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תמצית
מסמ זה הוכ לבקשת חה"כ עינת ויל בנושא סוגית הריכוזיות ,הבעלויות הצולבות והבעלויות האלכסוניות
1
בכלי התקשורת .המסמ מכיל תיאור של הרגולציה בתחו" ,פירוט המצב בפועל וניתוח ההשלכות הכלכליות.
ישנה תמימות דעי" בנוגע לחשיבות תקשורת ההמוני" להלי הדמוקרטי .הדעה הרווחת היא כי העיתונות
המשודרת והכתובה מספקת לאזרחי" מידע על פיו יכולי" ה" ללמוד על נציגיה" ,לעקוב אחר המתרחש
בסביבת" ומחוצה לה ולהכריע בסוגיות שונות .בעיד המודרני ,התקשורת נתפסת א כ"רשות רביעית" ,כאשר
העיתונאי" נדמי" כשחקני" פוליטיי" המייסדי" את הערכי" בחברה ,דוחפי" סדר יו" וקשורי" לתהלי קבלת
ההחלטות בחברה.
רמת ריכוזיות גבוהה מדי בשוק התקשורת ובעלויות צולבות בכלי תקשורת שוני" עשויי" להביא לפגיעה בחופש
הביטוי ולעיוות דר סיקור החדשות .בשל כ קיימת רגולציה על בעלויות על כלי התקשורת ,אשר הרציונל
שביסודה מבוסס בדר כלל על אחת משתי גישות :הגישה הכלכלית )גישת שיקגו( ,או הגישה הרב&ערכית.
בישראל נהוגה הגישה הרב&ערכית ,המחמירה יותר ,לפיה קיימת רגולציה המגבילה ריכוז בעלויות ובעלויות
צולבות על כלי התקשורת .המגבלות מוטלות על בעלי" של השידור המסחרי הפתוח )"קשת"" ,רשת" ו"ערו'
 ,("10הטלביזיה הרב&ערוצית )"הוט" ו"יס"( ותחנות הרדיו האזוריות .בנוס ,קיימות מגבלות על בעלי עיתוני"
המבקשי" להחזיק ג" בבעלות על שידור מסחרי פתוח או על טלביזיה רב&ערוצית .ע" זאת ,יש לציי כי אי
רגולציה על הבעלות בעיתוני" כשלעצמה ואי רגולציה בנמצא על הפצת מידע באמצעות אתרי אינטרנט.
בדיקת מבנה הבעלויות על כלי התקשורת מלמדת על קיומ של בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות )בעלות על
כלי תקשורת ועל עסקי" אחרי"( .לחלק מקבוצות העסקי" הגדולות במשק יש ג" אחזקות בכלי התקשורת.
לארבע מה יש ג"
בעלות על כלי תקשורת
קבוצת עסקי
בעלות על חברות בתחו"
"גלובס" )" ,(57.1%ידיעות אחרונות" )" ,(14.2%הוט" )(6.6%
פישמ
הריאלי ועל חברות
"מעריב" ) ,(60.97%תחנת רדיו אזורית )(4.39%
דנקנר
בתחו" הפיננסי.
"רשת" )(51%
עופר ואודי אנגל
"קשת" )(51%
קיימות שלוש סיבות ורטהיי"
עיקריות למצב זה :שוק
"ערו' (51%) "10
מימ
הפרסו בישראל הוא
"יס" ) ,(49.78%שתי תחנות רדיו אזוריות )(85%
אלובי'
צר ביחס למדינות
"קשת" )(20%
תשובה
בעול"
מפותחות
"רשת" )(16.6%
שטראוס
)במונחי הוצאות פרסו"
ביחס לתוצר המקומי הגולמי(; המשק הישראלי הוא ריכוזי יחסית; שוק האשראי בישראל בעל רמת ריכוזיות
גבוהה .סיבות אלו מביאות לכ שהתשואה על ההשקעה בכלי התקשורת בישראל היא נמוכה יחסית ולעיתי" א
שלילית .מצב זה עשוי להוביל לבעלות על עיתוני" ועל כלי תקשורת לא רק בגי שיקולי רווח או רצו ליצור
עיתונאות מקצועית ,אלא ג" בשל שיקולי" אחרי" ,הקשורי" לפעילות עסקית נוספת שיש לאות" בעלי" ,או
במטרה להשפיע על דעת הקהל והדיו הציבורי בהקשר לפעילות זו.

ת מ צ ית

כלי מדיניות אפשריי" להקטנת ההשלכות העשויות לנבוע ממצב זה ה" ,בי היתר ,החמרת כללי הבעלויות
הצולבות כ שתהיה מניעה מוחלטת של בעלות צולבת בי כלי תקשורת המשדרי" חדשות ואקטואליה ,רגולציה
על בעלויות אלכסוניות על הבעלי" של כלי התקשורת וחיוב עיתוני" יומיי" לעמוד בכללי דיווח ושקיפות ביחס
לאינטרסי" הכלכליי" האחרי" של בעלי העיתוני".

 1ברצוננו להודות לחוקרות מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,אוריאנה אלמסי ושלי מזרחי.
הכנסת
מרכז המחקר והמידע

עמוד  1מתו 20

 .1כלי התקשורת בישראל
טבלה  1להל מפרטת את כלי התקשורת העיקריי" בישראל ,לפי סוג השידור ,חקיקה וגו רגולאטורי.
טבלה  – 1אמצעי התקשורת בישראל
פירוט

כלי תקשורת
עיתונות יומית
בעברית

"ידיעות אחרונות"
"מעריב"
"האר'"
"ישראל היו""
"גלובס"

השידור המסחרי
הפתוח

ערו' ") 2רשת"
ו"קשת"(
"ערו' "10

טלביזיה רב
ערוצית

"הוט"
"יס"

תחנות רדיו
אזוריות

 16תחנות רדיו

ערו'  ,1ערו' 33
ותחנות רדיו ברשות
השידור
השידור הציבורי

גלי צה"ל
הטלוויזיה החינוכית
ערו' הכנסת )(99

אתרי חדשות
באינטרנט

2

בעיקר אתרי" של
עיתוני" וערוצי"
מסחריי".

2

חקיקה ורגולאטור
קיי" רישוי מזערי כתנאי להוצאתו לאור של עיתו בישראל )פקודת
העיתונות( וכ דיני הגבלי" עסקיי" על ריכוזיות בענ .חלק מהעיתוני"
חבר באופ וולונטארי במועצת העיתונות ונתו לתקנו האתיקה
המקצועית של המועצה .הכנסות העיתוני" מבוססות על פרסומות
ומכירת העיתוני" )מלבד החינמו "ישראל היו""(.
השידורי" מופקי" בידי בעלות זיכיו פרטיות ,בפיקוח הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו ,הפועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו,
התש" .1990ההכנסות מבוססות על פרסומות מסחריות .קיימת
רגולציה על תנאי ס ,תוכ ,הפקות מקור ובעלויות צולבות )לרבות
מגבלות המוטלות על בעלי עיתוני"(.
שידורי טלוויזיה רב ערוציי" בכבלי" ובלוויי בהתבסס על חוק
התקשורת )בזק ושידורי( ,התשמ"ב 1982ובפיקוח המועצה לשידורי
כבלי" ולשידורי לווי .השידורי" כוללי" עשרות ערוצי טלוויזיה ושמע
מקומיי" וזרי" ,חלק" מופקי" על&ידי בעלי הרישיונות ,וחלק"
מופקי" על&ידי בעלי רישיונות ייעודיי" הרשאי" לשדר פרסומות
)ערוצי"  9ו& (24ובעלי רישיונות מיוחדי" )ערו' הקניות( .ההכנסות
מבוססות על דמי מנוי .קיימת רגולציה על תנאי ס ,תוכ ,הפקות מקור
ובעלויות צולבות )לרבות מגבלות המוטלות על בעלי עיתוני" ובעלי
זיכיו לשידור מסחרי פתוח(.
 16תחנות רדיו אזוריות המשדרות ב& 12אזורי" על&פי חוק הרשות
השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"& 1990ומפוקחות על&ידי הרשות
השנייה .ההכנסות מבוססות על פרסומות מסחריות .קיימת רגולציה על
תנאי ס ,תוכ ,הפקות מקור ובעלויות צולבות.
מופצי" לכלל התושבי" באופ ישיר ובאמצעות השידור למנויי".
פועלי" מכוח חוק רשות השידור ,התשכ"ה& 1965ובפיקוח מליאת רשות
השידור והוועד המנהל .ההכנסות מבוססות על תשלו" אגרה ,תשדירי
שירות ותשדירי חסות בטלוויזיה ותשדירי פרסומת ברדיו.
תחנת רדיו ארצית המשתייכת לצה"ל וממומנת על&ידי תקציב הביטחו
ותשדירי חסות.
יחידת סמ במשרד החינו .שידוריה מופצי" בערו'  23בשידור למנויי"
ובמסגרת רצועות שידור בערו'  1ובערו' .2
מופק בידי גור" פרטי )חברת החדשות הישראלית בע"מ( שקיבל רישיו
מכוח חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת ,התשס"ד& .2003השידור מופ'
בערו'  99בשידור למנויי" בפיקוח המועצה לשידורי כבלי" ולווי.
אתרי החדשות באינטרנט לא נתוני" לרגולציה .ככלל ,אתרי החדשות
המובילי" משתייכי" לכלי התקשורת המסורתיי" )עיתונות וטלביזיה(,
ויש מעט אתרי" מובילי" שאינ" חלק מהמדיה המסורתית )כמו אתר
"וואלה" ואתר ".("NFC1

