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 ד"ר אילן אבישר, יו"ר מועצת הרשות השנייה

 
 עו"ד הילה שמיר, יועצת משפטית, הרשות השנייה

  
  

 שלום רב, 
  

 פרוטוקול /גילויקבלתהנדון: 
  

 .31.2.2.31 מיום ותגובתה הכללית של היועמ"ש ו של יו"ר הרשותאני מאשרת בתודה קבלת מכתב
  

חינוכיות  יכוח סביב שאלות של סגנון וצורה. בשל כך אדלג על הערות והואני מוותרת מראש על 
ומיותרות שעולות גם מתוך מכתב היועצת המשפטית, אשר טורחת להזכיר לי את האיסורים הקבועים 

 (. ..)להשלים "במקרה או שלא במקרה"בחוק בנוגע להדלפות, ומציינת, בהקשר אחר כי 
 .כללית על קיסמים וקורותעל כל אלה אני מסתפקת בהערה 

  
, פניתי האחדובכל זאת כדי להסיר ספק כלשהו אני מבקשת לציין שלושה דברים, החשובים לשם הדיוק: 

בטרם נשלח בשמי מכתב מטעם עו"ד  (Monday, January 13, 2014 12:43 PM -למשל ב )אל יו"ר הרשות 
כי יו"ר  סוד גלוי הוא .לפנות לעורך דין. זו אחת הסיבות שבגללה נאלצתי 1ולא נעניתי לעצם פנייתי

וידוע לי מן היועצת המשפטית  בקשות כסוג של הרגל שאימץ לעצמווהרשות אינו מגיב למיילים/פניות/
יו"ר הרשות אינו מגיב בין אם הוא מקבל פנייה מנומסת ובין אם  עצמה כי העירה לו על כך לא אחת.

0 למעשה, חוסר האמון אליו ובין אם בתפוצה רחבה יותר מקבל פנייה תובענית, בין אם היא מופנית רק
הוא שאין כל איסור  הדבר השני. הכללי שיש לי ביו"ר המועצה הוא המקור לפנייתי לעורך דין חיצוני

ואם אני זקוקה ליעוץ חיצוני כדי לבדוק את עמדת היועצת המשפטית אני זכאית ואף  ,לפנות לעורך דין
עוץ פוגע בזכויות מהותיות ובטובת הציבור וביכולתי שלי יחייבת לעשות זאת, בעיקר אם אני סבורה כי הי

למלא את תפקידי. עמדת היועץ המשפטי יכולה לחייב את הגוף שהוא מייעץ לו אבל לא את חבריו, 
שאים לבחון את הדבר לפי מיטב שיקול דעתם, שאם לא כן תיווצר דיקטטורה של יועצים משפטיים. הר

, אם לשאול במקרה או שלא במקרה הוא: לא ידעתי כי עורך הדין מייצג גופי שידור כלשהם וכי השלישיו
 נם.מתעתד להגיש עתירה אחרת בענייאת הביטוי הרמזני של היועצת המשפטית, 

  
  

 הוא בשאלה המהותית והיא העיון בפרוטוקולים0 העיקראך 
  

אני סבורה כי אני זכאית לקבל עותק מהפרוטוקולים, ומאמציה הנחושים של היועצת המשפטית לבלום 
דרשני. זכותי לקבל את הפרוטוקולים מתעצמת דווקא בשל כך שעתיד להתקיים  יםאפשרות זו אומר

בעניין זה דיון בישיבה הקרובה של המועצה. כיצד אוכל אני ויוכלו חברי המועצה להיערך לאותו דיון? 
כיצד אוכל לשקול אם יש קטעים הראויים לחיסיון? כיצד אוכל להתמודד עם הטיעונים השונים בנוגע 

 כספיתית ומשתנים מפעם לפעם0 הטיעונים הסובלים מתכונ לחיסיון,
 
 

                                                           
1

י הוא משמש כמרצה בכיר בחוג כ בלשון פגועהלכתוב לי ין את יו"ר המועצה הוא כל אשר עניאליו של פנייתי  אחרבמקרה  

