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 2021פברואר  01

 י"ט שבט תשפ"א 

 

 לכבוד 

 רשימת תפוצה 

 

 

ות קנויות מסוגה יאמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון הפקות מקומ הנדון:

 ה החלט - עילית/מורכבת

 סימוכין:

אמות   .1 טיוטת  מקומשימוע  הפקות  למימון  תשלומים  חלוקת  יחס  לקביעת  קנויות י מידה    מיום   ות 

12.09.2017 . 

מקומ .2 הפקות  למימון  תשלומים  חלוקת  יחס  לקביעת  המידה  אמות  לטיוטת  משני  קנויות  ישימוע  ות 

 .11.11.2018מיום   מסוגה עילית/מורכבת

ות קנויות  יון הפקות מקומאמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימ   שימוע משני נוסף לטיוטת .3

 .19.07.2020מיום   מסוגה עילית/מורכבת

 

 , אבקש להודיעכם על החלטתי בנושא שבנדון: בהמשך לשימועים בסמך

השנ  ו)ב(62סעיף   .1 הרשות  התש"ןי ילחוק  ורדיו,  לטלוויזיה  השנ)"  1990-ה  הרשות  "(  יהיחוק 

עבור שימוש באפיקי שידור  לשידורי טלוויזיה  קובע כי תשלומים שהתקבלו מבעלי רישיונות  

מוחשיים,   לא  קנויות ונכסים  מקומיות  הפקות  למימון  הרשות    ישמשו  בחוק  )כהגדרתן 

אשר ישודרו בשידוריהם של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, בעל רישיון לשידורי    1ה(, י השני

הגופים   בין  ויחולקו  טלוויזיה,  לשידורי  רישיון  ובעל  טלוויזיה  לשידורי  זיכיון  בעל  לוויין, 

שיקבע מראש    , בהתאם לאמות מידהשר"(ה)"  האמורים לפי יחס שיורה עליו שר התקשורת

 ר. והכל בהסכמת שר האוצ

ערוץ ")החדש בע"מ   10התיר שר התקשורת דאז, מר בנימין נתניהו, לערוץ    2015ביוני  27ביום  .2

לטלוויזיה  ה  יבנכסים לא מוחשיים של הרשות השני,  10להמשיך ולעשות שימוש באפיק  "(  10

"( השלישי,  "(  השנייה   הרשותורדיו  הערוץ  של  החדשות  חברת  את  ששימשו  מסחר  ובסימני 

יה. בעד השימוש האמור שילם  ילחוק הרשות השנ )ח(  ה71סמכותו הקבועה בסעיף  וזאת מכוח  

 .₪ מיליון  2.16 סך שללמדינה  10ערוץ 

 
 : הבא באופן  היהשני הרשות  חוק ו ל62סעיף ב  מוגדרת  קנויה  מקומית  הפקה זה לעניין  1

 כמפורט להלן, לפי העניין:  – הפקה מקומית קנויה" "
הפקה מקומית    –לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה   (1)

ה)א(, שהיא תכנית סוגה עילית כהגדרתה בתוספת הראשונה,  62קנויה כהגדרתה בסעיף  
 ( להגדרה האמורה; 3למעט תכנית מיוחדת כאמור בפסקה )

הפקה מקומית   –לעניין בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין  (2)
א לחוק התקשורת, שהיא סוגה מורכבת כמשמעותה בכללים  6קנויה כהגדרתה בסעיף  

 . ( לחוק התקשורת5ה)6בעו לפי סעיף שנק



 

 

2 
 

 02-6240029פקס':    02-6706301טל':     91999, ירושלים 23רח' יפו 
 

 

המכרז    2017באפריל    23ביום   .3 להסתיים  השנייה  הרשות  לבעלי  של  שידור  אפיקי  הקצאת 

טלוויזיה  רישיונות   סעיף  לשידורי  השני37לפי  הרשות  לחוק  במסגרת  י ד  הזוכות  ההצעות  ה. 

כלומר, הסכום    .₪  32,999,779הן בסכום מצטבר של    עבור השידור באפיקים השונים   המכרז

לחלוקה   בפסקה  מהתשלומים    שהתקבלהכולל  ע  1כאמור  )"  35,159,779  לעומד  כספי ₪ 

הופקדו    "(.הביד הביד  נפרד אצל החשב הכללי  בכספי  המנוהלת בחשבון  חוץ תקציבית  קרן 

בהתאם לקבוע בחוק    כהגדרתם להלןלגופים הזכאים    והוא יעבירם"(  הקרןבמשרד האוצר )"

 הרשות השנייה ולמפורט בהחלטה זו.

