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 חדשות ואקטואליה: מטרת הישיבה

 :נוכחים

 : התקשורת משרד

 הוועדה ר"ויו התקשורת משרד מנכל -פילבר שלמה

  ית"יועמש -נויפלד דנה

 ל"למנכ בכירה מקצועית יועצת קאהן– גונן עדי

 הוועדה ומזכיר ל"למנכ יועץ -רוזנבאום אבינועם

 ,ומדניות תכנון אגף ראש -חקאק יאיר

 ,כלכלה אגף בכיר ל"סמנכ -לבאות הרן

 הנדסה בכיר ל"סמנכ -גרון חיים

 .כלכלה אגף -'קופלוביץ עדי

 כלכלה אגף -ארז תמר

  משפטית לשכה -בלום ליאת

 השר מטה - שטרית רן

 : האוצר משרד

 ותיירות תקשורת רפרנט -וסרצוג אסף

 : המשפטים משרד

 (פיסקאלי -כלכלי) וחקיקה ייעוץ -בליטנר אלידור

 : ולווין כבלים לשידורי המועצה

 ש"יועמ -קובסיאנו דודו

 פיקוח אגף ראש -אברמזון רונן 

 :ורדיו לטלוויזיה השנייה הרשות

 שית"יועמ -שמיר הילה

 יו"ר -ה מדז'יבוז'או

 

 דברי פתיחה מומו:

שבועיים  -בתקווה לשבוע-אנחנו מתכוונים בקרוב להתכנס לקראת מסמך עבודה אחוד לשימוע

צריכים להיות מסונכרנים מול רשות ההגבלים העסקיים לקבל את ברכתם הקרובים. כמו כן, אנחנו 

 ולעבוד אתם.

 חדשות ואקטואליה. די הצורך: נושא שטרם העמקנו בו
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 -מלש"ח 68-, היום יש מחויבות לחדשות לזכייניות בזה מתחבר לנושא של הפחתת רגולציהנושא 

שחדשות זה קטר רייטינג וממילא הם מינימום או שיוצאים מנקודת הנחה האם נדרש להגדיר בחוק 

 .נקט 10כמו הכיוון שערוץ  -ישקיעו בזה

 רואים לא והם בית הפקות אלו כי בחדשות ההשקעה סכום בהורדת בעיה היהת לא ליוצריםה:  או

 ויהיו יפגעו שיוןיר בעלי/מהזכיינים שניזונות עצמן החדשות חברות זאת לעומת. כך גם כלום מזה

 התקציב את נוריד אם ,לטעמי .קורה שכבר מה ,כניותת יותר ולעשות תקציב להוריד ללחצים כפופים

 .החדשות איכות על ישפיע זה למינימום

עלינו לתת לשחקנים חדשים לצמוח ולהגיע, בסופו של דבר,  -מומו: להבנתנו אנחנו בתקופת ביניים

 .ציה אחידהלולרזו

יהיה קשה מאוד לממן חדשות דרך פרסומות, אנחנו רוצים למנוע מצב של  שחקנים חדשיםלה: או

  חדירה של תוכן שיווקי למהדורות החדשות. 

 מינימום דרישות לקבוע לא מציע אני ולכן לא יוותרו על זה -דשות תמיד תהיהדודו: השקעה בח

 החדשות מהדורות ןועדיי, מינימום דרישות אין, הייעודיים בערוצים, למשל כך. בחדשות להשקעה

 (.הרוסית בשפה הערוץ למשל ראה) ומקצועית טובה ובאיכות מופקות

 -מומו: אם הורדת המחויבות לא תפגע בפועל ברמה ניתן להניח ש

 לרדת. מתפתחת מעצמה בהכרח לא תגרום לרמת החדשותתחרות ש 

 .כמו ספורט, אקטואליה זה מנוע רייטינג שמושך צופים 

 בהשקעה מדובר אם. להשקעה המחויבות על עולה בפועל בחדשות ההשקעה בכמה השאלה הרן:

 וכן, הוותיקים של מההשקעה תגרע לא המינימום רף והסרת ייתכן, מהחובה משמעותית גבוהה

 ההשקעה בגלל –הגנת ינוקא לא רלוונטית לתחום זה  וזו ייתכן אז אבל. להיכנס לחדשים תאפשר

יכול להיווצר חוסר איזון , שני מצד. איכותיות חדשות לייצר כדי ככה גם להיעשות שצריכה הגבוהה

ישקיעו בריאליטי  בעוד שהם משקיעים בחדשות החדשים לתת לו מענה. הוותיקים יגידו  שצריך

 ויגנבו להם רייטינג.

 

להוריד  -לשחקנים להגיד לב בו שאלות אלו כך שנשמע מה ישמומו: למה שלא נעשה שימוע ונש

 חדשות או להוריד את זה בדירוג. לגמרי מחויבות

  שלוש הנחות עבודה: נןיש

אנחנו לא חוסמים מישהו שרוצה לעשות חדשות כל עוד שומרים על אתיקה של חדשות )כמו  -1

 למשל היעדר תוכן פרסומי(

 גופים חדשים יקבלו הגנת ינוקא בדמות אי חיוב לחדשות  -2

  :אפשרות של סינדיקציה בשתי רמות -3

 ון "עיתים". סוכניות ידיעות כג -א

 סינדיקציה של תחנות רדיו אזוריות בנושא חדשות. -ב -ב

 סיכום:

אליהן יוכלו  מסמך המלצות ביניים שנועד לסמן נושאים לטיפול ומגמות מומו: נתחיל לחתור לגיבוש

ים להתייחס במסמכי השימוע. חשוב לשמוע את שחקני השוק בנושאים העולים יהגורמים הרלוונט
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להיות מוכוונים גם ליום שימועים שבועיים  כמו כן יש .נגבש המלצות סופיות בדו"ח הביניים בטרם

 ום ההפצה. שלוש מי

 

 : הנושא לישיבה הבאה

 

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

 

 

 

 

 

 


