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בישראל העתידי הציבורי לשידור לענייןמתווהתמציתיניירעמדה

 , מתכבדת להציג נייר עמדה)להלן: "הצלחה"( )ע"ר( התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת -הצלחה 

 דיהעתי הציבורי לשידור המתווה לבחינת הועדהלפניה לציבור להציג עמדות בפני בהמשך  ,זה מטעמה תמציתי

  ישמחו להופיע בפני  "הצלחה". נציגי רצ"ב העתק הפרסום() .01.72.027י שפורסמה ברבים ביום פכבישראל,

ולהרחיב אודות העמדות המוצגות בנייר הוועדה ונציגיה וכן בפני נציגי הרשות השניה בכלל ו/או משרד התקשורת 

  ים בו.ליתן סקירות משלימות הנוגעות לנושאים המפורטכן העמדה שלהלן ו

אודותהצלחה

שנוסדה בידי קבוצת , התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת, היא עמותה רשומה בישראל -הצלחה 

פעילותההעיקריתשלהעמותהמתמקדתסביבקידוםהמודעותלהגינותושמירת .0222משפטנים בתחילת שנת 

יזוםבפועלשלהליכיאכיפהאזרחיתנגדמעווליםחוקבתחומיהכלכלהוהחברה,עלגווניהםהשוניםוקידוםוי

 הצלחה פועלת רבות בתחום רגולציית התקשורת ונושאי ממשל תאגידי ומקדמת חשיבה סינרגטית שונים.

 בסוגיות אלו לשם 



ביןהשארפועלתהעמותהככלשישצורך,לייזום,ארגוןותמיכהבהליכיםמשפטייםומנהליים,הגשתתלונות

קריובקשותלהפ פעילותה, עלתסמכותלגורמיםהמוסמכיםהרלוונטייםלשםהגברתאכיפתהחוקבתחומי

הצרכנות,הכלכלהוהחברה.במיוחדאמוריםהדבריםלצורךפעולהכ"ארגון"כהגדרתובחוקתובענותייצוגיות,

,המקנהמעמדמיוחדוזכותעמידהלארגוניםהעוניםלהגדרההכלולהבחוק.1113-תסש"ו

 www.htl.org.ilכתובת דע נוסף אודות העמותה, פעילותה והישגיה, ניתן למצוא באתר האינטרנט שלה במי

השידור הציבורי  להלן תפורט התייחסות הצלחה למספר נקודות מהותיות על פי תפיסתה בכל הנוגע לעיצוב

 מבניות.-ינים אלו בסוגיות כלכליותי. מטבע הדברים יתמקדו ענהעתידי בישראל









http://www.htl.org.il/
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 עיקריהעמדותוההמלצות:

יאמר כי הצלחה סבורה כי ראוי ונכון להמשיך ולממן את השידור הציבורי  ,התלעניין גביית האגרה וחלוק .7

גבייה ייעודית מן הציבור ובאופן נפרד, מנותק ועצמאי מקופת אוצר המדינה הכללית. עצמאות  באמצעות

ותקציבו והבטחת המקורות התקציביים לקיום השידור הציבורי הם עניין הכרחי לשם  השידור הציבור

 חזק.קיום שידור ציבורי עצמאי ו

 -הצלחה סבורה שנכון וראוי להפקיד את מלאכת גביית כספי האגרה בפועל על ספקי הטלוויזיה הרב .0

ום. היות ולחברות אלו שיון הרכב, כנעשה הייערוצית וספקיות הגישה לאינטרנט ובאמצעות חידוש ר

טיפול בגביה ונוכח העובדה שסכומי האגרה הם נמוכים סיון ביקיים מערך נרחב של שירות לקוחות ונ

ביחס לסכומים המשולמים תמורת השירות המרכזי, מדובר בפתרון יעיל, המביא לשיפור הגביה, 

ם בין השאר לידי ביטוי חלוקתה באופן הוגן יותר וצמצום עלויות תהליך הגביה. יתרונות אלו באי

 באופנים הבאים:

האגרה תגבה אגב התשלום עבור שירותים אחרים ותועבר ישירות לרשות השידור באופן בו מועברים  .א

מיסים אחרים המנוכים במקור או באופן בו נגבה מע"מ. היות ולמשלם אין אפשרות להפריד בין 

במקרה של  והליכי גביה ירות המבוקשרכיבי התשלום השונים ותלויה נגדו הסנקציה של הפסקת הש

ובאמצעות ערוצי גביה  מדובר בתמריץ משמעותי לעמוד בתשלומי האגרה בזמן –אי תשלום 

 .מתקדמים )אשראי, הוראות קבע וכו'(

מערך הגביה המופעל ממילא על ידי החברות האמורות יכול לטפל באופן יעיל גם בגביית כספי  .ב

