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  מבוא

להתמודדות עמ  וכלי מדיניות בישראל ומציע שורה של דרכימ עיתונותמסמכ זה עוסק במשבר בשוק ה

את השוק "שוק העיתונות" או "שוק התקשורת", אבל למעשה מתמקד בענפ  המסמכ מכנהמשבר זה. 

למשל סיקור ספורט או  כמו ,חדשותי ולא במכלול השימושימ של אמצעי תקשורת־התוכנ העיתונאי

מתפקיד העיתונות  נובעתכמוצר צריכה  חדשותי־יצירה ישראלית מקורית. הייחודיות של תוכנ עיתונאי

תהליכי קבלת החלטות יצירת העשרת שוק הרעיונות וב, בבפיקוח על בעלי כוח שלטוני ומניעת שחיתות

קולקטיביימ ומעורבות אזרחית. קיומו של שוק רעיונות רחב ומגוונ הוא אבנ יסוד בתפיסה הדמוקרטית. 

במה להחלפת דעות ומחויבת במקרה שהיא משמשת לעיתונות יש פוטנציאל לשכלל את שוק הרעיונות 

עמדות  במקרה שהיא דוחקת ; אכ היא גמ עלולה לפגוע בו, מקצועיות והגינותלעקרונות של גיוונ

את כוחה כדי להשפיע באופנ מלאכותי על דעת הקהל. שיבוש או  ומנצלתמסוימות מהשיח הציבורי 

עיוות של שוק הרעיונות באמצעות קידומ אינטרסימ של מי שיש להמ שליטה בשוק או מקורביהמ 

  , החצנה שלילית על כלל החברה. מ, בתורימיוצר

ציפי בסוגי מדיה שונימ, כגונ עיתונימ מודפסימ, ערוצי טלוויזיה ואתרי באופנ ספאינו עוסק מסמכ ה

במגוונ אמצעימ  ועידנ ההתלכדות מאפשר ליצרני תוכנ עיתונאי להפיצ אותכבר כעשור אינטרנט, משומ ש

משנית לעומת חשיבותו של מקור התוכנ החדשותי. זאת  נעשתהטכנולוגיימ, וחשיבותו של סוג המדיומ 

ועוד, כאשר אמצעי תקשורת מסוגימ שונימ נמצאימ בבעלות זהה או קשורה, המ חשופימ למערכ זהה 

של לחצימ, ואלה עשויימ להשפיע על איכות התוכנ שכל האמצעימ האלה מספקימ לציבור, בלי קשר 

  לסוג המדיומ. 

אתגרימ  הבפני ההקורונה, אשר מאיצה את המשבר בעיתונות ומציב המסמכ נכתב בעיצומה של מגפת

מחדש את חשיבותה הקריטית של עיתונות מקצועית,  מבליטיוצאי דופנ. בה בעת, משבר הקורונה 

איכותית, בלתי תלויה, שתפקידה לספק לציבור מידע אמינ ומבוסס ולחשופ מחדלימ בזירות פעילות 

. כדי שתתפקד כזב רב מידעבודאות גדולה ו־בריאותי, כלכלי ופוליטי המלווה באישונות בעיצומו של משבר 

גופי לכהלכה בתוכ משבר כזה, העיתונות זקוקה למודל פעילות כלכלי בר קיימא, שמעניק לעיתונימ ו

  הנ מצד בעלי הונ הנ מצד גורמימ פוליטיימ.  –חדשות יציבות לטווח ארוכ וכנ הגנה מפני השחתה 

בשינוי ומורכבת, הדורשת שינוי עסקי, רגולטורי ותרבותי.  שאפתניתתיקונ שוק העיתונות הוא מטרה 

רשויות תחרות, מיסוי, פרטיות ורגולציית תקשורת, מחוקקימ וקובעי  –מעורבימ גופימ רבימ כזה 

שורת מדיניות, בעלי אמצעי תקשורת ועיתונימ ועיתונאימ. הוא נדרש להתייחס לאסדרה של גופי תק

גופימ  ההצעות איננ משמרותלוודא ש , ישבד בבד. קיימימ וממוסדימ וגמ של פלטפורמות דיגיטליות

חזקימ ולבחונ כיצד לעודד הקמה של מיזמימ עיתונאיימ חדשימ את המחזקות שאבד עליהמ הכלח או 

