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תקציר
דירוגה הכללי של התקשורת הציבורית )100/71( במערכת היושרה הוא בינוני גבוה )שרטוט 22(. עצמאותה מוגבלת, תלותה 

בגורמים זרים גבוהה, בייחוד לשם השגת מימון כשהמשאבים העומדים לרשותה מוגבלים; המשילות בה נמוכה למדי וטעונה 

שיפור. תרומת התקשורת לקידום היושרה בישראל משמעותית מאד, אך עדיין טעונה שיפור ניכר והדבר נחוץ במיוחד מכיוון 

שיש לתקשורת מעמד חשוב ומרכזי כמנגנון שמירה על היושרה.

שרטוט 22: תוצאות הערכת התקשורת

תמונה  מציגים  התקשורת  אמצעי  כלל  ומגזריים.  כלליים  ומקומיים,  ארציים  תקשורת  אמצעי  של  רחב  מגוון  בישראל 

ידי  על  מוסדרת  התקשורת  וחד-צדדית.  צרה  תמונה  מציגים  התקשורת  מכלי  חלק  אם  גם  ומקיפה  רחבה  תקשורתית 

ונגד  גזעית  הסתה  או  ביטחוניים  נושאים  למעט  לתכנים,  ופחות  ולכללים  לרישוי  בעיקר  המתייחסים  ותקנות  חוקים 

ואינה  אינה עדכנית  זו  ידי פקודת העיתונות מימי המנדט הבריטי. פקודה  המדינה. העיתונות בארץ מוסדרת עדיין על 

יש בה פוטנציאל לפגיעה קשה בחופש הביטוי. אמצעי התקשורת המשודרים  תורמת להתפתחות התחום. יתרה מכך, 

והאלקטרוניים מוסדרים בחוק התקשורת ובתקנות המועצה לשידורי הטלוויזיה והלוויין ואלו חוקים חדשים שמתעדכנים 

דרך קבע. בעיה כבדת משקל בתחום היא העובדה כי בישראל אין חוק חופש ביטוי אלא הוא משתמע מחוק כבוד האדם 

וחירותו. לשם כך נדרשו פירוש משפטי של החוק ויצירת תקדימים שיגוננו על התקשורת.

רבים מאמצעי התקשורת הפרטיים והציבוריים כאחד, סובלים מבעיית משאבים קשה. המחסור במשאבים דורש מהם לא 

פעם להתפשר על איכות התכנים וחושף אותם ללחצים ולהשפעות כבדים באשר למתפרסם בהם מצד המפרסמים שהם 

למעשה מקור הכנסה משמעותי של אמצעי התקשורת. תקציבי ממשלה בתקשורת הציבורית ובעלויות פרטיות, לעתים 

מסוימים  פרסום  וכיווני  מגבלות  התקשורת  לאמצעי  מכתיבים  ואף  משפיעים  זרים,  ואינטרסים  בעלי-הון  של  צולבות 

הדבר המביא  ותכניה.  על התקשורת  ופיקוח מעטים מאד  רגולציה  יש  כי  נראה  הפוגעת בעצמאות התקשורת.  עובדה 

לעצמאות-יתר של התקשורת ולפגיעה באיכותה, ומאפשר השפעה רבה מדי עליה על המשודר או הנכתב בפועל, מצד 

אינטרסים זרים: כלכליים, פוליטיים ואחרים. 

משילות התקשורת: השקיפות, היושרה והאחריותיות בה, אינה גבוהה. אמצעי התקשורת מחויבים לדווח ולפרסם מי הם 

בעליהם ומי בעלי העמדות הבכירות בהם אולם אין חובה לפרסם מיהם בעלי עמדות זוטרות אשר גם להם השפעה רבה 

על התכנים. אין כל שקיפות של תהליך קבלת ההחלטות בו נקבע מה לפרסם ומה לא ומדוע וכן מה נגנז או צונזר בעקבות 

יש התייחסות לצווי איסור פרסום, אם מטעמים ביטחוניים  ומאילו שיקולים. בחוק  צנזורה עצמית של כלי התקשורת 
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אם באמצעות הצנזורה הצבאית או מתוקף החלטת בית משפט. רוח החוק משקפת רצון לשמור על שקיפות ופרסום 

ועל חיסיון מוגבל בלבד, אולם מתברר כי ההחלטות לא לפרסם רבות מהצפוי ומהרצוי. יש לציין בהקשר זה כי הצנזור 

הצבאי ממעיט לאסור פרסום ידיעות והחלטותיו שקופות. מנגד בתי המשפט נוטים להקל בהוצאת צווי איסור פרסום, ויש 

הטוענים אף להקל מאד, ובכך פוגעים בשקיפות כלפי הציבור ובזכותו לדעת. כך נראה כי הנטייה לצנזורה עצמית הגבוהה 

מדי בתקשורת בישראל, היא מגבלה מהותית הרבה ביותר על פרסום ידיעות ועל הסיבות לאי-פרסומן, מאשר הצנזור 

הצבאי או צווי בתי המשפט. כלי תקשורת מפעילים צנזורה עצמית מסיבות של רצון להימנע מפגיעה באינטרסים כלכליים 

ומסחריים או פגיעה באינטרסים פוליטיים וחברתיים ולעתים רחוקות גם מאינטרסים ביטחוניים. אינטרסים אלה – שאינם 

גלויים ולכן אין אפשרות לערער עליהם – מעוותים את השקיפות התקשורתית. כלפי חוץ נראית התקשורת שקופה וללא 

גורמים בעלי עניין והסיבות לכך  ידי  יום ההחלטות מה לסקר ומה לפרסם מוכתבות על  מגבלות פרסום אך בחיי היום 

אינן שקופות לציבור. הצנזורה העצמית נובעת לא רק מהשפעה ישירה אלא גם מתוך חשש להשפעה אפשרית וסמויה 

)כמו ביטול פרסומת(. צנזורה עצמית זו פוגעת בשקיפות התקשורת באופן מדאיג שכן היא בלתי-פורמלית וסמויה מעיני 

הציבור. האחריותיות בתקשורת אינה גבוהה, ואמצעי התקשורת הפרטיים מתנהלים לרוב על פי שיקולים כלכליים ולא על 

פי שקולי אחריותיות ושליחות לציבור. אין הקפדה מספקת על אימות עובדות ובדיקתן ויש הסתמכות רבה מדי על חומר 

מוזן המגיע מגורמי יחסי ציבור חיצוניים. היעדר נציב תלונות ציבור עצמאי לתקשורת גורם לכך שלציבור אין אל מי לפנות 

ומקטין עוד יותר את האחריותיות של התקשורת. בהקשר זה יש לציין כי היעדר קוד אתי הועלה אף הוא כבעייתי ביותר, 

אמנם "מסמך נקדי", שהוא קוד אתי מקובל אך בלתי מחייב אשר לאורו פועלת התקשורת, ממלא את החסר בנקודה זו 

הוא אינו תחליף לקוד אתי. חוק לשון הרע משמש גורם המעודד במידת מה את האחריותיות בתקשורת, אם כי מאידך – 

לעתים הוא מרתיע מפני פרסום ופוגע בחופש העיתונאי.

יש פערים בין הנאמר בחוק ובין המתרחש בפועל לגבי אחריותיות התקשורת. מדיוני השולחן העגול ומהראיונות בנושא זה 

עולה כי בפועל מעורבות האינטרסים הכלכליים והפוליטיים בתקשורת פוגעת מאד באחריותיות של התקשורת. לכאורה, 

את  להגביר  בניסיון  שוט  מעין  מהווים  עיתונאים,  נגד  שהוגשו  בולטות  משפטיות  ותביעות  הרע  לשון  חוק  כגון  חוקים 

מהתקשורת  למנוע  כאלה  חוקים  של  בכוחם  אין  מאידך  אולם  לפרסומיהם.  ביחס  התקשורת  אמצעי  של  האחריותיות 

פרסומים מגמתיים או מכווני-אינטרסים, שאמנם אין בהם משום הוצאת דיבה אך גם האמת בפרסום בהם אינה רבה. 

של התקשורת  רצונה  הוא  בפועל,  האחריותיות  בשמירת  מה  במידת  והמסייע  אלה  השפעות  מעט  המאזן  גורם  מכאן. 

לשמור על אמינות בפרסום שהיא נורמה מקצועית חשובה, וזאת כדי להבטיח את נאמנות הציבור. למרות זאת נראה כי 

השפעת האינטרסים החיצוניים בפועל עדיין רבה.

הבעלים,  של  וההשפעה  במשאבים  המחסור  הכלכלי,  הלחץ  בשל  הן  בחסר  כלוקה  היא  גם  הוצגה  בתקשורת  היושרה 

גורמים פוליטיים )הון-עיתון-שלטון( וגורמי-חוץ אחרים והן מכיוון שפני התקשורת הם כפני החברה, וזו לא חרתה על 

דגלה ערכים של יושרה וניקיון כפיים.

כדי  ומקיף  אינו מלא  כי ההיבט החוקי  נראה  לנעשה בתקשורת בפועל. מחד  פורמלי  בין ההיבט החוקי  גם פער  נמצא 

וולונטרי  הוא  הקיימים  אלה  ואימוץ  מחייבים,  אתיים  קודים  או  ותקנות  נהלים  חוקים,  אין  בתקשורת:  יושרה  להבטיח 

ומשתנה בהיקפו מכלי תקשורת אחד למשנהו. כמובן שאם היו קיימים קודים מחייבים היה קל יותר לאמץ אותם. נראה 

כי הלחצים הכלכליים והאינטרסים הזרים של הבעלים, אשר אינם בהכרח דוגלים בעניין קיומה של עיתונות בעלת יושרה 

גבוהה, מביאים לכך שבפועל, היושרה בתקשורת נמוכה ממה שהייתה יכולה להיות גם במסגרת החוקית הרופפת למדי 

הקיימת. 

