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הנדון :התייחסות לבקשת המיזוג של "רשת מדיה בע"מ" ו"-ערוץ "10
מוגש בזאת נייר עמדה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת הצלחה – התנועה
הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר) ,בכל הנוגע לבקשת המיזוג שבנדון .נציין כי
"הצלחה" הינה בגדר ארגון צרכנים כאמור בחוק ההגבלים העסקיים והיא שומרת על
זכותה להגיש ערר ככל שיאושר המיזוג האמור בלא לקבוע בצדו את התנאים שיפורטו
להלן,בהתאםלהוראותסעיף(22ב)לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ד,1984-מבוא
לאחרונה נחתם הסכם מיזוג בין "רשת  "13לבין "ערוץ  ,"10בהמשך לחתימתו של מזכר
ההבנות שהועבר לרשות ההגבלים העסקיים לפני מספר שבועות .כעת ,כאשר הרשות
להגבלים עסקיים נדרשת לבחון את המיזוג ואפשרות הפגיעה בתחרות ובציבור העלולה
להתרחשבגינו(בהתאםלהוראותסעיף 21לחוקההגבליםהעסקיים)ולהחליטהאםלאשר
אותוובאלותנאיםלהתנותאתהאישור,אנומבקשיםלחדדאת השיקוליםשראוילשקול,
לתפיסתנו,בהקשרלמיזוגזה. 
ניסיון העבר מלמד על שמרנות מופלגת של רשות ההגבלים העסקיים ,התמקדותה בגדר
שיקולים "כלכליים" או "הגבליים" צרים וקלאסיים וחוסר נכונות שלה לשקול שיקולים
הנוגעים למאפיינים הקשורים בהיבטים רחבים יותר הנוגעים לתוכן העיתונאי או
במאפיינים הייחודיים שלו ,גם ככל שיש להם השלכות תחרותיות והשפעות על שווקים
משיקים.לתפיסתנו,לשון החוק אינה מגבילה את שיקול דעת רשויות האכיפה לשיקולים
כלכליים צרים בלבד .דוגמא חריגה יחסית אך עם זאת מנומקת ומשכנעת ,המכירה
בייחודיותושלשוקהתוכןהעיתונאי,נמצאתבהחלטתושלהממונהדאזעו"דדרורשטרום
אשרבחרבשנת  2002להתנגדלמיזוגביןבראון-פישמן תקשורת,השולטתבעיתוןגלובס,
לבין ידיעות אחרונות .נימוקי ההחלטה הזכירו במפורש "חיבור של קבע בין מעט צמתי
השליטההחולשיםעלזרימתושלמידעלציבורהרחבשלקוראיעיתוניםיומייםבישראל"
ונכתבבהםכי"תעשייתהעיתונותנושאתעלגבהאת"שוקהרעיונות"והיאהעורקהראשי
לאספקת מידע לציבור"; כי אין מקום רב לספק "בדבר השפעתה של ריכוזיות היתר על
היכולת לתמרן ולהגביל את הסיקור העיתונאי לו זוכה הציבור"; ואפילו ,כי "היו מן
המו"לים שאף ציינו בפניי כי מודעים הם לנטיית העיתונאי לרחק מכיסוי האינטרסים
הכלכליים שלהם" .כאן נזכיר כי מהלכי חקיקה מן השנים האחרונות ובראשם החוק

לקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,תשע"ד2013-(חוקהריכוזיות),הדגישואתהחשיבות
הציבוריתוהצורךשבמתןתשומתלבהולמתלהקשריםהנוגעיםלתחוםהמדיהוהשידורים
בעתשקילתשיקוליתחרותוטובתהציבור. 
