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  המלצות הועדה

  

  .ידורי הטלוויזיה בישראלהועדה ממליצה לבצע מארג של שינויים מבניים במערך ש

, הקדםהועדה ממליצה לבצע את התיקונים הנדרשים בחקיקה הראשית ובחקיקת המשנה ב

ידי הועדה במסגרת לוחות הזמנים -וזאת במטרה לאפשר את יישום המהלכים המוצעים על

  .הקבועים בהמלצות

  

  :הועדה ממליצה כדלקמן

  

  1:שינוי שיטת ההסדרה

ולפעול למעבר משיטת הסדרה בה מוענקים בהליכים , הקיימתלשנות את שיטת ההסדרה   .א

חוק  ("1990-ן"התש, מכרזיים זכיונות לשידורים לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

לשיטת הסדרה בה מוענקים רשיונות  לשידורים לערוצים מרכזיים , ")הרשות השניה

  .ללא הליך מכרזי, העומד בתנאי סף, לכל דורש )ברודקאסט(

כאשר הגוף המסדיר רשאי לבקשת בעל הרשיון ,  שנים15תקופת הרשיון תהיה למשך   .ב

 שנים נוספות וזאת ככל שבעל הרשיון מילא אחר 15 -להאריך בכל פעם את תוקף הרשיון ב 

  .החלטות הגוף המסדיר ותנאי הרשיון, הוראות הדין

זכות שימוש באפיק ) דקסטברו(הגוף המסדיר יעניק לכל בעל רשיון לשידור ערוץ מרכזי   .ג

שידוריו של בעל הרשיון לשידור ערוץ . לשידוריו וכן זכות שימוש בסימן המסחר של הערוץ

של ) בגיבוי לוויני(מרכזי יופצו באופן חופשי באמצעות מערך ההפצה הקרקעי סיפרתי 

  . הרשות השניה וכן באמצעות שידוריהם של חברות הכבלים והלווין בתנאים כמפורט להלן

למי שבתום תקופת הזכיון שלו נמצא כי לא , יובהר כי הועדה ממליצה שלא להעניק רשיון  .ד

, לפי קביעת הגוף המסדיר, וכן לגופים הקשורים בו או המחזיקים בו, עמד במחויבויותיו

כמפורט להלן לפנות בבקשה להחליף את הזכיון לרשיון או , מתן האפשרות לבעל זיכיון, ולכן

כפוף לעמידת בעל הזכיון בחובות שחלו , קבל רשיון בתום תקופת הזכיוןלפנות בבקשה ל

שלא במועדים שהגוף המסדיר קבע כי ניתן , ויתור על זכיון, ויודגש. עליו בתקופת הזכיון

יחשב כהפרת הוראות הזכיון וכאי עמידת בעל הזכיון , לבקש בהם החלפת הזכיון ברשיון

 .במחויבויותיו
בות שיחולו על בעל רשיון יהיו אלה הקיימים כיום בחוק הרשות השניה הכללים והחו, ככלל  .ה

ובפרט חובות תוכן  (בי בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיהבתקנות ובכללים שהותקנו מכוחו לג

בכלל . בהתאמות שיקבע הגוף המסדיר, והכל, )הקבועות היום בתוספת לחוק,  השידורים

המשודרות  ת למימון הפקה ורכישה של תכניותזה יחולו מחויבויות בעניין הוצאה שנתי

אפשרות רכישת , הוצאה שנתית לתפעול השוטף של חברת החדשות, בערוץ באותה שנה

שעות , הוצאה שנתית לשם הפקת תכניות סוגה עילית והיקף שידורן, שידורי חדשות

קה וחובת ביצוע הפ, שידור תכניות בערבית וברוסית, השידור של תכניות מסוגה עילית

  . קנויההמקומית ההפקה המקומית ו

   

                                                 
  'בב כנספח "מצ, ד דנה נויפלד ממשרד המשפטים"דעת מיעוט של עו; המלצה זו התקבלה בדעת רוב חברי הוועדה 1
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, ייקבעו נקודות בדיקה, מעבר לבדיקה השוטפת של עמידת בעלי הרישיון במחויבויותיהם.  ו

בהן הגוף המסדיר יבחן את עמידתו של בעל הרשיון  במחויובויותיו , אחת לחמש שנים

מסמכויות הפיקוח מבלי לגרוע . הרשיון והוראות הגוף המסדיר, על פי הדין, בתחום התוכן

, ומסמכויות אכיפה נוספות שיוקנו לגוף המסדיר והאכיפה הקיימות  בחוק הרשות השניה

אלא , הגוף המסדיר יבטל את הרשיון לאלתר, ככל שבעל הרשיון לא יעמוד בחובות כאמור

כי קיימות נסיבות המצדיקות מתן הוראות להשלמת המחויבויות במהלך , אם כן ישתכנע

לצד סנקציות שיוטלו על בעל הרישיון , עלה על שנה מתום  הבדיקה כאמורתקופה שלא ת

  .לאלתר בשל ההפרה

את קיום הוראות הדין והרשיון במתכונת החדשה , בצורה המיטבית, על מנת להבטיח.  ז

בנוסף לאלה הקיימים כיום בחוק הרשות , שנקבעה יתווספו לגוף המסדיר מנגנוני אכיפה

  .   השניה

בעל הרשיון  , תן ערבות של בעל הרשיון להבטחת מילוי הוראות הדין והרשיוןבנוסף למ  .ח

על מנת להבטיח את , או פיקדון בידי הגוף המסדיר/יהיה מחויב בהפקדת ערבות ספציפית ו

הגוף המסדיר יבצע בדיקה שנתית . כלל מחויבויותיו הנוגעות לביצוע הפקות מסוגה עילית

במקרה בו בעל הרשיון יפר את מחויבויותיו  .בויותיהםבדבר עמידת בעלי הרישיון במחוי

, הרי שמבלי לגרוע מסמכויות האכיפה של הגוף המסדיר, לביצוע הפקות מסוגה עילית

את סכום שווי , או מהפיקדון האמור/מתוך הערבות הספציפית ו, יעביר הגוף המסדיר

, ביעת הגוף המסדירלפי ק, יוכר בחלקו, הסכום שיועבר. ההפרה לביצוע הפקות מקומיות

  .לצורך עמידת בעל הרשיון במחויבויות כאמור

הגנות הינוקא הקבועות היום בחוק  לקבוע כי הגוף המסדיר יעניק לבעל רישיון חדש את  . ט

למי שערב קבלת הרשיון היה בעל , אולם). 10ערוץ (הרשות השניה לעניין הערוץ השלישי 

לא ינתנו , לפי קביעת הגוף המסדיר, קים בואו לגופים הקשורים אליו או למחזי, זכיון

  .הקלות כאמור

. בהתאם להסדר הקיים לעניין זה בחוק הרשות השנייה, בעלי הרישיונות ישדרו חדשות  .י

יבחן הגוף המסדיר את הצורך בשידור , ככל שבעתיד יהיו מעל לארבעה  בעלי רשיונות

  .חדשות כאמור ויסדירו ככל הנדרש

  

  סדרהמועד שינוי שיטת הה

 החל ממועד - 2012המועד הקובע לשינוי שיטת ההסדרה כאמור לעיל יהיה בחודש ינואר   .א

זה רשאי לשדר מי שהגיש לגוף המסדיר בקשה לקבלת רשיון לשידור ערוץ מרכזי 

  .והגוף המסדיר העניק לו רשיון כאמור, ) ברודקאסט(

יש בקשות לקבלת רישיון  שהחל בו ניתן להג2011הגוף המסדיר יקבע את המועד בשנת   .ב

 ובערוץ 2בערוץ (לשידור ערוץ מרכזי וכן יקבע את המועד להגשת בקשה על ידי בעלי הזכיון 

בסימן המסחר של , להחלפת זיכיונם ברישיון ולפירסומו של מכרז על השימוש באפיק) 10

ת הגוף המסדיר יקבע א. כמפורט להלן, כל ערוץ ועל הבעלות בחברת החדשות של כל ערוץ

 2באופן שתישמר רציפות שידורי ערוץ , המועדים להגשת בקשות ולפרסום מכרזים כאמור

  .10וערוץ 

  :מוצע כדלקמן, לגבי בעלי הזכיונות הקיימים לשידורי טלוויזיה לפי חוק רשות השניה  .ג
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 יוכלו להגיש בקשה לגוף המסדיר להמיר את זיכיונם  ברישיון - 2בעלי הזכיונות בערוץ  •

להוסיף ולשדר לפי הוראות הדין והזיכיון שיחולו עליהם באותה עת עד תום כאמור או 

 ).31.10.2015(תקופת הזכיון 

והגוף המסדיר , ככל ששני בעלי הזכיון יבקשו להחליף את זכיונם ברשיון כאמור -

 2012על השימוש  החל מינואר , יפרסם הגוף המסדיר מכרז, יאשר את בקשתם

, ויודגש. ועל הבעלות בחברת החדשות של הערוץ" 2"בסימן המסחור , 22באפיק 

המכרז יערך בין כל הגורמים המבקשים להיות בעלי רשיון לערוץ מרכזי והגוף 

 .המסדיר קבע כי הם עומדים בתנאים לכך

ככל שיבקשו שני בעלי הזכיון  להוסיף ולשדר במסגרת זכיונם עד תום תקופת  -

גיש בקשה לגוף המסדיר לקבל רשיון יוכל כל אחד מהם לה, )31.10.2015(הזכיון 

 . בתום תקופה זו
בסימן המסחור , 22 יפרסם הגוף המסדיר מכרז על השימוש באפיק 2015בשנת 

. 1.11.2015לתקופה שתחילתה , ועל הבעלות בחברת החדשות של הערוץ" 2"

 יחולו על בעלי הזכיון 2015 ועד לשנת 2012במהלך התקופה שבין שנת , יובהר

 .יו על פי הוראות הדין והזיכיוןמחויבויות

עד תום , על פי זכיונו, 2במקרה בו בעל זכיון אחד יבקש להוסיף ולשדר בערוץ  -

 יבקש להחליף את זכיונו ברשיון 2ובעל הזכיון השני המשדר בערוץ , תקופת הזכיון

יהיה רשאי בעל הזכיון הנותר לבחור באחת משתי , לשידור בערוץ מרכזי אחר

 :החלופות הבאות

בכלל מחויבויות בעל הזכיון שביקש , לשאת בנוסף למחויבויותיו הקיימות  .א

  ;להחליף את זכיונו לרשיון וזאת בהתאמות שיקבע הגוף המסדיר

 להגדיל את מחויבויותיו על פי זכיונו באופן יחסי ליחידת השידור הנוספת   .ב

 .בהתאם לקביעת הגוף המסדיר, שקיבל
  

יהיה הגוף המסדיר , אחת מהחלופות האמורותככל שבעל הזכיון הנותר לא יבחר ב

  . ליתרת תקופת הזכיון, רשאי לפרסם מכרז ליחידת השידור הנותרת

 

 – 10בעל זכיון בערוץ  •
ככל שמועצת הרשות השניה תאריך את זכיונו בשנתיים נוספות עד לחודש   -

יהיה רשאי בעל הזכיון לפעול , אם תוסמך לעשות כן על פי דין, 2012ינואר 

  :קמןכדל

בבקשה להאריך את זיכיונו בשנתיים , במועד שייקבע,  לפנות לגוף המסדיר  .א

החליט הגוף המסדיר להאריך את תקופת ). 2014עד לחודש ינואר (נוספות 

יהיה בעל הזכיון רשאי לבקש את החלפת זיכיונו ברישיון בסוף , הזיכיון כאמור

 .תקופת הזיכיון והגוף המסדיר יחליט בבקשה זו
, 10 באפיק 2014על השימוש החל מחודש ינואר , סדיר יפרסם מכרזהגוף המ

בין כל הגורמים המבקשים , ועל הבעלות בחברת החדשות" 10"בסימן המסחר 
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להיות בעלי רשיון לערוץ מרכזי והגוף המסדיר קבע כי הם עומדים בתנאים 

 .לכך

 לפנות לגוף המסדיר בבקשה להמיר את זיכיונו ברשיון לשדר החל מחודש  .ב

יפרסם הגוף המסדיר  מכרז על , אישר הגוף המסדיר את הבקשה. 2012ינואר 

, ועל הבעלות בחברת החדשות" 10"בסימן המסחר , 10זכות השימוש באפיק 

 .החל מאותו מועד

ותפרסם מכרז להענקת , ככל שמועצת הרשות השניה תחליט שלא להאריך את זכיונו •

כי , בע המועצה במסגרת תנאי המכרז תק ,זכיון להפעלת הערוץ בהתאם לחוק הקיים

,  לשדר לפי רשיון2015 או בשנת 2012בשנת , לפי בחירתו, הזוכה במכרז יהיה רשאי

, הוענק רשיון כאמור. פי הדין וזכיונו עד אותו מועד-ובלבד שעמד במחויבויותיו על

והבעלות בחברת " 10" בסימן המסחר 10תיוותר לבעל הרשיון זכות השימוש  באפיק 

יוכל , 2015 או בשנת 2012ככל שלא יבקש להחליף את זכיונו ברשיון בשנת . חדשותה

 .בעל הזכיון לפנות בבקשה לקבלת רשיון לשידור החל מתום תקופת הזכיון
" 10"בסימן המסחור , 10יערוך מכרז על זכות השימוש באפיק , הגוף המסדיר, במצב זה

קשים להיות בעלי רשיון לערוץ ועל הבעלות בחברת החדשות בין כל הגורמים המב

 . מרכזי והגוף המסדיר קבע כי הם עומדים בתנאים לכך באותו המועד
  

  )DTT(הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות 

יופצו , או הרשיונות לערוצים מרכזיים לפי חוק הרשות השניה/שידורי כל בעלי הזכיונות ו  .א

ככל שיוענק רשיון  , בנוסף. י הטלוויזיה הסיפרתיתבאמצעות מערך ההפצה של שידור

  .  עם תחילת שידורו כערוץ פתוח, למשדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית יופץ גם הוא במערך זה

ירחיבו  את מערך השידור הספרתי הקרקעי , הרשות השניה וגורמי הממשלה הרלוונטיים  .ב

ר להפיץ באמצעותו בעלי רשיון יתאפש, 2012כך  שהחל מחודש ינואר , )בגיבוי לוויני(

  .ככל שיהיו) 10 - ו2(מרכזיים נוספים על אלה הקיימים 

לאחר תהליך בדיקה . את התפתחות שוק השידורים, 2012בשנת , על הגוף המסדיר לבחון  .ג

יהיה על הגוף המסדיר לבחון כניסתם של גורמי שידור נוספים למערך השידור הספרתי , זה

תוך קביעת קריטריונים ברורים לגורמים אשר יתאפשר , כל זאת, )בגיבוי לוויני(קרקעי 

  .להם להיות משודרים באמצעי זה

  

  שידורי פרסומת בכבלים ובלווין

 ולהצעת חוק ההסדרים שהניחה 24.8.08 מיום 3982בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

על ידי בעל  פרסומתיידחה המועד לתחילת שידורי , 2009הממשלה בפני הכנסת  לשנת התקציב 

בעל רישיון לשידורים לפי דרישה , בעל רישיון כללי לשידורי לווין, רישיון כללי לשידורי כבלים

  . 2012לחודש ינואר ,  ובעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים

  

  איחוד גורמי הסדרה

, אשר קבעו כי יש להקים רשות לאומית לתקשורת, ליישם את החלטות הממשלה הקודמות

את תפקידי שני הגופים המסדירים כיום את תחום השידורים בישראל , ין היתרב, אשר תמלא
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 הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיומועצת  ו והמינהלתהמועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין(

מומלץ לפעול לאיחוד שני , במידה ומסיבות שונות לא תוקם רשות לאומית לתקשורת). והנהלתה

כשלב ראשון בדרך להקמת רשות , לגוף אחד, שידורים בישראלהגופים המסדירים את תחום ה

בראש הגוף המסדיר המאוחד תעמוד מועצה המורכבת מעובדי מדינה . לאומית לתקשורת

  .בעלי נסיון ומומחיות בתחום התקשורת והשידורים, ומנציגים

  

  חבילת בסיס צרה

חלת חבילת בסיס ליישם ה, 2008 באוגוסט 24 מיום 3982בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

  :צרה בשידורי הכבלים והלוויין  בשינויים הבאים

המועצה לשידורי ) בגיבוי לוויני(לקראת תחילת פעולת מערך השידורים הקרקעי ספרתי . א

כבלים ושידורי לווין תעודד הצעת חבילת בסיס צרה או חבילות ערוצים מצומצמות אחרות 

  .על ידי חברות הכבלים והלווין, למנויים

חברות הכבלים , החל מאותו המועד. 2012 יישום החובה להציע חבילה צרה יידחה  לאוגוסט.  ב

יחויבו להציע חבילת בסיס צרה , ידי הלקוח-בתמורה לתשלום דמי גישה על, והלוויין

ידי בעלי רשיונות -ערוצים המשודרים על, הכוללת את חמשת הערוצים הפתוחים לציבור

  . להלן' וערוצים נוספים כמפורט בסעיף ג,  ככל שיהיולשידור ערוץ מרכזי נוספים

וכן מי שקיבל רשיון מיוחד לשידור כבלים , ")ערוץ מיוחד("בעל רשיון מיוחד לשידורי כבלים .  ג

,  כללו במסגרת השידוריםיי, ככל שיהיו מעוניינים בכך, ")ערוץ ייעודי("למשדר ערוץ ייעודי 

חבילת (מנוייהן מבלי לגבות תשלום מעבר לדמי הגישה יפיצו לכל , שחברות הכבלים והלווין

 .ת מחדל בשידורי חבילת הבסיס הצרהערוצים אלו ייכללו כבריר, במצב זה). הבסיס הצרה

  . בתנאי שערוצים אלו ישלמו דמי מעבר לפלטפורמות השידורים, כל זאת

ותם יידרשו דמי המעבר א, החל מיום חיוב חברות הכבלים והלווין בחבילת בסיס צרה.  ד

 , בתמורה לשידורם מיוחדים לשלם לפלטפורמות השידורערוצים ייעודיים או ערוצים

יחושבו תוך התייחסות לעובדה שהצרכן משלם דמי גישה הכוללים את עלות חיבורו למוקד 

  .השידורים בתוספת רווח סביר

  

  הערוציים הייעודיים ובעל רשיון מיוחד לשידורי כבלים ולשידורי לווין

שיסייעו להמשך פעילותם , יפעל ליצירת תנאים, במסגרת סמכויותיו,  הגוף המסדיר.א

  .הייחודית של הערוציים הייעודיים

הערוצים הייעודיים יהיו רשאים לבקש מהגוף , לאחר שיותרו פרסומות בכבלים ובלווין.  ב

יון שאינו רש, לרשיון מיוחד לשידורי כבלים, המסדיר להחליף את הרשיון שניתן להם

  .ולגבות דמי מנוי, למשדר ערוץ ייעודי

   

  עמלות פרסום  ופרסום סמוי

בעניין עמלות  , משרדי הממשלה השונים יבחנו את הצורך ואת אופן ההסדרה הנדרש.  א

  . 2010במגמה לסיים זאת עד מחצית שנת , בכל המדיות השונות, הפרסום

למניעת הפרסום הסמוי , קייםבהתאם להוראות הדין ה, להגביר את הפיקוח והאכיפה.  ב

  . בשידורים
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  השקעה ביצירה והפקות מקור

, ייבחנו הדרכים לשימוש במקורות כספיים המגיעים מדמי הרישיון שצפויים להתקבל במכרזים

וכן כספים אחרים שמקורם בגורמי , כספי פיקדון או ערבות שיחולטו בגין הפרת תנאי הרישיון

נים במטרה להפנות כספים אלו למימון הפקות טלוויזיה השו) ברודקסט(השידור המרכזיים 

, אופן ניהול הפעילות,  המסגרת לפעילות האמורה, ייקבעו, בין היתר. מקומיות איכותיות

אפשרות השידור , הקריטריונים להקצאת הכסף, הגופים אליהם ייועדו הכספים או ההפקות

  .'ניה וכו לחוק הרשות הש48של תכנים אלו במתכונת הקבועה בסעיף 

 
  תמלוגים

ככל שזכיונם של בעלי . בעל רשיון לשידורי  ערוץ מרכזי לא יחויב בתשלום תמלוגים למדינה.   א

לא תחול עליהם , או יוענק להם רשיון בתום מועד הזכיון כמפורט לעיל/הזכיון יומר ברשיון ו

  . החל ממועד תחילת שידוריהם על פי הרשיון, חובת תשלום תמלוגים למדינה

החל , התמלוגים אותם משלמים בעלי רישיון לשידורי כבלים ולשידורי לוויין יופחתו לאפס.   ב

  . 2012מחודש אוגוסט 
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________________  

  ) ר"יו(מר מרדכי מרדכי 

  

  

  

  

________________  

  מר מנשה סמירה 

  

  

  

  

________________  

  מר ניצן חן 

  

  

  

  

________________  

  ד דנה נויפלד "עו

  

  

  

  

________________  

  מר אורי ישראלי 
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  מבוא

  

הועדה הבינמשרדית לבחינת משמעות והיתכנות של שינוי שיטת ההסדרה בתחום שידורי 

אשר התקבלה ביום  , 3982 להחלטת הממשלה מספר 4הוקמה מכוח סעיף , הטלוויזיה המסחריים

). "3982החלטה  "( 2009 לשנת התקציב החלטת ל במסגרת על ידי ממשלת ישרא24.8.08

  .'ב כנספח א"ההחלטה מצ

  

תבחן משמעות והיתכנות של שינוי "ההחלטה קובעת כי תוקם ועדה בינמשרדית מקצועית אשר 

, שיטת ההסדרה בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים ממשטר של זיכיונות למשטר של רשיונות

". ככל שהועדה תמליץ על שינוי מתכונת ההסדרה, ינוי האמורלרבות הצעות בדבר יישום הש

  .בהחלטה נקבע כי הועדה תגיש את המלצותיה לועדת שרים לענייני חברה וכלכלה

  

הראשונה : במסגרת ההחלטה האמורה התקבלו שתי החלטות נוספות שעניינן תחום השידורים

ותשלום דמי מעבר של , )99- ו33, 10, 2, 1הערוצים (חבילת בסיס צרה , עניינה קביעת דמי גישה

עניינה , השנייה. ערוצי חבילת הבסיס הצרה לבעלי הרשיונות לשידורים עבור העברת שידוריהם

הגישה , לאחר קבלת החלטות ממשלה אלה. היתר לשידורי פרסומות בטלוויזיה הרב ערוצית

להשגת יעדי תיקוני חקיקה (במסגרת הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה , הממשלה לכנסת

) "הצעת חוק ההסדרים" (2008-ט"התשס, )2009התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

עוד יפורט  על ). "חוק התקשורת" (1982-ב"תיקוני חקיקה נדרשים בחוק התקשורת התשמ

  .החלטת ממשלה זו בהמשך

  

 2189ה מספר לאור יישום החלטת הממשל, בין היתר,  נסללה3982 להחלטה 4הדרך לקבלת סעיף 

 תחל הפצת 2009שבגינה תוקן חוק הרשות השנייה כך שבמהלך שנת , 2007 באוגוסט 12מיום 

של זכייני הרשות , )33 וערוץ 1ערוץ (של רשות השידור , הפתוחים כיום לציבור, שידורי הטלוויזיה

 ללא פתוח לציבור, ושל ערוץ הכנסת באמצעות מערך הפצה מאוחד) 10 וערוץ 2ערוץ (השנייה 

הנשען על מערך משדרים קרקעי בטכנולוגיה ,  )מעבר לעלות חד פעמית של רכישת ממיר(תשלום 

בחינת שינוי שיטת ההסדרה של תחום שידורי , ודוק. דיגיטלית ומגובה במערך לווייני דיגיטלי

, תעם המעבר לשידורי טלוויזיה בטכנולוגיה דיגיטאלי, בין היתר, הטלוויזיה המסחריים מתבקשת

שכן צפוי שיתפנו תדרים ששימשו עד כה להפצת השידורים בטכנולוגיה , והפסקת השידור האנלוגי

הרחבת מצאי התדרים הפנוי לשידורי טלוויזיה מאפשרת את הגדלת מספר הערוצים . האנלוגית

ייתכן שפחת הצורך בהגבלת מספר הגופים הפועלים בשוק באמצעות , המסחריים ומשכך

וניתן לבחון חלופות להסדרת התחום באמצעות רישיונות , וקפם מוגבלשמספרם ות, תזיכיונו

  .הקובעים תנאים שכל מי שעומד בהם יוכל להפעיל ערוץ מסחרי

  

בראשותו , במסגרת המלצות הועדה הציבורית מקצועית, 1997כי עוד בשנת , חשוב לציין, בד בבד

למשטר חדש וחופשי יותר , כיונותהומלץ לעבור ממשטר של מתן ז, )"ח פלד"דו"(של מר יוסי פלד 

ועדת פלד המליצה לאמץ מדיניות החותרת בהתמדה ליצירת שוק חופשי של  .של הענקת רשיונות
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כי , ועדת פלד שוכנעה. לכל" שמים פתוחים"אשר יושתת על העיקרון של , תקשורת אלקטרונית

ידיהן של הממשלות כבלו את , בהליכי מכרז,  השידור שניתנו עד כה לגופים שוניםתזיכיונו

  . בישראל יותר משסייעו בידיהן להגן על טובת הציבור ורווחתו

  

. המלצה כאמור לא יושמה, ח פלד" אימצה הממשלה את המלצות דו11.8.97על אף שביום , אולם

צעד , ולאור התהליכים השונים שהתרחשו בענף השידורים, לאור התפתחות הטכנולוגיה, כיום

עמיקה של תחום שידורי הטלוויזיה המסחריים תוך התייחסות להיבטים מסוג זה דורש בחינה מ

, מחויבויות שונות בתחומי התוכן, בכלל כך בחינה מקיפה של שוק השידורים לסוגיו, שונים

  . מערך ההפצה ועוד, מצאי תדרים,  משטר הפיקוח

  

 בדבר מדיניות מפורטות המלצות תחום השידורים נידון במסגרת עבודת הועדה לגיבוש, לאחרונה

טרם , 2008בחודש מרץ . בראשותו של פרופסור גרונאו, בישראל התקשורת התחרות בתחום וכללי

ח וועדת "דו"(ח הועדה "את דו, מר אריאל אטיאס, לשר התקשורת,  הגישה הועדה3982החלטה 

- בהמלצות לעניין הסדרת מגזר הטלוויזיה הר, בין היתר, ח וועדת גרונאו כלל"דו). "גרונאו

הכוללת " חבילת ערוצים בסיסית צרה"על מתווה שלפיו תוצע  ועדההמליצה ה, בין היתר; ערוצית

או ,  צרכן המנוי על חבילה זו יהיה רשאי לרכוש כל אחד מהערוצים המוספים . ערוצים10 – 5

על מנת לפתח תחרות של בעלי רישיונות . במחיר שייקבע על ידי הספקים, חבילות ערוצים מוספים

 להסיר המליצה וועדת גרונאו, ברוח חוק התקשורת, וחדים הפועלים על תשתיות של אחריםמי

 .את המגבלות החלות כיום על מתחרים אלו בתחום התוכן ומספר הערוצים שהם רשאים לשדר

מחדש את לבדוק  יהיה צורך, בעקבות השינויים שיחולו במפת השידורים, עוד ציינה הועדה כי

 על המליצההועדה  .שיון מיוחד לבעל הרישיון הכללי על העברת שידוריוהמחיר שישלם בעל רי

תוך , הקמת צוות מלווה מטעם המשרד שיבטיח את יישום המתווה החדש בתוך שנתיים עד שלוש

, בין השאר, הצוות יבדוקהומלץ כי . התחשבות באיתנות הפיננסית של החברות הפועלות במגזר

שבו יהיו גם בעלי , ערוצית-אי במגזר הטלוויזיה הרבאת האפשרות של פיתוח נדבך סיטונ

 וכי בנוסף לערוצים המוספים" חבילת הערוצים הבסיסית"רישיונות מיוחדים רשאים להציע את 

  . המחיר הסיטונאי יהיה בפיקוח

 
ח וועדת גרונאו במספר "שר התקשורת לאמץ את המלצות דו, החליט, 2008בחודש אוגוסט 

לעניין המלצות הועדה במגזר השידורים הרב ערוציים החליט השר למנות , אולם. שינויים ודגשים

ערוצית והטלוויזיה - וועדה לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות במגזר הטלוויזיה הרב

 ומאחר 3982לאור החלטה . המסחרית וזאת על מנת לגבש פיתרון אינטגרטיבי למגזר השידורים

  .לא מינה השר וועדה כאמור,  הועדה הבינמשרדית מקצועיתבמסגרת ההחלטה האמורה הוקמה

  

  3982החלטת הממשלה מספר 

  

 החלטת  על ידי ממשלת ישראל במסגרת24.8.08אשר התקבלה ביום  , 3982החלטה  , כאמור לעיל

וזאת במסגרת רפורמה בתחום , קובעת כי יש לתקן את חוק התקשורת2009 לשנת  התקציב

  :ההחלטה קבעה  הסדרה של מספר נושאים נוספים, למינוי הועדהמעבר .שידורי הטלוויזיה
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  חבילת בסיס צרה ודמי גישה

  

  :ההחלטה בעניין זה קובעת כי

יגבו בעל רשיון כללי לשידורי כבלים ובעל ) "המועד הקובע"  (2011 במרץ 1החל מיום   .א

  ). "הדמי גיש"(רשיון לשידורי לווין ממנוייהם תשלום בגין חיבור למוקד השידורים 

, רכישה של ערוץ, יהיו מחויבים לאפשר למנוי המשלם דמי גישה, בעלי הרשיון האמורים  .ב

כך , רכישה של שידורים לפי דרישה או כל שידור אחר המוצע למנוי לרכישה בנפרד

 אחד מהשידורים   כל  לבחור לפי שיקול דעתו הבלעדי לרכוש בנפרד את שהמנוי יוכל

,  שידור אחר  ברכישה של ניה ברכישה של שידור אחד הת תהיה לאש   וכן  ,המוצעים

   שיש  תעשה באופן  לא  מוצעים  שידורים  מספר לרכישת קביעת תעריף .אחד או יותר

 .שידור אחד במספר שידורים מוצעים אחרים  רכישת   בפועל בו כדי להתנות

 בסיס עלות ל ממנוי ע  הגישה את דמי, הקובעלמועד   עדויקבעהאמורים רישיון ה  יבעל  .ג

 .חיבור המנוי למוקד השידורים בתוספת רווח סביר

יבחנו עד   ,והלוויין  הכבלים   עם מועצת  התייעצות לאחר,  האוצר   ושר  התקשורת שר  .ד

בהסכמת שר האוצר , שר התקשורת.  את התעריפים שקבעו בעלי הרשיון1.6.2011ליום 

    דמי  של  תעריף מרביבוע רשאי לק, מועצת הכבלים והלוויין התייעצות עם לאחרו

   וזאת במידה וימצא כי,  בתוספת רווח סביר , מתן השירות  עלויות על הגישה המבוסס

 . מתן השירות בתוספת רווח סביר   עלויות אינו מבוסס על  כאמור תעריף

כהגדרתם בחוק  ( טלוויזיה  הזיכיונות לשידורי   בעלי שידוריב מנוי יהיה רשאי לצפות  .ה

 וזאת ללא תשלום ,)"חבילת הבסיס"(  וערוץ הכנסת  33  ערוץ, 1 ערוץ  ,)ההרשות השני

 .נוסף מעבר לתשלום דמי הגישה

  השידור  מגורמי  אחד כל את המחיר שישלמוהקובע  עד למועד יקבע   התקשורת שר  .ו

 הנמנים   מהערוצים  הפצת שידוריו של כל אחד  בשל,ששידוריו מועברים בחבילת הבסיס

 עלות  על בסיס   תיעשה קביעת המחיר כאמור .ןבעל הרישיו באמצעות בחבילת הבסיס

 .בתוספת רווח סביר, לפי שיטת חישוב שיורה עליה שר התקשורת, השימוש
  

  פרסומות בכבלים ובלווין

  

 :ההחלטה בעניין זה קובעת

בעל ,  בעל רשיון לשידורי לווין, כבלים לשידורים   רשיון בעל, 2010 באפריל 1מיום  החל  .א

  רשאי לשדר  כבלים יהיה  דרישה ובעל רשיון מיוחד לשידורי לפי  לשידורים  שיוןר

 .פרסומות בשידוריו

המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין תקבע כללים לעניין זמן שידור מירבי לשידורי   .ב

מגבלות כאמור יחולו במהלך תקופה של שלוש שנים . פרסומות בסוגי ערוצים שונים

 . במטרה לאפשר שידורי פרסומות בצורה הדרגתית1.4.2010שתחילתה ביום 
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מעבר לאמור בסעיף , רשאית לקבוע כללים, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין  .ג

ובכלל זה בעניין היקף שידורי פרסומת בערוצים השונים ובעניינים המפורטים ,  הקודם

 .לחוק התקשורת) ז(1לד6בסעיף 
  

  בעל רשיון מיוחד

  

את , 2009 במרץ 31ן זה קובעת כי מועצת הכבלים והלווין נדרשת לבחון עד ליום ההחלטה בעניי

ביטול המגבלות החלות על בעל רשיון מיוחד שאינן קיימות לגבי בעלי רשיון כללי לשידורי כבלים 

ידי בעל הרשיון - ומספר הערוצים המשווקים על, ובכלל זה לעניין תוכן השידורים, ולשידורי לווין

  .המיוחד

  

  
לאור מורכבות , אולם. 3982נקודת המוצא של עבודת הועדה הינה החלטת הממשלה מספר 

להמליץ על ביצוע , מקום בו חשבה כי קיים צורך לכך, מצאה הועדה לנכון בעבודתה, הנושא

  .וזאת לאור מארג המלצותיה, )הנוגעים בעיקר ללוחות הזמנים(שינויים בהחלטה זו 
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   מפת הרגולציה בישראל- ' פרק א

  כללי 

  

שירותי (ההסדרים החקיקתיים שביסוד הסדרתו של ענף התקשורת מתייחסים הן לתחום הבזק 

שידורי (והן לתחום השידורים לציבור ) התמסורת והתשתית, תקשורת הנתונים, הטלפוניה

ייחסת הן ההסדרה בנושא השידורים מת). הן הממלכתיים והן המסחריים, הטלוויזיה והרדיו

  . להולכה והן לתוכן המועבר על גבי תשתית ההולכה

  

 חוק הרשות השניה  לטלויזיה –תחום השידורים מוסדר בעיקרו בשני דברי חקיקה מרכזיים 

  .וחוק התקשורת, ")חוק הרשות השניה ("1990 -ן "התש, ורדיו

  
. תקשורתפתיחת תחומי התקשורת השונים לתחרות הביאו לשינויים מהותיים בחקיקת ה

, בחקיקת משנה,  בחקיקה ראשית–שינויים אלה מתבטאים ברבדים השונים של הסדרת השוק 

חקיקת התקשורת מורכבת , ככל חקיקה מסדירה. ברישיונות ובזיכיונות, בצווים, בהוראות מינהל

החלק הראשון והעיקרי כולל את הסדרי המשטר על פעילות בתחום , משני חלקים עיקריים

 חקיקת השידורים היא בעלת 2.חלק השני עוסק באכיפה של המשטר שנקבעוה, התקשורת

, החברתי,  הכלכלי-מאפיינים ייחודיים המבטאים את הפנים השונים של הסדרת התחום 

  . הטכנולוגי והמשפטי, התרבותי

  

: ההסדרה מפוצלת לשני תחומי משנה. השידורים המסחריים מוסדרים על ידי רישיונות וזיכיונות

מועצת . לציבור" פתוחים"ושידורי הטלוויזיה והרדיו ה, ערוצית למנויים-י הטלוויזיה הרבשידור

הרשות השנייה מוסמכת מכוח חוק הרשות השנייה להעניק זיכיונות למפעילות ערוצי הטלוויזיה 

זיכיונות לשידורי רדיו אזורי , )10-  ו2ערוצים (ציבוריים - המסחריים) ברודקסט(המרכזיים 

עד כה לא הוקמה תשתית (ושידורי רדיו באמצעות תשתית דיגיטאלית , וגיתבשיטה האנל

שר התקשורת הוסמך להעניק ). שידורים בטכנולוגיה זו וטרם התבקשו רישיונות להפעלתה

והמועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין הוסמכה להעניק רישיונות , רישיונות לשידורי לווין

, יוחדים לשידורי כבלים רשיונות מיוחדים למשדרים ייעודיםכלליים לשידורי כבלים רישיונות מ

  .ורישיונות מיוחדים לשידורים לפי דרישה

   

  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                 
2

  . 67, ה"התשס' משפט ועסקים ב, פיקוח ציבורי על פעילות פרטית, צחק זמירי 
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  ציבוריים-המסחריים) ברודקסט(ידורי הטלוויזיה  המרכזיים ש

  

בחלק זה (הוקמה ופועלת מכח חוק הרשות השניה ) "הרשות"(הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

וסמכה על פי החוק להעניק במכרזים שתפרסם זיכיונות לשידורי טלוויזיה הרשות ה). "החוק"

וזאת , בהתאם לחוק תפקידיה של הרשות יהיו קיום שידורים ופיקוח עליהם. ושידורי רדיו אזורי

, מדע, תרבות, משק, כלכלה, חברה, הבידור והמידע בנושאי מדיניות, החינוך, בתחומי הלימוד

 . אמנות וספורט
בין מגמות אלה ניתן . ט את המגמות המרכזיות המנחות את הרשות במילוי תפקידיההחוק מפר

מתן ; טיפוח אזרחות וחיזוק ערכי הדמוקרטיה; למנות את קידום היצירה העברית הישראלית

קיום שידורים בשפה , מתן ביטוי לתרבות העמים, ביטוי למורשת היהודית ולערכי הציונות

; הוגן ומאוזן, שידור מידע מגוון; תרבותי של החברה הישראליתמתן ביטוי למגוון ה; הערבית

קיום שידורים בשפות זרות לעולים ומניעת שידורים ; קיום שידורים להקניית השכלה לציבור

 .אסורים לפי החוק 
בעלי רקע תרבותי "בראש הרשות השנייה עומדת מועצת הרשות השנייה המורכבת מאנשי ציבור 

בעת המינוי על הרכב ". ומי התמחותם ונסיון והבנה למצב החברתי בישראלנסיון וידע בתח, הולם

את , בין היתר, המועצה מתווה. את מגוון הדעות הרווחות בציבור, במידת האפשר, המועצה לשקף

מפקחת על ביצוע השידורים על ידי הזכיינים ומאשרת את תקציב , קווי הפעולה של הרשות

המנהל . לקבוע כללים בנוגע לביצוע השידורים ולפיקוח עליהםכמו כן הוסמכה המועצה  . הרשות

לפקח על פעילות , לניהול השוטף של ענייני הרשות, בין היתר, הכללי של הרשות השנייה אחראי

להמליץ למועצה בעניין אישור לוחות השידורים ולקיים סקרי , בעלי הזיכיונות בהתאם לחוק

 .צפייה והאזנה לשידורים
 השוטף שמקיימת הרשות השנייה ניתן דגש להבטחת תמהיל וגיוון לוח במסגרת הפיקוח

למתן , להגנה על ילדים בפרט בכל הנוגע לסיווג וסימון תכניות, השידורים תוך עמידה במכסות

לשמירה על היקף הפרסום המותר ועל , להבטחת אתיקה בתכניות, מענה ראוי לכבדי השמיעה

וח על עמידה בהוצאה המחויבת על שידורים בכלל ועל מגבלות שיבוץ ואתיקה בפרסומת ולפיק

כמו כן למועצה סמכויות פיקוח ואכיפה מכוח חוק סימון וסיווג . תכניות מסוגה עילית בפרט

 ).כתוביות ושפת סימנים(שידורים מזיקים וכן מכוח חוק שידורי טלוויזיה 
, בנוסף. י זיכיון שנתייםלצורך מימון תקציב הרשות נקבע בחוק כי בעלי הזיכיונות ישלמו דמ

 .   מהכנסותיהם נטו4%בהתאם לחוק על בעלי הזיכיונות לשלם למדינה תמלוגים בהיקף של 
בחוק . הענקת הזכיונות לשידור נעשית על ידי מועצת הרשות השנייה בהליך מכרזי, בהתאם לחוק

: ם הבאיםלשיקולי, בין היתר, נקבע כי בבואה לבחור זוכה במכרז תיתן המועצה את דעתה

כספי המועבר " bid("דמי הזיכיון החד פעמיים המוצעים ; יכולתו הכספית והכלכלית של המציע

; הציוד והאולפנים שיעמדו לרשותו; הידע והניסיון המקצועי העומדים לרשותו; )לאוצר המדינה

וכן , היקף ההשקעות המוצע בהפקה מקומית; כושר ההפקה שלו ומגוון התכניות שהוא מציע

מתן ביטוי בשידורים ; לתכניות תעודה ולתכניות מיוחדות, יקף השנתי המוצע לתכניות דרמההה

 . ויכולתו לקיימם כאמור) שתוארו לעיל(המוצעים למגמות הרשות 
הגבלות אלו . עוד נקבעו בחוק שורה של הגבלות באשר לבעלות בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה

ולמנוע ריכוזן של מספר פלטפורמות שידור בידי , דענועדו לשמר את הפלורליזם בהעברת המי
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כדי , הן אף נועדו למנוע שליטה של סוכן פרסום או של סוכן של מבצע בבעל זיכיון. אותו גורם

למנוע שימוש בפלטפורמת השידורים לקידום עניינם של יוצרים או סוכני פרסום בעלי השליטה 

 גופים פוליטיים בבעל זיכיון וזאת כדי להבטיח כמו כן הוטלו מגבלות על בעלות של. בפלטפורמה

  .עצמאות שידוריו

  

  החוק והתוספת השניה לחוק

החוק קבע שורה של מחויבויות מינימאליות בתחום התוכן שעל בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה 

התחייבויות אלו נובעות מההכרה העוברת כחוט השני בחוק לפיה ערוצי השידור . לקיים

, 1לצד ערוץ (הינם ערוצי השידור המרכזיים במדינה , 10 – ו 2הערוצים , בוריים צי-המסחריים 

בידור ותרבות של רוב אזרחי , ערוצים אלו מהווים מקור חשוב לקבלת מידע). הערוץ הציבורי

חלות עליהם מחויבויות ציבוריות אשר מהוות מסגרת וקווי יסוד של דמותו של , ככאלו. המדינה

רוב שידוריו של הערוץ הם בשפה העברית ומופקים , כפי שיפורט להלן). דקסטברו(הערוץ המרכזי 

בערוץ ניתן לראות תמהיל מגוון של תוכניות הפונות לקהלים שונים , בישראל על ידי ישראלים

הערוץ חייב , הערוץ מקיים שידורי חדשות משמעותיים בשעות המרכזיות של הצפייה, ומגוונים

והוא מחויב לשדר תוכניות איכות מסוגה , מפיקים עצמאיים ומגווניםבהפקות המבוצעות על ידי 

  .וכן מחיר מינימאלי לעלות הפקתן, עלית אשר נקבעה לגביהן מכסה

נקבעו בחוק שורה של , לחברה) ברודקאסט(לאור ההכרה בחשיבותם של הערוצים המרכזיים 

. ל מאפייניו הייחודייםאשר נועדו להבטיח את קיומם ש, תנאי סף לפעילותו של ערוץ כאמור

יודגש כי תנאים אלה מאפשרים עדיין מידה רבה של גמישות באשר לסוג התכנים המשודרים 

הם , עם זאת. ומיתוגו של ערוץ מסוים בעיני הציבור באופן נבדל מזה של ערוצים מרכזיים אחרים

ית ההסדרה לבסיס זה נלוו. יוצרים את הבסיס המשותף לפעילותם של כלל הערוצים המרכזיים

אותה קבעה מועצת הרשות השנייה בכללים שפרסמה וכן הוראות הזיכיון המעגנות מחויבויות 

  .נוספות שנטלו על עצמם הזכיינים אשר זכו במכרז

באופן שיאפשר פרסום מכרז לערוץ השלישי , )12' תיקון מס( תוקן החוק 2000בתחילת שנת 

 במסגרת התיקון הוספה לחוק התוספת הראשונה .2אשר יחל לשדר לצד ערוץ ) 10 ערוץ –לימים (

מחויבות למספר שעות תכניות מסוגה עילית שישודרו בשנה על ידי כל בעל , בעיקר, אשר קבעה

התוספת לא נקבה בסכום ההוצאה שיוציא כל בעל זיכיון להפקת . זיכיון בכל אחד מהערוצים

  .בזכיונות שהעניקהתכניות אלה ועניין זה הוסדר על ידי מועצת הרשות השנייה 

, 10ובפרט ערוץ ,  בעקבות משבר כלכלי שפקד את זכייני הטלוויזיה המסחרית2003במחצית שנת 

אשר בה היו חברים , מר אביגדור יצחקי, ל משרד ראש הממשלה"הוקמה ועדה בראשותו של מנכ

חון את מטרת הועדה הייתה לב. המשפטים ונציג הרשות השנייה, האוצר, נציגי משרדי התקשורת

אשר מצאו ביטוין בתיקון , המלצות הועדה). 10- ו2ערוצים (הסדרת תחום השידורים המסחריים 

נועדו במיוחד להתאים את הדרישות מבעלי הזכיון לתנאים הכלכליים אשר היו קיימים ,  לחוק19

 בשוק הפרסום בטלוויזיה וזאת על ידי יצירת זיקה בין ההוצאות להן מחויבים הזכיינים לבין

נקבע במסגרת התוספת , לראשונה. הכנסותיהם ועיגון הוראות בעניין זה בתוספת השנייה לחוק

וכן היקף ההוצאה לתכניות מסוגה ,  לתכניות שישדר בעל הזיכיוןילחוק היקף ההוצאה המינימאל

נקבע כי הוראות התוספת השנייה יחולו כל עוד מתקיימים . עילית ולתכניות של שידורי חדשות

 לחוק כי 19עוד נקבע בתיקון ). 10 - ו2ערוצים ( טלוויזיה לפי החוק במסגרת שני ערוצים שידורי

 . שנים10 לתקופה של 2יפורסם מכרז חדש לערוץ 
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ניסיון העבר מלמד כי מימוש תכליתם של הערוצים המרכזיים והנדבכים המרכזיים מהם הם 

בעוד , גן בתוספת השנייה לחוקעניין זה עו, כאמור. מחייב הוצאה כספית מהותית, מורכבים

המחוקק , עם זאת.  שקודם לכן היה קבוע בכתבי הזיכיון שהעניקה הרשות השנייה לבעלי הזיכיון

היה ער לצורך לקשור בין הכנסות הערוצים לבין הוצאותיהם וזאת כדי לתת מענה למצב הכלכלי 

ו בכל שנה למימון והפקה של נקבע בתוספת השניה לחוק כי  בעלי הזיכיונות יוציא, לכן. המשתנה

כיוון ששידורי . תכנים המשודרים בערוץ באותה שנה לפחות שישים אחוזים מכלל הכנסותיהם

ערוץ מרכזי מותנים בהוצאה מינימאלית נקבע בתוספת לחוק כי זו תעמוד בכל מקרה על מאתיים 

 מליון 241 - ך של כעל ס, הצמודה למדד,  עומדת הוצאה זו2009בשנת (ח בשנה "ועשרים מליוני ש

 ). ח"ש
לאור החשיבות לשידורי חדשות בערוץ מרכזי נקבע כי לתפעול השוטף של חברת החדשות בערוץ 

הצמודה ,  עומדת הוצאה זו2009בשנת (₪ יוציאו בעלי הזיכיונות לפחות חמישים וחמישה מליוני 

עד להיקף ,  לערוץאשר תובא בחשבון כחלק מההוצאה השנתית) ₪ מליון 60 -על סך של כ, למדד

 הוצאה לחברת החדשות העולה על –ובמילים אחרות (של עשרים אחוזים מסך ההוצאה השנתית 

בדרך זו ). עשרים אחוז מההוצאה השנתית לא תחושב במסגרת ההוצאה השנתית המינימאלית

 ,לצד כך. נשמר תמהיל מאוזן בין ההוצאה לשידורי חדשות בערוץ לבין ההוצאה לשידורים אחרים

במקום להפיקם (ידי גורם שלישי - הותר למועצה לאשר לבעל זיכיון לרכוש שידורי חדשות על

 עומדת 2009בשנת (בשנה בלבד ₪ שאז היקף ההוצאה לחדשות יפחת לארבעים מליון ) בעצמו

חברות החדשות של שני הערוצים ). ₪ מליון 44 -על סך של כ, הצמודה למדד, הוצאה זו

של אזרחי מדינת ישראל בימים כתיקונם וביתר שאת בעיתות " ת השבטמדור"הפכו ל, המרכזיים

