
 

 

 בקשת המיזוג והסכם המיזוג המתוקן כפי שאלו תוקנו והועברו אליהב דנה היוםהמועצה  .א

חברת החדשות הישראלית אמצעי השליטה של רשת בוכן בבקשת רשת וקשת להעברת 

ר שבחנה את . לאחלרשת 10חדשות אמצעי השליטה בקשת במקביל להעברת  ידיל

 : ההבקשה, על השינויים בה, ולאחר ששקלה את השיקולים הרלבנטיים להלן החלטת

הקצאה ל הבקשההמועצה מאשרת, בהתאם לחוות הדעת המשפטית שהונחה בפניה, את  .ב

  – ולתנאים הבאים, וזאת בכפוף להשלמות רשת כמבוקשאמצעי השליטה בשל  ההעברול

 RGE10-נדרש אישור האסיפה הכללית לתיקון התקנונים של רשת הממוזגת ו .1.ב

 עם המבקשות;הרשות בהתאם להסכמות 

 RGEבשל החזקות  10RGE-נדרשת חתימה על כתבי התחייבות מצד רשת ו .2.ב

 ;בסוכן של מבצע

 להתרחש לא יאוחר ממועד השלמת העסקה. 2– 1על האמור בסעיפים 

והעברת כל פעילותו, נכסיו,  כאמורברשת העברת אמצעי השליטה הקצאת ובד בבד עם  .ג

יועברו  10חברת חדשות גם אמצעי השליטה ב, לידי רשת 10ותיו של ערוץ זכויותיו וחוב

. לידי קשתיועברו חברת החדשות הישראלית אמצעי השליטה של רשת ברשת ול מעשר

 תקופת רישיונן של חברות החדשות תהא בהתאמה ליתרת תקופת רישיונן של קשת ורשת. 

חדשות הישראלית( להתרחש בו על מועד השלמת שתי העסקאות )המיזוג, מכירת חברת ה .ד

. על המבקשות לתת הודעה מראש וזאת כדי ליידע את הציבור 16.1.19 -ולא לפני ה ,זמנית

שעות, על המועד המבוקש על ידן להשלמת העסקה ולמעבר  48 לרשות, בת לפחות

בלבד,  12מועד חברת החדשות הישראלית תשדר באפיק  לשידורים במתווה החדש. מאותו

  בלבד. 13תשדר באפיק  10וחדשות 

 10, ולא יתקיימו שידורים מטעם ערוץ 10כן, במקביל, יבוטל הרישיון לשידורים של ערוץ  .ה

 .14באפיק 

יצויין, כי המועצה שקלה שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולים של קידום התחרותיות  .ו

יוועצות ולאחר ה 2013-ד"התשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום הענפית לפי החוק

שיקולי סבורה שאין ב הריכוזיות ועם הממונה על ההגבלים העסקיים, היאעם וועדת 

הקצאת הזכויות, ולפיכך ושיקולי תחרות ענפית כדי למנוע את משקית -ריכוזיות כלל

 העברת אמצעי השליטה כמבוקש.הקצאת ומאשרת את 

נכתב  משקית,-וזיות כלל, בנוגע לשיקולי ריכלמועצהוועדת הריכוזיות יצויין כי בהמלצת  .ז

 תכי רוב חברי הוועדה סברו שהעברת אמצעי השליטה בנסיבות הקיימות הוא בלתי נמנע

כי יקבעו כללים שירסנו  הומלץ למועצה )ברוב קולות( והמליצו לאשר את ההקצאה, אך 



 

 

עוד את השפעת בעלי העניין בערוצים המסחריים על התוכן המשודר בהם. בין אלו מוצע 

בבעל נוספים /נציגי ציבור עצמאייםכללים ביחס לדרישה למנות דירקטורים נו כי יתוק

הרישיון על מנת לרסן עוד את השפעת בעלי העניין בערוצים המסחריים על התוכן 

 ותנאים הליכים) ורדיו לטלוויזיה השנייה הרשות הכוונה לתיקון כלליהמשודר בהם )

(. אם כי, הובהר בהמלצה כי אין בה 2011-ב"התשע(, טלוויזיה לשידורי רישיון לקבלת

משום תנאי לאישור ההקצאה ויכול שהיא תטופל בשלב מאוחר יותר. בכוונת המועצה, 

כמו כן,  התייחסות הגורמים הרלבנטיים. תקבלדון בנושא לאחר לפרסם שימוע בעניין ול

קשה לשקול את אופן מינוי הדירקטורים מטעם בעלי הרישיון בכל יתת הצלחה בעמו

 חברת החדשות. השימוע יכלול גם עניין זה.

כן תשקול המועצה בהמשך גם תיקוני כללים נוספים לריסון השפעת בעלי העניין בערוצים 

 המסחריים על התוכן המשודר בהם. 

 

ת מירב המאמצים ליידע את הציבור בהקדם עשו אהמועצה מבקשת כי המורשים לשידורים י

, על שידור 14באפיק  10סיום שידורי ערוץ בדבר  האפשרי על מנת למנוע בלבול בקרב הצופים,

בלבד, וזאת לפני מועד השינוי  12באפיק  2, ועל שידור חדשות 14במקום  13באפיק  10חדשות 

  והכל בהתאם להוראות הדין. בפועל

הצלחה והמשך שידורים  המסחריים ולחברות החדשות, בהרכבן החדש,צים המועצה מאחלת לערו

 פוריים!

 
 

 

 
 

 

 

 
 


