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 כללי

המשבר הקשה הפוקד בשנים האחרונות את העיתונות הישראלית ואת תעשיית החדשות 

הישראלית בכללותה מהווה מבחן מאתגר לרלוונטיות של מועצת העיתונות  למתרחש בשוק 

התקשורת והזדמנות נדירה לממש את מעמדה ואת משקלה הציבורי הייחודי ולגלות קשב 

 . פתיה לטלטלות הקשות הפוקדות את הקהילה העיתונאיתואמ

רבים . את המשבר" לפתור"ברור כי אין זה מכוחה וגם לא מתפקידה של מועצת העיתונות  

 . כשלו במשימה זו ברחבי העולם, בהם עתירי אמצעים ומיקום אסטרטגי בשוק, וטובים

ט שתחליט להפעיל את משקלה וכי בכל תסרי, ר כי המועצה אינה לבדה במאבק זהכמו כן ברו

, לים"המו, העיתונאים)יהיה עליה לאתר ולהמריץ שחקנים פוטנציאליים אחרים , הציבורי והמוסרי

להירתם אד הוק , אחרים כוחותולעודד ( גופים ציבוריים אחרים,  יועצים, הממשלה, ההסתדרות

  . מחלוקות ביניהםהלמרות , זהלעניין 

 : מסמך זה נכתב כדי להציע מסגרת ראשונית לדיון במספר שאלות מרכזיות  

 ?מה טיבו של המשבר ואלו ארגונים הוא מקיף .1

חות שחוברו בנושא זה בארץ "דוממהם הלקחים והאפשרויות העולים מדיונים שנערכו ו .2

 ?ובעולם
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 ? כיצד המועצה רואה את תפקידה במשבר .3

 ? מעשיות כיצד ניתן לתרגם תפקיד זה לפעולות .4

 ?מהו מכלול ערוצי הפעולה הפתוחים בפניה .5

 

  ?במי מתמקדים ומהו היעד

שלא , סוגים שונים של כלי תקשורת, המשבר הנוכחי הוא רחב ומקיף חלקים שונים במדיה

 .ניתן לדון באופן ממוקד בעת ובעונה אחת במסגרת זו, בכולם ולא בכל היבטיהם

, המאיים על תעשיית החדשות בכללותה, במשבר גורףהצעתנו היא  להכיר בכך שמדובר , לכן

המצוי במצוקה גורם שהיא ה, מודפסתהעיתונות אבל לרכז מאמצים בראש ובראשונה בסיוע ל

 .הקריטית והמיידית ביותר

, 2002משנת  שדסון-דאוניח "דו. מסכימים למיקוד בעיתונות המודפסת הכלחשוב לציין כי לא 

ניסה  , דיון באפשרויות הפתרון של המשבר בשוק  האמריקנישהיה אחד המאמצים המרשימים ל

מדיום חשוב ביותר איננו להבטיח את ההישרדות של היעד ה, לדעתם 1.להציע מוקד מעניין אחר

: רהעונים לקריטריון חשוב אחחדשות של ארגוני את הישרדותם אלא , זה או אחרתקשורתי 

להבדיל מכלי תקשורת העושים שימוש משני בתכנים ) תוכן עיתונאי איכותי ומקוריהעיסוק בייצור 

 . (של יצרנים מקוריים אחרים

, אנו מצוייםתוכו כי בקרב המומחים קיימת מחלוקת בדבר טיבו של המשבר שב, חשוב לצין גם

קושי . בטווח של חמש שניםאפילו , בעיקר בשל הקושי לחזות מה צפוי אחריו בשוק התקשורת

באוניברסיטת קולומביה  2ח מרכז טאו"דו. מורכבותםמוצירופיהם מ ,זה נובע מקצב השינויים

האמון במציאת פתרונות . בצדק כי גם המצב הנוכחי לא ניתן היה לחיזוי לפני חמש שניםו ן טוע

שנראו מבטיחים רק לפני , מושפע גם מן ההתפכחות המאכזבת משורה של פתרונות כלכליים

התאוששות ההכנסות מפרסום , באתרי חדשותכמו הנהגת מיקרו תשלומים , מספר שנים

 . הפעלת חומות תשלום וכדומה, ברשת

. יש להבחין בין מומחים המציעים גישה אופטימיסטית לבין  הפסימיסטים, ח מרכז טאו"לפי דו

שאחריה  ,קופת מעברכי המשבר הנוכחי הוא רק ת, המומחים סבורים ןהאופטימיסטים שבי

                                                           
1 http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php?page=all 

2 http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/ 

 

http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php?page=all
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/
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התקשורת כעת משולה , לדעתם. עסקי חלופי ובר קיימאהתקשורת המסורתית תמצא מודל 

שלים את אבל לאחר שת, שסירבולה מקשה עליה לשנות כיוון, לאוניית מערכה כבדת משקל

ההמלצה העיקרית של המחנה . בכוח ובבטחה, יא תוכל להפליג מחדשה, נוכחיה הסיבוב

 .לסייע לעיתונות לעבור את המשבר הזמני אם כךהאופטימיסטי היא 

תהליך בפני ממוסדת כולה ניצבת התקשורת הכי , סימיים שבין המומחים סבורים לעומתםהפ

אבל אלה יפעלו בתוך , גם אחריו יתקיימו עוד כלי תקשורת ממוסדים. שקיעהבלתי הפיך של 

שבה משקלם כספקי מידע לציבור יהיה הרבה פחות , מורכבתיותר מפת תקשורת יותר כאוטית ו

ותלויים , יהיו חלשים יותר, ת אלה יעסיקו צוותי עיתונאים קטנים יותרארגוני חדשו. מרכזי

שיידעו לנצל טוב יותר את חידושי המדיה כדי , פעולה עם ספקי מידע חיצוניים וזריזיםפי בשיתו

דפוס חדש של צריכת נוכחיות מתהווה בשנים ה, סימיסטיםלדעת הפ. להפיק ולהפיץ מידע

גם ממוסדים וגם זעירים , גדל והולך של מקורות תקשורת שבו אנשים נחשפים למספר, חדשות

ומפיצים אותן , מות שמעניינות אותםמפרקים מתוכם ידיעות מסויצרכני התקשורת . ועצמאיים

. כידיעות בודדות או כאשכולות של ידיעות ממקורות שונים, הלאה בין רשתות החברים שלהם

 ,חדשרווח ל כך שיימצא יום אחד מודל סימיסטים היא לא לשגות באשליות עההמלצה לפי הפ

אלא לפעול לתיקון כשלי השוק בעזרת אפיקים כגון סיוע  , כיוון שספק רב האם ומתי יימצא כזה

 . רופית וכדומהתתמיכה פילנ, סובסידיות, ממשלתי

המחנה , ואולם לדעתנו, מחברי נייר העבודה הנוכחי אינם מתיימרים להכריע בין המחנות

הנימוק . לאור שני נימוקים, האופטימיסטי מהווה נקודת מוצא מבטיחה יותר לתוכנית פעולה

