
 
 מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL 
 

 משרד התקשורת
  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting 

 

  
   91999ם -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2 טל: 
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

 בעניין: שימוע 12.2.19מיום  4/2019-8החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 
הזמנת הציבור להציג עמדתו בדבר הוספת הליגות הגרמנית והצרפתית לרשימת הליגות  –משני 

 חלוקת הליגות הבכירות לקטגוריות – הבכירות באירופה
 רקע

בהמשך  ,22.10.2009ביום "( קבעה המועצהולשידורי לווין )להלן: "המועצה לשידורי כבלים  .1
להחלטות קודמות ולשימועים שפרסמה, את מדיניותה בדבר שידור משחקים חיים בערוצי 

 "(.ההחלטה המקורית, להלן: "1-27/2009הספורט בכבלים ובלוויין )החלטה מס' 

לתת למנוי מידע מלא בעניין היא, בין היתר, המקורית מטרת המדיניות שנקבעה בהחלטה  .2
שידורים שהוא זכאי לראות ללא תוספת תשלום ולגבי שידורים שצפייה בהם כרוכה בתשלום 

נקבע בנספח א' להחלטה  ,בהתאם. לעבות את מפרט ערוץ הספורט שבחבילת הבסיסוכן 
נקבעה  "ליגות בכירות באירופה"ערוץ הבסיס. לגבי שידור ל שידורים מחייבמפרט המקורית 

  במפרט ההוראה הבאה:

 מתוך "בעל הרשיון ישדר בשידור חי את המשחק המרכזי בכל מחזור משחקים של שניים
מפעלי הספורט הבאים: הליגה העליונה הספרדית בכדורגל, הליגה העליונה באנגליה 

ורגל או ליגה בכירה אחרת אשר תאושר על ידי בכדורגל או הליגה האיטלקית העליונה בכד
 המועצה, כמפורט להלן:

 
 משחקים. 38 -ס בכל ליגה לא יפחת ממספר המשחקים המרכזיים המשודרים בערוץ הבסי

 
על אף האמור לעיל, בכל האמור בליגה האיטלקית, ככל שמפיק ערוץ הבסיס לא יחזיק 

משחקים, מהם  38המרכזיים, ישודרו בערוץ הבסיס בזכויות השידור של כל המשחקים 
 "המשחקים המרכזיים. 25לפחות 

נספח א' מחייב אפוא שידור של המשחק המרכזי בכל מחזור משתי ליגות כדורגל בכירות  .3
באירופה מתוך השלוש שנימנו בהחלטה: הספרדית, האנגלית והאיטלקית )שלגביה נקבעו 

 ה הסמכות לאשר ליגה בכירה אחרת.הוראות ספציפיות( כאשר למועצה שמור

"( למועצה בבקשה הוטפנה בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים )להלן: " 1.7.2018ביום  .4
הליגה הצרפתית העליונה בכדורגל והליגה הגרמנית העליונה בכדורגל כליגות בכירות  להוספת

 באירופה כאמור בנספח א' להחלטה.

בטרם מתן החלטה כי  26.7.2018ביום החליטה המועצה  ,לפיכך, ולאחר שבחנה את הבקשה .5
 הידועה לרגישותלאפשרות ההשפעה על תוכן השידורים בערוץ הספורט ו לב בשיםבעניין ו

יש לקיים הליך של שימוע במסגרתו תינתן הזדמנות לכל המעוניין בכך  'הספורט שידורים בתחו
הליגה הצרפתית והגרמנית לרשימת הליגות להביע את עמדתו ביחס לבקשת הוט להוסיף את 

 "(. השימוע החלטת, להלן: "5-13/2018הבכירות )החלטה מס' 
 
נתקבלו במועצה תגובות בכתב מטעם בעלי הרישיונות ומטעם , לאחר פרסום החלטת השימוע .6

גופים שונים לרבות מטעם ערוצי הספורט, אשר תמכו בהוספת הליגות הצרפתית והגרמנית 
 ןליה משמעותית ביוקרתעל פיהם חלה עוצירפו נתונים גות הבכירות לרשימת הלי



 
 מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL 
 

 משרד התקשורת
  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting 

 

  
   91999ם -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2 טל: 
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

הוצגו נתונים בדבר במקביל של ליגות אלה. הספורטיבית, מידת האטרקטיביות ובאהדת הקהל 
 ירידה במידת האטרקטיביות של הליגה האיטלקית לעומתן.

