
עיתון-שלטון -קשרי הון 
אשקלון' אורט מקיף א-קהלניאורן 



מה אומרים לכם השמות של : עצמכםאת בחנו 
? מי קשור למי? האישים הבאים כשהם מופיעים ביחד

?באיזו פרשייה

'אלוביץשאול ן'מילצאליעזר פישמן                ארנון 

בנימין נתניהו                 שרה נתניהו                   ארי הרו

אהוד אולמרט                  אלדד יניבפאקריימס 'ג

ארנון מוזס                    ניר גלעד                       מיקי רוזנטל

עמוס רגב                      אריאל שרוןאדלסוןשלדון 

טראמפדונאלדידיעות אחרונות             אלי לנדאו                      

רפי גינת                      נוחי דנקנר                     יצחק תשובה

צוקרברגהאחים יולי וסמי עופר    אריה דרעי                     מארק 



חלק מתמליל השיחות  ? תקין או לא תקין? בחן את עצמך
.ל ידיעות אחרונות ארנון מוזס"מ נתניהו ובין מו"שבין רה

".אני אומר לך את זה כבר הרבה זמן, (עיתונאי בעל דעות ימניות)תן לי ימני ": מוזס
".'מקור ראשון'שלדון לקח אותו להיות עורך , חגי סגל. אני לא יכול להמציא": נתניהו
".זה מקצוע לנווט תקשורת": מוזס

".בתור רב אמן, אני מדבר עם רב אמן": נתניהו
"…אתה": מוזס

(…" )אתה רב אמן כזה": נתניהו
זה יהיה  (. שינוי קו המערכת של ידיעות אחרונות)תהיה פה רעידת אדמה ": מוזס

".משהו שצריך להיות חכמים איך עושים את זה
להוריד את רף העוינות  , על תקשורת סבירה, אנחנו מדברים על מתינות": נתניהו
".7.5-ל9.5-אליי מ
".צריך לדאוג שתהיה ראש ממשלה, עזוב. זה ברור לי": מוזס

(2ערוץ , ״נוניגייטמתוך תמלילי ״)



האם  : עצמכםאת בחנו 
י צילום השער של  "עפ

ידיעות אחרונות ניתן  
ללמוד על קיומו של 

חופש העיתונות במדינת  
.  ישראל

ארנון מוזס : להזכירכם
הוא בעל הבית של 

ידיעות  "היומון 
(ל"מו)אחרונות

:משימה



:משימה  שלדון אמריקאי-היהודי המיליארדר הוא החדש החינמון של לאור המוציא

 לו שתרם וכמי נתניהו בנימין הממשלה לראש כמקורב הידוע, אדלסון

 מוכר, רגב עמוס, העיתון של הראשי עורכו. שונות בהתמודדויות כספים

 עוררה לרה"מ והעורך ל"המו בין הקרבה. נתניהו של קרוב כחבר גם

 והפוליטית. העיתונאית בזירה רבה סקרנות

 כי גרס 2008ב " השביעית העין "באתר שפורסם ראדה מורן של תחקיר

 אינו"ש יחס נתניהו כלפי מפגינים", אחרונות ידיעות "ובמיוחד", מעריב"

 מגלה" היום ישראל "זאת לעומת. במפלותיו שמחים ואף" במיוחד הוגן

 מצניע העיתון... עריכתית בחירה בכל כמעט "לנתניהו ברורה העדפה

, ומנגד, נתניהו עבור חיובית תדמית ליצירת תורמים שאינם אירועים

 עם". הליכוד ואת אותו ולקדם לו לסייע שבאים אירועים ומרומם מגדיל

 ישראל "של הסיקור בין הבדל אין התחומים שבשאר ראדה ציינה זאת

 שפרסם במאמר, פרסיקו אורן גם הגיע דומה למסקנה. ומתחריו" היום

 במהלך כי גרס פרסיקו. 18ה  לכנסת הבחירות אחרי" השביעית העין"ב

 או הליכוד נגד אחד מאמר רק" היום ישראל"ב פורסם הבחירות מערכת

 מי ואת קדימה מפלגת את שתקפו מאמרים עשרות לעומת, נתניהו

 ישראל"שב, נאמר, אתר באותו ז"ב איתמר של בראשה במאמר שעמדה

 מונעים אף אלא, נתניהו של החיובי הצד בהדגשת מסתפקים לא" היום

, לכן, נגדו הביקורת בבסיס שעומדים ולמידע לטענות להיחשף מהקורא

 ובמעשיו בעמדותיו עקרוני באופן שמצדד עיתון סתם אינו "זהו, לדבריו

 צרכיו שירות היא תכליתו שכל תעמולה מכשיר אלא, הממשלה ראש של

 "המנהיג של הפוליטיים

קראו את הסיפור  •
תקין או -הבא ודונו
?  מדוע? לא תקין

האם זה משנה אם  •
ימין  ...אני 
?  שמאל...מרכז...

