
 דר' תהילה אלטשולר ואלעד מן

 אנחנו עוברים לתחנה הבאה.  :רוזנבאום אבינועם

שתי הערות פרוצדוראליות, הדיון כולו מוקלט,  אם יש : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

דברים שאתה לא רוצה שאנחנו נדע, אם יש דברים שחוסים תחת חוק 

חופש המידע, תציין אותם תוך כדי, כיוון  שאנחנו כולנו בתוך 

העניינים ולא נחשפים אליהם בפעם ראשונה, נפגשים גם בפורומים 

יה, אני מציע כדי להיות אחרים ומכירים את הדלת האחת של השני

הכי אופרטיביים שאפשר, להתמקד בנקודות האופרטיביות 

שמופיעות בדוח, דיברנו עליהם,   יש דברים שלא מופיעים בדוח, 

אנחנו לא נוכל גם אם הם נורא חכמים נצטרך לעשות שימוע שני, אז 

לחשוב על זה,אבל מה שמופיע בדוח ופרסמנו אנחנו נשמח לקבל 

 נוכל להתייחס ולתקן בהתאם. הערות כדי ש

 עשרים דקות ולהיות עם העיניים על הזמן, בבקשה,  :רוזנבאום אבינועם

 עכשיו תעשי את זה בחמש דקות, שבע דקות, : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

:  בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה, אני אפתח ואומר כמה תהילה אלטשולר 'דר

זקן שחוזר ואומר אותם אבל דברים שאני מרגישה קצת כמו  קאטו ה

אני חושבת שראוי שהם יאמרו. כתב המינוי של הועדה היה לצאת 

להסדרת רגולציה על שוק השידורים והתוכן, תחושת הבטן שלנו 

בדוח הביניים שהועדה נשארת ברמה עליונה מדי ולא יושבת באמת 

על המדוכה עם החומר והלבנים לכתוב את הסעיפים את הדה 

 דורשת.  רגולציה שהיא

בסופו של חשבון אני חושבת שבזה ייבחן כל המהלך.  ככל שהועדה  

תהיה יותר .. ולא תעביר את זה הלאה אני חושבת שתהיה איזה 

שהיא אמירה שרשות שטרם הוקמה ומוקמת עכשיו ללא סעיף 

מטרות, היא זאת שתעשה את זה אחר כך, היא בעצם מגלגלת את 

 האחריות הלאה משפט ראשון. 

פט שני, לכן אני באמת אומרת לכם פתחתי את המדריך ... של מש 

 OECDהממשלה, אותו מדריך שבעצם אמור גם ... של ישראל ל 

להסביר איך עושים רגולציה ולפעמים צריך לחזור למדריך הזה. אני 

ישבתי בועדות האלה שכתבו את הדוח איך באמת צריך לעשות 

. צריך להסתכל מה רגולציה וזה תורה שלמה, באמת היא לא ..

הדברים שנדרשים ובראש ובראשונה בכל רגולציה טובה צריך לחיות 

אתם צריכים להחליט למה מאסדרים ... ואם עכשיו גם יש לנו איזה 



שהיא הצעה, בסוף ההחלטה שלכם צריכה להתבטא בסעיף מאוד 

מאוד קונקרטי שכולל גם את התכליות וגם את סדר החשיבות, זה 

מאוד משמעותיים. אני חושבת באמת שנורא קל  שני דברים מאוד

ללכת למקומות של מי יהיה בועדת האיתור שהיא זאת שתחליט אם 

השר יכול לפטר את התת ניצב של המועצה, אבל בסופו של חשבון אם 

רוצים רגולציה שתחשוב שנים, אני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד 

 הכרחי. 

י יכולה ללכת פה באמת מאוד עכשיו,  מה צריכות להיות התכליות, אנ 

אחד הגנת הצרכן, יש הרבה הקשרים של  -גרוסו מודו, לצורה הבאה 

הגנת הצרכן שצריך להגן על הצרכנים הן מפני הטעיה והן סתם מפני 

כל מיני חברות שמנסות לנצל צרכנים זה דבר אחד, דווקא פה אני 

...  חושבת שברמת ההסדרה יש הרבה דרכים שאנחנו  יכולים להציע

יש הרבה דברים שאפשר להקל בהם באמת להעצים צרכנים ולא 

 להסתכל עליהם כאל טעונות הגנה. 

אולי בהקשר הזה לדבר על מה שנקרא פה גם האחדה של סטנדרטים  :אלעד מן

של רגולציה,  זאת אומרת שאם יש סוגיה שהיא רוחבית שמשפיעה 

 על צרכני תקשורת,  

 רציונאל  של ברית המועצות.  זה ה: יו"ר הועדה -פילבר שלמה

  -לא זה  :אלעד מן

הכוונה של ברית המועצות הייתה  כדי שגוף אחד : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

