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 הוועדה הציבורית לבחינת ההסדרה של שידורי ערוץ הכנסת - 2ישיבה מס' עיקרי דברים מ

 2015בספטמבר  20: תאריך 

 השופטת )בדימוס( שרה פריש, פרופ' עמית שכטר, חכ"ל יוסי אחימאיר, נפתלי בן סימון, משתתפים :

, שמוליק חזקיה, אנה מצקין, אתי ד"ר דינה שקולניק, חיים זיסוביץ', ד"ר רויטל עמירן, צביקה ברוט

 .אריאל ליברבנדלר, איתי עצמון, 

  באגף קשרי חוץ בכנסת. 258: חדר מס' ישיבההמיקום 

 הורוביץ ואת החלק הראשון של -הוועדה שמעה סקירה מפי מזכירת הכנסת גב' ירדנה מלר: תמצית

 סקירתה של היועמ"ש של הוועדה, המשנה ליועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אתי בנדלר.

 הורוביץ-גב' ירדנה מלר –מזכירת הכנסת 

הורוביץ תיארה את עיקרי תפקידה ואת הממשק שלה עם ערוץ הכנסת. -מזכירת הכנסת גב' ירדנה מלר

מזכירת הכנסת אחראית לניהול הפרלמנטרי של הכנסת, הכנה וארגון דיוני מליאת הכנסת, ייעוץ ככלל, 

בהתאם לכך  בענייני תקנון, נוהג ונוהל ופיקוח על יישום החלטות המליאה.ישיבת המליאה ראש -ליושב

אמון -מזכירת הכנסת מתאמת מול ועדות הכנסת ומנתבת פריטים פרלמנטריים )הצעות חוק, הצעות אי

 וכו'(. 

 דוגמאות לממשק של מזכירת הכנסת עם ערוץ הכנסת:

בימי רביעי בשבוע מזכירת הכנסת מעבירה לערוץ הכנסת את סדר היום  – עדכון בדבר סדר היום .1

פה את הערוץ גם אילו דיונים צפויים -מכן. המזכירה מיידעת בעל הכללי שיידון בשבוע שלאחר

להימשך זמן רב יותר. רשימת הנושאים שבסדר היום כוללת נושאים אשר יעלו לדיון גם בשבועות 

 שלאחר מכן. 

מזכירת הכנסת מיידעת את ערוץ הכנסת בדבר ביקורים  – עדכון על ביקורי אורחים נכבדים .2

מעלה בכנסת. במקרים שוועדת הכנסת אישרה לאורח רשמי לנאום  מתוכננים של אורחים רמי

 בכנסת בשפתו המזכירה מעדכנת את ערוץ הכנסת גם על כך. 

מזכירת הכנסת מיידעת את ערוץ הכנסת קודם הפסקה של  – עדכון על אירועים מיוחדים .3

 הדיונים, למשל.

מי השקיפות והנגשת המידע במהלך השנים השתפרה הכנסת משמעותית בתחולדברי מזכירת הכנסת, 

לציבור הרחב. במסגרת זו ערוץ הכנסת משדר את היכל הדמוקרטיה לציבור ומחבר אותו לכנסת. מזכירת 

  יותר. "מציאותי"ובאופן  "במיטבה"הכנסת הדגישה את החשיבות שהיא רואה בשידור הכנסת 



2 

 

משידורי ערוץ שלה צון רהשביעות מידת על  העשויות ללמדנקודות לדיון שהעלתה מזכירת הכנסת 

 הכנסת:

כלל ערוץ הכנסת משדר את דיוניהן של שתי ועדות -בדרך – שידור לא מספיק של דיוני הוועדות .1

ד'(. אולם נוסף על אלו נערכים בכל יום דיונים בנושאים חשובים בוועדות נוספות. -ביום )בימי ב'

 ייתכן שיש מקום שערוץ הכנסת יצלם ויקליט דיונים נוספים בוועדות וישדר אותם אחה"צ ובערב.

נבחנת במשך הזמן שהיה נוכח במליאה. לדבריה, לא כל  עבודת ח"כ אינה – הצגת מליאה ריקה .2

ח"כ יכול להיות נוכח במליאה. יתרה מכך, לעתים ח"כ עוסק בעבודה חשובה, מייצג את המדינה 

בחו"ל למשל, וזו הסיבה שאינו נוכח במליאה. לדבריה, ייתכן שח"כ יימנע מלטוס לשליחות 

 וץ הכנסת.הסברה בחו"ל כדי שהיעדרותו לא תוצג פומבית בער

 לטובת מהדורת חדשות.  22:00דיוני המליאה נקטעים בשעה  – קטיעת דיוני המליאה .3

 

 עו"ד אתי בנדלר  –המשנה ליועץ המשפטי לכנסת והיועצת המשפטית של הוועדה הציבורית 

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

שידורי ערוץ הכנסת". עו"ד בנדלר העבירה הרצאה עם מצגת שכותרתה "התשתית הנורמטיבית של 

ההרצאה תיארה את הרקע ההיסטורי של הסדרת שידורי טלוויזיה מהכנסת, ובכלל זה את הרקע 

 לחקיקתו של חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, וכן סקירה של והנורמות לפעילותו של הערוץ.

