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הנדון :הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – תקציב התאגיד והקצאת
תקציב ייעודי לשידורי ספורט מרכזיים לכלל ה
ציבור) ,התשע"ח–2018

ביוםראשון,,27.5.18תעלהלדיוןההצעהשבנדון.אנומתנגדיםלהצעההואילוישלההשלכות
שליליותעליכולתושלהשידורהציבורילמלאאתהתפקידיםהחברתייםלשמםהוקם .

התיקון לסעיף  – 80הכפפת ישירה של תקציב השידור הציבורי לדרג הפוליטי
 .1חלקה הראשון של ההצעה מבטל את מודל המימון הקיים של השידור הציבורי ,ומבקש
להכפיפו לשליטה ישירה ומלאה של נבחרי הציבור במסגרת חוק התקציב השנתי .דברי
ההסברלהצעתהחוקמלמדיםכיהסיבהלשינוייסודיזהבאופןפעולתושלהשידורהציבורי
היא הצורך בעדכון שוטף של פעילות תקציבית ,כפי שנעשה ביחס למרבית הגופים
הממשלתיים.
 .2כיום,חוקהשידורהציבוריקובעמנגנוןמימוןייחודילתאגידהשידורהציבורי,שתוכנןעל
מנתלמנועאתהבעיותשהובילולפירוקהשלרשותהשידורולהבטיחאתיכולתולספקאת
הצרכיםהחברתייםוהדמוקרטייםשלשמםהוקם.
 .3 למעשה ,הסוגיה המרכזית שהנחתה את ועדת אלהרר שהופקדה על הכנת חוק השידור
הציבוריהיההצורךבביצורהשידורהציבוריכגוףעצמאיוחףמהשפעותחיצוניות.זאת,על
רקע המלצות ועדת לנדס ,אותה הפקיד משרד התקשורת בשנת  2014לבחון את השידור
הציבוריבישראל.ממצאיהוועדה,בדומהלמחקריםנוספים,הצביעועלמעורבותושלהדרג
הפוליטיבפעולתהשלרשותהשידורכאחתמהסיבותהמרכזיותלמסקנהכי"רשותהשידור,
במתכונתההנוכחית,איבדהאתדרכהואינהממלאתעודאתייעודה".

 .4גם בדיוני וועדת אלהרר שהופקדה על הכנת חוק השידור הציבורי הישראלי הודגש הצורך
בהבטחתעצמאותהשידוריםממעורבותהדרגהפוליטי:"הקוהראשוןהואלנתקאתהזיקה
הפוליטית מהשידור הציבורי [ ]...זה אינטרס של כל אזרח ישראלי שרוצה לראות שידור
ציבורי אמין ,ביקורתי כאשר צריך וכמעת תמיד צריך ,ואנחנו רוצים שתהיה כמה שפחות
התערבותודריסתרגללפוליטיקהבשידורהציבורי" 1.באופןספציפי,הודגשהחשיבותהשל
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העצמאותהתקציביתכהיבטחיונילפעולתושלהשידורהציבורי.
 .5הצעתהחוקמיועדתבאופןפשוטליצורמצבשבובעלהמאההואבעלהדעה.אמנם,תכליתה
המוצהרתשלההצעההיאלייעלאתההיבטיםהתקציבייםשלפעילותהשידורהציבוריאבל
זותכליתלמראיתעיןבלבד.זאת,משוםשהמנגנוןשנקבעעלידיחבריהכנסתעצמם,ולאחר
דיוניםארוכיםוממושכיםהואהמנגנוןאשריבטיחאתתפקודוהתקיןשלהתאגיד.רקנזכיר
כיככלששליטתחבריהכנסתוהדרגהפוליטיברשותהשידורהישנהעלתה,כךירדהיכולת
תפקודה של הרשות .לכן הצעת החוק לא רק שלא תייעל דבר אלא תפגע באופן קריטי
בעצמאותוהחיוניתשלהשידורהציבורי .
 .6החשש הברור מהצעת החוק הנוכחית הוא השליטה הבלתי-מבוטלת שהוא מעניק לדרג
הפוליטיהמכהןעלמשאביושלהשידורהציבורי.כמיששולטעלצינורהחמצןשלהשידור
הציבורי ,לדרג הפוליטי יהיה אפשרות לאיים ואף להעניש את השידור הציבורי במידה וזה
יבקראותו;ולתגמלאותובמידהויציעסיקורמוטה .ההיסטוריהמלמדתכיאיןמדובררק
בחשש תאורטי ,אלא מאפיין בולט של השידור הציבורי בישראל ,בו מעורבות של
פוליטיקאיםהיאמרכיבקבועושגרתי3.למעשה,בדיוקאותהמעורבותממשלתיתהפכהאת
רשותהשידור לארגוןשתוארכ"נגועבשחיתותציבורית,בזבוזכספיציבור,תרבותארגונית
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רעילהולחציםבלתיראוייםמפניםומחוץ".

