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שלוםוברכה

אסדרת הערוצים הייעודיים,  –הנדון: הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( תיקון 

 2017 -הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ...( , התשע"ז

החוק בהצעות אינטנסיביים דיונים המשותפת הוועדה מנהלת האחרונים בשבועיים

הנ"ל.הדיוניםמושתתיםעלהצעתחוקביוזמתח"כשרןהשכל,שעברהאישורוועדת

.אורכה כשלוש שורותהשריםלחקיקהאך

ניסיו הוועדההמשותפתמתוך נתליתכרגע ן,עלאדניההרעועיםשלהצעתחוקזאת,

,אבל20לסייעלהצלתערוץ–גלוי,כאמורבפרוטוקוליםשלהדיונים–שהחלכניסיון

המשכובשינוייםמרחיקילכתבשוקהטלוויזיה.הוועדהעושהכן:

ומהותי .א ציבורי דיון מאפשרת שאיננה ובצורה שעות, לא בשעות בחיפזון,

 בנושאיםחיונייםלעתידהשלהדמוקרטיההישראלית.

קהשלממשבנוגעלהיתכנותכלכליתשלהתהליכיםשהיאמציעה,תוךללאבדי .ב

שהואנצח-ניסיוןלהציעהסדריםלאריאליים)למשל,הסדריםלטווחשלעשור

 במונחישוקהטלוויזיהומסייעלהגברתאחיזתהעינייםשישבהסדרים(

ללאהסבריםמשכנעיםשלההסדריםאותםהיאבוחרת)למשל,דרגותשונות .ג

שלשליטהבשוק,ללאהתייחסותמשכנעתלמדידתהשוקוללאהסברמשכנע

 היעדר לבין השחקן גודל שבין הרציונלי הקשר בתחוםמחויבויותיומהו

 החדשות,למשל(

 .ד הממשלה של מסודרת עמדה הכנת )משרד–ללא השונים משרדיה על

ועקרוניו מהותיות בסוגיות האוצר( משרד המשפטים, משרד תהתקשורת,

למשלבנושאשלהעלאתרףהבעלותהצולבת,הבעלות–שלגביהןהיאמחליטה

 הזרהובעלותשליחידבערוציטלוויזיה



 

 

ללאנוסחחקיקה.אתהמתרחשכעתבדיוניםניתןלתארכך:הוועדהמקבלת .ה

החלטות,מתוךהנחהשלאחרסיוםהדיוניםיוכןנוסחשלחקיקה.אלא,שבזמן

החקי נוסח יוכן למעטשבו ציבורי, דיון כל בו לנהל יהיה ניתן לא כבר קה,

עקרוןההשתתפות,הסתייגויותשלחבריכנסת,וגםהןלאעלכללההסדרים.

קווטינסקי צחי ואחרים נגד כנסת ישראל ואחרים 10042/16בג"ץ כפישנקבעב

המצומצם באופן ולּו מהותית, עמדה לגבש הכנסת לחברי "לאפשר משמעו

בנ 'פסיבי'ביותר, אקט גיבושעמדהאיננו להצעתהחוקהמונחתלפניהם. וגע

הנמסר המידע של עצמאי עיבוד מסוים, מחשבתי מהלך דורש אלא גרידא,

.לחברהכנסת,וקבלתהחלטהמּוׂשּכלתבעדאונגדהצעתהחוק"

התוצאההמידיתשלתהליךזה,כפישאנורואיםבשבועייםהאחרוניםהיאחטיפהמן

ומןהיקב.כלשחקןמבקשאתליטרתהבשרשלוומקבלאותה,וזאתללאראיההגורן

המערך עתיד על הן כולו השוק על הן זה בעייתי תהליך של ההשלכות של רחבה

הרגולטורי.

התוצאהלטווחרחוקשלתהליךזה,היאשינוייםמרחיקילכתבשוקהטלוויזיהתוך

בעיות מהותיות וקשות נוצרות כתוצאה  שתיהסתמכותעלסיסמאותשאיןבהןממש.

מן ההסדרים המסתמנים:

,כלומרשוק התוכן העיתונאיראשית,הפגיעההמשמעותיתשתיווצרביכולתלפקחעל

עלשידוריחדשותוסדריום.

ואת המציאות, את וממסגר יום סדר היוצר השוק הוא העיתונאי" התוכן "שוק

שעובדיםבומכניםאתעצמם"עיתונאים"והםהתהליךהדמוקרטי,לטבולמוטב,שמי

ונותניםלהם ועיתונות, הגנותשנותנותלהםהזכויותלחופשביטוי נהניםמרשתשל

חוקיםכמוחוקאיסורלשוןהרעובתימשפטכמובחיסיוןעיתונאי.השוקשכדילשמר

ושישבונטייהט בעיתבותחרותאיאפשרלהביאייבואמתחרהבדמות"נטפליקס",

בין הטכנולוגיים שהגבולות השוק מאד. גבוהה התוכן ייצור עלות כי למונופולין

השוק למסובכת. השווקים הגדרת את והופכים מתעמעמים שלו השונים המופעים

מושך ולכן אובססיבית בצורה אליו שנוגע רגולטורי תהליך וכל עצמו את שמסקר

פוליטיקאים,לעסוקבו.

