
המסחריתבתקשורת
 lקרניאליובלמאת:המסחרית"התקשורת"דיניעל

ממצהמקיף,באורחלתארמבקשקרניאליובלד"רשלהחדשטפרו

התקשורתפעילותאתכיוםהמטדיריםהדיניםמכלולאתומדויק

זואיןמעמיק,משפטי-ביקורתיניתוחולנתחםבישראל,המטחרית

המטחריתהתקשורתערוצישלהעצוםהמגווןלנוכחקלהמשימה

אתכיוםוהמציפיםהמזיניםומקוונת),משודרת(מודפטת,

בהעומדקרניאלאךהמדינה,אזרחישלחושיהםואתמוחותיהם

יותרהרבהגםבטפרועושההואואולםביותר,מרשימהבהצלחה

שלהממארתהשפעתהאתחדבאזמלומנתחמאירהואמכך:

חירותה,עלשלנובתקשורתוהמטחריתהטכנולוגיתהמהפכה

איכותעלוממילאבה,המועטקיםהעיתונאיםחירותעלובעיקר

שלנו,הדמוקרטיה
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אגרנטשמעוןד"רהשופטהניחבהאשר , 2הפביםשרביהעםקיל

בכלל,הדמוקרטיותהאדםולזכויותהעיתונותלחופשהתשתיתאת

אותהותיארזולהחלטהכתריםברקאהרןהנשיאקשרבכדילא

החופשי"הדעות"שוקנטעלהועלההחלטהבאותה , 3כ"מגדלור"

יכולתאנושותונפגמתממשי,דמוקרטיתהליךייתכןלאשבלעדיו

שמיטיבכפיאךלגורלה,באשרמושכלותהחלטותלקבלהחברה

השלטוןמצדרקאיננוהדעותשוקעלהאיוםולהדגים,לתארקרניאל

בביתוממשיכיהםועמיתיואגרנטלהגבילהשכילוכוחושאת-

האינטרטיםמצדבעיקר,ולאחרונהגם,אלא-העליוןהמשפט

בימותיה,אלובנגישותבתקשורתהשולטיםהמטחריים-פרטיים

המשפטביתלפטיקתגםהאחרוןבעשורלחלחלהחלהבכךההכרה

דינומפטקיבאחדשמגרמאירהנשיאכתבכךהנההעליון,

עלולההתקשורתאמצעיאלגישהאפשרות"ללאהאחרונים:

השליטהבעליאםבלדב,"חלקיתלהיותהביטויחופששלהגשמתו

תמונתעלולהמטוימים,רעיונותלשקףיטרבוהתקשורתבאמצעי

הרעיוןלישוקלהפוךעלולהרעיונותיישוקלהתעוות,הרעיונות

אחידותמאשרמדמוקרטיהיותררחוקדברלךאיןהבלעדי.'"

 , 4רעיוניי)"(יקולקטיביזםטוטליתרעיונית

המחשהכמדומההואוחברהכלכלהבנושאיהתקשורתיהטיקור

שהעובדההטענהנשמעהמכברזהלכך:ובולטתמובהקת

המעטיקיםמעמדעםנמניםהמטחריתהתקשורתבשוקשהשולטים

מביאהאותו,המקבליםהשכיריםמעמדעםולאהשכרמשלמי

ותביעותשביתותהעוינותדעותפרטוםתמי,דכמעטלהעדיף,אותם

והכתובה.המשודרתבתקשורתמשפטיופרשןמשפטןעיתונאי,
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אוריינטציהבעלכלכלישכתב-פרשןמקריזהוהאם , sשכרלהעלאת

שהואהציבורי,בשידור(ורק)דווקאמלבלבשחרכעודדחברתית

הלא-מטחרית?התקשורתשלאחרוןהכמעטהשריד

השותפיםאחדהתריעהעםקילפרשתתקדיםלאחרכעשור

ליהנותיוכלשהאזרח"כדיכילנדוי,משהד"רהשופטלנתינתו,

מעצורללאלגשתהחירות,"גםלודרושהדעות,להחליףמחירותו

הרשותאתלעצמוהנוטל"שלטוןוכיהאינפורמציה",למקורות

לאזרחטובמהגםקובעשהואטופולדעת,לאזרחטובמהלקבוע

בעצמתולהשתמשעלולהשלטוןדווקאלאוכיוםאך , 6לחשוב"