 ". עופרת יצוקה"בתקופת מלחמת לבנון השנייה ובתקופת מבצע , לאחרונה, כך. משבר
הביאו להוצאות , לצד מחויבויות נוספות שנטלו על עצמם בעלי הזיכיונות במכרז, הוראות אלה

 הוציאו זכייני 2007בשנת , למשל, כך. אורך השניםרבות על תכנים ששודרו בערוצים המרכזיים ל

ח על " מליון ש290- הוציא כ10על תכנים ששודרו בערוץ ואילו זכיין ערוץ ₪  מליון 500- כ2ערוץ 

 עמד באותה שנה 10 -  ו2התקציב הכולל של שתי חברות החדשות בערוצים , בנוסף. תכנים כאמור

 . ₪  מליון 150- על כ
. ניתן דגש לתכניות מהפקה מקומית, המשודרות בערוצים המרכזייםבתוך מגוון התכניות 

החוק הגדיר . ארבעים אחוזים לפחות משידורי הטלוויזיה יהיו מהפקה מקומית, בהתאם לחוק

הנדסי - הצוות הטכני, מבצעיהן, תכניות אלה כתכניות שלפחות שבעים וחמישה אחוזים מיוצריהן

י ישראל המתגוררים בה דרך קבע  והן הופקו עבור שנטל חלק בהפקתן וצוות ההפקה הם תושב

ספורט ותכניות , עוד נקבע כי שידורי חדשות. ערבית או רוסית, קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית

בכך נתן המחוקק ביטוי לאחד ממאפייניו של הערוץ . בענייני היום לא יחשבו כהפקה מקומית

תרבות המקומית ונותנות במה לרבדים והוא הדגש על הפקות מקור המשקפות את ה, המרכזי

 . השונים של החברה בישראל
עוד הוסיף המחוקק וקבע כי ההפקות אשר ישודרו בערוצים המרכזיים יהיו כאלו אשר הופקו 

למניעת מחזור תכנים אשר שודרו קודם לכן בערוצים (במיוחד לצורך שידורן בערוצים אלה 

 אשר יאפשרו ביצוע הפקות ברמה ובאיכות ואשר הוקצו להפקתן תנאים ותקציבים) אחרים

 שעות של הפקה מקומית ואילו 3300 -  כ2 שידרו הזכיינים המסחריים בערוץ 2007בשנת . הולמים

  . שעות3500 - שידר כ10ערוץ 
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הנשענת על יוצרים , המחוקק אף ראה חשיבות רבה בקיומה של תעשיית הפקות מקומית עצמאית

לצורך זה . שחקנים ועוד, צוותים טכניים, מפיקים, בימאים, ים תסריטא-מכלל תחומי העשייה 

נקבע כי הזכיינים המשדרים בערוצים המרכזיים ירכשו לפחות שישים וחמישה אחוזים 

בדרך זו . אשר אינם קשורים בזכיינים, מההפקות המקומיות שהם משדרים ממפיקים עצמאיים

תעשיית הפקות , רוצים המרכזייםבמהלכו משדרים הע, התפתחה בתקופה של למעלה מעשור

 . מקומיות עצמאית התורמת לפלורליזם על מסך הערוצים המרכזיים
שהוגדרו בחוק , בליבה של העשייה הטלוויזיונית המקומית עומדות התכניות מסוגה עילית

תכניות במתכונת מקורית ובעלות ערך (התעודה ותכניות מיוחדות , אנר הדרמה'ככוללות את ז

תכניות אלה הן העוגן בפעילותם של הערוצים ). כות יוצאת דופן של כתיבה ובימויבאי, מיוחד

נקבע בתוספת לחוק כי בעלי הזיכיונות בכל אחד מהערוצים ישדרו בכל שנה , לכן. המרכזיים

₪ לפחות מאה ושמונים שעות של תכניות מסוגה עילית בהוצאה שלא תפחת מחמישים מליון 

עוד נקבע כי ההוצאה ). ₪ מליון 55 - על סך של כ, הצמודה למדד,  עומדת הוצאה זו2009בשנת (

המינימאלית בגין תכניות מסוגה עילית תגדל ותעמוד על שבעה עשר אחוזים מההוצאה על שידור 

במקרה שכזה יגדל גם . ₪ככל שסכום זה עולה על חמישים מליון , תכניות בה מחויב בעל הזיכיון

בדרך זו נקבע בחוק כי נדרשת . ללים שקבעה המועצהבהתאם לכ, מספר השעות המשודרות

אשר תתבטא בהוצאה מינימאלית , נאותות הפקה מינימאלית להפקתן של תכניות מסוגה עילית

 )."נאותות הפקה"(להפקת תכניות מסוג זה 
הבולטות שביקש המחוקק לתת לשידורי תכניות הסוגה עילית במסגרת שידורי הערוצים 

בהתאם לתוספת . יטוי גם בכך שנקבע כי הן ישודרו בשעות צפיית השיאהמרכזיים באה לידי ב

בחגים , כאשר בשבתות,  בימי חול24:00 - ל19:00על התכניות להיות משודרות בין השעות , לחוק

 . ל הרשות לאשר את השידור גם בשעות אחרות"ובמועדים מיוחדים רשאי מנכ
סגרת המכרז להענקת זיכיונות בערוץ על הוצאה  התחייבו במ2כי בעלי הזיכיונות בערוץ , יצוין

 השקיעו בעלי 2007פועל יוצא של כך הוא כי בשנת . גדולה בהרבה בגין תכניות מסוגה עילית

בעלי , עם זאת. ₪ מליוני 111 סכום של 2אשר שודרו בערוץ , הזיכיונות בתכניות מסוגה עילית

 30 - סכום של כ10נההוציא זכיין ערוץ באותה ש. הזיכיונות לא עמדו במלוא התחייבותם במכרז

. מכאן כי הערוץ לא עמד במחויבותו המינימלית על פי חוק. ח בגין תכניות מסוגה עילית"מליון ש

סכומים אלה ממצבים את הערוצים המרכזיים כגורם מרכזי בתעשיית ההפקות המקומיות בכלל 

 .   וההפקות מסוגה עילית בפרט
נקבע בתוספת לחוק כי ישודרו בכל אחד , ונים לכלל האוכלוסייהכיוון שהערוצים המרכזיים פ

או המתורגמות , הדוברות בשפה הערבית או הרוסית, מהם תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן

בהיקף שלא יפחת מחמישה , באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, לערבית או לרוסית רהוטה

מכלל זמן השידור השבועי של כל בעל , הרוסיתאחוזים בשפה הערבית ומחמישה אחוזים בשפה 

 . זיכיון
לצד חברות , ההיצע העשיר והתמהיל המגוון של תכניות מהפקה מקומית בערוצים המרכזיים

חדשות איכותיות ושידורי סוגה עילית בהיקף נרחב הביאו לעלייה מתמדת של היקפי הצפייה 

  צופים מידי ערב קרוב 10 - ו2 ) הברודקסט(בערוצים המרכזיים . בהם בשנים האחרונות

כאשר יתרת הצופים מתפרשים על פני עשרות ערוצי , לחמישים אחוזים מכלל הצופים בטלוויזיה

אשר , הטלוויזיונית" מדורת השבט"מכאן כי . בשידורי חברות הכבלים והלווין) הנירוקסט(נישה 

 .ראלחיה וקיימת בעת הזו במדינת יש,  הקרובההרבים ניבאו את היעלמות
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, נתונים אלה מדגישים ביתר שאת את תפקידן המרכזי של חברות החדשות בערוצים המרכזיים

ציבוריים - כיוון שהמדובר בערוצים מסחריים. בחברה הישראלית ותרומתן להליך הדמוקרטי

לפיכך נקבע כי . להעניק מימד ציבורי גם לפעילותן של חברות החדשות, ראה המחוקק לנכון

כאשר יתרת המניות , חזיק ארבעים אחוזים ממניות ההצבעה בכל חברת חדשותהרשות השנייה ת

לצד כך מחזיקים בעלי הזיכיונות בכל מניות הרכוש שמקצה . יוחזקו על ידי בעלי הזיכיונות בערוץ

ממנה מועצת הרשות השנייה לדירקטוריון , בנוסף. החברה לצורך מימון רכישת מתקניה וציודה

יתרת החברים ממונים על ידי בעלי .  ציבור בהיקף שתי חמישיות מחבריוכל אחת מהחברות נציגי

ר "כל חברי הדירקטוריון מטעם המועצה נדרשים לעמוד בכשירות של יו. הזיכיונות בערוץ

ומתוכם בוחר הדירקטוריון את מי , 1975-ה"התשל, דירקטוריון לפי חוק החברות הממשלתיות

 . שיכהן כיושב ראש
תפקיד מרכזי בפעילות השוטפת של , ר כל חברה"ברות החדשות ובפרט ליולנציגי הציבור בח

מותנה , שהינו העורך הראשי של שידורי החדשות, ל חברת החדשות"מינוי מנכ, בנוסף. החברות

שכן הרוב הדרוש לכך הוא שבעים וחמישה אחוזים מחברי , בהסכמת חלק  מנציגי הציבור לפחות

מימון חברות . רך העברת המנהל הכללי של החברה מתפקידורוב זהה נדרש לצו. הדירקטוריון

כאשר הכספים מועברים לחברה באמצעות , החדשות נעשה על ידי בעלי הזיכיונות בכל ערוץ

,  החברה אינה רשאית למכור זמן פרסום, בנוסף. וזאת כדי לשמר את עצמאותה, הרשות השנייה

 . תונאיתעל מנת להפריד בין הפעילות המסחרית לפעילות העי
 להבדיל, זאת. פעילותם של הערוצים המסחריים ממומנת באמצעות מכירת זמן פרסום, כאמור

אשר מממנות את שידוריהן מדמי מנוי ומשידורי רשות השידור , מחברות הכבלים והלווין

 . הממומנים בעיקר מתשלום האגרה
מן השידור ביממה לא יעלה על עשרה אחוזים מכלל ז, זמן תשדירי הפרסומת, בהתאם לחוק

עוד נקבע כי זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת שרשאי כל בעל . העומד לרשותו של בעל זיכיון

אך המועצה הוסמכה להתיר הקצאה , זיכיון להקצות בכל שעת שידור לא יעלה על שש דקות

מת  דקות של תשדירי פרסו12 לשדר בכל שעה עד 10בהתאם התירה המועצה לזכיין ערוץ . שונה

 דקות של 10 זכאי לשדר עד 2זכיין ערוץ ). במגבלת זמן הפרסום ביממה כאמור(וקדימונים 

כאשר המועצה רשאית בהתאם לעמידת לוח השידורים , תשדירי פרסומת וקדימונים לשעה

 12כ "סה (10בדומה לערוץ ,  דקות נוספות2במגמות החוק והתחייבויות הזכיין להתיר לו עד 

  ).דקות

  

  קא  הקיימות בחוקהקלות ינו

לאור החשיבות שראה המחוקק לקיומה של תחרות בשוק והכרתו בכך כי חדירתו של ערוץ מרכזי 

הוסמכה המועצה להעניק לערוץ , שנים רבות הינה קשה) 2ערוץ (נוסף לתחום בו פועל ערוץ מרכזי 

ית בהתאם לחוק מוסמכת מועצת הרשות השנייה להפח.  הקלות ינוקא בתחילת פעילותו10

את היקף השידורים בהם מחויב בעל הזיכיון על פי , 10בשנתיים הראשונות לשידורי ערוץ 

  .לכדי מחצית, התוספת השנייה לחוק כפי שתוארו לעיל
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  מכרזי הרשות השניה

שלושה בעלי זיכיון אשר יפעילו את , בהתאם לחוק בחרה מועצת הרשות השנייה בהליך מכרזי

. 1993בעלי הזיכיונות החלו בשידוריהם בנובמבר ". שידורי קשת"ו" רשת", "טלעד "– 2ערוץ 

בהתאם לסמכותה על פי חוק , תקופת הזיכיון עמדה על שש שנים ובסיומה החליטה המועצה

בהמשך תוקן החוק באופן שהסמיך את מועצת . להאריך את הזיכיונות בארבע שנים נוספות

ללא ,  בשנתיים נוספות2יכיונות בערוץ הרשות השנייה להאריך את זיכיונותיהם של בעלי הז

  . והארכה זו הוענקה להם, מכרז

 לתקופה 10 קיימה המועצה הליכי מכרז לבחירת שני בעלי זיכיון אשר יפעילו את ערוץ 2001בשנת 

בחוק נקבע כי לאחר ארבע שנים תקיים המועצה הליך לבדיקת עמידת בעל . של שמונה שנים

ואי רצונו , התמשכות ההליכים המשפטיים לאחר ההכרזה על הזוכיםלאור . הזיכיון במחויבויותיו

להתחיל , "10ישראל ", החליטה המועצה לאפשר לזוכה השני, של אחד הזוכים להתחיל בשידוריו

בהמשך תוקן החוק .  במהלך כל שבוע השידורים וזאת לתקופה מוגבלת28.1.2002לשדר ביום 

. ולשדר בכל ימות השבוע" שידורי עדן"וכה השנייה להתמזג עם הז" 10ישראל "באופן שאיפשר ל

בשל הקשיים הכלכליים  " 10ישראל "הקלו במחויבויות , בהמשך הדרך, תיקונים נוספים לחוק

כמו כן תוקן החוק באופן שהסמיך את מועצת הרשות השניה להאריך את זיכיונה . בהם נתקלה

אם זו עמדה במחויבויותיה לפי הדין , שנתיים בכל פעם, בארבע שנים נוספות" 10ישראל "של 

  . והזכיון

 לשני בעלי 2 פרסמה מועצת הרשות השנייה מכרז להענקת זיכיונות בערוץ 2004בשלהי שנת 

 שנים תקיים המועצה הליך לבדיקת עמידת 5עוד נקבע כי לאחר .  שנים10זיכיונות לתקופה של 

וכים במכרז העניקה המועצה משקל במסגרת השיקולים לבחירת הז. בעל הזיכיון במחויבויותיו

לאוצר " ביד כספי"היקף ההוצאה המובטח בפרמטרים שונים ו( לשיקולים מדידים 55%של 

 להערכת איכות לוח 25% -  להערכת הידע והניסיון העומדים לרשות כל מציע ו20%, )המדינה

  . 1.11.05 ביום והן החלו בשידוריהן" שידורי קשת"ו" נגה- רשת"במכרז נבחרו . השידורים המוצע

. לא עמדה בתנאים להארכת זיכיונה" 10ישראל "נכון למועד חתימת הדוח החליטה המועצה כי 

פנתה המועצה לשר , מתוך דאגה לשוק היצירה ובשים לב למשבר הכלכלי העולמי, עם זאת

באופן , התקשורת בבקשה לתקן את התקנות הקובעות את המועד לקבלת החלטת המועצה בנושא

שר התקשורת פנה לועדה המשותפת כלכלה וחינוך של . ר למועצה לשוב ולדון בענייןשיאפש

בדיון ראשוני הועדה אישרה את הבקשה . הכנסת בבקשה להאריך את התקנות האמורות

  .אולם בדיון חוזר הועדה דחתה את הבקשה, האמורה

  

  

כמו כן . חברות חדשותכפי שפורט לעיל בערוצים המרכזיים פועלות לצד הזכיינים המסחריים גם 

,  גם הטלוויזיה הלימודית בהיקף של שמונה וחצי אחוזים מזמן השידור בערוץ2משדרת בערוץ 

כפי , בשעות הצפייה של האוכלוסייה לה מיועדים שידורים אלה, חינוכיים- בנושאים לימודיים

. הופסקואך שידורים אלה , 10בעבר שידרה הטלוויזיה הלימודית גם בערוץ . שקבעה המועצה

נקבע בחוק כי הרשות השנייה תשדר שידורים מטעם הרשות בנושאים שלדעתה יש בהם , בנוסף

הסדר דומה קיים גם לעניין  (2 מזמן השידור בערוץ 2%עניין מיוחד בציבור וזאת בהיקף של עד 

 ). והרדיו האזורי10ערוץ 
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  בגיבוי לוויני) levision Digital Terrestrial Te-DTT(מערך הפצת שידורים קרקעי סיפרתי 

לכלל תושבי ) לא מוצפן(בהתאם לחוק הרשות השניה מופצים הערוצים המרכזיים באופן חופשי 

עוד נקבע בחוק כי הרשות השנייה היא שתקים את מערך השידור במימון של המדינה . ישראל

 2ערוץ . )הרשות מקזזת את עלויות התכנון וההקמה מהתמלוגים המשולמים על ידי הזכיינים(

מופץ באמצעות מערך משדרים קרקעי אנלוגי הפרוש על פני המדינה וכן באמצעות שידור דיגיטלי 

מופצים שני הערוצים על ידי , בנוסף.  מופץ באמצעות הלווין עמוס בלבד10ערוץ . בלווין עמוס

  .בהתאם לחוק התקשורת, המחויבות בהפצתם ללא תשלום, החברות הוט ויס

  

על בסיס ,  תוקן החוק ונקבע כי הרשות השנייה תתכנן ותקים במימון המדינה2008בראשית שנת 

שידורי המערך יגובו ויעובו . מערך הפצת השידורים הקרקעי הקיים מערך הפצה קרקעי דיגיטלי

 וכן את 10 וערוץ 2הרשות תפיץ על גבי מערך זה את שידורי ערוץ . באמצעות שידור דיגיטלי לוויני

ככל שרשות השידור והכנסת יהיו ,  של רשות השידור וערוץ הכנסת33 -  ו1שידורי ערוצים 

אותה ,  400₪ -בעלות של כ, את השידורים ניתן יהיה לקלוט באמצעות ממיר. מעוניינים בכך

המערך צפוי להתחיל בשידוריו במחצית . 50%בלפחות , לאוכלוסיות חלשות, תסבסד המדינה

 חודש מתחילת שידורי המערך הקרקעי הדיגיטלי 18ום בהתאם לחוק בת. 2009השנייה של שנת 

, לראשונה. מערך ההפצה החדש טומן בחובו יתרונות רבים. ייסגר מערך השידור הקרקעי אנלוגי

נגישים לציבור באופן מלא ואחוד ) המשודרים באופן לא מוצפן(יהיו כל הערוצים הפתוחים 

פן דרמטי לתועלת הסביבה וכן יוקטן מספר המשדרים הקרקעיים יוקטן באו, ובאיכות גבוהה

חסכון זה בתדרים יכול שישמש בהמשך להרחבת מערך . מספר התדרים בהם נעשה שימוש

הניתנות (כחלק מהשידורים יופצו גם כתוביות סמויות . כך שיוכל להפיץ ערוצים נוספים, ההפצה

 ). EPG(רוני וכן ישולב מדריך שידורים אלקט, לתועלת כבדי השמיעה) להצגה לפי דרישה
  

  שימוע הרשות השניה בעניין מיקוד הרגולציה

שתכליתו לבחון את הצורך " מיקוד הרגולציה" החלה הרשות השנייה בתהליך 2008במהלך שנת 

 על רקע שינויים שחלו בתחום ההפקה 10 -  ו2בשינויים בהסדרת פעילותם של זכייני ערוצים 

 בחלוף 2 בדיקה שנקבעה לעניין זה במכרז ערוץ לאור נקודת, בין היתר, זאת. בשנים האחרונות

נועד התהליך לבחון את אופן פישוט תהליכי הבקשה , בנוסף. שנתיים מתחילת תקופת הזיכיון

 שימוע לציבור בעניין 2009הרשות פרסמה בראשית שנת . והפיקוח תוך הדגשת תפקידי הרגולציה

  . ניין זה צפויות להתקבל בקרובההחלטות בע. שינויים שונים בהסדרה שהיא שוקלת ליישם

הכרה בתוכניות שיח ציבורי באופן מלא להפקה : הנושאים העיקריים שנבחנים בשימוע האמור

האפשרות להרחבת הניוד בין שנה לשנה שאחריה ; שינויים בנושא ההפקה המקומית; מקומית

; של סוגה עליתהכרה בחלק מהוצאות הזכיינים לפיתוח ;  בהוצאה של הזכיין על הסוגה העלית

שינויים בכללים המסדירים את אופן ההכרה בהפקה ; הוצאה ושידור תוכניות סוגה עלית

הגדרת תנאי ; נאותות ההפקה של סוגה עלית; שינוי אורכו של סרט תעודה מיוחד; מקומית קנויה

שינויים בנושא הפקת תוכניות בשיתוף ;הגדרת אורכה של סדרת דרמה; הסדרה ההיסטורית

שינויים ; שינוי מערך אישור והפצה של לוחות השידור; נוהל הפרות; עם גורמים נוספיםפעולה 

הגדרת תוכניות בידור ; שיבוץ ושידור תוכניות תעודה של הזכיין; בנושא השידורים החוזרים

שידורים עבור ; וחג ומועד, תוכניות מורשת ותרבות; )הריאליטי(והגבלת היקף שידורי המציאות 
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שילוב אתרי ; תיקונים בכללי הפרסומות; הזמן הלא תוכניתי; ובר רוסית או ערביתקהל צופים ד

מועד החלת ; ייעול אופן גביית דמי הזיכיון; עמלות הפרסום; האינטרנט של הזכיינים בשידוריהם

השינויים שיוחלט לגביהם ותחולת התיקונים עליהם יוחלט על ביצוע השלמות של מחויבויות 

  .עבר

אך טרם סיימה את , תימת הדוח החלה המועצה לקבל את החלטותיה בנושאנכון למועד ח

  .הדיונים במכלול הנושאים שעל הפרק
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  שידורים הרב ערוציים למנוייםה

  

  המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין

יחס לפעילות ההסדרה מתבצעת ב. פעילותה של הטלוויזיה הרב ערוצית מוסדרת בחוק התקשורת

, כיום, המשדרים שידורי טלוויזיה רב ערוצית הממנים את פעולתם, של גופים מסחריים

ידי -הסדרת תחום התוכן בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית מתבצעת על. באמצעות דמי מנוי

  . שהוקמה מכוח חוק התקשורת, המועצה הציבורית לשידורי כבלים ושידורי לווין

  

ובהם אחד לפי המלצת שר (שהם עובדי המדינה ,  נציגי הממשלההמועצה מורכבת מששה

   האוצר ושלושה לפי המלצת שר אחד לפי המלצת שר, אחד לפי המלצת שר המשפטים, התרבות

שניים , ובהם שניים שהמליץ עליהם מרכז השלטון המקומי(ומשבעה נציגי ציבור ) התקשורת

עת השר את האמנים והיוצרים בישראל אחד המייצג לד, המייצגים לדעת השר את הצרכנים

  ).המליץ עליהם שר התרבותשושניים שהם נציגי גופים בתחום החינוך והתרבות 

  

תפקידי וסמכויות המועצה לקביעת מדיניות בנושאי תוכן השידורים הינם בשורה ארוכה של 

, ורי מכירהשיד, שידורים למבוגרים, שידורי ספורט, שידורי ילדים, נושאים לרבות הפקות מקור

כמו כן קיימות למועצה . חדשות מקומיות וטלוויזיה קהילתית, שידורים אינטראקטיביים

להבטיח ריבוי גורמים משדרים ומניעת בעלויות , סמכויות לאשר ערוצים בחברות הכבלים והלווין

לפרסם מכרזים למתן רשיונות לשידור , )VODורשיון , מיוחד, כללי(להעניק רשיונות , צולבות

חוק שידורי וכן לבחור את הגוף המשדר ולהעניק רשיון לשידורי ערוץ הכנסת על פי , ערוץ ייעודי

  .2003 - ד "התשס, טלוויזיה מהכנסת

  

, ובכלל אלה הסכמי החברות עם המנוייהן, חלק ניכר מפעילות המועצה עוסק בסוגיות צרכניות

  . ב"וכיו, ידוריםקביעת הוראות המתייחסות לטיב השירות למנויים ברשיונות הש

למועצה סמכויות נוספות מכוח חוק סימון וסיווג שידורים מזיקים וכן מכוח חוק שידורי 

שהוראותיהם מוחלות על עשרות ערוצים מקומיים שמשודרים ) כתוביות ושפת סימנים(טלוויזיה 

  .בכבלים ובלווין

  

אשר הוקמה כחלק , רהגוף הביצועי והמייעץ למועצה הוא המינהלת להסדרת השידורים לציבו

  .ח פלד"מהמלצות דו

  

  פלטפורמות השידור הרב ערוצי

בו , היה מבנה של מונופולים אזוריים, של תחום שידורי הטלוויזיה בכבלים מבנה השוק, בעבר

חברות . הוגדרו אזורים גיאוגרפיים שבתחומם הן פעלו באופן בלעדי, לכל אחת מחברות הכבלים

 לחוק 25 אזוריים מראשית שנות התשעים ועד ליישומו של תיקון הכבלים פעלו במסגרת זכיונות

חברות הכבלים . אז שונתה דרך ההסדרה באופן שזכיונן הומר לרשיון. 2001התקשורת משנת 

 מתן שירותי טלפוניה ומתן –החלו לפעול בתחומי הטלקום , ובמקביל, החלו תהליך של מיזוג
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תחרות מבוססת תשתית בפריסה כלל , עשההלכה למ, בכך החלה. שירותי תשתית אינטרנט

  .ארצית בתחום התקשורת הנייחת בליבת פעילותה של חברת בזק

  

החליטה הממשלה לבצע תיקון , על מנת לפתח תחרות בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית

 - DBS(חקיקה כך שניתן יהיה להעניק רישיונות לשידורי טלוויזיה ממוענים באמצעות לוויין 

Direct Broadcast Satellite .( שירותי לווין . אס.בי.דיבעקבות התיקון האמור קיבלה חברת

  .20.1.99רשיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין ביום ) "חברת יס" (מ"בע) 1998(

  

ותרמה לשיפור באיכות השירות של חברות , התחרות בתחום הביאה להרחבת מגוון הערוצים

רחבי  ה תמריץ אצל חברות הכבלים לפרוש את תשתיותיהן בכלהתחרות יצר, בנוסף. הכבלים

 הוט, חברת הכבלים, כיום. עו לעשות זאת באזורים מסוימיםנהארץ וזאת לאחר שנים בהן נמ

, וחברת יס משדרות למנוייהן מאות ערוצים) "חברת הוט"(מ "בע בכבלים תקשורת מערכות

  . ערוצים המופקים ונארזים בישראל40-מתוכם למעלה מ

  

 םמספר המנויי. בעקבות התחרות גדל שיעור החדירה של שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית, בנוסף

 אלף 937 - כ):  מבתי האב בישראל70%-כ( מיליון לקוחות 1.48- על כ, 2007נכון לסוף שנת , עומד

- מיליון לקוחות הטלוויזיה הרב1.48מתוך .  אלף מנויי חברת הלוויין549-מנויים בכבלים וכ

שיעור הדיגיטציה הגבוה ( מליון לקוחות מנויים במסלול הדיגיטלי 1.2-למעלה מ, רוצית למנוייםע

  ).ביותר באירופה

  

לרבות ערוצי , חברת הוט וחברת יס מעבירות על גבי הפלטפורמות שלהן מספר רב של ערוצים

 ושידורי 23, 99, 10, 2, 1(שידורי טלוויזיה שמועברים לפי חוק וניתנים לקליטה חופשית [חובה 

שידורים , ערוצים של בעלי רשיונות מיוחדים אחרים, ערוצים ייעודיים, ]FMרדיו באפנון תדר  

 HDערוצים המשדרים בטכנולוגיית שידור מתקדמת , ערוצים זרים ומקומיים, קהילתיים

)HIGH DEFENITION ( שידורים לפי דרישה)VOD –Video On Demand , קיים בשלב זה

 PVR – Personal(וכן מספקות שירותי הקלטה באמצעות מקליט וידאו אישי , )בלבדבחברת הוט 

Video Recorder.(  

  

  חוק התקשורת וכללי המועצה

השקעת (חובת הפקות מקור , בין היתר, הינם חברות הכבלים והלווין כללי הרגולציה החלים על 

יה להעלאת שיעור ההשקעה עם אופצ,  מסך ההכנסות מדמי מנוי לפי חוק התקשורת8%חובה של 

  ).12%על ידי המועצה עד למקסימום של 

 מליון 245 - עמדה חובה ההשקעה בהפקות מקור לחברות הכבלים והלווין על סך של כ2007בשנת 

יצויין כי חברות הכבלים והלווין השקיעו . מחציתם מחוייבים להשקעה בדרמה ובתעודה, ח"ש

  . ח" מליון ש12 - בסכום של כ, בויותיהןבהפקות המקור סכומים העולים על מחוי
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נוסף לחובות ההשקעה בהפקות מקומיות חלים על חברות הכבלים והלווין חובות נוספות ובהן 

, להנגשת השידורים לצופים בעלי לקות שמיעה, חובות לשידור שעות ראשוניות בערוצים שונים

חובה המוטלת על חברת (קומיות להפיק חדשות מ, להפיק ערוץ קהילתי, לסמן ולסווג מישדרים

חובות הנוגעות להתקשרות עם הצרכנים ולטיב השירות , חובות שידור בתחום הספורט, )הוט

  .המסופק על ידי החברות ועוד

  

  רשיון מיוחד

קיים מודל פעילות של בעל רישיון מיוחד המאפשר למי שמעוניין בכך , בנוסף לרשיונות שתוארו

כאשר חברות הכבלים והלוויין מחויבות , )בעל רישיון מיוחד(ודד לקבל רישיון לשידור ערוץ ב

  . תמורת דמי העברה שישולמו להן על ידי בעל הרשיון המיוחד, לשדר אותו

  

 לחוק 25מנגנון להענקת רשיונות מיוחדים לשידורי כבלים ולווין נקבע לראשונה בתיקון 

, 2007ל ידי שר התקשורת בשנת דמי המעבר נקבעו ביחס לחברת הוט ע. 2001התקשורת בשנת 

  .וכיום מבוצע תהליך של קביעת דמי המעבר ביחס לחברת יס

  

 לחוק 25 בעקבות תיקון מספר 2003נתקבעה בשנת , מדיניות המועצה  בנוגע לרשיונות המיוחדים

נועדה לאפשר למפיקי ערוצים לשדר למנויי חברות , 2004ואשר תוקנה בנובמבר , התקשורת

במדיניותה .  תוך כפיית העברת שידוריהם על תשתיות החברות, ן באופן עצמאיהכבלים והלווי

מגבלה , וביניהם חובת הפקת הערוץ בישראל, קבעה המועצה מספר תנאים למתן הרשיון המיוחד

כאשר החל מהרשיון השני ואילך , שלושה(על מספר הרשיונות המיוחדים הניתנים למפיק אחד 

 הערוץ אינו יכול –מגבלות תוכן , ) אחוז להפקות מקור8-12 בין יחוייב בהשקעה מינימאלית של

סרטים או סדרות שחלקם העיקרי מופק על ידי , להיות ערוץ שעיקר תכניו כדורגל וכדורסל

או ערוץ ילדים אלא אם כן שידוריו כוללים מידה )  ב"האולפנים המרכזיים בארה(רס 'המייגו

   .משמעותית של תוכן מקומי והפקה מקומית

כי המועצה מצויה בעיצומו של שימוע להגמשת המדיניות על מנת לבחון האפשרות להעניק , יצוין

 .    רשיונות מיוחדים גם לערוצי סרטים וסדרות
  

  :עד היום העניקה המועצה את הרשיונות המיוחדים הבאים

ץ  אחרי שהערו2005 - ונשלל ב2003- הוענק ב- רשיון מיוחד לשידורי הסטוריה ישראלית  •

  .לא החל בהליכים לעליה לשידור

הערוץ . 2004 -ערוץ שירות הכרויות טלוויזיוני הוענק ב" קליקה"רשיון מיוחד לערוץ  •

 .הפסיק את שידוריו לאחר שנה ורשיונו פקע

 אך הערוץ בחר בסופו של דבר לשדר במתכונת 2006 -רשיון מיוחד לערוץ אוכל הוענק ב •

 .של ערוץ רגיל בכבלים ובלווין

 אישרה 2005 - ב. 2003 הוענק בסוף - ן מיוחד לערוץ טבע הדברים שפעל עד לאחרונה רשיו •

שידוריו . ועד לאחרונה שודר בשידורי הוט, המועצה את הפסקת שידורי הערוץ בחברת יס

לאחר שהערוץ לא שילם להוט את דמי המעבר שנקבעו בידי , הוסרו בידי הוט לאחרונה
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צ שהוגש כנגד המועצה בנושא על ידי הערוץ נמשך " בג. ח" מליון ש2.4 -השר בסכום של כ

 .על ידו בהמלצת בית המשפט

לאחר שרשיונו המקורי של הערוץ , 2008רשיון מיוחד לערוץ הקניות הוענק בתחילת שנת  •

כיום ערוץ הקניות הינו הערוץ היחיד המשדר באמצעות . לא הוארך בידי המועצה והשר

 .רשיון מיוחד
  

  ערוצים ייעודיים

, ייחודם של ערוצים אלה. ין בעלי הרשיונות המיוחדים נכללים גם הערוצים הייעודייםב

הן בשידורי  ,כיום משודרים. שמשדריהם נבחרו בהליך של מכרז ושהם רשאים לשדר פרסומות

 ערוץ - שני ערוצים ייעודיים הממומנים מפרסומות , חברת הכבלים והן בשידורי חברת הלוויין

  ).9ערוץ (והערוץ הייעודי בשפה הרוסית ) 24ערוץ מוסיקה (ראלית וים תיכונית ייעודי למוסיקה יש

במסגרת מדיניות הממשלה למתן מענה לצרכים השונים של הציבור ועידוד ריבי גורמים משדרים 

) 2000, 1999, 1997בשנים (וכחלק מפתיחת שוק הפרסום בטלוויזיה לתחרות החליטה הממשלה 

  .הכנסת לאשר הקמת ערוצים ייעודיים בנושאים שוניםבאישור ועדת הכלכלה של 

לאחר . לשמש ועדת מכרזים ולתת רשיונות משדר ערוץ ייעודי, המועצה מוסמכת לפרסם מכרזים

  .מכן מלווה אותם המועצה עד לשידור מסחרי מלא לאורך כל תקופת השידורים

  

תקשורת וחלקן ברשיונות החובות והמחויבויות של הערוצים הייעודיים מופיעות בחלקן בחוק ה

 של שעות שידור בערוץ ימספר מינימאל,  חובות השקעה בערוץ- בין חובות אלה . ובכללי המועצה

כולל בדרמה (חובות השקעה בהפקות מקור בשידור ראשוני , מכסת הפקות מקור, ביממה

) סיתבערוץ בשפה הרו(שידורי חדשות , חובות שידור של תכניות המתאימות לערוץ, )ובתעודה

 ועוסקים 2001כללים אלה נקבעו בשנת ; כמו כן חלים על הערוצים הייעודיים כללי פרסומת. ועוד

הגבלות על , אתיקה בשידור פרסומת, משדרי חסות, בשיבוץ תשדיר פרסומת ותשדרי שירות

מידע שהצפייה בו אינה לפי בחירות הצופה (שילוב של מידע מסחרי נלווה , הפניה לאתרי אינטרנט

  .ונושאים נוספים) ולל פרסומתוכ

  

אך בשלב זה , המועצה המליצה לשר התקשורת לפטור את הערוצים הייעודיים מדמי מעבר, בעבר

  .הם עדיין מחויבים כמו בעלי רשיונות מיוחדים אחרים בדמי מעבר

  

.  הוענק לחברת נאש טלקנל רשיון להפעיל את הערוץ הישראלי בשפה הרוסית2001בחודש ינואר 

 מליון 25 -הוצאות ההפעלה השנתיות של הערוץ הינן כ.  בכבלים ובלווין9ץ משודר באפיק הערו

.  שעות ראשוניות בכל יום8מתוכן לפחות ,  שעות ביממה20הערוץ מחויב לשידור בהיקף של . ₪

, ) משעות השידור בערוץ20%(הערוץ מחוייב בשידור היקף מינימאלי של  הפקה מקומיות 

ח " מליון ש1.7 -ח בשנה להפקות מקומיות ובתוכן בהשקעה של כ" מליון ש17 -ובהשקעה של כ

בהיקף שידור מינימאלי של תכניות העוסקות , בין היתר, בנוסף הערוץ מחויב. בדרמה ובתעודה

תוכניות שעל סדר היום של ציבור דוברי (בנושאים שעל סדר היום של כלל הציבור בישראל  

  ). לציבור דוברי הרוסית ותכניות העשרה לסיוע בקליטהתוכניות מידע שימושי , הרוסית
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 דקות ושני 30כמו כן נדרש הערוץ לשדר לפחות מהדורת חדשות יומית אחת בשפה הרוסית באורך 

חובות , עוד מוטלות עליו חובות תרגום ודיבוב לרוסית).   דקות מדי יום5מבזקי חדשות של 

  .ב"לכתוביות וכיו

   

קבוצת המוסיקה הישראלית  רשיון להפעיל את ערוץ המוסיקה  הוענק ל2002בסוף שנת 

 שעות ביממה  מוסיקה 24הערוץ משדר .  בכבלים ובלווין24הערוץ משדר באפיק . הישראלית

במהלך תקופת ). למעט שיעור מצומצם ומוגבל של מוסיקה זרה שהוא רשאי לשדר(ישראלית 

 דולר ביוזמות שונות וביניהן הקמת רשיונו על הערוץ להשקיע סכום מצטבר של שבעה מליון

הפקת קליפים לנכסי צאן ברזל של , ארכיון דיגיטאלי לאומי למוסיקה ישראלית וים תיכונית

  .כינון כיתות אמן לפריפריה ועוד, המוסיקה הישראלית

 משעות השידור 20%גם ערוץ המוסיקה מחויב בשידור שעות הפקה מקומית בהיקף מינימלי של 

 40%ח בהפקות מקומיות או " מליון ש24הערוץ מחויב להשקעה של ,  כןכמו. של הערוץ

בהפקת תכניות תעודה ותכניות איכות ₪  מליון 6מתוכן לפחות , )הגבוה מבינהם(מהכנסותיו 

) מתוך חובת ההשקעה בהפקות מקור שנקבעה לו(רשאי הערוץ , כמו כן. בנושא מוסיקה ישראלית

  . ₪ מליון 8ל עד להשקיע  בקליפים סכום שלא יעלה ע

לאחרונה ביטלה המועצה את המגבלה על האפשרות של בעל זכיון לפי חוק הרשות השניה להחזיק 

בדומה להוראות הקיימות במכרזים שפרסמה לערוצים ייעודיים אחרים , אמצעי שליטה בערוץ

  ).מורשת, ערבי, רוסי(

  .  24 ממניות ערוץ 44.4%ונה רכשה לאחר, שהינה בעלת זיכיון של הרשות השנייה, "קשת" חברת 

  

  :ערוצים ייעודיים נוספים

הוגשה הצעה יחידה ואולם המועצה ,  פורסם מכרז2003 בשנת -ערוץ ישראלי בשפה הערבית 

המועצה החליטה . ביטלה את הזכייה לאחר שהקבוצה שזכתה לא הצליחה להתחיל בשידורים

ועומדת לפני פרסום , ר משקיעיםמבצעת פעילות שטח רחבה לאיתו, לפרסם מכרז חדש לערוץ

משדר הערוץ רשאי לשדרו בשידור לוויני פתוח כדי להגדיל את , לפי חוק התקשורת. מכרז

  .הנגישות לשידוריו

  

 2007וזכייתה בוטלה באוגוסט , הוגשה הצעה יחידה,  פורסם מכרז2004 בסוף שנת -ערוץ מורשת 

  .יג לוח זמנים לתחילת שידורי הערוץלאחר שהזוכה לא השלים את הנדרש לפי המכרז ולא הצ

  

אך נשלל לאחר שהערוץ לא הצליח לעלות ,  הוענק רשיון לשידור הערוץ2002 בשנת - ערוץ חדשות 

  .לאוויר

   

  רשיון לשידורים על פי דרישה

במסגרת השירות מסופק ). VOD - Video On Demand(חברת הוט מספקת שידורים לפי דרישה 

המועצה לשידורי כבלים . קם עבור תשלום וחלקם ללא תוספת תשלוםחל, מגוון רחב של תכנים

שיעור .  שלהVOD -ושידורי לווין מיישמת את ההסדרה החלה על חברת הוט גם בשירות ה
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חלים על השירות , VOD -ההשקעה בהפקות מקור כולל גם את הכנסות החברה משירות ה

  .ב חובות"ים וכיוסיווג וסימון משדר, ההוראות האתיות השונות בשידורים

  

 רשיון –יצר סוג חדש של רשיון , 2007שהתקבל בכנסת ביולי ,  לחוק התקשורת37' תיקון מס

אשר ביקשה להסדיר , שקדמה לו עבודה של ועדה בינמשרדית, התיקון. לשידורים על פי דרישה

מאפשר לפנות ,  באמצעות טכנולוגית רחבת פסVODאת האפשרות של חברת יס לספק שירות 

בכל הנוגע לחברת יס קובע . למועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין ולבקש רשיון לאספקת השירות

  .לספק את השירות למנוייה, בהתקיים תנאים מסוימים, התיקון את האפשרות

  

 ככלל הרגולציה החלה על , יצוין כי. טרם הוגשה למועצה בקשה לקבלת רשיון כאמור, נכון להיום

עם הקלה בדרישה להשקעה , חלה גם על בעל רשיון  לשידורים לפי דרישהוין חברות הכבלים והלו

  .בהפקות מקור

  

  ערוץ הכנסת

הערוץ משדר באפיק . 2003-ד"התשס, ערוץ הכנסת מוסדר מכוח חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת

 אופיים והקווים המנחים לסיקור דיוני המליאה, מדיניות השידורים בערוץ.  בכבלים ובלווין99

המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין בחרה את המפעיל הקבוע  .הותוו בחוק ובתקנות, והועדות

 קבוצות שהתמודדו במכרז שפרסמה והעניקה רשיון לחברת החדשות 5של הערוץ מבין 

המועצה קבעה את הכללים לפעילות . 2006בנובמבר ) 2חברת החדשות של ערוץ (הישראלית 

  . ר הכנסת"יו בהתייעצות עם ועדת התאום הממונה בידי יוהערוץ ומפקחת על שידור

הערוץ יהיה מופץ , פי חוק הרשות השניה-על. ובשידור לוויני פתוח, בלווין, הערוץ משודר בכבלים

  .DTT -גם במסגרת השידור ב

משדרי מידע , שידורי הערוץ ממומנים מתקציב הכנסת וכוללים תיעוד של דיוני המליאה והועדות

  .ב"תכניות כלכלה ומשפט וכיו, סיקור אירועים בכנסת, ת חדשות פרלמנטאריו,והעשרה

  

  רשות השידור

שהיא רשות סטאטוטורית הפועלת על פי חוק , לצד גופים שהוזכרו לעיל פועלת רשות השידור

 ואיננה כפופה לאחריות שר התקשורת אלא לשר שהממשלה ממנה 1965-ה"תשכ, רשות השידור

  . ל ענייני רשות השידורמטעמה כשר האחראי ע
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   טכנולוגיה ומשאבי תדר- 'פרק ב

בתפקיד המשנה , באותה עת, ידי מי ששימש-סקירה זו נכתבה על בסיס חומר שהוצג לוועדה על

, ל בכיר ספקטרום וניהול תדרים במשרד"ובעבר גם כסמנכ, למנהל הכללי במשרד התקשורת

  .מר משה גלילי

  

 רקע כללי
יש להבחין בין , ת סוגי הטכנולוגיות שבאמצעותן משדרים שידורי טלוויזיהכאשר בוחנים א

ערוצית -לבין טלוויזיה רב, ערוצית המיועדת לקליטה חופשית של כלל הציבור-טלוויזיה חד

  .ידי הציבור בתשלום דמי מנוי או  שהציבור מקבל בקליטה חופשית-הנרכשת על

 
- חד(טלוויזיה אנלוגית בשידור קרקעי . א: ר השונותיש להבחין  בין טכנולוגיות השידו, כמו כן

. ג; ) תוכניות4-6, ערוצית בהיקף נמוך-רב(טלוויזיה דיגיטלית בשידור קרקעי . ב; )ערוצית

 ). תוכניות100-כ, ערוצית בהיקף רחב-רב(טלוויזיה דיגיטלית בשידור לווייני 

 
, 2, 1ערוצים : בטכנולוגיות הבאותקיימת כיום , ערוצית- קליטה חופשית לציבור של טלוויזיה חד

) הכנסת (99- ו33, 10, 2, 1וערוצים , UHF-IV בטלוויזיה אנלוגית קרקעית בתדרי תחום 333-ו

 .בשידורים דיגיטליים מלוויין

 
, טלוויזיה בכבלים של חברת הוט: קיימת כיום, ערוצית בתשלום דמי מנוי- קליטת טלוויזיה רב

 .חברת יס של " עמוס"וטלוויזיה מלוויין 
  

בימים אלה עוסקת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בהקמת מיזם של טלוויזיה דיגיטלית , כאמור

 33, 10, 2, 1 -שתעביר בקליטה חופשית לציבור את חמשת הערוצים , בגיבוי לוויני, קרקעית

 .  והכנסת

 
ור שירותי תינתן סקירה למשאבי התדרים שהוקצו בישראל לשימושים אזרחיים עב, בפרק זה

להעברת , ייסקרו הטכנולוגיות השונות ומשאבי התדר הנוכחיים והעתידיים. הטלוויזיה האזרחית

 טלוויזיה בכבלים -לא תינתן התייחסות לטכנולוגיות [שידורי טלוויזיה באמצעים שפורטו לעיל 

 ].  עתידי על סיב אופטיADSL   ,IPTVעל " מוגבל "IPTV, ) תוכניות100-ערוצית כ-רב(

 
 סקירת המצב כיום בישראל

  

 שידורי טלוויזיה קרקעית לקליטה חופשית של הציבור מתקיימים כיום -טלוויזיה אנלוגית 

התקן האירופאי ). ץ" מה862 עד UHF-IV) 470בתדרי תחום , בישראל בטכנולוגיה אנלוגית

                                                 
 . בפרק זה יקרא גם תוכנית–" ערוץ" 3



 30

והשאר  האפיקים לטלוויזיה 49 מתוך 14בישראל מוקצים רק . 4 אפיקים49בתחום זה כולל 

 מוקצים 14- אפיקים מתוך ה11). ן בתקן אמריקאי"ורט, בלישה, ממשלתיים(לשירותים אחרים 

 . 2-  ו1לערוצים 
  

בעתיד מיועדים התדרים עבור רדיו . 1 ומיעוט משדרי ערוץ 33 פועל ערוץ VHF-IIIבתחום 

 .UHF-IVל מתוכננים לעבור לתחום "וערוצים הנ, דיגיטלי קרקעי
בטכנולוגיה אנלוגית ,  משדרים בפריסה ארצית14 עבור 10שרו תדרים לערוץ בעבר או, יוער כי

 לא מימש את ההקמה והתדרים הוסבו עבור המיזם של 10ערוץ . UHF-IVקרקעית בתדרי תחום 

  .הטלוויזיה הדיגיטלית הקרקעית

  

המטרה .  UHF-IV עבור מיזם זה מוקצים שלושה אפיקים בתדרי תחום –טלוויזיה דיגיטלית 

וזאת בכיסוי כלל ,  שתשדר באופן שיאפשר קליטה חופשית של הציבור5יא שתוקם תשתיתה

 33, 10, 2, 1 -על תשתית זו יועברו כאמור חמשת הערוצים ,  משדרים14-התשתית תכלול כ. ארצי

  .  99-ו

  

  טכנולוגיות

  

ת בתקן  הטכנולוגיה של הטלוויזיה האנלוגית עובד-) קרקעית(ערוצית אנלוגית -טלוויזיה חד

. מאולפן השידור מועבר האות אל המשדרים ובכל משדר משודרת תוכנית אחת. PALאירופאי 

, תדרים/ משדרים במספר אפיקים15- כדי לכסות את כל הארץ  מופעלים על ידי הרשות השנייה כ

רשות השידור מפעילה מערך הפצה מקביל . מעביר תוכנית אחת, ץ" מה8כל אפיק ברוחב פס של 

  . משדרים נפרדיםהנסמך על

 
  -)קרקעית(ערוצית דיגיטלית -טלוויזיה רב

נעשית על ידי בעל " הולכה"ה. DVBT, התקן שאומץ בישראל הוא התקן האירופאי •

להולכה , תשמש כאמור" תשתית אחת. "משודר על ידי בעלי האולפנים" תוכן"וה, 6התשתית

 . תוכניות5 -  4של 
הוספת תוכנית . ) תוכניות6מסוגל להעביר עד  (ניות תוכ5המיזם הנוכחי יעביר כאמור , ויוער

