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פרק א' :מבוא ופרשנות
.1

פרשנות
.1.1

ברישיון זה תהיה למילים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצידם ,אלא אם כן
משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר:

"בעל רישיון לשידורי
טלוויזיה" -

בעל רישיון לשידורי טלוויזיה המחזיק בבעל הרישיון;

"בעל הרישיון" -

חברת החדשות לה ניתן רישיון זה ,אשר הוקמה ופועלת לפי פרק
ד' סימן ד' לחוק ,כפי שישונה או יוחלף מזמן לזמן;

"בעל רישיון אחר" -

בעל רישיון לשידורי חדשות לפי החוק שאינו בעל הרישיון ,בעל
רישיון לשידורי טלוויזיה לפי החוק ,בעל זיכיון לשידורי
טלוויזיה לפי החוק לרבות הטלוויזיה הלימודית וחברות חדשות
שהוקמו לפי החוק ,ובעל רישיון או זיכיון לשידורי רדיו;

"האפיק" -

האפיק שבו ישתמש בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה לשם העברת
שידוריו ,כפי שקבעה הרשות ואשר במסגרתו ישדר בעל
הרישיון;

"הדירקטוריון" -

הדירקטוריון של בעל הרישיון ,ואם בעל הרישיון הוא תאגיד
שאינו חברה – הגוף המקביל בתאגיד;

"החוק" -

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן ,1990-כפי שישונה
מזמן לזמן ,וכן כל חיקוק שיבוא במקומו;

"המדד" -

מדד המחירים
לסטטיסטיקה;

המרכזית

"המועצה" -

מועצת הרשות שנתמנתה לפי סעיף  7לחוק ,לרבות ועדות משנה

לצרכן

שמפרסמת

הלשכה

שתקבע המועצה ומי שהיא מינתה כנציגה ,בין לעניין מסוים ובין
באופן כללי ,וכל גוף שיבוא במקומה על פי דין;
"המנהל" -

המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף  25לחוק ,וכן מנהל
בפועל שמונה לפי סעיף )26ד( לחוק ,לרבות עובד מעובדי הרשות
שהוא אצל לו מסמכויותיו לעניין מסוים או לסוגי עניינים ,וכל
מי שיבוא במקומו על פי דין;

"הרישיון" או "רישיון
זה" -

רישיון זה על כל נספחיו וכן כל מסמך או תנאי אחר שנקבע
ברישיון כי יהווה חלק מן הרישיון או מתנאיו;
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"הרשות" -

הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,שהוקמה לפי סעיף  2לחוק ,וכל
הפועלים מטעמה ,לרבות המועצה וועדותיה ,המנהל ועובדי
הרשות ,וכל גוף שיבוא במקומה על פי דין;

"התקנות" -
"ועדת הפרות" -

"חוק החברות" -

תקנות שהותקנו ושיותקנו לפי החוק ,כפי שישונו מזמן לזמן;
ועדה שמינה המנהל מבין עובדי הרשות ,ולה אצל מסמכותו לדון
בהפרות בעל הרישיון;
חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כפי שישונה מזמן לזמן ,וכן כל
חיקוק שיבוא במקומו;

"יומן חדשות" -

כהגדרתו בכללי התכניות;

"כללי ההליכים" -

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )הליכים ותנאים לקבלת
רישיון לשידורי טלוויזיה( ,התשע"ב ,2011-לרבות תיקוניהם ,וכן
כל חיקוק שיחליפם;

"כללי המועצה" או
"הכללים" -

הכללים שקבעה ושתקבע המועצה מזמן לזמן בהתאם לסמכותה
על פי החוק ועל פי כל דין אחר ,כפי שישונו מזמן לזמן ,בין אם
פורסמו ברשומות ובין אם לאו;

"כללי התכניות" -

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שידורי תכניות טלוויזיה
בידי בעל רישיון( ,התשע"ה; 2015-

"מהדורת חדשות" -

כהגדרתה בכללי התכניות;

"נכסי הרישיון" -

נכסים המשמשים את בעל הרישיון לביצוע שירותי הרישיון;

"נציב התלונות" -

נציב התלונות שמונה לפי סעיף  114לחוק;

"ערוץ השידור" -

המסגרת הכוללת שבה ניתנים לציבור שידורי בעל הרישיון,
שידורי בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה בבעל הרישיון ושידורי
הרשות באפיק;

"שידורי חדשות" -

כהגדרתם בכללי התכניות;

"שירותי הרישיון" -

שידור ,הפקת ומכירת תכניות חדשות לרבות מהדורות ויומני
חדשות ,וביצוע שידורי חדשות על פי הרישיון ,וכן ביצוע שאר
הפעולות הנחוצות לכך או הקשורות בכך ,אשר בעל הרישיון
מחויב בהן על פי החוק ,כללי המועצה והרישיון;
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"תקנות הכספים" -

.1.2

תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )כספים( ,התשנ"ב,1992-
כפי שישונו מזמן לזמן ,וכל חיקוק שיבוא במקומן.

מילים ,ביטויים ומונחים שלא הוגדרו בסעיף  1.1יפורשו כהגדרתם בחוק ,ואם לא
הוגדרו בחוק  -כמשמעותם בכללי המועצה הנוגעים לעניין ,וביטויים ומונחים שלא
הוגדרו כאמור ,יפורשו כמשמעותם בחוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-ולעניין זה יראו
ברישיון "חיקוק" כמשמעותו בחוק הפרשנות ,הכל אם לא משתמעת מלשון הכתוב או
מהקשרו כוונה אחרת.

.1.3

.2

כותרות הסעיפים שברישיון זה ניתנו לשם נוחות הקריאה בלבד ,ואין להשתמש בהן
לצרכי פרשנות או הסבר תוכנו של תנאי מתנאי הרישיון.

כפיפות בעל הרישיון לכל דין
.2.1

בעל הרישיון יקפיד הקפדה מלאה על שמירת הוראות החוק וכל דין במתן שירותי
הרישיון .בעל הרישיון אחראי לשמירת הוראות הרישיון ,החוק וכל דין בידי עובדיו,
שלוחיו וכל הפועלים מטעמו או בעבורו ,בקשר למתן שירותי הרישיון.
אי שמירת הוראות הרישיון ,החוק וכל דין בידי מי מהללו בקשר למתן שירותי
הרישיון ,כמוה כאי שמירתן על ידי בעל הרישיון עצמו.

.3

.2.2

בלי לגרוע מכל יתר סמכויותיהם ,המועצה והמנהל רשאים לתת בכל עת לבעל הרישיון
הנחיות להבטחת קיומן ובעניין ישומן של הוראות החוק ,התקנות והכללים ,ולנקוט
בפעולות הנחוצות להבטחת עמידתו של בעל הרישיון בהנחיות כאמור.

.2.3

בעל הרישיון ידאג לקבל ,על חשבונו ,ולשמור בתוקפם למשך תקופת הרישיון ,כל
רישיון ,היתר ,אישור ,הרשאה או הסכמה הדרושים לפי כל דין ,מכל רשות מוסמכת או
לשימוש בקניין רוחני ,בארץ או בחו"ל ,לשם ביצוע שירותי הרישיון ,לרבות רישיון לפי
פקודת הטלגרף האלחוטי ,אם נדרש; בעל הרישיון יקיים את תנאיהם של כל אלה
וישלם במועדם כל אגרה ,היטל או מס החלים בקשר להם.

.2.4

הוראות החוק ,התקנות והכללים החלות על ביצוע פעילותיו של בעל הרישיון מכח
הרישיון ,כפי שיהיו מעת לעת ,ייראו כחלק בלתי נפרד מרישיון זה.

הרישיון והתחייבויות נלוות
.3.1

רישיון זה ניתן לבעל הרישיון בלבד ,ובעל הרישיון לא יפעל כנאמנו או כשלוחו של אחר
בכל הקשור ברישיון ובביצוע שירותי הרישיון.

.3.2

הרישיון ,כולו או חלקו ,לרבות זכויות וחובות הנובעות ממנו לבעל הרישיון ,אינו ניתן
להעברה ,להמחאה ,לשעבוד או לעיקול ,במישרין או בעקיפין.

.3.3

נטל על עצמו בעל הרישיון התחייבויות נוספות בקשר עם ביצוע שירותי הרישיון ,בכל
דרך שהיא ,לרבות בבקשת הרישיון ,בהבהרות או בתשובות שמסר בין מועד הגשת
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הבקשה לבין מועד אישורה ,או בהתחייבויות שנתן לאחר מתן הרישיון ,יתווספו אלה
לחובות המוטלות עליו ברישיון זה ויראו אותן כהתחייבויות אשר על יסודן ניתן
הרישיון.
.3.4

הוראות הכללים וההנחיות החלות על בעל זיכיון לשידורי חדשות ,יחולו על בעל
הרישיון ,בשינויים המחויבים ,כל עוד לא הוחלפו בכללים אשר יחולו על בעל הרישיון
ובעל רישיון אחר .היה ספק בדבר תחולת הוראה מסוימת כאמור על בעל הרישיון,
תכריע בכך המועצה.

.3.5

הכללים לא יתפרשו כגורעים מחובותיו של בעל הרישיון על פי הרישיון ,או מזכויותיה
וסמכויותיה של הרשות על פי הרישיון ,אלא אם כן ייקבע כך במפורש בכללים.

.3.6

בעל הרישיון מנוע מלטעון כנגד הרשות לקיומה של כל זכות ,רשות ,או סמכות ,שלא
נזכרו במפורש בחוק וברישיון זה.

.3.7

בקבלת הרישיון מקבל עליו בעל הרישיון לנהוג על פי כל האמור בו ,והוא מנוע מלטעון
כל טענה כנגד האמור בו.

.4

.3.8

רישיון זה אינו בגדר חוזה לטובת צד שלישי כמשמעו בחוק החוזים )חלק כללי(,
התשל"ג.1973-

.3.9

שום דבר האמור ברישיון זה וכן בעצם נתינתו לא ייראו כהתחייבות ,מצג או הבטחה
של הרשות לבעל הרישיון לגבי הרווחיות או הכדאיות הכלכלית של מתן שירותי
הרישיון.

ביטול הוראות ברישיון
קביעה שיפוטית או מינהלית מוסמכת בדבר ביטול או בטלות של הוראה ברישיון זה יחולו רק
לגבי אותה הוראה ,ואין בקביעה כאמור כשלעצמה כדי לפגוע בתוקפו המחייב של הרישיון או של
הוראה אחרת בו ,למעט במקרים שבהם ההוראה האחרת קשורה לאותה הוראה וביטולה או
בטלותה משתמעים או מתחייבים מן הקביעה.
אין באמור כדי לפגוע בכל סמכות הנתונה לרשות לשקול מחדש את המשך תוקפו של הרישיון או
את תנאיו עקב קביעה כאמור.

.5

יישוב סתירות
.5.1

הוראה ברישיון המטילה על בעל הרישיון חיובים מעבר לנדרש על פי הוראה אחרת,
איננה ,בשל כך בלבד ,הוראה סותרת.

.5.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הרישיון ונספחיו לבין עצמן ,וכן בכל מקרה אחר
שבו יהיה לבעל הרישיון ספק בשאלת יישובן של הוראות שונות ,יובא הדבר להכרעת
המועצה ,וקביעתה תהיה סופית ומחייבת.

.5.3

בהכרעתה תפעל המועצה לקידום טובת הציבור ומגמות הרשות כאמור בסעיף )5ב(
לחוק.
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פרק ב' :הרישיון וזהות בעל הרישיון
.6

תקופת הרישיון
.6.1

תוקפו של הרישיון יחל ביום מתן הרישיון לבעל הרישיון לשידורי טלוויזיה ומועד
תחילת שידוריו של בעל הרישיון יהיה מועד תחילת שידוריו של בעל הרישיון לשידורי
טלוויזיה.
היה בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה בעל רישיון חדש כהגדרתו בסעיף 62ג)א (2)(2לחוק,
והוא בחר שלא לשדר שידורי חדשות בשנתיים הראשונות החל במועד תחילת תוקפו
של הרישיון של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה ,מועד תחילת שידוריו של בעל הרישיון
יהיה בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 63א)ה( לחוק.

.6.2

.7

הרישיון יהיה בתוקף ככל שרישיונו של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה יהיה בתוקף
ולא יפקע ,יוגבל ,יצומצם ,יותלה או יבוטל .בקרות אחד מאירועים אלו תורה המועצה
לבעל הרישיון את אופן המשך שידוריו ורכישת מניותיו בהתאם לסעיף 37ה)ב( לחוק.
בעל רישיון אחר לא ביקש לרכוש את מניותיו של בעל הרישיון ,רישיונו של בעל הרישיון
יפקע ,יוגבל ,יצומצם ,יותלה או יבוטל ,באותו האופן ובהתאם לרישיונו של בעל
הרישיון לשידורי הטלוויזיה ומבלי שתינתן זכות שימוע נפרדת לבעל הרישיון.

