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   אגרת רשות השידור ייקור: הנדון

  

המועצה אני מתכבד להביא בפניך את עמדת , 2011-12לקראת הדיון בחוק ההסדרים לשנת 

 לצורך מימון 2012'  ו2011מתנגדת להעלאת גובה אגרת הטלוויזיה והרדיו בשנים הלצרכנות 

  :וכדלקמן ,רפורמה ברשות השידור

  

אגרת , לגבי אופן העלאת גובה האגרה, על פי המתווה המוצע בחוק ההסדרים .1

אגרת  (5% בשיעור של - 2012'  ו2011בשנים  -בתקופה ראשונה הטלוויזיה תתייקר 

 - 2014'  ו2013 בשנים –בתקופה השנייה ).  לשנה20%בשיעור של התייקר הרדיו 

 ובתקופה 2010 משנת רמתן להן תחזורנה 2015 כך שבתחילת שנת נה תוזלותהאגר

 .  לשנה1% ב נה תופחתות האגר2025 עד שנת 2015שלישית משנת 

 

 מתווספת לשורה ארוכה של החלטות אגרות רשות השידורלאת הצעת חוק זו לגבי הע .2

 התוצאה המתקבלת מייקרת . הסותרות אחת את השנייהותמדינה בעניין האגר

 ,2003 אל מול החלטת הממשלה המקורית משנת רשות השידור ותאת אגרלמעשה 

 5%ב ילך א ו2007ומשנת , 2004אגרות רשות השידור תפחתנה החל משנת קבעה כי ש

 . י שנהמד

  



  

 

  

את " להקפיא" הוחלט ואז 2007 עד לשנת והופחתאמנם  רשות השידורת ואגר, כזכור .3

 רשות השידורת ו אגרהפחתתההקפאה הזמנית של  .2009 ו 2008 לשנים ההפחתה

  . 2010 תהתארכה גם לשנ

 ציבור שלחשש את  הריבוי החלטות המדינה הסותרות בדבר קביעת גובה האגרה מעל

,  יתרה מזאת. אינה סוף פסוק2011ם העלאת אגרה המוצעת לשנת הצרכנים כי ג

אמון הצרכנים במערכת התערער בעקבות הפרת ההבטחות וההתחייבויות להפחתת 

  .ותהאגר

  

 -אי מנובעת בעיקרה , על פי דרישת משרד האוצר, רשות השידורת והעלאת אגר .4

. 1שות השידוררת ותאמת גובה ההוצאות של רשות השידור להכנסות הרשות מאגרה

  .שאיתו מבקשים לנסות באמצעות ייקור האגרות פער נוצרבעקבות זאת 

  

 ת רשותובמצב העניינים זה המועצה לצרכנות מציעה מתווה חדש לשינוי גובה אגר .5

 ומימון ותייקרילא רשות השידור והרדיו ת ואגר ,המוצעמתווה פי ה-על. השידור

 10ת ב ואגרהמתוכננת בגובה הה תבצע באמצעות דחיית ההפחתיהרפורמה ברשות 

לאחר שנתיים של  ,על פי הצעת משרד האוצר, כזכור(.  2023לשנת  2013משנת שנים 

ב   2013בשנים והרדיו  רשות השידורלפחות  יזיהואגרת הטלו אמורה, התייקרויות

ב  2014בשנת ו 20%ת ב ופחאמורה לאגרות הרדיו . נוספים 4% ב 2014בשנת ו 5%

   ). מדי שנה1%-  ואילך האגרות יפחתו על פי התכנון ב2015משנת . נוספים 16%

הנהגת  במימון הרפורמה לבין הצורך בהשתתפות הציבורהצעה זו יוצרת איזון בין 

  .הוגנת שלא מעיקה על הצרכנים מדיניות כלכלית 

  

עם  ,הממונה על רשות השידור,  פנתה המועצה למר אייל גבאי1.8.2010בתאריך   .6

  .למתווה המוצעהצעה ה

מימון השידור " שללה את עמדת המועצה בטענה כי 12.8.2010תשובת מר גבאי מיום 

הציבורי הנו בידי תושבי המדינה באמצעות אגרה ייעודית ולא באמצעות תשלומי 

  ". המס שגובה המדינה

  

  

                                                 
 הוקפאה ההפחתה כך שבשנים 2008בשנת .  מידי שנה5% נקבע כי אשרת הטלוויזיה תופחת בשיעור של 2003 בשנת 1

 . לא הופחתה אגרת הטלוויזיה2010'  ו2009, 2008



  

רת  ואגמימון השידור הציבורי באופן שוטף באמצעות אגרת הטלוויזיה, לעמדתנו  .7

קיים הכרח לממן באופן .  והרפורמה ברשות השידור הינם שני דברים נפרדים,הרדיו

שוטף את השידור הציבורי החשוב לצרכנים בישראל בשל היותו כלי חיוני להעברת 

 העלאת ,לעומת זאת.  המשוחרר משיקולים מסחריים ואחרים,מאוזן, מידע איכותי

 במצב העניינים ,רמה ברשות השידורלצורך מימון הרפווהרדיו ת הטלוויזיה ואגר

להשריש  ועלולה, לאור קיומה של חלופה צודקת יותר במיוחדהינה פסולה , המתואר

למימון מצד כאמצעי ראשון , של הציבורלכיסים  לשלוח ידבו תמיד ניתן , נוהגהאת 

  .רשות שלטונית

  

וצע אני מבקש את תמיכתך ואת תמיכת הועדה בהעדפת המתווה המ, לאור האמור .8

פני הפתרון הבלתי הוגן של ייקור נוסף של האגרה -עללצרכנות ידי המועצה -על

 .לצרכנים

  

  

  ,בכבוד רב              

                  
  ד"עו, אהוד פלג              
  ל"מנכ              
  המועצה הישראלית לצרכנות              

  
  
  
  
  

  ספי אגרות הטלויזיה והרדיו מתווה מימין הרפורמה ברשות השידור מכ–' נספח א: לוט
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