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 08.03.2018מיום   5/2018-1המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'  תהחלט
 :  בעניין

 

 (RFIהזמנה לקבלת מידע )
 

בנושא: מודלים של ערוצים וחבילות המוצעים למנויים על ידי חברות הכבלים 

לרבות בחינת מאפייני חבילת הבסיס וההוראות החלות עליה לנוכח תנאי  והלווין

 השוק המשתנים

 

 

"( ובעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין הוטבעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים )להלן: "

בערוצים "( מציעים לצרכנים, תמורת דמי מנוי, לצפות בעלי הרישיונות"( )להלן ביחד: "יס)להלן: "

לשידורי כבלים ולשידורי לווין ". המועצה "כרטיס כניסה"רבים ומגוונים בתנאי שהמנויים רכשו "

תנאי השוק , נוכח כדי לבחוןוהצעות מבקשת לקיים הליך של קבלת מידע "( המועצה)להלן: "

של ערוצים  מודלים לאומיים(, -מבחינת הצטרפותם של שחקנים חדשים )מקומיים ובין המשתנים

בחינת  לרבות המציעות מגוון ערוצים,וחבילות המוצעים למנויים על ידי חברות הכבלים והלווין 

. ראשית יתואר עליה החלות וההוראותכאמור(  "כרטיס כניסה")המהווה מאפייני חבילת הבסיס 

רם שהמועצה מבקשת לקבל לגביהן מידע והצעות בט שונות שאלות יובאו דברים ובהמשךלרקע ה

 .תגבש את מדיניותה בסוגייה

 

 : רקעה
 

על פי המודל המסורתי, מנוי המעוניין בשירותיהם של בעלי הרישיונות )לרבות צפייה  .1

כרטיס כניסה". "כרטיס "נדרש תחילה לרכוש  VOD)בערוצים לינאריים או שירותי 

הרשימה הכניסה" כולל על פי רוב רשימה של ערוצים כאשר המנוי אינו יכול להרכיב את 

או לשנותה. רק מי שרוכש את כרטיס הכניסה יכול לבקש להוסיף עליה בתשלום כזה או 

 אחר ערוצים נוספים או חבילות נוספות.
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לאורך שנים "כרטיס הכניסה" היחיד לשירותי בעלי הרישיונות היה חבילת הבסיס שכללה  .2

בעלי הרישיונות היה מפרט רחב של ערוצים. במילים אחרות, מנוי שהיה מעוניין בשירותי 

חייב לרכוש את חבילת הבסיס שכזכור אין הוא מרכיבה ואין לו אפשרות בחירה לגבי 

מפרטה. מחיר חבילת הבסיס המוצע על ידי בעלי הרישיונות בפועל אינו מפוקח, והוא נקבע 

 על ידי בעלי הרישיונות.

 
שיונות להתנות שירות כאן המקום לציין כי על פי הדין הנוהג, קיים איסור על בעלי הרי .3

חוק )להלן: " 1982 -ז לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בשירות. וכך קובע סעיף 

 "(:התקשורת

 

ז. בעל רישיון, או בעל רישיון לשידורים, לא יתנה, במישרין או 4

בעקיפין, מתן שירות, ברכישה או בקבלה של שירות אחר, הניתן על ידו 

או על ידי אחר, או באי קבלת שירות מבעל רישיון אחר או מבעל רישיון 

לשידורים אחר, אלא אם כן השר, או המועצה, לפי הענין, התירו לו 

שירותי בזק  -בתנאים או בלא תנאים; בסעיף זה, "שירות"  לעשות כן,

 או שידורים.

 

כלומר, בהתאם לעיקרון האיסור על התניית שירות בשירות, מנועים בעלי הרישיונות, בין  .4

היתר, מלהתנות רכישת ערוץ או שירות צפייה ברכישת ערוץ או שירות צפייה אחר, אלא 

 עצה.אם ניתן לכך אישור שר התקשורת או המו

 

חבילת הבסיס היא אפוא חריג לעקרון זה של התניית שירות בשירות שהרי, המנוי נדרש  .5

לרכוש את החבילה כולה, על מכלול הערוצים הכלולים בה והוא אינו יכול, למשל, לבחור 

לרכוש רק ערוץ אחד מן החבילה. אכן, המנוי נדרש לרכוש את החבילה כולה ועל כן נדרש 

ועצה. אישור המועצה ניתן והדבר אף נקבע על ידי המועצה והשר אישור של השר או המ

 ברישיונות.

