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  VODאספקת שירותי סדרה של הוהרישוי המדיניות 
 על גבי תשתית גישה רחבת פס

 
 כללי. א

 באמצעות שידור -פלטפורמות שלוש כוללת  השל תכני טלוויזי תהשידור המסורתיתשתית  .1
יזיה ל שידורי טלומועברים בישרא, כיום .לוויןשידורי כבלים ושידורי , משדרים קרקעיים

, קרי שידורי רשות השידור, לציבור" הפתוחים"השידורים ( באמצעות שלוש פלטפורמות אלה
 -שידורי הוט , או בשידור לווייני שאינו מוצפןקרקעיים  באמצעות משדרים - 10וערוץ  2ערוץ 

 .)תשתית לוויניתבאמצעות  -יס חברת שידורי ו, הכבליםבאמצעות רשת 

באמצעות ,  בישראלונות בשלה היכולת לספק שירותי תקשורת באיכות גבוההבשנים האחר .2

 של ADSL-דוגמת תשתית ה(לצורך גישה לרשת האינטרנט פס המשמשת התשתית רחבת ה

הולכים וגדלים התעבורה הקצבי ; ) טלקום של הוטCable Modem-חברת בזק ותשתית ה
 הכוללת רשת גישה רחבת הפס תשתיתה על גבי וידאוכיום להעביר גם תכני מאפשרים 

 .מדיה טלוויזיונייםובכלל כך תכני , מנוהלת

בקשתה של חברת יס לקבל אישור לאספקת שירות  בפני המשרד מצויה כי , בנפרדיצויין .3

VODעל גבי תשתית ה -ADSLמגבלות על מנת ש, לגישתה, בין היתר, וזאת,  של חברת בזק

צא בנחיתות תחרותית מול חברות הכבלים להיממערך ההפצה הלוויני לא יגרמו לה 
  .המספקות את השירות מזה זמן

לקבוע את מדיניות ההסדרה בהתייחס אלה ומבקש משרד התקשורת ער להתפתחויות  .4

סוגיה מסמך זה אינו עוסק בכי יודגש בהקשר זה  .רחבת פסתשתית גבי על  VODלשירותי 

ברשת האינטרנט טלויזיה שידורי בכלל כך ו(רחבה יותר של שידורי טלויזיה בעידן של לכידות 
כוונת מסמך המדיניות . בבחינהבעת הנוכחית מצויה סוגיה ה , )ושידורים בסלולרהפתוחה 

 . לפי חוק התקשורתבמסגרת שידורי הטלויזיה כיום לאפשר הרחבה של השירותים הניתנים 

ובו  1.11.05ריך פרסם משרד התקשורת שימוע לציבור בתא, לצורך גיבוש מדיניות ההסדרה .5

 של ADSLג תשתית "ע VOD שירות לספק יס חברת בקשת בעניין עמדות להגיש הזמנה
אגף (נוספים בתיאום עם גורמי הסדרה ו,  שהתקבלוהתגובותלאחר בחינת . בזקחברת 

מדיניות טיוטת ה גובש, )משרד האוצר ומינהלת הסדרת השידורים לציבורהתקציבים ב
לאחר בחינת , בהמשך לכך. 10.1.07ך שימוע ציבורי ביום  אשר גם לגביה נערההסדרה

התגובות שהתקבלו על ידי הגורמים השונים והסוגיות השונות שהובאו בפני על ידי הדרג 
המשרד מקדם הצעת חוק לתיקון , יצוין כי במקביל למדיניות זו. להלן מדיניותי, המקצועי

 . כפי שיפורט להלן, חוק התקשורת
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 , בשידורי טלויזיהתחרות בין ספקי תוכןלעודד , בין היתר, מבקש המשרדבקביעת המדיניות  .6
קביעת , בנוסף. בשים לב לכללי ההסדרה הקבועים כיום בהתייחס לשידורי טלויזיהוזאת 

באמצעות העברת שידוריה של חברת יס אפשרית של ההשפעה להמדיניות נעשתה בשים לב 
והן על היכולת של , בזק עצמהחברת של הן על מעמדה התחרותי  ,חברת בזקשל תשתית ה