איום על תחרות בשוק התוכן העיתונאי פוגע בציבור שלוש פעמים.ראשית,פגיעהבמחיר
ובכמות ,שזו הפגיעה "ההגבלית" הרגילה – כך למשל ,במספר הגורמים המקצועיים
העיתונאיים וברמתהמומחיותהנדרשתמהםומחיריהפרסומות.שנית,באמצעותמכפלת
כוחבנוגעלשחקנים הנותרים פעילים בשוק,מהסוגשבגללונחקקבמקביללחוקההגבלים
העסקייםגםחוקהריכוזיותכאמורלעיל:ללחץעלפוליטיקאיםורגולטוריםולניצולכחאל
מולהציבורהרחב .שלישית,ולאפחותחשוב,כאשרמדוברבשוקהתוכןהעיתונאי,קיימת
פגיעה פוטנציאלית במגוון הדעות ובתשתית השיח הדמוקרטי .זאת משום שתחרות היא
אינהרנטיתלעצםההגדרהשלשוקזה.התחרותבשוקהעיתונותאינהרקמכשיר–ליעילות
אולמחירנמוך,אלאהיאהענייןעצמו.אנחנושואפיםלריבויוריב,משוםשזוהיהליבהשל
שוקהרעיונותוהדעותכתנאימוקדםלמימושושלההליךהדמוקרטי. 
נוסיף כי חוק הריכוזיות מלמד שרשות ההגבלים העסקיים צריכה להידרש גם לשיקולים
שאינםרקשיקוליםכלכליים.בטיוטההמלווהאתיישוםחוקהריכוזיותנכתבכך:

לכן ,מן העקרונות הקבועים בחוק הריכוזיות ומרוחו אפשר ללמוד שלרשות יש תפקיד
עקרוני בכל אחד משלושת סוגי הפגיעות כתוצאה מליקויי תחרות בשוק התוכן העיתונאי.
נדרשיםפהפרשנותיצירתיתוגםאומץמוסדי. 
שוק הברודקאסט המסחרי-ציבורי בעברית הוא שוק מרובה צדדים .הוא מייצר
אינטראקציה בתוכו בין שוק הפרסום; שוק היצירה הטלוויזיונית הישראלית המקורית
(בידור ,דרמה); ושוק התוכן העיתונאי (חדשות ,אקטואליה וסדר יום ,תחקירים) והתוכן
המשלים .לכל אחד משווקים אלה מאפיינים שונים ,קיימים לגביו מתחרים שונים וגם
השיקוליםשלהגנהעלהציבורעשוייםלהיותשוניםביחסלכלאחדמהם.מטבעהדברים,
אנועוסקיםבעיקרבשוקהתוכןהעיתונאי,וזאתהןבשלחשיבותוהייחודיתהןמשוםשאנו
סבוריםשבהקשרהמיזוגשלפנינוהואצריךלהוותאתמוקדשימתהלב.
החשש המרכזי מלווה את המיזוג הצפוי בין רשת  13לערוץ  10נוגע לשוק התוכן
העיתונאי-חדשותי.

ביחס לשוק זה ,הליך בחינת המיזוג נדרש לגלות רגישות להשפעותיו על איכות ומגוון
המוצרים בתחום התוכן העיתונאי-חדשותי .יש לזכור כי להבדיל משווקים ומוצרים
אחרים,תוכןעיתונאי-חדשותימתאפייןבהיותו"מוצראמון"או"מוצרהתנסות" 1,כאשר
המחקרמלמדשהצרכןהמצויאינויכוללהעריךאתאיכותוטרםצריכתהמידעובדרךכלל
אףלאזמןרבאחריה2.מאפייניםאלושלמוצריתוכןעיתונאי-חדשותיפוגעיםבתמריץשל
יצרניהםלהפיקולספקידיעותאמינותואיכותיות,שכןבכלמקרההצרכןיתקשהלהעריך
את איכותן והערוץ לא יגרוף את מלוא השקעתו בהן .יתרה מכך ,לא רק שאספקת מידע
חלקי או מוטה צפויה צפוי לצמצם את עלויות הפקת התוכן העיתונאי-חדשותי אלא זו
עשויה להיות רווחית יותר עבור גופי התוכן ,ככל שזו משרתת אינטרסים כלכליים-
מסחרייםאחריםשלבעליהם.עלרקעכשלזה,קיומםשלתנאיםתחרותייםבמובןהכלכלי
הצר,איננוערובהלהבטחתהאינטרסהציבוריבמידעעיתונאי-חדשותיעשירואיכותי,שכן
מנגנון התמריצים הייחודיים של שוק התוכן העיתונאי-חדשותי איננו מתאים להנחות
המוצא הכלכליות של שווקים מסחריים ,בהם הערכת איכות המוצר על ידי הצרכן ,אינה
דורשתממנוהשקעתמשאביםחריגה .עלכךישלהוסיףאתהבעיההחריפהשלפערימידע
הקיימיםביחסלשוקזהוכשליהדיווחהחוזריםונשניםעלאירועיםהנוגעיםלתחוםבשל
תמריציחסרשלהשחקניםלחשוףמידעזהואינטרסיםצולביםהנוגעיםלהותרתוחסוי. 
