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 11.2.2021מיום   1-5/2021החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 הזמנה להצגת עמדות בעניין:  

 בקשת הוט להוספת ערוצי ספורט בתשלום 
 

בעל  . 1 של  בקשה  הובאה  המועצה(  )להלן:  לוויין  ולשידורי  כבלים  לשידורי  המועצה  לפני 

ערוצי ספורט חדשים בתשלום   2הרישיון הכללי לשידורי כבלים )להלן: הוט( לאשר שידורם של  

נוסף וכן לאשר שינוי ולאפשר גביית תשלום נוסף לגבי ערוץ נוסף שכיום הוט אינה רשאית לגבות 

ערוצים, בהפקת חברת   3וסף, כך שתיווצר חבילת ערוצי ספורט חדשה בתשלום, של  בגינו תשלום נ 

שני  וואן ספורט שירותי טלוויזיה בע"מ )להלן: "חברת וואן"(. חברת וואן עד היום הפיקה בהוט  

 ץ ערוצי ספורט ללא תשלום נוסף אלא שעתה מבוקש למעשה כי וואן תפיק בעת ובעונה אחת גם ערו 

ע וגם  תשלום  ונוכח  ללא  המועצה  יו"ר  בפני  הובאה  הבקשה  בתשלום.  הדברים רוצים  רגישות 

קודמות,   מועצה  בהתאם  והחלטות  המועצה  מליאת  בפני  לדיון  להביאה  המועצה  יו"ר  החליט 

 לרישיון הוט.  2.ב.24.1בסעיף לסמכותו 

אכן וכפי שיפורט בהמשך, השינוי המבוקש לגבי וואן הוא שינוי משמעותי בשוק שידורי  . 2

לב להחלטות מועצה קודמות סבורה המועצה    , לכן.  הספורט ציבורי כי  ובשים  לקיים שימוע  יש 

בעניין בטרם קבלת הבקשה. יחד עם זאת, כדי לצמצם את הפגיעה בהוט ובהתנהלותה העסקית 

עם  להעלות  זאת  בכל  להוט  לאפשר  בשימוע  להכרעה  עד  זמני  באופן  ניתן  כי  המועצה  סבורה 

השידורים  בשוק  לפגיעה  הסכנות  את  שיפחיתו  מגבילים  בתנאים  זאת  אך  השונים,  הערוצים 

 הדברים בהרחבה. להלן אפוא יובאו . בהמשך הטמונות בבקשה, הכל כפי שיפורט

 רקע  

וואן  ,ONEערוץ   . 3 חברת  ידי  על  בשנת    ,שמופק  לשידור  שימועים    ,2010עלה  שני  לאחר 

שקיימה המועצה בעניין. מלכתחילה דובר אז על בקשה להעלאת ערוץ ספורט חדש, אשר יוצע לכל 

מרכזיים   שאינםושיכלול בעיקרו של דבר שידורי ספורט של ענפים    ללא תוספת תשלוםהמנויים  

 כדורגל, כדורסל וטניס )לא כולל נשים, צעירים ונוער( .    הוגדרו)ענפים מרכזיים 

שימוע ציבורי של המועצה במטרה לקבל את    20.9.2010בעקבות בקשה זו התפרסם ביום   . 4

לגבי העלאת וגופים רלבנטיים אחרים  ערוץ ספורט   –ערוץ ספורט שכזה    עמדות הציבור  דהיינו, 

שיהיה פתוח לכל המנויים ללא תשלום נוסף, אשר תכניו יכללו בעיקרו של דבר תכנים מענפי ספורט 

 שאינם מרכזיים )להלן: השימוע הראשון(.
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יוגבל  . 5 לא  לפיה הערוץ  לאחר פרסום השימוע הראשון התקבלה במועצה בקשה מתוקנת 

 יוכל לשדר גם תכנים מענפים מרכזיים. בתכניו, דהיינו שהוא 

לאחר קבלת התגובות לשימוע הראשון החליטה המועצה כי ניתן לאשר   28.10.2010ביום   . 6

ערוץ כפי שנתבקש מלכתחילה, דהיינו ערוץ ללא תשלום שיכלול בעיקרו של דבר תכנים מענפים 

 שאינם מרכזיים. 

