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שינויים במפת התקשורת

הכמות: ○
טלוויזיה- בעבר היה ערוץ אחד בלבד, במשך השנים נוספו ערוצים מסחריים ○

ערוץ 2, 10 ולווין.
רדיו- בנוסף ערוצי רדיו ארציים לצדן של תחנות הרדיו האזוריות.○
עיתונים- בעיתונות המודפסת קיימת מגמה ברורה של ריבוי מקומונים.○

הזהות :בעבר התקשורת היתה שייכת למדינה כיום היא נמצאת גם בבעלותם ○
של גופים פרטיים. 







שינויים במפת התקשורת, המשך...

המימון: בעבר שהשידור הממלכתי/ ציבורי מומן כמעט רובו ככולו מאגרה ○
הנגבית בתוקף חוק מתושבי במדינה, כיום המימון מגיע מכספי הפרסומות ואו 

באמצעות דמי מנוי של המעונינים בכך. 

הרייטינג- כמות צופים בתוכנית מסוימת בזמן מסוים○
בעבר לא היו שיקולי רייטינג כי היה ערוץ אחד בלבד. כיום התקשורת מונעת ○

משיקולי רייטינג אשר משפיעים על מספר החברות המפרסמות והכסף לערוץ.
ככל שיש בתכנית יותר מזימות, אלימות ומין כך הסיכוי של התכנית להיות ○

בזמן טוב (פריים טיים) על המסך גדל





תכניות הדגל

לכל ערוץ יש את ההימור שלו על תכנית הדגל- זאת התכנית שיהיו לה •
הכי הרבה פרסומות וטריילרים, זאת התכנית שיושקעו בה הכי הרבה 

כספים וזאת התכנית שתופיע בפריים טיים של הערוץ

דוגמאות: כוכב נולד, הישרדות, נינג'ה ישראל, ארץ נהדרת, מאסטר •
שף, מועדון לילה, המירוץ למיליון, הפח הגדול וכו'.

כמובן שיהיו גם תכניות אחרות- אך בהם פחות יושקע כסף.•

הביקורת היא שהתקשורת מסדרת בשנים האחרונות רק ריאליטי •
בפריים-טיים, במקום לשדר תכנים ישראלים איכותיים.



הערוץ הממשלתי- רשות השידור הערוצים המסחריים- 
הרשות השנייה

פיקוח ובעלות בעלות ופיקוח ממשלתיים בעלות פרטית כמעט בלי פיקוח

מגוון ערוצים לצופה אין יש

מטרות הערוץ איחוד העם- כור היתוך לתת לכלל האוכלוסייה מקום- רב תרבותיות.

מהם שיקולי הערוץ? שיקולים ערכיים בלבד שיקולים כלכליים בעיקר

תכנים וצורת הגשה חדשותיים
תכני זהות ישראלית

צורת הדיבור הייתה רשמית

גם חדשותיים, אבל ממש לא העיקר
תכנים גלובאליים- כמו בחו"ל

צורת הדיבור היא בהרבה מקרים ברברית

מימון אגרה פרסומות

החדשות חדשות סטנדרטיות ויבשות חדשות סנסציוניות

לסיכום



חוק רשות השידור

לפי חוק רשות השידור התשכ"ה הרשות "תקיים את השידורים כשירות ○
ממלכתי"

. החוק קבע את תפקידיה ובהם שידור תוכניות חינוך, בידור ומידע בשטחי ○
המדיניות, החברה, הכלכלה והמשק, התרבות, המדע והאמנות במגמה 

לשקף, בין השאר, את חיי המדינה, מאבקה, יצירתה והישגיה ואת חייהם 
ונכסי תרבותם של כל חלקי העם. 

 לפי החוק, על הרשות להבטיח כי בשידורים יינתן מקום לביטוי של○
ההשקפות והדעות השונות הרווחות בציבור.



חוק הרשות השניה

חוק המסדיר את פעילותם של הערוצים המסחריים בטלוויזיה (2,10) ואת ○
פעילותן של תחנות הרדיו האזוריות. העיכובים בחקיקת החוק נבעו 

ממחלוקות פוליטיות ובעיקרן המאבק על השליטה ברשות.

תפקידי הרשות○
קיום שידורים ופיקוח עליהם. בתחומי: הלימוד, חינוך, בידור. מידע בנושא: ○

מדיניות, חברה, כלכלה, משק, תרבות, מדע, אמנות וספורט.

