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 תמצית

משנה ליועץ המשפטי לכנסת )כלכלה ותקשורת( והיועצת ה, בנדלרזה נכתב לבקשת עו"ד אתי  מסמך

 בכמה מהפרלמנט טלוויזיה שידורי הסדרת שלומובאת בו סקירה משווה  1המשפטית לוועדת הכלכלה,

של ערוץ טלוויזיה פרלמנטרי ואופן הפעלתו וסוגיית המעורבות של הפרלמנט  הקמתוזה  ובכלל 2,מדינות

 . המשודריםבקביעת התכנים 

 ואל הבדלים; מהפרלמנט הטלוויזיה שידוריבמדינות  ביןניכרים  הבדלים ישכי ין יצנהדברים  בראשית

, משיקולים הנובעים מהמסורת מדינהעשויים לנבוע מהיעדים ומהמטרות של השידורים בכל 

 . עודהפרלמנטרית, מהמדיניות הציבורית ומהתרבות הפוליטית והארגונית ו

 או מנוהל, מופעל, שממומן ערוץבהאם מדובר רק  :פרלמנטרי טלוויזיה ערוץגם כי קשה להגדיר  נציין

? בחלקםבמלואם או ערוץ שמשדר את ההליכים הפרלמנטריים,  כלב שמאהפרלמנט, או  ידי-על מפוקח

 שעל נוספים בנושאים העוסקים לשידורים גם או מהפרלמנט לשידורים ורק אך מיועדכזה האם ערוץ 

 הליכים לשידורבחרנו להציג במסמך זה מודלים שונים לעקוף משוכה זו  כדיהציבורי?  היום-סדר

המעורבות של  באופי הבדליםיות לה עשויים מהמודלים אחד בכל שגם מובן 3.טלוויזיהב פרלמנטריים

 .תכיפותהבו היקפהבהפרלמנט בקביעת התכנים, 

 אפשרהערוצים הפרלמנטריים, יתרונותיהם וחסרונותיהם, אך  במטרות ישירותיודגש כי המסמך אינו דן 

 והחסרונות היתרונות בדבר מדינה כל של לתפיסה מתאימים אלהכערוצים  להפעלתכי המודלים  לראות

 .שלה הפוליטית מהתרבות הנובעים מדינה כל של ספציפייםה צרכיםה לעלתת מענה  מבקשיםו האמורים

 : הממצאים עיקרי להלן. מהפרלמנט הטלוויזיה שידוריב, מצאנו הבדלים של ממש בין מדינות כאמור

 בחלק מהמדינות השידורים  רק .מהפרלמנט השידורים של המשפטית בהסדרהנבדלות  המדינות

 מהפרלמנט מוסדרים בחוק )למשל בצרפת, באירלנד ובאוסטרליה(. 

 ידי-על מופעלים מהפרלמנט השידוריםהמדינות שנסקרו )קנדה, ארה"ב, אירלנד ודנמרק(  ברוב 

ואילו  אחראית לשידורים, הפרלמנט של מלאה בבעלות חברה; בצרפת חיצונית פרטית חברה

 .מהפרלמנט השידוריםהשידורים הלאומית היא המופקדת על  חברתטרליה ובפינלנד באוס

 בקנדה, באירלנד ובדנמרק כך. לפרלמנט הערוץ מפעיל בין ההתקשרות באופימזו  זונבדלות  המדינות ,

חברה  עםמתקשר  הואהפרלמנט מתקשר בחוזה עם חברה פרטית להפקת השידורים, ואילו בצרפת 

 מכוח החוזים ואל חברות על החלות בהוראות ניכרים הבדלים יששהיא בבעלות מלאה של הפרלמנט; 

 .המשדר גוףבארה"ב אין חוזה בין הפרלמנט ל ;שנכרתו עמן

 כלשהן מקור תוכניותמופקות  ולא 4,ומהוועדות מהמליאה דיונים ורק אך משודריםמהמדינות  בחלק 

, נוסף על שידור הדיונים )מהמליאה או מהוועדות( באחרות ואילובאוסטרליה ובדנמרק(,  למשל)

 )למשל בצרפת, בקנדה ובארה"ב(.  נושאים מגווןשהערוץ מפיק ב מקור ותוכניות פרשנות גםמשודרות 

                                                 
 14-המסמך הוא הרחבה של מסמך קודם של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא ערוצי טלוויזיה פרלמנטריים מ 1

 . 2014באוגוסט 
 אחרות במדינות הנעשה של סקירהבו  מובאתשהמסמך נכתב למשנה ליועץ המשפטי לכנסת )כלכלה ותקשורת(, מכיוון  2

  ., בלי ישראלבלבד
כלל, אך ברובן הדיונים מהפרלמנט משודרים במלואם או  במדינות רבות אין ערוץ טלוויזיה פרלמנטרייצוין כי גם כיום  3

אסטוניה, אוסטריה, הן בין השאר  מפעילות ערוץ טלוויזיה פרלמנטרי שאינןמדינות בחלקם באינטרנט או בדרכים אחרות. 
(, הולנד )שני בתי הפרלמנט(, הונגריה, לטביה, הבית העליון – בלגיה )שני בתי הפרלמנט(, בולגריה, גרמניה )הבונדסראט

 להלן. 5; ראו הערה ץינורבגיה, סלובניה, סלובקיה, פולין )הסנאט(, פינלנד, צ'כיה )שני בתי הפרלמנט(, קפריסין ושווי
 יצוין כי בחלק מהפרלמנטים דיוני הוועדות אינם פתוחים לציבור ולכן אינם משודרים. 4



 יש בין הערוצים ניכרים: ההבדלים  מקור תוכניות משודרות שבהן במדינות גם 

o הפרלמנט  פעילות את מסבירותשרק תוכניות יש מדינות שבהן משודרות  – תוכן התוכניות

 אינפורמטיבי אופי בעלות תוכניות כלומר, הפרלמנט מבנה אתהחקיקה או  הליכי את, בווהגופים 

בנושאים אקטואליים, ראיונות  תוכניותויש מדינות שבהן משודרות גם  ,(באירלנד למשל) בלבד

חברי הפרלמנט והתנהלותם ועל  עם חברי פרלמנט ואישי ציבור ואפילו ביקורת על הפרלמנט

  .)למשל בצרפת, בקנדה ובארה"ב(

o בקביעתמעורב  אינו פרלמנטה , למשל,בקנדה ובארה"ב – בתכנים הפרלמנט של המעורבות אופי 

גורמים ממנים מנהל הערוץ את בצרפת נקבע כי לערוץ יש עצמאות בתחום העריכה, אך  ;התכנים

נתונה הערוץ  כניות לקביעת הסמכות באירלנד ;השידורים לוח בקביעת מעורביםבפרלמנט אשר 

 בידי גוף המורכב מחברי פרלמנט. 

 ההליכים צילום על ממונהה הגורםמהמדינות יחידה בפרלמנט )כלומר עובדי פרלמנט( היא  בחלק 

 כפופיםהחברה החיצונית  עובדיואוסטרליה(, ובחלקן  במליאה –"ב ארה, קנדה) הפרלמנטריים

 להגבלות )צרפת ואירלנד( כמפורט להלן. 

 סיקור הוגן ומאוזן ולשמור על כבוד הבית  על בשידוריםלהקפיד  ישהמדינות שנסקרו נקבע כי  ברוב

 צילום כלליבצרפת, בקנדה, בארה"ב, באירלנד ובאוסטרליה(. בחלק מהפרלמנטים נקבעו כך וחבריו )

 זוויותנקבעים בהם החלים על צילום הדיונים, ו יותר מפורטים( rules of coverage) סיקור כללי או

ועוד.  הדיונים במהלך סדר הפרות צילוםצילום מותרות, אזורים מותרים ואסורים בצילום, איסור 

 צילוםה זוויותבצרפת  .(, באירלנד ובאוסטרליהמליאהל געובנם כאלה נקבעו בקנדה, בארה"ב )כללי

 .טכניים אילוציםמוגבלות בשל 

 ובקנדה"ב בארה; הפרלמנט שלבמימון מלא  הםהפרלמנטריים בצרפת, באירלנד ובדנמרק  הערוצים 

 .אותו שמממנת היא המפעילה החברהו ,לערוץ אחר ציבורימימון  או פרלמנטרי מימון אין

 – ECPRD-ה באמצעות במדינות מפרלמנטים שנמסר מידעהמוצג במסמך מבוסס ברובו על  המידע

 5המרכז האירופי למחקר ולתיעוד פרלמנטרי.

