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: עמדת בעניין 1-16/2016החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 

 "( לשר התקשורת בבקשתהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: "המועצה

 שיוןילהארכת תקופת הרמצעות לווין לשידורי טלוויזיה באבעל הרישיון 

 :רקע

"  yes( בע"מ המוכרת בשם: "1998הוענק לחברת די.בי.אס שירותי לווין ) 20.01.1999ביום  .1

"(. החברה" או "בעל הרישיון" או "יסרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין )להלן: "

חל בעל הרישיון לשדר , לאחר תקופה בה שידר שידורי ניסיון, ה2000בחודש יולי לשנת 

החלטת  -הורה שר התקשורת )לאחר התייעצות עם המועצה 03.02.2010ביום  באופן מלא.

רישיון כך שתקופת הרישיון ל 3.3.1עיף (, על תיקון ס 8.01.2010מיום  1-3/2010מס'  מועצה

( שנה, שתחילתה ביום מתן 18של שמונה עשרה )תוקנה בהוראת השר לתקופה הנקובה בו 

 או בסמוך לכך. 19.01.2017שיון. תקופת הרישיון, אם כן, מסתיימת ביום הרי

 

שר התקשורת להאריך את כבוד ראש הממשלה והגישה יס בקשה ל 16.07.2015 ביום .2

 "(.בקשת יס)להלן: " לרישיון  3.4.1 בהתאם לסעיף( שנים נוספות, 6בשש )רישיונה 

קה יס נתונים והבהרות משלימות בהמשך, ולבקשת יו"ר המועצה ונציגי המינהלת, סיפ

 לתמיכה בבקשתה.

 

לרישיון, עם תום תקופת הרישיון, רשאי השר, בהתייעצות עם  3.3.2בהתאם לסעיף  .3

המועצה, להאריך, לבקשת בעל הרישיון ובכפוף לכל דין, את תקופת הרישיון לתקופה 

לים , את השיקובחן השר"(, לאחר שהתקופה הנוספתנוספת של שש שנים )להלן: "

 כדלקמן: לרישיון 3.4.1המפורטים בסעיף 

 
 בעל הרשיון מילא אחר הוראות הדין, כללי המועצה והרשיון; (א)

 

בעל הרשיון פעל בהתמדה לשם שיפור השירותים והשידורים  (ב)

לציבור, המגוון שלהם, היקפם, זמינותם, ואיכותם ולשם עדכונה 

 הטכנולוגי של מערכת השידורים;

 



ל הרשיון משום מעשה או מחדל שיש בו לא היה בפעילותו של בע (ג)

ערוציים לציבור או -כדי לפגוע בתחרות בתחום השידורים הרב

 להגבילה;

 
 

בעל הרשיון מסוגל להמשיך ולספק שירותים ושידורים ברמה  )ד(

גבוהה ובידיו האפשרות לבצע את ההשקעות הנדרשות לשם 

עדכונה הטכנולוגי של המערכת ולשם שיפור השירותים 

 ורים לציבור.והשיד

 

 
 לכבוד השר עמדת המועצה בבקשה להארכת רישיון יס.מטה מובאת  ,בהתאם .4

 

 :הבקשה בחינת

 

מטעם הגורמים המקצועיים  ,נערכו סקירות ,לצורך מתן עמדת המועצה לכבוד השר .5

סקירת ראש לרבות  "(,המינהלת)להלן: " במועצה ובמינהלת הסדרת השידורים לציבור

רת מנהלת תחום הגנה על הצרכן יקת, וסרת ממונת כלכלה במינהלסקיאגף פיקוח ובקרה, 

והוצגו בפני חברי המועצה השיקולים שיש להביא בחשבון בטרם מתן עמדתם  במועצה

 בנוסף, נתבקשה חוות דעתו של אגף הנדסה במשרד התקשורת בנושא זה. .בבקשה

 

החזקת הרישיון, בפני כמו כן זומן בעל הרישיון להציג את בקשתו ואת תוכניותיו להמשך  .6

 המועצה.

 
 לאחר בחינת הדברים עולה התמונה הבאה ביחס לבעל הרישיון כדלקמן: .7

 

 בעל הרישיוןזהות  .א

 

( בע"מ המוכרת בשם: 1998די.בי.אס שירותי לווין )כאמור לעיל, ברישיון אוחזת חברת  .8

"yes". 

  

ה הישראלית יס מוחזקת במישרין במלואה על ידי חברת התקשורת המקומית בזק החבר .9

 "(.בזקלתקשורת בע"מ  )להלן: "

 
בזק היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת"א בעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים  .10

ארציים נייחים ואשר בבעלותה, בין היתר חברות התקשורת בזק בינלאומי בע"מ ופלאפון 

הוא מר שאול  בבזק וביסתקשורת. בעל השליטה בבזק וביס באמצעות אחזקות בעקיפין 

 אלוביץ. 



 

עת רכשה מחברת יורוקום  24.06.2015יצויין כי חברת בזק מחזיקה במלוא מניות יס מיום  .11

"(, שהחזיקה באותה עת, יחד עם בזק, במישרין ביס, את יורוקוםדי.בי.אס בע"מ )להלן: "

מלוא אחזקותיה של יורוקום ביס לאחר קבלת אישור כבוד רה"מ ושר התקשורת מיום 

להעברת אמצעי שליטה בחברה שניתן לאחר התייעצות עם המועצה ולאחר  23.06.2015

על שינוי תנאי ההחלטות בתיק מזג  26.03.2014החלטת הממונה על הגבלים עסקיים מיום 

על דרך של ביטול תנאים שנקבעו בהחלטות קודמות והוספת תנאים אחרים שאפשרו  7915

 כאמור. 100%את רכישת מניות יס לכדי שיעור של 

 
כיום, לאור הוראות רישיון חברת בזק, מצויה חברת בזק בהפרדה מבנית מיס. כמו כן,  .12

 מחילים רישיונות החברות, עליהן, הגבלות שונות בקשר עם הצעת סל שירותים משותף. 

 

 

  ןבתקופת הרישיו בעל הרישיוןפעילותו של  ה כללית שלסקיר .ב

 

-כ חיברה שנה אותה סוף ועד 2000יולי בשנת החלה את שידוריה במחצית חודש  yesחברת  .13

מנויים. באותה עת פעלו כבר בשוק השידורים הרב ערוצים מספר חברות כבלים  80,000

מוזגו לחברה אחת הפועלת  2007שפעלו תחת זיכיון אזורי לשידורי כבלים והחל משנת 

הרישיון בעל  -תחת רישיון אחד כמתחרתה העיקרית של יס )חברת הוט מערכות תקשורת

-על כ בעל הרישיוןעומד מספר מנויי  2016של שנת  שלישי לרבעון נכוןלשידורי כבלים(. 

 .מנויים 618,000

 

לשפר את טכנולוגיית  yesפעלה  מאז הוענק לה רישיון השידורים במשך השנים .14

 : השידורים ואת מגוון השידורים והשירותים למנויים במספר אופנים

 

 מת השקעות בתוכןותכנים ור מגוון ערוצים .1
 

ערוצים  70-)כ דיגיטליים היו כל שידוריה של החברה במועד עליית החברה לשידורים .15

  , ערוצים אינטראקטיביים וערוצי רדיו(.NVODליניאריים , זרים ומקומיים וכן ערוצי 

 

 ערוצים 100-שידרה כ 2006בשנת למשל במהלך השנים הרחיבה יס את היצע הערוצים כך ש .16

  ערוצים. 110-כ 2010ובשנת  ליניאריים

 

 ערוצים.  120-עומד על כ yes-כיום, מספר הערוצים הליניאריים המשודרים ב .17

 

השקעות גדולות ברכישת ו/או הפקת תוכן, המסתכמות  יסלאורך השנים ביצעה  .18

בהפקות מקומיות מעל למיליארד  2015עד סוף שנת  יסבמיליארדי שקלים, מתוכן השקיעה 

לו בתוכן הניבו בין היתר מספר רב של סדרות דרמה איכותיות מהפקה השקעות א ₪.ורבע 



ביס מקומית וסרטי תעודה שזכו בפרסים מקומיים ובינלאומיים. התוכן הזר המשודר 

נרכש מגופי התוכן המובילים בעולם, לעיתים תוך שידור כמעט בצמידות לשידור המקורי 

 בעולם.

 

 טכנולוגיית שידורים .2
 

 HDהחלה יס לראשונה לשדר ערוצים גם בפורמט  2007ורים, בשנת מבחינת איכות השיד .19

 ערוצים המוצעים למנוייה. 120 -כמתוך   HD ם בטכנולגייתערוצי 23וכיום היא מציעה 

 

3. ODV ו-YesGO 

 

 .VODהחלה החברה להציע למנוייה שירות  2010בשנת  .20

 

ערוצים  50-, המאפשר לצפות בyesGOהשיקה החברה למנוייה את שירות  2014 שנתב .21

לטים ומהמחשב האישי באמצעות אבממכשירים סלולריים, ט VODליניאריים ובתכני 

 אפליקציה ייעודית.

  

 שיפור יכולות הממירים .4
 

יס ביצעה שיפורים טכנולוגים גם בממירים שהציעה למנוייה במהלך השנים. כך למשל,  .22

 לשווק למנויים ממירים מקליטים.  2005החלה החברה בשנת 

 

טכנולוגיה המאפשרת הקלטה מרחוק של השידורים גם באמצעות  yesפיתחה  2009בשנת  .23

 אתר האינטרנט של החברה. 

 
, המאפשר צפייה בתכנים מהמחשב yes Streamerפיתחה החברה את שירות  2011בשנת  .24

, Multi-room-פיתחה את שירות ה 2013האישי והאינטרנט על גבי מסך הטלוויזיה ובשנת 

 ממספר ממירים בבית.  VOD-כנים המוקלטים ובתכני ההמאפשר צפייה בת

 
, המאפשר הקלטה אוטומטית של yes PrimeTimeהשיקה החברה את שירות  2015בשנת  .25

 ימים. 7זמנית לפי בחירת המנוי למשך -תכנים המשודרים בשעות השיא בשני ערוצים בו

 

 י שקלים.השקעות אלו בפיתוח המוצרים והשקתם נאמדות בשווי של מאות מיליונ .26

 
 שיפור מערכות השידורים .5

 

במהלך שנות פעילותה, פעלה יס לשיפור מערכות השידורים לרבות מערכות הקליטה,  .27

 הדחיסה, ההצפנה ועוד.

 



 מצבו הכלכלי של בעל הרישיון ושוק השידורים הרב ערוציים .ג

 

 של חברת בזק והיא מושפעת מאיתנותה הפיננסית של 100%חברת יס הינה בבעלות כאמור  .28

 חברת האם.

 

מבחינת דירוגי האשראי שניתנו לבזק וליס ומניתוח הדוחות הכספיים של יס וחברת האם  .29

 של הפיננסית איתנותה בדבר הדעת את מניחים יס של וביצועיה בזק של עולה כי איתנותה

יס להמשך תקופת הרישיון ובדבר יכולתה של החברה לעמוד בתכנית ההשקעות  חברת

ראה נכון להיום כי יש ליס אף יכולת להגדיל את ההשקעות במידה המתוכננת על ידה ונ

 .ותידרש לכך

 

 שוק השידורים הרב ערוציים .ד

 
 הוט 1ד.

במועד החלטה זו פועלת חברת יס בסביבה ברמה תחרותית גבוהה מבעבר הלא רחוק עת  .30

מול חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ, בעלת רישיון כללי ועודנה מתחרה בעיקר התחרתה 

אשר עד לשנים "( הוט" או "בעל רישיון לשידורי הכבליםידורי כבלים )להלן: "לש

 האחרונות היוותה למעשה מתחרה יחידה לחברה.

 אלף מנויים.  816אלף מנויים ואילו להוט ישנם  618יש ליס   2016נכון לרבעון שלישי  .31

שידורי  בסביבת שוק נוספיםשחקנים" יחד עם זאת, החלו פועלים בשנים האחרונות " .32

המזוהים על ידי המתחרות הוותיקות בשוק )יס והוט( כמתחרים  הטלוויזיה הרב ערוציים

 פוטנציאליים.

 
 מערך עידן+ 2ד.

 
החלה הפצת שידורי  2009לחוק הרשות השנייה, במהלך שנת  29בהתאם לתיקון מס'  .33

טלוויזיה (,  של בעלי הזיכיונות לשידורי 33וערוץ  1ערוץ הטלוויזיה של רשות השידור )

( ושל ערוץ הכנסת 10ערוץ  -10וישראל  2ערוץ  -קשת, רשתמכוח חוק הרשות השנייה )

 Digital(, באמצעות מערך הפצה קרקעי בטכנולוגיה ספרתית )דיגיטלית( )99ערוץ )

Terrestrial Television  או בקיצורDTT שהוקם על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )

"( ומופעל על ידה בעת הזו; המערך מוכר לציבור בשם מערך עידן+ ההרשות השניי)להלן: "

"(. כיום מופץ על גבי המערך בנוסף לערוצים שצוינו גם ערוץ הטלוויזיה המערך)להלן: "

 החינוכית.

 



 2012-חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"בבהמשך, חוקק  .34

מערך כך שיהיה אפשר הבמטרה להרחיב את נחקק אשר ( "הפצת שידורים חוק" :)להלן

נערכו מספר הפצת שידורים בחוק  להפיץ באמצעותו שידורי טלוויזיה נוספים ומגוונים.

לאחרונה  ואך תיקונים אשר נועדו, בעיקרם, להרחיב את המערך ולקדם את התחרות

ות פורסמה הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנ

את הצעת חוק הפצת , אשר במסגרתה מוצע לאמץ 2016-(, התשע"ז2018 -ו 2017התקציב 

בין בה הוצע ש, 2014-(, התשע"ה3שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות )תיקון מס' 

לתקן את חוק הפצת שידורים בתיקונים שעניינם הסרת מגבלות הפצה על ערוצים היתר, 

תחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית למגמות בעולם,  נושאיים וייעודיים וכן התאמת

ובנוסף  , גם על גבי רשת האינטרנטלעניין הפצת ערוצים מסוימים המופצים במערך לרבות

גורם תחרותי שיהיה לקבוע כי תפעול המערך, הן הלוגיסטי והן התוכני, יופקד בידי  מוצע

יר את המערך ולהביאו לכדי , אשר יפעל להעשה(י)שאינו הרשות השני מפעיל פרטי אחד

)כלומר להוט וליס(, הן באמצעות  מערך תחליפי ומתחרה למערכי השידור הקיימים בשוק

הפעלת המערך והפצת שידורי "חובה" והן באמצעות קבלת רישיון לשידורים באמצעות 

יכול אשר  תחנות שידור ספרתיות שיאפשר לו הוספת שידורים נוספים על "שידורי החובה"

ממונים באמצעות גביית תשלום או מהכנסות מפרסומת. ככל ואכן ימונה גורם  ושיהי

 מפעיל פרטי כפי המוצע, יבוטלו ההוראות בחוק הפצת שידורים שעניינם ערוצים נושאיים. 

 

קולטים כיום  נציגי הממשלה בדיוני וועדת כלכלה בנושא הצעת החוק הנ"ל, על פי הערכות .35

 בתי אב בישראל. 160,000 -את שידורי המערך  כ

 

 . משדרי תוכן על גבי רשת האינטרנט3ד

 

כידוע, שוק הטלוויזיה הרב ערוצית מתאפיין בחסמי כניסה גבוהים אשר נובעים, בין היתר,  .36

מהעלויות הגבוהות הכרוכות בפריסת תשתית שידורים אשר עד לאחרונה יוחסה באופן 

חסמים אלו הונמכו בשל שינויים תשתית כבלים או תשתית לווין ואולם כמעט  בלעדי ל

 ושיפורים טכנולוגיים הקשורים בהפצת שידורים על גבי רשת האינטרנט. 

 

ואכן, אם בעבר הלא רחוק שוק הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל מנה שתי "שחקניות"  .37

"הוט" )בעלת הרישיון לשידורי כבלים כאמור( ו"יס" )בעלת הרישיון לשידורי  -דומיננטיות 

הוט ויס הינן , הרי שלמרות ש2009ואת המערך שהחל לפעול כאמור בשנת  אמור(לווין כ

עדיין שתי ה"שחקניות" המרכזיות והדומיננטיות בשוק, השולטות בו גם כיום, ניכר כי בעת 

האחרונה החלו "שחקניות" חדשות לפעול בשוק זה או בסביבתו ו/או להודיע על כוונתם 

תו, וזאת הודות להתפתחויות טכנולוגיות שונות להתחרות בשוק זה או לפעול בסביב

 ובעיקרן האפשרות להפיץ שידורי טלוויזיה על גבי רשת האינטרנט.

 



את חברות הסלולר אשר כחלק ממגמה רווחת בשוק התקשורת מבקשות נזכיר בהקשר זה  .38

 להפוך לחברות תקשורת כוללות המציעות מגוון רחב של שירותי תקשורת.

 

ן את כניסתה לתחום הטלוויזיה של חברת הסלולר סלקום ישראל בע"מ לעניין זה יש לציי .39

"(. סלקום היא בעלת רישיון כללי סלקוםהנסחרת בבורסת תל אביב וניו יורק )להלן: "

בשיטה התאית שהוענק לה על ידי שר התקשורת ובבעלותה  -למתן שירותי רדיו טלפון נייד

 . חברות בנות האוחזות ברישיונות תקשורת נוספים

 

( המכונה OTTהשיקה סלקום את שירות טלוויזיה על גבי רשת האינטרנט ) 2014בסוף שנת  .40

ואשר מוצע לציבור כשירות בדיד או כחלק מחבילת "טריפל" הכוללת שירותי  TVסלקום 

טלוויזיה, אינטרנט )ספק ותשתית( וקו טלפון נייח. בכך מעמידה סלקום מוצר מתחרה 

הוט, הגם שמספר ערוצי הטלוויזיה שמציעה סלקום עדיין נמוך יס והטלוויזיה של  ילשירות

הוט, אם כי סלקום מרחיבה את חבילות הערוצים מעת יס וממספר הערוצים המוצע על ידי 

 לעת.

 

מנויים. סלקום מציעה  100,000 -כי סלקום הגיעה כבר ל 30.10.16חברת סלקום הודיעה ב .41

שח  149שח לחודש וטריפל ב 99בלבד ב טלוויזיה -סוגים עיקריים של חבילות 2כיום 

 לחודש. 

 

החלה יס לרדת מעט במספר המנויים. בהוט ממשיכה מגמת הירידה. שינוי  2016בשנת  .42

 במספר מנויים  אלף 50 -כ של להפחתה מביאים בהוט הירידה מגמתהמגמה ביס והמשך 

, לעומת 2016שי מיליון ברבעון השלי 1.434שעמדו על  וביס בהוט המצרפי הטלוויזיה מנויי

. לעומת זאת, סלקום, שחקנית חדשה בשוק הטלויזיה נכנסה 2014ברבעון השלישי  1.487

מנויים, חלקם ככל הנראה מנויים  100,000 -כ 2016וגייסה נכון לאמצע שנת  2014בשנת 

 תחרות ראשונים בשוק השידורים  שהתנתקו מהוט ויס.  ולכן נראה כי החלו ניצני

 

סתה של סלקום לשוק, ניכרת מגמת ירידה במספר המנויים המצרפי של מאז כניכאמור,  .43

 הוט ויס.

 

בנוסף, חברות סלולר נוספות הודיעו על כוונתם לפעול בתחום כאשר הבולטת בהן היא  .44

דיווחה בהודעה  12.09.2016חברת הסלולר פרטנר תקשורת בע"מ )להלן: "פרטנר"(  שביום 

. כמו 2017תי הטלוויזיה במחצית הראשונה של שנת לבורסה על כוונתה להיכנס לשוק שירו

רכישת תכני ספורט ורכש זר כהכנה  צורךכן,  ידוע על מהלכים שונים שנקטה פרטנר ל

לכניסתה לשוק. מהלכים אלו כבר עוררו את התחרות על רכש התוכן מצד השחקניות 

 . )הוט ויס( הוותיקות

 



רב של מדינות שירות צפיה בתכנים  הבינלאומית המציעה במספר Netflixבנוסף, חברת  .45

לפי דרישה המועברים על גבי רשת האינטרנט, החלה כבר להציע את שירותיה לציבור גם 

ובכך פונה לחלק מן הקהלים המסורתיים של חברות הכבלים  2016בישראל בתחילת שנת 

יהן גם והלווין וייתכן וחברות בינלאומיות נוספות המציעות שירות דומה ירחיבו את שירות

 לישראל.

 

לבסוף, יש לציין את נושא הצפייה בתכנים פיראטיים וכן אתרים לשיתוף תכני גולשים כגון  .46

 טיוב ופייסבוק המשפיעים על פעולותיהן של בעלות רישיון לשידורים כדוגמת יס. -יו

 

 עמידת בעל הרישיון בהוראות הדין כללי המועצה והרישיון ומתן שירות למנויים .ה

 

ן לרבות הוראות רישיון השידורים של יס שניתן לה לשדר שידורי טלוויזיה רב הוראות הדי .47

ערוצים באמצעות לווין מטילים עליה חובות רבות, ביניהן חובות ביחס לביצוע שידורים 

בערוצים המופקים על ידה או על ידי מפיקי ערוצים חיצוניים והן חובות ביחס למערך 

 ההתקשרות עם מנויים. 

 

 :בחובות הקשורות בשידורים ושירותים נלווים ת בעל הרישיוןעמידבחינת . 1ה

 

חובות  על בעל הרישיון חלותבהקשר לחובות הנובעות מהצעת שידורים לציבור יצוין כי  .48

חובות רבות וביניהן: חובת השקעה כללית בהפקות מקומיות בשידור ראשוני בטלוויזיה, 

ידור ראשוני )של הפקות מקומיות השקעה בהפקות מקומיות לפי קטגוריות, חובות ש

וזרות( בערוצים, חובות הנוגעות לליווי השידורים בכתוביות ובשפת הסימנים, שידור מפעלי 

ספורט בערוצי ספורט בחבילת הבסיס בהתאם למדיניות המועצה, כללי אתיקה בשידורים 

 ועוד. 

 

הרישיון, בדרך מסקירת ראש אגף הפיקוח במועצה עולה כי בתקופת הרישיון קיים בעל  .49

ואולם נרשמו לבעל  כלל, את רוב מחויבויותיו על פי החוק, הרישיון, הוראות וכללי המועצה

 הרישיון הפרות במספר תחומים ואף הוטלו עליו עיצומים כספיים בגין חלק מההפרות.

 
מניתוח רשימת ההפרות של בעל הרישיון עולה כי ההפרה המרכזית בתקופת פעילות בעל  .50

קשר עם חובות השידור נגעה לחובת ההשקעה בהפקות מקומיות בערוצי מפיקים הרישיון ב

, (לשידורים רישיון בעל( )ושידורים בזק) התקשורת לכללי( ב)א17 לסעיף חיצוניים בהתאם

, כן כמו. יס על כספיים עיצומים הטלת באמצעות טופלו זה בעניין . ההפרות1987 -תשמ"ח

 שימוש לעשות בכוונתה כי המועצה הודיעה, 27.10.11 מיום 5-2/2011 מועצה בהחלטת

, 1982-ב"תשמ(, ושידורים בזק) התקשורת לחוק( ד)1ה6 סעיף הוראות פי על בסמכותה

 הפקות כפל של בשיעור ידה על מופקים אינם אשר בערוצים השקעות לבצע ליס ולהורות

 לשר ץלהמלי כוונתה על המועצה הודיעה, בנוסף. ההפרה לסכומי ביחס מקומיות

 טלוויזיה לשידורי לרישיון 19.1.5 -ו 4.3 סעיפים פי על בסמכותו שימוש לעשות התקשורת



 בהמשך. ברישיונה כנדרש יס ידי על שהופקדה הערבות את ולחלט, לווין באמצעות

 פי על לפעול עצמה על ומקבלת מאשרת היא כי יס חברת הודיעה המועצה הנ"ל להחלטת

-1' מס מועצה ובהחלטת התקשורת לכללי( ב' )א17 סעיף תא ופרשנותה המועצה מדיניות

 בצמוד, עת לאותה עד יס-ל שנצברו החובות את המועצה פרסה 22.12.11 מיום 25/2011

 מעבר, בקטגוריה חובותיה את להחזיר יס החלה 2011 משנת החל. לצרכן המחירים למדד

 .החוב מלוא החזר את השלימה 2014 שנת סוף ועד זו בקטגוריה השוטפת ההשקעה לחובת

 

נוסף על הפרת חובה זו, וכעולה מסקירת אגף הפיקוח, במהלך השנים נקבעו ליס הפרות  .51

נוספות, בין היתר, בנושא שידור פרסומת וקידום עניינים במהלך תכניות, אי עמידה בכללי 

 החסויות, אי עמידה בכללי שיבוץ תכניות, אי עמידה בהוראות חוק סיווג וסימון משדרים,

 הפרות בנושאי צרכנות, אי עמידה בחובת שיתוף פעולה עם המועצה ועוד. 

 

 חלוקת בבסיס פוגעות ופרסים חסויות, פרסומת בעניין הדין הוראות של הפרותיצוין כי  .52

 ממונים הציבוריים השידורים לפיה, המחוקק שתכנן השידורים מקורות המימון בשוק

 והשידורים פרסומות באמצעות ממומנים םהמסחריי הברודקאסט שידורי, אגרה באמצעות

לדין  בניגוד, הפרסום בעוגת השלכותיהן כוללות פגיעה. המנוי מדמי ממומנים ערוציים-הרב

 השידורים בשוק בתחרות וכן פגיעה  וכן "מס כפול" על הצופים המשלמים דמי מנוי

  .לתפקדהתלויים במימון מפרסומות  השחקנים של ביכולתםלאור הפגיעה  בפלורליזםו

 

תניית לאור  2006עוד בהקשר של פגיעה בתחרות, יש לציין גם הפרה שנרשמה ליס בשנת  .53

הפרת החלטת מועצה מיום שהיוותה  –בלעדיות בהסכמי יס עם אולפני סרטים שונים 

23.3.2000. 

 

מתחום  בהוראות הרישיון והמועצה ת בעל הרישיוןעמידפניות ציבור לגבי בעל הרישיון ו. 2ה

 :הצרכןהגנת 

 

 לעניין במועצה הצרכן על הגנה תחום מנהלת מדוח פניות ציבור לגבי בעל הרישיון וסקירת .54

עולה כי  צרכניים בנושאים והרישיון המועצה כללי, הדין בהוראות הרישיון בעל עמידת

למנויים  השירותים שיפור לשם במהלך השנים פעל הרישיון בעל כי לומר ניתן כללי באופן

בדרך כלל, נושאים שעלו מפניות הציבור וטופלו על ידי המועצה מול בעל  ואיכותם וכי,

 הרישיון קיבלו מענה. 

 

( מעלה כי 2012-2016באופן כללי, פילוח הפניות למועצה לפי נושאים בשנים האחרונות ) .55

עיקרן נגעו לנושאי כספים ושירות. אחרי נושאים אלו ניכרות פניות בנושאי בעיות טכניות 

 וכן בנושאי ניתוק. ותוכניות 

 
בעקבות פניות הציבור במהלך השנים נפתחו מספר הליכי בירור והפרה מול בעל הרישיון.  .56

הנושאים הצרכניים המרכזיים בהם נקבעו לבעל הרישיון הפרות ובחלק המקרים אף הוטלו 



עליו עיצומים כספיים הינם זמני מענה, הערמת קשיים לניתוק וחיוב המנויים בדמי מנוי 

חיוב בגין החלפת/תיקון שלט ובנושא  ,חר בקשת הניתוק והשבת כספים אלה באיחורלא

כן, לשם בחינת שיעורי הצפייה של מנויים -בסכומים שהינם מעבר לעלות השלט. כמו

בערוצים ספציפיים, נקט בעל הרישיון בפרקטיקה של החשכת ערוצים בניגוד להוראות 

 .ואף בגין כך נפתחו הליכי בירור הרישיון

 
 איכותי שירות לספק השנים במהלך הקפידה יס שבסך הכל, חברת לומר יחד עם זאת, ניתן .57

 גבתה, למשל, כך. עליה למוטל מעבר עשתה אף החברה מסוימים בתחומים. למנוייה והוגן

. מראש המנוי דמי את לגבות לה התיר החברה שרישיון למרות בדיעבד המנוי דמי את יס

 .מנוייה תלקרא החברה באה זה באופן

 
 פי על הייתה תשלומים ממנוייה לגביית הנוגע בכל יס חברת התנהלות כי לומר ניתן, כלל .58

הקשורות בגביית עלויות שלט וגביית תשלומים  סוגיות עיקריות 2 למעט ושקופה הגונה רוב

 .עבור שירותים נלווים ללא קבלת אישור מהמועצה

 
בתחום זה נתקבלו פניות של פונים  –השידורים  מערכת של טכנולוגי לעדכון באשר .59

( וכן תלונות מצד HDמתקדמת ) ת שידורהמבקשים לשדר את כלל הערוצים בטכנולוגי

ואולם יובהר כי עניינים  HDחובבי ספורט המלינים על כי יס גובה תשלום נוסף עבור ערוצי 

ת ציבור שהיו פניובנוסף, היו  .אלו מותרים כיום על פי הוראות הדין החלות על בעל הרישיון

 שגרמו להפרעות בקליטה. עניינים נקודתיים קשורות ב

לא נתקבלו במהלך השנים תלונות מיוחדות או משמעותיות בנוגע  נושאים אלו,מעבר ל

 . דוריםלאיכות הטכנולוגית של השי

 
  :סיכום .ו

 
החל ממועד הענקת הרישיון ועד היום הפכה חברת יס לספק טלוויזיה רב ערוצית מוכר  .60

נתח שוק משמעותי המציעה לציבור שידורים ברמה גבוהה ולעניין זה משקל רב  ובעל

 בבקשה דנן.

 

עולה כי בתקופת ומנהלת תחום הגנה על הצרכן מסקירת ראש אגף הפיקוח במועצה  .61

הרישיון קיים בעל הרישיון, בדרך כלל, את רוב מחויבויותיו על פי החוק, הרישיון, הוראות 

מו לבעל הרישיון הפרות במספר תחומים ואף הוטלו עליו ואולם נרש וכללי המועצה

  עיצומים כספיים בגין חלק מההפרות.

 

א)ב( לכללים בדבר חובת 17מבין הפרות אלו ניתן לראות במעשי חברת יס בהפרת כלל  .62

 23.3.2000מיום השקעה בהפקות בערוצי מפיקים חיצוניים, בהפרת החלטת המועצה 

הפרות המסחריות במת קשיים לניתוק על המנויים והכוללת איסור בלעדיות, בהער

 כמעשים הפוגעים בתחרות או למצער עשויים להגבילה. 

 



ניכר כי הטיפול של המועצה מול בעל הרישיון במקרים של הפרת הדין, לרבות  יחד עם זאת .63

ך כלל, לשיפור התנהלותו של בעל הרישיון הביא, בדר לעיל 62  בסעיףהמקרים המנויים 

ולהפסקת ההפרות ובכוונת המועצה להמשיך לאכוף ביתר שאת את הוראות הדין בעניינים 

בהתאם להמלצת אגף הפיקוח ומאחר וכמות ההפרות בנושאים מסחריים חרף טיפול  אלו.

וך שנתיים המועצה בנושא, נותרה בעינה, בכוונת המועצה לערוך נקודת בדיקה מיוחדת בת

א)ב( לכללים ובכל הנוגע להפרות 17ממועד החלטה זו בנושא עמידה בהוראות סעיף 

 מסחריות, במקביל לאכיפה שוטפת של נושאים אלו ואחרים. 

 
כמו כן, בכוונת המועצה להמשיך ולקיים בחינה של עניינים נוספים אשר ייתכן וידרשו את  .64

ועצה כלפי בעל הרישיון, לרבות בעניין הצורך בתיקון הרישיון ו/או כללי והחלטות המ

 ביטול ההחרגה שניתנה ליס בקשר עם תשלומים בעבור ממירים "מתקדמים". 

 

עוד ניכר מסקירת אגף הפיקוח ומנהלת הגנת הצרכן במועצה כי בסך הכל פעל בעל הרישיון  .65

בהתמדה לשם שיפור השירותים והשידורים לציבור, המגוון שלהם, היקפם זמינותם, 

כותם ולשם עדכונה הטכנולוגי של מערכת השידורים ואולם בעניין זה יש לקיים בחינה ואי

נוספת מול בעל הרישיון ביחס ליכולות גיבוי השידורים וביחס להיקף הצעת השידורים 

 למנויים בטכנולוגיות חדות מתקדמות ושיפורן.

 

ת עולה כי מבחינת איתנותה הפיננסית של יס, הרי שמסקירת ממונת כלכלה במינהל .66

, מאפשרת לה להמשיך ולהשקיע 2016איתנותה הפיננסית של יס נכון לרבעון השלישי 

 השקעות בסדרי גודל דומים להשקעותיה עד כה ואולי אף להגדילן.

 
 :המלצה .ז

תקופת להאריך את לכבוד השר להיעתר לבקשת יס ואשר על כן, ממליצה המועצה  .67

 .רישיוןה

 

המועצה לשר לבחון מול בעל הרישיון האם קיים צורך מבלי לגרוע מהמלצה זו, ממליצה  .68

לדרוש מהחברה את עדכונה הטכנולוגי של מערכת השידורים והאם לשם כך על בעל 

 3.4.5בהתאם לסמכותו של השר לפי סעיף  הרישיון להציג בפניו תכנית הנדסית מעודכנת

וי יכולת הצעת השידורים . כן מומלץ כי ייבחן על ידי השר נושא גיבלרישיון ו/או לפי כל דין

 בצורה רציפה על ידי יס בכל עת.

 

 03.02.2002בנוסף ממליצה המועצה לשר לבחון את הצורך בחידוש הוראת המינהל מיום  .69

שביטולה הביא לחיובים כפולים של המנויים על "הסדר תיול פנימי בחצרי המנוי" בנושא 

 .ידי יס

 



מבנית של קבוצת בזק מחברת יס, ככל באשר לבקשת חברת בזק לביטול חובת ההפרדה ה .70

המועצה כי הדבר ייבחן לעומק על ידי השר והמועצה  מבקשתשהדבר נשקל על ידי השר, 

 בקשר עם השלכות אפשריות בשוק השידורים בטרם קבלת החלטה בנושא. 

 

אין באמור בהמלצה זו או בשאינו אמור בה כדי לגרוע מסמכותם הכללית של השר או  .71

הוראות הרישיון לאחר הארכת תקופתו, ככל שימצא לכך צורך על ידם, או המועצה לשנות 

 מכל סמכות אחרת המסורה בידם.

 
 
 

*** 
 

 

  בעניין: 2-16/2016החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 

 בקשת ערוץ הספורט לפיצול שידוריו

ה היום דיון בבקשת חברת ( קיימהמועצההמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן:  .1

RGE  :להלן( המפיקה את ערוץ הספורטRGE לאפשר פיצול של שידורי )RGE  כך ששידורי הערוץ

( ועבור בעל הרשיון הוטעבור בעל הרשיון הכללי לשידורי כבלים )להלן:  RGEהמופק על ידי 

 ( לא יהיו זהים.יסלשידורי טלוויזיה באמצעות לווין )להלן: 

עתה כי מדובר בבקשה חריגה ביותר לפיצול ערוץ המשודר באופן זהה בשתי יצויין כבר  .2

כדי להבין את מהותה של הבקשה יש להציג ראשית את  הפלטפורמות )הוט ויס( מזה שנים רבות.

 השתלשלות העניינים הסובבת את הגשת הבקשה.

 הרקע לבקשה לפיצול השידור

הודיעה לה שהחל  RGEמועצה וטענה כי בשעות הערב פנתה חברת יס ל 16.11.2016ביום  .3

להסיר תכנים מסויימים משידורי ערוץ הספורט ביס ולשדרם רק  RGEבכוונת  17.11.2016מיום 

בהוט וזאת לאחר שהצדדים ניהלו משא ומתן ולא הגיעו להסכמה לגבי תוספת תשלום בגין תכנים 

 אלה. 

בתוספת תשלום בגין התכנים  RGEלטענת יס בין הצדדים הסכם מחייב שאינו מזכה את  .4

האמורים שנוספו לערוץ אך אף על פי כן נכונה יס לשלם בשלב זה עבור אותם תכנים שנוספו ובלבד 

כלומר שיס תקבל את הערוצים  –שסך תשלומיה לערוץ הספורט יתבסס על חלקה היחסי בשוק 

 23.3.2000מיום 1-6/2000בתנאים הוגנים ובלתי מפלים בהתאם למדיניות המועצה בהחלטה מס 

 (.מדיניות היעדר הבלעדיות)להלן: 

יס הבהירה כי היא אינה מבקשת את התערבות המועצה במחלוקת הכספית שבין הצדדים,  .5

מחלוקת שנטען כי יס מוכנה לפתור בכל דרך ובמהירות, אלא שהמועצה תפעל מול הערוץ כדי למנוע 

 בלעדיות אסורה בתכנים הנדונים להוט. את החשכת מסכיהם של מאות אלפי מנויי יס והקניית



בעקבות פניית יס ולאחר בחינת העניין וקיום שיחות טלפוניות עם גורמים שונים בהוט, יס  .6

מכתב לחברת הוט כאשר העתקו נשלח גם ליועץ  17.11.2016שלחה יו"ר המועצה ביום   RGE -ו

צה היא שבהיעדר החלטה . במכתב זה הבהירה יו"ר המועצה כי עמדת המועRGEהמשפטי של 

. יו"ר RGEאחרת אין לאפשר שוני בשידורי הספורט של הפלטפורמות בערוצים המקומיים של 

המועצה ציינה במכתבה כי סטייה מעניין זה יכולה להיעשות רק באישור המועצה מראש ובכתב ועל 

נה מזה המשודר כן עד החלטה אחרת יש להקפיד כי בערוצים הנ"ל לא ישודר בשידורי הוט תוכן שו

 ביס. הודעה על מכתב זה נמסרה ליס.

התקבלה במועצה פנייה נוספת מיס. בפנייה זו נטען כי על  17.11.2016בשעות הערב של יום  .7

הערב מעביר ערוץ הספורט,  18:00אף מכתבה של יו"ר המועצה "אשר יגורנו בא לנו. החל מהשעה 

המשודר בהוט משחק מכבי  5בו בזמן משודר בערוץ , ו5בערוץ  NBA, משחק yesב"פיד" נפרד עבור 

פוגעת פגיעה קשה בלקוחות יס והמועצה נתבקשה  RGEתל אביב ביורוליג". יס טענה כי התנהלות 

להתערב בדחיפות בסוגייה ולהורות לערוץ הספורט להפסיק לאלתר את הסרת התכנים משידוריה 

 וט.של יס באופן שמקנה למעשה בלעדיות אסורה בתכנים לה

שלחה יו"ר המועצה מכתב למנכ"לית הוט ולמנכ"ל  18.11.2016בעקבות פנייה זו בבוקר יום  .8

RGE  בו חזרה על כך שיש להקפיד כי בערוצים שלRGE  )המשודרים בשתי הפלטפורמות )הוט ויס

השידור צריך להיות זהה וכי שידור שאינו זהה "לא רק מנוגד להחלטות המועצה, אלא גורם גם  –

גיעה באותם מנויי  יס שאינם יכולים לצפות בשידורים, כמו שאר המנויים". יו"ר המועצה לפ

הבהירה במכתבה כי מפיק ערוץ נדרש לקיים את הוראות הדין ושבה והדגישה כי "השידור בערוצי 

RGE  צריך להיות זהה בשתי הפלטפורמות". יו"ר המועצה  –המשודרים בשתי הפלטפורמות

היא ערה לנסיבות המורכבות של הסיטואציה אך אין לקחת את הדין לידיים.  הוסיפה במכתבה כי

יו"ר המועצה ציינה עם זאת כי בכוונתה לכנס ישיבה דחופה של המועצה לדיון בסוגיה בהקדם 

האפשרי וכי בפני המועצה ניתן יהיה להעלות את כל הטענות והמועצה תכריע בדבר אך כל עוד לא 

 פעול כאמור. הודעה על מכתב זה נמסרה גם כן ליס.התקבלה החלטה אחרת יש ל

 RGEאחר הדברים הללו פנתה חברת יס לבית המשפט והגישה בקשה דחופה למתן צו נגד  .9

שיאסור עליה להסיר באופן חד צדדי תכנים מן הערוצים המופקים על ידה ואשר משודרים ביס, 

 (.43019-11-16ביס )ת"א ישדרו באופן שונה בהוט ו RGEבאופן שיגרום לכך שערוצי 

להסיר תכנים  RGEנתן צו האוסר על  18.11.2016בית המשפט נעתר לבקשה וביום  .10

בשידורי יס באופן שאינו  RGEמשידורי יס בלבד תוך שידורם בחברת הוט ואשר אוסר שידור ערוצי 

 זהה לשידורם בחברת הוט.

למועצה וביקשה לאפשר את  RGEפנתה חברת  23.11.2016מספר ימים לאחר מכן ביום  .11

טענה כי יש לאפשר את פיצול הערוצים כך שכל פלטפורמה תקבל רק את  RGEפיצול השידורים. 

התכנים שעליה שילמה ולא תכנים שהיא אינה מוכנה לשלם עבורם. זוהי הבקשה בה דנה היום 

 המועצה שעניינה יפורט בהמשך.

ברת הוט כי נוכח העובדה שפיצול הערוץ טרם לח RGEהודיעה  23.11.2016במקביל, ביום  .12

הוסדר על ידי המועצה ובשים לב לצו שניתן בבית המשפט בתביעת יס הרי שערוץ הספורט החל 



לא ישדר גם להוט תכנים שחברת יס אינה מוכנה לשלם בעדם כולל משחקי מכבי  24.11.2016מיום 

 ל הישראלית בכדורגל.תל אביב במפעל היורוליג בכדורסל כמו גם משחקי ליגת הע

להוט כי בכוונתה להסיר תכנים גם משידורי הוט וכך לשדר באופן  RGEבעקבות הודעת  .13

-56890)ת"א  RGEזהה בשתי הפלטפורמות פנתה גם הוט לבית המשפט וביקשה צו שימנע זאת מ 

11-16.) 

ץ הספורט בית המשפט נעתר גם לבקשת הוט ונתן צו המונע להסיר תכנים משידורי ערו .14

 המשודרים בהוט.

בית המשפט קבע דיון בתיקים השונים וביקש כי יתייצב לדיון נציג מטעם המועצה אשר  .15

 יוכל להציג את עמדת המועצה בסוגיות הרלבנטיות.

. נציג RGEהתקיים דיון בבית המשפט בבקשות שהגישו הוט ויס נגד  1.12.2016ביום  .16

ג את עמדת המועצה בסוגיות הרלבנטיות. בתום הדיון הציע בית מטעם המועצה התייצב לדיון והצי

המשפט לצדדים הצעת פשרה מסויימת תוך שנקבע כי עד החלטה אחרת יעמדו בתוקפם הצווים 

 שניתנו.

הסתבר שאין הסכמה להצעת הפשרה ובית המשפט קבע כי בנסיבות אלה  5.12.2016ביום  .17

עייתיות שנוצרה הוא המועצה. בפני המועצה בקשה הגורם אשר מוסמך וצריך למצוא פתרון לב

ובנסיבות אלה קבע בית המשפט "יש למצות הליכים בפני המועצה  RGEלפיצול השידורים שהגישה 

ולאפשר לה לדון בטענות הצדדים ולקבל החלטות מתאימות". בית המשפט הורה למועצה להעביר 

ן הצדדים ולדרכי פתרונה, וזאת לאחר עמדה מעודכנת מטעמה בכל הנוגע למחלוקת שהתעוררה בי

 שתקיים דיון בעניין ותקבל החלטות.

וניתנה לצדדים הרלבנטיים בתחום שידורי הספורט  8.12.2016דיון במועצה נקבע ליום  .18

לפיצול השידור בטרם הדיון במועצה. כמו כן  RGE, יס והוט להגיב בכתב לבקשת RGEובכללם 

שניתן יהיה לבחון את בקשתה להעביר למועצה את הסכמיה לקראת הדיון וכדי  RGEהתבקשה 

עם הוט ויס בגין ערוצי הספורט. ההסכמים המלאים לא הועברו אלא נשלח מידע חלקי   RGEשל

 בלבד עניין שיפורט גם כן בהמשך..

פה ביום הדיון. -, יס והוט להציג את טענותיהם בעלRGEבנוסף, המועצה איפשרה לנציגי  .19

 הטענות השונות שהועלו על ידי הצדדים. להלן יפורטו

 התייחסויות לבקשת פיצול השידורים

20. RGE  טענה בבקשתה לפיצול השידורים כי נגרמים לה נזקים כבדים וכל יום שחולף ובו יס

. ומערים עליה קשיים רבים מקבלת חינם תכנים בשווי מיליוני שקלים גורם לה לנזק כספי כבד

RGE א פיצול בשידור מעודדת המועצה התנהלות של מתן זכות וטו לגוף שידור הוסיפה וטענה כי לל

על תכנים שמופיעים אצל המתחרה שלו בניגוד לתפקידה של המועצה לחתור למצב בו ציבור 

 הצופים יוכל ליהנות מתכנים רבים ומגוונים ככל הניתן. 



ת המועצה וכי מדובר כי יס עושה שימוש לרעה בהחלטו  RGEבפנייה נוספת בעניין טענה  .21

. כמו כן נטען כי הוראות המועצה RGEבפגיעה בלתי מידתית בזכות הקניין ובחופש העיסוק של 

עומדות בניגוד לדיני ההגבלים העסקיים והנחיות המועצה יוצרות הלכה למעשה הסדר כובל שיש בו 

רים יהיו אצל פגיעה ישירה בציבור הצופים בו מתחרה אחד יכול להכתיב למתחרהו איזה שידו

 המתחרה. 

גם מבחינה רגולטורית מדיניות המועצה מבקשת הרי בסך הכל להבטיח כי התכנים יוצעו  .22

לכל אחד מהגופים המשדרים בתנאים הוגנים ובלתי מפלים וכי כך היה אלא שבעוד הוט נעתרה 

 להצעה, יס הודיעה כי היא אינה מעוניינת לשלם עבור התכנים החדשים והנוספים. 

כי גם בית המשפט רמז שאין לאפשר ניצול לרעה של  RGEבפנייה אחרת למועצה טענה  .23

החלטות ומדיניות המועצה וכי על המועצה לקבוע כי ככל שיס לא תשלם לערוץ תמורה כלשהי אין 

תוכל לשדרם ואילו יס שאינה  –מנוס אלא להורות על פיצול התכנים כך שהוט שכן רכשה אותם 

 כל תמורה לא תוכל ליהנות מהם. כל החלטה אחרת, כך נטען, תהיה פגומה מיסודה.מעבירה בגינם 

אשר שבו וטענו כי ההצעה שהוצעה ליס היא  RGEביום הדיון הופיעו בפני המועצה נציגי  .24

הוגנת ובלתי מפלה כפי דרישת מדיניות היעדר הבלעדיות ולכן, אין מניעה לאשר את פיצול 

יוצרת הגבל עסקי במיוחד כאשר יס אינה משלמת עבור התכנים  הערוצים. כל החלטה אחרת

המועצה מדיניות היעדר הבלעדיות כבר "נסדקה" כאשר שנוספו לשידורי הערוץ. כמו כן נטען כי 

היא  RGEכך יש לעשות גם כאשר ופיצול בשידור ערוצי הספורט זה לא מכבר לבקשת הוט אישרה 

כי הם מסכימים להציג לנציג מועצה את  RGEו נציגי המבקשת. באשר להסכמים שלא הועברו טענ

 .RGEההסכמים בנוכחות נציגי 

טענה כי יש לדחות את הבקשה לפיצול שידורי הערוץ לראשונה מזה שנים של  חברת יס .25

 RGE -שידור זהה בשתי הפלטפורמות. שידורי ספורט הם בעלי חשיבות עצומה לקהל הישראלי ו

ע לזכויות השידור. לא בכדי המועצה קבעה רגולציה משמעותית בעניין היא בעלת מונופולין בנוג

שמטרתה להנגיש את תכני הספורט למספר צופים גדול ככל האפשר, להגן על הצופה מפני 

התייקרויות בעלויות הצפייה ולמנוע מצב שבו תכני ספורט יוצעו רק בפלטפורמה אחת אך לא 

 ם לשירותיהן של שתי הפלטפורמות.בשנייה, ובכך יאלצו הצופים להיות מנויי

עושה הכל לניצול כוחה המונופוליסטי לרעה והכל כדי לכפות על יס לקבל   RGEלטענת יס  .26

. מתן היתר לפיצול שידורי הערוץ יאפשר לספק תוכן מונופוליסטי RGEאת דרישות התשלום של 

קודמות שהוגשו למועצה  לנצל את כוחו ומעמדו על חשבונם של המנויים והתחרות בשוק. בקשות

 נדחו וכך יש לעשות גם הפעם.  –במהלך השנים לשדר תכנים בבלעדיות 

היעתרות לבקשה תהווה גם תקדים מסוכן ותחתור בדיוק תחת אותו מצב שמדיניות איסור  .27

תשלום סכומי עתק עבור תוכן, תוך מחשבה על אפשרות רכישתו בבלעדיות  –הבלעדיות באה למנוע 

 שוק בפני שוקת שבורה. והעמדת ה

שהרי אם יקבע כי על יס להעביר  RGE -חברת יס שבה והבהירה כי לא ייגרם כל נזק ל .28

תמורה נוספת בגין זכויות השידור הפיצוי יהיה מלא. חברת יס הוסיפה כי אם כבר הרי שנזקים 



נטשו את יס כבדים ובלתי הפיכים יגרמו דווקא ליס אם תיעתר המועצה לבקשה. מנויים רבים י

ותיגרם ליס פגיעה כלכלית ותדמיתית עצומה. היעתרות לבקשה גם תיפגע במנויים אשר באחת 

תימנע מהם אפשרות הצפייה בתכנים שעד היום התאפשרה הצפייה בהם. כמו כן תיפגע התחרות 

 כאשר דווקא הוט המוכרזת כמונופולין תוכל לשדר תכנים בבלעדיות.