החוק למעשה מהווה הצהרה של הערוצים המסחריים לכך שהם ישדרו ○
תכנים איכותיים ופלורליסטיים.



תפקידיה של הרשות על פי החוק- 
סעיפים

קידום היצירה העברית הישראלית.○
טיפוח אזרחות טובה ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניזם.○
מתן ביטוי למורשת היהודית וערכיה ולערכי הציונות.○
מתן ביטוי לתרבות העמים, ליצירה האנושית ולערכי הציוויליזציה לדורותיה.○
קיום שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסייה הדוברת ערבית, ולקידום ההבנה והשלום עם ○

המדינות השכנות בהתאם למגמות היסוד של המדינה.
מתן ביטוי מתאים למגוון התרבותי של החברה הישראלית ולהשקפות השונות הרווחות בציבור.○
שידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן.○
קיום שידורים להקניית השכלה לכלל הציבור ולאוכלוסיות מוגדרות.○
קיום שידורים בשפות זרות לעולים חדשים ולתיירים.○
מניעת שידורים אסורים על פי חוק זה.○
סימון וסיווג תוכניות טלוויזיה לילדים○



מקרי בוחן- המסך המפוצל

מישהו שמע על זה פעם?•



באמצע משחק כדורגל יש חלילה פיגוע, מה 
קורה בדרך כלל?



המסך המפוצל

ב-2 במרץ 2002 שודר משחק הכדורגל בין מכבי חיפה, שזכתה באליפות הליגה שנה קודם והייתה ○
אז במקום הראשון , ומכבי קריית גת, שעלתה בעונה זו לליגת העל, ודורגה באותה עת במקום 

האחרון בטבלה. 
לאחר שלושים דקות של משחק הובילה קריית גת בתוצאה 3-0, במה שהסתמן כאחד ממשחקי ○

הכדורגל יוצאי הדופן של אותה תקופה. באותו זמן החלו להגיע ידיעות על פיגוע. במקום לעבור 
לשידור הפיגוע, או לחלופין להמשיך בשידור המשחק, בחרה טלעד בחלוקת המסך. בשליש הימני 
נמשך שידור המשחק, ובשני השלישים הנותרים שודר הדיווח על הפיגוע. הפסקול כלל רק דיווחים 

על הפיגוע. לאחר כעשר דקות הופסק השידור המפוצל, והמסך יוחד כולו לדיווח על הפיגוע.

בתגובה, החליטה מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו "לגנות בכל לשון של גינוי את התנהגותה ○
הנואלת של 'טלעד' ומנהלה עוזי פלד, ברגעים הקריטיים של פיגוע הדמים ההמוני בירושלים". בנוסף 

המליצה לנקוט בצעדי ענישה חמורים כנגד הזכיינית עוד ציינה הרשות כי החלטה זו באה בהמשך 
להחלטות קודמות של טלעד להימנע מקטיעת משחקי כדורגל, לטובת דיווח על פיגוע



אז לכאורה ברור שעדיף תקשורת חינוכית 
וציבורית, לא?

לא.. תקציב של 830 מיליון שקלים צריך לספק טלוויזיה הרבה יותר •
איכותית! אבל הכסף יגיע בכל מקרה בסוף החודש..



עולם התקשורת הכתובה



עולם התקשורת הכתובה

1940-70: תקשורת פוליטית, כל מפלגה מחזיקה עיתון משלה, •
מפלגות השמאל שולטות כמעט על כל תחום העיתונות.

מרכיב מרכזי הוא העיתונות בשפה הזרה (העולים החדשים •
ממגוון רחב של מדינות).

1977: עליית הליכוד לשלטון, "מהפך" בכל תחום העיתונות •
שהופכת מפוליטית לפרטית.



מפלגתית או פרטית?



מי הבעלים של כל הערוצים?

מי בעצם שולט במה אנחנו נראה ונצרוך? כמה כסף יש להם? •
איזה חברת נוספות נמצאות בבעלותן?



ברוני תקשורת ובעלות צולבת על אמצעי התקשורת

 ברוני תקשורת- אנשי עסקים  או  משפחות  ששולטות על ○
אמצעי התקשורת בישראל.

 אותן משפחות השותפות בכל אמצעי התקשורת וכל אחת מהן ○
היא תאגיד חברה גדולה הקשורה מבחינה כלכלית – 

משפטית.

דוגמאות- מוזס, נמרודי, פישמן, שוקן○



דוגמאות לברוני תקשורת:



עם מי ביבי לכאורה מקושר?



