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مھّمة بمجموعات

ندخُل إلى الرابط التالي:  خارطة اإلعالم في إسرائیل▪

نُذّكر الطالب بفعالیة اإلفتتاحیّة للموضوع.▪

نُثیر إھتمام الطالب بطرح أسئلة حول الملكیّة المتعددة لوسائل اإلعالم. ▪

نطلب من الطالب طرح أسئلة حّول ما یُثیرھم في الخارطة. ▪

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2016/03/the-7th-eye-israel-media-ownership-map72018.pdf


نستنتج أّن:

شخص واحد أو مجموعة إعالمیّة واحدة تسیطر على عدة 
وسائل إعالم

= ظاھرة الملكیّة الـُمصلبة
عدد ُمقلّص من المالكین یسیطرون على عدد كبیر من وسائل 

اإلعالم
= تمركز اإلعالم



تقییدات لمنع تمركز ملكیّة اإلعالم والملكیة الُمصلّبة

صاحب صحیفة ال یمكن أن یملك أكثر من % 24 من محطة ▪
تلفزیونیّة تجاریّة.

ال توجد أمكانیة لملكیّة أكثر من % 51 من قناة تجاریّة.▪
بإمكان المواطنین اإلسرائیلیین أن یملكوا فقط % 51 من قناة ▪

تجاریّة.



ما ھي تداعیات وتأثیرات ظاھرة "الملكیّة المصلبة" 
على اإلعالم؟!

ندخُل إلى الرابط التالّي ونكتب أفكارنا.▪

https://padlet.com/1002414797/dmlw1cznzj08y177


مجموعة ُمحّددة من الـمالكین تملك عدد كبیر من وسائل اإلعالم

تُمثّل مجموعة ُمحّددة من اآلراء

تشویش لعملیة تنوع المعلومات وجودتھا، مضامین وقیم متشابھة في 
جمیع وسائل اإلعالم

تعّددیّة "وھمیّة"



اتخاذ قرارات تتماشى مع المصالح اإلقتصادیّة األخرى لھذه المجموعات

ومن ھُنّا من المحتمل أن ال یطّلع قُراء صحیفة ُمعینة على نفس الحقائق 
التي أطّلع علیھا قراء صحیفة أخرى

االمتیازات لبدء بث إعالمي ممنوحة من قبل الحكومة، واحتمال أن ال 
تقوم "بارونات" اإلعالم والتي تسعى للسیطرة على أكبر عدد من وسائل 

اإلعالم، بإثارة غضب الحكومة أو السلطة الحاكمة وارد.

الصحافة الخاصة وقنوات التلفزیون التجاریة تُمول من اإلعالنات. 



تلخیص
ظاھرة الملكیّة المصلبة وظاھرة تمرّكز ُملكیّة اإلعالم في أید بارونات اإلعالم تمّس ▪

بحریة التعبیر لدى مواطني الدولة وبحق الجمھور في المعرفة. 

تأثیر االعتبارات اإلقتصادیّة على جودة المضامین الـُمقدمة للجمھور ولیس ▪

االعتبارات اإلعالمیّة.



ما ھي الغایة من االستثمار األجنبي في اإلعالم 
اإلسرائیلّي؟!

.ندخل إلى الرابط التالي ونخّمن السبب

https://www.menti.com/kkzjxkkrkp


نُجِمل:
االستثمار األجنبّي في وسائل اإلعالم اإلسرائیلیّة لن یدر األرباح الھائلة للُمستثمرین.▪

االستثمار یُمكنھم من التأثیر على الرأي العام والتاثیر السیاسّي.▪

تحسین قوة المساومة في ادارة مصالح أخرى بینھم وبین إسرائیل.▪

ورود أموال أجنبیة لوسائل اإلعالم یساھم في االستقرار االقتصادي لھذه الوسائل.▪

یمكن ویشجع وجود سوق إعالمي متنوع وتنافسي في إسرائیل.▪





البث التجارّيالبث الجماھیرّي

 قانون سلطة البثقوانین ُمنظمة
 ُسّن في الكینست عام

1965

قانون السلطة الثانیة، 
قانون ال "بیزك"
الكوابل واألقمار 

الصناعیّة وظیفة البث 
والمضامین

إدارة البث والرقابة

مصادر التمویل

مقارنة

http://slide13.xml
http://slide13.xml
http://slide13.xml
http://slide14.xml


قانون سلطة البث 
ُسّن في الكنیست عام 1965

السعي إلى تحسین المواطنة لدى الجمھور.▪
 نقل ما یجري من نشاطات وفعالیات داخل إسرائیل.▪
تعمیق العالقة بین المجتمع اإلسرائیلي وتراثھ الیھودي.▪
نقل مالمح من ثقافة الجالیات الیھودیة المكونة للمجتمع اإلسرائیلي.▪
 توسیع اآلفاق الثقافیة والعلمیة لمختلف شرائح المجتمع.▪
السعي إلى تطویر األھداف التربویة الرسمیة المعلن عنھا في قوانین إسرائیل.▪
نقل سیاسة الحكومة الرسمیة وفتح أبواب النقاش العاّم.▪
تقوم سلطة البث بنقل بثھا بواسطة البثین اإلذاعي والتلفزیوني▪

