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 בעניין:  12.2.19מיום  4/2019-7החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 
+ בגין 5הזמנת הציבור להציג עמדתו בדבר הוספת אפשרות לחובת ההפרשה לערוץ 

 רגל ע"פ נספח ג' למדיניות הספורט של המועצה שידורים מליגת העל הישראלית בכדו

 רקע
 

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

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

מטרת המדיניות שנקבעה בהחלטה היא, בין היתר, לעבות את מפרט ערוץ הספורט שבחבילת  .2
 הנקבע ,בהתאם, שהינו ערוץ בעל נגישות גבוהה לציבור. +5ולקבוע מפרט תכנים לערוץ הבסיס 

' להחלטה, חובה לפיה שידורם של מפעלים מסוימים בערוץ הלייב מותנה בהעברת בנספח ג
 +.5שידורים חיים מאותו מפעל לערוץ הבסיס ולערוץ 

לפי האמור בנספח ג', שידור משחק ליגת העל הישראלית בכדורגל בערוץ לייב, מחייב את שידור  .3
המשחק המרכזי באותו מחזור בערוץ הבסיס וכן שידורו של משחק מרכזי באותו מחזור בערוץ 

5.+ 

 הבקשה

"(, למועצה בבקשה ערוץ הספורטורט בע"מ )להלן: "פנה יועמ"ש ערוץ הספ 26.12.2018ביום  .4
 שמהותה שינוי בנספח ג' להחלטה.

מצ'רלטון זכויות לשידור משחקים בליגת העל  2016ערוץ הספורט תיאר בבקשה כי רכש במרץ  .5
בחשיבותם( אך הרישיון שניתן לו על פי דרישת  7 -ו 6)בין היתר, המשחק המרכזי ומשחקים 

 "רק בערוצים בתשלום של ערוץ הספורט".  7 -ו 6של משחקים  צ'רלטון הינו לשידורם

+ כפי 5בערוץ הלייב ולא שידר משחק מרכזי בערוץ  7 -ו 6ערוץ הספורט שידר את משחקים  .6
הוטלו בעניין עיצומים על ידי יו"ר המועצה. לטענת ערוץ  9.12.2018האמור בנספח ג' וביום 

זכויות הייתה לא לרכוש את הזכויות כלל הספורט האלטרנטיבה שהייתה לו בעת רכישת ה
 ובכך הציבור היה נפגע.

בנסיבות אלה, מבקש ערוץ הספורט כי נספח ג' יתוקן כך שבגין שידור משחק מליגת העל  .7
+ 5הישראלית בכדורגל בערוץ הלייב לא תהיה חובת "הפרשה" של משחק מרכזי לערוץ 

רוץ הבסיס משחק נוסף ביום משלב בתקופת החוזה הנוכחי עם צ'רלטון ובמקומה ישודר בע
 הבתים של ליגת האלופות )דהיינו, בנוסף למשחק שכבר משודר בערוץ הבסיס(.

 7 -ו 6לטענת ערוץ הספורט מדובר בחלופה אטרקטיבית ביותר לצופים, בטח ביחס למשחק  .8
מליגת העל. מדובר במשחקים שהם בעלי ערך ספורטיבי ואיכותי לצופים בהן משתתפות 

 האטרקטיביות ביותר ביבשת. הקבוצות
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הגיש ערוץ הספורט הודעה נוספת במסגרתה מסר כי בנוסף למשחקים מליגת  13.1.2019ביום  .9
+ את המשחק המרכזי 5האלופות, אותם הציע לשדר בערוץ הבסיס, הוא מציע גם לשדר בערוץ 

גת העל מהליגה הלאומית הישראלית בכדורגל )בכל מחזור בו ישודר בערוץ הלייב משחק מלי
 הישראלית בכדורגל(.

+, שאינה מחויבת 5לטענת ערוץ הספורט מדובר בתוספת משמעותית ללוח השידורים בערוץ  .10
כיום, אשר יש בה כדי לקדם את קבוצות הפריפריה והספורט הישראלי, ולתת להם זמן שידור 

 וחשיפה משמעותית לכלל צופי הפלטפורמות.

 החלטה

המועצה כי החלופה שהציע ערוץ הספורט בנסיבות בהן במקום לאחר בחינת הבקשה סבורה  .11
+ המשחק המרכזי מהליגה הלאומית וזאת בנוסף למשחק נוסף ביום 5ישודר בערוץ  6משחק 

משלב הבתים של ליגת האלופות שישודר בערוץ הבסיס היא על פניו חלופה הולמת שאינה 
ל ישראליים שאינם רק של הקבוצות פוגעת במנויים. יש בחלופה זו גם להבטיח שידורי כדורג

 .6המכונות גדולות בדומה למשחק 

בנסיבות אלה, המועצה שוקלת להיעתר לבקשת ערוץ הספורט ולתקן את נספח ג' בהתאם ולו  .12
+ משחק מרכזי מליגת העל תהיה אפשרות 5לתקופה זמנית, כך שלצד החובה לשדר בערוץ 

הליגה הלאומית יחד עם שידור משחק + את המשחק המרכזי של 5במקום כך לשדר בערוץ 
נוסף מליגת האלופות בערוץ הבסיס. ואולם, מאחר שמדובר בתיקון חלק ממדיניות המועצה 
שהתקבלה לאחר עריכת שימועים ובשים לב לרגישות הידועה בתחום שידורי הספורט, רואה 

וקבלת המועצה חשיבות, בטרם הכרעה בבקשת ערוץ הספורט, בהצגת הנושא בפני הציבור 
 עמדתו.

הציבור וכל המעוניין בכך ביחס לבקשת ערוץ  עמדות המועצה יובהר כי, לאחר שיוצגו בפני .13
לן או לדחותן וכן להתנות את תיקון נספח ג' בתנאים, לקב ,רשאית המועצהתהיה  הספורט,

 לרבות התייחסות לחובות השידור הקבועות בו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

בכתב להביע בפני המועצה דעתם בדבר כל שפורט לעיל רשאים לעשות כן המעוניינים  לפיכך, .14
משרדי מנהלת הסדרת  12:00 בשעה 2019במרץ  19ליום יוגשו עד  כאמור . ניירות עמדהבלבד

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

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

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

***  

mailto:abargilm@moc.gov.il
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 -ימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מכתב לוואי לעמדה לש
 סודיות

1  

  פרטים כלליים

 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:

  כתובת:

 

  סודיות

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

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

  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

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

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

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________
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