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 הלשכה המשפטית           

 2020 ביוני 7, ראשוןיום                                            לכבוד

 מר ניר שוויקי                    מיכל הלפריןעו"ד 

 מנכ"ל הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )בפועל(                   הממונה על התחרות

 באמצעות דוא"ל                    אמצעות דוא"לב

  ,נכבדיי

 טרם נקיטת צעדים משפטייםפניה  –רי חברות החדשות שידומורשים לשידורים ב קידום תכניהנדון: 

 

 ן שבנדון בדברים הבאים: לפנות אליך בעניי יהרינ, (ע"ר)הוגנת קידום חברה ל -עמותת הצלחה מרשתי בשם 
  

)בעלי המורשים לשידורים  מים תכנים שלמקודור את האופן בו סד מזה זמן בוחנת מרשתי באופן .1

באותם ערוצים. רי חברות החדשות במסגרת שידו, (13ו  12 שידוראפיקי הרים בהמשדהרשיון 

צר החדשותי המוביל זית, המוים במהדורת החדשות המרכת של התכנים המשודרחבנרבחינה 

העלתה כי החל מעת , ערוצים אלו, שנעשתה באופן שיטתי ובכלים מחקרייםוהמשמעותי ביותר ב

להלן גם "חדשות בע"מ ) 10הממוזגת בחדשות  , וכינון שליטת החברה"10ג "רשת" ו "ערוץ מיזו

בעלות מלאה של "קשת", ל ("12חדשות "גם:  )להלן חברת החדשות הישראליתהעברת  ן"( וכ31

 ,םהמקודמיבכמות התכנים ו , במשךתדירותברי תקדים , בשיעורים חסוחדה חלה עליה ברורה

 דשות. גרת שידורי החהמשודרים בערוצים אלו במס

תוני חברת יפעת, המלאים שנערכו בעבור הצלחה על בסיס נ איהממצש, קהגרת הבדיויודגש כי במס .2

במסגרת מהדורת החדשות המרכזית ומהדורות סוף השבוע ולא במסגרת נבחן קידום התכנים 

בהם גם ש ,די חברות החדשותל יע יםקופחדשות נוספים המשודרים בערוצים אלו ומ שידורי

 רבים. קידומים אסורים מתקיימים

ותחילת  2ערוץ  )מועד פיצול 2017במבר ע בתקופה שבין נורשתה ההבדיק י טווחעוד יודגש כ .3

 "רשת"שנה לאחר השלמת המיזוג בין , 2020( ועד אמצע ינואר 14, ו 13, 12השידורים באפיקים 

ועד עתה,  2020ע ינואר לפיהן בתקופה העוקבת מאמצורות ות ברבידי מרשתי אינדיקצי. "10ערוץ "ל

, ואלו ,ראות הדין והרשיונותההפרות ובבוטות בה מופרות הוחרפה והרעה בכמות ותדירות ה החל

 כל שיתעורר הצורך. יוצגו באופן מסודר כ רלוונטיות נוספות,בצד ראיות 
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מחקר, אך די בממצאיו מזה שהעלה ה ,ככל הנראה ,באופן ניכרב על כן, היקף התופעה האמורה רח .4

וכן  ישראלבות ובטיב שידורי החדשות בדבר הפגיעה הדרמטית באיכלהסיק מסקנות ברורות  כדי

 ערוצי הטלוויזיה די שני ל ישות המשודרות לציבור עה המשמעותית בתחרות בחדאודות הפגיע

 המרכזיים.  סט()ברודקא

 רייםמצאים עיקמ

ן השבוע האחרוכפי שקיבלו פומבי בסוף  צאיו העיקריים של המחקר,כעת ניגש לסקירת ממ .5

יים בצד נתוני המחקר הגולמיים, מצורפת המכילה את הממצאים העיקרמצגת . בפרסומים שונים

 . א למכתבי זהגם הי

מהדורת החדשות.  ותעצמאדורי החדשות ופגיעה בשיהנתונים עולה כי קיימות רמות שונות של ן מ .6

לעומת הקידום  ,"קשת"ור והריאליטי של תוכניות הבידמקדמים בהיקף גדול יותר את  12בחדשות 

