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  :בעניין 2-17/2016החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 

שילוב תוכן פרסומי בשידורי הערוצים הייעודיים ]תיקון כללי התקשורת)בזק ושידורים( 

 [2004 –ות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי(, התשע"ו )תשדירי פרסומת, תשדירי שיר

 
 :רקע

 

"( ]החלטת המועצה, החליטה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: "26.11.2015ביום  .1

"([ לאפשר לכל המעוניין בכך להגיב השימוע)להלן: " 26.11.2015מיום  1-16/2105מועצה מס' 

)בזק צה כי היא שוקלת לתקן את כללי התקשורת על השימוע במסגרתו הודיעה המוע

 –ושידורים( )תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי(, התשע"ו

לכללים המסדיר את אופן  1"( על ידי הוספת פרק ג'הכללים" או "כללי הפרסומת)להלן: " 2004

ם למממן את שידוריהם מפרסומות שילוב תוכן פרסומי בשידורי הערוצים הייעודיים הרשאי

הערוץ הייעודי דהיינו הסדרת שילובו של תוכן פרסומי בשידורי  –"( טיוטת הכללים)להלן: "

(, הערוץ 24אפיק (, הערוץ הייעודי למוסיקה ישראלית וים תיכונית )9אפיק בשפה הרוסית )

הערוצים ( )להלן: "20אפיק ייעודי למורשת ישראל )הערוץ ה( ו30אפיק הייעודי בשפה הערבית )

 ."(הייעודיים

  

במסגרת השימוע ציינה המועצה, כי טיוטת הכללים שצורפה לו, מתבססת, בין היתר, על כללים  .2

קודמים של המועצה שעסקו בעניין זה של תוכן פרסומי ואשר הותקנו לפני כעשור אך לא חודשו 

צורפה לשימוע, על מסקנות . כמו כן, מבוססת טיוטת הכללים ש2006לאחר שפג תוקפם ביולי 

הועדות הציבוריות השונות שעסקו בעניין והכל תוך בחינת הרגולציה המשווה בעולם 

 והתאמתה לערוצים המשדרים בשוק התקשורת המקומי.

 
המועצה הדגישה את החשיבות הרבה שהיא רואה באסדרת תוכן פרסומי ועדכון הכללים באופן  .3

זאת, בין השאר, על מנת למנוע את הטעיית ציבור  שיתאים למציאות השידורים העכשווית,

הצופים, לצורך הגנה על קטינים, שמירה על חופש היצירה, הגנה על שיקול הדעת התוכני של 

יצרני התוכן ובכלל כך מניעת התערבות גורמים מסחריים בתוכניות מסוגים שונים כגון תכניות 

אינטרסים נוספים של גופים הפועלים בשוק חדשות וענייני היום, וכן לצורך הגנה על זכויות ו

 התקשורת.

 



שיקולים, המתקיימים במתח, בניסיון לאזן בין   בדיוניה הביאה המועצה בחשבון מכלול של .4

ורצונו ליהנות  לדעת הפרט הערכים השונים. בכלל זה שקלה מועצה היבטים הנוגעים לזכות

רה אמנותית, חובת ההגנה על ילדים, מיצירות תרבותיות, זכות הפרט לדעת וללמוד, חופש יצי

ומנגד ההסדר הכלכלי העומד ביסוד הערוצים המסחריים, כמו גם האבולוציה של שפת הפרסום 

 .והעולם הטכנולוגי

 
 התגובות להחלטת השימוע:

 
 

אשר כללו התייחסות לסוגיות שונות הנובעות במענה להחלטת השימוע, נתקבלו תגובות  .5

לכללים  1דהיינו טענות באשר להוספתו של פרק ג' –טת הכללים מתיקון הכללים שהוצע בטיו

בנוסח שהוצע בשימוע. אכן, לשימוע התקבלו תגובות רבות מכלל הגורמים הפועלים בשוק בין 

חברת או " "חברת הוט"להלן: בעלת הרישיון הכללי לשידורי כבלים )התקבלו תגובות מ היתר,

חברת או " חברת יס"להלן: ה באמצעות הלווין )בעלת הרישיון לשידורי טלוויזימ( "הכבלים

בעלי הזיכיונות של הרשות השניה לטלוויזיה  ,("חברות הכבלים והלווין"( )וביחד: "הלווין

דרים על גבי תשתית חברות הכבלים המש צמאייםהעערוצים "קשת", ה -"רשת" ו -ורדיו

    הייעודיים. הערוצים, האיגודים המקצועיים וכן התקבלו תגובות מטעם והלווין

רוב רובן של התגובות בירכו את המועצה על כוונתה לאסדר את התוכן הפרסומי וביקשו לציין  .6

כי מהלך זה יש להחילו על שוק השידורים בכללותו. יחד עם זאת, התקבלו הערות לגבי טיוטת 

 :לשימוע. להלן עיקר הטענות שעלו בתגובות הכללים שצורפה לשימוע

 

. במסגרת הגדרות "תמורה" -הגדירה "תוכן פרסומי" וועצה בטיוטת הכללים המ .6.1

אלה נקבעו חזקות לקבלת תמורה וניתנה הבחנה בין התייחסות למוצר במהלך 

התכנית לבין שילוב משתתפים במסגרת תכנית שיכול ויעלה כדי תוכן פרסומי. 

להגדרות אלה התקבלו תגובות שונות, ובכלל כך, עלו טענות לעניין התערבות 

ועצה בשיקול הדעת של הערוצים הייעודיים ושידוריהם והטלת נטל ההוכחה המ

, וזאת נוכח עליהם להוכיח שלא התקבלה תמורה בגין אזכורים בשידוריהם

 . ההגדרות שבכללים

תוכן פרסומי לא ייכלל בתכניות המועצה לקבוע כי שקלה  הכלליםבטיוטת  .6.2

ות סאטירה חברתית ופוליטית, חדשות וענייני היום, תכני כגון בתכניות מסוימות

בענייני צרכנות ועוד. בתגובה להצעה זו, התקבלו  ,תכניות בנושא הדרכה, ייעוץ

לצמצם סוגי התוכניות בהם אסור לכלול תוכן פרסומי. כך למשל, ביקשו שתגובות 

בתכניות הדרכה, ייעוץ וצרכנות ולחילופין התבקשה המועצה להתיר תוכן פרסומי 

התבקשה כמו כן,  גילוי נאות מוגבר.חובת כפוף לכניות אלה בתלהתיר שילובו ב

בתכניות סאטירה חברתיות ופוליטיות ככל להתיר שילוב תוכן פרסומי המועצה 

 שהתוכן הפרסומי אינו קשור לפוליטיקה )כמו, משקאות קלים ורכבים(.

