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  7.5.2020 מיום  1-7/2020 מס'החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 : בעניין

ברישיונות השידורים  שנקבעה  משבר הקורונה"   - הוראת שעה" תוקף  תהארכ

אישור  המועצה לגבי  ר"יו הסמכת  הארכת וכן פיה,-מתן הקלות עלערוציים ו-הרב

 הפקות קצרות 

 כללי 

המועצה לשידורי הזמינה  "(,החלטת השימוע)להלן: " 4.5.2020יום מ 1-6/2020ה מס' חלטבה .1

את כל המעוניין בדבר, להציג בפני המועצה את "( המועצהכבלים ולשידורי לוויין )להלן: "

שנקבעה ברישיונות משבר הקורונה"  -שעה "הוראת לגבי אפשרות הארכתה של עמדתו 

ון הכללי לשידורי כבלים של הוט מערכות תקשורת בכבלים ברישי - ערוציים-השידורים הרב

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

" הרישיונות" -" והחברות" או "בעלי הרישיונות"( )להלן ביחד: "יס( בע"מ )להלן: "1998)

אפשרה למועצה ליתן לבעלי הרישיונות השעה  . הוראת"(הוראת השעה)להלן: " בהתאמה(

יב נגיף הקורונה. כן אישורי חריגה מהוראות הרישיונות נוכח המצב במשק וההתפתחויות סב

על כך ו  ,העניקה על פי הוראת השעהאישורי החריגה שהמועצה  אודות    פורט בהחלטת השימוע

בנוסף כללה החלטת . ט על הארכת הוראת השעהיחלת, ככל שםשוקלת להאריכהמועצה ש

במהלך משבר  השימוע את אפשרות הארכת הסמכת יו"ר המועצה לגבי אישור הפקות קצרות

 . החלטת השימוע פורסמה באתר האינטרנט של משרד התקשורת. הקורונה

במסגרת הדיון להלן נתייחס לסוגיות השונות שעלו מספר תגובות. להחלטת השימוע התקבלו  .2

 בהחלטת השימוע ובתגובות לה ונדרש להחלטה.  

 

 סדר הדיון:

 לשני נושאים מרכזיים: כאמור לעיל החלטת השימוע מתייחסת  .3

  פיה;-קלות שניתנו עלהשעה ברישיונות והארכת תוקף ההארכת הוראת אפשרות  .א

הכרה במהלך משבר הקורונה  זמנית של יו"ר המועצה לאשר  הסמכה  ההארכת האפשרות   .ב

דקות )ובלבד  15 -כ"הפקה מקומית" בתכנית לגיל הרך, לילדים או לנוער, שארכה קצר מ

  . דקות( 2 -שמשך התכנית לא יפחת מ

 

 ,בנושא א' יובא הדיון וההכרעהראשית . יוצג בנפרדלמען הנוחות, הדיון בשני הנושאים  .4

 בנושא ב'. יון וההכרעה לאחריו יובא הדו
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 פיה -קלות שניתנו עלהשעה ברישיונות והארכת תוקף ההאפשרות הארכת הוראת : נושא א'

 רקע והחלטת השימוע

החליטה "( החלטת ההקלות )קורונה()להלן: " 23.3.2020יום מ 1-3/2020בהחלטת מועצה  .5

שעה שתאפשר למועצה ההוראת את  נותלאחר שימוע שנערך בעניין, להוסיף ברישיו, המועצה

ליתן לבעלי הרישיונות אישורי חריגה מהוראות הרישיונות נוכח המצב במשק וההתפתחויות 

 בהחלטת ההקלות )קורונה(, תכליתה של הוראת השעה היתהסביב נגיף הקורונה. כפי שהובהר  

ובת שמירה לאפשר, בנסיבות העניין, מתן עדיפות לטיפול בעניינים שיש בהם חשיבות יתרה לט

 על ההיבטים הצרכניים החשובים בעת הזו. 

קבעה המועצה,  ,שנקבעה בה ראת השעהמכוח הועוד במסגרת החלטת ההקלות )קורונה( ו .6

את בקשות בעלי הרישיונות ואת עמדות הגופים השונים שהוגשו לה בעניין, כי  לאחר ששקלה

וביניהם קיצור שעות נים, מספר ענייהיא מאשרת להוט וליס לחרוג מהוראות הרישיונות ב

כל כמפורט בהחלטה ומהטעמים ההפעילות במוקד השירות ואישור שלא להקליט שיחות, 

 המפורטים בה. 

