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  תקציר 

  

במאמר זה נבקש לבחון האם הרגולציה של התקשורת המשודרת בישראל מקדמת את חופש הביטוי וזכות הציבור 

בחלק הראשון נביא סקירה . או גורמת לחולשה של התקשורת ולצנזורה ישירה או עקיפה של תכנים ראויים, לדעת

מרכזיים שהביאו את שוק התקשורת אודות הרגולציה של התקשורת המשודרת בישראל ונציג אותה כאחד הגורמים ה

בחלקו השני של המאמר נציג את האפשרויות שמצויות . למצבו הנוכחי בו חופש הביטוי נתון לחסדי הפוליטיקאים

בעולם הדיגיטלי אשר משנה את פני התקשורת המשודרת באופן דרמטי ונציע שורה של המלצות לחיזוק התקשורת  

  .כנולוגיה  החדשה וחקיקה שמבטיחה את השימוש הראוי בטכנולוגיהוזאת באמצעות הט, העוברת לאינטרנט

, ברובה הגדול, הוא השימוש שהיא עושה, גם כאשר היא בבעלות פרטית, מאפיין ייחודי של התקשורת המשודרת

לא הייתה אפשרות , בניגוד לעיתונות המודפסת. בתשתיות ובתדרים שהם רכוש הכלל ונמצאים בשליטת המדינה

אלמלא קיבל מהמדינה את זכות השימוש בתדר או בערוץ , דר לפרסם את התכנים שהוא מעוניין בפרסומםלגוף המש

וממילא שמורה לו הזכות , הציבור הוא שותף בכל תחנת שידור, כמו במדינות רבות אחרות, בישראל. שבו הוא משדר

והכל באמצעות חקיקה ורגולציה , ולעיתים אף להכתיב שידורים מסוימים, לפקח על תוכנם, להתערב בשידוריה

הגדרה זו רלוונטית כיום רק לגופי התקשורת המסורתיים שהם . שמנהיגה המדינה באמצעות גופי הפיקוח השונים

כדי להבטיח שהתדרים וערוצי השידור הקיימים אכן יופקדו בידיים ראויות וגם . חברות כבלים ולוויין, רדיו, טלוויזיה

, לעומתם. הקים המחוקק גופי פיקוח וניהול ציבוריים והעניק להם סמכויות מוגדרות, השהשליטה בהם לא תנוצל לרע

ועל כן לא , אינם פועלים על סמך רשיון מהמדינה, גופי התקשורת האינטרנטיים לא עושים שימוש במשאב ציבורי

  .מצויים כיום תחת פיקוח רגולטורי משמעותי

הוא גם לקוח של אמצעי : פל תפקידים ביחס לתקשורת המשודרתהממסד הפוליטי ממלא כ, לפי הספרות המחקרית

הממסד הפוליטי עלול להטות את פיקוחו על  . וגם מפקח עליהם ועל סיקוריהם, כנשוא סיקוריהם, התקשורת
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, כספי(התקשורת וכן להכשיר את הקרקע למעורבות פוליטית בשיקולי הסיקור התקשורתי ולפוליטיזציה של הסיקור 

2007.(1  

הרגולציה של התקשורת המשודרת בישראל אינה מצליחה להגיע להישגים של ממש בקידום האינטרסים הציבוריים 

, ומובילה את הערוצים השונים לחולשה פוליטית וכלכלית, יצירת תכנים בעלי ערך תרבותי ולאומי, כמו חופש ביטוי

  . שמסכנת את עצמאותם ואת חופש העיתונות בישראל

הוא , שקיבלו רישיון או זיכיון מהמדינה, משידורים בערוצי טלוויזיה. תחום השידורים עובר בשנים האחרונות מהפכה

כאשר , מעבר זה מחייב מחשבה מחודשת על הרגולציה של תחום השידורים. עובר לשידור חופשי ברשת האינטרנט

  . הוא מתבצע ברשת האינטרנט

להחיל גם על השידורים באינטרנט , ח של משרד התקשורת"די ביטוי בדושאף באה לי, בישראל נשמעת הדרישה

  . אנו מציעים להימנע מכך. רגולציה מחמירה בדומה לזו הקיימת בתחום השידורים

בפרק הראשון נראה כי הרגולציה של השידורים בישראל לא הצליחה להביא לשגשוגם של הערוצים ולעצמאות 

נראה כי בעולם המערבי הנטייה היא לנקוט כלפי השידור באינטרנט רגולציה בפרק השני . אלא להפך, עיתונאית

במדינות שבדקנו . וחופש ביטוי, שיש בה כדי להבטיח תחרות חופשית, מינימאלית שעיקרה כפיה של ניטרליות ברשת

ולא , כלליתבאמצעות חקיקה , ואבטחת מידע, בנושאים כמו קניין רוחני, הנטייה היא להיאבק בהפרות חוק כלליות

מכאן אנו גוזרים את ההמלצות שלנו בכל הנוגע לשוק השידורים .  באמצעות רגולציה של השידורים באינטרנט

  . הנאבקת גם על זהותה התרבותית, שהיא דוגמא מובהקת למדינה קטנה ודמוקרטית, באינטרנט בישראל

  

  :המלצות

 אנו ממליצים שלא ליישם –לאור המצב העגום של חופש העיתונות בישראל שנובע בין היתר מהסד הרגולטורי  .1

יש לאפשר לערוצים המסחריים הקיימים וליצרני .  ברשת האינטרנט–את הרגולציה הקיימת בשידורי הברודקסט 

המעבר מהשיטה הקיימת . חועורכי תוכן שונים לפעול ברשת באופן חופשי שיאפשר להם להתקיים ולהרווי

 . לשיטה המוצעת על ידינו יעשה  מבלי לפגוע בזכויות מוקנות לבעלי רישיונות וזיכיונות בתקשורת המשודרת

השידור הציבורי צריך להיות הבמה המרכזית ליצירת תכנים . יש להבדיל בין השידור המסחרי והשידור הציבורי .2

על השידור הציבורי להיערך בהתאם . ישודרו גם באוויר וגם ברשתלאומית ש, תרבותית, בעלי חשיבות היסטורית

ליכולות הרבות המתאפשרות בשידור ברשת כולל פיתוח שידורים אינטראקטיביים ופתיחת ערוצי נישה כדי 

. יש לתקצב את השידור הציבורי בהתאם. לשדר ברשת תכנים גם לקבוצות מיעוט קטנות בחברה הישראלית

  . וויזיה על פי חוק הקולנוע יישארו מקור למימון תכנים מסוג זה שיופצו בפלטפורמות השונותקרנות הקולנוע והטל

ספקית התשתית (יש לחוקק חוק שיבטיח ניטרליות ברשת באופן שימנע מחברות האינטרנט והטלפוניה  .3

יש לבחון . תמלהפלות צרכנים לפי התכנים או לפי הגופים המייצרים אותם כולל לא לפי אפליקציו) והחיבורים

, אולם בכל מקרה, אפשרות לתעדף פלטפורמות רק היכן שהדבר חיוני כדי לאפשר שידור ברצף היכן שהנו חיוני

יחול איסור על הפלייה בהקשר לתכנים או מי שמפיק אותם או בהקשר לזהות בעלי הפלטפורמה או 

  .האפליקציה

 ובראש ובראשונה להבטיח –רט והצרכן החקיקה בנושא האינטרנט צריכה להתמקד בהגנה על זכויות הפ .4

שחברות האינטרנט תפעלנה בשקיפות ושכל צרכן רשאי לדרוש מספק האינטרנט או השירותים את כל המידע 

  .שנצבר עליו

בטחון , הגנת הפרטיות,  הגנת הקניין הרוחני, את חוקי המדינה החלים על כל תוכן לרבות איסור לשון הרע .5

יתן ליישם גם ברשת ללא הרשאה מראש לספקי האינטרנט לנטר את המידע הזורם נ, הגנה על קטינים, המדינה

יהיה עליהם לפנות לבתי המשפט שרק , ברגע שאדם או ארגון חשים נפגעים מהמידע עליהם ברשת. ברשת

נטור תכנים ברשת . בסמכותם יהיה לחייב את ספקי האינטרנט להסיר את החומר או לחשוף את מקור המידע

גם בתחום הביטחון רק בתי משפט . לזמן מוגבל ולמטרה מוגדרת, בהרשאה מראש של בית המשפטייעשה רק 

כך נגן על הפרטיות . יוכלו להורות לחברות האינטרנט לנטר תכנים ולהעביר את המידע  לרשויות המוסמכות 

  . ועל חופש הביטוי ברשת

בדומה לבתי המשפט ( שא האינטרנט יש לשקול מינוי שופטים מיוחדים בבתי המשפט שיתמחו לעומק בנו .6

ולוחמת , צנעת הפרט, חופש הביטוי, טכנולוגיים, מדובר בנושאים מורכבים מהיבטים כלכליים). לכלכלה

                                                           
 .8, 2007 -ו "תשס,  משא ומתן מתמשך–פוליטיקה ותקשורת , ן כספי ד1
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מדובר במערכת גלובלית . חשוב שהשופטים  יכירו ויבינו את התהליכים המתפתחים בעידן הדיגיטלי. הסייבר

  .דינמית המשתנה כל הזמן

  .ספקיות האינטרנט על אופן ניהול הרשת ועקרונות התעדוף במידה ויהיו כאלהיש לדרוש שקיפות מ .7

 מדינות המערב הדמוקרטיות עדיין לומדות את נושא ניטרליות הרשת ואינן נחפזות לחוקק חוקים –כפי שהראינו  .8

מגמה לחזק את ה: על ישראל לנהוג באופן דומה. שיגבילו את החופש  ברשת גם בהקשר לאיומים פוטנציאליים

ולהימנע מרגולציה , שבה החל משרד התקשורת עם הדרישה מספקי הסלולר לכבד את כללי הניטרליות ברשת

  .של תוכן בכל הנוגע לשידורים באינטרנט

  

  

 קרש הצלה לחופש העיתונות –מעבר התקשורת המשודרת לעידן הדיגיטלי 

  בישראל

  מבוא

טרונית בישראל בשנים האחרונות מקדמת את חופש במאמר זה נבקש לבחון האם הרגולציה של התקשורת האלק

או גורמת לחולשה של התקשורת האלקטרונית ולצנזורה ישירה או עקיפה של תכנים , הביטוי וזכות הציבור לדעת

בחלק הראשון נביא סקירה אודות הרגולציה של התקשורת האלקטרונית בישראל ונציג אותה כאחד הגורמים . ראויים

בחלקו השני של . ת שוק התקשורת למצבו הנוכחי בו חופש הביטוי נתון לחסדי הפוליטיקאיםהמרכזיים שהביאו א

המאמר נציג את האפשרויות שמצויות בעולם הדיגיטלי אשר משנה את פני התקשורת האלקטרונית באופן דרמטי 

יה הקיימת וזאת באמצעות הטכנולוג, ונציע שורה של המלצות לחיזוק התקשורת החופשית העוברת לאינטרנט

  .החדשה וחקיקה שמבטיחה את השימוש הראוי בטכנולוגיה

  

  

  : חלק א

  כישלון לחופש העיתונות: הרגולציה הקיימת של התקשורת המשודרת בישראל

, ברובה הגדול, הוא השימוש שהיא עושה, גם כאשר היא בבעלות פרטית, מאפיין ייחודי של התקשורת המשודרת

לא הייתה אפשרות , בניגוד לעיתונות המודפסת. לל ונמצאים בשליטת המדינהבתשתיות ובתדרים שהם רכוש הכ

אלמלא קיבל מהמדינה את זכות השימוש בתדר או בערוץ , לגוף המשדר לפרסם את התכנים שהוא מעוניין בפרסומם

ו הזכות וממילא שמורה ל, הציבור הוא שותף בכל תחנת שידור, כמו במדינות רבות אחרות, בישראל. שבו הוא משדר

והכל באמצעות חקיקה ורגולציה , ולעיתים אף להכתיב שידורים מסוימים, לפקח על תוכנם, להתערב בשידוריה

הגדרה זו רלוונטית כיום רק לגופי התקשורת המסורתיים שהם . שמנהיגה המדינה באמצעות גופי הפיקוח השונים

אינם , ת האינטרנטיים לא עושים שימוש במשאב ציבוריגופי התקשור, לעומתם. חברות כבלים ולוויין, רדיו, טלוויזיה

כדי להבטיח שהתדרים . ועל כן לא מצויים כיום תחת פיקוח רגולטורי משמעותי, פועלים על סמך רשיון מהמדינה

הקים המחוקק גופי פיקוח , וערוצי השידור הקיימים אכן יופקדו בידיים ראויות וגם שהשליטה בהם לא תנוצל לרעה

קיומו ושרידותו הכלכלית של השידור הציבורי תלויים , בנוסף לכך. בוריים והעניק להם סמכויות מוגדרותוניהול צי

, נגבי(ואת המינויים של מנהליו , לחלוטין ברשויות הפוליטיות של המדינה הקובעות את גובה האגרה האמורה לממנו

2011.(2   

החשש ששוק חופשי , "כשל שוק"הצורך ברגולציה של אמצעי התקשורת במתכונתם הנוכחית נובע לרוב מהחשש מ

שלא תואמות את האינטרס הציבורי ללא התערבות עלול להיכשל ולייצר התנהגות או להביא לתוצאות לא רצויות 

)Baldwin, Cave & Lodge, 2011.(3האחת. רגולציה של שידורים נחשבה לנחוצה בשל שתי סיבות עיקריות,  בעבר ,

התפתחויות טכנולוגיות , גבל המהווה משאב ציבורי אותו יש להקצות באופן מחושבשימוש בתדר אלקטרו מגנטי מו

הסיבה השנייה היא כי שידורים בטלוויזיה וברדיו נחשבו . הביאו לכך שהטיעון למחסור הולך ונהיה בעל ערך פחות

שר דריסת רגל למדיום משפיע ועוצמתי בעיקר בשל היותם נגישים כמעט לכל תושב ובשל אופיו של השידור שמאפ

על כן ממשלות ראו מקום להסדיר בחוק את המבנה והתוכן . לרבות ילדים וקטינים, בלתי אמצעית לביתו של הפרט

                                                           
 .215-221, תקשורת משודרת ומקוונת, חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל,   משה נגבי2
3  Understanding regulation: theory, strategy, and practice, 2011, 15. ,  R Baldwin, M Cave, M Lodge 
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תקשורת ;  מטרות הרגולציה של שידורים הינן בתמצית יצירת תקשורת יעילהMcGonagle, 2003.4)(של השידורים 

 ,Feintuck & Varney)ותקשורת שתהווה שירות ציבורי ; שמירה על אינטרסים כלכליים; מגוונת פוליטית ותרבותית

, ניהול משאב ציבורי:  לרגולציה הקיימת בישראל ניתן לציין שורה של ערכים עליהם קיימת הסכמה באשר 5.(2006

השידורים . חופש ביטוי וזכות הציבור לדעת, פלורליזם; הוגן ושוויוני , דהיינו הקצאה ראויה של תדרים על בסיס יעיל

הפלורליזם . נתפשים כחלק מן ההליך הדמוקרטי ומכאן הצורך בפיקוח אשר יבטיח מתן ביטוי למגוון דעות והשקפות

 על כן נקבעו כללים 6.גם את ביזור השליטה ומונע של ריכוזיות בענף אשר עלולה לפגוע בשיח הציבורימקדם 

למשל על ידי , םהגנת קטינים מפני תכנים אסורי; הקובעים מגבלות והסדרים לגבי בעלות צולבת על גופי תקשורת 

-א"התשס, סימון ואיסור שידורים מזיקים, חוק סיווג(סמים ועוד , מין, סימון והתאמה של תכננים הכוללים אלימות

יטוי למגוון התרבותי דהיינו קידום הפקות מקור בתרבות המקומית שיבטיחו ב, עידוד יצירה ישראלית ; 7)3, 2001

הגנה על הצרכנים על רקע פערי הכוחות בין הצרכן  ; 8הבטחת שידורים מסוגה עילית, וליוצרים בישראל וכמו כן

  . והצורך למנוע הטעיה וניצול לרעה של המדיום לפגיעה בצרכן, לספקים

הוא גם לקוח של אמצעי : ד הפוליטי ממלא כפל תפקידים ביחס למוסד התקשורתהמוס, לפי הספרות המחקרית

המוסד הפוליטי עלול להטות את פיקוחו על מוסד . וגם מפקח עליהם ועל סיקוריהם, כנשוא סיקוריהם, התקשורת

, כספי (התקשורת וכן להכשיר את הקרקע למעורבות פוליטית בשיקולי הסיקור התקשורתי ולפוליטיזציה של הסיקור

2007.(9  

לעתים קרובות יחסי הגומלין בין המפקחים למפוקחים גולשים מן הפסים המקצועיים ומתנהלים לפי אמות מידה 

לה והשדרים לומדים לרצות אינטרסים אישיים ופוליטיים של חברי המוסדות הציבוריים או לפחות לא ההנה: פוליטיות

מתרגלים לנהלים המשובשים המקובלים , מתערים בארגון, ואלה מצדם משלימים עם המצב הקיים. להתגרות בהם

  10).2005, כספי(גם אם הדבר בא על חשבון האינטרס הציבורי , מתוך אמפתיה או מתוך אפתיה

הגוף הציבורי המפקח על , בעוד שהפיקוח על השידור הציבורי נועד בעיקר למנוע פוליטיזציה של השידורים

, השידורים המסחריים אמור גם לוודא שהם לא יתעוותו ויצונזרו בגלל האינטרסים הכלכליים של המפעילים

אינטרסים כלכליים של בעלי 11).2011, נגבי(רסים אלה לא יובילו לפגיעה בזכות הצופים המאזינים לדעת ושאינט

הטיה והטעייה של ולגרום ל, בעצמאותם של עיתונאים, עלולים להביא לפגיעה באיכותם של השידורים, הערוצים 

  . אזרחים וצרכנים

המעבר הרציף ממשרות מפתח בגופי רגולציית תקשורת אל משרות רמות במגזר התקשורת הוא תופעה מוכרת 

