ בעל הרישיו+ להבטחת מילוי תנאי הרישי

,  בי+ היתרלהגבילו או להתלותו, המועצה רשאית לבטל רישיו+ לשידורי כבלי%, לפי חוק התקשורת  25
 או תקנות או כללי% מחוק התקשורתבעל הרישיו+ לא קיי% הוראות )  1:   (בהתקיי% הנסיבות האלה

הפר בעל הרישיו+ )  3.   (+שיובעל הרישיו+ הפר הפרה מהותית את תנאי הרי)  2.   (פיושנקבעו על 
 . כפי שהורו לו השר או המועצההתוולא תיק+ א, הפרה שאינה מהותית

 .ניתנה הסמכות לשר בהתייעצות ע% המועצה, ברישיו+ לשידורי לוויי+  26
הנתוני% שהגיש מנהל אג, הפיקוח למשרד מבקר המדינה אינ% תואמי% את הנתוני% המופיעי% בדוחות   27

שכ+ חלק מהעיצומי% שהוטלו בשני% מסוימות , 2009* ו2008סמה המועצה לשני% השנתיי% שפר
 .שבה+ בוצעו ההפרות בפועל, שוייכו לשני% קודמות
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כחודש לאחר מכ� ". בקידו� הלי* חקיקה מתאי� בנושאנודה על סיועכ� ... ב שיקולי�"וכיוצ
המשרד פועל כיו� בשיתו- ע� משרד המשפטי� לתיקו� פרק "השיבה לו היועצת המשפטית כי 

ייקבעו בחוק מספר דרגות , בהתא� לטיוטת התיקו� האמור. העיצומי� הכספיי� בחוק התקשורת
על פי , הטיל עיצומי� כספיי� מדורגי�כ* שיתאפשר למשרד ל... חומרה של הפרת הוראות הרישיו�

אשר יאפשרו ', תקנות הפחתה'במקביל מבקש המשרד כי ייקבעו ... החומרה שיש לייחס להפרה
 ". למנהל להפחית את סכו� העיצו� הכספי בהתחשב באמות המידה שייקבעו בה�

‡ˆÓ� , ˙�˘ Ê‡Ó ÈÎ2009 ¯‡Â�È „ÚÂ 2012 ,‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï . 

כי האחריות לנושא זה מוטלת , 2011ה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר ר המועצ"יו
אשר ממונה על שינויי חקיקה והסדרת תיקוני� בחוק התקשורת מול , על הלשכה המשפטית במשרד

ר כי הוא פעל לשינוי המצב החוקי " למשרד מבקר המדינה כתב היו2012בתשובתו מינואר . הכנסת
ר "היו.  לש� קידו� הנושא2011העיצו� ופירט הליכי� שוני� שעשה בסו- שנת בעניי� קביעת סכו� 

ציי� כי ניסה להשיג תקנות הפחתה אשר יתאימו לרגולציה על שידורי הטלוויזיה יותר מאשר אלה 
 .המובאות בטיוטת חוק התקשורת שהוצעה על ידי היועצת המשפטית של המשרד

 כי במסגרת 2011קר המדינה בתשובתה מספטמבר היועצת המשפטית של המשרד כתבה למשרד מב
הכנת ההצעה לתיקו� חוק התקשורת בעניי� העיצומי� הכספיי� גיבש המשרד מתכונת שכללה בי� 

. בהתא� לבקשות קודמות שלו, ר המועצה להפחתת גובה העיצו� הכספי"מת� סמכות ליו, היתר
ר המועצה כי בשלב זה אי� ברצונו "מסר יו, אול� כאשר הועבר תזכירי החוק להתייחסות המועצה

לשנות את הסמכויות להפחתת שיעור העיצו� הכספי וליצור גמישות בקביעת שיעור העיצו� 
 . הכספי

ר המועצה לא ביצע את "כי יו, 28 הוסיפה וכתבה היועצת המשפטית של המשרד2012בפברואר 
וו� שכ* הציעה הלשכה וכי, הבדיקות המקצועיות הנדרשות לש� יצירת תשתית לתיקו� החקיקתי

המשפטית של המשרד להסתפק בקביעת סמכות להתקנת� של תקנות שיאפשרו גמישות מסוימת 
היועצת המשפטית צירפה . ר ביקש להימנע ג� מביצוע שינוי זה"בהטלת העיצומי� ואול� היו

 . ר המועצה בעניי� זה"לתשובתה מסמכי� המלמדי� על פניות חוזרות ליו

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó ,ÂÈÏ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÈÈ�˜‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘ ÈÂ‡¯" ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ‰·Â‚ È·‚Ï ¯
ÏÈË‰Ï È‡˘¯ ‡Â‰˘ , Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙·ÈÏ· ˙‡ˆÓ�‰ ˙ÈÒÈÒ· ‰È‚ÂÒ ‡È‰˘

‰ˆÚÂÓ‰ ,‰ˆÚÂÓ·Â „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰· ÛÈ˜Ó ÔÂÈ„Ï ‡·Â˙ . ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙È˘ ¯Á‡Ï˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ
ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ,ÂÈ‰ Úˆ·È"�‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ¯ ÈÂ�È˘Ï ˙È˙˘˙ ˙¯ÈˆÈ Ì˘Ï ˙Â˘¯„

¯ÂÓ‡‰ ÈÂ�È˘‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ Ì„˜Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÌÚ ÏÚÙÈÂ È˙˜È˜Á‰ . 

 על בעלי רישיונות שהפרו את  עיצו� כספיר רשאי להטיל"בחוק התקשורת נקבע כי היו .6
 ר המועצה לנציגת משרד"בי� יו. בנסיבות המפורטות ש�, הוראות הדי� או את תנאי הרישיו�

ר סבר כי נית� לו "היו". רשאי"המשפטי� במועצה התגלעו חילוקי דעות בנוגע לפרשנות הביטוי 
נציגת משרד , לעומתו. שיקול דעת לעניי� קבלת ההחלטה א� להטיל עיצו� בגי� כל הפרה

הביטוי , המשפטיי� סברה כי במצבי� שבה� הנסיבות העובדתיות מלמדות כי כבר בוצעה הפרה
 .ר שיקול דעת"דהיינו בנסיבות אלה אי� ליו,  חייב�משמעו " רשאי"

__________________ 

 .2012שעזבה את תפקידה בינואר   28
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ÂÈÏ ÔÂ˙�‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÌÁ˙Ó È·‚Ï ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÂ�˘¯Ù‰ ÈÎ ‡ˆÓ�" Â�Â„� ‰ˆÚÂÓ‰ ¯
‰ˆÚÂÓ· ,¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‡˘Â�‰ Í‡ . ˙�˘Ó Ï‰Â�· Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ2002 ‡˘Â�Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÔÈ‡ 

ÌÈ�Â˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ . 

