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   4.5.2020 מיום  1-6/2020מס' החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 : בעניין

שנקבעה  שעה ה ה של הוראת ת הארכבאשר לאפשרות הזמנה להצגת עמדות 

בשל  באשר למתן הקלות על פי הוראת השעה ברישיונות השידורים הרב ערוציים ו

 המועצה לגבי אישור הפקות קצרות ר"יו  הסמכת הארכת הקורונה וכן נגיף

 המועצה מזמינה את הציבור להעביר אליה את עמדותיו ביחס לשני העניינים הבאים:

 לעהארכת הוראת שעה ברישיונות השידורים הרב ערוצים והארכת תוקף הקלות שניתנו  .א

 :פיה

, לאחר "(המועצההחליטה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: "  23.3.2020ביום   .1

הוט מערכות תקשורת להוסיף ברישיון הכללי לשידורי כבלים של שימוע שנערך בעניין, 

די. בי. אס. וברישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין של  "(הוטבכבלים בע"מ )להלן: "

 -ו "החברותאו " "בעלי הרישיונותלהלן ביחד: ") "(יס( בע"מ )להלן: "1998ין )ישירותי לוו

( הוראת שעה שתאפשר למועצה ליתן לבעלי הרישיונות אישורי " בהתאמההרישיונות"

כפי חריגה מהוראות הרישיונות נוכח המצב במשק וההתפתחויות סביב נגיף הקורונה. 

ר, בנסיבות העניין, מתן עדיפות שהובהר בהחלטה, תכליתה של הוראת השעה היא לאפש

לטיפול בעניינים שיש בהם חשיבות יתרה לטובת שמירה על ההיבטים הצרכניים החשובים 

 בעת הזו. 

, "תוך אפשרות להארכה )או קיצור( 7.5.2020תוקפה של הוראת השעה, נקבע עד ליום  .2

נו והמשך בהתאם להתפתחויות. מועד זה יאפשר מעקב אחר השפעת אישורי החריגה שיינת

הצורך בהם ויש בו גם מסר לחברות כי עליהן כל העת להמשיך ולבחון את הדרכים העומדות 

בהחלטה כי "ככל שהחברות יבקשו את הארכת   נקבעבפניהן לקיום ההוראות השונות". עוד  

 .".3.5.2020הוראת השעה עליהן להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בעניין לא יאוחר מיום 

 הוראת השעה הנ"ל ובמסגרת אותה החלטה, קבעה המועצה, לאחר ששקלהבנוסף, מכוח  .3

את בקשות בעלי הרישיונות ואת עמדות הגופים השונים שהוגשו לה בעניין, כי היא מאשרת 

להוט וליס לחרוג מהוראות הרישיונות בעניינים הבאים: בכל הנוגע לשעות פעילות מוקדי 

שעות  10שעות לפחות )במקום  8ו למשך השירות הטלפוני אושרה חריגה כך שהם יפתח

לגבי הקבועות ברישיון לפחות כקבוע ברישיון(. כמו כן, אושר לחברות לחרוג מההוראות 

)מערכת ניתוב שיחות(. בנוסף, בכל הנוגע לחובת הקלטת שיחות הקבועה  IVRמערכת ה 

לסיום ברישיונות ניתן אישור שלא להקליט פניות בנושאים הנוגעים לבירור חשבון ו

מן התקשרות. לבסוף, ניתן אישור לחרוג מן ההוראות העוסקות במועדי התקנת ציוד קצה ו

 ומהטעמים המפורטים בה , הכל כמפורט בהחלטהמועדים הקבועים לאיסוף ציוד קצהה

  "(.הקורונהנגיף החלטת ההקלות בשל )להלן: "
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של נגיף הקורונה  כי המועצה קבעה ביחס לכלל אישורי החריגה שניתנו בהחלטת ההקלות ב .4

וכי ככל שהחברות יבקשו את הארכת האישורים, יהיה  7.5.2020תוקפם יהיה עד ליום 

 .3.5.2020עליהן להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בעניין וזאת עד ליום 

 הוט ויס אכן הגישו בקשות ארכה כפי שיפורט להלן. .5

 

 הוט בקשת

שהגישה כי יש מקום להאריך את כל האישורים שניתנו על טענה בבקשה ובהבהרות הוט ב .6

ידי המועצה בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה. ביחס לשעות פעילות מוקדי השירות 

 6מבקשת הוט אף להרחיב את ההקלה שניתנה ולאפשר לה להפעיל את המוקדים למשך 

שעות כקבוע בהחלטת  8יון ובמקום שעות כקבוע בריש 10שעות פעילות בלבד במקום 

 ההקלות בשל נגיף הקורונה.