  -יחליט לא רק בשוק 

היתרון צריך להיות גם באינטרנט, העיקרון צריך להיות עיקרון צרכני  :אלעד מן

יא במקרים הדומים שהוא זהה והסטנדרט הוא זהה והמחויבות ה

זהה וכאן כשתהילה מדבר על להוציא לרשויות אחרות או לתאם עם 

רשויות אחרות או לעשות מארג משודרג של רגולציה בהתחשב 

בסמכויות של רגולאטורים אחרים ובשוק התקשורת יש הרבה 

רגולאטורים אחרים שהם רלבנטיים, אם זה הגבלים עסקיים, אם זה 

רות בסגמנטים של ניסיונות הגנת צרכן, אם זה רשויות רלבנטיות אח

הגנה בכשלי שוק ספציפיים,  אז צריך להביא את זה בחשבון ולא רק 

להגיד אנחנו מסתכלים על טלוויזיה על רדיו,  ועל מוצרים של 

סגמנטים ושם אנחנו עושים את ההסדרה. אלא מסתכלים על הבעיה 

 הרוחבית. 



יון שכבר היה אבל זה לא היה לנו את  אותו דיון , זה שכפול של ד :נויפלד דנה

חשוב, הבעיה היא שהמשרד עצמו לא יכול לתת הוראות ... זאת 

אומרת אין לנו את הסמכות לעשות את זה,  השאלה מאוד ממוקדת 

האם נכון לוותר על זה ולהטיל את זה  ...  שזה יכול להיות הממונה 

על הגבלים עסקיים זה יכול להיות שאגב יש דעות בתוך ההגבלים 

קיים מה האפקטיביות שלהם לגבי מעורבות בתחום, הם בעצמם העס

שמענו את זה לא בטוחים שהם הגורם הרלבנטי בתחומים האלה בזה 

 ויש להם מחשבות שניות בעניין הזה. 

אז בנוסף מה שאתם מבקשים מאיתנו זה לבוא ולהתנער ולהותיר את  

 הזירה בידי מישהו אחר. 

 ממש לא,  :אלעד מן

 דנה נויפלד משרד התקשורת.  -עכשיו רגע, המשמעות של הדבר הזה  :נויפלד דנה

 יועצת משפטית, : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

המשמעות של זה, שפשוט יש לנו את הדיונים האלה ומתעורר כל מיני  :נויפלד דנה

קשיים האם אנחנו רוצים את המצוין שיעשה מישהו אחר שזה יהיה 

ומים או שתהיה הסדרה שלנו הסדרת הרוחב שמתפרשת על כל התח

שחלה על אותם גורמים רלבנטיים ואני רוצה להגיד שהיו לא מעט 

מקרים שאנחנו עברנו את ראש החץ בכל מיני נושאים צרכניים, קחו 

לדוגמא איסור כבילה, כמו למשל קנסות יציאה. שבעקבות ההסדרה 

של משרד התקשורת שנגעה רק ... אחר כך בעלי הסמכות  פעלו 

ה יותר רוחבית, זה הגיע לדוגמא גם לנושא מכוני כושר ומנויים בצור

אתם צריכים לחשוב האם מה שאתם מציעים  -אחרים שגם שם היו  

הוא בסוף לטובת העניין או שהוא פוגע באותו עניין שאתם רוצים 

לקדם אותו. בסדר?  כי אנחנו לא הגורם הנכון לבוא ולהגיד תסדירו 

 הכול.  

:   יש תשובה של חכם ותשובה של בקיא בהקשר הזה, לרתהילה אלטשו 'דר

התשובה של הבקיא ברוב המקרים אני חושבת שבחלק מהמקרים 

את באמת צודקת,  משרד התקשורת והאכיפה המצוינת שלו באמת 

זה לא אומר שככה זה צריך להיות בעתיד ופה אני מגיעה  --הוביל 

רצוף, למה מפני לתשובה של חכם, חברים שה הולך להתפוצץ לנו בפ

שחלק גדול מהשוק יהיה שוק שלא יהיה תחת ההסדרה, אין מה 

לעשות, גם אם בעוד שנתיים וחמש שנים זה עדיין יהיה שם, השוק 

  -הולך לקראת מקום שרובו יהיה מחוץ לטווח ההסדרה 



 מה קורה בעולם?  : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 :   כך קורה בעולם, תהילה אלטשולר 'דר

 מה קורה בעולם? : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 :  מה שקורה בעולם,  תהילה אלטשולר 'דר

 לפני אכיפה? : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

,  אין שום מדינה בעולם FCCמחליפים את ה  FTC:  אז ה תהילה אלטשולר 'דר

שבה זה מתרחש אחרת, אני יכולה לומר לכם באמת אולי באינדונזיה 

הן רלבנטיות עבורנו. רשויות הגנת הצרכן אני בודקת את אלה ש

 הופכות להיות רשויות לא רלבנטיות. 

   -אני אתן לכם רק דוגמא אחת, תוכן שיווקי  

 מה ההצעה?   -דיברנו על ההמלצות שלנו  :נויפלד דנה

הממשלה יודעת לעשות עבודת מגן משולבת כשהיא רוצה בזמן מאוד  :אלעד מן

קצר ומאוד יעיל,  אפשר להביא דוגמאות שתוך שנה היו פה חוקים 

 שהפכו את המשק מלמעלה עד למטה. 