דומני כי תשובה זו בה  .הסוגיה בה עסקינן התעלם כליל ומעצם ,בשל השמטתי בטעות את תואר הדוקטור שלווזאת לקולנוע 

 .מדברת בעד עצמה בחר לענות לי 



בעניין זה ההצעה לעיין בפרוטוקול במקום מסוים אינה ברורה. אם יש לי זכות עיון מדוע להגביל אותה 
לחדר מסוים, וזאת כאשר מדובר בפרוטוקול ארוך ביותר. האמנם יש ליועצת המשפטית יסוד לחשוב 

ל? אם שאדליף את המידע בניגוד לחוק? האם חשש כזה קיים ביחס אלי יותר מאשר ביחס אליה, למש
הזכות אינה שנויה במחלוקת איני רואה כיצד ניתן להכביד אותה כדי להפוך אותה למותרת מבחינה 

 עיונית, אבל לעקרה מבחינה מעשית.
  
חשוב להבהיר כי בקשתי מן היועמ"ש הייתה לקבל את כל תמלילי הישיבות בפרשת אדלסון לרבות  

 Monday, December 30- בפנייתי אליה ב למשל)הדיון שהתקיים לאחר הישיבה עם נציגי הערוץ 
2013 1:52 PM.)  עד היום היא מעולם לא טרחה לציין כי באפשרותה לשלוח לי ולו חלק מן התמלילים

אני לא דרשתי תמלילים חסויים בהכרח. דרשתי את כל תמלילי הדיונים  הלא מסווגים כהגדרתה.
חסוי. היינו, היועמ"ש עד כה נמנעה מלשלוח לי גם בפרשה מבלי לבדוק איזה מהם חסוי ואיזה מהם אינו 

ממנה היא מסתייגת כעת  זו, החלטה .להעביר לעיוני במייל את התמלילים אשר לשיטתה ניתן היה
 של החשיבות והבנת לב שימת חוסר מתוך נובע שהדבר מקווה ואני ,וכוללנית גורפנית הייתה

 00קשיים להערים כוונה מתוך ולא הדברים,
 

. אני לא עתרתי לבג"ץ. העתירה נסובה על עניין אחר, נראית לי משונההטענה שהעתירה לבג"ץ נדחתה 
ודווקא שם הומלץ לגלות את הפרוטוקול. הייתי מצפה ממי שמעיר הערות על כיבוד החוק, שהמלצה כזו 

ה בתור מי תשמש נר לרגליו והוא יזדרז לקיים בה דיון ואף לאמצה. מכל מקום, כדאי להעיר כבר עת
שהשתתפה באותו דיון, ברור שבלי שום קשר להחלטת בג"ץ אם יתברר לי שההחלטה התקבלה על 

מידע חלקי או לא נכון, אוכל לבקש לקיים דיון באותה החלטה מחדש או לפחות לקיים דיון בדרכי הדיון 
 ל באופן מדוקדק.כדי למנוע הישנותן של תקלות, אם התרחשו. גם מטעם זה אני זכאית לעיין בפרוטוקו

  
  

ובשורה אחת: שאלת העיון שלי ושאלת הגילוי לציבור הן שאלות נפרדות. זכותי לעיין אינה שנויה 
במחלוקת ולפיכך האמצעים שננקטים כדי להכביד עליה אינם ראויים. שאלת הגילוי לציבור תידון, אני 

ה. אני מקווה שההערות שהוערו מבינה בישיבת הדירקטוריון. לפיכך אין טעם להתווכח עליה כבר עת
( הן הערות בוסר. מכל ואשר עלולות להישמע כעמדה קמצנית בנוגע לגילוי) ידי שניכם-על בעניין זה

הטענה של שמירת סודות בחסות הצורך לקבל מקום, חיפוש קצר שעשיתי באינטרנט מגלה לי כי 
 תשובות מלאות ופתוחות אינה מחזיקה מים0 

  
   

ועד העובדים קיים פגישות שונות  בוטלה בחירתו של מציל בשל כך שהתברר שנציג 3./30/1בבג"צ 
עם המועמדים והחליט במי הוא יתמוך עוד קודם לישיבה. בית המשפט העליון ביטל את ההחלטה בשל 