לטענת הוט, בתמצית, החלטת המועצה מלמדת כי ההקלות ניתנו מתוך הכרה והבנה כי  .7

מצב החירום הנגרם מהתפשטות נגיף הקורונה מחייב התמקדות ברציפות התפקודית 

ח שני נדבכים מרכזיים נוכנדרשת וכי התמקדות זו  ,ובשינוי אופי העבודה ומתן השירות

בעת הזו שהם ירידה בהיקף כוח האדם לצד עלייה בהיקפי הביקושים. הוט טוענת כי שני 

הנדבכים הללו עודם רלבנטיים בעת הזו ולכן נדרשת הארכה של כלל ההקלות. הוט הוסיפה 

להתמודד עם המצב כגון גיוס כוח האדם והגדלת מספר כדי ופירטה בדבר פעולות שנקטה 

גים, תגבור ושדרוג מערך השירות הדיגיטלי ופתיחה ותגבור מוקדים טלפוניים הנצי

אשר  ,לגייס נציגים נוספים במהלך השבועות הקרוביםלגבי כוונתה דיווחה ייעודיים וכן 

, כי יכולת החברה לספק מענה הוט טוענתיחד עם זאת,    יותאמו למערך השירות בתקופה זו.

על ידי המועצה ית מבוססת על מתווה הקלות שניתן לסוגיות הקשורות ברציפות תפקוד

כל סטייה ממתווה זה תוביל לפגיעה ביכולת החברה לספק את  ,בתחילת המשבר ולטענתה

 השירות כפי שעשתה עד היום. 

קיצור שעות הפעילות במוקד כי לשיטתה בעניין שעות הפעילות במוקד הוט הוסיפה  .8

לות את מספר הנציגים המנותבים למתן מענה השירות מוביל לגמישות ביכולת החברה להע

הן לאיוש העמדות  וטה לטענתבסוגיות הקשורות ברציפות תפקודית. הדבר רלוונטי 

המוסטים בימים אלו לטובת מתן מענה לסוגיות   ,במוקדים והן לשעות הפעילות של הנציגים

ת המסיימים את כך, למשל, נציגי שירו. מענההצורך ליתן להן גובר אשר בעת הזו  ,טכניות

ממשיכים את עבודתם באיוש המוקד הטכני עבודתם במוקד השירות נוכח קיצור השעות 

ו/או מבצעים  בלילה 22:00ו/או תמיכה במוקדים הדיגיטליים המספקים מענה עד לשעה 

. על כן, כך טוענת הוט, קיצור שיחות חוזרות ללקוחות שביקשו שנציג יחזור אליהם בהמשך

הסופגים בתקופה זו  ,שיפור עומסי הביקושים במוקדיםל תורםווקא שעות הפעילות ד

 . עלייה בכמות הפניות
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מוקדי הרי ש, לפעילות חזרה הדרגתית של המשקכי גם במקרה של  מוסיפה וטוענתהוט  .9

השירות של החברה ימשיכו לפעול במתכונת מצומצמת בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

  הוראות אשר צפויות להישאר זמן רב. –ואיסור התקהלות  הקשורות בשמירה על מרחק 

פעילות זו מבוצעת אומנם על ידי חברות חיצוניות אך גם כי  וטלגבי איסוף ציוד מבהירה ה .10

בין היתר, נוכח נדרשת לטענת הוט,  זה  על ידי עובדי החברה. הארכת אישור החריגה בעניין  

לקוחות לא מעוניינים הזו בניגוד לשגרה  שבעת  העובדה  העלייה בכמות האיסופים הנובעת מ

מרכזי שירות שנסגרו בהתאם להוראות משרד נוכח כך שקיימים  וגםלבצע החזרה עצמית 

 הבריאות. 