עלרקעמאפייניםאלו,בחינת המיזוג הצפוי נדרשת לסוגיה שאינה מתעוררת לרוב ביחס
לשווקים ומוצרים אחרים :האם החלפת "בעל השליטה" צפויה לפגוע באיכות
המוצר/שירות שהוא מספק? כפי שניתן ללמוד מניסיון העבר הן בתחום העיתונות
המו דפסתהןבתחוםהטלוויזיה,זהוחששממשי,הנובעממאפייניהםהייחודייםשלמוצרי
תוכן עיתונאי-חדשותי(כמוצר"חינמי" לכאורה,שהצרכןאינומסוגל להעריךאת איכותו
ללא השקעת משאבים ניכרים) ,מן התרבות הפוליטית בישראל וקשרי הון-שלטון-עיתון-
רישיון-זיכיון ,מן הפרקטיקות שהתפתחו לאורך השנים ולפיהן שליטה באמצעי תקשורת
מתרחשתלעתיםכאמצעילמינוףעסקיםאחריםוממידתהריכוזיותהמאפיינתאתהמשק
הישראלי .לאלהמתווספים כלהקשייםהכרוכיםבמוצריםדוצדייםדוגמתמוצריהתוכן
נשוא המיזוג ,וקיומם של שחקנים חוזרים בעלי נקודות השקה ואחיזה ביחס לפעילות
המסחרית (מפרסמים גדולים שהם גם מממנים משמעותיים והמהווים במקביל גם
מסוקריםמרכזיים) 

1לתיאורמונחיםאלוראו, Michael R. Darby & Edi Karni, Competition and the Optimal Amount of
) .Fraud, 16 J. L. & ECON. 67, 68-69 (1973
 2 John H. McManus, What Kind of Commodity is News? 19(6) COMMUNICATION RESEARCH 787
(1992); Maurice E. Stucke & Allen P. Grunes, Toward a Better Competition Policy for the Media:
The Challenge of Developing Antitrust Policies That Support the Media Sector’s Unique Role in
Our Democracy, 42 CONN. L. REV. 101, 117-119 (2009); Yoram Eshet-Alkali & Yair Amichai) Hamburger, Experiments in digital literacy, 7 CYBERPSYCHOLOGY AND BEHAVIOR 421 (2004

לכן,השפעות מיזוגים בתחום התקשורת והעיתונות אינן יכולות להיבחן רק על פי אמות
המידה הכלכליות הצרות המתרכזות ברווחת הצרכן הישיר ,זאת בשל השפעותיו הבלתי-
מבוטלות של המוצר על צדדים שלישיים ועל כלל הציבור (החצנות)3.
כדוגמאות מרכזיות להחצנות החיוביות של תוכן עיתונאי-חדשותי על כלל החברה ,ניתן
למנות :מניעת שחיתות ,פיקוח על בעלי כוח שלטוני וכלכלי ,והעשרת שוק הרעיונות
ותהליכי קבלת החלטות קולקטיביים .כדוגמאות מרכזיות להחצנות השליליות
המתאפשרות כתוצאה מריכוזיות בענף זה ,ניתן למנות :היעדר סיקור או הסחת תשומת
הלב הציבורית משחיתות שלטונית ,או סיקור מוטה ו/או שקרי לטובת בעלי כוח שלטוני
ופרטיוכןניצולהמדיוםהתקשורתילטובתהשאתרווחיםבשווקיםאחרים.