החובה לבצע את שירותי הרישיון
.7.1

בעל הרישיון ישדר שידורי חדשות על פי הרישיון בימים ובשעות השידור שאישרה לו
המועצה ,מזמן לזמן ,ובהתאם לקבוע בכללים.

.7.2

בעל הרישיון חייב לבצע שידורי חדשות בזמני השידור שהוקצו לו ולבצע את יתר
שירותי הרישיון ,באופן רציף וסדיר ,במשך כל תקופת הרישיון ,באיכות ,באופן ובהיקף
הקבועים ברישיון זה ,בכללים ,בתקנות ובהנחיות שתיתן לו הרשות.

.7.3

במתן שירותי הרישיון יפעל בעל הרישיון לקידום טובת הציבור ולשם הגשמת מטרות
הרשות כאמור בסעיף )5ב( לחוק.

.7.4

בעל הרישיון לא יהיה אחראי בשל אי מילוי חובתו כאמור ,אם קבעה המועצה ,לפי
שיקול דעתה ,כי נבצר מבעל הרישיון לקיימה בשל נסיבות שאינן בשליטתו ,בתנאי
שנסיבות אלה לא נגרמו במכוון או עקב רשלנות של בעל הרישיון או של עובדיו או
שלוחיו ,ובתנאי שהוא עשה כל שביכולתו ,מראש ובדיעבד ,כדי לקיים את חובתו
כאמור ,וכן דיווח למנהל מוקדם ככל שהיה בידו ,על האפשרות לשיבושים בשידורים.
שביתות ,השבתות ועיצומים ,עיכוב בהספקת תכניות או הפרות הסכם על ידי צד שלישי,
לא יראו בהם כשלעצמם נסיבות שאינן בשליטת בעל הרישיון.

.7.5

בעל הרישיון יתקשר בהסכמים הנדרשים וינקוט בכל פעולה נחוצה אחרת להבטחת
רצף מתן שירותי הרישיון וסדירותם ,לרבות התקשרויות להבטחת זמינות כוח האדם
והציוד המתאימים ,הפקת התכניות ,זכויות שידור ,זכויות יוצרים ומבצעים ,לרבות
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לעניין שידורים חוזרים ,וזכויות הקניין הרוחני האחרות שיעמדו לרשותו ,ולרבות כל
פעולה אחרת הנדרשת להסרת כל מניעה לביצוע שירותי הרישיון.
.7.6

בעל הרישיון יגיש למנהל לפי דרישתו מזמן לזמן ,כל דיווח ,מסמכים או הסבר שיידרש
באשר לפעולות בהן הוא נוקט להבטחת רצף וסדירות מתן שרותי הרישיון וימלא אחר
הנחיות המנהל לעניין זה.

.8

ייחוד הפעילות
.8.1

בעל הרישיון יעסוק במתן שירותי הרישיון כקבוע בסעיף  7.1לעיל ,ובפעולות הדרושות
לשם כך ,ולא יעסוק בפעילות נוספת ,אלא בכפוף לאמור להלן.

.8.2

בעל הרישיון יהיה רשאי להפיק ,לשדר ולמכור ,לבעל הרשיון לשידורי טלוויזיה ,תכניות
שאינן שידורי חדשות ובלבד שמדובר בשידורים קשורים או שידורים משלימים
לשידורי החדשות .בכל מקרה של ספק בדבר יישומה של הוראה זו והגדרת שידורי
חדשות או שידורים משלימים ,יכריע המנהל.

.8.3

ביקש בעל הרישיון לעסוק בפעילות נוספת על הפעולות המפורטות בסעיפים  8.1ו8.2-
לעיל ,יחולו הוראות אלו:

.8.4

יו"ר הדירקטוריון של בעל הרישיון יגיש מראש ובכתב ,בקשה ליו"ר המועצה ובה יפרט
את טיב הפעילות הנוספת המתבקשת על ידו ,היקפה ,וכל נתון רלוונטי אחר ,וכן יצרף
כל מסמך הרלוונטי לפעילות זו.
.8.4.1

.8.5

.9

פעילות נוספת כאמור ,תאושר על ידי המועצה אם יימצא ,כי:
.8.4.1.1

פעילות זו נלווית באופן סביר לפעילות בעל הרישיון ,או יש בה
כדי לקדם את פעילות בעל הרישיון ואין בה כדי לפגוע בביצוע
מטלות שנקבעו לו בחוק ,בתקנות ובכללים או קושי אחר עליו
הצביעה המועצה;

.8.4.1.2

ביצוע הפעילות הנוספת יותנה בקביעת הסדרי הפרדה
מתאימים )חשבונאיים ואחרים( בין פעילות בעל הרישיון
בערוץ השידור לבין הפעילות הנוספת ,לרבות האפשרות של
ביצוע פעילות הנוספת באמצעות חברת בת שיקים בעל
הרישיון.

יובהר ,כי המימון הנדרש לבעל הרישיון לצורך הפעילויות המפורטות בסעיפים  8.2ו-
 8.3לעיל ,יהיה בנוסף על ובנפרד מתקציב שידורי החדשות כפי שהוא נקבע בהתאם
לחוק ולתקנות הכספים.

עבירות נכסי הרישיון
.9.1

העברה ,המחאה או שעבוד ,במישרין או בעקיפין ,של נכס מנכסי הרישיון טעונים
אישור מראש ובכתב של המנהל.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רשאית המועצה לקבוע ,מזמן לזמן ,כי העברתם,
המחאתם או שעבודם כאמור של נכסים מסוימים טעונים אישורה מראש ובכתב.
.9.2

המנהל והמועצה רשאים להתנות את אישורם בתנאים ,לרבות המצאת מסמכים
רלוונטיים ,לפי שיקול דעתם.

.9.3

כל הסכם שיעבוד של נכס מנכסי הרישיון שאושר בידי המנהל או המועצה בהתאם
לסעיף  9.1יכלול תנאי שלפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא אישור המנהל או
המועצה ,לפי העניין ,בכתב ומראש.

.9.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל ,בעל הרישיון ימסור למנהל דיווח מיידי על כל
העברה ,המחאה ,שעבוד או עיקול של נכס מנכסי הרישיון ,על הטלת הגבלה על
אפשרות השימוש הסביר בנכסי הרישיון ,על אובדן ,פגיעה ,גניבה או נזק לנכסי
הרישיון ,וכן על ביטול זכות שיש לבעל הרישיון בנכס מנכסי הרישיון ,וינקוט מייד בכל
צעד נדרש לביטול כל העברה ,המחאה ,שעבוד ,עיקול ,הגבלה או ביטול זכות כאמור,
ולתיקון כל אובדן ,פגיעה ,גניבה או נזק לנכס או להחלפתו בנכס תואם.

.9.5

בסעיף זה -
"נכסי הרישיון" – נכסים – מוחשיים ושאינם מוחשיים – אשר דרושים למתן
שירותי הרישיון ,ואשר מתן שירותי הרישיון בלעדיהם הוא בלתי אפשרי או שונה
באופן מהותי ממתן שירותי הרישיון כנדרש ברישיון זה;
"שעבוד" – לרבות מימוש שעבוד.

.10

זהות בעל הרישיון
.10.1

רישיון זה ניתן לבעל הרישיון לפי מבנה הבעלות והשליטה בו ,המפורט בנספח א'
לרישיון.
שינויים במבנה הבעלות והשליטה ,לרבות העברת מניות או הקצאתן ייעשו רק בהתאם
לחוק ,לתקנות הכספים ובדרך המתוארת בתקנון בעל הרישיון .תזכיר ההתאגדות )ככל
שישנו( ותקנון בעל הרישיון יצורפו כנספח ב' לרישיון.

.10.2

בעל הרישיון לא ישנה את התקנון הרצ"ב כנספח ב' ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

.10.3

הון המניות של בעל הרישיון יהיה כאמור בנספח ב' ,ולא ישונה אלא באישור מראש
ובכתב של הרשות.

.10.4

מניות בעל הרישיון לא יועברו לאחר ולא ישועבדו ,במישרין או בעקיפין ,אלא בהתאם
לאישור בכתב של המנהל ,בכפוף לתקנון הרצ"ב כנספח ב' ולתקנות הכספים.
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פרק ג' :שירותי הרישיון והשידורים בערוץ השידור
.11

ביצוע שירותי הרישיון בידי בעל הרישיון וחובתו לפקח על הפועלים מטעמו
.11.1

בעל הרישיון יבצע בעצמו בלבד ,באמצעות עובדיו ,ונותני שירותים מטעמו ,פעולות
מהותיות בביצוע שירותי הרישיון ,ויימנע מלהעביר לאחר סמכויות מהותיות שבשיקול
דעת הקשורות בהכרעה בדבר אופן ביצוע שירותי הרישיון ,אלא אם כן קיבל לכך
מראש ובכתב את אישור המועצה ובהתאם לתנאים שתקבע.
האמור לעיל לא יתפרש כמונע מבעל הרישיון לרכוש מאחר תכניות או חלקים מתכניות
לצורך שידוריו ,בהתאם לדין.

.12

.11.2

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,בעל הרישיון המבצע באמצעות אחר פעולות של מתן שירותי
הרישיון שאינן מהותיות ,או פעולות מהותיות שאישרה המועצה ,ישמור לעצמו ,בדרך
של הסכם ,את מלוא זכות הפיקוח על פעולות האחר ,ויפקח עליהן בפועל ,תוך מתן
תשומת לב מיוחדת לאופיים הציבורי הרגיש של השירותים שהוא מספק.

.11.3

אין באמור לעיל או במתן כל אישור או הסכמה מאת המועצה או מי מטעמה לבעל
הרישיון לביצוע שירותי רישיון על ידי אחר ,כדי לגרוע מאחריותו של בעל הרישיון
לקיום תנאי הרישיון ,ובעל הרישיון יהיה אחראי לכל פעולה של עובדיו ,מנהליו ,קבלניו
או אחרים הקשורים עמו ,שיש בה הפרה של החוק ,התקנות ,הכללים או של תנאי
הרישיון.

.11.4

בעל הרישיון אחראי לפקח באופן שוטף על כל עובדיו ,שלוחיו וכל מי שנוטל חלק
בביצוע שירותי הרישיון מטעמו או בעבורו ,וחייב לוודא כי אין בפעולותיהם הפרה של
הרישיון ,החוק ,התקנות וכללי המועצה ,או כל דין אחר.

התקשרויות של בעל הרישיון
.12.1

המועצה תהיה רשאית להורות לבעל הרישיון ,מזמן לזמן ,כי פעולות מסוימות במתן
שרותי הרישיון לא יבוצעו על ידי אחר אלא על ידי בעל הרישיון באמצעות עובדיו ,או כי
התקשרות עם אחר לביצוע פעולות כאמור תותנה בתנאים שתקבע המועצה ,אם ראתה
המועצה ,לפי שיקול דעתה ,כי הדבר דרוש לטובת הציבור או נחוץ למניעת פגיעה במתן
שירותי הרישיון .בעל הרישיון לא יהיה זכאי לכל פיצוי על נזק שנגרם לו או לאחר עקב
הוראה כאמור.
בכפוף לנסיבות ובמידת האפשר תיתן המועצה הודעה מראש על מתן הוראה כאמור,
ותאפשר לבעל הרישיון להעלות את טענותיו לגבי הוראה כאמור.

.12.2

בעל הרישיון המתקשר עם אחר לצורך כל פעולה הקשורה לשירותי הרישיון ,יכלול
בהסכם תניה המתייחסת לסמכות המועצה ליתן הוראה כאמור בסעיף  12.1לעיל,
וישמור בהסכם על זכותו להורות על ביצוע כל שינוי שיידרש עקב שינויים בחוק ,בכללי
המועצה ,ברישיון או בהוראות המועצה או המנהל.
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.12.3

המנהל רשאי לדרוש מבעל הרישיון להציג בפניו ,בכל עת ,חוזים עם גורמים שונים
בקשר עם שירותי הרישיון ,לרבות גורמי הפקה ויצירהוצדדים אחרים ,ותצהירים מבעל
רישיון או מגורמים כאמור או כל סוג של ידיעה ,נתון ומסמך או פירוט אחר ,הנוגעים
לשירותי הרישיון ,על מנת לבחון עמידת תכנית ,חסות וכדומה בהוראות החוק,
התקנות ,הכללים ,ההנחיות ורישיון זה.

.12.4

כל התקשרות בין בעל הרישיון לבין גורמים כאמור ,תעשה בכתב ובעל הרישיון יקבע
בחוזים אלו ,כי:
.12.4.1

בעל הרישיון יהיה רשאי להמציא את החוזה על תיקוניו ,לרשות ,במלואו ,לפי
דרישתה.

.12.5

.12.4.2

ההסכם והשידור יבוצעו בהתאם לחוק ,לכללים ולהנחיות המועצה והמנהל.

.12.4.3

בעל הרישיון שומר על זכותו להורות על ביצוע כל שינוי שיידרש עקב שינויים
בחוק או ברישיון או בהנחיות המועצה או המנהל.

המנהל יהיה רשאי לקבוע מעת לעת הנחיות נוספות לעניין תנאים שיכלול בעל הרישיון
בחוזה כאמור.

