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גלילי. לשר הדיבור רשות כללית. טלוויזיה

גלילי: י. השר
אפתח בטרם נכבדה. כנסת היושבתראש, גברתי
דברי לומר רוצה אני לדוכן, נקראתי למענו אשר בנושא
השתתפות בצערם של בני משפחת אלוף חיים בןדוד,
ישראל של בשליחותה תפקידו מילוי בעת נפל אשר
החוץ בשירות שגרתית שליחות זו היתה לא באפריקה.
ולהוקרה. לכבוד ראוי חלוצי שירות אלא הישראלי,
ומשתתפים האסון של מהטרגיות מזועזעים כולנו אנו
החוץ. ובשירות לישראל בצבאההגנה חבריו של בצערם
ניתן הטלוויזיה בנושא הדיון בסיכום הכנסת, חברי
להגיד כי אשר יגורנו  לא בא. במידה שהיו בינינו
הכנסת חברי של השליליות שדעותיהם שסברו כאלה
כי נתברר אחדות, שנים מאז נשתנו לא הנדון בנושא
שמריהן. על קופאות אינן והדעות הארץ תנוע נוע אכן
התמורה על וכץ גרוס חבריהכנסת התאוננו לשוא
טבעי אלא זה אין הכנסת. מחברי כמה של בדעותיהם
, מהרהרים חושבים, אלא חנוטים, שאינם שאנשים
רצוי השינוי אשר יש דעותיהם. את משנים משתכנעים,
של מטבעו אבל  לנו, רצוי אינו השינוי אשר יש לנו,
אמנם אם דעתו, את לשנות גם עשוי שהוא חושב, אדם
של הדברים לי יקרים היו זו מבחינה שטעה. נשתכנע
כי שאמר שעה שחור, חברהכנסת הדתות, שר סגן
שהח השלילית בעמדה להחזיק יכולים אינם המתנגדים
בהם גדולים, לשטחים זכינו כאשר היום, בזמנו. בה זיקו
שליליות השפעות מיני מכל הניזונה רבה אוכלוסיה יש
אפשרות אין השכנות, בארצות הטלוויזיה של מהשידורים
ומתוך אליו, ניגשו שרבים כפי גישה באותה לענין לגשת

רבות. שנים לפני והגיון, צדק של רבים נימוקים
ער את גילה שחור שחברהכנסת כך על שמחתי
אלא הערבית, האוכלוסיה לגבי רק לא הטלוויזיה של כה
שבדרך לדוגמה שאמר שעה שלנו, האוכלוסיה לגבי גם
הכפר מן התנועה נגד בלם לשמש הטלוויזיה צריכה כלל
צריכה שהיא בלבד זו שלא סבור אמנם ואני העיר. אל
חבר של כהגדרתו העירה, מהכפר זרימה נגד להשפיע
חינוכי אמצעי להיות גם יכולה היא אלא שחור, הכנסת
למר ללכת בישראל יהודיים תושבים להמרצת רבערך
חדשים. ישובים להקמת הספר, אזורי אל חדשים, חבים
היחידה, זו ואין לכך, דוגמה הבאתי כן כי הנה
הטל את מחייבים והחלו דעתם את שינו כנסת שחברי
מתוך עבר שהוויכוח להגיד, ניתן כלל בדרך וויזיה.
הטלוויזיה, הקמת בדבר הממשלה להחלטת כללית הסכמה
וחרדות, דאגות השגות, הביעו בבית שונים שחברים הגם

רבה. בתשומתלב להן להקשיב שיש
את לשלול גרוס חברהכנסת של בזכותו כופר אינני
בשלילה ראש להקל בא ואינני מעיקרה, הטלוויזיה
אבל עמה. להשלים מבינתי שנבצר אף שלו, העקרונית

1) "דברי הכנסת", חוב' ד', עמ' 211.

הממש עמדת את להציג נסיונו את תוקף בכל שולל אני
בט הצורך את לנצל באה כאילו בלתינכון, באורח לה
להסוות הבא פורמלי תירוץ בתור חירום לשעת לוויזיה
צורך שום לנו אין כללית. טלוויזיה להקמת התכנית את
הר צורך והינה היתה הטלוויזיה פורמליים. בתירוצים
הממ כי מפורש, באורח אומרים והננו אמרנו אנו בים.
הטלוויז ואילו כללית, טלוויזיה הקמת על החליטה שלה
אלא אינה המוחזקים בשטחים לאוכלוסיה המכוונת יה
החירום צורכי אלמלא כללית. טלוויזיה אל בדרך שלב
באמ חיתם של שידורים להקדים מציעים היינו לא
האמת אולם הלימודית. הטלוויזיה נאמנות מיתקני צעות
להגיע לרבים סייעה החירום שעת כי להיאמר, ניתנה
נוסף סימןהיכר זהו בטלוויזיה. הצורך בדבר להכרה

לחיוניותה.
להתחרות אנו מוכנים האם שאל: גרוס חברהכנסת
משיב אני השכנות? הארצות של הטלוויזיה בשירותי
זו, להתמודדות להיערך רוצים אנו מוחלט: בהן כך על
אבל עדיין אין אנו מוכנים לה, לא מבחינה טכנית ולא

התכניות. מבחינת

ישראל): (אגודת גרוס יעקב שלמה
לבנון. של הטלוויזיה נוסח ובידור שעשועים גם

(המערך): ורטמן משה
איך אתה יודע?

החופשי): (המרכז טיאר אברהם
תכניות של ריקודי בטן?

גלילי: י. השר
פולמוס לצורך רק או באמת, אתה חושד האומנם
זה אבר של ריקודים בטלוויזיה להציג שהכוונה אמרת,
או אחר מגופו של אדם? אינני מאמין שאתה אמנם חושד
במקו שאיננה פולמוסית כהערה לזה מתייחס ואני בכך,

מה.

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש):
האם מתנגד כבוד השר לריקודי בטן?