מערכת בנוגע לפטור שניתן מהקלטת שיחות, טוענת הוט כי גם כאן נדרשת ארכה מאחר ש .11

 ,וכח המשברלצורך עבודת נציגים מהבית, לנוהותאמה בין לילה החירום שהוקמה 

. כדי אינה כוללת רכיבי הקלטהמהבית אך היא קבלה והוצאת שיחות אומנם מאפשרת 

פיתוח טכנולוגי במערכות החברה לאפשר גם הקלטה אצל נציג העובד מהבית נדרש עוד 

הדרוש נוסף אפשרות זו כרוכה בפרק זמן ו ויכולת שמירת נתונים ברשתות ענן מורכבות

בשלב מכל מקום, כך טוענת הוט, מערכות החברה הקיימות. להשלמת הפיתוח והתאמתו ל

זה, מערכת זו עדיין לא ערוכה לאפשר הקלטה לשיחות שנענות על ידי נציגים שעובדים 

 . מהבית

אשר בגינו צפויים להעדר בתקופה זו נציגים רבים  הוט מציינת גם את חג הרמאדןלבסוף,  .12

מהמגזר הערבי מעבודתם, עניין שמשפיע באופן מיוחד בעת הזו על יכולת החברה לעמוד 

 .המוגברים שחווה החברה בביקושים

 

 יס בקשת

יס מבקשת להאריך חלק מן ההקלות שניתנו בהחלטה על ההקלות בשל נגיף הקורונה, שכן  .13

לטענתה משבר הקורונה ממשיך להשפיע באופן משמעותי על פעילותה. יס מציינת כי 

בתקופה זו קיימת עליה בשיחות למוקדי השירות והתמיכה וכי קיימים קשיים הכרוכים 

ס מבקשת להאריך את ההקלה בדבר קיצור שעות בעבודה מרחוק של נציגים. בכלל כך י

. יס טוענת, בין היתר, כי 7.6.2020וזאת עד ליום הפעילות במוקדי השירות הטלפוניים 

 המענה זמני על רבה השפעה לה ישהחברה, ו פעילות לאופן מאוד משמעותית זו הקלה

 דגש שימת תוך, השונים במוקדים העומסים את לווסת ליס מאפשרת  היא שכן במוקדים

 שעותשהעניקה המועצה לגבי  זו הקלה כי וטוענת מוסיפה יס, זה בהקשר. טכני לשירות

 וזאת התמיכה למוקד השירות ממוקדי נציגים הסטת מאפשרת ,השירות מוקד פעילות

. לעומסים בהתאם במוקדים משמרות ותגבור התמיכה במוקד לשיחות עדיפות מתן לצורך

 יס. המצב בשל נציגים משיבוץ הנובעים לקשיים לב שיםס, בי לטענת, נדרשת זו גמישות

 יש אך הטלפוני השירות במוקד הפעילות שעות בקיצור מדובר אומנם כי וטוענת מוסיפה

 . קשר עמה ליצור מנוייה יכולים דרכם אחרים אמצעים גם קיימים כי בחשבון לקחת
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של בשעות הפעילות להענקת הגמישות נוסף מציינת את הרמאדן כטעם  יסאף , כמו כן .14

בשל קשיי שיבוץ ומוסיפה וטוענת כי השיפור בזמני המענה שלה במהלך המוקדים, 

 השבועות האחרונים מלמד על שימוש מושכל שהיא עושה בגמישות שהוענקה לה. 

לערוך שינויים  יסהמאפשרת ליס מבקשת בפנייתה כי המועצה גם תאריך את ההקלה  .15

וזאת ביחס להודעת הפתיחה, עניין המאפשר ליס להשמיע למנוי פתיח  IVR -ה במערכת

עקב משבר הקורונה. כמו כן מבקשת יס כי יאושר   המתייחס לשינויים באופן פעילות החברה

מנוי שתואם לו טכנאי והמבקש לברר אודות עניין   IVR  -בראשית הבמסגרת ההקלה להפנות  

יש בה הקלה שכזו כי  טוענתלתור ייעודי המטפל בפניות הנוגעות לביקור הטכנאי. יס  ,זה

מבקשת כי המועצה תורה על מתן מוסיפה וכדי לסייע ולו במעט בהקלה על העומסים. יס 

הקלות אלו באופן קבוע, ולא רק בתקופת משבר הקורונה, על דרך של תיקון קבוע להוראות 

לא יפגע  השימוש בהןמדובר בהקלות שירותיות למנוי ונספח ח' לרישיונה, מהטעם ש

 במנויים.