 

 6צרפת

 בדצמבר 30-מ בחקיקה הוקם( La Chaine Parlementaire – LCP) ערוץ הטלוויזיה הפרלמנטרי בצרפת

הערוץ החל לפעול בשנת  7(.החוק: זה בפרקאשר התקבלה כתיקון לחוק בדבר חופש התקשורת ) 1999

2000 . 

                                                 
הפרלמנט גוף הפועל בחסות הוא ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation )-ה 5

מדינות חברות, שלוש מדינות משקיפות )ובהן  46-הפרלמנטים ב 70האירופי ומשמש פורום לשיתוף פעולה ולהחלפת מידע בין 
 . לאומיים-ישראל( ושלושה פרלמנטים בין

 2698ה בקש; 2014מיוני  2578; בקשה 2014מפברואר  2465המידע האלה: בקשה  תובקש על המידע התקבל בתשובה 
 (.ECPRD-ה של מידע בקשות על תשובות)להלן:  2015מאפריל  2816בקשה  ;2014 דצמברמ

 .ECPRD-של ה 2816-ו 2698, 2578 תשובות על בקשות מידע  6
du 30 -Loi n° 86 1067 . ראו:1986לחוק חופש התקשורת משנת  3-45, 2-45, 1-45שולב כסעיפים , 1174-99 'מסחוק   7

.septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=104E72B3860E3E1D6E61F57108D45700.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000512205&dateTexte=20140703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=104E72B3860E3E1D6E61F57108D45700.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000512205&dateTexte=20140703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=104E72B3860E3E1D6E61F57108D45700.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000512205&dateTexte=20140703


 אך 8ועדות,מהו נבחרים םמליאה ודיונימה םדיונימשדר  הוא מהזמן חלקשעות ביממה;  24הערוץ משדר 

דוקומנטריות, פאנלים : חדשות, תוכניות אירוח, תוכניות אחרותתוכניות ל יועדזמן השידור מ רוב

  9לתאר ולנתח את האקטואליה הפוליטית והפרלמנטרית. ןשמטרת תוכניותו פוליטיים

ויפיצו בשידור אלחוטי  יפיקו –האספה הלאומית והסנאט  –בתי הפרלמנט  שנילחוק קובע כי  45-1סעיף 

את ין השאר ב, ואת עבודתם הפרלמנטרית יםובכבלים, בפיקוח נשיאות הפרלמנט, שידורים המציג

כיבוד תוך מהיום הציבורי, -סדר לעהעלאת נושאים  יאפשרוו ,תפקידם של המוסדות הפרלמנטריים

 פלורליזם של הקבוצות המיוצגות בפרלמנט.ה

לספק לו מידע והדרכה בכל ולשרת את הציבור הוא לחוק קובע כי תפקיד הערוץ הפרלמנטרי  45-2 סעיף

 לפעולהערוץ  עלהנוגע לחיים הציבוריים באמצעות שידורים בנושאים פרלמנטריים, חינוכיים ואזרחיים. 

 הגיוון של החברה בצרפת. ובתוך כך לשקף את אבק באפליה, להיגיוון תרבותי ולו ללכידות חברתית

הפרלמנטרי יחלק את זמן השידור שלו שווה בשווה בין האספה  הכי ערוץ הטלוויזי נקבע הסעיף בהמשך

המתחדש מדי  נפרדת שידור חברתכל אחד מבתי הפרלמנט לחתום על הסכם מול  על 10סנאט.להלאומית 

 חברת כל 11.הוזכויות השידור של משכנה ום, מקה, ציודהמסדיר את מטרות החברה, מימונ הסכםה ;שנה

 חברות שתי, כאמור. פעילותהמלוא ממן את י הואו 12,הרלוונטי הבית של מלאה בבעלות תהיה שידור

 ביתנשיאות האחת מהחברות ממנה  לכל. שווה שידור זמן ומקבלות ערוץ באותו משדרות השידור

 לתקופות המינוי את לחדש אפשרהבית;  ראש-שבבהמלצת יו 13שנים, שלושאחת ל מנהל כללי הרלוונטי

 14בתקנון של כל אחת מהחברות.נקבעים הגופים המנהלים, תפקידם, הרכבם וצורת מינויים  שאר. נוספות

משוא פנים הימנע ממחייבת אותו ל תכניו את לערוך לערוץ מוקניתה העצמאות כיעוד  קובע החוק

 .תוכניותיהכל אחת מחברות השידור אחראית ליצור ולהפיק את  15.בתוכניותיו

(. LCP – AN – Assemblée national) האספה הלאומית של השידור חברת את בקצרה ציגנ הדגמה לשם

 Conseil d'Administration et) באמצעות דירקטוריון 2003,16ממרס  בתקנון קבועכמנוהלת,  החברה

d'Orientation )האספה הלאומית וחבר  ראש-יושב ווחברים ב 17השידור חברת"ל מנכ עומד בראשו אשר

לחדש את אפשר ו ,שנים שלושדירקטוריון לההבית ממנה את פרלמנט אחד מכל אחת מסיעות הבית. 

. לפחות פעמיים בשנה והחלטותיו מתקבלות ברוב קולות מתכנסהדירקטוריון  18מינוי לתקופות נוספות.ה

                                                 
 הפרלמנט. של האינטרנט באתר זמינים והמליאה הוועדות דיוניהשידורים מ כל  8
 .אתר חברת השידור של האספה הלאומיתראו:   9

. ראו: לאספה הלאומיתהמיועדות עות יש שעות ביום המיועדות לסנאט וש ,לוח השידורים של הערוץבלראות אפשר כפי ש  10
 .  .2015באפריל  26, כניסה אחרונה: אתר ערוץ הטלוויזיה הפרלמנטרי

 nationale l'AssembléeConvention entre ) ההסכם שנחתם בין האספה הלאומית לבין חברת השידור שלהראו למשל את   11

nationaleAssemblée –Parlementaire Chaîneet La  באפריל  27, כניסה אחרונה: אתר החברהמופיע בה, 2000( מספטמבר
2015.  

 :לחוק 2-45סעיף   12

 "Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se 

rattache." 
 הבית, סגניו והמזכירות.  ראש-שבהמורכבת מיו ,הגבוהה ביותר של הביתהסמכות   13
 לחוק. 2-45סעיף   14
 לחוק:  2-45סעיף  15

"Dans le cadre de son independence éditoriale, la chaine veille a l'impartialité de ses programmes."  
( מופיע nationaleAssemblée –LCP parlementaire chaînede la  Statuts) תקנון חברת השידור של האספה הלאומית  16

 .2015באפריל  27, כניסה אחרונה: ר החברהבאת

 .תקנון חברת השידור של האספה הלאומיתל 13.2סעיף   17
 . תקנון החברהל 10סעיף   18

http://www.lcp.fr/lachaineparlementaire/qui-sommes-nous
http://www.lcp.fr/lachaineparlementaire/qui-sommes-nous
http://www.lcp.fr/lachaineparlementaire/qui-sommes-nous
http://www.lcp.fr/IMG/pdf/Convention_LCP-Assemble_e_nationale.pdf
http://www.lcp.fr/IMG/pdf/Convention_LCP-Assemble_e_nationale.pdf
http://www.lcp.fr/lachaineparlementaire/qui-sommes-nous
http://www.lcp.fr/lachaineparlementaire/qui-sommes-nous
http://www.lcp.fr/IMG/pdf/141-statuts-de-la-chaine-mars-2003.pdf
http://www.lcp.fr/IMG/pdf/141-statuts-de-la-chaine-mars-2003.pdf
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הדירקטוריון אחראי לשמירת הוראות אם כל חבריו מסכימים לכך. לאלתר רשאי להתכנס  הוא כןכמו 

הפלורליזם  הבטחתל ,וכן לאיכות התוכניות, האובייקטיביות, הכנות והדיוק של השידור ,החוק והכללים

 19מגוון הדעות המיוצגות בפרלמנט.ל במה מתןהמחשבתי ול

 כללית של התוכניותה את המגמהקובע  (החברה"ל מנכ כאמור)שהוא הדירקטוריון  ראש-יושב

(l'orientation générale des programmesבאישור הדירקטוריון. הדירקטוריון קובע את הוצאות ה )חברה 

עניין לוח בתייעץ עם הדירקטוריון לה השידור חברת על. שלה השוטפת ההתנהלותאת מתווה ו

   20השידורים.

