
- - 

 מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL 

 

 27.3.2019מיום  7-6/2019 ן מס'יהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווי החלטת

 :בעניין

 להצגת עמדות ההזמנ

 שינויים עריכת בעניין הרישיונות בעלי של הרישיונות הוראות תיקון :בנושא 

 ושינוי שיבוץ בעניין שידורי חדשות ותכניות בענייני היום בסיס ערוצי בשיבוץ

 רקע

"(, מסמיך חוק התקשורת)להלן: " 1982 -ה לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב6סעיף  .1

"( לקבוע מדיניות, בין היתר, לגבי המועצהאת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: "

 לשידור ערוץ אישור לרבותסוגי השידורים, נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם 

 .וביטולו

ה המועצכמו כן, קיימות הוראות ספציפיות בחוק התקשורת, אשר מבלי לגרוע מסמכותה של  .2

 . ערוציםב הקשוריםשונים  םה, מעניקות למועצה סמכויות נוספות בענייני6לפי סעיף 

בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים ובעל הרישיון לשידורי טלוויזיה  של הרישיונותאף  .3

"( הוט" או "הוט חברתבהתאמה: חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ )להלן: ", באמצעות לווין

בעלי "( )להלן ביחד: "יס" או "חברת יס( בע"מ )להלן: "1998די.בי.אס. שירותי לוויין )וחברת 

ההליך לפיו יאושר את קובעים ומסדירים, בין היתר, " בהתאמה(, הרישיונות"-" והרישיונות

  .1ברשימת השידוריםבערוצים השונים, קרי שינוי  ,, או ידווח למועצהע"י המועצה

הסרת ערוץ מלוח או  ,העלאת ערוץ חדששל דרך לרבות בשינוי ברשימת השידורים יכול להיות  .4

משדר שינוי אחר בערוץ ביצוע שינוי ברשימת השידורים גם יכול להיות ואולם, . השידורים

 . "(מאפיינים שינוי)להלן: "במספר האפיק בו ישודר  שינוי כגון, מסוים

תיקון הוראות , בעניין: "3-3/2017ידי המועצה החלטת מועצה מס' , ניתנה על 2.2.2017ביום  .5

הדין החלות על בעלי הרישיונות בעניין שינויים ברשימת השידורים לרבות אישור להעלאת 

החלטה  "(.הסדרי אישור ערוצים החלטת תיקון" )להלן: "ערוצים ולהסרתם ושינוי מאפייניהם

                                                           

  .14רישיון חברת יס בפרק ו', סעיף בו 28.6, 26, 24חברת הוט בסעיפים  ברישיון 1

 

 משרד התקשורת
  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting 



 מיום 4-4/2015 מס' ועצה בעניין )החלטהזו התקבלה לאחר שימוע ציבורי שפרסמה המ

12.02.2015.) 

חלק מהערוצים עודם נדרשים לאישור בפני מליאת , הסדרי אישור ערוצים על פי החלטת תיקון .6

אישורי  ענייןבהמועצה חלק מסמכויותיה האצילה  ,פי כל דיןל בהתאם לסמכותהאך  המועצה

אף סוגי ערוצים מסוימים, המועצה ל הנוגעיםים שינוילגבי  ,בנוסף. ערוצים, ליו"ר המועצה

, כאשר שמורה למועצה הסמכות להתערב בדיעבד קבעה חובת דיווח ללא צורך באישור מראש

 . בשינוי, במידת הצורך

כפי  לידי ביטוי ברישיונותיהן של חברת הוט ושל חברת יסבאים  ,ההסדרים השונים בעניין .7

  .ערוצים אישור הסדרי תיקון החלטתב ,שתוקנו, בין היתר

לחוק התקשורת  1כא6עניין אפיקים, יש לציין גם את הוראת סעיף ובאופן ספציפי לבנוסף  .8

  .הקבועים בו העוסק באפיקים מסוימים

ערוץ  שידורימדי פעם את מספרי האפיקים בהם ישבצו  מעוניינים לשנותבעלי הרישיונות ואכן,  .9

