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חדשים,

 :2016יומן תקשורת
פרק רביעי מתוך הדוח השנתי :התקשורת בישראל  .2016סדרי יום ,שימושים ומגמות
ינואר 2016
• "נטפליקס" מכריזה :שירות הסטרימינג יגיע לישראל.
•ארגוני היוצרים תובעים משר האוצר משה כחלון לשחרר תקציבים להפקות מקור
בשידור הציבורי.
•מגישת החדשות לוסי אהריש פורשת מערוץ  i24newsבשל חילוקי דעות עם
ההנהלה.
•מועצת הכבלים והלוויין :בין דצמבר  2014לדצמבר  2015הוטלו עיצומים כספיים
בסך  2.67מיליון שקלים על חברות שבפיקוחה ,בראשן הוט  .
•רוני בני ממונה לסמנכ"ל המנהל ברשות השידור ,שירכז הפעילויות לקראת המעבר
לתאגיד השידור הציבורי.
•אות הוקרה על חדשנות בשידור הציבורי מטעם נציבות שירות המדינה מוענק
לאלדד קובלנץ ,מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית.

פברואר 2016
•חדשות  10ו"וואלה" חושפים חשדות לביצוע הטרדות מיניות בידי השחקן משה
איבגי.
•נדחתה בקריאה טרומית הצעת "חוק רועי שרון" ,אשר נועדה להטיל עונש מינימלי
של  3שנים על תוקפי עיתונאים.
•ועדת פריש קובעת :יש לבחון בעתיד את העברת ערוץ הכנסת לתאגיד השידור
הציבורי.
•סערה סביב התבטאות רזי ברקאי בתכניתו ,שבה השווה בין רגשותיהן של משפחות
שכולות ומשפחות מחבלים.
•משרד התקשורת מגבש הצעת חוק לדחיית הפעלת תאגיד השידור הציבורי ,שנועד
להתחיל בשידורים ב 31-במרץ   .2016
•המועצה לשידורי כבלים ולוויין מאפשרת לערוץ  20לשדר תכנים שאינם מורשת,
בהם אקטואליה ,אך לא חדשות.
•נציגי עובדי רשות השידור ,משרדי האוצר והתקשורת ,ההסתדרות ותאגיד השידור
הציבורי מסכמים 430 :מעובדי רשות השידור ייקלטו בתאגיד השידור החדש.
•שדרנית רשת ב ענת דולב הלכה לעולמה.
•העיתונאית תמר אבידר הלכה לעולמה.

מרץ 2016
•נתניהו ורעייתו מגישים תביעת לשון הרע נגד העיתונאי יגאל סרנה ,שרמז בפייסבוק
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כי רעיית ראש הממשלה הורתה לנתניהו לרדת מרכבם המשותף בעת שנסעו בכביש
מספר .1
•ערוץ  20מגיש למועצת הכבלים והלוויין בקשה רשמית לשידור חדשות   .
•אחרי  28שנים ,אבשלום קור לא יגיש את חידון התנ"ך.
•שר הפנים אריה דרעי :תבוטל פקודת העיתונות מ ,1933-הדורשת קבלת רישיון
ממשרד הפנים להוצאת עיתון.
•פרס  DIGITלשנת  2016לתומר אביטל ,מייסד ומפעיל האתר " 100ימים של
שקיפות".
•הכנסת מאשרת את תיקון מספר  4לחוק השידור הציבורי הישראלי :התאגיד יחל
בשידוריו ב 30-בספטמבר .2016
•ערוץ  20מרחיב את הפעילות בדיגיטל ומשיק אתר תוכן גולשים.
•אבי בר ,מבעלי ערוץ  ,20השלים את רכישת הבעלות על תחנת הרדיו החרדית "רדיו
קול חי".
•איש הרדיו בגל"צ דני קרפל הלך לעולמו.

