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המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה פועל במסגרת בית הספר לתקשורת באוניברסיטת 
בהקשרים  חדשה  תקשורת  של  וההשלכות  השימושים  אודות  מחקרים  ומבצע  בשומרון  אריאל 
פוליטיים, חברתיים, צרכניים, תרבותיים ועוד. לפירוט מחקרי ותוצרי המכון בשנים 2011-13, ראו: 

 aunmedia.org/research_about

ומהתקשורת  הכתובה  מהתקשורת  מידע  באיתור  עוסקת  יפעת,  מקבוצת  מדיה,  מחקרי  יפעת 
אפקטיביות  מדידת  לצורך  כותרות,  ובניתוח  בתקשורת  תדמית  ניתוח  בשירותי  האלקטרונית, 

החשיפה התקשורתית.

מאגר המידע השיווקי TGI מתוחזק על ידי קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.איי )לשעבר "מחקרי סינגל 
סורס"( ובפיקוח ובקרה מקצועית של ועדת המחקר של איגוד חברות הפרסום. מאגר TGI מבוסס 
של  בשיעור  אוכלוסייה  המשקפים   ,18+ בגילאי  היהודי  במגזר  מרואיינים  של  מייצג  מדגם  על 

כ-3.96 מיליון נפש. סקר ™TGI בישראל נערך משנת 1998.

בישראל בשנת  ביותר במדיה החברתית  ענן תגיות של המלים הפופולאריות  תמונת השער היא 
2012, כפי שהתקבלו מחברת יפעת. הענן מתבסס על דגימה רנדומלית של שליש מהימים במהלך 
המילים  מופו  הפוסטים  בסיס  על  מהפוסטים.  שליש  אקראית  נדגמו  יום  בכל  כאשר  השנה, 

והביטויים השכיחים ביותר.
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בניגוד לשנה הקודמת, "שנת המחאה", שבה הופנה חלק ניכר מתשומת הלב התקשורתית למחאה 
החברתית של קיץ 2011, לא עמד נושא מרכזי אחד על סדר היום של התקשורת בישראל בשנת 
2012. לצד נושאים ביטחוניים מובהקים כמו האיום האיראני והמתיחות ברצועת עזה, שהגיעה 
וחברתיים.  כלכליים  פוליטיים,  נושאים  במגוון  התקשורת  עסקה  ענן",  "עמוד  במבצע  לשיאה 
בחלק מנושאים אלה הייתה 2012, אולי יותר מקודמותיה, "שנת האג'נדות". דרך הסיקור באמצעי 
תקשורת שונים התאפיינה בהצגת עמדות מובהקות בסוגיות שנויות במחלוקת, לעתים על חשבון 
הדיווח העובדתי, באופן שדחק מפעם בפעם את האתוס העיתונאי המקצועי של דיווח עובדתי, 

נטול הטיות. 

בין הנושאים שעמדו השנה על סדר היום הייתה שורה של עניינים שנגעו לתקשורת עצמה, בהם 
מאבקם של עובדי ערוץ 10 למנוע את סגירתו, החרפת המשבר העסקי בעיתון הוותיק "מעריב" 
שהביאה אותו אל סף פשיטת רגל ולמכירתו באמצעות נאמנים שמונו על ידי בית משפט, "מהפכת 
הסלולר" שיזם שר התקשורת משה כחלון, ועוד. אירועים אלה שיקפו את הטלטלות והשינויים 
ומתעצמת,  מתרחבת  החדשה  שתקשורת  ככל  בישראל  הציבורי  המרחב  על  העוברים  הנמשכים 
בעוד התקשורת המסורתית נדרשת להסתגל למציאות המשתנה. תהליכים אלה אינם מתנהלים 
בחלל ריק אלא תוך זיקה ישירה לגורמים כלכליים ופוליטיים, שהשפעתם על התקשורת ניכרת, 
וחופש  על חירות הביטוי  ולהשפעות אלה משמעות רבה  ואם באופן סמוי. לתהליכים  בגלוי  אם 

העיתונות בישראל ועל אופייה וערכיה של מדינת ישראל. 

בכל הנושאים הללו, ורבים אחרים, עוסק דוח זה, השני בסדרת הדוחות השנתיים שמוציא לאור 
המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה באוניברסיטת אריאל. הדוח הפעם רחב ומקיף יותר 
מקודמו. הוא כולל בחינה של סדר היום התקשורתי במהלך השנה כפי שבא ידי ביטוי בתקשורת 
על  והשפעתה  החדשה  התקשורת  בתחום  וההתפתחויות  השינויים  ואת  והחדשה,  המסורתית 
חופש  על  למאבק  מיוחדים  פרקים  גם  בו  מוקדשים  המסורתית.  התקשורת  של  שונים  ענפים 
– התקשורת  רוב הציבור  כלל מעינו של  לזירות הרחוקות בדרך  גם  2012, כמו  העיתונות בשנת 
בזו המופנית אל הציבור החרדי. להכרת מאפייני  וכן  המגזרית: בשפה הערבית, בשפה הרוסית 
אמצעי התקשורת של קבוצות אלה חשיבות רבה, שכן על פי הערכות כ-40 אחוזים מכלל אזרחי 
ישראל נחשפים לעיתונים, לתחנות שידור, לאתרי אינטרנט ולערוצים נוספים הייחודיים למגזרים 

הללו. 

חוקרים  השנה  לארח  שמחים  אנו  ופוליטיקה,  חברה  חדשים,  מדיה  לחקר  המכון  חוקרי  לצד 
אורחים שתרמו מהידע שלהם לדוח זה, ומודים להם על שיתוף הפעולה. הדוח הוכן בשיתוף פעולה 
עם חברת יפעת מחקרי מדיה, ואנו מבקשים להודות לצוות העובדים בחברה ובעיקר למור לביא 
שהעמידו   ,  TGI מחקרי  מדיה  קנטאר  מחברת  שלם  וליונתן  כסיף  לאיתן  גם  תודה  טל.  ורביב 
לרשותנו נתונים מן הסקרים המקיפים שעורכת החברה. תודה גם לכל מי שקראו פרקים מהדוח 
על הערותיהם המועילות: טל לאור, אפי ליניאל, ד"ר אסנת רוט-כהן, הילה לוינשטיין, עו"ד אלעד 
רוזנטל, ד"ר עו"ד אמיר לבקוביץ,  ד"ר כרמל וייסמן, אביתר גת,  ד"ר רבקה נריה-בן שחר, אסעד 
זידאן, ד"ר סבינה ליסיצה, ד"ר נלי אליאס. וכן תודה לעוזרי המחקר ברוך שומרון, אודיה שלו, 

אביטל מנדל, מיכל מינצר וג'ניה קיפניס, והגרפיקאים מעין קלימיאן ואלירן גלילי. 

מבוא
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ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר
המכון הישראלי לדמוקרטיה

אסדרת תחום התקשורת במדינת ישראל מתאפיינת בהבחנה ברורה בין העיתונות המודפסת לבין 
שידורי הטלוויזיה והרדיו. בעוד העיתונות המודפסת פועלת באופן חופשי יחסית )למעט חובות 
הרישיון כפי שיפורט להלן, וכן בכפיפות לכללי התערבות כבכל שוק כלכלי אחר(, כפופים הרדיו 
והטלוויזיה למשטר רגולטורי חודרני, המתבטא הן בעצם חלוקת הזיכיונות והן בפיקוח השוטף 

על ביצועם. 