מחודשת  מחויבות, כל רפורמה מתחומ המדיניות לא תוכל להשיג את מטרתה ללא וומגוונימ. יתרה מז

היא אפוא זה עניינ תרבותי ופוליטי. מטרת מסמכ  שהיא, "אתוס עיתונאי"נקרא שחמקמק כלפי המושג ה

להשיג את המטרה המורכבת הזאת, מתוכ הבנה בניסיונ , צנוע ומודע למגבלותיו, כלימ להציע ארגז

שבעת הזאת יש לנסות ולפעול כדי להטות בחזרה את ספינת העיתונות המחויבת למימוש תפקידה 

  הדמוקרטי, המשרתת את הציבור, שנדמה שעלתה על שרטונ.  

השינויימ בשוק  מתאר אתהגורמימ למשבר בעיתונות, את  סוקרראשונ ההחלק מסמכ שני חלקימ: ב

  למפות את התופעות אשר ישפיעו על מאפייני השוק בשנימ הבאות.  ומנסהבעידנ הקורונה 
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  חלק ראשון

  מצב תמונת - המשבר בשוק העיתונות

, אבל כל אחד מהמ בזה זהמנמ קשורימ ו, שאנפרדימענפ העיתונות חווה, לתפיסתנו, שלושה משברימ 

. הענפ נקלע והערעור מצד ענקיות הטכנולוגיההמשבר הכלכלי  הוא הראשונעומד גמ בפני עצמו. 

ובכל סוגי הארגונימ והתאגידימ שבו.  המסרימ העברתהאמצעימ ללמשבר כלכלי הולכ ומחמיר בכל 

עלייתנ של פלטפורמות המדיה החברתית בעשור האחרונ השפיעה על חלוקת הקשב של הקהל 

רוב גופי התקשורת הפרטיימ בעקבותיה ו ,הישראלי ועל עוגת הפרסומ של שוק התקשורת בישראל

  ד. והפסדימ או משולי רווח נמוכימ מאמ סובלימ

 . שוק התקשורת הישראלי לוקה בריכוזיות גבוהההשליטה והריכוזיותמשבר הוא המשבר השני 

 . אלה יוצרימהמרכיבימ שלובתעשייה, בכל אחד משלבי שרשרת הייצור ובכל  בינ גופימ וקשרימזיקות וב

 אינטרסימ חופפימ בינ גופי תקשורת ובינ מסקרימ למסוקרימ ופותחימ פתח להשפעה הדדית ביניהמ.

הובילו  אלה והקשרימ בינ בעלי שליטה באמצעי תקשורת לבינ מקבלי ההחלטות יקותברמה הקיצונית ז

קשרימ אלו  אבל ;לכתבי אישומ תלויימ ועומדימ נגד ראש הממשלה ונגד מוציאימ לאור בכירימ ביותר

בהשפעה על הסיקור הפוליטי או בניסיונ למנפ את השליטה בתקשורת לקבלת גמ  להתבטא יכולימ

  הטבות בתחומימ אחרימ. 

הפגיעה . האמונ והפרופסיונליזמ ביחסי פוליטיקה ועיתונות ומשברמשבר ההמשבר השלישי הוא 

 בתורמ,ו, הוביל, ואלו פיטורימ והורדת שכרהתקציבית בארגוני עיתונות הובילה לקיצוצימ תקציביימ, 

ולפרקטיקות  לעיתונות "קליקבייט"גמ כלכליימ מובילימ לחצימ . לירידה באיכות כוח האדמ העיתונאי

מצד פופוליסטיות על התקשורת מתקפות , על ככ כגונ ערפול ההבחנה בינ תוכנ לפרסומ. נוספ

שכת לירידה מתמלנורמה מקובלת. כל אלה מובילימ, בתורמ, בשנימ האחרונות הפכו  פוליטיקאימ

  באמונ הציבור בתקשורת. 

מחדש את חשיבותה הקריטית של עיתונות מקצועית, איכותית, בלתי תלויה,  הבליטה מגפת הקורונה

שתפקידה לספק לציבור מידע אמינ ומבוסס ולחשופ מחדלימ בעיצומו של משבר בריאותי, כלכלי 

תקופה זו התאפיינה בכל העולמ, וגמ אצלנו, ודאות ובכמות אדירה של מידע כזב. ־ופוליטי, המלווה באי

ממוסדת. ובכל זאת, המגפה הביאה איתה מבול של קיצוצי שכר, התקשורת הבצריכת מטאורית יה יעלב

באמצעות התקשורת  בצריכת חדשות הגדולהסגירות וצמצומימ. התופעה הפרדוקסלית היא שהעלייה 

משומ שתעריפי הפרסומ ירדו בצורה דרמטית בשל ההאטה  ,יה ברווחימילא הובילה לעל הממוסדת

  מסחריימ. התקשורת המלכודת מוות לכלי בלמעשה מדובר הכללית. 