שידורי  כאמור לעיל ובהתאם לחוק הרשות השנייה, כספי הביד יחולקו בין הגופים הבאים:   .4

הוט    ,(2019בינואר    16מיום    10שנוצר ממיזוג של רשת וערוץ  )  13ערוץ  "(,  קשתקשת בע"מ )" 

" וביחד כולם  יסודי. בי. אס שירותי לוויין בע"מ )""(  הוט)" בע"מ  בכבלים  מערכות תקשורת  

הזכאים" מראש   "(הגופים  השר  שיקבע  מידה  לאמות  בהתאם  השר  שיורה  יחס  לפי  והכל 

 . ובהסכמת שר האוצר

לשימועים אלו    בסימוכין."( פרסם שלושה שימועים בנושא כמפורט  המשרד משרד התקשורת )" .5

עצה  היועץ המשפטי למו , הזכאיםהגופים ממספר גופים ובכללם משרד התייחסויות התקבלו ב

ים נוספים.  ומגופ"(  המועצות)"  ה י, היועץ המשפטי לרשות השנילשידורי כבלים ולשידורי לוויין

המקצועיים  ת  בבחינ השונות,  הגורמים  ההתייחסויות  את  בחשבון  במשרד  כלל  נלקחו 

ההתייחסויוהמשרד    שפרסםהשימועים   אלו.  תוכלל  הגופים    לשימועים  בהתייחסויות 

 לשימועים, טען כל אחד מהגופים הזכאים לקיומה של הצדקה לקבלת מימון מכספי הביד.  

  קיימת   כי,  23.08.2020  ביום"ר יועז הנדל,  דאז  דלב לטענות אלו החליט שר התקשורת    בשים .6

הגופים  הצדקה בין  שוויונית  הזכאים    מי  כי  לקבוע  הקושי  בשל   הן,  לחלוקה    זכאי מהגופים 

בסכום    מכספימקומיות    הפקות   מימוןל   קידום מבחינת    הן,  הגופים  משאריותר    גבוה הביד 

  השלכות   עקב  הזכאים  הגופים   נקלעו   אליהם  הרבים  הקשיים  בשל  הן ו   הישראלית   היצירה וגיוון  

הוויה  תחום הבמנת לקדם את היצירה הישראלית    על. יחד עם זאת,  הקורונה  נגיף  התפשטות

הביד    חלוקתיחס    לפיה  מידה  אמתהשר    קבעישראלית    בהתאם,  היתר   בין,  ייקבעכספי 

בהפקות    השקעתל הזכאים  זיקה    העוסקותקנויות    מקומיותהגופים  בעלי    להוויהבנושאים 

לחלוקה  הביד  כספי  מסכום  רבע  של  לגובה  עד  כאמורוהכל    הישראלית ההצדקות  נוכח   ,

  הזכאים הגופים    לכל   המאפשר   שוביח   מנגנון נקבע בהחלטת השר    , לאמור  בהתאם.   שוויונית

חלק   ל  מוענק  אך,  הביד  מכספי  שווהלקבל  יבחרו  אשר  לגופים  עודף  בהפקות    השקיעניקוד 

הרשות   לחוק ו)ב( 62סעיף בהתאם ל  . זיקה להוויה הישראלית בעלי מקומיות קנויות בנושאים 

 . האוצר  שר ו שללקבלת הסכמת החלטה זו הועברה השנייה 
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כך את הדרך    ובכלל  לבחון את הנושא מחדש  תיביקש,  16.12.2020  ביוםלתפקיד  כניסתי    עם .7

משך הזמן הממושך החל    נוכחוזאת בין היתר,    הביד  כספילחלוקת    ביותר  והיעילההמהירה  

שוויונית    לחלוקה  מתוך רצוןכל זאת  ו  קבלת החלטה זולמועד  ועד    מהגופים   קבלת התשלומיםמ

    .החוק בתנאי לעמידה   בכפוףו הזכאיםבין הגופים 

  חוק)"  1982-)בזק ושידורים(, התשמ"ב    לחוק התקשורת  1כא6בשים לב להשלכות סעיף  לפיכך,   .8