אפריל 2016
•קבוצת הג'רוזלם פוסט משיקה אתר רכילות חדש – .TMI
•מועצת הכבלים והלוויין משיקה אמנה חדשה לשידורי טלוויזיה לילדים ונוער.
•ועד עובדי "ידיעות אחרונות" מכריז על סכסוך עבודה.
•בית המשפט דוחה את עתירת משפחתו של רחבעם זאבי ז"ל :תחקיר "עובדה" על
גנדי ישודר.
•וואלה ברנז'ה" :קשת" ו"רשת" קיימו מגעים לגבי מיזוג.
•יאיר לפיד טוען'" :הארץ' אנטי ציוני ,אנטי ישראלי – וכבר לא באמת עיתון".
•רשות מקרקעי ישראל אישרה הקצאת מגרש בלוד להקמת מבנה חדש לגלי צה"ל.
•העיתונאית והסטיריקנית דניאלה שמי הלכה לעולמה.
•עיתונאי הערוץ הראשון לשעבר אלישע שפיגלמן הלך לעולמו.
•העיתונאי ,התחקירן ומייסד תנועת אומ"ץ אריה אבנרי הלך לעולמו.

מאי 2016
•אגודת העיתונאים בירושלים ואגודת העיתונאים הפלסטינית סיכמו על סיוע
משותף לעיתונאים הנקלעים למצוקה או בעיות במסגרת מילוי תפקידם.
•מועצת תאגיד השידור מתכנסת לראשונה.
•סמנכ"לית משאבי אנוש בתאגיד השידור גל שטרנברג התפטרה כחצי שנה לאחר
שהחלה בתפקידה.
• 12עובדים יפוטרו בערוץ   .10
•ועדת השרים לחקיקה אישרה הגשת הצעת חוק שתאפשר קליטת שידורי  ערוץ
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 i24newsגם בישראל.
•הרשות השנייה פתחה בהליך הפרה נגד "רשת" ,בטענה שעברה את מכסת שעות
השידור לתכניות ריאליטי.
•דוח מבקר המדינה :בעיות ברדיו האזורי-מסחרי וליקויים בפיקוח הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו על שידורים אלה.
•תאגיד השידור הציבורי עולה לאוויר בשידורים בפייסבוק ,במסגרת מדיניות
"אינטרנט תחילה".
•פרס פסטיבל התקשורת והטלוויזיה "שובר מסך" על שם מוטי קירשנבאום
לתוכנית "גב האומה".
•תאגיד השידור הישראלי חותם על הסכם לרכישת משכן הקבע בגבעת שאול
בירושלים ,וחוזה לשכירות זמנית במודיעין.
•גוני מרדור שדרנית גל"צ" ,קול ישראל" ,ורדיו  103הלכה לעולמה.

יוני 2016
•בג"ץ דוחה את העתירה של ערוץ  10וקובע כי מהדורת החדשות לא תוארך.
•בין הזוכים בפרס מפקד גלי צה"ל למצוינות :עירית לינור וג'קי חוגי.
•סערה בעקבות דיווח על דברי רמי סדן ,היו"ר הנכנס של דירקטוריון חדשות :10
"שונא את ש"ס ואת הגנב דרעי ,אך יש לפנות למצביעיהם".
•ההסתדרות משיקה יומון מקוון "דבר ראשון".
•ועדת פילבר ממליצה על צעדים להרחבת התחרות בשוק הטלוויזיה.
•בג"ץ פוסק :יש למנות נציג עיתונות במועצת תאגיד השידור.

יולי 2016
•שר הביטחון אביגדור ליברמן מורה למנכ"ל משרדו אלוף (מיל') אודי אדם לבחון
את עתיד גלי צה"ל ,בעקבות עמדת הרמטכ"ל שיש להוציאה מצה"ל (הממצאים
יפורסמו רק בראשית .)2017
• הרשות השנייה מאשרת לערוץ  10מגזין חדשותי יומי.
•מבקר הקולנוע של גל"צ גידי אורשר מושעה לאחר ביקורת שהשמיע נגד "היללנים
המקצועיים מן המזרח".
•ארגון העיתונאים וועד עיתונאי "גלי ישראל" פונים לבית המשפט כדי שימנע
הפרעות מטעם הנהלת התחנה להתארגנות העובדים  .
•יאיר טרצ'יצקי מנצח בבחירות לארגון העיתונאים וימשיך לכהן כיו"ר  .
•קנס של  ₪ 151,200על ערוץ  20בשל שידור חדשות ללא היתר מועצת הכבלים
והלוויין.
•תאגיד השידור חושף את שמו "כאן" ואת הלוגו שלו  .
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•שאול אמסטרדמסקי עוזב את "כלכליסט" ומצטרף לתאגיד השידור.
•נתניהו ויו"ר ההסתדרות אבי ניסקורן מסכמים :פתיחת שידורי התאגיד תידחה
עד .2018
•בשל התנגדות שר האוצר כחלון לדחייה ממושכת מחליטה הממשלה :שידורי
התאגיד הציבורי יחלו עד אפריל .2017
•שרת התרבות מירי רגב" :מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? השר צריך
לשלוט ,מה נעמיד כסף ואז הם ישדרו מה שהם רוצים?"