בתכניות תוכן פרסומי  כי המועצה תאפשר שילוב ,עוד הוצע במסגרת התגובות .6.3

 הסיפאבטל את כן כי המועצה תולקטינים בתכניות המיועדות , ת וענייני היוםחדשו



יו"ר של לאישור מראש ובכתב המחייבת פנייה  הכללים( לטיוטת 7)ד27בסעיף 

 וב תוכן פרסומי בקליפ מוזיקאלי.צה בשילהמוע

 
מנגד, התקבלו תגובות רבות אשר בירכו על מניעת שילוב תוכן פרסומי בתכניות  .6.4

בטיוטת הכללים וביקשו מהמועצה להגן על האובייקטיביות בשידורים  המוצעות

 מסוג זה מפני התערבותם או השפעתם של גורמים מסחריים.

טענות נוספות שעלו, ביקשו למנוע השפעת תוכן פרסומי על תחום הפקות המקור  .6.5

. המועצה התבקשה לאסור על שילוב תוכן תכניות מסוגות מורכבותובפרט על 

כניות דרמה על מנת למנוע שיקולים מסחריים זרים ביצירות אלה פרסומי בת

בין  -ומניעת עיוות של היקף ההשקעה בפועל בין הפקות מקור מסוגה מורכבת

 תכניות דרמה לבין תכניות תעודה.

 

 הכלליםח לטיוטת 27בסעיף  כמפורט גילוי נאותבהמועצה שקלה לחייב בנוסף,  .6.6

ופים על קיומו של תוכן פרסומי בהודעה ובכלל כך לחייב הערוצים להודיע לצ

ה ובסיומה של כל תכנית, נוסחה, הקראתה, שתוקרן על כל משטח המרקע בתחילת

להבחין בין  גודל האותיות בהודעה, זמן שידורה ועוד. בתגובה, התבקשה המועצה

תכניות בהן כמות התוכן הפרסומי מקסימלית לבין תכניות בהן משולב תוכן 

בין כמות התוכן  -מדרגשיטת  להחיל  מרכזי והוצענורי ולא פרסומי באופן מי

, לאמור ככל שכמות התוכן הפרסומי נאותההפרסומי בתכנית לבין תדירות הגילוי 

 . גדולה יותר אזי תדירות הגילוי הנאות תעלה ולהיפך

 

לאחר  חובת הגילוי הנאות לבחון מחדש ולצמצם את  התבקשה מועצההבנוסף,  .6.7

בפגיעה להפחית לשילוב תוכן פרסומי בתכניות, וזאת בכדי יתרגלו הצופים ש

  ובחוויית הצפייה. בנראות המסך

המיידעת את  השקופיתכך שגילוי הנאות חובת הלצמצם כמו כן, הוצע למועצה  .6.6

בלבד  שניות 6תוצג במשך  הצופים על שילוב תוכן פרסומי בתכנית בה הם צופים

לא , כך נטען, . לאחר מכןללים לתוקףמיום כניסת הכבלבד  לתקופה של חודש אחד

 ותיוותר חובת להציג רק את הסימן החזותי )הלוגו(. זו  יהיה צורך עוד בשקופית

 

ולכן התבקשה  רחב מדי ועלול לבלבל את הצופים תוכן השקופיתנטען, כי בנוסף  .6.9

עוד התבקשה המועצה  .קצרה ועניינית המועצה לשנות את תוכן השקופית להודעה

 .במהלך תכנית דקות 30כלל המחייב הצגת השקופית כל לבטל את ה

 

הערוצים את המועצה לחייב זאת ועוד, במסגרת השימוע שפורסם, שקלה  .6.10

בתגובה,  לצופים. תשדירי הסברהשמבקשים לשלב בשידוריהם תוכן פרסומי לשדר 

, וכן ערוצים הייעודיים בתשדירי הסברה אחידיםהאת  לחייבהתבקשה המועצה 

לכמות התכניות  בהתאםשיבוץ תשדירים אלה יהיה עצה לקבוע כי התבקשה המו

כל ערוץ. בנוסף התבקשה המועצה לקבוע מראש תקופת מסוג זה המתוכננות על ידי 



שידור תשדירי ההסברה על מנת שיהיה כלל זה אפקטיבי וממוקד אך לא באופן 

 שיכביד על הצופים.

 

התמורה לעניין  הכלליםטת טיוהמועצה  בבמסגרת השימוע שפירסמה, התייחסה  .6.11

את הערוצים הייעודיים למממן כל תכנית ושקלה לחייב  בגין שילוב תוכן פרסומי

ידי שני מממנים לפחות אשר יממנו, ביחד, לכל היותר -שישולב בה תוכן פרסומי על

האמורה מעלותה של תכנית. בתגובה, התבקשה המועצה לבטל את ההגבלה  25%

מגבילה את חופש  וראההה, כך נטען, ש, מאחרלעניין שני מממנים לפחות

האפשרות לתת הצדקה תוכניתית לתוכן פרסומי ואף "מאלצת" את ההתקשרות ו

 את התכנית לכלול יותר פרסום מהנדרש. 

 
עוד נטען, כי ישנו קושי בגיוס מפרסמים שיסכימו לתת ידם לתכניות ממומנות 

לדרוש שני מממנים לפחות  הכללים ולפיכך, מן הראוי שלאבהתאם לכללי טיוטת 

 מעלות 25% -הגבלת המימון ל נטען, כי . בנוסףבכל תכנית שישולב בה תוכן פרסומי

כל הוצאות ההפקה לכסות את  מהערוץהתכנית אינה מוצדקת ואין סיבה למנוע 

שלו באמצעות תוכן פרסומי, ובלבד שנשמר שיקול הדעת העצמאי של עורכי התכנית 

 ידי הערוץ.-על בהתאם לנהלים שייקבעו

 
הכוללות  הגשת דוחותבחובות עוד שקלה המועצה לחייב את הערוצים הייעודיים  .6.12

בין השאר את מהות התוכן הפרסומי, זהות המממן והתמורה שהתקבלה בגין 

אינם נחוצים לשם פיקוח על  האמוריםכי הדיווחים  ,התוכן הפרסומי. בתגובה נטען

ה מתכונת דיווח שקיימת כיום בנוגע אותדי בכך כי מתקיימת ו קיום הכללים

בערוצים הייעודיים. מנגד התקבלו תגובות אשר ביקשו מהמועצה לדרוש לפרסומות 

 דיווח מדויק יותר על הכנסות הערוצים הייעודיים מתוכן פרסומי.

