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לכבוד

השריםהחבריםבועדתהשריםלעניניחקיקה,


ממשלתישראל



תקציב התאגיד והקצאת  –הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון הנדון: 
 תקציב ייעודי לשידורי ספורט מרכזיים לכלל ה

 2018–ציבור(, התשע"ח



לדיוןההצעהשבנדון.אנומתנגדיםלהצעההואילוישלההשלכות,תעלה27.5.18ביוםראשון,

שליליותעליכולתושלהשידורהציבורילמלאאתהתפקידיםהחברתייםלשמםהוקם.



 הכפפת ישירה של תקציב השידור הציבורי לדרג הפוליטי – 80התיקון לסעיף 

 .1 השידור של הקיים המימון מודל את מבטל ההצעה של הראשון ומבקשחלקה הציבורי,

דברי השנתי. התקציב חוק במסגרת הציבור נבחרי של ומלאה ישירה לשליטה להכפיפו

ההסברלהצעתהחוקמלמדיםכיהסיבהלשינוייסודיזהבאופןפעולתושלהשידורהציבורי

הגופים למרבית ביחס שנעשה כפי תקציבית, פעילות של שוטף בעדכון הצורך היא

 הממשלתיים.

 .2 חוקהשידורהציבוריקובעמנגנוןמימוןייחודילתאגידהשידורהציבורי,שתוכנןעלכיום,

מנתלמנועאתהבעיותשהובילולפירוקהשלרשותהשידורולהבטיחאתיכולתולספקאת

 הצרכיםהחברתייםוהדמוקרטייםשלשמםהוקם.

 .3 למעשה, הסוגיה הכנת על שהופקדה אלהרר ועדת את שהנחתה השידורהמרכזית חוק

זאת,עלבביצורהשידורהציבוריכגוףעצמאיוחףמהשפעותחיצוניות.הציבוריהיההצורך

 בשנת התקשורת משרד הפקיד אותה לנדס, ועדת המלצות השידור2014רקע את לבחון

הציבוריבישראל.ממצאיהוועדה,בדומהלמחקריםנוספים,הצביעועלמעורבותושלהדרג

תהשלרשותהשידורכאחתמהסיבותהמרכזיותלמסקנהכי"רשותהשידור,הפוליטיבפעול

 במתכונתההנוכחית,איבדהאתדרכהואינהממלאתעודאתייעודה".



 

 

הודגשהצורך .4 הישראלי וועדתאלהררשהופקדהעלהכנתחוקהשידורהציבורי גםבדיוני

שוןהואלנתקאתהזיקה:"הקוהראבהבטחתעצמאותהשידוריםממעורבותהדרגהפוליטי

שידור לראות שרוצה ישראלי אזרח כל של אינטרס זה ]...[ הציבורי מהשידור הפוליטית

רוציםשתהיהכמהשפחות ואנחנו צריך, וכמעתתמיד צריך כאשר ביקורתי אמין, ציבורי

באופןספציפי,הודגשהחשיבותהשל1התערבותודריסתרגללפוליטיקהבשידורהציבורי".

 2עצמאותהתקציביתכהיבטחיונילפעולתושלהשידורהציבורי.ה

הצעתהחוקמיועדתבאופןפשוטליצורמצבשבובעלהמאההואבעלהדעה.אמנם,תכליתה .5

המוצהרתשלההצעההיאלייעלאתההיבטיםהתקציבייםשלפעילותהשידורהציבוריאבל

שנקבעעלידיחבריהכנסתעצמם,ולאחרזותכליתלמראיתעיןבלבד.זאת,משוםשהמנגנון

דיוניםארוכיםוממושכיםהואהמנגנוןאשריבטיחאתתפקודוהתקיןשלהתאגיד.רקנזכיר

כיככלששליטתחבריהכנסתוהדרגהפוליטיברשותהשידורהישנהעלתה,כךירדהיכולת

ב תפגע אלא דבר תייעל שלא רק לא החוק הצעת לכן הרשות. של קריטיתפקודה אופן

 בעצמאותוהחיוניתשלהשידורהציבורי.

הבלתי .6 השליטה הוא הנוכחית החוק מהצעת הברור לדרג-החשש מעניק שהוא מבוטלת

כמיששולטעלצינורהחמצןשלהשידור הפוליטיהמכהןעלמשאביושלהשידורהציבורי.

יהיהאפשרותלאייםואףלהענישאתהשידור הפוליטי לדרג במידהוזההציבורי, הציבורי

ההיסטוריהמלמדתכיאיןמדובררקיבקראותו;ולתגמלאותובמידהויציעסיקורמוטה.