לכלל ביחס והן , להוראת השעהביחס הן קבעה הוסיפה והמועצה  (,קורונה)בהחלטת ההקלות  .7

וכי ככל שהחברות יבקשו  ,7.5.2020כי תוקפם יהיה עד ליום פיה, -על אישורי החריגה שניתנו

האישורים, יהיה עליהן להגיש בקשה מנומקת ומפורטת הוראת השעה והארכת את הארכת 

 .3.5.2020בעניין וזאת עד ליום 

ולאחר שהבקשות נבחנו והתקיים דיון בעניין, קיבלה ארכה, ההגישו בקשות הוט ויס אכן  .8

המועצה כי הודיעה  שבמסגרתה -ים המועצה את החלטת השימוע המוזכרת בראשית הדבר

מההקלות שניתנו על פיה, כמפורט בהחלטה, אך  חלקיא שוקלת להאריך את הוראת השעה וה

מספר עמדות אכן  יע את עמדתו.מכי בטרם תעשה כן היא מאפשרת לכל המעוניין בדבר להש

 התקבלו בעניין והן יפורטו להלן.

 

 

 שימועהחלטת ההתגובות ל

פרוץ המשבר, עודנו ציינה בתגובתה, כי המשבר החריף ומצב החירום הלאומי שהוכרז ב הוט .9

בעיצומו ואין לדעת מתי ואם בכלל יחזור המצב במשק לקדמותו. בינתיים, המשק טרם שב 

ה עדיין מצויים בבתיהם, עובדים מהבית או שוהים לשגרה מלאה ורבים מתושבי המדינ

בחופשה ללא תשלום. כך, הנסיבות שבגינן ניתנו ההקלות מלכתחילה עומדות בעינן, כאשר מחד 

י אינן מאפשרות איוש פיזהנחיות משרד הבריאות הקשורות בשמירת מרחק ואיסור התקהלות  

בביקושים, נותר בעינו הקושי לספק את המענה מלא של המוקדים, ומאידך לאור הגידול הרב 

מנת לאפשר רציפות תפקודית -על אף המיקודים התפעוליים שבוצעו לשם כך. לפיכך, על
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ושירות נאות בתנאים מאתגרים אלה, סבורה הוט כי נכון וראוי להאריך את הוראת השעה ואת 

ת חזרה לשגרה עתידית האישורים שניתנו מכוחה, מה שיאפשר לה להיערך באופן מדורג לקרא

צורך מתן מענה לולשמור על יציבות במתן מענה הולם ללקוחותיה ו -שזו תתאפשר ככל  -

 בעולמות התמיכה הטכנית שמקבלים עדיפות בימים אלו. 

בתגובתה, ציינה כי משבר הקורונה עודנו משפיע באופן משמעותי עליה, ולפיכך נדרשת  יס .10

 בהחלטת השימוע. כפי שפורט רכת ההקלות הארכתן של ההקלות והיא תומכת בהא

, כי תיקון מס' הגישה גם היא תגובה להחלטת השימוע בה נטען המועצה הישראלית לצרכנות .11

לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף  7

"( מייתר 7מס'  תיקון)להלן: " 3.5.2020, שתחילת תוקפו ביום 2020-הקורונה החדש(, תש"ף

 בוטלו ההוראות המגבילות את מספר העובדים 7. שכן, במסגרת תיקון מס' את ההקלות

שהיה   שות "התו הסגול". על כן, המצב שונה מאוד מהמצבירבמקום העבודה בכפוף לעמידה בד

קיים במועד הגשת הבקשות של הוט ויס, ולאור העובדה שניתן להחזיר את כל העובדים למקום 

העבודה ואף ניתן לגייס עובדים, אין מקום לקיצור שעות עבודה במוקד הטלפוני ולביטול חובת 