משמעית �ר המועצה כי במש* שני� הפרשנות החד"ב יובתשובתו למשרד מבקר המדינה כת
הייתה כי מדובר בסמכות שבשיקול דעת " רשאי"שהעניקו היועצי� המשפטיי� של המועצה למונח 

הוא הוסי- כי עמדת משרד המשפטי� בנוגע לפרשנות המילה . ר להפעיל באופ� סביר"שעל היו
ת משרד המשפטי� במועצה כתבה נציג. מעול� לא קיבלה תוק- של הוראה מחייבת" רשאי"

�Á�ÂÓ‰ ˙Â�˘¯Ù'È‡˘¯ ' ˙Â·ÈÒ�Ï ÒÁÈÈ˙‰· ‰�˙È "כי , 2011למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
˙ÂÈË¯˜�Â˜. באותו הקשר דובר במצבי� שבה� כבר התברר שיש נסיבות עובדתיות המצביעות על 

משרד "ה כי היא הוסיפ). ההדגשה במקור" ('חייב'יהפו* ל' רשאי'או אז ה, קיומה של הפרה
 יש הנחיה שוטפת בעניי� זה למשרדי� �' רשאי'המשפטי� לא קבע הנחיות ברורות לעניי� ה

 ". השוני�

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙ÂÏÂ·‚ ÔÈÈ�Ú· ÌÈÓÈÈ˜‰ ˙ÂÚÈ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÁÎÂ�Ï ÈÎ
ÂÈÏ ÔÂ˙�‰"ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ˙ÏË‰ È·‚Ï ¯ ,ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Ú¯Î‰Ï ‡·ÂÈ ‡˘Â�‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ .ÂÊ ‰Ú¯Î‰Ï Ì‡˙‰· ,ÂÈÏ ÈÎ Ú·˜ÈÈ˘ ‰„ÈÓ·Â" ÔÈÈ�Ú· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ¯
ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ˙ÏË‰ , ˙ÈÈ�·‰· ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˘·‚Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰È

ÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘"¯ ,˙Â„ÈÁ‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÂÈ˙ÂËÏÁ‰· ÔÂÈÂÂ˘Â ˙ÂÈ·˜Ú . 

 

 

 הטיפול בהפרות בתחו� ההפקות המקומיות

חוק התקשורת , כאמור.  הרגולציה החלי� על החברות כוללי� ג� חובת השקעה בהפקות מקורכללי
קובע כי המועצה תחייב את בעלי הרישיו� לשידורי כבלי� ולוויי� להשקיע בהפקות מקור לשידור 

ג� בהוראות הרישיו� הייעודי שניתנו לשני ערוצי� .  מס* הכנסותיה� מדמי מנוי12%�8%ראשוני 
 . הנוגעי� לערו+ הכנסת נקבעו חובות תוכ� שונותובכללי�

ומבוססת על תחשיבי� כלכליי� , קביעת חובת ההשקעה של החברות בהפקות מקור היא מורכבת
יצוי� כי לעתי� אי� הסכמה בי� הצוות המקצועי . וחשבונאיי� של רכיבי הכנסות החברות מדמי מנוי

לת רכיבי� מסוימי� לצור* קביעת חובת לגבי הכל, במועצה ובמינהלת ההסדרה לבי� החברות
 מיליו� 245� הסתכמה חובה ההשקעה הכוללת של החברות בהפקות מקור בכ2007בשנת . ההשקעה

 254� בכ� 2010בשנת , ח" מיליו� ש262� בכ� 2009בשנת , ח" מיליו� ש250� בכ� 2008בשנת . ח"ש
 .ח" מיליו� ש260� בכ� 2011ח ובשנת "מיליו� ש

יס והערוצי� , סוקו של אג- הפיקוח במועצה הוא בחינת מידת עמידת� של הוטחלק ניכר מעי
א� ה� לא עמדו בחובת� לעניי� ההשקעה בהפקות . בחובות ההשקעה שנקבעו בכללי השידורי�

פריסת ; 29הטלת כפל הפקות: עומדות לפני המועצה כמה דרכי התמודדות אפשריות, מקור

__________________ 

, הפר בעל רישיו+ לשידורי כבלי% חובה שהוטלה עליו לפי הוראות סעי, זה: "חוק התקשורת קובע  29
בשיעור של כפל ההפקות המקומיות , הפיק או לרכוש הפקות מקומיותרשאית המועצה לחייבו ל

בדבר הסוגות ולוחות זמני% , בי+ השאר, ורשאית היא לית+ הוראות, שביחס אליה+ הופרה חובה כאמור
לא יוטל על , חייבה המועצה את בעל הרישיו+ לשידורי כבלי% לפי סעי, קט+ זה; להפקת+ או לשידור+

 ."בשל אותה ההפרה, 1ב37יצו% כספי לפי סעי, בעל הרישיו+ האמור ע



 62דוח שנתי  1146

המועצה א- מוסמכת ליטול זמ� . יו� וחילוט ערבויותביטול ריש; הטלת עיצו� כספי; 30חובות
 . פרסומות מהערוצי� הייעודיי� המשדרי� פרסומות

ÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�" ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ¯
‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ·‚‡ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó˘ , Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÈÈ�·‰·Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰·

‡˘Â�· . 

ישרה לערוצי� ולחברות אשר לא עמדו בחובות תוכ� לפרוס את החובות על פני השני� המועצה א
ר המועצה " הטיל יו2009באוקטובר . לאחר שנתנה לה� הזדמנות להביא את עמדת� לפניה, הבאות

לראשונה שני עיצומי� כספיי� על חברת יס בגי� הפרת כללי המועצה בעניי� השקעה במפיקי 
. 2008� ו2007, 2006, 2004ניי� השקעה בקטגוריית דרמות מורכבות בשני� ערוצי� חיצוניי� ובע

, לחלט ערבויות, במועד סיו� הביקורת עדיי� לא הפעילה המועצה את סמכותה להטיל כפל הפקות
 .או לבטל רישיו�

 ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˘ÂÚ˘ ˘ÂÓÈ˘‰˘ ÁÈË·‰Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÏÈÓ ˙ÁË·‰Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰È ÔÂÈ˘¯‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÔÎÂ˙‰ ˙Â·ÂÁ È , „ÈÁ‡

È�ÂÈÂÂ˘Â .ÂÈ ÏÚ ÍÎÈÙÏ" È˙Ó Â¯È„‚È˘ ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯
˙Â¯Ù‰ ˙ÚÈ·˜· ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ;ÌÈÓÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï ˘È È˙Ó ; ˙ÒÈ¯Ù ¯˘Ù‡Ï ˘È ˙Â·ÈÒ� ÂÏÈ‡·

˙Â·ÂÁ ,ÂÒ¯ÙÈÈ Ì‰ ÌÈ�˘ ‰ÓÎÏ ,Â·¯Ú ËÏÁÏ ˘È ˙Â·ÈÒ� ÂÏÈ‡·ÂÔÂÈ˘È¯ ÏË·Ï Â‡ ˙ÂÈ . ˙ÂÓ‡
‰Ï‡Î ‰„ÈÓ , ˙Â„ÈÁ‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ Â¯˘Ù‡È

ÔÎÂ˙‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ÌÈ¯ÙÓ‰ ÔÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· „‚� ÌÈ„Úˆ‰ ˙ËÈ˜�· ˙ÂÈ�ÂÈÂÂÈ˘‰Â . 