המועצה לשידורי כבלי" ולשידורי לווי ,באתר האינטרנט :דוח שנתי  ,2009חלק ב' – מבנה ומגמות בשוק השידורי" ,פברואר .2011
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תקשורת ההמוני" ,לרבות עיתונות מודפסת ,טלביזיה ,תחנות רדיו ואתרי אינטרנט ,חיונית להלי הדמוקרטי,
ועל&כ קיימת חשיבות לשוק כלי תקשורת תחרותי ,פלורליסטי ומגוו .העיתונות המשודרת והכתובה מספקת
לאזרחי" מידע על פיו יכולי" ה" ללמוד על נציגיה" ,לעקוב אחר המתרחש בסביבת" ומחוצה לה ולהכריע
בסוגיות שונות .בעיד המודרני ,התקשורת נתפסת א כ"רשות רביעית" ,כאשר העיתונאי" נדמי" כשחקני"
3
פוליטיי" המייסדי" את הערכי" בחברה ,דוחפי" סדר יו" וקשורי" לתהלי קבלת ההחלטות בחברה.
בנוס לרגולטורי" המפורטי" לעיל ,קיימי" בתחו" רגולטורי" נוספי" ובעיקר משרד התקשורת ורשות
ההגבלי" העסקיי" .כמו כ ,לעיתי" נדרש אישור של ועדות הכנסת לשינויי" שוני" ברגולציה .מאז חודש
פברואר  2011נית לקלוט  5ערוצי" עיקריי" באמצעות "עיד פלוס" .מדובר ברכישה חד&פעמית של ממיר
המאפשר לצופה לראות את ערוצי הטלביזיה העיקריי" ללא אנטנה וללא תשלו" דמי מנוי לטלביזיה הרב&
ערוצית 4.בימי" אלה נידונה בוועדת הכלכלה הצעת חוק לפיה יורחבו מספר הערוצי" שיופצו עד ל& 18ערוצי".
מהנתוני" בטבלה נית לראות כי קיימת רגולציה על השידור הציבורי ,על השידור המסחרי הפתוח ,על הטלביזיה
הרב&ערוצית ועל תחנות הרדיו האזוריות ,בעיקר בכל הקשור לתנאי ס ,תוכ ,הפקות מקור ובעלויות צולבות .לא
קיימת רגולציה בנושאי" אלו על אמצעי התקשורת היש – העיתונות )מלבד חברות וולונטארית במועצת
5
העיתונות( ועל אמצעי תקשורת חדשי" שחשיבות" הולכת וגדלה – אתרי חדשות ובידור באינטרנט.

 .2בעלויות צולבות על כלי התקשורת
כלי התקשורת )עיתונות כתובה ,טלוויזיה ,רדיו ואתרי אינטרנט( ה" כלי" חשובי" למימוש זכויות היסוד
בקהילה דמוקרטית .לרמת תחרות גבוהה בשוק זה קיימת חשיבות רבה במימוש זכויות יסוד אלו ,ועל&כ
הרגולציה בתחו" אינה נובעת לעיתי" ממניעי" כלכליי" בלבד )כמו דיני הגבלי" עסקיי" בענפי הכלכלה
השוני"( ,אלא בדר כלל ג" בשל האינטרס הציבורי בקיו" שוק חדשות ,רעיונות ודעות מגוו ופתוח.
ישנ" סיכוני" פוטנציאליי" משמעותיי" הנובעי" מריכוז בעלויות ,בעלויות צולבות )בעלות על כמה כלי תקשורת,
כמו עיתו וערו' טלביזיה( ובעלויות אלכסוניות )בעלי" של כלי תקשורת שהוא ג" בעלי" של עסקי" כלכליי"
אחרי"( על כלי התקשורת השוני" .בבעלויות צולבות נית להפריד בי בעלות אופקית – בעלות על כלי תקשורת
שוני" )כמו עיתוני" וטלוויזיה( ,ובעלות אנכית – בעלות על כלי תקשורת מאותה מדיה )כמו כמה עיתוני"(.
במצב של בעלויות כאלו ,עשויות להתרחש התופעות המפורטות בטבלה  ,2לעיתי" באופ סמוי מ העי הציבורית.
טבלה  – 2סיכוני ריכוזי בעלויות ,בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות של כלי התקשורת
סוג בעלות

6

סיכוני אפשריי
• פגיעה אפשרית בחופש הביטוי בחברה;

ריכוז בעלויות
ובעלויות צולבות

• צמצו" אפשרי של מגוו הדעות בציבור ופגיעה אפשרית בשוק הדעות;
• צמצו" אפשרי של מידע וידיעות העומדי" בפני הציבור;
• יצירת דעת קהל שלילית כלפי גורמי" פוליטיי" או עסקיי" משיקולי" של בעל השליטה
בכלי התקשורת;

3

Timothy Cook, Governing with the News: The News Media as a Political Institution, (Chicago: University of
.בישראל עמד על כ בית המשפט העליו בבג"' שלמה כה נ' הועד המרכזי של לשכת עוה"ד Chicago Press, 1998), pp. 1, 85.
 4עיד פלוס ,כניסה בתארי 23 :באוקטובר .2011
 5עו"ד דרור שטרו" ,לשעבר הממונה על רשות הגבלי" עסקיי" ,שיחת טלפו 10 ,באוגוסט .2011
 6פרופ' ירו אזרחי ,פרופ' זוהר גוש ,שמואל לש" ,בעלות צולבת – שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי ,המכו הישראלי
לדמוקרטיה ;2003 ,נאווה קוורטלר" ,בעלי הבית" ,העי השביעית 1 ,בינואר .2002
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סיכוני אפשריי

סוג בעלות

• צמצו" אפשרי של הביקורת החיצונית מצד השלטו ונבחרי ציבור על כלי תקשורת או
על בעל השליטה בו – משו" שאלה יירתעו מכוחו;
• צנזורה פנימית של העיתוני" בכלי התקשורת על&פי האינטרסי" של בעל השליטה;
• צמצו" אפשרי של הביקורת על השלטו בגי חוסר תחרות ובעלויות צולבות;
• היעדר הפרדה בי הו לשלטו;
• ריכוז נתח שוק עלול לפגוע בתחרות בתחו ההפקות והיצירה;
• פגיעה בתחרות הכלכלית בשוק כלי התקשורת .לדוגמא ,עיתו עשוי להבליט תוכניות
בערו' טלוויזיה בו יש לו אחזקות ,על חשבו תוכניות בערוצי" אחרי".
• ניסיו לעיצוב דעת קהל לפי אינטרסי" כלכליי" של בעל שליטה בכלי שידור;
• תמרי' לבעלי השליטה להציג מצגי" מוטי" לצורכי שיווק של עסקי" אחרי";
• מניעת חשיפה ציבורית לענייני" הנוגעי" לבעל השליטה ,לרבות הימנעות מפרסו"
כתבות תחקיר העלולות לפגוע בעסקי" אחרי" שלו או עסקי" הקשורי" אליו;
• סיקור חדשותי מוטה של תהליכי" כלכליי" בה" יש לבעל השליטה אינטרס )כגו
התנגדות לרפורמה אשר תביא להקטנת הרווחיות בענ בו יש לבעל השליטה עסק(;
בעלויות
אלכסוניות

• תמרי' לבעלי השליטה להעביר עבודות הפקה לעסקי" קשורי" ובכ לפגוע בתחרות
ובמגוו היצירתי בשוק ההפקה המקומי;
• ניגוד ענייני" במצב של בעלות אחת על קבוצת עסקי" שיש לה הוצאה גבוהה לפרסו"
)ומעוניינת במחירי פרסו" נמוכי"( ועל כלי תקשורת )המעוניי במחירי פרסו" גבוהי"(;
• הפחתת התחרות בעסקיו האחרי" של בעל שליטה ,למשל על ידי תיאור שלילי של
עסקי" המתחרי" בעסקי" של בעל השליטה ויצירת מנו הרתעה כלפי מתחרי";
• צמצו" או אי סיקור של חדשות ואירועי" המציגי" עסקי" של בעל השליטה באור לא
חיובי.

נית להבדיל בי הצנזורה החיצונית על העיתונות וכלי התקשורת ,בעיקר מטע" השלטו ,לבי הצנזורה הפנימית,
קרי – צנזורה המוטלת על העיתונאי" על&ידי המו"לי" ובעלי העיתו .כמו כ ,הספרות עוסקת ג" בצנזורה
פנימית עקיפה ,כלומר לחצי" המופעלי" על העיתו על&ידי המפרסמי" הגדולי" .נשיא בית המשפט העליו
לשעבר ,מאיר שמגר ,התייחס לנושא החופש העיתונאי מול המו"ל בדעת מיעוט בפסק די משנת " :1993א" בעלי
השליטה באמצעי התקשורת יסרבו לשק רעיונות מסוימי" ,עלולה תמונת הרעיונות להתעוות' .שוק הרעיונות'
עלול להפו ל'שוק הרעיו הבלעדי' ...אי ל דבר רחוק יותר מדמוקרטיה מאשר אחידות רעיונית טוטאלית
)קולקטיביז" רעיוני( ...הסכנה לחיסולו של שוק הרעיונות נובעת בראש ובראשונה מריכוזיות בשליטה באמצעי
התקשורת ...הדעת שהובעה ...לפיה אי אצלנו שליטה ריכוזית בתחו" העיתונות ,מנותקת מ המציאות .ברור
וידוע הוא כי יש שליטה ריכוזית ,ובעליה ג" יודעי" היטב להפעיל את כוח"" 7.כאמור ,בפסק די זה השופט
שמגר היה בדעת מיעוט ,ולמעשה בית המשפט הגבוה לצדק לא העניק הגנה מפני המו"ל.
ההשפעה הניכרת של תפקוד כלי התקשורת על הדמוקרטיה והכלכלה ,הביאה את נשיא בית המשפט העליו
לשעבר אהרו ברק לראות בעיתונות הפרטית "גופי דומהותיי" ,קרי במה שהיא בבעלות פרטית א מהווה

7

בג"'  ,6218/93ד"ר שלמה כה נגד לשכת עו"ד ,פ"ד מט) .529 (2מתו :עו"ד משה נגבי ,חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל –
דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית.2011 ,
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ג" "נכס ציבורי" .לדבריו ,גופי" אלו מבצעי" "פונקציה ציבורית" ועל&כ יש להחיל עליה" כללי" של המשפט
הציבורי למרות שה" בבעלות פרטית .השופט ברק א מכנה את העיתונות הפרטית "הרשות הרביעית" .לדברי
השופט ברק החלת כללי" ציבוריי" על עיתוני" פרטיי" לא נועדה להטיל צנזורה חיצונית ,אלא "למנוע צנזורה
8
פנימית בלתי ראויה ...למנוע השתלטות מעטי" על הבמה הציבורית "...וכמו כ להטיל מגבלות על כוח פרטי.