טובמהלקבועובכך-למידעהאזרחנגישותאתלחטוםכדי

- )?בחקיקההוגבלהאףזאתלעשותשלו(ועצמתולדעתלאזרח

למרותם,הטריםוהעורכיםהתקשורתכליבעליובעיקר,גם,אלא

בטפרונוקבתלהארההזוכההתקשורת,בשוקבשליטההריכוזיות

משפחותשלוש-ארבעשלהצולבתהבעלותובעיקר , 8קרניאלשל

"צנזורהמאפשרתכאחת,ומקוונתמשודרתמודפטת,תקשורתעל

הצנזורהמןפחותלאאפקטיביתשהיאמידע,על 9פרטית"

ישראליםמיליוניאףואוליאלפיםמאותכיוםישנםהשלטונית,

העיתון-שלהםהדומיננטייםהמידעמקורותכלכמעטאשר

ומהדורתהשבועטוףשלהמקומוןבטלוויזיההערבחדשותהיומי,

ידיעלאחרתאוזובמידהנשלטים-בכבליםהמקומיותהחדשות

"הטכנהפרישתו:ערבשמגרהנשיאנגעבזאתגםכלכלי,גורםאותו

בשליטהמריכוזיותובראשונה,בראשנובעת,הרעיונות'לישוק

שליטהאצלנואיןולפיהשהובעה,"הדעההתקשורת,"באמצעי

הואוידועברורהמציאות,מןמנותקתהעיתונות,בתחוםריכוזית

אתלהפעילהיטביודעיםגםומפעיליהריכוזיתשליטהישכי

 , lכוחם"ס

התקשורתתוכניאת(ולעוות!)לעצבאולצנזרשהכוחמרגעואכן

הם,מעייניבראשהיאהמטחריתהמוטיבציהאשרגורמיםבידימצוי

שהתכניםמנתעלשימושבויעשושלאלצפותנאיביזהיהא

כדבריוהפטדיהם),למזעור(אורווחיהםלהגדלתיביאוהאמורים

קרניאל:שלוהנכוחיםהמפוכחים

והמניעהדומיננטיהשיקולהואהמטחרי-כלכליהשיקול"כאשר

הזההשיקולחדירתאתלמנועקשההעיתון,שללקיומוהעיקרי

עיתון,שלניהולו ..מידע,לפרטוםהנוגעותולהחלטותלמערכתגם

העיתוןשלהמחוייבותאתלהחלישעלולדבר,לכלמטחריכעטק

זכותושירותדמוקרטית,בחברההעיתונותשלתפקידיהלמילוי

 ~השיקולבחברה,הכוחומוקדיהשלטוןעלוביקורתלדעתהציבורשל



פרתעמרםסטודיואילוסטרציה:

למחקרי"המכוןבהוצאתלאורצאיהספר .(תשס"ג)המסחריתהתקשורתדיניקרניאליי

 .בע"מ"וכלכלהמשפט
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(תשמ"ז)אגרנטלשמעוןגבורותהעם"שלקולו-העם'יקול :אגרנט"הנשיאברקא'
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הנגישותעלוהשלכותיוהחוקשלמקיף.לניתוח 1 998-תשנ"חהמידע,חופשחוק

 .(תש"ס)המידעחופשחוקבאורלדעתהזכותסגלז'ראולמידע

 . 176-172,154-138בעי , 1הערהלעילקרניאל,

 M. Negbi "The Enelny Within: The Effect of Private :ראוזהמושגשללניתוחו

" Censorship on Press Freedom and How to Confront It - An Israeli Perspective 

//: Oiscussion Paper 0-35, Shorenstein Center, Harvard University (1 998) [http 

www.ksg.Harvard.eduJpresspoIlResearch_Publ icat ions/PapersiDi scussion _ Paperl 

) 11.1.2004 Iast visited on ( ןt0 35%20.pd . 

