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הנדון :התייחסות להליך אישור המיזוג בין "רשת" ו"ערוץ "10
לאורפעולותהמועצהבהליךאישור המיזוגהאמור ועניין הציבורי והתקשורתישהתעורר
בעניין זה בימים האחרונים ,אנו מבקשים להביא בפניכם את חוות דעתנו באשר להמשך
הטיפול בהליך המיזוג .נציין כי מסמך זה מוגש טרם פתיחת הליך השימוע הציבורי עליו
הורתה המועצה בהחלטתה מיום  7.10.2018מאחר והוא מתייחס ,בין השאר ,לסוגיות
עכשוויותבאשרלסמכותהשלהמועצהלקייםאתהליךהבדיקההאמורוכןלאופןבויש
לקייםאתהליךהשימועהציבורי .

א.

תפקידה וסמכותה של המועצה באישור עסקאות מיזוג בשוק הטלוויזיה המשודרת

כפי שוודאי ידוע למועצה ,סעיף  36לחוק הרשות השניה מעגן את תפקידה וסמכותה של
מועצתהרשותהשניהלאשרהליךשלהעברתמניותביןמורשיםלשידורים.מכוחושלסעיף
זה,נדר שתבימיםאלומועצתהרשותהשניהלבחוןאתאישורהמיזוגביןרשתוערוץ,10
לאחרשזהזכהלאחרונהלאישורהממונהעלההגבליםהעסקיים .
מאחרשהחוקאינוכוללהוראותייחודיותבאשרלשיקוליםאותםנדרשתהמועצהלשקול
בעת אישור מיזוג כאמור ונוכח העובדה כי הרשות השניה לא נדרשה עד כה לבחינה של
מיזוג בין זכייניות ,אנו מבקשים להאיר ולבאר את השיקולים אותם על מועצת הרשות
השניהלבחוןולשקול .
החששהמרכזיהמלווהאתהמיזוגהצפויביןרשת 13לערוץ 10נוגעלעתידחברתהחדשות
שלערוץ10ולאינטרסהציבוריבהבטחתהמשךקיומהבצדחברתהחדשותשלערוץ.2 
מהומקורסמכותהשלמועצתהרשותהשניהלבחוןאתהשיקוליםביחסלאישורהמיזוג
בשיםלבלחששזה? 

בהיעדרהוראהייעודיתבחוקהמונהאתהשיקוליםהרלוונטייםלענייןאישורמיזוגמסוג
זה,ישללמודעלכךמסעיף5לחוקהרשותהשניההמגדיראתתפקידיהרשותוסמכויותיה.
לענייןהמיזוגהאמורביןרשתוערוץ,10רלוונטייםבמיוחדהסעיפיםהבאים :


.5(ב)במילויתפקידההאמורתפעלהרשותבמגמה– 


()1להבטיחהשקעהבהפקותמקומיות,בתכניותסוגהעיליתובשידוריחדשות 



 ...



()7להבטיחשידורמידעמהימן,הוגןומאוזן .

עלפניו,השיקולבדברהבטחתמגווןאופלורליזםבשוקהרעיונות,הנזכרבהחלטתהמועצה
מיום  7.10.2018אינו נכלל עוד במסגרת השיקולים שעל המועצה לשקול בגדר ההחלטה
הנוכחיתלאורהתיקוןלחוקהרשותהשניהמלפנימספרחודשים1. 
עםזאת,אנוסבוריםכידווקאבמסגרתאישורהמיזוגביןרשתוערוץ,10המועצהמוסמכת
ונדרשתלבדוקאתהשפעתושלהמיזוגעלתפוקתהתכניםהחדשותייםשלשוקהטלוויזיה
המשודרת לאחר המיזוג ,וזאת נוכח סמכותה וחובתה של המועצה להבטיח שידור מידע
מהימן,הוגןומאוזן. 
לאניתןלהתעלםמןהתובנה,העולהמהמחקרהאקדמיומניסיון החיים,שלפיהבעלותעל
גוף תוכן עיתונאי-חדשותי עשויה בחלט להשפיע על מהימנות ,הוגנות או איזון הסיקור
החדשותי אותו הוא מקיים .2זאת ,בשים לב לכך שאמצעי תקשורת ,וגופי חדשות בפרט,
אינםתמידעסקיםרווחייםמבחינהכלכלית–כךשהמוטיבציהלרכישתבעלותבהםעשויה
לנבועממניעים חוץ-כלכליים,כגוןמהשאיפהלהשפיעעלדעתהקהלאועלתהליכיקבלת
החלטות שלטוניים לצורך צבירת עוצמה או מינוף עסקים אחרים .לכן ,החלפת בעלות
יכולהלהשפיעעלכלאלה. 