על אף כל זה, אין ספק כי אמצעי התקשורת, בייחוד אלו העוסקים בין השאר בעיתונות חוקרת, תורמים תרומה משמעותית 

גרוע  ואף  וליושרה הלאומית. מאידך, יש אמצעי תקשורת שאינם תורמים ליושרה הלאומית  ביותר למאבק בשחיתות 

מכך – לעתים הם מסוככים על בעלי אינטרסים הראויים להוקעה שבהשפעתם אף מעוותים הפרסומים. ראוי לחזק את 

תפקידם של כלי התקשורת כמתריעים בשער וככלבי השמירה של החברה שכן אין להם תחליף.
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המלצות
בהינתן הקשיים שהוצגו לעיל לגבי עצמאות התקשורת, מומלץ להקים גוף כללי שיבקר את כל אמצעי התקשורת ולא רק 

את אלה המודפסים. גוף זה צריך להיות בבעלות ציבורית וחופשי מהשפעות כלכליות ואחרות מעין רשות להגנת הצרכן 

בתחום התקשורת או "מבקר התקשורת הלאומי". כמו כן המליצו המרואיינים להסדיר בחוק את תחום החיסיון העיתונאי.

רקע
דוח זה מתייחס לתקשורת הציבורית המכונה לעתים תקשורת המונים. המונח כולל את התקשורת הכתובה 

- שידורי  והתקשורת האלקטרונית  ואזוריות  רדיו כלליות  - תחנות  ומקומית, המשודרת  - עיתונות כללית 

בוחן את התקשורת הענפה המתפתחת  אינו  והוא  בוחן את התקשורת המסורתית  כלומר, הדוח  טלוויזיה. 

במהירות במדיה האלקטרונית באינטרנט. הסיבה לכך היא קצב ההתפתחות המהיר בתחום שאינו מאפשר 

כי  אין ספק  גבולותיה.  ולהגדיר את  זו לאתרה במלואה  ושיטתית של מדיה חדשה  לערוך בדיקה מסודרת 

דוחות מסוג זה יהיו חייבים לבחון בעתיד את התחום שכן מדובר במרכיב נכבד בעולם התקשורת העדכנית.

מבנה וארגון221
שהם  כאלה  וכן  מסחריים-פרטיים  הם  בו  המובילים  התקשורת  וכלי  מגוון  מאד  בישראל  התקשורת  מגזר 

בבעלות ממשלתית ואף צבאית. העיתונות מורכבת מעיתונים מסחריים ופרטיים רבים, במגוון שפות, חלקם 

מקומיים וחלקם ארציים כאשר שלושה נחשבים למרכזיים ביותר222. כל העיתונים פועלים מתוקף פקודת 

העיתונות223. העיתונים יכולים גם להצטרף באופן וולונטרי כחברים במועצת העיתונות הפועלת כגוף מעין-

רגולטורי וולונטרי. הצטרפות למועצת העיתונות משמעותה התנהלות על פי תקנון האתיקה המקצועית כפי 

שהוגדר על ידי המועצה. 

בתקשורת האלקטרונית )טלוויזיה( פועלים שני ערוצי שידור מסחרי פתוחים ונגישים לכל: ערוץ 2 אשר בו 

הפועלת  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בפיקוח  פועלים  אלו   .10 וערוץ  וקשת  רשת  הזכייניות  פועלות 

מתוקף החוק המסדיר את פעולתה224. הערוץ הראשון )ערוץ 1( הוא גוף ממלכתי, הפועל במסגרת השידור 

הציבורי וכפוף לרשות השידור225 שהיא רשות ממשלתית. גם לכנסת יש ערוץ טלוויזיה נפרד משלה המתמקד 

בשידורים בכנסת.

התקשורת המשודרת כוללת את הרשתות השונות של קול ישראל, רשת שידורי הרדיו הממלכתית הפועלת 

במסגרת רשות השידור, את תחנות הרדיו הצבאיות וכן תחנות רדיו אזוריות ותחנות פרטיות אחרות המוסדרות 

אף הן בחוק הרשות השנייה. 

221   מבוסס על: אגמון תמיר, צדיק עמי. תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 2013.

222   העיתון בעל אחוזי החשיפה הגדולים ביותר הוא "ישראל היום" - חינמון במימון המיליארדר האמריקאי שלדון אדלסון.

223   פקודת העיתונות המנדטורית, 1933

224   חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990.

225   חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.
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 )YNET את התמונה משלימים אתרי חדשות באינטרנט, רובם משתייכים לכלי התקשורת המסורתיים )כגון

אך לא בהכרח )וואלה!(. אמצעי תקשורת אינטרנטיים אלה, כאמור לא נכללים בניתוח בדוח זה.

טבלה 12: פירוט ניקוד התקשורת

יכולת תפקוד התקשורת

א. משאבים
משאבים - היבט החוק

באיזו מידה המסגרת החוקית בישראל משמשת תשתית נוחה לתקשורת חופשית ומגוונת מבחינת עמדותיה?

ניקוד: 50
ציבורית  תקשורת  של  ולפעילותה  לקיומה  החוקית  התשתית  הם  בישראל  התקשורת  וחוקי  היסוד  חוקי 

וקבוצות אינטרסים.  ביטוי לקשת רחבה מאד של דעות, אידאולוגיות, שפות  ומגוונת המאפשרת  חופשית 

החוקים כוללים את חופש הדיבור המעוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו226, חוק התקשורת, על התיקונים 

כנסת  חברי  מצד  ניסיון  נעשה  האחרונות  בשנים  העיתונות.  ופקודת  השנים227,  במשך  בו  שנערכו  השונים 

ובראשם דב חנין, להעביר הצעת חוק שתבטל את פקודת העיתונות ובכך תקטן הרגולציה עליהם, אולם זו 

נדחתה בכנסת.

226   חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב - 1992

227   חוק התקשורת, התשמ"ב-1982



התקשורת

243

הכניסה לתחום תקשורת ההמונים דורשת להלכה רישיון אך ככלל אינה מוגבלת על ידי חוק התקשורת. פקודת 

העיתונות מאפשרת לממשלה לאסור על פתיחת עיתון או להורות על סגירתו באופן הפוגע בעצמאותה של 

העיתונות או ביכולתה לתפקד. אולם, פסיקת בית המשפט העליון לגבי החלטה לסגירת עיתון שהתקבלה 

בשנות החמישים )בג"צ "קול העם"( נוטלת למעשה את עוקצה של הוראת חוק זו ומקשה מאד על סגירת 

עיתון228. העיסוק בכתיבה בעיתונות אינו מוגבל על ידי חוק כלשהו וכל אחד רשאי לעסוק בו, כך שהדרישות 

החוקיות להפעלת עיתון קלות. לכן התקשורת בישראל לפחות מבחינה פורמלית, נחשבת לחופשית ומגוונת 

ומקומיים  אזוריים  תקשורת  כלי  מגוון  כולל  באוכלוסייה,  שונות  ודעות  לקבוצות  ביטוי  המאפשרת  מאד 

המשקפים אינטרסים מקומיים. 

זקוקה  זו  תקשורת  שכן  יותר  מחמירות  המשודרת  התקשורת  להפעלת  החוקיות  הדרישות  זאת,  לעומת 

הקיים  שידור  בכלי  הגדול  המגוון  גבוהה.  שעלותם  מוגבל  משאב  שהם  שידור  וערוצי  תדרים  של  להקצאה 

ובכך  התקשורת,  משרד  ידי  על  מוקצים  התדרים  להקצאה.  הפנויים  התדרים  כמות  על  מגבלה  יוצר  בארץ 

מוקנית למדינה אפשרות, במשתמע, שלא לאפשר לתקשורת משודרת בלתי-רצויה מבחינתה להתקיים. יש 

להדגיש כי יכולת כזו כמעט ואינה מופעלת. כמו כן על ההחלטה שלא לאפשר פתיחת כלי שידור ניתן לערער 

בבית משפט.

משאבים - הנוהג למעשה
עד כמה יש לכלי התקשורת השונים את האמצעים הכספיים להתקיים ולפקד באפקטיביות?

ניקוד: 50
ככלל ניתן לומר כי הבעיה העיקרית המעיקה על כלי התקשורת בישראל היא המחסור במשאבים כי המשאבים 

הציבורית  התקשורת  תקציבי  לקיומם.  מספיקים  אינם  הציבורית  התקשורת  אמצעי  לרשות  העומדים 

הממלכתית: רשות השידור הממלכתי )שידורי רדיו של "קול ישראל" על ערוציו השונים ובשפות שונות(, 

ושידורי הטלוויזיה: הערוץ הראשון והטלוויזיה החינוכית, נסמכים על תשלום אגרה הנגבית מהאזרחים על 

פי חוק, על פרסומות וחסויות וכן על השלמה תקציבית מהממשלה. הכנסות אלה אינן מספיקות כדי להגיע 

לאיזון תקציבי, ואמצעי התקשורת הממלכתיים )רדיו וטלוויזיה( צברו גירעונות גדולים המאיימים בסגירתם. 

דבר זה הביא לניסיונות לצמצם שידורים ולהצעות לערוך רפורמות משמעותיות ברשות הממלכתית לרבות 

קריאה לסגירתה המוחלטת ולהקימה מחדש על בסיס שונה שיאפשר לה קיום כלכלי. 

גם התקשורת המסחרית )פרטית( חווה קשיים בהשגת משאבים כספיים. מקור המשאבים של זכייני ערוצי הטלוויזיה 

המסחרית הן הפרסומות אך גם הם סובלים ממצוקת משאבים, ערוץ 10 אף נמצא במשבר ועומד בסכנת סגירה 

הגירעונות המתמשכים.  לכיסוי  אינו מוכן עוד להזרים כספים  מאחר שאחד הבעלים אשר ספג הפסדים כבדים 

העיתונות הכתובה היא כאמור מסחרית ומקורות המימון שלה הם רכישת העיתונים על ידי הקוראים בייחוד 

בידי הבעלים.  ועיתונים מרכזיים אחדים נתמכים  גם כאן המשאבים דלים למדי  ופרסומות בעיתון.  מנויים 

המחסור במשאבים מאפשר לבעלי-הון להשתלט על העיתונות במטרה להשפיע על תכניה והתופעה מכונה 

לכדי  לאחרונה  הגיע  מעריב,  בישראל,  והידועים  הוותיקים  העיתונים  משלושה  אחד  "הון-עיתון-שלטון". 