האם מדובר בפרסום •
עניין  :"שהוא בגדר 

?"ציבורי



מה ? אדלסוןמה מרוויח ? באמת??? אינטרסיםהכל
?מיהם המפסידים? למה זה כדאי? מרוויח נתניהו



-שתי דקות שמסבירות איך עובדת שיטת ההון: צפו בקטע הבא
???מעצבן אתכם" ( התקשורת"/"העיתון"והפעם בלי ...)שלטון

(enterיש להעתיק את הקישור לשורת הכתובת וללחוץ )??? מטריד אתכם

•https://youtu.be/OBWBaTx77fg

https://youtu.be/OBWBaTx77fg


...והנה עוד קטע והפעם 

וגם עיתון-שלטון-קשרי הון על 
(enterיש להעתיק את הקישור לשורת הכתובת וללחוץ )

https://youtu.be/PcsovIY7d-E

https://youtu.be/PcsovIY7d-E


מי  ...אז עכשיו שאתם קצת יותר בעניינים 
?מי משלם את המחיר? מה מרוויח? מרוויח

נבחרי ציבור, פוליטיקאים בכירים  בעלי הון שהם גם בעלי אמצעי התקשורת



כיצד נגדיר את היחסים בין  -בואו ניכנס קצת להגדרות
?"עיתון-שלטון-הון"

רפי גינת עורך  

"  ידיעות אחרונות "

לשעבר ומגיש 

לשעבר של 

.  תחקיריםתוכנית



עיתון-שלטון -הון יחסי 

עיתון הם עסקה המתקיימת בין בעלי הון המחזיקים בבעלות  -שלטון-קשרי הון
הראשונים  . על כלי תקשורת לבין פוליטיקאים המחזיקים בעוצמה שלטונית

האחרונים תורמים לעסקה החלטות המטיבות עם  –מציעים סיקור נדיב ואוהד 
אבל הציבור  –העסקאות הללו משרתות לכאורה את שני הצדדים . בעל ההון

שמקבל  , העיתון מטעה את צרכן התקשורת: ומחיר כבד, הוא שמשלם מחיר
והפוליטיקאי מצדו תורם רגולציה  , דיווחים מוטים ומפוברקים על המציאות

של בעל ההון  )נוחה לעסקיו של הטייקון ( הסדרה של חוקים ותקנות)
כגון חקיקה המקלה על פעילותו העסקית והפרטה  , (שבבעלותו עסקים רבים

המאפשרת לו לרכוש נכסי מדינה במחירים נוחים והכל על חשבון האינטרס  
"(.העיתון בין ההון לשלטון" -מיקי רוזנטל)כמובן הציבורי 



השפעת התקשורת וההון על השלטון

סיקור אוהד                   מניעת חשיפת תחקירים               העברת תרומות למפלגות ולפריימריז

.                 לפוליטיקאים                 ומניעת חשיפת שערוריות

העסקת קרובי  

משפחה וחברים 

של הפוליטיקאי  

י בעלי ההון"ע

העברת  

תקציבים  

לעמותות שהקים  

הפוליטיקאי הבטחת  

משרה עתידית  

לפוליטיקאי או  

לפקיד  

הממשלתי

-השפעה פוליטית

נקודת מבטו של בעל  

ההון משפיעה בהכרח  

על נבחר הציבור



השפעת התקשורת והשלטון על ההון

רגולציה אוהדת 

שתשפיע בהווה  

ובעתיד על  

רווחיו של בעל  

ההון

השלטון הוא זה  

שקובע לגבי הרחבה 

של מוצרים ציבוריים  

, תאורת רחוב)

שידורי  , טלפוניה

מה  ...(טלוויזיה ועוד

שיכול לספק  

הזדמנויות עסקיות  

.עבור בעלי ההון

סיקור אוהד 

וסיקור שלילי  

מצידה של 

המדיה וחשיפות 

של מחדלים  

עלולים להשפיע  

בצורה חזקה על  

.רווחיות החברה

הנחה 

-במיסוי

חלומו של 

כל בעל עסק  

וגם שכירים

תפירה נוחה 

של מכרזים  

ממשלתיים

הממשלה  -צעדים נגד ועדי עובדים

יכולה להתוות מדיניות לטובת בעלי  

(בעלי המפעלים) ההון



השפעת השלטון וההון על התקשורת

,  פוליטיקאים

,  משרדי ממשלה

והדרג המקצועי  

הבכיר הם מקור 

חשוב לידיעות  

.עבור התקשורת

גם עסקים  

גדולים הם  

מקור חשוב 

לידיעות  

ולחדשות 

עבור  

העיתונות

הן משרדי ממשלה  

והן עסקים גדולים  

מפרסמים מודעות  

ופרסומות בעיתונות  

ובתקשורת ודבר זה  

הוא אחד ממקורות 

ההכנסה החשובים  

.ביותר של העיתון

עיתונאים יכולים  

לקבל משרות  

עתידיות כדוברים או  

ץ"יחבחברות 

שעובדות עם  

תאגידים עסקיים או 

.מפלגות

החלטות  

פוליטיות יכולות  

להשפיע על רווחי  

העיתונות  

-מפרסומות

לדוגמה איסור  

פרסום של מוצרי 

טבק  

!זהו רק מספר דוגמאות קטן של השפעות אפשריות



עיתון עלולים לפגוע –שלטון -מדוע לדעתכם קשרי הון 
?בחברה הדמוקרטית בה אנו חיים" פלורליזם"ב



