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  25.2.21מיום    1-7/2021מס'  לוויןהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי   חלטתה
 בעניין: 

 
  הפקות  שידור – התקשורתכללי  תיקון הזמנה להצגת עמדות בנושא:   

 דרישה  לפי  שידורים במסגרת  מקומיות 
 

 : כללי רקע

"( התקשורת  חוק: "להלן)  1982  -"בהתשמ( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  1)א 1ה6  סעיף .1

 : כדלקמן קובע

 

בעל    המועצה" כספי    רשיוןתחייב  סכום  להשקיע  כבלים  לשידורי  כללי 
  8%  -מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ  12%בשיעור של עד  

לשידור   מקומיות  הפקות  של  רכישה  או  הפקה  לשם  אלה,  מהכנסות 
להביא  המועצה  רשאית  זה  קטן  סעיף  לפי  השיעור  בקביעת  ראשוני; 

ב של  הכלכלי  מצבו  את  שיקוליה,  יתר  בין  כאמור  בחשבון,  רישיון  על 
 ."בפעילותו בתחום השידורים

  לשידורי   הכללי  הרישיון  בעל  מחויבים,  התקשורת  לחוק(  1)א 1ה6  סעיף  מכוח,  לומרכ .2

"( ובעל הרישיון לשידורי טלוויזיה  הוט "מ )להלן: "בע   תקשורת  מערכות  הוט   חברת ,  כבלים

  ביחד"; הוט ויס  יס)להלן: "   1( בע"מ1998)  לווין.בי.אס שירותי  די, חברת  לוויןבאמצעות  

" להלן:  שיעור  הרישיונות  בעלייקראו  ראשוני,  לשידור  מקומיות  בהפקות  להשקיע   ,)"

  8%"( בטווח שבין  המועצה)להלן: "  לוויןהנקבע על ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי  

ההשקעה   חובת" או " ההשקעה  סכום מהכנסותיהם השנתיות מדמי מנוי )להלן: "  12%עד  

 "(.  תהכללי

התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון    כללי ההוראה בנוגע לחובת ההשקעה הכללית,    לצד .3

תשמ"ח  "  1987-לשידורים(,  מועצה  הכללים"  או"  השידורים   כללי)להלן:  והחלטות   )"

כללים   קובעים  ההשקעה  חלוקת"  אופן לגבי    והוראות   נוספיםשונות  סכום    בין " 

ס של  הפקות  "קטגוריות"  או  לילדים  הפקות  )כגון  שונות  הפקות  או    דרמה  מסוגתוגי 

 . מסוימים ערוצים בסוגי המקור הפקות  בשיבוץ הקשורות הוראות וכןתעודה(,  

 :כדלקמן הקובעתו לכללי השידורים  17סעיף  להוראת  נפנה זה לעניין .4

 
 נז לחוק התקשורת.6ראו גם סעיף  1
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מ  סכום )א(  ו. 17 יפחת  שלא  יושקע    50%-בשיעור  ההשקעה  מסכום 

 . הרישיון בעל של  הבסיסי  השידורים במקבץ
  ההשקעה   מסכום   25%- מ  יפחת  שלא  בשיעור   נוסף  סכום )ב( 

 :במצטבר או בנפרד, כדלקמן יושקע
 הבסיסי   השידורים  במקבץ  המשודרות  מקומיות  בהפקות (1)

 ; הרישיון בעל של
  מוספים   בשידורים   המשודרות  מקומיות   בהפקות  (2)

 לשידורים   מהמנויים  70%  הפחות  לכל  אצל  המתקבלים 
 . הרישיון  בעל של הספרתית בשיטה

 של  המוספים  בשידורים  שתושקע  יכול  ההשקעה  סכום  יתרת )ג(
 הרישיון  בעל

כן,    נהה .5 מנת  17לסעיף    בהתאםכי  על  השידורים,  לכללי    יעמדו   הרישיונות  שבעליו 

היתר,  נדרשים  הם,  בהוראותיו בין    בהפקות   ההשקעה   מסכום  50%  לפחות  להשקיע , 

  הפתוחים   הערוצים  מקבץ   ככלל   שהוא ,  2הבסיסי   השידורים   במקבץמקומיות המשודרות  

נדרשים בעלי הרישיונות    נוספים  25%;  3המנוי   לדמי  מעבר  נוסף  תשלום   ללא  המנויים  לכל

מקומיות המשודרות במקבץ השידורים הבסיסי או בשידורים מוספים    בהפקותלהשקיע  

אצל לכל הפחות   )קרי    אתממנויי בעל הרישיון.    70%המתקבלים  יתרת סכום ההשקעה 

אף    25% להשקיע  הרישיונות  בעלי  רשאים  דהיינו    –אחרים    מוספים  בשידוריםנוספים( 

ולרבות    אצל  אף   המתקבליםערוצים  לרבות ערוצים הכרוכים בתשלום נוסף בגין הערוץ 

 . מהמנויים 70% -פחות מ 

( יושקעו בהפקות מקומיות שיהיו חשופות  75%הדבר היא כי רוב כספי ההשקעה )  משמעות .6

)לפחות   המנויים  אך  70%לרוב    להפקות  גם  שיגיעו  יכול(  25%)  ההשקעה   מכספי  חלק( 

לערוצים   70%  -מ  לפחותהחשופים    "מוספים  שידורים"ב  שישודרו לרבות  מהמנויים, 

 .4הכרוכים בתשלום נוסף 

 
"חבילת הערוצים שהמנוי חייב לרכוש כתנאי לקבלת    לכללים הוא  17"מקבץ השידורים הבסיסי" כהגדרתו בסעיף    2

 שידורים ושירותים מבעל הרישיון". 
אגף הפיקוח של המועצה מכיר כהפקות במקבץ השידורים הבסיסי גם בהפקות ששודרו בערוץ מוסף שאינו דורש   3

ידור של הערוץ  תשלום נוסף עבור שידוריו ושפתוח לצפיית מנויי הבסיס למשך כל השנה או למשך כל תקופת הש
 במהלך השנה כשמדובר בערוץ זמני.