כי בסופו של יום מדובר במחלוקת כספית גרידא הנוגעת לתמורה חברת יס ביקשה להדגיש  .29

טוענת שמגיעה לה. סכסוך שכזה בין שני גופים עסקיים מן הראוי לפתור בדרך   RGE -נוספת ש

אשר עשתה דין לעצמה והפרה את הוראת יו"ר  RGEמקובלת ובתום לב אך לא כפי שנוהגת 

ה מבקשת את פיצול השידור כאשר המשמעות המועצה לשדר באופן זהה בשתי הפלטפורמות ועת

זהה: ניהול מאבק כספי על גבם של מנויי יס. יתר על כן, מדובר בהתנהלות בניגוד לכלל ידוע בשוק 

התקשורת לפיו מלחמות כספיות לא מנהלים על גב המנויים במיוחד כאשר עסקינן בערוץ ספורט 

 .שהוא בעל מונופולין

עסקינן בתכנים שיס לא מוכנה לשלם בעבורם היא כוזבת.  הילפ RGEיס הוסיפה כי טענת  .30

יס ומנוייה מעוניינים בתכנים ולמעשה ברור לכל כי יס חייבת לרכשם אלא שיס פשוט אינה מוכנה 

להיכנע לסחטנות ולשלם מחיר מופרז ומפלה ביחס למחיר ששילמו מתחריה. כזכור, מדיניות היעדר 

ם ובלתי מפלים ולשם הכרעה בשאלה זו דרושים נתונים הבלעדיות דורשת הצעה בתנאים הוגני

 גם לא לצד שלישי בלתי תלוי, כפי שהציעה יס.  –שהערוץ מסרב להעביר 

ככל שהמועצה מעוניינת לעשות בדיקה של ההצעה תחת כנפיה הרי כמו כן טענה כי  .31

מקום, רק שמדובר בבדיקה שבמומחיות כלכלית ושיש לשמוע לגביה את עמדות הצדדים. מכל 

יש להתיר פיצול. ואולם, כל עוד  –לאחר שהמועצה תשתכנע כי מדובר בהצעה הוגנת ובלתי מפלה 

לא נקבע כי מדובר במחיר הוגן ובלתי מפלה בוודאי שאין כל הצדקה לאפשר פיצול בשידורי הערוץ 

 ומתן בלעדיות בשידוריו לחברת הוט.

אשר שבו ועמדו על תכלית מדיניות המועצה ועל ביום הדיון הופיעו בפני המועצה נציגי יס,  .32

הצורך להגן על יס מפני כוחו המונופוליסטי של ערוץ הספורט. נציגי יס טענו כי אין לשנות את 

מדיניות המועצה על רקע סכסוך קיים וכי כל התנהלות השוק במשך שנים מבוססת על החלטות 

הקיימת והוא אינו יכול עכשיו לטעון  המועצה. ערוץ הספורט רכש את התכנים בכפוף למדיניות

 -ההיפך. יס גם הוסיפה וטענה כי ההצעה שהוצעה לה משמעה הכפלת הסכומים המשולמים בפועל ל

RGE  עבור ערוצי הספורט מה שמעלה תהיות באשר להיות ההצעה הוגנת ובלתי מפלה. בכל אופן יס

ערוצי הספורט ואשר יכריע מסכימה לכל מומחה שיבחן את התשלום שמבצעת חברת הוט עבור 

האם התשלום הנדרש מיס עבור אותם ערוצים נופל בגדרי הצעה הוגנת ובלתי מפלה. במילים 

אחרות, יס לוקחת על עצמה לשלם בשלב זה כל סכום שיקבע המומחה שעליה לשלם, מבלי 

גודלה  שתיחשף בעצמה למידע, ובלבד שהוא יהלום את התשלום של הוט עבור ערוצי הספורט ועל פי

 היחסי בשוק של יס. 

הגישה עמדתה אף כן ונציגה הופיע בפני המועצה. הוט הודיעה כי עמדתה  חברת הוט .33

העקרונית תומכת במדיניות היעדר הבלעדיות אך בסיטואציה שנוצרה הדעת איננה סובלת כי ימנע 

ותרת בציבור שידור בהוט שרכשה את התכנים המדוברים. מניעת השידור בהוט תביא לפגיעה מי



ותהווה "פרס" לפלטפורמות בלתי מאוסדרות שאינן כפופות להחלטות המועצה אשר ישדרו תוכן 

כאמור ללא כל הפרעה. על המועצה לקבוע כי בכל אופן שידור המפעלים ימשך בהוט ללא תלות 

 בשידורם או אי שידורם ביס.

ם שידורי הספורט. מטעמים למועצה הוגשו עמדות נוספות מגופים נוספים הקשורים לתחו .34

של סודיות יפורטו הדברים בקיצור ללא פירוט הטוען: כך, למשל, נטען כי נוכח השלכות הרוחב 

בטרם תאשר פיצול שידורים על המועצה לערוך שימוע ציבורי פתוח ופומבי. כמו כן כל החלטה על 

ים שהמועצה קבעה כי פיצול צריכה להבחין על פי התוכן שפיצולו מבוקש. ככל שמדובר באירוע

אין מקום לאפשר פיצול ובעל הזכויות יוכל למכור את השידור לאחד  –הינם בעלי חשיבות רבה 

מערוצי הברודקאסט. משחקי מכבי תל אביב בכדורסל אומנם אינם נכללים ברשימת האירועים 

רועים פקטו משך עשרות שנים הם שודרו ככאלה ולכן יש לתקן את רשימת האי-המוכרזים אך דה

ולהוסיף לה משחקים אלו מה שעשוי לפתור את המחלוקת בעניינם. מתן אפשרות למנוע שידורם של 

משחקים שכאלה לכלל הציבור יהווה מתן הכשר מצד המועצה לפגיעה קשה בציבור הצופים 

המעוניין לצפות בתכנים אלו. בנוסף נטען כי בעבר לא איפשרה המועצה פיצול ערוצים באופן שכזה. 

ו כן נטען כי בתחום הספורט מפיקי הערוצים הם בעלי כוח מונופוליסטי ואין לאפשר להם לנצלו כמ

 לרעה. 

 החלטה

, יס והוט הגיעה RGEלאחר שעיינה בכלל הטענות שהוגשו לה והאזינה בקשב רב לנציגי  .35

שת המועצה לכלל מסקנה כי לעת הזו אין מקום לסטות ממדיניותה רבת השנים של המועצה המבק

 RGEלמנוע שידורים בבלעדיות, בפרט כאשר עסקינן בתחום שידורי הספורט. ערוצי הספורט של 

המשודרים בשתי הפלטפורמות משודרים מזה שנים רבות באופן זהה ולא בכדי. מדובר באותם 

ערוצים ולא בערוצים שונים וכך גם מתייחסת אליהם המועצה בהחלטותיה )ראו החלטות מועצה 

בפניותיה  RGE( וכך גם התייחסה אליהם 22.10.2009מיום  2 – 27/2009ומס'   1 – 27/2009מס' 

 השונות למועצה במהלך השנים.

הטענה כי ההחלטה לאשר להוט לפצל את שידורי הערוצים "סדקה" את מדיניות המועצה  .36

וף של המועצה אשר אישרה בכפ 16.6.2016מיום  2-9/2016אין בה ממש. עסקינן בהחלטה מס' 

בערוצי ספורט  RGEלבדיקות נוספות את בקשת הוט להחליף את הערוצים המופקים על ידי 

אחרים. ואולם, החלטה זו כלל אינה רלבנטית לענייננו. ראשית, באותו עניין הסתיים החוזה שבין 

שלא כפי המצב בענייננו בו יש חוזה תקף בין הצדדים. שנית, באותו עניין הייתה זו  RGEהוט לבין 

הלכה למעשה בקשה משותפת הן של הפלטפורמה והן של המפיק מה שגם כן אינו נכון לענייננו. 

כפי שעולה מפורשות מן ההחלטה הוט כלל לא טענה שם כי ההצעה שניתנה לה לא  –שלישית ועיקר 

הייתה הוגנת או מפלה אלא שפשוט החוזה שבין הצדדים הסתיים. בנסיבות אלה כלל לא "נסדקה" 

 מדיניות והיא כאמור עומדת בעינה במיוחד בתחום הספורט.החלטת ה

על חשיבות שידורי הספורט ניתן ללמוד מהצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני והנה,  .37

הצעת )להלן:  2016-(, התשע"ז2018 -ו 2017חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 (. חוק ההסדרים



הסדרים ישנה הצעה להוסיף לחוק התקשורת פרק שלם במסגרת פרק ח' להצעת חוק ה .38

שעוסק בשיתוף תכנים בנושא ספורט. בדברי ההסבר להצעת חוק ההסדרים הובהר כי "תוכן בתחום 

 –הספורט הוא מוצר בעל ביקוש קשיח בעבור חובבי ספורט ... ]ו[הוא בעל מאפיינים מונופוליסטיים 

כדורגל או בכדורסל, ולא ניתן להמירה בתוכן אחר" כך למשל, בישראל יש רק ליגה מרכזית אחת ב

 (. 293-294, בעמ' 1083)ה"ח הממשלה 

רובד  –חוק ההסדרים מבקשת לקבוע חובת שיתוף תכנים בנושא ספורט בשני רבדים עת הצ .39

של שיתוף זכויות במפעל ספורט משמעותי ורובד של שיתוף של כלל שידורי ערוצי הספורט השונים. 

השני של חובת מכירת הערוץ כמכלול הובהר בדברי ההסבר כי "מוצע לחייב מפיק  באשר לרובד

ערוץ ספורט, כהגדרתו בתיקון המוצע, לאפשר לכל ספק תוכן שידרוש זאת, למכור את ערוצו, 

במחיר אחיד לכל מנוי, ובכך למנוע אפליה במחיר הערוץ בין ספקי תוכן בעת רכישת ערוצי ספורט 

 )שם(.

ן, הצעת החוק ההסדרים הולכת למעשה בעקבות מדיניותה רבת השנים של הנה כי כ .40

המועצה למנוע בלעדיות ולהתייחס לשידורי ספורט באופן מיוחד. ואכן, במהלך השנים המועצה 

 דחתה פעם אחר פעם ניסיונות לשדר תכני ספורט בבלעדיות.

