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  24.9.2020 מיום 3-12/2020החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 בעניין:

האפיק בו משודר ערוץ "כאן כל הנוגע לשינוי  הזמנת הציבור להציג עמדתו ב

 חינוכית", וגיבוש המלצה לשר בעניין 

בכבלים    חברת )להלן:הוט מערכות תקשורת  כבליםהכללי  בעל הרישיון  "  בע"מ  ו/או לשידורי   "  

)  ,("הוט" לווין  שירותי  די.בי.ס  בע"מ1998וחברת  לשידורי  "  )להלן:  (  הרישיון  טלוויזיה  בעל 

יקראו)    "(יס "ו/או    "לוויןבאמצעות   "יחד  הרישיונות:  ה   הגישו"(  בעלי  לשידורי  לאישור  מועצה 

  ,"(התאגיד)להלן: "  הישראלי בקשת תאגיד השידור  את    ,"(המועצהכבלים ולשידורי לוויין )להלן: "

כאן  ערוץ  ")להלן:  ערוץ "כאן חינוכית"    רהשידור בו משוד אפיק  שינוי  להורות על    הנתמכת על ידן,

בהמשך עודכנה הבקשה   .1.12.2020וזאת החל מיום  ,80, לאפיק  23מאפיק , "(הערוץ"" או חינוכית

 או מספר ימים לאחר מכן.  2020והובהר כי המעבר מתוכנן לסוף שנת  

 

 :רקע

 

( לחוק השידור  2)ב()63משדר תכנים לילדים ונוער בהתאם להוראות סעיף  כאן חינוכית  ערוץ   .1

  15.8.2018. הערוץ החל לשדר ביום  "(התאגיד   חוק)להלן: "  2014-תשע"ד ההציבורי הישראלי,  

פי הוראות  והחליף את שידורי הטלוויזי על  התאגיד  חוק  ה הלימודית, שנפסקו באותו מועד 

 לחוק התאגיד(. 120)ראו סעיף 

 

כדי שיפעלו מול המועצה לאישור    ,בהמשך לשיחות שערך עימם  ,הערוץ פנה בבקשה להוט וליס .2

. בהקשר זה נטען בפניית הערוץ כי מאחר  בשידוריהן  80לאפיק    23העברת שידורי הערוץ מאפיק  

שהוא מקיים את שידוריו כשירות לציבור "ישנה חשיבות מכרעת להימצאות ערוץ כאן חינוכית  

צי הילדים הנוספים המוצעים על ידי כל אחת מהפלטפורמות. בכך, תהיה חשיפה  בסמיכות לערו

בבקשה גם הובהר כי מבחינת התאגיד אפיק    ילדים ונוער".   -  רבה לתכני הערוץ לקהל הילד שלה

 יהיה פנוי לשימושן של הפלטפורמות באופן מיידי. לאחר המעבר   23

 

אמיתי, ללא כל קטיעה    עברה מלאה, בזמן כיום, מדובר למעשה בערוץ שהוט חייבת להעבירו ה  .3

)להלן:    1982- )א( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"בכא6על פי הוראת סעיף    או עריכה 

אף על    לד)ג( לחוק התקשורת שבינתיים בוטל(.6)לחובת ההעברה קודמת ראו סעיף    "(החוק"

(  4)מט6סעיף  על פי    בהתאם להחלטת שר התקשורת יס מוטלת חובת העברה של הערוץ וזאת  

מס'  לחוק   מועצה  החלטת  את  היתר,  בין  זה,  בעניין  )ראו,  המועצה  עם  שהתייעץ  -1לאחר 

"ערוץ    15.8.2002מיום    30/2002 לגבי  גם  העברה  חובת  ליס  לקבוע  המליצה  של    23אשר 

 להחלטה((   4הטלוויזיה הלימודית" )סעיף 
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( 1))ב(1כא6סעיף  הוראות  לפנות גם ל  שיהרי שבעניין זה  הוט  בערוץ  האפיק בו ישודר  באשר ל .4

)בזק ושידורים(,   שקובעות כיום  "(,  חוק התקשורת)להלן: "  1982-תשמ"בהלחוק התקשורת 

 :  כדלקמן

 

