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דרישות תוכ  :תרבות מקומית ותרבויות מיעוט, משפט

 בשידורי רדיו וטלוויזיה בישראל

  *יואב המר

מאמר זה עוסק בשלושה היבטי� של אסדרת שידורי רדיו וטלוויזיה 

  .הנוגעי� בהשפעת השידורי� על התרבות, בישראל

 – הקיימת ג� במדינות רבות נוספות –עניינו הדרישה ההיבט הראשו� 

דרישה זו מבטאת . כניות מקומיות בחלק ניכר מזמ� השידורי�לשדר תו

בעיקר , של הערוצי� הישראליי� בתוכניות זרות" הצפה"חשש מפני 

המאמר מבהיר . שתוביל להיחלשות התרבות המקומית, אמריקאיות

שיקולי הרווח של ערוצי� מסחריי� יניעו , מדוע בהעדר דרישה כזו

פי �על�וזאת א�,  אמריקאיותאות� להרבות בשידור� של תוכניות

החובה לשדר תוכניות . שהצופי� נוטי� להעדי� תוכניות מקומיות

, מקומיות בהיק� משמעותי מקדמת חשיפה של צופי� לתכני� מקומיי�

ומאפשרת את קיומה ושגשוגה בישראל של תעשייה העוסקת בייצור 

  .תכני� אורקוליי�

 מהתוכניות של האסדרה הוא ניסיו� להבטיח שחלקהיבט שני 

המקומיות שישודרו יהיו כאלה שתרומת� לשימורה ולפיתוחה של 

מדובר בקביעת מכסות שידור של תוכניות . התרבות תהיה גבוהה

, מורשת יהודית ותרבות יהודית, פריפריה, תעודה, מסוגות כגו� דרמה

במאמר מוצעי� שלושה . דרישות כאלה ה� נדירות במדינות אחרות. ועוד

תיקו� כשל שוק : כאלה" איכות�תוכניות"דקת מכסות של טיעוני� להצ

; הנובע מחוסר הכדאיות הכלכלית הכרו� בשידור� של תוכניות כאלה

הפנמה של ההחצנות החיוביות הנוצרות עקב שידור� של התוכניות 

והלגיטימיות של החלטה של חברה מדינתית לנסות ליצור ; הנדונות

_____________________________________  

, קידר�רונית דוני�ל, יוסי דהא�ל, אוליאל�תודה לאורי ב�. המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�   *
יעד רות� ולקוראי� האלמוני� של המאמר על ל, גיא פסחל ,אליה�משה כה�ל, יונת� כה�ל

טל , אלכס וול�,  נוי ברינטÏ˘ÓÓÂ ËÙ˘Óתודה לחברי מערכת . עיניי��הערות ורעיונות מאירי
לסגנית העור� רעות כה� ולעור� איל� סב� על הערות רבות וחשובות , מיכל קורנפלדוכהנא 

  .שסייעו בשיפור המאמר
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א להותיר את תהלי� ול, מסוימת באמצעי התקשורת" סביבה"ליצור 

עיצוב� של העדפות הצופי� ביחס לתכני� התקשורתיי� להשפעותיה� 

המאמר סוקר את היתרונות והחסרונות של . של כוחות השוק בלבד

וד� , האיכות המקומיות�שלושה ֶהסדרי� אפשריי� בנוגע לתוכניות

בלגיטימיות החוקתית של הפניית דרישות כאלה אל אמצעי תקשורת 

  .פרטיי�

של האסדרה אשר נדו� במאמר מתייחס למיעוטי� יבט שלישי ה

המישור . המאמר מתייחס לשני מישורי� בהקשר זה. ולתרבויותיה�

הראשו� עוסק בנוכחות� ובאופ� הצגת� של מיעוטי� באמצעי 

המאמר מצביע על נטיית� של אמצעי . חברתיי��התקשורת הכלל

עור� התקשורת הללו לא להציג את המיעוטי� בהתא� לשי

ועל מנהג� להציג את המיעוטי� באופ� סטריאוטיפי , באוכלוסייה

וזאת א� שבחוק הרשות השנייה ובכללי� , ובהקשרי� שליליי�

שהותקנו מכוחו נדרשי� בעלי הזיכיו� לשק� בשידוריה� את המגוו� 

מישור שני שהמאמר עוסק בו הוא יכולת� . התרבותי הקיי� בישראל

  .אמצעי תקשורת משלה�של מיעוטי� בישראל לקיי� 

‡Â·Ó .‡ . ‰¯„Ò‡‰)‰ÈˆÏÂ‚¯ (˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˜Ù‰‰ ˙ÒÎÓ Ï˘ ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· :1 . תוכ�
ישראל באמצעות הדרישות בההגנה על התרבות . 2; הדרישות בנוגע להפקות מקומיות

תוכ� . ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�Î˙ÏÂ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â‚ÂÒÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó‰ ‰¯„Ò‡‰ :1. ·. להפקות מקומיות
 בישראלההגנה על התרבות . 2; וגות מסוימות ולתכני� מסוימי�הדרישות בנוגע לס

‰‡Ï˘ Ô‚ÂˆÈÈ· ˙Ú‚Â�‰ ‰¯„Ò . ‚. באמצעות הדרישות לסוגות מסוימות ולתכני� מסוימי�
ÌÈËÂÚÈÓ ˙ÂÈÂ·¯˙ :1 .ההגנה על תרבויות . 2; תוכ� הדרישות הנוגעות בתרבויות מיעוטי�

  .ÌÂÎÈÒ. „. בשידורי רדיו וטלוויזיהמיעוטי� 

  אמבו

באי� לידי ביטוי תרבות בישראל כפי שה� הגומלי� בי� משפט לבי� �ר זה עוסק ביחסימאמ
, ראשית. ההתמקדות היא בשתי שאלות. במישור האסדרה של ערוצי הרדיו והטלוויזיה

המאמר מנסה לבחו� את הממדי� המשפטיי� של הניסיו� להג� על התרבות המקומית 
רישות תוכ� המופנות אל ערוצי הרדיו והטלוויזיה בישראל ולעודד את שגשוגה באמצעות ד

המאמר עוסק ג� בשאלת קיומ� והצדקת� של דרישות תוכ� , שנית). בעיקר ערוצי הטלוויזיה(
במילי� .  בחברה הישראלית השסועה וקידומ�ל תרבויות מיעוטעהמופנות לש� הגנה 

 לא" ישראלית"בות הזמנית בהגנה על מרכיבי� ייחודיי� של התר�המאמר עוסק בו, אחרות
מול אותה תרבות  לאובהגנה על תרבויות של מיעוטי� בחברה הישראלית " חו�"מול ה

  .תרבות הזר� המרכזי בישראל, קרי, "ישראלית"
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 של מדינות בתחו� התרבות עשויי� להיות �למעורבות. נפתח בכמה משפטי� של רקע
מנות לסוגיה וולצריכה של איעד אחד של מדיניות תרבות מתייחס לייצור . יעדי� שוני�

הקצבת כספי� לש� הקמת .  ועודספרות, קולנוע, יקהמוז, תיאטרו�, פיסול,  ציור–השוני� 
או הענקת פרסי� , תיאטרו� או תזמורתכמנותיי� ומימו� מוסדות א, מוזיאוני� והחזקת�

 זה היה היעד.  ה� כמה מהאמצעי� שנית� לנקוט לש� הגשמת יעד זה– מני�וומלגות לא
העול� �אחרי מלחמת, למשל ,כ�.  רבות בעברהמרכזי של מדיניות התרבות של ממשלות

קשה להרחיב את י רבות גישה שביותמדינות אירופנקטו השנייה ועד שנות השבעי� 
. יקספירי או אופרהיתיאטרו� שכגו�  ,"גבוהה"מנות והחשיפה של הציבור הרחב לא

והתקציבי� שהופנו לש� , "מדינת רווחה"ל ש סהתפיהג� שלטה במדינות רבות בתקופה זו 
ידי אמונה שלחשיפה �מדיניות זו הייתה מונחית על. מנויות היו גבוהי� יחסיתותמיכה בא

ידי המשורר והמסאי �עשרה על� בוטאה כבר במאה התשעאמונה זו. מנות יש ער� מחנ�ולא
אותה ש, בי� תרבותארנולד הנגיד בי� אנרכייה ל. )Matthew Arnold(מתיו ארנולד האנגלי 
  the best which has been thought and said in the world”.1“�הגדיר כ

מוב� ". תרבות"משקפת פרשנות מצומצמת של המושג " תרבות כאומנות"התמקדות ב
שי� ישנות השב הוא זה שנעשה בו שימוש החל "תרבות"רחב הרבה יותר של 

, פי מוב� זה�על. "לימודי התרבות"ו "אנתרופולוגיה התרבותיתה"בדיסציפלינות של 
בה ש לסביבה פותחשהיהתרבות היא מערכת של ייצוגי� או תבניות שאד� מפני� כתוצאה מ

, במילי� אחרות .הוא נתקלבה� באמצעותה הוא מעניק משמעות לדברי� שואשר , הוא חי
 של אד� תומתווכת בי� העול� לבי� תודעאשר מערכת מכוננת משמעות תרבות היא 

,  אמונותיווכ� משתתפת עמוקות בעיצוב,  את המציאותסתופהוא מעצבת את האופ� שבו ו
אד� החיי� �בני: כ� תרבותו של אד� היא במידה רבה זהותו� על2.ערכיו והתנהגותו

דר� "תרבות במוב� הרחב היא  3.בתרבויות שונות מעניקי� משמעויות שונות לדברי�
  .של קבוצה" החיי�

 זו של תרבות כמערכת מכוננת משמעות המגדירה סהידי תפי� עלמדיניות אשר מונחית
 של ה תרבות– את הזהות הקבוצתית מבקשת להבטיח את חוסנה של התרבות המקומית

_____________________________________  

1  MATTHEW ARNOLD, CULTURE AND ANARCHY 5 (Echo Library 2008) (1869) . בסו� שנות
מנות עממית וונטע� כי יש להפנות תקציבי� ג� לא, שי� בוקרה מדיניות זו כפטרנליסטיתיהש

המצדדת בכ� , ליברלית� הניאוסהסו� שנות השבעי� עלתה קרנה של התפיבהחל . יותר
המדינתית לתחומי וההקצבה , שהשוק החופשי הוא המנגנו� הרצוי להסדרת פעילויות

 .מנות הצטמצמהואה
2  CLIFFORD GEERTZ, THE INTERPRETATION OF CULTURES (1973); David M. Schneider, 

Notes Toward a Theory of Culture, in MEANING IN ANTHROPOLOGY 197 (Keith H. Basso 
& Henry A. Selby eds., 1976);  מנח� מאוטנר ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó ‰‡Ó‰ Á˙Ù· Ï‡¯˘È·

˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ 41) 2008.(  
, א� כשמדובר באד�', וז� דה מייסטרה'אמר ג, 'רוסי� וכולי, איטלקי�, ראיתי בחיי צרפתי�'"  3

  .42' בעמ, ש�, ראו מאוטנר." ' ליהוא לא ידוע, א� הוא קיי�; אני מצהיר כי מעודי לא פגשתיו
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להקצות כספי� לש� שימור� של אתרי� , למשל, יעד זה הוא המנחה מדינות. הקבוצה
תו� , הספר�ודי� בבתיכניות הלימומעורבות בקביעת תולגלות  ,�יהיסטוריי� וארכיאולוגי

היסטוריה , ה� ספרותהלא  ,הנושאי� המשמעותיי� ביותר מהבחינה התרבותיתהדגשת 
 המקומית ה� קביעת התרבותשמטרתה היא לחזק את  דוגמאות נוספות של אסדרה. ואזרחות

 4קביעת שפה או שפות רשמיות של המדינה, זיכרו��חגי� וימי, יו� השבתו� השבועי
בחוק על גידול חזירי� ועל הצגת חמ� המוטל האיסור היא , מישראל, וספתדוגמה נ. וכדומה

  5.בפומבי בחג הפסח
, לתכני� העוברי� דר� אמצעי התקשורת ההמוניי� יש תפקיד קריטי בעיצוב תרבותי

 לכ� 6.אנשי� מביני� את העול�שבאמצעות� עיצוב התבניות מכוננות המשמעות ב ,קרי
.  ולא אחרי�,תכני� מסוימי� יעברו באמצעי התקשורתש� למדינות עשוי להיות עניי� בכ

אוסרות שידור תכני� מסוימי� או מגבילות את אשר תי� האסדרה מתבטאת בדרישות ילע
 במדינות רבות מוטלות הגבלות על שידור של תכני� מיניי� או תכני� ,כ�. שידור�
מדינות , למשל,  כ�.תי� האסדרה מתבטאת בדרישה לשדר תכני� מסוימי�י א� לע7.אלימי�

, ד� יוצפו אמצעי התקשורת בתוכניות אמריקאיותירבות חוששות שבהעדר התערבות מצ
בשיעור מסוי� כניות מקומיות לפחות וולכ� ה� מחייבות את ערוצי הטלוויזיה לשדר ת

קובעי� דרישה כזו הוא הניסיו� להג� על התרבות המקומית אלה המה שמניע את . מהזמ�
 של המדינות �ידי חשש�נעת על הדרישה מ�8".אימפריאליז� תרבותי "כונהממפני מה ש

במקו� בתוכניות , הללו שא� אזרחיה� ירבו לצפות בתוכניות העוסקות בהוויה האמריקאית
מערכת הייצוגי� שבאמצעותה ה� נותני� משמעות לדברי� , עוסקות בהוויה המקומיתה

_____________________________________  

�Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ ‰Ï‡„Ú� Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈ 'Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ �4112/99 "בג  4
·È·‡�ÂÙÈ ,בג: להל�) (2002 (393) 5(נו" �‰Ï‡„Ú( ; קול "איל� סב�)בודד באפלה) לשוני�דו ?

 Will; )2003 (109 כז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" יפו–אביב�עיריית תל'  עדאלה נ�4112/99 "בעקבות בג
Kymlicka & Alan Patten, Language Rights and Political Theory, 23 ANN. REV. APPL. 

LINGUIST. 3 (2003).  
–ו"התשמ, )איסורי חמ�( לחוק חג המצות 1' ס; 1962–ב"התשכ,  לחוק איסור גידול חזיר1' ס  5

1986. 
ִחבר�ת לטענה שאחת הפונקציות של אמצעי התקשורת ההמוניי� היא הנחלת תרבות או   6

 Harold D. Lasswell, The Structure and Function of Communication : ראו)סוציאליזציה(
in Society, in READER IN PUBLIC OPINION AND COMMUNICATION 178 (Bernard Berelson 
& Morris Janowitz eds., 1966); Charles R. Wright, Functional Analysis and Mass 

Communication, 24 PUB. OPINION Q. 605 (1960).  
 Robert Bocock, Choice and: תכני� מיניי� ראוב תרבותית הנוגעת על הנושא של אסדרה  7

Regulation: Sexual Moralities, in MEDIA AND CULTURAL REGULATION 69 (Kenneth 
Thompson ed., 1997).  

 ,Robert W. McChesney, Global Media: ראו" אימפריאליז� תרבותי"לדיו� ב  8
Neoliberalism, and Imperialism, 52 MONTHLY REV. 1 (2001); DENIS MCCUAIL, 

MCCUAIL’S COMMUNICATION THEORY 221–224 (4th ed. 2000).  
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ידי �עלחלקית תוחל� תישחק ות התרבות המקומי, דהיינו. זו של האמריקאי�תדמה ל
הזוכי� , הזר� או הזרמי� הדומיננטיי� בהידי �על – או נכו� יותר(התרבות האמריקאית 

 של אד� מוגדרת במידה רבה וזהותשמכיוו� ).  בקרבהריכני הבידור הפופולויתר בת�ייצוגב
 ג� בישראל ערוצי הרדיו. אובד� הזהות המקומיתפני החשש הוא מ, פי תרבותו�על

ובסוגיה זו אעסוק , זמ� השידורי�מכניות מקומיות בחלק ניכר ווהטלוויזיה נדרשי� לשדר ת
  .בחלק א של המאמר

תכני� המשודרי� אינו בהניסיו� לחזק את התרבות המקומית באמצעות אסדרה הנוגעת 
כ� יש ל ענוס� . כניות מקומיות שאי� לרדת ממנהומתמצה בישראל בקביעת כמות של ת

 �10ו 2בעלי הזיכיו� של ערוצי� , למשל. כניות מקומיותוטיב� של אות� תבגעות דרישות הנו
 שעות של סרטי תעודה 22, כניות דרמהו שעות של ת40נדרשי� לשדר כל שנה לפחות 

התלויות בגובה (וכמויות שנתיות מסוימות , כניות תעודהו שעות של ת55, מיוחדי�
כניות מורשת ות, כניות פריפריהות, ותרבותכניות דעת ושל ת) ההכנסות של בעל הזיכיו�

דרישות לשדר סוגות ההרציונל שמאחורי . ותרבות יהודית ותוכניות שיח ציבורייהודית 
כניות שונות ותשמידת תרומת� של מסוימות ותכני� מסוימי� של הפקות מקומיות הוא 

שפה כנית שהיא בושכל תא� .  התרבות המקומית אינה שווהה שלפיתוחל והלשימור
יהודית ברור שתוכנית העוסקת במורשת , העברית תורמת במידה מסוימת להשגת יעד זה

תרבות יהודית תורמת לכ� הרבה יותר מתוכנית בידור בעברית אשר מייבאת פורמט בו
בדרישות המופנות אל ערוצי . אמריקאי ואינה עוסקת במציאות הייחודית של ישראל

 מקומיות אדו� בחלק ב של כניותוי� מסוימי� של תהטלוויזיה לשדר סוגות מסוימות ותכנ
  .המאמר

כניות מקומיות והדרישה לשדר סוגות מסוימות והדרישה לשדר כמות משמעותית של ת
ותכני� מסוימי� של הפקות מקומיות ה� ניסיו� להבטיח חשיפה של הצופי� הישראלי� אל 

שור של ייצור תכני� א� לדרישות הללו יש חשיבות גדולה ג� במי. התרבות הישראלית
וזאת , דרישות אלה מחייבות את גופי השידור להשיג תכני� מקומיי�. תרבותיי� בישראל

לכ� הדרישות . ידי קניית התכני� הללו ממפיקי� ישראלי� או באמצעות הפקה עצמית�על
הללו מגבירות את הביקוש לתכני� מקומיי� ואת ההיתכנות הכלכלית של עיסוק בייצור 

ה לייצור תכני� ידרישות אלה מאפשרת את היווצרותה של תעשי. מיי�תכני� מקו
  .דבר שתור� משמעותית לפיתוחה של התרבות בישראל, תרבותיי�

. תי� קרובות עניי� בכ� שאזרחיה� ייחשפו לתרבות המקומיתילמדינות יש לעכי ציינתי 
א� נטו , שונותבעבר הדגישו אנתרופולוגי� את השוני בי� התכני� התרבותיי� של חברות 

הסכמה של רוב מ של כל חברה בפני עצמה ככזו הנהנית מהפנמה והלהתייחס אל תרבות
 המודרנית יותר בחקר התרבות מדגישה את קיומ� סההתפי. גדול של האנשי� החיי� בחברה

תרבות נובעת של  התיאורטית סההתפתחות זו בתפי. משנה בתו� כל חברה�של קבוצות
רצו� �שביעות�שנות השבעי� אנו עדי� לאיבהחל . מציאותשחלו בשינויי� במידה רבה מה

, גזעיי�, לשוניי�,  מיעוטי� לאומיי�–באוכלוסייה גוברת של קבוצות שונות הולכת ו
 תמחוהחלו ל הקבוצות אל. הומוסקסואלי� ולסביות, נשי�, עמי� ילידיי�, דתיי�או אתניי� 
 �יחס של הוא חב הציבורי של חברת� הזהויות והתרבויות שלה� במרשהיחס כלפי על כ
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 הנגד המגמה של מת� בכורה במרחב הציבורי לזהותולהיאבק  ,זלזול או התעלמות
במיוחד , בהקשר זה מתעוררות שאלות מורכבות ורגישות.  של קבוצת הרובהלתרבותו

אנסה לתרו� לליבו� האקדמי של בחלק ג של המאמר . במציאות השסועה של ישראל
 בדרישות המופנות בישראל אל ערוצי הטלוויזיה בנוגע מצעות עיסוקהשאלות הללו בא

  .ה ולייצוג של המיעוטי� ותרבויותיה�להצג

  במשפט הישראלי של מכסת ההפקות המקומיות) רגולציה(האסדרה . א

1 .˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â˜Ù‰Ï Ú‚Â�· ˙Â˘È¯„‰ ÔÎÂ˙  

 ÌÈˆÂ¯Ú2 Â�10  

 40% דר הפקות מקומיות בהיק� שבי� נדרשי� לש�10ו 2בעלי הזיכיו� של ערוצי הטלוויזיה 
 שידורי הכנית שאינו הפקה מקומית היא ת9.זמ� השידור הכוללהפחות מ�לכל �50%ל

,  אחוזי� לפחות מיוצריה75"אשר , כנית בענייני היו�וכנית בענייני ספורט או תות, חדשות
הפקה  אחוזי� לפחות מצוות ה�75ו, הנדסי שנטל חלק בהפקתה�ממבצעיה ומהצוות הטכני

יעד ראשוני ישראלי  והופקה בעבור קהל, ה� תושבי ישראל המתגוררי� בה דר� קבע, שלה
זמ� מ לפחות 65% 10".או בשפה אחרת שאישר המנהל מראש, בערבית או ברוסית, בעברית

 ,דהיינו, השידור של ההפקות המקומיות צרי� להיות מוקדש להפקות מקומיות קנויות
ידי תאגיד שבעל הזיכיו� הוא בעל שליטה � הזיכיו� או עלידי בעל�הפקות שלא הופקו על

� כמו12. מזמ� השידור של ההפקות המקומיות הקנויות יופקו באזורי הפריפריה15% 11.בו

מזמ�  �20%קנויות שיותר ממקומיות הפקות כ� נאסר על בעל זיכיו� לשדר בכל שנה 
  13.מועצת הרשות השנייה א� כ� אישרה זאת אלא, גור� אחדידי �על השידור שלה� הופקו

_____________________________________  

, )ויזיה בידי בעל זיכיו�ושידורי תכניות טל(ויזיה ולרדיו ולכללי הרשות השניה לטל) א(11' ס  9
ההכנסה גדול יותר ככל שהנדרש ההיק� ס� ). כללי הרשות השנייה: להל� (2009–ע"התש

 מיליו� �500ההכנסה השנתית היא מתחת לר שא כ:כיונות גבוהה יותרהזהשנתית של בעלי 
ח " מיליו� ש500ההכנסה השנתית היא בתחו� שבי� ר שא כ; לפחות40% המכסה היא ,ח"ש

, ח" מיליו� ש�660מ וא� ההכנסה השנתית גדולה ;45% המכסה היא ,ח" מיליו� ש660לבי� 
 .50%המכסה היא 

 .1' ס, ש�  10
, היא למעשה רחבה יותר" הפקה מקומית קנויה"לההגדרה הניתנת בכללי� ). ב(14' ס, ש�  11

פי  מי שרשאי לשדר לציבור על, מוסד ממשלתי": ודורשת ג� שההפקה אינה של אחד מאלה
, � בויותאגיד שהשליטה בו היא בידי תאגיד הרשאי לשדר כאמור או בידי בעלי עני, די�

 ).1 'ס, ש� ("פי�במישרי� או בעקי
  ).ה(14' ס, ש�  12
 ).ו(14' ס, ש�  13
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Â¯Ú‰ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÂÈ„¯‰ ÈˆÂ¯ÚÂ ÔÂ˘‡¯‰ ı  

 לפחות משעות שידורי הטלוויזיה של 50%, שות השידורפי חוק ר�על, ביחס לערו� הראשו�
על ערוצי הרדיו ג� החל , חוק זה, כ�� כמו14.הרשות יוקצו להפקות מקומיות קנויות

� ברדיו במהל� כל חודש יהיו מחצית לפחות מהשירי� המשודרי"דורש כי , הממלכתיי�
 מכלל הכנסותיה 36% הרשות נדרשת להוציא כל שנה לפחות 15".שירי� בשפה העברית

  16.באותה שנה לש� מימו� רכישת� של ההפקות המקומיות הקנויות

·¯‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰�˙ÈˆÂ¯Ú : ÌÈÏ·Î È¯Â„È˘Ï ÔÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·) ˙¯·ÁHOT (Â ÈÏÚ· ÔÂÈ˘È¯‰
ÈÂÂÏ È¯Â„È˘ÏÈ Ô)YES( 

  נוס�17. מזמ� השידור להפקות מקומיות10%הללו נדרשי� להקצות לפחות שיונות הרבעלי 
�מנוי לש� הפקה או רכישה ה מס� ההכנסות מדמי 12%–8% ה� מחויבי� להשקיע על כ

  18.של הפקות מקומיות לשידור ראשוני

‰ ÌÈˆÂ¯Ú‰ÈÔÈÈÂÂÏ·Â ÌÈÏ·Î· ÌÈÈ„ÂÚÈ  

לוויי� שהכנסותיה� מגיעות ידי הכבלי� וה�מדובר בערוצי� מסחריי� המשודרי� על
לנושאי� מסוימי� או בהתייחסות נועדו לתת מענה למחסור ערוצי� אלה . תומפרסומ

 ערו� – פעלו שני ערוצי� ייעודיי� 2008 בשנת 19.שידורי הטלוויזיהבקבוצות מסוימות ל
  ).24ערו� (תיכונית � ישראלית וי�יקהלמוזוערו� ) 9ערו� (בשפה הרוסית 

 שעות בשנה של הפקות 500ערו� נדרש לשדר בשידור ראשוני לפחות ה, 9באשר לערו� 
בהפקות על הערו� להשקיע . שידורי אקטואליהיהיו  מתוכ� 150היותר �שלכל, מקומיות

, 24 ביחס לערו� 20.הפחות�ח לכל" ש23,431,500מקומיות לשידור ראשוני סכו� של 

_____________________________________  

 .1965–ה"התשכ,  לחוק רשות השידור)א(ג44' ס  14
  ).ד(44' ס, ש�  15
  . לתוספת4' ס, ש�  16
 רישיו� לשידורי יביחס לבעל (1982–ב"התשמ, )בזק ושידורי�(לחוק התקשורת ) א(1ה6' ס  17

ליכי� ותנאי� למת� רישיו� לשידורי ה) (בזק ושידורי�(לתקנות התקשורת ) א(21' ת; )כבלי�
 ).יחס לבעל רישיו� לשידורי לוויי�ב( 1998–ח"התשנ, )י�ילוו

  ).1א(1ה6' ס, )בזק ושידורי�(חוק התקשורת   18
 �27 של הממשלה ה1997החלטה : ח החלטות הממשלה הבאותוערוצי� אלה הוקמו מכ  19

� של הממשלה ה2521טה החלו) 11.4.1999 (�27 של הממשלה ה4972 החלטה ,)9.5.1997(
המועצה לשידורי כבלי� .  ועדת הכלכלה של הכנסתה שלובאישור, )19.11.2000 (28

 /Â„" ˙�˘Ï ÌÎÒÓ Á2008 15) 2010 (www.moc.gov.il/new/documentsולשידורי לווי� 
doch2008.pdf) להל� : ˙�˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÁÂ„2008(.  

20   ˙�˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÁÂ„2008 ,101' בעמ, ש�.  
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 הערו� 21.ח" מיליו� ש24 של הערו� נדרש להשקיע בהפקות מקומיות בשידור ראשוני סכו�
עליו לשדר יצירות ו 22, מזמ� השידור10%יקה זרה בהיק� של עד מוזרשאי לשדר משדרי 

  23.יקה ישראליתמוז מזמ� השידור של �80%יקליות בשפה העברית בהיק� שלא יפחת ממוז

  באמצעות הדרישות להפקות מקומיותבישראל ההגנה על התרבות . 2

)‡(˙ÂˆÂÁ� ˙Â˘È¯„‰ Ì‡‰ ?  

ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התחבורה והטלקומוניקציה יצרו תהלי� של 
היבט .  תנועה גוברת של סחורות ושירותי� בי� חלקי� שוני� של העול�,קרי, גלובליזציה

את חיינו עוד  העובדה שאיננו חיי� – חשוב של תהלי� זה הוא הגלובליזציה התרבותית
ההתנסויות התרבותיות שלנו כוללות השפעות שו, פ� מקומי לחלוטי�והתרבותיי� בא

וכ� , כל שאנו אוכלי�ובא, בבגדי� שאנו לובשי�לראות ביטוי לכ� נית� . מאזורי� רחוקי�
 של ס��הדרישה הקובעת מכסת. כניות הטלוויזיה שאנו צורכי�ו ובתזיקהבמו, בסרטי�

" הצפה"רחש ללא הטלת חובה כזו תתכי שידור הפקות מקומיות מבטאת חשש של יוצריה 
שיחליש את באופ� , הברית�במיוחד מארצות, של ערוצי הרדיו והטלוויזיה בתכני� זרי�

דרישה זו היא ניסיו� להג� על התרבות הישראלית .  התרבות הישראלית– התרבות המקומית
מערכת ייצוגי� שבאמצעות� אנשי� מעניקי� משמעות כ ,קרי, במוב� הרחב של המושג

כניות שעוסקות ופ� אינטנסיבי בתוצופי� הישראלי� יצפו באהחשש הוא שה .לדברי�
שה� יצפו באנשי� המדברי� בשפה זרה , בהוויה האמריקאית במקו� במתרחש בישראל

את התרבות במידה משמעותית ה� יאמצו מכ� תוצאה ושכ, ולא בשפה העברית
הזהות החשש הוא מאובד� , ו של אד� היא במידה רבה זהותותרבותשמאחר . האמריקאית
  .אימו� זהות זרהמהישראלית ו

 ,קרי, תיארתי את הרציונל של הדרישה לשידור הפקות מקומיות במישור הצריכה
את ולקד� ובכ� לשמר , הניסיו� להבטיח חשיפה של צופי� ישראלי� לתכני� מקומיי�

ג� במישור של ייצור תכני� ניכרת א� לדרישה זו יש חשיבות . התרבות הישראלית
ששידר מספר , לפני שנות התשעי� פעל באר� ערו� טלוויזיה אחד. ישראלתרבותיי� ב

ולכ� הביקוש לתכני� והיק� הייצור המקומי של תכני� טלוויזיוניי� היו , שעות קט� בכל יו�
הדרישה לשדר . המשדרי� שעות רבות בכל יממה, ערוצי�כמה וכמה כיו� יש . מצומצמי�

ידי �עלא� , ופי השידור להשיג תכני� מקומיי�הפקות מקומיות בהיק� רחב מחייבת את ג
לכ� דרישה זו מגבירה את . באמצעות הפקה עצמיתוא�  �ת התכני� ממפיקי� ישראלייקני

_____________________________________  

 .106' מבע, ש�  21
 .ש�  22
 .107' בעמ, ש�  23
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,  ואת ההיתכנות הכלכלית של עיסוק בייצור תכני� מקומיי�24הביקוש לתכני� מקומיי�
ל ההפקות  הדרישה שחלק נכבד ש.יווצרותה של תעשייה לייצור תכני�מאפשרת את הו

לגופי שידור כדאי . יהיה מהפקות קנויות היא חשובהמשדרי� גופי השידור שהמקומיות 
כניות לשידור ומונע וספקה שוטפת של תהשכ� הדבר מבטיח לה� , לעסוק ג� בייצור תכני�

 החשש 25.כניות מגופי� המייצרי� תכני�ו הכרוכות ברכישת ת"סקהעלויות הִע"את 
השתלטות של גופי השידור על תחו� הייצור שהיא תוביל ל הוא  כזו"אינטגרציה אנכית"מ

 של גופי� העוסקי� בייצור תכני� �השתלטות כזו תפגע ביכולת. של התכני� התקשורתיי�
מתקיי� ביתר ר שא, לגיוו� בתכני�דהיינו , ובפוטנציאל לפלורליז�, תקשורתיי� להתקיי�

 לקנות את התוכניות מכמה גורמי� ג� הדרישה. יצרני תכני�מגוו� של קיי� ר שאכשאת 
  .מסייעת להבטחת קיומה של תעשיית ייצור התכני� בישראל

 חשש זה? של ערוצי הרדיו והטלוויזיה בתכני� זרי� מוצדק" הצפה"הא� החשש מפני 
מתאפיי� בדומיננטיות רבה של אורקוליי� לאומי של תכני� �הבי�השוק נובע מכ� ש

 הללו 26.כניות טלוויזיהוומפיצי� סרטי קולנוע ות� המייצרי� יהתאגידי� האמריקאי
חשבו� �וזאת במידה רבה על, כניות הטלוויזיה שהפיקוומייצאי� בהצלחה את הסרטי� ות

� נמו� לאי� י של מוצרי התקשורת האמריקאי�מחיר. כ� של יצרני� מקומיי�ומוצרי הת
ני תכני� ממדינות ידי יצר�שיעור ממחיר� של מוצרי תקשורת באיכות דומה המיוצרי� על

ולכ� ,  יצרני תכני� במדינות אחרות אינ� יכולי� להתחרות ע� האמריקאי� במחיר27.אחרות
. עולה לגופי השידור הרבה יותר, כניות אמריקאיותובמקו� ת, שידור הפקות מקומיות

מדובר במוצרי� ר שאכ� האמריקאי� למכור בזול קשורה לכ� שכו של יצרני הת�יכולת
יצר� שמוכר יותר מיצרני� אחרי� יכול למכור במחיר זול : דל יש יתרו�וג ל,תקשורתיי�

 מאפיי� שיש – מצב דברי� זה נובע מכ� שאחד המאפייני� של מוצרי� תקשורתיי�. יותר
צריכת המוצר ,  דהיינו,)non-rivalrous use(יריבות בשימוש � הוא אי– ג� לטובי� ציבוריי�

_____________________________________  

הנחה .  בהנחה שבהעדר דרישה זו היו גופי השידור משדרי� הרבה פחות תכני� מקומיי�,זאת  24
  .כפי שיוסבר להל�, זו היא סבירה

 ,GILLIAN DOYLE :גופי� העוסקי� בייצור תכני� ראולבי� ליתרונות של מיזוג בי� גופי שידור   25
UNDERSTANDING MEDIA ECONOMICS 34–37 (2002).  