אוגוסט 2016
•שי ודרור מפסיקים לשדר יחד את תכניתם ברדיו .103
•אושר חוק ערוץ הכנסת ,שמגדיר מחדש את מהותו של הערוץ ותפקידיו.
•רון קופמן מושעה מרדיו  103לאחר שכינה את מירי רגב "בהמה".
•תכנית התחקירים "מבט שני" של הערוץ הראשון מסיימת את עונתה ה40-
והאחרונה.
•ערוץ  :10ראש הממשלה מקדם הצעת חוק לאיסור הקלטות אדם ללא ידיעתו,
שיפגע בעבודת  העיתונות החוקרת.
•הזוכים בפרס "מגן השקיפות"  :2016אילנה דיין וארגון "כל זכות".
•הרשות השנייה קוראת להקמת תחנות רדיו אזוריות-מסחריות נוספות   .
•הכנסת מאשרת :שידורי התאגיד הציבורי יחלו באפריל .2017
•איש העסקים מוזי ורטהיים ,מבעלי "קשת" ,הלך לעולמו.
•העיתונאית והפובליציסטית במבי שלג הלכה לעולמה.

ספטמבר 2016
•דידי הררי מצטרף לערוץ  20ויגיש תכנית אירוח מוזיקלית שתשודר בסוף השבוע.
•בג"ץ קובע :גם שידורי ערוץ  20ישודרו באמצעות "עידן."+
•מכון הייצוא עורך כנס בין-לאומי העוסק בפורמטים טלוויזיוניים ,כדי לחשוף גופי
תקשורת ישראלים לאנשי טלוויזיה מהעולם.
•כתב אישום נגד הצעיר שגנב את הטלפון הסלולרי של שרון פרי ,שדרנית הספורט
של ערוץ  ,1והפיץ תמונות אינטימיות שהיו שמורות בו.
•"הארץ" :הצנזורה הצבאית פסלה כ 2,000-כתבות בשש השנים האחרונות.
•יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן הגיש הצעת חוק לסגירת תאגיד השידור ,צעד
שיחסוך לדבריו  1.8מיליון ש"ח.

אוקטובר 2016
•נתניהו ,המבקש לסגור את תאגיד השידור ,מכריז בכנסת" :נשקם את רשות
השידור".
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•"ידיעות אחרונות" החל להפיץ למכירה גם מהדורה יומית מצומצמת של העיתון.
•"רשת" מחליטה על הגשת בקשה לרישיון לשדר שבעה ימים בשבוע.
•הכנסת מוציאה לדרך מכרז חדש לערוץ הכנסת ,המופעל מאז  2006בידי חברת
החדשות של ערוץ .2
•מבקרת האמנות של "הארץ" גליה יהב הלכה לעולמה  .
•בית המשפט דוחה את מרבית תביעת הדיבה של ח"כ אורן חזן נגד ערוץ  2ועמית
סגל ,אך מחייב אותם לשלם לו  40אלף ש"ח פיצויים.
•עיתונאי "הארץ" ארי שביט מודיע על פרישתו מהתקשורת לאחר שעיתונאית
אמריקנית טענה כי הטריד אותה מינית.
•"קשת" מגישה בקשה לרישיון שידור בשבעה ימים.
•עיתונאי דה מרקר אבי בר-אלי ו"גב האומה" זוכים בפרס התנועה לאיכות השלטון.