 
את החבילות הנוספות, לעומת זאת, ונוכח העיקרון דלעיל, לא ניתן לחייב את המנוי לרכוש   .6

קארט(, אלא אם ניתן היתר -לה-והוא יכול לבחור לרכוש כל ערוץ שנמצא בחבילה בנפרד )א

 ידי השר או המועצה. מפורש לחריגה מעיקרון זה על
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מאחר והמועצה רואה חשיבות בקידום הפלורליזם באמצעות טלוויזיה רב ערוצית כמו גם  .7

, 2001עוד בשנת  ,הבהירה המועצה ומתוך דאגה לציבור המנויים, בריבוי השידורים וגיוונם

כי מדיניותה הכללית היא לאפשר למנוי לבחור , 5.4.2001מיום  7-10/2001 מס' בהחלטה

הבהירה  עודולקבל את השידורים בהם הוא חפץ ולשלם רק עבור השידורים בהם בחר. 

כבר אז כי בהתאם למדיניותה הכללית מן הראוי כי חבילת הבסיס תינתן כנגד תעריף נמוך 

המועצה ציינה  ככל האפשר, וזאת לרבות באופן של צמצום מספר הערוצים הנכלל בחבילה.

, כי תיתכן גם החלטה מטעמה המורה על צמצום היקף חבילת הבסיס. על הנ"ל בהחלטתה

שם נקבע כי  28.11.2002מיום  17-38/2002מס' מדיניותה זו שבה וחזרה המועצה בהחלטה 

המועצה, כמי שאמונה על הגנת הצרכן בעניינים שבתחום סמכותה, חוזרת על כך שצריך 

 ור ולקבל את השידורים בהם הוא חפץ ולשלם רק עבור שידורים אלהלאפשר למנוי לבח

 ואולם התירה לבעלי הרישיונות להציע את חבילת הבסיס כחריג לעיקרון זה.

 

אף על פי כן, בחלוף השנים הלכה והתקבעה חבילת בסיס רחבה יחסית שהציעה למנויים  .8

מנויים למעשה משלמים ונוצר מצב שפעמים רבות יחסית גבוה  עשרות ערוצים במחיר

וחבילת הבסיס נותרה  ,סכומים לא מבוטלים על ערוצים שהם כלל לא צופים בהם

 יחיד לשירותיהם של בעלי הרישיונות. "כרטיס כניסה"כ

 
להמחשה, מחירי חבילות הבסיס המוצעות על ידי בעלי הרישיונות עומדים נכון לפרסום  .9

לבעל הרישיון לשידורי  211.90ורי כבלים ולבעל הרישיון הכללי לשיד₪  220החלטה זו על 

  ₪. לווין

 
לפיכך, בשנים האחרונות, ומתוך שאיפת הרגולטורים להוזיל עבור הצרכן את עלויות  .10

"כרטיס הכניסה", אשר את הרכבו, כאמור, לא יכול לבחור הצרכן, התפתחו בזכות 

שידורים הרגולציה שני "כרטיסי כניסה" אלטרנטיביים לחבילת הבסיס: "מקבץ 

 מצומצם" ו"חבילת יסוד".

 
באשר ל"מקבץ השידורים המצומצם" הרי שהוא הוצע לתקופה מסוימת למנויי בעלי  .11

החלטת )להלן: " 27.9.2012מתאריך  1-19/2012הרישיונות מתוקף החלטת מועצה מס' 

. חובת בעלי הרישיונות להציע מקבץ שידורים מצומצם המהווה 1"(המקבץ המצומצם

                                                           
מתאריך  8/2012-1להחלטת המקבץ המצומצם קדם כמובן הליך של שימוע מסודר )ראו החלטות מועצה מס'  1

 (.  שלאחריהן התקבלה החלטת המקבץ המצוצמצם.5.7.2012מתאריך  1-14/2012ומס'   22.3.2012
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כאשר המקבץ כלל  2אלטרנטיבי לצד חבילת הבסיס נקבעה לתקופת ניסיון "סהכרטיס כני"

 מספר קטן יותר של ערוצים לעומת חבילת הבסיס. 