כניות ו בתחו� של ת.� בתחו� סרטי הקולנוע היא מוחלטתי של התאגידי� האמריקאית�שליט  26
ג� א� , כ� מקומיי�וטלוויזיה יש נטייה מסוימת של שווקי� מקומיי� להסתמ� על יצרני ת

בשנות כי נתוני� שנאספו בעניי� זה מעידי� . האמריקאי� ה� הגור� המובילזה בתחו� 
ידי גופי שידור אירופיי� �כניות עלוהארי של ההוצאות לרכישת ת�עי� המאוחרות חלקהתש

  .90' בעמ, ש�ראו . כניות אמריקאיותורכישת תשימש ל
המחיר שיעלה � עשירית מבלטענה שערו� טלוויזיה קנדי יכול לקנות סדרת דרמה אמריקאית   27

 ,COLIN HOSKINS, STUART MCFADYEN & ADAM FINN: לו לייצר סדרה כזו בעצמו ראו
GLOBAL TELEVISION AND FILM: AN INTRODUCTION TO THE ECONOMICS OF THE BUSINESS 

80 (1997).  
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 ,י� רגילי�מדובר בטובר שא כ28.כ��לצרו� אותו ג�מ ידי אד� אחד אינה מונעת אחרי��על
ידי אנשי� �חולצה עלאותה ידי אד� אחד מונע שימוש ב�עלהשימוש בה , חולצהכגו� 

ר שאכ, לעומת זאת. מה שמערב עלויות נוספות, ונדרש ייצור של חולצות נוספות, נוספי�
בעלויות רבי� נשי� אלנית� לשכפל� ולהפיצ� לאחר ייצור� , מדובר בתכני� תקשורתיי�

 –משמעות הדבר היא שכמעט כל העלויות הכרוכות במוצרי� תקשורתיי� . מזעריות
מכ� אי� �לאחר. ייצור העותק הראשו�ב, טמונות בייצור התכני� –מדובר בעלויות כבדות ו

 לכ� תפוצה גבוהה יותר של המוצר התקשורתי 29.הכנסותרק  אלא ,כמעט עלויות נוספות
� תקשורתיי� מתחרי� פירושה גידול בהכנסות ללא תוספת משמעותית בהשוואה למוצרי

פשר ליצר� מה שמא, הקטנת העלות הממוצעת של המוצרמשמעות הדבר היא  .בעלויות
  .להוזיל את מחיר המוצר

השוק האמריקאי , ראשית. דל משתי סיבותוגהיתרו� מ� ניהנכ� האמריקאי� ויצרני הת
 ולכ� הביקוש לתכני� – גדולה וההכנסה לנפש גבוהה האוכלוסייה –ד והמקומי גדול מא

. כניותו יש חשיבות לשפת הת,לאומי�הבי�שוק במדובר ר שאכ, שנית. גבוהאורקוליי� 
.  פחותכניות בשפות זרות אהודותותו, כניות בשפת�ולצפות בתרוב �פי�עלצופי� מעדיפי� 

 השפה המדוברת ביותר כ� הטלוויזיוני האמריקאי� נהני� מכ� שהאנגלית היאויצרני הת
והיא השפה המועדפת כשפה שנייה ,  היא שפת הדיבור במדינות רבות נוספות– בעול�

פני יצרני תכני� בגרמנית ללאומי הפתוח �הבי�השוק , לעומת זאת. ברוב המדינות האחרות
כ� ו לאחר שיצרני הת30.בהרבהמצומצ� ,  או ביווניתווגיתשלא לומר בנור, או באיטלקית

 ה� מציעי� אות� ,הברית�י� ממצי� את פוטנציאל המכירה של המוצרי� בארצותהאמריקא
המוצר  מחיר. לאומי במחירי� נמוכי� מאלה שבה� נמכרו בשוק האמריקאי�הבי�בשוק 

  31.המיוצא משתנה ג� לפי היכולת הכלכלית של הקוני�

_____________________________________  

 GREGORY N. MANKIW, PRINCIPLES OF: � של טובי� ציבוריי� ראוהעל מאפייני  28

MICROECONOMICS 225–244 (5th ed. 2008).  
29  EDWIN C. BAKER, MEDIA, MARKETS, AND DEMOCRACY 8–10 (2002) ; יואב המר

השתתפות אזרחי� והבטחת מגוו� בשיח הציבורי המתקיי� באמצעי התקשורת של מדינה "
  ).2010 (369–368, 357 יג Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" דמוקרטית

יצור י נהנות מהיתרו� של ,אוסטרליה וקנדה, זילנד�ניו, אירלנד, בריטניהכ, ג� מדינות אחרות  30
פ� ואינ� מצליחות לייצא בא, למעט בריטניה, כל המדינות הללואול� . תתכני� בשפה האנגלי

, לבריטניה יש מאז� מסחרי חיובי בזכויות לתכני� טלוויזיוניי�. אורקוליי�משמעותי תכני� 
ד� והע, ע� זאת. שיש לה מאז� חיובי כזה, ריתהב�צותמלבד אר, והיא המדינה היחידה בעול�

, ט" מיליו� ליש16 על 1997בשנת עמד  האורקוליי�י� תכנההמסחרי של בריטניה בתחו� 
נראה .  מיליארד דולר2 על 1994בשנת ר עמד שא, ריתהב�צותוהוא מתגמד לעומת זה של אר

. כ� האמריקאי�ואפוא שיתרו� השפה אינו יכול לספק הסבר מלא לדומיננטיות של יצרני הת
  .91' בעמ, 25ש "לעיל ה, DOYLEראו 

מרבי יצרני תכני� מנסי� להפיק רווח . ”windowing“שיטה זו של שיווק מוצרי� מכונה   31
בשלב הראשו� הוא נמכר במחיר . ידי מכירת המוצר בכמה שלבי��כניות שהפיקו עלומהת
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פויות בהסתמ� על ההכנסות הגבוהות הצ. � ה� לא רק זולי� יותריהמוצרי� האמריקאי
 יכול להרשות אי יצר� התכני� האמריק,לאומי�הבי� ובשוק ריתהב�צותממכירת המוצר באר

כלל מוצר �הפקה יקרה יותר פירושה בדר�. לעצמו להשקיע סכומי� גבוהי� יחסית בהפקה
תוכניות זרות סובלות , ע� זאת. הצופי�מבחינת איכותי יותר או לפחות אטרקטיבי יותר 

�כניות ו ה� נמכרות במחיר נמו� מזה שבו נמכרות ת,דהיינו, ”cultural discount“�מכלל �בדר
 ת�כניות שמיוצרות במדינו של צופי� לתת�דבר המשק� את העדפ, מקומיות מאותו סוג

ומשקפות את המציאות המוכרת לה� ואת , שמדברות בשפת� ובמבטא שלה�, שלה�
נות רבות הראה שכמעט תמיד מחקר שבדק את הנתוני� לגבי מדי,  אכ�32.עולמ� התרבותי

כניות האמריקאיות ובעוד הת, השיא ה� מקומיות�תיכניות שמשודרות בשעות צפיוהת
 ת מקומית אול� ההעדפה לתוכני33.ממלאות את השעות שבה� שיעור הצפייה נמו� יותר

 �כנית האמריקאית והתלזו של דומה שלה אטרקטיביות האיכות או הרמת שמותנית בכ
התקציבי� הגדולי� בהרבה של ש� , קולנועהסרטי בתחו� זה בולט  דבר 34.המקבילה

, אכ�. הנאה לצופי� רבי�המסי!י� , � מאפשרי� לכלול בה� פעלולי�יהסרטי� האמריקאי
הסרטי� אשר את � מיהצופי� באירופה אוהבי� הרבה יותר את הסרטי� האמריקאי

אלה מקומיות על כניות הוברור שאנשי� מעדיפי� את הת, לעומת זאת. המקומיי�
ג� כניות בענייני היו� ובמידה מסוימת ות, מדובר בסוגות של חדשותר שאהאמריקאיות כ

ואי� לה� , י� בהתרחשויות המקומיותילאנשי� ענאלה יש  מפני שבתחומי� ,זאת. ספורט
 הלכ� אי� לחשוש שבסוגות אל. באירועי� שהתרחשו מחו� לארצ�רוב עניי� רב �פי�לע

  35.כניות זרותוור פרטיי� לשדר תיבחרו גופי שיד
כניות ו צופי� מעדיפי� ת,ככלל: היא זועד כה הדברי� שנאמרו � התמונה המצטיירת מ

כניות ות, ספורטג� ובמידה מסוימת , בסוגות של חדשות וענייני היו�. מקומיות על זרות
כי , רכניות הזרות זולות יותושהתא� , יכולות להחלי� את ההפקות המקומיותאינ� זרות 

_____________________________________  

 .BRUCE M. OWEN & STEVEN S: ראו. ובשלבי� מאוחרי� יותר מחירו של המוצר יורד, גבוה
WILDMAN, VIDEO ECONOMICS 26–38, 49 (1992).  

32  HOSKINS, MCFADYEN & FINN ,למרות הנטייה האמורה להעדי� . 33–32' בעמ, 27ש "לעיל ה
אשר , כניות זרותומעונייני� לצפות ג� בתיהיו ייתכ� בהחלט שצופי� , כניות מקומיותות

אסקפיז� כזה עשוי להיות נפו� במיוחד במקומות . לות לספק מפלט מהמצוקות המקומיותיכו
  .כמו בישראל, מתח ומצוקהרו�יה מצבי� של שבה� המציאות 

33  Chris Dziadule, Ready for Primetime, TELEVISION BUS. INT’L 52 (1993).  
34  David Morley & Kevin Robins, Spaces of Identity: Communications, Technologies and 

the Reconfiguration of Europe, 30 SCREEN 10 (1989).  
את , כניות החדשותוכללי הרשות השנייה מוציאי� את ת, 1אבחלק לעיל כפי שנאמר , אכ�  35

מתקי� הכללי� הבי� . כניות הספורט ממניי� ההפקות המקומיותותאת כניות בענייני היו� ווהת
 יוכלו בעלי הזיכיו� למלא חלק ניכר ,הפקה מקומיתייחשבו סוגות אלה כניות מושא� ת

היו ה� דבר ש, כניות מקומיות מסוגות אלהוממכסת ההפקות המקומיות באמצעות שידור ת
כניות ולא יצטרכו להציג תוכ� , ג� בהעדר דרישה של הפקות מקומיותממילא עושי� 

 .ומנטריי�דרמה או סרטי� דוקכגו� , מקומיות מסוגות אחרות
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 של הצופי� ת�העדפ, סוגות אחרותבמדובר ר שאכ, לעומת זאת. הקהל לא יקבל זאת
דומה לזו של שלה אטרקטיביות האיכות או הרמת ש מותנית בכ� תמקומיה תלתוכני

כנית אמריקאית והסכומי� המושקעי� בת, דלויתרו� הגהודות ל ,והנה. כנית האמריקאיתוהת
הצופי� בעקבות זאת יעדיפו ו, כנית מקומיתוקעי� בתמאלה המושלעיתי� תכופות גבוהי� 
 של גופי שידור מה לשדר הוא ת�שיקול חשוב ביותר בהחלט. כנית האמריקאיתואת הת

, כניות מקומיותותמ בהרבה ותכניות אמריקאיות זולותמכיוו� ש. התוכניות של �מחיר
 ולא ,ות אמריקאיותכניוגופי השידור לשדר תַיר!ו בהעדר דרישה למכסת הפקות מקומיות 

 של גורמי� מקומיי� המפיקי�  הקיו� במצב זה יכולת36.כניות מקומיותוישדרו מספיק ת
  .פקמנות ותכני� תרבותיי� מוטלת בסוא

)·( ËÙ˘Ó‰ ‰ÔÈ·‰ ËÙ˘Ó‰Â È˙‡ÂÂ˘‰�ÈÓÂ‡Ï  

קנדה דורשת מתחנות טלוויזיה . הדרישות בישראל בנוגע להפקות מקומיות אינ� ייחודיות
�. זמ� השידור שלה�מ 60%כניות קנדיות לפחות ו השידור הציבורי לשדר תפרטיות ומגו

 �60% מזמ� השידור של התחנות הפרטיות ו50% לפחות 24:00–18:00שעות ב, כ��כמו
 37.מזמ� השידור של גו� השידור הציבורי צריכי� להיות מוקדשי� לתוכניות קנדיות

שעות בזיה האלחוטית הפרטיות  מזמ� השידור של תחנות הטלווי55%באוסטרליה לפחות 
מנויי� להגופי� המשדרי� . כניות אוסטרליותו צריכי� להיות מוקדשי� לת24:00–18:00

תכני� חדשות העוסקות בכניות ותלפיתוח  �תקציבמ 10%חייבי� להוציא לפחות 
� ככל שהדבר בר–  באיחוד האירופי המדינות החברות נדרשות להבטיח38.אוסטרליי�

  39.כניות אירופיותותל  מזמ� השידורי�50%שידור ישמרו לפחות ה שגופי – ביצוע
מקומיי� ואת ייצור� של תכני� אורקוליי� מדינה המנסה להבטיח חשיפה לתכני� 

היא . כניות מקומיותוכאלה יכולה לנקוט אמצעי� נוספי� מלבד קביעת מכסות שידור של ת

_____________________________________  

בה� שכניות מקומיות בסוגות וה� עשויי� לשדר ת. גופי שידור יביאו בחשבו� שיקולי� נוספי�  36
כנית המקומית והעניי� של הצופי� בתמידת או /כניות המקומיות נמוכה יחסית וו הת� שלעלות
  .בשיקולי� אלה אדו� להל�. הגבוה

37  KEITH ACHESON & CHRISTOPHER MAULE, CANADA – AUDIOVISUAL POLICIES: IMPACT ON 

TRADE 6 (2003).  
38  Jason John Bosland, Regulating for Local Content in the Digital Audiovisual 

Environment – A View from Australia, ENT. L. REV. (2007), available at papers.ssrn. 
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=969254 (last visited 5.9.2011).  

39  Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 
on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative 

action in Member States concerning the provision of audiovisual media services 
(Audiovisual Media Services Directive), art. 16, 2010 O.J. (L 95) 1, 18. בדומה להסדר 

וכניות  לצור� העמידה במכסת התי� נחשב�ספורט אינותוכניות חדשות שידורי , בישראל
  .המקומיות
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בדמות , פחות יק תמיכה ישירה יכולה להענהיא; יכולה להעניק סובסידיות ליוצרי תכני�
 היא יכולה ;השקעה בסרטי� ובסדרות טלוויזיה או פטור ממיסי� ליוצרי�לתמריצי מס 

להעמיד היא יכולה  ו;ספר לתקשורת� אנשי� העוסקי� ביצירת תכני� בבתיתלתמו� בהכשר
יבוא המוצרי� ימכס על גביית היטלי� או קשיי� בפני יצרני התכני� הזרי� באמצעות 

שידור לעמוד במכסות של הפקות מקומיות הוא אמצעי ה גורמי � שלחיובאול� . י�הזר
שכ� במקו� לממ� את הפקת התוכניות מתקציבה או לוותר על , המדינהמבחינת אטרקטיבי 
יצור� של תכני� מקומיי� יהעלויות הכספיות הכבדות הכרוכות בהבטחת , סי�יהכנסות ממ

  .י� בשידורעוסקהמועמסות על הגורמי� הפרטיי� 
�הוראות לגבי מכסות שידור מקומיות עוררו וממשיכות לעורר ויכוחי� עזי� בי� ארצות

מכסות אלה מתנגדי� להאמריקאי� . קנדהכ, הברית לבי� האיחוד האירופי ומדינות נוספות
. ניסיו� של מדינות להג� על תעשיית התכני� המקומית מפני תחרותאלא ה� בטענה כי אי� 

. המכסות חיוניות לש� הגנה על התרבות המקומיתכי טועני�  ,ומת זאתלע, י�האירופ
ארגו� הסחר  (WTOידי �כיו� בעיקרה עלנעשית לאומי �הבי�ההסדרה המשפטית של הסחר 

צדדיי� �ממשלתי העוסק בכללי הסחר בי� מדינות באמצעות הסכמי� רב� גו� בי�– )העולמי
פש ו הסכמי� אלה הוא להגביר את ח היעד הכללי של�TRIPS.42 וGATT,40 GATS41כגו� 

סחר המגבילי� של מחסומי� שוני� ) הדרגתית(ידי הורדה �וזאת על, המסחר ואת התחרות
פי אחד העקרונות �על. השקעות זרותלגבי דוגמת מכסי� או מכסות או הגבלות , חופשי

הטבות שניתנות  – �Most Favored Nation (MFN) עקרו� ה– המרכזיי� של ההסכמי�
צרני� או לספקי שירותי� ממדינה אחת צריכות להינת� לכל היצרני� וספקי השירותי� לי

ולכ� אסור למדינה להעדי� את היצרני� או ספקי , �WTOמהמדינות האחרות החברות ב
דרשו , �WTO ליצירת הלוביואול� במסגרת הדיוני� הארוכי� שה 43.השירותי� המקומיי�

לא ייכלל בהסכמי הסחר האורקוליי� � התכני� שהסחר בתחו, ביוזמת צרפת, האירופי�
ההסכ�  – GATSהסכ� , כ�. חר� ההתנגדות האמריקאית העזה ודרישת� התקבלה, החופשי

 מאפשר למדינות לפטור את עצמ� –  של גופי שידור�נטי ביותר מבחינת פעילותהרלוו
מדינות , כ�א). MFN( ממדינות שונות י�פליה בי� ספקי שירותהה�פ� זמני מעקרו� איובא

ההסכ� חל רק א� מדינה בוחרת להפו� את המסחר , כ��כמו. רבות מימשו אפשרות זו
הברית בחרו לעשות �זילנד וארצות� רק ניו,בי� המדינות המערביותמ. מסוי� לחופשיבתחו� 

וכ� מדינות אירופיות נוספות , בעוד מדינות האיחוד האירופי, אורקוליי� ביחס לשירותי� �כ

_____________________________________  

40  The General Agreement on Tariffs and Trade, Oct. 30, 1947. 
41  General Agreement on Trade in Services, Apr. 15, 1994.  
42  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994.  
 Manuel Puppis, National Media Regulation in the Era of Free Trade: The Role of :ראו  43

Global Media Governance, 23 EUR. J. COMM. 405, 409–410 (2008).  
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דברי� לנוכח .  ג� ישראל לא בחרה כ�44.קנדה לא בחרו לעשות זאתאוסטרליה ווכ� נוספות 
  .היא מצומצמת למדיאורקוליי�  על שירותי� GATS של הסכ� תותחול, אלה

 של המגמה יההשלכותמ מודאגי� ,קנדהדוגמת  , ומדינות נוספותי�האירופ, ע� זאת
וע בטווח  לגבי יכולת� למנ–  מגמה של ליברליזציה של המסחר– WTOהבסיסית של 

 לכ� מדינות אלה תולות את 45.�יהארו� דילול של תרבות� בגלל הצפה בתכני� אמריקאי
מ� באוקטובר יא, UNESCO, �"הארגו� המופקד על נושאי תרבות באו. �"יהב� על האו

�למרות התנגדות מצד ארצות, תרבותיהביטוי ה גיוו� ו של ולטיפוחו אמנה להגנת2005

ידי שלושי� �עלאושררה ששלושה חדשי� לאחר , 2007 ס במרהאמנה נכנסה לתוק�. הברית
מתירה למדינות ו ,סדרה של אמצעי תקשורת אלקטרוניי�אהאמנה מתירה  46.מדינות

  47.החותמות לאמ� מדיניות ואמצעי� שוני� לש� הגנה על הביטוי התרבותי וטיפוחו

)‚(˙ÂÈÂ‡¯ ˙Â˘È¯„‰ Ì‡‰ ?  

א� הא� עמדה זו . את העמדה האירופיתלאומי תוא� אפוא �הבי�המצב הנוכחי במשפט 
צרי� להיות האורקוליי� תכני� בתחו� ההא� הסחר ? ראויה יותר מהעמדה האמריקאית

כי האמריקאי� טועני� ? חופשי או שמא יש הצדקה להתייחס לתחו� זה בצורה חריגה
 מקומיות ה�הכניות ותההמכסות של לפיה  ש–ידי המדינות האירופיות �ההצדקה הניתנת על

מסווה שמאחוריו עומד ניסיו� של אות� א�  היא –אמצעי הכרחי לש� הגנה על תרבות� 
התומכי� בסחר חופשי בתחו� . מדינות להג� על תעשיית התכני� המקומית מפני תחרות

 אמצעי� אחרי� שנית� לנקוט כדי לסייע לתעשייה המקומיתכ� מכסות וכי התרבות טועני� 
 פוגעי� בתחרות ולכ� – מוצרי� יבואי מכסי� והיטלי� על ,תמריצי מס, סובסידיותכגו�  –

התוצאה של שימוש באמצעי� כאלה היא שתוכניות זרות טובות שצרכני� . פוגעי� ביעילות
  48.פחות כניות מקומיות טובותו תושודריובמקומ� , ושודרירוצי� לצרו� לא 

ני התכני� טענה נוספת היא שג� א� בטווח הקצר האמצעי� הללו מיטיבי� ע� יצר
ההסבר הנית� לכ� הוא שבגלל העלות . בטווח הארו� הגנות כאלה יפגעו בה�, המקומיי�

מכסת הפקות , אמריקאיותאלה הכניות האירופיות בהשוואה לוהיקרה בהרבה של הת
,  גורמת להגדלה משמעותית בהוצאות התפעול של גופי השידור באירופה50%מקומיות של 
 למכסות ,פי טיעו� זה�על. כניות מצד גופי השידורו הכולל לת הקטנת הביקושאוהתוצאה הי

_____________________________________  

  .411–410' עמב, ש�  44
  .ש�  45
46  UNESCO, CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF 

CULTURAL EXPRESSION (2005), available at unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/ 
142919e.pdf (last visited 6.10.2011).  

  ).2(6, )1(5 ,)2(2' ס, ש�  47
48  RICHARD E. COLLINS, NICHOLAS GARNHAM & GARETH LOCKSLEY, THE ECONOMICS OF 

TELEVISION: THE UK CASE (MEDIA CULTURE & SOCIETY SERIES) 52 (1987).  
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ה� גורמות לשינוי בדפוס הביקוש לטובת תכני� , מצד אחד: יש אפוא שתי תוצאות סותרות
ה� מובילות להקטנה , מצד אחר א� ;כ� המקומיי�ו דבר שפועל לטובת יצרני הת– מקומיי�

 המצדדי� בטענה זו טועני� ג� 49.אלה דבר הפועל נגד יצרני� – ברמת הביקוש לתוכניות
כניות אמריקאיות מאפיינת ערוצי טלוויזיה חדשי� הנאבקי� על ושהסתמכות יתרה על ת

, כבר רכשו לעצמ� כמות מספקת של הכנסות ושל צופי�ו ,ואילו ערוצי� שהתבססו, קיומ�
ר מכסות לכ� דווקא בהעד. כניות מקומיותונוטי� להיענות להעדפה הנפוצה בקרב צופי� לת

המתנגדי� למכסות , אלהדברי� לנוכח  50.בטווח הארו� הביקוש לתכני� מקומיי�יגדל 
 של תעשיות התכני� � להתמודד ע� נחיתותי�האירופשבה על הדר� הנכונה טועני� כי 

ולא לפנות , שלה� מול זו האמריקאית היא להתייעל ולהתחרות כדי לבטל נחיתות זו
  .תחרותפני  של הגנה על התעשייה המקומית מself-defeatingלטקטיקה שהיא 

כגו� קביעת שלפיה יש לאפשר למדינות לנקוט אמצעי� , המצדדי� בעמדה הנגדית
טענה אחת היא . טענותמעלי� כמה , מכסות של תכני� מקומיי� באמצעי התקשורת

י כד, )infant industry(פ� זמני לתעשיות הנמצאות בשלבי הקמה ושמקובל להעניק הגנה בא
שימוש באמצעי� כדי לסייע לתעשיות , אכ�. לסייע לה� להגיע ליכולת להתחרות בהצלחה

 �אול� הצדקה זו  GATT.51 של הסכ� 18חדשות לעמוד על רגליה� הותר במפורש בסעי
להבדיל אולי (ספק א� נית� לתאר את תעשיות התכני� באירופה או בקנדה . אינה משכנעת

התעשיות באירופה ובקנדה מתקשות . בחיתוליה�כתעשיות הנמצאות )  שבישראלזומ
שה� נהנו פי �על�וא�, זמ� רבשה� קיימות כבר א� כ� האמריקאי� ולהתחרות ביצרני הת

חלק� של �סר ההצלחה של תעשיות אלה אינה הקשיי� שה� מנתוהסיבה לח. ונהנות מהגנה
. � בהרבה של היצרני� האמריקאי� למכור במחירי� זולי�אלא יכולת, תעשיות בהקמה

העובדה שה� � מגודלו של השוק האמריקאי ומ, כפי שהוסבר לעיל, יכולת זו נובעת בעיקר
 קשורה אפוא למאפייני� קבועי� של איתהעליונות האמריק. מייצרי� תכני� בשפה האנגלית

לידי כ� שה� יוכלו להתחרות שסיוע זמני לתעשיות מתחילות יביא לצפות ואי� מקו� , השוק
  .ריקאי�ביצרני� האמ

טענה אחרת שהועלתה היא שמדינות זכאיות להג� על התעשייה המקומית מפני שיצרני 
ו� ה� פ� מכ�והמתבטאת בכ� שבא, כ� האמריקאי� נוקטי� מדיניות מסחרית טורפניתוהת

מחירי� ב, קרי, מוכרי� את מוצריה� לגופי השידור במדינות אחרות בעול� במחירי הפסד
, )dumping( "היצ�"פרקטיקה זו מכונה בספרות . ל המוצרי� ש�יצורינמוכי� מעלות ש
להוציא "סיונות של גור� אחד בשוק נבמטרה למנוע , נחשבת כשל שוק המצדיק התערבותו

מוכרי� את א� הא� המחירי� הזולי� שבה� האמריקאי�  52.את מתחריו" מהמשחק
_____________________________________  

49  DOYLE ,96–95' בעמ, 25ש "לעיל ה.  
  .ש�  50
51  ALAN GRIFFITHS & STUART WALL, APPLIED ECONOMICS 642 (8th ed.1999).  
52  COLIN HOSKINS, STUART M. MCFADYEN & ADAM FINN, MEDIA ECONOMICS: APPLYING 

ECONOMICS TO NEW AND TRADITIONAL MEDIA 321 (2004).  
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כ� ושל מוצרי התש היריבות בשימו�אימאפיי�  הודות ל?"היצ�"צריכי� להיחשב מרכולת� 
העלות השולית ,  העותק הראשו� גבוההו שליצוריבעוד עלות , לעילשצוי� , האורקולי
 עלות השכפול של עותקי� נוספי� ועלות הפצת�,  קרי– ספקת עותקי� נוספי�בההכרוכה 

את מוצריה� במדינות זרות מוכרי�  אי�המחיר שבו היצרני� האמריק.  היא נמוכה ביותר–
 אול� הוא גבוה מהעלות , העותק הראשו�ו שליצוריעלות מ נמו� בהרבה הוא בבירור
הטענה שהיצרני� האמריקאי� מבצעי� . ספקת כל אחד מהעותקי� הנוספי�ההשולית של 

"�א� בחירה .  העותק הראשו�ו של היא נכונה רק א� בוחרי� להתייחס לעלות ייצור"היצ
היצר� לגבי ספקת המוצר הפיו עלות של, תייכזו היא התעלמות שרירותית מהתחשיב האמ

  :היא

  
 , העותק הראשו�ו שליצורינמו� מעלות שהיצרני� האמריקאי� מוכרי� במחיר ר שאכ

המוגדר , "היצ�"בלכ� קשה לקבל את הטענה שמדובר . מרוויחי�אלא , מפסידי�אינ� ה� 
רני� המחירי� הזולי� של היצ. כמכירה במחיר הפסד רק כדי לדחוק את רגלי המתחרי�

והיכולת להרוויח למרות המחירי� הזולי� , להרוויחעדיי� האמריקאי� מאפשרי� לה� 
כדאי ג� לשי� לב שהמחיר . אורקוליכ� ומוצרי תבשימוש המאפיינת היריבות �אימנובעת 

אי� .  מעלות ייצורו של העותק הראשו�א� הואנמו� הברית �בו המוצר נמכר בארצותש
הנובע דל ואלא בניצול יתרו� הג, טורפנית מצד האמריקאי�מדובר אפוא בטקטיקה מסחרית 

 economies of(דל כזו וכלכלת ג. כ� תקשורתיוהיריבות בשימוש של מוצרי ת�מאפיי� אימ

scale(ו, היא מאפשרת למכור מוצרי� במחירי� זולי� יותרשכ�  53,קרו�יבע  היא רצויה �כ
  .מושגת יעילות

דל כדי ות כלפי יצרני� המנצלי� את יתרונות הגכלל אי� מקו� לטענו�שבדר� הג�, בר�
כאשר מדובר במוצר . תופעה זו היא בעייתיתאורקוליי� בהקשר של מוצרי� , למכור בזול

לאומי �בי�שוק . או אחרתזו אי� חשיבות לשאלה א� ה� יוצרו במדינה , טוסטרי�דוגמת 
 מקבלי� את הרעיו� וג� האירופי�, שבו יש מסחר בטוסטרי� מגביר את היעילות הכלכלית

שיש לדרוש מיצרני� מקומיי� ו, שהגנה על התעשייה המקומית במקרה כזה אינה רצויה
, אורקוליכ� וא� ככל שמדובר במוצרי ת. להתייעל במקו� להג� עליה� מפני מתחריה�

�אלא , טוסטרי�כאי� מדובר במוצר אחיד . צר המוצר היא קריטיתהשאלה באיזו מדינה י
 משק� את התרבות ריתהב�צותהמיוצר באראורקולי כ� ומוצר ת.  בתכליתבמוצרי� שוני�

בהקשר זה . ואילו המוצר המיוצר בצרפת משק� את התרבות הצרפתית, האמריקאית
_____________________________________  

במצב כזה הגורמי� . בה� היא מובילה לשוק ריכוזי שבו אי� תחרותשלמעט בנסיבות   53
  . של הצרכני�יה�העדפותמהשולטי� בשוק עלולי� להתעל� 

 נוספי�וההפצה של עותקי�עלות השכפול+  העותק הראשו�ו שלעלות ייצור
 מספר העותקי�
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את ללא התערבות שתמנע מהאמריקאי� . דל נעלמתוהלגיטימיות של ניצול יתרונות הג
שבה� יצפו תושבי אורקוליי� ה התכני� ,דל שה� נהני� ממנוולנצל את יתרו� הגהאפשרות 

  . התרבויות המקומיות השונות� שלדלדלותלהידבר יגרו� וה, העול� יהיו ברוב� אחידי�
יביאו לידי כ� כניות מקומיות ומכסות של תשהטענה האמריקאית , דומהאופ� ב

מביאה כניות זרות טובות אינה ובמקו� תבאיכות נמוכה כניות מקומיות ושישודרו ת
כניות זרות על ושלכות החשובות שעשויות להיות לצפייה אינטנסיבית בתבחשבו� את הה

כניות הזרות יהיו טובות יותר במובני� וייתכ� בהחלט שהת. חיוניותה של התרבות המקומית
 התרבות ה של ופיתוחהשל שימורבהיבט כניות המקומיות טובות בהרבה וא� הת, מסוימי�

התרבות האמריקאית . המבקשת ליצור בלעדיותאי� מדובר בהכרעה , יתר על כ�. המקומית
  .והשאלה היא במישור המינו� בלבד, תמשי� להיות נוכחת

אפשר לתהות ? � של מדינות להג� על התרבות המקומית הוא לגיטימינאול� הא� רצו
 ,למשל, אלי נוע�.  של מדינה להג� על התרבות הלאומית שלהנהמה מסתתר מאחורי רצו

שבה עשרה �נת לתרבות הלאומית היא המצאה מהמאה התשעהחשיבות הניתכי טוע� 
טענתו היא שהנהני� העיקריי� . אליטות כדי להשיג נאמנות של האוכלוסייההשתמשו 

�מנת לחזק את �אשר משתמשות בה על, ת בתרבות הלאומית ה� אליטות פוליטיותמדבק
� אליטות עשויות לעיתי,  אכ�54.ידי יצירת עוינות כלפי מדינות זרות�וזאת על, שליטת�

 �כדי וסיונות לערער על מעמד� נלהיות מעוניינות בשימור התרבות הלאומית כדי להדו
" זרי�"רעיונות עימ� להביא עלולי� מבחינת� כ� מיובאי� ומוצרי ת. לדכא שינוי משחרר

למשטרי� סמכותניי� המעונייני� לשלוט . ושוויו� מסוגי� שוני�פש וח, דמוקרטיהשל 
יש אנשי� , אכ�. כ�ופשי במוצרי תו נתיניה� יש סיבות לחשוש מסחר חבדעותיה� של

אנשי� אחרי� סובלי� אול�  . נשמרת כפי שהיאת�יוצאי� נשכרי� מכ� שהתרבות במדינש
, צעיר ישראלישחווה  לכ� היא החוויה הטרנספורמטיבית הדוגמ. מכ� ומעונייני� בשינוי

בירושלי� יה של האוניברסיטה העברית יגילה בספרר שכא ,תיאורו של לארי גרוספי �על
  55.ספר אמריקאי שעסק בזהות הומוסקסואלית

בעייתי מבחינת לכאורה הרצו� להג� על התרבות המקומית צרי� להיחשב , דומהאופ� ב
 את זכותו לבחור את ,קרי, זו מעלה על נס את האוטונומיה של הפרט. אוריה הליברליתיהת

 אחרות בתהלי� סותליה� ולאמ� תפיעחונ� הוא  שסותפילנטוש ת, ערכיו ודר� חייו בעצמו
 למגוו� של להיחש�היא חסרת משמעות א� אי� מאפשרי� לאד� זו  אוטונומיה 56.רציונלי

של ידי מכסות שידור �על, ניסיו� להג� על התרבות המקומית. דרכי חיי�וערכי� , סותתפי

_____________________________________  

54  ELI NOAM, TELEVISION IN EUROPE 23 (1991).  
55  Larry Gross, Minorities, Majorities and the Media, in MEDIA, RITUAL AND IDENTITY 87, 

87–88 (Tamar Liebes & James Curran eds., 1998).  
פ� רציונלי את אמונותינו לאור עובדות או התנסויות וו� בא של האפשרות לבחהעל חשיבות  56

 WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP: A LIBERAL: חדשות ולשנות� ראו

THEORY OF MINORITY RIGHTS 81 (1995).  
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ת הגישה אל דרכי חיי� הוא לכאורה ניסיו� לחסו� בפני אנשי� א, מקומיותתוכניות 
  .כ� הוא מנוגד לגישה הליברלית�ועל, ת אחרוסותותפי

 סהתפימופנית למעשה כלפי סיונות להג� על התרבות המקומית נאול� ביקורת כזו כלפי 
 זו מתמקדת בתכני� סהתפי". מוזיאו�" הסתאשר כונתה תפי, "תרבות"מסוימת של המושג 

 כמערכת של תכני� מסוימי� שנוצרו "תרבות"ואה היא ר.  ומבטה מופנה לאחור,התרבותיי�
 ההגנה על תרבות , תרבות בצורה כזוסעבור מי שתופב. פ� היסטורי במקו� מסוי�ובא

עשויה לחייב מניעת   השגתה של מטרה זו57. הקיימי�המתמקדת בשימור תכנימסוימת 
  58.גישה של פרטי� אל תרבויות אחרות

שמה את אשר , "שיח" הסתתפיהיא  "ותתרב" אטרקטיבית יותר של המושג סהתפי
 הקהל החשוב ביותר של מוצר , זוסהלפי תפי. תכני� התרבותיי�ולא ב ,משתתפי�בהדגש 

היא שילוב בי� מורשת , תרבות היא פרקטיקה חיה. תרבותי הוא חברי� אחרי� של הקהילה
� הינ� ה של תכני� תרבותייישינויי� ולעיתי� דחי, תוספות. מסוימת לבי� שיח עכשווי

לא  צריכה להתמקד , לפי גישה זו,הגנה על תרבות.  זוסהלפי תפי, לתרבותאינהרנטיי� 
 של �קשר הול� להשתתפות אלא בניסיו� להבטיח ֶה,בשימור תכני� תרבותיי� מסוימי�

ולהבטיח הזדמנויות , קהילה התרבותית בשיח שבו ה� מבררי� את זהות� וערכיה�החברי 
,  את העברה�  לפיכ�גישת התרבות כשיח מדגישה. "דוברי�"יות חברי הקהילה להלנאותות 

או דוחי� משני� , מבקרי�, המשמש זירה שבה מקבלי�,  את ההווהה�ו, קשרהמספק ֶה
  59.זהות

ידי גישת התרבות כשיח היא להבטיח את קיומו של שיח �המטרה של מי שמונחה על
רמי� מקומיי� העוסקי� בייצור מטרה זו מחייבת להבטיח את קיומ� של גו. תרבותי מקומי

שגשוג� של ובשימור� ב וסייעשיהשגתה מצדיקה שימוש באמצעי� ו ,תכני� תרבותיי�
אול� . מכסות של תכני� מקומיי�כגו� , כ� מקומיותואמצעי תקשורת מקומיי� ותעשיות ת

שכ� ,  ראויההשל תכני� זרי� אינמוחלטת שחסימה ג� ההיגיו� של גישת השיח נובע � מ
ההגנה על התרבות , אכ�. ני� הללו עשויי� לתרו� לשיח המקומי על זהות וערכי�התכ