 רקע היסטורי .1

  1993שנת  

 ( נעשו בהסדר בין הכנסת לבין רשות השידור. 33השידורים )בערוץ  –תחילת שידורי טלוויזיה מהכנסת 

  6199שנת  

 הוחלט להסדיר את מערכת היחסים בין הכנסת לרשות השידור בחקיקה ובהסכם.

 27  1997במרס 

. החוק נתן תוקף סטטוטורי להסכם 1997-תשנ"זהחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )הוראת שעה(, אישור 

העברת השידורים תהיה בהתאם להסכם שייחתם בין הכנסת )ב( לחוק קבע כי "1עיף עם רשות השידור. ס

. בפועל הוראת השעה הוארכה חמש 1998התוקף החוקי הראשוני להסכם היה עד סוף שנת  ".לבין הרשות

 פעמים.

ההסכם בין הכנסת לבין רשות השידור היה לקוני יחסית ולא הסדיר במידה מספקת אסדרה ופיקוח 

כן, -פי ההסכם, דיוני המליאה והוועדות שודרו בשידור ישיר וללא עריכה. כמו-על השידורים. על נאותים

המשיך לשדר את דיוני  33כתבי רשות השידור סיקרו את לוח הזמנים השבועי של הוועדות. בפועל, ערוץ 

ותיים. נוסף על הכנסת, אולם אלו שודרו בערוץ זה נוסף על שידורים שאינם קשורים לכנסת ושלא היו איכ
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כך, לשידורים מהכנסת לא היה ערך מוסף בדמות הסברים נלווים. מצב זה השליך לרעה על איכות 

 .השידורים מהכנסת ועל תדמית השידורים

במקביל להארכת הוראת השעה, נעשתה בכנסת חשיבה על עיגון קבוע של נושא שידורי הכנסת ונערכו 

 אילו תכנים ישודרו בו וכיוצא בזה. דיונים בנושא, למשל, על אופי הערוץ, 

 (2003פברואר  – 1999)יוני  15-תקופת כהונת הכנסת ה 

, כלומר, בחלק השני של 29-יו"ר הכנסת אברהם בורג וחה"כ ראובן ריבלין )שר התקשורת בממשלה ה

 ( החלו להסדיר את נושא השידורים מהכנסת. בבסיס הדיונים היו שתי הנחות:15-כהונת הכנסת ה

 צורך לייחד ערוץ לכנסת ולעבודתה;יש  .1

בשל יחס הציבור לכנסת, יש לנקוט בצעדים לשיפור תדמיתה ולהביא  .2

 לחיזוק אמון הציבור בכנסת ולחיזוק הדמוקרטיה.

דיונים בנושא נערכו בראשות יו"ר הכנסת ובהשתתפות ראשי הסיעות, ח"כים וגורמים נוספים, ונבחנו 

ן כי הממשלה התנגדה להקמת ערוץ חדש זה, אולם שר התקשורת חלופות שונות ל"ערוץ משטרי". יצוי

 תמך בכך, כאמור, ולפיכך בחלק מהדיונים השתתפו נציגי משרד התקשורת. 

 בדיונים עלו אפשרויות אלו:

 הסדרת המשך ההתקשרות עם רשות השידור לטובת שידורים מהכנסת; .1

 ;1982-"בהתשמ(, ושידורים בזק) התקשורת חוקערוץ ייעודי מכוח  הקמת .2

 הקמת גוף עצמאי שישדר מהכנסת. .3

כל אחת מהאפשרויות לעיל נדונה והעלתה שאלות ערכיות ואתגרים טכנולוגיים. יו"ר הכנסת בורג בחר 

באפשרות השלישית, בין השאר, לאור ניסיון חיובי בפרלמנטים של מדינות אחרות. בהתאם לכך, החלה 

 אה הראשונה )הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת(.ועדת הכנסת לדון בהכנת הצעת חוק בנושא לקרי

  2002שנת 

, התקבלה בקריאה הראשונה 2002-הצעת חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת בערוץ הדמוקרטיה, התשע"ב

. יצוין כי רוב העקרונות שנקבעו 15-. הליכי החקיקה לא הושלמו בשל פיזורה של הכנסת ה2002ביולי 

פי של החוק שאושר בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בהצעת החוק, התקבלו בהמשך בנוסח הסו

 . 16-בכנסת ה

  3200שנת 

, חה"כ ראובן ריבלין החל לכהן כיו"ר הכנסת והוחל דין רציפות על הצעת חוק 16-עם כינונה של הכנסת ה

. בין היתר מאחר שלא היתה היתכנות 2002-שידורי טלוויזיה מהכנסת בערוץ הדמוקרטיה, התשע"ב

לה עם הרשות השופטת, הוחלט כי הערוץ יתמקד בשידור דיוני הכנסת. כדי לתת לכך ביטוי לשיתוף פעו

 ברור בשמו, הוצע שהערוץ ייקרא "ערוץ הכנסת" ולא ערוץ הדמוקרטיה.

