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לכבוד

מועצתהרשותהשניהלטלוויזיהולרדיו





 "10להליך אישור המיזוג בין "רשת" ו"ערוץ התייחסות הנדון: 

והתקשורתישהתעורר הציבורי לאורפעולותהמועצהבהליךאישורהמיזוגהאמורועניין

מבקשיםלהביאבפני אנו זהבימיםהאחרונים, להמשךבעניין באשר כםאתחוותדעתנו

עליוהטיפולבהליךהמיזוג. הציבורי מסמךזהמוגשטרםפתיחתהליךהשימוע כי נציין

 מיום בהחלטתה המועצה מתייחס7.10.2018הורתה והוא השאר,מאחר בין לסוגיות,

לאופןבויש עכשוויותבאשרלסמכותהשלהמועצהלקייםאתהליךהבדיקההאמורוכן

יםאתהליךהשימועהציבורי.לקי



 תפקידה וסמכותה של המועצה באישור עסקאות מיזוג בשוק הטלוויזיה המשודרת .א

 סעיף למועצה, ידוע שוודאי אתתפקידהוסמכותהשל36כפי לחוקהרשותהשניהמעגן

מועצתהרשותהשניהלאשרהליךשלהעברתמניותביןמורשיםלשידורים.מכוחושלסעיף

,10שתבימיםאלומועצתהרשותהשניהלבחוןאתאישורהמיזוגביןרשתוערוץזה,נדר

לאחרשזהזכהלאחרונהלאישורהממונהעלההגבליםהעסקיים.

החוקאינוכוללהוראותייחודיותבאשרלשיקוליםאותםנדרשתהמועצהלשקולשמאחר

נד לא הרשותהשניה כי ונוכחהעובדה כאמור מיזוג שלבעתאישור לבחינה כה עד רשה

ל מבקשים אנו זכייניות, בין ולמיזוג הרשותהאיר מועצת על אותם השיקולים את באר

השניהלבחוןולשקול.

נוגעלעתידחברתהחדשות10לערוץ13מלווהאתהמיזוגהצפויביןרשתההמרכזיהחשש

.2לערוץאינטרסהציבוריבהבטחתהמשךקיומהבצדחברתהחדשותשלו10שלערוץ

 אישורהמיזוגהשיקוליםביחסלמקורסמכותהשלמועצתהרשותהשניהלבחוןאתמהו

?בשיםלבלחששזה



 

 

בהיעדרהוראהייעודיתבחוקהמונהאתהשיקוליםהרלוונטייםלענייןאישורמיזוגמסוג

תיה.לחוקהרשותהשניההמגדיראתתפקידיהרשותוסמכויו5עיףעלכךמסזה,ישללמוד

,רלוונטייםבמיוחדהסעיפיםהבאים:10לענייןהמיזוגהאמורביןרשתוערוץ



–.)ב(במילויתפקידההאמורתפעלהרשותבמגמה5

(להבטיחהשקעהבהפקותמקומיות,בתכניותסוגהעיליתובשידוריחדשות1)

...

(להבטיחשידורמידעמהימן,הוגןומאוזן.7)

ולבדברהבטחתמגווןאופלורליזםבשוקהרעיונות,הנזכרבהחלטתהמועצהו,השיקעלפני

 נכלל7.10.2018מיום במעודאינו ההחלטהסגרת בגדר לשקול המועצה שעל השיקולים

1.לאורהתיקוןלחוקהרשותהשניהמלפנימספרחודשיםהנוכחית

,המועצהמוסמכת10ערוץבמסגרתאישורהמיזוגביןרשתודווקאעםזאת,אנוסבוריםכי

ונדרשתלבדוקאתהשפעתושלהמיזוגעלתפוקתהתכניםהחדשותייםשלשוקהטלוויזיה

המיזוג לאחר המשודרת וזאת מידע, שידור להבטיח המועצה של וחובתה סמכותה נוכח

.מהימן,הוגןומאוזן

לפיהבעלותעל,שהחייםןומניסיוהעולהמהמחקרהאקדמילאניתןלהתעלםמןהתובנה,

עיתונאי תוכן -גוף חדשותי על להשפיע בחלט הסיקורעשויה איזון או הוגנות מהימנות,

הואמקיים אותו חדשותבפרט,2החדשותי וגופי תקשורת, בשיםלבלכךשאמצעי זאת, .