. איסור על הצגת תכני� זרי� כלשה�הטלת המקומית במדינות דמוקרטיות אינה כוללת 
�ה שמותיר מקו� מ,  בלבד�50%ככניות מקומיות ה� בשיעור של והמכסות של ת,  על כ�נוס

  .נרחב לתכני� זרי�

_____________________________________  

הה תרבות ע� תכני� מסוימי� יאשר ז, לי�דווהלורד דוגמת אפשר לייחס גישה כזו לשמרני�   57
  .PATRICK DEVLIN, THE ENFORCEMENT OF MORALS (1965): ראו. שמירת�בר� יש עכי וסבר 

אשר , אירא� וסי�כגו� , דמוקרטיות מסוימות�סיונות חסימה כאלה נעשי� במדינות לאנ  58
  .של תושביה� לחלק מאתרי האינטרנטחוסמות גישה 

 C. Edwin Baker, An Economic: ראו" שיח"לבי� תרבות כ" מוזיאו�"להבחנה זו בי� תרבות כ  59
Critique of Free Trade in Media Products, 78 N.C. L. REV. 1357, 1364–1366 (1999–

2000).  
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הגנה של מדינה על התרבות המקומית , להבדיל ממוזיאו�, ות כשיח תרבסי�תופר שאכ
התרבות , )Kymlicka(קימליקה כפי שמסביר . אינה עומדת בסתירה לתיאוריה הליברלית

ולכ� מספקת את , מגדירה את המשמעויות והער� של דברי� ופעולותחי בתוכה הפרט ש
לא תרבותו הפרט אינו יכול להיות לכ� ל. שונותאפשרויות יכול לבחור בי� הוא ההקשר שבו 
של תרבות טמו� בכ� שערכה כיוו� מ, קימליקהטוע� , אול�. פ� משמעותיואוטונומי בא

לחברי� בקהילה תרבותית צריכה להיות שמורה הזכות לשנות בכל , שהיא מאפשרת בחירה
הגנה על תרבות מקומית כי  מדבריו אלה עולה 60.עת את התכני� הספציפיי� של תרבות�

 של ה של התכני� התרבותיי� הקיימי� מצמצמת את האוטונומי�שמטרתה למנוע את שינוי
הגישה הליברלית שכ� אינה עולה בקנה אחד ע� הער� � ועל,חברי הקהילה התרבותית

 הגנה על התרבות המקומית שיעדה הוא להבטיח את ,לעומת זאת. לאוטונומיהמייחסת 
פ� ביקורתי בתכני� התרבותיי� ות דני� באקיומו של שיח שבו חברי הקהילה התרבותי

  .טונומיהמשרתת את הער� של או
מדובר , כניות מקומיותוהצדקת המכסות של תלא� הטיעוני� שהוצגו כא� �על

הדרישות מופנות לא רק , יתר על כ�. ידי אמצעי תקשורת�בהתערבות בתכני� המשודרי� על
אי� במכסות הללו משו� פגיעה ה . אלא ג� אל הערוצי� הפרטיי�,אל ערוצי� ציבוריי�

כ� אערו� ולגיטימיות של דרישות תבדיו� חוקתי ונורמטיבי ? בחופש העיתונות והביטוי
כניות מקומיות אל החובה לשדר סוגות ואעבור עתה מהחובה לשדר ת. )ב(2בלהל� בחלק 

  .מסוימות ותכני� מסוימי�

  האסדרה המתייחסת לסוגות מסוימות ולתכני� מסוימי�. ב

1 .˙ÂÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�Î˙ÏÂ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â‚ÂÒÏ Ú‚Â�· ˙Â˘È¯„‰ ÔÎ  

 ÌÈˆÂ¯Ú2 Â�10  

•  ˙ÈÏÈÚ ‰‚ÂÒ – נדרשי� לשדר בכל אחד �10ו 2 בעלי הזיכיו� של ערוצי הטלוויזיה 
 40: בחלוקה הבאה, "סוגה עילית"מכניות ו שעות שנתיות של ת180מערוצי� אלה לפחות 

מתוכ� (כניות תעודה ו שעות ת55, וחדי� שעות סרטי תעודה מי22, כניות דרמהושעות ת
 15% 61.כניות תעודהוכניות מיוחדות או תו שעות של ת�63ו)  שעות תחקיר12לפחות 

_____________________________________  

  .WILL KYMLICKA, LIBERALISM, COMMUNITY AND CULTURE 168–170, 196 (1989): ראו  60
 הרשות חוק: להל� (1990–�"התש,  לתוספת השנייה לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו5' ס  61

בכללי הרשות  ת מוגדרת מיוחדתכניות. 16' ס, 9ש "לעיל ה, הי כללי הרשות השני;)השנייה
אשר הוכח להנחת דעתה , תכנית במתכונת מקורית ובעלת ער� מיוחד"כ) 1' ס, ש�(השנייה 

) 1: (מסוגי� אלה, משחק ובימוי, ריטי�של הרשות כי היא באיכות יוצאת דופ� של כתיבת תס
תכנית  )2(; באור� של רבע שעה לפחות, תכנית מערכוני� המופקת ברמת הפקה גבוהה
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שמייד , "מועדפות"כניות ותיש להקדיש ל "סוגה עילית"מכניות ו שעות של ת180מאות� 
השיא �מנת להבטיח שבעלי הזיכיו� לא יוכלו להציג בשעות צפיית� על62.אעמוד על מהות�

מסוגה כניות ותאות� שהיא דרישה ה, עבור�בשה� אולי רווחיות יותר , כניות אחרותורק ת
כניות פנאי וות) reality(ת כניות מציא�ו ת�24:00.63 ו19:00 בי� השעות ושודריעילית 

כניות בנושאי ו ורק שעות מעטות של ת64,כניות סוגה עיליתווהדרכה אינ� מוכרות כת
בעלי הזיכיו� , כ�� כמו65.יכולות לבוא במניי� שעות הסוגה העיליתמסע ואוכל , תיירות

–16:00שעות ב מכלל זמ� השידור �30%כניות בידור במש� יותר מונדרשי� לא לשדר ת
ח בכל שנה " מיליו� ש50נדרשי� להוציא לפחות בעלי הזיכיו� ,  במישור התקציבי.24:00

 שיש הס��רטה את סכומיייה פ הרשות השני66.כניות הסוגה העיליתוהפקת� של תעל 
תוכניות סוגה  לש במסגרת המכסה 67.להוציא לש� הפקת כל אחד מסוגי התוכניות שהוזכרו

.  ממכסה זו�65% בעל זיכיו� חייב לשדר הפקות מקומיות קנויות בהיק� שלא יפחת מ,עילית
 לע מההוצאה הכוללת �65%כניות אלה עליו להוציא סכו� שלא יפחת מולהפקת� של ת

  68.וכניות מסוגה עילית שבה הוא מחויבת
•  ˙Â˙ÂÙ„ÚÂÓ ˙ÂÈ�Î – ה� במסגרת ,  נדרשי� לשדר�10 ו2 בעלי הזיכיו� של ערוצי�

תוכניות אלה ה� תוכניות ". תוכניות מועדפות"ג� ,  וה� נוס� עליה�תוכניות הסוגה העילית
, דעת ותרבותתכנית , תכנית מורשת ותרבות יהודית":  מאחד הסוגי� הבאי�הפקה מקומיתב

בה וכניות מועדפות תלויות בגו המכסות לת69."תכנית פריפריה ותכנית שיח ציבורי
נעות מכסות אלה . לההמכסה גֵד,  כאשר ההכנסות גבוהות יותר– הכנסותיו של בעל הזיכיו�

מועצת . 24:00–17:00שעות ב ורוב� ישודרשויש דרישה ,  שעות בשנה�316 ל150בי� 
 מארבעתלגבי כל אחד הקטנה ביותר בכלליה מהי מכסת השעות רטה יהרשות השנייה פ

_____________________________________  

דרמה תיעודית , דרמה בודדת) 3(; באור� של רבע שעה לפחות, במתכונת מקורית וחדשנית
  ". דקות לפחות24כל אלה באור� של , וסדרת דרמה

  ).ה(16' ס, 9ש "הלעיל , היכללי הרשות השני  62
 ).ו(16' ס, ש�  63
  ).1)(יא(16' ס, ש�  64
  ).3)(יא(16' ס, ש�  65
א� . 16' ס, 9ש "לעיל ה, הי כללי הרשות השני; לתוספת השנייה5' ס, היחוק הרשות השני  66

, כניותועל הפקה ורכישה של תמוציא בעל הזיכיו� ש מההוצאה השנתית �17%מו� סכו� זה נמ
 2בעלי הזיכיו� בערו� ). ש�(להוצאתו השנתית פ� יחסי ול באגֵד הסכו� שעליו להוציאאזי 

 17%כניות סוגה עילית סכו� העולה על והפקת ת לעהתחייבו במסגרת המכרז להוציא 
) Â„Á 2008 19) 2008יה לטלוויזיה ולרדיו ראו הרשות השני. מההוצאה לשידורי�

www.rashut2.org.il/critic_report.asp#PgID58771) להל� : ˙�˘Ï ‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰ ÁÂ„
2008(.  

  .16' ס, 9ש "לעיל ה, היכללי הרשות השני  67
 ).ג(14' ס, ש�  68
 .1' ס, ש�  69
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כניות המועדפות ולגבי הת, כניות סוגה עיליתולא כמו ביחס לת 70.כניות המועדפותוסוגי הת
  .אי� דרישה שמתייחסת לסכו� שיש להשקיע בהפקת�

כניות הסוגה ו לגבי ת2 של בעלי הזיכיו� של ערו� �יש לציי� כי למעשה מחויבות
שכ� בהצעותיה� במכרז , אלהכניות המועדפות אינה מתמצית בדרישות והתלגבי  והעילית

מחויבויות גדולות ") קשת"ו" רשת("בעלי הזיכיו� שזכו במכרז נטלו על עצמ�  2ערו� ל
  .יותר
•  ÈÓÈÂ Ï‡¯˘È È‚Á�ÔÂ¯ÎÈÊ – הדרישות בנושא זה אינ� מופיעות בחוק ובכללי� של 

בויות שנטלו על עצמ� בעלי הזיכיו� בהצעותיה�  אלא נובעות מהתחיי,הרשות השנייה
היו לתת ביטוי לחג במש� כל יו� בהקשר זה  "רשת"עיקריות של ההתחייבויות ה. במכרז

 ולהרחיב ; ולאו דווקא דתית, לעסוק בחג בפריזמה רחבה;כנית אחתו ולא רק בת,השידור
התחייבויות ה 71.ישראלית�את משמעות החגי� לנושאי� בעלי חשיבות לאומית יהודית

לגבי היו להפו� את השידורי� בימי חג לאטרקטיביי� בהקשר זה  "קשת"של  עיקריותה
כניות הקיימות ו אלא לשלב� בת,כניות לחגו לא לבודד את הת;צופי� מכל שכבות הציבור

הנוצרי� ,  המוסלמי�ה� שלחגילכניות הקשורות ותג�  ולשדר ;בלוח המשדרי� המרכזי
  72.ובני העדות השונות

ÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯Ú‰  

•  ˙ÈÏÈÚ ‰‚ÂÒ – לפחות משידורי 50%על רשות השידור להקצות , 1אבחלק לעיל  כאמור 
מתו� כלל ההפקות הללו הרשות נדרשת לשדר .  להפקות מקומיות קנויותההטלוויזיה של

כניות סוגה עילית ו ת73.כניות סוגה עילית בשידור ראשוניו שעות של ת180כל שנה לפחות 
כנית והיא תמיוחדת כנית ות(כנית מיוחדת ותאו דרמה , תעודה: � הבאי�ה� מאחד הסוגי

, דופ� של כתיבה תסריטית�היא באיכות יוצאתכי  , להנחת דעתה של המליאה,שהוכח
� ו19:00שעות י� הכניות הסוגה העילית בו הרשות צריכה לשדר את ת74).משחק ובימוי

לפחות  36%שהיא כאמור , קנויותהפקות מקומיות  לעההוצאה השנתית במסגרת  24:00.75
כלל הכנסותיה השנתיות מ 10%עליה להוציא לפחות , מס� ההכנסות השנתיות של הרשות

  76.מימו� רכישת� של תוכניות סוגה עיליתל

_____________________________________  

 .7' ס, ש�  70
71   ÁÂ„¯‰ ‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘ ˙�˘Ï2008 ,11.2' ס, 66ש "לעיל ה.  
 הרשות השנייה אי� התייחסות להתחייבויות בעניי� חגי� שנטל על עצמו חבדו. 11.4' ס, ש�  72

  .10יכיו� של ערו� בעל הז
 . לתוספת2' ס, חוק רשות השידור  73
 . לתוספת1' ס, ש�  74
 . לתוספת3 'ס, ש�  75
 . לתוספת5' ס, ש�  76
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·¯ ¯Â„È˘Ï ÔÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·� ÈˆÂ¯Ú)HOTÂ �YES(  

זמ�  מ10%ערוצי נדרשי� להקצות לפחות �שיונות לשידור רברבעלי , 1אבחלק לעיל כאמור 
הפקה או במנוי ה מס� ההכנסות מדמי 12%–8% ולהשקיע ,השידור להפקות מקומיות

סכו� "המכונה ,  מסכו� זה50%לפחות . רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוניב
 הפקות שה� –" סוגות מורכבות"צריכי� להיות מושקעי� בהפקות מקומיות מ ,"ההשקעה

לו סוגי הפקות יאהכללי� מדגישי� ומפרטי�  77.דרמה מורכבת או סרט תעודה, סדרת דרמה
כנית ות, כנית אירוחות, כנית מערכוני�ות, כנית בידורו ת–לא יוכרו כהפקות מסוגה מורכבת 

 מ� 16% לפחות 78.חידו�, שעשועו�, שהמרכיב העיקרי שלה הוא תחרות או מת� פרס
לפחות  ו79,ות צריכי� להיות מושקעי� בדרמות מורכב"סוגות מורכבות"בההשקעה הזו 

 לפחות מהסכו� המושקע בדרמה 50% 80. יש להשקיע בסרטי תעודה מורכבי� נוספי�16%
ח " ש350,000כניות שעלות הפקת� בפועל עולה על וובסדרות דרמה יש להשקיע בת

 מהסכו� שנותר לאחר ההשקעה בהפקות המורכבות יש להשקיע לפחות 81.שי� דקותילש
 אי� להשקיע בהפקות בערוצי 82.מנותוהתרבות והא, יקההמוז,  בהפקות בתחומי המדע8%

  83.נותר לאחר ההשקעה בהפקות המורכבותש מהסכו� 20%ספורט סכו� שעולה על 
•  ˙ÂÂ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÈ�ÎÏ¯ÚÂ� –ו הסכו� שיש להשקיע בהפקות של ת�, כניות לגיל הר

 מסכו� זה יש 35% לפחות 84."סכו� ההשקעה"מ 27.5%לפחות הוא לילדי� ולנוער 
דרמות מורכבות וסרטי תעודה המשודרי� בערוצי� , יע בהפקות שה� סדרות דרמהלהשק

  85.לגיל הר� ובערוצי ילדי� ונוער
•  ÈÓÈÂ Ï‡¯˘È È‚Á�ÔÂ¯ÎÈÊ –חייב לשדר בחגי ישראל ערוצי �לשידור רבו� ישי בעל ר
זיכרו� משדרי� הנותני� ביטוי להוויה הישראלית ולמורשת ישראל בהיק� של �ובימי

שידור באשר לפחות אחת מה� צריכה להיות , זיכרו��בכל חג ובכל יו�הפחות �ללכ י�תיעש
הארי של שעות אלה צרי� להיות משודר במסגרת ערוצי ילדי� �חלק,  על כ�נוס�. ראשוני

  86.הבסיס�ונוער הכלולי� בחבילת

_____________________________________  

 .1987–ח"התשמ, )בעל רישיו� לשידורי�) (בזק ושידורי�(לכללי התקשורת ) א(ג17' ס  77
  ).ו(ג17' ס, ש�  78
  .17' ס, ראו ש�" דרמה מורכבת"להגדרה של ). ב(ג17' ס, ש�  79
ו�  יש להשקיע בערוהסכו� המושקע בסוגה זמ 50% לפחות ,לפי סעי� זה). ג(ג17' ס, ש�  80

, מדע, שעיקר זמ� השידור בו מוקדש לסרטי תעודה או למשדרי� אחרי� בענייני השכלה ודעת
 . לכללי�17' ראו ס" סרט תעודה מורכב"להגדרה של . תרבות וטבע

  ).ד(ג17' ס, ש�  81
  ).ב(ד17' ס, ש�  82
  ).ד(ד17' ס, ש�  83
 ).ג(א17' ס, ש�  84
 ).ה(ג17' ס, ש�  85
 ).ב(א5' ס, ש�  86
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•  ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ ÌÈˆÂ¯Ú‰ – הערו� נדרש , )ברוסיתהמסחרי הערו� ( 9 באשר לערו�
 ח"ש 2,343,150של שנתי כניות מקומיות מסוג דרמה ותעודה סכו� ו תלהשקיע בהפקת

 שעות שנתיות של שידור ראשוני של הפקות מקומיות 500 מתו� המכסה של 87.הפחות�לכל
אורחות החיי� ב שעות צריכות להיות בנושאי� הנוגעי� 250לפחות , שהערו� מחויב בה�

  88.באר�ית של הציבור דובר הרוסית הוויה התרבותית והחברתוב, בישראלובהווי החיי� 
מדי הערו� נדרש להשקיע , )תיכונית�יקה ישראלית וי�למוזהערו� ( 24ביחס לערו� 

 2עליו להשקיע  מתו� סכו� זה. ח בהפקות מקומיות בשידור ראשוני" מיליו� ש24שנה 
איכות �ח בהפקות" מיליו� ש�4וח בהפקות תעודה בנושאי מוזיקה ישראלית "מיליו� ש

להפיק קליפי� לשירי� חשובי� לצור� שידור� כ� על הערו� �כמו .ושאי מוזיקה ישראליתבנ
את הסגנונות ג�  לשדר תוכניות לקידו� מוזיקה אלטרנטיבית ולייצג באופ� הול� ;בערו�
 לשדר תוכניות לקידו� יוצרי� ומבצעי� בתחילת ;פופולריי� במוזיקה הישראלית�הפחות

לשלב� בפינות מיוחדות ,  במנגנו� העריכה המוזיקליתלתת לה� מקו� של קבע, דרכ�
להפיק לה� קליפי� ולהקי� מחלקת רפרטואר מוזיקלי וטיפוח אומני� , בתוכניות הערו�

:  ביוזמות הבאותדולר מיליו� 7להשקיע במהל� שנות הרישיו� סכו� כולל של וכ�  ;חדשי�
�קליפי� לנכסי צא��אוית וידהפק, תיכונית�ראלית וי�ארכיו� דיגיטלי לאומי למוזיקה יש

כינו� , תמיכה במאבק נגד זיו� תקליטורי� ועידוד רכישת�, יקה הישראליתהמוזברזל של 
והקמת אתר אינטרנט מקי� , קליפי��אויהקמת קר� להפקת ויד, מ� בפריפריותוא�תותיכ

  89.יקהלמוזומעמיק המוקדש 

2 .  ÏÚ ‰�‚‰‰ ˙Â·¯˙‰Ï‡¯˘È·ÂÒÓ ˙Â‚ÂÒÏ ˙Â˘È¯„‰ ˙ÂÚˆÓ‡·  ˙ÂÓÈ  
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�Î˙ÏÂ  

)‡(‡· ˙Â·¯Ú˙‰· Í¯Âˆ‰ ÂÈÙÏ˘ ÔÈ˙‰ Â˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈ�Î  

כפי שפורט זה , בישראל. ראינו בחלק א כי מדינות רבות קבעו מכסה של הפקות מקומיות
כניות המקומיות ו דרישות מרובות לגבי אופי הת,מכסה זו לע נוס� ,האסדרה כוללת, עתה

 אלא ג� אל ערוצי שידור , גופי השידור הציבוריוהללו מופנות לא רק אל, שיש לשדר
מדינות אחרות מסתפקות לרוב . דופ��בתכני� היא יוצאת התערבות בהיק� כזה. יי�מסחר

כניות מקומיות התורמות וומסתמכות על כ� שת, בקביעת מכסה של הפקות מקומיות
 אבח� 90.ריידי גופי השידור הציבו�עלו שודרי התרבות המקומית ה של ולפיתוחהלשימור

_____________________________________  

87  Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÁÂ„ ˙�˘2008 ,101' בעמ, 19ש "לעיל ה. 
 .ש�  88
  .108–106' עמב, ש�  89
לגבי הגבלות כגו� , בלבדדרישות מועטות  פנות אל אמצעי תקשורת מסחריי�רוב המדינות ַמ  90

של מסוימת כמות לא פחות מדרישה לשדר , שידור של תכני� מיניי� בוטי� או תכני� אלימי�

 



  ב"תשע יד משפט וממשל  יואב המר

172 
z:\books\mishpat umimshal\2011\2011-11-02\02-hammer.doc 4/16/2012 12:12:00 PM  

מבלי להתייחס לשאלה א� , כניות המקומיותו התי� שלפיועתה א� יש צור� בהתערבות בא
. ההתערבות צריכה להיות מוגבלת לשידור הציבורי או לכלול ג� את הערוצי� המסחריי�

י� פיושבה דרישות ביחס לא, אבח� א� דר� ההתערבות בישראל, )ב(2בבחלק , מכ��לאחר
 אלא ג� אל ערוצי שידור ,ת מופנות לא רק אל השידור הציבוריכניות המקומיוו התשל

  .היא ראויה, מסחריי�
הא� הרצו� לשמר את התרבות המקומית ולהבטיח את שגשוגה מחייב להציב בפני 

להסתפק אפשר �אימדוע ? כניות המקומיותו התי� שלערוצי שידור דרישות ביחס לאופי
עדר דרישות שבה אהתשובה שתפורט כא� היתמצית ? כניות מקומיותובקביעת מכסה של ת

 ה של ולפיתוחהכניות מקומיות התורמות לשימורוכאלה לא תשודר כמות מספקת של ת
 ה ולפיתוחהכנית שהיא בשפה העברית תורמת משהו לשימורושכל תא� . התרבות המקומית

 ,כ�. כניות שונות מסייעות בהשגת יעד זה אינה שווהוהמידה שבה ת, של התרבות המקומית
כנית שעוסקת בחגי ישראל או בהוויה ו ת,לעילשהוצגה דוגמה  הלעא� לחזור , למשל

הכלכלית של ישראל תורמת הרבה יותר להשגת היעד הנדו� או הפוליטית , החברתית
וסקת במציאות הייחודית של מייבאת פורמט אמריקאי ואינה ער שאכנית בידור בעברית ומת

  .ישראל
כפי שהוסבר בחלק ?  התרבות המקומיתה של ובפיתוחהבשימורכניות מסייעות ולו תיא

 אלא גישת ,"מוזיאו�"הגישה האטרקטיבית יותר לתרבות אינה זו הרואה בה , )ג(2א
 היכרות ע� המורשת התרבותית של )א(: גישה זו מבקשת להבטיח שני דברי�. "שיח"ה

 קיומו של שיח )ב( ;קשר שבו יכול להתקיי� שיח קהילתי עכשוויאשר מספקת ֶה, הקהילה
זהות בבו עיסוק בשאלות הנוגעות ר יש שוא, להבדיל מזרי�, שמשתתפיו ה� חברי הקהילה

  .הקהילתית אל מול המציאות המשתנה ובחינה ביקורתית של המורשת ,ערכיהובהקהילה 
מתו� כלל (כניות המקומיות שיש לשדר ו התי� שלהדרישות בישראל בנוגע לאופי

כניות והדרישה לשדר ת. מסייעות בהבטחת קיומו של שיח כזה) כניות המקומיותוהת
כניות המשודרות ביטוי ו והחובה לתת בת,תרבות יהודיתבויהודית העוסקות במורשת 

סרטי� תיעודיי� .  מבקשות להבטיח היכרות ע� המורשת התרבותית,זיכרו��לחגי� ולימי
עושי� זאת אשר ו, חברהתהליכי� ועימותי� ב, כניות תעודה אשר מתעדי� תופעותוות

_____________________________________  

. ודרישה לשדר מגוו� של דעות בסוגיות ציבוריות שנויות במחלוקת, ות חינוכיות לילדי�כניות
מודל ארגוני שלפיו ערוצי� מסחריי� נדרשי� לשדר תכני� המשרתי� את האינטרס , ע� זאת

 בצרפת פועלי� TF1 בבריטניה וערו� ITVערוצי . הג� שהוא נדיר, הציבורי אינו ייחודי לישראל
 Christian S. Nissen, Public Service Media in the Information Society:  ראו.פי מודל זה�על

32 (2006), available at www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/ 
Public_service_media.pdf (last visited 5.9.2011) . ערוציITVמחויבי� במכסות של חדשות  ,

 Ofcom, Public :ראו. תוכניות ילדי� ותוכניות דת, נייני� עכשוויי�תוכניות העוסקות בע
Service Broadcasting Annual Report (2010) available at stakeholders.ofcom.org.uk/ 
binaries/broadcast/reviews-investigations/psb-review/psb2010/psbreport.pdf (last visited 

6.9.2011).  
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, בה ה� חיי�שמסייעי� לצופי� להבי� את החברה , מבט ביקורתית�לעיתי� קרובות מנקודת
הוא הדי� ביחס . ולהיחש� לנרטיבי� שוני�,  של הקהילהה ועל זהותהלחשוב על ערכי

שיח של תוכניות ביחס לשמקור� או עיסוק� בפריפריה וכניות ותביחס ל, כניות דרמהולת
  .ציבורי

יעד מרכזי של מדיניות התרבות במדינות רבות בעבר היה להבטיח , כפי שצוי� במבוא
נראה כי . ער� מחנ�יש לחשיפה כזו שמתו� הנחה , מנות לסוגיהוחשיפה של אזרחי� לא

כניות ולפיה יש לנסות להעשיר את עולמ� הרוחני של הצופי� ולספק תש, הנחה דומה
, כניות דעת ותרבותו הדרישות בישראל להציג תל� שעומדת בבסיס, בעלות ער� חינוכי

כניות דרמה ושידור תהמוש� בג� הדגש . מנותוכניות אויקה ותמוזכניות ות, כניות מדעות
  .מג�וני� ומעשירי�ותעודה משק� ניסיו� להביא אל המסכי� תכני� 

אפשר ? משדרי� נחוצההערוצי� כניות המקומיות שו התי� שלהא� ההתערבות באופי
  הנראית סבירה– א� יוצאי� מהנחה, ¯‡˘È˙. ע שלושה נימוקי� להצדקת התערבות זולהצי

כניות וכניות דרמה או לתו לת,למשל(כניות הנדונות ו שיש ביקוש מסוי� מצד הצופי� לת–
נראה כי השוק לא יספק העדפה כזו , כניות בידורוא� ביקוש זה נמו� מהביקוש לת) תעודה

כניות וסותיה� מגיעות מפרסומות יש נטייה חזקה לשדר תבערוצי� שהכנ. במידה מספקת
. נמו� יחסיתכניות שמספר הצופי� בה� וגבוה ולהימנע משידור ת) רייטינג(מדרוג בהזוכות 

לפיכ� בהעדר . המפרסמי� מבוסס על נתוני המדרוג�  מאחר שהמחיר הנגבה מ,זאת
מענה לביקוש . בידור בותמקדי בערוצי� אלה ושודרשיכניות המקומיות ו הת,התערבות

שבה , ערוצית�דרמה או תעודה עשוי להתקיי� בטלוויזיה הרבמסוגי� כגו� כניות ולת
מתעורר ,  א� כאשר מדובר בשוק קט� כמו השוק בישראל91.ההכנסות מגיעות מהצופי�

כניות ואת העלויות הגבוהות הכרוכות בהפקת תלממ�  והחשש שמספר הצופי� אינו גדול די
�חוברי� אל הטלוויזיה הרבצרי� לזכור שלא כל הבתי� בישראל מ,  כ� עלנוס�. כאלה

כניות המקומיות הוא אפוא ו התי� שלפיוהנימוק הראשו� להצדקת התערבות בא .ערוצית
הדרישות . כניות הנדונותושהשוק לא יספק את הביקוש הקיי� בקרב חלק מהצופי� לת

 מזמ� השידור שבי� השעות �15%כ הנדונות מאלצות את גופי השידור המסחריי� להקצות
אפשר לראות בכ� . כניות מועדפותוכניות סוגה עילית או תו לשידור� של ת�24:00 ו17:00

  .תיקו� כשל שוקשל מהל� , קרי, מענה לביקוש הקיי� מצד צופי�
È�˘ ̃ ÂÓÈכניות הנדונות הוא קט� ביותרו יוצא מההנחה שמספר הצופי� המעונייני� בת� ,

.  התערבות שתאל� את גופי השידור לשדר�של החצנות כדי להצדיקומשתמש ברעיו� 
לעיתי� יש לכ� , החצנות מבטאות את העובדה שכאשר מתבצעת עסקה בי� א לבי� ב

מפעל לייצור ר שאכ,  למשל92.צדדי� שלישיי�ג� לגבי , חיוביות או שליליות, השלכות
יכות האוויר שנושמי� מי הדבר פוגע בא, יצורינעליי� מזה� את האוויר סביבו במהל� ה

_____________________________________  

  . של הכבלי�8 דוקו בלוויי� וערו� YESה שבה� נית� מענה לביקוש כזה ה� ערו� ניש�ערוצי  91
 .10פרק , 28ש "לעיל ה, MANKIWלדיו� בהחצנות ראו   92
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 זוג – תית של המוצריהעלות האמ. ומדובר בהחצנה שלילית, שגרי� בסביבת המפעל
אלא ג� את הפגיעה , ו כוללת לא רק את ההוצאות שהמפעל מוציא לש� ייצור– נעליי�

א� המדינה מחייבת את המפעל להתקי� מסנני� שיפחיתו . באיכות האוויר הנגרמת לשכני�
מחיר המוצר יהיה . מפעל להפני� את העלות הזאתמאלצת את ההיא , וויראת זיהו� הא

כוללת ג� את העלות של ר שא, תית של ייצור הנעליי�יוישק� את העלות האמ, גבוה יותר
, בהעדר התערבות של המדינה. הגרי� בסביבת המפעלאלה  של �מניעת הפגיעה בתועלת

ולכ� יוכל למכור את הנעליי� , נו� האוויריוכל המפעל לייצר את הנעליי� מבלי להשקיע בסי
רבי� אנשי� . תיות הכרוכות בייצורוימשק� את העלויות האמאשר אינו , במחיר זול יותר

סר ו המהווה ח,יתר של המוצר�ויהיה ייצור, יוכלו להרשות לעצמ� לקנות את הנעליי�יותר 
  .מצב שבו יש החצנות שלא הופנמו הוא לכ� כשל שוק. יעילות

לעסקה פירושה שהחצנה חיובית .  קיימות כמוב� ג� החצנות חיוביותלעיתי�, לבמקבי
אד� א קורא עיתו� ר שאכ, למשל. צדדי� שלישיי�לגבי ב יש השלכות חיוביות �בי� א ל

האזרחי� האחרי� , על סוגיות ציבוריות ודיוני� מעמיקי� בסוגיות אלהמידע המספק 
קריאת העיתו� משפרת את הבנתו של א ביחס . בה הוא חי יוצאי� נשכרי� מכ�שבמדינה 

ל הסיכוי שהוא יקבל החלטות נכונות ולכ� גֵד, לענייני� הציבוריי� העומדי� על הפרק
שליכו על רווחת� של ר ישא, )עבור מי להצביע בבחירותב, למשל(במישור הפוליטי 

עשי תחקיר וחוש� מ�עיתו� מפרס� כתבותר שאכ, כ�� כמו93.האזרחי� האחרי� במדינתו
עבור קוראי בולא רק ער� , יש לכ� ער� חברתי, גורמי� פרטיי�של שחיתות של הממשל או 

, ק�וליסובר גורמי� מושחתי� ותיאבידי העיתו� מסייעת �עלחשיפת שחיתויות . העיתו�
  .רת הרתעה מפני ביצוע מעשי� כאלהויוצ

מקורה . וריי� יותרומעדיפי� עיתוני� ביד, אול� אזרחי� רבי� נרתעי� מעיתו� רציני כזה
תי� אנשי� ילע. החשיבות של קריאת עיתו� כזהבדבר סר הבנה ושל רתיעה זו עשוי להיות ח

) free riders( "נוסעי� חופשיי�"כאת החשיבות של קריאת עיתו� כזה א� מתנהגי� מביני� 
בהיבט בעייתיות זו  לע. ומקווי� שאחרי� יעשו את המאמ� הכרו� בקריאת עיתו� רציני

 העלויות הכרוכות בהפקת עיתו� איכותי –הייצור בהיבט וספת בעייתיות מיתיכה הצר
  .יות של הפקת עיתו� שאינו איכותימהעלולרוב גבוהות 

ההחצנות החיוביות הנובעות מקיו� העיתו� האיכותי , השוק פועל ללא התערבותר שאכ
י� מקריאת העיתו� האזרחי� שאינ� קוני� את העיתו� יוצאי� נשכר, כלומר. אינ� מופנמות

ההכנסות של העיתו� . משלמי� על כ� לעיתו�אינ� א� , קוראי� אותואחרי� שידי �על
לכ� הכנסות העיתו� אינ� משקפות את התועלת המלאה . מגיעות רק מאלה שקוני� אותו

מיעוט ההכנסות של העיתו� עלול .  מייצרהעיתו�שתי יה� נמוכות מהער� האמ. יצורוישב
העיתו� עשוי לקצ� בהוצאות הגבוהות הכרוכות בייצור התכני� , לופי�לח. למנוע את קיומו

יכול היה העיתו� אילו . מדובר בכשל שוק.  פחותאיכותילמה שיהפו� אותו , האיכותיי�
_____________________________________  

  .114–98, 62–41' עמב, 29ש "לעיל ה, BAKERלדיו� מפורט בהחצנות בתחו� התקשורת ראו   93
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עבור התועלת החברתית ב, למי שאינ� קוראי� אותושהוא מייצר ג� עבור התועלת בלגבות 
א� פתרו� כזה . דלות ולכ� קיומו היה מתאפשרהיו הכנסותיו ג, מקיומוהכוללת המופקת 

 ,כ�. ידי סובסידיות� על, למשל– פתרו� אחר הוא התערבות של המדינה. מעשיאינו 
כי במדינות מסוימות בצפו� אירופה המדינה מעניקה סובסידיות לעיתוני� שהיא סבורה 

ר זולי� סובסידיות בצורה של תעריפי משלוח דוא 94.את ההלי� הדמוקרטי משרת קיומ�
  95.� השיח וההשתתפות הדמוקרטיי�ודיהברית לק�וו מכשיר חשוב בארצותילעיתוני� ה

את הדרישות לשדר סוגות מסוימות ותכני� מסוימי� של הפקות מקומיות אפשר 
להצדיק כניסיו� של המדינה להתמודד ע� בעיה של החצנה חיובית שאינה זוכה להיות 

דרמה כגו� כניות מקומיות מסוגות והשאלה כמה תהרעיו� הוא שראוי לבחו� את . מופנמת
 ,קרי, כניות כאלהורמת הביקוש לתלהתייחסות על בסיס או תעודה ראוי לשדר לא רק 

כניות כאלה יש ו מפני שלשידור� של ת,זאת. מעונייני� לצפות בה�הצופי� למספר ה
כניות וייה בתהצפ. הותלבכלהשלכות חיוביות ג� על אזרחי� שאינ� צופי� בה� ועל החברה 

 למציאות החברתית �כאלה מחזקת את הזהות התרבותית של הצופי� ומגבירה את מודעות
. אזרחי� האחרי� החיי� באותה חברהל אלא ג� ,לה�לא רק מועיל ודבר זה , בה ה� חיי�ש

כניות כאלה יש ער� חברתי מפני שהוא מבטיח שהתרבות המקומית ולשידור� של ת, שנית
אול� . ה המייצרת תכני� תרבותיי�ימאפשר את קיומה של תעשיו, לא תקפא על שמריה