, שהיא מגבירה את תחושת האחריות והסולידריות כלפי כלי התקשורת הקיימים, המעשי הוא

בתקווה שאכן , ים יותר לפעולה נמרצת ולהשקעה ממשית בפתרונותמעניקה מניעים מחוזק

מדיה הופעתם של כי  ,נסיון העבר הוכיח בעקביות, שנית. הצורך בהם איננו יותר מאשר זמני

הנחת מוצא זו . אותם להמציא את עצמם מחדש האלא הביא, את קודמיהם החדשים לא חיסל

  . הפסימיסטיםאינה שוללת כמובן נקודות אחרות בתפיסתם של 

מסתמנות במפת התקשורת מספר , (סימיאם כי יותר לפי המחנה הפ)המחנות לפי שני 

 : הראויים למסמך ולדיון נפרדים, שמציבות בפני המועצה שני אתגרים חדשים, התפתחויות

  הדיון במשמעות המקצועית והאתית של צמיחת צורות חדשות של עיתונות וערוצים

תהליך זה . מתוך חולשתם של אמצעי התקשורת הממוסדים, יעצמאיים של מידע ציבור

ולפחות חלקם , כולל גם ניסיונות מוצלחים לעתים של יחידים למלא את החלל העיתונאי

אלה מצמיחים שורה של . בתנאים מסוימים, עשויים להימצא ראויים להגנה ולעידוד
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שיהיה , (אחד מהםמקרה אישתון הוא רק )בעיות מקצועיות ואתיות חדשות ומאתגרות 

 . על המועצה לדון בהן בנפרד

 ושימוש נועז יותר במודלים חדשים של עיתונות , הצורך לטפח חדשנות עיתונאית

כבסיס להתחדשותם ולהישרדותם של כלי תקשורת , ובטכנולוגיות תקשורת חדשות

ארגוני החדשות הממוסדים ניסו לפעול עד כה באופן , לדעת חלק מהמומחים. מסורתיים

 ממשי מאשר מאמץ הסתגלות , המשך הקייםבבחינת שמהווה יותר , שמרני מדי

 .  למצבים חדשים

      

 תפקידה של מועצת העיתונות במשבר

מוצע כי המועצה תדון בשאלה האם היא מעוניינת ומסוגלת למלא תפקיד משמעותי  במסגרת 

 :איזה תפקיד –ואם כן , המשבר

 (ועל כך נפרט להלן) יייזום והובלה של הטיפול במשבר 

 לפחות שני גופים בישראל פועלים לגיבוש :  ים שיובילו  גופים אחריםשותפות למאמצ

רגון העיתונאים והמכון הישראלי לדמוקרטיה אבהם ככל הידוע )תכניות הצלה אחרות 

 (. בשיתוף העין השביעית

 הטיפול במשבר מרכיבים פרקטיים חיוניים לקידום ים להשלשבכוחו  :גורם משלים ומסייע 

 (. יצירת מודעות ציבורית למצב, לים"עם המוו הידברות עם גורמי ממשל: לדוגמה)

 גורם מגשר. 

 שיוצעו על ידי המועצה, תפקידים אחרים . 

 

 גיבוש תכנית פעולה מעשית 

מבקשים לרתום  ואנ: נייר עמדה זה אינו מציע פתרון יחיד או אינו מתיימר לפתור את כל הבעיות

 פעולה פימערך של שיתולניהול , של פתרונות חיפוש שיטתיאת מועצת העיתונות למאמץ של 

. לסייע לעיתונות המודפסת בשלב המעבר –עם גופים מתאימים ומתוך השילוב של שני אלה 

, ובהתאם למאגר החלופות המוצע להלן, התוכנית תיקבע לאור התפקיד שעליו תחליט המועצה

חשוב לציין כי . יתפתחו או ייוודעו בהמשך, פות נוספות שיוצעו על ידי חברי המועצהאו חלו

, למשל)עוסקת בהיבטים הרחבים והחשובים של משבר התקשורת בישראל  אינההצעתנו זו 

בשלב ראשוני זה (. שלטון-תקשורת-הקשרים הון, משבר השידור הציבורי, מעמד העיתונאים

כמובן שאין להפריד סוגיה זו . דרכים להצלת העיתונות המודפסת –התמקדנו בהיבט אחד ודחוף 
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בשורת , של הטווח הקצר, רק צעד ראשון, בהצעה זו, אם כך, מההיבטים האחרים ויש לראות

צעדים שעל מועצת העיתונות לבחון כדי לטפל בכלל מימדי הבעייתיות של התקשורת הישראלית 

 .ועובדיה

 

 ערוצי פעילות

 :שיכולים לפעול היטב זה לצד זה, שילוב בין שלושה סוגים של ערוצי פעילות התוכנית בנויה על

 "קשים"ערוצי פעילות 

בחלופות כלכליות , ערוצים אלה עוסקים במודלים הכלכליים המסתמנים בעולם להצלת העיתונות

. נאמנות ופילנתרופיה, בעלות ציבורית, הכוללות היבטים כגון סיוע ממשלתי, וארגוניות שונות

 . ח הנוכחי"לאלה מוקדשת  ליבתו של הדו

, להקיף את כל הפתרונות האפשרייםאו , חשוב להדגיש כי איננו מתיימרים להיות כאן מקוריים

, ןפתרואפיקי של  יםשיטתיומיפוי איסוף עיקר המאמץ היה לערוך . מהםאחד או לערוב להצלחת 

, כדי להניח על השולחן מסמך ראשוני, חות מקבילים בישראל ובעולם"שעלו במסגרת דיונים ודו

יהיה צורך כמובן . שיכול לשמש בסיס לפתיחתו של דיון בהשתתפות השותפים הרלוונטיים

להמשיך ולהקשיב להתפתחויות חדשות ולמידע עדכני על הכיוונים השונים המסתמנים בישראל 

 .ובעולם

והוא יצליח במציאת פתרונות מעשיים , הדיון בפרטים של חלק זה הוא מקצועי יחסית, מטיבו 

געים בדבר מתוך וגורמים הנו, המתאימים לשוק הישראלי ככל שייקחו בו חלק גורמים מקצועיים

רגולציה גורמי ממשל ו, מומחי מיסוי, כלכלנים, מנהלי מדיה, לים"נציגי המו: שוק התקשורת

 .וכדומה

הוא הקושי הפסיכולוגי של זה המעצורים החמורים בתחום שאחד , חשוב להיות מודעים לכך

גוף  תקשורת  כיצד נראה ופועלונם דמיבצייר לאפילו בעלים ועיתונאים , מנהלים, ארגוני חדשות

, המציאויות מסוג ז דמייןיהיה צורך במסגרת זו לסייע להם ל, לכן .טהור מסחרי לא על בסיס ש

-ח החשוב של דאוני"אחד האמצעים שנקט הדו, לדוגמה. מן העולםלכך לצייד אותם בדוגמאות 

היה להציג את אופן הפעולה המוצלח של מנגנוני התמיכה של הממשל האמריקני , שדסון

כמו הקרן הלאומית , קרנות ציבוריות לענייני מדע או תרבות. בתחומי התרבות והמדע

תוך שהן נמנעות , מזרימות זה שנים כספים לשחקנים הפועלים בשוק, האמריקנית למדע

 . לות של מקבלי הסיועלהשפיע כהוא זה על הפעי מלנסות אפילו 
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האם הממשלה צריכה : כי הדיון בערוצים אלה איננו מתמצה בשאלה אחת, עוד יש להדגיש

