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מיום  3-8/2020החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 
 בעניין: 4.6.2020

 

 –( בנושא: תיקון כללי הפקות מקומיות RFIהזמנה להצגת עמדות )
הפחתת הנטל הרגולטורי בקטגוריות השקעה בסוגי וסוגות הפקות 

 מקור, בחובות שיבוץ בערוצים וכן לגבי חובות שידור ראשוני
 

 : פתח דבר

עניינה של החלטה זו, בהזמנת הציבור להביע את עמדותיו בפני המועצה לשידורי כבלים  .1

הפחתת הנטל מיקוד הרגולציה לרבות לבחינת "(, באשר המועצהולשידורי לווין )להלן: "

הכללי שיון יבעל הר -לשידורי טלוויזיה רב ערוציים  הרגולטורי המוטל על בעלי הרישיונות

שיון לשידורי יובעל הר "(הוט, חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ )להלן: "לשידורי כבלים

"(, בעלי הרישיונות"", להלן יקראו ביחד: יס, חברת די.בי.אס שירותי לווין )להלן: "לווין

 , המושתות עליהם. כספי ההשקעה ב"קטגוריות" השקעה "פיזור" חובותבכל הנוגע ל

יודגש, אין מדובר בבחינה באשר להפחתת חובת ההשקעה השנתית, שהיא סכום שנתי  .2

השווה לנגזרת נתונה ומחושבת מהכנסותיהם השנתיות של בעלי הרישיונות, אותו מחויבים 

השקיע מדי שנה, כי אם בבחינת האפשרות לתקן ולהפחית מן ההוראות בעלי הרישיונות ל

 1987-)בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, תשמ"חכללי התקשורת הקבועות, בעיקרן, ב

באופן חלוקה ופיזור , באשר לחיוב בעלי הרישיון ("הכלליםאו " "כללי השידורים)להלן: "

 . של אותו סכום שנתי

"לפזר" את בעלי הרישיונות אכן, על פי כללי השידורים, כפי שנקבעו לאורך השנים, נדרשים  .3

כן מחוייבים לשבץ הפקות מסוגים וסוגות שונים, וקטגוריות ו, בקרב סכום ההשקעה השנתי

. עתה, המועצה מבקשת לבחון את האפשרות הפקות בערוצים מסוגים מסוימיםאת אותן 

ין לרבות הפחתת הנטל הרגולטורי, על ידי צמצום חלק מאותן של מיקוד הרגולציה בעני

של הפחתת חובות  , בין היתר,, מדובר בבחינהבמילים אחרות. דרישות וקטגוריות השקעה

 .השקעה "קטגוריאליות" מבעלי הרישיונות, ללא שינוי סכום חובת ההשקעה הכללית

צמצום אותן "קטגוריות" מיקוד ואף המועצה סבורה כי יש מקום לבצע בחינה זו לגבי  .4

 השקעה, משחלקן נקבע לפני שנים רבות. לבחינה זו שמבקשת לבצע המועצה, יש גם מקום
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על רקע התפתחותו מזה שנים של שוק היצירה הטלוויזיונית המקומי שהינו כיום שוק פעיל 

ך ודינמי המייצר מגוון רחב של יצירות מקומיות )ואף גלובאליות( משלל סוגים וגוונים כ

אלו קטגוריות השקעה ו/או שיבוץ  זקוקות  עוד  , בין היתר,שיש לבחון בנסיבות אלה

 "להגנה". 

הבחינה נדרשת גם על רקע מגמות עולמיות ומקומיות של שינוי במספר הגופים המשדרים  .5

ובהיקף התכנים המופקים וזמינים לצפייה ובטכנולוגיות השידור הקיימות )שהן זמינות 

שראל, למשל, נוספו בשנים האחרונות לשוק השידורים שחקניות חדשות, יותר מבעבר(. בי

מקומיות ובינלאומיות, וביניהן סלקום, פרטנר ונטפליקס. יצוין, כי בניגוד להוט וליס 

כיום בחובת הפקות מקור  מחויבות אינןהשחקניות החדשות בשוק, הנזכרות לעיל, אומנם 

. קף וסוגות לפי שיקול דעתן הפרוגרמטיאך חלקן בוחרות לעשות כן ברמת השקעה, הי

מדובר כמובן בשיעורי השקעה בהפקות מקומיות נמוכים משמעותית מסכומי ההשקעה 

בהפקות מקומיות שמוציאות הוט ויס, עליהן חלה חובה בעניין, שלא חלה על השחקניות 

בו  1התקשורת חוק לתיקון חוק תזכירפורסם  2018 בשנת, כי יצויין. בהקשר לכך החדשות

 מוצע, בתנאים מסויימים, לחייב גם שחקנים חדשים בשוק בחובות הפקות מקור. 