בכל הנוגע לבקשה המתוקנת שלא להגביל את תכני הערוץ קבעה המועצה במסגרת החלטת  . 7

כי בטרם דיון בבקשה יש לקיים שימוע ציבורי נוסף כדי לאפשר   28.10.2010מיום    3-29/2010מועצה  

כוללים הליחידים ולתאגידים להציג את עמדתם לגבי העלאת ערוצי ספורט נוספים ללא תשלום,   

 נפי ספורט מרכזיים )להלן: השימוע השני(.  תכנים מעגם 

נקבע כי לאחר   3-33/2010במסגרת החלטת מועצה מס'    25.11.2010לאחר כל זאת, ביום   . 8

מגיבים  פה  בעל  וכן שמעה  לה  הוגשו  בעמדות בכתב אשר  ולאחר שעיינה  שני השימועים  פרסום 

התכנים, אשר ישודרו בערוץ שונים הגיעה המועצה לכלל מסקנה כי אין מקום להטיל מגבלות על  

 כל עוד הערוץ מוצע לכל מנויי הוט ויס ללא תשלום מלבד התשלום עבור חבילת הבסיס.

 תרחיבבהחלטה זו עמדה המועצה, בין היתר, על כך שהעלאת הערוץ ללא הגבלת תכניו   . 9

שיש חשיבות הבסיס. המועצה קבעה כי היא סבורה  חבילת לצופי הספורט שידורי מגוון והיצע את

אינם  אשר בשידורים מדובר כאשר   ,ישראלי ספורט לשידור האפשר  ככל רבים אפיקים לקיומם של 

כך  על בהסתמך נקבעו האישור תשלום. בהקשר זה המועצה הדגישה כי הוראות בתוספת כרוכים

כמו כן הודגש בהחלטה כי   .הכבלים והלוויין חברות מנויי תשלום, לכל תוספת  ישודר, ללא שהערוץ

 נוסף בתשלום יוצע שהערוץ במידה או/ו  הרישיונות מבעלי אחד י"ע  ישודר לא במידה שהערוץ

 .לאלתר יפקע הערוץ אישור הבסיס חבילת לתשלום עבור 

אישרה יו"ר המועצה הן להוט והן ליס העלאה של    16.8.2018מספר שנים לאחר מכן, ביום   . 10

בהפקת נוסף  ספורט  וואן    ערוץ  שידור משחקים ONE2ערוץ    –חברת  כוללים  זה  ערוץ  . מאפייני 

הוגבלו רק לכך ובאישור הערוץ שניתן לו התאפשר לערוץ לשדר   לאמהליגה האיטלקית אך תכניו  

כפי  ודוק:  ותכניות אולפן.  וכן תכניות ספורט  ונדחים  ישירים  ענפי ספורט אחרים בשידורים  גם 

שעולה מהחלטת אישור הערוץ, יו"ר המועצה נתנה בהחלטתה בעניין משקל מכריע לכך שמדובר 

ר המועצה הדגישה בהחלטתה כי הערוץ יוצע כערוץ בודד היה גם כן בערוץ ללא תשלום נוסף. יו"

" כי  וקבעה  הוסיפה  ואף  הרישיונות  בעלי  מנויי הבסיס של  לכל  בעל  וחרף  במידהחינם   האמור, 

... בשונה הערוץ בעד יגבה תשלום הרישיון  במישרין, תוקף או לעיל, בעקיפין מהמצוין ממנוייו 

 יפקע לאלתר".  האישור
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 בקשת הוט

כפי שתואר   ONE2פנתה חברת הוט וביקשה כי האישור לערוץ    7.1.2021לאחרונה, ביום   . 11

לעיל, יתוקן כך שהוט תוכל להציע אותו ללקוחות כערוץ בתשלום נוסף וכן כחלק מחבילת ערוצים 

 חדשה שגם היא תהיה בתשלום נוסף. 