גלילי: י. השר
לכנסת. עניו איננו בטן לריקודי יחסי
חדש): כוח  הזה (העולם אבנרי אורי

הממשלה?

גלילי: י. השר
חיו מדיני או חברתי או חינוכי ערך שום רואה אינני
בטן. ריקודי נציג הטלוויזיה מסך שבאמצעות בכך בי
להם שיש אנשים המוחזקים בשטחים או בישראל יש אם
חו זו אין בטן, בריקודי מהסתכלות סיפוק או רגש
מתכוונים זו בדרך לא זה. סיפוק להם לספק המדינה בת
התחרות של לכושר להגיע רוצים אנו להתחרות. אנו
בשידורים נתחיל מוכנים נהיה כאשר ורק בשידורים,
העליונה על תהיה שידנו לכך ערב אינני כן. לפני ולא
שהאוכלו סבור אני אבל זולות, תכניות עם בהתחרות
נזקקת כולה ולא מגוונת היא המוחזקים בשטחים סיה



שבקרב חושב אני בטן. בריקודי הסתכלות של לסיפוקים
עמ רחבים, רבדים יש המוחזקים בשטחים האוכלוסיה
ברמה תרבות של בתכנים צורך להם שיש ועיליים, מיים
להת נשתדל ואנו גבוהה, ומדינית אמנותית השכלתית,
לשי בתכניותינו להגיע ולא להוזיל, ולא לצורכיהם כוון
עליהם. רמז גרוס שחברהכנסת מהסוג ולגירויים טות
חבר של התבטאותו את שולל אני זה בהקשר
הטלוויזיה את לנו "מכניסים כי אמר אשר כץ, הכנסת
מוצב הכנסת של שהדוכן סבור אינני האחורית''. בדלת
מעל במרכז. מוצב הכנסת של הדוכן האחורית; בדלת
מכנים אנו ועולם. עם קבל כך על מודיעים אנו זה דוכן
בשמו הילד את לכנות שצריך וההערות בשמו, הילד את
הרא המשפטים למן בתכלית. מיותרות הן במקום, אינן
דעת "על מצטט: אני  אמרתי הדיון בפתיחת שונים
להחלטת אישור לקבלת הכנסת אל פונה אני הממשלה
הוספ ולהלן בישראל". כללית טלוויזיה להקים הממשלה
השי יהיו הכללית הטלוויזיה להקמת בדרך שלב כי תי,
דורים המתחייבים מתנאי החירום באמצעות מיתקני הט
הרא המשפטים למן בשמו נקרא הילד הלימודית. לוויזיה

הממשלה. הודעת של שונים
אני רוצה לומר לחברהכנסת גרוס, אשר דיבר על
כי הילדים, על הטלוויזיה של השלילית ההשפעה סכנת
בארצות גם נבחנה והבעיה  לנו מוסרים לדבר מומחים
של ההסתכלות כי לדעת שנוכחו  באנגליה וגם הברית
או "קומיקס" ספרוני מקריאת גורעת בטלוויזיה הילדים
של רצינית מקריאה מפחיתה ואיננה לרדיו מהאזנה גם
למשחקים המוקדש מהזמן לא וגם ערך בעלי ספרים
לעו יכולה שהטלוויזיה לכך עדות אפילו קיימת וספורט.
שמציגים בתכניות כמובן תלוי והכל והגות, קריאה דד
לטלוויזיה נערכים שאנו אמרתי וכבר המסך. פני על
לחי הציבור, לשירות אלא כסף, לבצע מכוונת שאיננה
עלינו, וחזקה העם. של והאנושי החברתי ולעילויו נוכו
אמ שהטלוויזיה לכך רבה בקפידה נתונה תהא שדעתנו
לי גורם תשמש ולא החיובית התכלית את תשרת נם

התרבותיים. חיינו רמת רידת
גם כי לשכוח שאין באמרו צדק ידלין חברהכנסת
בתכניות יסתכלו העברית האוכלוסיה מן ניכרים חלקים
אין טבעי; אלא זה ואין הערבית, לאוכלוסיה המכוונות
התכניות אם אפילו לרעה, תהא זו שהסתכלות הכרח כל
שתהיינה לתכניות הערבי. הצופה אל בעיקרן מכוונות
אנושי חיובי, ערך להיות יכול מתאימה ברמה ערוכות
ביחוד ערבי, ובין יהודי בין ומאזין, מסתכל לכל ותרבותי,
משו מושגים ישראל אזרחי לכל להקנות מבקשים שאנו
הד הכרה ושל שותפות של מושגים חברה, של תפים

דית.
של שהתכניות ידלין, חברהכנסת עם מסכים אני
התח מתוך להיערך צריכות בערבית הטלוויזיה שידורי

יחד. גם והעבריים הערביים בצופים שבות
שא ביותר, רצינית שאלה עורר ידלין חברהכנסת
על דיבר התכניות. לרמת השידור שעות בין היחס לת
במ ערים להיות עלינו אכן, נבון. חברהכנסת גם כך
שי שעות מחמת התכניות רמת ירידת של לסכנה יוחד
לשדר הלחצים בפני לעמוד יש מיכולתנו. למעלה שהן דור

ליכולתנו. מעל שיהיה שעות מספר
התופעה על בהצביעו גם צדק ידלין חברהכנסת
במאבק הרעיוני האלמנט את להחליש עלולה שהטלוויזיה

משקל לשוות האישי, האלמנט את ולהעלות הציבורי
החיצונית, לחזות לפוטוגניות, מאד ומופלג מאד גדול
ניתנה האמת המסך. פני על התיאטרלי ההופעה לכושר
גם התקופה של מסימניה היא זו תופעה כי להיאמר,
לשכך כיצד יפה ללמוד עלינו ויהיה טלוויזיה, בלא
סגולותיה ניצול עלידי הטלוויזיה של זו תכונה ולאזן
ואנשים נושאים תכניות, של נאותה בחירה האחרות:
מחשבה ערכי אל עמוק יחס בטיפות לסייע שיכולים
החיצו מראיתם לפי לא וערכים תכנים להערכת ורוח,