 . 543- 542בע' , 4הערהלעילכהן,פרשת 10
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עמפעולהשיתוףההפור:לכיווןרבימבמקריממושרהמסחרי

עלהזולהבידורהעדפתומסחריימ),(שלטוניימאחרימכוחמוקדי

זניחתואחרותבמילימאווחסוימורכבמידעלהשיגיקרמאמץפני

 • 11והזול"המענייןלטובתהחשובשל

בתקשורתשיטופלמהעלרקלאמשפיעהמסחרי-כלכליהשיקול

הדעותשוקעלמצדהמשליכהזוואףהטיפול,צורתעלגמאלא

שנרצח,לפניספורימחודשימלדעת.הציבורשלזכותומימושועל

אוניברסיטתשלפרויקטבמסגרתרביןיצחקהממשלהראשרואיין

הכותרותכיהתלונןרביןממשל-תקשורת.יחסיעלהרווארד

גדולותה"חמאס"שביצעהטרורפיגועיעלהישראליתבעיתונות

הימימששתמלחמתפרוץעלשבישרההכותרתמןשלושהפי

סיפרכר",זהמדועהעיתונימעורכיאת"שאלתירמטכ"ל.בהיותו

לתהותמותר . 12העיתונימ"אתשמוכרמהשזהליהשיבו"והמרבין,

התלונן,שעליהןהסנסציוניותהכותרותביןהאפשריהקשרעל

שלהאווירהלביןאליהמ,שנתלווהדמנוטפיהגדולימוהצילומימ

נוחהקרקעשהייתהציבוריתוהיסטריהפניקה

שלההשלכהכמובןארנגדו.הממארתלהסתה

העיתונותשלה"האדמה")תרצו,אמ(אוה"הצהבה"

איננהעיתונימ"שמוכר"מהאתלספקהרצוןמתור

הפרופורציהעלההבלטה,ועלשמתפרסמ,מהעלרק

שאיננומהעלגמאלאהפרסומ,שלהמתכונתועל

מקומנותרלאענקיות,כותרותישכאשרמתפרסמ.

זוועותשלהעומקבגורמיושקולמושכללדיוןרב

אוליסייעזהדיוןשלהיעדרולמונען.בדרוהטרור

ממשיכולתבוסתותרמרבין,נגדהשיסוילמסע

 . 1996שלבבחירותפרס,שמעוןויורשו,

משותףעיתונימ"שמוכר"מהאתלספקהרצון

המכירהששיעורמשומגמכולמ,המסחריתהתקשורתלבעליכמובן

מחירן.ואתהפרסומותכמותאתקובעה"רייטינג")או(התפוצה

המצודארהמסחרית.התקשורתשלאפהנשמתהןהפרסומותוהרי

אףאלאהעיתונאיהתוכןלזילותרקלאלגרומעלולפרסומותאחר

ציבורי),ענייןבושיש(אףלמפרסמנוחשאיננומידעלהעלמת

דברימהיוכבראלאבעלמא,בחששמדובראיןבספר,שמודגמוכפי

 • 13מעולמ

הבעלימשלהפרטניימהעסקיימהאינטרסימכמובןוישנמ

ראליזההאמלהמ.מחוצהוהןהתקשורתבתורהןהספציפיימ,

אמבולנסימחברתבעליגמשהמשידורוזיכיוןעיתוןשבעלילצפות

התקשורתבאפיקישלהמהחברהמחדליעלתחקירלפרסמיאפשרו

לדווחמסוגלימשבשליטתמהתקשורתכלייהיווהאמשבשליטתמ?

האתיקהכלליאמנמהמתחרה?החברהעלומהימןאמיןדיווח

דו"חבעמודיובהבלטהלפרסמעיתוןבעלימחייבימהעיתונאית

הבעלימרובארלשנה,אחתשלהמהעסקיימהאינטרסימעל

גמהאתיקהכללי . 14זאתעושימואינמהאמורהלחובהמתנכרימ

עסקעלדעהאומידעמפרסמעיתוןכאשרנאותגילוידורשימ
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איןכאשרכאמורנאות""גילוייתממשכיצדאר . 15לבעליוהשייר