ונותר  "רשתו" 10"ערוץ " זוגימלפני גם . ממצא זה היה נכון 13על ידי חדשות  "רשת"של תוכניות 

 . 13בתכנים מקודמים בחדשות  מכפלות רבות,המשמעותית ב כך לאחריו, למרות העלייה

 אחת  סיפקה מהדורת חדשות עדיין , כשזוראליתהישבמהדורה המרכזית של חברת החדשות  .7

שקידמו תוכניות  אייטמים 37החודשים שלפני המיזוג  514.-במקביל, הופיעו ב "רשת"ו "תקש"ל

חדשות  משדרישל קידום אייטמים  22אייטמים בחודש )ועוד  2.5-ר וריאליטי של הערוצים, כבידו

שקידמו  אייטמים 98ת החודשים שלאחר המיזוג נכללו במהדורה המרכזי 12-ואקטואליה(. ב

שקידמו תוכניות חדשות אייטמים  72ייטמים בחודש )ועוד א 8-וריאליטי של קשת, כתוכניות בידור 

 .ה(ואקטואלי

, בימים של טרום המיזוג 10אופי ההתנהלות של חברת החדשות של ערוץ כי מהמחקר עולה ש יודגש .8

א איתו המיזוג ביהפגיעה שהת ניתן ללמוד עוד יותר אודולית ומכאן היה שונה בתכ עם רשת

היו בתקופה שבין הפיצול  10במהדורה המרכזית של חדשות רות בהם. החדשות והתח בשידורי

אייטמים שקידמו תוכניות בידור  13רק בלבד,  10למיזוג, כלומר בתקופה שעדיין שירתה את ערוץ 

דמו תוכניות חדשות אייטמים שקי 43פחות מאחד לחודש בממוצע )ועוד  ,10של ערוץ וריאליטי 

 . ואקטואליה(
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מקידום תוכניות הבידור  לרוב תכי מציאות שבה חברת החדשות נמנע מוכיח 10של חדשות זה נוהג  .9

ה זו סוקרו מחקר עולה כי בתקופיצוין כי מהעוד הינה אפשרית.  -והריאליטי של הערוץ המממן 

שוואה גם בהמשמעותי ן נובמי 10י ערוץ מתחרגם תוכניות ותכנים של  10חדשות מהדורות ב

 באותה עת.  10וץ של ער התוכן לקידומי

הממוזג  13החלה לספק שירותים לערוץ רשת  , 10 חדשותלפי נתוני המחקר, מרגע שחברת אלא ש .10

 אייטמים שקידמו תוכניות בידור  58חל זינוק בהיקף הקידום לתוכניות הערוץ ובמשך שנה נרשמו 

דמו תוכניות קיש אייטמים 63ועוד ה אייטמים בחודש )וריאליטי של רשת, כלומר כמעט חמיש

המצב מחריף כשבוחנים אך ורק את האייטמים שבהם קודמו תוכניות הבידור  .(חדשות ואקטואליה

 .והריאליטי באופן ישיר

במסגרת המחקר נעשתה הפרדה בין קידום ישיר של תוכנית חיצונית לבין קידום עקיף. דוגמה  .11

ישול של הערוץ. דוגמה ב טימהדורת החדשות על שף שמככב בריאלילקידום ישיר היא כתבה ב

לקידום עקיף היא כתבה במהדורת החדשות על מצוקת מסעדנים, שבה מופיע בין היתר שף שמככב 

 בריאליטי בישול של הערוץ. מניתוח הממצאים עולה כי אם בתקופה שלפני המיזוג חברות החדשות

 -עשה בוטה הקידום נת הערוץ, הרי שאחרי המיזוג ם תוכניואת קידו או למתן וותלהסניסו ו יתכן

 .ונפח גדול יותר ממנו התבטא באייטמים שהוקדשו כל כולם לתוכניות וכוכבי הערוץ

מהאייטמים בחברת החדשות של קשת ורשת שקידמו את תוכניות הערוץ  24%כך, לפני המיזוג רק  .12

שקידמו את  12מהאייטמים בחדשות  67%-עשו זאת באופן ישיר. אחרי המיזוג, עלה השיעור ל

עשו  10שקידמו את תוכניות ערוץ  10מהאייטמים בחדשות  23%שת. לפני המיזוג, רק וכניות קת

