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 4.6.2020 מיום ב'2-8/2020החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'              

הוספת הגדרה לערוץ בסיסי במסגרת מדיניות בעניין: הזמנת הציבור להציג עמדתו בדבר 

 בעלי חשיבות ציבורית רבהבנושא אירועים -המועצה

 

 רקע

 ,22.10.2009ביום "( החליטה המועצההמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: " .1

בנושא  30.5.2002בהמשך להחלטות קודמות ולשימועים שפרסמה, לתקן את מדיניותה מיום 

 אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה ולהרחיב את רשימת האירועים אותם יש לשדר רק

ההחלטה" או , להלן: "2-27/2009בערוצים פתוחים באופן שנקבע בהחלטה )החלטה מס' 

 "(."החלטת המדיניות

להחלטת המדיניות צורף נספח בו נקבעה רשימת האירועים שהוכרזו על ידי המועצה כבעלי  .2

 חשיבות ציבורית רבה )"רשימת האירועים המוכרזים"(.

 להחלטה, קובע כדלקמן: 4.1סעיף  .3

ודר בשידור חי, אירוע הכלול בנספח, במסגרת שידורים מוספים בתשלום, אלא אם "לא יש

 ."בערוץ בסיסימשודר האירוע במקביל בשידור חי, גם 

 "ערוץ בסיסי" מוגדר בהחלטה ככל אחד מאלה: .4

 ערוץ ארצי; (א)

ערוץ המשודר במקבץ השידורים הבסיסי בשידוריהם של כל בעלי הרשיונות  (ב)

 לשידורים;

ערוץ המשודר במקבץ השידורים הבסיסי בשידוריו של אחד או יותר מבעלי  (ג)

 מבתי האב בישראל; 80% -הרשיונות לשידורים, ואשר מסופק לכל הפחות ל

 

 לתיקון ותיפנ

עצמה וכן פנה מנכ"ל צ'רלטון בבקשה לערוך תיקונים בהחלטת המדיניות  2019בחודש מאי  .5

. צ'רלטון יש המצורפת כנספח להחלטת המדיניות רשימת האירועים המוכרזיםלתקן את 

לדעת היא כיום המפיקה של מספר ערוצי ספורט בתשלום המשודרים הן בבעל הרישיון 

( והן בבעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין "הוט"הכללי לשידורי כבלים )להלן: 

 (. "יס")להלן: 

ירועים המוכרזים ניתנה היום החלטה לעניין בקשת צ'רלטון לערוך תיקונים ברשימת הא .6

 (. 4.6.2020א' מיום 2-8/2020)ראו החלטת מועצה מס'  נוספת על ידי המועצה
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החלטת המדיניות עצמה, צ'רלטון מבקשת, בין היתר, כי בקשה לערוך תיקונים בבכל הנוגע ל .7

 ללא ,ההחלטה תתוקן כך שיקבע כי כל משחק אשר יפתח לצפיית כל מנויי בעלי הרישיונות

, יחשב כאותו שידור מותר )שהם בשגרה ערוצים בתשלום( תשלום בערוצים של צ'רלטון

 EPG -אישור כלשהו ותוך עדכון על כך בבהודעה מראש או צורך בללא וזאת בערוץ בסיסי 

חזרה  2019(. בחודש דצמבר Electronic Program Guideאלקטרוני, ה שידוריםה לוח)

 צ'רלטון על בקשתה זו.