 .3רגולציה על בעלות צולבת
 .3.1גישות לרגולציה על בעלות

9

קיימות גישות שונות להסדרת שוק כלי התקשורת .לפי גישה אחת ,גישת שיקגו ,אמת המידה היחידה
להתערבות ממשלתית הינה השיקול הכלכלי לשמירה על תחרות ולמניעת ריכוזיות לפי דיני הגבלי" עסקיי",
בדומה לענפי" אחרי" .לפי הגישה הרבערכית ,יש לתת משקל ג" לנושאי" לא כלכליי" כגו חופש הביטוי,
מגוו הדעות ושמירה על הדמוקרטיה .לפי גישה זו ,דיני הגבלי" עסקיי" לא מספיקי" ויש ליצור רגולציה
מחמירה יותר .מדינות מפותחות רבות )לרבות ארה"ב ,בריטניה ,צרפת ,גרמניה ,אוסטרליה ,קנדה ,דרו"
קוריאה( מאמצות את הגישה הרב&ערכית ,של החמרה בהסדרת הבעלויות על כלי התקשורת ביחס לענפי כלכלה
אחרי" 10.יישו" הרגולציה במדינות המפותחות נעשה בשתי דרכי":
רגולציה על אחזקות בכלי התקשורת .לדוגמא ,הטלת מגבלות על האחזקות של עיתו או בעלי" של עיתו בבעלות
על ערו' טלוויזיה .זוהי גישה מבנית והיא השיטה הננקטת בישראל ובמדינות נוספות .יתרונה הוא קלות היישו"
והפיקוח והאפקטיביות הגבוהה של מגבלה כזו .חסרונה הוא בכ שהיא מושתתת על יחס שווה לכלי תקשורת
בעלי נתח שוק שונה .כ למשל ,הגבלה על עיתו ע" נתח שוק עיתונות של  50%להחזיק בערו' טלוויזיה מסחרי,
זהה להגבלה של עיתו המחזיק נתח של  10%בלבד בשוק עיתונות.
רגולציה על נתח כולל בשוק התקשורת .הגבלה על נתח השוק של כלי תקשורת כלשהו בכל השוק )עיתונות ,ערוצי
טלוויזיה ,טלוויזיה רב&ערוצית ותחנות רדיו( .נתח השוק בשווקי" השוני" מחושב לפי יחס המרה כלשהו,
לדוגמא 1% ,נתח שוק טלוויזיה שווה ל& 3%נתח שוק עיתונות .שיטה זו נהוגה בבריטניה ובגרמניה .יתרונה הוא
בכ שהיא לוקחת בחשבו את נתח השוק של כל כלי תקשורת ,החסרונות העיקריי" ה" קושי ביישו" ובמעקב
שוט אחר נתחי השוק וכ במסר המשתמע מהמגבלה – מעי "קנס" על הצלחת ערו' שידור.
 .3.2חולשת הרגולציה בישראל
לפי מחקר של המכו הישראלי לדמוקרטיה ,שנער בשנת  ,2003קיימות כמה חולשות ברגולציה בישראל ,לרבות
סרבול ביורוקרטי )כמו חוסר אחידות ,גופי פיקוח שוני" ,רגולציה עודפת(; היעדר תפיסה כוללת על מבנה
הרגולציה; חוסר התאמה לסביבה העסקית והטכנולוגית המשתנה; חשיפה ללחצי" מצד גורמי" שוני";
התערבות יתרה בכוחות השוק.
חוקרי המכו הציעו לאחד את כללי ההסדרה ולמנוע לחלוטי בעלות צולבת בי כלי תקשורת המשדרי חדשות
ואקטואליה ,בניגוד לכלי תקשורת ,כמו טלוויזיה רב&ערוצית ,המשדרי" בעיקר תכני בידור וסרטי".
בדיוני" בשנת  2000על תיקו לחוקי התקשורת ,התעורר ויכוח בי מצדדי ההגבלות על בעלויות צולבות לבי
המתנגדי" .הטיעו העיקרי נגד החמרת ההגבלות ,אשר חזר ועלה בדיוני" שהתקיימו בועדת הכלכלה של הכנסת,
היה כי המעבר לעיד הדיגיטלי יביא להגדלת התחרות וליצירת ערוצי" רבי" חדשי" ולכ אי צור בהחמרה.

 8נאו" של השופט אהרו ברק ב& 13ביוני  ,2001מתו :בעלות צולבת – שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי ,המכו הישראלי
לדמוקרטיה ,2003 ,עמ' .20
 9ש".
 10מת שחק ,רכז מחקר משווה ,הרשות השנייה ,הגבלות בעלות על אמצעי מדיה – סקירה משווה ,אוגוסט .2011
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טיעו הנגד היה כי לאחר התפתחות השוק ,יהיה קשה לשנות כללי רגולציה למפרע .בפועל ,מפת התקשורת נותרה
בעינה – אתרי האינטרנט הפופולאריי" ה" בעיקר" של העיתוני" וערוצי הטלביזיה הקיימי" ,וקיימי" מעט
אתרי" פופולאריי" שאינ" חלק ממפת כלי התקשורת המסורתית )כמו אתר "וואלה" בבעלות חברת "בזק"(.
בנוס ,יש היו" רגולציה לא אחידה כלפי ערוצי השידור המסחרי הפתוח )"קשת"" ,רשת" ו"ערו' ("10
והטלביזיה הרב&ערוצית )"הוט" ו"יס"( לבי אתרי אינטרנט קיימי" ועתידיי" המשדרי" שידורי טלביזיה ללא כל
רגולציה )כמו חברות הסלולאר( 11.כ לדוגמא ,בעוד זכיינית "קשת" מחויבת לרגולציה בנושא זמני שידור )כמו אי
שידור תוכניות מסוימות לפני השעה  ,(22:00הרי היא יכולה לשדר אות תוכניות באתר "מאקו" בבעלותה בכל
שעה ללא רגולציה 12.בתחילת חודש אוקטובר  2011המלי' צוות משות של משרד התקשורת והמועצה לשידורי
כבלי" ולשידורי לווי על התאמת הרגולציה על שידורי טלביזיה על&גבי האינטרנט לשידורי" הרגילי" ,לרבות
עידוד יצירה מקומית ,הגנה על קטיני" ,שמירה על אתיקה ובעלויות צולבות .הצוות מציע כי הרגולציה תותא"
13
על&פי קצב האימו' העתידי של צפייה בתוכני טלביזיה על גבי האינטרנט.
הרגולציה הקיימת אינה מתייחסת לתחומי" נוספי" ,כגו דירקטורה צולבת )דירקטורי" המכהני" בו&זמנית
במועצות מנהלי" של כמה גופי" תקשורתיי" או כלכליי"( ויחסי" עסקיי" צולבי" )שאינ" עולי" לכדי בעלות(
בי כלי תקשורת )כמו מת אשראי ,שכירות או בית הדפוס( ,למרות שלעיתי" ליחסי" אלו ,שלעיתי" נסתרי" מ
העי ונעדרי" פומביות ,עשויה להיות השפעה כלכלית בדומה לבעלות ישירה .ההשלכה יכולה להיות לא רק
14
בחומרי" המפורסמי" ,אלא ג" באי פרסו" חומרי חדשות ואקטואליה.

 .4עיקרי כללי ההסדרה בישראל
כללי ההסדרה בישראל לגבי בעלויות צולבות מבוססי" על שיטה של הגבלת אחזקות .החקיקה בישראל בנויה
מכמה נדבכי" אשר נבנו בעשורי" האחרוני" במקביל להתפתחות שוק התקשורת – שידורי טלוויזיה מסחריי",
כבלי" ולווי ותחנות רדיו מסחריות ,המפוקחי" על&ידי גופי" שוני" .כמו כ ,החקיקה שונתה לאור לימוד
והפקת מסקנות מהמתרחש בשוק ,כ לדוגמא :הרגולציה על בעלות של עיתוני" ובעליה" על ערוצי טלוויזיה
מסחריי" ,התירה בעלות עד לשיעור מסוי" ,והוחמרה בתיקו לחוק בשנת .2002
החקיקה מגבילה את הבעלויות הצולבות על שלוש פלטפורמות & שידורי טלוויזיה מסחריי" ,שידורי כבלי"
ולווי ושידורי רדיו .ההגבלה היא על בעלי" של פלטפורמות אלו ובנוס ג" בעלי עיתוני" יומיי" המבקשי"
להחזיק ג" בבעלות על ערו' שידור מסחרי .החוקי" המרכזיי" הדני" בבעלויות צולבות בתקשורת ה" חוק
התקשורת )בזק ושידורי( ,התשמ"ב 1982וחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"& .1990הרגולטורי"
אחראי" על אישור בעלי הזיכיונות ועל אכיפת הרגולציה בדבר ריכוז בעלויות ,בעלויות צולבות ובעלויות זרות.
בתחילת שנות ה& 2000הונחו על שולח הכנסת כמה הצעות חוק במטרה להחמיר את כללי ההסדרה על כלי
התקשורת ,אשר לבסו לא אושרו 15.הצעת חוק נוספת ביקשה להביא להגבלת בעלי" של עיתוני" יומיי" על
16
גופי" כלכליי" שאינ" קשורי" לעיתונות או לתקשורת )בעלות אלכסונית(.