מהי בעלות צולבת?
 מצב בו כמה אנשים או  משפחות שולטים ביותר מאמצעי תקשורת אחד○

מתחום התקשורת: עיתונות משודרת, מודפסת, מקומונים, הוצאות לאור 
של ספרים, חברות תקליטים, חברות ועוד. 

כלומר, לאותם תאגידים יש עסקים כלכליים שונים וכמו כן הם שולטים ○
במדיה במדינה.

כל אותן משפחות המעורבות באמצעי התקשורת השונים יש אינטרס ○
כלכלי ברור בהצלחתם המסחרית.



מפת התקשורת בישראל

מהי ריכוזיות- מספר מצומצם של אנשים •
ששולטים בכל אמצעי התקשורת. בישראל 
יש את מוזס, בן צבי, שוקן ושלדון אדלסון. 









משפחת מוזס

ידיעות אחרונות, ynet, כלכליסט.•

שותפה עם הוט-חברת כבלים. •

•Win win

לאשה, עולם האישה, פנאי פלוס, ראש אחד.•

הוצאת ספרים•

חברה למוסיקה•

חברה לשילוט חוצות. •



משפחת שוקן

הארץ•

מקומונים:העיר, כל העיר, צומת השרון, •
כלבו.

חברת הוצאה לאור-שוקן.•

דה מרקר•

וואלה•



שלמה בן צבי

מעריב•

מקור ראשון•

הצופה•

ערוץ מורשת•

שלדון אדלסון- ישראל היום
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בסדר, יש לו הרבה כסף והרבה גופי 
תקשורת וחברות מה הבעיה בזה?



הסכנות של הבעלות הצולבת

צנזורה עצמית○
ביטול פרסומה של ידיעה בשל שיקולים ואינטרסים אישיים ○

שונים על חשבון טובת הציבור



תיק 4000

ב-29 באוקטובר 2015 פורסמה ב"הארץ" כתבת תחקיר שבה נטען שאתר החדשות •
וואלה! מקבוצת בזק מגלה העדפה ברורה לראש הממשלה בנימין נתניהו. 

בפברואר 2018 פורסם שברשות לניירות ערך נחקר חשד שלפיו לחץ אלוביץ' על •
מנכ"ל האתר, אילן ישועה, שידאג לסיקור אוהד לנתניהו בתמורה לקבלת החלטות 

שלטוניות לטובת בזק. 

ב-15 בפברואר 2018, אמר עורך האתר בעבר, ינון מגל, שהופעלו עליו "לחצים •
כבדים מלמעלה" לסיקור אוהד לנתניהו ולאחרים. ב-18 בפברואר 2018 העידו 

בעניין מגל, ישועה, והעורך הראשי אבירם אלעד במשרדי יחידת להב 433. 

על פי דיווח בערוץ 10, ישועה אמר בעדותו כי הזוג נתניהו, הפעיל באמצעות אלוביץ' •
לחץ לפטר את העורך אבירם אלעד בעקבות דיווח על פרשת הצוללות שבו צוין כי 
הועברה פנייה אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפתוח בחקירה נגד 

עורך הדין דוד שמרון, המקורב לזוג. אלוביץ' הכחיש את הדברים





צנזורה כלכלית

עיתון לא יפרסם מידע שלילי על חברות •
מסחריות שבבעלותו. לדוגמא: מעריב לא 

יפרסם מידע שלילי על זמרים שחתומים 
בחברת התקליטים "הד ארצי".

עיתון לא יפרסם מידע שלילי או שחיתויות •
על חברות מסחריות שמפרסמות בעיתון, 

אחרת העיתון יאבד את מקור הכנסתו. 

צנזורה כלכלית פוגעת בחופש הביטוי ובזכות •
הציבור לדעת. 



אינטרסים כלכליים מובילים ליחסי ציבור
או  עלולים להוביל לצנזורה עצמית.



אם האלבום של ריטה לא טוב או לא מצליח מעריב לא יפרסמו ביקורת •
שלילית כי זה פוגע בחברת הד ארצי 

מבחינה כלכלית, הד ארצי שייכת לבעלי עיתון מעריב. •



הסכנות של צנזורה עצמית:

העיתונות הפרטית וערוצי הטלוויזיה המסחריים ממומנים על ידי ○
הפרסומות, של חברות מסחריות. לכן יש חשש, כי ימנעו כלי התקשורת 

מפרסום מידע שלילי על שחיתויות ותקלות במפעלים וחברות אלה.