בלי לגרוע מסמכויות המועצה לפי חוק זה, רשאית המועצה להורות   )ב("
לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים בדבר האפיקים שבהם ישודרו כל אחד  
מטעמים   לו,  להורות  היא  ורשאית  להלן,  המפורטים  מהשידורים 

 המצדיקים זאת, להעביר כל אחד מאותם שידורים לאפיק אחר:

שידורי הטלוויזיה שמשדר תאגיד השידור הישראלי לפי חוק   (1)
התשע"ד  הישראלי,  הציבורי  העברת  2014-השידור  ואולם   ;

ר הממונה  השידורים האמורים לאפיק אחר טעונה אישור של הש
 ; "על ביצוע החוק האמור

 

 נז לחוק התקשורת.6חל גם על יס מכוח הוראת סעיף הנ"ל  1כא6סעיף  בהקשר זה יצויין, כי  

 

מאחר שעסקינן בשידורים שמשדר התאגיד לפי  לחוק התקשורת    1כא 6על פי סעיף  הנה כי כן,   .5

המועצה רשאית להורות הן בהוט והן ביס על העברת שידורי כאן חינוכית  חוק התאגיד הרי ש

  – אך הדבר דורש גם את אישור השר הממונה על ביצוע חוק התאגיד    –  80לאפיק    23מאפיק  

 הוא שר התקשורת. 

 

היחידות .6 ההוראות  אינן  אלו  ל  ואולם,  ב עניין.  הרלבנטיות  נמצאות  נוספות    43סעיף  הוראות 

 כדלקמן:  קובעה 1987- תשמ"חהק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, כללי התקשורת )בזל

 

מאפיקי רשת    23על זכיון לשידורי כבלים יקצה ללא תמורה את אפיק  ב"
הכבלים שלו לשידורי הטלוויזיה הלימודית, אלא אם כן תחליט המועצה  

 על אפיק אשר מספרו אחר, מטעמים שיירשמו." 
 

עולה כי  הנ"ל   43שידורי כאן חינוכית החליפו כאמור את שידורי הטלוויזיה הלימודית ומסעיף   .7

 אלא אם תחליט המועצה אחרת מטעמים שיירשמו.  23שידורם נדרש באפיק  

 

לרישיון הוט מופיעים    22.1.2. כך, בהוראת סעיף  לערוץיש התייחסות  הוראות הרישיונות  בגם   .8

החובה שעל בעל הרישיון להעביר וגם כחלק  במסגרת שידורי    "שידורי הטלויזיה הלימודית"

סעיף   )ראו  הבסיסיים  למעשה    26.2.1.2מהשידורים  ישנה  יס  ברישיון  גם  הוט(.  לרישיון 

על פיו אם קבע השר ערוצי חובה שעל יס לכלול בשידוריה תהא    14.2התייחסות לעניין בסעיף  

מיקומם ומספריהם  ישיון יס אף מבהיר כי "לר  14.2.2. סעיף  ןשיו יהחובה להעבירם חלק מן הר 

 . "של ערוצי החובה במפענח הספרתי ובמדריך השידורים האלקטרוני כפופים לאישור המועצה 
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נכלל  בנוסף,   .9 גם  נספח  הערוץ  בעלי הרישיונות המהוות  של  והשירותים  ברשימות השידורים 

ים  השירותהשידורים"( וכן בנספח ב' לרישיון יס )" לרישיון. כך בנספח ד' לרישיון הוט )"רשימת  

ן"(. שינוי מספר האפיק של כאן חינוכית מצריך אפוא אף את  והשידורים אשר יספק בעל הרשיו

)ראו,  עניין הדורש בנסיבות העניין גם כן את אישור המועצהשל נספחים אלו לרישיונות  עדכון 

 . ( לרישיון יס(2)ב  14.1.2לרישיון הוט וסעיף   א24.1סעיף בין היתר, 

 

עניינו של הערוץ גם נזכר לאורך השנים בהחלטות שונות של המועצה. כך, למשל, זאת ועוד:   .10

שעניינה תכנית השידורים    9.7.2000  מיום ו  6.7.2000מיום    1-12/2000עוד בהחלטת מועצה מס'  

  6.2חינוכית" יהווה חלק מחבילת הבסיס ביס )ראו סעיף    23ביס מוזכר הערוץ ונרשם כי "ערוץ  