 

 

 הטיפול בהפרות לכאורה שביצעו בעלי רישיונות

 הפרות לכאורה של הוראות משרד מבקר המדינה בדק את אופ� הטיפול של המועצה בכמה .1
 : והעלה את הממצאי� הבאי�, הדי� והרישיו�

 הותר לחברות להסיר ערוצי� מחבילות ששיווקו בתנאי 2005משנת , על פי החלטת המועצה )א(
שיינת� למנויי� ערו+ חלופי הול� במקו� הערו+ שהוסר או בתנאי שיתאפשר למנויי� שיחפצו בכ* 

המגל� בתוכו את החזר עלות ההטבה שקיבלו (יי� ללא קנס להתנתק מחברות הכבלי� והלוו
 . א- א� תקופת ההתחייבות שלה� עדיי� לא הסתיימה באותו מועד, )הלקוחות

 כי 2008ובעקבות כ* היא החליטה ביולי , למועצה נודע כי הזכות להתנתק ללא קנס לא נשמרה
 להתנתק מהוט או יס בשל הסרת החברות חייבות להודיע למנוייה� בדרכי� שונות על דבר זכאות�

 ). 31EPG� החלטת ה�להל� (ההחלטה תוקנה פעמי� מספר . ללא קנס, ערוצי�

__________________ 

מצאה המועצה כי מישדר מהפקה מקומית איננו מ+ הסוגה שעליה דיווח : "התקשורת קובעי%כללי   30
רשאית , בעל רישיו+ והחליטה כי בשל כ/ לא עמד בעל הרישיו+ במחויבויותיו לעני+ המכסות המזעריות

להורות לו להוסיפ+ על ,  סבירה להביא את עמדתו בפניהלאחר שנתנה לבעל הזכיו+ הזדמנות, המועצה
 ".מחויבויותיו בשנה העוקבת

 Electronic Program Guide -  האלקטרוניוהשידורי% מדרי/ השירותי%   31
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וכי הוט לא קיימה אות� באופ� ,  התברר כי יס עמדה בדרישות המועצה2009בדיו� במועצה ביולי 
 .לפיכ* בתו� הדיו� החליטה המועצה להארי* בשנה נוספת את תוק- ההחלטה לגבי הוט, מלא

באותו דיו� החליטה המועצה כי החברות יידרשו ג� לפרס� בשני עיתוני� יומיי� את נושא זכות 
 התברר כי הוט לא מילאה ג� דרישה זו 2009בדצמבר . ההתנתקות משירותיה� של החברות

ר על הפרה "שב והתריע בפני היו, יצוי� כי הצוות המקצועי במועצה ובמינהלת ההסדרה. במלואה
 . זו

ÂÚ˘ Û‡ ÈÏÂÈ· „2009‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ËÂ‰˘ ¯¯·˙‰ -EPG , ËÒÂ‚Â‡· ˜¯2010 
ÂÈ‰ ‰ÈÏÚ ÏÈË‰" Ï˘ ÍÒ· ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ¯100,800˘ "Á . 

הוטל עליה עיצו� כספי , EPG�הוט קיימה את החלטת ה, ר כי במבח� התוצאה"בתשובתו כתב היו
ו להתנתק בעקבות והיא נאלצה לשפר את תנאי ההתקשרות של מאות אלפי מנוייה אשר ביקש

בשל , הוא הוסי- כי חל עיכוב נוס- בהטלת העיצו� הכספי. הודעה לתקשורת שפירסמה המועצה
 . חובתו לאפשר להוט להעלות את כל טענותיה בנושא

 נעשה בחלו- כשנה וחצי 2009יצוי� כי פרסו� ההודעה על הזכות להתנתק ללא קנס בדצמבר 
 . הזכות להתנתק ללא קנס נודע רק אז לכלל הציבורוהמידע על, ממועד קבלת ההחלטה בנושא

‰‡ˆÂ˙‰ ÔÁ·Ó· È„ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÍÈÏ‰‰ ÔÎ˘ 

‰-EPG·¯ ÔÓÊ Í˘Ó�  . ÏÏÎÏ ˙Ú‚Â�‰ ‰·Â˘Á ˙È�Î¯ˆ ˙ÂÎÊ ‡È‰ Ò�˜ ‡ÏÏ ˙Â˜˙�˙‰‰
·¯‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï˘ ÌÈÈÂ�Ó‰-¯‚ ÂÊ ˙ÂÎÊ ˙¯Ù‰· Í˘ÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰˘ ˘˘Á ˘ÈÂ ˙ÈˆÂ¯Ú Ì

ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ�ÓÏ ˜Ê� ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· . 

ממירי� ( דרשה המועצה מהוט למסור לה נתוני� על עלויות ציוד קצה 2008החל מדצמבר  )ב(
ר המועצה כי חברת הוט הפרה את " קבע יו2009בנובמבר . המסופקי� למנויי החברה) ושלטי�

או לפי דרישת ,  חודשי�ההוראה ברישיונה ולפיה בעל הרישיו� יעביר למועצה ולמנהל מדי שישה
ר המועצה כי הוא עומד להטיל " התריע יו2010במר+ . תחשיב לגבי ערכו של ציוד הקצה, אחד מה�

 . עיצו� בעניי� זה

. ר המועצה לחברת יס מכתב התראה על הטלת עיצומי� בגי� הפרה דומה" שלח יו2010בנובמבר 
החל ממאי , מועצה לקבלת נתוני�במכתב פורטו המקרי� שבה� לא מילאה החברה את דרישות ה

, יצוי� כי יס קבלה על ריבוי הדרישות לצר- אישורי רואה חשבו� לנתוני� שהיא מעבירה. 2010
וכי יס דחתה בעבר את הצעתו , 2003ר המועצה השיב לה כי מדובר בנוהל עבודה הנהוג משנת "ויו

 . של מנהל אג- הפיקוח להציג קבלות במקו� אישור רואה חשבו�

Ó�ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆ" ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ÒÈÂ ËÂ‰ ÏÚ ÏÈË‰ ‡Ï ¯
ÌÈ�Â˙� ˙¯ÈÒÓÏ ‰˘È¯„‰ . 