עיתונות מודפסת

אחד מן השרידים המנדטוריים המטרידים ביותר בחקיקה במדינת ישראל הוא זה האוסר הוצאה 
בפקודת  מעוגנת  זו  סמכות  הפנים.  במשרד  המחוז  על  הממונה  מן  רישיון  בלא  עיתון  של  לאור 
העיתונות המנדטורית משנת 1,1933 ואף שהשימוש בה איננו תכוף, עצם קיומה בספר החוקים הוא 
בעל השלכה מצננת על חופש העיתונות. חלק מן התנאים הנדרשים לצורך הרישיון הם טכניים 
)זהות בעל העיתון והעורך וכתובת העיתון(, ואחרים הם תנאי כשירות לבעל עיתון ולעורך )גיל, 
חרום(  )שעת  ההגנה  נוסף, תקנות  מנדטורי  בחוק  סעיף  ומכוח  לכך,  בנוסף  פלילי(.  עבר  השכלה, 
1945, רשאי הממונה על המחוז להציב תנאים או לסרב לתת רישיון ככל העולה על רוחו ומבלי 
לתת כל טעם לדבר.2 במשך השנים נעשו ניסיונות רבים לבטל את הפקודה, ואף הוקמו וועדות 
ציבוריות לבדיקת העניין, האחרונה שבהן בראשותו חיים צדוק בשנת 1996, שהמליצה על נוסח 
של חוק עיתונות חדש שיחליף את הפקודה. בשנת 2004 נכתב תזכיר חוק על ידי משרד הפנים ברוח 
המלצות ועדת צדוק )אך לא באופן מדויק( שלא הגיע כלל להצבעה בכנסת, בשל לחץ של רשויות 
הביטחון. גם האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ פעמיים לביטול הפקודה בטענה שהוא סותר 
את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך נענתה בשלילה הואיל והפקודה נחקקה עוד קודם לחוק 

יסוד כבוד האדם. 

לאור כל אלה יש לציין את עיקשותם של חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה ועפו אגאבריה שהניחו 
על שולחנה של הכנסת בינואר 2012 את הצעת החוק לביטול פקודת העיתונות.3 אף שהצעות חוק 
זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר גוז'נסקי ואחרים )פ/3213(, 
על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת עסאם מח'ול ואחרים )פ/841(, על שולחן הכנסת 
השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין )פ/501/17( ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר 
הכנסת דב חנין ואחרים )פ/361/18(, הן מוסרות בעקביות מסדר היום. בשנת 2007 הוגשה הצעת 
חוק ממשלתית שעסקה בהחלפת פקודת העיתונות, אך לא בביטול חלק מן הסמכויות הקיימות 

בה, אך היא לא עברה קריאה ראשונה והטיפול בה הוזנח. 

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1191, )א( 1214.

2  להרחבה ראו משה נגבי, חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה,2011, עמ' 72-77. 

3  פ/3935/18. 

אסדרת מדיה )רגולציה(
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אתרי  על  חלה  איננה  הפקודה  ולכן  דפוס,  כדבר  עיתון  מוגדר  העיתונות  בפקודת  כי  לציין  יש 
אינטרנט המספקים תוכן עיתונאי. בהקשר זה יש לציין את פסק הדין של השופטת מיכל אגמון גונן 
בעניין בקשתו של אתר האינטרנט נענע 10 להכיר בו כמפעל תעשייה בסיווג הארנונה של עיריית 
גבעתיים, בטענה שאין כל שוני בינו לבין עיתון מודפס.4 השופטת קבעה כי אין מקום להבחין בין 
נכס המשמש להפקת עיתון מודפס לבין נכס המשמש להפקת עיתון אינטרנטי. זאת, הואיל וכיום, 
עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, מחליפה המדיה הדיגיטלית את המדיה הפיזית. כך בכלל, כך גם 
בתחום התקשורת והעיתונות: אין עוד הכרח שייצור ייעשה במכונות רועשות באולמות ייצור ודי 
במחשב, תוכנה וידע אנושי. עם זאת, קובעת השופטת כי "נענע10" איננו עיתון משום שרוב פעילותו 
ומטרתו היא מתן שירותים ופרסום וכי הפעילות של כתיבת מאמרים ועריכת תוכן, אשר מאפיינת 

מערכת עיתון, היא שולית וטפלה לפעילות העיקרית שהיא מקסום הכנסות משיווק ופרסום. 

פסק הדין הזה מבטא היטב את מצבה של העיתונות בישראל בשנת 2012: אין כל טעם להבחין 
בין תוכן עיתונאי מודפס לבין תוכן עיתונאי מקוון. עם זאת, תהליכי מסחור של העיתונות יובילו 
על הזכות  לעיתונות מכוח ההגנה  להעניק  נכונים  היו  ופריבילגיות שבתי המשפט  הגנות  לביטול 

לחופש ביטוי ועיתונות.5   

אסדרת שידורי הטלוויזיה והרדיו

א. כללי
תחום שידורי הרדיו והטלוויזיה המופצים לציבור )broadcast( מחולק לשני תחומי משנה: השידור 
הממלכתי )שידורי הטלוויזיה והרדיו של רשות השידור, הטלוויזיה הלימודית, ערוץ הכנסת וגלי 
)ערוץ  פתוח  באופן  לציבור  המשודרים  השידורים  את  הכולל  מסחרי,  הציבורי  והשידור  צה"ל( 
)שידורי  למנויים  מוצפן  באופן  המשודרים  השידורים  ואת  האזורי(  הרדיו  ותחנות   10 ערוץ   ,2

הטלוויזיה הרב־ערוצית בכבלים ובלוויין(. 

שידורי הטלוויזיה והרדיו של רשות השידור מוסדרים בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 )חוק 
בחוק  מוסדרים  הכנסת  ערוץ  של  הטלוויזיה  שידורי  לפיו.  הקבועות  ובתקנות  השידור(  רשות 
הכנסת,6  שידורי  חוק  פי  על  הכנסת(.  שידורי  )חוק  התשס"ד-2003  מהכנסת,  טלוויזיה  שידורי 
המועצה לשידורי כבלים )שמונתה לפי חוק התקשורת( היא הגורם המופקד על בחירתו במכרז של 
הגורם המשדר, על קביעתם של תנאי הרישיונות ועל הכללים בדבר תוכן השידורים ובדבר הפיקוח 
השוטף על הערוץ. ועדת הכנסת מוסמכת לקבוע מדיניות לעניין המשדרים שישודרו בערוץ הכנסת. 
ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בחוק  חלקי  באופן  מוסדרים  הלימודית  הטלוויזיה  שידורי 
התש"ן-1990 )חוק הרשות השנייה(, וכן מוזכרים בחוק רשות השידור ובחוק התקשורת. הטלוויזיה 
מסוימות  אסדרה  סמכויות  מוקנות  החינוך  ולשר  החינוך,  במשרד  סמך  יחידת  היא  הלימודית 
בעניינה, למשל לעניין סיווג וסימון שידורים ולעניין שילוב כתוביות ושפת סימנים. אשר לשידורים 
במסגרת ערוץ 2, הגורם המסדיר את פעילותה של הטלוויזיה הלימודית ומפקח עליה הוא מועצת 
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. מעבר לכך לא נקבע בחקיקה גוף ציבורי אשר יפקח על פעילותה 

ושידוריה של הטלוויזיה הלימודית.7

4  עמ"נ 26681-01-11, נענע 10 נ' עיריית גבעתיים.

.2jk.org/praxis/?p=4144 ,5  ראו גם יהונתן קלינגר

6  סעיפים 4 ו־5 לחוק שידורי הכנסת. 

7  סעיף 1 לחוק רשות השידור, סעיף 55 לחוק הרשות השנייה, סעיפים 6לד)ג( ו־6מט1 לחוק התקשורת.
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נוספים  ובפקודות מטכ"ל.8 הסדרים  בהוראות הפיקוד העליון  גלי צה"ל מוסדרת  הפעילות של 
הנוגעים לפעילות של תחנות השידור של גלי צה"ל קבועים בסעיף 48 לחוק רשות השידור ובחוק 
גלי צה"ל — שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי שירות( )הוראת שעה(, 
התשס"ה-2005. גלי צה"ל היא יחידה צבאית ובראשה עומד מפקד גלי צה"ל, הכפוף לקצין חינוך 

ראשי. לרשות השידור סמכויות אסדרה לעניין התכניות הלא צבאיות המשודרות בגלי צה"ל.