.12.6

.13

לא נענה בעל הרישיון לדרישה כאמור בסעיף זה לרבות דרישה להציג חוזים כאמור
לעיל ,או שנענה באופן חלקי בלבד ,או שלא עשה כן במועד שנקבע ,רשאי המנהל לקבוע
כי בעל הרישיון הפר את הוראת החוק ,הכללים או כל דין אחר לגביו הוצגה הדרישה
כאמור ,ולהטיל סנקציה בגין ההפרה )לרבות בגין עצם אי מסירת המידע כאמור(.
בנוסף ,המנהל יהיה רשאי לעשות את כל הדרוש ,על חשבון בעל הרישיון ,על מנת להשיג
את המידע החסר.

עקרונות אופיו של ערוץ השידור ותוכן השידורים
.13.1

בעל הרישיון ישדר בהתאם לאמור בחוק ,לכללי המועצה והנחיותיה ולהנחיות המנהל
באשר לתוכן השידורים ולסוגי התכניות ,ייתן ביטוי למגמות הקבועות בסעיף  5לחוק
ויעשה ככל שיידרש כדי לסייע ליצירת ערוץ שידור אשר יעשיר ויגוון את מפת
השידורים הכלל ארציים בישראל והכל בהתאם למפורט בכללים.

.13.2

בעל הרישיון יסייע ליצירת ערוץ שידור איכותי ברמתו ומגוון בתכניות ,המתחרה
בהצלחה בערוצי שידור כלל-ארציים אחרים.

.13.3

שידורי בעל הרישיון ייערכו תוך הקפדה על אמינות ודיוק במידע המשודר ,על עקרונות
של איזון והוגנות ) ,(fairnessעל עקרונות האתיקה המקצועית ,על כללי המועצה לעניין
אתיקה בשידורים ,ועל כל הנחיה שניתנה לפיהם על ידי המועצה או המנהל.

.13.4

בלי לפגוע בכל סמכות אחרת הנתונה לרשות על-פי דין ועל-פי הוראות הרישיון ,תהא
הרשות רשאית במהלך תקופת הרישיון להוסיף ולקבוע מחויבויות והנחיות נוספות,
לרבות לעניין הבטחת הגיוון המגדרי והגיוון החברתי-תרבותי בשידורי בעל הרישיון,
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וזאת בין היתר באמצעות קביעת מכסות שונות ,ובהן מכסות להשתתפות קבוצות
מיעוט בשידורים ,לשילוב קבוצות מיעוט במערך כוח האדם של בעל הרישיון ,ועוד.
.13.5

בעל הרישיון ישדר שידורי חדשות איכותיים מבחינה טכנית ותוכנית .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בעל הרישיון יספק סיקור חדשות מקיף ,הוגן ,מגוון ומאוזן מבחינת
הזמן ,המקום ,הנושאים והמאורעות המסוקרים.

.13.6

בעל הרישיון יעשה ככל הדרוש לצורך שיתוף הפעולה עם בעל הרישיון לשידורי
טלוויזיה לשם פרסום לוח תכניותיו ,כולו או חלקו.

.13.7

בעל הרישיון יקפיד שלא יהיה בשידורי החדשות כדי לקדם ,במישרין או בעקיפין ,את
תכניותיו של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה אלא אם קידום עניין כאמור הנו תוצאה
נלווית הכרחית לשידור המשודר שלא מתוך מטרה לגרום לקידום כאמור .בעל הרישיון
יפעל בהתאם להנחיות המנהל בעניין זה.

.13.8

שידורי החדשות של בעל הרישיון לא ישקפו את עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של
מנהלי החברה ,עובדיה ובעל הרישיון לשידורי טלוויזיה.

.13.9

בעל הרישיון יהיה חבר במועצת העיתונות ולחילופין ,יקים ועדת אתיקה עצמאית בת
שלושה חברים ובראשה שופט בדימוס ,אשר תתכנס פעם בחודש לפחות ,ויפעל על פי
הנחיותיה והוראותיה .בעל הרישיון יפרסם בציבור את הדרכים לפניה לועדת האתיקה
ואת נוהלי עבודתה.

 .13.10בעל הרישיון ימנע משימוש בשפה בוטה בשידוריו.
 .13.11בעל הרישיון יקפיד על תקינות ורהיטות השפה העברית וימנע משימוש בשפה בוטה
בשידוריו .לצורך זה יעסיק בעל הרישיון יועץ לשון אשר יעסוק בין היתר ,בייעוץ
ובהדרכה של המנחים והמגישים.
 .13.12בעל הרישיון יקיים בשידוריו את הוראות חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת
סימנים( ,התשס"ה –  .2005בלי לגרוע מכלליות האמור ,המועצה רשאית לקבוע מזמן
לזמן ,הנחיות נוספות להבטחת נגישות שידורי בעל הרישיון לכבדי שמיעה.
.14

העורך הראשי
.14.1

המנהל הכללי של בעל הרישיון ישמש כעורך ראשי של שידורי החדשות כאמור
בסעיפים  68-69לחוק.

.14.2

לעורך הראשי של החדשות תהיינה הסמכויות המפורטות בסעיף _ לתקנון הרצ"ב
כנספח א'.

.14.3

.15

בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה יפעל על מנת להבטיח את תפקודו העצמאי של העורך
הראשי והרשות רשאית לתת הנחיות בעניין לפי הנדרש.

שידורים מטעם הרשות
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.15.1

המועצה רשאית ליטול עד שני אחוזים מכלל זמן השידורים ,בפריסה שנתית ,משידוריו
של בעל הרישיון לצורך שידורים מטעם הרשות ,בהתאם להוראת סעיף )48א( לחוק.

.15.2

המועצה רשאית לשדר שידורים מטעם הרשות בזמנים שנטלה לפי סעיף  49לחוק.
המנהל רשאי להורות על צבירת זמני שידור שניטלו לפי סעיף זה ,ועל ריכוזם ולהורות
לבעל הרישיון לשבץ במקומם שידורים מטעם הרשות.

.16

שידורי הודעות ושידורים לפי חוק הבחירות
.16.1

בעל הרישיון ישדר לפי הוראת המנהל הודעות מטעם הממשלה ,המשטרה ,המטה
הכללי של צה"ל וראש הג"א ,בהתאם לסעיף  50לחוק )בסעיף זה " -ההודעות"(.

.16.2

בעל הרישיון יפיק ו/או ישדר את ההודעות על חשבונו במועד ובנוסח שיורה לו המנהל.

.16.3

בעל הרישיון ישדר שידורים בהתאם לסעיף 16ג לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,
תשי"ט ,1959-כפי שישונה מזמן לזמן ,ולכל חיקוק שיחליפו )לעיל ולהלן" -חוק
הבחירות"; הסדר של שידורים בטלוויזיה ,פרסום הודעה על חופש הבחירות ושידור
הסברים והדרכה(.

.16.4

הרשות רשאית לשדר את ההודעות ושידורים לפי חוק הבחירות בעצמה ולהפסיק לשם
כך בכל עת וללא התראה את שידורי בעל הרישיון ,אם הנסיבות יחייבו זאת.

.16.5

.17

בעל הרישיון לא יפוצה על ידי הרשות על נזק ,הפסד או הוצאה שנגרמו לו ,במישרין או
בעקיפין ,עקב שידור ההודעות כאמור בסעיף זה.

שידורים אסורים והגבלות על תוכן השידורים
.17.1

בעל הרישיון לא ישדר שידורים האסורים לשידור על פי החוק ,כללי האתיקה שקבעה
המועצה ,והנחיות בענייני אתיקה שיקבעו המועצה או המנהל מזמן לזמן ,ואשר יהוו
חלק מתנאי רישיונו.

.17.2

בעל הרישיון ימלא באופן מלא ומדויק כל הוראה בכללי המועצה וכל הנחיה שניתנה על
פי כללי המועצה או על פי רישיון זה ,המטילה הגבלות על השידורים ,בין הגבלות
הנוגעות לתוכנם ובין הגבלות אחרות ,כגון הנוגעות לעיתוי שידורם.

.17.3

בעל הרישיון לא ישדר דבר שהוא בגדר שידור פרסומת ,לרבות פרסומת אגב ,פרסומת
מוסוית או פרסומת בלתי מודעת .בעל הרישיון יתייעץ עם המנהל לגבי כל שידור העלול
להפר איסור זה.

.17.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בעל הרישיון יקפיד שלא יהיו בשידורי החדשות פרסומות
אגב למוצר או לשירות ,ובכלל זאת סימני מסחר ,שמות מותגים ,שלטים ,או צילום שם
בולט של יצרן ,יבואן או משווק ,והכל בהתאם להוראות הדין והנחיות המועצה.

.17.5

המועצה והמנהל רשאים להורות לבעל הרישיון לנקוט בפעולות לשם תיקון ליקויים או
מניעת תקלות באופן ובמועד שיקבעו ,וכן לקבוע לבעל הרישיון הפרות וסנקציות בשל
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שידורים שאינם עומדים בדרישות החוק ,כללי המועצה ,הרישיון או הנחיות הרשות .לא
נקט בעל הרישיון בפעולות השיפור כאמור ,רשאית המועצה להורות על ביצוע פעולות
אלו במקום בעל הרישיון ועל חשבונו.

פרק ד' :שינויים ברישיון  ,בחוק ובכללים
.18

שינוי תנאי הרישיון
.18.1

המועצה רשאית מדי פעם לשנות תנאי רישיון זה ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם ,בין
מיוזמתה ובין בעקבות בקשה של בעל הרישיון ,באופן שייראה לה תואם את טובת
הציבור וכן נוכח התפתחויות טכנולוגיות וכלכליות שחלו מאז מתן הרישיון וכל עניין
רלבנטי אחר ,ותוך מתן משקל לטענות ,ככל שיהיו ,לעניין פגיעה אפשרית בבעל הרישיון.

.18.2

המועצה תודיע לבעל הרישיון על כוונתה לשנות את הרישיון ,זמן סביר לפני מועד כניסת
השינוי לתוקף ,לפי נסיבות העניין ,ותאפשר לו לטעון את טענותיו לעניין השינוי.

.18.3

שינוי תנאי רישיונו של בעל רישיון אחר אין בו כדי להטיל חובה על המועצה לשנות את
תנאי רישיונו של בעל הרישיון ,בכלל או באופן זהה בפרט.

.18.4

שינוי הרישיון ייעשה בכתב .כל מצג ,הבטחה או התחייבות שניתנו לבעל הרישיון ואשר
יש בהם משום שינוי ,במפורש או מכללא ,מתנאי רישיון זה ,לא יהא להם תוקף זולת אם
נעשו בכתב כאמור .תוקפו של שינוי יהיה מיום מסירתו לבעל הרישיון ,זולת אם נקבע
אחרת בכתב שינוי הרישיון.

.18.5

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהוראות אחרות ברישיון המאפשרות ,במישרין או
בעקיפין ,שינוי ברישיון ובפרט בעקבות בדיקות שתעשה המועצה בקשר עם עמידת בעל
הרישיון בהוראות החוק ,התקנות ,הכללים והרישיון.

.18.6

המועצה רשאית ,מפעם לפעם ,למסור לבעל הרישיון נוסח חדש של הרישיון שבו ישולבו
כל השינויים שהמועצה תערוך ברישיון .מסרה המועצה לבעל הרישיון נוסח משולב כזה,
יחליף הנוסח המשולב רישיון זה.

.19

שינוי חוק ,תקנות וכללי המועצה
.19.1

לא יהיה בשינויים בחוק או בכל דין אחר בתחום התקשורת או בתחומים אחרים ,וכן
בכל שינוי במדיניות הגופים הרגולטוריים בישראל ,שיש או שעשויה להיות להם
השלכה על בעל הרישיון או על שירותי הרישיון ,כדי לסייג את מחויבות בעל הרישיון
לפי החוק או רישיון זה ,אלא אם עולה מהשינוי או מהשינויים כאמור כוונה אחרת.

.19.2

מובהר ,כי המועצה או השר ,לפי העניין ,רשאים לשנות את כללי המועצה או התקנות,
לבטלם או להוסיף עליהם ,מזמן לזמן ,לפי שיקול דעתם במסגרת סמכויותיהם על פי
החוק ,וכי שום דבר האמור ברישיון זה ,בכללי המועצה או בתקנות ,לא יהיה בו כדי
לכבול את המועצה או השר בשיקול דעתם לעניין זה ,או כדי להוות הבטחה או הצהרת
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מדיניות כלפי בעל הרישיון .בעל הרישיון יפעל בהתאם לכל שינוי ,ביטול או הוספה
כאמור ויהיה מנוע מלטעון כנגד עצם השינוי או הביטול או ההוספה כאמור.
.19.3

המועצה רשאית להמציא לבעל הרישיון ,מזמן לזמן ,טיוטות של כללי מועצה או של
תקנות אשר בכוונתה או בכוונת השר להתקין ,ולקבוע כי עד מועד התקנתם ופרסומם
יראו את הטיוטות שנמסרו לבעל הרישיון כתנאים ברישיון ,והאמור ברישיון זה לגבי
כללי המועצה והתקנות יחול על טיוטות הכללים או התקנות שלגביהם נקבע כאמור
כאילו הותקנו ופורסמו.