כניות כאלה ומעדיפי� לצפות בתוכניות ו של ת� את חשיבותסי�צופי� רבי� אינ� תופ
כניות ולכ� הביקוש לת. "נוסעי� חופשיי�"כ את חשיבות� א� מתנהגי� סי�או תופ, בידור

�כניות אלה עולה לגופי השידור ור תוספת העובדה ששידומיתכ�  לע. אלה עשוי להיות נמו
תי הנוצר י הער� האמ,לכ� בהעדר התערבות בשוק. כניות אחרותוהרבה יותר משידור ת
כניות ווהשוק יספק מעט מדי ת, כניות הללו לא יבוא לידי ביטויוכתוצאה משידור הת

 ה�כניות בידור ואי� לו תפי�רוב� של הצופי� מעדי�ג� בהנחה שרוב,  לסיכו�96.כאלה
כניות הסוגה העילית ו ראוי לחייב גופי תקשורת לשדר את ת,עניי� בתוכניות סוגה עילית

  .בשל ערכ� החברתי
È˘ÈÏ˘ ˜ÂÓÈ� התערבות באופיי� של התוכניות המקומיות  שנית� להעלות כדי להצדיק

 ה� , ולא לתוכניות סוגה עילית, של הצופי� לתוכניות בידוריה�העדפותשהוא המשודרות 
יש חשיבות לשאלה א� , לי� אחרותיבמ. ידי השוק�צבות עלועמה� א� בעייתיות 

_____________________________________  

94  Everette Dennis, A Free and Subsidized Press? – The European Experience with 
Newspaper Subsidies and Other Government Interventions, in NEWS IN THE PUBLIC 

INTEREST: A FREE AND SUBSIDIZED PRESS – THE BREAUX SYMPOSIUM 120 (2004), 
available at uiswcmsweb.prod.lsu.edu/manship/ReillyCenter/files/item25405.pdf (last 

visited 5.9.2011).  
95  BAKER ,99–98' בעמ, 29ש "לעיל ה.  
מסוקרת  2 בערו� כנית תעודה ששודרהות, למשל, החצנה חיובית נוצרת ג� במקרי� שבה�  96
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 ידי השוק�צבות עלועמ, קרי,  של הצופי� ה� אקסוגניות לשוק או אנדוגניותיה�העדפות
ידי הטענה שהעלה הכלכל� הידוע גלבריית �מודגמת עלזו  של הבחנה החשיבות. עצמו

לפיה שה הנפוצה בקרב כלכלני� אי� לקבל את הטענכי טע� גלבריית . ביחס לפרסומות
 ,זאת. תועלת בכ� שה� מסייעות לצרכני� לספק את העדפותיה�את הפרסומות מגדילות 

אשר מלמדות ,  של הצרכני� נולדות כתוצאה מהפרסומותיה�העדפותממפני שחלק ניכר 
אילולא נחשפו לא היו רוצי� בה� ה� אות� לרצות ולהרגיש שה� צריכי� דברי� ש

תקשורתיי� ה של צופי� בקשר לתכני� יה�נראה כי העדפות, דומהאופ� ב 97.לפרסומות
מה שה� מתרגלי� מ, כלומר,  הקיי�שוקב ה�שה� נחשפי� אלימ� התכני� מושפעות 

העדפותיו לגבי התכני� , �BBCברכי האד� שגדל בבריטניה של שנות החמישי� על . לראות
. ה מסחרית הייתה דומיננטית שגדל במקו� שבו טלוויזימאלה של אד�שונות בוודאי 

 � )א(: כניות מסוימותואצל אנשי� העדפות לתשיעוצבו לגורמי השוק יש עניי� מסחרי בכ
שיעורי צפייה יזכו בכניות שפונות למכנה משות� רחב ולכ� ו ת)ב( ;כניות שזולות להפקהות

  98.כניות שאפשר להשיג זכויות יוצרי� עליה�ו ת)ג(; גבוהי�
, ידי השוק�קטנה על�ר לתכני� תקשורתיי� מעוצבות במידה לאמאחר שההעדפות בקש

להשפיע על ומסוימת באמצעי התקשורת " סביבה"ליצור תנסה חברה מדינתית שלגיטימי 
� של אנשי� ביחס לתכני� תקשורתיי� בדרכי� שתואמות את האינטרס ההתעצבות טעמי

 של אנשי� אינ� יה� העדפות,העדר התערבות כזו של החברהמכיוו� שב, זאת. הציבורי
ידי גורמי �על �הפכו להיות כתוצאה מעיצובנאלא את מי שה� , שה� באמתמבטאות את מי 

.  ולא אחרי�,יש לה� כאמור אינטרס עסקי לפתח אצל הפרטי� טעמי� מסוימי�ר שא, השוק
כש� שחשיפה ליי� איכותי עשויה להוביל לפיתוח היכולת להערי� יינות משובחי� וליצירת 

יקה מתוחכמת או לדרמה איכותית צפויה לגרו� לכ� למוזחשיפה ,  ליינות כאלההעדפה
  .נשי� יפתחו העדפה לתוכניות כאלהשא

לו העדפות החברה מעוניינת לפתח אצל פרטיה מתקיימת תדירות יהתחבטות בשאלה א
�בתחו� זה הנטייה היא לא להותיר את קביעת התכני� הלימודיי� . בתחו� החינו

חוששי� מכ� , אנו חוששי� להסתמ� על הביקוש מצד הורי�. ידי מנגנו� השוקוהחינוכיי� ב
 ולא ישאפו שהילדי� ,"יעזרו לה� בחיי�"שה� יהיו מעונייני� שילדיה� ילמדו רק דברי� ש

ירכשו השכלה כללית וכלי� שיאפשרו לה� לחיות חיי� תרבותיי� עשירי� יותר ויפתחו 
לא ו, חשבי�רי� עלול להיות למתמטיקה ולמהביקוש מצד הו. אצל� טע� משובח יותר

  .לספרות ולהיסטוריה
אשר  פרקטיקה – הספר�כנית הלימודי� בבתיוראוי לשי� לב שהכתבת דרישות לגבי ת

) ההורי�( מהווה התערבות חזקה יותר בחיי האזרחי� – מקובלת במדינות ליברליות רבות
כנית ובעוד ת. מצעי התקשורתדרישות לגבי שידור תכני� תרבותיי� איכותיי� באהצגת מ

_____________________________________  

97  JOHN KENNETH GALBRAITH, THE AFFLUENT SOCIETY 155–156 (1958).  
98  BAKER ,95–90' בעמ, 29ש "לעיל ה.  
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הדרישות הנדונות כא� אינ� מכריחות אנשי� לצפות , ידי המדינה�הלימודי� נכפית על
כניות המועדפות והתשל כניות הסוגה העילית וו ת� שלשיעור, כ��כמו. בתוכניות מסוימות

בתו�  וזאת,  בלבד16%–13%שבעלי הזיכיו� צריכי� לשדר בשעות הצפייה המרובה הוא 
ולכ� אי� , דונגישה מא) zapping (שלטוטונת ביותר ע� אפשרות יבה תקשורתית מג�סב

  .מדובר בהתערבות מסיבית בחייה� של הצופי�
כניות ו התי� שלפיוכא� שלושה נימוקי� שמצדיקי� התערבות של מדינות באהצגתי 

 בי� ,כניות מסוימותוטענה שעשויה להישמע היא שדרישות לשדר ת. המקומיות המשודרות
, משפיעות רק על צד ההיצע, ל ערוצי� מסחריי�ג� אל השידור הציבורי או יופנו רק אא� 

אפשר להביא את ,  כלומר99.תוכניות המשודרותאנשי� אכ� יצפו באינ� יכולות להבטיח שו
כניות בידור ואנשי� מעדיפי� תא� . להכריח אותו לשתותאפשר �אי א� ,הסוס אל השוקת

  .מצפייה בתוכניות האחרונותסביר להניח שה� יימנעו  ,תעודהכניות דרמה או ועל ת
בעניי� זה כדאי ג� לשי� לב שהיכולת לגרו� לכ� שאנשי� יצפו בתכני� מסוימי� 

תחו� התאפיי� בעבר . הולכת ומצטמצמת ע� השני� בשל התפתחויות טכנולוגיות
ת שלא היה לה� צופי� לצפות בתוכניולא אחת נאלצו ולכ� , הטלוויזיה במיעוט ערוצי�

מספר הערוצי� , בלוויי� ודר� האינטרנט, לאחר הופעת הטלוויזיה בכבלי�. בה� עניי� רב
 לא לצפות בתכני� שאי� הוא מעוניי� בה� גבוהה וולכ� יכולת, הנגישי� לצופה הוא גבוה

בעוד .  של הצופה בבחירת התכני�תומגבירות את שליט טכנולוגיות חדשות ג�. יותר
כיו� מתקיימת זרימת ,  מהגור� המשדר אל הצופי�–כיוונית � התקשורת חדשבעבר הייתה

כניות שברצונו לצפות והצופה יכול להעביר מידע לגבי סרטי� או ת. מידע בשני הכיווני�
 של הגור� המשדר ידי לוח התוכניות�המידה שבה הוא שבוי עלכ� ש, בה� ולהזמינ�

  .הולכת ומצטמצמת
יש ? כניות איכותיותוגיו� בניסיו� לגרו� לשידור� של תיהא� פירוש הדבר שאי� כל ה

, ¯‡˘È˙. כניות מקומיות איכותיות היא הגיוניתוכמה טעמי� שבגלל� הדרישה לשדר ת
נטית לטיעו� בדבר רלווכניות כאלה לא יצפו בה� אינה והטענה שצופי� שאינ� מעונייני� בת

זניח מהצופי� מעוניי� לצפות �שחלק לא, כפי שהוסבר כא�, טיעו� זה מניח. כשל השוק
צי� שהכנסותיה� מגיעות ידי ערו� מספיק עלושודריכניות כאלה א� הללו לא ובת

נראה כי , כניות הללווג� בהנחה שרק צופי� מעטי� מעונייני� לצפות בת, ˘�È˙ .מפרסומות
הסיבה לכ� . אינ� תואמות את טעמיה�ה� שא� חלק מהצופי� אשר ייתקלו בה� יצפו בה� 

ג� כנית המשודרת בערו� מסוי� להמשי� לצפות ו של אנשי� הצופי� בתת� נטייאהי
שמספר א� , לא נחלשה, המתועדת היטב במחקרי�, נטייה זו. בוכנית הבאה המשודרת ובת

תפקיד זו יש ה נטייל. גדל בהרבה בהשוואה לעברביניה� הצופה יכול לבחור שהערוצי� 
כנית ותבהינת� ש ,כניותוגע לסדר שידור� של תבנומקבלי� גופי שידור שמרכזי בהחלטות 

_____________________________________  

99  Martin Richardson, Commercial Broadcasting and Local Content: Cultural Quotas, 
Advertising and Public Stations, 116 ECON. J. 605 (2006).  
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 100.כנית שלאחריהוהנהנית משיעור צפייה גבוה משפיעה לטובה על שיעור הצפייה בת
, כ� יצפו בה�אכניות איכותיות תוביל לכ� שחלק מהצופי� וזאת הדרישה לשדר תלנוכח 

 ה� עשויי� – העדפותתהלי� של שינוי , כפי שהוסבר כא�, והתנסות זו עשויה ליצור אצל�
כ� תיווצר ההחצנה החיובית �כמו. ללמוד להערי� את התכני� שמובאי� בתוכניות הללו

 .כ� יצפו בתוכניות הנדונותאצופי� ש של אות� פות�חשימהכתוצאה החברה כלפי 
˙È˘ÈÏ˘ ,כניות מקומיות איכותיות היא הגיונית מפני שהיא מאפשרת את והדרישה לשדר ת

מדינה המקומית ה של הפקת תכני� תרבותיי� ביתעשיפיתוח בדמות ההחצנה החיובית 
 הכניות הנדונות לא יצפו בה� אינומעונייני� בתשאינ� בהקשר זה הטענה שצופי� . הנבחנת

  .נטיתרלוו

)·(È�Ù‰ ÈÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈˆÂ¯Ú‰ Ï‡ ˙Â˘È¯„‰ ˙  

רוב המדינות מסתמכות על השידור הציבורי כדי להבטיח את שידור� של , כאמור לעיל
כ�  ו,א� בישראל.  התרבות המקומיתה של ובפיתוחהכניות מקומיות המסייעות בשימורות

כניות כאלה מופנות ג� אל הערוצי� ו דרישות לשדר ת,במספר קט� של מדינות אחרות
  .ויהאדו� עתה בשאלה א� הרחבה זו של היק� ההתערבות היא רצ. המסחריי�

נעת  מ�,לא רק אל השידור הציבוריו ,ת הדרישות ג� אל ערוצי השידור המסחריי�יהפני
, אכ�. כניות הנדונותוצופי� לתהידי התקווה שהדבר יגדיל את שיעור החשיפה של �על

 נראה כי הסיכוי ,לא רק בערו� הציבוריו ,כניות משודרות ג� בערוצי� המסחריי�וכאשר הת
כניות ועל תכניות בידור ו צופי� המעדיפי� ת,מנ�וא. צופי� יצפו בה� הוא גדול יותרהש

. כניות האיכותיות בעת שידור� בערו� מסחריוה בתידרמה או תעודה יכולי� להימנע מצפי
כנית המשודרת בערו� מסוי� נוטי� ו אנשי� הצופי� בת,אול� כפי שהוסבר זה עתה

�  .בובתוכנית הבאה המשודרת ג�  לצפות להמשי
להתפתחות העדפות רו� לתכניות הסוגה העילית עשויה וטענתי לעיל כי הצפייה בת

 אלא ,מסתפקי� בשידורי הערו� הציבוריאי� כאשר . לתכני� איכותיי� בקרב הצופי�
את החשיפה כאמור דבר מגביר ה, כניות כאלהומחייבי� ג� את הערוצי� המסחריי� לשדר ת

כאשר . ל ילמדו להערי� את התכני� האיכותיי� גֵדה�שהסיכוי שכ� , של צופי� אליה�
ל ג� היק� ההחצנות החיוביות  גֵד,יות מופיעות ג� בערוצי� המסחריי�כניות האיכותוהת

ת הדרישות אל הערוצי� המסחריי� מגדילה בהרבה את הביקוש יהפני. כניות כאלהולת שיש
יצור התכני� יוהדבר תור� לשגשוגה של תעשיית , כניותושל גופי שידור לאות� ת

הודות השיח התרבותי המתקיי�  ההיק� הגדול יותר של, כ��כמו. התרבותיי� בישראל
חברה מועיל ל , ולא רק בערו� הציבורי,כניות אלה בערוצי� המסחריי�ו ת� שלשידורל

_____________________________________  

100  James G. Webster, Audience Flow Past and Present: Television Inheritance Effects 
Reconsidered, 50 J. BROADCASTING & ELECTRONIC MEDIA 323 (2006).  
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את ההחלטה לא להסתפק בשידור הציבורי אפשר . שצופי� בה�לאלה  ולא רק ,כולה
נמוכה � בהנחה שיש בקרב הצופי� ביקוש ברמה לא,זאת. כשל שוקשל להצדיק ג� כתיקו� 

כניות האיכותיות המשודרות בערו� הציבורי אינו גדול וובהנחה שהיצע הת, ת כאלהכניוולת
  . לענות על הביקושודי

כני ההפקות המקומיות ג� אל ולמרות היתרונות האמורי� בהפניית דרישות ביחס לת
בגדר ידי ערוצי� פרטיי� הינה �ההתערבות בתכני� המשודרי� על ,הערוצי� המסחריי�

פש וחבפש הביטוי ווהיא פוגעת לכאורה בחוככזו  , בפעילות�התערבות משמעותית
מצליח אינו אפנה לדיו� זה ברצוני להצביע על כ� שההסדר הקיי� בטר� א� . העיתונות

, סר היעילות הזה של ההסדר הקיי� נובע בעיקר מפג� מסוי�וח. להשיג את מטרות האסדרה
הערוצי� שומיות  המקכני ההפקותוהעמקה של ההתערבות בתמחייב תיקונו אשר 

  . להל� אפרט. משדרי�המסחריי�
של גופי השידור מבט� �מנקודתכני ההפקות המקומיות ה� בעייתיות והדרישות ביחס לת

כניות שעלות� גבוהה  לספק תוה� מחייבות אות�. �המסחריי� מפני שה� מקצצות ברווחיות
חלק , נוס� על כ�. � כ� שעליה� להוציא לשס�� וא� מפרטות סכומי,)תעודהודרמה כגו� (

שידור� לפיכ� ו, שיעורי צפייה גבוהי�בכניות שה� נדרשי� לשדר אינ� זוכות וניכר מהת
  101.גור� להפסד הכנסות

 ,לטענת�. רק בהקטנת הרווחיותלא מדובר כי א� גופי השידור המסחריי� טועני� 
 2ערו� בעשר השני� הראשונות לקיומו של . הדרישות הנדונות מקשות עליה� לשרוד

 102.ח"ש מיליו� 300 עד �200כל אחת משלוש החברות בעלות הזיכיו� בערו� כהרוויחה 
 , החברות הללויה� שלהכנסותהצטמצמו תחילתה של תקופת הזיכיו� השנייה אול� למ� 

 2009כל גופי השידור הטלוויזיוני המסחרי סיימו את שנת . וא� נגרמו לה� הפסדי�
סחריי� מועלית הטענה כי בהסתמ� על הצלחת� הכספית מצד גופי השידור המ. בהפסדי�

סמ� צפי של משרד �ועל, 2ערו� של  מושל החברות בעלות הזיכיו� בשני� הראשונות לקיו
 דרישות תוכניות 2במכרז השני לערו� הופנו , לפיו עוגת הפרסו� הטלוויזיוני תגדלשהאוצר 

, בפועל צמחו אפיקי פרסו� אחרי�ו,  התחזיות היו ורודות מדי,לטענת�. וכספיות מופלגות
 ושל השידור המושהה מקטינה את VOD של שירותי �התפתחות, כ��כמו. האינטרנטדוגמת 

_____________________________________  

ולא על דמי , ערוצי הטלוויזיה הנסמכי� על הכנסות מפרסומותלי� שיעורי המדרוג ה� קריטי  101
משיחות ע� גורמי� . מפני שמחיר הפרסומות הוא פונקציה ישירה של שיעורי המדרוג, מנוי

 של בעלי הזיכיו� יה�ד בהחלטותוגור� מרכזי מאאכ� המדרוג הוא שבתעשייה התרשמתי 
בעניי� " היסטריה" אי� ,לעומת זאת, הלוויי� בחברות הכבלי� ו.לגבי תוכ� השידורי� 2בערו� 

 .זה
עוד חצי שנה לא תהיה טלוויזיה מסחרית : "גור� בשוק הטלוויזיה'"יעל גאוני ואדריא� פילוט   102

  .Ò·ÂÏ‚ 17.7.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000481502' "בישראל
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 103.לקבל תמורת שידור�יכולי� הערוצי� שאת ההכנסות ג� ולכ� , מספר הצופי� בפרסומות
ות מכדי לאפשר הכנסות מספיקגדול ערוצי� מספר הבשוק הישראלי הקט� כי כ� נטע� �כמו

  104.מפרסו�
ברור שא� הדרישות התוכניות הנדונות אכ� מטילות על גופי השידור המסחרי עול כספי 

כיוו� שהשארת� על כנ� מ,  כדאי להקל בדרישות או אפילו לבטל�,לעמוד בואפשר �שאי
היווצרות מא� אי� זה ברור כלל איזה חלק מהצטמצמות ההכנסות ו. תוביל לסגירת�

כי ה� גילו כנגד החברות בעלות הזיכיו� נטע� . רישות הללוההפסדי� אפשר לייחס לד
 "הישרדות"כאחראי להפקות יקרות ביותר של תוכניות �פ� לאונכנסו באוכשלי� ניהוליי� 

חלק מהעלויות המוטלות עליה� אינו נובע מהדרישות ,  על כ� נוס�105."האח הגדול"או 
למו י ש"רשת" ו"קשת". דינה אלא מתשלומי� שעליה� לשל� למ,לשידור תכני� מסוימי�

ה� משלמות נוס� על כ�  2.106ערו� לח כדי לזכות במכרז " מיליו� ש�300יחד סכו� של כ
 , שה� רווחיות ביותר,בעוד חברות הסלולר( מהמחזור 4%לרשות השנייה תמלוגי� בשיעור 

  107."אגרת תדרי�"כגו�  ,סי� נוספי�יוכ� מ) 1%משלמות רק 
גופי לאפשרי �ניות הנדונות אכ� יוצרות מודל עסקי בלתיקשה לקבוע א� הדרישות התוכ

מילוי , א� ברור שג� א� נית� לקיימ� מבלי להגיע להפסדי�. השידור הטלוויזיוני המסחרי
 מתמדת )ווציהמוטי(ֲהִניעה ולפיכ� לגופי השידור המסחרי יש , הדרישות מקצ� בהכנסות

כאשר מדובר בדרישות .  בדרישותהכרו� בעמידה" ממזערות את הנזק"לפעול בדרכי� אשר 
כניות פקת תוהבח בשנה "ליו� שי מ50הדרישה להשקיע לפחות דוגמת , משמעיות�שה� חד

 של גופי השידור המסחרי להשתמט ממילוי הדרישה היא מוגבלת �יכולת, הסוגה העיליתמ
 לא בעבר. הדרישות לאכיפתפועלי� היטב הְמ*סדרי� שהגופי� , כמוב�, זאת בתנאי. ביותר

�א� בשני� האחרונות היא עמדה בתוק� על מילוי הדרישות , הרשות השנייה תמיד פעלה כ
 �10ו 2 בעלי הזיכיו� של ערוצי� ,2009שנת ל של הרשות חפי הדו�על. בעלי הזיכיו�ידי �על

 ,פי חוק הרשות השנייה� בהקשר זה יש לציי� כי על108.פ� מלא במחויבויותיה�ועמדו בא
שיונות א� בעליה� לא קיימו את ורכיונות ז לצמצ� או להגביל , לבטלמועצת הרשות זכאית

_____________________________________  

 ‚Ò·ÂÏ" ?ויזיה בישראלושוק הטלאי� לפרו� את הפלונטר ב: פרויקט מיוחד"רות� דנו�   103
23.7.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000483435.  

הא� מיקוד הרגולציה יציל את הטלוויזיה המסחרית : בכירי הענ� מנסי� לחזות"יעל גאוני   104
אור �לי; Ò·ÂÏ‚ 2.3.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000429909" ?מקריסה

 ‚Ò·ÂÏ"  מיליו� שקל�100 הפסידו כ2זכייניות ערו� :  בטלוויזיה2009סיכו� "רב� אב
29.12.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000525992.  

  .102ש "לעיל ה, גאוני ופילוט  105
  .ש�  106
  .103ש "לעיל ה, דנו�  107
 Ò·ÂÏ‚ 20.9.2010 " הצלחת הרגולציה– במחויבויות �10 ו2עמידת ערוצי� "אור אברב� �לי  108

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000589647.  
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 הרשות יכולה לנקוט ,כ�� כמו109.לפיושהותקנו ל או תקנות או כללי� "הוראות החוק הנ
 – 110סנקציה של נטילת זמני שידור של פרסומות או של שידור אחר בשל הפרת הדרישות

  .עשתה בה שימוש לא פע�אכ� סנקציה שהרשות 
העובדי� והמפיקי� בתחו� הטלוויזיה והקולנוע בישראל ממלאי� , ני היוצרי�ארגו

עמידה של גופי השידור המסחרי בדרישות פוגעת ביוצרי� �אי. בהקשר זה תפקיד חשוב
לפעול הְמ*סדרי�  לאתר הפרות כאלה וללחו� על הגופי� ֲהִניעהלכ� יש לה� . ובמפיקי�

 בעתירה שהגישו ארגוני היוצרי� נגד הרשות �"ק בגלאחרונה פס, הלדוגמ. נגד גופי השידור
השנייה ובה הלינו על כ� שהרשות לא פעלה בצורה נמרצת מספיק נגד הפרות של בעלי 

  2006.111בשנת שנעשו הזיכיו� 
בעלי , לדוגמה.  מתעוררת בעיה,משמעיות�אול� כאשר מדובר בדרישות שאינ� חד

כדי להגדיל . דרמה או תעודהכגו� , ימות של סוגות מסוס��הזיכיו� נדרשי� לשדר מכסות
, גבוהמדרוג כניות שישיגו ומסגרת הסוגות הנדרשות תלכלול ב ה� מנסי� ,את הכנסותיה�

כניות ובמסגרת המכסה הנדרשת של ת, למשל, כ�. כניות הללו אינ� איכותיותוג� א� הת
שאינ� ות כניות שמתעדות תופעו או ת112כניות שעוסקות בידועני�ותעודה ה� משדרי� ת

הבעיה ,  אכ�114.כניות טלנובלהודרמה ה� כוללי� תובסוגת ה 113,חשובות במיוחד
סוגות שיש השמות את המשמעותית ביותר באכיפת הדרישות הנדונות היא שה� נוקבות 

כניות איכותיות לבי� ולשדר א� אינ� מספקות הגדרות מפורטות שיאפשרו להבחי� בי� ת
  115.איכותיות�לאכניות ות

יהיו  ושודרשיכניות המקומיות ו מתעלמת מהצור� להבטיח שהתהקיימת אינהאסדרה ה
יופקו בתנאי� "כניות ואול� הגישה שהיא נוקטת מתמקדת בכ� שהת. באיכות ראויה

_____________________________________  

 .1)א(37' ס, היחוק הרשות השני  109
  ).א(49' ס, ש�  110
̇ ‰˘�Ï‡¯˘È· ‰ÈÊÈÂÂÏËÂ ÌÈË¯Ò È˜ÈÙÓ „Â‚È‡ 'È � �5872/07 "בג  111 Â˘¯‰ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È 

 החליטה ,לאחר שההפרות הללו אותרו, הדי��עולה מפסקכ). 27.10.2010, פורס� בנבו(
לש� כ� היא . 2008החברות בעלות הזיכיו� יצטרכו להשלי� את החוסרי� בשנת כי הרשות 

וקבעה סנקציה של חילוט ערבויות בסכו� של , צעדי� עליה� לנקוטאילו הגדירה במפורט 
ארגוני היוצרי� .  שתיוש� בכל מקרה שבו אחד הצעדי� האמורי� לא יבוצעח"ש 100,000

כי � סבר "א� בג, כיונותהזהרשות הייתה צריכה לנקוט סנקציה חריפה יותר של ביטול כי טענו 
  .פעולת הרשות לא חרגה ממתח� הסבירות

ראו שני . "טורכשבר רפאלי פגשה את נע� " או "יו� בחייו של אייל גול�" התוכנית ,למשל  112
 The Marker" ל קשת אבי ניר הוא שר החינו� בפועל של מדינת ישראל"מנכ"ליטמ� 

14.10.2010 www.themarker.com/advertising/1.593829 ;104ש "לעיל ה, גאוני.  
 .10ידי ערו� � ששודרה על" הציצי�המסע לאר�"דוגמת   113
  .104ש "לעיל ה, גאוני  114
הבעיה המשמעותית ביותר , השנייה מועצת הרשות אשר�שבתלשעבר יו, נורית דאבושלדעת   115

 יש , לטענתה.משמעיות� הסוגות אינ� חדיה� שלבאכיפת הדרישות הנדונות היא שהגדרות
 . ש�.לעקו� אות�את האפשרות לחדד את ההגדרות הללו כדי למנוע מבעלי הזיכיו� 
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 היא מחייבת הקצאת סכומי� מסוימי� לש� 116".ובתקציבי� שיאפשרו רמה ואיכות ראויי�
כניות הסוגה העילית וש� הפקת ת ומפרטת כמה יש להקצות ל117,כניות ישראליותוהפקת ת
כגו� הזמ� (כנית ונאותות התנאי� שבה� הופקה התבדבר כ� יש דרישות � כמו118.לסוגיה�

כגו� רמתו וכמותו של (נאותות האמצעי� שבה� היא הופקה בדבר ; )שהוקצה להפקתה
מבצעיה והצוות הטכני , כניתוהיות יוצריה של התבדבר ; )הופקההיא ו אמצעותבשהציוד 

הקצאת האמצעי� הכספיי� המתאימי� להפקת בדבר ; מקצוע�עורב בהפקתה אנשיהמ
התוצאה מדדי ובדבר עמידה ב; ארציי� בעול��כנית כמקובל באפיקי שידור כללוהת

השידור והתקשורת , מנותוהא, המקצוע בתחומי ההפקה�המקובלי� על חוג אנשי
  119.בעול�

הופקה היא במידה היא בה� ש התנאי�ופי התקציב � עלה של התוכניתמדידת איכות
 זו ביחס לתכני� הוא שהיא ליותחסרונה של ניטר. כניתו של התה ביחס לתכניליתרבה ניטר

הופקה בתקציב גדול ובתנאי� ר שאכנית תעודה ולשדר ת ,למשל, מאפשרת לבעלי הזיכיו�
 אפשר לחדד את ,כדי למנוע זאת.  של ממשנאותי� א� עוסקת בתופעה חסרת חשיבות

כזו המחייבת התייחסות , מדובר בהצעה למדידה מהותית של איכות. שות ביחס לסוגותהדרי
כניות דרמה ולו תיא, למשל, מדד תוכני של איכות ינסה להבהיר. כניותולתכני� של ת

דבר זה מחייב התייחסות אל המטרות . אינ� ראויות לשידורלו יראויות לשידור וא
מתקי� הדרישות , למשל, כ�. כניות דרמהור תשמעונייני� להשיג באמצעות הדרישה לשד

בו נדונות שאלות של שעשוי לקבל את הטענה שהוזכרה לעיל בדבר החשיבות של שיח 
כי  ולקבוע 120,קונפליקטי� בי� הקבוצות המרכיבות אותהומלובני� , ערכיהוזהות הקהילה 

 ייגזר ממטרה זו. כניות דרמה היא ליצור שיח כזהוהמטרה שמאחורי הדרישה לשדר ת
כניות הדרמה שיש לשדר צריכות לעסוק בשאלות של ו ת– התכני� הדרושי� י� שלאופי

ההתערבות של ההסדר הקיי� בתכני� , צוי�כבר כפי ש. ליערכיה וכו, זהות הקהילה
ההתערבות . ידי ערוצי� פרטיי� מעוררת שאלות של לגיטימיות חוקתית�המשודרי� על

אמצעי תקשורת פרטיי� הכרוכה בהצעה שנדונה זה ידי �המוגברת בתכני� המשודרי� על
 מעוררת שאלות אלה ביתר – להגדיר מה� התכני� שעל הסוגות השונות לעסוק בה� –עתה 
  .מיידואדו� בה� , שאת

,  הסתמכות גמורה על ערו� השידור הציבורי)א(: סדרי� אפשריי�הוזכרו פה שלושה ֶה
כניות ות לשדר מכסות מסוימות של ת הפניית דרישו)ב( ; נוהגותמדינות רבותשכפי 

סוגות מסוימות ולהשקיע בכ� תקציבי� ואמצעי הפקה נאותי� ג� אל ערוצי� ממקומיות 

_____________________________________  

–20' ס, ראו ש�דרישות בנוגע לאיכות השידורי�  ל.20' ס, 9ש "לעיל ה, היכללי הרשות השני  116
24.  

