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 2020יולי  19

 כ"ז תמוז תש"ף

 לכבוד

 רשימת תפוצה  

 

ות  ימקומ הפקות לטיוטת אמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון  נוסף  שימוע משני הנדון:

 קנויות מסוגה עילית/מורכבת 

 סימוכין:

מקומשימוע   .1 הפקות  למימון  תשלומים  חלוקת  יחס  לקביעת  מידה  אמות  קנויות י טיוטת    מיום   ות 

12.09.2017 . 

לטיוטת .2 משני  מקומ  שימוע  הפקות  למימון  תשלומים  חלוקת  יחס  לקביעת  המידה  קנויות  יאמות  ות 

 .11.11.2018מיום   מסוגה עילית/מורכבת

 :שבסימוכין כיםובהמשך למסמהריני לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלהלן 

השנ  ו)ב(62סעיף   .1 הרשות  התש"ןי ילחוק  ורדיו,  לטלוויזיה  השנ)"  1990-ה  הרשות  "(  יהיחוק 

עבור שימוש באפיקי שידור  לשידורי טלוויזיה  קובע כי תשלומים שהתקבלו מבעלי רישיונות  

מוחשיים,   לא  קנויות ונכסים  מקומיות  הפקות  למימון  הרשות    ישמשו  בחוק  )כהגדרתן 

אשר ישודרו בשידוריהם של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, בעל רישיון לשידורי    1ה(, י השני

הגופים   בין  ויחולקו  טלוויזיה,  לשידורי  רישיון  ובעל  טלוויזיה  לשידורי  זיכיון  בעל  לוויין, 

יקבע מראש  ש  , בהתאם לאמות מידהשר"(ה)"  האמורים לפי יחס שיורה עליו שר התקשורת

 ר. והכל בהסכמת שר האוצ

ערוץ ")החדש בע"מ   10התיר שר התקשורת דאז, מר בנימין נתניהו, לערוץ    2015ביוני  27ביום  .2

ולעשות שימוש באפיק  "(  10 ובסימני  יבנכסים לא מוחשיים של הרשות השני,  10להמשיך  ה 

סמכותו הקבועה בסעיף  מסחר ששימשו את חברת החדשות של הערוץ השלישי, וזאת מכוח  

השנ)ח(  ה71 הרשות  זיכיונות  י לחוק  בעלי  עוד  יוותרו  לא  שבו  למועד  עד  ניתן  זה  היתר  יה. 

בערוץ   טלוויזיה  הרשות  .  2לשידורי  מועצת  להחלטת  מיום  יהשנבהתאם  ,  2015ביוני    29יה 

  למדינה סכום בגובה   10ובאישור שר התקשורת ושר האוצר, בעד השימוש האמור שילם ערוץ  

 .₪ מיליון 2.16

המכרז    2017באפריל    23ביום   .3 להסתיים  השנייה  הרשות  לבעלי  של  שידור  אפיקי  הקצאת 

טלוויזיה  רישיונות   סעיף  לשידורי  השני37לפי  הרשות  לחוק  במסגרת  י ד  הזוכות  ההצעות  ה. 

רוט הבא  י עבור השידור באפיקים השונים לפי הפ₪    32,999,779  המכרז הן בסכום מצטבר של

  מדיה בע"מ -רשת, ₪12 עבור שידור באפיק   25,222,000הציעה  ("קשת ")שידורי קשת בע"מ  –

  עבור שידור באפיק ₪    1.54  הציע  10וערוץ    13עבור שידור באפיק  ₪    7,777,777  הציעה  ("רשת)"

 
 : הבא באופן  היהשני הרשות  חוק ו ל62סעיף ב  מוגדרת  קנויה  מקומית  הפקה זה לעניין  1

 להלן, לפי העניין: כמפורט  – הפקה מקומית קנויה" "
הפקה מקומית    –לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה   (1)

ה)א(, שהיא תכנית סוגה עילית כהגדרתה בתוספת הראשונה,  62קנויה כהגדרתה בסעיף  
 ( להגדרה האמורה; 3למעט תכנית מיוחדת כאמור בפסקה )

הפקה מקומית   –ם או בעל רישיון לשידורי לוויין לעניין בעל רישיון כללי לשידורי כבלי (2)
א לחוק התקשורת, שהיא סוגה מורכבת כמשמעותה בכללים  6קנויה כהגדרתה בסעיף  