  21.קדנציות שתי כלומר, 2009 מאז בתפקידו מכהן החברה של הנוכחי"ל המנכ

מיליון אירו לשנת  17-)תקציב הערוץ כ הפרלמנטפועלת במימון הלאומית  האספה של השידור חברת

עובדים במשרה מלאה, כמחציתם עיתונאים, כולם עובדים של החברה הפרטית  66עובדים  חברה(. ב2012

צים , ככלל )בשל אילוהמליאה צילומי בעת, ECPRD-ב הלאומית פהואינם עובדי ציבור. לדברי נציגת האס

, שאלות שעת; לעתים, בעיקר במהלך תקריב בצילוםטכניים של מספר המצלמות(, מצולמים רק הדוברים 

  22אורח מיוחד.ושב במליאה י כאשר גם וכךהציבור מצולם באמצעות מצלמות נוספות,  ביציעהקהל 

כפוף  אינוהערוץ הפרלמנטרי  הרשויות הפרדת בשלהחוק, הערוץ הפרלמנטרי לא ישדר פרסומות.  פי-על

 Conseil supérieurויזואליים )-המועצה הגבוהה לעניינים אודיו –הכללי של גופי השידור בצרפת  רגולטורל

l'audiovisuelde  ,)לחשבונותהמשפט -לבית לא ואף (Cour des Comptes),23 ציבורי מימון מקבל שהוא אף. 

 

 קנדה

שהוא מחלקה בתוך הפרלמנט, אחראי להקלטת  ,(Broadcasting Services) הפרלמנט של השידור שירות

הפצתם של שידורים חיים וחוזרים מדיוני המליאה וההליכים הפרלמנטריים, צילומם, שמירתם 

שירות השידור  24והוועדות. המצלמות מותקנות במליאה ובוועדות המשודרות ומופעלות מתוך חדר בקרה.

באמצעות רשת טלוויזיה פנימית במעגל סגור של הפרלמנט משדר שידורים חיים מהמליאה ומהוועדות 

לא ו) חיצוניים למשתמשים מופצים וההקלטות( live feed – לחברי הפרלמנט. הצילומים )אות בשידור חי

 25.עריכה או שינויים ללא( הפרלמנטרי הטלוויזיה לערוץ רק

                                                 
 . תקנון החברהל 11-12פים סעי  19
עד כמה לנו , לא ברור ההצהרה על מתן עצמאות לערוץ בקביעת  התכניםכי למרות  יודגש. תקנון החברהל 12-13סעיפים   20

 בקביעתם.בפועל עצמאי  הכללי המנהל
 . לא ברור אם יש כוונה לחדש את מינויו לקדנציה נוספת.2015באפריל  27, כניסה אחרונה: אתר החברהמידע מ  21
 .ECPRD-של ה 2816 על בקשת מידעתשובה   22
, המשפט לחשבונות-אתר בית. למידע נוסף ראו ציבוריהמקבלים מימון  שיפוטי שבסמכותו לבקר גופים-מדובר בגוף מעין  23

 . .2015באפריל  27כניסה אחרונה: 
24  House of Commons website: House of Commons Procedure and Practice, Second Edition, 2009, Chapter 

24 – The Parliamentary Record – Broadcasting Services (hereinafter: Procedure and Practice – 

Broadcasting Services). 
ראו:  הדברים )לאנגלית או לצרפתית, לפי העניין(. תרגוםוכן  ,ו שם הוועדהמלבד רישום שמו של הדובר, הנושא א  25

 Broadcasting Services –and Practice  Procedure.שם , 
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 Standing Committee) הבית עניינילו לפרוצדורות הפרלמנטרית הוועדהעל  ,הנבחרים-בית תקנון מכוח

on Procedure and House Affairs )של  בתלונות ולטפל הפרלמנט של השידור שירות בעניין דוחות לפרסם

  26.פרלמנט חברי

ערוץ פרטי, לא מסחרי, שאינו פועל  ואה CPAC – The Cable Public Affairs Channelהטלוויזיה  ערוץ

על  לשמורכדי  כבלים חברותכמה )קונסורציום( בין  כשותפות 1992הוקם בשנת  . הואלמטרות רווח

 ואירועים מוסדות, תהליכים המתאר שידורתפיסה שעצמאות השידור של ההליך הדמוקרטי, מתוך 

  27הוא חיוני לציבור ועליו להיות בלתי מוטה ונגיש. הציבורית המדיניות את המעצבים

 ,(ומהוועדות מהמליאה)דיונים  הפרלמנטריים ההליכים את כאמור מצלם הפרלמנט של השידור שירות

  28משדר אותם באמצעות הכבלים והלוויין. CPACוערוץ הטלוויזיה 

, והתוכניות השידורים לוח בדבר החלטות לקבל סמכות לערוץקנה מ CPACבין הפרלמנט לערוץ  הסכםה

 מה להבין באפשרותנו איןלכן ו מההסכם עותק בידינו אין. והוועדות המליאה לשידורי עדיפות לתת עליוו

 המליאה דיוני משידור מורכב הערוץ של השידורים לוח. כזה בהסכם הטלוויזיוני הערוץ של האינטרס

 משודרות כך על נוסף; העליון המשפט-מבית דיוניםוכן , דיונים מהסנאט הנבחרים-מבית והוועדות

האירועים הפוליטיים של אירוח, פאנלים פוליטיים, ניתוח  כגון תוכניות ,ציבורי עניין בהן שיש תוכניות

 ,כלל ציבורי מימון מקבל אינו הערוץ. לאומית משמעות בעלי אירועיםו המרכזיים, תוכניות דוקומנטריות

הערוץ משדר  29.והלוויין הכבלים חברות באמצעות ממומןאלא הוא  ,בתקציבו משתתף אינו והפרלמנט

 ו,הפרלמנט אינו מעורב בניהולועצמאות וסמכות לקבוע את לוח השידורים שלו, יש לו שעות ביממה.  24

ועובדים בו  ,הערוץ אינו משדר פרסומות 30עדיפות לשידורים מהפרלמנט. תתאולם כאמור, הוא מחויב ל

 עובדים. 60-כ

 (CRTC – Canadian Radio-television and Telecommunications commission) קנדה של התקשורת רשות

 לערוץ נותן CRTC-ה לטובת הציבור. אשר מסדיר את תחום השידור והתקשורת ומפקח עליו נהליימגוף  –

 31,הערוץ של המקור תוכניות על לפקח מוסמך והוא(, 2013 בשנת לאחרונה חודש)הרישיון  שידור רישיון

מחויב לקיים וא רישיון השידור של הערוץ, ה פי-על 32.אליו ישירות מופנות הערוץ עלועל כן הערות ותלונות 

 מבט נקודתביא לה, אישיות דעות להציג לאשאת ההסכם שלו עם הפרלמנט, ובתוך כך עליו להקפיד 

 אחרים מערוצים רלוונטיות בתוכניות להיעזר, הקנדיות השפות שתי את לייצג, הדעות מגוון של מאוזנת

 מסחרי.  ולהיות לא

 גישה למשתמשיםמאפשר אשר  ,שירות הניתן באתר האינטרנט של הפרלמנט – ParlVUהוקם  2003בשנת 

, מהמליאה ומשני חדרי ועדות מצולמים, ושמע הנבחרים-בית של וארכיוניים חיים הטלוויזי לשידורי

 חוזר( אשר אינן מצולמות בטלוויזיה.   בשידור )אודיו( של כל הוועדות הציבוריות )בשידור חי ו

                                                 
 .ECPRD-של ה 2816 לבקשת מידע התשוב  26
  .2015במאי  4, כניסה אחרונה: CPACערוץ ראו   27