לההאם"תחרות"תובילבהכרחלפלורליזםתוכני,ואיןדיוןאיןכלהתייחסותלשא

יתר,כלומרשלמספרגדולשלשחקנים-ענייניבשאלהמהיקרהבמצבשלפלורליזם

חלשים,בייחודבתחוםהחדשות.



 

 

הנחת התחרות משמעה שתחרות בין ערוצים ופלטפורמות שידור, תוביל בהכרח 

שלא נעשתה לגביה שום  –עונה הוכחה לפלורליזם תוכני. זו הנחה בעייתית הט

בחוקעבודה סעיפים תתי ולבדוק טבלאות לחבר מיהרו שחבריה הוועדה, בדיוני

אךלאעסקובכךבשוםאופןשניתןלכנותורציני.–הרשותהשניה

גם התפיסה לפיה הרחבת כמות השחקנים וההיצע בשוק יגרמו לכך ששידורי 

סומות, ישקפו את פני החברה הישראלית על הערוצים המסחריים, הממומנים מפר

בשוקטלוויזיהקטן,כל גווניה וקולותיה, היא תפיסה שאין בה ממש לטווח ארוך .

בעידןשלהגירתתקציביפרסוםלדיגיטלוסטגנציהבתקציביפרסוםהנוגעתלשווקים

ןהיצעבמובןהצרלאבהכרחיוביללמגוו–משיקיםולהרכבהבעלותבשוקהתקשורת

לקלועבעיקרלטעםקהל ישעניין לערוץמסחרי לאלשיפורבאיכותומחיר. ואפילו

בכלהכבוד,אינוקהלשלימיןאושמאל.זהוקהלהמושךמפרסמים.–מסוים,וזה

האםמדוברעלקהלשהוא"כלגווניהוקולותיה"שלהחברה?בוודאישלא.

עליהמניותשלהם,מודעיםלתנאיםבנוסף,ישלזכורכישחקניםרביםבשוקהזהוב

בוחרים זאת ובכל להם הנגרמים המצטברים ולהפסדים בשוק השוררים הקשים

זואינההתנהגותרציונליתבמובנההכלכליולכןנקודותהמבחן להישארולפעולבו.

היצעוביקוש עלטיעוניםכלכלייםרציונלייםשלתחרות, צריכותלהישען שלהאינן

בלבד.

השקעתהתפי כל ללא וזאת חדשות, לשדר בכך שירצה מי לכל לאפשר יש כי סה

איכותיים חדשות בשידורי ישקיעו הרישיונות שבעלי כך על מתבססת מינימום

המציאות? במבחן עומדת זו הנחה האם רגולטורית. חובה הטלת ללא גם ואמינים

תאתההגנהלחוקיאפשרבאמ6האםמערך"כלליהאתיקה"המחוררככברהבנספח

והאחריותכלפיהציבוריהציבורהישראליצרכןהחדשותוהאקטואליה?אניחוששת

שהתשובההיאשלילית.

לכך ההתייחסות היעדר מטריד האתיקה, לכללי המדומה הכפיפות מן פחות לא

בתחקירים ממון להשקיע היכולת הוא חדשותית איכות להבטחת מינימלי שתנאי

ו שלאעיתונאייםראויים, תביעותכדי בהגנהמפני כלכלית, להיותמסוגליםלעמוד,

האם כאלה. תחקירים הייצור בתהליך הטמונים לסיכונים מקדמית כניעה להיכנע

את ששמים מי במפורש: לומר כדאי אלה? לחששות דעתה נתנה בכלל הוועדה

גופי פרדוקסלי שבאופן לזכור חייבים מעייניהם, בראש ניוז" ב"פייק המלחמה



 

 

 חכמה בצורה מפוקחים לא כלומר מידי, חזקים או מידי חלשים הם–תקשורת

המקורהמרכזיל"פייקניוז".

 עניינים אלה ראויים לדיון ציבורי וחקיקתי מעמיק ולא לחקיקת בזק. 