  ).ו(21' ס, ש�  117
  .16' ס, ש�  118
  .20' ס, ש�  119
  .יל לע59ש "ליד השהטקסט את ראו   120
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כניות המקומיות ו של התה�כניו העמקת ההתערבות בת)ג( ;)ההסדר הנוכחי(מסחריי� 
  .אלה של סוגות יה�ידי חידוד הגדרות�ידי הערוצי� המסחריי� על� עלותהמשודר

צפויות להיות אינ� שההחלטות ש� הוא הסתמכות על השידור הציבורי  הטמו� בהיתרו�
קיימת אפשרות . את הדרישות" לעקו�"סיונות נ צפויי� פחותולכ� , מושפעות משיקולי רווח

כניות ושל התרבות יותר סדר שלפיו ערו� השידור הציבורי יידרש לשדר שעות לקבוע ֶה
ידי �עלכניות אלה ושידור� של ת�פ� שיפצה על איובא, הרצויות מכפי שהוא משדר כיו�

מימו� העלויות הגבוהות של שסדר כזה הוא  של ֶהנותחסרואחד ה. הערוצי� המסחריי�
ה� בעוד כיו� הוא נופל בעיקרו על כתפי, הפקת התוכניות הנוספות ייפול על כתפי הציבור

שהעלויות הכספיות א הויתרו� חשוב של ההסדר הנוכחי בישראל , אכ�.  בעלי הזיכיו�של
 אלא מועמסות על ,כניות מקומיות אינ� מוטלות על הציבורוהגבוהות הכרוכות בייצור ת

 אפשר לקבוע שגופי השידור ,כדי לא לאבד יתרו� זה.  גורמי� מסחריי�ה� שלכתפי
וסכומי� אלה ישמשו , דרשו לשל� לקופת המדינה סכומי� שנתיי� מסוימי�יהמסחריי� י

  121.ידי הערו� הציבורי� עלושודרי אשר ,סוגה עיליתלרכישת הפקות 
סרו� משמעותי של הסתמכות גמורה על השידור הציבורי הוא שפוטנציאל יאול� ח

כניות משודרות ג� בערוצי� וכאשר הת. כניות הנדונות מצטמצ�וצופי� לתההחשיפה של 
כפי ,  זאת.צופי� יצפו בה� גדול יותרה הסיכוי ש,לא רק בערו� הציבוריו ,המסחריי�

כנית המשודרת בערו� מסוי� להמשי� ובשל הנטייה של אנשי� הצופי� בת, שהוסבר לעיל
הפניית הדרישות ג� אל הערוצי� , זאתלנוכח . בוכנית הבאה המשודרת ובתג� לצפות 

ידי ערוצי� פרטיי� אינה �א� הא� התערבות בתכני� המשודרי� על. הפרטיי� נראית רצויה
  ?פש העיתונותופש הביטוי וחוה בקנה אחד ע� חהא� היא עול? מסוכנת

ברוב המדינות מסתמכי� על השידור הציבורי כדי להבטיח את שידור� של , כאמור
ידי � היא שהתערבות בתכני� המשודרי� עלאינטואיציה נפוצהדומה כי . תכני� איכותיי�

צי� פרטיי� ת דרישות ביחס לתכני� אל ערויהפני בעוד, ערוצי� ציבוריי� היא לגיטימית
ולכ� , הבחנה כזו עשויה להיתמ� בטענה שערו� ציבורי הינו ערו� של המדינה. אינה ראויה

 נומימושטענה אפשרית נוספת מתמקדת בכ� . רשאית לקבוע שיופיעו בו תכני� מסוימי�זו 
 ,הטיעו� בעניי� זה עשוי להיות שכאשר המדינה מממנת. של הערו� הציבורי מקורו במדינה

פ� שתוא� את ות להתנות זאת בכ� שימולאו דרישות שלה ביחס לתכני� באהיא רשאי
� וג� אינ� ממומני� על,אינ� ערוצי� של המדינה, לעומת זאת, הערוצי� הפרטיי�. היעדי

  .לגיטימית�� נחזית כלאיהיד�י� עלולכ� התערבות בתכני� המשודר, הייד
אשר חסות לקיומו של ערו� ה� מתיי. אינ� מדייקות בהצגת הדברי�אול� הטענות הללו 
 קיומו שכ�,  רותמות את העגלה לפני הסוסבכ� ה�. נתו�ה כאל ייד�שיי� למדינה וממומ� על

.  משרת את האינטרס הציבוריקשור לכ� שערו� כזההצידוק ו ,של ערו� ציבורי דורש צידוק

_____________________________________  

מימונו בשני� הראשונות ר שא,  הציבורי4מדיניות מסוג זה הופעלה בבריטניה ביחס לערו�   121
  .להקמתו הגיע מהערוצי� המסחריי�
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ל מ� ההיגיו� הזה באשר לחשיבות קיומו של ערו� ציבורי נגזר כי לא כל התערבות ש
חשוב להבי� כי ערו� ציבורי אינו ערו� . המדינה בשידוריו של ערו� ציבורי היא לגיטימית

.  הממשל המכה�יו שללא את מטרותו,  הוא נועד לשרת מטרות של כלל הציבור– ממשלתי
נעשה מאמ� להבטיח שערוצי הרדיו והטלוויזיה , ביניה�וישראל ,  במדינות רבות,אכ�

 �ידי יצירת מבנה שבו ניהול� על,זאת. ה של הממשלהת מהשפעהציבוריי� יהיו משוחררי�
וליטיקאי� המכהני� ידי גו� מקצועי שתלותו בפ�עלנעשה של אמצעי התקשורת הללו 

  .קטנה ככל האפשר
היא  ראוי לשפוט אילו דרישות כלפי ערו� ציבורי ה� לגיטימיות השלפיהמידה �אמת

תה למנוע את שידור� של דעות מסוימות  התערבות שמטר,ה לדוגמ,כ�. האינטרס הציבורי
חיוב הערו� הציבורי , לעומת זאת. או לגרו� לשידור� של דעות מסוימות אינה לגיטימית

 ההבדל הוא 122.לשדר מגוו� של דעות בסוגיות ציבוריות שנויות במחלוקת היא ראויה
ת חלק  נקיטת עמדה לטוב– שהתערבות מהסוג הראשו� היא ניסיו� להשפיע על שוק הדעות

 חיוב אמצעי התקשורת לשדר מגוו� של דעות משרת את , לעומת זאת;אחד של הציבור
שכ� חובה כזו משפרת את סיכויי האזרחי� , האינטרס של כלל הציבור במדינה דמוקרטית

קיי� אינטרס ציבורי . ומסייעת לחברה בגילוי האמתמיטביות לקבל החלטות פוליטיות 
וחיוב הערו� הציבורי להציג מגוו� של דעות , ח הציבורישתתקיי� במה שעליה יתנהל השי

  .הופ� אותו לבמה כזו
אי� ואכ�  ,רכוש ציבוריג� אלה  .כרותיה של עירוכרחובותיה כמוהו כערו� ציבורי 

�על. אלהבעובדה זו כדי להתיר לעירייה להפלות בי� דוברי� המעונייני� להתבטא בשטחי� 

חלקי� ממנה אומצו אשר ותחה במשפט האמריקאי ופש, "הפורו� הציבורי"פי דוקטרינת 
כ� ו, כרותירחובות וככגו� , אתרי� שבאופ� מסורתי היוו אתרי ביטוי, ג� במשפט הישראלי

ואי� , אזורי� שהרשות הקצתה לש� התבטאות ציבורית ה� בבחינת במה להחלפת דעות
העובדה , ה באופ� דומ123.הרשות רשאית להגביל בה� את ביטוי� של דעות בשל תוכנ�

שהערו� הציבורי הוא ערו� של המדינה אי� בה כדי להתיר למדינה לקבוע אילו דעות 
שכ� ייעודו הוא לשמש זירה , "פורו� ציבורי"ערו� תקשורת ציבורי הוא בבירור . שמעו בויי

  124.להחלפת דעות
_____________________________________  

הרשות תבטיח כי בשידורי� יינת� מקו� לביטוי מתאי� של ": חוק רשות השידור ל4' סראו   122
 הדרישה ברישא של ".השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור ותשודר אינפורמציה מהימנה

  ."דוקטרינת ההגינות"הסעי� היא מה שמכונה 
123  Perry Educ. Ass’n v. Perry Local Educators’ Ass’n, 460 U.S. 37, 45–46 (1983). בישראל 

ד "פ, Ô‰Î 'ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï � �6218/93 "אומצו חלקי� מהדוקטרינה האמריקאית בבג
  ).1995 (529) 2(מט

ג� הערו� הציבורי יכול לשמש , להחלפת דעות" במה"במקביל לתפקידו כמספק , ע� זאת  124
פונקציה כפולה . מות בוויכוח ע� אמונות המאתגרות אות� מסוי"ממלכתיות"לאמונות " דובר"

‰Î ' ˙Â˘¯ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂ‰�‡ � �399/85 "ראו בג. זו של הערו� הציבורי הוכרה בפסיקה
¯Â„È˘‰ ,1987 (271–269, 255) 3(ד מא"פ.(  



   :בויות מיעוטתרבות מקומית ותר, משפט  ב"תשע יד משפט וממשל
  דרישות תוכ� בשידורי רדיו וטלוויזיה בישראל  
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שהמימו� של ערו� ציבורי מגיע מהמדינה אינה מתירה למדינה להתערב ג� העובדה 
ביחס לנפקות של סבסוד  .פ� שאינו תוא� את האינטרס הציבוריו� המשודרי� בו באבתכני

 – בה� מתרחשת התבטאותשקשרי� ראוי להבחי� בי� שני ֶהידי המדינה �עלהתבטאויות 
המדינה מעוניינת לקד� את המסר , למשל,  א�.ההקשר הניהולי וההקשר של השיח הציבורי

ולהתנות את קבלת ,  למי שיקדמו את המסר הזההיא יכולה לשל�, שאלכוהול הוא מזיק
א� בהקשר של השיח הציבורי .  ולא מסר נגדי,הכספי� בכ� שה� אכ� יעבירו את המסר הזה

הרשויות חייבות לאפשר , כפי שהוסבר זה עתה. אי� המדינה יכולה להציב תנאי� כאלה
זורי� שהוקצו וו אתרי� להחלפת דעות ובאילאזרחי� להתבטא בשטחי� שבאופ� מסורתי ה

שכ� בהעדר חובה כזו ,  מדובר בסובסידיה שניתנת לאזרח,למעשה. ה להתבטאותייד�על
, כפי שראינו. עבור ההרשאה להתבטא בשטחי� הציבוריי� הללובהיה עליו לשל� לרשות 

,  בדומה לכ�125.אי� הרשות זכאית להציב תנאי� ביחס לתוכני ההתבטאות בשטחי� הללו
צורה של תעריפי משלוח דואר מוזלי� של עיתוני� אינה מתירה לה סובסידיה של המדינה ב

 FCC v. League of Womenבפרשת , ברוח זו אכ� נפסק 126.להציב דרישות בנוגע לתוכניה�

Voters ,בחוק השידור הציבורי אשר אסר על ערוצי� חינוכיי� לא �מסחריי� �כי סעי
  127.את חופש העיתונותשמקבלי� תמיכה מהמדינה להביע את עמדת המערכת מפר 

המדינה מערו� ציבורי לשדר או לא לשדר דעות מסוימות של טענתי כי בעוד דרישה 
. זאתג� עושה דרישה לשדר מגוו� של דעות עושה , אינה משרתת את האינטרס הציבורי

כניות מסוגי� מסוימי� ונימוקי� משכנעי� מדוע שידור� של תקיימי� כאשר , פ� דומהובא
כפי שראינו . הדרישה מערוצי� ציבוריי� לשדר� הינה לגיטימית, יבורימשרת אינטרס צ

 הקשורי� לרצו� להג� על התרבות המקומית ולהבטיח – קיימי� טעמי�, )א(2בבחלק לעיל 
כניות מקומיות ו תושודריראוי לדרוש כי שבעטיי�  – ו� ומעשירמג�את קיומו של שיח 

  .כניות סוגה עילית בערו� הציבוריוות
בתחו� התכני� התקשורתיי� עלולה להיות חלקית זה  הגשמת אינטרס ציבורי אול�

הערוצי� הציבוריי� היו בעבר .  רק בשידור הציבוריוופיעיביותר א� התכני� הרצויי� 
א� כיו� רוב . לא התקיימו כלל ערוצי� מסחריי�ובחלק� , במדינות רבות דודומיננטיי� מא

. צפייה בערוצי� הציבוריי� נמוכי� בהרבה משהיוושיעורי ה, גופי השידור ה� מסחריי�
במציאות החדשה הזו יש תועלת גדולה בהפניית דרישות אל הערוצי� המסחריי� לשדר 

  .נטרס הציבוריפ� שתוא� את האיובא

_____________________________________  

בסוגיית הסבסוד יש להבחי� בי� ההקשר הניהולי לבי� ההקשר של השיח הציבורי כי לטענה   125
 וזכותכי  לטענה .Robert C. Post, Subsidized Speech, 106 YALE L.J. 151 (1996–1997): ראו

 .Rust v. Sullivan, 500 U.S: של אזרח להתבטא בשטחי� ציבוריי� היא בעצ� סובסידיה ראו
173, 199–200 (1991).  

  . והטקסט שלידה95ש "ראו לעיל ה  126
127  FCC v. League of Women Voters, 468 U.S. 364 (1984).  
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מודל שלפיו ערוצי� מסחריי� נדרשי� להגשי� את האינטרס הציבורי אינו בבחינת 
ת האחריות יתיאורי"התה הגישה הקרויה  כבר לקראת אמצע המאה העשרי� זי.חידוש

מצויי�  את הבעייתיות הכרוכה בכ� שרוב אמצעי התקשורת 128"החברתית של העיתונות
מבט מפוכחת ביחס לאופ� פעולת� � גישה זו הציגה נקודת129. גורמי� פרטיי�� שלבבעלות

האיו� על השיח כי וטענה , שיקולי רווחסמ� �עלהפועלי� , של גורמי השוק החופשי
 אלא ג� מצד אמצעי התקשורת ,הציבורי בדמוקרטיה מגיע לא רק מכיוו� הממשלה

כי לנוכח וטענה , היא הדגישה את הקשר שבי� העיתונות לבי� האינטרס הציבורי. הפרטיי�
. יש לראותה כנאמ� של הציבור, ממלאתהעיתונות שהתפקידי� החברתיי� החשובי� 

ובה כלפי הציבור הרחב לפעול בדר� שמגשימה לעיתונות יש חכי המצדדי� בגישה זו סברו 
  .חשובה יותר מהאינטרס העצמי שלהזו חובה וכי , את האינטרס הציבורי

 החברתיי� של העיתונות באה לידי ביטוי בכ� הקביעת חובות משפטיות על רקע תפקידי
מופנות אל גופי השידור המסחריי� דרישות לשדר בהתא� לאינטרס עשרות שני� שכבר 
דבר זה נכו� במיוחד בנוגע . עורכי� ובעלי� של עיתוני� פטורי� מכ�, לעומת זאת. ריהציבו

דוגמאות לכ� ה� הדרישה לשדר מגוו� של דעות . וזה המצב ג� אצלנו, לאירופה ולקנדה
 הגבלות מחמירות ,)"דוקטרינת ההגינות"(בסוגיות ציבוריות ולעשות זאת בצורה מאוזנת 

והאיסור , הולמת וביחס לשידור תכני� מיניי� ואלימי��לאיותר בנוגע לשימוש בשפה 
לעיתי� מופנות אל ערוצי� , כ�� כמו130.הקיי� במדינות מסוימות לשדר פרסומת פוליטית

_____________________________________  

 ,THE COMMISSION ON FREEDOM OF THE PRESS :המסמ� שבו נוסחה לראשונה גישה זו הוא  128
A FREE AND RESPONSIBLE PRESS (1947) .של ועדה עצמאית פרטית של אנשיחזהו דו �

 FRED: ישה זו ראולסקירת ג.  העיתונותה שלמקצוע ואנשי אקדמיה שהוקמה כדי לדו� במעמד

S. SIEBERT, THEODORE PETERSON & WILBUR SCHRAMM, FOUR THEORIES OF THE PRESS 
(1956).  

 ערוצי הרדיו והטלוויזיה היו, שאליה התייחסה גישה זו, ריתהב�צותבאר, בניגוד לרוב המדינות  129
  .ברוב� הגדולפרטיי� מאז ומתמיד 

130  ERIC BARENDT, FREEDOM OF SPEECH 444–445 (2005). הוראות בדי� הישראלי המיישמות 
הרשות תבטיח כי "הקובע כי , חוק רשות השידור ל4' מצויות בס " ההגינותדוקטרינת"את 

בשידורי� יינת� מקו� לביטוי מתאי� של השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור ותשודר 
ילוי תפקידיה תפעל במ"קובע כי ה, חוק הרשות השנייהל) ב(5' בס; "אינפורמציה מהימנה

בעל "הקובע כי , לחוק זה) א(47' סב ו;הוג� ומאוז�,  לשידור מידע מהימ�...הרשות במגמה
ו יש משמעות ציבורית יהיה ביטוי נאות לדעות כנזיכיו� יבטיח כי בשידור בענייני היו� שלת

�רקלמעמדה של דוקטרינת ההגינות במשפט הישראלי ראו דפנה ב". שונות הרווחות בציבור
È�ÂÈÚ " ביטוי� איזו� אינטרסי� בתחומי הזכות לחופש–חופש הגישה לאמצעי התקשורת "ארז 

ËÙ˘Ó �2888/97 "בג; )1987 (183 יב � ̃ È·Â� 'ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰ÈÈ�˘‰ ̇ Â˘¯‰ ,5(ד נא"פ (
̇ ‰˘È¯Â„Ï‡ '˘¯¯Â„È � �146/89 "בג; 123ש "לעיל ה, �Ô‰Î "בג; )1997 (193 Â,1(ד מד" פ (
 757) 1(ד לז"פ, ‰È�Â¯ÎÊ '¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ � �243/82 "בג; )1990 (798

̇ ‰˘Ô¯È˘ '¯Â„È � �1/81 "בג; )1983( Â˘¯,לאיסור פרסומת פוליטית .)1981 (365) 1(ד לה" פ 
 5 'ס; 1993–ג"התשנ, )תשדירי פרסומת והודעות ברדיו(לכללי רשות השידור ) 2(7' ראו ס

 ;1999–ט"התשנ, )אתיקה בפרסומת בשידורי הרדיו(לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 
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כניות ותכגו� , מסחריי� באירופה דרישות לשדר תכני� שמשרתי� את האינטרס הציבורי
הברית הוחלה דוקטרינת �רצותבא. כניות דתוכניות ילדי� ותות, חדשות, בענייני� עכשוויי�

כפי . 1987שנת עד לביטולה ב, ההגינות על גופי שידור מסחריי� במש� עשרות שני�
כניות ו מהזמ� ת50%באירופה ערוצי הטלוויזיה המסחריי� נדרשי� לשדר , שראינו בחלק א

  .להג� על התרבות המקומית מפני אמריקניזציהמנת �שהדבר דרוש עלנימוק ב, מקומיות
אל התקשורת המשודרת הפניית דרישות כאלה וק הידוע ביותר שהוצע כדי להצדיק הנימ

בגלל הכמות המוגבלת של , התבסס על כ� שמספר הערוצי� שיכולי� לשדר הוא מצומצ�
נטע� כי כאשר מספר מצומצ� של ערוצי� שולטי� במה שאנשי� . תדרי� לשידור אלחוטי

. פ� שתוא� את האינטרס הציבוריוישדרו באיש להבטיח כי ערוצי� אלה , שומעי� ורואי�
 את הפעלת דוקטרינת ריתהב�צותהמשפט העליו� של אר�ביתאישר שבה , Red Lionבפרשת 

�שיקול זה של נדירות התדרי� האלחוטיי� הוביל את בית, ההגינות כלפי ערוצי שידור

יי� גורמי� פרטכולא , נאמני� של הציבורכערוצי� את ההמשפט למסקנה שיש לראות 
רש את העיקרו� החוקתי של יהמשפט פ� בית131.ועצמאיי� המשתתפי� בשיח הציבורי

 , של הערוצי� לקבוע בעצמ� את התכני� התקשורתיי��פש הביטוי כמג� לא על חירותוח
  :מרוובא, באמצעות�המתקיי� אלא על השיח הציבורי 

[T]he people as a whole retain their interest in free speech by radio and 

their collective right to have the medium function consistently with the 

ends and purposes of the First Amendment. It is the right of the viewers 

and listeners, not the right of the broadcasters, which is paramount.132 

. מספר הערוצי� שיכולי� לשדרשהגביל את טכנולוגי המחסו� הוסר השנות השמוני� ב
 של שידורי� באמצעות כבלי� ה הטכנולוגיות המאפשרות העבר� שלהופעתבעקבות 
לשדר מספר נית� כיו� , הטכנולוגיה של השידור הדיגיטליהופעת ומאוחר יותר , ולווייני�

עברת שידורי� התפתחותה של רשת האינטרנט מאפשרת ה,  על כ�נוס�. עצו� של ערוצי�
גידול זה במספר . דונמוכה מאבמדיו� זה והעלות של יצירת אמצעי תקשורת , דר� הרשת

ידי ערוצי� �הערוצי� הוביל גורמי� מסוימי� למסקנה שהתערבות בתכני� המשודרי� על
, איהאמריקהְמ*סדר . כדי להבטיח את האינטרס הציבוריעוד מסחריי� אינה דרושה 

_____________________________________  

. 1994–ד"התשנ, )אתיקה בפרסומת בטלוויזיה( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 11' ס
, פורס� בנבו (‰ÈÓÂ‡Ï‰ „˜ÙÓ‰ "Ú·"� Ó '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ" �10203/03 "בבג

  .משפט עתירה לפסול את הכללי�ה�יתדחה ב) 20.8.2008
131  Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 389–390 (1969).  
  .390' בעמ, ש�  132
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 של ואישוראת בל יוהדבר ק,  לבטל את דוקטרינת ההגינות1987שנת  החליט ב,לדוגמה
  133.המשפט�בית

ולפיכ� היעלמות , אול� הנימוק של נדירות התדרי� האלחוטיי� היה צר מדי מלכתחילה
לשדר אינה מחייבת את המסקנה שאפשר מספר הערוצי� שהגביל את המחסו� הטכני 

. ידי ערוצי רדיו וטלוויזיה מסחריי��עלששוב אי� אינטרס ציבורי בנוגע לתכני� המשודרי� 
בגלל שיקולי רווח ערוצי� מסחריי� נוטי� להתעל� מקבוצות קטנות או מקבוצות , למשל

לכ� החשש . שגרתיות� ונרתעי� מהצגת דעות לא,המפרסמי�מבחינת שאינ� אטרקטיביות 
יבורי וממשי� להתקיי� אינטרס צ, מפני העדר מגוו� מספיק בערוצי� אלה נותר בעינו

, באופ� דומה 134.לשדר מגוו� של דעות בסוגיות ציבוריותשל ערוצי� מרכזיי� בחיוב� 
 אינטרס ממשי� להתקיי� ,מספר הערוצי�שהגביל את למרות היעלמות המחסו� הטכני 

שגשוגה לכניות התורמות לשימור התרבות המקומית וושידור� של תבהבטחת ציבורי 
ס ציבורי כזה נגזר מההשפעה המצטברת של קיומו של אינטר. בערוצי� המסחריי�

  :השיקולי� הבאי�
 הרדיו והטלוויזיה מאפשרי� – מרכזיות� של הרדיו והטלוויזיה בהקשר התרבותי  .א

בלי  ו)או בתשלו� קט� יחסית (בלא תשלו�יקה וצפייה בסרטי קולנוע ובדרמה למוזהאזנה 
ל תכני� כאלה דר� הרדיו היק� הצריכה ששסביר להניח . הטרחה הכרוכה ביציאה מהבית

יתר על .  האנשי� על צריכת� בדרכי� אחרות� הגדול שלרובאצל והטלוויזיה עולה בהרבה 
. נית� למצוא כמעט א� ורק בטלוויזיה, סרטי� תיעודיי�כגו� , סוגי� מסוימי� של תכני�, כ�

וני� �אתרי� מק. פ� משמעותיו משנה את פני הדברי� באהבשלב הנוכחי רשת האינטרנט אינ
לצפות שיופיעו בה� אפשר �איולכ� , טר� מצאו דרכי� יעילות להפיק הכנסות משמעותיות

  135.הפקת� מחייבת השקעה כספית ניכרתר שא, מסוג דרמה או תעודהרבות כניות ות
,  כפי שהוסבר לעיל–  של הערוצי� המסחריי� בשידורי הרדיו והטלוויזיה�מרכזיות  .ב

, והערוצי� הציבוריי� נהנו מחשיפה גבוהה, סחריי� רבי�בעוד שבעבר לא היו ערוצי� מ
�כ� הערוצי� המסחריי� הינ� זירה מרכזית שבה אנשי� צורכי� תכני� �על. כיו� המצב הפו

 תהבנ. השיח החברתי המרכזי –  בפועלמתקיי�ואכ� – בה יכול להתקיי�אשר תרבותיי� ו
הובילה מדינות רבות להכרה כי  זו של הערוצי� המסחריי� בתו� כלל השידורי� �מרכזיות

 אי� ה� יכולות להסתמ� ,א� ברצונ� להג� על התרבות המקומית מפני אמריקניזציה תרבותית

_____________________________________  

לאישור . Syracuse Peace Council, 2 F.C.C.R. 5043, 5051 (1987): להחלטת הביטול ראו  133
 .Syracuse Peace Council v. FCC, 867 F.2d 654 (D.C: המשפט ראו�ידי בית�ההחלטה על

Cir. 1989). 
  .401–400' עמב, 29ש "לעיל ה, ראו בעניי� זה המר  134
135  �וני� מתקשי� להפיק הכנסות בהיק� שיאפשר לה� ייצור מקורי של לטענה כי אתרי� מק

 Paul Starr, Goodbye to the Age of Newspapers (Hello to a New Era of: חדשות ראו
Corruption), THE NEW REPUBLIC 28, 28 (4.3.2009), available at www.princeton.edu/ 

~starr/articles/articles09/Starr_Newspapers_3-4-09.pdf (last visited 8.9.2011).  
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קביעת  וכי האינטרס הציבורי מחייב ,כניות מקומיות בשידור הציבוריועל הופעת� של ת
  .הטלוויזיה המסחריי� חייבי� לשדרכניות מקומיות שערוצי ומכסות של ת

בהעדר אסדרה לא יציגו הערוצי� , שפורטו לעיל,  בגלל שיקולי� מסחריי�– רמסחו  .ג
,  התרבות המקומיתה של ולשגשוגהתורמות לשימורהכניות מקומיות והמסחריי� מספיק ת

מהסוג כניות ות דרישות להציג תילכ� הפני. כניות בידורותשל מדי מספר רב וייטו להציג 
האסדרה במדינות רבות מנסה להג� על התרבות , כפי שראינו לעיל.  היא רצויההראשו�

, כניות מקומיות שהערוצי� המסחריי� חייבי� לשדרוידי קביעת מכסה של ת�המקומית על
גישה כזו מתעלמת מבעיית . כניות הללוו התי� שלפיוא� אינה קובעת דרישות ביחס לא

  136.קות בחסרלל של התרבות המקומית צפויה ה ולשגשוגהולכ� תרומתה לשימור, המסחור
בקנדה ובישראל מקובל להטיל על ערוצי הרדיו והטלוויזיה , הסברתי כי באירופה

ניסיתי להראות מדוע קיי� אינטרס . דרישות לשדר בדר� שמשרתת את האינטרס הציבורי
כניות המסייעות בשימורה ויחויבו להציג תבאר� ציבורי בכ� שהערוצי� המסחריי� 

 אמצעי תקשורת אינה � שלא� התערבות כזו בפעילות. שגשוגה של התרבות הישראליתבו
�המשפט טענה בדבר אי�בישראל לא העלו הערוצי� המסחריי� בבית. נטולת בעיות

דוקטרינת (הדרישה להציג מגוו� דעות בצורה מאוזנת של הדרישות הללו או של  �חוקתיות
פש והיא פוגעת בח כי טענו ערוצי שידור כנגד דוקטרינה זו ריתהב�צותא� באר). ההגינות

 עצמאות מוחלטת של ,קרי, עצמאות עריכתית מוחלטתמת� לטענת� מחייב אשר , העיתונות
חוקתיות �איני מוצא אי. כני השידורואמצעי התקשורת בנוגע לקביעת תלהאחראי� 

  .להסביר מדועכעת  ואפנה ,בדרישות הנזכרות
ל האזרחי� מול ש" השמירה�כלב"אמצעי התקשורת במדינה דמוקרטית ה� , אכ�

 לכ� יש לנו עניי� בכ� 137".רשות רביעית"והעיתונות תוארה כמעי� , רשויות השלטו�
התערבות בתכני� העוברי� בערוצי הרדיו והטלוויזיה . תלויה�שהעיתונות תהיה בלתי

להיעשות אול� התערבות בתכני� יכולה ". השמירה�כלב"עלולה לפגוע ביכולת� לשמש כ
קרו לבי� הממרסו� הציע להבחי� בי� התערבות בתכני� ברמת תומס א. בצורות שונות

קרו היא כזו שבה המדינה מפנה המהתערבות ברמת . התערבות בתכני� ברמת המיקרו
שעות לדיו� בסוגיות ציבוריות או מסוי� של ס� להקדיש כגו� דרישה  ,דרישות כלליות

התערבות , לעומת זאת. תלהציג מגוו� של דעות בסוגיות ציבוריות שנויות במחלוקדרישה 
דרישה שאירוע כגו� , ברמת המיקרו מבטאת ניסיו� של המדינה להכתיב תכני� ספציפיי�

כאשר מדובר בהתערבות ברמת . לאומי מסוי� ייסקר מפרספקטיבה שנוחה לממשלה�בי�

_____________________________________  

  .1370' בעמ, 59ש "לעיל ה, Bakerלעמדה דומה ראו   136
 Edmund(ידי אדמונד ברק �שימוש במונח זה כדי לתאר את העיתונות נעשה לראשונה על  137

Burke .(תומס קרלייל כתב :“Burke said there were Three Estates in Parliament; but, in 
the Reporters’ Gallery yonder, there sat a Fourth Estate more important far than they 
all.” THOMAS CARLYLE, ON HEROES, HERO-WORSHIP AND THE HEROIC IN HISTORY 141 

(1993).  
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החשש שמדובר בניסיו� לעצב את השיח הציבורי בדרכי� שנוחות לממשלה קט� , קרוהמ
קרו צריכה המולכ� התערבות ברמת , נוכח התערבות ברמת המיקרומזה שמתעורר ל

  138.להיחשב לגיטימית יותר
כניות מקומיות והדרישות לשדר ושל תס� �מכסת הדרישה לשדר –ההסדר הקיי� אצלנו 

לכ� קשה לראות . קרוהמ מהווה התערבות ברמת –כניות מסוגות מסוימות ו של תס��מכסות
ביטוי� של להגבלת לה לנצל את ההתערבות הזו בתכני� או הממשהְמ*סדר כיצד יוכלו 

  .דעות מסוימות
מופנות : חסרונו העיקרי של ההסדר הקיי� הוא הלקוניות שלו, כפי שהוסבר לעיל

מידה �אמותא� אי� , כניות תעודהותכגו� , כניות מסוגות מסוימותודרישות לשדר ת
כאלה מאפשר מידה �אמותהעדר . ראויות�ולאכניות תעודה ראויות ושיאפשרו להבחי� בי� ת

ראויות הזוכות �לאכניות תעודה ו את הדרישות ולשדר ת"לעקו�"לערוצי� המסחריי� 
כפתרו� לבעיה זו הועלתה האפשרות לקבוע כללי� שיפרטו מה� התכני� . מדרוג גבוהב
, א� יאומצו, אול� יישו� כללי� כאלה . צריכות לעסוק בה�התוכניות מהסוגות השונותש

כנית מסוימת עוסקת בתכני� המבוקשי� היא במידה והקביעה באיזו מידה ת. ר חששותמעור
פוטר הברית �המשפט העליו� של ארצות�שופט ביתנדרש כאשר . רבה סובייקטיבית

אינה ר שא, "פורנוגרפיה קשה" להכריע א� סרט מסוי� הוא בגדר )Potter Stewart(סטיוארט 
הוא הודה בקושי לקבוע , תיקו� הראשו� לחוקהוע בהקבפש הביטוי וזכאית להגנת עקרו� ח

, הוא רשאי להסתמ� על האינטואיציה שלוכי  א� סבר ,כ� מסוי� נופל בגדר מושג זהוא� ת
אול� הסובייקטיביות הכרוכה ביישו� הכללי�  I know it when I see it”.139“: מרוובא

, מנת לפסול�ותו עלסמכאת לרעה לְמ*סדר לנצל היא תאפשר , ראשית. מעוררת חששות
, פ� עקי� יותרובא, שנית. ביקורת על הממשלהמה� משתמעת שכניות תעודה ות, למשל

 הוא מקבל או דוחהכניות סוגה עילית ולו תיאזו להחליט יוכל להשתמש בסמכותו הְמ*סדר 
כניות ובתג� הערוצי� הכפופי� לסמכותו מהפניית ביקורת כלפי הממשלה להרתעת 

 �כניות הסוגה העילית הו ת� שללאיכותהמידה �כאשר אמות, כיו�. י�האחרות שה� משדר
עקבית של �אכיפה לא, כניתובה� הופקה התשבתקציבי� ובתנאי� רק  ותומתמקד, ותטכני

קשה להתנכל לערוצי� המפני� לְמ*סדר ולכ� , הדרישות מול ערוצי� שוני� היא קלה לזיהוי
הוא עלול לקבל , לא יפעל בזדו�ְמ*סדר שהג� בהנחה , שלישית. ביקורת כלפי הממשלה

  .הוא מגיעשממנה טעמי הקבוצה את החלטות המשקפות את טעמיו האישיי� או 
ההסדר . הבחירה בפתרו� הראוי מעוררת דילמה קשה, השיקולי� שהוצגו כא�לנוכח 

מה שמאפשר לבעלי הזיכיו� , כניות מסוגות מסוימותוהקיי� מסתפק בדרישות לשדר ת
כניות שאינ� מגשימות את יעדי ו את הדרישות ולשדר ת"לעקו�"מסחריי� בערוצי� ה

_____________________________________  

138  Thomas I. Emerson, The Affirmative Side of the First Amendment, 15 GA. L. REV. 795, 
803–804 (1980–1981).  

139  Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964).  
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כללי� שיפרטו קביעת תיקונו מחייב ו ,פג� זה של ההסדר הנוכחי הוא משמעותי. האסדרה
אול� יישומ� של כללי� .  צריכות לעסוק בה�כניות מהסוגות השונותוהתשמה� התכני� 

ת כבדי� כי הממוני� על אכיפת� יוכלו ומתעוררי� חששו, כאלה הוא עניי� סובייקטיבי
קרני הדילמה , בסופו של דבר. ראויות�לאלנצל� כדי להשפיע על שוק הדעות בדרכי� 

במונחי .  ולא לתקנו,כי עדי� להשאיר את ההסדר הקיי� על כנומובילות אותי למסקנה 
 ההסדר, קרוהמבעוד ההסדר הקיי� הוא התערבות בתכני� ברמת , ההבחנה של אמרסו�

�לאבכמות , שידור�. ד את האפשרות של התערבות ברמת המיקרוומקרב מאהחלופי 

 ככל כניות דרמה ותעודה שאינ� משרתות היטב את התרבות בישראל הואושל ת, מבוטלת
  .ראויה בשוק הדעות� מחיר שעלינו לשל� כדי למנוע התערבות לאהנראה

  תרבויות מיעוטי�בייצוג של  הנוגעתהאסדרה . ג

1 .ÎÂ˙ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙Â˘È¯„‰ Ô·ÌÈËÂÚÈÓ ˙ÂÈÂ·¯˙  

 � מונה את התפקידי� שלשמ� תקיי� רשות ,1965–ה"תשכה , לחוק רשות השידור3סעי
לשק� את חייה� ונכסי "כי על השידורי� , בי� היתר, הוא קובע. השידור את שידוריה

לקיי� שידורי� "וכי על הרשות מוטל , "תרבות� של כל שבטי הע� מהארצות השונות
  ". הדוברת ערביתהפה הערבית לצרכיה של האוכלוסיבש

 �במילוי " קובע כי ,1990–�"תשה , ורדיויזיה לטלוהלחוק הרשות השני) ב(5סעי
 הלקיו� שידורי� בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסי... תפקידיה תפעל הרשות במגמה

 באזורי האר� גוו� התרבותי של החברה הישראליתילמת� ביטוי מתאי� למ ...הדוברת ערבית
לקיו� ] וכ�[... השוני� ובצורות ההתיישבות השונות ולהשקפות השונות הרווחות בציבור

  ".ות זרות לעולי� חדשי� ולתיירי�שידורי� בשפ
 �שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל (לטלוויזיה ולרדיו  הלכללי הרשות השני) א(6סעי

  – קובע כי ,2009–ע"תשה ,)זיכיו�

ישדר תכניות במגוו� ... בעל זיכיו�, ובפרט בהפקות מקומיות, בכל שידוריו
  ...של סוגי� ונושאי� ולקהלי יעד מגווני�, ככל האפשר, רחב

למרק� , יהודי�לשיח הישראלי, יית� ביטוי לליבת ההוויה הישראלית
ל בכלתחומי העניי� של כל תושבי ישראל , התרבותי המגוו� של ישראל

לנושאי� הייחודיי� לאזורי האר� , יישבותאזורי האר� ובכל צורות ההת
למגוו� סגנונות , לרבות שילוב תכניות המשודרות מאזורי� אלה, השוני�
התרבות והאמונות הדתיות של , התעסוקה, ההשכלה, רמת החיי�, החיי�

  ...תושבי ישראל
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, יפנה למגוו� קהלי�, לעולי� ולוותיקי�, יית� ביטוי ראוי ליהודי� ולערבי�
, הויעסוק בתחומי העניי� של קבוצות מוגדרות באוכלוסי, דותטעמי� וע

  .מבוגרי� וחריגי�, ילדי�, נכי�, כגו� גמלאי�

 נדרשי� לשדר בי� שלושי� לשישי� שעות �10ו 2בעלי הזיכיו� של ערוצי� , זאת ועוד
תכנית מהפקה מקומית המתמקדת בקבוצת "כ המוגדרות 140,כניות פריפריהושנתיות של ת

החברתית או התרבותית אינו , הכלכלית, ייצוגה במוקדי ההשפעה הציבורית שהאוכלוסי
ועוסקת , ניכר ושיש לה נגישות נמוכה למרכז ההוויה הישראלית בכלל ולתקשורת בפרט

בתרבותה , במתרחש בקרבה, בהכרת מאפייניה, במת� ביטוי לקהילה או לצורת התיישבות
  141."ה האמורי�ובקידו� מעמדה בחברה הישראלית בתחומי ההשפע

ונות בסוגיה� ובנושאיה� כניות מג�ותג�  נדרשי� לשדר �10ו 2בעלי הזיכיו� של ערוצי� 
בהיק� של , כניות המתורגמות לערבית באמצעות כתוביות או בדיבובואו ת, בשפה הערבית

דרישה זהה קיימת ביחס לשידורי� בשפה . שלה�הכולל זמ� השידור מהפחות �לכל 5%
תכנית מהפקה מקומית בשפה הערבית בת "בעל זיכיו� נדרש לשדר , על כ�  נוס�142.הרוסית

ותכנית כאמור בת שעה או שתי ,  א� הוא משדר שלושה ימי� בשבוע–חצי שעה בשבוע 
התכניות ;  א� הוא משדר ארבעה ימי� או יותר בשבוע–תכניות בנות חצי שעה בשבוע 

וה� , � שבו ה� ערבי� אזרחי ישראלהאמורות יופקו על ידי צוות שרוב היוצרי� והמבצעי
  143."יעסקו בשאלות הנוגעות לחברה הערבית בישראל

 כי היא רואה בגיוו� 2מאחר שהרשות השנייה הבהירה בתקופה שלפני המכרז לערו� 
מעבר בהקשר זה נטלו על עצמ� המשתתפי� במכרז מחויבויות , התרבותי מטרה חשובה

. שות השנייה והכללי� שקבעה הרשותפי חוק הר�למה שנדרש מבעלי הזיכיו� על
לשלב את האחר בכל תכניותיה ולא : "...ה�" רשת"נטלה על עצמה שהמחויבויות העיקריות 

אוגרפית גזיכיו� ישלב אנשי פריפריה ה בעל ... לגטאות מגזריי�'אחר'בלהשאיר את העיסוק 
מגזרית �ח פני� רצועת שי'רשת'כ� תשדר  כמו. אורחי� בתכניותיוכ כמגישי� ו...וחברתית