 . ( לחוק התקשורת5ה)6בעו לפי סעיף שנק



 מ ש ר ד    ה ת ק ש ו ר ת
 כלכלה מינהל

 
 

2 
 

שהתקבל  הסכום הכולל לחלוקה  כלומר,    ."(הערוצים המסחריים)ביחד עם קשת ורשת "  14

 "(. כספי הביד₪ )"  35,159,779ל עומד ע 1כאמור בפסקה  מהתשלומים

הערוצים  כאמור לעיל ובהתאם לחוק הרשות השנייה, כספי הביד יחולקו בין הגופים הבאים:   .4

וערוץ    13ערוץ  ו  קשת  -  המסחריים רשת  של  הוט  2019בינואר    16מיום    10)שנוצר ממיזוג   ,)

הגופים " וביחד כולם "יסדי. בי. אס שירותי לוויין בע"מ )"ו"(  הוט)"מערכות תקשורת בע"מ  

והכל לפי יחס שיורה השר בהתאם לאמות מידה שיקבע השר מראש ובהסכמת שר    "(הזכאים

 . האוצר

שימוע בנוגע לטיוטת אמות מידה    "(המשרד)"  פרסם משרד התקשורת   2017בספטמבר    12ביום   .5

 בהמשך  . ("השימוע הראשי")לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון הפקות מקומות קנויות  

 ת.  קשת ורש, ("המשדרים הגופיםהוט )"מיס ולשימוע זה התקבלו פניות 

הרשות השנייה לטלוויזיה  הצעת חוק  ה ושלישית יבקריאה שני   אושרה  2018בפברואר    19ביום  .6

( שעניינה, בין היתר,  "הילחוק הרשות השני  44תיקון  ")  2018-(, התשע"ח44ורדיו )תיקון מס'  

בסעיף   כמשמעותם  הייעודים  הערוצים  של  האסדרה  )בזק   1לד 6שינוי  התקשורת  לחוק 

התשמ"ביוש זאת"(.  התקשורת  חוק )"  1982  - דורים(,  מהערוצ  , בעקבות  פניות  ים  התקבלו 

התיקון   לפיהן  עהאמור  המסחריים  העצמת הביא  הוא  העיקרי  שהיבטו  מהותי  שינוי  מו 

 התחרות כתוצאה מהקלות רגולטוריות שניתנו לערוצים הייעודיים. 

  44  תיקון בנוגע ל   המסחריים  הערוצים  יתפני  ובעקבות  הראשי  לשימוע  הפניות   קבלת  בעקבות .7

  אמות  לטיוטת  בנוגע משני  שימוע  2018 בנובמבר 11 ביום המשרד פרסם   ,יהיהשנ לחוק הרשות  

 "(. המשני השימוע)" קנויות מקומיות הפקות  למימון  תשלומים  חלוקת יחס לקביעת  המידה

לקביעת יחס חלוקת התשלומים למימון הפקות מקומיות   בשימוע הראשי הוצגו ארבע חלופות .8

הגופים    קנויות יחס    .םהרלוונטייבין  לקביעת  נוספות  חלופות  שתי  הוצגו  המשני  בשימוע 

והמשני, הוצע כי חלוקת הכספים    הראשי  יםבשימוע החלוקה כאמור. על פי החלופות שהוצגו  

שנים עתידיות )גישה צופה פני  ב  בהפקות מקומיות קנויותבפועל תיעשה על בסיס ההשקעות  

 עתיד( ולא על פי השקעות עבר, על מנת לעודד השקעה בהפקות מקור.  

הכנסת    2018בדצמבר    26בתאריך   .9 סבבפוזרה  לשלושה  נכנסה  רצופים  והמדינה  בחירות  י 

מעבר.   ממשלת  כיהנה  המעבר במהלך  במהלכם  ניתן  ממשלת  בנושא    היה   לא  החלטה  לקבל 

  כספי בבקשה לחלוקת    למשרדהזכאים  הגופים  פנו    במהלך משבר הקורונה  . כמו כן,מורכב זה

 עקבות משבר הקורונה.  ין היתר בבבאופן מיידי,  הביד

ה  2020במאי    17בתאריך   .10 הממשלה  חדש  35-הושבעה  תקשורת  שר  את  הנחה    השר  .ומונה 

   .חלוקת כספי הבידמחדש את בחון ל  הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת

פורסמו על  שהשימועים הקודמים  הן  בבחינה נוספת של הגורמים המקצועיים נלקחו בחשבון   .11

בפרט  הגופים לשימועים אלו.  כלל  ידי המשרד )השימוע הראשי והשימוע המשני( והן תגובות  

התארכות קביעת  עקב    וכי   טענות הנוגעות ללוחות הזמנים לחלוקת כספי הביד נציין כי נטענו  

 אמות המידה קיים טעם משמעותי לקביעת חלוקה מוקדמת של כספי הביד.  
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בפועל  2021- ב  כספי הבידההמלצה המופיעה בשימוע המשני היא לחלוקת   .12 , בהתאם לביצוע 

על    2023חלוקה בשנת    בהתאם ללוחות הזמנים החדשים משמעו, ועדכונה  2020-2019בשנים  

שנים לאחר שנגבו    6  תתבצע  כספי הבידחלוקת  כי  ות הדבר היא  משמע  .2022-2021השנים  בסיס  

  אנו סבורים כי יש על כן, בחלוף הזמן,    .(10שנים עבור הכספים הראשונים ששילם ערוץ    8-ו)

 להתחשב בפרמטר הזמן כשיקול מרכזי.

לחוק התקשורת על הגופים המשדרים ולצורך בקידום    1כא6בשים לב להשלכות סעיף  לפיכך,   .13

  לאחרו  החלטה זו  כבוישע לוחות הזמנים הממושכים  ו  , לאור מדיניות השרהיצירה הישראלית

כי חלוקת כספי הביד תתבצע  , אנו מציעים  בשני השימועים  שהתקבלותייחסויות  הה  בחינת 

 כדלקמן: 

לפיה  האמת   .א היחס לחלוקת  מידה  היאייקבע  הגופים הזכאים  בין  הביד  הפקות    :כספי 

שוליים  קנויותמקומיות   בהערת  להגדרתן  בהתאם  זיקה    העוסקות,  1,  בעלי  בנושאים 

להוויה הישראלית כגון: התיישבות, קליטת עליה, גיוון החברה הישראלית, ממלכתיות,  

מדינת   של  והיסטוריה  התפוצות  יהדות  הישראלית,  בחברה  מיעוטים  שילוב  ציונות, 

 ישראל.  

וסחה  לנ  בהתאםו,  הזכאים  הגופיםשל    2021  בשנת  בפועלעל פי ביצוע    חושבי  החלוקהיחס   .ב

 הבאה: 

𝑅𝑖 = 𝑀𝐼𝑁 [
𝐵

4
, (𝑚 ∗ 𝑆𝑖 + 𝑇𝑖)] 

 כאשר:

𝑇𝑖 = 𝑀𝐼𝑁 [
𝐵

4
, 𝐴𝑖] 

𝑆𝑖 = (𝐶𝑖 − 𝐷𝑖 − 𝑇𝑖) 

= 𝑅𝑖  גוף מתוך כספי הביד של הסופי סך סכום הזכאותi . 

= B  כספי הביד. סך 

= 𝐴𝑖    גוף  סך של  קנויות  iההשקעה  מקומיות  כפי    עומדתה   בהפקות  המידה  באמת 

 . (אשמפורטת בסעיף )

= 𝐶𝑖  של גוף בפועל סך ההשקעהi ת.בהפקות מקומיות קנויו * 

= 𝐷𝑖  ההשקעה של גוף חובת  סךi  בהפקות מקומיות קנויות . 

= m 0.8 

 *בניכוי השקעות הנובעות מחובות עבר. 

השני  הרשות  בחוק  כהגדרתן  קנויות  מקומיות  הפקות  זה,  ובחוק  יבסעיף  התקשורת  ה 

 בהתאמה לכל גוף.
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מעבר לחובת    קומיות קנויותמבהפקות  מייצרת תמריץ לגופים הזכאים להשקיע    נוסחהה

 ו)ד(לחוק הרשות השנייה. 62לסעיף בהתאם והכל ההשקעה המוטלת על כל גוף 

יוצרת  בהפקות מקומיות    השקעה מכספי הביד   ד הרצון לעודין  איזון ב   הנוסחה המוצעת 

עודף  (א)  בסעיף   המפורטת  המידה  באמת   העומדות   קנויות  ניקוד  מתן  באמצעות  זאת   ,