גם אם , לדוגמה. קיימים כאן ניואנסים שחשוב להיות מודעים אליהם. להתערב במשבר או לא

תכנית עדיין ניתן וחשוב ביותר לקבוע מבעוד מועד , תתקבל החלטה שאין מקום  לסייע לעיתונים

. ומוגדרת מראש קריטיתשפל נקודת שתופעל אם וכאשר השוק יידרדר ל, חירום להתערבות

מצב שבו נותרים בשוק הישראלי רק שלושה עיתונים לציבור הכללי ב – דוגמה היפותטית

 .   ואחד מהם עומד בפני סגירה, בעברית

 

 "רכים"ערוצי פעילות 

מידת שבה המועצה רואה מתפקידה ובמסגרת ל. נוגעים להיבטים הרגשיים יותר של המשבר 

קהילה העיתונאית ולארגוני החדשות של הולחששותיה מצוקותיה להתחבר ליכולותיה את הצורך 

 . בשעתם הקשהשל העיתונאים לרחשי ליבם קשב אמפתיה והפגנת , דיאלוגים כגון קיום באמצע

של  סיורים, עם עיתונאיםיזומים של נציגי המועצה מפגשים במסגרת זו ניתן לשקול צעדים כגון 

שפעולותיה מתמשכות וגלויות לציבור , ת מעקבועדמינוי , נציגי המועצה בארגוני חדשות

 . תעקוב אחר ההתפתחויותואשר , העיתונאים

שבאמצעותו עיתונאים ואזרחים יכולים , ניתן לשקול אמצעים נוספים כמו פתיחת מייל אדום

 . בעניינים הקשורים במשבר שאינם סובלים דיחוילמועצה לפנות 

 

 ערוצים ציבוריים

שביכולתם לסייע , נועדו לרתום לתוכנית הפעולה שחקנים מרכזיים נוספים בחברה הישראלית 

ארגוני החדשות עצמם . המעודדת צריכת חדשות ומחנכת לכך, ביצירת אווירה ציבורית אוהדת

 .שתי דוגמאות. מפולגים ושקועים מדי בענייניהם מכדי לקדם פעולות מסוג זה

 לנסות ולהניע את משרד החינוך להירתם כבר בשנת הלימודים הבאה : פעולות חינוך 

חינוך להערכת תוך הדגשת הצורך ב, אוריינות המדיה בתכנית הלימודיםנושא לשילוב 

 יםאיכותיותחקירים יקורתית ולמיומנויות זיהוי של חדשות לצריכת חדשות ב, חדשות

 .ערך ציבוריי ובעל
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 משרד התקשורת, לנסות ולרתום שותפים רלוונטיים כגון משרד ההסברה: קמפיין לאומי ,

שיעודד קמפיין לאומי ל, מובילי דעת קהלכלי התקשורת ו, הממשלתית לשכת העיתונות

   . הקמפיינים שעודדו הצבעה בבחירותברוח , אנשים לצרוך חדשות כמעשה אזרחי

 

מוצע לשקול , ולהתקדם משמעותית במספר ערוצים, כדי למצות את אפשרויות הפעולה השונות

אלה . שידווחו לנשיאה או למועצה כפי שייקבע, מינוי של מספר צוותי עבודה של חברי המועצה

 :כגון, עצה תמצא כמרכזייםבהיבטים שהמו, יוכלו לקחת חלק בפעילות משמעותית ומתמשכת

או מפגשים , גופים אחריםחשיבה ופעולה של  בצוותיהשתתפות , מעקב אחר התפתחויות בעולם

  . סיורים בארגוני חדשות וכדומה, יזומים עם קבוצות עיתונאים

 רקע .3

 

 תסובלת בשנים האחרונו, היומית החדשות עיתונות ובמיוחד המודפסת בישראל העיתונות

זה אינו תהליך ייחודי לישראל והוא נובע מגורמים גלובליים כמו שינויים . ומחריףעמוק  משברמ

ים בסגנון החיים שינוי, עיתוני החינם, הופעת פלטפורמות חדשותיות מקוונות, בהיצע התקשורתי

האופיינים לישראל כיום " מקומיים"לגורמים אלה חוברים גם גורמים . צריכת החדשות ועודוב

 .ועוד כשלי ניהול, השפעת המחאה החברתית, ירידה בפעילות פרסומית, ובהם מצב כלכלי

 :הלך והחריף ותוצאותיו ניכרות בישראל היומיים משבר העיתונים האחרונות בשנים 

נרשמו ירידות בהכנסות , -70בשנות ה ממספרם -23% קטן בכ כיום היומיים העיתונים מספר

 של וצאהובה, בעוגת הפרסום העיתונות של לקהבח, המנויים בהיקף, (כבדיםעד כדי הפסדים )

בשלב חוקרי תקשורת היא כי מדובר חלק מההערכה המקובלת בין  3.עיתונים על בית משקי

לבין שבו המודלים העסקיים של עיתונות מקוונת עדיין אינם מניבים את -עידן של בין, מעבר

הולכת ומאבדת מקוראיה  הפירות הדרושים לשם קיום עצמאי ורווחי ואילו עיתונות הדפוס

 .ומהכנסותיה

שעוסקים  צעדיםבעולם ננקטו  המודפסת בעיתונות החמור המשבר עם להתמודד כדי 

צמצום בכמות , הפחתות שכר, יתונאיםהע מספר צמצום ובהםבאופן בלעדי בקצוץ בהוצאות 

שתהליכים  למותר לציין. ועוד הדפוס מהדורות הקטנת, ביטול מדורים שונים בעיתון, התחקירים

החריפו את  –שפור מה במאזנים אלה רק פגעו באיכות העיתונים ובעיתונאים ולמרות שהביאו ל

 .המשבר וההתדרדרות

                                                           
 : ההכתוב העיתונות משבר"ח "בכל המדדים האלה ניתן למצו בדו דרדרותיההנתונים מספריים על   3

. 2002י מרכז המחקר והמידע של הכנסת ב "שהוכן ע" משווה סקירה – יומיים לעיתונים ממשלתי סיוע
 .מאז המצב רק החמיר עוד יותר



9 
 

החדשות  עיתונות ושל בכלל העיתונות של עתידהניתן להבין את הדאגה ל זה רקע על 

לא מתקיים דיון על צעדים אפשריים ופתרונות אפשריים שיאפשרו , למרבה הצער. בפרט

סקירת נציג בהצעתנו להלן . לעיתונות ולעיתונאים לשרוד גם בתקופת המעבר המשברית

 .אחרות ואת השותפים המתאימים לבחירת הפתרונות והפעלתם במדינותפתרונות המוצעים 

סקירות והצעות שהוגשו בארץ ובארצות אחרות , מסמכים בהכנת נייר עבודה זה התבססנו על

 (.בגוף ההצעה תמצאו הפניות למקורות השונים)