 11עו"ד דרור שטרו" ,לשעבר הממונה על רשות הגבלי" עסקיי" ,שיחת טלפו 10 ,באוגוסט .2011
 12דורו אבני ,היוע' המשפט של הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו ,מגרש המשחקי" הוא עקו" 17 ,במרס.2009 ,
 13משרד התקשורת ,הפצת תכני חוזי המיועדי" לציבור הרחב באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות – המלצות הצוות המשות
למועצה לשידורי כבלי" ולשידורי לווי ולמשרד התקשורת ,אוקטובר .2011
 14עו"ד אלעד מ ,בש" הצלחה – התנועה הצרכנית לקידו" חברה כלכלית הוגנת )ע"ר( ,מכתב 1 ,באוגוסט .2011
 15הצעת&חוק מניעת מונופולי" וקרטלי" בתקשורת ,התש"ס& 2000של חה"כ יובל שטייני' והצעת&חוק הגבלות בעלויות צולבות
בתקשורת ,התש"ס& 2000של חה"כ תמר גוז'נסקי ואחרי" ,שתיה אוחדו להצעת חוק הגבלת בעלויות צולבות בתקשורת ,התשס"ב&
 .2002ראו דיוני" בהצעות החוק בוועדת הכלכלה ,פרוטוקול מס'  25 ,327ביולי  ;2001פרוטוקול מס'  3 ,337בספטמבר .2001
הכנסת
מרכז המחקר והמידע

עמוד  6מתו 20

 .4.1שידורי הטלוויזיה המסחרית
שידורי הטלוויזיה המסחרית מוסדרי" כאמור על&ידי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש" .1990לפי
החוק ,הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה מופקדת על הענקת זיכיונות ורישיונות ובכלל כ על הפיקוח בנוגע לכללי
הבעלויות .גודל שוק שידורי הטלוויזיה המסחרית נאמד בכ& 1.5מיליארד ש"ח 17.ערוצי" מנסי" להפי' את
התוכ שה" יוצרי" ג" בפלטפורמות נוספות ,כגו אתרי אינטרנט )אתר "מאקו" המפי' את תכני "קשת" ,אתר
"נענע "10המפי' את תכני "ערו'  "10ואתר "רשת "YNET/המפי' את תכני "רשת"( ,שידורי  ,VODספרי" ועוד.
הרשות השנייה ערכה בעשור האחרו מכרזי" לקבלת זיכיונות לערוצי" המסחריי" – בשנת  2002לערו' ) 10בעל
זיכיו אחד( ובשנת  2005לערו' ) 2שני בעלי זיכיו( .המטרות המרכזיות בעריכת המכרזי" היו הרחבת שוק התוכ
בסוגות השונות לרבות דרמה ,סרטי תעודה וכדומה וביזור תקציבי היצירה וההפקה בי השחקני" השוני"
במטרה לגוו את התכני" ולהביא לידי ביטוי קבוצות שונות באוכלוסייה .כאשר אד" רוכש מניות בכלי תקשורת,
הרשות השנייה בודקת א" הוא עומד בכללי החוק .לעיתי" ייתכ שקיימת עמידה במגבלות חוק הרשות השנייה,
א לא קיימת עמידה במגבלות חוק התקשורת ,אשר חלות על טלוויזיה רב&ערוצית .בשני"  2013עד  2015לכל
המאוחר יחול מעבר משיטת הזיכיונות לשיטת הרשיונות ,והזכייניות ערוצי השידור המסחרי יוכלו לבחור בי
18
שתי השיטות.
סעי )41ב (2לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"& 1990קובע שלא יהיה רשאי להשתת במכרז לזיכיו
לשידורי טלוויזיה תאגיד שמתקיי" בו אחד התנאי" הבאי":
•

תאגיד אשר אד" אחד מחזיק בו ביותר מ;51%

•

התאגיד הוא בעל זיכיו לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה או בעל רישיו לשידורי כבלי" או שידורי
לווי ,או מחזיק בשיעור כלשהו בבעל זיכיו אחר;

•

תאגיד שהוא עיתו ,אד" המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתו ,תאגיד המוחזק בידי עיתו;

•

במקרה של בעל זיכיו אחד בערו' )קרי ,ערו'  :(10תאגיד אשר מי שמחזיק בו יותר מ& 15%מחזיק ג" ב&15%
או יותר בבעל זיכיו אחר; תאגיד שעיתו מחזיק בו יותר מ& ;8%תאגיד המוחזק ביותר מ& 8%על&ידי אד"
שיש לו שליטה כלשהי בעיתו;

•

במקרה של שני בעלי זיכיו בערו' )קרי ,ערו'  :(22תאגיד אשר מי שמחזיק בו יותר מ& 24%מחזיק ג" ב&
 15%או יותר בבעל זיכיו אחר; תאגיד שעיתו מחזיק בו יותר מ& ,16%תאגיד המוחזק ביותר מ& 16%על&ידי
אד" שיש לו שליטה כלשהי בעיתו.

יש לציי כי הרגולציה על בעלויות צולבות תישאר בעינה ג" לאחר המעבר הצפוי לשיטת הרישיונות .בחודש
אפריל  2010פנתה הרשות השנייה למשרד התקשורת בבקשה להגדיל את האחזקות באחד מזכייני ערו'  2עד
להיק של  ,75%זאת בתקופת הביניי" עד למעבר לרישיונות .לדעת הרשות ,הגדלה זו תאפשר שמירה על מגוו
19
בעלויות בערו' שכ מדובר בשני זכייני" ,כ שכל זכיי יחזיק למעשה ב& 33%מהערו'.

 16הצעת חוק לתיקו לפקודת העיתונות )תיקו – הגבלת בעלות נוספת( ,התשס"ב& 2001של חה"כ קולט אביטל ואחרי" .לפי ההצעה,
תוגבל בעלות של אד" או תאגיד המחזיק ביותר מ& 25%בעיתו יומי ,עד ל& 19%בגו כלכלי אחר שאינו תקשורתי.
 17דברי הסבר להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו" התכונית הכלכלית לשני"  2009ו& ,(2010התשס"ט& ,2009פרק
י"ב – שידורי טלביזיה.
 18ועדת הכלכלה ,פרוטוקול מס'  ,385הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקו מס' ) (33מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי
טלוויזיה( ,התש"ע& 20 ,2010בדצמבר .2010
 19נועה אלפנט&לפלר ,ראש תחו" תכנו ופיתוח ,הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,מכתב 31 ,באוקטובר .2011
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 .4.2שידורי כבלי ולווי
שידורי הטלוויזיה הרב&ערוצית מוסדרי" כאמור על&ידי חוק התקשורת )בזק ושידורי( ,התשמ"ב1982
ובפיקוח המועצה לשידורי כבלי" ולשידורי לווי .לפי החוק ,המועצה מופקדת על הענקת הרישיונות ועל
הרגולציה בנושא הבעלות .גודל שוק שידורי הטלוויזיה הרב&ערוצית )הוט ויס( נאמד בכ& 3.5מיליארד ש"ח ע כ
 1.5מיליו מנויי 20.סעי 6ח 4לחוק התקשורת )בזק ושידורי( ,התשמ"ב 1982קובע שלא יינת רישיו כללי
לשידורי כבלי" לתאגיד שמתקיי" בו אחד מהתנאי" הבאי":
•

בעל זיכיו לשידורי טלוויזיה או בעל רישיו לשידורי לווי או כבלי";

•

עיתו יומי המופ' במרבית המדינה או תאגיד שעיתו מחזיק בו  24%ומעלה ,או תאגיד שמי שמחזיק בו 24%
ומעלה מחזיק ג" ב& 24%בעיתו או שולט בעיתו;

•

החזיקו שניי" או יותר ,במצטבר ,בלמעלה מ& 24%מאמצעי שליטה בעיתו אחד ,לא יהיו בעלי שליטה
בתאגיד המבקש רישיו כללי לשידורי כבלי" ולא יחזיקו במבקש ,במצטבר ,מעל .24%

 .4.3שידורי רדיו
סעי )41ג( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"& 1990קובע שלא יהיה רשאי להשתת במכרז לזיכיו
לשידורי רדיו תאגיד שמתקיי" בו אחד התנאי" הבאי":
•

התאגיד הוא בעל זיכיו לשידורי טלוויזיה או בעל רישיו לשידורי כבלי" או לשידורי לווי;

•

התאגיד הוא עיתו או אד" המחזיק בתאגיד מעל  24%מחזיק בשיעור כלשהו בעיתו.

סעי 72ג לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"& 1990קובע שלא יינת רישיו לשידורי רדיו לתאגיד
שמתקיי" בו אחד התנאי" הבאי":
•

גו /המשדר לפי די שידורי" לציבור )בעל זיכיו לשידורי רדיו אזוריי" ביו"  1בינואר  2005וכ ג" רשות
השידור וגלי&צה"ל( ,או שהוא תאגיד שגו משדר בעל עניי בו או שהוא עיתו;

•

תאגיד שהוא בעל שליטה בבעל זיכיו לשידורי טלוויזיה או בעל שליטה בבעל רישיו לשידורי";

•

תאגיד שאד" המחזיק בו ב& 24%ומעלה ,הוא ג" בעל זיכיו לשידורי טלוויזיה או בעל רישיו לשידורי" לפי
חוק התקשורת )למעט בעל רישיו מיוחד לשידורי כבלי"( וג" בעל שליטה בבעל רישיו לשידורי רדיו;

•

תאגיד שאד" המחזיק בו בשיעור של  24%ויותר הוא ג" בעל רישיו לשידורי רדיו וג" בעל שליטה בבעל
זיכיו לשידורי טלוויזיה או בעל שליטה בבעל רישיו לפי חוק התקשורת )למעט בעל רישיו מיוחד(;

•

תאגיד שהוא עיתו או בעל שליטה בעיתו ,או תאגיד שאד" המחזיק בו למעלה מ& 24%הוא בעל שליטה
בעיתו.

 .4.4ערוצי משותפי בטלוויזיה הרבערוצית
לפי סעי 39א)1ז( לכללי התקשורת )בזק ושידורי( )בעל רישיו לשידורי( התשמ"ח ,1987קיימות מגבלות
על שליטה במפיקי ערוצי" משותפי" בכבלי" או בלווי 21ועל כמות הערוצי" המשותפי" שאד" יכול להפיק,

 20דברי הסבר להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו" התכונית הכלכלית לשני"  2009ו& ,(2010התשס"ט& ,2009פרק
י"ב – שידורי טלביזיה.
 21ערוצי" המופקי" בעיקר עבור הציבור בישראל ומשודרי" באמצעות השידור הרב&ערוצי ,כמו ערוצי הספורט והילדי".
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לרבות בעל זיכיו לפי חוק הרשות השנייה ובעל רישיו לפי חוק התקשורת .כל שינוי בזהות המפיק מחייב אישור
22
של המועצה לשידורי כבלי" ולשידורי לווי .המגבלות העיקריות לגבי מספר הערוצי" המשותפי" הינ:
•

המועצה לשידורי כבלי" ולשידורי לווי קבעה ,מכוח ההסמכה בחוק ,כי שיעור הערוצי" המשותפי"
המופקי" על&ידי "הוט" לא יעלה על  20%מכלל הערוצי" המקומיי" המשודרי" על ידה ,ושיעור הערוצי"
המשותפי" המופקי" על&ידי "יס" לא יעלה על .30%

•

גור" יחיד או אד" )שאינו בעל זיכיו לפי חוק הרשות השנייה( מוגבל בעד  30%ממספר הערוצי" הכולל.

