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 "ה אלול תש"ף כ

    לכבוד

          רועי פולקמן                  

 יו"ר הוועדה לאסדרת העל בתחום השידורים

  ירושלים 

 

 שלום רב, 

 

 השידורים בתחום העל לאסדרת הוועדה תחת משנה ועדות הקמת :הנדון

 

 64.132 סעיף פי פי על-על , הוועדה שולחן על הנמצאים הנושאים וריבוי הקצרים  הזמנים לוחות בשל

 ת: ר, הריני לאשר בזאת הקמתן של ועדות המשנה הבאו"לתקשי

 : ספורט שידורי בנושא משנה ועדת .1

 . התחרות רשות, גרוסמן אבי מר :בראשות

 :המשנה ועדת חברי

 .)התקשורת משרד משפטית, לשכה) מטעמה  נציג או בלום ליאת

 .)התקשורת משרד, כלכלה אגף( מטעמו נציג או דרור-רז עופר

 . )האוצר משרד ,תקציבים אגף (חורין בן  עמרי

 . )לווין ולשידורי כבלים לשידורי המועצה (לוין הלוי צחי

 

 :השידורים  שוק של הכלכלי המודל בנושא משנה ועדת .2

 .התקשורת משרד ה,כלכל  אגף דרור,  רז עופר ר"ד: בראשות

 :המשנה ועדת חברי

 . )התקשורת משרד ,ותכנון אסטרטגיה (חקאק יאיר

 . )התקשורת משרד, משפטית לשכה (בלום ליאת

 . )האוצר משרד תקציבים, אגף( עדני רעיה

 .)התחרות רשות (גרוסמן אבי

 . )ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות( ברקוביץ שמאלוב יוליה

 . )לווין ולשידורי כבלים לשידורי המועצה)  כליפזאדה אלינור
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 :)רגולטורים איחוד) הרגולטור מבנה בנושא משנה ועדת .3

 . התקשורת משרד  ,הכללית מנהלת , החורין בן אבישר לירן בראשות:

 :המשנה ועדת חברי

 . )האוצר משרד, תקציבים אגף (עדני רעיה

 . )התקשורת משרד, המשפטית היועצת (נויפלד דנה

 . )המשפטים משרד, וחקיקה  ייעוץ (מועלם עידית

 .)לווין ולשידורי כבלים לשידורי המועצה (שטרוסברג מירב

 . )ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות( מטעמה נציג או ברקוביץ שמאלוב יוליה

 

 

 
 בברכה,                                                                                    

 
 ח"כ יועז הנדל                                                                          

 
 שר התקשורת                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:

 לירן אבישר בן חורין, המנהלת הכללית, משרד התקשורת.

 טל כהן, רכזת הוועדה. 

 עמית פרסיקו, רמ"ט, שר התקשורת. 

 התקשורת. ענבל אבנון, יועצת מקצועית, שר 
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