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שלום רב,
 .1בכתבה שפרסמתי כאן ,חשפתי שהופצו  2גרסאות לעיתונות ולציבור לעניין הקנסות שהוטלו לאחרונה ,בגובה של כ 400-אלף  ,₪בגלל הפרת
כללי תשדירי החסות בערוצי הספורט.
היות ולא נעשה שום פרסום של הקנסות הללו )בניגוד לחוק( בשום מקום ,למעט בפוסט בדף הפייסבוק של המועצה ,נאלצתי לחפש ומצאתי
שהקנסות הללו אכן הוטלו על  HOTו YES-אך מי שאמור לשלם את הקנסות הללו הן צ'רלטון ו.RGE -

 .2הבעיה :החוק בישראל מאוד ברור בעניין זה:
ס' 252א' לחוק העונשין " :א( .לא ישלם תאגיד ,במישרין או בעקיפין ,קנס שהוטל על זולתו ,ולא ישלם מעביד קנס שהוטל על עובדו; העובר על
הוראה מהוראות סעיף קטן זה ,דינו  -מאסר שנה אחת".
כלומר ,בעלי החברות HOTו YES-ויו"ר מועצת הכבלים והלוויין מסתכנים אישית בשנת מאסר ,אם הם עושים דבר כזה ,של גלגול קנס מחברה
לחברה.
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 .3בנוסף לאי פרסום הליך הטלת הקנסות ,באתר האינטרנט של המועצה )שהוא חלק מאתר משרד התקשורת( ,אי אפשר למצוא את התקנות
שנוגעות לפרסומות ולתשדירי חסות .אם תחת המגירה "חקיקה" לוחצים על הלינק של כללי התקשורת )בזק ושידורים( )תשדירי פרסומת,
תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי( ,התשס"ד  2004 -מגיעים ל"חוק השידור הציבורי" ,חוק חדש שאין לו שום קשר לנושא
בנדון.
נראה שההטעיה הזו באתר נעשתה בכוונה ,כדי שלא ניתן יהיה למצוא לא רק את עצם הטלת הקנסות ,אלא גם את הבסיס החוקי להטלת
הקנסות.
אגב ,מצאתי באינטרנט )מצ"ב בקובץ( את הכללים שנעלמו מאתר משרד התקשורת בפרק של "חקיקה < טלוויזיה בכבלים ובלוויין" .די ברור
מניסוחי החוקים והתקנות שאת הקנסות אפשר להטיל רק על HOTו") YES -בעלי רישיון השידורים"( ולא על צ'רלטון ו.RGE-
 .4לאור העובדה שיש כאן חשש לקנוניה של הפרת חוק חמורה מצד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ,שיודעת שאת הקנס של  400אלף  ₪תשלמנה
צ'רלטון ו ,RGE-ולא  HOTו ,YES-שהן אלו שמקבלות על פי חוק את הקנסות ,האם לא מן הדין לבטל לאלתר את הקנסות הללו ,כדי למנוע
הפרת סעיף 252א' לחוק העונשין?
אודה לתשובה מהירה ,שכן מדובר בנושא בעל חשיבות ציבורית מהמדרגה הראשונה.
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