אם כי צפוי שלא תהיה . בא על חשבון הורדת איכות הקליטה לצופים,  תוכניות6 - מעבר ל 

ריבוב "ומבצעים , נמוכה" פעילות דינמית"פגיעה משמעותית כיוון שלערוץ הכנסת יש 

 . בין התוכניות" סטטיסטי

ההקצאה . ון הפסקת השימוש בטכנולוגיה אנלוגיתעל חשב, UHF-IVפועלת בתדרי תחום  •

נקראת תוכנית , היא בתוכנית אזורית שתוכננה וסוכמה על ידי ארגון התקשורת הבינלאומי

                                                 
בתדרי  , ץ גם בטכנולוגיה האנלוגית וגם בטכנולוגיה הדיגיטלית הקרקעיות" מה8הוא ברוחב  , "תדר" נקרא גם –" אפיק " 4

  .UHF-IVתחום 
-מהם כ.  משדרים למתן כיסוי ארצי40-היא מורכבת מכ". שכבה"נקראת גם , לית קרקעית של טלוויזיה דיגיט–" תשתית " 5

  .  האירופאיDVBTישראל אימצה את תקן  . והשאר בינוניים וקטנים, וואט- קילו10 עד 1 משדרים גדולים של 15
  . לעיל3 ראה הערת שוליים –" תשתית" 6
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תוכנית . התוכנית משותפת לכל מדינות אירופה אפריקה והמזרח התיכון. 2006 - נבה 'ג

 שבה יופעלו 2015התוכנית תפעל משנת . הפרעה למדינות השכנות- התדרים מתואמת לאי

חייבות כל המדינות השותפות לתוכנית ) 2015(באותו המועד . שידורים דיגיטליים בלבד

התוכנית כוללת גם הקצאת תדרים . להפסיק לחלוטין את השימוש בטכנולוגיה האנלוגית

. VHF-IIIעל חשבון הפסקת שידור הטלוויזיה מתדרי תחום , T-DAB, לרדיו דיגיטלי

 תוכניות 3007 עד 200 שכבות שמהן ניתן יהיה להקים מבחינה טכנולוגית 10לישראל הוקצו 

 .בכיסוי ארצי, רדיו מסחריות וממלכתיות יחד
  

 :סך כל האפיקים שהוקצו לישראל הינו כדלקמן,  2006 - נבה 'על פי תוכנית ג
  . אתרים30 -  אפיקים ב 16 -  הקצאות המורכבות מ 200 - כ   .א

אך מרבית המדינות וכך גם בישראל שוקלים .  שכבות8 -לה כ ניתן להקים עם הקצאות א  .ב

 4באמצעות שכבה ניתן להעביר , יובהר כי. 8תלהקצות שכבה אחת לטלוויזיה סלולארי

   על חשבון הורדת איכות6או עד , תוכניות

  . תוכניות30 - הכל כ - שכבות יהיה ניתן להעביר סך7באמצעות  

 

תוך תיאום תדרים , כנולוגיות אנלוגית ודיגיטלית מותר להפעיל במשולב ט2015עד שנת  •

 . מורכב בין הטכנולוגיות והתחשבות בשידורים אנלוגיים שפועלים במדינות השכנות

 
 משאבי תדר לעתיד 

 
  - טלוויזיה אנלוגית .   א

מוערך (תפסיק לפעול כשנה וחצי לאחר תחילת שידורי המיזם הנוכחי של טלוויזיה דיגיטלית 

התדרים שלה יוקצו לטלוויזיה דיגיטלית קרקעית ובהם ניתן יהיה להפעיל שתי ). 2011לשנת 

  . שתפעלנה במיזם הנוכחי5-בנוסף ל,  תוכניות10 עד 8תשתיות נוספות בהיקף של 

 
 -טלוויזיה דיגיטלית קרקעית  .ב

 .תוכניות 6 - 5,  שכבה אחת- במיזם הנוכחי  •

,  שתי שכבות נוספותמתפנות,  לאור הפסקת השידורים האנלוגים- 2011בשנת  •

 . תוכניות10 עד 8ניתן להעביר , בעקרון מבחינה טכנולוגית, שתאפשרנה

, בעקרון מבחינה טכנולוגית, שתאפשרנה,  שכבות פנויות7הכל תהינה -  סך-  2015בשנת  •

 .   תוכניות30 -ניתן להעביר כ

                                                 
  .ר שתבקש כל תחנהתלוי באיכות השידוהמספר הסופי של תחנות הרדיו  7
טכנולוגיה זו תאפשר לשדר . DVB-Hהנטייה היא לכיוון תקן . עדיין לא נקבע תקן עולמי וגם לא אירופאי טלוויזיה סלולרית  8

  .ץ" מה8באפיק של ,  תוכניות60 עד 40
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נחה הינו בה, מספר התוכניות שתוכלנה לפעול במצאי התדרים המפורט לעיל: הבהרה •

 תשודרג 2015אם עד לשנת ). DVBT(שיופעלו בטכנולוגיה הדיגיטלית הנוכחית 

 . הטכנולוגיה אזי תגדל כמות התוכניות שניתן יהיה לשדר

 תרמה +DAB לטכנולוגיית DABשדרוג של טכנולוגיית ,  ברדיו הדיגיטלי-לדוגמה

  . תוכניות במרבב8במקום ,  תוכניות רדיו במרבב אחד25להעברת 

ניתן יהיה ,  שיוחלט כי קיים צורך מסחרי להעברת מספר רב יותר של תוכניותבמידה •

פי - על, אולם. ידי העברתם לתחום תדרים אחר-על, לפנות תדרים משימושים קיימים

הועדה סבורה כי מספר התכניות שיהיה זמין בשנת , 'הסקירה ההשוואתית שבפרק ד

סף לאור מספר התוכניות שיהיה זמין בנו.  יתנו מענה להענקת רישיונות לכל דורש2012

הועדה אינה רואה במצאי התדרים ,  תוכניות30 - כ,2015מבחינה טכנולוגית החל משנת 

 ).ברודקסט(מגבלה אפקטיבית למתן רשיונות לשידורים מרכזיים , האמור

 

 -)לוויינית(ערוצית דיגיטלית -טלוויזיה רב  .ג

) בעיקר אירופאים(לוויינים נוספים אך ישנם , "עמוס"פועלת בישראל בעיקר מלוויין  •

של משיבים עבור מפעיל " קיבולת פנויה"ישנה " עמוס"ללוויין . הנקלטים בישראל

 . ויתכן שעבור שני מפעילים, )כמו יס,  תוכניות100- כ(ערוצי נוסף -רב

אך לצורך כך יידרש ,  )BSS(לישראל הוקצו גם תדרים מיוחדים לטלוויזיה לוויינית  •

מעט . ין עם משיבים מיוחדים והציבור יצטרך לקנות מקלטים מיוחדיםלהעלות לווי

 .התחילו לשגר לוויינים עם ציוד כזה) 200 מתוך 10-כ(מאד מדינות בעולם 
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   התשתית הכלכלית- ' פרק ג

  

על מודל כלכלי ונתונים שרוכזו במסגרת עבודה משותפת של  , בין היתר, מתבסס, פרק זה 

".  ייעוץ כלכלי-'הלוי דוויק ושות"ויחד עם חברת הייעוץ , משרד האוצר, קשורתמשרד הת

המודל שעליו הסתמכה הועדה והמוצג , יצוין כי לאור חילוקי דעות בין המשרדים, בהקשר זה

במסגרת הפרק יצוינו חלק מחילוקי הדעות כאמור .   הינו המודל שהציג משרד האוצר, להלן

  .לעיל

  

  המימון בשוק הטלוויזיה בישראלרקע לגבי מקורות 

  

הנובעת בעיקרה בכללי (כאשר ישנה חלוקה , שוק הטלוויזיה בישראל ממומן באמצעים שונים

. בין הסגמנטים השונים של השידור לאופן המימון שלהם) בעיקר בחקיקה, הרגולציה השונים

  :אחד מהםואופן המימון של כל , להלן פירוט הסגמנטים השונים של שידורי הטלוויזיה

  

אך , י גביית אגרות" ממומנת בעיקר ע- )1,33ערוצים ( רשות השידור -טלוויזיה ציבורית .1

בחוק רשות השידור קיים איסור על שידורי פרסומת . י תשדירי חסות ופרסומות"גם ע

  .בטלוויזיה בשידורי רשות השידור

 2 וערוץ 1ץ שידורים במסגרת ערו( שידורי הטלוויזיה החינוכית -טלוויזיה ציבורית .2

אך במידה מועטה , י מסים"כלומר ע,  ממומנת מתקציב משרד החינוך-)23ושידורי ערוץ 

 . י פרסומות"גם ע

-  ממומנים על-) 9,24ערוצים (והערוצים הייעודיים ) 2,10ערוצים ( הערוצים המרכזיים  .3

לכלל יופצו ) 2,10(חוק הרשות השנייה קובע ששידורי הערוצים המסחריים . ידי פרסומות

כללי . ולכן אין אפשרות לגביית דמי מנוי בגין הפצת שידורים אלו, הציבור באופן פתוח

 .מועצת הכבלים והלווין קובעים כי בגין שידורי הערוצים הייעודיים לא ייגבו דמי מנוי

ידי גביית דמי מנוי -  מימון על-  שידורי חברות הכבלים  והלוויין - טלוויזיה רב ערוצית .4

צב דהיום חברות הכבלים והלווין אינן רשאיות לשדר פרסומות במ. מהלקוחות

 .בשידוריהן
 בין הסגמנטים םהמצב הרגולאטורי הקיים מחלק את מקורות ההכנסה האופציונאליי, כאמור

ההכנסות , מרבית ההכנסות מפרסומת מגיעות לשידורים המסחריים: השונים בשידורי הטלוויזיה

  .והמימון הציבורי מיועד לשידורים הציבוריים,  ערוצייםמדמי מנוי מיועדות לשידורים הרב

  

להלן טבלה המציגה במצב הקיים את הסגמנטים השונים של שידורי הטלוויזיה ואת מקורות 

מצבים בהם יש אפשרות מצומצמת לשימוש במקור הכנסה סומן (המימון הזמינים לכל סגמנט 

  ):סימן שלילי
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  דמי מנוי  שידורי פרסומת  
  -  +  יה מסחריתטלוויז

  -  +  ערוצים ייעודיים
טלוויזיה רב 

  ערוצית
-  +  

  

, בשנה₪ המספרים במיליוני (להלן פילוח שוק הטלויזיה בישראל לפי הכנסות הסגמנטים השונים 

  ):2007לשנת 

טלויזיה ציבורית, 880

טלויזיה מסחרית 
טלויזיה רב ערוצית, וייעודיים, 1430

3470

  

חברות ואיגוד  דיווחי ה- טלוויזיה מסחרית, חות החברות" דו-טלוויזיה רב ערוצית: מקורות

  . ביצוע תקציב רשות השידור והטלוויזיה החינוכית-טלוויזיה ציבורית; 2008המפרסמים לשנת 

  

  

  : מספר הערות לגבי הגרף

ההכנסות מיועדות גם לשידורי תחנות ,  מעבר לשידורי הטלוויזיה- הטלוויזיה הציבורית  •

  . הרדיו של רשות השידור

המהוות כרבע מההכנסה , ל גם את עמלות הפרסום הסכום המתואר כול-טלוויזיה מסחרית  •

מעבר . יש לנכות רכיב זה מהסכומים הפנויים לשימוש החברות, בשל כך. של הערוצים

כאשר שיעור קטן יחסית , מרבית ההכנסות מיועדות להוצאות עבור המסך, לעמלות הפרסום

 .דתמלוגים ועו, דמי זיכיון, מיועד להוצאות נילוות דוגמת הנהלת הערוץ

 הכנסות הטלוויזיה הרב ערוצית כוללות גם את ההכנסות המיועדות -טלוויזיה רב ערוצית  •

, עלות מערכת שירות הלקוחות, לכיסוי עלויות הפצת השידורים באמצעות הכבלים והלוויין

 ממחזור הפעילות של 50% - עלויות אלו מהוות למעלה מ. 'מערכות גבייה וכו, מערכת תמחיר

צאות המיועדות למסך והוצאות נילוות להן מהוות מרכיב שנמוך ממחצית כך שההו, החברות

 : מצב זה שונה בהשוואה לערוצים המסחריים והציבוריים. מהסכום המתואר בגרף
o  עלויות ההפצה של השידורים הציבוריים והמסחריים עומדות על אחוזים בודדים

 .מהמחזור
o הציבור ולכן אינם נדרשים השידורים המסחריים אינם מנהלים קשרים ישירים עם 

 .ב"מערכות גבייה וכיוצ, למערכות שירות לקוחות
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   על מבנה המימון של השידורים השונים3982השפעת החלטה 

  

  :משנה את המצב הקיים ואת המגבלות הקיימות בעניין חלוקת המקורות הקיימת, 3982החלטה 

שינוי . ה הרב ערוציתההחלטה על פתיחה מדורגת של שוק הפרסום גם לטלוויזי, ראשית .1

  .  הכנסות מפרסומות לסוגיהן- זה יאפשר לטלוויזיה הרב ערוצית מקור הכנסה נוסף 

ההחלטה על הפסקת הסבסוד הצולב הקיים בתשלום דמי המנוי בין הערוצים , שנית .2

שינוי זה ישנה את החלוקה הפנימית . השונים הנמכרים במסגרת הטלוויזיה הרב ערוצית

וישנה את יחסי הכוחות בין הלקוח לחברת הטלוויזיה , ים בדמי המנויבין הערוצים השונ

 .הרב ערוצית בהקשר זה
  

מכיוון , לגדול מקורות ההכנסה של הערוצים הייעודיים יכול,  בנוסף לשתי החלטות מרכזיות אלו

שהועדה מעלה אפשרות עתידית לפיה הערוצים הייעודיים יוכלו לבחור לגבות דמי מנוי 

יתאפשר לערוצים אלו מקור , במידה ומצב זה יתממש. באישור הגוף המסדיר, מלקוחותיהם

  .הכנסה חשוב נוסף

  

  : להלן הטבלה שהוצגה לעיל במצב שאחרי יישום הרפורמה המוצעת

  

  דמי מנוי  שידורי פרסומת  
  -  +  טלוויזיה מסחרית
  (+)  +  ערוצים ייעודיים

טלוויזיה רב 
  ערוצית

+  +  

  

  

. תהיינה הרבה פחות מגבלות קטגוריות על פעילות הסגמנטים השונים, כפי שניתן להתרשם

 ואינה מתייחסת כמובן לכללים הפרטניים שייקבעו תהטבלה האמורה היא במידה רבה סכמאטי

, ייתכן סביר שבערוצים שונים בטלוויזיה הרב ערוצית, כך למשל. לכל סגמנט ולכל מקור מימון

 מגבלות קטגוריות שכן צפויות להישאר גם לאחר יישום .תהיינה מגבלות לגבי שידורי פרסומת

  .הן שהשידורים המסחריים לא יגבו דמי מנוי מלקוחותיהם, המלצות הועדה

 בהתפתחותם בשנים האחרונות ובשינויים הצפויים -להלן נסקור את כל אחד מהשווקים השונים

  .בגלל המלצות הועדה

  

  

  

 ה סקיר-שוק הטלוויזיה המסחרית ושוק הפרסום
  

הפרסום בטלוויזיה מהווה . שוק הטלוויזיה המסחרית מתבסס על הכנסות מפרסומות, כאמור

, הרדיו, הקולנוע, אשר מתחלק גם בתחום העיתונות, חלק מהיצע הפרסום הכללי במשק

להלן השוואה בינלאומית של אחוז ההשקעה בפרסום מתוך התוצר . האינטרנט ושלטי החוצות

  :בכללן ישראל, ותהכללי במשק במדינות נבחר
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   -הוצאה לפרסום  מדינה
  ג"שיעור מהתמ

  ג לנפש "תמ
  )ב"ארה$ (

 $18,368  0.58%  פורטוגל
 $28,041  0.73%  ספרד

 $31,480  0.59%  איטליה
 $35,073  0.74%  גרמניה
  35,794$  0.78%  שווייץ
 $36,672  0.56%  צרפת
 $37,875  0.92%  בלגיה

 $38,976  0.88%  אוסטריה
  39,575$  0.88%  אנגליה
 $39,755  0.73%  פינלנד
 $42,198  0.73%  שבדיה
 $52,190  0.99%  אירלנד
 $57,370  0.74%  דנמרק
 $71,383  1.08%  נורבגיה

ממוצע אירופה 
  )ממוצע פשוט(

0.78%  40,339$  

  41,600$  1.23%  ב"ארה
  26,200$  0.58%  ישראל

  2006נתוני שנת , עיבודים של הלוי דווייק, זניט אופטימדיה: מקור הנתונים

  

  :מן הטבלה ניתן ללמוד מספר דברים חשובים

ישנם ,  כך.היקף הפרסום כאחוז מהתוצר משתנה באופן משמעותי בין מדינות שונות .1

. הבדלים של עשרות רבות של אחוזים בין מדינות שונות בעלות מאפיינים יחסית דומים

יקף הפרסום נובע ממאפיינים ייתכן וה. אין מסקנה חד משמעית שניתן להסיקה מנתון זה

הרגלי , מבנה המשק ורמת התחרותיות בו, שונים של כל מדינה כמו מאפיינים תרבותיים

  .'שונה בתחום השיווק וכו" מסורת", הצריכה של התושבים בתחומי המדיה

 רמת .ג גבוה יותר ככל שרמת החיים במשק עולה"שיעור ההוצאה לפרסום כאחוז מהתמ .2

הדבר אינו אומר כמובן שיש קשר סיבתי . 0.6 -ונים היא די גבוהההמתאם בין שני הנת

ג לאורך "ניתוח היקף הפרסום כאחוז מהתמ, בעניין זה. אלא שקיים מתאם, בין הנתונים

אין , ג באותן שנים"מראה שלמרות שיש עלייה משמעותית בתמ, 2000-2006השנים 

אלא בהיקף הנמוך מעט מקצב , עלייה בשיעור ההוצאה לפרסום באותן שנים באותו היקף

 .נתון זה יהיה חשוב בהמשך הניתוח ויפורט בהמשך. הגידול בתוצר

 .ג נמוך יחסית בישראל בהשוואה למדינות אחרות"שיעור ההוצאה לפרסום כאחוז מהתמ .3

ג בישראל נמוך ביחס לממוצע "שכן התמ, הדבר מתאים למתאם שנמצא בין שני הנתונים

  .  אינו בהכרח מעיד על קשר סיבתי בנושא,אך כאמור, במדינות המערב
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  : בין הסגמנטים השונים1999להלן טבלה נוספת המציגה את פילוח שוק הפרסום בישראל משנת 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 36.4% 34.0% 21.6%29.6%33.2%34.9%32.9% 24.6%21.9%טלוויזיה
 41.6% 46.4% 62.0%55.8%52.7%50.3%49.9% 60.9%62.8% עיתונות
 10.0% 7.8% 0.6%1.3%2.0%3.3%5.2% 0.1%0.3%אינטרנט

 5.5% 5.8% 9.1%7.3%7.1%6.5%6.2% 7.4%8.2% רדיו
 5.6% 5.1% 6.4%5.3%4.2%4.2%5.0% 6.7%6.5% חוצות
 0.9% 0.8% 0.3%0.8%0.8%0.8%0.7% 0.3%0.3% קולנוע

כ"הס  100.0%100.0% 100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 100.0% 100.0% 
  איגוד המפרסמים: מקור הנתונים

  

  :להלן הצגת הנתונים בגרף

  לפי סוג המדיה, 2007-1999שיעור ההוצאה לפרסום בישראל בשנים 
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טלוויזיה עיתונות אינטרנט רדיו חוצות קולנוע
  

  

מגמה ה. היקף הפרסום המוקצה לאמצעים השונים משתנה במהלך השנים, כפי שניתן להתרשם

 בשנת 10% - לכ1999מסכום זניח בשנת , הבולטת ביותר היא גידול של היקף הפרסום באינטרנט

שיעור הפרסום , כפי שניתן להתרשם. גידול זה בא בעיקר על חשבון העיתונות הכתובה. 2007

  . 2007 בשנת 36% -  לכ1999 בשנת 25% -מכ, בטלוויזיה לא קטן בשנים האחרונות אלא דווקא גדל

  

, שיעור ההוצאה לפרסום כאחוז מהתוצר בכל שנה, תוח השתנות התוצר בישראל על פני שניםני

מאפשר להגיע להיקף הכספי המגיע לשוק , ופילוח שוק הפרסום בין הסגמנטים השונים בכל שנה

להלן ההיקף הכספי ושיעור הצמיחה של שוק הפרסום בטלוויזיה . הפרסום בטלוויזיה מדי שנה

כל הנתונים ( לצורך הנוחות מוצגים גם נתוני הצמיחה של המשק בכל שנה .2000החל משנת 

  ):בערכים ריאליים
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  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  
הוצאה לפרסום בטלוויזיה 

 1,527 1,447 1,347 1,317 1,425 1,317 1,253 1,285 1,254  )ח"מש(
שיעור צמיחת פרסום 

-2.51% 2.53%   בטלוויזיה  5.2% 8.1% 7.6%-  2.2% 7.5% 5.5% 
-0.4%  )ריאלי(ג "שיעור צמיחת תמ  -0.7% 1.8% 5.0% 5.1% 5.2% 5.4% 4.0% 

כל הנתונים במונחים . ס"נתוני למ; דיווחי החברות ונתוני איגוד המפרסמים: מקור הנתונים

  ריאליים

  

צים הייעודיים בכל אחת הנתונים האמורים מייצגים את סך הכנסות הטלוויזיה המסחרית והערו

בהקשר זה יוער כי הנתונים המוצגים אינם כוללים את הכספים המופנים . מהשנים האמורות

העומדים על עשרות בודדות של מיליוני , חסויות ופרסומות בטלוויזיה הציבורית, לתשדירי שירות

  .ואינם נמצאים במגמת גידול על פני שנים, בשנה₪ 

  

  :שתי מסקנות מרכזיותמן הטבלה ניתן להתרשם מ

, 22% -שוק הפרסום בטלוויזיה גדל ריאלית על פני השנים האמורות בשיעור כולל של כ .1

 -התוצר במשק גדל בשנים האמורות בשיעור כולל של כ. 2.5% -ובשיעור שנתי ממוצע של כ

, כפי שניתן להתרשם קצב הגידול הכולל.  אחוזים בשנה3.1% -ובממוצע שנתי של כ, 28%

גם קצב הגידול השנתי הממוצע נמוך במעט בתחום הטלוויזיה מאשר בגידול בתוצר ולכן 

 . הכולל
  

ננתח . באופן ישיר ביחס לגידול התוצר או בשונה ממנו נשאלת השאלה האם שוק הפרסום גדל

  :להלן שלושה גורמים מרכזיים בהקשר זה

  

גורם המפרסם הרווח ל,  ככלל- השפעת גידול האוכלוסייה על גידול בשוק הפרסום   .א

דבר שמגדיל את , מהשקעת כספו מפרסומת נובעת מהגדלת החשיפה של הלקוחות למוצר

. ולבסוף להגדלת הרווח לפירמה בגין הגדלת היקף המכירות, הביקוש לרכישת המוצר

בהנחה (מגדיל את מספר הלקוחות הנחשפים לפרסומת , מכאן נובע שגידול באוכלוסייה

ולכן הרווח הפוטנציאלי גדל , )וכלוסייה נשאר דומהששיעור הנחשפים לפרסומת בא

גידול אוכלוסייה צפוי להשפיע בשיעור דומה על הרווח , לפיכך. באופן ישיר ובאותו יחס

ולכן גם על היקף ההשקעה , על הרצון שלה להשקיע בפרסומת, הפוטנציאלי של הפירמה

 .בפרסום

 

 שינוי זה מגדיל את -) ג לנפש"תמאו כפי שנמדדת ב (גידול ברמת העושר של האוכלוסייה  .ב

שכן הוצאות משקי הבית או הפירמות מושפעות מהיקף , הרווח הפוטנציאלי לפירמה

ג לנפש יגדיל את הוצאות "כאן נשאלת השאלה האם גידול של אחוז בתמ. ההכנסה שלהן

האם פרסום הוא : במלים אחרות. בפחות ממנו או ביותר ממנו, הפרסום באותו שיעור

ששיעור ההשקעה בו גדול , אפיין יותר משקים עשירים או שהוא מוצר בסיסימוצר המ

 ?יותר במשקים פחות עשירים
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  : קודם לכן בוצעו מספר השוואות בהקשר זה

הניתוח בו נעשתה השוואה בין עושר המדינות לבין שיעור ההוצאה לפרסום מראה  •

מוביל לגידול , השגידול בעושר במדינ, כלומר. לכאורה שפרסום הוא מוצר מותרות

ששיעור ההוצאה לפרסום גדל עם : או במילים אחרות, גדול יותר בהוצאה לפרסום

צפוי להגדיל את היקף , ג לנפש"גידול של אחוז בתמ, לפיכך. ג לנפש"שיעור התמ

 .הפרסום בשיעור גבוה יותר

וכן , סקירה של השתנות שיעור ההוצאה לפרסום מתוך סך התוצר במדינות השונות •

מראים ששיעור ההוצאה לפרסום דווקא גדל במעט , נים שהוצגו לעיל מישראלהנתו

, מנקודת מבט זו, כלומר. '2000 - פחות מאשר גידול התוצר החל מתחילת שנות ה

אלא מוצר קרוב יותר לנייטרלי או מוצר בסיסי , פרסום הוא אינו מוצר מותרות

 .ת מזה לתוצר היקף ההוצאה אליו גדל ביחס ישיר או אף פחו-בהיבט זה
  

וזאת בגלל , ההנחה שנניח בהמשך היא ששוק הפרסום אמור לגדול באופן דומה לגידול התוצר

יחולו כמובן השפעות פנימיות של השינויים , מעבר לכך. ההשפעות של גידול התוצר

 .שישפיעו בנוסף לגידול הכללי של השוק, הרגולטוריים והטכנולוגיים הרלוונטיים

 
  

וגם אינו , היקף שוק הפרסום נוטה להיות תנודתי יותר מאשר הגידול בתוצרשיעור השינוי ב .2

סטיית התקן של השינוי , כפי שניתן להתרשם. קשור ישירות ברמה השנתית לגידול בתוצר

רמת , כמו כן. 2.56% בעוד שסטיית התקן של התוצר היא 5.33%בשוק הפרסום היא 

 היא נמוכה -) את שני הנתונים בכל שנהבהשוו(המתאם בין הגידולים בין שני השווקים 

  . מאוד

  

הנתון האמור משקף את העובדה ששוק הפרסום נתון להשפעות שונות והוא פחות יציב 

שכן הגידול בתוצר מהווה ממוצע גידול , מצב זה הוא צפוי. בהוצאות שבו ביחס לכלל התוצר

ב יותר משווקים ומהיותו ממוצע הוא נוטה להיות יצי, בכל הסגמנטים השונים במשק

הכלל הבסיסי במימון הקובע כי פיזור השקעות מקטין את רמת , במלים אחרות. פרטניים

בשוק ספציפי נוטה ) תנודתיות(רמת הסיכון : משקף בדיוק את המצב המתואר לעיל, הסיכון

  . להיות גבוהה יותר מאשר בכלל השוק

  

ים שקרו בשוק הפרסום ייתכנו מספר הסברים שונים ובהם השינוי לתנודתיות בשוק

קיומו , כניסתם של הערוצים הייעודיים,  לשוק10כניסת ערוץ : בטלוויזיה בשנים האחרונות

וכן מאירועים שונים מרכזיים שקרו במשק והשפיעו על שוק , 2005 בשנת 2של המכרז לערוץ 

  . הטלוויזיה

  

. גות השוק לעתידחיזוי התנה בהעובדה ששוק הפרסום נוטה להיות תנודתי מחייבת זהירות

, חיזוי ההשפעות השונות יתבסס בהמשך הסקירה על ממוצעים, מעבר לעובדה זו ובגללה

  . שמבטלים כידוע את השפעת השונות הגדולה ברמה השנתית
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   תחזית לעתיד לאור שינויים מוצעים במסגרת המלצות הועדה -שוק הטלוויזיה המסחרית 

  

חלקם יחד עם יישום , אות בשוק הפרסום בטלוויזיהשורה של שינויים צפויים לחול בשנים הב

בין . וחלקם שאינם קשורים להחלטה כאמור ולהמלצות הועדה,  והמלצות וועדה זו3982החלטה 

  :ניתן למנות את הנושאים הבאים, היתר

  .מתן אפשרות לחברות הטלוויזיה הרב ערוצית לשדר פרסומות .1

 .תחילת שידורי טלוויזיה קרקעית דיגיטאלית .2

 .בכלל זה שינויים בהיקף היצע התכנים באינטרנט, נויים בפילוח עוגת הפרסוםשי .3

 .בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית" חבילה צרה"יישום  .4

הרחבת השימוש באמצעים טכנולוגיים לצפייה בשידורים באופן מותאם ללקוח דוגמת  .5

VODו  - PVR. 

בכלל זה , רים המסחרייםשינויים אקסוגניים אחרים המשפיעים בין היתר על שוק השידו .6

גידול , שינויים ברמת החיים, שינויים ברמת התוצר ובפרמטרים אחרים הנגזרים ממנו

 .ב"וכיוצ, אוכלוסייה
  

ידי -אמידת היקף ההכנסה הצפוי בשוק השידורים בטלוויזיה בסגמנטים השונים שלו נעשתה על

קיים .  והיצע הפרסוםמחיר הפרסום: התייחסות לשני הפרמטרים הקובעים את רמת ההכנסה

  :בהתאם לעקומת ביקוש סטנדרטית היורדת משמאל לימין, כמובן קשר שלילי בין משתנים אלו

 
גדול ) Q(ככל שההיצע , כלומר, סטנדרטית היורדת משמאל לימין) D(הגרף מתאר עקומת ביקוש 

. q1וההיצע הוא , p1רמת המחירים היא , K נקודה - בנקודת המוצא). P(כך יורד המחיר , יותר

גידול בהיצע השידורים . a+bהיא השטחים ) טלוויזיה מסחרית וערוצים ייעודיים(הכנסות השוק 

הכנסות השוק במצב . p2 תביא לירידת מחירים ולקביעת מחיר חדש ברמה של q2לכמות של 

 ימינה Dא בתזוזה של עקומה גידול של כלל השוק יתבט, מעבר לשינוי המתואר. b+cהחדש יהיו 

  . אליה הגענוLויביא לעליית המחיר ביחס לנקודה , ולמעלה

  

P

Q 

D 

S1 S2 

a 

b c 

q1 q2 

p2 
p1 K 

L 
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התרשים לעיל מתייחס : יש לציין כי המודל לוקח הנחות מעט מורכבות מאלה המוצגות כאן

האם זהו גידול בהיצע : כאשר אין משמעות למקור הגידול בהיצע, לשוק השידורים כאל שוק יחיד

, מניח שישנו הבדל מסוים בין השידורים, המודל לעומתו. ים או רב ערוצייםבשידורים מסחרי

כאשר הגדלת ההיצע בשוק השידורים הרב ערוציים משפיעה באופן אחר על השידורים 

  .מאשר גידול בהיצע השידורים המסחריים עצמם, המסחריים

  

  :אופן בניית המודל נעשה באופן הבא

  

יקף הפרסום בפועל בסגמנטים השונים של השידורים בישראל  בשלב הראשון נאספו נתונים של ה

והן , היקף הפרסום מושפע הן מדקות הפרסום בכל ערוץ ובכל שעה. בשנים האחרונות וכיום

נאספו , בנוסף.   הנגזרים ממנו בכל ערוץ בכל זמן נתון9משיעור הרייטינג ומספר האימפקטים

  .נתונים לגבי מחירי הפרסום בעבר וכיום

  

.  איסוף הנתונים בוצעו תחזיות לגבי ההשפעות השונות הצפויות על השוק בשנים הקרובותלאחר

כך שנושאים הצפויים להגדיל , יצויין כי ההשפעות השונות נלקחו תחת הנחות שמרניות במיוחד

גידול השוק בעקבות , דוגמת גידול במספר האימפקטים(את השוק נלקחו באופן זהיר ומצמצם 

בהם נלקחו ) PVRדוגמת חדירת (לעומת נושאים הצפויים לפגוע בשוק , )ודהרחבת ההיצע וע

  .הנחות מרחיבות יחסית

  

  :להלן פירוט הפרמטרים וההנחות המשפיעים על השוק

 

גידול זה מפולח .  ביצוע תחזית לגבי גידול במספר האימפקטים לאורך השנים- גידול היצע  .1

. ת לפלח את ההכנסה בעתיד בכל סגמנטעל מנ, לפי גידול באימפקטים בסגמנטים השונים

 :תחזית הגידול נובעת מכמה גורמים

עקב ירידה , גידול במספר האימפקטים בכל השווקים עקב גידול אוכלוסייה בישראל  .א

הונח גידול דומה . DTT - ועקב כניסת שידורי ה, בהיקף בעלי מכשירי טלוויזיה

תייחסות למגמת הירידה תוך ה,  בשנה באוכלוסיית ישראל1.8%של , לשנים עברו

 .הקיימת לגבי מספר בעלי הטלוויזיה בישראל

 

בטלוויזיה הרב ערוצית עקב התרת הפרסום ) של פרסומת(גידול במספר האימפקטים   .ב

כאן ניתן להניח הנחות שונות לגבי הגידול במספר . בטלוויזיה בסגמנט זה

קטים בפועל  במספר האימפ35%התוצאות כאן מתייחסות לגידול של . האימפקטים

בהשוואה לפלטפורמות הפרסום לפני פתיחת , בשנת ההחלה המלאה של הפרסומות

 דקות בממוצע לשעה 2-3 -הנתון האמור מתייחס להיקף פרסום של כ. השוק

התלויה הן בהחלטת הגוף (יש לציין כי נתון זה הוא הערכה . בערוצים השונים

                                                 
ל שיעור מספר האימפקטים שווה למספר דקות הפרסום כפו.  מספר האנשים הצופים בכל תשדיר פרסומת-אימפקטים 9

  .הרייטינג הרלוונטי כפול מספר הצופים שמהווים נקודת רייטינג
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פר גבוה יותר או נמוך יותר והחלת מס, )המסדיר והן בהחלטת פלטפורמות השידור

 . של היקף פרסום בטלוויזיה הרב ערוצית יביא לתוצאות שונות של המודל

 

 אמצעים -)Personal Video Recorderדוגמת (אמצעים לצפייה מותאמת אישית   .ג

תוך , המאפשרים באופן זמין ושימושי להקליט תוכניות ואחר כך לצפות בהן, אלו

הדבר גורם . ה שמאפשר דילוג על הפרסומותמ, הרצת קטעים קדימה ואחורה

, מכשירים אלו נמצאים כבר כיום בשימוש. להקטנת היצע הפרסום באופן אפקטיבי

על סמך ניתוח של מספר המכשירים . והשימוש בהם צפוי להתרחב בשנים הבאות

והיקף )  מהצופים50% -נלקחה הנחה מרחיבה יחסית ששיעור החדירה יגיע ל(הצפוי 

 מהיקף האימפקטים בכל 8%ההנחה היא ששיעור ההקטנה יגיע לכדי , םהשימוש בה

 . הסגמנטים

 

 לאחר הזנת מכלול השינויים הצפויים - השפעות גידול ההיצע על מחירי הפרסום בטלוויזיה  .2

בוצעה הערכה לגבי ירידת המחיר עם הגידול בהיצע , בהיצע הפרסום בסגמנטים השונים

יס מודל איקונומטרי שפותח במחקר שנעשה בבריטניה הערכה זו נעשתה על בס. הפרסום

 וסקר את שוק הפרסום בטלוויזיה באופן  Ofcomבשנים האחרונות עבור הרגולאטור האנגלי 

הנתונים המרכזיים שהוזנו בהקשר זה הם גמישות המחיר . מקיף ולאורך עשרות שנים

 ואותה גמישות עם ,בטלוויזיה המסחרית עם גידול בהיצע הפרסום בטלוויזיה המסחרית

הונח שקיימת גמישות קבועה לפי נוסחה . גידול בהיצע הפרסום בטלוויזיה הרב ערוצית

 . בהתאמה) - 0.45 (- ו) -0.69(כאשר המקדמים הרלוונטיים הם , מעריכית
  

הזנת רמת המחירים החדשה כפול היצע הפרסום בכל אחד מהסגמנטים מאפשרת בניית תחזית 

  . הרב ערוציתההמסחרית ובטלוויזי הלהיקף השוק בטלוויזי

 

ולא ייאלץ לקנות ,  יישום המודל המוצע לפיו הצרכן יוכל לבחור ערוצים- חבילה צרה .3

אך יכול לפעול בשני כיוונים , צפוי לגרום לשינויים בהרגלי הצפייה, מלכתחילה חבילה רחבה

 :מנוגדים
  

 הצרכן לבחור רק את תוביל את, יכולת הבחירה בערוצים הרלוונטיים בלבד, מחד גיסא •

. ולכן תגרום להקטנת החבילה לגבי חלק מהלקוחות, הערוצים שברצונו לצפות בהם

בכלל , צפוי שזמן הצפייה בכל אחד מערוצי הטלוויזיה שייוותרו על המסך יגדל, במצב זה

 .זה זמן הצפייה בערוצים המסחריים והייעודיים

יל אותו למקד את רכישת הערוצים יכולת הבחירה של הצרכן צפויה להוב, מאידך גיסא •

יכול , הכסף הפנוי מאותם ערוצים שגם כך לא צפה בהם. בהם הוא מעוניין לצפות בלבד

במצב . שגם יגיעו למסך הטלוויזיה שלו, להוביל להגדלת היצע הערוצים המעניינים אותו

 . ייםופחות בערוצים המסחר, אותו צרכן יצפה יותר בערוצי הנישה המעניינים אותו, זה
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ובגלל הקושי הרב ביכולת הערכה של ההשפעות , בשל שני השיקולים הסותרים כאמור

 .נבחר שלא להציג השפעה חזויה בכיוון כזה או אחר בגלל החלת החבילה הצרה, האמורות

 

בהתאם .  בוצעה החלה של הגידול בתוצר לנפש על שוק הטלוויזיה- השפעת גידול התוצר .4

יגדל היקף ההוצאה לפרסום , יש להניח שעם הגידול בתוצר לנפש, לסקירה שהוצגה קודם לכן

החיוביות והשליליות שכבר נותחו , מעבר להשפעות האנדוגניות, זאת[לפחות באותו שיעור 

שנלקח נעשה בהנחה שגידול לנפש הגידול בתוצר )]. חבילה צרה, PVR ,DTT, גידול היצע(

, קרי, 2001-2008מוצע גידול שחל בשנים  יתנהג לפי אותו מ2009-2014התוצר בשנים לנפש 

, ועל מנת לנקוט בזהירות יתר בנושא זה, עם זאת. ג לנפש בשנה" בתמ1.35%לפי גידול של 

 .  ביחס לגידול הצפוי בתוצר10% -ב, הופחת שיעור הגידול השנתי בשוק הפרסום
כך , ותמשתמעת גם ההנחה שלא תהיינה השפעות אקסוגניות חריג, בהתאם לניתוח האמור

הנחה זו תואמת את . שתישמר יציבות במשאבים המופנים לטלוויזיה מתוך סך עוגת הפרסום

 .המגמה הקיימת בשנים האחרונות

 
 מכיוון שהן 2001-2008נבחרו השנים , בהתייחס למשבר הכלכלי הפוקד את המשק בימים אלו

ים רצופות של ובכלל זה שנתי, כוללות גם כן משבר כלכלי עמוק שחווה המשק הישראלי

, שיעור הצמיחה הממוצע שנלקח. ירידת תוצר כוללת וירידת תוצר לנפש חריפה עוד יותר

ולכן תחזית המודל גם כן מפנימה תקופת מיתון עמוקה במשק , כולל בתוכו את שנות המשבר

. 2001-2002הושוו תחזיות שונות לצמיחה שקרתה בפועל בשנים , בהקשר זה. הישראלי

התחזית , בהתאם לתחזיות בנק ישראל). - 1.1%(האמורות היתה במצטבר הצמיחה בשנים 

בימים האחרונים עידכן הנגיד את .  בהתאמה2.7% - ו) -0.2%( תהיה 2009-2010בשנים 

תחזית קרן המטבע הבינלאומית קובעת ). -1.5%(עד ) - 1.1% (- ל2009תחזית הצמיחה לשנת 

ית משרד האוצר האחרונה קובעת צמיחה תחז. 2009 בשנת 1.5%צמיחה במשק הישראלי של 

כפי שניתן .  צמיחה0% -אך היא צפויה להתעדכן בימים הקרובים לכ, 2009 בשנת 1.5%של 

 בהיקפים 2009-2010כלל התחזיות האמורות אינן צופות צמיחה שלילית בשנים , להתרשם

, ויודגש שובכאמור . אלא שיעורי צמיחה מעט גבוהים יותר, 2001-2002שחווה המשק בשנים 

והוחל על התחזית , במודל נלקח הנתון הממוצע שכלל את שנות המשבר בתחילת העשור

  . 2009-2010כך שהמודל כולל בתוכו מיתון עמוק מזה החזוי נכון להיום בשנים , העתידית

  

יודגש כאן שוב , מכיוון שתחזית גידול התוצר משפיעה באופן משמעותי על גידול שוק הפרסום

תביא להשפעה מתאימה על ) כלפי מעלה או כלפי מטה( אחרת של גידול התוצר כי תחזית

 .תחזיות מסוג זה הוצגו גם כן בפני הועדה. המודל לגבי כל השוק
  

יוצגו להלן ההכנסות הצפויות מפרסום לגבי כל אחד מהסגמנטים , לאחר שנותחו  סך ההשפעות

  .בהתאם לתוצאות המודל, בשוק

  

-2009ניתן היה להציג נתונים של השנים .  בלבד2014 ולשנת 2008סו לשנת התוצאות שיוצגו יתייח

.  אך בכוונה נבחר שלא להציג נתונים אלו מתוך ראייה של התהליכים המאפיינים את השוק2013
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שוק הפרסום הינו תנודתי ביותר ויכולת החיזוי של היקף השוק בשנה , כפי שצויין קודם לכן

שיבות בבניית המודל הכלכלי היא בהסתכלות רב שנתית על היקף הח, בהתאם. נתונה הוא נמוך

היא , נקודה שנייה בהקשר זה. השוק החזוי בעוד מספר שנים ולא על כל שנה באופן פרטני

 - וכן שינויים אחרים דוגמת הDTT - השפעת ה, שהרפורמות השונות בהקשר של שוק הפרסום

PVRהאופן המדויק של החלתם אינו . ם הקרובות צפויים לחול באופן מדורג כזה או אחר בשני

ישנה חשיבות להסתכלות , לכן. וגם קשה לחזות אותו בראייה שנתית, מהותי בראייה ארוכת טווח

כפי , בנוסף. ולאו דווקא בשנה נתונה כזו או אחרת, על מאפייני השוק לטווח של עוד מספר שנים

 הפועלים בשוק היא בראייה רב שנתית גם ההסתכלות של הגורמים, ובגלל אותן סיבות, שצויין

כאשר החשיבות היא בנתוני השינוי ,  בלבד2014מוצגת שנת , בהתאם לכל האמור. כוללת

  . הכוללים של השוק עד לאותה עת

  

כמו שווקים אחרים במשק צפוי לחוות פגיעה בעקבות המשבר , שוק הפרסום, עוד לנושא זה

מת בראייה רב שנתית המתייחסת הן לשנות המשבר המודל הכלכלי הצופה צמיחה מסוי. הכלכלי

 שמתייחס הן לשנות ממוצעתוך קביעת שיעור גידול , הנוכחיות והן לשנות הצמיחה העתידיות

למשבר ) ואף יותר(המודל מתייחס באופן מלא , בהתאם. המשבר והן לשנות הצמיחה שאחריו

  .הכלכלי הנוכחי

  

 השמאלי של טבלת התוצאות גם   היקף שוק מוצג בטור, לשם השוואה וביקורת על המודל

אלא מניחים באופן הבסיסי ביותר ששוק זה , הפרסום בהנחה שלא היינו מחילים עליו את המודל

, נתון זה הוא לשם השוואה בלבד. יצמח בטווח השנים הרלוונטי בהתאם לקצב גידול התוצר בלבד

  .ו למודל מביאים לתוצאה סבירהומאפשר לנו לראות האם הפרמטרים הכלכליים הרבים שהוכנס

  

תוך הצגת נתוני ביקורת של היקף השוק , 2014 -  ו2008 להלן תוצאות המודל בהשוואה בין השנים 

  :בהנחה של גידול השוק בהתאם לתוצר בלבד בטור השמאלי

  2008  2014  
  מודל

2014  
  גידול תוצר פשוט

    1,078  998  ערוצים מסחריים
    75  70  ערוצים ייעודיים

    150  0  לוויזיה רב ערוציתט
  1,286  1,303  1,068  כ "סה

  

  

  :להלן ניתוח התוצאות והערות לתוצאות שהתקבלו

  

,  כפי שניתן להתרשם לא צפויה ככל הנראה פגיעה בערוצים המסחריים- הערוצים המסחריים .1

הכניסה של הטלוויזיה הרב ערוצית אינה . אלא התרחבות מסוימת של ההכנסות לתחום

ולכן גם היקף הפגיעה הנגזר בערוצים , קיחת נתחים נכבדים מהשוק לתחום זהגורמת לל

, פרמטרים אחרים שיותר משפיעים על תעשייה זו הם הגידול בתוצר. המסחריים אינו גבוה

סך ההשפעות החיוביות , כפי שניתן להתרשם. ' וכוDTT - כניסת ה, הגידול באוכלוסייה

 . 8% -כ בכ"ן תחום זה צפוי להתרחב בסהולכ, גדולות יותר מההשפעות השליליות
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דומה , התנהגות ההכנסות הצפויות לערוצים אלו בהתאם למודל,  ככלל-  ערוצים ייעודיים .2

חשוב להעיר כי השפעת כניסת הפרסום בשוק , עם זאת. מאוד לזו של הערוצים המסחריים

ערוץ , כך. השוניםהרב ערוצי על הערוצים הייעודיים תלויה בעיקר בתמהיל הפרסום בערוצים 

 יושפע מפרסום בערוצים בתחומי 24וערוץ ,  מושפע בעיקר מפרסום בערוצים רוסיים זרים9

 . המוזיקה והנוער

 

ההכנסות הצפויות עקב מתן ההיתר ,  כפי שניתן להתרשם- ערוצים בטלוויזיה הרב ערוצית .3

 : הדבר נובע משורה של נושאים. ח בשנה" מש150 - כלפרסום צפוי להיות 
לא , יש להניח שבערוצי ילדים, כך למשל.   לא בכל הערוצים צפוי להיות מותר פרסום  .א

,   היקף הפרסום לא צפוי להיות גבוה,בנוסף. סום או שיותר תחת מגבלות רבותיותר פר

זאת עקב העובדה שקשה לקבוע היקף גבוה ) ברודקסט(ביחס לקיים בערוצים המרכזיים 

מצפייה בפרסום " לסבול"ואינו מעוניין , ר משלם עליושל פרסומות בערוץ שהצרכן כב

 .רב
וצפויים להמשיך ולהיות , מחירי הפרסום בטלוויזיה הרב ערוצית הם נמוכים כבר היום.  ב

תופעה זו מתרחשת . נמוכים באופן משמעותי בהשוואה למחירי הטלוויזיה המסחרית

 .כאמור הן בישראל והן בעולם
ערוצית צפויה להתרחש ירידה מסוימת בשיעורי הרייטינג הכולל -בערוצי הטלוויזיה הרב.  ג

 . ויתכן שגם עם יישום החבילה הצרהDTT -הן עקב מעבר לקוחות לצפייה ב

 

מעבר להשפעות ,  כפי שהוזכר קודם לכן- הסתכלות על סך השוק והשוואה לגידול תוצר פשוט .4

נתונים . צב גידול התוצראנו מצפים ששוק הפרסום יגדל בהתאם לק, האנדוגניות השונות

השוואה בין לאומית מחזקת : ולשני כיוונים שונים, שונים מראים מגמות קרובות להערכה זו

-2001נתוני השנים , מאידך. את הטענה שגידול שוק הפרסום אמור לגדול מעבר לגידול בתוצר