לערוץ   . 12 בנוסף  כי  הבהירה  ספו  ONE2הוט  ערוצי  שני  עוד  החבילה  חדשים,  תכלול  רט 

שהתבקש אישור להעלאתם לשידור: ערוץ שישדר משחקי עבר ואירועים גדולים מתולדות הספורט 

שידורי ספורט חיים; וכן ערוץ שישדר תחרויות ומגזינים מענפי ספורט אקסטרים   ללאדהיינו    –

ם מרכזיים שידורים חיים מענפי  ללאבעולם, כגון אופני הרים, סקייטבורד, סירות מנוע ועוד, דהיינו  

 כגון כדורגל, כדורסל וטניס.

נבחנו   . 13 בעניין  שהבקשות  כאמור  לאחר  ראה  המקצועי,  הצוות  עם  יחד  יו"ר המועצה  ע"י 

היו"ר לנכון, נוכח רגישות הדברים והחלטות מועצה קודמות, להעביר את הבקשה לדיון במליאת 

 לרישיון הוט.  2.ב.24.1המועצה, בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 

 לפיכך העניין נדון היום בפני מליאת המועצה.  . 14

 שימוע  -והכרעה   דיון

נוסף   . 15 בתשלום  חדשה  ספורט  לחבילת  הוט  בקשת  למועצה  הוצגה  היום  הדיון  במסגרת 

שעד היום לא הפיקה   ,על ידי חברת וואן  ו כולם ופקיושועוד שני ערוצים    ONE2שתכלול את ערוץ  

 (.  ONEערוצי ספורט בתשלום כאשר וואן גם תמשיך ותפיק ערוץ ספורט ללא תשלום נוסף )ערוץ 

ההחלטות שהתקבלו לגבי ערוצי וואן, לרבות לאחר שימועים, הסתמכו על כך שלא   ,כזכור . 16

ל לב  בשים  השינוי  מפורש.  באופן  נקבעו  והדברים  נוסף  תשלום  השידורים  בגין  החלטות יגבה 

 קודמות הוא אפוא משמעותי ויש בו גם כדי להשפיע על השחקנים השונים בשוק. 

וכשאין הגבלה ממשית על   חדש,  מפיקע"י    בתשלוםאכן, כאשר עולה ערוץ ספורט חדש   . 17

ץ, מתעורר חשש כי הדבר יביא להאמרת מחירי זכויות השידור והתכנים שניתן לשדר במסגרת הער

מצטרף   ,רוצים בתשלום מה שיפגע בסופו של דבר בציבור המנויים. שהרישל תכנים המשודרים בע

 לתחרות על הזכויות גורם נוסף שאף יכול לממן את הרכישה באמצעות דמי מנוי נוספים. 

כמו כן עולה חשש כי תכנים ששודרו בעבר לכל המנויים ללא תשלום נוסף יועברו לערוץ  . 18

במחיר   הפחתה  שתבוצע  ללא  וזאת  ייווצבתשלום  כך,  הבסיס.  תוכן   רחבילת  אותו  שעבור  מצב 
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דרשו לשלם יותר, ומנויים בחבילת הבסיס שלא צפו בו לא ייהנו יי  –מנויים המבקשים לצפות בו  

 מכל הפחתה במחיר למרות שתכנים "יצאו" מהחבילה. 

שודרו בנוסף, עליית ערוץ ספורט בתשלום גם מעלה את החשש לזליגת תכנים שלפני כן   . 19

אחר  מקום  בהיעדר  אחרות,  במילים  לשדרם.  חובה  הייתה  לא  אם  גם  הבסיס,  חבילת  במסגרת 

לשדרם מנויי הבסיס נהנו מתכנים אלו ושידורם בחבילת הבסיס גם מנע האמרת מחירי זכויות אלו,  

 בהיעדר אפשרות לגבות בגינן תשלום נוסף.