ר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הנהגת אכיפה אפקטיבית היא תהלי* ארו* ורוחבי "היו
בי של עוד מסר כי הוקנתה לו הסמכות להפעיל שיקול דעת לעניי� אופ� הפעלתה המיט". חינו*"של 

שהרי , מסירת מידע�וכי על פי שיקול דעתו לא הייתה הצדקה להטיל עיצומי� בגי� אי, סמכותו
 . למרות העיכוב במסירתו בסופו של דבר החברות סיפקו את כל הנתוני� שנדרשו להעביר

 כי לטעמה המועצה ומינהלת ההסדרה 2011יס מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
בשל חוסר אמו� , תדיר ולא הכרחי בסמכות� לדרוש נתוני� מגופי השידורעושות שימוש 

חלק מהנתוני� שהיא נדרשה למסור למועצה ה� נתוני� סודיי� שחשיפת� , לדברי יס. בדיווחיה�
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יס הוסיפה כי היא ערה . וכי הדיווחי� הרבי� כרוכי� בהוצאות ניכרות, עשויה לגרו� לה נזק כבד
מקצועית , מידתית, אול� יש להקפיד כי זו תהיה שקולה,  המועצהלחשיבות הביקורת שמבצעת

 . וללא הטלת דופי בדיווחיה וברואי החשבו� המבקרי� את דוחותיה

 ÈÏÚ· È„È ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÒÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÔÂ„Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ,‡˘Â�‰ ˙Â·Î¯ÂÓÏ ·Ï ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙ ,ÒÁ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Í¯ÂˆÏÂ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰Ï Ï˘ Â�ÂÈ

‰Ï ¯ÒÓ�‰ Ú„ÈÓ‰ .‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙È˘ „Ú ,ÂÈ‰ ÏÚÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ" ÈÏÚ· ÈÎ ÁÈË·‰Ï ¯
Ì‰È˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ ÂÚˆ·È ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ , ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ì‰ÈÏÚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â

Ì‰Ï Â�˜Â‰˘ ,„ÚÂÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ È„È· ‰È‰È ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÏÎ˘ È„Î . 

נקבע כי , ) כללי השידורי� מהכנסת�להל�  (2006�ז"התשס, בכללי שידורי טלוויזיה מהכנסת .2
או גורמי� הקשורי� למפלגה , שלוחי�, נציגי�, שרי�, הגו- המשדר ימנע מהעסקה של חברי כנסת"

עוד נקבע . 33" של גורמי� כאמור ומכל התקשרות עסקית אחרת עמ�]32[או לסיעה או קרוביה�
יר להניח כי הגו- המשדר הפר הוראה  המועצה יסוד סבר"יובכללי השידורי� מהכנסת כי א� ל

רשאי הוא , 2004�ד"התשס, חוק שידורי טלוויזיה מהכנסתמהוראות כללי� אלה או סעיפי� שוני� מ
 .להטיל עליו עיצו� כספי

מועסק )  העובד�להל� (כנסת מכה� � התקבלה במועצה תלונה ולפיה בנו של חבר2007באוגוסט 
בפברואר . היינו לפני שנקבעו כללי השידורי� מהכנסת, 2004בערו+ הכנסת כמפיק ראשי ממאי 

.  דרשה המועצה מבעל הרישיו� להסדיר את הנושא ולהפסיק את עבודתו של העובד בערו+2008
פנה אליו עור* די� ממינהלת ההסדרה וביקש ממנו , 2008במאי , ר לתפקידו"לאחר שמונה היו

ר פנה "היו.  לסיי� את העסקתו של העובדוהציע לשוב ולהורות לערו+, לסיי� את הטיפול בנושא
 . אול� הבקשה לא נענתה, בעניי� זה לערו+ הכנסת בבקשה להפסיק את העסקת העובד

סמו* לקבלת ההחלטה ,  בישיבת המועצה2010נושא העסקת העובד בערו+ הכנסת נדו� במר+ 
הרישיו� קבע לאחר שהוחלט להארי* את תקופת . בנושא הארכת תקופת הרישיו� של ערו+ הכנסת

כי  ר המועצה כי ערו+ הכנסת הפר את כללי השידורי� מהכנסת ואת הוראות הרישיו� הקובעי�"יו
וכי עובד מערכת לא יהיה מעורב , הגו- המשדר יימנע מהעסקה של חברי כנסת או קרוביה�

קש ערו+ הכנסת מצדו בי. בהפקתו או בשידורו של מישדר א� יש בו כדי להעמידו בניגוד ענייני�
 . ליצור מתווה שיאפשר את המש* העסקתו של העובד בתפקידו

המפעילה את ערו+ (כדי לנסות לפתור את הבעיה העביר היוע+ המשפטי של חברת החדשות 
באופ� שיאפשר המש* העסקתו , הצעה לתיקו� כללי השידורי� מהכנסת, 2010ביוני , ר"ליו) הכנסת

ובלבד , משי* להיות מועסק על ידי הגו- המשדרשל מי שהועסק על ידי הגו- המשדר הזמני ומ
הסדר זה אמור היה לאפשר את המש* העסקתו של העובד בערו+ . שייחת� עמו הסדר ניגוד ענייני�

היו קשיי� בקבלת הצעה זו ולפיכ* היא לא , אול� לדעת הצוות המקצועי במינהלת ההסדרה, הכנסת
 . הגיעה לכלל מימוש

למשרד מבקר המדינה כי נעשו ניסיונות למצוא פתרו� שיאפשר ר המועצה הסביר בתשובתו "יו
 .א* ה� לא צלחו, למזער את הפגיעה בעובד

__________________ 

צאצא או צאצא של ב+ הזוג או ב+ זוגו , הורי הורה, הורה, אח או אחות, ב+ זוגקרוב הוא , לפי הכללי%  32
 .של כל אחד מאלה

 .הוראה דומה נקבעה ברישיו+ ערו- הכנסת  33
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ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ıÂ¯Ú· „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Â˙‡¯Â‰˘ Û‡ ÈÎ ¯
‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ,‰¯Ù‰‰ ÏÚ Ú„Â�˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î ˜¯ , ˙�˘·2010 , ˙ÂÒ�Ï ÏÁ‰ ‡Â‰

‡È˘ È˜ÂÁ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ˙Ò�Î‰ ıÂ¯Ú· „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ¯˘Ù . ‡Ï ‰Ê ÔÂÈÒÈ�
ÁÏˆ , È‡Ó· ˜¯Â2011 , ıÂ¯Ú· „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á ‰ËÈÏÁ‰

˙Ò�Î‰ . 