ת האפשרות לצמצם את קטגוריות ההשקעה או לשנות את מוקדן נמצא גם טעם נוסף לבחינ .6

"מסורתית", צפייה לינארית כך שלצד , בשנים האחרונות שינוי בהרגלי הצפייה השוניםב

 . צפייה על פי דרישה, בשלל פלטפורמות זמינותלדרישה גוברת מסתמנת 

קיבלו בעולם ביטוי בשינויי רגולציה  המגמות והשינויים המתוארים לעיליצויין כי  .7

והתאמתה לעידן הנוכחי, לרבות בהפחתת נטלים רגולטוריים ממשדרים לינאריים שונים, 

מפלטפורמות  -לאחרונה -ואףלצד דרישות רגולטוריות גוברות ממשדרים לא לינאריים 

לעניין זה ניתן להתרשם למשל מהתיקונים שערך האיחוד האירופי בשנת לשיתוף וידאו. 

ויזואליים המהווה בסיס לאסדרת תחום השידורים  -לדירקטיבת השידורים האודיו 2018

ואשר על המדינות החברות להטמיע את עקרונותיה  2ויזואליים במדינות האיחוד -האודיו

 .2020לחודש ספטמבר  עד

 
תזכיר חוק: הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים()בעל רישיון לשידורים()אסדרת ספקי תכנים()תיקון מס'...(, " 1

 "(תזכיר החוק", )להלן: "2018-התשע"ח
2 European Parliament and of the Council of 14 Directive (EU) 2018/1808 of the 

November 2018 amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain 

provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States 

(Audiovisual Media Services  concerning the provision of audiovisual media services

Directive) in view of changing market realities 
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במיקוד אף בישראל, שינויי מגמות אלו לא נעלמו מעיני מעצבי המדיניות, והמגמה והצורך  .8

בהפחתת נטלים רגולטוריים מבעלי הרישיונות לשידורים קיבלו ביטוי באופנים שונים, ו

וכן  3דו"ח הוועדה המייעצת לעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידוריםלרבות במסקנות 

מסגרת תזכיר החוק, הנזכר לעיל, אשר אמנם מבקש לחייב בתנאים מסויימים גופים ב

נוספים בהפקות מקור, אך מבקש לצמצם את היקף החובות המוטלות על הגופים 

 המפוקחים.

החובות מיקוד החלטה זו אינה מהלך ראשון לבחינת  ,אף מבחינת המועצהכידוע,  .9

, כי אם המשך לתהליך של מיקוד לי הצפייהוהרג לשינויי השוק ןהרגולטוריות והתאמת

פרסמה , עת 12.2.2015יום אסדרת שידוריהם של הגופים המפוקחים על ידה, שהחל ב

בדבר הזמנה להצגת עמדות בעניין מיקוד אסדרת  4-4/2015החלטתה מס' את המועצה 

 הליכי מיקודשידוריהם של הגופים המפוקחים על ידה, כמפורט בהחלטה הנ"ל )להלן: "

  "(.רגולציה

 
גם הליכי מיקוד רגולציה ספציפיים נפתחו מיד בסמוך במסגרת הליכי מיקוד הרגולציה  .10

החלטת מועצה מס'  בנושא הרגולציה החלה על השידורים לגיל הרך, לילדים ולנוער )ראו

 (. 23.3.2015מיום  11-5/2015

 
בסופם של כל אותם הליכים, התקבלו החלטות שונות על ידי המועצה שביקשו להוות מיקוד  .11

ההחלטות השונות שהתקבלו במסגרת הליכי יתר הרגולציה על הגופים המפוקחים. בין 

)החלטת על עריכת תיקונים בכללי השידורים  מיקוד הרגולציה הנ"ל ניתן למצוא החלטה

; החלטה "(החלטת תיקון הכללים הראשונהלהלן: ") 2.2.2017 מיום 6-3/2017מועצה מס' 

מיום  7-3/2017החלטת מועצה מס' ) לנוער מקור הפקותשהוסיפה את חובת ההשקעה ב

; וכן, למשל, החלטה בדבר "(החלטה על חיוב בהפקות מקור לנוערלהלן: ", 2.2.2017

 שינויים בחובות שעות שידור ראשוני בהן מחויבים בעלי הרישיונות. 

 
 2015החלטות אלו ונוספות התקבלו במסגרת הליכי מיקוד הרגולציה שנפתחו כאמור בשנת  .12

 . 2017והסתיימו הלכה למעשה בשנת 

מבקשת בחלוף למעלה משלוש שנים ממועד סיום הליכי מיקוד הרגולציה הקודמים, עתה,  .13

לבצע מיקוד רגולציה ובחינת האפשרות המועצה לקבל את עמדות הציבור למהלך נוסף של 

. במסגרת זו מבקשת המועצה גם את עמדות השקעה קטגוריות מסוגחובות  הפחתת

 באשר שיבוץ הפקות בערוצים מסוגים מסוימים וכן הציבור באשר להוראות העוסקות ב

 

 
 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/comitee_filberראו בקישור:  3

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/comitee_filber
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. כמו כן מבקשת המועצה לבחון את השלכות חובות שידור ראשונילהוראות הקובעות 

ההליכים הקודמים והאם יש מקום לערוך תיקונים או ההחלטות שהתקבלו במסגרת 

 שינויים נוספים.

