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-חדשים תוכן גופי: הצגה ולמידה של ההיבטים השונים בדבר שידורים באינטרנט + מטרת הישיבה

 .תחרותיים היבטים

 :נוכחים

 : משרד התקשורת

 מנכל משרד התקשורת ויו"ר הוועדה -שלמה פילבר

 יועמש"ית  -דנה נויפלד

 יועץ למנכ"ל ומזכיר הוועדה -אבינועם רוזנבאום

 בכירה למנכ"ל יועצת מקצועית–עדי קאהן 

 ראש אגף תכנון ומדניות, -יאיר חקאק

 אגף כלכלה -עדי קופלוביץ'

 סמנכ"ל בכיר אגף הנדסה -חיים גירון

 סמנכ"ל בכיר אגף כלכלה, -הרן לבאות

 אגף כלכלה -תמר ארז

 לשכה משפטית  -ליאת בלום

 מטה השר -רן שטרית 

 דובר המשרד -שבי יחיאל

 : משרד האוצר

 קשורת ותיירות,רכז ת -עופר מרגלית

 רפרנט תקשורת ותיירות -אסף וסרצוג 

 : משרד המשפטים

 פיסקאלי( -ייעוץ וחקיקה )כלכלי -אלידור בליטנר

 : המועצה לשידורי כבלים ולווין

 יו"ר –שגב  -יפעת בן חי

 יועמ"ש -דודו קובסיאנו

 :הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 מנכ"ל זמני -ני"ר שווקי 

 יועמ"שית -הילה שמיר

 מהלך הישיבה:

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

 הנושאים הרלוונטיים לפגישה זו.

 מתווה עקרוני של רגולציה "רכה" מוצע לעצב. 

  שחקן ישראלי לעומת נטפליקס כשחקן בינ"לכסלקום טי וי  : מבקש  לדון באבחנה. 

 הרגולציה הרכה על מי, ומה? מה תכלול 
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 סוגיית הmust sell  השחקנים הקיימים מאוד לא רוצים לראות תחרות מתפתחת וסביר

האם רגולציה יכולה להתגבר על זה או שדרך שחקני תוכן חדשים של  -שיעודדו חסמי כניסה

OTT- .יש לחשוב על הדרך הפחות מתעמתת לפתירת הסוגיה הזו 

  מבקש לשמוע, אם יש, כיווני חשיבה, פתרונות יצירתיים ונקודות  -הטריפל והבנאדללעניין

 יחס בעולם.

ארה"ב –יאיר חקאק ממשרד התקשורת הציג מצגת על רגולציה השוואתית בנושא השידורים  

 .)מצ"ב( ואירופה

 דיון:

 האם לעשות מדרוג רגולציה )"רכה"( בין גופים מקומיים ובינלאומיים? -מומו

רגולציה על גופים בינ"ל היא הכוח העצום שלהם על ממשלות. נק' מבט נוספת דודו: הסיבה להיעדר 

 על העניין דרך ההכנסות למדינה.

נטפליקס יחליטו ישראל היא שוק קטן ולא משמעותי בהקשר גלובלי אם  -הפוכה היא הסתכלותההרן: 

הישראלי ועל כן, אם יקרה להם שום אסון. לעומת זאת, כן יש תרומה לצרכן  לא להיכנס לפה, לא

 נשית רגולציה קשה מידי יש סבירות שהצרכן הישראלי כן ייפגע.

מומו: נקודת המוצא צריכה להיות שנגדיר שחקנים כמו נטפליקס כשחקנים שפונים לקבל בינ"ל ולא 

 תחול עליהם רגולציה "קשה" . אני מציע חיתוך בשתי רמות 

 )מיקום )מקור השידורים 

 ן ומה לא.מה נכנס בהגדרות תוכ 

 

, לא לפגוע באינטרס הציבורי מאלי של צפיות רגולטוריות דהיינויאיר חקאק: צריך לקבוע סט מיני

 באופן דומה להלך הרוח האירופי. -באופן קיצוני

 חיים: כלל הדברים האלה חלים בדין הכללי )הסתה וכולי(

שידורים אשר פונים  התקשורת על מהם המאפיינים של לכללי 4על סעיף ז/ מסבירה ליאת בלום 