 . מסוים

הנדרש לאישור  הינו שינוי מאפיינים ,ץהשידור של ערובאפיק  לעיל, שינוי נסקרבהתאם ל .10

הכל בהתאם להוראות  - די בדיווח על השינוי ולעתיםר המועצה "המועצה או לאישור יו

 . ול"סוג" הערוץ הרישיונות

בהתאם מראש הערוצים ששינוי מאפייניהם, כגון שינוי מספר אפיק, דורש את אישור המועצה  .11

כן שינוי בעניין שידורי ו ערוצים המשודרים בחבילות הבסיסהם, למשל, ראות הרישיונות להו

לעומת זאת, שינוי אפיק של ערוץ מוסף שאינו מאופיין כערוץ  .כניות בענייני היוםחדשות ות

 דורש רק דיווח. באישור יו"ר המועצה, המחויבילדים, דת, מבוגרים או ספורט 

ערוץ לאפיק את ה"לשכפל" פר האפיק אלא שלא לשנות את מסהרישיון לעיתים מבקש בעל  .12

. גם םבאפיק נוסף או באפיקים נוספי 2בשידור מקביל וזההאת הערוץ  כלומר לשדר. נוסף

 .נדרשת התייחסותלשינוי שכזה 

 מספרהנה כי כן, על פי ההוראות הרלבנטיות בנוסחן הנוכחי יש שינויים הכרוכים בענייני  .13

פעמים רבות ואף ברובם המכריע של  ,ואולםהדורשים את אישור המועצה מראש.  האפיק

אינם נוטים להתערב בשיקול )לגבי ערוצים שבסמכותו( המקרים, המועצה או יו"ר המועצה 

אפיקים המתאימים מספרי הלשיבוץ ערוצים ב הדעת הפרוגרמטי של בעלי הרישיונות באשר

 לכך.

 ,יש מקום לבחוןלצורך שמירה על האינטרס הציבורי, מנגד יתכנו מקרים, גם אם מעטים שבהם  .14

ובמיוחד מים( באפיק מסוים ים )או סוגי ערוצים מסושיבוצו של ערוץ מסויב להתערב,ואף 

גם מעיון בסעיף כך עולה  .חדשותוערוץ הכולל שידורי  כשמדובר בערוץ הכלול בחבילת הבסיס

 נז לחוק.6עיל ומסעיף המוזכר ל 1כא6

  

                                                           
טכנולוגי או אחר. במקרה של שוני טכנולוגי ראו סעיף כל שוני,  הכוונה לשידור ערוץ קיים באפיק נוסף ללא 2

 בשינויים הנוגעים לנגזרת טכנולוגית.לרישיון יס העוסקים ( 1)ב14.1.2לרישיון הוט וסעיף  24.1.3



 :שימוע - החלטה

או  אישור שינוי אפיקי ערוצי הבסיסהכרוך בהליך האת ולקצר  ייעללה מתוך מגמ ,לפיכך .15

של המועצה, פעמים רבות, אכן אין הכרח להתערב בשיקול הדעת  מניסיונהו והואיל ,"שכפולם"

 הבסיס בחבילת הכלול ערוץשל בעלי הרישיונות אף אם מדובר בשינוי אפיק של  הפרוגרמטי

 נושא על המועצה פיקוחל חשיבות, עדיין יש מנגדאך  – "ו"שכפולב או, וערוץ המשדר חדשות

הרישיונות העוסקות  הוראותל תיקון לבצע המועצה שוקלת – מסוימים במקרים האפיקים

כמסומן  ,וערוצים המשדרים חדשות בסיס ערוציבהליכי אישור בקשה לשינוי אפיקים של 

המצורפים  (יס חברת רישיון) 'ב ובנספח( הוט חברת רישיון) 'א בנספח בתיקון מהדורות

  .להחלטה

בהתאם לסמכותה על פי כל דין , שוקלת המועצה לקבועבמסגרת התיקונים הנ"ל , בתמצית  .16