:  רגע, רגע, אז אני כן רוצה להגיד ככה, לתת פשוט את תהילה אלטשולר 'דר

על תוכן שיווקי התחושה הזאת למה הכוונה. אנחנו יכולים לדבר 

מהיום ועד עולם, גם בהגנת הצרכן,  בנוסף יש לנו ... שתתחיל כמו 

שהיא עושה מארצות הברית לבריטניה, ... מנהלת עכשיו או יותר נכון 

רשות אכיפת הפרסומת הבריטית שהיא גוף בעצם של הגנת הצרכן, 

היא לא גוף ששייך לאופקום,  מנהלת עכשיו מהלך מול בסקין בגלל 

 ן שיווקי לא מסומן.תוכ

האמריקאית נגד בלוגרים  FTCעכשיו זה ברור אותו דבר עושה את ה 

כן שמשתמשים בטקטיקות האלה, מדוע מפני שיש הבנה שה... 

שעליה הסדרת התקשורת הולכת ותצטמצם ביחס לשאר  השוק. זה 

   -דבר ראשון  

 מטרות ותכליות. : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

:  לא, אבל אנחנו פה בסמכות של הגנת הצרכן ועבודה עם תהילה אלטשולר 'דר

רשויות. טוב עשיתם לא התייחסנו לזה בדוח שלנו, שהתייחסתם 

לנושא של ... היתר בשוק הפרסום, אכן סוגיה  שראוי להידרש לה, 

כתבתי עליה כבר לפני שנתיים איזה שהוא נייר, וגם הנייר הזה 

רשות ההגבלים העסקיים הרעיון היה בעצם להגיד ההצטנעות של 

בעיני היא הצטדקות מזויפת, הגיע הזמן שהרשות להגבלים עסקיים 

תתחיל להפעיל את הסמכות שלה כמו שהיא צריכה להפעיל את 



הסמכות שלה ולא מתוך איזה כניסה לדלת אמותיהם של השיקולים 

-   

 הוא יופיע אבל בעיסקאות מאוד ספציפיות.  :שמיר הילה

:  עכשיו אני רק אומרת לכם בקנה שלי מוצר חדש שהולך לרתהילה אלטשו 'דר

לצאת ממש בעוד חודש, עבדתי עליו עכשיו גם קרוב לשנתיים שעוסק 

באמת בנושא של ריכוזיות בשוק התוכן העיתונאי, אני כבר לא 

קוראת לזה העיתונות או הטלוויזיה או זה, השווקים האלה הולכים 

יצטרכו לתת לדבר הזה  ומתאחדים רשויות ההגבלים העסקיים

פתרון, אי אפשר יהיה לראות יותר את שוק הטלוויזיה ... אלא צריך 

לראות אותם כשווקים מאוחדים ולתקן וצריך יהיה לעשות חוק 

המזון לדמוקרטיה אם אתם רוצים לקבל את הכותרת של המסמך 

הזה.  אז אני אומרת אלה דברים שבפירוש העודה כן צריכה שיהיה 

וגם  -בת גבולות הדמיון הפוליטי,  יש דברים שלא תוכלו לה את הרח

אם היום זה מאוד מפתה להחזיק אותם קרוב ולהגיד אנחנו יכולים 

לעשות את זה יותר טוב, עדיין זה לא תשובה מספיק טובה 

 כשמסתכלים. 

  -מה ההצעה, אם יש מקום  דוברת:

וגעים להגנת :  ההצעה היא שככל שאפשר יש דברים שנתהילה אלטשולר 'דר

הצרכן, לתחרות,  להעביר החוצה להעביר את השווקים באופן אחוד 

 בלי שאתם צריכים לשאול את עצמכם את מי אנחנו מאסדרים.  

  -או לכל הפחות לתאם עם הגורמים הרלבנטיים שאלו  :אלעד מן

 :  הרשות לסחר הוגן, תהילה אלטשולר 'דר

ית הרגולציה, לא יכול להיות שהם מוקדי העיסוק שלהם את אופן בני :אלעד מן

 יהיו לווינים חיצוניים לתהליך הזה ויקבלו אותו בדיעבד. 

:  שתי התכליות הנוספות אחת היא החדשות והשנייה תהילה אלטשולר 'דר

השמירה על שרשרת הייצוג כמו שזה דובר בהפקות ואז אני רק 

אומרת ואז עוד רגע אפרט לגבי כל אחד מהדברים האלה. אם 

תכלים באמת על התכליות שלכם כמשולש, זה נע בין הגנת הצרכן, מס

לחדשות, להפקה מקורית, וילדים זה חמוד וזה נעים ואנחנו לא נתנגד 

לזה אבל זה יכול להיכנס פנימה, שלושת הקודקדים האלה צריכים 

להנחות אתכם ואז תתעדפו ביניהם  לדעתי צריך לתת עדיפות יותר 

הצרכן ובאמת להגיד אנחנו עכשיו מתחילים נמוכה לסוגיות של הגנת 



לדבר על זה שאנחנו רוצים להבטיח מינימום של איכות ...   ואנחנו 

 רוצים לדאוג לשפר את העיצוב של הפקות המקור.  