יצויין, כי הוראה דומה העוסקת באפשרות לשבץ סכומי השקעה "שיוריים" בערוצים מתאימים אחרים, מצויה    4
 א)ד( לכללים הקובע כדלקמן: 17בסעיף 

מ יפחת  שלא  בשיעור  בהפקות    18.75%-סכום  יושקע  ההשקעה,  מסכום 

הרך ובערוצי הילדים או ערוצי נוער המשודרים במקבץ  מקומיות בערוצים לגיל  

יכול   )ג(,  קטן  סעיף  לפי  להשקיעו  שיש  הסכום  יתרת  הבסיסי;  השידורים 

שתושקע בשידורים מוספים, וכן בהפקות מקומיות לילדים או בהפקות מקומיות  

ערוץ   או  ילדים  ערוץ  שאינו  ההפקה  לשיבוץ  מתאים  בערוץ  שישודרו  לנוער 

 יין, ושקיבל את אישור המועצה. נוער, לפי הענ



 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
   91999ם  -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

"  מיהם .7 מוספים"    ישזה    בעניין   -"?  מוספים  שידוריםאותם  "שידורים  להגדרה  לפנות 

 :לכללים  17 בסעיף  הקבועה

 
שידורים המסופקים למנוי של בעל הרישיון לפי בקשתו,    – "שידורים מוספים"  

 הבסיסי, ולמעט שידורים בתשלום לפי שימוש; נוסף על מקבץ השידורים 

  השידורים   למקבץ  ובנוסף  מעבר  למנוי   המסופקים  שידורים  אפוא   הם  מוספים  ידוריםש .8

"? שימוש  לפי  בתשלום"שידורים    ומהם".  שימוש  לפי  בתשלום"שידורים    למעט  אך  הבסיסי

 כדלקמן: לכללים בהם נקבע   17גם בעניין זה יש לפנות להגדרות שבסעיף   -

 
  מישדר שידורים המאפשרים למנוי להזמין    –"  שימוש  לפי   בתשלום  שידורים"

  כאמור   ושידורים(  PPVאו    Pay per View)  צפיהבודד, לרבות שידורים בתשלום לפי  
  מנוי   מרכישת  להבדיל(,  NVODאו    Near Video on Demand)  בתדירות  המוצעים
 ;זמן הגבלת  בלא מלא  ערוץ  של לשידוריו

בהפקות   מסוים  סכום להשקיע אומנם רשאים הרישיונות  בעלי כי  הוא   האמור מכל עולהה .9

שישודרו בשידור ראשוני בשידורים מוספים, אך זאת למעט שידורים בתשלום לפי שימוש. 

אחרות,   מישדר היתר  בין,  מדובר  כאשרבמילים  להזמין  למנוי  המאפשרים  בשידורים   ,

  לפי   בתשלום  לשידורים  הדבר  יחשב  –יו של ערוץ מלא  , להבדיל מרכישת מנוי לשידור דבוד

ש   לא ולכן    שימוש מקומיות  בהפקות  הרישיון  לבעל  להכיר  יהיה    בשידורים   ישודרוניתן 

הפקה  אכן.  עליו  החלות  מקומיות  בהפקות  ההשקעה  בחובות  עמידה  לצורך  שכאלה  ,

מקומית שתשודר בשידורים בתשלום לפי שימוש, למשל, כנגד תשלום נוסף בגין אפשרות  

 תוכר לצורך עמידת בעל הרישיון בחובות ההשקעה שלו.  לא  –הצפייה בה 

לפי דרישה    לשידורים  -(?  VIDEO ON DEMAND - VOD)  דרישה  לפי  לשידורים  באשר  ומה .10

 במסגרתם   קיימתשימוש    לפי  בתשלוםרים  אין הגדרה משלהם בכללים אך בדומה לשידו

כן,    על .  נוסף  בתשלום  לעתיםבודד,    במישדר  לצפות  גם  השירות  על  שמנוי  למי  האפשרות

, דרישה  לפי  בשידורים  ראשוני  בשידור  ששודרו  בהפקות  הכרה  התאפשרההשנים לא    לאורך

 VOD  -. יחד עם זאת, שירותי ה הרישיון  בעל  של  ההשקעה  חובת  במסגרת  הנכללות  ככאלו

 כוללים לא אחת גם תכנים שאינם דורשים תשלום נוסף )מעבר לתשלום עבור השירות(. 

 

א)ד( לכללים מובא הרעיון כי את עיקר סכום ההשקעה )לילדים( יש לשבץ בהפקות שישודרו  17  בסעיף  גם,  כןהנה כי  
גם   ו ניתן להשקיע  –  הסכום דהיינו ככלל לכל המנויים ללא תשלום נוסף, אך לגבי יתרת    – במקבץ השידורים הבסיסי  

  וספים.בהפקות שישודרו בשידורים מ 
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, בין אם נדרש VOD  -ב  ראשוני  בשידורמקומיות המשודרות    הפקותהדבר היא כי    משמעות .11

  המועצה ידי    על  מוכרות עבורן תשלום נוסף מעבר לתשלום בגין השירות ובין אם לאו, לא  

  אם לציין כי    למותר. יחד עם זאת,  ההשקעה  בחובות   הרישיונות  בעלי  עמידת  בחינת   בעת

או  קרי,  תחילה  ששודרו  בהפקות  מדובר הבסיסי  השידורים  במקבץ  ראשוני,  בשידור   ,

מוספים   אלו    –בשידורים  הפקות  בגין  ההשקעה  בסכומי  להכיר  מניעה    לאחר   אםאין 

 .VOD -, הם משודרים גם בשירות ה כאמורהשידור הראשוני, 

  - בהפקות ששודרו לראשונה בשירותי ה להכיר האפשרות היעדר בעניין פנו ויס הוט חברות .12

VOD להלן  פניותיהםם לאורך השנים. נציג את מספר פעמי . 

