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הישיבה השלוש-מאות-שבעים-ושמונה של הכנסת השמונה-עשרה
יום חמישי ,כ"ח באב התשע"ב ( 61באוגוסט )2162
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הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר לשר
היו"ר ראובן ריבלין:
רבותיי השרים ,יש לנו פה ריבוי שרים – שלושה שרים? ארבעה שרים .רבותיי השרים,
חברות וחברי הכנסת ,היום יום חמישי ,כ"ח לחודש מנחם אב ,תשע"ב 61 ,לחודש אוגוסט2162 ,
ואני מתכבד לפתוח ישיבה מיוחדת של הכנסת בעיצומה של פגרת הכנסת ,פגרת הקיץ ,ושל המושב
הרביעי של הכנסת ה  ,63-ולפנינו גם סדר יום שעיקרו נתבקש על ידי הממשלה .אני רוצה גם להפנות
את תשומת לב החברים שהיום אנחנו נשביע חבר כנסת אשר נכנס לתפקידו היום בשעה עשר ודקה,
עם כניסת התפטרותו של חבר הכנסת דיכטר מן הכנסת ,היום בשעה עשר ודקה .אנחנו ,על פי
בקשתו ,נשביע אותו בטרם ההצבעה על מנת שהמליאה תהיה עם מרבית חברי הכנסת הנוכחים
בכנסת ושהוא יוכל לומר גם את דברו לפני ההצבעה .נאפשר לו ,כמובן ,להשתתף בכל הצבעה שהוא
יבקש להשתתף בה.
אנחנו עוברים לסדר-היום ועל פי סדר-היום יש לנו מספר בקשות של הממשלה .הבקשה
הראשונה היא בקשת הממשלה בדבר העברת סמכויות הנתונות לשר התקשורת ,משה כחלון ,הנוכח
כאן במליאה ,בתפקידו כשר התקשורת ,לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,6832-
הנוגעות לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ ,לשר ההסברה והתפוצות ,הנמצא גם הוא
אתנו כאן ,יואל (יולי) אדלשטיין ,דבר שמחייב את הצבעת הכנסת ,ועל פי התקנון ,חברי הכנסת
י כולים להתייחס לנושא כזה על פי רצונם.
אני מזמין את השר אדלשטיין לבוא ולהציג את הבקשה של הממשלה.
הרשימה תיסגר בעוד חצי דקה .בבקשה.
שר ההסברה והתפוצות יולי יואל אדלשטיין:
תודה ,אדוני היושב ראש ,חבריי ,חברי הכנסת ,עמיתיי השרים ,אני מתכבד להודיע לכנסת
כי הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 86א לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר את הסמכויות הנתונות
לשר התקשורת ,חבר הכנסת משה כחלון ,לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,6832-
הנוגעות לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ לגבי עניינים שהיועץ המשפטי לממשלה חיווה
את דעתו בהתאם לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים כי התעורר לגביהם חשש
לניגוד עניינים ,לשר ההסברה והתפוצות ,חבר הכנסת יולי-יואל אדלשטיין  -כפי שציינת ,זה אני,
במקרה .תוקפה של ההחלטה הזו ,כל עוד מתקיים חשש לניגוד עניינים כאמור - - -
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היו"ר ראובן ריבלין:
אנחנו יכולים להבין מה החשש? הרי השר כחלון ,כפי שאני מכיר אותו - - -
שר ההסברה והתפוצות יולי יואל אדלשטיין:
כן ,זה נשמע קצת פליליסט.
היו"ר ראובן ריבלין:
כן .לא ,הרי כדי להסיר כל  - -מה החשש שבגללו - - -
שר התקשורת משה כחלון:
אחותי עו בדת בחברת הוט.
שר ההסברה והתפוצות יולי יואל אדלשטיין:
זה בדיוק ,אני שמח מאד.