כן הוחלט שתכלית הערוץ תהיה העברת מידע על הנעשה בכנסת וששידורי ערוץ הכנסת יכללו -כמו

וועדות, אירועים ממלכתיים בכנסת וִמשדרים מוספים. משדרים שידורים של דיוני המליאה, דיוני ה

מוספים הוגדרו כמשדרי טלוויזיה העוסקים בענייני הכנסת וכן משדרים שמטרתם חיזוק ערכי 

 הדמוקרטיה ומשדרים שעניינם מתן מידע או העשרה. 



4 

 

  2003דצמבר 

 1קריאה השלישית. סעיף , התקבל בקריאה השנייה וב2003-תשס"דהחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, 

מטרתו של חוק זה להסדיר שידורי טלוויזיה מן הכנסת והפצתם לציבור הרחב יחד עם לחוק קבע כי "

משדרים אחרים בעלי ענין ציבורי, כדי לאפשר נגישות לדיוני הכנסת ולעבודתה, לטפח מודעות אזרחית 

מדי? האם יש תוכניות שאין סיבה הועלתה שאלה האם מטרת החוק רחבה  ."ולחזק את ערכי הדמוקרטיה

 שהכנסת תממן את שידורן, מאחר שאינן עוסקות בענייני הכנסת?

* 

(, סקרה 2015באוקטובר  11-ב 3נוסף על הסקירה ההיסטורית שפורטה לעיל )והסתיימה בפגישה מס' 

טלוויזיה עו"ד בנדלר את הנושאים העיקריים שעלו בכנסת בעת הדיונים לגיבוש ההסדרה של שידורי 

מהכנסת: שם הערוץ, אופי השידורים, מעורבות הכנסת בפעילות הערוץ, הפיקוח על הערוץ, הגוף המשדר 

 ובחירתו, מימון הערוץ, אופן העברת השידורים, הסמכות להתקנת תקנות/כללים, זכויות יוצרים ועוד.

 להלן פירוט כמה מהנושאים שעלו בתהליך הקמת הערוץ, כאמור לעיל:  

 רוץשם הע 

לא התקבל בנוסח הסופי של החוק. שם הערוץ  –ערוץ הדמוקרטיה  –שם הערוץ שנקבע בהצעת החוק 

עשוי ללמד על אופי הערוץ כפי שייעדו לו מקימיו, ובין השמות שהוצעו היו "הערוץ המשטרי", "הערוץ 

היתה  , בין היתר מאחר שלא16-"ערוץ הדמוקרטיה". כאמור, עם כינונה של הכנסת ה-הממשלי" ו

היתכנות לשיתוף פעולה עם הרשות השופטת, הוחלט לתת לערוץ שם שיבטא את אפיונו העיקרי, ולכן 

הוצע שהערוץ ייקרא "ערוץ הכנסת" ולא ערוץ הדמוקרטיה. לגבי שם הערוץ הועלתה שאלה כיצד נתפס 

 האם כערוץ מטעם והאם יש בכך טעם לפגם. –הערוץ בעיני הציבור 

 רים ובתוכנםמעורבות הכנסת בשידו 

רוב הח"כים חששו מהתערבות פוליטית בתוכני ערוץ הכנסת ומיצירת דימוי של ערוץ הכנסת כערוץ 

"מטעם". הפוליטיזציה ברשות השידור עמדה לנגד עיני הח"כים, והיה חשוב להם שערוץ הכנסת יהיה 

יה מהכנסת ולהכנת ערוץ ציבורי אמין. לפיכך, בעת הדיונים לגיבוש המתכונת להסדרת שידורי טלוויז

הצעת החוק, היתה בכנסת הסכמה גורפת כי על ערוץ הכנסת להיות נקי מהתערבות פוליטית. כך למשל, 

 הוחלט כי יו"ר הכנסת לא יוכל להתערב בתוכני הערוץ.