הכרהבכךשתוכןעיתונאי-חדשותי נושאבחובוהחצנותחיוביותושליליותמשמעותיותעל
כללהחברה,מחייבתגםאתהגישההמסורתיתלהגבליםעסקייםלבחון את השפעותיו של
המיזוג על איכות המוצרים – אשר להן השפעות רוחב על כלל הציבור.זאת,בשיםלבלמפת
התמריצים המורכבת של התקשורת המסחרית ,אשר ללא אסדרה מבנית נאותה תוביל
לאספקת-חסר של החצנות חיוביות (שכן ערוץ התוכן אינו מפנים כלל התועלת שהמידע
החדשותי מספק לחברה) ולאספקת-יתר של החצנות שליליות (כל עוד בעליו של אמצעי
התקשורתאינונושאבפגיעהזובמלואה,בנוסףעלמגבלותהצרכניםהישיריםשלשוקזה
להעריךאתאיכותתוצריו).

הבטחת טובת הציבור באמצעות קביעת תנאים למיזוג
נוסחו הקיים של החוק והסמכויות אותן הוא מקנה לרשויות הפיקוח איננו כוללות
התייחסותרקלאמתהמידההכלכליתרקאתאמותהמידהשל"פגיעהבתחרות"אלאגם
את אמת המידה של "פגיעה בציבור" .בתחום המיזוגים ,סעיף  21לחוק קובע כך :"(א)
הממונה יתנגד למיזוג חברות או יתנה אותו בתנאים אם לדעתו קיים חשש סביר כי
כתוצאהמןהמיזוגכפישהוצעתיפגעבאופןמשמעותיהתחרותבאותוענףאוייפגעהציבור
באחתמאלה:( )1רמתהמחיריםשלנכסאושלשירות;( )2איכותנמוכהשלנכסאושל
שירות;()3הכמותהמסופקתשלהנכסאוהיקףהשירות,אוסדירותהאספקהותנאיה".
כך ,הדין הקיים מסמיך ואף מחייב את רשות ההגבלים העסקייםלבחוןאתהשפעתושל
המיזוג האמור על פגיעה באיכות מוצרי התוכן אותן מספק השוק הנוכחי ,ובפרט את
הפגיעהבאיכותהאפשריתבאיכותהתכניםהעיתונאיים-חדשותיים.
השאלה שהרשות תצטרך לבחון היא כיצד החלפת הבעלות תשפיע על ההשקעה בחברת
חדשות  10ועל עצמאותה המקצועית.החששהמרכזי,כאמור,קשורלשוקהתוכןהעיתונאי,
 3במסגרת הניתוח הכלכלי ,המונח "החצנה" ( ) externalityמתייחס ,ברגיל ,לערך (החיובי או השלילי) של
פעילותמסחריתעבורמישאינומשתתףבעסקה .

כלומר לשידורי החדשות והאקטואליה ולהמשך קיומן של תוכניות כגון המקור ,לונדון
וקירשנבאום ו"היום שהיה" .הסכם המיזוג מבקש לספק מענה לחשש זה באמצעות
הקביעה כי בדירקטוריון של חברת החדשות הממוזגת לא ישבו בעלי מניות או נציגיהם,
אלאאנשימקצועבלבד. 
האםישדיבאמצעיזה?לתפיסתנו,התשובהשליליתאםנזכריםבניסיוןהעברהמלמדעל
השאיפה של בעלים בשוק התקשורת בישראל להשפיע על תוכן ולהטות סיקור באמצעי
תקשורת שבשליטתם .זאת אף שקיימות הוראות חוק מפורשות האוסרות או מגבילות
התערבות זו ובהינתן שהרגולטור הייעודי הוכיח לא פעם כי אין לו די משאבים ומיומנות
להתמודדעםמהלכיהגופיםהמפוקחיםעלידובזמןאמתובאופןשיבססהרתעהאמיתית. 