•

בעל זיכיו לפי חוק הרשות השנייה מוגבל בעד  10%ממספר הערוצי" הכולל בכבלי" או בלווי .לאחרונה
שינתה המועצה מגבלה זו – "מספר הערוצי" המשותפי" המופקי" בידי בעל זיכיו ברשות השנייה או גו
קשור בעל השפעה ניכרת ,לא יעלה על  5%ממספר הערוצי" המקומיי" המשודרי" על&ידי כל בעל זיכיו או
בעל רישיו ,בנפרד" 23.א" מדובר בגו קשור שאינו בעל "השפעה ניכרת" ,המגבלה היא  20%ממספר
הערוצי" העצמאיי" ,ובלבד שס כל הערוצי" המופקי" בידי בעל זיכיו ברשות השנייה ,גו קשור בעל
השפעה ניכרת או גו קשור שאינו בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה בבעל הזיכיו לא יעלה על  20%ממספר
הערוצי" המקומיי" המשודרי" על&ידי כל בעל זיכיו או בעל רישיו ,בנפרד.

לפי הדו"ח השנתי שפרסמה המועצה ,הגיוו בבעלות על הערוצי" המשותפי" מלמד כי הרגולציה השיגה את
מטרתה .מר ניצ ח ,יו"ר המועצה לשידורי כבלי" ולווי ,ניסה לדבריו להביא לשינוי החוק בדבר בעלות על ערו'
חדשות ארצי ,כ שיתאפשר לחברות הכבלי" והלווי להקי" במשות ערו' חדשות .ההצעה באה לאפשר היתכנות
כלכלית להפעלת ערו' החדשות ,לאור הירידה באחזקות של חלק מהעיתוני" בחברות הכבלי" ולאור המצב
במדינות אחרות בעול" לפיו חברות כבלי" ולווי משדרות ערוצי חדשות בהפקת .אול" ,ההצעה לא קודמה ,בי
היתר ,לדבריו ,בגי התנגדות הרשות להגבלי" עסקיי".
כמו כ ,המועצה הסירה מגבלות שהיו בעבר על זכייניות ערו'  2להחזיק בערוצי" ייעודיי" )כמו ערו'  9בשפה
הרוסית וערו'  24מוסיקה( .בעקבות כ ,במכרזי" האחרוני" לערו' מורשת ייעודי וערו' בשפה הערבית לא
הופיעו מגבלות אלו .הסרת מגבלות אלו אפשרה לזכיינית "קשת" להחזיק בערו' המוסיקה )ערו'  (24ולזכיינית
"רשת" להחזיק חלק מערו' הייעודי בשפה הערבית.

 22ניצ ח ,יו"ר המועצה לשידורי כבלי" ולווי ,מכתב 3 ,באוגוסט .2011
 23ש".
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 .4.5סיכו
טבלה  3להל מסכמת את עיקרי הרגולציה לפי הפלטפורמות השונות.
טבלה  – 3סיכו עיקרי הרגולציה על כלי התקשורת
פלטפורמה

מגבלות על כלי תקשורת
טלוויזיה רבערוצית

טלוויזיה מסחרית

עיתונות

טלוויזיה
מסחרית

בעל זיכיו אחר; *
אחזקה של בעל מניות אחד
בבעל זיכיו מעל .51%

בעל רישיו;

תאגיד המחזיק בעיתו;
תאגיד המוחזק ביותר מ&
.8%

רבערוצי

בעל זיכיו אחר;
תאגיד בבעלות זכיי;
תאגיד בעל אחזקות בזכיי.

בעל רישיו;
תאגיד בבעלותו.

עיתו יומי;
מו"ל של עיתו יומי;
מחזיק בלמעלה מ&24%
בעיתו;
תאגיד המחזיק עיתו.

בעל רישיו.

עיתו;
אד" המחזיק בלמעלה מ&
 24%בתאגיד שיש לו
בעלות בעיתו.

רדיו
)לא ישתת
במכרז(
רדיו
)לא יינת
רישיו(

בעל זיכיו.

רדיו

גו משדר;
עיתו;
תאגיד בעל שליטה בבעל זיכיו או בבעל רישיו;
תאגיד בעל גו משדר;
תאגיד שאד" המחזיק בו בשיעור של  24%ויותר הוא ג" בעל שליטה בעיתו;
בעל רישיו לשידורי רדיו וג" בעל שליטה בבעל זיכיו תאגיד שאד" המחזיק בו תאגיד בבעלות גו
לשידורי טלוויזיה או בעל שליטה בבעל רישיו.
למעלה מ& 24%הוא בעל משדר;
שליטה בעיתו.

* לאחר יישו" תיקו  32לחוק הרשות השנייה ,בעלי הזיכיו יהפכו להיות בעלי רישיו.

 .5בעלות על כלי תקשורת בישראל
בסעיפי"  5.1עד  5.3להל פירוט של הבעלויות על כלי התקשורת בתחומי העיתונות הכתובה ,ערוצי הטלוויזיה
המסחרית וערוצי טלוויזיה רב ערוצית .נתוני הבעלויות על ערוצי הטלוויזיה המסחרית מבוססי" על נתוני"
שמפרס" הרגולטור )הרשות השנייה( באופ שוט.
 .5.1בעלויות על העיתונות הכתובה
בשני" האחרונות חל כרסו" בהכנסות העיתוני" היומיי" מפרסו" וממכירות .ההכנסות מפרסו" ירדו מרמה של
 1.48מיליארד ש"ח בשנת  2008לרמה של כ& 1.2מיליארד ש"ח בשנת  ,2010ירידה בשיעור מצטבר של כ&.18%
הסיבות העיקריות לירידה בהכנסות ה :כניסה של מדיות אחרות לתחו" ,בעיקר טלוויזיה מסחרית ,שידור רב&
ערוצי ואינטרנט; כניסת חינמוני" לשוק ,בעיקר "ישראל היו"" שהפ לעיתו היומי בעל התפוצה הרחבה ביותר,
אשר הביאו לגידול בתחרות בתחו" ולירידה בהכנסות ממכירה ומפרסו".

24

הירידה מהכנסות בעיתונות המודפסת באר' ובעול" מהווה תמרי' לעיתוני" לעשות שימוש בחומרי" המודפסי"
במדיות נוספות )כמו אתרי אינטרנט וסלולאר( תו ניצול פלטפורמת העריכה הקיימת .לשניי" מ העיתוני"
הוותיקי" בישראל" ,ידיעות אחרונות" ו"מעריב" ,יש פעילות נוספת בתחומי ההוצאה לאור ,כמפורט בטבלה .4
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איגוד השיווק הישראלי ,באתר האינטרנט :התפלגות הוצאות הפרסו" בישראל בשני" שונות ,כניסה בתארי 23 :באוקטובר .2011
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טבלה  – 4קבוצות העיתוני הוותיקות
קבוצה

25

תחומי פעילות
עיתונות" :ידיעות אחרונות"" ,כלכליסט"" ,וסטי" )ברוסית( ,רשת המקומוני"
"ידיעות תקשורת" ואתרי האינטרנט  XNET ,YNETו&;ONE

קבוצת ידיעות אחרונות

קבוצת מעריב

כתבי עת :לאשה ,ראש  ,1פנאי פלוס ,בלייזר ,מנטה ,עלמה ,GO ,ידיעות נגט )דו&
ירחו ליוצאי אתיופיה( ,שער למתחיל ,עול" הילדי" )לשעבר "עולמו של דיסני"(;
טלוויזיה :אחזקה ב"הוט" ,ערו' הספורט ;ONE
אחר :הוצאת ספרי" ידיעות ספרי" ,סוכנות דוגמנות לוק ,עבודי&נור פרסו" חוצות.
עיתונות" :מעריב" ,מקומוני" ברחבי האר' ואתר האינטרנט ;NRG
כתבי עת :את ,מעריב לנוער ,מעריב לילדי" ,ש" המשחק ,נשיונאל ג'יאוגרפיק,
להיות הורי" ,עיצוב;
אחר :הוצאה לאור )ספריית מעריב( ,שילוט חוצות )רפיד ויז'(.

טבלה  5להל מפרטת את הבעלויות על העיתונות הכתובה.
טבלה   5בעלויות על עיתונות יומית בעברית
עיתו
ידיעות אחרונות

מעריב

האר1

28

ישראל היו
גלובס

29

26

בעלות
משפחת מוזס ואחרי"
חברת בראו&פישמ תקשורת בע"מ וחלק בנאמנות
ס0הכול
דיסקונט השקעות
הכשרת הישוב
נמרודי עופר
אחזקות הציבור
ס0הכול
משפחת שוק
דומונט&שאוברג )מו"ל מגרמניה(
ליאוניד נבלזי
ס0הכול
) Media LLC Israeliשלדו אדלסו(
אליעזר פישמ
עיזבו חיי" בר&או
ס0הכול

27

שיעור
85.80%
14.20%
100.00%
60.97%
27.31%
0.23%
11.49%
100.00%
60.00%
20.00%
20.00%
100.00%
100.00%
57.10%
42.90%
100.00%

