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בג“ץ הותיר על כנו את הצו הארעי שהוצא
אמש :תאגיד ”כאן“ לא יפוצל בינתיים

שופטי בית המשפט העליון ביקרו בחריפות את התיקון לחוק השידור הציבורי שעבר בכנסת בשבוע שעבר ,שקובע כי יוקמו שני תאגידים,
שאחד מהם יספק חדשות ואקטואליה לשני  ºלאור זאת ,התאגיד שהחל היום בשידוריו ברדיו ובטלוויזיה יפעל בינתיים כגוף מאוחד
מאת יונתן כיתאין

שופטי בית המשפט העליון
יצחק עמית ,חנן מלצר ונועם
סולברג ביקרו בצהריים
בחריפות את תיקון  8לחוק
התאגיד ,שאשור בשבוע
שעבר על ידי הכנסת .התיקון
קובע כי חטיבת החדשות
תוצא מתוך תאגיד ”כאן“
ותהפוך לתאגיד נפרד שיספק
שירותי חדשות ואקטואליה.
במהלך הדיון השופטים
נטו להוציא צו על תנאי
שידרוש מהמדינה לנמק את
הליך החקיקה ,ואת הצורך
שבהפרדת השידור הציבורי
לשני גופים נפרדים שאחד
מהם מספק חדשות ואקטואליה
לשני ,אך בסופו של דבר
החליטו להשאיר על כנו את
הצו הארעי שהוציאו אתמול,
ומונע בינתיים את פיצול
התאגיד ,כך שהתאגיד ,שהחל
היום בשידוריו ,יפעל בינתיים
כפי שהיה אמור לפעול לפי
החוק המקורי .כלומר ,כתאגיד
אחד שבתוכו חטיבת חדשות.
נזכיר ,כי על פי החוק שעבר
בכנסת בימים הקרובים אמור
להתמנות שופט בדימוס
שיקים ועדת איתור ,שתקים
מועצה לתאגיד החדשות,
והיא זאת שתמנה את המנכ“ל.
בחוק נקבע כי הליך זה ייקח
שלושה חודשים ,אך בפועל

הוא ככל הנראה צפוי להתארך
מעבר לכך .בשל התמשכות
התהליך ,החוק הנוכחי קובע
כי תאגיד החדשות ייצא לדרך
כבר היום שבראשו מנכ“ל
זמני לשבועיים ,שבהמשך
יוחלף במנכ“ל זמני שימונה
על ידי הכנ“ר לתקופה של
מספר חודשים.
על רקע זה ,במהלך הדיון
הציעו השופטים כי אם
המדינה רוצה להקים תאגיד
חדשות נפרד היא יכולה
להתחיל בפעולות כדי לעשות
זאת ,כשבינתיים התאגיד
יפעל כרגיל .השופטים כן
ציינו כי גם אם יוצא צו על
תנאי הוא לא יחול על החלק
בחוק שנוגע לקליטת כמות
גדולה יותר של עובדי רשות
השידור.
אף על פי שבתאגיד נערכו
לעלייה לאוויר באופן שעולה
בקנה אחד עם תיקון החוק
החדש ,כך שלכאורה יפעלו
כבר מהיום שני תאגידים,
בפועל לא הייתה לכך עד
כה משמעות מעשית ,מכיוון
שלתוך תאגיד החדשות
הוכנסו ממילא תוכניות
החדשות שהיו אמורות להיות
משודרות במסגרת תאגיד
”כאן“ לפני תיקון החוק.
בנוסף ,לתאגיד החדשות לא
מונה מנהל קבוע ,וגם המנכ“ל
הזמני שלפי תיקון החוק

קובלנץ )מימין( ועומר .בינתיים החדשות אצלם

צילומים :איל יצהר ,דוברות הכנסת  -יצחק הררי

אמור להוביל אותו בחודשים
הקרובים עדיין לא מונה על
ידי הכנ“ר .מי שאמור היה
להוביל את תאגיד החדשות
בימים הקרובים הוא ברוך
שי ,שממילא נבחר על ידי
ראשי התאגיד ,המנכ“ל אלדד
קובלנץ והיו“ר גיל עומר,
להוביל את חטיבת החדשות

בפועל השידורים שיצאו היום לדרך
יימשכו באופן רגיל ועל פי התכנון
המקורי עד להחלטה הסופית שיקבל
בג"ץ .זאת ,מכיוון שלתוך תאגיד
החדשות הוכנסו ממילא תוכניות החדשות
שהיו אמורות להיות משודרות במסגרת
תאגיד ”כאן“ ,לפני תיקון החוק

של התאגיד.
כאמור ,כבר אמש הוציא
בג“ץ צו ארעי המשהה את
כניסתו לתוקף של התיקון
לחוק רשות השידור שעיקרו
הוצאת חטיבת החדשות מתוך
תאגיד ”כאן“ ,והפיכתה
לתאגיד נפרד .הצו הוצא
בעקבות עתירות בנושא
שהגישו ח“כ איתן כבל,
תאגיד השידור הישראלי
)”כאן“( ,וארגון העיתונאים.
זמן קצר קודם לכן הגישה
המדינה את תשובתה
לעתירות שבה היא מתנגדת
למתן צו ביניים שכאמור הוצא
בסופו של דבר” .עיון בעתירה
מעלה ספק רב בכל הנוגע
לאפשרותם של העותרים
לבסס פגיעה ,לא כל שכן
פגיעה בלתי מידתית בזכות
יסוד חוקתית“ ,נכתב בתשובת
המדינה” .זאת ,בשים לב לכך
שהסמכויות שניתנו לתאגיד
השידור הועברו במסגרת החוק
לתאגיד החדשות ,תוך שמירה
על עצמאותו“.
עתירתו של ח“כ כבל
הוגשה באמצעות עו“ד יובל
יועז ועו“ד דורון ברקת.
עתירת התאגיד הוגשה
באמצעות עורך הדין דורי
קלגסבלד ,עתירת ארגון
העיתונאים הוגשה על ידי
עורכי הדין מורן סבוראי
ואמיר בשה¿ .