228   התייחסות רחבה לנושא זה מופיעה בהמשך בסעיף "עצמאות התקשורת - היבט החוק"
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קריסה כלכלית גם לאחר שנרכש על ידי בעל הון, אך זה החליט לסגרו כדי למנוע המשך ההפסדים. ביטוי 

קיצוני לתופעה הוא איל הון אמריקני שלדון אדלסון, המממן מכספו עיתון המופץ חינם, בחלוקה חופשית, 

ברחבי הארץ. ברור כי חינמון זה משמש שופר לעמדותיו הפוליטיות של איל-הון זה.

ב. עצמאות התקשורת
עצמאות - היבט החוק

באיזו מידה קיימים אמצעי ביטחון בחוק למניעת התערבות חיצונית בלתי מוצדקת בפעילות המדיה?

ניקוד: 72
חוקים  מספר  על  ומבוססת  מוסדרת  והמשודרת,  הכתובה  הציבורית  התקשורת  פעילות  לעיל  שצוין  כפי 

ותקנות הרלבנטיים להסדרת פעילותה ללא הפרעה. החוקים והתקנות העוסקים ישירות בתקשורת הם חוק 

ולוויין. חוק התקשורת על תיקוניו הרבים,  ותקנות המועצה לשידורי כבלים  התקשורת, פקודת העיתונות 

המאוחרים יותר, עוסק בתקשורת המשודרת ומסדיר את פעילותה לרבות מתן רישיונות להפעלה ולו כפופה 

גם הרשות השנייה. החוק אוסר לכלול שיקולים פוליטיים באישור מתן רישיון להפעיל כלי תקשורת. עם 

זאת, מתן הרישיונות והזיכיונות לגופי שידור מותנה בפיקוח על תכני השידורים ולא רק באספקטים טכניים. 

הפיקוח על התכנים אינו כולל הגבלות פוליטיות. 

השידורים הקהילתיים בערוצי הרדיו, הכבלים והלוויין, פועלים גם הם מכוח חוק התקשורת. למועצה לשידורי 

גם  נרחבים הכוללים כאמור  ומכוח חוק הרשות השנייה תפקידים  זה  והלוויין הפועלת מכוח חוק  הכבלים 

שידורי רדיו בתחנות מסחריות-פרטיות. 

פקודת העיתונות המנדטורית )משנת 1933( מסדירה את פעולתה של התקשורת הכתובה: כדי להפעיל עיתון 

נדרש רישיון מהמדינה וכמו כן הפקודה מעניקה לשר הפנים סמכות לסגור עיתון ואת בית הדפוס שבו הודפס 

העיתון אם פורסם בו חומר כלשהו העלול "לסכן את שלום הציבור" )סמכות שבוטלה לעשה על ידי בג"צ, 

כפי שיפורט בהמשך(. יש סעיפים בחוק המאפשרים לממשלה לשלוט על הפצת מידע על ידי כלי התקשורת: 

למשל, תקנות ההגנה לשעת חירום229 ופקודת העיתונות המגבילות את עצמאות התקשורת. הצנזור הצבאי 

רשאי לאסור בצו לפרסם חומר שפרסומו עלול לפגוע לדעתו, בביטחונה של המדינה או בשלומו של הציבור 

או לפגוע בסדר הציבורי. אי-עמידה בכללי הצנזור נחשבת כעבירה פלילית. לפי התקנות אין חובה לפרט את 

לביטול שידורים  יכולה להביא  ולוויין, המפקחת על השידורים,  הסיבות לאיסור. המועצה לשידורי כבלים 

שלדעת המועצה הם בלתי-ראויים או פוגעניים כלפי מגזרים מסוימים באוכלוסייה. בעיתונות הכתובה אין 

מועצה מפקחת כזו אך יש מגבלות פרסום של הצנזורה הצבאית. מעבר למגבלות פקודת העיתונות והתקנות 

לשעת חירום, ההחלטה מה לפרסם נתונה בידי מערכות העיתון. מועצת העיתונות מהווה במידה מסוימת גוף 

רגולטיבי וולונטרי אשר בפניו אפשר להביא תלונות על פגיעה באתיקה וכדומה, אם כי לא ברור מהי הסנקציה 

שביכולת מועצת העיתונות להפעיל. המצב לגבי העיתונות המקומית בהקשר זה הוא שונה: לא נמצאו חוקים 

או תקנות החלים על עיתונות קהילתית. אנו מניחים כי בפועל לא נדרש רישיון לעיתונות מקומית על אף שעל 

לפי פקודת העיתונות נדרש רישיון.

229   תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945
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מגבלה חוקית נוספת על החופש לפרסם מידע היא צו איסור פרסום: הצו מוצא על ידי בית משפט ואוסר 

פרסומו של מידע מסוים. עיתונים מרבים להיאבק נגד צווים אלה ופעמים רבות מסתיים מאבק כזה בהסרת 

הצו ובפרסום המידע.

יש לציין גם את חוק העונשין230 אשר בו נקבעים עונשים למי שמפיץ, בשעת לחימה ובכוונה לגרום בהלה 

בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב, או התכוון לפגוע 

בביטחון המדינה, או מפרסם, מחזיק או מייבא חומר שיש בו כדי להמריד. אין תקדימים לשימוש בסעיף זה.

יכולת הממשלה  מאידך, ישנם חוקים בסיסיים אחדים ופסיקות של בית הדין הגבוה לצדק המגבילים את 

לפגוע בחופש התקשורת. מאחר שאין חוקה ולא קיים חוק יסוד לחופש הביטוי התקשורת בישראל נסמכת 

במידה רבה על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו231. חוק יסוד זה פורש בידי נשיא בית המשפט העליון השופט 

ברק, ככולל את חופש הביטוי232. מכוח חוק זה, יכולה התקשורת הציבורית לפעול באופן חופשי: החוק יכול 

להזכיר את התקדים המשפטי החשוב  זה, חשוב  למנוע התערבות המדינה בעצמאות התקשורת. בהקשר 

הידוע כבג"צ "קול העם"233. במקרה זה השופט אגרנט החזיר לפעילות את העיתון "קול העם" שנסגר ע"י שר 

הפנים בשנת 1953 מתוקף סמכותו בפקודת העיתונות. השופט קיבל את עתירת העיתון בהתבססו על מגילת 

העצמאות ובפסק-דין ארוך ומנומק ביסס את חופש הביטוי כזכות עילאית במשפט החוקתי בישראל. בג"צ 

זה הוא שיצר מסורת של חופש ביטוי בישראל וקיבע את נוסחת ה"וודאות לסכנה קרובה ומידית" הקובעת 

את הקריטריון לפגיעה בחופש הביטוי.

יכולתו של כל אזרח ישראלי לקבל מידע מסוגים שונים מכל  חוק חופש המידע234, שמטרתו להבטיח את 

זה מציג את  גם חוק  רשות ציבורית כמפורט בחוק, מסייע לשמירת חופש הפרסום של התקשורת, אולם 

ההגבלות באשר לפרסום מידע העלול להזיק למדינת ישראל בעצם פרסומו. חוק איסור לשון הרע235, מהווה 

אף הוא מגבלה חוקית לפרסום. כלי תקשורת אינם חסינים מפני תביעה על בסיס חוק זה ומתוך כך הוא מהווה 

חסם לעצמאות לפרסם כל ידיעה וחומר אחר כראות עיניו של כלי התקשורת236.

נושא נוסף בעניין עצמאות התקשורת הוא החיסיון העיתונאי: בישראל אין חוק שבו מעוגן החיסיון העיתונאי 

זאת  )1971( המחוקק השמיט את החיסיון העיתונאי מפקודת הראיות,  ובנוסח החדש של פקודת הראיות 

בניגוד למקצועת אחרים כגון עורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכהן דת אשר להם יש חיסיון וזאת על 

סמך ההנחה כי במסגרת תפקידים אלה נחשף מידע רגיש שיש להגן עליו. עם זאת החיסיון העיתונאי מודגש 

בתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל. החיסיון מטיל על העיתונאי איסור מוחלט לחשוף 

230   חוק העונשין, התשל"ז-1977

231   חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992

232   חוק יסוד זה פורש ע"י נשיא בית המשפט העליון, השופט ברק, ככולל את חופש הביטוי. לדבריו "ביסוד כבוד האדם מונח גם 

חופש הביטוי, כבודו של אדם נפגע אם אין נותנים לו להביע את אשר על ליבו ואם אין נותנים לו להתפתח על ידי שמיעת דעותיהם 
של רבים". ברק, אהרון. כבוד האדם כזכות חוקתית. הפרקליט מ"א, חוברת ג, עמ' 280-279. 1994.

233   משפט מנהלי, הרשות השופטת – ביהמ"ש העליון- בג"צ 53/73 קול העם נ' שר הפנים

234   חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 

235   חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965

236   אין אנו נכנסים כאן לשאלה הערכית בדבר החיוב או השלילה שבחוק זה.
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את מקור המידע שלו אם המקור ביקש חיסיון. אולם, לתקנון אין מעמד של חוק מחייב ובג"צ קבע כי מקום 

שבו יש חובה בחוק לחשוף מקור המידע, הוראה בתקנון אתיקה אינה יכולה להעניק פטור.