פרק ה' :תנאים לעניין הציוד שיעמוד לרשות בעל הרישיון ואיכותו הטכנית
.20

איכותם הטכנית של השידורים ואופן העברתם
.20.1

כל שידורי בעל הרישיון ,לרבות התכניות יופקו בעזרת ציוד העומד ברמה טכנית נאותה,
שלא תפחת מהקבוע בתוספת לכללי ההליכים וכן בהתאם להנחיות המנהל.

.20.2

בעל הרישיון ינקוט כל פעולה נדרשת לשיפור או תיקון איכות אות השידור ,לפי דרישת
המנהל.

.20.3

בעל הרישיון ישלב בכל שידוריו אותות שוטפים לזיהוי ,מעקב וביקורת ,בהתאם
להנחיות המנהל ,לשימוש הרשות ולשם קיום ביקורת ממוחשבת מתמדת בידי הרשות
על תכניותיו ,מבחינת התאמתן ללוח התכניות ,איכותן הטכנית ומכל בחינה אחרת.

.20.4

בעל הרישיון יעביר את שידוריו לציבור בהתאם להנחיות המנהל וישתף פעולה עם
המנהל ,ככל הנדרש ,בכל הכרוך בהעברת אות השידור ממתקניו של בעל הרישיון
למרכז השידור והבקרה שתפעיל הרשות ואל גורם אחר ,ככל שיקבע ,בהתאם לחוק
הפצת שידורים ,על חשבון בעל הרישיון ,ובכלל זה יקיים מערכות גיבוי להעברת אות
השידור ,לפי הנחיות המנהל.

.20.5

בעל הרישיון יתקן כל תקלה הגורמת לפגיעה בזמינות שידוריו באופן מלא או חלקי ,או
באיכות השידורים ,מיד עם קרות התקלה .תקלה שאינה פוגעת בשידוריו תתוקן על
ידי בעל הרישיון בתוך זמן סביר.

.20.6

המנהל רשאי להורות לבעל הרישיון על פעולות שעליו לנקוט לשם תיקון ליקויים או
מניעת תקלות או לשם עמידה בתקנים ובדרישות הטכניות .בעל הרישיון ימלא אחר
הוראות המנהל וידווח לו בכתב על ביצוען.

.20.7

המועצה רשאית להורות לבעל הרישיון מזמן לזמן ,בהתראה סבירה לפי שיקול דעת
המועצה ,על שינויים בסיפי האיכות שקבעה או בדרישות הנדסיות אחרות ,לאור
התפתחויות טכנולוגיות שיחולו לאחר מתן הרישיון ,וזאת לאחר ששמעה את עמדת
בעל הרישיון ושקלה את המשמעויות הכספיות של השינוי כאמור .בעל הרישיון יפעל על
פי השינויים שנקבעו ויצטייד בכל הדרוש לכך.
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.21

ציוד שיעמוד לרשות בעל הרישיון
.21.1

בעל הרישיון יוודא כי יעמדו לרשותו ,במשך כל תקופת הרישיון ,פריטי ציוד הפקה
ושידור שלא יפלו באיכותם ובכמותם ,לפי קביעת המנהל ,מהדרוש לשם עמידה בחובות
בעל הרישיון על פי החוק והרישיון.

.21.2

בעל הרישיון ידאג לתחזוקה נאותה של האולפנים ושל כל ציוד ההפקה והשידור
העומדים לרשותו ,לשם הבטחת האמור בסעיף זה ובסעיף  20לעיל ,ויפעל בעניין זה לפי
הנחיות המנהל אם ראה המנהל כי הדבר נדרש לשם עמידה בתקנים הקבועים בתוספת
לכללי ההליכים.

.21.3

בעל הרישיון יבצע באופן סדיר פעולות של ביקורת איכות ,איתור תקלות ,תחזוקה
ותיקונים באולפנים ובציוד ההפקה והשידור העומדים לרשותו ,ויחזיק בכל עת
בתקופת הרישיון מערך נאות של כוח אדם מיומן וציוד לשם כך.
בעל הרישיון יחזיק מלאי חלפים מספק ,ספרי הנחיות של היצרנים ואמצעי גיבוי ,כדי
לאפשר פתרון מיידי של כל תקלה העלולה לפגוע ביכולתו לספק את שירותי הרישיון.
המנהל רשאי להורות לבעל הרישיון מזמן לזמן על שיפורים נדרשים במערך כוח האדם
הכולל ,הציוד והחלפים כאמור.

.21.4

בעל הרישיון ינהל רישומים מסודרים של הפעולות המבוצעות לפי סעיף  .21.3רישומים
אלו יעמדו לעיון נציגי הרשות בכל עת.

.21.5

בעל הרישיון יתחבר על חשבונו ,לפי דרישת המנהל ,לרשת תקשורת מחשבים שתפעיל
הרשות ,אם תפעיל ,יצטייד לשם כך בכל ציוד הקצה הנדרש .לשם התחברות כאמור
יצטייד בעל הרישיון ויחליף במידת הצורך על חשבונו ובהתאם להוראות המנהל,
חומרה ותוכנות מסוימות אשר יתאימו לחומרה ולתוכנה הקיימים ברשות ,ויאפשרו
תקשורת זמינה ,רציפה וללא תקלות ,בפרמטרים שתקבע הרשות ,החלטת המנהל
תינתן לאחר שמיעת טענותיו של בעל הרישיון.

.21.6

על הציוד של בעל הרישיון לאפשר החדרת כתוביות סמויות לפי דרישה ומדריך
שידורים .על הציוד האמור להתאים לציוד של הרשות ולציוד של הגורם המפעיל לפי
חוק הפצת שידורים .כל הנדרש להתאמת הציוד כאמור יבוצע בידי בעל הרישיון ,על
חשבונו ,ובהתאם להנחיות המנהל.
ככל שיהיה קושי בהעברת הכתוביות הסמויות יהא על בעל הרישיון לשדר כתוביות
גלויות ,כמתחייב לפי חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים( ,התשס"ה.2005-

.22

העברת שידורי בעל הרישיון בידי הרשות
.22.1

הרשות תפעל להעברת שידורי בעל הרישיון לציבור באמצעות תחנות שידור וכן תעביר
את השידורים לחברות הכבלים והלוויין באמצעות מרכז השידור והבקרה שלה .דבר
מהאמור ברישיון זה לא יראה כהתחייבות ,מצג או הבטחה של הרשות כלפי בעל
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הרישיון באשר להיקף ההפצה של שידורי בעל הרישיון או איכות העברת השידורים
כאמור בידי הרשות ,או כהתחייבות מטעם הרשות להעברת השידורים.
.22.2

הרשות לא תהיה אחראית לכל נזק ,הפסד או הוצאה שיגרמו לבעל הרישיון או לצד ג'
עקב אי יכולתה של הרשות או הימנעותה ,מכל סיבה שהיא ,להעביר את שידורי בעל
הרישיון לציבור ,בין באופן כללי ,בין באיכות הרצויה ,בין בפרק זמן מסוים ,בין לציבור
מסוים ובין לאזור מסוים.
הרשות תפעל להביא לידיעת בעל הרישיון ,בהקדם האפשרי ,כל אירוע שיש בו כדי
למנוע העברת שידורי בעל הרישיון לציבור ,אולם לא יהיה באי יכולת או בהימנעות
כאמור כדי לשחרר את בעל הרישיון מכל חבות על פי הרישיון אלא במידה שתקבע
המועצה אחרת ,לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון טענותיו.
בכל התקשרות בין בעל רישיון לבין צד ג' אשר בה יתחייב בעל הרישיון כלפי צד ג'
לשדר שידור לציבור ,יכלול בעל הרישיון תניה המאזכרת את הסרת אחריותם של
הרשות וכל הבאים מכוחה ,לכל נזק ,הפסד או הוצאה ,כאמור בסעיף זה.

.23

הפצת שידורי בעל הרישיון בידי הגורם המפעיל
.23.1

בסעיף זה – "הגורם המפעיל" – הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ,כל עוד לא נקבע
אחרת על ידי הרשות המוסמכת והמנהל מסר לבעל הרישיון הודעה אודות זהות הגורם
האחר כאמור.

.23.2

שידורי בעל הרישיון יופצו לציבור על ידי הגורם המפעיל ,באמצעות תחנות שידור
ספרתיות דרך מרכז השידור והבקרה של הגורם המפעיל .אולם שום דבר האמור
ברישיון זה לא ייראה כהתחייבות ,מצג או הבטחה של הרשות והגורם המפעיל לבעל
הרישיון באשר להיקף ההפצה של שידורי בעל הרישיון ,או שיטת ההפצה ,או איכות
העברת השידורים כאמור ,או כהתחייבות להוסיף ולקיים את מערך הפצת השידורים
במתכונתו הנוכחית.

.23.3

יודגש ,כי מערך הפצת השידורים ושיטת ההפצה כפופים לשינויים הן לאור אילוצים
שונים והן לאור שינויים טכנולוגיים וכלכליים.

.23.4

בעל הרישיון יעביר את שידוריו למרכז השידור והבקרה של הגורם המפעיל ,בהתאם
להוראות כללי ההליכים בדבר היערכות הנדסית וטכנית )סעיפים  14 ,12וחלק ג'
לתוספת השניה לכללי ההליכים( ולהנחיות מהנדס הרשות.

.23.5

הרשות והגורם המפעיל ,לא יהיו אחראים לכל נזק ,הפסד או הוצאות שייגרמו לבעל
הרישיון או לצד שלישי עקב אי יכולתו של הגורם המפעיל או הימנעותו ,מכל סיבה
שהיא ,להעביר את שידורי בעל הרישיון לציבור ,הן באופן כללי ,הן בפרק זמן מסוים,
לציבור מסוים או לאזור מסוים ,מבחינת היקפם ,איכותם ,דרכי העברתם ,הגורמים
שבאמצעותם תיעשה ההעברה ,שיטת ההעברה ,איכות העברת השידורים או אמינות
מערכות העברתם ,או בכל עניין אחר הנוגע להפצתם.
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.23.6

הגורם המפעיל יפעל להביא לידיעת בעל הרישיון ,בהקדם האפשרי ,כל אירוע שיש בו
כדי למנוע העברת שידורי בעל הרישיון לציבור ,אולם לא יהיה באי יכולת או בהימנעות
כאמור כדי לשחרר את בעל הרישיון מכל חבות על פי הרישיון ,אלא אם תקבע המועצה
אחרת ,לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו .ביקש בעל הרישיון כי
המועצה תשחררו מחבות על פי הרישיון ,תשקול זאת המועצה ,בשים לב לפגיעה
שנגרמה לבעל הרישיון בשל אי העברת שידוריו לציבור ,אם נגרמה.

.23.7

מובהר כי הרשות והגורם המפעיל לא יישאו באחריות כלשהי בקשר עם תכני
השידורים ,לרבות בגין הפרתה של זכות קנין רוחני כלשהי ,לרבות זכות יוצרים,
מבצעים ומשדרים ,או בגין הפרת הוראותיו של חוק איסור לשון הרע ,תשכ"ה.1965-

.23.8

על בעל הרישיון לעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות השונות ולוודא כי המערך הטכני
שלו תואם באופן מלא את המערך של הגורם המפעיל ,לרבות בעניין שירותים כגון –
לוח שידורים ,כתוביות סמויות וכל אמצעי טכנולוגי אחר .הגורם המפעיל לא יהיה
אחראי לכל תקלה שתנבע מאי התאמה בין המערך הטכני של הגורם המפעיל לבין
המערך הטכני של בעל הרישיון.

.23.9

בעל הרישיון מתחייב לשפות את הגורם המפעיל ,מיד עם דרישה ,על כל נזק או הוצאה,
לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד ,שייגרמו לגורם המפעיל עקב תביעה או
דרישה שתופנה נגדו מצד כל גורם שהוא בקשר עם תכני השידורים ,איכות השידורים,
זמינות כתוביות סמויות ,תוכן לוח השידורים האלקטרוני וכל עניין אחר.

 .23.10מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתם של הרשות והגורם המפעיל
להתגונן כראוי מפני תביעה או דרישה כאמור.
.23.11

.24

למען הסר ספק יובהר ,כי הוראות סעיף זה ,לרבות בעניין היקף אחריות הגורם
המפעיל ,כפופות לתיקונים ,ככל שייעשו ,לפי חוק הפצת שידורים.

אבטחה
בעל הרישיון ינקוט את כל הצעדים הדרושים ,וכן צעדים שיורו לו עליהם מזמן לזמן המנהל או
רשויות הביטחון המוסמכות ,לשמירה ולאבטחה של הציוד ומידע אלקטרוני במערכות המחשוב
והתקשורת המשמשות למתן שירותי הרישיון ,ובפרט מרכז השידור שיפעיל בעל הרישיון ,באופן
סדיר וברמה נאותה.