, בסמוך למועד תום תקופת הניסיון שנקבעה 2-12/2013, בהחלטה מס' 1.8.2013ביום  .12

למקבץ מצומצם של  אחרומשהצטברו נתונים שונים בעניין, התעורר צורך לקבוע מודל 

הזמינה את כל מי שמעוניין פתחה המועצה בהליך שימוע ושידורים שיוצע לצרכן ובהתאם 

בכך להביע את עמדתו ביחס לתיקונים שמבקשת המועצה לערוך בכללי התקשורת לשם 

יישום המודל האחר וביחס לכוונתה להמליץ לשר התקשורת לקבוע מחיר מפוקח למקבץ 

ה נשקל לחייב את בעלי הרישיונות להציע למנוייהם חבילת שידורים החדש. על פי מודל ז

מתוך  שהמנוי יוכל לבחוריסודית אשר תכלול את ערוצי החובה ומספר ערוצים נוסף, 

המועצה סברה כי על פניו יש לאפשר  .הערוצים המשודרים אצל בעלי הרישיונות כללכמעט 

מכלל הערוצים כאמור, כך שחבילת  ערוצים במסגרת בחירתו 12 -ל 5למנוי לבחור בין 

ערוצים. כמו כן סברה המועצה כי יש  24 -ל 17היסוד תכלול יחד עם ערוצי החובה בין 

שלא יהיו פתוחים לבחירת המנויים ערוצים  15 -ל 8לאפשר לבעלי הרישיונות לבחור בין 

 " אלטרנטיבי."כרטיס כניסה"כחלק מאותה חבילת יסוד, קרי מאותו "

 

רם הסתיים הליך השימוע שפתחה בו המועצה באשר לחבילת יסוד שתהווה ואולם בט  .13

" חלופי לחבילת הבסיס עשה שר התקשורת שימוש בסמכותו לפי סעיף "כרטיס כניסה""

)החלטה מס' המועצה , לאחר התייעצות עם 23.02.2014וקבע ביום  3לחוק התקשורת 2יא6

יציעו לכל דורש בעלי הרישיונות ( חבילת יסוד אחרת לפיה 20.02.2014מיום  1-4/2014

חבילת יסוד, בהתאם למאפיינים ולפרטים הנקובים ₪,  120במחיר קבוע שלא יעלה על 

, ומשנוכח כי טרם התבססה התחרות בשוק השידורים, 27.2.2017 . ביוםבהחלטות השר

, את תוקף חבילת היסוד וזאת עד ליום 4ר ששב ונועץ במועצההאריך שר התקשורת, לאח

פנה שר התקשורת להתייעץ עם המועצה פעם נוספת לגבי  21.02.2018. ביום 23.02.2018

הארכת תוקף חבילת היסוד והמועצה סברה שאכן יש מקום להארכה כפי כוונת השר 

 (.8.3.2018מיום  2-5/2018)החלטה מס' 

 

                                                           
 בשלושה הניסיון תקופת את להאריך המועצה החליטה 1-8/2013במסגרת החלטה מס'  26.5.2013 ביום 2

. ביום 15.8.2013מיום  1-14/2013 מס' החלטה -ואלרח מכן היתה החלטת הארכה נוספת  נוספים חודשים
ביטלה המועצה את חובת הצעת המקבץ המצוצמם למנווים  3.4.2014מיום  7-6/2014 מס' החלטהב 3.04.2014

 חדשים שטרם הצטרפו מהטעמים המנויים שם. 
 התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי החוק במסגרתלחוק התקשורת  וסףשה 3

