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הכנסת שולחן על שהונחו מסמכים א.
היו"ר ט. סנהדראי:

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הכנסת. ראשונה
הכנסת. שולחן על שהונחו המסמכים על הודעה נשמע

צידון: א. הכגסת מזכיר סגן
שהיום להודיע מתכבד הנני היושבתראש, ברשות

פיצוי חוק .1 מוקדם: לדיון הכנסת, שולחן על הונחו
ניזוקי תאונות דרכים, תשכ"ח967ו  הצעת חבר
ספר לנפגעי הגימלאות חוק .2 כהןצידון; ש. הכנסת
(תיקון מס' 2), תשכ"ח1967  הצעת חברהכנסת א.

אבנרי.

ב. הודעת הממשלה בדבר הקמת טלוויזיה כללית
הדיון) (המשך

היו"ר ט. סנהדראי:
הממ הודעת על בדיון ממשיכים אנחנו הכנסת, חברי
לחבר הדיבור רשות כללית. טלוויזיה הקמת בדבר שלה

גולן. לחברהכנסת  ואחריו נבון, הכנסת

יצחק נבון (רפ"י):
אפתח נכבדים. כנסת חברי היושבתראש, גברתי
הנימו כללית. טלוויזיה בהקמת תומכים שאנחנו ואומר
הצפונה הברכה אבל מעינינו, נעלמו לא לשלילה קים
נראית סיבה כל ואין  כהלכה תיעשה אם בטלוויזיה,
מונים. מאה גדולה זו ברכה  כהלכה תיעשה שלא לעין
אתמול לפנינו גוללו אחרים דוברים וגם השר גם
אדיר במכשיר בטלוויזיה, הגנוזות האפשרויות יריעת את
זו פתיחה לאחר דבריהם. על אחזור ולא זה, עוצמה
כמה ולהעיר שאלות מספר השר את לשאול לעצמי ארשה

הערות.
חי לשעת הטלוויזיה אם אתמול הבינונו לא מדבריו
השידור רשות לחוק התיקון שיובא לפני עוד תופעל רום
מיני שני צויינו מעורפלים. מאד הדברים לאו. אם לכנסת,
במ חירום. לשעת וטלוויזיה כללית, טלוויזיה טלוויזיה:
לפני יופעלו לא שהשידורים השר מפי נאמר אחד קום
שהשידו נאמר אחר במקום לכנסת. ויובא החוק שיתוקן
רוצה אני הכנסת. של עקרוני אישור לאחר יופעלו רים
התיקונים שהובטח, כפי יובאו, כל שקודם ולהאמין לקוות
שיש נכון השידורים. הפעלת תתחיל כן אחרי ורק לחוק,
אני הכגסת. לפני לחוק התיקונים בהבאת עיכובים כמה
יש השונות שלסיעות יודע אני דעות. חילוקי שיש יודע
חששות להן ויש ביקורת להן שיש יודע אני הסתייגויות,
כה מכשיר שזהו משום דווקא הטלוויזיה הפעלת לגבי
לכאן יובא שחוק מראש להניח אין אבל עדין. וכה אדיר
שבממ מניח אני התנגדויות. תהיינה אחד. פה בהסכמה
והתנגדויות התנגדויות, יש בכנסת התנגדויות, יש שלה
להחיש שלא סיבה זו שאין אלא בוועדה. גם תהיינה

החוק. הבאת את
ועל חירום לשעת טלוויזיה על דיבר גלילי השר
של בהגדרה להשתמש לא מציע אני כללית. טלוויזיה
בהגדרה אותה להחליף אלא חירום" לשעת "טלוויזיה
טלוויזיה לומר: או ב'. שלב א', שלב  יותר פשוטה
ששעת מפני זאת אומר אני עברית. וטלוויזיה ערבית

תיפסק לא חושש, שאגי וכפי היום, התחילה לא החירום
יוצ חירום* "שעת המלים לאישור. חודשים שישה מקץ
שאינני דבר, לעשות נחפזים אנחנו כאילו רושם רות
לעניין נזק בעקבותיו יביא לא בעשייתו החפזון אם יודע
לצטט אפשר ערבית, בטלוויזיה שמדובר מכיוון עצמו.
מן והמתינות השטן, מן החפזון האומר: ערבי פתגם

הרחמן.
ובכן, "טלוויזיה לשעת חירום" אין זה שם מתאים
מכיוון נכון, זה  חירום ציוד כאן. לעשות שרוצים למה
זוהי הלימודית. הטלוויזיה של בציוד להשתמש שעומדים
טלוויזיה זוהי יותר: נכון או א'. שלב טלוויזיה איפוא
א' שלב ב'. ושלב א' שלב שלבים: שני בה שיש כללית
יותר. מאוחר  ב' שלב הערבית; בשפה הראשון הוא
יוזמן שכאשר חושש אני בהיר. זה נכון, זה פשוט, זה
ישיר בבהלה, ירוץ חירום, לשעת לטלוויזיה לבוא אמן
כל בישראל. חירום שעת שיש מכיוון במהירות, שיר שם

חירום. בשעת חיים אנו הזמן
תוצאה שהיא גלילי, השר כאן שהציג התכנית לפי
לשידורים שעות ארבע תהיינה פלס, ועדת בדיקת של
בטלוויזיה שלב א', זו שנקראה "טלוויזיה לשעת חירום":
העברית. בשפה אחת ישעה הערבית בשפה שעות שלוש
ארבע בתוך זו עברית יתומה שעה עושה מה יודע אינני

השעות...

ישראל): אגודת (פועלי כץ יעקב
היהודים. את פחות יקלקלו

יצחק נבון (רפ"י):
מקווה אני אבל לך. מודה אני כץ, חברהכנסת

שלך. קריאתביניים כל לתוכן שאסכים מצפה שאינך
מתקש בערבית טלוויזיה שידורי של שעות שלוש
גם מתנגד שאני חירום, שעת של בהגדרה איכשהו רות
אלה? שעות ארבע בתוך עברית שעה אותה מהי אבל לה.
חי שעת היא השעה בישראל אם נחוצה? היא מה לשם
הישראלי לציבור עבריים טלוויזיה שידורי ודרושים רום,
הציבור את מקפחים מדוע מספיקה. אינה אחת שעה 
של היסודית המטרה אם הזאת? האפליה ומה העברי,
התו אלפי מאות אל להגיע היתה חירום לשעת הטלוויזיה
שעת לגבי אבל מובן. זה הרי החדשים, בשטחים שבים



שידור של אחת שעה לגבי שיוסכם מה העברית, השידור
הנוספות וחצי השעתיים לגבי יפה יהיה דיגו בעברית,
יש אם ב'. בשלב בעברית משודרות להיות המיועדות
הט של ב' לשלב ואישורה השידור רשות במליאת צורך
דרוש אם זו; שעה לגבי גם בכך צורך יש הרי לוויזיה,
הרי בי, שלב לגבי פיקוח או אחר, מוסד או מנהל, ועד
מהותי הבדל אין מקרה בכל א'. שלב לגבי גם דרוש הוא
שעתיים שידור ובין א' בשלב העברית השעה שידור בין

ב'. בשלב בעברית וחצי
שידור שעות ארבע של זו שקביעה הרושם לי יש
אלא הטלוויזיה בנושא טיפלה שלא ועדה עלידי נעשתה
ועדת היא הלא הארגוניהטכניהאדמיניסטרטיבי, בצד
בטלוויז שעות ארבע לשדר ביכולתנו שיש שקבעה פלס
חמש לשדר שאפשר קובעת היתה אילו א'. שלב יה
שלוש קובעים היינו האם  עושים היינו מה שעות,
היתה ואילו בעברית? ושעתיים בערבית שידור שעות
למעשה זו הרי שעות, שש לשדר ביכולתנו שיש קובעת

הכללית. הטלוויזיה
משום כך אני מציע את "הנערה היתומה", השעה
לספק הכוונה אם כי מסביבתה; להפקיע הזאת, העברית
אינני מספיקה. אינה עברית, דוברי התושבים צורכי את

חירום. לשעת לטלוויזיה היא נקלעה כיצד יודע
בער שעות שלוש שידור שאלת היא אחרת שאלה
מהת אבל אותו. בדקתי לא לדבר. מומחה אינני בית.
כבדה, מטרה לעצמנו שהצבנו לי נדמה ראשונה רשמות
אני אבל ואתבדה. הלוואי הראשון. השלב בשביל כבדה
בעוד מסוגל שיהיה כוחאדם בארץ שאין מאד חושש
טלוויזיה שידורי של שעות שלוש להפעיל חודשים שישה
אמריקניים, סרטים לקנות רוצים כן אם אלא בערבית,
אין כך, אם בחוץלארץ. ערביים אפילו או צרפתיים
בטלוויז התושבים רואים זאת ישראלית. בטלוויזיה צורך
היא שהמטרה מבין אני והסורית. המצרית הלבנונית, יה
בספ בארץ. ותכניות חדשים סרטים של מקסימום להפיק
רו של וילסון ויזרד ראיתי ש78% מכל מה שמוצע בטל
שנ בטוח אינני עצמה. מצרים בתוך מופק המצרית וויזיה
רצוי שהדבר בטוח אינני גם אני כזה. לאחוז גיע
אילו גם מקומית, הפקה של גבוה כה לאחוז שנגיע
לסגור רוצים איננו סוף סוף באפשרותנו. הדבר היה
הטלוויזיה של המטרות גם הרחב. העולם את בפנינו
הרושם לי יש אבל שלנו. המטרות מן שונות נאצר של
לא מוגזמת. היא שידור שעות שלוש של שהקביעה
פנים, כל על הדבר. את לבדוק כדאי בה. לעמוד נוכל
זה. מסויים שעות מספר על להתחייב שלא מציע אני
הדבר אם זה, שעות במספר אתמוך תקציבית מבחינה
הבחי על עתה מדבר אינני אבל תקציבית. הקצבה טעון

כוחהאדם. על אלא התקציבית נה
מבית כוחאדם שאיבת על בצדק מדבר גלילי השר
כמעט ידיעתי, מיטב לפי אבל בערבית. הישראלי השידור
לט וקורסים לטלוויזיה. קורסים שעברו אנשים שם אין
לסמינר או ברל בבית מזורז לקורס דומים אינם לוויזיה
חוד מספר במשך כללית השכלה בו לתת שאפשר קצר
עניין זהו מקום. באיזה להרצות אנשים להכשיר כדי שים

ומסובך. מורכב יותר הרבה
הער הטלוויזיה של והמגמות התוכן על מדבר אינני
אליהוא הפרופ' שהרכיב קבוצתעבודה על יודע אני בית.
בשקדנות ההכנה עבודת את עושה שהוא חושב ואני כץ.

מתקב מסקנות לידי יבואו שהם מניח אני ובמסירות.
בראשותו ועדה גם היתה המגמות. לגבי הדעת על לות
אבל נתגבר. זו בעיה שעל מגיח ואני ששון. השר של
יימ אם מפקפק אני הטלוויזיה, לרשות שיעמוד כוחאדם
הטלוויזיה הפעלת אישור לאחר חודשים שישה לנו צא לחשוב יה ה כדאי אולי שעות. שלוש של שידור לצורך
טלוויזיה של ההגדרה עם מתיישב שאינו רעיון וזהו
שאני דברי בתחילת אמרתי כבר אבל חירום, לשעת
שהניסוי כך על לחשוב כדאי אולי  זו להגדרה מתנגד
לנו כי דווקא; בעברית ייעשה בטלוויזיה שלנו הראשון

בערבית. הטלוויזיה בשידורי להיכשל אסור
כיצד יודע אני הישראלי. הערבי ברדיו מצוי אני
צמיחה היתה זו אורגני. גידול היה זה גדל. איך נולד,
מיבצע ערב  ב956ו שידור של וחצי משעה פנימית
שבע עד  שעות ומספר תכניות הוסיפו כאשר סיני,
וארבעעשרה הימים ששת מלחמת ערב שידיר שעות וחצי
בשעה מסתיימים השידורים כאשר היום, שידור שעות
מתאים הערבי השידור בבית שנמצא מי כל לא .00.30
הערבית השפה לגבי אמור הדבר הטלוויזיה. לשידורי
שלוש לשדר שנוכל חושב אינני אחרת. שפה כל ולגבי
במהירות המצוי, בכוחהאדם הערבית בטלוויזיה שעות
יודע ואינני שניכשל. חוששני חודשים; שישה תוך כזאת,
דווקא. בערבית ייעשה הראשון שהניסוי לנו כדאי אם
אם בעברית, לתיקון. ניתן אינו יהיה, אם כזה, כשלון
הדברים כאשר גם לבקר שיכול עם אנו כזה, כשלון יהיה
לעשות שכדאי חושב אינני זאת. לשאת נוכל ואנו טובים,
אומר: אחר ערבי פתגם הערביים. השידורים לגבי זאת
לו אין יתום. הוא כי לגלח; הספר לומד היתום ראש על
בערבית. השידורים לגבי הדין הוא אמא. לו אין אבא,
ניסוי לעשות כדאי לא ולכן ביקורת, אין עתונות, אין

זה.
את עליו ארחיב שלא משפט, קראתי השר בדברי
אמר השר אותו. לי יסביר אם לשר אודה אבל הדיבור,
הפעלת לפני עוד שיתחילו סגור במעגל שידורים שיהיו
הדבר, את יסביר אם לשר אודה חירום. לשעת הטלוויזיה
טלוויז טלוויזיה: סוגי שלושה שיהיו הרושם מתקבל כי
יה של "מעגל סגור", טלוויזיה לשעת חירום וטלוויזיה

כללית.
חירום לשעת הטלוויזיה לפני שתעמוד הבעיות אחת
בעיית היא  הערבית הטלוויזיה או א' שלב טלוויזיה 
בצד שיעבוד כוחהאדם רק לא בה; שיופיעו האנשים
ומסריטים. במה פועלי חשמלאים, טכנאים,  הטכני
רוצים אנו אם בארץ. לגייס אפשר מניח, אני אלה, את
האר של הערבית בטלוויזיה תתחרה שלנו שהטלוויזיה
צריך הרי , הכוונות אחת הרי וזו  השכנות צות
וסופ משוררים להקות, יופיעו שלנו הערבית שבטלוויזיה
לאקלה. בעיה זו החדשים. השטחים מן ערביים רים
אותם תצנזר לא ואתה לראיונות, אנשים להופיע צריכים
ויאמרו שיופיעו רוצה אתה אם שיופיעו. רוצה אתה אם
צנזורה, הדברים על תהא ולא לומר, רוצים שהם מה כל
דבר בכנסת. שנשמעו אלה כמו הערות תישמענה אז כי
אתה אבל הזאת, בטלוויזיה האמון את יעורר אמנם זה

' ההפוכה. התוצאה את בכך תשיג
כיצד זוכים לשיתוףפעולה מצד תושבי השטחים הח
דוברי יהודים של טלוויזיה זו תהא זה בלי כי דשים?
שא לשר, לומר רוצה אני הערבים. אל המדברים ערבית
שיופיעו ערבים להשיג קשה היה הרדיו לשידורי פילו



להשיג קשה יהא וכמה כמה אחת על וידברו, בשמותיהם
נבצר בטלוויזיה. פרצופם את להראות שיסכימו ערבים
האלה הקשיים כל על להתגבר יהיה ניתן כיצד מבינתי
של לשידור להגיע יהיה אפשר וכיצד חודשים, שישה תוך

הערבית. בשפה שעות שלוש
ספק בלא שיתעורר קושי עוד להזכיר רוצה אני
הערבים החדשים. לשטחים שלנו השידורים הפניית לגבי
הש על תשובה שם לקבל וירצו בטלוויזיה ויצפו יאזינו
שאתה דברים יש כיום. אותם והמטרידה הבוערת אלה
עמדה קובע שאתה מבלי גם בטלוויזיה להראות יכול
הקיבוץ, את בטלוויזיה להראות אפשר לגביהם. סופית
אפשר להראות עד כמה חזק צבא ההגנה לישראל, אפשר
בקונ הנוכחי, במצב אבל מתפתח. ערבי כפר גם להראות
סטלציה שנוצרה כיום, ישנה בעיה אחת המעסיקה את
אתה מה והיא: בטלוויזיה, פונים אנו שאליהם הערבים,

עתידם? מה מהם, רוצה
אין זו, לשאלה תשובה שאין שמפני אומר אני אין
הידוע הקושי את מסביר רק אני הטלוויזיה. את להפעיל
של הערבים בו שנתקלים מאליו, והמובן הנתון מראש,
שיצפו ערבים אחרים, ומקומות עזה רצועת של הגדה,
חושב אתה מה לדעת וירצו נאומים ישמעו בטלוויזיה,

לגביהם.
קיימת זאת שבעיה מוסגר במאמר לומר רוצה אני
מי יום. יום בה נתקלים אלא הטלוויזיה, לגבי רק לא
החלטה העדר כי יודע ערבים, עם לשוחח לו שהזדמן
רק ולא הערבים, של עתידם לגבי הממשלה מצד ברורה
והע בניאדם, יש הרי השטחים בתוך כי השטחים עתיד
גורמים זה, בעניין הממשלה דעת על ברורה ידיעה דר
הממשלה אם בשטח: סתירות גם רואים והם רבה, מבוכה
בית את מיישבת אינה מדוע אז הגדה, את לספת רוצה
הגדה, את לספח רוצה איננה אם עטרותז ואת הערבה
לספח, רוצים אם עציון? כפר את מיישבת היא מדוע
בגדהל חוקי הליך שהוא הדינר את מבטלים אין מדוע
מכיוון שאין מבטלים אותו, פירוש הדבר שאין רוצים
מייש  שוב  מדוע בסיפוח, רוצים אין ואם בסיפוח,
בים את כפר עציון? בסתירות אלה הם נתקלים יום יום,
והיה במאוחר, או במוקדם צריכה שהממשלה חושב ואני
שזה חושב אני החלטה. לכלל להגיע שבמוקדם, רצוי

להם. רק ולא לנו גם טוב היה

(המערך): קרגמן ישראל
הטלוויזיה. עם קשר כל ללא שזה מבין אני

יצחק נבון (רפ"י):
מוסגר. במאמר אומר אני אלה דברים כי אמרתי
מי ירצה זה במחיר ואם תחליט. שהממשלה הזמן הגיע
שי  אותה לעזוב מפלגות, או מפלגה בממשלה, שהו
חלק יוצר המדיניות לגבי החלטה שהעדר חושב אני עזבו.
אמ הצעה לתוכו: פולשים וקואום, כשיש וקואום. ריק,
מפנ  ? מדוע ארגנטינית. הצעה הודית, הצעה ריקנית,
לרצות מה אני לך אגיד רוצה, שאתה מה יודע אינך שאם
להודעח המתייחסת גלילי, לשר לי נוספת שאלה
הש1 אמר טועה, אינני אם הטלוויזיה. של לטווח בקשר
שאנחנו שואפים להגיע בטלוויזיה שלנו עד קו הפסקת
מעור זה אבל חשוב, שעושים מה כל חשוב. זה האש.
כ או המומחים ועדת בדקה האם שאלה: לשאול אותי
לד לקהיר, ארוך, לטווח טלוויזיה בדבר מה אחר דרג

משק, לביירות, לרבתעמון? בספר שבשמו קראתי לפניכם,
מספר ויזרד על תנאים מצויינים לשידורים ארוכיטוות
שבחוף הים התיכון. הוא מציין את העובדה שביוון ובצ
פון אפריקה צפו בטלוויזיה איטלקית במשך שנים. הט
בישראל גם בירדן, גם ונשמעת נראית קהיר של לוויזיה
שאגו עכשיו אומרים גם שאם מניח אני בלבנון. וגם
אומרת זאת אין האש, הפסקת קווי עד להגיע רוצים
מודה מאד הייתי יותר. רחוק להגיע בעתיד נרצה שלא
ארוך לטווח התכניות הן מה לנו אמר אילו גלילי לשר
של בסופו כי הבירות, אל נגיע כיצד קילומטרים, מבחינת
ההש מרכזי שם הגדולים, האוכלוסיה ריכוזי הם שם דבר
של הבלתיפוסקת להשפעה נתונים הם ושם הגדולים פעה

בטלוויזיה. הערביים השידורים
החוק. את להחיש וממליץ חוזר אני דברי בסיום
להציע שבדעתו השינויים הם מה השר בדברי שמענו לא
באותו נתמצתה כוונתו אם אבל השידור. רשות לחוק
אביזר תהיה לא "הטלוויזיה מצטט: ואני שלו, פסוק
ממלכתי שירות אלא אחרת, או זו קואליציה של שלטוני
כי חושב הריני ציבורית", רשות של לסמכותה הנתון
בהק זאת ולהגיש לעשות ניתן השר דברי של זו ברוח
זאת להחיש אלא זה, בעניין להתמהמה מציע אינני דם.
להביא יש בכך? מה חילוקידעות, יהיו אם האפשר. ככל
שהצ לכך לשאוף שאפשר חושב אינני דעות. ברוב זאת
חלקי כל של אחד פה הסכמה תוך תוגש החוק עת

נחוץ. שזה חושב אני אין גם הבית.
הזה שהתיקון הדבר חשוב כי ומדגיש חוזר אני
הט שתופעל לפני הכנסת עלידי ויאושר בהקדם יוגש
גלילי שהשר זו הטלוויזיה, של א' שלב הערבית, לוויזיה
חירום. לשעת טלוויזיה לצורך, שלא לדעתי, לה, קרא

סנהדראי: ט. היו"ר
לחבר  ואחריו גולן, לחברהכנסת הדיבור רשות

הכנסת חביבי.