השנייה  הרשות  בחוק  מוסדרים  לציבור  פתוח  באופן  המשודרים  המסחרית  הטלוויזיה  שידורי 
לטלוויזיה ורדיו התש"ן 1990 )חוק הרשות השנייה(, בחקיקת המשנה שהותקנה מכוחו )תקנות 
זיכיונות  ובכתבי  העניין(,  לפי  השנייה,  הרשות  מועצת  שהתקינה  כללים  או  התקשורת  שר  של 
מנוי  דמי  באמצעות  הממומנים  הרב־ערוצית,  הטלוויזיה  שידורי  המשדרים.  לגורמים  שהוענקו 
ו־ב2 119  )יס(, מוסדרים בפרקים ב1  )הוט( או תשתית לוויינית  ומופצים באמצעות רשת כבלים 
פעילותם  גם  זו מוסדרת  )בהתאמה(. במסגרת   1982 ושידורים( התשמ"ב  )בזק  לחוק התקשורת 
של ערוצי הטלוויזיה הייעודיים )הערוץ הרוסי וערוץ המוזיקה הישראלית(, הממומנים באמצעות 
נישה  ערוצי  המשדרים  כבלים,  לשידורי  מיוחדים  רישיונות  בעלי  של  פעילותם  וכן  פרסומות, 
הנכללים בחבילה הרב־ערוצית. פעילותם של הגורמים המשדרים מוסדרת גם בחקיקת המשנה 
שהותקנה מכוחו של חוק התקשורת )תקנות של שר התקשורת או כללי המועצה לשידורי כבלים( 

וברישיונות לשידורים שהוענקו להם. 

ביסוד הצורך להסדיר את תחום השידורים עומדים שני הגיונות: האחד, העובדה ששידורי הרדיו 
והשני, השפעת  )הספקטרום האלקטרומגנטי(,  מוגבל  ציבורי  שימוש במשאב  עושים  והטלוויזיה 
המדיה המשודרת על סדר היום הציבורי והשיח הציבורי, והבטחת עקרונות יסוד כגון חופש הביטוי 
והעיתונות ופלורליזם תקשורתי.9 מאלה נובעים שני טיפוסי התערבות שלטונית: טיפוס נגטיבי – 
אוסר, המתבטא בהגבלות על השידורים ואיסורים לשדר תכנים שונים מטעמים של רגשות הציבור, 
וטיפוס פוזיטיבי הנוגע לחובות ציבוריים כגון  ועוד,  הגנה על אוכלוסיות שונות והצרכנים בכלל 

עידוד הפקות מקור, תכנים מסוגה עילית ודרישה לייצוג אוכלוסיות שונות בשידורים.  

קיימים  סוגיהם,  על  המשדרים  הגורמים  של  פעילותם  את  המסדירים  החקיקה  דברי  על  נוסף 
חוקים נוספים המסדירים באופן רוחבי תחומים שונים של שידורים, כגון חוק סיווג, סימון ואיסור 
שידורים מזיקים, התשס"א-2001, המסדיר את חובת הסיווג והסימון של משדרי טלוויזיה שאינם 
ושפת  )כתוביות  טלוויזיה  שידורי  חוק  גיל;  קבוצות  פי  על  נוער  ובני  ילדים  של  לצפייה  הולמים 
הטלוויזיה  בשידורי  סימנים  ושפת  כתוביות  של  שילובן  את  המסדיר  התשס"ה-2005  סימנים(, 
לטובת ציבור החירשים וכבדי השמיעה; חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט-1959, המסדיר 
את שידורי תעמולת הבחירות באמצעי התקשורת השונים; חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי 
נושא  את  מסדיר  התשס"ח-2008,  חקיקה(,  )תיקוני  אחרים  ובתשדירים  בקדימונים  פרסומת, 

עוצמת הקול, כאמור בכותרתו.

רוויה בהפרות רבות של תנאי הזיכיונות.  המציאות של האסדרה בתחום הטלוויזיה המסחרית 
הנובעת מהן,  והמשמעות הכספית הכבדה  הזיכיון  בעלי  עצמם  על  הגבוהות שנטלו  המחויבויות 
גורמות לקיומו של אינטרס של בעלי הזיכיון להפר את תנאי המכרז, כפי שאכן קורה במציאות. 
מציאות זו גורמת לכך שעבודת האסדרה בתחום זה אינה פשוטה, ונדרשים לה כלים חזקים על 
מנת לאכוף את הכללים השונים החלים על בעלי ההיתר לשידור. בנוסף, רמת החשיפה הגבוהה לה 
זוכה התחום,  וההשפעות הרבות שיש לכל החלטה בתחום על פעילות מספר רב של גורמים, לא 

מקלים על עבודת הפיקוח בתחום זה.  

8  כהגדרתן בסעיף 2א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1956. ראו הוראת הפיקוד העליון מס' 2.0617. 

9  ראו למשל את דברי בית המשפט בשנת 2002 בעניין ערוץ 7: בג"ץ 99/1030, חיים אורון, יוסי שריד ואחרים נ. יו"ר הכנסת וערוץ 7.
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ב. השידור הממלכתי - רשות השידור

ב.1 כללי
רשות השידור היא תאגיד סטטוטורי שהוקם לפי חוק, ותפקידה לקיים שידורים כשירות לציבור. 
המנהל  הוועד  השידור,  רשות  מליאת  בחוק:  שנקבעו  הגופים  באמצעות  פועלת  השידור  רשות 
השידור,  רשות  של  פעולתה  קווי  את  להתוות  היתר,  בין  הם,  המליאה  תפקידי  הכללי.  והמנהל 
להנחות את הוועד המנהל במילוי תפקידיו ולאשר את מערכת השידורים. כמו כן המליאה רשאית 
לקבוע כללים לעניין הפקות מקומיות קנויות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אף לשנות את 
התוספת לחוק בעניין זה.10 תפקידי הוועד המנהל הם, בין היתר, לדון ולהחליט בענייני הרשות, 

להכין את תקציב הרשות ולקבוע כללים בנושאים שונים. 

חמורים,  ארגוניים  כשלים  מקצועית,  דעיכה  פוליטיזציה,  תהליכי  מאפיינים  השידור  רשות  את 
בעיות הנוגעות ליחסים עם ועד העובדים ומאבקי כוחות פנימיים על חשבון קידום תכנים וביסוס 
מעמדו של השידור הציבורי. כל אלה הובילו את רשות השידור גם לגירעון תזרימי של 785 מיליון 

שקל בשנת 2011. 

ב.2 פוליטיזציה ברשות השידור: פרשת קרן נויבך והתוכנית "סדר יום"
תהליכי הפוליטיזציה ברשות השידור הם עמוקים, והביטוי הבולט ביותר שלהם התרחש ביולי 
2012 כאשר הנהלת רשות השידור החליטה לשבץ מגישים מתחלפים לצדה של העיתונאית קרן 
נויבך בתכנית הרדיו שלה "סדר יום", בטענה שיש צורך "לאזן את השידור".11 החלטה זו וביצועה 
עוררו ביקורת ציבורית רבה, וגם ועדת האתיקה של רשות השידור מתחה עליה ביקורת חריפה, 
הן ברמה העניינית והן לאור סירובו של מנכ"ל רשות השידור לענות לפניות ועדת האתיקה בהקשר 
זה12. ועדת האתיקה של רשות השידור הגישה לרשות השידור בסוף 2012 קוד אתי מעודכן שעליו 
עמלו מומחים במשך כשנה וחצי, שחלק ממנו עוסק בהבעת דעה ואיזון בשידורי רשות השידור. 
הקוד מבקש לתקן את תקנון האתיקה הקיים )המכונה "מסמך נקדי" משנת 1972(,13 ולקבוע כי 
כי  הבעת דעה בשידור מותרת בתנאים מסוימים. בתחילת 2013 הודיעה מליאת רשות השידור 
בדימוס בלהה כהנא,  הגיבה השופטת  כך  ועל  החליטה שלא לאשר את תקנון האתיקה החדש, 
יו"ר ועדת האתיקה של רשות השידור, כי "ברשות השידור לא יהיה קוד אתי חדש, לפחות לא 
בעשור הקרוב". עוד הוסיפה כי "כנראה שפשוט נוח בסיטואציות המתאימות לבוא ולהגיד, 'אנחנו 
מסתמכים על קוד נקדי', ובסיטואציות המתאימות להגיד, 'קוד נקדי מיושן', ואז לחיות בלי שום 

קוד... כישלון רודף כישלון".14

ב.3 הרפורמה ברשות השידור
ברשות.  לרפורמה  שונות  והוגשו הצעות  על מצבה של רשות השידור,  נכתבו  רבים  ניירות עמדה 
עסקו בכך ועדת לבני ב-1993, ועדת צוקרמן ב-1997, והוגשו דוח ורדי ב-2000, דוחות שונים של 
הואיל  גדל  נוספים. הקושי  ודוחות  על התנהלות רשות השידור  ביקורת  מבקר המדינה, שמתח 

ורשות השידור ממומנת באמצעות מס ישיר )אגרה( המוטל על הציבור. 