 הישראלי. מלכתחילה לציבור

 :סיכום

 הגדרה זו )מתוך חוק התקשורת( כבסיס לעבודה של המשפטנים בהמשך -

   ISPכרגע, נחליט שלא לגעת בגופים בינ"ל על גבי ה  -

 הרגולציה תחול על גופי תוכן ישראליים ברוח הסעיף הרלוונטי בחוק התקשורת. -
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 :הבאים צריכה להתייחס לנושאים רגולציהה בתכנונה, מומו:

 .על האינטרס הציבורי שמירה -1

שהוא לא תכנן או רצה )הפקות  רום או לעודד גוף משדר ליצור תוכןלג מה הדרך העדיפה -2

 .מקור(

הנחת העבודה בנושא זה יהיה שימור המצב  -דיון נפרדלגבי הפקות מקור אבקש לייחס לנושא 

 הקיים.

 מחיר, שירות? -יפעת: מה עם האינטרס הצרכני?

רק סביב נקודת  -אסף: הרגולציה צריכה להגדיר את התחום ואת מי שבתוכו וכמה שפחות להתערב

. פועלים השחקנים שבתוכו המשחקים מגרש את מגדירה שהרגולציה הוא העיקרון ספציפיות.

 הרגולטור נדרש שם, מקור הפקות כגון הכרחיים במקומות רק לפרטים להיכנס צריכה הרגולציה

 המוצא נקודת כאשר, רכה רגולציה מחילים מי על ההגדרה את לפתח יש. בפועל הביצוע על לפקח

 עלויות בעלת רגולציה. ל"בינ גופים כגון, בכלל רגולציה עליהם תוחל שלא משדרים גופים שיהיו

 משמעותיים שידור גופי על רק מוטלת להיות צריכה, כניסה חסם המהווה, מקור הפקות כגון, כספיות

 .גבוהים שוק נתחי בעלי

 

MUST SELL 

מתקופת הוט ויס. המשמעות היא לחייב תכנים של  2000מתבססים על החלטה מחודש מרץ  -דודו

 הצדדים בין הסכמה בהיעדר (בזמנו יס -)הגנות ינוקא שיםשחקנים חדל)בזמנו הוט( שחקנים חזקים

המועצה חייבה את הוט למכור ליס )יס כמובן לא . בהחלטה זו המכירה מחיר לקביעת מנגנון נקבע

 הייתה מחויבת לקנות(

 המשודרים על גבי הפלטפורמות. סוגי ערוצים 3ישנם באופן גס,  

ישירות בחול או דרך  שהפלטפורמות קונים אותם או -(AS IS)המשודרים ערוצים זרים -

 נציגיהם בארץ והם אינם שייכים להוט או ליס.

 ערוצים מקומיים:

 )בעלי הפלטפורמות מפיקות את הערוצים( החברותל ערוצי בית ש -1  -

 ערוצים עצמאיים )בעיקר ספורט וילדים( ופקים על ידי מפיקימעצמאי: -ערוץ מקומי -2  -
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 מציע שלושה מהלכים:  מומו: אני

 כפיית תי ללא אפשרות של יוצרים ישראלים ימכרו את סחורתם במחיר שוק אמ 

 .ע"י מפיצים ומשדרים מחירים נמוכים יותר

 לפי אותו עיקרון של "יבוא מקביל". -הבלעדיות רתהס 

 שהתוכן יעמוד בפני עצמו  למשל, מחירון  -את המונופול מודלים כלכליים שסודקים

 פר ערוץ.

 צריך לחשוב על אופציה להקמת גוף רכש ללא הפצה )הגבלים עסקיים(

 משימות :

 ישומיים של הנגשת תוכן לכל מי שרוצה להיכנס כמפיץ תוכן. בדיקה ראשונית של מודל כלכלים וי -הרן

לכללי  4על בסיס סעיף ז/ "שידורים המיועדים לציבור בישראללהכין הגדרה של "  -ליאת בלום

 התקשורת שתתאים גם לעולם ספריות התוכן.

 

 מקורות מימון:

 שאלות יסוד )מדברים על עקרונות ולא על חלוקת העוגה בפועל( 

 למודל הקיים.תיקונים  -1

 מודלים אלטרנטיביים בהם נשמרות הזכויות החוקיות של היוצרים. -2

 

 : הנושא לישיבה הבאה

 הפקות מקור

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

 

 

 

 

 

 