חשובלזכור:גםאםנדמהלנושהעולםהדיגיטלימציגתורזהבשלפלורליזםחדשותי

היוםכיאיןזהנכון.העולםהדיגיטליוהרשתותהחברתיותעות,אנויודעיםדומגוון

ואחראית, ממוסדת בתקשורת הצורך מוגבלים. ולא פתוחים מרחבי באמת אינם

"פייק" בין סדר שתעשה שסביבם, המציאות של ולהקשר לפשר לאזרחים שתדאג

–איאפשריהיהלעשותזאתללאפיקוח.דרךהפיקוחהואצורךאקוטי.–לביןאמת

דורשתדיוןציבורישאינומתקייםכאןבצורהמספקת.

שנית,צבירתכוחפוליטירביותרבידיבעליהשליטהבערוצים.

במשךשניםארוכותברורהיהלמחוקקיםומאסדריםשישלהתייחסאלשוק

יים,להגןעלהציבורמפניכוחםשלהתוכןהעיתונאיכשוקבעלמאפייניםייחוד

כוחםשלפוליטיקאיםהנמצאיםבמצב גםמפני כמו ההוןהשולטיםבו, בעלי

שלניגודענייניםאינהרנטישעהשהםבאיםלאסדראתמבקריהםאךנמצאים

הם שבידיהם למי באשר החלטות לקבל באים כשהם כפול עניינים בניגוד

שבוייםמבחינתהסיקור.

להגבליםבטיוטת הרשות שפרסמה משקית, כלל ריכוזיות לבחינת המתודולוגיה

כנספחלחוקהריכוזיות,נכתבמפורשותכי"הפעלתלחץעלקובע2017עסקייםבינואר

 באמצעות גם להיעשות יכולה .אחזקות בתחום התקשורת החדשותיתהמדיניות

 משקית".-תהכללידיהמחוקקכבעלותהשפעהעלהריכוזיו-אחזקותאלוזוהועל

ידי-זאת,הןמשוםשבעליהםשלגופיתקשורתמשפיעיםעלהתוכןהחדשותישמוצגעל

יכולתם בשל הן שלהם, הכלכלי האינטרס את המשרת באופן שבבעלותם, הגופים

אחד גם לכן החלטותיהם. תוכן ועל ההחלטות מקבלי של היום סדר על להשפיע

אחזקה בכלי תקשורת. וחשלגורםריכוזיהואהפרמטריםשעלפיהםיימדדכוחהמיק

כי מפורשות נכתב המגיש"  בטיוטה תקשורת בכלי משמעותית אחזקה או שליטה

שחקן של כוחו להגברת משמעותי ככלי להיחשב עשויה ואקטואליה, חדשות לציבור

כלפיקובעהמדיניות.זאתמכוחהשפעתהשלהתקשורתעלעמדותהציבורועלמקבלי

 ות".ההחלט





 

 

להתקבל יכולות אינן תקשורת, בכלי אחזקות לגבי עקרוניות החלטות כן, כי הנה

שלפיהןמשקיע–ההצעותהעומדותכרגעבפניהוועדהבמהירותוכלאחריד.כךגםלגבי

לשלוטב יוכל יוכל75%זר בעליםיחיד טלוויזיהבישראל, לערוץ רישיון מבעל אחוז

 בעלרישיון.אחוזמערוץ75%לשלוטב

הדעת את לתת יש חשוב, אכן והוא חשוב, הוא התוכן בשוק שפלורליזם כמה עד

מריכוז לציבור הנשקפות החמורות הסכנות יווצר. לא כזה שפלורליזם לאפשרות

ויחריפואםהשליטהבערוציםתהיהשלאזרחיםאוחברותזרות,או בעלויותיחמירו

 לו שיש בבעלים ידובר ה75%אם עשוייםמן בתורם אלה השליטה. מן או אחזקות

להוביללמצבשבולאיוכלורגולטוריםאומחוקקיםלעמודבפניהכוחהמדובר.ועלינו

איןמדובראךבכוחכלכליאלאבכוחשישלותרגוםפוליטימשמעותי.–לזכור,שוב

ציבורי דיון ולאחריו מקצועי זההואלקייםדיון משמעותיהמינימוםהנדרשבהקשר

בנושאיםאלה.

טבלה במצורף , אלא הראויים. בהסדרים הכרחית עמדה מביעה אינני כרגע ויודגש:

העוסקתבכלליבעלותזרהבמדינותשונות.מןהטבלהאפשרלראותשונויות,וישלדון

כי למשל, לראות, אפשר לה. המתאים בהסדר לבחור מדינה כל שהוביל וברקע בהן

 –בבריטניה שבה חזקמאד ציבורי ויכוח–שידור התקיים זרהאך בעלות כללי אין

אנו בעוד כי עוד לראות אפשר האחרונות. בבחירות בהם הצורך לגבי סוער ציבורי

מבקשיםלהידמותלשוקהתקשורתהאמריקני,לומימאיתנוהיהרוצהלרכושאחזקות

לאהיהיכול!–בערוץטלוויזיהבארצותהברית

להדגישכילארקלבעלותישהשפעה,אלאלצורתהממשלהתאגידיולמידתעודכדאי

ההפרדהביןבעלותלביןעריכה.

