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 לכבוד

 חה"כ שלמה קרעי
 שר התקשורת

 ירושלים 

 ,שלום רב
  השמש" את לי מסתיר אתה "זוז,

 (מוקדון לאלכסנדר דיוגנס) 

 תאגיד השידור הציבורי תכניתך לחיסול  הנדון:

)להלן אנו פונים אליך בעקבות הצהרות החוזרות ונשנות, שמאיימות לחסל את תאגיד השידור הציבורי 

ולמצער "לייבש" אותו ואת עובדיו. הצהרות אלו כשלעצמן, ואף "( תאגיד השידור" או "התאגידגם: "

השידור הציבורי, ועקב כך גם בטרם ננקט ולו צעד אחד למימושן, פוגעות באורח אנוש בעצמאות 

 בערכים ובאינטרסים כבדי המשקל שלמענם הוא קיים בישראל וברוב הדמוקרטיות בעולם.

השידור הציבורי הוא חלק בלתי נפרד מהתקשורת והתרבות של מדינות דמוקרטיות בכל רחבי  

שגשוג של העולם, ומהווה כלי מרכזי וחסר תחליף למימוש חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, ל

יצירה מקומית ושל חברה חופשית ודמוקרטית. גם בישראל, תאגיד השידור הציבורי פועל 

בהצלחה להגשמת ערכים ויעדים אלו, ובימי חייו הקצרים הספיק לזכות לשבחים ולהערכה רבה 

בשל כך בארץ ובעולם. הישגים אלה הם פרי עמלם של עובדות ועובדי התאגיד והיוצרים שפועלים 

השידור הציבורי הישראלי, תוצר של העקרונות וההגנות שעוגנו בחוק  –ו, אך לא פחות מכך בחסות

 "(. החוק)להלן: " 2014-תשע"ד

אבל הצלחתו ועצמאותו של התאגיד גם הפכו אותו מטרה למתקפות ארסיות ומגמתיות, שהחלו  

ל נימוקים ב"מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו", ובהמשך השתכללו ועטו מסיכה ש

 מורכבים מעט יותר, אך חסרי שחר לא פחות.

שלפיה די בערוצי תקשורת בבעלות פרטית כדי להבטיח את התכליות  ,סברההכזו היא, למשל,  

דמוקרטיות, שמקדשות את היוזמה משורה של שלמענן הוקם התאגיד. לעניין זה ניתן וראוי ללמוד 

וחרף זאת הגיעו למסקנה שאסור להסתמך על שידורים, ושידורי  ,הפרטית ואת כוחות השוק

  בבעלות פרטית. ,חדשות בפרט

שוק התקשורת נשלט בידי קבוצה דורשת ממון רב, ועל כן שידורים הקמה והפעלה של ערוצי  

בקנה אחד ואף מנוגדים שרבים מהם אינם עולים  ,אינטרסיםו גורמים עתירי הוןמצומצמת של 

, וחרף שאינם רווחיים הציבור. מסיבה זו גם קיימים אמצעי תקשורת פרטייםכלל ים של לאינטרס

זאת בעלי השליטה ממשיכים להפעיל אותם רק כדי להמשיך ולעצב את דעת הקהל באופן שישרת 

  מוסדות השלטון." מיטיבים ב"חבריםאו את עניינם של  את עסקיהם
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, ש"זכו" לעבוד בצל הצנזורה מזרח אירופה במדינות הוותיקים מבין העיתונאים וערוצי התקשורת 

הבוטה של המשטר הקומוניסטי, יודעים לספר שהלחצים הצנזוריאלים שמופעלים עליהם מצד 

 לא פחות.ו"יעילים" "כוחות השוק" ובעלי שליטה למיניהם, עלולים להיות כבדים 

של שוק דעות עשיר לדאוג לגיוונו ולשימורו מצב עניינים זה הוא שהביא את המחוקק הישראלי " 

ארגון  17/2996 )בג"ץ "כינונו של שידור ציבורי מקצועי, אמין ועצמאי …באמצעותותוסס 

נקבע  שבעטיההסיבה גם זו . (36 פס' מלצר השופט (,23.1.2019) העיתונאים בישראל נ' ראש הממשלה

פעילותה תופרד משאר פעילות אך " ,…"בחוק, ש"לתאגיד השידור הציבורי תהיה יחידה מסחרית

 )סעיף"כדי לשמר את ההפרדה בין השיקולים הנוגעים לתוכן לבין שיקולים מסחריים"  ,התאגיד"