 .בזקחברת של גופים משדרים נוספים לעשות שימוש בתשתית 

 שירות מסחרי של אספקת תכנים -) VOD) "video on demandשירות ", במסמך זה .7

 על גבי רשת גישה IPבטכנולוגיית המסופק , הניתנים לצפיה בכל עת לפי דרישתו של המנוי

 .  מנוהלת רחבת פס

  מדיניות ההסדרה. ב

 וכללי ההסדרה  VODשירות  רישוימתכונת  .1
 

שירות  ,")חוק התקשורת ("1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים(על פי חוק התקשורת : כללי 1.1

VODהיא הסדרה ההסדרה שאמורה לחול על ספקי השירות שומכאן ,  מהווה שידורים

 קיימים מאפיינים דומים VOD-על אף שבשירות ה. כקבוע בחוק" שידורי כבלים"של 
מוצע כי ההסדרה בהתייחס לשידורים , ערוצית-בחלקם לאלה של שידורי הטלוזיה הרב

 . ערוציים-ההסדרה החלה על המשדרים הרבתאפשר גמישות רבה יותר לעומת אלה 
 
  - VODספקי שירות  2.1
 

מוצע לתקן את חוק התקשורת באופן שיאפשר , VODבהתייחס לאספקת שירות 
רשיון לשידורי של להעניק סוג חדש ") המועצה("למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין 

בערוץ , שידורי כבליםרשיון כאמור יאפשר לשדר ". רשיון לשידורים לפי דרישה "-כבלים 
במועד , פיה לפי דרישתו של המנויובלבד שמדובר בתכנים הניתנים לצ, אחד או יותר
 . תכנים המוצע על ידי ספק השירותמתוך מאגר , שנקבע על ידו

 
להורות למי שהגיש בקשה לקבלת רשיון לשידורים לפי המועצה תהיה רשאית , עם זאת
, בין היתר, וזאת בשים לב, להגיש בקשה לקבלת רשיון כללי לשידורי כבלים, דרישה

המועצה תהיה רשאית להורות , למשל,  כך.היקפםלאופי השידורים ול, למאפייני התכנים
נערכו נבחרו וערוץ שהתכניות בו  (מבקש לשלב ערוץ לינארי בשידוריוספק תכנים הל

להגיש בקשה לרשיון כללי , )זמנית לכל הצופים-משודר בווהלצפיה על ידי ספק התוכן 
 . לשידורי כבלים

 
המועצה תהיה  -באשר לכללי ההסדרה שיחולו על בעל רשיון לשידורים לפי דרישה 

לעומת ההסדרה החלה על המשדרים , הסדרה גמישה ומקלה יותררשאית לקבוע מסגרת 
  ).בהתייחס להיקף הפקות מקור, בין היתר, וזאת (ערוציים-הרב

 
  - "יס"חברת  1.3

 
לספק " יס"בפני המשרד והמועצה מצויה בקשתה של חברת , כאמור בפתח הדברים

היא , "יס "לטענתה של חברת". בזק" של חברת ADSL- על גבי תשתית הVODשירות 
  .המספקת שירות זה מזה זמן, מצויה בנחיתות תחרותית מול הוט
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, בשיתוף עם מינהלת הסדרת השידורים לציבור ואגף התקציבים במשרד האוצר, המשרד
" יס"והגיע לכלל מסקנה כי יש מקום להתיר לחברת " יס"בחן את בקשתה של חברת 

 . "בזק" של חברת ADSL- על גבי תשתית הVODלספק שירות 
 Push" שירות -נבחנה חלופה לאספקת השירות באמצעות תשתית לוויינית   , לענין זה

VOD" , הכולל שבבית המנוי ציוד הקצה תכנים אל " לדחוף"השירות לספק המאפשר

בתקופה הקרובה נמצא כי חלופה זו אינה מהווה תחליף מלא . )PVR(כונן קשיח לאחסון

  .VODלשירות 
בעת . הנמצא בציוד הקצההכונן תלוי בגודל " הנדחף" "VOD PUSH"כמות התוכן של 