 

 החלטה: שימוע

שוקלת לתקן את המדיניות המועצה לאחר שעיינה בבקשת צ'רלטון וקיימה היום דיון בעניין  .8

ברוח הבקשה מאחר שתכלית המדיניות מוגשמת במובן זה שבזמן המשחק יפתח הערוץ לכל 

 דהיינו גם למי שלא משלם תשלום נוסף על הערוץ. –המנויים בחינם 

. EPG -כון על פתיחת המשחק ללא תשלום לכל המנויים בצ'רלטון ביקשה כי די יהיה בעד .9

ואולם, המועצה סבורה שיש מקום לדרוש גם הודעה מוקדמת למועצה )אך לא אישור( כך 

וגם לפרסם את העניין לציבור, מבעוד שהמועצה תוכל לפקח על פתיחת המשחק כאמור 

 .מועד, לרבות באתר האינטרנט של משרד התקשורת

 ה שוקלת להוסיף בסיפא להחלטה סעיף חדש כדלקמן:אשר על כן, המועצ .10

ערוץ שייפתח ללא תשלום לכל מנויי בעלי הרישיונות במהלך שידורו של אירוע  5.4

מוכרז מתחילתו ועד סופו, ייחשב כשידור בערוץ בסיסי ובלבד שטרם השידור ולכל אורכו 

א תשלום וכן כי ( הודעה כי הערוץ פתוח ללEPGתופיע במדריך השידורים האלקטרוני )

ימים קודם לשידור הודעה על פתיחתו ללא תשלום לכל המנויים  7נמסרה למועצה 

 כאמור; יו"ר המועצה רשאי לקבוע מועד אחר למתן ההודעה למועצה;

 

לפתוח את אחד  בהקשר זה עלתה במהלך הדיון במועצה השאלה האם ניתן לאפשר לצ'רלטון .11

( ואילו בערוץ אחר שלה, SDמערוציה ולשדר במסגרתו אירוע מוכרז באיכות שידור פשוטה )

(. HDלשדר באיכות גבוהה יותר )למשל,  –שיוותר "סגור" רק למי שמשלם עליו תשלום נוסף 

מן הראוי כי ייפתח למנויים הערוץ באיכות השידור  2020המועצה נוטה לדעה שבשנת 

כדי שהדבר ייחשב לשידור פתוח מבחינה מהותית וככל שכך יוחלט יוסף עניין זה  הגבוהה

 .לנוסח התיקון שייקבע בסופו של דבר

 

בר, , המועצה מזמינה את כל המעוניין בדיחד עם זאת, בטרם החלטה סופית בעניינים אלה .12

  ת.החלטת המדיניושהמועצה שוקלת לערוך להאמורים  ניםלהציג את עמדתו באשר לתיקו
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. בכתב בלבדלהביע בפני המועצה דעתם בדבר כל האמור לעיל רשאים לעשות כן המעוניינים  .13

מנהלת הסדרת השידורים  משרדי 12:00בשעה  19.7.2020עד ליום יוגשו  כאמור ניירות עמדה

 4מעלית  , מבואה מערבית,10בתל אביב )מגדל שלום מאיר, קומה  9לציבור, רח' אחד העם 

ניירות עמדה שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול . abargilm@moc.gov.il למיילאו (, 5או 

 .וכך גם ניירות עמדה שיוגשו לאחר חלוף המועד שיחשבו כאילו לא הוגשו כלל

 

ריע, בכפוף בחנו ניירות העמדה שיוגשו למועצה, תהא רשאית המועצה להכיובהר כי, לאחר שי .14

לכל דין, בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם בלבד, לרבות הותרת ההחלטה ללא שינוי, 

 וכן להתנות את התיקונים עליהם יוחלט בתנאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 

יצוין כי עמדה שתוגש, או עיקריה עשויים להתפרסם אלא אם יצביע מראש מוסר העמדה,  .15

כמו כן, המגיש  לפרסום העמדה או חלקים ממנה. על מניעות שבדיןרת העמדה, בעת מסי

עמדתו חייב למלא בהתאם ולצרף לעמדתו את מכתב הלוואי בנושא סודיות המצורף להחלטה 

 זו.

 

 

*** 
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 -מכתב לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 סודיות

  פרטים כלליים

 השימוע:נושא 

 שם מגיש העמדה:

  כתובת:

  סודיות

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

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

  לשימועים, עם קבלתן.

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

 אני מתנגד לפרסום העמדה

_________________________________________________________ 

 אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 .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.

 

 ___________________                        חתימה: ____________________שם: 
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