
 6 ישיבה מס' -המייעצת לעניין הסדרת הרגולציה בשוק השידוריםהוועדה 

 סיכום ישיבה -26.11.15 

 
 פרסום ותוכן שיווקי: 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 

 ראש אגף תכנון ומדניות, -יאיר חקאק

 כלכלה אגף בכיר ל"סמנכ – לבאות הרן

 אגף כלכלה. -'קופלוביץ עדי

 אגף כלכלה -תמר ארז

 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 -אלידור בליטנר

 : המועצה לשידורי כבלים ולווין

 יו"ר -שגב–יפעת בן חי 

 :לטלוויזיה ורדיוהרשות השנייה 

 יועמ"שית -הילה שמיר

 מנכ"ל זמני -ניר שווקי

 

 הערה כללית לפתיחת הדיון

. 2016למשך שלושה חודשים נוספים עד מרץ חברי הוועדה קיבלו כתב הארכה  :שלמה פילבר

ינואר. כמו כן, טרם הופעת ת מגובשות לשר התקשורת עד אמצע וההנחיה שלי נותרה להעביר מסקנ

מצע  שיהוו בסיס במטרהמסקנות ביניים, או המלצות  החברות ועריכת שימוע בפני הוועדה ינוסחו 

 .ולגביהן נוכל לקבל את התייחסות החברות לדיון

 עמלות פרסום )עמלות היתר( .1

 .דנה נויפלד לא השתתפה בחלק זה 

 מיליון 400-בשנה. ע"פ ההערכות כ₪ רד מיליא 1.4-שוק עמלות הפרסום מוערך בכשלמה פילבר: 

נעלמים ב"חור שחור". בעבר, עמלות הפרסום שולמו על הפקת פרסומות אך בשלב כלשהו חברות ₪ 

ח, וגזרו קופונים בין הזכיינות והפרסום החלו לרכוש עוד ועוד שטח מדיה מהזכייניות, החלו לצבור כ

 רווח יתר. 40%-ל 30%למפרסמים. ההערכה היא שיש כאן בין 
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הבעיה נוצרה מכח המיקוח של חברות רכש המדיה. הם הפכו להיות הגורם המממן של  הילה שמיר:

 הזכייניות 

 חל הכשל הזה? האם יש פתרון בדין הקיים?ואיך ה מדוע שלמה פילבר:

למפרסם )לא לחברת רכש מדיה(. אני מציעה להחיל על  10%: קיימת מגבלה של הילה שמיר

לחברת מדיה אחת. ראשית צריך דיווח לכמה  25%דיה, בכל צורותיהן, מגבלה של חברות רכש המ

מנחם הכלכלן  מוכרים למשרדי רכש המדיה ואת הנתונים האלה אנחנו, הרשות השנייה דורשים כעת.

 מלש"ח בשנה. 60-100 -פרלמן העריך את אבדן ההכנסות בעמלות היתר בכ

 היוק הרשות השניחל 82קיקה לסעיף כנראה שנצטרך להציע תיקון ח שלמה פילבר:

 שלמה פילבר: סיכום

את התחרות בשוק ולהוריד את מחירי הפרסום, הוועדה תציע תיקון חקיקה שיגביל להגביר על מנת 

 את הגוף המשדר מכירת אחוז מסוים המדיה שלו לגוף אחד, לרבות מתווך או חברות בנות.

 

  קיותוכן שיו .2

 תוכן שיווקי )מצ"ב( ד"ר יפעת בן חי שגב הציגה מצגת

הגברת שקיפות ומניעת מניפולציה על הצופים מצד הגופים המשדרים המטרה היא  שלמה פילבר:

 תמורת כסף.

 שלמה פילבר סיכום

יה תעביר את יהרשות השנוהדירקטיבה האירופית,  ofcom -יפעת תעביר את הכללים של ה

 החומרים המצויים בידה בנושא.

בהמשך הישיבות נקיים דיון נוסף  .של הסדרת התוכן השיווקי בטלוויזיההוועדה מסכימה על כיוון 

 בנושא ונקבע את העקרונות.

 

 בדמי מנוי פרסומות בשידורי טלויזיהבחינת התרת ה .3

השאלה היא האם לשנות את הסטטוס קוו בנושא או לא. האם משנים את מודל דיני  פילבר:  שלמה

 המנוי והפרסומות.

 לא לשנות את הסטטוס קוו בשלב זה. הדיון בנושא נדחה. המלצת הוועדה:

 פיקוח על פרסומות באינטרנט .4

 המשך דיון בנושא לאחר מסקנות הצוות של יאיר. שלמה פילבר:

 

רן שטרית, לשכת שר התקשורת. עו"ד נכתב ע"י  


