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 הכנסת

 
 ותשע" בתשרי כט   

 2015ר באוקטוב 12
 

  לבחינת ההסדרה של שידורי ערוץ הכנסתועדה הציבורית וה -3מס '  ישיבהעיקרי דברים מ

 2015באוקטובר  11: תאריך 

 רויטל עמירן,חיים זיסוביץ,  ,דינה שקולניקיו"ר שרה פריש, : השופטת )בדימוס( משתתפים 

צביקה ברוט, יוסי אחימאיר, נפתלי בן סימון, שמוליק חזקיה, אנה מצקין, אתי בנדלר, איתי 

 ., אריאל ליברעצמון, תובל צ'סלר

 משרד השופטת )בדימוס( שרה פריש, פתח תקווה: מיקום הישיבה. 

 

 וטיפול בפניות הציבור לוועדה פרסום קול קורא לציבור 

 

לציבור ומציינת שכל אחד מן הפונים מתבקש לציין  "קול קוראנוסח ה"סוקרת את  :יו"ר הוועדה 

להוות בפנייתו אם ברצונו להציג טיעוניו בפני הוועדה, אשר תשקול האם לזמנו ורק בתנאי שיוכל 

ערך מוסף לעבודת הוועדה. בנוסף לכך תוכל הוועדה לפנות ביוזמתה למי שתראה לנכון, שיכול 

פנייה לוועדה לא המסמך ב. אורך 15.11.15להגשת הפניות  לתרום לעבודתה. תום המועד המוצע 

 .עמודים לא כולל נספחים 5ייעלה על 

 

: יש לתת אפשרות להגיש פניות לוועדה אשר ניתן יהיה לבקש כי יהיו חסויות וזאת אתי בנדלר

 .םבהתבסס על נימוקים רלוונטיי

 

 : יש לפרסם את כתב המינוי ואת העתק המודעה באתר האינטרנט של הכנסת. צביקה ברוט 

 

 : הוחלט כדלקמן

 יותם יקירבאחריות  -המודעה תפורסם לאחר תיקונה ואישור דוברות הכנסת . 

  15.11.15מועד תום הפניות לוועדה. 

  עמודים, לא כולל נספחים. 5אורך הפנייה לוועדה יוגבל ל 

 םרלוונטיייון אפשרות להגשת בקשה חסויה בצירוף נימוקים המודעה תתוקן ותכלול צ ,

 כמו כן יצוין כי הוועדה רשאית לפנות ביוזמתה לאנשים ספציפיים.

  .במקרים שבהם תמצא הוועדה לנכון יתקיימו שימועים בפניה לדיון בפניות רלוונטיות 
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 עו"ד אתי בנדלרמצגת של 

 

נושא  , )חלק מהנושאים הוצגו גם בישיבה הקודמת( המשך הצגה מישיבה קודמת : עיקרי המצגת

החלה בסקירה היסטורית המצגת   .התשתית הנורמטיבית לשידורי טלוויזיה מהכנסת -המצגת 

של הליכי החקיקה הנוגעים לערוץ הכנסת, תוך סקירת הליך גיבוש הצעת החוק שבבסיסה פועל 

סוגיית מטרת הערוץ, הסבר על מבנה החקיקה והמסמכים  ערוץ הכנסת כיום, מתן דגש על

מהכנסת,  הסבר על "השחקנים העיקריים" לפי חוק שידורי  ההמסדירים את שידורי הטלוויזי

 מהכנסת.  ההטלוויזי

מצגת להרצאה 
pptx.03457215 - 2015 דורי טלוויזיה מהכנסת, ספטמבר בנושא התשתית הנורמטיבית לשי

 

 

 מר שמוליק חזקיהמצגת של 

נושא  המשך הצגה מישיבה קודמת )חלק מהנושאים הוצגו גם בישיבה הראשונה(,  : עיקרי המצגת

כללה סקירה של מבנה חטיבת המידע, התפתחותה, המצגת   .חטיבת המידע של הכנסת –המצגת 

)התייחסות לנתוני הכנסת  כנסתפעילות כהונת הבמהלך שנוצרו  הפרלמנטרייםהיקף החומרים 

מסמכי המידע והמחקר על עבודת הכנסת , והשפעת וצרי המידעניהול תהליכי יצירת ת, (18-ה

כפי שכבר נעשה בפועל , הציבוריתלעבודת הוועדה מתן סיוע כמו כן, . נעשה בהםהרחב שהשימוש ו

 משווה.  סקירה מסמךלאור החומרים שהוצגו לחברי הוועדה הכוללים 

הכנסת

מנהל חטיבת המידע    שמוליק חזקיה  
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 לעבודת הוועדה םרלוונטיידיון בנושא מוזמנים 

 

 להציג את עמדתם בפני הוועדה.  ן: לדעתי יש לזמן את נציגי מועצת הכבלים והלוויידינה שקולניק

 

בחינת אפשרות זימון יו"ר כנסת קודמים )לדוגמא בקשה להופיע בפני הנשיא(, לקבל  :אתי בנדלר

 את השקפתם בעניין ערוץ הכנסת. 

