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 השידורים שוק על הרגולציה להסדרת המייעצת הוועדה להמלצות בנוגע החלטות

 השידורים שוק על הרגולציה להסדרת המייעצת הוועדה של הסופי ח 11 הדו הוגש 29.6.16 ביום

 מסקנות בפני והוצגו הוועדה~, חברי עם נפגשתי ,6.9.16 ביום .)11 הדוווח 11 הוועדה'ו, 11: (להלן

 .והמלצותיה הוועדה

 הגורמים בקרב סיורים מספר ערכתי הוועדה ובמסקנות המקצועי בחומר להעמיק מנת על

 : החלטתי להלן לכך' בהמשך .2בשוק הרלוונטיים

 : לתחרות השידורים שוק פתיחת לשם מיידי ליישום המלצות .1
 ידי על פרסומות, ממומן ערוץ באמצעות לשדר למבקשים האסדות מנגנון וייעול פישוט א.

 הרישיונות בעלי מסחרי"· "רישיון להענקת ורדיו לטלוויזיה השנייה לרשות סמכות מתן

 למדרג ובהתאם ורגילים, מבוססים חדשים, מסחריים רישיונות כבעלי יסווגו המסחריים

 התחרותי מעמדם את ביססו שטרם מסחריים רישיונות לבעלי ינוקא הגנות ייקבעו זה

 ח. 11 בדו 3.5.1 בפרק הוועדה בהמלצות כמפורט בשוק, והכלכלי

 מסחריים לשידורים למועצה או ורדיו לטלוויזיה השנייה הרשות למועצת סמכות מתן ב.

 בעלי על החלות והחסויות הפרסום זמן מגבלות את מדורג באופן להפחית (לכשתקום),

 .מסחריים רישיונות
 קנויות מקומיות בהפקות בזכויות הבעלות חלוקת לענייו אייל" "ועדת המלצות אימוץ ג.

 ח.11 בדו 3.5.1 בפרק הוועדה בהמלצת כמפורט

 מסוגה מקומיות בהפקות מסחריים רישיונות בעלי של ההשקעה חובת היקף הפחתת ד.

 מאותו החל בנוסף, ח. 11 בדו 3.5.1 בפרק כמפורט li!J מיליון-50ל ואילך 2019 משנת עילית

 באותו כמפורט מיוחדות" תכניות 11 ב המסחריים הערוצים של ההשקעה חובת תבוטל מועד

 בדו"ח. פרק

 קנויות מקומיות בהפקות מסחריים רישיונות בעלי של ההשקעה חובת היקף הפחתת ה.

 בדו"ח. 3.5.1 בפרק כמפורט

 לשידורי מינימליים השקעה סכומי להוצאת מסחריים רישיונות בעלי של החובה הפחתת .ו

 ח. 11 בדו .3.5.1 בפרק כמפורט מדורג, באופן חדשות

 מבוסס מסחרי רישיון בעל ועל חדש מסחרי רישיון בעל על מעבר דמי תשלום חובת הטלת .ז

 להפיק שבחר האמורים מהסוגים מסחרי רישיון לבעל פטור הענקת המהותיים. לספקים

 .שנקבעו המעבר דמי מגובה שניים פי לפחות של בסכום מקור הפקות
 ובמקומה החדשות, בחברת דירקטורים למינוי השנייה הרשות מועצת סמכות ביטול .ח

 תלויים, בלתי כדירקטורים דירקטורים אותם את למנות הרישיון לבעל חובה קביעת

 ח. 11 בדו 3.5.1 בפרק הוועדה בהמלצת כמפורט

-10 ו 2 הערוצים שידורי של הלוויינית ההפצה בהמשך הצורך לבחינת מקצועי צוות הקמת ט.
 ח. 11 בדו 3.5.2 בפרק הוועדה בהמלצת כמפורט השנייה, הרשות של ההפצה מערך ידי על

 לצוות. מינוי כתב מצ"ב

 .8894 עמ• ,התשעייו ביייפ פורסם ; אלה לעניינים הממשלה בידי להסמכתי בהתאם 1
 סיור ,8.12.16 בייקשתיי- סיור ,13.11.16 ביירשתיי- סיור ,27.10.16 יי-YES ביי סיור ,26.6.16 בייסלקוםיי- סיור 2

 .3.1.16 בייהוטיי- סיור ,13.12.16 בייפרטנריי-
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tסשראז,זו 

 התקשורת שר

 בשוק היתר עמלות בנושא לטיפול פרטניות המלצות וגיבוש לבחינה מקצועי צוות הקמת י.

 לצוות. מינוי כתב מצ"ב הוועדה. לדו"ח ד' בנספח כמפורט הפרסום,

 להגדרתם, בהתאם עליהם, רחבה או צרה רגולציה והטלת תוכן לספקי הגדרות קביעת יא.

 ח. 11 בדו 3.1 ו- 2.3 בפרקים כמפורט

 שוק כוח מבוססת (רגולציה-3.3 ו התוכן) בתחום ותחרות Must Sell (אסדות 3.2 בפרקים .2

 לשימוע יעמדו מסקנותיה כי הוועדה המליצה הסופי בדו"ח הליבה) וחבילת הבסיס חבילת

 המועד את הארכתי 29.9.16 ביום i לשר ליישום המלצות הגשת לשם מקצועי-ייעודי צוות בפני

 המקצועית והעבודה השימוע הליך התמשכות לנוכח .1.2.17 ליום עד הצוות המלצות להגשת

 .25.4.17 ליום עד הצוות מסקנות הגשת מועד את מאריך הנני בו, הכרוכה

 תיקוני באמצעות לעיל המפורטות המסקנות את ליישם התקשורת למשרד מורה הנני לפיכ,ך .3

 ליום עד יוגשו חקיקה תיקוני הניתן. ככל מוקדם במועד והנחיות כללים תקנות, חקיקה,

 .2 בסעיף כאמור מסקנותיו והגשת הייעודי הצוות עבודת המשך בצד וזאת ,25.4.17

 .1.5.17 ליום עד הוועדה ומסקנות המלצות יישום התקדמות אודות עדכון לי יוגש כי אבקש .4
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