28  Library of Parliament, Parliamentary Information and Research Services, Television and the House of 

Commons, Background Paper BP242-E, Revised September 2005, p. 14 (hereinafter: Television and the House 

of Commons). 
 מיליון דולר קנדי 2, בעלות של CBCתקופה מסוימת הופצו השידורים במימון הפרלמנט באמצעות הרשת הקנדית הציבורית   29

 .בשנה
 .28, לעיל הערה Television and the House of Commons. ראו: פי הסכם בין הפרלמנט לערוץ-על  30
  .2015במאי  4, כניסה אחרונה: התקשורת של קנדהאתר רשות ראו   31
32  Television and the House of Commons 15, עמ' 28, לעיל הערה. 

http://www.cpac.ca/en/about-cpac/
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ועומדת בעינה גם היום  אזשנקבעה  המרכזית התפיסה. 1977מישיבות הפרלמנט החלו בשנת  צילומיםה

 33ולא דיווח עיתונאי. ,מצולם פרוטוקולכעין  כלומר(, "electronic Hansard"" )אלקטרוני"רישום היא 

יקוח פהוו בידי תישאר שהבקרהדי כ הערוץ על הפרלמנט של פיקוחדרוש ש ברור היההתחלה ב כברלפיכך, 

 ראש הבית. -יושביהיה בידי 

לרעה  משימושחששו הפרלמנט  חבריאף ש, עצמו היו תחילה כלליות ולא מגבילות הצילוםבדבר ההנחיות 

 פיקוחכדי לאפשר  שינוייםנעשו בעקבות תלונות רבות מצד חברי פרלמנט, ואולם,  .בצילומי הפרלמנט

 נקבע פורמט מוגבל לצילום, .הדיונים לצילוםמדוקדקות  הנחיותעל השידורים, והבית קבע  יותר הדוק

 ;ראש-ליושב תמיד וחזרה הישיבה ראש-מיושב הדיבור זכות את שקיבל במי רק התמקדה המצלמה ,כךו

 ;הדובר של קולו את רק קלט והמיקרופון, הדובר של ובחזהו בראשו רק התמקדה המצלמה דיוןהבמהלך 

  34.תגובות וצילוםמפוצלים  מסכים נאסרו

פרלמנטרית )ועדת קוק(. הוועדה קבעה  ועדהבו הנבחרים-מבית הפרלמנטרי השידור שוב נבחן 1989 בשנת

אחראי, כגורם  שיהיההוא או מנהל התוכניות  המפיקצילום מחמירות מדי והמליצה כי הכי ההנחיות 

ותשתקף תבוא לידי ביטוי בשידור  הנבחרים-בית דיוני של הכללית שהאווירה כך, הצילום לזוויותמקצועי, 

 ראש-ליושב כפוף להיות ימשיך המפיק או התוכניות מנהל. הביתשל  כבודוובתוך כך יישמר  ,במדויק

 השידור את להפוךכדי  35יותר ומגוונות רחבות צילום זוויות הנבחרים-בבית אושרו 1992 בשנתהבית. 

  36.יותר ומגוון למעניין

 

 37"בארה

 House and Senate Recording) והקלטה צילום חדרי הנבחרים-ובבית בסנאטיש החוק בארה"ב  פי-על

Studio)38 עובדי כל אחד מהבתים.  ידי-אשר מופעלים על 

 מהמליאה השידורים צילוםובכלל זה הסטודיו לצילום נותן שירותי צילום לחברי הבית,  הנבחרים-בבית

 Chief Administrative) הנבחרים-לפי החוק הסטודיו כפוף למנהל האדמיניסטרטיבי של בית 39.ומהוועדות

Officer of the House)40 מהקואליציה)שניים  הבית חברי משלושה המורכבת ועדה של ופיקוח ניהולונתון ל 

  41.טודיוהס לצילומי והנחיות כללים שקובעת היא הוועדה. הבית ראש-יושבשממנה  (מהאופוזיציה ואחד

 קול של הקלטהה שידורה מערכתאת לנהל  סמכותיש הבית  ראש-ליושב ,הנבחרים-בית תקנון פי-על

 שידורה העברתאת הבטיח ל ראש-יושבה. על ולפקוח עליה הבית מליאת של עריכה וללא מלאה ותמונה

אחראי לחלוקה של השידורים  ראש-יושבה ,כן כמו. הנבחרים-בית ברחבי סגור במעגל הבית לחברי

חברות  כלשמיעה.  לקוייוההקלטות לגורמי תקשורת, לשמירתם של החומרים המוקלטים ולכתוביות ל

                                                 
 .שם 33

  שם.  34
35  Broadcasting Services –Procedure and Practice  24, לעיל הערה. 

 שם.  36
  . SPAN-Cרשת  י אלא על מידע מאתר האינטרנט שלנהמידע בפרק זה אינו מבוסס על מידע מהקונגרס האמריקרוב   37

38 2 U.S.C. § 123b. 
מנהל ה מידע מאתר האינטרנט שלהמטרה העיקרית של שירותי הצילום לחברי הבית היא הידוק הקשר עם הבוחרים.  39

 .2015במאי  6, כניסה אחרונה: About Usבקישור:  ,הנבחרים-טיבי של ביתהאדמיניסטר
 שם.  40
 לחוק.  132bסעיף   41

http://www.parl.gc.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?Language=E&Mode=1&sbdid=8958544F-DEB4-426D-9051-D661673121C6&sbpid=48252B93-D145-4F10-AB8D-D7062DB676F4
http://www.c-span.org/about/mission/
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/2/123b
https://cao.house.gov/about-us


 בצילומים להשתמשאסור התקנון  פי-על. הבית של החיים לשידורים גישה יקבלושהבית אישר השידור 

כאמור, השידור מועבר במעגל .ותבחיר תעמולת לצורך אום פרסוללמטרות מסחריות,  תוובהקלט החיים

 42סגור לחברי הבית ומופץ לגורמי התקשורת המאושרים על ידי הבית.

באמצעות מצלמות של  (הסנאט במליאתוכן ) הנבחרים-בית במליאת הקלטה או חי בשידור צילום אסור

 הקבועים כלליםלפי הדיון בוועדה הפתוח לציבור  כלמותר לצלם , בוועדות צילוםאשר ל 43.כלי התקשורת

 :בתקנון

 ותפקידיו בבית המתנהלים ההליכים בדבר הציבור יידוענועד להתקשורתי של דיוני הוועדות  הכיסוי 

 .וייצוגי מחוקק כגוף החוקה פי-על

  מסחריות חסויותאסור לשדר ו פוליטית תעמולה רכיולצ בצילומיםאסור להשתמש. 

  ועליו להציג את ההליכים בוועדה בצורה מדויקת ולא עשה מתוך כבוד ונימוס, ניש לוודא כי הצילום

 מבזה.

 והחובה לשמור על  מקומן, המצלמות מספר לעניין השאר בין, בכתב כללים לקבוע מוסמכת ועדה כל

 מהלך הדיון התקין. 

 ,היא רשת המשדרת בשלושה ערוצי טלוויזיה C-SPAN – Cable-Satellite Public Affairs Network רשת

ללא עריכה, ניתוח  "בארה שלהנבחרים -ומבית מהסנאט ומלאים חיים דיוניםבתחנת רדיו ובאינטרנט 

אמור לסיקור טלוויזיוני. הערוץ  הנבחרים-בית של הדיונים נפתחואז , 1979או פרשנות. הערוץ משדר מאז 

והיא  יתנהאמריק והלוויין הכבלים תעשייתאת הערוץ הקימה ניטרלי וללא הטיה פוליטית.  להיות

(. זוהי רשת פרטית ללא מטרות רווח, אשר הכבלים לחברות מנוי דמי באמצעותבעיקר )שמממנת אותו 

רואה עצמו אלא  ,הסכם בינו לבין הקונגרסאינו פועל על סמך  C-SPANאינה משדרת פרסומות. ערוץ 

 הסנאט דיוני לע נוסףו ,שעות ביממה 24. הערוץ משדר כשירות לציבור מחויב לשדר את דיוני הקונגרס

 נאומים, תקשורתל הודעות, שימועים, בחירות ותמסע מסקר הוא, עדיפותלהם  שניתנת, הנבחרים-ובית

וכן מפיק תוכניות אירוח. מלבד הכיסוי בנושאים הפוליטיים, הערוץ משדר תוכניות  ,עיתונאים ומסיבות