נית.
לגיטימית. שאלה שאלו וגולן נבון חבריהכנסת
כוונתנו פנים: לשני משתמע שאינו באורח לומר עלי
לשעת השידורים לרבות בכללותה, שהטלוויזיה היא
כן אם אלא לכנסת, החוק הגשת לפני יופעלו לא חירום,
צורך כל יהיה שלא מקווה אני אחרת. תחליט הכנסת
מועד בין פער יהיה לא שהרי אחרת, להחליט לכנסת
החוק כניסת לבין בשידורים להתחיל מוכנים היותנו
דברים זה בענין אומרת הממשלה החלטת לתוקפו.
הנושא, את שהצגתי שעה זאת אמרתי וכן מפורשים,
לחוק שהתיקון לאחר רק תתחיל הטלוויזיה שהפעלת

לתוקפו. ייכנס ר השידו רשות
רשות חוק הוחל טרם עוד כי להבהיר, גם עלי
הובטחה הטלוויזיה, על הרשות של ומוסדותיה השידור
הרשות של המנהל לוועד ההכנה צוות של הדוקה זיקה
החליטה וכן ולכוחהאדם, מערכת להקמת הנוגע בכל
החירום שידורי של התכניות כי במפורש, הממשלה
מניח, אני אבל השידור. רשות של באישורה תיקבענה
ייכנס חירום, לשעת בשידורים יוחל בטרם עוד כי

השידור. רשות לחוק התיקון לתוקפו
בבחינת שאנחנו יפה לזכור יש הכנסת, חברי
אשר כל נעשה אתהלל. לא ולכן מפתחים, ולא חוגרים
הדרוש כוחהאדם את ולהכשיר לגלות מנת על נוכל
הארץ, ערביי מקרב אנשים גם בפעולה לשלב ונשתדל
של שייעודם לזכור יש ערבית. דוברי יהודים של רק ולא
אלא והבידור, התרבות לתחום רק מכוון אינו שידורינו
ערביי עם הידברות לשם זה במכשיר להסתייע ברצוננו
של ובסמכותה במסגרתה תיעשה הטלוויזיה פעולת הארץ.
מכרעת במידה תלויה תהיה הצלחתה אבל השידור, רשות
בענ המטפלות והרשויות הזרועות עם הפעולה בשיתוף
שידורים בין השילוב שהרי הערבית, האוכלוסיה יני
הוא רק למעשה, הלכה קונסטרוקטיבית, ומדיניות נאותים

השידורים. בכנות וכן כוונותינו בכנות לשכנע עשוי
לפסול שאין נבון, חברהכנסת עם דעים תמים אני
הטלוויזיוני המאמץ מבחוץ. מיובאות תכניות בהכללה
והמת הראויות משובחות תכניות הפיק שונות בארצות
נאות, באורח אותן לבחור שנשכיל ככל לני, גם אימות
מיובאות בתכניות להסתייע היא כוונתנו לצרכינו. כדרוש
כדי רק ולא עצמית, בהפקה החסר את למלא כדי רק לא
לס כדי אלא עצמית, בהפקה הכרוכות בהוצאות לחסוך
הטלוויזיוני המאמץ של הפרי ממיטב שלגו לצופה פק

הנאור. בעולם מעורה למדינה כיאות בעולם,
השידו רמת לגבי נבון חברהכנסת שגילה החרדה
רים, היא גם חרדתנו. ואם יתברר כי נבצר מאתנו לשדר
ובלבד פחות, לשדר נחליט שעות, שלוש הראויה ברמה

יחד. גם ולצופים לנו ראויים יהיו ששידורינו
נבון, חברהכנסת את להרגיע אני רוצה כך אגב



מכוונים אינם סגור במעגל שידורים הפעלת על שדברי
מזה. יותר ולא האולפנים, בתוך פנימית להפקה אלא

האוכ אל המכוונים שלשידורים לומר בא אני אין
של "שידורים בשם נקרא המוחזקים בשטחים לוסיה
להקדים שיש הרעיון כי להיאמר, ניתנה האמת חירום".
כלפי הממשלה סמכויות הפעלת תוך בערבית, טלוויזיה
בעי בצבץ הלימודית, הטלוויזיה נאמנות של המיתקנים
מאי. חודש של השניה במחצית המתיחות, של צומה
עלהתאנה בבחינת אינו חירום" של "שידורים המושג
לאפי מתכוונים איננו בוסר. של שידורים על לחפות כדי
לשידורים אלא בלתיבשלים, למוצרים ולא מצות ית
אנשי של הנסיון מיטב יגוייס זה ולצורך הראויה, ברמה
החירום מושג הלימודית. הטלוויזיה נאמנות ושל מקצוע
בדבר הרעיון נולד שבהם והתנאים השעה על ללמד בא
השידורים את להקדים הצורך ועל בערבית, שידורים
הסבר אלא אינו החירום בעברית. לשידורים בערבית
הערבית, לאוכלוסיה השידורים את להקדים שיש להחלטה
לזכור ויש ירודה. רמה על ללמד בא אינו פנים ובשום
עם במהירות החולף מצב אינו בארצנו החירום שמצב
עקב רב, זמן לחיות עלינו נגזר שבו מצב זהו הרוח.
על עמנו ומתן במשא לבוא ערב שליטי של סירובם