הקלטת שיחות. המועצה לצרכנות ציינה כי מאז משבר הקורונה וצמצום שעות הפעילות במוקד 

ת הטלפוני, התקבלו אצלה פניות רבות של צרכנים בעניין אי טיפול בבקשות ניתוק השירו

)לרבות אי מתן מענה לפניות שהועברו לשירות לקוחות במייל(. עוד ציינה, כי מהתלונות 

עולה שהמצב דומה גם במוקד התמיכה הטכנית או בשירות הטלפוני בעניין שהתקבלו אצלה 

איזון העומסים אינו אפקטיבי. לגבי הארכת הפטור מחובת תיקון תקלות, ומכאן החשש כי 

הקלטת שיחות, הוסיפה המועצה לצרכנות כי הארכת פטור זה, אשר פוגע קשות בציבור 

ידי יס משום שזו נקטה בצעדים הדרושים כדי לאפשר הקלטת שיחה -הצרכנים, לא נתבקשה על

הטכנולוגיים והזמן הרב הדרוש   לעובדים מהבית, ולכן קשה לקבל את טענת הוט בדבר הקשיים

 לפיתוח טכנולוגי.  

, נדרשו הוט ויס להתייחס לשאלה מדוע שמוקדי בעקבות תגובת המועצה הישראלית לצרכנות .12

מדוע בכל זאת נדרשות   -השירות הטלפוני לא יותאמו לדרישות "התו הסגול", וככל שהותאמו  

 ההקלות. 

רדיה ואת מוקדי השירות לתו הסגול, אך הבהירו בתשובתם, כי החברה התאימה את מש יס .13

הבאת כל הנציגים למוקדי השירות   יתרת את כלל ההקלות המבוקשות, שכןמי  התאמה זו אינה

ל המצב הכללי במשק )מערכת החינוך והתחבורה הציבורית טרם שאינה ריאלית בשלב זה, הן ב

לעמוד בהוראות התו , והן מכיוון שאכלוס מלא של המוקדים לא יאפשר חזרו לפעול כסדרן(

הסגול ויביא לסיכונים מיותרים )סיכון שיכול להיגרם מאדם בודד שהוא חיובי לנגיף, עלול 

להביא למצב של שיתוק מספר רב של נציגים שיאלצו להיות בבידוד ולפגיעה נוספת באופן 

אספקת השירות; לפי הוראות התו הסגול, אם יתברר כי במקום העבודה התרחשה הדבקה 

ונה, הרשויות יכולות להורות על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, עד לאחר סיום בקור

ידי משרד הבריאות, מה שיוביל בהכרח לפגיעה בשירות(. -ביצוע חקירה אפידמיולוגית על
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ותוך השקעת משאבים רבים, להמשיך ולהפעיל את מוקדי   ,בנסיבות אלה, החליטה יס בשלב זה

 ם עובדים מרחוק. השירות כאשר רוב הנציגי

טענה, כי נוכח תחום פעילותה כמוגדר בתקנות שעת חירום שהוזכרו, הוראות  הבתשובת הוט .14

התו הסגול אינן רלבנטיות ואינן מסייעות לחזרת מוקדי השירות לתפוסה מלאה, שהרי אלו 

, עובדיםהוראות הקשורות באיסור התקהלויות, היגיינה אישית והפרדה בין עדיין כפופים ל

 .עליהן הוט מקפידה הוראות

. )מר אבי וייס, מר אביאל קרמזיאן ומר עדן יוסף( לשימוע הוגשו תגובות נוספות מן הציבור .15

 נטען, בין היתר, כי אין להאריך את ההקלות להוט וליס)שחלקן הוגשו באיחור( בתגובות אלה 

 .בשוק הטלקוםלאחר ששר התקשורת החליט שלא להאריך את מרבית ההקלות שניתנו 

נטען כי אם יינתנו הקלות הרי   ,כמו כן  .סיבה שהוט ויס תהיינה חריגותכי אין    ,בהקשר זה נטען

ובקרות יזומות, תוך שהמאסדר יקבע כמה נציגים ישמשו במוקדים   פיקוח הדוקשיתלווה לכך  

תוך פרות יאפשר הפחתת מספר המוקדנים בימי המנוחה וייצור מסלול לטיפול בההשונים, 

חברת הוט  אופן התנהלות. במסגרת התגובות גם עלו טענות לגבי הטלת קנס והסדרת פיצוי

למספרי הטלפון מהם יוצאות שיחות ללקוחות, וכן על כך שהחברה בנוגע למענה הטלפוני, 

   עורכת מענה באמצעות "מוקד השארת הודעות". 

