החלטות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין
מישיבתה מיום 29.1.15
פרוטוקול 3/2015
החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'  1-3/2015בעניין :בקשת בעל
הרישיון לשידורי לווין לאישור שינוי החזקה (בעקיפין) בבעל הרשיון לשידורי לווין
רקע:
 .1חברת די.בי.אס שירותי לווין בע"מ (להלן" :בעל הרישיון") פנתה בבקשה לשר התקשורת מיום
 11באוגוסט  2014לאישור שינוי החזקה (בעקיפין) בבעל הרישיון (להלן" :הבקשה").
 .2כמפורט בבקשה ,ארבע חברות פרטיות בעלות זכות 1בבעל הרישיון :יורוקום אחזקות תקשורת
 2005בע"מ ,יורוקום ניהול טכנולוגיות ( )2005בע"מ ,יורוקום נכסים בע"מ ,יורוקום אחזקות
נכסים בע"מ (להלן יחד – "החברות המעבירות") ,שבבעלותם של ה"ה שאול אלוביץ ויוסי
אלוביץ ,העבירו  49%מהמניות בחברת יורוקום תקשורת בע"מ( ,להלן" :יורוקום תקשורת")
לחברת יורוקום אחזקות ( )1979בע"מ (להלן" :יורוקום אחזקות") ,גם היא בעלת זכות בבעל
הרישיון ובבעלות ה"ה אלוביץ ,אשר אף בטרם העברת אמצעי השליטה החזיקה ב– 50.33%
ממניות של יורוקום תקשורת בע"מ.
 .3עתה כתוצאה משינוי האחזקות כמתואר ,חברת יורוקום אחזקות מחזיקה בחברת יורוקום
תקשורת בשיעור של . 99.33%
 .4בנוסף ,וכתוצאה מהעברת אמצעי השליטה 4 ,החברות המעבירות אינן מחזיקות יותר בשיעור
כלשהוא במישרין או בעקיפין בבעל הרישיון ועל כן חדלו מלהיות בעלות זכות בה.
החלטה:
 .1על פי סמכותה לפי סעיף  6.2.1לרשיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין ,עמדת המועצה היא כי
אין מניעה לאשר את בקשת די.בי.אס .שירותי לוויין ( )1998בע"מ (להלן – "המבקשת") מיום
 11באוגוסט  2014לשינוי החזקה (בעקיפין) בבעל הרישיון ,באופן בו חדלו החברות המעבירות
מלהיות בעלות זכות במבקשת וכן אין מניעה לאשר את שינוי שיעור האחזקות של ה"ה אלוביץ
בחברת יורוקום אחזקות ,כמפורט לעיל.
 .2מידע שנמסר במסמכי הבקשה לגבי קיומן של הרשעות לחברת בזק ,ייבחן בהתאם להוראות
סעיף 6מז לחוק התקשורת ,בזק ושידורים (בעל רישיון לשידורים) ,תשמ"ב 1982 -בנפרד מן
הבקשה.
 .3ההחלטה ניתנה בהסתמך על כ ך ותוקפה מותנה בכך שכלל המידע שנמסר למועצה בנוגע
לבקשה הינו מלא ומדויק ,כמופיע במסמכים הבאים:

 1בעל זכות -כמשמעות מונח זה בתקנות התקשורת (הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לווין) ,תשנ"ח1998 -

א.

מכתב ב"כ בעל הרישיון לשר התקשורת ,מיום  ,11.08.2014בעניין בקשה לאישור שינוי
החזקה (בעקיפין) בחברת די.בי.אס שירותי לווין ( )1998בע"מ.

ב.

מכתב ב"כ בעל הרישיון ליועמ"ש המועצה לשידורי כבלים ולווין ,מיום ,09.11.2014
בעניין בקשה לאישור שינוי החזקה (בעקיפין) בחברת די.בי.אס שירותי לווין ()1998
בע"מ.

 .4כל שינוי מהנתונים שנמסרו לעיל יכול וישנה החלטת המועצה.
 .5אין במתן עמדת המועצה כדי לפטור את בעל הרישיון ממתן דיווח למועצה ו/או מקבלת
אישורה או אישור כל גורם מוסמך אחר לכל עסקה ו/או מהלך ו/או שינוי ו/או מינוי ו/או
החלטה ,הנלווים ו/או הכרוכים בהעברת אמצעי השליטה המתוארים בבקשה (להלן כל אלו:
"שינוי נלווה ") ,וזאת ככל שדיווח ו/או קבלת אישור כאמור נדרש על פי דין (לרבות הוראות
הרישיון) ,וככל שדיווח ו/או בקשה לאישור שינוי נלווה כאמור לא נכללה במסמכי הבקשה
באופן מפורש.
 .6אין בהחלטה כדי לפטור את בעל הרשיון מחובת קבלת כל הסכמה או אישור אחר הנדרשים
עפ"י כל דין או ע"י כל רשות מוסמכת ,או לגרוע מאיזו מסמכויות המועצה עפ"י כל דין.