נובמבר 2016
•פרס מפעל חיים לעיתונאים רוני דניאל וסטלה קורין-ליבר מוענק בכנס העיתונות
באילת.
•מבקר המדינה יבדוק הליכי יישום רפורמות בשידור הציבורי.
•סכסוך עבודה ב"גלובס" לקראת מכירת העיתון.
•פרס מפעל חיים לבימאית והמפיקה נעמי שחורי בטקס הקולנוע הדוקומנטרי
  .2016
•זהר קדמון-סלע נבחרת לתפקיד יו"ר דירקטוריון חדשות .10
•בסיום תחקיר "עובדה" על לשכת ראש הממשלה ,מקריאה אילנה דיין את התגובה
המלאה של לשכת ראש הממשלה ,ובה טענות אישיות נגדה.
•תנועת אומ"ץ וארגון העיתונאים מגנים את תגובת נתניהו לתחקיר "עובדה"  .
•מדד ביצועי המגזר הציבורי לשנת  :2016אמון הציבור בעיתונות בשפל חסר תקדים,
אך האמון בשידור הציבורי הוא הגבוה ביותר מאז  .2002אמון גבוה לעיתונאי גלי
צה"ל.
•עשרות עובדי תאגיד השידור מפגינים מול ביתו של כחלון ,במחאה על הכוונה
לסגור את התאגיד.
•עיתונאית חדשות  2טטיאנה הופמן הלכה לעולמה.
•הפרס על שם רחל פרימור של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מוענק לרינה מצליח
מחדשות  2על סיקור פרשת היעלמות ילדי תימן .הסיקור הוביל להסרת החיסיון
מכ 3,500-תיקים שנאספו על-ידי ועדות חקירה ,שבדקו את פרשת היעלמות ילדי
תימן ואחרים.
•בין זוכי אות אומ"ץ של תנועת אומ"ץ :אנשי התקשורת הילה אלרואי ,אבי בר-
אלי ,עינת פישביין ויגאל רביד.
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דצמבר 2016
•אחרי   ,FM102גם FM  100משיקה אפליקציה לשידורים המיועדת לרכבים.
•בעקבות סכסוך על ערוץ הספורט ,בית המשפט שולח את   Yesואת   RGEלבוררות
מסחרית .הממשלה דוחה את הצעת התיקון לחוק הרשות השנייה ,לשוויון מגדרי
בהשמעת מוזיקה ישראלית ברדיו.
•מנהלת חטיבת החדשות בתאגיד השידור שלומית אברהם גלוברזון פורשת בשל
חילוקי דעות מקצועיים עם המנכ"ל אלדד קובלנץ.
•העיתונאים הבכירים בישראל חותמים על עצומה שבה הם מתריעים על
התבטאויותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד עיתונאים ואמצעי התקשורת.
•ועדת הכלכלה של הכנסת :דמי ההפצה של ערוצים  2ו 10-יופחתו ,רישיון ערוצים 9
ו 24-יוארך והפרטת "עידן  "+תתאפשר – מה שיוביל להגברת התחרות בטלוויזיה
הרב-ערוצית.
•בית המשפט המחוזי בתל-אביב מוציא צו חסימה מוחלט לאתר "סדרות" ,שהציג
תוכן וידיאו פירטי בהיקף נרחב.
•פרשת פרסום תמונות העירום של השדרנית שרון פרי הכניסה את שמה לרשימת
עשרת החיפושים המובילים בגוגל לשנת   .2016
•מדד הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת  :2016שפל חסר תקדים
באמון הציבור בתקשורת הישראלית :רק רבע מהציבור מביע אמון בתקשורת  .
•מועצת הכבלים והלוויין מאשרת כללים לשידור תוכן שיווקי (פרסומת סמויה)
בערוצים הייעודיים ,שייכנסו לתוקף בשנת .2017
•יוצא לאור הגיליון המודפס האחרון של שבועון צה"ל "במחנה" ,אשר נוסד בשנת
.1934
•מועצת הכבלים והלוויין מאשרת לערוץ  20שידורי חדשות.
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