יצחק גולן (המפלגה הליברלית העצמאית):
בבר מקבל אני נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
בישראל. טלוויזיה הקמת על גלילי השר הודעת את כה
כנראה אבל מזמן, טלוויזיה לנו היתה דרושה אכן כי
שי עד הרעיון להבשלת מסויימת תקופה היתה דרושה
לחששות מקום יש עוד ואולי שהיה גם נכון לביצועו. גיע
חבר של הטיעון כל את מקבל אני אין אבל ולספיקות,
לגופו ולא הביןמפלגתי הוויכוח לגבי לא גרוס, הכנסת
המפלגות, בתוך המפלגות, בין דעות חילוקי היו ענין. של
אלא גרוס. חברהכנסת של במפלגתו שאפילו לי ונדמה
ומותר  הדעות גם והשתנו התנאים השתנו שבינתיים

דעות. לשנות
אחרי שלגו והמציאות הבטחונית שהמתיחות נראה
צורך יש אכן כי המפקפקים מבין רבים שכנעו הנצחון
זה בנושא הדיון את מקיימים אנחנו היום בטלוויזיה.
העקרו בדעה מאוחד הבית רוב כאשר שונים, בתנאים
הטלוויזיה בישראל. טלוויזיה בהקמת צורך יש כי נית
בה שיש להכחיש אין אבל גדול, סיכוי בחובה טומנת
את למצות הדבר בידינו כי טוענים אנחנו רב. סיכון גם
ולבטל לנטרל ולנסות ממנה להפיק שאפשר הברכה כל

שבה. הרע את
הטלוויז את להפוך גדע שלא לדעתי, סיבה, כל אין
מלכד, רבערך, תרבותי למכשיר כץ, חברהכנסת יה,



מחנך, מרבה דעת. ואני משוכנע גם שנדע לבטל את כל
ובוו  מקיומו לחברה והאורבות בו הטמונות הסכנות

קיימות. שהן דאי
או טלוויזיה לקיים אם איננו הוויכוח כך, על נוסף
להניח אם היא השאלה מזמן. קיימת הרי הטלוויזיה לאו.
גדולים חלקים על להשפיע העוינות, השכנות, לארצות
הסתה עלידי ביותר הרסנית השפעה שלנו האוכלוסיה של
שה בדעה מאוחדים שכולנו לי ונראה לאו. או והשמצה,

לעשות. השעה גיעה
הנחילה שהציוויליזציה מכשיר לכל אורבות סכנות
דימו רעים, שידורים האם סכנות. אורבות לרדיו גם לנו.
ובכל קללה. זוהי גם טובה? השפעתם  רליזציוניים
שירות נאותה, ברמה רדיו שירות לקיים הצלחנו זאת
כמובן, בו. להתפאר רק יכולים שאנו בו, להתבייש שאין
סכנות רמה. בעל שירות זהו שבו החסרונות כל עם
ושאין סכנות בו שאין מכשיר לך אין לרדיו. גם אורבות
היתרונות כל את למצות לדעת צריך אבל חסרונות. בו

החברה. לטובת שבו,
(המערך): נצר דבורה

סכנה. יש בחשמל גם

העצמאית): הליברלית (המפלגה גולן יצחק
ורק הרהור, פה להעלות רוצה אני השר, אדוני
שקרא לאחר בלבד. אני דעתי על זאת עושה אני הרהור,
התחלתי ב"הארץ", פראוור פרופסור של מאמרו את תי
לשעת הטלוויזיה את להקים לנו כדאי בכלל האם להרהר
שישה אומרים אם רבות. דחיות כבר שחלו לאחר חירום,
עשרה עד שמונה אלה שיהיו חושש אני  חודשים
המלחמה. אחרי למדי ארוך זמן כבר יהיה וזה חודשים.
שנוכל כדי אבל חירום. בשעת אז גם נימצא אמנם
את גם להעמיד נצטרך המצרית, בטלוויזיה להתחרות
גבוהה ורמה מעולה איכות על חירום לשעת הטלוויזיה
טכנולוגיה בעלת חברה להיות מתיימרים אנו הרי מאד.
שהטל הגדה לאוכלוסיית להתברר יכול ופתאום גבוהה,
נצ אם ספק איפוא מעלה אני יותר. טובה המצרית וויזיה
קצר. זמן תוך רמה בעלת חירום לשעת טלוויזיה להקים ליח
כל את ולהשקיע המאמצים כל את לעשות רצוי לא האם
תוך שתקום מנת על מיד, כללית בטלוויזיה האמצעים
לטלוויזיה מתנגד שאני אומר אינני ביותר? קצר זמן
שהעלה הנימוק את ומעלה מהרהר רק אני חירום; לשעת

פרופסור פראוור, לשיקולו של השר.
מסחרית, תהיה לא שהטלוויזיה הסביר, גלילי השר
בקיום נוסף ממד ותוסיף ממלכתית, אם כי מפלגתית, לא
ממלכתית. לטלוויזיה מתכוונים אנו אכן, ישראל. מדינת
בלבד בהצהרה השר, אדוני פירושה. מה רק היא השאלה
שלט עליה לתלות אפשר סגי. לא ממלכתית טלוויזיה על
שירוק כאלה וצורה בנין לה לשוות אבל ממלכתיות, של
נטול למכשיר אותה ויהפכו ממלכתי, תוכן מכל אותה נו
או ממשלה של בלעדית ולהשפעה לתלות נתון סמכות,
גם חייבת הטלוויזיה של הממלכתיות מסויימת. קואליציה
בי מילות מכמה להימנע לצערי, יכול, ואינני להיראות.

מראשיתה. בבעיה הטיפול דרך על קורת
לא לצערי, גלילי, השר של הראשונים צעדיו כבר
לשירות באמת מתכוון הוא כי ההרגשה את בציבור עוררו
מפו פרק היתה לא גבתון פרשת הכנסת, חברי ממלכתי.
בעיית לדיון. פה עומדת אינה הזאת הפרשה ביותר. אר

הטוב הצד על אולי פתרונה. על באה כפרט גבתון האיש
בא שבפרשה הציבורי האספקט גם אם רב ספק ביותר.
על סיפוקו. השר אמר בהרצאתו  ואני מצטט: "המקור
העובדים חבר בקרב קודםכל כמובן הוא לכוחהאדם
שצמח בשורות "קול ישראל". מומחי הסי. בי. אס. גילו
לפיתו טוב מקור הוא שלנו השידור שירות כי דעתם, את
חה של הטלוויזיה מבחינת כוחהאדם". ואם ועדה שנת
שבין היחסים מערכת בירור למען 1967 בפברואר מנתה
את פה מציין (ואני בהרכב השידור, רשות של העובדים
ההרכב, כי הוא חשוב): ד"ר יחיל, ד"ר בנימין אליאב,
ומר לנקין אליהו לבבי, מר יערי, יהודה אליצור, פרופסור
קוברסקי  מציינת בדו"ח שלה כדלקמן: "הוועדה הת
הני ומכושר העשיר מנסיונו המקצועית, מסמכותו רשמה
לרשות נכס אלו בסגולות ורואה (גבתון) המנהל של הול
הממשלה מחובת היה לא האם שואל: הריני  השידור"
למש להעבירו ולא השירות, בשביל כזה נכס על לשמור
זה7 מסוג רבים אנשים אצלנו מתגלגלים האם החוץ? רד
המילון את העשיר אשר שהאיש, כך על מצטער אני
וטי עבודתו במסגרת דווקא "התפוטרות'', במלה שלנו

שימושו. את הזה המושג שוב מצא פולו

תופעל לא הטלוויזיה כי הודיע השר הכנסת, חברי
ייאמר שזה רוצה ואני  מניח אני החוק. תיקון לפני
היא שגם חירום, לשעת לטלוויזיה גם היא שהכוונה 
שלא מתפלא אני אבל החוק. הגשת לפני תופעל לא
מה ובעיקר מדובר. תיקונים אילו על השר מפי שמענו
לא הרי בכנסת, דיון דרשנו אם להציע. עומד השר, הוא,
להבטיח כדי אלא בלבד, פורמלית חובה ידי לצאת כדי
החוק, בפרטי לדון איאפשר עדיין ואם בחוק. דברים כמה
ובאיזה לדיון יעמוד מה השר מפי לשמוע היה כדאי

החוק. יתוקן כיוון
מתכוו אנו אם מהותיים, תיקונים כמה טעון החוק

וממלכתית. בלתיתלויה לטלוויזיה בכנות נים
את גם יכלול הרי השידור רשות חוק הכנסת, חברי
הטלוויז בעניני תפעל היא גם הרשות ומליאת הטלוויזיה.
ונטול בלבד מייעץ מוסד שזהו היא, הבעיה אבל יה.
שבו המנהל, הוועד הוא המבצע הגורם ביצוע. סמכות כל
הממ יכולה ושאותו ציבור, אנשי שני רק אגב, מכהנים,
הזוהי שואל: אני דעתה, על שעולה עת בכל לפטר שלה
דרו אבל הממשלה. עם קשר שדרוש מבין אני איתלות?
מציע הייתי כך משום איתלות. על השמירה גם שה
המליאה, של היושבראש את תמנה אמנם שהממשלה
לפטרו, יהיה איאפשר שבתוכה קצובה, לתקופה אבל
תקופת בתוך בלתיתלוי, עצמו את שירגיש מנת על
היא הממשלה, עלידי הממונה הזאת, והמליאה כהונתו.
שבין הקשר פה הממשלה. ולא המנהל, את שתמנה היא
החשובה הבעיה למעשה וזוהי הממשלה, ובין המליאה
ייראה גם הענין שכל רוצים אנו אם הענין, בכל ביותר
ועל ממלכתיות על יפה דורשים רק נהיה ושלא בממלכתי,
המנהל והוועד המליאה התקציב, המנהל, אם איתלות.
ממלכתיות ואיזו איתלות איזו  הממשלה עלידי ימונו

אלוז הן
עלידי יתמנה היושבראש שאמנם מציע אני כן על
המנהל אך  קצובה לתקופה כן גם וזאת  הממשלה
סמ למליאה לתת צריך המליאה. עלידי להתמנות חייב

נאות. מעמד לה לשוות כדי זו, כות
אני חושב כי החלטת הממשלה שלא לנצל את הט



מוטעית החלטה היא ב969ו הבחירות לצורכי לרויזיה
אנחנו הזאת. ההחלטה את להבין בכלל קשה בהחלט.
האקט מגיע וכאשר רב, וכסף רבים מאמצים משקיעים
את מנצלים איננו במדינה, ביותר החשוב הדמוקרטי
זוהי מחנך. אקט גם הן הבחירות הזה. החשוב המכשיר
הז זו האספקטים. מכל המדינה בעיות לבירור הזדמנות
הקיימות השונות ההשקפות את העם לפני להציג דמנות
האוכלוסיה. חלקי לכל להגיע ההזדמנות זוהי במדינה.
של מדיני חינוך לצורך הטלוויזיה את ננצל לא מדוע
זה אם חשבונות כאן עושה אינני הבחירות? בעת העם
מפ בעיה זו אין הקטנות. או הגדולות המפלגות לטובת
ממד חינוכיציבורי אקט גם בבחירות רואה אני לגתית.
מרכזי מכשיר לשמש נועדה והטלוויזיה ראשונה, רגה

לכך.
אמנם היא לפנינו העומדת המשימה הכנסת, חברי
בזאת בה. לעמוד בידינו כאמור, אבל, ומסובכת, קשה
לביעור גלויות, למיזוג החברה, לליכוד נדבך נוסיף
הלאומית. התודעה ולהעמקת המולדת לאהבת הבערות,

סנהדראי: ט. היו"ר
לחבר  ואחריו חביבי, לחברהכנסת הדיבור רשות

טיאר. הכנסת

אמיל חביבי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):
מחייבת, סיעתנו נכבדה. כנסת ראש, היושבת גברתי
עיוורון מוכי רק ישראלית. טלוויזיה הקמת כלל, בדרך
והציוויליזצ המדע להתפתחות מתנגדים וחברתי פוליטי
כוחות זו. התפתחות לעצור שביכולתם וחושבים יה
הכרחית התפתחות עצם על מאבקם את בונים הקידמה
לטו העם, המוני העמל, אנשי לטובת לכוונה ומנסים זו
הדמוקרטיה השלום, העמים, אחוות העמים, חופש בת
והקידמה הסוציאלית. אך אין באפשרותנו לתמוך בהח
לאישור גלילי השר אותה הביא אשר הממשלה, לטת
"המכוונים לשעתחירום טלוויזיה שידורי בדבר הכנסת,
בעיקר אל אוכלוסיית השטחים המוחזקים עלידי צה"ל
וכן אל אזרחי ישראל הערביים", לפי דבריו של השר.

להשתמש הזכות אחרת, מדינה לכל כמו לישראל,
עניניה על להגן כדי הסבירים, התעמולה אמצעי בכל
ורק אך כמעט טלוויזיה להקים אך ולהסבירם. הצודקים
אוכלוסיית של הפנימיים לצרכים ולא תעמולתחוץ לצורכי
שא האוכלוסיה אצל חשדות המעורר דבר הוא המדינה,
המוצ המטרה את מחטיא הוא ולכן זה, שידור מופנה ליה

לבבות. קירוב של הרת
היא לנו, שהוסבר כפי הממשלה, של ההחלטה כוונת
נעשה להקמתה שהצורך לשעתחירום, טלוויזיה הקמת
ידועה ותוצאותיה. הימים ששת מלחמת אחרי יותר דחוף
את קירבו לא ותוצאותיה זו מלחמה כי סיעתנו, עמדת
האי תעלות את העמיקו אלא לבבות, קירבו לא השלום,
זה מצב המשך על הבונה טלוויזיה העמים. שני בין בה
חשדות תגביר אלא לבבות, תקרב לא להנציחו, ובאה
הכבושים, השטחים תושבי של בלבותיהם וציניות
מסך על יפים דברים רק לא לראות מסוגלים יהיו אשר
היומ חייהם במת על אחרים דברים גם אלא הטלוויזיה,

במה. הוא כולו ועולמם  יומיים
הטלוויזיה "אין כי אמר, כאשר גלילי השר צדק
המו הטלוויזיה בו''. שיש במה להסתכל שיש קנקן אלא
ודווקא הממשלה, של מדיניותה את בוודאי תשרת צעת

"שטחים שקרוי במה האוכלוסיה כלפי מדיניותה את
מוחזקים". מהי המדיניות הזאתו שמענו אתמול את הג
הממשל הקואליציה של ההחלטה בהצעת הברורה דרתה
מצטט: ואני  בכנסת רוב עלידי נתקבלה אשר תית,
לקיים ישראל תוסיף ערב מדינות של זו עמדתן "נוכח
הפסקתהאש, בהסכמי שנקבע כפי המצב, את במלואו
בט של החיוניים הצרכים עם בהתחשב מעמדה, ותבצר
חבר אותה הסביר אשר מדיניות והתפתחותה'', חונה
הכבו השטחים תושבי של הגירתם בעידוד פרס הכנסת
לפי חדשה'', תקווה שוחרי של "ניידותם בעידוד שים,
דבריו; מדיניות אשר הסביר אותה חברהכנסת זאב
היחידה "מדינתם היא השלמה שארץישראל באמת, צור,
והבלעדית של היהודים". זו לפי דעתנו מדיניות המחמי
השלום. ולהשגת לבבות לקירוב היסטורית הזדמנות צה
ספרית לעשות יכולה "מה האומר: פתגם יש הערבים אצל
לע יכולה מה אומר: ואני  מסורבלות?'' בשערות 
במדיניות  ביותר הטובה ותהיה  טלוויזיה שות

כזאת?
בדבר גלילי השר של לדבריו להעיר ברצוני ולבסוף,
השר ישראל''. מ"קול הערבי השידור של הפופולאריות
אותנו לשכנע מנת על זו, פופולאריות על הסתמך גלילי
תכניות מעריך אני הערבית. בשפה טלוויזיה בחיוניות
שהיו לי, ידוע וגם בערבית, ישראל'' "קול של אחדות
בענין נשמעו ישראל'' מ"קול בערבית והחדשות זמנים
 זאת שומע ואני  לי ידוע גם אך השכנות. בארצות
פרשנויות יש האחרונה. המלחמה מאז כך הדבר שאין
ובארצות הכבושים בשטחים הערבית לאוכלוסיה וקריאות
לקרב במקום דוחה, אשר זולה, תעמולה שהן הערביות,
בהתמדה שומע אני עברית. גם ושומע ערבי אני לבבות.
כלל סומך ואינני בעברית ישראל'' "קול של התכניות את

ישראל". "קול של הערביים השידורים על וכלל
המ בטחונית טלוויזיה נגד אנו היושבראש, אדוני
תחטיא היא הכבושים. בשטחים לאוכלוסיה בעיקר כוונת
כללית, טלוויזיה בעד אנו לבבות. תקרב ולא המטרה את
של התרבותיים הצרכים את שתשרת ובערבית, בעברית
ביניהם, והאחווה ההבנה ענין את ותקדם ישראל תושבי

הישראליהערבי. השלום ענין את תשרת היא ובזה

היו"ר ט. סנהדראי:
לחבר  ואחריו טיאר, לחברהכנסת הדיבור רשות

כץ. הכנסת

החופשי): (המרכז טיאר אברהם
,1963 במארס נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
של נסיוני מפעל הקמת בדבר הכנסת החלטת לאחר
לפנינו, והביאה הגישה שהממשלה לימודית, טלוויזיה
והפ להקמתה הראשונה הסנונית היתה שזו מיד הבינונו