 

 דיון והחלטה

 קורונה"משבר -הארכת תוקף "הוראת שעה

וכן קיימה היום דיון בעניין ובחנה את התגובות  את בקשות הוט ויסלאחר שבחנה ושקלה  .16

משבר  - הוראת השעהתוקפה של "אריך את לההמועצה שהתקבלו לשימוע, מחליטה 

 .31.5.2020להחלטת ההקלות )קורונה(, וזאת בשלב זה עד ליום  10, כנוסחה בסעיף הקורונה"

ככל שהחברות יבקשו את הארכת הוראת השעה, יהא עליהן להגיש בקשה מנומקת ומפורטת  .17

 . 24.5.2020בעניין, לא יאוחר מיום 

חרף העובדה כי בימים האחרונים חלק מן ההגבלות שהוטלו במהלך משבר המועצה סבורה, כי   .18

ים עם הקורונה הוסרו או צומצמו, הרי שעודנו מצויים בעיצומו של המשבר, ומתמודד

ם פועלים רגתיות, ומקומות עבודה רבים, אף אהשלכותיו. גם חזרת המשק לפעילות נעשית בהד

בהתאם להוראות "התו הסגול", מאפשרים לעובדיהם עבודה מהבית, בשים לב לכך המערכת 

החינוך והתחבורה הציבורית טרם חזרו לסדרן באופן מלא, כמו גם הסיכון שבריכוז מלוא 

במשרד, מה שעשוי לגרור השלכות מרחיקות לכת אם אחד העובדים יידבק העובדים בעבודה 

במקביל צריכת השידורים של הוט ויס, נוכח הנוכחות בבתים, גבוהה ומוקדי  חלילה בנגיף.

במצב דברים זה, השירות של הוט ויס מתמודדים עם פניות רבות באופן ניכר מבעת שגרה. 

ודש הנוכחי מחויבת המציאות, במיוחד בשים לב הארכת תוקפה של הוראת השעה עד לסוף הח
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שניתן  חריגה יכולה לבטל אישור המועצה לכך שממילא כוללת הוראת השעה הוראה לפיה

)ראו הוראת סעיף )ג( להוראת השעה הקובע כי "המועצה רשאית לבטל  הוראת השעה מכוח

וממילא  (הוראה שניתנה לפי סעיף קטן )א( או לשנותה, אם חל שינוי נסיבות המצדיק זאת"

יכולה לקצר גם את הוראת השעה עצמה )ראו סעיף )ה( להוראת השעה הקובע כי "... המועצה 

 . וראת השעה[ מטעמים שיירשמו"(רשאית לקצר או להאריך את תוקפה ]של ה

 פי הוראת השעה-מתן אישורי חריגה על

ולאחר שבחנה את הנטען בתגובות לגבי , כפי שנקבע לעיל בהתאם להוראת השעה המוארכת .19

החריגה שניתנו   חלק מאישורילהאריך המועצה מחליטה    ,ההקלות השונות וקיימה דיון בעניין

  כדלקמן:מכוח הוראת השעה 

 

 ת פעילות מוקדי השירות הטלפוני קיצור שעו (א)

, נתנה המועצה כאמור אישור זמני לחברות לפתוח את מוקדי (קורונה)בהחלטת ההקלות 

(. לפחות שעות 10 במקום)שעות לפחות  8, למשך שלא לעניין תקלותהשירות הטלפוניים, 

בהחלטה הובהר למען הסר ספק כי המוקד הטלפוני לפניות בעניין תקלות נותר פתוח למשך 

הוט אף להרחיב את ההקלה ולאשר במסגרת בקשתה הנוכחית, מבקשת שעות ביממה.  24

 שעות לפחות. 6לה לפתוח את מוקדי השירות הטלפוניים למשך 

בעניין שעות פעילות מוקדי   האישור החריגאת  יש להאריך  כי  עמדת המועצה היא  בשלב זה,  

 קיצור של שעתיים ביחס להוראות הרישיון, דהיינו יש לאפשר 31.5.2020השירות עד ליום 

שעות לפחות, כפי   6שעות לפחות )ולא    8, כך שהמוקדים יהיו פתוחים  בעניין מוקדי השירות

שר קיצור כאמור מאפ. שעות לפחות כקבוע ברישיונות 10וזאת במקום  שביקשה הוט(

התמקדות והפניית משאבים למתן מענה להיבטים הצרכניים המצריכים תשומת לב יתרה, 

כגון מענה בעניינים טכניים ותיקון תקלות ואין מקום ליתן קיצור נוסף שעלול לפגוע בציבור 

משרד התקשורת קבע הוראה דומה בשוק הטלקום,  כי ,לא נעלם מעיני המועצההצרכנים. 