 .מהאייטמים שקידמו את תוכניות רשת 69%-זאת באופן ישיר. אחרי המיזוג, עלה השיעור ל

חלה עלייה  12חדשות  במספרים מוחלטים ההפרש בולט אף יותר. במהדורת החדשות המרכזית של .13

שקידמו באופן ישיר את תוכניות הערוץ, לעומת התקופה שבה חברת  האייטמיםבמספר  786%של 

אייטמים )שיעור  66-אייטמים, ל 9-החדשות הפיקה מהדורה מרכזית לקשת ורשת גם יחד. מ

במהדורת  .לוקח בחשבון את הפער במשך התקופות במחקר(ו הוא מתוקנן העלייה באחוזים

במספר האייטמים  - 1511%ל ש -ה דרמטית אף יותר חלה עליי 13כזית של חדשות חדשות המרה

שקידמו באופן ישיר את תוכניות הערוץ, לעומת התקופה שבה חברת החדשות הפיקה מהדורה 

 .אייטמים 40-. משלושה אייטמים ל10מרכזית לערוץ 
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חדשות המרכזיות לקידום תוכניות כשסוכמים את סך הדקות שהוקדשו במהדורות ה -לא זאת ועוד  .14

: בשנה הראשונה לשידוריה של המהדורה המרכזית מתקבלים הנתונים הבאים האמורים,צים הערו

שעות של אייטמים  9.7כשהיא בבעלות מלאה של קשת, נחשפו הצופים לסך כולל של  12של חדשות 

החודשים שקדמו  14כל המקדמים את תוכניות הבידור והריאליטי של הערוץ )לעומת שעה וחצי ב

שעות  6.4-נחשפו באותה תקופה ל 13שות (. צופי המהדורה המרכזית של חד10וץ למיזוג רשת וער

 14.5-של אייטמים המקדמים את תוכניות הבידור והריאליטי של הערוץ )לעומת דקות ספורות ב

 .החודשים שקדמו למיזוג(

ה המרכזית המקדם תוכניות בידור נתוני המחקר, האורך הממוצע של אייטם במהדור על פי .15

דקות  19את, היו גם מקרים חריגים, כמו כתבה של ליטי עומד על מעט יותר משלוש דקות. עם זוריא

. מרבית האייטמים "קשתב"לקראת עליית עונה חדשה של "צומת מילר"  12ששודרה בחדשות 

 .שודרו במחצית השנייה של המהדורות ,שקידמו תכני בידור וריאליטי

וץ, העלתה כי רבי תפוצת האייטמים שקידמו תוכניות בעיקה נוספת שנערכה במסגרת המחקר, לגדב .16

אייטמים פרסומיים  15נרשמו שלושה חודשי שיא לקידום תוכניות הערוץ: מרץ ) 2019במהלך שנת 

אייטמים(. השיאים באו בסמוך למשדרי הגמר של  15אייטמים( ואוקטובר ) 20בממוצע(, יולי )

ות כמו " או בסמוך לעליית עונות חדשות של סדרריאליטי כמו "הישרדות" ו"האח הגדול תוכניות

, חלה 2020"צומת מילר" ו"המירוץ למיליון". בחודש אפריל וספטמבר, מועדי הבחירות בשנת 

 . צניחה בהיקף הקידום העצמי של תוכניות הבידור והאקטואליה

 המסגרת הנורמטיבית והחוקית

ין שידורי רדה שבקרון ההפמד ע, עוחוק הרשות השניהליתה של חקיקת כתבבסיס יודגש כי  .17

ץ ומגן על תכני החדשות ומניעת השפעה אסט, לשם יצירת חיהברודקהחדשות לבין שאר שידורי 

 קצועיים, חופשיים ומדוייקים. קפדה על היותם מנטרסים שונים וכן העליהם משיקולים ואי

רות על אופן ת, הוראות שונות של הדין אוסת החדשוולחברו רשים לשידוריםוגם למכידוע,  .18

 :בתמצית להלןלו ייסקרו . הוראות אהתנהלות זה

לא יקים אדם, לא יפעיל " :, קובע כי1990-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן)א( ל 32סעיף  .19