אז נתחיל באמת באמירת הבסיס שמופיעה בתחילת הדוח שאתם  :אלעד מן

שאני  קובעים שכעומק התחרות כך עומק הדה רגולציה, זאת אמירה

אפילו לא יכול להתחיל להסביר את הבעייתיות שבה, מנקודת המוצא 

  -הזאת 

 אולי אני אאתגר אותך ונעשה את זה הפוך?  : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 בוא תאגר אותי,  :אלעד מן

כן יש לנו שתי חברות חדשות שכל אחת מהן משקיעה : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

עכשיו נכנסים לקרביים שלהם ורואים  מיליוני שקלים אם אנחנו 20

איך הן מפיקות חדשות, אנחנו רואים שעיקר הכסף הולך לטלנטים 

לצורך העניין  שאין שום ייחודיות בסוף בויז'ואלס שהם מצולמים על 

הרבה פעמים  so called poor ידם יותר מאשר על ידי גופים עניים 

ת המשפט העליון כשאתה לא מגיע למקום כשזה לא ללכת  לצלם  בבי

איזה דיון אלא ללכת לאירוע שיש בו שהוא קצת רחוק, אז הם בכלל 

קונים מצלמים מקומיים ועושים לעצמם את החיים קלים. כמעט 

הליין אפ של כולם, בין של העניים בין של העשירים נראה בדיוק אותו 

   -דבר ובעצם 

 ים אותו דבר.  יש לך שניים, שני -:  זה תיאוריית  תהילה אלטשולר 'דר

לא זה לא שניים, אני מדבר גם בקטנים האחרים, גם : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

ברדיו האזורי גם באני לא יודע מה, זאת אומרת יש איזה מין הייתי 

מסוים  של תקשורת או של  או של עיתונאים בתקשורת,    DNAאומר 

עושים חדשות ומה זה חדשות, כשמחפשים  או של עורכי חדשות לאיך

היום וזה לא קשור ליכולות, מחפשים את הצהוב את  הפופולארי,  

את הזה זאת אומרת גם אלה שיש להם הרבה כסף ויכולים לעשות 

איכות, מחפשים את הרייטינג  ודברים מהסוג הזה, כלומר לא ראינו 

ה איכות, כן נגיד ככה, או לא ראינו שכסף או השקעה בחדשות מביא

ראינו בגלל שחדשות הם בעצם באות לבטא אמונות ודעות של 

אנשים, שכשאתה עושה רבגוניות וזה מה שחסר היום בחדשות, אתה 

לפני שבוע,  20תקבל יותר איכויות ודיווחים. אפרופו הויכוח על ערוץ 

נמצא היום הוא לא קרה לאורך עשור,  20נולד אך ורק כי ערוץ 

תונאים הבראנז'ה אין לי פה אבל אני טוויטר בסדר?  בקרב העי

בסדר, בית סוקולוב החדש בגלל שכולם היו שטנץ אחד כולם כתבו 



אותו דבר אם זה דן מרגלית שמקבל איקס כסף או זה פרילנסר 

שמקבלת שתי אגורות וחצי, לכן אני מערער על התזה של הכסף, מה 

  -שאנחנו 

 אני לא אמרתי כסף,  :אלעד מן

לא, מה שאנחנו מצפים איכות חדשות.  עכשיו עוד : יו"ר הועדה -ברפיל שלמה

שאלה אחת אחרונה,  בסוף כשאתה מסתכל בתוצאה על הליין אפ של 

חדשות כי חדשות מה לעשות, הדבר שמעניין,  היה משהו זה, כולם 

 נותנים שמונים אחוז את אותו ליין אפ, 

 נכון,  :אלעד מן

  -וי בחדשות השינ: יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 אותו אורך סטנדרטי,  דוברת:

כמעט באותו אורך, כן, השינוי בא לידי ביטוי בשני : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

דברים, אחד זה בשתי כתבות מגזין האחרונות שכל אחד בוחר לעצמו 

 מה הוא עושה ייחודי, עושה צרכני עושה זה עושה אחרת.   

 מה שהזכיין מקדם,  :אלעד מן

משהו כזה ופעם שנייה זה הפרשנים שיושבים : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

ומסבירים מה אנחנו רואים ושני הדברים האלה הם מאוד זולים והם 

שייכים להיפך למוטיבציה ולאיכות, לרצון ולמוטיבציה הרבה יותר 

 מאשר ליכולת.  

 הרגע אמרת שלטלנטים זה יקר,  :אלעד מן

 טלנטים, פרשנים, לא, לא, לא, לא : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 הפרשנים הם מוזמנים? :אלעד מן

 לא, : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 איזה פרשנות? :אלעד מן

אני אומר שהפרשנות שאתה נותן שהיא באה עוד פעם : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

ממקום של אמונות ודעות, זאת אומרת אתה יכול לראות את אותו 

ככה והשני יסביר לך בדיוק מאה שמונים דבר ואחד יסביר לך שזה 

מעלות שזה הפוך ולכן אני אומר לך זה מקום, זה החינוך זה 

ההיסטוריה זה הבקגראנוד של הפרשן שיושב ומסביר מה אנחנו 

 רואים מנסה לדחוף לנו לראש. 