 תוכן על מפקחים אינם הקונגרסווחברות הכבלים  ,בנושא היסטוריה וספרות. הערוץ עצמאי לחלוטין

 1987.44 מאז קיים הרשת ארכיון. משדר שהוא התוכניות

צילום קבל היתר לל C-SPAN; בעבר נעשו ניסיונות רבים מצד אינה מצלמת במליאה C-SPAN, כאמור

היות שבוועדות  45נדחו על הסף. יובקשות אולם, יותר ומעניין חופשי שיהיה ,הנבחרים-מליאת ביתבעצמאי 

 46מעדיפה לצלם בוועדות צילום עצמאי שלה. SPAN-Cמותרת כניסתם של צלמים חיצוניים, 

                                                 
  .2015-מעודכן ל, הנבחרים-בית תקנון  42
 .בשני הבתים הדיוני המליאלא ידוע לנו מהו הגוף המוסמך להעביר לתקשורת צילומים מבשלב זה   43
 .2015במאי  6, כניסה אחרונה: History, בקישור: SPAN-Cמידע מאתר האינטרנט של   44
 כפי שעולה מכתבות בעיתונות, למשל:  45

 Patrick O'Connor, House Chatter on C-Span? Not This Session, The Wall Street Journal, February 4th  

2011; 

 Rachel Weiner, C-SPAN denied cameras in the House of Representatives, again, The Washington 

Post, February 5th 2011; 

 Chad Pergram, Who Controls the Cameras in Congress, FoxNews.com, February 6th 2011. 
46  House of Representatives, House Radio-Television Correspondents’ Gallery website: Covering 

Committee Hearings, last viewed: May 4th 2015. 

http://clerk.house.gov/legislative/house-rules.pdf
http://www.c-span.org/about/history/
http://blogs.wsj.com/washwire/2011/02/04/house-chatter-on-c-span-not-this-session/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/04/AR2011020407538.html
http://www.foxnews.com/politics/2011/02/06/who-controls-cameras-in-congress/
http://radiotv.house.gov/for-gallery-members/covering-committee-hearings
http://radiotv.house.gov/for-gallery-members/covering-committee-hearings


 

 47אירלנד

 הושק( הערוץזה:  בפרק( )The Houses of Oireachtas Channel) אירלנד של הפרלמנט של הטלוויזיה ערוץ

 2009-מ הכללי השידור חוקסמך . הערוץ הוקם על 2011-החל בש פיילוט לאחר, 2014 בספטמבר רשמית

(Broadcasting Act 2009), לציבור ערוץ טלוויזיה  ולספק, לממן להקיםאת הפרלמנט  במפורש המסמיך

( The Commission of the Houses of Oireachtas) הפרלמנט נציבותהחלטה של  באמצעות 48,פרלמנטרי

  –ל האדמיניסטרטיבי של שני בתי הפרלמנט הנציבות היא בעלת סמכויות הניהו 49(.הנציבותזה:  בפרק)

וחברים בו חברי שני הבתים מכל  ,הנבחרים-בית ראש-יושבמכהן . בראשות הנציבות Seanad-והDáil -ה

 הסיעות.

הערוץ משדר  50.ובאינטרנט לווייןהו כבליםהבאמצעות  ,בשבוע ימים שבעה, ביממה שעות 24 משדר הערוץ

אין ישיבות משודרים דיונים כאשר שידורים חיים של דיונים משני בתי הפרלמנט ומוועדותיהם, ו

שהוקלטו ביום החולף או בשבוע החולף או שידורים חוזרים. מדי פעם הערוץ משדר קטעי שידור 

תן זמן שידור מקבלים עדיפות, אך יש הקפדה על מ הנבחרים-מהפרלמנט האירופי. ככלל, שידורים מבית

למליאה של כל אחד מהבתים ולוועדות בכל שבוע. לפי מידע משירותי המחקר הפרלמנטריים באירלנד, 

ומובא , האקטואליה בתחום אינן בערוץ המופקות המקור תוכניות; מעטותתוכניות מקור  הערוץ הפיק 

תוכניות ראיונות או  להפיקבשלב זה אין כוונה  51.פרלמנטריים תהליכים ועל הפרלמנט על מידע רקבהן 

 שבעתיד תכןיי, משנה פחותשמדובר בערוץ חדש שפועל  היותתוכניות בתחומי החדשות והאקטואליה, אך 

 52.כאלה תוכניות גםויפיק  יתפתחהוא 

, באמצעות הנציבות. למטרה הפרלמנט בידי היא בערוץ השידור כניות לקביעת העליונה הסמכות, ככלל

שהרכבה אמור לייצג את שני  ,(Editorial Board) העורכים מועצתהמכונה זו הקימה הנציבות ועדת משנה 

הוא מועצת העורכים  ראש ,פי החלטת הנציבות-האופוזיציה. עלאת הממשלה ואת הוועדות, את הבתים, 

שה חברים משני הבתים, מהממשלה הסנאט וחמי ראש-וחברים בו יושב ,הנבחרים-בית ראש-יושב

(, שהוא עובד Broadcast Manager) השידורים מנהל(. להלןומהאופוזיציה )על מועצת העורכים ראו 

 השידורים יחידתהפרלמנט, הוא האחראי ליצירת לוח השידורים השבועי. מנהל השידורים מנהל גם את 

 53.פרלמנט עובדי שלושה שבה פרלמנטרית יחידה –( st UnitBroadcaשל הפרלמנט )

 Pi Communicationsששמה  פרטית חברה עם בחוזה התקשרה הנציבות ,הערוץ שידורי הפעלת לשם

 התפעול ברמת הערוץ שידורי את שמפעילהוהיא  ,במכרז נבחרה החברה(. השידור חברתזה:  בפרק)

מדי יום( מצטרפים לעובדי יחידת השידורים של הפרלמנט לצורך הפקת  26-ל 10ועובדיה )בין  ,יומימהיו

, אלא מספקת השידור כניות על או השידורים לוח על מחליטה אינה השידור חברתהשידורים. כאמור, 
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48  Broadcasting Act 2009 (Number 18 of 2009), sections 125-128. 
(; למידע Houses of the Oireachtas Commission Act 2003) 2003שהוקם בחוק משנת  סטטוטורי גוףהיא  הנציבות 49

 3, כניסה אחרונה: The Houses of the Oireachtas Commissionנוסף על הנציבות ראו באתר הפרלמנט, בקישור: 
 .2015במאי 

ועל כן  ,הכבלים מחויבות לשדר את הערוץ חינם; על חברת הלוויין לא חלה אותה רגולציהלפי הכללים באירלנד, חברות  50 
מאתר הפרלמנט,  אירו בשנה כדי להכליל את הערוץ בחבילת הלוויין. מידע 250,000-הפרלמנט משלם סכום נוסף של כ

  .2015במאי  5, כניסה אחרונה:  Frequently Asked Questions –Oireachtas TVבקישור: 
 לא היו בו תוכניות מקור כלל.  2015באפריל  28באתר הפרלמנט מתפרסם לוח שידורים של שבוע בלבד. בשבוע של  51 
 .ECPRD-ל הש 2698-ו 2816 ת מידעותשובה על בקש 52 
 שם. 53 

http://www.irishstatutebook.ie/2009/en/act/pub/0018/print.html
http://www.irishstatutebook.ie/2003/en/act/pub/0028/print.html
http://www.oireachtas.ie/parliament/about/commission/
http://www.oireachtas.ie/parliament/watchlisten/live-oireachtastv/faqs/


 לשנה אירו 700,000-כ שלסכום ב ערוץפרלמנט מממן את ההמומחיות טכנית וייעוץ למנהל השידורים. 

 54(.2013)לשנת 

 הסביר בגדר שהדבר וככל(, free-to-air) חינםוהתוכניות משודרות  ציבורי שירותהוא  הערוץ, החוקפי -על

 56עוד נקבע בחוק: 55.אירלנד תושבי לכלשידוריו יגיעו 

 ההליכים המתנהלים בבתי הפרלמנטסקור את להיא העיקרית של הערוץ  מטרתו.  

 ובכל גוף אחר שתקבע הנציבות 57בחוק שפורטו אחרים בגופים המתנהלים הליכים לשדר רשאי הערוץ. 

