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                       18/04/2017  
  לכבוד

  משה כחלון        כ צחי הנגבי"ח
  שר האוצר    ורתמקום שר התקשממלא 

  רושליםי
  ,רבשלום 

  תוספת חדשות מקומיות -הישראלי   הציבורי השידור וקח :הנדון      
  

ים באמצעות במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. אנו פועל 1997"ידיד" הוקמה בשנת 
מרכזי הזכויות  15סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 

רי חברתי פועלת לקידום שיח ציבו "ידיד"שנים רבות שזה מ .ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע
לצידם של המחייבים במהלך השנים  "ידיד"זה עמדה הקשר ב פריה הגאוגרפית והחברתית.ריוכלכלי באיזורי הפ

הולם  את הפקתם ושידורם של חדשות מקומיות העוסקות בחיים היומיומיים המתנהלים בפריפריה ומתן ביטוי
  ורות החדשות הארציות. אשר לא מוצאים ביטוי שוטף במהד לארועים ופעילויות

  
שהביאו את השונה והאחר אל הציבור בפריפריה. חדשות שהעלו ות המקומי חדשותהמהדורות בעבר היו אלו 

לסדר היום נושאים שמעולם לא הגיעו למהדורות החדשות הארציות. ברבות הזמן השתנתה התמונה ובשנים 
, האחרונות, לצערי הפכו החדשות המקומיות ממקור מידע לציבור הרחב ומכונה ליצירת כסף למפיקים ממולחים
 עד שקמו בעלי העניין ועשו הכל על מנת לסגור אותם ולשלוח את מאות העובדים המסורים לשכות התעסוקה.

אני פונה אליכם כדי שתכירו בפוטנציאל הגלום בחדשות המקומיות ככלי להעברת מידע ומסרים לציבור על 
זכויותיו ובמיוחד לציבור המתגורר בפריפריה שחלקו הגדול אינו נחשף לפעילות הממשלה וכיצד הוא יכול לממש 

  את זכויותיו בעקבות פעולות אלה. 
  

את כתבנו  כ אבישי ברוורמן,"ר ועדת הכלכלה דאז, ח", עבור יוחוק שסייענו להכין לפני שלוש שניםבהצעת 
שידורי החדשות המקומיות ותכניות מקומיות בענייני היום מהווים כלי ביטוי חשוב ומשמעותי  :הדברים הבאים

לכל האירועים החדשותיים והחברתיים המתרחשים באזורי הארץ השונים, ובכללם בפריפריה. אירועים אלו, 
המרכזיות ואף לא בתכניות טלוויזיה ארציות, יכולים להגיע שאינם זוכים לסיקור ולטיפול במהדורות החדשות 

לתודעה הציבורית רק באמצעות שידורים אלה. לפני כחמש עשרה שנים הוסדרה לראשונה סוגיה זו במסגרת 
 חוק התקשורת). –(להלן  1982–כ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב6סעיף 

  
לזכור כי כיום משודרות חדשות מקומיות כחלק משידורי תחנות הרדיו האיזוריות אך אין כל ביטוי יש 

  ות הכבלים והלווין או הערוצים המסחריים. במסגרת שידורי רשות השידור, חבר לחדשות אלה
  

אני פונה אליכם בנושא שבנדון ומבקש  )8תיקון מספר (פרסומו של תזכיר חוק השידור הציבורי הישראלי לאור 
חדשות  הדורותמ ך שיחייב את חטיבת החדשות שתוקם בשידורכתזכיר החוק תקן את את התגייסותכם ל

  ראויות לתושבי הפריפריה בישראל.  טלויזיוניות מקומיות
  

 )במקרה של מערכת חדשות עצמאית ח לשנה"מליון ש 20 -כ( מדובר בעלות נמוכהנסיון העבר מוכיח כי  נכבדי,
מדובר בכלי פלורליסטי חשוב לזכור כי חשוב  אשר תאפשר לצרף צופים חדשים לשידור הציבורי הישראלי.

כי עצם השימוש בו במסגרת השידור הציבורי תסייע למיתוגו של השידור הציבורי ובמפת התקשורת הישראלית 
  כולו ככלי רלוונטי לשיח החברתי במדינת ישראל. 

  
  בברכה,

                    
  רן מלמד

  סמנכ"ל                  
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  :העתק

  ר ועדת הכלכלה"כ איתן כבל, יו"ח
  ר הקואליציה"כ דוד ביטן, יו"ח

  ועדת הכלכלה של הכנסתחברי 
  

          
          

  