בי� היתר נקבע כי זמ� . ברישיונות נקבעו תנאי� הנוגעי� לרמת השירות ללקוחות, כאמור .3
וזמ� ההמתנה ,  שניות30קוחות לא יעלה על ההמתנה הממוצע למענה האנושי במוקד שירות הל

 למועצה ולארגוני הגיעו 2008החל בשנת .  שניות90המירבי לקבלת מענה אנושי לא יעלה על 
 �  חברת הוטבמוקד שירות הלקוחות שלזמני המענה הטלפוני תלונות רבות על הצרכני� השוני� 

בשל המתנה תלונות  להתנתק ושושהחברה אינה עונה לפניותיה� לאחר שביקתלונות של מנויי� 
 2009בשנת ,  תלונות ציבור בעניי� זה136 התקבלו 2008בשנת .  דקות ויותר למענה טלפוני20של 

הוגשה נגד חברת הוט  2008בסו- שנת .  תלונות93 התקבלו 2009ובשנת ,  תלונות86התקבלו 
 �להל� ( במוקד השירות  הממושכי� בנושא זמני המענה,ח" מיליו� ש35על ס* ,  ייצוגיתתובענה

 . ההלי* המשפטי הסתיי� בהסכ� פשרה. 34)התובענה הייצוגית

לאחר שהתברר כי זמני המענה , מכתב בירור ראשו�, 2008ביולי , אג- הפיקוח במועצה שלח להוט
ממכתב הבירור עולה כי הבדיקות שביצעה המועצה העלו כי במש* . במוקדי השירות היו ממושכי�

 .  דקות וא- יותר20יה זמ� ההמתנה במוקד שירות הלקוחות פרק זמ� ארו* ה

וכמה מחברי המועצה הצביעו על הצור* להטיל , ג� המועצה דנה בנושא זה בהזדמנויות מספר
 אמר חבר מועצה 2009בדיו� ביולי . עיצומי� על הוט כדי להביא לכ* שתעמוד בהוראות הרישיו�

ייתכ� שהייתה מבקשת לבצע שינוי ברישיו� , ספיר המועצה היה מטיל על הוט עיצו� כ"שא� יו
 אמר חבר מועצה כי כבר 2010בדיו� במועצה בינואר . באופ� שיואר* פרק הזמ� המרבי למת� מענה

בעבר היה מקו� להטיל על הוט עיצומי� וציי� שהמועצה אינה מבצעת אכיפה צרכנית למרות 
אי� ספק שהחדלו� של לא "ר העיר כי חבר מועצה אח. הסמכויות הרחבות שהוקנו לה לעניי� זה

יצוי� כי ג� בהסכ� הפשרה בתובענה הייצוגית שהוצג לבית המשפט ". לתת קנסות הוא לא בסדר
או מחדליה הנטעני� של /כל הגופי� המפקחי� על הוט ידעו על פעולותיה ו" נכתב כי 2010במר+ 

 ". הג� שביד� ניתנה הסמכות לכ*, הוט ולא הטילו עליה כל סנקציות

‡ˆÓ� , ˙�˘Ó ÈÎ2008ÂÈ‰ Ô˙� "ÌÈÎ˘ÂÓÓ‰ ‰�ÚÓ‰ È�ÓÊ ˙‡ ¯ˆ˜Ï ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ‰ÓÎ ËÂ‰Ï ¯ ,
 È�ÙÏ ÂÚÈ·ˆ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ÓÂ ‰¯„Ò‰‰ ˙Ï‰�ÈÓÓ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ˘ Û‡

ÂÈ‰"Ó ‰‚¯Á ËÂ‰˘ ¯¯‰ ˙Â‡¯Â‰ÈÂÈ˘‰Ï Ô˙È�˘ Ô ,‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È˘Â . ÏÈ¯Ù‡· ˜¯
2010 ,¯¯ÂÚ˙‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘Î‰ÈÚ·‰ ‰ , ÌÂˆÈÚ ‰ÈÏÚ ÏËÂ‰Â ‰‡¯˙‰ ·˙ÎÓ ËÂ‰Ï ÁÏ˘�

‰¯Ù‰‰ ÔÈ‚· ÈÙÒÎ . ¯·ÂË˜Â‡· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2010 ‰�Ú·Â˙‰ ÔÈÈ�Ú· Â˙ËÏÁ‰· ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ú·˜ 
 ÈÎ ˙È‚ÂˆÈÈ‰" ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰˘ ÍÎÏ Ì¯Â‚Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÙÎ ÏÚÂÙ ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ‰È‰ È·ËÈÓ ÌÏÂÚ·

¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ „ˆ‰ ÏÚ ÔÂÈ˘È¯‰ È‡�˙· Â„ÓÚÈ Â„È ÏÚ ,‰ ÌÈÚˆÓ‡·Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ." 

בלתי סבירי� ובלתי "ר כי זמני המענה הקבועי� ברישיונה של הוט הינ� "בתשובתו מסר היו
לא היה סביר לקבוע , לטענתו. וכי הנושא מטופל באמצעות ייזו� הלי* לתיקו� רישיו� הוט" ישימי�

 בלי שהדבר משו� שכפועל יוצא מכ* היו מוטלי� עליה קנסות עתק, כי הוט ביצעה הפרה מתמשכת
ר כי יש להבי� את "עוד ציי� היו. היה מסייע ללקוחות הוט ליהנות מקיצור זמני המענה הממושכי�

כובד האחריות והלחצי� שהופעלו על המועצה בזמ� אמת על מנת שיימצא האיזו� בי� שיפור 
 . השירות ובי� הרצו� שלא להביא לקריסת מערכת שירות הלקוחות של הוט

__________________ 

 ).2010) (לא פורס%(' Á‡Â ¯�ÊÏÙ ÌÈÈÁ '� ' ËÂ‰-Ú· ˙¯Â˘˜˙ ˙ÂÎ¯ÚÓ "Á‡Â Ó 08*12*5028) מרכז(צ "ת  34
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 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙�˘· ¯·Î ‰ÏÚ ÌÈÎ˘ÂÓÓ‰ ‰�ÚÓ‰ È�ÓÊ ‡˘Â�Â ÏÈ‡Â‰ ‰�È„Ó‰2008 ,
ÂÈ˘ ¯Á‡ÏÂ"‰¯Ù‰‰ ˙‡ ¯È·Ò ÔÓÊ· ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï ËÂ‰ ÈÎ ˙Ú„Ï ÁÎÂ� ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ , ÏÚ ‰È‰

ÂÈ"Â˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ÌÈÎ¯„· ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ , ‰¯Ù‰· ÏÈÚÈÂ ¯È‰Ó ÔÙÂ‡· ÏÙËÏ
˘Ï ‡È·‰Ï ÍÎ·Â ‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓ˙ ËÂ‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï È„Î ˙Î˘Ó˙Ó‰ÔÎ¯ˆÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ . 