היו"ר ראובן ריבלין:
זה הכל ,בסדר גמור .השר כחלון מציין שאחותו עובדת בחברת הוט וכדי למנוע אפילו
מראית עין ,הוא מבקש שנושא הסמכויות הקשורות לשר התקשורת בכל הקשור לענייני חברת הוט
לא יהיו ב - - -
מאיר שטרית (קדימה):
למה זה עלה רק עכשיו? זה כבר שלוש שנים .למה זה עלה עכשיו?
היו"ר ראובן ריבלין:
אתה יכול ,אתה רשאי  - -אני לא יודע למה זה עלה רק עכשיו .אתה יודע? לפעמים כאשר
הממשלה – השר אדלשטיין הוא מהאנשים היותר מובהקים ב - -
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מאיר שטרית (קדימה):
הסברה.
היו"ר ראובן ריבלין:
לא ,בשקיפות .אבל הדברים  - -לכן אני שאלתי מה קרה ,איזשהו דבר .בסדר ,בבקשה.
שר ההסברה והתפוצות יולי יואל אדלשטיין:
לכן אני ,אדוני היושב ראש ,מאד מודה לך שהבהרת את הנקודה הזו ,כי בעצמי הרגשתי
קצת נוח עם כל המשפטים הכבדים האלה.
תוקפה של החלטה זו כל עוד מתקיים חשש לניגוד עניינים כאמור ,בהתאם לסעיף 86א'
לחוק יסוד הממשלה ,אני מבקש בשם הממשלה ,את אישורה של הכנסת למהלך .תודה רבה.
היו"ר ראובן ריבלין:
תודה רבה.
כבוד ראש האופוזיציה ,השר לשעבר ,שר הביטחון לשעבר ,חבר הכנסת מופז .אני מבין
שבעניין הזה אתה לא רוצה לדבר .הבנתי .אנחנו הקדמנו את הנושא הזה משום שחשבתי שמא יש
אנשים שבכלל לא רוצים לדבר.
ראשון הדוברים – יואל חסון ,אינו נוכח ,רוברט טבייב – אינו נוכח ,זאב בילסקי – אינו נוכח.
חבר הכנסת מאיר שטרית.
מאיר שטרית (קדימה):
אדוני היושב ראש  .אדם שחי במדינה הזו צריך לתמוה :מה קרה היום מיומיים שפתאום קפץ
רוגזו של מישהו על שר התקשורת והגיש תלונה בשביל שיעבירו אותו מתפקידו באחריות על הוט.
לכאורה ניתן היה לחשוב ששר התקשורת עד היום ,מאחר ואחותו עובדת בהוט ,טיפל בענייני הוט.
האמת היא הפוכה .הוא לא טיפל ,כי הוא מודע לחוק שקובע ששר שעלול להיות לו ניגוד אינטרסים,
הוא מנוע מלטפל בסוגיות שיש בהן ניגוד אינטרסים.