עלמחמיאבלתימפרסומבהימנעותדווקאאלאבפרסומ,מדובר

עסק?אותו

האנושההפגיעהאתמונעימכיצדכמובןהיאהשאלותשאלת

העיתונותבחופשהמסחריימ-כלכליימהאינטרסימשלהזאת

התפקיד"כיקרניאל,כותבלטעון",מבקש"אנישלנו.ובדמוקרטיה

ועוצמהכוחלהמהמעניקהתקשורת,כליושלהעיתונותשלהציבורי

יסודיימכללימכמהלכדבאותממחייבמשפטיימיתרונותוגמ

ובראשלדעת,הציבורזכותבשירותתפקידמלמילויבאשר

 • 16זרימ"שיקולימבשלמפרסומלהימנעאולפרסמאיסורובראשונה,

מצויהזוש"נורמהבצערלצייןנאלץהואואולמכדורבונות,דברימ

הדין,ואכן . 17מהדין"חלקמהווהואיננההאתיקהבתחומרקעדיין

הראויההנורמהאתמבססימשאינמרקלאהדין,פסקיובעיקר

לה,המתנכלימעלדווקאמקלימ-להפראלאהאמורה,והרצויה

לעוותאולצנזררווחמשיקוליהמבקשימהפרטיימהגורמימעלקרי

הרשותהמסחרית.בתקשורתשמתפרסממהאת

בהגנהומרכזיקריטיכהתפקידמילאהאשרהשופטת

לדעתהציבורזכותועלהחופשיהדעותשוקעל

חרוץכישלוןכהעדכשלההשלטון,רשויותמול

פרטיימ.מסחריימגורמיממפניעליהמבהגנה

המשפטבתישנתנוהלגיטימציהאתמבקרקרניאל

מפרסמימלהתערבות-להלכהלאאמלמעשה-

האיומאומודעות""חרמשמכונהמה(באמצעות

עלהמאיימימהמסחריתהתקשורתבתוכניבו)

ממאירהאר . 18אחרתלנהוגיכלוהמלטעמוהמ.רווחי

 19העליוןהמשפטביתהןשנתנוההכרהיותראף

מוגבלהבלתילכוחו 20לעבודההארציהדיןביתוהן

-ענייניימשאינמממניעימגמ-להתערבתקשורתכליבעלשל

(לרבותבוהעודבימהעיתונאימעלולכפותהמתפרסמימבתכנימ

כנראהמקריזהאיןלפרסמ.לאמהובעיקרלפרסממההעורר)

 21שמגרהנשיאמפילעילשצוטטווהמפוכחימהנכוחימשהדברימ

בביתהרובואילומיעוט,בדעתנותרהואבהאשרבפרשהנאמרו

שאיננומאמרלצנזרהבעלימזכאיפרטיתשבתקשורתגרסהמשפט

מקרבשרבימנראה . 22המקצועיתהמערכתלדעתבניגודגמלרוחו,

ועלהדעותשוקעל"הפרטי-מסחרי"לאיוממתנכרימהשופטימ

רקלאלשמורחיוניעליהמלגונןשכדיהפנימווטרמלמידע,הזכות

מולהעיתונאיחופשעל-ובעיקר-גמאלאהעיתונותחופשעל

הנשיאאמנממועסק.הואשבוהאחרהתקשורתכלימולאוהעיתון

מןחובותהפרטיתהתקשורתעלגמלהחילהמליץברקאהרן

 , 23"דו-מהותי"כאורגןראייתהעלהתבססותתורהציבורי,המשפט

אמ-בהמופיעהעודנהוהיאבפסיקה,אומצהלאזוהמלצתואר
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בשוקלשלוטהמסחריתהמדיהבעלישלכוחמהמשפטי,במישור
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לאהוראותאחרלמלאשיסרבהעיתונאיעלאפקטיביתמשפטית