הירה כי מזה תקופה שהפלטפורמות בעניינים אלה ממונת כלכלה של המועצה הוסיפה והב  . 20

החדה במחירי זכויות הספורט. עם זאת, בדיקת הנתונים מעלה כי רובן המכריע   העל העליי  מלינות

של עליות המחירים הן בעבור זכויות הספורט המשודרות בערוצים בתשלום נוסף ולא בכדי. במצב 

פורט הוא בעל מאפיינים קשיחים, בו בעלי הזכויות בספורט הם מונופולים, והביקוש של צרכני הס

ככל שבידי הפלטפורמות לגבות תשלום נוסף בעבור הצפייה בשידורי הספורט, ערכן של הזכויות 

עולה ועל כן מחירן עולה. מכאן, יש חשש כי העברת שידורי הליגה האיטלקית לערוץ בתשלום תביא 

ירים של מפעלי ספורט אחרים, להאמרת מחירי זכויות הליגה האיטלקית, ובדומה תביא לעליית מח

 להם יש ביקוש קשיח ושודרו עד כה בערוץ פתוח. 

לעמוד על מדיניות המועצה בנושא שידור משחקים חיים בערוצי ספורט בנקודה זו חשוב גם   . 21

מס'   היא 22.10.2009מיום    1-27/2009)החלטה  המדיניות  ממטרות  אחת  המדיניות(.  )להלן:   )

ם ממפעלי כדורגל, כדורסל וטניס ימשיכו להיות משודרים בערוצים להבטיח כי משחקים מרכזיי

 בעלי נגישות גבוהה לציבור.  

כי שידורים חוזרים   , בין היתר,בהקשר זה חשוב להפנות לנספח ג' למדיניות. נספח זה קובע . 22

זר של כל האירועים החיים אשר ישודרו בערוץ לייב, שהוא ערוץ ספורט בתשלום, ישודרו בשידור חו

כן, בנספח זה גם נקבעו    24בערוץ הבסיס תוך   לייב. יתר על  חובות שעות ממועד שידורם בערוץ 

ולערוץ    בשידור חי  הפרשה לערוץ הבסיס  + כתנאי לשידורם בערוץ  5של משחקים אטרקטיביים 

בנספח ג' נקבע כי שידור אירוע חי מענפי הספורט המרכזיים שלא פורט בנספח, מחייב  בנוסף,  לייב.  

גשת בקשה למועצה מראש ובכתב, לצורך קביעת המשחקים אשר יועברו לערוץ הבסיס ולערוץ ה

+ כתנאי לשידור המפעל בערוץ לייב. חובת הפרשה שכזו גם מבטיחה את "צינון" מחירי הזכויות  5

של התכנים שבגינם קמה חובת הפרשה. שהרי, אם לא ניתן לשדרם בערוץ בתשלום )נוכח החובה  

ילא לא ניתן לגבות בגינם סכומים נוספים ובהתאמה גם לא להציע סכומים עולים להפרישם(, ממ

 בגין רכישתם. בנוסף, גם מוכרי הזכות נדרשים להביא זאת בחשבון.

ידי מי שמפיק גם ערוץ ספורט בחבילת  . 23 לייב הינו ערוץ בתשלום, המופק על  ודוק: ערוץ 

שלום וואן תמשיך להפיק גם ערוץ הפתוח לכל  הבסיס בדומה לבקשה שלפנינו כי במקביל לערוץ בת
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מנויי חבילת הבסיס ללא תשלום נוסף. על כן, כבר מן הטעם הזה יש לכאורה להחיל על בקשת הוט 

 את הוראות נספח ג'.

