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האיום על עתיד השידור הציבורי בישראל

בעקבות ספרו של דן כספי: 'סליחה תקלה, דעיכתה של 
רשות השידור, צבעונים, 2006

ירון אזרחי

השידור הצי�ורי �רדיו ו�טלוויזיה הוא יסוד חשו� �משטר הדמוקרטי, כאשר 
של  ייעודו  האזרחים.  את  לשרת  כדי  עצמאות  של  מספקת  ממידה  נהנה  זה 
השידור הצי�ורי הוא �ראש ו�ראשונה לספק לצי�ור תמונה ר�גונית, מעודכנת 
ומהימנה של המצ� הח�רתי והפוליטי, ולשקף את החלטות השלטון ופעולותיו 
לצורך הערכה �יקורתית של האזרחים. מאחר ש�דמוקרטיה אין השלטון אלא 
שליחו של העם, שהוא הרי�ון הנותן לשלטון כוח כדי לשרת אותו, השידור 

הצי�ורי אמור להיות מכשיר של העם �פיקוחו על השלטון.
ואלה הן הסכנות האור�ות לשידור הצי�ורי �ישראל:

פוליטיזציה: הפיכת השידור הצי�ורי לזרוע של השלטון כאמצעי לעצ�   .1
דעת קהל אוהדת.

מסחור: שחיקת השידור הצי�ורי על ידי חדירת ערכי השוק לשידור ואף   .2
הפרטתו �פועל.

מתמשך  ניהולי  כישלון  �גלל  הצי�ורי,  �שידור  והרס  התנוונות  ניוון:   .3
ו�יורוקרטיה המפרקים את הפרופסיה העיתונאית ומערערים את התשתית 

המקצועית של השידורים.
הפוליטיזציה  �סכנת  �עיקר  הקצר  �ספרו  מתמקד  כספי  דן  פרופסור 

ו�תהליכי ניוון ניהולי �רשות השידור ו�קשר ההדוק �יניהם.
הספר עשיר �מידע על הניסיונות ההרסניים של הממונים הפוליטיים על 
רשות השידור לרתום אותה לצורכיהם הפוליטיים והמפלגתיים המידיים. �משך
 

�אוני�רסיטה  המדינה  למדע  �חוג  המניין  מן  פרופסור  הוא  אזרחי  ירון  פרופסור   *
אלקטרוני: דואר  לדמוקרטיה.  הישראלי  �מכון  לשע�ר  �כיר  ועמית  הע�רית   
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מתוך "מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת", גליון מס' 1. יצא לאור בירושלים, דצמבר, 2007, על-ידי האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.



205על ספרו של דן כספי סליחה, תקלה: דעיכתה של רשות השידור

שנים אחדות שירת כספי כח�ר �וועד המנהל של רשות השידור. עמדה זו ִאפשרה 
לו להיא�ק למען ערכי השידור הצי�ורי )מעמדת מיעוט( ולתעד את הניסיונות 
לפוליטיזציה של רשות השידור כחוקר–מ�קר וכמשתתף–מת�ונן. למרות העו�דה 
שספרו של כספי אינו ספר מעמיק �מיוחד, המצייד את הקורא המצוי �תו�נות 
�דמוקרטיה  האזרחי  השיח  מרח�  �יצירת  הצי�ורית  השידור  רשות  תפקיד  על 
העיר  כיכר  של  והחוקתיים  הנורמטי�יים  השורשים  של  �ה�נה  או  זמננו  �ת 
אף  ואולי  זיכרונות,  ספר  הוא  הספר  קצתו של  חשו�.  ספר  זהו  האלקטרונית, 
חשו� מזה, עדות של אדם מהימן וחוקר מקצועי �תחום התקשורת היודע להעריך 
את חשי�ות השידור הצי�ורי. מיומנותו המקצועית והצי�ורית של כספי נותנת 
תוקף לסיפורים הקשים שהוא מספר על ההתער�ויות הפוליטיות החוזרות ונשנות 
�רשות השידור ועל ניהולה הכושל. קטעים אלה �ספר צריכים לקומם כל אזרח 
הד�ק �ערכים דמוקרטיים ורואה �שידור הצי�ורי נכס של האזרחים. כספי מתאר 
כיצד כיכר העיר האלקטרונית, המיועדת �מקורה לשמש �מה להחלפת דעות 
ציד  לשדה  �הדרגה  נהפכת  השלטון,  את  ל�קר  וכאמצעי  האזרחים  של  שונות 
פוליטיים  עסקנים  שרים,  ממשלה,  ראשי  �ושה  ללא  �ו  שמשתתפים  פוליטי, 
קטנים ועושי ד�רם. �משך שנים אנו עדים כיצד רומסים עיתונאים מוכשרים 
ו�יקורתיים ומסלקים עורכים נועזים מתוך שימוש חוזר ונשנה �צנזורה משפילה, 
מניעה של הע�רת כספים  או  )דחייה  ו�סנקציות כלכליות  פוליטיים  �מינויים 