 
שנות את והמועצה התבקשה ל הכלליםאופן ניסוח טיוטת בנוסף עלו טענות לעניין  .6.13

והיקף שימוש  פרקי זמןהוראות, בין השאר בנושא בעו הוראות הכללים כך שייק

באופן מוגדר ומדויק יותר, תחת המונחים והנוסחים שהופיעו  ,במסך וכיוצ"ב

נעשה שימוש בניסוחים עמומים  , כך נטען,בהם שפורסמה בשימועהכללים בטיוטת 

 "הקשר תכניתי", "פרק זמן ארוך מן המקובל" וכו'. -כגון

 
היחסים בין גופי השידור  כללים המסדירים את לקבועהתבקשה אף המועצה  .6.14

, כגון איגודי האמנים, השחקנים, המפיקים, לגורמים אחרים בשוק השידורים

ובכלל כך קבלת הסכמה מודעת מכלל המעורבים  התסריטאים, הבמאים וכיוצ"ב,

בהליכי ההפקה טרם שילוב תוכן פרסומי בשידורים, חיוב הגופים המשדרים 

שור מראש של המועצה כל הסכם לשיתוף פעולה מסחרי לעניין שילוב להעביר לאי

תוכן פרסומי בשידורים. המועצה גם התבקשה במסגרת הכללים, לקבוע איסור על 

הגעת גורם מעורב בשיתוף פעולה מסחרי לסט הצילומים על מנת להגן על שיקול 

 הדעת המערכתי מפני התערבות גורמים מסחריים.



 
לו תגובות מגורמים נוספים בשוק השידורים אשר ביקשו מן מעבר לאמור, התקב .6.15

המועצה להחיל את כללי התוכן הפרסומי על שידוריהם על אף שאינם ערוצים 

ייעודיים, ומנגד התקבלו תגובות שביקשו כי המועצה תימנע מאסדרת תוכן פרסומי, 

ולחילופין, שתדחה כניסת כללי התוכן הפרסומי לתוקף בשידורי הערוצים 

 ייעודיים על מנת לא לפגוע בעוגת הפרסום והחלוקה בשוק השידורים.ה

 :החלטה

 

לאחר שבחנה בכובד ראש ודנה בכלל התגובות לשימוע ונתנה את דעתה לטענות השונות שעלו  .7

במסגרתן, החליטה המועצה, בהתאם לסמכותה על פי כל דין לקבוע כללים בעניין שילובו של 

 הייעודיים, בכפוף לתיקונים המפורטים להלן:תוכן פרסומי בשידורי הערוצים 

)ד( 27לאור החשיבות הרבה שהמועצה משייכת לתכניות המצוינות בסעיף  .7.1

ומידת ההשפעה של סוגי תכניות אלה על הציבור הרחב, ונוכח לטיוטת הכללים 

הצורך להגן עליהם ועל שיקול הדעת המערכתי מפני התערבותם או השפעתם של 

, המועצה בתכניות מהסוגים המפורטים בסעיף יותגורמים וחברות מסחר

תוכן פרסומי כך שיובהר כי אין לשלב ( לכללים 1ד )27סעיף החליטה לתקן את 

, פוליטיקהכל תכנית בנושאי כלכלה, בכל תכנית בנושא חדשות וענייני היום וכן ב

 .עסקים ושוק ההון

פני התערבותם כמו כן, ומאותם שיקולים של הגנה על הפקות מסוגה מורכבת מ .7.2

ידי הגורמים השונים, כמפורט -של גורמים מסחריים ולאור הטענות שהועלו על

לעיל, וביניהם הצורך לשמור על אותה "שמורת טבע" של התרבות הישראלית 

שהיא אותן יצירות מסוג "דרמה" ו"תעודה" ולהותירן "נקיות" מתכנים 

לוב  של תכנים פרסומיים ומאחר ומדובר בכללים המאפשרים לראשונה שי

( 2ד)27פרסומיים בתכניות, המועצה החליטה בשלב זה לתקן את הוראות סעיף 

 לטיוטת הכללים ולאסור על שילוב תוכן פרסומי גם בתכניות דרמה. 

( כך שתבוטל הסיפא המחייבת אישור 7ס"ק )ד', 27סעיף בנוסף הוחלט לתקן את  .7.3

פ מוזיקלי, זאת על מנת יו"ר המועצה מראש ובכתב לשילוב תוכן פרסומי בקלי

של כל שילוב של תוכן מוקדם אישור תוך  תאפריורי-להקל להימנע מהתערבות א

 פרסומי בקליפים מוזיקאליים. 

( לטיוטת הכללים בעניין האיסור על 5ד)27סעיף , נוכח הטענות שעלו כנגד כמו כן .7.4

שת , המועצה מבקשילוב תוכן פרסומי בתכניות ייעוץ, הדרכה ותכניות צרכנות

הצופים ר בושיש בתכניות מסוג זה על ציהמהותית ההשפעה  ורלאלהבהיר, כי 

מפני התערבותם של גורמים שיקול הדעת המערכתי  עלעליהם וגנה שם הול

, המועצה לא תאפשר שילובו של תוכן פרסומי בתכניות מסוגים אלה מסחריים

תוכן  זה. כך למשל, המועצה לא תאפשר שילוב בתכניות המפורטות בסעיף

בתכנית העוסקת בנושא בריאות הציבור לאור החשיבות הרבה במניעת פרסומי 

התערבות גורמים מסחריים משוק התרופות או המכשור הרפואי בשיקול הדעת 

המערכתי של הפקה המייעצת בנושא. לעומת זאת, המועצה מבקשת להבהיר כי 



יהיה לשלב תוכן  ( לטיוטת הכללים ניתן3ז)ה()27בתכניות מגזין כאמור בסעיף 

מאחר שלגביהן  נייני אופנהפרסומי בתכניות, לרבות תכניות מגזין העוסקות בע

הגיעה המועצה לכלל מסקנה כי הסכנה לציבור שבהתערבות טעמים מסחריים 

 בשיקול הדעת המערכתי פחותה.

, בין השאר נוכח ןהותיר את הכללים בנושא גילוי נאות על כנהמועצה החליטה ל .7.5

רבה והצורך שיש בהגנה על ציבור הצופים ומניעת הטעייתם, עת החשיבות ה

נוכח החידוש שיש בשילוב  נחשפים הם לתכנים פרסומיים בשידורים, במיוחד

תוכן פרסומי בשידורי הערוצים הייעודיים והצורך להחילו בצורה אחידה על 

ניעת מכאמור ולצפייה ביקורתית  יםהצופציבור כולם, בין היתר, גם למען הרגלת 

 .הטעייתו

לאור טענות שעלו לעניין אופן הגדרת ואפיון תכניות אולפן וכן נוכח הטענה כי  .7.6

למעשה ניתן לערוך כמעט כל סוג של הפקה בצורת תכנית "אולפן", המועצה 

ידי מחיקת המונח תכניות -( לטיוטת הכללים על3ז)ה()27החליטה לתקן את סעיף 

 "אולפן".