אחרי חודשים של עיכובים ודחיות :תאגיד ”כאן“ החל בשידוריו

בינתיים העלייה לאוויר מלווה בקשיים מסוימים ,על רקע המתיחות בין עובדי ומנהלי התאגיד החדש לבין חלק מעובדי רשות השידור  ºבין
השידורים הערב :תוכנית התחקירים ”זמן אמת“ בהגשת אסף ליברמן ,תוכנית הסאטירה ”היהודים באים“ ורצועת תרבות יומית בשם “מועדון תרבות“
שידורי תאגיד ”כאן“ נפתחו
הבוקר ב– 6:00עם שידורי הרדיו
של שמונה התחנות שעברו
להפעלת התאגיד מידי רשות
השידור .את מבזק החדשות
הראשון הגיש מירושלים שדר
קול ישראל הוותיק מלאכי
חזקיה .הערב ב– 17:00החלו
גם שידורי התאגיד בטלוויזיה,
עם רצף של שלוש שעות של
תוכניות אקטואליה .ב–21:00
תשודר תוכנית התחקירים ”זמן
אמת“ ,בהגשת אסף ליברמן.
בהמשך תשודר תוכנית
הסאטירה ”היהודים באים“,
ואחריה רצועת התרבות היומית
”מועדון תרבות“ ,בהגשת שפרה
קורנפלד ואסתר רדא.

צילום :רפי דלויה

מאת יונתן כיתאין

בינתיים העלייה לאוויר
מלווה בקשיים מסוימים על רקע
המתיחות בין עובדי ומנהלי
התאגיד החדש לבין חלק מעובדי
רשות השידור .כבר אמש ציינו
בתאגיד כי יותר מ– 50%מעובדי
רשות השידור שהיו אמורים
להגיע להיקלט אתמול לא
הגיעו ,מכיוון שהוזמנו לאירועי
הדרכה של ההסתדרות שנקבעו
לאתמול או להיום .אתמול היו
צריכים להיקלט בתאגיד כ–150
איש מרשות השידור אך בפעול
נקלטו רק כמה עשרות בודדות.
בתאגיד העריכו אתמול כי גם
היום צפויים להימשך הקשיים
בקליטת העובדים הטכניים,
והביעו חשש כי הדבר ייפגע
בשידורים .בינתיים הבוקר
התעוררה בעיה בקליטת שידורי

מלאכי חזקיה מגיש את המהדורה הראשונה .שש אחרי המלחמה

הרדיו באמצעות אתר האינטרנט
והאפליקציה של רשות השידור
 דבר שניתן היה לעשות עדאתמול  -וגם במקרה זה בתאגיד

מציינים כי הקשיים נובעים מכך
שההרשאות לניהול האפליקציה
לא נמסרו לידיהם על ידי עובדי
רשות השידור .גם הרבה מהציוד

הטכני שאמור היה להיות מועבר
לידי אנשי התאגיד עדיין לא
הועבר.
אמש פורסם גם לוח השידורים
של התאגיד לשבוע הראשון,
שכולל סרטי תעודה ,ותוכניות
בידור ושעשועונים ,תרבות
וסאטירה.
הערב כאמור תעלה תוכנית
התחקירים ”זמן אמת“ שמופקת
על ידי חיים סלוצקי )עורכת:
טלי בן עובדיה( ,ולפי פרסומים
הייתה אחת הסיבות למאבק
שניהל נתניהו בתאגיד .בתוכנית
הראשונה מובטח ”מסע בארץ
השחיתות“” :בכירי מערכת
המשפט וחוקרי המשטרה
מדברים בגילוי לב על מאחורי
הקלעים וקבלת ההחלטות
בפרשות שבהן היו מעורבים

בכירי המדינה“.
תוכניות בולטות נוספות
שישודרו במהלך השבוע הראשון
הן ”קארפול קריוקי“ ,שמבוססת
על פורמט עולמי מצליח ,שבו
המנחה מארח כוכבי מוזיקה
ששרים יחד איתו במהלך נסיעה
במכונית .את התוכנית ינחה
ניקי גולדשטיין ובמשדר הראשון
יתארח עידן רייכל.
ביום רביעי תשודר תוכנית
אולפן סאטירית שבועית בשם
”עד כאן!“ בהנחיית מיכאל
הנגבי .התוכנית כוללת
פאנליסטים מימין ומשמאל
ביניהם יותם זמרי ונועם פתחי,
אבי אטינגר ולילך לשם ברנע.
התאגיד יציע גם תוכנית תרבות
שבועית שנקראת ”המכולה“,
שאותה יגיש איתי מאוטנר¿ .