הגוף המשדר : "2003-תשס"דהשידורי טלוויזיה מהכנסת, בחוק  12בהתאם לאמור לעיל, נקבע סעיף 

המוספים, וכן בדברי רקע או פרשנות לשידורי הכנסת, אם הותרו, המידע שישודר יבטיח כי במשדרים 

יינתן ביטוי מתאים  –יהיה אמין, הוגן ומקצועי, וככל שיש לגבי השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור 

 ."והולם למגוון הדעות

 שאיפה לאובייקטיביות ושקיפות 

בעיקר בהתייחסות לסוגיית העריכה של דיוני המליאה  השאיפה לאובייקטיביות ושקיפות באה לידי ביטוי

הגוף המשדר ישדר את כל דיוני מליאת הכנסת לחוק כי " 11והוועדות. בהתאם לכך, נקבע בסעיף 

במלואם, בזמן אמת ובלא כל קטיעה או עריכה, ולא יימנע משידורם או יבטלם, אלא בהתאם לתקנות 

 ...".שקבעה ועדת הכנסת

 המועצה וצוות התיאום – וץ הכנסת )הרגולטור(הגוף המפקח על ער 
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 יןיהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווכבר בתחילת הדיונים סוכם שהגוף המפקח על ערוץ הכנסת יהיה 

חברים,  13)ולא הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו(. מועצה זו, הפועלת במסגרת משרד התקשורת, מונה 

נציגי הממשלה. בהצעת החוק הוצע להוסיף למועצה, לצורך מילוי תפקידי הפיקוח על ערוץ  6מהם 

יאה חברים מטעם הכנסת, שניים מהם חברי כנסת לשעבר. בדיונים להכנת הצעת החוק לקר 4הכנסת, 

השנייה והשלישית, טענו נציגי משרד המשפטים כי הדבר עלול ליצור קירבה בעייתית בין הרגולטור 

למפוקח )=לכנסת(, ועלולה להיווצר בשל כך השפעה פוליטית על הערוץ. לפיכך הוחלט שהמועצה תהיה 

פיקוח כלשהו על  הרגולטור ללא צירוף חברים נוספים לשורותיה. יצוין כי היו ח"כים שטענו שאין לאפשר

 הכנסת, אלא לאפשר לכנסת לפקח על עצמה.

עובדי  3חברים נוספים למועצה, החליטה הכנסת להקים "צוות תיאום" הכולל לפחות  4במקום צירוף 

עובדי הכנסת. צוות התיאום מקשר בין הכנסת לבין המועצה ובין בעל  8הכנסת. בפועל כיום מונה הצוות 

שהקשרים בין הגופים לא יתנהלו באמצעות גורמים פוליטיים אלא  הרישיון לכנסת. המטרה היא

 באמצעות גורמים מקצועיים.

 בעל הרישיון 

בהצעת החוק נקבע כי המועצה תבחר במכרז את בעל הרישיון ונקבעו הגבלות להשתתפות במכרז, למשל, 

ר זיקה פוליטית, אזרחות ישראלית, זיקה מוגבלת לגופי תקשורת מרכזיים, איסור בעלות צולבת, היעד

 שידור חדשות בארץ ועוד.

 שאלות לדיון שעלו במהלך ישיבת הוועדה: .1

היחס בין שידור המציאות לבין שמירה על כבוד הכנסת: האם לשדר את המציאות? האם לשדר מליאה  .2

 ריקה? האם להתמקד בדובר? 

הכנסת נתונים על שהמליאה ריקה? האם למסור לערוץ  העובדה את האם יש מקום שערוץ הכנסת יסביר .3

 זה לציבור באמצעות ערוץ הכנסת?  שליחותם של ח"כים לחו"ל? האם להביא מידע

האם יש מקום לפיצול מסך? למשל חצי מסך משדר את הדובר, חצי משדר הודעות מהציבור ופס בחלק  .4

 התחתון משדר ידיעות חדשותיות. 

ות, וישדר אותם אחה"צ ובערב? שידורים האם יש מקום שערוץ הכנסת יצלם ויקליט דיונים נוספים בוועד .5

 אחה"צ מקלים עם הציבור העובד בשעות היום. 

האם יש מקום לשנות את הכלל של קטיעת שידור ישיבת המליאה לטובת שידור מהדורת חדשות בשעה  .6

 באופן קבוע? 22:00

האם ערוץ הכנסת הוא ערוץ של הכנסת, כלומר, ערוץ מטעם? האם תפיסה זו של ערוץ הכנסת נתפס כערוץ  .7

 מטעם? האם פוגע באמינותו? האם יש טעם לשנות תפיסה זו? 

האם מטרת החוק מנוסחת באופן רחב מדי? האם יש תכניות )ִמשדרים מוספים( שאין סיבה שהכנסת  .8

 תממן את שידורן?

* 

, רבות מהשאלות שנדונו בעת גיבוש ההסדרה של שידורי טלוויזיה מהכנסת מאז סוף 2ה מס' לסיכום ישיב

, הן אותן השאלות שהוועדה הציבורית נדרשת לבחון כיום. המשך הסקירה של עו"ד אתי 90-שנות ה

 .3בנדלר נערך בפגישה מס' 
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