  

 

 

 סקירת צעדים שננקטו במדינות אחרות .2

 

 סיוע ממשלתי

  מיכהתה. המודפסת היא אמצעי המקובל כיום במדינות מערביות רבות בעיתונות תמיכה

 בהבטחת, דמוקרטי במשטר חשוב תפקיד יש לעיתונותכי  התפיסהמבוססת על  עיתונותב

 אלה מצדיקים היחלצות ממשלתית. זרימת מידע וציבור ובניהול בימה של שיח אזרחי פתוח

 בהכנסות והירידה קוראיהם במספר הירידה למרות, עיתוניםאת קיומם של להבטיח  מטרתהש

 .מפרסום

 

 4:בתשלום מודפסת יומית בעיתונות ממשלתית תמיכה נהוגה שבהן באירופה המדינות

                                                           
 מוסף ערך מס : חברתיות למטרות דיפרנציאלי מ"מע הנהגת ,הכנסת של והמידע המחקר מרכז  4

 . 2008  הברית-בארצות דיפרנציאלי קנייה ומס באירופה דיפרנציאלי
Press Support website at: http://www.presssupport.org/homepage/; 
Guadalupe Aguado, José Mariá Sanmartí and Raul Magallón, "The Effect of the State on the 
Evolution of Print Media in European Mediterranean Countries", International Journal of 
Communication 3 (2009), 780-807. 
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 תמיכה יוע ממשלתי ובהםס מפעילות מגוון של אמצעירבות ממשלות , כפי שניתן לראות בטבלה

לשם הגדלת  בעיתונות ממשלתי פרסום ,קריטריונים לפי ספיים לעיתוניםכ מענקים בצורת ישירה

 ,ותחבורהתקשורת , דואר הקלות בתעריפי, מס שונות הטבות בצורת עקיפה ותמיכה הכנסותיה

  .ייעודיות והלוואות מחקר לצורך מענקים מיוחדים

להלן מספר דוגמאות למודלים שונים של סיוע ממשלתי שניתנו במדינות אירופאיות  

 :נתונים להלן מבוססים על נתונים מהמקורות הבאיםה. שונות

 ;(5.0.2002)מרכז המחקר והמידע של הכנסת  .1

2. Public Support for the Media: A Six-Country Overview of Direct and 

Indirect Subsidies, The Reuters Institute for the Study of Journalism, 

August, 2011; 

3. Press Subsidies and Local News: The Swedish Case, The Reuters 

Institute for the Study of Journalism, September, 2009. 
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עם סבסוד , (ציבורית ופרטית)המערבי במידת התמיכה שלה בתקשורת פינלנד מובילה בעולם 

 ,אירו 43.1איטליה חותמת את הרשימה האירופאית עם . אירו לנפש לשנה 130.1-המגיע ל

 .אירו לנפש 5.2בעוד ארצות הברית מפגרת הרחק במדד העולמי עם 

 

 

 מבחר דוגמאות: ערוצי סבסוד ממשלתיים

 סבסוד אחר ישירסבסוד  סבסוד עקיף מדינה

 מיליון אירו 202 פינלנד

מ "פטור מלא ממע

, על מכירה למנויים

דמי . פרסום וציוד

 יםדואר מופחת

 .בהפצה

 חצי מיליון אירו

סבסוד עיתונים בשפות 

 .מיעוטים

 

 מיליון אירו 110 צרפת

מ מופחת "מע

; לעיתונים רשומים

מס מופחת 

; לעוסקים בעיתונות

 .יםדואר מוזלדמי 

 מיליון אירו 421

סיוע ; סבסוד בהפצה

לעיתונים בעלי שיעור פרסום 

תמיכה בחדשנות ; נמוך

תמיכה בסוכנות ; טכנולוגית

 .הידיעות הלאומית

 מיליון אירו 35

רכישת מנוי חינם 

; לשנה עבור צעירים

תמיכה בשירותי 

 .חדשות מקוונים

 מיליון אירו 535 גרמניה

מ מופחת על "מע

 ניםעיתוכירות מ

בנקודות מכירה 

 .חלוקה למינוייםבו

  

 מיליון אירו 561 איטליה

מ מופחת על "מע

מחירי עיתון 

. והשקעות בציוד

תעריפים מופחתים 

לשירות דואר 

 .וטלפון

 מיליון אירו 060

סיוע לעיתונים אשר בין 

בעליהם לפחות שני חברי 

או שמפורסמים , )!!!(פרלמנט

. י קואופרטיב עיתונאים"ע

 .עיתונים למיעוטים סבסוד

 מיליון אירו 014

סבסוד ישיר 

לטלוויזיה מקומית 

רלוונטי לחדשות )

המקומיות 

תמיכה ; (בישראל

בשידורים בשפות 



12 
 

 .מיעוטים

 מיליון אירו 841 בריטניה

מ על "פטור ממע

מכירות ומנויים 

 .לעיתונים

  

 מיליון אירו 114 ב"ארה

הנחות במס מקומי 

ופדראלי על 

הכנסות ממכירת 

, עיתונים ופרסום

והשקעה בשימור 

; קהל הקוראים

הנחות בתעריפי 

 .דואר למנויים

  

אחוז הנחה  50 אוסטריה

 .מ"במע

 מיליון אירו 02

סעיף בתקציב המדינה 

לסבסוד עיתונים לפי מפתח 

 .מוסכם

 

קרן "סבסוד ישיר באמצעות   הולנד

 .1211-שהוקמה ב" העיתונות

 

 מיליון דולר 311 נורבגיה

, מ"מלא ממעפטור 

 25העומד על 

 .אחוז

 מיליון דולר 48

מענק המחולק באמצעות 

-שהוקמה ב" רשות המדיה"

במסגרת משרד  1292

 .התרבות

 

 

 המודל השבדי: לתמיכה הדוגמ

 .הולידה מספר סוגים של תמיכות בעיתונות 10-וה 90-רפורמה בחוקי הסחר בשבדיה בשנות ה

הציעה המדינה סבסוד לכל עיתון , ההפצה למנוייםכדי לעזור לעיתונים לצמצם את עלויות 

עיתונים קטנים הורשו לעשות . ים המודפסיםשיצטרף למערכת הפצה מרוכזת לכלל העיתונ

כיום מגיע שווי הסובסידיה לחמישה אחוז . שימוש במערכת ההפצה הארצית של הגדולים בשוק

לתחזק מערכת הפצה והוא פוטר עיתונים קטנים מהצורך להקים ו, מסך הוצאות ההפצה

 מ"מע תעריף כגון, עקיפה תמיכה מקבלים בשבדיה עיתונים ,הישירים המענקים לצד .עצמאית
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 מודעות בעיתונות לפרסום ממשלתית התחייבות ,בדואר להפצה יוחדיםמחירים מ, מופחת

