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   2 מתוך 1עמוד   

  לכבוד
  חברי ועדת החוץ והביטחון

  כנסת ישראל

  

  ,מכובדיי

  כוחות הביטחוןמימון פעולות עבור תיקון לחוק התקשורת בנושא : הנדון
  

לפרק התקשורת של חוק המדיניות ) 3(2 יועלה בועדת החוץ והביטחון של הכנסת סעיף מחר
האוצר לחייב את במסגרתו מציע משרד  )חוק ההסדרים: ןללה (2011-2012הכלכלית לשנים 

התאמת רשתות התקשורת הנוצרות כתוצאה מהוצאות השלם מכיסן את כל חברות התקשורת ל
  . שלהן לדרישת כוחות הביטחון

שיתוף פעולה זה מבוצע .  שנים16-הביטחון מזה ככוחות סלקום מקיימת שיתוף פעולה מלא עם 
ון בכל בקשותיהם על מנת הביטחכוחות ה והטובה ביותר תוך שהחברה מסייעת לבצורה המהיר

  . לקדם ולעזור לביטחון אזרחי ישראל

ומדוע , מדוע עליה לשאת בהוצאות הנובעות מדרישת כוחות הביטחוןלהבין ביקשה סלקום כאשר 
משרד האוצר מסרב להגדיל  שכוחות הביטחוןטענו , חוק ההסדריםנושא זה מוסדר באמצעות 

חוק ההסדרים הפך משרד האוצר משתמש בשומכאן , ם לגידול בהוצאותבהתאהתקציב את 
י אפליית היד המנהלת אל כיסן של "להיות לכלי לפתרון בעיות תקציביות של גופים ממשלתיים ע

   .חברות פרטיות

סדרי השלטון ומושכלות ראשונים בכל הנוגע לניהול התקציב הממשלתי והמקורות נדמה ש
  .נשכחו במקרה דנן, הראויים למימונו

 שהדיון הוא עקרוני ומהותי ויש חשיבות ציבורית ראשונה במעלה למנוע את סלקום משוכנעת
 נדרשים גופים פרטיים לספק שירותים או ,התקדים בו בנוסף למיסוי שנגבה במדינת ישראל

  .למי מגופי המדינהוללא מגבלה תמורה סחורות ללא 

רכישת , במערכותיה פיתוחים רבים תללווכהביטחון כוחות עבור  מבצעת סלקום ןהפעולות אות
, בהתאם לחוק ולהגיון, יחד עם זאת. םעל פי בקשתוזאת ' שינויים ברשת וכו, חומרות ותוכנות

אף היו עבור רכישות  לא מבוטל שלהן חלקיצויין כי (י כוחות הביטחון עצמם "עמומנו פעולות אלו 
  ).הביטחון כוחותופעולות של גורמים אחרים איתם התקשרה סלקום על מנת לעמוד בדרישת 

על חברות על חברות על חברות על חברות הביטחון הביטחון הביטחון הביטחון כוחות כוחות כוחות כוחות י י י י """"כי השתת עלות ביצוע השינויים המבוקשים עכי השתת עלות ביצוע השינויים המבוקשים עכי השתת עלות ביצוע השינויים המבוקשים עכי השתת עלות ביצוע השינויים המבוקשים עכאמור כאמור כאמור כאמור סלקום סבורה סלקום סבורה סלקום סבורה סלקום סבורה 
העול התקציבי העול התקציבי העול התקציבי העול התקציבי  צמצום  צמצום  צמצום  צמצום ––––פעולה זו נועדה לשרת מטרה אחת בלבד פעולה זו נועדה לשרת מטרה אחת בלבד פעולה זו נועדה לשרת מטרה אחת בלבד פעולה זו נועדה לשרת מטרה אחת בלבד . . . . בעלילבעלילבעלילבעלילהתקשורת אינה סבירה התקשורת אינה סבירה התקשורת אינה סבירה התקשורת אינה סבירה 

 במקום תקצוב הנושא  במקום תקצוב הנושא  במקום תקצוב הנושא  במקום תקצוב הנושא ,,,,כלומרכלומרכלומרכלומר. . . . פרטייםפרטייםפרטייםפרטיים לגורמים  לגורמים  לגורמים  לגורמים ווווהביטחון באמצעות העברתהביטחון באמצעות העברתהביטחון באמצעות העברתהביטחון באמצעות העברתכוחות כוחות כוחות כוחות הנובע מפעילות הנובע מפעילות הנובע מפעילות הנובע מפעילות 
        ....התקשורתהתקשורתהתקשורתהתקשורתוצרכני וצרכני וצרכני וצרכני חברות חברות חברות חברות י י י י """"הפעולות הללו ימומנו עהפעולות הללו ימומנו עהפעולות הללו ימומנו עהפעולות הללו ימומנו ע    ,,,,י המדינה במסגרת תקציב כוחות הביטחוןי המדינה במסגרת תקציב כוחות הביטחוןי המדינה במסגרת תקציב כוחות הביטחוןי המדינה במסגרת תקציב כוחות הביטחון""""עעעע

דרישה זו של משרד האוצר אינה שונה כלל ועיקר מדרישות אחרות אשר יכולה המדינה לקדם דרישה זו של משרד האוצר אינה שונה כלל ועיקר מדרישות אחרות אשר יכולה המדינה לקדם דרישה זו של משרד האוצר אינה שונה כלל ועיקר מדרישות אחרות אשר יכולה המדינה לקדם דרישה זו של משרד האוצר אינה שונה כלל ועיקר מדרישות אחרות אשר יכולה המדינה לקדם 
פיתוחים פיתוחים פיתוחים פיתוחים ל לבצע ל לבצע ל לבצע ל לבצע """"כך לדוגמא יכולה המדינה לדרוש מחברת רפאכך לדוגמא יכולה המדינה לדרוש מחברת רפאכך לדוגמא יכולה המדינה לדרוש מחברת רפאכך לדוגמא יכולה המדינה לדרוש מחברת רפא. . . . לצורך הקטנת תקציב הביטחוןלצורך הקטנת תקציב הביטחוןלצורך הקטנת תקציב הביטחוןלצורך הקטנת תקציב הביטחון