תאורטי שלבחשש מעורבות בו בישראל, הציבורי השידור של בולט מאפיין אלא ,

למעשה,בדיוקאותהמעורבותממשלתיתהפכהאת3פוליטיקאיםהיאמרכיבקבועושגרתי.

לארגוןשתוארכ"נגועבשחיתותציבורית,בזבוזכספיציבור,תרבותארגוניתרשותהשידור

 4רעילהולחציםבלתיראוייםמפניםומחוץ".

אינהמתקיימתרקבמקריםבהםנבחרי .7 אולםהפגיעהשלהצעתהחוקבאינטרסהציבורי

המצנן מהאפקט אלא הציבורי, השידור תקציב על בשליטתם לרעה שימוש יעשו הציבור

עצםקיומהשל מייצרת. חקיקההמאפשרתשליטהרחבהשלהדרגהממשלתיששליטהזו

 בשידורהציבורינתפסתכפגיעהחמורהבחופשהעיתונותובערכיםדמוקרטייםנוספים.

                                                            

1
 .30.6.2014אלהררבפתיחתישיבתהועדהמיוםקאריןח"כראשתהוועדה,דברי 
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נושא נוסף שמאוד חשוב שתהיה בו עצמאות זה הנושא של העצמאות התקציבית. שוב, "שם )" 

בות ונקי מדריסת רגל שהיא לא עניינית כאזרחים אנחנו רוצים לראות שידור ציבורי שהוא נקי מעק
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3
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גםאםאנוסבוריםכיעצםקיומושלשידורציבוריאינובהכרחתנאילקיומהשלדמוקרטיה .8

אינובהכרחתנאילקיומהשלדמוקרטיה(,הרישאםהמדינה)כפישקיומושלעיתוןציבורי

להבטחת תנאי היא המימונית עצמאות ציבורי, כשירות תקשורת אמצעי להפעיל בוחרת

 הלגיטימיותנוכחהחששהטבעיממעורבותהשלהמדינהבשוקהתקשורתוהדעות.

היאלכלהפחותמיות .9 לחוקהשידורהציבורי המוצע התיקון זה, רקע ובעיקרמהווהעל ר,

 להחזרתההשפעה מעורבותפוטנציאל בשידורפוליטיתהמזיקהשל המכרסמת–הציבורי

 אתהלגיטימיותהציבוריתוהחוקתיתשלו.

ולפי .10 באירוויזיון ניצחונה את ישראל מדינת חגגה האחרונים בשבועות כי נזכיר עוד

האירו לאירוח ההכנות לקראת מהלכים נעשים בתקשורת כברהמתפרסם בישראל. ויזיון

) האירופי הציבורי השידור איגוד כי מתברר זה אםEBUבשלב המהלך את יאפשר לא )

זה בעניין אתדעתו הביע כבר האיגוד בישראל. חופשי ציבורי לאיתקייםשידור לתפיסתו

 ו8במהלךחקיקתתיקון "תאגידונים" לשני שביקשלפצלאותו לעקרממנולחוקהתאגיד,

אתהיכולתלשדרחדשות,ותיקוןזהתלויועומדהיוםבפניבג"ץ.איאפשר,רקנזכיר,לאחוז

 אתהחבלבשניקצותיו.



 

 התערבות ישירה ושרירותית בתמהיל התוכן של השידור הציבור –התיקון לתוספת השניה  

תוכן .1 על השנתית ההוצאה סכומי את מגדיל האמורה החוק בהצעת זה מחויבחלק בהם

מ ל200-התאגיד שקלים הואמבנהמחדשאתשיקול240-מיליון כן, כמו שקלים. מיליון

 דעתושלתאגידהשידורבקביעתתמהילהתוכןאותוהואמספק.

 .2 סעיף ורכישה2כיום, הפקה אתהקצאתההוצאההשנתיתלמימון קובע לתוספתהשניה

ס תכניות בין אבחנה תוך מוחלטים, ספורט.בסכומים ותכניות תעודה תכניות עילית, וגה

יתר ומאפשרתלשידורהציבורי גמישות-הצעתהחוקהאמורהמבטלתאתההסדרהקיים,

 "שריון" תוך אך השנתית, ההוצאה לשידור25%בהקצאת השנתית ההוצאה מסכום

 המשחקיםהמרכזייםבכדורגלובכדורסללרבותכלמשחקינבחרותישראלבענפיםאלו.