 المھام
األساسیّة



قانون السلطة الثانیة

ُسّن في الكنیست عام 1990.▪
 أحد أھداف الـُمعلنة ھي زیادة التعددیّة وخلق المنافسة بین قنوات البث.▪
شباط 1993 تّم نشر مناقصة تتقسم بین 3 أصحاب امتیاز للبث في التلفزیون التجارّي.▪
التمویل من اإلعالنات.▪
 كانت المناقصة مفتوحة أمام جمیع الشركات المعنیة، مع التقید بالقیود التي حددھا القانون.▪
تّم في 25 أیار من سنة 1993 اختیار الشركات "ریشت"، "كیشت" و "تلعاد"، من بین 7 ▪

مجموعات تبلورت لتقدیم عروض في المناقصة وشاركت فیھا. حصلت الشركات على امتیاز 
للبث لمدة ست سنوات مع امكانیة للتمدید بأربع سنوات اضافیة



مھّمة

بعد أن تعّرفنا على الفروقات األساسیّة بین البث الجماھیرّي والتجارّي،▪

 نحاول أن نمأل خانات الجدول التالي: الرابط. ▪

یُمكنكم اإلستعانة بمحرك البحث غوغل للتعّمق والتأكد من إجاباتكم. ▪

http://slide12.xml


 مجلس ھیئة البث
اإلسرائیلیة



כאן 11

قناة ھیئة البث المركزیة. ▪

ھذه القناة بّدلت القناة االسرائیلیة االولى لسلطة البث االولى للتلفزیون والرادیو. ▪

تبث القناة برامج إخباریة وبرامج بمواضیع ثقافیة.▪



قناة مكان

قناة تبث باللغة العربیة. ▪

تبث البرامج اإلخباریة وبرامج ثقافیة. ▪

ھذه القناة بّدلت قناة 33 التي سبقتھا.▪



بث الرادیو

بث الرادیو التابع لھیئة البث االسرائیلیة استمر كما كان سابقًا مع تغییرات ▪
بسیطة.

محطات صوت إسرائیل استمرْت دون تغییر. ▪

بعض المحطات بقیت مع اسمھا السابق وبعضھا تغییر.▪



مجلس ھیئة البث اإلسرائیلیة
 مبني من 12 عضو، ممثلین عن الجمھور . ▪

الجسم المسؤول عن تحدید نمط وقواعد عمل ھیئة البث اإلسرائیلیة.▪

  تحدید برنامج البث: الموافقة على البرامج، المصادقة على المیزانیة، تعیین المدیر العام، مراقبة عمل ▪

االدارة وتنفیذ نمط العمل الذي حدده المجلس.

المصادقة على المبنى اإلدارّي، طریقة تشغیل الموظفین، مناقشة اقتراح المیزانیة وخطة العمل السنویة ▪

والمصادقة علیھا.

تعیین أعضاء المجلس من مسؤولیة وزیر االتصال وبموافقتھ، لمدة 4 سنوات مع إمكانیّة التمدید. ▪

مبنى المجلس یضم 6 نساء على األقل، وعضو واحد على األقل من المجتمع العربي، الدرزي والشركسّي.▪



البث التجاري
البث التجاري مبني على االعتبارات والمصالح االقتصادیة والتي توّجھ تحدید/اختیار برامج ▪

البث ونمط اإلعالنات. 
ھنالك تفضیل للبرامج الشعبیة التي تضمن نسبة مشاھدة واستماع مرتفعة (ریتینج). ▪
التلفزیون التجاري یتوجھ للمواطنین على أنھم مستھلكون ولیسو شركاء/مشتركین في العملیة ▪

الجماھیریة. 



القناة اإلسرائیلیة الثانیة  (الیوم قناة 12 وقناة 
(13

نشأت ھاتان القناتان بعد سّن قانون السلطة الثانیّة للتلفزیون والرادیو. ▪

من سنة 2005 وحتى سنة 2017، بعد مناقصة جدیدة، قاموا بالبث "كیشت" و"▪
ریشت" فقط.

نوفمبر 2017 أغلقت القناة اإلسرائیلیة الثانیة وكل جسم من أجسام البث "كیشت" ▪
و"ریشت" بدأ بالعمل بشكل منفصل "كیشت" - قناة 12، "ریشت" قناة 13.



القناة اإلسرائیلیّة العاشرة (الیوم قناة 14)

في مارس 2000 تم تعدیل قانون سلطة البث الثانیة للتلفزیون والرادیو وأقیمت قناة تجاریة إضافیة ▪
في دولة إسرائیل.

 القناة العاشرة بدأت بثھا في ینایر 2002 .▪

في السنوات 2007 - 2014 عملت القناة تحت ضغوطات وتھدیدات اغالق بسبب خسارات مادیة ▪
كبیرة.

سنة 2015 وافقت سلطة البث الثانیة للتلفزیون والرادیو على إعطاء ترخیص/رخصة البث للقناة ▪
العاشرة، لمدة 15 سنة إضافیة.

من نوفمبر 2017 القناة العاشرة أصبحت القناة 14 .▪