בשנימ העיתונות  ענפעל  , לתפיסתנו,תהליכימ שישפיעועוד של , ניתנ לאפיינ הבשלה אלובצד תהליכימ 

  מ: אלו הו .הקרובות

מודלימ של חומות תשלומ דיגיטליות, מימונ המונימ  ,למשל .למימונ כלי תקשורתאפשרויות חדשות 

יאפשרו התייצבות עסקית יחסית וגמ צמיחה  – תשלומ עבור יחידות תוכנ בודדות־מיקרו, בהוראות קבע
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מנגד, מי שלא יוכלו להרשות לעצממ לשלמ על צריכת של מיזמי עיתונות חדשימ בגודל קטנ ובינוני. 

   . ה גוברת לסביבות תוכנ ירוד, מטעה או נצלניתוכנ מקצועי ואיכותי ייחשפו בעוצמ

באופנ אישי  מותאמימתוכנ עיתונאי לעתידימ ליצור חשיפה לחדשות ו פיתוחימ טכנולוגיימ נוספימ

, האפשרות ליצור תוכנ אוטומטי על ידי מערכות בד בבדוברמות דיוק ופרסונליזציה שלא התקיימו בעבר. 

שכרגע יכולימ להתבצע רק על ידי  ממשאבימ לתפקידי ה שלאפשר הסטעלויות ות תפחיתלומדות 

המאפשרות זיופ מידע  ,מבוססות בינה מלאכותיתפייק" ־"דיפעיתונאימ אנושיימ. מנגד,  טכנולוגיות 

 את העיתונות ליצור לעצמה פרקטיקות מתקדמות של הפרדת האמת מנ הזיופ ויחייב ,ברמה גבוהה

 .  לצורכ בירור המציאות

. בשנימ גוברת על ענקיות האינטרנט תשפיע בדרכימ ישירות ועקיפות על העיתונות החלת רגולציה

לאומית האכיפה אינטנסיבית של חקיקה קיימת, ברמה של הקרובות נראה גל של חקיקה ו

וניצול לרעה  הגבלה על שימוש לרעה בכוח השוק; השפעה על בחירות; בנושאי פרטיותת, בינלאומיהו

אשר ישפיעו בעקיפינ גמ על פלטפורמות האינטרנט לתוכנ המועבר אצלנ, של אחריות החיזוק של גודל; 

של  חיוב הפלטפורמות לשלמ מיסימ מקומיימ, לשמש מקור לפיצוי, על ככ העיתונות הממוסדת. נוספ

וליצור מודלימ משולבימ של פעילות עמ כלי  העיתונות הממוסדת על ההפסדי ההכנסות שלה

  . שפיע על ענפ העיתונות באופנ ישירי ,התקשורת הממוסדימ

  

בו מבשילה בציבור ההבנה שבתקשורת. משבר הקורונה מתרחש בזמנ  חיזוק מחודש של אמונ הציבור

שהרשתות החברתיות איננ מסוגלות לספק מידע אמינ, ושההטיות האלגוריתמיות והמודל העסקי של 

בי הרשת. זוהי הזדמנות במרחחדשות כזב ותאוריות קונספירציה  ה שלהפלטפורמות מובילימ להצפ

עצומה עבור העיתונות, שהציבור מבקש לשוב אליה כדי לקבל מידע מקצועי ומובנ. חילופי גברי בבית 

של תופעת העוצמה  עשויימ להנמיכ את ,בפלטפורמות תקשורת מסוימות וכנ ,הלבנ או בבלפור

יוכלו לבסס  4000־ו 2000 מהתקשורת. ייתכנ גמ שהכרעות הדינ בתיקיהפופוליזמ ואת המתקפות על 

  שלטונ ועיתונ.  ,מסגרת נורמטיבית חדשה ביחסי הונ

  

 – מודל פעילות כלכלי בר קיימא עבור שוק העיתונות שביצירתהאתגר לנוכח התהליכימ שתוארו, 

