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 ציההוועדה להסדרת הרגול - 3/2/2016-למסמך מחסות יהתי :הנדון

 9ה' עמוד 5סעיף  - בשוק השידורים

 

א וי שאחד מערוצי השידור וההפצה שלו ההחברתית היא גוף תקשורת עצמאהטלוויזיה 

 .(השידור הקהילתי) 98ערוץ 

כיוונים ומגמות ביניים הוועדה המייעצת להסדרת " :3/2/2016-מע לידינו ישהגמסמך מה

גולציה בנושא את הרהפחית עולה חשש כי ישנה כוונה ל "הרגולציה על השידורים

ם ביכולת , דבר שיכול לפגו(9עמוד  ה'5סעיף  :הצעות הוועדה) השידורים הקהילתיים

 .יהםכניתשל גופי השידור הקהילתיים לשדר את 

והחלטת מועצת  1987שידורים קהילתיים קיימים מתוקף חוקי בזק ושידורים התשמ"ח 

, המפיקות את מותות להן אישור שידור בטלוויזיה הקהילתיתהכבלים והלוויין לתמוך בע

 במילא. מוך מאודנבתקציב ממשלתי היא  - התוכניות

שמעניק דמוקרטי וההשידור הציבורי מבטא מהותית את  (98)בערוץ הקהילתי השידור 

, את הנעשה בחברה הישראלית פיםהמשקלאזרחים את הזכות והיכולת להפיק תכנים 

 .יטינג ורווח כספיישלא מנקודת מבט של ר

יוצרים ( העמותות וארגונים קהילתיים )המורכבים מאלפי מתנדבים 130-כיום יש כ

: נוער, משקפים את כל מגוון שכבות האוכלוסייהוה שפות שונות 10-ב משדריםו

כן ו עדות שונותתרבויות ו צעירים, מבוגרים, עולים, מיעוטים, דוברי שפות שונות,

 אוכלוסיות מיוחדות.

תוכניות  17,424  ומשודרות בו כל ימות השנהבשעות ביממה  24השידור מתקיים במשך 

הערוץ הינו מופת של פלורליזם ,  תוכניות וסרטים חדשים. 1,300ולמעלה מ ומישדרים 

וחסרת נטול הטיות מסחריות ופוליטיות ומהווה תופעה חברתית ותרבותית יוצאת דופן 

 תקדים, גם מבחינה עולמית. 

לדאוג להמשך אף ו שידורי הערוץ הקהילתיעל ר ולשמ, חברי הוועדה, םאנו קוראים לכ

)הוט, יס, משרדי ממשלה( פיתוחו, תוך הסדרת מקורות המימון הישירים והעקיפים 

  בצרכי ההפקה והשידור הקהילתי. התמיכ צורךל עדכניות וקביעת תקנות

יצטרך משרד , (או צמצומה) ערוצית-ספקי הטלוויזיה הרבעל  רגולציהבהעדר 

 הציבוריהשידור גוף התקשורת למצוא מרחב חלופי לשידור הקהילתי, אולי בתוך 

לא לצמצם ולכן  המתוכנן לקום, אך עד אז אנו דורשים שלא לפגוע בשידור הקהילתי

 .ה זועמדבפנייה ועדה ולייצג ולהגיע לאשמח  את הרגולציה.
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