בין  ל,  ות מקומיות קנויות שאינן עומדות באמת המידהלעומת הפק  הפקות אלוהשקעה בל

לא ש  לגוף שבוחר  גםי הביד  פמכסהפקות מקומיות קנויות    להפקתמימון    האפשרות לקבלת 

וכן להבטיח שכספי הביד יוענקו רק   ,האמורה  בהפקות העומדות באמת המידה  יעלהשק

   .מעבר לחובת ההשקעה בחוקשיושקעו להשקעות 

, (𝑅𝑖)  זכאישל כל גוף    בהתאם ליחס החלוקה המוצע, סכום הזכאות הסופי מכספי הביד

 הסכום הנמוך מבין החלופות המוצגות בנוסחה.   יהיה 

לסעיף   .ג השנייה,  62בהתאם  הרשות  לחוק  לווי ו)ג(  ולשידורי  כבלים  לשידורי  ן  יהמועצה 

הגופים המשדרים בהתאמה לעניין  )יהיו אחראיות  "(  המועצות)" ומועצת הרשות השנייה  

לקביעת כללים בדבר התנאים בהם יידרשו הגופים הזכאים    ,(המסחריים  הערוצים ולעניין  

לשם   בהתאם  לעמוד  המימון  זהקבלת  באמת   לסעיף  הגופים  עמידת  בדיקת  כך  ובכלל 

בסעיף   כאמור  כן,    .לעיל  (א)המידה  הבטוחות    המועצותכמו  המצאת  אופן  את  יקבעו 

 . זהלהבטחת מימוש הוראות סעיף 

גוף מהגופים הזכאים  2021בתום שנת  בהתאם לאמור לעיל,   .ד כל  אמת ב , תיבדק עמידת 

.  ו לחוק הרשות השנייה62( לעיל ובתנאים הקבועים בסעיף  אהמידה המפורטת בסעיף )

בהתאם   זכאישל כל גוף  מכספי הביד  סכום זכאותו  יחושב    בהתבסס על הבדיקה כאמור,

המועצות יודיעו לגופים הזכאים על עמידתם בתנאים  .  (ב)ליחס החלוקה הקבוע בסעיף  

 .מכספי הבידועל סכום זכאותם 

החלטה זו ועל מנת לסייע    שעיכבנוכח חלוף הזמן הארוך  לעיל,    (געל אף האמור בסעיף ) .ה

 גוףכך שכל   ,לחלוקה מידית של כספי הביד שוויונייחס  כמקדמהייקבע ,  לגופים הזכאים

 .מידיבאופן  הביד מכספי 25% יקבל זכאי

  יהיה נמוך מסך הכספים ששולמו לו מכספי הביד ( ד)לפי סעיף כום זכאותו הסופי  סגוף ש .ו

להחזיר את כספי הביד ששולמו לו, כולם או  יידרש  ,  (הבהתאם לסעיף )  המידיתבחלוקה  

זאת, לא  לבין סכום זכאותו הסופי.   (ה)סעיף    על פי ההפרש בין הסכום שקיבל לפי חלקם,  

 יאוחר מחודש לאחר קבלת ההודעה על כך.

יהיה על אחד או יותר מן  , לגופים הזכאים יםסכומי הזכאות הסופי ככל שלאחר קביעת  .ז

, יחולק הסכום הנותר בין הגופים הזכאים הגופים הזכאים להחזיר חלק מכספי הביד

 באופן שווה. 
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מיום   .14 יאוחר  לא  זה  במסמך  האמור  לעניין  התייחסותכם  את  להעביר  מתבקשים  הנכם 

 .cohenta@moc.gov.il בדוא"ל לכתובת  2002.08.20

 

 

 

 

 

 

 העתק: 

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורת דנה נויפלדעו"ד 

 , מנהלת מחלקה בכירה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורתליאת בלוםעו"ד 

 , משרד התקשורת (רגולציה) מרכזת, טל כהןגב' 

 התקשורת למנכ"ל משרד ץ , יועהס נועם מר

 , רכזת תקשורת ותיירות, אגף תקציבים, משרד האוצררעיה עדניגב' 

mailto:cohenta@moc.gov.il

	הנדון: שימוע משני נוסף לטיוטת אמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון הפקות מקומיות קנויות מסוגה עילית/מורכבת
	סימוכין:
	הריני לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלהלן ובהמשך למסמכים שבסימוכין:
	העתק:


