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  8.3.2018מיום  2-5/2018החלטה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 

 ת יסוד מאת השרועמדת המועצה לגבי חביל בעניין:

 

לקבל את עמדת ( 22.2.2018)נשלחה ביום  21.2.2018 התקשורת מיוםשר החלטה זו מתייחסת לבקשת 
)להלן:  23.1.2014התקשורת מיום את תוקף הוראות שר נוספת כוונת השר להאריך בשנה המועצה לגבי 

בעלי הרישיונות לשידורים )חברות הוט ויס( להציע לכל דורש במחיר ההוראות(. בהוראות נקבע כי על 
. ההוראות עמדו בתוקפן יהן המלאים צורפו להוראות, חבילות יסוד שמאפייניהן ופרטבהוראותקבע נש

. 23.2.2018עד ליום דאז הוארך תוקפן בהחלטת מ"מ שר התקשורת  27.2.2017למשך שלוש שנים וביום 
)ב( לחוק 2יא6עתה שר התקשורת מבקש להאריך את תוקף ההוראות בשנה נוספת ובהתאם לסעיף 

חוק התקשורת(, הדורש התייעצות עם המועצה בטרם  )להלן: 1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב
עמדת המועצה בעניין. נפרט להלן את השתלשלות העניינים את קבל למבקש השר  ,מתן החלטה כאמור

 המלאה.

 הרקע

לחוק התקשורת  2יא6ז וסעיף 4החליט שר התקשורת מכוח סמכויותיו על פי סעיף  23.2.2014ביום 
חבילות יסוד שמאפייניהן ופרטיהן צורפו ₪  120בסכום שלא יעלה על להורות לחברות הוט ויס לספק 

להחלטת השר. החלטתו זו של השר התקבלה לאחר שהובאה לפניו החלטת המועצה המקבלת את חבילות 
 (.20.2.2014מיום  1-4/2014היסוד מבחינת מפרטי הערוצים הכלולים בהן )החלטת מועצה מס' 

הוראות השר בעניין חבילות היסוד יעמדו בתוקפן לתקופה שלא תעלה  לחוק התקשורת, 2יא6על פי סעיף 
אם ראה כי טרם התבססה תחרות בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית, להורות  ,שנים, ואולם השר רשאי 3על 

 על הארכת תקופת תוקפן של הוראות כאמור, בהתייעצות עם המועצה.

וביקש לקבל את  למועצהדאז מ"מ שר התקשורת  22.2.2017הנ"ל פנה ביום שנים ה 3לקראת תום תקופת 
לאחר שנוכח כי לא עמדת המועצה בנוגע להארכת תוקף ההוראות. מ"מ שר התקשורת פירט בפנייתו כי 

חל שינוי מהותי בהתפתחות התחרות בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית, וכן לנוכח המלצת הוועדה 
 ,חבילת הבסיס וקביעת חבילת הליבהיה על שוק השידורים בנוגע לביטול המייעצת להסדרת הרגולצ

לקבל את עמדת המועצה בנוגע לכוונתו להורות על הארכת תוקף ההוראות בעניין חבילת מבקש הוא 
 היסוד לתקופה של שנה.

ר קבעה המועצה כי לאחר שעיינה בפניית מ"מ ש 1-4/2017במסגרת החלטת מועצה מס'  23.2.2017ביום 
התקשורת ועל בסיס האמור בה וכן בשים לב לכך שחבילות היסוד יש בהן כדי להוזיל עלויות עבור אותם 
מנויים שאינם מעוניינים בחבילה רחבה, ממליצה המועצה לשר אכן להאריך את תוקפן של ההוראות 

 לתקופה של שנה.

להאריך את תוקף דאז ורת שר התקשמ"מ החליט ולאחר שהתייעץ עם המועצה כאמור,  27.2.2017ביום 
 .23.2.2018ההוראות עד ליום 
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עתה בהתקרב תום מועד זה פנה למועצה שר התקשורת. השר פירט בפנייתו כי טרם התבססה תחרות 
בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית וכי בכוונתו להורות על הארכת תוקף ההוראות לשנה נוספת הנדרשת גם 

חינת קביעת "חבילת ליבה", בהתאם להמלצות הוועדה לאסדרת לצורך השלמת המהלכים האסדרתיים לב
הרגולציה על שוק השידורים וכן לצורך הקטנת אי הודאות בשוק מקביעת הסדר רגולטורי שיחול לתקופה 
 קצרה. השר הבהיר כי ככל שבעלי הרישיון יציעו חלופות צרכניות אפקטיביות יפעל הוא לקיצור התקופה.

השר להתייעץ עם המועצה ביקש הוא לקבל את עמדתה בנוגע לכוונתו להאריך  מאחר שעל פי החוק נדרש
 את תוקף ההוראות כאמור.

  עמדת המועצה

ת היסוד בשתי החברות ולפיהן בחביל םנתוניהמועצה עיינה בבקשת השר. כמו כן, הובאו בפני המועצה 
 עשרות אלפי מנויים. 

שיש בהן כדי להוזיל באופן משמעותי עלויות עבור אותם ו₪  120שעלותן כאמור עד מדובר בחבילות 
ה בחבילשאינם מעוניינים , אך של מי מבעלי הרישיונות )הוט ויס( מנויים שמעוניינים בטלוויזיה רב ערוצית

 .רחבה שמחירה גבוה יותר

 במהלך השנה האחרונה המועצה גם טיפלה בהחלפת ערוצים בחבילות היסוד כך שמדובר בחבילה עדכנית
מיום  3-22/2017, החלטת מועצה מס' 7.12.2017מיום  1-21/2017החלטת מועצה מס' )ראו, למשל, 

 .(25.12.2017מיום  4-22/2017, החלטת מועצה מס' 25.12.2017

בנוסף המועצה סבורה כי אכן, כפי עמדת השר, טרם התבססה תחרות בתחום שידורי הטלוויזיה הרב 
  .ערוצית

כי יהיה המועצה סבורה לאחר שעיינה בבקשת שר התקשרות ועל בסיס האמור בה, לפיכך, בנסיבות אלה ו
של ההוראות בעניין חבילת היסוד לתקופה של  שנה בהתאם למפרט הנוכחי של את תוקפן להאריך נכון 

המועצה מדגישה כי בשנה זו נחוצה בחינה מקפת ויסודית של הסוגייה אל מול  ., כפי כוונת השרהחבילות
 ערוצית.-ם בשוק הטלוויזיה הרבהשינויי

לצאת בבקשה פומבית לקבלת  1-5/2018( בהחלטה מס' 8.3.2018החליטה היום )מצידה המועצה כמו כן, 

בחינת , העכשווי לרבות תערוצי-הרב טלוויזיהבכל הנוגע למודלים של חבילות אפשריות בשוק ה (  RFIמידע )
 מאפייני חבילת הבסיס וההוראות החלות לגביה. 

*** 


