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 "ד אלול תשפ"א כ

 2021ספטמבר   01
 

 לכבוד 

 רשימת תפוצה 

 תחום השידוריםב הרפורמה הנדון:

 

השידורים   2021בספטמבר    6ביום   .1 בתחום  העל  אסדרת  לבחינת  הוועדה  ידי  על  מונתה 

מונתה  )"הוועדה"(.   בשוק  הוועדה  שהתרחשו  ומשמעותיים  רבים  שינויים  רקע  על 

ברמה   הנדרשות  השידורים  ההתאמות  שנערכו  מבלי  והתחרותית,  המבנית  הטכנולוגית, 

בחקיקה ובכללי הרגולציה הרלוונטיים, אשר חלקם חוקקו והותקנו לפני למעלה משלושה  

ודו  עשורים. בנושא  דנו  בכוונתי  חות רבים  "ועדות רבות  נותרו לאורך שנים ב"מגירות". 

הצוות    השידורים ולתיקון העיוותים בשוק.כך בשוק  -ורמה הנחוצה כללפעול לביצוע הרפ

בנחישות    המקצועי  ל  להניע יפעל  הנדרשים  התהליכים  כלל  האת  כבר רפורמה  יישום 

 בחודשים הקרובים.   

 

הוועדה.    2021ביולי    27ביום    .2 דו"ח  לידי  לו למטרה  הוגש  הוועדה שם  שוק  דו"ח  לקדם 

ואיכותיים  תחרותי   מגוונים  שידורים  כך  המספק  ובכלל  מגרש לציבור,  את  ליישר 

ב הרגולטורי  ההמשחקים  בשוקו ני שהינתן  והטכנולוגיים  המבניים  להפחית    יים  וכן 

בירוקרטי   ונטל  עודפת  צורך.  ברגולציה  בהם  אין  בו  כוללות  מקום  הוועדה  המלצות 

תווה  מ מבנה הרגולטור;    ;ריםהשידו  תפקידי רגולטור  התייחסות למגוון נושאים ובכללם

וצמצומרגולציה   ישראליםעבור  אחיד  ם  משדרים  מקור;  גופים  הפקות  פקי  סל ע  חובת 

בין השידורים ;לאומיים-תכנים  בשוק  הכלכליים  ביצירה    ;המודלים  ההשקעה  מודל 

 . ספורטהשידורי וישראלית;  
 

שינויים  ל  בכפוף  ,עקרוניי בהמלצות הוועדה, אני מבקש לאמץ אותן באופן  לאחר שעיינת  .3

 להעיר כדלקמן:   , וכןהמפורטיםהתאמות הו

 

  לטלוויזיה ולרדיו   רשות השנייה האני משוכנע ש   –רשות השידורים המסחריים   .א

ו   לשידורי  המועצהו   במודל  מלהתקיים  לחדול  צריכותין  י לוו  לשידוריכבלים 

כיהנוכחי סבור  אני  להקדים    .  יש  זו,  בסוגיה  ארוכות  שנים  של  עיסוק  לאחר 

ראייה הוליסטית של שוק השידורים המסחריים    עםאחוד    חדשולהקים רגולטור  

ועם הגדרה ממוקדת ומוגדרת של תפקידיו ותחומי עיסוקו. ליבת עיסוקו תהיה  

עילית,   מסוגה  מקור  הפקות  השידורים,    עידוד קידום  בשוק    אסדרת התחרות 

אתיקה בשידורים, הבטחת נגישות    אכיפתידורי חדשות ואקטואליה,  הכללים לש

התחרות בשוק שידורי    קידוםו  צרכנות,  הגנה על קטיניםלאנשים עם מוגבלויות,  
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מקום    .הספורט יש  זה,  מהלך  שיושלם  ולאחר  בעתיד  כי  אציין,  הדברים  בשולי 

השידור הציבורי,  להידרש לשאלת הרחבת סמכותו של הרגולטור האחוד על תאגיד  

 בהתאמות הנדרשות.