  -אז אני אגיד ככה, גיוון מאוד חשוב זה עדיין לא סותר את  :אלעד מן

  -אתה לא סופר  דוברת:



למרות שהדיון הזה נועד באמת כן לשאול אתכם : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 שאלות, לא לתת לכם להרצות.  

  -קחו חשבון שקראנו  :שמיר הילה

אני אומר דבר כזה, תחרות היא לא תרופת פלא במקום שיש בו כשלי  :אלעד מן

שוק שהתחרות אפילו מעצימה אותם. זאת אומרת שאם היום אתה 

תיתן גיוון שיוריד גם את האפשרות לעשות באופן מינימאלי מה 

שאתה כן רואה היום בסטנדרטים של ייצור שמופיעים על המסך אולי 

דבר עליו, אנחנו נראה גם ... באופן לא באופן המיטבי שאתה רוצה ומ

 של היכולת המינימאלית לעשות חדשות, מוקפדות וטובות.  

עכשיו, לכן כן צריך איזה שהיא גישת מינימום.  אבל התשובה למה  

שאתה מדבר עליו נטוע ממשל תאגידי של חברת חדשות, הוא לא 

  -נטוע בזה שאתה פותח את השוק לתחרות פרועה 

... ממשל תאגידי, היום על המדינה יש ארבעה נציגים : ו"ר הועדהי -פילבר שלמה

, אין לנציגים האלה שום 2ושל ערוץ  10בחברת חדשות של ערוץ 

השפעה ואוי ואבוי להם אם הם יפתחו את הפה הם יחטפו מה שעדנה 

חטפה בתור רגולאטורית עכשיו הם יחטפו פי ארבע על התערבות של 

פש העיתונות, ובסוף חוזרים אותם השלטון של הזה טה טה טה חו

 עיתונאים אותם עורכים ועושים את אותו דבר. 

כשאני אומר ממשל תאגידים אני לא מדבר על שיקולי עריכה  :אלעד מן

אלא לסטנדרטים של העיצוב ולאופן התהליכי.  היה לנו    -שנותנים 

את זה סליחה שאני מזכיר שוב, את הפרשה המפורסמת של אדלסון, 

שם היה דיון בדיוק לאיך ממשל תאגידי לקוי או של אי דיונים אבל 

בנקודות המפתח בסוגיות שקשורות לדברים שמשיקים לתוכן, 

 מביאים לכשל גדול.   

   -הסינדיקציה : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

אתה התחלת לדבר ולא נראה לי השלמת את  הטענות שלך.  אסף  :וסרצוג אסף

סביר את הטיעון, התחלת להגיד משהו מאגף התקציבים, תוכל לה

אתה אמרת שאתה רוצה לתקוף את הטיעון של יותר  -וזה קצת 

 תחרות. 

 תחרות ... לפעמים מחריפה את הבעיה ולא עוזרת לה,  :אלעד מן

הטענה אתה אומר שיש מקומות שבהם עדיין צריכים לקבוע  :וסרצוג אסף

 סטנדרטים מינימאליים?



רים שהם מוצרים ... מוגנים שהיינו רוצים לאבטח בוודאי,  במוצ :אלעד מן

אותם,  כגון חדשות למשל, או אקטואליה או מה שנקרא מוצרי 

  -אינפורמציה שהם תוכנית אפילו 

עכשיו שאלה, איך אתה מודד את המינימאליות הזאת, אתה יכול  :וסרצוג אסף

להגיד לצורך העניין בכסף, אבל כסף לא בהכרח מבטיח איכות, כי 

תה יכול עוד פעם אני סתם ניקח,  זה כמות ההוצאה שרשות שידור א

או ערוצים  10או ערוץ  2מוציאה על צוות ניידת שידור לעומת ערוץ 

  -אחרים זה לא מבטיח שהדיווח או אמינות הדיווח תהיה יותר טובה 

לכן אני אומר השאלה היא איזה סטנדרטים מינימאליים אתה קובע 

ינימום כסף ונניח שזה נותן לי איזה שהיא שהם נורא קל להגיד מ

 ערובה לאיכות.  