 . להלוואות ממשלתיותערבויות  והעמדת

מועדפים לעיתונים החפצים לשדרג  שלה הלוואות בתנאיםמזה שנים רבות מעניקה הממ, בנוסף

מזה שלושה עשורים גובה הממשלה מס בשיעור של , ולבסוף .את המערכות הטכנולוגיות שלהם

הסכומים הגבוהים הנגבים מאפשרים סבסוד ישיר של . שלושה אחוזים על הכנסות מפרסום

 2006בשנת שבדיה ממשלת בעבור בנושא שנעשה במחקר .במיוחד באזורי מטרופולין, עיתונים

 הם .במדינה היומית בעיתונות המגוון של בשמירת חיוני גורם היו התפעול מענקי כי נמצא

בכך  לערער בליאבל , באזוריהם למונופול להפוךהנפוצים ביותר מ העיתונים מןע ומנהצליחו ל

, מחבר המחקר לפי .העיתונות לשוקשל שחקנים חדשים  כניסה חסמי ום צמצתוך ו ,מעמדם את

 קצר זמן בתוךלהביא  העלול, מבקרי השיטהידי -עלתה עלשהו ,המענקים ביטולההצעה להביא ל

 5.במדינה היומית העיתונות הפיכה בשוק בלתי ולפגיעה נמוכה שתפוצתם עיתונים לסגירת

 

 המודל הצרפתי: דוגמא לתמיכה

 ותעריפי מס הטבות באמצעות עקיפה תמיכה בעיקרה היא בצרפתמודפסת ה בעיתונות התמיכה

 התמיכה .במשבר לעיתונים המיועדים ישירים מענקים – ובחלקה, מופחתים דואר ותעבורה

 הצרפתית הרכבות חברת באמצעות לעיתונים מיוחדים משלוח תעריפי סבסוד כוללת העקיפה

 ממסי פטור כללןמס וב הטבות ,בטלפון השימוש בתעריפי 50% של הנחה, ובאמצעות הדואר

 ממס ופטור לעיתונאים מופחתיםבריאות  וביטוח לאומי ביטוח תשלום ,מעסיקים וממסי חברות

 תעריף ,לפעולתם ההכרחיים נכסים או ציוד לרכישת המיועד העיתונים מהכנסות חלק על הכנסה

 5.5% של מופחת מ"מע ותעריף יחידים ועותקים מנויים במכירת 2.1% של מופחת מ"מע

 עימודשירותי , דיו, כמו למשל נייר)העיתון  של לתפעולו הדרושים ושירותים ציוד ברכישת

 . (חיצונית חברה ידי -על והדפסה

 חשיבות בעל להיות העיתון על: השאר בין הם העקיפה לתמיכה לזכאות הקריטריונים 

לציית  העיתון על; בבידור או מידע בהעברת, בחינוך הקשורה בפעילות רעיונות ולעסוק בהפצת

 ;בתשלום הוא העיתון ;לפחות לארבעה חודשים אחת לאור יוצא העיתון ;העיתונותלחופש  לחוק

 ,פרסומי חומר איננו העיתון ;מערכת למאמרי מיועד העיתון של הכולל מהיקפו שליש לפחות

 .דומה שמטרתו פרסום או קטלוג

                                                           
5
 Karl Erik Gustafsson, The Market Consequences of Swedish Press Subsidies: Analysis 

commissioned by the  Swedish Ministry of Culture, February 13th, 2007, at: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/90/32/c6a0f7aa.pdf 
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, לעיתונים ישירים כספיים מענקים של סוגים כמה בצרפת ניתנים העקיפה התמיכה לצד 

תמיכה  לצורך מענקים מציעה העיתונות של למודרניזציה הקרן: ייעודיות קרנות באמצעות

נמוכות  הכנסות בעלי יומיים בעיתונים לתמיכה הקרן ;עיתונים של מודרניזציה שמטרתן בתוכניות

  25% על עולות אינן מפרסום שלהם שההכנסות יומיים לעיתונים מענקים מעבירה מפרסום

 מביא הוא ,הצרפתית בשפהמתפרסם  העיתון: הז מענק לקבלת הקריטריונים .מהכנסות העיתון

 הוא ,יותר או בשבוע פעמים חמש לאור יוצא הוא ,הרחב לציבור עניין בעל או כללי פוליטי מידע

 מיועדים מהיקפו שלישים משני יותר, פחות או עותקים 150,000 -המדינה ב בכלל מופץ

 עיתונים. לאומיים יומיים עיתונים של הממוצע מהמחיר 130%ל 90% בין ומחירו לפרסומות

 60,000 היא שלהם התפוצה מגבלת אך, סף דומים בתנאי לעמוד נדרשים מקומיים יומיים

 נוסף .והפרטית הציבורית בטלוויזיה רווחים מפרסום על מס באמצעות ממומנת זו קרן. עותקים

 ,אחרות במדינות הצרפתית בשפה עיתונים בהפצת לסיוע המיועדים מענקיםקיימים  כך על

 .עת-וכתבי עיתונים של מכירה נקודות של במודרניזציה ולתמיכה, באינטרנט שירותים לפיתוח

ציבורי  פורום. בשנים האחרונות העלתה ממשלת צרפת תכנית חדשה לסיוע לעיתונות 

נשיא צרפת  .2002-בהגיש את המלצותיו , עיתונות המודפסתב המשבר בנושא שהתכנס לדיון

 כדי צעדים לנקוט ובכוונתו הפורום מסקנות את חלקית מאמץ הואהודיע כי , סרקוזיניקולא , אזד

מאוחר יותר  .העיתונים של מצבם את ולשפרמודפסת ה בעיתונות מקיפה לרפורמה להביא

 צרפת ממשלת של המקיפה התוכנית את צרפת של והתקשורת התרבות שרת פרסמה

 מתוכננים שינויים ביטול ובהם דייםימי חירום צעדי כוללת התוכנית .העיתונות בתחום לרפורמה

 דואר תעריפי של המלא הממשלתי הסבסוד והמשך עת-ולכתבי לעיתונים הדואר בתעריפי

 -36 ל אירו מיליון -18 מ מודפסתה בעיתונות פרסום על הממשלתית ההוצאה הכפלת ,מוזלים

 7 -מ נמוכה מפרסום שהכנסתם לעיתונים 2009 בשנת הניתנים המענקים והגדלת אירו מיליון

 :הודיעה על הצעדים הבאים הממשלה כן כמו .אירו מיליון 14 -ל אירו מיליון

 

 מדינותבהשוואה ל ניכרת במידה גבוהה בצרפת העיתונים הדפסת עלותמאחר ש – הדפסה

 הקרן הדפוס באמצעות של ולמודרניזציה להוזלה ביוזמות להשקיע הציעההממשלה  ,אחרות

 .והעיתונות הדפוס עובדי עם חדשים הסכמים על ומתן-משא ולעודד של העיתונות למודרניזציה

 ,לבעלות הנוגעת החקיקה שינוי באמצעות עיתונות של המימון אפשרויות הרחבת – מימון

ם שינויי לקידום שנועדו ביוזמות הממשלתית התמיכה הגדלת ,בעיתונות תרומות ולהשקעות

 .בעיתונים או טכנולוגיים אסטרטגיים

 לעבור עיתונאים לחייב האפשרות ובחינת עיתונאים של ההכשרה שיפור – העיתונאות מקצוע

העיתונות  במקצועות חדשים העסקה הסכמי גיבוש, במקצוע העיסוק לצורך מסוימת הכשרה
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 אמון אתשקם ל כדי לעיתונאים חדש אתי קוד גיבוש לצורך מקצועי פורום הקמת ,והמידע