, תכנית המיועדת לגיל השלישי, ידי נשי� מגזי� פריפריאלי המיועד לנשי� ומוגש על, יומית
ידי קבוצת דתיי� וחילוניי� ורצועת לייט נייט  תכנית העוסקת בפרשת השבוע ומוגשת על

  על כ� נוס�144".'יומית שבה נפגשי� מגזרי� שוני� לשיחה בענייני תרבות זהות וכו
 ;תשדרהיא כנית השיח הציבורי שולשלב תרגו� סימולטני לרוסית בת" רשת"התחייבה 

ר� הזמנת ו שישמש לצ,אוגרפית והחברתיתילהכי� מאגר מגזרי של אנשי� מהפריפריה הג

_____________________________________  

 ,ככל שהיק� ההכנסות של בעל הזיכיו� גדול יותר). ב(7' ס, 9ש "לעיל ה, הישות השניכללי הר  140
  .כניות כאלהושל תרבות יותר הוא נדרש לשדר שעות 

  .1' ס, ש�  141
 ).א(8' ס, 9ש "לעיל ה, הי כללי הרשות השני; לתוספת הראשונה4' ס, היחוק הרשות השני  142
 ).ב(8' ס, 9ש "לעיל ה, היכללי הרשות השני  143
144   ÁÂ„ ‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰ ˙�˘Ï2008 ,30' בעמ, 66ש "לעיל ה.  
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את ייצוג המיעוטי� על המרקע שיבדוק  להכי� מחקר ;שהיא תשדראורחי� לתוכניות 
 ושודרשיכניות הדרמה והתעודה ו לפחות מיוצרי ת�10% לדאוג לכ� ש;ולהגישו לרשות

 ;במהל� תקופת הזיכיו� יהיו בני מגזרי� שאינ� במעגל הראשו� של העשייה הטלוויזיונית
תרבותי בקרב עובדיה בשלוש השני� הראשונות לתקופת ה�להגדיל את הייצוג החברתי

אד� שישק� את �יעסיקו כוחאית� היא עובדת ש לדאוג לכ� שחברות ההפקה ;הזיכיו�
בוגרי� שני לקלוט לשורותיה ו ;בהפקותיה�" אחר" אוכלוסיית המדינה ויעסקו בה שלהרכב

 בעלת הזיכיו� 2.145מהקורס להכשרת יוצאי אתיופיה שמקיימת חברת החדשות של ערו� 
שמטרת� להגביר את הגיוו� התרבותי , נטלה על עצמה התחייבויות דומות ,"קשת", השנייה

 של הרשות חפי הדו� על146.האד� שלה�חוה וג� בהרכב כייד�ודרו עלג� בתכני� שיש
  147. בעלי הזיכיו� עמדו באופ� סביר במחויבויות אלה,השנייה

–16:00שעות במשדר מדי יו� , ידי רשות השידור�המופעל על, 33כי ערו� ג� יש לציי� 
כבר פי שכ. משדר כל היו� בערביתהוא שי יוביו� ש, כניות טלוויזיה בערביתו ת23:00
בתחו� ). 9ערו� (במסגרת שידורי הכבלי� והלוויי� קיי� ערו� המשדר ברוסית , הוזכר

תחנת כגו� , שפונות לקבוצות מסוימותמסחריות �פרטיותתחנות כמה שידורי הרדיו קיימות 
 תחנת ;הפכה לפופולרית ביותר בקרב הציבור הערבינאשר ,  המשדרת מנצרת"אלשמס"
� שפונה אל הציבור הדתי,"קול ברמה" תחנת ;חרדיה�יבור הדתיהפונה אל הצ, "קול חי"

תחנת . שהיא בעלת זיכיו� לשידורי� באזור יהודה ושומרו�, "גלי ישראל" ותחנת ;ספרדיה
  148.פופולריות רבהבבערבית משדרת זה שני� רבות וזוכה " קול ישראל"

2 . ÌÈËÂÚÈÓ ˙ÂÈÂ·¯˙ ÏÚ ‰�‚‰‰‰ÈÊÈÂÂÏËÂ ÂÈ„¯ È¯Â„È˘·  

)‡ ( ‰�‚‰‰˙ÂÈÂÎÊ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈËÂÚÈÓ ˙ÂÈÂ·¯˙ ÏÚ  

נדו� הניסיו� של מדינות להג� על התרבות המקומית מפני , של המאמרבחלק א , לעיל
בישראל יש כי בחלק ב ראינו . כניות מקומיותואמריקניזציה באמצעות דרישות להציג ת

 �מכסות כ� ניסיו� להג� על התרבות ולהבטיח את שגשוגה באמצעות דרישות להציג  לענוס
המאמר לפרובלמטיקה הנובעת לא התייחס אול� עד עתה . כניות איכותיותומסוימות של ת

אלא יש  ,אי� קבוצה תרבותית אחת בלבד, כמו במדינות רבות אחרות, מכ� שבישראל
  .קבוצות מיעוט תרבותיות

בעיקר , מדינות הגירה רבות. הקיי� בה�מדינות מטפלות בדרכי� שונות בגיוו� התרבותי 
�א� ג� מדינות ההגירה החדשות, אוסטרליה וכדומה, של האמריקות" בעול� החדש"

_____________________________________  

 .32–30' בעמ, ש�  145
 .34–33' בעמ, ש�  146
  .34–30' בעמ, ש�  147
̇ ·˜¯· ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈËÂÚÈÓמאל 'אמל ג  148 ¯Â˘˜˙ ̇ ÎÈ¯ˆ ̇ Â·¯˙ :Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯Ú‰ 150) 2006.(  
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האזרחות היא מוקד הזהות ". מדינת הלאו� האזרחית"פנו בכיוונה של , הישנות של אירופה
 המקוריות של יה�ומוקד זהות זה מקבל קדימות על זהויות, הקבוצתית במדינה כזו

והאזרחי� אמורי� להיטמע או , ה ע� האזרחותהלאו� מזוה. שהגיעו אל המדינההמהגרי� 
הברית כדוגמה �ארצותעל תבונ� נא� . תרבות הומוגנית, בתרבות אחתלהשתלב 

�למעט כלפי האפרו(" כור היתו�"של מדיניות הפעילה שני� ארוכות זו , פרדיגמטית

שאפה זו מדיניות ). המהגרי� הסיני�דוגמת , אמריקאי� או מיעוטי� גזעיי� אחרי�
, סקסי�האנגלו,  של הרוב הלב�וערכיו וזהות, ותו� תרבות לאשל המהגרי� מעת� להט

מדיניות של האחדה שהפעילו מדינות הידי �שניתנה עלהרווחת ההצדקה . הפרוטסטנטי
לא תוכל , שפה משותפת, זהות משותפת, תרבותית הייתה שבהעדר תרבות משותפת

. הליציבותותקי� של החברה ה התפקודלהתקיי� בי� האזרחי� מידת הסולידריות הנדרשת ל
  149".ת האומהיבני"סיונות להאחדה תרבותית תוארו כהכרחיי� לצור� הנ

�אינ� , ואפילו מתכונות חדות פחות של מדינת הלאו� האזרחית, מדיניות כור ההיתו
 ,כ�). דתי או אחר, אתני(היחידות המופיעות במציאות של חברות המכילות גיוו� תרבותי 

דמוקרטיה "הפלסטיני בישראל נוהגת מדיניות של � הנוגע במיעוט הערביבכל, למשל
א� הפרדה , אלא משמרת הפרדה, מדובר במתכונת שאינה דוחקת להטמעה". אתנית

  150.מתאפיינת בדומיננטיות חדה של קהילת הרובה, נשלטת
. התנגדותבתכופות נתקלות , לה�הדומות ואלה , כל המתכונות הנזכרות, מכל מקו�

רצו� גוברת של קבוצות שונות במדינות �שביעות�שנות השבעי� אנו עדי� לאילמ� ת לפחו
, נשי�, עמי� ילידיי�, מיעוטי� אתניי� ומיעוטי� דתיי�,  מיעוטי� גזעיי�–רבות 

שהתמקדו באינטרסי� , לא כמו מאבקי� קודמי� במאה העשרי�. הומוסקסואלי� ולסביות
 ה�מאבקי, שונותהקבוצות המקרב  �יחידיויות לסיונות להשיג שוויו� זכבנכלכליי� או 

 ה� נגד המגמה של מת� בכורה במרחב הציבורי לזהותהשל הקבוצות הללו הנוכחיי� 
לכ� המאבקי� הפוליטיי� שהתפתחו בעשורי� האחרוני� כונו .  של קבוצה אחתהלתרבותו
�רב", "הפוליטיקה של ההכרה", "הפוליטיקה של השוני", "הפוליטיקה של הזהות"

  151".תרבותיות
יש קבוצות שה� בעלות אופי קהילתי ותרבות . אפשר להבחי� בי� שני סוגי� של מיעוטי�

. לכל קבוצה כזו יש מערכת משמעויות וערכי� שמשליכה על כלל החיי�. מקיפה מובחנת
לקבוצות כאלה אקרא . דוגמאות לקבוצות כאלה בישראל ה� המיעוט הערבי והחרדי�

דוגמת , מיעוטי� אחרי� ה� קבוצות חברתיות הדחוקות לשוליי�. "מיעוטי� תרבותיי�"
מיעוטי� אלה אינ� בעלי . אנשי� ע� מוגבלויותו,  ולסביותהומוסקסואלי�, עניי�, נשי�

_____________________________________  

149  WILL KYMLICKA, CONTEMPORARY POLITICAL PHILOSOPHY: AN INTRODUCTION 261–264 
(2nd ed. 2002).  

150  Sammy Smooha, Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of the Arab 
Minority in Israel, 13 ETHNIC & RACIAL STUD. 389 (1990).  

151  KYMLICKA,336–327'  בעמ,149ש " לעיל ה.  
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הזהות . פ� מהותי מזו של הרובושונה באאינה  �תרבות, קרי, ייחודיתותרבות מקיפה 
וצה בקיפוח בשל מבני� הקבוצתית שלה� קשורה להתנסות משותפת של חברי הקב

  152."מיעוטי� מבניי�"לכ� אקרא לה� . שוויוניי��לאחברתיי� 
מיעוטי� מבניי� .  של שני סוגי המיעוטי� בהקשר של תרבות ה� שונותיה�מטרות

 על כ� שבמרחב הציבורי דמות האזרח הנורמלי היא זו של הגבר הלב� י�חומ
.  זלזול או התעלמותיחס שלנתקלות בבעוד הזהויות שלה� , ההטרוסקסואל
כניות הלימודי� ובת, נראי� באמצעי התקשורת� ה� בלתיטועני� כי, למשל, הומוסקסואלי�

במרחב המינית ושה� נדרשי� לא לגלות את זהות� , הספר ובמוזיאוני� ציבוריי��של בתי
א� לגרו� שינוי ,  של מיעוטי� מבניי� היא להשתלב בתו� תרבות הרובת�מטר. הציבורי
חלק לגיטימי של כהכרה לזכות ב, יפסקו ההתעלמות מה� והזלזול בה�י זו כ� שבתרבות
כ� שלא יתעלמו מה� במרחב ידי ג� מיעוטי� תרבותיי� מעונייני� להביא ל. החברה

 – כ� למיעוטי� תרבותיי� יש רצו� לשמר את תרבות� הייחודית לעא� נוס� . הציבורי
להיות מסוגלי� להעביר את תרבות� הלאה ו, למנוע היטמעות בתרבות הרוב שאינה תרבות�

תרבות , וני� של הרוב לגרו� לשחיקה של תרבות המיעוטסיונות מכ�נג� ללא . אל ילדיה�
כל אלה  – ערכיו, זהותו הלאומית, דתו, שפת המיעוט, למשל. בפני לחצי שחיקהניצבת זו 

דרישות שוק מ, עימה האזרח בא במגעשלחצי� שנובעי� משפת הביורוקרטיה בנתוני� 
 כדי למנוע 153.התרבות הצרכנית המשתקפת ממנהמתקשורת ההמוני� ומ, התעסוקה

למיעוט תרבותי יש לעיתי� אינטרס ביצירת הפרדה , טמיעה בתו� הרובושחיקה של תרבותו 
קיומה של מערכת חינו� ,  למשל,החרדי�דוגמת מיעוט דתי גבי ל. בינו לבי� כלל החברה

ספר ששפת �הזכות לחנ� את ילדיה� בבתי, הערבי�מבחינת . יוניחהוא נפרדת מזו של הרוב 
ועקב כ� ג� בתרבות� , חיונית לש� מניעת השחיקה בשפת�הינה ההוראה בה� היא ערבית 

�לשתי הקבוצות הללו יש אינטרס שקביעת התכני� שיילמדו בבתי,  על כ�נוס�. ובזהות�

  .ידי קבוצת הרוב� ולא על,�יהיד�ה עלהספר תיעש
 לכתיבה להביורות המאבקי� של מיעוטי� תרבותיי� להכרה בתרבות� ההתגב

הפילוסופיה הפוליטית . תרבותיות�בנושא של רב, שנות השמוני�בהחל , תיאורטית מרובה
כתוצאה . עבור הפרטבהליברלית בוקרה על התעלמותה מחשיבות� של הקהילה ותרבותה 

 התיאוריה הפוליטית הליברלית הוגי� ליברלי� חשובי� להרחיב אתניסו מביקורת זו 

_____________________________________  

 the...“ :המסבירה כי, Iris Marion Young בעקבות "קבוצות מבניות"אני משתמש במונח   152
social relations constituting gender, race, class, sexuality, and ability are best understood 
as structural. The social movements motivated by such group-based experiences are 
largely attempts to politicize and protest structural inequalities that they perceive 

unfairly privilege some social segments and oppress others” .ראו :IRIS MARION YOUNG, 
INCLUSION AND DEMOCRACY 96 (2000).  

" האי� ותחו� הטאבו, היש: פלסטיני�הזכויות הקיבוציות של המיעוט הערבי"ראו איל� סב�   153
ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ 2002 (249, 241 כו.(  
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הפרט שהתרבות כי  טועני� ,למשל, רז וקימליקה. בדרכי� שיאפשרו לספק מענה לאתגר זה
מספקת היא הולכ� , הער� של דברי� ופעולותות מגדירה את המשמעור שאהיא חי בתוכה 

כול  תרבות הפרט אינו יכ� בלי�על. שונותאפשרויות את ההקשר שבו הפרט יכול לבחור בי� 
מאחר שהזהות התרבותית של אד� כי   טיילור טוע�154.פ� משמעותיולהיות אוטונומי בא

ההערכה העצמית של אד� מושפעת מהמידה שבה התרבות , היא הבסיס של זהותו האישית
  155.הערכה מצד אחרי�ובהכרה בזוכות אליה הוא משתיי� ששלו והקבוצה התרבותית 

ק� ו זכויות שיש לה� מת–  מיעוט תרבותי� עזכויות פרט מסוימות של אזרחי� הנמני�
חירות הביטוי וחירות ההתאגדות . מעניקות הגנה משמעותית לקהילת המיעוט – אזרחות�

וולונטרי לש� פעילות שמסייעת באופ�  המיעוט להתארג� �מאפשרות למי שנמני� ע
 מספקת עלולות לא להעניק הגנהאלה אול� זכויות פרט .  תרבות�ה של ובפיתוחהבשימור

לחצי ב של קהילת מיעוט נתונה ה תרבות,כפי שכבר צוי�.  של קהילת מיעוטהעל תרבות
טוע� , תרבותיות�ההוגה הליברלי החשוב ביותר בנושא של רב, קימליקה. שחיקה מתמידי�

הגנה על תרבויות של מיעוטי� מצריכה לעיתי� הענקה בכ� שכי במדינות רבות יש הכרה 
  156:מבחי� בי� שלושה סוגי� של זכויות קיבוציותימליקה ק. של זכויות קיבוציות

 להשתתפות ו של המיעוטזכותאת , ראשית,  הללו כוללות– אתניות�זכויות רב  .א

ידי מימו� ציבורי של ארגוני� קהילתיי� של � על,זאת. ופעילה של המדינה בשמירת תרבות

, שנית. � בשפתו של המיעוטוכ� מימו� ציבורי של חינו, אירועי תרבות ומוזיאוני�, המיעוט

עולי� בקנה אחד ע� אינ� כללי� אשר מאתניות מתבטאות בפטור מחוקי� או �הזכויות הרב

דוגמאות לכ� ה� פטור ליהודי� . הפרקטיקות הדתיות או התרבותיות של המיעוט

של  החבישההחובה לשבות בימי ראשו� או פטור לסיקי� בקנדה מחובת � ולמוסלמי� מ

  .שיוכלו ללבוש את הטורב� המסורתיכדי בטיחות �קסדת

.  הללו מאפשרות למיעוט להסדיר בעצמו תחומי חיי� מסוימי�– עצמי זכויות ניהול  .ב

ואז המיעוט נהנה מאוטונומיה באזור , על בסיס טריטוריאלילהינת� זכויות אלה עשויות 

 על בסיס האוטונומיה עשויה להיות, כאשר המיעוט מפוזר. מסוי� שבו הוא מהווה רוב

אתנית של �זכות הרב הלענוס� שעצמי בתחו� החינו� פירושה  זכות ניהול, למשל. תרבותי

,  בעצמוזוהמערכת יש לו זכות לנהל את ה ,המיעוט למערכת חינו� בשפתו במימו� ציבורי

  .מנהלי� ומפקחי�, מורי�ולמנות � כנית הלימודיואת תובכלל זה לקבוע 

_____________________________________  

154  JOSEPH RAZ, ETHICS IN THE PUBLIC DOMAIN: ESSAYS IN THE MORALITY OF LAW AND 

POLITICS 155, 161–162 (rev. ed. 1994) . ראו ג�KYMLICKA, 82, 51' בעמ, 56ש "לעיל ה–
84.  

155  CHARLES TAYLOR, MULTICULTURALISM AND “THE POLITICS OF RECOGNITION”: AN ESSAY 
(Amy Gutmann ed., 1992).  

156  KYMLICKA ,252–249' בעמ, 153ש "לעיל ה, סב�; 32–26' בעמ, 56ש "לעיל ה.  
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רבות יש דומיננטיות בגו� המחוקק ובגופי ביצוע  במדינות – זכויות לייצוג  .ג

המידה בהקשר של �זכות לייצוג פירושה שאמת. שלטוניי� לגברי� לבני� מהמעמד הבינוני

יש לשאו� שהיחסי� . ייכות� הקבוצתית של המועמדי�תשהתייחס ג� לתמינויי� שלטוניי� 

 באופ� פרופורציוני לגודל יעשור ישא, הדמוגרפיי� בי� קבוצות יבואו לידי ביטוי במינויי�

  .הקבוצות

. להגנה בהיק� זהה על תרבות�כל קהילות המיעוט השונות זכאיות אי� להבי� מכ� ש

מיעוט אתני שנוצר  – "קהילת מהגרי�" לבי� "מיעוט ילידי"הבחנה מרכזית היא בי� 

 כבר בטריטוריה המדינתיתששוהה מיעוט ילידי הוא קהילה היסטורית . בעקבות הגירה

באותה בהשוואה לתקופת שהייתה ארוכה יותר וקודמת בזמ� א�  לעיתי� –קופה ממושכת ת

מרוכזת לרוב באזור מסוי� ונושאת ואשר  – טריטוריה של הקהילה התרבותית הדומיננטית

עצמה את זו קהילה מצאה  ,קולוניזציהמכתוצאה מכיבוש או . ות שפה ותרבות ייחודימהיע

למיעוטי� ילידי� דוגמאות . משתיי� לקהילה תרבותית אחרתכלולה בתו� מדינה שבה הרוב 

הסקוטי� והוולשי� , קטלוני� בספרדה, צרפתי� בקנדהה, ריתהב�צותאינדיאני� בארהה� 

על רקע אתני (אחרות  מיעוט תרבותיותקבוצות , לעומת זאת. בבריטניה והערבי� בישראל

. צאה מהגירה של פרטי� ומשפחותכתו, נוצרות במדינות שה� יעד להגירה) או דתי או לשוני

לרוב המהגרי� אינ� מתרכזי� באזור , מאחר שההגירה אינה של קהילה שלמה בבת אחת

� לשמר יויש לה� עני, מסורת ומנהגי� מיוחדי�, מ� שפהיה� מביאי� ע. אחד של המדינה

בעוד שבעבר לחצו מדינות על מהגרי� לנטוש את זהות� . מסוימי� של מורשת�היבטי� 

בעשורי� האחרוני� יש הבנה שראוי לאפשר לה� לשמר את מורשת� , דמת לחלוטי�הקו

ת לשנות את במידה מסוימת יש ג� נכונ�.  בבית ובהתאגדויות וולונטריות–במרחב הפרטי 

פ� שיבטא הכרה מסוימת במורשת� של והמוסדות הציבוריי� של התרבות הדומיננטית בא

 הת לעזוב מאחור את תרבותחרת פירושה נכונ�אול� ההחלטה להגר למדינה א. המהגרי�

המהגרי� אינ� יכולי� לתבוע שלצד . למדינה בעלת תרבות שונהולהיכנס הא� �של מדינת

  157.עבור� מבני� תרבותיי� נבדלי� וממוסדי�בהחברה הקולטת ותרבותה יוקמו 

אינ� ו, עצמי חלות רק ביחס למיעוט ילידיהניהול ה נראה כי זכויות אלהדברי� לנוכח 

אתניות של מיעוט ילידי ה� �הזכויות הרב, כ��כמו. מיעוט שמקורו בהגירהחלות ברגיל על 

כללי� שאינ� עולי� בקנה אחד מ זכאיות לפטור מחוקי� או הגירהקבוצות . מקיפות יותר

מ� או של יא�א� לא למימו� ציבורי של חינו� בשפת, ע� הפרקטיקות התרבותיות שלה�

 זכאי למימו� ציבורי של מערכת חינו� נפרדת ,לעומת זאת, וט ילידימיע. התארגנויות שלה�

  .לנהל אותה בעצמוג�  והוא זכאי ,שפתוהמתנהלת ב

_____________________________________  

157  KYMLICKA ,80–76' בעמ, 56ש "לעיל ה. 
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)· (ÏÏÎ‰ ÌÈˆÂ¯Ú‰Â ÌÈËÂÚÈÓ�ÌÈÈ˙¯·Á  

לדיו� באינטרסי� ובזכויות של מיעוטי� תרבותיי� ומבניי� ביחס לתקשורת יש שני 
 מיעוטי� אלה להיות נוכחי� בערוצי� הוא יכולת� של, שאדו� בו עתה, הראשו� :היבטי�

הוא , שבו אדו� בחלק הבא של המאמר, ההיבט השני .קבוצתיי���הבי, חברתיי��הכלל
�פני�,  קבוצתיי� תקשורת ערוצי–במות קבוצתיות  של המיעוטי� הללו לקיי� �יכולת

  .קהילתיי�
בה חשיפה משמעותית ה� זירה מרכזית שבחברתיי� הזוכי� �ערוצי השידור הכלל

ההוגה האיטלקי אנטוניו גרמשי עמד על . מתעצבת התרבות ומתנהל השיח התרבותי
 – השפעה תרבותיתבעלי הוא טע� כי שליטה במוסדות .  של שליטה תרבותיתהחשיבות

 מאפשרת שליטה בחברה לא – מערכת החינו�ומוסדות תרבות , אמצעי תקשורתכגו� 
העול� של הקבוצה השולטת בעיצוב �סתיידי יצירת הסכמה לתפ� אלא על,היבאמצעות כפי

  158.התרבותי
יש אינטרס להיות , דתרבותיי� ומבניי� כאח,  ברור כי למיעוטי�אלהדברי� לנוכח 

התעלמות . חברתיי� המרכזיי� ולהשפיע על השיח התרבותי�נוכחי� בערוצי� הכלל
 הס קבוצת הרוב תפי�מקבוצות מיעוט בערוצי� אלה מייצרת אצל אזרחי� הנמני� ע

מונעת היווצרות מודעות מספקת לעובדת קיומ� של ו, מוטעית של המציאות החברתית
הצגה סטריאוטיפית של המיעוטי� יכולה . מיעוטי� בעלי אינטרסי� שוני� ותרבות שונה

אליו התייחסות סטריאוטיפית או /והמיעוט של היעדרות . ליצור תחושת זלזול כלפיה�
שאי� מכבדי� , צות המיעוט תחושה שאי� מכירי� בה� קבו�יוצרי� בקרב אנשי� הנמני� ע

שכ� וקרוב לוודאי , כ� היה בעבר, לש� המחשה. שאנשי� מסוג� אינ� לגיטימיי�, אות�
הישראלי� ממוצא ובעניינ� של בעניינ� של האמריקאי� ממוצא אפריקאי , עדיי� בהווה

באמצעי  –ופיעי� די אינ� מעדיי� ו –דמות� לא הופיעו די �עמדותיה� ובניר שא, מזרחי
היעדרות של , ויתרה מז . ה� בעבר וה� בהווה,ודאי לגבי ערבי� בישראלבווכ� , התקשורת

קבוצה מאמצעי התקשורת הללו משפיעה לרעה על סיכוייה� של חברי הקבוצה לא להיות 
  159.מופלי� לרעה בחלוקת המשאבי� החברתיי�

_____________________________________  

כדי " הגמוניה"בשנות העשרי� והשלושי� של המאה העשרי� פיתח גרמשי את המושג   158
גרמשי . להסביר מדוע לא התרחשה המהפכה הסוציאליסטית שניבא המרקסיז� האורתודוקסי

נבעה מכ� שהוא לא הסתפק , וא� להתחזק, טע� כי הצלחתו של הקפיטליז� לשמר את כוחו
מעמד . תרבותית, אלא פעל ג� להשגת שליטה אידיאולוגית, ה פוליטית וכלכליתיבכפי

וכתוצאה מכ� , "שכל ישר" כסוהבורגנות הצליח להנחיל תרבות שבה ערכי הבורגנות נתפ
ÏÚ אנטוניו גרמשי . המשתייכי� למעמד הפועלי� זיהו את טובת� ע� זו של הבורגנות

 ‰È�ÂÓ‚‰‰– ÍÂ˙Ó ¯Á·Ó '‡ÏÎ‰ ˙Â¯·ÁÓ') 2004, אלו� אלטרס מתרג�.( 
159  YOUNG ,173–168' בעמ, 152ש "לעיל ה ;Nancy Fraser, Rethinking the Public Sphere: A 

Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, in HABERMAS AND THE 

PUBLIC SPHERE 109, 121–128 (C. Calhoun ed., 1992) . האסדרה עמית שכטר טוע� כי
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חברתיי� בישראל אפשר �הכללהמיעוטי� ותרבויותיה� בערוצי� הצגת� של על אופ� 
לקבל מושג משני מחקרי� מקיפי� שערכה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בנוגע למידת 

�ו 2003/4 בשני� �10ו 2 של קבוצות שונות בחברה הישראלית בשידורי הערוצי� �ייצוג

 במחקר הראשו� נמצא כי הצגת המיעוטי� בשידורי הערוצי� הללו הייתה 2004/5.160
 תבתקופ, 2004 של מחקר זה ביולי יוהרשות השנייה פרסמה את תוצאות. יותרלקויה ב

הגיוו� התרבותי במשדרי� כי הבהירה למתמודדי� ו, 2ערו� לההיערכות לכתיבת המכרז 
המחקר המאוחר יותר בח� את התוכניות ששודרו בי� אוקטובר . הוא נושא מרכזי בעיניה

פיינה בניסיו� של בעלי הזיכיו� לכוו� אשהת ,המכרז� תקופת טרו�– 2005 ס למר2004
  161. הרשות השנייהה שלליעדי

 � של חלק מהקבוצות בהשוואה �שבמחקר המאוחר יותר נמצא שיפור מסוי� בייצוגא
 ,לפי מחקר זה. ג� התמונה העולה ממחקר זה רחוקה מלהשביע רצו�, למחקר המוקד�

השיא היא זו של גבר �תייהדמות הדומיננטית המופיעה בתוכניות המשודרות בשעות צפ
 של דמויות מקבוצות שונות בתוכניות �לגבי ייצוגהמפורטי� הנתוני� . יהודי חילוני ותיק

זוהו  �2%רק כו,  זוהו כיהודי�95% ; נשי�32%לעומת ,  מהדמויות ה� גברי�68%:  אלהה�
הודי�  זוהו כי92% ; חרדי��2% דתיי� לאומיי� ו7%לעומת , חילוני�זוהו כ 76% ;ערבי�כ

מנת � על162. עולי� מאתיופיה�1% וכלשעבר�המועצות� עולי� מברית3%לעומת , ותיקי�
. רמת ייצוג הול� יש להתייחס לשיעור� באוכלוסייהבלהבי� עד כמה קבוצות שונות זוכות 

� 2%א� ערבי� מהווי� רק ,  מאוכלוסיית המדינה�20% האוכלוסייה הערבית מונה כ,כ
 �4% א� רק כ, מהאוכלוסייה�17% עולי� מהווי� כ;תמהדמויות שהופיעו בתוכניו

נשי� . 2% א� שיעור� בתוכניות הוא רק ,6%החרדי� באוכלוסייה הוא שיעור  ;מהדמויות
סר הייצוג החריפה ובעיית ח.  מהדמויות שהופיעו32%רק  א� , מהאוכלוסייה51%מהוות 

  .עולי�לבי� ו אפוא ביחס לעראביותר הי
 � בדק המחקר ג� את ,ל הקבוצות השונות בתוכניות הטלוויזיה ש�ראותנמידת  לענוס

א� שהתבסס על בדיקה  ,טוססטמדד חושב , למשל, כ�.  חברי הקבוצות� שלאופ� הצגת

_____________________________________  

הטלוויזיה בישראל מבטאות ניסיו� של הרוב היהודי למנוע הרדיו ווהמדיניות בתחו� שידורי 
להשתת� בפיתוח מלבטא את זהות� התרבותית באמצעי התקשורת ומהערבי� בישראל את 

 AMIT M. SCHEJTER, MUTING ISRAELI DEMOCRACY: HOW MEDIA AND CULTURAL .התרבות

POLICY UNDERMINE FREE EXPRESSION 115–133 (2009).  
 ראו הרשות השנייה לטלוויזיה .המחקרי� מופיעי� באתר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו  160

 /È˘ ˙ÈÈÙˆ ÔÓÊ· ÌÈÁÎÂ�‰Â ÌÈ¯„Ú�‰ –¯˜ÁÓ‰ ÁÂ„ ) 2004 (www.rashut2.org.il‡ולרדיו 
editor/uploadfiles/final%20134.pdf ;שות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הר ÌÈÁÎÂ�‰Â ÌÈ¯„Ú�‰

ÈÙˆ ÔÓÊ·È‡È˘ ˙ –·˜ÚÓ ¯˜ÁÓ ) 2006 (www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/ 
ÁÂ„ ¯˜ÁÓ : להל� (pdf.פתיחה%20ודברי%20שער%20כולל%20סופי%20מחקר%20דוח

‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ·˜ÚÓ‰(.  
161  Â„Á ·˜ÚÓ‰ ¯˜ÁÓ‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘  ,8–7' בעמ, ש�. 
  .16' בעמ, ש�  162
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כלכלי �חברתימעמד , דיבור רהוט, מומחיות, מקצוע, וצגו היו בעלות השכלהשההדמויות 
 ,כלומר, טוס המתוארהסטבמדד בלו ציוני� נמוכי� יקבוצות המיעוט קנמצא כי . גבוה ועוד

ממצא נוס� היה . ידי דמויות בעלות מאפייני� המעידי� על סטטוס נמו� יותר�ה� יוצגו על
דמויות המשתייכות לקבוצות מיעוט שהופיעו בתוכניות קרב הששיעורי� גבוהי� יותר מ

ממצא .  כתוצאה מהתנהגות אלימה או פרובוקטיבית,קרי, "בדלת האחורית"נכנסו לש� 
בקרב המנחי� והכתבי� היא גברי� יהודי� אשכנזי� הקבוצה הדומיננטית חשוב נוס� היה ש

  163.וחילוני�
כפי שכבר הוסבר , ראשית. ליחס אל המיעוטי� שתואר כא�נית� להציע כמה הסברי� 

כניות הזוכות ולערוצי טלוויזיה שהכנסותיה� מגיעות מפרסומות כדאי להציג ת, לעיל
דמויות  תייתכ� שה� נמנעי� מהצג, כ��כמו. רוב�וניצי� אלה ה� מכ�לכ� ערו. מדרוג גבוהב

 ,מהצופי�גדול בשל החשש שהדבר ירגיז חלק , ערבי�כגו� , שנויות במחלוקת דעות ותבעל
בקרב ,  הרשות השנייהה שלכפי שעולה ממחקרי,  שנית164.כנית אחרתושיעברו לצפות בת

, יננטיות לגברי� יהודי� אשכנזי� וחילוני�הגורמי� העוסקי� בעשייה הטלוויזיונית יש דומ
שלאחר המהפ� הפוליטי  א� , לדעת מאוטנר.על בחירת התכני�, כ� נראה, דבר משפיעוה

האליטות המזוהות ע� מפלגת העבודה מכוח� במערכת הפוליטית איבדו  1977של 
, תה� הצליחו לשמור על כוח� בתקשורת האלקטרוני, ובמוסדות רבי� של החברה האזרחית

כ� ה� הקימו ערוצי טלוויזיה ורדיו �כמו. מנותובעיתונות הכתובה ובמוסדות התרבות והא
  165.פרטיי�

חברתיי� �צעדי� שנית� לנקוט כדי לשפר את הטיפול במיעוטי� בערוצי השידור הכללה
 דרישות בקשר )3( ; ייצוג בגופי� המפקחי� על הערוצי�)2( ; העדפה מתקנת)1(: �ה

  .כניותו התלי� שאופיל ו�להרכב

 של בני קהילות המיעוט בצוות ההפקה של � לש� הגברת ייצוגהעדפה מתקנת )1(
  הערוצי�

קבוצות מיעוט לנראה כי הסיכוי למגוו� גדול יותר בתכני� ולהתייחסות סטריאוטיפית פחות 
. המנחי� והכתבי� הוא הטרוגני יותר,  יוצרי התכני�� שלתרבויותיה� גדל כאשר הרכבלו

 לקבוצת מיעוט אי� מקורות מידע בתו� הקבוצה כי� משתיי� שאינ�יתונאילע, למשל
 צי� נאל�וה, אמצעי ע� הקבוצה� אזי אי� לה� מגע בלתי,וא� קיימי� הבדלי שפה, עצמה

_____________________________________  

  .21' בעמ, ש�  163
שנויות לטענה שאמצעי תקשורת שהכנסותיה� מגיעות מפרסומות נמנעי� מהצגת דעות   164

  .C. EDWIN BAKER, ADVERTISING AND A DEMOCRATIC PRESS ch. 2 (1994) :ראובמחלוקת 
  .177' בעמ, 2ש "לעיל ה, מאוטנר  165
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 ה�לכ� איכות הדיווחי� של. אחרי�" מקורות מתווכי�" או להסתמ� רק על מקורות רשמיי�
  166. יחסיתעל הקבוצה צפויה להיות נמוכה

�שתדל להגביר את הייצוג בתו� אמצעי התקשורת הכללשתכ� העדפה מתקנת ל

היא צעד  ה התקשורתיתיחברתיי� של בני קבוצות שכעת אינ� מעורבות מספיק בעשי
 בעת קיו� 2ההתחייבויות שנטלו על עצמ� בעלי הזיכיו� בערו� � כמה מ, אכ� 167.הגיוני

� פריפריה גיאוגרפית וחברתית ההתחייבות לשלב אנשי, למשל – המכרז מכוונות לכ
 במהל� ושודרשיכניות הדרמה והתעודה ו לפחות מיוצרי ת�10%כמגישי� או ההתחייבות ש

 ע� 168.תקופת הזיכיו� יהיו בני מגזרי� שאינ� במעגל הראשו� של העשייה הטלוויזיונית
עה צרי� לזכור שכיו� החומה שבי� שיקולי העריכה לבי� השיקולי� העסקיי� היא רעו, זאת