ט לטיוטת הכללים 27את הוראות סעיף  ,חלקין באופ המועצה החליטה לתקן, .7.7

ידי -העוסקת בהגבלות שהוטלו על התמורה שתתקבל בגין תוכן פרסומי, וזאת על

ט)א( לטיוטת הכללים הקובע כי תמורה בגין שילוב תוכן פרסומי 27ביטול ס"ק 

לערוצים במהלך תכנית תתקבל לכל הפחות משני ממנים, תוך מתן אפשרות 

בלבד. אחת הסיבות לתיקון  ידי גורם מממן אחד-תכנית עלהייעודיים למממן 

האמור, הינה הקושי שנטען בהשגת מממנים לתכניות בערוצים הייעודיים, ואף 

אם ניתן יהיה להשיג מספיק מממנים יהא בכך בכדי "לאלץ" את הערוצים 

הייעודיים לכלול יותר פרסום בתכנים על מנת לעמוד ברגולציה. יחד עם זאת 

 25% –משאירה את המגבלה לפיה המממנים לא יממנו במצטבר יותר מ  המועצה

מעלותה של התכנית, וסבורה כי די בהגבלה זו,  בנוסף לשאר ההגבלות הקיימות 

 בכללים, כדי למנוע השפעה או התערבות בתכנים מצד הגורמים המממנים.

ניין שעלו לעניין הפירוט הדרוש בדוחות הערוצים הייעודיים לעלאור טענות  .7.6

הוראות המועצה רואה צורך בתיקון הכנסת הערוצים הייעודיים מתוכן פרסומי, 

ים פירוט על ידי חיוב הערוצים בהגשת דוחות הכולל יב לטיוטת הכללים27סעיף 

וכן לחייב ערוצים ייעודיים, כלל העסקאות של ערוץ ייעודי עם אותו גורם מממן 

או מסמך רלוונטי נוסף לעניין  לדרישת המועצה או מי מטעמה, להגיש כל מידע

 זה.

לכללי התקשורת )בזק ושידורים()תשדירי פרסומת, תשדירי שירות  1לאור האמור, פרק ג' .6

שהחלטה זו שלהלן ייכנס לתוקף מעת  2004-והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי(, תשס"ד

 ניתנה ונמסרה לצדדים, ובכפוף כמובן להשלמת הצעדים הנדרשים בכללים. 

 

 : תוכן פרסומי1פרק ג'  



  -בפרק זה  א.27 הגדרות  

    
  -"מוצר" 

מצרך, שירות, שם או סימן 

מסחרי, עסק, וכל עניין אחר של 

המממן או מי מטעמו, וכן מסר או 

 סימן העשויים לשמש לקידומם;

    
  -"מממן" 

מי שמוצר, מטרה, או רעיון שלו 

או של מי מטעמו, משולבים 

ם בה, בעד בתכנית או מקודמי

תשלום תמורה למפיק התכנית או 

 למי מטעמו;

    
  -"תוכן פרסומי" 

 כל אחד מאלה:

( התייחסות אל מוצר במהלך 1) 

התכנית על דרך של אזכור קולי או 

חזותי, או קידומו של המוצר 

כנגד  –בתכנית בכל דרך אחרת 

תמורה מן המממן או מי מטעמו; 

חזקה כי נתקבלה או צפויה 

מורה בעד התייחסות להתקבל ת

אל מוצר בתכנית או קידומו 

בתכנית, אלא אם כן הוכח אחרת 

 להנחת דעת המועצה;

( שילובו בתכנית של מרואיין, 2)

מתמודד בשעשועון או תחרות, 

וכיוצא באלה משתתפים מטעם 

המממן, כנגד תמורה מן המממן 

 או מי מטעמו; 



    

  - "תמורה"
, זכות ( תשלום כספי וכל רווח1)

או טובת הנאה, בין שניתנו 

במישרין ובין בעקיפין, לרבות 

השתתפות בעלות הפקת התכנית 

או בעלות רכישת זכויות השידור 

 בה.

( אספקת מוצר או שירות, 2)

לרבות מתן פרס לפי כללי המועצה 

והוראותיה, אף שניתנו שלא כנגד 

תשלום כספי וכל רווח, זכות או 

מישרין טובת הנאה, בין שניתנו ב

ובין בעקיפין,  לשימוש בתכנית 

עצמה  או לצרכים הישירים של 

 התכנית. 

סייג   

 לתחולה

על תוכן פרסומי המשודר לפי הוראות פרק זה, לא  יחולו  ב.27

 )א(.  34הוראות סעיף 

 

עצמאות   

שיקול 

הדעת 

 המערכתי

שיקול הדעת וזכות ההכרעה בדבר עצם שידורה של  )א( ג.27

לת תוכן פרסומי, אופן שיבוצה, תוכנה, תכנית הכול

התסריט ואופן הבימוי והעריכה שלה, יהיו בידי 

בעל הרשיון וגורמי הפקה מטעמו בלבד, ולא ישותף 

 בהם מי שמטרתו קידום המוצר;

מפיק המבקש לשלב בתכניותיו תוכן פרסומי, יקבע  )ב(    

נוהל פנימי, להנחת דעת המועצה, להפרדה בין 

ן הגורמים העוסקים בהפקת המממנים לבי

 התכניות, ולשמירה על עצמאותם המערכתית.

 

תכניות   

בהן אין 

לשלב תוכן 

 פרסומי

לא יכלל תוכן פרסומי בתכניות מן הסוגות והסוגים  ד.27

 המפורטים להלן:

חדשות וענייני היום, תכניות בנושאי כלכלה,  (1)    

 , עסקים ושוק ההון;פוליטיקה

דרמה, תחקיר ותכניות בעלות גוון  תעודה, (2)    

  עיתונאי;



 תכניות שעיקרן סאטירה חברתית או פוליטית; (3)    

 ; 16תכניות המיועדות לקטינים מתחת לגיל  (4)    

 תכניות הדרכה, ייעוץ ותכניות בענייני צרכנות; (5)    

תכניות אשר לא הותר שידור תשדירי פרסומת  (6)    

 ;12סעיף במהלכן, כמפורט ב

    (7) 

 
 
 

דקות; אולם בקליפ מוזיקלי  5-הקצרה מתכנית 

 ניתן יהיה לשלב תוכן פרסומי.