 מינהל לענייני הפרלמנט בתי לשני המשותפת הוועדה (Joint Administration Committee( )זה:  בפרק

( להליכים בבתי ancillaryרשאית לאשר סיקור גם של עניינים ואירועים משניים ) 58(המשותפת הוועדה

  .הפרלמנט

 שירות או מוצר לספק או למכור לציבור הצעההיה בגדר שי מידע כל או פרסומות ישדר לא הערוץ. 

 59.והפעלתו הערוץ הקמת לשם הנחוצים בחוזים להתקשר מוסמכת הנציבות  

 שדריםשל כל הגופים המ הרגולטור( היא Broadcasting Authority of Ireland) אירלנד של השידור רשות

ובו פירוט  מדיניות מסמך, שנים לחמש אחת, לרשות להגיש הנציבות על. הערוץובכלל זה פי החוק, -על

אחת לחמש שנים את התקצוב  תבחן הרשות. בצעעליו לש והפעילויות להם כפוף שהערוץ העקרונות

 60מאפשר לערוץ למלא את תפקידיו. ואשההציבורי של הערוץ כדי להבטיח 

 בפרק( )Rules of Coverage) מהפרלמנט הטלוויזיה לשידורי סיקור כללי, מכוח סמכותה, קבעה הנציבות

 כדי ומדויק הוגן, מאוזן, מקיף סיקור לאפשרהיא מטרת הכללים  61(.הכללים או הסיקור כלליזה: 

 הן מפורטות הוראותיש  כלליםב. במליאה הציבור ביציע נוכח הוא כאילו ההליכים את יחווה שהצופה

 כפי שיפורט להלן:  ,בצילומים משדרים גופיםשל  שימושדבר הב והן ההליכים צילוםדבר ב

 האלה ההוראות בכללים נקבעוההליכים  לצילוםנוגע ב: 

o בו להתמקד המצלמה על, קם או מדבר ראש-יושבה. כאשר ראש-יושבהלהקפיד על מעמדו של  יש 

 .ולהימנע מצילום שאר חברי הבית

o יהיההוא ו ,והראש הכתפיים, המותנייםופיעו י דיבור רשות שקיבל פרלמנט חבר של צילוםב 

 .הפרלמנט חבר של הקרובה סביבתו את לכלולבזווית רחבה מספיק 
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55  "…which shall have the character of a public service, be a free-to-air service and be made available, in so far 

as it is reasonably practicable, to the whole community on the island of Ireland"; Broadcasting Act 2009, 

section 125(2).  
 לחוק. 125ף סעי 56
 והאיחוד האירופי. םמחוקקים מחוץ לאירלנד, מוסדות האו"-למשל רשויות מקומיות, בתי 57
 מדובר בוועדה פרלמנטרית המשותפת לשני בתי הפרלמנט.   58
ידי תיקון התוספת לחוק בדבר הקמת הנציבות הקובע את ההוצאות השוטפות שהנציבות -החוק אף מקצה מימון לכך על 59

 לחוק.  126רשאית להוציא; סעיף 
 לחוק.  128סעיף  60
  .2816הכללים צורפו לתשובה לבקשת מידע  61



o 62.הפרלמנט מוועדות ועדה פניל להעיד שנקרא מישל  צילוםעל דומות יחולו  הוראות 

o הצג זיהוי למנועחבר הפרלמנט משתמש בצג כלשהו בעת הדיון, על הצילום להיות רחב דיו  אם 

 63.בטלוויזיה תוכנו/או ו

o מעבר לכך:  המותרות הצילום זוויות 

 כדי לסייע לגופי השידור בעריכה; ,המליאה של רחבה צילום זווית 

 אליהם מתייחס הדיבור זכות שבעל מפלגה חברישל תגובה של חברי פרלמנט או  צילומי ,

 על להתגבר כדי זו בהוראה אין. האופוזיציה ספסלי ושל הממשלה שולחן של צילום לרבות

 (;להלן)ראו  סדר הפרת כל של צילום האוסרת ההוראה

 מיוחדת משמעות בעלי באירועים (significant occasions )חזית צילום לצלם אפשר (frontal 

shot )הדיונים יום במהלך או הדיונים בתחילת למליאה בכניסתה הממשלה של; 

 סריקה צילום (panning shots )מרכזיים באירועים המליאה של (major occasions.) 

o או  ראש-ביושב המצלמה את למקד יש פרלמנטרית לא התנהגות או סדר הפרת של במקרים(

הסדר על  שבת( ולהשאירה ממוקדת כך עד להfocused on the Chairראש, במקור: -יושבהבמושב 

 .כנו

o המומחים תאיואת הציבור  יציעאת לצלם את יציע העיתונאים,  אין (officials gallery .)מותר 

 אורחיםרשמית מברך  ראש-יושבה( כאשר distinguished visitor's gallery) הכבוד יציע את לצלם

 .מכובדים

o הסדרנים של או ראש-אין להציג תמונות של עובדי הבית המייעצים ליושב ,ככלל. 

o ועובדי או הבית חברי שבשימוש רשמיים מסמכים של תקריב צילומי לצלם אין. 

o רחבה צילום בזווית לצלם מותר הצבעות ובמהלך היום-סדר קריאת במהלך. 

o המשיב השר ואת השואל הפרלמנט חבר את רק להציג יש שאלות שעת במהלך. 

 האלה ההוראות בכללים נקבעובצילומים  לשימושנוגע ב: 

o שידור גופימטעם חלים על שידורי קול ותמונה של ההליכים בשני בתי הפרלמנט  הכללים 

 .וזרים מקומיים, לאומיים

o מפלגתיים בשידורים, סאטירה או בידור בתוכניות בצילומים או בהקלטותהשתמש ל אין 

 לתוכניות קדימוניםאך מותר להשתמש בהן ב, ציבור יחסי או פרסומת בשידורי או פוליטיים

 .ואקטואליה חדשות

o המשודר בחומר פוליטי איזון להבטיח המשדר הגוף על. 

                                                 
טחונו, היא רשאית להורות כי ההליכים ישודרו יפניה עלול לסכן את בלהוועדה סבורה ששידור הופעתו של העד שאם ובלבד  62

 . בצורה שתגן על זהותו של הדובר )עיוות קול ו/או תמונה(
63 "Where a member uses a display during his/her contribution the shot should be sufficiently wide to prevent the 

display being legible or identifiable on television." 



o או  המשותפת הוועדה באישור היום סדר-עלשרשאים להציג שידור חי של כל נושא  המשדרים(

 הפסקות או ניתוח, פרשנות לשם נושא באותו בשידור הפסקות יהיו שלאבלבד ו ,(שלה משנה ועדת

 .בכללים שנקבעו הוראותלפי ה –ל ווהכ ,פרסומת

o ואקטואליה חדשות תוכניותבמסגרת אף האמור לעיל, מותר לשדר שידורים חיים  על. 

o הפרלמנט-בתי שני של הראש-יושבי בידי הן( ותמונה)קול  המצולם החומר בכל היוצרים זכויות. 

 :נקבע הנציבות רסמהשפ 64העורכים מועצת של ולהפעלתה להקמתה בהנחיותיצוין כי  עוד

 שיוכל לדון ולטפל בסוגיות רלוונטיות כגון לוח  החלטות תקבל פורוםמשמשת העורכים  מועצת

, את היותו חסר הערוץ שלהשידורים של הערוץ. מועצת העורכים מביאה לידי ביטוי את ההוגנות 

 .לפרלמנט חיובית התפתחותהם בגדר ואת העובדה שהשידורים מהפרלמנט  פניות

 יש לתת עדיפות לשידור חי מנהל השידורים, הוא ש ידי-על, שמיושם המועצה של המנחה העיקרון

 חי לשידור עדיפות לתת יש עת בכל. ציבורהרב ביותר ב ענייןהעשוי לעורר את  עתהמהדיון שבאותה 

ומאפשרת למנהל השידורים לקבוע את לוח השידורים  ,ופרגמטית גמישהמוקלט. גישה זו  שידור על

 .הפרלמנטרי היום-בסדר החלים לשינוייםובתוך כך להתאימם 

 במקרים פרלמנט חברי של פניותפינה לערוץ.  אבןהם של חברי הפרלמנט והמשוב מהם  דעותיהם 

אם הצדדים אינם מגיעים לעמק השווה, הנושא  ;השידורים למנהל ראשון בשלב יופנו ספציפיים

 .יופנה למועצת העורכים להכרעה סופית

 מכן שלאחר לשבוע המוצע השידורים לוח על שבוע מדי העורכים למועצת ידווח השידורים מנהל .

