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 היכרות, קביעת סדרי עבודה, תיאום צפיות  -: ישיבת התנעהמטרת 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 ומדניותראש אגף  -יאיר חקאק

 סמנכ"ל בכיר אגף הנדסה -חיים גירון

 ,סמנכ"ל בכיר אגף כלכלה -הרן לבאות

 לשכה משפטית -ליאת בלום

 מטה השר -רן שטרית 

 דובר המשרד -שבי יחיאל

 : משרד האוצר

 סגנית הממונה על תקציבים באוצר -שירה גרינברג 

 ,רכז תקשורת ותיירות -עופר מרגלית

 תקשורת ותיירות רפרנט -אסף וסרצוג 

 : משרד המשפטים

  -אלידור בליטנר

 : המועצה לשידורי כבלים ולווין

 יו"ר –שגב  -יפעת בן חי

 :הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 יו"ר -אווה מדז'יבוז' 

 מהלך הישיבה:

 הישיבה נפתחה בדברי מנכ"ל משרד התקשורת ויו"ר הוועדה על תפיסתו וחזונו של הוועדה: 

 מהשוק מלמטה צמחו היום סדר שעל הנושאים. מתלכדים והתוכן התשתיות מערכת 

 ישנם -בדיעבד לשינויים ולהתפתחויות מגיבים כרגולטורים, אנו. עליו מפקחים שאנו החופשי

 .העתיד פני צפיית תוך לשקמם שיש שוק כשלי הרבה

 הרגולציה את ולהפחית התחרות את להגדיל הוא, השר י"ע  שהתווה כפי,  הוועדה חזון. 

 לשוק שכלול ,התחרות להגברת מתאימים אקלימיים תנאים להמליץ הוועדה של תפקידה 

 מעבר, למשל. שניתן כמה עד רגולציה-לדה במקביל לתחרות התוכן שוק פתיחת, חופשי

 תאגיד בהקמתשמתגבש  לתהליך והתאמת המצב תוכן מחויבות, רישיונותלזיכיונות מ

 .החדש הציבורי השידור
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 המלצות כל של מסקנות יישום צוות זהו -מייעצת וועדה או ציבורית וועדה איננה הזו וועדה 

 ,העבודה את לייעל כדי. אחורה שהולך ארגוני וזיכרון ידע המון הצטבר. כה עד הוועדות

 .קדםהתל נוכל איתן המלצות שיגבשו מצומצמים עבודה לצוותי נתחלק

 תוצרי כמו כן, .התקשורת בשוק מרכזיים וגורמים שווקים על ושפיעי הזו הוועדה המלצות 

 זכות לכל הגורמים לתת חשוב. השחקנים של מההכנסות בחלק לפגוע עלולים הוועדה

 .טענותיהם את להשמיע

 ( ועיקר טפל) ביניים להבנות ונגיע ,במה מטפל מי יועלו שלל נושאים והוועדה תחליט

 פר החלטות לקבל וננסה הנושאים כל על נעבור -בשקט שוב נתרכז התהליך סוף לקראתו

 .שוק וכשלי עיוותי לתקן וניסיון משאבים איזון דבר של בסופו הוא הרגולטורי ההיבט. נושא

 של בהקשר אייל וועדת שכטר וועדת המלצות הוועדות שהיו עד כה הוא לדיון העיקרי המצע 

 .היוצרים

 "מדי יותר הם התקשורת בשוק רגולטורים ששני לראות נוכחנו -"המועצות ברית .

 עלינו. כלכלית השפעה ובראשנה בראש, בשוק השחקנים כל על משפיעים אנו, כרגולטורים

 .ומאוחד שוויוני הוא שהפיקוח לבדוק

 המועצות מדיניות על להשפיע השר של האפשרותשלכך  משרד התקשורת יועמש"יתהתייחסות 

 (חובה סמכות/רשות סמכות) חקיקה י"ע היא

 המוקדים מהם להגדירהתייחסות יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין על מטרת הוועדה: מבקשת 

 -התייחסות קיבלו שטרם ערכיים נושאים כולל. בהם לטפל רוצים שאנחנו הכלכליים הבעייתיים

רגולציה בזהירות ולהבין את הנגזרות והמשמעויות של עניין זה. שתי  -יש לגשת למהלך של דה

 יקריות משימות ע

 .האינטרנט גבי על שידורים בדבר עולם תפיסת לגבש -1

 

 ברמה רק לא הוא התיאום -רגולציה-דה להליך הקיימת הרגולציה את מובילים כיצד -2

. הוליסטית כתפיסה הזה השוק על מסתכלים איך אלא( המועצות ברית) המבנית

 -קאסט בברוד לכשלים קשורים ערוצית הרב בטלוויזיה מקור ההפקות בשוק ריכוזיות

 .ליניאריים ולא לינאריים שידורים בין הרגולציה ברמת הבדל יש , נושא התחרות.כנו כן

 

 הפחתת על חשיבה להיות שצריכה הסכמה שיש טוענתהתייחסות האוצר )שירה גרינברג(: 

 מעוניינים שאנו הכללים הרגולציה קווי מהם לחשוב צריך -האינטרנט בנושא. ומיקודה הרגולציה

 ברית הוא הקו המנחה. התחרות עידוד כאשר האינטרנט על אותה מיישמים איך לראות ואז, להחיל

 נושא, כן כמו .רציני דיון שמצריך נושא -מקור הפקות. הרגולטור תפקידי של לנושא קשור המועצות

 .הפצה לאמצעי שאדישה לרגולציה להגיעיש עופר מרגלית מוסיף כי  .הפרסום
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בליטנר ממשרד המשפטים בעקבות שאלת היו"ר על תפיסת עולם משרדם בנושא  התייחסות אלידור

 לסייע יכולים-באינטרנט השידורים לנושא נגיעה הרבהשידורי האינטרנט:  למשרד המשפטים תהיה 

 .יוצרים זכויות בנושא הרבה

 הזכייניות של הזיכיון לסיום בחוק הקבוע הזמנים לוחהתייחסות יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו: 

ולכן יש להתאים את התהליך  שונים דברים שני הם וזיכיון רישיון לבעלי רגולציה מיקוד. 2017 הוא

 לעולם הרשיונות.

דיונים מרוכזים, יצירת כיווני חשיבה )אג'נדה ביניים( פרסום להופעה החלטות סדרי עבודה: 

 תוך גיבוש המלצות חקיקה. בפני הוועדה, שמיעת הגופים הרלוונטיים , סבב ב' של דיונים

 .: שידורים על גבי האינטרנטהנושא לישיבה הבאה

 רגולציה בארה"ב ואירופהה יציג את -יאיר חקאק 

  באינטרנט תוכן רגולציית של היבטים -אלידור

 .הישראלי השידורים/אינטרנט שוק -כלכלנים צוות -הרן

 טכנולוגיות סוגיות -חיים

 

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

 

 

 

 

 