 דבר בסופו של, כאמור.  מראים דווקא שגידול השוק היה מעט נמוך מגידול התוצר2008

בטור השמאלי .  ישפיע על גידול השוק באותו שיעור%X -הציפייה היא שגידול התוצר ב

אלא רק הגדלה של , בטבלה צוין היקף השוק הצפוי ללא שום החלה של שינויים אנדוגניים

כפי שניתן ). הכולל גידול אוכלוסייה וגידול תוצר לנפש(השוק לפי שיעור גידול התוצר 

סכום הקרוב ומעט נמוך , ₪ מיליוני 1,290 -בשיטה זו יגיע לכהיקף השוק , להתרשם

  . מתוצאות המודל

  

  מספר בעלי הרישיון הפוטנציאליים בתחום השידורים המסחריים .5

היא מה המספר הפוטנציאלי , שאלה מרכזית החשובה לניתוח בהקשר של מעבר לרישיונות

טנציאל לכניסה של שחקנים האם קיים פו. של בעלי רישיונות בתחום השידורים המסחריים

או שהמשמעות של המעבר לרישיונות תהיה רק , נוספים מעבר לשני הערוצים הקיימים

  ?הארכת משך הזמן דה פקטו של ההיתר לשני הערוצים הקיימים
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עצם , חשוב לציין כי גם אם ישנה היתכנות כלכלית לקיומם של שני בעלי היתר בלבד, ראשית

משפיעה ) הקטנת חסמי כניסה(בחור להיכנס לשוק בכל רגע נתון העובדה שגורם חדש יכול ל

שתביא , עצם היכולת של כניסת תחרות מצד שחקן שלישי. על התנהגות השחקנים

להיעלמותו של אחד משלושת השחקנים שייווצרו או לתקופת ביניים ממושכת בה חלק 

מור על איכות  מחייבת את כל אחד מהשחקנים הקיימים לש- מהשחקנים יצברו הפסדים 

גם , משכך. שכן חולשה שלו תהווה זרז לכניסת גורמים חדשים שיאיימו עליו, ואטרקטיביות

עצם פתיחת השוק מהווה שיפור של המצב התחרותי , במידה ואין היתכנות לשחקן שלישי

  .הקיים

  

, מסחריים-יש לציין כי המציאות הוכיחה כי תתכן התנהלות של ערוצים מרכזיים, שנית

אך יש בו כדי ללמד כי , ינו רצוימובן שמצב זה א. ללא רווח כספי לבעלי מניותיהם, ך זמןלאור

, הניתוח הכלכלי אינו ממצה את פוטנציאל השחקנים הקיים בתחום השידורים המסחריים

תופעה זו . ובהחלט ייתכן מצב בו חלק מהשחקנים סובל הפסדים לאורך תקופה שאינה קצרה

כמו גם בתחומי ספורט פופולאריים , ל התקשורת הפופולאריתקיימת בתחומים אחרים ש

  .ובתחומים נוספים

  

יכולת החיזוי של מצב השוק לעוד מספר רב של שנים , כפי שנאמר והוצג בסקירה, שלישית

  : זאת משני טעמים מרכזיים. מורכב הוא

  

. גים בשוק זה בשנה אינן מקרים חרי5% עליות וירידות של -שוק הפרסום הינו תנודתי ביותר  .1

 בשנה נתונה יכולה לקבוע 5% -  של השוק מול תחזית של נפילתו ב5%תחזית של גידול של 

דבר זה הוצג בסקירה על תחזית התפתחות . האם שחקן נוסף יוכל להיכנס לשוק או לא

 .השוק

 ישנה שורה ארוכה של פרמטרים ושינויים כלכליים וטכנולוגיים -כפי שצוין קודם לכן  .2

, כך למשל. כאשר כל אחד מהם לבדו יכול להשפיע על השוק באופן דרמטי, בפתחשניצבים 

אך יכולה , כניסת שידורים באינטרנט ובסלולר יכולה לפגוע בהכנסות השחקנים המסחריים

. להוות גם מנוף לכניסתם לתחום זה תוך הגדלת הכנסות בעזרת שידורים במדיות החדשות

, נוף להגדלת שיעורי החשיפה של הערוצים המסחריים יכולה גם כן להוות מDTT -כניסת ה

 ויכולה דווקא לסייע DTT - כאשר כניסת שחקן מסחרי נוסף תגדיל את הצלחת החדירה של ה

 .לשחקנים המסחריים הקיימים
  

  :להלן התייחסות למספר השחקנים הפוטנציאלי בשוק, תחת ההסתייגויות שצוינו

  

. ח בשנה" מש400 - 350 - ידורי ערוץ מסחרי עומד על כההיקף הכספי המינימאלי הנדרש כיום לש

בהתאם (ח " מש250 -מחובה רגולאטורית לשידורים בהיקף של כ, בעיקרו, סכום זה נובע

החובה האמורה נובעת מהיקף השידורים ). להוראות התוספת השנייה בחוק הרשות השנייה

ערכו במונחים , מוד למדדמכיוון שהסכום צ(ח " מש220שהוא , הכולל הנדרש מבעל זיכיון

 50 -סכום זה כולל חובת שידורי חדשות בהיקף של כ). ח" מש240 -נומינליים עומד כיום על כ
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ח נוספים לשידורי " מש10 -כ. ח" מש55 -ומחובת שידורי הפקות סוגה עלית בהיקף של כ, ח"מש

עלות הנובעת סך ה, כאמור. ולכן מיתוספים אליו, חדשות אינם נספרים בתוך הסכום הכולל

קיימות חובות , מעבר לחובה הרגולאטורית לעניין השידורים. ח" מש250 -מחובות אלו מגיעה לכ

 16 -כ,  מההכנסות4%(תמלוגים , )ח" מש25 -כ(רגולאטוריות כספיות בדמות של דמי זיכיון 

אות וכן הוצ) ח בשנה" מש8(חובות בתחום הקולנוע , )ח" מש400 -ח לערוץ עם הכנסות של כ"מש

סך ההוצאות הנוספות ). ח בשנה" מש50-100 -הנאמדות בכ(נוספות שאינן בתחום השידורים 

  .ח בשנה" מש100-150 -מגיע לכ

  

בעלי הרשיון לשידורים צפוי הנטל הכלכלי על , ביו היתר בגלל המלצות הועדה, בשנים הקרובות

  :מכמה סיבות, בין היתר, לפחות

  .בעלי רישיוןהפחתה של חובת תשלום תמלוגים על  .1

 .לאחר ביצוע בחינה בנושא, הפחתה אופציונאלית באופן מימון הגורם הרגולאטורי .2

 .הפחתה בעלויות הפצת השידורים עם המעבר לשידור דיגיטאלי .3

 .הפחתה בעלויות הנובעות מקיומו של מכרז והתחייבויות כספיות במכרז .4

 .וצאה לשידוריםהגנות ינוקא לשחקנים חדשים בתחום החובות הרגולאטוריות בה .5

 הדבר יביא לתוספת הכנסה בעלת -ככל שתהיה הסדרה של נושא עמלות הפרסום  .6

 .פוטנציאל גבוה לבעלי הרישיון
  

להביא לפוטנציאל חיסכון או תוספת הכנסה  אך צפוי, שווי ההקלות האמורות אינו ידוע מראש

  .ח לכלל השוק"ביחס למצב הקיים בשווי של מאות מיליוני ש

  

בהתייחס לעלות של ערוץ במצב , להכנסות הצפויות של שוק השידורים המסחרייםבהתייחס 

ניתן להניח בצורה זהירה כי בשנים , ובהתייחס לשינויים האמורים הצפויים בתחום זה, הנוכחי

פוטנציאל מספר השחקנים בשוק השידורים ) 2012-2015(בהן יבוצע המעבר לרישיונות 

מספר , חד עם גידול שוק הפרסום בטלוויזיה לאורך השניםי.  שחקנים3המסחריים יעמוד על 

  .השחקנים הפוטנציאלי ילך ויגדל

  

על אף הפוטנציאל לגידול במספר , יש לציין כי יכול כמובן להיווצר מצב בו, בהקשר לאמור

, משיגים נתח שוק)  שחקן אחד או שניים–במקרה הקיצוני (מספר קטן של שחקנים , השחקנים

כך שבפועל שחקנים חדשים לא ייכנסו לשוק ', וכו, ם משמעותיים מול ספקי תוכןהסכמי, ניסיון

גם במצב זה יש יתרון בפוטנציאל לכניסת , כאמור. בגלל הקושי להתמודד עם השחקנים הקיימים

ומחייב שמירה על , מבחינת איום תחרותי מתמיד שקיים על השחקנים הקיימים, שחקנים חדשים

  . זמןרמת מוצר גבוהה לאורך 

  

  

  

  

 סקירה ושינויים בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית. 6
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  רקע כללי

ידי דמי מנוי עבור חבילת הבסיס ותשלומים -שוק הטלוויזיה הרב ערוצית ממומן על, כאמור

בתחום זה פועלת . ערוצים אינטראקטיביים ועוד, צפייה לפי דרישה, נוספים בעד ערוצים בתשלום

וחברת יס המפיצה את ,  באמצעות רשת כבלים בפריסה ארציתחברת הוט המפיצה את השידורים

  .ןשידוריה באמצעות לוויי

  

מספקת כיום שירותי , ידי חברת הוט שידורים- מוחזקת על, שהינה שותפות מוגבלת,  הוט טלקום

מספר מנויי הטלפון והאינטרנט של השותפות גדל בשנים . טלפון נייח ותשתית גישה לאינטרנט

 משוק משמעותיוהיא תופסת כיום נתח , ך לגדול גם כיום באופן משמעותיהאחרונות וממשי

לקבוצת הוט יש מקום להתפתחות .  משוק הטלפוניה הנייחת10% -ומעל ל , תשתית האינטרנט

ובעתיד עם פוטנציאל צמיחה בתחום הגישה לאינטרנט וייתכן אף , בשוק הטלפוניה והאינטרנט

  .ודלים אחרים או במMVNOבתחום הסלולר במודל של 

  

אך בהקשר זה יש , חברת יס אינה מספקת כיום שירותים נוספים מעבר לטלוויזיה רב ערוצית

 התקשורת הגדולה קבוצתאשר הינה , בזקקבוצת ידי - על50% -לזכור כי החברה נשלטת בכ

 בחברות פלאפון 100%ובעלת שליטה של , בעלת מונופולין בתחום הטלפוניה הנייחת, בישראל

, פוטנציאל שיפור טכנולוגי משמעותי עבור חברת יס הוא שימוש ברשת האינטרנט. בינלאומיובזק 

ערוצים , ובכך פותחת פתח לשידור נרחב יותר של תכנים לפי דרישה, אשר מאפשרת ערוץ חוזר

  . אינטראקטיביים ועוד

  

 ומחזור ,)ע"רב(מדד מחירים לשירותי טלוויזיה רב ערוצית , להלן פירוט של מספר המנויים

  :הפעילות של שתי החברות בשנים האחרונות

מנויים ' מס  שנה
hot 

 )אלפים(

מנויים ' מס
 )אלפים (יס

מנויים ' מס
כללי 

  )אלפים(

מדד מחירי 
  מנוי 

  )ריאלי(

הוצאה 
ח "למנוי בש

  )ריאלי(

הכנסות 
ע "שוק רב

  )ח"מש(
1998  1,101    1,101    164  1,752  
1999 1,157    1,157    178  1,806  
2000  1,210  87  1,297  100  176  1,808  
2001  1,147  276  1,423  91  152  2,288  
2002  1,036  379  1,415  91  170  2,620  
2003  997  415  1,412  101  185  3,015  
2004  972  447  1,419  104  200  3,097  
2005  941  497  1,423  105  196  3,184  
2006  926  540  1,466  105  203  3,376  
2007  934  543  1,477  107    3,470  
2008    556          

; חות כספיים ודיווחי החברות למשרד התקשורת"ח גרונאו שהתבסס על  דו"דו: מקור הנתונים

  . ללא הכנסות בתחום הטלקום- נתוני חברת הוט. חות החברות"דו

  

  :כמה נקודות בולטותממהטבלה ניתן להתרשם 

מגמה . מתחילת פעילותה של חברת יס היה תהליך בולט של מעבר מנויים אליה מחברת הוט .1

  . וכיום שיעור המעבר נטו בין החברות הוא שולי,  התייצבה בשנים האחרונותזו
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מספר המנויים הכולל היה במגמת גידול מעבר לגידול בשיעור האוכלוסייה עד לפני מספר  .2

בשנים האחרונות קצב הגידול . מצב זה מעיד על שיעור חדירה הולך וגדל לאורך השנים. שנים

כאשר שיעור המנויים על הטלוויזיה הרב ערוצית נשאר , של השוק קטן באופן משמעותי

מצב זה מעיד כנראה על רוויה של שוק הטלוויזיה . יחסית קבוע ביחס למספר משקי הבית

 . הרב ערוצית מבחינת תהליך החדירה למשקי הבית

לאחר . 10% - המחירים בתחום ירדו בשיעור של כ, בתחילת העשור, עם חדירת חברת יס .3

, 2002-2007כאשר בין השנים , המחירים חזרו לעלות, 2003והחל משנת , יס התייצבות חברת

 ).כל הנתונים במונחים ריאליים (18% -שיעור עליית המחירים עומד על כ

, הכנסות החברות המשיכו לגדול באופן עיקבי עם השנים, על אף הקטנת קצב גידול המנויים .4

והיקף ההכנסות גדל ,  בלבד3.8% -גדל בכ מספר המנויים הכולל 2001-2007כאשר בין השנים 

והן , זה נובע הן מהתייקרות המחירים. הדבר נובע מגידול בתשלום הממוצע ללקוח. 52% -בכ

  . מהרחבת השירותים למנוי

  

. בנוסף לאמור חשוב לציין כי רמת הרווחיות של שתי החברות נמצאת במגמת עלייה משמעותית

הרווח . 2008והיא צפויה לשמור על מצב זה גם בשנת , 2007חברת הוט עברה לרווח נקי בשנת 

 נמצאת במצב של שיפור יסגם חברת . עקב הוצאות מימון גבוהות, התפעולי גבוה כמובן בהרבה

אך ,  החברה הייתה במצב של רווח תפעולי2007נכון לשנת . בהיבטים הפיננסיים של פעילותה

  10.ןעדיין הייתה בהפסד נקי בעיקר עקב הוצאות מימו
  

  המחירים והחלופות לטלוויזיה הרב ערוצית בישראל , שיעור החדירה

  

להלן . שיעור החדירה של הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל גבוה יחסית בהשוואה בינלאומית

  :שיעורי החדירה של טלוויזיה רב ערוצית בישראל ובמדינות נבחרות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שיעור מחזיקי   
  טלוויזיה

שיעור מנויים 
וויזיה רב טל

שיעור מנויים 
  בכבלים

שיעור מנויים 
  בלוויין

                                                 
  חות כספיים שפורסמו על ידי חברת הוט ועל ידי חברת בזק "האמור בפסקה זו הינו נגזרת של דו 10
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  ערוצית
  48.5%  37.0%  85.5%  97.0%  אוסטריה

  8.8%  95.5%  104.3%  98.0%  בלגיה
  18.0%  35.5%  53.0%  99.0%  דנמרק
  2.0%  44.0%  46.0%  93.0%  פינלנד
  13.8%  10.6%  24.4%  97.0%  צרפת
  40.3%  51.6%  91.9%  95.2%  גרמניה
  38.0%  47.0%  75.0%  98.0%  אירלנד
  22.4%  3.4%  25.8%  98.0%  איטליה
  7.5%  84.2%  91.7%  98.0%  הולנד

  29.0%  50.0%  79.0%  100%  נורבגיה
  7.4%  28.2%  35.6%  100%  פורטוגל
  19.5%  11.4%  30.9%  100%  ספרד
  23.0%  42.0%  65.0%  99.9%  שבדיה
  11.0%  82.0%  93.0%  94.0%  שוייץ
  34.9%  13.4%  48.3%  98.0%  אנגליה

  20.9%  42.4%  63.3%  97.7%  ממוצע אירופה
  25.2%  42.9%  68.1%  91.2%  ישראל

        
ס "למ, 2006 הנתונים לשנת -ZenithOptimedia 2007 - על בסיס, ח הלוי דוויק" דו-מקור הנתונים

  . ובזקHOTחות "ודו

  

בישראל . בלה האמורהיש לציין כי שיעור החדירה הגבוה בישראל משמעותי יותר מהמשתקף בט

בעוד במדינות ההשוואה השיעור , 8.8% -מספר משקי הבית שכלל אינם בעלי טלוויזיה עומד על כ

שיעור משקי הבית בעלי מנוי על טלוויזיה רב ערוצית בישראל מתוך , כך.  בלבד2.3%עומד על 

 - א עומד על כבעוד במדינות ההשוואה הו, 75% -משקי הבית בעלי טלוויזיה עומד בישראל על כ

  . בלבד65%

  

שיעור החדירה הגבוה בישראל מפתיע גם לנוכח העובדה שמחיר השירות בישראל גבוה באופן 

להלן טבלה המשווה את מחירי חבילת טלוויזיה רב . משמעותי ביחס למצב במדינות אחרות

  :ערוצית הבסיסית בישראל ובעולם
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  ח ועדת גרונאו"דו: מקור הנתונים

  

מחירי הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל גבוהים פי אחד וחצי עד פי שניים , תרשםכפי שניתן לה

יש לזכור כי רמת המחירים הנמוכה בישראל ביחס למדינות ההשוואה . ביחס למדינות ההשוואה

  . הפער במחירים גבוה עוד יותר, גורמת לכך שבערכי כוח קנייה

  

אחד ההסברים . זיה הרב ערוצית בישראלישנם מספר הסברים לשיעור החדירה הגבוה של הטלווי

, נעוץ כנראה בהעדפות של הישראלים בהשוואה לעמיתיהם בעולם לצפות בטלוויזיה רב ערוצית

המצב היום בישראל הוא שאין , אך מעבר לכך. כמו גם לאיכות המוצר בישראל ביחס לעולם

החלופות הקיימות . יתאיכותית ומגוונת לצפייה בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצ, חלופה ממשית

אך לכל שיטה , כיום הן קליטת שידורים באמצעות לוויין וקליטת שידורים המופצים קרקעית

  :בעיות שונות

ערוצים (השידורים בלוויין מאפשרים קליטה של חמשת ערוצי הטלוויזיה הפתוחים  •

וצה מאוד חלופה זו נפ. וכן שורה של ערוצים בערבית המשודרים לכלל האזור) 1,2,10,33,99

 ממשקי הבית 13% -וכיום רק כ, אך בראייה כוללת אינה נפוצה באופן נרחב, במגזר הערבי

, הדבר נובע כנראה מהעלות הגבוהה של התקנת צלחת לוויין. קולטים טלוויזיה באופן זה

 . והאלמנטים הטכניים הכרוכים בכך
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כוללים כיום )  דירתיתשניתן לקלוט באמצעות אנטנה דירתית או חוץ(השידורים הקרקעיים  •

איכות , לצד ההיצע של שני ערוצים בלבד. 2 של רשות השידור וערוץ 1רק את שידורי ערוץ 

 .הקליטה היא  אנלוגית ואינה בכיסוי מלא
  

לאחר סיום , 2009 הקרקעית דיגיטאלית צפויים לעלות לשידור במחצית שנת השידורי הטלוויזי

: ידורים יכללו את שידורי הערוצים הפתוחיםהש. ידי הרשות השנייה-הקמת המערך על

החלופה לשידורי הטלוויזיה , במצב זה. ויהיו פתוחים לציבור ללא תשלום דמי מנוי, 1,2,10,33,99

 הרב ערוצית הולכן צפויה להביא למעבר של לקוחות מהטלוויזי, הרב ערוצית תהיה איכותית יותר

ערכות לגבי מעבר מנויים לשידורים הה. לקליטת שידורים באמצעות השידורים הפתוחים

על מנת . הפתוחים בעקבות השינוי האמור נעות בין אחוזים בודדים עד למעלה מעשרה אחוזים

להלן טבלת השוואה של , להעריך טוב יותר את מספר המנויים שיעשו שימוש במערך הפתוח

ולשיעור , 2007ליוני הנתונים מתייחסים .  הקרקעית דיגיטאלית באירופההשיעור מנויי הטלוויזי

  :משקי הבית המנויים על טלוויזיה קרקעית דיגיטאלית בלבד

  

 DTTשיעור חדירת   מדינה
  36%  בריטניה
  0.5%  פורטוגל
  21%  ספרד
  15%  צרפת
  3%  הולנד

  16%  איטליה
  2%  שוייץ

  4%  אוסטריה
  8%  גרמניה
  8%  דנמרק
  19%  שוודיה

  3%  יוון
  36%  פינלנד

  ZenithOptimedia 2007 - על בסיס, ח הלוי דוויק" ודוe-media institute: מקור הנתונים

  

שיעור המנויים לשירות באירופה הוא בעל שונות גדולה ביותר ונע בין , כפי שניתן להתרשם

בישראל מספר משקי הבית הקולטים טלוויזיה .  בבריטניה ובפינלנד36%אחוזים בודדים לעד 

סביר ששיעור המעבר , עם זאת. עומד על אחוזים בודדים בלבדשלא באמצעות כבלים או לוויין 

וזאת מכיוון שמספר הערוצים המשודרים באירופה בשידורים , לא יהיה גבוה כמו באירופה

עשרות ערוצים באירופה לעומת (הקרקעיים דיגיטאליים גבוה בהרבה ביחס לזה המוצע בישראל 

חלופת השידורים הפתוחים בישראל , בשל כך. ) חמישה-נכון להיום , מספר נמוך בהרבה בישראל

ולא תספק מענה למי שמעוניין , תיתן מענה למי שמעוניין בצפייה בחמשת הערוצים שנקבעו בלבד

בנוסף לכל . 'ערוצי סדרות וכו, ערוצי ספורט, בשידורים ממוקדים שונים דוגמת ערוצי ילדים

וסביר שגם , הפתוחים לוקח זמןהאמור יש לציין שתהליך המעבר לשידורים הדיגיטאליים 

 . בעיקר בגלל הרגלי צפייה שהם משמעותיים בתחום זה, בישראל הוא ייקח מספר שנים
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  שינויים כלכליים מרכזיים הצפויים לחול בשוק שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית בשנים הקרובות

רוצית בשנים השינויים הכלכליים המרכזיים הצפויים לחול בשוק שידורי הטלוויזיה הרב ע

  :הם כלהלן,  והמלצות הועדה3982בין היתר בגלל החלטה , הקרובות

  .תחילת שידורי הטלוויזיה הקרקעית דיגיטאלית .1

 .מתן אפשרות לשידורי פרסומת בטלוויזיה הרב ערוצית .2

 ".חבילה צרה"יישום מהלך של  .3

, טיבייםהתרחבות היכולות הטכנולוגיות בתחום השידורים לפי דרישה וערוצים אינטראק .4

  .תוך הרחבת השימוש ביכולות אלו גם באמצעות האינטרנט

  

שידורים אלו מהווים ,  כפי שנסקר קודם לכן-תחילת שידורי הטלוויזיה הקרקעית דיגיטאלית .1

,  אחוזים מהלקוחות לשירות זהXמעבר של . חלופה מסוימת לשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית

סביר שאובדן ההכנסות לא יהיה . זיה הרב ערוציתיגרום לגריעה זהה במספר לקוחות הטלווי

שכן סביר שהלקוחות שינטשו הם לקוחות שמלכתחילה צרכו פחות תכנים , באותו השיעור

נטישה של לקוחות מביאה לחיסכון בתחומי , מעבר לכך. מאשר הלקוח הממוצע בתחום

בכלל זה (ת העלויות המשתנות בהתאם למספר הלקוחות שעיקרן עלויות חיבור הלקוח לרש

מספר , בטווח ארוך יותר. ועלויות שירות הלקוחות) ממיר או ממיר וצלחת קליטה לוויינית

מובן שעלויות שאינן תלויות . הלקוחות משפיע גם עלויות רכש התכנים מגורמים חיצוניים

 . מספר לקוחות לא יופחתו

 

המודל , ם לכן כפי שנסקר קוד-מתן אפשרות לשידורי פרסומת בטלוויזיה הרב ערוצית .2

ח " מש150 - הכלכלי צופה כי לחברות הטלוויזיה הרב ערוצית יתוסף פוטנציאל הכנסות של כ

יש לזכור בהקשר זה כי להכנסת . בשנה כתוצאה ממתן ההיתר לשדר שידורי פרסומת

שאינו מעוניין בצפייה (פרסומות בטלוויזיה הרב ערוצית גם חסרונות בראיית הלקוח 

המוכנות שלו , ככל שחוויית הצפייה של הלקוח נפגעת. ם בראיית החברותולכן ג, )בפרסומות

דבר שצפוי להביא לנטישה של לקוחות או לדחיפת מחיר , לשלם בעבור הצפייה בתכנים תרד

מתן האפשרות לפרסומת בטלוויזיה הרב ערוצית בהכרח לא , בכל מקרה. השירות כלפי מטה

האם לשדר פרסומות ובאיזה היקף תהיה נתונה כיוון שיכולת הבחירה , תפגע בחברות אלו

החברות צפויות לבצע תהליך בחינה , משכך). מעבר למגבלות רגולטוריות בהקשר זה(להן 

שמצד אחד יאפשר מקור הכנסה , מתמשך בו הן יצטרכו לקבוע מינון פרסומות נמוך יחסית

ת לאובדן הכנסות המיתרגמ, אך באופן שלא יגרום לפגיעה משמעותית בהנאת הצופים, נוסף

 .מדמי מנוי

 

במסגרת זו ,  כפי שמפורט בהרחבה בפרק העוסק בנושא זה-  "חבילה צרה"יישום מהלך של  .3

תהיינה חברות הטלוויזיה הרב ערוצית חייבות להפריד את התשלום בעבור הצפייה בשידורים 

 :לשני חלקים
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צרכן אשר "). ישהדמי ג("תשלום ראשון והכרחי בגין חיבור הלקוח למוקד השידורים   .א

יקלוט ויוכל לצפות בשידורים שאינם יוצרים עלות נוספת , ישלם את דמי הגישה

וכן , שידורים אלו צפויים לכלול את הערוצים הפתוחים"). החבילה הצרה("לחברות 

ערוץ הקניות , הערוצים הייעודיים. ערוצים נוספים שימומנו שלא באמצעות דמי מנוי

  .להיכלל במסגרת זווערוצים נוספים צפויים 

,  האוצר  ושר  התקשורת שרל כאשר , ידי החברות עצמן- גובה דמי הגישה ייקבע על

 תהיה יכולת התערבות במחיר  והלוויין  הכבלים  עם מועצת  התייעצות  לאחר

עלות דמי , לפי הערכות כלכליות ראשוניות. במקרה שיימצא כי הוא אינו סביר

  .חודשב ₪ 80-100 -הגישה תעמוד על כ

 

ערוצים , שידורים לפי דרישה,  ערוצים-תשלום בגין צפייה בתכנים שונים   .ב

אך , החברות יצטרכו להציע את כל אחד מהתכנים בנפרד. 'אינטראקטיביים וכו

תהיה להן האפשרות להציע סלים של ערוצים או תכנים בתשלום מופחת ביחס 

אך , )ספר ערוצים ביחדזאת בשל היתרון הנובע ממכירת מ(לרכישת תכנים בודדים 

 .רק באופן שאינו יוצר התניה ברכישת תוכן שידורים אחד בתוכן שידורים אחר
כאשר לרגולאטור ישנה , ידי החברות עצמן-עלות התכנים צפויה להיקבע על, גם כאן

מחיר רכישת התכנים צפוי להשתנות . יכולת התערבות במקרים שאינם סבירים

ובאופן מסוים כתלות בין היתר , נים בהתאם לעלותםבאופן משמעותי בין ערוצים שו

עלות , לפי הערכה כלכלית ראשונית. במספר הצרכנים שיבחרו לצפות באותו התוכן

ובחלק , ח ברוב המוחלט של התכנים" ש10-20 -התכנים צפויה להיות נמוכה מ

יודגש כי השונות בין התכנים השונים . מהמקרים להגיע לשקלים בודדים לכל ערוץ

 הן לגבי - ותלויה בפרמטרים שלא ניתן לחזותם מראש , במקרה זה היא גדולה ביותר

והן לגבי השינויים בעלויות רכש התוכן כתוצאה , הביקוש לכל אחד מהערוצים

  .מהמעבר לשיטת התמחור החדשה

    

מודל החבילה הצרה אינו גורע בהגדרתו מקורות הכנסה מחברות הטלוויזיה הרב 

אך לא קובע , יב שינוי של אופן התמחור של השירות כלפי הצרכניםהמודל מחי. ערוצית

. ידי החברות עצמן- עלות כל אחד מחלקי השירות ייקבע על-מראש את עלות השירותים 

יסוד ההיגיון הכלכלי בשינוי זה אינו דורש ואינו מתיימר לבצע הערכה כלכלית , בכך

תוך בניית תחזית לגבי , יםמדויקת של תמהיל הביקושים לכל אחד מרכיבי השידור

מכיוון שהחברות עצמן קובעות . העלות המדויקת לצרכן ומבנה ההכנסות של הפירמות

הן צפויות לקבוע אותם במחירים שלכל הפחות יאפשרו להן , את מחירי השירותים

,  שיביאו לרווחים לא סביריםמדיבקביעת מחירים גבוהים , כאמור(רווחים סבירים 

לרווחיותן של החברות אינה תלויה " האחריות", בשל כך). להתערבהרגולאטור יוכל 

  .ידי החברות-אלא באופן היישום שלו על, במודל
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הלא גם לפני ? איזה שינוי גדול מביא מודל זה לתחום הטלוויזיה הרב ערוצית, אם כן

, יותר או פחות(השינוי וגם לאחריו החברות קובעות מחירים שמביאים להן רווח סביר 

  :התשובה לכך היא בכמה מישורים). לות במצב התחרות והאלטרנטיבותכת

  

מספר גדול של צרכנים שאינם מעוניינים לצפות בחלק ניכר ,  כיום-תשלום יתר   .א

כי אין להם יכולת לבחור , מהתכנים שבחבילה הרחבה משלמים על אותם תכנים

גבי שירות יקר והוא נעשה ל, המצב נובע מכריכת שירות בשירות. האם לצרוך אותם

שווה , בסך של עשרות שקלים בחודש למשפחה, הפער). ח בשנה" ש2,000מעל (יחסית 

מצב זה הוא אחת הסיבות . בשנה לציבור בישראל₪ ערך למאות רבות של מיליוני 

). ראה לעיל(לכך שהמחירים בישראל גבוהים באופן משמעותי בהשוואה לעולם 

תלויים ) בעיקר תוכן זר( ממחירי התוכן בהקשר זה חשוב גם לציין שלפחות חלק

, ולכן אילוץ הציבור לקלוט תכנים מסוימים גורמת לייקורם, במספר הצופים בהם

דרך חברות הטלוויזיה הרב , ולכן באופן מעשי להעברת כספים מציבור הלקוחות

 ).   שחלקו הארי בהקשר זה הוא תוכן זר(ערוצית ליצרני התוכן 

ים כיום של חבילה רחבה יוצר סבסוד צולב משמעותי בין  המצב הקי- סבסוד צולב  .ב

והן אלו שצופים , הן צרכנים שמעוניינים בצפייה במספר גדול של ערוצים. צרכנים

סבסוד . מתחלקים בעלות רכש ושידור אותם ערוצים, במספר מצומצם של ערוצים

בשנה ₪ מאות רבות של מיליוני , קרי, בחודש ללקוח₪ זה בא לידי ביטוי בעשרות 

  . במשק הישראלי

 העדר היכולת של הצרכן לבחור את הערוצים -  תחרות על אטרקטיביות ללקוח  .ג

. יוצר מצב בו הלקוח הוא לקוח שבוי של מספר רב של ערוצים, שברצונו לצפות בהם

שכן הצרכן בכל , למשווק הערוץ אין אינטרס לשפר את רמת התכנים שבו/למפיק

מצב זה עלול לפגוע . ת לבחור האם לקנות אותו או לאמקרה משלם עליו ואין לו יכול

 .בסופו של דבר באיכות התוכן

 המצב בו - יכולת תחרות לבעלי רישיון מיוחד ולמפיקי תכנים שאינם בחבילת הבסיס  .ד

הלקוח משלם מלכתחילה סכום גבוה בגין כמות נכבדה של תכנים מפחית באופן 

בעלי , כך. יהיה מעוניין לרכושמשמעותי את מספר הערוצים בתשלום נוסף שהוא 

מכיוון שמספר , רישיון מיוחד שמעוניינים לקבל דמי מנוי מתקשים לחדור לשוק

הלקוחות הפוטנציאלי לרכישת תכנים משמעותיים מעבר לחבילת הבסיס היקרה 

      . הוא נמוך-יחסית

  

, קטיבייםהתרחבות היכולות הטכנולוגיות בתחום השידורים לפי דרישה וערוצים אינטרא .4

 .תוך הרחבת השימוש ביכולות אלו גם באמצעות האינטרנט
  

האינטרנט חדר כמוצר למשקי הבית רק . נושא זה צפוי להשפיע על שוק השידורים כולו

וקצב ההשתנות שלו וההשפעה שלו על אופן צריכת מוצרי תרבות , 2000 -בתחילת שנות ה

ביניהם ניתן למנות את , רת האינטרנטתחומים רבים הושפעו מחדי. בכלל היא מהירה ביותר
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אמצעי הפצה של מוצרים , תחום הדואר, תעשיית המוזיקה לגווניה השונים, שוק העיתונות

  .ומוצרים רבים אחרים

  

הפצת תכני וידאו באינטרנט דורשת רוחבי פס גבוהים יותר מאלו הנדרשים לאתרים 

, שה הגבוהה לתכנים מסוג זהובשל הדרי, בשל כך. המכילים מידע כתוב או תמונות בלבד

הן חברות . מגבלת רוחב הפס מהווה כיום מגבלה משמעותית על התפתחות תחום זה

) סלקום ופלאפון, בעיקר פרטנר(והן חברות התשתית הניידת ) בזק והוט(התשתית הקווית 

משקיעות משאבים רבים בשדרוג רשתות הגישה על מנת להגדיל את רוחבי הפס שהן 

מאפשרים העברת יותר , אמצעי קידוד ודחיסת מידע מתקדמים, במקביל. ותמספקות ללקוח

המשמעות בהקשר של תכני וידאו היא שיפור באיכות התמונה . מידע ברוחב פס נתון

שילוב של טכנולוגיות דחיסה . וקיצור משך הזמן הנדרש להורדת קבצי וידאו, המועברת

פה הקרובה צפייה בתכני וידאו צפויים לאפשר כבר בתקו, משופרות ורוחב פס מספק

  .וטלוויזיה באיכות גבוהה ובזמן אמת

  

ישנו גם , בשל קצב השיפור המאוד מהיר ביכולות האינטרנט להעברת תכני וידאו וטלוויזיה

יש קושי לחזות כיצד ישתנו , בפרט. קושי לחזות כיצד שוק זה יתפתח בשנים הקרובות

  ). טלוויזיה ליניארית או תכנים לפי דרישה(יים המודלים הכלכליים של מכירת תכנים ויזואל

  

שמאפשר העברת תכנים ויזואליים בדרך הפצה טכנולוגית , שינוי טכנולוגי בלבד, לכאורה

השינוי המהותי . לא אמור לשנות את המודלים הכלכליים של השוק, שונה מזו הקיימת כיום

, כך. מעוניינת במכירת תכניםבעניין זה הוא שרשת האינטרנט פתוחה לכל אדם ולכל חברה ה

, על מנת למכור תכני וידאו) של כבלים או לוויין(אם בעבר נדרש היה להחזיק בתשתית הפצה 

ומתאפשר קשר ישיר בין כל גורם המעוניין לספק , בעידן האינטרנט התשתית היא פתוחה

לאינטרנט מעבר התכנים הטלוויזיוניים . לבין הלקוח) בתשלום או שלא בתשלום(תכנים אלו 

בסוג של שוק , מהווה במובן זה פתיחה מוחלטת של יכולת מכירת או העברת התכנים לציבור

  .חופשי ופתוח לחלוטין

  

המתממשת כבר בהיקפים שונים בתחומים (קיימת סכנה , עם היתרונות הגלומים בשינוי זה

הדבר .  יוצריםתוך פגיעה בזכויות, של פריצת המידע והעברת תכנים באופן בלתי חוקי) שונים

מעלה שאלות קשות שרובן טרם הוכרע בארץ ובעולם לגבי הגדרת הפעולות שנחשבות חוקיות 

האם , מה צריכה להיות מידת הפיקוח על גורמים הפועלים בתחום, ולא חוקיות בתחום זה

  .צריכים להיות כללים כאלה או אחרים לגבי השחקנים הפועלים בעולם זה ועוד

  

חברתיים ,  רחב  הן בהיבטים הכלכליים שלו והן בהיבטים המשפטייםהנושא המתואר הינו

הועדה נמנעה מלעסוק בתחום או בניסיונות לקבוע כלי רגולציה שיתמודדו . ותרבותיים כאחד

הפעילות בעולם האינטרנט היא : מעבר לאמירה זו יש לציין את העובדה הבאה. עם התופעה

ככל שהפער בין עולם הטלוויזיה . ות רגולאטוריותכיום כמעט לחלוטין נטולת מגבלות או חוב

 - כך מהווה עולם האינטרנט חסר המגבלות והכללים, המסורתי לעולם האינטרנט גדול יותר

הסרת חסמים ומגבלות בעולם , בשל כך". תעשייה המסורתית"איום גדול יותר על ה
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, צות ועדההמל. הטלוויזיה הקיים מאפשר התמודדות טובה יותר עם עולם האינטרנט

ביטול התניית שירות , המציעות הסרת חסמים ושינוי כללים בתחומים של שידורי פרסומת

 יקלו הן על הגופים - 'ביטול מגבלות זמן ושחקנים בשידורים המסחריים וכו, בשירות

 להתמודד עם השחקן החדש - הפועלים כיום בתחום והן על הגוף המסדיר בעוד מספר שנים

  .  לוויזיה בצורה טובה יותרוהמשמעותי בתחום הט

  

יש להמשיך ולעקוב בשנים הקרובות אחר התפתחות תחום השידורים , מעבר לאמור

לבצע את ההתאמות הרגולאטוריות המתאימות ביחס , וככל שיידרש, באמצעות האינטרנט

  ".מסורתיים"לשידורים אלו וביחס לשידורים ה
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  משווה בנושא מתן היתרי שידור לשידורי טלוויזיה  סקירה -' פרק ד

ראש אגף מחקר (נועה אלפנט לפלר ' ידי מר אלון גולד בהנחייתה של גב-סקירה זו הוכנה על

  ).ופיתוח של הרשות השניה

  

  מבוא 

סקירה זו בוחנת את סוגיית מתן היתרי שידור לטלוויזיה תוך הבחנה בין ערוצי ברודקאסט 

המדינות . (DTT)ערוצית והשידור הדיגיטלי הקרקעי -וצים בטלוויזיה הרבער, בשידור האנלוגי

-פינלנד וניו, הולנד, אירלנד, צרפת, אוסטרליה, קנדה, ב"ארה, בריטניה: שנבחנו בסקירה הן

ניתן למצוא מידע מקיף על הליכי מתן היתר שידור בכל מדינות האיחוד , נוסף על סקירה זו. זילנד

  על פי הסקירה העדכנית שערכנו ועל 2003.11 המועצה האירופית בשנת ח שפרסמה"האירופי בדו

בכל מדינות האיחוד האירופי ניתן היתר לערוצי ברודקאסט , ח המועצה האירופית"פי דו

תהליך זה מאפיין מצב שבו המשאב מוגבל ויש . בהתבסס על תהליך בחירה שבסיומו מוענק זיכיון

אופן הבחירה משתנה בין המדינות בין מנגנון של . משאבצורך לבחור את מקבל הזכות להשתמש ב

ברוב המדינות חידוש ההיתר הוא . מנגנון של תחרות יופי או שילוב של השניים, מכירה פומבית

  .אוטומטי למשדר שעומד במחויבויותיו ובכללים

 ישנם שני מודלים רגולטוריים (DTT)ביחס לשידורים בשידורים הדיגיטליים הקרקעיים 

  :יים להעברת שידורים אלועיקר

  

מעניקים ) או הממשל(הרגולטור , על פי מודל זה. חלוקת תדרים באופן ישיר לערוצים .1

היתר שידור ישירות לערוצים באופן דומה לתהליך קבלת היתר שידור במערכת 

מפעיל המולטיפלקס מספק את התמיכה הטכנית , על פי מודל זה. השידור האנלוגית

השימוש במודל זה נעשה במדינות כמו . ואינו אחראי על התוכןשל הפלטפורמה בלבד 

  . צרפת וגרמניה, שבדיה, פינלנד

מעניקים ) או הממשל(הרגולטור , על פי מודל זה. חלוקת תדרים למפעיל מולטיפלקס .2

לבחור את ערוצי , בהתאם לתנאי הזיכיון, היתר להפעלת מולטיפלקס והמפעיל חופשי

השימוש במודל זה נעשה במדינות כמו .  סקייםהשידור על בסיס שיקוליו הע

  12.איטליה וספרד, אירלנד, בריטניה

  

בהתייחסות למידע משווה יש לחדד כי קיימים הבדלים רבים בין ישראל לבין מדינות אחרות 

ההבדלים . ולכן לא ניתן לגזור מההשוואה באופן ישיר מודל מתאים לישראל, )ובכלל בין מדינות(

  .דל השוק ובגיוון שבו ובתרבות הפוליטית והעסקית בכל מדינהמתבטאים למשל בגו

  

אחת המשימות המרכזיות של הרגולציה בתחום המדיה הוא ניהול הספקטרום והשימוש 

) allotment(חלוקה , )allocation( הקצאה: ישנם שלושה שלבים ביחס לשימוש בתדרים. בתדרים

                                                 
11 Media Division. Directorate General of human Rights. Council of Europe, An Overview of the Rules 
Governing Broadcasting Regulatory Authorities in Europe, September 2003. 
12 EPRA, Working group on DTT in EPRA countries, 2004, pp. 10-11.  
http://www.epra.org/content/english/press/papers/AGCOM_DTTWG_finalreport.pdf  
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,  מחולק לקטגוריות שונות של שירותיםהספקטרום, בתהליך ההקצאה). assignment(וייעוד 

שלב היעוד הוא השלב בו הזכות , נבנית הבחנה בין אזורים גיאוגרפיים שונים, בשלב החלוקה

 מהעובדה שהתדרים הינם 13.על ידי גורם אדמיניסטרטיבי אחראי, לשימוש בתדר ניתנת למשתמש

דרשת מהמשדר עמידה  נגזרים הן הפריבילגיה הרגולטורית שבגינה נמשאב ציבורי מוגבל

  . במחויבויות שונות והן הצורך לחלק את התדרים בצורה אשר תטיב עם הציבור

  

לטובת . סקירה זו תבחן את האופנים בהם מדינות שונות מעניקות היתרים לשידורי טלוויזיה

 קבלת רישיון מחייבת עמידה ברף.  רישיון וזיכיון- הסקירה יש להבחין בין שני סוגים של היתרים 

קבלת זיכיון לעומת . סטנדרטים כלשהו ופירוש הדבר הוא כי כל העומד ברף זה זכאי לרישיון

של , על בסיס קריטריונים שונים, אינה מצריכה רק עמידה בסטנדרטים אלא בחירה, זאת

כלומר זכייה של , בעוד ששיטת הזיכיון היא משחק סכום אפס. מתמודד או מתמודדים אחדים

בשל כך .  קבלת רישיון אינה מונעת ממתמודד אחר לקבלו, ן האחר זכייהמתמודד אחד מונעת מ

נהוגה בדרך כלל כאשר המשאב , הנעשית תוך שימוש במכרז פומבי תחרותי, שיטת הזיכיונות

ההכרעה בין מתן זיכיון או רישיון  ,  עם זאת14.שאליו ניתן הזיכיון הוא מוגבל במידה כזו או אחרת

אלא יכולה להיות קשורה לשיקולים , במקרה זה התדר, תו של המשאבאינה חייבת לנבוע מזמינו

  . כלכליים הקשורים בהסדרת השוק

 על בסיס מתן זיכיון 15כל המדינות שנבחנו מעניקות היתרי שידור לטלוויזיה מסחרית אנלוגית

 ההבדל בין המדינות 16.לאחר קיום של הליך סלקטיבי ותחרותי המשתנה בין המדינות השונות

) 1: ( ניתן לציין מספר תהליכים אפשריים.המכניזם בו נעשה שימוש לצורך מתן הזכות לשדרהוא 

 –" תחרות יופי) "2(;  הגורם שמגיש ראשון בקשה לשימוש בתדר זוכה בו-" כל הקודם זוכה"

 קביעה שרירותית המסתמכת על מזל –הגרלה ) 3(; עמידה בקריטריונים איכותיים כבסיס לזכייה

 הן שרירותיות 3 - ו1שיטות .  מציע המחיר הגבוה ביותר הוא הזוכה–כירה פומבית מ) 4(; בלבד

. ובדרך כלל לא נעשה בהן שימוש במצב בו יש נדירות תדרים ופונים רבים לקבלת הזכות לשדר

היא שילוב של ) ברדיו ובטלוויזיה(במדינות אירופה הגישה השכיחה ביחס לזיכיונות באופן כללי 

עם קריטריונים איכותיים ) סכום כסף עבור התדר(לומר בחירה המשלבת ביד גבוה  כ4 -  ו2גישות 

מתן זיכיון לשידורי טלוויזיה טריסטריאליים כולל הליך , בכל המדינות שנבדקו 17.שונים

במרבית המדינות הארכת הזיכיון נעשית באופן אוטומטי  .תחרותי כלשהו ולא רק מתן רישיון

בהולנד . יוצאות דופן הן הולנד ואירלנד. שדר לא עמד במחויבותואלא אם הרגולטור קבע כי המ

באירלנד קיים ערוץ ברודקאסט מסחרי אחד שניתן לו זיכיון . על המשדר להתמודד במכרז חדש

לאחרונה חודש . לתקופה של עשר שנים עם אפשרות לחידוש לעשר שנים נוספות ללא מכרז

. אוטומטית לחמש שנים נוספות ללא מכרזהזיכיון לעשר שנים נוספות ואפשרות להארכה 

                                                 
  . 2007, סקירה משווה בנושא רישוי תחנות רדיו, לפלר-נועה אלפנט 13
מתן היתר שידור לעומדים בסף מסוים עד למיצויו של המשאב הוא . אם המשאב הוא מוגבל למעשה לא ניתן לחלק רישיונות 14

 .'הכל הקודם זוכ'למעשה מתן זיכיון בשיטת 
ראוי לציין כי בישראל יש לרשות השנייה פריבילגיה רגולטורית נוספת הנובעת מהבלעדיות שיש לערוצי הברודקאסט על  15

 .פריבילגיה זו אינה קיימת במדינות אותן בחנתי. הפרסום בטלוויזיה על פי חוק
מכרזים להנפקת , מרמור לביא- גליתלבחינת שיטות המכרזים השונות למתן זיכיון שידור במדינות שונות ראה סקירה של 16

  .2004יוני , הרשות השנייה, זיכיונות שידור בטלוויזיה מסחרית
  .2007, סקירה משווה בנושא רישוי תחנות רדיו, לפלר-נועה אלפנט 17
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עשרה שנים רצופות במידה ויעמוד -כלומר אותו המשדר קיבל לאחרונה הארכה לחמש

  .  שנים25בסך הכל יהיה למשדר פוטנציאל שידור למשך . ובמחויבותי

יש השפעה על מדיניות חלוקת היתרי (DTT) למעבר משידור אנלוגי לדיגיטלי טריסטריאלי 

אמנם גם ספקטרום . ק מהמדינות אם כי לא בכל המדינות מדיניות זו מגובשתהשידור בחל

התדרים הדיגיטלי הוא מוגבל אך הוא מאפשר שימוש יעיל וריבוי ערוצים לעומת השידור 

ראוי להבחין בין מדינות אשר עברו לשידורים דיגיטליים מלאים וכיבו את , לעניין זה. האנלוגי

ובין מדינות שהחלו בשידורים דיגיטליים אך עדיין לא )  והולנדכמו פינלנד(השידור האנלוגי 

יש (כיבו את שידוריהן האנלוגיים ולכן אין ברשותן תדרים פנויים וחלוקת התדרים מוגבלת 

  ).לומר כי לא ברור אם הספקטרום שיתפנה יוקצה לשידורי טלוויזיה או לשירותים אחרים

הוביל לפישוט של תהליך קבלת היתרי השידור המעבר לשידורים דיגיטליים קרקעיים , ככלל

ח "כך לדוגמא עולה מדו. ובחלק מהמדינות יש מעבר מהליך מכרזי אל הליך אדמיניסטרטיבי

שפורסם לאחרונה המצביע על מגמה זו בשווקי הטלוויזיה של המצטרפות החדשות לאיחוד 

ים אלמנט של בחירה במרבית המדינות עדיין קי, עם זאת 18.בעיקר ממזרח אירופה, האירופי

אם בעת מתן זיכיון להפעלת מולטיפלקס הכולל מחויבויות תוכן שונות ואם בבחירת , בתהליך