שלום.
אני רוצה להעמיד את חברהכנסת שופמן על אי
ספק ללא הוא שמקורה בדבריו, שהיתה מסויימת הבנה
להת היא היסודית התכנית הנושא. בהצגת איבהירות
כש אך משלנו, מיתקנים באמצעות כללית טלוויזיה קין
יופ הדוחקת, השעה בצורכי ובהתחשב זו, לתכנית לב
הלימודית. הטלוויזיה מיתקני באמצעות שידורים עלו
ועי כלל אחראית תהיה לא הלימודית הטלוויזיה נאמנות
שנו מנת על הכנות נעשה הללו. השידורים לתכניות קר
חודשים, שישה כעבור אלה בשידורים להתחיל כל
ואחת בערבית שלוש מהן שידור, שעות ארבע לערוך
רק הלימודית. הטלוויזיה מיתקני באמצעות בעברית,
כללית, טלוויזיה בשידורי להתחיל נוכל מכן לאחר שנה
הכללי השעות מספר את סופי באופן לקבוע נצטרך ואז
בעב השידורים בין הזמן חלוקת את וגם השידורים של
לקבוע מוקדם עדיין זה בשלב בערבית. לשידורים רית
זה דבר השעות. וחלוקת השידור זמן לגבי מסמרות
במנין להביא ויש השידור, רשות של בסמכותה יהיה
האוכלו שתי את לשרת יוכל התכניות של ניכר שחלק
באמצ וביחוד ובערבית, בעברית כותרות בעזרת סיות,

התכניות. של נאותה בחירה עות
שלא שופמן, חברהכנסת להבהיר, עלי הדיוק למען
אמרתי מסחרית. טלוויזיה תהיה לא שעה שלפי אמרתי
בתכניתנו "אין כי  הפרוטוקול מתוך מצטט ואני 
או אמנה שלא מטעמים מסחריים, טלוויזיה שידורי לערוך
אמנה לא הפעם גם מעצמם". מובנים אותם בראותי תם,
לא הוויכוח שבכל ביחוד זה, דעת לשיקול הטעמים את
מס טלוויזיה שידורי גם בתכניות לכלול הצעה שמעתי
: לומר אני יכול מסחריים בשידורים הרוצים לאלה חריים.
שידו אל הפניה עצם כי רק אגיד בשעתה. זו לצרה דיה
לתכ להבטיח המאמץ מן לגרוע עשויה מסחריים רים
שי שלנו. העיקרית במטרה ולחבל נאותה רמה ניותינו
רמ הבטחת עם אחד בקנה עולים אינם מסחריים דורים

הטלוויזיה. של הגבוהה תה
שאמר אברמוב, חברהכנסת עם דעים תמים אני
קפ שמירה ערנות, לטפח יש דמוקרטית בחברה כי

והמח הביקורת חוש על לשמור יש עקרונות; על דנית
לכך לדאוג ויש והמסתכל, המאזין של העצמית שבה
או מטפחי למכשירים ייהפכו לא והטלוויזיה שהרדיו
הבי חוש וטמטום העצמית המחשבה לשיתוק ניפורמיות,
דעת הסחת מאשר יותר מאתנו רחוק דבר אין קורת.
יג שברשותנו ההמונית התקשורת שמכשירי הסכנה מן
במ ולאוניפורמיות, הביקורת חוש לשיתוק חלילה רמו
וחירות אינטלקטואלית ערות עצמית, מחשבה לטפח קום

המחשבה. חירות רק לא הביטוי,
שהם רק לא אלה שחשדות לי נראה הכנסת, חברי
יסוד. חסרי בהיותם מיותרים, גם הם אלא מופלגים,
הע הכנסת, גם אלא השידור, רשות מוסדות רק לא
השי זרועות על פקוחה תהיה עינן  והמפלגות תונות
בידי מופקדים יהיו והטלוויזיה הרדיו זו. סכנה בפני דור
בשליחותה. תמעל שלא עליה וחזקה ציבורית, רשות
חזקה המתוקן, החוק שכן כל ולא הקיים, לחוק בהתאם
החינוכית השליחות מן סטיה כל על שתתריע הכנסת על

שלנו. השידור זרועות של הממלכתיתהכללית
טב כי שאמר אברמוב, חברהכנסת עם מסכים אני
תחושה תתפתח השידור שירות עובדי שבקרב הדבר עי
פני על הכללי האינטרס והעדפת וממלכתיות כלליות של
אבר שחברהכנסת רוצה הייתי זאת עם חלקי. אינטרס
אחרות/ נטיות גם להתפתח שיכולות לכך גם ער יהיה מוב
מתפתחת כי למדנה הנסיון מן עיקר. כל חיוביות שאינן
המומחיות, בשם להסתגר, מדורים על אחראים של נטיה
נטיה מעין ליצלן; רחמנא "הדיוטות", של ביקורתם בפני
לשירות בידם הופקד היקר הכלי כי ולשכוח להתעלות
שלהם, כבתוך בו לעשות ולא ציבורי, בפיקוח הציבור,

. גם ולעתים סגנון, טעם, הציבור על לכוף כדי לא וגם
רבים בחלקים קשה פוגעים ואף מקובלים שאינם שגיונות
באר שידור בשירותי הידועות אלה, תופעות הציבור. של
רו אני אצלנו. גם שליטה להן קנו פעם לא אחרות, צות
בסוגיה שמצוי מי כי אברמוב, הכנסת לחבר לומר צה
חובת ידי לצאת מאד קשה כי הכרה לכלל בא הזאת
לקביעת הקריטריון כי האומרת, הדעה על חולק אני הכל.
ולא הציבור, שכל הוא הטלוויזיה או הרדיו של ההצלחה

מרוצה. יהיה רובו, רק

שניאור זלמן אברמוב (גח"ל):
אמון. בו יתן אלא מרוצה, לא

השר י. גלילי:
שתעמיד זקוק לא אני דבריך. את ציטטתי לא אני

בציטוט. טעות על אותי
לע ראוי אכן, ביותר. מופלגת הגדרה זוהי דעתי לפי
זו מטרה שגם אף כולו, הציבור של האמון לרכישת מול
ישנם מרוצים. הכל תמיד לא יד. בהישג תמיד לא היא
מאמין" "אני בין שלהם, מאמין" שה"אני חוגים בציבור
סוב עם מתיישב אינו פוליטי, מאמין" "אני ובין דתי
סובל יודעת שאיננה אדיקות מחמת הזולת, כלפי לנות
התקשו למכשיר איאמון לגלות נחפזים אלה חוגים נות.
יש "קול לגבי פעם לא שאירע כפי מצוא, עת בכל רת,

