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ת הרשות השנייה לטלוויזיה ילפניבמענה ( הוועדההוועדה לצמצום הריכוזיות )להלן  תהמלצ להלן

 ( שבסימוכין:הרשות השנייהולרדיו )להלן 

פנתה הרשות השנייה  ,החדש בע"מ 10ערוץ ( ורשתבמסגרת מיזוג בין רשת מדיה בע"מ )להלן  .1

שליטה אמצעי בעניין העברת  משקית-בנוגע לשיקולי ריכוזיות כלל לוועדה על מנת להיוועץ עמה

עופר עידן למר בע"מ  10ביחס להעברת אמצעי שליטה בחדשות ו למר ליאונרד בלווטניק ברשת

 בחברת השליטה אמצעימלוא  העברתגם ל הנגע השנייה הרשותת יפני אהוד אנג'ל. ולמר

הרשות פניית  בע"מ שבשליטת דוד ודרורית ורטהיים. קשתשידורי ל מ"בע הישראלית החדשות

לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,  5סעיף הוראות ל בהתאם תהלוועדה נעש השנייה

 .2013-התשע"ד

בנסיבות הקיימות הוא  העברת אמצעי השליטהכי  הוועדה ו רוב חבריסברלאחר דיון בפניה,  .2

לאשר את ההקצאה. נוסף על כך, המליצה הוועדה )ברוב  רשות השנייהל המליצוו ,בלתי נמנע

ים המסחריים על התוכן כללים שירסנו עוד את השפעת בעלי העניין בערוצ קבעויקולות( כי י

כך שבדירקטוריון בעלי  1בין אלו, מוצע כי יתוקנו כללי הרשות השנייה .המשודר בהם

שימונו על ידי מועצת  2נדרש כיום,הרישיונות יכהנו שני דירקטורים עצמאיים נוספים מעבר ל

 דירקטורים 2 ימונומומלץ כי  ,כאמור הכללים את לשנות חוקית דרך אין אם הרשות השנייה.

זאת משום תנאי לאישור  האין בהמלצ כייובהר  .כיום בכללים הקבועה בדרך נוספים עצמאיים

 .ההקצאה כמפורט לעיל ויכול שהיא תטופל בשלב מאוחר יותר

וסבר  חברי הוועדה רובחלק על עמדת  ,פרופ' אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה .3

 .כי אין לאשר את ההקצאה

 .בנפרד ימסרונימוקיה של הוועדה  .4

 
יו"ר הוועדה לצמצום הריכוזיות                                                                                    

                                                            
)להלן  2011-לטלוויזיה ורדיו )הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה(, תשע"בהשנייה כללי הרשות  1

 (.הכללים
שניים בדירקטוריון , חברים 7עד  , בעל רישיון נדרש למנות דירקטור עצמאי אחד בדירקטוריון המונההכלליםלפי  2

. המלצת רוב חברי הוועדה היא כי יתוקנו כללי נוספיםחברים  4כל  על נוסףעצמאי דירקטור חברים ו 12–8המונה 
הרשות השנייה, כך שבדירקטוריון בעלי הרישיונות יכהנו שני דירקטורים עצמאיים נוספים שימונו על ידי מועצת 

 הרשות השנייה.
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