 

 יס  בקשות

  להכיר . בפנייה זו ביקשה יס  2013הראשונה של חברת יס שאותרה בעניין היא משנת    פנייתה .13

מהסכום המותר    בחלק  כמו  שלה  VOD  -ה  שירות  במסגרת  המשודרות  המקומיות  בהפקות

הפקות אלו ייחשב   שלגבי( לכללים, דהיינו,  גו)17  סעיף   לפי  המוספים  בשידוריםלהשקעה  

 VOD  -כאותו שידור ראשוני כנדרש בחוק. יס הוסיפה והתחייבה כי מנויי ה   VOD  - השידור ב

לדמי המנוי החודשיים    בריוכלו להזמין את ההפקות המקומיות ללא תוספת תשלום מע

ה  עלהכלליים   ) VOD  - שירות  שקיימים  ככל  עםקולנועסרטי    למעט,  יחד  גם    (.  יס  זאת, 

לה   יתאפשר  כי  בבד  בד    מבלי ,  VOD  - ה  שירות  במסגרת  מקומיות   הפקות  לשדרביקשה 

  לאחר  קצר  זמן  לינאריים  בערוצים  תשודר  שהפקה  ככל,  ראשוני  כשידור  ייחשב  שהדבר

 .  VOD - ב שידורה

חלק    אותויס למעשה על    חזרה. בבקשה זו  2014  שנתהוגשה ב  יס  מטעם  בענייןנוספת    בקשה .14

מבקשת   היא  בו  ב  להקדיםבבקשה  הפקות  כשידור    VOD  -ולשדר  ייחשב  שהדבר  מבלי 

הפקות.   אותן  של  ביקשה  זו  במסגרתראשוני  יס  לשדר    לקבל,    הפקות   VOD  -בהיתר 

לינאריים,    7מקומיות   בערוצים  שידורן  טרם  ראשוני    מבליימים  שידור  יחשב  שהדבר 

  -ימים מעת השידור ב  7בערוץ כלשהו תוך    שידור  כיביקשה    יס ,  כלומר.  VOD  -בשירות ה

VOD    כאילו תוכר    הראשוני   השידור  את   מהווה   הוא  הוא ייחשב  ששודרה    ככזווההפקה 

מספר    VOD  -(. לטענת יס שידור הפקות מקומיות  בVOD  -)ולא ב  בערוץראשוני    בשידור
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ל המונח  ימים בודד בטרם שידורן בערוצים הלינאריים, איננו פוגע גם במטרה המהותית ש

ועולה בקנה אחד    VOD -"שידור ראשוני". לטענת יס, מדובר במהלך שישרת את לקוחות ה

 עם מגמות צריכת תוכן בארץ ובעולם.  

שתתאפשר    יס  בנוסף .15 כך  יתוקנו  הכללים  כי  בחובת    לצורך   הכרה   גם ביקשה  יס  עמידת 

תחת    נכלל  אינו זה    שירותויובהר כי    VOD  -ב   שישודרומקומיות ייעודיות    בהפקותההשקעה  

יס   שימוש".  לפי  בתשלום  "שידורים  לבקשתה    כי  טענהההגדרה  הכרה    לאפשרחיזוק 

ומציוד מתקדם אשר   VOD  -ה  משירות  שהכנסותיה  בכך  נמצא  VOD  -בהפקות המשודרות ב

  , זה  שירות  צריכת  לצורך  ללקוחות    מהן   מנוי   מדמי   הכנסותיה   במסגרת  נכללות מסופק 

  ההשקעה  חובת  את  להשקיע  ניתן  יהיה  לא  כי  סביר  זה"אין    והרי  ההשקעה  חובת  נגזרת

 בהפקות המיועדות לשידור בו".   VOD  -ה שירות מהכנסות הנגזרת

. בבקשה זו יס טענה כי אומנם בפנייתה  2015בעניין בשנת    הוגשהשלישית מטעם יס    בקשה .16

. VOD  -הקודמת היא הציעה כי הכללים יתוקנו כדי לאפשר הכרה בהפקות המשודרות ב

  להכיר  ניתן והגדרותיו, כך טענה יס,  כלליםל  17סעיף   של  ומעמיקה  נוספת מבחינה ואולם,  

גם ללא תיקון    VOD  -ה   תבשירו  ראשוני   בשידור  המשודרות  מקומיות   בהפקות  בהשקעה

( אינם  VODלפי דרישה" )  שידורים " ש  ולקבוע  לפרש  ניתן. בהקשר זה טענה יס כי  הכללים

"שידורים מוספים".    מהגדרת  כזכור  המוחרגיםבאים בגדר "שידורים בתשלום לפי שימוש"  

הינו שירות הנרכש במודל תשלום חודשי קבוע וללא    VOD  -ה  שירותזה טענה יס, כי    בהקשר

  תכנים   של  רחב  במגוון   נוסףהגבלת זמן, אשר מקנה ללקוח אפשרות לצפות ללא תשלום  

ובכלל זה הפקות מקומיות, על פי העדפותיו ובזמן המתאים לו. "נוכח    VOD  -ה  מתחם  בתוך