ראל".
ביקור שידורים לערוך חייבים ואף זכאים ברדיו
תיים בנושאים שונים ומגוונים, ולא פעם קורה שהמ
את מגלים אינם האופוזיציה, ובין הממשלה בין בוקרים,
על זעמם שופכים והם הביקורת, כלפי הדרוש אורךהרוח



מי וכל משלו, ממלכתיות גירסת ישנה אחד לכל הרדיו.
הממלכ סתירת של אשמה ברדיו תולה מרוצה, שאיני
לצאת חייב השידור שירות כי האומר כל והפרתה. תיות
לחוגים ויטו, כדי עד פריבילגיה, מקנה הכל, חובת ידי
ולערכיה לרוחה ומנוגדים עויינים אף ולעתים שוליים,
דייק להיות חייב השידור שירות המדינה. של הבסיסיים
בכ מתייחס מפלגתי, משואפנים נעדר אמת, דובר גי,
אינו אך הקשת, גוני את משקף ואמונות, לדעות בוד
לנקוט יכול אינו וכן הכל, דעת את תמיד להניח יכול
ולמענם חיה שעליהם הבסיסיים, לערכים נייטרלית עמדה
יתקבלו אלה שדברים מניח אני ישראל. מדינת מתקיימת
"אליבי" ישמשו ושלא אברמוב, חברהכנסת של דעתו על

שליליות. לנטיות
אבר חברהכנסת של דעתו על בתכלית חולק אני
אווירת התערערה האחרונים בחודשים כי שאמר מוב,
חבר שנים. במשך שטופחה החוק, במסגרת האוטונומיה
לשמו נתפס שהנך מאד, לי צר לי, צר אברמוב, הכנסת
מתפלא: אני לעתים לאשורם. הדברים בדיקת בלא עות,
ויתן לדוכן יעלה כנסת שחבר זו, היא דמוקרטיה איזו
בוודאי שהוא ממקורות עליהן ששמע ל"עובדות" פומבי
האחראי, את לשאול לטרוח בלא לנבונים, אותם חושב
לנושא, זיקה לו שיש השד או השידור רשות מוסדות את

הללו. ב"עובדות'' אמת מה
הוא  ותיקים עובדים מיטב עזיבת על הדיבור
מכבר לא הנה לב, שימו הכנסת, חברי מעיקרו. מופרך
נסתיימה במה ישראל". "קול עניני סביב סערה היתה
שמליאת שלאחר בכך נסתיימה היא הזאת? הסערה
סמכה התנגדות, וללא כללית, בהסכמה השידור, רשות
אישרה ישראל", "קול מנהל לכהונת המועמד על ידה
אני התנגדות. ללא הזה, המועמד את הממשלה גם
בעל שונות, בהתבטאויות לעיין הכנסת לחברי מציע
והם הסערה, של בעיצומה וקראנו ששמענו ובכתב, פה
היתה לא כי שהוכיח האידילי, הסיום על כמוני יתפלאו
הכנסת לחברי לומר רוצה ואני עצמה. הזאת לסערה סיבה
מג אחרי שולל מלכת נא היזהרו לממלכתיות: הדואגים
מות אנוכיות, אפילו כשהן מתלבשות באיצטלה ממלכ

אישיים. אינטרסים לשרת שנועדו בעוד תית,
לדוכן לעלות חייב ואף רשאי הכנסת חבר
דברים לגלות שבלבו, ביקורת דברי כל ולהטיח הזה
במה של כבודה משום אבל טשטוש. למנוע לאמיתם,
לבדוק לפחות בעובדות, מדבר שהוא שעה לו, ראוי זו
אינו הכנסת חבר לכך. המוסמכים אצל אמיתותן את
מה לדעת חייב הוא אבל הבדיקה, תוצאות את לקבל חייב
חברהכנסת כך על העיר וכבר  פעם לא שהרי הן;
בטרם שעוד "ידיעות" בעתונות אור ראו  כהן גבריאל

היו. כלא והיו נתבדו עליהן, הדיו יבשה
חבר גולן, חברהכנסת  הכנסת מחברי כמה
בוויכוח דיברו  עוזיאל וחברהכנסת אברמוב הכנסת
מהם ויש השידור. רשות חוק של הסעיפים גופי על זה
חברי להציע. שבדעתי התיקונים מה אותי, שאלו שאף
וזאת בעקבותיכם. ללכת הפעם בדעתי אין הכנסת,
אדבר אם נכון אנהג שלא לי נראה פשוטה: מסיבה
בנושא זה ברבים, בטרם נועצתי בחברי לממשלה; שהרי
אלא השרים, של הפרטיות בדעות מתעניינת אינה הכנסת
הממשלה. דעת על להציע עומדים או מציעים שהם בהצעות
הכ מחברי שכמה בעוד שאגיד: בכך אסתפק שעה לפי

שבין בתחום בחוק הנדרש התיקון עיקר את רואים נסת
את אני רואה  השידור רשות מוסדות לבין הממשלה
המ המנהל, הוועד סמכויות של ובתיחום בהסדרה העיקר
אפקטיביות ויתר בהירות להבטיח מנת על והמנהל, ליאה
שאין לומר בא אינני ספק. לי אין בכך הציבורי. לפיקוח
הממשלה. לבין הרשות שבין בתחום גם לתיקונים מקום
כהונתו תקופת את להגביל שראוי לחשוב נוטה אני גם
השידור רשות מוסדות כי סבור אני המנהל. של
ולא הציבור, שדרות מכל אישים לכלול צריכים
רק לא חלים אלה ודברים בלבד. הקואליציה גופי מקרב
כר לי הנראים דברים כמה סימנתי בכך המליאה. על
הדיונים, את ערכנו בטרם זה, בשלב אבל לתיקון, אויים
לה ששאלנו השידור, רשות אנשי של בהצעות עיון ולפני
לומר למוקדם חשבתי  בחוק תיקונים לגבי צעותיהם
מוש גם אלא משפיע, רק אינני שהרי להציע; בדעתי מה