גם עולה שמבקשת לבצע המועצה ואשר לגביה מתבקשות עמדות הציבור בחינה זו יצויין, כי  .14

בין היתר, בה נקבע  22.10.2014מיום  ממשלת ישראלשל  2118בקנה אחד עם החלטה מספר 

על כל רגולטור, בבואו לקבוע רגולציה  הוטלכן ו להפחית את הנטל הרגולטורי הקיים ישכי 

חדשה, לשקול, בכפוף לתכלית הרגולציה ובמסגרת השיקולים המדריכים אותו על פי 

 . החקיקה המסמיכה ועל פי כל דין, גם בחירה בחלופה המפחיתה את הנטל הרגולטורי

,  יבורמהי הבחינה שמבקשת לבצע המועצה ולגביה מתבקשות עמדות הצעל מנת להבהיר  .15

נרחיב מעט ובאופן כללי על חובת ההשקעה השנתית עליה עמדנו בקצרה לעיל, ועל מהותן 

הרבות להם נדרשים בעלי הרישיונות, לרבות חובת שיבוץ ההפקות  של קטגוריות ההשקעה

 חובות שידור ראשוני.בערוצים. בהמשך נסקור גם את ההוראות הקובעות 

על חובת ההשקעה הכללית ואופן חלוקת ההשקעה לקטגוריות השקעה   –כללי 

 :שונות

חוק )להלן: " 1982 -)בזק ושידורים(, התשמ"בלחוק התקשורת  1)א(1ה6בהתאם לסעיף  .16

"( בעלי הרישיונות נדרשים להשקיע, מדי שנה, בהפקות מקומיות לשידור ראשוני התקשורת

"(, בטווח המועצהולשידורי לווין )להלן: " שיעור שנקבע על ידי המועצה לשידורי כבלים

סכום " או "סכום ההשקעה)להלן: "מהכנסותיהם השנתיות מדמי מנוי  12%-8%שבין 

 "(.ההשקעה השנתי

כללי מלבד החובה המושתת על בעלי הרישיונות להשקיע את סכום ההשקעה השנתי,  .17

ופן הקצאת וחלוקת , קובעים הוראות נוספות לגבי אוהחלטות המועצה השונות השידורים

סכום ההשקעה השנתי על ידי בעלי הרישיונות. מדובר בדרישה "לפזר" את סכום ההשקעה 

השנתי בין קטגוריות ותתי קטגוריות, לרוב, וכן בהוראות באשר לשיבוץ ההפקות בערוצים 

מסוימים וקביעת תקרות השקעה בחלק מהמקרים. נפרט להלן את הקטגוריות הקיימות 

 ומקורן: 
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 "עצמאיים" בערוצים שקעהה

 בהפקות ההשקעה מסכום 50%-מ יפחת שלא בשיעור סכוםחובה להשקיע  .17.1

א)ב( 17)סעיף  רישיון בעל ידי על מופקים אינם אשר בערוצים המשודרות מקומיות

  .לכללים(

 ולנוער לילדים, הרך לגיל בהפקות השקעה

מקומיות לגיל הרך, מסכום ההשקעה השנתי בהפקות  27.5%חובה להשקיע  .17.2

 , בכפוף לכללים אלו:א)ג( לכללים(17בהפקות לילדים ובהפקות לנוער )סעיף 

 יכול השקעה מסכום 2.5% על יעלה שלא בשיעור סכוםתקרת השקעה לפיה  .17.2.1

 ילדים, הרך לגיל ורק אך מיועדות אינן הן אם אף המדע בתחום בהפקות שיושקע

 ( לכללים(;1א)ג()17)סעיף  לנוער  או

 שלא סכום או ההשקעה מסכום 3%-מ יפחת שלא בשיעור סכוםחובה להשקיע  .17.2.2

 דצמבר בחודש בפועל המדד בין הצמדה הפרשי בתוספת"ח ש מיליון 3.5-מ יפחת

, הסכומים שני שבין הגבוה לפי, שנה בכל דצמבר בחודש בפועל המדד ובין 2006

 ( לכללים(;1א)ג()17)סעיף  הרך לגיל בערוצים מקומיות בהפקות

 בהפקות יושקע ההשקעה מסכום 7%-מ יפחת שלא בשיעור סכוםחובה להשקיע  .17.2.3

 ( לכללים(;3א)ג()17)סעיף  לנוער מקומיות

 18.75%-סכום בשיעור שלא יפחת מחובה לשבץ הפקות מקומיות שהופקו ב .17.2.4

 נוער ערוצי או ילדים ובערוצי הרך לגיל בערוציםמסכום ההשקעה השנתי, 

בקטגוריה יתרת הסכום שיש להשקיעו  .הבסיסי השידורים במקבץ המשודרים

יכול שתושקע  מסכום ההשקעה השנתי( 8.75%, שהם 18.75%פחות  27.5%)דהיינו, 

בשידורים מוספים, וכן בהפקות מקומיות לילדים או הפקות מקומיות לנוער 

לדים או ערוץ נוער לפי העניין, שישודרו בערוץ מתאים לשיבוץ ההפקה שאינו ערוץ י

 א)ד( לכללים(;17)סעיף  ואשר קיבל את אישור המועצה

, לכללים א)ג(17 בסעיף הקבוע ההשקעה מסכום 35% לפחותחובה להשקיע  .17.2.5

 בערוצים המשודרים תעודה תכנית או דרמה תכנית מסוגות שהן מקומיות בהפקות

  מהסכום חלק כי לקבוע, רישיון בעל לבקשת, רשאית המועצה; לנוער או לילדים
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 מנימוקים, תאשר שהיא מיוחדת במתכונת, מקומיות בהפקות יושקע האמור