"  שימוש  לפי   תשלום  של  במתכונת  ולא   חודשיים   מנוי   דמי  עבוד הנרכש ככזה  השירות   אפיון

"שידורים בתשלום לפי   אינו  VOD -ה שירות, כך טענה יס, ולקבוע כי  הכללים את  לפרש   יש

  יהיו שימוש" אלא הוא בגדר "שידור מוסף", כאשר רק תכנים המוצעים בו בתשלום נוסף  

 "חזקת" שידורים בתשלום לפי שימוש.  ב

זו    גם .17 ככאלה    VOD  - קות המשודרות בבמקביל להכרה בהפ   כי שבה וביקשה    יס בבקשה 

שידורי טרום בכורה, מבלי    VOD  - בתאפשר לה לשדר    המועצהששודרו בשידור ראשוני,  

  שעות   15  עד   של   בטווח  יבוצע  לינארי  בערוץשהדבר ייחשב שידור ראשוני, ובתנאי שהשידור  

  15השידור בוצע בערוץ לינארי עד    אם  רק. דהיינו,  VOD  - ה  לשירות  התכנים  העלאת   ממועד
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תיחשב ההפקה בכל זאת כאילו שודרה בשידור ראשוני בערוץ    VOD  -שעות מרגע שידורו ב

 . VOD - דווקא ולא ב

וגוברת של מעבר מצפייה בערוצים   מגמהקיימת    כיזו,    בבקשתה  וטענה שבה    יס .18 הולכת 

במתכונת   לצפייה  הרב    VODלינאריים  השידורים  במסגרת  במסגרת    ערוציים הן  והן 

  משירות   שההכנסות   העובדה  אתוהדגישה    שבהמתחרות חופשיות מרגולציה. כמו כן יס  

 נכללות במסגרת דמי המנוי מהם נגזר סכום ההשקעה הכללי.  VODה

עוד היא מתמודדת   כלכי    טענה  יס זו    בפנייה ה יס בעניין למועצה.  , שבה ופנת2016  בשנת .19

עם כובד הרגולציה, אשר אינה חלה על מתחרותיה המשדרות ברשת האינטרנט, יש לכל  

  טוענת   יס.  VOD  -הפחות להקל עליה ולאפשר הכרה בשידור ראשוני גם כאשר זה נעשה ב

ב  כי נוספת לאפשר הכרה בשידור ראשוני הנעשה  ש  VOD  -הצדקה    פי   על  פועלת  יסהיא 

נכללות בהכנסות יס מ"דמי מנוי" מהם   VOD  -יס משירות ה  שהכנסות   כך  המועצה  עמדת

  המועצה   עמדת  נגד   יס  טענות  כל  שמירת  תוך  וזאתנגזרת חובת ההשקעה בהפקות מקומיות )

בפנייתה   יסכן,    כמו(.  בעניין , VODה  שירות  בין,  לשיטתה  הקייםהשוני,    אתזו    הדגישה 

שרק הוא, לשיטתה, נכנס בגדר "שידורים בתשלום לפי שימוש"    PAY PER VIEWלשירות  

דומה יותר, לערוץ    VOD  -ה  שירות"(. לטענת יס, מוספים"שידורים    מהגדרת  מוחרג  כן)ועל  

לצפות ללא הגבלת    נוילמבתשלום לפי שימוש שכן הוא מאפשר    לשידוריםמוסף לינארי ולא  

 לשירות.  הקבועים החודשיים  המנוי לדמי מעבר תשלום  ללאזמן בתוכן וזאת 

  - ה  שירות  במסגרת  המשודרות  בהפקות  להכיר  המועצה   של  סירובה  כי   וטוענת  מוסיפה  יס .20

VOD    בהפקות השקעה  בחובות  העמידה  בחינת  לצורך  להכיר  ניתן  לפיו  לעיוות  מוביל 

מנויים   של  יותר  נמוך  מספר  אצל  המתקבלים  לינאריים  בערוצים  המשודרת  מקומיות 

 .VOD -ממספר המנויים על שירות ה 

, VOD  -ב  המשודרות   מקור   בהפקות   הכרה  למנוע  אין  תכליתית   מבחנה  גם  כי ,  יס  טוענת  עוד .21

  - נעוץ ברצונה של המועצה"  PPV  - ב   המשודרות  בהפקות  ההכרה  לאי  הרעיוני  בסיסה"שהרי  

"למנוע מצב בו הלקוח נדרש לשלם עבור הצפייה בכל פרק של סדרה מהפקה    - כך טוענת יס

 ". VOD -מקומית, וברור כי אין זה המצב בשירות ה 
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אינו גורע דבר    VOD  - ב  מקומיות   הפקות   של  ראשוני   שידור   המקרים  ברוב  כי  מוסיפה  יס .22

  מסגרתהתוכן של הערוצים עצמם, ויס מתחייבת במצופי הערוצים הלינאריים או ממפרט  

 . VOD - ל העלאתן  לאחר אלה לערוצים גם  הפקותיה מרבית את להעלות זו בקשתה

, VODטוענת יס כי עמדת המועצה בעניין זה מנוגדת למגמה של צריכת תוכן במתכונת    עוד .23

ת בציבור  לרבות צפייה מרתונית ורצופה בסדרה שלמה, הרווחת בארץ ובעולם, ובכך פוגע

  המועצה  של זו מדיניות. האסדרה  לתכלית בניגוד -המקומיותהצופים ובחשיפתם להפקות 

  ומעמידה   מקומיות  בהפקות  לצפייה  זרים  רכש  בתכני  צפייה  בין,  יס  לטענת,  קשות  מפלה  אף

 . הזר  היוצר  מול בנחיתות הישראלי היוצר את

על המועצה לאמץ פרשנות צופה פני עתיד, כאשר ברור כי בעתיד תוחל    כי"י יס  ענטען    עוד .24

חובת הפקות מקומיות על משדרים חדשים אשר שידוריהם מבוססים במיוחד או רק על  

VOD. 