ניתנת , VOD -לעומת זאת בשירות ה.  סרטים על ציוד הקצה100 -הזאת ניתן לאחסן כ

 .תוכן  שעותלמנוי יכולת גישה ובחירה נוחה לצפייה באלפי
 נפח הגדלת כן ו,  *MPEG-4 - וDVB-S2יצויין שמעבר לשימוש בטכנולוגיות חדשות כגון 

אך מדובר בתהליך ארוך , PUSH VOD - ישפרו את שירות הPVR - של הכונןהאיחסון ב

תאמות טכנולוגיות רבות בציוד הקצה ובמערכות ההפצה תוך השקעת יחסית המצריך ה

 .VODאשר אין בהם כדי להוות כיום תחליף מתאים לשירות , משאבים כספיים רבים
 

לאחר התייעצות , בו ייקבע כי השרבאופן , התקשורתבכוונת המשרד לפעול לתיקון חוק  1.4
, ן לשידורי לווין להעביר שידורים לפי דרישהויוכל להתיר לבעל רשי, עם המועצה

חברת , לעת עתה, בהקשר זה יצויין כי. אף שלא באמצעות לווין, במתכונת האמורה לעיל

ערוצית -ב בנפרד משירות שידורי הטלויזיה הרVODלא תורשה לספק שירות " יס"

על מנת לעודד כניסת ספקי תוכן נוספים , בין היתר, וזאת, המסופקים על ידהלמנויים 
נושא זה יבחן . ערוציים- וכן על מנת לשמר את מסגרת הרישוי של המשדרים הרבלתחום

 .  השלכות על חברת יסלובשים לב  VODספקי שירות של שנית עם התבססות פעילותם 
 

  - הוט 1.4
 

הוט לא תורשה לספק שירות , וכבעל רשיון כללי לשידורי כבלים, "יס"רת בדומה לחב

VODנושא . המסופקים על ידהערוצית למנויים - בנפרד משירות שידורי הטלויזיה הרב

 ובשים לב להשלכות על VODזה יבחן שנית עם התבססות פעילותם של ספקי שירות 
 .  הוט

 
 תשתית גישה רחבת פסכללי ההסדרה ביחס ל .2

  - )ADSL" (בזק"התשתית רחבת הפס של חברת  2.1

, "בזק" אמור להיות מסופק באמצעות רשת הגישה רחבת הפס של חברת VODשירות 

המאפשרת לספק את המהווה כיום התשתית הקיימת היחידה , ADSL-תשתית ה

כיום משמשת יצויין כי . תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות,  בפריסה ארציתהשירות

 ). ISP(באמצעות ספקי גישה לאינטרנט , רך גישה לרשת האינטרנטלצוהתשתית 
 

מבקש המשרד לאפשר לספקי תוכן שונים לעשות , במסגרת קביעת מדיניות ההסדרה

מבקש המשרד לשמר , כמו כן. בתנאים שוויוניים ושקופים, ADSL-שימוש בתשתית ה

ת מעורבת בתחום באופן שלא יאפשר לחברת בזק להיו, בחנה בין הולכה לתוכןהאת ה
 . מעבר לפן התשתיתי, השידורים

                                                 
 .לוגיות דחיסה והפצה מתקדמות המאפשרות קצב העברת תוכן גבוהטכנו *
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בהתייחס לתשתית של חברת להלן  כללי ההסדרה והמגבלות שיחולו , לאור האמור
  - 1"בזק"
 
חברת לבעל רשיון לשידורים לפי דרישה ולתהיה מחוייבת לאפשר " בזק"חברת  )1(

ים בתנא, VOD  לצורך אספקת שירות ADSL-לעשות שימוש בתשתית ה" יס"
" בזק"יינתנו לחברת ,  לחוק התקשורת5בהתאם להוראות סעיף . שוויוניים