 .2014-ו 2013 לשנים
 23.02.2017מיום  4/17-1החלטת מועצה  4
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 כוהמשי ושאלת אופיו של כרטיס הכניסה נושא זה של חבילות ערוצים ,בין לביןיצויין כי  .14

 השידוריםהרגולציה על שוק סדרת ה, ועסקה בו אף הוועדה המייעצת להדיון להיות במוקד

 .5"(הוועדה)להלן: "

 
בעניין זה, אחת מהמלצותיה של הוועדה היתה, בתמצית, לבטל את חבילת הבסיס ואת  .15

ובמקומה לקבוע חבילת יסוד משודרגת שתיקרא "חבילת ליבה" חבילת היסוד הקיימת 

שתכלול, מלבד הערוצים אותם מחויבים בעלי הרישיונות להעביר למנוייהם על פי חוק, 

ערוץ ספורט וערוץ ילדים וכן תינתן אפשרות גישה  -שני ערוצים נוספים המופקים בישראל

נות לכל מנויי חבילת הליבה. מהפקות המקור יהיו זמי 75%כאשר  VODלהפקות המקור ב

מחיר החבילה יקבע על ידי הספקים וייבחן על ידי השר והגורמים המקצועיים באמצעות 

ל שהמחיר לא ימצא סביר, יקבע כלדו"ח הוועדה, וכ 3.3.3מבחני סבירות המפורטים בפרק 

 המחיר על ידי השר.

 
הכלכלית   התכנית חוק במסגרת הצעתאך לאחרונה, המלצה זו טרם יושמה ובינתיים,  .16

הלן: )ל 2018 -ח(, התשע"2019 התקציב לשנת הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני

השידורים המוצעות על ידי שינוי נוסף לעניין חבילות  צעוה 6"(9201חוק ההסדרים הצעת "

ז לחוק התקשורת 4. במסגרת התיקון המוצע, נשקל לתקן את נוסח סעיף בעלי הרישיונות

שיביא לביטול חבילת הבסיס ויאפשר לבעלי הרישיונות לקבוע "כרטיסי כניסה" באופן 

כרצונם וללא צורך באישור המועצה או השר לאותה התניית שירות בשירות הגלומה 

כך שבשלב  2019בכרטיסי הכניסה שיקבעו על ידם. תיקון זה פוצל מהצעת חוק ההסדרים 

  .ז4זה לא חל שינוי בנוסחו של סעיף 

 
 :החלטה

 
קידום הפלורליזם באמצעות טלוויזיה רב , ומתוך מגמה לרקע הדבריםמשעמדנו על  .17

ריבוי השידורים וגיוונם ומתוך דאגה לציבור המנויים והרצון להוביל גם ערוצית כמו 

כל הצעה בנוגע פונה המועצה בהזמנה לציבור לקבלת כל מידע רלבנטי ו להוזלת עלויות,

 לנושא שבכותרת.

 

 : האמור, הציבור מוזמן להתייחס, בין היתר, גם לשאלות המפורטות להלןאור ל

                                                           
 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/4796.pdfקישור לדו"ח הוועדה מצוי כאן:  5
 .11.02.2018, כ"ו בשבט התשע"ח מיום 1196 -הצעות חוק הממשלה 6
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האם יש מקום להותיר את האישור שניתן להצעת חבילת בסיס במתכונתה  .א

 הקיימת על כנו;

האם יש לפקח על מחיר חבילת הבסיס, בדומה לפיקוח על מחיר חבילת היסוד;  .ב

מחירי ציוד הקצה שמציעות האם במסגרת פיקוח כאמור יש לכלול גם פיקוח על 

או על מחירי ערוצים "שיוצאו"  הספקיות "ככרטיס כניסה" לקליטת שידוריהם

 ?מחבילת הבסיס ככל שתוצע במקביל חבילת "כרטיס כניסה" אלטרנטיבית

 -מקומיים ובין -כיצד כניסתם לשוק הטלוויזיה בישראל של שחקנים חדשים .ג

"כרטיס כניסה" לשירותי בעלי  לאומיים( צפויה או צריכה להשפיע על מחיר

 הרישיונות;