.25

שידורים בטכנולוגיות מתקדמות
.25.1

בעל הרישיון ישלב בשידוריו שידורים בטכנולוגיות מתקדמות )ובכלל זאת שידורים
אינטראקטיביים ,שידורים בטכנולוגיית חדות גבוהה ) (High-Definitionוכדומה(,
באישור המועצה.

.25.2

המועצה והמנהל יהיו רשאים לקבוע הנחיות בעניין זה ,ככלל ,לגבי סוג תכניות או לגבי
תכנית מסוימת ,לפי שיקול דעתם.
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פרק ו' :מימון ,תשלומים ,שיפוי וביטוח
סימן א' :מימון ותקציב
.26

מימון
.26.1

בעל הרישיון יממן ,בדרך של הקצאת מניות רכוש לבעלי המניות בו את רכישת מלוא
מתקניו וציודו ,וכן יממן באמצעות בעלי המניות בו את אחזקת הציוד והמתקנים,
שיפוצם ,חידושם ,שינויים והחלפתם וכל יתר הוצאותיו ,אך למעט הוצאות התפעול
השוטף שמרכיביו נקבעו בתקנות הכספים )בסעיף זה " -המימון"(.

.26.2

.27

המימון יעשה בהתאם לחובתו של בעל הרישיון להקמת ,לרכישת ולאחזקת המתקנים
והציוד ,על פי החוק ,תקנות הכספים ,רישיון זה ,ובהתאם להנחיות המועצה לבעל
הרישיון מזמן לזמן.

תקציב
.27.1

בעל הרישיון יכין תקציב שנתי לפעילות ויגישו לאישור בדרך ובמועדים הקבועים
בתקנות הכספים.

.27.2

התקציב השנתי ייקבע בהתאם לחובותיו של בעל הרישיון על פי החוק ,התקנות,
רישיון זה ועל פי הנחיות הרשות.

.27.3

חיובה של הרשות לממן את תקציב התפעול השוטף של בעל הרישיון ,כאמור בסעיף 70
לחוק ובתקנות הכספים ,יהא שלוב ותלוי בחיובו של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה
לשלם לרשות את התשלומים שנועדו לממן את התקציב האמור .הרשות רשאית
להורות לבעל הרישיון לשידורי טלוויזיה להעביר את התשלום כאמור או כל חלק ממנו
ישירות לבעל הרישיון ויראו הוראה כאמור כתשלום של הרשות לבעל הרישיון כנדרש
על פי תקנות הכספים.

.27.4

בלי לגרוע מהוראות תקנות הכספים ,מובהר כי על בעל הרישיון לפעול בכל עת בהתאם
לתקציב שאישרה המועצה כאמור בתקנות הכספים והוא אינו רשאי ליטול הלוואות,
לרבות לצורך כיסוי גירעונות צפויים בתקציבו ,מבעל הרישיון לשידורי טלוויזיה,
מבנקים ,מבעל רישיון אחר או מגופים אחרים ,למעט מהרשות כאמור בתקנה )13ה(
לתקנות הכספים .בעל הרישיון יהיה באיזון תקציבי בכל עת ולא יצבור גרעון כלשהו
)תזרימי או חשבונאי( .בלי לפגוע באמור לעיל ,בהתקיים חשש שבעל הרישיון יחרוג
מהתקציב שאישרה המועצה ,יפעל בעל הרישיון כאמור בסעיף  29בדבר "השקעה במתן
שירותי הרישיון".
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סימן ב'  :תשלומים
.28

.29

תשלומים
.28.1

בעל הרישיון ישלם ,במועדם ובמלואם ,תשלומים החלים עליו לפי החוק ,תקנות
הכספים ,וחוק הפצת שידורים.

.28.2

כספים שישלם בעל הרישיון לרשות ,ייזקפו על חשבון חובותיו לפי סדר שיקבע המנהל.

השקעה במתן שירותי הרישיון
.29.1

בעל הרישיון ישקיע במתן שירותי הרישיון את מלוא הסכומים הנדרשים לשם כך ולא
פחות מהסכומים המפורטים בתקציב המאושר.

.29.2

כל חריגה מהתקציב המאושר טעונה אישור המועצה .בלי לגרוע מכלליות האמור,
סטייה של בין  5%לבין  10%בתוך מסגרת התקציב המאושר נדרשת לאישור המנהל;
סטייה של מעל ל 10%-בתוך מסגרת התקציב המאושר נדרשת לאישור המועצה.
המועצה תהיה רשאית לשנות סעיף זה ,לרבות לעניין אחוזי הסטייה וזהות הגורם
המאשר ,מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לעניין זה – "חריגה" או "סטייה" לרבות עיכוב בהוצאות מעבר לקבוע בתקציב
המאושר ,הקטנה של סכומי ההשקעה מהקבוע בתקציב המאושר ,בין באופן כללי ובין
בפריט מסויים לרבות בדרך של העברה מייעוד אחד למשנהו.
המועצה רשאית להתנות את אישורה לסטייה מהתקציב המאושר ,בהתחייבות בעל
הרישיון כי סכומים שנמנע מלהוציאם בתקופה מסוימת ,כולם או חלקם ,יושקעו על
ידו בביצוע שרותי הרישיון במהלך התקופה שלאחריה ,בהתאם לתכנית שתאושר בידי
המועצה ,אף תוך שינוי יעוד השימוש בסכומים.

.29.3

בעל הרישיון רשאי לבקש מהמועצה או המנהל ,לפי העניין ,תוך פירוט הנימוקים
לבקשתו ,להקטין את הסכומים שהוא מחויב להשקיע בביצוע שרותי הרישיון ,או
לדחות את מועדי השקעתם )בין באופן כללי ובין בפריט מסוים ,לרבות בדרך של
העברה מיעוד אחד למשנהו( .שיקול דעתה של המועצה באשר לבקשת בעל הרישיון
כאמור ,יהיה סופי ומוחלט.

.29.4

לא השקיע בעל הרישיון במתן שירותי הרישיון את הסכומים כאמור בסעיף  29.1לעיל
או במועדים שנקבעו לכך ,הרי בלי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה למועצה ,רשאית
המועצה להורות לבעל הרישיון על השימוש שיעשה בהפרש שבין יתרת הסכומים שהיה
עליו להשקיע בשנה הקודמת לבין הסכומים שהשקיע בפועל באותה שנה לשם שיפור
שירותי הרישיון ,וכן רשאית היא לחלט את סכומי ההפרש האמורים מתוך בטוחה
שהעמיד בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה ולפעול בהם כפי שייראה לה לנכון לשם שיפור
השירות הניתן לצופי ערוץ השידור ולשם הגשמת מטרות הרשות כאמור בסעיף  5לחוק,
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לרבות בדרך של מימון הפקות ,על חשבון בעל הרישיון ,לשם השלמת מחויבויותיו
ונוסף על כך רשאית היא לקבוע סנקציה בגין ההפרה כאמור.
.29.5

להסרת ספק מובהר כי הגדלת תשלומים לרשות או לאוצר המדינה שבהם חב בעל
הרישיון ,ככל שישנם ,שינויים בדין או שינויים בנסיבות הקיימות ערב מתן הרישיון ,לא
יהיה בהם כדי לגרוע מהיקף ההשקעות הנדרשות לפי החוק והרישיון בביצוע שירותי
הרישיון.

.30

פיגור בתשלום ומועדי תשלום
.30.1

כל מקום שנקבע מועד להעברת תשלומים לרשות או לאוצר המדינה בידי בעל הרישיון
על-פי רישיון זה או על-פי כל דין ,יש להעביר את התשלום עד השעה  11:00במועד
התשלום .חל מועד התשלום ביום שבו הבנקים בישראל סגורים ,יועבר התשלום ביום
העסקים הראשון שלאחריו עד השעה האמורה.
המנהל רשאי לקבוע כי תשלומים מסוימים יועברו ישירות לחשבון שפרטיו יימסרו
לבעל הרישיון .הפקיד בעל הרישיון תשלום לחשבון כאמור ,יישלח לרשות במסירה
אישית או בפקסימיליה אישור על ביצוע ההעברה הבנקאית ביום הביצוע עד השעה
.11:00

.30.2

.30.3

.31

.32

פיגור בביצוע כל תשלום שבעל הרישיון חייב לשלם לרשות או לאוצר המדינה לפי
החוק או רישיון זה יחשב כהפרת תנאי ברישיון ,וחיוב בעל הרישיון בתשלום ריבית או
הפרשי הצמדה בשל הפיגור אינו גורע מסמכות המועצה או המנהל לעשות שימוש בכל
סמכות אחרת או נוספת הנתונה להם במקרה של הפרת תנאי ברישיון.
תשלומים כאמור אשר לא שולמו במועד שנקבע לתשלומם ,יישאו הפרשי הצמדה למדד
וריבית בשיעורים הקבועים בתקנות הכספים לפיגור בתשלומים ,מהמועד שנקבע
לתשלומם ועד מועד תשלומם בפועל .לעניין זה מדד שלילי ייחשב כמדד בשיעור אפס.

שמירת תשלומי חובה
.31.1

כל התשלומים האמורים ברישיון זה יבואו נוסף על כל היטל ,אגרה ,מס או תשלום
חובה אחר שבעל הרישיון חייב בתשלומם לפי הוראת כל דין או כל תשלום אחר שיחול
בקשר להענקת הרישיון.

.31.2

בעל הרישיון יוסיף לכל תשלומיו לפי החוק ,התקנות ,הכללים והרישיון ,מס ערך מוסף
כדין ,אם יחול.

קיזוז
.32.1

הרשות רשאית לקזז כל תשלום המגיע לה מבעל הרישיון ,לפי החוק או הרישיון ,כנגד
כל תשלום המגיע ממנה לבעל הרישיון ,לפי החוק או הרישיון.

.32.2

בעל הרישיון אינו רשאי לקזז כל חוב או תשלום או החזר המגיע לו מהרשות ,מכל
תשלום שעליו לשלם לרשות ,אלא בהסכמת הרשות ,מראש ובכתב.

25

נוסח רישיון לשידורי חדשות – יוני  - 2015לפרסום באתר

סימן ג' :שיפוי וביטוח
.33

אחריות בעל הרישיון
.33.1

בעל הרישיון יהיה אחראי לכל נזק או אובדן מכל מין וסוג שייגרמו תוך כדי או עקב,
מתן שירותי הרישיון ,או בקשר עימם ,לגופו או לרכושו של כל אדם ,ואשר הוא אחראי
להם על פי כל דין .בעל הרישיון ינקוט את כל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים
כאמור .נגרם נזק כאמור ,יתקן בעל הרישיון את הנזק על חשבונו ויפצה את הניזוק,
בכפוף לכל דין .אין באמור בסעיף כדי לגרוע מבעל הרישיון להגיש תביעה או הודעת צד
ג' כנגד מי מטעמו או גורם ממנו רכש שירותים בקשר עם מתן שירותי הרישיון כאמור,
למעט כנגד הרשות.

.33.2

נוסף לאחריותו של בעל הרישיון על פי כל דין ,בעל הרישיון יהיה אחראי לכל נזק או
אובדן מכל מין וסוג שייגרמו בשל מעשה או מחדל של בעל הרישיון או מי מטעמו תוך
כדי ,או עקב ,מתן שירותי הרישיון ,או בקשר עימם ,לגופו או לרכושו של מי מעובדי
הרשות או לרכושם .בעל הרישיון ינקוט את כל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים
כאמור.

.33.3

אחריות בעל הרישיון לפי סעיף זה תחול גם על כל מעשה או מחדל של מי מעובדיו,
נציגיו ,שלוחיו או הבאים מכוחו או הקשורים עמו בקשר למתן שירותי הרישיון.

.33.4

בלי לגרוע מכלליות האמור ,הרשות או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי צד שלישי
כלשהו בשל נזק שנגרם עקב מעשה או מחדל של בעל הרישיון או מי מטעמו ,כתוצאה
ממעשה או מחדל של בעל הרישיון או מי מטעמו במתן שירותי הרישיון או עקב מתן
השירותים כאמור או עקב הפרת תנאי הרישיון.
בעל הרישיון ישפה את הרשות ,ואת כל הבאים מכוחה ,בשל כל חבות מכל מין וסוג
שהוא שתחויב בה כלפי צד שלישי ,על פי כל דין ,לרבות לפי סעיף )107ב( לחוק ,ולרבות
חבות כלפי עובדי הרשות או הקשורים עמה או הפועלים מטעמה או בעבורה ,או כלפי
בעל הרישיון ,עובדיו או הקשורים עמו או הפועלים מטעמו או בעבורו ,ובשל כל נזק,
הפסד או הוצאה ,לרבות הוצאות התדיינות משפטית ,שייגרמו למי מאלה כתוצאה
ממעשה או מחדל של בעל הרישיון או מי מטעמו במתן שירותי הרישיון או עקב מתן
השירותים כאמור או עקב הפרת תנאי הרישיון.
כל מקום ברישיון זה ,או בכל מקום אחר ,שבו הוטלה אחריות כאמור על בעל הרישיון,
לא יגרע מכלליות האמור בסעיף זה ולא יפורש כמצמצם את תחולת אחריות בעל
הרישיון בעניין או במקרה אחר.