ובכלל כך יוכלו להינתן לה , ין השימוש ברשת הבזק הציבורית שלהיהוראות לענ
מתן אפשרות להתקין מיתקן בזק של ספק שירות בנוגע ל, בין היתר, הוראות

VODתשלום בעד  ה. ומשאבי ניהול רשתלענין ייעוד קיבולתכן  ו במתקניה

ויכלול רק את העלות ,  לכלל ספקי השירותשימוש כאמור יהיה שוויוני ושקוף
 .  מחיבורו של ספק השירות לרשתיםהנובעבתוספת רווח סביר 

 
. VODלא תורשה להיות ספק של שירות  ,"יס"למעט חברת , 2"בזק"קבוצת  )2(

 VODירות מעורבת בדרך אחרת במתן שחברת בזק לא תורשה להיות , בנוסף

למעט בשל עצם היותה בעלת , )3בות בדרך של שיווק חבילות שירותיםלר(
   .התשתית רחבת הפס

 
, VODחברת בזק תציע שירות גישה רחבת פס אל ספקי  -לענין משתמשי הקצה  )3(

עם בהסכם  יצטרך להתקשר VODמי שמבקש לקבל שירות .  בתנאים שוויוניים
לא יותר , משיקולי שקיפות. השירותספק ובנפרד עם , חברת בזק לענין התשתית

 . או לכרוך בין שני השירותים, לשווק את התשתית והתוכן ביחד" בזק"לחברת 
ובלבד , יהיה רשאי לשווק למנוי גם את שירות הגישה VOD-השירות ספק 

בין אם המנוי בחר , שהמחיר שתקבע חברת בזק למנוי עבור הגישה יהיה זהה
שירות מחברת בזק ובין אם בחר לרכוש את שירות לרכוש את שירות הגישה י

 . ובכלל כך חברת יס, הגישה באמצעות ספק השירות
, לגביה בלבד" צינור"שמש לענין זה כיוכל ליובהר כי ספק השירות בהקשר זה 

והוא יעביר לחברת בזק את הסכומים בהם מחוייבים מנוייו עבור שירותי 
יופיע בנפרד התשלום , השירות למנויבחשבון אשר יגיש ספק , כמו כן. הגישה

 -יוגשו למנוי שני חשבונות , לחילופין. המועבר לחברת בזק עבור שירות הגישה
  .והשני של ספק השירות, האחד של ספק התשתית

 
 .  השירותיסופק למנוי בידי ספק ) הממיר(ציוד הקצה  )4(

                                                 
 מחייבת עריכת תיקון בתיק שירות ADSL-ג תשתית ה" עVODבהקשר זה יובהר כי הסדרת אספקת שירות  1

ADSL  תיק שירות המאפשר לחברת בזק כיום לעשות שימוש בתשתית ה" (בזק" של חברת-ADSL  לצורך גישה 
 ). לאינטרנט בלבד

  .וחברות בת המצויות בשליטתה, מ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק "-"" בזק"קבוצת " 2
כפי שתוקן  (31.3.04מיום "  עיקרי מדיניות לענין הנחות לגודל וסלי שירותים-רשיון חברת בזק "לענין זה ראו גם  3

 ). 9.1.05ביום 



  
 

 6

  - )Cable Modem(התשתית רחבת הפס של הוט טלקום  2.2
 

 על גבי התשתית רחבת הפס של הוט VODן את האפשרות לספק שירותי המשרד בח

, מוצע כיום על ידי הוטה VODבהקשר זה יצויין כי שירות ). Cable Modem(טלקום 

ככל שתבקש חברת הוט טלקום . מסופק בטכנולוגיית השידורים הספרתית המסורתית

היא , הבת הפס של על גבי התשתית רחIP בטכנולוגית VODשירותי בעתיד להעביר 
תידרש לאפשר לכל בעלי הרשיונות לשידורים לפי דרישה לעשות שימוש בתשתית רחבת 

 .בתנאים שוויוניים, VODהפס שלה לצורך אספקת שירות 
 
 
 

        ___________________ 
         אריאל אטיאס      ז"התשסה באדר "כ

          שר התקשורת       2007  במרץ15

 