** *

החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' : 2-3/2015
אישור לחברת הוט מערכות תקשורת בע"מ
לשינוי מאפייני ערוץ " "HOT WEEKENDלערוץ ""HOT PLUS
ביום  19.1.2015הגישה חברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ (להלן" :בעלת הרישיון"),
בקשה לשינוי מאפייני ערוץ "( "HOT WEEKENDלהלן" :הערוץ") .בקשת בעלת הרישיון כוללת,
בין היתר ,שינוי שם הערוץ ל ,"HOT PLUS" -שינוי מספר האפיק של הערוץ ובקשה לשדר את
הערוץ בטכנולוגיית  High Definitonלמנויים בעלי ממיר תומך .לאחר שבחנה את בקשת בעלת
הרישיון לרבות המסמכים שהוגשו בקשר עם הבקשה (להלן יחד" :מסמכי הבקשה") ,ובהתאם
לסמכותה על פי דין ,מאשרת בזה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (להלן" :המועצה") את
שינוי מאפייני הערוץ כפי שצוינו ,וזאת בכפוף לתנאים המפורטים באישור הערוץ שנמסר לבעלת
הרשיון.

החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' :3-3/2015

אישור הסרת ערוץ "הקבלה" מרשימת שידורי
בעלת הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין
רקע:
 .1ממכתבה של חברת די.בי.אס שרותי לוויין ( )1998בע"מ (להלן" :בעלת הרישיון") למועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (להלן" :המועצה") מיום ( ,12.01.15להלן" :הבקשה") ,עולה כי
בעלת הרישיון מבקשת להסיר את ערוץ "הקבלה" (להלן" :הערוץ") מלוח השידורים שלה.
 .2הערוץ הינו ערוץ דת ,המשדר תכניות עיון ,אירוח ומגזינים בנושאי מחשבת ישראל ,חינוך
יהדות ,תרבות חכמת הקבלה ,מדע וטבע ,באפיק מספר  66ומוצע ללקוחות בעל הרישיון כערוץ
בודד ללא תשלום.
 .3לטענת בעלת הרישיון ,ההסכם עם הערוץ הסתיים בתאריך  24.11.2014וכי לא הגיעו בעלת
הרישיון ובעלי הערוץ להסכמות בדבר חידוש ההתקשרות ולפיכך בעלת הרישיון מבקשת
להסירו.
 .4הערוץ אושר לשידור ביום  .25.09.08כיום ובהתאם להוראות סעיף 51ד (ב) לחוק התקשורת
יכול מנוי המבקש להתנתק משירותיה של בעלת הרישיון לעשות כן מבלי שבעלת הרישיון תגבה
ממנו תשלום או הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול.
החלטה:
 .5המועצה מאשרת את בקשת בעלת הרישיון להפסקת שידורי הערוץ בשידור הדיגיטלי.
 .6תוקפו של מתן אישור זה הינו  90יום מיום קבלתו .יובהר ,כי במידה והערוץ לא יוסר בתוך פרק
הזמ ן האמור ,יפקע תוקפו של אישור זה ועל בעלת הרישיון לעדכן את המועצה כי הערוץ לא
הוסר בפרק זמן זה ואת הטעמים לכך.
***

החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' : 4-3/2015
אישור לחברת די.בי.אס שרותי לוויין ( )1998בע"מלשינויי מאפייני ערוץ "ספורט 2
ביום  8.12.2014הגישה חברת די.בי.אס שרותי לוויין ( )1998בע"מ (להלן" :בעלת הרישיון") ,בקשה
להעלאת ערוץ "ספורט ( "2להלן" :הערוץ") בטכנולוגיית שידור " ,"HDשהיא למעשה בקשה לשינוי
מאפייניו של הערוץ אשר משודר כיום בטכנולוגיית " ."SDבעלת הרישיון ביקשה כי יתאפשר לה
לשדר את הערוץ באותו מספר אפיק גם בטכנולוגיית " "HDוזאת לאותם מנויים בעלי ממיר התומך
בשיטת שידור זו.

לאחר שבחנה את בקשת בעלת הרישיון לרבות המסמכים שהוגשו בקשר עם הבקשה (להלן יחד:
"מסמכי הבקשה") ,ובהתאם לסמכותה על פי דין ,מאשרת בזה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי
לווין (להלן" :המועצה") לשנות את מאפייני הערוץ כפי שצוין ,וזאת בכפוף לתנאים באישור הערוץ
שנמסר לבעלת הרשיון.
***

