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 סיכום ישיבה -7.1.16

 
  .ביניים והמלצות ממצאיםה של השימוע לקראת עקרונותבה מפורטים ה מצגתדיון ב: הישיבה מטרת

 נוכחים:

 : משרד התקשורת

 מנכל משרד התקשורת ויו"ר הוועדה -שלמה פילבר

 יועמש"ית -דנה נויפלד

 יועץ למנכ"ל ומזכיר הוועדה -אבינועם רוזנבאום

 ראש אגף תכנון ומדניות, -יאיר חקאק

 סמנכ"ל בכיר כלכלה -לבאותהרן 

 אגף כלכלה. -עדי קופלוביץ'

 אגף כלכלה -תמר ארז

 סמנכ"ל בכיר הנדסה -חיים גרון

 לשכה משפטית  -ליאת בלום

 מטה השר -רן שטרית 

 משרד האוצר: 

 רפרנט תקשורת ותיירות -אסף וסרצוג

 משרד המשפטים: 

 פיסקאלי( -ייעוץ וחקיקה )כלכלי -אלידור בליטנר

 המועצה לשידורי כבלים ולווין: 

 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו:

 יו"ר -וה מדז'יבוז'א

 מנכ"ל זמני -ניר שוויקי

 דברי פתיחה: -מומו

  הסופי ולכן בהמשך למסמכים שנשלחו לחברים ניתן כבר לראות התקדמות לקראת המוצר

 .הניסוחים חוזרים ומשתכללים

 מתכנסים להגדרה  הרגולציהיאיר, של מושאי  של שניסח צוות העבודה, הגדרות הבסיס

 מוסכמת.

 תותאם  לגופים הקיימים הרגולציה. 

 .על גופים חדשים בינ"ל יש לנו יכולת מצומצמת על רגולציה בניגוד לגופים חדשים מקומיים 

 :שמומו מציג מעבר על המצגת

 :במסגרת הדיון על המסמך ונושאים שנדונו הערות

 .ממוקדת, מופחתת או מותאמת במקום 'מינימלית' יופיע:ת תקופת ביניים שקופי -
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 .אלידור מציעה גופי מדידה של דוחות -

 .ממוקד –במקום 'בסיסי'  -

 לשנות -שקופית הנחות עבודה "ייבנו" -

 .'חדשה בהתבסס על מסקנות הוועדה ותיקוני חקיקה–במקום 'מן היסוד'  -

 .בהסכמה על ההגדרה/עקרוןעקרון התחליפיות מותנה  -עקרונות רגולציה על ספקי תוכן -

 ינדרשת עבודה נוספת בשקף הגדרת הספק האודיו ויזואל -

 ליאת בלום. – VODהתאמת הסעיף בחוק לשידורי  -דרישת ישראליות לשידורים ליניאריים -

 בדיקה של אסף מהאוצר אם ניתן למסות את נטפלקיס אם אין נציגות בארץ-חריגים -

 איחוד הרגולטורים -ברית המועצות -

 ערוצית כן או לא. -הרב הטלוויזיהבנושא המלצות ועדת אייל -ות יוצריםזכוי -

 ממתי מתחיל האי חיוב בהן? -חדשות -

 המגבלה היא על המשדרים ולא על המפרסמים. -פרסום -

 הגדרות בסוגי התכניות. -תוכן שיווקי -

 המשך דיון וגיבוש טיוטה.: הנושא לישיבה הבאה

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