  . הערוצים עצמם

כאשר מדובר במתן היתר לשידורי טלוויזיה אשר אינם משתמשים בספקטרום התדרים כגון 

ה היא לתת רישיון המדיניות משתנה בין מדינה למדינה כאשר הנטיי, שידורי לוויין או כבלים

אם כי ישנן מדינות בהן ישנו שיקול דעת מסוים האם להעניק (שידור תוך עמידה בקריטריונים 

  ).רישיון ולכן לא מדובר ברישיון במובנו המלא

  

  :להלן פירוט המדינות הנכללות בסקירה

  

צים  לכל הערו(Communication Act 2003)ישנה התייחסות מיוחדת ופרטנית בחוק . בריטניה

ערוץ , )שהוא למעשה רשת של ערוצים מקומיים (3  ערוץ -הטריסטריאליים המסחריים בבריטניה 

 אשר מחודשים על ידי תהיתר השידור בערוצי הברודקאסט ניתן על בסיס זיכיונו. 5 וערוץ 4

OFCOM .בעמידה במחויבויות תוכן אשר מפורטות בתנאי , על פי חוק, ערוצים אלו מחויבים

מלבד המחויבויות להפקה מקומית והפקה עצמאית אשר מפורטת בחוק (ל הערוצים הזיכיון ש

על פי ). 216סעיף (וניתן לחדשו בתהליך המפורט בחוק ,  שנים10 הזיכיון ניתן לתקופה של 19).עצמו

הסיבות לכך קשורות . הרגולטור יכול להחליט לא לחדש את הזיכיון ולפרסם מכרז חדש, החוק

עמידה במילוי מחויבויות התוכן והחובות הציבוריות -גולטור רק ביחס לאילשיקול דעתו של הר

   20.של המשדר או לשעות השידור ואזור השידור

                                                 
18 Open Society Institute, Television Across Europe: More Channels, Less Independence, 
2008. 

  . ומקדוניההלטביי, פולין, כיה' כגון צלדוגמא מדינות
 -לגרסאות השונות של זיכיונות הערוצים המסחריים והטריסטריאליים ראה  19

tvlicensing/ifi/tv/uk.org.ofcom.www://http/     
20 OFCOMסטריאליים חדשים אלא חידשה את זיכיונות השידור אשר ניתנו  למעשה לא העניקה זיכיונות לערוצים טרי

  .  (ITC)לערוצים המסחריים הטריסטריאליים על ידי הרגולטור הקודם 



 61

 וכן ערוצי הטלוויזיה הדיגיטלית יכולים 21לוויין או במולטיפלקס רדיו, ערוצי טלוויזיה בכבלים

. OFCOM  לקבל רישיון שידור אם הם עומדים בתנאים המפורטים בחוק ובכללים של

OFCOMם מפרידה בין מתן רישיון לשידורי כבלים ולוויין לבין שידורים דיגיטאליי 

  : טריסטריאליים

,  הכוללים ערוצי טלוויזיה בכבלים(TLCS)' רישיון לטלוויזיה-שירותי תוכן ברי'מתן רישיון ל •

 שירותים הניתנים תחת אחד מערוצי  ואינם,לוויין או במולטיפלקס של תדרי רדיו

ברודקאסט או הטלוויזיה הדיגיטאלית תלוי בעמידה בתנאים המפורטים בכללי הרישוי של ה

OFCOM 22: הייחודיים לשירותים אלו  

o  ולהיות זמין ) או מדריך שידורים כאשר מדובר בערוץ מדריך שידורים(לשדר תוכן

 . לקליטה על ידי חלק מהציבור

o  על שירותי התוכן לעמוד בכללים השונים שלOFCOM) 23כללי הפרסום, כללי השידור 

 בהתאם לשיטת הרגולציה (BCAP)וכן בכללי הפרסום של התעשייה ) וכללי הקדימונים

 .המשותפת בתחום הפרסום
o  מזמן השידור צריך 50% לפחות -עמידה במחויבויות התוכן של הדירקטיבה האירופית 

 .ות עצמאיות מזמן השידור יוקדש להפק10%להיות מוקדש להפקות אירופיות ולפחות 

o תנאים טכניים שונים כגון הקלטה של השידורים והעברת מידע ל- OFCOM ואיסור על 

על ערוצים בעלי נתח צפייה של . שידור אירועי ספורט המוגדרים על ידי שר התקשורת

שפת סימנים ותיאור שמע ולהימנע ,  חובה לשדר כתוביותה מהאוכלוסיי0.05% -יותר  מ

 . נת השידור הראשונהמבעיות טכניות לאחר ש

מתן רישיון לשירותי טלוויזיה דיגיטלית טריסטריאלית נדון בכללים אחרים הייחודיים  •

 שהם שירותי (DTPS) כללים אלו עוסקים בשירותי טלוויזיה דיגיטליים 24.לשירותים אלו

המשודרים בצורה ,  הכוללים רק או בעיקר שידור של תמונות נעות, טלוויזיה טריסטריאליים

ושירותי טלוויזיה דיגיטליים מיוחדים ; יגיטלית תוך שימוש במולטיפלקס דיגיטליד

(DTAS) שהם שירותי טלוויזיה טריסטריאליים המשודרים על ידי מולטיפלקס דיגיטלי אך 

, בעיקר שירותים של לוח שידורים אלקטרוני (DTPSאינם נכנסים תחת הקטגוריה של 

ים של שני סוגי השירותים חייבים להביא הסכם בינם מפעיל). טלטקסט ושירותי מידע שונים

לבין מפעיל המולטיפלקס כי הוא מוכן לשדרם כאשר לכל אחד מהמולטיפלקסים ישנם 

זיכיונות . בבריטניה  כיום ישנם שישה מולטיפלקסים דיגיטליים25.תנאים אחרים להצטרפות

                                                 
  .מולטיפלקס רדיו נוגע להעברת שידורי רדיו דיגיטליים ובשל כך לא ארחיב עליו 21

22 OFCOM, Television Licesable Content Services: Guidance note for licence applicants, 
2008.  http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/tvlicensing/guidance_notes_and_apps/tlcs/200809.pdf   
 

  . (CSTA) בחדשים (RADA)נים  לספטמבר הוחלפו כללי הפרסום היש1 -החל מה 23
24 OFCOM, Digital Television Programme Services and Digital Television Additional 
Service: Guidance note for licence applicants, 2008. 
http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/tvlicensing/guidance_notes_and_apps/notes/200803.pdf  
25 For specific details see OFCOM, Multiplex licencees  
http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/tvlicensing/muxlicensees/  

OFCOMהעניקה רישיון לחמישה ספקים כאשר את הרישיון הראשון סיפקה ממשלה .   
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 אשר כלל 26,(ITC)ם על ידי הרגולטור הקוד, להפעלת המולטיפלקס ניתנו בהליך תחרותי

 בעל הזיכיון להפעלת המולטיפלקס צריך 27.מחויבויות מצד המועמד לקבלת הזיכיון להפעלה

, כמו העברת הערוצים הציבוריים, לעמוד במחויבויות שונות והעברה של שירותים מסוימים

מעבר לכך העברת השידורים תלויה בהסדר המסחרי בין . המשתנים בין המפעילים השונים

 הבריטי התהליך הסלקטיבי נעשה בבחירת DTT על פי מודל 28.יל לבין ספק התוכןהמפע

 .מפעיל המולטיפלקס ולא במתן היתר שידור לערוצים
', רישיון לטלוויזיה-שירותי תוכן ברי'השירותים צריכים לעמוד באותם תנאים שפורטו לגבי 

ם לציית לכללים השונים על שני סוגי השירותי. DTPSאך חלק מהתנאים רלוונטיים רק עבור 

 DTPSעל שירותי . לשדר לוח שידורים אלקטרוני ולשתף פעולה עם הרגולטור, OFCOMשל  

 םשידור כתוביות ולשדר אירועי, לעמוד גם במכסות השידור של הדירקטיבה האירופית

  .   המוגדרים על ידי שר התקשורת

  

תן ללא הגבלת זמן אלמלא  הרישיון ניDTPS/DTAS והן של TLCSהן של , בשני המקרים

המשדר עצמו מבקש לוותר על הרישיון או שהרגולטור שולל את הרישיון מטעמים המפורטים 

הסיבות העיקריות לשלילת רישיון הן הפרה של תנאי הרישיון או . בכללים הרלוונטיים לכל שירות

  .שיקול דעת של הרגולטור כי בעל הרישיון אינו מתאים עוד להחזיק ברישיון

  

באוסטרליה קיימת בחוק הפרדה בין היתרי שידור מסחרי הניתנים לשימוש . אוסטרליה

. בספקטרום התדרים לבין היתרים לשידור מסחרי הניתנים ללא שימוש בספקטרום התדרים

רישיון לשירותים , בעוד היתר שידור לערוצים העושים שימוש בתדר ניתן על ידי הליך תחרותי

  ).over the counter(ניתן באופן חופשי , מוגבל ונגישות מוגבלתבעלי קהל יעד , ייחודיים

 לשידורי הטלוויזיה המסחרית אשר עושים שימוש םהסעיפים בחוק האוסטרלי הנוגעי

בספקטרום התדרים קובעים כי משרד התקשורת האוסטרלי אחראי לקבוע את מספר הזיכיונות 

הרגולטור .  היתרי שידור בהתאם על מתן(ACMA)שיש לאפשר בכל אזור ומורה לרגולטור 

בעת מתן זיכיון , נוסף לכך. אחראי על מנגנון של מכירה פומבית לשם הענקת זיכיון לשידור

לשידור לוקח הרגולטור בחשבון את התרומה לגיוון השידורים והשפעתו על שחקנים אחרים 

מפורטים בחוק ה( ובכללי השידור של הרגולטור 29על המשדרים לעמוד במכסות. באזור השידור

                                                 
 .Broadcasting Act 1996, sec                 –לפירוט תהליך והשיקולים  למתן רישיון למולטיפלקס דיגיטלי ראה  26

6-17 
 http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1996/ukpga_19960055_en_2#pt1-pb3-l1g6   

  .כאשר הרישיון למולטיפלקס הראשון ניתן על ידי הממשלה 27
  .OFCOM -מנהלת היתרי השידור לטלוויזיה ב, (Stewart)דברים אלו מבוססים על תכתובת עם קתלין סטיוארט  28

,  של הפקה מקומית וכן בזמן צפיית השיא וכן מכסות של דרמה55%על הטלוויזיה המסחרית הטריסטריאלית לשדר לפחות  29
 Standard ) Australian Content(Broadcasting Service                             -ראה . תוכניות תעודה וילדים

 . 2005-20%svces20%broadcasting/documents/content/tv/aba/webwr/au.gov.acma.www://http
pdf.202005%standard20%content20%australian20%    

   Australian Content in Advertising             -ראה . רסום מקומי בזמן צפיית השיא פ80%וכן עמידה במכסה של 
    

91808_PC=pc/STANDARD/WEB/au.gov.acma.www://http   
  –ראה . ערוצים אזוריים מחויבים בעמידה במכסות של תוכן מקומי



 63

הזיכיון ניתן , על פי החוק). בהתאם לשיטת הרגולציה המשותפת(ושל התעשייה ) ובכללים

אלמלא יש הפרה של , אם הוגשה בקשה לכך,  חייבת לחדשוACMA - שנים ו5לתקופה של 

  30 .תנאי הזיכיון או של חוק השידור והחקיקה הנגזרת ממנו

, כמו כבלים ולוויין,  שימוש בספקטרום התדריםהיתרי שידור לשידור מסחרי אשר אינו עושה

מתן רישיון לשידור מסחרי אשר אינו עושה . ניתנים כרישיון וללא כל מנגנון תחרותי של חלוקה

שימוש בתדר מצריך אישור של שר התקשורת אשר רשאי לא להעניק אישור לכך אם הוא סבור כי 

להעניק רישיון או לבטל רישיון קיים הרגולטור רשאי לא . יש בכך פגיעה באינטרס הציבורי

לשירותי טלוויזיה בתשלום אם הוא מוצא כי המשדר הפר או עשוי להפר או את חוק התקשורת 

תנאי הרישיון כוללים . עמידה בתנאי הרישיון-והחקיקה הנגזרת ממנו או כל חוק האחר וכן אי

וכן ) משותפתבהתאם לשיטת הרגולציה ה(בכללי התעשייה , ACMAעמידה בכללים של 

להבטיח כי דמי המנוי יהיו , לשידור בתשלום, על המשדרים תחת רישיון. בסטנדרטים טכניים

מילויו הוא למעשה הפעלת שידורים - תנאי זה הוא מהותי ואי31.מקור ההכנסה העיקרי שלהם

 יכולה ACMA. (pay-TV)מסחריים ללא זיכיון ומהווה הפרה של תנאי הרישיון לשידור למנויים 

בחון את העמידה בתנאי זה הן על ידי חקירה בעקבות תלונה שהוגשה והן על ידי חקירה ל

 מההוצאה השנתית שלהם על 10%  על המשדרים לעמוד במכסה על הוצאה של לפחות 32.עצמאית

קיימים אירועים הכלולים ברשימה של משרד ,  בנוסף לכך33.תוכניות על הפקה מקומית

-anti) של טלוויזיה למנויים לרכוש זכויות שידור בלעדיות התקשורת לגביהם אסור למשדרים

siphoning) .  

 כל שימוש בתדרי שידור מחייב (Radiocommunications Act 1992)לפי חוק הרדיו האוסטרלי 

 שידור קהילתי – מעניקה שני סוגים נוספים של היתרים לשידור ACMAרישיון מהרגולטור ולכן 

(community)יים  ושידורים מקומ(narrowcasting) . בעת מתן היתר לשידורים קהילתיים רשאי

מתן .  בנוגע לאינטרסים מיוחדים של הקהילה באזור שידור מסויםACMAהשר להנחות את 

היתר לשידור קהילתי ניתן על בסיס תוכן השידורים והרגולטור יכול לפתוח בהליך תחרותי 

  ACMAבעת מתן היתר שידור על . יתר כזההמבוסס על הצעות שונות וכן לסרב לבקשה למתן ה

את הגיוון , לקחת בחשבון את האופן בו השירות המוצע ישרת את האינטרסים של הקהילה

 נאסרעל משדרים קהילתיים . בשידורים באזור ואת יכולתו של המשדר לעמוד במחויבויותיו

ים ובכללי בתנאים הטכני,  ACMAעליהם לעמוד בכללים של, לשדר פרסומות או חסויות

עליהם לשרת את הקהילה ולעודד את חבריה למעורבות הן בהפעלת הערוץ והן . התעשייה

מטרת הזיכיון לשידור הקהילתי אינה מסחרית ולכן אסור על המשדר לפעול על . בבחירת תכניות

   34.פי שיקולי רווח או עבור גוף מסחרי כלשהו

                                                                                                                                            
                                                                                 ocal Content Conditions on Regional L

Commercial    91817_PC=pc/STANDARD/WEB/au.gov.acma.www://http Television
Broadcasters   
30 Broadcasting Service Act 1992, part 4 and schedule 2, part 3.  
31 Broadcasting Service Act 1992, part 7 and schedule 2, part 6. 

  . ACMA -כללים וחינוך ב,  מנהל מחלקת תוכן(Frazer)רד פרייזר 'דברים אלו מבוססים על תכתובת עם ריצ 32
33 Broadcasting Service Act, part 7, division 2A. 
34 Broadcasting Service Act 1992, part 6 and schedule 2, part 5. 
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ערוצים אלו .  טה או אוכלוסיות מסוימיםשידורים מקומיים הם שידורים המוגבלים לאזורי קלי

אין . (broadcasting class license)פועלים תחת מפעילים אשר מקבלים היתר לשידור ערוצים  

צורך בקבלת היתר מיוחד לשידור ערוץ מקומי אך מפעיל הערוצים צריך לוודא כי הערוצים שהוא 

יתר למפעילים אלו יכול לכלול  מתן ה35.משדר עומדים בדרישות החוק של שידורים מקומיים

 ACMAבעת מתן היתר מסוג זה . ערוצים מקומיים בתשלום או ערוצים מקומיים פתוחים

מלבד זאת על כל המפעילים לעמוד בכללים . רשאית לקבוע תנאים מיוחדים כתנאי לקבלת היתר

על מפעילים המשדרים ערוצים . בתנאים טכניים ובכללי התעשייה, ACMAובמכסות של 

מלבד זאת לשם העברת .  בתשלום להבטיח כי דמי המנוי יהיו מקור ההכנסה העיקרי שלהם

 לקבלת היתר שידור                        ACMA -שידורים חופשיים לקליטה על המשדר לפנות ל 

(transmitter licence)אשר ניתן כזיכיון בשיטת מכירה פומבית  .  

 שידור אנלוגי לדיגיטלי ודורשת בשלב זה מכל המשדרים אוסטרליה נמצאת כעת בשלב מעבר בין

לשם כך הוקצו .  הן שידור אנלוגי והן דיגיטלייהמסחריים והציבוריים לשדר באופן סימולטאנ

השידורים האנלוגיים . למשדרים  הנוכחיים תדרים בספקטרום הדיגיטלי ללא כל הליך תחרותי

ום שעדיין אין תוכנית לחלוקת התדרים אשר אולם מש. 2013באוסטרליה אמורים להיפסק בשנת 

אין עדיין מדיניות לגבי אופן חלוקת התדרים וכן כרגע אין חלוקה , תשמש את השידור הדיגיטלי

 צפויים םקווים כללים לגבי אופן ניהול התדרים הדיגיטאליי. םנוספת של תדרים דיגיטאליי

  36.להתגבש רק במהלך השנה

  

ה בקבלת תדר ואישור שידור מרשות התעשייה הקנדית קבלת היתר לשידור תלוי. קנדה

(Industry Canada)37 וכן היתר לשידור מהרגולטור (CRTC) . הגשת בקשה לקבלת היתר לשידור

יכולת , יכולת פיננסית,  מצריכה עמידה בארבעה תנאים של בעלותCRTC –טריסטריאלי ל 

צמו את הזכות להחליט  אם עשוי הרגולטור משאיר לע, עם זאת. טכנית ועמידה בדרישות תוכן

להיות צורך בביצוע מחקר שוק אשר יבחן כיצד מתן היתר השידור ישפיע על הגיוון של השוק ועל 

 יכולה לפתוח בקריאה  CRTC,לאחר בחינת העמידה בתנאי ההיתר. השחקנים האחרים

ת אכן במידה ומועמדויות אחרו .להגשת מועמדויות נוספות על מנת לפתוח בהליך תחרותי

בשימוע יופיעו המועמדים לקבלת ההיתר וכן כל אדם או גוף אשר . מוגשות נקבע שימוע ציבורי

בתום השימוע ולאחר איסוף כל המידע הרלוונטי מפרסמת . מעוניין לחוות דעתו על המועמדים

CRTC38. את החלטתה    

 על 39. שנים נוספות7 שנים וניתן להאריכה לתקופה של 7היתר שידור ניתן לתקופה שלא תעלה על 

הרגולטור לקיים שימוע ציבורי לשם חידוש ההיתר אלא אם הוא גורס כי האינטרס הציבורי אינו 

                                                 
35 ACMA, Guidelines for Narrowcasting Television Services, 2008.  
http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib101061/media_reform_fs_narrowcasting_tv.
pdf   

  .ACMA -מנהל מחלקת מדיניות ותמחור ב, (Loney)דברים אלו מבוססים על תכתובת עם מרק לוני  36
  .CRTCגם על , ן השארבי, מחלקה של הממשל הפדרלי האחראית על פיתוח כלכלי אזורי אשר אחראית 37

38 CRTC, How to Apply for a Broadcasting Licence: Fact Sheet, 2006. 
http://www.crtc.gc.ca/eng/INFO_SHT/b313.htm  

  .ם לפחות מהינתן ההיתר או מחידושו שני5 יכולה לשנות את תנאי ההיתר לאחר שעברו CRTCראוי לציין כי  39



 65

כך לדוגמא תנאי הזיכיון של ( תנאי ההיתר יכולים לכלול מחויבויות תוכן שונות 40.דורש זאת

יות מועדפות  שעות שבועיות של תוכנ8 -רשתות השידור הטריסטריאליות הגדולות כולל דרישה ל

על זכיינים של ערוצים טריסטריאליים לעמוד בכללי ,  אך בכל מקרה41).בשעות צפיית השיא

 הכוללים מכסות של הפקה מקומית לפיהן על זכיין פרטי לשדר לפחות CRTC -השידור של ה

חייב לשדר ' אתנית'זכיין של תחנה ( מזמן שעות צפיית השיא השנתיות להפקה מקומית 50%

,  כמו כן42). מזמן צפיית השיא50% - משעות השידור השנתיות שלו וב60% -ית בהפקה אתנ

  43. הטריסטריאליתהקיימת מערכת תמריצים לקידום הפקות מקור מסוגה עלית עבור הטלוויזי

קבלת היתר לשידורי כבלים או חידושו מצריכים את אישור בכתב של המועצה האזורית כי היא 

על ספק הכבלים חייב להקצות לפחות ערוץ אחד לרשותה של , כמו כן. מעוניינת בשירות זה

 ולעמוד בכללים הקובעים 44 המועצה האזורית אשר תוכל לעשות בו שימוש לשידורים חינוכיים

בכדי לקבל היתר שידור לשידורים לערוץ בתשלום יש לעמוד בכללים  45.מכסה על הוצאה על תוכן

הכוללים איסור על שידור תוכניות ) דע וכדומהמסירת מי, בעלות, כללי שידור(הרלוונטיים 

 מלבד 46).בכפוף לתנאי היתר השידור(שהופקו על ידי ספק השידורים עצמו או אדם הקשור אליו 

כך לדוגמא משדרים שונים חייבים ברמת . היתרי שידור שונים כוללים תנאים שונים, כללים אלו

גם עמידה בתנאי ההפקה , בהתאם לכך. הוצאה שונה וכן ברמת שידור שונה של הפקה מקומית

 של 25%כפופה לתנאי היתר השידור וכך לדוגמא ישנם משדרים אשר התאפשר להם שידור של 

   47).מלבד פילרים(הפקה של המשדר עצמו 

  

 אחראית הן על חלוקת התדרים והן על מתן היתרי (FCC)הרשות הפדרלית לתקשורת . ב"ארה

 ושידורי (ABC, CBS, NBC, FOX) מסחריות עיקריות ב קיימות ארבע רשתות"בארה. שידור

 מנגנון הענקת 1984 זיכיונות לתדרים נתקבלו חינם כאשר עד 1994עד . כבלים ולוויין נרחבים

 זיכיונות לשימוש בתדרים שלא לשידור ניתנו 1994 ועד - 1984 -מ, הזיכיונות היה של שימוע

ונות לתדרי שידור המשיכו להתקבל על ידי זיכי.  בשיטת המכירה הפומבית1994בהגרלה ולאחר 

לקראת הפסקת השידור האנלוגי והמעבר לשידורים , 1997שיטת השימוע עד שבשנת 

הועבר תיקון בחוק לפיו זיכיון לשידורים יינתן על בסיס של ) 2009הצפוי בפברואר  (םדיגיטאליי

 באופן םורים דיגיטאליי אולם למעשה התיקון הועבר רק לאחר מתן זיכיון לשיד.מכירה פומבית

ההחלטה על קיום מכירה פומבית לשם מתן זיכיונות , כמו כן. אוטומטי לכל המשדרים הקיימים

לשידור אינה בעלת משמעות לגבי טלוויזיה משום שלא מחולקים זיכיונות חדשים לשידורי 

                                                 
40  Broadcasting Act, 1991, sec. 9, 18.   
41 CRTC, Broadcasting Policy Monitoring Report 2001. 
http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2001/bpmr.htm#T3  
42 CRTC, Television Broadcasting Regulations, 1987.  
43 Broadcasting Public Notice CRTC 2004-93 (Incentives for English-language Canadian 
television drama), 2004. http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/2004/pb2004-93.htm   
Broadcasting Public Notice CRTC 2005-8 (Incentives for original  French-language Canadian 
television drama), 2005. http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Notices/2005/pb2005-8.htm     
44 CRTC, Direction to CRTC (Reservation of Cable Channels).  
45 CRTC, Broadcasting Distribution Regulations,  
46 CRTC, Pay Television Regulations, 1990.  
47 Licence Amendments for Supperchannel and MoveiMax (2003-522). 
http://www.crtc.gc.ca/archive/ENG/Decisions/2003/db2003-522.htm?Print=True  
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 פומבית  תדרי השידור היחידים אשר חולקו על ידי מכירה48.טלוויזיה בשל עומס על הספקטרום

בין אם ניתן במכירה , חידוש היתר שידור. וגם מספרם של אלו קטן, היו לשידורי רדיו מקומיים

כך שאם המשדר עמד . נעשה באופן אוטומטי וללא כל הליך תחרותי, פומבית או בדרך אחרת

  . הוא יוכל להמשיך ולהחזיק בהיתר לשידורFCC -בכללי ה

שידורי . ם לשידורים בתשלום על ידי כבלים או לווייןב מחוברי" בארהה מהאוכלוסיי90%כמעט 

 במכירה פומבית משום שישנו FCC - טלוויזיה ורדיו לוויינים מצריכים זיכיון אשר ניתן על ידי ה

שידורי טלוויזיה בכבלים אינם זקוקים . שימוש מסוים בתדרי שידור כדי להפריד בין השידורים

     49.ה במכרז של הממשל המקומי אלא מצריכים זכייFCC -להיתר שידור מה

 רשתות 3בהולנד קיים שידור ציבורי נרחב וכן . שוק המדיה ההולנדי נחשב כתחרותי מאוד. הולנד

 חלוקת תדרי 50.90% וטלוויזיה בכבלים הזוכה לחדירה של מעל  (RTL, SBS, Talpa)מסחריות 

 אלא על ידי הרשות (Commissariaat voor de Media)השידור אינה נעשית על ידי הרגולטור 

 תחת אחריותו של משרד האוצר (Radio Communication Agency)לרדיו וטלקומוניקציה 

תקופת . זיכיון תוך שילוב של שיטת המכירה הפומבית ותחרות היופיההולנדי אשר מעניק 

בשל המחסור .  שנים ואחריה יכול המשדר להתמודד על זיכיון פעם נוספת5הזיכיון היא בת 

משדרים אשר מעוניינים המשדרים משתמשים בכבלים כדי להעביר שידורים אולם  רוב, דריםבת

יש לציין כי שוק . גם בשידור טריסטריאלי זקוקים לקבלת אישור לשימוש בתדר מהרגולטור

הטלוויזיה ההולנדי הוא בעל מאפיינים ייחודיים היות ומרבית התדרים הוקצו לטובת רשת רחבה 

 וחלק וכן חלק מערוצי השידור המסחרי מופצים מחוץ להולנד ממדינות שכנות של שידור ציבורי

  ).בלגיה, לוקסמבורג(

אישור הרגולטור ניתן בדרך כלל מלבד , במידה ומשדר קיבל תדר מהרשות לרדיו וטלקומוניקציה

. חשש כי לא ימלא אחר מחויבויותיו ומגבלות על בעלות, במקרים בהם המשדר סיפק מידע כוזב

על הזכיינים לעמוד ,  מלבד זאת51.הרגולטור רשאי להתנות את הזיכיון בתנאים נוספים,  כןכמו

 10% -  הפקה אירופית ו50%במכסות האירופיות של , )המפורטים בחוק(בכללי הפרסום של הולנד 

 מזמן 40%לפחות , כמו כן. הפקה עצמאית אשר לפחות שליש מהן בנות לא יותר מחמש שנים

ניב גרמני (יות מוקדש להפקות מקומיות הדוברות הולנדית או פריזיאנית השידור צריך לה

 בשל המחסור בתדרים זמינים הזיכיון האחרון שניתן 52).המדובר במחוז הצפוני של הולנד

                                                 
 אך 80 - החלה להתפתח בשנות הFOXרשת . 50 - בשנות הDuMontית בשם בשל כך נכשלה כניסתה של רשת רביע 48

 אינו שווה FOXשטח הכיסוי של רשת , גם כיום. הפכה בהדרגה לרשת לאחר שהחלה לרכוש תחנות שידור באזורים שונים
אולם , ION - וCWישנן רשתות נוספות כמו . לזה של שלושת הרשתות הגדולות ואין לה תחנת שידור בכל אחד מהשווקים

 השפיעו על הקונגרס (ABC, CBS, NBC) טוען כי שלושת הרשתות הגדולות Hazlett)(הכלכלן והמשפטן תומס הזלט 
 .  כך שחלוקת התדרים לשידור תוכננה כך שלמעשה תאפשר רק שלוש רשתות גדולות FFC -ועל ה

  :תומס הזלט ועל מאמריו' ב מבוסס על תכתובת עם פרופ"המידע לגבי ארה 49
Thomas W. Hazlett, "Assigning Property Rights to Radio Spectrum Users: Why did FCC 
License Auctions Take 67 Years?", The Journal of Law&Ecomonics 41(2), October 1998; 
Thomas, W. Hazlett, "Optimal Abolition of  FCC Spectrum, Allocation", Journal of 
Economic Perspective 22(1), winter 2008. 
50 Hans-Bredow Institute, Study on Co-Regulation Measures in the Media Sector, Annex 4: 
Media Systems, 2006. 
51  The Media Act, ch. 4.  
52 The Media Decree, ch. 3.   
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 ואילו כעת ניתן לקבל זיכיון לשידורים 2003לשידורי טלוויזיה טריסטריאליים ניתן בשנת 

   53.טריסטריאליים רק לשידורי רדיו

חוק המדיה ההולנדי מפרט תנאים גם לספקי שידורים בכבלים והם אינם חופשיים בבחירת 

המועצות האזוריות צריכות להקים גוף אשר יהיה אחראי על תוכן , על פי החוק. חבילות הערוצים

 15שידורי הכבלים ועליה לייעץ למפעיל שידורי הכבלים על חבילת ערוצים בסיסית של לפחות 

תרבותיים , על חבילת הערוצים לענות על צרכים חברתיים.    ערוצי רדיו25 -יה וערוצי טלוויז

ודתיים הקיימים באזור השידורים וכל המשדרים לקבל את דעתו של הגוף המייעץ אלמלא יש לו 

, המשדרים בכבלים מחויבים בהעברת הערוצים הציבוריים, כמו כן. סיבה מהותית לא לעשות כך

ודרים באזור בו הם פועלים ואת שידורי הטלוויזיה והרדיו דוברי את שירותי התוכן המש

    54.ההולנדית של ערוצי השידור הציבוריים בבלגיה

  

 מחזיקה (Sky)זילנד היא כמעט מונופוליסטית כאשר חברה אחת -סביבת המדיה בניו. זילנד-ניו

 וערוצי התשלום נתח גדול מתדרי השידור והציוד הדרוש ומפעילה את הערוצים הטריסטריאליים

 אשר מתפקד כערוץ מסחרי ומרבית (TVNZ)זילנדי -זאת לצד השידור הציבורי הניו, העיקריים

זילנדית ממעטת להתערב בשוק המדיה ביחס לרגולציה -הממשלה הניו. רווחיו הם מפרסום

  .במדינות אירופיות

                                  הרשות לתכנון ומדיניות ספקטרום הרדיו חלוקת התדרים נעשית על ידי 

)Radio Spectrum Policy and Planning ( של המשרד לפיתוח כלכלי   כאשר רשות הסטנדרטים

לרשות יש כללים הנוגעים לטלוויזיה .  אחראית על הסדרת תוכן השידורים(BSA)לשידור 

בר בכללי שידור כלליים ולא בשני המקרים מדו. הטריסטריאלית והן כללים לטלוויזיה בתשלום

שידורים בשפה המאורית ותוכן , בכדי לקדם תכנים כגון הפקות מקור. קיימות מכסות לשידורים

  . מקומי ישנו מנגנון של מימון ממשלתי אשר תומך בהפקות אלו

זילנד קיימת הפרדה בין היתר שידורים הניתן לשידורי כבלים ולוויין לבין שידורי - גם בניו

 שידורי הכבלים אינם עושים שימוש בספקטרום ולכן אין הליך 55. טריסטריאלייםטלוויזיה

אך ראוי לציין כי שידורי , תחרותי וההיתר ניתן כרישיון הכולל עמידה בתנאים טכניים ותוכניים

כבלים מהווים חלק קטן משידורי הטלוויזיה בניו זילנד והם זמינים רק לחלק קטן יחסית של 

ות לשידורי לוויין מצריכה רכישת יכולת שידור מלוויין אוסטרלי או האפשר. ההאוכלוסיי

אין דרישה של , סינגפורי אשר אינו בשליטת הממשלה ולמרות שישנו שימוש מסוים בתדרים

  . הממשל להליך תחרותי

 שנים  אולם 20היתר לשידורים טריסטריאליים ניתן כזיכיון בשיטת מכירה פומבית לתקופה של 

  בעת תקופת חידוש הזיכיון מוצעת 56.תדרים נעשתה על ידי מכרז בשיטות שונותבעבר חלוקת ה

                                                 
מדיניות ומחקר ברשות ,  מחלקת אסטרטגיה ראש(Betzel)הדברים מבוססים על תכתובת שנערכה עם מרסל בדזל  53

  . הסקירה תעודכן במידה ויגיע מידע משלים. נותרו מספר נקודות לברור שטרם זכו למענה. הרגולציה ההולנדית
54 The Media Act, ch. 6, sec. 82h-82o and Hans-Bredow Institute, Study on Co-Regulation 
Measures in the Media Sector, Annex 4: Media Systems, 2006. 

 (Methven)וון 'ופיטר מת (Hutchings)ינגס 'על תכתובת עם איאן הטצ, בין השאר, זילנד מבוסס- המידע לגבי ניו55
  .של המשרד לפיתוח כלכלי) Radio Spectrum Policy and Planning (מהרשות לתכנון ומדיניות ספקטרום הרדיו

 בו (second price tender)בית הפתוחה נעשה שימוש במכרז סגור של מחיר שני לפני השימוש בשיטת המכירה הפומ 56
לאחר מכן נעשה שימו במכרז סגור . המתמודדים מגישים הצעות במעטפה סגורה והזוכה משלם את המחיר השני הגבוה ביותר

   –ראה . (first price tender)של מחיר ראשון 
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במידה . בדרך כלל לזכיין הקיים אופציה לחידוש הזיכיון לאחר הערכה מחודשת של שווי התדר

כגון המעבר , במקרים מסוימים. מתקיימת מכירה פומבית נוספת, והזכיין אינו מעוניין בחידוש

כחלק . ישנו שימוש במנגנונים נוספים על מנת לממש מטרות מדיניות שונות, לשידורים דיגיטליים

העניק הממשל היתר שידור לכל המשדרים הקיימים ללא , ממדיניות המעבר לשידורים דיגיטליים

  . כל תהליך תחרותי על מנת לבסס את השידור הדיגיטלי הטריסטריאלי

 תגובש רק בשנה הבאה אך ראוי לציין תמדיניות לקראת חלוקת התדרים לטלוויזיה הדיגיטאלי

כי הדבר נמצא בבחינה מעמיקה של משרדים ורשויות שונות הבוחנים את הנושא המעבר ואת 

הוגש לממשלה , לאחר סקירה של סביבת הרגולציה ושימוע ציבורי בנושא. האתגר הדיגיטלי בכלל

ת הפסקת השידור ח המפרט את האתגרים של העידן הדיגיטלי ושינויים צפויים בעקבו"דו

על פי . האנלוגי וממליץ על גיבוש מדיניות אשר תתייחס לאתגרים השונים ותספק להם מענה

מחברי הדוח האתגרים העומדים לפתחו של המעבר לשידורים דיגיטליים מצריכים מדיניות 

בחינת ; מושכלת אשר תזהה את הסיכונים הפוטנציאליים לתוכן ולשימוש בפלטפורמות שונות

ודרישות תוכן ; פיתוח מנגנונים לקידום השידור הציבורי; ים הרגולטוריים הקיימיםההסדר

   57.ושמירה על גיוון התוכן המקומי

  

המועצה לתקשורת . באירלנד ישנם שני רגולטורים הרלוונטיים לסוגיית מתן היתר שידור. אירלנד

(ComReg)ם אינה עוסקת  אחראית על חלוקת התשתיות לשוק השידור והטלקומוניקציה אול

 התוכן וכן במתן ת היא הרגולטור העוסק ברגולציי(BCI)מועצת השידור של אירלנד . בתוכן

באירלנד ישנו . שידורי כבלים ולוויין ושידורים קהילתיים, היתרי שידור לערוצי שידור מסחריים

מספר ערוצים מקומיים , (TV3)ערוץ מסחרי טריסטריאלי אחד המשודר ברמה הלאומית 

הרגולטור , על פי החוק האירי. (RTE)לצד ערוץ שידור ציבורי , ילתיים וערוצי  כבלים ולווייןוקה

  . ערוצים מקומיים וקהילתיים, כבלים, אחראי על מתן היתר לשידורי טלוויזיה על ידי לוויין

מתן היתר לערוץ שידור מסחרי טריסטריאלי אנלוגי תלוי בהנחיה של השר הממונה לרגולטור 

את הזיכיון לערוץ המסחרי הטריסטריאלי . בהליך של מתן זיכיון לשידורי טלוויזיהלפתוח 

 לתקופה בת עשר שנים שלאחריה BCI,58 -הרגולטור אשר קדם ל, IRTC העניק (TV3)באירלנד 

הזיכיון נעשה בשיטת . תהיה אופציה לחידושו לתקופה של עשר שנים נוספות ללא מכרז חדש

ור שקל קריטריונים שונים הנוגעים ליכולתו של המועמד להוציא כאשר הרגולט" תחרות יופי"

                                                                                                                                            
Radio Spectrum Management, Spectrum Auctions in New Zealand. 
http://www.rsm.govt.nz/cms/policy-and-planning/spectrum-auctions/spectrum-auction-
design-in-new-zealand/spectrum-auction-design-in-new-zealand-report/spectrum-auctions-in-
new-zealand/pdf/spectrum-auctions-in-new-zealand.pdf  
57 Office of the Minister of Broadcasting and Office of the Minister of Communication and 
Information Technology, Regulatory Review of Digital Broadcasting, 2008.  
http://www.mch.govt.nz/publications/digital-
tv/CabinetPaperRegulatoryReviewofDigitalBroadcastingReportBackOnOptionsFollowingPub
licConsultation.pdf  
for all publications on the subject see -  
http://www.mch.govt.nz/publications/digital-tv/index.html#review   

.  לאחר סיבוכים משפטיים ושינויים באחזקות הבעלות על הערוץ1998 - אך החל שידוריו רק ב1990הזיכיון הוענק בשנת  58
BCI  2001חוק השידור   הוקמה מכוח . 
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 -  לאחרונה חידש ה59.לפועל את השידורים וכן את איכות ומגוון השידורים אשר מציע המועמד

BCI את זיכיונו של הערוץ לתקופה של עשר שנים נוספות עם אופציה להארכה לחמש שנים 

התחייבות , מלבד מחויבויות תוכן, כיון כללתהליך מתן חידוש הזי. נוספות ללא קיום מכרז

  60.לשידורים דיגיטליים תוך שנה

טלוויזיה , חוק השידור האירי מסמיך את הרגולטור לתת היתר שידור שונים  לטלוויזיה לוויינית

 על פי מדיניות הרגולטור מתן היתר שידור 61.ערוצים מקומיים וערוצים קהילתיים, בכבלים

כבלים וערוצים מקומיים נעשית ללא הליך תחרותי ואילו מתן היתר , ניתלערוצי טלוויזיה לוויי

שידור -לטלוויזיה קהילתית נעשה על בסיס תחרות פתוחה בשל הפוטנציאל למעמד של חובת

(must-carry)תיקון לחוק השידור עוסק במעבר לשידורים דיגיטליים 62. בטלוויזיה בכבלים 

פיתח הרגולטור ארבעה סוגים של כללים ,  מכוח החוק63.ומתייחס לרישוי מולטיפלקס דיגיטליים

כללי נגישות עבור אנשים ; כללי פרסום; כללי שידור נאות והגון: שעל כל המשדרים לעמוד בהם

 מלבד זאת ישנן מחויבויות תוכן אשר 64.וכללי פרסום לילדים; בעלי מוגבלויות שמיעה וראייה

  65.תר ועוקב אחר מילוי מחויבויות אלומפורטים בהיתרי השידור שקיבלו והרגולטור מנ

היתר שידור לטלוויזיה .  לחוק השידור עוסק במתן היתר לשידור טלוויזיה לוויינית36סעיף 

ערוצים . (PPV)צפייה -פי- על- לוויינית מאפשר שידור של תוכן מגוון המותנה בדמי מנוי ותשלום

הלוויין  צריכים לקבל היתר שידור מקומיים או קהילתיים אשר מעוניינים להיכלל בחבילת ערוצי 

על המשדר טלוויזיה לוויינית לעמוד במכסות ההפקה שנקבעו .  לכך על פי הסעיפים הרלוונטיים

 על הפקה 10%הוצאה של / הפקה מקומית ושידור50%קרי לפחות , על ידי הדירקטיבה האירופית

לאומית או משדר אשר אלא אם המשדר מכוון לקהל מקומי ואינו מהווה חלק מרשת , עצמאית

  .או טלטסקט) 'טלשופינג וכו, חדשות, ספורט(מוקדש לשידורים ספציפיים 

לשם קבלת היתר שידור לערוץ טלוויזיה .   עוסק בהיתרי שידור לערוצים מקומיים38סעיף 

הרגולטור בוחן האם תוכן השידורים המוצע הוא בעל מאפיינים שהם בעלי עניין לתושבי , מקומי

 צריך להיות בעל עניין 66משידורי הערוץ בכבלים' חלק משמעותי, 'לפי החוק. וראזור השיד

פירושו לפחות ' חלק משמעותי'לקהילה המקומית כאשר מסמך מדיניות של הרגולטור קובע כי 

לפני הענקת היתר שידור לערוץ מקומי על הרגולטור לשקול האם כניסתו של .  מתוכן השידור51%

  .ינטרס הציבורי ובייחוד בנוגע לריכוזיות השוק וגיוונוערוץ חדש אינו פוגע בא

כאמור מתן היתר לערוץ קהילתי .   לחוק עוסק במתן היתר שידור לערוצים קהילתיים39סעיף 

בין השאר על ידי , מטרתו של הערוץ היא להעצים ולקדם את הקהילה. נעשה על בסיס תחרותי

לתי חייב לפעול ללא כוונת רוח  ולוח ערוץ קהי. עידודה להשתתף בעשייה במסגרת הערוץ

                                                 
59 Radio and Television Act, 1988, sec. 6, 17, 18.  
60 BCI, The BCI Renews Television Programme Service Contract of TV3 – Press Release, 
19.9.2008. http://www.bci.ie/news_information/press200.html  
61 Broadcasting Act, 2001.  
62 BCI, Television Licensing Policy, July 2004, p. 14. 
http://www.bci.ie/documents/tv_policy.pdf  
63 Broadcasting (Amendment) Act, 2007. 
64 BCI codes. http://www.bci.ie/codes/index.html  
65 BCI, monitoring Program Policy Statement. 
http://www.bci.ie/licensing/monitoring/index.html  

 .36וץ מקומי אשר רוצה להיות משודר גם בלוויין צריך לפעול לקבלת היתר שידור גם לפי סעיף ער 66
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השידורים שלו חייב לשקף את האינטרסים של הקהילה וכן לתרום לגיוון התוכן על פי האתוס 

  . הקהילתי

 על ערוצים הרוצים להיות משודרים גם 67. לחוק עוסק במתן היתר לשידור בכבלים41סעיף 

הרגולטור עשוי לאפשר שידור בכבלים , קלפי החו. 36בלוויין לפנות לקבלת היתר נוסף על פי סעיף 

על משדרים בכבלים . רק אם לדעתו יביא הדבר להגדלת הגיוון ומגוון השידורים באזור השידור

 הפקה מקומית 50%קרי לפחות , לעמוד במכסות ההפקה שנקבעו על ידי הדירקטיבה האירופית

ל מקומי ואינו מהווה אלא אם המשדר מכוון לקה,  על הפקה עצמאית10%הוצאה של /ושידור

) 'טלשופינג וכו, חדשות, ספורט(חלק מרשת לאומית או משדר אשר מוקדש לשידורים ספציפיים 

  .או טלטקסט

מאפשר לרגולטור לעסוק במתן היתרים להפעלת מולטיפלקס לשידורים , התיקון לחוק השידור

עלת שלושה הרגולטור הוענקו היתרים להפ, על פי התכנון, בשלב הראשון. דיגיטליים

ראוי לציין כי מלבד שלושת המולטיפלקסים הללו אחד . מולטיפלקסים דיגיטליים מסחריים

 אשר ישדר את ארבעת הערוצים (RTE)יופעל מולטיפלקס נוסף על ידי המשדר הציבורי 

 68.(RTE1, RTE2, Teilifis na Gaelige, TV3)האנלוגיים החופשיים לקליטה באירלנד 

". תחרות יופי"יפלקס מסחרי יוענקו כזיכיון לאחר עריכת מכרז בשיטת ההיתרים להפעלת מולט

כאשר תקופת , ) לחוק9סעיף (טכניים ותוכניים , המועמדים ישקלו על פי קריטריונים כלכליים

המכרז ).  לחוק10סעיף (הזיכיון והתנאים לחידושו נקבעו בכתב הזיכיון יחד אם תנאים נוספים 

 לשלושת המולטיפלקסים מתוך שלושת המועמדויות (Boxer)ל יחיד  ונבחר מפעי2008נערך בשנת 

השלב הסלקטיבי נעשה בבחירת מפעילי המולטיפלקס ולא ,  בדומה למודל הבריטי69.שהוגשו

זיכיון להפעלת מולטיפלקס כולל מחוייבויות תוכן של המפעיל והוא . במתן היתר שידור לערוצים

גיטלי אשר מבקש לשדר דרך אחד מהמולטיפלקסים ערוץ די. אחראי על הרכבת חבילת הערוצים

  .  וכן בסיכום עם המולטיפלקס כי הוא יעביר את השידורים BCI -הללו צריך ברישיון מ

  

 לצד (Canal+, M6, TF1)בצרפת קיימים מספר משדרים מסחריים טריסטריאליים . צרפת

הרגולטור הצרפתי .  ולוויין ושידורי כבלים(France 2,3,4,5, RFO, Arte France)שידור ציבורי 

(CSA) הוא האחראי על חלוקה וניהול של התדרים ועל מתן היתרי שידור לטלוויזיה 

 הרגולטור 2006החל משנת . הטריסטריאלית האנלוגית והדיגיטלית וכן לערוצי הכבלים והלוויין

 לשידורים אינו מעניק היתרי שידור חדשים לערוצי ברודקאסט טריסטריאליים אנלוגיים אלא רק

היתר שידור לערוצי . התרים לשידורים אנלוגיים ניתנים כיום רק לערוצים מקומיים. דיגיטליים

  70.השידור הציבורי ניתנים ללא הליך תחרותי

                                                 
רישיון להפעלת כבלים מאפשר שידור הערוץ דובר הגאלית .  לחוק עוסק במתן רישיון להפעלת ערוצי כבלים37סעיף  67

(Teilifis na Gaelige) ,דור מהרגולטורשידורים של הרגולטור וערוצים אשר יש להם היתר שי.  
68 BCI, DTT Multiplex Licensing Policy 2008, revised edition. 
http://www.bci.ie/documents/BCI_dtt_licensing_policy_08_revised_edition.pdf   
69 BCI, BCI Announces DTT Applicant Details, 2 May 2008. 
http://www.bci.ie/news_information/press182.html  
70 CSA website – Analogue Terrestrial Television. 
http://www.csa.fr/infos/autorisations/autorisations_analogique.php   
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היתרי שידור לערוצים טריסטריאליים אנלוגיים ניתן כזיכיון לאחר מכרז הנעשה על ידי שילוב של 

להוכיח את , על המועמדים להגיש מחיר, ום המכרזלאחר פרס. מכירה פומבית ותחרות יופי

יכולתם לעמוד במחויבויות התוכן של הרגולטור וכן הצעות תוכן המוסיפות על דרישות התוכן של 

לאחר הבחירה בהצעה אשר לדעת הרגולטור מקדמת את האינטרס הציבורי בצורה . המכרז

    71.כיוןחותם המועמד עם הרגולטור על הסכם תנאי הזי, הטובה ביותר

, ןכמו כבלים לוויי, ערוצי טלוויזיה או רדיו אשר אינם עושים שימוש בספקטרום התדרים

על המועמד למלא את טופס . זקוקים להסכם על הרגולטור, טלפוניה וכדומה, ADSL, אינטרנט

הרגולטור דן בבקשה ובוחן . הכולל שאלות לגבי יכולת המימון והתוכן שהוא צפוי לשדר, הבקשה