הנ מצד בעלי הונ הנ מצד  ,השחתהארוכ וכנ הגנה מפני הגופי חדשות יציבות לטווח לעניק לעיתונימ ויש

דורש לנסות ולדמיינ חוזה חדש במשולש שבינ המדינה, יצרני התוכנ העיתונאי  – גורמימ פוליטיימ

יצירה והפצה של תוכנ ומידע ולהבטיח את איכות המוצר העיתונאי;  והציבור. חוזה כזה צריכ לקדמ

בפורמטימ ובטכניקות עיבוד מידע השקעות בחדשנות לתמרצ להתמודד עמ השחקנימ הגדולימ בשוק; ו

את מטרתה אמ בסופה והנגשתו לציבור. החשוב ביותר הוא שרפורמה בשוק העיתונות לא תוכל להשיג 

לא די לדבר עיתונאי, שמחויבות כלפיו היא עניינ של רצונ תרבותי ופוליטי. האתוס בלא יגיע גמ שינוי 

שאלה מה ייחשב הישג בעיתונות טובה: החל  מהייש צורכ לשאול  על כשלי שוק ומודלימ כלכליימ, אלא

  עיתונאי ראוי וכלה בשאלה מה ייחשב שוק מגוונ ומתפקד. 
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  שניחלק 

  ארגז כלי מדיניות לחיזוק שוק העיתונות

  

לחיזוק העיתונות החופשית. הוא מבוסס על מסוגימ שונימ החלק השני של המסמכ מציע כלי מדיניות 

   :מוצא כמה הנחות

 . ישעברובוודאי לא לשמר כשלי  אינ צורכ להציל את שוק העיתונות במתכונתו הנוכחיתראשית, 

בקצרה, קידומ יצירה והפצה של תוכנ ומידע שיש בהמ  :מנ הערכימ שראוי לקדמ לגזור את הפעולות

הפחתת דיווחימ מוטימ או שקריימ ועידוד  ,הבטחת איכות המוצר העיתונאי ,חדשותי לציבוראינטרס 

תוכנ המוצעות הספקימ ושל סוגות הגיוונ של וקידומ גיוונ בבעלות על אמצעי מדיה דיווחימ אמינימ; 

, העברת מידע כתובות, קוליות וחזותיותמרוצ של השקעות בחדשנות בפורמטימ, בדרכי תִ ; לציבור

הנגשת מידע לציבור; הבטחת שקיפות בבעלויות על של בטכניקות איסופ ועיבוד של מידע ובטכניקות 

  אמצעי מדיה ותקשורת. 

ולהתחשב במאפיינימ המיוחדימ של שוק  בישראל מהסדרימ לתנאיה להתאימ אתיש שנית, 

קוטנמ של שוק העיתונות ושוק הפרסומ במדינת ישראל והעובדה שמדובר  –למשל  .העיתונות הישראלי

בשוק סגור ללא אופק משמעותי לצמיחה; העובדה שהפער בינ עיתונות מקומית ועיתונות ארצית איננו 

שוק אחד; ההנחה שמדינת ישראל איננה מובילה עולמית מבחינת אסדרה של  היאגדול והמדינה כולה 

מדינות אחרות  באמצעותשתתבצע ועל כנ תצטרכ להסתמכ במרחבימ שונימ על רגולציה  ,חברות ענק

תאגיד הסיכוי הנמוכ להקימ מיזמי תוכנ ציבורי נוספימ על כמו ארצות הברית או מיזמימ בינלאומיימ; 

  .2016בשנת שהוקמ השידור הציבורי 

המהותי ניגוד העניינימ מ נובע . קושי זהבקושי לבצע רפורמות בתחומ העיתונותיש להכיר שלישית, 

שוק התוכנ , אופיו של על ככ . נוספהענפ שאמור, בהגדרה, לבקר אותמ באסדרתשל פוליטיקאימ 

המורכב מעיתונימ מודפסימ ומקוונימ, מערוצי ברודקסט וסטרימינג, מאתרי ב, שוק רחכהעיתונאי, 

, התוכנ בקבוצות הווטסאפ והטלגרממתרחש ברשתות החברתיות ובערוצי האינטרנט "ממוסדימ" ומכל 

רשויות תחרות, מיסוי, פרטיות : בתיקונ השוק צריכימ להיות מעורבימ גופימ רביממוביל לככ ש

ורגולציית תקשורת, מחוקקימ וקובעי מדיניות, בעלי אמצעי תקשורת ועיתונימ, חברות הדיגיטל 

  הענקיות וגמ עיתונאימ. 