נית� יהיה לקבל מימו� למישדר ספורט ישראלי ולמישדר בתחו� האמנות לפי כללי השידורי�  .4
 30מש* השידור הכולל של הודעות חסות בכל שעת שידור לא יעלה על .  הודעות חסותבאמצעות

יכלול תיאור תשדיר חסות לא יכלול את ציו� שמ� המסחרי של המוצר או השירות וג� לא ; שניות
 . השוואתי שלה��איכותי

עיצו� אחד הוטל . ר המועצה שני עיצומי� כספיי� על הוט ושניי� על יס" הטיל יו2009באפריל 
והשני הוטל , עליה� בגי� חריגה ממש* השידור הכולל של הודעות חסות של שניי� מערוצי הספורט

 . בערוצי� אלהעליה� בשל ציו� שמו המסחרי של מוצר שהופיע בהודעת החסות

 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ‡ˆÓ�2009ÂÈ ËÈÏÁ‰ " ‰‚È¯Á ÔÈ‚· ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ ˙‡ ÏË·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ¯
 ÌÈ¯ÂÎÊ‡‰ ÔÈ‚· ÌÂˆÈÚ‰ ˙‡ Â�ÈÚ· ¯È˙Â‰ÏÂ ˙ÂÒÁ ˙ÂÚ„Â‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ¯Â„È˘‰ Í˘ÓÓ

ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ .ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ�ÙÏ ‰˘Ú� ¯·„‰ ÈÎ ÔÈÈˆ ‡Â‰ . ‰¯Ù‰‰ È·˙ÎÓ·˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˘ÓÓ ‰‚È¯Á‰ ÔÈ‚· ÒÈÂ ËÂ‰Ï ¯·Î ÌÈˆÂ¯Ú‰˘ ·˙Î� ˙ÂÒÁ‰ ˙ÂÚ„Â‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ¯Â„È˘‰ Í

¯·Ú· ˙ÂÓÂ„ ˙Â¯Ù‰ ÂÚˆÈ· , ¯·ÓËÙÒ· ¯ÂÓ‡Î ÂÏËÂ· ÏÈ¯Ù‡· ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÓÂˆÈÚ‰2009 . 

ר כי יישו� מדיניות הפיקוח והאכיפה מתבצע בהתא� "בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב היו
הוא הוסי- . להביא למיגור התופעהלניסיו� שהצטבר בנוגע ליעילות השימוש בסנקציה וביכולתה 

וכי העקביות בטיפול בנושאי� לאור* זמ� חשובה ובמקרי� " חינו* רוחבי"כי אכיפה היא עניי� של 
 . רבי� מביאה לתוצאות משביעות רצו� לא פחות מהשימוש בסנקציה של הטלת עיצומי�

 ממש* השידור  שוב חרגו ערוצי ספורט אלה2010משרד מבקר המדינה העלה כי באמצע שנת 
בדיו� .  הוחלט להטיל עליה� עיצו� כספי בגי� ההפרה האמורה2010וביוני , הכולל של החסויות

. נקפיד על קוצו של יוד על חסויות. קנס] יוטל[על החסויות חד וחלק : "ר המועצה"בעני� זה אמר יו
בנובמבר , 2010סט ר שב והעיר להוט וליס באוגו"היו".  שניות108�הגיעו ל.  שניות30מותר לה� 

לא , א* למרות זאת;  על חריגות חוזרות ונשנות ממש* שידור הודעות חסות2010 ובדצמבר 2010
 . הוטלו עליה� עיצומי�

ÔÎ ÈÎ ‰�‰ , ÔÓÊÓ ‰‚È¯Á‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈˆÂ¯Ú‰ Ì˙Â‡ Ï˘ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯Ù‰· ¯·Â„˘ Û‡
˙ÂÈÂÒÁ‰ ,ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ È�ÁÏÒ ÒÁÈÏ ÂÎÊ Ô‰ ,ÂÈ‰"ÂˆÈÚ ÏÈË‰ ‡Ï ¯ ‰¯Ù‰‰ ÏÚ ÈÙÒÎ Ì

‰ÚÙÂ˙‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ‡È·‰Ï ÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰‰ ÏÚ ‡Ï Û‡Â ‰�Â˘‡¯‰ . 

תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי , תשדירי פרסומת) (בזק ושידורי�(כללי התקשורת  .5
, העברת מסר פרסומי לצופי�כ" מודעת�פרסומת בלתי"מגדירי� , 2004�ד"התשס, )ערו+ ייעודי

פרסומת "וספית �בהבזקי� או בדר* תת, לרבות בתמונות חטופות, לכ* באופ� מלא ערי�בלא שה� 
 להיות חלק יתהנחז, בקול או בתמונה או בכל דר* אחרת,  במישדרתהמשולבפרסומת "כ" סמויה

ש� מותג או סמל של לרבות  כדי לקדמ� ה שיש ב...ממנו באופ� שצופה סביר עלול שלא לזהות
חוק ).  תוכ� שיווקי או פרסומת סמויה�להל� " ( מסחרי אחרניי�עעסק או כל , שירות, מוצר

גלויה או , והרישיונות אוסרי� על בעלי הרישיונות לכלול פרסומת השידורי�לי כל, התקשורת
יצוי� כי הצגת תוכ� שיווקי עלולה להיחשב ). פרט לשידורי הערוצי� הייעודיי�(בשידוריה� , סמויה

 .1981�א"התשמ, הגנת הצרכ� בפרסו� לפי חוק עברה פלילית א� מדובר בהטעיה
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ועל העמידה בתנאי� לשידור , המועצה אמורה לפקח באופ� שוט- על אכיפת איסור הפרסו�
ובכלל זה למנוע שידורי� אסורי� מראש ולהפסיק שידורי� ששולב בה� , פרסומות והודעות חסות

ר סמכויות שונות בעניי� זה ובה� "ויצוי� כי חוק התקשורת הקנה לי. תוכ� שיווקי שהתגלה בדיעבד
להטיל כמה עיצומי� בגי� הצגת תוכ� שיווקי באופ� חוזר ונשנה , הסמכות להטיל עיצומי� מוגדלי�

 .ולהורות על הפסקת שידור של סדרה שמשולב בה תוכ� שיווקי

 15 הוציא האג- 2008ממסמכי� שמסר מנהל אג- הפיקוח למשרד מבקר המדינה עולה כי בשנת 
 11� מכתבי בירור ו17 הוצאו 2009בשנת ,  מכתבי הפרה16�בי בירור בנושאי� מסחריי� ומכת