?מהו פלורליזם

.  הוא ערך ועיקרון בדמוקרטיה( ריבוי שונות בחברה)פלורליזם 

,  השקפות שונות, העיקרון מדבר בהכרה בזכות קיומן של דעות

הפלורליזם הוא ההכרה בזכותן של  . צרכים ורצונות שונים בחברה

הקבוצות השונות זו מזו במדינה לבטא את עצמן וכן להתארגן  

כאשר מדינה  . להתאגד ולממש את האינטרסים שלהן, בקבוצות

הקבוצות השונות בחברה  , דמוקרטית מאפשרת חופש פלורליסטי

שומרות על הזהות  , ...כלכלית וכולי, חברתית, מבחינה דתית

.הייחודית שלהן תוך בסיס משותף מאחד לחברה כולה



בעם  " פלורליזם"דקה וארבעים ושתיים שניות על 
(enterיש להעתיק את הקישור לשורת הכתובת וללחוץ על )היהודי

https://youtu.be/MIyDoFXBWrA



?מידעמאיתנוהאם נחסך .א

?האם אנו מקבלים רק דיווחים מוטים.ב

?איזה מידע אנו לא מקבלים.ג

?האזרחים,מדוע זה עלול לפגוע בנו .ד

האם היינו רוצים לחיות במדינה בה לא תהיה       .ה

מומלץ לקרוא את ההגדרה לשקיפות שלטונית  )?שקיפות

(.בשקף הבא

?מדוע חשובה השקיפות.ו

בהקשר  " פלורליזם"דגשים לדיון בכיתה בנושא ה
עיתון-שלטון-של קשרי הון



?אזרחים-בהקשר ליחסי שלטון" שקיפות"מהי 
"שקיפות שלטונית"

,  שקיפות היא אמצעי למאבק בשחיתות שלטונית, בפוליטיקה

כאשר ישיבות  . ולשמירה על אמינותם של נבחרי הציבור

כאשר התקציב זמין לקריאה על  , הממשלה פתוחות לתקשורת

תקנות והחלטות פתוחים לדיון  , כאשר חוקים, ידי הציבור

וקטנים הסיכויים לניצול לרעה  , הממשל נתפס כשקוף, ציבורי

.של סמכויות הממשלה



:  סיכום
תקשורת מתארים את משולש  -שלטון-עיתון או הון-שלטון-קשרי הון

פוליטיקאים ומפלגות  , האינטרסים בין בעלי הון ותאגידים גדולים

קשרים אלה נובעים משילוב אינטרסים בין . ועיתונות וגופי תקשורת

מוסדות חברתיים וכן מקשרי ידידות ואינטרסים בין אנשים בתחומי  

מצד שני הקשרים האלה גורמים  . העסקים התקשורת והפוליטיקה

לעיתים קרובות לעיוותים שונים בתפקוד של המוסדות ולפגיעה 

,  ברווחה של כלל החברה וזאת על ידי הסתרת מקרי שחיתות

ותחרות בין מונופוליםיצירת , פגיעה בשקיפות,פגיעה בפלורליזם 

.ופגיעה בתפקוד של המשק הכלכלי הממשלה והעיתונות, מעטים



עיתון מתוך הסדרה  -שלטון –הון על קשרי 
"מגש הכסף"

".השליחות של גיא רולניק-מגש הכסף : "1פרק 

TheMarkerגיא רולניק הוא מייסד העיתון הכלכלי: קצת מידע על רולניק

ופרופסור חבר  " הארץ"כיום הוא סגן המוציא לאור של קבוצת , 2013ועורכו הראשי עד שנת 

זכה בפרס  2007בשנת . של אוניברסיטת שיקגו' בותקליני בבית הספר למנהל עסקים 

האגודה לזכות הציבור  "שמוענק על ידי נשיאות הכבוד של , לתקשורת כלכלית איכותית

העיתונאי גיא רולניק הינו מטובי העיתונאים והפרשנים  "בנימוקי הזכייה נכתב כי ". לדעת

מפגין מר רולניק אומץ לב , בכתיבתו הבהירה וקוראת התיגר. הכלכליים הקיימים כיום בארץ

כאשר אינו נמנע מלעסוק ואף לתקוף גורמים בעלי מעמד והשפעה  , אזרחי ממדרגה ראשונה

".בכלכלה הישראלית



: 1לצפייה בפרק 
".השליחות של גיא רולניק-מגש הכסף "

https://youtu.be/ucfNZfRJFNI


