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 שלום רב,

 מסחריות לחברות התקשורת שר חסותהנדון: 

 75711פנייתך עם מספר סימוכין  סמך:      

 

להלן . יחד עם זאת, כשר התקשורת כידוע השר הנדל אינו מכהן עוד בתפקידו כי ,נצייןבפתח הדברים  .1

 לפנייתך. ותנותייחסה

עכו עיר יועז הנדל השתתף ונאם באירוע של חברת סלקום ב ,בפנייתך שבסמך טענת כי שר התקשורת .2

מטולה, זאת בניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' מועצה המקומית ובאירוע של חברת בזק ב

 בדבר "חסות עובד ציבור".   1.1700

להלן  יך.לקבל את התייחסותם לטענות מנת-על נוכח פנייתך, פנינו לייעוץ המשפטי במשרד התקשורת .3

 התייחסותם:

יישובי ב סיבים אופטיים שמטרתם פריסתמדובר בשני מקרים בהם שר התקשורת השתתף בסיורים "

 . הפריפריה

בהתאם  להשתתף באירועמבעוד מועד אישור של הלשכה המשפטית לשר באשר לסיור בעכו, ניתן 

  .בדבר "חסות עובד ציבור" 1.1700המשפטי לממשלה מס'  להנחיית היועץ

, הוא הוכן בקפדנות על פי הנחיות היועצת המשפטית למשרד מטולהמועצה המקומית באשר לסיור ב

השר לא יצטלם  כיובכלל זה הועברה לחברת בזק הודעה לפני תחילת הסיור  בנוגע לסיורים התקשורת

הגעתו של השר לאירוע, הבחין  עם. דברים המשבחים את פעילותה יישא לא וכן החברה סמליל ברקע

 התבקשו האירוע מארגני, משכך. האירוע תבמהחברה מופיע על  סמלילראש המטה של השר כי 

 נועדה האמורים מיםוהפרס מטרת הוסטו למקום אחר. האירוע ובהתאם צילומי הלוגו את להסיר

, בפריפריה האופטיים הסיבים של פריסהה חשיבותיישום מדיניות השר באשר ל את לציבור לשקף

 בלבד. זו מטרהו
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 שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע.מספר מסמך: 

לאירועים צופה פני עתיד ביחס משפטית לאחר קיום סיורים אלה ניתנה לשר חוות דעת בנוסף, נציין כי 

נוכח החשיבות של הסיורים להעלאת נושא פריסת הסיבים האופטיים לסדר היום  לפיה מסוג זה

החסות לכלל החברות  מתן  שעניינן  בכפוף למגבלותהשתתפות של השר, ניתן לאשר הציבורי, 

צילומים לצד סמליל החברות; להימנע מנשיאת דברים מהעוסקות בתחום באופן שוויוני; להימנע 

תייחסים לחברות והמקדמים את פעילותם )או פרסום של מידע כזה(; ולמקד את דבריו באירועים המ

והכל בהתאם להנחיית היועץ אלו בקידום הנושא המקצועי בלבד ולא בקידום פעילות החברות עצמן 

  "המשפטי לממשלה.

חוות הדעת המשפטית הכללית שניתנה על ידי היועצת בשים לב ל, התייחסות מעלהבנוכח המידע שפורט  .4

לא מצאנו מקום להתערבות נוספת  – ועל דעת היועץ המשפטי לממשלההמשפטית למשרד התקשורת 

   מטעמנו.  
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