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 הרפורמה המשפטית בסיקורהפרת הוראות חוק השידור הציבורי כפי שבאה לידי ביטוי הנדון: 

 

)ב( לחוק התאגיד שמכוחו אתם פועלים, קובע כי התוכן שיספק התאגיד "יתן ביטוי הוגן, 7כידוע לכם, סעיף 

 שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור בישראל".

 

ממשלת ישראל, שנבחרה בבחירות חוקיות וזכתה ברוב ברור, מקדמת שינויים  וניםבשבועות האחר .1

עולה כי התאגיד  בתכני התאגיד כפי ששודרו לאחרונהבמערכת המשפט. מעיון, בלתי ממצה בעליל, 

 שבשמו הוא מתיימר לשדר. וקית ופוגע קשות באינטרס הציבוריחובתו הח רומס ברגל גסה את

 כך לדוגמא: .2

ללא שמץ של ביקורת, המסקרת את "מחאת  כתבה אוהדת, פורסמה 11.2.23-ב 2.1

המילואימניקים", תחת הכותרת "מספרי ברזל להתפקד". במהלך שידור הכתבה הופיעה 

 שקופית עם הכיתוב "הטובים נגד ה"טפילים"".

שנו שההפגנה "חש בהתייחס להפגנת השמאל בתל אביב: אמרה טלי מורנו בשידור, 15.1.23-ב 2.2

הזו לא תתממש, אבל הנה זה קורה". במהלך השידור פוצל המסך לטובת סיקור הפיגוע 

 בירושלים, ועל רקע זה אמרה מורנו בשידור: "הלב כואב בשני המקומות".

פורסמה כתבת תעמולה מגמתית, תחת הכותרת "דמוקרטיה, סוף", המתיימרת  17.2.23ביום  2.3

טית המקודמת על ידי הכנסת, לבין הנעשה בפולין ובהונגריה. להשוות בין הרפורמה המשפ

דור הציבורי, באופן הכתבים הגדילו לעשות וקשרו בין הרפורמה המשפטית לבין מדיניות השי

 בניגוד עניינים חמור.המעמיד אותם 

הוקרן בתכנית "מה שתגידו" קטע ארכיון שבו הנער איתמר בן גביר השמיע דברי  18.2.23-ב 2.4

 סתה, כביכול כתגובה לטענות הימין בגנות ההסתה משמאל בתקופה זו.ה

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

בסיקורי התאגיד, הרפורמה מכונה שוב ושוב "מהפכה". להבנתי, אין המדובר  לא זו אף זו, 2.5

 למושא הסיקור. ברורה ומוטה ביחס בתעמולה ובנקיטת עמדהבתיאור ענייני אלא 

ישראל מכונות המחאות נגד הרפורמה בשם "המחאות נגד  במהדורות החדשות השעתיות בקול 2.6

החלשת מערכת המשפט", משל הטענה הפוליטית של המוחים היא אמת מוחלטת. גם כאן, 

 מדובר בכינוי שאינו נייטרלי, אלא מבטא בניגוד לחוק את סדר היום של עורכי המהדורה.

הובע בבירור בבחירות ר הישראלי, כפי שהרפורמה המשפטית היא הגשמת רצונו המובהק של רוב הציבו 3

ם העומדים הרפורמה בוודאי רשאים למחות נגדה באמצעים החוקיים והלגיטימיימתנגדי האחרונות. 

כח המקבץ א שנואל גיד לשדר ולתת ביטוי למחאות אלה.חובתו של התא לרשותם. אין חולק בדבר

יד הינם מגמתיים, מוטים באופן בולט ולמצער, התאג עולה חשש ממשי כי שידורי, המדגמי שהובא לעיל

 לא נותנים כלל במה לחלקים ניכרים בציבור המבקשים להשמיע קול אחר.

ים בשם התאגיד, כי חובתם נוכח האמור לעיל, נכון יהיה, ויפה שעה אחת קודם, שהמועצה תבהיר לפועל 4

בחרדת קודש, ובאופן ידם במעלה היא לעשות שימוש במשאב הציבורי היקר שהופקד ב הראשונה

 ובאופן שיהיה בו להביא לתיקון ההטייה. המשרת את כלל האוכלוסייה

התאגיד לתת ביטוי הוגן, חויב השידור הציבורי, משבין הציבור לבין תאגיד  חלק מההסכם הלא כתוב,כ

יכת שינויים ציבור התומך ומצדד בערללמגוון הדעות בציבור הישראלי ובכלל זה,  ושוויונימאוזן 

 משמעותיים במערכת המשפט.

 

 בברכה,                                                                                    
 
 

 חה"כ ד"ר שלמה קרעי                                                                                   
 שר התקשורת                                                                                  
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