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ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

הליכי האיתור : ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נבדקו הנושאי� האלה
והמינוי של חברי המועצה ויושב ראשה ושל דירקטורי� מטע� הרשות בחברות 

פיקוח הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחרית ; החדשות של ערוצי הטלוויזיה
ניהול כספי ;  והטיפול בהפרות בשידור בטלוויזיה וברדיו�10  ובערו2בערו� 

הביקורת . התמלוגי� שמשלמי� למדינה בעלי הזיכיו� והבקרה על ניהול�
במשרד האוצר ובדיקות השלמה נעשו , נעשתה ברשות ובמשרד התקשורת

 .ובמשרד המשפטי�

 

 היבטי בפעילותה של 

 רדיולהרשות השנייה לטלוויזיה ו

 תקציר

פועלת מכוח חוק הרשות השניה )  הרשות�להל� ( השנייה לטלוויזיה ולרדיו הרשות
לקיו� , בי� היתר, והיא אחראית, ) החוק�להל�  (��1990"התש, לטלויזיה ורדיו

 2שידורי הרדיו המסחרי ושידורי הטלוויזיה בערוצי� המסחריי� בישראל בערו� 
הרשות כוללת שני .  עליה�ולפיקוח) 10 ערו� �שייקרא להל� ג� (ובערו� השלישי 

�שממנה הממשלה לפי המלצת שר )  המועצה�להל� (מועצת הרשות : גופי
ל האחראי לניהול "מנכובה חברי� אנשי ציבור והנהלת הרשות ובראשה , התקשורת

 .השוט& של ענייני הרשות

 

 פעולות הביקורת

 הליכי : בדק משרד מבקר המדינה את הנושאי� האלה2010אוגוסט �בחודשי� מרס
האיתור והמינוי של חברי המועצה ויושב ראשה ושל דירקטורי� מטע� הרשות 

פיקוח הרשות על שידורי הטלוויזיה ; בחברות החדשות של ערוצי הטלוויזיה
ניהול כספי ;  והטיפול בהפרות בשידור בטלוויזיה וברדיו10 ובערו� 2המסחרית בערו� 

הביקורת נעשתה . קרה על ניהול�התמלוגי� שמשלמי� למדינה בעלי הזיכיו� והב
ובדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ובמשרד , ברשות ובמשרד התקשורת

� .המשפטי
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 עיקרי הממצאי�

1. � י ו נ י מ ו ה  צ ע ו מ ה י  ר ב ח ר  ו ת י  הלי) איתור המועמדי� למועצת :א
� עקב כ) החלה המועצה החדשה את כהונתה רק . הרשות נמש) כשמונה חודשי

י� לאחר תו� תקופת כהונתה הרשמית של המועצה כשישה חודש, �28.2.10ב
. שתקופת כהונתה הוארכה כדי לשמור על רציפות בפעילות המועצה, שקדמה לה

מאחר שלפי החוק הלי) איתור מועמדי� לכהונה במועצת הרשות מחייב התייעצות 
בפרק מפורטי� מספר . ע� גופי� שוני� ראוי להתחיל בהלי) במועד מוקד� יותר

וגע להליכי ההתייעצות ואיתור המועמדי� אשר ראוי כי יילקחו בחשבו� ממצאי� בנ
 . בהליכי� דומי� שיתקיימו בעתיד

ו .2 י ר  ו ת י ו"א י ו נ י מ ו ה  צ ע ו מ ה  ועדת �להל� ( הוועדה לבדיקת מינויי� :ר 
�)המינויי

1
ר המועצה כשיר לתפקיד זה בכפו& להסדר " מצאה את המועמד לתפקיד יו

הועלה כי הוא שימש בתפקידו במש) למעלה . ה לולמניעת ניגוד ענייני� שקבע
ר המועצה "יו. מחודשיי� א& שלא עמד בתנאי ההסדר שנקבעו לו ולא דיווח על כ)

.  לאחר שנודע באקראי כי הוא לא עמד בתנאי ההסדר2010התפטר מתפקידו ביולי 
נמצא כי לא נקבע באופ� מפורש מי הגור� האחראי לאכיפת מלוא הוראות ההסדר 

 .  לבצע קוד� לכניסתו לתפקידשיש

י .3 ר ו ז א ה ו  י ד ר ה א  ש ו נ ב ל  ו פ י ט מ ה  צ ע ו מ י  ר ב ח ל  ש ה  ע י נ  :מ
ר המועצה מנוע מלטפל בכלל ענייני הרדיו במש) חצי "ועדת המינויי� קבעה כי יו

וכי חבר מועצה נוס& מנוע מכ) , )ובעניינ� של תחנות רדיו מסוימות במש) שנה(שנה 
ו הוא מהתחומי� המרכזיי� שהמועצה נדרשת נושא הרדי. במש) כל תקופת כהונתו

�באופ� , בפועל יש מידת מה של חפיפה בי� תחו� הרדיו ותחו� הטלוויזיה. לעסוק בה
משרד מבקר . שחלק מהחלטות שמתקבלות לעניי� הטלוויזיה נוגעות ג� לתחו� הרדיו

המדינה מעיר כי בעתיד יהיה מקו� לבחו� את היכולת המעשית לקיי� הפרדה בי� 
 . ני תחומי הפעילות האמורי� והקושי שהיא עלולה לעוררש

ו .4 י י  ו נ י ה"מ י ז י ו ו ל ט ת  ד ע ו  עוד בישיבה הראשונה של המועצה :ר 
בשעה שיתר חברי , ר המועצה"ר לוועדת טלוויזיה לבקשת יו" מונה יו2010במרס 

מועצה החבר הועלה כי . 2010בסו& יוני , הוועדה מונו כמה חודשי� לאחר מכ�
 ושר התקשורת רשומי� כחברי )ר ועדת הטלוויזיה"יוחר לתפקיד שלימי� נב(

ר הוועדה וה� השר או מי מטעמו לא דיווחו "ה� יו. דירקטוריו� של חברה שאינה פעילה
� .על כ) לוועדת המינויי

 

 מינוי דירקטורי
 מטע
 הרשות בחברות החדשות

בחוק נקבע כי שידורי מהדורות חדשות ויומני חדשות
 

ישודרו באמצעות חברות 
 מהדירקטורי� של 40%וכי מועצת הרשות תמנה , שדרי�החדשות של הערוצי� המ

חברות החדשות
2

 . 

__________________ 

ופועלת ג� לגבי מינויי� בתאגידי� , �1975ה"התשל, הוועדה הוקמה מכוח חוק החברות הממשלתיות  1
 . סטטוטוריי�

ולכ� היה על המועצה למנות ארבעה מה� , � האחרונות מועצת המנהלי� מנתה עשרה דירקטורי�בשני  2
 .מטע� הרשות
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במועד סיכו� הביקורת עדיי� לא קבעה המועצה נוהל לאיתור ולבחירה של  .1
על א& החשיבות שבהסדרת הלי) בחירת� ועל , דירקטורי� מטעמה לחברות החדשות

הבטיח כי באשר עליו ל, א& חשיבות תפקידו של הדירקטוריו� בחברת החדשות
� . שידורי החדשות יהיו מהימני� ומאוזני

2.  � מינתה מועצת הרשות לדירקטוריו� של חברות 2008�2010נמצא כי בשני
ומשו� כ) חלקה במועצת המנהלי� של , החדשות מספר חברי� קט� מזה שקבע החוק

במועד סיכו� הביקורת היו חסרי� דירקטורי� מטע� . חברת החדשות היה חסר
 בכל אחת מה� כיהנו שני �ברות החדשות של שני הערוצי� המשדרי� הרשות בח

 . דירקטורי� במקו� ארבעה

הרכב חסר של נציגי הציבור במועצת המנהלי� של חברות החדשות עלול לפגוע 
 �ביכולת לקיי� בקרה ופיקוח ציבוריי� נאותי� ובאינטרס הציבורי לקיי� שידורי

� כלכליי� ופוליטיי�מהימני� נטולי פניות ונעדרי אינטרסי . 

 

 היבטי� בפיקוח הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחרית 

, החוק קובע כי המועצה תפקח באופ� שוט& על ביצוע השידורי� בידי בעלי הזיכיונות
ל הרשות הוא לפקח על "ועל קיו� השירותי� שה� נותני� וכי אחד מתפקידי מנכ

רי� לפי הוראות החוק ובהתא� לתנאי בעלי הזיכיו� ולהבטיח שה� יקיימו את השידו
 . הזיכיו�

 

 � ו ר ע ב  � י ר ו ד י ש ה ע  ו צ י ב ל  ע ח  ו ק י  2פ

ת י ל י ע ה  ג ו ס ת  ו י נ כ ת ל  ע ת  י פ ס כ ה ה  א צ ו ה ה
3

 � י נ ש ב  2 0 0 6�
2 0 0 מהוראות החוק ומכתב הזיכיו� עולה כי התחייבויות הזכיי� בתחו� התוכ� : 8

� לרווחת ציבור מגווני� ומעשירי�, המשודר נועדו להבטיח שידורי טלוויזיה איכותיי
�מנתוני� שפרסמה הרשות בדוחותיה השנתיי� עולה כי החובות שצברו בעלי . הצופי

 �עמידת� בהתחייבות� בתחו� סוגה עילית � בעקבות אי2006�2008הזיכיו� בשני
�יצוי� כי הסכומי� שהוציאו בעלי הזיכיו� על שידור תכניות . הסתכמו בסכומי� ניכרי

 הפערי� בי� סכומי� אלה ובי� הסכומי� שהתחייבו אול�, אלה גדלו משנה לשנה
נתוני הרשות בנוגע להצטברות חובות הזכייני� בשני� האמורות . להוציא הלכו וגדלו

שכ� בעלי הזיכיו� , מלמדי� שהשירות שקיבל הציבור בתחו� זה נפגע פגיעה של ממש
. יכיו�לא מילאו אחר ההתחייבויות בתחו� סוגה עילית שנטלו על עצמ� בכתב הז

 �משרד מבקר המדינה מעיר כי המתכונת ולפיה התחייבויות שלא מולאו בשני
קודמות מקוימות באמצעות הגדלת ההשקעות בשני� מאוחרות אי� בה כדי לפצות את 

ולכ� הרשות נדרשת לאכו& בכל שנת פעילות או לפחות , הציבור על חוסרי� מהעבר
תנאי� שבשלה� הועדפו הזכייני� , בסמו) אליה את מילוי התנאי� שנקבעו במכרז

� . על מתמודדי� אחרי

משרד מבקר המדינה בדק מה� הפעולות שנקטה הרשות בעקבות הפרת 
  :ההתחייבויות

__________________ 

כהגדרת� בתוספת , תכנית דרמה או תכנית מיוחדת, תכנית תעודה: הפקות מקומיות מהסוגי� האלה  3
 .הראשונה לחוק
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 2008הרשות קבעה מנגנו� לעניי� אופ� הפיקוח שלה על בעלי הזיכיו� בשנת  .1
ט הכולל נקודות בדיקה במהל) השנה וחילו, ולעניי� השלמת התחייבויות העבר

�התברר כי הרשות יישמה את המנגנו� באופ� חלקי בלבד ולעתי� החליטה . כספי
  .להקטי� את הסכומי� שחולטו מבעלי הזיכיו�

החליטה הרשות לבצע התאמות בהתחייבויות , 2009במחצית הראשונה של שנת  .2
�במסגרת זו הרשות הפחיתה את סכו� . של בעלי הזיכיו� בשל אירועי� מיוחדי

כמו . יות של בעלי הזיכיו� לאותה שנה ואת חלק� דחתה למועד מאוחר יותרההתחייבו
הרשות ביצעה עדכו� של תחזית ההכנסות של בעלי הזיכיו� לאותה , כמידי שנה, כ�

בעקבות הפעולות האמורות פחת הסכו� שנדרשו בעלי הזיכיו� להשקיע בתחו� . שנה
 . �35% בכ2009סוגה עילית לשנת 

 

ת  � ו י ק ר  ח א ה  ר ק ב יה ש י ל ש ה  � ו ר ע ב ר  ד ש ל  � ו י כ י ז ה י  א  נ

 באמצע �החוק קובע כי בתו� ארבע השני� הראשונות של תקופת הזיכיו�  .1
 תקיי� המועצה הלי) שבו תבח� א� מילא בעל הזיכיו� את �תקופת הזיכיו� 

החוק מסמי) את המועצה לדחות את הלי) ).  הלי) הבדיקה�להל� (מחויבויותיו 
לבעל הזיכיו� לדחות למועד מאוחר יותר את קיו� הבדיקה בשנה א� היא התירה 

ובלבד שיקיימ� עד , המחויבויות שעליו למלא בשנות הזיכיו� השלישית והרביעית
נמצא כי המועצה דחתה בשנה את מועד הבדיקה משו� שקיבלה . תו� תקופת הזיכיו�

 א) היא לא מסרה, החלטה עקרונית לדחות את קיו� מחויבויותיו של בעל הזיכיו�
לבעל הזיכיו� פירוט של המחויבויות שמילוי� יידחה ולא ציינה באילו מועדי� עליו 

המועצה א& לא החלה בהלי) הבדיקה מיד בתו� שנת הזיכיו� החמישית כפי . למלא�
 . אלא רק כשישה חודשי� לאחר מכ�, שהחליטה

ו�  וקובע כי בעל הזיכי10החוק מסדיר את הארכת תקופת הזיכיו� לשדר בערו�  .2
רשאי לבקש מהמועצה להארי) את תוק& זיכיונו באופ� שיחול על שתי תקופות 

�המועצה רשאית , נוספות ובס) הכול להארי) את תקופת הזיכיו� בארבע שני
המועצה .  לבקשה אלא א� כ� מצאה כי בעל הזיכיו� לא מילא את מחויבויותיותלהיענו

ל להשלי� את מחויבויותיו עד קבעה במסגרת הלי) הבדיקה כי בעל הזיכיו� לא יוכ
נמצא כי הלי) הבדיקה שקד� לקביעתה זו לקה בחסר ולא . מועד תו� תקופת הזיכיו�

יתרה מזו על בסיס קביעה זו פנתה המועצה לשר התקשורת שיפעל . היה מבוסס דיו
לתיקו� החקיקה באופ� שנית� יהיה להארי) את תקופת הזיכיו� א& שבעל הזיכיו� לא 

 . יותיועמד במחויבו

 נקבע 2009בחוות הדעת שהמציא היוע� המשפטי של הרשות למועצה באוגוסט  .3
נמצא . שהמועצה אינה מוסמכת להיענות לבקשת בעל הזיכיו� להארכת תקופת זיכיונו

 את המכרז לבחירת בעל 2009כי א& על פי כ� המועצה לא החליטה לפרס� באוגוסט 
 לאל הסיכוי לגייס בהלי) מכרזי בעל זיכיו� ובכ) הוש�, 10זיכיו� חדש שישדר בערו� 

. שיוכל להתחיל את שידוריו במועד תו� תקופת הזיכיו� של בעל הזיכיו� המשדר
 הבהיר לה 2009עד שבאוקטובר , המועצה המשיכה לדחות את מועד פרסו� המכרז

פיסקאלי שאי אפשר לדחות עוד את פרסו� �המשנה ליוע� המשפטי לממשלה כלכלי
א& , ופו של דבר הוארכה תקופת הזיכיו� של בעל הזיכיו� המשדר בחקיקהבס. המכרז

 .שלא עמד במחויבויותיו בתקופת הזיכיו�

 



 483 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ו י ד ר ב ו ה  י ז י ו ו ל ט ב ר  ו ד י ש ב ת  ו ר פ ה ב ל  ו פ י ט  : ה

)  הפרה�להל� (הכללי� או הוראה בכתבי הזיכיו� , הפרה בשידור של החוק .1
 ולקצר את מכסת זמ� שידור מאפשרת לפורו� ההפרות ברשות ליטול מבעלי הזיכיו�

�2008נמצא כי בי� השני� . הפרסומות העומדת לרשות� ובכ) להקטי� את הכנסותיה
. בחלק ניכר מימי השידור שנבדקו לא נוצלה מכסת זמ� שידור הפרסומות, �2010

היות שהרשות לא בחנה את ניצול זמ� הפרסו� לא נית� לדעת בוודאות א� האופ� 
 . ה היה אפקטיבישהיא יישמה את הסנקצי

ל הרשות רשאי להטיל על "בכתבי הזיכיו� בתחו� הטלוויזיה והרדיו נקבע כי מנכ .2
 120,000 �ח ובהפרה חוזרת עד ל" ש60,000בעלי הזיכיו� שביצע הפרה עיצו� כספי עד 

 הסנקציה הופעלה לעתי� רחוקות ביחס למספר 2008�2010נמצא כי בי� השני� . ח"ש
 . יזיה והרדיוההפרות בתחו� הטלוו

ר  .3 ד ע י לה י ט ה ל ת  ו ר ש פ א מ ה ת  ו נ ק ת ת ו ס נ ק ה  י  פ ל  קע ו : ח
 לא נקבעו תקנות לעניי� שיעור הקנס שיוטל על מי 1990מאז חקיקת החוק בשנת 

�ולכ� נבצר מהרשות לייש� את , שהפר תנאי� מסוימי� בכתב הזיכיו� לשידורי
� שמדובר במנגנו� מכא. הוראות החוק בעניי� זה ולהפעיל את הסמכויות שנקבעו בו

 . קנסות שהוא אות מתה ברגולציה של השידור המסחרי

ת ו ש ר ה ל  ש י  ת נ ש ח  ו ד  � ו ס ר ,  בחוק נקבע כי מנהל הרשות יגיש למועצה:פ
נמצא כי בשני� .  הזיכיו�ידוח שנתי בנושא פעולות הרשות ופעולות בעל, בי� היתר

יש בכ) . דקת פרסמה הרשות את הדוח השנתי כשנה לאחר התקופה הנב�2008 2006
כדי לפגוע ביכולת המועצה לקבל תמונה עדכנית וכוללת על העמידה של בעלי הזיכיו� 

�כמו כ� העיכוב בפרסו� . בהתחייבויותיה� וביכולתה לקבוע את אופ� פעולתה לגביה
הדוח א& מונע מהציבור לקבל דיווח על השירות שקיבל וללמוד על מידת עמידת� של 

 . ותיה�בעלי הזיכיו� בהתחייבוי

 

✯ 

 

 עולה כי באותה שנה חל 2009א& שמתשובת הרשות ומהדוח השנתי של הרשות לשנת 
שיפור משמעותי בפעילות בעלי הזיכיו� וה� השקיעו את מלוא הסכו� הנדרש 

הרי שהיישו� החסר והחלקי של המחויבויות של בעלי הזיכיו� , בתכניות סוגה עילית
�2006, שירות שנית� לציבור בשני� שנבדקובתחו� השידור מלמד בהכרח כי איכות ה

�"נפגע במידה משמעותית כש� שטענה ג� הרשות בעתירה לבג, 2008
4

האחריות . 
שהייתה אמורה לפעול ולקבל , על הרשות, בראש ובראשונה, לתוצאה זו מוטלת

החלטות כדי להבטיח שידורי� איכותיי� בהתא� לתנאי� ולדרישות שקבעה המדינה 
הגידול המתמש) בפערי� בי� ההתחייבויות . זיכיונות השידורבעת שנתנה את 

שקיבלו עליה� בעלי הזיכיו� במסגרת המכרז ובי� השירותי� שנתנו בפועל מלמד 
 .באופ� הנדרשי�ושהרשות לא יישמה את אמצעי האכיפה במועד 

 

__________________ 

$ "ובג, )טר� פורס� ('Ú· ‰‚�"� Ó ' ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â˘¯‰Á‡Â-¯˘˙ $10575/07 "בג  4
10949/07 Ú· ˙˘˜ È¯Â„È˘"� Ó 'Á‡Â ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â˘¯‰') טר� פורס� .( 
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 ניהול כספי התמלוגי� והבקרה עליה� 

 הכנסותיו מהשידורי� וממת� לפי החוק בעל זיכיו� ישל� לרשות תמלוגי� על .1
�על הרשות למסור לשר האוצר נתוני� לצור) חישוב התמלוגי� ולהעביר את . שירותי

נמצא כי כספי התמלוגי� שולמו לחשבו� בנק כללי . כספי התמלוגי� לאוצר המדינה
במצב זה קשה לבצע מעקב ובקרה בעניי� כספי . שבו מנוהלי� כספי הרשות

 שהשימוש בה� נעשה בהתא� לייעוד שנקבע לה� התמלוגי� באופ� שיבטיח
 . והמדינה קיבלה את כל הכספי� שלה� היא זכאית

החוק הטיל על משרדי האוצר והתקשורת את האחריות לחשב את כספי  .2
 הועברו 2010נמצא כי עד אפריל . התמלוגי� בהתא� לנתוני� המועברי� מהרשות

במצב זה לא היה אפשר .  עליה�מהרשות לאוצר המדינה כספי� בלי שנעשתה בקרה
 �לוודא שכל כספי התמלוגי� שהמדינה הייתה זכאית לקבל הועברו אליה בערכ

 . המלא ובמועד

התקי� בתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה , בהסכמת שר האוצר, שר התקשורת .3
הוראות המתירות לרשות )  תקנות הכספי��להל�  (�1992ב"התשנ, )כספי�(ורדיו 

שותה כספי תמלוגי� כדי להשתמש בה� למימו� הקמת תחנות שידור להותיר בר
 �ולהעביר לאוצר המדינה את יתרת התמלוגי� שנותרה לאחר ניצול התמלוגי

 �תיקו� זה נעשה לאחר המועד המקורי שנקבע , ) יתרת התמלוגי��להל� (האמורי
�וריי� נמצא כי הרשות לא עמדה במועדי� המק. בתקנות הכספי� להעברת התמלוגי

הגורמי� . שנקבעו להעברת יתרת התמלוגי� לאוצר ועיכבה את העברת� שלא כדי�
האחראי� לתיקו� התקנות במשרדי התקשורת והאוצר לא פעלו במועד להסדרת 

�התקנות תוקנו שלוש פעמי� לאחר המועד שנקבע בתקנות לתשלו� . דחיית המועדי
 .וה� הוחלו בדיעבד

ל זיכיו� ישל� לרשות בתשלומי� חודשיי� או תקנות הכספי� קובעות כי בע .4
נמצא כי הרשות לא גבתה כדי� מבעלי הזיכיו� . רבעוניי� את התמלוגי� המוטלי� עליו

 .2010את התמלוגי� עבור המחצית הראשונה של שנת 

 

 סיכו� והמלצות

לשידורי� בערוצי הטלוויזיה השפעה חברתית רחבת היק& ומשמעותית על ציבור 
� כ) קבע המחוקק כי יש להקי� רשות סטטוטורית שתפקידיה ה� משו�. הצופי

�בכלל זה נדרשת הרשות להבטיח שידור שיש בו כדי . קיו� שידורי� ופיקוח עליה
�. בתחומי� מגווני�, הכולל תכניות מרחיבות דעת ואיכותיות, להעשיר את הצופי

 �של פיקוח ממצאי הדוח מצביעי� על ליקויי� בהליכי מינויי� ובהיבטי� שוני
 .הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחרית

על משרד התקשורת להיער) בעתיד לקיו� הלי) המינוי של המועצה מבעוד מועד 
על המשרד . באופ� שהמועצה החדשה תתמנה ע� סיו� כהונתה של המועצה היוצאת

לקבוע מתווה לקיו� הלי) איתור המועמדי� ומינויי� שייקח בחשבו� את מש) הזמ� 
ש לכל אחד משלבי ההתייעצות והבדיקה ושיכלול את העקרונות שנקבעו הנדר
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�"בפסיקת בג
5

ראוי שבעת קביעת הסדרי� למניעת ניגוד ענייני� תקפיד ועדת ; 
המינויי� לקבוע באופ� מפורש וברור מי הגור� האחראי לאכיפת הוראות ההסדר שיש 

 .לבצע� עובר לכניסה לתפקיד

ת הרשות כי עליה לפעול לאלתר למינוי מספר משרד מבקר המדינה מעיר למועצ
הדירקטורי� מטעמה הנדרש על פי חוק במועצת המנהלי� של חברות החדשות כדי 

מוצע כי . שיהיה לה� משקל משמעותי בייצוג האינטרס הציבורי בחברת החדשות
מאגר מועמדי� רחב שממנו , באמצעות צוות מקצועי וניטרלי, מועצת הרשות תגבש

וכ� תקבע נוהל שיכלול עקרונות מנחי� לקיו� ההלי) שיבטיחו , רקטורי�ייבחרו הדי
 .כי יושגו המטרות שלשמ� ה� מונו

כדי לשמור על האינטרס הציבורי בתחו� השידור המסחרי יש לפעול בראש 
לנוכח התמונה הכוללת בנוגע לרמת . ובראשונה כדי להבטיח כי יקוימו תנאי הזיכיו�

הרשות מתעורר ספק א� במש) השני� פעלה הרשות הפיקוח והאכיפה שקיימה 
ממצאי הביקורת . באופ� המיטבי כדי להבטיח את השמירה על האינטרס הציבורי

 �באשר לדרכי הטיפול וההחלטה של הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחריי
�. הלי) סדור ומפורט של הפקת לקחי�, כבר בעת הקרובה, מחייבי� אותה לקיי

י) זה נובע מהטע� שהרשות תידרש כבר בתקופה הקרובה לבצע הצור) בקיו� הל
�ולקבל החלטות בנושאי� דומי� , בדיקות א� מילאו בעלי הזיכיו� את מחויבויותיה

 . לאלו שהועלו בביקורת

הרגולציה בתחו� השידור המסחרי חייבת להבטיח כי רשויות הפיקוח והאכיפה לא 
אל לו לרגולטור לייש� את . בחוקיאפשרו חריגה מהתנאי� ומהדרישות שנקבעו 

ההתאמות והשינויי� שהוא מוצא שה� נדרשי� באמצעות הגמשת הדרישות בנוגע 
� .לתוכ� ולסוג של השידורי

, התקנות, על הרשות לוודא כי השימוש שהיא עושה בכלי האכיפה בעת הפרת החוק
 . כללי הרשות או הנחיותיה מבטיח אכיפה אפקטיבית

כדי לחזק את יכולת ,  למימוש הוראות החוק בדבר מנגנו� קנסותעל השר לקבוע תקנות
על קיו� , בי� היתר, האכיפה וההרתעה של הרשות הפועלת כרגולטור והמופקדת

�הרשות נדרשת לנקוט את כל הפעולות הנדרשות כדי ; השידורי� והפיקוח עליה
 יעד ומוצע כי היא תקבע תארי), להבטיח שהדוח השנתי יפורס� בהקד� האפשרי

 . לפרסו� הדוח

�על משרדי התקשורת . על משרד האוצר לקיי� פיקוח ובקרה על כספי התמלוגי
והאוצר להקפיד להשלי� את הפעולות הדרושות לתיקו� תקנות הכספי� מבעוד מועד 

 . גביית תמלוגי��כדי למנוע הישנות של אי

 

♦ 
 

__________________ 

 ,)3(ד"ד נ"פ, '˘¯ ‰Á‡Â Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ '� 'Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ�ÈÁ $3073/99 "בג  5
529. 
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 מבוא

גו� סטטוטורי שהוק� ופועל מכוח חוק היא )  הרשות�להל (הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו   
�1990"התש, הרשות השניה לטלויזיה ורדיו)  לקיו� , בי היתר, והיא אחראית, ) החוק�להל

שייקרא ( והערו$ השלישי 2ערו$ : שידורי� ברדיו המסחרי ובערוצי הטלוויזיה המסחריי� בישראל
מועצת )  א:  ( הרשות כוללת שני גופי�. ולפיקוח עליה�6והטלוויזיה הלימודית )10 ערו$ � ג� להל

 � הנהלת הרשות)  ב(;    גו� שאותו ממנה הממשלה ובו חברי� אנשי ציבור�)  המועצה�להל (הרשות 
על פי המלצת שר התקשורת (ל שממנה המועצה "גו� מקצועי של עובדי הרשות בראשותו של מנכ

 ). ובאישור הממשלה

ר " חברי� ומה� את יו15הונה של ארבע שני� מועצה ובה בחוק נקבע כי הממשלה תמנה לתקופת כ
המינוי ייעשה לפי המלצת שר התקשורת ולאחר שהתייע$ בנושא ע� ארגוני� וגופי� . המועצה

, להתוות את קווי הפעולה של הרשות ,בי היתר,  המועצה וסמכויותיה ה�תפקידי. המפורטי� בחוק
ע את וקבל , המוגש להאשר את תקציב הרשותל ,ותפקח על ביצוע השידורי� בידי בעלי הזיכיונל

לביצוע� , כללי� בכל הנוגע לשידורי� וכ לקבוע תשל בעלי הזיכיונולוח השידורי� העונתיי� 
 .ולפיקוח עליה�

 השר או שר �להל  (7מר משה כחלו, בהמלצת שר התקשורת,  מינתה הממשלה2010בינואר 
ואת ממלא מקומו וקבעה כי תוק� המינוי יחל בסו� , את מועצת הרשות ויושב ראשה, )התקשורת
 מינתה הממשלה את 2010ר המועצה מתפקידו ובספטמבר " התפטר יו2010ביולי . 2010פברואר 

 . ר המועצה"ממלא מקומו ליו

: ה�, בי היתר, ותפקידיו, ל הרשות אחראי לניהול השוט� של ענייני הרשות"מנכ, על פי החוק
; והגשתו לאישור המועצה בצירו� המלצותיו) מכל בעלי הזיכיונות(ללי ריכוז לוח השידורי� הכ

הכנת ; פיקוח על בעלי הזיכיונות כדי לוודא שה� מקיימי� את השידורי� לפי החוק ותנאי הזיכיו
הצעת תקציב לפעולות הרשות והגשתה לאישור המועצה והגשת דוח שנתי בנושא פעולות הרשות 

 . דוח שתדרוש המועצהופעולות בעל הזיכיו או כל 

וכל ,  שני בעלי זיכיו2 הפעילו את שידורי הטלוויזיה בערו$ 2010במועד תחילת הביקורת במרס 
בכתב הזיכיו שבו זכו על פי מכרז נקבע כי ה� ישדרו מנובמבר . אחד מה� שידר בימי� קבועי�

זכה בזיכיו לשדר  מפעיל בעל זיכיו אחר ש10את השידורי� בערו$ . 2015 ועד אוקטובר 2005
. 2012עד ינואר , במסגרת תיקו החוק, ותקופת זיכיונו הוארכה, 2010 ועד ינואר 2002מינואר 

 .  תחנות רדיו אזורי המופעלות על ידי בעלי זיכיו16שידורי הרדיו מתקיימי� באמצעות 

ורי הרשות מממנת את עלויות פעילותה באמצעות כספי� שמשלמי� לה בעלי הזיכיונות לשיד
 דמי הזיכיו השנתיי� לשידורי טלוויזיה ורדיו וכ דמי ההפצה של שידורי �טלוויזיה ולרדיו 

בעלי הזיכיו מעבירי� לאוצר המדינה , כמו כ. הטלוויזיה באמצעות תחנות שידור של הרשות
 היה ס+ 20088בשנת . ח" מיליו ש�60 היה כ2009תקציב הרשות לשנת . תמלוגי� באמצעות הרשות

 . ח" מיליו ש�51.4תמלוגי� לתשלו� לאוצר המדינה כה

__________________ 

 2כרז זיכיו� לשידורי טלוויזיה בערו$ המועצה העניקה לטלוויזיה הלימודית בלא מ,  לחוק55לפי סעי+   6
הזיכיו� הוא ליחידת שידור בהיק+ שמונה אחוזי� וחצי מכלל . �1.11.05לתקופת הזיכיו� שהחלה ב

חינוכיי� בלבד ובשעות הצפייה של �לשידור תכניות בנושאי� לימודיי�, 2יחידות השידור בערו$ 
 .האוכלוסייה אשר לה מיועדי� שידורי� אלה

 . �31.3.09שהחלה את כהונתה ב, �32 כחלו� מכה� כשר התקשורת בממשלת ישראל הכ משה"ח  7
 עדיי� לא אישרו רואי החשבו� המבקרי� של הרשות את הדוחות 2010במועד הביקורת באוגוסט   8

 . 2008הכספיי� לשנת 
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הליכי האיתור והמינוי :  בדק משרד מבקר המדינה את הנושאי� האלה2010אוגוסט �בחודשי� מרס
של חברי המועצה ויושב ראשה ושל דירקטורי� מטע� הרשות בחברות החדשות של ערוצי 

 והטיפול בהפרות 10 ובערו$ 2בערו$ פיקוח הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחרית ; הטלוויזיה
ניהול כספי התמלוגי� שמשלמי� למדינה בעלי הזיכיו והבקרה על ; בשידור בטלוויזיה וברדיו

ובדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר , הביקורת נעשתה ברשות ובמשרד התקשורת. ניהול�
 .ובמשרד המשפטי�

 

 

 הליכי מינויי במועצת הרשות

 ינויאיתור חברי המועצה ומ

לאחר ] התקשורת[לפי המלצת השר , הממשלה תמנה)  א:   "(כלהל, בי היתר,  לחוק קובע7סעי� 
האקדמיה ללשו , המוסדות להשכלה גבוהה, מורי� ואמני�, שהתייע$ ע� ארגוני� של סופרי�

מועצה בת חמישה , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי� וע� גופי� ציבוריי� אחרי�, עברית
חברי המועצה יהיו אנשי ציבור בעלי רקע )  ב.   (ומביניה� את יושב ראש המועצה, ברי�עשר ח

 בעת המינוי)  ג.   (ניסיו וידע בתחומי התמחות� ונסיו והבנה למצב החברתי בישראל, תרבותי הול�
,  לחוק8לפי סעי� ". את מיגוו הדעות הרווחות בציבור, במידת האפשר, ישק� הרכב המועצה

והמועצה היוצאת אמורה להמשי+ ,  כהונתה של מועצת הרשות השנייה היא ארבע שני�תקופת
 .בכהונתה עד למינויה של המועצה הבאה אחריה

ובשלב הראשו מתבקשי� אות� גופי� , הלי+ איתור המועמדי� כולל התייעצות ע� גופי� שוני�
השני ה� מתבקשי� ובשלב , להמלי$ על מועמדי� מתאימי� שעומדי� בתנאי� שנקבעו בחוק

לאחר גיבוש רשימה של מועמדי� מועדפי� . לחוות את דעת� על רשימה של מועמדי� מומלצי�
א לחוק 60סעי� ל בהתא� 9) ועדת המינויי��להל (היא נשלחת לבדיקת הוועדה לבדיקת מינויי� 

בסופו של התהלי+ ).  חוק החברות הממשלתיות�להל  (�1975ה"התשל, החברות הממשלתיות
 .  חברי�15ממנה הממשלה מועצה ובה 

משרד מבקר המדינה בדק את הלי+ איתור חברי מועצת הרשות שהחלו לכה בתפקיד� בפברואר 
2010. 

1. ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  È Â � È Ó ·  · Â Î È Ú : תקופת כהונתה של המועצה היוצאת הסתיימה 

מת מהמסמכי� שעמדו לרשות משרד מבקר המדינה עולה כי הלי+ גיבושה של רשי. �20.8.09ב
שלושה חודשי� לפני תו� , 2009המועמדי� המומלצי� לכהונה במועצת הרשות החל בסו� מאי 

 וקבעה שתוק� �31.1.10הממשלה מינתה את המועצה החדשה ב. כהונתה של המועצה היוצאת
. כשישה חודשי� לאחר תו� תקופת כהונתה הרשמית של המועצה היוצאת, �28.2.10מינויה יחל ב

ע� זאת , של תקופת הכהונה של המועצה כדי לשמור על רציפות בפעילותההחוק מתיר הארכה 
כהונת המועצה מוגבלת לארבע שני� וככלל יש לעשות מאמ$ למנות את המועצה החדשה במועד 

 .ומכל מקו� אי זה סביר שתואר+ בחצי שנה

__________________ 

וריו� או ר דירקט"יו, תפקיד הוועדה לבדוק את כשירות
 ואת התאמת
 של מועמדי
 לתפקיד דירקטור  9
ובכלל זה , ל בחברה ממשלתית בהתא
 לתנאי כשירות המינויי
 בחוק החברות הממשלתיות"מנכ


את הניסיו� שצברו ולבחו� א
 יש לה
 זיקה אישית או פוליטית לשר , להביא בחשבו� את השכלת
 . משרי הממשלה
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 ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰Ï ‰˘ÚÓÏ Ì¯‚ ‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÈÂ�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ
ˆÂÈ‰˙‡ . ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰-·ÈÈÁÓ‰  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙˜È„·Â ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰

 ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰Â Ì˙Â¯È˘Î- ·ÂÎÈÚ ÚÂ�ÓÏ È„Î „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÂÓÂÈ˜Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ·ÈÈÁÓ 
‰ˆÚÂÓ‰ ÈÂ�ÈÓ· ,˙‡ˆÂÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ÌÂÈÒ ÌÚ ‰�Ó˙˙ ‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÔÙÂ‡·. 

וכי , 2009י כי השר החל במילוי תפקידו באפריל  צו2010בתשובת משרד התקשורת מדצמבר 
כמו כ הוא נדרש . בתחילת כהונתו הוא עסק בלימוד פעילות המשרד ובכלל זה בפעילות הרשות

 . לבחו את סוגיית איחוד מועצת הרשות והמועצה לשידורי טלוויזיה בכבלי� ובלוויי

2. Ô Â ˘ ‡ ¯ ‰  ˙ Â ˆ Ú È È ˙ ‰ ‰  · Ï  גופי תרבות �67ל פנתה ראש מטה השר 2009במאי : ˘
וביקשה מה� להמלי$ על שני מועמדי� לתפקיד )  הגופי� המייעצי��להל (וגופי� ציבוריי� שוני� 

משרד התקשורת גיבש את רשימת הגופי� . חברי מועצה העומדי� בדרישות הקבועות בחוק
 במועצת  הגופי� המייעצי� השיבו לפנייה והציעו לפחות שני מועמדי� לכהונה�67 מ34. המייעצי�

פנו ביזמת� לראש מטה , שלא הועברה אליה� פנייה,  גופי� אחרי� וגורמי� פרטיי�29, הרשות
 . השר והמליצו על מועמדי� משלה�

 מועמדי� הכוללת את המועמדי� האמורי� 109לאחר קבלת ההמלצות גובשה רשימה של 
 .ומועמדי� אחרי� שעליה� המלי$ השר

Ú ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙˜È„·Ó Â�ÓÓ ˘˜·Ï ÔÂÎ�Ï ‡ˆÓ „¯˘Ó‰˘ ÌÈÙÂ‚‰ „Á‡ ÈÎ ‰ÏÂ
ÈÏÎÏÎ ÛÂ‚ ‡Â‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï10 .ÂÊ ‰„·ÂÚ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

 ÈÏÎÏÎ ÛÂ‚ Â‡ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ ÌÈˆÈÏÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÓÈ˘¯· ÏÂÏÎÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ�Â‚¯‡ ‰ÓÎ ‚ˆÈÈÓ˘ ,ÏÚ· ÌÈ‡˘Â�Â ÌÈÓÂÁ˙· ˙˜ÒÂÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÎ˘ ˙ÂÚÓ˘Ó È

˘ È�ÂÈÏÈÓÏ ÚÈ‚Ó ÈÙÒÎ‰ ÌÙ˜È‰Â ˙ÈÏÎÏÎ"‰�˘· Á . 

3. È � ˘ ‰  ˙ Â ˆ Ú È È ˙ ‰ ‰  · Ï  11 פנתה ראש מטה השר בשנית ובשלישית2009ביולי : ˘
 109את התייחסות� לרשימה מוצעת של , בתו+ פחות משבועיי�, לגופי� המייעצי� וביקשה לקבל

 הגופי� המייעצי� �67 מ20).  מועצה מועמדי� שיומל$ כי יכהנו כחברי15שמה� ייבחרו (מועמדי� 
 . השיבו לפנייה

)‡( Ô Â � È ÒÌ È „ Ó Ú Â Ó ‰  ˙ Ó È ˘ ¯   :  בעניי 12קבע) $" בג�להל (בית המשפט העליו
  � כי הלי+ ההתייעצות נחלק לשני שלבי� 1999מינוי חברי מועצת הרשות שהתמנו לכהונת� במאי 

 בהתקבל ההצעות ובשוקלה את)  "2  (; פנייה לגופי ייעו$ בבקשה לקבלת המלצות על מועמדי�)  1(
הרשות מבקשת כי גופי הייעו$ יחוו ... עורכת הרשות רשימת מועמדי� מועדפי�... שראוי לשקול

בבקשה את " נקבע כי $13"בדיו אחר בבג". דעת� על רשימת המועמדי� תו+ חמישה עשר ימי�
מטרת . וכ ההחלטהעצת הגורמי� המייעצי� מוטל על הרשות המחליטה להביא בפניה� את ת

ההיוועצות היא לעמת את הגורמי� המייעצי� ע� ההחלטה המתגבשת ולאפשר לה� להביע את 
 ". עמדת�

__________________ 

 מועמדי
 מטעמו לכהונה שביקש להמלי� על, יצוי� כי ראש מטה השר קיבלה פניה מחוג מדיני וכלכלי  10
 .במועצה

 . מועמדי
 נוספי
15 רשימה של "ובפנייה השלישית ,  מועמדי
94בפנייה השנייה נשלחה רשימה של   11
3073/99� "בג  12 Á‡Â Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ '� 'Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘' ,3(ד נד"פ(,

529. 
1934/95� "בג  13  È˜ˆÂÒÈÂ ‰˙)Ï‡¯˘È (Ú·"� Ó 'Á‡Â ˙Â‡È¯·‰ ¯˘,'תקדי� . 
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 ˙ÂˆÚÈÈ˙‰Ï È�˘‰ ·Ï˘· ‡˘Â�Ï Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ‰¯ÒÓ�˘ ‰ÓÈ˘¯‰
 ÏÎ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ‰ÏÏÎ109 ‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ È�Â˘‡¯ ÔÂ�ÈÒ ÚˆÂ·˘ ÈÏ· ÂˆÏÓÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ 

Ú·˜�˘ ‡Ï·Â‚· Ú·˜˘ ÈÙÎ ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÓÈ˘¯ ‰"ı . 

לא עולה כי נידרש ליצור רשימת "$ "בתשובתו ציי משרד התקשורת כי להבנתו מקביעת בג
פסק הדי קובע כי יש להביא בפני הגופי� המייעצי� את רשימת המועמדי� , מועמדי� מצומצמת

 ". הפוטנציאלית מבלי לקבוע את היקפה הנדרש

 בנוגע לדרישה מגופי� מייעצי� לחוות $14" מינויה של מליאת רשות השידור קבע בגיצוי כי בעניי
אי פלא "כי , בתו+ שבעה ימי� שה� חמישה ימי עבודה) על ארבעי� וחמישה מועמדי�(את דעת� 

". בדבר כי חלק מ המכותבי� לא עלה ביד� כלל ללקט מידע ראוי כדי לייע$ לממשלה מה תעשה
 ...".ה כרצו כ לבקש עצהקשה לתאר"דרישה זו 

 È„Î Â· ˘È ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ô˙ÓÏ ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ‰ˆ˜Â‰˘ ¯ˆ˜‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ
 ÌÈ·¯ ‰Î ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÏÂ˜˘Ï ‰·¯ ‰„ÈÓ· Ì‰ÈÏÚ ˙Â˘˜‰Ï

„È˜Ù˙Ï. 

 ·Ï˘Ï Ì‡˙‰· ÏÚÙ ‡Â‰ ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ Â˙ÈÈ�Ù· Ì�Ó‡
˘ ÔÂ˘‡¯‰‚· Ú·˜"ı15 ,˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ È�˘‰ ·Ï˘· ÍÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ . Â¯È·Ú‰·

 ‡Ï ‡Â‰ ÂÈ�ÈÚ· ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‰ÎÂ˙Ó ¯ÂÁ·Ï ÈÏ· ‰‡ÏÓ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡
È�Â˘‡¯ ÔÂ�ÈÒ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÔÈÈ�ÚÏ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÏÈÚÙ‰Ï Â˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ·˜Ú

ÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ�˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ·ˆ˜Â‰˘ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÂ ‰¯·ÚÂ‰˘ ‰
‰�Á·Ï È„Î ÌÈˆÚÈÈÓ‰ , Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÏÂ˜˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‰Ó Ì‚ ‰Ú�Ó�

„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ . 

)·( ˙ Â Ë Ï Á ‰ ‰  ˙ Â Ù È ˜ ˘ Â  „ Â Ú È  בדבר כינו 16בהנחיות היוע$ המשפטי לממשלה :˙
י� ה� אלה הצריכי� נימוקי� ענייני� ומפורט"הוועד המנהל של רשות השידור ומליאתה נקבע כי 

 ". בי לחיוב ובי לשלילה, להיות מונחי� ביסודה של כל החלטה בדבר מועמד

 להבטחת תקינות פעילותו של המינהל הציבורי נוצק כלל התנהגות שמקומו בכותל" קבע כי $17"בג
 ללא דיווח וגילוי לא תהא... העיקרו הוא עקרו השקיפות. המינהל הציבורי המזרח של התנהלות

 ". ממש�וללא תיעוד עלולה חובת הגילוי להתרוק מתוכ של, שקיפות

 Â‡ Ì˙ÈÈ�Ù‰ ¯·„· ÂÏ˘ ‰ËÓ‰ ˘‡¯Â ¯˘‰ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ Â„ÚÂ˙ ‡Ï ÈÎ ¯¯·˙‰ 

È‡-ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ˙˜È„·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙ÈÈ�Ù‰ ,Ô‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ Â„ÚÂ˙ ‡Ï Û‡Â . ¯„ÚÈ‰·
ˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Ú�Ó�Â ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú Ú‚Ù� „ÂÚÈ˙ ÏÚÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ‰˙Â‡� ‰¯˜· Ú

Ô˙Ï·˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ .˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Ï˘ Ô˙ÚÙ˘‰ ˙„ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ· . 

בתשובתו ציי משרד התקשורת כי בדר+ העבודה השוטפת שלו שיחות בענייני� אלו נעשי� בעל 
 ".ונטי�ההערה בעניי זה תילקח בחשבו במקרי� הרלו, ע� זאת. "פה מבלי שייער+ תיעוד

__________________ 

5933/98� "בג  14 Á‡Â ÌÈÈ¯Ë�ÓÂ˜Â„‰ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ÌÂ¯ÂÙ '� 'Á‡Â ‰�È„Ó‰ ‡È˘�' ,תקדי�. 
 .12ראו הערה   15
 .31.8.00" שעודכנה ב26.12.91" מ1.1550הנחיה   16
3751/03� "בג  17 � ÔÏÈ‡ ÈÒÂÈ 'Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ-·È·‡-Á‡Â ÂÙÈ' ,תקדי�. 
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 �109 מ22בתו� שלב ההתייעצות השנייה גובשה רשימת מועמדי� מועדפי� שכללה  .4
 .  מועמדי� נבחרו בהמלצת השר�12ו, עשרה מה� נבחרו בהמלצת הגופי� המייעצי�: המועמדי�

 המועמדי� לצור+ 22 נשלחו לוועדת המינויי� פרטיה� האישיי� של 2010 לינואר 2009בי אוגוסט 
ועדת המינויי� מצאה כי חמישה מועמדי� אינ� כשירי� לכה כחברי . מת� לתפקידבחינת התא

 המועמדי� �12 מ4(עמידת� בקריטריוני� הנדרשי� �מועצה בשל זיקת� הפוליטית או בשל אי
ושני מועמדי� אחרי� הסירו את , )שהשר המלי$ עליה� ומועמד אחר של הגופי� המייעצי�

 . או כשירי� לתפקיד המועמדי� נמצ15יתר . מועמדות�

 חברי מועצת הרשות וקבעה כי המינוי 15 מינתה הממשלה לפי המלצת השר את �31.1.10ב, כאמור
 . �28.2.10ייכנס לתוק� ב

‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ÁÎÂ�Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „Á‡ Ï˘ ‰Ï‰�‰ ˙˘Ó˘Ó‰
Ï‡¯˘È· ÌÈ·Â˘Á‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÙÂ‚Ó , ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙¯ËÓ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï ÛÂ‡˘Ï ˘È ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰

 Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ¯·„·Â ‡˘Â�· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙Ï„‚‰ ¯·„· ¯‡Â˙Ó‰
È¯Â·Èˆ‰ . ‡È·È˘ ÌÈÂ�ÈÓÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰ÂÂ˙Ó ÚÂ·˜Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ˙Â�Â¯˜Ú‰ ˙‡ ÏÂÏÎÈÂ ‰˜È„·‰Â ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎÏ ˘¯„�‰ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙‡ ÔÂ·˘Á·
‚· ˙˜ÈÒÙ· ÂÚ·˜�˘"ı18 . 

 

 

 ר המועצה ומינויו"איתור יו

לפי המלצת השר ולאחר שהתייע$ ,  חברי�15בחוק נקבע כי הממשלה תמנה מועצה ובה , כאמור
 . ר המועצה ייבחר מבי חבריה"וכי יו, בנושא ע� גופי� שוני�

מהמסמכי� שעמדו לרשות משרד מבקר המדינה ומדבריה של ראש מטה השר עולה כי בשלב 
בשלב ).  המועמד�להל (ר מועצת הרשות " השר המלי$ על מועמד ליוההתייעצות הראשו

, שכללה את אותו מועמד,  המועמדי�109ההתייעצות השני הועברה הרשימה האמורה של 
 . ושלושה גופי� מביניה� המליצו עליו, להתייחסות� של הגופי� המייעצי�

 לבדיקתה של ועדת  העבירה לשכת השר את פרטיו האישיי� של המועמד2009באוקטובר 
 התקיי� הדיו הראשו של הוועדה בנושא מועמדותו ובו הוחלט כי 2009בנובמבר . המינויי�

כיוו שעל פי המידע , 19ר מועצת הרשות לפי החוק"המועמד אינו כשיר לכה כחבר וממילא כיו
ינויי� לאחר הדיו של ועדת המ. שהעביר לוועדה מועסקת בתו אצל אחד מזכייני הרדיו האזורי

התקבל מכתב מבא כוחו של המועמד ובעקבותיו סוכ� כי בתו תתחייב להתפטר מתפקידה ברדיו 
 .כשירותו�ולפיכ+ נשלל הנימוק לאי, האזורי

1. Ì È � È È � Ú  „ Â ‚ È �  ˙ Ú È � Ó Ï  ¯ „ Ò  דנה ועדת המינויי� בעקבות ההודעה האמורה: ‰
עומד בתנאי הכשירות הוועדה מצאה כי המועמד .  בכשירותו של המועמד2009בשנית בדצמבר 

הנדרשי� בחוק החברות הממשלתיות בכפו� להסדר למניעת ניגוד ענייני� שנדרש ה משו� שבתו 
ר דירקטוריו רדיו "התחייבה להתפטר מהרדיו האזורי וה משו� שעד למינויו כיה המועמד כיו

__________________ 

3073/99� "בג  18 ÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰Á‡Â Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙Â '� 'Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘' ,3(ד"ד נ"פ(, 
529. 

בחוזה או בעסקה ע
 , בי� היתר בעצמו או על ידי קרובו, לחוק נקבע כי מי שקשור)7)(א(9בסעי+   19
 .לא ימונה לחבר מועצה, הרשות או ע
 בעל זיכיו�
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ר ניגוד ענייני� או  קבעה הוועדה כי א� ייווצ2010בהסדר שנחת� בינואר . שהוא בעל זיכיו, אזורי
ויפעל לפי ) ש" היועמ�להל (חשש לכ+ יודיע על כ+ המועמד ליוע$ המשפטי של הרשות 

 . הנחיותיו

הצהיר המועמד כי בתו המועסקת , המפרט את הרקע העובדתי, בחלקו הראשו של ההסדר )א(
בר מועצת כמפיקה באחת מתחנות הרדיו האזורי התחייבה להתפטר ע� אישור מינויו בממשלה לח

 . ר שלה"הרשות השנייה וליו

ר המועצה וקבעה כי תקופת " אישרה הממשלה את מינויו של המועמד ליו2010בסו� ינואר , כאמור
 . 2010המינוי תחל בסו� פברואר 

 ÌÂ˜ÓÓ ‰¯ËÙ˙‰ ÔÎ‡ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Â˙·˘ ‡„ÈÂ ‡Ï Ì¯Â‚ ÌÂ˘ „È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ�Î ÌÚ˘ ‡ˆÓ�
È¯ÂÊ‡‰ ÂÈ„¯· ‰˙„Â·Ú . È‡Ó· ˜¯2010 ,ÂÈÏ ÂÈÂ�ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁÎ"‰ˆÚÂÓ‰ ¯ , ˙¯‚ÒÓ·

 ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÂÙ˙˙˘‰ Â·˘ ¯ÂÈÒ)ÂÈ‰ „·ÏÓ"¯ (È¯ÂÊ‡‰ ÂÈ„¯‰ È�ÈÈÎÊÓ „Á‡ Ïˆ‡ , ¯¯·˙‰
ÂÈ‰ Ï˘ Â˙· ÈÎ Ì‰Ï"ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· Ïˆ‡ ˙˜ÒÚÂÓ ÔÈÈ„Ú ¯ , ¯ËÙ˙˙ ‡È‰˘ ·ÈÈÁ˙‰ ‡Â‰˘ Û‡

‰„È˜Ù˙Ó .ÔÂÈÎÈÊ ÏÚ· Â˙Â‡ Ïˆ‡ ˜ÒÚÂÓ Â�˙Á Ì‚ ÈÎ ¯ÂÈÒ· ¯¯·˙‰ „ÂÚ , ‡Ï ÏÏÎ˘ ‰„·ÂÚ
ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡·Â‰ . 

הוא שלח , ר ממשיכה לעבוד אצל בעל הזיכיו"רק לאחר הסיור שבו התברר באקראי כי בתו של היו
 מכתב לוועדת המינויי� ולפיו נבצר מבתו לעמוד בהתחייבותה בדבר התפטרותה ולכ הוא מוכ

 .הרדיו ולגבי בעל הזיכיו שמעסיק את בתו וחתנולקבל עליו כל מגבלה בנוגע למילוי תפקידו לגבי 

 בעובדה שהוא לא הודיע ביזמתו שבתו לא 2010בעקבות הודעתו דנה ועדת המינויי� ביוני  )ב(
וכי יש בכ+ , הוועדה סברה כי המידע מהותי לבחינת מידת עמידתו בתנאי הכשירות בחוק. התפטרה

ר "שלושה ימי� לאחר מכ שלחה יו. ר במועצהר מועצת הרשות ולחב"מינויו ליו�משו� עילה לאי
 .ר"הוועדה לשר מכתב המפרט את עמדת הוועדה בעניינו של היו

 כי בעבודתה היא מתבססת 2010ועדת המינויי� ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 . על כ+ שנמסר לה מידע נכו ועל כ+ שבעלי התפקידי� ממלאי� את תנאי ההסדר שנקבעו לה�

 בנושא הסתרת מידע על ידי מועמד לכהונה ציבורית נאמר 20במכתב של היוע$ המשפטי לממשלה
עקרו בסיסי במשפט המינהלי הינו כי מי שמכה בכהונה ציבורית מכה כנאמ הציבור וחב לו "כי 

לפרוש מידע , על מי שמציג את מועמדותו לכהונה ציבורית לנהוג בנאמנות וביושר. חובת נאמנות
. ולהקפיד להציג כל מידע שנדרש למוסרו וכ כל מידע אשר עשוי להיות רלבנטי למינוי, ונכושל� 

הסתרת מידע או מסירת מידע בלתי של� יש ... אי לאד� זכות מוקנית להתמנות לכהונה ציבורית
וזו עשויה כשלעצמה להצדיק פסילת , בה משו� מעילה באמו הנית במועמד לכהונה ציבורית

כ+ במיוחד כאשר המידע שלא נמסר הוא מהותי לבחינת עמידתו של המועמד בתנאי . תהמועמדו
 ".הכשירות שבחוק

 למשרד מבקר המדינה הוא הודיע כי בתו נישאה זמ קצר לפני הגשת 2010ר מדצמבר "בתשובת היו
וכי העובדה שג� חתנו מועסק אצל אותו בעל זיכיו נשמטה בתו� לב , המידע לוועדת המינויי�
ר המועצה הוא הודיע לשר "הוא הוסי� כי בסמו+ לאחר מינויו ליו. מהמידע שמסר לוועדה

 למשרד 2011ואול� בתשובת השר מינואר . התקשורת בשיחה אישית כי בתו עדיי לא התפטרה
ר שיחה אישית או אחרת "מבקר המדינה הוא הודיע כי למיטב זיכרונו לא התקיימה בינו ובי היו

 .בעניי זה

__________________ 

 .ר הוועדה"ו ליועצי
 המשפטיי
 של תאגידי
 ציבוריי
 ולי2003מאוגוסט   20



 ב61דוח שנתי  492

¯˘Ó ˙Ú·Â˜˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „
 Â˙¯‚ÒÓ·˘ ÛÂ‚‰ ÏÚ Ô‰Â ¯„Ò‰‰ Ú·˜� ÂÈ·‚Ï˘ „È˜Ù˙‰ ‡ÏÓÓ ÏÚ Ô‰ ˙ÏËÂÓ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ

„È˜Ù˙‰ ‡ÏÓÓ ÏÚÂÙ .ÂÈ‰ ˘ÓÈ˘ ¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó·"Â„È˜Ù˙· ¯ ,ÌÈÈ˘„ÂÁÓ ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ,
„Ò‰‰ È‡�˙· „ÓÂÚ ‡Ï ‡Â‰˘ Ú„È˘ ‰Ú˘·‰„È˜Ù˙Ó ‰¯ËÙ˙‰ ‡Ï Â˙·˘ ¯Á‡Ó ÂÏ Ú·˜�˘ ¯ . 

 ÏÂÙÈËÏ È‡¯Á‡‰ ‡Â‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ‰Ú·˜ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�
ÂÈ‰ Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ ¯Á‡Ï ¯¯ÂÚ˙˙˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÈÈ‚ÂÒ·"¯ , ‰È‰È˘ Ì¯Â‚‰ ÈÓ Ú·˜� ‡Ï

˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ�Î ÌÚÂ ‰Ê „È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ�ÎÏ Ì„Â˜ ¯„Ò‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È‡¯Á‡„È . 

 ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ „ÈÙ˜˙ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú·˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯„Ò‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ‡ÂÏÓ ˙ÙÈÎ‡Ï È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ ÈÓ ¯Â¯·Â ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ÚÂ·˜Ï , ÔÏÏÎ·Â

„È˜Ù˙Ï ‰ÒÈ�ÎÏ Ì„Â˜ Úˆ·Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ . ¯„Ò‰· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙Â‡¯Â‰‰˘ È„Î ˘¯„� ¯·„‰
Ô‡ÂÏÓ· ÂÙÎ‡ÈÈ ,·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ È„ÎÂ ‡Ï ‡˘Â�‰ ˙˜È„"˙Â‡ÒÈÎ‰ ÔÈ· ÏÂÙÈ˙ ." 

2. È ‡  ˙ Ú Ù ˘ ‰-‰ ˆ Ú Â Ó ‰  „ Â ˜ Ù ˙  Ï Ú  ¯ „ Ò ‰ ·  ‰ „ È Ó Ú  2010בסו� יולי : ‰
המועד שבו התגלה כי הוא אינו עומד בהסדר , 2010הועלה כי ממאי . ר מ המועצה"התפטר היו
בוטלו ישיבות מועצה , פרק זמ של כחודשיי� וחצי, ועד מועד התפטרותו בפועל, שנקבע לו

 2010א� שממלא מקומו בתחו� הרדיו מונה בסו� יוני . תוכננו וא� לא מונו למועצה ועדות משנהש
הוא הצהיר כי בכוונתו לטפל רק , ר בכל תחומי פעילותה של המועצה"למלא את מקו� היו

לא להחליט על דברי� חדשי� שה� בעלי משמעות של מדיניות חדשה , בענייני� בוערי� ושוטפי�"
 ". � יוצאי דופאו של מהלכי

 עולה כי 2010ר ועדת טלוויזיה של המועצה למשרד מבקר המדינה מדצמבר "מתשובתו של יו
ההתנהלות "ר עיכבה את מינוי חברי ועדת הטלוויזיה ובשל כ+ "ההתפתחות בעניי כשירותו של היו

לא היה כאשר נושאי� שאמורי� היו להיות מטופלי� כראוי לא טופלו כראוי ו, לא הייתה תקינה
 ". מספיק זמ לבדוק נושאי� לפני קבלת החלטות

‰ˆÚÂÓ‰ „Â˜Ù˙· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÂÓ¯‚ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ�‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ . 

 

 

 מניעה של חברי מועצה מטיפול בנושא הרדיו האזורי

החוק מסמי+ את הרשות לטפל ג� בכל ענייני הרדיו האזורי ובכלל� להעניק זיכיו להפעלת תחנות 
 . ורי�רדיו ולקיו� שיד

 הרדיו �להל (שהוא בעל זיכיו , ר דירקטוריו רדיו אזורי"ר המועצה כיו"עד למינויו כיה יו .1
בהסדר למניעת ניגוד הענייני� נקבע כי הוא יתפטר מהרדיו האזורי ויתחייב שלא לטפל ). האזורי

דיו האזורי במש+ שישה חודשי� בנושאי� הנוגעי� לתחו� הרדיו ובמש+ שנה בנושאי� שנוגעי� לר
לפי החוק (ר ממלא מקו� שיטפל בענייני הרדיו "ההסדר הסתמ+ על כ+ שימונה ליו. ולשלוחותיו

 מינתה הממשלה �28.2.10ב, כאמור). נדרש למנותו מחדש באישור הממשלה מדי שלושה חודשי�
 . את חברי המועצה ויושב ראשה ואת ממלא מקומו בתחו� הרדיו

לשכת הייעו$ המשפטי של משרד התקשורת אל ראש מטה השר  כתבה 2009יצוי כי באוגוסט 
בהקשר זה עולה ). כגו שנתיי�(ארוכה ' תקופת צינו'סביר כי המועמד יידרש ל: "בעניי זה

ג� ". השאלה הא� הימנעות מטיפול בכלל ענייני הרדיו האזורי לתקופת זמ שכזו הינה סבירה
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יש צור+ בתקופת "ל ועדת המינויי� נטע כי  א2009משרד המשפטי� סבר כ+ ובמכתבו מדצמבר 
וכי בנסיבות המקרה יש קושי של ממש במינויו , צינו של שנתיי� בטר� יעסוק בענייני רדיו אזורי

 ". ר המועצה"ליו

 ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰„·ÂÚÏ ¯·Ò‰ ‡ˆÓ� ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
„·Ï· ‰�˘ Ï˘ ÔÂ�Èˆ ˙ÙÂ˜˙ ÚÂ·˜Ï ‰ËÈÏÁ‰. 