 25פרופסור גבי וימ ,מבט מודאג לתקשורת הישראלית  ,2008החוג לתקשורת ,אוניברסיטת חיפה.
 26ביזנס דאטה ישראל ) ,(BDIנתוני אחזקות ,כניסה בתארי 12 :ביולי .2011האחזקות חושבו בשרשור.
 27בבעלות שווה של אליעזר פישמ ושל עיזבו חיי" בראו בע"מ באמצעות חברת מוניטי בע"מ ) 11.28%באופ ישיר והיתר בנאמנות
באמצעות חברת "פול"(.
 28עיתו "האר'" ,הודעת הנהלת "האר'" :נבזלי רוכש  20%ממניות "האר'" 12 ,ביוני .2011
 29אחזקה באמצעות חברת מוניטי עיתונות בע"מ בבעלות אליעזר פישמ ועיזבו חיי" בראו.
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באפריל  1995הוכרז עיתו "ידיעות אחרונות" על&ידי רשות ההגבלי" העסקיי" כמונופול בשוק העיתונות
היומית 30.בינואר  2010החליטה הרשות על הפסקת הכרזת העיתו כמונופול ,בגי ירידה בנתח השוק אל מתחת
ל& ,50%בעיקר בגי גידול בנתח השוק של "ישראל היו"" .בשנת  ,2004הבעלות של קבוצת פישמ ב"ידיעות
31
אחרונות" הוגבלה לאחר התערבות של הממונה על ההגבלי" העסקיי" ופסיקה של בית הדי להגבלי" עסקיי".
בשני" האחרונות חל כרסו" בשני מקורות ההכנסה העיקריי" של העיתונות המודפסת ,כלהל:
הכנסה ממכירת עיתוני :התחרות על זמנו של הקורא )בעיקר מול הטלביזיה ,האינטרנט וטלפוני" חכמי"(
הולכת ועולה וכתוצאה מכ חלה ירידה בהכנסות ממכירת עיתוני" .בנוס ,כניסת
העיתו החינמי "ישראל היו"" הביאה למבצעי מכירות של יתר העיתוני" היומיי"
ולכרסו" במחירי" .התוצאה היא שוב ירידה בהכנסות ממכירת עיתוני".
הכנסה מפרסומות:

בשני" האחרונות חלה ירידה חדה בשיעור נומינלי של כ& 31%בהוצאה לפרסו"
בעיתונות ,מכ& 1.76מיליארד ש"ח בשנת  2004לכ& 1.21מיליארד ש"ח בשנת .2010
התחרות ההולכת וגדלה מול מדיות אחרות )בעיקר טלוויזיה ואינטרנט( מביאה
לכרסו" בהכנסות העיתונות הכתובה ולניסיונות איתור של מקורות הכנסה נוספי".

32

ניתוח המגמות בשוק העיתונות מעלה כי הכנסות העיתוני" מתכווצות באופ מהיר ,דבר שעלול להוות איו" על
שרידות" העסקית של חלק מהעיתוני" בישראל .כלי מדיניות אפשרי לעידוד קיומ" של עיתוני" יומיי" ,נוכח פני
האיומי" העסקיי" כפי שתוארו לעיל ,הוא לדוגמא הפחתת שיעור המע"מ על רכישת עיתוני" או על רכישת שטחי
33
פרסו" בעיתוני" )כפי שנהוג בבריטניה ,בהולנד ,בדנמרק ,בבלגיה וביוו(.
בפקודת העיתונות ,שנחקקה בתקופת המנדט הבריטי בשנת  ,1933אי רגולציה לגבי גילוי נאות ובעלויות צולבות,
ולדעת רבי" אינה מתאימה לימינו .כיו" למעשה אי רגולציה ייעודית על בעלויות צולבות על עיתוני" שוני",
מלבד דיני הגבלי" עסקיי" )דיני" אלו הופעלו בעבר על&ידי הרשות להגבלי" עסקיי" ,כמו באחזקות של קבוצת
פישמ ב"גלובס" וב"ידיעות אחרונות"( .בשנת  1997המליצה ועדה ציבורית לחוקי העיתונות בראשות חיי" צדוק
ז"ל על הגדלת השקיפות בענ ,מעבר ממסגרת של רישוי )כיו" לממונה על המחוז במשרד הפני" יש סמכות
לסגור עיתו( למסגרת גילוי ,כמו דיווח חצי שנתי על שמות ואחזקות בעלי השליטה בעיתו ובכל תאגיד אחר בו
34
ה" מחזיקי" ביותר מ& .20%בעקבות המלצות הוועדה ,הוגשה לכנסת הצעת החוק העיתונות ,התשס"ח .2008
הצעת החוק הממשלתית עברה קריאה ראשונה בכנסת ה& ,17א לא הוחל עליה די רציפות בכנסת הנוכחית.
רוב העיתוני" בישראל חברי" במועצת העיתונות המהווה גו /וולונטארי העוסק בייצוג העיתוני" מול גופי
הממשל )כמו הצנזורה( ובאתיקה מקצועית של העיתוני" .לפי סעי  15בתקנו האתיקה המקצועית של מועצת
העיתונות" :מו"ל של עיתו ובעליו יפרסמו בעיתו אחת לשנה גילוי נאות של האינטרסי" העסקיי" והכלכליי"
המהותיי" שיש לה" בתחו" התקשורת ומחוצה לו .היה לעיתו אינטרס מהותי – כלכלי או אחר ,בתחו"
התקשורת או מחוצה לו – בנושא של פרסו" מסוי" ,יפרס" בצמוד לאותו פרסו" גילוי נאות של האינטרס שלו".
מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למועצת העיתונות ולעיתוני" היומיי" העיקריי" ,וכ לגופי החדשות
בערוצי השידור המסחרי הפתוח ,בשאלה בא" אכ סעיפי" אלו בתקנו מיושמי" .לדברי מזכ"ל מועצת

 30הרשות להגבלי" עסקיי"" ,ידיעות אחרונות & בעל מונופולי בשוק העיתונות היומית בשפה העברית" ,כניסה 12 :ביולי .2011
 31רשות ההגבלי" העסקיי" ,החלטה של בית הדי להגבלי" עסקיי" 13 ,בינואר .2004
 32איגוד השיווק הישראלי ,התפלגות הוצאות הפרסו" בישראל בשני" שונות ,כניסה בתארי 23 :באוקטובר .2011
 33מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,הנהגת מע"מ דיפרנציאלי למטרות חברתיות :מס ער מוס דיפרנציאלי באירופה ומס קנייה
דיפרנציאלי בארה"ב ,רו תקווה ,עמי צדיק ,מרס .2008
 34באתר הכנסת ,הצעת חוק ממשלתית ברשומות ,חוברת מס' .376
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העיתונות ,מר אריק בכר" ,נושא גילוי שנתי נאות של אינטרסי" של מולי"" לא נאכ במהל השני"" 35.לדברי
העיתוני" אשר ענו לנו ,קיי" ישו" מלא של סעיפי" אלו 36.עורכי ערוצי השידור המסחרי הפתוח ענו שה" כפופי"
37
לפיקוח ציבורי של מועצת הרשות השנייה.
38

יש לציי כי במדינות אירופה המפותחות אי אחידות לגבי רגולציה ייחודית על הבעלות על העיתונות המודפסת.
בחלק מהמדינות הללו אי רגולציה ייחודית ,כמו בישראל ,מלבד דיני הגבלי" עסקיי" הקיימי" בכל הענפי",
לרבות ספרד ,שבדיה ,אוסטריה ,בלגיה ,דנמרק ופינלנד.
בחלק ממדינות אירופה המפותחות חלות הגבלות על בעלות על עיתוני" ,כלהל:
צרפת:

חל איסור על רכישת עיתו יומי על&ידי עיתו יומי אחר א" הרכישה תביא לכ שהתפוצה הכוללת
ברמה הארצית לאחר הרכישה תעלה על .30%

גרמניה :חל איסור על מיזוג בי שני עיתוני" יומיי" ,א" התפוצה הכוללת לאחר המיזוג תעלה על .24.5%
איטליה :חל איסור על מיזוג של שני עיתוני" בתפוצה ארצית א" התפוצה הכוללת שלה" תהיה מעל  ,20%או
בתפוצה אזורית א" התפוצה הכוללת שלה" באזור תהיה מעל  .50%נית לחרוג בנתח התפוצה מעל
למצוי לעיל א" זה קורה במהל צמיחה עסקית אורגנית של העיתו.
בריטניה :כל בקשה למיזוג בשוק העיתונות נבדקת לאור מבחני" ,כמו השפעה על השוק.
הולנד:

יש להודיע לרשות התחרותיות על כל בקשה למיזוג בו לשתי החברות יש מחזור מכירות משות של
מעל  113.5מיליו אירו ,ולשתיה יש בהולנד מחזור מכירות של לפחות  30מיליו אירו.

סלובניה :א" אחד העיתוני" מחזיק מעל ל& 50%מהשוק ,עליו להודיע לרשויות הממונות.

 35אריק בכר ,מזכ"ל מועצת העיתונות בישראל ,דואל 4 ,ביולי .2011
 36עמוס שוק ,מו"ל האר' ,דואל 5 ,ביולי  ;2011סמי פר' ,עור דה&מרקר ,דואל 7 ,ביולי  ;2011חגי גול ,עור ראשי ,גלובס )העיתו
אינו חלק ממועצת העיתונות( ,דואל 24 ,ביולי  ;2011עורכי העיתוני" "ידיעות אחרונות"" ,מעריב" ו"ישראל היו"" לא ענו לפנייתנו.
 37ראודור בנזימ ,מנכ"ל ,ערו'  ,10מכתב 27 ,ביולי  ;2011עו"ד דקלה ביר ,המחלקה משפטית ,חדשות  ,2מכתב 28 ,ביולי .2011
38
Commission of The European Communities, Media pluralism in the Member States of the European Union, 16
January 2007.
הכנסת
מרכז המחקר והמידע

עמוד  13מתו 20

 .5.2בעלויות על ערוצי טלוויזיה מסחרית

39

"רשת"

 39הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,גופי שידור ,כניסה בתארי 30 :באוקטובר .2011
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"קשת"