 .7אולם הפגיעה של הצעת החוק באינטרס הציבורי אינה מתקיימת רק במקרים בהם נבחרי
הציבור יעשו שימוש לרעה בשליטתם על תקציב השידור הציבורי ,אלא מהאפקט המצנן
ששליטה זו מייצרת .עצםקיומה של חקיקה המאפשרת שליטה רחבה של הדרג הממשלתי
בשידורהציבורינתפסתכפגיעהחמורהבחופשהעיתונותובערכיםדמוקרטייםנוספים.

 1דבריראשתהוועדה,ח"כקאריןאלהררבפתיחתישיבתהועדהמיום.30.6.2014
 2שם (""נושא נוסף שמאוד חשוב שתהיה בו עצמאות זה הנושא של העצמאות התקציבית .שוב,
כאזרחים אנחנו רוצים לראות שידור ציבורי שהוא נקי מעקבות ונקי מדריסת רגל שהיא לא עניינית
לקיומו של השידור הציבורי"
 3דןכספיסליחה תקלה! דעיכתה של רשות השידור(.)2005
 4תהילה שוורץ-אלטשולר "חוותדעתבנושאהצעתחוקרשותהשידור(ביטולחוקהשידורהציבורי
הישראלי,תשע"ד-,)2014תשע"ו"2016(המכוןהישראלילדמוקרטיה,.)21.10.2016

 .8גםאםאנוסבוריםכיעצםקיומושלשידורציבוריאינובהכרחתנאילקיומהשלדמוקרטיה
(כפישקיומושלעיתוןציבורי אינובהכרחתנאילקיומהשלדמוקרטיה),הרישאםהמדינה
בוחרת להפעיל אמצעי תקשורת כשירות ציבורי ,עצמאות המימונית היא תנאי להבטחת
הלגיטימיותנוכחהחששהטבעיממעורבותהשלהמדינהבשוקהתקשורתוהדעות.
 .9על רקע זה ,התיקון המוצע לחוק השידור הציבורי היא לכל הפחות מיותר ,ובעיקר מהווה
פוטנציאל להחזרת ההשפעה המזיקה של מעורבות פוליטית בשידור הציבורי – המכרסמת
אתהלגיטימיותהציבוריתוהחוקתיתשלו.
 .10עוד נזכיר כי בשבועות האחרונים חגגה מדינת ישראל את ניצחונה באירוויזיון ולפי
המתפרסם בתקשורת נעשים מהלכים לקראת ההכנות לאירוח האירוויזיון בישראל .כבר
בשלב זה מתברר כי איגוד השידור הציבורי האירופי ( )EBUלא יאפשר את המהלך אם
לתפיסתו לא יתקיים שידור ציבורי חופשי בישראל .האיגוד כבר הביע את דעתו בעניין זה
במהלך חקיקת תיקון  8לחוק התאגיד ,שביקש לפצל אותו לשני "תאגידונים" ולעקר ממנו
אתהיכולתלשדרחדשות,ותיקוןזהתלויועומדהיוםבפניבג"ץ.איאפשר,רקנזכיר,לאחוז
אתהחבלבשניקצותיו.


התיקון לתוספת השניה – התערבות ישירה ושרירותית בתמהיל התוכן של השידור הציבור
 .1חלק זה בהצעת החוק האמורה מגדיל את סכומי ההוצאה השנתית על תוכן בהם מחויב
התאגיד מ 200-מיליון שקלים ל 240-מיליון שקלים .כמו כן ,הוא מבנה מחדש את שיקול
דעתושלתאגידהשידורבקביעתתמהילהתוכןאותוהואמספק.
 .2כיום ,סעיף  2לתוספת השניה קובע את הקצאת ההוצאה השנתית למימון הפקה ורכישה
בסכומים מוחלטים ,תוך אבחנה בין תכניות סוגה עילית ,תכניות תעודה ותכניות ספורט.
הצעת החוק האמורה מבטלת את ההסדר הקיים ,ומאפשרת לשידור הציבורי יתר-גמישות
בהקצאת ההוצאה השנתית ,אך תוך "שריון"  25%מסכום ההוצאה השנתית לשידור
המשחקיםהמרכזייםבכדורגלובכדורסללרבותכלמשחקינבחרותישראלבענפיםאלו.
 .3חלקזהשלהתיקוןחותרבדיוקתחתהרציונלשלהחלקהראשוןשלהתיקון.אםמבקשים
חבריהכנסתיתרפיקוחויעילותעלתכניהשידורהציבורי,מדועכאןהםדווקאמעניקיםלו
גמישותגדולהיותר?זוהיעודהוכחהלחופזהולחוסרהמחשבהשעומדיםמאחריהצעהזו.

