עף התקשורת בישראל
כיצד עיצבה ההסדרה את פי העף ,באמצעות שיויים מביים
והגברת התחרות ,והביאה לצמיחה מהותית ומתמשכת

טיוטא  -יולי 2003
עדכוים חלקיים ,מרץ .2006

דרשים עדכוים וספים ,באשר להתפתחויות מ 2003 -עד היום :עדכון תוים ,ושאי בזק )תוכן אירוטי,
רשיוות ייחודיים ,עף התקשורת הבין-לאומית ,הרוויה ברט"ן והכיסה לדור שלישי ,הסדרת
הקישוריות ADSL ,VoB ,ערום( ,חברת הכבלים המאוחדת )ו ,(VOD -שידור ציבורי )ועדת דיור ,רשות
השידור( ,שידור מסחרי )מכרז ערוץ  ,2שיויים ברדיו האזורי( ,רדיו ספרתי ,תמלוגים ,הצעת חוק רשות
התקשורת ,תיקון  37לחוק התקשורת ) ,(VoDעדכוי חקיקה  -ועוד
כל הזכויות שמורות למחבר.
טיוטא זו תשמש רק למטרת קבלת הערות ובדיקת אפשרות הוצאתה לאור .אין להשתמש בה למטרה
אחרת כלשהי ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת המחבר.
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