 לנוכח תופעה זו עולה כי לחץ מתוך תעשיית התקשורת 12.התופסת תאוצה ניכרת בשנים האחרונות בישראל, בעולם

שוורץ יש צורך בבניית מסגרות -לדעת אלטשולר. הוא אחד הגורמים המשפיעים על תפקודו התקין של הרגולטור

    13 ).2007, שוורץ-אלטשולר(רגולטוריות המגנות על האינטרס של הציבור מפני לחצי השוק 

הרגולציה של התקשורת האלקטרונית בישראל אינה מצליחה להגיע להישגים של , כפי שנציג בסקירה להלן, אולם

העלולה , פוליטית וכלכלית, ומובילה את הערוצים השונים לחולשה, ממש בקידום האינטרסים הציבוריים הנזכרים

  . לסכן את עצמאותם ואת חופש העיתונות בישראל

  

  ור הציבורי השיד

, רשות השידור שאמורה להיות בלתי תלויה. השידור הציבורי בישראל כפוף באופן ישיר למדי לממשלה ולשריה

הטלוויזיה החינוכית כפופה . נשלטת בעקיפין על ידי הממשלה וראש הממשלה המשמש כשר הממונה על הרשות

הכפיפות הפוליטית . ל" לשר הביטחון ולרמטכל המשדרת באמצעות שתי תחנות רדיו כפופה"וגלי צה, לשר החינוך

 :ראה תרשים. עלולה להביא גם לפגיעה בעצמאות ובחופש העיתונאי

                                                           
4 Marie McGonagle, Media Law, second edition, 2003, 386. 
5 Mike Feintuck & Mike Varney, Media Regulation, Public Interest And the Law, 2006, 58-59. 
 .47-53, הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל, עומר-דינה עברי,  יזהר טל6
 .3, 2001-א"התשס, סימון ואיסור שידורים מזיקים,  חוק סיווג7
 .5, 1990-ן" חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תש8
 .8, 2007 -ו "תשס,  משא ומתן מתמשך–פוליטיקה ותקשורת ,  דן כספי9

 .67, 2005, דעיכתה של רשות השידור! סליחה תקלה,  דן כספי10
 .223, 2011, תקשורת משודרת ומקוונת, חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל,  משה נגבי11
 .43, טיקה לבין רגולציית תקשורתקו התפר שבין פולי: מן המגזר הציבורי למגזר הפרטי" מעבר הבטוח"ה, אלטשולר- תהילה שוורץ12
 .73, טשולר אל13
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 רשות השידור

 ושידורי רדיו באמצעות תחנות 33רשות השידור מפעילה את שידורה במתכונת שידורי טלוויזיה בערוץ הראשון וערוץ 

על פי החוק ממונה לה  14,)5' ס, חוק רשות השידור(מבקר המדינה  הרשות השידור כפופה לביקורת של. ל ישראלקו

 הוא ראש הממשלה 2010 השר המחזיק בתיק זה החל מחודש פברואר 15.שר שתפקידו לפקח על פעילות הרשות

 .ולא שר מקצועי שבתחום עיסוקה של הרשות, בנימין נתניהו

מקורות ההכנסה העיקריים שלה הם אגרת .  שנה תקציב ולפעול לפיוהרשות הינה תאגיד ולפיכך עליה להכין מדי

תוספת לאגרת הרכב ; )2012נכון ל ₪ 369(הטלוויזיה המוטלת על כל בעל מקלט טלוויזיה או מקלט רדיו בישראל 

תשלומי השתתפות של משרדי ממשלה ; )2012נכון ל ₪ 114 –הנגבית עם אגרת הרישוי של משרד התחבורה (

תשלומים בגין פרסומות ברדיו ובגין תשדירי ; רות הטלוויזיה עבור אוכלוסיות הפטורות מתשלום על פי חוקבמימון אג

סכום הוצאותיה של רשות . פעלה הרשות בלא תקציב מאושר כחוק, 2004-2010בין השנים . שירות וחסויות בטלוויזיה

,  שנות פעילות ללא תקציב מאושר7 לאחר ,2011בשנת .  מיליארד שקל4.7השידור בשש השנים האחרונות עמד על 

 עומד על 2012תקציב רשות השידור לשנת .  מיליון שקל870אושר תקציב על ידי ועדת הכספים של הרשות על סך 

 מיליון שקל יועברו לרשות על ידי משרד האוצר במתווה שנקבע בשיתוף משרד ראש 230 מיליארד שקל מתוכו 1.003

השליטה של משרד האוצר בתקציבה של רשות . תמורה לביצוע רפורמה ברשות השידורהממשלה כמענק והלוואות ב

 . השידור מחלישה עוד יותר את עצמאותה ואת יכולתה לפעול ללא מורא מול הממשלה

הוא אחד האדנים שעליהם מושתתת פעילות , ר הוועד המנהל"כיו, ר הרשות המכהן מכוח החוק בו בזמן"תפקיד יו

. במהלך העשור האחרון לא אויש התפקיד במשך כשלוש שנים. ך מרכזי במערך הארגוני שלהוהוא נדב, הרשות

זמן הכהונה הממוצע של יושבי הראש באותו עשור היה . ר הרשות"במרבית התקופה אף לא אויש תפקיד המשנה ליו

למלא את תפקידיה בעובדות אלה היה כדי להחליש באופן ניכר את מליאת הרשות ולפגוע ביכולתה . קטן משנתיים

 16.ובהם קביעת מדיניות עקבית לרשות ופיקוח יעיל על פעולותיה

כספי מציג את חוק רשות השידור כחוק  17.מספר ועדות ציבוריות הצביעו בעבר על פוליטיזציה ברשות השידור

בכסות ציבורית , שנתפר למידותיו של השלטון אשר יצר מערכת ערכית דואלית של פיקוח פוליטי בדרגות שונות

התעמקה הפוליטיזציה ברשות , בתחילה הפוליטיזציה הייתה סמויה ועדינה אך ככל שדעכה הרשות. ובמימון הציבור

 2008 בשנת 18).2005, כספי(ק יותר ויותר פיקוח פוליטי ופחות ופחות פיקוח ציבורי לכדי מצב בו הוועד המנהל מספ

                                                           
 .5' ס,  חוק רשות השידור14
 .32-67, 2005. דעיכתה של רשות השידור! תקלה, סליחה", דן כספי:  להרחבת היריעה בעניין הסדרת השידור ברשות הציבור15
 2011,  דוח מבקר המדינה16
 420' עמ, 2011 דוח מבקר המדינה 17
 .25-31, 2005, דעיכתה של רשות השידור, סליחה תקלה,  דן כספי18



6 

 

קידמה ממשלת אולמרט הצעת חוק ביוזמת איגוד היוצרים שניסתה להפריד בין הפוליטיקאים בממשלה לרשות 

 ההצעה לא אושרה ובמקומה תוקן 2009 בעקבות חילופי השלטון בשנת 19.שונהההצעה אושרה בקריאה רא, השידור

  20.החוק כך שהממשלה תמשיך לשלוט על המינויים ברשות

הזיקה בין הדרג הממשלתי לבין רשות השידור מובנית :  בעניין2011מבקר המדינה כתב בדוח הרשות שפורסם בשנת 

פרטים המובאים בדוח . קשר זה מגלם בתוכו קשיים המחייבים פעולה זהירה ורגישה. בתוך הוראות חוק רשות השידור

מחייבים בחינה , בעיקר בקשר להליכי המינוי במוסדות המנהלים, ה בדבר מעורבות של הדרג הפוליטימבקר המדינ

ככלל יש לשאוף ליצור תנאים שירחיקו שיקולים פוליטיים מן . והפקת לקחים בדבר הליכים דומים שיתקיימו בעתיד

אי המקבל את החלטותיו לפי עצמ-ההחלטות המתקבלות בעניין הרשות ויבטיחו את קיומה כגוף שידור ציבורי

 2012 נציב תלונות הציבור ברשות שסיים בשנת 21).2011, דוח מבקר המדינה(שיקולים מקצועיים וציבוריים בלבד 

קדנציה בת חמש שנים טען עם סיום תפקידו כי המצב כיום ברשות חמור מבעבר ושהרשות שואפת להיות שופר של 

   22).2012, ברק(נתניהו ראש הממשלה 

הנתון אף הוא , ל של הרשות"ידורים היא מינוי המנכנקודת התורפה בסייגים שהוטלו לשם מניעת פוליטיזציה של הש

בעבר . לים נעשתה תמיד על פי המלצת השר הממונה על הרשות"בחירת המנכ. הממשלה: קרי, בידי הדרג הפוליטי

התמנו לתפקיד אנשים שטרם מינוים לתפקיד זה שימשו כיועצים של ראש הממשלה או מקורבים בדרך אחרת 

ר רשות "ר אמיר גילת לתפקיד יו" מונה ד2010ביולי , ר לרשות" לאחר יותר משנה ללא יו23.לממשלה או לשר הממנה

ועדת שפניץ לבדיקת המינויים בחברות .  כיועץ התקשורתי לבנימין נתניהו2005גילת שימש בשנת , השידור

לאחר מספר חודשים בהן הרשות פעלה ללא . וי והממשלה אישרה את המינוי פה אחדממשלתיות אישרה את המינ

 2011, גרינצווייג(ל רשות השידור " אישרה הממשלה את מינויו של יוני בן מנחם לתפקיד מנכ2011בספטמבר , ל"מנכ

  24).א

בעיקר (הרשות מוציאה יותר מהערוצים המסחריים , בפעילות הטלוויזיה, על פי דוחות הביצוע של רשות השידור

ערוץ , נגעולה השאלה האם יש למדוד ערוץ ציבורי במדדי רייטי. אך משיגה הרבה פחות, )הוצאות שכר ופחות הפקות

כזה אמור לכאורה לייצר תוכן איכותי ולאו דווקא את התוכן הפופולרי ביותר אך ראוי לבחון האם לערוץ יש קהל 

כשבוחנים את היקף ההשקעה לעומת התפוקות מגלים פערים אדירים בין הערוץ לערוצים . צופים משמעותי

,  בכלל האוכלוסייה%19.4-הגיע ל) ע רוב הסכוםשבו מושק( בפריים טיים 2הרייטינג הממוצע של ערוץ : המסחריים

- ב%8.8- בפריים טיים הידרדר מ1הרייטינג הממוצע של ערוץ , מנגד. %8.2- שיעור הצפייה הממוצע הגיע ל10ובערוץ 

המשמעות היא שבעזרת יותר תקציבים מכספי ציבור מצליחה רשות השידור להגיע רק . 2011- בלבד ב%3.5- ל2002

 אמנם ערוץ שידור ציבורי לא 25). א2012, טוקר) (%13.8( בפריים טיים 10- ו2נג הממוצע של הערוצים  מהרייטי%25-ל

עולה השאלה האם הוא ממלא את , כאשר הוא יורד מתחת לנתוני צפייה מינימאליים, אולם, צריך להיות עתיר רייטינג

 . תפקידו הציבורי

 כערוץ לווייני לאוכלוסייה במדינות 1995-הערוץ אשר החל לשדר ב, 33תחת חסותה של הרשות משדר עד היום ערוץ 

החל לשדר מן הכנסת , ה את מתכונת שידוריולאורך השנים שינ, ערב ולעולי חבר המדינות החל כערוץ ניסיוני לשנה

 נאלצה הרשות 2006בשנת . מתחת לשברי אחוזים, וזכה לאחוזי צפייה אפסיים) בהמשך הפסיד במכרז השידורים(

שהכין (ח בדיקה מיוחד מטעם מליאת רשות השידור " דו26.ץ לנמק מדוע הערוץ אינו ממלא את ייעודו"בהוראת בג

ועדת המליאה , קציבים סביב הערוץ הראשוןקבע כי יש לסגור את הערוץ ולרכז את הת) אחד הכותבים של מאמר זה

  .הערוץ ממשיך לשדר ואף החל בשידורי ניסיון במתכונת חדשה של ערוץ חדשות, אף על פי כן. אישרה את הדוח

לדעת אנשי . נושא השנוי במחלוקת ואין לגביו פתרון מוסכם מבחינה מקצועית הוא שאלת המימון של השידורים

יעילים יותר ופוגעים פחות , ויש מקום לבחון מודלים אחרים, תכונת הקיימת גורם נזקהמשך גביית האגרה במ, מקצוע

רשות השידור בין משבר לרפורמה האם , 391סנאט (החיוני כל כך במדינת ישראל , למימון השידור הציבורי, באזרח

  27.)?יש עתיד לשידור ציבורי בישראל

                                                           
 .2008 –ח "התשס, )18' תיקון מס( הצעת חוק רשות השידור 19
 gallery/il.co.haaretz.www://ttph/11658811.א . 09.03.11, הארץ, זהר- אופיר בר20
 .2011,  דוח מבקר המדינה21
 did?aspx.article/news/il.co.globes.www://http=1000775220 20.08.12, ראיון עם אלישע שפיגלמן, גלובס,  רועי ברק22
 .222' עמ, 2011, חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל, משה נגבי 23
 w?/il.co.walla.b://http/=18394273053/ א 10.07.11, וואלה,  אמילי  גרינצווייג24
 advertising/com.themarker.www://http/16457091. א 20.02.12, דה מרקר,  נתי טוקר25
 .רשות השידור 'נ אגודת העיתונאים בירושלים 2042/05ץ " בג26
?  עתיד לשידור ציבורי בישראלרשות השידור בין משבר לרפורמה האם יש, 391 סנאט 27

pdf./391409/article/attachments/hebrew/il.org.senat.www://http 
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היא לא מצליחה באמצעות תקציב גדול באופן יחסי לייצר , ניתן לומר כי מצבה של רשות השידור עגום, לסיכום

לעיתים רבות משרות נותרות לא מאוישות לאורך זמן , )עליהם הוא משלם(תכנים שמעניינים דיו את הציבור בישראל 

כעת לא ברור כלל אם גם חתימת . הנעשהואילו הוועד המנהל ומליאת הרשות כושלים מלבצע פיקוח יעיל על 

. הרפורמה שהתעכבה שנים רבות תביא לשיפור בשירות הציבורי שאמורה למלא הרשות עבור משלם האגרה

  . לממשלה יש השפעה ניכרת על התנהלותה של הרשות

  

  הטלוויזיה החינוכית

 היא יחידת סמך במשרד 1969חל משנת ה.  והייתה אז טלוויזיה לימודית1964הטלוויזיה החינוכית החלה לשדר בשנת 

. נכסיה הם נכסי המדינה ורובו הגדול של התקציב שלה ממומן בתקציב המדינה, עובדיה הם עובדי מדינה, החינוך

  המשודר בכבלים ובלוויין לצד רצועות 23החינוכית משדרת בערוץ . החינוכית היא גם בית הפקה וגם בית שידור

שידורים אלה מתקיימים מכוחם של שלושה .  המסחרי2ם בערוץ אחד הציבורי ובערוץ שיש לה על פי חוק ג, שידור

חוק הרשות השנייה ; 1982 -ב"תשמ) בזק ושידורים( חוק התקשורת ; 1965-ה"תשכ, חוק רשות השידור(חוקים 

: שידורי הטלוויזיה החינוכית נתונים לפיקוחם של שלושה גורמים שונים,  בהתאם לכך28).1990-ן"לטלוויזיה ורדיו תש

   29).2006, דוח מבקר המדינה( והמועצה לשידורי כבלים ולוויין שנייהמועצת הרשות ה, משרד החינוך

זאת משום שהיא כפופה להנחיות משרד , סכנת פוליטיזציה חריפה מרחפת לכאורה גם על הטלוויזיה החינוכית

השר אינו רשאי , ץ"לפי הנחיות בג, גבלתאך מהבחינה המשפטית סמכותו של השר מו. החינוך והשר העומד בראשו

 30).2011, נגבי(להתעלם מהחלטות הדרג המקצועי בחינוכית 

 מיליון שקל 90-80-מתוכם כ,  מיליון שקלים115-תקציבה השנתי של החינוכית עמד בחמשת השנים האחרונות על כ

נאלצת החינוכית , עם זאת. 2בשנה מכספי מסים ועוד כמה עשרות מיליונים מפרסומות במשבצת השידור בערוץ 

 66-כיום מגיע תקציב החינוכית ל. להתמודד עם גירעון תקציבי לאחר קיצוץ שביצע משרד האוצר השנה בתקציבה

. משרד החינוך וכפוף ישירות למשרד ולמשרד האוצרתקציבה של החינוכית הוא חלק מתקציבו של  .מיליון שקל

החינוכית . והיא אמורה לעמוד במטלה זו למרות הקשיים,  מהפקותיה להפקה חיצונית%50החינוכית מחויבת להוציא 

  .המכרזים להפקות חיצוניות הוקפאו בשל קשיים תקציביים לדברי החינוכית, לא עומדת בתנאי זה

בהן ( ועדת האוזר 2002בשנת . ושאלת מעמדה עלתה מפעם לפעם, ומה של החינוכיתועדות שונות נדרשו לשאלת קי

 –דין וחשבון (המליצה לסגור את החינוכית ולהקים במקומה גוף אחר ) ר יובל קרניאל  מכותבי מאמר"היה חבר  ד

 הממשלה החליטה ליישם באופן חלקי את 31.)2002יולי , הוועדה המייעצת בעניין עתיד הטלוויזיה הלימודית

 של ארגוני היוצרים ועובדי החינוכית הוחלט למנות 33ץ" בעקבות עתירה לבג32.)2346החלטת ממשלה (ההמלצות

שמונתה בשנת  ) 34,הוועדה המייעצת להתייעלות ולארגון מחדש של הטלוויזיה החינוכית(ועדת שטרן . ועדה חדשה

 הגיעה למסקנה כי יש לשמור על החינוכית אך קבעה שינויים מבניים רבים הכוללים הבראה והפיכתה לחברה 0032

 החינוכית נמצאת לכן 35.אולם בפועל דבר לא השתנה והחינוכית נותרה יחידת סמך במשרד החינוך. לתועלת הציבור

. ית המשליכה על יכולתה להעז ולבצע את תפקידה בתחום התקשורתבאופן קבוע בסכנת סגירה ובמצוקה תקציב