 

בהמשך להמלצות הוועדה בנושא אני    –  צמצום רגולציה עודפת בשוק השידורים .ב

  הפחית לסבור כי יש לצמצם באופן ניכר את תחומי העיסוק של הרגולטור, במטרה  

לפעול   יש  הבירוקרטי.  הנטל  את  ולהקטין  השידורים  בתחום  עודפת  התערבות 

בעבודת   השנים  לאורך  שהצטברו  עדכניים  לא  והנחיות  כללים  הרשות  לביטול 

  . תחת יןי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוובעבודת  השנייה לטלוויזיה ולרדיו ו

י זו  כללים  ממוקדת  ההרגולטור    פתחמערכת  רגולטורית  כללים  מערכת  אחוד 

פורטו    רגולציה  בהם דרושה  לנושאים,  שאינה תלויה בטכנולוגית השידור ואשר 

 בדו"ח הוועדה. 

 
ישראלית   .ג ביצירה  בינלאומיים  גופים  האחרונות    –השקעת  עדים  בשנים  אנו 

. ריבוי  וכול   עולם ב ו  לתהליך בו שחקני סטרימינג בינלאומיים מתחזקים בישראל

אני מבהיר, באופן שאיננו משתמע לשני פנים,  עם זאת  אך  הגיוון והתוכן מבורכים,  

תוכן  כי   ישראלמשמעותי  שחקן  ביבמדינת  מ   ן,  במונחי  הנהנה  ,  נוייםהיתר 

  ישקיע בתוכן ישראלי ראוי שדוגמת "נטפליקס",    ,בישראל  משמעותיותהכנסות  מ

המלצות הדו"ח  נוכח  בפרט  .  המרחב התרבותי המקומי  קידוםויתרום את חלקו ל

הה כלל  את  המקומיים  מחייבות  מקומית.  שחקנים  ביצירה  החלטות  בהשקעה 

גבש  ל  הצוות המקצועי  להנחות אתעולם ובכוונתי  במספר מדינות  דומות התקבלו ב

את האטרקטיביות שבכניסת גופים בינלאומיים אלו  מחד ישמר  ש  ,האסדרמודל  

 את חובתם להשקיע בהפקות מקומיות.  מאידך יקבעלישראל ו

 

היצירה הישראלית היא אבן יסוד בתרבות הישראלית, בשפה    –  יצירה ישראלית .ד

שיח   ובפיתוח  הישראלית  בחברה  שונים  ורעיונות  לנרטיבים  בחשיפה  העברית, 

יצירה  ישראלי עמוק מורכב ומשותף. המלצת הוועדה לעניין הצורך בהשתת חובות  

  ית בהתעלם מטכנולוגי  בישראל  כל גופי השידוריםדיפרנציאלי על  באופן  מקומית  

, מתבקשת ומרחיבה את היריעה  בהלימה להיקף פעילותן והכנסותיהן  ,השידור

לגופי תוכן   ישראליתיצירה  חובת  לעניין חובות יצירה ישראלית. לכך מתווספת  

, כפי שנדונו לעיל, שתורמת גם  בינלאומיים בעלי היקף פעילות משמעותי בישראל

 . היא לעוגת היצירה המקומית

 

עילית   סוגה  מסוג  ביצירות  ההשקעה  חובת  את  מרחיבות  הוועדה  המלצות 

בכעשרות אחוזים בשנה, וזאת, מבלי שהובאה בחשבון תרומתם של גופי שידור  

 ישראלים ובינלאומיים נוספים, ואני רואה בכך תוצאה ראויה.    
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סבור   אכן  אני  עילית".  ב"סוגה  הרגולציה  חובות  את  למקד  המליצה  הוועדה 

מקום  בשתכלית הרגולציה היא לקדם יצירה איכותית עם עומק תרבותי וחברתי, 

ששיקולים כלכליים גרידא עלולים לדחוק את רגליה של יצירה ישראלית מסוג זה.  

וקים, כך למשל אני  מצריכה מספר די  הגדרת "סוגה עילית" לעניין חובת ההשקעה

לכלול   שיש  הליך    .   פוליטית  סאטירהבגדרה  סבור  במסגרת  יסוכם  הנושא 

 החקיקה.  

