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 היבטים תרבותיים -תוכןלמידה של ההיבטים השונים בדבר המשך : מטרת הישיבה

 :נוכחים

 : משרד התקשורת

 מנכל משרד התקשורת ויו"ר הוועדה -שלמה פילבר

 יועמש"ית  -דנה נויפלד

 קאהן יועצת מקצועית בכירה למנכ"ל–עדי גונן 

 יועץ למנכ"ל ומזכיר הוועדה -אבינועם רוזנבאום

 ראש אגף תכנון ומדניות, -יאיר חקאק

 סמנכ"ל בכיר אגף כלכלה, -הרן לבאות

 סמנכ"ל בכיר הנדסה -חיים גרון

 אגף כלכלה. -'קופלוביץ עדי

 אגף כלכלה -תמר ארז

 לשכה משפטית  -ליאת בלום

 מטה השר -רן שטרית 

 : משרד האוצר

 רפרנט תקשורת ותיירות -אסף וסרצוג

 : משרד המשפטים

 פיסקאלי( -וחקיקה )כלכליייעוץ  -אלידור בליטנר

 : המועצה לשידורי כבלים ולווין

 יועמ"ש -דודו קובסיאנו

 ראש אגף פיקוח -רונן אברמזון 

 :הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 יועמ"שית -הילה שמיר

 

 מהלך הישיבה:

הגורמים  כללי ההשקעה של חובות דודו קובסיאנו, יועמ"ש מועצת הכבלים והלוויין הציג מצגת בדבר 

 .)מצ"ב( המועצה בנושא הפקות מקור המפוקחים ע"י

מעט בתי הפקה גדולים ששואבים חצי אם לא את רוב ההפקות  יש -דיון על בתי ההפקה בישראל

 לעומת הרבה בתי הפקות קטנים שחולקים את מה שנשאר.

ת כשל שוק מומו: יש לשנות את המצב הקיים של שליטת הוט ויס על ההפקות אך להיזהר לא לבנו

חדש. האם לא כדאי לבטל את החובה על הפקת "סוגות רגילות" במקביל להגבלה של שידורי תכנים 

 מחו"ל?

 .)מצ"ב( עילית וסוגה מקומיות להפקות ורישיון זיכיון בעלי מחויבויותהילה שמיר, הציגה מצגת על 
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תעודה אני של  15% לגבי המחוקק? באחריות מי הם, הרגולטור או ,אתיקה כללי ומה לגבי: מומו

 דרך הציבור ולא דרך הרגולטור.יחד עם זאת צריך, לתת לשוק להתנהל  .מאמין שיש תמימות דעים

הפעילות , מה המינימום ההכרחי של סוגה עילית וכל השאר ע"פ עלינו לכוון מה לא ראוי לשדר

 המקצועית של אנשי הטלוויזיה.

 נקודות עיקריות: בנושא חדשות מס'

  הפרינט כבר המגמות העולמיות מצביעות בבירור שות על דיוק ומהימנות ומבוססחדשות

 הרלוונטיות לנוכח התמורות באופן אספקת וצריכת חדשות ואקטואליהבתהליך של אבדן 

 כללי אתיקה של איזון מהותיים לנושא. 

 מחויבות תוכן לבעל רישיון:

 הפקה  נאותותמציאת מודל אלטרנטיבי ל תוךמחויבות אוי להגיע למצב שבו מגיעים לסה"כ : ר מומו

של מחויבויות השחקנים השונים )בעלי זיכיון ובעלי  יים: לאחר שראינו נתונים מעודכניםסיכום בינ

 :תובנות מרכזיות ניתן להתכנס למספרשיון( יר

הפקות " -במקום להגדיר הגדרות פוזיטיביות יש להשתמש בהגדרות פשוטות יותר -1

 .ר לברודקאסטישראליות" מתאים  יות

 לחתור להקלה רגולטורית בנושא נאותות הפקה.בז'אנר העליון יש  -2

גיבוש כלים אפקטיביים של אכיפת זכויות היוצרים בהפקה כמו כן, יש להתייחס למודל  -3

 פנימיות. -הפקות חיצוניות

 

( דודו יועמ"ש המועצה לשידורי כבלים ולווין הציג מתווה של המועצה )שהוצג כבר לוועדת שכטר

 .על שלושה מדרגי רגולציה

, מלש"ח  -600-650ות מקור נעה בין בהפק ע"פ חוק המחויבות : כיום ההשקעה הנוכחיתאסף

ללא  .ח"מלש 400-כ על עומד עילית מסוגה מקור הפקות לטובת המוקצה החלק זה מתוך כאשר

גם ההנחה היא ש ניתן לחתוך במחויבויות שהרי לסוגה עילית 'משוריין'החלק ה, למעט חדשות

זה כבר נהיה  -את הפלטפורמות לעשות ריאליטי וכולי' לא צריך לתמרץ -ך סוגות אלו יעשוכ

יכול לפתור המון בעיות ויכול להיות הציבורי של התאגיד  בנוסף, התקציב שיוקצה ע"י'סטנדרט'. 

 ערוצים של התלות בעיית את פותר הואכמו כן,  המקור הכספי להורדת מחיוביות משאר השוק.

 שהתלות לזכור צריך. חלופי מימון מקור מציע הוא כאמור שכן, ובלוויין בכבלים עצמאיים ומפיקים

 שכן חדשים מתחרים בפני כניסה חסם לבסוף מהווה בפלטפורמות עצמאיים ומפיקים ערוצים של

 .חדשים שחקנים עם בהתקשרות או תוכן במכירת מוגבלים אלו
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 בברודקאסט הנעשות עילית סוגה שאינן הפקות בין מהותי והבדל שוני יש. מסכים לא אני: דודו

 הריאליטי תכניות עם עילית סוגה שאינן הפקות לזהות נכון לא. ובלווין בכבלים הנעשות אלה לבין

, הרלוונטיים השיקולים אינם הרייטינג שיקולי שם ובלווין בכבלים שכן, בברודקאסט שנעשה כפי

 ובכך, תיעשינה לא הן, לעשותן המחויבות לולא, עילית שאינה סוגה של איכותיות הפקות ישנן

 ';וכו בימאים, יוצרים, מפיקים, ערוצים מפיקי – השידורים תעשיית של שלם ענף נגדע

      .רים ואת עניין הפקות הפנים והחוץמומו: עדיין צריך להבטיח זכויות יוצ

 : הנושא לישיבה הבאה

 

נכ"ל משרד התקשורת ומזכיר הוועדהרוזנבאום, יועץ למאבינועם  -נכתב ע"י  

 