עשויהכךשהמוטיבציהלרכישתבעלותבהם–עסקיםרווחייםמבחינהכלכליתתמידאינם

השאיפהלהשפיעעלדעתהקהלאועלתהליכיקבלתמכלכליים,כגון-חוץממניעיםלנבוע

שלטוניים אחריםהחלטות עסקים מינוף או עוצמה צבירת בעלות.לצורך החלפת לכן,

יכולהלהשפיעעלכלאלה.

                                                           

44סמכותההכלליתשלהמועצהלהבטיחמגווןבשידוריםהופיעבנוסחושלחוקהרשותהשניהעדלתיקון1
,קבעכיבמילויתפקידיה,הרשות44(לנוסחושלהחוקטרםתיקון6)ב()5)סעיף2017בראשיתשנתשהתקבל

הארץהשוניםובצורות תפעלבמגמה"למתןביטוימתאיםלמיגווןהתרבותישלהחברההישראליתבאזורי
התיי החוק, של העכשווי בנוסחו בציבור". הרווחות השונות ולהשקפות לשיקולההתיישבותהשונות חסות

-(ו4)ה()72ביחסלהארכתתוקפושלשידורירדיוללאמכרז;ס'–35המגווןנזכרתאךביחסלשידורירדיו)ס'
 ביחסלשיקוליםלמתןזכיונותורישיונותלשידורירדיו(.–(2)ו()72ס'

 Robert McChesney, Rich Media Poor Democracy, 3rd ed. 2015, New York, Newראולשםהדוגמא:2
Press. 



 

 

מידע שידור בהבטחת הציבורי האינטרס על האמור המיזוג של השפעתו בבחינת הצורך

חדדאףנוכחתובנותמחקריותנוספותלפיהןלאניתןלהסתמךעלמהימן,הוגןומאוזןמת

עיתונאי תוכן מוצרי איכות להבטחת השוק -מנגנוני ומוצריםחדשותי. משווקים להבדיל

כאשר3חדשותימתאפייןבהיותו"מוצראמון"או"מוצרהתנסות",-אחרים,תוכןעיתונאי

איכותוטרםצריכתהמידעובדרךכללהמחקרמלמדשהצרכןהמצויאינויכוללהעריךאת

חדשותיפוגעיםבתמריץשל-מאפייניםאלושלמוצריתוכןעיתונאי4אףלאזמןרבאחריה.

יצרניהםלהפיקולספקידיעותאמינותואיכותיות,שכןבכלמקרההצרכןיתקשהלהעריך

לארקשאספ יתרהמכך, בהן. לאיגרוףאתמלואהשקעתו והערוץ קתמידעאתאיכותן

העיתונאי התוכן הפקת עלויות את לצמצם צפוי צפויה מוטה או זו-חלקי אלא חדשותי

כלכליים אינטרסים משרתת שזו ככל התוכן, גופי עבור יותר רווחית להיות -עשויה

מסחרייםאחריםשלבעליהם.