 

מוצרים   

האסורים 

 בפרסום

לא ישולב בתכנית תוכן פרסומי הבא לקדם מוצרים  ה.27

 .40האסורים בפרסום לפי סעיף 

לא ישלב בעל רשיון בשידוריו תוכן פרסומי אשר מתקיים  ו.27 אתיקה  

 בו אחד מאלה: 

 מעודד פעולה מזיקה בניגוד להוראות כל דין; (1)    

מזמין את הציבור להשתתף בהגרלות, בתחרויות  (2)    

או מבצעי פרסים כלשהם, זולת אם אינם אסורים 

 על פי דין;

    (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

; מבלי לגרוע מן מקדם משקאות אלכוהוליים

האמור, ניתן יהיה להציג משקאות כאמור 

בתכניות בישול ובסוגים נוספים של תכניות 

שתאשר המועצה, בכפוף לחוק הגבלת הפרסומת 

 2012-והשיווק של משקאות אלכוהוליים, תשע"ב

ולתקנות שהותקנו מכוחו וכפי שישתנו מעת לעת 

 ולכל דין אחר;

    (4) 
 

 שיוגדר על ידי המועצה; מקדם מזון מזיק, כפי

עלול להטעות צופה סביר ביחס לתכונות חשובות  (5)    

של המוצר, התאמתו למטרה מסוימת או הגזמה 

 לגבי איכותו;



בשינויים  35אינו עומד בהוראות סעיף  (6)    

 במחוייבים;

תוקף במפורש או במשתמע מוצרים או גופים  (7)    

אינה הוגנת או אחרים או ממעיט בערכם, בדרך ש

 על ידי הטעיה;

אינו עומד בתנאי פרק ד' בסימן ה' בשינויים  (6)    

 המחוייבים.

 

אופן שילוב   

התוכן 

 הפרסומי

מוצר או כל דבר העשוי לקדם את המוצר, יאוזכר  )א( ז.27

בתכנית רק אם יש לאזכורו הצדקה ברורה 

 .מבחינת שיקולי עריכת התכנית

ר לא תעבור את תחום הסביר הצגתו של המוצ )ב(    

מבחינת מרכזיותה והבלטתה בשידור, לרבות באחד 

 מאופנים אלה: 

הצגת המוצר על המסך במשך פרק זמן ארוך  (1)     

 מהמקובל;

 הצגת המוצר בתדירות גבוהה מן המקובל; (2)     

הצגת המוצר בזוויות צילום או בתקריבים   (3)     

מבחינת  לא מקובלים או חסרי הצדקה

 התוכן;

הצגת המוצר באופן הבולט לעין ללא הצדקה  (4)     

מבחינת התוכן ביחס לפריטים אחרים, או 

באופן הקוטע את התפתחות העלילה 

 ורציפותה ללא הצדקה מבחינת התוכן;

העיצוב החזותי הקבוע של התכנית ושל  (5)     

 Lookהתפאורה והאבזרים המשמשים בה )

& Feelמוצר במידה שאינה שולית (, דומים ל

 או אקראית.



התכנית לא תעודד את הצופה לרכוש את המוצר,  )ג(    

לא תמליץ עליו או תשבח אותו, לא תפרט את 

מאפייניו מעבר לנדרש מבחינת ההקשר התוכניתי, 

 ולא תכלול מידע איכותי השוואתי הנוגע למוצר.

 מוצר או כל דבר העשוי לקדם את המוצר, לא )ד(    

או   יאוזכר בקדימון לתכנית הכוללת תוכן פרסומי

במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית הכוללת 

 אותו מוצר כתוכן פרסומי.

על תכניות מהסוגות והסוגים המפורטים להלן, לא  )ה(    

( בסעיף קטן )ב( ובלבד 5) –( ו 2(, )1יחולו פסקאות )

 שיתקיימו בהן הוראות סעיף קטן )א(: 

 תכנית מסוגת "ריאליטי"; (1)     

מופע בידור או תכנית אירוח בעלת אופי  (2)     

 בידורי;

 תכניות מגזין.  (3)     

 



( על מנת ליידע את הצופים בקיומו של תוכן 1) )א( ח.27 גילוי נאות  

פרסומי, בתחילת כל תכנית הכוללת תוכן 

פרסומי, ובסיומה, תוקרן על כל שטח המרקע,  

 15א על ידי קריין, לפחות במשך הודעה שתיקר

שניות רצופות, בנוסח "במימון התכנית השתתפו 

חברת ..... וחברת .......ושולבו בה מצרכים / 

שירותים שלהן", או הודעה בנוסח אחר שאישרה 

"הודעת המממן"(; במקרה  –המועצה )להלן 

ששם המוצר המשולב בתכנית אינו מזוהה דיו 

ת המממן את שם תכלול הודע –עם שם המממן 

 המצרך או השירות הנוגע בדבר;

( הודעה המממן כמפורט תהיה בשפת התוכנית 2)

המשודרת, באותיות בצבע בולט לעין הנוגד את 

הרקע, ניתנות לקריאה בנקל וזהות בהדגשתן, 

מתוחמת במסגרת שצבעה, עובייה והדגשתה 

 כעובי האותיות שבהודעה;

ות משטח לפח 25%( גודל הודעת המממן יהיה 3)

מסך הטלוויזיה והאותיות בתוך הודעת המממן 

 יתפסו את רוב שטח ההודעה;

יחולו בשינויים המחוייבים  70( הוראות סעיף 4) 

 על הודעת המממן.

דקות, תוקרן על  30 -( נמשך המישדר למעלה מ1) )ב(    

שניות רצופות  15רקע התכנית לפחות למשך 

מימון הודעה בנוסח "התכנית הופקה בסיוע 

מסחרי" או בנוסח אחר שאישרה המועצה, וחוזר 

 דקות של התכנית; 30חלילה בחלוף כל 

( לעיל יחולו על 2( הוראות סעיף קטן )א()2)

 ההודעה.

 



 -מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים )א( ו (1) )ג(    

)ב(, תכנית המכילה תוכן פרסומי תזוהה 

ככזו משך כל זמן הקרנתה, על ידי סימן 

 חזותי שייקבע על ידי המועצה; זיהוי

 -סימן הזיהוי החזותי יוצג גם ברצועת ה (2)

EPG  במהלך כל זמן שידור התכנית המכילה

 תוכן פרסומי.