 הוט  בקשת

 לתיקון "לפעול  בקשה  2019  בשנת  הגישה. כך, הוט  בענייןפנתה למועצה    הוט  חברת  אף .25

 VOD  -ב  ישודרו  אשר  מקומיות  להפקות   גם  להכרה  אפשרות  שתינתן  כך התקשורת כללי

ההשקעה   מחובת  בסעיף    במיקבץכחלק  הקבועה  המוספים  לכללי  17השידורים  ו)ב( 

 התקשורת". 

לשירות מרכזי בקרב לקוחות   VOD -ה שירות  הפך  האחרונות  השנים , "במהלך הוט  לטענת .26

HOT   ."מקבלים   רבים מנויים כי  וטענה  הוסיפה הוט ומדובר בכלי בעל פריסה רחבה מאוד

הזו, האבחנה    בעתונחשפים לתכנים המופצים בו. לכן, כך טוענת הוט, "  VOD  -את שירות ה

  הלינאריים   בערוצים  שידור  לפיה,  VOD  -ה  לשירות  ההחרגה  נקבעה  בסיסה  שעל  המסורתית

 ". הנוכחית בעת עוד  נכונה אינה - בטלוויזיה לצפייה העיקרי האמצעי הוא

תוכן,    VOD  -ה  בשירות  רואה  היא   כי   וטוענת  הוט  מוסיפה  עוד .27 כלי לקידום  "בין היתר, 

' הרגלי  לחברהמסייע  סיגל  מציבור המנויים  גדול  שבו, חלק  בעידן  לתוכן  ' את הלקוחות 

 (". BING, כלומר העדפה ברורה לצפייה בפרקי הסדרות ברצף )צפיית תונייםצפייה מר
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 VOD  -ב  ישודרו  אשר  מקומיותהכרה בהפקות    מבקשת  כי תתאפשר  הוט,  אלו  מטעמים .28

  בשידורים   המשודרות  להפקות  המתאפשרת  להכרה  בדומה  וזאתכחלק מחובת ההשקעה  

 .המוספים

ב  כיבקשתה    במסגרת .29 בחובת    VOD  -שידורים  עמידה  לצורך  ראשוניים  כשידורים  יוכרו 

לשדר הקרנות בכורה בשידור    להוט  תאפשר  המועצה  כיבבד    בד ביקשה    גם  הוטההשקעה  

והשידור בערוץ    –ייחשבו כשידור ראשוני    לאהקרנות בכורה אלו    כאשר,  VOD  -ראשוני ב

 הראשוני.    בשידור מדובר אילולאחר מכן הוא שיחשב כ

לצפות בהפקות מקומיות    כך .30 בכך,  הצופים המעוניין  לאפשר לקהל  לטענתה,  הוט,  תוכל 

שי במקרים  גם  וזאת  רציפה,  לינארי.  בצפייה  בערוץ  שידורם  בטרם  זאת,  לאפשר  וחלט 

, לא יפגע במי שאינם  ראשוני  כשידורשלא "ייספר"    VOD  -הבכורה ב  שידורלטענת הוט,  

אלה   מנויים  שהרי  אפליה  תיווצר  ולא  לשירות    בתוכן   ולצפות  להמשיך  יוכלו מנויים 

 . המסורתיים  הלינאריים באמצעים

 

 :  והחלטה דיון

  בין .  מעשור  פחות  בתוך  מהותית   השתנה  ובעולם  ישראל  במדינת  התוכן  צריכת  אופן,  אכן .א

 הטלוויזיה  בשידורי   ליניארית  בצפייה   מסתפקים  שלא  שידורים  צרכנילמצוא    ניתןהיתר,  

  אלא,  שידורו  מועד  ואת  התוכן  את  ספציפית  לבחור  אפשרות  אין  שבהם,  המסורתיים

 בחירה  המאפשרת,  דרישה  לפי  תכנים  של  אינדיבידואלית  בצריכה  גם  בוחרים  שהם

 . צריכתו ומועד  התוכן של ספציפית 

  - הצוות המקצועי הגישו בעלי הרישיונות את שיעור החשיפה לשירות ה  לבקשת,  בנוסף .ב

VOD  ומדובר  השנים  במהלך   משמעותית   עלו  החשיפה  שיעורי  כי  עולה  בנתונים  מעיוןו 

 . לשירות גבוהים חשיפה בשיעורי  כיום

 שהמודל  זה  במובןדומה לשידורים מוספים אחרים    VOD  -גם טעם בטענה כי שירות ה  יש .ג

 דורשים  שאינם  רבים  לתכנים  זמן  הגבלת  ללא  גישה  המאפשר  כזה  הוא  כיום  הנהוג

 .  השירות קבלתהמוסכם )לרבות אי תשלום( בגין  לתשלום   מעבר, נוסף תשלום

מהוות חלק מן הכנסות מדמי    VOD  -כי הכנסות משירות ה  בטענה טעם גם    קיים  כן  כמו .ד

 מנוי מהן נגזרת חובת ההשקעה. 