 

לטעמי אין הוועדה צריכה להתייחס לנעשה בעבר, אלא להתרכז בראייה קדימה של  :רויטל עמירן

 ערוץ הכנסת. 

 

ישנה חשיבות לקבל השקפה של עוד מספר בעלי תפקידים שנגעו בעניין הערוץ על מנת  :אתי בנדלר

לקבל תמונת מצב, על כן לדעתי יש לפנות ליו"ר כנסת קודמים, ובנוסף צריך לדעתי לבקש מנציג 

 -ו ח"כ איתן כבל, והשר יריב לויןעלבוא ולהציג את עמדתם )הוצ המהאופוזיציונציג  ההקואליצימ

 שני ח"כ ותיקים אשר כיהנו אף בראש ועדת הכנסת(. 

 

יש לטעמי לקבל עמדת ח"כ בנושא הערוץ, דבר אשר יכול לבוא לידי ביטוי כפי  : יוסי אחימאיר

  שהוצע ע"י יו"ר ועדות הכנסת הקודמים.

 

 יש לשמוע את צוות התיאום אשר עוסק בשיבוץ דיוני הוועדות לשידור.  :אתי בנדלר

 

 לדעתי יש לפנות לכתבים ותיקים לקבל את עמדתם והשקפתם על ערוץ הכנסת.  : יוסי אחימאיר

 

לדעתי יש להמתין עם פנייה לכתבים הרי נצא בפנייה לציבור ואז יכול להיות  :חיים זיסוביץ'

 שיהיו כתבים שיבקשו להביע את עמדתם בפנינו. 

 

האם ניתן לזמן את ועדת המדרוג או לחילופין לקבל נתוני רייטינג הנוגעים לערוץ  :צביקה ברוט

 הכנסת. 

 

היקף החשיפה לה זוכה הערוץ ותכניו דבר  אכן ישנה חשיבות לקבלת הנתונים בדבר :רויטל עמירן

 אשר רלוונטי להחלטות הוועדה.   
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 : הוחלט כדלקמן

 

 והנשיא כיום מר רובי ריבלין ולשקול פגישה של  -הוחלט לפנות ליו"ר הכנסת לשעבר

ליו"ר הכנסת לשעבר דליה איציק ובנוסף הוועדה עמו או לחילופין קבלת עמדתו   

 לקבלת עמדתה. 

   הוחלט לפנות לח"כ איתן כבל ושר יריב לוין לטובת הופעה בפני הוועדה או לחילופין

 קבלת עמדתם. 

  .הוחלט לזמן את נציגות צוות התיאום להופיע בפני הוועדה 

  לטובת תיאום הופעתם בפני הוועדה.  ןוהלווייהוחלט לפנות למועצת הכבלים 

  .הוחלט לפנות למועצת הרשות השנייה לקבלת עמדתם 

 ועדה הישראלית למדרוג לקבלת נתוני המדרוג של ערוץ הכנסת. והוחלט לפנות ל 

 

במידה ויתעורר קושי לתיאום אחד מהגורמים ע"י אנה מצקין, יעשו  והפניות כלל התיאומים

 לעיל, תיבחן דרך הפנייה אליהם או קבלת עמדה מטעם גורם חילופי.

  

המצגות המעמיקות ועל התובנות שעלו מהן. בהמשך  לעמודה מסכמת את הדיון ו:  הוועדהיו"ר 

שיערך במשכן הכנסת  לדיון הבא. המצגותעדה יילקחו בחשבון ההצעות לדיון שעלו מודיוני הו

 : ים הבאיםגימצהוועדה ה יציגו בפני

 היועמ"ש לכנסת.  -אייל ינון עו"ד .1

 דובר הכנסת.  -מר יותם יקיר .2

 טעם הממ"מ שערכו את המחקר המשווה.יוצג נושא המשפט המשווה ע"י החוקרות מ .3

 יציגו חברות הצוות לעניין שידור הוועדות )ליאת וכרמית(.   -"צוות התיאום" .4

 

 

 אריאל ליבר:  רשם

 