לעבודה. חברי של מדעותיהם פע
אבנרי, חברהכנסת ובכללם הכנסת, מחברי כמה
הם מדי. כבד משא הטלוויזיה בהפעלת לתלות ביקשו
מדי תהיה שלממשלה בכך, הפעלתה להתנות ביקשו
להפעיל הנמנע שמן בנסיבות אף וצלולה, בהירה ניות
הטל הפעלת את להתנות ביקשו הם מזה: יותר זו. מדיניות
חברהכ שואל עליהם. מקובלת שתהיה במדיניות וויזיה
המוחזקים המרחבים לתושבי להם, נגיד מה אבנרי: נסת
יש בוודאי,  להם? לומר מה לנו יש האם צה"לל בידי
אבנרי: חברהכנסת שואל ועוד להם. לומר מה לנו ויש
הער המנהיגים שכל הערבית בטלוויזיה להם נספר האם
ויר רוצים רצו, שכולם ורמאים; שקרנים הם כולם ביים
שיש להם שנספר ודאי  ישראל? את להשמיד תמיד צו
הרוצים  השכנות המדינות שליטי כל  בערב מנהיגים
בלשונם ונדבר לאמיתה. האמת וזו ישראל. של בהשמדתה
ול שקרים להוקיע עלינו שיהיה ודאי מדבריהם. ונצטט
אוכלוסיית אל לדבר מה לנו ויש יש משקר. ומי מי גלות

המוחזקים. השטחים
במידה ישראל, של וערכיה חייה את להם נראה
אנושיים דברים הקטן. המסך באמצעות הדבר שניתן
למובטל, דואגים איך בחולה, מטפלים כיצד ופשוטים:
מקדמים איך חקלאות, מפתחים איך בעולה, מטפלים כיצד
תכלת, שכולה טלית בבחינת הכל לא בישראל. תעשיה
חבר אמר קיבוץ. גם להם נראה הצל. מן רב האור אבל
הע  בטלוויזיה, הקיבוץ את נראה אם אבנרי: הכנסת
האדמה את יראה הוא המשגשג, הקיבוץ את יראה לא רבי
אין זה הגיון פי על הערבי. הפלח אתמול ישב שעליה
כב לא אף מישראל, אחד אתר לא אף בטלוויזיה להראות
האוכלוסיה בקרב מטפחים רבים שהרי אחת, ארץ רת
נג כולה הארץ כי ההכרה, את השכנים והעמים הערבית
השולטים ואימפריאליסטים, כובשים בבחינת בה ואנו זלה,

לנו. לא בארץ

החופשי): (המרכז שוסטק אליעזר
והאימפריאליס הכובשים בתוך אבנרי וחברהכנסת

טים.

השר י. גלילי:
רצוננו את נסביר שהיא. כמות ישראל את נראה
שביטול הדעה את ישיר, במשאומתן הצורך את לשלום,
כי נסביר לשלום; תחליף ואינו מספיק אינו הלוחמות
באמצעות משא ומתן ישיר אפשר לפתור את כל הבעיות



לר הטריטוריאליות/ הבעיות לרבות במחלוקת, השנויות
מוס וגבולות שלום בחוזי אש הפסקת קווי המרת בות

כמים.

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש):
שמונה במשך הצליח בערבית ישראל" "קול האם

ערב? בארצות ידידים לנו לרכוש שנים עשרה

גלילי: י. השר
ואני מאד. מאד הצליח ישראל" ש"קול סבור אני
ויתברר בדבר, להתעניין אבנרי, חברהכנסת לך, מציע
ישראל" ל"קול אמון רוחשים השכנות בארצות כי לך

עצמן. הארצות אותן של לרדיו מאשר יותר

חדש): הזהכוח (העולם אבנרי אורי
ידידות. לא אבל כן,

גלילי: י. השר
ידידות, רוכשים שידורים עלידי אם יודע אינני עדיין
הזה", "העולם עלידי אותה רוכשים אם מסופק אני אך
רוכ ידידות אינטרנציונלית. לשון שהיא בתצלום המדבר
נכונה. ובמדיניות מגוונות בדרכים הדרכים, במירב שים
בד ערב עמי בקרב ההכרה נטיעת עלידי רוכשים ידידות
זו מדינה להעביר שאין ישראל, של העצמי כוחה בר
הרתעה, באמצעי רק לא רוכשים ידידות ודאי, מהעולם.
שהיא זו, למדינה כבוד של יחס שמטפחים כך עלידי אלא
הח במינוח להשתמש אם במרחב, ומוחשית איתנה הוויה
עלידי רוכשים ידידות אבנרי. חברהכנסת עליך, ביב
שתיקבע המדיניות תהא אשר תהא לכן אמון. רכישת
אוכלוסיית אל לדבר יש בישראל, הממשלות עלידי
לפעול הבנה, לטפח להתאמץ המוחזקים, השטחים

ידידות. של להתרקמות
ששמענו הדברים על מאד שמח אני הכנסת, חברי
שאנחנו אמר הוא מיקוניס. חברהכנסת מפי הפעם
מבחינה ועדה עדה בכל שיש הטוב כל את לפתח צריכים
הע אחדות את ונראה הטובים הרגליה ומבחינת תרבותית
שהפ דומני שונות. עדות של פרחים מאה של כזר בודה
חבר של אלה לדברים אוטנטיות של מיוחד צליל יש עם
מתכוון אינו שהוא משוכנע שאני מאחר מיקוניס, הכנסת
לגירסה לא שגם מניח ואני סין, של הפרחים" ל"מאה
אחד כי ואמר, המשיך מיקוניס חברהכנסת הסובייטית.
לדבריו האומה. ליכוד את לטפח הוא הטלוויזיה מתפקידי
לצדק לאומית, לעצמאות לשלום, לחנך צריכה "הטלוויזיה
היהודי העם של ההיסטוריה היסטורית. לרציפות לאומי,
הזאת, בארץ איפעם התחילה היא בישראל. מתחילה אינה
הי העם של שנים אלפי של היסטורית רציפות יש אבל
יכולה שהיתה מתקדמת לאומית תרבות לנו יש הודי.
וצריך היהודי מהעם גדולים יותר הרבה עמים לשרת
חברהכנסת ממליץ להלן הצעיר." לדור אותה להנחיל
רק לא אבןגבירול, את גם יידע הצעיר שהדור מיקוניס,

לנין, את
הגישה את לשבח אלא לי אין אמת. דברי אלה

הזאת.