. המועצה תגיש לנציבות דוח תכניובו הערוץ בביצועי לדון כדי לרבעון אחת לפחות תתכנס המועצה

 שנתי על פעילות הערוץ; הדוח יפורסם לציבור. 

 הפרלמנטרי הוא יוזמה חדשה של הפרלמנט ויתכן שיידרשו שינויים והתאמות במודל העריכה  הערוץ

 . פתחויותהתלפי  ושל

 

 65דנמרק

. סלולריים ובטלפונים באינטרנט, בכבלים, בטלוויזיה משדראשר  פרלמנטרי טלוויזיה ערוץ ישבדנמרק 

 כלי על החלות להוראות כפופההערוץ מופעל באמצעות חברת הפקה חיצונית )מיקור חוץ(. הפעלת הערוץ 

 66.התקשורת אחריות בדברהחוק  מכוח, הכלליים התקשורת

את דיוני המליאה, דיוני ועדות ושימועים. בעבר הפיק  רק אלא מקור תוכניות כיום משדר אינוהערוץ 

 לא"עבודת הפרלמנט". כאשר ותוכניות מקור, כגון תוכניות בנושא "דמוקרטיה בדנמרק" כמה הערוץ 

שידורים חוזרים של דיוני המליאה משודרים דיונים בפרלמנט אין שידורים בערוץ, או נהלים מת

 67והוועדות.

                                                 
הראש של שני הבתים וחמישה חברי פרלמנט נוספים. -כאמור, מועצת העורכים היא ועדת משנה של הנציבות, וחברים בה יושבי 64

  .2816מס' צורפו לתשובה לבקשת מידע  2014ההנחיות מנובמבר 
 . ECPRD-של ה 2816-ו 2698 2578לבקשות מידע תשובות   65

66   The Media Liability Act, Consolidating Act 2014-08-11 no. 914. 
 .2015באפריל  20, תאריך כניסה: באינטרנטשל דנמרק רוץ הטלוויזיה של הפרלמנט ע שידורי  67

http://www.pressenaevnet.dk/Information-in-English/The-Media-Liability-Act.aspx
http://www.ft.dk/webTV/TV_kanalen_folketinget.aspx


 ראש-שבהערוץ ועובד בתיאום עם יו שלמנהל חטיבת התקשורת של הפרלמנט הוא העורך האחראי 

חברת ההפקה: מתאם טכני, עם מתאמים את העבודה העובדים שלושה בחטיבת התקשורת  68הפרלמנט.

 מתאם תוכניות ועוזר.   

בשנה. אין בערוץ פרסומות, חסויות  מיליון אירו 2-כ ותקציבו של דנמרקהפרלמנט  פועל במימון הערוץ 

 .ה נוספיםהכנסמקורות או 

 

 69אוסטרליה

( Parliamentary Audio Visual Services Section – ParlAV) הפרלמנט שלקוליים -אור לשירותים היחידה

 טלוויזיה למסכימשדר וזה , ParlTV-ה לערוץמספקת שידורים מדיוני הפרלמנט  70(היחידהזה:  בפרק)

 היחיד הגוף היא היחידה. התקשורת ולכלי הפרלמנט של האינטרנט באתר ישירה לצפייה, הפרלמנט בתוך

הוראות שונות חלות על הצילום  71)ראו בהרחבה להלן(. בפרלמנט המליאה ישיבות את לצלם המוסמך

 והן יפורטו בהמשך. ,בוועדות

 האוסטרלית הציבורית השידור חברתפרלמנטרי חיצוני עצמאי. עם זאת,  טלוויזיהאין ערוץ  באוסטרליה

(Australian Broadcasting Corporation – ABC( )החברה או השידור חברתזה:  בפרק )ומחויבת מוסמכת 

 של פנימיה ערוץנוסף על כך הלשדר שידורים מסוימים מדיוני הפרלמנט.  194672 משנת חוקפי -על

( אף מועברת feed) הזנההבאינטרנט וכן על מסכי טלוויזיה בתוך הפרלמנט;  משודר (ParlTV) הפרלמנט

 הפנימי הטלוויזיה ערוץ כי יצוין. שלהן הטלוויזיה בערוצי אותה לשדר רשאיותוהן לחברות התקשורת 

 כפי, מהוועדות נבחרים ודיונים הבתים בשני המליאה דיוני את רק משדר אלא מקור תוכניות מפיק אינו

 .להלן שיפורט

: זה בפרק( )Parliamentary Proceedings Broadcasting Act 1946)בדבר שידור הליכים פרלמנטריים  החוק

 לשדר השידור חברת את מחייב החוקמסדיר שידורי טלוויזיה )ורדיו( מסוימים מהפרלמנט.  73(,החוק

 שתקבע במועדים, הבתים שני של משותפות וישיבות הנבחרים-בית ישיבותאת את ישיבות הסנאט,  ברדיו

 Joint Committee on the) החוקפי -על המוקמת הפרלמנט בתי לשני המשותפת הפרלמנטרית הוועדה

Broadcasting of Parliamentary Proceedings( )החברהעוד קובע החוק כי  74(.המשותפת הוועדהזה:  בפרק 

למנט, והוועדה המשותפת מוסמכת ישיבות משותפות של שני בתי הפר טלוויזיה בשידור לשדר רשאית

                                                 
 תיו וצורת עבודתו של העורך.והיקף סמכויעל אין בידינו מידע נוסף   68
69 Monika McKinlay 2816על שאלון תשובות , קוליים של הפרלמנט באוסטרליה-מהיחידה לשירותים אור. 
(. DPS – Department of Parliamentary Servicesבמחלקה לשירותים פרלמנטריים )למנט של עובדי הפרחידה מדובר בי  70

, באתר erationsParlAV opארכיון של הקלטות. ראו: יש שידורים חיים מהפרלמנט ומוצגים אתר האינטרנט של היחידה ב
 הפרלמנט של אוסטרליה.

 .77, ראו להלן הערה הפרלמנט של החסינות בשטח התקשורת לפעילות משותפים לכללים 5.1סעיף   71

 ראו להלן.  72
73  Parliamentary Proceedings Broadcasting Act 1946, Act No. 20 of 1946 as amended, last viewed: April 21st 

2015. 
ראש הסנאט, -של כל פרלמנט, חברים תשעה חברי פרלמנט ובהם יושבהקדנציה בתחילת מוקמת אשר  ,בוועדה המשותפת  74

 לחוק. 5הנבחרים. סעיף -הנבחרים, שני חברי סנאט וחמישה חברי בית-ראש בית-יושב

http://www.aph.gov.au/News_and_Events/Watch_Parliament/ParlAV_operations
http://www.comlaw.gov.au/Details/c2004c00043/Download


החוק אף מסמיך את הוועדה המשותפת לקבוע את התנאים לשידור מחדש  75לחייב את החברה לעשות כן.

  76)ברדיו או בטלוויזיה( של הקלטות מהישיבות המשותפות ומהישיבות בכל אחד מהבתים.

 השניםבמרוצת פי דין, בכל אחד מבתי הפרלמנט, וכן בוועדה המשותפת, התקבלו -על סמכותםלפי 

-יושבי פרסמו 2012-ב. מהפרלמנט אלקטרוניים ושידורים טלוויזיה, רדיו שידורי בדבר שונות החלטות

זה:  בפרק) הפרלמנט של החסינות בשטח התקשורת לפעילות משותפים כלליםשל שני הבתים  הראש

פי הכללים, ישיבות המליאה בכל אחד משני הבתים וישיבות משותפות של שני -אמור, עלכ 77(.הכללים

 עובדי כאמור)שהם  הפרלמנט שלקוליים -אור לשירותים היחידה עובדי ידי-הבתים יצולמו אך ורק על

 (.הפרלמנט

 78הפרלמנט בתי שני של הראש-של יושבי הנחיותהפי -עלעובדי היחידה נעשית  ידי-על והתמונה הקול הזנת

 80:ההנחיות לפי 79.הם מקבליםש החלטותו

 דיבור זכות לו שיש הפרלמנט חבר לא תכוון המשדרת המצלמה, ככלל. 