בארץ. טלוויזיה של עלתה
תומכים אנו כי דברי, בתחילת לבית להודיע ברצוני
כי אם בארץ, טלוויזיה של והפעלתה להקמתה בהצעה
יש חירום. לשעת טלוויזיה דווקא מדוע לנו ברור לא
והמגוונים השונים התפקידים עם כללית, טלוויזיה להקים

לה. שיש
מכ היא והטלוויזיה בתקופתנו, לחיות חייבים אנו
האר של המכריע ברוב הנמצא מכשיר קידמה, של שיר
היא, האמת הנחשלות. הארצות של וגם המתקדמות, צות
יש במדינה למעשה. הלכה בישראל קיימת שהטלוויזיה



ואלפי טלוויזיה, מקלטי אלף לארבעים אלף שלושים בין
ברור סביבם. ומסתופפים יוםיום אליהם נצמדים אזרחים
הטלוויזיה של הפעלתה חסר: היה אחד דבר שרק איפוא
באי באיחור, אמנם שהממשלה, שמח ואני הישראלית,
הזאת. ההצעה את דבר של בסופו לכנסת מציעה רב, חור
כתיקנם; בימים מועיל חינוכי, מכשיר היא הטלוויזיה
היא לזה. מתקרב אבל חיוני, להגיד: חצה הייתי לא
המת הקרה במלחמה רב, ערך בעל חשוב, הגנתי נשק
הט חיים. אנו בה ובתקופה השכנות הארצות עם מדת
מאבק. בשעת רבעוצמה מלחמתי נשק גם היא לוויזיה
של חיוניותה את  בארץ כאן לא  הרגשנו ואמנם
התייצבו שלמים עמים כאשר שונות, בארצות הטלוויזיה
לכן ישראל. למדינת ביחס ממשלתם רוח הלך נגד אפילו
ההשפעה מכלי אחד היא כי הטלוויזיה בהקמת נתמוך
משום בדורנו, הציוויליזציה של ביותר המובהקים והביטוי

וכדומה. בידור תרבות, להביא כדי בה שיש
להוות צריכה שלנו הטלוויזיה נוסף. עניו לנו יש
המוצאת זדונית, אויב תעמולת בפני מאד רציני סכר
לפני שדיברו אלה כמובן, באזורנו. רבות שנים זה ביטוי
הט בהפעלת שיש השלילה על וגם החיוב על הצביעו
עלינו זאת עם מהשלילה. מעט מהחיוב, הרבה לוויזיה.
הש התופעות את למנוע ויש בחשבון להביא שיש לדעת,

נגדן. ולפעול ליליות
מי בעיית היא ישראל מדינת של העיקרית הבעיה
בהשגת רבים בקשיים אנו נתקלים פעם לא הגלויות. זוג
מלהתקרב עדיין אנו רחוקים היום עד הזאת. המטרה
הת שני: דבר גם יש ישראל במדינת הסופית. למטרה
היהודים התושבים בין במושגים מאד רצינית נגשות
תתרום הטלוויזיה במדינה. הלאיהודים התושבים לבין
תתרום האזרחים; כל בין בהבנה מכרעת תרומה איפוא
ינהלו אשר אלה אם  הגלויות במיזוג מכרעת תרומה
אותם להבליט החיוביים, הערכים על להצביע יידעו אותה
אותם לפסול גם כך כדי ותוך לאוכלוסיה, אותם ולהקנות
העי המטרות להשגת המכשולים את המערימים ערכים

הללו. קריות
בבית. נמצאת היא מאד: חשוב יתרון בטלוויזיה יש
החוץ. מן בא שהוא מפני נכשל שניתן, הסבר פעם לא
בטלוויזיה, ערב כל ומתבונן בביתו נמצא אדם כאשר
גמיש, יותר הרבה הוא להבין, יותר הרבה מוכן הוא
חבר נורמות לקבל ומוכן סופג קולט, יותר הרבה הוא
אחד וזהו אחרות, תפיסות לו, זרים שהם הרגלים תיות,

הטלוויזיה. של ביותר הגדולים היתרונות
כמובן רבים, מכשולים יוסרו שפה רואים אנחנו לכן
על יעמוד הטלוויזיה את יפעיל אשר צוות שאותו בתנאי
תרבות ליצירת איפוא נתקרב בתבונה. ויפעל נאותה רמה
ובתע בחקלאות ובכפר, בעיר ארצית, אחידה, ישראלית
המלו העם של החיוביים הערכים את ונספוג נחזה שיה.
להבנה, יתרום חברתי גישור ישראל. אזרחי כל ושל כד

יוםיום. בחיי חיוביים ולהישגים להרמוניה
וממלכ לאומיים שאירועים כך, על גם הצביע השר
תוספת. זוהי המדינה. אזרחי כל של חלקם מנת יהיו תיים
שותפות תהיינה האוכלוסיה כל של רבות שכבות אכן,
בארץ  ציבורי תרבותי, מדיני, חינוכי,  מאורע לכל

הזאת.
בהקמת די ולא חוק בחקיקת די לא לכך להגיע כדי
לכסות צריכה איננה שהטלוויזיה להעיר עלי טלוויזיה.

אץ המשוחררים. והשטחים ישראל מדינת שטחי את רק
צריכים אנחנו הרדיו. לגלי גבול שאין כשם לה, גבול
אנחנו האפשר. ככל זול יהיה המקלט שמחיר לכך לדאוג
לכנסת להביא הבטיח השר אשר שהחוק לדאוג צריכים
לפני החורף, מושב בסוף או הקיץ מושב בסוף יובא לא
ויאושר בוועדה לדיון רגעים לכמה יועבר ואז נעילה,
בו. שתהיינה המגרעות כל עם הבית, עלידי מכן לאחר
הערובות, כל עם שהחוק, הוא, להדגיש שרציתי מה
לאישור הבאתו לפני רב זמן הכנסת לפני לבוא חייב

ושלישית. שניה בקריאה
הולמת רמה על יעמדו שהשידורים מקווים אנחנו
שכל כן כמו מקווים ואנחנו ואזרחיה, המדינה צורכי את
בטלוויזיה. ביטוין תמצאנה במדינה והדעות ההשקפות

הקטן. למסך מעל המסך את להרים איפוא יש

היו"ר ט. סנהדראי:
לחבר  ואחריו כץ, לחברהכנסת הדיבור רשות

אבנרי. הכנסת

יעקב כץ (פועלי אגודת ישראל):
חייב אני הנכבדים. הכנסת חברי היושבתראש, כבוד
החליטו כאשר בא. יגורנו אשר את כי בהקדמה, לומר
בהיות גם המתנגדים, בין היינו החינוכית, הטלוויזיה על
החי בטלוויזיה שראינו משום ולא הקואליציה, בתוך נו
שיש ידענו מזה: להיפר אלא שלילי, דברמה נוכית
המכ עלידי רק אשר כאלה, לשכבות ידע להביא ערך
אנחנו, רק ולא  ידענו אולם להגישו. אפשר הזה שיר
את לארץ יכניסו הזאת הדלת מאחורי כי  אחרים גם
מהרבה לה, להתנגד מה ויש יש אשר הכללית, הטלוויזיה

טעמים. ומהרבה בחינות
 האחורית בדלת כן גם  לנו מכניסים עכשיו
טלוויזיה עלידי לבוא לעתיד הכללית הטלוויזיה את
הזה, הדבר את גם קחו אומרים: אנחנו לכן חירום. לשעת
להס כדי להשפיע, כדי  חירום" "לשעת יפה, המצלצל
המוח המסופחים, השטחים תושבי את לשכנע כדי ביר,
זה עלידי יהיה שאפשר מאמינים אנחנו אין כי אם זרים,
השטחים את במהירות שכבשנו כפי הלבבות, את לכבוש
לא כי יודעים אנחנו מזה, חוץ בזה. מפקפק אני הללו.
היא התכלית אלא המטרה, היא חירום לשעת הטלוויזיה

הכללית. הטלוויזיה

(המערך): ברעם משה
בהחלט. נכון

ישראל): אגודת (פועלי כץ יעקב
השר אמנם בשמו. לילד לקרוא תמיד צריך נכון.
ובכוש כדרכו מאד, יפה בנוי שהיה אתמול, בנאומו גלילי,
את לכנות צריכים אנחנו אבל זאת, להסביר ניסה רו,

בשמו. הילד

גלילי: י. השר
אתה מציע שם אחר לילד?

ישראל): אגודת (פועלי כץ יעקב
אני מציע קודם כל שזו תיקרא טלוויזיה כללית  

השר י. גלילי:
אמדנו. כך



יעקב כץ (פועלי אגודת ישראל):
על שבה, הקלוקל על שבה, השלילה כל עם  
כפי לרבים, נזק מביא שזה כך ועל המזיק, על הפוגם,
חיוב. גם בזה שיש אף אחרות, בארצות נזק מביא שזה
כנגד עבירה שכר מחשב כשאתה לשקול, תמיד צריך
למדינת לגרום עלולים הפסד איזה ההיפך, את גם הפסדה,

לקיים. שעומדים ה"מצווה" עלידי ישראל
הל לקירוב משהו יוסיף הזה שהמכשיר כאן, נאמר
יא כאילו הכבושים. בשטחים שכנינו לבין בינינו בבות
עדיין לדעתי להם. שתינתן ולהסברה הללו לתכניות זינו
את ולהראות להסביר כך כל מוכשר יהיה מי ברור לא
לחזות ימשיכו ולא כך כל יתלהבו שאלה כדי הטוב,
לדעתי שלנו. בתכניות אלא ערביות, ארצות של בתכניות
הער הארצות של הגרנדיוזיות בתכניות לחזות ימשיכו
הם מהן. נותקו לא עדיין להם, קרובות אלה כי ביות,
לאותה ירדן, לאותה קרובים עצמם את מרגישים עדיין

באשליה. נשגה ואל סוריה, ולאותה מצרים
האם  כספית שאלה גם היא השאלה מזה, חוץ
בהקמה, מיליונים עשרות הרבה כך כל להשקיע כדאי
הטוב את להעניק כדי בהחזקה, גדולים סכומים ואחרכך
הבמה מעל להגיד חייב אני הללו. הכבושים לשטחים הזה
כאן לא ישראל. למדינת חסר אינו זה שמכשיר הזאת,
מאד. קשות בעיות לעמנו בציון. היושב לעם הישע נקודת
עניני של מדוכה על מסויימת בוועדה ישבנו היום רק
ושל ילדים מרובות משפחות של וסבל צער עניני מצוקה,
ומי הימים, ששת במלחמת שנפגעו אלה לפנינו נכים.
מה ויש שיש יודע עמנו, בני לאנחת ששומע מי שקרוב,
מצו במיליונים. עשירים איננו הללו. במיליונים לעשות
למרחקים ישראל ילדי מעבירים כיתות. לאחרונה פפים
המשפחות בעיית את פתרנו לא עוד לחסוך. רצון מתוך
גרועים דיור בתנאי עדיין המתגוררות נפשות עשר בנות
אמנם הללו. במקומות לבקר רצוי רבה. ובצפיפות ביותר
שיודע ומי שיכונים, של זה בשטח גדולים דברים נעשו
מעריך זאת, אבל האם הטלוויזיה היא החסרה לנו? האם
הזמן מאיץ כל כך? אני חושב שאנו נתונים עדיין
שעת חירום. לשעת טלוויזיה איננו והפתרון חירום בשעת
בשעת חיים אנו מלחמה. בימי דווקא לאו היא החירום
ומכאיבות, בוערות כך כל בעיות לפנינו כאשר חירום
מב גם כן על ועניים. דלים לשוועת די שומעים שלא
הבחינה על לדבר שלא הדעת. את לתת יש זו חינה
מכשיר זהו בבית. מחבל מכשיר בבית שטלוויזיה האחרת,
של והדוגמות הנסיונות לפי גם לכך עדים אנו מזיק.
ולא ממלכתיות בידיים נמצא הוא אם שגם ישראל", "קול
הצורמות רבות תכניות יש שם גם הרי מסחריות, בידיים
להעביר צריך שלא דברים הרבה קלוקל, הרבה האוזן, את
אפשר אי אותם. מעבירים זאת ובכל האתר, גלי דרך
מסויי מוסיקה של לצרחנות ולא הזאת, לבדרנות להאזין
מנעים, זה טוב, זה דרוש, זה כי נאמר זה כל ועל מת,
רוצים שאנחנו לנו, שאמרו כפי או פיקנטי. זה מעניין, זה
להפוך את "קול ישראל" לישיבה, מפני שמקדישים מספר
הדוגמה האם ועוד. גמרא ולימוד דתיות לתכניות שעות
מסחרי, גל קל, גל זהו כאן אמנם מספיקה? איננה הזאת
כיוון מסתיימים. הדברים במה יודעים אנחנו אין אבל
טוב בין מבחין אינו להשחית, למשחית רשות שניתנת
שולטים הרי לידיים, אותו מוסרים שאם מכשיר זהו לרע.
אלא המנהל, לא ואפילו המועצה לא גלילי, השר לא בו
אנשים יש ובצוות הצוות. המבצעים,  לי ויסלחו 

הם ודין, דת יודעי אינם הם התכניות, על המשתלטים
אינכם למנהלים: אפילו אומרים והם החומר את מגישים
מזה, גרוע ועוד הדבר, אותו המאזינים. של לרוחם מבינים
גם לשדר שאפשר מודה אני אמנם בטלוויזיה. גם יהיה
ותר חינוכיות תכניות על כאן לדבר ואם טובות. תכניות
שניתנה החינוכית שהטלוויזיה מציע הייתי הרי בותיות,
מיוחדת, במטרה מותנית היתה והמתנה  במתנה לנו
לאו ותכוון תורחב  חינוכית טלוויזיה זאת שתהיה
ויביאו ישראל, לכלל אלא בבתיספר לתלמידים דווקא
ולא ובתרבות, שבחינוך הנאה ואת הטוב את באמצעותה

בידורים, ולא כל התכניות הללו שהארץ מוצפת בהן.
להקות שטפון של בתקופה הזאת במדינה חיים אנו
ובד בדרנים של וליצנות, ליצנים של שונות, מלהקות
וגם הארץ לרחבי שיוצאים מפוקפקים, אמנים של תות,
לציבור לקהל, הזה הקלוקל כל את ומביאים לחוץלארץ,
עדים אנו הזאת. הדעת קלות אחרי הלהוטים ולנוער,
מרובים לביקורים שעשועים, של לבולמוס במדינתנו כיום
גם לאומיים, הנקראים התיאטרונים אפילו קולנוע. בבתי
מעלים פעם ולא הרחוב של הז'נר אחרי נגררים אלה
של בשמותיהם אכנה לא נבראו. לא לו היה שטוב הצגות
יומ של עתון קחו אבל תיאטרונים, ואותם במות אותן
נפש על השתלטו להקות של עשרות עשרות ותראו. יום
העשירים, של דווקא לאו האנשים, של הכיס על הנוער,
משהו? עוד איפוא נוסיף כזו באווירה העם. דלת של אלא
טלוויזיה שזוהי נאמר אמנם כלליתל טלוויזיה גם נוסיף
לשעת חירום, ואמרתי בקריאתביניים: מדוע שלוש שעות
לקלקל רוצים אין כי  ליהודים? אחת ושעה לערבים
כך. כל מזיק לא זה לערבים ואילו היהודים, את כך כל
שאנחנו כפי תהיה המציאות אבל בהלצה, זאת אמרתי
טלוויזיה רק זו תהיה לא וכי לזה, המשך שיהיה יודעים,

חירום. לשעת
תיאטרון לבין זה בין ההבדל מה לשאול: אפשר
את לכתת צריך שלתיאטרון משום הבדל, יש וקולנוע?
להשאיר מי בידי בעיות ויש להגיע, מנת על הרגליים
למטה לנוער מגבלות. יש בקולנוע בבית; הילדים את
כי אם מסויימות. להצגות להיכנס אסור ששעשרה מגיל
שבע בן הוא אם כי לנהוג, צריך כך אם ספק מטיל אני
והמשחית? הקלוקל כל את לראות כבר יכול הוא עשרה
ולשלם לטרוח צריך לתיאטרון או לקולנוע להגיע וכדי
בתוך יהיה המכשיר כאשר כן לא גבוהים, כניסה דמי
תכניות על פיקוח יתקיים שאמנם יתקע לידנו מי הבית.
הנאמן? המשגיח יהיה מי הסף, שומר יהיה ומי הטלוויזיה?
נאמנות הן תמיד שלא ידיים, לאותן הדבר יימסר שוב
שהתכניות שמענו והגישה. הטעם התוכן, מבחינת עלינו
איאפשר מגרות. ולפעמים מעניינות, להיות מוכרחות
ואילו ללכת, צריך לקולנוע הזה. מהגירוי להתחמק יהיה
איאפשר שבהם ערבים באותם בבית. תהיה הטלוויזיה
עם בבית ההורים יושבים לתיאטרון, או לקולנוע ללכת
וטובה. קרובה בחברה מבלים משוחחים, קוראים, ילדיהם,
במו כולם. את שירתק מכשיר הביתה מכניס אתה וכאן
חופשי. מקצוע בעל אדם, של בביתו ביקרתי שבת צאי
אנשים שניהם ואשתו, הוא הטלוויזיה, ליד יושב ראיתיו
השטיח על ילדיהם שני עם יחד ישבו הם אינטליגנטיים.
אותנו ראו לא ופשוט הטלוויזיה, למסך מרותקים והיו

לטלוויזיה. לה יש כזה משיכה כוח בכניסתנו.
טלוויזיה, פועלת שבהן שונות שבארצות יודעים אנו
אשר השלילה את רואים רבות בארצות כך. על מצטערים



פירושה מה דעה לכלל הגיעו הנסיון לאור בטלוויזיה.
ובתרבות. ברוח בנפש, פוגעת היא כיצד טלוויזיה, של
ית שחורים, ילבש תוקפו, שיצרו מי אומר: חז"ל מאמר
מה ויעשה אותו מכירים שאץ למקום יילך בשחורים, עטף
מכירים שאץ במקום האם השואלים: ושאלו חפץ. שלבו
אדם אם תירצו: אלא הכל? לעשות מותר האדם את
בסביבה כי רחוק, למקום וללכת בשחורים להתעטף צריך
עליו תתקרר לשם שיגיע עד הרי אותו, מכירים הקרובה
תיאט והצגת קולגוע לגבי הדין הוא יתחרט. והוא דעתו
הצגה, או סרט לראות וללכת לטרוח צריך כאשר רון;
להצגה, או לקולנוע שהולכים לפני הולכים. תמיד לא
הבמה. על מעלים מחזה איזה או מוצג סרט איזה מבררים
וכולם פתוח יהיה המכשיר כאן הטלוויזיה, לגבי כן לא
מזיק. הדבר כמה עד יודעים אנו הרי בתכניות. יסתכלו
דאגות לישראל, כמו דאגות להן שאץ רבות ארצות
הנהי לא בטחוניות, ודאגות סעד דאגות הכלכלי, בשטח
טלוויזיה, התקינה לא למשל, דרוםאפריקה, טלוויזיה. גו
אינטרס לה יש שאולי נאורה, ארץ זוהי וקיימת. חיה והיא
זאת ובכל ומדון, ריב אתם לה שיש לאלה תכניות לשדר
לספק צריכה שהממשלה חושב אני זאת. עושה איננה
אני, כי אם רצויים. ויותר חיוניים יותר שירותים לאזרחים
הדרישות.? כל את לספק יכולה איננה שהממשלה יודע
כבר. לירות מיליוני עשרות להשקיע מוצע כאן ואולם
אותנו, תגרור השקעות לאילו יודע ומי בטלוויזיה, עכשיו
הת עכשיו שעד שכשם חושב אני לכן בעתיד. הטלוויזיה

להבא. גם נתקיים כן טלוויזיה, בלי קיימנו
טלוויזיה להפעיל שרוצים אמתלה, אותה אופן, בכל
הדעת. על מתקבלת איננה חירום, שעת צורכי של במסווה

כדאית. איננה גם זו השקעה
טל להפעלת שהתנגדו מפלגות היו הקודמת בכנסת
הסיכונים וכן וההיסוסים הספקות את הביעו והן וויזיה,
של הקודם בבנינה שהתקיים בדיון עוד בכך הכרוכים
תיכללנה לא שמא חששות להן היו שעה אותה הכנסת.
מפלג אינטרסים למען לנצלה יהיה שניתן זו, במסגרת
רואים והם הלאומי הליכוד ממשלת משקמה עכשיו, תיים.
אלה מפי אחרות זמירות שומעים אנו  מובטחים עצמם
מתנג הננו עתה כן כאז הטלוויזיה. את ושללו שהתנגדו
המפ החישובים לא דידנו לגבי הטלוויזיה. להפעלת דים
רוחניים שיקולים אלא והקובעים, החשובים הם לגתיים
הנזק על רציניים חישובים הם אלה ראשונה. ממדרגה
במישרין פגיעה בערכים, פגיעה על בכך, הכרוך הנפשי
יותר לזמנים נחכה לא. ואם בכך נרצה אם בעקיפין, או
לכם להגיש מוכן ואני  לעשות מה יש בינתיים טובים,
 שונים בשטחים לפעולות ומורחבת רחבה תכנית
התע בשטח שתצטיינו מוטב וסעד. רוח תרבות, בעניני
חייב פועלים, נציג שהנך גלילי, השר אדוני ואתה, סוקה.
טלוויזיה להפעיל הצעה להביא ולא זה בשטח להצטיין
האמצעים, ובעלי השבעים ממנה ייהנו וראשונה שבראש
לחיות וימשיכו מקופחים יהיו והפועל העני שהדל, בעוד

היום. חיים שהם כפי התנאים, באותם

אם יהיה; ולא יקום לא שהדבר לקוות רוצה אני
את ומילאנו התנגדנו דברנו, אמרנו הרי  הדבר יקום
לשלום הדואגים כיהודים והן דתיים כאנשים הן חובתנו,
של ודמותה ולקדושתה הציבור של לצביונו הציבור,

ארצנו.