.34

חוזי ביטוח וסכומי ביטוח מינימליים
.34.1

בעל הרישיון יערוך על חשבונו ,בתוך  30ימים מיום קבלת הרישיון ,חוזה ביטוח או חוזי
ביטוח עם מבטח מורשה ,בהתאם למפורט בסעיף זה .בעל הרישיון יוודא קיומו של
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חוזה או חוזים כאמור בתוקף במשך כל תקופת תקפו של הרישיון ,לרבות תקופת
הארכה אם יוארך ,ובמשך  30ימים מתום תקופת הרישיון )להלן " -תקופת הביטוח"(.
.34.2

חוזה או חוזי הביטוח )להלן " -חוזה הביטוח"( יכללו כיסוי של בעל הרישיון ,לרבות
עובדיו וקבלניו ,לפחות בביטוחים אלה:
.34.2.1

ביטוח כנגד גניבה ,אובדן או נזק פיזי ,שייגרמו במשך תקופת הביטוח לנכסי
בעל הרישיון ,לרבות ,מתקני ההפקה והשידור ולציוד ההפקה והשידור ולשאר
פריטי הציוד המשמשים את בעל הרישיון ,והשייכים לו ו/או באחריותו,
וחיוניים למתן שירותי הרישיון באופן נאות;

.34.2.2

ביטוח בגין חבות כלפי צד ג' בגין מוות ,נזק גופני או נפשי או אובדן או נזק
לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח עקב מתן שירותי הרישיון;

.34.2.3

ביטוח בגין חבות כלפי עובדיו של בעל הרישיון וקבלנים שלו ועובדיהם היה
ויחשבו עובדי בעל הרישיון בגין מוות או נזק גופני או נפשי כתוצאה מתאונות
או מחלות הנגרמות במהלך מתן שירותי הרישיון ועקב מתן שירותי הרישיון;

.34.2.4

ביטוח אחריותו של בעל הרישיון כלפי הרשות בהתאם לסעיף  33לעיל.

.34.3

בעל הרישיון ימסור למנהל העתק מחוזה הביטוח והמצורפות אליו בתוך  7ימים מיום
שנחתם חוזה הביטוח .בעל הרישיון יפעל בהתאם להנחיות המנהל בכל הנוגע לשינוי
חוזה הביטוח ,אם ידרוש המנהל הכנסת שינויים כלשהם.

.34.4

בעל הרישיון ישלם את מלוא דמי הביטוח וימלא אחר כל הוראות חוזה הביטוח במועד.

.34.5

סכומים שיגיעו לבעל הרישיון לפי האמור בסעיף  ,34.2.1ישתמש בהם בעל הרישיון,
במלואם ,לתיקון ולהחלפת המתקנים והציוד המבוטחים.

.34.6

בעל הרישיון ישלם במלואם את התשלומים שהוא מחויב בתשלומם למוסד לביטוח
לאומי ,על פי דין.

.34.7

אין בעשיית ביטוח כאמור בסעיף זה ,כדי לגרוע מחובותיו ומאחריותו של בעל הרישיון
על פי כתב רישיון זה או על פי כל דין ,או כדי לקבוע את היקף חובתו בתוצאות חבותו.

.34.8

הרשות רשאית לקבוע ,מזמן לזמן ,לאחר התייעצות עם בעל הרישיון ,סכומי ביטוח
מזעריים בהתחשב בין היתר ,בציוד שיעמוד לרשות בעל הרישיון ובסיכונים המשפטיים
שבשידוריו.

.34.9

ביטוחי בעל הרישיון יכללו הוראה ,לפיה הם לא יהיו ניתנים לביטול או לצמצום במשך
תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר על כך הודעה בכתב לרשות השנייה בדואר רשום 60
ימים מראש ,בהודעתו יפרט המבטח את עילת הביטול או אי ההארכה )להלן בסעיף זה
" -הודעת ביטול"(.

 .34.10נשלחה הודעת ביטול ,יפעל בעל הרישיון מיד לשם סילוק עילת הביטול ,או יפעל מיידית
לעריכת חוזה ביטוח חלופי העומד בתנאי סעיף זה ,ויודיע למנהל על הפעולות שנקט
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לשם כך .הייתה עילת הביטול אי תשלום דמי ביטוח בידי בעל הרישיון ,רשאית הרשות
לשלם במקומו את דמי הביטוח ,ורשאית היא לקזז סכומים שהוציאה בשל תשלום דמי
הביטוח ,או לגבותם מבעל הרישיון בכל דרך אחרת.
.34.11

ביקש בעל הרישיון להחליף את חוזה הביטוח ,יודיע על כך למנהל  45ימים לפחות לפני
שהוא מתכוון לבטל בפועל את החוזה.

.34.12

הסכים בעל הרישיון לביטול חוזה הביטוח בידי המבטח או שביקש בעצמו לבטל את
חוזה הביטוח או לא לחדשו ,יעשה בעל הרישיון חוזה ביטוח עם מבטח מורשה אחר
באופן שכניסת חוזה הביטוח החדש לתוקף תהיה בו-זמנית עם פקיעת תוקפו של
החוזה הקודם; חוזה הביטוח החדש יובא לאישור המנהל  45ימים לפני כניסתו לתוקף.

.34.13

חוזה הביטוח יכלול תנאי מפורש שעל פיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף ושיבוב נגד
המדינה ,הרשות ,המועצה ,המנהל ,עובדיהם או קבלני משנה שלהם וכל אדם או גוף
שלמבוטח ,או למי מהללו ,זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,ובלבד
שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.34.14

בביטוחי החבויות תיכלל הרשות כמבוטח נוסף ,לעניין כתב רישיון זה בלבד ,וביטוחים
אלה יכללו סעיף אחריות צולבת לפיה כל אחד מיחידי המבוטח ייחשב צד ג' כלפי
האחר.

.34.15

לא עשה בעל הרישיון חוזה ביטוח ,או התברר כי חוזה הביטוח שעשה בוטל או פג
תוקפו ולא נעשה אחר במקומו ,או שחוזה ביטוח שעשה אינו ממלא אחר דרישות חלק
זה ברישיון ,רשאית הרשות ,אך לא חייבת ,לבצע במקומו את הביטוח ולשלם את דמי
הביטוח ,ורשאית היא לקזז סכומים שהוציאה בשל הביטוח או לגבותם בכל דרך
אחרת .כל זאת ,בלי לגרוע מן הסמכות לבטל ,להגביל או להתלות את הרישיון בשל אי
ביצוע הביטוח בידי בעל הרישיון.

פרק ח' :דיווח ופיקוח
סימן א'  :דיווח
.35

מסמכים ודוחות
.35.1

בעל הרישיון ימסור לרשות דוחות והצהרות בדבר עמידתו בהוראות החוק ,הכללים וכל
דין אחר ,לרבות דוחות מסכמים לשם בדיקה שנתית ,דוחות מסכמים לשם הליך
הבדיקה אחת לארבע שנים לפי הוראות סעיף )34ו( לחוק ,דוחות בעניין חוק שידורי
טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים( ,התשס"ה ,2005-דוחות נכסים וזכויות ,דוחות
הכנסות ,דוחות עסקיים ,דוחות תכניות ובכלל זאת חוזי התקשרות ותקציבי הפקה,
דוחות שהוא חייב בהגשתם לפי כל דין ובפרט על פי חוק החברות ,דוחות סיכום פעולות
קידום ושיפור שירותי הרישיון ,דוחות תלונות ודוחות בדבר זהות בעל הרישיון ,הכל
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כפי שידרשו המנהל או המועצה ,לפי העניין ,ובנושאים ,במתכונת ,בתכיפות ובמועדים
שעליהם יורה לו המנהל.
.35.2

לא נענה בעל הרישיון לדרישה למסור דוח או הצהרה ,או שנענה באופן חלקי בלבד ,או
שלא עשה כן במועד שנקבע לכך ,רשאי המנהל לקבוע כי בעל הרישיון הפר את הוראת
החוק ,הכללים או כל דין אחר לגביו נדרשו הדוח או ההצהרה כאמור ,ולהטיל סנקציה
בגין ההפרה )לרבות בגין עצם אי מסירת המידע כאמור( .בנוסף ,המנהל יהיה רשאי
לעשות את כל הדרוש ,על חשבון בעל הרישיון ,על מנת להשיג את המידע החסר.

.35.3

בעל הרישיון ונציגיו ישתפו פעולה עם המועצה והמנהל ,וכל מי שהוסמך על ידם ,בכל
הקשור בביצוע החוק ותנאי רישיון זה ,ובין השאר כאמור בסעיף  108לחוק ,ובכלל זאת
בכל הנוגע לביצוע הפיקוח על פעולותיו.
בלי לגרוע מכלליות האמור ,ימסור להם בעל הרישיון ,לפי דרישתם ,במועד שנקבע לכך,
כל מידע או נתון וכל מסמך שברשותו או בשליטתו ,אשר נדרש לדעת הרשות לשם
הפיקוח .לעניין זה" ,מסמך"  -לרבות מידע השמור במחשב או בכל מדיה אחרת,
ולרבות קלטת.

.35.4

.36

בכפוף להוראות כל דין ,הרשות תנהג בדוחות ובמסמכים שהגיש לה בעל הרישיון
בסודיות המתחייבת מתוכנם .בעל הרישיון רשאי לציין בהם כי על פרטים מסוימים
בהם חלה סודיות מטעמים מסחרית או אחרים ,והרשות תנהג בהם בהתאם ,בכפוף
להוראות כל דין .אולם אין בסודיות כאמור כדי לפטור את בעל הרישיון מלמסור כל
דוח או מסמך שעליו למסור לפי הרישיון או הכללים.

ניהול ספרים וקבצים ממוחשבים
.36.1

בעל הרישיון יקפיד על ניהול ספרים מסודרים בכל הנוגע למתן שירותי הרישיון ועל פי
כל דין ,ועל רישום קפדני של תקבולים.

.36.2

בעל הרישיון ינהל על חשבונו ,לפי דרישת המנהל ,דוחות ממוחשבים )קבצים( למעקב
אחר נתונים מרכזיים הנוגעים למתן שירותי הרישיון ,בהתאם להוראות הרישיון וכללי
המועצה.

.36.3

הקבצים יוכנו ויועברו לרשות באופן ובפורמט שעליהם יורה המנהל מזמן לזמן ,לרבות
משיכתם בידי הרשות ,ובעל הרישיון יישא במלוא העלויות לביצוע שינויים בחומרה
ובתוכנה לצורך זה.

.36.4

אם בעל הרישיון יתכנן שינוי של מערכת ממערכותיו באופן שיכול לשנות את הדיווח
לרשות ,עליו להודיע על כך לרשות מראש ,ולבצע את השינויים וההתאמות הנדרשים,
על מנת שהרצף ,התדירות וההיקף של הדיווח לא ייפגע.

.36.5

סבר בעל הרישיון כי עליו למנוע מן הרשות גישה לקובץ מסוים שהמנהל דרש ,מטעמים
של סודיות מסחרית או מטעמים אחרים ,רשאי הוא לערור ,בתוך  7ימים ,על דרישת
המנהל בפני המועצה; החלטת המועצה תהיה סופית ומחייבת.
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.37

דוח על אירועים מיוחדים
.37.1

בעל הרישיון יגיש למנהל דוח מיידי בנוגע לכל אירוע אשר הגיע לידיעתו ,שהשפיע או
עלול להשפיע באופן מהותי על אספקתם או איכותם של שירותי הרישיון )להלן -
"אירוע מיוחד"(.

.37.2

דוח על אירוע מיוחד יימסר למנהל או למי שהוא הסמיך לכך מראש ,מיד עם
התרחשותו של האירוע ובדרך המהירה ביותר; הדוח יכיל מידע מלא ומפורט אודות
האירוע ,לרבות מקומו ,היקף השפעתו והצעדים שננקטו להפסקתו ,לתיקון נזקיו
ולהחזרת היקפם ואיכותם של שירותי הרישיון לתיקנם ,והיערכות למניעת אירוע
כאמור בעתיד.

.38

שימור העתקים ומסירת עותקים
.38.1

בעל הרישיון ישמור העתקים מתכנית ששידר ,בהתאם לכללי המועצה.

.38.2

המועצה או המנהל רשאים לדרוש מאת בעל הרישיון בכל עת למסור לידיהם עותק
מוקלט של תכנית המיועדת לשידור או של תכנית ששודרה ואשר על פי החוק והרישיון
חלה עליו חובה לשמרה.
אין במסירת העותק לידי המועצה או המנהל כדי לגרוע מזכויותיו של בעל הרישיון
בתכנית.

.38.3

המנהל רשאי לבצע הקלטות שוטפות של שידורי בעל הרישיון לרבות כל תכנית ,ולנקוט
בכל אמצעי פיקוח אחר על השידורים.