בא התקשורת, אסדרת לדיני החברות דיני בין המשלב תאגידי, ממשל של זה עיצוב

לאפשר,תוךיצירתחיץוריחוקנדרשמגורמישלטון,מנגנוןשלנאמנותניהוליתמטעם

ופיםשהתפיסההבסיסיתהעומדתבבסיסוהיאשעםכוחגדולמגיעההציבורבאותםג

 גםאחריותגדולה.

שהורידהמסדר–בהמלצתהגורמיםהמקצועייםבמשרדהאוצר–טובעשתההממשלה

היוםאתהמלצתהעוועיםשלוועדתפילברכימעתהלאהרשותהשנייה,שתתמזגלתוך

מנהאתהדירקטוריםמטעםהציבור,אלארשותאחודהבמשרדהתקשורת,היאזושת

תלויים–בעליהשליטהעצמם דירקטוריםבלתיתלוייםאו.כדירקטוריםבלתי מינוי

חיצונייםבידיבעלהשליטה,בלאפיקוחאפקטיבישלבעלימניותהמיעוט)אושלגוף

.רגולטורי(,שקוללנאמנותנטולתנאמן



 

 

ישראלימלמדשאסורלאפשרלבעליהשליטהניסיוןהחייםהמצטברבשוקהתקשורתה

.שליטהנטולתרסןבשידוריהחדשות

ובשליטת אפקטיבי, מיעוט מניות בעל ללא לדיון, היום העומדים ההסדרים לפי

משקיעיםזריםשהדמוקרטיההישראליתמעניינתאותםכקליפתהשום,ולחילופיןהם

דייראהשוקהחדשות?כיצ-V15מבקשיםלהשפיעעליה,משלהיוארגוני

 

 



 

 



האם קיימות הגבלות על  מדינה
בעלות זרה בערוצי 

 שידור?

 הערות 

פרטניתכןאוסטרליה בדיקה באמצעות
טלוויזיה קשים. כללים וללא
מה רגיש" "סקטור מוגדרת
הבדיקה את שמאפשר

הפרטנית.

http://bit.ly/Y59xmq




זרה46.7%כןקנדה בעלות על הגבלה

ברישיוןלערוץטלוויזיה.

השתלטות המטרההיאלמנוע
מדיה()תרבותית חברות מצד

הטלוויזיה על אמריקניות
הקנדית.

The 1991 Broadcasting 

Act :

“Canadian broadcasting 

System shall be 

effectively 

Owned and controlled by 

Canadians.” 

זרות חברות או אזרחים
 עד להחזיק אחוז20יכולים

אחוזמן33.3מגוףשידורועד
שידור, גוף של הבעלים
עד של אגרגטיבית בהחזקה

אחוז.46.7



http://bit.ly/Y59xmq
http://bit.ly/Y59xmq


 

 

חברותבתוךהאיחודהאירופיכןצרפת
זרות  חברות נחשבות לא

לענייןהמגבלה.

או הון של אחזקה על איסור
 מעל של הצבעה 20זכויות

 ברודקאסטאחוז בגוף
טרסטריאליבצרפתית.

 Freedom of

Communication Act 1986 


לאגרמניה

מכךלאבריטניה נובע הכללים היעדר
הוא הציבורי שהשידור
ומטבע בבריטניה, המוביל
להיות יכול לא הדברים

בבעלותזרה.

מענייןלציין,עםזאתכי
חלקממצע2017בבחירות

איסוריהבחירותהיהלהחזיר
בעלותזרהעלשוקהטלקום

והמדיה.

 Communications Act 1934כןארצותהברית

 -ה רשיונותFCC נותנת לא
 :-רדיואוטלוויזיהל

representative thereof 

organized 

Under the laws of a 

foreign 

nation 



 

 

ch 

more 

Than 20 per cent of capital 

or 

Voting stock is owned by 

any 

Foreign persons, 

companies 

Or governments 

 ל יש זכות FCCבנוסף
ציבורי אינטרס מבחן להפעיל
חברה כל על ווטו ולהטיל
אחרת חברה בידי שנשלטת

אשר:

  which more than 

25 

Per cent of stock is owned 

by 

Foreign persons, 

under 

The laws of a foreign 

nation 

 


לפלורליזםכןספרד רצון של תוצאה

ממשטר כלקח בתקשורת
בשנות שהסתיים פרנקו

השבעים.



 

 

יותר של שליטה על איסור
בערוצי49%מ זרות לחברות

חברות על ההגבלה טלוויזיה.
מתוךזרותלאחלהעלחברות

  .EUה

1988 Private Television 

Act 



 
 