המועצה את בקשת יס  דחתה 14.2.2002מיום  1-6/2002כך, למשל, בהחלטת מועצה מס'  .41

 לשידור "ערוץ שידורי המונדיאל" בבלעדיות. וכך קבעה המועצה באותו עניין:

"עולה חשש ממשי, לדעת המועצה, כי אישור הבקשה לשידור הערוץ ... יוביל 
, ויסכל אפשרות לצפייה YESלשידורו של הערוץ בבלעדיות בשידורי חברת 

 ל.במשחקים לחלקים נרחבים מהאוכלוסיה בישרא

... 

מדיניותה המוצהרת של המועצה הינה שלא לאפשר שידורם של תכנים וערוצים 
מיום  8-18/2001 -ו 123/03/00מיום  1-6/2000בבלעדיות כאמור בהחלטות מועצה 

, וזאת בין היתר, על מנת למנוע תחרות בין גופים משדרים ברכישת זכויות 5/7/012
המנויים ובטובת הציבור. דומה כי שידור בבלעדיות, באופן אשר יפגע בציבור 

מדיניותה של המועצה נועדה למקרים מעין אלה אשר בהם טובת הציבור, כמו גם 
 טובת תחום שידורי הטלוויזיה כולו, דורשת דחיית הבקשה".

ארבע שנים לאחר מכן כאשר הייתה זו דווקא הוט שביקשה לשדר בבלעדיות את משחקי  .42

פעם נוספת על חשיבות מדיניות היעדר הבלעדיות וקבעה בהחלטת המונדיאל שבה ועמדה המועצה 

כי "עד העת הזאת לא הוגשה בקשה מטעם יס לשדר את  23.2.2006מיום  2-4/2006מועצה מס' 

משחקי המונדיאל. המועצה מבקשת להבהיר כי היא לא תתיר לחברות הכבלים לשדר את משחקי 

 המונדיאל בבלעדיות". 

מתוקנת על ידי חברות הכבלים לעניין שידורי המונדיאל אך גם היא  בהמשך הוגשה בקשה .43

 נדחתה ונקבעו הדברים החשובים הבאים:

                                                 
 מדיניות היעדר הבלעדיות 1
הלן: ההחלטה( )ל 23.3.00החלטה בה נקבע, בין היתר, כדלקמן: "בהמשך להחלטת המדיניות שנתקבלה במועצה ביום  2

להחלטה, אשר כותרו  2ועל מנת להסיר כל ספק לעניין היקפה, תוכנה ותוקפה, מבהירה המועצה כי הוראת סעיף 
להחלטה, יעמדו בתוקפן בלא  1'בלעדיות הנתונה לגופים משדרים', לרבות המונחים הכלולים בו ומוגדרים בסעיף 

 .."הגבלת זמן, על לכל החלטה מפורשת אחרת של המועצה .



"נוכח העובדה כי זכויות שידור המשחקים טרם נמכרו לבעל הרישיון לשידורי לווין, 
על המועצה לוודא כי ההסכם לפיו רכשו חברות הכבלים את זכויות השידור אינו 

או בעקיפין, בלעדיות לבחרות הכבלים. אין באפשרות המועצה מעניק, במישרין 
לבחון את סוגיית הבלעדיות כל עוד ההסכם הרלבנטי לא הועבר לעיונה. אשר על כן, 
נדרשות חברות הכבלים להעביר לידי המועצה הסכם עדכני, לרבות פירוט בכתב של 

 כל הסכמות בעל פה, ככל שישנן הסכמות כאמור"

כדי לוודא שאין מדובר בשידור תכנים בבלעדיות ביקשה המועצה גם אז לעיין הנה כי כן,  .44

 .בהסכם המלא שבין הצדדים ולא איפשרה את השידור עד להצגת ההסכם האמור

בסופו של דבר לאחר שיס הגישה גם היא בקשה לשידור משחקי המונדיאל באותם תנאים  .45

 (.9.5.2006מיום  1-9/2006מס' אושרה הבקשה )החלטת מועצה  –כמו חברות הכבלים 

דוגמא נוספת לשמירה על מדיניות המועצה בעניין שידורי ספורט ניתן למצוא בהחלטת  .46

חר שפרסמה שני שימועים ציבוריים . באותו עניין לא25.11.2010מיום  3-33/2010מועצה מס' 

אישרה המועצה הוספת ערוץ ספורט לחבילת הבסיס של חברות הכבלים והלווין. יחד עם זאת 

המועצה קבעה כי "הוראות האישור נקבעו בהסתמך על כך שהערוץ ישודר, ללא תוספת תשלום, 

י הרשיונות ... אישור לכל מנויי חברות הכבלים והלווין. במידה והערוץ לא ישודר ע"י אחד מבעל

 הערוץ יפקע לאלתר"  

אושרו שידורים בבלעדיות ולא התאפשר פיצול  לאאורך שנים העולה מכל האמור הוא של .47

שידורים של ערוצי ספורט. ודוק: על פי מדיניות היעדר הבלעדיות ניתן לאפשר פיצול בשידורי ערוץ 

ידי כל גוף משדר "בתנאים מסחריים  הספורט רק אם הזכות לשידור הערוץ ניתנת לרכישה על

 למדיניות היעדר הבלעדיות(. 2.1.1הוגנים ובלתי מפלים" )סעיף 

לא  RGEביקשה את פיצול שידורי הערוץ אך על אף פניות המועצה, חברת  RGEבענייננו  .48

סיפקה את הנתונים הנדרשים כדי לתמוך בבקשתה ולשכנע כי הערוץ הוצע ליס "בתנאים מסחריים 

להוט וליס. בקשה  RGEגנים ובלתי מפלים" ובפרט לא נמסרו העתקי ההסכמים המלאים שבין הו

לעיון בהסכמים המלאים היא מתבקשת כדי שניתן יהיה לבחון את סוגיית הבלעדיות וכפי שפורט 

אכן, לא ניתן לקבל טיעון סתמי לפיו עסקינן ב"הצעה  כך נהגה המועצה גם בעבר בעניינים דומים.

 בלתי מפלה" ללא תימוכין בעובדות ובמספרים ובצירוף כל המסמכים הרלבנטיים.הוגנת ו

אומנם העבירה למועצה נתונים מסויימים אך מדובר בנתונים חלקיים  RGEזאת ועוד:  .49

ביותר המשקפים עלויות מסויימות בלבד תוך התעלמות משאלת התשלום הכולל המשולם על ידי 

הערוץ. במילים אחרות, הנתונים שנמסרו מתרכזים באופן הפלטפורמות עבור מלוא שידורי 

מלאכותי במפעלים שנוספו תוך התעלמות מן התשלום עבור שידורי הערוץ כמכלול. הוט ויס 

רוכשים את אותם ערוצים ולכן המבט צריך להיות על הערוץ כמכלול ולא על מפעל כזה או אחר. 

לא בחינת ההסכמים המלאים שבין הצדדים  לפיכך, בחינה רצינית של הסוגייה אינה אפשרית ל

 ושלא נמסרו למועצה. RGEהסכמים שבידי 

כי נציג מועצה יעיין  RGEהציעה אומנם בפנייה ליו"ר המועצה בעת הדיון ועוד קודם לכן  .50

לבין הוט  RGEבמסמכים השונים אך הניסיון להציע לנציג אחד של המועצה לעיין בהסכמים שבין 



אינו מאפשר בחינה מעמיקה ומקיפה של העניין והרי יש להניח, כפי שאף  RGE ויס במעמד נציגי

 נרמז בפני המועצה כי לא מדובר בהסכמים פשוטים שניתן להבינם ללא כל קושי בזמן קצר.

לא מסרה את המידע שברשותה שנתבקש, אין  RGEבנסיבות אלה כולם ומאחר שחברת  .51

עומדת בדרישת מדיניות המועצה להציע את הערוץ  ליס RGEהמועצה יכולה לקבוע כי הצעת 

 "בתנאים מסחריים הוגנים ובלתי מפלים" עניין המהווה תנאי לפיצול הערוץ. 

לא מסרה את ההסכמים  RGEבהקשר זה המועצה גם אינה יכולה להתעלם מכך שבעוד ש  .52

מוכנה לשאת בשלב  המלאים שבינה לבין הוט ויס הרי שיס הודיעה למועצה בכתב ובעל פה כי היא

זה בתשלום נוסף, אף שלדעתה היא אינה מחוייבת לעשות כן על פי ההסכם שבין הצדדים, ובלבד 

ישקף תנאים הוגנים ובלתי מפלים ביחס  RGEשהתשלום הכולל שלה עבור ערוצי הספורט של 

 לתשלום שמשלמת הוט עבור אותם ערוצים ממש ובהתאם לחלקה של יס בשוק. 

טובת ציבור הצופים עניין העומד ליתן משקל רב להמועצה גם סבורה שיש זאת  בנוסף לכל .53

. בהקשר זה כאשר המחלוקת היא כספית החלטותיה של המועצה ולהיבטים של תחרותבבסיס 

מעבר גרידא ובפרט כאשר יס הודיעה מפורשות על הסכמתה לשאת בשלב זה בתשלום נוסף 

 ,המשך שידורים לציבור על פני פיצול/החשכת הערוץ יש להעדיףלתשלומים שהיא ממילא משלמת, 

לברר את הסכסוך. כלומר, השידור ימשך כדי לא לפגוע בציבור תוך כדי  ובמקבילשתיצור בלעדיות 

חוק עקרון זה מוכר ב. , עניין שלא אמור להימשך זמן רבהמשך הבירור של המחלוקות הכספיות

ך גם הורתה המועצה בסוגייה קשורה )ראו סעיף רישיונות שניתנו על פיו ולמעשה כבהתקשורת ו

בהקשר זה יש לזכור כי יס גם משלמת לערוץ באופן קבוע  (.3למדיניות היעדר הבלעדיות 4.1.6

דהיינו קודם לכל השינויים  – 2000בהתאם לחוזה שבין הצדדים כאשר מדיניות המועצה היא משנת 

 הנטענים.