משך הזמן הממושך  הצורך בקידום היצירה הישראלית,  אור  ולהזכאים  על הגופים    "(התקשורת

חלוקת כספי הביד  ,  בשימועים  שהתקבלו תייחסויות  הה  בחינת   לאחרו  זוהחלטה    תעד לקבל

 כדלקמן: תתבצע 

  מכספי   שווה לקבל חלק  הזכאים  מהגופים    אחד לאמור לעיל ועל מנת לאפשר לכל    בהתאם .א

  לחוק הרשות השנייה   ו)ב(62בסעיף    המנוי   גוף לקביעת הזכאות תהא  , אמת המידה  הביד

פי  ,  2018עבור שנת    מקומיות קנויותהפקות  בנושא    השידור  בחובותעמד  אשר     חוק על 

מכוחם  התקשורת  חוק   או   השנייה   הרשות שהותקנו  ותנאי  והתקנות  המועצות  כללי   ,

החל משלב   הנדרש  ארוךעקב משך הזמן ה   2018היות שנת  ל  שנת הבחינה נקבעה  2. ןהרישיו

שידור למועד  ועד  ההפקה  חוזה  על  שנדרש ההחתימה  הארוך  הזמן  משך  כך  ומתוך   ,

ומתוך   בחובותיהם  הגופים  עמידת  בהקדם לבדיקת  הכספים  לחלוקת  להביא  הרצון 

 האפשרי. 

בין הגופים הזכאים אשר עמדו באמת המידה כאמור לעיל, יהיה  חלוקת כספי הביד  יחס   .ב

מימון ולעודד  זאת על מנת לאפשר לכל הגופים לקבל  ,  עד לרבע מסכום כספי הבידשוויוני ו

 . והכל כמפורט להלן את היצירה המקומית 

כספי הביד ישמשו למימון    ,)ד( לחוק הרשות השנייהו62( וסעיף  1)ב()ו62  לסעיף  בהתאם .ג

 עמידת  את   המועצות  בחינתיובאו בחשבון לצורך    ולאהפקות מקומיות קנויות    ושידור 

והתקנות    התקשורת   חוק  או   השנייה  הרשות   חוק  לפי   בחובותיהם  הזכאים  הגופים

מכוחם, הרישיון  שהותקנו  ותנאי  המועצות  . "(מקומית   הפקהבנושא    תוחוב)"  כללי 

,  2021סוף שנת  עד  ,  שעמד באמת המידה המפורטת לעיל  כל גוף זכאי  יגיש  בהתאם לכך,

  להפקתן,   הסכם  נחתם  2021במהלך שנת  ש  קנויות  מקומיותהפקות    ה ובה פירוט שלרשימ

  הגופים   כי. יובהר  "(הביד  הפקות  רשימת)"  הפקה מקומיתבנושא  ת  וחוב   במסגרת  אינןשו

  ביחס   דיווח  מכל   תנפרד  כרשימהלמועצות    הביד  הפקות  רשימת   את  יגישו   הזכאים

מקומית בנושא  ת  ובחוב   ם עמידתל בחשבון    הבידהפקות    רשימתוכי    הפקה  תילקח  לא 

ככל   .הפקה מקומיתבנושא  ת  ובחוב  עמידת הגופים הזכאים  את   המועצות  בחינת לצורך  

על   יעלה  הביד  הפקות  ברשימת  ההשקעה  הבידשסך  מכספי  הזכאות  סכום סכום   ,

  ההשקעה ביתר לא יוכר לעמידה בחובות על פי חוק הרשות השנייה או חוק התקשורת 

 דין. , כללי המועצות, תנאי הרישיון ועל פי כל והתקנות שהותקנו מכוחם

 
להפקות    2 שהוקצו  השידורים  מסך  קנויות  מקומיות  הפקות  של  השידור  זמן  חובות  פי  על  הוא  האמור  כי  יובהר 

 . , כללי המועצות ותנאי הרישיוןוהתקנות שהותקנו מכוחם מקומיות, והכל לפי חוק הרשות השנייה או חוק התקשורת
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לסעיף   .ד השנייה,  62בהתאם  הרשות  לחוק  אחראיות  המועצות  ו)ג(  הגופים  )יהיו  לעניין 