 .4לגופו של עניין נעיר אך זאת .השאלה אלו צרכים מיועד השידור הציבורי למלא במדינת
ישראלהיאשאלהרציניתונכבדה.התשובההבסיסיתלגביההיאשישצורךבהשקעהבשני
עולמות :ראשית ,יצירת תוכן של חדשות וסדר יום שאינו כפוף לסטים של אינטרסים
מסחריים שאליהם כפופים כלי התקשורת נמצאים בבעלות פרטית .אין צורך להרחיב
במיליםעדכמההתחוורבשניםובחודשיםהאחרוניםעדכמהאינטרסיםאלהמשפיעיםעל
התכניםשהםמעביריםלציבור– לכלרוחבהגזרהשלשוקהתקשורת.שנית,השלמתשוק
התוכן בעברית ככל שיש צורך בעניין זה .בהתאם למסקנות וועדת לנדס ,ואפילו לדברים
שכתבה הוועדה בראשות מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר ,יש צורך בהשלמת
השוקבעיקרבתוכןישראלימקוריבסדרותדרמהמסוגהעילית(להבדילמתוכניותריאליטי
ותוכניותאירוח)וביצירהישראליתדוקומנטרית.בשוםשלבלאעלהשישכשלשוקבתחום
שידוריהספורט,ואםלהיותכנים– האסדרההנוגעתלהבטחתהיצע,מגווןומחירישידורי
הספורטהיארחבה,מעמיקהומתמשכתבעיקרדרךהמועצהלשידוריכבליםולוויין.
 .5כעולהמןהדברים,מדוברכאןבכשלכפול.ראשית,לאנכוןשחבריהכנסתיקבעועבורתאגיד
השידורבאופןחודרנימידיאתתמהילהשידורים.שנית,הקביעהבהצעתהחוקשישלהשקיע
סכוםכהגבוהדווקאבשידוריספורטהיאקביעהפופוליסטיתשאינהנסמכתעלשוםעבודת
מחקראובדיקתצרכיםאוכשלישוק.
 .6לסיכום,נדגישכיסוגייתהעצמאותהמימוניתשלרשותהשידורהיאמוקדההתנגדותשלנו
לתיקון החוק הנוכחי .ההסדר הקיים כיום בחוק עוצב בקפידה כלקח חיוני מניסיון העבר
המלמד על התוצאות ההרסניות של שידור ציבורי הכפוף ללחצים פוליטיים .אזרחי ישראל
זקוקיםלשידורציבוריאיכותי,ויכולתושלהשידורהציבורילשרתאתהחברהבההואפועל
–תלויהבאי-כפיפותוללחציםמצדהדרגהפוליטי.
 .7כפישהזכרנובעבר,תהליךסגירתרשותהשידורופתיחתהתאגידהחדשהיה רפורמהבסדר
גודלמשמעותיבמדינתישראל.הקמתהשידורהציבורימחדשהיאמהלךחשובוהיסטורי,
על רקע מה שקדם לה .אין זה מהלך נטול קשיים או כשלים וחשוב מאד לוודא שהתאגיד
פועל כשורה ,ביעילות ובהתאם לכללי הממשל התקין .הצעת החוק הנוכחית ,המבקשת
להחזיר את מצבו של השידור הציבורי לימיו הרעים ,איננה באמת מבקשת לייעל את
פעילותו.היאמבקשתלהחלישאותובמקרההטוב,ומשוךתשומתלבציבוריריקהבמקרה
הרע.היאגםעלולהלהנביעלקחשהוארחבבהרבהמהסיפורשלהשידורהציבורי:שבמדינת
ישראלאיאפשר,פשוטאיאפשר,לתקןשוםדברמקולקל.האםזוהמדינהשנרצהלהוריש
לילדינו?


נשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש.

בברכהובכבודרב,

ד"ר אסף וינר
חוקר



ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר
ראשת התוכנית לרפורמות במדיה