 ;ובכתב מראש, מיוחדים

צורך סכומי ל יוכר טלוויזיה בסרטי שהושקע סכוםתקרת השקעה לפיה  .17.2.6

 הרך לגיל בערוץ ראשוני בשידור שודר לא אם אף, ההשקעה הנקובים בקטגוריה זו

 ושודר ונוער לילדים או הרך בגיל לצופים מיועד היה אם, ונוער דיםיל בערוץ או

 בסרטי להשקיעו שניתן הסכום; סרטים בערוץ לרבות, אחר מתאים בערוץ

כומים המיועדים הס מתוך, ההשקעה מסכום 2% על יעלה לא לעיל כאמור טלוויזיה

 א)ה( לכללים(;17)סעיף  לשידורים המוספים

מקומיות בערוצים לגיל הרך שהן סדרות דרמה וסרטי  בהפקות השקעה תקרת .17.2.7

ניתן להשקיע בהן  לפיהדקות לכל פרק או סרט,  22 -תעודה, אשר ארכן קצר מ

מסכום ההשקעה בסוגות מורכבות, ובלבד שארכו המזערי  5%שלא יעלה על  סכום

 -3/ 2004)בהתאם להחלטת מועצה מספר  דקות 5 -מ יפחת לא סרט או פרק כלשל 

 (.הרך לגיל בערוצים קצרות מקומיות הפקותבנושא:  5.2.2004 מיום 2

  4מסוגות תכנית דרמה או תעודההשקעה בהפקות 

השנתי מסכום ההשקעה  50%-סכום בשיעור שלא יפחת מחובה להשקיע  .17.3

מעשה "סכום סכום זה הוא ל תכנית דרמה או תעודה".בהפקות מקומיות מ"סוגות 

ג)א( לכללים(. השקעה זו תיעשה בכפוף לכללים 17ההשקעה בדרמה או בתעודה" )סעיף 

 אלו: 

מסוגות תכנית דרמה או בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות  השקעה תקרת .17.3.1

 אשר לא שודרו בידי בעל הרישיון, לרבות סרטי תעודה מורכבים,תעודה, 

)סעיף  בתעודה או בדרמהמסכום ההשקעה  2.5%שלא יעלה על  בשיעור 

 ( לכללים(;1ג)א()17

 8% בהפקת סרטי קולנוע ישראליים בשיעור שלא יעלה על תקרת השקעה  .17.3.2

 ט לכללים המצוין17להוראות סעיף בכפוף ו מסכום ההשקעה בסוגות מורכבות

 ( לכללים(;2ג)א()17להלן )סעיף 

 שלא יעלה על  בשיעור שהינן תכניות מערכוניםבתכניות דרמה  תקרת השקעה .17.3.3

 

 
ג)ו( לכללים כפי שתוקנו בהחלטת תיקון הכללים 17לכללים וכן ראו סעיף  17יין זה הגדרות הסוגות בסעיף ראו לענ 4

 הראשונה.
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מסכום ההשקעה  50%ׁ שהוא כאמור מסכום ההשקעה בדרמה או בתעודה  8%

 ( לכללים(;3ג)א()17)סעיף  השנתי

מסכום  16%–בשיעור שלא יפחת מסכום  בסרטי תעודה מורכביםחובה להשקיע  .17.3.4

,  מסכום ההשקעה השנתי( 50% -מה 16%)כלומר  בתעודה או בדרמהההשקעה 

, יושקעו בערוץ (16% -מתוך ה 8%)כלומר  מהסכום האמור לפחות 50%–ובלבד ש

ני השכלה יאחרים בעני למשדריםאו  שעיקר זמן השידור בו מוקדש לסרטי תעודה

 ; ג)ג( לכללים(17)סעיף  ודעת, מדע, תרבות וטבע

לפחות מהסכום  50%כום בשיעור של בסרטי תעודה בדידים סחובה להשקיע  .17.3.5

המוזכרים  16% -מתוך ה 50%)כלומר שיש להשקיעו בסרטי תעודה מורכבים 

; ההשקעה השנתי( מסכום 50%מתוך  16%מתוך  50%לעיל, דהיינו  17.3.4בסעיף 

ובלבד שיושקעו בערוץ  מורכבות  הסכום יכול שתושקע בסדרות תעודה יתרת

שעיקר זמן השידור בו מוקדש לסרטי תעודה או למישדרים אחרים בענייני השכלה 

 ג)ג( לכללים(;17)סעיף   ודעת, מדע, תרבות וטבע

במיוחד לצורך סרטי תעודה מורכבים מוכנים, אשר לא הופקו תקרת השקעה ב .17.3.6

 9.5%סכום שלא יעלה על ב שידורם על ידי בעל הרישיון, לרבות סרטי סטודנטים

ג)ג( 17ג)ג( )סעיף 17מתוך הסכום שיש להשקיעו בסרטי תעודה מורכבים על פי סעיף

 לכללים(;