 מאפייניםאלו, רקע אתההשפעההמסתברתשלעל מועצתהרשותהשניהנדרשתלבחון

שיספקהמיזו אותם החדשותיים התוצרים של והאיזון ההוגנות המהימנות, על האמור ג

 ערוץ של החדשות חברת )באמצעות הממוזג 10הגוף שיטפלו–( למיזוג תנאים ולקבוע

בתחוםבחששותאלו. בתחוםהעיתונותהמודפסתהן העברהן ללמודמניסיון שניתן כפי

ממאפיי הנובע ממשי, חשש זהו עיתונאיהטלוויזיה, תוכן מוצרי של הייחודיים -ניהם

)כמוצר"חינמי" אינומסוגללהעריךאתאיכותוללאהשקעתלכאורהחדשותי שהצרכן ,

מןו,ןזיכיו-רשיון-תוןיע-שלטון-(,מןהתרבותהפוליטיתבישראלוקשריהוןתמשאביםניכר

תקשורתמתרחש באמצעי שליטה ולפיהן השנים לאורך לעתיםהפרקטיקותשהתפתחו ת

כאמצעילמינוףעסקיםאחריםוממידתהריכוזיותהמאפיינתאתהמשקהישראלי.



מערכת היחסים בין רגולטור כללי: הרשות להגבלים עסקיים, לבין רגולטור ייעודי:  .ב

 הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו 

אותו. לאשר והחליטה המיזוג של מקיפה בדיקה ביצעה עסקיים להגבלים הרשות

בחרהשלאלהתחשבבשיקוליםהנוגעיםלעצמאותעיתונאיתולאיכותהסיקורהרשות

                                                           

 Michael R. Darby & Edi Karni, Competition and the Optimal Amount ofלתיאורמונחיםאלוראו,3
Fraud, 16 J. L. & ECON. 67, 68-69 (1973).

 John H. McManus, What Kind of Commodity is News? 19(6) COMMUNICATION RESEARCH 7874
(1992); Maurice E. Stucke & Allen P. Grunes, Toward a Better Competition Policy for the Media: 
The Challenge of Developing Antitrust Policies That Support the Media Sector’s Unique Role in 

-haiAlkali & Yair Amic-Yoram Eshet119 (2009); -Our Democracy, 42 CONN. L. REV. 101, 117
(2004) 421 EHAVIORBYBERPSYCHOLOGY AND C 7 Experiments in digital literacy, Hamburger,



 

 

ממסגרת חורג הדבר כי בעינינו( בצדק לא אם )גם שסברה משום וזאת החדשותי,

.5שיקוליה.עלהיבטזהשלהחלטתההוגשוערעוריםלביתהדיןלהגבליםעסקיים

יםאלהנמצאיםבגדרסמכותוביןכךוביןכך,הרשותלהגבליםעסקייםטענהכישיקול

לטלוויזיה השניה הרשות על חובה זה שבמקרה בוודאי לכן, הייעודי. הרגולטור של

להפעילאתסמכותהבדיקהשלהבהתאםלשיקוליםהייחודייםשהחוקהסמיך ורדיו

אותהלשקול.

שתיעםזאת,חשובלהבהירכיהציפייההיאלהידברותולהעברתמידעבצורהמקצועיתבין

בתיאום צורך של במקרים ואפקטיבי תקין למנהל הציפייה של הליבה זוהי הרשויות.

רגולטוריוהסמכהשלשתירשויותלדוןבמקרהאחד.

רוכש של לקיומו ההיתכנות את מחדש תבחן השניה שהרשות צורך אין לתפיסתנו לכן,

 ערוץ לפיהם העסקיים ההגבלים רשות של ממצאיה נוכח "פירמה10פוטנציאלי מהווה

כושלת"שאינהצפויהלהמשיךולפעולבמתכונתההנוכחית,ובשיםלבלממצאיהשלרשות

אחרלפירמההכושלתמלבדחברת ההגבליםהעסקייםלפיהםלאקייםרוכשפוטנציאלי

רשת.לכןגםנראהכיההחלטהלסרבלמיזוגאינהמשרתתאתהאינטרסהציבורי.

טו סבוריםכי אנו וזאתתחתתנאיםלכן, בתעשהמועצתהרשותאםתאשראתהמיזוג,

חברת של עצמאותה את יבטיחו וכן החדשות בחברת רשת של ההשקעה את שיבטיחו

החדשותמפניתכתיביםאוהשפעהשלבעליהמניותבחברההממוזגת.