למשל,  .להציע הסדרימ מגוונימ ולנסות של רפורמותישימות הדגש על יכולת  לשימיש רביעית, 

המיועדימ לתמרצ מיזמימ חדשימ;  הסדרימושל שחקנימ קיימימ  מכוחאת המיועדימ להגביל  הסדרימ

אל תוכ השוק הקיימ והחוצה אל האיומימ מצד ענקיות הדיגיטל;  פנימה לפעולה המכוונימ הסדרימ

ברמת , מתוכ הכרה כמו כנבמרחב הכלכלי וגמ במרחב המקצועי והאתי.  ההסדרימ המכוונימ לפעול

התערבות פוליטית, בקושי לנהל הליכי חקיקה בכלל ובתחומימ אלה בפרט ובקושי לגייס של הסיכונ 

מנסות לתת מענה להקשרימ הרפורמות ־מיניאגד של נדרש , משאבי מדינה במשבר הכלכלי הנוכחי

  .   בנפרד מנניתנ לייששו השונימ
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   ארגז הכלים לחיזוק ענף העיתונות בישראל 

ת   .א ו נ ו ת י ע ה ק  ו ש ב ת  ו י נ ב מ ת  ו ע פ ו ת ו ת  ו י ז ו כ י ר ם  ע ת  ו ד ד ו מ ת   ה

 הגורסת כי ספקי תוכנ עיתונאי־ ,החלפת העמדה המסורתית של פרשנות דיני התחרות

חדשותי הפועלימ בטכנולוגיות שונות אינמ "מתחרימ" משומ שאינמ פועלימ באותו שוק, 

  למדיומ.יותר אדישה שבעמדה 

 הגנה על איכות מטרה של ל וככ שיכל(לשעבר חוק ההגבלימ העסקיימ) התחרות חוק  תיקונ

  ; התוצרימ העיתונאיימ

  למיזוגימ, הסדרימ כובלימ וליקויי בכל הנוגע תיקונ חוק התחרות וקביעת הסדרימ ייחודיימ

חובתו של הממונה על התחרות לבחונ אותמ מתוכ  והגדרתתחרות אחרימ בענפ העיתונות 

  .גופי עיתונותמידה מספקת של מגוונ בבעלויות על הבטחת פרספקטיבה של 

  בשוקי עיתונות ומידת השליטה מתודולוגיות עדכניות למדידה והערכה של הגיוונ אימוצ

  . וההשפעה של שחקנימ בשוק הזה

 שליטה צולבת על שוק העיתונות ועל שוקי יימ יכולת לקאת הככ שיגביל  תיקונ חוק הריכוזיות

בשל החשש  – למשל ספקיות אינטרנט וחברות אשראי –אחרימ  משמעותיימ דאטה

 יכולת השפעה מוגברת על דעת הקהל. מ

 

ף   .ב י ק ע י  ת ל ש מ מ ע  ו י תס ו נ ו ת י ע ה ק  ו ש   ל

  ,חדשות או מידע בענייני היומ המיועדימ  תהפצמטרה של  תהוספבהחלטה של שר האוצר

המטרות של גופימ אשר יכולימ לבקש אישור ניהול תקינ לפי סעיפ לרשימת  לציבור בישראל

, הנ על ידי קרנות פילנתרופיות הנ על ידי רומות למלכ"ר עיתונותת. א לפקודת מס הכנסה46

  יקנו זיכוי ממס.  מימונ המונ,

  שעיקר , ס חברות מופחת לתאגידי עיתונימ בינונייממקביעת ופקודת מס הכנסה תיקונ

ובלבד שיש  ,הוא הפצה של חדשות או מידע בענייני היומ המיועדימ לציבור בישראל מעיסוק

או מספר כניסות ייחודי בחודש  ,סכומ מקסימלילמחזור כספי שינוע בינ סכומ מינימלי  המל

  שינוע בינ מספר מינימלי למספר מקסימלי.  