השר מ. בגין:
להם יש מפיך, מיקוניס חברהכנסת של הדברים

מאד. נאה צליל

גלילי: י. השר
בעיצוב כי תלמי, לחברתהכנסת לומר רוצה אני
מומחים לשתף נשתדל הדידקטיות והבעיות התכניות
עבודה קבוצת נועדה מכבר לא הארץ. ערביי מקרב גם
רצופים, ימים ארבעה במשך הנושא על דעתה את שנתנה
וטל קולנוע עתונות, שידור, אנשי בצוותא השתתפו בה
למטרתנו להגיע אין ישראל. מערביי גם בתוכם וויזיה,

לקראתה. להתקדם לא סיבה אין אך הדרך, בקפיצת
נבצר ממני להבין את חרדתה של חברתהכנסת תלמי
דווקא. 1969 שנת של בבחירות הטלוויזיה הפעלת מפני
לבחי תשמש לא הטלוויזיה כי אמנם החליטה הממשלה
מכ בכללותה בממשלה ליצור כדי וזאת ,1969 בשנת רות
אך ניחא, בהקדם. הטלוויזיה הפעלת בזכות משותף נה
מה יהיה המצב כעבור ארבע שנים? מה מאתנו יהלוך ומה
טלוויזיה? תופעל לא אחת בחירות בשנת אם ישתנה
של מעיקרו אדרבא, עקרונית. עמדה בכך רואה אינני
מפלגות של לתועלתן היא שהטלוויזיה משוכנע אני דבר
החסכון מבחינת הן אופוזיציה, מפלגות ושל קטנות
נרכש ובטרם שלום דרכי משום אבל היעילות, מבחינת והן
הטלוויזיה את להפעיל שלא הממשלה החליטה נסיון
יהיה שהדבר מבלי ובאות, הממשמשות הבחירות לשירות

לבאות. תקדים בבחינת

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש):
החלטה שזו מסבירים עכשיו כבודו דברי דווקא

מוטעית.

גלילי: י. השר
מוטעית שהיא היחידה ההחלטה זו שאין מניח אני
שהטילו אלה הכנסת, חברי אבנרי. חברהכנסת בעיניך,
להם ראוי חירום, לשעת טלוויזיה של בשידורים ספק
מסי שהם האתר, גלי על ההשפעה שמאבקי שיזכרו
אנו ואין רב זמן לנו מזומנים יהיו התקופה, של מניה
הפוטנציה על לוותר לא וגם עצמנו את לחשוף יכולים
ללמוד צריכים אנחנו זה. בשדה לישראל השמורה הגדולה
המשכנעים, ההידברות אמצעי בכל ערב עמי אל לדבר
לה יש ייטב. כן בו, ונסתייע זה בתלמוד שנתקדם וככל
לטלוויזיה תכונות סגוליות שמייחדות אותה לטובה מאמ
בסגולת אינו כוחה אחרים. המוניים קומוניקציה צעי
לט בסגולה אלא והאידיאולוגי, ההגיוני המילולי, השכנוע
ליצירת בה להסתייע אפשר דימוי; להמחיש דמות, פח
בכך משקיעות אחרות מדינות בלתיאמצעית. אווירה
קטנים סדריגודל על מדברים אנחנו ואילו מיליונים,

ביחס.

הראה שהמיפקד כך על דיברתי הקודמת בפעם
בגדה מקלטים אלפים ששת עד אלפים חמשת שיש
פר בית משקי על מבוססים המיפקד נתוני המערבית.
צי ובמקומות בבתיקפה המקלטים מספר בלבד. טיים
על גם ללמוד שנוכל וייתכן לנו, ידוע אינו עדיין בוריים

המיפקד. נתוני של נוסף עיבוד לאחר זה נושא
בשטחים שנערך מיוחד שמסקר ואומר, חוזר אני
האוכלוסיה של מחציתה שכמעט ללמוד ניתן המוחזקים
ציבוריים. במקומות בעיקר בטלוויזיה, להסתכלות נזקקת
שוב הזאת המסקנה תיבדק שייערכו, הבאים בסקרים
הפעלת עם ההאזנה. להרגלי להתוודע נשתדל וכן ושוב
ודאי המוחזקים השטחים אוכלוסיית הירדנית, הטלוויזיה



לקויה הקליטה היתה עכשיו עד נוספים. מקלטים תרכוש
למ השתדלה שירדן ידוע כן וכמו השנה, חודשי ברוב
נתינים יהיו לא שאזרחיה עלמנת מקלטים הפצת נוע

לה. רצויה שאינה להשפעה
מקלטים של הרב המספר מן להתעלם אסור כן
אם ישראל. מדינת ערביי הארץ, ערביי בידי המוחזקים
המבוקשת שההוצאה נבין רחוק, לטווח העניין את נראה

לעתיד. ומכוונת תכליתית תהא ידינו על
בשי להגיע הצורך בזכות שדיברו כנסת חברי היו
בתכלית מסובך הוא זה נושא הגבול. לעבר טלוויזיה דורי
טכ אקלימיות, משפטיות, מדיניות, בעיות בו וכרוכות
הזה, הצורך על חולק אינו איש בזה. וכיוצא ערוצים ניות,
לכיסוי מאמצינו מכוונים זה בשלב למועד. חזון עוד אבל
עלידי המוחזקים המרחבים של וכן ישראל של שטחה
על גם נחשוב זו מטרה ולכשנשיג לישראל, צבאהגנה