בדיוק פה המשלימה של ממשל תאגידי, נכון, אם נותנים כלים  :אלעד מן

ומבנים באופן קשיח שיטה ודרישה שתתייחס לאספקטים האלה ולא 

ייתן למצב של גבולות נגד טובת החברה למשל, טובת החברה במובן 

כותי הוא מהותי היא לא רק פועלת הזה זה לשדר מוצר שהוא אי

במישור של פרסום אלא של המוצר הציבורי שהיא מייצרת ולכן אם 

  -אתה יוצר סטנדרטים של ועדות שדנות 

  -:  ועדות דירקטוריון הוא מתכוון לתהילה אלטשולר 'דר

ועדות דירקטוריון שדנות בנושאים מסוימים כמו שאמור היה להיות  :אלעד מן

 ת החדשות הקיימת.   במבנה של חבר

   -צריך לראות את זה מאוד קונקרטי לפרוט את זה :וסרצוג אסף

 אבל אני אשמח, יש תיאוריות מאוד מפורטות.   -בשתי דקות האלה  :אלעד מן

  -אתה אומר שממשל תאגידי : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

:  רגע יש שני דברים, יש את השינוי של הממשל התאגידי תהילה אלטשולר 'דר

שעליו אלעד מדבר באמת על הדרך שבה ... גם הכסף הוא שחקן פה 

כאילו הצגת פה איזה שהיא תזה שהיא תזה מאוד כובשת לאיך 

הוא עשה פה איזה שהוא סוג של שינוי ,  20שאומר ואז כשכנכס ערוץ 

--את זה בעבר מי שיצר את   אז עם כל הכבוד אני חושבת וגם כתבתי

 .  20הזה זה ישראל היום זה לא ערוץ  -

לפני כן, זה לא משנה, אני אומר ברגע שאתה מייצר גיוון אתה  7ערוץ  :וסרצוג אסף

 מייצר דיאלקט. 

:  רגע שנייה, מה שאני רוצה להגיד זה ככה, שאלות לגבי תהילה אלטשולר 'דר

פלורליזם בכלי תקשורת, הם שאלות שבאמת ישראל היום עורר 



אותם בצורה מאוד חזקה, חסרת תקדים בשוק התוכן וזה שאפשר  

לקרוא בישראל היום אתם יודעים שאת זה לא תקראו בידיעות 

חיל בישראל היום זה הת -אחרונות ובואו נסביר לכם למה, זה היה 

וזה בכלל המסורת הייתה  שלא מתייחסים למתחרה בשום מקרה, 

וידיעות אחרונות התחיל להתייחס למחקרים שלו אחרי באמת איזה 

שהוא סוג של מגננה. עכשיו אנחנו לא נכנסים בכלל לכל הדבר הזה 

אבל אני רוצה להגיד פה שני דברים, ראשית אני חושבת שלפחות 

לם לייצר פלורליזם פנימי בתור תקשורת זה דבר ממה שקראתי בעו

   -שכמעט ולא קורה מאותן סיבות 

 זה לא ... תקשורת ..  :וסרצוג אסף

:  שנייה תן לי, אני אומרת הדבר הזה כמעט ולא קורה תהילה אלטשולר 'דר

והתחושה הזאת כאילו אנחנו נוכל לכפות  רעיוני חדשותי,  לא קורה 

רגע, אז  -זם בשוק לא פלורליזם פנימיבשום מקום. צריך פלורלי

עכשיו מה שאני באה לומר פה הוא הדבר הבא, צריך לזכור שחדשות 

זה מוצר רגיש, מוצר רגיש ראשית מפני שיש לו נטיות למונופולין כי 

יש העותק הראשון הוא העותק שעולה הרבה מאוד כסף לייצר אותו 

תר משתלם, נכון?  ואז ככל שיש יותר צופים באמת זה הופך להיות יו

או יותר קוראים, זה הופך להיות יותר משתלם. בשוק קטן כמו שלנו,  

אין הרבה צופים זה הופך באמת את העותק הראשון להיות מאוד 

מאוד יקר ולכן יש לנו ... כשאתה מדבר על מודל שצריך להרוויח זה 

זה לא  -או מודל שיש פרסומות בטלוויזיה או מודל של פרסומות 

יונות. רגע אז עכשיו מה שאני רוצה להגיד זה ככה, זה דבר הגיל

ראשון, יש פה באמת נטייה טבעית לריכוזיות ומי שחושב שאנחנו רק 

נפתח את השוק ותהיה פה תחרות ואז נוכל לעשות רגולציה, הוא או 

 תמים או עושה את עצמו. 

עכשיו אני רוצה לדבר טיפה על העושה את עצמו, תראו, חדשות  זה  

מוצר רגיש מפני שאתם כשאתם באים בשם המדינה לאסדר את 

החדשות, אתם מאסדרים מי שאמור להיות המבקרים שלכם.  

נמצאים במצב של ניגוד עניינים אינהרנטי. לא שחלילה אני  מאשימה 

פה, אני אומרת זאת הסיטואציה.  לכן הנטייה הטבעית להגיד אני 

יהיו פה המון כלבלבי  רוצה הרבה ערוצי חדשות, מבחינתי אומרת

 שמירה לא יהיו פה כלבי שמירה.   

 למה בעיתון זה לא הוכיח את עצמו? :שמיר הילה



:  זה לא הוכיח את עצמו לא היו הרבה, לכן אני אומרת, אני תהילה אלטשולר 'דר 

חושבת אף פעם בעולם העסקי במדינת ישראל,  ... בעולם של עיתונות 

יו ... מסחריים משמעותיים בשוק שהייתה  צריכה להרוויח לא ה

העיתונות במדינת ישראל, לא היו, לכל אורך ימיה של המדינה וזה 

 הגיוני להתחשב בגודלה. 