תוספת  –האגרה, שכן המשאבים לקיומו כבר נמצאים ומערך הטיפול המשפטי גם הוא קיים. על כן 

כספי האגרה למעגל הגביה של אותן חברות לא ישפיע משמעותית )אם בכלל( על עלויות התפעול 

 שלהן ובכל מקרה ניתן לשפותן בגין תוספת זו ו/או בגין "ניפוח" מחזורי הגביה באמצעות עמלה

 בשיעור נמוך מאוד שתנוכה מהכספים הנגבים. תפעולית

ת הגביה הפנימית שלה ואת היקף המהלך יאפשר לרשות השידור לצמצם באופן ניכר את תשתי .ג

באופן לא יעיל ותוך עומס בירוקרטי  המשאבים המושקעים באגף הגביה כיום, המעסיק עובדים רבים

. מהלך זה יאפשר אף לבטל את הצורך בהתקשרות ישירה ניכר ושירות ברמה בעייתית ביותר לאזרח

 עם עורכי דין וספקים אחרים לביצוע פעולות איתור וגביה שעלותן למערכת משמעותית. 

 נים באופן מאוזן יותר וביצוע איזוניםתתאפשר חלוקת נטל האגרה בין ערוצי הגביה והתשלום השו .ד

בין כאלו הצורכים מספר שירותים דרכם משולמת האגרה, לבין כאלה הצורכים שירות אחד  יעילים

  בלבד.
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לא יהיה צורך  –בשל ביצוע הגביה והתשלום ישירות על ידי הספקים ולא על ידי רשות השידור  .ה

כל הנוגע למאגר המנויים שלהם ותתמתן בהעברת נתונים מסחריים רגישים מן החברות לרשות ב

 היכולת להתנגד למהלך זה בטענות של פגיעה בפרטיות ו/או בשל פגיעה אפשרית בסודות מסחריים.

על ידי גביית מכלול גנת ושוויונית יותר של נטל האגרה ביחס לנהוג היום, חלוקה יעילה, הותתאפשר  .ו

כך שהתשלום לפרט יפחת  –סייה רחב יותר הסכומים בערוצים מגוונים יותר ועל ידי נתח אוכלו

 באופן זה. 

מומלץ לשקול עיגון נקודתי של כלים משפטיים, כגון תובענות ייצוגיות ויצירת  – עידוד אכיפה פרטית ..

מנגנוני תמיכה ותמרוץ שיעודדו את קהל צרכני המדיה לפעול להשלמת האכיפה במקרה של הפרת 

יש לשקול מסגרת לתמיכה ומימון לתובענות ייצוגיות הנוגעות  הכללים הרגולטורים המחייבים. כך למשל

לשידורי טלוויזיה, בהקשרים צרכניים ואחרים וכך יש לבחון אפשרות של מסירת מידע האגור אצל 

 רשויות הפיקוח הרלוונטיות והנגשתו לציבור, כדי להסיר חסמים בקידום וייזום תביעות כאלו.

שלהם ועשיית  באמצעות שיפור הממשל התאגידי ל גופי תקשורתע יקוחפהצלחה סבורה כי יש לעודד  .4

ים ובין אם אם מדובר בחיוב למבנה תאגידי מסובין  שימוש בכלי זה כאמצעי למשטור כלי תקשורת. 

בכובעם  התאגידהמורשים ויכולים להפעיל כלים לקידום טובת  יצירת שומרי סף ציבורייםבאמצעות 

 . בחוק נת אחרתאו בעלי זכות מעוג כאורגנים שלו

כאמירה כללית יודגש כי הצלחה סבורה שהשידור הציבורי צריך לבדל עצמו במטרותיו וביעדיו מהשידור  .5

המסחרי הרחב ולא לראות עממו כגוף מתחרה מקביל. כשלי שוק שונים הנובעים מתמריצים המצויים 

דור ציבורי איכותי ומגוון, במערך השידור הציבורי יכולים להיות מטופלים ומתוקנים על ידי ביסוס שי

 ששיקולי העריכה שלו אינם מושפעים דווקא מתוכן פופולארי מיידי בעל בסיס משותף רחב. 

 

 יעדיםהגשמת המטרות והויישום העניינים המנויים לעיל, יסייע באופן ניכר לסבורה כי אימוץ  "הצלחה"

כל גורם נציגי "הצלחה" ישמחו להופיע בפני  -ר כאמוובעתיד לבוא.  בישראל כיום השידור הציבוריהעומדים בפני 

 הנוגעיםסקירות משלימות ניתוחים וולהרחיב אודות העמדות המוצגות בנייר העמדה שלהלן וליתן  רלוונטי

 לנושאים המפורטים בו.

 

 בכבוד רב,           

 אלעד מן, עורך דין          

 יועמ"ש "הצלחה"          

 