במקרה המסוים של מיזוג רשת וערוץ  ,10אנו סבורים כי מעבר להתחייבות למנות
לדירקטוריוןרקאנשי מקצועמתחום התוכןוהניהול,יש צורך להבטיח כי חברת החדשות
תהיה חופשית במובן התקציבי ובמובן הניהולי בצורה המיטבית והאפשרית. 
לכן ,יש צורך להתנות את המיזוג בתנאים הבאים:
 .1לשמור על היקף ההשקעה הקיים בחברת חדשות  10כהשקעת מינימום ,לתקופה
של לפחות שנתיים .מימון חברת החדשות של ערוץ  10היה בשנים האחרונות
ולמיטבידיעתנובהיקפיםשמעברלסכומי המינימוםהקבועיםבדין וזאתעלמנת
להבטיחרמהמקצועיתגבוההומגווןכתביםבתחומיםמורכבים,לשםכךערוץ10
התחייב במשך השנים לרכוש מחברת החדשות תכניות בענייני היום אשר תרמו
לשוק התוכן העיתונאי ,כגון "לונדון וקירשנבאום" ,"היום שהיה" של גיא זוהר,
וכמובן תכנית התחקירים "המקור" ,גם אם שודרו במסגרות הזמנים שמחוץ
לליבתשידוריחברתהחדשותוהופקובעבורחברתהאם.
 .2לקבוע ערובות משמעותיות לעצמאות הדירקטוריון גם מעבר לקבוע בחוק הרשות
השנייה ומעבר למה שהתחייבו הצדדים בהסכם המיזוג .יש להחיל על חברת
החדשות את המגבלות הקיימות ביחס לחברות ציבוריות הןבנוגעלגבימנוייםשל
חברי הדירקטוריון והן לגבי איסור הזיקה החלים עליהם .הכוונה היא ליצור
דירקטורים בלתי תלויים ,בדומה לדח"צים כהגדרתם בחוק החברות ,אשר ימונו
לתקופת כהונה אחת בידי דירקטוריון החברה הממוזגת ,וכי דירקטורים אלה
יומלצולדירקטוריוןהחברההממוזגתעלידיוועדתאיתורמקצועית,בתשלושה
חברים לפחות ,שתוקם על ידי דירקטוריון החברה הממוזגת בהחלטה שתתקבל
בהסכמתכלהדירקטוריםבחברהובאישורהרשותהשניה.
 .3יש לקבוע חובות גילוי מוגברות באשר לאופן המימון של החברה הממוזגת,לרבות
מקורותמימוןחיצוניים,אשראיםגדוליםוהתחייבויותפיננסיותמשמעותיותשיש
בהןכדילהשפיעעלתמריציהבעליםלהשפיעעלהתוכןהחדשותי.


אכן ,ניתן לטעון שדרישות אלה יוצרות הנחה מוקדמת לרעת חברת החדשות הממוזגת,
לעומתחברתהחדשותהישראליתולעומתהנדרשבסעיף67לחוקהרשותהשניהלטלוויזיה
ורדיו.עםזאת,נזכירכיההליךהמיזוגימעצםטיבומעמיד אתחברתהחדשותבמצברגיש
ופגיע; יוצר מצב חדש בשוק הטלוויזיה שלפיו כוחות מקומיים שיש להם אינטרסים
עסקייםאחריםבשוקהישראליבהיקףכהרחבנמצאיםבמצבשלשליטהנפרדת,בלעדית
ורחבהבחברתחדשות,דברהיוצרחששהמבוססעלניסיוןהעברשלפיולבעלשליטהיחיד
היתההשפעהתוכנית(פרשתאדלסוןהיאאוליהדוגמה המובהקת לכך)ברמהשעוררהגם
כשליממשלתאגידי -דירקטוריוןמשותקשאינומתכנס,היעדרנציגיציבור,נציגיבעלים
במעלהשרשרתהבעלותהמכווניםבפועלאתמהלכיהשלחברתהחדשות,ועוד.כלזהעלול
להתעצם במצב החדש שנוצר עקב המיזוג ,הן ברמה של השפעה על התוכן העיתונאי הן
ברמתיצירתכוחרבבמשק.זהושינויהנסיבותשהרשות,לתפיסתנו ,צריכהלתתעליואת
דעתה. 