תפוצתו היחסית רחבה   לגבי   ובנתונים  ויס הוט    בבקשות   עיינה  שהמועצה   לאחרכן,    על .ה

השירות   כי    סבורה,  במליאתה  בענייןדיון    וקיימהשל  של    לשקול  ישהמועצה  תיקון 

השקעה    שלצורך  כך   הכללים בחובות  העמידה   בהפקות  גםהכרה    תתאפשרבחינת 
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המשודרות   )  בשידורים ראשוני    בשידורמקומיות  דרישה   להכרה  בדומה(  VODלפי 

 . מוספים בשידורים המשודרות מקומיות בהפקות

  ראשוני   בשידור  שישודרו  מקומיות  בהפקות  הכרה תאפשר    לא עם זאת, המועצה    יחד .ו

. זאת מאחר שספריות VOD  -( שבתוך שירות הSVOD)  ייעודיות  תכנים  ספריות  במסגרת

 כךובמובן זה,    VODה  שירות  עבורבתשלום נוסף מעבר לתשלום הראשוני    כרוכותאלה  

על כן, המועצה סבורה שבעניין    יתרלשידורים בתשלום לפי שימוש.    ומות, הן יותר דנראה

עצמו בטרם תינתן    VOD  -ב זה יש לראות ראשית כיצד תשפיע אפשרות השידור הראשוני  

 גם  מה,  VOD  -אפשרות לשידור ראשוני בספריות תוכן בתשלום נוסף, שבתוך שירות ה

אחרים ברורה  לא  אלו  של  חשיפתן  שמידת בתכנים  הכרה  תתאפשר  לא  גם  בדומה   .

ה שירות  בגין    VOD  -שבמסגרת  הראשוני  לתשלום  מעבר  נוסף  תשלום  שדורשים  אך 

 עניין שיובהר מיד(. השירות )למעט סרטי קולנוע 

יחשב למעשה כ"ערוץ" במובן     VOD  -יובהר כי שירות ה  הנשקלהתיקון    במסגרת,  בנוסף .ז

לו   שתקבע  בסעיף    בדומהההשקעה    תקרתזה  הקבועה  ליתר 17לתקרה  לכללים  ב 

תשלום   ללאהמנויים על מקבץ השידורים הבסיסי,    לכל  משודרשאם הוא    כךהערוצים  

 . 20% ואחרת 50%ההשקעה בו  תקרת תהא, נוסף

  בתיקון  יובהרהרישיון,  בעלעל ידי  המסופק הוא שירות  VOD - ה  ששירות, מאחר כן כמו .ח

 בערוצים  כשידור  יוכרו  לא   ראשוני  בשידור  בו  שישודרו  הפקות   כי ,  ספק  הסר  למען

 . לכלליםא)ב( 17  סעיףכקבוע ב הרישיון  בעל ידי  על מופקים שאינם

 הכרה   המאפשר  כלל  אותו  את  לתקן  שוקלת  גם  המועצה  הנשקל  התיקון  במסגרת .ט

א)ד( לכללים( במובן  17לילדים )ראו סעיף    מוספים  בשידורים  שישודרו  לילדים  בהפקות

 –  5מתאים   VODזה שניתן יהיה לאפשר הכרה גם לגבי הפקות לילדים שישודרו בשירות  

ל מוספים  שידורים  בין  זה  בהקשר  גם  להשוות  נגבה VOD  - כלומר  לא  שכאמור  ככל   ,

 . VOD - תשלום נוסף על הצפייה בתכנים בשירות ה

  ולא  VOD  -שני בבקשות הוט ויס לאפשר שידורי בכורה בהנוגע לחלק ה  בכלעם זאת,    יחד .י

לדחות חלק זה של הבקשה   מחליטה  המועצה,  ראשוני  כשידור  אלה   שידורים  לראות

אם מבקשים להשוות את הוראות בין   שהרי. ואין הוא חלק מן השימוע לתיקון הכללים

יש לזכור כי ההכרה בהפקות המשודרות בערוצים   VOD  -שידורים מוספים לבין שירות ה

 הוט.  לראשונה  ההפקה  שובצה  בו  המוסף  בערוץ  הראשוני   השידור  על   מתבססת המוספים  

 להתעלם  ניתן  לא  אך  ובצופיהם  הלינאריים  בערוצים  יפגע  לא   הדבר  כי  בעניין  טענו  ויס

 לאחרהשידור בערוצים    שבשלב  הרי  בקשתם   מתקבלת  הייתה  אםלמעשה    שהלכה  מכך

עבור    מכך  המשתמע   כל   על ",  ראשוני "שידור  ב   באמת  מדובר  יהיה   לא   כבר   VOD  -השידור ב

 
 . VOD -בנושא: מדיניות שערי כניסה לתכני קטינים בשירות ה 2.2.2017מיום  3/2017-4ראו החלטת מועצה מס'  5
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 בהפקות  ראשוני  בשידור   ולהכיר  הכללים  את  לתקן   שוקלת  המועצה ,  אכןהציבור.  

אומנם   VOD  -כי שידור ראשוני ב   ככללקושי לקבוע באותה נשימה    יש ו  VOD  -ב  שישודרו 

פתאום   –בערוץ לינארי    מכן  לאחרשוני כנדרש אך אם ההפקה תשודר  ייחשב שידור רא

מקומיות של  הפקות לא ייחשב כשידור ראשוני. חריג לעניין זה אלו הם  VOD  -השידור ב

 אליהם נתייחס להלן.   הקולנוע סרטי

, סרטי הקולנוע הם הפקה מסוג מיוחד ובעצם מדובר בקטגוריה מיוחדת לה כללים אכן .יא

הכללים שקבעה המועצה   פי  על  כיום,  לפיו    קייםשונים.  קולנוע    סרט  של  שידורחריג 

שימוש   לפי  בתשלום  בשידורים  ראשוני    לאזאת    בכלישראלי  כשידור    לעניין ייחשב 