האינטרס בהבטחת השניה הרשות מועצת של לתפקידה באשר לעמדתנו נוסף כחיזוק

בתחוםהחדשותהטלוויזיוניותוהתנאיםשישלקבועכתנאילאישורמיזוגיםמסוגהציבורי

זהנפנהאתהמבטלזירההבריטיתאשרהתמודדהעםסוגיהדומהבמהלךהשנההאחרונה.

 שנת 2017בראשית חברת בין מיזוג הסכם רקע על ,21st Century Fox Skyלחברת

המסחריהשניבהיקפובבריטניה(,נדרשוהן,שהואגוףהחדשותSky News)המפעילהאת

 Competition and(והןרשותההגבליםהבריטית)OFCOMרגולטורהתקשורתהבריטי)

Markets Authorityלחוותדעתםבאשרלאישורהמיזוג,בשיםלבלהשפעתוהצפויהעל )

ההפסדישלחדשותי.גםבמקרההבריטי,נמצאכינוכחמצבה-תוצרישוקהתוכןהעיתונאי

Sky Newsסירובלמיזוגהואהחלופההגרועהיותרמבחינתהאינטרסהציבורי,שכןלולא,

וגם התחרות רשות גם זה, רקע על פעילותה. את לחלוטין להפסיק צפויה היא המיזוג

באיכות לפגוע צפויה החדשות חברת של הבעלות החלפת כי קבעו התקשורת רגולטור

                                                           

5
 https://www.the7eye.org.il/300445 

 

https://www.the7eye.org.il/300445


 

 

ב יוצא וכפועל תוצריה, הציבורי –אינטרס כי לכך לב לספקSky Newsבשים נחשבת

בישראל(.10איכותיועצמאישלתוכןחדשותי)בדומהלמעמדהשלחדשות

רגולטורהתקשורתורשותההגבלים המליצו זה, מסוג מעלהמיזוג כמענהלחששותאותן

המיזוג,הבריטייםעלמספרתנאיםלהבטחתעצמאותהואיכותהשלחברתהחדשותלאחר

.בכללזה,נקבעכילשםהפגתהחששות10הדומיםלאלושהצענולענייןמיזוגרשתוערוץ

לקבוע יש גבוה ציבורי לאמון הזוכה חדשות חברת של הבעלות החלפת מעוררת אותם

התחייבותמצדהחברההקולטתלשמורעלהיקףההשקעההכספיתבחברתהחדשות;וכן

להבטיחאתהעצמאותהעריכתיתשלגוףהחדשותמפנישליטההוראותמבניותהמיועדות

אוהשפעהשלבעליהמניותבחברההקולטת.

שוק בין לשוני לב בשים עצמאי והכרעה בדיקה הליך לקיים השניה הרשות על כמובן,

התקשורתהבריטילזההישראלי,אולםאנוקוראיםלהלהסתייעבשיטותהניתוחוהניסיון

 ולסייעוהמתודולוגיות לפרט ונשמח אלו, בסוגיות לטיפול הבריטית בזירה שהצטברו

6בהמשךבהקשרזה.

 

   אישור המיזוג בתנאיםבאמצעות  האינטרס הציבורי הבטחת .ג

 מיום בהחלטתה שהובעה כפי המועצה, לגישת מתנגדים המיזוג7.10.2018אנו לפיה ,

משנ פחות לפני עת המחוקק של לכוונתו בניגוד "עומד האמור ערוץ את פיצל וקבע2ה

הוראותברורותלקיומושלערוץשלישי".