 לא הטילה 2008בשנת .  מכתבי הפרה16� מכתבי בירור ו16 הוצאו 2010ובשנת , מכתבי הפרה
 הוטלו תשעה 2010� ו2009בשני� . המועצה עיצומי� כספיי� בגי� ההפרות בתחו� התוכ� השיווקי

 ושניי� בשנת 2009שבעה בשנת ( בגי� פרסומת גלויה או סמויה בתכניות שונות עיצומי� כספיי�
 בעלות � שניי� על הוט ואחד על יס � הוטלו שלושה עיצומי� כספיי� נוספי� 2011ועד יוני , )2010

 . בגי� פרסומת וקידו� ענייני� בשידורי שלושה ערוצי פנאי, ח" ש300,000�כוללת של כ

Ù ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�˙Â¯Ù‰‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÔÈÈÂÂ˘ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ˙‚˘‰Ï ‰ÏÚ , ¯·„‰˘ ÏÎÎ
‰„È„ÓÏ Ô˙È� , Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈÏÎ ‰È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ÍÎ ·˜ÚÂ

·¯‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË· È˜ÂÂÈ˘ ÔÎÂ˙ ¯Â„È˘-˙ÈˆÂ¯Ú . ˙ÓÈ‡ ÏÎ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰Ï Â˘¯„� ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�
ÌÈÓÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï ËÈÏÁ˙˘ ,Ú�ÓÈÂ ÌÈÚÈ˙¯Ó ÂÈ‰È ÔÎ‡ Ì‰˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯Ù‰ Â . 

 2011ל חברה המפיקה כמה ערוצי� המשודרי� על ידי החברות כתב בתשובתו מספטמבר "מנכ
הוא ציי� כי בשני� האחרונות חלו . למשרד מבקר המדינה כי נושא התוכ� השיווקי הוא סבו* מאוד

נויי� אלה וכי בהשפעת שי, על כל מורכבותו, שינויי� מרחיקי לכת בתפיסת נושא התוכ� השיווקי
ל החברה סבור שיש "מנכ. בוצעו בי� היתר תיקוני חקיקה נרחבי� בתחו� זה ברוב מדינות אירופה

 כי יש 2011ל של ערו+ אחר טע� בתשובתו מספטמבר "מנכ. מקו� להוביל שינוי חקיקתי בתחו� זה
החלטה לבחו� את סוגיית שילובו הראוי של תוכ� שיווקי בשידורי� והוסי- כי לטעמו במסגרת ה

בדבר היק- העיצו� הכספי על הפרה יש להביא בחשבו� ג� את היק- פעילותו ומשאביו של הערו+ 
 . שכ� המצב הקיי� יוצר עיוותי�, הרלוונטי

ר המועצה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי כל ניסיו� לבנות מודל שיבח� את שוויי� "יו
ע� זאת הוא הוסי- כי המועצה תפעל .  ישי�הכלכלי של ההפרות הוא בעייתי ביותר ועל כ� אינו

לבניית מודל כללי לצור* טיוב האכיפה בנושא ההפרות בתחו� התוכ� השיווקי במישור ההרתעתי 
 .ובמישור הנקודתי

·¯‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË· È˜ÂÂÈ˘ ÔÎÂ˙ ¯Â„È˘-ÌÈ�ÂÂ‚Ó ÌÈË·È‰ ÏÚ·Â ÍÂ·Ò ‡˘Â� ‡Â‰ ˙ÈˆÂ¯Ú , ¯˜ÈÚ·
˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó . ÏÚÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏÂÈ‰" ÔÈÈÂÂ˘ ÏÚ ÌÈ�Â˙� Ï˘ Ì˙‚˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ¯

˙Â¯Ù‰‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ,‰„È„ÓÏ Ô˙È� ¯·„‰˘ ÏÎÎ , ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ , ÚÂˆÈ·Ó ‰ÚÈ˙¯Ó ÔÎ‡ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ˙ÏË‰ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙�ÂÎ˙Ó· Ì‡ ˜Â„·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯Ù‰ . 

 

✯ 
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ÂÈ È„È· ÂÚˆÂ·˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÂÏÎÓ ˙�ÈÁ·"‰ˆÚÂÓ‰ ¯ ÏÁ Ì�Ó‡ ÈÎ ‰ÏÚÓ ‰ˆÚÂÓ‰Â 
˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡ ˙ÂÏÂÚÙ· ¯ÎÈ� ¯ÂÙÈ˘ ,¯Â¯È·‰ È·˙ÎÓ ¯ÙÒÓ ÈÎÂ , ˙Â¯Ù‰‰

˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· Ï„‚ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÓÂˆÈÚ‰Â .˙‡Ê ÌÚ , ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ

 ÏÂÙÈË‰˙Â¯Ù‰· .ÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÁÂÂË ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯·" ÔÈÈ�ÚÏ ¯
ÂÏ Â�˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ,˙ÂÈËÏÁ‰ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜ ˘·‚ÏÂ ,

˙Â˜ÓÂ�ÓÂ ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘ . 

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ� , ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙ ‰ÏÚÓ˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
‰ÙÈÎ‡‰Â ,ˆ‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÂË˜��˘ ÌÈ„Ú ; ‰ÓÚËÏ˘ ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï

ËÂ‰ ˙‡ ıÈ¯Ó˙ ,Ì‰È˙Â·ÂÁ· „ÂÓÚÏ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈˆÂ¯Ú‰Â ÒÈ ; ‰ÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂËÏÁ‰ È·‚Ï ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ .ÂÈ È„È· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯

˜‰Ï ÈÂ˘Ú Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ˙Â�ÂÂ‚Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰ˆÚÂÓ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ıÈ¯Ó˙‰ ˙‡ ÔÈË
˙Â¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ,ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ Ô‰· ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚÂ . 

 

 

 הסדרת נושאי
 שוני
 בידי המועצה 

הכתוביות קובע מכסות שונות לחובת ליווי בכתוביות או בשפת הסימני� לתכנית וק ח .1
כי , בי� היתר, חוק הכתוביות קובע. לטובת לקויי שמיעה, טלוויזיה בשפה העברית או הערבית

 המועצה שאותו תקבע, ג� על ערו+ אחד בשפה הרוסית, בי� היתר, ת הליווי בכתוביות יחולומכסו
שוויו� זכויות לאנשי� ע� ולאחר התייעצות ע� נציבות , בוה ישיעורי הצפיב, בי� היתר, בהתחשב
וע� ארגוני� העוסקי� בקידו� זכויותיה� של אנשי� בעלי , ) הנציבות לשוויו��להל� (מוגבלות 

 .  שמיעהלקות

 סברה המועצה כי לא נית� להחיל את חוק הכתוביות על ערו+ המשדר בשפה 2009בתחילת שנת 
באופ� שלא נכללות " תכנית"המגדיר , בשל לאקונה בחוק הכתוביות, )' ערו+ ב�להל� (הרוסית 