 אך ביחסעומדת על הארכתן, יס אינה  ,באשר להקלות הנוספות שנכללו בהחלטת המועצה .16

 לעמוד שלא רשאיתממילא   היא כייס טוענת   ציוד ולאיסוף התקנה לזמני הנוגעות להקלות

 לפי מוגבל באזור הנמצא מנוי של במקרה הקבועים ברישיון בעניינים אלו הזמן בפרקי

בעתיד. בנוסף  כאלה הקלות לבקש על זכותה שומרת היא מקרה ובכלה, הממשל החלטת

הנוספות שנקבעו בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה  שההקלות ככל כי מבקשת, יס 

 .הפליה ואי שוויון מטעמיליס,  גם לתתן מתבקשת המועצה , יוארכו לבקשתה של הוט

 שימוע - מתן אישורי חריגה על פיההארכת הוראת השעה ו

את בקשות הוט ויס ובטרם החלטה סופית בעניין, מבקשת המועצה לאחר שבחנה ושקלה  .17

עוניין בדבר להשמיע טענותיו באשר לאפשרות כי המועצה תאריך את לאפשר לכל המ

החריגה שניתנו על  הוראת השעה ובהתאם להוראת השעה המוארכת תאריך חלק מאישורי

 כדלקמן:ידה 
 

 קיצור שעות פעילות מוקדי השירות הטלפוני  (א)

אישור זמני לחברות לפתוח בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה, נתנה המועצה כאמור  

 10 במקום)שעות לפחות  8, למשך שלא לעניין תקלותאת מוקדי השירות הטלפוניים, 

הובהר למען הסר ספק כי המוקד הטלפוני לפניות בעניין בהחלטה (. לפחות שעות

הוט מבקשת אף להרחיב את ההקלה  כעת שעות ביממה. 24תקלות נותר פתוח למשך 

 שעות לפחות. 6ולאשר לה לפתוח את מוקדי השירות הטלפוניים למשך 
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אך להסתפק  31.5.2020המועצה שוקלת להאריך את אישור החריגה הנ"ל עד ליום 

בקיצור של שעתיים בלבד, כפי שנקבע בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה כך 

שעות לפחות ולא  8לעניין תקלות, יהיו פתוחים למשך שהמוקדים הטלפוניים, שלא 

. למועצה נראה, בשלב זה, כי קיצור כאמור שעות לפחות, כפי שביקשה הוט עתה 6

מאפשר התמקדות והפניית משאבים למתן מענה להיבטים הצרכניים המצריכים 

ור תשומת לב יתרה, כגון מענה בעניינים טכניים ותיקון תקלות ואין מקום ליתן קיצ

נוסף שעלול לפגוע בציבור הצרכנים. בהקשר זה נתנה המועצה גם דעתה לכך שאף 

משרד התקשורת, העניק לבעלי הרישיונות שתחת אחריותו אישור לקצר בשעתיים את 

)להחלטת משרד  17.5.2020שעות המוקד הטלפוני שלהם וזאת, בשלב זה, עד ליום 

 . (https://www.gov.il/he/departments/policies/30042020_2התקשורת ראו: 

 

 IVR -מתן אפשרות לשינוי במערכת ה (ב)

נתנה המועצה כאמור אישור זמני לחברות לחרוג בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה,  

פתיח שיתייחס לשינויים  IVR -מההוראות בעניין ולהוסיף לתפריט הניתוב במערכת ה

באופן פעילות החברה בזמן משבר הקורונה, לרבות אפשרות התייחסות בפתיח 

ה הן הוט והן יס ביקשו להאריך אישור זה ויס אף ביקש למועדים שנקבעו מול מנויים.

לתקן את הוראות רישיונה באופן קבוע בשני נושאים ספציפיים הקשורים בעניין, 

 כמפורט לעיל.

 

ולהבהיר כי הוא  31.5.2020המועצה שוקלת עתה להאריך אישור חריגה זה עד ליום 

דהיינו התייחסות  – התייחסות למועדים שנקבעו מול מנויים ,כאמור בו ,מאפשר

ור טכנאי וזאת מאחר שעולה מטענות החברות כי למנויים שתואם להם מועד לביק

 מותאמים ניתובים לייצר וכן בפרטים רלוונטיים הפונים את ת לעדכןמאפשר זו ההקל

באשר לבקשתה של יס לערוך תיקונים אלו באופן  .המקלים על החברה ועל המנויים

קבוע הרי שזו לא המסגרת לערוך הליך מתאים לבחינת הבקשה והיא תטופל בנוהל 

 הרגיל בהמשך וככל שהמועצה תמצא לכך מקום.

 

המועצה מבקשת להבהיר כי אישור חריגה זה שהמועצה שוקלת להאריך לגבי שינויים 

אפשר להפנות מנויים למספר טלפון אחר שלצורך י לאובפתיח לה,   IVR -במערכת ה

 חיוג אליו על המנוי לנתק את השיחה כדי לחייג מחדש למספר האחר.