מועצת של דעתה הגבלתשיקול על מעצםמעשההחקיקה ללמוד אין המשפטי, במישור

הרישהנתוניםשהצטברומאזפיצולושל הרשותהשניהבענייןהנוכחי.במישורהמהותי,

יכולל אינו שוקהטלוויזיההישראלי ברודקאסט.ערוץמלמדיםכי תמוךבשלושהערוצי

 שלכן, ובוודאי מניעהחוקיתשהרשותתאשראתהמיזוג הדבראין לאורההבנהכי אף,

לעשותכן.ישהכרחמעשי,10עשוילסכןאתהמשךקיומהשלחברתחדשות

                                                           

המוצא,,בהמפורטיםהנחות26.6.2017(מיוםOFCOMחוותהדעתשלרגולטורהתקשורתהבריטי)6
הנתונים,שיטותהניתוחוהמלצותיו,זמינהבקישור:

report.pdf-test-interest-https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0012/103620/public

)חו הבריטית העסקיים ההגבלים רשות של הדעת מיוםCompetition And Market Authorityות )
,בהמפורטיםהנחותהמוצא,הנתונים,שיטותהניתוחוהמלצותיו,זמינהבקישור:5.6.2018

report-2-phase-/government/publications/cmahttps://www.gov.uk

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0012/103620/public-interest-test-report.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0012/103620/public-interest-test-report.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/cma-phase-2-report
https://www.gov.uk/government/publications/cma-phase-2-report


 

 

טובתעשהמועצתהרשותאםתאשראתהמיזוג, סבוריםכי אנו לכן, לעיל, שכתבנו כפי

תנא תחת אתוזאת יבטיחו וכן החדשות בחברת רשת של ההשקעה את שיבטיחו ים

עצמאותהשלחברתהחדשותמפניתכתיביםאוהשפעהשלבעליהמניותבחברההממוזגת.



 כי טוענים המיזוג המיזוגמבקשי לאשרהסכם המועצה מתבקשת מענה,אותו מספק

האמוריםלחשש לאות הממוזגת החדשות חברת של בדירקטוריון כי הקביעה באמצעות

ישבובעלימניותאונציגיהם,אלאאנשימקצועבלבד.

אףשקיימותהוראותחוקמפורשות,התשובהשליליתלתפיסתנו,האםישדיבאמצעיזה?

השלאםנזכריםבניסיוןהעברהמלמדעלהשאיפהאוסרותאומגבילותהתערבותמסוגזה.

תקשורת באמצעי סיקור ולהטות תוכן על להשפיע בישראל התקשורת בשוק בעלים

רשתוערוץשבשליטתם. מעברלהתחייבות10במקרההמסויםשלמיזוג סבוריםכי אנו ,

רקאנשי מתחוםלמנותלדירקטוריון והמקצוע חברתהתוכן להבטיחכי ישצורך ניהול,

ובמובןהניהוליבצורההמיטביתוהאפשרית.החדשותתהיהחופשיתבמובןהתקציבי

אנוסבוריםהאינטרסהציבורימחייבלאשראתהמיזוגהאמור,תוךהתלייתובתנאיםלכן

הבאים:

 .1 הקייםבחברתחדשות ההשקעה היקף על שלכהשקעתמינימום10לשמור לתקופה ,

למיטבידיעתנוובשניםהאחרונותהיה10מימוןחברתהחדשותשלערוץשנתיים.לפחות

המינימוםהקבועיםבהיקפיםש וזאתעלמנתלהבטיחרמהמקצועיתבדיןמעברלסכומי

 לשםכךערוץ כתביםבתחומיםמורכבים, השניםלרכוש10גבוההומגוון התחייבבמשך

"לונדון כגון העיתונאי, התוכן לשוק תרמו אשר היום בענייני תכניות החדשות מחברת

"הי התחקירים"המקור"וקירשנבאום", תכנית וכמובן זוהר, גיא של גםאםוםשהיה" ,

 שודרובמסגרותהזמניםשמחוץלליבתשידוריחברתהחדשותוהופקובעבורחברתהאם.