בהתייחסות לעניין החיסיון יש הסתמכות רבה על פסיקות בתי המשפט. רבים מתייחסים לפס"ד ציטרין237 

כחשוב ביותר בביסוס החיסיון העיתונאי. במקרה זה, ביהמ"ש העליון, בדיון בו ישב הנשיא שמגר כדן יחיד, 

קבע כי העדר עיגון חיסיון עיתונאי אינו מרמז על התנגדותו של המחוקק לעקרון החיסיון העיתונאי. קביעתו 

למתן חיסיון עיתונאי התבססה על זכות חופש הביטוי המהווה זכות-על בשיטת המשפט הישראלית. הוא 

אף קבע תנאים להסרת החיסיון העיתונאי. בפסק דין מאוחר יותר, נקבע כי החיסיון העיתונאי יחול גם על 

עיתונאי שהוא בעל דין )נתבע- ולא רק עד(. לא ניתן לדון בחסיון העיתונאי מבלי להתייחס למקרה מפורסם 

לאחר  ולבסוף,  שפרסם  הידיעות  מקור  את  לחשוף  שסירב  בלאו  אורי  העיתונאי  של  האחרונות,  מהשנים 

כי השתלשלות המקרה  טענו  למסור את המקור238. חלק מהמרואיינים  בחקירה הסכים  התערבות השב"כ 

והיחס לעיתונאי, שהתפרסם בסוף 2009, הם בגדר תפנית קשה בהגנה על עיתונאים ועל עצמאות התקשורת. 

באומרם זאת הם מתבססים על כך שבלאו, שהשתמש במסמכים מסווגים של צה"ל כדי לבקר את צה"ל ואת 

מערכת הביטחון בכתבותיו, הוגדר בידי משטרת ישראל כעבריין והוגש נגדו כתב אישום. מועצת העיתונות 

הגיבה למקרה בהודעה: "אין זה מן הראוי להגיש כתב אישום נגד עיתונאי שהחזיק במסמך סודי במהלך מילוי 

תפקידו העיתונאי"239. לאחר הסכם-טיעון, בלאו הורשע בהחזקת ידיעות סודיות על ידי מי שאינו מוסמך לכך 

ונשפט לעבודות שירות. המקור שלו, ענת קם הורשעה בדין וריצתה עונש מאסר על העברת ידיעות סודיות 

לגורם שאינו מוסמך. יש הרואים בהשתלשלות זו ניסיון ליצור תקדים של סתימת-פיות. מנגד, ישנם אחרים 

בלאו  של  רשלנות  זו  שהייתה  בטענה  העיתונאי,  בחיסיון  לפגיעה  כתקדים  המקרה  בחשיבות  שמפחיתים 

שהובילה לחשיפתה של קם כמקור, ולא הלחץ של המערכת הביטחונית שהופעל עליו לחשיפתה.

בפתיח,  שצוין  כפי  החדשה.  האלקטרונית  המדיה  הוא  הציבורית  התקשורת  עצמאות  בתחום  מרכזי  נושא 

מערכת התקשורת הציבורית הענפה המתפתחת במהירות במדיה האלקטרונית, לא נכללה בדו"ח זה מאחר 

שקצב ההתפתחות המואץ שלה לא ניתן היה בעת איסוף וניתוח החומר לערוך בדיקה מסודרת ושיטתית של 

הנוגע למדיה האלקטרונית החדשה. החקיקה אינה עוסקת  בנוסף, אין הסדרה חוקית בכל  זו.  מדיה חדשה 

כמעט במדיה מתפתחת זו באופן ישיר ועל כן הכפיפות שלה לחוקים היא רק במשתמע. אתרי חדשות אינם 

נדרשים לרישיון כמו עיתון, ואין שקיפות בנוגע לבעלות על האתרים, פרט לגופים שהם שלוחה או בבעלות 

גופי תקשורת קיימים דוגמת YNET של ידיעות אחרונות, או אתר "הארץ". אתרי הבלוגים ודומיהם והרשתות 

החברתיות הפכו מבלי משים לאמצעי תקשורת ציבוריים בעלי תפוצה נרחבת. הדיון בצורך בחקיקה עוסק 

בתחומי חופש הביטוי מחד והפוגעניות האפשרית כגון הוצאת דיבה, הכפשה הפרת הוראות צנזור ועוד מאידך. 

אולם הדברים לא התגבשו לכדי מהלכים חקיקתיים ורגולציה סדורים, זאת פרט להצעת חוק של חבר הכנסת 

זבולון אורלב, שזכתה לכינוי "חוק הטוקבקיסטים". לפי הצעת חוק זו יוכל אדם לבקש מבית המשפט להורות 

לספק השירות לחשוף פרטי מנוי אלמוני שפרסם תוכן שבו מוצא האדם עוולה כלפיו או הפרת זכות קניין 

רוחני שלו. ההצעה עלתה לראשונה ב-2010 ועברה את ועדת השרים אך הדיון בה הוקפא ולא הופשר בינתיים.

www.the7eye.org.il/verdicts/52371   237   ציטרין ואח' נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין

  he.wikipedia.org/wiki 238   אורי_בלאו

http://www.the7eye.org.il/17712 .15/04/2010 ,239   פרסיקו, אורן. "מועצת העיתונות: קיימת". העין השביעית

)גישה: 13/12/23(
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עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה התקשורת חופשית מהתערבויות חיצוניות בלתי מוצדקות בעבודתה בפועל?

ניקוד: 69
מהניתוח לעיל, נראה כי החוק מציב מגבלות מועטות על עצמאות התקשורת הציבורית בישראל לבד מנושא 

הצנזורה הביטחונית וצווי בתי משפט לאיסור פרסום. אולם, לדעת המרואיינים ובדיוני השולחן העגול הושמעה 

העמדה כי אין עצמאות מספקת לתקשורת בישראל. גורם משמעותי בחוסר העצמאות הוא התופעה של 

צנזור עצמי בקרב אנשי התקשורת. דבר זה נתפש כבעייתי ביותר ומסוכן יותר ממגבלות החוק והרגולציה 

שכן הוא סמוי מהעין. בדיונים נאמר כי יש מידה לא מעטה של צנזורה עצמית מצד אנשי התקשורת. הצנזורה 

העצמית הבלתי פורמלית הזו נובעת ממגוון מניעים: מניעים כלכליים, כגון השפעת בעלי-הון השולטים בכלי 

כלפיהם;  מדי  ביקורתי  תקשורת  בכלי  לפרסם  להפסיק  היכולים  בעלי-הון  או  שלהם,  קולגות  התקשורת, 

מניעים חברתיים כגון מעורבות עיתונאים במעגלים חברתיים מסוימים אותם הם נמנעים מלבקר כדי לשמור 

הטובים  הפוליטיים  על קשריהם  הנוטים לשמור  'מטעם'  עיתונאים  פוליטיים של  מניעים  בהם;  על מעמד 

על  ביותר  החמורים  האיומים  הם  הללו  הצנזורה  סוגי  ואחרים.  אידאולוגיים  מניעים  השלטון;  במסדרונות 

את  אחדים  מרואיינים  ציינו  זו  לבעיה  כדוגמה  ניכרים.  ובלתי  מהעין  סמויים  היותם  עקב  המדיה  עצמאות 

רשות השידור הציבורית כגוף שבו יש התערבות לעתים בוטה במינויים של בכירים, המשפיעה על צנזורה 

עצמית בתכנים המשודרים )או לא משודרים( מחשש פיטורים. היבט נוסף של צנזורה עצמית נוגע לתחום 

הביטחוני: יש עיתונאים הנוטים לצנזר את עצמם בתחום זה מעבר לנדרש על ידי הצנזור הצבאי וזאת עקב 

אינה  עצמה  התקשורת  לפיכך  ובטחונו.  הציבור  בשלום  בפגיעה  שיואשמו  חשש  ומתוך  הביטחוני  האתוס 

מעוניינת לוותר על הצנזור, המהווה מעין מנגנון מונע תקלות, ומקבל החלטות בצורה שקופה וברורה כלומר, 

אוסר פרסום חומר מסוים ומודיע על כך פומבית, אף כי אינו מודיע מה הטעמים לאיסור240. גורמים נוספים 

או  פוליטיים  שחקנים  ידי  על  המועצמות  קהילתיות,  ונורמות  קהל  דעת  של  השפעות  הם  העצמי  בצנזור 

שחקנים מרכזיים אחרים בעלי עוצמה. פרדיגמות מחשבתיות כאלה יכולות, במודע או לא במודע, להשפיע 

על מדיניות ושיקולי עריכה, התנהלות הכתבים וכדומה ולהוביל לכך שהתקשורת תחטא לתפקידה: להביא 

לציבור גיוון, לבון והעמקה של נושאים ותמשיך לעסוק באותם נושאים שממילא הם במרכז השיח הציבורי, 

לעיתים בצורה רדודה ללא העמקה. כמו כן, אין להתעלם מקיום צנזור עצמי בתקשורת, משיקולי עריכה 

לגיטימיים לכאורה. למשל, שיקולים של פגיעה ברגשות חלק מהציבור; של רייטינג לכלי התקשורת; שיקולים 

הנובעים מתוך פחד של אמצעי תקשורת מתגובות המגזר הדתי241, או סקטורים אחרים בעלי עוצמה בציבור. 

הצנזורה העצמית שלא תמיד שקופה לקהל ולחוקרי התקשורת באקדמיה, בעייתית ביותר. הדבר פוגע לא 

רק בעצמאות התפקוד אלא גם בשקיפות. מאחר שאין בעניינים אלה גילוי נאות קשה לדעת מהם המניעים 

האמתיים לידיעות המפורסמות בעיתון או משודרות, והאם מדובר בידיעות מגמתיות או לא. 

