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 לכבוד

 מר גלעד ארדן

 שר התקשורת

 ממשלת ישראל  

 

 

 אדוני השר,

 

ל לדרוש דרשה ”לפני שנים רבות, בערוץ הראשון, ביום ששי בערב, נהג הרב שמואל הכהן אבידור ז

עסק הרב הנבון  ביום ששי שלפני יום כיפור, לצופי הערוץ , שהיה הערוץ הישראלי היחיד באוויר.

 והשתמש בה לבניית ביתו. גנב...( –פלוני נטל מרעו קורה )כלומר :”ודרש במקרה הבא ” שובה“בפרשת 

מה יעשה יהודי ? יהרוס ביתו, ינפה את הקורה הנגזלת וישיבה  –שאל הרב החכם  –בבוא יום תשובה 

 !”.לבעליה ? תשובתו אינה תשובה 

  

העוקב אחרי רשות השידור ותחלואיה מזה שנים  ,ממשלת ישראל, כבוד השר ארדן : כאזרח צורך תרבות

רבות, כאמן יוצר ומבצע הנזקק לפלטפורמה הזאת כמו אלפים מחברי וכמי שזכה להיות חבר מליאת 

לא זאת הדרך! אני פונה אליכם בשם רבים:  –את התהליכים בה ” מבפנים“רשות השידור ולחוות 

 בכייה תרבותית וחברתית לדורות. תהיה” על מנת לפתחה בסדר אחר“סגירת רשות השידור 

  

אבל מי שאחראי במישרין לגוף המסורבל והתלוי הזה, מראשית ימיו, היא ממשלת  –סליחה על הבוטות 

האם מכך נבוא לטעון שצריך לסגור את הממשלה ולשם כך נקים ועדה שתצא בקול קורא? מאז  ,ישראל

ומעולם הקשר הפוליטי בין הרשות ובין הממשלות, כל הממשלות , היה אבן נגף בהתנהלותה. בימי 

הצעתי לשר הממונה אז, אהוד אולמרט, שיבחר באחת מתוכניות הרפורמה המצויות  –חברותי במליאה 

 זה לא קרה. –לצערי  ינסה ליישמה ויבריא את רשות השידור. לחנו,על שו

  

האם מישהו מוכן לקחת אחריות על ’. תשלום האגרה‘אין ספק שמה שעומד לצנינים בעיני הכל הוא 

התוצאות התרבותיות והחברתיות האיומות אליהן מוליכים הערוצים המסחריים בישראל או מהנזק 

כבלים, סלולר  )כסף קטן לעומת ההוצאה הממוצעת על תקשורת,”? רהלא משלמים אג“המתמשך רק כי 

כבוד ממשלת ישראל והשר ארדן, אוכל לצפות בתעודה אמיתית, בתרבות ובמוסיקה  באיזה ערוץ,’(.  וכו

אין להם מקום בין תוכניות  -כל אלה   ?במורשת או בהיסטוריה ישראלית )לא בתחרויות אלא לעצמן(,

סומות והקדימונים לריאליטי הבא. די לצפות לפעמים בשלל הפקות מן העבר )שגם הריאליטי והררי הפר

נהגו לרדת על הרשות ולבקר אותה( כדי להבין את הפער התרבותי העומד בין ערוצים מסחריים  –אז 

 לוקח על עצמו אחריות כבדה. –ובין ערוץ ציבורי. כל השואף לסגור ערוץ ציבורי 
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מזה שנים ברשות השידור חייב לעבור טלטלה ורפורמה  עמוקות. הממשלה  אין ספק שהמצב השורר

 –יירשמו לעד בדברי הימים של התרבות והחברה בישראל. אבל  –והשר הממונה אשר יצליחו בכך 

אני לא ממש סומך על העם  –בשום פנים לא לסגור. כמו שחינוך ראוי הוא לא בדיוק אקט דמוקרטי 

סגירת רשות השידור יחזקו את מעמדו של הערוץ המסחרי עד כדי אסון ושנתיים )אולי יותר( של 

 תרבותי.

  

התמלוגים ליוצרים  בראש מכבדי, שומרי ומשלמי ועוד דבר, ברשותכם: רשות השידור נמצאת 

ולמבצעים בישראל. גם כך מצב האמן הישראלי הנו ברוב המקרים בכי רע. סגירה ברוטלית של מקור 

הכנסה זה תביא רבים מהיוצרים והמבצעים בארץ לכדי פת לחם ממש ולפגיעה אנושה בהמשך היצירה 

המשמעותיים ” ישגיםה“כאן שלמרות כל מה שסובב לה היא עדיין אחת תפארותינו. אלה יהיו שני ה

 ”.לשם פתיחתה בימים אחרים“הראשונים בסגירת רשות השידור 

 

אך אל  –זוהי קריאה של הרגע האחרון: אנא קחו את רשות השידור, טלטלוה, בדקוה ,תקנוה, הפכוה 

לא יהיה מה לפתוח ולתקן בהמשך. אסור שבמדינת ישראל יהיה רגע אחד ללא  –תסגרוה! כי אם תסגרו 

אנא מצאו את  ורי. אנא מצאו את הדרך לבניה מחדש, ההכרחית והמתבקשת, ללא סגירה והרס.ערוץ ציב

 הדרך.

  

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                           

 

 חנן יובל                                                                                           

 

 

 מ"מ יו"ר הועד המנהל                                                                                 

 אגוד אמני ישראל -א.מ.י.                                                                               

 וחבר המועצה לתרבות ואמנות                                                                                                                          
 