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היו"ר ראובן ריבלין:
אבל הואיל ועכשיו הוא נאלץ - - -
מאיר שטרית (קדימה):
ואני סמוך ובטוח ששר התקשורת הקפיד על החוק ושמר עליו ,והיועץ המשפטי שלו בטח לא
נתן לו לטפל בשום סוגיה של הוט ,בגלל שאחותו נמצאת שם .אם כן ,מה קרה? אני אגיד לך ,אדוני,
מה קרה .לפי הערכתי ,כן? לא שיש לי איזשהו ביסוס .אני חושב שאנשים אינטרסנטים שנפגעים
מפעולותיו של משה כחלון לטובת הציבור רוצים את ראשו .נורא פשוט .ולכן הגישו תלונה ,כדי שהוא
יסולק מהר מענייני הוט ,למה? כי לא מזמן כחלון אמר :לא רק שטיפלנו בסלולאר ,הוט – באמת
שערורייה – גובים מאנשים מאות שקלים ,אין לזה אח ורע בשום מקום בעולם שגובים כל כך הרבה
כסף על כל כך מעט ,והוא רצה ליישר אותם ולהוריד את המחירים של הוט בצורה משמעותית .וזה
מה שצריך לעשות ,ואדוני – אני אומר את זה ,אתה יודע ,כמי שעשה את חוק הכבלים ,טלוויזיה
בכבלים ,זה חוק פרטי שלי ,כידוע ,ב .6831
לא לזה התכוון המחוקק ,שגובים כל כך הרבה כסף על לא כלום .בצרפת למשל ,מקבלים
אנשים בכבלים  511ערוצים ,בסדר גודל בערך של  611שקל לחודש .אצלנו ,אם אתה חותם על
ארבעה ערוצים ,חמישה – אתה כבר מגיע למעל ל  611שקל .זה צודק? אצלי בבית יש את כל
הערוצים ,אני משלם מאות שקלים לחודש .אני לא מתלונן עלי באופן אישי .ובכן ,אותם אנשים
שכנראה יש להם אינטרס כלכלי פרופר ,או אנשים אחרים שנפגעו ממנו ,בגלל הפעולה שלו למען
הציבור ,הם רוצים את ראשו ולכן הגישו תלונה .אחרי שלוש שנים נזכרו :רגע ,בואו מהר ,לפני יעשו
איזה פעולה.
אז אני אומר לך ,אדוני היושב ראש :אם באמת לממשלה היה אומץ ,היו צריכים להימנע
מהעברת הסמכויות .זה מאוחר מדי .עם כל הכבוד לתלונה ,להגיד :שמענו אתכם .השר בהוט לא
מטפל ,השר כחלון איננו מטפל בענייני הוט ,וצריך להשאיר אותו על מכונו ולא צריך להעביר ממנו
סמכויות .אין סיבה לעשות את זה .הדבר היחידי שעושים את זה – זה חשש שמא ,שמא חלילה וחס
הוא עוד יעשה משהו לטובת הציבור  .לכן ,בואו נרחיק אותו .אולי נפטר אותו מתפקיד שר התקשורת,
בכלל ,כדי שהוא לא יפגע עוד בקונצרני התקשורת .הוא עלול ,חלילה ,לגרום להם נזק חמור עוד
יותר ,אז בואו נפטר אותו ,יותר טוב .תגיד לי – זה נורמלי? אני מתפלא על הממשלה שנותנת יד
למהלך הזה.
אני אומר לך – נכון ,לכאורה ,אני כאופוזיציה צריך לתמוך בהצעה להעביר סמכויות ,כי
לכאורה ,על בסיס חוות דעת של היועץ המשפטי יש ניגוד אינטרסים? – אנחנו צריכים לתמוך .האמת
היא שאני מתלבט .יכול להיות ,באמת ,שלאור דבריי - - -
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היו"ר ראובן ריבלין:
קודם כל ,אתה צריך לשבח את הממשלה על כך שלא מינתה שר מיוחד לענייני הוט.
מאיר שטרית (קדימה):
אפשר היה ,בטח ימצאו עוד מישהו שיקפוץ מאיזו מפלגה .יחפשו עוד איזה קורבן שילך,
יטפל בענייני הוט ,כשר.
קריאות:
--היו"ר ראובן ריבלין:
יש לשבח את הממשלה שלא עשו שר - - -
מאיר שטרית (קדימה):
יאללה ,חברים ,נקרא ,נקרא  - - -מה דעתך? תעזוב את ש"ס ,תהיה שר לענייני הוט.
אבישי ברוורמן (העבודה):
הכל בגלל יוסף - - -
היו"ר ראובן ריבלין:
אתה יכול לעשות יותר .תעשה – שר לענייני הוט ,אתה תטפל בענייני הוט יוצא מן הכלל ,אני
בטוח ,לטובת המסכנים .יותר חזק מכחלון .אולי ,באמת ,נפתח מכרז באמת .תגידו לי ,באמת – זה
רציני?
(אחרי כן רב)