חוק  תחנת שידור, ולא יקיים שידורים אלא אם כן קיבל לכך זכיון או רישיון, בהתאם להוראות

חברת : "" כימהימנות שידורי החדשותהכותרת "ו חוק, תחת לאות 64עיף ס עקובבהמשך,  ."זה



 

45106, הוד השרון 866למכתבים ת.ד. מען   –הוגנת )ע"ר( ה לקידום חבר –הצלחה   
52681 ( רמת גן13קומה  –)בית גיבור ספורט  7הלשכה המשפטית: אצל עו"ד אלעד מן, רח' מנחם בגין   

6611448-03פקס:  6114485-30: טל    
 

החדשות תקיים שידורי חדשות מדוייקים, מהימנים ומאוזנים, ולא ישוקפו בהם עמדותיהם 

לחוק ממשיך וקובע  65סעיף  ."לי החברה, עובדיה ובעלי מניותיהודעותיהם הפרטיות של מנה

ר שהוא בגדר שידורי ה רשאית לשדר דבחברת החדשות אינ: "איסור פרסומת" כיתחת הסעיף "

 ."פרסומת, לרבות פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או פרסומת בלתי מודעת

לרבות פרסום  – היא "פרסומת" הגדרת  כיבע , קו1981-, תשמ"אנזכיר גם כי חוק הגנת הצרכן .20

ש או בעדו, מרא הפרסום, או שהמפרסם קיבל שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא

 ". ד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמורבדיעב

, 1992-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה(, תשנ"ב .21

משל טלוויזיה. כך לורי הות בשידשיבוץ קדימונים ופרסומ קובעים הוראות נוספות הנוגעות לאופן

דיר המודיע על לוח השידורים או על (   תש1)" כל אחד מאלה:כ -( promo"קדימון" )שם ר מוגד

שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד 

עד (   תשדיר שנו2) (;רוץ )קדימון צולבאחר, בין של בעל הזיכיון ובין של בעל זיכיון אחר באותו ע

זיכיון אחר באותו ערוץ )קדימון צולב(, לרבות  רי בעל הזיכיון, או את שידורי בעללקדם את שידו

(   כל תשדיר אחר 3) ;( שאינו אות בעל הזיכיוןIDתשדיר תדמיתי ותשדיר המזהה את בעל הזיכיון )

ות ( או תשדיר לשירFillerסות, מילואה )שאינו אחד מאלה: תכנית, תשדיר פרסומת, ציון ח

משדר קצר אחר, לרבות  כל תשדיר, פינה אוכ -"תשדיר פרסומת" גדר באותם כללים מו הציבור;

אם הם בעלי ערך תכניתי, המכילים אזכור של גורם מסחרי, בין כנותן פרס בין אחרת, או הבאים 

או לקידום מכירתם, בתמורה כספית לקידום שמו, שם עסקו או שם מוצריו או שירותיו של אדם, 

"זמן נזכיר גם כי לשם השלמת התמונה  ."אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט הודעת חסותאו 

 ". כל זמן שבו משודרים תשדירי פרסומת או קדימונים"-מוגדר באותם כללים לא תכניתי"

ורי במסגרת שיד זיכיוןסומת ופרי עו מגבלת זמן מירבית לשידור תשדירנזכיר כי הכללים קב .22

לא ישובץ , לפיו עקרון שמירת שלמות התכניתגנו את . עוד נזכיר כי הכללים עייםוררשה לשידהמו

לצורך כללים אלו  "אתנחתה" . תשדיר פרסומת וקדימונים במהלכה של תכנית אלא באתנחתה

ומת, שכיות התכנית שהיתה מתרחשת מאליה, גם ללא שיבוץ תשדיר הפרסהפסקה בהמ" הינה

 ."ית או פוגם בערכהבאופן שאינו מפר את שלמות התכנ
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בעל זיכיון רשאי לשבץ מקבצי פרסומת נקבע כי "שיבוץ תשדירי פרסומת בתכנית חדשות ביחס ל .23

 :פיולו באתנחתות של תכנית חדשות המשודרת ביחידת השידור שלו, בכפוף לאמור בסעיף זה

שות טעונה אישור מנהל חברת בתכנית חדהפרסומת  קביעת מקום האתנחתה לשיבוץ תשדירי"