העתיד.
כמה של לדבריהם עכשיו אתייחס ולא דברי, ארכו

בתוכנם הן ועשירים מעניינים שהיו הכנסת, מחברי וכמה
שפתחתי: במה מסיים אני בביטוים. והן

ומבקש הכנסת אל פונה אני הממשלה דעת על
בישראל, כללית טלוויזיה להתקין להחלטתה אישורה את
לאוכלוסיה בעיקרם המכוונים בערבית, שידורים לרבות
הלי הטלוויזיה מיתקני באמצעות המוחזקים, שבשטחים
חוק הצעת האפשרי בהקדם לכנסת תגיש הממשלה מודית.
הטל שידורי על גם שתחול השידור, רשות חוק לתיקון
התיקון לתוקף שייכנס לאחר תופעל הטלוויזיה וויזיה.
על" נתמכה זו שהחלטה שמח אני השידור. רשות לחוק
חב רוב בפי תימוכין לה ומצאה הממשלה חלקי כל ידי

תאושר. שהיא מקווה ואני הכנסת, רי

היו"ר ר. הקטין:
לשר. מודה אני

של זו הודעתה על ההצבעה גם הכנסת, חברי
מחר. תיערך הכללית, הטלוויזיה הקמת בענין הממשלה

ה. החלטה בדבר תיקונים בתקנון הכנסת (תיקוני לשון)
היו"ר י. הקטין:

נעבור עתה לסעיף י"ג, בסדרהיום: הצעת החלטה
לשון). (תיקוני בתקנון תיקונים בדבר הכנסת ועדת של
הכנסת חבר הכנסת, ועדת ליושבראש הדיבור רשות

אזניה.

הכנסת): ועדת (יו"ר אזניה בחן
סעיף יסוד על נכבדה. כנסת ראש, היושבת גברתי
19  של התקנון, כפי שנתקבל עלידי מליאת הכנסת,
הבאים התיקונים את לאשר הכנסת את מבקש הריני
הכנסת של שולחנה על מונחים שהיו הכנסת, בתקנון
הזה הצנוע שהפתח מניח אני החורף. מושב תחילת מאז
באופן לתקן לנו יאפשר לתוכו, נכנסים שאנו לתיקונים,
לתי שמעבר בעניינים גם בתקנון תיקון הטעון את סדיר

לשון. קוני
התיקון בעצם מהו משפטים בכמה להגיד לי יורשה

לתקנם. שמוצע הסעיפים בכל העובר העיקרי
רבים במקרים הפאסיבית בצורה בתקנון השתמשנו
השתמשנו הפאסיבית הפעולה של הביטוי ולצורך מאד,
ברשומות מפרסמים שאנו לפני והנה, "עלידי". בצרוף
אותו, בדקנו הכנסת, עלידי שנתקבל כפי התקנון את
המש במשרד החקיקה סגנון על הממונה של יזמתו לפי
העב הלשון שכלול שבתהליך ומצאנו שלי, מר פטים,
ולבדוק תרומתנו את לתרום עלינו גם לתחיה, הקמה רית
להח יש הדבר, שניתן מקום שבכל מצאנו תיקון. טעון מה
ולהשמיט אקטיבית בהבעה הפאסיבית ההבעה את ליף
אתן התיקונים. רוב הם אלה "עלידי". המלים את
שאר כל להסברת תשמש זו ודוגמה אחת, דוגמה רק

הסעיפים.
היום: שמנוסח כפי בתקנון, נאמר ו בסעיף למשל,
שייאמר מציעים אנו הכנסת". עלידי שייקבע "במספר
סעיפים. וכמה בכמה וכן הכנסת". שתקבע "במספר

התחביר להבהרה. תחביר האלה התיקונים כוללים כן
בהי  כלפיו שחוטאים מקום ובכל מאד, מדוייק העברי
איבהירות כל למנוע לנכון מצאנו סובלת. הלשון רות
אסתפק פה גם אולי בתקנון. שונים ובסעיפים בביטויים,

לנו. תספיק אולי הזאת והדוגמה אחת, בדוגמה
שהוספנו החדשים בסעיפים דווקא ,121 בסעיף
כתבנו  הכנסת מליאת עלידי התקנון קבלת לצורכי
דקות לחמש הדיבור רשות משיג כל יקבל "בכנסת כך:
להנמקת השגתו ; יושבראש ועדת הכנסת, או חבר הוו
תצ והכנסת למשיג, ישיב עלידיו, לכך שנתמנה עדה
יק משיג "כל קטן: תיקון מציעים אנו ההשגה". על ביע
מבהיר זה משיג". כל יקבל "בכנסת ולא בכנסת", בל
ומת הדיבור, רשות את שמקבל בעצם מיהו השאלה את

התיקונים. כל לאורך וכן קטנה, דוגמה זוהי מנמק. הוא
תחליט שהכנסת גברתיהיושבתראש, היא, בקשתי
הכנסת, בתקנון הבאים התיקונים את מאשרת שהיא
ברשומות נפרסם ואז הכנסת, שולחן על שמונחים כפי
אחד וכל סגנונית, מבחינה גם המשוכלל התקנון את
כלומר: לחוד, התקנון את עכשיו יקבל הכנסת מחברי
אלא עלינו, נתחבבה שכבר הכחולה, בחוברת רק לא
הת יש בה אשר ברשומות, החוברת פרסום של בצורה

רבה. תודה בלבד. קנון
היו"ר ר. הקטין:

להצבעה. נעבור
הצבעה

בדבר הכנסת ועדת החלטת את לאשר ההצעה
נתקבלה. לשון) (תיקוני בתקנון תיקונים

היו"ר ר. הקטין:
מחר  הכנסת של הבאה הישיבה הכנסת, חברי

נעולה. זו ישיבה .12.30 בשעה

הישיבה ננעלה בשעה 18.29