הוראותיו ואת  , הוט יכולה למעשה "לעקוף" את  נספח ג'יתר על כן, ללא החלת הוראות   . 24

ת, ללא החלת אותן הוראות כל התכנים שבגינם נדרשת . במילים אחרוהמטרה שעומדת בבסיסו

 ,הפרשה ועוד יותר מכך ששידורם מחייב בקשה מראש ובכתב כדי לקבוע חובות הפרשה נוספות

נספח ג' חובות ההפרשה הקבועות בלהיות משודרים בערוץ החדש ובכך לעקוף את לכאורה יכולים  

 תכליות שהן נועדו להגשים.את הו

מס'   . 25 החלטה  היא  המועצה  של  נוספת  החלטה  להזכיר  המקום  גם  מיום   2-8/2019כאן 

באשר )להלן: החלטת תוספת הליגות(. בהחלטת תוספת הליגות תוקנה מדיניות המועצה    16.5.2019

הליגה מפעלי הספורט הבאים:    3חובת שידור של המשחק המרכזי של שניים מתוך    לסעיף שקבע

בכדורג  הספרדית  בכדורגלל,  העליונה  באנגליה  העליונה  העליונה ו  הליגה  האיטלקית  הליגה 

במסגרת  בכדורג הליגות  ל.  תוספת  המפעלים  החלטת  לרשימת  הצרפתית הנ"ל  נוספו  הליגה  גם 

התיקון  לאחר  כי  היא  הדברים  משמעות  בכדורגל.  העליונה  הגרמנית  והליגה  בכדורגל  העליונה 

מרכזי של שניים מתוך חמשת המפעלים השונים היא לשדר את המשחק העל פי המדיניות  החובה  

 במקום שניים מתוך שלושה מפעלים. 

לפ . 26 להעניק  כדי  נועד  התיקון  כי  הליגות  תוספת  בהחלטת  הבהירה  לטפורמות המועצה 

והמקיף שקבעה המועצה שידורי הספורט הרחב  מול מפרט  ללא שהרי,    גמישות בהתנהלותן אל 

בעלי לכאורה  יכולים  בעניין  בסוף   גמישות  שיגולגל  מה  סכום  כל  מהפלטפורמה  לדרוש  הזכויות 

המנויים.   "לציבור  כי  הדגישה  המועצה  זאת,  עם  הליגות  יחד  הוספת  כי  שיסתבר  תביא   ...ככל 

לפגיעה במשחקים המשודרים באופן פתוח לכל קהל המנויים תשקול המועצה לבטל החלטתה זו 

 ". בדרכים המקובלות

שהוט מבקשת למעשה לשדר בערוץ    ,חקים מהליגה האיטלקיתמשזאת ועוד: בכל הנוגע ל . 27

זכויות  אשר  אף כללא תשלום נוסף וזאת  שודרו במשך שנים בחבילת הבסיס,  הרי שאלו    ,בתשלום

 גם בכך יש למעשה שינוי של ממש.. לא היו בידי מפיק ערוץ בסיסהשידור 

אישור הבקשה יש מקום  אשר על כן, נוכח כל הטעמים הללו סבורה המועצה כי בטרם   .28

לערוך שימוע ציבורי שיאפשר לכל המעוניין בדבר להביע את עמדתו בכל הנוגע לבקשה לאשר 

ערוץ ספורט נוסף בתשלום שיוכל לשדר תכנים מענפים שונים לרבות מרכזיים ושיופק על ידי 

ללא   מפיק שכיום אינו מפיק ערוצי ספורט בתשלום נוסף ואשר ימשיך להפיק גם ערוץ הפתוח

כל יתר העניינים שפורטו לעיל לרבות השלכות אישור הבקשה  כן לתשלום למנויי חבילת הבסיס ו

 . , ככל הנדרשוהתנאים שיש לקבוע לאישורה
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 בתנאים  אישור זמני –דיון והכרעה  

המועצה סבורה כי בד בבד עם ההחלטה לצאת לשימוע יש מקום גם לתת להוט אישור זמני  . 29

זה.   עניין  נבהיר  הופיעו היום בפני המועצה בקשר לבקשת הוט בעניין ערוצי    נציגי הוטבתנאים. 