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/30042020_2
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 פטור מחובת הקלטת שיחות בנושאים הנוגעים לבירור חשבון ולסיום התקשרות  (ג)

לחברות גם אישור שלא בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה נתנה המועצה כאמור 

להקליט פניות בנושאים הנוגעים לבירור חשבון ולסיום התקשרות. יחד עם זאת 

המועצה הבהירה כי החברות נדרשות בכל זאת לערוך תיעוד סביר אחר המתאפשר להם 

בעת הזו ובפורמט שניתן להעבירו לגורמים חיצוניים. כמו כן נקבע כי ככל שאכן לא 

לטה יש להבהיר הדבר למנוי כבר בפתח השיחה וכן להציע לו תבוצע בשיחות הנ"ל הק

ככל שהחברות יבקשו עוד נכתב בהחלטה כי "לקבל סיכום של השיחה לקראת סיומה. 

, 3.5.2020את הארכתו של אישור זה עליהן להגיש בקשה מנומקת בעניין עד ליום 

 כלל תאמתה לשם הרישיון בעל שביצע המהלכים לגבי מסודר לרבות, כאמור פירוט

 הנדרשים המהלכים הושלמו לא ומדוע הקלטה כולל, מהבית לעבודה המערכות

 ". שניתנה האישור בתקופת

 

יס ציינה בבקשתה כי היא אינה נדרשת להארכת ההקלה באופן גורף מאחר שהיא 

 כאשר למוקדים גם השיחות כלל של לבצע הקלטה מנת על רבים משאבים השקיעה

הוט מצידה טענה כי היא   .נקודתיים( מקרים )למעט  מבתיהם נציגים ידי על נענות אלה

על  מאחר שהמערכת שפותחהקלטות הבנושא הבכל זאת נדרשת להארכת ההקלה גם 

 עדיין לא ערוכה לאפשר הקלטה לשיחות שנענות על ידי נציגים שעובדים מהביתידה 

 )ראו פירוט טענתה לעיל(.

 

שבעלי הרישיונות ולמצער הוט לא יוכלו  בנסיבות אלה ובשל המשך החשש הממשי

לעמוד באופן מלא בהוראות הרישיון בעניין, בשל נסיבות הקשורות לנגיף הקורונה 

ובשים לב לעניינו של הציבור, המועצה שוקלת להאריך את אישור החריגה שניתן 

בעניין במובן זה שייקבע כי לחברות יאושר שלא להקליט שיחות שנענו על ידי עובדים 

מהבית אך על החברות לעשות כל מאמץ להשלים פיתוחים טכנולוגיים שיאפשרו 

הקלטה ככל הניתן גם של שיחות הנענות על ידי נציגים העובדים בתקופה זו מהבית. 

או עד לחזרת  31.5.2020המועצה שוקלת לקבוע כי אישור חריגה זה יינתן עד ליום 

 , לפי המוקדם.נציגי השירות לעבודה במוקדים ללא מענה מהבית
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 מועדי התקנת ציוד קצה (ד)

אישור לחברות בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה החליטה המועצה כאמור גם ליתן  

ימים מעת ההזמנה, כפי הקבוע ברישיונות.  14שלא לבצע התקנת ציוד קצה תוך 

המועצה הוסיפה בהחלטה כי בעת קביעת מועדי התקנה, יתחשבו החברות בנסיבות 

העניין לרבות מתן עדיפות לאוכלוסיית הנדרשות לשירות במיוחד, כגון אוכלוסיית 

ברישיון על אין שינוי במועדים הקבועים  טה שהובהר בהחללמען הסר ספק  הקשישים. 

 באשר לתיקון תקלות.נספחיו 

 

בעניין זה לא הוגש למועצה כל פירוט מדוע יוארך האישור. כמו כן, יש להתחשב באותם 

אלו המבקשים להצטרף כמנויים למי מבעלי הרישיונות ושאינם מקבלים שידורים עד 

 .וקלת שלא להאריך הקלה זולהתקנת ציוד הקצה בביתם. על כן, המועצה ש

 

 פטור ממשך הזמן הנתון לבעל הרישיון לאיסוף ציוד קצה (ה)

אישור לחברות בהחלטת ההקלות בשל נגיף הקורונה החליטה המועצה כאמור ליתן גם  

ימי עבודה, כקבוע ברישיון  14שלא לאסוף ציוד קצה של מנוי שהתנתק מהשירות תוך 

המועצה הבהירה ובלבד שמנוי שהתנתק חיובו נפסק כדין לרבות חיובו בגין ציוד קצה. 