    72.להעניק למשדר את היתר השידורהאם 

גוף המעביר את השידורים ,  הבריטיFreeview -בדומה למודל ה, גם בצרפת הוקמה

 מעביר גם ערוצים TNT, אולם בשונה מהמודל הבריטי. (TNT)הטריסטריאליים האנלוגיים 

שידור בתשלום לצד ערוצים פתוחים לקליטה ובנוסף לכך הרגולטור הוא שאחראי על מתן היתרי 

 הרגולטור העניק באופן אוטומטי היתרים לשידור דיגיטלי 73.לערוצים ולא מפעיל המולטיפלקס

ערוצים אשר קיבלו היתר שידור לפני (לערוצים הטריסטריאליים הציבוריים וערוצי הברודקאסט 

קבלת היתר שידור לערוצים דיגיטליים טריסטריאליים נוספים נעשה על פי שיקול ). 2000שנת 

בעת תהליך הבחירה בוחן . ו של הרגולטור ומצריכה הסכם של הערוץ עם מפעיל המולטיפלקסדעת

הרגולטור את ההצעות השונות ובוחר בהצעה אשר תקדם את האינטרס הציבורי בצורה הטובה 

הליך הבחירה מחייב . השקעה בתוכן והפקה מקומית, ביותר לרבות שמירה על הגיוון התרבותי

  74.שימוע ציבורי בנושאאת הרגולטור לערוך 

  

 היא המדינה האירופית הראשונה אשר הפסיקה את השידורים האנלוגיים שהיא מקיימת פינלנד

בפינלנד קיימים ארבעה מולטיפלקסים המשדרים שידורים . ועברה לשידורים דיגיטליים מלאים

ס נוסף אשר בנוסף לכך פועל מוטיפלק. דיגיטליים חופשיים לקליטה לצד חבילה מורחבת למנויים

 הנמצאת Digita Oyהפעלת המולטיפלקסים נעשית על ידי חברת . משדר למכשירים ניידים

הרגולטור הוא שמעניק היתר ,  על פי המודל הפיניTDF.(75(בבעלות מלאה של חברה מסחרית 

 לפני 76.ולא מפעיל המולטיפלקס, על ידי תהליך של זיכיון בשיטת תחרות יופי, שידור לערוצים
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   שינוי שיטת ההסדרה בטלוויזיה המסחרית-' פרק ה

  

מתוך תפיסה כי שינוי שיטת , הוועדה בחנה את הסוגיה שהונחה לפתחה על הבטיה השונים

המלצות הוועדה מתייחסות , לפיכך. הכרוכים אלה באלה, ינו חלק ממארג של שינוייםההסדרה ה

  .תוך הבהרת הקשרים הקיימים ביניהם, למכלול ההיבטים הקשורים בשיטת ההסדרה

  

 - ח "דנה הועדה בשני מושגי יסוד ששזורים לאורכו ולרחובו של הדו, החל מישיבתה הראשונה

ברם המציאות , נראה כי מלאכת ההגדרה של מונחים אלה פשוטה, בתחילה". זיכיון "-ו " רשיון"

המתארים מתכונת היתר הפעולה של גופים המפוקחים " זיכיון"ו" רישיון"מלמדת כי המונחים 

משמשים בערבוביה בחקיקה הישראלית והיא אינה כוללת הגדרות ברורות , על ידי המדינה

להלן מספר דוגמאות . חקיקת התקשורתהעדרה של הגדרה אחידה הוא גם ב. למשמעות המונח

  :בנושא

  

המונח . בחוק הרשות השניה בכל הנוגע לשידורי הטלוויזיה המסחרית ושידורי רדיו אזורי. א

זכיון להקמת . לגורם מסוים לזמן מוגבל, הוא מתן היתר במתכונת של מכרז, תוכנו, זיכיון

תאם להמלצת המועצה שר בה. תשתית לרדיו דיגיטלי  ניתן במכרז לתקופת זמן ארוכה

כי מתן רישיונות לגורמים המבקשים לשדר רדיו , מכח חוק הרשות השניה, התקשורת החליט

  .יתבצע בדרך מכרז, דיגיטלי על גבי התשתית האמורה

, )משדר שידורים רב ערוציים(היתר לפי חוק התקשורת לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים   . ב

הרישיון . שאינה מוגבלת בזמן בכפוף לקיום הוראות החוקניתן  בדרך של רשיון במסגרת 

בכך . ט לחוק התקשורת6וזאת כקבוע בסעיף ,  בין במכרז ובין שלא במכרזןיכול להינת

  .אמורים הדברים גם באשר למתן רישיון לשידורי לווין

  .ניתן במסגרת מכרז בו נבחר זוכה אחד והוא מוגבל בזמן" ערוץ ייעודי"רישיון למשדר   .ג

והוא אינו , בכפוף לאישור המועצה, יכול להינתן לכל דורש, רישיון מיוחד לשידורי כבלים  .ד

  . מוגבל בזמן

  

קביעה כי משטר הסדרה מסוים יהיה בדרך של זיכיונות או רישיונות תהא קביעה בעלמא , על כן

  . בלא התייחסות ספציפית למרכיבי ההיתר

  

אשר לאורם ובאמצעותם ניסתה הועדה " ת מפתחעקרונו"הועדה גיבשה מספר , לאור האמור

המהווים לתפיסת הועדה כללי משחק בתחום , עקרונות מפתח אלה. להתוות את המלצותיה

פרק הזמן שניתן , שיטת ההקצאה של היתר השידור, בין היתר, מורכבים, השידורים המסחריים

  .לגוף המקבל את היתר השידור והגבלות על מספר השחקנים

  

 לחוק 24' עדה אימצה גישה התואמת את הגישה שהוצגה בדברי ההסבר לתיקון מסהו, ככלל

בתחום " (מעבר ממשטר זיכיונות אל משטר רישיונות"אשר אחד מעיקריו הינו , 78התקשורת

הינה כי הראשונים מתאפיינים , על פי ההצעה, האבחנה בין שני המשטרים; )השידורים בכבלים

                                                 
  .184, א"התשס, 2945ח "ה. 2000-א"התשס) 24' תיקון מס(הצעת חוק הבזק  78
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בעוד שהאחרונים מתאפיינים בהיותם "  ובתנאים של בלעדיותלתקופה קצובה, במכרז"בהענקתם 

  ".ארוכי טווח ובלא בלעדיות"

  

  :ח פלד"תפיסה זו מצאה ביטוי נחרץ במסגרת המלצות דו

  

הוועדה ממליצה לקבוע שיטה חדשה של מתן רשיונות שידור והפעלה במקום "

 "ויריש"המושג . בדבר מתן זכיונות, השיטה הקבועה עתה בחוקים השונים

)licensing (בצורה נכונה יותר את תפיסת חופש השידור , לדעת הוועדה, מבטא

  ) .concession" (הזכיון"מאשר מושג , והתחרות

  

, באופן מטאפורי ניתן לומר שמושג הרישוי קובע שלכל אחד מותר לנהוג בכביש

ובתנאי שהוא ) תנאי סף(המעיד על כשירותו , בתנאי שיש בידיו רשיון נהיגה

שיש בה , הזכיון נתפס כזכות יתר). תנאי הרישיון(יים את חוקי התנועה מק

ואלה עומדים בסתירה לעקרון התחרות , או חזקה, מרכיבים של בלעדיות

  .החפשית

  

, בהליכי מכרז,  השידור שניתנו עד כה לגופים שוניםתהוועדה שוכנעה כי זיכיונו

דיהן להגן על טובת כבלו את ידיהן של הממשלות בישראל יותר משסייעו בי

  .הציבור ורווחתו

  

זכויות "אין לכך ביטוי מובהק יותר מן הטענות שהעלו בעלי זכיונות שידור בדבר 

עילות לעתור , פעמים אחדות, אשר נתנו בידיהם, "הבטחות שילטוניות"ו" קנין

פי צרכים -ומנעו או עיכבו פעולות הסדרה ופיתוח בענף שנדרשו על, ץ"לבג

  ".חדשים

  

והיא , ציבורית בישראל מתקיימת מזה קרוב לעשרים שנים- ההסדרה בטלוויזיה המסחריתשיטת

שתי הנחות מוצא . מבוססת ובאה לידי ביטוי בחוק הרשות השנייה ובכללים שנקבעו מכוחו

ששידורי הטלוויזיה המסחרית , ראשית: מרכזיות עומדות בין היתר בבסיס הרגולציה הקיימת

ציבורית של הערוצים -ששידורי הטלוויזיה המסחרית,  ושנית.הם סוג של משאב במחסור

ולכן  נדרשת הסדרה אשר , מהווים מרכיב מרכזי בתרבות הישראלית) ברודקסט(המרכזיים 

קידום , מגוון התכנים, ובהן איכות התוכן, תבטיח שורה של מטרות חברתיות בתכנים המשודרים

הן שיוצקות את המרכיב הציבורי , רות אלהמט. שידורי חדשות אמינים ועוד, ההפקה המקומית

  .חלק זה בהמלצות יעסוק בהנחה הראשונה. בשידורי הערוצים המסחריים

  

שידורי הטלוויזיה המסחרית יופצו לכלל הציבור וייקלטו בכל , בהתאם לחוק הרשות השנייה

 הרשות  הופצו מאז הקמת הערוץ ועד היום באמצעות2שידורי הטלוויזיה של ערוץ . רחבי הארץ

בגלל היצע . בשיטת שידור אנלוגית, באמצעות מערך משדרים קרקעי בפריסה כלל ארצית, השנייה

לא ניתן בשיטת , ומשאבי הספקטרום שנדרשים לשיטת השידור האמורה, התדרים הקיים



 74

בשלב מסוים הוקצו תדרים . ציבורי אחד-השידור האנלוגית להפיץ יותר מערוץ טלוויזיה מסחרי

בהתאם להחלטת בעל הזיכיון מערך ההפצה הקרקעי לשידורי ערוץ , אולם, )10ערוץ  (לערוץ נוסף

המשאב המצוי במחסור בהקשר של שידורי טלוויזיה לכלל הציבור , לאור האמור.  לא הוקם10

  . הוא בראש ובראשונה משאב התדרים

  

ת שידור לווייני  הופצו ומופצים כיום לכלל הציבור באמצעו10בהקשר זה יוער כי שידורי ערוץ 

השידור הלוויני יכול להוות תחליף להפצת , לכאורה. ולא באמצעות שידור קרקעי אנלוגי, פתוח

הניסיון , עם זאת. השידורים לכלל הציבור תוך התגברות על המחסור בתדרים להפצה קרקעית

ל מלמד ששידורים לווייניים אינם מהווים תחליף מספק לשיטת השידור הקרקעית וזאת בגל

וקשיים לוגיסטיים ותחזוקתיים הקשורים , העלות הגבוהה יחסית בהצבת צלחת קליטה לוויינית

  .בשיטת קליטה זו והיותה רגישה יותר להפרעות שידור

  

  

תפיסת המחסור האמורה הובילה ועיצבה למעשה את שיטת ההסדרה הקיימת בשידורי 

מוגבל גורמת לצורך לבחור בהליך העובדה שמספר הערוצים הוא . ציבורית-הטלוויזיה המסחרית

בשל כך נקבעה שיטת המכרזים שיושמה הן . כזה או אחר את הגורם שיעשה שימוש באותו משאב

מתוך רצון להגדיל את מספר הגורמים המשדרים בתוך המשאב . 10 והן לגבי ערוץ 2לגבי ערוץ 

 2תחלקו בערוץ הוחלט שמספר גורמי שידור מסחריים שונים י, המוגבל ולקדם תחרות בשוק

תוצר נוסף של המשאב ). ושני גורמי שידור במכרז השני, שלושה גורמי שידור במכרז הראשון(

, הוא שיש להגביל את משך הזמן בו כל בעל זיכיון יעשה שימוש בתדר, המוגבל ושיטת המכרז

  .ובזכויות השידור שהוקנו לו, באפיק

  

. 10 ובערוץ 2תקופתיים לשידורים בערוץ שיטת ההסדרה עד להיום קבעה מכרזים , בשל האמור

  :משמעות הדבר היא שניים

ציבורית -הגבלה של מספר השחקנים המורשים לעסוק בישראל בטלוויזיה מסחרית .1

- רשת"ו" שידורי קשת: " שלושה גורמים משדרים-נכון להיום(במסגרת ערוצים מרכזיים 

ת החדשות של הערוצים זאת לצד חברו). 10בערוץ " 10ישראל " וחברת 2בערוץ " נגה

  ).2ושידורי הטלוויזיה הלימודית בערוץ 

 2נכון להיום זיכיון השידור  בערוץ : מגבלה על משך הזמן בו כל גורם מורשה לשדר .2

,  שנים8 - מוגבל ל10וזיכיון השידור בערוץ ) 2015המסתיימות בשנת ( שנים 10 - מוגבל ל

להארכת התקופה עד , ים מסוימיםבתנא, כאשר קיימת אופציה, 2010המסתיימות בשנת 

  . שנתיים בכל פעם, לכדי ארבע שנים נוספות

  

מקור . מגבלה נוספת הקיימת על שוק שידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל הוא שוק הפרסום

ונובע ממספר גורמים , הביקוש לפרסום מוגבל בהיקפו. המימון של השידורים הוא פרסומות

ומידת ההשפעה והחשיפה של הפרסום ,  של המשק הישראלישהעיקריים שבהם הם כוח הקנייה

רמת הביקוש לפרסום בטלוויזיה מתייחס לכוח הפרסום בטלוויזיה וקשור , בפרט. על הלקוחות

העובדה כי שוק הטלוויזיה ושוק הפרסום . באופן ישיר למשקל הטלוויזיה בעוגת הפרסום בישראל
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מגבלת ביקוש . ת את שוק הטלוויזיה המסחריתמוגבלים בהיקפם בגלל מגבלת ביקוש אינה מייחד

 מגבלת הביקוש מגבילה -ותחת הנחות של יתרונות לגודל, קיימת לגבי כל מוצר ומוצר במשק

בדיוק באופן בו הדבר , באופן מעשי את מספר השחקנים בכל אחד מהשווקים השונים במשק

בענף והקשר למגבלות דיון לגבי מספר השחקנים הפוטנציאלי . נעשה לגבי שוק הטלוויזיה

  .'הרגולאטוריות נידון באופן נרחב בפרק ג

  

באמצעות מנגנון . מתאימה למצב עולם בו קיים משאב מוגבל, שיטה של זיכיונות הניתנים במכרז

וכן נקבעת תמורה כספית לציבור , המכרז נבחרים הגורמים המתאימים ביותר לשימוש במשאב

של השחקנים מבטיחה שהמשאב לא יינתן לגורם אחד הגבלת משך הזמן . בגין השימוש במשאב

  . וששחקנים אחרים יוכלו לעשות בו שימוש ולהתחלק בו על פני זמן, בלבד לנצח

  

  :לשיטת הזיכיונות שורה של חסרונות המובנים בשיטה, יחד עם זאת

  

 קיומו של מצב בו רק מספר גורמים מוגבל זוכה בשימוש במשאב  - מספר השחקנים מוגבל  .1

ברי כי ככל שהמשאב באמת . יל את מספר השחקנים שזוכים לעשות שימוש במשאב זהמגב

המצב האמור מתחייב מעצם מוגבלותו של , מוגבל ושאין יכולת לחלקו לגורמים נוספים

 ".הרע במיעוטו"המשאב והוא בבחינת 
  

 להגבלת משך הזמן של השחקנים יש,  כאמור-משך הזמן לפעולת כל אחד מהשחקנים מוגבל  .2

כמו גם בתחומים , בתחום שידורי הטלוויזיה, מאידך. הגיון רב במצב של משאב מוגבל

הרגלי הצפייה של הצופים . נדרש זמן רב והשקעה כספית רבה בתחילת פעולת הערוץ, אחרים

, גורמים לכך ששיעורי הרייטינג וההחזר הכספי בגין השקעות, והשפעות של מוניטין וניסיון

ועולים בהדרגה על פני מספר רב , שונות לפעולתו של ערוץ טלוויזיההם נמוכים בשנים הרא

על אף השקעה גבוהה של : 10דוגמה משמעותית ביותר לכך היא כניסתו של ערוץ . של שנים

ועלו , שיעורי הרייטינג של הערוץ היו בתחילת הדרך נמוכים מאוד, בשנה₪ מאות מיליוני 

 הפסדים כבדים 10הדבר הסב לחברת ישראל . ניםבאופן מדורג ואיטי על פני מספר רב של ש

 .   בעיקר בשנים הראשונות לפעולתו, ביותר בשנות פעולת הערוץ
  

כאשר החזר ההשקעה , המצב המתואר הוא סוג של פרויקט הדורש השקעה בשנים הראשונות

הגבלת משך הזמן לפעולת הערוץ פוגעת בבעל הערוץ . מתקבל רק לאחר מספר של שנים

לגרום לכך שערוצי טלוויזיה , ועלולה לכן, הן הוא אמור לקבל את החזר השקעתובשנים ב

  .לא יעלו לאוויר בגלל מגבלת הזמן, בעלי כדאיות מסחרית לטווח ארוך

  

הזכיין מבצע מקסום כלכלי של ,   בנוגע למרבית משאבי הטבע- אופן בחירת הזוכים במכרז  .3

, במצב זה). ב"בריאותיות וכיוצ/ בתיותמעבר למגבלות סבי(המשאב ללא מגבלות מיוחדות 

מקסימום : אופן בחירת הזוכה יכולה להיעשות בדרך של תחרות כספית לטובת הציבור

שהאינטרס , תחום שידורי הטלוויזיה שונה בכך. הכנסות למדינה או מינימום מחיר לצרכן

, ר לכךמעב. שקשה לאומדם בכסף, הציבורי בא לידי ביטוי בערכים חברתיים ותרבותיים
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הנקבעים הן בזכות אנשי המקצוע בבעל , האינטרס הציבורי הוא לקבל שידורים איכותיים

הזיכיון ואנשי המקצוע החיצוניים שהוא מפעיל והן בזכות ההשקעה הכספית של בעל הזיכיון 

אינו מתייחס לאלמנטים הקשורים לאיכות , מנגנון מכרזי כספי בלבד, במצב זה. בשידורים

נקבעו מכרזי הרשות השנייה בטלוויזיה המסחרית במנגנון , בשל כך. עה בוהשידור ולהשק

כל אחד מהאלמנטים השונים . המתייחס הן לאיכות המציע והן לאלמנטים כספיים בהצעה

 :יוצר בעיות
  

הוא לא מדד אובייקטיבי ולכן . 1:  פרמטר זה יוצר שתי בעיות- פרמטר של איכות הזכיין   .א

אנשי המקצוע במציע יכולים וצפויים . 2. נויות ולחוסר הסכמהנתון לפרשעלול להיות 

שזכיין שנבחר בגלל שורה של פרמטרים שהיו , כך קורה. להשתנות לאורך תקופת הזיכיון

כאשר אותם פרמטרים אינם , ממשיך לשדר שנים רבות אחר כך, רלוונטיים בעת המכרז

וגעים לאיכות עשויים בעיה נוספת בהקשר זה היא שהטעמים הנ. רלוונטיים יותר

, בחירת זוכה בהתאם לטעמים שהיו נכונים בעת קיום המכרז, כך. להשתנות על פני זמן

בהן הכללים ממשיכים לחול עדיין מכוח , לא בהכרח יהיו נכונים יותר שנים רבות אחריו

התחייבו בעלי הזיכיון להעביר ,  בהתאם לפרמטר זה- פרמטר כספי   .ב.אותו המכרז

גם תנאי . גבוהים למדינה ולהשקעה בתוכן הטלוויזיוני מעבר לתנאי הבסיססכומי כסף 

בגלל העובדה שהיכולת לחזות , זה הוא בעייתי במציאות הקיימת לגבי תחום הטלוויזיה

כמו (סיכוני הביקוש בתחום זה . את התנהלות שוק הפרסום על פני עשור היא מוגבלת

 . יקונים בתנאי הזיכיון היא מוגבלתוהיכולת לבצע ת, הם גבוהים) בתחומים אחרים
  

הוא מושפע משורה ארוכה של . שוק הפרסום בטלוויזיה הוא תנודתי מאוד' כפי שהוצג בפרק ג

ההוצאה לשידורי , ההוצאה לפרסום כאחוז מהתוצר, גורמים ובהם המצב הכלכלי במשק

 דוגמת שידורי ,וכן השפעות טכנולוגיות ששוק זה משופע בהן, טלוויזיה מתוך עוגת הפרסום

יש להבטיח , במצב עולם זה.  ועודVOD  ,PVRשימוש בכלים דוגמת , טלוויזיה באינטרנט

 . מאשר זו שניתן להבטיח באמצעות מכרז, גמישות רבה יותר בפעילות בעל הזיכיון
  

. תופעת המחסור שאפיינה את תחום שידורי הטלוויזיה המסחריים עתידה להיעלם בעתיד הקרוב

שנה וחצי לאחר סיום הקמת מערך , בהתאם לחוק הרשות השנייה', בהרחבה בפרק בכפי שפורט 

תקופה זו יכולה , כאמור. יופסקו שידורי הטלוויזיה האנלוגית בישראל, הטלוויזיה הדיגיטאלית

השידורים האנלוגיים צפויים לכבות , כך שלכל המאוחר, להיות מוארכת בחצי שנה נוספת

שידורים האנלוגיים צפויה לפנות מספר גבוה יחסית של תדרים הפסקת ה. 2011במחצית שנת 

התדרים האמורים צפויים , כאמור באותו הפרק. בתחום המתאים לשידורי טלוויזיה דיגיטאלית

מגבלת התדר לא תהווה יותר מגבלה , באופן מעשי, בכך. לאפשר הפצה פתוחה של עשרות ערוצים

  .ים בישראלאפקטיבית לשידורי טלוויזיה מסחריים פתוח

  

שינוי הסטאטוס הקיים לגבי מצאי התדרים מחייב חשיבה מחודשת לגבי שיטת ההסדרה של 

השיטה הקיימת מבוססת כולה על ההנחה שמדובר במשאב , כאמור. השידורים המסחריים

האם גם במצב שמשאב התדרים , הועדה דנה ארוכות בשאלה. דבר שמפסיק להתקיים, במחסור



 77

משיך ולהגביל באופן מלאכותי את מספר השחקנים בשידורי הטלוויזיה יש לה, אינו במחסור

  :להלן התייחסות אחד לאחד לגבי הפרמטרים השונים שהוזכרו לעיל. המסחריים

  

 במצב בו אין מגבלה טבעית למספר השחקנים והמשאב אינו -  הגבלת מספר השחקנים  .1

 מתבטא  שהאינטרס הציבורימכיוון. אין הצדקה כלכלית להגבלת מספר השחקנים, במחסור

מגבלה מלאכותית עלולה , בין היתר בקיומו של פלורליזם בשידורים והרחבת היצע התכנים

, להקטין את מספר השחקנים ולפגוע באינטרס הציבורי בהיבט של היקף ההשקעה בתוכן

 מובן כי. וקיומם של שידורי חדשות, השקעה ביצירה ישראלית מקורית, שידורי תוכן איכותי

הגבלה מלאכותית של מספר השחקנים אינה יכולה להגדיל את מספר השחקנים מעבר למה 

 בהיבט ולכן אין במגבלה זו יתרון, )מבחינת היקף הכנסות וכדאיות כלכלית(שהשוק מאפשר 

במידה והמגבלה המלאכותית היא אותה מגבלה המתקיימת בשל תנאי : במילים אחרות. זה

במידה והמגבלה המלאכותית נמוכה .  על מספר השחקניםלמגבלה לא תהיה השפעה, השוק

 - בהתאם לפרמטרים הכלכליים השונים , ממספר השחקנים הפוטנציאליים לעלייה לאוויר

למצב זה אין שום הצדקה . המגבלה המלאכותית תקטין את מספר השחקנים באופן אפקטיבי

טלוויזיה מסחרית על בוודאי תוך התייחסות לחשיבות העצומה שיש לשידורי , בהקשר זה

, השקעת בתוכן ישראלי מקורי, קיומם של כמה גופי חדשות, הפלורליזם בחברה הישראלית

 . ב"השקעה ביצירה ישראלית וכיוצ
  

גרסה כי בשיטת רישיונות מספר , טענה שעלתה בפני הועדה באשר למספר השחקנים

דבר זה . שוק בכל עתוישנה אפשרות לכניסת שחקנים חדשים ל, השחקנים אינו ידוע מראש

ולכן פוגע ביכולת ובאינטרס של גורמי השידור לעלות לאוויר , יוצר חוסר וודאות כלכלי

  :הועדה מתייחסת לטיעון זה בשני מישורים. ולשדר

  

לא הייתה התחייבות של הרגולאטור כי לא תתאפשר , גם בשיטת הזיכיונות, ראשית  .א

  . 79כניסתם של גורמי שידור חדשים

הועדה אינה רואה , שב בחסמי הכניסה המאוד גבוהים הקיימים בתחוםבהתח, שנית  .ב

 10הניסיון של ערוץ . בחוסר וודאות זה גורם מכשיל מרכזי לפעולתם של שחקנים בענף

גם בחירת הרשות השניה . מלמד שהכניסה לענף היא ארוכה ודורשת תהליך למידה ארוך

") שידורי קשת"ו" נגה- רשת("ץ  להמשך השידורים בערו2של השחקנים הותיקים בערוץ 

שחקן השומר , כך. מדגימה את היתרון הקיים בנסיון שרכשו הגורמים הותיקים בתחום

בוודאי לא יגיע למצב , על איכות שידורים גבוהה ונהנה גם כך מיתרון של ראשוניות בענף

 החשש מכניסת, לא זו אף זו. בו הוא מפסיק לפעול בגלל החשש לכניסת גורמים חדשים

, גורמים חדשים לתחום מדרבנת את היצר התחרותי בקרב השחקנים הפועלים בתחום

ייכנס גורם חדש , שכן אם לא יעשו כן, ומחייבת אותם לשמור על איכות שידורים גבוהה

  .שייקח חלק מהכנסתם

 

                                                 
 451) 5(ד נד"פ, ממשלת ישראל' מ נ"בע) 1992(רשת חברת תקשורת והפקות  4915/00ץ "בג' ר 79



 78

מגבלה זו פוגעת בכדאיות הכלכלית ,  כאמור-  הגבלת משך הזמן לפעילות כל אחד מהשחקנים .2

ולכן עלולה גם היא לגרום להקטנה של מספר הערוצים מעבר למה שמתאפשר , םשל השחקני

, תקופת רישיון ממושכת תעניק לבעל הרשיון ודאות עסקית לאורך זמן. ידי כוחות השוק- על

כך יוכל בעל הרישיון להגדיל את . טווח-ותשתית עסקית נאותה לקבלת החלטות ארוכות

 . תפרס על פני תקופה ארוכה יותרכאשר ההחזר עליהן יוכל לה, השקעותיו

 

אין צורך בהליך ,  ככל שלא מגבילים את מספר השחקנים- ביצוע מכרז עבור הזכות לשדר .3

ולמכרז מסוג זה לא תהיה כל משמעות שכן אין , תחרותי לקביעת בעלי היתר לשידורים

. בנפרדכל עוד אפשר לקבל רישיון נוסף ו, לשחקנים סיבה להתחרות אחד כנגד השני במכרז

סימן , הועדה מסייגת את התייחסותה לנושא ביטול הצורך במכרז בהיבט של אפיק השידור

 לגבי ערוץ 10 ואפיק 2 לגבי ערוץ 22אפיק (לאפיק השידור . המסחר והבעלות בחברת החדשות

. יש חשיבות גבוהה בבחינת הרגלי הצפייה של הצופים)  ואפיקים נוספים שיוקצו בעתיד10

מזוהה על ידי הצופים באופן מובהק עם הערוץ ומהווה חלק בלתי נפרד מזהות אפיק השידור 

למיקום הערוץ באפיקי , משכך. כך גם סימן המסחר של הערוץ. הערוץ בעיני הצופה

הועדה ממליצה כן לקיים , בשל כך. הטלוויזיה ולסימן המסחר משמעות כספית גבוהה

 הערוצים הקיימים או של ערוצים מכרזים על הענקת זכות שימוש באפיקי השידור של

וכן על זכות השימוש בסימן המסחר של כל ערוץ והבעלות בחברת החדשות של כל , חדשים

יודגש כי זכות . הם בבעלות הרשות השניה" 10"ו" 2"יצוין כי סימני המסחר של ערוצים . ערוץ

הרישיון פקע וככל ש, השימוש באפיק ובסימן המסחר תינתן לזוכה במכרז לתקופת רישיונו

כך גם לעניין הבעלות . יערוך הגוף המסדיר מכרז חדש להענקת זכות שימוש זו, או בוטל

, במידה ויבוטל הרישיון או יפקע. בחברת החדשות אשר תתקיים רק לאורך תקופת הרישיון

. הרי שבעל הרישיון יחויב למכור את מניות חברת החדשות לבעל הרישיון אשר יכנס בנעליו

לאור הבעייתיות .  10 - ו2מה להסדר הקיים היום לעניין חילופי זכיינים בערוצים בדו, זאת

יש לקיים את המכרז על , שתוארה לעיל בעריכת מכרז המבוסס על פרמטרים לא מדידים

 .שיעביר הזוכה לטובת הפקות מקוריות והיצירה) כספי" BID("תשלום חד פעמי 

  

המכרז ,  אינו מהווה מטרה, לכשעצמו, המכרז; צרותלעיתים נדמה כי יש כאלה ההופכים את היו

, רשיונותבמשטר של  את שוק השידורים המסחרייםאם ניתן להסדיר . הינו אמצעי להשגת מטרה

זכיונות משטר של  באמצעות ת השוקכי אז הסדר, האינטרסים הציבורייםאת  בדרך זוולהגשים 

  .אינה נדרשת עוד

  
, של הערוצים המרכזיים מהווים במת ביטוי מרכזיתהשידורים המסחריים , לא זו אף זו

של אזרחי מדינת ישראל ומשכך חייבת " מדורת השבט", פלטפורמות לפיתוח היצירה הישראלית

  . המדינה לאפשר את הרחבת ההיצע ככל שניתן ולא לצמצמה שלא לצורך

  
.  רישיונותלשנות את שיטת ההסדרה לשיטה של,  בין היתר, הועדה ממליצה, לאור כל האמור

וככל שבעלי הרשיון ימלאו אחר הוראות , בשיטה זו לא תהיה יותר מגבלה על מספר השחקנים

גם משך פעולת כל אחד מהם בתחום שידורי , החלטות הגוף המסדיר ותנאי הרשיון, הדין
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האפיקים של ערוץ , ")2 "- ו"  10("מכיוון שסימן המסחר . הטלוויזיה המרכזיים יהיה ארוך טווח

יהיה צורך ) הרשות השניה(הינם בבעלות המדינה , )  בהתאמה22 ואפיק 10אפיק  (2 וערוץ  10

הניתנת לבעלי , גם לעניין הבעלות בחברת החדשות, כך. לבצע מכרז עליהם בעת המעבר לרשיונות

, 2012כמו כן הועדה ממליצה על ביצוע המעבר לרשיונות בשנת . הזיכיון רק לאורך תקופת זיכיונם

  .והגדלת היצע התדרים המשתמע מכך, הפסקת השידור האנלוגי של שידורי הטלוויזיהלאחר 

  
  

 מאפייני ערוצי שידור מסחריים

 
היא שערוצי השידור המסחריים הם בעלי , תפיסת העולם שהנחתה את עבודת הועדה, כאמור

דה מאמצת בכך הוע. יותר מאשר ערוצי שידור אחרים, מאפיינים ייחודיים ובעלי חשיבות מיוחדת

למעשה את תפיסת העולם שעיצבה לאורך השנים את הרגולציה הקיימת בתחום השידורים 

  . בישראל

  

הרגולציה הקיימת מעצבת באופן משמעותי , )'פירוט רב יותר בנושא נמצא בפרק א(בקליפת אגוז 

השידור המסחרי בישראל נמצא , בכך. ציבוריים-את אופיים של השידורים המסחריים

ידי גורמים פרטיים מסחריים המחויבים -מצד אחד הוא נשלט על: יה מיוחדת במינהבסיטואצ

חלק גדול מהשידורים , מאידך. לשיקולים כלכליים על מנת לשמר את מקורות ההכנסה שלהם

שפת השידור : מושפע בהרבה מאוד אלמנטים ודרישות שנקבעו בחוק ועל ידי הגוף המסדיר

משך השידורים , שעות השידור ביממה, )רוסית ובערביתאך גם שידורים ב, ברובה עברית(

היקף ומאפיינים של שידורים שונים , שידורי אקטואליה, משך זמן של שידורי חדשות, החוזרים

מעבר לכל . ועוד) תכניות וסרטי תעודה ותכניות מיוחדות, דרמות(ובהם תוכניות מסוגה עילית 

ולציה אף מכתיבים את היקף ההוצאה כללי הרג, האמור בהקשרים של מאפייני השידור

והיקף ההוצאה המינימאלי בתחומים שונים , היקף ההוצאה לשידורי חדשות, לשידורים הכולל

אל מחויבויות אלה מצטרפות מחויבויות נוספות שנטלו על עצמם בעלי . של הפקות סוגה עילית

  .הזיכיונות במסגרת הצעותיהם במכרז

  

הינן , בעלי מאפיינים ציבוריים) ברודקסט( לערוצים המרכזיים אשר נקבעו, מגבלות חשובות אלה

  :מורכבות וזאת מכמה היבטים

  

בשל ,   מחויבויותיהם הכלכליות של בעלי הזיכיונות- מחויבויות כלכליות גבוהות .1

לצד מחויבויות שלקחו הם על עצמם במסגרת , המחויבויות המינמליות שנקבעו להם

  לבעלי הזכיונות חובות כספיים בתחומי השידור ,כאמור. הן גבוהות ביותר, מכרז

לעניין זה השפעה מהותית על מצבם . בשנה₪ השונים בהיקפים של מאות מיליוני 

 .הכלכלי של  בעלי הזיכיונות

 

בפרט לאור מחויבויות גבוהות ,  הנטל הכלכלי הכבד הקיים על השחקנים-מספר שחקנים  .2

, בשילוב של שוק פרסום מוגבל בהיקפו, רזביותר שנטלו הם על עצמם במסגרת הליכי מכ
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בין כך , בעולם של זיכיונות. יוצרים מגבלה על מספר השחקנים שיכול להתקיים בשוק

אולם במשטר של . הרגולאטור הוא זה שקובע את מספר השחקנים בשוק, ובין כך

קביעת חובות רגולאטוריות , רישיונות בו אין מגבלה רגולאטורית למספר השחקנים

מגבלה זו . מגבילה באופן מעשי את מספר השחקנים בתחום, ייבות הכנסות גבוהותהמח

האם יש לקבוע חובות רגולאטוריות : מהווה במידה מסוימת את לב השיקול הרגולאטורי

ובכך לגרום , גבוהות שיבטיחו תכליות מסוימות במסגרת שידורי הערוצים המרכזיים

,  להקל במחויבויות השונות- או לחלופין ,שבאופן מעשי מספר השחקנים יהיה מצומצם

 ?ובכך לאפשר למספר גדול יותר של שחקנים לפעול

 

-  הכללים הקיימים יוצרים בידול בין ערוצים מסחריים-אבחנה בין גורמי שידור  .3

לערוצים אחרים המשודרים בטלוויזיה הרב ערוצית ) ברודקסט(ציבוריים מרכזיים 

לאור , כאשר לכל אחד, ני סוגים של ערוצי שידורהרגולציה קובעת ש, בכך). נרוקסט(

 .מחויבויות שונות בתכלית במגוון הנושאים, מאפייניו השונים
  

ציבורית מבטיחה ברמה מסוימת - ההסדרה החלה על הטלוויזיה המסחרית,  מן העבר האחר

, בהתחשב באחוזי הצפייה הגבוהים בשידורים אלו. לפחות את אופי השידורים ואיכותם

שינוי של הכללים השונים צפוי , זיות התכנים בשידורים אלו לגבי כלל החברה בישראלובמרכ

להשפיע באופן מהותי הן על אופי השידורים המרכזיים והן על היקף הוצאותיהם ליצירה 

  .המקומית

  

חוק הרשות השניה קבע שורה של מחויבויות מינימאליות בתחום התוכן שעל ' כפי שצוין בפרק א

התחייבויות אלו נובעות מההכרה העוברת כחוט השני בחוק .  לשידורי טלוויזיה לקייםבעל זיכיון

הינם ערוצי השידור המרכזיים , 10 – ו 2הערוצים ,  ציבוריים- לפיה ערוצי השידור המסחריים 

בידור , ערוצים אלו מהווים את המקור חשוב לקבלת מידע). הערוץ הציבורי, 1לצד ערוץ (במדינה 

ידי - אשר נוסדה ונבנתה על, כמדינת ישראל, במדינה דמוקרטית. רוב אזרחי המדינהותרבות של 

ישנה חשיבות , בעלת קונפליקטים רבים מבית ובעלת אויבים רבים מחוץ, אנשים מתרבויות שונות

על ערוצים מרכזיים אלה חלות מחויבויות , ולכן; רבה לתכנים המוצגים על מרקע הטלוויזיה

, קידום היצירה הישראלית, שיקוף התרבות המקומית, וד שיח ציבורי מגווןובהן עיד, ציבוריות

  .  נתינת במה לרבדים השונים של החברה בישראל ועוד

  

הכללים והחובות שיחולו על בעל רשיון יהיו אלה , ככללהועדה החליטה כי , לאור האמור

 בעלי זיכיון לשידורי הקיימים כיום בחוק הרשות השניה בתקנות ובכללים שהותקנו מכוחו לגבי

והכל בהתאמות ) הקבועות היום בתוספות לחוק,  ובפרט חובות תוכן השידורים(טלוויזיה 

בכלל זה יחולו מחויבויות בעניין הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה . שיקבע הגוף המסדיר

 ,הוצאה שנתית לתפעול השוטף של חברת החדשות, המשודרות בערוץ באותה שנה של תכניות

, הוצאה שנתית לשם הפקת תכניות סוגה עילית והיקף שידורן, אפשרות רכישת שידורי חדשות

וחובת ביצוע הפקה , שידור תכניות בערבית וברוסית, שעות השידור של תכניות מסוגה עילית

  )'להרחבה בנושא ראו פרק א(מקומית וההפקה המקומית הקנויה 
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ניתנות כאשר עיקרון מרכזי של , ובפרק זה בפרט, הועדה מבקשת להדגיש כי  המלצותיה ככלל

  .  עומד כנר לרגליה, "איכות המסך"שמירת 

ומצד שני קובעים , הועדה סבורה כי יש ליצור תנאים המקדמים מצד אחד תחרות הוגנת ושווה

ניתן יהיה לגרום לשיפור מגוון , בדרך זו. כללים ברורים המבטיחים שמירה על איכות המסך

  .ם המגיעים לצופיםואיכות התכני

  

  

 פלורליזם בשידורים והגנות ינוקא 
  

בו , בניגוד למצב של זיכיון. חשש נוסף שעולה עם המעבר לרישיונות הוא נושא הפלורליזם בשידור

בשיטת , וישנה הזדמנות להחליף את הגורם המשדר אחת לכמה שנים, משך הזיכיון מוגבל בזמן

הוא ימשיך להחזיק ברישיון ללא , בכל תנאי הרישיוןבמידה ובעל הרישיון יעמוד , רישיונות

  .מגבלת זמן אפקטיבית

  

טיעון זה לכאורה לא רלוונטי , )ברודקסט(במצב עולם חדש של רשיונות לשידור ערוץ מרכזי 

ולכן גורמים חדשים יכולים להיכנס לעולם , מכיוון שאין מגבלה על מספר בעלי הרישיון

בשוק השידורים או בתחומים (לגורם הפועל בתחום מסוים , מאידך גיסא. השידורים המסחריים

, הרגלי הצפייה של הצופים. יש יתרון מובהק על פני גורמים אחרים המנסים לחדור לשוק) אחרים

כל אלו מעמידים את בעל , וכן הניסיון הנרכש, חוזי הפקה ושידור שונים, מוניטין שצבר הערוץ

היתרון הקיים . בעיה זו קיימת גם בתחומים אחרים. תהרישיון הוותיק בעמדת יתרון משמעותי

לשחקנים ותיקים גורם לכך שבשווקים רבים השחקנים הגדולים נשארים בעמדתם לאורך שנים 

דבר שכאמור מאפיין את השידורים , הדבר בולט יותר ככל שחסמי הכניסה לשוק גבוהים. רבות

  .  המסחריים

  

ן מוגבלת ועריכת מכרז בסיומה אינה מבטיחה בהכרח ניתן להיווכח בכך שקביעת תקופת זיכיו

  :את התחדשות השחקנים בשוק

  

זכיונות להפעלת תחנות אזוריות , על פי חוק הרשות השניה,  מועצת הרשות השניה מעניקה  .א

בעת .  זכיונות כאמור16נכון לעת הזו , המועצה קבעה כי יינתנו. לשידורי רדיו אזוריים

  . מכרזים להפעלת התחנות האזוריות14, ביםנערכו בשני סב, האחרונה

  

אותו אחד (ניגש רק מתמודד אחד , לחמישה מהם, מתוך שמונה מכרזים, בסבב הראשון

קרי , בשלושת האחרים הייתה תחרות; )שהיה בעל זכיון גם בתקופה שקדמה למכרז האמור

שהיה בעל זכה המתמודד , אולם בשניים משלושת המכרזים, ניגשו מספר מתמודדים למכרז

   80.ורק במכרז אחד זכה גורם חדש, הזכיון בתקופה שקדמה למכרז

                                                 
 .נמצא בדיונים משפטייםוההליך , ערער על תוצאות המכרז, הגורם שלא זכה 80
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אותו אחד שהיה (ניגש רק מתמודד אחד , לחמישה מהם, מתוך שישה מכרזים, בסבב השני

  .81ורק במכרז אחד ניגש יותר ממתמודד אחד) בעל זכיון גם בתקופה שקדמה למכרז האמור
   

ישנם מספר שחקנים , ניתנים לשחקנים רשיוןבהם , בתחומים אחרים בעולם התקשורת  .ב

, )חברת בזק(בתחומי הטלפוניה : הפועלים לאורך שנים רבות תוך אחיזה משמעותית בשוק

, חברות פלאפון (82בתחום הסלולאר, )חברות הוט ויס(בתחומי השידורים הרב ערוציים 

  .ועוד) פרטנר ומירס, סלקום

  

אותם שחקנים שהפעילו : ותיקים המשיכו לפעולהשחקנים ה, גם בתחומי השידורים המסחריים

הם אלו שזכו , "טלעד"למעט בעלת הזיכיון , )1993-2005( בתקופת הזיכיון הראשונה 2את ערוץ 

כי הרכב בעלי המניות , לעניין זה יצוין).  ואילך2005(במכרז להפעלתו גם בתקופת הזיכיון השנייה 

ממצב זה ניתן .. מזה שבתקופת הזיכיון הקודמתשל הזכיינים הזוכים היה שונה במידה מסוימת 

אינה מבטיחה בהכרח את  התחדשות השחקנים בשוק על , שקביעת תקופת זיכיון מוגבלת, להסיק

  . היתרון הקיים לשחקנים הקיימים משחק לטובתם גם בעת עריכת מכרז חדש. פני זמן

  

דבר זה . שחקנים חדשיםהקלות ינוקא ל/נקבעות הגנות, בעולם התקשורת על תחומיו השונים

ובכך מסייע לו להתגבר על החיסרון המובנה , מאפשר יתרון לגורם חדש המעוניין להיכנס לשוק

יצוין כי לרגולאטור אינטרס במתן אפשרות . בכניסה לשוק קיים עם שחקנים ותיקים וחזקים

, ונופוליםזאת מכיוון שהדבר מונע היווצרות של מ, לכניסת גורמים חדשים לכל אחד מהענפים

וגורם לשיפור רווחת הצרכן בתחום הבאה לידי ביטוי בהורדת , מגביר את התחרות על הצרכן

רגולציה שאינה קובעת הגנות ינוקא עלולה להשאיר את . או בפיתוח השירותים/מחירים  ו

על כל המשתמע מכך לגבי רווחת הצרכן , השווקים השונים במצב של מונופול או אוליגופול

  :להלן מספר דוגמאות להגנות ינוקא בשוק התקשורת. ירותים בתחוםופיתוח הש

  

 לוותה במספר הקלות  לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית למנוייםיסכניסתה של חברת  .1

, כך למשל.  תחרות בחברות הכבליםלה להלאפשר רגולטוריות שונות וזאת על מנת 

 לשידורי טירינג" הגנת ינוקא "יסהמועצה לשידורי כבלים ולווין לחברת העניקה 

)Tiering(83 הגנה מיוחדת שאף זכתה לאישורו של בית -  בלעדיים לחלון זמן ממושך 

 84.המשפט הגבוה לצדק

שנכנסה לשוק הטלפוניה הנייחת וחויבה באספקת שירות טלפוניה , הוט טלקום .2

 היו לאפשר לה להתגבר על ןאשר מטרותיה, קיבלה מספר הגנות ינוקא, אוניברסאלי

 שהיתה מונופול מוחלט בתחום –" בזק"תחרות מול חברת . 1(יסה הגבוהים חסמי הכנ

חייב "הסדר , ודוק). השקעות גבוהות לצורך שדרוג רשת הכבלים. 2; התקשורת הנייחת

                                                 
  .טרם פורסמו תוצאות המכרז, ח"בעת כתיבת הדו 81
רשאי בעל , אולם במסגרת הרשיון, ן"משרד התקשורת מעניק רשיונות כללים למתן שירותי רט, יצוין כי בתחום הסלולאר 82

פסי תדרים . ושולשימ שהוקצו התדרים בפסי שימוש תוך ן"הרט מערכת של התאיים הרדיו מוקדי את להפעיל הרשיון
 .יכול שיוקצו במסגרת מכרז,  כאמור

 . לפי בחירתםםאופציונאלייובנוסף לה ערוצים , מוצעת למנויים חבילת ערוצים בסיסית,  הטירינגשיטתמסגרת  ב83
  .423) 5(ד נג"פ', שרת התקשורת ואח' נ' ואח'  ערוצי זהב ושות7852/98צ " בג'ר 84 
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לא יתבצע בין חברת בזק לבין , הקובע כי במשך תקופת ההסדר, )bill & keep" (ושמור

ומימון , שיחות המועברות בין שתי הרשתותהוט טלקום חיוב בגין קישור גומלין לעניין 

כך הוט . החוב נטו של חברת הוט טלקום ממומן באמצעות תמלוגי החברה למדינה

טלקום לא נחשפה לעלויות קישוריות גבוהות הנובעות מכך שבשלבי התחרות הראשונים 

גבוה מהיקף " בזק"היקף השיחות היוצאות מרשת המתחרה החדש לרשת חברת 

 . לרשת המתחרה החדש" בזק"סות מרשת חברת השיחות הנכנ
  

  

קביעת המנגנון המאפשר לשחקנים חדשים הקלות רגולאטוריות מסוימות בשנים הראשונות 

הכולל בנייה של כל מערך , שעה ששנים אלו מתאפיינות בתהליך חדירה לשוק, לפעולתם בתחום

נו חשוב ביותר להתפתחות הי, דבר שכרוך בהשקעות כבדות, בניית מוניטין לערוץ, השידורים

עד לבניית , הכנסות גורמים אלו נמוכות יחסית בשנים הראשונות, ויוזכר כי. תחרות בענף זה

  .בניית תוכניות עוגן משמעותיות וביצוע תהליך הלמידה, הרגלי צפייה של הצופים

  

 במידה ועל מנת להפחית, בכדי לעודד כניסתם של גורמים חדשים לתחום השידורים, לאור האמור

הועדה ממליצה לקבוע כי הגנות , מסוימת מהיתרון המובנה הקיים לגורמים הותיקים בענף

יינתנו , )10לעניין שנות פעילותו הראשונות של ערוץ (הינוקא הקבועות היום בחוק הרשות השניה 

למי שערב קבלת , יובהר כי הועדה אינה ממליצה להעניק הגנות כאמור, אולם. לבעל רשיון חדש

  .רשיון היה בעל זכיון ולפיכך הוא הוא הגורם הוותיק בענף על כל היתרונות הגלומים בכךה

לפי קביעת הגוף , הגנות אלה גם לא יוענקו לגופים הקשורים לבעל זיכיון קיים או למחזיקים בו

  . המסדיר

יותר כי גורמים שונים בועדה תומכים בהרחבת הגנות הינוקא הקיימות על מנת להקל עוד , יצוין