 .הציבור

לפרסום  הנוגע בכל בעיקר ,עיתונאים של היוצרים זכויות של בחקיקה הסדרה – יוצרים זכויות

 .באינטרנט

 כדי באינטרנט עיתונים לאתרי מעמד למתן קריטריונים קביעת – האינטרנט ברשת עיתונות

 .מודפסים עיתונים של לאלו דומות מס הטבות לקבל לאפשר להם

 עם בשיתוף צרפת ממשלת: החלטה זו זכתה לתהודה מרבית בעולם – הקוראים מספר הגדלת

 צעיר לכל בשבוע אחד ליום יומי לעיתון חינם שנתי מנוי תממן ,העיתונים של לאור המוציאים

 לקרוא הילדים לעידוד הספר -בבתי חינוכיות תומכת ביוזמות הממשלה כן כמו. 24 עד 18 שגילו

 הרגלי בתחום מקיף מחקר לקיים הממשלה בכוונת .תקשורתית אוריינות ולפיתוח עיתונים

 .העיתונים והפצת עיתונות של הצריכה, התוכן בתחום פתרונות ולהציע הקריאה

 הוקצבו זאת לשנה המדינה ובתקציב 2009 בשנת כבר התוכנית ביישום התחילה צרפת ממשלת

לקוראים  לעיתונים מנוייםהענקת ל מיועדים מהתקציב אירו מיליוני 5. אירו מיליון 150 לצורך זה

 בעיתונות הממשלתית במעורבות לרפורמה בתכניתה להשקיע מתכוונת צרפת ממשלת. צעירים

 .אירו מיליון  600סכום של 

 

  מודל של בעלות ציבורית

 

יש הקוראים להפעיל , המבוססת על פרסום או דמי מנוי, הרגילה תהמסחריעיתונות הלצד 

מודל כזה מתקיים בישראל רק  6.עיתונות המודפסתבעלות ציבורית גם בתחום העיתונות של 

אך בחברות אחרות ( ברדיו ובטלוויזיה)לגבי השידור הציבורי הפועל לצד השידור המסחרי 

 . הופעל גם לגבי עיתונות מודפסתהוא בעולם 

הפיקוח הציבורי הפקדת ל ובילעלולה לה בישראל המציאות, כפי שהניסיון מעיד, אולם 

 העדפות פי לוזו מורכבת ע הממשלה ידי על המתמנה ציבורית מועצהעל גוף תקשורתי בידי 

 בתקופה שהיו האמיצים הניסיונות אף על, כך".  הממשלה קרי ,הממנה הגורם של פוליטיות

 ציבורית ועדה של כינונה ידי על הפוליטי הממנה מהגורם המינוי תהליך את לנתק האחרונה

                                                           
6  Leonard Downie, Jr. and Michael Schudson, “The Reconstruction of American Journalism 

Columbia Journalism Review, October 19, 2012: 
www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php?page=all 
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י פוליט היותו בשל הממנה מהגורם המינוי תהליך את להרחיק שמטרתם נוספים ומבנים ממנה

  7".הדרך צלחה לא, מטבעו

 

 רופיהתמודל של נאמנות ופילנ

 

כאשר להנהלה , שלא לשם עשיית רווח, גופים פרטייםידי -להמימון והניהול נעשים ע ,בשיטה זו

. הבריטית" אובזרבר-גרדיאן"המקרה של קבוצת ה, כך למשל. תכני העיתוןאין כל שליטה על 

המתמנה בשיטה  ,הבעלים המקורי העביר את אחזקותיו במניות הקבוצה לקרן נאמנות ציבורית

כך שכל ההכנסות , וזו מנהלת את ההפקות של הקבוצה שלא למטרות רווח ,עצמאית-ציבורית

אך גם רשמה  בשנים מסוימות קבוצה זו זכתה לרווחים. בהפקה העיתונאית מושקעות מחדש

 התפתחו מודלים של מימון שאינו מסחרי אלא תלוי, בנוסף .בשנים אחרות ירידה והפסדים

מודלים אלה מתאפיינים בכך שהם מנותקים . בפילנתרופים ותרומות מהציבור ומתורמים

רצונם הטוב של התורמים מהמודל המסחרי של הכנסות לשם רווחים אך הם תלויים כמובן ב

 . בעוצמתם הכלכלית וביציבותם, רופיםוהפילנת

 התקשורת כלי של ישיר למימון ולפילנתרופים לציבור הפונים דומים נוספים מודלים 

, יוזםה (Propublica), "פרופבליקה"אתר   היא בולטת דוגמה .באינטרנט לאחרונה התפתחו

בהם כלי תקשורת  , וציבוריים מסחריים קשורתייםת גופים בשיתוף  תחקירים םמפרסמוביל ו

 מהמודל ניתוקם הוא אלו מודלים המאפיין . םהתחקיריה משותפת של להפצ ,מהשורה הראשונה

 למטרת שלא הפועל גוף של מודל אימוץתוך  ,בעולם התקשורת כלי מרביתהמוכר מ, המסחרי

, ועל מודל נוסף של רווחיות מוגבלת, ממליצים על מודל ללא כוונת רוח, דאוני ושדסון למשל. רווח

שמאפשר להם הקלות עצומות בתשלומי , משום שאלה נהנים ממעמד משפטי וחשבונאי מיוחד

 ההוצאות לשכר עיתונאים והוצאות אחרות שלמשמעותית מאפשר הוזלה זה . מס

 

 שיבה לעיתונות מפלגתית

הם רק דוגמאות  –" חרות"", "קול העם", "למרחב", "הצופה", "על המשמר", "דבר"כ עיתונים

מרבית העיתונים בישראל היו . ו בשעתו ליבת העיתונות בישראלושהי ,לשלל עיתוני המפלגות

מול . ואף לפני הקמתה במיוחד בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה, עיתונים מפלגתיים

                                                           
7
עבור , ר רועי דוידזון"י צוות בראשותו של ד"שהוכן ע" ?חופשית בישראל הכלכלית התקשורת האם"ח "מתוך הדו  

 :  ראו.  2012יוני ,  כנס קיסריה
http://www.idi.org.il/media/543487 .חופשית%20בישראל%20התקשורת%20האם/ pdf 
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העין "עורך , הקוראים לשיבה לעיתונות מפלגתית ובהם חנוך מרמרי מצוקת העיתונות כיום יש

 : ובעבר עורך הארץ" השביעית

, כאשר עיתונות הדפוס נמצאת במשבר מהותי שאין ממנו מוצא אלא בהתחדשות, היום"

מומלץ להוריד מן המדף מודלים ישנים של עיתונות ולבחון אם ניתן לחדשם בכלים 

: ומותר לשאול ללא בושה את השאלה הגדולה, קתהמתקדמים שהטכנולוגיה מספ

על , האם לא ראוי שתנועה פוליטית בת זמננו תבחן אפשרות להקים עיתון מפלגתי...