      

התמורה   

בגין תוכן 

 פרסומי 

 

 ט.27

 

התמורה בגין תוכן פרסומי לתכנית לא תעלה במצטבר על 

 .מעלותה של התכנית 25%

 

 

 

 

 

צפייה 
 ביקורתית

על רשיון המבקש לשלב במישדריו תוכן פרסומי, יחוייב ב י.27

להקדים ולשדר תשדירים המסבירים לצופה מהי 

המשמעות של שילובו של תוכן פרסומי במישדרים ואופן 

סימונו. תוכן התשדירים ותדירות שידורם יתחשבו 

במאפייני הקהל הצופה בערוץ, לרבות בגיל הצופים, ויהיו 

 ש ובכתב.טעונים אישור המועצה מרא

 

תחולה על   

 מידע נלווה

הוראות פרק זה יחולו בשינויים המחויבים ובהתאמות  יא.27

שתקבע המועצה, גם על מידע נילווה שאינו מסחרי, 

 , וכן על שידורים הידודיים אחרים.60כמשמעותו בסעיף 

 



פיקוח   

דיווח 

וסמכויות 

 נוספות 

ר בעל רשיון ימים מתום כל רבעון, יעבי 15בתוך  )א( יב.27

כל התכניות שכללו תוכן פרסומי למועצה דו"ח על 

באותו רבעון; לגבי כל תכנית כאמור, יפרט בעל 

הרשיון בדו"ח את מהות התוכן הפרסומי ששולב 

בה, את זהות המממן, פירוט כלל העסקאות עם 

אותו גורם מממן ואת התמורה ששילם בעד שילוב 

של ההפקה. התוכן הפרסומי, בציון עלותה הכוללת 

לצורך כך, רשאית המועצה או מי מטעמה לדרוש 

מבעל הרשיון כל מידע או מסמך רלוונטי נוסף; 

לבקשת המועצה או יו"ר המועצה, ימציא לה בעל 

הנוהל הפנימי כאמור  הרשיון גם פרטים בעניין

ג)ב(, מספר דקות השידור של תשדירי 27בסעיף 

ר פרסומת ותשדירי שירות שקנה מממן ואת מספ

מישדרי החסות שמימן במהלך אותו רבעון, בציון 

 התמורה ששילם בעדם.

)ב( יחולו על  –)א( ו 94  -ו  93הוראות סעיפים  )ב(    

מישדרים הכוללים תוכן פרסומי, בשינויים 

 המחויבים.

 

הכנסה   

שנתקבלה 

משילוב 

תוכן 

פרסומי 

 במשדרים

ישדרים הכנסה שנתקבלה משילוב תוכן פרסומי במ )א( יג.27

יראו כחלק מן ההכנסות הכוללות ברוטו של בעל 

הרשיון, לצורך חישוב ההשקעה בהפקות מקומיות 

ולצורך חישוב הוצאות הפעלה של הערוץ, כמתחייב 

 מהוראות הרשיון.

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם אם ההכנסה  )ב(    

האמורה נתקבלה על ידי מפיק מישדר אשר אינו 

 בעל הרשיון.

 
 
 

________ 
 ד"ר יפעת בן חי שגב 

 יושבת ראש המועצה
 לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 

  
* * * 



 
 15.12.2016מיום  17/2016-3מס' המועצה לשידורי כבלים ולווין  תהחלט

 "ערוץ הילדים"בעניין: בקשת חברת יס להסרת 

 

 להסרת בקשה ועצהלמ הגיש( יס: להלן) לווין באמצעות טלוויזיה לשידורי הרשיון בעל .1

 במסגרת יס למנויי רבות שנים מזה המשודר בערוץ מדובר. יס של הבסיס מחבילת "הילדים ערוץ"

 בבקשה מדובר אין כי שמובן כך – יס  חברת של שידוריה תחילת מאז ולמעשה הבסיס חבילת

 RGE תמקבוצ חלק שהיא מ"בע( 1995) תקשורת נגה חברת ידי על שנים מזה מופק הערוץ. שגרתית

 ידי על שיופק אחר בערוץ הבסיס בחבילת להחליפו ביקשה ויס( RGE או נגה תקשורת :להלן)

 (.סלוצקי: להלן) מ"בע תקשורת אפיקי סלוצקי חברת

בתחום שידורי מסחרי גם קיים סכסוך  RGEלשם שלמות התמונה יצויין כי בין יס לבין  .2

אינו חלק מהחלטה זו )ראו החלטת מועצה מס' עניין שנדון בפני המועצה זה לא מכבר ו –הספורט 

 בעניין: בקשת ערוץ הספורט לפיצול שידוריו(. 6.12.2016מיום  2-16/2016

 המסגרת הנורמטיבית

בטרם פירוט טענות הצדדים, שגם הופיעו היום בפני המועצה, יש לעמוד בקיצור נמרץ על  .3

 בילת הבסיס.המסגרת הנורמטיבית לטיפול בבקשה שכזו להחלפת ערוץ בח

המהווה  ,במסגרת רישיונה של יס נקבע כי בכל הנוגע לשינויים מבוקשים ברשימת הערוצים .4

על יס להגיש מסמך מפורט ליו"ר המועצה ואם הובאה בקשת השינוי לדיון במועצה, נספח לרישיון, 

יף רשאית המועצה לאשר את השינוי או שלא לאשרו וכן רשאית המועצה להתנותו בתנאים )סע

חוק )להלן:  1962-נ לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב6; כן ראו סעיף לרישיון יס 14.1.2

  .((התקשורת

, ראו והשוו הוטהוראות דומות קיימות גם לגבי בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים )להלן:  .5

 (. לחוק התקשורת 1ח6; כן ראו והשוו סעיף לרישיונה של הוט 26 -ו 24סעיפים 

יתר על כן, ברישיונה של הוט מפורט כיצד יש לנהוג בבקשה הנוגעת לערוצים בחבילת  .6

הוראות אלה סייעו למועצה במהלך השנים בהתווית הדרך לקבלת החלטות באשר גם הבסיס כאשר 

לחבילת הבסיס של יס וזאת, בין היתר, מטעמים של הרמוניה חקיקתית ושוויון )ראו, החלטת 

 .(7.4.2016א מיום 1-7/2016מועצה מס' 

ובשים לב לכך שהסרת אכן, לאורך שנים במקרה של בקשה להסרת ערוץ מחבילת הבסיס  .7

שהיא החבילה שמנוי ככלל  –שינוי במחיר חבילת הבסיס  ערוץ מחבילת הבסיס אין משמעה בהכרח

לערוץ  ראוידרשה המועצה כי למנוי יינתן תחליף  –כדי להתחבר לשירותי בעל רישיון חייב לרכוש 

. דהיינו, כי במקום הערוץ המוסר יוסף לחבילת הבסיס ערוץ אחר המהווה תחליף ראוי המוסר

מיום  6-9/2014החלטת מועצה מס'  :לערוץ המוסר מבחינת תוכנו, רמתו והיקפו )ראו, למשל



מיום  3-13/2015; החלטת מועצה מס' 2.10.2014מיום  5-15/2004החלטת מועצה מס' ; 12.6.2014

15.10.2015.) 

