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>Noga Brienes <noga@editors.org.il

בקשת חופש מידע  החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'  17/2019מיום FW:
 11.4.2019בעניין הזמנה להצגת עמדות בנושא :תיקון כללי הפקות מקומיות – הסכום המירבי
:להשקעה בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות מסוגות דרמה או תעודה
>Elad Man, Advocate & Solicitor <elad@manbarak.com
>To: Noga Brienes <noga@editors.org.il

Thu, May 23, 2019 at 12:35 PM

From: Elad Man, Advocate & Solicitor
Sent: Wednesday, May 15, 2019 12:28 PM
>To: 'Hofeshmeida' <Hofeshmeida@moc.gov.il
בקשת חופש מידע  החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'  17/2019מיום  11.4.2019בעניין הזמנה להצגת Subject:
:עמדות בנושא :תיקון כללי הפקות מקומיות – הסכום המירבי להשקעה בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות מסוגות דרמה או תעודה

לממונה על חופש המידע במשרד התקשורת שלום,
מוגשת בזאת בקשת חופש מידע מטעם הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת)ע"ר( ו איגוד העורכים – איגוד מקצועות
הפוסט בישראל )ע"ר( כמפורט להלן .מצורפים כתמיד אישור הניהול התקין של הצלחה וייפוי כח מתאים .הריני להתחייב בשמה של הצלחה
התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת ,לשאת בדמי הטיפול עד לסך של .₪ 150
נבקש לקבל את פרטי המידע ,המסמכים והנתונים הבאים ,ככל שניתן בפורמט דיגיטלי הניתן לחיפוש:
בנוגע להחלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס ' 17/2019מיום  11.4.2019בעניין הזמנה להצגת עמדות בנושא :תיקון כללי
הפקות מקומיות –הסכום המירבי להשקעה בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות מסוגות דרמה או תעודה:
מסמך הפניה ו/או כל תכתובת עם חברת יס של המועצה בקשר לבקשה להגדיל את תקרת ההשקעה המותרת כיום על פי כללי
השידורים לפיתוח תסריטים של הפקות מסוג דרמה או תעודה ,כאמור בסעיף 17ג)א (()1לכללים הנ"ל ,לסכום השווה לשיעור של
10%מסכום ההשקעה הכללי.
עלויות ההשקעה של חברת יס בפיתוח תסריטים בעשר השנים האחרונות תוך פירוט הגורמים להם הועברו התמיכות ,שמות
ההפקות ,הכותבים והיוצרים וציון האם ההפקה יצאה לפועל ושודרה או נגנזה או נמצאת בתהליך.
עליות ההשקעה של חברת הוט בפיתוח תסריטים בעשר השנים האחרונות תוך פירוט הגורמים להם הועברו התמיכות ,שמות
ההפקות ,הכותבים והיוצרים וציון האם ההפקה יצאה לפועל ושודרה או נגנזה או נמצאת בתהליך.
תצהיר של יס ,הוט ומועצת הכבלים והלווין לנכונות הנתונים שנמסרו מחברות יס והוט בנוגע לתקציבי התמיכה האמורים בסעיפים 2
ו  ,3ככל שנמסר
פירוט הפעולות שנעשו בידי מועצת הכבלים והלווין והאסמכתאות המצויות בידי המועצה לאימות הנתונים שהוצגו להם בידי חברות
יס והוט לרבות צירופן למענה

נודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים בדין – עם זאת נציין כי בכדי להגיב עניני ולגבש עמדה בנוגע
לשינוי שמעוניינת מועצת הכבלים והלוין לערוך בתיקון כללי ההפקות המקומיות נבקש לקבל לידינו את המידע הבא לא יאוחר מה 19.5.19
והמבקשות שומרות לעצמן כל זכות ו/או טענה בהקשר זה.
אני עומד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון .0544575220
בברכה,
אלעד מן ,יועמ"ש הצלחה

Ph.D. candidate,The Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies
The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University
Member of the Israel Bar and the Law Society of England & Wales
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