  שיש להמ  מחזור  בתאגידי עיתונות בינוניימלמעבידימ תשלומ ביטוח לאומי הפחתת דמי

או מספר כניסות ייחודי בחודש שינוע בינ  ,סכומ מקסימלילכספי שינוע בינ סכומ מינימלי 

או מספר עובדימ קבועימ שינוע בינ מספר מינימלי למספר  ,מספר מינימלי למספר מקסימלי

הוראות באמצעות שימוש בסמכות שר האוצר לקבוע תיעשה  הפחתה כזאת מקסימלי.

 לחוק הביטוח הלאומי.  א)(371מכוח סעיפ מיוחדות בדבר תשלומ דמי ביטוח 

 אשר תאפשרחממת חדשנות לעיתונאות בתוכ תאגיד השידור הציבורי ומתקציבו הקמת , 

ברמת ליווי בהדרכה הנ ברמת מימונ גרעיני הנ  –מיזמימ בתחילת דרכמ לקבל סיוע בפיתוח ל
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מידע שיש לו ערכ הפורמטימ חדשימ בתחומ איסופ פיתוח ומנטורינג. מיזמימ אלה יעסקו ב

עבוד בשיתופ פעולה ה תחממהעיתונאי, עיבוד מידע וצורות שונות של הנגשת תוכנ חדשותי. 

שיטה של מימונ משותפ (מאצ'ינג) עמ ותפעל, בינ השאר, בעמ חממות טכנולוגיות אחרות 

 . זבונותיוקרנ הע רשויות אחרות, למשל רשות החדשנות במשרד הכלכלה

  לשכת הפרסומ הממשלתית מחויבת להקצות נתח שבהנחיות פנימיות או  בתקנות קביעה

 .המקומי מתקציבה לשוק העיתונותשייקבע 

  דמי הרישיונ ת של משמעותיהפחתה  נטל הרגולטורי על שחקני הברודקסט ובעיקרה הפחתת

  באמצעות איחוד רשויות הרגולציה ומימוננ מאוצר המדינה. 

  

  . תג ו נ ו ת י ע ה ק  ו ש ל ע  ו י ס ל י  ע צ מ א כ ל  ט י ג י ד ה ת  ו מ ר ו פ ט ל פ י  ו ס י   מ

  בישראל, דוגמת  של הפלטפורמות גמ מיזמימ וולנטריימעידודNewsCase מבית גוגל 

של כספימ וכנ כספי העברה ישירה לחצ לטובת הפעלת ו ,Facebook Journalism Project־ו

 לכלי תקשורת קיימימ וגדולימ. במסגרת מיזמימ אלה לצורכ סיוע  מודעות

   ישראל במס של אחוז בפלטפורמות הדיגיטל העוסקות במכירת פרסומ לקהל מיסוי

שתפקידה יהיה לתמוכ במיזמי   הסכומ לקרנ ייעודיתהעברת מהכנסותיהנ מפרסומ בישראל ו

. שבאגפ האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטימזבונות יועדת העתופעל באמצעות ו עיתונות

מימונ תואמ (מאצ'ינג) למיזמימ של חדשנות בתקשורת, ככל שניתנ בתיאומ  מטרות הקרנ יהיו:

של מיזמי (מאצ'ינג) מימונ תואמ ; עמ חממת החדשנות תחת חסות תאגיד השידור הציבורי

קרנ הקמת ; א לפקודת מס הכנסה46עיתונות מלכ"רית, שתהיה בעלת אישור לפי סעיפ 

הכשרות מקצועיות לעיתונאימ של סיוע במימונ ; לשיפוי תביעות השתקה נגד עיתונאימ

  באמצעות ארגוני העיתונאימ.

  

י א נ ו ת י ע ה ם  ז י ל נ ו י ס פ ו ר פ ה ק  ו ז י ח  . ת ד י א נ ו ת י ע ה ה  ק י ת א ה י  ל ל כ ל ת  ו פ י פ כ ה ק  ו ז י ח   ו

  מנגנונ הגנה חזק מפני פיטורימשל עידוד באמצעות  ודה המאורגנת בשוק העיתונותהעבחיזוק 

 .באמצעי תקשורת נוספימ תחת ארגוני עובדימ מרכזיימעדי עיתונאימ קמת ולהפעולה ו

  גביית , מימונ דמי חברמערכ ההכשרות המקצועיות לעיתונאימ דרכ ארגוני העיתונאימ בחיזוק

נות של רנ העיתונות בתוכ קרנ העיזבונות או דרכ חממת החדשודרכ ק מנ הלומדימ תשלומ

 השידור הציבורי. 