הרשות .2 בחוק לקבוע מעבר גם הדירקטוריון לעצמאות משמעותיות ערובות לקבוע

חילעלחברתהחדשותאתומעברלמהשהתחייבוהצדדיםבהסכםהמיזוג.ישלההשנייה

המגבלותהקיימותביחסלחברותציבוריותהןבנוגעלגבימנוייםשלחבריהדירקטוריוןוהן

בדומה תלויים, בלתי דירקטורים ליצור היא הכוונה עליהם. החלים הזיקה איסור לגבי

דירקטוריון בידי אחת כהונה לתקופת ימונו אשר החברות, בחוק כהגדרתם לדח"צים

ההממוזגת,וכידירקטוריםאלהיומלצולדירקטוריוןהחברההממוזגתעלידיוועדתהחבר



 

 

דירקטוריוןהחברההממוזגת שתוקםעלידי בתשלושהחבריםלפחות, איתורמקצועית,

 .ובאישורהרשותהשניהבהחלטהשתתקבלבהסכמתכלהדירקטוריםבחברה



ה .3 לאופן באשר מוגברות גילוי חובות לקבוע לרבותיש הממוזגת, החברה של מימון

מקורותמימוןחיצוניים,אשראיםגדוליםוהתחייבויותפיננסיותמשמעותיותשישבהןכדי

 השפיעעלתמריציהבעליםלהשפיעעלהתוכןהחדשותי.ל



הממוזגת, החדשות חברת לרעת מוקדמת הנחה יוצרות אלה שדרישות לטעון ניתן אכן,

לחוקהרשותהשניהלטלוויזיה67ולעומתהנדרשבסעיףאליתהחדשותהישרלעומתחברת

ורדיו.עםזאת,נזכירכיההליךהמיזוגימעצםטיבומעמידאתחברתהחדשותבמצברגיש

אינטרסים להם שיש מקומיים כוחות שלפיו הטלוויזיה בשוק חדש מצב יוצר ופגיע;

שלשליטהנפרדת,בלעדיתעסקייםאחריםבשוקהישראליבהיקףכהרחבנמצאיםבמצב

ורחבהבחברתחדשות,דברהיוצרחששהמבוססעלנסיוןהעברשלפיולבעלשליטהיחיד

(ברמהשעוררהגםלכךהמובהקתההדוגמהיתההשפעהתוכנית)פרשתאדלסוןהיאאולי

שאינומתכנס,היעדרנציגיציבור,נציגיבעליםמשותקדירקטוריון-כשליממשלתאגידי

,ועוד.המכווניםבפועלאתמהלכיהשלחברתהחדשותבמעלהשרשרתהבעלות

התוכן על השפעה של ברמה הן המיזוג, עקב שנוצר החדש במצב להתעצם עלול זה כל

העיתונאיהןברמתיצירתכוחרבבמשק.זהושינויהנסיבותשהרשות,לתפיסתנו,צריכה

לתתעליואתדעתה.

כיהטלתתנאיםמכבידיםעלחברתהחדשותתוביללהפסדיםרביםיותרבנוסף,ניתןלטעון

שלהבעליםולפיכךישבכךכדילפגועממילאבעצמאותהשלהראשונה.עםזאתנזכירכי

איננו בחוקהרשותהשניהלטלוויזיהורדיו ביטוי המודלשלחברתחדשותכפישבאלידי

שהיאהמורשהלשידוריםתכליתפעולותיןמודלשאמורלהשיארווחלבעלים.ראוילהבח

 רווח, השאת חדשות חברת של התכלית ציבוריתשהיאלבין עלתכלית מוטל שמימושה

.הבעליםכתנאילקבלתרשיוןהשידורים



 הצורך בפעולה זריזה ויעילה של מועצת הרשות השניה לטיפול בעסקת המיזוג .ד



 

 

החלטתהשלמועצתהרשותהשניהל סבוריםכי קייםהליךבדיקהושימועציבורייםאנו

 רשתוערוץ בין המיזוג אישור נוכח10טרםקבלתהחלטהלעניין היאראויהומתחייבת,

חובתההמינהליתלאיסוףתשתיתעובדתיתמספקתטרםקבלתהחלטה.