ואולי א�  –והשיקולי� העסקיי� של הבעלי� עשויי� לקבוע מה ישודר לא פחות , למדי
  169.מאשר זהות� של הכתבי� והמנחי� –יותר 
בגופי� מסוימות  החוק בישראל מחיל הסדרי העדפה מתקנת רק ביחס למשרות ,מנ�וא

א�  170.נהשירות המדיבעבודה בחברות ממשלתיות או בדירקטוריוני� של , קרי, ציבוריי�
סביר לקבוע כתנאי לקבלת זיכיו� שבעל הזיכיו� יפעיל מדיניות של העדפה מתקנת לש� 

 הורחבה תחולתה ריתהב�צות באר,אכ�. הגברת המגוו� של העוסקי� בעשייה הטלוויזיונית
_____________________________________  

„ÌÈ·¯Ú ÌÈ·˙Î ÌÈ˘Â¯„ ˙È¯·Ú‰ ˙¯Â˘˜˙Ï : ¯Â˜ÈÒ ÈÒÂÙמאל 'ולוד מסאלחה ואמל ג'ראו ח  166
ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰�˙ÒÙ„ÂÓ‰ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â�Â˙ÈÚ· ÌÈ�ÈËÒÏÙ 48–49) 2011.( 

ידי  עשתה מאמצי� להביא לThe American Society of Newspaper Editors ,ריתהב�צותבאר  167
 Rodney Benson, American: ראו.  המיעוטי��ני� עהנמרבי� יותר העסקת עיתונאי� 

Journalism and the Politics of Diversity, 27 MEDIA, CULTURE & SOC’Y 5, 6 (2005).  
עורכי� ויוצרי� מקבוצות , מנחי�, כתבי�של יותר מספר גדול דרישות כאלה להעסיק  לענוס�   168

ספר לתקשורת לפרטי� המשתייכי� �יהמדינה יכולה ג� להעניק מלגות לימוד בבת, מיעוט
ולתת סובסידיות לערוצי� , לנקוט העדפה מתקנת בקבלה ללימודי� אלה, למיעוטי�

  .המעסיקי� עיתונאי� כאלה
169  Robert W. McChesney, The Problem of Journalism: A Political Economic Contribution 

to an Explanation of the Crisis in Contemporary US Journalism, 4 JOURNALISM STUD. 
 No credible scholarly analysis“:  כי)319' בעמ, ש�(  מסבירסני'מקצ. (2003) 319–307 ,299

of journalism posits that journalists have the decisive power to determine what is and is 
not news and how it should be covered... As Robert Parry puts it, ‘in reality, most 
journalists have about as much say over what is presented by newspapers and TV news 

programs as factory workers and foremen have over what a factory produces’”.  
לחוק החברות ) א(18 'ס; 1959–ט"התשי, )מינויי�(לחוק שירות המדינה ) א(15 'ס  170

 והיא ,ביחס לעובדי� ממוצא אתיופי הורחבה לאחרונה החובה .1975–ה"התשל, הממשלתיות
בתאגידי� סטטוטוריי� וכ� בחברות , מצבת העובדי� ברשויות המקומיותבג� כיו� נוגעת 

 ראו חוק להרחבת הייצוג ההול� של –) ולא רק בדירקטוריוני� של חברות אלה(הממשלתיות 
תיקו�  (734ח "ס, 2011–א"התשע, )תיקוני חקיקה(העדה האתיופית בשירות הציבורי בני 

–ד"התשכ, ]נוסח חדש[לפקודת העיריות , 1975–ה"התשל, עקי� לחוק החברות הממשלתיות
, ולחוק שוויו� ההזדמנויות, 1965–ה"התשכ, ]נוסח חדש[לפקודת המועצות המקומיות , 1964

  ).1988–ח"התשמ
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מתקנת אל גופי� פרטיי� באמצעות צו שלפיו כל מי שחותמי� ע� הממשלה ההעדפה השל 
ספקת שירותי� יהיו מחויבי� להפעיל אצל� מדיניות של לה חוזה לביצוע עבודות או

  171.העדפה מתקנת

  ייצוג בגופי� המפקחי� על השידורי� )2(

סוג אחד של זכויות קיבוציות שנית� להעניק למיעוטי� הוא זכויות ייצוג , כפי שהוסבר לעיל
ת השידור ההסדרי� החוקיי� הקיימי� בעניי� מינוי חברי� למליאת רשו. בגופי� שלטוניי�

 ראוי לתק� את 172.ולמועצת הרשות השנייה אינ� מציבי� דרישות למינויי� מקרב מיעוטי�
 , לא רק של מיעוטי� תרבותיי�– החקיקה ולהבטיח ייצוג של קבוצות מיעוט בגופי� אלה

הומוסקסואלי� ,  דוגמת נשי�, אלא ג� של מיעוטי� מבניי�,הערבי� או החרדי�דוגמת 
אינו כולל נציגי� של קבוצות הְמ*סדרי�  הגופי� � שלהרכבר שאכ. תמוגבלויוע� אנשי� ו

חברתיי� לא יינת� מקו� �ערוצי� הכללשל ה� הקיי� חשש משמעותי שבשידורי, מיעוט
 קבוצת �סר מודעות של מי שנמני� עותוצאה זו עלולה להתרחש עקב ח. ראוי למיעוטי�

עוינות או א� סר אכפתיות ו חאו עקב, הרוב לצרכי� ולאינטרסי� של קבוצות מיעוט
  .כלפיה�

  כניותו התי� שלאופיל ו�דרישות בקשר להרכב )3(

כניות ו התי� של ולאופי�מישור אפשרי נוס� של אסדרה בנוגע למיעוטי� מתייחס להרכב
  :אשר קובע, כללי הרשות השנייהל) א(6רכזי בעניי� זה הוא סעי� סעי� מ. המשודרות

ישדר תכניות במגוו� ... בעל זיכיו�, מקומיותובפרט בהפקות , בכל שידוריו
יית� ביטוי ... של סוגי� ונושאי� ולקהלי יעד מגווני�, ככל האפשר, רחב

למרק� התרבותי המגוו� , יהודי�לשיח הישראלי, לליבת ההוויה הישראלית
לתחומי העניי� של כל תושבי ישראל בכל אזורי האר� ובכל , של ישראל

לרבות , י� הייחודיי� לאזורי האר� השוני�לנושא, צורות ההתיישבות
רמת , למגוו� סגנונות החיי�, שילוב תכניות המשודרות מאזורי� אלה

התרבות והאמונות הדתיות של תושבי , התעסוקה, ההשכלה, החיי�
יפנה למגוו� , לעולי� ולוותיקי�, יית� ביטוי ראוי ליהודי� ולערבי�... ישראל
תחומי העניי� של קבוצות מוגדרות ויעסוק ב, טעמי� ועדות, קהלי�

  173.מבוגרי� וחריגי�, ילדי�, נכי�, כגו� גמלאי�, הבאוכלוסי

_____________________________________  

171  James E. Jones, Jr., The Origins of Affirmative Action, 21 U.C. DAVIS L. REV. 383 
(1987–1988)  

 .חוק הרשות השנייה ל7' ס;  לחוק רשות השידור�14ו 7' ס  172
  ).א(6' ס, 9ש "לעיל ה, כללי הרשות השנייה  173
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כניות ו בעל הזיכיו� נדרש לשדר מגוו� של ת)א(: שונותנית� לזהות בסעי� זה שתי דרישות 
 למרק�  בעל הזיכיו� נדרש לתת ביטוי בשידורי�)ב( ;לקהלי� שוני� ולטעמי� שוני�

�אשר , ייהלחוק הרשות השנ) ב(5דרישה זו מופיעה ג� בסעי� .  של ישראלו�התרבותי המג
גוו� התרבותי של ילמת� ביטוי מתאי� למ... במילוי תפקידיה תפעל הרשות במגמה"קובע כי 

 ולהשקפות השונות החברה הישראלית באזורי האר� השוני� ובצורות ההתיישבות השונות
  ...".הרווחות בציבור

 – ישה הראשונה היא במישור של מת� מענה לביקוש מצד צופי�המטרה שמאחורי הדר
�בהעדר , הוסברכבר כפי ש. ונות הקיימות בקרב הציבורסיפוק ההעדפות התקשורתיות המג

מדרוג גבוה בכניות הזוכות ומפרסומות ישדרו תמגיעות ערוצי� שהכנסותיה� , אסדרה
על דיור תיעודית או חדשותית כנית ווג� לא ת, ה� לא ישדרו אופרה. ויזניחו קבוצות קטנות

. יעד שוני��ונות לקהליכניות מג�והדרישה הראשונה היא אפוא לשדר ת. מוג� לקשישי�
 אינה – ו� של ישראל לשק� בשידורי� את המרק� התרבותי המג�– הדרישה השנייה

כניות מקומיות וכמו הדרישות לשדר ת. מענה למה שאנשי� רוצי� לראותמת� במישור של 
ידי �הדרישה לתת ביטוי למגוו� התרבותי בישראל מונחית על, כניות סוגה עיליתוות
ה� במה שעליה מתקיי� השיח הציבורי אליה� היא מופנית ש שהערוצי� סהתפיה

  .בו מתעצבת התרבות בישראלש מרכזי אתר, והתרבותי
 במידה תמשרתזו  – יעד שוני��כניות לקהליו ת לשדר– באשר לדרישה הראשונה

 ככל , זאת.למגוו� התרבותיבערוצי� ביטוי של מת� , הנוספתסוימת ג� את המטרה מ
א� ציפייה שערוצי� שהכנסותיה� . היעד�כניות אלה לא יבואו א� ורק מקהלושהצופי� בת

מפרסומות יוכלו לענות בצורה מקיפה על מגוו� הטעמי� התקשורתיי� הקיימי� מגיעות 
 ,ד למדרוגוערוצי� כאלה יש חשיבות גדולה מאת מבחינ. בקרב הצופי� אינה מציאותית

שידור . כניותובמספר הצופי� בתתלוי גובה התשלו� שה� יכולי� לגבות מהמפרסמי� שכ� 
ח וה� ג� מוטי� נגד קבוצות שכ. כניות לקבוצות קטנות יחסית גור� לה� להפסד הכנסותות

 את מעניינות פחותאלה קבוצות שכ� , גמלאי� או אנשי� עניי�כגו� ,  נמו��ה שלהיהקני
היעד �כניות לקהליומכסות של התאו קביעה של אי� פירוט ) א(6בסעי� . המפרסמי�

. יעד�קהלי לשתו� שימוש בדוגמאות , אלא רק דרישה כללית לשדר לקהלי� שוני�, השוני�
 צריכי� לספק �10 ו2רעיו� שבעלי הזיכיו� של ערוצי� לברצינות התייחס הְמ*סדר אילו 

 מהזמ� �20%לשדר כלחייב�  והיה עלי, טעמי� התקשורתיי� של כל הקהלי�מענה ל
, )ישראלאזרחי מאוכלוסיית  �20%הערבי� מהווי� כשכ� (כניות המיועדות לערבי� ות

בהיק� פרופורציוני לשיעורו תוכניות המיועדות לו יעד �כל קהללדומה לשדר ובאופ� 
עודיות כאלה נמוכי� בהרבה בהשוואה כניות ייוברור ששיעורי הצפייה בת. באוכלוסייה

השיא ה� �תיכניות בשעות צפיו התה�שב, למצב הטיפוסי בערוצי� הניזוני� מפרסומות
ראוי לזכור ג� שביחס לחלק מהקבוצות מדובר . � של רוב הצופי�מכאלה שעונות על טע

אפשר להניח .  דוגמת ערבית או רוסית,עבריתמבצריכת תרבות ובידור בשפות שונות 
של הערוצי� בשל לקהלי� השוני� הייתה מובילה לסגירת� אמיתי דרישה לספק מענה ש

  .ההכנסות הנמוכות
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המענה לשוני בטעמי� התקשורתיי� של קבוצות שונות אינו יכול להסתמ� , זאתלנוכח 
עיתו� יכול לנסות . מפרסומותמגיעות על שידורי הערוצי� שהכנסותיה�  פ� מוחלטובא

ידי הוספת דפי� � בעלות העדפות שונות מאלה של רוב הקוראי� עלג� אל קבוצותלפנות 
�רדיו הדבר כמעט בלתיבבטלוויזיה ואול� . שבה� יובאו תכני� המענייני� קבוצות אלה

 174.כניותו לשדר במקביל כמה תי� יכול�אינאו תחנת רדיו שכ� ערו� טלוויזיה , אפשרי
��תיתבי� לשעות שאינ� שעות צפישידורי� לקבוצות קטנות צפויי� להיות מנו, עקב כ

כניות והמענה לאינטרס הציבורי בשידור ת. הצופי� יהיה נמו�מבחינת ולכ� ערכ� , השיא
��את קיומ� של ערוצי לפיכ� מחייב , של קהלי� שוני�יה�אמות את העדפותשתו, ונותמג

צות ערוצי� כאלה יכולי� לספק את הביקוש של קבו. שהכנסותיה� מגיעות מהצופי�, נישה
עבור בתקשו לשל� ישכבות כלכליות חלשות , ע� זאת. כניות שה� מעונייני� בה�ושונות לת

 קבוצה קטנה לא יספיקו �התשלומי� שיגיעו ממי שנמני� עשייתכ� ג� ו ,שידורי טלוויזיה
 קבוצת �אפשר ג� לטעו� כי אי� זה צודק שמי שנמנה ע. נישה�הפעלתו של ערו�למימו� 

 �בעוד מי שנמנה ע, כומי� משמעותיי� תמורת תכני� תקשורתיי�מיעוט יצטר� לשל� ס
  .ידי המפרסמי��הרוב ימומ� על

לכללי ) א(6הראשונה מבי� השתיי� המופיעות בסעי� דרישה ה, אלהדברי� לנוכח 
מפרסומות לספק מגוו� של מגיעות הערוצי� שהכנסותיה� לפיה על ש –הרשות השנייה 

ערוצי� ראוי לדרוש מ, ע� זאת. כה להיות מוגבלת בהיקפהצרי – יעד שוני��כניות לקהליות
כניות שמעניינות קבוצות חלשות וכניות שמעניינות קבוצות קטנות וכ� תותג�  לשדר אלה

הדרישה מנוסחת בסעי� שכדאי לשי� לב , משפטיתמבחינה , מכל מקו�. כלכליתמבחינה 
במידה  כ� היא חסרת משמעות ל.היא אינה קובעת מכסותשכ�  ,אופרציונלית�בדר� לא) א(6

  .רבה
 �אשר מופיעה ג� , )א(6אי� זה מצב הדברי� ביחס לדרישה השנייה המופיעה בסעי

 �� אסדרה המציבה את המטרה שהשידורי� בערוצי� כלל.לחוק הרשות השנייה) ב(5בסעי

 ישקפו את המגוו� התרבותי של החברה יכולה )מפרסומותמגיעות שהכנסותיה� (חברתיי� 
פוגעת אינה ודאי בוהיא  (כלפי הערוצי�כלכלית מבחינה הרבה פחות תובענית  להיות

אינטרס ציבורי קיי� . ולכ� היא ראויה ומתבקשת יותר, )בצורה דרסטית בהכנסותיה�
חשיפה משמעותית ה� בחברתיי� הזוכי� �ערוצי השידור הכלל, כאמור. בשידורי� כאלה

התעלמות מקבוצות . בישראלצבת התרבות זירה מרכזית שבה מתנהל השיח התרבותי ומתע
א� בשל שיקולי רווח וא� בשל הדומיננטיות בתחו� התקשורת של אחת הקבוצות , מיעוט

פני למת� ביטוי בשידורי� לקבוצות השונות מציג . אינה מוצדקת, בחברה הישראלית
בר ד,  מאפשר לצופי� להכיר קבוצות אחרות;הציבור תמונה מציאותית של החברה בישראל

_____________________________________  

 רק  מגדיל את גמישות השידור בהא� הדבר, וביות תרגו�מנ� להוסי� כתובטלוויזיה אפשר א  174
  . של דברובעיקרכלל  ברדיו אפשרות זו אינה מעשית ;במעט
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בשיח ולהשפיע מאפשר לקבוצות השונות להשתת� ו ;קבוצתית��שצפוי להפחית עוינות בי
  .חברתי� והפוליטי המתקיי� במישור הכללהתרבותי

אסדרה המנסה לגרו� לכ� שהשידורי� ישקפו את המגוו� התרבותי של החברה צריכה 
  :נושאי�שורה של להתייחס ל

ולא להתעל� מההרכב , ˙ ÂÌÈËÂÚÈÓ· Â�È‡ Ô˜ÂÒÈÚ˘ ˙ÂÈ�ÎÂÎÈ¯ˆ ˙ÂÏÈÏÎÓ ˙ÂÈ‰Ï˙  .א
לתת ייצוג לקבוצות השונות ולענייניה� במהדורות הערוצי� על . ההטרוגני של החברה

כניות ובתוכניות אירוח באולפ� ובת, כניות שיח ציבוריובת, כניות בענייני היו�ובת, החדשות
ככל , ריה�בשידו לשאו�צריכי�  הערוצי� רצוי לקבוע מפורשות בכללי� כי. הדרמה

לקיו� מתא� סביר בי� גודלה היחסי של קבוצה בתו� החברה הישראלית , שהדבר אפשרי
, הדרישות הנוכחיות בחקיקה ובכללי�. אליהלבי� היק� ההצגה של דמויות המשתייכות 

מדברות על הצור� לשדר תו� מת� ביטוי למגוו� התרבותי וא� מאזכרות קבוצות אשר 
התחייבויות שנטלו על עצמ� בעלי הזיכיו� במכרז הא הדי� לגבי הו. ה� כלליות מדי, שונות

ולשלב אנשי , כניותיהובכל ת" אחר"לשלב את ה" רשת"ההתחייבויות של דוגמת , 2לערו� 
כי תדאג " קשת"כ� ג� ההתחייבות של . כניותיהופריפריה גיאוגרפית וחברתית כאורחי� בת

א� , והגיאוגרפית לגווניה השוני�שבשידוריה יהיה ביטוי הול� לפריפריה החברתית 
את ומקשה , ניסוח כללי כזה אינו מבהיר מה היק� ההתחייבויות. בסיפורי� וא� בדמויות

  175.הפיקוח
רצוי לקבוע מפורשות בכללי� כי הערוצי� צריכי� לשאו� לקיו� מתא� סביר ש אמרתי

אי� להסיק מכ� אול� . היק� הצגת�לבי�  הקבוצות השונות בחברה הישראלית � שלדלובי� ג
 תהא זו פרשנות ,א� ידרוש זאת. ע מלדרוש מבעלי הזיכיו� לפעול כ�מנ�הְמ*סדר שכיו� 

 �לפיה בעלי הזיכיו� צריכי� לתת ביטוי בשידוריה� ש, ל"הנ) א(6סבירה של הוראת סעי
לדעתי , ויתרה מז. תואמת את תכלית החקיקהכזו  פרשנות .למגוו� התרבותי בישראל

ל קובע כי "הנ) ב(5סעי� שהיות ,  להפנות את הדרישה הנדונה אל הערוצי�·ÈÈÁהְמ*סדר 
 .הרשות השנייה צריכה לפעול במגמה לתת ביטוי למגוו� התרבותי של החברה בישראל

מועצת הרשות השנייה את  לעלחוק הרשות השנייה האציל המחוקק ) א(24 בסעי� ,כ��כמו
ככל הנראה לה , לביצוע� ולפיקוח עליה�, כללי� בכל הנוגע לשידורי�"הסמכות לקבוע 

מוטלת על המועצה חובה לקבוע נית� לומר כי זאת לנוכח ". דרוש להגשמת מטרות חוק זה
  . התרבותי של החברה בישראל כי יינת� ביטוי בשידורי� למגוו�ובטיחשיסדרי� ֶה

Â ˙Â�Â˘‰ ˙ÂˆÂ·˜· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÈ�Î˙חברתיי� ישודרו �בערוצי� הכללשרצוי   .ב
·Á·‰¯ .להיות כלל הציבורוהיעד של ת�קהל � כניתוהתשולא רק הקבוצה , כניות אלה צרי

) ב(7 הדרישה בסעי� אבאסדרה הקיימת הדרישה העיקרית מסוג זה הי. מתייחסת אליה

_____________________________________  

יש בעיה ג� בכ� שכיו� רוב הדרישות בנושא של מיעוטי� וגיוו� תרבותי מקור� לא בכללי�   175
 .אלא במחויבויות שניתנו במסגרת הלי� מכרזי, הְמ$סדרותשקבעו הרשויות 
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 176,כניות פריפריהולכללי הרשות השנייה לשדר שלושי� עד שישי� שעות בשנה של ת
 שייצוגה במוקדי הבקבוצת אוכלוסיתכנית מהפקה מקומית המתמקדת "כהמוגדרות 

החברתית או התרבותית אינו ניכר ושיש לה נגישות נמוכה , הכלכלית, ההשפעה הציבורית
ועוסקת במת� ביטוי לקהילה או לצורת , למרכז ההוויה הישראלית בכלל ולתקשורת בפרט

בתרבותה ובקידו� מעמדה בחברה , במתרחש בקרבה, בהכרת מאפייניה, התיישבות
  177."אלית בתחומי ההשפעה האמורי�הישר

יתנו ביטוי למרק� יהשגת המטרה שהשידורי� לדרישה זו היא דר� מוצלחת למדי 
�כניות ותבנוגע לשידור הדרישה המרכזית למעשה מאחר שזו . ו� של ישראלהתרבותי המג

. כניות פריפריה הוא מספיקוחשוב לבחו� א� ההיק� הנדרש של ת, העוסקות בקבוצות
 זהו 2.178שבועיות בערו� שעה עד שעתיי� הוא בטווח של , בחשבו� גס, נוכחיההיק� ה

היק� מצומצ� מדי בהתחשב בהטרוגניות הגבוהה של החברה בישראל ובשסעי� העמוקי� 
 הוא אינו עולה בקנה אחד ע� ההנחיה משו� כ� דומה כי. הקיימי� בה בי� מגזרי� שוני�

 � כי על הרשות לפעול במגמה לתת ביטוי לחוק הרשות השנייה) ב(5של המחוקק בסעי
המשפט �למרות זאת איני בטוח א� בית. מתאי� למגוו� התרבותי של החברה הישראלית

 לקבוע כי בהתקינה את הכלל הזה חרגה מועצת הרשות השנייה – יידרש לכ�א�  – יסכי�
מכסת משמעותי את באופ� ותגדיל ) ב(7ראוי כי המועצה תתק� את סעי� . ממתח� הסבירות

  .יהכניות הפריפרות
שמותיה� של קבוצות את כניות הפריפריה אינה נוקבת וההוראה הנוכחית ביחס לת

, רצוי להגדיר מיה� הקבוצות. לא יקבלו ביטוימסוימות קבוצות שולכ� קיי� חשש , מסוימות
בניגוד לדרישות ביחס . כניות שצריכות לעסוק בקבוצות השונותווג� לקבוע מכסות של ת

כניות ו מסוי� בהפקת תס��להשקיע סכו�מפורשת אי� דרישה , יות סוגה עיליתכנולת
הכרח לכאורה כ� אי� �כמו.  אלהכניותו ת ירודה שלמה שעלול להתבטא באיכות, הפריפריה

נוס� . עלול להוביל לחשיפה נמוכה אליה� שהמ, השיא�כניות בשעות צפייתולשדר את הת
נקודה .  עוסקת בהכניתוהתשקבוצה ישתייכו לפריה כנית הפריויוצרי תשעל כ� אי� דרישה 
ולכ� יספקו ביטוי ,  הקבוצה מכירי� אותה טוב יותר�יוצרי� הנמני� ע. זו חשובה ביותר

ידי חברי קבוצת המיעוט מאפשרת למיעוט �כנית שמיוצרת עלות. אותנטי יותר שלה
המיעוט אל � ורת מהיא יוצרת ערו� תקש. רוב את בעיותיו ואת עמדותיוקבוצת הלהבהיר ל

  . וכ� מתאפשר שיח תרבותי– לעיתי� קרובותחסר  דבר ש– הרוב
לנקודות הללו בהוראה הנוכחית הינו ליקוי שראוי כי מועצת ממשית התייחסות העדר 

בחוק הרשות השנייה האציל המחוקק , הוסברכבר כפי ש, ויתרה מז. הרשות השנייה תתק�
_____________________________________  

 הוא ,ככל שהיק� ההכנסות של הזכיי� גדול יותר. 9ש "לעיל ה, כללי הרשות השנייהל) ב(7' ס  176
  .כניות כאלהושל תרבות יותר נדרש לשדר שעות 

  .1' ס, ש�  177
 ולפיכ� המכסה,  שעות שנתיות120–60שני בעלי הזיכיו� בערו� זה נדרשי� לשדר יחד   178

  .כשעה עד שעתיי�השבועית היא 
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, שידורי� לש� הגשמת מטרות החוקבל הנוגע מועצה את הסמכות לקבוע כללי� בכ הלע
לכ� נית� לטעו� כי מוטלת על . שאחת מה� היא מת� ביטוי למגוו� התרבותי בישראל

 מערוצי התקשורת לתת ולתבועכניות הפריפריה והמועצה חובה להתייחס לנושא של ת
המתחי� הנלווי� מ� מענה של ממש לצרכי� הנובעי� מהפלורליז� העמוק של ישראל ו

א� יישומ� יקוד� , חובות כאלה נגזרות לכאורה כבר עתה מתכלית החקיקה הרלוונטית. וילא
  179.בעניי� זהא� הרשות השנייה תעמול על קביעת כללי� מפורטי� 

מופיעה שהתוכנית עוסקת בה יבואו מקרב חברי הקבוצה ת כניותשל  הדרישה שיוצרי
בערוצי� (בעי� כי בכל שבוע ישודרו כללי הרשות השנייה קו. כניות בערביתוביחס לתכיו� 

שעוסקות בשאלות הנוגעות , כניות בנות חצי שעה בשפה הערביתוחמש ת)  יחד�10 ו2
 180.רוב היוצרי� והמבצעי� שלה� ה� ערבי� אזרחי ישראלר שא ו,חברה הערבית בישראלב

ל ולכ� הפוטנציאל ש, כניות אלה יתורגמו לעבריתואי� דרישה שת – אליה וקו� בהאול� 
העדר . עלול לא להתממשכניות הללו להוביל מסרי� מהמיעוט הערבי אל הרוב היהודי והת

 ליצור מה שעמד לנגד עיניה� של קובעי הדרישה היה הרצו�למד כי הדרישה לתרג� עשוי ל
היעד שלה הוא כלל �כנית שקהלולהבדיל מת, מיעוט הערביהיעד שלה הוא ה�כנית שקהלות

  .רת תקשורת בי� המיעוט לבי� הרובאשר מאפשוהצופי� בישראל 
 �. כניות הנדונות לעבריתודרישה לתרג� את התבכללי הרשות השנייה ראוי להוסי

כניות העוסקות וצפייה בת. עמוקהשסע בי� האזרחי� היהודי� והערבי� בישראל הוא 
 ועשויה להפחית ,בחברה הערבית תעמיק את ההיכרות של הרוב היהודי ע� המיעוט הערבי

המבט שלה� � להבהיר לרוב היהודי את נקודתהערבי� של �יכולת. ות בי� הקבוצותעוינ
 �חשיבות הדבר . חברתיי��אמצעי התקשורת הכללשתהיה לה� גישה אל מותנית בכ

בני קהילת מפני שמחסו� השפה מונע חשיפה של , מתגברת במקרה של המיעוט הערבי
  .מחשבות של מיעוט זהלהמבט ו�הרוב לנקודת

" רשת"ההתחייבויות שנטלה על עצמה אחת  – �ÂÎ˙Â�Â˘ ˙ÂˆÂ·˜ ˙Â˘È‚ÙÓ‰ ˙ÂÈ˙  .ג
כ�  ו,�דתיי� וחילונישל  הידי קבוצ�כנית העוסקת בפרשת השבוע ומוגשת עלוהיא לשדר ת

קביעת . יומית שבה מגזרי� שוני� נפגשי� לשיחה בענייני תרבות וזהות" לייט נייט"רצועת 
�ה מאפשרות שיח תרבותי כללכניות אלושכ� ת, הכניות כאלה היא רצויודרישה לשדר ת

  .חברתי

_____________________________________  

בכל הנוגע , של רשות השידור" במה"ת הילפרשנות מרחיבה ומקפידה ביחס לפונקצי  179
 על דרישת הגיוו� �סתממה, 124ש "לעיל ה, Î‰�‡� "ראו בג, פלורליז� הרעיוני בישראלב

די� נוספי� העומדי� על המשקל שיש לתת �כ� ראו פסקי. 1953–ג"תשיה ,בחוק חינו� ממלכתי
וגוזרי� חובות בהקשר זה מהזכות לכבוד , להתחשבות בגיוו� התרבותי והרעיוני בישראל

, "‰ÈÓÂ‡Ï‰ „˜ÙÓ"� "וכ� בג, 4ש "לעיל ה, Ï‡„Ú‰ �"דינו של הנשיא ברק בבג� פסק:האד�
  .130ש "הלעיל 

של  בעלי הזיכיו� , של הרשות השנייהחפי הדו�על). ב(8' ס, 9ש "לעיל ה, כללי הרשות השנייה  180
̇  ראו . עמדו בדרישה זו�10 ו2ערוצי�  �˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÁÂ„2008 ,43–42' בעמ, 19ש "לעיל ה. 
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)‚ (˙ÂÈ˙ˆÂ·˜ ˙ÂÓ·  

להיות מסוגל ו, למיעוט תרבותי יש רצו� לשמר את תרבותו הייחודית, כפי שהוסבר לעיל
וני� או מכ�, בפני לחצי שחיקהניצבת תרבות המיעוט . להעביר אותה הלאה אל הדור הבא

ו לבי� כלל לעיתי� קרובות אינטרס ביצירת הפרדה בינלכ� למיעוט תרבותי יש . וני�מכ��לא
 בישראל מעונייני� בקיו� מערכות  וזר� הציונות הדתיתהחרדי�, הערבי�, למשל. החברה

 יש אינטרס בכ� שתתקיי� י� תרבותיי�למיעוט, דומהאופ� ב. חינו� נפרדות מזו של הרוב
כל ל. הרדיו והטלוויזיה דוגמת , ביחס לכלי השפעה תרבותית חשובי�"הפרדה"מידה של 

. ידי חברי קבוצת המיעוט� יש עניי� בקיו� ערו� קבוצתי שמנוהל עלמיעוט תרבותי כזה
ידי שידור תכני� �על, התרבותו מפני שחיקעל ר וסייע למיעוט לשמתבמה קבוצתית כזו 

הערו� הקבוצתי הוא , נוס� על כ�. את המורשת הקבוצתיתהמציגי� בשפת הקבוצה ותכני� 
יחס� אל ל, ערכיה�ל, לזהות�בנוגע בי� חברי הקבוצה  ו� שבו יכול להתנהל שיחפור

  .יחסיה� ע� קבוצת הרובולהמורשת הקבוצתית 
 – מוגבלויותע� עניי� ואנשי� , הומוסקסואלי�, נשי�כגו�  – ג� למיעוטי� מבניי�

 של תומטר, כפי שהוסבר לעיל. � בקיומה של במה תקשורתית קבוצתיתיעשוי להיות עני
א� לגרו� בה שינוי כ� שתיפסק ההתעלמות , מיעוט מבני היא להשתלב בתו� תרבות הרוב

� בכ� שאמצעי ילכ� מיעוט מבני מעוני. ממנו והוא יוכר כחלק לגיטימי של החברה
וא� פ� מכבד ויציגו אות� באאלא  ,חברתיי� לא יתעלמו מחברי הקבוצה�התקשורת הכלל

, יריס יאנגיא� כפי שטענו ננסי פרייזר וא. ברתיח�להשתת� בשיח הכלללה� יאפשרו 
אשר , בידי אליטותמצויה חברתיי� �לעיתי� קרובות השליטה באמצעי התקשורת הכלל

חברתי בדרכי� הנוחות לה� תו� קיפוח הקבוצות �מעצבות ומכוונות את השיח הכלל
 שכל שובח,  שהוא מכליל,חברתי�שיח ציבורי כלל לענוס� כי לכ� ה� סבורות . החלשות

חברי הקבוצה להתדיי� בחופשיות בינ� יוכלו שבו , קבוצה תוכל לקיי� שיח ציבורי קבוצתי
דבר זה יקל על חברי . לבי� עצמ� כדי לזהות את האינטרסי� שלה� ולגבש את עמדותיה�

  181.חברתי�הקבוצה להציג את עמדותיה� ותביעותיה� בשיח הציבורי הכלל
 מיועדי� לחברי קבוצות המיעוט ה�ידוריאשר ש, במות תקשורתיות קבוצתיות

, יכולות להתקיי� כערוצי� ייעודיי�, ידי חברי הקבוצות הללו�עלנעשה התרבותיות וניהול� 
ה� אול� . "אלשמס"הערו� ברוסית של הכבלי� והלוויי� או ערו� הרדיו הערבי דוגמת 

המשדרי� של יכולות להתקיי� ג� באמצעות הקצאת רצועות שידור ייעודיות בתו� לוח 
לשדר רצועת " רשת"דוגמאות לכ� ה� ההתחייבות של . חברתיי��אמצעי התקשורת הכלל

�מיועד לנשי� ומוגש עלאשר התחייבותה לשדר מגזי� פריפריאלי , מגזרית יומית�שיח פני�

המטילה , לכללי הרשות השנייה) ב(8 הקבועה בסעי� ,לעילוהדרישה שהוזכרה , ידי נשי�
ידי צוות שרוב �כנית בשפה הערבית המופקת עלומספר בשבוע תלשדר פעמי� חובה 

_____________________________________  

181  Fraser ,128–121' בעמ, 159ש "לעיל ה ;YOUNG ,173–168' בעמ, 152ש "לעיל ה.  
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חברה ב ואשר עוסקת בשאלות הנוגעות ,היוצרי� והמבצעי� שבו ה� ערבי� אזרחי ישראל
  .הערבית בישראל

מפרסומות אינ� יכולי� מגיעות חברתיי� שהכנסותיה� �טענתי לעיל כי ערוצי� כלל
הסברתי בעניי� זה כי היק� ההכנסות . י�לתת מענה מקי� למגוו� הטעמי� של קהלי� שונ

המיועד ולכ� שידור , מדרוג גבוהשיזכו בכניות ו תלוי ביכולת� לשדר תשל ערוצי� אלה
פ� ואפשר להסתמ� בא�אי מאותה סיבה נראה כי. יעד קטני� גור� לה� הפסדי��קהליל

כרח אלא יש ה ,מוחלט על הערוצי� הללו לש� יצירת במות קבוצתיות בהיק� משמעותי
  .קיומ� של ערוצי� קבוצתיי�ב

, זיכיו� להפעלת ערוצי רדיו וטלוויזיה/מאחר שהחוק בישראל מחייב קבלת רישיו�
משמעות . כיונות כאלה היא תנאי להתקיימות� של ערוצי� קבוצתיי�וזשיונות רהקצאת 

הדבר היא שערוצי רדיו וטלוויזיה קבוצתיי� שיש לה� היתכנות כלכלית עלולי� לא לקו� 
חוק הרשות השנייה מסמי� את מועצת הרשות . קבלת רישיו� או זיכיו��בשל המחסו� של אי

שיונות לשידורי רולהעניק , כיונות להפעלת תחנות לשידורי רדיו אזוריי�זהשנייה להעניק 
ניתנו  א� מאז, תחנות הרדיו בישראל ממלכתיותהיו כל  1995 עד 182.רדיו בכיסוי ארצי

, ע� זאת. ייעודי/להבדיל מקבוצתי,  שהבסיס לפעולת� הוא אזוריכיונות לתחנות פרטיותז
 "אלשמס" תחנת 183:ייעודיות/תחנות רדיו אזורי שה� קבוצתיותלכמה כיונות זניתנו 

