
 מדינת ישראל                                                                            

 משרד ראש הממשלה                                                                        

        רשות החברות הממשלתיות                                                           

                                                                                        

                                                                                        

                ירושלים                                                                 

                                                                                        

 מנהל הרשות                                                                             

 בניסן התשנ"ח           כ"ג                                                             

              1998באפריל  19                                                            

 .ת                 98-57743                                                            

                   98/1-16מס': שחוזר                                                    

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 לכבוד                                                                                  

                                                יו"ר הדירקטוריון                        

 מנכ"ל                                                                                  

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 א.ג.נ.,                                                                                

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                          1996-חוק הגבלת פרסומים )גופים ציבוריים( התשנ"והנדון:          

                                                                                        

                                                                                        

 מצ"ב הנחיות היועץ המשפטי לממשלה המדברות בעד עצמן.                                      

                                                                                        

 הנכם נדרשים להקפיד על מילוי הוראות החוק כאמור.                                         

                                                                                        

אבקשכם להביא חוזרנו זה לידיעת כל חברי הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון          

 הקרובה.  

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 בכבוד רב,                                                                              

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 ציפי לבני                                                                              

 מנהלת רשות החברות הממשלתיות                                                            

                                                                                        

 העתק:                                                                                  

                                                היועץ המשפטי לממשלה                     

 המבקר הפנימי של החברה                                                                  

                                                                                        

                                                        (       746לתיק: חוזר )         

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        



 

                                                                                        

 היועץ המשפטי לממשלה                                                                    

                                                                                        

                                                                                        

 ירושלים, ב' ניסן תשנ"ח                                                                 

               1998מרץ  29                                                              

                                                                                        

 מס' ארכיב:                                                                             

               5824/98מס' מכתב:                                                         

בתשובה נא לציין מספר )                                                        

 מכתב(    

                                                                                        

 אל: מנהלת רשות החברות הממשלתיות                                                        

                                       היועץ המשפטי למשרד הפנים                         

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 שלום רב,                                                                               

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                         1996-הנדון: חוק הגבלת פרסומים )גופים ציבוריים(, התשנ"ו         

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 חוקק, כידוע, כדי למנוע         1996-ת פרסומים )גופים ציבוריים(, התשנ"וחוק הגבל         

הוצאת סכומי כסף נכבדים מקופת הציבור על מודעות ברכה או השתתפות בצער.          

 לפני      

 בהזדמנויות משמחות ומעציבות, מודעות רבות מטעם         -החקיקה, התפרסמו בעתונות          

 גופים ציבוריים והעומדים בראשם.                                                         

                                                                                        

לאחרונה למדנו כי המסר של החוק נקלט בגופים הממשלתיים, המפרסמים באמצעות          

 לשכת    

הפרסום הממשלתית, אשר "עוצרת" פרסומים שלא כדין. יחידות שאינן רשאיות          

 לפרסם,     

בנסיבות הענין ועל פי הוראות החוק, לא פירסמו מודעות, וכל משרד הרשאי          

 לפרסם      

       מודעה הסתפק במודעה אחת בשם המשרד כולו, ולא כבעבר.                                

                                                                                        

 יחד עם זאת נתקלנו בפרסומים מטעם רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות, העומדים                

               לכאורה בניגוד לחוק, כך לגבי ראשי הרשויות ומנהלי החברות.                  

                                                                                        

אין בדעתנו לעסוק בכך במבט לאחור, וזאת נוכח רגישות הנושא והרגישות          

 האנושית      

                       בנסיבות אלה.                                                     

                                                                                        

עם זאת נבקשכם להנחות את הגורמים שבאחריותכם, באמצעות חוזרי מנכ"ל          

 מתאימים,      

                               למניעת השנות התופעה.                                     

                                                                                        

 אין עונשין אם אין מזהירים. האזהרה היא כידוע קיומו של החוק. אך אנו רואים                

ות לא יישנו; וכמאמר הפסוק, מקום להפניית תשומת הלב, במיוחד כדי שחריג         

 "בילע      

 המוות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים..." )ישעיהו כ"ה, ח'(.                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

 ב ב ר כ ה,                                                                             

                                                                                        



                                                                                        

                                                                                        

אליקים                                                                 

 רובינשטיין      

                                                                                        

 כ"ל משרד הפנים                                                        העתק: מנ         

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(                                                      

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )חקיקה(                                                      

 היועץ המשפטי למשרד ראש הממשלה                                                          

 מנהל לשכת הפרסום הממשלתית                                                              