 פנורמי צילום (panning shot )לדיון המאזינים פרלמנט חברי הצגת לשם מותר. 

 האלה במקרים מותרים פרלמנט חבר של תגובה צילומי: 

o דיבור זכות לו שיש הפרלמנט חברנותן ש המידע את שביקש הוא פרלמנט חבר אותו כאשר; 

o פרלמנט חבר אותועוסק ב הדיון כאשר. 

 אחד כל הְמַצְלמֹות הַמְצֵלמֹות בין מעבר לאפשר מכדי מהירים הפרלמנט חברי בין הדברים חילופי אם 

 (.wide shot) רחב צילום לצלם מותר, מהם

 עצמה מהמליאה או מהיציע הפרעות לשדר אין (Disturbances in the galleries or on the floor.) 

 קול להקלטת ציוד להפעלת הנוגע בכלהוא הסמיך ש מי או הבית ראש-יושב להוראות לציית יש 

 .הרלוונטי בבית ותמונה

 81נקבעו ההוראות האלה: הנבחרים-בית ראש-יושב של העדכנית בהחלטה

 ובכלל זה , הבתים שני של משותפות ומישיבות מהוועדות, הנבחרים-בית מדיוני ותמונה קול שידורי

 לתנאי כפוף ואל בשידורים השימוש. הפרלמנט של האינטרנט לאתר יועברו, מהעבר דיונים של שידור

 .הנבחרים-בית ראש-יושב שיקבע השימוש

                                                 
 לחוק. 4סעיף   75
  לחוק. 14-( ו3)3סעיפים   76

77  Parliament of Australia, Rules for media related activity in Parliament House and its precincts, Issued by the 

Presiding Officers, November 2012. 
, המופיע באתר September 2012), Edition thHouse of Representatives Practice (6ספר ב 4בפרק ההנחיות מופיעות   78

 הנבחרים. -המקור המוסמך והמקיף בדבר ההליכים והנוהג בביתוהוא האינטרנט של הפרלמנט, 
, והיא מופיעה באתר האינטרנט של הפרלמנט 2013הנבחרים התקבלה בדצמבר -ראש בית-ההחלטה האחרונה של יושב  79

 ; ראו: 2014כעדכון לספר מאפריל 

House of Representatives Practice, 6th edition, updated information, Chapter 4 – Parliament House and access to 

proceedings, April 2014. 
 .78ספר, לעיל הערה ב 120 'עמ  80
 .79להחלטה, לעיל הערה  1-2סעיפים   81

http://www.aph.gov.au/~/media/06%20Visit%20Parliament/61%20Planning%20a%20Visit/MediaRules/Rules-for-Media-Activity_e.pdf
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/Practice6
http://www.aph.gov.au/~/media/05%20About%20Parliament/53%20HoR/532%20PPP/Practice6/PDF/Chapter%20updates/HRPupdateCh4.pdf
http://www.aph.gov.au/~/media/05%20About%20Parliament/53%20HoR/532%20PPP/Practice6/PDF/Chapter%20updates/HRPupdateCh4.pdf


 שיקבע ובתנאים הבית ראש-יושב שיאשר ולגופים לאנשים השידורים את להעביר מוסמכת היחידה ,

 והגופים האנשים על הנבחרים-לבית לדווח ראש-יושבה על. בהחלטה הקבועות הוראותסמך ה על

 .כאמור שקבע התנאים ועל השידורים את לקבל שהוסמכו

 שלהלן להוראות כפופים לעיל כאמור שיועברו השידורים: 

o 82.לכך שהוסמכו הפרלמנט עובדי שמספקים רשמיים בחומרים רקהשתמש ל מותר 

o ההליכים על ומדויק הוגן דיווח לשם ורק אך ייעשה השידור. 

o או חסות לשידורי ,בחירות לתעמולת ,פוליטיים לפרסומים ישמשו לא המשודרים החומרים 

 .מסחרי פרסוםל

o שונות דעות של מאוזנת הצגה יספקו הדיונים על הדיווחים. 

o הכללים הוראות עם מתיישבות שהן ככלהוא הסמיך ש מי או הבית ראש-יושב להוראות לציית יש ,

 .וההנחיות ההחלטה

פי -על, הכללית מהתקשורת גורמים ידי-על גם, ישיבותיה של צילום לאשר מוסמכת בפרלמנט ועדה כל

 ידי-על צילום לאשר רשאית הפרלמנט של ועדה, ככלל. מהבתים אחד בכל שהתקבלו החלטותהו כלליםה

 83:האלה בתנאיםהתקשורת של ישיבות הפתוחות לציבור בלבד, 

 הישיבה נעילת לאחר או בדיון הפסקות בזמן מהוועדה לשדר או להקליט אין . 

 או יוקלטו לא מההליכים שחלקים לקבוע או ולשידור להקלטה תנאים לקבוע מוסמכת הוועדה 

 .ואל קביעות או תנאים של הפרה על לדווח ועליה, ישודרו

 בוועדה ההליכים לניהול הפרעה יגרמו לא מהוועדה והשידור ההקלטה, הצילום. 

 ( אלקטרונית בצורה או קשיח בעותק) מסמכים לצלם או הוועדה של העבודה לשטח להיכנס אין

 .הוועדה עובדי או מוזמנים, הוועדה חברימחזיקים ש

 ההליכים על ומדויק הוגן דיווח לשם ורק אך ייעשה השידור . 

 לצורך ועדות מדיוני קטעים לשדר אין: 

o בחירות תעמולת או פוליטיים פרסומים; 

o מסחרי פרסום או חסות שידורי. 

 דיון באותו להופיע שאמורים למוזמנים לתת יש, מסוים דיון של שידור לאפשר מתכוונת ועדה כאשר 

, כאלה התנגדויות תשקול הוועדה. השידור לפני התנגדותם את ולנמק לשידור להתנגד סבירההזדמנות 

 ליידע יש. בהליכים הציבורי האינטרס עלהגנה ו המוזמן על הגנה של שיקוליםותביא בחשבון , יהיו אם

 . הדיון לפני הוועדה בהחלטת המוזמנים את

 

                                                 
82 "Only the following broadcast material shall be used: (i) switched sound and vision feed of the House of 

Representatives, its committees and the Federation Chamber provided by the Parliament that is produced for 

broadcast, re-broadcast and archiving; and (ii) official broadcast material supplied by authorised parliamentary 

staff." 
 .79, לעיל הערה 2013הנבחרים מדצמבר -ראש בית-להחלטה העדכנית של יושב 3לכללים; סעיף  5.17-5.18סעיפים   83



 84פינלנד

ידי חברת -. שידורים חיים מהפרלמנט מצולמים ומשודרים עלאין ערוץ טלוויזיה פרלמנטריבפינלנד 

הסכם שותפות (. השידור מבוסס על YLE – National Broadcasting Companyהשידור הלאומית של פינלנד )

. החברה מפעילה ארבעה ערוצי טלוויזיה כלליים )לא 90-מתחילת שנות ה בין הפרלמנט לחברה

רשאית לשלב צילומים מהפרלמנט למטרות חדשותיות ולתוכניות היא פי ההסכם -פרלמנטריים(, ועל

 (. "good journalist manners"כפופה לכללים עיתונאיים מקובלים )היא ו ,דוקומנטריות

את שעת השאלות השבועית בימי חמישי. מלבד זאת משודרים דיונים נבחרים דרך קבע החברה משדרת 

. דיונים מהוועדות ודיונים של נשיאות הפרלמנט אינם פתוחים בהם פי מידת העניין הציבורי-מהמליאה על

 85.לציבור ולכן אינם משודרים

 לאומיות רשאיות לצלם במליאה. -ןתקשורת בי חברותחברות הטלוויזיה הלאומיות ו

מידע לציבור לאינטרנט ול( אחראי לתקשורת, Parliament information Officeמשרד המידע בפרלמנט )

 לתכנים הבלעדית האחראית היא הלאומית השידור חברת. YLE-הוא הגוף המתאם עם הו ,הרחב

 .  הפרלמנט של כלשהי השפעה ללא, והעריכה
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