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 גתשפ"טבת  טכ", 2022 ינואר 22 

 שלום רב,

 הציבורי "כאן"תאגיד השידור ב לפגועהכוונה הנדון: 

"(, אנו מתכבדים לפנות אליכם התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל )להלן: "

 בדברים הבאים:

הממשלה, מהעולים אנו עוקבים בדאגה רבה אחרי הקולות  37-מאז הקמת הממשלה ה .1

, להגביל את , להפריטו"(התאגידהציבורי "כאן" )להלן: " הקוראים לסגור את תאגיד השידור

 . או לפגוע בעצמאותו ולהכפיפו לממשלה מתקציבים "לייבש" אותופעולתו, 

בשנים האחרונות, מיצב את עצמו התאגיד כגורם מוביל ועצמאי בתקשורת החופשית בישראל,  .2

ישראלי איכותי, וכמקור חדשותי עצמאי ויקר ערך. במציאות בה מרבית כלי -כיוצר תוכן עברי

לטים על ידי בעלי הון ובעלי אינטרסים, ערכו של גוף תקשורת ציבורי התקשורת בישראל נש

 לא יסולא בפז.  –איכותי, מאוזן ועצמאי 

, אנו רואים בחומרה רבה את הכוונות לפגוע בתאגיד או בעצמאותו. קו ישר עובר בין על כן .3

 ולמנות את הכוונה המוצהרת של חברי הממשלה לפגוע בעצמאותו של בית המשפט העליון

, לבין הכוונה לפגוע לבטל את עצמאותם של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלהו שופטיו

פגיעה בבלמים  –המטרה המשותפת של מהלכים אלו בעצמאות השידור הציבורי בישראל. 

 אינה לגיטימית במדינה דמוקרטית. –וברסנים המבקרים את הממשלה 

ויש  –"הרשות הרביעית"  –תאגיד השידור הוא חלק אינטגרלי וחשוב מהתקשורת בישראל  .4

פגיעה בתאגיד תהווה פגיעה בחופש הביטוי לשמור עליו מפני ניסיונות להצר את צעדיו. 

 .והעיתונות בישראל, בתרבות העברית, ובדמוקרטיה הישראלית. אין לאפשר זאת

 בכבוד,

 

  אורי הס, עו"ד                                          אריאל ברזילי, עו"ד

 האגף הכלכלי       מנהל האגף הכלכלי
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 ראש הממשלה 

 משרד ראש הממשלה

 ירושלים ירושלים

  