10  סעיף 5 לחוק רשות השידור. סעיף 2 לחוק רשות השידור.  סעיף 3 לחוק רשות השידור. סעיפים 7 ו־8 לחוק רשות השידור. סעיפים 

13 ו־44ג לחוק רשות השידור. 
11  אמילי גרינצווייג, מכתיבים סדר יום לקרן נויבך, הארץ, 26.7.2012. 

.www.haaretz.co.il/gallery/media/shidur/1.1785863
12  אמילי גרינצווייג, ועדת האתיקה ברשות השידור: שיבוץ מנחה לצד נויבך מנוגד לכללים, הארץ, 22.07.2012, 

.www.haaretz.co.il/gallery/media/shidur/1.1782932
13  להרחבה בנוגע למסמך ראו הערך "מסמך נקדי" בוויקיפדיה: 

.he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A_%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%99
.www.the7eye.org.il/51997  14



דו"ח שנתי  התקשורת בישראל 2012

65

בשנת 2012 החליטה הממשלה כי ללא רפורמה מבנית מקיפה – רשות השידור תיסגר. בסוף 2012 
נחקק התיקון בחוק רשות השידור, שמשמעו הסדר רפורמה בחמישה תחומים: כוח אדם, תוכן, 

טכנולוגיות, נדל"ן ומבנה ארגוני. מלבד זאת, הרפורמה כוללת העלאת אגרת הרדיו ברכב.15 

עלות הרפורמה היא 770 מיליון שקלים שיועברו בארבע השנים הקרובות לפי קצב ההתקדמות. 
המבנה הארגוני החדש של הרשות כולל אגפי מטה - שיווק ואסטרטגיה, גבייה, כספים ותפעול, 
משאבי אנוש, טכנולוגיה ופיתוח וייעוץ משפטי, אשר לצדם חטיבות מדיה - חדשות, חדשות ספורט 
ואקטואליה; ערוץ 1; מדיה ערבית; רדיו; ומדיה חדשה. עם זאת, אין שוני מהותי ברפורמה ביחס 
למצב הקיים בכל הנוגע לסמכות ולמעורבות פוליטית מצד השר הממונה ברשות השידור. הטענה 
המרכזית כנגד הרפורמה היא כי שורש כל הרע בתפקודה של רשות השידור נעוץ במעורבות היתר 
הפוליטית שאפיינה את התנהלותה לאורך השנים. כל עוד עניין זה לא מטופל, הרפורמה לא תסייע. 
יש הטוענים כי הרפורמה לא תצלח בשל הבעיות הארגוניות הקשות ברשות השידור ובשל המשקל 

הנמוך שהיא מייחסת לשיקולי תוכן - שהרפורמה למעשה אינה מתייחסת להם.16

הסוגיות הנוגעות לכוח האדם ברשות השידור, שעיקרן החלת מבנה שכר חדש ברשות, פרישה של 
כחמש מאות עובדים וקליטת עובדים חדשים, עמדו במרכז המחלוקת בין ועד העובדים לבין הנהלת 
הרשות ומקדמי הרפורמה, הן בהיבטים של שמירה על זכויות העובדים והן בהיבט של החשש כי 
הנהלת הרשות תבחר לפטר עובדים לפי מידת נאמנותם להנהלה, ולא לפי מקצועיותם. כבר במרץ 
נגד הליכי הפיטורים של  2012 הגישה אגודת העיתונאים לבית הדין לעבודה בקשה לצו מניעה 
עיתונאים בכירים ברשות השידור, לאחר שהרשות שיגרה מכתבי שימוע לפני פיטורים או קיצוץ 
שכר ל-100 בעלי חוזים אישיים, בהם קרן נויבך, איילה חסון, עודד שחר, כרמלה מנשה, ינון מגל, 
גאולה אבן, יגאל רביד, עודד גרנות, גילי שם טוב ועוד. האגודה טענה כי מדובר בניסיון הפחדה 
להנהלה.17  נאמנים  עיתונאים הנחשבים  רק  ולהעסיק  ורצון להמשיך  לקראת מימוש הרפורמה, 
עוד יש להוסיף כי סוגיית ניהול כוח האדם ברשות בעייתית במיוחד לאור העובדה ששורת מינויים 

שרלוונטיים ליישום הרפורמה עדיין לא בוצעה. 

באשר לתכנים המשודרים בשידור הציבורי, הוסכם על מתווה הדרגתי להחזרת ההשקעה הנדרשת 
)השקעה שהרשות לא עמדה בה במשך שנים(. ארגוני היוצרים  בחוק בהפקות מקור בטלוויזיה 

טענו כי על הרשות להשלים את סך ההשקעות והסכמי רכש התוכן.

ג. השידור הציבורי מסחרי: הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

ג.1  כללי
הרשות  ידי  על  נעשית  השנייה  הרשות  חוק  לפי  המסחריים  והטלוויזיה  הרדיו  שידורי  אסדרת 
הציבורית  המועצה  ידי  ועל  ממשלתי,  סטטוטורי-חוץ  תאגיד  שהיא  ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה 
שבראש הרשות, המתמנה על ידי הממשלה. מועצת הרשות השנייה היא שמעניקה את הזיכיונות 
זיכיונות,  למתן  המכרזים  ועדת  משמשת  השנייה,  הרשות  חוק  לפי  לשידורים  הרישיונות  ואת 
על קיומם של כללים אלה.  ומפקחת  על הגורמים המשדרים  קובעת את כללי האסדרה שיחולו 
פעילות הרשות ממומנת באמצעות דמי הזיכיון שמשלמים הגורמים המשדרים לפי חוק הרשות 

השנייה. 

15  ראו חוק רשות השידור, תשכ"ה 1965 והתיקונים שנערכו בו בשנת תשע"ב 2012. 

.www.nevo.co.il/law_html/law01/p213m1_001.htm
16  נתי טוקר, "אחרי 20 שנה: כך תיראה הרפורמה ברשות השידור", דה מארקר, 18.11.2012 

.www.themarker.com/advertising/1.1867178
17  נתי טוקר, "אגודת העיתונאים מבקשת צו מניעה נגד הפיטורים ברשות השידור",  27.03.2012, 

.www.themarker.com/advertising/1.1673145
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האחראי  הגורם  הוא  הממשלה,  באישור  המועצה  ידי  על  המתמנה  הרשות,  של  הכללי  המנהל 
לניהול השוטף של ענייני הרשות, ועליו לפעול לפי החלטות המועצה והנחיותיה. עם זאת נתונות 
הזיכיונות  בעלי  על  לפקח  הסמכות  כך  ובכלל  השידורים,  לתחום  הנוגעות  סמכויות  כמה  בידיו 
והרישיונות. בשל כך מתקיים לא פעם בחיי המעשה מתח בין מנהל הרשות והנהלת הרשות לבין 

מועצת הרשות השנייה לגבי הפעלת סמכויות האסדרה. 

ג.2 כשלון המעבר לרישיונות
בשנת 2009 פורסם דוח הועדה הבין משרדית לבחינת משמעות והיתכנות של שינוי שיטת האסדרה 
בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים, בראשות מנכ"ל משרד התקשורת דאז מרדכי מרדכי. על 
פי המלצות הוועדה הוצע, בין היתר, לשנות את שיטת האסדרה הקיימת ולפעול למעבר משיטה 
שבה מוענקים זיכיונות לשידורים בהליכי מכרז לשיטת אסדרה שבה יוענקו רישיונות שידורים 
לערוצי טלוויזיה מרכזיים לכל דורש העומד בתנאי סף. בפברואר 2011 תוקן חוק הרשות השנייה 
בזמן,  קצובים  מזיכיונות  תעבור  בארץ  המסחרית  הטלוויזיה  של  האסדרה  שיטת  כי  בו  ונקבע 
לרישיונות הניתנים ל-15 שנה, וגם ערוצי הברודקאסט המשדרים כיום )ערוץ 2 וערוץ 10( יעברו 
בפועל, הדבר   .2012 בינואר  ייכנס לתוקפו  כי שינוי שיטת האסדרה  נקבע  לשדר ברישיון. בחוק 
לא התרחש בעיקר בשל סירובן של הזכייניות הקיימות לעבור לשיטה של רישיונות וניצולן את 

ההוראה בחוק המאפשרת להן להמשיך להחזיק בזיכיון הקיים. 