 בעל שהשקיע מהסכום לפחות 50%-ובעל הרישיון מפיק תכניות דרמה  במידה .17.3.7

 350,000 על עולה בפועל הפקתן שעלות בתכניות יושקעו דרמה בתכנית הרישיון

 הבסיס מדד בין הצמדה הפרשי בתוספת, דקות שישים בת שעה לכל חדשים שקלים

 מסכום 10% עד של בשיעור סטיה לאשר רשאי המועצה ראש יושב; הקובע למדד

בד בל מיוחדים ומטעמים חריגים במקרים, זה בסעיף הקבועה בפועל ההפקה עלות

 ג)ד( לכללים(;17)סעיף 

 לעיל. 17.2.7עד   17.2.5בסעיפים  תוהמפורט ותהחובראו גם  .17.3.8
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 חובת השקעה בהפקות מקומיות קנויות

חובה  -ההשקעה מסכום 10% על העולה בשיעור סכום בערוץבמידה והושקע  .17.4

ה 17)סעיף  קנויותסכום בשיעור שלא יפחת ממחציתו בהפקות מקומיות  להשקיע

 .לכללים(

 הקצאת סכום ההשקעה על פי מקבצים

 שלא בשיעור כוםסחובה להשקיע במקבץ השידורים הבסיסי של בעל הרישיון,  .17.5

  ו)א( לכללים(.17)סעיף  ההשקעה מסכום 50%-מ יפחת

 שלא בשיעורו)א( לכללים( 17ף )על הסכום נקוב בסעינוסף  סכוםחובה להשקיע  .17.6

 :במצטבר או בנפרד, כדלקמן ההשקעה מסכום 25%-מ יפחת

 ;הרישיון בעל של הבסיסי השידורים במקבץ המשודרות מקומיות בהפקות .17.6.1

 הפחות לכל אצל המתקבלים מוספים בשידורים המשודרות מקומיות בהפקות .17.6.2

 .הרישיון בעל של הספרתית בשיטה לשידורים מהמנויים 70%

ו)ב( 17)סעיף  הרישיון בעל של המוספים בשידורים שתושקע יכול ההשקעה סכום יתרת

 .לכללים(

 חובת שידור הפקות מקומיות בחגים

זמן שידור נאות  חובה להקצות -בחגי ישראל ובימי זיכרון, או בסמוך אליהם .17.7

ם לשידורים הנותנים ביטוי להוויה הישראלית ולמורשת ישראל בהקשר למועדי

בהיקף שלא יפחת משתי שעות שידור בכל מועד ובכל יום זיכרון, לפחות אחת  ,האמורים

מהן בשידור ראשוני, וחלקן הארי ישודר בערוצי ילדים ונוער במקבץ השידורים 

הבסיסי; לעניין זה, יימנה כל אחד מצמדי הימים האלה כיום מועד אחד בלבד: שני ימי 

א)ב( 5)סעיף  סוכות, וראשון ושביעי של פסחראש השנה, ראשון ושמיני עצרת של 

 לכללים.

 נוספות השקעה תקרות

כפי שניתן להיווכח מהמובא לעיל, נוסף על קטגוריות ההשקעה, קובעים כללי השידורים  .18

 שניתן להכיר םוהחלטות המועצה, גם "תקרות השקעה", קרי, סכומי השקעה מקסימליי
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בהם במסגרת חובת ההשקעה, היינו שאם חורג בעל הרישיון מתקרת ההשקעה המותרת, 

ׁ )אך כמובן רשאי בעל  סכום זה לא יוכר לו במסגרת בחינת עמידתו בחובות ההשקעה 

 רישיון לעשות כן(. תקרות השקעה נוספות על אלו שצוינו כבר לעיל הן:

הסכום המרבי שניתן לפיה מקומיות בערוץ אחד  בהפקותתקרת השקעה  .18.1

 השידורים במקבץ מדובר אם ואולם, ההשקעה מסכום 20% על יעלה לאלהשקיעו 

; ההשקעה מסכום 50% על יעלה שלא בשיעור סכום להשקיע רישיון בעל רשאי הבסיסי

ב 17)סעיף  ונוער לילדים ערוץ או הרך לגיל ערוץ יהיה זה שערוץ מניעה אין, זה לעניין

 .(לכללים

בהפקות מקומיות מוכנות, אשר לא הופקו במיוחד לצורך שידורן על תקרת השקעה  .18.2

 מיתרת 1.5% על יעלה שלא בשיעור סכוםב ידי בעל הרישיון, לרבות סרטי סטודנטים

)כאמור בסעיף  שנותר לאחר השקעת סכום ההשקעה בדרמה או תעודה ההשקעה סכום

, כאמור בהפקות שיושקע הסכום ואולם; "(ההשקעה סכום יתרתג)א( )להלן: "17

 מתייחס ההשקעה שסכום השנה תחילת לפני יותר או חודשים 12 הסתיימה שהפקתן

 .ד)ג( לכללים17סעיף  -זה בסעיף שנקבע מהשיעור מחצית על יעלה לא, אליה

 20% על יעלה שלא בשיעור סכוםבבהפקות מקומיות בערוצי ספורט  תקרת השקעה .18.3

 ד)ד( לכללים(.17)סעיף  מיתרת סכום ההשקעה

השקעה בהפקות מקומיות מסוגות או מתכונות ייחודיות או חדשניות מחייבת אישור  .18.4

המועצה מראש ובכתב, וכפופה לתנאים שייקבעו בו, ואולם רשאי בעל הרישיון להשקיע 

מסכום ההשקעה, בהפקה מקומית חדשנית שאורך הזמן שלה קצר מהקבוע  1%עד 

בהגדרת הפקה מקומית או קצר מאורך הזמן הקבוע לסוגות דרמה או תעודה )אם 

ההפקה היתה מסוגות דרמה או תעודה(, ובלבד שאם היתה ההפקה מסוג תעודה, בכל 

 ים(.ד)ה( לכלל17מקרה לא תוכר כסרט או סדרת תעודה מורכבים )סעיף 

 1.3בהפקת סרטי קולנוע ישראליים בסכום שלא יעלה על סך של תקרת השקעה  .18.5

 מיליון שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד הקובע, לכל סרט

 ט לכללים(.17)סעיף 

שקלים חדשים,  750,000 א יעלה עלשל שנתי סכוםתקרת השקעה בטקסים ב .18.6

בתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד הקובע, בעבור הערוץ שבו משודרים 

 י לכללים.17ובכפוף ליתר התנאים המנויים בסעיף  הטקסים
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בנוסף, ולמען שלמות התמונה יצוין, כי קיימות החלטות מועצה שונות המסדירות בין היתר  .19

 . 5גות שונותאת אופן פריסת סכום ההשקעה לגבי סו

 
 :שידור ראשונית וחוב -כללי

בנוסף לחובות ההשקעה, תקרות השקעה בקטגוריות וחובות שיבוץ הפקות בערוצים, כפי  .20

חובת חובות שידור ראשוני, קרי גם  ,6בשורה של החלטותשפורט לעיל, קבעה המועצה, 

 שטרם שודרו בישראל. שידורים שידור 

 חדשות אלא הדרישה היא לתוכן שטרם שודר בישראל. ודוק: אין מדובר בהכרח בתכניות  .21

, החובה היא לשדר שידור ראשוני במסגרת שידורי חבילת הבסיס 7על פי החלטות המועצה .22

 )ולמעשה גם בערוצים שניתנים עמה ללא תשלום נוסף(, כדלקמן: 

 ; בשבוע שעות 21 –משפחה  באפיק .22.1

 שעות בשבוע; 14 – ילדים באפיק .22.2

 שעות בשבוע; 14 –ספורט  באפיק .22.3

בשידור  המשודרות סדרות בשנה; סרטים שעות 145 לפחות – סרטים באפיק .22.4

 לא אך זה שעות במניין יבואו וסדרות סרטים של תמהיל המשדר בערוץ ראשוני

 שעות. 70  -יותר מ

 שעות בשבוע; 4 – הרך לגיל באפיק .22.5

כפי שעולה מהחלטות המועצה בעניין, התכלית מאחורי קביעת חובות שידור ראשוני  .23

באותה חבילה שהמנוי בחבילת הבסיס, הייתה להבטיח עדכון ורענון כלשהו של המסך, גם 

 ככלל חייב לרכוש כדי להצטרף כמנוי. ואולם, לאורך השנים נטען כי קביעת חובת שידור

 

 
 עמדות להצגת הזמנה :בעניין 11.4.2019מיום   2-7/2019צה מספר המוע בהחלטת לעיין ניתן ן זהבעניי להרחבה 5

 בהפקות השקעה עודפי ניוד וכן שידורן ומועדי מקומיות בהפקות ההשקעה חובת של בפועל ההוצאה אופן לגבי

 . 27.6.2002יום מ 10-25/2002מספר מ החלטה תיקון) מקומיות

-3; החלטה מספר 31.7.2003מיום  4-19/2003; החלטה מספר 28.11.2002מיום  38-6/2002החלטת מועצה מספר  6
 2.2.2017מיום  5-3/2017החלטה מספר 7.4.2016מיום  2016ב/1-7; החלטה מספר 3.05.2007מיום  7/2007

זאת לצד החובה לשדר שידור ראשוני של הפקות מקומיות בנושאים שאינם ייחודיים לאיזור מסויים בהתאם  7
( 2)א()1ה6( לחוק התקשורת והחובה לשדר שידור ראשוני של הפקות מקומיות קנויות בהתאם לסעיף 1)א()1ה6לסעיף 

 לחוק התקשורת.
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שעתית כאמור כמעט ואינה משיגה את המטרה שכן אין היא עוסקת בתוכן ורמתו אלא רק 

בקביעת חובה כמותית שניתן לעמוד בה גם באמצעות תוכן לא איכותי וגם אם תוכן כאמור 

 בשעות עם צפייה אפסית. משודר

 קבעה המועצה כי היא תשקול הפחתה 7.4.2016ז' מיום 1-7/2016ת מועצה מס' בהחלט .24

בחובות אלו, למשל, כנגד הצעה להפחתה במחיר חבילת הבסיס. הצעות כאלו לא הוגשו 

 5-3/2017במסגרת הליכי מיקוד הרגולציה הקודמים ולכן קבעה המועצה בהחלטה מס' 

כי היא אינה מוצאת לנכון "בשלב זה" להפחית חובות שידור ראשוני מעבר  2.2.2017מיום 

שנים, מבקשת המועצה את עמדות  3 -למה שנקבע שם. מאחר שכאמור חלפו מאז למעלה מ

 הציבור גם בעניין זה.

