
 מפת הבעלויות בתקשורת
הישראלית בשפה הרוסית

פורטל, חלק מקבוצת בזק שבשליטת 
משפחת אלוביץ' – בעלת השליטה בחברות 

�וואלה�, yes, פלאפון, חלל תקשורת ויורוקום. 
בעבר היה אתר פופולרי בקרב ישראלים דוברי 

רוסית, אך בשנים האחרונות ירדה 
קרנו.

בעל השליטה:

שאול אלוביץ זהב.רו
zahav.ru

אתר חדשות קטן. הבעלים, 
אלכסנדר גולצקר (בתמונה), 

הוא עיתונאי ומפיק, 
וגם מגיש בערוץ 9. 

דאטה 24
 data24.co.il

אתר חדשות. הוקם ב-2017 על�ידי 
לאוניד נבזלין, בעל מניות מיעוט 

ב"הארץ" ומו"ל כתב העת "ליברל". נבזלין 
מחזיק ב-95% ממניות האתר, לצד איש סודו 

אריק וולף, המחזיק ב-5%. מערכת האתר 
פועלת בסמוך למערכת "הארץ", ולצד 

תכנים מקוריים מפרסמת תרגומים לרוסית 
של כתבות ומאמרים שנכתבו במקור עבור 

"הארץ". עורך ראשי: אמיל 
שלימוביץ'.

בעל השליטה:

לאוניד נבזלין דטאלי
detaly.co.il

הארץ (מניות מיעוט)

ליברל

The Marker (מניות מיעוט) 

אתר חדשות קטן ובעל אוריינטציה ליברלית 
מתונה. בעלי השליטה הם סופיה וליובוב פייקין 
(87.5%), המחזיקים בו יחד עם בעל מניות המיעוט 

ואדים אוסדצ'י (12.5%).

ישראל אינפו
israelinfo.co.il

ערוץ טלוויזיה מקוון. משדר תוכניות בנושאי 
אקטואליה, תרבות, ספורט ועוד. מוחזק על�ידי רשת 

טלוויזיה אינטרנטית בשם Kartina TV, המתמחה 
בתוכן בשפה הרוסית.

Iland
iland.tv חינמון שבועי. מנהל החברה המוציאה לאור 

את "אפוכה" הוא יבגני פלדשר, ומניות העיתון 
מוחזקות על�ידי אזרחית אוקראינית בשם 

אלווירה צ'רנוס.

אפוכה

?

מראשוני אתרי החדשות ברוסית בישראל. 
Spider- נמכר ב-2016 לחברה קפריסאית בשם
nox Holdings Limited. אחת הטענות שנשמעות 
בסביבת מפעילי האתר היא כי הבעלים הוא אוליגרך 

אוקראיני. שמו אינו ידוע. במסמכי החברה 
הישראלית שמפעילה את האתר מצוין שמו 

של דירקטור אחד: ולדימיר בזובצ'וק.

קורסור
cursorinfo.co.il

משמעות המלה 

טי": 
ת "וס

הרוסי

"ידיעות"

ידיעות אחרונות

ynet

כלכליסט

ידיעות
ספרים

בר הפצה (בעלות חלקית)

בתי
דפוס

אתרי אינטרנט

מגזינים נוספים

קבוצת ידיעות אחרונות

עיתון שבועי מקבוצת "ידיעות אחרונות", נחשב למותג 
המוביל בענף העיתונות ברוסית בישראל. לצד תכנים 

מקוריים מציג תרגומים לכתבות וטורים שנכתבו עבור "ידיעות 
אחרונות". עורך: סשה וילנסקי. "וסטי" נוסד ב-1992 כשבועון, 

וכעבור שנים אחדות ועל רקע פריחת העיתונות הישראלית בשפה 
הרוסית הפך לעיתון יומי. ב-2017, על רקע הצטמצמות השוק 

ומשבר העיתונות המודפסת, חזר להופיע פעם בשבוע – וגם השיק 
אתר אינטרנט חדש. אז כהיום, מערכת �וסטי� מקדמת באופן מובהק 

את אביגדור ליברמן ומפלגתו, ישראל�ביתנו. 

קבוצת התקשורת, שבה שולט ארנון (נוני) מוזס, רכשה את אתר 
האינטרנט המתחרה "יזרוס" וסגרה אותו ללא הסברים כשנתיים 

לאחר מכן. מלבד בני משפחת מוזס, בקבוצת התקשורת שותפים גם 
יורשיו של דב יודקובסקי ובנק הפועלים, שמחזיק במניות 

שהיו שייכות בעבר לאליעזר פישמן.

וסטי
vesty.co.il

בעל השליטה:

ארנון מוזס

?

אתר חדשות ותיק שאנשיו מוציאים במקביל 
שבועון מודפס באותו שם. נוסד בשנת 2000 

והיה שייך לאוליגרך היהודי�אוקראיני ואדים 
רבינוביץ', שהתמודד ב-2014 בבחירות לנשיאות 
אוקראינה. כיום מוחזק האתר על�ידי חברה בשם 

Steyneburg Corporate Assets LTD, הרשומה באיי 
הבתולה הבריטיים. זהות הבעלים

אינה ידועה.

מיגניוז
mignews.com

רדיו לקליטת עלייה – תחנה ציבורית 
שהוקמה ב-1991 כחלק מקול�ישראל וכיום 

מופעלת על�ידי תאגיד השידור הישראלי. 
התחנה משדרת שידורי אקטואליה בשפות 

שונות, ובראשן השפה הרוסית. 