בהקשר זה יודגש, כי האפשרות לחייב מנוי לרכוש את חבילת הבסיס כמקשת ערוצים  .6

ז לחוק התקשורת האוסר על בעל רישיון 4מהווה חריג שאישרה המועצה לכלל הקבוע בסעיף 

(. לפיכך, מאחר 26.11.2002מיום  17-36/2002להתנות שירות בשירות )ראו החלטת מועצה מס' 

בחריג לכלל יש לבחון שינויים בחבילת הבסיס בקפדנות מבחינת מתווה חבילת הבסיס שעסקינן 

וטובת מנויי בעל הרישיון, אשר, בין היתר, מחויבים ככלל ברכישת החבילה מבלי יכולת לבחור את 

 הערוצים הכלולים בה.

תונים להעביר למועצה ניס יצויין, כי לשם בחינת בקשתה הנוכחית של יס התבקשה בנוסף  .9

 ומסמכים שונים. ואולם, לא כל הנתונים והמסמכים נמסרו ועל כך בהמשך.

 הטענות לגבי הבקשה להסרת ערוץ הילדים ולהעלאת ערוץ חדש במקומו

טענה כי ערוץ הילדים שהסרתו מבוקשת איבד בשנים האחרונות את בכורתו  חברת יס .10

י במחקרים שעושה יס תדיר ביחס לערוצי ואינו מצליח להתאושש מבחינת רייטינג. כמו כן נטען כ

הערוץ נחלש. יס הציעה כי במקום הערוץ המוסר יוסף לחבילת הבסיס ערוץ ניכר כי  ילדים אחרים

כאשר לטענת יס יש לתת הזדמנות לערוצים חדשים המבקשים   yes Kidzילדים חדש שיכונה

וטענה כי הערוץ אותו מבקשים  להוכיח עצמם בשוק ולהביא מוצר תחליפי עדכני ורענן. יס הוסיפה

להסיר יקר באופן חסר פרופורציות ביחס לערוצים לא פחות טובים המשודרים ביס לאותו קהל יעד 

הסכומים שיועברו וביום הדיון הודגשו בפני המועצה הסכומים המשולמים לערוץ הילדים לעומת 

ץ החדש יפנה לקהל הילדים כי הערוכמו כן נטען בפני המועצה ערוץ שמבקשים להעלות במקומו. ל

את אותם ג'אנרים שנכללים בערוץ שהסרתו מתבקשת וכן גיוון ותוכן רלבנטי ככלל הישראלי ויכלול 

מקומי ורכש. באשר להפקות מקומיות שהופקו על ידי ערוץ הילדים עבור יס בלבד נטען כי הן  –

ר כי הן ישודרו, למשל, ימשיכו להיות משודרות ביס, אך לא בערוץ ילדים אחר. בהקשר זה נמס

נטען כי על , בערוץ יס דרמה שבוודאי יהיה פתוח בשידורים כאמור לכל מנויי חבילת הבסיס. בנוסף

המועצה לקחת בחשבון שיס אינה מעוניינת בנטישת מנויים. כלומר, שמאחר שערוץ הילדים ימשיך 

א כן מנויים עלולים לעבור יש להניח כי יס העמידה מולו תחליף ראוי שאם ל –להיות משודר בהוט 

 עניין שיס כמובן אינה מעוניינת בו. -למתחרה 

אשר הציגו את גישתם לגבי הערוץ החדש  נציגי סלוצקיביום הדיון הופיעו בפני המועצה גם  .11

 והתכניות שיכללו בו ועמדו בפירוט על יכולתם להעמיד תחליף ראוי.

רוץ שהסרתו התבקשה. מדובר בערוץ את העבפני חברי המועצה הציגו  RGEנציגי  .12

המשודר מזה שנים ולו ספריית תוכן עשירה ומגוונת. הערוץ מציג הפקות מקומיות מן השורה 

ונתוני הרייטינג שלו נמצאים במגמת עלייה כשהשנה האחרונה איכותיות הראשונה וכן תכניות רכש 

ן נטען כי הערוץ והתכניות בו מהווה דווקא שנת שיא וכך גם מראים מחקרים שבידי הערוץ. כמו כ

לטובת ילדי מנויי יס וכדי ולכן, . הן חלק מן התרבות הישראלית ומהוות, לא אחת, "שיחת היום"

. בהקשר זה טענו נציגי למנוע פגיעה בהם, אין לאפשר החלפתו בערוץ אחר שאינו מהווה תחליף ראוי



RGE לא ימשיכו להיות משודרות ביס  כי הפקות מקומיות שהופקו על ידי ערוץ הילדים עבור יס

מעוניין להמשיך  ויגרע מילדי יס הלכה למעשה אוצר טלוויזיוני. נציגי הערוץ גם עמדו על כך שהערוץ

הערוץ אך יס עדיין מתעקשת לפעול המשך שידורי לשדר לילדי מנויי יס ואף הוצעה ליס הנחה בגין 

ידוריו של הערוץ ביס אינם בבחינת הוסיפו והבהירו כי כמובן שש RGEלהסרת הערוץ. נציגי 

תוכן איכותי במשך ומפיק ילדים המשדר ה"חתונה קתולית" אך שהצגתו של ערוץ חליפי לערוץ 

שנים כה רבות אינה יכולה להיעשות כלאחר יד ונדרשת מצד הפלטפורמה היערכות רצינית הן 

הדגישו כי יש לזכור  RGEעניין שלא היה כאן. נציגי  –מבחינת תוכן מקומי והן מבחינת רכש 

שמדובר בערוץ הנכלל בחבילת הבסיס, שהמנויים משלמים עליה סכומים ניכרים ולכן הסרת הערוץ 

 .כדי להבטיח שציבור המנויים לא ייפגע דורשת הצגת תחליף ראוי של ממש

 החלטה

את העלאתו באופן עקרוני מאשרת המועצה  – סלוצקילאחר ששמעה את נציגי יס ונציגי  .13

. יובהר כי אין באמור משום הכרעה בתנאים שיפורטו באישור הערוץ yes Kidzידור של ערוץ לש

א)ב( 17בשאלה האם יש לראות את הערוץ כערוץ אשר אינו מופק על ידי בעל הרישיון כלשון סעיף 

סוגייה  –וכל הכרוך בכך  1967-כללי התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, תשמ"חל

חן בנפרד ואשר נערכו לגביה כבר התכתבויות בין המועצה לבין בעל הרישיון. כמו כן אין שתיב

 .רוץ סוגייה שתיבחן אף היא בנפרדבאמור לעיל משום הכרעה סופית באשר לשם הע

יחד עם זאת, ועל אף האישור להעלאת הערוץ החדש הרי שבשלב זה וכפי שיפורט מיד לא  .14

האם אכן מדובר בערוץ המהווה תחליף ראוי לערוץ שהסרתו נתבקשה. ניתן היה לבחון באופן מלא 

 על כן, בשלב זה לא ניתן לאשר את הסרת ערוץ הילדים מחבילת הבסיס.