 

 : העמדות המתבקשות

 

ת שעבר שוק היצירה הישראלי, המקצועיכאמור לעיל ובאופן כללי, בשים לב לכברת הדרך  .א

למגוון היוצרים, מגוון גופי השידור ושפע היצירות המגוונות, ובשים לב לשינויי המגמות 

ולחלוף הזמן מאז הסתיימו הליכי לעיל, בקיצור בשוק המקומי ובעולם אליהם התייחסנו 

בחון את האפשרות להפחית מן החובות מבקשת המועצה לם, מיקוד הרגולציה הקודמי

בעלי הרישיון, תוך ניסיון לאבחן בין קטגוריות שניתן לבטל,  ת עלוהמוטלהקטגוריאליות 

דהיינו לא לדרוש בהן השקעה ולהותירן לשקול דעתם הפרוגרמטי של בעלי הרישיון, לבין 

להסירן או להפחית את היקפן. כמו ת ערך ציבורי ועוד לא בשלה הע ןאשר קיים להקטגוריות 

כן, המועצה מבקשת לבחון האם קיימים בתחום זה של קטגוריות השקעה כשלי שוק ועניינים 

 לא מטופלים שקיים ערך ציבורי להתערבות אסדרתית בהם. 

 

אשר על כן, לצורך הליך הבחינה מזמינה המועצה את הציבור להציג בפניה עמדות והצעות  .ב

 . הנוגע לנושא בכל ענייןבכתב 

 
 :בין היתר, הציבור מוזמן להתייחס לשאלות הבאות ולהיבטים הבאים .ג

האם , בהקשר של קטגוריות ההשקעה, חובות השיבוץ בערוצים וחובות השידור הראשוני .1

האם קיימות  קיימת אסדרה עודפת או אסדרה אשר אינה מגשימה את תכליתה ומדוע?

הוראות רגולציה בנושאים אלו אשר קיימות דרכים חלופיות ומידתיות יותר להשיג את 

התכליות אותן מבקשת המועצה להגשים או האם כוחות השוק יגשימו מעצמם תכליות 

 אלו?
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בהקשר של קטגוריות ההשקעה, חובות השיבוץ בערוצים וחובות השידור הראשוני,  .2

 -ו צורך בעדכון אופן האסדרה ו/או האכיפה? בתחומים אלובאילו תחומים קיים חסר א

מהו הצורך לשמו נדרשת אסדרה? מה החלופה הרגולטורית המידתית ביותר שיכולה 

להגשים את התכלית ומה התועלות הצפויות מהחלת רגולציה כזו מול עליות הציות 

 הצפויות?

הערך של יצירת נוכח התפתחות שוק ההפקה והשתכללות שרשרת  -האם, בין היתר .3

יש צורך לעדכן את הכללים הקובעים קטגוריות השקעה, תקרות  -התוכן במרוצת השנים 

 ?מקומיותשל הפקות וחובת שיבוץ 

ובחלוף הזמן מאז החלטת מיקוד הרגולציה לקטינים, לעדכן את  ,יש הצדקההאם  .4

שידורים על  ותבנושא חובות הפקה ושיבוץ החלולהפחית את הנטל הרגולטורי  הרגולציה

כך למשל, האם יש צורך להפחית מגובה חובת  המיועדים לגיל הרך, לילדים או לנוער?

ההשקעה בקטגוריה הכללית )של הפקות לקטינים כאמור, מדובר בסכום השווה לפחות 

מסכום ההשקעה השנתי( ו/או לעדכן או לבטל את חובות הפיזור בתוך  27.5% -ל

קן, לרבות הפקות לנוער? האם עוד יש מקום לדרוש הקטגוריה לקבוצות גיל, כולן או חל

מכסה של דרמה או תעודה בערוצי ילדים? האם יש לבטל או לעדכן את חובות השיבוץ 

 בערוצים מתאימים? 