 .החוק( בהצעת המקביל לסעיף ההסבר ודברי לחוק, 78

ר ולשדר קשת רחבה של וליצאחראי ר הציבורי השידוגם בישראל  כמו בכל העולם הדמוקרטי 

 .המסחרייםכלכלי ועל כן מקומם לא יכירנו בערוצי התקשורת כדאיים בהיבט התכנים, שאינם 

לקידום התרבות, היצירה  ,תכנים "להרחבת ההשכלה והדעת , בין היתר,בכלל אלה ניתן למנות

 ,7 )סעיףועוד סוגה עילית" "תכניות , האיכותית הישראלית המקורית והמוסיקה הישראלית"

 .לחוק( והתוספת

חשיבות יתרה נודעת לדגש שהושם בחוק על למתן ביטוי לקולם ולצרכיהם התרבותיים של בנות  

ובני קבוצות מיעוט בחברה הישראלית; הוראות החוק מזכירות שוב ושוב את "השפה הערבית" 

לצד זאת גם מורה על שידורים "האוכלוסייה" הערבית(, ו -ואת החברה הערבית )בלשון החוק 

 ,7 ,1 סעיפים) "בשפות נוספות הרווחות בחברה הישראלית" ובכלל זה בשפות הרוסית והאמהרית

וזכויות לכל בניסיון להבטיח שוויון בחוק . מנגנון נוסף שנקבע (לחוק והתוספת 109 ,105 ,87 ,63

כמו גם חובה למנות ממונה על תאגיד הדרישה לייצוג הולם בקרב עובדי ה הואאזרחית ותושב 

 .לחוק( 55-ו 54 סעיפים)מעמד האישה 

של השידור  העוגןהחדשות של התאגיד. "שידורי החדשות הינם לחטיבת האמור לעיל נכון במיוחד  

איגוד בקריטריונים המחייבים של אין זה מפליא כי  …הציבורי, ובהם תלויה עיקר חשיבותו

, וזאת כאחת תאגיד שידור ר שידורי חדשות במסגרת, כלולה החובה לשדהשידור האירופי

 מלצר השופט העיתונאים, ארגון פס"ד)" איגודמדרישות הסף לצורך חברותו של גוף שידורים ב

. בהתאם לזאת, שידור ציבורי במדינות דמוקרטיות כולל מערכת חדשות עצמאית (38 פס'

פוליטיים, חברתיים, כלכליים  הפצת מידע מהימן ונטול הטיות בנושאיםוביקורתית שפועלת ל

, ונותנת במה וקול לעמדות מגוונות ומנוגדות, לרבות ובמיוחד ביקורת על הממשלה ותרבותיים

 ועל נבחרי הציבור. 

אינה מתנהלת בכיכר העיר, אלא בדרך של שלטון העם כבר  דמוקרטיההכידוע, בעידן המודרני  

קיומה מותנה ביכולת של כל אחת ואחד מאיתנו להיחשף לידיעות ודעות . על כן, באמצעות נציגיו

לגבש דעה עצמאית על הנציגים שבהם בחרנו ועל . רק בדרך זו נוכל מגוונות ללא "תיווך" וצנזורה

למלא את חובתנו האזרחית להשתתפות בהליך רק כך נוכל , אלה שיהיו ראויים לקולנו בעתיד

 רות. הדמוקרטי בכל עת ולא רק בבחי

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17029960-K35.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17029960-K35.htm
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החדשות יפעל בהכרח שידורי אלא שניסיון החיים הרחוק והקרוב מלמד, שכל שלטון שחולש על  

כדי לעוות ולהטות לטובתו את תמונת המציאות שתופיע על המרקע, ואת השקפת העולם שנגבש 

 לאורה. זהו מתכון בדוק להרס הדמוקרטיה, ולהתנקשות באוטונומיה ובכבוד האדם. 