הסכנות של צנזורה עצמית:

סביר שהתאגידים יעדיפו לפרסם מידע חיובי על הבעלים שלהם ○
וימנעו מפרסומים שלילים. (מוזס- תיק 2000)



פלורליזם (מגוון) מדומה

   ריבוי אמצעי תקשורת המייצרים מגוון של 
דעות, מאפשרים חופש ביטוי לכלל 

הקבוצות באוכלוסייה. אך זהו פלורליזם 
מדומה מאחר ומרבית אמצעי התקשורת 

שייכים למספר מועט של תאגידי תקשורת. 

התוצאה- תכנים וערכים זהים, פגיעה באיכות 
המידע, במגוון הדעות והאובייקטיביות. 



 מנגנונים שונים המופעלים לפיקוח על 
מוסד התקשורת



 מידת עצמאותה של התקשורת בישראל- 
הגבלה בחקיקה

פקודת העיתונות 1933- פקודה זו מתנה כל הוצאת עיתון באישור •
מטעם הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים. הפקודה קובעת כי 

 שר הפנים יכול לשלול הענקת רישיון או לבטל רישיון קיים של עיתון
מבלי לנמק החלטתו.

תקנות לשעת חירום 1945- תקנות מנדטוריות אלו נקלטו בשיטת •
המשפט הישראלית הן מאפשרות לצנזורה למנוע פרסום שעלול 

לדעת הצנזורה לפגוע בביטחון המדינה, בשלום החברה או בסדר 
הציבורי. כל פרסום חייב לקבל אישור בכתב מהצנזור, הצנזור עצמו 

קובע אם נעשתה עבירה על חוקי הצנזורה והוא מוסמך לגזור דינו 
של עיתון בקנס או בסגירת העיתון לתקופה בלתי מוגבלת.



חוקים והסדרים- מבחינה משפטית קיימים 
בישראל חוקים והסדרים הקשורים לעיתונות 

הכתובה והמשודרת נציג להלן את העיקריים בהם

חוק רשות השידור 1965- חוק זה מסדיר את מעמדתם ותפקידם של •
אמצעי השידור הממלכתיים במדינה- שידורי קול ישראל והערוץ הראשון 

של הטלוויזיה. החוק קובע גם את מטרות אמצעי השידור הממלכתיים.

 חוק בזק 1968- מעניק לשר התקשורת סמכות לתת זיכיונות לתחנות•
שידור לרבות רשת הכבלים.

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 1990- חוק זה מסדיר את מעמדם •
ותפקידם של אמצעי התקשורת שבבעלות פרטית המקיימים את 

 השידורים על חשבונם בלבד. החוק קובע שמנכ"ל רשות השידור ומועצת
הרשות השנייה מתמנים על ידי הממשלה.

הצנזורה הצבאית.•



חוקי הגבלות בישראל

בעלים של עיתון לא יכול להחזיק יותר •
מ-24% של ערוץ מסחרי.

אין אפשרות להחזיק ביותר מ-51% של •
ערוץ מסחרי.



לסיכום

מספר בעלי הון בישראל שולטים בכמה גופי תקשורת וחברות •
מסחריות.

יכול להיות בכך יתרון שכן, הצרכן יוכל ליהנות מתנאים טובים •
ומחבילה שתכלול כמה דברים ביחד.

אבל בעלות צולבת היא גם גרועה! היא מייצר שחיתות, היא גורמת •
לניגוד אינטרסים והיא גורמת לתקשורת לא להיות אובייקטיבית.

המדינה לכאורה מנסה להגביל את עניין הריכוזיות והבעלות הצולבת, •
והיא זו שיכולה לבחור מנכ"לים ולתת זיכיונות, אך הרבה פעמים זה 

משרת אינטרסים של פוליטיקאי כזה או אחר.



המדריך למהפכה- דורון צברי 2010

דורון צברי, במאי קולנוע, נדרש ככל אזרח במדינה לשלם את האגרה. כאיש החי את ○
תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, הוא מחליט יום אחד לנסות להבין לאן הולך כל הכסף 

המדובר, ויוצא למסע על מנת לנסות להבין לאן הולך הכסף של כולנו.

○https://www.youtube.com/watch?v=xjUzZ8Y-Y74
טריילר○
○https://www.youtube.com/watch?v=-_cIjR3iabs&t=1878s
הסרט המלא○

https://www.youtube.com/watch?v=xjUzZ8Y-Y74
https://www.youtube.com/watch?v=-_cIjR3iabs&t=1878s