הבעלות הצולבת על כלי תקשורת היא בעיה מרכזית, ידועה ומורכבת המגבילה את עצמאותה של התקשורת 

ופוגעת בה. כדי להגביר את עצמאותה של התקשורת יש לפרק את הריכוזיות בבעלות, אך עד כה המדינה 

ועל השקיפות  על  למעשה  מגינה  הצבאית  הצנזורה  הישראלית,  הביטחונית  המציאות  בגלל  שלנו,  "במציאות  ציטוט:    240 

חופש הביטוי..."
241  ציטוט מרואיין: " עם הגידול באוכלוסייה החרדית דתית, שכאן יש צנזורה מטעמי דת, שהיא הפעלת לחצים, גם במרחב הציבורי 

הפתוח וגם בתקשורת, יש עדויות חלקן לא ידועות. זה לא תמיד שקוף..."
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לא נקטה פעולה בנושא. המשק הישראלי קטן וקיימת בו בעיות של בעלות ריכוזית )בעלים של כמה אמצעי 

תקשורת מאותו סוג, או שליטת בעלות יחיד על אמצעי תקשורת מרכזי(, או בעלות צולבת )כמה סוגים של 

אמצעי תקשורת, שליטה בעסקים ובאמצעי תקשורת(. המצב המורכב ביותר אשר אינו מטופל כיאות בחוק 

הוא בעלות משולבת )בעלות על אמצעי תקשורת ועל עסקים גם יחד(. במצב כזה שיקולים כלכליים ולעתים 

פוליטיים של הבעלים, משפיעים על סדר היום התקשורתי.

קשה להתעלם מההיבט המבני-סטרוקטורלי במשק הישראלי שבפועל משליך על כך. מאחר וישראל היא 

מסחריים- תקשורת  אמצעי  של  גדול  מגוון  של  כלכלית  קיום  יכולת  בו  מוגבלת  יחסית,  קטן  כלכלי  משק 

פרטיים המאזנים זה את זה, שהבעלות עליהם מבוזרת, כפי שמתאפשר במשק גדול )כמו בארה"ב או מדינות 

במערב אירופה(. 

נושא חשוב בעניין עצמאות התקשורת בפועל, הוא אי-אכיפת הרגולציה המביא לעצמאות-יתר. המרואיינים 

אינם  הפיקוח  גורמי  שכן  לציבור  המשודרים  התכנים  בהיבט  עצמאות-יתר  בפועל  יש  לתקשורת  כי  ציינו 

מתערבים בענייני התוכן. לתפיסת המרואיינים, יש התדרדרות מתמדת ברמת התכנים בעיקר אלה המשודרים 

בטלוויזיה, ואין התערבות מצד הרשות הציבורית בכדי לעצור או למנוע זאת. הזכיינים תולים זאת במשבר 

הכלכלי אשר בו הם נתונים, כך שלטענתם, הם חייבים להשתמש בתוכן מסחרי שיעלה את אחוזי הצפייה כדי 

להחזיק מעמד מבחינה כלכלית. את דרישת החוק לייצר תוכן איכותי הם מבקשים להשאיר לשלב מאוחר 

והתוצאה היא השתלטות של תוכן  ואינם אוכפים,  זו  נוטים לקבל טענה  גורמי הפיקוח  יותר: "לכשירווח". 

ירוד ומסחריות יתרה על השידורים. השיח ציבורי בנושא מצומצם הן בחברה והן בשיח המשפטי וזה תורם 

להידרדרות נוספת של המצב. הרגולטור אינו מפעיל את הכללים שהוא עצמו קבע וזאת על אף שהוא רשאי 

ויכול לדרוש מהזכיינים להעלות את רמת התכנים. בצורה קיצונית יותר עצמאות-היתר מתבטאת בפתיחת 

ערוצי תקשורת "פירטית". במקרים אלה יש צורך לא רק בחוק, אלא גם באכיפה מהירה ונושכת. אי-האכיפה 

היא כנראה חולשה אינהרנטית של השלטון, שאינו מגיב מהר ובחוזקה. לא אוכפים חוקים ותקנות שידור כי 

חוששים מאבטלה )למשל, מקרה ערוץ 10( ו/או לא סוגרים ערוצים ללא רישיון מחשש השלכות פוליטיות 

)ערוץ 2427(. אכיפה מהירה וחדה חסרה במקרים רבים של ערוצי תקשורת "פירטיים".

בצורה פועלת  בישראל  התקשורת  כי  סבורים  העגול  השולחן  ומשתתפי  המרואיינים  זאת  כל   עם 

וחופשית למדי.

242  רדיו ערוץ 7 הוקם ביוזמתה של הרבנית שולמית מלמד ובעלה הרב זלמן מלמד, ושידר באופן לא חוקי מאנייה שעגנה בחופי הארץ 

משנת 1987. רק לאחר כ-16 שנה ב- 2003 ננקטה פעולה והרדיו נסגר בצו בית משפט ומפעיליו נשפטו והורשעו בדין. ראה ויקיפדיה.
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משילות התקשורת

א. שקיפות התקשורת
שקיפות - היבט החוק

באיזו מידה קיימות הוראות בחוק המבטיחות שקיפות בפעילותה של התקשורת?

ניקוד: 75
על פי החוק והתקנות הקיימים243 חלה חובה על כלי התקשורת לדווח ובכך לפרסם, מיהם בעלי השליטה 

להימנע מבעלות  כדי  בעלי השליטה,  ובו פרטיהם של  יש למלא שאלון  לרישיון  ובעת הגשת בקשה  בהם 

צולבת. בתחום העיתונות הדרישה דומה וכדי לקבל רישיון יש לדווח מיהם בעלי העיתון. בתקנון האתיקה 

של מועצת העיתונות מצויה תקנה, שאינה מחייבת כחוק, ועניינה ניגוד עניינים. התקנה קובעת כי לא יעמידו 

וכעיתונאי לבין כל  בין חובותיהם כעיתון  לניגוד עניינים  בו קיים חשש  ועיתונאי במצב אשר  עצמם עיתון 

אינטרס אחר. מוציא לאור של עיתון ובעליו יפרסמו בעיתון אחת לשנה גילוי נאות של האינטרסים העסקיים 

והכלכליים המהותיים שלהם בתחום התקשורת ומחוצה לו. שמותיהם של המוציא לאור, הבעלים והעורך של 

העיתון יופיעו בכל גיליון שלו. עם זאת, לא נמצאו חקיקה או כללים ברורים בנוגע לחשיפת הרכב הצוות פנימי 

או לחשיפת מדיניות העריכה של אמצעי התקשורת. בהיבט החוקי אין אלה חייבים בשקיפות.

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה ישנה שקיפות בהתנהלותה של התקשורת בפועל?

ניקוד: 60
הממצאים מציגים תמונה עגומה למדי באשר לשקיפות בפועל בתקשורת. מדיניות מערכת ושיקולי עריכה 

בכלי התקשורת אינם שקופים הן באשר לתוכן המתפרסם )וזה שהוחלט שלא לפרסמו( והן באשר ל"תוכן 

נעשה  כי הפרסום  לציין  אך מבלי  בתכנים,  פרסום המשולב  גורמי  ידי  על  פרסום הממומן  פרסומי" שהוא 

בעבור תשלום. הפרסום אינו חושף את החומר הפרסומי בתשלום ומוצג כידיעות או כתבות תמימות.

חוסר השקיפות בפועל שמקורו בצנזורה העצמית בתקשורת, כפי שפורט לעיל, היא הבעיה המדאיגה ביותר 

וגילוי נאות לגביה  זו סמויה מן העין ואין כל חשיפה  שעליה הצביעו המרואיינים ובדיונים. צנזורה עצמית 

כמובן  על עצמם.  לצנזורה שהם מפעילים  מודעים  העורכים  או  בלי שהעיתונאי  אף  נעשה  הדבר  ולעתים 

שמדובר בפגיעה בשקיפות: אין גילוי נאות באשר לסיבות פרסומו, או הימנעות מפרסומו, של נושא מסוים, 

או לבחירה של נושאים מסוימים על פני אחרים. כאמור למעלה, חוסר השקיפות נובע בין היתר מהשפעות 

של בעלים ומהשפעות פוליטיות, דתיות ואחרות, למשל בעיתונים "מטעם". כמובן שבמצב כזה אין לדעת 

מהם המניעים האמתיים לפרסומה של ידיעה כזו או אחרת. כאמור המרואיינים והמשתתפים בשולחן העגול 

הפוגעות  בהשפעות  ומדובר  התכנים  על  הבעלים  של  השפעה  בוודאות  בתקשורת  יש  בפועל  כי  סבורים 

בשקיפות התקשורת.

243  תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין( 1998.
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נוטים  גם מצווי בתי משפט לאיסור פרסום. לטענת המרואיינים בתי המשפט  נפגעת  שקיפות התקשורת, 

להסכים עם כל דרישה של רשויות האכיפה לאיסור פרסום, וכתוצאה מכך מרבות הרשויות לבקש צווי איסור 

פרסום. במקרים לא מעטים נאלצו אמצעי תקשורת לפנות לבג"צ בבקשה להסיר איסורי פרסום כאלה ונענו.

כפי שפורט לעיל )עצמאות התקשורת( יש רואים בצנזור הצבאי מקור התורם לשקיפות ולא מגביל אותה. 

במקרים שהצנזור הצבאי מונע פרסום ניתן לכך הסבר ברור. יתרה מכך, בפועל נמצא כי הצנזור הצבאי אינו 

ממהר להטיל איסורי פרסום ואינו מרבה בהם244.

בסיכומו של דבר, בפועל השקיפות בתקשורת נמוכה ומוטלות עליה מגבלות רבות, גם אם מדובר במגבלות 

וריסון עצמי מטעמים שונים.

ב. אחריותיות התקשורת
אחריותיות - היבט החוק

דין  לתת  ויצטרכו  פעילותם  מאחורי'  'יעמדו  התקשורת  שאמצעי  המבטיחות  חוק  תקנות  יש  מידה  באיזו 

וחשבון על פעילותם ופרסומיהם? האם יש גופים רגולטורים ממשלתיים או מקצועיים כגון מועצת עיתונות 

או רשות שידור לפקח על התקשורת?