ד נקבע כי עו ."כך בידי מנהל חברת החדשותהחדשות או אישור עורך תכנית החדשות שהוסמך ל

 מנהל חברת החדשות רשאי לבטל שיבוץ תשדירי פרסומת במהלך תכנית חדשות, אם ראה כי תוכן"

ר טעונה אישור ל חברת החדשות כאמוהתכנית או הלכי הרוח בציבור מחייבים זאת; החלטת מנה

 ."המנהל

 1994-תשנ"ד כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו(,נזכיר אף כי  .24

לא יעשה בעל זכיון שימוש לרעה במעמדו, בתפקידו או בכוחו לשדר או )א( כי "5קובעים בסעיף 

לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, יקפיד בעל  מבלי: "מפורש כייף )ב( נאמר בר" ובסעלהימנע מלשד

זכיון שלא יהיה בשידוריו כדי לקדם, במשירין או בעקיפין, את ענינם האישי, הכלכלי או הציבורי, 

למעט אם קידום ענין כאמור הינו תוצאה נלווית הכרחית לשידור  שלו או של מנהל או בעל ענין בו,

הוראות סעיף וקובע אמנם כי   מבהיר )ג(יף סע ."המשודר שלא מתוך מטרה לגרום לקידום כאמור

ל, , אך כפי שהודגם לעיקטן )ב( לא יחולו על תשדירי פרסומת המשודרים בהתאם להוראות כל דין

אינם שידורי פרסומת המשודרים לא יכול להתעורר הספק כי שידורי הקידום במהדורות החדשות 

 בהתאם לדין. 

ות המורשים לשידורים וברשיונות חבררשיונות ת ברשואם לא די בכל אלו הרי שהוראות מפו .25

למשל הקידומים האמורים, כפי ששודרו ועודם משודרים. כך  את שידור יןוטשות אוסרים לחלהחד

 שות:ת החדקובעות הוראות רשיון חבר
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 קובעות הוראות רשיון המורשים לשידורים:  וכך

 

 

 

אולם אלו  דירקטוריון חברות החדשות,לנציגים  עומדת הזכות למנותלי הערוץ לבענזכיר כי אמנם  .26

סמכויותיו הבלעדיות של מנכ"ל החברה כעורך ב לשים לטובת חברת החדשות ומאמורים לפעול ל

החדשות לערוץ  חברתבין פשיטא היא כי  .ןצר ולהגולשיקול דעתו העצמאי שעליהם לב ראשי

ות או זליגה של תכנים ושיקולים התערבסינית" בצורה, שתמנע "חומה  להתקייםהמסחרי אמורה 

נתונים כעולה מה ורי החדשות.חריים או אחרים של המורשה לשידורים ו/או הנוגעים אליו לשידמס

 ה מוחלטת. נמצאת חומה זו בסכנת קריסתבי זה ובנספחיו, המובאים במכ

באופן המגלה הבנה להפרת בס שות השניה בראיון לגלויו"ר הר חמור מכך, לאחרונה התבטאה .27

אני חושבת שאנחנו נמצאים במקום שהערוצים המסחריים באמת כשאמרה: " הכללים האמורים

זקוקים, כדי להחזיק מעמד, צריכים לעשות הכל כדי שיהיה להם רייטינג יותר גבוה", אמרה 

חדשות זה ברקוביץ' ל"גלובס". "אני הייתי מעדיפה שהחדשות יהיו נקיות לחלוטין, -שמאלוב

-חדשות, תוכניות זה תוכניות. אבל, אני לא יכולה להיתמם ולהגיד לך שלצערי הרב אנחנו במאה ה

, כשיש לך את כל הגופים הלא מפוקחים שפשוט בולעים את הפרסום מטלוויזיה ורדיו מסחריים, 21

ם את לשרוד. וכדי שהם ישרדו אנחנו צריכים גם לראות את האינטרס הציבורי וגוהם צריכים 

 ."האינטרס הכלכלי

למנכ"לי  "ד,ז, מר שי באבעל ידי מנכ"ל הרשות השניה דא כי הוראות מפורשות שניתנו נזכיר אף .28

