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 הצגה ולמידה של ההיבטים השונים בדבר שידורים באינטרנט : מטרת הישיבה

 :נוכחים

 : משרד התקשורת

 מנכל משרד התקשורת ויו"ר הוועדה -שלמה פילבר

 יועמש"ית  -דנה נויפלד

 יועץ למנכ"ל ומזכיר הוועדה -אבינועם רוזנבאום

 יועצת מקצועית בכירה למנכ"ל–עדי קאהן 

 תכנון ומדניות,ראש אגף  -יאיר חקאק

 סמנכ"ל בכיר אגף הנדסה -חיים גירון

 סמנכ"ל בכיר אגף כלכלה, -הרן לבאות

 אגף כלכלה -תמר ארז

 מטה השר -רן שטרית 

 דובר המשרד -שבי יחיאל

 : משרד האוצר

 רכז תקשורת ותיירות, -עופר מרגלית

 רפרנט תקשורת ותיירות -אסף וסרצוג 

 : משרד המשפטים

  -אלידור בליטנר

 : ועצה לשידורי כבלים ולוויןהמ

 יו"ר –שגב  -יפעת בן חי

 :הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 מנכ"ל זמני -ר שווקיני 

 מהלך הישיבה:

ועדה : סיכום קצר על הפגישה הקודמת ותכלית מנכ"ל משרד התקשורת ויו"ר הו -דברי פתיחה  

 הנושאים הרלוונטיים לפגישה זו.

 י מצגות על ההיבטים ההנדסייםורישוי במשרד התקשורת, הציג שת הנדסהחיים גירון, סמנכ"ל בכיר 

     בנושאים הבאים: )מצ"ב(

 ויזואליים -אודיו בשירותים לתחרות המפתח -" והוגן יעיל"תנועה  וניהול רשת ניטרליות -

 .באינטרנט חוזי הפצת -

 -השידורים הישראליו על שוק הציג ועדי תמר מאגף כלכלה הרן לבאות, סמנכ"ל בכיר אגף כלכלה,

 :)מצ"ב(תוכן המצגת

 השידורים שוק מאפייני -

 השידורים בשוק אתגרים -
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 שווקים תתי לפי פעילים גורמים סקירת -

ודומיהם לאירופה   NETFLIXכגון   OTTשידור  לבדוק האם כניסת  יישומיהרן סיים באמירה שכדאי 

 ערוצית.וארה"ב אכן הייתה או מהווה תחליף 'מושלם' לטלוויזיה רב 

 יאיר חקאק, ראש אגף א' )תכנון ומדיניות(, העביר סקירה קצרה על מצב השידורים בארה"ב.

 –העבירה מצגת משרד המשפטים,  פיסקאלי(-)כלכליעו"ד אלידור בליטנר, מחלקת ייעוץ וחקיקה

 מבוא למשפט ואינטרנט

 תחולת המשפט על האינטרנט,  -

 מודלים מוסדיים -הסדרה על האינטרנט -

 ת וסיכונים על להסדרה שלטוניתהצדקו -

 דוגמאות מתחומים משפטיים שונים -

 "דיו ויזואליו"ספק א -הגדרת וועדת שכטר ל נידונהלאחר המצגות 

פתח  -האם בישראל תהיה רגולציה על אינטרנט -סיכון וסיכוי. סיכון ון סובב סביבהדי  -יאיר חקאק

מי כן ומי לא )גורמים זרים ומקומיים( בנוסף, יש גורמים זרים  -למדרון חלקלק בנושא היישום

 (WIXהמגלגלים הון עתק על האינטרנט בישראל )

נו מוצרים המדינה עשתה הסכם עם הגופים המשדרים )ברוודקאסט( תמורת בלעדיות הם ית 

  :ציבוריים )חדשות, הפקות מקור ועוד(. עסקה זו מתפוררת מהסיבות הבאות

 זולג לאינטרנט. , הפרסוםשל הפלטפורמות מקור ההכנסה העיקרי -אחת

התעצמות השימוש במרחב האינטרנטי, היכולת של המדינה להגן על גבולות המשחק לאור  -שתיים 

לכת מהשידורים לרגולציה או הפוך? מסכים עם הטענה התערערה מאוד. ראוי לשאול האם צריך ל

קו השבר הוא היעדר חסמי מעבר/  -שחיים גירון הציג במצגת על אכיפת כללי ניטראליות הרשת

 כניסה.

לא רואה הצדקה  –ההצדקות לרגולציה הולכות ונעלמות  -מצטרף לדברי יאיר חקאק -מרגליתעופר  

, השונות במדיות התקשורת אמצעי ריבוי על בהסתמך בעיקר, רגולציה על גוף שאינו ציבורי להטיל

 יש להוריד את הרגולציה למינימום–. כצעד ראשון, לשחקנים הנכנסים והקיימים האינטרנט על בדגש

 ומהווה העכשוויים השוק לכשלי מענה בהכרח נותנת אינה, מכבידה כעת הרגולציה שכן למינימום

חשוב להגדיר  בנוסף, -ות לאמצעי ההפצהצריכים לפתח אדיש. אנחנו חדשים למתחרים כניסה חסם

 .המשדר על מקור הפקות רגולציית תוטל והלאה שממנו שוק משמעותי נתח

 :ל יוצאושלמה פילבר: יש הסכמה כי ישנן שלוש שאלות בסיס שמהן הכ

 האם עושים רגולציה באינטרנט? -1
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 במידה וכן, על מי עושים אותה? -2

 איזה סוג של רגולציה -3

 החלטות סדרי עבודה: 

 של הבאים או נציגים מטעמם ביינייםלזיקוק מסקנות  הקמת צוות

 רכז הוועדה -יאיר

 אלידור בליטנר

 חיים גירון

 דנה/הרן

 חי שגב-ד"ר יפעת בן

 

 : הנושא לישיבה הבאה

 גופי תוכן חדשים

 ומזכיר הוועדה. משרד התקשורת אבינועם רוזנבאום, יועץ למנכ"ל -נכתב ע"י

 

 

 

 

 