ניקוד: 75
השידור  רשות  והם:  מקצועיים  רגולטורים  לגופים  לדווח  צריכים  השונים  המדיה  אמצעי  לעיל,  כאמור 

הממלכתית, הרשות השנייה, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין ומועצת העיתונות. כמו כן יש את מסמך 

'נקדי' שהינו קובץ תקנות המשמש כקוד אתי לאמצעי התקשורת המשודרת, שאינו מעוגן בחוק אך נתפס 

כמחייב בתקשורת245. כאמור, מדובר במסמך עקרונות אשר חובר על ידי העיתונאי ואיש קול ישראל נקדימון 

רוגל, ובו מפורטים כללי האתיקה המקצועית החלים על העוסקים בעיתונאות המשודרת. המסמך קובע כללים 

ועקרונות לתקשורת אמינה, מאוזנת והוגנת המבוססת על זכות הציבור לדעת כזכות-על. לכן יש למסמך נגיעה 

נקדי  . בהיעדר קוד אתי המעוגן בחוק הפך מסמך  זה  ולהיבט היושרה הנבחנים בדו"ח  להיבט האחריותיות 

לתורה שבכתב של העיתונאות במדינת ישראל ומאז נכתב לראשונה ב – 1972 עודכן והורחב פעמים אחדות. 

כפי שצוין למסמך אין תוקף חוקי אולם עיתונאים רבים מסתמכים עליו והם מסתמכים עליו מבחינה אתית.

בסעיף "עצמאות" לעיל, מפורט תפקידן של הרשויות הרגולטוריות. רשות השידור פועלת מכוח חוק רשות 

השידור, הרשות השנייה פועלת מחוק הרשות השנייה, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין פועלת מכוח 

חוק התקשורת ולרשויות אלה סמכויות מעוגנות בחוק לדרוש אחריותיות מכלי התקשורת. עם זאת אין חוק 

ברור בנוגע לעיתונות הכתובה או זו המקוונת. מועצת העיתונות מהווה גוף מעין-רגולטיבי וולונטרי שהוקם 

מקבילים  לגופים  הדומה  זו  מועצה  ציבור.  ונציגי  ועיתונאים  עורכים  מו"לים,  העיתונות:  ידי  על  במשותף 

בעולם, מופקדת על שמירת הערכים של עיתונות חופשית וטובה וזו המסגרת הקובעת את כללי האתיקה 

החלים על כלי התקשורת ואוכפת אותם ובכך היא מגבירה את האחריותיות של העיתונות הכתובה. מטרותיה 

המרכזיות של מועצה זו הן: לשמור גם על חופש העיתונות וגם על זכות הציבור לדעת; להגדיר כללי אתיקה 

244  ציטוט: "הצנזורה הצבאית היא הכי שקופה בתהליכים שלה, לא רק ביחס למדינות ערב השכנות, שזה לא חוכמה, או למשטרים לא 

דמוקרטים, אלא ביחס למערכות צנזורה אחרות שמתקיימות במדינת ישראל )ותיכף נגיד עליהם מי הם(. בלי ספק הצנזורה הביטחונית 
היא הכי שקופה. מדוע היא שקופה בתהליך? קודם כל היא שקופה לעיתונאים...".

 http://www.iba.org.il/v1/Doc/DOC226235.pdf  245
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כללי  הפרת  על  בתלונות  דנה  העיתונות  מועצת  קיומם.  על  ולפקח  בתקשורת;  העוסקים  לכל  עיתונאית 

האתיקה העיתונאית. היא מפעילה בתי דין לאתיקה, שבסמכותם לגזור על עיתונאי או כלי תקשורת עונשים 

שונים: מאזהרה ופרסום התנצלות עד פרסום ההחלטה נגדו בעיתונים.

לא מצאנו בתקנות או בחוק, חובה של כלי התקשורת לדווח לגופי הרגולציה על תפקודם. עם זאת, התקנות 

מציינות כי הרשויות רשאיות לפקח על המתפרסם באמצעי התקשורת. כמו כן לא נמצאו בחוק התקשורת 

או בעמוד האינטרנט של המועצה לשידורי כבלים ולוויין דרישות להגשת דו"חות על ידי שידורי כבלים ולוויין 

אך מצוין שם כי המועצה מפקחת על השידורים ובנוסף מאתר הרשות השנייה אפשר להסיק כי גופי השידור 

לא נדרשים להגיש דו"חות, אם כי הם נמצאים בפיקוח הרשות. פעילות ההסדרה והפיקוח נעשית בדרכים 

הבאות: צפייה והאזנה יזומים מצד המפקח לשידורי הטלוויזיה והרדיו; על פי תלונות שמתקבלות; על ידי 

בדיקה של לוחות השידורים, ניתוחם ואישור התאמתם לנדרש לפי החוק, הכללים ותנאי הזיכיון; בדיקה של 

סוגיות תוכן נבחרות; זיהוי מגמות ופיקוח שוטף על השידורים; קביעת כללים והנחיות המנחים את פעילותו 

של בעל הזיכיון ומחייבים אותו. במקרה של חריגה מתנאי הזיכיון או הפרה של הנדרש, נוקטות הרשויות 

בתהליך בירור המקרה עם בעל הזיכיון והתדיינות פנימית 'בוועדת ההפרות'. בסיום התהליך קובעת הרשות 

והטלת סנקציות על בעלי  בידי הרשות מגוון אמצעי אכיפה  הזיכיון.  יירשם כהפרה של תנאי  אם המקרה 

הזיכיון, לרבות חילוט ערבויות ושלילה של זמן פרסום )כלומר: צמצום בזמן הפרסום המותר, שמשמעותו 

במחויבויות  ובפני המועצה. עמידה  מנכ"ל הרשות  בפני  לערער  זכות  יש  לזכיין  בהכנסות המשדר(.  פגיעה 

הזיכיון היא תנאי כאשר הרשות דנה אם להאריך את תקופת הזיכיון של הזכיין.

מסקירת תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ופקודת העיתונות, לא נראה כי עיתונות מודפסת או תקשורת 

מקוונת מחויבות במסירת דין וחשבון וגם בחוק רשות השידור לא נמצאה דרישה להגשת דו"חות. עם זאת, 

הנורמה המקצועית והאתית המקובלת בפועל, בכלי התקשורת העיקריים בישראל, היא של אחריותיות כלפי 

התכנים ועמידה מאחורי הפרסומים שלהם, על מנת לשמור על אמינותם.

כלי  לדין  לתבוע  בחוק  הניתנת  האפשרות  הוא  החוק,  מסגרת  מבחינת  לאחריותיות  חשוב  אך  עקיף  גורם 

תקשורת על פרסום שגוי או פוגע למשל, חוק נגד הוצאת דיבה או לשון הרע. יתרה מזו, חוק איסור לשון 

הרע )תיקון שהתקבל בשנת 2011( מטיל את האחריות לא על הגוף הנפגע לכאורה מהפרסום, אלא על כלי 

תקשורת, שפרסם חומר אשר מהווה לכאורה הוצאת דיבה על פרט או גוף כלשהו. בכך, מאלץ החוק את כלי 

התקשורת לאחריותיות כלפי הדברים שפרסמו. אם פורסם בכלי תקשורת מידע מטעה, מוטעה או שגוי, נתן 

לדרוש לפרסם תיקון טעויות או התנצלות ואף לדרוש פיצוי ראוי אם נגרם נזק. בעיתונות הכתובה למשל, לפי 

פקודת העיתונות, אפשר לדרוש פרסום הכחשה בגיליון עוקב לפרסום ידיעה, שיש בה האשמה לא נכונה. 

מדריך שמירה על כללי האתיקה של הרשות השנייה246 מחייב את גופי השידור ויש בו יש התייחסות לתיקון 

טעויות: "נפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישיר, יתנצל בעל הזיכיון ויתקן את הטעות ככל האפשר 

בהזדמנות המתאימה הראשונה  ותיקון  זיכיון התנצלות  בעל  ישדר  בתוך אותו המשדר. במשדרים אחרים, 

)2009(247. לא מצאנו פרסום של  אחרי גילוי הטעות." אותה הוראה מופיעה בקוד האתי של רשות השידור 

כללי אתיקה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין.

246  הרשות השנייה, מדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי הטלוויזיה והרדיו, מהדורה שנייה, 1995

247  רשות השידור, קוד אתי חדש לרשות השידור, 2009
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אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה גופי המדיה נדרשים, בפועל, לתת דין וחשבון על פעולותיהם?

ניקוד: 76
מהראיונות ומהדיונים עולה כי אחריותיות התקשורת בפועל, אינה גבוהה במיוחד: יש פער בין כוונת המחוקק 

לבין הנוהג בפועל. נראה כי המחוקק לא יצר מערכת משפטית שתאפשר לבקר את התנהלותם בפועל, של 

אמצעי התקשורת וידרוש מהם אחריותיות, לכן האחריותיות בפועל, נסמכת על הנורמה המקצועית והאתית 

המקובלת בכלי התקשורת העיקריים בישראל, של אחריותיות מבחינת התכנים ועמידה מאחורי הפרסומים, 

כדי לשמור על אמינותם. מבחינה זו, ההתייחסות לאמצעי תקשורת פרטיים היא כאל עסק לכל דבר ולא כאל 

ארגון עם מחויבות כלשהיא לציבור248. 

בדיונים נטען כי בפועל, האחריותיות של אמצעי התקשורת תלויה ביכולת ובעצמאות הכלכלית שלהם ופחות 

בפיקוח ורגולציה ציבוריים חיצוניים. הגורם העיקרי למצב זה הוא התלות הכלכלית של אמצעי התקשורת 

בגורמי מימון חיצוניים )מפרסמים, בעלים ועוד(. הפתרון טמון, לכן, ביצירת מסגרת תמיכה כספית ציבורית 

לכמה כלי תקשורת ציבוריים, שיוכלו להביא תקשורת עיתונאית ואמינה, וללא תלות כלכלית בגורמי מימון 

והשפעה פרטיים-מסחריים. בדיון אף נטען כי יש עומס כלי תקשורת גדול בשוק התקשורת הישראלי, דבר 

עם  המגיעים  ובעלי-הון  במפרנסים  תלות  ויוצרת  התקשורת  כלי  בהכנסות  הפוגעת  גדולה  תחרות  היוצר 

האינטרסים הכלכליים והפוליטיים שלהם.