 1 סמכותההכלליתשלהמועצהלהבטיחמגווןבשידוריםהופיעבנוסחושלחוקהרשותהשניהעדלתיקון44
שהתקבלבראשיתשנת2017(סעיף(5ב)()6לנוסחושלהחוקטרםתיקון, 44קבעכיבמילויתפקידיה,הרשות
תפעלבמגמה"למתןביטוימתאיםלמיגווןהתרבותישלהחברההישראליתבאזורי הארץהשונים ובצורות
ההתיישבות השונות ולהשקפות השונות הרווחות בציבור" .בנוסחו העכשווי של החוק ,התייחסות לשיקול
המגווןנזכרתאךביחסלשידורירדיו(ס'35–ביחסלהארכתתוקפושלשידורירדיוללאמכרז;ס'(72ה)()4ו-
ס'(72ו)()2–ביחסלשיקוליםלמתןזכיונותורישיונותלשידורירדיו).
2ראולשםהדוגמא: Robert McChesney, Rich Media Poor Democracy, 3rd ed. 2015, New York, New
 Press.

הצורך בבחינת השפעתו של המיזוג האמור על האינטרס הציבורי בהבטחת שידור מידע
מהימן,הוגןומאוזןמתחדדאףנוכחתובנותמחקריותנוספותלפיהןלאניתןלהסתמךעל
מנגנוני השוק להבטחת איכות מוצרי תוכן עיתונאי-חדשותי .להבדיל משווקים ומוצרים
אחרים,תוכןעיתונאי-חדשותימתאפייןבהיותו"מוצראמון"או"מוצרהתנסות" 3,כאשר
המחקרמלמדשהצרכןהמצויאינויכוללהעריךאתאיכותוטרםצריכתהמידעובדרךכלל
אףלאזמןרבאחריה4.מאפייניםאלושלמוצריתוכןעיתונאי-חדשותיפוגעיםבתמריץשל
יצרניהםלהפיקולספקידיעותאמינותואיכותיות,שכןבכלמקרההצרכןיתקשהלהעריך
את איכותן והערוץ לא יגרוף את מלוא השקעתו בהן .יתרה מכך ,לא רק שאספקת מידע
חלקי או מוטה צפויה צפוי לצמצם את עלויות הפקת התוכן העיתונאי-חדשותי אלא זו
עשויה להיות רווחית יותר עבור גופי התוכן ,ככל שזו משרתת אינטרסים כלכליים-
מסחרייםאחריםשלבעליהם .
על רקע מאפיינים אלו ,מועצת הרשות השניה נדרשת לבחון את ההשפעה המסתברת של
המיזוג האמור על המהימנות ,ההוגנות והאיזון של התוצרים החדשותיים אותם שיספק
הגוף הממוזג (באמצעות חברת החדשות של ערוץ  )10– ולקבוע תנאים למיזוג שיטפלו
בחששות אלו .כפי שניתן ללמוד מניסיון העבר הן בתחום העיתונות המודפסת הן בתחום
הטלוויזיה ,זהו חשש ממשי ,הנובע ממאפייניהם הייחודיים של מוצרי תוכן עיתונאי-
חדשותי(כמוצר"חינמי" לכאורה,שהצרכןאינומסוגללהעריךאתאיכותוללא השקעת
משאביםניכרת),מןהתרבותהפוליטיתבישראלוקשריהון-שלטון-עיתון-רשיון-זיכיון,ומן
הפרקטיקות שהתפתחו לאורך השנים ולפיהן שליטה באמצעי תקשורת מתרחשת לעתים
כאמצעילמינוףעסקיםאחריםוממידתהריכוזיותהמאפיינתאתהמשקהישראלי. 