משוא פנים ובשל ההחלטה הפנימית לתמוך במועמד מסוים עוד לפני הדיון הכללי בועדה. הוא ראה בכך 
תפור או מכרז מכור, למרות שבית המשפט עצמו נהג לגבש את עמדותיו בנוגע למועמדים משום מכרז 

לשפיטה עוד לפני ישיבות הועדה. העניין המרכזי באותו פסק דין היה הטלת חובה לנהל פרוטוקול 
שידווח על ההתרחשויות שהיו בועדה ועל דברים שאמרו חברי הועדה, פגישות שהם קיימו, דיווח מפורט 

שריהם עם המועמדים, שיחות עם חברי ועדה אחרים שלא במושב הועדה, וכן עיקרי הדברים שהיו על ק
בדיוני הועדה. השופט חשין מתמקד בעיקרון השקיפות ובהסבר שעיקרון זה עומד בתפיסת היסוד של 

רב המנהל הציבורי כנאמן הציבור ועל כך שכל מי שפועל בשם הציבור חייב לשוות נגד עיניו כל העת ע
ובוקר בכל יום תמיד את טובת הציבור וממילא חייב לתת דין וחשבון על מעשיו ולגלות לכלל הציבור מה 

עשה ולא עשה, מדוע עשה כך ולא אחרת. בית המשפט דחה את הטענה שחברי ועדה סירבו לדבר 
הפועל בכנות על המועמדים אם יתנהל פרוטוקול מפורט, או פרוטוקול כזה יפורסם, מהטעם שכל אדם 

אני סבורה ". "חלון ראווהתתנהל במידה רבה ב  בשם הציבור חייב להביא מראש בחשבון כי פעילותו
. גם פסק הדין המפורסם של שעקרון זה נכון במיוחד ביחס לגופים המופקדים על אמצעי התקשורת

איים דוחה את הטענה כי פרסום חיסיון דו"חות בדיקה רפו השופט ברק בהסתדרות מדיצינית הדסה



ומזכיר את חשיבות גילויה של האמת  יוביל לכך שהדיונים לא יהיו חופשיים,חולים -פנימיים של בתי
(. אבל כל זה הוא בבחינת הקדמת המאוחר. אני מניחה שהיועצת המשפטית תספק לנו 1412/44רעא )

השיקולים  כדי שנוכל להתמודד עם וזאת עוד לפני הדיוןהשיקולים,  כלחוות דעת מלאה הכוללת את 
 השונים, ולערוך איזון ראוי. 

 
לעניין הישיבה אציין שוב כי ביקשתי לדחות את הדיון בה בשאלת פרסום הפרוטוקולים בשל קושי אמיתי 

העובדה כי לשניכם אין בכך כדי 0 הודעה על היעדרותי הצפויה נמסרה לפני זמן רבשלי להגיע אליה. 
חברת המועצה היחידה שהעלתה את  בהיותיבהתחשב  ,וימועד הדיון ראויה לגינשינוי להשפיע על 

 .סוגיית פרסום הפרוטוקולים
  

פעם נשאלה מבקרת המדינה מרים בן פורת האם היא סבורה כי לשר מסוים יש מה לסיום, 
 . אני חושבת שזהו המצב גם כאן. יש לו מה לגלות –היא השיבה בנחרצות  -  לא להסתיר?

  
 ,בברכה

 
 לברון-מירב אלושד"ר 

 לטלוויזיה ולרדיו חברת מועצת הרשות השנייה
 יו"ר הוועדה לפיתוח תקשורתי

  
 בוד שר התקשורת גלעד ארדן במכתבלכתב את כ באופן תמוה םאני מקווה כי כשם שבחרת :ובשוליים

  להכשיל את השר0 כםאם ברצונאלא מכתב זה. עם גם  וכך תעש ,יו"ר הרשות
  
  
  
  
  

 העתק: 
 מנכ"ל הרשות השנייה ,באב"דמר שי 

 חברי מועצת הרשות השנייה
 ד"ר הרצל כהן, מבקר הפנים , הרשות השנייה

 
 
 
 