אפיק של ערוץ בסיס וערוץ המשדר  לשינויכי בקשה לחוק,  1נז6-ו 1כא6ובכפוף לסעיפים 

בכוונתו להביא את הדיווח יו"ר המועצה אשר יודיע לבעל הרישיון אם תובא בפני  ,חדשות

להוראות לתוקף בהתאם הוא יכנס שאז  ,שדי בדיווח שהוגשהמועצה או מליאת  תהכרעל

ככל . המאפשרות גם התערבות בדיעבד בענייני ערוצים על דיווחים למועצההרגילות החלות 

רק לאחר ובהתאם לבצע את השינוי יהיה ניתן שנקבע כי העניין יובא בפני מליאת המועצה 

 . להחלטת המועצה

 ,ל"נגזרת טכנולוגית" של ערוץהתייחסות ישנה בהוראות הקיימות  –באשר ל"שכפול" אפיק  .17

, הן בשכפול והן בנגזרת טכנולוגית התוכן הוא זהה לחלוטין ואין כךדמיון בין השניים.  וקיים

השוני בין לא מבחינת אפיק ולא מבחינת טכנולוגיית שידור. )המקורי( שינוי בערוץ עצמו 

 ישנו שידור )ככל שקיים(: כך שבנגזרת טכנולוגית  הוא באפיק האחר הנוסףהשניים 

שהרי , ישנו גם שוני בשלב ההסרה שונה.ואילו בשכפול רק מספר האפיק בטכנולוגיה שונה 

שלא כמו האפיק שמשדר בטכנולוגיה  ,אפיק משוכפל הוא זהה לחלוטין מלבד מספר האפיק

 שונה.

את ההסדרים הקבועים לגבי "נגזרת  ,על כן, המועצה שוקלת לאמץ לעניין "שכפול" אפיק .18

גית" תוך הבהרה כי לגבי הסרה של אפיק משוכפל יש לפעול בדומה למנגנון של שינוי טכנולו

 .אפיק

בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינים האמורים, לרבות אופן יידוע המנויים  ,יחד עם זאת .19

שייקבעו, המועצה מבקשת לקיים בזאת הליך של שימוע שעניינו מתן שיונות יהר בדבר תיקוני

 . לגבי כל האמור לעיל שיש לו עניין בדבר להציג את עמדתואפשרות לכל מי 

החלטת תיקון לובשים לב לסעיף ז , בחלוף הזמן מהחלטת תיקון הסדרי אישור ערוצים, בנוסף .20

מזמינה  – שנקבע בהאת חודשים  18 בחלוףעל פיו המועצה תשוב ותבחן , הסדרי אישור ערוצים

החלטה הנ"ל כל האמור בהתייחסותו באשר ללהעביר את כל המעוניין בדבר המועצה את 

 .לאופן יישומה וככל הנדרש אף להציע לה תיקוניםבאשר ו

  



 

 3 , יגישו עמדתם בכתב בלבד. העמדות יוגשו לא יאוחר מיוםכאמורהמעוניינים בהצגת עמדותיהם 

אביב )מגדל שלום -בתל 9, בדואר למשרדי מנהלת הסדרת השידורים לציבור, רח' אחד העם 2019ביוני 

. עמדות שיוגשו מאת abargilm@moc.gov.il(, ובנוסף למייל: 10מאיר מבואה מערבית, קומה 

 יחשבו כאילו לא הוגשו כלל.יכול שגורמים אנונימיים, 

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

להסרת ספק, יובהר כי המועצה רואה עצמה רשאית להכריע בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם 

 בלבד, לפי שיקול דעתה, ובכפוף לכל דין.