ר ועדת המינויי� כי עמדת משרד התקשורת ומשרד המשפטי� בעניי תקופת "בתשובתה הודיעה יו
ר "כמו כ היו". אול� לא לובנה באופ סופי, אמנ� הובעה במהל+ בירור הדברי�"צינו של שנתיי� 

נימקה בתשובתה את הסיבות שבשל סברה הוועדה שהתקופות שנקבעו בהסדר למניעת ניגוד 
 . ה התקופות המתאימותהענייני� 

 ‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÓÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ„ÂÒÈ· ,ÌÈËÙ˘Ó‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘· , ÔÈÈ�Ú· ˙ÈÙÂÒ ‰ËÏÁ‰ ˘·‚˙˘ È�ÙÏ

ÔÂ�Èˆ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙ÚÈ·˜. 

, כהונתוחבר מועצה אחר היה מנוע א� הוא מטיפול בענייני הרדיו האזורי במש+ כל תקופת  .2
ל וכעור+ בהוצאה לאור של עיתו מקומי שמטבע הדברי� מתחרה "שכ באותה עת הוא כיה כמנכ

 . ברדיו האזורי בכל הנוגע לפרסומות באזור

הלשכה המשפטית במשרד התקשורת שהייתה ערה לבעייתיות שבמגבלות המוטלות על חברי 
בר המועצה האמור וציינה כי ניגוד המועצה בענייני הרדיו האזורי חיוותה דעתה בעניינו של ח

לא רק ביחס לענייני� הנוגעי� באופ ישיר ובלעדי לפעילות המועצה "הענייני� עשוי להתעורר 
, מדיניות הפרסומות: לדוגמא, אלא א� ביחס לפעילות המועצה בתחומי� נוספי�, בתחו� הרדיו

יחד ע� זאת . מדיניות אכיפה, גי�תמלו, דמי זיכיו, נושאי תקציב הרשות השנייה, אתיקה בשידורי�
מראש את כלל , נראה כי יש קושי למפות, מאחר וההסדרה שמקיימת הרשות השנייה היא דינמית

 ".הנושאי� אשר יש לה� זיקה כלשהי לתחו� הרדיו ובה� יידרש המועמד להימנע מלעסוק

עצה היו ר המועצה וחבר המו"מהמסמכי� שעמדו לרשות הביקורת עולה כי העובדה שיו .3
מנועי� מלטפל בענייני הרדיו האזורי בעייתית בהתחשב בהיקפה של הפעילות שקיימה הרשות 

על היקפה וחשיבותה של הפעילות בתחו� זה נית ללמוד בי היתר . לניהולו ולקידומו של תחו� זה
 : מהמסמכי� האלה

בנוגע , ושנורית דאב' גב, ר המועצה היוצאת" ששלחה לשר יו2009במכתב מדצמבר  )א(
בשנתיי� האחרונות תפס הרדיו האזורי נתח מאוד "לעבודתה השוטפת של הרשות נאמר כי 

פעילות זו כבר הושלמה ולפיכ+ נית ... משמעותי בפעילות הרשות לאור המכרזי� שפורסמו
 ".להערי+ שכיו� תופסת פעילות המועצה הנוגעת לרדיו כרבע מהיק� הפעילות הכולל

לקד� את האחראית לענייני הרדיו , בהמלצת הרשות, חליטה המועצה ה2010בפברואר  )ב(
, )ל" המנכ�להל (מר מנשה סמירה , ל הרשות"מנכ. ל בפועל"ברשות מדרגת ראש אג� לדרגת סמנכ

התייחס להיק� ולחשיבות של הנושאי� הנוגעי� לרדיו האזורי שבה� עוסקת הרשות במכתב ששלח 
כי ;  תחנות רדיו אזוריות16כתב נאמר כי הרשות מפקחת על במ. ר המועצה דאז ואל חבריה"אל יו

וצפוי כי היא תידרש לעסוק בענייני� רבי� , היק� פעילותה של המועצה בתחו� הרדיו גדל
וכי במסגרת הזיכיונות החדשי� שניתנו לתחנות נקבעו מחויבויות חדשות ; הקשורי� לנושא

 כוללת עדכו של 2010 של הרשות לשנת תכנית העבודה; הדורשות פיקוח משמעותי מצד הרשות
 . כללי הסדרת השידורי� בתחו� הרדיו האזורי ושל אופ התאמת� לסביבת התקשורת המשתנה
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ש ללשכה המשפטית של רשות החברות הממשלתיות כי בעת " מסר היועמ2010ביוני  )ג(
 תחנות 16 כל כהונתה של המועצה המכהנת היא תידרש לשקול בקשות להארכת תקופת הזיכיו של

אשר תוק� זיכיונו אמור , ובכלל בקשות להארכת תקופת זיכיונו של הרדיו האזורי, הרדיו האזורי
 . 2012לפוג באוגוסט 

Ì‰· ˜ÂÒÚÏ ˙˘¯„� ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÓÂÁ˙‰Ó ‡Â‰ ÂÈ„¯‰ ‡˘Â� . ‰Ó ˙„ÈÓ ˘È ÏÚÂÙ·
‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÌÂÁ˙Â ÂÈ„¯‰ ÌÂÁ˙ ÔÈ· ‰ÙÈÙÁ Ï˘ , ˙ÂËÏÁ‰‰Ó ˜ÏÁ˘ ÔÙÂ‡· ÔÈÈ�ÚÏ ˙ÂÏ·˜˙Ó˘

ÂÈ„¯‰ ÌÂÁ˙Ï Ì‚ ˙ÂÚ‚Â� ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ . ÌÂ˜Ó ‰È‰È „È˙Ú· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡È‰˘ È˘Â˜‰Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ È�˘ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÌÈÈ˜Ï ˙È˘ÚÓ‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

¯¯ÂÚÏ ‰ÏÂÏÚ . 

 

 

 ר ועדת הטלוויזיה"מינוי יו

שכ המועצה , רכזיות של המועצהועדת טלוויזיה היא אחת מוועדות המשנה החשובות והמ
מאצילה לה את סמכותה לקבוע א� לאשר תכנית שנתית ולוחות שידורי� עונתיי� שמגיש בעל 

 .הזיכיו לאישור המועצה

 �להל (ר ועדת הטלוויזיה "יו לתפקיד חבר מועצהמשרד מבקר המדינה בדק את הלי+ מינויו של 
 ). מועצהה או חבר ר הוועדה"יו

היא , 2010שהתקיימה במרס , מועצההבדיקה העלתה כי כבר בישיבתה הראשונה של ה .1
ר המועצה ביקש למנות את אחד מחברי "מפרוטוקול הדיו עולה כי יו. ר לוועדה"החליטה למנות יו

". ר ועדת טלוויזיה" שני� כיו8שיש לו את הניסיו ברשות השידור של "המועצה לתפקיד בנימוק 
" מבוכה ואי נחת"עו תחושה של א+ חלק מה� הבי, אמנ� חברי המועצה תמכו במועמדותו לתפקיד

ממלא , יתר על כ. ואחד החברי� א� הציג את מועמדותו לתפקיד זה, ר המועצה"לנוכח בקשת יו
אנחנו "א+ העיר כי , ר"ציי כי הוא סומ+ על שיקול הדעת של היו, ר המועצה דאז"מקומו של יו

שיו ההרגשה היא שזה קצת עכ. לראות את התמונה ואז נאשר, צריכי� עוד זמ ללמוד את הדברי�
 ". חפוז מדי

ÂÈ ˜¯ ‰�ÂÓ ‰·È˘È ‰˙Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰"‰„ÚÂÂ‰ ¯ , ˜¯ Â�ÂÓ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯˙È ÂÏÈ‡Â
 È�ÂÈ ÛÂÒ·2010 ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î , ¯˙È Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈÂ ÌÈ¯·Á‰ Â�ÂÓ˘ ˙Ú·

‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰�˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ . ÈÏÂÈ ˙ÏÈÁ˙· ‰�Â˘‡¯Ï ‰Ò�Î˙‰ ‰„ÚÂÂ‰2010 ,Á‡Ï Â�ÂÓ˘ ¯
‰È¯·Á ¯˙È .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,ÂÈ Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï Â˘¯„� ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÈÎ" È�ÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ¯

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÎ‰Ï Â˜ÈÙÒ‰ ‰È¯·Á˘ ‡Ï·Â ÌÈÈ�Â¯˜Ú‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙‡ ‰˘·È‚ ÂÊ˘ . ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·
ÂÈ Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ ˙Ó„˜‰Ï ÌÈÚÈ�Ó‰ ¯·„· ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ"‰„ÚÂÂ‰ ¯ . 

 למשרד מבקר המדינה הוא הסביר כי העיכוב במינוי חברי 2010ר הוועדה מדצמבר "בתשובת יו
וכי היכרותו ע� תחו� , ר המועצה"הוועדה נגר� בשל ההתפתחויות בעניי כשירותו של יו

 . התקשורת וניסיונו הרב הניעו את החברי� לבחור בו

מועצה ה חבר התקבלה בוועדה תלונה אנונימית ולפיה יש זיקה בי 2010הועלה כי בינואר  .2
שכ שניה� רשומי� כחברי דירקטוריו , לשר התקשורת) ת הטלוויזיהועדר "לימי� נבחר ליושכאמור (

 . כלומר היא אינה פעילה, 2000של חברה שנמצאת בהליכי רישו� אצל רש� החברות משנת 
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א� , לא צוינה הזיקה האמורה,  והועבר לבדיקת הוועדהבר המועצהחיצוי כי בשאלו שמילא 
, כמו כ. ע� השר, בהווה או בעבר, לה המועמדי� נדרשי� להצהיר על זיקה עסקיתשבשאלוני� א

מהמסמכי� שעמדו לרשות משרד מבקר המדינה לא עולה כי השר או מי מטעמו דיווחו לוועדה על 
 . לבדיקת ועדת המינויי� בר המועצהחהזיקה האמורה בעת העברת פרטיו של 

מתשובת . � מכתב ובו ביקש לברר כיצד טופלה התלונהמשרד מבקר המדינה שלח לוועדת המינויי
התלונה טופלה רק בעקבות פניית משרד מבקר , היועצת המשפטית לוועדה עולה כי בשל תקלה

בר חובמסגרת זו ועדת המינויי� ביקשה את התייחסות� של שר התקשורת ושל , המדינה בנושא
ור לפני כ הועלתה האפשרות מתשובותיה� עולה כי למעלה מעש. לאמור בתלונה המועצה

היועצת . אול� זו לא התממשה ולכ לא ראו מקו� לדווח על כ+, לפעילות עסקית משותפת ביניה�
 ". נראה כי לא היה במידע זה כדי לשנות מהחלטת הוועדה"המשפטית הוסיפה כי 

˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÁ‰ˆÚÂÓ‰ ¯· )ÈÂ"‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙„ÚÂ ¯( Â‡ ¯˘‰Â 
ÂÂ„È ÂÓÚËÓ ÈÓÌ‰È�È· ‰˜ÈÊ‰ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ÂÁ. Ï ¯˘‡ Ú‚Â�· „·ÚÈ„· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Î¯Ú‰

Â˙Ú˘· ‰Ï·È˜˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙È¯˘Ù‡‰ Â˙ÚÙ˘‰Ï, ÔÈ‡  ‰· ˙ÈÁÙ‰Ï È„Î
È‡Ó-„ÚÂÓ· ˜„·� ‡Ï ÔÈÈ�Ú‰˘ ÍÎ· ˙Â�È˜˙‰ . 

 

 

 מינוי דירקטורי� מטע� הרשות בחברות החדשות

 ישודרו באמצעות חברת 10 ובערו$ 2בערו$  בחוק נקבע כי שידורי מהדורות חדשות ויומני חדשות
עוד . חדשות של הערו$ שתוק� ותפעל לפי הוראות החוק ובהתא� לזיכיו שהעניקה לה המועצה

ולא ישוקפו בה� עמדותיה� , חברת החדשות תקיי� שידורי חדשות מהימני� ומאוזני�"נקבע כי 
 . "עובדיה ובעלי מניותיה, ודעותיה� הפרטיות של מנהלי החברה

 מכלל 10.5% צפו בממוצע 2008מנתוני� שמסרה הרשות למשרד מבקר המדינה עולה כי בשנת 
 9.5% צפו בממוצע 2009ובשנת , 2 בחדשות שבערו$ �19% ו10משקי הבית בחדשות שבערו$ 

מכא שלשידורי החדשות של שני הערוצי� . 2 בחדשות שבערו$ �18% ו10בחדשות שבערו$ 
 . ה� בי המרכיבי� העיקריי� של שידורי הערוצי� המרכזיי�ו, המרכזיי� תפקיד חשוב

וכי מועצת , החוק קובע כי מועצת המנהלי� של חברת החדשות תמנה חמישה דירקטורי� לפחות
בשני� האחרונות מנתה מועצת . 21) דירקטורי� מטע� הרשות�להל ( מה� 40%הרשות תמנה 

, על פי החוק. נות ארבעה מה� מטע� הרשותולכ היה על המועצה למ, המנהלי� עשרה דירקטורי�
ומועצת , ר מועצת המנהלי� של חברת החדשות יהיה אחד הדירקטורי� שמינתה המועצה"יו

לפי החוק הדירקטורי� שתמנה המועצה יהיו נציגי ציבור העומדי� בתנאי . המנהלי� תבחר אותו
תואר : ובכלל�, תחייבי�בשינויי� המ, ר דירקטוריו של חברה ממשלתית"הכשירות לכהונת יו

ובהיעדר , אקדמי בתחומי� מוגדרי� וניסיו של חמש שני� לפחות בתפקיד בכיר בתחומי� מוגדרי�
דירקטור מטע� הרשות יתמנה לשלוש .  שנות ניסיו ונימוקי� מיוחדי� לבחירה12 �תואר אקדמי 

 . ונית למנותו מחדש, שני�

__________________ 

כי חבר מועצת הרשות לא יוכל , בי� היתר,  נקבע2003 לחוק שנכנס לתוקפו באוגוסט 19בתיקו�   21
 .להתמנות לדירקטור מטע
 הרשות
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 הציבור מטע� הרשות בדירקטוריו חברת החדשות על החשיבות שנודעת למשקל� הניכר של נציגי
הקמתה של חברת , כ�הנה כי: " כלהל$22"ועל החשיבות שבעצמאות� נית ללמוד מדברי בג

נועדו , והאיסור שהוטל עליה לממ את שידוריה ממכירת זמ פרסו� במישרי, החדשות על פי החוק
עוד ... ,  הפועלות משיקולי� מסחריי�בי חברת החדשות לבי הזכייניות, ככל האפשר, להפריד

הסדרי� מבניי� וכלכליי� , לש� אותה מטרה של הבטחת מהימנות שידורי החדשות, קבע המחוקק
בייצוג ... הסדרי� אלה מעניקי� לרשות משקל משמעותי... שימעיטו את החשש להטיית השידורי�

 לנציגי הציבור בדירקטוריו מכא המשקל המשמעותי שנית... האינטרס הציבורי בחברת החדשות
נטוע בשורשי תיפקודו התקי של , מעמד� העצמאי של נציגי ציבור בדירקטוריו...חברת החדשות

ועל נציגי הציבור בו מוטל להג על אינטרס , דירקטוריו כגו� החייב נאמנות לתאגיד ולציבור
אותה ומקצועיותה כספק בנסיבותיה של חברת החדשות יש חשיבות מיוחדת לשמירת עצמ. הציבור

מטע� זה . מידע מרכזי לציבור וכמי שמשמש כגור� בעל השפעה עצומה על חופש הביטוי והמידע
הוא ראה להבטיח את ; א� עמד המחוקק על הצור+ להג על עצמאות והגינות השידור החדשותי

 ".תיפקוד� ומשקל� של נציגי הציבור בדירקטוריו

למועמדי� שנבחרו לשמש ) ר המועצה" יו–להל ( נורית דאבוש 'גב, ר המועצה"במכתב ששלחה יו
כדירקטורי� מטע� הרשות היא היטיבה לעמוד על חשיבות תפקידו של הדירקטור מטעמה וציינה 

תפקיד מרכזי בתחו� התקשורת , רואה בתפקיד הדירקטורי� מטעמה בחברת החדשות"כי המועצה 
שהרי חברות החדשות ה ממעצבי דעת ,  חינוכיי�,תרבותיי�, שלו מאפייני� ציבוריי�, בישראל

הינ� חוד החנית בהגנה על האינטרס הציבורי , הדירקטורי� מטע� הרשות. הקהל המרכזיי� במשק
, בחרה המועצה לכהונה בדירקטוריוני� במועמדי� בעלי שיעור קומה, לפיכ+. עליו אמונה המועצה

במכתב ". ישמע בדירקטוריו חברת החדשותאשר יעמדו על המשמר ויבטיחו כי קולו של הציבור 
הדברי� מקבלי� משנה חשיבות לאור המרכזיות שתופסי� שידורי החדשות במרק� "אחר צוי ג� ש

בחברה , בכלכלה, השידור הטלוויזיוני במדינת ישראל והשפעת� על תהליכי� בפוליטיקה
 ". ובתרבות

 

 איתור המועמדי� לכהונה מטע� הרשות

 בדק את האופ שבו איתרה הרשות את המועמדי� מטעמה לתפקיד דירקטורי� משרד מבקר המדינה
 . במועצות המנהלי� של חברות החדשות

 החליטה המועצה למנות ועדת משנה לאיתור חברי� 2006מהמסמכי� עולה כי בישיבתה מיולי 
 ,כמו כ.  הופסקה עבודת הוועדה2008ואול� בפברואר , בדירקטוריוני� של חברות החדשות

 ולפיה היא רשאית לקבוע את נוהל המינוי 2008בעקבות חוות דעת משפטית שקיבלה בינואר 
ניסתה המועצה לאתר מועמדי� באמצעות חברי המועצה שהתבקשו , ועוד קוד� לכ, בעצמה

 . להמלי$ על מועמדי� ראויי� לתפקיד דירקטורי�

אחת מחברות המועצה העירה . י� נדו נושא הלי+ המינוי של דירקטור2007בישיבת המועצה במאי 
נוהל לבחירת מועמד שלה לדירקטוריו חברת "באותה ישיבה כי לא ייתכ שלמועצה לא יהיה 

, המבקר הפנימי,  היוע$ המשפטי�י הגורמי� שיש לנו "אפשר את הנוהל הזה לעצב ע... החדשות
מידה של נראות , זה יית מידה של שקיפות. גופי� אחרי� שחושבי�, ר הרשות או המועצה"יו

, שבסופו של דבר נית לתרג� אותו כחבר מביא חבר, נראה לי שההלי+ הזה... ומידה של נאותות
אנשי� ראויי� מ המעלה , בלי לפגוע בכבוד�, למרות שהאנשי� האלה. הוא תהלי+ לקוי

 ".הראשונה

__________________ 

4500/07� "בג  22 Á"ıÈ·ÂÓÈÁÈ ÈÏ˘ Î 'Á‡Â '� 'Á‡Â ‰ÈÊÈÂÂÏËÏÂ ÂÈ„¯Ï ‰È�˘‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ' ,די�תק.  
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¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ‰¯ÈÁ·ÏÂ ¯Â˙È‡Ï Ï‰Â� ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·ÌÈ , ÏÚ
 ˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ Â˙Â·È˘ÁÂ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ˙¯„Ò‰·˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡

ÌÈ�ÊÂ‡ÓÂ ÌÈ�ÓÈ‰Ó ˙Â˘„Á È¯Â„È˘ ˙ÁË·‰· . 

 היא הודיעה כי בעקבות דוח מבקר המדינה 2010בתשובת הרשות למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
מטעמה בחברות והמלצת הנהלת הרשות היא גיבשה נוהל לאיתור ולבחירה של דירקטורי� 

 . והיא מקיימת הלי+ לאיתור ולבחירת דירקטורי� לפיו, החדשות

 

 הרכב הדירקטוריו� מטע� הרשות 

. היה על המועצה למנות בכל אחת מחברות החדשות ארבעה דירקטורי� מטע� הרשות, כאמור
חברת  "� 2משרד מבקר המדינה בדק את הרכב הדירקטוריו של חברות החדשות של ערו$ 

 . 2008�2010בשני� " מ" בע10חדשות  "� 10ושל ערו$ " מ"ות הישראלית בעהחדש

 ¯ÙÒÓ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ‰˙�ÈÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ˆÓ�
˜ÂÁ‰ Ú·˜˘ ‰ÊÓ ÔË˜ ÌÈ¯·Á , ‰È‰ ˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙ˆÚÂÓ· ‰˜ÏÁ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ

ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¯ÒÁ : 

 שלושה דירקטורי� מטע� הרשות 2009כיהנו עד אוקטובר  2בחברת החדשות של ערו$  .1
 כיהנו באותה חברה שני 2010ובי אותו מועד למועד סיכו� הביקורת באוקטובר , במקו� ארבעה

 . דירקטורי� בלבד מטע� הרשות

 הגיש בקשה לכה 2009יצוי כי אחד הדירקטורי� שסיי� תקופת כהונה של שלוש שני� באוקטובר 
כשנה , נמצא כי במועד סיו� הביקורת.  והמועצה החליטה שלא לאשר את בקשתו,תקופה נוספת

 . טר� מונה דירקטור במקומו, לאחר סיו� כהונת הדירקטור

 : כיהנו דירקטורי� מטע� הרשות כלהל 10בחברת החדשות של ערו$  .2

ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ÙÒÓ ‰ÙÂ˜˙‰ 

 5.08עד  2

1 5.08"9.09 

2 9.09"8.10 

 

ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ÌÈ¯ÒÁ ÂÈ‰ ÌÈˆÂ¯Ú‰ È�˘ Ï˘ ˙Â˘„Á ˙Â¯·Á· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· 
 ˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„-ÌÈ¯ÂË˜¯È„ È�˘ Â�‰ÈÎ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ‰Ú·¯‡ ÌÂ˜Ó· . 

ר דירקטוריו חברת החדשות "על הבעייתיות שבמינוי מספר קט מהנדרש של דירקטורי� עמד יו
במכתב . 2007 ועד מאי 2004מינויו ביוני  ששימש כדירקטור יחיד מטע� הרשות מיו� 10של ערו$ 

 הוא ציי כי מאחר שחסרי� בדירקטוריו שלושה דירקטורי� מטע� 2005ר המועצה דאז מיוני "ליו
 �לדבריו הפגיעה בתפקוד מקורה בכ+ שבכל אחת מארבע ועדות . הרשות נפגע תפקוד הגו� עצמו

ולכ בהיותו הדירקטור היחיד ,  הרשות חייב להשתת� נציג של�עריכה וביקורת , כוח אד�, תקציב
ר הדירקטוריו הוא מנוע מלהשתת� "מכיוו שכיו, יתרה מזו. עליו להשתת� בכל הוועדות האלה

 . הדירקטוריו לא יכול למנות את הוועדה, בהיעדר נציג נוס� של הרשות, בוועדת ביקורת
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 ציינה 10ות של ערו$ ר הדירקטוריו בחברת החדש"ג� הדירקטורית שמונתה להחלי� את יו
את� יודעי� שאני יושבת כדירקטורית יחידה מטע� הציבור : "2008בישיבת המועצה באוגוסט 

משו� שזה , אני חושבת שזה נכו וחשוב לעבות את נציגי הציבור בדירקטוריו... בדירקטוריו שלי
מאשר ...  ומוחשיתכשיושבי� נציגי ציבור כגו� ודאי יש לה� אמירה הרבה יותר חזקה. חלק ממסר

 ".בנאד� אחד

בתשובתה הסבירה הרשות כי הקשיי� באיתור דירקטורי� נגרמו בשל תנאי הכשירות המחמירי� 
הקבועי� בחוק ובשל החשיבות שמייחסת המועצה למינוי הרכב מגדרי ומגזרי על מנת שיהיה ייצוג 

ודעה פומבית בדבר עוד הודיעה הרשות כי בעקבות הביקורת היא פרסמה ה. נאמ של הציבור
וכי שלב בדיקת השאלוני� שמילאו המועמדי� שוועדת איתור , האפשרות להציג מועמדות לתפקיד

הרשות הוסיפה כי בנוהל שגובש נקבע כי מועמדי� . של המועצה המליצה עליה� נמצא בעיצומו
יי� שיעמדו בתנאי הכשירות ולא ייבחרו ייכללו במאגר שישמש את הרשות לצור+ בחינת מינו

 .בעתיד

 ‰Ê ‡˘Â�· ÌÈÎÈÏ‰‰˘ „ÓÏÓ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ¯Â˙È‡‰ ÈÎÈÏ‰ ¯Â‡È˙
¯Â„Ò Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ Â˘Ú� Ì‰Â ÌÈÈ˙ËÈ˘ ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ‰ÚˆÈ·˘ . Ì¯‚ ¯·„‰

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ „Â˜Ù˙· ÌÈÈ˘˜Ï ÌÈ˙ÚÏ . 

Á Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙ˆÚÂÓ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� Ï˘ ¯ÒÁ ·Î¯‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯·
 È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡·Â ÌÈ˙Â‡� ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙Â˘„Á‰

ÌÈÈËÈÏÂÙÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÒ¯Ë�È‡ È¯„Ú�Â ˙ÂÈ�Ù ÈÏÂË� ÌÈ�ÓÈ‰Ó ÌÈ¯Â„È˘ ÌÈÈ˜Ï . ˙ˆÚÂÓ ÏÚ
 ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÏ‰�‰Ï ˜ÂÁ· Ú·˜�Î ‰ÓÚËÓ ÌÈ‚Èˆ� ˙Â�ÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰

 ‚ÂˆÈÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó Ï˜˘Ó Ì‰Ï˘˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á· È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ . ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ÈÎ ÚˆÂÓ
˘·‚˙ ,ÈÏ¯ËÈ�Â ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÌÈ‚Èˆ�‰ Â¯Á·ÈÈ Â�ÓÓ˘ ÏÂ„‚ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯‚‡Ó , ÔÎÂ

 Â�ÂÓ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÍÈÏ‰‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÁ�Ó ˙Â�Â¯˜Ú ÏÂÏÎÈ˘ Ï‰Â� Ú·˜˙
ÌÈ‚Èˆ�‰ . 

 

 

 רית היבטי בפיקוח על שידורי הטלוויזיה המסח

 2פיקוח הרשות על ביצוע השידורי� בערו� 

החוק קובע כי המועצה תפקח באופ שוט� על ביצוע השידורי� בידי בעלי הזיכיונות ועל קיו� 
ל הרשות הוא לפקח על בעלי הזיכיו כדי לוודא "וכי אחד מתפקידי מנכ, השירותי� שה� נותני�

 . לתנאי הזיכיושה� יקיימו את השידורי� לפי הוראות החוק ובהתא� 

הדרישות לגבי תוכ השידורי� שישדר בעל , בי היתר, בהוראות החוק ובכללי המועצה נקבעו
. וכ נקבע כי בעל הזיכיו נדרש לשדר תכניות ברמה ובאיכות הולמי�, הזיכיו וסוגי התכניות

 ורכישה של בתוספת השנייה לחוק נקבע כי ס+ ההוצאה השנתית שיוציא בעל הזיכיו למימו הפקה
 �220 מכלל הכנסות בעל הזיכיו או מ�60%תכניות המשודרות בערו$ באותה שנה לא יפחת מ



 499 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 �בתוספת הראשונה והשנייה לחוק נקבע היק� השידור הנדרש . לפי הגבוה שבה�, ח"מיליו ש
 . 23 של תכניות סוגה עילית�בדקות או בשעות 

 �2009ע"התש, )כניות טלוויזיה בידי בעל זיכיושידורי ת(בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו 
) בכללי� אלה . נקבעו עקרונות תכנו השידורי� ובדיקת� על ידי הרשות, ) כללי השידורי��להל

לוח תכניות על בסיס , ל הרשות תכנית עבודה לשנה הרלוונטית"נקבע כי בעל הזיכיו יגיש למנכ
בהתא� למועדי� שנקבעו , ולוח תכניות חודשי) מבריולי עד דצ, ינואר עד יוני(שבועי לכל עונה 

עוד נקבע בכללי� כי התקופה . ל למועצה כדי שתבח א� לאשר�"ואות� יגיש המנכ, בכללי�
 . שלגביה ייבדק א� בעל הזיכיו עומד במכסות ובכללי� תהיה שנה אחת

לכל בעל זיכיו ל הרשות "עד אחד באוגוסט בכל שנה ימסור מנכ,  לכללי השידורי�21לפי סעי� 
 �12בהתבסס על הכנסותיו ב, תחזית של הכנסותיו לשנה המתחילה באחד בינואר בשנה שלאחר מכ

החודשי� שקדמו להכנת התחזית ולנסיבות אחרות המשפיעות על הכנסותיו או הצפויות להשפיע 
תוני ל יעדכ את התחזית בשנת השידורי� בתחילת ינואר ובתחילת יולי על פי נ"המנכ. עליה

א� הכנסות בעל הזיכיו היו גדולות . ההכנסות בפועל וימסור לבעל הזיכיו הודעה על העדכו
 . הוא יוציא את סכו� ההפרש מההכנסה החזויה בתו+ שנתיי� מתו� אותה שנה, מההכנסה החזויה

 

 

  2006�2008ההוצאה הכספית על תכניות סוגה עילית בשני� 

במגמה לקידו� היצירה העברית , בי היתר, דיה תפעל הרשותבחוק נקבע כי במסגרת מילוי תפקי
למת ביטוי למורשת ; לטיפוח אזרחות טובה ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניז�; הישראלית

למת ביטוי מתאי� למגוו התרבותי של החברה הישראלית ; היהודית ולערכיה ולערכי הציונות
 . נות ולהשקפות השונות הרווחות בציבורבאזורי האר$ השוני� ובצורות ההתיישבות השו

לנוכח . אחת המטרות המרכזיות שהרשות הציבה לעצמה היא קידומו של שוק היצירה הישראלי
זאת קבעה המועצה את כללי השידורי� שנועדו להבטיח את קיומה וקידומה של היצירה הישראלית 

, סוגה עיליתמיות שונות של תכנ) כהגדרת בתוספת הראשונה לחוק(במסגרת הפקות מקומיות 
 . תכניות דרמה ותכניות מיוחדות, תכניות תעודה: כמפורט להל

אפשר ללמוד על כ+ ג� מפסק די . לפיקוח על קיו� שידורי טלוויזיה איכותיי� נודעת חשיבות רבה
המדובר בזיכיו שצפוי להניב לזכייניות הכנסה " ולפיו 24שכתב בית המשפט לענייני� מינהליי�

במשאב שהשליטה בהפעלתו היא בעלת , וחשוב מזה, ית כתוצאה ממכירת זמ פרסו�משמעות
של גורמי� שוני� , ועל האפשרות להישמע, בי השאר על יכולת הביטוי, השלכות חברתיות רחבות

 ".בחברה

 נקבע לעניי תכניות סוגה עילית 2004 שפורס� בספטמבר 2במסמכי המכרז להפעלת ערו$  .1
ת כי יינת ציו גבוה יותר למציע שהתחייב להוציא הוצאה שנתית בסכו� גדול מזה ותכניות מיוחדו

 לש� הפקת תכניות סוגה עילית יוציא בעל הזיכיו �לפי התוספת . שנקבע בתוספת השנייה לחוק
 220 מכלל הכנסות בעל הזיכיו או 60% � מההוצאה השנתית המזערית �17%סכו� שלא יפחת מ

בכתבי הזיכיו . לפי הגדול שבה�, ח" מיליו ש50 או סכו� של �דול שבה� לפי הג, ח"מיליו ש
פורטו ההתחייבויות , 2015 עד סו� שנת 2005שתוקפ� מסו� שנת , שנחתמו ע� בעלי הזיכיו

__________________ 

כהגדרת� בתוספת , תכנית דרמה או תכנית מיוחדת, תכנית תעודה: הפקות מקומיות מהסוגי� האלה  23
 .הראשונה לחוק

 .תקדי�, '¯„Ú· ˙˘˜ È¯Â„È˘"Á‡Â Ó '� 'Â ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰Á‡Â ÂÈ 353/06מ "עת  24
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שקיבלו עליה� בעלי הזיכיו בהצעותיה� במכרז להוצאה השנתית על תכניות סוגה עילית בכל אחת 
 . מעשר שנות הזיכיו

 כי בשלב ההתמודדות במכרז הצהירו נציגי בעלי הזיכיו כי ה� מברכי� על דרישות המכרז יצוי
 . לעמוד בהתחייבויותיה�, לטובת ציבור הצופי�, שמטרת ליצור טלוויזיה איכותית והבטיחו

ההתחייבויות שקיבלו עליה� בעלי הזיכיו , בי היתר, בדוחות השנתיי� של הרשות מפורטי�
�2006בטבלה שלהל יוצגו נתוני� לשני� .  בתחו� סוגה עילית ומידת עמידת� בהבכתבי הזיכיו

 :ח"במיליוני ש, ההוצאה בפועל והחובות שצברו בעלי הזיכיו,  ובכלל� סכומי ההתחייבויות2008

 ˙�˘2008  ˙�˘2007  ˙�˘2006  
 ·ÂÁ
ÛËÂ˘  ÚÂˆÈ·  ˙Â·ÈÈÁ˙‰

 ·ÂÁ
ÛËÂ˘  ÚÂˆÈ·  ˙Â·ÈÈÁ˙‰

 ·ÂÁ
ÛËÂ˘  ÚÂˆÈ·  ˙Â·ÈÈÁ˙‰

 ÏÚ·
ÔÂÈÎÈÊ‰

 'א 64.2 45.1 19.1 77 48.4 28.6 95.7 59.1 36.6

 'ב 89.4 66.0 23.4 96.6 77.0 19.6 95.8 62.6 33.2

69.8 121.7 191.5 48.2 125.4 173.6 42.5 111.1 153.6 ‰Ò"Î 

  � 2007בשנת ;  מההתחייבויות�28% הסתכ� החוב השוט� בכ2006מהטבלה עולה כי בשנת 

 .  מההתחייבויות�36% בכ� 2008ובשנת ;  מההתחייבויות�28%בכ

נוס� על ההתחייבויות השוטפות נוצרו לבעלי הזיכיו התחייבויות שמקור בפער בי הכנסותיה� 
 23.9 � 2007בשנת ; ח" מיליו ש3.5 � 2006בשנת : בפועל להכנסות שחזתה הרשות כמפורט להל

 .ח" מיליו ש24 � 2008בשנת ; ח"מיליו ש

 בשני� 2בתרשי� שלהל יוצג הסכו� הכולל של התחייבויות והביצוע של בעלי הזיכיו בערו$ 
2006�2008 . 