"ערו"10 1
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לפי סעי  46לחוק הרשות השנייה" ,מורשה לשידורי" לא ית בשידוריו ,בי במישרי ובי בעקיפי ,בי בכתב ובי
בדר הבעה אחרת ,כל ביטוי לדעותיו האישיות ,וא" הוא תאגיד & לדעות מנהליו או לדעות בעלי העני בו.
מורשה לשידורי" לא ימנע שידורי" ,בי במישרי ובי בעקיפי ,בשל דעותיו האישיות ,וא" הוא תאגיד & בשל
דעות מנהליו או דעות בעלי העני בו".
לפי סעי  66לחוק ,לרשות השנייה יש  40%ממניות חברות החדשות בערו'  2ובערו'  10המקנות זכויות הצבעה
ולזכייניות )או בעלות הרשיונות( יש  60%ממניות חברת החדשות המקנות זכויות הצבעה .לפי סעי  67לחוק,
מועצת המנהלי" של חברות החדשות תמנה לפחות  5דירקטורי" 60% ,ימונו על&ידי בעלות הזיכיו ו& 40%ימונו
על&ידי מועצת הרשות השנייה .יו"ר מועצת המנהלי" יהיה אחד הדירקטורי" שימונו על&ידי מועצת הרשות
השנייה .לפי סעי  64לחוק" ,חברת החדשות תקיי" שידורי חדשות מדויקי" ,מהימני" ומאוזני" ,ולא ישוקפו
בה" עמדותיה" ודעותיה" הפרטיות של מנהלי החברה ,עובדיה ובעלי מניותיה ".לפי סעי  65לחוק" ,חברת
החדשות אינה רשאית לשדר דבר שהוא בגדר שידורי פרסומת ,לרבות פרסומת אגב ,פרסומת מוסווית או
פרסומת בלתי מודעת".
 .5.3בעלויות על טלוויזיה רבערוצית
טבלה  6להל מפרטת את הבעלויות על ספקי הטלוויזיה הרב&ערוצית.
טבלה  – 6בעלויות ספקי הטלוויזיה הרבערוצית
חברה

"הוט"

”יס"
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בעלות
קול החזקה )דרהי פטריק(
"ידיעות תקשורת" )העברת המניות תבוצע ב& 15בנובמבר (2011
קבוצת פישמ )העברת המניות תבוצע ב& 15בנובמבר (2011
אחזקות הציבור ומשקיעי" מוסדיי"
ס0הכול
בזק
"יורוקו" תקשורת"
ס0הכול

שיעור
69.0%
3.6%
6.6%
20.8%
100.0%
49.78%
50.22%
100.0%

כיו" הבעלות של "ידיעות תקשורת" ב"הוט" עומדת על  ,16.8%של קבוצת פישמ על  12.62%ושל הציבור על
 .24%במהל שנת  2011קיבל המשקיע פטריק דרהי אישור להגדיל את השקעתו בחברת "הוט" ,ולאחר ביצוע
ההשקעה במחצית חודש נובמבר  ,2011תעמוד אחזקת "ידיעות תקשורת" על  ,3.6%אחזקת קבוצת פישמ על
 6.6%ואחזקות הציבור על .20.8%
בעקבות רכישת המניות בחברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ על&ידי שאול אלובי' ,מוחזקות מניות
41
"יס" בס של  50.22%בבעלות חברת "יורוקו"" )הנמצאת בבעלות אלובי'( בנאמנות עד למכירת לצד שלישי.

 .6רמת הריכוזיות בכלי התקשורת
 .6.1בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות
ניתוח הבעלויות על אמצעי התקשורת השוני" מעלה כי קיימות בעלויות צולבות ,העומדות בכללי" שפורטו לעיל.
בטבלה  7להל מובא פירוט של הבעלויות הצולבות באמצעי תקשורת בישראל נכו לחודש אוקטובר .2011

40
41

ניצ ח ,יו"ר המועצה לשידורי כבלי" ולווי ,מכתב 3 ,באוגוסט .2011
ש".
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
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טבלה   7בעלויות צולבות באמצעי תקשורת בישראל
בעלות
קבוצת פישמ

קבוצת ידיעות אחרונות )מוזס(
קבוצת דנקנר
קבוצת אלובי1

אביב גלעדי

קבוצת לבייב

אלי עזור

ענ/
עיתונות יומית
עיתונות יומית
טלוויזיה רב ערוצית
עיתונות יומית
טלוויזיה רב ערוצית
עיתונות יומית
רדיו אזורי
טלוויזיה רב ערוצית
רדיו אזורי
רדיו אזורי
טלוויזיה מסחרית
טלוויזיה רב ערוצית
טלוויזיה רב ערוצית
ערו' ייעודי
רדיו אזורי
רדיו אזורי
רדיו אזורי
עיתונות יומית
טלוויזיה רב ערוצית
רדיו אזורי
רדיו אזורי
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אמצעי תקשורת
"גלובס"
"ידיעות אחרונות"
"הוט" )נכו ל& 15בנובמבר (2011
"ידיעות אחרונות"
"הוט" )נכו ל& 15בנובמבר (2011
"מעריב"
"רדיו קול חי" )לציבור הדתי(
"יס" )לא כולל אחזקות דר יורוקו"(
"רדיוס" )מרכז(
"רדיו א.אמ) ".השפלה(
"רשת"
ערוצי" משותפי" ב"הוט"
ערוצי" משותפי" ב"יס"
ערו' 9
"רדיו ללא הפסקה" )גוש ד(
"רדיו ללא הפסקה" )שפלה(
"רדיו הצפו" )גליל וגול(
"ג'רוסל" פוסט"
שני ערוצי" משותפי" )צ'רלטו(
"רדיו ללא הפסקה" )גוש ד(
"רדיו ללא הפסקה" )צפו(

שיעור
57.10%
14.20%
6.60%
85.80%
3.60%
60.97%
4.39%
49.78%
85.00%
85.00%
11.52%
 7ערוצי"
 6ערוצי"
67.54%
3.68%
3.53%
1.33%
50.00%
50.00%
30.72%
11.97%

לחלק מהקבוצות העסקיות הפועלות בישראל יש ג" אחזקות בכלי התקשורת .בטבלה  8להל סיכו" של בעלויות
אלכסוניות של קבוצות העסקי" בישראל על בסיס הפירוט בסעי  5לעיל.
טבלה   8בעלויות אלכסוניות של קבוצות עסקי בכלי התקשורת בישראל
בעלות על עסקי
קבוצת עסקי
כלי תקשורת
"גלובס" )" ,(57.1%הוט" )" ,(6.6%ידיעות אחרונות" )(14.2%
פישמ
"מעריב" ) ,(60.97%תחנת רדיו אזורית )(4.39%
דנקנר
עופר ואודי אנגל "רשת" )(51%
"קשת" )(51%
ורטהיי"
"ערו' (51%) "10
מימ
43
"יס" ) ,(49.78%שתי תחנות רדיו אזוריות )(85%
אלובי'
"קשת" )(20%
תשובה
"רשת" )(16.6%
שטראוס
ערו'  ,(67.54%) 9שלוש תחנות רדיו )(3.6%
לבייב

ריאליי
כ
כ
כ
כ
כ
כ
כ
כ
כ

פיננסיי
לא
כ
כ
כ
לא
לא
כ
לא
לא

 42מבוסס על תיאור הבעלויות בסעי  .5בעלויות על תחנות רדיו :הרשות השנייה ,גופי שידור ,כניסה בתארי 30 :באוקטובר 2011
 43ללא אחזקות דר חברת "יורוקו"" המוחזקות בנאמנות עד למכירת לצד שלישי.
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
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מהטבלה לעיל נית ללמוד כי לחלק מקבוצות העסקי" בישראל יש בעלות בכלי תקשורת כלשהו ,מצב היוצר
פוטנציאל לניגודי ענייני" )כמפורט בטבלה  2לעיל( .לארבע קבוצות עסקי" יש בעלות ה על חברות בתחו"
הריאלי )כמו תעשיה או נדל"( ,ה על חברות בתחו" הפיננסי )כמו בנקי" או חברות ביטוח( וה על כלי תקשורת.
גידול בביזוריות שוק התקשורת בעתיד )כמו בעקבות מעבר משיטת הזיכיונות לשיטת הרישיונות בערוצי"
המסחריי"( עשוי להביא להקטנת פוטנציאל ניגודי הענייני" ,בהנחה ששוק הפרסו" יכול להכיל שחקני" נוספי".
 .6.2סיבות עיקריות להיווצרות בעלויות צולבות ואלכסוניות
קיימות כמה סיבות כלכליות לקיומ" של ריכוז בעלויות ,בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות בשוק כלי
התקשורת בישראל ,בעיקר הסיבות הבאות:
שוק פרסו מצומצ .כאמור ,העיתונות הכתובה ושידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריי" ממומני" בעיקר
באמצעות פרסומות .ההוצאה לפרסו" בישראל ביחס לתוצר נמוכה משמעותית ביחס למדינות המפותחות ועל&כ
מרחב המחייה הכלכלי מצומצ" יחסית וקיי" תמרי 1לריכוז בעלויות ולבעלויות צולבות בשל יתרונות לגודל.
טבלה  9מפרטת את היק שוק הפרסו" בישראל בשני" האחרונות.
טבלה  – 9שוק הפרסו בישראל לפי מדיות ויחס לתוצר )במיליוני ש"ח ,במחירי שוטפי(
מדיה
טלוויזיה
עיתונות
אינטרנט
שילוט חוצות
רדיו
קולנוע
ס0הכול
תוצר מקומי גולמי

2004
בש"ח
1,230
1,757
105
141
246
35
3,514
563,713

2010
ב %

בש"ח

ב %

35%
50%
3%
4%
7%
1%
100%
0.62%

1,648
1,209
616
215
215
40
3,943
813,686

42%
31%
16%
5%
5%
1%
100%
0.48%
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שיעור השינוי
34.0%
&31.2%
484.3%
53.0%
&12.6%
13.8%
12.2%
44.3%

מהנתוני" עולה כי היק הוצאות הפרסו" בישראל עמד בשנת  2010על כ& 3.9מיליארדי ש"ח .מבדיקת השינוי
במדיות השונות עולה כי חל גידול חד בהוצאה לפרסו" באינטרנט בשיעור של  ,484.3%בשילוט חוצות בשיעור של
 53%ובטלביזיה בשיעור של  .34%מנגד ,בהוצאה לפרסו בעיתונות הכתובה חלה ירידה בשיעור של .31.2%
בשני"  2004עד  2010עלתה ההוצאה לפרסו" בשיעור נומינלי של  ,12.2%לעומת עלייה של התוצר המקומי
הגולמי בשיעור נומינלי של  .44.3%התוצאה הינה ירידה בשיעור ההוצאה לפרסו" מהתוצר מ& 0.62%בשנת 2004
ל& 0.48%בשנת  ,2010כמחצית מהיחס במדינות מפותחות בעול.
ההוצאה הנמוכה יחסית על פרסו" בישראל עשויה לנבוע ,בי השאר ,משלוש סיבות עיקריות :רמה גבוהה של
ריכוזיות בענפי הכלכלה אשר מביאה להוצאה לפרסו" נמוכה ביחס להוצאה לפרסו" הענפי" תחרותיי"; רמת
ריכוזיות גבוהה בשוק המדיות )בעיקר עיתונות וטלוויזיה(; דמי תיוו גבוהי" יחסית בשוק הפרסו" הטלביזיוני
)לפי בדיקה שהוזמנה על&ידי הרשות השנייה בשנת  ,2007חברות הפרסו" גבו "עמלות יתר" מהזכייניות ,תופעה