 הפרשנות הראויה, הנציבות לשוויו� סברה כי נוכח כוונת המחוקק. בהגדרה תכניות בשפה הרוסית
 . 'לחוק הכתוביות היא שיש להחילו ג� על ערו+ ב

המועצה שקלה את . ר המועצה כי הוא נוטה לקבל את עמדת הנציבות לשוויו�" כתב יו2009ביוני 
וסברה כי כדי לאפשר את ', האפשרות להחיל את חובת הליווי שבחוק הכתוביות ג� על ערו+ ב

את התכניות בכתוביות ' ילווה ערו+ ב, ההנגשת הערו+ לצופי� דוברי רוסית שה� לקויי שמיע
 החליטה המועצה לקיי� 2009באוקטובר . בשפה הרוסית א- שהחוק מחייב ליווי כתוביות בעברית

באותו החודש השימוע פורס� והגורמי� הנוגעי� בדבר . שימוע בעניי� בקרב הגורמי� הרלוונטיי�
 .התבקשו למסור את התייחסות� לאמור בו בתו* חודש

 ביקש 2010בישיבת מועצה בינואר . ות לשוויו� תמכה בכוונת המועצה שהוצגה בשימועהנציב
מאחר שהנציבות לשוויו� היא , בנושא' ר לדחות את הדיו� בשבוע כדי לשמוע את עמדת ערו+ ב"היו

 .בנושא'  שבה המועצה ופנתה אל ערו+ ב2011רק באמצע שנת . הגור� היחיד שהגיב לשימוע

ר המועצה כי בתקופה הרלוונטית הוא "ליו'  כתב היוע+ המשפטי של ערו+ ב2011ביוני ובספטמבר 
טע� לפני המועצה טענה משפטית עקרונית ולפיה אי� המועצה מוסמכת להטיל עליו חובות לפי חוק 

ובה� , הוא ציי� כי הערו+ מלווה בכתוביות לעברית או לרוסית חלק ניכר מתכניותיו. הכתוביות
יוצר בעיות , לעברית ולרוסית ג� יחד, ותרגו� כתוביות כפול, כזית שלומהדורת החדשות המר

יש , עוד ציי� כי בקבלת החלטה שעלולה להטיל על הערו+ עול תקציבי כבד. בהפקת התכניות
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הנתו� בתחרות קשה ע� זכייניות הרשות השנייה , להתחשב בעובדה שהוא ערו+ נישה קט�
 .וע בהפסדי� כספיי� גדולי�ל ושק"והערוצי� הגדולי� המשודרי� מחו

 ¯‡Â�È „Ú2012 ÏÚ ˙ÂÈ·Â˙Î· ÈÂÂÈÏ‰ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰ ÔÈÈ�Ú· ‰ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë 
· ıÂ¯Ú'. 

על הנימוקי� ' חזר היוע+ המשפטי של ערו+ ב, 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
את החובות ' רו+ ב והוסי- כי אי� להטיל על ע2011ר המועצה ביוני ובספטמבר "שהעלה לפני יו

אלא יש מקו� שהגו- המפקח יעשה שימוש בסמכויותיו לפי , המוטלות על גופי� משדרי� גדולי�
כדי לקבוע חובות סבירות שלא יגדילו בשלב זה את היק- השידורי� המתורגמי� ויאפשרו , החוק

 . את המש* קיומו של הערו+

˙Â‡ˆÂ˙· ÔÂ„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂ„�· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ÚÂÓÈ˘‰ 
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ,· ıÂ¯Ú È˜ÂÓÈ� ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ' ‰ËÏÁ‰ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡Â

˙ÈÒÂ¯‰ È¯·Â„ ·¯˜· ‰ÚÈÓ˘‰ ÈÈÂ˜Ï ¯Â·Èˆ ÏÚ ÂÊ.  

� קבעה המועצה את מדיניותה בנוגע לשידור תכני� ארוטיי� בטלוויזיה הרב2003בשנת  .2
 .35שונות בכפו- לתנאי� ולהגבלות ,י� ארוטיי�ר שידוהמועצה אישרה לקיי�. ערוצית

היא החליטה לשקול הקלות שונות , בעקבות פניית כמה מבעלי הרישיונות למועצה, 2010בינואר 
 שימוע ציבורי ובו הזמינה את הציבור 2010ובעקבות כ* פרסמה במר+ , בכמה מהמגבלות שקבעה
המעונייני� בהצגת ". שידורי� למבוגרי�תיקו� מדיניות המועצה לגבי "להציג את עמדתו בנושא 

 .2010עמדותיה� הוזמנו לעשות כ� עד אפריל 

בעקבות פניית ציבור שמטרתה היתה לברר א� התקבלה החלטה , למעלה מחצי שנה לאחר מכ�
 2010 כי השימוע התפרס� כבר במר+ 2010ר בנובמבר "כתבה מזכירת המועצה דאז אל היו, בעניי�

 . שאוהמועצה טר� דנה בנו

ר המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא החליט שמבחינת סדרי העדיפויות של "יו
הוא הוסי- כי אי� . לא דחו- כרגע לקבל החלטה בעניי� זה, המועצה ושל עובדי מינהלת ההסדרה

בעובדה שהמועצה החליטה לקיי� הלי* של שימוע ציבורי בנושא כדי לחייב אותה להשלי� את 
 .  בנושא זה בתו* פרק זמ� מסוי�פעולתה

 כי הסחבת שנוקטת המועצה במסגרת 2011יס מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
התחרות , התגובה, הפוגעת באופ� מהותי ביכולת התכנו�, קבלת ההחלטות היא תופעה נרחבת

ג� הוט . שהגישהוכי סחבת זו באה לידי ביטוי ג� בטיפול בבקשות אחרות , והתפעול השוט- שלה
וכ� שימועי� שפורסמו בשני� , קבלה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי כמה בקשות שהגישה

 2009היא הוסיפה כי בשנת . חלק� במש* שני� רבות, עדיי� ממתיני� לטיפול המועצה, 2011�2007
פרסמו המועצה והמשרד הזמנה להצגת עמדות בעניי� הסדרת� של שידורי� בפלטפורמות 

 .  עדיי� לא פורסמה כל המלצה או החלטה בנושא2011אול� בספטמבר , נולוגיות חדשותובטכ

__________________ 

‰È. Ô- ÌÈ˘� ‚ÂˆÈÈ ÔÂÈÂ˘Ï Á‡Â'�  ' ‰ˆÚÂÓ.˘ 5432/03 צ"סבירות החלטת המועצה אושרה בבג  35
È¯Â„È˘Ï ÔÈÈÂÂÏ È¯Â„È˘ÏÂ ÌÈÏ·Î,2003 (65 ,)3(ד נח" פ.( 
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