בנוסף,ניתןלטעוןכיהטלתתנאיםמכבידיםעלחברתהחדשותתוביללהפסדיםרביםיותר
שלהבעליםולפיכךישבכךכדילפגועממילאבעצמאותהשלהראשונה.עםזאתנזכירכי
המודלשלחברת חדשותכפישבאלידיביטויבחוקהרשותהשניהלטלוויזיהורדיואיננו
מודלשאמורלהשיארווחלבעלים.ראוילהבחיןתכליתפעולותהמורשהלשידוריםשהיא
השאת רווח ,לבין התכלית של חברת חדשות שהיא תכלית ציבורית שמימושה מוטל על
הבעליםכתנאילקבלתרשיוןהשידורים. 


סיכום :אחריותו של מערך ההגבלים העסקיים למלחמה בריכוזיות
התייחסותזונועדהלהציףאתהשאלותאותןנדרשמערךההגבליםהעסקייםלבחוןביחס
למיזוגהמבוקששלרשת 13וערוץ.10הטענההמרכזיתכאןהיאשהמאפיינים הייחודיים
של מוצרי תוכן עיתונאי-חדשותי ושל השווקים בהם הם פועלים מחייבים לאמץ כללי
תחרות קפדניים יותר בהשוואה לשווקים אחרים ,נוכח העובדה כי יעדיה של התחרות
בתחוםייחודיזהאינםרקשמירהעלאינטרסיםצרכנייםצריםכגוןמחירהמוצר,אלאגם
עלאינטרסיםחשוביםלאפחותכגוןאיכותומגווןשלהמוצרים .
עדהיוםרשותההגבליםהעסקייםוהממונהלקחוחלקמוגבלמאודבאסדרההמבניתשל
שוק התוכן העיתונאי חדשותי .עם זאת ,שינוי הדי.אן.אי הטכנולוגי של תעשיית התוכן
העיתונאי,ההגירהלמדיוםהדיגיטלי,קריסתהמודליםהכלכלייםשלשוקהתוכןהעיתונאי
וגםהירידהב כוחןשלרשויותאסדרתהטלוויזיהוהרדיו("מהכברישלאסדראםאפשר
לראותהכלבאינטרנט?")– מוביליםלכךשדיני התחרות מהווים את האמצעי האפקטיבי
המרכזי להגנת האינטרס הציבורי מפני תהליכי ריכוזיות בשוק התוכן ,כתמיכה וכתוספת
על הקיים ברגולציית הטלוויזיה הספציפית. 
אכן ,הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תצטרך גם היא לאשר את תנאי הרישיון של הגוף
המאוחד ,ולקבוע תנאים לתפקודה של חברת החדשות .אבל מה שנדרש בעת הזאת הוא
שילוב :לתנאי המיזוג שייקבעו על ידי הרשות להגבלים עסקיים יש כוח אופרטיבי רב,
והשילוביוכללייצרהןאכיפההןתרבותארגוניתוממשלתאגידיראוי בחברתהחדשות–
שהתוצאותשלהןמבחינתהאינטרסהציבוריויכולתהמימוששלויהיוטובותיותרמאשר
פעילותשלכלרשותהמתמקדתרקבספקטרוםהצרשלה. 
במיזוג בין ערוץ  10לרשת  13מתקיימת הזדמנות תחרותית משום שהוא עשוי לחייב את
צופי רשת להתרגל לחברת החדשות של ערוץ  ,10הממותגת ,לכל הפחות ,כמי שיש לה
"די.אן.אי" שונה מזה של חברת החדשות הישראלית ולכן חשיבותה לתחרות אדירה.
האחריות היא להבטיח שהמיזוג ישמר תחרות בין שתי חברות חדשות חזקות אך שונות,
ולא ככזה שיהפוך את האחת להעתק דהוי ודל רייטינג של האחרת.
נשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש .
בברכהובכבודרב,
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