בגלל התנגשות של ערך זה מול הרצון לשמור על איכות . את כניסתם של גורמים חדשים בתחום

הוחלט לבסוף להמליץ על המשך יישום הגנות , המסך גם בשנים הראשונות לפעולתו של ערוץ חדש

לעניין שנות פעילותו הראשונות של ערוץ (הינוקא כפי שהן קבועות כיום בחוק הרשות השנייה 

10.(  

  

  חובת שידורי חדשות עצמאיים

וכיום , לשידורי החדשות בערוץ המרכזי תפקיד חשוב בימים כתיקונם וביתר שאת בעיתות משבר

',  כפי שצוין בפרק א. הוא מהווה אחד המאפיינים הבולטים של שידורי הערוצים המרכזיים

מדת כיום על לתפעול השוטף של חברת החדשות בערוץ נדרשים בעלי הזיכיונות להוצאה העו

עד להיקף של , ח אשר תובא בחשבון כחלק מההוצאה השנתית לערוץ"לפחות שישים מליון ש

 הוצאה לחברת החדשות העולה על –ובמילים אחרות (עשרים אחוזים מסך ההוצאה השנתית 

בדרך זו ). עשרים אחוז מההוצאה השנתית לא תחושב במסגרת ההוצאה השנתית המינימאלית

, לצד כך. זן בין ההוצאה לשידורי חדשות בערוץ לבין ההוצאה לשידורים אחריםנשמר תמהיל מאו

במקום (הותר למועצת הרשות השניה לאשר לבעל זיכיון לרכוש שידורי חדשות מגורם שלישי 

  . בשנה בלבד₪ שאז היקף ההוצאה לחדשות  יפחת לארבעים וארבעה מליון , )להפיקם בעצמו
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לחייב בעלי רישיונות מרכזיים להפיק שידורי חדשות באופן עצמאי יש הועדה סבורה כי , בשלב זה

הכרחית וחשובה , הועדה רואה בדרישת סף זו. לשידורי חדשותמינימאלית תוך קביעת הוצאה 

  ).ברודקסט(לשם קבלת רשיון שידור בערוץ שידור מרכזי , בתרומתה לציבור

נדרשת בחינה נוספת באשר , לי רשיונות  בע4 -הועדה סבורה כי ככל שבעתיד יהיו מעל ל, בד בבד

  .לצורך בשמירה על חובת שידור חדשות עצמאית

  

 אכיפת כללי הרישיון 
  

התפיסה העומדת בבסיס השידורים המסחריים היא ששידורים אלו מהווים ', כפי שהוצג בפרק א

 10, 2ם שיעורי הצפייה בשידורי ערוצי. בתרבות ובחברה הישראלית, מרכיב חשוב ומרכזי בהוויה

וכיום התכנים המשודרים בערוצים אלו משפיעים באופן משמעותי על , משתלבים עם תפיסה זו

ישנה חשיבות רבה בשיטת ההסדרה , בשל כל אלו. התרבות והחברה בישראל, השיח הציבורי

  .ובכללי ההסדרה

  

 בתוכן טענה שחזרה ועלתה בדיוני הועדה היא שיש לנקוט זהירות יתר על מנת להימנע מפגיעה

יכולה לגרום , עלייה לאוויר של מספר גבוה יחסית של ערוצים. השידורים בערוצים המרכזיים

מצב זה . ולגרום לכך שהכנסות חלק מהערוצים ייפגעו, לתחרות גדולה יותר על משאבי הפרסום

  . מעורר חשש לפגיעה בהשקעות בתוכן איכותי בשידורים

  

קשיים כלכליים אינו מייחד שיטת הסדרה כזו או החשש להיקלעותו של ערוץ כזה או אחר ל

 נמצא בקשיים כלכליים משמעותיים לאורך תקופה 10ערוץ , גם בשיטת ההסדרה הנוכחית. אחרת

המעבר לשיטת הסדרה של רישיונות תאפשר באופן פוטנציאלי עלייה לאוויר של מספר רב . ארוכה

בשיטת רישיונות . צים כזה או אחראך היא כמובן אינה מחייבת מספר ערו, יותר של ערוצים

במידה ותנאי השוק , כך. ידי כוחות השוק והתנהלות הערוצים עצמם-מספר הערוצים ייקבע על

  .   גם במהלך תקופה ארוכה, ייתכן ומספרם לא יגדל, לא יאפשרו גידול במספר הערוצים

  

בר ליכולת שמספר הערוצים יגדל מע, החשש לגבי איכות השידורים המועלה הוא, כאמור

ייווצר מצב בו תהיה , בגלל הלחץ שלא להחשיך מסך של הערוצים השונים. הכלכלית של השוק

  .פגיעה באיכות התכנים

  

  :הועדה מתייחסת לטיעון האמור בכמה מישורים

 

קיים סף מינימאלי של דרישות תוכן ושידור ,  בשיטה של רישיונות-אחידות מחויבויות התוכן  .1

סף זה מייצג בעיני גורמי ההסדרה את המינימום הנדרש כדי . י הרישיוןשהינו אחיד לכלל בעל

בו , בניגוד למצב של זיכיונות, זאת. לקיים שידורי טלוויזיה בערוצים המרכזיים ברמה נאותה

ועל פי מחויבויות שנטל על עצמו בהצעתו , כל זכיין פועל לפי כללים שנקבעו במכרז בו השתתף

בשיטת הרשיונות התמריץ המכרזי להציע הצעות , לפיכך. קייםשהת בהליך התחרותי, במכרז
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גבוהות בהרבה מהמינימום הנדרש אינו קיים ויקל על בעלי הרישיונות לעמוד 

 . במחויבויותיהם השוטפות

 

 החשש להחשכת מסך בשידורי טלוויזיה מסחרית קיים ללא קשר -חשש להחשכת מסך .2

 . טה של רישיונותולכן אינו משמעותי יותר בשי, לשיטת ההסדרה

 
 דובר כאמור על מצב בו ישנה כניסה - בהתייחס למאפייני המצב בו קיים חשש להחשכת מסך 

גורמים אלו יצטרכו להתחלק . מעבר למה שהשוק יכול להכיל, של מספר רב של גורמי שידור

, ברם. שתגרור את חלקם או כולם להפסדים, ")עוגת הפרסום("בעוגת הכנסות מצומצמת 

יהיה קל יותר לרגולאטור להפסיק שידוריו של אחד או יותר מבעלי הערוצים , כזהבמצב 

קל יותר לנקוט : במילים אחרות. מכיוון שמלכתחילה מספר גורמי השידור יהיה רב יותר

מאשר במצב בו , כאשר קיימים הרבה שחקנים , סנקציות משמעותיות עד כדי החשכת מסך

  .קיימים מעט שחקנים בשוק

 

, נטילת זיכיון משמעותה צורך בקיום מכרז חדש,  בשיטת זיכיונות- יום מכרז חדשצורך בק .3

בשיטת רישיונות הדבר אינו נדרש ולכן התהליך של נטילת . ממושך ויקר, תהליך שהוא מורכב

 . רישיון קל ופשוט הרבה יותר
  

אוויר של שקיומו של מכרז מבטיח את עלייתו ל, כי בפני הועדה עלתה טענה, בהקשר זה יצוין

: הועדה דוחה טיעון זה מכל וכל. גורם משדר חדש במקום זה שזיכיונו נשלל או הסתיים

קיומו או אי קיומו של מכרז אינו משנה את המציאות הכלכלית ואינו מגדיל את הסיכויים 

במידה . בהשוואה למצב בו גורם משדר חדש יכול לקבל רישיון, לכניסת גורם משדר חדש

וזאת ללא כל קשר ,  יימצא מי שיבחר להיכנס לשוק- ניסת גורם משדר חדש וישנה כדאיות לכ

 .קיומו של מכרז לא ישנה מצב זה, במידה ואין כדאיות כזו. לשיטת ההסדרה
  

המציאות ההיסטורית והנוכחית של ההסדרה בתחום הטלוויזיה המסחרית רוויה בהפרות רבות 

והמשמעות הכספית , י הזיכיון על עצמםהמחויבויות הגבוהות שנטלובעל. של תנאי הזיכיון

מציאות . גורמות לקיומו של אינטרס של בעלי הזיכיון להפר את תנאי המכרז, הכבדה הנובעת מהן

ונדרשים לה כלים חזקים על מנת , זו גורמת לכך שעבודת הרגולציה בתחום זה אינה פשוטה

 רמת החשיפה הגבוהה לה ,בנוסף. לאכוף את הכללים השונים החלים על בעלי ההיתר לשידור

לא , וההשפעות הרבות שיש לכל החלטה בתחום על פעילות מספר רב של גורמים, זוכה התחום

  .מקלים על עבודת הפיקוח בתחום זה

  

- שנקודת הזמן של סיום תקופת הזכיון הינה נקודת אל, טענה נוספת שנשמעה בפני הועדה היא

 לבעל הזיכיון האפשרות לתקן את הפרותיו ניתנת, קרי גם אם לאורך תקופת הזכיון; חזור

ניתנת ההזדמנות להוציאו מן המשחק ולהכניס , בנקודת הזמן של סיום הזכיון, וזיכיונו לא נשלל

  . שחקן אחר
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בהמשך לכל האמור ועל מנת להתמודד עם החששות המועלים בהקשר של שמירה על המחויבויות 

רה לקבוע מסגרת שתאפשר שיפור מסגרת הועדה שמה לה למט, הקיימות של בעלי הרישיון

  . ההסדרה ויכולת האכיפה של הכללים הקיימים על בעלי הרישיון

  

מוצע כי מעבר לבדיקות השוטפות שיקיים הגוף המסדיר לבחינת עמידת בעלי הרישיונות , לשם כך

ון לבחינת עמידתו של בעל הרשי, ייקבעו נקודות בדיקה במהלך תקופת הרשיון, במחויבויותיהם

הגוף המסדיר יבטל לאלתר , וככל שבעל הרשיון לא יעמוד בחובות כאמור, במחויבויות התוכן שלו

אלא אם ישתכנע כי קיימות נסיבות המצדיקות מתן הוראות להשלמת המחויבויות , את רשיונו

לצד סנקציות שיוטלו על בעל הרישיון , במהלך תקופה שלא תעלה על שנה מתום  הבדיקה כאמור

אין באמור כדי לגרוע מסמכותו של הגוף המסדיר לשלול זיכיון אף , מובן כי. בשל ההפרהלאלתר 

  .לאור חומרת ההפרה ונסיבותיה, במועד אחר

נידרשות לשם הבטחת מצב שבו לא תתרחש הפרה מתמשכת של כללי , נקודות בדיקה כאמור

  .הרישיון

  

תקטין את האינטרס , וגה עיליתאו פיקדון ייעודי לתחום הפקות מס/קביעת ערבות ספציפית ו

מאחר שבמידה והבדיקה השנתית של , הכלכלי של בעל הרישיון להפר את הכללים בתחום זה

, הגוף המסדיר תעלה כי היקף ההשקעה במחויבויות אלה קטן מהדרוש בהתאם לתנאי הרישיון

ובת הפקות או הפיקדון את סכום שווי ההפרה לט/הגוף המסדיר יעביר מתוך הערבות ספציפית ו

הפרה של , בכך. לצד סנקציות נוספות שיהיה הגוף המסדיר רשאי לקבוע בגין הפרה זו, זאת. מקור

, הפקדת הסכומים הגבוהים, קביעת הכללים האמורים. המחויבות בתחום זה לא תהיה כדאית

ימנעו מראש כניסתם של גורמי , או חילוטם מהערבות הספציפית, והכללים להעברתם מהפיקדון

תנאי הסף האמורים יבטיחו כי גורם המחליט . ידור שאינם מתכוונים לעמוד בכללי הרישיוןש

לקחת רישיון ולהתחיל לשדר עומד בכללים מינימאליים הנדרשים על מנת להקים ערוץ שידור 

  .מרכזי

  

הועדה רואה חשיבות רבה במתן כלי פיקוח ואכיפה נוספים , ח זה"במתכונת החדשה שמוצעת בדו

אכיפה מהירה ויעילה המבטלת עד כמה , מסדיר וזאת על מנת להבטיח עד כמה שניתןלגוף ה

  .    שניתן תמריצים לביצוע הפרה

  

  :לאור האמור הועדה ממליצה כדלקמן

  

ולפעול למעבר משיטת הסדרה בה מוענקים בהליכים , לשנות את שיטת ההסדרה הקיימת  .א

חוק  ("1990-ן"התש, ה לטלוויזיה ורדיומכרזיים זכיונות לשידורים לפי חוק הרשות השני

לשיטת הסדרה בה מוענקים רשיונות  לשידורים לערוצים מרכזיים , ")הרשות השניה

  .ללא הליך מכרזי, העומד בתנאי סף, לכל דורש )ברודקאסט(

כאשר הגוף המסדיר רשאי לבקשת בעל הרשיון ,  שנים15תקופת הרשיון תהיה למשך   .ב

 שנים נוספות וזאת ככל שבעל הרשיון מילא אחר 15 -ף הרשיון ב להאריך בכל פעם את תוק

  .החלטות הגוף המסדיר ותנאי הרשיון, הוראות הדין



 87

זכות שימוש באפיק ) ברודקסט(הגוף המסדיר יעניק לכל בעל רשיון לשידור ערוץ מרכזי   .ג

ור ערוץ שידוריו של בעל הרשיון לשיד. לשידוריו וכן זכות שימוש בסימן המסחר של הערוץ

של ) בגיבוי לוויני(מרכזי יופצו באופן חופשי באמצעות מערך ההפצה הקרקעי סיפרתי 

  . הרשות השניה וכן באמצעות שידוריהם של חברות הכבלים והלווין בתנאים כמפורט להלן

למי שבתום תקופת הזכיון שלו נמצא כי לא , יובהר כי הועדה ממליצה שלא להעניק רשיון  .ד

, לפי קביעת הגוף המסדיר, וכן לגופים הקשורים בו או המחזיקים בו, תיועמד במחויבויו

כמפורט להלן לפנות בבקשה להחליף את הזכיון לרשיון או , מתן האפשרות לבעל זיכיון, ולכן

כפוף לעמידת בעל הזכיון בחובות שחלו , לפנות בבקשה לקבל רשיון בתום תקופת הזכיון

שלא במועדים שהגוף המסדיר קבע כי ניתן , ור על זכיוןוית, ויודגש. עליו בתקופת הזכיון

יחשב כהפרת הוראות הזכיון וכאי עמידת בעל הזכיון , לבקש בהם החלפת הזכיון ברשיון

 .במחויבויותיו
הכללים והחובות שיחולו על בעל רשיון יהיו אלה הקיימים כיום בחוק הרשות השניה , ככלל  .ה

ובפרט חובות תוכן  ( לשידורי טלוויזיהי בעלי זיכיוןבתקנות ובכללים שהותקנו מכוחו לגב

בכלל . בהתאמות שיקבע הגוף המסדיר, והכל, )הקבועות היום בתוספת לחוק,  השידורים

המשודרות  זה יחולו מחויבויות בעניין הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות

אפשרות רכישת , תהוצאה שנתית לתפעול השוטף של חברת החדשו, בערוץ באותה שנה

שעות , הוצאה שנתית לשם הפקת תכניות סוגה עילית והיקף שידורן, שידורי חדשות

וחובת ביצוע הפקה , שידור תכניות בערבית וברוסית, השידור של תכניות מסוגה עילית

  . מקומית וההפקה המקומית הקנויה

   

,  ייקבעו נקודות בדיקה,מעבר לבדיקה השוטפת של עמידת בעלי הרישיון במחויבויותיהם.  ו

בהן הגוף המסדיר יבחן את עמידתו של בעל הרשיון  במחויובויותיו , אחת לחמש שנים

מבלי לגרוע מסמכויות הפיקוח . הרשיון והוראות הגוף המסדיר, על פי הדין, בתחום התוכן

, ומסמכויות אכיפה נוספות שיוקנו לגוף המסדיר והאכיפה הקיימות  בחוק הרשות השניה

אלא , הגוף המסדיר יבטל את הרשיון לאלתר, ל שבעל הרשיון לא יעמוד בחובות כאמורככ

כי קיימות נסיבות המצדיקות מתן הוראות להשלמת המחויבויות במהלך , אם כן ישתכנע

לצד סנקציות שיוטלו על בעל הרישיון , תקופה שלא תעלה על שנה מתום  הבדיקה כאמור

  .לאלתר בשל ההפרה

את קיום הוראות הדין והרשיון במתכונת החדשה , בצורה המיטבית, בטיחעל מנת לה.  ז

בנוסף לאלה הקיימים כיום בחוק הרשות , שנקבעה יתווספו לגוף המסדיר מנגנוני אכיפה

  .   השניה

בעל הרשיון  , בנוסף למתן ערבות של בעל הרשיון להבטחת מילוי הוראות הדין והרשיון  .ח

על מנת להבטיח את , או פיקדון בידי הגוף המסדיר/ציפית ויהיה מחויב בהפקדת ערבות ספ

הגוף המסדיר יבצע בדיקה שנתית . כלל מחויבויותיו הנוגעות לביצוע הפקות מסוגה עילית

במקרה בו בעל הרשיון יפר את מחויבויותיו  .בדבר עמידת בעלי הרישיון במחויבויותיהם

, ויות האכיפה של הגוף המסדירהרי שמבלי לגרוע מסמכ, לביצוע הפקות מסוגה עילית

את סכום שווי , או מהפיקדון האמור/מתוך הערבות הספציפית ו, יעביר הגוף המסדיר

, לפי קביעת הגוף המסדיר, יוכר בחלקו, הסכום שיועבר. ההפרה לביצוע הפקות מקומיות

  .לצורך עמידת בעל הרשיון במחויבויות כאמור
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הגנות הינוקא הקבועות היום בחוק  רישיון חדש אתלקבוע כי הגוף המסדיר יעניק לבעל   . ט

למי שערב קבלת הרשיון היה בעל , אולם). 10ערוץ (הרשות השניה לעניין הערוץ השלישי 

לא ינתנו , לפי קביעת הגוף המסדיר, או לגופים הקשורים אליו או למחזיקים בו, זכיון

  .הקלות כאמור

.  הקיים לעניין זה בחוק הרשות השנייהבהתאם להסדר, בעלי הרישיונות ישדרו חדשות  .י

יבחן הגוף המסדיר את הצורך בשידור , ככל שבעתיד יהיו מעל לארבעה  בעלי רשיונות

  .חדשות כאמור ויסדירו ככל הנדרש

  

  מועד שינוי שיטת ההסדרה

 החל ממועד - 2012המועד הקובע לשינוי שיטת ההסדרה כאמור לעיל יהיה בחודש ינואר   .א

ר מי שהגיש לגוף המסדיר בקשה לקבלת רשיון לשידור ערוץ מרכזי זה רשאי לשד

  .והגוף המסדיר העניק לו רשיון כאמור, ) ברודקאסט(

 שהחל בו ניתן להגיש בקשות לקבלת רישיון 2011הגוף המסדיר יקבע את המועד בשנת   .ב

 ובערוץ 2בערוץ (לשידור ערוץ מרכזי וכן יקבע את המועד להגשת בקשה על ידי בעלי הזכיון 

בסימן המסחר של , להחלפת זיכיונם ברישיון ולפירסומו של מכרז על השימוש באפיק) 10

הגוף המסדיר יקבע את . כמפורט להלן, כל ערוץ ועל הבעלות בחברת החדשות של כל ערוץ

 2באופן שתישמר רציפות שידורי ערוץ , המועדים להגשת בקשות ולפרסום מכרזים כאמור

  .10וערוץ 

  :מוצע כדלקמן,  בעלי הזכיונות הקיימים לשידורי טלוויזיה לפי חוק רשות השניהלגבי  .ג

 יוכלו להגיש בקשה לגוף המסדיר להמיר את זיכיונם  ברישיון - 2בעלי הזכיונות בערוץ  •

כאמור או להוסיף ולשדר לפי הוראות הדין והזיכיון שיחולו עליהם באותה עת עד תום 

 ).31.10.2015(תקופת הזכיון 

והגוף המסדיר , כל ששני בעלי הזכיון יבקשו להחליף את זכיונם ברשיון כאמורכ -

 2012על השימוש  החל מינואר , יפרסם הגוף המסדיר מכרז, יאשר את בקשתם

, ויודגש. ועל הבעלות בחברת החדשות של הערוץ" 2"בסימן המסחור , 22באפיק 

לערוץ מרכזי והגוף המכרז יערך בין כל הגורמים המבקשים להיות בעלי רשיון 

 .המסדיר קבע כי הם עומדים בתנאים לכך

ככל שיבקשו שני בעלי הזכיון  להוסיף ולשדר במסגרת זכיונם עד תום תקופת  -

יוכל כל אחד מהם להגיש בקשה לגוף המסדיר לקבל רשיון , )31.10.2015(הזכיון 

 . בתום תקופה זו
בסימן המסחור , 22ק  יפרסם הגוף המסדיר מכרז על השימוש באפי2015בשנת 

. 1.11.2015לתקופה שתחילתה , ועל הבעלות בחברת החדשות של הערוץ" 2"

 יחולו על בעלי הזכיון 2015 ועד לשנת 2012במהלך התקופה שבין שנת , יובהר

 .מחויבויותיו על פי הוראות הדין והזיכיון

עד תום , על פי זכיונו, 2במקרה בו בעל זכיון אחד יבקש להוסיף ולשדר בערוץ  -

 יבקש להחליף את זכיונו ברשיון 2ובעל הזכיון השני המשדר בערוץ , תקופת הזכיון

יהיה רשאי בעל הזכיון הנותר לבחור באחת משתי , לשידור בערוץ מרכזי אחר

 :החלופות הבאות
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בכלל מחויבויות בעל הזכיון שביקש , לשאת בנוסף למחויבויותיו הקיימות  .ג

  ; בהתאמות שיקבע הגוף המסדירלהחליף את זכיונו לרשיון וזאת

 להגדיל את מחויבויותיו על פי זכיונו באופן יחסי ליחידת השידור הנוספת   .ד

 .בהתאם לקביעת הגוף המסדיר, שקיבל
  

יהיה הגוף המסדיר , ככל שבעל הזכיון הנותר לא יבחר באחת מהחלופות האמורות

  . ליתרת תקופת הזכיון, רשאי לפרסם מכרז ליחידת השידור הנותרת

 

 – 10בעל זכיון בערוץ  •
ככל שמועצת הרשות השניה תאריך את זכיונו בשנתיים נוספות עד לחודש   -

יהיה רשאי בעל הזכיון לפעול , אם תוסמך לעשות כן על פי דין, 2012ינואר 

  :כדלקמן

בבקשה להאריך את זיכיונו בשנתיים , במועד שייקבע,  לפנות לגוף המסדיר  .ג

החליט הגוף המסדיר להאריך את תקופת ). 2014עד לחודש ינואר (נוספות 

יהיה בעל הזכיון רשאי לבקש את החלפת זיכיונו ברישיון בסוף , הזיכיון כאמור

 .תקופת הזיכיון והגוף המסדיר יחליט בבקשה זו
, 10 באפיק 2014על השימוש החל מחודש ינואר , הגוף המסדיר יפרסם מכרז

בין כל הגורמים המבקשים , שותועל הבעלות בחברת החד" 10"בסימן המסחר 

להיות בעלי רשיון לערוץ מרכזי והגוף המסדיר קבע כי הם עומדים בתנאים 

 .לכך

לפנות לגוף המסדיר בבקשה להמיר את זיכיונו ברשיון לשדר החל מחודש   .ד

יפרסם הגוף המסדיר  מכרז על , אישר הגוף המסדיר את הבקשה. 2012ינואר 

, ועל הבעלות בחברת החדשות" 10"המסחר בסימן , 10זכות השימוש באפיק 

 .החל מאותו מועד

ותפרסם מכרז להענקת , ככל שמועצת הרשות השניה תחליט שלא להאריך את זכיונו •

כי , תקבע המועצה במסגרת תנאי המכרז ,זכיון להפעלת הערוץ בהתאם לחוק הקיים

, לפי רשיון לשדר 2015 או בשנת 2012בשנת , לפי בחירתו, הזוכה במכרז יהיה רשאי

, הוענק רשיון כאמור. פי הדין וזכיונו עד אותו מועד-ובלבד שעמד במחויבויותיו על

והבעלות בחברת " 10" בסימן המסחר 10תיוותר לבעל הרשיון זכות השימוש  באפיק 

יוכל , 2015 או בשנת 2012ככל שלא יבקש להחליף את זכיונו ברשיון בשנת . החדשות

 .לקבלת רשיון לשידור החל מתום תקופת הזכיוןבעל הזכיון לפנות בבקשה 
" 10"בסימן המסחור , 10יערוך מכרז על זכות השימוש באפיק , הגוף המסדיר, במצב זה

ועל הבעלות בחברת החדשות בין כל הגורמים המבקשים להיות בעלי רשיון לערוץ 

 . מרכזי והגוף המסדיר קבע כי הם עומדים בתנאים לכך באותו המועד
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  )DTT( הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות -'  ופרק

  

, בקצרה. פורט בהרחבה אופן הפצת השידורים של הגורמים השונים בעולם הטלוויזיה' בפרק ב

  :נחזור ונציין כי קליטת שידורי טלוויזיה יכולה להיעשות באחת מכמה דרכים

  

  .צעות צלחת לווייןקליטה חופשית ללא תשלום באמצעות אנטנה או באמ .1

 . קליטה בתשלום באמצעות חברות הטלוויזיה הרב ערוצית .2
  

לאופן הפצת שידורי הטלוויזיה השפעה גדולה על שיעורי הצפייה בערוץ ולכן גם על ההכנסות 

הפצת ערוץ באופן חופשי לכלל הציבור מגדילה . התלויות באופן ישיר בשיעורי הרייטינג, מפרסום

  . יכולים לצפות בערוץ ולכן מגדילה באופן פוטנציאלי את החשיפה שלואת מספר משקי הבית ש

  

 הקרקעי והלוויני צפוי לשדר את שידוריהם של כל הערוצים -מערך ההפצה הפתוח , נכון להיום

, אלה כוללים כאמור את שידורי רשות השידור. שמופצים באופן פתוח לציבור בהתאם לחוק

כיום מספר משקי הבית הצופים . הזיכיון של הרשות השנייהשידורי ערוץ הכנסת ושידורי בעלי 

בהמשך למה . 17% -עומד על כ) שאינה של חברת יס(בשידורים באמצעות אנטנה או צלחת לווין 

ההערכות הן כי שיעור החדירה של המערך הדיגיטאלי מעבר למשקי הבית ', שפורט בפרק ג

ממנויי ,   עד למעלה מעשרה אחוזים3%יעמוד על בין " פתוחים"הקולטים כיום שידורים 

השימוש במדיה של האינטרנט כמדיה משלימה לצפייה , מעבר לכך. הטלוויזיה הרב ערוצית

  . בתכנים לפי דרישה יכולה לחזק עוד יותר את שיעור החדירה של השידור הפתוח

  

ופה מגיע שיעורי החדירה של השידור הקרקעי דיגיטאלי בחלק ממדינות איר', כפי שצוין בפרק ג

ההשלכה לגבי ישראל בעייתית מכיוון שהשידור הקרקעי דיגיטאלי , עם זאת. לעשרות אחוזים

  .חלקן אף בתשלום, באירופה כולל במרבית המקרים שידור של עשרות תחנות טלוויזיה

  

לשידור במערך הקרקעי , מעבר ליתרון המגולם בתוספת הצופים ובהשלכותיה על שיעורי הרייטינג

מערוץ אחד בין רבים , אלו מתייחסים בעיקר לשינוי בסטאטוס הערוץ.  יתרונות נוספיםדיגיטאלי

במסגרת ) שיש בו טלוויזיה(לערוץ המגיע לכל בית בישראל , בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית

  .  ערוצים בלבד5חבילה  של 

  

, שידורקיימת גם עלות הפצת ה, בצד היתרונות להפצת שידורים במערך הקרקעי דיגיטאלי

בהתאם לעמדות שהועברו לוועדה ושהוצגו גם במהלך . לערוץ לשנה₪  מיליון 5 - הנאמדת בכ

גורמי שידור נוספים מעוניינים להיות , הדיונים בועדת הכלכלה של הכנסת שעסקו בנושא

נראה כי היתרונות הגלומים בהפצה במערך , בכך. משודרים באמצעות המערך הקרקעי דיגיטאלי

  . ל העלות הנדרשת להפצהעולים ע, זה

  

היא ששידורים , תפיסת העולם העומדת בבסיס ההסדרה של שידורי ערוצי הטלוויזיה המרכזיים

הם צריכים לעמוד בכללים השונים שנקבעו , אלו מיועדים לכלל הציבור בישראל ובתור שכאלה
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של הרשות יופצו לחוק הרשות השנייה ששידורי בעלי הזיכיון ) א (51נקבע בסעיף , בשל כך. להם

  : לכלל הציבור

  

תחנות שידור , בעצמה או באמצעות אחרים, תקים ותפעיל, הרשות תתכנן"

לקליטתם והפצתם בציבור של השידורים של בעלי , ראשיות לשידורי טלויזיה

  ..."הזכיונות לשידורים כאמור שייקלטו בכל רחבי הארץ

  

הציבור מהווה הבדל משמעותי ביחס הפצת שידורי בעלי הזיכיון של הרשות השנייה לכלל 

, כפי שעולה מההערכות השונות לגבי חדירת השירות. לערוצים אחרים שאינם מופצים במערך זה

עולה כי , ובהתייחס לרצון של גורמים אחרים להיות מופצים באותו האופן, בהתייחס לעלויותיו

  . הבדל זה מהווה יתרון לערוצים המרכזיים

  

כך שזכות זו הוקנתה , נקבעה מגבלה לעניין שידורי פרסומת, יעודייםעד להקמת הערוצים הי

זכות זו חיזקה באופן משמעותי את בעלי הזיכיון . באופן בלעדי לבעלי הזיכיון של הרשות השנייה

. והיוותה גורם מבדיל בין שידורי הטלוויזיה המסחרית לטלוויזיה הרב ערוצית, ברשות השנייה

גדל מספר גורמי , בכך. התאפשר להם לשדר פרסומות, עודייםעם הקמתם של הערוצים היי

כל : אך עדיין מתקיימת מגבלה מלאכותית בעניין זה, השידור הזכאים לשדר שידורי פרסומת

אינם מורשים , למעט בעלי הזיכיון של הרשות השנייה והערוצים הייעודיים, ערוצי הטלוויזיה

  . לשדר פרסומות כלל

  

ותרו שידורי פרסומת בערוצים השונים המשודרים בטלוויזיה הרב י, 3982בהתאם להחלטה 

משמעות הדבר היא שהקצאת משאב הפרסום באופן בלעדי לגורמים מסוימים לא . ערוצית

) ברודקסט(אחד ההבדלים המשמעותיים המבדילים בין הערוצים המרכזיים , בכך. תתקיים יותר

  . לערוצים אחרים צפוי להיעלם

  

הועדה רואה חשיבות בכך ששידורי בעלי הרישיון לשידור , יקולים האמוריםבהתייחס לשני הש

הדבר מתייחס הן לבעלי זיכיון . ערוץ מרכזי  יופצו באמצעות מערך השידור הקרקעי דיגיטאלי

מתוך אותה התפיסה  ששידורי הערוצים , זאת. והן לבעלי רישיון חדשים, שזיכיונם יומר לרישיון

יועדים לכלל הציבור בישראל וצריכים להיקלט באופן חופשי בכלל רחבי מ)  ברודקסט(המרכזיים 

  .הארץ

עתיד להפיץ , המוקם כיום על ידי הרשות השנייה) בגיבוי לוויני(מערך השידור הקרקעי סיפרתי 

הועדה סבורה כי על הרשות . את חמשת הערוצים הפתוחים לציבור וכן ביכולתו להפיץ ערוץ נוסף

בהתבסס על התדרים , ים הממשלתיים הרלוונטיים לפעול להרחבת המערךבסיוע הגופ, השנייה

בשלב . שיתפנו עם סגירת מערך השידור הקרקעי אנלוגי של הרשות השנייה ושל רשות השידור

יש להרחיב את המערך כך שיאפשר הפצת מספר ערוצים נוספים במועד המיועד לתחילת , ראשון

  ).2012ינואר (רכזי שידורי בעלי הרישיונות לשידור ערוץ מ
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הועדה דנה באפשרות להגדלת מספר הערוצים המשודרים במערך הקרקעי דיגיטאלי מעבר 

דרישה מסוג זה עלתה בפני . לגורמים הקיימים כיום ובעלי רישיון נוספים של הרשות השנייה

, רכאמו. ערוץ הקניות ועוד,  24ערוץ , 9הועדה ועלתה בעבר מצד מספר גורמים ובהם ערוץ 

גם . להצטרפות של גורם שידור למערך הקרקעי דיגיטאלי יתרונות רבים מבחינתו שפורטו לעיל

קיים יתרון שתהיה אלטרנטיבה משמעותית יותר לשני בעלי הרישיון הקיימים , לראיית הצרכן

  .כיום לשידורי טלוויזיה רב ערוצית

  

 מנוי לחברות הטלוויזיה הגדלת החבילה המוצעת מקטינה את הכדאיות לצרכן ברכישת, מנגד

דבר זה צפוי כמובן לפגוע . מכיוון שהאלטרנטיבה המוצעת בחינם גדולה ורחבה יותר, הרב ערוצית

בעיה נוספת העולה בהקשר זה היא המדד לפיו ייקבע אילו . בחברות הטלוויזיה הרב ערוצית

ר רק לערוצים הות, כיום. ערוצים יהיו זכאים להיות משודרים בחבילה הקרקעית דיגיטאלית

, כאמור. אשר ממילא מופצים על פי חוק באופן חופשי לציבור להיות מופצים על ידי המערך החדש

תוך הצבת רף , גבוהות, וצפויות להישאר, הדרישות מבעלי הזיכיון של הרשות השנייה הן כיום

ין שידורי קיים הבדל מהותי ועקרוני ב, בין כך ובין כך. גבוה מאוד לשלל של אלמנטים בשידור

הבדל זה יוצר רף ברור גם לשידור . לבין שידורי ערוצים אחרים) ברודקסט(הערוצים המרכזיים 

  .באמצעות המערך הקרקעי דיגיטאלי

  

הינם פתוחים , אשר על פי חוק, בהמשך לכך הועדה סבורה כי שידורי הערוץ היעודי בשפה הערבית

לאור קביעת המחוקק כי , זאת. י דיגיטליצריך שישולבו גם הם במערך השידור הקרקע, לציבור

. המדובר בשידורים פתוחים לציבור ולאור החשיבות במתן מענה לאוכלוסיית דוברי הערבית

שינוי זה עתיד להגדיל את הסיכוי כי מכרז חדש שיפורסם להענקת רישיון להפעלת הערוץ יזכה 

  .רב ערוציתלהצלחה ואף אינו צפוי לפגוע באופן מהותי בחברות הטלוויזיה ה

  

הועדה אינה שוללת על הסף צירוף של ערוצים נוספים למערך , תוך התייחסות לטיעונים האמורים

כשנתיים  (2012בשנת , הועדה גורסת כי על הגוף המסדיר לבחון, עם זאת. הקרקעי דיגיטאלי

את התפתחות שוק , )לאחר תחילת עלייתו לאוויר של מערך השידורים הקרקעי דיגיטאלי

יהיה מקום לבחון כניסתם של גורמי שידור נוספים למערך , לאחר תהליך בדיקה זה. וריםהשיד

תוך קביעת קריטריונים ברורים לגורמים אשר יתאפשר להם להיות , כל זאת, הקרקעי דיגיטאלי

  .משודרים באמצעי זה

  

  :לאור האמור הועדה ממליצה כדלקמן

  

יופצו , רוצים מרכזיים לפי חוק הרשות השניהאו הרשיונות לע/שידורי כל בעלי הזכיונות ו  .א

ככל שיוענק רשיון  , בנוסף. באמצעות מערך ההפצה של שידורי הטלוויזיה הסיפרתית

  .  עם תחילת שידורו כערוץ פתוח, למשדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית יופץ גם הוא במערך זה

ידור הספרתי הקרקעי ירחיבו  את מערך הש, הרשות השניה וגורמי הממשלה הרלוונטיים  .ב

יתאפשר להפיץ באמצעותו בעלי רשיון , 2012כך  שהחל מחודש ינואר , )בגיבוי לוויני(

  .ככל שיהיו) 10 - ו2(מרכזיים נוספים על אלה הקיימים 
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לאחר תהליך בדיקה . את התפתחות שוק השידורים, 2012בשנת , על הגוף המסדיר לבחון  .ג

ניסתם של גורמי שידור נוספים למערך השידור הספרתי יהיה על הגוף המסדיר לבחון כ, זה

תוך קביעת קריטריונים ברורים לגורמים אשר יתאפשר , כל זאת, )בגיבוי לוויני(קרקעי 

  .להם להיות משודרים באמצעי זה
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   שידורי פרסומת בכבלים ובלווין-' פרק ז

  

יזיה מוגבל לשידורי בעלי הזיכיון של הרשות השנייה ולערוצים היצע הפרסום כיום בתחום הטלוו

כד לחוק 6מגבלה זו נובעת מסעיף . הייעודיים המשודרים במסגרת הטלוויזיה הרב ערוצית

  :התקשורת כלהלן

  

  .בעל רישיון לשידורי כבלים לא יכלול פרסומת בשידוריו) א(  כד6"

לאחר ,  השררשאי, בתום חמש שנים מיום תחילתו של פרק זה) ב(

להתיר שידורי , ובאישור הממשלה והועדה, התייעצות במועצה

בעל רישיון לשידורי כבלים ; פרסומת בידי בעל רישיון לשידורי כבלים

בתנאים ובאופן שתקבע , לא ישדר פרסומת כאמור אלא במועד

  ."המועצה בכללים

  

  .שידורי לווייןנז לאותו החוק מחיל את המגבלה האמורה גם על בעל רישיון ל6סעיף 

  

לא מותרים שידורי פרסומות בכל שידורי , שנים ועד היום ** - החל כבר כ, בהתאם לסעיף האמור

בהם מותרת , סייג לנושא זה נקבע לגבי הערוצים הייעודיים. חברות הטלוויזיה הרב הערוצית

 פרסומת בהתאם לכללים המפורטים בחוק התקשורת ולכללים אותם קבעה המועצה לשידורי

, מתוך מאות ערוצים המשודרים כיום בחברות הטלוויזיה הרב ערוצית. כבלים ושידורי לווין

וערוץ ) 9ערוץ (הערוץ הרוסי : פועלים כיום רק שני ערוצים ייעודיים המשדרים פרסומות

  ).24ערוץ (המוזיקה 

  

  :לאור הנימוקים הבאים, בין היתר,  התקבלה3982החלטה 

וצרת מגבלה מלאכותית המקטינה את ההיצע בשוק הפרסום המגבלה על שידורי פרסומת י

באופן שווה פחות או יותר בין , בדומה לעולם,  משוק הפרסום מתחלק בישראל80% -כ. בישראל

לקולנוע , לרדיו, יתר ההוצאה בתחום מופנית לאינטרנט. שידורי הטלוויזיה והעיתונות הכתובה

 משוק 40% -כיום בישראל רלוונטית לכהמגבלה הקיימת , בהתאם לאמור. ולשלטי חוצות

  .הפרסום

  

נמצא שישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שקובעות את , בבדיקות שנעשו בעניין

מדינות נוספות שידוע שקיימת בהן מגבלה כזו הן . המגבלה האמורה על שידורי הפרסומת

  .מלטה ואלבניה, קולומביה

  

  :ם בשוק הפרסוםהמגבלה הקיימת כיום יוצרת מספר עיוותי

  

 מניעת פרסום בערוצי חברות אלו מונע -פגיעה בחברות הטלוויזיה הרב ערוצית ובצרכנים  .1

מניעת מקור ההכנסה מתגלגל באופן ישיר לצרכנים הנאלצים לשלם . מקור הכנסה חשוב

  . מחירים גבוהים יותר בעבור רכישת מנוי
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שלם בעבור תכנים שונים מקטינה  העלאת המחיר אותו נדרש הצרכן ל-פגיעה ביצרני תוכן  .2

ובעיקר תכנים שאינם נמצאים בחבילות , את נכונות הצרכנים לקנות מוצרי תוכן שונים

הקטנת הביקוש פוגעת או שאינה מאפשרת לשחקני תוכן . הבסיס של חברות השידורים עצמן

בהקשר זה חשוב לציין שכבר כיום פועלים מספר שחקני תוכן . חדשים לחדור לשוק

. והערוצים הייעודיים) ברודקסט( הערוצים המרכזיים -פרנסים רק ממכירת זמן פרסום המת

גם אם לא כמקור הכנסה בלעדי לכל (עובדה זו ממחישה היטב את חשיבות מקור הכנסה זה 

 .על מנת לקיים תוכן טלוויזיוני, )הערוצים

ת יוצרת עליית  כל הקטנת היצע מלאכותי-משמעותה פגיעה ברווחה החברתית, הקטנת היצע .3

נוצרת פגיעה ממשית ברווחה , בכך. ומביאה להקטנת עודף הצרכן של מוצרים אלו, מחירים

לבין , בהיקף השווה לפער בין המחיר אותו הצרכנים היו מוכן לשלם בעבור המוצר, החברתית

 .אלמלא מגבלת ההיצע, המחיר שהיה קיים בפועל

אלא מהווה , רק את שוק הטלוויזיה והתוכן שוק הפרסום אינו משרת -פגיעה בתחרות במשק  .4

הקטנת . כלי להפצת מוצרים של החברות השונות במשק בכל תחומי הפעילות של המשק

 - ההיצע בתחום משמעה פגיעה ממשית ביכולת של שחקנים חדשים או שחקנים קיימים

העלאת החסם לפרסום מחזקת . להרחיב את פעילותם תוך תחרות עם שחקנים אחרים

, בכך. את השחקנים הותיקים ובעלי נתחי השוק הגדולים בכל אחד מהתחומיםלמעשה 

על כל המשתמע מכך לגבי רווחת , מגבלה זו מקטינה את רמת התחרותיות בכל ענפי המשק

בהתאם לנתונים . ולכן השפעתה בעייתית ביותר ורחבה הרבה מתחום הטלוויזיה, הצרכן

ידי כמה עשרות החברות -יזיה נשלט כיום על משוק הפרסום בטלוו80% - כ, שהוצגו לוועדה

 .הגדולות במשק
  

לקביעת מגבלות מסוג זה צריכה להיות הצדקה מאוד משמעותית בגלל השפעותיה , ככלל

ההצדקה הטבעית העולה בהקשר זה היא פגיעה בשחקנים הקיימים בשוק . השליליות על המשק

אך גם שחקנים אחרים , פרסומתשהעיקריים שבהם הם שחקני הטלוויזיה המשדרים , הפרסום

  . 'האינטרנט וכו, הרדיו, המציעים פרסום דוגמת העיתונות

  

מתן האפשרות לפרסום בטלוויזיה הרב ערוצית יצור , כפי שצוין בהרחבה בסקירה הכלכלית

אך בד בבד יביא להורדת מחירים שתביא להקטנה , הרחבה מסוימת של שוק הפרסום בטלוויזיה

יש להדגיש שלהפחתת המחיר לכשלעצמה ישנה חשיבות . חקנים הקיימיםמסוימת בהכנסות הש

והיא , בהפחתת חסמי כניסה לשוק הפרסום למפרסמים קטנים יותר מאלו הקיימים כיום בשוק

, וכל שהתהליך אכן יבוצע באופן מדורג, בראייה של מספר שנים קדימה. אחת ממטרות התהליך

, השפעות צפויות אחרות דוגמת גידול האוכלוסייהידי - השפעת פתיחת שוק הפרסום תתקזז על

  . השפעה של כניסת השידור הדיגיטאלי הפתוח והחבילה הצרה ועוד, גידול בהיקף השוק כולו

  

לפתיחת שוק הפרסום תהיינה שורה של השלכות , בהתאם לחסרונות שהוצגו במצב הקיים

יאפשר הוזלה של עלויות המנוי הדבר : חיוביות על שוק הטלוויזיה ושוק המוצרים בכלל בישראל

יאפשר לשחקני תוכן קטנים לחדור לשוק תוך שימוש במקור ההכנסה , בטלוויזיה הרב ערוצית
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תוך שימוש בהיצע , ויאפשר תחרות גדולה יותר בין שחקנים שונים בשווקי המשק השונים, הנוסף

  .של פרסום טלוויזיוני) ולעיתים ממוקד יותר(רחב 

  

ה הממשלה כי אין זה נכון להמשיך ולקבוע את המגבלה המלאכותית החליט, לאור האמור

. והקטגורית על שוק הפרסום שתמשיך שלא לאפשר שום פרסום מעבר לערוצים הקיימים כיום

אין הדבר אומר שאין להתייחס להשפעת המהלך על השחקנים הקיימים ועל היצע השידורים 

ול למתן אפשרות לפרסום בטלוויזיה הרב יש לפע, ולכן.בטלוויזיה הרב ערוצית ומחוצה לה

היקף הפרסום שיותר . ותוך מתן אפשרות לשוק להתארגן לשנוי הצפוי, ערוצית באופן מדורג

  .ייעשה תוך התייחסות להיבטים השונים הרלוונטיים למתן ההיתר בערוצים השונים

  

שות במקביל בהקשר זה הועדה סבורה כי פתיחת הפרסום בטלוויזיה הרב ערוצית צריכה להע

הדבר נובע מרצון הועדה ). 2012ינואר (לתחילת שידוריהם של בעלי הרישיון לשידור ערוץ מרכזי 

הקדמת התרת הפרסום בשידורי . לקדם את התחרות בין בעלי הרישיונות לשידור ערוץ מרכזי

  . הטלוויזיה הרב ערוצית יהווה גורם מרתיע לכניסת שחקנים נוספים

  

  :מליצה כדלקמןלאור האמור הועדה מ

  

 ולהצעת חוק ההסדרים שהניחה 24.8.08 מיום 3982בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

על ידי פרסומת יידחה המועד לתחילת שידורי  , 2009הממשלה בפני הכנסת  לשנת התקציב 

בעל רישיון לשידורים לפי , בעל רישיון כללי לשידורי לווין, בעל רישיון כללי לשידורי כבלים

  . 2012לחודש ינואר ,  על רישיון מיוחד לשידורי כבליםדרישה וב
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   איחוד גורמי הסדרה- ' פרק ח

  

ובתוך כך פיקוח , ישנם מספר גופים המופקדים על הסדרת שוק השידורים', כפי שצוין בפרק ב

 עובר ,לכל תחום השידורים, כוללת, הצורך בראיה אחת. ואכיפה על הגורמים המשדרים  השונים

  . כאשר דנים בסוגיות שונות בתחום, כחוט השני

  

נידונה במסגרתן של ) הבזק והשידורים(סוגיית המבנה הארגוני הראוי להסדרת שוק התקשורת 

לפי מינוי של שרי התקשורת , אשר פעלו במהלך השנים, מספר ועדות ציבוריות ובינמשרדיות

היו שיש לפעול לאיחוד גורמי ,  ההסדרההמלצותיהן של כלל הוועדות שעסקו בסוגיה. והאוצר

  .ההסדרה

  

וועדה ציבורית בראשותו של מר דוד , שולמית אלוני' גב,  מינתה שרת התקשורת דאז1995בשנת 

ועדת בועז  )."וועדת בועז"(בועז בכדי שתבחן את סוגיית הקמתה של רשות תקשורת בישראל 

פיקוח ואכיפה בענף , ית לרישויהגיעה לכלל מסקנה כי יש להקים רשות סטטוטורית עצמא

לרבות , אשר תחומי סמכותה יכללו את כל שירותי הבזק ואת כל תשתיות התקשורת, התקשורת

וכן המליצה הועדה ,  של גופים המשדרים לציבורהאלה המשמשות להעברת שידורי טלוויזי

  .למעט בנוגע לתשתיות כאמור, שהרשות לא תפקח על הגורמים המשדרים לציבור

  

לפיה , 28.5.1996 מיום 879' בהחלטה מס, לצותיה של וועדת בועז אומצו על ידי הממשלההמ

הוחלט להקים צוות בראשות המנהל הכללי של משרד התקשורת שיגבש הצעת חוק להסדרת 

  .פעילות רשות התקשורת

  

שדנה בהרחבה וארגון מחדש של מערך השידורים לציבור , גם הועדה בראשותו של מר יוסי פלד

להקים רשות לאומית סטטוטורית ועצמאית ,  לשרת התקשורת דאז1997ישראל המליצה ביוני ב

הביקורת והאכיפה של תחום , הבקרה, הרישוי, שתאגד בתוכה את כל נושא התכנון, לתקשורת

  ).בזק ושידורים(התקשורת האלקטרונית 

  