או  התערבות  למנוע  ובכך  הכתובה  בתקשורת  וולונטרית  פנימית  רגולציה  ליצור  מנסה  העיתונות  מועצת 

חקיקה חיצוניים לא רצויים, אך מועצת העיתונות אינה יכולה להביא לעצמאות כלכלית בעיתונות. זו ואף 

זו, בפועל, הרכבה אינו מנוטרל מאינטרסים זרים. חברים בה מו"לים ועורכים, שהם בעלי אינטרסים כלכליים 

סמויים ונציגי ציבור הנבחרים על ידי המועצה ולכן אינם בהכרח מייצגים את אינטרס הציבור249. 

אין ספק כי חסר בתחום נציב תלונות ציבור עצמאי לתקשורת או לחליפין: רשות להגנת צרכן התקשורת, 

אשר ישמשו כמנגן שמירה על אחריותיות. גופים כאלה יכולים לתרום רבות לשיפור האחריותיות בתקשורת. 

בהקשר זה עלתה הטענה כי לתפקיד נציב התלונות חשיבות בקיום תקשורת בין הצדדים לעניין שבתלונה, 

יש  הציבור.  לב  ולרחשי  לתלונות  ואוזן קשבת  מענה  לתת  עליו  וענישה.  לתלונות  פתרון  במציאת  רק  ולא 

חשיבות שהנציב או הרשות להגנת צרכן התקשורת, יקבלו הערכה וכבוד מהרשות ומהזכיינים כדי שיוכלו 

לעשות את תפקידם כראוי.

248  כדוגמא, נותן אחד המרואיינים את פיטוריו של יואב יצחק בשל פרסום של סדרת כתבות שלא התאימו לאינטרסים של העיתון

ציטוט: " הבעיה היא שבמנגנוני הבקרה העצמית, למשל - מועצת העיתונות – עוסקים רק בעיתונות כתובה. אגב, המבנה של    249

מועצת העיתונות אמנם הוא שליש המו"לים, שליש העיתונאים ושליש נציגי ציבור, אך נציגי הציבור נבחרים על ידי שני השלישים 
האחרים להם אינטרסים כלכליים. עדיין אין זו 'נציגות ציבור' במלוא מובן המילה. העיתונות המודפסת היא מאוד מאוד מצומצמת 
היום. כשמביאים תלונה נגד רשות השידור, אז רשות השידור אומרת: אנחנו כפופים בכלל לתקשי"ר באיזה שהיא צורה או למנגנון 
2 אומר: אנחנו כפופים לרגולטור, יש לנו כבר  פנימי, שהוא יותר חמור מאשר מועצת העיתונות. אז מה אתם רוצים מאתנו? ערוץ 
רגולטור אחד, מה אתם רוצים מאתנו? זאת אומרת שאם היו רוצים לעשות את זה, היה צריך להיות איזה מנגנון כללי של בקרה עצמית, 

שחל על כולם ושהוא משוחרר מהצורך לקבל כסף ממי שהוא מבקר אותו..." 
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מתוך כל זה עולה כי בפועל יש פיקוח חיצוני על האחריותיות של כלי התקשורת מועט. נראה כי הנורמה של 

האתיקה המקצועית של שמירת האמינות בפרסום מחד, והחשש מתביעות דיבה מאידך, שומרים על מידה 

של אחריותיות בתקשורת.

ג. יושרת התקשורת
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה קיימים אמצעים להבטיח את היושרה של עובדי התקשורת?

ניקוד: 70
כמו בתחומים אחרים גם בתחום התקשורת הציבורית שאלת היושרה היא שאלה מורכבת. אפשר לראותה 

להביא   – שלהם  הכללים  והייעודים  לעקרונות  בהתאם  פועלים  התקשורת  כלי  שבה  המידה  לגבי  כשאלה 

לציבור ידיעות אמינות מאוזנות, בלתי מוטות ולא מסולפות )למיטב הכרתם של כלי התקשורת(, המתבססות 

על חופש המידע וזכות הציבור לדעת. מבחינת החוק, מעבר לקביעה כי על התקשורת להתנהג על פי ערכים 

אלה, אין הרבה אמצעים להבטיח שאכן זו תהיה ההתנהלות. בדרך כלל קוד אתי רשמי מכוון את ההתנהלות 

הראויה, אך כאמור – לא מצאנו קוד אתי מפורש לתקשורת או במסגרת הרשויות המפקחות עליה.

שני מנגנונים שהוזכרו לעיל רלוונטיים גם כאן: חוק איסור לשון הרע ו"מסמך נקדי". השלכותיו של חוק לשון הרע 

על פרסום שאינו מדווח אמת, מסלף או פוגע בגוף או אדם מסוים, נדונו לעיל. האפשרות לתבוע לדין ולדרוש 

פיצוי כספי מכלי תקשורת בעקבות פרסומים שאינם 'אמת' יוצרת לחץ על כלי התקשורת להשתדל ולשמור על 

יושרה בתחום זה. לעומת זאת, אין אמצעים חוקיים להסדיר סלקציה מוטה של ידיעות לפרסום כביכול במסגרת 

שיקולי מערכת, הימנעות מפרסומים בהשפעת אינטרסים זרים )פוליטיים, כלכליים וצנזורה עצמית שהוזכרה(. 

דברים אלה נתונים להשפעתה של האתיקה המקצועית והקוד האתי במידה שקיים בכלי התקשורת. 

כאמור, אין קוד אתי רשמי המחייב את תחום התקשורת כולו והמבטיח את היושרה של אמצעי התקשורת. 

אולם, לכלי תקשורת אחדים יש קודים אתיים או אמצעים אחרים לקידום היושרה של עובדיהם. למשל, 

תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, תקנון האתיקה של רשות השידור ומדריך האתיקה של הרשות השנייה. 

וולונטרי מחייב בבית הדין המשמעתי הפנימי שלה, אך השפעתו  התקנון של מועצת העיתונות שהיא גוף 

וולונטרית ומוגבלת. מדריך הכללים של הרשות השנייה מתייחס לערוצים מסחריים ולרדיו האזורי, הקוד של 

רשות השידור מתייחס לגופי שידור ציבוריים. לבד מאלה לא נראה כי יש תקנונים ספציפיים לערוץ, עיתון או 

תחנה. כזכור, לא נמצא תקנון של הכבלים ולוויין.

עבור  חוקי,  מעמד  ללא  אתי-מקצועי  כמדריך  כאמור  נחשב  אחדים  בהקשרים  לעיל  שהוזכר  נקדי  מסמך 

ניתן ליישמו גם לעיתונות כתובה. אפשר להתייחס אל מסמך זה כאל תדריך  התקשורת המשודרת אם כי 

כולל לשמירה על יושרה בתקשורת, שכן המסמך מהווה תדריך העוסק בדרכים להתמודד עם סוגיות ושאלות 

המונעות  סנקציות ממשיות  מכיל  אינו  אולם המסמך  בעבודה התקשורתית250.  להתעורר  העלולות  אתיות 

הפרת הכללים שבו.

250  לדיון במסמך וגלגוליו, ראו:

http://www.amalnet.k12.il/Commun/RightMenu/Communication/TikshoretHevra/MaamarimTV
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יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה היושרה של עובדי התקשורת מובטחת בפועל?

ניקוד: 63
בפועל, מצב היושרה בתקשורת אינו שונה מזה השורר בכלל החברה בישראל: פני התקשורת כפני החברה 

של  הציבור  יחסי  השפעת  כי  טענו  המרואיינים  התקשורת.  גם  כך  ומושחתת  יושרה  חסרת  החברה  אם   -

גורמים במשק ולחצי השיווק המופעלים עליהם, הם בעלי עוצמה גבוהה ומשפיעים על אנשי התקשורת ועל 

ביקורתיות  ומתאפיינת בחוסר  רדודה  כי בשנים האחרונות התקשורת הפכה  תפקודם. מהדיונים עלה עוד 

נדחקים לצד.  נושאים שאינם סנסציוניים או כאלה שאינם במרכז ההתעניינות של הציבור,  דיווחיה.  ברוב 

על  מדווחים  מה  על  בהשפעה  ביותר  משמעותי  תפקיד  משחקים  ההון  ובעלי  הכלכליים  הגורמים  בפועל, 

מה לא מדווחים בתקשורת ואיך מדווחים זאת. כאן גם משפיעים שיקולים פוליטיים ואף פוליטיקה פנימית 

צרה ופחות שיקולים של יושרה. חולשת הרגולטור לא מאפשרת לחולל שינוי בעניין זה. במיוחד הדבר ניכר 

במועצות הרשות השנייה, שם חברי המועצה מקבלים שכר נמוך במיוחד והם נתונים להשפעות חיצוניות 

כבדות ואין להם תמריץ לבצע את עבודתם נאמנה. יחד עם זה עקב ריבוי הערוצים המדווחים דיווחים שונים 

תחת השפעות שונות, ניתן לקבל משקלולם יחד, תמונת תקשורת אמינה למדי.