מכל מקום,  ., ואפשר כי תוארך בהתאם לנסיבות17.5.2020עד ליום  , בשלב זה,שתוקפה

המועצה סבורה כי נוכח המצב במשק ועל בסיס הנתונים שהתקבלו מהוט ויס לגבי שוק 

ין לעיל ממילא שמורה יתוך שכפי שצו  31.5.2020יש לקבוע את הארכה עד ליום    -השידורים  

 .)ג( להוראת השעהזכותה של המועצה לקצר תקופה זו כאמור בסעיף 

כפי שנקבע   ,את אישור החריגה הנ"ל 31.5.2020עד ליום  האריך  לאפוא  מחליטה המועצה  

שלא לעניין תקלות, יהיו פתוחים  (, כך שהמוקדים הטלפונייםקורונה) בהחלטת ההקלות

 .שעות לפחות 8למשך 
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 IVR -מתן אפשרות לשינוי במערכת ה (ב)

, נתנה המועצה כאמור אישור זמני לחברות לחרוג מההוראות )קורונה(בהחלטת ההקלות 

פתיח שיתייחס לשינויים באופן פעילות  IVR -בעניין ולהוסיף לתפריט הניתוב במערכת ה

החברה בזמן משבר הקורונה, לרבות אפשרות התייחסות בפתיח למועדים שנקבעו מול 

יקשה לתקן את הוראות רישיונה ויס אף ב  ,הן הוט והן יס ביקשו להאריך אישור זה  מנויים.

בתגובתה לשימוע הוט   באופן קבוע בשני נושאים ספציפיים הקשורים בעניין, כמפורט לעיל.

ובכלל זה ביקשה כי  ,המשבר לסיום עד יחולו לא הנתב מבנה בנושא ההוראות שכלביקשה 

יתאפשר לה להשמיע אפשרויות בחירה המפנות לשירותים עצמיים ולשירותים אוטומטיים 

להתמודד עם שכן הדבר יסייע לה ודיגיטליים שונים לפני קטגוריות הבחירה המנדטוריות, 

עומסי השיחות ולהפנות את הפונים לטובת שירותים מהירים ויעילים יותר לטיפול 

 י לפגוע בזמן המתנה הכללי של יתר הפונים. בהפנייתם מבל

 כי הוא מאפשרומבהירה , 31.5.2020להאריך אישור חריגה זה עד ליום  מחליטההמועצה 

החברה פתיח שיתייחס לשינויים באופן פעילות  IVR -להוסיף לתפריט הניתוב במערכת ה

לשירותים עצמיים ולשירותים . באשר לבקשת הוט להפנות מנויים בזמן משבר הקורונה

ניתן לעשות כן במסגרת תיאור השינויים בפעילות החברה )הרי מוקדי השירות  דיגיטליים

לרישיונות  1)י( לנספח ח5סעיף כאמור לעיל וממילא  הטלפוניים רשאים לעבוד פחות שעות

הצעות לפנות אליו בדרכים  IVR בעל הרשיון להשמיע באמצעות מערכת המאפשר ל

בעת הזו השמעת פתיח כאמור לפני קטגוריות הבחירה, עשויה לסייע  (. דיגיטליות שונות

תייחס הלן ניתן יהיה במסגרת הפתיח כממוקדי השירות הטלפוניים.  עומסים תילהפח

דהיינו התייחסות למנויים שתואם להם מועד לביקור  – למועדים שנקבעו מול מנויים

 .המקלים על החברה ועל המנויים מותאמים ניתובים מאפשרת לייצר זו הקלה. טכנאי

המועצה כבר קבעה שאין לכך מקום  IVR -הוט לפטור כליל מכל הוראות ה באשר לבקשת

שזו לא המסגרת  הרי ,באופן קבוע IVR -במערכת היס לערוך תיקונים אלו ובאשר לבקשת 

לערוך הליך מתאים לבחינת הבקשה והיא תטופל בנוהל הרגיל בהמשך וככל שהמועצה 

  תמצא לכך מקום.