 



 501 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 ÌÈ�˘· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â·ÂÁ Â¯·ˆ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘¯˙‰Ó2006-2008 ˙Â·˜Ú· 
È‡-Ì˙Â·ÈÈÁ˙‰· Ì˙„ÈÓÚ .ÂÒ ˙ÂÈ�Î˙ ¯Â„È˘ ÏÚ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Â‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰‚

‰�˘Ï ‰�˘Ó ÂÏ„‚ ˙ÈÏÈÚ , ‡ÈˆÂ‰Ï Â·ÈÈÁ˙‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÈ·Â ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÏÂ‡
ÂÏ„‚Â ÂÎÏ‰ . 

את עמדות , בי היתר, סקר כדי לבחו באופ שיטתי, כמידי שנה,  עשתה הרשות2008בשנת  .2
ו רוב הצופי� שהשתתפו בסקר הגדיר. הציבור כלפי התוכ המשודר ואת השפעתו על קהל הצופי�

 כערו$ � �10 ו2, 1 ערוצי� �) שידור טלוויזיה פתוח לקהל הרחב(את אחד מערוצי הברודקאסט 
תוצאות הסקר לימדו על גידול בשיעור הצופי� שחשו במחסור בתכניות . העיקרי שבו ה� צופי�

ועל גידול , )23% לעומת 32%(דרמה בשני הערוצי� לעומת תוצאותיה� של סקרי� קודמי� שנעשו 
בערו$ (בשני הערוצי� ) ריאליטי(שיעור הצופי� שסברו שמשודרות יותר מדי תכניות מציאות ניכר ב

 ).25% לעומת 45% � 10ובערו$ , 37% לעומת 45% � 2

 היא עמדה על הנזקי� $25"ג� בתגובתה של הרשות על העתירות שהגישו הזכייני� לבג .3
ח השנתי לשנת " החוסרי� שעלו בדומשמעות� הקשה של: "מילוי התחייבויותיה��שנגרמו בגי אי

ותכני� מגווני� , הינה כספי� רבי� שלא זרמו אל תעשיית הטלוויזיה והיצירה הישראלית, 2006
 חלק גדול מהפער האמור הינו בי הביצוע �ויודגש . ואיכותיי� שנמנעו מצופי הטלוויזיה בישראל

מרצונ החופשי בהצעת במכרז , רהתחייבו לגביו כלפי הציבו] בעלי הזיכיו[בפועל לבי מה ש
לא נית להשלי� ע� מצב בו זוכה ... ושעל יסודו זכו ה במכרז והועדפו על פני מתמודדי� אחרי�

, )ועל יסוד התחייבות זו מנוקדת הצעתו וזוכה במכרז(במכרז מתחייב לשדר שידורי� מסוג מסוי� 
 ".כ+ סת�, ולבסו� משדר שידורי� מסוג אחר

Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ¯„Â˘Ó‰ ÔÎÂ˙‰ ÌÂÁ˙· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÂÈÎÈÊ‰ ·˙ÎÓ
ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ‰ÈÊÈÂÂÏË È¯Â„È˘ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ� ,ÌÈÙÂˆ‰ ¯Â·Èˆ ˙·ÂËÏ ÌÈ¯È˘ÚÓÂ ÌÈ�ÂÂ‚Ó . Ì‡

˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ , ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰
˙ÈÏÈÚ ‰‚ÂÒ ˙ÂÈ�Î˙ È„ ÔÈ‡ ÌÈ¯Â„È˘‰ ÁÂÏ·˘.ÔÎ ÂÓÎ  , ˙‡ ÌÈÏ˘È ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· Ì‡ Ì‚

˙ÂÎÈ‡ ˙ÂÈ�Î˙ ¯˙ÂÈ Â¯„Â˘ÈÂ „È˙Ú· ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ , È„Î ÍÎ· ‰È‰È ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ
¯·Ú‰Ó ÌÈ¯ÒÂÁ ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙ÂˆÙÏ . ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

È‡�˙‰ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï „ÈÙ˜‰ÏÂ ˙Â·ÂÁ Ï˘ ˙Â¯·Ëˆ‰ ÚÂ�ÓÏ È¯ÂËÏÂ‚¯ ÛÂ‚Î ÂÚ·˜�˘ Ì
‰ÈÏ‡ ÍÂÓÒ· ˙ÂÁÙÏ Â‡ ˙ÂÏÈÚÙ ˙�˘ ÏÎ· Ê¯ÎÓ· , ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· ÂÙ„ÚÂ‰ Ì‰Ï˘·˘ ÌÈ‡�˙

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó ÏÚ . 

 

 

 הפעולות שנקטה הרשות בעקבות הפרת ההתחייבויות

החוק וכתבי הזיכיו נתנו בידי הרשות מגוו של אמצעי אכיפה נגד בעלי הזיכיו שנועדו לאפשר 
 . נות של ההוראות והכללי� שה� עלולי� לבצעלרשות לטפל בהפרות שו

נטילת זמ פרסומת או זמ שידור מבעל זיכיו שהפר הוראות : אמצעי האכיפה שנקבעו בחוק ה�
ל הרשות לש� הבטחת מילוי "חילוט ערבויות שימציא בעל הזיכיו למנכ; במסגרת שידור תכנית

 . לתוצמצומו או הגב, ביטול זיכיו לשידורי�; תנאי הזיכיו
__________________ 

) "ובג) טר� פורס� ('‰¯˘Ú· ‰‚�"� Ó 'Á‡Â ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â-¯˘˙ 10575/07) "בג  25
10949/07 Ú· ˙˘˜ È¯Â„È˘"� Ó 'Á‡Â ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â˘¯‰') טר� פורס� .( 
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צמצו� ההיתר לנייד דקות : ובכלל�, בכתבי הזיכיו ובכללי הרשות נקבעו אמצעי אכיפה נוספי�
הטלת ; )משעות צפייה ששיעור הצופי� בה� קט לשעות צפיית השיא(פרסו� על פני שעות היממה 

וא� מתבצעת הפרה חוזרת נית להכפיל את , ח בשל הפרה" ש60,000עיצו� כספי בס+ של עד 
על , ביצוע חיוב במקו� בעל זיכיו; נטילת זמ פרסומת או זמ שידור מבעל הזיכיו; �הסכו

כמו כ הרשות רשאית לחלט את ערבויותיו של בעל זיכיו לצור+ כיסוי התחייבויות שלא . חשבונו
 . עמד בה

ונה בתו� חמש שני� ובתו� שמ, נוס� על כ+ בכתבי הזיכיו נקבע כי המועצה תבדוק בתו� שנתיי�
. א� בעלי הזיכיו מילאו את התחייבויותיה� בהתא� לכתב הזיכיו, שני� מתחילת תקופת הזיכיו

מטרת הבדיקה היא לבחו א� יש מקו� לשנות את ההתחייבויות שנקבעו לנוכח שינויי� שחלו 
 .בשוק הטלוויזיה במש+ השני� אשר השפיעו על הכנסות בעלי הזיכיו

ת האופ שבו הפעילה הרשות את הכלי� שניתנו לה בעקבות משרד מבקר המדינה בח א .1
 :להל הפירוט. 2006�2008הפרת ההתחייבויות בשני� 

בממצאי הדוח השנתי של הרשות לשנת , בי היתר,  דנה המועצה2007בישיבת המועצה באוקטובר 
דרשה , תישראתה בחומרה את החובות שצברו בעלי הזיכיו על פי נתוני הדוח השנ, המועצה. 2006
ולגבי המנגנוני� שיבטיחו כי , ל הרשות להגיש לה המלצות לגבי אופ השלמת ההתחייבויות"ממנכ

 . בעלי הזיכיו יעמדו בה

ל מתווה מפורט לעניי אופ הפיקוח של הרשות על בעלי "בעקבות דרישת המועצה גיבש המנכ
יקה במהל+ השנה וחילוט כספי� הכולל נקודות בד,  והשלמת התחייבויות העבר2008הזיכיו בשנת 

) בעלי הזיכיו יידרשו להשלי� )  1 (:  המנגנו כולל את ההנחיות האלה).  מנגנו אבני הדר+�להל
הרשות תחלט , בעל זיכיו שלא יעמוד בכ+)  2.   (2006 את התחייבויותיה� לשנת 2008בשנת 

בח הרשות א� בעל הזיכיו עמד חודש לאחר סיומו של כל רבעו ת: כמפורט להל,  שלוערבויות
 ואלו שעליו להשלי� 2008ובכלל זה ההתחייבויות השוטפות לשנת (בהתחייבויותיו לרבעו החול� 

היא , א� הגיעה הרשות לכלל מסקנה כי בעל הזיכיו לא עמד בהתחייבויותיו). 2006עוד משנת 
לרבעו : כמפורט להלהסכומי� שנקבעו גדלי� מרבעו לרבעו . רשאית לחלט ערבויות שלו

 חילוט . ח" ש750,000 �ולרבעו השלישי , ח" ש500,000 �לרבעו השני , ח" ש250,000 �הראשו
 . הכספי� מיועד לאפשר לרשות או למפיקי� אחרי� שיזכו במכרז לבצע הפקות במקו� בעל הזיכיו

יחולטו מכספי , ובעל זיכיו שלא יגיש לוח שידורי� עונתי עד המועדי� שנקבעו במנגנ)  3(
 .2007המועצה אימצה את מנגנו אבני הדר+ בישיבתה בדצמבר . ח" ש100,000הערבות שלו 

 ‰È˙ÂËÏÁ‰Ó ‰ÓÎ·Â „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· Í¯„‰ È�·‡ ÔÂ�‚�Ó ˙‡ ‰Ó˘ÈÈ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ·Ó ËÏÂÁÈ˘ ÌÂÎÒ‰ ÔË˜ÂÈ ÈÎ ‰Ú·˜ , ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 

חליטה להקל במעט על אחד מבעלי הזיכיו שנמצא כי לא  היא ה2009בישיבת המועצה מינואר 
ח " ש�50,000הגיש את לוח השידורי� במועד שנקבע במנגנו אבני הדר+ והפחיתה את החילוט ל

 ".וזאת מתו+ תקווה שהפרות כגו אלה לא יישנו) "ח" ש100,000במקו� (

מהתחייבויותיה� בתחו� באותה ישיבה החליטה המועצה כי מאחר שבעלי הזיכיו לא מילאו חלק 
היא תחלט מסכומי הערבות שהעמידה כל , 2008התוכ בשלושת הרבעוני� הראשוני� של שנת 

.  הסכו� שנקבע במנגנו אבני הדר+�ח " מיליו ש1.5ח במקו� " ש750,000אחת מה סכו� של 
 העבירה הרשות. ח" ש750,000יוצא אפוא שהמועצה ויתרה לכל אחד מבעלי הזיכיו על סכו� של 

 .כדי לקד� פרויקטי� בהפקת�, את הסכו� שחולט לשתי חברות הפקה

 התקיי� דיו בהיק� תקציב הרשות 2008בישיבת ועדת כספי� ומינהל של המועצה בנובמבר  .2
 2006לנוכח העובדה שבשנת " השיטה נכשלה. אנחנו נכשלנו"ר המועצה ציינה כי "יו. 2009לשנת 

 נכשלו פעולות 2007שבשנת , השקעה בתכניות�ח בשל אי"וני שנצברו חובות של עשרות מילי
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 נדרשה הרשות להגיב שוב ושוב לטענות ולפיה איכות שידורי הטלוויזיה 2008הרשות ושבשנת 
יכול להיות שהמבנה "ר המועצה הוסיפה כי "יו. גרועה מאוד והיא אינה מבצעת את עבודתה כנדרש

הוא לא ... יכול להיות שהוא לא נכו,  שהוא לא מקודשהרגולטורי שאנחנו בנינו ברשות השנייה
 ". מסוגל להביא בסו� את התוצאה הנדרשת

ובו פורטו ,  לאישורה של המועצה2007 הוגש דוח הרשות לשנת 2008בישיבת המועצה בדצמבר 
המועצה . 2007השקעה בתכניות וההוצאה לתכניות של בעלי הזיכיו לשנת �חובות בשל אי
, ח" מיליו ש�94 על ס+ כ�2007 ו2006פ פריסת חובותיה� שנצברו בשני� החליטה על או

בהחלטה נקבע כי החזר החובות ייפרס על פני שש . שמקור� בהשקעה חלקית בתכניות סוגה עילית
 מיליו 8.1 �והשני , ח לשנה" מיליו ש7.5 אחד מבעלי הזיכיו ישקיע �) 2014עד סו� שנת (שני� 

 2009שחששה שבעלי הזיכיו לא יעמדו בהשקעות אלה בשנת , מועצהלדרישת ה. ח לשנה"ש
הפקידו בעלי הזיכיו , 2008לנוכח העובדה שה� לא ביצעו את ההשלמות שנדרשו לבצע בשנת 

בחשבו נפרד של הרשות את הסכומי� האמורי� שישמשו כערבות להבטחת השלמת ההתחייבויות 
 . בשינויי� הנדרשי�, 2009גנו אבני הדר+ לשנת המועצה ג� החליטה להחיל את מנ. 2009בשנת 

לדבריה בעלי הזיכיו . 2009בתשובת הרשות היא ציינה כי חל שיפור בפעילות בעלי הזיכיו בשנת 
וא� החלו בהשלמת חסרי� מ , הוציאו בשנה זו את מלוא הסכו� הנדרש לתכניות סוגה עלית"

הציבור נהנה מהיצע נאה של . ערוצי�בהתא� לתכנית ההשלמות שנקבעה לכל אחד מה, העבר
 ".ובתו+ כ+ בוצעו השלמות של חסרי עבר, תכניות סוגה עלית לצד תכניות בידור

 לבחינת משמעותו 26הבעייתיות בנושא האכיפה שתוארה לעיל עולה ג� מדוח הוועדה הבינמשרדית
. 2009במרס והיתכנותו של שינוי שיטת ההסדרה בתחו� שידורי הטלוויזיה המסחריי� שפורס� 

המציאות ההיסטורית והנוכחית של ההסדרה בתחו� הטלוויזיה המסחרית " כי 27מדוח זה עולה
, המחויבויות הגבוהות שנטלו בעלי הזיכיו על עצמ�. רוויה בהפרות רבות של תנאי הזיכיו

גורמות לקיומו של אינטרס של בעלי הזיכיו להפר את , והמשמעות הכספית הכבדה הנובעת מה
ונדרשי� לה כלי� , מציאות זו גורמת לכ+ שעבודת הרגולציה בתחו� זה אינה פשוטה. אי המכרזתנ

רמת החשיפה , בנוס�. חזקי� על מנת לאכו� את הכללי� השוני� החלי� על בעלי ההיתר לשידור
וההשפעות הרבות שיש לכל החלטה בתחו� על פעילות מספר רב של , הגבוהה לה זוכה התחו�

 ".לי� על עבודת הפיקוח בתחו� זהלא מק, גורמי�

˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�˘· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙Â·ÂÁ ˙Â¯·Ëˆ‰Ï Ú‚Â�· ˙Â˘¯‰ È�Â˙� , ÌÈ„ÓÏÓ
È˙ÂÚÓ˘Ó Á¯Â‡· Ú‚Ù� ‰Ê ÌÂÁ˙· ¯Â·Èˆ‰ Ï·È˜˘ ˙Â¯È˘‰˘ , Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· ÔÎ˘

ÔÂÈÎÈÊ‰ ·˙Î· ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÏË�˘ ˙ÈÏÈÚ ‰‚ÂÒ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ¯Á‡ . ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰�È„Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÓÈÂ˜Ó ˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ�˘· Â‡ÏÂÓ ‡Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ‰ÈÙÏÂ ˙�ÂÎ˙Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ

ÌÈÙÂˆ‰ ¯Â·Èˆ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÏË·Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ˙Â¯ÁÂ‡Ó ÌÈ�˘· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï„‚‰ ,
 ‡ÏÂÈ ‰È‰ ‰·¯·Ú‰Ó ÌÈ¯ÒÂÁ ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙ÂˆÙÏ È„Î . ˙�˘ ÏÎ· ÛÂÎ‡Ï ˙˘¯„� ˙Â˘¯‰ ÔÎÏ

Ó ˙‡ ‰ÈÏ‡ ÍÂÓÒ· ˙ÂÁÙÏ Â‡ ˙ÂÏÈÚÙÊ¯ÎÓ· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙‰ ÈÂÏÈ . 

3. . החוק מסמי+ את המועצה לקבוע כללי� במגוו רחב של תחומי� ולקבוע תנאי� בזיכיו
 .28סמכות זו כוללת מעצ� טיבה את הסמכות לתקנ� מפע� לפע�

 החליטה הרשות לבצע התאמות שנדרשו בשל אירועי� 2009במחצית הראשונה של שנת  )א(
הרשות ביצעה עדכו של תחזית ההכנסות של בעלי הזיכיו לאותה ,  שנהכמידי, כמו כ. מיוחדי�

__________________ 

החלטה על במסגרת ה, 2008 שקיבלה הממשלה באוגוסט 3982 להחלטה 4ועדה זו הוקמה מכוח סעי+   26
 .2009התקציב לשנת 

 .בחלק העוסק באכיפת כללי הרישיו�, העוסק בשינוי שיטת ההסדרה בטלוויזיה המסחרית' בפרק ה  27
 .1981-א"התשמ,  לחוק הפרשנות15לפי סעי+   28
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במסגרת זו הפחיתה הרשות בהיק� ניכר את סכו� ההוצאות שהתחייבו בעלי הזיכיו להוציא . שנה
 :כמפורט להל, לאותה שנה ואת חלק דחתה

ת סוגה עילית  להוציא על תכניו2בטבלה שלהל יוצגו הסכומי� שהתחייבו בעלי הזיכיו בערו$ 
בשל ההתאמות שעליה החליטה המועצה ) בקירוב(וכ יוצגו הסכומי� שה� יחסכו , 2009לשנת 

 ):ח"במיליוני ש(כאמור 

· ÔÂÈÎÈÊ ÏÚ·' ‡ ÔÂÈÎÈÊ ÏÚ·'  

96.5 78  ˙�˘Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂÎÒ2009 

 הפחתה בשל שינויי� בלוח השידורי� בתקופת מבצע עופרת יצוקה 4.1 5.6

 *קפאה בשל הוראת שעהה 11.7 14.5

 עדכו� תחזית ההכנסות בשל המשבר הכלכלי 11.7 14.5

34.6 27.5 ‰Ò" ˙�˘Ï ÌÈ�ÂÎ„ÚÂ ˙ÂÓ‡˙‰ Î2009

 שיעור ההתאמות והעדכוני� מכלל ההתחייבות  35%-כ 35%-כ

 מההתחייבות 15%בעקבות המשבר הכלכלי החליטה הרשות לקבוע כהוראת שעה כי יוקפאו  *
תמורת השקעה מידית של , 2009הזיכיו� להוצאות על תכניות סוגה עילית לשנת השוטפת של בעלי 

עוד הוחלט . 2010הזכייניות בסכו� זהה לזה בתכניות חדשות מהפקה קנויה המיועדות לשידור בשנת 
א� יהיה על בעלי הזיכיו� להשלי� את , לנוכח המצב הכלכלי,  תקבע הרשות2009כי בסו+ שנת 

 . ובאיזה אופ�, כולה או חלקה, המחויבות שהוקפאה

 ˙�˘Ï ˙ÈÏÈÚ ‰‚ÂÒ ˙ÂÈ�Î˙ ÏÚ ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Â˘¯„�˘ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
2009 ,‰ˆÚÂÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÒ�Î‰‰ ÔÂÎ„ÚÂ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÁÎÂ�Ï ,Î· ÔË˜-35% 

‰�˘ ‰˙Â‡· ÚÈ˜˘‰Ï Â·ÈÈÁ˙‰˘ È¯Â˜Ó‰ ÌÂÎÒ‰Ó . ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Â˘¯„ÈÈ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ì�Ó‡
‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ÏÚÂÙ· ˙ÂÒ�Î‰‰ ÔÈ·Â ÈÏÎÏÎ‰ ¯·˘Ó‰ ˙Â·˜Ú· ˙�Î„ÂÚÓ‰ ˙ÈÊÁ˙ , ‰�˙È� ÌÏÂ‡

Â˙¯ÊÁ‰Ï ÌÈÈ˙�˘ Ï˘ ‰Î¯‡ Ì‰Ï. 

בעלי בתו� שנתיי� מתחילת תקופת הזיכיו תבח הרשות את מידת עמידת� של  ,כאמור )ב(
 לנוכח מצבו של שוק הטלוויזיה מהבחינה הכלכלית ומהבחינה,  בהתחייבויותיה�2הזיכיו בערו$ 

  .המקצועית

חלו בשוק הטלוויזיה , 2006�2008 העלתה כי במהל+ השני� 2008בדיקה שעשתה הרשות בשנת 
וכ חלו שינויי� בתהליכי העבודה של , שינויי� הנוגעי� לאופ ההתנהלות של שוק ההפקה והיצירה

 השידור ובתפקוד� של גורמי, בהרגלי הצפייה של צופי הטלוויזיה, בהשקעה בתוכ, יצירת ההפקות
ע� השינויי� הכלכליי� , כדי להתמודד כנדרש ע� ההתפתחויות המקצועיות האמורות. המתחרי�

החליטה המועצה , וע� הסוגיות המרכזיות בתחו� הרגולציה הציבורית על שידורי הטלוויזיה
לצור+ כ+ תיקנה המועצה את כללי .  לאשר ביצוע שינויי� ברגולציה הקיימת2009בישיבתה במאי 

שיבו$ תשדירי פרסומת בשידורי ; שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיו: ות בכמה נושאי�הרש
 �להל (נטילת זמני שידור וחסות לתכניות מבעל זיכיו ; אתיקה בפרסומות בטלוויזיה; טלוויזיה

 ). מיקוד הרגולציה

. 29עד פרסומ�ונקבע כי ה� יחולו ממו, 2009התיקו לכללי� אלה פורס� ברשומות בספטמבר 
כאמור בכללי השידורי� נקבע כי התקופה שייבדק א� במהלכה בעל הזיכיו עומד במכסות 

__________________ 

, 1.1.10-לכללי� יחולו רק מ) ט(-ו) ד(14סעיפי� , 28.1.10- הכללי� יחולו מ-לגבי הערו) השלישי  29
 .נוספי� יחולו השינויי� שנקבעו בכללי�ובסעיפי� 



 505 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 שנבדקה בסו� השנה נעשתה 2009ולכ העמידה בהתחייבויות לשנת , ובכללי� תהיה שנה שלמה
 . 2009בהתא� למיקוד הרגולציה על כל שנת 

. 2008 את מיקוד הרגולציה משנת  דנה המועצה באפשרות להחיל2009בישיבת המועצה ממאי 
בדיקה שעשתה הרשות העלתה כי משמעות החלה רטרואקטיבית זו משמעה הפחתה של חובות 

 . 'ח מבעל זיכיו ב" מיליו ש�15וכ' ח מבעל זיכיו א" מיליו ש�18כ: בעלי הזיכיו

פולריי� ש כי יש חשש שמיקוד הרגולציה מאפשר לשדר שידורי� פו"באותה ישיבה ציי היועמ
עוד ציי כי . המגדילי� את הרווחי� א+ גורמי� להקטנת שיעור התכניות המעמיקות בלוח השידורי�

החופש שנית לבעלי הזיכיו , א� שהמועצה לא הקטינה את היק� ההשקעה הכוללת בסוגה עילית
 ... ". פקטו להקלות מאוד משמעותיות�דה"לבחור את התמהיל של תכניות סוגה עילית מביא 

 הגישו זכייני ערו$ 2009יצוי כי בשנת . 2009המועצה החליטה להחיל את מיקוד הרגולציה משנת 
ובמועד סיו� הביקורת , 2008 בעניי החלת מיקוד הרגולציה רטרואקטיבית משנת $30" עתירה לבג2

 .העתירה עדיי תלויה ועומדת

ת המחויבות של בעלי הזיכיו בתשובתה ציינה הרשות כי כללי מיקוד הרגולציה שומרי� על מסגר
השינוי נת לבעלי הזיכיונות מרחב תמרו , אכ. "כפי שהוצעה במכרזי� והיא לא הופחתה כלל

א+ החלטה זו נבעה מהתאמה שהרשות מצאה , אנרי רב יותר לגבי חלק מהמחויבויות'עריכתי וז
 ".משיקולי� מקצועיי�, לנכו לעשות

 

✯ 

 

˘‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÈˆÂ¯Ú· ÌÈ¯Â„È˘ÏÛ˜È‰ ˙Â·Á¯Â ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÚÙ . Ú·˜ ÍÎ ÌÂ˘Ó
ÌÈ¯Â„È˘‰ ÔÎÂ˙Ï Ú‚Â�· ˙Â˘È¯„Â ÌÈ‡�˙ ˜˜ÂÁÓ‰ , ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÙ˜È‰ÏÂ ˙ÂÈ�Î˙‰ È‚ÂÒÏ

ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÈˆÂ¯Ú· Â¯„Â˘È˘ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯ÏÂ ÔÂÓÈÓÏ . ‰ÓÒ¯Ù˘ Ê¯ÎÓ· Ì‚
‡�˙Â ˙Â˘È¯„ ÂÚ·˜� Ê¯ÎÓ· ÌÈÎÂÊÏ Â�˙È�˘ ÔÂÈÎÈÊ‰ È·˙Î·Â ˙Â˘¯‰ÌÈ¯Â„È˘Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ .

ÌÈÓÏÂ‰ ˙ÂÎÈ‡·Â ‰Ó¯· ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ¯Â„È˘ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ� ÂÏ‡ ˙Â¯„‚‰ Ï˘ ÏÂÏÎÓ. 

 ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰˙˘˜˙‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ,Ï„‚Â ÍÏ‰ ÔÙ˜È‰Â ‰�˘Ï ‰�˘Ó ‰Á„� ÔÈÂÏÈÓ ÏÚÂÙ·Â . 

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â˘¯‰ ˙·Â˘˙Ó˘ Û‡ ˙�˘·2009ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· ˙ÂÏÈÚÙ· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ  ,
˙ÈÏÈÚ ‰‚ÂÒ ˙ÂÈ�Î˙· ˘¯„�‰ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ÂÚÈ˜˘‰ Ì‰ ÈÎÂ , ˙„ÈÓ ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ˘È

‰�˘ ‰˙Â‡· Â˘Ú�˘ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÈÙ ÏÚ ‰�Á·� ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· Ì˙„ÈÓÚ . È˜ÏÁ‰Â ¯ÒÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ‰
Î Á¯Î‰· „ÓÏÓ ¯Â„È˘‰ ÌÂÁ˙· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ‰ Ï˘ Ô˙È�˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ È

Â˜„·�˘ ÌÈ�˘· ¯Â·ÈˆÏ ,2006-2008 ,˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ‰Ú‚Ù� , ‰¯È˙Ú· ˙Â˘¯‰ ‰�ÚË˘ Ì˘Î
‚·Ï"ı31 .˙ÏËÂÓ ÂÊ ‰‡ˆÂ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ,˙Â˘¯‰ ÏÚ , ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰˘

 ‰Ú·˜˘ ˙Â˘È¯„ÏÂ ÌÈ‡�˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈ¯Â„È˘ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ÏÂÚÙÏ
�˙�˘ ˙Ú· ‰�È„Ó‰¯Â„È˘‰ ˙Â�ÂÈÎÈÊ ˙‡ ‰ . ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ· Í˘Ó˙Ó‰ ÏÂ„È‚‰

 ˙Â˘¯‰˘ „ÓÏÓ ÏÚÂÙ· Â�˙�˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ·Â Ê¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜˘
ÌÈ˘¯„�‰ ÔÙÂ‡·Â „ÚÂÓ· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï. 