ב .מערכת היחסים בין רגולטור כללי :הרשות להגבלים עסקיים ,לבין רגולטור ייעודי:
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
הרשות להגבלים עסקיים ביצעה בדיקה מקיפה של המיזוג והחליטה לאשר אותו.
הרשותבחרהשלאלהתחשבבשיקוליםהנוגעיםלעצמאותעיתונאיתולאיכותהסיקור

3לתיאורמונחיםאלוראו, Michael R. Darby & Edi Karni, Competition and the Optimal Amount of
) .Fraud, 16 J. L. & ECON. 67, 68-69 (1973
 4 John H. McManus, What Kind of Commodity is News? 19(6) COMMUNICATION RESEARCH 787
(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
Our Democracy, 42 CONN. L. REV. 101, 117 -119 (2009); Yoram Eshet-Alkali & Yair Amichai) Hamburger, Experiments in digital literacy, 7 CYBERPSYCHOLOGY AND BEHAVIOR 421 (2004

החדשותי ,וזאת משום שסברה (גם אם לא בצדק בעינינו) כי הדבר חורג ממסגרת
שיקוליה.עלהיבטזהשלהחלטתההוגשוערעוריםלביתהדיןלהגבליםעסקיים.5 
ביןכךוביןכך,הרשותלהגבליםעסקייםטענהכישיקוליםאלהנמצאיםבגדרסמכותו
של הרגולטור הייעודי .לכן ,בוודאי שבמקרה זה חובה על הרשות השניה לטלוויזיה
ורדיו להפעיל את סמכות הבדיקה שלה בהתאם לשיקולים הייחודיים שהחוק הסמיך
אותהלשקול. 
עםזאת,חשובלהבהירכיהציפייההיאלהידברותולהעברתמידעבצורהמקצועיתביןשתי
הרשויות .זוהי הליבה של הציפייה למנהל תקין ואפקטיבי במקרים של צורך בתיאום
רגולטוריוהסמכהשלשתירשויותלדוןבמקרהאחד. 
לכן ,לתפיסתנו אין צורך שהרשות השניה תבחן מחדש את ההיתכנות לקיומו של רוכש
פוטנציאלי נוכח ממצאיה של רשות ההגבלים העסקיים לפיהם ערוץ  10מהווה "פירמה
כושלת"שאינהצפויהלהמשיךולפעולבמתכונתההנוכחית,ובשיםלבלממצאיהשלרשות
ההגבלים העסקיים לפיהם לא קיים רוכש פוטנציאלי אחר לפירמה הכושלת מלבד חברת
רשת.לכןגםנראהכיההחלטהלסרבלמיזוגאינהמשרתתאתהאינטרסהציבורי. 
לכן ,אנו סבורים כי טוב תעשה מועצת הרשות אם תאשר את המיזוג ,וזאת תחת תנאים
שיבטיחו את ההשקעה של רשת בחברת החדשות וכן יבטיחו את עצמאותה של חברת
החדשותמפניתכתיביםאוהשפעהשלבעליהמניותבחברההממוזגת .
כחיזוק נוסף לעמדתנו באשר לתפקידה של מועצת הרשות השניה בהבטחת האינטרס
הציבורי בתחוםהחדשותהטלוויזיוניותוהתנאיםשישלקבועכתנאילאישורמיזוגיםמסוג
זהנפנהאתהמבטלזירההבריטיתאשרהתמודדהעםסוגיהדומהבמהלךהשנההאחרונה.
בראשית שנת  ,2017על רקע הסכם מיזוג בין חברת  21st Century Foxלחברת Sky
(המפעילהאת,Sky Newsשהואגוףהחדשותהמסחריהשניבהיקפובבריטניה),נדרשוהן
רגולטורהתקשורתהבריטי()OFCOMוהןרשותההגבליםהבריטית( Competition and
)Markets Authorityלחוותדעתםבאשרלאישורהמיזוג,בשיםלבלהשפעתוהצפויהעל
תוצרישוקהתוכןהעיתונאי-חדשותי.גםבמקרההבריטי,נמצאכינוכחמצבהההפסדישל
, Sky Newsסירובלמיזוגהואהחלופההגרועהיותרמבחינתהאינטרסהציבורי,שכןלולא
המיזוג היא צפויה להפסיק לחלוטין את פעילותה .על רקע זה ,גם רשות התחרות וגם
רגולטור התקשורת קבעו כי החלפת הבעלות של חברת החדשות צפויה לפגוע באיכות