סימן ב'  :פיקוח על פעולותיו של בעל הרישיון
.39

סמכות פיקוח ומתן הנחיות
.39.1

המועצה והמנהל ,או מי מטעמם ,יפקחו על אופן ביצוע הרישיון בכל הנוגע לקיום
הוראות החוק ,התקנות ,הכללים והרישיון בידי בעל הרישיון ,לרבות עמידת בעל
הרישיון בתנאים בעניין הרמה והאיכות של התכניות שהוא משדר ,נאותות תנאי
העבודה והיצירה שבהם הן הופקו וכיבוד זכויות יוצרים ומבצעים בשידוריו; לשם כך
רשאים הם לתת לבעל הרישיון הוראות והנחיות בכל הנוגע לפירוש ולאופן הביצוע של
הוראות החוק ,הכללים והרישיון ,לרבות ההוראות הקבועות בכללי הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו ,ובפרט לעניין איכות התכניות ונאותות העסקתם של אנשי המקצוע
השונים שהשתתפו בהפקת התכנית.

.39.2

פרסמה המועצה הנחיות כלליות בדבר הפירוש שיש ליתן להוראה מהוראות כללי
המועצה או הרישיון ,ינהג בעל הרישיון לפיהן.
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.39.3

המנהל רשאי לערוך סקרי צפייה בדבר תכניות בעל הרישיון ,וכן סקרים כלליים בדבר
עמדות הציבור בדבר ביצוע שירותי הרישיון בידי בעל הרישיון ,והכל במועדים ,בדרך
ובמתכונת שיקבע.
בעל הרישיון ישתף פעולה ככל הנדרש ובהתאם להנחיות המנהל ,עם כל גוף
שבאמצעותו יפעל המנהל לביצוע סקרי צפייה בשידורים וסקרי עמדות ופרסום
תוצאותיהם.
הסקרים יכול שיתייחסו לכל היבט של שידורי בעל הרישיון ,אשר לדעת המנהל או
המועצה ,יש להם נגיעה לרישיון זה או יש עניין לציבור בסקירתם.
הרשות רשאית לפרסם את הסקרים.

.39.4

המנהל רשאי להפסיק או למנוע שידורים המנוגדים להוראות הדין ,הרישיון והנחיות
המנהל או המועצה.
המנהל ייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הפסקה או מניעה כאמור,
זולת אם לוח הזמנים לא אפשר מתן זכות טיעון.
החליט המנהל על מניעת שידור כאמור ,רשאי בעל הרישיון לערור ,בתוך  72שעות ,בפני
המועצה על החלטת המנהל ,אך אין בערר כאמור כדי לעכב את ביצוע החלטת המנהל.

.39.5

.40

הצביעו המועצה או המנהל בפני בעל הרישיון על ליקויים במתן שירותי הרישיון ,יעשה
בעל הרישיון כל שביכולתו לתקן את הליקוי וידווח למנהל או למועצה ,לפי העניין ,על
הצעדים שנקט.

שימוש בסמכויות
.40.1

המנהל או המועצה יהיו רשאים לפעול בכל דרך ,לרבות בדרך של תובענה אזרחית,
למימוש הסמכויות הנתונות להם לפי הרישיון ולפי כל דין.

.40.2

המועצה או המנהל ,לפי העניין ,ישקלו בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי הרישיון ,מהי
התרופה ההולמת ,תוך שמירה על התאמת התרופה להפרה ,ומבלי להגביל את שיקול
דעתם הם רשאים לשקול את התנהגותו של בעל הרישיון בעבר.

.40.3

אין בקיום הסמכויות הנזכרות בפרק זה או ברישיון כדי לגרוע מקיומן של סמכויות
אחרות ,לחילופין או באופן מצטבר ,יהא מקורן אשר יהא.

סימן ג'  :תלונות ופניות הציבור
.41

טיפול בתלונות ותיקון ליקויים
.41.1

בעל הרישיון ונציגיו ישתפו פעולה עם נציב התלונות שמונה לפי סעיף  114לחוק.
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.41.2

בעל הרישיון יתקן במהירות האפשרית כל ליקוי שעליו יצביע נציב התלונות וידווח על
כך לנציב התלונות ולמנהל.

.41.3

בעל הרישיון ישדר על פי דרישת נציב התלונות הודעה בדבר תוצאות בירורן של תלונות
בנוסח ובמועד שיקבע נציב התלונות ,אולם אין בכך כדי להתיר לבעל הרישיון לסטות
מלוח התכניות שאושר לו.

פרק ט :הפרות וסמכויות
.42

תנאי מהותי
.42.1

המועצה רשאית מזמן לזמן לקבוע כי סעיפים ברישיון יחשבו כתנאים מהותיים או כי
סעיפים שנקבעו כתנאים מהותיים יחדלו להיות תנאים מהותיים.

.42.2

בלי לגרוע מהאמור לעיל או מהוראות החוק ,יראו הפרה של הוראות החוק בידי בעל
הרישיון כהפרת תנאי מהותי ברישיון ,אם ההפרה היא כזו שניתן להניח כי המועצה לא
היתה מעניקה את הרישיון ,או היתה מבטלת ,מגבילה או מצמצמת רישיון שניתן ,אילו
ראתה מראש את ההפרה ותוצאותיה.

.42.3

הפר בעל הרישיון תנאי ברישיון שאיננו תנאי מהותי של הרישיון ,רשאים המנהל או
המועצה להתרות בו ולתת לו ארכה לתיקון ההפרה ,למעט במקרים שבהם מתן הארכה
איננו אפשרי או איננו סביר.

.42.4

בעל הרישיון שקיבל התראה כאמור יתקן את ההפרה בתוך הארכה שניתנה לו .אי
תיקון הפרה כאמור ייראה כהפרה מהותית של הרישיון.

.42.5

הפר בעל הרישיון תנאי ברישיון שאינו תנאי מהותי וחזר וביצע הפרה דומה ,או הפר
בעל הרישיון מספר תנאים ברישיון שאינם תנאים מהותיים ,רשאית המועצה להתרות
בבעל הרישיון ולקבוע כי כל הפרה נוספת של תנאי ברישיון ,או הפרת תנאים מסוימים
ברישיון ,תיראה כהפרת תנאי מהותי ברישיון.

.42.6

הופר תנאי מהותי ברישיון ,רשאית המועצה ,בלי לגרוע משאר סמכויותיה ,לבטל את
הרישיון של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה ,להגבילו או לצמצמו .מובהר ,כי אין
באמור כדי למנוע מן המנהל או מהמועצה להורות לבעל הרישיון לתקן הפרה שהנה
הפרה מהותית .זאת ,נוסף על סמכות המנהל או המועצה לנקוט בכל פעולה אחרת
שימצאו לנכון.

.43

נטילת זמני שידור
.43.1

מצאה הרשות ,כי בשידור מסוים יש משום הפרה לכאורה של הוראות החוק ,התקנות,
הכללים או הרישיון ,המחייבים הפעלת סמכות מסמכויות הרשות  -יפנה בכתב אל בעל
הרישיון ויבקש את תגובתו כאמור בכללים.
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.43.2

תגובתו של בעל הרישיון להפרה לכאורה ולאפשרות נטילת זמני שידור תהווה שימוע
בכתב לצורך קביעת ההפרה ,לצורך נטילת זמני שידור ,ככל שהחלטה על נטילת זמני
שידור כאמור תתקבל.

.43.3

ועדת הפרות אשר ימנה המנהל תדון בהפרה לכאורה ,לאחר שנתנה לבעל הרישיון
הזדמנות לטעון טענותיו )לאור נימוקי בעל הרישיון אם התקבלו ,או בהעדרם אם לא
נמסרה תגובה( ,ותשקול האם יש מקום ליטול בגינה זמן שידור או להפעיל כל סמכות
אחרת הנתונה לרשות ,או לבטל את הליך ההפרה לכאורה.

.43.4
.44

ועדת ההפרות ,המנהל והמועצה יפעילו סמכויותיהם בהתאם לכללים.

עיצומים כספיים
.44.1

מצאה הרשות כי בשידור מסוים או באי הגשת דוחות או לוחות שידורים מסוימים או
בהעדר שיתוף פעולה מצד בעל הרישיון ,יש הפרה לכאורה של הוראות החוק ,התקנות,
הכללים או הרישיון ,המחייבים הפעלת סמכות מסמכויות הרשות  -תפנה בכתב אל
בעל הרישיון ותבקש את תגובתו בתוך  7ימים.

.44.2

תגובתו של בעל הרישיון להפרה לכאורה ולאפשרות הטלת עיצומים כספיים תהווה
שימוע בכתב לצורך קביעת ההפרה ,לצורך הטלת עיצום כספי וכן לעניין חילוט הערבות
הבנקאית של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה ,ככל שהחלטה על הטלת עיצום כאמור
תתקבל והעיצום לא ישולם כנדרש.

.44.3

ועדת ההפרות תדון בהפרה לכאורה ,לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון
טענותיו )לאור נימוקי בעל הרישיון אם התקבלו ,או בהעדרם אם לא נמסרה תגובה תוך
 7ימים( ,ותשקול האם יש מקום להטיל בגינה עיצום כספי או להפעיל כל סמכות אחרת
הנתונה לרשות ,או לבטל את הליך ההפרה לכאורה.

.44.4

מצאה ועדת הפרות כי בעל הרישיון הפר ,בין בעצמו ובין על ידי אחר ,תנאי ברישיון או
הוראה מהוראות החוק ,הכללים ,התקנות או ההנחיות שניתנו לו על-ידי הרשות,
רשאית היא להטיל על בעל הרישיון עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על  72,282שקלים
חדשים ,בתוספת מע"מ.

.44.5

הוחלט להטיל על בעל הרישיון עיצום כספי ,יישלח לו מכתב בו תפורט ההפרה ,גובה
העיצום הכספי המוטל והמועד לתשלומו.

.44.6

בעל הרישיון רשאי להגיש בתוך  7ימים מיום קבלת ההחלטה לפי סעיף  44.5בקשה
לעיון חוזר בפני המנהל.

.44.7

על החלטת המנהל לפי סעיף  ,44.6רשאי בעל הרישיון לערור בתוך  7יום בפני המועצה,
והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

.44.8

המנהל והמועצה בהפעלת סמכות עיון מחדש או בהחלטה בערר לפי סעיף זה ,ידונו
מחדש בהפרה שנקבעה ,ויהיו רשאים לקבוע את הסנקציה הנראית להם – עד לגובה
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העיצום הכספי הקבוע בסעיפים  44.4ו 44.12 -ובכלל כך ,יהיו רשאים להגדיל את
העיצום הכספי שהוטל ,לבטל את העיצום הכספי שהוטל ,להקטינו ,להמירו בדקות
נטילה או לקבוע כי חלקו יהיה על תנאי.
.44.9

בעל הרישיון ישלם לרשות עיצומים שהוטלו עליו כאמור ,בתוך המועד שנקבע
לתשלומם.

 .44.10הוראות סעיף  30בדבר "פיגור בתשלום ומועדי תשלום" יחולו על התשלומים
האמורים בסעיף זה והמנהל יהיה רשאי ,בלי לגרוע משאר סמכויותיו ,לחלט את ערבות
בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה או חלקה לשם גבייתם ,באישור המועצה.
 .44.11בהפרה חוזרת יהיה רשאי המנהל או ראש ועדת הפרות להטיל כפל סכום העיצום
הכספי אשר ניתן להטיל על הפרה ראשונה" .הפרה חוזרת" – הפרה נוספת אשר נקבע
לגביה עיצום כספי ,המבוצעת בתוך שנתיים מן היום שבו הוטל עיצום כספי על ההפרה
הקודמת.
 .44.12הסכום האמור בסעיף  44.4ישתנה ב 1-בינואר של כל שנה ,לפי שיעור עליית המדד מן
המדד שפורסם לחודש דצמבר  2014עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.
.45

קנסות
.45.1

מצא המנהל ,לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון טענותיו ,כי בעל הרישיון הפר,
בין בעצמו ובין על ידי אחר ,תנאי ברישיון אשר השר קבע בתקנות לפי סעיף  96לחוק כי
הפרתו הינה עבירה ,רשאי המנהל להטיל על בעל הרישיון קנס כספי בשיעור שלא יעלה
על השיעור שנקבע בתקנות כאמור.

.45.2

על החלטת המנהל לפי סעיף  ,45.1רשאי בעל הרישיון לערור בפני המועצה והחלטתה
תהיה סופית ומחייבת.

.45.3

בעל הרישיון ישלם לרשות קנסות שהוטלו עליו כאמור ,בתוך המועד שנקבע לתשלומם.

.45.4

הוראות סעיף  30בדבר "פיגור בתשלום ומועדי תשלום" יחולו על התשלומים
האמורים בסעיף זה.