כללי התקשורת )בזק ושידורים()בעל רישיון האם יש מקום לעדכון  .ד

  ולחובות החלות לגביה; המתייחסים לחבילת הבסיס 1987-לשידורים(,תשמ"ח

מדיניות הספורט  החלטת כגוןאחרות,  האם יש מקום לעדכון החלטות מועצה .ה

 ;לחבילת הבסיס ותהמתייחס

 יש מקום לעדכון רישיונות בעלי הרישיונות המתייחסים לחבילת הבסיס;האם  .ו

מדוע לא הציעו בעלי הרישיונות למנויים כרטיסי כניסה אלטרנטיביים לחבילת  .ז

 ז לחוק התקשורת(;4הבסיס )לאחר קבלת אישור לפי סעיף 

מהי מידת האטרקטיביות ומהו הביקוש הצפוי של מנויים ל"כרטיסי כניסה"  .ח

כגון חבילות צרות במודל אחר, אשר מחירן יהיה נמוך מזה המוצע  –ים אלטרנטיבי

בחבילות הקיימות היום, אך שיכילו גם מספר ערוצים מצומצם בהשוואה לאותן 

החבילות. לעניין זה, נא התייחסותכם, בין היתר, למידת ההשפעה של המחיר, ושל 

ספקי תכנים  וכן לפעילותם שלמגוון הערוצים המוצעים, על מידת הביקוש 

 באמצעות תשתית האינטרנט; 

אילו ערוצים ו/או תכנים צריכים להיכלל במסגרת חבילה/ חבילות צרה/ צרות,  .ט

 מעבר לערוצים שחובה על פי דין לבעלי הרישיונות להעבירם ומדוע; 

, HDׁ ) האם יש לכלול בחבילת "כרטיס כניסה" ערוצים בחדות שידור גבוהה ואיזו .י

4Kות של חיוב כאמור מבחינת עלויות עבור בעל הרישיון ועבור , אחר(; מה המשמע

 הצרכן;

האם קיים מודל העברה למנויים המועדף על ערוצים עצמאיים מסוגים שונים כגון  .יא

רישיון מיוחד, כלילה בחבילת בסיס/ "כרטיס כניסה" אחרת/ ערוץ מוסף בתשלום 

 ומדוע?
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" מבחינת צפי "הכרטיס כניס"מהן השלכות הכללת ערוץ במסגרת חבילת " .יב

כאמור  הכנסות הערוץ, שיעור החשיפה של הערוץ, ובכל היבט אחר ומהן השלכות

המוצע כיום במסגרת חבילת הבסיס או חבילות היסוד מחבילת  ערוץ הוצאתעל 

 " חדשה."כרטיס כניסה""

מהן ההשלכות הצפויות של קביעת מודלים אלטרנטיביים לכרטיסי כניסה, על  .יג

י של שידורי הטלוויזיה הרב ערוציים, לרבות בנושא עידוד מבנה ההסדרה הנוכח

הפקות מקור וחשיפתן לציבור המנויים, ובין היתר, לעניין ההשלכות על מחויבויות 

ההשקעה ועל מחויבויות השידור הראשוני בערוצי הבסיס ובערוצים בשידורים 

 מוספים.

בקביעת מדיניותה כל היבט נוסף אשר לדעת המשיב יש בו כדי לסייע למועצה  .יד

 .בנושא

לפיכך, המעוניינים בהצגת עמדותיהם בפני המועצה, יגישו עמדתם בכתב בלבד. ניירות 

הסדרת השידורים לציבור, רח'  , למשרד מינהלת12:00בשעה  15.4.18העמדה יוגשו עד ליום 

, ובנוסף 5או  4, מבואה מערבית, מעלית 10בתל אביב )מגדל שלום מאיר( קומה  9אחד העם 

. ניירות עמדה שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שיחשבו abargilm@moc.gov.ilלמייל: 

 ל.כאילו לא הוגשו כל

 המועצה תפרסם את העמדות לפי בקשה אלא אם המשיב יצביע על מניעות שבדין לפרסמה.

*** 
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