טענו, בין היתר, כי הבקשה להעלאת הערוצים נעשתה כחלק מפעילותה העסקית ספורט בתשלום ו

החב של  בשוק השוטפת  התחרות  מול  אל  כי  הוסיפו  הוט  נציגי  בהוט.  פוגע  האישור  והיעדר  רה 

השידורים הכוללת גם שחקנים שכלל אינם תחת רגולציה יש להפחית מהנטל הרגולטורי המוטל על 

הוט. בהקשר זה נטען כי מחירי הליגה האיטלקית האמירו ואין סיבה למנוע מהוט להעבירם לערוץ 

וט על הוצאותיה הגבוהות מה גם שהעניין עולה בקנה אחד עם החלטת בתשלום כדי לפצות את ה

הליגה  להעביר את  להוט  הוט, מאפשרת  נציגי  כך טענו  זו,  הליגות של המועצה. החלטה  תוספת 

האיטלקית לערוץ בתשלום. נציגי הוט הוסיפו כי כיום בשוק יש תחרות ותחליפים כך שגם מן הטעם 

הליגה האיטלקית לערוץ בתשלום. הוט הוסיפה שאם לא תוכל הזה אין למנוע ממנה להעביר את  

שגם היא אפשרית   ,לגבות תשלום נוסף תיתכן חלופה של הורדת הליגה האיטלקית לגמרי משידור

 שודרו על ידי הוט ליגות אחרות.מאחר שי ,כיום על פי החלטת תוספת הליגות

  ONE2על ערוץ  ם המחוייבים,  באשר לאפשרות החלת הוראות נספח ג' למדיניות, בשינויי . 30

 מסרו נציגי הוט כי מבחינתם מדובר בהרחבה של המדיניות דווקא בתקופה שיש לצמצמה. 

כי  . 31 והשיבו  האיטלקית  לליגה  רק  הערוץ  לייחד את  האפשרות  לגבי  נשאלו  גם  הוט  נציגי 

גבלה שכזו אפשרות זו עלולה להגביל את הוט שלא לצורך ועדיף לבחון את השידורים בפועל ללא ה

 אך נראה כי הגבלת תכני הערוץ לליגה האיטלקית אפשרית מבחינת הוט. 

ואולם, לדעת הנה כי כן, לטענת הוט עיכוב האישור פוגע בה ובאפשרותה לנהל את עסקיה.   . 32

כפי המועצה  הכל  הבקשה,  אישור  השלכות  נוכח  השימוע  של  מחשיבותו  להפחית  כדי  בכך  אין   ,

החלטת תוספת לכל האמור ב שתואר לעיל ובשים לב להחלטות קודמות של המועצה בענייני וואן וכן  

 הליגות. 

שימוע ניתן למצוא פתרון מידתי שיאפשר הצורך בהשאלה היא אם על אף  יחד עם זאת,   . 33

כבר בשלב זה ובאופן זמני וזאת עד לערוץ בתשלום    ONE2ערוץ  שינוי  בתנאים את  בכל זאת ולו  

 להכרעה בשימוע. 

הגיעה המועצה  לאחר שקיימה דיון בעניין ושקלה בכובד ראש את טענות הוט  בעניין זה   . 34

אירועי לליגה האיטלקית ללא אפשרות לשדר  בשידור אירועים יוגבל הערוץ  לכלל מסקנה כי אם  

בתשלום  יהיה בכך כדי להפחית באופן משמעותי מהחששות הטמונים בערוץ ספורט    רים,ספורט אח

אינו מוגבל בתכני השידור שלו ויכול לשדר אירועים מענפים מרכזיים על ידי אשר    ,חדש כמבוקש
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, בנוסףמפיק שקודם לכן לא הפיק ערוצי ספורט בתשלום וימשיך להפיק ערוץ ללא תשלום נוסף.  

כדי למנוע פגיעה ץ ייוחד בשידור אירועי ספורט לליגה האיטלקית הרי שבכל אופן  גם בהנחה שהערו

לקבוע בשלב זה חובת    ישנספח ג'  הוראות  במדיניות המועצה ולמנוע את האפשרות "לעקוף" את  

נוסף  מרכזי  ומשחק  הבסיס  חבילת  למנויי  האיטלקית  הליגה  של  המרכזי  המשחק  של  הפרשה 

 כמו גם חובת הפרשה מבחינת השידורים החוזרים.  בוהה של מנוייםמהליגה האיטלקית לנגישות ג