 

 פטור מחובת הקלטת שיחות בנושאים הנוגעים לבירור חשבון ולסיום התקשרות  (ג)

נתנה המועצה כאמור לחברות גם אישור שלא להקליט פניות  (קורונהבהחלטת ההקלות )

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 
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תבוצע בשיחות הנ"ל הקלטה נקבע כי ככל שאכן לא  ,להעבירו לגורמים חיצוניים. כמו כן

יש להבהיר הדבר למנוי כבר בפתח השיחה וכן להציע לו לקבל סיכום של השיחה לקראת 

 סיומה. 

סבורה המועצה כי  ,התגובות שהוגשו לשימועגם בעניין זה לאחר שהמועצה בחנה את 

לעמוד באופן מלא לא יוכלו  ,ולמצער הוט ,י הרישיונותבשל המשך החשש הממשי שבעל

וראות הרישיון בעניין, בשל נסיבות הקשורות לנגיף הקורונה ובשים לב לעניינו של בה

 . להאריך את אישור החריגה שניתן בענייןיש מקום הציבור, 

 הנוגעים בנושאיםהמועצה מדגישה כי אישור החריגה מחובת ההקלטה  ,יחד עם זאת

ידי -שיחות שנענו עלחל אך ורק על  בזאתמוארך ה התקשרות ולסיום חשבון לבירור

שאין להם את יכולת ההקלטה. במקרים אלו על החברות לדאוג שבכל אופן   מהביתעובדים  

ייערך לשיחה תיעוד סביר אחר המתאפשר להן בעת הזו ובפורמט שניתן להעבירו לגורמים 

השיחה   חיצוניים. כמו כן, בשיחות ללא הקלטה על החברה להבהיר הדבר למנוי כבר בפתח

  וכן להציע לו לקבל סיכום של השיחה לקראת סיומה.

על החברות לעשות כל מאמץ להשלים פיתוחים טכנולוגיים שיאפשרו הקלטה ככל כמו כן,  

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

 .31.5.2020אישור חריגה זה יינתן עד ליום קובעת כי המועצה 

 

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

גם אישור לחברות שלא לאסוף ציוד  החליטה המועצה ליתן (קורונה)בהחלטת ההקלות 

ימי עבודה, כקבוע ברישיון ובלבד שמנוי שהתנתק   14קצה של מנוי שהתנתק מהשירות תוך  

חיובו נפסק כדין לרבות חיובו בגין ציוד קצה. המועצה הבהירה בהחלטתה, למען הסר ספק, 

 כי אין שינוי במועדים הקבועים ברישיון על נספחיו באשר לתיקון תקלות.

מאחר שנטען   ,בהחלטת השימוע הבהירה המועצה כי היא שוקלת להאריך אישור חריגה זה

נראה כי כך ש ,ידי עובדי החברה )אך לא רק(-ועצה כי איסוף הציוד מתבצע גם עלבפני המ

לטיפול בתיקון   ,הקלה זו יש בה בכל זאת כדי לסייע בהפניית משאבים לרבות אותם עובדים

 ים. תקלות עבור מנויים קיימ

הגיעה המועצה לכלל  ,לאחר שבחנה את התגובות שהוגשו לשימוע וקיימה דיון בעניין

את אישור החריגה שניתן בעניין זה עד ליום מקום להאריך אומנם מסקנה כי יש 

אך לקבוע לו תנאי כך שיהיה על בעל הרישיון לאסוף את הציוד לכל היותר תוך   ,31.5.2020
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חיובו נפסק  -, ובלבד שמנוי שהתנתק יום כקבוע ברישיון( 14ימי עבודה )ולא בתוך  21

 לרבות חיובו בגין ציוד הקצה. ,כדין

 

ׁ )קורונה( החליטה המועצה גם  במסגרת,  השימוע  בהחלטת  שהובהר  כפי .20 ליתן   החלטת ההקלות 

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

בתגובות לשימוע לא הועלתה לא הוגש למועצה כל פירוט מדוע יוארך האישור. אך בעניין זה 

 .זו הקלה להאריך שלא מחליטה המועצה, כן עלכל טענה נוספת בעניין ו

 

 בעניין הוראת השעה וההקלות על פיה.עד כאן נושא א' 

 

במהלך משבר הקורונה : אפשרות הארכת ההסמכה הזמנית של יו"ר המועצה לאשר נושא ב'

דקות )ובלבד  15 -הכרה כ"הפקה מקומית" בתכנית לגיל הרך, לילדים או לנוער, שארכה קצר מ