ככל שעובר הזמן מתברר כי המעבר למשטר רישיונות, שלפיו כל מי שעומד בתנאי סף מסוימים 
יוכל לקבל רישיון לשידורי טלוויזיה, איננו פשוט כפי שחשבו בתחילה. זאת, בעיקר בהיבט של 
10, שלפי מצבה  ערוץ  ידי חברת  על  רק  רישיון  הוגשה בקשת  היום  עד  מספר השחקנים בשוק. 
הנוכחי איננה עומדת בתנאי הסף לבקש רישיון. החשש הוא כי בסופו של דבר יוותר שוק הטלוויזיה 
עם שחקן יחיד, ככל הנראה בשליטה של "קשת", זכיינית ערוץ 2. בשל חשש זה ביקשה הממשלה 
במרץ 2012 לייצר "אסדרת טלאים", והצעת החוק לתיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
אחת,  חדשות  חברת  המסחרית  הטלוויזיה  בשוק  תיוותר  שלפיה  אפשרות  עם  להתמודד  מנסה 
בשליטה של זכיין יחיד או בשליטה משותפת של בעל רישיון וזכיין )למשל "רשת" ו"קשת"(. במצב 
כזה, לכאורה כדי להתמודד עם המונופול שעשוי להיווצר בשוק, ההצעה מבקשת להעניק לראש 
הממשלה ולשר התקשורת סמכות לסגור את חברת החדשות. בפועל, מדובר על מתן אפשרות לשר 
התקשורת ולראש הממשלה לסגור או לאיים בסגירה של חברת החדשות של ערוץ 2 במצב שבו 

יחדל ערוץ 10 להתקיים והיא תיוותר כחברת החדשות היחידה. 

ג.3 הארכת זיכיון ערוץ 10
מאז הקמתו בשנת 2002, וככל הנראה בשל  ליקויים בתכנון המכרז שמכוחו הוקם, מקבל ערוץ 10 
הקלות חוזרות ונשנות במחויבויות התוכן, ובכל זאת ממשיך להפסיד כסף ולצבור חובות נוספים 
ולא לעמוד במחויבויותיו.18 תחילה התבססו ההקלות על התפיסה של "הגנות ינוקא" כדי לאפשר 
לו להתפתח בצלו של הערוץ השני. הערוץ המשיך להפסיד כסף ולא עמד במחויבויות המכרז שלו, 

ולאחר שדלנות תוקפנית שהפעילו מנהליו ובעלי המניות שלו, שוב זכה להקלות נוספות. 

בשנת 2012 הגיע סיבוב דרמטי נוסף במאבק על הישרדותו של הערוץ, שבסופו, לאחר לחץ תקשורתי 
וציבורי ומעורבות משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, קיבל הערוץ עוד שנתיים של חסד, מחיקת 
חלק מחובותיו ופריסתם של אחרים.19 הסאגה תוארה בתקשורת כ"שלטון מצנזר מול עיתונות 
נאנסת" ונטען כי מדובר בשינוי מבהיל במאזן האימה שבין התקשורת לבין הפוליטיקאים, וכי 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, דחק את כל הרגולטורים והשרים הכלכליים שמסדירים את שוק 

.www.the7eye.org.il/30197 , 20.12.2012 ,18  תהילה שוורץ אלטשולר, טנגו זיכיון, העין השביעית

19  חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' 37 (, התשע"ג –2012.
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גם  היו  חייו.20  על  הנלחם  ומרוסן  תלותי  ערוץ  מעדיף  והוא  עליון",  ל"רגולטור  והפך  התקשורת 
של  החדש  העיתונאים  ארגון  באמצעות  ההסתדרות,  מזכ"ל  עיני  עופר  של  מעורבותו  כי  שטענו 

ההסתדרות, מובילה לתלות של הערוץ גם בוועדי העובדים הגדולים.21

אולם יש להכיר בכך שסאגת ערוץ 10 מבטאת כשל מובנה בתרבות של אסדרת התקשורת בישראל: 
היעדר הבחנה בין תפקידם של הפוליטיקאים ובין תפקידם של המסדירים את התחום. טיפולה 
של ועדת הכלכלה של הכנסת בעניין ערוץ 10, והעובדה שהשאלה אם חובות הערוץ יידחו עמדה 
במוקד דיון של הכנסת ולא של הרגולטור, מלמדות על כך שפרשת ערוץ 10 גדולה יותר מערוץ 10 
עצמו. אפשר להכביר מילים על חולשתו של הרגולטור, הזדהות היתר שלו עם המפוקחים וחולשות 
האכיפה שהוא מבטא בנושאים עקרוניים, אבל האמת היא שגם אם תרומתו של ערוץ 10 בעשור 
האחרון לשוק הטלוויזיה הייתה גדולה, הוא הוביל לזילות, ואפשר לומר שאף לאיבוד כוחה, של 

רגולציית הטלוויזיה בישראל.  

העירוב הפוליטי שאנו עדים לו, בין עיצוב של מדיניות תקשורת לבין פיקוח על השוק, אינו גזירת 
גורל, אלא תוצר של תרבות שלטונית רעה. מדובר בתופעה דו-צדדית. חברי הכנסת שמחים על 
ההזדמנות להשפיע על המתרחש בשוק התקשורת ביודעם שכדאי להם להחזיק בידם את מפתח 
יום הפירעון על סיקור בלתי מפרגן. מנגד, השדלנות הנמרצת שזכייניות הטלוויזיה מנהלות בכנסת 
ונטייתן ללכת בעתות משבר אל הפוליטיקאים ולא אל הרגולטורים החריפו את התופעה. מחול 

ה"הון-שלטון-זיכיון" הוא טנגו שגם זכייני הטלוויזיה וגם השלטון יוזמים בו מהלכים. 

המעורבות מצד הכנסת בסיוע לערוץ 10 גרמה גם לזכייניות הערוץ השני "רשת" ו"קשת" לפנות 
ולדרוש בשם עיקרון השוויון את אותם תנאי מחילה על חובות שערוץ 10 זכה בהם. השיא הסמלי 
של המאבק התגלם בשקופית ששודרה בדצמבר 2012 בערוץ 2 סביב תיקוני החקיקה שדרשו, ובה 
יורדו תכניות סדר היום "פגוש את העיתונות" ו"שש עם"  האיום כי "עקב מדיניות הממשלה", 
כלכליים  אינטרסים  קידום  לצורך  הציבור  לטובת  שניתנה  במה  שניצלה  השקופית,  המסך.22  מן 
בעיקר שהמשחק, מכל  והיא מלמדת  כללי השידור  ומודעת של  בוטה  היא הפרה  הזכיינים,  של 
צדדיו, כבר אינו מתנהל במרחב הרגולטורי, אלא רק בזה הפוליטי. פנייה לפוליטיקאים מצד אחד 
ינהגו  וקינה על כך שהם מפעילים שיקולים פוליטיים מצד שני מבטאות ציפייה שנציגי הציבור 
כמלאכים. שנת 2012 הוכיחה כי ציפייה זו מופרכת כמעט כמו הציפייה שמישהו מהזכיינים יעמוד 

במחויבויות המכרזיות שלו.