5

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

תוצריה ,וכפועל יוצא באינטרס הציבורי – בשים לב לכך כי  Sky Newsנחשבת לספק
איכותיועצמאישלתוכןחדשותי(בדומהלמעמדהשלחדשות10בישראל) .
כמענה לחששות אותן מעלה מיזוג מסוג זה ,המליצו רגולטור התקשורת ורשות ההגבלים
הבריטייםעלמספרתנאיםלהבטחתעצמאותהואיכותהשלחברתהחדשותלאחר המיזוג,
הדומיםלאלושהצענולענייןמיזוגרשתוערוץ.10בכללזה,נקבעכילשםהפגתהחששות
אותם מעוררת החלפת הבעלות של חברת חדשות הזוכה לאמון ציבורי גבוה יש לקבוע
התחייבותמצדהחברההקולטתלשמורעלהיקףההשקעההכספיתבחברתהחדשות;וכן
הוראותמבניותהמיועדותלהבטיחאתהעצמאותהעריכתיתשלגוףהחדשותמפנישליטה
אוהשפעהשלבעליהמניותבחברההקולטת .
כמובן ,על הרשות השניה לקיים הליך בדיקה והכרעה עצמאי בשים לב לשוני בין שוק
התקשורתהבריטילזההישראלי,אולםאנוקוראיםלהלהסתייעבשיטותהניתוחוהניסיון
והמתודולוגיות שהצטברו בזירה הבריטית לטיפול בסוגיות אלו ,ונשמח לפרט ולסייע
בהמשךבהקשרזה 6.

ג.

הבטחת האינטרס הציבורי באמצעות אישור המיזוג בתנאים
אנו מתנגדים לגישת המועצה ,כפי שהובעה בהחלטתה מיום  ,7.10.2018לפיה המיזוג
האמור "עומד בניגוד לכוונתו של המחוקק עת לפני פחות משנה פיצל את ערוץ  2וקבע
הוראותברורותלקיומושלערוץשלישי". 
במישור המשפטי ,אין ללמוד מעצם מעשה החקיקה על הגבלת שיקול דעתה של מועצת
הרשותהשניהבענייןהנוכחי.במישורהמהותי,הרישהנתוניםשהצטברומאזפיצולושל
ערוץ מלמדים כי שוק הטלוויזיה הישראלי אינו יכול לתמוך בשלושה ערוצי ברודקאסט.
לכן ,בוודאי שאין מניעה חוקית שהרשות תאשר את המיזוג ואף ,לאור ההבנה כי הדבר
עשוילסכןאתהמשךקיומהשלחברתחדשות,10ישהכרחמעשילעשותכן .

 6חוותהדעתשלרגולטורהתקשורתהבריטי()OFCOMמיום,26.6.2017בהמפורטיםהנחותהמוצא,
הנתונים,שיטותהניתוחוהמלצותיו,זמינהבקישור :
 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0012/103620/public -interest-test-report.pdf
חוות הדעת של רשות ההגבלים העסקיים הבריטית ( )Competition And Market Authorityמיום
, 5.6.2018בהמפורטיםהנחותהמוצא,הנתונים,שיטותהניתוחוהמלצותיו,זמינהבקישור :
 https://www.gov.uk/government/publications/cma-phase-2-report

כפי שכתבנו לעיל ,לכן ,אנו סבורים כי טוב תעשה מועצת הרשות אם תאשר את המיזוג,
וזאת תחת תנאים שיבטיחו את ההשקעה של רשת בחברת החדשות וכן יבטיחו את
עצמאותהשלחברתהחדשותמפניתכתיביםאוהשפעהשלבעליהמניותבחברההממוזגת .

מבקשי המיזוג טוענים כי הסכם המיזוג אותו מתבקשת המועצה לאשר ,מספק מענה
לחששות האמורים באמצעות הקביעה כי בדירקטוריון של חברת החדשות הממוזגת לא
ישבובעלימניותאונציגיהם,אלאאנשימקצועבלבד. 
האםישדיבאמצעיזה?לתפיסתנו,התשובהשלילית ,אףשקיימותהוראותחוקמפורשות
האוסרותאומגבילותהתערבותמסוגזה.אםנזכריםבניסיוןהעברהמלמדעלהשאיפהשל
בעלים בשוק התקשורת בישראל להשפיע על תוכן ולהטות סיקור באמצעי תקשורת
שבשליטתם .במקרה המסוים של מיזוג רשת וערוץ  ,10אנו סבורים כי מעבר להתחייבות
למנות לדירקטוריון רק אנשי מקצוע מתחום התוכן והניהול ,יש צורך להבטיח כי חברת
החדשותתהיהחופשיתבמובןהתקציביובמובןהניהוליבצורההמיטביתוהאפשרית. 
לכן  אנוסבוריםהאינטרסהציבורימחייבלאשראתהמיזוגהאמור,תוךהתלייתובתנאים
הבאים :
 .1לשמור על היקף ההשקעה הקיים בחברת חדשות  10כהשקעת מינימום ,לתקופה של
לפחות שנתיים.מימוןחברתהחדשותשלערוץ 10היהבשניםהאחרונותולמיטבידיעתנו
בהיקפים שמעבר לסכומי המינימום הקבועים בדין וזאת על מנת להבטיח רמה מקצועית
גבוהה ומגוון כתבים בתחומים מורכבים ,לשם כך ערוץ  10התחייב במשך השנים לרכוש
מחברת החדשות תכניות בענייני היום אשר תרמו לשוק התוכן העיתונאי ,כגון "לונדון
וקירשנבאום" ,"היום שהיה" של גיא זוהר ,וכמובן תכנית התחקירים "המקור" ,גם אם
שודרובמסגרותהזמניםשמחוץלליבתשידוריחברתהחדשותוהופקובעבורחברתהאם.