היו"ר ט. סנהדראי:
אבנרי. לחברהכנסת הדיבור רשות

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש) :
הרא יומנו מאז נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
ערבית, וגם כללית גם טלוויזיה, בעד היינו בכנסת שון
הסתיי כל ללא זו, טלוויזיה בהקמת תומכים אנו לכן
וקודם ספקות, וכמה כמה מכרסמים בלבנו אבל גות.
הערכות אתמול שמענו הכספית. לשאלה באשר ספק כל
אתפלא לא אבל להינבא, רוצה אינני השר. מפי כספיות
לפחות יהיו הסכומים כל  הענין שיסתיים עד אם
זו מטרה שלמען מפני משני, שיקול זהו אבל כפולים.
סכום כל להוציא יש  הערבי העולם אל דיבור של 

שיידרש.
לדבר רוצים אנו חמור. יותר הוא שלנו השני הספק
ואל המוחזקים, בשטחים הגרים תושבים וחצי מיליון אל
לומר מה לנו יש האם ? להם נגיד מה ישראל. ערביי
אנו במרחב; העמים נפש על במאבק נתונים אנו ? להם
בא והנה הפלשתינאי. העם נפש על במאבק נמצאים
אבל טוב. זה גדול. תותח להקים לנו ומציע גלילי השר
מציע איננו הוא תותחנים, חיל להקים מציע איננו הוא
לא מפה ולא תחמושת. מה נירה בתותח זה ? האם נקים
תותח גדול כזה כדי לירות פקקים ? האם נשתמש בתח

מושת של אקדח ?
שהתעמלן הוא, מוצלחת תעמולה לכל מוקדם תנאי
מתבססת משמעותית תעמולה כל רוצה. הוא מה יידע
7 ישראל לממשלת לה יש תכנית איזו ברורה. תכנית על
לגורלו נוגע זה 7 המוחזקים בשטחים רוצים אנו מה
הט מכוונת שאליהם אנשים מאותם אחד כל של האישי
לתושבי מכוונת חירום לשעת הטלוויזיה הזאת. לוויזיה
מה בפירוש. מוקמת, היא כך לשם המוחזקים. האזורים
נגיד לאנשים אלה, שאליהם נדבר ?  האם נדבר על
למצ או לירדן החזרתם על או לישראל, שטחים סיפוח
הקמת על או פלשתינאית מדינה הקמת על או רים;

7 פדרציה

שושנה ארבליאלמוזלינו (המערך):
האם הטלוויזיה תפתור את כל הבעיות הללו ?

חדש): הזהכוח (העולם אבנרי אורי
איננה הממשלה הממשלה, רוצה מה יודעים איננו

יודעת.
על המוחזקים "השטחים אתמול: אמר גלילי השר
ואני פעמים, כמה זו הגדרה על חזר הוא צה"ל". ידי
מברך אותו על כך. אבל "קול ישראל" מדבר על
שטחים  בטלוויזיה7 נגיד ומה משוחררים". "שטחים
מוחזקים? שטחים משוחררים? שומרון ויהודה? הגדה
ישראל'* "קול בעיני האלה השטחים מה המערבית?

בערבית? הטלוויזיה שידור בעיני יהיו מה בערבית?
תושבי אל ולדבר כך על להחליט לא אפשר האם
השטחים האלה? מה נספר להם?  שממשלת ישראל
עצמאות, להם ניתן שאולי רוצה? היא מה יודעת אינה
המלך של הבלשים מחר יחזרו שאולי לא? גם ואולי
זכויותיהם כל את נשלול שמחר לא? גם ואולי חוסיין,
אימפריה במין מים ולשואבי עצים לחוטבי אותם ונהפוך

לא? גם ואולי עברית,



אפשר איך אבל בכלל. זה על נדבר לא ויגידו: יבואו
כא האלה? האנשים אל מדברים כאשר זה, על לדבר לא
אותם המעניין היחידי, ולמעשה העיקרי, הדבר זהו שר
נושא איזה על דיבור, איזה ייתכן בכלל האם זוז בשעה
צורה באיזו להתייחס מבלי אלה, אנשים באוזני שהוא,
לב המלים, בבחירת רק ולו במרומז, או בגלוי שהיא,

אלה? עיות
פה שאמר מה הערבית בטלוויזיה להם נספר האם
כולם, הערבים, המנהיגים שכל הממשלה: ראש אתמול
תמיד וירצו רוצים רצו, שכולם ורמאים; שקרנים הם
של בחתימה אמון שום לתת שאין ישראל; את להשמיד
על שלהם בחתימה רוצים אנחנו ושלכן ערבים, מנהיגים

שלום? הסכם
בכך?) מפקפק אתה (קריאה:

כבר הוויכוח. את כעת מנהלים אנחנו כך על לא
אני אבל יהיה. שעוד מקווה ואני ויכוח, כך על היה
אלה ערבים מיליוןוחצי אל לדבר אפשר איך שואל:
גישה לנו שתהיה מבלי הטלוויזיה/ כמו עצום במכשיר

כלשהי לבעיות אלה ?

החופשי): (המרכז תמיר שמואל
בקין פרופיסור של המספרים את מגדיל אתה מדוע

בכוונה?

חדש): הזהכוח (העולם אבנרי אורי
למיל מיליוןורבע בין היום יושבים האלה בשטחים
ישראל. ערביי את בזה כולל אתה אם ערבים, וחצי יון

החופשי): (המרכז תמיר שמואל
מוחזקים? בשטחים יושבים ישראל ערביי גם האם

חדש): הזהכוח (העולם אבנרי אורי
בנאומו אלה ערבים אל בפירוש התייחס גלילי השר
ישראל. ערביי אל גם לדבר, רוצים אנחנו אלה אל ואמר:
טעם ואין תחמושת, כשאין תותח ליצור טעם אין
חיל אומר: וכשאני תותחנים. חיל כשאין תותח ליצור
המק השידור ולאנשי לטכנאים מתכוון אינני תותחנים,
בהם. רב אמון יש ולי כאלה, ויהיו כאלה ישנם צועיים.
אני כץ. אליהוא הפרופיסור אל מיוחד אמון לי יש
תותחנים חיל אבל נבונה. בחירה היתה שזאת חושב
העמים נפש ועל הפלשתינאי העם נפש על זה במאבק
דרוש פה פוליטי. צוות להיות צריך במרחב האחרים
פוליטית. תכנית פוליטי, קו לגבש המסוגל פוליטי, צוות

ישראל? במדינת הזה הצוות כיום ישנו והיכן
מיניסטריון להקים אנו מציעים שנים חמשעשרה זה
לענינים מיניסטריון לשלום, מיניסטריון המרחב, לעניני
המציאות כאשר עכשיו, לזה. נקרא איך חשוב לא ערביים,
מכריחה כשהיא פלשתין, ערביי אל לדבר אותנו מכריחה
עכ פלשתין, ערביי אל לדבר הזאת הממשלה את אפילו

חיוני. הזה הדבר כמה עד כשמש ברור שיו
קיבוץ, הערבית בטלוויזיה להראות שדי שסבור מי
הקומו חוסר הכבוד. כל עם סח, הוא מה על יודע אינו
לציבור משהו האומר דבר עצום. הוא העמים בין ניקציה
לציבור הפוך, ואולי לגמרי, אחר משהו אומר העברי,
הערבי קיבוץ, הערבית בטלוויזיה נראה אנחנו הערבי.
האדמה, את יראה הוא המשגשג. הקיבוץ את יראה לא
עברית עיר לו נראה אנו ערבי. פלח אתמול ישב עליה
הפליטים על יחשוב הוא  יפו את או רמלה את פורחת,

להראות רוצים היינו אילו הפליטים. במחנות היושבים
לשידור היתה אז  פליטים לשיקום גדול מבצע לו

משמעות.

(גח"ל): ידיד מנחם
יהודים. פליטים מאד הרבה יש שבישראל לו תראה

חדש): הזהכוח (העולם אבנרי אורי
האיש את שמעניין מה בדיוק שזה חושב אתה האם
רוצה אתה שאליו בנצרת, אפילו בשכם, ברמאללה,
עברית. בטלוויזיה עברי לשידור מאד טוב זה לשדר?

ערבי. בשידור משמעות שום לזה אין
ממדי על עומדים אין הזה שבבית לי נדמה לפעמים
סיפרתי כבר העמים. שני בין שנוצרה הקומוניקציה חוסר
כמה עם בחוץלארץ דיברתי האחרון שבחודש כאן
לבית חזרתי זה אחרי מיד לגבול. מעבר ערביים אישים
את ושמעתי ישבתי הכנסת. מושב חידוש עם הזה,
עצמן מלים לאותן יש כמה עד לי וחשבתי הנאומים
אנחנו אלה. עמים שני באוזני לגמרי שונה משמעות
השני, העם באוזני הפוכה משמעות לו שיש דבר אומרים
לגמרי אחרת משמעות להם שיש דברים אומרים והם

אצלנו.
זה, אל זה שמדברים העובדה עצם השר, כבוד
במלים לדבר יכול אתה הקומוניקציה. את יוצרת אינה
לכן השני. העם באוזני הפוך לגמרי מובן להן שיש
בעיה זו אין  הטלוויזיה באמצעות קומוניקציה יצירת
המשדר ערבי, קריין מביא שאתה בכך די לא טכנית.
בעיה לפנינו הזה. הערבי הציבור אל בערבית מלים
צוות דרוש ולכך פוליטיתפסיכולוגית, משמעות בעלת
חורג זה תקציב. בעל רמה, בעל יכולת, בעל כושר, בעל
מדינית בעיה זוהי הטלוויזיה. לבעיות מעבר הרבה

יסודית. פוליטית
חוזר אני טלוויזיה, על ברצינות חושבים כאשר
זה אם זה. מסוג מיניסטריון להקים ההצעה את ומעלה
לזה תקראו מישהו, באוזני מדי אמביציוזי כדבר מצלצל
כדי עליון בדרג ממלכתית רשות דרושה אחר. בשם

הערבים. העמים כלפי פוליטיקה לתכנן
כבוד הבחירות. לגבי והוא אחד, ספק עוד לי יש
ונבחרים". בוחרים בין "גשר תהווה שהטלוויזיה אמר, השר
של לבחירות תשמש לא שהטלוויזיה אמר, זה אחרי ומיד
הממשלה הלא השר? כבוד הדבר, פירוש מה .1969 שנת
את להציג הטלוויזיה: של מטרתה זו בטלוויזיה. תופיע
הממשלה פעולותיה. את מעשיה, את ישראל, ממשלת
פירוש הבחירות, את תשמש לא הטלוויזיה אם תופיע.
המחזיקות המפלגות או המפלגה את תשמש שהיא הדבר
יופיעו לא אבל המרכזיים, השלטון אמצעי את בידיהן
האופוזיציה. של והגישות האופוזיציה נציגי בטלוויזיה

טלוויזיה יש שם בצרפת. כזאת דוגמה רואים אנחנו
שלטוני למכשיר בושה שום בלי שהפכה ממלכתית,
בארצות ראינו זאת לעומת האופוזיציה. נגד מובהק
שבהן בבחירות בחירות. מכריעה שהטלוויזיה הברית
הבחירות את הטלוויזיה הכריעה וקנדי, ניקסון הופיעו

קנדי. לטובת
למה אותו: שואל אני לשר, הכבוד כל עם לכן,
לנו יש הבחירות? לרשות הטלוויזיה את להעמיד לא
יותר או צודקת פחות בצורה המסדיר, בחירות, חוק



ערב ברדיו המפלגות הופעת את מסודרת, אבל צודקת,
את להחיל לא למה כלשהי. סבירה חלוקה לפי הבחירות,
לממשלה האם הטלוויזיה? על צורה, באותה הזה, החוק
שהופעתה חושבת שהיא עצמה, על גרועה כך כל דעה יש
לאבדן לה תביא הטלוויזיה מסך על הבחירות במערכת
לשקול הזה הדבר את לפחות לממשלה מציע אני קולות?

מחדש.

סנהדראי: ט. היו"ר
לחבר ואחריו מיקוניס, לחברהכנסת הדיבור רשות

לין. הכנסת

שמואל מיקוניס (מק"י):
רב בענין עקבתי נכבדה. כנסת היושבתראש, כבוד
הטלוויזיה. נגד הדתיים הדוברים של ההתרגשות אחרי
לא הם מאד, חביבה התרגשות זאת שהיתה ולמרות
להתרגש שהתחילו בחשבון מביאים אינם כי שכנעו,
להתרגש אפשר הזמן. אחרי מפגרים הם מדי. מאוחר
להסיג איאפשר אבל מודרניים, דברים מיני כל לגבי

אחורנית. התקופה את
בטלוויזיה; מעלות מאד הרבה למנות אפשר
כך על בטלוויזיה. חסרונות מאד הרבה למנות אפשר
ונמשכת התחילה שבהן בארצות ומחקרים ספרים נכתבו
וילדים, הורים לגבי וחסרונות מעלות לה יש הטלוויזיה.
כל של והרע הטוב הנסיון אך ומבוגרים. נוער לגבי
היא עובדה בה. הצורך את ביטל לא עוד האלו הארצות
למרות הפרסומים, כל למרות קיימת שהטלוויזיה
כבר כתבו לא מה ופדגוגים. פסיכולוגים של המחקרים
ובכל השליליות; הבחינות מן  ובעיקר הטלוויזיה, על
לא עוד אחת ואף הארצות במרבית קיימת היא זאת
מדוע השאלה: נשאלת קיימת, היא ואם אותה. ביטלה
צריכה היא בישראל? גם קיימת להיות צריכה לא היא
להיות קיימת גם בישראל, ביחוד לאור הדברים שמסר
ארבעים עד שלושים בארץ שיש גלילי, השר כאן לנו
למה למעשה, קיימת שהיא כיוון טלוויזיה. מקלטי אלף
מוטב חוץ? ממקורות ותשאב חלקי באופן קיימת תהא
הטלוויזיה שמקלטי מאמץ תוך מלא, באופן קיימת שתהא
עובד אדם שכל פועל, של בית בכל להימצא יוכלו

אותם. לרכוש יוכל

הארצות על ישראל נמנית גלילי השר דברי לפי
אחרון אחרון טלוויזיה. בהן שאין באזור האחרונות
אצלנו שהטלוויזיה גם מחייב זה אבל חביב, אמנם הוא

י ביותר. הטובות מן לא אם הטובות, מן אחת תהיה
בחפזון. לא אך טלוויזיה, הקמת בעד אני כך משום
להקים יש חפזון. מתוך דברים שעושים הרושם לי יש
על ולא יסודיות הכנות אחרי רק אבל הטלוויזיה, את

הטיב. חשבון
נקראת מדוע הבאה: לשאלה מגיע אני מכאן
מה חירום? שידורי למען טלוויזיה בשם זו טלוויזיה
קיימת האומנם הטלוויזיה? מבחינת החירום מצב כאן
לאוכלוסיה חירום שידור של שעות שבשלוש האשליה
הארצות שידורי על להתגבר יהיה אפשר הערבית
זוהי טועים. שהם הרי כך, החושבים יש אם השכנות?
המוחזקים בשטחים הערבית האוכלוסיה בקרב אשליה.
השכנות, מהארצות לטלוויזיה הזדקקות של הרגלים יש
ולכן הזאת. לטלוויזיה טבעית משיכה יש קרבה, יש
שלא אומר אני אין חירום. כמצב זאת לראות אין

העברית. ובשפה הערבית בשפה טלוויזיה להקיםי צריך
אבל מדוע "חירום"? מה החפזון בזה? מדוע צריכים
יסודית הכנה ללא כאלה נסיוניים דברים לעשות אנו
לגישה להפריע עלול כזה חשוב בענין החפזון מוקדמת?
ישראל'', ב"קול כבר שקיים מה יסוד על ותרבותית. נבונה
 ושלילי, פסול הוא ישראל'' ב"קול שיש מה כל ולא 
אך טוב. רצון יושקע הטלוויזיה שבשידורי מניח אני
למציאות תחליף לשמש יוכלו לא טוב וכשרון טוב רצון
הערבית האוכלוסיה חיה שבה מציאות לאותה מסויימת,
בכלל נתנסינו לא שעוד גם מה המוחזקים, בשטחים

טלוויזיה. שידורי של הזאת בסוגיה
משקע ויש  המציאות של המשקע מזו: יתירה
יש קיפוח; של כיבזש, של משקע המוחזקים, בשטחים
המשקע  מסתדרים שאינם יומיומיים ענינים של משקע
ולא והמאזין, הצופה בלב דבר של בסופו ישלוט הזה
לא השידור ביותר. המוצלח יהיה אם אף השידור,
בקרב המצטבר המציאותי היומיומי במשקע להילחם יוכל