עכשיו מה שאני רוצה רק להגיד פה זה הדבר הבא, אתם מאשים פה  

בהאשמה מאוד קשה את העיתונות המסחרית בישראל וזאת האשמה 

אתוס של עצמאות עיתונאית שהיא בעיני לא נכונה. אם יש היום 

כמה שקשה לי להגיד את זה.  2במדינת ישראל, היא נמצאת בערוץ 

בגלל הכוח שלו הצליח לייצר אתוס שגם הקרין  2כן? דווקא ערוץ 

אגב אחר כך על ערוץ הכנסת, איזה שהוא סוג של אתוס שלא היה 

ברשות השידור, ברשות השידור לא היה שום אתוס עיתונאי אפשר 

   -הגיד להם לעשות היה ל

זה דיון אין סופי, אבל שאלה אופרטיבית להחלטות של : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 הועדה, לאור העובדה שאנחנו באים ואומרים, 

  -:  או.קיי.,  אז תהילה אלטשולר 'דר

רגע, לאור העובדה, אני מסתכל על זה מכיוון הפוך, אם : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 וון,  ואז הויכוח הוא גיוון עוזר לא עוזר, אנחנו רוצים גי

  -:  לא, אנחנו מסכימים לגבי גיוון אבל תהילה אלטשולר 'דר

בהנחה שאנחנו רוצים גיוון, אנחנו זיהינו שהדרישות : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

שקיימות היום בברוד קסט שאומרים תשקיע שישים מיליון שקל 

 סה. לפני שאתה בכלל מתבסס, הם חסם כני

  -:  נכון אבל  הורדנו את זה לאפס תהילה אלטשולר 'דר

לא, אז באנו ואמרנו, אנחנו בכלל הרי זה לא רק לזה, : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

זה גם בהפקות המקור מסיבה אחת שאתה בא ואומר תשמע, אם 

אתה רוצה לייצר גיוון אתה צריך לתת את ההזדמנות למישהו את 

כיוון שבעולם הברודקסט אתה צובר מוניטין  הגנות הינוקא. עכשיו

לאט לאט, זה לא שאתה יכול לקנות מנויים או לעשות דחיפה או 

פושים, אתה צריך בעצם לשים את הסחורה שלך על המדף, ואז 

לגרום למצב שאנשים באים ואומרים בוא, זה יותר מעניין זה, פחות 

זמן. אני  מעניין מזה ולאט לאט עוברים אליך, זה תהליך שלוקח

אומר  אנחנו נותנים לחלון זמן הזה שלוש שנים. אם בשלוש השנים 

שהקים את הערוץ החדש הוא מספיק  -האלה האיש שהפיק את ה



מוכשר עם אנשים מוכשרים אנשים נכונים,  ואנשים רוצים אותו על 

פני האחרים, ועברו אליו, הוא צבר מספיק כוח כדי שהוא יכול 

  -להיכנס למגרש של  

  -אגב ההגנות האלה היו  :שמיר הילה

אנחנו לא מורידים מהגדולים אנחנו באים ואומרים : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

 אנחנו משדרים את מה שקיים, אנחנו מנסים לעשות תחרות מדורגת.    

, אני חושבת אני 20:  אני אומרת ואני מתייחסת באמת לערוץ תהילה אלטשולר 'דר

אומרת את זה לכם באמת מעומק הבטן, בתור מי שמנויה על מקור 

ראשון ועל הארץ שנים ארוכות, כן?    אני חושבת שעושים פה תהליך 

, בגלל 20באופן כללי יש פה תהליך מאוד מאוד רע ביחס לערוץ 

  -שלציבור 

 הוא לא בשולחן הזה, : הועדהיו"ר  -פילבר שלמה

 :  לא, ברור, תהילה אלטשולר 'דר

 פה בוועדה בוודאות.  20אנחנו לא מדברים על ערוץ : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

:  לציבור הימני במדינת ישראל מגיע ... מגיע להם, אני תהילה אלטשולר 'דר

 2חושבת שהאמירות לגבי העובדה שבאמת יש נטייה שמאלית בערוץ 

 ן נכונות. ה

אז תבואי לפה ביום חמישי, תשבי עם הברודקסטים : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

ויסבירו לך בכל הדרך האפשרית בעולם למה אסור לאף אחד אחר 

 להיכנס חוץ מהם, אבל זה רלבנטי כרגע, נו, 

:  אבל יש פה רלבנטיות, מה שאני מנסה לומר שהתפיסה תהילה אלטשולר 'דר

יכולים לתת למישהו עם אפס השקעה לייצר ערוץ שלכם שלפיה אתם 

היא לא עובדת ואני אגיד לכם גם למה היא לא עובדת, כי למי שאין 

כסף, אין קרן לתביעות דיבה, ואם אין קרן לתביעות דיבה אז אין 

עיתונאות תחקירית ולמי שאין כסף, אין אורך נשימה שמאפשר 

  -לעשות תחקירים בסייט שעושים רבים 

תהילה בונים היום את תאגיד השידור הציבור החדש, : יו"ר הועדה -ילברפ שלמה

מיליון שקל רק בשביל  130אנחנו מדינת ישראל משקיעה היום  

האולפנים,  מי שרוצה מחר להיכנס תקשיבי, מי שרוצה מחר להיכנס 

לטלוויזיה לפני שהוא בכלל אומר בוקר טוב, ההשקעות הכניסה שלו 

שאין לו כסף ואין לו תוכנית עסקית ואין לו הן כל כך יקרות שמי 

 יכולת לבלוע עשרות מיליוני שקלים לא יכנס בכלל.  