בשל נתונים אלו קרא מבקר המדינה בשנת . אולי נמוך מידי, הרייטינג של הטלוויזיה החינוכית נמוך, לאורך השנים

ל הערוץ משמש גם " מנכ36).2006, דוח מבקר המדינה (23 לחשיבה מחודשת באשר לנחיצות השידורים בערוץ 2006

מבקר המדינה הזהיר מפני ניהול ריכוזי בחינוכית אשר עלול לפגוע באיזון הנדרש לניהול , כעורך הראשי לערוץ

  37.מערכת ציבורית

בין השאר העיתונאים דן , הטלוויזיה החינוכית מעסיקה בתפקידי הגשה עיתונאים בכירים מגופי תקשורת מרכזיים

, נוכח סכנת הפוליטיזציה בערוץ). 10ערוץ (ועמנואל רוזן ) מעריב, עד לאחרונה(בן כספית , )ישראל היום(מרגלית 

ת שעיתונאים מרכזיים באמצעי תקשורת פרטיים עולה השאלה האם ראוי מבחינה אתי, ובתקשורת הישראלית בכלל

                                                           
 . 1990-ן"חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תש; 1982 -ב"חוק הבזק תשמ; 1965-ה"תשכ, חוק רשות השידור28
 .541, החינוכית, 2006 דוח מבקר המדינה 29
 .223' עמ, 2011, חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל,  משה נגבי30
 .2002יולי , עצת בעניין עתיד הטלוויזיה הלימודית הוועדה המיי– דין וחשבון 31
 .2346 החלטת ממשלה 32
 .לימור לבנת' שרת החינוך גב'  ועדי העובדים של הטלויזיה החינוכית נ7201/02 בגץ 33
 .2003, ספטמבר, מוגש לשרת החינוך התרבות והספורט,  הוועדה המייעצת להתייעלות ולארגון מחדש של הטלוויזיה החינוכית34
 .541,  דוח מבקר המדינה35
 .549, וכית דוח מבקר המדינה החינ36
 .551,  מבקר המדינה37
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יהיו מועסקים גם על ידי המדינה והממשלה אותה הם אמורים לבקר במסגרת תפקידם הן בשידורי אקטואליה 

  .בחינוכית והן במשרות המרכזיות שלהם בכלי תקשורת אחרים

. ת הפיקוח הממשלתי עליההטלוויזיה החינוכית ממשיכה להתקיים למרות המלצות מקצועיות לנתק א, לסיכום

התחנה שרויה במצב כלכלי קשה אשר אינו . הממשלה מפקחת על החינוכית באופן ישיר באמצעות שר החינוך

, לצד זה החינוכית מעסיקה עיתונאים מגופי התקשורת המרכזיים במדינה, מאפשר לה לעמוד במחויבויות הרגולטריות

  .דבר העלול לפגוע ביכולתם לבקר את הממשלה

  

  ל"גלי צה

התחנה . המשדרת תכנים צבאיים ואזרחיים, ת שידור צבאית וציבוריתנ והיא תח1950-הוקמה ב" ל"גלי צה"תחנת 

התחנה כפופה לפי , בכל הנוגע לתוכניות הלא צבאיות, תאזעם . ולשר הביטחון, ל"לרמטכ, כפופה לקצין חינוך ראשי

 רדיו תחנת הוקמה 1994 בשנת 38).2011, מרכז מחקר ומידע(של רשות השידור " ל"גלי צה"החוק לפיקוחה של ועדת 

, ניסיונות נעשו ואף, רבים קולות נשמעו בעבר 39.תנועה ודיווחי מוזיקה תכניות בעיקר המשדרת" צ"גלגל "נוספת

  .הצלחה ללא אך, ל"צה גלי את לסגור, ברק אהוד דאז ל"הרמטכ ידי על ביניהם

תופעה , דמוקרטיה לא יכולה להשלים עם הרעיון שצבא מפעיל תחנת שידור הפונה לציבור הרחב, לדעת כספי

יש הרואים בעובדה שהתחנה קשורה לממסד צבאי ,  מנגד40).2005, כספי(אנומלית לטעמו במשטר דמוקרטי 

וממומנת על ידי משרד הביטחון ככזו שאפשרה לאנשי התחנה להיות משוחררים חלקית מהלחצים הממסדים שהיו 

   41).2011, סופר(ולהתפתח לכדי מעוז של אלטרנטיבה לתרבות שידור , מנת חלקם של אנשי רשות השידור

 ממומנות העלויות ושאר, התחנה להפעלת הכוללת השנתית מהעלות כמחצית רק משקף ל"צה גלי של התקציב

ל לא ניתן ביטוי לעסקות החליפין "בדוחות התקציביים של גלי צה, כן כמו, הכללי המטה אגפי של מתקציביהם

 את ולנתח לאמוד היכולת מוגבלת זה במצב 42).2007, דוח מבקר המדינה.(שמבצעת התחנה עם חברות מסחריות

לוועדת הכלכלה של , צ דאז יצחק טוניק"מנתונים שמסר מפקד גל. כלכלית מבחינה התחנה של הפעילות כלל

 מיליון שקל מחסויות 20-מתוכו כ 43.ח בשנה" מיליון ש40-עולה כי תקציב התחנה הוא כ, 2010הכנסת במאי 

  .ותשדירים

לאחר שוועדת איתור מקצועית ממליצה לשר הביטחון על כמה מועמדים , ידי שר הביטחון-צ מתמנה על"גלמפקד 

בראשה , זו תחנה השייכת לצבא) "2005(ר ראובן גל "ל כתב ד"באשר לכפיפות של תחנת השידור לצה. לתפקיד

רה זהו מבנה שיכול להיות קיים לכאו. ל"ודרכו לראש אגף כוח אדם ולרמטכ, הכפוף לקצין חינוך ראשי, עומד קצין

למעשה המציאות . שבה תחנות שידור צבאיות משמשות שופר וכלי תעמולה לצמרת הביטחונית, ברפובליקת בננות

  44).2005, גל"(צ"בגלל קווי התפתחותה המיוחדים של גל, בישראל היתה שונה לחלוטין

נשמעו קריאות לסגירתה או להכפפתה לרשויות שידור אחרות בין השאר גם , צ"מאז הקמתה של גל, לאורך השנים

 משיקולים 45ל דאז אהוד ברק שהציע לסגור את התחנה או להעבירה לאחריות משרד החינוך"על ידי הרמטכ

במיוחד לנוכח עוצמתה של השדולה הפוליטית והציבורית של התחנה , אולם ניסיונות אלו לא צלחו. תקציביים ואחרים

  46).2003,כהן(

הממשלה באמצעות , ל הינה גוף שידור מוביל בארץ אך המבנה שלה חריג במדינות דמוקרטיות"גלי צה, לסיכום

חברי ,  התקציבי הקשהכמו כן על רקע מצבה, ל  שולטת במינוי מפקד התחנה"שר הביטחון והרמטכ, משרד הביטחון

כתוצאה מהממשק בין גוף . הכנסת מאריכים באופן נקודתי את האישור המאפשר לתחנה להתקיים ולהמשיך ולשדר

עצמאותה של התחנה . עלולים להיווצר יחסי תלות לא רצויים לגוף תקשורת, לממשלה ולכנסת, תקשורתי לצבא

 . מוטלת לכן בספק גדול

  

                                                           
 .1, 13.02.11, ל"תחנת גלי צה,  מרכז המחקר והמידע הכנסת38
 .143, 2004 דוח מבקר המדינה 39
 .96, 2005, ציפי גון גרוסרפי מן ו, ל מדברים מהשטח"מתוך גלי צה, מדברים אל השטח, ל"גלי צה,  דן כספי40
 .184, 2011, הרדיו במדינת ישראל ושורשיו, תקשורת המונים בישראל,  אורן סופר41
 .548, 2007 דוח מבקר המדינה 42
 .2, 13.02.11, ל"תחנת גלי צה,  מרכז המחקר והמידע הכנסת43
 .230, 2005,  רפי מן וציפי גון גרוס,ל מדברים מהשטח"מתוך גלי צה, לא תחנה של גנרלים,  ראובן גל44

 .19האוניברסיטה הפתוחה . "זרחים מגנים על תחנה צבאיתא: ל"האנומליה של גלי צה). "2011. (א,  סופר45
האוניברסיטה . לשם קבלת תואר וקטורחיבור . השפעת הדגם הבריטי של שידור על התהוותו ומיסודו של השידור בישראל,  נתן כהן46

 ).177' עמ, ספר אורן סופר (2003. העברית בירושלים



9 

 

  שידור מסחרי בפיקוח ציבורי

כל אלה , החדשות המקומיות בכבלים, תחנות הרדיו האזוריות, 10- ו2, ערוצים הטלוויזיה, הלוויין, ערוצי הכבלים

לפי חוקים אלה קיימים מספר . וחוק הרשות השניה, פועלים מכוח רישיון או זיכיון שהוענק להם על פי חוק התקשורת

גם בראש המועצה )  2013ינואר (מעניין לציין כי היום . הבטיח את האינטרס הציבוריגופים רגולטורים שתפקידם ל

הממשלה .  ולא מנהלים קבועים, לשידורי כבלים ולווין וגם בניהול הרשות השנייה נמצאים ממלאי מקום זמניים

  . החדשה היא שתמנה את בעלי התפקידים

שורת המשודרת מצדיקים התערבות מיוחדת של המדינה נקודת המוצא של המחוקק בארץ הייתה כי מאפייני התק

הטלת איסורים וקביעת , תנאים והתערבות בתכני השידור, על כן נקבע הסדר משפטי לגבי הישות המשדרת. בתחום

,  תדרי שידור באוויר-הנימוק למדיניות הרישוי נבע מהשימוש במשאב ציבורי . חובו שידור על פי אינטרסים ציבוריים

קהל "והגבלות נוספות הנובעות מכך שהצופים הינם ' מידע נגיש וכו, בדבר הצורך לשמור על חופש הביטוישיקולים 

 הפיקוח הציבורי ההדוק ועלותו 47.רבים מן המלומדים חולקים על נימוקים אלו וכיום הם שנויים במחלוקת". שבוי

חרונות לאחד הגורמים המכבידים ומקשים על קיומם של שני ערוצים מסחריים וקיומה של הכבדה הפכו בשנים הא

עדיין מושכים קהלים גדולים , 2בעיקר בערוץ , השידורים בערוצי הטלוויזיה המסחריים. תחרות חופשית בענף

במידה רבה בגלל הרגולציה , אולם מצבים הכלכלי של הערוצים המסחריים הוא עגום  48.בהשוואה למדינות אחרות

  . ותנאי המכרז שהובילו למתן הזיכיונות לשידור, החמורה

  

  .2- ו10 ערוץ –הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

והיא אחראית בין , 1990-ן"התש, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

.  ולפיקוח עליהם10- ו2לקיום שידורי הרדיו המסחרי ושידורי הטלוויזיה בערוצים המסחריים בישראל בערוץ , היתר

ובה חברים אנשי ציבור , מועצת הרשות שממנה הממשלה לפי המלצת שר התקשורת: הרשות כוללת שני גופים

 49.ל ענייני הרשותל האחראי לניהול השוטף ש"והנהלת הרשות ובראשה מנכ

בשידורים המסחריים שבפיקוח . הרשות השנייה מקיימת מכרזים לשידורי טלוויזיה ורדיו ומעניקה זיכיונות שידור

שאליהם , "קשת"ו" רשת: " המשדר באמצעות שני זכיינים- 2ערוץ : הרשות נכללות כיום מערכות התקשורת האלה

; ) מזמן השידור2%הרשאית לשדר עד ( הטלוויזיה החינוכית והרשות עצמה 2חדשות של ערוץ חברת ה מצטרפים

שחברו אליו חברת ") שידורי עדן"ו" 10ישראל : "לאחר מיזוג שני הזוכים במכרז( משדר באמצעות זכיין אחד 10ערוץ 

כמו כן הרשות מפקחת על שידורי הרדיו ).  מזמן השידור2%הרשאית לשדר עד ( שותוהר 10החדשות של ערוץ 

  .  תחנות רדיו אזוריות16האזורי הכוללים 

 דמי -הרשות מממנת את עלויות פעילותה באמצעות כספים שמשלמים לה בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ולרדיו 

. הזיכיון השנתיים לשידורי טלוויזיה ורדיו וכן דמי ההפצה של שידורי הטלוויזיה באמצעות תחנות שידור של הרשות

 60- היה כ2009תקציב הרשות לשנת . צעות הרשותבעלי הזיכיון מעבירים לאוצר המדינה תמלוגים באמ, כמו כן

  50.ח" מיליון ש51.4- היה סך התמלוגים ששילמו הערוצים לאוצר המדינה כ2008בשנת . ח"מיליון ש

הגוף הציבורי המפקח על , בעוד שהפיקוח על השידור הציבורי נועד בעיקר למנוע פוליטיזציה של השידורים

,  המסחריים אמור גם לוודא שהם לא יתעוותו ויצונזרו בגלל האינטרסים הכלכליים של המפעיליםהשידורים

של " החוסר בשיניים" במשך השנים הובעה ביקורת על 51.ושאינטרסים אלה לא יובילו לפגיעה בזכות הצופים לדעת

אחת התופעות שנראו על המסך בשנים האחרונות המעידות על .  לירידה בכוחה הרגולטיביהרשות אשר מביאה

קניית אייטמים בכסף בתוכניות שונות כאשר הצופה אינו , "הפרסום הסמוי"אוזלת ידה של הרגולציה הינה תופעת 

פי מחקרה של ענת באלינט אודות הפרסום הסמוי  על 52.תופעה זו אסורה על פי חוק הרשות השנייה. מודע לכך

 מדיניות נרפית ולא עקבית אשר יצרה תהום בין לשון החוק וכללי הפיקוח לבין 2001הפעילה הרשות משנת 

אף חלק מן הפעילות האסורה הוכשרה למעשה בחסות הרשות , לטענתה. התנהלות שוק הטלוויזיה והפרסום בשטח

   53 .השנייה

                                                           
 .32-34, יובל קרניאל,  דיני התקשורת המסחרית47
 .292, הטלוויזיה בישראל, תקשורת המונים בישראל,  אורן סופר48
 .486, 2010 דוח מבקר המדינה 49
 .486, 2010 מבקר המדינה 50
 .223' עמ, חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל,  משה נגבי51
 .83' ס,  חוק הרשות השנייה52
 .19,  ענת באלינט53
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הרשות השנייה , הפוליטיזציה ברשות השידור בה פיקוח ציבורי הפך לפיקוח פוליטי נדדה גם לשני גופי הפיקוח

,  ביטוי למעורבות הפוליטיקאים ברשות השנייה ניתן לראות בחוק הרשות השנייה54.והמועצה לשידורי טלוויזיה ולוויין

לעיתים , מתיקון לתיקון הפך החוק ליותר ויותר ספציפי,  פעמים36- החוק לא פחות מתוקן, 1990מאז חיקוקו בשנת 

אך ההתערבות בענייני הרשות גלשה מתחומי הכנסת גם למינויים לא כשרים עד כדי . מסיבות ענייניות ולעיתים פחות

 לפזר את מועצת הרשות ולמנות תחתיה מועצה חדשה לאחר שנתברר כי שר החינוך לא מילא את 55ץ הורה"כך שבג

   56.אלא הודה כי נועץ דווקא בגורמים פוליטיים, חובת ההיוועצות במינויים הקבועה בחוק

ממצאיו מלמדים כי הרשות . עלו סימני שאלה באשר לטיב הרגולציה, בבדיקת מבקר המדינה את הרשות השנייה

ובפועל מילוין נדחה משנה לשנה והיקפן , התקשתה לאכוף על בעלי הזיכיון את החובה למלא את התחייבויותיהם

וכתוצאה מכך השירות שקיבל המבקר קבע כי  האכיפה של הרשות את ההפרות הייתה לא מספקת . הלך וגדל

כך למשל לא נעשה שימוש נכון של טיפול בהפרות על ידי סנקציות של נטילת זמן . הציבור נפגע באורח משמעותי

כך למשל בין , רק על הפרות ספורות הוטלו עיצומים כספיים, כמו כן, פרסום כך שאמצעי זה לא היה אפקטיבי

המבקר גם התייחס לאי סדר . הוטלו עיצומים כספיים) 0.9%( בגין שלוש  הפרות אך רק336 בוצעו 2008-2010השנים 

ותפקוד הדירקטורים בחברות החדשות שנועד להבטחת בקרה , חות הפעילות השנתיים של הרשות"בכתיבת דו

  57 .נושא שבאחריות מועצת הרשות, ופיקוח

 התריע 2012עם פרישתו בחודש מאי . ות השנייה מנשה סמירהל הרש" כיהן בתפקיד מנכ2007-2012בין השנים 

קרא לחזק את עצמאותו ולהבטיח את הצבתו כחיץ מקצועי בין , סמירה מפני שחיקה בעצמאות המערך הרגולטורי

והמליץ על איחוד גופי הרגולציה ובשלב מאוחר יותר להקים רשות , ממשלתי לגופי השידור בשטח-הדרג הפוליטי

לאחר חמישה חודשים ללא . איילת מצגר, לית הרשות" עם פרישתו מילאה את תפקידו סמנכ58.יתתקשורת לאומ

היועץ  .מדיםל הרשות השנייה המליצה לשר משה כחלון על שלושה מוע"ועדת האיתור לתפקיד מנכ, ל קבוע"מנכ

  .עד לאחר הקמתה של ממשלה חדשה, המשפטי לממשלה הורה לממשלה לעכב את המינוי בתקופת הבחירות

לא תמיד פועלת לפי האינטרס הציבורי בשל , ניתן לומר שהפיקוח של הרשות השנייה על השידורים לוקה בחסר

אילוצים כלכליים ומינויים פוליטיים ומצויה בקונפליקט מתמיד בין פיקוח קפדני לשמירה על איתנותם הנחלשת של 

כדי לזכות במכרז ולקבל את , הזיכיון לשידוריםדומה כי ההתחייבויות הכבדות שלקחו על עצמן בעלות . גופי השידור