__________________ 

‰¯˘9395/09Ú· ˙˘˜ È¯Â„È˘ "Ú· ‰‚� ˙˘¯Â Ó"� Ó ' ˙ˆÚÂÓÂ ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â) "ראו בג  30
ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â˘¯‰ ,תלוי ועומד . 

) "ובג) טר� פורס� ('‰¯˘Ú· ‰‚�"� Ó 'Á‡Â ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â-¯˘˙ 10575/07) "בג  31
10949/07 Ú· ˙˘˜ È¯Â„È˘"� Ó 'Á‡Â ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â˘¯‰') טר� פורס� .( 
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 הבקרה אחר קיו� תנאי הזיכיו� לשדר בערו� השלישי

תיקוני (ו בחוק במסגרת חוק ההסדרי במשק מדינת ישראל השידורי בערו
 השלישי הוסדר
2000�ס"התש, )תיקו�)(2000חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב  .

יהיה תק" שמונה )  הזיכיו��להל� (בחוק נקבע כי הזיכיו� שיינת� לשידורי טלוויזיה בערו
 השלישי 
  שוות לשני גופי 32 וכי הזיכיו� יינת� ביחידות שידור) תקופת הזיכיו� הראשונה�להל� (שני

כמו כ� נקבע כי בתו ארבע השני הראשונות של . משדרי שיזכו במכרז שהרשות תקיי לעניי� זה
תקופת הזיכיו� תקיי המועצה הלי$ בדיקה שבמסגרתו תבח� א מילא בעל הזיכיו� בתקופה זו את 

 ).  הלי$ הבדיקה�להל� (י הזיכיו� את כללי המועצה ואת תנא, הוראות החוק

 2001ובאפריל ,  שידור בערו
 השלישית פרסמה הרשות מכרז להענקת זיכיונו2000באוקטובר 
 החוק 33 את תחילת השידורי תוק�ובסיו הליכי משפטיי שעיכב. בחרה המועצה בשתי זוכות

  2002בשלהי ינואר . מלאבאופ� שנקבע בו שבעל זיכיו� אחד ישדר בערו
 השלישי שבוע שידורי
  תקופת �להל� (העניקה המועצה לבעל הזיכיו� כתב זיכיו� לביצוע השידורי שתוקפו שמונה שני

באותה עת פעל בעל הזיכיו� בתנאי תחרות ע שלושה בעלי זיכיו� , בנסיבות האמורות). הזיכיו�
 .אשר שידוריה נהנו משיעורי צפייה גבוהי, ותיקי בערו
 השני

שנכנס , ) לחוק32'  תיקו� מס�להל�  (34 לחוק32'  תקופת הזיכיו� אישרה הכנסת את תיקו� מסבתו
התיקו� לחוק הסדיר את הארכת תקופת הזיכיו� של בעל הזיכיו� המשדר . 2010לתוקפו בינואר 

 
 נאמר כי מטרתו לאפשר הארכה כאמור בכפו" לתנאי 35בדברי ההסבר להצעת החוק. 10בערו
 .  מתווה להשלמת המחויבויות שהזכיי� לא מילא בתקופת הזיכיו�שנועדו ליצור

משרד מבקר המדינה בח� את פעולות המעקב שקיימה המועצה בתקופת הזיכיו� ואת הליכי קבלת 
יודגש . ההחלטות שהובילו לתיקו� החוק כאמור ולהארכת תקופת הזיכיו� של בעל הזיכיו� המשדר

אלא , בנוגע לשאלה א בעל הזיכיו� עמד במחויבויותיוכי הביקורת אינה מבקשת לקבוע עמדה 
 . לאחר שהכריעה כי בעל הזיכיו� לא עמד בה�, בוחנת את תהלי$ קבלת ההחלטות של המועצה

 

 הלי� הבדיקה שקיימה המועצה לאחר אמצע תקופת הזיכיו�

בדיקה בחוק נקבע כי בתו ארבע השני הראשונות של תקופת הזיכיו� תקיי המועצה הלי$  .1
את כללי המועצה ואת תנאי , שבו תבח� א מילא בעל הזיכיו� בתקופה האמורה את הוראות החוק

א$ חומרת ההפרה אינה מצדיקה , מצאה המועצה כי בעל הזיכיו� הפר את הוראות הדי�; הזיכיו�
 החוק. תורה לו המועצה כיצד לתק� את ההפרות ביתרת תקופת הזיכיו�, לדעתה את ביטול הזיכיו�

מסמי$ את המועצה להתיר לבעל הזיכיו� לקיי את התנאי וההתחייבויות שעליו למלא במהל$ 
ובלבד שהמועדי הנידחי ", שנות הזיכיו� השלישית והרביעית במועדי מאוחרי יותר שתקבע

א החליטה . 2010קרי עד ינואר , "יחולו עד תו תקופת הזיכיו� הראשונה] המועצה[שתקבע 
לאחר תו , היא מוסמכת לדחות ג את מועד הלי$ הבדיקה בשנה אחת, ר את הדחייההמועצה להתי

 . שנת הזיכיו� החמישית

בינואר (כעשרה חודשי לאחר שהסתיימה אמצע תקופת הזיכיו� , 2006מתברר שרק בנובמבר 
 היא תפעיל את סמכותה לדחות חלק ממחויבויותיו של" באופ� עקרוני"החליטה המועצה כי , )2006

ותאפשר לו למלא� עד ) 2005�2004בשני (בעל הזיכיו� לגבי שנות הזיכיו� השלישית והרביעית 
__________________ 

 .לרבות ימי� מסוימי� בשבוע כפי שתקבע המועצה בזיכיו�, ימי�: בחוק) א(54לפי סעי+   32
 . 2002-ב"התשס, )17' תיקו� מס(חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו   33
 . 2010-ע"התש, )32' תיקו� מס(חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו   34

הארכה בתנאי� של זיכיו� לשידורי ) (32' תיקו� מס(הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו   35
 . 2009-ע"התש, )טלוויזיה הערו) השלישי והסדר חובות
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באותה ישיבה החליטה המועצה שמועד קיו הלי$ הבדיקה . 2010תו תקופת הזיכיו� בינואר 
לאחר כשישה . מועד תו שנת הזיכיו� החמישית, 2007כלומר עד ינואר , יידחה בשנה אחת

 ועדת הבדיקה או �להל� (מינתה המועצה ועדה בהשתתפות חלק מחבריה , 2007סט באוגו, חודשי
במכלול ] בעל הזיכיו�[שתדו� תבח� ותגבש המלצות למועצה בנושא עמידת ) "הוועדה

 .2007ממסמכי הוועדה עולה כי היא החלה בדיוניה רק בדצמבר ". התחייבויותיה

Á„Ï ˙È�Â¯˜Ú ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‰ˆÚÂÓ‰ Ì�Ó‡ ÈÎ ‡ˆÓ�ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ˙‡ ˙Â ,
 ÂÈÏÚ ÌÈ„ÚÂÓ ÂÏÈ‡·Â ‰Á„ÈÈ ÔÈÂÏÈÓ˘ ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ·Ï ‰¯ÒÓ ‡Ï Í‡

Ô‡ÏÓÏ .‰�˘· ‰˜È„·‰ „ÚÂÓ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙Á„ ÍÎÏ ÏÈ·˜Ó· . ‡Ï Û‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
‰ËÈÏÁ‰˘ ÈÙÎ ˙È˘ÈÓÁ‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙�˘ ÌÂ˙· „ÈÓ ‰˜È„·‰ ÍÈÏ‰· ‰ÏÁ‰ , ‰˘È˘Î ˜¯ ‡Ï‡

ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ . 

 היא החליטה כי התקופה שבה ייבדק 2007בישיבתה הראשונה של ועדת הבדיקה בדצמבר  .2
א בעל הזיכיו� עומד במחויבויותיו תהיה מתחילת שנת הזיכיו� השלישית עד תו שנת הזיכיו� 

� בשלב הראשו: עוד החליטה הוועדה באותה ישיבה כי שלבי פעולתה יהיו כדלקמ�. החמישית
תקבל מהנהלת הרשות סקירה משפטית וסקירה בנוגע למידת עמידתו של בעל הזיכיו� 
במחויבויותיו בתחו התכניות סוגה עילית ובתחו מחויבויותיו הכספיות ושימוע לנציגי בעל 

 עולה כי היא מצאה כי בעל 2008מסקירה מקצועית שנתנה הנהלת הרשות לוועדה בינואר . הזיכיו�
וכי היקפ� הכספי של ,  בתחו התוכ�2006�2004 בהתחייבויותיו לשני הזיכיו� לא עמד

היק" של (ח " מיליו� ש103�המחויבויות שלא מולאו בתחו שידור תכניות סוגה עילית מסתכ בכ
 ).  שעות שידור279

�להל�  (36נציגי האיגודי המקצועיי בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה .3פנו )  נציגי היוצרי
עמידתו של �בפניית ציינו כי אי.  וביקשו להציג לפניה את עמדת2008בדיקה בינואר לוועדת ה

פגעה קשות ביצירה הישראלית ולהמש$ דרכה יש השפעה מכרעת על "בעל הזיכיו� במחויבויותיו 
מפרוטוקול הישיבה . 2008נציגי האיגודי הוזמנו לישיבת הוועדה בפברואר ". היוצרי בישראל

יכול להשלי ולעמוד במחויבויות התוכ� ] בעל הזיכיו� [10ערו
 " היוצרי העריכו כי עולה כי נציגי
 , "2010ינואר ,  כולל ההשקעה בקולנוע בפריסה עד לסו" תקופת הזיכיו�2006 � 2004שלו לשני

וכי לדעת על המועצה להימנע מלתת לבעל הזיכיו� הקלות במילוי מחויבותו מחשש כי בעלי 
נציגי היוצרי הצהירו במכתב לוועדה מאותו .  יבקשו הקלות דומות2דורי בערו
 הזיכיונות לשי

זאת ,  להשלמת חובותיו10התעשייה יכולה ומסוגלת לספק את כל הדרישות מערו
 "חודש כי 
 
 ". והערו
 הראשו��ערוצי הכבלי והלוויי, 2בנוס" לביצוע כל דרישות התוכ� של ערו

ר המועצה שלוש חוות דעת הנוגעות למידת עמידתו "רשות ליו הגישה הנהלת ה2008במאי  .4
ש בנוגע להיבטי "של בעל הזיכיו� במחויבויותיו בתחומי התוכ� והכספי וחוות דעת של היועמ

על סמ$ נימוקי , המועצה מוסמכת לקבוע, ש"על פי חוות דעתו של היועמ. המשפטיי בעניי� זה
כי היק" המחויבויות שיידרש בעל הזיכיו� , תונח לפניהשתציג ובהתבסס על חוות דעת מקצועית ש
ש כי על המועצה להביא בחשבו� "ע זאת סבר היועמ. להשלי יהיה קט� מהיק" החוסרי שצבר

 ". מחיקת חובות"לא רק את קשיי בעל הזיכיו� אלא ג את העובדה כי מדובר למעשה ב

__________________ 

גוד  אי-ט "אק, איגוד שחקני המס0, איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה, �פורו� היוצרי� הדוקומנטריי  36
האיגודי� משתפי� פעולה . איגוד הבמאי� ואיגוד התסריטאי�, עובדי� בקולנוע ובטלוויזיה בישראל

בי� , כמטה ציבורי במאבק לקידו� היצירה הישראלית ולקידו� עניינ� של היוצרי� המאוגדי� במסגרת�
� הפקות מקומיות היתר בעניי� מילוי המחויבויות של בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה מסחריי� לקיי

 . נציגי איגוד העורכי� לא היו בי� הפוני� לוועדה. בטלוויזיה ולהשקיע בקולנוע



 ב61דוח שנתי  508

ולדרוש ממנו , הזיכיו� מבעל הזיכיו�הנהלת הרשות המליצה לוועדה בחוות דעתה שלא לשלול את 
לממ� ולשדר תכניות סוגה עילית ) 2010כלומר עד ינואר (להשלי עד מועד תו תקופת הזיכיו� 

הנהלת הרשות . ח" מיליו� ש103�מתו$ חוסר בהיק" של כ, ח בלבד" מיליו� ש60בהיק" של 
ית הטלוויזיה מסוגלת לייצר וכי תעשי, העריכה כי בעל הזיכיו� מסוגל להשלי הוצאה בהיק" כזה

הנהלת הרשות ביססה את המלצתה על לוח השידורי . את ההיק" האמור של תכניות סוגה עילית
 שכלל את מחויבויותיו השוטפות והשלמה של תכניות סוגה עילית בס$ 2008של בעל הזיכיו� לשנת 

 .2010כמחצית מס$ ההשלמה המומלצת עד ינואר , ח" מיליו� ש31.8�כ

ר הוועדה עמדה שונה מזו שהעלו " הציג דובר היוצרי במכתב ששלח ליו2008סו" מאי ב .5
נציגי היוצרי לוועדה בינואר אותה שנה ולפיה א בעל הזיכיו� יחתו בשבועות הקרובי על 

רוב� המכריע של ההפקות , ח בגי� חובות העבר" מיליו� ש60הסכמי פיתוח והפקה בהיק" של 
2011� ו2010י ישודרו לא לפני השנ . לכ� א תינת� הנחייה לבעל הזיכיו� להשלי את החוסרי

 העמדה החדשה של נציגי �להל� (במחויבויותיו עד תו תקופת הזיכיו� היא לא תהיה ריאלית 
 ). היוצרי

מדוח הוועדה עולה כי היא קיבלה את . 2008ועדת הבדיקה סיכמה את עבודתה בתחילת יוני  .6
שות ולפיה חומרת ההפרה אינה מצדיקה את ביטול הזיכיו� ועליה לדרוש מבעל המלצת הנהלת הר

עד מועד סיו תקופת הזיכיו� הראשונה בינואר , ח" מיליו� ש60הזיכיו� להשלי חוסרי בהיק" של 
2010. 

 כי אי� באפשרות שוק היצירה "את העמדה החדשה של נציגי היוצרי " רשמה בפניה"הוועדה ג
� 2008 תכניות סוגה עלית בהיק" זה בנוס" להתחייבויות של הערו
 בשני הישראלי לספק 2010" ,

 ומצאה לנכו� להמלי
 למועצה להשהות את ההחלטה להטיל על בעל הזיכיו� להשלי את החוסרי
באופ� שהמועצה תוסמ$ , ולפנות לשר התקשורת בבקשה לפעול לתיקו� החוק" לתקופה סבירה"

וכ$ בעל , )ראו להל�, 27.1.12 עד 28.1.10( ו� בתקופת ההארכה הראשונה להארי$ את תקופת הזיכי
 . הזיכיו� ישלי את מחויבויותיו ככל שתואר$ תקופת זיכיונו

 ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· ÏÚ ÏÈË‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ
‡˘Â�· ÌÈ¯ˆÂÈ‰ È‚Èˆ� Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰„ÓÚ‰ ¯Â‡Ï ÔÎÂ˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÌÈ¯ÒÂÁ‰,  ÈÏ· ‰Ó ‰˜„·˘

ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ Ï˘ ÁÂÂË· Â‚Èˆ‰ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ È‚Èˆ�˘ ÍÎÏ Ú˜¯‰ ‰È‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î,  È˙˘
 ˙Â„ÓÚ˙Â�Â˘ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ Í¯Âˆ‰ ÔÂÁ·Ï ˙‡ ‰˘„Á‰ ‰„ÓÚ‰

 ÌÈ¯ˆÂÈ‰ È‚Èˆ� Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ ‰¯È˙Ò· ‰„ÓÚ ‡È‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó
˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰È�Ú·  „Ú ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ÔÈ

ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙. 

 : ובמסגרת זו קבע המחוקק, 2005 בחוק בנובמבר 37תווהוההלי$ הארכת תקופת הזיכיו�  .7

בעל הזיכיו� רשאי לבקש מהמועצה להארי$ את תוק" זיכיונו באופ� שהוא יחול על שתי )  א(
 27.1.14 עד 28.1.12�ו; ) תקופת ההארכה הראשונה�להל�  (27.1.12 עד 28.1.10 �תקופות נוספות 

 לבקשה אלא א כ� מצאה כי תהמועצה רשאית להיענו)  ב).   ( תקופת ההארכה השנייה�להל� (
כללי , בעל הזיכיו� לא קיי בתקופות הזיכיו� הקודמות את התחייבויותיו לפי הוראות החוק

המועצה כי חדל להתקיי בבעל הזיכיו� אחד או יותר מ� המועצה ותנאי הזיכיו� או א מצאה 
שר התקשורת באישור )  ג.   (התנאי שהיו מכשירי אותו להתמודד במכרז או להיות בעל הזיכיו�

יקבע )  הוועדה המשותפת�להל� (הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינו$ של הכנסת 

__________________ 

סעי+ ',  לפרק ג2 הוספת סימ� א-. 2005–ו"התשס, )26' תיקו� מס(חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו   37
הביקורת , )ראו להל�( לחוק 32'  במסגרת תיקו� מס2010יודגש כי הוראות סעי+ זה שונו בינואר . ג37

 .התייחסה להוראות החוק שהיו תקפות במועד הלי0 הבדיקה
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בתשובת בעל הזיכיו� . לטת המועצה בעניינ�בתקנות את המועדי להגשת הבקשות ולקבלת הח
 
 לתקופת 10נטע� כי בהתוויית ההלי$ האמור השווה המחוקק את תקופת הזיכיו� לשדר בערו

 
אול חשוב לציי� כי הארכת תקופת הזיכיו� של בעל הזיכיו� לשדר בערו
 . 238הזיכיו� לשדר בערו
 .טית הותנתה בכ$ שהוא יעמוד במחויבויותיו ואינה אוטומ10

 הודיע לה דובר 2008בדיו� בנושא המלצות ועדת הבדיקה שקיימה המועצה בישיבתה בסו" יוני 
 מיליו� 60את החוב בס$ "היוצרי כי ארגוני היוצרי הגיעו לכלל הבנות ע בעל הזיכיו� ולפיה� 

דהיינו כשלוש שני לאחר תו מועד תקופת הזיכיו� , "2013 עד שנת 10ח יחזיר ערו
 "ש
ולפיה , ר המועצה לכ$ הייתה שהיא מקבלת את טענת בעל הזיכיו� והיוצרי"תגובת יו. שונההרא

הצעד . "ל שבעל הזיכיו� יחזיר את חובו עד מועד תו תקופת הזיכיו� אינה ישימה"המלצת המנכ
סבורה שעלינו להתייחס בכבוד ליוצרי ולקבל ... הנכו� הינו לפנות למחוקק ולבקש הארכת הזיכיו�

להטיל על , בתו הדיו� החליטה המועצה לאמ
 את המלצות ועדת הבדיקה". עמדת בעניי� זהאת 
ל לפעול למימוש "ר הוועדה והמנכ"ועדת הטלוויזיה שלה לדו� בהסדר היוצרי ולהטיל על יו

 . המלצות הדוח

 בעניי� הארכת 2008ר המועצה לשר התקשורת דאז מר אריאל אטיאס ביולי "במכתב ששלחה יו
את החלטתה הסופית " לתקופה סבירה"היא ציינה כי המועצה החליטה להשהות , ופת הזיכיו�תק

א" שבעל , ולבקש מהשר, לחוק) 2)(ג(34בעניי� עמידת בעל הזיכיו� בהלי$ הבדיקה הקבוע בסעי" 
לפעול לתיקו� החוק באופ� שיסמי$ את המועצה להארי$ את תקופת , הזיכיו� לא עמד במחויבויותיו

ובתקופה זו ישלי בעל הזיכיו� את החוסרי שצבר במילוי מחויבויותיו , �2012 עד ינואר הזיכיו
 . בתקופת ההארכה

 ÈÎ ‰‡ˆÓ ‡È‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ÍÈÓÒÓ ˜ÂÁ‰ ¯ÂÓ‡Î
ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· . ÏÚ· ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ ‰˜È„·‰ ÍÈÏ‰· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙�˜ÒÓ

 ‡Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ „ÚÂÓ „Ú ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÎÂÈ . ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ÒÈÒ· ÏÚ
 ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙÈ˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙�Ù

ÔÂÈÎÈÊ‰ .ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ˙„ÓÚ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰ÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰ , ˙‡ ˙Â‡ÈÎ ‰�Á·˘ ÈÏ·
Ï˘ ‰˙ÂÙ˜˙ ˙‡Â ÂÊ ‰„ÓÚ ˙˙˙˘ÂÓ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ�Â˙�‰‰„ÓÚ‰  . Ï˘ ˙È�„Ù˜‰ ‰˙�ÈÁ·

 ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰˙ÏÚ ‡Ï ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ ˙·ÈÂÁÓ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰ËÏÁ‰
˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ . 

, כי גו" אמור לקבל את החלטותיו באופ� מסודר, כלל מנחה הוא במשפט המינהלי" כי 39
 קבע"בג
הלי$ מסודר ... לי הרלבנטייולאחר שקלא וטריא לגבי כלל השיקו, לאחר הלי$ של איסו" נתוני

 ".של קבלת החלטות נועד להבטיח את רצינות של הדיו� וההכרעה

 ¯˘‡ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÁÂ„ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ÂÊ ÔÈÚÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
 ÌÈ�˘· ÈÎ ÁÈÎÂ‰Ï È„Î Ì‰· ˘È2008Â -2009 ˙˜ÙÒ‡· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· 

˙ÂÈ�Î˙‰ .È· ¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡ ‰Ú˘· ˙‡ÊÎ ˙Ë¯ÂÙÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙È˙˘˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È„
‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ . 

__________________ 

 ).1)(א(א37-ו) 1ב(34סעיפי�   38

, 'Á‡Â ÒÈ� „¯�¯· ÒÏ¯ˆ '‰È�·Â ÔÂ�Î˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ „‚� ,Á‡Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó, 5593/07) "בג  39
 .תקדי�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÙÂ‡· ‰˜È˜Á‰ ÈÂ�È˘Ï ÏÚÙÈ˘ È„Î ˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘Ï ‰ÈÈ�Ù
 „ÓÚ ‡Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ·˘ ‰Ú·˜ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‰È‰È Ô˙È�˘

‰ÂÂ‰ÓÂ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‡È‰ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ÈÂÏÈÓ·È˙Â‰Ó ÈÂ�È˘  , ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁÂ
ÌÈ·ÈˆÈ ÌÈ�„‡ . 

 והגיעה הר הוועדה כי הוועדה גיבשה את תובנותי"ר המועצה היוצאת ויו"בתשובת� ציינו יו
וכי בעל הזיכיו� " אופטימית מידי"ל בעניי� השלמת חובות התוכ� הייתה "למסקנה כי עמדת המנכ

ה� הוסיפו כי בהערכות מסוג זה . יו תקופת הזיכיו�לא יוכל להשלי מחויבויות אלה עד מועד ס
ואי� לראות בחילוקי דעות , ל"אי� חובה שתהיה תמימות דעי בי� המועצה וועדותיה ובי� המנכ

, שהוצגה לוועדת הבדיקה ולמועצה, ל הרשות כי עמדתו"מאיד$ ציי� מנכ. אלה משו ליקוי
 .י בחוות דעת משפטיתהתבססה על נתוני ועל ניתוח מקצועי וקיבלה גיבו

 ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘Â ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ Ô˙·ÂÁÂ Ô˙ÏÂÎÈ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ ‰�È‡ Ì�ÈÈ�Ú· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÌÈ¯·„‰ . ÏÂ˜È˘˘ Ô‰Ó ‰ÙÂˆÓ ˙‡Ê ÌÚ

‰Ú¯Î‰‰ ˙Ï·˜Ï Ì„Â˜ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· Â˜„·�˘ ˙Â„ÓÚ ÏÚ ˙˙˘ÂÈ Ô˙Ú„ . ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï
 ˙Â„ÓÚ Ô‰Ï Â‚ˆÂ‰˘˙Â„‚Â�Ó ,˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ˙„ÓÚ ÔÏÏÎ·Â , ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ ˘¯„�

ÌÈ˜Â„· ÌÈ�Â˙� ÒÈÒ· ÏÚ ˙Â„ÓÚ· . 

 

 הליכי קבלת החלטות בסוגיות הארכת הזיכיו� ופרסו� המכרז 

1.  Ô Â È Î È Ê ‰  ˙ Ù Â ˜ ˙  ˙ Î ¯ ‡ ‰  Ï Ú  Ì È � Â È  בתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו :„
�להל�  (2008�ח"התשס, )יהארכת תקופת הזיכיו� הראשונה בערו
 השליש(, ) תקנות המועדי

וכי המועצה תקבל ; 2.10.08 כי המועד האחרו� להגשת הבקשה להארכת תוק" הזיכיו� הוא 40נקבע
1.12.08�החלטה בנושא לא יאוחר מ. 

 לשר התקשורת לפעול להארכת הר המועצה לחבריה כי פניית" הודיעה יו2008בסו" יולי  )א(
ולפיכ$ על המועצה להמשי$ את הלי$ הבדיקה ולזמ� את , "עה לכלל מימושלא הגי"תקופת הזיכיו� 

לשימוע לפני שהמועצה תחליט א לשלול את זיכיונו וא לקיי מכרז חדש להפעלת  בעל הזיכיו�
 
נוס" על , ח" מיליו� ש60ר המועצה נימקה זאת בכ$ שהשלמת מחויבויות התוכ� בס$ "יו. 10ערו

בתגובה על כ$ הבהיר . אינה מעשית, ת עד תו תקופת הזיכיו� הראשונהמילוי המחויבויות השוטפו
פערי "כי בעל הזיכיו� מסוגל להשלי את " הייתה ועודנה"ל כי עמדת הנהלת הרשות "לה המנכ

  ". אי� מקו לפתוח בהליכי שלילת זיכיו�... ולפיכ$... 2006 �2004התוכ� של השני

בשונה מהעמדה האמורה של , �2008 בסו" ספטמבר המועצה קיימה שימוע לבעל הזיכיו )ב(
 העביר בעל הזיכיו� למועצה מכתב מבעלי המניות שלו ובו ה מודיעי ועבמעמד השימ. ל"המנכ

על הסכמת להעמיד לרשותו מקורות כספיי וערבויות שיידרשו להשלמת המחויבויות שנקבעו 
ו לדעתו על יכולתו לעמוד במחויבויותיו בעל הזיכיו� הציג ג נתוני שהעיד. בדוח ועדת הבדיקה

נוכח מכתב הכוונות והנתוני שהוצגו לה הסמיכה המועצה את . 2009 וה� בשנת 2008ה� בשנת 
, ) המנגנו� או המתווה�להל� (ל לסכ ע בעל הזיכיו� מנגנו� להחזרת מחויבויות התוכ� "המנכ

 . ולהביא לאישור המועצה את סיכו הדברי

י לאחר השימוע הגיש בעל הזיכיו� לרשות בקשה להארכת תוק" זיכיונו באופ� יצוי� כי יומי
בעקבות בקשה זו איחדה ). 27.1.12 עד 28.1.10�מ(שהזיכיו� יחול על תקופת ההארכה הראשונה 

__________________ 

קורת בפרק זה מתייחסת לנוסח שקד� אול� הבי, )ראו להל�( תוקנו תקנות המועדי� 3.11.09 -יוער כי ב  40
 . לתיקו�



 511 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 לסכ מתווה שלפיו ישלי בעל �הרשות את הטיפול בקיו ההחלטה האמורה שקיבלה בשימוע 
 הטיפול בבקשת בעל הזיכיו� להארי$ את תוק" זיכיונוע, הזיכיו� את מחויבויותיו . 

ל את המועצה כי בעלי המניות של בעל הזיכיו� חזרו בה " עדכ� המנכ2008בנובמבר  )ג(
ל הוסי" כי לאחר שתיא "המנכ. מכוונת המוצהרת להעמיד לרשותו מקורות כספיי וערבויות

. ווה חלופי שאינו תלוי בסיוע מבעלי המניותה היו מוכני לשקול ג מת, ר המועצה"זאת ע יו
המועצה לא דנה בהארכת תקופת , כיוו� שבמועד הדיו� עדיי� לא הציע בעל הזיכיו� מתווה חלופי

 .הזיכיו�

בעלי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר בעל הזיכיו� כי לפני שפר
 המשבר הכלכלי הגלובלי
 ת מיליוני שקלי אול לאחר שהתבררו מימדיו ונוכח המניות שלו גילו נכונות להזרי לו עשרו

הבהירות בנוגע לתנאי הארכת הזיכיו� ה הודיעו כי לא יוכלו בינתיי להתחייב להמשי$ �אי
 .להזרי כספי באופ� בלתי מוגבל

וכי הרשות , נוכח זאת החליטה המועצה שלא נית� להארי$ את תקופת זיכיונו של בעל הזיכיו�
28.1.10�לפרסו מכרז חדש להפעלת הערו
 לתקופת הזיכיו� הבאה המתחילה בתידרש להיער$  .

ע זאת קבעה המועצה כי נוכח אותות המשבר הכלכלי שכבר ניכרי בתעשיית הטלוויזיה בישראל 
ולכ� עליה לפעול לדחיית מועד הגשת הבקשה להארכת , יש להבטיח את המש$ היצירה המקורית

זאת כדי שמחד . 1.3.09 עד � 1.12.08במקו עד , י בשלושה חודשיתוק" הזיכיו� בתקנות המועד
, גיסא תינת� לבעל הזיכיו� שהות מספקת להגיש למועצה מתווה העומד בתנאי החוק ומאיד$ גיסא

ולבעל זיכיו� חדש תהיה , א לא יואר$ תוק" הזיכיו� תהיה למועצה שהות מספקת לקיו מכרז
 . ריושהות מספקת להיער$ לתחילת שידו

 מהוועדה המשותפת לאשר 2008ביקש שר התקשורת בדצמבר , ר המועצה"נוכח פניית יו ) ד(
אול בעקבות בקשתו של אחד . והיא אישרה זאת בסו" אותו חודש, את התיקו� האמור בתקנות

דנה הוועדה מחדש בבקשת שר , מחברי הוועדה לשקול מחדש את הבקשה לתיקו� תקנות המועדי
 ובסופו של דבר החליטה הוועדה לחזור בה מהחלטתה 2009ר חודש בינואר התקשורת כעבו

בכ$ השאירה הוועדה את המועד שנקבע לקבלת . הקודמת בנושא ולדחות את בקשת שר התקשורת
 .על כנו) 1.12.08(החלטת המועצה 

לאחר שהוועדה המשותפת לא אישרה למועצה לדחות את החלטתה א להארי$ את תקופת  .2
בד בבד היא פעלה ע משרדי התקשורת והאוצר וע בעל .  החלה הרשות להכי� את המכרזהזיכיו�

 . הזיכיו� להגיע לידי הסדר שיאפשר את הארכת תקופת הזיכיו�

ל לאישור המועצה את לוח "העביר המנכ, לקראת סיו הכנת מסמכי המכרז, 2009בסו" יולי  )א(
הימש$ כשישה חודשי באופ� שהזוכה יוכרז באמצע הלי$ המכרז נועד ל. הזמני המתוכנ� לביצועו

יוצא ). מיד לאחר תו תקופת הזיכיו� הראשונה (2010 ויתחיל בשידורי בסו" ינואר 2009נובמבר 
אפוא שלפי לוח זמני זה ייוותרו לבעל הזיכיו� החדש כחודשיי וחצי לש היערכות לתחילת 

 .שידוריו

כשישה חודשי לפני תו תקופת , 27.7.09� בישיבתה בהמועצה סיימה לגבש את עקרונות המכרז
ר המועצה להמשי$ לפעול מול בעל הזיכיו� ומשרד "ל ואת יו"והנחתה את המנכ, הזיכיו� הראשונה

המכרז , כמו כ� היא החליטה שא לא יגובש ההסדר האמור. האוצר על מנת להגיע לידי הסדר
31.7.09�יפורס ב . 