שניים מן המבנים העיקריים שעליהם מושתתת הדמוקרטיה ... ?בסיס מודל כלכלי חדש

ים ערכי יחד עימם נסדק. העיתונות והמפלגות: שרויים בימים אלה בהתערערות מדאיגה

והזכות להתאגד , לבקר ולהשפיע על השלטון, לחקור, כמו הזכות לדעת, יסוד חוקתיים

שני המוסדות הללו שקועים עד צווארם . במסגרת מפלגתית ולעצב את פני השלטון

? ובכך להציל את הדמוקרטיה עצמה, האם יוכלו להציל זה את זה. במשברי התקופה

.. .נה ואין עיתונות ללא דמוקרטיה בוטחת בעצמההלוא אין דמוקרטיה ללא תקשורת אית

ידי מערכת עיתונאית המחויבת -העיתון המפלגתי הדיגיטלי החדש ייערך וייכתב על

פוליטיים , הוא יעסוק מעצם טבעו בנושאים מדיניים. לפרקטיקה ולאתיקה של המקצוע

 –תרבות חברה ו, ותמיד יוכל להרחיב ולהעמיק בענייני ביטחון וכלכלה, ומפלגתיים

עיתון יוכל להביא למפלגה ערכים אתיים שמעולם לא . וכמובן לעסוק במפלגה ובאנשיה

 "הוטמעו בה ולהניח יסודות מחודשים למושג היושרה הפוליטית

  (.2013ינואר , "העין השביעית"מתוך מאמרו ב) 

יש לזכור , מותלמלא פונקציות עיתונאיות מסוי שעשויה, על אף שמדובר בהצעה נועזת ומקורית

הנושאת מחיר כבד  ,תלות פוליטית ואידאולוגית התמיכה מכתיבהתלות במפלגה כמקור כי 

 . העיתונאים מבחינת חופש

 

 ישראלוהתאמתם למציאות בהערכת המודלים : דיון

 

, עם זאת. או אף שילובם של מודלים שונים זה לצד זה ,ניתן לשקול את התאמתו של מודל אחד

רופיה דורשים היחלצות של ארגונים או גופים ציבוריים תהמודל הציבורי והמודל של נאמנות ופילנ

לסייע מצריך החלטה ממשלתית , כפי שנעשה במדינות רבות בעולם, בעוד שהסיוע הממשלתי

קביל  של תמיכה ממשלתיתהמודל לרבים לא במקרה נראה . לעיתונות המודפסת בעתות משבר

רופי לא הוכיחה תההישענות על מקור מימון ציבורי או פילנ: יותר מהאחרים( וריאלי)ומתאים 
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רופית או ציבורית או בגלל הלקח תמציאת מקור יציב של תמיכה פילנשי בעצמה אם בגלל הקו

 .קוח פוליטי רציף ומעיקולנתון לפי" שידור ממלכתי"שהיה ל" שידור ציבורי"של ( הישראלי)

 : להבחין בין שתי שאלות יש, של סיוע ממשלתי המודללגבי 

 האם סיוע ממשלתי הוא רצוי .א

 אילו כלים יתאימו יותר לעיתונות הישראלית .ב

המעניקה לו , יקורת על הקשר הבעייתי שעלול להיווצר בין עיתון הנהנה מתמיכה ובין הממשלהב

החליט , הרולד וילסון, כאשר ראש הממשלה דאז, 1211-בנמתחה בבריטניה כבר , תקצוב

חברי הוועדה המלכותית שבחנה את מצב העיתונות . להנהיג בארצו סיוע ממשלתי לעיתונים

, "תהיה אסון לאינטרס הציבורי"קבעו אז כי מעורבות תקציבית של הממשלה בעסקי העיתונות 

מבקרי הממשלה ולהגיב באופן עצמאי משום שסיוע כזה יקשה על העיתונים למלא את תפקידם כ

פרלמנטים במדינות לא מעטות ביבשת , בניגוד להסתייגות הבריטית .על מעשיה ומחדליה

ויש לעשות מאמץ , האירופית סברו שעיתונות מגוונת היא מרכיב חיוני בתרבות הדמוקרטית

קא לתרום לחיזוק דוויכול סבסוד ממשלתי , פי תפיסה זו-על. לאומי למניעת סגירתם של עיתונים

המונע את ניצול התמיכה התקציבית להשפעה על  ,מנגנוןלצידו מפתחים בתנאי ש, הדמוקרטיה

לפני החלטה על סיוע ממשלתי יש להקפיד וליצור את מנגנוני , אם כך. מתפרסמיםהם תכניה

את החיץ שיבטיח הפרדה בין סיוע שכזה לבין כפיפות או תלות של העיתונות לגורמי , ההגנה

 .הממשל

 ? מהי יעילותו של סיוע כזה 

 ארוכת תמיכהקיימת  רבות ירופהא מערב במדינות, כפי שסקרנו. מסתבר שהצלחתו אינה מלאה

 ואילו העיתונות בענף כוללת תמיכה היא העקיפה התמיכה ,רוב פי-על .מודפסת בעיתונות שנים

 בכל כמעט ,התמיכה למרות ,עם זאת. שמעמדם חלש לעיתוניםרק  ניתנת הישירה התמיכה

 השינויים .בתשלום היומיים העיתונים בתפוצת ניכרת ירידהמסתמנת  אוסטריה המדינות מלבד

של  כוחו ועליית החינמונים הופעת זה ובכלל האחרונות בשנים והתקשורת העיתונות בשוק

למרות הסיוע הישיר  ,במדינות הללו העיתונות המודפסתשל  ההאינטרנט היקשו על הישרדות

 . ללא סיוע הייתה העיתונות במשבר קשה עוד יותרכי  ,לטעון ניתן כמובן. העקיףו

עיתונים ה, היומית בישראל שבו נתונה כיום העיתונות ,החריף המשבר מעניין כי למרות 

הדבר קשור לחששות מתלות כי ייתכן  .ממשלתית תמיכהקבל לבקשה  כל לוהע לאעצמם 

 כדי כי לציין חשוב: "מעלה הסבר נוסף( שם)ח מרכז המחקר של הכנסת "אך דו ,בגורמי הממשל

 על העיתונים עצמם מן מידע בקבלת צורך יש הממשלתית תמיכה בעיתונות של מערכת לקיים
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של  נכונות אין, כה עד .תמיכה ניתנת שבהן במדינות שנהוג כפי ,לפעילותם  הקשורים מדדים

 ."זה מסוג מידע לציבור לחשוף העיתונים רוב

. הרי שיש להבחין בין סיוע ישיר לסיוע עקיף, לגבי בחירת אמצעי הסיוע המתאימים 

 נמתחה על הסיוע הישיר. עוררו ביקורתערוצי הסיוע הללו שני  ,למרות שהופעלו במדינות רבות

 להשיג הצלחות בשיקום כלל העיתונות והן בשל הפגיעה המוגבלת יכולתו בגין הן רבה ביקורת