החולשה הזו גורמת לתלות גוברת ברשויות . מקשות על הגמישות התפעולית ועל הרווחיות של הערוצים, הזיכיון

  . ולהחלשה של העצמאות והחופש העיתונאי של גורמי התקשורת המקצועיים, הרגולציה

 מהקמתו ועד היום הרשות לא הצליחה ליצור בסיס כלכלי 10ץ בהמשך הסקירה נראה כי בכל הקשור לטיפול בערו

  .   לערוץ ואפשרה לגורמים פוליטיים להשפיע בצורה לא הוגנת על חופש הביטוי בערוץ

  

  10ערוץ 

לפעול להקמת ערוץ טלוויזיה , ח ציבורי שהוכן במשרד התקשורת"בעקבות דו,  החליטה הממשלה1997בשנת 

להיות ערוץ מסחרי שיתבסס על הכנסה מפרסומות וניתן יהא לצפייה חינם בכל בית הערוץ השלישי נועד . שלישי

לבזר את השליטה בשידורי , הקמתו של הערוץ נועדה לפתוח את שוק הטלוויזיה המסחרית לתחרות. בישראל

  59.ליצור אלטרנטיבה לערוץ השני ולקדם את היצירה הישראלית המקורית, הטלוויזיה בישראל

ר הקודם כשהוא סובל מפגמים מולדים עם דרישות גבוהות של המכרז הראשוני יצא לדרך לקראת סוף העשו

תוך התעלמות מקולות רבים שגרסו כי אין בארץ היתכנות כלכלית לערוץ שלישי שחייב לעמוד , הרגולטור והמכרז 

כמו מחזור טבע בן ארבעה שלבים שניתן , ומאז זה נמשך כך, הערוץ הושק בצורה לא מוצלחת. בדרישות כה גבוהות

 ממשיך להפסיד 10ערוץ . 2;  מקבל הקלות במחויבויות התוכן10ערוץ . 1: פות בו משתאים אך לא לעוצרורק לצ

אף על .  מקבל הקלות נוספות10ערוץ . 4;  שוב אינו עומד במחויבויות התוכן של המכרז והרגולציה10ערוץ . 3; כסף

עד מהרה . ו אמורים להיות מתורגמים לתוכן מקוריפי כן נותר הערוץ חייב ליוצרים ולצופיו עשרות מיליוני שקלים שהי

, אין שיניים לאכוף את תנאי הזיכיון) כזכור, המופקדת על האינטרס הציבורי(התברר גם שלמועצת הרשות השנייה 

טווח לרפורמה כוללת במדיה המשודרת -טלאי על פני חזון ארוך-על-ואילו הממשלה והכנסת מעדיפים פתרונות טלאי

                                                           
 .274, מעבר למראה,  כספי54
 .548, 529) 3(נד , ות והספורט שר החינוך התרב'  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ3073/99ץ " בג55
 .534, 3073/99ץ " בג56
 .495-505,  מבקר המדינה57
58 /25217303050=/w?/il.co.walla.b://http 

 451) 5(נד   ,ממשלת ישראל' נ מ"בע) 1992(שורת והפקות רשת חברת תק 004915/ בגץ 59
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 -אפשרה התנהלות הממסד לכדור השלג להתגלגל ולתפוח , במקום לבלום את הטעות  באיבה, כך. והמקוונת

לשעבר סמירה הגדיר את כשלונו של המכרז ככזה שנבנה בתקופה של ל הרשות " מנכ60.ואיתם הפסדיו של הערוץ

 מצב זה יוצר לאורך זמן תלות מתמדת של ערוץ שידור מרכזי בחסדי השלטון בדרך להשגת הקלות 61. אופוריה

  .והיתרים

צי החייאה ותחזוק שכללו עד כה הקלות בדרישות וויתור על מחויבויות  מאמ10 מתבצעים בערוץ 2003מאז תחילת 

אותם נותנים הפוליטיקאים לבעלי הערוץ באמצעות תיקוני חקיקה של חוק הרשות השנייה ובאמצעות , הערוץ במכרז

רד כמיליא, משקיעים שונים שבדקו את יכולתו של הערוץ להרוויח הלכו כלעומת שבאו. השפעה על הרשות השנייה

ושורה ארוכה של , ניסיונות מיתוג מבולבלים שיצרו משבר זהות מתמשך, שקלים ייצאו מכיסם של המשקיעים

לאורך ,  הוא כאמור בעיה כמעט מולדת10מצבו הכלכלי הקשה של ערוץ  62.לים שהתחלפו בקצב מסחרר"מנכ

גורמים . התמלוגים וחובות תוכניות לציבור ולרגולטור, תיו עבור דמי הזיכיוןהשנים לא הצליח הערוץ לעמוד בחובו

שמבקשים להבטיח את , בערוץ טענו במשך השנים כי המניעים לאי הסיוע לערוץ מהמדינה מונעת מגורמים פוליטיים

, טלת על הערוציםלצד הרגולציה  שמו, משטר הזכיינות הקייםעל פי פרסומים שונים . אופי הסיקור האוהד של הערוץ

  . שבמסגרתה הזכיינים מעולם לא קיבלו עצמאות כלכלית, יצרו תלות בלתי כשרה

וכאן אנו מבקשים לפרט את , ההשפעה הפסולה של הרגולציה על חופש העיתונות הגיע לשיא בשנה האחרונה

לציה הנוכחי לחופש העניין שהפך למקרה מבחון ולדוגמא המובהקת והחשובה ביותר לסכנות הטמונות במבנה הרגו

  . שכמעט ונסגר השנה וניצל רק ברגע האחרון, 10הכוונה היא לפרשת ערוץ . העיתונות בישראל

 65 בהיקף של 10בכוונתה לחלט את ערבויות ערוץ ,  הודיעה הרשות השנייה כי בשל חובות הערוץ2012במהלך שנת 

 ברגע האחרון החליט שר האוצר להקים ועדה ברשות .דבר אשר לדעת קברניטי הערוץ היה גוזר את דינו, מיליון שקל

דבר אשר אפשר לרשות לדחות , ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר שתנסה להגיע למתווה לגבי הסדר החוב"מנכ

 למתווה באמצעות חוק שיאפשר את הארכת הרישיון של 2012הוועדה הגיעה בתחילת דצמבר . את חילוט החובות

המתווה לא קודם ולא הובא לדיון ועדת . די הלוואה של המדינה לכיסוי חובות הערוץהערוץ לשנתיים נוספות על י

 48-נדחו הפיטורים ב, לבקשת לוקר,  עובדים וסגירת הערוץ500השרים ועל כן החליט דירקטוריון הערוץ על פיטורי 

הטון נגד הממשלה במקביל עיתונאי הערוץ החריפו את , המתווה לא קודם ומכתבי הפיטורים יצאו לדרך. שעות

דיווחים ודיונים בשידורי , והעומד בראשה בשידורי הערוץ באמצעות הפגנות של עיתונאים מול ביתם של פוליטיקאים

המאבק הגיע . סרטונים של תעמולה המבקשים את תמיכת הציבור ותמיכת הכנסת בהמשך השידורים ועוד, הערוץ

ר "ע האחרון ממש נתן ראש הממשלה אור ירוק והחליט עם יורק ברג. עד כדי החשכת המסך של הערוץ לזמן קצוב

 ימים בלבד לפני תום 10,  לדצמבר20-ב.  והחדשות המקומיות2ערוץ , 10הכנסת לכנס את הכנסת לדיון מיוחד בערוץ 

בשעת . שכבר התפזרה לדיון מיוחד, 18כונסה הכנסת ה , 19הזיכיון של הערוץ וכחודש לפני הבחירות לכנסת ה 

 ניצל מסגירה ומכתבי הפיטורין 10 ערוץ - 63מאוחרת אישרה הכנסת בהליך בזק את התיקון הנדרש לחוקלילה 

 קשר ורשת להטבות משמעותיות וגם החדשות 2במסגרת אותו הליך מזורז זכו זכייניות ערוץ , כמו כן. נמשכו

שר התקשורת היוצא כחלון בירך על ההחלטה על אף .  בשידורי הכבלים זכו לארכה נוספת בפעילותםהמקומיות

מהלך זה היה דוגמא קיצונית . להגדרתו באישור החוק ובכך שהוא מהווה פתרון חלקי בלבד" גרירת הרגליים"

אין ספק כי המסר . יםברצונם הטוב של פוליטיקא, לתלותם הכלכלית של אמצעי התקשורת האלקטרוניים בישראל

תלויים , ומקום עבודתם, ולכן גם עתידם האישי,  הוא כי עתידו של הערוץ10שעבר לכל המנהלים והעיתונאים בערוץ 

  . ושל ראש הממשלה המכהן, פוליטיקאים, באופן מוחלט ברצונם של חברי כנסת

גם במחיר חופש , ותם ברגולציהאין ספק שהשנה האחרונה הציגה באופן ברור את חולשתם של הערוצים ואת תל

  . העיתונות

  

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 64,)בזק ושידורים(המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין הינה מועצה ציבורית אשר הוקמה מכוח חוק התקשורת 

בכבלים ובלווין , הינו ייצוג האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, בסיסו של תפקיד המועצה

לרבות , בין אינטרסים אלה ניתן למנות את ההגנה על ציבור המנויים. אשר על הגנתם מופקדת המועצה, בישראל

                                                           
  2009 חורף 48גליון   >  2009גליונות   >   הקרן לקידום מקצועי-פנים, "?מי נתן להם רישיון: " ירון טן ברינק60

http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/231209_Who_gave_them_licence.aspx 
61 http://www.the7eye.org.il/articles/Pages/article5820.aspx 
 2009 חורף 48גליון   >  2009גליונות   >   הקרן לקידום מקצועי-פנים, "?מי נתן להם רישיון: " ירון טן ברינק62
 .2012–ג”התשע, )37` תיקון מס( חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 63
 1982 -ב "התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת  64
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הרחבת הגיוון והפלורליזם בתכנים ובערוצים , יםבאופן של השבחת השידורים והשירותים הניתנים לציבור המנוי

קידום , צמצום המחירים, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, שיפור השירות, שיפור הטכנולוגיות, המשודרים

  .היצירה המקורית הישראלית ועוד

 2010נת כי בש, מנתוני המועצה עולה. המועצה היא חלק ממשרד התקשורת ומתוקצבת בתקציב משרד התקשורת

במועד ביקורת . ח" מיליון ש4.1- כ2011ובשנת , ח" מיליון ש5.8-ביצוע התקציב של המועצה ומנהלת ההסדרה היה כ

והיא העסיקה גם שישה סטודנטים , הועסקו במועצה שבעה עובדים בהתאם לתקן) 2011-2010(מבקר המדינה 

ת מינהלה להסדרת השידורים לציבור אשר מסייעת לצד המועצה פועל. וכן יועצים לפי הצורך, בתפקיד בקרי צפייה

. בבדיקתם ובייעוץ שוטף למועצה, בהכנת מכרזים לערוצים הייעודיים, בין היתר, למועצה למלא את תפקידה ועוסקת

  65.במנהלת ההסדרה הועסקו שבעה עובדים

יתר חברי המועצה הינם נציגי משרדי ממשלה , הינו נציגו של שר התקשורתאשר , ר המועצה"בראש המועצה עומד יו

מבקר המדינה קבע כי נושאים מהותיים כלל לא . ר"המוסמך לקבוע את סדר יומה של המועצה הוא היו. ונציגי ציבור

יהנה  כ2011-2005מבקר המדינה מצא כי בשנים . דבר המונע מהמועצה לבצע את תפקידה, הועלו לדיון במועצה

  גוף זה המורכב בעיקר 66. מספר נציגי הציבור קטן מהיחס הנדרש בחוק2008משנת , המועצה בהרכב חסר

הוכיח במשך השנים כי אין בו די על מנת לנהל פיקוח של ממש על תחום , נציגי ממשלה ונציגי ציבור, מפקידים

חולשתה של המועצה . המגלגל מילארדי שקלים בשנה, הרב ערוציתצומח ומתפתח כדוגמת ענף התקשורת , חשוב

   67.היא מבנית ולא רק פרסונלית והיא ניכרת בהשוואה למועצת הרשות השנייה

 מאז עזיבתו של חן .לאחר ארבע שנות כהונה פרש חן מתפקידו, ר המועצה" מונה ניצן חן לתפקיד יו2008במאי 

אך גם במקרה זה , לאחר עיקוב רב אמור להחליפו העיתונאי אריאל משעל. ר נתי שוברט"משמש כממלא מקום ליו

 במצב .עד לאחר הקמתה של ממשלה חדשה, הורה היועץ המשפטי לממשלה לעכב את המינוי בתקופת הבחירות

  68.גולציה ולפגוע באינטרס הציבורייש החוששים כי ואקום הניהולי במועצה עלול לפגוע בר, זה

ערוץ , ערוץ המוזיקה שבשליטת קשת,  בשפה הרוסית9ערוץ : המועצה אחראית למתן רשיונות לערוצים היעודיים

היא גם מפקחת על , כמו כן.  לערוץ מורשתוקיים בתהליך מכרז,  בשלט30ערוץ חדש מספר , הטלוויזיה בערבית

עוד לפני . 2 אותו מפיקה ומפעילה חברת החדשות של ערוץ 69,לפי חוק מיוחד בנושא, )99אפיק (שידורי ערוץ הכנסת 

" הענשת הכנסת" לערוץ מחשש ל נשמעו טענות על כך שהמכרז ניתן על ידי ועדה של הכנסת2004-עליית הערוץ ב

בשנת . החשש לניגוד עניינים בין הגוף הנבחר לחברת החדשות החזקה עורר שאלות אתיות. 2על ידי חברת החדשות 

 ספג הערוץ קנס 2011בשנת .  שנים10 זכתה שוב חברת החדשות במכרז המועצה לשידורי כבלים ולוויין למשך 2006

  . המכרזבשל הפרות של תנאי₪  אלף 200בסך 

שש מהדורות של החדשות המקומיות בכבלים ובלוויין מופקות , המועצה גם אחראית על שידורי החדשות המקומיות

 מיליון שקל בשנה הגיע עד 25תקציב החדשות המקומיות בהיקף של .  על ידי חברת הפקות פרטית2011משנת 

ההסדר שאפשר את המשך , לים והלווייןלאחרונה ממימון ממשלתי על חשבון חובות התמלוגים של חברות הכב

,  לא יחויבו עוד החברות לשלם תמלוגים2013- מ70.החדשות המקומיות הוארך מדי שנה על ידי הכנסת בהוראת שעה

משרד התקשורת התחיל , על רקע החשיבות הציבורית של השידורים .ולכן החדשות המקומיות נותרו ללא תקציב

לקדם הצעת חוק לפיה החדשות תוספנה להיות ממונות בסכום קטן יותר על חשבון תמלוגים ששולמו כבר על ידי 

בדצמבר ,  כתוצאה ממחלוקת עם משרד האוצר והשתהות באישור תיקון החוק להצלת החדשות המקומיות71.החברות

תוקן , 10יחד עם הצלת ערוץ , ברגע האחרון.  עובדי החדשות המקומיות180 החלו בהליך פיטוריהם של 2012

 עובדים 30כתוצאה מכך פוטרו ,  והן תוקצבו באופן מופחת לתקופה מוגבלת72 חוק החדשות המקומיות2012בדצמבר 

אפשר לראות את השליטה המוחלטת שיש גם כאן . בחיפה ומהדורה בשפה הערבית, ובוטלו המהדורות בירושלים

  . כמו שידורי חדשות מקומיות, לפוליטיקאים בכנסת על קיומם של שידורים חשובים

                                                           
 .1131, מועצת הכבלים והלווין,  מבקר המדינה65
 .1132-1133,  מבקר המדינה66
 .97' עמ, דיני התקשורת המסחרית,  יובל קרניאל67
68 http://www.the7eye.org.il/Gatekeeper/Pages/271012_kofman_catch.aspx 
 .2003-ד"תשס,  חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת69
א "התשע, ) הארכת תוקף הוראת שעה-תיקון ) (הוראת שעה) (תיקוני חקיקה) (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( חוק התקשורת 70

2011. 
-ג"התשע, )הארכת תוקף הוראות שעה)(הוראות שעה) (תיקוני חקיקה() המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( תזכיר חוק התקשורת 71

2012. 
  ) תיקוני חקיקה) (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( חוק התקשורת 72
 .2012–ג"התשע, )5' תיקון מס) (הוראות שעה(
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ומהווה במקרים רבים , המועצה לשידורי כבלים ולוויין הוא גוף רגלוטורי חלש עוד יותר מהרשות השנייה, לסיכום

מנגד גם הגופים , ינו משרת היטב את האינטרס הציבוריהדבר מוביל לפיקוח שא, מקפצה לתפקידים בשוק התקשורת

המועצה . המשדרים לא תמיד נהנים מביטחון בכל הקשור לקידום ענייניהם כפי שנראה בנושא החדשות המקומיות

  . ואינה יכולה להפעיל מדיניות מקצועית ועצמאית, כפופה באופן ישיר למשרד התקשורת ולשר התקשורת

  

  "ברית המועצות"

 אחידות ומחוסר גוניות מרב סובלת הרגולציה בישראל. בירוקרטי בסרבול לוקה בישראל התקשורת שוק הסדרת

 בעיה נוספת היא 73.אחת שלטונית גג קורת תחת פועלים שונים שאינם ופיקוח הסדרה של גופי מקיומם הנובעים

 מבנה על רחבה על תפיסה נשענת ואינה, נקודתית ההסדרה. הרצוי ההסדרה מבנה בדבר עקרונית תפיסה היעדר

וכן אינן , ההגבלות אינן אחידות, הדין הישראלי מטיל הגבלות על גופי תקשורת שונים. הרצוי התקשורת שוק

דומה שאין בבסיסן של מגבלות . ממקרה למקרה, הוק-שקביעתן נעשתה אדניכר במגבלות אלה . סימטריות באופיין

 . הרצוי ההסדרה לאופן באשר אלה תפיסה כללית עקרונית

לגוף אחד הינו רעיון ישן שמתגלגל ) הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלווין(מיזוג מועצות השידורים בישראל 