המוחזקים. שבשטחים הערבית האוכלוסיה
למדיניות. תחליף לשמש יכולה אינה הטלוויזיה
מעורר שטחים במעט שלא צבאי, ממשל היא והמדיניות
כראוי דואג שאינו כיוון האוכלוסיה, בקרב רוח מורת
הכלכ לאינטרסים האזרחיות, לזכויות מספקת ובמידה
אם גם השטתים, באותם הערבים של והתרבותיים ליים
אפשר דעתי לפי חודשים. מספר רק נמשך זה ממשל
את לספק כדי יותר הרבה לעשות היה וצריך היה
מבחינה גם אוכלוסיה, אותה של היומיומיים הצרכים
תרבותית מבחינה גם התעסוקה, מבחינת גם כלכלית,
כאשר התנשאות. ובפחות אליהם, נבונה יותר בגישה 
הטלוויזיה? כאן תעזור מה קיימים, האלה הדברים כל
למעשה שנועד, כאמצעי היום הטלוויזיה תעזור מה
תחליף להיות יכול לא למדיניות? תחליף לשמש
הנהדרת מהטלוויזיה יותר חזקה המציאות למדיניות.
תשתנה לא המציאות אם תשפיע לא הטלוויזיה ביותר.
המציאות תשתנה אם אחר, מצב יהיה אם לטובה.
תשוב. מסייע גורם להיות הטלוויזיה תוכל לטובה,
לבל בנידון, אשליות מפני מזהיר פשוט אני
הטלוויזיה הפעלת עלידי שכאילו אשליות לנו תהיינה
מעמידים אנחנו המוחזקים בשטחים הערבית לאוכלוסיה
את לראות צריך כך. זה אץ "תותח''. מול "תותח''

שהיא. כפי המציאות

יסודית הכנה שתהיה מוטב כי היא, המסקנות אחת
השידורים לגבי והן הערבית בשפה השידורים לגבי הן
מכוונים הערבית בשפה השידורים אגב, העברית. בשפה
אלפים מאות בארץ יש הערבית. לאוכלוסיה רק לא
השידורים את ישמעו שברצון ערבית, דוברי יהודים
צריכים השידורים כי היא, נוספת מסקנה הערבית. בשפה
הרמה את שיעלו כדי נאותה, רמה בעלי להיות
דוברי היהודים של והן הערבים של הן התרבותית

הערבית. השפה
לעצמה, להציג צריכה שהטלוויזיה התפקידים אחד
לאוכ שידור שעות בשלוש המתחילה זו מיוחד ובאופן
שידור של ובשעה המוחזקים בשטחים הערבית לוסיה
בעברית, הוא להשיג הבנה יהודיתערבית. לענין זה
חסודה, כמשאלה ולא תשומתהלב, מלוא את להקדיש יש
של יסוד על ואפשרי, הכרחי כתהליך אלא כפראזה, לא

הזולת. זכויות וכיבוד שוויון



מהטל ללמוד צריכים המוחזקים בשטחים הערבים
שוויון מתוך אליהם מתייחסים כי הישראלית וויזיה
כיצד קונקרטיים דברים להם ומציעים כבוד, של ויחס
והערבים. היהודים בין הבנה של הגשר את לבגות
קיימות הבעיות שהרי בעיות, להציג צריכה הטלוויזיה
גם להציג יש הבעיות בצד אבל מהן, להתעלם ואין

הצדדים. שני דעת על שיתקבלו הפתרונות את
וגם הערבית בשפה הטלוויזיה כי לזכור, יש
כאחד, ולערבים ליהודים טלוויזיה היא העברית בשפה
עברית היודעים ערבים אלפי עשרות גם בארץ יש כי
למתוח יהיה אפשר מידה באיזו יודע אינני לה. ונזקקים
השידורים ובין הערבית בשפה השידורים בין חוצה קו
הטלוויזיה עצמה. בפני בעיה זוהי אבל העברית. בשפה
למורשת הזולת, לתרבות כבוד של יחס לבטא צריכה
אני הדמוקרטיות. ולשאיפותיה הזולת של המתקדמת
הם ביקורתיים; להיות צריכים שהשידורים גם חושב
דמוקרטית מורשת יש עם בכל לחנך. להדריך, צריכים
ריאקציונית ממורשת להינזר יש ריאקציונית. ומורשת
הטלוויזיה העם. של הדמוקרטית המורשת את ולקדם
לחנך צריכה ואנושיים, לאומיים לערכים לחנך צריכה
לעתיד, כמסד הווה וערכי עבר ערכי על הציבור את

ועדה. לאום הבדל ללא
בארץ ואחידה אחת מנטליות שיש שחושב מי יש
אינני זאת. שולל אני המבוגרים. ובקרב הנוער בקרב
חושב אני להיפך. שוגה. מנטליות שיש בכך אסון רואה
ועדה עדה בכל שיש הטוב כל את לפתח צריכים שאגו
את ונראה הטובים. הרגליה ומבחינת תרבותית מבחינה
הדבר שונות. עדות של פרחים, של כזר האומה אחדות
העם אחדות את יחזק רק הוא העם. באחדות יפגע לא

ובריא. נכון בסיט על
את הטלוויזיה מתפקידי כאחד ציין גלילי השר
של כפייה ללא רק ייתכן האומה ליכוד האומה; ליכוד
להנחיל צריכה הטלוויזיה שני. חלק כלפי אחד חלק
ויש הישראלית. הפועלים תנועת של מתקדמים ערכים
ונעלמים ההולכים דמוקרטיים ערכים יש להנחיל. מה
הדור לחינוך חשובים והם ישראל", "קול משידורי גם
לעצמאות לשלום, לחנך צריכה הטלוויזיה העובד. הצעיר
ההיסטוריה היסטורית. לרציפות סוציאלי, לצדק לאומית,
התחילה היא בישראל. מתחילה אינה היהודי העם של
של היסטורית רציפות יש אבל הזאת. בארץ איפעם
מתקד לאומית תרבות לנו יש היהודי. לעם שנים אלפי
מהעם גדולים יותר הרבה עמים לשרת יכולה שהיתה מת,

הצעיר. לדור אותה להנחיל וצריך היהודי,
מכירים שאינם צעירים משוררים אצלנו מכיר אני
יודעים הם הביניים. ימי של העברית השירה מיטב את
היה מי יודעים אינם אבל אבןגבירול, רחוב שקיים
אבןגבירול, או מי היה אבןעזרא, מהי השירה הנפלאה
הכרחית, היא ההיסטורית הרציפות הביניים. ימי של
התרבות את להזין שיכולים חשובים ערכים לנו יש כי

בארץ. הצעיר הדור של
 טובה לאזרחות לחנך צריכה הטלוויזיה כמובן,
אב לכיבוד לחנך צריכה היא אותה. מבין שאני כפי

מאד. חשוב זה בתקופתנו אף ואם.

הטלוויזיה, כמו "קול ישראל", צריכה יותר ויותר
מציאותנו של הבעיות את להעלות העם, חיי את לשקף
כל ללא הישראלית, בחברה השונות הדעות את ולשקף

יכול אינו איש שום הדעות. את ישפוט העם פחד.
לידי הדעות יבואו אחרת. או זו דעה מראש לשפוט
ומה הנכונה הדעה מה ישפוט, והמאזין והצופה ביטוי,
חברי עם מסכים אני ובזה  כמובן הגרועה. הדעה
כל נגד משותפת חזית אתם ואעשה הדתיים הכנסת
ש"קול כשם  קלוקלת תרבות כל נגד קלוקל, בידור
תהיה הטלוויזיה כך המדינה, של רכוש הוא ישראל"
כל נגד דברה לומר חייבת והמדינה המדינה. של רכוש

לדמורליזציה. לגרום שיכול בידור
ישראל", "קול כמו שהטלוויזיה, צריך האפשר במידת
האפשר, במידת אומר: אני בממשלה. תלויה פחות תהיה
החושבים הכנסת מחברי לכמה כמו אשליות, לי אין כי
לגמרי. בממשלה בלתיתלויה להיות יכולה שהטלוויזיה
קשור הבריטי השידור ששירות אמר, שופמן חברהכנסת
הבריטי? הדואר משרד ומהו הבריטי. הדואר במשרד
בעולם, טלוויזיה שירות שום אין ממשלתי. משרד 
מדוע בממשלה. תלוי שאינו במערב, ולא במזרח לא
תהיה שהטלוויזיה ולומר טיפש עצמי לשים צריך אני
האפשר במידת בלתיתלויה. תהיה לא היא בלתיתלויהז
ויותר יותר ולשקף אובייקטיבית יותר להיות צריכה היא
מכל ציבורית מועצה גם תהיה לכן הציבור. דעות את
של הציבורית למועצה בדומה  דעתה שתחווה הגוונים
הממשלה הדעת, חוות כל אחרי אולם השידור. רשות

כרגיל. כרצונה, תעשה
בטחון כל שאין הטלוויזיה, תפקידי שציינתי לאחר
יקויימו, בשלטון הנוכחיים הכוחות וביחסי הנתון שבמצב
לא אבל  טלוויזיה הקמת מחייב זאת בכל אני
את ישפיע הציבור שמורא תקווה מתוך  בחפזון
של ומפעיליה מדריכיה בעליה, על החיובית השפעתו
הציבור. מורא אלא אחרת, תקווה לי אין הטלוויזיה.

היו"ר א. בןאליעזר:
לחבר  ואחריו לין, לחברהכנסת הדיבור רשות

אברמוב. הכנסת

אמנון לין (המערך):
כאשר בשעתו, נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
ישראלית, טלוויזיה בישראל להקים ההצעה הועלתה
היום, לשלילתה. רבים נימוקים זו במה מעל נשמעו
בתר נימוקים, אותם של הגיונם את אנוכי בוחן כאשר
כל המציאות. במבחן עמדו לא ככולם רובם כי לי
הגיונו מול אל בחולשתם התנפצו השלילה נימוקי אותם

העם. של
הכנסת החלטת את ועקף הגיונו, לפי החליט העם

ורצונה.
הגיונו לפי ופסק, מנהיגיו של מרצונם התעלם העם
ואולי  מפלגתיים מחישובים המשוחרר  הבריא
ואולי טלוויזיה, מכשירי אלף 40 אישיים. מפחדים גם
היו בישראל משפחות אלף 40 בידי המצויים יותר,

בישראל. טלוויזיה שיש לכך, ניצחת הוכחה
הטלוויזיה של הקמתה את השוללים היו לפחות אילו
והיו בשעתו, מספקת במידה עקביות מגלים הישראלית
הייתי אז כי טלוויזיה, מכשירי רכישת לאסור דורשים
מהסס הייתי לא כי אם במעשיהם, הגיון שהיה אומר

במעשה. תבונה היתה לא כי לציין
עתה הקיים שהמצב כך לידי הביאה הכנסת אולם
קבלת עלידי כי הגיוני. ופחות מובן פחות עוד הוא



למנוע מבלי ישראלית טלוויזיה הקמת השוללת החלטה
שאמנם כעובדה הכנסת קבעה טלוויזיה, מכשירי רכישת
וגם ישנה אולם  ישראלית, טלוויזיה אין בישראל

עויינת. ערבית טלוויזיה קיימת
כאן מאתנו שכמה ישראלית, טלוויזיה אותה זו אין
ותעדיף הדור את תשתית פן מפניה, כלכך חששו
חבריו. פני על מסויים מנהיג או רעותה, על אחת מפלגה
אץ ומפניה האויב, ארצות של טלוויזיה זאת אלא
באפסיד. משלימים היו ועמה מפחדים, הכנסת חברי
וחסרת הגיונית ופחות מצערת יותר החלטה לתאר קשה

ראייה לעתיד.
שישה הנכבדים, הכנסת חברי לפניכם, אביא הנה
בשעתו בקבלה בישראל, לעם הכנסת שגרמה נזקים
אמונה מתוך ישראלית, טלוויזיה תוקם שלא החלטה
אשר שגיאה אותה על שנית נחזור לא הפעם כי שבלב

נזקים. אותם גרמה
הרבינו לצעירינו. שגרמנו הנזק הוא הראשון הנזק
הצ הדור הוא שלנו ביותר היקר שהנכס כך על לדבר
המנ ובערכים הגבוהה בתרבותו באיכותו, כי אמרנו עיר.
עם בהצלחה להתמודד היכולת בו תהא דרכו, את חים

עיניו. לנגד מציבים אנו אשר האתגרים כל
שוללים אותם לכל קשה האם הכנסת, חברי אולם,
ישראל צעירי מתחנכים בישראל בתים באלפי כי להבחין
ערביות ארצות של הטלוויזיה על האחרונות בשנים

עויינות?
של רצונם היכן שלנו? הצעיר לדור דאגתנו היכן
כל אותם שוללים לשמור על הדור הצעיר הישראלי?
לנו הנגרם בנזק להבחין השוללים לאותם קשה האם
מתחנכים וילדינו צעירינו שאלפי כך עלידי לילה, לילה
מתחנות המשודרת האיומה וההסתה הזולות התכניות על

הערביות? הטלוויזיה
בפני הברירה היתה רק אילו כי אנוכי, משוכנע
ישראליות תכניות ולראות הכפתור את לפתוח צעירינו
את מעדיפים היו ובוודאי בוודאי אז כי מבוקרות,
המוגשות הישראלית, התרבות ואת הישראליות התכניות

ישראליים. אמנים עלידי
אין ישראל. לערביי שגרמנו הנזק הוא השני והנזק
מאבק מתנהל עתה, ועד המדינה הקמת שמיום סוד זה
החוגים בין בארץ, הערבי הציבור בקרב קשה פנימי
המדינה, עם להזדהות ישראל לערביי הקוראים החיוביים,
הקיצו החוגים לימין נגדה. אותם המסיתים אלה לבין
מתייצבות ישראל, ערביי בקרב הפעילים השליליים, ניים
אין הערביות. המדינות של והטלוויזיה הרדיו תחנות
עקב לילה, לילה לנו, הנגרם הנזק את במלים לתאר
שלנו הערביים למאזינים מגישים אנו שאין העובדה
לעודד כדי בהן היה אשר נגדיות ישראליות תכניות
הערבים מעגלי את ולהגדיל החיוביים החוגים את
עצמם את ולראות המדינה, עם להזדהות המוכנים

הנאמנים. אזרחיה
הוא: תוכנם שעיקר טלוויזיה סרטי הכינו ערב מדינות
מדינת את להביס שאפשר ישראל לערביי להראות
מלחמה עלידי וכן יחידים פעולות עלידי הן ישראל,

כוללת. צבאית
מטרתם השיבה) (גיבורי עודה אל אבטל סרטי
שיתייצבו ישראל ערביי מבין צעירים לעודד היא:
לימין המאבק הערבי האנטיישראלי, אילו היתה לנו

ישראל לערביי להגיש יכולים היינו ישראלית, טלוויזיה
החוגים את לעודד כדי נגדיים, חינוכיים הסברה סרטי
המדינה. עם ההזדהות חובת את עצמם על המקבלים
ערבית תודעה של בדרך לחנכם אפשרות לנו היתה

ישראלית.
הכנסת חברי מבין רבים כי לקבוע, כיום לי צר
ערביי בקרב לנו הצפוי הנזק את עיניהם לנגד ראו לא
השוללת בשעתו, בכנסת החלטה קבלת עלידי ישראל,
כי לציין אנוכי ושמח הישראלית. הטלוויזיה הקמת את
התקופה של הנסיבות נוכח דעתם, את שינו מאתנו רבים

האחרונה.
בישראל לעם להוכיח הזדמנות עכשיו לנו ניתנת
להקים בהחלטתה הממשלה, סביב מתלכדים כולנו כי
החוגים את לעודד כדי בו יהא אשר רביכולת מכשיר
של באפשרות המאמינים ישראל, ערביי מבין החיוביים
במורשתם לפגוע בלי למדינה, ישראל ערביי נאמנות

הערבית.
תושבי כלפי שחטאנו החטא הוא השלישי והנזק
כי שנה, ושנה יום יום אנו מכריזים הספר. ישובי
והספר. השממה אזורי ביישוב הוא מדינתנו של עתידה
לייש עלינו שחובה נרחבים שטחים עוד לנו נוספו ועתה

במהירות. בם
בתל דיזנגוף מרחוב לצאת לצעירינו אנו קוראים
במר להתיישבות וללכת בחיפה, הנביאים ומרחוב אביב
אמיצים חלוצים למנוע זכותנו מהי העזובים. השטחים חבי
להם הבידור, ובשפע התרבותיות בתכניות מלהזות אלה
נמ מדוע הגדולות? בערים שנשארים אלה דווקא זוכים
מתרבותנו מליהנות הספר בישובי המתיישבים את נע

הישראלית?
ביותר הגדול האויב כי לדעת הכנסת חברי חייבים
בדי הרגשת הוא לילה לילה הספר למתיישבי האורב
מקי היינו הרי ישראלית טלוויזיה לנו היתה אילו דותם.
מאנשים לילה, ובכל בןלילה, נהפכים היו הם עליהם. לים
המשתתפים המדינה מתושבי לחלק ורחוקים מבודדים

והתרבותיים. החברתיים בחייה
לצאת לצעירים לקרוא לעצמנו נרשה זכות באיזו
או מפלגתיים שיקולים בגלל כשאנו מבודדים, לאזורים
התר חיינו את עמנו מלחיות אותם נמנע אישיים פחדים

בותיים?
למאמצינו גורמים שאנו הנזק הוא הרביעי והנזק
מוכנים יהיו אשר ערב, בארצות מתקדמים חוגים לעודד

הערבי. והעולם ישראל בין ההבנה למען לפעול
המצריים הקצינים מבין רבים ללוות לי הזדמן
החדשים. האזורים תושבי מבין רבים עם ולשוחח השבויים
היססו לא הם בישראל. עיניהם למראה השתוממו רובם
מהם רבים ישראל. את להם תיארו כך לא כי להודות,
אמרו אשר במנהיגיהם, אמונם את בארץ בסיורם איבדו

וכוי. בוערת תלאביב בוערת, שחיפה להם
גלויות לשיחות ישראל ילדי עם אותם וכשהפגשתי
לפתע להם הוברר ובכפר, בעיר ספר ובבתי בקיבוצים
עם וכי הערבים את שונא אינו בישראל העם כי
לפני, להדגיש מהם רבים היססו לא אנו. שלום שואף
האינט להמוני שלנו האמת את להפיץ יכולנו אילו כי
היה לא אז כי והירדנית, הסורית המצרית, ליגנציה
את להוביל לאורךימים להמשיך הערביים למנהיגים קל
עמיהם בדרך של קיצוניות אנטיישראלית חקרת פשרות.