חודשים ממועד   18ראשוני לאחר תום    שהסרט ישודר בשידור  ובלבדההכרה בהשקעה בו  

הקרנתו לראשונה בבתי הקולנוע. על כן המועצה סבורה שיש לאפשר התנהלות דומה גם 

מקומית של   הפקה( דהיינו שאם  בלבד  קולנוע   סרטי  של  שר)בהק  VOD   -לגבי שירות ה 

 אם   ראשוני   כשידור  הדבר  ייחשב  לא ,  נוסף  בתשלום  לרבות,  VOD  -ב  שודרה   קולנוע   סרט

 בשידור  ישודר  הוא  הקולנוע  בבתי   לראשונה  הקרנתו  ממועד  חודשים  18  תום  לאחר

 . בטלוויזיה ראשוני

לחוק התקשורת ולפי כל   1ה 6-ה ו6סמכותה לפי סעיפים    מתוקף, נוכח כל האמור ו לפיכך .יב

)בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, המועצה לתקן את כללי התקשורת  שוקלתדין, 

, יםהנשקל   התיקונים  נוסחהבא כאשר  באופן"(, השידורים  כללי)להלן: " 1987-תשמ"ח

 :כלהלן שינויים הארות בסימון  מסומן, הקיים לנוסח ביחס

 

 : כדלקמןבהארת שינויים  כמסומןיתוקנו   17הבאות בסעיף  ההגדרות  .1

שימוש"   לפי  בתשלום  למנוי   –"שידורים  המאפשרים  שידורים 

 Pay perלרבות שידורים בתשלום לפי צפיה )להזמין מישדר בודד,  

View  אוPPV )בתדירות המוצעים כאמור ושידורים (Near Video on 

Demand    אוNVOD  ,) מלא   ערוץ  של  לשידוריו  מנוי  מרכישת  להבדיל  

 .דרישה לפי שידורים משירות להבדילו זמן הגבלת בלא

 

שיון שידורים המסופקים למנוי של בעל הרי  –"שידורים מוספים"  

שידורים   ולמעט  הבסיסי,  השידורים  מקבץ  על  נוסף  בקשתו,  לפי 

 . ושירות שידורים  לפי דרישה בתשלום לפי שימוש

 
 : הגדרה חדשה כדלקמן תתווסף 17 סעיף במסגרת .2

  בעל   של  למנוי  המאפשר   שירות  -"דרישה  לפי   שידורים"שירות  
הניתנים ו  בקטלוג   המאורגנים  תכנים  במגוון  צפייה  הרישיון

 נדרש  לא  המנוי   ואשרלצפייה במקום ובמועד לפי בחירת הצופה  
 המנוי לדמי מעבר נוסף תשלום כל בשירות התכנים בעד לשלם
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  השירות   במסגרת  שולם .  בכללותו  השירות  לקבלת   המוסכמים
  ייעודיות   תוכן  ספריות   עבור,  בודד  משדר   עבור  נוסף  תשלום

(SVOD  )השידורים   יחשבו,  במסגרתן  בודדים  מישדרים  עבור  או 
 לפי  בתשלום  כשידורים  כאמור  נוסף  תשלום  כנגד  שנצפו

 . שימוש

 
 : כדלקמן שינויים בהארת כמסומן יתוקןא 17 סעיף .3

  מסכום  18.75%- מ  יפחת  שלא  בשיעור  סכום א)ד( 17

 ובערוצי  הרך  לגיל  בערוצים  מקומיות  בהפקות  יושקע,  ההשקעה

 יתרת;  הבסיסי  השידורים  במקבץ  המשודרים  נוער  ערוצי  או  הילדים

  בשידורים   שתושקע  יכול)ג(,    קטן  סעיף  לפי  להשקיעו   שיש   הסכום

דרישה  מוספים לפי  שידורים  בשירות  מקומיות  או  בהפקות  וכן   ,

  לשיבוץ   מתאים  בערוץ  שישודרו  לנוער  מקומיות  בהפקות לילדים או  

  את   ושקיבל,  העניין  לפי,  נוער  ערוץ   או  ילדים  ערוץ   שאינו   ההפקה

 . המועצה אישור
 

 : יתוקן כמסומן בהארת שינויים כדלקמן  ו17 סעיף .4

  ההשקעה   מסכום  50%-מ  יפחת  שלא  בשיעור  סכום )א(  .ו17

 . הרישיון בעל של הבסיסי השידורים במקבץ יושקע

 ההשקעה  מסכום   25%- מ  יפחת  שלא  בשיעור  נוסף  סכום )ב( 

 : במצטבר  או בנפרד, כדלקמן יושקע

 השידורים  במקבץ  המשודרות  מקומיות  בהפקות (1)

 ;הרישיון בעל של הבסיסי

מוספים    בהפקות (2) בשידורים  המשודרות    או מקומיות 

 הפחות  לכל  אצל  המתקבלים  בשירות שידורים לפי דרישה

 בעל  של  הספרתית  בשיטה  לשידורים  מהמנויים  70%

 הרישיון

 :  מאלו  אחד בכל סכום ההשקעה יכול שתושקע יתרת )ג(  

 ;הרישיון בעל  של המוספים בשידורים( 1)

 .דרישה לפי שידורים בשירות(  2)

 בהתאם   דרישה  לפי  שידורים  בשירות  מקומיות  הפקות  שודרו)ד(  

)ב()  סעיפים  להוראות )ג()2קטנים  או  או  2(   להוראות   בהתאם ( 

 : הבאות ההוראות יחולו)ד(, א17סעיף 

הפקות    לא(  1) לפי    ששודרו  מקומיותיוכרו  בשידורים 

 א)ב(;17 סעיףבהוראות  עמידה לצורךדרישה 

השידורים לפי   בשירות להשקיעו שניתן  המירבי  הסכום( 2)