 שהמליצה 1996ח ועדת בועז משנת "תו של המהלך בדוראשי". ברית המועצות"במשרד התקשורת וזכה לכינוי 

ח שורה של ועדות שונות לאורך השנים קראו להקים רשות שתאחד "מאז אותו הדו, להקים רשות סטטוטורית עצמאית

מבקר . המצב נשאר כפי שהוא, כןאף על פי ,  נתקבלה גם החלטת ממשלה בעניין2005 בשנת 74,את גופי הפיקוח

אי קיומה של רשות לאומית כנהוג במערב ,  את אי ההקמה של הרשות באופן נחרץ200775המדינה ביקר בשנת 

 המבקר מצא כי מרבית שרי התקשורת בחרו שלא לקדם את הנושא ואף לא לדון. מוגדרת כמאפיין למדינה נחשלת

  . בעניין

רשות תקשורת "לאחר שלא הצליח להקים " ברית המועצות"שר התקשורת משה כחלון החליט לקדם מתווה של 

כך , המתווה לברית ככל הנראה הוא מיזוג הפעילות של הרשות השנייה אל תוך מועצת הכבלים והלוויין". לאומית

מאוחדת תמומן מכספי אוצר המדינה ולא המועצה ה. שהיא תהיה רשות פנים ממשלתית עם מאפיינים עצמאיים

אפשר לראותל כי יוזמה זו מבטאת מגמה של חיזוק השליטה הפוליטית בגוף הכלאיים . מאגרות הגופים מפוקחים

  . ולכן גם בפיקוח על שוק השידורים המסחריים, החדש

המועצה לשידורים " אישרה עדת השרים לענייני חקיקה את הצעת משרד התקשורת להקים את 2012בחודש יולי 

נראה כי לאור , לסיכום. אולם עם פיזורה של הממשלה לא ברור מה יעלה בגורלה, "מסחריים בטלוויזיה וברדיו

אך נראה כי בשל אינטרסים פוליטיים " ברית המועצות"יש מקום להקים את , ההמלצות המקצועיות לאורך השנים

לא ממהרים לוותר על הכוח , ושר התקשורת בראשם, דומה כי שרי הממשלה, בכל מקרה. הרעיון טרם יושם

  . וההשפעה הטמונים בשליטה ישירה במועצת הכבלים והלווין

  

   נותמזיכיונות לרישיו

) מועצת הרשות השנייה(המשקל הגדול שניתן בחקיקת חוק הרשות השנייה לאינטרס הציבורי ולמועצה הציבורית 

יצר מנגנון משפטי של הענקת זיכיון מוגבל לבעל זיכיון המשמש מבחינה משפטית מעין קבלן ביצוע , הממונה עליו

בעליו בלעדיות אך קובע היקף נכבד לפעולה לעומת זאת השיטה של הענקת רישיון אינו מעניק ל.של הרשות השנייה

בעוד חידוש רישיון נתפס כמהלך טבעי הנועד להבטיח שבעל הרישיון עומד בתנאים . עצמאית של בעל הרישיון

 משטר הזיכיונות מבטיח שליטה 76.מתן תקופת זיכיון נוספת אינה אמורה להיות הליך טבעי ומובן מאליו, שנקבעו

  .  של הממשלה ושל הרגולציה בתוכן השידורים ובאופייםגבוהה יותר

חלוקת הזיכיונות למספר קטן ומוגבל של זכיינים נועדה להבטיח ולבצר את כוחו של המונופול בתחום הפרסום שניתן 

ויש הטוענים גם הציבורי והמוסרי לדרישות הרבות המופנות , מונופול זה נותן את הבסיס הכלכלי, לבעלי הזיכיון

כך . חשש המחוקק מהעוצמה הכלכלית והתקשורתית הגלומה במונופול בתחום השידורים, מאידך. לי הזיכיוןלבע

התכנון המוקדם נועד להבטיח כי כל זכיין ירוויח . והחלוקה למספר זכיינים, נולדה האסטרטגיה של הפרד ומשול

                                                           
 .43, הישראלי התקשורת בשוק ותחרות שליטה — צולבת בעלות, לשם שמואל ,גושן זוהר ,אזרחי  ירון73
 4, המרכז למשפט וטכנולוגיה?  רשות תקשורת חדשה74
 .1166, 2007ב לשנת 58, ח מבקר המדינה" דו75
 43,  קרניאל76
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, 2011בסיכום  77.הפיקוח הציבורייםאך לא יצבור עוצמה שתקשה על הבקרה ו, יוכל לעמוד בהתחייבויות , היטב

 מיליון שקל 10ואילו קשת הפסידה כb,  מיליון שקל20רשת הפסידה כb,  מיליון שקל90 הפסיד כ10bהתברר כי ערוץ 

הוא מבנה , בוודאי של הטלוויזיה המסחרית, מבנה השוק, ל שידורי קשת"מנכ,  לדעת אבי ניר.חרף הרייטינג הגבוה

  78. זאת תעשייה מפסידה2006משנת . שבמשך שנים גורם לענף הזה להפסיד, הרסני, בעייתי

שהיה אמור , המעבר לשיטה הרישיונות. רב הנסתר על הגלוי, לרישיונות בכל הנוגע לרפורמת המעבר מזיכיונות

על פי החלטת ועדת . מחכה לשר התקשורת הבא, נדחה שוב ושב ונמצא היום בהמתנה, 2012לצאת לדרכו בתחילת 

, ותיהם למדינהלקבל רישיון ללא הסדרת כל חוב) 10ערוץ , רשת, קשת(לא יוכלו הגופים המשדרים , הכלכלה

לפני שנתיים  הזכירו זה מכבר כי ארגוני היוצרים ,בהקשר למעבר המדובר. על מאות מיליוני שקלים) יחד(העומדים 

, אך ההבטחה, הבטיח השר לפעול להחמרה משמעותית של האכיפה כנגד גופי שידור שלא יעמדו במחויבויות התוכן

סות ספציפית  תוך התייח79תוקן החוק, 10יחד עם המהלך להציל את ערוץ . נותרה על הנייר, ממש כמו האכיפה

 שנתיים נוספות מעבר – 2017להאריך את זיכיונן עד נובמבר , 2זכייניות ערוץ , הוא מאפשר לקשת ורשת, 2לערוץ 

הזכייניות ככל הנראה יוכלו לעבור לפעול תחת רשיון ולא תחת . 2015לתקופת רישיונן הנוכחי שתסתיים בנובמבר 

תן לראות כי שיטת הזיכיונות מביאה למצב כלכלי קשה בקרב גם כאן ני,  לסיכום.2014זכיון זמני כבר משנת 

נוצרה תלות הכלכלית של הערוצים ברגולטור ובשלטון כל עוד מעמדם לא מוסדר , גם המצליחים בהם, המשדרים

  .דרך קבע ובדרך שתאפשר קיום כלכלי סביר ללא תלות בפוליטיקאים

  

  ריכוזיות  ובעלויות צולבות

 שוק התקשורת 80.המחאה החברתית העלתה על סדר היום התקשורתי את שאלת הריכוזיות בתחום התקשורת

קבוצות ספורות של : )בעלות על כלי תקשורת ועל עסקים אחרים(בישראל רווי בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות 

שולטות במוליכי התקשורת ובאמצעי התקשורת , שבידיהן האמצעים הדרושים להשקעה עתירת הון, משקיעים

ריכוז השליטה באמצעי תקשורת בידי בעלי הון ספורים טומן בחובו סכנה לקיומו של שוק דעות . העיקריים בישראל

מפחית את מידת , קטיבית על פעולותיהם של גופים שלטונייםמגביל את האפשרות לבצע ביקורת אפ, ורעיונות חופשי

כמו . ומונע אפשרות לביקורת אפקטיבית על פעולותיהם של גופים אלה, התחרות המתקיימת בין גופי תקשורת שונים

כוחם של השולטים באמצעי התקשורת להרחיב את תחום , בהיעדר תחרות אפקטיבית בין אמצעי תקשורת שונים, כן

נשקפת סכנה ליסודותיו ולאופיו של המשטר , במצב דברים זה. למחוזות פוליטיים וכלכליים גדלהשפעתם 

שוק הפרסום בישראל הוא שוק צר יחסית :  יש שלוש סיבות עיקריות לריכוזיות בשוק התקשורת81.הדמוקרטי

בשוק האשראי בישראל יש רמת ריכוזיות ; המשק הישראלי הוא ריכוזי יחסית; לשווקים אלו במדינות מפותחות בעולם

נתונים אלו . ם אף שליליתולעתי, התשואה על ההשקעה בכלי התקשורת בישראל היא נמוכה יחסית, לפיכך. גבוהה

עלולים להוביל לבעלות על עיתונים ועל כלי תקשורת לא רק משיקולי רווח או רצון ליצור עיתונות מקצועית אלא גם 

או מרצון להשפיע על דעת הקהל ועל , הקשורים לפעילות עסקית נוספת שיש לאותם בעלים, משיקולים אחרים

 החקיקה כיום מגבילה את הבעלות הצולבת כך שאדם המחזיק בבעלות על 82.הדיון הציבורי בהקשר של פעילות זו

ה קלה למדי שאינה מתמודדת  אך כאמור מדובר במגבל83.עיתון לא יוכל להתמודד ולהחזיק רישיון לשידור טלוויזיה

ועדה ציבורית שבחנה את חוקי העיתונות המליצה על חקיקה למניעת , ועדת צדוק. עם סוגיית הבעלויות האלכסוניות

לא מצליחה להגשים את  גם כאן הרגולציה 84.אך המלצותיה לא מומשו, הסדרים כובלים בשוק העיתונות המודפסת

אך מונעת מגורמים מעוניינים להפעיל אמצעי תקשורת שיכלו להוסיף לתחרות ולמגוון , מטרותיה באופן מספק

 . הדעות והבמות

  

  שידורי טלוויזיה באינטרנט

,  למשל2002בשנת , ב ניזונים"ב ביקש לבדוק מאיזה אמצעי תקשורת צרכני תקשורת בארה"ר פיו בארהמרכז המחק

 14% באמצעות הרדיו ורק 21%,  הזכירו את העיתונות הכתובה42%,  סיפרו כי הצביעו על הטלוויזיה כמקור82%

                                                           
 .72-73,  קרניאל77
 26.10.12ראיון להארץ ,  אבי ניר78
 .2012–ג”התשע, )37` תיקון מס( חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 79
 .42, 2011התקשורת בישראל ,  דוח שנתי- רפי מן ואזי לב און  80
 .11, הישראלי התקשורת בשוק ותחרות שליטה — צולבת בעלות, לשם שמואל ,גושן זוהר ,אזרחי  ירון81
 .18-19, ניתוח ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות. מרכז המחקר והמידע, הכנסת 82
 .41, 1990-ן" חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תש83
 .266, חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל,  משה נגבי84



15 

 

 2010מצעות הנתונים משנת בא. החוקרים המשיכו לבדוק את השאלות הללו באופן עקבי. צרכו חדשות דרך הרשת

 את הרדיו 16%,  את העיתון31%,  ציינו את הטלוויזיה66%בשלב זה רק . ניתן להבין את המגמה אליה צועד העולם

הנתונים הללו מקצינים כאשר קבוצת הנבדקים מפולחת לגילאי .41%ואילו האינטרנט התקדם זינק למקום השני עם 

 גם 85.52% לעומת הטלוויזיה אותה ציינו רק 65%הוא הכלי החשוב ביותר עם האינטרנט , בקרב אוכלוסיה זו, 18-29

 2011-ישראל לא שונה מהמגמה העולמית כפי שהוצג במחקר שהתפרסם ב, אם לאורך השנים יש שינויים קלים

ל התוכן של הזכיינית קשת תיאר את השינוי בענף ואת הסכנה " סמנכ86.ביחס להרגלי צריכת התקשורת של צעירים

מבחינת רייטינג לתכנים בטלוויזיה הייתה המוצלחת , השנה האחרונה": המרחפת מעל שידורי הטלוויזיה המסורתיים

נתח הצפייה המסורתית בטלוויזיה ירד משמעותית לעומת עלייה . יא הגרועה והקשה ביותרמבחינה כלכלית ה. ביותר

   87".מורגשת בנתח הצפייה בתכנים טלוויזיוניים באמצעים הדיגיטליים

האינטרנט תופס והולך את מקומו . שחקנים חדשים בתחוםהשתנות עולם הטלוויזיה מהווה הזדמנות של ממש ל

נטפליקס ,  Hulu, AOLחברות רבות בעולם בהן . כאלטרנטיבה תחרותית חזקה לרשתות הכבלים והלוויין הוותיקות

ישראל , בעוד עולם הטלוויזיה צועד במהירות לרשת. מפיקות כיום תכני טלוויזיה ומשדרות אותן באינטרנט, וגוגל

 IPTV ,HOT- בVOD שירות 2010 מפעילה משנת YES .בעיקר בשל התחרות הנמוכה עד לאחרונה, חק מאחורעדיין הר

גם האתרים של .  הוא אתר וואלה2012שחקן נוסף שנכנס לתחום זה בשנת , נערכת להקים מיזם טלוויזיוני דומה

YNET) נכסים בשנה האחרונה לתחום ) ה קשתהשייך לזכיינית הטלוויזי(ומאקו ) מבית העיתון הנפוץ ידיעות אחרונות

גם חברות הסלולר נכנסות כיום בזהירות לתחום הטלוויזיה וזאת נוכח התחרות ,  לצידם. שידורי הטלוויזיה באינטרנט

והבנה כי הציבור צורך היום תכנים של ווידאו גם ברשת , הקשה שהתעוררה בשנה האחרונה בתחום הליבה שלהן

  . ים של המחשב והטלפון הניידיםוגם במסכים הקטנ, האינטרנט

  

   סיכום הרגולציה הקיימת

, החוק. והתקשורת האלקטרונית בפרט, ישראל נמצאת בפרשת דרכים בנושא הרגולציה על תחום התקשורת בכלל

עצמאי , וחסר בסיס כלכלי, יצרו מבנה שמוביל ומאפשר התערבות פוליטית, והפקידים במשרדי הממשלה, הרשויות

והעלויות הכבדות של , הבסיס הכלכלי המתערער של בעלי הזיכיונות המסחריים לשידור.  ברור וידוע מראשוחופשי

ומחזקים עד מאוד את התלות של אמצעי התקשורת בממשלה , השידור הציבורי מטילים נטל כבד על הציבור

ולשמש כלבי שמירה , דעתתלות זו מחלישה את עצמאותם ואף פוגעת ביכולתם לשרת את זכות הציבור ל. ובכנסת

מדובר במגמות הקיימות מזה שנים אך מגיעות לשיא בשנים האחרונות ובימים אלו בשל שינויים . של הדמוקרטיה

והמעבר של תקציבי פרסום ושל הצופים , שינוי הטכנולוגיה, ירידת הפרסום המסורתי בטלוויזיה, בענף התקשורת

, ה כי הפוליטיקאים מעדיפים לעיתים לשמור על גופי הפיקוח בחולשתםחלק מן הפתרונות קיימים אך נרא. לאינטרנט

נדרש לכן . חולשתם של אלה מאפשרת פיקוח פוליטי אפקטיבי. ולשמור את בעלי הזיכיון לשידור במצב כלכלי רעוע

 ואת חופש הביטוי, את עצמאותם, מודל חדש של רגולציה שבמרכזו ניסיון להבטיח את קיומם של אמצעי תקשורת

מודל כזה אנו מחפשים ומוצאים בהסדרה נכונה של . שלהם אל מול השלטון ואל מול בעלי ההון המחזיקים בהם

  . שידורי הטלוויזיה באינטרנט

  

  

  עיתונות חופשית ורגולציה חדשה לתקשורת הדיגיטלית בישראל: חלק ב

“The neutral communications medium is essential to our society. It is the basis of a democracy, by which a 

community should decide what to do. It is basis of science, by which humankind should decide what is true. Let us 

protect the neutrality of the net.” Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Web, from his blog in 2006. 

הרגולציה . בכל הנוגע לתקשורת המשודרת נדון בהרחבה בפרק הראשון, מצבו החמור של חופש העיתונות בישראל

טיים שהפכו את תרבותי ופלורליסטי יצרה מודלים כלכליים ופולי,ערכי , שמטרותיה הנאורות היו הבטחת תוכן מגוון

השידור . הכנסת" ענייה בפתח"הפכה את התקשורת ל, חופש העיתונות בישראל לתלוי ברצונם הטוב של פוליטיקאים

                                                           
85 http://www.people-press.org/2011/01/04/internet-gains-on-television-as-publics-main-news-source/ 
86 http://data.isoc.org.il/data/156 
87 http://b.walla.co.il/?w=/6/2590766 
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הציבורי שאמור היה אף הוא להבטיח חופש עיתונות ופלורליזם פוליטי ותרבותי נתון למרות משרד ממשלתי ומינויים 

  . על אמצעי התקשורת נכזבה לחלוטיןהתקווה לפיקוח נאור של פוליטיקאים. פוליטיים

הן כצרכן מידע ותכנים והן כיצרן , מהפכת המידע הדיגיטלית ורשת האינטרנט המאפשרות נגישות לכל אדם לרשת

זאת בתנאי שהפוליטיקאים לא יחילו את , יוצרת תקווה חדשה להצלת חופש העיתונות והדמוקרטיה בישראל, מידע

תית על העיתונות ברשת ובתנאי שיקבעו כללים רגולטוריים שיבטיחו שכוחות הרגולציה הקיימת בתקשורת המסור

חוסר האיזון בין הרגולציה הקיימת באמצעי התקשורת . כלכליים ופוליטיים לא ישתלטו על תעבורת המידע באינטרנט

( ם בארץהמשודרים לבין העדר רגולציה כאשר אותם תכנים משודרים ברשת יוצר מצב אנומלי המעודד פוליטיקאי

טיעונים נוספים המועלים . לנסות ולהחיל את כללי הרגולציה הקיימים גם באינטרנט) כמו במקומות אחרים בעולם

הגנה על קטינים , הגנה מפני מתקפות סייבר על תשתיות, לרצון ליצור רגולציה ברשת הם ההגנה על קניין רוחני

  .והגנה כלכלית על חברות המשקיעות בתשתית האינטרנט

ובייחוד בשנתיים האחרונות מתקיים בעולם דיון ער בנושא הצורך בקביעת כללי רגולציה ברשת הן , נים האחרונותבש

לא מפתיע ללמוד שעוצמת הרצון להכפיף את התעבורה ברשת לכללי . במישור הבינלאומי והן המישור המדינתי

  ההתנגדות - שהדמוקרטיה חזקה יותר ככל. הרגולציה מושפעת מרמת חופש הביטוי והדמוקרטיה בארצות השונות

ב ואירופה מובילות את המתנגדים להגבלת תעבורת המידע ברשת ואילו "ארה. ליצירת חוקים מגבילים חזקה יותר

סין וארצות העולם השלישי מעודדות רגולציה שתאפשר לגופים ממשלתיים פיקוח על הנעשה ברשת מתוך , רוסיה

קיימת הבנה שאינטרנט ללא כבלי ) לא בהכרח בישראל(במשטרים הדמוקרטיים . כביכול השיקולים שהוזכרו לעיל

גם במשטרים הדמוקרטיים קיימת הבנה . יצירתיות ואיכות חיים, עיתונות חופשית, רגולציה מאפשר חופש ביטוי

ם לחשיבות המאבק בלוחמת הסייבר וחשיבות ההגנה על הקניין הרוחני אולם הפתרונות אליהם שואפים להגיע ה

כאלה שימנעו במידה המקסימאלית את הפגיעה בחופש הביטוי באינטרנט והקטנת יכולת הממשל לנטר את המידע 

  .ללא צורך אמתי

נושא חוסר האיזון בין הרגולציה הקיימת בעיתונות המשודרת לבין היכולת לשדר את אותם תכנים ברשת ללא 

 היכולת לשדר ברשת תכנים זהים לאלה המשודרים .הרגולציה אכן מטריד את תעשיית התקשורת ובצדק מבחינתה

רשת האינטרנט הקווית . יקשה עוד יותר על יכולת השרידות של ארגוני התקשורת הקיימים מהיבט ההכנסות מפרסום

הטלוויזיה הקיימת תאוחד עם המסך האינטרנטי על . והאלחוטית  תהווה את התשתית המרכזית להעברת כל התכנים

 פרסומות בטלוויזיה המקוונת שונה בתכלית משדור פרסומות בטלוויזיה המסורתית ומאפשר שדור. כל יכולותיו

יש לכן לצפות שיהיה מעבר חד עוד יותר . למפרסם להגיע עם המסר שלו לקהלי יעד מפולחים באופן מדויק ומדיד

  .מפרסום בטלוויזיה המסורתית לפרסום בטלוויזיה המקוונת

לה המפקחים על השידורים האלקטרוניים כבר החלו בפעילות אינטנסיבית כדי א, הגופים הרגולטורים בישראל

את אותם כללים שיצרו את המבנה , להחיל את כללי הרגולציה הקיימת בערוצים הציבוריים והמסחריים גם ברשת

הכלכלי הרעוע של אמצעי התקשורת הקיימים והתלות הכלכלית המאוד לא דמוקרטית של העיתונאים בחסדיהם 

יצירת תרבות ישראלית אותנטית והבטחת ,  הבטחת שידורים איכותיים-הטעון המרכזי של הרגולטור . ל המחוקקיםש

  .יעדים אלה אכן מושגים, דיון נוקב חייב להיערך באם במצב היום. הפלורליזם

. הירשהולכת וכובשת את מקומה בעולם בקצב מ" הטלוויזיה החכמה"אנו בפתח עידן הטלוויזיה המקוונת או 

. הטלוויזיה המקוונת תפתח בפני הצרכנים מאגרי תרבות אדירים ללא גבולות בנגיעת אצבע ולפי בחירתו של הצרכן

הישראלית " חוכמת ההמון", יוכלו להשתתף ביצירת תוכן תרבותי מגוון ועשיר,  כולל הישראלים–גם הצרכנים עצמם 

 ממדי הרבה מעבר לרדידות התרבותית הקיימת היום תוכל לבוא לידי ביטוי ביצירת  עושר תרבותי אותנטי רב

  .  זאת בתנאי שיובטח חופש יצירה וחופש תעבורת המידע ברשת–בשידורים

אינו , אנו טוענים שהבטחת פלורליזם תרבותי והבטחת קיומם של ארגוני התקשורת הקיימים במבנה הנוכחי שלהם

חברות וארגוני התקשורת הקיימים יצטרכו . ינטרנטמצדיק את החלת  כללי הרגולציה במתכונתם הקיימת על הא

לפעול  לפי כללי שוק חדשים שיתכן וייטיבו עמם אם ישוחררו מחלק מכללי הרגולציה הקיימים שאינם מאפשרים 

הם יאלצו לפתח תכנים איכותיים שיתחרו על . להם לשרוד כלכלית ומאלצים אותם לחזר על פתחם של פוליטיקאים

בנגיעת אצבע או -ן מול המאגר העצום של התכנים שיגיעו אליו באמצעות האינטרנט כאמורתשומת לבו של הצרכ

היכולת להיעזר בחוכמת ההמון תיצור אפשרויות רבות , היכולת ליצור תכנים אינטראקטיביים. אפילו בתנועת יד

שת תחייב יצירת כלי החלת הרגולציה הקיימת בר. ומגוונת ליצירת תוכן ישראלי מעניין שיתחרה בתכנים מיובאים

 תהליך שיפגע בחופש הביטוי שהוא מנוגד לתהליכים המתפתחים –ניטור שיאפשרו מעקב אחר התעבורה ברשת 

  .ב כפי שנראה בהמשך"בארצות הדמוקרטיות הן באירופה והן בארה
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  ":הטלוויזיה החכמה"הטלוויזיה המקוונת או 

בתחילתו של תהליך מואץ של התלכדות בין הטלוויזיה המסורתית המאופיינת במסך החד סטרי הניזון אנו נמצאים 

השידור לטלוויזיה . לבין הטלוויזיה המקוונת שמחוברת לרשת האינטרנט הקווי או האלחוטי, מהכבלים או הלוויין

 מבוסס על שידור מידע בקבצים  IPTV -ה). IPTV  ) Internet Protocol Television המקוונת  יהיה בתקן האינטרנט 

)Packets (שידור התכנים בקבצים הינו לב לבו של שידור האינטרנט ומהפכת המידע הדיגיטלית . לפי תקן בינלאומי

 מסך הטלוויזיה שפועל –המשמעות . המאפשרת אחוד מושלם בין כל יכולות המחשב ותכונותיו לבין שידורי הטלוויזיה

הטלוויזיה המקוונת מאפשרת לצרכנים . שנה באופן דרמטי את מהות השידורים וחווית הצפייה י IPTV -לפי תקן ה

הגידול המתמיד ברוחב הפס המגיע לבתי הצרכנים . גישה מהירה ויעילה לכל הידע העולמי המצוי במאגרי המידע

בין הטלוויזיה המסורתית באמצעות סיבים אופטיים או בשידור הדור הרביעי האלחוטי יטשטשו לחלוטין את הגבולות 

הן מבחינת , להתלכדות הזו משמעויות תרבותיות ופוליטיות מרחיקות לכת הן מבחינת חופש הביטוי. והאינטרנט

י חברת המחקרים "לפי מחקר שפורסם ע. החשיפה לתרבות מקומית ואוניברסלית והן מבחינת החינוך לדמוקרטיה

Oliver &Ohlbaum Ass.88היו כבר כ 2010הרי שבשנת ,  בנושא חדירת הטלוויזיה המקוונת בבריטניה3.8.2011 - ב – 

 34% - מהטלוויזיות בבריטניה תהינה מקוונות כ51% - כ2020 ובשנת 44% - כ2015בשנת .  מהטלוויזיות מקוונות14%

 Jim  .טלפונים חכמים וטאבלטים,  יצרכו את התכנים באמצעות מחשבים15% -יישארו במתכונת המסורתית ואילו כ

O’Neill מחברת המחקרMRG מראה שקצב הצטרפות הלקוחות בעולם ל IPTV  גדול מקצב הצטרפות הצרכנים  

 IPTV ב היקף השימוש העולמי". ענן" מבוססות  IPTVהגידול כולל מערכות . לטלוויזיה הלוויינית או לטלוויזיה בכבלים

  . 89)2008 מיליון ב 24גידול מ  (2015 מיליון משתמשים ב105 מיליון משתמשים כיום ל 53 צפוי לגדול מ 

 IPTVהחל בניסיונות שידור באמצעות,  ששידורי הטלוויזיה שלה נחסמים בהרבה מדינות לא דמוקרטיותBBC גם ה

 90.לאור ההבנה  ששידור מסוג כזה הרבה יותר קשה למשטרים לחסום, כולל ברוסיה

לפי מחקר של חברת המחקר ,  IPTV מבתי הצרכנים להצטרף לשירותי 27% - שנים צפויים כ5באוסטרליה בתוך 

PWC הגידול המהיר ביותר בהשוואה לחדירה של טכנולוגיות תקשורת .  בהשוואה למצב כיום600% –  גידול  של כ

 מהבתים באוסטרליה 52%מבחינת התשתית למעלה מ . התחרות עם שידורי הטלוויזיה הנוכחיים תהיה עזה. 91אחרות

  .IPTVמוכנים לקליטת 

 

 Network Neutralityניטרליות הרשת 

של נגישות שווה לכל צרכני הרשת ללא אפליה בין ) רגולציה(משמעות המושג ניטרליות הרשת הוא הבטחה בחוק 

עיקרון . לא במחיר ולא בוויסות תעבורת המידע בהתאם לסוג התכנים או האפליקציות, התכנים המשודרים

הפלות בין צרכנים וספקי תוכן או ל, ספקיות הגישה והציוד, הניטרליות ברשת  אוסר על ספקיות תשתית האינטרנט

לעכב תכנים , ניטרליות הרשת תאסור להעדיף ביט אחד על משנהו. לווסת את תעבורת המידע בהקשר לתוכן

מושג ניטרליות הרשת . מסוימים או לתעדף אחרים או לתמחר ביטים באופן שונה בהקשר לתוכן או למי שיצר אותו

 92.אלחוטית שכובשת מקום מרכזי בהעברת תכנים מכל הסוגיםמתייחס הן לרשת האינטרנט הקווית והן ה

לאור מנהגן של חלק מספקיות האינטרנט לווסת את , 21 -ב בתחילת המאה ה"מושג ניטרליות הרשת נולד בארה

מושג ניטרליות הרשת הפך בשנים האחרונות לנושא החשוב ביותר . שת בהתאם לשיקולים מסחרייםהתעבורה בר

ם העוסקים "בדיון העולמי בנושא הרגולציה ברשת ונדון הן בפרלמנטים שונים בכל העולם והן במוסדות האו

, בטחת חופש הדיבורבמדינות הדמוקרטיות מושג ניטרליות הרשת נתפס כנדבך חשוב ביותר לה. במדיניות תקשורת

יחס מדינות העולם לנושא ניטרליות הרשת הינו פונקציה ישירה של רמת . חופש היצירה והחדשנות, הדמוקרטיה

כך המאבק , ככל שהמדינה נמצאת במדרג גבוה יותר של חופש ביטוי וזכויות אדם. הדמוקרטיה במדינות השונות

 השאיפה לשליטה –ככל שחופש הביטוי מוגבל יותר . יתהפוליטי באותן מדינות שואף לניטרליות רשת מקסימל

 .בתעבורת התכנים רבה יותר

ספקי האינטרנט והתשתית כדי להצר במידת האפשר את , במדינות הדמוקרטיות פועלים ספקי הטלפוניה הקווית

להחליף יש המציעים . ניטרליות הרשת מתוך הטיעון שיש לאפשר להם ניהול יעיל וכלכלי של הנכסים שבבעלותן

כלומר לאפשר לחברות לתעדף סוג " Service Neutrality" "ניטרליות בשירותים"ל" ניטרליות הרשת"את המושג 

                                                           
88 Oliver &OhlbaumAnalysis , Market Trends Job for ITV 3.8.2011 

89 Jim O’Neill, editor, Fierce IPTV, 6.3. 2012, Fierceiptv.co 
90 Wes Ley Dodd, Celebro Media Networks, London, www.celebromedia.co.uk, 25.6.12 

91.Lara Sinclair, The Future of T.V. forum, The Australian. 30.7.12  
92 Rolf H. Weber, “Shaping Internet Governance: Regulatory Challenges”, Spring, May 2009, p. 203-205 
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על פני תכנים אחרים כדי להבטיח רצף בדיבור היכן שהוא דרוש אבל ) טלפוניה ברשת ( VOIPתקשורת מסוים כמו 

  93.אם לתכנים המשודרים או מי שמייצר אותםלאסור על העדפת לקוחות בתמחור או במתן עדיפויות לגישה בהת

 קיימת הבנה שיש. רק בתחילתו הן בישראל והן בעולם" ניטרליות הרשת"הדיון הער בנושא , כפי שנראה בהמשך

  .לנושא הניטרליות ברשת, חופש העיתונות, חיבור ישיר בין חופש הדיבור

  

  :מצב החקיקה בישראל בנושא ניטרליות הרשת

בעיקר זו הסלולרית וכבר הכניס בחוק ההסדרים , משרד התקשורת בישראל ער לצורך בשמירת ניטרליות הרשת

החוק קבע עקרון שחברות הסלולר לא . 94ת את האיסור על התערבות בתעבורת המידע ברשת הסלולרי2010בשנת 

תוכלנה להפלות בין  שירותים שונים ברשת הסלולרית  וכי אסורה הפגיעה בניטרליות הרשת באמצעים טכנולוגיים 

השיקול המרכזי של שר התקשורת היה להבטיח תחרות במשק הסלולרי והורדת מחירים ולאו . 95ובאמצעות תמחור

, חברות התקשורת בישראל מנסות לעקוף את האיסור בדרכים שונות כמו. דווקא משיקולים דמוקרטיים וחופש ביטוי

הגבלת , טקסט שנשלחות בתוכנות אינטרנטיותחסימת הודעות , עיכוב גלישת בלוגרים, VOIPחסימות , בין השאר

ספקיות האינטרנט " מרקר -  לפי כתב הטכנולוגיה אמיתי זיו הכותב בדה96".בנקודה חמה"גלישה למי שמשתמש 

 הודעה 12.09.12 - משרד התקשורת הפיץ ב97".הישראליות הן מובילות עולמיות בהתערבות בגלישת לקוחות

משרד התקשורת קיבל לאחרונה תלונות על כך שחלק מהחברות  "98לתקשורת בנושא ניטרליות  הרשת ובו הקביעה

משרד התקשורת אסר על חברות הסלולר לחסום ... ם סלולריםהסלולריות חוסמות או מגבילות תכנים בסוגי מכשירי

אלא אם הדבר מתחייב לצורך ניהול תקין ... "WIFIאו להגביל את היכולת של טלפון חכם לשמש גם כנתב אלחוטי 

  ".של הרשת הסלולרית

שעלול " תניהול תקין והוגן של הרשת הסלולרי"החוק משאיר שטח אפור בכך שהוא מתיר חריגה המתבצעת לצורך 

אין בהירות מספקת באם כללי הניטרליות מחייבים גם את התקשורת ברשת . 99"להכשיר כל שרץ"לאפשר להן 

משרד התקשורת מפריד בין הדאגה לניטרליות ברשת הסלולרית לבין הצורך בניטרליות ברשת ככל . הקווית

משרד התקשורת והמועצה .  המסורתית כשאלה מועברים באינטרנטשמדובר בשידור תכני התקשורת המשודרת

הישראלית לכבלים ולוויין בעד החלת הרגולציה על תכני התקשורת המשודרת כאשר אלו ישודרו ברשת האינטרנט 

  .IPTV–במסגרת ה 

יקוחה גם צוות משרד התקשורת ביחד עם מועצת הכבלים והלוויין מבקש להחיל את הרגולציה הקיימת בערוצים שבפ

ר מועצת "ל משרד התקשורת וניצן חן יו" הגיש הצוות בראשות עדן בר טל מנכ11.10.11 -ב. על השידורים באינטרנט

יתבסס על התוצר ולא על אמצעי "המלצות למשרד התקשורת לפיהן העיקרון שינחה את הרגולציה , הכבלים והלוויין

בין אם באמצעות חיבור ללוויין ,  את השידורים שלולצופה לא משנה באיזו דרך הוא מקבל, ההפצה והקליטה

 שהוא הגנה על התוכן הטלוויזיוני בלא קשר –ולכבלים או לאינטרנט ועל כן עלינו להתעסק בעיקר ולא בטפל 

   . 100"לפלטפורמה שעליה משודר התוכן

  :ח"עיקרי המלצות הדו. 101"מפת דרכים לרגולציה של הניו מדיה"שורת   פרסם משרד התק12.10.11בתאריך  

  .ה לעולם המתהווה של שידורים ברשת האינטרנטיש להתחיל בעדכון הרגולציה על שוק השידורים לשם התאמת" •

  ,ברשת' שידורי טלוויזיה'הצוות קבע תנאים לשם התחלת רגולציה מותאמת על  •

על  והחלת רגולציה , הוחלט על הקמת צוות המשך  במטרה לעדכן את הרגולציה הקיימת בשוק השידורים הקיים •

  ".זאת תוך הרמוניזציה ביניהם, שידורי טלוויזיה באינטרנט

  : בהמשך קובע הצוות

סבור , לאחר שהצוות ערך שימוע לציבור במהלכו שמע את כל הגורמים הרלוונטיים בענף הנוגעים לנושאי הוועדה "

מעיין "שידורים (הצוות כי הגיע העת לעבור מאסדרה על בסיס אמצעי ההפצה והקליטה לאסדרה על בסיס התוצר 