מגעי ע בעל הזיכיו� , ל ובאישור המועצה" נוהלו בראשות המנכ,לצד הפעולות להכנת המכרז
וע משרדי התקשורת והאוצר לבחינת הסדרי שוני שהציע בעל הזיכיו� להשלמת מחויבויותיו 

 . באופ� שיאפשר את הארכת תקופת הזיכיו� שלו

בי� ,  ליוע
 המשפטי לממשלה בבקשה לקבל את עמדתו2009ר המועצה פנתה ביולי "יו )ב(
בעניי� טענת בעל הזיכיו� כי המועצה נערכת לפרסו מכרז ואינה מעדיפה את הדר$ של , היתר
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משרד . א" שמתגבש ההסדר שיאפשר את הארכת תקופת זיכיונה, הארכת תקופת הזיכיו� ללא מכרז
אי� היוע
 המשפטי לממשלה רואה מקו או עילה להתערב בהליכי בה "המשפטי השיב לה כי 

 ". ועצת הרשות השנייה בנוגע לפרסו המכרזנוקטת מ

ר המועצה לשרי "ויומיי לאחר מועד זה הודיעה יו, המכרז לא פורס במועד שנקבע )ג(
התקשורת והאוצר ולבעל הזיכיו� כי הרשות מעכבת את פרסו המכרז עקב מאמציה לגבש את 

 נית� לקבוע לפיו שבעל ר המועצה הודיעה כי משיוצג למועצה ההסדר היא תבח� א"יו. ההסדר
כמו כ� א יתברר למועצה כי הממשלה לא פועלת לתיקו� . הזיכיו� יכול לקיי את מחויבויותיו

 . תפרס הרשות השנייה את המכרז, החוק באופ� שתקופת הזיכיו� תואר$ בשלושה חודשי נוספי

ייתו של שר  כי לנוכח פנ2009ר המועצה באמצע אוגוסט "הממונה על התקציבי השיב ליו
ונוכח התוצאות של סגירת ערו
 טלוויזיה בשיאו של המשבר הכלכלי , התקשורת לשר האוצר

 שר האוצר את הגורמי המקצועיי באג" התקציבי להציג פתרונות אפשריי חההנ, העולמי
לדבריו גובשה הסכמה בי� . לעניי� החובות הכספיי של בעל הזיכיו� בגי� תמלוגי ודמי זיכיו�

והיא , רדי האוצר והתקשורת המאפשרת את דחיית ופריסת של תשלומי חובות בעל הזיכיו�מש
ר המועצה כי "כמו כ� הדגיש הממונה לפני יו. התקבלה על ידי בעל הזיכיו� ונציגי הרשות השנייה

, אפשר להימנע מקיו מכרז�ראוי שהרשות תודיע בהקד א לדעתה למרות הסיכו שהתגבש אי
 ".בהתא לסמכותה ואחריותה לפי די�, למת ההליכי הנדרשיותפעל להש"

� מקצועית ומשפטית � מסרה הנהלת הרשות למועצה שתי חוות דעת 2009באמצע אוגוסט  )ד( 
חוות הדעת ניתנו לאחר שבעל הזיכיו� הציע לרשות הסדר שיאפשר . בעניי� הארכת תקופת הזיכיו�

בחוות הדעת המשפטית ציי� . למת מחויבויות התוכ�ובו מתווה להש, להארי$ את תקופת זיכיונו
‰ÌÂÈ‰ ÌÈÈ˜‰ È˙„·ÂÚ‰Â ÈËÙ˘Ó‰ ·ˆÓ· , Ï·˜Ï ˙ÎÓÒÂÓ ‰�È‡ ‰ˆÚÂÓ"ש שהוא סבור כי "היועמ

 ˙˘˜· ˙‡]ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· [‰�ÂÈÎÈÊ ˙Î¯‡‰Ï , ÌÒ¯ÙÏ ‰ÈÏÚÂÈ„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ÔÂÈÎÈÊ ÏÚ· ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ 
˘„Á .Â·ÈÒ�· ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ‡Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ÂÚ�ÓÈ‰ Â‡ ÔÈÈ�Ú‰ ˙˙ ÏÚÂÙ· 

ÂÓÂÒ¯ÙÓ , ‰ÏÂÚÙ ‰È‰˙)Ï„ÁÓ Â‡ (˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ˙Ú‚ÂÙ‰Â È˙Â‰Ó ˙Â¯È·Ò ¯ÒÂÁ· ‰˜ÂÏ‰ . ˙‡Ê ÏÎ
 Ï˘ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÚÈ˜Ù „ÚÂÓÏ ·Ï ÌÈ˘·]ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ·) [ ¯‡Â�È ÛÂÒ2010() "הנהלת ). ההדגשה במקור

יכיו� של בעל הזיכיו� הרשות המליצה א" היא בחוות הדעת המקצועית שלא להארי$ את תקופת הז
 .ולפרס מכרז לאלתר

˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ¯¯·˙Ó , Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ˙ÓÏ˘‰Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· ÌÚ ¯„Ò‰Ï ÚÈ‚‰Ï ˙Â�ÂÈÒÈ�· ÍÈ˘Ó‰Ï ‰¯˘È‡Â , È„Î

Ï˘ÈÈ ‡Ï Â�ÂÈÎÈÊ˘ÏÂ�ÓÓ  ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 

ל כי כמה ימי קוד לכ� הגיש בעל הזיכיו� לרשות "מנכ דיווח ה23.8.09�בישיבת המועצה ב )1(
לדבריו ההצעה מאפשרת לו להמלי
 . להסדר השלמת מחויבויותיו" הצעה משופרת משמעותית"

ל הוסי" כי נוכח פערי בי� "המנכ". להפעיל את שיקול דעתה לגבי הארכת הזיכיו�"למועצה 
לבקש דחייה של פרסו " הוא נאל
", למסמ$ שהתקבל מבעל הזיכיו�" דברי שנאמרו בעל פה"

48�המכרז באי לכ$ החליטה המועצה לקיי דיו� נוס" .  שעות על מנת לקבל מסמכי מתוקני
נדרשי "ל למועצה כי "אול במועד הישיבה המתוכננת הודיע המנכ, 27.8.09�בעניי� המכרז ב

זיכיו� לגבש הסדר מלא למשרד האוצר ולבעל ה, לאפשר למשרד התקשורת" ימי ספורי נוספי
, בהתא לכ$ החליטה המועצה. שיית� מענה לכלל הסוגיות והנושאי הנמצאי בטיפול בשלב זה

 . 2009לדחות את ישיבתה לתחילת ספטמבר , באמצעות משאל טלפוני

ובעל הזיכיו� הגיש , 17.9.09� וב6.9.09� ב� קיימה המועצה שתי ישיבות 2009בספטמבר  )2(
ל הרשות "באות� ישיבות דיווח מנכ. עודכנת להסדר בנוגע להשלמת מחויבויותיול הצעה מ"למנכ

אי לכ$ . כי חלה התקדמות משמעותית בהשגת ההסדר שיאפשר את הארכת הזיכיו� של בעל הזיכיו�
 .החליטה המועצה בישיבה זו לדחות שוב את פרסו המכרז
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" הזיכיו� של בעל הזיכיו� כשלושה חודשי לפני פקיעת תוק, 2009בתחילת אוקטובר  )3(
קיימה המועצה ישיבה נוספת כדי לדו� , וחודשיי לאחר המועד הראשו� שנקבע לפרסו המכרז

 
ל הודיע למועצה כי כיוו� שבעל הזיכיו� אינו מגלה די נכונות "המנכ. 10בסוגיית השידור בערו
 ההסדר ע משרדי הרי שגיבוש, לקבל עליו את השלמת מחויבויותיו בתחו ההשקעה בקולנוע

לדבריו . הגיע למבוי סתו,  שיאפשר את הארכת תקופת הזיכיו��התקשורת ובעל הזיכיו� , האוצר
לבסס בקשה לדחייה "בנסיבות אלה אי� הוא יכול . התהלי$ להשגת הסדר ע בעל הזיכיו� מוצה

מול ל כי התהלי$ להשגת הסדר "את הודעת המנכ" לרשו לפניה"המועצה החליטה ". נוספת
על מנת , ולבקש ממנו להמציא לה מסמכי בעניי�, משרדי האוצר והתקשורת ובעל הזיכיו� מוצה

כחודשיי וחצי לפני , 2009שתוכל לגבש את החלטתה לקראת ישיבה שתוכננה לאמצע אוקטובר 
 .מועד תו תקופת הזיכיו�

 ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙· ÌÂÒ¯ÙÏ ÔÎÂÓ ‰È‰ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È2009 ,‰È‰ Ê‡ ¯·ÎÂ ˙Â˘¯Ï ¯Â¯· 
 „ÂÓÚÏ È„Î ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó Â˘¯„ÈÈÂ ¯ˆ˜ ‡Â‰ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ÏÂ‰È�Ï ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏÂ

Â· . ˙‡ Ï‡Ï ‰Ó˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘„ÂÁ· Â˙ÈÈÁ„Â „ÚÂÓ Â˙Â‡· Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯ÙÓ ˙ÂÚ�ÓÈ‰
¯„ÂÒÓ ÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰· ÔÂÈÎÈÊ ÏÚ· ÒÈÈ‚Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ , ¯‡Â�È ÛÂÒ· ÂÈ¯Â„È˘ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï ÏÂÎÈ˘

2009. 

ש כי המועצה אינה מוסמכת " הודיע היועמ2009שיבה שהתקיימה בתחילת אוקטובר בי)  א( .3
. להימנע מפרסו מכרז בנימוק שהיא עדיי� בוחנת את בקשת בעל הזיכיו� להארכת תקופת הזיכיו�

הבחירות לכנסת שהתקיימו : ר המועצה פירטה את הגורמי לדחיית המכרז עד אותו מועד"יו
 שרי התקשורת והאוצר ושל ועדת הכלכלה של הכנסת לנסות להגיע  ובקשת של2009בפברואר 

ר המועצה הוסיפה כי המועצה סברה שעליה "יו. לידי הסדר שיאפשר את הארכת תקופת הזיכיו�
אשר שידוריו , 10ההשפעות של סגירתו של ערו
 : להביא בחשבו� שיקולי ציבוריי שוני

היצירה וטובת שוק התקשורת והרפורמה הצפויה וכ� ההשפעה על , משודרי לכול וללא תשלו
 . 41שנועדה לשנות את שיטת ההסדרה של שידורי הטלוויזיה המסחריי

�המשנה ליוע
 המשפטי לממשלה כלכלי פיסקאלי חיווה את דעתו בעניי� לפני היועצי המשפטיי
 ברורה לדעתו היעדר החלטה. 2009של הרשות ושל משרדי האוצר והתקשורת בתחילת אוקטובר 

כעשרה חודשי לאחר המועד , ומפורשת בדבר בקשתו של בעל הזיכיו� להארכת תקופת זיכיונו
מהווה הפרה של הוראות ", הקצוב בתקנות המועדי וכארבעה חודשי לפני תו תקופת הזיכיו�

נדרש שלא לאפשר עוד את "הוא הוסי" כי מהמועצה ומיתר הרשויות המעורבות במגעי ". התקנות
וכי היעדר החלטה לכא� או לכא� עלול א" , "ב ההחלטה באופ� הסותר את תכלית� של התקנותעיכו

לסכל את האפשרות לתחילת שידוריו של הזכיי� החדש מיד ע תו תקופת הזיכיו� ולגרו להארכה 
עוד הוסי" . כפויה של תקופת הזיכיו� של בעל הזיכיו� המשדר או להיעדר שידורי בתקופת הביניי

יש מקו , נה ליוע
 המשפטי לממשלה כי א" א אכ� קיי אינטרס ציבורי בהארכת הזיכיו�המש
 .לשקול תיקו� החוק ועיגו� ההסדר בחקיקה ראשית

 הגישה הנהלת הרשות למועצה חוות דעת עדכניות ובה� נקבע כי 2009באמצע אוקטובר  )ב(
בנוגע להשלמת מחויבויותיו של בהצעה נוספת להסדר שהציע בעל הזיכיו� לרשות לא נית� מענה 

בחוות הדעת המשפטית חזר . בעל הזיכיו� באופ� שלפיו נית� להסדיר ולהארי$ את תקופת הזיכיו�
ש על עמדתו כי המועצה אינה רשאית עוד לקבל את בקשת בעל הזיכיו� להארי$ את תקופת "היועמ

 . ועליה לפרס מיד מכרז לבחירת בעל זיכיו� חדש, הזיכיו�

__________________ 

 2009תיקוני חקיקה ליישו� התכנית הכלכלית לשני� (מדברי ההסבר להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית   41
עולה כי הממשלה יזמה שינוי של שיטת ההסדרה בתחו� הטלוויזיה , 2009-ט"התשס, )2010-ו

 . המסחרית
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א" ,  כי אי� מנוס מלפרס מכרז18.10.09�וות הדעת שהוגשו לה החליטה המועצה בנוכח ח
, נושא עיתוי היציאה למכרז"עוד החליטה המועצה כי . שלדעתה האינטרס הציבורי ייפגע מכ$

יובא , תוצאת כפיית מצב משפטי ולא תוצאת שיקול הדעת הציבורי של המועצה, שהוא כאמור
וכי חוות דעתו תנחה את המועצה בנוגע למועד פרסו " טי לממשלהלחוות דעתו של היוע
 המשפ

 . המכרז

בעיתוי " כי לעמדתו 22.10.09�פיסקאלי השיב למועצה ב�המשנה ליוע
 המשפטי לממשלה כלכלי
 חודשי לאחר המועד האחרו� לקבלת ההחלטה על פי התקנות וכשלושה 11�דהיינו כ, הנוכחי

,  המצויות בשלבי הראשוני42 אי� בקיומ� של יוזמות חקיקה,חודשי לפני תו תקופת הזיכיו�
 ". כדי לגבור על חובתה של המועצה להפעיל את סמכויותיה כמתחייב על פי הדי�

ÓÚÂÈÏ ‰�˘Ó‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÓÂ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ‰˘È‚‰˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÓ" ˘
Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯ÙÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Î ‰Ú�Ó� ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÍÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ,‡È‰ ‡Ï 

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙Â�˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡Â ˜ÂÁ· ‰˙·ÂÁ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ . ¯Á‡Ï ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÂÁ�Â‰ ‰Ï‡ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ˘. 

ר המועצה השיבה כי המועצה חששה שפרסו המכרז עלול להביא להפסקת פעולתו של ערו
 "יו
 הציבור שחייבה שמירה על פעילותו של ערו
 טלוויזיה לדבריה המועצה ראתה לפניה את טובת. 10

מחויבויות בעל הזיכיו� , לדבריה. תו$ מת� דגש על עמידתו במחויבויותיו, מסחרי נוס"�ציבורי
בתחומי שידורי התוכ� והסוגה עילית וכ� יצירת התחרות בתחו שידורי החדשות ה הגורמי שעל 

בתחרות , על מנת למנוע פגיעה בפלורליז, ה למכרזהמועצה לשקול בבואה להכריע בשאלת היציא
היא הוסיפה כי לא היה עוררי� בנוגע לתרומת חברת החדשות של בעל . ובדמוקרטיה בישראל

ר המועצה הדגישה כי לשיטתה פעולות "יו. הזיכיו� לשוק התקשורת בישראל ולחופש הביטוי
 ".על בסיס סדרי מינהל תקי�"המועצה נעשו 

הארכת תקופת זיכיונו " נאמר כי 2010ל הזיכיו� למשרד מבקר המדינה מדצמבר בתשובתו של בע
בהתא להוראות הדי� , בזכות ולא בחסד... צודק ומחויב המציאות, הייתה מהל$ נכו� וראוי"

כמו כ� הוא פירט את עמדותיו ואת הנסיבות בה� הוא ]". מחויבויותיו[הרלוונטיות ותו$ קיו כל 
נבעו בעיקר "הקשיי שאת היה עליו להתמודד .  1:   להל� העיקריות שבה�. פעל בתקופת זיכיונו
אשר לא עלו בקנה , אשר באו לידי ביטוי בקביעת מחויבויות בלתי סבירות, מכשלי רגולטורי

 להפסדי בלתי 10ואשר דנו את ערו
 , אחד ע הפוטנציאל הכלכלי של שוק הטלוויזיה המסחרית
 ". ח"המניות השקיעו בערו
 למעלה ממיליארד ושלוש מאות מיליו� שבעלי .  "2".   נמנעי

, ועוד טר תחילת של השידורי בערו
, שינוי הנסיבות הקיצוני שהתרחש מייד לאחר המכרז.  "3
בהתמוטטותו של שוק הפרסו ובסירובה של הזוכה השנייה במכרז , בי� היתר, בא לידי ביטוי

הקטסטרופה בשוק . טל הכרו$ בהקמת ערו
 מסחרי חדשלעלות לאוויר ולשאת במחצית מהנ
הפרסו נבעה בעיקר מאירועי האינתיפאדה השנייה וממיתו� כלכלי עמוק שהמשק הישראלי נקלע 

... שוק הטלוויזיה המסחרית בישראל נהנה מתחרות"כתוצאה מהארכת תקופת זיכיונו .  4".   אליו
 ".י משפחות שמרו על מקור פרנסת�אלפ... שוק היצירה נהנה מהשקעות חסרות תקדי

אשר גילו , הרשות ציינה בתשובתה כי עמדת המועצה הייתה מקובלת על משרדי האוצר והתקשורת
בי� היתר על ידי דיוני בדבר הפחתת כספי התמלוגי , מעורבות אקטיבית בניסיונות להגיע להסדר

ר המועצה עמדו "יגה יואול היא הדגישה כי מול השיקולי שהצ. שיוקצו להשקעה בתוכ�
 .בה כאלה הנוגעי לעמידה בהוראות החוק, שיקולי נוספי

__________________ 

 -תיקו� ( הרשות השניה לטלויזיה ורדיו - 1695/18/ חוק פר הכנסת הצעת" הוגשה ליו19.10.09-ב  42
 . 2009-ע"התש, )הארכת זיכיו� לשידורי הערו) השלישי
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¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂË Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ Ì�Ó‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÎÎ Í‡
ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙Î¯‡‰Ï ¯„Ò‰ ‚˘Â‰ ‡ÏÂ ÔÓÊ‰ ÛÏÁ˘ , ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ,�Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎÂÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙Â�˜˙ Â , Ô‰· ÚÂ·˜Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰
Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ. 

קיימה הוועדה המשותפת , בעקבות בקשתו של שר התקשורת לתק� את תקנות המועדי )ג(
באופ� שהמועצה תוכל להחליט א ,  שני דיוני כדי לשנות את המועדי2009בשלהי אוקטובר 

ולאפשר למצוא , 9.11.09� את תקופת זיכיונו לא יאוחר מלמלא את בקשתו של בעל הזיכיו� להארי$
ר המועצה הודיעה בדיו� הראשו� כי הרשות "יו. פתרונות נוספי כדי להסדיר את הארכת הזיכיו�

מי "היא הוסיפה כי . ש לממשלה"מתכוונת לפרס את המכרז בהתא להנחיית המשנה ליועמ
 
 שעד רגע זה המועצה לא ששה לפרס את  בחצי שנה האחרונה מבי�10שמכיר את נושא ערו

 
ש "המשנה ליועמ". המועצה עשתה כל שביכולתה כדי לא לפרס את המכרז הזה... 10מכרז ערו
לממשלה השיב על פניית הוועדה המשותפת במהל$ הדיוני האמורי כי היות שהכנסת התכוונה 

 תעכב את פרסו המכרז עד אי� מניעה שהרשות, לדו� בשינוי התקנות במש$ יומיי לכל היותר
 באופ� 43בסיו הדיוני אישרה הוועדה לשנות את תקנות המועדי. הכרעת הכנסת בעניי� זה

 שהרשות תוכל לקבל החלטה בדבר בקשתו של בעל הזיכיו� להארכת תקופת זיכיונו לא יאוחר 

 רז  לדחות את פרסו המכ2009בהתא לכ$ החליטה המועצה בסו" אוקטובר . 25.11.09�מ

דהיינו יו לאחר המועד החדש בתקנות המועדי וכחודשיי לפני תו תקופת הזיכיו� , 26.11.09�ל
 .הראשונה

 נאמר כי 2009 בחוק שפרסמה הממשלה בנובמבר 32' בדברי ההסבר להצעה לתיקו� מס, כאמור
וא לא מטרתו לאפשר הארכה של תקופת הזיכיו� של בעל הזיכיו� לשידורי בערו
 השלישי א" שה

ההארכה שהוצעה הוכפפה לתנאי שנועדו ליצור מתווה . מילא את מחויבויותיו בתקופת הזיכיו�
ההסדר "עוד נאמר בהצעת החוק ש. ולפיו ישלי בעל הזיכיו� את המחויבויות שהוא לא מילא

המוצע בהצעת החוק מושתת על מצב עובדתי שלפיו טר החלו הליכי המכרז לבחירת בעל זיכיו� 
וכי אי� אפשרות מעשית להשלי את " ונותר פרק זמ� של חודשיי עד תו תקופת הזיכיו�. ..חדש

 רצ" בי� שידוריו רבאופ� שייווצ, המהלכי הנדרשי להפעלת הערו
 השלישי בידי בעל זיכיו� חדש
 ).2ערו
 (ועקב כ$ יוותר ערו
 אחד בלבד לשידורי טלוויזיה מסחריי , לשידורי בעל הזיכיו� המשדר

נוס" על כ$ ציינה הממשלה בדברי ". קיי אינטרס ציבורי משמעותי בהארכת הזיכיו�"עוד נאמר כי 
ובעיקר את אלה שמקור בוויתור על קיו מכרז , ההסבר את הקשיי שמקור בחקיקת התיקו�

המשק" את חובתה של הרשות המנהלית להתקשר ע גור שנבחר בתנאי המיטביי ואת אלה 
לת האפשרות מגורמי שאינ בעל הזיכיו� להתמודד על הזכות לשדר בערו
 שמקור בשלי

 . השלישי

 אג" התקציבי הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לדעתו נדרש שינוי מבני בתחו
וה� בדר$ מת� ההיתר לקיו ) רגולציה(ה� מבחינת הגו" המקיי את האסדרה , הטלוויזיה המסחרית

אג" . פרדה בי� ההיבטי הכלכלי באסדרה להיבטי התוכ� והשידוריתו$ קיו ה, השידורי
 החליטה הממשלה 200944במאי )  א:   (התקציבי ציי� שתי החלטות שקיבלה הממשלה בנושא זה

 ביולי)  ב.   (לשנות את מבנה הפיקוח על תחו שידורי הטלוויזיה המסחרית ולהקי גו" פיקוח אחד

__________________ 

, )תיקו�) (הארכת תקופת הזיכיו� הראשונה בערו) השלישי(תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו   43
 . 2009ע "התש

שבמסגרתה החליטה הממשלה , " הטלוויזיההרפורמה בתחו� שידורי" בעניי� 12.5.09- מ133החלטה   44
ממשלתית לשידורי� מסחריי� שתפקידיה יהיו התפקידי� המוטלי� לפי -עקרונית להקי� רשות פני�

חוק התקשורת על מועצת הכבלי� והלוויי� והתפקידי� המוטלי� לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה 
 .ולרדיו על המועצה
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 המלצות בעניי� 2010משרדי לגבש עד סו" דצמבר �על צוות בי� החליטה הממשלה להטיל 201045
 . ואופ� הפעלתו) ראו להל�(מער$ השידור הספרתי 

 הרשות מסרה בתשובתה שהיא מסכימה כי ראוי להפיק לקחי ולשאו" להליכי משופרי העולי
יו� של ע זאת העירה הרשות שג המחוקק שהארי$ את תקופת הזיכ. בקנה אחד ע הוראות החוק

את חובתו של בעל הזיכיו� למלא את ההתחייבויות שהיא ) 32' בתיקו� מס(בעל הזיכיו� עיג� בחוק 
�עמדה על כ$ שימלא אשר השפיע ,  השלמת חוסרי במחויבויות התוכ� והחזר החובות הכספיי

 
עוד ציינה הרשות כי הנהלתה והמועצה שהחלה לכה� . 2ג על בעלי הזיכיו� האחרי בערו
ובכלל זה ה� פועלות ,  כבר החלו בקיו הלי$ של הפקת לקחי ושיפור התהליכי2010פברואר ב

 
 יוגשו בסו" הרבעו� הראשו� 2לכ$ שהנתוני הנדרשי לקיו הלי$ הבדיקה לזיכיו� החדש בערו
 . כ$ ג בנוגע ליחסי הגומלי� בי� המועצה להנהלת הרשות. 2011של שנת 

 

✯ 

 

‰ ÌÈ‡ˆÓÓ ÏÏÂÎ ‰Ê ˜¯Ù ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ÏÂÙÈË‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰Ï ÌÈÚ‚Â�
 ıÂ¯Ú Ï˘ ÔÂÈÎÈÊ· ‰ÈÈ�˘‰10‰�Â˘‡¯‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙·  . ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‰ˆÚÂÓ‰

 È‡�˙· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· ˙„ÈÓÚÏ Ú‚Â�· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÂÏÎÓ ÏÚ ‰„ÈÙ˜‰˘ ÈÏ·Ó ˙Â˘¯„�‰
ÔÂÈÎÈÊ‰ . 

˙Â·Á¯� ˙ÂÚÙ˘‰ Ô‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙‰ ÍÂ˙ 
˙Â„·ÂÚÂ ÌÈ�Â˙� ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ Á¯Î‰· ‡Ï˘ . ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁÂ ‰˙ÏÂÎÈ
˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ ‰�È‡ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÏÈÚÙ‰ÏÂ .˙‡Ê ÌÚ , ÏÚ ˙˙˘ÂÈ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘˘ ‰�ÓÓ ‰ÙÂˆÓ

‰Ú¯Î‰‰ ˙Ï·˜Ï Ì„Â˜ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· Â˜„·�˘ ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙Â„ÓÚ . 

Ú· ¯„˘Ï ÔÂÈÎÈÊ Ô˙ÓÏ Ê¯ÎÓ‰˘ Û‡ ıÂ¯10 ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ È�ÙÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÌÂÒ¯ÙÏ ÔÎÂÓ ‰È‰ 
ÔÂÈÎÈÊ‰ ,ÂÓÂÒ¯Ù ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‰·ÎÈÚ ‰ˆÚÂÓ‰ . ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙·ÂÁ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ·

˙Â�˜˙‰Â .ÔÎ ÂÓÎ , ‰Ó˘ Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â‰˙˘‰
¯„ÂÒÓ ÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰· ÔÂÈÎÈÊ ÏÚ· ÒÈÈ‚Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ï‡Ï .Ó ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ ˙˜Ù‰ ÌÈ·ÈÈÁ

 ÏÂÚÙÏ ‰Ï ¯˘Ù‡˙˘ ‰·¯ ‰Î ˙Â˘ÈÓ‚ ËÂ˜�Ï ˙È¯Â·Èˆ ‰ˆÚÂÓ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒÏ Ú‚Â�· ÌÈÁ˜Ï
ÔÈ„‰ ˙Â˘È¯„ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ ‡Ï˘ ÌÈÎ¯„· . 

 

 

 הטיפול בהפרות בשידור בטלוויזיה וברדיו

1. Ì Â Ò ¯ Ù  Ô Ó Ê  ˙ Ï È Ë שיבו
 תשדירי פרסומת (בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו : �
נקבע כי זמ� השידור המרבי שבעל זיכיו� רשאי להקצות , 1992�ב"התשנ, )יהבשידורי טלוויז

, ) שעות השיא�להל�  (24:00�20:00וכ� נקבע כי בשעות , לתשדירי פרסומת הוא עשר דקות לשעה
 דקות לכל ארבע שעות 40זמ� הפרסומת המרבי הוא , שבה� ההגבלה אינה מתבצעת לפי שעה

.  מזמ� השידורי10% לא יעלה על  ביממהתשדירי פרסומת לש זמ� השידורעוד נקבע כי . השיא

__________________ 

 15.7.10- מ2026החלטה   45



 517 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 כי זמ� השידור המרבי שרשאי בעל הזיכיו� להקצות לתשדירי פרסומות 46לגבי הפרסו ברדיו נקבע
העומד לרשותו של בעל )  דקות216( מכלל זמ� השידורי ביממה 15%בכל יממה לא יעלה על 

 . הזיכיו�

גי� הפרה בשידור של כלל מכללי המועצה או של הוראה שנקבעה  נקבע כי ב47בחוק ובכללי הרשות
 נית� ליטול �לאופ� שיבוצו או לעצ שידורו ,  בי� שההפרה נוגעת לתוכ� המשודר�בכתב הזיכיו� 

נקבע כי בגי� כל דקה של שידור תו$ הפרה נית� . זמ� שידור של תשדיר פרסומת או של שידור אחר
ובגי� הפרה הנמשכת פחות מדקה נית� ליטול עד דקה של , תליטול דקה אחת של תשדיר פרסומ

ל "עוד נקבע בכללי תהלי$ הפעלת הסנקציה של נטילת זמ� שידור מבעל זיכיו� אשר מנכ. פרסומת
 . ל הסמיכו סבר כי נמצאה לכאורה הפרה בשידוריו"הרשות או מי שהמנכ

 החליט כי יש 48ברשות"  ההפרותפורו"לאחר ש, "תחו טלוויזיה ורדיו"על פי נוהלי ההפרות של 
דהיינו לקצר את זמ� הפרסו , ליטול מזמ� הפרסומת של בעל זיכיו� שנמצאה הפרה בשידוריו

�להל� (שהוקצה לו יש להורות לו בכמה דקות עליו לקצר את זמ� שידור , ) קיצור זמ� פרסו
 המפקחי בתחו .וזאת בהתראה של שבועיי מראש, ובאיזה יו ושעה עליו לקצרו, הפרסו

וה מדווחי למנהלי תחו הטלוויזיה והרדיו על , הטלוויזיה והרדיו בודקי א ההוראה בוצעה
מספר ; היו והשעה שבה בוצעה ההוראה לקצר את זמ� הפרסו: ובכלל זה, ממצאי בדיקה זו

מספר דקות הפרסו המותרות ; דקות הפרסו ששודרו באותה שעה ומספר הדקות שהופחתו
�להל� (שידור באותו יו ומספר הדקות ששודרו בפועל לאת הבדיקות ).  דוח קיצור זמ� פרסו

, האלה בתחו הרדיו מבצע באופ� ידני המפקח שמאזי� לשידור במועד שנקבע לקיצור זמ� הפרסו
ואילו את הבדיקות בתחו הטלוויזיה מבצע המפקח באמצעות מערכת ממוחשבת דיגיטלית ובה 

 . ששידר בעל הזיכיו� בכל יו) לרבות פרסומות(סוגי השידורי מידע על כל 

2010�2008הרשות החליטה בשני , על פי דיווחיה למשרד מבקר המדינה  לקצר את זמ� הפרסו
.  הפרות שה ביצעו בשידור200�שהוקצה לבעלי זיכיונות ברדיו ובטלוויזיה כסנקציה בעקבות כ

נועדה להבטיח כי בעלי הזיכיו� ימלאו את ,  שנקטה הרשותשהייתה הסנקציה העיקרית, סנקציה זו
הסנקציה נועדה להגביל את זמ� שידור הפרסומות באמצעות . הכללי וכתב הזיכיו�, הוראות החוק

ואול .  ובדר$ זו מקטינה את הכנסותיה של בעלי הזיכיו��קיצור פרק הזמ� שבו ה זכאי לשדר� 
 מאחר שלא מכרו את כל � שבו ה לא יכלו לנצלו במלואו א זמ� הפרסו ניטל מה בפרק זמ�

 שכ� היא לא תגרו ,  הסנקציה שתופעל נגד לא תהיה אפקטיבית�דקות הפרסו שהוקצו לה
 . לפגיעה בה

בתשובתה הסבירה הרשות כי האפקטיביות של נטילת זמ� הפרסו מתבטאת ביצירת מגבלה נוספת 
 . שיבו
 התוכנית והפרסומותשעל בעלי הזיכיו� להביא בחשבו� ב

באמצעות המערכת , משרד מבקר המדינה בדק באופ� מדגמי בשידורי הטלוויזיה )א(
 את פירוט �מרוכז המידע על כל שידורי הפרסומות בטלוויזיה בכל יו , כאמור,  שבה�הממוחשבת 

דיקה נועדה הב).  ימי שידור93 (2010 וינואר 2009ינואר , 2008שידורי אלה לחודשי ינואר 
 . לבחו� א בעלי הזיכיו� ניצלו במלואה את מכסת הזמ� המרבית שה זכאי לה

__________________ 

-ט"התשנ, )שיבו) פרסומות ואיזכורי� מסחריי� בשידורי רדיו( הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו בכללי  46
1999. 