 .2לקבוע ערובות משמעותיות לעצמאות הדירקטוריון גם מעבר לקבוע בחוק הרשות
השנייה ומעברלמהשהתחייבוהצדדיםבהסכםהמיזוג.ישלהחילעלחברתהחדשותאת
המגבלותהקיימותביחסלחברותציבוריותהןבנוגעלגבימנוייםשלחבריהדירקטוריוןוהן
לגבי איסור הזיקה החלים עליהם .הכוונה היא ליצור דירקטורים בלתי תלויים ,בדומה
לדח"צים כהגדרתם בחוק החברות ,אשר ימונו לתקופת כהונה אחת בידי דירקטוריון
החברההממוזגת,וכידירקטוריםאלהיומלצולדירקטוריוןהחברההממוזגתעלידיוועדת

איתורמקצועית,בתשלושהחבריםלפחות,שתוקםעלידידירקטוריוןהחברההממוזגת
בהחלטהשתתקבלבהסכמתכלהדירקטוריםבחברהובאישורהרשותהשניה.

 .3יש לקבוע חובות גילוי מוגברות באשר לאופן המימון של החברה הממוזגת ,לרבות
מקורותמימוןחיצוניים,אשראיםגדוליםוהתחייבויותפיננסיותמשמעותיותשישבהןכדי
להשפיעעלתמריציהבעליםלהשפיעעלהתוכןהחדשותי.

אכן ,ניתן לטעון שדרישות אלה יוצרות הנחה מוקדמת לרעת חברת החדשות הממוזגת,
לעומתחברתהחדשותהישראליתולעומתהנדרשבסעיף67לחוקהרשותהשניהלטלוויזיה
ורדיו.עםזאת,נזכירכיההליךהמיזוגימעצםטיבומעמידאתחברתהחדשותבמצברגיש
ופגיע; יוצר מצב חדש בשוק הטלוויזיה שלפיו כוחות מקומיים שיש להם אינטרסים
עסקייםאחריםבשוקהישראליבהיקףכהרחבנמצאיםבמצבשלשליטהנפרדת,בלעדית
ורחבהבחברתחדשות,דברהיוצרחששהמבוססעלנסיוןהעברשלפיולבעלשליטהיחיד
היתההשפעהתוכנית(פרשתאדלסוןהיאאוליהדוגמה המובהקת לכך)ברמהשעוררהגם
כשליממשלתאגידי-דירקטוריוןמשותקשאינומתכנס,היעדרנציגיציבור,נציגיבעלים
במעלהשרשרתהבעלותהמכווניםבפועלאתמהלכיהשלחברתהחדשות,ועוד. 
כל זה עלול להתעצם במצב החדש שנוצר עקב המיזוג ,הן ברמה של השפעה על התוכן
העיתונאיהןברמתיצירתכוחרבבמשק.זהושינויהנסיבותשהרשות,לתפיסתנו,צריכה
לתתעליואתדעתה. 
בנוסף,ניתןלטעון כיהטלתתנאיםמכבידיםעלחברתהחדשותתוביללהפסדיםרביםיותר
שלהבעליםולפיכךישבכךכדילפגועממילאבעצמאותהשלהראשונה.עםזאתנזכירכי
המודלשלחברת חדשותכפישבאלידיביטויבחוקהרשותהשניהלטלוויזיהורדיואיננו
מודלשאמורלהשיארווחלבעלים.ראוילהבחיןתכליתפעולות המורשהלשידוריםשהיא
השאת רווח ,לבין התכלית של חברת חדשות שהיא תכלית ציבורית שמימושה מוטל על
הבעליםכתנאילקבלתרשיוןהשידורים. 