                                                           
93 David meyer,  “why the battle over net neutrality isn’t getting settled any time soon”, gigaom.com 11.12.12 

 "חובת הניטרליות ברשת הסלולרית: "הסעיף בחוק נקרא 94
 ר יחיאל שבי "ד, דוברלשכת ה, משרד התקשורת, הרפורמה כמנוף התקשורת , 9529.12.210
 רותי לוי, כלכליסט, 27.08.12 96
 אמיתי זיו, דה מרקר, 9723.08.12
 12.09.12דובר , ר יחיאל שבי"ד, משרד התקשורת, "הודעה לתקשורת", "ניטרליות הרשת "98
 אמיתי זיו,  מרקר-דה, 9923.08.12

 www.pc.co.uk/?p=71011', אנשים ומחשבים, '10011.10.11
שידור טלוויזיה על גבי (לראשונה הוצגה מפת דרכים לרגולציה בתחום הניו מדיה , לשכת הדובר, משרד התקשורת, הודעה לתקשורת101

  11.10.11. בישראל) האינטרנט
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שהינם בעלי מאפיינים זהים או דומים ביותר , ועל כן ראוי כי שידורים המופצים ברשת האינטרנט, ")טלוויזיוניים

יהיו כפופים לאסדרה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין וכל , לשידורים המוצעים על ידי הגופים המשדרים כיום

יצירת וודאות משפטית ופיתוח שווקים על , לצורך מניעת פגיעה בתחרות, בין היתר, כל זאת, רגולטור רלוונטי נוסף

  ."בסיס שוויוני

לית בפועל של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הרגולטורית של "איילת מצגר המנכ' מצטרפת להמלצות גם הגב

השאיפה שלנו : " 102היא כותבת במאמר פרי עטה. 10, 2, 1ערוצים , ערוצי השידור הציבוריים והמסחריים בישראל

  ".יבורית הקיימת עכשיו ובעתידצריכה להיות חיזוק הרגולציה הצ

המלצות משרד התקשורת והרגולטורים בישראל להפעיל את הרגולציה על תכנים באינטרנט אינה תואמת את 

ומתעלמת ממשמעויות תהליך ההתלכדות , הדיונים הנערכים בארצות הדמוקרטיות בנושא ניטרליות הרשת

בעמדה זו חסרה ההתייחסות לצורך להתאים את . ונתהטכנולוגית בין הטלוויזיה המסורתית והטלוויזיה המקו

לעידוד ) וגם סכנות(הרגולציה הקיימת בשידורים הציבוריים והמסחריים לעידן החדש שטומן בחובו יתרונות רבים 

קיימת גם התעלמות מהצורך של אירגוני השידור הקיימים להתאים את המודלים הכלכליים . יצירה מקורית ישראלית

נראה כאילו הרגולטורים מנסים ליצור בועת מגן רגולטורית . לו לשרוד בתחרות עם תכני האינטרנטשלהם כך שיוכ

  . לארגוני השידור שללא ספק תתנפץ תחת גלי עידן התקשורת הדיגיטלית

  

  ב"בארה" ניטרליות הרשת"מצב התחיקה בנושא 

מתוך ההבנה של חשיבות הנושא ב באינטנסיביות רבה בשנתיים האחרונות "נושא ניטרליות הרשת נדון בארה

המטרה . 21.12.10 - אישר כללי רגולציה בנושא כבר ב FCC -ה. לחופש הביטוי ליצירתיות ולחדשנות, לדמוקרטיה

הרגולציה . המרכזית של התקנות היתה הגברת התחרות והחלשת כוחן של חברות התקשורת הגדולות למנוע תחרות

אפליקציות או שירותים כולל , שנקבעה אוסרת על ספקיות האינטרנט להפלות בין הצרכנים בהקשר לכל תוכן חוקי

.  תובע מחברות האינטרנט לגלות שקיפות לגבי פעילותן בנושאים האלה FCC -ה.  הסקייפ-חינמיתשירותי טלפוניה 

לקביעת התקנות קדם דיון של כחמש שנים תוך . הכללים מתייחסים הן לאינטרנט הקווי והן לאינטרנט האלחוטי

  .שימוע ציבורי בשאלה האם נדרשת רגולציה בתחום

כאשר חברות המספקות תוכן כמו גוגל מעוניינות , ב שעדיין לא הסתיים"רה עוררו ויכוח ער בא FCC -החלטת ה

מעדיפות כמה שפחות מעורבות כדי שתוכלנה ) VRIZONכמו (בגישה חופשית ושווה ואילו ספקי התשתית והאינטרנט 

כבר נציין בשלב זה שהכף נוטה במפורש לצד . לנהל את מעבר התקשורת ברשתות בהתאם לכדאיותן הכלכלית

כולל בהקשר להיבטים של , אפליקציות או כל שימוש אחר, ופש גישה ואי הפלייה בין הצרכנים בהקשר לתכניםח

ציין בעת קביעת התקנות את הקשר בין ) Julius Genachouski( מר יוליוס גנצאוסקי FCCראש ה . לוחמת סייבר

  :ניטרליות הרשת לחופש הביטוי 

As we stand here now, the freedom and of the Internet is unprotected. No rules on the books to protect basic 

Internet values… is the Internet a powerful platform for innovation…to empower costumers …and protect free 

expression”.103 

 )  LA Times 21.12.10( הבטיח לחזק את הניטרליות של הרשת 2008הנשיא אובמה עוד בבחירות 

לו  נכש10.10.11 -ב. ב מובילה את ההתנגדות לתקנות הניטרליות של הרשת"המפלגה הרפובליקאית בארה

.  לאחר שהנשיא אובמה אמר שיטיל וטו על הניסיון הזהFCC -הרפובליקאים בסנאט בניסיון לבטל את תקנות ה

  ) .אין בכך די ללא אישור הסנאט (FCC - כנגד פסיקת ה179 – 240הקונגרס קבל החלטה ברוב של 

 את הסמכות לקבוע FCC -ל שאין FCC - עוד בטרם נקבעו תקנות ה6.4.10 -מוקדם יותר פסק בית משפט פדרלי ב

 2008 - מFCC -תקנות בנושא ניטרליות הרשת מאחר והקונגרס לא נתן לכך בסיס חוקתי וזאת בהקשר לקביעה של ה

  .שיש להעניש את חברת קומקסט על ניהול מפלה

דות עם שמירה על קניין רוחני והתמוד: מנסה להתמודד עם שני נושאים מרכזיים, ב כיום"הרגולציה באינטרנט בארה

  .לוחמת הסייבר

                                                           
 איילת מצגר, דה מרקר, 10226.12.12

103 Los Angels Times, Business, “FCC approves net neutrality regulations”, Dec. 21, 2010 
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    ”SOPA“ הצעת חוק לקונגרס בשם 26.10.11 -ב Lamar Smith )(בנושא הקנין הרוחני הגיש חבר הקונגרס סמיט למר 

"”Stop Online Piracy Actב להילחם בתעבורת מידע ברשת שמפירה זכויות " שמטרתה לאפשר לרשויות החוק בארה

קמה מחאה כנגד הצעת .  מתנגדים רבים שחוששים מפגיעה בחופש הביטוילהצעת החוק קמו. יוצרים וקניין רוחני

 החליט חבר הקונגרס 20.1.12 -ב.  החשיכו מסכים כאות מחאה גד הצעת החוק Reddit -החוק וחברות כמו ווקיפדיה ו

סה דניאל אי,  הוגשה הצעת חוק נוספת על ידי חבר הקונגרס20.2.12 -ב. עצמו לדחות את הטפול בהצעת החוק

)Daniel Issa (  שקראה למורטוריום של שנתיים בנושא הרגולציה ברשת כדי לאפשר לאמריקאים שהות ללמוד את

  ).Internet American Moratorium Act of 2012 ) "IAMA"הנושא יותר לעומק 

 National Security“: מתוך מודעות לחשיבות הלוחמה בסייבר הוסיף חבר הקונגרס איסה סעיף החרגה הנקרא

Exemption . "  הסעיף אמור לאפשר לנשיא לאחר שיודיע על קיום איום סייבר לוועדת החקיקה של הסנאט והקונגרס

יוכל להפעיל את הסוכנויות המתאימות להציע תקנות או הצעות שחוק המורטוריום , וועדות המודיעין ובטחון הפנים

  .דוחה את הטפול בהן

 הציע ב Mike  Rogers, R. MI)( רס'חבר הקונגרס מייק רוג, וחמת הסייברבהמשך לנסיון להתמודד עם נושא ל

הצעת החוק אושרה  ).  (CISPA”  Cyber Intelligence sharing & Protection Act" הצעת חוק שנקראת 30.11.11

אפשר ההצעה מתירה חלוקת מידע בין משרדי הממשלה השונים וחברות טכנולוגיה כדי ל . 26.4.12 –בקונגרס ב 

החוק עורר התנגדות עזה בקרב ארגוני זכויות אדם ולוחמי חופש הביטוי כמו . לממשל לחקור איומים סייברנטיים

American Civil Liberty Union    )  (ACLU ו - Electronic Frontier Foundation of America וגופים רבים אחרים בטענה 

המעקב אחר זכויות קניין הוצעו מהחוק בטרם עבר . רחים ברשתשהחוק נותן חופש מוגזם לממשל לנטר גלישת אז

 שהנו חלק ממערכת הבית  Office of Management & Budgetהנשיא אובמה התבקש להטיל וטו על ידי   . בקונגרס

  .הצעת החוק הזו לא אושרה בסנאט. הלבן עצמו

 הצעת ”Cyber Security Act of 2012“ הנקרא 2012גם בסנאט הוצע חוק בנושא על ידי הסנטור יוסף ליברמן בפברואר 

הבית הלבן תמך בהצעת החוק בסנאט כי היא מתייחסת .  CISPA -החוק של ליברמן כוללת מינוחים הדומים ל

שתי ההצעות .  אינו מתייחס אליהם CISPA -במפורש להתמודדות עם איומים על תשתיות החשמל והתחבורה שחוק ה

 האינטרנט מפני תביעה על שמסרו מידע על גלישת הצרכנים ללא אישור מראש מבית נותנות חסינות מראש לחברות

ב " דחה הסנאט את הצעת החוק למרות תמיכת הנשיא אובמה שאמר שהחוק יאפשר לארה2.8.12 -ב. המשפט

  :104לאחר דחיית החוק פרסם הבית הלבן את ההודעה הבאה. להתגונן מפני לוחמת הסייבר

“Today, despite the strong leadership of Senators Reid, Lieberman, Collins, Rockefeller and Feisnstein, an 

overwhelming majority of Senate Republicans blocked consideration of the Cybersecurity Act of 2012, the only 

comprehensive piece of cybersecurity legislation that would have begun to address vulnerabilities in the nation`s 

critical infrastructure systems. Senate Republication opposition to this vital national security bill, couples with the 

deeply-flawed House information sharing bill  that threatens personal privacy while doing nothing to the nation`s 

critical infrastructure, is a profound disappointment…” 

קיים הלכה למעשה מורטוריום בנושא תחיקה כדי . ב בנושא חקיקה לצורך רגולציה ברשת עדיין בעיצומו"הדיון בארה

חופש ביטוי ודמוקרטיה מצד אחד והיבטים , ם זכויות פרטלאשר לאמריקאים ללמוד את הנושא המורכב שבו מתנגשי

ב "מה שניתן להסיק מהדיון הער בנושאים אלה שקיימת רגישות רבה בארה. כלכליים קנייניים ובטחונים מהצד האחר

לזכויות האזרח וחופש הביטוי גם כאשר אלה עלולים לפגוע בארגונים כלכליים או לעכב את ההערכות הדרושה 

חופש , קיימת הבנה אצל כל השחקנים שיש קשר ישיר בין ניטרליות ברשת לבין איכות הדמוקרטיה. יברללוחמה בסי

ב בנחישות לעכב חוקים ותקנות שיאפשרו לממשלות "גם בארגונים הבין לאומיים פועלת ארה. הביטוי וחופש היצירה

  .נדון בכך בהמשך. מעורבות יתר בתכני האינטרנט

  

 מצב החקיקה באירופה

, השחקנים המרכזיים בנושא הם הפרלמנט האירופי. ביבשת אירופה מתקיים דיון מאד ער בנושא ניטרליות הרשתגם 

בתי המחוקקים במדינות השונות וארגונים לא ממשלתיים שהוקמו במטרה להגן על זכויות , חברות הטלקומוניקציה

  .חופש הדיבור והדמוקרטיה, האזרח

                                                           
104 Emil protalinski, “summary: The US Senate has blocked cyber security act of 2012”, ZDNET, 2.8.12 



21 

 

 אמץ הפרלמנט החלטה  לקיים 2011פי לדיון פומבי בנושא ובנובמבר  קרא הפרלמנט האירו2010כבר בשנת 

 לחקור את שיטות ניהול המידע של ספקיות האינטרנט בנושאים 105BERECניטרליות ברשת ובמקביל בקש מארגון 

 הראו 29.5.12 - מפעילי אינטרנט וממצאיו שפורסמו ב400 - חקר כBERECארגון . הרלבנטיים לניטרליות ברשת

. 106שהמפעילים ויסתו את תעבורת המידע ברשתות תוך תיעדוף מובהק של לקוחות על פי סוגי התוכן ואופי הלקוחות

) P2P) ( peer to peer(התכנים שהוגבלו בתדירות הגבוהה ביותר היו אלה שהועברו בין צרכני האינטרנט לבין עצמם 

סוג תקשורת נוסף שסבל מהגבלות בתדירות גבוהה היה . הן בהעברת הקבצים ברשת הקבועה והן ברשת הסלולרית

 ועד מחצית מספקי הרשת חייבו 20% -כ).  VOIP ) Voice Over IPתקשורת הטלפוניה על גבי האינטרנט הסלולרית 

  . את הלקוחות שלהם לחתום על הסכמתם מראש לאפשר לספק הרשת לבצע את ההגבלות האלה

  . שיש הם אפשרות להגביל את תעבורת התכנים אכן משתמשות בזכות זו מהחברות96%עד BEREC   88%לפי מחקר 

 שתי המלצות לחקיקה בנושא הבטחת 11.12.12 –לאור הממצאים האלה קבל הפרלמנט האירופאי ברוב גדול ב 

 Completing The Digital“בהחלטה הראשונה הנקראת  ) EC)  European Commission -ניטרליות ברשת שהועברו ל

Single Market” " קורא הפרלמנט  ל- ECהחלטה שנייה שהתקבלה הנקראת.  לחוקק חוק שיבטיח ניטרליות ברשת :

“Digital Freedom Strategy in the EU Foreign Policy “107 קורא הפרלמנט:  

“..Strongly support the principle of net neutrality, namely that Internet Service Providers do not block, discriminate 

against, impair or degrade, including through price, the ability of any person to use a service to access…use, send 

post, receive or offer any content, application or service of their choice, irrespective of source or target” and “calls 

on the Commission and Council to promote and preserve high standards of digital freedom in the EU, in particular 

by codifying the principle of net neutrality”. 

 התנהגות ספקי האינטרנט מעוררת שאלות  EDRIלפי הפרסום של . EDRI108ההחלטות פורסמו על ידי ארגון 

 שנראית כמשהה את פעולות Neelie Kroes'  הגבEC - סגנית נשיא  ההצעות החוק נחשבות לביקורת על. חברתיות

)  ( Joe Mcnameeו מקנמי'  גEDRIמנהל ארגון . התחיקה שתאסור על ספקיות האינטרנט להמשיך בניהול המפלה

  :טוען

“Uses and innovators, not access provides should continue to decide how they want  to use the Internet if it is to 

continue to realize its potential as a barrier free single market and as a unique platform for social and cultural 

activity and democratic discourse”.109 

הולנד היא המדינה הראשונה באירופה . ל הפרלמנט האירופאיחלק ממדינות אירופה אינן מחכות לתחיקה ש

בנוסף לכללים המבטיחים ניטרליות . 7.5.12 -שהעבירה חוק בשני בתי הנבחרים שלה המבטיחים ניטרליות ברשת ב

החוק קובע הגבלות ספציפיות המגבילות את ספק האינטרנט בנושא ניטור הלקוחות וקובע כללים מתי מותר לספק 

) DPI) Deep Pocket Inspectionהחוק אוסר על ספק האינטרנט מלהפעיל תוכנות .  לנתק לקוח מהשירותהאינטרנט

 KPNספק אינטרנט הולנדי ). כמו אישור הצרכן עצמו או אשור בית המשפט(אלא בתנאים מיוחדים המצוינים בחוק 

במכשירים ) טלפוניה על גבי האינטרנט (  VOIP כדי לבדוק אם לקוחותיו משתמשים בשרות DPIנעזר בתוכנת 

  .שימוש כזה נאסר בחוק החדש. הסלולריים

 בתמיכה “ The Open Internet Code of Practice  “בבריטניה חתמו מספר ספקי אינטרנט על קוד לרגולציה עצמית 

  110. ואחרים לא הצטרפו Vodafone, Virgin Mediaבניטרליות ברשת אבל ספקים גדולים כמו 

בקוד לרגולציה עצמית התחייבו ספקי האינטרנט שהצטרפו שלא להפלות ספקי תוכן על בסיס של תחרות והתחייבו 

הקוד מנסה למנוע מספקי אינטרנט מלתעדף תכנים בגין . לשקיפות  באשר לחסימות או להחלטות להאט מהירות

  .שיקולים כלכליים

ח קורא לחוקק חוק להגנת "הדו. ח ממצה וחיובי בתמיכה לניטרליות ברשת" דו20.4.11 –ט ב בצרפת פרסם הפרלמנ

 :  הניטרליות המוגדר

                                                           
105 BEREC – Body of European Regulations For Electronic Communications,  

 EC גוף להמלצות מדיניות ל – 2009 -גוף רגולטורי של האיחוד האירופאי שהוקם ב
106Http://ec.europa.eu/digital-agenda , the European Commission 
107 EDRI – gram newsletter number 10.24, 19.12.12 

 ארגונים לשמירת 32 -בארגון חברים כ.  לצורך הבטחת זכויות דיגיטליות באירופה2002ארגון זה הנו ארגון לא ממשלתי שהוקם בשנת  108
 . מדינות20 -הפרטיות וזכויות אדם עם משרדים בכ

109 EDRI – gram newsletter No. 10.24, 19.12.12 
110  7d net, David Meyer 25.7.12 
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“The ability of Internet users to send and receive any application of their choice to connect any device and use the 

programs of their choice as long as they do not harm the network  with a quality of service that is transparent, 

sufficient and nondiscriminatory…” 