*** 

  

mailto:abargilm@moc.gov.il


 תיקון נשקל לרישיון הוט -נספח א'

 ן כמסומן בהארת שינויים כדלקמן: יתוק 24.1.3סעיף 

 לוח) קיים ערוץ של( As is) וזהה מקביל שידור": מלאה טכנולוגית נגזרת" זה לעניין

: " להלן)  זהה שידור בטכנולוגית, הרישיון בעל בידי(, מלא באופן ומקביל זהה שידורים

 '...וכו מימד תלת, גבוהה ברזולוציה כגון שונה או"( משוכפל ערוץ

 :הבא כדלקמן 4.א.24.1סעיף  יבוא 3.א.24.1לאחר סעיף 

לשינוי  ת בעל רישיוןבכל הנוגע לבקשלעיל,  1.א.24.1. על אף האמור בסעיף 4.א.24.1

 שלהפסקת שידור  בעניין בקשה אואפיק של ערוץ משדר מספר ההנוגע לשינוי ם מאפייני

שתקבע על דיווח על כך בעל הרישיון למועצה מראש ובכתב במתכונת  ידווח ,משוכפל ערוץ

ימי  14מניין ימי עבודה לפחות לפני המועד המתוכנן לביצוע השינוי.  14 וזאת "ר,היוידי 

העבודה ימנה מרגע שהגיש בעל הרישיון דיווח מלא ומפורט בצירוף כל מסמך דרוש בהתאם 

אם הורה היו"ר מועד אחר לגבי פרט או מסמך מסוים. "ר, אלא למתכונת שנקבעה על ידי היו

 ,24.1.2סעיף  הוראותשאז יחולו  ,די בדיווח שהוגשהאם "ר המועצה יודיע לבעל הרישיון יו

 השינוי את לבצע יהיה ניתןשאז לדיון במועצה מועבר  הדיווחכי  או ,שינויים מחויביםב

  בעניין. המועצה להחלטת ובהתאם לאחר רקהאמור בו 

 תיקון נשקל לרישיון יס -נספח ב'

 ( יתוקן כמסומן בהארת שינויים כדלקמן: 1)ב14.1.2סעיף 

( של ערוץ קיים )לוח As isלעניין זה "נגזרת טכנולוגית מלאה": שידור מקביל וזהה )

" זהה ) להלן: שידורים זהה ומקביל באופן מלא(, בידי בעל הרישיון, בטכנולוגית שידור 

 או שונה כגון ברזולוציה גבוהה, תלת מימד וכו'..."( ערוץ משוכפל

 

 :()א( הבא כדלקמן4)ב 14.1.2סעיף  יבוא( 4)ב 14.1.2לאחר סעיף 

מאפייני לשינוי  ת בעל רישיוןבכל הנוגע לבקש ,לעיל( 2)ב 14.1.2()א( על אף האמור בסעיף 4)ב

לשינוי  הנוגעים, בחבילת הבסיס או בכל מסלולי חבילת היסוד, כהגדרתה בחוקשידורים 

בעל  על כך ידווח משוכפל,שידור ערוץ הפסקת  בעניין בקשהאו אפיק של ערוץ משדר  מספר

ימי עבודה  14, וזאת "רהיושתקבע על ידי דיווח במתכונת מראש ובכתב  למועצההרישיון 

מנה מרגע שהגיש בעל יימי העבודה י 14לפחות לפני המועד המתוכנן לביצוע השינוי. מניין 

הרישיון דיווח מלא ומפורט בצירוף כל מסמך דרוש בהתאם למתכונת שנקבעה על ידי 

יודיע לבעל "ר המועצה יו. םמועד אחר לגבי פרט או מסמך מסויהיו"ר, אלא אם הורה היו"ר 

או  ,)ב( בשינויים מחויבים14.1.2סעיף הוראותהאם די בדיווח שהוגש, שאז יחולו הרישיון 

רק האמור בו ניתן יהיה לבצע את השינוי  שאז לדיון במועצה מועבר  הדיווחהודיע כי אם 

   לאחר ובהתאם להחלטת המועצה בעניין.



 

 –מכתב לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

  סודיות

  פרטים כלליים

 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:

  כתובת:

  סודיות

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

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

  לשימועים, עם קבלתן.

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

 אני מתנגד לפרסום העמדה

_________________________________________________________ 

מהטעמים הבאים)יש לנמק על פי חוק חופש  אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה

__________________________________________________________________המידע(

_ 

_______________________________________________________________________ 

 .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.

 

 ________שם: ___________________                        חתימה: ____________
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