ניתן לדרוש מהתעשייה ניתן לדרוש מהתעשייה ניתן לדרוש מהתעשייה ניתן לדרוש מהתעשייה . . . . דרש לשלם על כךדרש לשלם על כךדרש לשלם על כךדרש לשלם על כךייייייייהוא הוא הוא הוא ל מבלי של מבלי של מבלי של מבלי ש""""ייחודיים ולייצר אמצעי לחימה עבור צהייחודיים ולייצר אמצעי לחימה עבור צהייחודיים ולייצר אמצעי לחימה עבור צהייחודיים ולייצר אמצעי לחימה עבור צה
חייב את חייב את חייב את חייב את ללללניתן ניתן ניתן ניתן ואף ואף ואף ואף , , , , תשלם עבורםתשלם עבורםתשלם עבורםתשלם עבורםיא יא יא יא הצבאית לפתח ולייצר כדורי אקדח עבור המשטרה מבלי שההצבאית לפתח ולייצר כדורי אקדח עבור המשטרה מבלי שההצבאית לפתח ולייצר כדורי אקדח עבור המשטרה מבלי שההצבאית לפתח ולייצר כדורי אקדח עבור המשטרה מבלי שה

        ....כ ללא תשלוםכ ללא תשלוםכ ללא תשלוםכ ללא תשלום""""חברות הדלק לספק דלק וסולר לרכבי השבחברות הדלק לספק דלק וסולר לרכבי השבחברות הדלק לספק דלק וסולר לרכבי השבחברות הדלק לספק דלק וסולר לרכבי השב

   !!! !!! !!! !!!ליישמןליישמןליישמןליישמן אין  אין  אין  אין ––––     הביטחון הביטחון הביטחון הביטחוןכוחותכוחותכוחותכוחותל יביאו לצמצום עלויות ל יביאו לצמצום עלויות ל יביאו לצמצום עלויות ל יביאו לצמצום עלויות ברור כי למרות שכל הדוגמאות שלעיברור כי למרות שכל הדוגמאות שלעיברור כי למרות שכל הדוגמאות שלעיברור כי למרות שכל הדוגמאות שלעי

סתפק סתפק סתפק סתפק ההההנוסח החוק אף אינו טורח לקבוע כללים מינימאליים ומתיר בפני רשויות החוק לנוסח החוק אף אינו טורח לקבוע כללים מינימאליים ומתיר בפני רשויות החוק לנוסח החוק אף אינו טורח לקבוע כללים מינימאליים ומתיר בפני רשויות החוק לנוסח החוק אף אינו טורח לקבוע כללים מינימאליים ומתיר בפני רשויות החוק ל, , , , זאת ועודזאת ועודזאת ועודזאת ועוד
        . . . . ן את דרישת הרשויותן את דרישת הרשויותן את דרישת הרשויותן את דרישת הרשויותלממלממלממלממסלקום תחויב סלקום תחויב סלקום תחויב סלקום תחויב בהבעת רצונן על מנת שבהבעת רצונן על מנת שבהבעת רצונן על מנת שבהבעת רצונן על מנת ש
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   2 מתוך 2עמוד   

אולם על אולם על אולם על אולם על , , , , יות כוחות הביטחוןיות כוחות הביטחוןיות כוחות הביטחוןיות כוחות הביטחוןח בעלוח בעלוח בעלוח בעלו""""אומנם הצעת משרד האוצר תביא לירידה מיידית של מיליוני שאומנם הצעת משרד האוצר תביא לירידה מיידית של מיליוני שאומנם הצעת משרד האוצר תביא לירידה מיידית של מיליוני שאומנם הצעת משרד האוצר תביא לירידה מיידית של מיליוני ש
מעבר מעבר מעבר מעבר ((((    כי אין לחייב את המגזר הפרטי לממן את המגזר הציבוריכי אין לחייב את המגזר הפרטי לממן את המגזר הציבוריכי אין לחייב את המגזר הפרטי לממן את המגזר הציבוריכי אין לחייב את המגזר הפרטי לממן את המגזר הציבוריהעקרונית העקרונית העקרונית העקרונית המדינה לדבוק בעמדה המדינה לדבוק בעמדה המדינה לדבוק בעמדה המדינה לדבוק בעמדה 

הביטחון לשלם בגין הביטחון לשלם בגין הביטחון לשלם בגין הביטחון לשלם בגין כוחות כוחות כוחות כוחות ויש להמשיך ולדרוש מויש להמשיך ולדרוש מויש להמשיך ולדרוש מויש להמשיך ולדרוש מ) ) ) ) לחובתו הבסיסית לשלם מיסים למדינהלחובתו הבסיסית לשלם מיסים למדינהלחובתו הבסיסית לשלם מיסים למדינהלחובתו הבסיסית לשלם מיסים למדינה
        ....השינויים והפעולות אותם הם מבקשים מחברות התקשורתהשינויים והפעולות אותם הם מבקשים מחברות התקשורתהשינויים והפעולות אותם הם מבקשים מחברות התקשורתהשינויים והפעולות אותם הם מבקשים מחברות התקשורת, , , , הפיתוחיםהפיתוחיםהפיתוחיםהפיתוחים

  
  

  ,בברכה
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