44

הוצאה לפרסו :איגוד השיווק הישראלי ,באתר האינטרנט :התפלגות הוצאות הפרסו" בישראל בשני" שונות ,כניסה בתארי23 :
באוקטובר  ;2011תוצר מקומי גולמי :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,חשבונאות לאומית ,שני" שונות.
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
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המהווה כרסו" נוס בהכנסות ערוצי הטלוויזיה מפרסו"( 45.בנוס ,ייתכ שאחת הסיבות למיעוט ההוצאה על
פרסו" בטלוויזיה נעוצה בבעלות הצולבת של בעלי ערוצי השידור מחד והמפרסמי" הגדולי" מאיד.
יש להדגיש כי בשני"  2004עד  2010ההוצאה לפרסו" לא גדלה לפי הציפיות ושיעורה מהתוצר א ירד כאמור
לעיל מ& 0.62%ב& 2007ל& 0.48%ב& ,2010למרות שינויי" בכלכלת ישראל ,לרבות:
•

התמ"ג עלה בתקופה זו בשיעור ריאלי של  ,28.4%והיה צפוי להביא לגידול בהוצאה לפרסו" )בגי סגירת
הפער בי ישראל למדינות מפותחות(;

•

הצריכה הפרטית עלתה בשיעור ריאלי של  ,25.8%אשר אמורה היתה לתרו" לגידול בשוק הפרסו";

•

בשנת  2002הושק ערו' מסחרי פתוח נוס" ,ערו'  ,"10אשר היה צפוי להביא לגידול בעוגת הפרסו".

בנוס ,מחקר שנעשה על שוק הפרסו" הטלביזיוני העלה כי מחירי הפרסו" הטלביזיוני בישראל גבוהי"
משמעותית בהשוואה למדינות אחרות 46.מצב זה מאפשר בעיקר לעסקי" גדולי" לפרס" בערוצי הטלביזיה
הארציי" ,עשוי להביא להדרת עסקי" קטני" ובינוניי" משוק הפרסו" הארצי ועשוי לתרו" להקטנת התחרותיות
במשק .בדיוני" בוועדת הכלכלה של הכנסת לאישור התיקוני" לאישור הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו )תיקו מס' ) (33מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה( ,התש"ע& ,2010נידונה אפשרות לאפשר
47
פרסומות מסחריות בערוצי הכבלי" והלווי ,א לבסו ההצעה נדחתה בגי עוגת הפרסו" הצרה.
ריכוזיות הכלכלה :המשק הישראלי הוא ריכוזי יחסית ,ועל&כ פוטנציאל בעלויות צולבות ואלכסוניות גבוה
יחסית .משקל שווי השוק של עשר קבוצות העסקי הגדולות בישראל עומד על  41%משווי השוק של כלל
החברות הנסחרות בבורסה לני"ע בתל&אביב .נתו גבוה יחסית למדינות המפותחות ,ודומה יותר למצב במדינות
המתפתחות & ביפ השיעור עומד על כ& ,3%בבריטניה כ& ,5%בספרד כ& ,11%באירלנד כ& ,15%בגרמניה ,באיטליה,
באוסטריה ,בפינלנד ובנורבגיה כ& ,20%בסינגפור ,בשווי',בצרפת ,בבלגיה ,בהונג&קונג ,בפורטוגל ובקוריאה בי כ&
48
 25%לכ& 35%ואילו בתאילנד ) ,(45%בפיליפיני" )כ& (50%ובאינדונזיה )כ& (55%השיעור גבוה לעומת ישראל.
בחודש אוקטובר  2010החליטה הממשלה על הקמת ועדה להגברת התחרותיות במשק .הוועדה פרסמה טיוטת
המלצות בחודש אוקטובר  ,2011ללא התייחסות לבעלויות על כלי התקשורת.
ריכוזיות האשראי :הקמת כלי תקשורת דורשת השקעות ראשוניות ניכרות המהוות מחסו" כניסה .שוק האשראי
באר' הוא בעל רמת ריכוזיות גבוהה ועשוי להקשות על גיוס משאבי" .כ ,נכו לסו שנת  ,2009שש קבוצות
העסקי" הגדולות נטלו כ& 25%מהאשראי העסקי הבנקאי 49.לפי המחקר של המכו הישראלי לדמוקרטיה שנזכר
לעיל ,מצב זה עשוי להביא ליצירת ריכוז בעלויות ובעלויות צולבות בכלי התקשורת .יש לציי כי בשני" האחרונות
התפתח באופ מהיר שוק האשראי החו'&בנקאי ,אול" ג" בשוק זה חלק ניכר מהאשראי מנותב לכמה לווי"
50
גדולי".
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עו"ד דרור שטרו" ,בדיקת תופעת "עמלות היתר" בראי האינטרס הציבורי עליו מופקדת הרשות השנייה 22 ,באוגוסט .2007
מיטל שניר ,עמיתת קורת ,שוק הפרסו" הטלביזיוני ,מכו מילק ,יולי .2006
ועדת הכלכלה ,פרוטוקול מס'  ,385הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תיקו מס' ) (33מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי
טלוויזיה( ,התש"ע& 20 ,2010בדצמבר  ,2010ודיוני" נוספי" במהל .2010
משרד האוצר ,הוועדה להגברת התחרותיות במשק ,עיקרי ההמלצות ,מצגת 15 ,בספטמבר .2011
עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת .בסיס ההו לצור חישוב יחס ההו לרכיבי סיכו & בנק ישראל ,מערכת הבנקאות בישראל
 ,2008פרק ג' – הסיכוני" והלימות ההו ,לוח ג' – 10התפלגות ההו ויחסי ההו בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות )עמוד ;(121
משקל שש קבוצות הלווי" הגדולות – ש" ,ריכוזיות האשראי )עמוד  ;(100ס האשראי הבנקאי למגזר העסקי – בנק ישראל,
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סיבות אלו ,בי היתר ,מביאות לכ שהתשואה על ההשקעה בכלי התקשורת בישראל היא נמוכה יחסית ולעיתי"
א שלילית .מצב זה עשוי להוביל לבעלות על עיתוני" ועל כלי תקשורת לא רק בגי שיקולי רווח או רצו ליצור
עיתונאות מקצועית ,אלא ג" בשל שיקולי" אחרי" ,הקשורי" לפעילות עסקית נוספת שיש לאות" בעלי" ,או
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במטרה להשפיע על דעת הקהל והדיו הציבורי ,או למנוע דיו ציבורי ,בהקשר לפעילות זו.
 .6.3כלי מדיניות אפשריי
במצב המתואר לעיל ,של ריכוז בעלויות ,בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות בכלי התקשורת בישראל ,נית
לשקול את כלי המדיניות הבאי":
•

יצירת תפיסה כוללת של רגולציה של בעלויות צולבות בכל המדיות ,תו החמרת כללי הבעלויות הצולבות
כ שתהיה מניעה מוחלטת של בעלות צולבת בי כלי תקשורת המשדרי" חדשות ואקטואליה )לעומת כלי
תקשורת המשדרי" בעיקר תכני בידור וסרטי" ,כמו טלוויזיה רב&ערוצית(; החמרת הדרישות לש" קבלת
אישורי" לרכישת כלי תקשורת או עיתו על&ידי כלי תקשורת או עיתו אחר.

•

רגולציה על בעלויות אלכסוניות על הבעלי" של כלי התקשורת ,נושא זה עלה בעבר על&ידי המשנה ליוע'
המשפטי לשעבר עו"ד דוידה לחמ&מסר 52.כלומר ,הגבלות על אחזקות של קבוצות העסקי הגדולות
בישראל על כלי התקשורת ,לפי גודל הקבוצה או לחלופי לפי שיעור ההוצאה שלה לפרסו" 53.הממונה על
ההגבלי" העסקיי" דאז )עו"ד דרור שטור"( הציע ,מנגד ,כי הגבלות על בעלויות אלכסוניות יוגבלו רק
לאחזקות של מי שה בעלי מונופולי בשוק אחר ,ולא לכל מי שיש לו עסקי" בשווקי" אחרי".

•

רגולציה על הבעלויות על העיתונות הכתובה ,לרבות גילוי נאות תקופתי על הבעלות ועל אינטרסי" כלכליי"
אחרי" של הבעלי" ומניעת בעלויות צולבות בי העיתוני" .נשיא בית המשפט העליו אהרו ברק )ראו סעי
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 2לעיל( וכ הפרש המשפטי עו"ד משה נגבי מציעי" להטיל כללי משפט ציבורי על העיתונות הפרטית.

•

יישו" רגולציה של בעלויות צולבות ג" על אתרי אינטרנט חדשותיי" ,בדומה לזו המוטלת על ערוצי השידור
המסחרי.

•

עידוד השקעות טכנולוגיות אשר יאפשרו את הגדלת רוחב הפס ושידור טלביזיה באמצעות האינטרנט ,דבר
העשוי להביא להגדלת ביזוריות ומגוו יצרני התוכ.

•

רגולציה בשוק הפרסו" ,כמו התערבות בתחו" עמלות היתר ,אשר תביא להגדלת נתח ההכנסות מפרסו"
המנותב ליצרני התוכ על חשבו המתווכי".

•

עידוד שוק כלי התקשורת באמצעי" שוני" ,כמו מע"מ מופחת על רכישת עיתוני" והקלות במיסוי )כמו פחת
מוא' להשקעות הוניות(.

•

חיזוק השידור הציבורי בהיותו נטול שיקולי רווח ונתו פחות לשיקולי רייטינג .יש לציי כי כמה מדינות
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מפותחות השואפות להגדיל את המגוו העיתונאי ,א מסבסדות עיתונות פרטית שלא למטרות רווח.
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