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 תקציר
 

  השידור והבזק שירותי מתוך ראיית מכלול  םויזואליי-ם האודיושירותיהיש להסדיר את
 .ועל מנת להבטיח את קידומו של האינטרס הציבורי( ecosystemכסביבת תקשורת אחת )

 

 ויזואליים -התעלם מהטכנולוגיה באמצעותה מועברים השירותים האודיועל האסדרה ל
 .אך ורק לאופי השירות ותכונותיו )עיקרון הניטרליות הטכנולוגית(ולהתייחס 

 

  ה יתקיימו אלה לצד בהחל ממועד כניסת האסדרה החדשה לתוקפה תחול תקופת ביניים
ויזואלים. תקופה -ספקי שירותים אודיוומשדרים לצד )טלר"ע( ערוצית -אלה ספקי טלוויזיה רב

לעומת  םתתאפיין בראשיתה בקיומם של הסדרים שונים לבעלי רשיונות וזכיונות קיימיזו 
שינוי מעמדם של בעלי הזכיונות והרשיונות על פי  תסתיים עםו ספקי השירותים החדשים

 שייקבעו מראש: םקריטריוני
o "ע: ירידה בנתח השוק לרמה שתיקבעלספקי הטלר. 
o  מוקצה להם.ה)הספקטרום( למשדרים: ויתור על התווך הטכנולוגי הייחודי 

 

 ערוצי -וספקי השירות הליניארי החד מספקי הטלר"עיופחתו  הפרטניות חלק מדרישות התוכן
 .הביניים אך לא חובת ההשקעה בכללותהכבר בתקופת הקיימים 

 
 על מי תחול האסדרה

 

  ועומד במבחן  ויזואלי ייקרא מי שעונה על הקריטריונים הבאים-ספק שירות אודיומוצע כי
 :הכנסה או מספר מנויים מינימלי

  ויזואלי רב ערוצי או חד ערוצי-אודיואספקת תוכן שמטרתו העיקרית שירות 

 הניתן לצפייה על גבי תשתית אלקטרונית 

  או לוח שידורים, לפי העניין תוכן אירגוןהכולל מנגנון 

 מיועד בעיקרו לציבור בישראלה 

( professionally producedויזואלית המופקת מקצועית )-אודיו יצירה"תוכן " יוגדר כ"

 . "למטרות רווח

  לרבות אריזה. -"הפקה" 
 

 אך יחויבו כתנאי מקדים לפעולתםלרשיון לא יידרשו דשים ם אודיו ויזואליים חספקי שירותי ,
 ברישום.

 

  תמיכה חובת הנשיאה ו)אתיקה, סימון וסיווג, הנגשת בעלי מוגבלויות, כללי האסדרה
מרמת יוחלו על ספקים העונים על הקריטריונים על פי מדרגות הנובעות בהפקות מקור( 

 ההכנסה או מכמות המנויים שלהם.
 

 ויזואליים שהם גם בעלי תשתיות.-חובות רגולטוריות ייחודיות יחולו על ספקי שירותים אודיו 
 

  אך יהיה מחויב  השירותים שיספק ואופיים סוגיקבע בעצמו את  ויזואלי-אודיוכל ספק שירות
 .בחובת שירות לכל, לרבות הנגשת השירות

 

  תשמר את ענף התוכן האיכותי הישראלי והישגיו התקשורתסביבת אסדרת. 
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  עם לספקי תוכן ספקי תשתית תתחלק ביןחובת התמיכה הכספית בתוכן ישראלי איכותי ,
 .תום תקופת הביניים

 

 ויזואלי וצריכתו -חובת השידור של תוכן ישראלי איכותי תותאם לאופן אספקת התוכן האודיו
 בעידן החדש.

 
 וסמכויותיוהגורם המאסדר 

 

 המאגדת בתוכה את )שידורים ובזק(  התקשורת סביבתל רשות מאסדרת אחודה תוקם
 ניטרליות ואדישות טכנולוגית.של  ןהעיקרועל בסיס סמכויות גופי האסדרה הקיימים היום 

 

 אקטיביות )כגון: כללי אתיקה, סיווג וסימון, הנגשה לבעלי -טיביות פרויחובות רגולטוריות פוז
 מוגבלויות(, ייקבעו בדרך של אסדרה משותפת בין הגוף המאסדר לגופים המפוקחים. 

 סמכויות בתחום התשתית
 

 תשקוד על הבטחת שירות ונגישות לכלל הציבור. רשות התקשורת 
 

 על ידי בעלי  ויזואליים-אודיוה םתחרות בשירותיאפשריים ב יםתמנע עיוות רשות התקשורת
 .באמצעות קביעת כללים להבטחת ניטרליות הרשת ופיקוח על יישומם, התשתיות

 
 סמכויות בתחום התוכן

 

 ( חובת הנשיאהmust carryשל ערוצים )  תחול על ספקי המשמרים אינטרסים ציבוריים
 התקשורת החדשה.גם בסביבת ערוציים -רב ויזואליים-שירותים אודיו

 

 ספקי שירותי טלר"ע לצד הבטחת קיומם של שידורי להתיר שידורי חדשות נוספים על ידי  שי
 .חדשות עצמאיים ובלתי תלויים

 סמכויות בתחום התחרות
 

  לרבות רמת התחרות בו ויזואלי-האודיוענף הייקבעו פרמטרים מדידים לבדיקת. 
 

 תחרות הוגנת ומניעת ריכוזיות בתחום התוכן תימשך האסדרה המבטיחה.  
 

 על פי  שונים.ויזואליים -אודיו םהאסדרה תמשיך להבחין בין משטרי המימון של ספקי שירותי
  הכללים הקיימים.