 אנימבקשיםלהדגישגםאתחובתהשלהרשותהשניהלפעולבמהירותהראויהעםזאת,

,על10.זאת,נוכחחוסרהוודאותהאופףאתהמשךקיומושלערוץותיהלשםהפעלתסמכוי

 של שמשמעותה לכך המובילה לו, החדשות המיזוג-איחברת בעניין מהירה החלטה מתן

.תהיהשקולהלדחייתו

ישנ כי סבורים לשםהשגתמספרםאנו כעת לפעול הרשות מועצת על בהן איזוןדרכים

החלטותשתיתעובדתיתמספקתוניתוחהלביןהצורךבקבלתמיטביביןהצורךבאיסוףת

תוךפרקזמןקצר.

ראשית,ישלקייםמיפוישלהקייםוהחסרבאשרלנתוניםהנדרשיםלשםבחינתהשפעותיו

ההגבלים רשות שקיימה הבדיקה להליך לב בשים הציבורי, האינטרס על המיזוג של

ה הרשות בדיקת כי ראוי זה, בכלל יידרשוהעסקיים. לא הציבורי השימוע והליך שניה

–"פירמהכושלת"אולשאלתקיומושלרוכשפוטנציאליאחר10לשאלתהיותושלערוץ

רשותההגבליםעלסמךמומחיותהבתחוםזה.כברבהןהכריעה

המועצהלפרסםכברבימיםהקרוביםאתהקולשנית,האינטרסהציבוריעצמומחייבאת

להתייחסו הקורא לשימועביות הציבורינוגע שהיא תוך השאלות, את ומגדירה תוחמת

אתהמועצההמצריכותבירור מחייב האינטרסהציבורי דומה, באופן זה. במסגרתהליך

 על תעלה שלא לתקופה התייחסויות להעברת היעד תאריך את מיוםשבועייםלתחום

ויעיל, זריז בדיקה בהליך הצורך נוכח הקורא. הקול לקייםפרסום הכרח אין כי נראה

בהעברת להסתפק ניתן אלא הוועדה, בפני להגיב המבקשים של פומביות הופעות

.התייחסויותכתובותמצדהציבורהמעוניין

למיזוג הצדדים ומול הציבור מול מירבית בשקיפות לפעול וחבריה המועצה על שלישית,

התקדמ לגבי שוטפים ועדכונים מידע מסירת תוך ולוחותהמבוקש, השימוע תהליך ות

על פיקוח לשם רק נדרשת איננה זו שקיפות המועצה. של לפעולתה הצפויים הזמנים

ובעליהמניותבולכלכלאתצעדיהם10עבודתהשלהמועצה,אלאבעיקרכדילאפשרלערוץ

באופןשיפיגאתחוסרהוודאותהאופףאתהמשךפעילותו.

וילהפסיקאתפעילותוטרםקבלתהחלטהבענייןהמיזוגצפ10רביעית,ככלשיוכחכיערוץ

זמניות רגולטוריות הקלות מתן הרשות מועצת תשקול כי ראוי המצברים, הפסדיו בשל

לערוץעלמנתלהבטיחאתשרידותועללמתןההחלטה.





 

 

עםחתימה,נזכירלכלאחתואחדמחברימועצתהרשותהשניהכיטובתושלהציבור,עליה

מופ מחייבתהם כפיקדים, המיזוג. בדיקת תהליך בעת ובזריזות במקצועיות לנקוט

קביעת )תוך המיזוג מחייבתאתאישור טובתהציבור כי מעלה בדיקתנו לעיל, שהסברנו

אשר–ולכןישלהימנעמגרירתרגלייםאועיכוביםבהליךהאישורתנאיםכמפורטלעיל(,

ר.צפוייםלסכלוובכךלפגועבטובתהציבו



שתידרש נוספת הבהרה בכל לרשותכם לעמוד מורחבתנשמח התייחסות את להגיש וכן

במסגרתהליךהשימועהציבורישייערך.
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