ג.4 כשלון הפיקוח: פרשת הכדורים הפסיכיאטריים בתכנית הריאליטי "האח הגדול"
שיינפיין,  סער  טען  שבהם  תחקירים  של  סדרה  אחרונות  ידיעות  בעיתון  התפרסמה   2012 במרץ 
ידי הזכיינית  על   2 מתמודד בעונה השנייה של תכנית הריאליטי "האח הגדול" ששודרה בערוץ 
"קשת", כי נכפתה עליו צריכה של כדורים פסיכיאטריים על ידי הפסיכיאטר שמינתה ההפקה, 
ד"ר אילן רבינוביץ'.23 נוסף על כך, לפי העדויות, ד"ר רבינוביץ' לא עצר במתן טיפול תרופתי, אלא 
אף הנחה את המתמודדים איך להתנהג בבית, כולל הוראות מפורשות למהלכים מול מתמודדים 
אחרים ומול המצלמה בחדר "האח הגדול".24 שיינפיין הגיש תביעה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד 

20  אמיר טייג, "הסאגה של ערוץ 10 - היצור המסכן - רחוקה מלהסתיים", דה מארקר, 05.12.2012, 

.www.themarker.com/news/1.1879778
21  גיא רולניק, "גם עופר עיני רוצה ערוץ", דה מארקר, 23.08.2012, 

.www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.1808427
.www.themarker.com/advertising/1.1896169  22

www.globes.co.il/news/article.  19.3.2012 ,23  יוסי ניסן, "סער שיינפיין בדיון בכנסת: 'אני מפחד מהפקת 'האח הגדול'", גלובס

.aspx?did=1000734349
24  לי-אור אברבך, "שיינפיין: ד"ר רבינוביץ' שימש כבמאי מטעם הפקת 'האח הגדול'", גלובס, 15.3.2012. 

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000733566
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הפקת "האח הגדול" וד"ר אילן רבינוביץ', הפסיכיאטר של אותה עונה. לטענתו, ניתנו לו כדורים 
פסיכיאטרים בלי שידע מהן תופעות הלוואי. מנגד, "קופרמן הפקות", המפיקה את "האח הגדול", 
והראיונות  הפרסומים  שורת  לאחר  שיינפיין,  נגד  שקלים  מיליון   3 סך  על  דיבה  תביעת  הגישה 

שהעניק לעיתון "ידיעות אחרונות". 

הפרשה הובילה לדיונים בוועדת החינוך של הכנסת בנושא, לבדיקה של הרשות השנייה ולבדיקה 
של משרד הבריאות, שבסופה לא הוטלה אחריות אישית על איש. "קשת" אף החליטה מיוזמתה 
להקשיח את נהלי הטיפול הרפואי במשתתפים בתכניות ריאליטי. לבסוף, בפברואר 2013 חתמו 
הצדדים על הסכם פשרה.25 השאלות המרכזיות שסביבן נסב הדיון בפרשה היו היכן עובר קו הגבול 
בין איש מקצוע מתחום הרפואה לבין אנשי ההפקה, וכן שאלת האחריות של "קשת" ו"קופרמן 
הפקות" בכל הקשור להיבטים הרפואיים של המתמודדים באחת מתכניות הריאליטי המובילות 

בישראל.26 

בסוף 2012 הודיע יו"ר מועצת הרשות השנייה, ד"ר אילן אבישר, כי בכוונתו למנות ועדה חדשה 
שתפקידה יהיה לבחון את השלכות המצב הכלכלי בתעשיית הטלוויזיה המסחרית ציבורית, ולגבש 
מתווה לפתרונות אפשריים שייתנו מענה לקשיים ולאתגרים הניצבים כיום ובחודשים האחרונים 
בפני זכייני הרשות השנייה בטלוויזיה.27 עם זאת, כעולה מן האמור לעיל, הסמכות הכמעט בלעדית 

בנוגע לאסדרת שוק הטלוויזיה בישראל איננה נמצאת עוד בידי הרגולטור אלא בידי המחוקק. 

ג.5 הפרטת עידן פלוס
הרשות השנייה היא גם הגורם המופקד על מערך ההפצה של שידורי הטלוויזיה המסחריים. על 
דיגיטלי  2007 בחוק הרשות השנייה, הרשות פרׂשה מערך הפצה קרקעי  פי תיקון שנערך בשנת 
המאפשר צפייה במספר ערוצים גם ללא חיבור לתשתית של ספק שידורים רב־ערוציים )1,2,10,33, 
"עידן  מכונה  זו  הפצה  מערכת  והאזוריות(.  הארציות  הרדיו  ותחנות  החינוכית  הטלוויזיה  ערוץ 
 – כלומר  הברודקאסט,  לערוצי  חינמית  גישה  לציבור  להעניק  האמורה  במערכת  מדובר  פלוס". 
שירות ציבורי האמור להיות ממומן מכספי הציבור, ואכן ברוב מדינות אירופה פריסת המערכת 
לבצע את  הציבורי. הסיבה שבעטיה התבקשה הרשות השנייה  ארגוני השידור  ידי  על  מתבצעת 
פריסת המערכת ולא רשות השידור, היא המשבר התפקודי המתמשך ברשות השידור וההבנה כי 
האחרונה לא תוכל לבצע פרויקט בסדר גודל כזה. בהתאם לתכניות הרשות השנייה, עד 2014 יפעלו 
במסגרת הממיר בין 16 ל-18 ערוצים, ביניהם ערוצים בטכנולוגיית HD. ביוני 2012 הגיש משרד 
התקשורת הצעת חוק אשר תאפשר את הפרטת מערך עידן פלוס ותפעולו, אך הדבר לא הבשיל 
לידי חקיקה.28 שאלת הפרטת מערך עידן פלוס מונחת כיום לפתחה של הכנסת ועשויות להיות לה 
השלכות עתידיות על מבנה שוק התקשורת, הואיל והיא עשויה לשמש תחרות לשידורי הלוויין 

בהיבט של אספקת חבילת ערוצים צרה וזולה. 

ג.6 המועצה לשידורי כבלים ולוויין
המועצה  ידי  על  בעיקרה  נעשית  התקשורת  חוק  לפי  הרב־ערוצית  הטלוויזיה  שידורי  אסדרת 
ייעוץ  לה  המספקת  לציבור  השידורים  הסדרת  ִמנהלת  ידי  ועל  לוויין  ולשידורי  כבלים  לשידורי 

 msn  .4.2.2013 ,"25  רז שכניק, "פרשת הכדורים הפסיכיאטריים: "'האח הגדול' יפצה את נפגעי התוכנית בכ-2 מיליון שקל

.www.business.il.msn.com/media/article.aspx?cp-documentid=253383249
26  רועי ברק, "הרשות השנייה תקים צוות לבדיקת הטענות נגד 'האח הגדול'", גלובס, 19.3.2012.

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000734652
27  "הרשות השנייה מקימה ועדה לבחינת השלכות המשבר הכלכלי על זכייני הטלוויזיה", אתר הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו 

www.rashut2.org.il/news_inner.asp?catid=58&pgid=80987&ShowPage=8&from=NewsLobby&stts=0&D= 23.11.2012
.1&currentpage=2

28  הדר חורש, "הפרטת עידן פלוס תרחיב את התחרות בענף הטלוויזיה", מעריב, 17.6.2012. 

.www.nrg.co.il/online/16/ART2/377/945.html
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כמו  וממומנת,  התקשורת  למשרד  ארגונית  כפופה  הִמנהלת  התקשורת.  שר  ידי  על  וכן  מקצועי, 
ידי  על  מתמנה  לוויין  ולשידורי  כבלים  לשידורי  המועצה  התקשורת.  משרד  מתקציב  המועצה, 
הממשלה לפי הצעת שר התקשורת. זוהי מועצה ציבורית, אולם בשונה מהרשות השנייה היא אינה 
נהנית ממעמד של תאגיד סטטוטורי. תפקידי המועצה הם הענקת רישיונות לשידורי כבלים; מתן 
המוסיקה  ערוץ  טיוי,  הלא   – בערבית  הערוץ  ברוסית,  הערוץ  )כגון  ייעודיים  לערוצים  רישיונות 
וערוץ המורשת(; קביעת מדיניות וכללים באשר לסוגי השידורים, עידוד הפקות מקור ופיקוח על 

ביצוע השידורים )תכנים ואתיקה(. 