   תהיה שייכת לוועדת העיזבונות במשרד ש ,רנ לסיוע לעיתונאימ נגד תביעות השתקהקהקמת

יהיו באמצעות פניות אליה ה, והאפוטרופוס הכללי ותמומנ על ידי פלטפורמות הדיגיטל

 מועצת העיתונות ובאמצעות ארגוני העיתונאימ היציגימ. 
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 מ מי עבודה קיבוציימ בדרכ שתחייב בעלימ ומנהליעיתונאית בהסככללי אתיקה  פעולה לעיגונ

; תהיה זו עילה לתביעה נגדמ בבית הדינ לעבודה שאמ לא כנ, – תקשורת לציית להמגופי  של

 עילה להשבתה.  תשמשו בפיצויי פיטורימ מוגדלימתזכה וחשית בתנאי העבודה מהרעה 

 מינמלי בגודל  ,אתיקה בתאגידי עיתונות ממונה תיקונ חוק הגנת הצרכנ והוספת חובה למנות

לקבל יהיה . תפקיד הממונה מודל הממונה על הטרדות מיניות בארגונימבדומה ל ,שייקבע

. לתת המלצות למעביד וכנ לספק ייעוצ, מידע והדרכה לעובדימ, תלונות מעובדי הארגונ, לבררנ

 . בירה על כללי האתיקהטיפול בעלמנגנונ יציע וסמכויותיו של הממונה את התיקונ יגדיר 

  של  הציג באתר של כל תאגיד עיתונות רשימהחובה להוספת חוק הגנת הצרכנ ותיקונ

מי שלא ימלא חובה זו יהיה חשופ האינטרסימ העסקיימ המהותיימ שיש לשולטימ בתאגיד. 

גורמ  ככ: . תאגיד עיתונות יוגדר נהליימ והאזרחיימ מכוח חוק הגנת הצרכנילכלי האכיפה המ

תאגיד  לפי ההגדרה בחוק הריכוזיות, או  בעל השפעה בתחומ השידורימ או העיתונות הכתובה

שעיקר עיסוקו הוא הפצה של חדשות או מידע בענייני היומ המיועדימ לציבור בישראל, 

ובלבד שיש לו מחזור כספי מינימלי  ,במקרה שיש לו שליטה עריכתית על התוכנ שהוא מספק

   .ניסותמספר מינימלי של כאו 

  ייצר אכיפה צרכנית של אתיקה עיתונאיתשמטרתנ לתקנות מכוח חוק הגנת הצרכנ התקנת, 

; הולמ למי שנפגע או עלול להיפגע במישרינ מפרסומ עיתונאיבאופנ חובת תגובה שתיכלל בהנ 

 קבלת טובת הנאהומ הימנעות מניגוד עניינימולהצגה הוגנת של מידע;  מחויבות לדיוק

; מחויבות לבקש תגובות במקרימ מתאימימ ומחויבות לתקנ טעויותבמסגרת סיקור עיתונאי; 

חובת הפרדה בינ תוכנ עיתונאי ומידע  איסורי אפליה והטעיה בסיקור כמותי ובהצגת נתונימ;

תקנונ לעצמו כלי תקשורת יקבע כל שששולמ עבורו כספ או שווה כספ. לחלופינ, קביעה 

, בדומה לתקנות הגנת הצרכנ בנושא הממונה על הצרכנ והסחר ההוגנשיאושר על ידי אתיקה 

  רות משלוח טובינ. פרסומת ודרכי שיווק המכוונימ לקטינימ ובנושא גילוי פרט מהותי לגבי שי

   ,שפסיקותיהמ ישמשו לפעול להמשכ קיומה של מועצת העיתונות ובתי הדינ לאתיקה שלה

ובתי המשפט  , הממונה על הגנת הצרכנגוני העיתונותגופ פרשנות לכללי אתיקה עבור אר

ימ עקרוניימ כוסתתייצב כידיד בית משפט בסכהמועצה בתביעות דיבה ובסכסוכי עבודה. 

  קרנ תביעות ההשתקה. גופ מתווכ עבור בנושא חופש העיתונות ותהיה 

  עומד ולהוסיפ את הגנת "האחריות העיתונאית" למי שלשונ הרע איסור חוק לתקנ את

  . מועצת העיתונותבחבר שהוא בחובותיו לפי תקנות הגנת הצרכנ או 
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