 דקות( 2 -שמשך התכנית לא יפחת מ

 :רקע והחלטת המועצה

הסמיכה  ,, ומן הנימוקים שפורטו בה19.3.2020מיום  3-2/2020החלטת מועצה מס' במסגרת  .21

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

 15 -טלוויזיה המיועדת לגיל הרך, לילדים או לנוער, כ"הפקה מקומית", גם אם ארכן קצר מ

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

ים הכרה בה מפורט לעניין מהות ההפקה, תוכנה והנסיבות הספציפיות לגבי אורכה, המצדיק

 "(.החלטת ההסמכהכהפקה מקומית )להלן: "

בהחלטת ההסמכה הובהר כי היא תעמוד בתוקפה לגבי תכניות טלוויזיה לגיל הרך, לילדים  .22

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

 .ק ולהתפתחויותכאשר המועצה רשאית להאריך מועד זה בהתאם למצב במש

 

 

 :התפתחויות מאוחרות להחלטת ההסמכה

כי במהלך התקופה אכן הופקו הפקות ילדים ייעודיות  ,להמנתונים שהתקבלו במועצה ע .23

במסגרת החלטת אך הן טרם שודרו או טרם שודרו במלואן. על כן,  ,לתקופת משבר הקורונה

תכניות שישודרו עד גם על כך שתחול  ,המועצה להאריך את החלטת ההסמכההשימוע, שקלה 

 .31.5.2020ליום 
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 שימוע:החלטת הל התגובות

, אשר הדגישה כי עקב הנסיבות וההתערערות ענני תקשורת בע"מתגובה לשימוע הוגשה מטעם   .24

וכן רלוונטי לערוצים שתחת לייצר ת נערכה החברהבשגרת חיי הילדים נוכח משבר הקורונה, 

ניק להם עניקולודיאון, ניק ג'וניור וטין ניק(, מתוך מטרה להיות עם הילדים ולה) אחריותה

רשת בטחון נוספת, חיזוק רגשי ובידור. היערכות זאת, כרוכה היתה בפיתוח זריז מאוד של 

ס מיטב היוצרים והטאלנטים תכנים ייעודיים לתקופה, תוך כדי השקעת מאמצים גדולים וגיו

מאחר שחלק מהתכנים עדיין בשלבי הפקה וחלקם הופקו אך טרם  אנשי הערוץ וההפקה.וכן 

 .  2020שודרו במלואם, ביקשה ענני תקשורת בע"מ להאריך את החלטת ההסמכה עד לסוף מאי  

בתגובתה  והוטהחלטת ההסמכה, רואה מניעה להאריך את היא אין כי בתגובתה ציינה  יס .25

בנושא הכרה בהפקה מקומית לגיל ע בהחלטת השימוקון המוצע הבהירה כי היא תומכת בתי

 .הרך

 

 דיון והחלטה:

מדינת ישראל, בדומה לרוב מדינות העולם, מצויה בעיצומה של ההתמודדות עם נגיף הקורונה  .26

והשלכותיו ניכרות בכל תחומי החיים. אמנם, בימים האחרונים חלק מן ההגבלות הוסרו או 

אף המיעוט ר המשבר מורגש עדיין בעוצמה רבה. הילדים והנועהפעוטות, צומצמו, אך בעולם 

שוהה מחוץ לבית במתכונת מצומצמת ועדיין , צפוי לחזור בימים הקרוביםלמסגרות או  שחזר

נותר לו זמן רב לשהות בבית מול המסך. במצב דברים זה, יש לברך על יוזמות לייצר תכנים 

מותאמים ורלוונטיים לתקופה מורכבת זו, ונראה כי תכנים מותאמים שכאלה, אף אם הם 

עוטות, הילדים והנוער, שעולמם השתנה פתאום ועוד קצרים מאוד, עשויים דווקא להקל על הפ

 ממשיך להשתנות.

המועצה מחליטה ולאחר ששקלה את האמור בתגובות להחלטת השימוע, בנסיבות אלו,  .27

ניתן יהיה לפעול כאמור דהיינו, . 31.5.2020וזאת עד ליום להאריך את החלטת ההסמכה, 

ילדים ולנוער שישודרו במהלך משבר לגבי תכניות טלוויזיה לגיל הרך, לבהחלטת ההסמכה 

 .31.5.2020( ועד ליום 19.3.2020) החלטת ההסמכההקורונה ממועד קבלת 

*      *     * 
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