 . 2007-ז"התשס, )נטילת זמני שידור(בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו   47
 . פורו� ההפרות מתכנס אחת לחודש כדי לדו� בהפרות לכאורה בשידור של בעלי הזיכיו�  48
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· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰-85) Î-90% (Ó-93ÌÈÓÈ‰  , ˙Â˜„ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙ÒÎÓ ÏÎ ‰ÏˆÂ� ‡Ï
ÌÂÒ¯Ù‰ . ‰�Á· ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂÈ‰ ‰ÒÎÓ‰ ‰ÏˆÂ� ‡Ï ÌÈÓÈ‰ ˙È·¯Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ Û‡ ÏÚ

‡Ï ‡È‰ ÌÂÈ‰ È�Ù ÏÚ ÔÓÊ È˜¯Ù ÂÏÈ‡·‰ÏˆÂ�  . ˙ÈÁÙ‰Ï ‰˘È¯„‰˘ ˘˘Á ˘È ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·
ÌÂÒ¯Ù‰ ÔÓÊÓ ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙¯„Ú� . 

פרטי על קיצור זמ� הפרסו , כאמור,  דוחות הכוללי125משרד מבקר המדינה בדק  )ב(
 2010�2008בעקבות סנקציות שהפעילה הרשות בשני � דוחות 34� דוחות בתחו הטלוויזיה ו91 

יו (בדיקה הייתה לבחו� במש$ כמה זמ� שודרו פרסומות באות מועדי מטרת ה. בתחו הרדיו
 . שבה נדרשו בעלי הזיכיו� להפחית את זמ� הפרסו) ושעה

 ‰˙¯Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÌÂÁ˙· Â˜„·�˘ ˙ÂÁÂ„‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÂÒ¯Ù‰ ÔÓÊ ˙‡ ¯ˆ˜Ï ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ·Ï ˙Â˘¯‰ , ÌÂÒ¯Ù‰ ˙Â˜„ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÓÂÎÒ Â¯„Â˘˘

 Â·˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˙ÒÎÓÓ ÔË˜ ‰È‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ·Ó ÂÏËÈ�˘ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙Â˜„ ¯ÙÒÓ Ï˘Â ÏÚÂÙ·
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓÂÒ¯Ù ¯„˘Ï Ì‰Ï ¯˙ÂÓ . ˙‡ ‰�Á· ‡Ï ˙Â˘¯‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ˙ÂÈ‰

 ˙Â˘¯‰˘ ÔÙÂ‡‰ Ì‡ ˙Â‡„ÂÂ· ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�ÏÂ ÌÂÒ¯Ù‰ ÔÓÊ ÏÂˆÈ�
 ‰È‰ ÔÎ‡ ‰Èˆ˜�Ò‰ ˙‡ ‰Ó˘ÈÈÔÓÊ È˜¯Ù Ì˙Â‡· È·ÈË˜Ù‡ . 

2. È Ù Ò Î  Ì Â ˆ È Ú  ˙ Ï Ë  בכתבי הזיכיו� של בעלי הזיכיו� בתחו הטלוויזיה והרדיו נקבע :‰
הכללי או התקנות או הנחיה מהנחיות , כי א הפר בעל הזיכיו� תנאי או הוראה מהוראות החוק

 וא הייתה הפרה ,ח" ש60,000 בס$ של עד �ל הרשות רשאי להטיל עליו עיצו כספי "מנכ, הרשות
הטלת העיצו הכספי נעשית בהתא לנוהל טיפול . 49חוזרת נית� להכפיל את העיצו הכספי

 .2007בהטלת עיצו כספי שאושר בישיבת המועצה ממאי 

על " בנוגע לעתירה שהגישו בעלי הזיכיו� נקבע בעניי� הטלת העיצו הכספי כי 50
"בהכרעת בג
ויות שהוקנו למועצה ולאפשר לה פיקוח אפקטיבי על בעלי מנת ליצוק משמעות אופרטיבית לסמכ

יש להכיר בסמכותה לכלול בי� ההוראות שבכתב הזיכיו� עיצומי כספיי למקרה שבו , הזיכיונות
התקנות , את תנאי הזיכיו� או את הוראות החוק, כמי שפועל למיקסו רווחיו, יפר בעל הזיכיו�

 ".והכללי החלי עליו

ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 2008-2010Î ÂÚˆÂ· -60ÂÈ„¯‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯Ù‰  , ˘˘ ÔÈ‚· ˜¯ ÌÏÂ‡)10% (
 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ÂÏËÂ‰ ˙Â¯Ù‰‰Ó172,000˘ "Á . ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÌÂÁ˙·

 ÂÚˆÂ·336˙Â¯Ù‰  , ˘ÂÏ˘ ÔÈ‚· ˜¯ Í‡)0.9% ( ÂÓÎ˙Ò‰˘ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ÂÏËÂ‰ Ô‰Ó 

·-200,000˘ "Á51 . 

 כספי על בעלי זיכיו� בתחו הרדיובתשובת הרשות נאמר כי הטלת עיצו , שהכנסותיה מפרסו
משו ששיעורו של העיצו , יעילה יותר מהטלתו על בעלי זיכיו� בתחו הטלוויזיה, קטנות יחסית

 . יחסית להכנסותיה של בעלי הזיכיו� בתחו הרדיו גדול יותר

__________________ 

יו� של תחו� רדיו נקבע כי הפרה חוזרת היא הפרה המבוצעת בתו0 שנתיי� מ� היו� שבו  בכתבי הזיכ  49
 .הוטל עיצו� כספי בגי� ההפרה הקודמת

‰¯˘Á‡Â Ï‡¯˘È· ‰ÈÊÈÂÂÏËÂ ÌÈË¯Ò È˜ÈÙÓ „Â‚È‡ '� ' ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È�˘‰ ˙Â 5872/07) "בבג  50
Á‡Â 'תקדי�. 

 . ערבויות מבעלי הזיכיו� בגי� אי עמידה במחויבויותיה�כאמור לעיל בתקופה זו חילטה הרשות ג�  51
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‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· 
˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡ . 

3. ˜ Â Á ‰  È Ù  Ï Ú  ˙ Â Ò � ˜  Ï È Ë ‰ Ï  ˙ Â ¯ ˘ Ù ‡ Ó ‰  ˙ Â � ˜ ˙  ¯ „ Ú È  החוק קובע  :‰
וכ� קובע את , כי השר יקבע בתקנות תנאי מסוימי בזיכיו� לשידורי שהפרת תיחשב לעבירה

 . שיעור הקנס עד לתקרה הקבועה בסעי"

וק כי השרי יתקינו תקנות מוטלת  כי א נאמר בח52מזה שני ארוכות מורה ההלכה הפסוקה
מחובה זו אי� ה יכולי להימלט שהרי הכתוב אומר "ו, עליה חובה סטטוטורית לעשות כ�

משהטיל המחוקק " כי 53עוד קבעה ההלכה הפסוקה".  ולא רשאי להתקי�� לשו� ציווי �' יתקינו'
וצרי$ היה ... ' הראויהבכל המהירות, 'חייבת הרשות בעשייה זו, חובת עשייה על רשות פלונית

עובדה היא ... לצפות לכ$ כי לא יעברו ימי רבי עד אשר יתקי� שר האוצר את התקנות הדרושות
 ". ולא בא לפנינו הסבר סביר לעובדה מתמיהה זו... ושו תקנות לא הותקנו ,  שני ויותר3שעברו 

 ˙�˘· ˜ÂÁ‰ ˙˜È˜Á Ê‡Ó1990ˆ·� ÔÎÏÂ ‰Ê ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˙Â�˜˙ ÂÚ·˜� ‡Ï  Ì˘ÈÈÏ ˙Â˘¯‰Ó ¯
Â· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ , ‡Â‰˘ ˙ÂÒ�˜ ÔÂ�‚�Ó· ¯·Â„Ó ‰¯Â‡ÎÏÂ

È¯ÁÒÓ‰ ¯Â„È˘‰ Ï˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯· ‰˙Ó ˙Â‡ . 

¯ÂÓ‡‰ ÛÈÚÒ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Â�˜˙ ¯˙Ï‡Ï ÚÂ·˜Ï ¯˘‰ ÏÚ , ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î
Â„È˘‰ ÌÂÈ˜Ï ¯ÂËÏÂ‚¯Î ˘Ó˘Ï ‰˙Â‡ ÍÈÓÒ‰ ˜ÂÁ‰˘ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ÂÌÈ¯ . 

מתשובתו ציי� משרד התקשורת שהוא בשיתו" משרד המשפטי והרשות פועלי לתיקו� חקיקה 
 . שיאפשר הטלת עיצו כספי

 ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ¯Â‡ÏÂ ˙È˘‡¯‰ ‰˜È˜Á‰ „ÚÂÓÓ ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ¯·„· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰˜ÂÒÙ‰ ‰ÎÏ‰‰ ˙Â‡¯Â‰Â „ÂÒÈ‰ Ô

‰˜È˜Á‰. 

 

 

 פרסו� דוח שנתי של הרשות

. בחוק נקבע כי מנהל הרשות יגיש למועצה דוח שנתי בנושא פעולות הרשות ופעולות בעל הזיכיו�
למשל למידה , בנוגע לתוכני השידור בעלי הזיכיו� של  לפעילות,בי� היתר, דוח כולל התייחסותה

, לשידורי חוזרי, להפקות קנויות, ת לתכניות סוגה עיליתובמכסבעלי הזיכיו�  שבה עומדי
כולל התייחסות כמו כ� הדוח השנתי . לגיוו� חברתי ותרבותי בשידורילהשקעה בקולנוע ישראלי ו

 להפרות בנוגעשל הכללי או של הנחיות הרשות ולהחלטות מועצת הרשות , חוקהלהפרות של 
  . יצוי� כי הדוח השנתי מתפרס לציבור.אלה

__________________ 

 .תקדי�, ˘¯ ‰ÓÈÈ‰�ÙÂ‡ '˙Â‡È¯·‰Â ÌÈ�Ù¯ � 295/65) "בג  52
 .360, 356) 2(ח "ד י"פ, Á‡Â È˙Ó¯‰ '� 'ÌÈÈÂˆÈÙ Ô¯˜Â ˘ÂÎ¯ ÒÓ Ï‰�Ó 303,313/63) "בג  53
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1. Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌÈÈ˙�˘‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÂÓÒ¯ÂÙ Ì‰·˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙‡ ˜„· ‰�È„ . ÈÎ ‡ˆÓ�
˙˜„·�‰ ‰�˘‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ‰�˘Î ‰ˆÚÂÓ· Â¯˘Â‡ Ì‰ .ÌÈ„ÚÂÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï : ˙�˘Ï ÁÂ„‰

2006· ÌÒ¯ÂÙ -21.10.07 ; ˙�˘Ï ÁÂ„‰2007 -· -14.12.08 , ˙�˘Ï ÁÂ„‰ È˜¯Ù ·Â¯Â2008 - 
·-23.12.09 . 

 היא ציינה כי ראוי היה 2008� ו2007חות השנתיי לשני ר המועצה דאז לדו"בדברי הפתיחה של יו
היא הוסיפה כי . וכי הניסיונות להקדמת פרסומו לא נשאו פרי, שהדוח יתפרס במועד מוקד יותר

 .ולהפיק את הלקחי הנדרשי לעתיד" חובת היושרה מחייבת להתנצל על כ$"

Â ‰ÈÏÚ ÏËÂ‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ ‡ÏÓÏ ˙·ÈÂÁÓ ˙Â˘¯‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ÁÂÂ„Ï
ÂÏ ˜ÙÂÒ˘ . ÁÂ„‰ ÒÁÈÈ˙Ó ‰ÈÏ‡˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ¯Á‡Ï ‰�˘Î ÌÒ¯Ù˙Ó È˙�˘‰ ÁÂ„‰˘ ‰„·ÂÚ‰

 Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ˙ÏÏÂÎÂ ˙È�Î„Ú ‰�ÂÓ˙ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘È
Ì‰È·‚Ï ‰˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰˙ÏÂÎÈ·Â Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· . ·ÂÎÈÚ ÔÎ ÂÓÎ

Â„‰ ÌÂÒ¯Ù· ˙„ÈÓ ÏÚ „ÂÓÏÏÂ Ï·È˜˘ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ¯Â·Èˆ‰Ó Ú�ÂÓ Û‡ Á
Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ . 

בתשובתה הסבירה הרשות כי הדוח השנתי מתבסס על נתוני כספיי רבי אשר נית� לסכמ רק 
יי בתו שנת הפעילות של בעלי הזיכיו� ורק לאחר שהרשות מקבלת מה את דוחותיה הכספ

הרשות מסכימה כי יש לעשות מאמ
 לסיי את הכנת הדוח בזמ� קצר יותר ", ע זאת. המבוקרי
 2008� ו2007מזה שנהג בשני." 

ל רשאי להטיל על בעל הזיכיו� עיצו כספי בס$ של עד "לפי כתב הזיכיו� המנכ, כאמור .2
התקנות או ,  הכללי,ח בשל הפרה של תנאי בזיכיו� או של הוראה מהוראות החוק" ש60,000

 . ההנחיות שנתנה לו הרשות

התשתית העובדתית שעליה מתבסס הדוח השנתי מקורה בדוחות ובנתוני שמוסרי בעלי הזיכיו� 
מהמסמכי שעמדו לרשות הביקורת עולה כי כאשר חל עיכוב בהעברת הנתוני שלח . לרשות

ל על אחד מבעלי הזיכיו� עיצו "כ הטיל המנ2010ובשנת , ל מכתבי התראה לבעלי הזיכיו�"המנכ
 . ח בשל כ$" ש10,000כספי בס$ 

בתשובתה הסבירה הרשות כי מניסיונה בשני קודמות מכתבי ההתראה שהיא שלחה לבעלי הזיכיו� 
ל רק "וכי את הסנקציה של העיצו הכספי הטיל המנכ, המריצו אות להגיש את הדוחות הכספיי

שות טענה ג שסכומו של העיצו הכספי אינו העיקר ויש הר. א נוכח שהאזהרות לא הועילו
 . והפומביות הניתנת לכ$, חשיבות ג לעצ הפעלת ההלי$ המנהלי של הטלת הסנקציה

 בעתירה שהוגשה לו נגד הרשות וקבע 2006 התייחס לסוגיית העיכוב בפרסו הדוח לשנת 54
"בג
את התשתית העובדתית הנדרשת לקביעת לגבש טר סיו אותה שנה ... אי� להתעל מ� הקושי"כי 

נית� לצפות כי הרשות השניה לא תעכב את , יחד ע זאת. עמידת� של הזכייניות במחויבויותיה�
וכי תעשה כל מאמ
 , ח השנתי במש$ כשנה לאחר סיו שנת השידורי הרלוונטית"פרסו הדו

סדותיה המוסמכי יעשו נית� אפוא לצפות כי הרשות השניה ומו... לפרסמו סמו$ לאחר סיומה
על , שימוש בסמכויות שניתנו בידיה על פי החוק ויפעילו פיקוח שוט" ג במהל$ שנת השידורי

 מנת שנית� יהיה לייש באופ� אפקטיבי את התיקוני וההשלמות הנדרשי ועל מנת שהחוסרי
 ".ככל שיימצאו כאלה לא ייערמו ולא יצטברו משנה לשנה

__________________ 

Á‡Â Ï‡¯˘È· ‰ÈÊÈÂÂÏËÂ ÌÈË¯Ò È˜ÈÙÓ „Â‚È‡ '�' �˘‰ ˙Â˘¯‰‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È  ÂÈ„¯ÏÂ 5872/07) "בג  54
Á‡Â ,'תקדי�.  
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ÈÏÎ ˘Ó˘Ó È˙�˘‰ ÁÂ„‰˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÎÈÒÏ ·Â˘Á  ,˙Â�˜ÒÓ‰ ˙˜Ò‰ , ˙Ï·˜Â ÁÂ˜ÈÙ‰
È„È˙Ú‰ ÔÂ�Î˙‰ È·‚Ï Ô‰Â ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ¯ÚÙ‰ È·‚Ï Ô‰ ˙ÂËÏÁ‰ . ÌÈ„ÚÂÓ· ‰Ê ÍÓÒÓ ÌÂÎÈÒ

È·ÈË˜Ù‡Â È˙ÈÏÎ˙ ÔÙÂ‡· Â· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡· Ú‚ÂÙ ÌÈ¯ÁÂ‡Ó . ˙˘¯„� ÔÎ ÏÚ ¯˘‡
‡‰ Ì„˜‰· ÌÒ¯ÂÙÈ ÁÂ„‰ ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˙Â˘¯‰È¯˘Ù , ÈÎ ÚˆÂÓÂ

ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯ÙÏ „ÚÈ ÍÈ¯‡˙ Ú·˜˙ ‡È‰ . Û‡ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ó˙˘‰Ï ,Í¯Âˆ‰ ˙Ú· , ˙¯·Ú‰· ÌÈ·ÎÚ˙Ó‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· „‚� ˙ÂÈˆ˜�Ò ÏÈÚÙ‰Ï ‰˙ÂÎÓÒ·

ıÂÁ�‰ Ú„ÈÓ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ‰ÓˆÚ· ˙Úˆ·Ó ‡È‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ì‡ ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È
 ˙ÂÏÈÚÈ· ˙Â˘Ú� ÁÂ„‰ ÌÂÎÈÒÏÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÔÏÂÚÈÈÏ ÏÚÙ˙Â ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ó·Â. 

שלא יהיה דוח (שנתי �בתשובת הרשות נמסר כי בכוונתה לשקול ג את האפשרות לפרס דוח חצי
עמידה של בעלי הזיכיו� �שילמד על מגמות ויתריע על אי, סמו$ לחודש אוגוסט) סופי ומחייב

 . א יימצאו כאלה, במחויבויותיה

 

✯ 

 

È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ È„È ÏÚ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÁË·ÂÓ È¯ÁÒÓ‰ ¯Â„È˘‰ ÌÂÁ˙· È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�
ÔÂÈÎÈÊ‰ È‡�˙ ÌÂÈ˜ . È‡�˙ ÌÂÈ˜ ‡˘Â�· ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ‰˙Â‡� ‰Ó¯ ÁÈË·‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

ÔÂÈÎÈÊ‰ , ˙ÂÈ�È„Ó Ï˘ ˙È˙˘˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰· È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ÁÈË·˙ ¯˘‡
ÌÈÁ�Ó ˙Â�Â¯˜ÚÂ ˙È·˜Ú .ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â‡ÂÏÓ· Ì˘ÂÈ ‰Ê ÔÂ¯˜ÈÚ Ì‡ ˜ÙÒ ÈÎ ¯

˙¯Â˜È·‰ ‰ÏÁ ‰ÈÏÚ˘ ‰ÙÂ˜˙· . 

 ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ È¯Â„È˘ ÏÚ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰Â ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„Ï ¯˘‡· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÌÈÈ˜Ï ‰˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ,‰·Â¯˜‰ ˙Ú· ¯·Î ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓÂ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ .

· ¯·Î ˘¯„È˙ ˙Â˘¯‰˘ ÌÚË‰Ó Ú·Â� ‰Ê ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ ‰˜È„· ÈÎÈÏ‰Ï ‰·Â¯˜‰ ‰ÙÂ˜˙
 ÂÏ‡Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ· ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ‰„ÈÓÚ ¯·„·

‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ . 

 ˜ÂÁ‰ Ú·˜˘ ÌÈ¯Â„È˘‰ ˙ÏÚÙ‰ Ï„ÂÓ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó) ˙ËÈ˘
˙Â�ÂÈÎÈÊ‰ (ÌÈÈ˜˙‰Ï ÍÈ˘ÓÓ ,˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÌÈ·ÈÂÁÓ ÔÙÂ‡ 

˙È¯ÁÒÓ‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÌÂÁ˙· ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ÏÂ‰È� , ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î
ÔÂÈÎÈÊ‰Â ˜ÂÁ‰ È‡�˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ , Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰˘ÂÁ�Â ‰ÏÈÚÈ ‰ÏÚÙ‰Ï ÌÈÏÏÎ ¯È„‚‰ÏÂ

‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó . 

 

 

  ניהול כספי התמלוגי והבקרה עליה

 על הרשות . על הכנסותיו מהשידורי וממת� שירותילפי החוק בעל זיכיו� ישל לרשות תמלוגי
. למסור לשר האוצר נתוני לצור$ חישוב התמלוגי ולהעביר את כספי התמלוגי לאוצר המדינה

יקבע בתקנות את שיעור התמלוגי מההכנסות ואת מועדי , בהסכמת שר האוצר, שר התקשורת
 .תשלומ
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�להל�  (1992�ב"התשנ, )כספי(על פי תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו , ) תקנות הכספי
 מהכנסותיו של בעל הזיכיו� בניכוי 4%55שיעור התמלוגי לבעל זיכיו� לשידורי טלוויזיה היה 

ל " מנכ�בהתא להיתר שיית, וה ישולמו לרשות בתשלומי חודשיי או רבעוניי, עמלות פרסו
 לאוצר המדינה את התמלוגי אחת לשישה על פי התקנות תעביר הרשות. הרשות לבעל הזיכיו�

 ובאחד באוגוסט עבור התקופה ;  באחד בפברואר עבור התקופה שהסתיימה בסו" דצמבר�חודשי
 . שהסתיימה בסו" יוני

 2009�2006על פי הדוחות הכספיי של הרשות לשני , הכנסותיה מתמלוגי הסתכמו באות� שני
 .ח" מיליו� ש45.2 הממוצעת הייתה בס$ וההכנסה השנתית, ח" מיליו� ש180.8�בכ

 

 

 הנחיות המדינה בדבר ניהול התמלוגי� 

 התיר החוק לרשות לממ� מכספי התמלוגי את כיסוי ההוצאות הכרוכות 1997עד שנת  .1
 תוק� החוק 1998בינואר . 56במילוי תפקידיה א הוצאותיה היו גדולות מהכנסותיה מדמי הזיכיו�

במצב שבו למעשה " עולה כי הרשות נמצאה 57רי ההסבר להצעת החוקמדב. וההיתר האמור בוטל
ולכ� הוצע , "מצב זה אינו תקי� ברשות ציבורית. אי� היא רואה לפניה מגבלה תקציבית אפקטיבית

לתק� את החוק באופ� שייקבע בו במפורש כי תשלו התמלוגי מיועד לאוצר המדינה והרשות לא 
המחוקק התיר לרשות להשתמש בס$ של , ע זאת. הוצאותיהתוכל להשתמש בכספי אלה למימו� 

 2010בינואר . 1999� ו1998ח בשנה מכספי התמלוגי המועברי למדינה בשני " מיליו� ש16עד 
 את העברתו של תשלו בסכו 2010באופ� שנית� לרשות היתר לדחות עד לינואר , תוק� החוק שוב

2008 למדינה עבור השני ח מכספי התמלוגי" מיליו� ש20כולל של עד �2011. 

ההנחיות בנושא העברת התמלוגי לאוצר המדינה והפיקוח על כ$ נמצאי בתחו אחריות של 
 . משרדי האוצר והתקשורת

ממסמכי הרשות עולה כי הרשות לא ייחדה חשבו� בנק ייעודי לניהול כספי התמלוגי וניהלה  .2
בעלי הזיכיו� שילמו לחשבו� זה את כספי . בנקאת כל פעולותיה השוטפות בחשבו� כללי של 

עקב כ$ ג התשואות שמקור� ביתרות כספי התגמולי . התמלוגי ותשלומי נוספי לרשות
 . בחשבו� זה לא היו מופרדות משאר התשואות

 ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ‰˘˜ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎÏ È„ÂÚÈÈ ˜�· ÔÂ·˘Á ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
È‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ È·‚Ï ‰¯˜·Â Ú·˜�˘ „ÂÚÈÈÏ Ì‡˙‰· ‰˘Ú� Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· Ì

˙È‡ÎÊ ‡È‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‰�È„Ó‰˘Â Ì‰Ï . 

הנוגעות לניהול ) ל" החשכ�להל� (עוד הועלה שאי� הנחיות של החשב הכללי במשרד האוצר  .3
טיפול ל מנחה את החשבי במשרדי הממשלה בנושא אופ� ה"החשכ, לעומת זאת. כספי התמלוגי

__________________ 

 ונקבעו שיעורי� שוני� 4%- פורס� תיקו� לתקנות הכספי� שלפיו שיעור התמלוגי� יופחת מ11.1.11-ב  55
 ). ראו בהרחבה להל� (2010-2013עבור השני� 

בחוק נקבע כי הרשות תממ� את תשלו� ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיה באמצעות הכנסות נוספות   56
דמי זיכיו� או דמי רישיו� בשיעור שיקבע השר ודמי הפצה בעד הפצת השידורי� : מבעלי הזיכיו�

 .ובסכו� שיקבעו שר התקשורת ושר האוצר
, )תיקוני חקיקה (1998הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה להשגת יעדי התקציב לשנת הכספי�   57

 .20ח "הח, 1997-ח"התשנ
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בחשבונות "על פי הנחיותיו יש לנהל את ההכנסות . 58בהכנסות המדינה המתקבלות ממקורות שוני
ויש לקיי מערכת חשבונאות נפרדת , "בנק ייעודיי אשר ייפתחו למטרת קבלת תקבולי בלבד

 . לצור$ קבלת התקבולי וכ� לקבוע ולפרס נוהל מפורט בעניי� הטיפול בה

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰„¯Ù‰‰ ÚÂˆÈ·· ‰�˙ÂÓ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ÛÂ˜˘Â ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È� ‰�È„
ÌÈÙÒÎ‰ ¯˙ÈÏ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ ÔÈ· .ÍÎÈÙÏ , Â„˜ÙÂÈ Â·˘ „¯Ù� ˜�· ÔÂ·˘Á „ÁÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ

ÌÈ‚ÂÏÓ˙Ó ‰È˙ÂÒ�Î‰ ÏÎ . ˙‡ ·ÈÈÁÓ ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ˘·‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÏÂÙÈËÏ Ë¯ÂÙÓ Ï‰Â� 

‰�È„Ó‰ È‚ÂÏÓ˙ ÈÙÒÎ· ‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰ ,Î˘Á‰ ˙ÂÈ�È„Ó ˙Â�Â¯˜ÚÏ Ì‡Â˙ ‰È‰È ¯˘‡ Ï‰Â�" Ï
‰�È„Ó‰ ˙ÂÒ�Î‰ ÏÂ‰È� ÔÈÈ�ÚÏ. 

ל הרשות ציי� בתשובתו כי לנוכח הערת משרד מבקר המדינה פתחה הרשות חשבו� בנק נפרד "מנכ
 . ואת הבקרה עליהאשר יקל את ההפרדה של כספי התמלוגי מיתר הכספי

 

 

 חישוב ובקרה על התמלוגי�, דיווח

לחוק נדרשה הרשות למסור לשר האוצר נתוני על התמלוגי ועל ) ד(100על פי הוראת סעי" 
כמו . על מנת שהוא יחשב את התמלוגי שעל הרשות להעביר למדינה, הסכומי שהיא קיזזה מה

מת שר האוצר הוראות לעניי� בדיקת הסכומי  כי שר התקשורת רשאי לקבוע בהסכ59כ� נקבע בחוק
 . שקוזזו

לעשות ביקורת על כספי התמלוגי על מנת לוודא שכל )  החשב�להל� (על חשב משרד התקשורת 
 לצור$ כ$ על הרשות להעביר לו את .שהמדינה הייתה זכאית לקבל הועברו אליה כספי התמלוגי

 . א הדברי אכ� בוצעו2010�2008בי השני משרד מבקר המדינה בדק לג. הנתוני הדרושי לו

 ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ˙Â·˘ÁÏ „ÚÂÓ· ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
˜ÂÁ‰ ÈÙ , ˙È‡ÎÊ ‰�È„Ó‰˘ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ·˘ÈÁ ‡Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ·˘Á ÔÎÏÂ

Ï·˜Ï . 