, "קול חי" תחנת ;הפכה לפופולרית ביותר בקרב הציבור הערבינאשר , המשדרת מנצרת
 ;ספרדיה�אל הציבור הדתי שפונה ,"קול ברמה" תחנת ;חרדיה�הפונה אל הציבור הדתי

 הזיכיו� שנית� . שהיא בעלת זיכיו� לשידורי� באזור יהודה ושומרו�,"גלי ישראל"ותחנת 
כ� שמדובר , ארצי�ולא לשידור כלל, לתחנות אלה הוא לשידור באזורי� מסוימי� של האר�

  .בוצתיות שהיק� חדירת� מוגבלבבמות ק
חברי ידי �שינוהלו עלייעודי /וצתיראוי לאפשר הקמה של תחנות רדיו על בסיס קב

 מאחר 184.כיונות מקבוצות שמבקשות להקי� תחנותוזשיונות רואי� למנוע , הקבוצות
 עלולה להיווצר בעיה של מחסור ,)להבדיל מדיגיטליי�(ששידורי הרדיו ה� אנלוגיי� 

אפשר . לו קבוצות יזכו בתדרי�יויש לקיי� בחינה מושכלת כדי להחליט א, בתדרי שידור
ארבע תחנות רדיו קבוצתיות שהוזכרו משקפת אות� לתהות א� העובדה שהוקמו דווקא 

לבחו� באמצעות סקרי� באיזו מידה אנשי� מעונייני� בקיומ� של   נית�185.לחצי� פוליטיי�

_____________________________________  

  ).א(72' ס, היחוק הרשות השני  182
המשפט תיקו� לחוק �ביתביטל  ,)2002 (640) 3(ד נו"פ, ̄ ‰ÔÂ¯Â‡ 'ÂÈ"˙Ò�Î � �1030/99 "בבג  183

 .ס"רדיו הפירטיות של הימי� ושל שהבזק שנועד להכשיר את תחנות ה
חברתיי� ראו �אמצעי תקשורת קבוצתיי� לצד אמצעי התקשורת הכללשל � מעל חשיבות קיו  184

ה העוברת פגיעה ברגשות והשפעה על תרבות בחברה שסוע, הקצאת משאבי ביטוי"איל� סב� 
  ).2010 (492–491, 473 לג ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" תיאטרו� עירוני בעיר מתחרדת: שינוי

טענותיו של המרכז לפלורליז� יהודי של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל את בעניי� זה ראו   185
. ספרדי�� נגד החלטה לפרס� מכרז למת� זיכיו� לשידורי רדיו תורני"בעתירה שהוגשה לבג
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 של קבוצות מסוימות דחופי� יותר או ה�רכיוראוי לשקול ג� א� צ. תחנות כאלה או אחרות
  .מייד עניי� שאתייחס אליו – ת אחרותחשובי� יותר מאלה של קבוצו

מבקשות להקי� ערוצי טלוויזיה השיונות מקבוצות ראי� למנוע , דומהאופ� ב
 33ערו� . המשדר ברוסית, 9למעט ערו� , כמעט ערוצי� כאלהאי�  כיו� 186.קבוצתיי�

דשי� ובחרק . ידי חברי הקבוצה�נעשה עלא� ניהולו אינו , בערביתחלקית מנ� ומשדר א
שישודר , ידי ערבי��עלי� צפוי להתחיל לפעול ערו� ייעודי בשפה הערבית המנוהל הקרוב

שכבר בסו� שנות התשעי� התקבלה במשרד התקשורת א�  , זאת187.בכבלי� ובלוויי�
אי� בתחו� שידורי הטלוויזיה ,  בניגוד לתחו� שידורי הרדיו188.החלטה על הקמת ערו� זה

 לטלוויזיה דיגיטלית והאפשרות לשדר בשל המעבר, בעיה של מחסור בתדרי שידור
אול� מחסו� משמעותי בפני הקמת� של ערוצי . באמצעות כבלי� ובאמצעות לוויי�

העלויות הכרוכות בהפקת תכני� טלוויזיוניי� ה� . טלוויזיה קבוצתיי� הוא המחסו� הכלכלי
� בכמות שתספיק למימו של ערוצי� קבוצתיי� לגייס הכנסות �יכולת. גבוהות ביותר

גדולות או �מדובר בקבוצות מיעוט לאר שאבמיוחד כ, העלויות הללו מוטלת בספק
 ה העלויות הכרוכות בהקמת189.קבוצות שאינ� אטרקטיביות מבחינת המפרסמי�ב

_____________________________________  

שכ� במפת התקשורת האלקטרונית קיימי� מגזרי� , ל כ� שהקצאה זו מפלההעותרי� הלינו ע
ספרדי נעשתה ללא בדיקה ה�העדפת המגזר התורניוש, רבי� שאינ� מקבלי� ביטוי הול�

 ‰˙�È„Â‰È ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó‰– ‰ÚÂ  �4551/07 "בג. ראויה של הצרכי� של כל מגזרי הציבור
� ˙Ó„˜˙Ó ˙Â„‰ÈÏ '˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘) 12.7.2007, רסמת בנבוהעתירה מפו.(  

הקובע מעבר משיטת ,  לחוק הרשות השנייה33 אישרה הכנסת את תיקו� 2011בפברואר   186
, כיונות לשידורי טלוויזיהזלפיה מוענק באמצעות מכרז מספר מוגבל של ש, סדרה הנוכחיתהא

חוק  ראו . ללא הלי� מכרזי,ס��שיונות לכל מי שיעמוד בתנאירסדרה שלפיה יוענקו אלשיטת 
בדברי ההסבר . 338ח "ס, 2011–א"התשע, )33' תיקו� מס(הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

משרדית לבחינת � ועדה בי�– ידי ועדת מרדכי�להצעת החוק נאמר כי שינוי זה הומל� על
עשוי להגדיל את מספר הגורמי� הוא  וכי – סדרההאשינוי שיטת של היתכנות המשמעות וה

ראו . 2013 בינואר �1השינוי ייכנס לתוק� ב. את האינטרס הציבורישרת שידבר , המשדרי�
מעבר מזיכיונות לרישיונות ) (33' תיקו� מס(רדיו והצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה 

  .1264ח "ה, 2010–ע"התש, )לוויזיהבשידורי ט
בשפה  אישרה מועצת הכבלי� והלוויי� את מת� הרישיו� להקמת הערו� הייעודי �1.5.2011ב  187

ישראלי יוצא �הערו� הערבי"ראו .  שהוכרזה כזוכה במכרז,".וי.טי הלא"הערבית לקבוצת 
� /Ú�Ú�10 1.5.2011 www.media.nana10.co.il " דשי�ו ח�4צפוי לעלות תו� כ: לדר

Article/?ArticleID=798188.  
.  כזוכהואחת הקבוצות המתמודדות הוכרזה,  התקיי� מכרז להקמת ערו� בערבית2004בשנת   188

לאחר , משו� שהגיעה למסקנה, א� הקבוצה הודיעה לאחר זכייתה כי לא תממש את הרישיו�
  .גיו� כלכלי בהפעלת הערו�יי אי� הכ, שערכה חישובי� חדשי�

הוא . שפנה אל קהל מזרחי, "בריזה" פעל במסגרת שידורי הלוויי� ערו� 2003–2000בשני�   189
שפעל , "תכלת"וס� שנסגר עקב הפסדי� הוא ערו� ערו� נ. נסגר בשל חוסר כדאיות כלכלית

ג� . מסורתיה במסגרת שידורי הכבלי� והלוויי� ופנה אל הקהל הדתי 2006–2003בשני� 
 ,בי� היתר ,העובדה שערו� טלוויזיה מסחרי בערבית לא הוק� במש� שני� רבות קשורה

 .188ש " ראו לעיל ה.מי� מסחריי� שהוא לא יהיה רווחי של גור�לחשש



   :בויות מיעוטתרבות מקומית ותר, משפט  ב"תשע יד משפט וממשל
  דרישות תוכ� בשידורי רדיו וטלוויזיה בישראל  
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את הקמת� ג� א� המחסו� הכלכלי עלול למנוע ,  תחנת רדיו נמוכות בהרבהה שלתפעולבו
  .נות רדיו שמשדרות לקבוצות קטנותשל תח

של  ותפעול התעוררת השאלה א� מיעוטי� זכאי� למימו� מהמדינה לש� הקמלכ� מ
מיעוטי� שוני� שטענתי לעיל כי היק� ההגנה על תרבות� . תחנות רדיו וטלוויזיה קבוצתיות

הא� � של מדינתהמיעוטי� שמקור� בהגירה בחרו לעזוב את תרבות. אינו זההזכאי� לה 
שה� זכאי� לשמר את מורשת� א�  , לכ�.שלה� ולהיכנס למדינה בעלת תרבות שונה

אי� ה� זכאי� לתבוע שלצד החברה הקולטת ותרבותה , באמצעות התארגנויות וולונטריות
מיעוט ילידי הוא קהילה , לעומת זאת. עבור� מבני� תרבותיי� נבדלי� וממוסדי�ביוקמו 

ינה  בתו� מדה כלולהעצממצאה את קולוניזציה מהיסטורית אשר כתוצאה מכיבוש או 
לכ� ההגנה על תרבות� של מיעוטי� . שהרוב בה משתיי� לקהילה בעלת תרבות שונה

  .זכאי� לה מיעוטי� שמקור� בהגירהילידיי� צריכה להיות חזקה יותר מההגנה ש
, שהוא מיעוט ילידי,  של המיעוט הערביומ� הדברי� הללו נגזרת המסקנה כי זכות

בהיות� , למשל, יוצאי רוסיה או אתיופיהשל המקבילה  �זכותמלהגנה על תרבותו חזקה 
 של קבוצות מסוימות לקיי� תחנות רדיו � א� יכולת, לכ�190.מיעוטי� שמקור� בהגירה

הערבי� צריכי� לקבל עדיפות על ,  בקבלת סיוע כספי מהמדינהיתוטלוויזיה קבוצתיות מותנ
� לקיי� מוגבל הוא הדי� א� מספר תחנות הרדיו הקבוצתיות שנית. יוצאי רוסיה ואתיופיה

נדמה לי . כיונות שידור רק לחלק מ� הקבוצותזכ� שנית� להעניק , בשל מחסור בתדרי שידור
�אפשר לטעו� כלפי החרדי� שהאחריות �אי. שג� המיעוט החרדי זכאי לקבל יחס מועד

לא כמו מיעוטי� . לחצי שחיקה מוטלת עליה�בלהיות� מיעוט תרבותי שתרבותו נתונה 
עצמ� בתו� מדינה שבה הרוב הוא בעל תרבות שונה מצאו את � חרדי ה,שמקור� בהגירה

ה� זכאי� לכ� שהמדינה , לא כמו מיעוטי� שמקור� בהגירה, לכ�. לא כתוצאה מבחירה
  .תסייע לה� כספית להג� על תרבות�

נראה שמספר , בגלל העלויות הכספיות הכבדות הכרוכות בהפקת תכני� טלוויזיוניי�
 ,בשל לחצי� תקציביי�. קבוצתיי� שיוכלו להתקיי� בישראל יהיה קט�ערוצי הטלוויזיה ה

לכ� רק . דוהסבירות לכ� שהמדינה תשתת� במימונ� של ערוצי� כאלה היא נמוכה מא
קבוצות שחבריה� יסכימו לשל� כ� ו, מפרסמי�לאטרקטיביות שיהיו , קבוצות גדולות יחסית

תו� בשחשוב לפיכ� .  ערוצי� כאלהעבור ערו� קבוצתי יצליחו לקיי�בסכומי� גבוהי� 
עבור קבוצות שלא ייהנו בחברתיי� יתקיימו במות קבוצתיות � הערוצי� הכללה� שלשידורי

מגיעות ערוצי� שהכנסותיה� מבחינת , א� כפי שהוסבר לעיל. מערוצי טלוויזיה קבוצתיי�

_____________________________________  

הנשיא ברק על ההבחנה בי� מיעוט ילידי הסתמ�  ,418' בעמ, 4ש "לעיל ה, Ï‡„Ú‰ �"בבג  190
בשפה הערבית בשילוט העירוני בערי� לחייב כיתוב לבי� קבוצות הגירה כדי לנמק מדוע יש 

דוגמת , בשפות נוספות המדוברות בישראללחייב כיתוב א� אי� , כרשיש בה� מיעוט ערבי ני
� "בג: שפה לאומית, שפה מקומית"שמש �הדי� ראו יעקב ב��לדיו� בפסק. רוסית ואמהרית

  .4ש "לעיל ה, סב�; )Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 22 199) 2003¯˙" עדאלה על שילוט עירוני
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ת לכ� ה� לא יוכלו לספק במו. יעד קטני� גור� הפסדי��שידור לקהלי ,מפרסומות
  .קבוצתיות בהיק� נרחב

אלא , תו הומוגנימיעוט אינ�הרוב ג� קהילות �פי�לעעניי� שראוי לשי� לב אליו הוא ש
קבוצות שיש ביניה� ניגודי אינטרסי� והעדר הסכמה בשאלה מה� הערכי� של � תתותמכיל

השליטה בערו� הקבוצתי תהיה בידי אנשי� שאפשר לצפות . מה כוללת תרבותה, הקבוצה
 הרוב �יתנו למי שאינ� נמני� עיוקיי� חשש שה� לא ,  הרוב בתו� הקבוצה� עהנמני�

הוסבר כא� לעיל שיש ". המיעוט שבתו� המיעוט" של יתוזו בעי. בקבוצה גישה אל הערו�
,  הרוב בחברה�ידי אנשי� הנמני� ע�עלהנשלטי� , חברתיי��נטייה של ערוצי� כלל

מתקיי� השיח שבה  הערוצי� הללו כבמה יש לראות אתכי טענתי . להתעל� מהמיעוטי�
. ה� לא יתעלמו מקבוצות המיעוטכי ולכ� יש לנקוט צעדי� שיבטיחו , התרבותי והציבורי

פ� דומה יש לשאו� לכ� שערו� קבוצתי יאפשר גישה של המיעוטי� שבתו� קבוצת ובא
  191.המיעוט אל השיח הקבוצתי

  סיכו�. ד

תו� התמקדות בניתוח , בעיקר בישראל, י�באסדרת כלי תקשורת אלקטרונימאמר זה ד� 
  .תרבותה על שידורי�הת היבטי אסדרה הנוגעי� בהשפע

הזר� "  תרבות–  המקומיתתרבותאת הבניסיו� לשמר היבט אסדרה ראשו� שנותח עוסק 
דרישה  .כניות מקומיות לשדר בחלק ניכר מזמ� השידורי� תודרישהבאמצעות  –" המרכזי

 של הערוצי� "הצפה"נובעת מחשש מפני  ,� במדינות אחרותהקיימת ה� בישראל וה, זו
החשש הוא שצפייה אינטנסיבית בתוכניות . תוכניות אמריקאיותעיקר בהמקומיי� ב

 את התרבות צואמיהצופי� לכ� שוביל תהמדברות בשפה זרה ועוסקות בהוויה האמריקאית 
רגש שבאמצעות� ה ומחשבההדימויי� ותבניות ה,  את מערכת הייצוגי�,קרי, האמריקאית

  .האמריקאי� מעניקי� משמעות לעולמ�
היריבות בשימוש �בגלל מאפיי� אי. חשש מוצדקכי בעיקר� של דברי� מדובר בראינו 

יצר� שהיק� המכירות שלו גדול יותר יכול למכור במחיר זול , כ� תקשורתיושיש למוצרי ת
דל השוק האמריקאי המקומי ו הנובע מג– דל של היצרני� האמריקאי�ויתרו� הג, כ�. יותר

 מאפשר לה� למכור את מוצרי – לאומית�בי�שפה שהיא , ומכ� שהתכני� ה� באנגלית
של מוצריה� מחיר מלאומי במחיר זול לאי� ערו� �הבי�כ� התקשורתי שלה� בשוק והת

משידור תוכניות כניות אמריקאיות קנויות זול בהרבה ור תודילכ� ש. יצרני� אחרי�
וככל שמדובר בחדשות , כניות מקומיות על זרותו� צופי� נוטי� להעדי� תמנוא. מקומיות

א� , להחלי� את המקומיותכלל �יכולות בדר�אינ� תוכניות זרות תוכניות בענייני היו� בו

_____________________________________  
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את גופי יניע ביחס לסוגות אחרות נראה כי המחיר הזול בהרבה של התוכניות האמריקאיות 
כניות מקומיות חלק ניכר מהזמ� היא ה לשדר תולכ� הדריש. רבות בשידור�השידור לה

הדרישה הנדונה חשובה לא רק במישור של הבטחת חשיפה של צופי� ישראלי� . מוצדקת
וכ� , מגבירה את הביקוש מצד גופי השידור לתכני� מקומיי�ג� דרישה זו . לתכני� מקומיי�

  .ה של תעשיית ייצור תכני� בישראלמאפשרת את היווצרותה ושגשוג
המאמר ד� בהיבט . סדר בישראל אינו מתמצה בקביעת מכסה של תוכניות מקומיותהה

�חלק מהתוכניות המקומיות יהיו כאלה שתרומת� שניסיו� להבטיח השהוא , שני, נוס
מדובר בקביעת מכסות שידור של תוכניות . גבוההתהיה  התרבות ה שלפיתוחל והלשימור
תוכניות כאלה . ועוד, ותרבות יהודיתיהודית  מורשת, פריפריה, תעודה, דרמהכגו� מסוגות 

מאפשרות קיומו של שיח תרבותי ו ,מסייעות בהעמקת ההיכרות ע� המורשת התרבותית
בחינה ביקורתית של המורשת כ� ערכיה וובבו עיסוק בשאלות הנוגעות בזהות החברה יש ש

וני� ועמוקי�  ה� משקפות ניסיו� להביא אל המסכי� תכני� מג�.אל מול המציאות המשתנה
  .רוחניתמבחינה שיעשירו את הצופי� , יותר

מבחינה עסקית כדאי לגופי השידור  הדרישות הללו קשורה לכ� ש� שלנחיצות
, כניות שהפקת� יקרהוולהימנע משידור ת, כניות מקומיות שעלות� זולהוהמסחריי� לשדר ת

שיעורי צפייה בות כניות הזוכוכ� כדאי לשדר ת�כמו. כניות דרמה או תעודהותדוגמת 
מבוטל �בהנחה שחלק לא. ג� א� עלות הפקת� אינה נמוכה, כניות בידורותכגו� , גבוהי�

ושהללו לא ישודרו בגלל חוסר הכדאיות , מהצופי� מעונייני� בתוכניות האיכותיות
השיא היא � משעות צפיית�15%הדרישה לשדר תוכניות כאלה בכ, הכלכלית הכרו� בשידור�

  . כשל השוק הזהמהל� של תיקו�
נית� ,  בתוכניות הללוני�הצופי� מעוניימג� א� מניחי� שרק חלק קט� , יתר על כ�

להצדיק את הדרישות כצעד המאפשר הפנמה של החצנות חיוביות הכרוכות בשידור� של 
עבור אזרחי� שאינ� צופי� ב לשידור� של התוכניות יש ער� חיובי ג� ,דהיינו, תוכניות אלה

הדרישות לשדר תוכניות אלה מבטיחות שהתרבות המקומית . בכללותהחברה עבור הבבה� ו
.  המייצרת תכני� תרבותיי�הומאפשרות את התקיימותה של תעשיי, לא תקפא על שמריה

נימוק נוס� להצדקת הדרישות קשור לכ� שההעדפות התקשורתיות של צופי� מעוצבות 
ס עסקי שאנשי� יעדיפו תוכניות יש אינטרולאלה , ידי גורמי השוק�קטנה על�במידה לא

. פונות למכנה משות� רחב וזוכות בשיעורי מדרוג גבוהי�אשר תוכניות  ושהפקת� זולה
להשפיע על ומסוימת באמצעי התקשורת " סביבה"ליצור תנסה חברה מדינתית שלגיטימי 

רכי� שתואמות את האינטרס � של אנשי� ביחס לתכני� תקשורתיי� בדההתעצבות טעמי
  .ולא להותיר את תהלי� עיצוב� של ההעדפות בידי גורמי השוק, ריהציבו

אל ג� איכות �המפנה את הדרישה לשדר תוכניות, המשכתי וטענתי כי הדי� הישראלי
צפוי להגדיל , נהוג ברוב המדינותכולא רק אל הערו� הציבורי , ערוצי השידור המסחריי�

כניות בידור ו צופי� המעדיפי� ת,נ�מוא. בכ� את שיעור החשיפה של צופי� לתוכניות אלה
כניות האיכותיות בעת שידור� וה בתיכניות דרמה או תעודה יכולי� להימנע מצפיועל ת

ג� אול� אנשי� הצופי� בתוכנית בערו� מסוי� נוטי� להמשי� לצפות , בערו� מסחרי
 האיכות עקב הפניית הדרישות�החשיפה המוגברת לתוכניות. בתוכנית הבאה המשודרת בו
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בקרב אל הערוצי� המסחריי� עשויה להוביל להתפתחות העדפות לתוכניות כאלה ג� 
ל גֵד, כאשר ג� הערוצי� המסחריי� נדרשי� לשדר את התוכניות הללו, כ��על. צופי�ה

 דבר המבטיח את שגשוגה של התעשייה המייצרת תכני� – בהרבה הביקוש לתוכניות הללו
  .ותיל ג� היק� השיח התרב וגֵד– תרבותיי�

הדרישות .  בלבדמצליח להשיג את היעדי� באופ� חלקי, כ� טענתי, א� ההסדר הקיי�
ולפיכ� יש לה� ,  של גופי השידור המסחריי�יה�איכות מקצצות בהכנסות�לשדר תוכניות

הבעיה המשמעותית .  ממילוי הדרישות�הנגר� לה" מזעור הנזק" מתמדת לפעול לֲהִניעה
סוגות שיש לשדר א� אינ� השמות את ות היא שה� נוקבות ביותר באכיפת הדרישות הנדונ

�לאכניות וכניות איכותיות לבי� תומספקות הגדרות מפורטות שיאפשרו להבחי� בי� ת

ולשדר תוכניות דרמה , את הדרישות" לעקו�" דבר זה מאפשר לבעלי הזיכיו� .איכותיות
 �פתרו� . ת מטרות האסדרהאינ� משרתות אשותעודה ששיעורי הצפייה בה� גבוהי� יחסית א

אפשרי לבעיה זו הוא לחדד את הדרישות ולהגדיר מה� התכני� שיש לשדר במסגרת כל 
  .אחת מהסוגות

האיכות �נסקרו כא� היתרונות והחסרונות של שלושה ֶהסדרי� אפשריי� בנושא תוכניות
היתרו� של הסתמכות מוחלטת על השידור הציבורי הוא שש� ההחלטות מה . המקומיות

את " לעקו�"ולכ� לא יהיו נסיונות , צפויות להיות מושפעות משיקולי רווחאינ� שדר ל
סרו� משמעותי של הסתמכות גמורה על השידור הציבורי הוא יאול� ח. הדרישות

הפניית הדרישות ג� אל  לכ� .כניות הנדונות מצטמצ�וצופי� לתהשפוטנציאל החשיפה של 
  .הערוצי� הפרטיי� נראית רצויה

� ציבוריי� ידי ערוצי�התערבות בתכני� המשודרי� עלבעוד מקובלת היא שסה א� תפי
 .סטיתדרת דרישות ביחס לתכני� אל ערוצי� פרטיי� היא התערבות יהפני, היא לגיטימית

ישראל מקובל מודל שלפיו ערוצי רדיו בקנדה וב, בעניי� זה הצבעתי על כ� שבאירופה
נדרשי� לשדר בדרכי� שתואמות את ) ת אחרי�להבדיל מאמצעי תקשור(וטלוויזיה פרטיי� 
, ה� נתפסי� כבמה שעליה מתנהל השיח הציבורי בדמוקרטיה, למשל. האינטרס הציבורי

טענתי כי . ולכ� ה� מחויבי� לשדר מגוו� של דעות בסוגיות ציבוריות שנויות במחלוקת
 הלשימורקיומו של אינטרס ציבורי בשידור� בערוצי� הפרטיי� של תוכניות התורמות 

העובדה , ראשית: שיקולי�כמה  התרבות נגזר מההשפעה המצטברת של ה שלשגשוגלו
צריכת� היק� היק� הצריכה של תכני� כאלה דר� הרדיו והטלוויזיה עולה בהרבה על ש

 של ערוצי הרדיו והטלוויזיה המסחריי� בהשוואה �מרכזיות, שנית; בדרכי� אחרות
בהעדר אסדרה לא יציגו הערוצי� המסחריי� דה שהעוב, ושלישית; ציבוריי�הלערוצי� 
וייטו להציג ,  התרבות המקומיתה של ולשגשוגהתורמות לשימורהכניות מקומיות ומספיק ת

  . יתר על המידהכניות בידורות
,  של האזרחי� כנגד השלטו�"השמירה�כלב"אמצעי התקשורת במדינה דמוקרטית ה� 

התערבות בתכני� העוברי� . תלויה�ת תהיה בלתיולכ� צרי� להיות לנו עניי� בכ� שהעיתונו
אול� התערבות ". השמירה�כלב"בערוצי הרדיו והטלוויזיה עלולה לפגוע ביכולת� לשמש כ

 התערבות ברמת המקרו מעוררת פחות חששות .בצורות שונותלהיעשות בתכני� יכולה 
ות כניושל תס� �מכסתהדרישה לשדר  –ההסדר הנוכחי . מהתערבות ברמת המיקרו
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 מהווה התערבות –כניות מסוגות מסוימות ו של תס��מקומיות והדרישות לשדר מכסות
.  הקונקרטיתוכנ=התערבות בלהבדיל מ, התערבות בסוגת התוכנית, דהיינו, קרוהמברמת 
להגבלת או הממשלה לנצל את ההתערבות הזו הְמ*סדר לראות כיצד יוכלו לפיכ� קשה 

  .ביטוי� של דעות מסוימות
כניות ומופנות דרישות לשדר ת: ו העיקרי של ההסדר הקיי� הוא הלקוניות שלוחסרונ

של כניות תעודה ו בי� ת,למשל, שיאפשרו להבחי�מידה �אמותא� אי� , מסוגות מסוימות
מאפשר לערוצי� המסחריי� הדבר . תעודהת וממש לבי� תוכניות בידור המוסוות כתוכני

"�הועלתה האפשרות לקבוע כללי� שיפרטו מה� כפתרו� לבעיה זו .  את הדרישות"לעקו
הסובייקטיביות הכרוכה אול� .  צריכות לעסוק בה�כניות מהסוגות השונותוהתשהתכני� 

ֶהסדר כזה מקרב מאוד את האפשרות של . ביישו� כללי� תוכניי� כאלה מעוררת חששות
  .ולכ� עדי� להשאיר את ההסדר הקיי� על כנו, מדינה ברמת המיקרוההתערבות 

היבט שלישי של אסדרת כלי תקשורת לב ל�הוקדשה תשומתבחלק השלישי של המאמר 
סוגיה בעלת חשיבות גדולה וא� מדובר ב. אלקטרונית בהקשרי� המשפיעי� על תרבות

וקבוצות , בעשורי� האחרוני� גדלה המודעות לקיומ� של קבוצות מיעוט תרבותיות. גוברת
 של ה ולזהותהה במרחב הציבורי לתרבותבכורשל מת� אלה החלו להיאבק נגד המגמה 

נגד הנסיונות להאחדה ו,  של המיעוטי�יה�תרבויותמתו� התעלמות , קבוצת הרוב
  .תרבותית

 –אמצעי התקשורת בהקשר של מיעוטי� בשל מדיניות הנוגעת מישורי� נדונו כא� שני 
ות� של נוכח. ויכולת� לקיי� ערוצי תקשורת משלה�, חברתיי��נוכחות� בערוצי� הכלל
חברתיי� חשובה מפני שמדובר באתר מרכזי שבו מתנהל השיח �מיעוטי� בערוצי� הכלל

 סה� מייצרת אצל הרוב תפימיעוטיהתעלמות מה.  של החברהההתרבותי ומתעצבת תרבות
ועלולה לגרו� , יוצרת בקרב המיעוטי� תחושה שאי� מכבדי� אות�, נכונה של המציאות�לא

המיעוטי� כי  הראו �10ו 2מחקרי� ביחס לערוצי� . ברתיי�לקיפוח� בחלוקת המשאבי� הח
פ� סטריאוטיפי ובהקשרי� ו וכי ה� מוצגי� בא,מוצגי� בהתא� לשיעור� באוכלוסייהאינ� 

מאחר שהמחקרי� הראו ג� שבקרב המנחי� והכתבי� הקבוצה הדומיננטית היא . שליליי�
לקבלת זיכיו� כי בעל הזיכיו� הוצע כא� לקבוע כתנאי , גברי� יהודי� אשכנזי� וחילוני�

. יפעיל מדיניות של העדפה מתקנת לש� הגברת המגוו� של העוסקי� בעשייה הטלוויזיונית
מינוי חברי� במליאת רשות השידור ב י�נוגעהכ� הוצע להוסי� להסדרי� החוקיי� �כמו

� י� תרבותיי� וג ג� מיעוט– ובמועצת הרשות השנייה דרישות למינויי� מקרב המיעוטי�
  .מיעוטי� מבניי�

כניות המשודרות בערוצי� ו התי� של ולאופי�אסדרה מתייחס להרכבמרכיב נוס� של ה
בחוק הרשות השנייה ובכללי� שהותקנו מכוחו נדרשי� בעלי הזיכיו� . חברתיי��הכלל

הוצע כא� כי אסדרה המנסה . � את המגוו� התרבותי הקיי� בישראלהלשק� בשידורי
קבוצות להבטיח כי הערוצי� יציגו באופ� הול� את ה, ראשית, להגשי� מטרה זו צריכה

מהדורות החדשות או כגו� , כניות שעיסוק� לאו דווקא במיעוטי�והשונות של החברה בת
מתא� סביר בי� � הישתדלו לקיי� בשידורי כי הערוצי� יש להבטיח. כניות אירוח באולפ�ות

 היק� ההצגה של דמויות גודלה היחסי של קבוצה בתו� החברה הישראלית לבי�
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, כניות העוסקות בקבוצות השונות בחברהוישודרו תשיש לדרוש , שנית. אליההמשתייכות 
כנית כזו צרי� להיות והיעד של ת�קהל. כניות פריפריהודוגמת הדרישה הקיימת לשדר ת

כנית צריכי� לבוא מקרב וויוצרי הת,  עוסקת בהכניתוהתשלא רק הקבוצה ו, כלל הציבור
של עמדות כנית תספק ביטוי אותנטי של בעיות הקבוצה ווהתשכ� יובטח .  הקבוצהחברי

כניות ותשישודרו רצוי לדרוש , שלישית. ר ערו� תקשורת מ� המיעוט אל הרובווציוי, חבריה
� קיומו של שיח תרבותי כללאפשר אתשידבר , ות בי� קבוצות שונות בחברהמפגישה

  .חברתי
 זה של קיו� במות – מיעוטי�בת תקשורת הנוגעת  השני של מדיניומישורביחס ל

 הסברתי כי למיעוט תרבותי יש אינטרס שתתקיי� הפרדה – קהילתיות�קרי פני�, קבוצתיות
זהו אותו אינטרס . הרדיו והטלוויזיהדוגמת  ,כלי השפעה תרבותית חשובי�בבינו לבי� הרוב 
. יתר לתרבות זרה� חשיפתהמקומית מגוננת על עצמה מפני" הזר� המרכזי"שבשמו תרבות 
תרבותו מפני על ר ו מסייעת למיעוט לשמקהילתית�פני�במה קבוצתית , במילי� אחרות

ידי שידור �על ,זאת.  מצד התרבות הדומיננטית בחברההבהשחיקה המתמדת שהיא נתונה 
זירת .  או קשורי� אליהמורשת הקבוצתיתאת המבטאי� אשר  ותכני� המיעוטתכני� בשפת 

, לזהות�בנוגע בי� חברי הקבוצה  היא ג� פורו� שבו יכול להתנהל שיחו תקשורת ז
ג� למיעוט מבני . יחסיה� ע� קבוצת הרובוליחס� אל המורשת הקבוצתית ל, ערכיה�ל

חברי הקבוצה להתדיי� בחופשיות יוכלו שבה , עשוי להיות עניי� בקיומה של במה קבוצתית
קל על ידבר זה . לה� ולגבש את עמדותיה�בינ� לבי� עצמ� כדי לזהות את האינטרסי� ש

  .חברתי�חברי הקבוצה להציג את עמדותיה� ותביעותיה� בשיח הציבורי הכלל
 מיועדי� לחברי קבוצות המיעוט וניהול� ה�אשר שידורי, במות תקשורתיות קבוצתיות

 אומנ�ה� יכולות . יכולות להתקיי� כערוצי� ייעודיי�, ידי חברי הקבוצות הללו�עלנעשה 
להתקיי� ג� באמצעות הקצאת רצועות שידור ייעודיות בתו� לוח המשדרי� של אמצעי 

פ� מוחלט על הערוצי� ואפשר להסתמ� בא�טענתי כי איאול� . חברתיי��התקשורת הכלל
 מפני שהיק� ההכנסות של, חברתיי� לש� יצירת במות קבוצתיות בהיק� משמעותי�הכלל

�קהליעבור בשידור כ� ש, מדרוג גבוהביות הזוכות כנו תלוי ביכולת� לשדר תאות� ערוצי�

  .יעד קטני� גור� לה� הפסדי�
ראוי לאפשר הקמה . תחנות קבוצתיותכמה בישראל בתחו� שידורי הרדיו קיימות כיו� 

ואי� למנוע , ידי חברי הקבוצות�שינוהלו עלייעודי /של תחנות רדיו על בסיס קבוצתי
שיונות ראי� למנוע , דומהאופ� ב. הקי� תחנותכיונות מקבוצות שמבקשות לוזשיונות ר

, מאחר ששידורי הרדיו ה� אנלוגיי�. מבקשות להקי� ערוצי טלוויזיה קבוצתיי�המקבוצות 
ויש לקיי� בחינה מושכלת כדי להחליט , עלולה להיווצר בעיה של מחסור בתדרי שידור

לוויזיה קבוצתיי� מחסו� משמעותי בפני הקמת� של ערוצי ט. לו קבוצות יזכו בתדרי�יא
. העלויות הכרוכות בהפקת תכני� טלוויזיוניי� ה� גבוהות ביותר. הוא המחסו� הכלכלי

העלויות הללו מוטלת בכמות שתספיק למימו�  של ערוצי� קבוצתיי� לגייס הכנסות �יכולת
קבוצות שאינ� אטרקטיביות בגדולות או �מדובר בקבוצות מיעוט לאר שאבמיוחד כ, בספק

 לש� � מיעוטי� זכאי� למימו� מהמדינהלכ� מתעוררת השאלה א. מפרסמי�מבחינת ה
  .הקמה ותפעול של תחנות טלוויזיה קבוצתיות
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ההגנה על תרבות� של . נטית ההבחנה בי� סוגי� שוני� של מיעוטי�רלוובנקודה זו 
מכ� נגזרת . הגירה מיעוטי� ילידיי� צריכה להיות חזקה יותר מההגנה שזכאי� לה מיעוטי

� זכותמלהגנה על תרבותו חזקה , שהוא מיעוט ילידי,  של המיעוט הערביומסקנה כי זכותה
 של קבוצות מסוימות לקיי� � א� יכולת,לכ�. למשל,  של יוצאי רוסיה או אתיופיההמקבילה

הערבי� צריכי� ,  בקבלת סיוע כספי מהמדינהיתתחנות רדיו וטלוויזיה קבוצתיות מותנ
הוא הדי� א� מספר תחנות הרדיו הקבוצתיות . וסיה ואתיופיהלקבל עדיפות על יוצאי ר

כיונות שידור רק לחלק זכ� שנית� להעניק , שנית� לקיי� מוגבל בשל מחסור בתדרי שידור
  .מ� הקבוצות