כמו כן נקבע מפורשות באותה החלטה לעניין אפיק השידור כי יס תקצה "את אפיק    להחלטה(

  17-38/2002עצה מס'  גם בהחלטת מולהחלטה(.    13לשידורי הטלויזיה הלימודית" )סעיף    23

כי    28.11.2002מיום   נקבע  יס  על  בנושא שיטת המקבצים  שעסקה בהחלת מדיניות המועצה 

  3.4.4(" )ראו סעיף  23חבילת הבסיס ביס תכלול בין היתר גם את "הטלוויזיה החינוכית )ערוץ  

 .להחלטה(

 

חינוכית  - מודיתמוקצה לטובת שידורי הטלוויזיה הלי  23הנה כי כן, מזה עשרות שנים שאפיק   .11

את התייחסות ואישור המועצה מכוח  כן  ועדכונים שונים ותיקונים  מצריך    80ומעברו לאפיק  

   כן נדרש אישור שר התקשורת. .מספר הוראות

 

אליו מבקשים להעביר את ערוץ כאן    ,80באפיק  כיום  יצויין כי בהוט משודר  לשלמות התמונה   .12

ערוץ קידס שהוא חלק מחבילת הבסיס. הוט טרם הגישה למועצה כל בקשה בעניין  חינוכית,  

אך היא הבהירה כי בכוונתה לסיים את שידורי ערוץ קידס בתום השנה וכי הוט וערוץ  זה  ערוץ  

ניתן יהיה להעביר אל אפיק    קידס נערכים להסרה זו ידורי ערוץ כאן  את ש  80כך שלאחריה 

ערוץ ג'ים ג'ם שהינו ערוץ לילדים. גם יס טרם הגישה למועצה    80. ביס משודר באפיק  חינוכית

אליו מבקשים להעביר את    80באפיק  כאמור  אצלה  כל בקשה בעניין ערוץ ג'ים ג'ם המשודר  

  להעביר יס    חינוכית תאושר, בכוונת כאן  ככל שבקשת  אך היא הבהירה כי  ערוץ כאן חינוכית  

 אחר תוך עדכון הערוץ ועל פי ההבנות המסחריות עמו.  את ג'ים ג'ם לאפיק
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 החלטה: 

 

- . מדובר באפיק המשמש את הטלוויזיה הלימודית23ערוץ כאן חינוכית משודר כיום באפיק   .13

בו משודרים כיום הן בהוט והן    80היא להעבירו לאפיק  ינוכית מזה עשרות שנים. הבקשה  ח

כפי שעולה מרקע הדברים שפורט לעיל שינוי מספר האפיק של הערוץ    ביס ערוצים אחרים.

והחלטות    של מסמכי הרישיון  תיקון/מצריך את אישור המועצה מכוח הוראות שונות וכן עדכון 

 כמו כן על פי החוק נדרש לעניין גם אישור של שר התקשורת. קודמות. 

 

הערוצים המשודרים  ו הזזת  מאחר שטרם הוגשה למועצה בקשה בעניין הסרת א,  יחד עם זאת .14

העברת כאן חינוכית מאפיק  לגבי  תן המועצה  ירי שכל החלטה שתה בהוט וביס   80כיום באפיק 

כפופה עוד לאישורים הנדרשים באשר להסרת/הזזת הערוצים  ממילא  תהיה    –  80לאפיק    23

 .  80המשודרים כיום באפיק 

 

ערוצים  הלות הכרוכות בהסרת/הזזת  בנסיבות אלה יש מקום לבחון אם לא נכון קודם לדון בשא  .15

כיום  או למצער לדון בכל הנושאים במכלול, עניין שלא מתאפשר    80המשודרים כיום באפיק  

 מאחר שטרם הוגשו בקשות בעניינים אלו. 