  -:  אבל לא תהילה אלטשולר 'דר



אי אפשר על כל זה להגיד לו אנחנו הורדנו לאחרים את : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

המחויבויות אתה גם תעשה את השקעות, אתה בהתחלה של רכישת 

אנשים וציוד ופורמטים והפקות ואני לא יודע מה ותתחיל לצבור 

 רייטינג וחוץ מזה תהיה חייב בכל המחויבויות. 

  -:  לא אמרתי כל תהילה אלטשולר 'דר

 זה חסם כניסה  הפוך. : הועדהיו"ר  -פילבר שלמה

:  אבל הצד השני הוא לאפשר באמת להקים פה ערוצים שהם תהילה אלטשולר 'דר

ערוצים זולים שלטווח ארוך לא יוכלו לעשות את התפקיד שלהם 

כערוצי חדשות רציניים כי הם לא יוכלו להחליט כי לא תהיה שם 

 הפרדה בין בעלות. 

 למה ערוצי חדשות? :שמיר הילה

  -:  לא חדשות,  כערוצים תהילה אלטשולר 'דר

  -אז יהיו כאלה שיהיו מוקד חדשותי ויהיו כאלה שיהיו לה   :שמיר הילה

האיתנות יבחנו את האיתנות  של ערוצים שהם יותר חזקים שזה גם : אלעד מן 

 חשוב,   משפט אחד אחרון, 

 משפט,  :רוזנבאום אבינועם

יעון התחרותי בשוק התקשורת הוא משפט אחד אחרון לפני הט  :אלעד מן

מטעה, מכיוון שהרבה מהשחקנים לא נמצאים משיקולי רווח והפסד 

והסיבה שיש פה יציבות של ערוצים לאורך שנים למרות שהם 

מפסידים סכומי עתק, גם צריכה לבוא בחשבון כשמדברים על תחרות 

 בשוק הזה.  

 אתה יכול לעודד את זה?    :שמיר הילה

 ?מה :אלעד מן

 זה נכון לעודד את זה ?   :שמיר הילה

אני לא רוצה לעודד את זה, אני רוצה לעודד שחקנים שיש להם בראש  :אלעד מן

שיקולים רווח והפסד. שצריכים להראות איתנות וצריכים  להראות 

 היתכנות חוקית. 

בכל המקומות בעולם יש טלוויזיה שהיא נקייה : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

נטרסים או כלכליים או פוליטיים או  אחרים או לחלוטין מאי

 .  what everחברתיים או 

 אתה בונה פה אידיאל, לא?    :אלעד מן

לא ,אני לא מנסה לבנות פה אידיאל  כי אני לא מנסה : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

  -לבנות פה משהו שהוא בשמיים, אני מנסה לבנות משהו ש



רק כמה מדינות בגודל של מדינת ישראל, :  השאלה היא תהילה אלטשולר 'דר

    -אפשר להחזיק שלושה ערוצי טלוויזיה חזקים 

השאלה הזאת נשאלה בעולם הסלולאר כשסלקום : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

נכנסו והיום אנחנו נמצאים בעולמות אחרים לגמרי, זאת אומרת זה 

ני מסוג הדברים שבסוף אתה בא ואומר אני  לא אנהל את השוק, א

אפתח אני אתן את האופציות, מי שרוצה להיכנס ולהפסיד, שייכנס 

ויפסיד את המכנסיים, תהיה קונסולודיציה בסוף השוק מגיע לנקודת 

 איזון.  

 הסלולאר זה לא חדשות,  זה שוק הרבה יותר פשוט.  :אלעד מן

 אותו דבר קנה בעיתונים אגב, שאחד קנה את השני. : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

  -:  לכן אנחנו אומרים זה שוק תהילה אלטשולר 'רד

 אבל זה דיון ענק שלא שייך לוועדה הזאת. : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

:  כשאתה אומר כעומק התחרות כך עומק הדה רגולציה אתם תהילה אלטשולר 'דר

נותן לאנשים תחושה שבאמת תהיה תחרות ואני אומרת לך לא תהיה 

   -תחרות, לא תהיה תחרות 

אסור להחזיק במשותף זה יהיה הרסני ותסתכלו על חוות הדעת של  :אלעד מן

 הרשות להגבלים עסקיים. 

 , תודה רבה רבה לכם :רוזנבאום אבינועם

 אגב חברת החדשות הכי חזקה במדינת ישראל. : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

אתה יכול לשאול את הצד הזה של השולחן כמה בעיות נובעות מזה  :אלעד מן

  -כמה תיאומים וכמה 

תודה רבה חברים נשמח לעשות אתכם את המשך : יו"ר הועדה -פילבר שלמה

הדיונים האידיאולוגיים האלה.   יש את המסמך שכתבתם באריכות 

 במפורט נקרא אותו.  

 

 