מעסיקו,שלאתיות

חוקיאתלדבוק 1996בשנתהממשלהשהקימההציבוריתהוועדה

חבריה,עמנמנהאלהשורותשכותבצדוק"),"ועדת(להלן:העיתונות

המו"לימ,שלהמוחלטשבכוחמההשחתהלסכנתמודעתהייתה

היאלמשל,כ,ןזה,כוחשתגבילמיוחדתחקיקהעלהמליצההיא

מעברהתקשורת,בשוקיתרריכוזיותאיסורילקבועשישגרסה

לאפשרהציעההיאכןכמועסקיימ,הגבלימנגדהרגילהלחקיקה

להתפטרותשגרמאושפיטרמו"לעלמוגדלימפיטוריןפיצוייהטלת

אן , 27האתיקהכלליאתלהפרעיתונאיאותוסירובבגללעיתונאי

למנועהקוראתזוהיאבעיניי,הוועדהשלביותרהחשובהההמלצה

אובעיתוןלשלוטקלוןעמהשישבעברהמורשעמעברייןבחוק

 , 28עיתוןמלערוןעברייןאמנממנועהקיימהדיןפיעלאותו,לערון

לשלוטאףבעלותוומכוחשלו,הבעליממלהיותפסולאיננואן

 , 29כלבבועורןולמנותמצרימ,ללאשלטוןבעיתונאיווגמבתכניו

לעברייןגמכידעותברובקבעלצדקהגבוההמשפטביתאמנמ

סכנתאתהבינהצדוקועדתאן , 30והעיתונותהביטוילחופשהזכות

שכןמסואבות,בידיימתקשורתבכליהשליטהשבמתןההשחתה

אלאעצמוהעברייןשלהעיתונותבחופשרקלאעסקינןזהבמקרה

ולמידע)לדעות(ונגישותעיתונותחופשלשלולבידיוהכוחבנתינת

קלחשוב,תקשורתכלימנהלימפושעימכאשראחרימ,מרבימ

הרימחוקקימ,ועממדינהאישיעמוחברתיאישיקשרלבנותלהמ

עמממגעלהתנזריתקשהשיהיה,ככלוסולידיבכירפוליטיקאי,כל

כשמשברורמרכזיות,בימותבכמהאףולעתימבבימה,ששולטמי

לביןהפשעעולמביןחברתיקשרשבקיומההשחתהפוטנציאל

נשלטתמרכזיתבימהשבהבמציאותאןוהחקיקה,השררהעולמ

המשחיתהקשרשלקיומובפלילימ,שהורשעומיידיעלבפועל

נמנע,בלתיכמעטכמדומההואהזה

גמאןהאמורה,ההשחתהלסכנתכאמורערההייתהצדוקועדת

המו"ל-העבריין,שלהקנייןזכותשבהפקעתוהמעשיהעקרונילקושי

רקאלאהתקשורתבכלימניותיואתליטולשלאהמליצהולפיכן

 , 31המשפטביתשימנהלנאמןהדירקטוריוןסמכויותאתלהעביר

לאצדוקועדתדבו"חהחקיקהמהמלצותאחתאףוכה,כהבין

"נקברהדו"ח-קרניאלשלקולעימאןהבוטימכדבריויושמה,

ניסוכאשרשמ,להיקברלושסייעמיגמכנראהוהיה , 32במגירות"

שעליההחקיקהאתלקדמגוז/נסקיותמרגלאוןזהבההכנסתחברות

בכלל,המסחריתהתקשורתבעלישלכוחמלהצרתהוועדההמליצה

נמצאובפרט,שביניהמהמורשעימהפושעימשלכוחמולהפקעת

משוכתאתאפילועברהלאוהיאבלדב,תומכימארבעה-עשרלה

עצמתמאתלהחלישאולנטרלשכדיהתברר , 33הטרומיתהקריאה

המחוקקימורובי'ממ,להתעמתתחילהצריןהתקשורת,אילישל

כלאוויראוהדתתקשורתיתלחשיפהובעיקרלתמיכההזקוקימ-

הזה,לעימותששימאינמ-לנשימה

אולייכולהציבוריתומחאהביקורתרקבחקיקה,שינויבהיעדר

נלוזשימושמלעשותהמסחריתהתקשורתבעליאתלהרתיע

וערנותמודעותללאכאלהומחאהביקורתייתכנולאאןבעצמתמ,

השיחעלהמסוכנותולהשלכותיההאמורהלעצמההרחבהציבורשל

קרניאל,יובלד"רשלהחשובספרוהדמוקרטיימ,ההליכימועל

רבת-תרומהלתרומעשוינפש,לכלהשווהבהירהבשפהשנכתב

-חיוניואףראויולפיכןהללו,והערנותהמודעותלטיפוחמשקל
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