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 בראי ביניים והמלצות ממצאים של השימוע לקראת הוועדה עקרונות מצגתדיון  :הישיבה מטרת

 .הוועדה חברי הערות

 : משרד התקשורת

 מנכל משרד התקשורת ויו"ר הוועדה -שלמה פילבר

 יועמש"ית -דנה נויפלד

 יועץ למנכ"ל ומזכיר הוועדה -אבינועם רוזנבאום

 ומדניות,ראש אגף תכנון  -יאיר חקאק

 )באיחור( סמנכ"ל בכיר כלכלה -הרן לבאות

 אגף כלכלה. -עדי קופלוביץ'

 אגף כלכלה -תמר ארז

 סמנכ"ל בכיר הנדסה -חיים גרון

 לשכה משפטית  -ליאת בלום

 מטה השר -רן שטרית 

 דובר המשרד -יחיאל שבי

 משרד האוצר: 

 רפרנט תקשורת ותיירות -אסף וסרצוג

 משרד המשפטים: 

 פיסקאלי( -ייעוץ וחקיקה )כלכלי -בליטנראלידור 

 המועצה לשידורי כבלים ולווין: 

 דודו קובסיאנו )באיחור(

 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו:

 )באיחור( מנכ"ל זמני -ניר שוויקי

 יועמ"שית –הילה שמיר 

 :הישיבה מהלך

 מומו:

 עבודהאנחנו מתקדמים מאוד לקראת הפצת מסמך הביניים כולל הסתייגויות של המועצה. צוות ה 

של יאיר עמל רמות על הנושא המרכזי והבסיסי של הגדרת השחקנים. הגדרות אשר "לוכדות" את 

 שאנחנו מעוניינים ללכוד.  OTTספקי התוכן ה

 הצגת המסמך מעבר על הגדרות. -יאיר -

 VODעל התאמות הגדרת הישראליות להסבר  -ליאת בלום -
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 ציג את המעבר מזיכיונות לרישיונות.מ -מומו -

 צריך להדגיש את העובדה שפתיחת הערוצים היא לכל מי שמעוניין ולא רק לקיימים.הילה שמיר: 

בין הזכייניות    MUST CARRYלהוסיף הגדרה ברורה מהו ערוץ נישה. לגבי סוגיית המומו: חשוב 

ומדובר פה בנושא  50:50מעין במצב של  הםלטעמי   -לא ניגע ערוציות לעת עתהלפלטפורמות הרב 

. נציע להם חצי שנה ליבה שיש לו השלכות טקטוניות על שוק השידורים ועל כן לא ניכנס אליו כרגע

 לפתור את הנושא בינם לבין עצמם במידה ולא, שהרגולטור העתידי יצטרך לפתרון הנושא.

 ברודקאסט רישיון שלוקח מי. שוק נתח לפי צריך המבחן. נישה שחקן הגדירל נכון לא לדעתי: אסף

 רק( פיי מאסט קרי המאסט לסוגיית גם רלוונטי ויהיה ייתכן ובעתיד) מקור הפקות חובות עליו יחולו

 הוא שכן עוד נישה שחקן אינו שחקן שאותו יגדיר הזה השוק נתח. מסוים שוק נתח שיעבור לאחר

 ומורכבת בעייתית היא נישה ערוץ של הגדרה. החובות עליו יחולו כן ועל מוגדר שוק לנתח פונה

 .הרגולטור מצד נכונה ולא מיותרת מעורבות וגוררת

בהפניה לחוק הפצת מה שמוגדר כאינטרס ציבורי מובהק  –כאמור, חשובה ההגדרה של נישתיות 

ערוץ נישה או לפי הצעה הגדרה מצמצמת לשאלה מהו האם לבחור ב -משימה להמשך השידורים.

 של האוצר לפי נתח שוק.

שלמה פילבר הציג לוועדה את מסמך 'תקציר המנהלים' שמהווה תמצית למסמך שעתיד 

  .)מצ"ב(לצאת

 הוכנסו מספר שינויים קלים בסעיפים מסוימים.

 .עמלות הפרסום יועמש"ית משרד התקשורת, דנה נויפלד, לא השתתפה בדיון על נושא

 

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

 

  