בספטמבר ). DPI) Deep Packet Inspectionח אוסר על עצירת תכנים ללא אשור בתי משפט אבל אינו אוסר על "הדו

 ARCEP)  Automarite de Regulation deות ברשת על ידי ח נוסף לפרלמנט הצרפתי בנושא ניטרלי" הוגש דו2012

Communications e`lectronique et des Postes) (ח קורא ללמוד ולדון בבעיות הקשורות בנושא מבחינת אפשרות "הדו

 .לניהול הרשתות מצד ספקי האינטרנט מצד אחד ושמירה על ניטרליות מההיבט השני

  

  שידורים העוברים לרשת האינטרנט באירופהרגולציה של ה

באירופה מנסות חלק מהמדינות להתמודד עם המצב האנומלי שיוצר השנוי הטכנולוגי שמאפשר לארגוני שדור באוויר 

 קיימת רגולציה מקיפה על שידורי האוויר – כמו בישראל –המצב כיום . לשדר את אותם תכנים גם ברשת האינטרנט

ניסיונות ההתמודדות נעשים בתחומי . נה חלה על אותם שידורים אם הם מועברים ברשתאבל זו אי) ברודקסט(

  .111והשימוש ברשת של חברות הברודקסט הציבוריות, הבלוגים: חדשות ברשת

 הבלוג נתפס כעיתונות אזרחית בנוסף להיות הבלוג כלי המאפשר לכל עיתונאי מקצועי ערוץ מקביל לציבור –הבלוג 

. מדובר למעשה בעיתונות מקוונת שעליה לא חלים כללי הרגולציה של הברודקסט. שלו בנוסף לערוץ הברודקסט

הפרלמנט . מעט שימוש בחוקי קניין רוחני ולשון הרע הקיימים בחוקאין עדיין באירופה כללי רגולציה לגבי בלוגים ל

ח של ועדת התרבות שבקש להבהיר את הסטטוס של הבלוגים ולכלול תנאי של זכות " דו2008האירופי אמץ בשנת 

התקבלה החלטה לא . תגובה תוך ציון האתגרים האתיים הכרוכים בפרסום בלוגים והצורך לשמור על הפרטיות

בבריטניה קיים ניסיון לכלול .  שקראה לקיום דיון בכל הנושאים הקשורים לפרסום בבלוגים2008ספטמבר מחייבת ב

  .את הבלוגים תחת אותם כללים המחייבים את העיתונות הכללית

בנושא לשון הרע מוצע שאם מתפרסם בבלוג חומר הכולל : ח בנושא הפרסום ברשת"ועדה של הפרלמנט פרסמה דו

אם , ד מסוים הרי שהחומר יוסר אם הינו אנונימי אלא אם בית המשפט חושב להשאירו ולא יוסרלשון הרע לדעת צ

 הפרסום בבלוגים נתפס כפרסום –ככלל . אינו אנונימי כדי שהצד הרואה עצמו כנפגע יוכל לפנות לבית המשפט

ח "עלו בהתאם להנחיות הדואם ספקי האינטרנט יפ. הקניין הרוחני ולשון הרע, פומבי לכל דבר מהיבט חוקי האתיקה

  .ייהנו מחסינות משפטית

באיטליה בתי משפט חלוקים באם לראות בפרסום בבלוגים כפרסום בעיתונות ובתי משפט מקומיים פסקו באופן 

  .מנוגד בנושא

פעילות השידור הציבורי ברשת מתקבלת . בנושא השידור הציבורי באינטרנט אין עדיין פתרונות רגולטוריים מקיפים

רכה אבל תוך עידוד ליצירת מעקב ובדיקות שהתכנים ברשת עומדים בדרישות שהוטלו על שידור הברודקסט על בב

 .ידי הרגולטורים כל עוד הברודקסט נהנה מזכויות השידור בספקטרום האווירי

 

  :מצב החקיקה בנושא ניטרליות הרשת בשאר העולם

 International Telecommunications Union -ITU העולמי הוא הגוף בינלאומי המרכזי העוסק במדיניות תקשורת במישור

עידוד , הוא לחלק את ספקטרום הרדיו העולמי,  בין השארITU -תפקיד ה. שהינו חלק מארגון האומות המאוחדות

- מארגן כנסים ביןITU -ה. לאומיים בתחום התקשורת-שתוף פעולה בינלאומי בתחום לווייני החלל ופיתוח תקנים בין

 פעיל בתחום האינטרנט הקווי ITU -ה. לאומיים בהם המדינות מנסות להגיע להסכמות בתחום מדיניות התקשורת

 מדינות 193 -חברות בארגון כ. שוויץ, נבה' ג–מקום מושבו . פעיל בתחום הנגישות באינטרנט ומאגרי מידע, והאלחוטי

 WCIT-) World Conferenceכנס ה , 3-14.12.12י שנערך בדובאי ב במרכז הכנס השנת.  ארגונים700 -ולמעלה מ

International Telecommunications ( סין ואירן בקשו להגדיל את , מדינות כמו רוסיה. עמד נושא הניטרליות ברשת

  . מעורבות הממשלות בתעבורה ברשת

בהם חברים חברות )   (ETNO  European Telecommunications Network Operatorארגון הטלפוניה האירופאי

הטלפוניה הגדולות באירופה דרשו חופש לניהול עסקי של התעבורה ברשת ויכולת לקבוע מחירים והסכמים עם 

למגמות אלה התנגדו בתקיפות האמריקאים והפרלמנט האירופי שהעביר בזמן הכנס .  הצרכנים לפי ראות עיניהם

                                                           
111The Regulation of New Media in Europe. Angela Daly & B. Farrand, Dep of LAW 

European University institute, Florence, Italy, 10.2011 
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אף שלהחלטות אלה אין תוקף חוקי כל עוד לא אושרו על ) 31' ראה עמ(שתי החלטות התומכות בניטרליות ברשת 

  . )EC  ) European Commission -ידי ה

  : בנושא הניטרליות ברשתITU- פרסמה בבלוג שלה את התנגדותה למעורבות הEC-סגנית נשיא ה

“We do not believe that Internet International governance should be under the ambit of the ITR (International 

Telecommunications Regulation)…I am confident that our current European and International frameworks allow 

more nimble and appropriate commercial reactions than International treaty…..”112. 

  . לאומי על תכני האינטרנט מסיבות של בטחון לאומי וחסימות ספאם-ך הועידה דרשו סין ורוסיה פיקוח ביןבמהל

 ICANN ) Internet Corporation for –פק קודי גישה ושמות באינטרנט העובדה שמקום מושבו של הארגון המס

Assigned Names and Numbers  (לאומי  -ב וכפוף רק לחוק האמריקאי ולא הבין"נמצא בקליפורניה ארה, בכל העולם

  " ...  "ihatechina.com –הסינים אינם יכולים למשל למנוע שמות אתרים כ . מעוררת מחלוקת 

כחמישים .  מדינות חתמו על הסכם חדש בסיום הכנס שנתפס על ידי רבים כניסיון להצר את ניטרליות הרשת89 -כ

בריטניה ומדינות מערב אירופה סרבו לחתום על הכללים , הודו, אוסטרליה, קנדה, ב"וחמש מדינות הכוללות את ארה

 בקביעת מדיניות אינטרנט ITU –זכותו של ה  מדגיש את תפקיד המדינות ו–ההסכם החדש שאינו מחייב . החדשים

 . 113ב"לאומיים שמרכזם בארה-וזכות המדינות לנגישות לשירותי אינטרנט הבין

 .ITU -האווירה שאפיינה את הכנס הייתה אווירה של חוסר אמון בין הדמוקרטיות המערביות לבין ארגון ה

חופש הביטוי , מדינות העולם נשארו חלוקות בנושא מדיניות הרגולציה של האינטרנט בהתאם לרמת חופש האדם

  .והדמוקרטיה בארצות השונות

  

  סיכום

הוא , שקיבלו רישיון או זיכיון מהמדינה, משידורים בערוצי טלוויזיה. תחום השידורים עובר בשנים האחרונות מהפכה

כאשר , מעבר זה מחייב מחשבה מחודשת על הרגולציה של תחום השידורים. אינטרנטעובר לשידור חופשי ברשת ה

  . הוא מתבצע ברשת האינטרנט

להחיל גם על השידורים באינטרנט , ח של משרד התקשורת"שאף באה לידי ביטוי בדו, בישראל נשמעת הדרישה

  . מכךאנו מציעים להימנע . רגולציה מחמירה בדומה לזו הקיימת בתחום השידורים

, מהסקירה שערכנו עולה כי בעולם החופשי הדרישה לרגולציה של רשת האינטרנט נובעת מצרכים טכנולוגיים

לצד . ואתיקה עיתונאית, הגנתם של קטינים, וכן מאינטרסים כלכליים וציבוריים כמו הגנת הקניין הרוחני, ביטחוניים

, כגון עידוד יצירה מקומית ואיכותית, ולציה של השידוריםאלה עומדים אינטרסים ציבוריים נוספים שהובילו בעבר לרג

והענקת זיכיונות ובלעדיות בשידורים שיבטיחו את הבסיס הכלכלי , מניעת ריכוזיות ובעלות צולבת, הגנת הצרכן

  . שלהם

בפרק הראשון הראינו כי הרגולציה של השידורים בישראל לא הצליחה להביא לשגשוגם של הערוצים ולעצמאות 

בפרק השני הראינו כי בעולם המערבי הנטייה היא לנקוט כלפי השידור באינטרנט רגולציה . אלא להפך, ונאיתעית

במדינות שבדקנו . וחופש ביטוי, שיש בה כדי להבטיח תחרות חופשית, מינימאלית שעיקרה כפיה של ניטרליות ברשת

ולא , באמצעות חקיקה כללית, ואבטחת מידע, בנושאים כמו קניין רוחני, הנטייה היא להיאבק בהפרות חוק כלליות

מכאן אנו גוזרים את ההנחות וההמלצות שלנו בכל הנוגע לשוק השידורים .  באמצעות רגולציה של השידורים

  . הנאבקת גם על זהותה התרבותית, שהיא דוגמא מובהקת למדינה קטנה, בישראל

  

  

  

  

                                                           
112 David Meyer, gigaom, 12.11.12 

113 EDRI – gram newsletter 10.24, 19.12.12 
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  :הנחות היסוד ומשמעותן

 IPTVבתוך מספר שנים מועטות יאוחדו רב הטלוויזיות במדינות המפותחות וגם בישראל עם האינטרנט בתקן  .1

  .מדובר בשינוי דרמטי שישנה את מפת התקשורת בישראל. האינטראקטיבי

הפיכת ערוצי הטלוויזיה הקיימים למקוונים תאפשר נגישות רחבה כמעט  לכל תושבי ישראל לידע העולמי  .2

הטלוויזיה המקוונת . מוזיקה ועוד, תעודה, קולנוע, ות והיצירה ובתחומים רבים אחרים כמו דרמהבתחום התרב

 .ולהפיץ אותם ברחבי העולם, תאפשר לתושבי ישראל לא רק לצרוך תכנים אלא אף להשתתף ביצירתם

 ליצירה היכולת של היוצר ושל הצרכן הישראלי לפתח וליצר תכנים לשוק המקומי והעולמי תפתח עידן חדש .3

חכמת ההמון וקלות ההפצה יכולה .  תרבותית ישראלית מקורית גם בשפה העברית וגם בשפות נוספות

 פרסום מפולח –לדוגמא (להביא לפריחה תרבותית ישראלית ועברית עם מקורות מימון מגוונים וחדשים 

 .לתכנים מסחריים ובידוריים) המותאם לאופי הצרכן

הפלורליזם התרבותי הישראלי ונושאים בעלי חשיבות , ודיים כמו מורשת ישראלתכנים בנושאים ייעודיים וייח .4

שישדרו הן באוויר והן ברשתות , וקרנות הקולנוע והטלוויזיה,לאומית חינוכית יהיו באחריות השידור הציבורי 

והמימון הציבורי של יצירה בתחום הקולנוע , השידור הציבורי. האינטרנט בתקציב ממשלתי או באגרה

 .  אתגר מרתק ואפשרי–חייב לעבור מהפך כדי להתאים את עצמו לעידן הטלוויזיה המקוונת , והטלוויזיה

ספקי גישה ימשיכו במאמציהם להגביל את הניטרליות ברשת מתוך שיקולים , ספקי שירותים באינטרנט .5

חברת אינטרנט  באופן  שלא ניתן לנהל –הטיעון המרכזי שיעלו . מסחריים וצפוי שיפעילו לובי חזק לצורך זה

 ".ניטרליות הרשת"כלכלי אם תופעל מדיניות 

 קשה יהיה להבטיח במדינה קטנה כמו –למעט במספר מגבלות שידונו בהמלצותינו , ללא ניטרליות ברשת .6

גורמים אינטרסנטיים יוכלו לעכב ואף למנוע הפצה של תכני . ישראל את חופש העיתונות וחופש הביטוי

 . יים לציבורמידע חשובים וחיונ

שמירה על , הגנת הפרטיות, ניתן וראוי לאכוף חוקים קיימים וחדשים בנושאים כלליים כמו איסור לשון הרע .7

הגנה על קטינים והוראות אתיקה חשובות גם באינטרנט ללא , בטחון המדינה, אבטחת מידע, קניין רוחני

  .ניטור תכנים אוטומטי ותוך כבוד הניטרליות ברשת

  

  :המלצות

 אנו ממליצים שלא –לאור המצב העגום של חופש העיתונות בישראל שנובע בין היתר מהסד הרגולטורי  .1

יש לאפשר לערוצים המסחריים .  ברשת האינטרנט–ליישם את הרגולציה הקיימת בשידורי הברודקסט 

המעבר . חהקיימים וליצרני ועורכי תוכן שונים לפעול ברשת באופן חופשי שיאפשר להם להתקיים ולהרווי

מבלי לפגוע בזכויות מוקנות לבעלי , מהשיטה הקיימת לשיטה המוצעת על ידינו יעשה באופן הדרגתי

 . רישיונות וזיכיונות

השידור הציבורי צריך להיות הבמה המרכזית ליצירת . יש להבדיל בין השידור המסחרי והשידור הציבורי .2

על השידור הציבורי . דרו גם באוויר וגם ברשתלאומית שישו, תרבותית, תכנים בעלי חשיבות היסטורית

להיערך בהתאם ליכולות הרבות המתאפשרות בשידור ברשת כולל פיתוח שידורים אינטראקטיביים ופתיחת 

יש לתקצב את השידור . ערוצי נישה כדי לשדר ברשת תכנים גם לקבוצות מיעוט קטנות בחברה הישראלית

זיה על פי חוק הקולנוע יישארו מקור למימון תכנים מסוג זה שיופצו קרנות הקולנוע והטלווי. הציבורי בהתאם

  . בפלטפורמות השונות

ספקית התשתית (יש לחוקק חוק שיבטיח ניטרליות ברשת באופן שימנע מחברות האינטרנט והטלפוניה  .3

יש . מלהפלות צרכנים לפי התכנים או לפי הגופים המייצרים אותם כולל לא לפי אפליקציות) והחיבורים

אולם , לבחון אפשרות לתעדף פלטפורמות רק היכן שהדבר חיוני כדי לאפשר שידור ברצף היכן שהנו חיוני

יחול איסור על הפלייה בהקשר לתכנים או מי שמפיק אותם או בהקשר לזהות בעלי , בכל מקרה

  .הפלטפורמה או האפליקציה

 ובראש ובראשונה להבטיח –והצרכן החקיקה בנושא האינטרנט צריכה להתמקד בהגנה על זכויות הפרט  .4

שחברות האינטרנט תפעלנה בשקיפות ושכל צרכן רשאי לדרוש מספק האינטרנט או השירותים את כל 

  .המידע שנצבר עליו

בטחון , הגנת הפרטיות,  הגנת הקניין הרוחני, את חוקי המדינה החלים על כל תוכן לרבות איסור לשון הרע .5

 ליישם גם ברשת ללא הרשאה מראש לספקי האינטרנט לנטר את המידע ניתן, הגנה על קטינים, המדינה

יהיה עליהם לפנות לבתי , ברגע שאדם או ארגון חשים נפגעים מהמידע עליהם ברשת. הזורם ברשת

. המשפט שרק בסמכותם יהיה לחייב את ספקי האינטרנט להסיר את החומר או לחשוף את מקור המידע
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גם בתחום . לזמן מוגבל ולמטרה מוגדרת, שאה מראש של בית המשפטנטור תכנים ברשת ייעשה רק בהר

הביטחון רק בתי משפט יוכלו להורות לחברות האינטרנט לנטר תכנים ולהעביר את המידע  לרשויות 

  . כך נגן על הפרטיות ועל חופש הביטוי ברשת. המוסמכות 

בדומה לבתי המשפט ( האינטרנט יש לשקול מינוי שופטים מיוחדים בבתי המשפט שיתמחו לעומק בנושא  .6

ולוחמת , צנעת הפרט, חופש הביטוי, טכנולוגיים, מדובר בנושאים מורכבים מהיבטים כלכליים). לכלכלה

מדובר במערכת . חשוב שהשופטים  יכירו ויבינו את התהליכים המתפתחים בעידן הדיגיטלי. הסייבר

  .גלובלית דינמית המשתנה כל הזמן

  .יות האינטרנט על אופן ניהול הרשת ועקרונות התעדוף במידה ויהיו כאלהיש לדרוש שקיפות מספק .7

 מדינות המערב הדמוקרטיות עדיין לומדות את נושא ניטרליות הרשת ואינן נחפזות לחוקק –כפי שהראינו  .8

לחזק : על ישראל לנהוג באופן דומה. חוקים שיגבילו את החופש  ברשת גם בהקשר לאיומים פוטנציאליים

, ה שבה החל משרד התקשורת עם הדרישה מספקי הסלולר לכבד את כללי הניטרליות ברשתאת המגמ

  .ולהימנע מרגולציה של תוכן בכל הנוגע לשידורים באינטרנט

  

  

  

 

  