להפחית את הנטל הרגולטורי בקטגוריית ו/או האם יש צורך לעדכן את הרגולציה  .5

ג לכללים? כך 17סעיף ההשקעה בהפקות מסוג דרמה או תעודה, המעוגנת בעיקרה ב

למשל, האם  יש צורך להפחית מגובה חובת ההשקעה בקטגוריה הכללית של הפקות 

מסכום ההשקעה  50%מסוגת דרמה או תעודה )כאמור, מדובר בסכום השווה ללפחות 

השנתי( ו/או לעדכן או לבטל את חובות הפיזור בתוך הקטגוריה בתחום סוגת התעודה 

לן או חלקן? האם יש לבטל או לעדכן את חובות השיבוץ ותת התעודה המורכבות, כו

ג)ד( העוסק בדרישה 17לבטל אף את כלל יש בערוצים מתאימים? האם בכלל כך 

ל"נאותות הפקה" או לחלופין  האם יש לעדכן את הסכום הנקוב בו או לקבוע בו תנאים 

 ? הנוגעים לנאותות ההפקה נוספים או אחרים

שינויים בחובות השיבוץ של הפקות מסוגים מסוימים ובכמות מסוימת האם יש לערוך  .6

במסגרת מקבץ השידורים הבסיסי  )"חבילת הבסיס"( הפתוח )בדרך כלל( לכלל מנויי בעל 

הרישיונות ובמסגרת שידורים מוספים בעלי חשיפה גבוהה, לרבות שינויים שיגשימו את 

את בעלי הרישיונות להציע חבילת התכליות שבשיבוץ כאמור אך באופן שאינו מחייב 

ג)ד( לכללים. בהקשר זה האם יש מקום 17 -ו ו17ראו לעניין זה למשל סעיפים  ?בסיס

והאם  VOD -להכיר במסגרת חובת ההשקעה השנתית בהפקות המשובצות בשירותי ה

יש לקבוע הוראות לשידורים שכאלה, לרבות קביעת תקרות לזאנרים או סכומים שונים 

 להכיר או תקרות אחרות?בהם ניתו 
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? האם יש מקום להותיר חובות לעדכן את חובות השידור הראשוניהצדקה האם יש  .7

או שניתן לאפשר לבעלי  )משפחה, סרטים וסדרות, ספורט וילדים(שידור קטגוריאליות 

הרישיון חופש בבחירת השידורים הראשוניים, ככל שעוד יש להם הצדקה? האם קיימות 

קטגוריות בהן אין צורך לקבוע חובות שעות שידור ראשוניות מטעמים כלכליים או 

 אחרים?

 לשם האם? ישראל ובמועדי בחגים שידור חובות הקובעות ההוראות את לשנות יש האם .8

 כספית לחובה לשנותה מקום יש האם? זו לחובה להוסיף מקום יש רבותהת שימור

 ?שעתית חובה במקום

האם יש לעדכן ו/או לבטל תקרות השקעה שקבעה המועצה בקטגוריות מסוימות )כאמור  .9

 החריגה סכוםאין מניעה לחרוג מהתקרה וניתן לשדר הפקות שחרגו מן התקרה אך 

בחינת עמידת בעלי הרישיונות בחובות ההשקעה(. בכלל לעניין  יוכר לא ההשקעה מתקרת

כך, האם יש לעדכן את גובה הסכומים ו/או את ההגבלות האחוזיות הנקובות בכללים 

הקובעים תקרות השקעה ו/או לבטלן כליל, כולן או חלקן? מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

שנות את התקרה האם יש עוד מקום להכיר בהפקת סרטי קולנוע ישראליים? האם יש ל

האם יש מקום להותיר מגבלה על תכנית דרמה שהיא תוכנית מערכונים?  בעניין? בדומה,

האם יש מקום לעדכן את תקרות ההשקעה בערוצים בודדים והאם יש להבחין לעניין 

בין סוגי ערוצים שונים מבחינת זהות מפיק הערוץ או וקביעת התקרות חלוקת ההשקעות 

קום לתקרות על בסיס זהות המפיק או טיב הערוץ בין זאנרים האם יש מטיב הערוץ? 

 וסוגות?

 

לא יאוחר יוגשו  העמדות. בכתב בלבד, יגישו עמדתם בנושא הנדון המעוניינים בהצגת עמדותיהם

-בתל 9, למשרדי מנהלת הסדרת השידורים לציבור, רח' אחד העם 12:00בשעה  22.7.2020יום מ

 עמדות. abargilm@moc.gov.il: למייל או(, 10מערבית, קומה  מבואהאביב )מגדל שלום מאיר 

 יחשבו כאילו לא הוגשו כלל.יכול ששיוגשו מאת גורמים אנונימיים, 

מי שלא יציין במפורש כי   -חובה למלא  ולצרף את  מכתב הלוואי בנושא סודיות. לתשומת ליבכם 

 תפורסם.יכול שלפרסום העמדה, עמדתו הוא מתנגד 

להסרת ספק, יובהר כי המועצה רואה עצמה רשאית להכריע בכל העניינים הנוגעים בדבר או 

וכי המועצה רשאית שלא להתחשב בעמדות אשר עשויות  במקצתם בלבד, לפי שיקול דעתה

בהם להשליך על שימועים שפרסמה ואשר עבר מועד התגובה אליהם ואולם טרם נתקבלה 

 החלטה.

 

* * * 

  

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

 סודיות

  פרטים כלליים 

 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:

  כתובת:

  סודיות

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

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

  לשימועים, עם קבלתן.

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

 אני מתנגד לפרסום העמדה

 _________________________________________________________ 

 דהאני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמ

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 .היעדר ציון כלשהו ייחשב כהסכמה לפרסום

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

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

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________
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