ממשרד האוצר(, הגו�לים לפעמים �ניסיון לשתק את השידורים.
על אלה יש להוסיף את האיומים הפופוליסטיים של ח�רי כנסת ל�טל את 
האגרה הנותנת �ידי כל �על רדיו וטלוויזיה מניה מוסרית לצפות לק�ל מן 

השידור הצי�ורי שירות אזרחי ראוי.
הפוליטיים  המינויים  �ינוניות  ו�של  הזאת  פוסקת  ה�לתי  הטלטלה  �של 
לרשות השידור, לא פיתחו ראשי רשות השידור עד ימינו תפיסה כוללת ומקיפה 
�מהירות  הצומח  המסחרי,  השידור  ו�ין  �ינו  שת�דיל  הצי�ורי,  השידור  של 
מסחררת �ישראל. �מקום זאת, אנו מוצאים �יטויים ר�ים לניסיונות של אנשי 
הטקטיקות  ואת  הז'נרים  את  לחקות  כולם(  של  לא  )כמו�ן  הצי�ורי  השידור 
זו מעידה על היעדר תשתית  של הערוצים שממומנים �מימון מסחרי. עו�דה 
נורמטי�ית וקונספטואלית, שהייתה צריכה לשמש �סיס לחינוך עיתונאי של 
שדרני השידור הצי�ורי ול�סס את זהותם המקצועית כמשרתי צי�ור, השוא�ים 
את סמכותם ואת תגמולם המקצועי מערכי הדמוקרטיה ולא מערכי השוק. �של 
הִקר�ה �ין הסגנונות של חטי�ות השידור הצי�ורי והמסחרי, נשחקת הייחודיות 
של ערוצי תקשורת מגוונים, האמורים לספק לצי�ור מנעד רח� של אפשרויות. 
מספרם הר� �אופן יחסי של ערוצי תקשורת יוצר אשליה של פלורליזם, שאינו 
זה  תהליך  וז'נרים.  תכנים  של  וההאחדה  ההתכנסות  תהליכי  על  כיסוי  אלא 
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אינו רק או�דן של פרספקטי�ות שונות על נושאים ח�רתיים ופוליטיים אלא 
אף או�דן ממשי של תשתיות של יצירה תר�ותית, המיועדות לאפשר לח�רה 

להת�ונן �עצמה �עין �יקורתית.
כיום כמו�ן לא יעלה על הדעת לוותר על המרכי� ה�ידורי �שידורי הרדיו 
הל�  תשומת  את  לגייס  להם  שנועד  התפקיד  �של  הצי�וריים,  והטלוויזיה 
של המאזינים והצופים שהתרגלו לקצ�, לסגנון ולסנסציוניות של הטלוויזיה 
המסחרית. אולם עדיין יש ה�דל גדול �ין שימוש �יסודות �ידוריים ואסתטיים, 
שנעשה כדי לחזק את צפיית הצי�ור �תוכניות ו�תכנים �עלי ערך צי�ורי ל�ין 
פרסומת  למטרות  �ידור  פרסומות.  לקדם  כדי  ��ידור,  ומקיף  נרח�  שימוש 
אינו מוג�ל על ידי שיקולים תר�ותיים, ח�רתיים ואסתטיים, והוא �א לעתים 
קרו�ות לסייע למניפולציה פרסומית. אולם הה�דל העיקרי �ין שידור צי�ורי 
ל�ין שידור מסחרי נמצא �ה�חנה �ין פנייה לקהל המאזינים והצופים שסי�תה 
דיאלוגית ל�ין פנייה שטעמה שיווקי. הדפוס הדיאלוגי, המאפיין שידור צי�ורי 
תקין, פונה אל האזרח כאל ישות שוות ערך �תהליך התקשורת הצי�ורית ולא 

כאל או�ייקט למניפולציה שיווקית חד–סטרית.
הדפוס השיווקי הוא לפי מהותו מניפולטי�י, למרות התחזותו לעתים לדפוס 
מוצר  לקנות  האזרח  על  להשפיע  מטרתו  דיאלוגי–אינטראקטי�י.  התקשרות 
מסוים א�ל לא לחשו� יותר מדי ולשקול את החלופות. כאשר הדפוס השיווקי 
הזה חודר לשידור הצי�ורי ולתכנים ח�רתיים–פוליטיים, הוא הופך את האזרח 
לאו�ייקט פסי�י הנתון למניפולציות תקשורתיות. כאשר המימון המסחרי חודר 
אף אל השידור הצי�ורי, הוא גורר אתו את אווירת השוק הטיפוסית לו: אווירה 
שאינה מתאימה לפורום הנותן עדיפות לטיעונים על פני ססמאות. הצעקנות 