שר התקשורת הוא הגורם המעניק רישיונות לשידורי לוויין, ויש לו סמכויות שונות בנוגע לשידור 
הרב־ערוצי בכבלים, ביניהן קביעת תנאים בנושאים הנדסיים ותנאים למתן הרישיונות. כמו כן, 
ניתנה לשר התקשורת סמכות קיצונית וייחודית להורות בדבר שינוי החלטותיה של המועצה בעניין 

תנאיו של רישיון לשידורי כבלים, אם התקיימו לדעת השר טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

לשדר  שהרישיון  משום  הרב־ערוציים,  השידורים  בתחום  אנומליה  מבטאת  זו  סמכויות  חלוקת 
ואילו הרישיון  כבלים,  לשידורי  ידי המועצה  על  ניתן  שידורי טלוויזיה באמצעות רשת הכבלים 
לשדר שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין ניתן על ידי שר התקשורת. חוסר התאמה זה נוצר בעקבות 
חקיקתם של שני פרקים נפרדים בחוק התקשורת )פרק ב1 לעניין הכבלים ופרק ב2 לעניין הלוויין(, 

בתקופות זמן שונות, אף שאין הצדקה לחלוקת סמכויות זו. 

בספטמבר 2012 אישרה מועצת הכבלים והלוויין את ההחלטה לחייב את חברות הכבלים והלוויין 
ארבעה  לפחות  בשילוב   )1,2,10,33( הבסיסיים  הערוצים  את  תכלול  אשר  צרה",  "חבילה  לספק 
ערוצים תוכניים המופקים בישראל בנושאי: ספורט, ילדים ונוער, סדרות וסרטים, וחדשות העולם, 
את  להציע  החברות  חויבו  ההחלטה  לפי  הישראלית.  ביצירה  ההשקעה  על  שמירה  תוך  וזאת 

הפיילוט לחבילה לא יאוחר מהראשון לדצמבר 2012, ולקבל את אישור המועצה לחבילות אלה. 

בתחום  שיזם  המהפכה  את  להמשיך  הייתה  כחלון,  משה  התקשורת  שר  ההחלטה,  יוזם  מטרת 
הסלולר, ולהוזיל את עלות הצריכה של טלוויזיה רב ערוצית. עם זאת, חברות הכבלים והלוויין 
חופשיות לקבוע את מחיר החבילה. המועצה קבעה גם הוראות לגבי הערוצים שיציעו החברות. כך 
למשל, 30% מההשקעה בתוכן יופנה לערוצים המופקים בישראל, ו-15% מסכום ההפקה יושקע 
החשש  הנראה  ככל  היא  ליוזמה  והלוויין  הכבלים  חברות  של  להסכמתן  הסיבה  עילית.  בסוגה 
על  הסלולר  חברות  הכרזת  וכן  פלוס,  עידן  פלטפורמת  על  הערוצים  מערך  הרחבת  עם  מתחרות 
כוונתן להיכנס לתחום הטלוויזיה באמצעות האינטרנט )IPTV( שתייצר חבילות תחרותיות לאלה 

של הטלוויזיה הרב ערוצית. 

למעבר זה השתמעויות רגולטוריות חשובות. ראשית, יהיה צורך להתמודד עם מגרש המשחקים 
העקום שייווצר בין התכנים המפוקחים של הטלוויזיה הרב ערוצית לבין אלה שיועברו באמצעות 
IPTV באופן חופשי מכל אסדרה )הן בהיבט של השקעה בהפקות מקור, הן בהיבט של פיקוח על 
והן בהיבט של פרסומות, האסורות בטלוויזיה הרב ערוצית למעט בערוצים הייעודיים(.  תכנים 
שנית, יהיה צורך לעסוק באסדרה של סוגיות כמו ניטרליות של הרשת ועלויות תמסורת האינטרנט 
הנגבות על ידי חברות תשתית האינטרנט, וזאת בכדי להפוך את היוזמה לכלכלית. אתגרים אלה 

מונחים לפתחו של משרד התקשורת בשנת 2013. 

ג.7 פרשת החדשות המקומיות
מועצת הכבלים והלוויין אחראית גם על שידורי החדשות המקומיות - שש מהדורות יומיות של 
פרטית.  הפקות  חברת  ידי  על   2011 שנת  מאז  המופקות  ובלוויין  בכבלים  המקומיות  החדשות 
תקציב החדשות המקומיות, בהיקף של 25 מיליון שקל בשנה, הגיע ממימון ממשלתי על חשבון 
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החדשות  של  קיומן  המשך  את  שאפשר  ההסדר  והלוויין.  הכבלים  חברות  של  התמלוגים  חובות 
עוד  יחויבו  לא   2013 בהוראת שעה.29 החל מתחילת  ידי הכנסת  על  המקומיות הוארך מדי שנה 
החברות לשלם תמלוגים ולכן נותרו החדשות המקומיות ללא מקור תקציבי. כתוצאה ממחלוקת 
עם משרד האוצר והשתהות באישור תיקון החוק להצלת החדשות המקומיות, בדצמבר 2012 הוחל 
בתהליך פיטוריהם של 180 עובדי החדשות המקומיות. ברגע האחרון, יחד עם הצלת ערוץ 10, תוקן 

החוק לתקופה מוגבלת, וחלק מן המהדורות בוטלו.30

ג.8 הצעת חוק הרשות לשידורים מסחריים: איחוד רשויות הרגולציה 
לייצר שינוי דרמטי בפיקוח על שידורי הטלוויזיה  ביולי 2012 ביקש שר התקשורת משה כחלון 
והרדיו המסחריים בישראל. משרד התקשורת פרסם תזכיר חוק המציע איחוד של הרשות השנייה 
התקשורת.  משרד  בתוך  ממשלתי  פנים  כגוף  ולוויין,  כבלים  לשידורי  והמועצה  ורדיו  לטלוויזיה 
בכנסת.  להצבעה  עלתה  לא  הבחירות  בשל  אך  לחקיקה,31  השרים  בוועדת  אושרה  החוק  הצעת 
מטרת החוק היא לפתור את הבעיות הנוצרות כתוצאה מריבוי רשויות אסדרה: המועצה לשידורי 

כבלים ולשידורי לווין והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. 

לשר  הוגש   2002 בשנת  חדש.  רעיון  איננו  המועצות",  "ברית  הסמלי  בשמו  או  הרשויות,  מיזוג 
חקיקה  לכדי  הבשיל  ואף  הרשויות  פעילות  מיזוג  על  שהמליץ  סמסונוב,  ועדת  דוח  התקשורת 
במסגרת חוק ההסדרים של אותה שנה אך לא אושר לבסוף. בשנת 2005 התקבלה החלטת ממשלה 
שלפיה יש לאחד את פעילותן של מועצת הרשות השנייה, מועצת הכבלים והלוויין וכן את פעילות 
הרשות השנייה וִמנהלת הסדרת השידורים לציבור, לרשות מאוחדת לשידורים מסחריים, על בסיס 
התשתית הארגונית של הרשות השנייה, שתהיה אחראית על האסדרה של כלל שידורי הטלוויזיה 
והרדיו המסחריים בישראל. כן נקבע בהחלטת הממשלה מס' 4340 כי יש להכין ולקדם הצעת חוק 
ממשלתית לשם הקמת רשות שידורים מאוחדת כאמור. אך בסופו של דבר העניין לא בוצע. לעומת 
יש להקים  כי  זאת, בשנת 2009 התקבלה החלטת ממשלה מספר 133 שבה נקבע באופן עקרוני 

רשות פנים ממשלתית לשידורים מסחריים. גם החלטה זו לא יושמה. 