בדיונים נטען גם כי היושרה בתקשורת נפגעת מכך שעיתונאים רבים מסתמכים בפרסומיהם בעיקר על עבודת 

ההכנה והרקע שמכינים גורמי יחסי ציבור חיצוניים מטעמם של גופים המעוניינים בפרסום, כך שהעיתונאים 

אינם עוסקים בעבודה עיתונאית חוקרת ועצמאית אלא בעיקר בשכתוב. לדבריהם, מדובר בתחום הלוקה 

בחסר בתקשורת הישראלית ויש עיתונים מועטים שאכן מבצעים עבודה עיתונאית ראויה. עם זאת, טענו 

זה היא החשיפה של  גבוהה. האשם האמתי במצב  כי רמתם של העיתונאים בישראל,  כמה מהמרואיינים, 

העיתונאי למידע רב ביותר ההופך את החקירה האמתית למיותרת כביכול251. אחת מהם הדגישה כי קשה 

להציב מסקנה גורפת כאן. תחום האתיקה והשמירה על האתיקה המקצועית משתנה מכלי תקשורת אחד 

למשנהו והדבר תלוי לא פעם במידת החשיבות שהעורכים מייחסים לנושא זה. עורך באתר חדשות מוביל, 

ציין כי אצלם מקפידים ושמים דגש על אתיקה ואם חשים שיש מישהו, שבאופן עקבי מפר כללים אתיים, 

הוא לא נשאר במערכת. במדור הצרכנות למשל נאכפים כללים מחמירים כדי למנוע הבעת דעה או המלצה 

מוטה על מוצר. למשל, חל איסור על קבלת מתנות והמוצרים המתקבלים הם עבור כלל המערכת ולא לידי 

אדם ספציפי. היושרה והאתיקה מוטמעות הן דרך נהלים והן דרך ערכים, אך אי אפשר לדעת תמיד מה בדיוק 

קורה. ברור כי יש תחום זה סובל מבעייתיות. 

נושא היושרה משתקף באמון הציבור בתקשורת. אמון זה נשחק בעשור האחרון: בעוד שבשנת 2000 כמעט 

%60 הביעו אמונם בתקשורת, הרי שב-2009 הנתונים היו נמוכים בהרבה, פחות מ- %35 )שרטוט 23(. הירידה 

המשמעותית באמון הציבור מעידה כי התקשורת איבדה את תמיכת הציבור, שאינו רואה בה סמכות מקצועית 

או משאב לידע אובייקטיבי והוגן. הדבר מתקשר באופן ישיר לבעיות היושרה שחווה תחום התקשורת, כפי 

שצוינו, ולאתיקה המקצועית שנראה כי היא מתדרדרת.

251  ציטוט: "הוא עושה מלאכתו לא שלמה, נאמר את זה בעדינות. לא שלמה, זה יהיה מדויק, כי היינו מצפים ממנו, לפי מה 

שמלמדים אותו ולפי מה שהוא לומד בשטח, שהוא יבדוק עוד לפחות שני מקורות שאינם המקורות הרשמיים, לפני שמביא אלינו 
ההודעה וישם אותה..."
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שרטוט 23: אמון הציבור בתקשורת )אחוז המביעים אמון(

חיזוק  וכפי שניתן לצפות שתהיה.  גבוהה כפי שהיה ראוי שתהיה  כללו של דבר, היושרה בתקשורת אינה 

24(. על פי מדד זה, שנקבע על פי ראיונות עם  ניתן למצוא בממצאי מדד תפיסת השחיתות )שרטוט  לכך 

גבוה בשחיתות: בעשור  ציון  וגורמים מתוך התחום, התקשורת מקבלת בקביעות בעשור האחרון  מומחים 

האחרון התקשורת מקבלת בין 3.1 ל-3.5 )ציון 5 הוא שחיתות הרבה ביותר(. ציון זה מראה כי מבחינה ציבורית 

התקשורת נתפשת קורבה יותר למושחתת מאשר ללא מושחתת, וכי תפיסה זו נותרה קבועה.

שרטוט 24: מדד תפישת השחיתות בתקשורת, לפי שנים
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תפקיד התקשורת במערכת היושרה

באיזו מידה פעילה התקשורת בחשיפה ופרסום של מקרי שחיתות ומצליחה לעשות זאת?

ניקוד: 82
העיתונאות החוקרת בישראל מהווה נתח משמעותי מנפח התקשורת היום. בעיתונות הארצית מתפרסמות 

כתבות תחקיר הזוכות על פי רוב לתמיכה, העיתונים הארץ וידיעות אחרונות הם המרכזיים בתחום: עיתונים 

בממשל  ושחיתות  לא-נאותות  התנהגויות  חשיפת  חוקרת,  לעיתונות  מהכתבות  ניכר  חלק  מקדישים  אלה 

ובמשק. העיתון הכלכלי של הארץ: דה-מרקר בולט בכתבות תחקיר וחשיפת שחיתות והתנהגות לא נאותה 

בתחום הכלכלי. גם העיתונים גלובס וכלכליסט מקדישים משקל ומקום משמעותיים לעיתונאות חוקרת כזו. 

בערוצי הטלוויזיה מתפרסים מעת לעת תחקירים כגון התכנית "עובדה" של אילנה דיין או "המקור" של רביב 

דרוקר, וכן סרטים דוקומנטריים בנושאים אלה. 

בהקשר זה חשוב לציין כי לצנזורה העצמית שהוזכרה לעיל תפקיד משמעותי. מאחר והצנזורה העצמית היא 

סמויה והחלטות שלא לפרסם אינן פומביות, סביר להניח כי יש תחקירים בעייתיים מבחינת כלי התקשורת, 

או  לבעלים  להזיק  העלולים  תחקירים  של  פרסום  כי  להניח  אפשר  כלומר  כלל.  נערכים  לא  או  הנגנזים 

למקורביהם, או לאנשי שררה ובעלי-הון, לא יפורסמו. ודבר דומה קורה גם באמצעי התקשורת האלקטרוניים 

שקשה לדעת מה ואיך הם בוחרים לפרסם או לא לפרסם. דוגמה למקרה כזה היא כתבת התחקיר שנערכה 

בראשית 2011 על המיליארדר שלדון אדלסון. בכתבה אשר שודרה ערוץ 10 נטען בין היתר כי אדלסון השיג 

לעובד  גדולים  כסף  סכומי  חייב  נותר  וכי  מועדף  יחס  וקבלת  פוליטיים  בקשרים  שימוש  ידי  על  כוחו  את 

לשעבר. אדלסון תבע מן הערוץ להתנצל והערוץ אכן שידר התנצלות רשמית. בתגובה לכניעת הערוץ ללחץ 

של אדלסון החל גל התפטרויות של בכירים בערוץ וביניהם מגיש החדשות הפופולרי גיא זהר אשר התפטר 

במהלך שידור חי. התפטרות זו זכתה להדים נרחבים ביותר. לטענת המתפטרים ההתנצלות היוותה חציית 

קווים אדומים ו"שבירת ערכים מקצועיים ואתיים", כדברי גיא זהר252.

דוגמה נוספת היא הסרט "שיטת השקשוקה" שערך העיתונאי מיקי רוזנטל. בסרט ביקש רוזנטל להציג את 

תופעת ההון-שלטון בישראל דרך סיפורה של משפחת עופר, אחת המשפחות העשירות ביותר בארץ. כבר 

בשלב הפקתו של הסרט הוגשה כנגד רוזנטל תביעה משפטית מטעם משפחת עופר. במשך שנה לא הצליח 

1, שגם שידר את סרט התגובה  רוזנטל לאתר ערוץ שיסכים לשדר את הסרט ולבסוף שודר הסרט בערוץ 

שגרם  עופר  משפחת  שטענה  הנזקים  אף  על  חשובות".  כן  דווקא  "העובדות  ושמו:  עופר  משפחת  מטעם 

לה הסרט, היא משכה לבסוף את התביעה כנגד רוזנטל253. אין ספק שאירועים אלה תרמו לחיזוק המודעות 

הציבורית לנושא השחיתות וחיזקו את היושרה הלאומית )אף כי במחיר אישי כבד(.

252  ברק, רועי. "גיא זוהר התפטר בשידור חי מהתכנית "השבוע" בערוץ 10". גלובס, 11/09/09. 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000681135 )גישה: 13/08/28(
253  איזסקו, סיוון. "עידן עופר ביטל את התביעה נגד מיקי רוזנטל בעקבות סרטו שיטת השקשוקה". כלכליסט, 10/02/15 

http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3391890,00.html )גישה: 13/11/23(
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בנוסף אפשר לציין כי יש אמצעי תקשורת נוספים, עצמאיים, העוסקים בחשיפת שחיתויות ופרסומן. דוגמה 

שחיתות,  על  תחקירים  בעיקר  שפרסם  חוקר  עיתונאי  יצחק,  יואב  העיתונאי  של  האינטרנט  אתר  היא  כזו 

אי-סדרים והתנהגויות לא-נאותות בממשל ובממסד254. הוא פרסם בעיתון מעריב שבו עבד, סדרת כתבות 

ביקורתיות על קונצרן "כלל". בתגובה הכריז הקונצרן חרם מודעות על העיתון, חרם שבעקבותיו סיים יואב 

יצחק את עבודתו בעתון. בהמשך פרסם יצחק את הספר "עגל הזהב" ובו סיפור מלא על קונצרן כלל. באתר 

שלו יצחק פרסם חשיפות, ביקורת נוקבת על מערכת המשפט ובית המשפט העליון, ביקורת על קשרי הון-

שלטון, אילי תקשורת, בעלי הון, פקידי ממשל ועיתונאים. 

לסיכום, ניתן לומר כי קיימת עיתונות חוקרת בארץ, גם כזו המתמקדת בחשיפת שחיתויות וקשרי הון-שלטון. 

ניתן לאפיין אווירת פחד מסוימת שמגבילה את פעילותם של עיתונאים ואנשי טלוויזיה  עם זאת, בהחלט 

בערוצים המקובלים, ואת יכולתם לפרסם תחקירים הנוגעים לתחומים רגישים יותר. חשוב לציין בהקשר זה 

כי דווקא פוליטיקאים חשופים הרבה יותר לעיתונות חוקרת מאשר בעלי הון. 

http://he.wikipedia.org/wiki :254  מתוך ויקיפדיה