חברי הכנסת הנכבדים, מדוע גמנע מעצמנו את
השכנות הארצות תושבי אמון את לזעזע האפשרות
נגדנוז השמד למלחמת להם הקוראים מנהיגיהם בדברי
ורבההשפעה רבהיכולת במכשיר נשתמש לא מדוע
מנהיגיהם ראשי מעל הערביים העמים אל לפנות כדי

ולקרוא להם להבנה ולשלום עמנו?
למפעלינו גורמים שאנו הנזק הוא החמישי והנזק
לתאר לנו קשה האם העליות. ולקליטת הגלויות למיזוג
בית לכל מגישים היינו ויעיל חי אולפן איזה לעצמנו
תפוצות מכל אלינו הבאים החדשים, העולים של ובית
הגולהל כשם שצה"ל הוא כורהיתוך למיזוג העליות
בעיצוב מכריע גורם לשמש הטלוויזיה יכולה כך והעדות,

ומלוכד. אחד כעם המתחדש עמנו דמות
לעצמנו גורמים שאנו הנזק הוא השישי והנזק
באזורי בהרצאות, נבחריו. בהיותנו ולעם העם, כנבחרי
כאן הנמצאים מבין רבים כי לי נתברר השונים, הארץ
בוודאי תשתוממו אולם ישראל, לתושבי מוכרים אינם
ישראל לתושבי מוכרים ערב ארצות מנהיגי כי לדעת

ישראל. מנבחרי רבים מאשר יותר
תפאר מסויימת מפלגה פן חוששים הכנסת חברי
שעה ובאותה  הטלוויזיה עלידי אישיה ואת שמה את
מארצות שהמנהיגים העובדה עם הכנסת חברי משלימים
הפכו  ישראל השמדת היא מטרתם כי המכריזים ערב,
לילה לילה אותם הרואים ישראל, בני אלפי מכירי
הכנסת, חברי עצמה שעה באותה מטרים. שני ממרחק
ומתווכ בירושלים בכנסת יושבים העין, מן הרחוקים
הציבור, לעיני להיראות להם מותר אם ביניהם, חים
מפלגה תזכה פן החשש, בגלל זאת וכל בהם. הבוחר
לכל שותף אני הטלוויזיה. בתכניות מקום ליתר אחת
ממלכתי, כמכשיר תישמר שהטלוויזיה לכך השואפים
להיאבק הכנסת חברי כל של זכותם כי מאמין ואני

זאת. בנקודה
להוכיח הם ניסו כנסת חברי כמה עם בשיחותי
מלחזות ישראלים למנוע הצורך בגלל דווקא כי לי
לנו שאסור הם סבורים והסורית, המצרית בטלוויזיה
יגדל הקמתה עלידי כי ישראלית, טלוויזיה להקים
הטלוויזיה את יראו אשר בישראל, הבתים מספר
להיות מחובתם כי לומה עלי לאלה והסורית. המצרית
טלוויזיה תוקם שלא תציעו אם אמיצים. וגם עקביים
פה), נמצא איננו כץ שחברהכנסת (וחבל ישראלית
האחת,  נוספות: הצעות שתי להציע עליכם חובה
והשניה, בישראל; טלוויזיה מכשירי לרכוש שאסור
והמדינה אותם, יחזירו מכשירים שרכשו אלה שכל
כי אנוכי שמשוכנע ומאחר נזקיהם. על אותם תפצה
חברי אל לפנות רשאי אני יינקטו, לא אלה צעדים

הכנסת ואל כוחשיפוטם: 
התודעה ערכי על לשמור וכדי וילדינו, צעירינו בשם
החיו החוגים בשם ישראל; בבתי הישראלית היהודית
את להרחיב המעוניינים ישראל, ערביי בקרב ביים
מסגרתם והמעוניינים לחנך את ערביי ישראל בדרך של
המ הספר ישובי תושבי בשם ישראלית; ערבית תודעה
בתכ עמנו שותפים ולהיות עמנו לחיות הרוצים בודדים,
הישראלית החברה מן חלק ולהיות והתרבות הבידור ניות
המתקדמים החוגים עידוד למען בבדידותם; להישאר ולא
אפשר למען עמנו; בשלום המעוניינים ערב, בארצות
לתושבי הארץ בכל מקום יישובם לראות בעיניהם את

המדינה שתקציב להיווכח כדי הארץ, של הפיתוח מפעלי
המחיצות, וביטול הגלויות מיזוג למען כהלכה; מנוצל
אחת תרבות בעל אחד, עם יצירת של התהליך זירוז
ברורה ידיעה ומתוך אלה כל בשם  אחת ושפה
לטלוויזיה שלב תהא היום של המצומצמת שהטלוויזיה
לפחדים מעל הכנסת, חברי כולנו, נתעלה הנה הכללית,
בישראל לעם ונעניק המפלגתיים, והשיקולים האישיים
ערבית טלוויזיה במקום ומחסנת, יפה ישראלית, טלוויזיה

תודה. עויינת.

היו"ר א. בןאליעזר:
לחבר ואחריו אברמוב, לחברהכנסת הדיבור רשות

כהן. גבריאל הכנסת
שניאור זלמן אברמוב (גח"ל):

הטלוויזיה הקמת נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
כי המדינה, לאזרחי חשוב מאורע ספק שום בלי היא
של הכללית בהתפתחותם ישראל משתלבת כך עלידי
של השניה המחצית את המאפיינת התקשורת, אמצעי
מחיצות, מנתצת ימינו של הקומוניקציה הזאת. המאה
נידחת. פינה לכל ומגיעה ברזל, מסכי דרך חודרת
עולה הטלוויזיה של שכוחה נתברר האחרונות בשנים
של כוחה על שכן וכל הרדיו, של כוחו על ערוך לאין
בראשית רק היא הטלוויזיה דבר, יודעי ולדעת העתונות.
עם אותנו לקשור בעתיד עשויה היא שכן, התפתחותה.
להשפעות חשופים ונהיה העולמית, הטלוויזיה מערכת
הטל אחרים. ובמישורים התרבותי במישור חיצוניות

ראשוןבמעלה. אתגר איפוא היא וויזיה
וראשונה בראש אך טכני, מכשיר היא הטלוויזיה
ועל השפעה המוליד כוח עוצמה, כוח, היא הטלוויזיה
ותגובתם גישתם מסתכלים, המוני לגבי קובע, כך ידי
טובה איננה הטלוויזיה אותם. המעסיקות לבעיות.
מכשיר בהיותה לחלוטין, נייטרלית היא רעה; ואיננה

לשלילה. או לחיוב מכשיר גרידא,
כוח. עמדת יוצרת הקומוניקציה באמצעי השליטה
מתעצמת הכוח עמדת משתכללת, שהקומוניקציה וככל
סמכויות ריכוז הגורסים משטרים אותם ומתחזקת.
בלתי סמכויות גם לו העניקו השלטון, של מקסימלי
אופייני הקומוניקציה. באמצעי השליטה לגבי מוגבלות
האחרונה, בתקופה שאירעו שלטון בהפיכות כי הדבר
תחנות על להשתלט מתמרדים של דרכם ראשית היתה
בעבר אם ממשלה. משרדי על השתלטו בטרם השידור,
יוצרת ההשפעה בימינו הרי ההשפעה, את הכוח יצר
גם ההשפעה את לייצר שמסוגל מי ואזי הכוח, את

הכוח. את מייצר
הטכ ההישגים שיחררו המודרנית בתקופה לכאורה,
מי לו והעניקו שונים, משיעבודים האדם את נולוגיים
טכנולוגיה אותה גיסא, מאידך חירות. של רבה דה
באמצעות בכוחה, שכן אדם, של חירותו לסכן עלולה
להשפעות בכך שירגיש בלי אותו לשעבד גם התקשורת,
והטלוויזיה הרדיו עליו. מפעילים רביעצמה שמכשירים
בעיה: בפני דמוקרטית חברה כל איפוא מעמידים
את ולקיים מזה, המוניים, השפעה מכשירי להפעיל כיצד
הביקורת חוש את לפתח ואף לשמור כדי הדרוש האיזון
לשון מזה. המסתכל, או המאזין של העצמית והמחשבה
ערגות וללא טיפות ללא הטלוויזיה, או הרדיו אחר:
למכשיר ליהפך יכולים עקרונות, על קפדנית ושמירה
שבכוחם כשם הביקורת, חוש וטמטום אוניפורמיות ליצירת



המחשבה את לעודד שתכליתו מחנך לגורם ליהפך גם
האינדיבידואלית. האחריות ואת העצמית

כל של היום מסדר יורדת אינה כאמור, זו, בעיה
אותנו. גם להעסיק חייבת והיא דמוקרטית, חברה

מנסים אחרות, ארצות בכמה וכן בארצותהברית,
עלידי ההשפעה כוח פיזור של בדרך זו בעיה לפתור
לפעול רבות וטלוויזיה שידור לתחנות רשות מתן
נפתרה אחרות דמוקרטיות בארצות כללי. חוק במסגרת
ולידן ממלכתיות, רדיו תחנות הקמת עלידי הבעיה
הבעיה נפתרה אחרות בארצות ואילו פרטיות. תחנות
מונופו ממלכתית רשות יחידה, רשות הקמת עלידי
אמצעי על מונופולין קיבל שהשלטון במקום ליסטית.
ניתן אך משפטית. מסגרת גם לו נקבעה התקשורת,
הממלכתית הרשות הצלחת אלו בארצות שגם לומר
מפותחת, דמוקרטית במסורת נעוצה המונופוליסטית
בשנים עמוקה. חירות ובתחושת גבוהה תרבותית ברמה
מונופו ממלכתי וטלוויזיה שרדיו עדים היינו האחרונות
ממלכתי מכשיר להיות חדל גדולה מערבית בארץ ליסטי
בארץ פרטית תחנה בזכות ורק מובהק, שלטוני והיה
ניצול עלידי הנגרם העוול במקצת מתאזן קטנה שכנה

השלטון. לצורכי הטלוויזיה
שם היושבראש, אדוני מונופולין, שקיים במקום
הצלחתו, לקביעת אחד קריטריון רק קיים להיות יכול
בו רואים גוניו, לכל הציבור, חוגי כל האם והוא:
הצי כל אומר: אני אמון. לו ורוחשים ממלכתי מכשיר
אי זה במישור אמון שכן הציבור. של רובו ולא בור,
מעורער והבלתי הרם מעמדה ומיעוט. רוב של ענין ננו
מבקר של הרם ומעמדו בארצנו, המשפט מערכת של
רובו לא  הציבור שכל האמון מן נובעים המדינה,
אלא כולו  רוחש להם. זהו הקריטריון שבו נמדד
בארצנו. והטלוויזיה הרדיו שירות של מעמדו ויימדד
רוחש הציבור כל אם רק מונופולין להצדיק ניתן
קיום זכות אין זה, אמון בהעדר בלתימסוייג. אמון לו

ייבחן. ובזה למונופולין,
ממלכתי, מונופוליסטי, שידור שירות בכל תופעה יש
מעמדו את לבצר עשויה  בה יפגעו לא אם שרק
מטבע נוטים השירות עובדי לאומי. ממלכתי בשירות
כל פני על ולהעדיפו ממלכתי אינטרס לטפח עבודתם
עובדים לגבי גם יפה לשמחתנו, זה, דבר אחר. אינטרס
מוע שהם העובדה עצם שונות. במפלגות חברים שהם
הממלכ תחושת את בהם מטפחת לאומי בשירות סקים
מפלגה, משום הוראות לקבל רוצה אינו רדיו עובד תיות.
שהוא. מקור מכל הטרדה ונגד תכתיבים נגד ומתקומם
עצמאות, תחושת לפתח נוטה שהוא הדברים מטבע
והטלוויזיה הרדיו שיחת כי ערובה היא זו ותחושה
אם  אמורים? דברים במה אך ממלכתי. שירות יהיה
של הבריאה התפתחותה יכשיל ולא יפריע לא השלטון
סביב ליצור מאשר יותר קל דבר ואין זו, תופעה
מותח הציבור אם וחששות. פחדים של אווירה השידור
זו, מביקורת תצמח ברכה רק השידורים, על ביקורת
משום בה יש השלטון, ממוקדי מופעלת ביקורת אם אך
של לקיומו מוסד יסוד שהיא האוטונומיה, בחח פגיעה

מונופוליסטי. ממלכתי שיחת
התגבשה השנים במרוצת כי רב בסיפוק לציין רצוני
בשיחת עצמאות אווירת ישראל" "קול עובדי חבר בין
אנשי גם נמצאים אלה עובדים בין הלאומי. האינטרס

אווירה של צמיחתה הכשילה לא זו עובדה אך מפלגה,
נכבדה תרומה ספק, בלי תרמה, זו אווירה זו. בריאה
כללית. להערכה זכה אשר השירות, של רמתו להעלאת
של המצויינת עבודתם את ובהערכה בסיפוק ציין הציבור
אז הרגשנו כולנו הימים. ששת במלחמת השירות עובדי
והן בעורף הן גבוה, מורל לקיום תרומתם רבה מה
למסירות ומופת כדוגמה לשבח לציון ראויים הם בחזית.

ישראל. ולטובת ישראל" ל"קול ולנאמנות
האח בחודשים קשות זועזעה זו ברוכה התפתחות
שטופחה החוק, במסגרת האוטונומיה אווירת רונים.
שבאווירה ייפלא לא התערערה. כי נראה שנים, במשך
ותיקי מטובי כמה השירות את לעזוב ועומדים עזבו זו
בא הוא מלמטה. צמח לא זה מצער זעזוע העובדים.
שלטונית. ובפעולה שלטונית בהשראה מקורו מלמעלה.
האחרון בזמן שנערכו הדיונים הדי אליו שהגיעו מי כל
נבעה מניין להבין היה יכול השידור, רשות במליאת
דיונים ישראל". ב"קול שהשתררה המצערת האווירה
בצמרת לאחרונה שנתגלו הנטיות מן טפח גילו אלה
השידור. שירות של הממלכתי אופיו לגבי השלטון
בקרוב תבצע כי לממשלה להציע לעצמי מרשה הייתי
הרשות. מליאת של הצמרת מן בחלק לפחות גברי חילופי
זאת. מצדיק הרשות, מליאת דיוני על שהתפרסם המעט
כמתוכנן, הסתיים, ישראל" "קול על שירד הזעזוע
מינויו כי לקוות רוצה אני חדש. מנהל של במינויו
רם ממלכתי לתפקיד והכשרתו סגולותיו בזכות נעשה
ממלכתי כשירות ולנהלו לטפחו יצליח כי ומקווה זה,
להשגת יחתור שאם ספק, כל לי אין לאומי. ובנכס
גילוי תוך וסוגיו, גווניו לכל הציבור, כל של אמונו
לאומי בנכס כולנו את יזכה אזרחי, ואומץלב עצמאות
כל באמון יזכה כי לו מאחל אני ראשוןבמעלה. חינוכי

הציבור.
הטלוויזיה כי גלילי, השר מפי אתמול לשמוע שמחנו
הממשלה וכי השידור, רשות במסגרת תפעל הכללית
השידור. רשות חוק לתיקון חוק הצעת לכנסת תגיש
תפעל הטלוויזיה כי מובטח שכן חשובה, הודעה זו
שיחת מכריז: הראשון סעיפו אשר החוק במסגרת
שירות הוא  הטלוויזיה תתווסף ועכשיו  השידור

ממלכתי.
כן שמחתי לשמוע הערתו של השר גלילי, כי "הכל
השידור. רשות בחוק בתיקונים צורך יש כי מסכימים
רשות חוק את להחיל כדי רק לא נולד, זה צורך
להביא גם אלא הטלוויזיה, על מוסדותיה ואת השידור
השידור". רשות של הנסיון מן המתחייבים תיקונים
שמן כללית הרגשה קיימת אכן כי חשובה, היא זו הערה

זה. חוק לתקן הצורך
תיקון. לדעתי, הטעונות, נקודות כמה להעלות רצוני
השידור שירות כי קובע, החוק של הראשון סעיפו
וכלל כלל משתקף אינו זה עקרון ממלכתי. שירות הוא
שנקבעו למוסדות במינויים הדנים החוק סעיפי באותם
גוף הרשות, מליאת הממלכתי. השירות של לניהולו
עלפי הנשיא עלידי יתמנה חברים, ושלושה עשרים בן
יושבראש את גם ממנה הממשלה הממשלה. המלצת
חברי חמשת כל ליושבראש. המשנה ואת המליאה
ללא אפילו הממשלה, עלידי מתמנים המנהל הוועד
מתמנה הוא אף הרשות מנהל הרשות. במליאת התייעצות
השידור לרשות המינויים כל אחר: לשון הממשלה. עלידי
ומוסדותיה, בלי יוצא מן הכלל, נעשים עלידי הממשלה,



הממשלה. במשרדי ועובדים פקידים של מינוייהם כדרך
למושג בסתירה עומד היושבראש, אדוני זה, סדר
"שירות ממלכתי". בחקיקה שלגו כבר נקבעו כמה
במסגרת שאינם לתפקידים למינויים ותקדימים דפוסים
המדינה, מבקר או שופטים השלטון. של המבצעת הזרוע
המבצעת, הזרוע כלפי עצמאות להם העניק החוק אשר
מותנה מינוים אלא הממשלה, עלידי מתמנים אינם
למרותה נתונים שאינם גופים של בשיתופם או בהסכמתם
והטל הרדיו את לקיים היא הכוונה אם הממשלה. של
בחוק צורך אין אזי ממשלתי, משרד של כסניף וויזיה
כדרך המנויים ייעשו ואזי לחוק, בתיקונים ולא מיוחד

הממשלתית. הפקידות מינויי
(המערך): קרגמן ישראל

כאן. שתיארת כפי כאלה מינויים אין

שניאור זלמן אברמוב (גח"ל):
בהתאם הם הרשות, מוסדות לכל הנעשים המינויים
אני שתיארתי. כפי נעשים והם השידור, רשות לחוק
גלילי השר וכשדיבר זו, בנקודה יתוקן שהחוק מקווה
מניח אני לחוק, תיקונים בהכנסת הצורך על אתמול

זה. במישור לתיקונים שהתכוון
יצחק ה. קלינגהופר (גח"ל):

לקוות. יש
שניאור זלמן אברמוב (גח''ל) :

 השידור רשות חוק של הדקלרטיבי שלסעיף כדי
ממשות תהיה  ממלכתי שירות הוא השירות כי
המינויים כי לקבוע מגת על החוק את לתקן יש כלשהי,
שתביא בצורה ייעשו הרשות של הסטטוטוריים למוסדות
שיקולים לבין המבצעת הזרוע שיקולי בין איזון לידי
המדינה מבקר או שופטים היו אילו אחרים. ציבוריים
זוכים היו אם ספק המבצעת, הרשות עלידי מתמנים
במקרים המינוי, דרך כי אליו, שהגיעו הרם למעמד
שיכולה כשם התפקיד, בעוכרי להיות יכולה מסויימים,
שיטען, מי יטען אם התפקיד. נושא של להצלחתו לתרום
המינויים את לבצע הממשלה את מסמיך החוק אם גם כי
את תבצע כי עליה חזקה אחרת, לרשות הזדקקות ללא
יקבל,  ממלכתי שירות של אספקלריה מתוך המינויים
המינויים נעשו הצער למרבה כי התשובה, את לצערי,
מובהקים, מפלגתייםקואליציוניים שיקולים לפי היום עד
הוא הרשות יושבראש תוכיח. התפקידים נושאי ורשימת
המערך, איש הוא ראש ליושב המשנה המערך, איש
שלושה מהם חברים, מחמישה מורכב המנהל הוועד
ועל מפ''ם על נמנים האחרים ושני המערך על נמנים

מובהק. טהור קואליציוני הרכב המפד"ל.
את לסמל שנועדה גישה על מעיד זה הרכב האם
האומנם מסופקני. השידות שירות של הממלכתי האופי
הציבוריות של הקשת גוני כל את משקף זה הרכב
את לפחות הקשת, גוני. כל את לא ואם הישראלית,
לכך התשובה בציבור? הרווחות העיקריות ההשקפות
כל ושל המנהל הוועד הרכב שלילית. להיות חייבת
העומדת צרה קואליציונית גישה משקף המפתח עמדות
הרשות תקיים כיצד החוק. של הראשון לסעיף בסתירה
"הרשות האומר: החוק, של 4 סעיף לפי תפקידיה את
לביטוי מקום יינתן השידור שירות בשידורי כי תבטיח
מתאים של השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור", אם
במוסדות השידור ובעמדות המפתח לא ניתן "מקום