ד.

הצורך בפעולה זריזה ויעילה של מועצת הרשות השניה לטיפול בעסקת המיזוג

אנו סבורים כי החלטתה של מועצת הרשות השניה לקיים הליך בדיקה ושימוע ציבוריים
טרם קבלת החלטה לעניין אישור המיזוג בין רשת וערוץ  10היא ראויה ומתחייבת ,נוכח
חובתההמינהליתלאיסוףתשתיתעובדתיתמספקתטרםקבלתהחלטה .
עםזאת, אנימבקשיםלהדגישגםאתחובתהשלהרשותהשניהלפעולבמהירותהראויה
לשםהפעלתסמכויותיה.זאת,נוכחחוסרהוודאותהאופףאתהמשךקיומושלערוץ,10על
חברת החדשות לו ,המובילה לכך שמשמעותה של אי-מתן החלטה מהירה בעניין המיזוג
תהיהשקולהלדחייתו. 
אנו סבורים כי ישנם מספר דרכים בהן על מועצת הרשות לפעול כעת לשם השגת איזון
מיטביביןהצורךבאיסוףתשתיתעובדתיתמספקתוניתוחהלביןהצורךבקבלתהחלטות
תוךפרקזמןקצר. 
ראשית,ישלקייםמיפוישלהקייםוהחסרבאשרלנתוניםהנדרשיםלשםבחינתהשפעותיו
של המיזוג על האינטרס הציבורי ,בשים לב להליך הבדיקה שקיימה רשות ההגבלים
העסקיים .בכלל זה ,ראוי כי בדיקת הרשות השניה והליך השימוע הציבורי לא יידרשו
לשאלתהיותושלערוץ 10"פירמהכושלת"אולשאלתקיומושלרוכשפוטנציאליאחר–
בהןהכריעהכבררשותההגבליםעלסמךמומחיותהבתחוםזה. 
שנית,האינטרסהציבוריעצמומחייבאתהמועצהלפרסםכברבימיםהקרוביםאתהקול
הקורא להתייחסויות בנוגע לשימוע הציבורי ,תוך שהיא תוחמת ומגדירה את השאלות
המצריכות בירור במסגרת הליך זה .באופן דומה ,האינטרס הציבורי מחייב את המועצה
לתחום את תאריך היעד להעברת התייחסויות לתקופה שלא תעלה על שבועיים מיום
פרסום הקול הקורא .נוכח הצורך בהליך בדיקה זריז ויעיל ,נראה כי אין הכרח לקיים
הופעות פומביות של המבקשים להגיב בפני הוועדה ,אלא ניתן להסתפק בהעברת
התייחסויותכתובותמצדהציבורהמעוניין .
שלישית ,על המועצה וחבריה לפעול בשקיפות מירבית מול הציבור ומול הצדדים למיזוג
המבוקש ,תוך מסירת מידע ועדכונים שוטפים לגבי התקדמות תהליך השימוע ולוחות
הזמנים הצפויים לפעולתה של המועצה .שקיפות זו איננה נדרשת רק לשם פיקוח על
עבודתהשלהמועצה,אלאבעיקרכדילאפשרלערוץ10ובעליהמניותבולכלכלאתצעדיהם
באופןשיפיגאתחוסרהוודאותהאופףאתהמשךפעילותו .
רביעית,ככלשיוכחכיערוץ10צפוילהפסיקאתפעילותוטרםקבלתהחלטהבענייןהמיזוג
בשל הפסדיו המצברים ,ראוי כי תשקול מועצת הרשות מתן הקלות רגולטוריות זמניות
לערוץעלמנתלהבטיחאתשרידותועללמתןההחלטה .


עםחתימה,נזכירלכלאחתואחדמחברימועצתהרשותהשניהכיטובתושלהציבור,עליה
הם מופקדים ,מחייבת לנקוט במקצועיות ובזריזות בעת תהליך בדיקת המיזוג .כפי
שהסברנו לעיל ,בדיקתנו מעלה כי טובת הציבור מחייבת את אישור המיזוג (תוך קביעת
תנאיםכמפורטלעיל),ולכןישלהימנעמגרירתרגלייםאועיכוביםבהליךהאישור– אשר
צפוייםלסכלוובכךלפגועבטובתהציבור. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה נוספת שתידרש וכן להגיש את התייחסות מורחבת
במסגרתהליךהשימועהציבורישייערך .


בברכהובכבודרב,  
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