אין ספק שתחום אסדרת השידורים בישראל מתאפיין בכפילויות מיותרות. עם זאת, הצעת החוק 
היא בעייתית. הקושי המרכזי בהצעת החוק הוא שהיא מבטאת חיזוק של השליטה הפוליטית בגוף 
החדש ולכן גם בפיקוח על שוק השידורים המסחריים. התפיסה של הצעת החוק היא כי הרשות 
תוקם כרשות פנים ממשלתית, כלומר בתוך משרד התקשורת ולא כתאגיד סטטוטורי, כפי שפועלת 
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. המעמד השונה של רשות פנים־ממשלתית ושל תאגיד סטטוטורי 
)האחד נעדר מעמד משפטי נפרד מהמדינה והאחר במעמד משפטי של תאגיד(, משפיע על היבטים 
לשידורים  המועצה  החוק  תזכיר  לפי  עצמאותו.  ומידת  הגוף  של  להתנהלותו  הנוגעים  מהותיים 
מסחריים תמונה ישירות על ידי הממשלה; ויושב ראש המועצה, שיהיה גם מנכ"ל הרשות, יהיה 
מינוי של שר התקשורת. יושב הראש יכול להיות בעל ניסיון של עשור בתחום התקשורת אך ללא כל 
ניסיון ניהולי, כלומר להיות "עיתונאי חצר" נאמן. אמנם, בהצעה נקבע כי תקציב הרשות החדשה 
גוף הפיקוח  נפרד, אבל יש להניח שהשפעת האוצר על  ייקבע בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב 
זיכיון  דמי  לשלם  יפסיקו  הטלוויזיה  שזכייניות  כתוב  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי  רבה.  תהיה 
ויחסכו עשרות מיליוני שקלים בשנה. עם זאת, תזכיר החוק מעניק לשר התקשורת סמכות לקבוע 
אגרות שנתיות שעל מורשה לשידורים לשלם בעד שידוריו. אמנם הכסף יועבר לאוצר המדינה ולא 

לרשות השנייה, אך זהו חיזוק השליטה הפוליטית הישירה בגופי התקשורת בישראל.

29  חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה( )תיקון - הארכת תוקף הוראת שעה(, 

התשע"א .2011
30  חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( )תיקון מס' 5( התשע"ג 2012. 

31  הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון()הרשות לשידורים מסחריים בטלוויזיה וברדיו(, התשע"ב-2012. 
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מגמה דומה מתבטאת בהצעת החוק ביחס לחברות החדשות של זכייניות הטלוויזיה. כיום בעלי 
המניות של חברות החדשות של ערוץ 2 וערוץ 10 הם הזכייניות )שישים אחוז( והרשות השנייה 
בחברות  היחידות  המניות  לבעלות  הזכייניות  את  להפוך  מבקשת  החוק  הצעת  אחוז(.  )ארבעים 
החדשות. הסיבה המקורית לחלוקת המניות הייתה הרצון לשמור מעורבות של הרגולטור כמייצג 
האינטרס הציבורי בגופים מסחריים המשדרים חדשות. המהלך המוצע בהצעת החוק מבטא מחד 
גיסא התפרקות מחובת ההגנה על השיח הציבורי בישראל, ומאידך גיסא ידרוש מחברות החדשות 

להגיש את תקציבן השנתי לאישור מנכ"ל הרשות החדשה, שהוא, כאמור, מינוי פוליטי.

בשל רצונו של שר התקשורת להניח את תזכיר החוק מהר ככל האפשר על שולחן הכנסת, קיימת בו 
חוסר בשלות במספר היבטים. ראשית, אין בתזכיר הערכה של עלות ההצעה לאוצר המדינה שהוא 
הגוף החדש  לתפקידי  ביחס  בהירות  אי  בתזכיר  קיימת  שנית,  זה.  ברפורמה מסוג  קריטי  היבט 
ומטרותיו. התזכיר קובע כי הגוף החדש יפעל לפי המטרות ה"אמורות בכל דין" בלי להתייחס לכך 

שמטרות הגופים המאוחדים ותפקידיהם שונים אלה מאלה. 

כמו כן, הצעת החוק אינה מתייחסת לשני היבטים מהותיים. ראשית, היא אינה כוללת את רשות 
השידור, ולכן במידה רבה ריבוי מנגנוני האסדרה )רשות השידור, רשות שניה, כבלים ולוויין( יישאר 
חוסר  כגון  הדיגיטלית,  מהמהפכה  הנובעים  להיבטים  כלל  מתייחסת  אינה  היא  שנית,  כנו.  על 
הישימות של פיקוח נפרד על תכנים ועל תשתיות, ו"מגרש המשחקים העקום" אשר נוצר כתוצאה 
מקיומם של שירותי תוכן זהים, שחלקם מפוקחים והאחרים לא. מוטב היה שהמחוקק יתמקד 
בהגדרת גבולות הפיקוח באופן בהיר, בטרם הוא יוצר רשות שתפקידיה ותחומי אחריותה אינם 
ברורים. האתגר כיום בתחום הפיקוח על הטלוויזיה )ועל תוכן אודיו-ויזואלי בכלל( הוא להגדיר 
מהן הסוגיות שיש אינטרס ציבורי להסדיר, למשל, הגנה על קטינים, הגנה על אוכלוסיות מוחלשות, 
אספקת תוכן מקורי ישראלי במידה מספקת ועוד. שאלת המבנה של הארגון שיעסוק בכך היא 
בעלת חשיבות בדרגה שנייה. התעלמות מסוגיה זו והתמקדות באסדרת הערוצים הקיימים היא, 

בפשטות, התמודדות עם אתגרי העבר. 

מועצת העיתונות

כללי  העיתונות ועל  על חופש  לשמור  במטרה   1963 בשנת  בישראל הוקמה  העיתונות  מועצת 
והן  ומו"לים  עורכים  )הן  העיתונות  נציגי  חברים  במועצה  העיתונאית בישראל.32  האתיקה 
עיתונאים( ונציגי ציבור. בראש המועצה עמדו לאורך השנים אנשי ציבור בכירים ונשיאתה הנוכחית 
היא השופטת בדימוס דליה דורנר. המועצה דנה, בין השאר, בתלונות על עברות בתחום האתיקה 
העיתונאית, במסגרת בית הדין לאתיקה. בכל הרכב של בית הדין לאתיקה מכהנים נציג ציבור, 
נציג המוציאים לאור ונציג העיתונאים. לבית הדין סמכות להטיל עונשים. העונשים נעים מאזהרה, 
והפסקת  המועצה,  מן  תקשורת  כלי  להשעיית  ועד  העיתון  ידי  על  התנצלות  דרך נזיפה ופרסום 
עבודתו או העסקתו של עיתונאי. למועצת העיתונות אין סמכות חוקית, לא במישור המהותי, לא 

במישור המוסדי ולא במישור האכיפה.

באפריל 2012 הודיע העיתון ידיעות אחרונות לבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות כי נציגיו 
אינם מתכוונים להתייצב בפניו לבירור תלונה שהוגשה נגדו על ידי זכיינית הערוץ השני "קשת". 
אתר  שהן  כך  על  "קשת"  לטענת  ונוגעת   2010 שנת  בשלהי  הדין  לבית  שהוגשה  בתלונה  מדובר 
Ynet מבית "ידיעות אחרונות" והן העיתון "ידיעות אחרונות" אינם פועלים ממניעים עיתונאים 
ומסקרים אותה באופן שלילי ומוטה בגלל התחרות העסקית בינה לבינם. טענת "ידיעות" הייתה 

.www.moaza.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=12116 :32  להרחבה בנוגע להקמת המועצה ראו אתר מועצת העיתונות בישראל
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כי "קשת" פרסמה ברבים טענות שעלו בהליך הגישור החסוי שהתקיים בין הצדדים, ולכן ייתרה 
את הדיון במועצת העיתונות. "קשת" טענה מנגד כי "למה הדבר דומה? לנאשם שיסרב להתייצב 
בפני בית המשפט לבירור האישום נגדו בטענה כי הוא זכאי. זה כמובן נימוק מופרך ומגוחך".33 
דבר סירובה של "ידיעות" להתייצב בפני בית הדין גרר בסופו של חשבון משיכת התלונה על ידי 
"קשת", בטענה שאין ממילא לצפות ש"ידיעות" תמלא אחר הוראות המועצה. השימוש במועצה 
רק כאשר הדבר נוח וההתעלמות ממנה במקרים אחרים הוא בלתי נסבל, אך הוא מלמד בעיקר 

על חדלות כוחה של האחרונה. 

כידידת  לדיין  דיין שבו הצטרפה המועצה  אילנה  בעניין  הדין  2012 התפרסם פסק  אמנם בשנת 
בית המשפט.34 אך למעשה, השחקנים החזקים ביותר בשוק העיתונות היום אינם רואים בה ערוץ 
ראוי לבירור תלונות בנושאי אתיקה, ומעדיפים את המישור העסקי )הליכי גישור חסויים( או את 

המישור המשפטי. 

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000738689  33

34  אמילי גרינצווייג, "בידידות, מועצת העיתונות", וואלה!, 21 בדצמבר 2009.