 

סוגיה זו היא בליבו של השינוי הנדרש    –  המודלים הכלכליים בשוק השידורים .ה

בהתכנותם   ספק  מטילים  והמבניים  הטכנולוגיים  השינויים  השידורים.  בשוק 

דו"ח הוועדה כלל המלצה לביטול    מן.זשל המודלים הקיימים לאורך  הכלכלית  

כרעה בנושא  ללא ה  ,המודלים הכלכליים בשוק השידוריםהדרגתי של ההגבלות על  

חדשו גופי  על  הביטול.  ,  תהבעלות  לביצוע  אפשריות  חלופות  בו  בכוונתי  והוצגו 

בסוגיה  התייחסויות  זו  להכריע  קבלת  בשוק   לאחר  רלבנטיים  וגורמים    הציבור 

  הקיים מהמצב    משך הזמן הדרוש לתקופת מעבריין  לענ  כךבכלל  ו  עניין החלופות,ל

 ת.  ופי חדשולעניין הבעלות על גכן  , וחדשיםה מודליםל

  

לא    הערוצים העצמאייםנושא  הרגולציה ב  ,כאמור בדו"ח  –הערוצים העצמאיים   .ו

סבור שבעת הזאת יש להשלים גם את הבחינה  אני  על ידי הוועדה.  לעומק  נבחנה  

  במשרד התקשורת בשיתוף הגורמים הרלוונטיים   הצוות המקצועישל סוגיה זו.  

עבודת המטה  י חובת  שלים את  סוגיית  של  בערוצים  לבחינה מסודרת  ההשקעה 

 . ת הנדרשותהעצמאיים ולגיבוש ההתאמו

 

המצב בתחום שידורי הספורט בישראל מצריך שינוי מן היסוד,    –שידורי ספורט   .ז

זה.   בנושא  אליי  פונים  רבים  הוועדהוהמלצעיקר  ואזרחים  שידורי    ת  בתחום 

על  ערוצי ספורט,  על  עניינן באיסור הבלעדיות של ספקי תכנים    הספורט איסור 

ספורט שידורי  זכויות  לרכישת  במכרז  להשתתף  תכנים  המפרט  ,  ספקי  וביטול 

לשדר תכני ספורט לכלל המנויים, באם הם רוצים בכך או   םהמחייב ספקי תכני

ורואה    בנושא זההוועדה    המלצותאת כלל  אני מאמץ    לא, במסגרת חבילות הבסיס. 

בשוק   התחרות  לקידום  חשיבות  ובשוק  בהן  בכלל  הספורטהשידורים    שידורי 

 בתוכן זה.  בצפייה , ולהפחתת הנטל הכלכלי מצרכנים שאינם מעוניינים בפרט

בעלי חשיבות    רכזייםאני סבור כי מודל ההנגשה של שידורי ספורט מ,  מעבר לאמור

בחון דרך  , וכי יש להוא מצומצם  וריהשידור הציב   תאגידעל ידי  ברמה הלאומית  

 . הרפורמהבערוץ הציבורי, במסגרת  לציבור הרחב   ם אלוב הנגשת שידוריילהרח
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חקיקה ראשית, בסוגיות השונות כבר כעת, ב  עיגון ההמלצותכי תחל עבודת מטה ל  הנחיתי .4

וב משנה  המטה  ב חקיקת  עבודת  להשלמת  במקביל  וזאת  מהנושאים הנחיות,  בחלק 

לעיל.   לכל  הנזכרים  כשנה  בתוך  בשוק השידורים תושלם  כך שהרפורמה  לפעול  בכוונתי 

 היותר. 

 
לאחר    .202110.41.עד ליום   kalkala2@moc.gov.ilיש להעביר לכתובת המייל   ה.3לסעיף  ערות ה

 , אקבל החלטות בנושא. ירות הציבור והמלצות הצוות המקצוע שיתקבלו הע

ברצוני להודות ליו"ר הוועדה מר רועי פולקמן ולחברי הוועדה, על עבודתם המקצועית והמעמיקה  

 לצורך גיבוש שינויי אסדרה נדרשים בשוק השידורים. 

 

 בברכה,

 

 יועז הנדל ד"ר 
 תשר התקשור                                        
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 העתקים:
 מר אביגדור ליברמן, שר האוצר

 מר גדעון סער, שר המשפטים
 מר חילי טרופר, שר התרבות והספורט 

 גב' לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת 
 התקשורת עמית פרסיקו, ראש מטה שר מר 
 ניר שוויקי, יו"ר מועצת הכבלים והלווין מר 

 אלוב ברקוביץ, יו"ר מועצת הרשות השנייה גב' יוליה שמ 
 לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים מר רועי פולקמן, יו"ר הוועדה

 לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים  חברי הוועדה
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