כאן המקום לפרט כי בטרם נערך הדיון במועצה התבקשה יס לספק נתונים ומסמכים  .15

שרות הנוגע להפקה שונים לשם בחינת בקשתה. כך, למשל, התבקשה יס לספק את הסכם ההתק

משמעותית ומרכזית שהפקתה הסתיימה זה לא מכבר ושנטען כי תשודר בערוץ החדש. עד לדיון 

 במועצה הסכם כאמור לא הוצג.

כמו כן, יס התבקשה להציג את כלל ההסכמות לרבות החוזה שבינה לבין סלוצקי, מפיק  .16

הסכם לא חתום שלא כללה סכומים הערוץ החדש. יס שלחה למועצה, יומיים לפני הדיון, טיוטת 

ועוד יותר מכך לא כללה הטיוטה מפרט שעות כנדרש וגם נספח אפיון הערוץ שאמור להיות מצורף 

הוגש ריק. נספח/הסכם לגבי ההפקות המקומיות שישודרו בערוץ גם הוא לא הוגש אלא  –להסכם 

 לפני הדיון וגם אז סכומי ההשקעה לא פורטו בו. כשעתיים

, במסגרת ההשוואה בין הערוצים ובחינת התחליפיות נתבקשה יס להציג את ההסכם בנוסף .17

שבינה לבין  םחברת יס הודיעה שאין צורך בהעברת ההסכערוץ הילדים. לגבי  RGEשבינה לבין 

מפיק ערוץ הילדים ודי במסירת הנתונים המספריים הרלבנטיים. יחד עם זאת, לאחר שבמהלך 

באותו  14:00התחייבה יס להעבירו עד לשעה  –זה עצמו עדיין נדרש הישיבה הוברר ליס כי החו

 בשלב זה לא פירטה יס כיצד בנויות ההסכמות בין הצדדים. היום.



, אשר טען RGEהופיע בפני המועצה נציג ו לעיון המועצה ההסכמות כאמור בטרם הועבר .16

צד" שהוצג למועצה באותו  כי לחוזים הקיימים שבין הצדדים בעניין ערוץ הילדים קיים "מכתב

 .RGEואשר נטען, כי נחתם במעמד החתימה על ההסכם בעניין ערוץ הילדים בין יס לבין  מעמד

לערך, בעוד המועצה מקיימת דיון בעניין  14:00אחר הדברים הללו, בסביבות השעה  . 19

יל, הוצג העבירה יס את ההסכם שבינה לבין חברת נגה תקשורת כאשר "מכתב הצד", שהוזכר לע

לאחר כאמור כחלק ממכלול ההסכמות וההסכמים שבין הצדדים )המסמכים שהעבירה יס הועברו 

 במהלך ישיבת המועצה(.  RGEש"מכתב הצד" הוצג על ידי 

מכתב הצד עליו חתומה יס כולל הוראה לפיה הוא יופקד בנאמנות בידי באי כוח יצויין, כי  .20

ש לשמור עליו סגור במעטפה בכספת עד לנסיבות שתוארו שי "סודי"הצדדים והוא הוכתר כמכתב 

 בו.

ודוק: המועצה למיטב הידיעה לא נתקלה בעבר במקרה שכזה שבו הסכמות הצדדים  .21

, שאינו מופיע בחוזה החתום שבין הצדדים, וגם לא הוברר "צד"שנמסרו למועצה כללו גם מכתב 

כ"סודי" ולהניחו במעטפה סגורה בכספת.  למועצה מדוע ראו הצדדים צורך לקבוע מכתב זה של יס

 יחד עם זאת גם עניין זה יבחן בנפרד לרבות על ידי היועץ המשפטי של המועצה.

לשם בחינת נושא מכל מקום, העולה מכל האמור הוא שנתונים ומסמכים שנתבקשו מיס  .22

פן מקיף. הוגשו רק ביום הדיון ואף במהלכו ולא ניתן היה לבוחנם לעומק ובאוהתחליפיות 

 מסמכים אחרים שנתבקשו טרם הוגשו.

לא ניתן  בנסיבות אלה כולן ובהיעדר הנתונים והמסמכים הנדרשים עמדת המועצה היא כי .23

היום לבחון את שאלת התחליפיות של הערוץ החדש לעומת הערוץ שהסרתו התבקשה ולכן העניין 

 לעת הזו לא יוכרע.

ת המשך שידוריו של ערוץ הילדים בתנאים לאפשר א RGEהמועצה מבקשת מקבוצת  .24

לשדר את ואת יס להמשיך  "לכבול"הנוכחיים שבין הצדדים מבלי שיהיה בהמשך השידורים כדי 

הערוץ גם לאחר שהמועצה תבחן ותכריע בשאלת התחליפיות לאחר קבלת כל המידע והמסמכים 

ם אומנם טרם הסתיים אך הנדרשים. במילים אחרות, מאחר שהובהר למועצה כי החוזה בין הצדדי

מבקשת המועצה כי המשך השידורים לא יחשבו  –יש ליס "נקודת יציאה" מהחוזה בתום שנה זו 

 כ"ויתור" על נקודת היציאה.

מאמץ לקיים המועצה תעשה לא תסכים להמשך שידור באופן האמור  RGEככל שקבוצת  .25

שיס תעביר באופן מיידי את כל המידע  בשבועיים הקרובים ישיבה נוספת בעניין, בכפוף כמובן לכך

 והמסמכים שנתבקשה להעבירם ושטרם הועברו, הכל כפי שפורט לעיל. 

מאחר שיס נדרשת להודיע למנוייה על הסרת הערוץ, מוארך המועד למתן הודעה כאמור עד  .26

 להחלטה אחרת של המועצה. 

 סוף דבר



אך לעת הזו בהיעדר המסמכים באופן עקרוני מאושרת  yes Kidzהעלאתו של ערוץ  .27

 . מחבילת הבסיס והנתונים שנתבקשו לא ניתן לבחון את בקשת יס להסרת ערוץ הילדים

 

*** 
 


