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 לכבוד

 מר רועי פולקמן, יושב ראש;

 נויפלד, חברה;עו"ד דנה 

 ד"ר עופר רז דרור, חבר;

 עו"ד ליאת בלום, חברה; 

 מר יאיר חקק, חבר; 

 גב' רעיה עדני, חברה; 

 עו"ד עידית מועלם, חברה;

 עו"ד איתמר חרמון, משקיף;

 ברקוביץ, משקיפה; - גב' יוליה שמאלוב 

 מר אבי גרוסמן, משקיף; 

 גב' טל כהן, מרכזת הועדה

 

 שלום רב,

 

 הוועדה לבחינת אסדרת העל בתחום שידורים   הנדון:

 

באופן אספקת שירותי  שינוים  שינויים רבים, ובכללם  שוק התקשורת  ב   התרחשוהאחרונות  בשנים  

התוכן וצריכתו וכניסתם של שחקנים חדשים. לצד זאת, הבסיס לרגולציה בתחום השידורים הוא  

 מזה למעלה משלושה עשורים.חקיקת התקשורת בתחום זה, אשר ככלל עומדת על מכונה 

ישראלי,  תחרותי,  ולאור החשיבות והצורך בשמירה על קיומו של שוק שידורים  על רקע שינויים אלו  

 ועדה לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים.הנני ממנה אתכם לחברי ,  ובר קיימא  איכותי, מגוון

לת הוועדה   בנוגע  המלצה  לגבש  מנת  על  הרלבנט  עקרונותפעל  השידורים,  האסדרה  לתחום  יים 

הרגולציה   את  לצמצמם  מגמה  מתוך  תפעל  הוועדה  זה.  בתחום  ובעולם  בארץ  המגמות  ובהינתן 

 ולמקדה בנושאים הטעונים אסדרה בעת הזו, תוך שימת דגש על קידום התחרות בשוק זה.

והמלצותיהן,   התחום  קודמות שבחנו את  ועדות  של  לדוחות  לב  בשים  הוועדה תגבש המלצותיה 

  - הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים()אסדרת ספקי תכנים()תיקון מס'...( התשע"ח ל ים לב  ובש

 תציע תיקונים לחקיקה הרלבנטית. ו  2018
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 הבאות: תתייחס הוועדה, ביו היתר, לסוגיות בתוך כך 

 שידורים בעת הזו. ההנושאים הראויים לאסדרה בתחום  .א

 איכותית ובת קיימא.  יצירה מקורית ישראליתשמירה על  .ב

 בשוק השידורים. יםר בגופים המשד  הבעלויות  מגבלות עלהשל בחינה  .ג

 תחום השידורים.מבנה הגוף הרגולטורי המתאים לאסדרת  .ד

 
 הוועדה רשאית לבחון כל נושא נוסף שתמצא לנכון. 

 

 רכז את הוועדה.  גב' טל כהן תרועי פולקמן יהיה יושב ראש הוועדה. מר 

בדיוני  הוועדה   חלק  תיקח  של משרד התקשורת  ועדות משנה; המנהלת הכללית  להקים  רשאית 

 הוועדה לפי בחירתה, ותהיה רשאית לעמוד בראש ועדות משנה, בתיאום עם יושב ראש הוועדה. 

 ו לצורך השתתפות בישיבות. מ נציג מטעכל חבר ועדה רשאי למנות  

 לתקשי"ר.   64.1הוועדה תפעל בהתאם להוראות 

 

 .  2020בדצמבר   15 מתבקשת להגיש המלצותיה עד ליום עדהוהו

 

 אני מודה לכם על נכונותכם לקחת חלק בוועדה חשובה זו ומאחל לכם הצלחה בעבודתכם.

 

  

 
 

 

 

 

 
 העתק: לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת 
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