 תחו כספי  כתב החשב למנהל2010ביולי .  מונה חשב חדש במשרד התקשורת2010באפריל 
וכי  ,"מבדיקה שעשינו מתברר כי אינכ מדווחי למשרד התקשורת כפי שנדרש בחוק"ברשות כי 

). ההדגשה במקור ("Â˘ÈÁ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ�Â˙�‰ ‡ÏÏ· "דיווחי הרשות למשרד האוצר ה
החשב ביקש מהרשות להעביר אליו מסמכי ונתוני מפורטי בנוגע לתמלוגי ששילמו לה בעלי 

 .2009 עד 2006זיכיו� לשני ה

__________________ 

 1.7.1' מס,  כללי-טיפול בתקבולי� : קבע החשב הכלליהוראת תקנות כספי� ומשק ש  58

 ).ב(53סעי+   59
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 ˙‡ ·˘ÁÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÏÈË‰ ˜ÂÁ‰˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘¯‰Ó ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈ�Â˙�Ï Ì‡˙‰· ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ , ˙Â˘¯‰Ó Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ¯„ÚÈ‰·

Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜· ÏÎ ‰˙˘Ú�˘ ÈÏ· ÌÈÙÒÎ ‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï .È‡ ‰Ê ·ˆÓ·- ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ¯˘Ù‡
È‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ„ÚÂÓ·Â ‡ÏÓ‰ ÌÎ¯Ú· ‰ÈÏ‡ Â¯·ÚÂ‰ Ï·˜Ï ˙È‡ÎÊ ‰˙ÈÈ‰ ‰�È„Ó‰˘ Ì . ÏÚ

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â˘¯‰ ,˜ÂÁ· ˘¯„�Î ,ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ ÏÚ ÌÈ�Â˙� . „¯˘Ó ÏÚ
‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ , ÚÂ·˜Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÎÒ‰· ˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘ ÏÚÂ

ÂÊÊÂ˜˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙˜È„· ÔÈÈ�ÚÏ ˙Â‡¯Â‰ . 

במהל$  (2010החשב הכללי והחשב למשרד מבקר המדינה נמסר כי בנובמבר בתשובות אג" 
ה ביצעו ביקורת מקיפה על תשלו התמלוגי למדינה ) הבדיקה שביצע משרד מבקר המדינה

 ח " מיליו� ש13.6�בביקורת התברר כי הרשות עיכבה את העברת למדינה של כ. 2008�2006בשני
יתרה ). ראו להל� (2010עד ספטמבר ) ח" מיליו� ש1.9� של כבכלל זה הפרשי ריבית והצמדה בס$(

ממצאי הביקורת העלו כי הרשות ניכתה מכספי התמלוגי למדינה עלויות שלטענת משרד , מזו
 . ח" אל" ש706�בס$ של כ, התקשורת אינ� תואמות את הוראות החוק בעניי� זה

על פי מתכונת , "מעתה ואיל$"ו החשב מסר למשרד מבקר המדינה כי הוא הורה לרשות להעביר ל
דיווח מפורט על התשלומי ויתרות החוב של בעלי הזיכיו� בגי� תשלו התמלוגי , שהוא קבע

 2009עוד מסר החשב כי החל בביצוע ביקורת על תשלו התמלוגי לשנת . לאוצר המדינה
 .2010ולמחצית הראשונה של שנת 

ציי� כי הרשות החלה לפעול בהתא למתכונת ל למשרד מבקר המדינה הוא "בתשובתו של המנכ
בהתייחס לממצאי הביקורת שעשה החשב ציי� . העברת נתוני חדשה שקבע חשב משרד התקשורת

ל כי הרשות סברה שהיא לא נדרשה להעביר את כל כספי התמלוגי ששולמו לה בתקופה "המנכ
ראו להל� בפרק העוסק  (שלגביה נקבע בתקנות הכספי כי נית� לדחות העברת כספי התמלוגי

וכי הרשות פעלה בהתא לחוק כאשר , )בשינויי בתקנות הכספי לעניי� מועדי העברת התמלוגי
 . ניכתה את העלויות מכספי התמלוגי

 Í¯Âˆ‰Â ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ ·˘Á‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÂÁÈË·È˘ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ Ô˙¯„Ò‰Â Ô˙ÚÈ·˜ Ï˘ È˙Â‰Ó‰ ˘ÈÂ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ„

 ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ È·ÈË˜Ù‡Â ÚÂ·˜ Í¯ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ˘È˘ ÍÎÏ Û˜Â˙ ‰�˘Ó ˙˙Ï È„Î Ì‰·
‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ. 

 

 

 שינויי� בתקנות הכספי� לעניי� מועדי העברת התמלוגי� 

 המתירה לרשות 60הוראת שעה, בהסכמת שר האוצר,  התקי� שר התקשורת2008במרס  .1
פי תמלוגי ששילמו לה בעלי זיכיו� לשידורי טלוויזיה עבור המחצית השנייה להותיר ברשותה כס

.  ולהשתמש בה למימו� הקמת תחנות שידור בשיטה האנלוגית ובשיטה הספרתית2007של שנת 
תקנה זו ג התירה לרשות להעביר לאוצר המדינה את יתרת התמלוגי שנותרה לאחר ניצול 

� לאחר המועד המקורי שנקבע בתקנות הכספי שלושה חודשי, התמלוגי האמורי   במקו

1.5.08� ה ישולמו ב1.2.08�ב . 

__________________ 

  ).ה(18תקנה '  פרק ה-תקנות הכספי�   60
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 נקבע באותה תקנה כי הרשות יכולה להשתמש למטרה האמורה נוס" על התמלוגי 2008בדצמבר 
 ולדחות את העברת היתרה 2008 ג בתמלוגי עבור שנת 2007עבור המחצית השנייה של שנת 

 �להל� (לאחר ניצולהמועד המקורי להעברת  (1.6.09�לאוצר המדינה ל)  יתרת התמלוגי
ועבור המחצית שנייה של שנת , 1.8.08 היה 2008התמלוגי עבור המחצית הראשונה של שנת 

2008 � 1.2.09.( 

ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ˙Â�˜˙‰ Â�˜Â˙ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ , ¯Á‡Ï
È ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â�˜˙· Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰ ÛÏÁ˘ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ˙¯˙ ,„·ÚÈ„· ÂÏÁÂ‰ Ô‰ ÈÎÂ , Ë¯ÂÙÓÎ

ÔÏ‰Ï : 

המועדי שנקבעו , בטבלה שלהל� יפורטו התקופות שעבור� חייבת הרשות בהעברת התמלוגי
מועדי פרסו , המועדי המתוקני בתקנות להעברת יתרת התמלוגי, בתקנות קוד לתיקונ�

 . התקנות החדשות ומועדי החלת התקנות החדשות

 „ÚÂÓ
Á˙ ˙ÏÂ

˙Â�˜˙‰ 

 „ÚÂÓ 

 ÌÂÒ¯Ù
˙Â�˜˙‰ 

 Ô˜Â˙Ó‰ „ÚÂÓ‰
 ˙¯˙È ˙¯·Ú‰Ï

ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ 

 È¯Â˜Ó‰ „ÚÂÓ‰ 

 ÌÈ‚ÂÏÓ˙ ˙¯·Ú‰Ï
‰�È„ÓÏ , 

˙Â�˜˙‰ ÔÂ˜È˙ È�ÙÏ 

 ˙Â˘¯‰ ‰¯Â·Ú˘ ‰ÙÂ˜˙‰ 

ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ˙¯·Ú‰· ˙·ÈÂÁÓ 

 2007המחצית השנייה של שנת  1.2.08 1.5.08 18.3.08 1.2.08

1.5.08 23.12.08 1.6.09 

1.5.08 

1.8.08 ;1.2.09 

 ;2007המחצית השנייה של שנת 

  2008שנת 

1.6.09 27.1.10 1.4.10 1.6.09 

 ;2007המחצית השנייה של שנת 

 2008שנת 

 

 ˙¯˙È ˙¯·Ú‰Ï ˙Â�˜˙· ÂÚ·˜�˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÓ· ‰„ÓÚ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÔÈ„Î ‡Ï˘ Ì˙¯·Ú‰ ˙‡ ‰·ÎÈÚÂ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ .˙Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ‰ÏÂÚ „ÂÚ ˙Â�˜˙‰ ÔÂ˜È

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙ÈÈÁ„ ˙¯„Ò‰Ï „ÚÂÓ· ÂÏÚÙ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó· . ÂˆÏ‡� ÍÎ ·˜Ú
˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ÂÏÁÂÈ Ô‰ ÈÎ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â�˜˙‰ ˙‡ ÔÈ˜˙‰Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó . ¯·„‰

ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ¯ÂÓ‡Î ‰�˘�Â ¯ÊÁ : ‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ·-ÈˆÁÂ ˘„ÂÁ Ï˘ ˘¯Ù‰·  ; ÌÚÙ·
 ˙È˘ÈÏ˘‰Â ‰ÈÈ�˘‰-·˘Î Ï˘ ˘¯Ù‰· ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú . 

שבוע לפני המועד שבו היה על הרשות להעביר לאוצר , 2010עוד התברר כי בסו" מרס  .2
�ל להסדיר את דחיית מועד העברת בפע הרביעית "פעל המנכ, המדינה את יתרת התמלוגי  

ל לרכז תחו תקשורת המופקד על ענייני התקשורת באג" "ממכתבו של המנכ. 1.7.10� ל1.4.10�מ
עולה כי הדחייה נדרשה כדי לממ� מיתרת התמלוגי שנותרה )  רכז התקשורת�להל� (יבי התקצ

 וישפרו את קליטת השידורי 61) עיד� פלוס�להל� " (עיד� פלוס"רכישת משדרי שיעבו את מער$ 

__________________ 

, 2, 1באורח ניסיוני שידורי הערוצי� " עיד� פלוס"במועד הביקורת משודרי� במער0 השידור הספרתי   61
 .מער0 זה נועד להחלי+ את מער0 השידור האנלוגי.  וערו) הכנסת33, 10
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מסיכו דיו� בנושא . 62ולהרחיב את המער$ באופ� שתתאפשר קליטה של חמישה ערוצי נוספי
לה כי משרד האוצר לא התנגד לדחיית מועד העברת יתרת התמלוגי וא" הסכי  עו2010באפריל 

 2010לפיכ$ פנתה הרשות למשרד התקשורת בסו" אפריל . לבחו� את בקשת הרשות בעניי� זה
 ותחולת תהיה 1.7.10�בבקשה לתיקו� התקנות באופ� שהמועד לתשלו יתרת התמלוגי יידחה ל

1.4.10�רטרואקטיבית מ . 

התנגדותו של משרד � נוכח הודעות הרשות כי היא פועלת לשיפור קליטת השידורי ואיואמנ
ביקש משרד התקשורת ממשרד המשפטי , האוצר לדחייה רביעית של העברת יתרת התמלוגי

חודש לאחר מכ� ביקש שר התקשורת .  לאשר טיוטה מוצעת של התקנות בהתא לכ2010$במאי 
 � התקנות ולדחייה בדיעבד של מועד העברת יתרת התמלוגי את הסכמתו של שר האוצר לתיקו

1.7.10�ל . 

ל משרד התקשורת ולסג� ראש אג" "ל הרשות למנכ"משלא התקבלה תגובת משרד האוצר פנה מנכ
נימוקיו . 1.1.11� והמלי
 לה לדחות את מועד העברת יתרת התמלוגי ל2010התקציבי ביולי 

 התקשורת תזכיר חוק חדש בעניי� רפורמה בשידורי  פרס משרד63לכ$ היו כי באותה עת
 . וכי הרשות נזקקה לפרק זמ� נוס" הנדרש כדי להרחיב את מער$ עיד� פלוס, הטלוויזיה

 לרכז התקשורת וליועצת המשפטית במשרד התקשורת בבקשה נוספת 2010ש פנה באוגוסט "היועמ
. 2011מדינה בתחילת ינואר לקידו התקנת תקנות באופ� שיתרת התמלוגי תועבר לאוצר ה

המועד הקבוע , 1.4.10�בפנייתו הוא ציי� כי הרשות לא העבירה את התמלוגי לאוצר המדינה ב
ש של "יצוי� כי בתשובה ליועמ". לאור דיוני שהתקיימו וההסכמה על תיקו� התקנות"בתקנות 

ר האוצר לא  הבהירה והדגישה הלשכה המשפטית במשרד התקשורת כי ש2010הרשות מאוגוסט 
ולכ� התקנות לא הועברו למשרד המשפטי לצור$ , 1.7.10�נת� את הסכמתו לדחיית המועד ל

 .פרסומ�

בתשובתה הסבירה הרשות כי היא הסתמכה על כ$ שמשרד האוצר לא התנגד לעיכוב בהעברת יתרת 
קבעה התמלוגי ועל כ$ שבשני קודמות הסכמות מעי� אלה באו לידי ביטוי בתקנות שלגביה� נ

  .תחולה רטרואקטיבית

È‡·Â ˙Â˘¯‰ ˙Â˘˜·· ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- È„Î ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Â„‚�˙‰
‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰Ó ˙Â˘¯‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏÂ ˙Â�˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÏË·Ï .˙Â�˜˙‰ Â�˜Â˙ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ,

‰È˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰Ô ‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ˙¯˙È ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ 
È„ÚÂÓ·Ô‰· ÌÈÚÂ·˜‰ Ì . ˙Â�˜˙ ˙‡ Ô˜˙Ï ˘È ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙ È„¯˘Ó ÂÚ�ÎÂ˘˘Ó
ÌÈÙÒÎ‰ , ÁÈË·‰ÏÂ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï „ÚÂÓ· ¯ÊÁÂ˙ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ˙¯˙È˘. 

ת העבירה הרשות למשרד התקשורת את יתר, במועד סיו הביקורת, 2010יצוי� כי בשלהי ספטמבר 
על מנת , ח" מיליו� ש14.2 בסכו של 2008 ועבור שנת 2007התמלוגי עבור המחצית השנייה של 

בעניי� זה הדגיש חשב משרד התקשורת בתשובתו כי נאותות . שיעבירו אות לקופת אוצר המדינה
 .הסכו האמור טר נבחנה

__________________ 

הצור0 בהרחבת מער0 עיד� פלוס באופ� שיופצו באמצעותו ערוצי� נוספי� נבח� בדיוני ועדת הכלכלה   62
תיקוני (של הכנסת בנושא הרפורמה בשידורי הטלוויזיה שהציעה הממשלה בהצעת חוק ההתייעלות 

ה במסגרת הרפורמה תכננ. 2009-ט"התשס, )2010- ו2009חקיקה ליישו� התכנית הכלכלית לשני� 
באופ� שלא יוענקו עוד זיכיונות לשידורי טלוויזיה , הממשלה לשנות את שיטת ההסדרה בתחו� זה

 . ובמקומ� יוענקו רישיונות לשידורי טלוויזיה מסחריי�, מסחריי�

מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי ) (33' תיקו� מס(הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו   63
 .2010-ע"התש, )טלוויזיה
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3.  את התמלוגי תקנות הכספי קובעות כי בעל זיכיו� ישל לרשות בתשלומי חודשיי
ל הסמכות להתיר " תוקנו תקנות הכספי באופ� שהוקנתה למנכ2010בסו" ינואר . המוטלי עליו

לאחר ששקל את בקשת בעל הזיכיו� בעניי� זה , לבעל זיכיו� לשל את התמלוגי בתשלו רבעוני
 .ובהתחשב במועדי שבה שולמו דמי הזיכיו� בתקופה שלפני הגשת הבקשה

לה לדחיית מועד תשלו התמלוגי מבעלי הזיכיו� עבור הרבעו� הראשו� של הרשות פע )א(
2010 ושהרשות ג לא גבתה מבעלי , התברר שהדחייה לא הוסדרה. 2010 ליולי � בשלושה חודשי

 ל הרשות פנה "מנכ. 21.7.10 עד 2010הזיכיו� את התמלוגי עבור המחצית הראשונה של שנת 

אג" התקציבי וביקש לדחות את מועד תשלו התמלוגי עבור  אל רכז התקשורת ב25.7.10�ב
רכז התקשורת השיב . 64 באופ� שה יחולקו לשלושה תשלומי2010המחצית הראשונה של שנת 

". אנו נפעל לתיקו� התקנות בהתא למתווה האמור במכתב$: "2010ל בתחילת אוגוסט "למנכ
 טיוטה לתיקו� בדיעבד של הוראות 2010ט ש העביר למשרדי התקשורת והאוצר בסו" אוגוס"היועמ

בתגובה על כ$ טע� משרד התקשורת כי הוא לא היה צד . בהתא לסיכו האמור, תקנות הכספי
 . לסיכו האמור וביקש מהרשות להעביר לו פירוט של ההסכמות לעניי� זה

שות ל כי אג" התקציבי קיבל את עמדת הר" הודיע רכז התקשורת למנכ2010באוגוסט  )ב(
ולפיה יש לאפשר לבעלי הזיכיו� לפרוס את תשלו התמלוגי לרשות ולדחות את מועד העברת 

אול רכז התקשורת ציי� כי לא התקבל לכ$ אישור של שרי התקשורת . התמלוגי לאוצר המדינה
ובעקבות ... לאור ביקורת מבקר המדינה על תהליכי ברשות השנייה"הוא הוסי" כי . והאוצר

 היא שלא לקד את דחיית תשלו והמלצותינ, בשלב זה... ל חשב משרד התקשורתתלונות ש
אבהיר כי לאחר שתתבהר ... התמלוגי והעברת כספי התמלוגי בהתא לבקשת הרשות השנייה

 ".תמונת הביקורת אנו נשקול את המלצתנו בשנית

ת את התמלוגי ל מבעלי הזיכיו� להעביר לרשו" ביקש המנכ2010בעקבות כ$ באמצע ספטמבר 
 . 19.9.10 עד 2010עבור המחצית הראשונה של שנת 

 ÔÂ˜È˙· Í¯Âˆ ˘È ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó Â‡ˆÓ˘Ó ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â�˜˙‰ , ÚÂ�ÓÏÂ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

È‡ ˙Â�˘È‰ ˙‡-˜ÂÁ‰ ˙È˙˘˙‰ ‰¯„ÒÂ‰˘ ‡Ï· ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ˙ÈÈ·‚ÍÎÏ ˙È . Â�˜Â˙ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ
˙Â�˜˙‰ , Ô¯È·Ú‰ÏÂ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ˙Â·‚Ï Ô˙‡¯Â‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰È‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ

‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï. 

ל הרשות נאמר כי בהלי$ תיקו� התקנות ודחיית "ל משרד התקשורת ומנכ"בתשובותיה של מנכ
ורמי ממשלה ובה מועד תשלו התמלוגי יש כמה שלבי המחייבי שיתו" פעולה של כמה ג

בשל כ$ עובר זמ� ממוש$ בי� מועד פניית הרשות לגורמי . התקשורת והמשפטי, משרדי האוצר
 .במשרדי האוצר והתקשורת ובי� מועד פרסו התקנות

ל הרשות הוסי" בתשובתו כי הרשות מסכימה כי יש להתחיל בתהליכי מבעוד מועד וכ� "מנכ
תו הרשות הייתה רשאית להימנע מתשלו כספי התמלוגי אול לדע. לפעול לקיצור ככל האפשר

 נוכח סיכומי שהיא השיגה ע נציגי משרד האוצר בדבר דחיית התשלו לאוצר 2010עבור שנת 
בי� היתר בהתחשב בעובדה שבשני שקדמו לכ$ סיכומי מסוג זה כובדו והתקנות הותקנו , המדינה

פעלה הרשות , חר שהתברר כי התקנות לא יתוקנול הוסי" כי לא"המנכ. ע תחולה רטרואקטיבית
בסופו של דבר אחד מבעלי זיכיו� לשידורי טלוויזיה שיל . 2010לגביית חובות התמלוגי לשנת 

__________________ 

 הנותרי� 50%-ו; 21.10.10- ב40%; 1.8.10- מהתשלו� התמלוגי� בגי� החציו� הראשו� ישולמו ב10%  64
 2010התשלומי� נועדו להתבצע נוס+ על תשלו� התמלוגי� עבור החציו� השני של שנת . 21.1.11-ב

 .בסיומו של כל רבעו�
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ואילו את החובות של השניי הנותרי גבתה הרשות באמצעות מכתבי חילוט לערבויות , את חובו
 .שהמציאה לבנקי

פניית הרשות למשרדי התקשורת והאוצר בבקשה לדחות את אג" התקציבי הסביר בתשובתו כי 
מועדי הגבייה של התמלוגי נעשתה במועדי שלא אפשרו לבחו� את הנושא קוד שחל" הזמ� 

אג" התקציבי הוסי" כי לנוכח שינויי החקיקה שקיד משרד התקשורת בנושא . הקבוע בתקנות
יוענקו עוד זיכיונות לשידורי ובמקומ באופ� שלא (שיטת ההסדרה בתחו הטלוויזיה המסחרית 

וא תוצאותיה , האג" מבצע בחינה מחודשת של מדיניות התמלוגי, )יוענקו רישיונות לשידורי
הוא ימלי
 לשרי האוצר והתקשורת לפעול בהתא , ילמדו כי יש צור$ בשינוי המדיניות הקיימת

 . לנהלי המקובלי

יפו בתשובת כי ה החלו לפעול בשיתו" פעולה להסדרת נציגי אג" התקציבי והחשב הכללי הוס
לאחר סיו , 2011יצוי� כי בפברואר . התשלומי והדיווחי של הרשות לחשב משרד התקשורת

2011�א"התשע, )33' תיקו� מס(התקבל בכנסת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו , הביקורת ,
 . המדינהובמסגרתו נקבע כי כספי התמלוגי ישולמו לאוצר 

התקי� שר התקשורת תקנות כספי שהוחלו , לאחר סיו הביקורת, 2011יצוי� כי בינואר 
1%� ב2010 ויסתכ בשנת 4%�ולפיה� שיעור התמלוגי יופחת מ, 1.1.10�רטרואקטיבית מ 

עוד . 1%� ואיל$ ב2013 ומשנת 2.5%� ב2012בשנת , 1.75%� ב2011בשנת , מהכנסות בעלי הזיכיו�
 ובעד המחצית הראשונה 2010 את התמלוגי בעד שנת 1.8.11�נות כי בעל זיכיו� ישל בנקבע בתק
בעקבות כ$ בעלי הזיכיו� קיבלו החזרי עבור הכספי שה שילמו לאוצר המדינה . 2011של שנת 

 . 2010בגי� תמלוגי לשנת 

 

✯ 

 

˙Â˘¯‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ , „¯˘Ó Ï˘Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘
‰ ‰ÓÎ· ÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï Ì˙¯·Ú‰Â ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ ÌÂÏ˘˙ ÔÈÈ�Ú· ˙¯Â˘˜˙

ÌÈË·È‰ : ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂËÈÏÁ‰ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡·
ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÔÈ„· ÚÂ·˜ ‰È‰˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ‰�È„ÓÏ ; ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ Â�˜Â˙ ÍÎ ·˜Ú

ÂÓ„Â˜ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÚ ÂÏÁÂ‰Â „·ÚÈ„· ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â�˜˙˙ , ˙È˜ÂÁ‰ ˙È˙˘˙‰ Ô‰ ˙Â�˜˙‰˘ ¯Á‡Ó
ÔÂÈÎÈÊ‰ ÈÏÚ·Ó ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ‡˘Â� ˙¯„Ò‰Ï .È‡- ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÂÓ· ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ˙Ï·˜

È˙Â‰Ó ÈÂ˜ÈÏ ˙�ÈÁ·· ‡È‰ ˙Â�˜˙· . ÌÈÓÂÎÒ Ï˘ „ÚÂÓ· Ì˙¯·Ú‰ ‰·ÎÚ˙‰ Ì‚ ÍÎ ·˜Ú
‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡ ˙ÙÂ˜Ï ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ˜È‰·. 

˙· Í¯Âˆ ˘È ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó Â‡ˆÓ˘Ó˙Â�˜˙‰ ÔÂ˜È , „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰
„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï .ÏÏÎÎ , ˘¯„È‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÈÁ„

„·Ï· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· . ˙È˙˘˙‰ ˙¯„Ò‰˘ ÔÙÂ‡· Úˆ·˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú
Ô‰· ÚÂ·˜‰ „ÚÂÓÏ Ì„Â˜ ÌÈÈ˙Ò˙ ˙Â�˜˙· ˙È˜ÂÁ‰ ,È‡ Ï˘ ˙Â�˘È‰ ÚÂ�ÓÏ ÂÊ Í¯„·Â- ˙ÈÈ·‚

È‚ÂÏÓ˙Ì ,˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰ÏÂÁ˙· ˙Â�˜˙‰ ÔÂ˜È˙ Ï˘ Â‡ . 
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ÌÈÙÂˆ‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ ˙È˙ÂÚÓ˘ÓÂ Û˜È‰ ˙·Á¯ ˙È˙¯·Á ‰ÚÙ˘‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÈˆÂ¯Ú· ÌÈ¯Â„È˘Ï .
 Á˜ÙÏÂ ÌÈ¯Â„È˘ ÌÈÈ˜Ï ‰„È˜Ù˙˘ ˙È¯ÂËÂËËÒ ˙Â˘¯ ÌÈ˜‰Ï ˘È ÈÎ ˜˜ÂÁÓ‰ Ú·˜ ÍÎ ÌÂ˘Ó

Ì‰ÈÏÚ .˘Ú‰Ï È„Î Â· ˘È˘ ¯Â„È˘ ÁÈË·‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙˘¯„� ‰Ê ÏÏÎ·ÌÈÙÂˆ‰ ˙‡ ¯È , ÏÏÂÎ‰
˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡Â ˙Ú„ ˙Â·ÈÁ¯Ó ˙ÂÈ�Î˙ ,ÌÈ�ÂÂ‚Ó ÌÈÓÂÁ˙· . ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ

˙È¯ÁÒÓ‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ È¯Â„È˘ ÏÚ ˙Â˘¯‰ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈË·È‰·Â ÌÈÈÂ�ÈÓ ÈÎÈÏ‰·. 

 ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÔÙÂ‡· „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï „È˙Ú· Í¯ÚÈ‰Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ó ‰�Ó˙˙ ‰˘„Á‰˙‡ˆÂÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ÌÂÈÒ ÌÚ „È . ÏÂÚÙÏ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

‚· ˙˜ÈÒÙ· Ú·˜�˘ ‰ÂÂ˙ÓÏ ·Ï ÌÈ˘· ÌÈÈÂ�ÈÓÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯Â˙È‡Ï ‰ÂÂ˙Ó ˙ÚÈ·˜Ï"ı65 
Â˙ÂÏÏÎ· ÍÈÏ‰Ï ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÏÂ ; ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú·˘ ÈÂ‡¯

Â‚‰ ÈÓ ¯Â¯·Â ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ÚÂ·˜Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ „ÈÙ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï È‡¯Á‡‰ Ì¯
„È˜Ù˙Ï ‰ÒÈ�ÎÏ ¯·ÂÚ ÔÚˆ·Ï ˘È˘ ¯„Ò‰‰ . 

 ¯ÙÒÓ ÈÂ�ÈÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰È‰È˘ È„Î ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙ˆÚÂÓ· ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰ ‰ÓÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰

˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á· È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ‚ÂˆÈÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó Ï˜˘Ó Ì‰Ï . ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ÈÎ ÚˆÂÓ
˘·‚˙ ,ÈÏ¯ËÈ�Â ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ Â¯Á·ÈÈ Â�ÓÓ˘ ·Á¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯‚‡Ó ,

 ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ Â‚˘ÂÈ ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ÍÈÏ‰‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÁ�Ó ˙Â�Â¯˜Ú ÏÂÏÎÈ˘ Ï‰Â� Ú·˜˙ ÔÎÂ
Â�ÂÓ Ì‰. 

Î ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÏÂÚÙÏ ˘È È¯ÁÒÓ‰ ¯Â„È˘‰ ÌÂÁ˙· È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î È„
ÔÂÈÎÈÊ‰ È‡�˙ ÂÓÈÂ˜È ÈÎ ÁÈË·‰Ï . ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Ó¯Ï Ú‚Â�· ˙ÏÏÂÎ‰ ‰�ÂÓ˙‰ ÁÎÂ�Ï

 È„Î È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· Ì‡ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚ˙Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÈÈ˜˘
È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï . ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„Ï ¯˘‡· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

Ó‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ È¯Â„È˘ ÏÚ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ÂÌÈÈ˜Ï ‰˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈ¯ÁÒ , ˙Ú· ¯·Î
‰·Â¯˜‰ ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓÂ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ . ÌÚË‰Ó Ú·Â� ‰Ê ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ‰

 ˙‡ ÔÂÈÎÈÊ ÈÏÚ· Â‡ÏÈÓ Ì‡ ˙Â˜È„· Úˆ·Ï ‰·Â¯˜‰ ‰ÙÂ˜˙· ¯·Î ˘¯„È˙ ˙Â˘¯‰˘
Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ ,˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÂÏ‡Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ . 

Â„È˘‰ ÌÂÁ˙· ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ÌÈ‡�˙‰Ó ‰‚È¯Á ¯˘Ù‡˙˙ ‡Ï „È˙Ú· ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙·ÈÈÁ È¯ÁÒÓ‰ ¯
˜ÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ˙Â˘È¯„‰ÓÂ . ‡ˆÂÓ ‡Â‰˘ ÌÈÈÂ�È˘‰Â ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ¯ÂËÏÂ‚¯Ï ÂÏ Ï‡

ÌÈ¯Â„È˘‰ Ï˘ ‚ÂÒÏÂ ÔÎÂ˙Ï Ú‚Â�· ˙Â˘È¯„‰ ˙˘Ó‚‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˘¯„� Ì‰˘ . 

˜ÂÁ‰ ˙¯Ù‰ ˙Ú· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ· ‰˘ÂÚ ‡È‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ,˙Â�˜˙‰  , ÈÏÏÎ
˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡ ÁÈË·Ó ‰È˙ÂÈÁ�‰ Â‡ ˙Â˘¯‰ . 

˙ÂÒ�˜ ÔÂ�‚�Ó ¯·„· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˘ÂÓÈÓÏ ˙Â�˜˙ ÚÂ·˜Ï ˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘ ÏÚ , ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î
˙„˜ÙÂÓ‰Â ¯ÂËÏÂ‚¯Î ˙ÏÚÂÙ‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÏÂÎÈ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÂÈ˜ ÏÚ

Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÌÈ¯Â„È˘‰ . 

˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÎÈÒÏ ·Â˘Á ÈÏÎ ˘Ó˘Ó ˙Â˘¯‰ ˙ÓÒ¯ÙÓ˘ È˙�˘‰ ÁÂ„‰ ,˙Â�˜ÒÓ‰ ˙˜Ò‰Ï ,
È„È˙Ú‰ ÔÂ�Î˙‰ È·‚Ï Ô‰Â ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ¯ÚÙ‰ È·‚Ï Ô‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ . ˙Â˘¯‰

„˜‰· ÌÒ¯ÂÙÈ ÁÂ„‰ ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˙˘¯„�È¯˘Ù‡‰ Ì , ÈÎ ÚˆÂÓÂ
ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯ÙÏ „ÚÈ ÍÈ¯‡˙ Ú·˜˙ ‡È‰ . 

__________________ 

 ,)3(ד"ד נ"פ, ' ‰Á‡Â Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ '� '¯˘Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ�ÈÁ 3073/99) "בג 65
529. 



 ב61דוח שנתי  530

˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÈÙÒÎ ÏÚ ‰¯ . ¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙ È„¯˘Ó ÏÚ
 ÚÂ�ÓÏ È„Î „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â�˜˙ ÔÂ˜È˙Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï „ÈÙ˜‰Ï

È‡ Ï˘ ˙Â�˘È‰-ÌÈ‚ÂÏÓ˙ ˙ÈÈ·‚ . 

 