 אם  ואולם,  ההשקעה  מסכום  20%  על  יעלה  לאדרישה  

כל המנויים על   אצל  מתקבל  דרישה  לפי  השידורים  שירות
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הבסיסי   השידורים  להשקיע   רשאימקבץ  רישיון  בעל 

  על  יעלה   שלא  בשיעור   סכום השידורים לפי דרישה    בשירות

 ;ההשקעה מסכום 50%
 

לעניין סרטי קולנוע ישראליים הרי שנראה כי    6לכללים ט)ד(  17  לסעיף  הנוגע  בכל .5

לא נדרש לגביו תיקון מאחר שעל פי ההגדרות שהמועצה שוקלת לתקנן כאמור  

ה  שידור לעיל,   בשירות  נוסף  בתשלום  ישראלי  קולנוע  סרט  יחשב    VOD  -של 

ט כבר מתייחס כאמור לשידור סרטי  17כ"שידורים בתשלום לפי שימוש", וסעיף  

 מסגרת שידורים בתשלום לפי שימוש. קולנוע ישראלים ב

 

 
6  

ישראליים  )א(  ט.17 קולנוע  סרטי  בהפקת  להשתתף  רשאי  רישיון  בעל 

של   סך  על  יעלה  שלא  הפרשי    1.3בסכום  בתוספת  חדשים,  שקלים  מיליון 

הקובע, לכל סרט; חזקה כי סרט שסכום הפקתו  הצמדה בין מדד הבסיס למדד  

על   עולה  מדד    3הכולל  בין  הצמדה  הפרשי  בתוספת  חדשים  שקלים  מיליון 

הבסיס למדד הקובע, הוא סרט קולנוע ולא סרט טלוויזיה, אלא אם כן שוכנעה 

 המועצה אחרת. 

שידורם הראשוני של סרטי הקולנוע הישראליים שבעל רישיון השתתף  )ב( 

ושב, לצורך שעות ההפקה המקומית שבעל רישיון חייב בשידורן,  בהפקתם יח 

 כמפורט להלן:

השקיע בעל רישיון בהפקתו של סרט קולנוע ישראלי סכום  (1)

מהסכום ששימש למימון הפקתו המלאה של הסרט,    30%-השווה ל

 ייכלל כל משך הסרט במנין השעות;

ישראלי סכום השקיע בעל רישיון בהפקתו של סרט קולנוע   (2)

מהסכום ששימש למימון הפקתו המלאה של הסרט,    30%-הנמוך מ 

יוכר החלק היחסי ממשך הסרט במנין השעות, בהתאם לחלק היחסי  

של הסכום שהשקיע בעל הרישיון מתוך הסכום ששימש להפקתו 

 המלאה של הסרט. 

  על   ישודרו  רישיון  בעל  בהשתתפות  שהופקו  הישראליים  הקולנוע  סרטי )ג(  

  חודשים   18  תום  שלאחר  הראשון  בחודש  המאוחר  לכל  ראשוני  בשידור  ידו

 . הקולנוע בבתי הראשונה הקרנתם ממועד

במסגרת    בעל )ד(   הישראליים  הקולנוע  סרטי  את  לשדר  רשאי  רישיון 

ובלבד שיתקיים האמור בסעיף קטן )ג(; שידור  , שימוששידורים בתשלום לפי 

יחשב כשידור ראשוני לצורך סעיף  במסגרת שידורים בתשלום לפי שימוש לא י

 זה.
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בעניי  .יג סופית  החלטה  תתקבל  בטרם  זאת,  עם  המועצה כאמור  הכללים  תיקון  ןיחד   ,

מבקשת לקיים הליך שימוע שעניינו מתן אפשרות לכל מי שיש לו עניין בדבר להציג את 

 העמדותהמעוניינים בהצגת עמדותיהם בנושא הנדון, יגישו עמדתם בכתב בלבד.    .עמדתו

, למשרדי מנהלת הסדרת השידורים 12:00בשעה    2021במאי    9יום  מ  יאוחר  לאגשו  יו

  או(,  10מערבית, קומה    מבואהאביב )מגדל שלום מאיר  -בתל  9לציבור, רח' אחד העם  

שיוגשו מאת   עמדותיו"ר המועצה רשאי להאריך מועד זה.  .  abargilm@moc.gov.ilלמייל:  

   יחשבו כאילו לא הוגשו כלל.ש יכולגורמים אנונימיים, 

המצורף להחלטה    סודיות  בנושא  הלוואי  מכתב   את  ולצרף   למלאאת עמדתו חייב    המגיש .יד

  יכול   עמדתו,  העמדה  לפרסום  מתנגד  הוא  כימנומק    באופן  יציין  שלא  מיכי    לב  תשומתזו.  

 . שתפורסם

, כי לאחר שייבחנו ניירות העמדה שיוגשו למועצה, תהא רשאית המועצה להכריע   יובהר .טו

בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם בלבד, וכן להתנות את החלטתה בתנאים, והכל 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

 *  *  * 

 

  

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

 סודיות

  כלליים  פרטים

 : השימוע נושא

 :העמדה מגיש שם

  :כתובת

  סודיות

  כבלים לשידורי המועצה בכוונת, מנהלית כרשות בפעילותה השקיפות הגברת  למען

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

 .  קבלתן  עם,  לשימועים המתקבלות

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

 העמדה לפרסום  מתנגד אני

 ________________________________________________________ ______ _______ 

  בעמדה הבאים החלקים  לפרסום  מתנגד אני

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 .לפרסום כהסכמה ייחשב 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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