הרווחות שונית ודעות השקפות של מתאים לביטוי
בציבור"? סעיף זה, הנותן ביטוי נמרץ לעיקרון ממלכתי,
לא הרשות למוסדות המינויים אם משמעות נטול יהיה
עניין ממלכתי. עיקרון לאותו בהתאם הם גם ייעשו
לשורש יורד הוא כי פורמאלי, עניין אינו המינויים
האומר בחוק, הראשון הסעיף ממלכתי'/ "שירות המושג
כי "שירות השידור הוא שירות ממלכתי" הוא נטול משמ
עק לפי נעשה הרשות למוסדות המינויים סדר אם עות
לו כי הסברה, את להביע מותר ממלכתיים. שאינם רונות
סדר שקבע חוק עלפי הרשות למוסדות המינויים נעשו
ונמנע ייתכן אז כי ממלכתיים, עקרונות עלפ> מינויים
בו שפגע והמכאיב הקשה הזעזוע ישראל" מ"קול היה
השר יוכל בתשובתו כי מקווה אני האחרונים. בחודשים
בחוק ייקבע אשר התיקונים אחד כי לנו, להבטיח גלילי
והטלוויזיה. השידור רשות למוסדות המינויים בסדר יטפל
בכל ישקול שמא גלילי, לשר לפנות רצוני לבסוף
הטלוויזיה שגם לנו, לומר יוכל חוק בהעדר גם אם זאת
ממלכתי. שידור של העקרונות לפי תתנהל הזמנית
אבל מסויים, בזמן תסתיים והיא זמנית היא הטלוויזיה
הכללית לטלוויזיה בריא תקדים זה שיהיה חושב אני
או בו ינהגו הזמני במעמדו שגם השר מפי נשמע אם

ממלכתי. שירות של כדרך בו לנהוג ישתדלו
ואני  בקשתו שתתקיים והיא, אחרונה, ומשאלה
תעשה שהממשלה גלילי, השר של  תקוותו גם מבין
בישראל אדם כל אשר למכשיר ייהפך שהמקלט כדי הכל
תשיג לא שהטלוויזיה סבורני, אותו. לרכוש מסוגל יהיה
מצומצמת שכבה בידי יימצא הזה המכשיר אם מטרתה
הצדקה ויש לטלוויזיה הצדקה יש ישראל. אוכלוסיית של
אם רק לעשות מתעתדת שהממשלה הגדולות להשקעות
האוכלוסיה. חלקי כל בקרב נפוץ יהיה הזה המכשיר

היו"ר א. בןאליעזר:
כהן. גבריאל לחברהכנסת הדיבור רשות

(המערך): כהן גבריאל
בעי נמצאים אנו נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
ההמונית. התקשורת אמצעי מהפכת מהפכה. של צומה
נופלת זו מהפכה אין השפעתה ובהיקף בעוצמתה
המין על מכרעת השפעה שהשפיעו קודמות ממהפכות
המייחדים דברים מספר שיש נדמה להיפך, האנושי.
ובצירוף בהיקף בעוצמה, קודמות ממהפכות אותה
תקדים. ללא תחומים גיוון בעלת מהפכה זו תכונות.
התעשייתית והמהפכה הדפוס המצאת היו למשל, כאילו,
שמתחילה מהפכה זו אחת. ובעונה בעת לעולם באות
לתודעה חדירה  מסתיימות אחרות מהפכות שבו בשלב
ומשפיעה שפועלת בעולם הראשונה המהפכה זו ההמונית.
בחמש האנושי. המין כלל על כמעט אחת ובעונה בעת
נתונים שמענו אתמול (רק הדתות. כל בני על יבשות.
לנו). הקרוב המוסלמי בעולם השידור שעות מספר על
האנו את קירבה אשר כמהפכה בעתיד תיראה אולי זו

אחד. עולם של למציאות שות
כך מהפכה תקופת כבכל הכנסת, חברי רבותי,
אגו, אין ההמונית הקומוניקציה מהפכת בתקופת גם
משמעותה מלוא את להבין מסוגלים הדור, בני
בתחומים החיים. תחומי בכל ולשלילה, לחיוב ותוצאותיה,
שהדורות להבטיחכם אני יכול ובלתיצפויים. צפויים
התקשורת אמצעי תקופת כבני שיגדלו הדורות הבאים,
לצורכי בהתאם אותם למסד הדרך את וימצאו ההמונית,



של רבה במידה אולי יתייחסו אלה דורות  החברה,
הסוציו הניתוחים מן לרבים ותמהון לגלוג ביקורת,
והאינ היורידיים והוויכוחים המוסריים הדיונים לוגיים,
המהפכה של חדירתה לשלבי שמתלווים סטיטוציונליים

האנושית. החברה של פינותיה לכל הזאת
האופטימיות על גם ותמהון לגלוג יהיו ביקורת, תהיה
שלה, והתיאורטיקנים הזאת המהפכה נביאי של המופרזת
דברים על וגם לה. שנתלוו הפחדים עוצמת על וגם
החברתי המיסוד בנסיון באנכרוניסטיים בוודאי שיתגלו
כאיהבחנה דור במרחק שייראו דברים על וגם שלהם,
גורלו כזה לעשות. מה אין בטפל. וטיפוליתר בעיקר
עוברות והאמצאות שהטכניקה במהפכה שחי דור של
משמעותן את לעכל האנושי השכל יכולת את בהרבה

והאינדיבידואלית. החברתית הפוליטית,
טל על הפוליטי במישור ודיון ויכוח כל גם לכן, ■

לשון שיגרת של למידתמה נידון וכוי, רדיו וויזיה,
והרגשות מושגים בעלי בין ולדיאלוג מכאן, ומחשבה
חרשים. של דיאלוג מעין מכאן. מפגש ביניהם שאין
פחדיו את להשליט שמנסה מי דומה אףעלפיכן,
בזמן מכונות לשבר שניסה למי למדיניות ולהפכם
המהפכה התעשייתית, למי שנלחם עד חורמה בהמצאת
ללחום מאד טובות סיבות היו לאלה וגם ולאלה הדפוס.
ודומה שלהם. האינטרס מבחינת אלה תגליות יישום נגד
 רדיו כלומר: באמצעה, המהפכה את לעצור שמנסה מי
ספרים, קיום עם שהשלים למי לא,  טלוויזיה כן,

אבל נלחם ב**********.

שיושקע המאמץ על חבל וכץ, גרוס חבריהכנסת
טיב על במאבק להשקיעו מוטב הטלוויזיה. נגד במאבק
הטוב מירב את ממנה להפיק כיצד ותוכנה. הטלוויזיה
אפשר אבל מוצדקים, פחדים הרבה יש וליחיד. לחברה
מניעת על ולא כך על נאבקים אם עליהם להתגבר
המאבק שבתחום חושב אינני הטלוויזיה. של קיומה
כץ חברהכנסת עם אסכים ותכניה הטלוויזיה טיב על
עוד כל שיימשך לגיטימי מאבק זהו אבל דבר, בכל
הטלוויזיה. של תכניה על מאבק של אפשרות תהיה

גלילי: י. השר
זמניה. על נאבק כץ חברהכנסת

(המערך): כהן גבריאל
אותו. לעודד צריך שאני סבור איני

השפיעה כיצד יודע אינני עוד מוסגר, במאמר אגב,
מסויימות במדינות והכנסיה הדת מעמד על הטלוויזיה
שיש יודעים אנחנו בעיקר, נוצריות במדינות כיום, בעולם.
תתגלה לא אם יודע אינני דתית. תחיה מעין מהן בכמה
הדת והבאת בטלוויזיה השימוש בין קורלציה איזו
שבמקרה מניח אני זו. תחיה לבין באמצעותה, להמונים
במקרה אולי טלוויזיה. להקמת כלכך מתנגד היית לא זה

אחרים. יתנגדו זה

יעקב כץ (פועלי אגודת ישראל):
כזה. לסעד זקוק איננו הוא ברוך הקדוש

(המערך): כהן גבריאל
עלי שלו המוסדות אבל לא, הוא ברוך הקדוש

אדמות  כנראה כן.

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש):
הטלוויזיה? לאמצאת הוא ברוך הקדוש הביא למה

(המערך): כהן גבריאל
הרבה העוצמה בעל לאלמנט נחשבת הטלוויזיה
האינ ומכאן ההמונית, הקומוניקציה שבמהפכת ביותר
אנו אשר עד אבל עליה, שבוויכוחים הרבה טנסיביות
תקשורת מכשיר לחיינו חדר טלוויזיה, על ודנים באים
תוצאות הרה ואולי פחותה לא עוצמה בעל המונית
טרנזיסטור של ולקטגוריה הטרנזיסטור,  יותר גדולות
לאותו שייך זה שבמכונית. הרדיו את גם מכניס אני
השידור, רשות על הדיון בעת זאת להסביר ניסיתי הסוג.
הטל מתכוון. אני למה הבינו שלא הרגשה לי והיתה
הטרנזיסטור עניין מה גדול. מאיים, דברמה זהו וויזיה
הגנרלים מרד כשלון דוגמת את גם אז נתתי לכאן?
המלחמה. לפני היה זה בו. הטרנזיסטור ותפקיד באלז'יר
שלפניה החירום ימי הימים, ששת מלחמת היתה בינתיים
בהערכה, יפקפק לא איש שהיום לי נדמה והקרבות.
הטרנזיס שלפני בתקופה ומלחמה מדיניות הרי שלא
הטרנזיס שלאחרי בתקופה ומלחמה מדיניות כהרי טורים
כאן. אותם אפרט ולא פנים הרבה זו לעובדה טורים.
ערב של התקופה של ניתוח שכל ספק כל לי אין
שלפניה, הפוליטיים והעיוותים הסבכים על המלחמה,
של תפקידו את להבין בלי אותו להבין איש יוכל לא
הוא במחדלים. או במעשים  הטלוויזיה של הרדיו,
ולא הקרבות, בתקופת והטלוויזיה הרדיו לגבי הדין

לפרטים. כעת אכנס
מילואים וצבא מתוח עם בין גדול הבדל יש
יש אם טרנזיסטורים. ובלי טרנזיסטורים עם מגוייס
ביניהם ותיקי מלחמת תש"ח או אפילו קרבות סיני, הם
לגבי אליה מתכוון שאני ההשוואה את מבינים ודאי
במערכה הטרנזיסטור של ומקומו הימים ששת מלחמת
למלחמה. שמתלווה והסוציולוגית הצבאית הפוליטית,
התק אמצעי של חדירתם היקף את מגלם הטרנזיסטור
לו מקשיב האזרח ומיטלטל. קטן הוא זול, הוא שורת.
עם הרועה אצל ביום. שעות הרבה לו להקשיב יכול או
אצל החליל. את מחליף הוא בהר, או במדבר עדרו,
הרכילות, שיחת את מחליף הוא הנהר ליד הכובסות
מגלמת הטלוויזיה ואילו נוספות. דוגמות להביא צורך ואין
ביה, לכל להביא היכולת את החדש, המימד עומק את
הכרה או מכאן, שונים, עולם חלקי חזותיים, באמצעים

מכאן. ורוחניים, פוליטיים מנהיגים עם אינטימית
שנות שלושים לסכם שניתן במידה להעריך, יסוד יש
להתרשם בו לצופה מאפשר זה שמכשיר טלוויזיה,
נותנת לצופה שניתנת זו יכולת בעיה. או מנושא חזותית
להרבה אנשים מה שהגדיר פרשן פוליטי אחד כ*******"
"***** ** ******* חוש מציאות גדול יותר. זו כשלעצמה
טלוויזיה, הקמת שתצדיק כדי צרכה כל חשובה מטרה
דיה חשובה מטרה זו  דיוננו נושא של ובקונטקסט
דיה חשובה מטרה וזו היהודית, באוכלוסיה כשמדובר
בתכניות מגיעים שאין חבל הערבית. באוכלוסיה כשמדובר
מטרתיסוד כי השכנות, לארצות המוצעות הטלוויזיה
ריאלית. תחושה יצירת היא הערבים עם ביחסינו

ולשלום. להידברות הדרך הוא הריאליזם
גריסווד, הרמן אותו, שציטטתי פרשן אותו אגב,
וריאליזם מקיפה עולם לתחושת דוגמה לתת ברצותו



בן שמדינאי להניח "קשה אמר: מקנה, שהטלוויזיה
במונחים כלשהי אירופית למדינה להתייחס יוכל זמננו
דיבר כאשר ב938ו לצ'כוסלובקיה צ'מברלין התייחס בהם
על "*** **** *******" ועל ****** ** **** **"
"**** *******. ואפשר לתת, כמובן, דוגמות טובות

יותר. הקרוב מעולמנו יותר
עוסקים אנחנו היום  והטרנזיסטור הטלוויזיה
האגליטרייניים המכשירים לוודאי קרוב הם  בטלוויזיה
המידע האמנות, התרבות, בתחום ביותר המשווים 
המשווה הגורם ובוודאי מעודה, האנושות שידעה והבידור
שיודעת אלה, בתחומים לדמוקרטיזציה והמביא ביותר
גבוהה רמה בעלת הטלוויזיה שתהא וככל תקופתנו.
יותר, זול המכשיר שיהיה וככל יותר, וחינוכית יותר
לתפקידו מודעים הטלוויזיה תכניות מעצבי שיהיו וככל
את ביותר הטובה בדרך ימלא כן  המכשיר, של זה
בתחום המשווה הגורם של הזאת החשובה הפונקציה

התרבות.
שוויון הקניית של שוויון, הענקת של זה תפקיד
לכל ובידור אמנותיות וחוויות אינפורמציה בהספקת
מקרים בשלושה במיוחד ופורה במיוחד חיוני האוכלוסיה,
אוכלוסיה, פיזור בה שיש במדינה ראשית: שונים.
מכוונת שמדיניותה במדינה או ומפוזרים, קטנים כפרים
ביקור אשכח לא לעולם הכנסת, חברי אוכלוסיה. לפיזור
הקרוב שהבית בסקוטלנד איכרים בביקתת שביקרתי
בבית קילומטרים. כמה של במרחק היה אליה ביותר
לננו ישראלים. ארבעה היינו טלוויזיה. מכשיר היה זה
חזרתי ולא מהחדר לרגע יצאתי החדרים. באחד שם
קרה מה לראות ויצאו לי דאגו חברי וחצי. שעה במשך
עם בשיחה שרוי שהייתי משום לחדר חזרתי לא לי.
שיווק ועל ישראל של המים תכניות על סקוטי איכר
פחותה לא אלה בנושאים בקיאות גילה הוא ההדר. פרי
שעה רבעי שלושת תכניות, בשתי שחזה משום משלי,

הללו. לנושאים שהוקדשו תכנית, כל
הקניית של זה לאספקט מיוחדת חשיבות שנית:
שכבות בין תרבותי פער בהן שיש במדינות יש שוויון
עליה גלי בין או אתניות שכבות בין או חברתיות

והגירה.

דרסטי שינוי בתהליך שמצויה במדינה ושלישית:
של ראשונים שלבים בזמן אם שלה, החינוך במערכות
המתלוות תופעות בשל ואם חינם חובה חינוך חוק
שמביא שינוי המונים, הגירת בזמן לילדים מקיף לחינוך

להוריהם. הילדים בין גדול לפער גם
ומחייבת מצדיקה הללו הסיבות שלוש מן אחת כל
וכמה. כמה אחת על  יחד שלושתן טלוויזיה. הקמת
הגורמים שלושת אחת ובעונה בעת הצטברו ואצלנו

הללו.
והעני, העשיר כמוהו. מאין שוויוני מכשיר זהו
המשכיל והרחוקה, הקטנה העיירה ותושב הבירה תושב
תחרות אותה את רואים כולם  ההשכלה ונעדר
לשיחה, הממשלה ראש עם "נפגשים" כולם הכדורגל,
אותו את שומעים כולם הטלוויזיה, דרך התנאים, באותם
כולם להיסטוריה, או לכלכלה הפרופסור מפי שיעור
אותו ורואים ושומעים תיאטרון הצגת באותה חוזים

בטלוויזיה. קונצרט
באנגליה הייתי כאשר נוספת: דוגמה זה ולעניין

בובר מרטין פרופסור עם טלוויזיוני ראיון פעם ראיתי
הטלוויזיה של הטובים הכתבים אחד אותו ראיין המנוח.
ביותר ההווייתיים השידורים אחד זה היה הבריטית.
בובר פרופסור את פעם פגשתי במקרה אני שראיתי.
שלי הראשונה הלימודים בשנת זה, שידור לפני המנוח
שוחחתי אתם הישראלים כל מבין אבל באוניברסיטה.
ש"פגש" היחיד הייתי הזאת, התכנית על שבוע באותו
שהיו אלה כל בשביל הטלוויזיה. בתכנית שלא אותו
עם והראשונה היחידה פגישתם זו היתה באנגליה

פגישה. זו היתה ואכן המנוח, בובר פרופסור
השלב ביצוע סף על עומדים אנו השר, אדוני
בעיקר שיפנה השלב זהו הכללית. הטלוויזיה של הראשון
בנאומו השר מפי לנו נודע כי אם הערבית, לאוכלוסיה
שמחד שלב כן אם זהו עברית. שעה גם שתהא אתמול
חירום, שעת לצורכי תשובה  לעצמו מטרה הוא גיסא
להתייחס שאפשר יותר כוללת בתכנית שלב גם זהו אבל
שדיברו כנסת לחברי בניגוד נסיוני. שלב כאל אליו
כאל בעברית שעה להכנסת מתייחס הייתי לא לפני,
וכי אחורית. בדלת משהו הכנסת של מזימה איזו
של ניכר לחלק הם אף יופנו לא בערבית השידורים
להיפך, זול אבחנה לעשות ולמה היהודית? האוכלוסיה
כדי הקרובה בתקופה התכניות את לגוון לא מדוע

התחומים? בכל הנסיון מירב את לרכוש
שותפתי לא גם התקשורת, מקצוע איש אינני
בהתייעצויות ובהכנות. כ****** מוחלט אני מרשה
להנחות צריכים דברים שלושה כי לי שנראה לומר לעצמי
באותה הקרובה, בתקופה הטלוויזיה בהפעלת אתכם
כשלב וגם לעצמה מטרה תשמש הטלוויזיה שבה תקופה
אמת הם: הללו הדברים שלושת יותר. גדולה לתכנית
הצופים. לכלל פנייה ותכנית; מקצועית רמה ודיוק;
 ולדיוק לאמת אשר במקצת. הדברים את אפרט
גם והדיוק האמת מן יעיל דבר לך אין ברורה, הכוונה
יותר התעמולתי. והמאבק הפוליטית ההסברה בתחום
התפקיד את הבי.בי.סי., את הזכירו פעמים מדי
מלחמתהעולם בימי שידוריו רבה כה בהצלחה שמילאו
יפנה המעוניין כך. על לחזור שאצטרך מכדי השניה,
העניין את הזכרתי שם השידור, בנושא הקודם לנאומי