ולעניין   סמכותההמסחריים  הערוצים המשדרים  לפי  אחת  כל  בדבר   , (,  כללים  לקביעת 

  לרבות   לסעיף זההתנאים בהם יידרשו הגופים הזכאים לעמוד לשם קבלת המימון בהתאם  

 .בדבר שיבוץ ושידור התכניות

עמידת ההפקות שנכללו ברשימת   הביד, יבדקו המועצות אתהפקות  לאחר הגשת רשימות   .ה

ובתנאים    לעיל  (ד)בכללים שיקבעו המועצות כאמור בסעיף    זכאישל כל גוף    הפקות הביד

סכום   יחושב  ,האמורהבהתבסס על הבדיקה  .  ו לחוק הרשות השנייה62הקבועים בסעיף  

המועצות .  והכל עד לגובה של רבע מסכום כספי הביד  כספי הבידשל כל גוף זכאי מ   זכאותו

עמידתם   על  הזכאים  לגופים  זכאותם    אישורועל    בכלליםיודיעו  הבידסכום    מכספי 

בהמשך לכך,   .ו המועצותשקבע  לכללים  בהתאםוהכל    זהשיועברו אליהם בשלב    והכספים

  ההסכמים המועצות יבדקו גם את הביצוע בפועל, ובכלל כך את התשלומים בפועל בגין  

שנכללו ברשימת הפקות הביד וכן קיום חובת שידורן של ההפקות הכלולות בה, בהתאם 

לכללים שקבעו המועצות לעניין זה. לא ניתן יהיה להכיר בהפקות שלא שודרו. בהתבסס 

.  2023של כל גוף עד לסיום שנת  הסופימועצות את סכום זכאותו על בדיקות אלו יקבעו ה

לכל   נוספות  בשנתיים  הבדיקה  משך  את  להאריך  בנפרד,  אחת  כל  המועצות,  בסמכות 

 היותר. 

ומתוך רצון לקדם את היצירה הישראלית ולסייע  החלטה זו    עד לקבלתנוכח חלוף הזמן   .ו

והגופים נוכח ההשלכו ו  הזכאים  לכלל היוצרים  ,  נגיף הקורונה  התפשטות  ת שלבמיוחד 

הזכאים  אבחן את האפשרות לגופים  כהלוואה  הביד  כספי  פי  ע,  לחלוקת  יחס חלוקה  ל 

 . אופן מיידיבהביד שהופקדו בקרן    מכספי  25%  כהלוואה  יקבל  זכאי  גוףכך שכל    ,שוויוני

למתן ההלוואה לצורך    יקבעו את אופן המצאת הבטוחות  המועצות  ואם יידרש,  ככל הניתן

 החלטה זו. הבטחת מימוש הוראות 

וככל   .ז הסופי  הזכאות  סכום  קביעת  בטרם  מהקרן  כסף  זכאי  גוף  זכאותו  סשקיבל  כום 

הסכום שקיבל  להחזיר את  הגוף  יידרש    ,מהקרן  מהסכום שקיבלנמוך    (ה)לפי סעיף  הסופי  

זאת, לא  לבין סכום זכאותו הסופי.    שקיבלסכום  העל פי ההפרש בין , ואו חלק  ו, כול לקרן

 יאוחר מחודש לאחר קבלת ההודעה על כך.

  הסכום  יחולקיוותר כסף בקרן,    לגופים הזכאים  יםהסופי   הזכאות  סכומילאחר קביעת  אם   .9

   שיקבע השר.בהתאם למנגנון  הזכאים הגופים  בין הנותר
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 :יםהעתק
 התקשורת  משרד, המשפטית  היועצת, נויפלד דנה"ד עו
 התקשורת  דכלכלה, משר מינהלדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל -"ר עופר רזד

 מר יוחנן שליין, חשב משרד התקשורת 
 התקשורת  משרד(,  משפטי)ייעוץ  בכירה מחלקה מנהלת, בלום ליאת"ד עו
 התקשורת  משרד,  (רגולציה) בכירה מרכזת, כהן טל' גב
 האוצר  משרד, תקציבים אגף, ותיירות תקשורת רכזת, ספיר איפרגן' גב

 ן יה לשידורי כבלים ולשידורי לווי מועצהעו"ד איתמר חרמון, היועץ המשפטי, 
 הרשות השנייה מועצת ברקוביץ, יו"ר -ב וגב' יוליה שמאל
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