דריכה את החקיקה וההסדרים הרגולטורים במדינות דמוקרטית רבות, מש לאור זאת, התפיסה 

המדינה אינה רשאית לקבוע … 'ערוץ של המדינה'שעל אף שהשידור הציבורי מיועד לפעול כהיא "

אילו דעות יושמעו בו או להתערב בתכנים המשודרים בו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם 

  .(3 פס'ד ארז-ברק השופטת ונאים,העית ארגון )פס"ד "האינטרס הציבורי

על השידור בניסיון להגן שונים מנגנונים הישראלי המחוקק שלאורה קבע  ,זוהי גם התפיסה 

מי שיש לו זיקה לשר משרי הממשלה וכל מי כך, כל פוליטית. וסחטנות הציבורי מפני השפעה 

ת ובתפקידי מפתח שעוסק בפעילות פוליטית מנוע מלכהן כמנהל התאגיד, מנהל חטיבת החדשו

 מדברי ההסבר של החוק:שעולה , כפי בחוקשריון תקציבו השנתי חשוב נוסף הוא מנגנון נוספים. 

נוכח תפקידיו המיוחדים של תאגיד השידור הציבורי ומרכזיותו בחברה "
דמוקרטית, יש חשיבות מיוחדת לעצמאותו של תאגיד השידור הציבורי 
ולמקצועיותו. אם ייקבע תקציב תאגיד השידור הציבורי במסגרת תקציב 
המדינה, הוא יהיה חשוף להפחתות ולתוספות תקציביות ייעודיות ורוחביות. מצב 

ה יוצר חשש להגדלה משמעותית של תלותו של התאגיד בממשלה. דוח ועדת ז
לנדס, בהתבסס על המקובל במדינות אירופה, המליץ בין השאר לקבוע מקור 

 "תקציבי לתאגיד השידור הציבורי אשר יאפשר שמירה על עצמאותו התקציבית.

השיקולים והתובנות מכל  המתקפה האלימה שאתה מנהל נגד השידור הציבורי בישראל, מתעלמת 

. חוק השידור הציבורי נחקק על ידי ממשלה בראשות מפלגתך, בעקבות עבודת שהביאו להקמתו

אותה ממשלה. מאז חלפו שנים ספורות ידי של ועדה ציבורית שאף היא מונתה על מעמיקה מטה 

להשליך נו עליהשתנה, ומדוע בדיוק ששמענו דבר שיסביר מה הדלים בלבד, ואין בכל התירוצים 

  הוא קיים. םשלמענוהערכים את כל התכליות  –את השידור הציבורי, ואיתו אשפה פח הל

השידור המלחמה שאסרת על תאגיד מאחורי ההסבר היחיד שניתן להעלות על הדעת הוא ש 

אותם שיקולים זרים ופסולים, שהניעו את הצעדים שנעשו בסמוך לתחילת פעילותו של עומדים 

את הדגיש בג"ץ . כזכור, בעקבות אותה מתקפה להמית את הרך הנולד בעריסתו התאגיד בניסיון

שידור ציבורי עצמאי כ"חלק מסל שירותים בסיסיים שעל מדינה בקיומו של הגדולה החשיבות 

חד וברור כדי … ללא התערבות שלטונית בתכניו, והעביר "מסר ,"לאזרחיהדמוקרטית לספק 

, בין השאר, תודות לצו ואשר תוצאותיה נמנעו לבסוף עתירות,ההתנהלות שעמדה בבסיס הש

 . (38 פס' מלצר השופט ;8 פס' מזוז השופט העיתונאים, ארגון פס"ד) "לא תישנה –הביניים ולאירוויזיון 

לאפקט המצנן שאתה מטיל על תאגיד השידור ועובדיו, נוגע מסר שיפוטי נוסף שעולה מפסק הדין  

)וזאת אפילו אם  עליהם צנזורה עצמית ולהשתיקםלכפות מכוון שהוא כשלעצמו עלול, ככל שאינו 

"דווקא בתחום  :(כדבריך "כניס לכם בין העינייםננניח ש"תחרות" היא אכן הדבר היחידי ש"

הרגיש של חופש הביטוי יש מקום לבחון לא רק מצבים של פגיעה 'ישירה' בו, אלא גם מצבים של 

  .(4 פס' ארז-ברק השופטת העיתונאים, ארגון פס"ד)יצירת 'אפקט מצנן'" 

התנהלות כל לחדול מהמתקפה נגד תאגיד השידור הציבורי, ומנבקשך לאור כל האמור לעיל,  

 שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ובמוסדותיו. וית חוקאחרת שאינה 

https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=5445fcf6e2cfc610VgnVCM100000700a10acRCRD
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=5445fcf6e2cfc610VgnVCM100000700a10acRCRD
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=5445fcf6e2cfc610VgnVCM100000700a10acRCRD
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 בכבוד רב ובברכה,

 אבנר פינצ'וק, עו"ד