בהרחבה.
כסטיה קצרה מדברי רצוני לצטט עתונאי, פובלי
לאומי פשע או עוול עשינו כי גורס אשר מעולה, ציסט
מגדיר הוא עכשיו. עד הטלוויזיה את הקימונו שלא בכך
ישראל את בטלוויזיה נציג ותובע: טוען הדברים, את
הצרה לכך. מסכים ואני להתבייש. מה אין שהיא, כמו
מן שהיא כמו ישראל של דימויה את לקבל שאם היא
 מרכזי תפקיד פובליציסט אותו ממלא שבו העתון,
בארצות זה מעתון ישראל של דימויה את קיבלו וכך
התמו סף על עומדת שישראל היה נדמה , השכנות
שהיא כמו ישראל הצגת מהי לדעת אותי מעניין טטות.
לא למה  שהיא כמו אם פובליציסט; אותו בעיני אפילו

לעשות זאת גם בעתון?
ויקטור שםטוב (מפ"ם):

האויב. את לבלבל כדי זה בעתונות,

גבריאל כהן (המערך) :
מסורת  הערבי השידור בית שהניח המסורת
שומעים שאינם אלה גם אודותיה, על יודעים שכולנו



ודיוק. אמת של מדיגיות מבטיחה זו מסורת  ערבית
זו. למדיניות הגיבוי מלוא מתן שיימשך נקווה

לחובה מתכוון אני ותכנית, מקצועית רמה באומרי
רק לא ותכנית, מקצועית רמה על מלכתחילה להקפיד
משום רק לא אחרות, תחנות עם התחרות שיש משום
משום בעיקר אלא בטלוויזיה, תצפה האוכלוסיה שכל
בהמ גם דומיננטיים יהיו בתחילה שייקבעו שהסטנדרטים
הרא בתקופה גבוהה רמה להבטיח איאפשר אם שך.
הפעלת דחיית את כזה במקרה מבכר אני  שונה
הראשון השידור מיום החל תישמר לא אם הטלוויזיה.
על נעלה  ותכניתית מקצועית מבחינה גבוהה רמה
טובות תכניות מעשית. שאלה גם זוהי חתחתים. דרך
ועדיין בעלימקצוע, של שפע ומחייבות רב כסף עולות
בקניית לדעתי, טמון, הפתרון זה. ולא זה לא לנו אין
התרבות, בתחום גם אחרים טלוויזיה משירותי תכניות
של דעתו על במקצת חולק אני ופה והחינוך. האמנות
הדגש את שם הראשון בשלב שכבר נבון, חברהכנסת
ארוך. לטווח מטרה שזו מניח אני מקומי. בצוות
והחי האמנות התרבות, בתחום תכניות לקנות יש בינתיים
נוך, וגם בתחום החדשות ומה שנקרא ******* *******.
מיוחדות ותכניות "קונפרנס" "פנורמה", כמו תכניות
ימים. כמה תוך מתיישנות אינן  זה מסוג אחרות
הן וברמתן; אלה בתכניות להתחרות שננסה סיבה אין
הערבית. לאוכלוסיה וטובות היהודית לאוכלוסיה טובות
משו לייצור לחתור והיא, לפתרון, שניה דרך גם ויש
טל שירותי עם בארץ, תכניות, של קופרודוקציה תף,

אחרים. וויזיה

"רמה" בין קונפליקט יהיה אם ומדגיש: חוזר אני
את לבכר שצריך סבור אני  הארץ" "תוצרת לבין

מוחלטת. חשיפה מדיניות הרמה.

אריה בהיר (רפ"י):
מכסו עם

(המערך): כהן גנריאל
ואמיתית. מכס בלי

אני אבל פוגע, אני רגישות נקודות באילו יודע אני
מחוזי רבים יצדקו  גבוהה לא ברמה נתחיל שאם יודע

בתחזיותיהם. הטלוויזיה של השחורות
חבר החינוך, שר לסגן לומר רצוני  לרמה אשר
כשלפני לחששותיו שותף הייתי אני שגם ידלין, הכנסת
הטלווי תכנית של הסכנה על הצבעתי לערך, שנה, חצי
והחששות עמוקה לתרבות כתחליף לקריאה, כתחליף זיה
קראתי כאשר התעודדתי כשלעצמי אני מכך. הנובעים
למנוע אפשר טובה שידור רמת עלידי כיצד מכבר לא
כנראה, מעולה תכנית, על קראתי הזאת. הסכנה את גם
בטלוויזיה בניויורק, אשר מוקדשת ליצירותמופת בספ
החברה הבוקר. של מוקדמת בשעה משודרת התכנית רות.
גם היססה התכנית, את לממן צריבה שהיתה המסחרית,
נתברר, זאת ובכל המוקדמת. השעה בגלל וגם התוכן בגלל
את בניויורק קנו בוקר שבאותו הראשון, השידור לאחר
הספר סטאנדאל, של והשחור" "האדום של הטפסים כל
השעונים של המלאי את גם וכן התכנית, לו שהוקדשה

המעוררים...
אהיה בכך גם  האוכלוסיה לכלל לפניה ואשר
מקביעת חרד אני לי. שקדמו הדוברים מן במשהו שונה
יודע ואני  שונים אוכלוסיה לסוגי שונים סטנדרטים

תחנות עם מסויימת תחרות בגלל רב פיתוי לכך שיהיה
דבר של בסופו יתגלו שוגים סטנדרטים אבל ערביות.
להביא צריך תכנית כל לגבי פיפיות. כחרב כבומרנג,
גם המוחזקים, השטחים ערביי גם בה שיצפו בחשבון,
השונים, גווניה על היהודית האוכלוסיה וגם ישראל ערביי
להיות יכולים דגשים הבדלי לתכניות. להתייחס יש וכך

והאמצעים. הרמה בבחירת לא התוכן, בבחירת
אתת. הערה עוד  עצות" "מתן של זה ובתחום
לתקופת נכנסים אנחנו לפני. הדוברים מן אחד עליה רמז
תוד עם כלומר חירום, לשעת הטלוויזיה דרך הטלוויזיה
שנ כדאי התעמולה. ומאבק ההסברה עניני של חריפה עה
בטלוויז והעובדים הממונים לעצמם וישננו לעצמנו שנן
הסברה ההסברה. מגבלות את ההסברה, גבולות את יה,
אינה למדיניות, תחליף אינה מדיניות, במקום באה אינה
כאשר לקויה הסברה על בטענות לבוא אין כליכולה.
אח והערה כליכולה. ההסברה אין ברורה. מדיניות אין
שאמנם החיצוני, התעמולתי ההסברתי במאבק גם רונה,
 הממשלה מדיניות להצגת מרכזי מקום בו להיות צריך
מחשבה לגוני וביטוי מקום להינתן צריך זה בתחום גם

אחרים.
אכנס שלא אחד קומפלקס עוד יש הכנסת, חברי
היורידי, הפיקוחי, הפנימי, הפוליטי הקומפלקס הוא אליו,
אתיי לא שונים. כנסת חברי מדאיג הוא הדברים שמטבע
לנו שתהיה מפני אלא חשוב, שאינו מפני לא אליו חס
לחוק התיקונים הצעות את כשיביאו קרובה, הזדמנות
אי כלום בלא פטור אבל אליו. להתייחס השידור, רשות
הערות לכמה פולמוסית התייחסות לפחות ואתייחס אפשר,
לעניין. שלי גישתי את להציג שאנסה מבלי כאן, שנשמעו
שירות עשה לא הבנתי, מיטב לפי גולן, חברהכנסת
לא הוא גבתון. פרשת את העלה כאשר גבתון למר טוב

טוב. שירות עשה

ויקטור שםטוב (מפ"ם):
דוב". "שירות אולי
גבריאל כהן (המערך):

בטאקט תלוי זה כי שלא, ייתכן דוב", "שירות אולי
שיש נושא פה מעלה אתה לו. לענות שיכולים אלה של
גבתון מקום, מכל לאנכונות. או נכונות תשובות, עליו

הזה. הוויכוח מן נשכר יצא לא

העצמאית): הליברלית (המפלגה גולן ♦צחק
העניין. מן טוב יצא הוא לגבתון. דאגתי לא אני

אותו. סידרו

(המערך): כהן גבריאל
בפני שאלה זו  טוב לא או טוב יצא הוא אם

עצמה.
המ את לבדוק שהתמנתה הוועדה את הזכרת אתה
בוועדה גבתון. למר מחמאות וחלקה השידור בשיחת צב
מאמר גם כתב אליאב בנימין ואותו אליאב, בנימין היה זו

גבתון. על אחר
יצחק גולן (המפלגה הליברלית העצמאית):

מא זאת. להזכיר רציתי לא מאד. כך על התפלאתי
עליו. להגיד מה לי יש מאד, חמור מר

(המערך): כהן גבריאל
למדי מתפלא שאני לומר מוכרח אני הקשר באותו



כבר הוא הקודם בדיון אברמוב. חברהכנסת ידידי על
היתה בדיקה. בלי לעתון בהזדקקות נכווה? במה נכווה.
את הפכו לא למה פלד. פרשת גם יש גבתון, פרשת
בה, חבר שאיננו מפלגה לחבר אותו הפכו פלד? אלעד
הפכו אותו ללאיוצלח בנושא זה, וכו' וכו'. אינני רוצה
האלוף היה המלחמה אחרי אילו קורה היה מה לומר
גם לכולם, נראה היה זה בתפקיד. להישאר מסכים פלד
אחר אבל וארץ. שמים הפכו לכן קודם שחודש אלה לכל
שאב ממה חדשה. בפרשה פתחו ואז נוסף, מינוי בא כך
אז  בפרשת פלד  חברהכנסת אברמוב את ידיעותיו?
גרם זה אותו. הכשיל העתון העתון. מן אותן שאב הוא
שוב הוא היומן קורה מה זאת. יודע אני עגמתנפש, לו
כל זה שבנושא יודעים וכולנו לבדוק. מבלי לעתון נזקק
קונטקסט''. אוף ו"אאוט קו לפי דיווח העתונים מן אחד
לתבוע זה ולפי עתון, על להסתמך שוב עליו היה למה
אותם לפי מאליה מסתברת שהיא ריאורגניזציה אותה את
ולא מהנסיון ללמוד לא למה בעתון? שהופיעו קטעים
לסמוך רק על העתון? ומי שכבר התנסה, הוא לצערי
בכנסת מתאים הפחות האדם אברמוב, חברהכנסת דווקא

כזה. בדבר להיכוות
שבדברי, פולמוסי יותר, או הפחות החלק, שזה מאחר
יודע אני שופמן. לחברהכנסת גם משהו לומר רוצה אני
רק לא שבטלוויזיה. העוצמה מפני החשש חומרת את
נבוא שכאשר משער ואני לה. שותף אני יודע, שאני
של למחנה שייך אהיה ותקנונים, סמכויות בהגדרת לדון
דברים. שני מפני מזהיר אני אבל והחרדים. הזהירים
ניסוחים, שעלידי שבאמונה פשטנות מפני כל, קודם
ומי המהותית. הבעיה את לפתור אפשר תקנונים, ואפילו
כשהוא לבי.בי.סי. פונה אינו ומי לאנגליה, מתייחס אינו
מנוש זה את מכיר כבר אני טוב? בדבר להתגדר רוצה
בלי לו, שנוח מה מאנגליה מצטט אחד כל אחרים. אים
מכוונת התעלמות מתוך או בשלמותה התמונה את להכיר
בבי.בי.סי. ואפילו הזאת, הנהדרת באנגליה אפילו ממנה.
מתמיד, מאבק שם יש סטטי. איננו המצב הזה, הנהדר
הבי.בי.סי. ובתוך השלטון, ורשויות הבי.בי.סי. בין כן,
הפו השידורים דמות על בעיקר השידורים, דמות על
את גם לפעם מפעם שמשנה פלואידי מאבק זהו ליטיים.
ותק מעמדם בתולדות כאן אתכם אעסיק לא התקנונים.

סי. בי. בבי. הפוליטיים השידורים של גוניהם
הבי.בי.סי., על מאמר ציטט שופמן חברהכנסת
אובייקטיבי הוא הבי.בי.סי. חדשות שבהגשת המסביר
שנק' מה אין כלומר פרשנות. ללא עובדות נותן לחלוטין,
נכון. וזה הבי.בי.סי." "דעת לכנות שאפשר מה או רא
אינם ניסוחים אתכם: להזהיר רוצה אני פה גם אבל
חברהכנסת קרא שאותו מאמר באותו בעיות. פותרים
מופיע  ציטטתי זה ואת  שסיפר מה וסיפר שופמן
איש הוא מאמר אותו שמחבר להזכיר כדאי אגב, המשך.
העצמאית ובעמדה באובייקטיביות הגאה הבי.בי.סי.
באותו המשך יש זאת בכל וכוי. הממשלה מול הרשות של
שחו גורס אינו "הבי.בי.סי. אומר: וההמשך קונטקסט,
בתו להיות *********, אובייקטיבי, בנושאים כמו גזע
לספק חובה בכל חש אינו ,,הבי.בי.סי. ובהמשך: נות''.

לאנטישמיות''. למשל שמטיפים לכאלה הזדמנות
אלה שבנושאים מרוצים להיות אלא לנו אין ובכן,
הבי.בי.סי. אינו נוהג להיות *********. זה לשביעות
לא ארצותהברית, בדרום אפריקה, בדרום אבל רצוננו.
אח לזה יתייחסו גזענות, כמו לנושא כך דווקא יתייחסו

הסתה מידה באיזו לבג''ץ, פניה היתה באנגליה גם רת.
זאת. יודעים אנחנו המדינה. חוק על עבירה היא גזעית
מקום בו שיש יחליט שמוסד נושא כל על אומר: הווי
לוותר על הענין של "************'', יהיה מי שיערער.

דבר זהו שהבי.בי.סי. לא לומרל רוצה אני מה
ופורמלית תיאורטית אבל לדרגתו. ונגיע הלוואי טוב, לא
נוסחאות עלידי לחילוקידעות. פתוחים הפתרונות שם גם
להזכיר רוצה אני בעיות. פותר אתה אין חקיקה ועלידי
גל המולד, חג ערב פתאום, צץ כאשר ב960ו, כי כאן
צלבי הקרס באנגליה ובאירופה, יצאו ה*.*.* וכל העתונות
דעת על והשתלט צלב, למסע מעולה, עתונאי במסע
וניאוגאציזם. אנטישמיות של הזה בעניין באנגליה הקהל
זה היה ההיפך הגמור מן ************, וזה היה טוב. אין
כל לדעת גם וטוב לדעתי, טוב זה זה. נגד טענות לי

הזה. הבית חברי

אותנו ולהציב אותנו להוריד כדי פשוט הערה, ועוד
מדב שבאנגליה. האידיאלי למצב הנוגע בכל האדמה על
הטלוויזיה חברות שכאילו ונדמה הבי.בי.סי. על רים
הט חברות שדווקא ידוע עצמאיות. הן שם המסחריות
וכפופות אחת רשות תחת מאוגדות המסחריות לוויזיה
מאשר יותר עליהם אוכפו לפעמים המכביד טלוויזיה לחוק
בינתיים החליף לא אם הרשות, ראש הבי.בי.סי. על
לש שר פוליטי, איש זהו היל. הלורד הוא תפקידו, את
כתשו אומר אני זאת הפוליטי. מעיסוקו חדל שלא עבר,
שהנהלת על בטענות שבא אברמוב לחברהכנסת בה
פוליטיים מאנשים בחלקה מורכבת שלנו השידור רשות

דווקא.
העיף היל לורד אותו לסמכויות. בקשר הערה ועוד
מראשי אחד של ראשו את חודשים מספר לפני סילק או
אותו להעיף הסמכות לו היתה הללו, המסחריות החברות
התחנה של התוכן ועל הדרך על שלו הביקורת בגלל
המבקר הבי.בי.סי. איש של ביקורת ובמאמר הזאת.
נתתם מתפלא? אתה מה טוען: הוא היל, לורד את כך על
אותו אגב, התוצאה. וזו סמכויות, מדי יותר תחילה להם
בבי.בי.סי. מפתח לתפקיד להתמנות עומד היל לורד
הרברט את  במקומו? באנגליה למנות עומדים מי ואת
בית מנהיג זמן כמה מלפני עד היה באודן הרברט באודן.
הפולי האנשים אחד הוא וילסון. ממשלת של הנבחרים
שזה לכם לומר בא אינני שבלייבור. ו"המפלגתיים'' טיים
את לימדו  מאנגליה לומדים אתם שאם אלא טוב,

צדדיה. כל על התמונה
קרי קורא בהיר א. (חברהכנסת

ביניים) את

הדברים, בכל שלא להוסיף, עוד רוצה אני מאד. נכון
לתת יכול אתה באנגליה, חירות לתת יכול אתה בהם

וישראל. אנגליה שבין ההבדל בגלל בארץ, גם אותה
שת לכך אילוסטרציה לתת היתה כוונתי מקום מכל
ששם במקום שגם ולהסביר בעיות, פותרות אינן קנות
לפרובל פתוח זאת בכל הוא כאידיאלי, נראה הדבר
זה אצלנו רק ולא המכשיר. עוצמת בגלל ודווקא מטיקה,

כך.
אני בזאת באווירה, דבר של בעיקרו טמון הפתרון
האווי בהיר. חברהכנסת של קריאתהביניים את ממשיך
ביטוי חופש שתתן גיסא, מחד וברשות בממשלה תלויה רה
את לא ישראל, מדיגת את תשקף שהטלוויזיה ותדאג



שיידעו גיסא, מאידך הרשות ובעובדי ישראל, ממשלת
את העזצמה שהמכשיר נותן בידיהם ולא יעשו את תפקי

פלסתר. דם

(גח"ל): לנדאו חיים
ובזה שוואית), (ג' גלילי זה אצלנו ישר. זה באנגליה

ההבדל.

(המערך): כהן גבריאל
לפי היא באנגליה הטלוויזיה הנכון. הוא מזה ההיפר

אזורים. שישה לפי גלילות,
הדבר תלוי רבה שבמידה אומר אני פנים, כל על
של טיעונו את מקבל הייתי לא כי אף וברשות, בממשלה
מונו רשות שזו מאחר כי אמר הוא אברמוב. חברהכנסת
מרוצים נהיה כולנו אם במבחן תעמוד היא פוליסטית,
ממנה. מרוצים נהיה לא שכולנו בזה אסתפק אני ממנה.
והט שהרדיו להניח לי קשה טבעי. יותר הרבה יהיה זה
יהיו ושכולם כלשהו דבר בהצלחה לשקף יכולים לוויזיה

הקודם הדיון את לדוגמה נקח אם יהיה די מזה. מרוצים
האו המערך,  הכנסת? על בטענות בא לא מי בכנסת.
מטבע והקטנות. הגדולות המפלגות הדתיים, פוזיציה,
מחשבה וגוני קטנות, סיעות קטנות, מפלגות הדברים
ואני הכמותי, משקלם מכפי ליותר בטלוויזיה זוכים קטנים

טוב. שזה חושב
של הזה החשוב הקומפלקס לסיים. רוצה אני בזאת
הפו של הטלוויזיה תקופת שנקרא מה של הפוליטי הצד
נושא הוא עליהם והפיקוח הפוליטיים השידורים ; ליטיקה
עליו דעתי להביע הזדמנות לי שתהיה עצמו, בפני נכבד
האחרונות ההערות השידור. רשות חוק על הדיון בזמן
שנשמעו דברים כמה עם פולמוס לצורך רק היו שלי

הדיון. במהלך
היו"ר א. בןאליעזר:

הבאה הישיבה מחר. יתקיים זה בנושא הדיון המשך
נעולה. זו ישיבה .12.30 בשעה מחר 

.19.07 בשעה ננעלה הישיבה
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