כאן רק"ע

מגזין אקטואליה מקוון הכולל תוכן מקורי 
לצד תרגומים מאתר "הארץ". הוקם ב-2013. 
קהל היעד המוצהר הוא ישראלים דוברי רוסית 

בעלי אוריינטציה ליברלית. מוחזק על�ידי 
עמותה: "מורשתנו – הצהרה דמוקרטית". 

רלבנט
relevantinfo.co.il

אתר חדשות. מוחזק על�ידי 
אנדריי קנבסקי (55%), אלינה 

ויין (40%) ואיליה קגן 
(5%). נוסד ב-1999. 

ישראלנד
isra.com

אתר אינטרנט שמתרכז בתכני וידיאו. מוחזק 
בחלקים שווים על�ידי אנשי התקשורת 

אלכסנדר רונקין (בתמונה) ואלכסנדר גור�אריה, 
המעורבים גם בהכנת התוכן. אחד הכוכבים הבולטים 

של האתר הוא יעקב קדמי, ראש ארגון "נתיב" 
לשעבר.

TV עיתון
iton.tv

אתר חדשות, השלוחה הישראלית של Newsru.com. הוקם 
ב-2005 ונחשב לאתר הפופולרי ביותר מבין האתרים 

הישראליים בשפה הרוסית. הבעלים, ולדימיר גוסינסקי, 
 ,NTV בערוץ ,RTVi החזיק בעבר ברשת הטלוויזיה הבינלאומית
בעיתון הרוסי �סבודניה� ובחלק ממניות העיתון "מעריב". ב"ניוזרו" 

 New Media מחזיק גוסינסקי באמצעות חברה אמריקאית בשם
Internet LLC. לצד חדשות כולל האתר גם תוכן בנושאי 

תרבות, בידור, ספורט ועוד. עורך: יבגני פינקל.

בעל השליטה:

ולדימיר גוסינסקי ניוזרו
newsru.co.il

ערוץ טלוויזיה מסחרי ברוסית, היחיד מסוגו 
בישראל. הושק ב-2002. לאורך רוב שנות פעילותו 

ספג הפסדים. בשנותיו הראשונות הוחזק על�ידי לב 
לבייב. כיום מוחזק על�ידי אלכסנדר לוין, שהפיק 

תוכניות ברוסיה ועבד בין היתר בחברה של ולדימיר 
גוסינסקי. לצד תוכניות אקטואליה מקוריות משודרות 

בערוץ סדרות רבות, בעיקר מרוסיה ומאוקראינה. 
מנכ"ל: יורי קגנוביץ'.

בעל השליטה:

אלכסנדר לוין ערוץ 9
9tv.co.il

תחקיר והפקה בוריס ינטין ואיתמר ב"ז
עיצוב סטודיו הראל ומעין

צילומים: אוראל כהן, מרים אלסטר, קוקו, 
רועי אלומה, יונתן זינדל, מארק ישראל סלם, 

אייל טואג / "דה�מרקר" וצילומי מסך

נובמבר 2017

www.the7eye.org.il

ספוטניק

MTL

כלי תקשורת נוספים בקבוצה

עיתון שבועי בבעלות העיתונאי 
והסופר אילן כפיר. נוסד בתחילת 

שנות התשעים, בסמוך לגל העלייה 
הגדול ממדינות ברית�המועצות לשעבר. 

החברה המוציאה לאור את "גלובוס", 
ספוטניק, מפעילה במקביל רשת של 

מקומונים חינמיים ברוסית ואת הירחון 
"MTL" ("מוסקבה–תל�אביב), 

העוסק בעשירים. 

גלובוס

פירוש השם 

לי": 
טי נידיי

"נובוס

חדשות השבוע

כלי תקשורת נוספים בקבוצה

ג�רוזלם פוסטמעריב

צ�רלטון (בעלות חלקית)

רשת המקומון

רדיו ללא הפסקה

תחנות רדיו אזוריות

עיתונים בשפה הרוסית 

סקרט (שבועון)

אכו (שבועון)

לוץ� (שבועון)

עיתון שבועי מקבוצת "מעריב" ו"ג'רוזלם פוסט" של אלי 
עזור. הוקם ב-1989 כשבועון. בתחילת שנות התשעים, על 

רקע התחרות עם "וסטי", הפך ליומון. בעשור שעבר חזר 
להופיע פעם בשבוע. כולל תכנים מקוריים, ולצדם תרגומים 

לרוסית של כתבות ומאמרים מ"מעריב" ו"ג'רוזלם פוסט". עורך ראשי: 
ליאוניד בלוצרקובסקי. עזור מחזיק גם בשבועונים בשפה הרוסית 

"אכו", "סקרט" ו"לוץ'". 

בעל השליטה:

אלי עזור נובוסטי 
נידיילי

משמעות המלה 

ון". 
ה": "ראש

רווי
"ִפ

התחנה משדרת 

ציון
שון�ל

מרא

רדיו לב
המדינה

רדיוס

תחנת רדיו אזורית מסחרית 
שהוקמה ב-2001. הבעלים, דוד 
בן�בסט, מחזיק במקביל בתחנות 

הרדיו האזוריות רדיו לב�המדינה 
ורדיוס. התחנה משדרת בעיקר 

מוזיקה פופולרית ברוסית, אך גם 
תוכניות אקטואליה. נקלטת 
.89.1FM במרכז הארץ בתדר

בעל השליטה:

דוד בן
בסט פרוויה
רדיו

אתר כלכלי, הוקם ב-2016 על�ידי הבעלים 
אמיל שלימוביץ', שמכהן במקביל כעורך הראשי 

של "דטאלי". פירוש השם: ראשי תיבות של 
"המדיניות הכלכלית החדשה" ברוסית.

נאפ
nep.co.il