במקביל לשימוע שנקבע לעיל, המועצה מאשרת להוט באופן זמני לשנות את ערוץ  לפיכך,   .35

ONE2  ובלבד ש נוסף  לליגה האיטלקית    בשידורלערוץ בתשלום  יוגבל הערוץ  העליונה  אירועים 

. כמו כן, שידורם של אירועים חיים מהליגה אחרים  ספורט  אירועי   לשדר  אפשרות  ללאבכדורגל  

האיטלקית בערוץ מותנה בכך שבכל מחזור משחקים בו ישודר בערוץ לפחות משחק אחד, יועבר 

חי   מנויי  בשידור  לכל  ללא תשלום  נגיש  באופן שיהיה  המשחק המרכזי של הליגה האיטלקית 

א תשלום נוסף לנגישות גבוהה של מנויים לל  יועבר בשידור חיחבילת הבסיס ומשחק מרכזי נוסף  

שידורים חוזרים של , שאם לא כן יפקע אישור הערוץ לאלתר. בנוסף  +(5)בדומה לנגישות ערוץ  

שיהיה נגיש ללא תשלום לכל   באופןכל האירועים החיים אשר ישודרו בערוץ ישודרו בשידור חוזר  

אם לא כן גם כן יפקע אישור הערוץ ץ, ששעות ממועד שידורם בערו  24מנויי חבילת הבסיס תוך  

 .לאלתר

בדומה ניתן לאשר את הערוץ בתשלום המבקש לשדר משחקי עבר וכיו"ב ובלבד שיובהר   .36

באישור הערוץ כי בכל אופן אין לשדר במסגרת ערוץ זה אירועים חיים. כך גם לגבי ערוץ תכני  

ן לשדר במסגרתו תכנים של האקסטרים בתשלום ובלבד שיובהר באישור הערוץ כי בכל אופן אי

 ענפים מרכזיים )כדורגל, כדורסל וטניס(. 

ולהוט לא  הניתן במקביל להליכי שימוע  כי מדובר באישור זמני    להדגישהמועצה מבקשת   . 37

 הערוצים הללו טענת הסתמכות או מניעות או הבטחה שלטונית, בקשר עם לרבות כל טענה  תעמוד

 . אליהםאו עם כל פעולה וזכות בקשר 

 סוף דבר 

בטרם הכרעה בבקשת הוט ובשים לב לכל שפורט לעיל תאפשר המועצה לכל מי שמעוניין   . 38

  11  עמדות כאמור תתקבלנה בכתב בלבד, עד ליוםבדבר להציג את עמדתו בעניין בפני המועצה.  

ב,  תל אבי  9במשרדי מינהלת הסדרת השידורים לציבור, רחוב אחד העם    12:00בשעה    2021באפריל  

עמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו .  MeitalA@moc.gov.il  –או במייל  

סודיות המצורף  בנושא  הלוואי  ולצרף את מכתב  למלא  חייב  עמדתו  כלל. המגיש את  הוגשו  לא 

 להחלטה זו.  

mailto:MeitalA@moc.gov.il
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כמו כן, במקביל לשימוע מאשרת המועצה להוט באופן זמני שאינו מקנה להוט כל טענה   . 39

לרבות לא טענת הסתמכות, מניעות או הבטחה שלטונית את העלאת הערוצים בתנאים כמפורט 

 . 36-35בפסקאות 

, להכריע  המועצה  רשאית  תהא,  למועצה  שיוגשוהעמדות בכתב    שיבחנו  לאחר,  כי  יובהר . 40

, בתנאים  החלטתה  את   להתנות  וכן,  בלבד  במקצתם  או   בדבר  הנוגעים  העניינים  בכל,  דין  לכל  בכפוף

   .המועצה של הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל

 

 *      *     * 
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 סודיות  -מכתב לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

1  

  פרטים כלליים 
 נושא השימוע:

 
 העמדה:שם מגיש 

 
   תובת:כ

 

 
  סודיות

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

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

 

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

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

 

 

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________ 

 

 

* * * 
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