 

אין להקל    23באפיק  לימודית משודרת  - הטלוויזיה החינוכיתאחרי שנים כה רבות בהן  בנוסף,   .16

יש לזכור כי עסקינן בערוץ ציבורי המשדר   .80לשדר באפיק  לעבור  כאן חינוכית    ראש בבקשת

יותר   טובה  חשיפה  ישיגו  תכניו  ולטענתו  ולנוער  לילדים  החדשדווקא  תכנים  אף    באפיק  על 

האפיק החדש גם נמצא בסמוך לערוצי ילדים אחרים    .23שידורו כאמור במשך שנים באפיק  

 לילדים.מה שמייצר לכאורה אזור ממוקד ו"מוגן" יותר 

 

לאפיק   .17 שנים    23באשר  שודר הערוץ במשך  יוכלו    - בו  ויס  הוט  לפיו  "רכיב"  הבקשה  כוללת 

 (.  23למעשה לעשות שימוש מיידי כרצונן באפיק המתפנה )אפיק 

 

לרבות התיקונים, העדכונים והאישורים הנדרשים בענייננו וההוראות  בשים לב לכל האמור,   .18

לגבי האפיקים   כי בטרם החלטה בהשונים, ההמבוקשות  לכלל מסקנה  מן  גיעה המועצה  מי 

בעניין הפעלת סמכותו לאשר את מעבר  המלצה לשר התקשורת  העברת  בטרם  ו  שנזכרועניינים  ה

להביע   מן הראוי לאפשר לכל המעוניין בדבר  –( לחוק התקשורת 1)ב() 1כא6סעיף  האפיק על פי 

  23רוך בהעברת ערוץ כאן חינוכית מאפיק  את עמדתו באשר לסוגיות שהוזכרו לעיל ובכל הכ

 . 80לאפיק  
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.  בכתב בלבדהמעוניינים להביע בפני המועצה דעתם בדבר כל האמור לעיל רשאים לעשות כן   .19

משרדי מנהלת הסדרת השידורים לציבור, רח'  ב  22.10.2020  ניירות עמדה כאמור יוגשו עד ליום

(, או למייל  5או    4, מבואה מערבית, מעלית  10תל אביב )מגדל שלום מאיר, קומה    9אחד העם  

abargilm@moc.gov.il.    ניירות עמדה שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שיחשבו כאילו לא

ניירות עמדה שיוגשו לאחר חלוף הזמן.  הוגשו כלל  גם  יו"ר המועצה רשאי להאריך את    וכך 

 מטעמים שיירשמו. התגובות לשימוע הגשת  למועד  ה

 

יובהר כי, לאחר שיבחנו ניירות העמדה שיוגשו למועצה, תהא רשאית המועצה להכריע, בכפוף   .20

, הערוץ באפיק הקייםת  לכל דין, בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם בלבד, לרבות הותר

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  לרבות באשר לאפיק המתפנה  בתנאים  מעברו  וכן להתנות את  

 של המועצה.

 

יצוין כי עמדה שתוגש, או עיקריה עשויים להתפרסם אלא אם יצביע מראש מוסר העמדה, בעת   .21

כן, המגיש עמדתו  מסירת העמדה, על מניעות שבדין לפרסום העמדה אן חלקים ממנה. כמו  

 . זו ף לעמדתו את מכתב הלוואי בנושא סודיות המצורף להחלטהרצם ולחייב למלא בהתא
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 - לוויין ולשידורי כבלים לשידורי למועצה המוגשת לשימוע לעמדה לוואי מכתב

 סודיות

 כלליים פרטים

 :השימוע נושא

 :העמדה מגיש שם

 :כתובת

 סודיות

 ולשידורי  כבלים לשידורי המועצה בכוונת ,מנהלית כרשות בפעילותה השקיפות הגברת למען

 המתקבלות  העמדות כל את ,אחרת דרך בכל או ,שלה האינטרנט באתר לפרסם לוויין

 .קבלתן עם ,לשימועים

 .מפורשות זאת ציין נא ,חלקה או כולה ,עמדתך לפרסום מתנגד הנך אם

 העמדה לפרסום מתנגד אני

_____________________________________________________________________ 

 בעמדה הבאים החלקים  לפרסום מתנגד אני

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 .לפרסום כהסכמה יחשבי כלשהו ציון היעדר

 כל לפרסם ,לכך תידרש אם ,המועצה של מחובתה לגרוע כדי לעיל באמור אין כי יובהר

 .אחר דין  כל או המידע חופש חוק י"עפ ממנה חלקים או עמדה

 ____________________ :חתימה ___________________ :שם
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