 וצעים והאופן בו מב מוקוילא  ,1.12.2013בהמשך לפגישה מיום  ,31.12.2013ום ות החדשות ביחבר

הטוב מצורף מכתב זה גם הוא למכתבי ען הסדר . למסותר אותם באופן מפורש בפועל, הקידומים

 קר ההנחיות שבו מובא להלן:יוע
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י להלין כדו לרשות השניה במכתב שיש בה גם ארגון העיתונאים פנ (1.6.2020) נזכיר אף כי לאחרונה .29

ככל הידוע . אלו םשפעתה השלילית על שידורידשות ועל הורי החופעת הקידומים בשידל תע

 .פעולות כלשהן בגינו להצלחה, מכתב זה טרם נענה על ידי הרשות השניה וטרם ננקטו

רות ונשנות כי מדובר בשיקול דעת עצמאי של חברות החדשות ובעלי גם נוכח טענות חוזיש להבהיר  .30

מעניין ע דבר נובם וכי הותכני הקידום האמוריכתבות ידים המוסמכים בהן המביא לשידור התפק

. מובהקמחקר באופן נתוני הכי טענות אלו נסתרות על ידי חדשותי מובהק בתוכניות וכוכביהן, 

, כל "רשת"שלפני המיזוג עם , בתקופה 10"חדשות "מעלים כי למעט במקרה של חברת הנתונים 

שהיא נמצאת לקידום תוכניות הבידור והריאליטי של הערוץ  ברורחברת חדשות מוטה באופן 

ערוץ וממעיטה מאוד בשידור אייטמים המקדמים תוכניות בידור וריאליטי של  בבעלותו

הנוגעים לשידור כתבות ואייטמים על תכנים של שחקנים נתונים אחרים  .מתחרההודקאסט הבר

ה ישיר ורלוונטי של אותו ערוץ למי שאינו מתחרים רובם ככולם , נוגעתאחרים בשוק התקשור

 . ד עצמםוהדברים מדברים בע

 אייטמים 37עו הופי 2, בחברת חדשות ערוץ 10"ערוץ "ו "רשת"לפני מיזוג י לשם ההמחשה יצוין כ .31

 אך רק שני אייטמים, "רשת"ו "קשת"ניות בידור וריאליטי או טאלנטים של שבהם אוזכרו תוכ

. לאחר המיזוג הפער נותר 10"ערוץ "שבהם אוזכרו תוכניות בידור וריאליטי או טאלנטים של 

ת לעומ "תקש"שבהם אוזכרו תוכניות בידור וריאליטי או טאלנטים של  אייטמים 98משמעותי: 

 ."רשת"יות בידור וריאליטי או טאלנטים של שבהם אוזכרו תוכנ שמונה אייטמים בלבד
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 13שודרו בה המצב היה בעבר שונה. בתקופה שלפני המיזוג עם רשת , 10בחברת החדשות של ערוץ  .32

אייטמים שבהם  26-ו 10אייטמים שבהם אוזכרו תוכניות בידור וריאליטי או טאלנטים של ערוץ 

. זהו נתון יוצא דופן, המדגיש "רשת"ו "קשת"ות בידור וריאליטי או טאלנטים של אוזכרו תוכני

 גולןבהנהגת  החדשות דאז ברתבמרכז שיקולי הנהלת חפעם נוספת כי האינטרס המסחרי לא עמד 

השתנה המצב. בשנה שחלפה מאז המיזוג, במהדורה  "רשת"ואולם, בעקבות המיזוג עם . יוכפז

שבהם אוזכרו תוכניות בידור וריאליטי או טאלנטים אייטמים  58ודרו ש 13המרכזית של חדשות 

 אייטמים שבהם אוזכרו תוכניות הבידור וריאליטי או טאלנטים של קשת.  26של הערוץ ורק 

, כשחברת החדשות של "10ערוץ "ו "רשת"החודשים שקדמו למיזוג  14-מעניין לציין בהקשר זה כי ב .33

, היה מוטה לטובת במהדורות המרכזיותגם יחד, היחס  "רשת"ו "קשת"את  שירתהלשעבר  2ערוץ 

 אייטמים 22הופיעו , במהדורות המרכזיות של חברת החדשות קשת באופן מובהק. לפי הנתונים

ניות בידור וריאליטי שקידמו תוכ אייטמים 13לעומת  "קשת"שקידמו תוכניות בידור וריאליטי של 

 של רשת.

 פניה לערכאות, טרם ותסמכות ולמתן הודעה על חדילה ושינוי התנהג עלתילה מחדש, להפשקלשם יה פנ

לה מהנתונים, כי לכל הפחות היה על הממונה על התחרות לקבוע ויודגש כי ברור היום כפי שעו .34

מורה בתחרות ובציבור המיזוג אגב המיזוג שאישרה ולחיזוק תנאים מפורשים לצמצום הפגיעה הח

)מבלי לפגוע בשאר טענותיה של הצלחה בכל הנוגע לאופן אישור המיזוג והכשלים  10חברת חדשות 

לת"(. זאת אף כפי שעולה מהוראות מפורשות של חוק שנפלו בו בקשר לשאלת "הפירמה הכוש

 הקובעות כי:  1988-התחרות הכלכלית, תשמ"ח

. )א(  הממונה יתנגד למיזוג חברות או יתנה אותו בתנאים אם לדעתו קיים חשש סביר כי 21

כתוצאה מן המיזוג כפי שהוצע תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור באחת 

(   3;)איכות נמוכה של נכס או של שירות( 2) ;( רמת המחירים של נכס או של שירות1:  )מאלה

 –)ההדגשה שלי המסופקת של הנכס או היקף השירות, או סדירות האספקה ותנאיה. הכמות 

 א.מ.(

ויוזכר כי תנאים מפורשים שהציעה הצלחה במסגרת הערר שהגישה, ובהם חיזוק עצמאות  .35

דשות וכן שמירה על מסגרת תקציבה במסגרת תקופה מוגדרת לאחר המיזוג, דירקטוריון חברת הח

דדות גם עם התופעה העגומה העולה מן המחקר האמור. משכך, מתבקשת יכולים היו לסייע בהתמו
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הממונה לשקול מחדש את עמדתה כפי שהובעה במסגרת הערר האמור ואת התנגדותה להטלת 

 תנאים אלו על ידי בית הדין. 

תאימים כדי לבחון ולוודא את אל הרשות השניה כדי שתנקוט בצעדים המגם נה מרשתי פומשכך  .36

את לרבות אכיפה בגין ההפרות . זת החדשות בתנאי הדין והרשיוןוחברשים לשידורים והמורעמידת 

כן ף מאז השלמת המיזוג. ומהפרת הדין הסיטונאית המצטיירת בזמן שחל מבדיקת מרשתיהעולות 

ילוט או חון את שלילת הרשיונות ו/הפרות אלו עולות עד כדי צורך לבח םון האתתבקש הרשות לבח

 סיבות העניין. בנ דוריםהמורשים לשיו על ידי הערבויות שהופקד

בדבר הרכבי הדירקטוריון באופן מיידי על קידום הליכי השימוע  שות להודיעעוד תתבקש הר .37

אישור המיזוג על ידי מועצת הרשות לט אגב ת, כפי שהוחבמורשים לשידורים ובחברות החדשו

, לפני מספר חודשים נזכיר כי בהמשך לפניה קודמת בעניין זה של מרשתי לרשות השניההשניה. 

דברים אך בפועל ככל הנראה לא כך הם פני הדברים. הובהר כי הליכי שימוע אלו יקודמו בהקדם, 

בחברות השניה המכהנים הרשות קטורים מטעם רמת מכסת הדיגם בכל הנוגע להשלאלו יפים 

ע"מ ב 10איה בדירקטוריון חדשות טופל במשך שנים על ידי הרשות השניה ולר עניין שלא - החדשות 

"מ מכהנות שתי ת בעיחברת החדשות הישראלכהנת רק דירקטורית אחת מתוך ארבעה ובמ

 דירקטוריות בלבד. 

, ונה על חופש המידע ברשותהשניה באמצעות הממ ותבזאת בקשת חופש מידע לרשמוגשת  –בנוסף  .38

אותרו על ידי הרשות בנוגע ההפרות ופעולות האכיפה שמלוא בלת פירוט עו"ד אופיר ביתן, לשם ק

 2020ו  2019, 2018ס לשנים דשות. זאת ביחבשידורי החמורשים לשידורים לקידומי תכנים של 

רות החדשות בעניין ורשים לשידורים וחבקבלת העתקי התכתובות עם המות רד ובמובחן ולרבנפב

עניין ולרבות פרוטוקולים של ישיבות ו/או על מוסדותיה השונים ברשות זה וכל החלטה של ה

 ושא בשנים האמורות. רשות ו/או ועדותיה שעסקו בנישיבות מועצת ה

 פורטת ומנומקתמ , עמדהכתבי זהיום ממ 30מסר למרשתי בתוך , ככל שלא תילמען הבהר היטב .39

דגמו וכן בנוגע לאכיפת נושא זה בנוגע להפרות העבר שהוכוונת הרשות לפעול תגעת לאופן בו מהנו

, תראה רו לעילשנזכ והמינויים םתיד, כמו גם בקשר לקידום והשלמת השימועיט צופה פני עבמב

צעדים שונים נקיטת את הצורך בותבחן ות של הרשות מלפעול מנעייין זה כסירוב או המרשתי בענ

 מכות. ערכאות מוסלרבות פניה לקבלת סעדים מתאימים מ
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שות ויש לראות בו אף כפניה ישירה אליהם ידורים ולחברות החדים לשמורשמכתב זה ממוען גם ל .40

הוכח באמצעות הנתונים שהובאו במכתבי  םים שקיומדפוסי הפעולה הפסולי מלחדול באופן מייד

י כ למרשתי ולרשות השניה י. ככל שלא יודיעו המורשים לשידוריםשנערך בעבור מרשת זה ובמחקר

דבר לידי ביטוי בהתנהגותם בפועל, לו וככל שלא יבוא הפרים אבכוונתם לחדול מאופני פעולה מ

קופת הזמן , בתוך תהלןעיל ולורט ל, כמפתשקול מרשתי את הצורך שבנקיטת צעדים נוספים

 . יום( 30תייחסות הרשות השניה )ע להשצוינה לעיל בנוג

ו פעולות העומדות וכי ננקטהוראות הרשיון  ו/או אות הדיןכי הופרו הורסבורה אכן מרשתי  .41

 ו ערכאה מוסמכת לשם לכל גוף ו/אהיא שומרת לעצמה כל זכות לפנות ו, להוראות אלותירה בס

אפיקים של אכיפה בות ברזאת ל, הפעלת סמכות ו/או קבלת סעדים מתאימים. ולותנקיטת פע

כן בכל ערוץ משפטי מתאים אחר ו , עתירות מתאימותיותוגאזרחית משלימה, הגשת תובענות ייצ

 בנסיבות העניין. 

תו ץ המשפטי לממשלה יביע את דעבנסיבות העניין וחומרתו, ראוי כי אף היועכי כן סבורה מרשתי  .42

י זה, גם בשים לב לאזלת ידן של הרשויות המופקדות ישירות על עות ממכתבות האמורות הנוביבסוג

 זמן ארוך.  וכשלונן להתמודד עם הנושא לאורךהנושא 

ת עמדת מרשתי ואין בו כדי לוותר למצות את טענות וא כדי שלא נאמר בואין במכתבי זה או במה  .43

מול  כיםרך מיצוי הליגם כמכתב לצונה כלשהן. מרשתי תבקש לראות במכתבה זה על זכות ו/או טע

 . שותחברות החדהמורשים לשידורים וות , לרבעתק()גם בה ל המכותבים לוכ
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 ץ המשפטי לממשלהיחי מנדלבליט, היועד"ר עו"ד אב: העתק

 ת השניה לטלוויזיה ורדיו, הרשוועל(, יועמ"ש )בפתןעו"ד אופיר בי 

 דיוחברי מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ור 

 ומנכ"ל החברה רשת"חברי דירקטוריון " 

 ומנכ"ל החברה בע"מ 10ות ן חברת חדשחברי דירקטוריו 

 כ"ל החברה" ומנשתדירקטוריון "ק חברי 

 ברת החדשות הישראלית בע"מ ומנכ"ל החברהיון חחברי דירקטור

 ארגון העיתונאים 