ות התנאים שהוצעו ליס הוגנים ובלתי מפלים מעבר לשאלת היבטרם סיום יצויין כי  .54

כוללת גם שידורים הכלולים ברשימת  RGEהסתבר בדיון כי הבקשה לפיצול השידורים של 

שהוזכרה לעיל,  22.10.2009מיום  2 – 27/2009האירועים המוכרזים של המועצה )החלטה מס' 

ת שאירועים מוכרזים מבקש RGE(. במילים אחרות, חברת החלטת האירועים המוכרזים :להלן

הזכויות בהם, ישודרו רק בהוט ולא ביס. דא עקא,  RGEבעלי חשיבות ציבורית רבה שלחברת 

RGE  לא הבהירה כיצד בקשתה זו מתיישבת עם האמור בהחלטת האירועים המוכרזים ובין היתר

הם עם הדרישה הקיימת באותה החלטה לשדר ב"ערוץ המשודר במקבץ השידורים הבסיסי בשידורי

בעלי הרשיונות לשידורים". ואולם, בשלב זה, אין צריך להידרש לעניין מאחר שבהיעדר מידע  כלשל 

היא הצעה הוגנת ובלתי מפלה.  RGEהמועצה ממילא עוד אינה יכולה לקבוע כי הצעת  RGEמטעם 

מקום עוד לבחון את סוגיית האירועים  , בין היתר,ככל שיקבע כי מדובר בהצעה כאמור יהיה

 וכרזים.המ

 סוף דבר

                                                 
זה,  4"בכל מקרה בו יקומו חילוקי דעות בין מפיק ערוץ חיוב לבין בעל הרשיון בכל ענין הקשור בביצוע הוראות סעיף  3

לעיל, אזי ישודר ערוץ החיוב בלא עכובים כאמור בסעיף  4.1.5לרבות בשאלות הקשורות בחישוב התמורה כאמור בסעיף 
החיוב את חלק התמורה שאינו שנוי במחלוקת בתשלומים עתיים כנהוג זה, ובמקביל בעל הרשיון ישלם למפיק ערוץ  4

 בתחום, וזאת עד להכרעה במחלוקות על פי הסכמת הצדדחם או על פי דין"



, RGEלא העבירה למועצה את כלל המסמכים הנדרשים, הנמצאים בידי  RGEמשחברת  .55

אין בידי המועצה לקבוע כי הזכויות לשידור ערוץ הספורט הוצעו ליס "בתנאים מסחריים הוגנים 

ובלתי מפלים". לכן, בשלב זה, אין המועצה סבורה שמוצדק לאפשר פיצול של שידורי הערוץ, 

 המשדר לשתי הפלטפורמות באופן זהה מזה שנים רבות. 

לפיצול  RGEנוכח מסקנה זו המועצה אינה נדרשת בשלב זה לשאלת היחס בין בקשת  .56

 שידורי הערוץ לבין החלטת האירועים המוכרזים של המועצה.

וים בנסיבות העניין המועצה גם פונה לבית המשפט ומבקשת כי לעת הזו יוותרו על כנם הצו .57

 שהוצאו וזאת לטובת כלל ציבור הצופים.

לבסוף, המועצה קוראת לצדדים להתגבר על המחלוקות ביניהם ולנסות להגיע לפתרונות  .58

ולו זמניים שיהוו איזון הולם בין עמדות הצדדים לפחות עד להכרעה בתביעה שהגישה יס לבית 

ינו בלתי אפשרי בשים לב לטענות המשפט והכל כדי למנוע פגיעה בציבור הצופים. נראה שהדבר א

 ולהתחייבויות שנמסרו למועצה כפי שפורט לעיל.

* * * 

 
 בעניין: 3-16/2016מס'  ןילשידורי כבלים ולשידורי לווי המועצההחלטת 

עמדת המועצה בנושא תיקון תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור   
 2016 -ספרתיות )אמות מידה לשימוש במרבב(, התשע"ו

 
 :רקע

(,  של 33וערוץ  1החלה הפצת שידורי הטלוויזיה של רשות השידור )ערוץ  2009במהלך שנת  .1

  1990-תש"ןלטלוויזיה ורדיו, בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה 

(, באמצעות מערך הפצה 99( ושל ערוץ הכנסת )ערוץ 10ערוץ  -10וישראל  2ערוץ  -)קשת, רשת

שהוקם  ( DTTאו בקיצור  Digital Terrestrial Television)בטכנולוגיה ספרתית  קרקעי

על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )להלן: "הרשות השנייה"( ומופעל על ידה; 

באותה עת כלל המערך מרבב  המערך מוכר לציבור בשם מערך עידן+ )להלן: "המערך"(.

(Multiplexerאחד, ה )ולמיטב ידיעת  ערוצים אותם ביכולתו לשאת להפצהמוגבל בקיבולת ה

 המועצה, כיום המרבב הראשון מלא ולא ניתן להפיץ על גביו עוד ערוצים. 

 2012-חוקק חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב 2012בשנת  .2

לו  "(, אשר אף תוקן בהמשך. חוק הפצת שידורים והתיקוניםחוק הפצת שידורים)להלן: "

  .מעגנים הפצה של שידורים נוספים על גבי המערך והרחבתו )לרבות הוספת מרבבים(

 

" (, השריםא לחוק הפצת שידורים, שר התקשורת ושר האוצר )להלן: "7בהתאם לסעיף  .3

קבעו אמות  -" (המועצהעם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ) להלן: " 4בהתייעצות 

                                                 
 24.12.15מיום  2-18החלטת מועצה מס'  4



לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות  1.1.2014ליום מידה לשימוש במרבב שעד 

 תחנות באמצעותאת תקנות הפצת שידורים  30.3.2016תחנות שידור ספרתיות והתקינו ביום 

 שימוש כי שקבעו"( התקנות)" 2016-ו"התשע( במרבב לשימוש מידה אמות) ספרתיות שידור

 .50% לפחות על תעמוד בו שבשימוש הקיבולת כאשר יעשה חדש במרבב לראשונה

 

באוגוסט  10מיום  49בהחלטת וועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מס' חכ/ 10.08.2014ביום  .4

 11מיום   1856  )שאושרה בהחלטת הממשלה הגברת התחרות בשוק התקשורת  בעניין 2016

פצת "(, הוחלט, בין היתר, על מס' תיקונים לחוק ההממשלה תהחלטלהלן: " -2016באוגוסט 

שידורים ולתקנות, לרבות החלטה לפיה בתקופת ביניים כמפורט בהחלטה, יתוקנו התקנות 

 בכדי לאפשר שימוש במרבב חדש.  הצטרפותו של ערוץ אחד נוסף למערךבדי יהיה בפועל כך ש

 

משה כחלון   מר צחי הנגבי ומר  יםהשרכבוד א לחוק הפצת שידורים, פנו 7בהתאם לסעיף  .5

 להחלטת בהתאם התקנות תיקון בעניין המועצה עם להתייעצות "(,השרים)להלן: "

 .הממשלה

 

 כמפורט בפניית השרים, מוצעים התיקונים הבאים לתקנות: .6

     

 .תמחק-" 50% על העולה קיבולת"  ההגדרה  - 1  תקנה

    מכלל אחוזים 50 על עולה הקיבולת כל סך אם רק" במקום(, א) משנה תקנת -2  תקנה 

   טלוויזיה ערוץ של הפצה על עומדת הנדרשת הקיבולת אם" יבוא" החדש בבבמר הקיבולת

  ."גבוהה חדות בטכנולוגיות או רגילה חדות בטכנולוגיית לפחות אחד 

                                                                                                                                                          . יימחקו– (ד)-ו( ג) משנה תקנות 

                                                                                                                       

 .זו להחלטה' א כנספח ב"מצ ההסבר נוסח טיוטת התקנות ודברי      

 

 :החלטה

 

נה בטיוטת התיקון לתקנות ובפניית השרים וקיימה דיון בנושא במליאתה החליטה לאחר שעיי

 המועצה להמליץ לשרים לערוך את התיקון לתקנות כפי טיוטת התיקון שהועברה לעיונה.

*** 



 ין:יבענ 4-16/2016מס' ן ילשידורי כבלים ולשידורי לווי המועצההחלטת 

 "מבעהוט מערכות תקשורת בכבלים לחברת אישור 

 (8)עונה  "LIVEערוץ "האח הגדול העלאת ל

 

הוט בקשת חברת את  "( בחנההמועצהלשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להלן: " המועצהשלאחר 

" LIVEהאח הגדול ערוץ ", לשדר את "(בעל הרישיון)להלן: " מערכות תקשורת בכבלים בע"מ

, "(מסמכי הבקשהלהלן יחד: ") בקשהההמסמכים שהוגשו בקשר עם  (, לרבות"הערוץ)להלן: "

המפורטים בכפוף לתנאים  את שידור הערוץהמועצה בזה  תמאשרעל פי דין,  לסמכותהובהתאם 

  .באישור הערוץ

 

*** 

 

 

 ין:יבענ 5-16/2016 מס'ן יידורי כבלים ולשידורי לווילש המועצההחלטת 

 בע"מ( 1998שירותי לווין ) די.בי. אסלחברת אישור 

 (8)עונה  "LIVEערוץ "האח הגדול העלאת ל

 

די.בי. בקשת חברת את  "( בחנההמועצהלשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להלן: " המועצהשלאחר 

" LIVEהאח הגדול ערוץ ", לשדר את "(בעל הרישיון")להלן:  ( בע"מ1998אס שירותי לווין )

, "(מסמכי הבקשה)להלן יחד: " בקשהההמסמכים שהוגשו בקשר עם  (, לרבות"הערוץ)להלן: "

המפורטים באישור לתנאים  את שידור הערוץהמועצה בזה  תמאשרעל פי דין,  לסמכותהובהתאם 

  .הערוץ

*** 

 
 בעניין: 6-16/2016החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 " מרשימת שידוריKazakh TVאישור הסרת ערוץ "
 בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות כבלים

 

  HOT"( בחנה את בקשת חברת המועצהלשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להלן: " המועצהלאחר ש

להלן: " ) Kazakh TV ערוץ "את  להסיר, "(בעל הרישיוןבע"מ )להלן: "בכבלים תקשורת  מערכות

ובהתאם , ("מסמכי הבקשה)להלן יחד: " בקשהההמסמכים שהוגשו בקשר עם  (, לרבות"הערוץ"

 המפורטים באישור.בכפוף לתנאים  את הסרת הערוץ ת בזה המועצהמאשרלסמכותה על פי דין, 

 

*** 
 

 