של מרכז המחקר של הכנסת ח "הדוכפי שהעלה , יתר על כן. החופשי התחרות והשוק בעקרונות

 :(2002שנת , שם)

 תהיה הממשלתית שהתמיכה כדי .ח"ש מיליארדי  -2.85כ הן העיתונות ענף הכנסות" 

 לפי כהבתמי ,כן כמו .ניכרים סכומים בה להשקיע על המדינה משמעות בעלת

 את ישנו מסחריים שיקולים לפי כיום שעיתונים הפועלים סכנה יש כלכליים קריטריונים

 עלול הדבר .שייקבעו לעמוד בקריטריונים כדי שלהם ההפצה או התוכן ,ההכנסה מבנה

 בעתיד אם הנתמכים בעיתונים ולפגוע הממשלתית בתמיכה עיתונים של תלות ליצור

 ". התמיכה מבנה ישונה

 מתאימים אינם שמרביתם ,אמצעים שוניםמכיל סדרה של  ,לעומת זאת, סיוע עקיףה 

 דפוס ודברי עיתונים עבור מופחת מ"מע. בישראל העיתונות שוק של למצבו או הכלכלי למבנה

אף שעלו דרישות  דיפרנציאלי מ"מע בישראל עד כה לא הונהג אך ,אירופה מדינות במרבית נהוג

 סבסוד. דלק וספרים, בהם  מצרכי מזון בסיסיים, מ בתחומים שונים"להפחתה או ביטל של מע

 שבהן במדינות מופציםכשאלה  ,לעיתונים לסייע עשוי עיתונים של והמשלוח ההפצה הוצאות

 גמתדו ,נוספים אמצעים .בישראל פחות רלוונטי אך , ועלויות המשלוח גבוהות גדולים המרחקים

 ותמיכה ופיתוח הלוואות בהשגת סיוע ,לצעירים יומי עיתון חלקית לסבסד צרפת נשיא יוזמת

מצריכים החלטה ממשלתית להירתם  אך ,בישראל ליישום ניתנים ומחקריים חינוכיים בפרויקטים

 .למאמץ ולהקדיש לו משאבים

 

 

 המלצות .4

שהוכן באוניברסיטת קולומביה ח "עליהם מושתת דוש ,המוצא עקרונות אנו ממליצים לאמץ את

עקרונות יסוד מפורטים  חמישה 8.על מצב העיתונות בעת המעבר שבין דפוס לדיגיטציה( ב"ארה)

 :בישראל יש להניחם כעקרונות יסוד גם לכל דרך או פתרון אפשריכי בו ואנו חושבים 

                                                           
8
 Emily Bell, CW Anderson, and Clay Shirky, Columbia Journalism School, “Post-Industrial 

Journalism: Adapting to the Present”,  November 2012, at: 
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/ 

http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/
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  Journalism matters. 

  Good journalism has always been subsidized. 

  The internet wrecks advertising subsidy. 

  Restructuring is, therefore, a forced move. 

 There are many opportunities for doing good work in new ways. 

 

  .חשיבותה של עיתונות .1

 .עיתונות טובה תמיד סובסדה .2

  .האינטרנט מחריב את הביסוס על פרסומת .3

 .צעד הכרחיא אם כך וה נוי מבנייש .4

 . לעשיית עבודה עיתונאית טובה בדרכים חדשותהזדמנויות רבות קיימות  .5

 

נדרשים הות יסודירפורמות שורה ארוכה של מציג של מרכז טאו באוניברסיטת קולומביה ח "דוה

הגדרות מחדש של , רגוניים נדרשיםאשינויים שורה של בהן , בפניה של העיתונות בעידן החדש

תונות החדשה ישישרתו את הע ,אימוץ חידושים טכנולוגיים, עבודתםשיטות ם וייעיתונאתפקידים 

 : ח"כפי שכתבו מחברי הדו ,מותנים בהטחת השרידותכל אלה . ועוד

“Our overall recommendation for new news organizations is even 

simpler than for journalists or for legacy organizations: Survive.” 

  ח האמריקני"על פי הדו, מגוון השינויים הנדרשים מהעיתונות במעבר לעידן החדשכדי לאמץ את 

: המסקנה הנובעת מכך צריכה לשמש כעיקרון מנחה לכל אסטרטגיה. עליה לשרוד תחילה –

עם  ה של העיתונותלכרוך זה בזה את הבטחת הישרדותחייב מאבק להצלת העיתונות ה

 .טכנולוגית ותפיסתית, ארגוניתיה הדרישה לטרנספורמצ

שכן גם  ,או לפחות של רובה)ה של העיתונות תמניעת קריסרק על ידי : במילים אחרות 

ניתן להבטיח את הישרדותה בשלב הקריטי  (סיוע אינו מבטיח הישרדות מלאה של כל הגופים

 כליםרחב של  מגווןעומד  ממשלהבפני ה כי ,עולה שלעיל סקירהמה. של משבר המעבר

 היומית לעיתונות אלוואמצעים  כלים של בחינת התאמתםמסגרת ב .ע לעיתונותילסיואמצעים 

 מידת את והן ייושמו שבהן במדינות הצלחתם מידת את הן בחשבון להביא יש בישראל

 .בישראל העיתונות שוקהמיוחדות ל  לתכונות התאמתם
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שונים ובהם  את המאבק להשגת סיוע לשלב המעבר יש לנהל במשותף עם גופים 

השוקד בעצמו בימים אלה על הכנת ניירות עבודה בתחום )ארגון העיתונאים , אגודות העיתונאים

בו גופים אלה שהמצב הבלתי נסבל (. יקים לו כמו מעמד העיתונאי ועודשזה ובתחומים מ

האוחזים זה  ,לטובעים על רפסודה שוקעת( אם נחזור לדימוים הימיים)נאבקים זה בזה משול 

חוגים לתקשורת , המכון לדמוקרטיה)יחד עם גופים רלבנטיים , גופים אלה. ווארו של האחרבצ

להעלות את כדי , ליצור מודעות ציבורית לבעיותכדי משקל הנדרש מצויידים ב, (באוניברסיטאות

או  ,את מקבלי ההחלטות לאמץ את ההמלצותדרבן ול ,ההצעות לסדר היום התקשורתי והציבורי

 . הללו שותפיםהצת העיתונות היא הגוף המתאים להוביל ולאחד את מוע .חלקןאת 

 

 :הצעדים הנדרשים

  .דיון דחוף במועצת העיתונות על נייר העבודה .1

תוך הדגשת יתרונות וחסרונות יחסיים בקונטקסט  צעדים לסיוע לעיתונותה הצגת .2

 .הישראלי

, אקדמיהה, עיתונאיםהאגודות )למאבק משותף רלבנטיים גופים רתימת שורה של  .3

  .(לדמוקרטיה וכדומההישראלי מכון ה

קשת ול לחשיבות במציאת פתרון לכך, העיתונות מצבה שליצירת מודעות ציבורית ל .4

 .מוצעיםהפתרונות ה

 .העברת ההמלצות למקבלי ההחלטות .5