פרק י :הוראות מעבר
.46

היערכות טכנית לתחילת שידורים
.46.1

בעל הרישיון יסיים את היערכותו הטכנית וההנדסית לשידורים בהתאם ללוחות
הזמנים שיקבע המנהל ,ולא יאוחר מחודש לפני יום תחילתו של רישיון זה .המועצה
תהיה רשאית לשנות את המועדים האמורים.
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.46.2

בתקופת ההיערכות לתחילת השידורים יגיש בעל הרישיון למנהל דוחות חודשיים
המפרטים את אופן ביצוע הקמת הערוץ בפועל ,ביחס ללוח הזמנים הקבוע .כל סטייה
מלוח הזמנים תלווה בהסבר ובתכנית השלמה.

.46.3

בעל הרישיון יוכל לבקש לקיים שידורי ניסיון בטרם קבלת אישור הפעלה מהמועצה.
המועצה רשאית להתיר שידורי ניסיון כאמור.

.46.4

בעל הרישיון לא יתחיל בשידורי הערוץ אלא לאחר שקיבל אשור הפעלה מאת הרשות.
לצורך מתן אישור ההפעלה יגיש בעל הרישיון את המסמכים שביקשה הרשות.

.46.5

היה בעל הרישיון מי שהיה בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לרבות חברת חדשות ,יהיה
פטור מתנאי סעיף זה ,אלא אם קבעה המועצה אחרת .קיבלה המועצה החלטה כאמור
לרבות בדבר תנאים אחרים להיערכות לתחילת השידורים תמסור אותם לבעל הרישיון
 30ימים לפני תחילת שידוריו.

.47

שימוש באפיק קיים ובנכסים לא מוחשיים של הרשות והחלפת בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה
לא הוארך רישיונו של בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה ,פקע או בוטל ,או לא הגיש בעל הרישיון
לשידורי טלוויזיה בקשה להארכת תוקפו של רישיונו ,יחולו הוראות אלו:
.47.1

המועצה רשאית לתת כל הוראה הנחוצה לדעתה לשם מעבר רציף ותקין בשימוש
באפיק קיים ובנכסים לא מוחשיים של הרשות וקניית מניות בעל הרישיון ,כאמור
בהוראות סעיף 37ה לחוק.

.47.2

לקראת סיומו של הרישיון לשידורי טלוויזיה ועם סיומו ,בין בתום תקופתו ובין אחרת,
יסייע בעל הרישיון ככל יכולתו למנהל ולגורם שקבעה המועצה המבקש לעשות שימוש
באפיק הקיים ובנכסים לא מוחשיים של הרשות ולרכוש את מניות בעל הרישיון )להלן:
"בעל הרישיון הנכנס"( ,והמועצה או המנהל ,לפי העניין ,רשאים ליתן כל הוראה
הנחוצה לדעתם לשם כך.

.47.3

בעל הרישיון יעשה את כל הדרוש כדי להבטיח ששירותי הרישיון לא ייפגעו בשל המעבר
כאמור.

.47.4

בלי לגרוע מכלליות האמור ,יכלול שיתוף הפעולה מצד בעל הרישיון השתתפות סדירה
בישיבות תיאום בינו לבין בעלי הרישיון האחרים ובישיבות תיאום שיקבע המנהל,
מסירת מידע ומסמכים שיורה עליהם המנהל וכן כל פעולה אחרת שהמנהל סבור שיש
בה צורך לשם החלפה תקינה של בעלי הרישיון האחרים.
אם שיתוף הפעולה יהיה כרוך בהוצאות של בעל הרישיון ,שלדעת המנהל ,לא מן הראוי
כי יישא בהן בעל הרישיון לבדו ,יקבע המנהל את חלוקת ההוצאות.
בעל הרישיון ידאג שעובדיו ונציגיו יסייעו אף הם להחלפה כאמור.

.47.5

כדי להבטיח רציפות באספקת שירותי הרישיון ,רשאית המועצה ,בהודעה לבעל
הרישיון זמן סביר מראש ולאחר שמיעת טיעוניו ,לחייב את בעל הרישיון להמשיך
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באספקת שירותי הרישיון למשך תקופה שתקבע לאחר המועד שנקבע לפקיעת הרישיון.
תקופה זו לא תעלה על שלושה חודשים וניתן להאריכה בנסיבות מיוחדות בשלושה
חודשים נוספים ,ויראו את הרישיון כאילו הוארך בתקופה שנקבעה ובהיקף שייקבע.
לעניין זה" ,אספקת שירותי רישיון"  -בין אספקה סדירה ,בין לשעות מסוימות ובין
לעניינים מסוימים ,הכל לפי קביעת המועצה.
.47.6

רכש בעל הרישיון זכויות במהלך תקופת הרישיון ,לרבות זכויות קניין רוחני מכל מין
וסוג ,אשר המועצה קבעה כי יש בקיומן או בשמירתן בידיו כדי לפגוע באופן מהותי
באספקת שירותי הרישיון של בעל הרישיון הנכנס לאפיק ,או כדי לגרום לפגיעה
מהותית במתכונת השידורים או בתכניות שהורגל בהם הציבור בתקופת הרישיון ,יגיע
בעל הרישיון להסדרים עם בעל הרישיון הנכנס או חברה מטעמו בדבר הענקת זכויות
שימוש בזכויות אלה או העברתן לבעל הרישיון הנכנס או חברה מטעמו.
לא הגיעו בעל הרישיון ובעל הרישיון הנכנס או חברה מטעמו להסדרים כאמור
בהסכמה ,רשאית המועצה ,לאחר שמיעת טיעוניו של בעל הרישיון ,ובהתחשב
בזכויותיו ,לקבוע את תוכן ההסדרים בין הצדדים ,וקביעתה תהיה סופית ומחייבת.

.47.7

על אף האמור ,רשאית המועצה להורות ,לבקשת בעל הרישיון הנכנס ,כי הוא לא יחוייב
ברכישת המניות בבעל הרישיון כאמור בסעיף 37ה)ב() (2לחוק ,והיא רשאית להורות על
ההסדרים הנדרשים בקשר עם החלטתה כאמור .בעל הרישיון יפעל בהתאם להסדרים
שתקבע המועצה בעניין.

פרק י"א :הוראות משלימות
.48

התקשרויות עם איגודים
.48.1

בעל הרישיון ינהל משא ומתן להשגת הסכם עם גופים לניהול משותף של זכויות קניין
רוחני ,וכן עם ארגונים המאגדים את אנשי המקצוע המשתתפים בהפקת תכניות
המשודרות על ידי בעל הרישיון ,והכל בכפוף לכל דין ,לרבות דיני ההגבלים העסקיים;
משא ומתן כאמור יכול שיכלול ,בין היתר ,הסדרים הנוגעים לחלוקת זכויות השימוש
ולתשלום עבור הזכויות ,לחלוקת הזכויות ביצירה וההכנסות ממסחורה ,וכן לתנאי
העבודה הנוגעים להפקת התכניות.

.49

.48.2

הגיע בעל הרישיון להסכם עם גוף כאמור בסעיף  ,48.1ידווח על כך לרשות.

.48.3

בשום מקרה לא יהיה בכוחו של הסכם כאמור להפחית מכל חובה אחרת המוטלת על
בעל הרישיון.

שם ולוגו
.49.1

שמו או סמלו המסחרי של בעל הרישיון לא יכלול שם או סמל לרבות סימן מסחר רשום
או שאינו רשום של גורם מסחרי ,שם של מוצר או שירות ,או מותג של גורם מסחרי ,או
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שם או סמל שיש בו כדי לקדם גורם מסחרי לרבות אלמנט גרפי או מילולי כאמור .בעל
הרישיון לא ישנה את שמו או סמלו המסחרי ללא אישור המועצה בכתב ומראש.
.49.2

בעל הרישיון לא יעשה שימוש בסימני מסחר ,רשומים או שאינם רשומים ,הנוגעים
לשמה של חברת החדשות של ערוץ  2או לשמה של חברת החדשות של הערוץ השלישי,
לרבות סימני מסחר הכוללים את המספרים  22 ,2או  ,10ששימשו את חברת החדשות
של ערוץ  2או את חברת החדשות של הערוץ השלישי ולמעט ,בהתאם לקבוע בסעיף
71ה)ח( לחוק .בכפוף לאמור ,בעל הרישיון יהיה רשאי להשתמש בסימני המסחר של
הרשות  -הסימן המסמל את שידור בעל הרישיון ,וכן הסימן המציין שידור כתוביות
סמויות )להלן יחד " -הסמלילים"( לצורך שידורי הטלוויזיה שהוא מקיים לפי
הרישיון ,וכל עוד הוא בעל רישיון .השימוש בסמלילים לא יותר בשום פלטפורמה
אחרת .במקרה של מחלוקת בדבר היות השימוש לצורך שידורי הטלוויזיה יכריע
המנהל.

.50

מתן הודעות
.50.1

הודעה בנוגע לרישיון זה או לביצועו תינתן בכתב ותימסר ביד ,באמצעות דואר
אלקטרוני או פקסימיליה או במשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה .הודעה שנשלחה
בדואר רשום כאמור ,חזקה שהגיעה למענה עד תום  96שעות מעת מסירתה למשלוח.
הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימיליה חזקה שהגיעה למענה עד
תום  12שעות מעת מסירתה.

.50.2

כל הודעה מאת בעל הרישיון לרשות תימסר באמצעות המנהל לפי המען רח' בית הדפוס
 ,20ירושלים ,או כל מען אחר שעליו תודיע הרשות מזמן לזמן.

.50.3

מענו של בעל הרישיון לצורך קבלת הודעות הוא כפי שנמסר בבקשה לקבלת הרישיון.
בעל הרישיון יודיע למנהל על כל שינוי שחל במען האמור.

.50.4

על אף האמור ,הודעות שאינן סובלות דיחוי יימסרו בעל פה או בטלפון או בכל אמצעי
אחר ואישור כתוב על מסירתן יומצא לאחר מכן.

.50.5

בעל הרישיון יחזיק בכל עת תורן מוסמך במענו כאמור לעיל ,או במקום אחר שתאשר
הרשות ,אשר ישמש כאיש קשר בין בעל הרישיון והרשות ויהיה זמין להשיב לשאלות
ולקבל הודעות .המנהל יהיה רשאי לקבוע נהלים לעניין זה ,לרבות לעניין בכירותו של
התורן.

.51

מתן זכות עיון לציבור
.51.1

נוסח הרישיון יפורסם באתר האינטרנט של הרשות ,לרבות השינויים לו ככל שיהיו.

.51.2

הרשות תחזיק עותק ממסמכי הרישיון ,ותאפשר לציבור עיון בעותקיהם הנכונים
והעדכניים ,למעט במסמכים אשר הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור יקבע כי
אין לגלותם בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-
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.51.3

הרשות רשאית לעשות שימוש בחומרים הנוגעים לפעולות הרשות לרבות בקשר
לשידורים של בעל הרישיון שהוקלטו בידי הרשות וכל חומר אחר שהגיע לידיה ,אך
למעט חומרים שאין לגלותם בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח) 1998-ובכלל זאת
חומרים החושפים סודות מסחריים של בעל הרישיון או תכניות שטרם שודרו( ,לרבות
באמצעות גורמים נוספים ,לפי שיקול דעתה .תקים הרשות מרכז מידע או תבקש ליתן
גישה לציבור לחומרים אלו ,תיתן לבעל הרישיון זכות טיעון טרם פרסום החומרים
כאמור.

.51.4

בלי לגרוע מהאמור בהוראות רישיון זה ,תהיה הרשות רשאית לפרסם ברבים את
ממצאיה ואת החלטותיה בנוגע לבעל הרישיון לרבות בדבר פתיחת הליך הפרות נגד בעל
הרישיון ותוצאותיו.

.52

שמירת אחריות
.52.1

כל אישור ,היתר או רישיון שניתן לבעל הרישיון לצורך רישיון זה או לפיו ,בין שניתן
לפני מתן הרישיון ובין שניתן לאחר מכן ,לא יטיל על המדינה או על הרשות כל אחריות
כלפי בעל הרישיון ולא יהווה טענת הגנה בידי בעל הרישיון כלפי טענת שיפוי כאמור
בסעיף  33לעיל.

.52.2

.53

אין בסמכות אישור או פיקוח הנתונים לפי רישיון זה למועצה או למנהל ,לרבות שימוש
בסמכות כאמור ,כדי להטיל עליהם אחריות או חובה כלשהי המוטלת ,לפי רישיון זה
או לפי הדין ,על בעל הרישיון ,או כדי להסיר או למעט מאחריות או חובות בעל הרישיון
כאמור.

מתן זכות טיעון
מבלי לגרוע מסמכויותיהם לפי דין ומהוראות רישיון זה ,יעניקו המנהל או המועצה ,לפי העניין,
זכות טיעון לבעל הרישיון ,בין באופן כללי ובין לעניין מסוים ,בין בכתב ובין בעל פה ,והכל לפי
שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות.

.54

נספחים
.54.1

לרישיון זה מצורפים נספחים אלה:
נספח א'  -מבנה הבעלות והשליטה בבעל הרישיון.
נספח ב'  -תזכיר ההתאגדות )ככל שישנו( והתקנון.

.54.2

הנספחים לרישיון זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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