 דיון
 

במסגרת החלטת השימוע עמדה המועצה על כך שלאחר שיוצגו לה התגובות שיתקבלו בשימוע  .7
ת להוספ אישורה מתן אתבתנאים  וכן להתנות לדחותן או המועצה, לקבלן רשאית תהיה
 ת הגרמנית והצרפתית לרשימת הליגות הבכירות.הליגו

 
הוסיף את הליגות הגרמנית ואכן, לאחר בחינת העניין סבורה המועצה כי על פניו יש מקום ל .8

והצרפתית לרשימת הליגות הבכירות. ואולם, הוספתן ללא תנאי עלולה ליצור שינוי מהותי 
 בשידורים הניתנים למנויים.

הליגות הבכירות הקבועות  3שתיים מתוך לשדר נדרשים בעלי הרישיונות זאת מאחר שכיום  .9
ק את שתי הליגות החדשות בהחלטה והוספת שתי ליגות לרשימה תאפשר למעשה לשדר ר

במילים  )הגרמנית והצרפתית( מבלי שתהיה כל חובה לשדר את מי מיתר הליגות הבכירות.
אחרות, היעתרות לבקשת הוט ללא עריכת שינויים נוספים יכולה להביא לכך שבמסגרת 

אף שאין מחלוקת כי הן  הליגות הבכירות  –כלל האנגלית ו המפרט לא ישודרו הליגה הספרדית
 .באירופה

לפיכך, וכדי למנוע התרחשות המצב המתואר ו/או פגיעה בציבור הצופים, ובמקביל כדי לתת  .10
לבעלי הרישיונות בכל זאת מרחב פעולה וגמישות בהתנהלותן, מצאה המועצה לנכון להציע 

 גות בכירות באירופה כדלקמן:תיקון למדיניות הקבועה בנספח א', בכל הנוגע לשידור לי

הגדרת קבוצת "ליגות בכירות באופן מובהק" הכוללת את הליגות האנגלית וספרדית  •

 ( Aקבוצה )

 איטלקית/גרמנית/צרפתיתהגדרת קבוצת "ליגות בכירות" הכוללת את הליגות הבאות:  •

 (.B)קבוצה 

חקים של אחת בעל הרישיון יחוייב לשדר בשידור חי את המשחק המרכזי בכל מחזור מש •
מבין הליגות הבכירות באופן מובהק וכן את המשחק המרכזי של אחת מבין הליגות 

 A  +1*B*1= החיוב יהיה הבכירות. כלומר 

שידור שני המשחקים המרכזיים של הליגות הבכירות באופן מובהק במחזור מסויים  •
ידור באותו מאפשר שלא לשדר באותו מחזור את המשחק המרכזי מליגה בכירה )כלומר הש

 (.A*2מחזור יהיה 

באופן מובהק וליגות המועצה תהיה רשאית לאשר בעתיד מראש ובכתב ליגות בכירות  •
 נוספות.בכירות 
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ואולם, בטרם קבלת התיקון האמור למדיניות הספורט ונוכח השינויים הטמונים בתיקון  .11
עמדתו לגבי התיקון המוצע המוצע רואה המועצה חשיבות לאפשר לכל המעוניין בכך להביע את 

 בטרם הכרעה סופית בעניין.

הציבור וכל המעוניין בכך ביחס להוספת הליגות  עמדות המועצה יובהר כי, לאחר שיוצגו בפני .12
לן או לדחותן וכן להתנות את לקב ,רשאית המועצהתהיה  וחלוקתן לקטגוריות כמתואר לעיל,

בות השידור הקבועות בהקשר זה מתן החלטתה הסופית בתנאים, לרבות התייחסות לחו
 במפרט והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

בכתב להביע בפני המועצה דעתם בדבר כל שפורט לעיל רשאים לעשות כן לפיכך, המעוניינים  .13
משרדי מנהלת הסדרת  12:00בשעה  2019במרץ  19יוגשו עד ליום  כאמור . ניירות עמדהבלבד

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

ניירות עמדה שיוגשו מאת גורמים . abargilm@moc.gov.il מיילב או(, 5או  4מעלית 
 אנונימיים, יכול שיחשבו כאילו לא הוגשו כלל.

יצוין כי עמדה שתוגש, או עיקריה עשויים להתפרסם אלא אם יצביע מראש מוסר העמדה, בעת  .14
כמו כן, המגיש עמדתו  לפרסום העמדה או חלקים ממנה. על מניעות שבדיןמסירת העמדה, 

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

 

 

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

  פרטים כלליים

 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:

  כתובת:

 
 

  סודיות

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

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

  עם קבלתן.

 .ונמק 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

ל עמדה או יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתה של המועצה, אם תידרש לכך, לפרסם כ

 חלקים ממנה עפ"י חוק חופש המידע או כל דין אחר.

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________
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