והקצ� של הטלוויזיה המסחרית חדרו לתוכניות ר�ות �רשות השידור.
מי  יותר.  ישירה  להיות  אף  יכולה  הפרסומות  של  השיווקית  ההשפעה 
שמקשי� �שנים האחרונות לתוכניות האקטואליה של רשת � אינו יכול שלא 
להתרשם מהכיעור, מהוולגריות ומהצעקנות של הפרסומות, שוודאי מניעים 
מאזינים ר�ים לכ�ות את הרדיו או לע�ור לגלי צה"ל. לּו היה מופקד עורך �על 
קורטו� של ה�נה �דרך ההתנהלות של השידור הצי�ורי, היה פוסל ודאי חלק 
לא מ�וטל של הפרסומות הללו ומע�יר לפרסומאים הנחיות �נוגע לנורמות 
פרסום ק�ילות �שידור הצי�ורי. ד�ר זה לא היה פוגע אלא אפילו מחזק את 
האינטרס של המפרסמים לפרסם על ה�מה הזאת, הנאלצת להתפשר עם מימון 

פרטי, �של קיצוצי משרד האוצר.
כספי צודק כשהוא טוען שיש הק�לה �ין תהליכי הפוליטיזציה של השידור 
�שתי  �ישראל.  הג�והה  ההשכלה  �מערכת  מק�ילים  תהליכים  ו�ין  הצי�ורי 
מחוי�ים  שאינם  אנשים  של  הפוליטיים  המינויים  תופעת  �ולטת  המערכות 
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דמוקרטית.  �מדינה  ומדע  ג�והה  השכלה  לערכי  או  הצי�ורי  השידור  לערכי 
חסרי  קצתם  ופוליטיקאים,  האוצר  פקידי  �ידי  נותן  השלטון  המקרים  �שני 
המ�וססים  מוסדות  של  �תפקודם  לפגוע  ר�  כוח  כללית,  תר�ותית  השכלה 
על פרופסיות ועל יצירתיות, אשר תפוקותיהם אינן ניתנות למדידה �מונחים 
�עיות  מתגלעות  האוני�רסיטאית  �מערכת  והן  השידור  �רשות  הן  כספיים. 
ארגוניים  שינויים  �אמצעות  לפותרן  שאפשר  אמתיות(,  )קצתן  ניהוליות 
שוליים, ושמשמשות �ידי הגורמים הפוליטיים כעילה להתער� ולמנות מקור�ים 
שיפקחו על העיתונאים ועל אנשי האקדמיה. אין ספק ש�שני המקרים הצירוף 
של תמריצים פוליטיים )להחליש את המוסדות האוטונומיים המאפשרים ל�קר 
את השלטון( לחשי�ה כלכלית צרה הוא הרה אסון �ישראל. הפוליטיקאים גילו 
נימוקים כלכליים, המסוגלים  שטו� להסתיר שיקולים פוליטיים �מסווה של 

לחסל כל מוסד תר�ותי–צי�ורי 'לא כלכלי'!
ו�השכלה  הדמוקרטיה,  את  ומפתחות  המחזקות  צי�ורי  �שידור  השקעות 
לאמוד  כאמור  שאי–אפשר  תפוקות  מייצרות  הח�רה  את  המקדמות  ג�והה 
�מונחים כלכליים חומריים של רווח כספי. א�ל הקואליציה �ין פוליטיקאים 
נגד  לטיעונים  לשוות  קרו�ות  לעתים  מצליחה  האוצר  משרד  כלכלני  ו�ין 
�ישראל  ג�והה  להשכלה  והמועצה  השידור  כרשות  מוסדות  של  האוטונומיה 
אופי מדעי או�ייקטי�י. על הצי�ור להימנע מללכת שולל אחר ניסיונות אלה.

צנזורה  עם  פעולה  משתפים  הצי�ורי  �שידור  המעור�ים  כל  לא  כמו�ן, 
פוליטית, עם שוחד מסך לפוליטיקאים, עם השתקת �יקורת ועם מניעת העלאות 
נושאים על סדר היום הצי�ורי המ�יכים את השלטון. ישראל מדינה קטנה ואנשים 
ר�ים יודעים מי הם משתפי הפעולה של הפוליטיקאים �רשות השידור ומדוע הם 
מצליחים להמשיך לפעול �ה. אנו יודעים גם מי נמנה עם הק�וצה הקטנה אך 
האמיצה של עיתונאים, עורכים ויוצרים הנא�קים כנגד ההשחתה של הרשות.* 
כספי מקדיש את ספרו ל'שומרי המיקרופון והמסך �רשות השידור ששרדו ולא 
נש�רו, לא עז�ו ולא התפשרו עם סטנדרטים מקצועיים גם �עתות מצוקה, עמדו 
�עיקריו של השידור  איתנים �אמונתם  נשארו  כן  פי  ואף על  �לחצים קשים; 
הצי�ורי'. עליהם יש להוסיף את אנשי האקדמיה דן כספי ותמר לי�ס, שהקדישו 
את עצמם למא�ק הזה על קיומו ועל פיתוחו של השידור הצי�ורי �ישראל. נותר 
רק לקוות ש�קר� מאות התלמידים ��תי הספר לתקשורת �ארץ תקום תנועה של 
עיתונאים שליחי צי�ור, שימשיכו, ואולי אף יצליחו יותר �מא�קם נגד התנוונות 

השידור הצי�ורי והדמוקרטיה �ישראל.

על אלה יש להוסיף את ההנהלה החדשה, המגלה תעוזה ונחישות ��יצוע רפורמה �שידור   *
הצי�ורי.