קזהשלהתיקוןחותרבדיוקתחתהרציונלשלהחלקהראשוןשלהתיקון.אםמבקשיםחל .3

חבריהכנסתיתרפיקוחויעילותעלתכניהשידורהציבורי,מדועכאןהםדווקאמעניקיםלו

 גמישותגדולהיותר?זוהיעודהוכחהלחופזהולחוסרהמחשבהשעומדיםמאחריהצעהזו.



 

 

א .4 נעיר עניין של במדינתלגופו למלא הציבורי השידור מיועד צרכים אלו השאלה זאת. ך

ישראלהיאשאלהרציניתונכבדה.התשובההבסיסיתלגביההיאשישצורךבהשקעהבשני

אינטרסים של לסטים כפוף שאינו יום וסדר חדשות של תוכן יצירת ראשית, עולמות:

פרט בבעלות נמצאים התקשורת כלי כפופים שאליהם להרחיבמסחריים צורך אין ית.

במיליםעדכמההתחוורבשניםובחודשיםהאחרוניםעדכמהאינטרסיםאלהמשפיעיםעל

שנית,השלמתשוק–התכניםשהםמעביריםלציבור לכלרוחבהגזרהשלשוקהתקשורת.

לדברים ואפילו לנדס, וועדת למסקנות בהתאם זה. בעניין צורך שיש ככל בעברית התוכן

ישצורךבהשלמתשכתבההו ועדהבראשותמנכ"למשרדהתקשורתלשעברשלמהפילבר,

השוקבעיקרבתוכןישראלימקוריבסדרותדרמהמסוגהעילית)להבדילמתוכניותריאליטי

יצירהישראליתדוקומנטרית.בשוםשלבלאעלהשישכשלשוקבתחוםותוכניותאירוח(וב

ואםלהיותכנים מגווןומחירישידוריהאס–שידוריהספורט, דרההנוגעתלהבטחתהיצע,

 ,מעמיקהומתמשכתבעיקרדרךהמועצהלשידוריכבליםולוויין.הספורטהיארחבה

כעולהמןהדברים,מדוברכאןבכשלכפול.ראשית,לאנכוןשחבריהכנסתיקבעועבורתאגיד .5

בהצעתהחוקשישלהשקיעהשידורבאופןחודרנימידיאתתמהילהשידורים.שנית,הקביעה

סכוםכהגבוהדווקאבשידוריספורטהיאקביעהפופוליסטיתשאינהנסמכתעלשוםעבודת

 מחקראובדיקתצרכיםאוכשלישוק.

לסיכום,נדגישכיסוגייתהעצמאותהמימוניתשלרשותהשידורהיאמוקדההתנגדותשלנו .6

הקייםכיוםבחוק ההסדר החוקהנוכחי. העברלתיקון מניסיון חיוני בקפידהכלקח עוצב

ישראל אזרחי הכפוףללחציםפוליטיים. המלמדעלהתוצאותההרסניותשלשידורציבורי

זקוקיםלשידורציבוריאיכותי,ויכולתושלהשידורהציבורילשרתאתהחברהבההואפועל

 כפיפותוללחציםמצדהדרגהפוליטי.-תלויהבאי–

רפורמהבסדריהר,תהליךסגירתרשותהשידורופתיחתהתאגידהחדשהכפישהזכרנובעב .7

גודלמשמעותיבמדינתישראל.הקמתהשידורהציבורימחדשהיאמהלךחשובוהיסטורי,

 לוודאשהתאגידעלרקעמהשקדםלה. כשליםוחשובמאד נטולקשייםאו זהמהלך אין

התק הממשל לכללי ובהתאם ביעילות כשורה, פועל הנוכחיתין. החוק המבקשת,הצעת

 הרעים, לימיו הציבורי השידור של מצבו את אתלהחזיר לייעל מבקשת באמת איננה

פעילותו.היאמבקשתלהחלישאותובמקרההטוב,ומשוךתשומתלבציבוריריקהבמקרה

עלולהלהנביעלקחשהוארחבבהרבהמהסיפורשלהשידורהציבורי:שבמדינתהרע.היאגם

ישראלאיאפשר,פשוטאיאפשר,לתקןשוםדברמקולקל.האםזוהמדינהשנרצהלהוריש

 לילדינו?





 

 

 .נשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש

 בברכהובכבודרב,

 

 

         

 ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר         ד"ר אסף וינר    

 ראשת התוכנית לרפורמות במדיה                                        חוקר                     

 

 

 

 

 