באשר ברישיון על נספחיו אין שינוי במועדים הקבועים  , כילמען הסר ספקבהחלטתה, 

 לתיקון תקלות.

 

ר שנטען בפני המועצה כי איסוף הציוד מתבצע גם על ידי עובדי החברה )אך לא מאח

רק( נראה כי הקלה זו יש בה בכל זאת כדי לסייע בהפניית משאבים לרבות אותם 

 לטיפול בתיקון תקלות עבור מנויים קיימים.  ,עובדים

 

זה עד   בנסיבות אלה המועצה שוקלת להאריך אומנם את אישור החריגה שניתן בעניין

אך לקבוע לו תנאי כך שיהיה על בעל הרישיון לאסוף את הציוד לכל  31.5.2020ליום 

יום כקבוע ברישיון( ובלבד שמנוי שהתנתק,  14ימי עבודה )ולא בתוך  21היותר תוך 

 חיובו נפסק כדין לרבות חיובו בגין ציוד הקצה.

 

ות כמפורט לעיל יפעלו כל המעוניינים להגיב בנושא הארכת הוראת השעה והארכת ההקל

 כאמור בסיפא להחלטה זו.
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הסמכה זמנית של יו"ר המועצה לאשר הכרה כ"הפקה מקומית" בתכנית לגיל הארכת  .ב

 2 -דקות )ובלבד שמשך התכנית לא יפחת מ 15 -נוער, שארכה קצר מלילדים או להרך, 

 דקות( 

 

, ומן הנימוקים שפורטו בה הסמיכה 19.3.2020מיום    3-2/2020במסגרת החלטת מועצה מס'   .18

את יו"ר המועצה במהלך משבר הקורונה לאשר, מטעמים שיירשמו, הכרה המועצה 

לילדים או לנוער, כ"הפקה מקומית", גם אם ארכן בתכניות טלוויזיה המיועדת לגיל הרך, 

דקות וזאת לאחר שנמסר ליו"ר  2 -דקות, ובלבד שמשך התכנית לא יפחת מ 15 -קצר מ

המועצה הסבר מפורט לעניין מהות ההפקה, תוכנה והנסיבות הספציפיות לגבי אורכה, 

 "(.החלטת ההסמכההמצדיקים הכרה בה כהפקה מקומית )להלן: "

מכה הובהר כי היא תעמוד בתוקפה לגבי תכניות טלוויזיה לגיל הרך, לילדים בהחלטת ההס .19

, 7.5.2020ועד ליום  (19.3.2020) ולנוער שישודרו במהלך משבר הקורונה ממועד קבלת 

 .כאשר המועצה רשאית להאריך מועד זה בהתאם למצב במשק ולהתפתחויות

אכן הופקו הפקות ילדים ייעודיות מנתונים שהתקבלו במועצה עולה כי במהלך התקופה  .20

לתקופת משבר הקורונה אך הן טרם שודרו או טרם שודרו במלואן. על כן, המועצה שוקלת 

 .31.5.2020להאריך את החלטת ההסמכה כך שהיא תחול על תכניות שישודרו עד ליום 

 אשר על כן, נוכח דחיפות העניין תאפשר המועצה לכל המעוניין בדבר להגיש את עמדתו  .21

במשרדי מינהלת  12:00 בשעה 6.5.2020 ליום בנוגע לכל אשר פורט לעיל, בכתב בלבד, עד

 . MeitalA@moc.gov.ilל  מייאו בתל אביב,  9הסדרת השידורים לציבור, רחוב אחד העם  

המגיש את ל. גשו כלעמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו לא הו .22

 .עמדתו חייב למלא ולצרף את מכתב הלוואי בנושא סודיות המצורף להחלטה זו

 

*      *     * 

  

mailto:MeitalA@moc.gov.il
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 סודיות -מכתב לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

1  

  פרטים כלליים 
 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:
  כתובת:

  סודיות

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

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

  עם קבלתן.

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

 אני מתנגד לפרסום העמדה

 _________ ________________________________________________ 

 אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 .היעדר ציון כלשהו ייחשב כהסכמה לפרסום

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

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

 

 ______                        חתימה: ____________________שם: _____________
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