בהחלטה האמורה . ח פלד"אימצה הממשלה את המלצות דו, 10.8.1997 מיום 2444' בהחלטה מס

אשר תרכז את ,  תוקם רשות לאומית לשידורים לציבור1999נקבע כי לא יאוחר מסוף שנת 

הוחלט כי , בהמשך לאמור. הסמכויות הנתונות בידי הגופים השונים העוסקים בשידורים לציבור

  .סמכויות הרשות השנייה יועברו לרשות הלאומית לתקשורת

  

מינתה וועדה נוספת לבחינת המדיניות בענף התקשורת , אלונישולמית ' גב, שרת התקשורת דאז

, בראשות הועדה מונו המנהלים הכלליים דאז של משרדי התקשורת והאוצר.  ופתיחתו לתחרות

משרד ראש מל "סמנכ, כאשר מאוחר יותר הצטרף מר משה ליאון, מר שלמה וקס ומר דוד ברודט

 לבחון את המערך 1997 המליצה בדצמבר הועדה). " ליאון- ברודט -ועדת וקס " (הממשלה

שכן פתיחת התקשורת הפנים , הארגוני הנדרש למטרות הפיקוח והבקרה של ענף התקשורת
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מחייבת שינוי מהותי ברמת ההסדרה והפיקוח על  "-ארצית לתחרות עליה המליצה הועדה 

  ".הענף

  

  .3.1.1998 מיום 1177'  ליאון אומצו על ידי הממשלה בהחלטה מס-  ברודט -המלצות וועדת וקס 

  

שעסקה בגיבוש , מר דני רוזן, גם הועדה בראשותו של המנהל הכללי של משרד התקשורת דאז

ח שהגישה בחודש "במסגרת דו, המליצה אף היא, )"וועדת רוזן"(כללי ענף התקשורת לתחרות 

 את שתחליף, לבחון הקמתה של רשות תקשורת לאומית,  לשרי התקשורת והאוצר1998ספטמבר 

וועדת רוזן המליצה על הקמת הרשות רק לאחר יישומה בפועל של , יצוין כי. משרד התקשורת

  .התחרות בשוק התקשורת הפנים ארצית כדי למנוע שיבושים בפתיחת הענף לתחרות

  

המלצה נוספת לאיחוד גורמי ההסדרה הוגשה על ידי הועדה בראשותו של מר גיל סמסונוב 

ידי שר התקשורת -על, 2001אשר מונתה בחודש אוגוסט ,  סמסונובוועדת). "וועדת סמסונוב"(

המליצה , עסקה בארגון מחדש של הסדרת השידורים המסחריים בישראל, מר ראובן רבלין, דאז

על איחוד המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין ומועצת הרשות , 10.1.2002ח שהגישה ביום "בדו

שבראשה תכהן מועצה , ת לשידורי טלוויזיה ורדיו מסחרייםוהקמת רשו,  לטלוויזיה ורדיוההשניי

  . חברים שתמנה הממשלה11ציבורית מאוחדת בת 

  

את המלצות ועדת סמסונוב ניסתה הממשלה ליישם בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה 

אולם הליכי החקיקה , 2001-ב "תשס, )2002תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת הכספים (

  .ה לא הושלמובעניין ז

  

צוות לתכנון הקמת רשות לאומית , מר ראובן רבלין,  מינה שר התקשורת דאז2002בשנת 

הצוות  . מר אורי אורלניק, לתקשורת בראשותו של המנהל הכללי של משרד התקשורת דאז

שתהיה רשות סטטוטורית , המליץ על הקמת רשות תקשורת מאוחדת לבזק ושידורים מסחריים

ח בשינויים מסוימים הנוגעים לסיווג " אימצה הממשלה את המלצות הדו2003ר בינוא. עצמאית

  . הרשות ונציגיה

  

, וועדות שונות שבדקו את מתכונת ההסדרה הרצויה, ניתן להיווכח כי לאורך השנים, הינה כי כן

הגיעו למסקנה ברורה כי קיים צורך , גם אם הגיעו למסקנות שונות בדבר אופן איחוד הגופים

המלצות הוועדות אומצו על ידי הממשלות השונות אולם מסיבות שונות לא . וד הגופיםבאיח

  .יושמו עד היום

  

לפיו גופי ההסדרה השונים מקבלים החלטות שמשפיעות באופן , במצב הנוהג היום, הועדה רואה

, החלטות הממשלה האחרונות. כמצריך תיקון, עקיף על שווקים שאינם נמצאים תחת אחריותם

קר זו הנוגעת למתן אפשרות לשדר פרסומות בכבלים ובלווין מביאה אותנו לנקודת זמן ובעי

גם . לאור השלכות ישירות של הסדרה חדשה בתחום, שישנה הלימה וצורך מחשבה משותף

. כלל השוקעל  השלכה ן לקבלת החלטות שיש לה הרשויותנדרשות לעיתים, בנושאים אחרים

יש חשש כי אותה הרשות לא , שוקבל חלק מסוים סדרה שההמצב בו רשות אחת אחראית על ב
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ודאי שרשות שכזו אינה יכולה לבצע מהלך כולל של . תבחן כראוי את הנעשה בחלק האחר בשוק

  .שינויים מתואמים לרוחב השוק כולו

 
ליצירת שוויוניות בין , להביא לחיסכון בעלויות, על מנת להביא ליעילות בפיקוח על גופי השידור

אפליה וחוסר הגינות בין , השידור ברמת ואופן הפיקוח וכן במטרה להימנע ממצב של סתירותגופי 

 . לאחד בין גופי ההסדרה השונים יש ,גופי השידור
  

  :לאור האמור הועדה ממליצה כדלקמן

  

, אשר קבעו כי יש להקים רשות לאומית לתקשורת, ליישם את החלטות הממשלה הקודמות

ת תפקידי שני הגופים המסדירים כיום את תחום השידורים בישראל א, בין היתר, אשר תמלא

במידה ומסיבות ). המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין והרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו(

מומלץ לפעול לאיחוד שני הגופים המסדירים את , שונות לא תוקם רשות לאומית לתקשורת

. שון בדרך להקמת רשות לאומית לתקשורתכשלב רא, לגוף אחד, תחום השידורים בישראל

בעלי נסיון , בראש הגוף המסדיר המאוחד תעמוד מועצה המורכבת מעובדי מדינה ומנציגים

  .ומומחיות בתחום התקשורת והשידורים
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   חבילת בסיס צרה - ' פרק ט

  

רשימת . ב של ערוציםהכוללת מגוון רח, חברות הכבלים והלווין מציעות למנויים חבילת בסיס

כולל , הערוצים כוללת ערוצים המועברים על פי חוק וניתנים לקליטה חופשית ובלתי מוצפנת

, )וביניהם הערוצים היעודיים(ערוצים של בעלי רשיונות מיוחדים , )FM(שידורי רדיו באפנון תדר 

ים ערוצים נוספים מציעות החברות למנוי, בנוסף. ערוצים מקומיים וערוצים זרים, ערוץ קהילתי

ואשר ניתן לרכשם במסגרת חבילות , )השידורים המוספים(שאינם נכללים בחבילת הבסיס 

, ספורט, פנאי ובידור, בין החבילות ניתן למנות חבילות סרטים. ערוצים או כערוצים בודדים

  .  וחבילות נוספותHDחבילת , מוסיקה, חדשות, ל"חבילה בינ/שפות, ילדים

ללא , ובמסגרתו היא מציעה חבילת בסיס בלבד,  גם שידור אנלוגי למנוייהחברת הוט מספקת

  .אפשרות לרכישת שידורים מוספים

  

, הוצע,   והצעת חוק ההסדרים אשר ביקשה ליישם את האמור בהחלטה זו3982במסגרת החלטה 

במטרה להפחית את גובה התשלומים הנדרשים ממנוי המבקש לרכוש שירותי שידורים מבעלי 

לקבוע כי תבוטל ההתניה הקיימת , וכדי להגדיל את חופש הבחירה של המנוי, ון לשידוריםרשי

כי בעל , כך נקבע. כיום בין חיבור הלקוח למוקד השידורים ורכישת תכנים טלוויזיוניים שונים

שהם תשלום בעד חיבור חצריו , רשיון כללי לשידורי כבלים ושידורי לווין ידרוש ממנוייו דמי גישה

הוצע שדמי הגישה ייקבעו בהתבסס , כמו כן. המנוי למוקד השידור העומד לרשות בעל הרשיוןשל 

הוצע כי בעל רשיון כללי לשידורי כבלים או , בנוסף. על עלות החיבור למוקד בתוספת רווח סביר

ות וזאת מבלי לגב,  וערוץ הכנסת33ערוץ , 10ערוץ , 2ערוץ , 1לשידורי לווין יפיץ את השידורי ערוץ 

בעל רשיון לשידורים יציע ללקוחותיו , מעבר לכך). "חבילת בסיס צרה"(תשלום מעבר לדמי גישה 

   שידור אחדולא יתנה במישרין או בעקיפין רכישת , רכישת ערוצים או תכני טלוויזיה באופן נפרד

  .אחד או יותר,  שידור אחר ברכישה של

  

אשר הצביעו על מספר בעיות במצב , נאוח גרו"לאור המלצות דו, בין היתר, החלטה זו נבעה

 - ובמחיר של כ, הקיים כיום בו חברות הוט ויס מציעות חבילות בסיס המורכבות מעשרות ערוצים

  :בחודש ₪ 200

  

האפשרות להחליט לגבי סל הערוצים , ערוצית-אין לצרכן הטלוויזיה הרב, במצב האמור  .1

ז לחוק התקשורת 4ר של סעיף מדובר בחריג לאיסו, למעשה. אותו הוא רוצה לרכוש

  . האוסר על התניית שירות בשירות

 20%פער של (ח גרונאו כתוצאה מאילוץ זה אין כמעט הבדל "על פי הנתונים שהוצגו בדו  .2

בו בזמן ששיעור החדירה של , בהוצאה למנוי בין החמישון העליון והתחתון) בלבד

  .מזה שבעליון 40%הטלוויזיה הרב ערוצית בחמישון התחתון הוא רק 

. מסבסד ערוצים יקרים גם אם אינו מעוניין לצפות בהם, דה פקטו, הצרכן, במצב הקיים  .3

מפיק המנסה להציע תכניות עצמאיות לקהל צופי , מלבד הבעיה הצרכנית שתוארה לעיל

נאלץ להתחרות במחיר מסובסד שמבקשת ) בעל רשיון מיוחד(הטלוויזיה במישרין 

  .ערוצית-הפלטפורמה הרב
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  :ביקשה הממשלה  לשנות את הבעיות שתוארו לעיל, בהחלטתה

ולאו דווקא (יצירת חבילת בסיס צרה לצרכן עם מתן אפשרות בחירה של ערוצים שונים  .1

. תאפשר לצרכן  לבחור כרצונו את הערוצים שהוא מבקש לצפות בהם) במסגרת חבילה

 - לא צרכת   "- ודקת לפיוהועדה מבקשת לחזק עקרון יסוד בצרכנות חופשית וצ, יודגש כי

  ".לא שילמת

לשוק השידורים יש משמעויות ציבוריות ,  כפי שפורט בהרחבה במספר פרקים שונים לעיל .2

. בתרבות הישראלית ועוד, והוא מהווה שחקן חשוב בהליכים הדמוקרטים, רבות

הטלוויזיה הדיגיטאלית תביא לחיזוק ולהרחבת החדירה של השידורים גם לאוכלוסיות 

 .  הרשו לעצמן להנות מכךשלא
אשר יגדיל את שיעור החדירה של , יצירת חבילת בסיס צרה עשויה לתרום נדבך נוסף

  . אקונומי נמוך-הטלוויזיה הרב ערוצית לאוכלוסיות ממעמד סוציו

שקיים כיום למפיק המנסה להציע , ישנה חשיבות רבה בהסרת חסם הכניסה הקשה  .3

תמחור ערוצים ). בעל רשיון מיוחד(ויזיה במישרין תכניות עצמאיות לקהל צופי הטלו

  .תסייע לכניסת מפיקי תוכן נוספים, המתבסס על עלות הפקתם

  

באשר לנטישת לקוחות לשידורי ,  חברות הכבלים והלוויןהועדה מכירה בחששותיהן של

ולכן מוצע כי לקראת תחילת פעולת מערך השידורים זה המועצה , הטלוויזיה  הקרקעי סיפרתי

לשידורי כבלים ושידורי לווין תעודד הצעת חבילת בסיס צרה או חבילות ערוצים מצומצמות 

עוד טרם כניסה לתוקף של הוראה המחייבת . על ידי חברות הכבלים והלווין, אחרות למנויים

  .אותם להציע חבילת בסיס צרה כאמור

  

קור יי לרםבסיס גו בחבילת הרוציםחבילת הבסיס הצרה נקבעה לאור ההנחה לפיה ריבוי הע

 אפשרות בחירה ןתמהקטנת חבילת הבסיס ו.  ערוציים-הוצאת הצרכן עבור צריכת שידורים רב

- ים רברידושומים שמוציא הצרכן מדי חודש עבור סכעשויה להביא להפחתת ה, מרבית למנוי

משלמים ,  מאחר שהערוצים הייעודים והערוצים המשדרים מכח רשיון מיוחד, אולם. ערוצים

הכללתם בחבילת הצרה לא תגרום להעלאת מחיר חבילת , ערוצית-י מעבר לפלטפורמה הרבדמ

ערוצית לא -הפלטפורמה הרב, כי במצב העולם החדש שייווצר, עוד סביר להניח. הבסיס הצרה

ו תורם ינשכן הוא א, הייעודי במסגרת חבילות/תדאג לשווק את הערוץ של בעל הרשיון המיוחד

- רות מדמי מנוי וכתוצאה מכך לא יהיה למשדרים הרבי ישת הכנסוערוציים-למשדרים הרב

  .  ערוציים אינטרס מסחרי לשלבו בחבילה פופולארית

  

 ערוץ ייעודי למוסיקה ישראלית וים תיכונית - ערוצים ייעודיים 2פועלים , נכון להיום, כאמור

.  ערוץ הקניות- יוחד אחד ובעל רשיון מ) 9ערוץ (והערוץ הייעודי בשפה הרוסית ) 24ערוץ מוסיקה (

, לאור חשיבות קיומם של ערוצו של בעל הרשיון המיוחד ושל הערוצים הייעודיים הקיימים

הועדה מוצאת  לנכון , ומאחר וישנה חשיבות שערוצים נוספים כדוגמת אלה הקיימים יתווספו

וזאת לשם , אשר יאזן בין הצורך בשמירת הכדאיות הכלכלית של ערוצים אלה, להמליץ על מתווה

  .  חברות הכבלים והלוויןולבין חששותיהן של, רווחת הציבור כולו
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  :לאור האמור הועדה ממליצה כדלקמן

  

ליישם החלת חבילת בסיס , 2008 באוגוסט 24 מיום 3982בהמשך להחלטת הממשלה מספר 

  :צרה בשידורי הכבלים והלוויין  בשינויים הבאים

המועצה לשידורי ) בגיבוי לוויני(ים הקרקעי ספרתי לקראת תחילת פעולת מערך השידור. א

כבלים ושידורי לווין תעודד הצעת חבילת בסיס צרה או חבילות ערוצים מצומצמות אחרות 

  .על ידי חברות הכבלים והלווין, למנויים

חברות הכבלים , החל מאותו המועד. 2012יישום החובה להציע חבילה צרה יידחה  לאוגוסט .  ב

יחויבו להציע חבילת בסיס צרה , ידי הלקוח-בתמורה לתשלום דמי גישה על, והלוויין

ידי בעלי רשיונות -ערוצים המשודרים על, הכוללת את חמשת הערוצים הפתוחים לציבור

  . להלן' וערוצים נוספים כמפורט בסעיף ג, לשידור ערוץ מרכזי נוספים ככל שיהיו

וכן מי שקיבל רשיון מיוחד לשידור כבלים , ")יוחדערוץ מ("בעל רשיון מיוחד לשידורי כבלים .  ג

,  יכללו במסגרת השידוריםי, ככל שיהיו מעוניינים בכך, ")ערוץ ייעודי("למשדר ערוץ ייעודי 

חבילת (יפיצו לכל מנוייהן מבלי לגבות תשלום מעבר לדמי הגישה , שחברות הכבלים והלווין

 . בשידורי חבילת הבסיס הצרהרת מחדלערוצים אלו ייכללו כברי, במצב זה). הבסיס הצרה

  . בתנאי שערוצים אלו ישלמו דמי מעבר לפלטפורמות השידורים, כל זאת

דמי המעבר אותם יידרשו , החל מיום חיוב חברות הכבלים והלווין בחבילת בסיס צרה.  ד

 , בתמורה לשידורם מיוחדים לשלם לפלטפורמות השידורערוצים ייעודיים או ערוצים

וך התייחסות לעובדה שהצרכן משלם דמי גישה הכוללים את עלות חיבורו למוקד יחושבו ת

  .השידורים בתוספת רווח סביר
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   הערוציים הייעודיים ובעל רשיון מיוחד לשידורי כבלים ולשידורי לווין-' פרק י

  

 לחוק 25ון תיק(המסדיר את נושא  ערוצי הטלוויזיה הייעודיים , לד לחוק התקשורת6סעיף 

ובהחלטה , 4972' בהחלטה מס, 1997' החלטה מס(הינו תולדה של החלטות הממשלה ) התקשורת

וזאת במסגרת מדיניות הממשלה למתן מענה , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת) 2521' מס

וכחלק , עידוד ריבוי גורמים משדרים בטלוויזיה רב ערוצית למנויים, לצרכים השונים של הציבור

  .יחת שוק הפרסום בטלוויזיה לתחרותמפת

  

שאינם בשפה העברית , הועדה מכירה בכך שהערוצים הייעודיים, מלבד התכליות שהובאו לעיל

) המועצה החליטה לפרסם מכרז חדש לערוץ בשפה הערבית, כאמור, אולם, כיום ישנו ערוץ רוסי(

ור מגזרים אלה מידע ומספקים עב, משמשים אוכלוסיה נרחבת שהעברית אינה שפתם הראשונה

  . ישראלי אמין

  

בעל רשיון לשידורים לפי דרישה ובעל רשיון מיוחד , לאחר שבעל רשיון לשידורים, למעשה

 כי מקור ,קיימת אפשרות סבירה, לשידורי כבלים יהיו רשאים לשדר פרסומות בשידוריהם

ימון מפרסומות שנהנו עד כה מבלעדיות יחסית באפשרות מ, המימון של הערוציים הייעודיים

  . יפגע) בנוסף לערוצי הברודקסט(

  

, הועדה רואה במודל הקבוע כיום בחוק של בעל רשיון מיוחד, וכפי שצוין גם בפרק הקודם, בנוסף

ולכן , כמודל התומך בפלורליזם ובמתן אפשרות למפיקים עצמאיים להציע תוכניות לציבור הרחב

  .הועדה ממליצה לשמרו

המשלם דמי מעבר למשדר , )ערוץ הקניות(ישנו בעל רשיון מיוחד אחד , ח"נכון ליום כתיבת הדו

, הערוץ מתפקד כחנות טלוויזיונית לשירות הציבור הרחב. הרב ערוצי וממומן ממכירת מוצרים

  . המציעה את מוצריה בביתו של הצרכן

  

שמירת אשר יאזן בין הצורך ב, הועדה מוצאת לנכון להמליץ על מתווה', בהמשך לאמור בפרק ט

 חברות ולבין חששותיהן של , וזאת לשם רווחת הציבור כולו, הכדאיות הכלכלית של ערוצים אלה

, ממליצה הועדה כי לאחר קיומה של חבילת בסיס צרה, ובין היתר, לשם כך; הכבלים והלווין

ם בעל רשיון לשידורים לפי דרישה ובעל רשיון מיוחד לשידורי כבלי, ולאחר שבעל רשיון לשידורים

, לרבות הערוצים הייעודים, יוכלו הערוצים המיוחדים, יהיו רשאים לשדר פרסומות בשידוריהם

  :לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות

  

יהיה , שבעל הרשיון לשידורי כבלים או לשידורי לווין, להיכלל במסגרת חבילת הבסיס הצרה  .א

רוצי תשלום נוסף מעבר לדמי ע-וזאת מבלי שיידרש לשלם למשדר הרב, מחויב לספק למנוייו

ואין , בחבילת הבסיס הצרה) opt-out(הערוצים אלה יועברו כברירת מחדל , ויובהר. המעבר

  .המנוי יידרש לבקש לכלול אותם בחבילה

אשר משלם , ולהיות במעמד של בעל רשיון מיוחד, לא להיכלל במסגרת חבילת הבסיס הצרה  .ב

ר המימון שלו הינו תשלום המנוי עבור רכישת דמי מעבר לפלטפורמה הרב ערוצית ומקו
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להמשיך בשידור פרסומות , בנוסף, יוכל, הערוץ הייעודי, במסגרת אפשרות זו. הערוץ

  .   במתכונת הקבועה היום

  

  :לאור האמור הועדה ממליצה כדלקמן

  

שיסייעו להמשך פעילותם , יפעל ליצירת תנאים, במסגרת סמכויותיו, הגוף המסדיר. א

  .ת של הערוציים הייעודייםהייחודי

הערוצים הייעודיים יהיו רשאים לבקש מהגוף , לאחר שיותרו פרסומות בכבלים ובלווין.  ב

שאינו רשיון , לרשיון מיוחד לשידורי כבלים, המסדיר להחליף את הרשיון שניתן להם

  .ולגבות דמי מנוי, למשדר ערוץ ייעודי
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   פרסום ופרסום סמוי עמלות-' פרק יא

  

שוק הפרסום בטלוויזיה ובמדיות אחרות הוא שוק בו חברת המדיה מוכרת זמן או מקום פרסום 

, גורמי המדיה השונים הם בעיקרם בתחום הטלוויזיה). "מפרסם"(לגורם המעוניין בפרסום 

,  קולנוע,ולצידם ישנו פרסום בהיקפים קטנים יותר בשלטי חוצות, האינטרנט והרדיו, העיתונות

מקום / המצב הקיים היום הוא שמפרסמים אינם מתקשרים באופן ישיר לרכישת זמן. סלולר ועוד

אשר מפיקים עבורם ) "פרסומאים"(אלא נעזרים בגורמים מתווכים , פרסום מול חברות המדיה

 קביעת תמהיל הרכש של זמן או -"רכש המדיה"וכן מבצעים את ) "קריאיטיב"(את הפרסומת 

, אורך הקמפיין, ובתוך כל מדיה את זמני הפרסום הספציפיים, רסום במדיות השונותמקום הפ

  .וחלוקה בין הגורמים השונים בתוך אותו סוג מדיה

  

אינו מאפיין רק את תחום , התהליך בו מתקבע מצב בו קיימים מתווכים בשוק רכש המדיה

לקיומו של מתווך , ך אחריםכמו בתהליכי תיוו. הטלוויזיה ואינו מאפיין רק את מדינת ישראל

היתרונות באים לידי ביטוי בכך שהגורם המתווך מפתח מקצועיות והבנת שוק . יתרונות וחסרונות

הגורם המתווך , בכך.  המפרסמים-שאינה קיימת בהכרח בקרב הגורמים הרוכשים את המדיה 

 אפקטיביות וממקסם את, מסייע למפרסם לתכנן את מסע הפרסום באופן המיטבי ביותר עבורו

מתקיימת  העמלה אותה גובות החברות המתווכות , לצד יתרונות אלו. הפרסום עבור המפרסם

, עמלת הבסיס) א: (העמלות נחלקות כיום לשתי עמלות מרכזיות. בעבור תהליך רכישת המדיה

. היא אותה עמלה שגובה הפרסומאי מהגורם המפרסם בעבור תהליך רכש המדיה המבוצע עבורו

 עמלה אותה גובה הפרסומאי מחברת המדיה בעבור הפניית סך תקציבי הפרסום - ת היתר עמל) ב(

המאפשר לו לגבות , מצב זה מעיד על יתרונו של הפרסומאי כגורם מתווך. אליה בתקופה נתונה

  .עמלות משני הגורמים ביניהם נעשה התהליך

  

  

. ם האחרונות במגמת עלייההיקף עמלות היתר נמצא בשני, על פי הנתונים שהוצגו בפני הועדה

  . הדבר נובע מסיבות שונות ומתהליכים שונים

  

נדרש , על מנת לטפל בסוגיה. כיום אין גורם שמסדיר את נושא העמלות בתהליך רכש המדיה

על , כך. ולא רק של שוק הטלוויזיה, לבחון את מרכיביה בראייה כוללת של תחומי המדיה השונים

  .יקבעו בנושא יחולו לגבי המרכיבים השונים של השוק באופן דומהפניו נראה הגיוני שכללים שי

  

וכפי הנראה גם בתחומי , נושא עמלות הפרסום הוא נושא מרכזי בתחום הטלוויזיה, כפי שצויין

הועדה , בשל מורכבות הנושא. רכש המדיה האחרים ושינוי בו עשוי לתרום להגדלת עוגת הפרסום

אלא ממליצה כי הגורמים הרלוונטיים יבחנו את , דית בנושאבחרה שלא לקבוע המלצת פעולה מיי

  .יגבשו כלי פעולה מתאימים, ובהתאם, הנושא באופן פרטני על היבטיו השונים
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  פרסום סמוי

  

יעידו . ה בשידורי הטלוויזיה המסחרית והרב ערוציתטשפש, הועדה ערה לתופעת הפרסום הסמוי

על ידי הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים על כך ההפרות הרבות בתחום זה המטופלות 

ויש בו כדי לפגוע , במסגרת החקיקתית הקיימת הפרסום הסמוי הינו אסור. ושידורי לווין

למכירת פרסום סמוי " שוק אפור"שכן נוצר , זאת. בהסדרת שוק הפרסום במדיה האלקטרונית

י בהכנסות הגופים המשדרים אשר אינו בא במלואו לידי ביטו, אשר אינו מוסדר באופן כלשהו

והפוגע בצופה ) גורע מהיקף הוצאותיהם לשידור ומהיקף התמלוגים שהם משלמים, ולפיכך(

הוועדה סבורה כי במסגרת החקיקתית הקיימת יש להגביר ולהחמיר את . וביצירה הטלוויזיונית

  .האכיפה בתחום זה

  

  :הועדה ממליצה כי, בהתאם לכל האמור

  

בעניין עמלות  , שונים יבחנו את הצורך ואת אופן ההסדרה הנדרשמשרדי הממשלה ה.  א

  . 2010במגמה לסיים זאת עד מחצית שנת , בכל המדיות השונות, הפרסום

למניעת הפרסום הסמוי , בהתאם להוראות הדין הקיים, להגביר את הפיקוח והאכיפה.  ב

  . בשידורים
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  מקור השקעה ביצירה והפקות - ' פרק יב

  

ובפרט העשרת המרקע , הוועדה רואה חשיבות רבה לקיומו של שידור איכותי בערוצים המרכזיים

הפקות אלה הן הבסיס לשידורי הערוצים המרכזיים . בהפקות מקור איכותיות בשפה העברית

לאור מעמדם , זאת. ולהן השפעה רבה על עיצובה של התרבות הישראלית ועל דמותה של החברה

לצורך כך . ציבוריים הנצפים מידי ערב על ידי כמחצית מהצופים- הערוצים המסחרייםהמרכזי של 

ואת פעילותם של יוצרים עצמאיים אשר ידעו זעזועים , יש לחזק את תעשיית ההפקות המקומית

  . רבים בשנים האחרונות

  

 ,לאור זאת ראתה הוועדה לנכון לשמור על היקף המחויבויות המינימאלי לערוצים מרכזיים

למרות שהוועדה הייתה ערה , זאת). לרבות התוספות לחוק(הקבוע כיום בחוק הרשות השנייה 

לכך כי קביעת מחויבויות בהיקף הגבוה הקבוע בחוק תקטין את מספר בעלי הרישיון לשידור ערוץ 

  .אשר יפעלו בשוק, מרכזי

  

 המרכזי כדי להוסיף ולשמר את הפקות המקור האיכותיות שהינן מנשמת אפו של הערוץ

אשר , ציבוריים ישודרו הפקות איכות- וכדי להבטיח כי גם בערוצים המסחריים, ציבורי-המסחרי

ממליצה הוועדה כי יקבע מנגנון להעברת כספים שמקורם ,  לא הופקו משיקולי רייטינג בלבד

, דוגמת כספים מהמכרזים שיקוימו וכספי ערבויות שחולטו, )ברודקסט(בגופי השידור המרכזיים 

במסגרת זו יקבע המנגנון לשילוב הפקות אלה בשידורים . לצורך השקעה בהפקות מקור אכותיות

 לחוק הרשות 48לרבות השידור במתכונת הקבועה בסעיף , שמקיימים ערוצי השידור השונים

ההשקעה בהפקות כאמור תהיה מעבר למחויבויותיהם השוטפות של גופי השידור , ככלל. השניה

  ).טברודקס(המרכזיים 

  

  :לאור האמור הוועדה ממליצה כדלקמן

  

, ייבחנו הדרכים לשימוש במקורות כספיים המגיעים מדמי הרישיון שצפויים להתקבל במכרזים

וכן כספים אחרים שמקורם בגורמי , כספי פיקדון או ערבות שיחולטו בגין הפרת תנאי הרישיון

לו למימון הפקות טלוויזיה השונים במטרה להפנות כספים א) ברודקסט(השידור המרכזיים 

, אופן ניהול הפעילות,  המסגרת לפעילות האמורה, ייקבעו, בין היתר. מקומיות איכותיות

אפשרות השידור , הקריטריונים להקצאת הכסף, הגופים אליהם ייועדו הכספים או ההפקות

  .' לחוק הרשות השניה וכו48של תכנים אלו במתכונת הקבועה בסעיף 
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   3982 החלטת הממשלה מספר –' נספח א
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  :משרד המשפטים, נציגת מחלקת יעוץ וחקיקה, דנה נויפלד' גב, דעת מיעוט -' נספח ב

  

הנני מוסרת את דעת המיעוט והסתייגותי , ח הוועדה"שת דונוכח לוחות הזמנים שנקצבו להג

אקדים . כעיקרי דברים, בתמצית בלבד, בכל הנוגע לשינוי שיטת ההסדרה, מהמלצות הוועדה

אולם בחרתי כאמור להתמקד בעיקרי הדברים , ואבהיר כי להסתייגויותיי היבטים משפטיים

  : בלבד

  

 הרוב בוועדה לקדם בכל הנוגע למעבר קיים חשש שהשינוי אותו מבקשת דעת, לגישתי

יפגע במימושם של האינטרסים הציבוריים הרלוונטיים לשידורי , מזיכיונות לרישיונות

  .ובכלל כך קידומה של היצירה המקורית המקומית והיצירה האיכותית הטלוויזיה המסחרית

  

ים לתחום ספק אם קיימת אפשרות ממשית לכניסתם של גורמים נוספ, בשלב זה, יתרה מכך

אימוץ דעת הרוב בוועדה עלול להנציח את מבנה שוק השידורים , ולכן. השידורים המסחריים

שלאחר המעבר , אלא. כפי שהוא כיום, מבחינת מספר הגורמים המשדרים הפועלים בו וזהותם

אותם גורמים יוכלו לעשות כן לתקופה בלתי מוגבלת בעוד יכולת הפיקוח עליהם , לרישיונות

  . תפחת

  

מטרתה של . שידורי הטלוויזיה בישראל זכו במהלך השנים להסדרה מקיפה, כידוע   .1

היבטים .  ההסדרה היא להבטיח את מכלול ההיבטים של האינטרס הציבורי בתחום השידורים

הצורך בחדשות , את הבטחת חופש הביטוי, בין היתר, אלה של האינטרס הציבורי כוללים

, הבטחת במה למגוון הדעות וקבוצות האוכלוסייה, וקרטימהימנות לקיומו של ההליך הדמ

  .קידומה של היצירה המקורית המקומית ובכלל כך יצירה איכותית ועוד

  

בבסיס ההסדרה עומדת ההכרה בייחודו של תחום השידורים המסחריים בישראל ביחס לתחומי 

על , על החינוך, תעל התרבו, ומידת השפעתם של שידורים אלה על מרקם החיים, הסדרה  אחרים

מחסומי , ההסדרה באה ליתן מענה לכשלי השוק המובנים בתחום זה ובין היתר. שוק הדעות ועוד

כל אלו עמדו לנגד עיני המחוקק בבואו . שפה וההשקעות הלא מבוטלות שהתחום דורש מיסודו

   .וזאת לצד היות התדר משאב מוגבל, להבטיח את האינטרס הציבורי במסגרת ההסדרה שקבע

  

, נוכח ההסרה הצפויה של מגבלת התדרים, הוועדה נדרשה לשאלה האם יש הצדקה   .2

מסקנת הרוב בוועדה הינה כי במצב בו . להגבלת מספר השחקנים בתחום השידורים המסחריים

אין הצדקה עוד להגבלת מספרם של השחקנים ולכן יש לבטל את שיטת , אין מגבלת תדרים

רמת המחויבויות , כתנאי סף, בהנחה כי, ובהתאם. רישיונותהזיכיונות ולעבור לשיטה של 

, התכניות על השחקנים תיוותר על פי התוספת השנייה לחוק הרשות השניה לטלוויזה ורדיו

והכל לרווחתם של , תגדל כמות הגופים המשדרים ותוגבר התחרות, ")החוק ("1990-ן"התש

  .הצופים
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לכן . אחד מני רבים לצורך בהסדרת התחוםשמגבלת התדרים היתה נימוק , דא עקא  . 3

קודם . הסרת מגבלת התדרים אינה יוצרת כשלעצמה עילה לשינוי כה מהותי בשיטת ההסדרה

להחלטה על שינוי כאמור יש לבחון כיצד תשפיע ההסדרה המוצעת על כלל האינטרסים 

  . המונחים על הכף

  

ניסתם של שחקנים נוספים הסרת מגבלת התדרים אין משמעותה בהכרח כ, יתרה מכך  . 4

  : בודאי שלא מתחייבת ממנה הגברת התחרות בתחום והגדלת רווחתם של הצופים, ומשכך

נוכח חסמי הכניסה , זאת. שוק שידורי הטלוויזיה המסחרית מאופיין במספר שחקנים מצומצם

של הרגלי הצפייה , העלות הגבוהה להפעלתו של ערוץ שידור מרכזי, הגבוהים אליו ובכלל כך

  .ומגבלות שוק הפרסום, ) מלמד שיש קושי של ממש לשנותם10שהניסיון לגבי ערוץ (הציבור 

  

במהלך עבודתה הוצגו לוועדה סקירות כלכליות שונות והוצגו דעות שונות ביחס להנחות הבסיס 

בנוגע , ובכלל כך, עליה נסמכה דעת הרוב, ששימשו להכנת הסקירה הכלכלית המוצגת בדוח

הואיל , זאת. יחה במשק ורמת ההכנסות הצפויה משוק הפרסום בשנים הקרובותלתחזיות הצמ

. וההכנסות משוק הפרסום הן בסיס מרכזי לפעולתם של השחקנים בתחום השידורים המסחריים

לא היה עימות ביניהן ולא הוצגה תשתית מקצועית מבוססת , חרף קיומן של הדעות השונות

, לא כל שכן במצב הדברים הכלכלי הכללי. בהקשר זהבאופן שיאפשר החלטה מושכלת , אחרת

דומה שראוי לנקוט משנה זהירות טרם קבלת החלטות משמעותיות ובעלות השלכות מרחיקות 

שיעורי צמיחה של המשק , המבוססות על ניתוח של שוק פרסום עתידי, לתחום זה, לכת כאמור

  . וזמינות השקעות

  

בשנים הקרובות שוק , עליו נסמכה דעת הרובגם על פי המודל הכלכלי , מכל מקום  .5

  . הפרסום יוכל לקיים לכל היותר שלושה שחקנים

. נמצאנו נותרים עם שוק של מעטים, במקרה של מעבר לרישיונות, גם על פי עמדת הרוב, דהיינו

מבנה השוק הוא כזה אשר מעניק , ואף זאת על פי המודל הכלכלי עליו נסמכה דעת הרוב, בנוסף

כיוון שבמבנה השוק יש יתרון מובנה לשחקנים הקיימים , זאת. שחקנים הפועלים כיוםיתרון ל

מבנה זה עלול בנסיבות , לפיכך). 'הסכמים שיש להם מול ספקי תוכן וכו, בשים לב לניסיון שלהם(

  . לחסום כניסה של שחקנים חדשים, מסוימות

  

מן , והאפשרות, דעת הרובההצדקה למהלך המוצע על פי , לא ברורות, משאלו פני הדברים

  . להעניק זכות זו ברישיון, הבחינה המשפטית

  

כפי , לרבות נוכח העדר היתכנות כלכלית, בהינתן שוק בו מספר השחקנים למעשה מוגבל   .6

לרבות לשימוש , הדרך להקצאתה של הזכות לשדר ערוץ שידור מסחרי,  שהדברים נחזים להיות

ז מאפשר לגורם המסדיר ליצור הזדמנות שווה למתחרים המכר. היא המכרז, בפרסום למימונו

ולהפיק בעדה התמורה המיטבית ואת ההגשמה המיטבית של , להתמודד על הזכות לשדר כאמור

לתקופה בלתי , שהן בעלות היבטים ציבוריים, ואינה מעניקה זכויות אלה, האינטרס הציבורי

  . מוגבלת
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קיימת גם ,  הכלכלי עליו נסמכת דעת הרובעל פי המודל ,ולמעלה מן האמור עד כה   .7

דעת הרוב בוועדה לא ראתה בכך . מספר השחקנים בתחום השידורים יוותר על כנואפשרות כי  

ויש להסתייג מאפשרות , למנוע, לעמדתי, זוהי תוצאה שיש. מניעה למעבר לשיטת הרישיונות

  . התקיימותה באופן נחרץ

  

 היא היכולת להחליף את בעל הזכיון מדי נותוכייהז אחד היתרונות המרכזיים של שיטת   .8

עדיין דומה שיאבד כלי , על אף הצעותיה של הוועדה בנוגע לחיזוק אמצעי האכיפה. מספר שנים

האכיפה היעיל ביותר והוא האפשרות להחליף את בעלי זיכיון השידורים במועד סיום תקופת 

כתוצאתו , איום ממשי בהחשכת המסךמבלי שנדרש למידת קיומו של , זאת. הזיכיון כאמור

  .מביטול הרישיון או אי חידושו אם נמצא כי בעל הרשיון מפר את מחויבויותיו

   

, עלול, לא למותר להזכיר גם כי המעבר לשיטת הרישיונות באופן המוצע בידי דעת הרוב   .9

ך והפחתת שינוי פני המסל לגרום, בין היתר הפגיעות שעלול להפגע האינטרס הציבורי בגינו

 בעיקר אמורים הדברים – ראה חשיבות מיוחדת בהסדרתםההשקעות בתחומים שהמחוקק 

 נטלו על עצמם במסגרת המכרז בו זכו מחויבויות 2בעלי הזיכיונות בערוץ ,  כידוע.בסוגה עלית

 והעמדת המחוייבות על הקבוע בתוספת  המעבר לרישיונות.גבוהות בהרבה מאלו הקבועות בחוק

ובלא כניסה של מספר שחקנים , בכך.  יפחית ממחויבויות אלה באופן משמעותי, קהשניה לחו

יצויין כי אף  . בהיבט של הפקות סוגה עליתדל יותרעלול להיות ,  מסך הטלוויזיה המסחרית,נוסף

ממילא לפי המלצת הוועדה יזכו להקלות בשנים הראשונות הרי ש, אם ייכנסו שחקנים נוספים

תוצאה ספציפית זו תהווה בודאי פגיעה בשוק היצירה וההפקה  .בויותלפעולתם באותן מחוי

  . הישראלית ביחס לקיים

  

שיטת , להתייחס לטיעון המושמע תדירות כנגד השיטה הקיימת, בהקשר זה, ראוי   .10

, דומה כי מבקרי המכרז, יחד עם זאת. שיטה זו אינה חפה מפגמים, אכן. המכרזים והזכיונות

האמנם ההליך . ינה מעמיקה של הסיבות לבעייתיות באותם המכרזים שקוימונמנעו מבח, כשיטה

המכרזי עצמו עורר קושי או שמא ההצעות שהוגשו בידי המציעים או אמות המידה שנקבעו 

יתכן שיש גם מקום לבחון את אופן הפיקוח והאכיפה של מועצת , בצד זאת? לבחירת הזוכים

כדי להצדיק את עצם , כשלעצמם, אך אין באלה. רזיותהרשות השניה על קיום ההתחייבויות המכ

ומעבר לשיטה שמשמעותה בהסתברות גבוהה  העברה של שוק , הביטול של שיטת המכרזים

ותוך פגיעה , לתקופה שעשויה להיות בלתי מוגבלת, השידורים לידי מספר שחקנים מצומצם

   .באפשרות להבטיח את מימושו של האינטרס הציבורי בכללותו

  

אינה מונעת הכנסתם של שחקנים נוספים לשוק השידורים , שיטת המכרז ככזו. זאת ועוד   .11

בשים לב ללקחים שהופקו , כאשר הוא מעוצב באופן מתאים, שיטת המכרז מאפשרת. המסחריים

בהתאם לתשתית , כמובן, הכל. להכניס שחקנים נוספים לתחום השידורים, מהמכרזים הקודמים

זו הדרך גם להבטיח  כי . ובשים לב ללקחי ההסדרה עד לאותה העת, נטיתהכלכלית שתהיה רלוו

 בעד הזכות לשדר וההגשמה האופטימאלית של התכליות אותם תתתקבל התמורה האופטימאלי

  .אנו מבקשים להבטיח ועליהם אנו מבקשים להגן
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ת אבקש לציין כי הוועדה נדרשה לבחינת סוגיה מוגדרת ומצומצמ, בשולי הדברים   .12

בימים אלה נבחנת האפשרות לבצע התאמות במחוייבויות של בעלות , אמנם. מבחינת תחומה

שמקיימת הרשות ' מיקוד הרגולציה'זאת במסגרת הליך המכונה , הזיכיון בערוצים המסחריים

מתן הקלות לבעלי הזכיונות ביחס למחויבויותיהן , ככל הנראה, הליך זה משמעו. השניה

שבהחלטותיה בסוגיה זו תפעל בסבירות ובמידתיות בהתאם , ועצהחזקה על המ. המכרזיות

ובשים לב להשלכות שיש בשינויים המוצעים על , לתשתית המקצועית והמשפטית שהונחה בפניה

ובמטרה להגשים את מכלול ההיבטים של האינטרס הציבורי , שוק ההפקה הישראלית והיצירה

  . הנוגעים לענין

  

מעו בפני הוועדה עולה כי ללא בחינה מעמיקה לסיבות לקשיים מהדברים שנש, יחד זאת   .13

ובכלל כך בחינת ההסדרה הקיימת ובחינת  אופן הפיקוח , ששוק השידורים המסחריים מצוי בהם

כמו גם בחינה מעמיקה של ההסדרים הנובעים , והאכיפה המבוצעים על ידי מועצת הרשות השניה

לא ניתן יהיה ליתן מענה אמיתי ושלם לבעיות  ,מן השינויים הצפויים בתחום והשלכותיהם

לא יהא משום מרפא למצב , כשלעצמו, ודאי שבעצם המעבר לשיטה של רישיונות. שהשוק מצוי בו

  .הקיים

  

 בתחום השידורים ובכלל כך הקצאת הזכות לשידור שידורי טלוויזיה בערוצים דרההסה, לסיכום

המחוקק , אבל כאמור.  התדרים משאב מוגבלאמנם נולדה עת היה , בדרך של מכרז, המסחריים

, בחר בשיטת הזכיונות לא רק בשל מגבלות הספקטרום אלא גם על מנת להגשים תכליות נוספות

גם אם הוסרה מגבלת התדרים לא נשמטו . ולהבטיח את האינטרס הציבורי הנוגע לענין

משי המתעורר ונוכח החשש המ, אשר על כן. התכליות האמורות שהן בבסיס הסדרת התחום

על היבטיהן , כי היכולת להבטחת האינטרס הציבורי ומימוש התכליות, לאור המלצות הוועדה

לא אוכל לתמוך , ממצב הדברים כיום,   משפטיים וחברתיים תהיה פחותה במצב זה–הציבוריים 

  .בהמלצת הועדה למעבר לשיטת הרשיונות
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   עבודת הוועדה-'_גנספח  

  

  .24.9.08 התכנסה לראשונה ביום הועדה  .1

  . ישיבות מליאה20 - הועדה ישבה על המדוכה כחמישה חודשים וקיימה במהלך עבודתה כ   . 2

קבלת סקירות בכל . א: עבודת הועדה כללה ארבעה שלבים עיקריים, כפי שיפורט להלן  .3

 , לנכוןהא שהועדה מצ,ריכוז הסוגיות המרכזיות. ב. הנושאים הרלוונטיים לעבודת הועדה

מתן .  ג.הפועלים בשוק השידורים והציבור הרחב ת הגורמים ולקבלת עמדעימן לפנות 

להביע את עמדתם פעם , הזדמנות לכל הגורמים שהגישו את התייחסותם לשימוע האמור

  .דיונים והכרעות. ד; בפני חברי הועדה, פה-בעל, נוספת

לרבות סקירות , רלוונטיות לעבודהשמעה הוועדה סקירות שונות ה, במהלך עבודתה  .    4

רגולציה של הרשות , חקיקה בתחום השידורים, טכנולוגיה ומשאבי תדר: בנושאים  הבאים

סקירה על שוק הפרסום וצפי , רגולציה של המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין, השניה

, זיהסקירה משווה בנושא מתן היתרי שידור לשידורי טלווי, לעוגת הפרסום העתידית

  .סקירה על החלטות בדבר איחוד רגולציה ועוד

 פרסמה הוועדה בקשה לקבלת עמדה בנושא ההסדרה בתחום שידורי 12.10.08ביום   . 5

  .הטלוויזיה המסחרית

תגבור הדמוקרטיה (ת "תדמי; דני רוזן:   גורמים ובהם16לוועדה הוגשו התייחסויות של   . 6

; 9ערוץ ; חברת הוט. 6; חברת יס; 10ערוץ ; ליאיגוד השיווק הישרא; )במדינה הישראלית

; איגודי הקולנוע והטלוויזיה; חברת פרטנר; )JCS(אולפני הבירה ירושלים ; ערוץ הקניות

  .ואבי וייס; רשת; מימד; קשת;  24ערוץ 

, מרבית הגורמים שהעבירו התייחסותם לבקשת קבלת העמדה אף הופיעו בפני הוועדה  . 7

לשעבר המשנה ליועץ המשפטי (מסר - דידי לחמן' ופיעה גם הגבולבקשת חברי הוועדה ה

  ).פיסקלית- לממשלה מחלקה כלכלית

ניתחה הוועדה את המשמעויות השונות לעריכת , על בסיס כל החומר שהוצג בפני הוועדה  . 8

  .שינויים בשוק השידורים בישראל על רבדיו השונים וגיבשה את המלצותיה

  :חברי הועדה  .9

  ;)ר הוועדה"יו(המנהל הכללי של משרד התקשורת , רדכי מר מרדכי מ  

  ;המנהל הכללי של הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, מר מנשה סמירה  

  ;ר המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין"יו, מר ניצן חן  

  ;משרד המשפטיםבפיסקאלית - ממחלקת ייעוץ וחקיקה כלכלית, ד דנה נויפלד"עו  

  .ורת באגף התקציביםרכז תקש, מר אורי ישראלי  

  

ליוותה את הוועדה בכל מהלך , היועצת המשפטית של משרד התקשורת, נגה רובינשטיין' גב

  .ח"עבודתה וסייעה בכתיבת הדו

ריכז את עבודת הוועדה , יועץ בכיר למנהל הכללי של משרד התקשורת, ד אמיר הלר"עו

  .ח"ואת כתיבת הדו
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  :ח" בכתיבת הדוהשתתפו במספר דיונים של הוועדה וסייעו

  ;מנהלת המינהלת להסדרת השידורים לציבור, ד דורלי אלמגור"עו

 .היועץ המשפטי של הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, מר דורון אבני

    
  :הציגו בפני הועדה סקירות שונות

, בתפקיד המשנה למנהל הכללי במשרד התקשורת, באותה עת, ששימש, מר משה גלילי

  .ר ספקטרום וניהול תדרים במשרדל בכי"ובעבר גם כסמנכ

  משרד התקשורת, ל בכיר כלכלה ותקציב"סמנכ, אסף כהן' דר

 של הרשות השניה לטלויזיה ולרדיוופיתוח  מחקר ראש אגף, נועה אלפנט לפלר' גב

 