 
 הצרכנותסמכויות בתחום 

 

  יוענקו סמכויות רבות יותר בתחום הצרכנילרשות התקשורת.  
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 מסחרייםהוועדה לבחינת האסדרה על שידורים 

 דו"ח ביניים וקול קורא להתייחסויות ומענה למידע נוסף

 מבוא

 4הוועדה לבחינת האסדרה על שידורים מסחריים מונתה על ידי שר התקשורת ביום  .א
 . הוועדה נתבקשה לבחון ולגבש המלצות בנושאים הבאים: 2014 בפברואר

 
העוסקים  -ומסורתיים חדשים  -עקרונות האסדרה וכלליה אשר יחולו על כלל השחקנים  .1

, מתוך ראייה כוללת של שוק השידורים [םאודיו ויזואליתכנים ] בהפצת תכני חוזי שמע
 ומתוך כוונה ליצור אסדרה מאוזנת והוגנת אשר תחול על כלל המשדרים השונים.

 
מודל חלופי לגופים המפקחים )בשים לב למודלים רגולטוריים קיימים בעולם( וכן אופן  .2

 לץ על השידורים בישראל. הפיקוח המומ

האפשרות להכנסת פרסומת בשידורי הכבלים והלווין, בשים לב להשפעות האפשריות  .3
של מהלך זה על שוק הפירסום ועל המשדרים המסורתיים, על בסיס בדיקת המקובל 

בעולם ובהינתן כי ערוצי התוכן אשר ישודרו על גבי רשת האינטרנט צפויים להיות 
 ל ידי פרסומת.ממומנים בין היתר ע

 
 הבאים:נושאים הבגיבוש המלצותיה התבקשה הוועדה לקחת בחשבון, בין היתר, את  .ב

 
באמצעות רשת האינטרנט ובכלל כך  ויזואליים-ם  אודיוהתפתחות תחום העברת תכני .1

השפעתה על התחרות, על הכנסות המשדרים המסורתיים, לרבות השפעת כניסתם של 
 שחקנים חדשים על חלוקת ההכנסות בין המשדרים המסורתיים ובין השחקנים החדשים;

 

של שוק  הצורך להמשיך ולהגן על אינטרסים מרכזיים, העומדים בבסיס אסדרתו .2
השידורים ובכלל כך, קיומו של פלורליזם בשידורים, עידוד יצירה מקורית ישראלית 

 איכותית, שמירה על כללי האתיקה בשידורים, הגנה על קטינים ועוד.

קיומו של שוק תחרותי ובר קיימא, ועידוד כניסתם של שחקנים נוספים, לרבות באמצעות  .3
 גנות ינוקא";הקטנת חסמי כניסה לשוק ועל ידי מתן "ה

'הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל' בראשותו של מר  קיומה של  .4
רם לנדס )'ועדת לנדס'( שהגישה את מסקנותיה עם תחילת עבודת הוועדה ושבהתאם 

הועדה לבחון אם מודל האסדרה אשר יומלץ על ידה יכלול גם  למסקנותיה התבקשה 
 עתידי. פיקוח על השידור הציבורי ה

. מאז התכנסה הוועדה 2114בפברואר,  11-התכנסה לישיבתה הראשונה ביום א' ההוועדה  .ג
במחצית  שעות כל אחת וכן לשלושה ימי שימועים. 4-8ישיבות נוספות שנמשכו בין  12-ל

אשר  סוגיות פרטניותבאשר מטרתן עיסוק יוני התפצלה הוועדה לוועדות משנה חודש 
 .ובחינתן עד כההתעוררו במהלך הדיונים 

 
 בנושאים הבאים:הוועדה שמעה סקירות מקצועיות  .ד
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 ,בארץ ובעולם האלחוטיתובתחום התקשורת הקווית  ותטכנולוגיוהתפתחויות שינויים  .1
בדגש על השפעותיהם של אלו על שוק התקשורת המסחרית והמודלים המסחריים 

 .אודיו ויזואלי השונים המתפתחים בתחום הפצת תוכן
 

 .ערוצית בישראל-הכלכלי של השידורים המסחריים והטלוויזיה הרבהמבנה  .2
 

 (.לנדסהוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל )ועדת מסקנות  .3
 

 ,ויזואלי באירופה, ארצות הברית וקנדה-בתחום האודיוהקיימים המודלים הרגולטוריים  .4
 וכן דרכי התמודדותם עם אתגרים רגולטוריים חדשים.

 
 ויזואלי בישראל.-אפייני מערך האסדרה הקיים כיום בתחום האודיומ .5

 
  :התפתחויות רגולטוריות בישראל בשנים האחרונות ובהן .1

 

I. המעבר מזיכיון לרישיון( שינוי שיטת רישוי המשדרים המסורתיים(;  
II. היערכות משרד התקשורת בתחום שיווק מקטעי רשת כשירות סיטונאי; 
III. נייטרליות הרשת;  
IV. ליקרקעי הדיגיטהשידור ה;  
V. ( הפעלת רשת סלולרית דור רביעיLTE);  
VI. היוזמה לאיחוד הרשויות הרגולטוריות השונות הפועלות כיום. 

 

פרסמה הוועדה קול קורא ראשון וכללי לקבלת הצעות  2114בראשית חודש מרץ  .ה
 32בהתאם לכתב המינוי. לוועדה הוגשו  והתייחסויות הנוגעות לנושאים שעליה לבחון 

אקדמאים ובעלי עניין; גופים ציבוריים, אזרחים, ארגוני חברה אזרחית,  התייחסויות של
 . 23מתוכם הופיעו בפניה 

 

עם תום השימועים ערכה הוועדה הערכה של הנושאים בהם היא נדרשת להכריע על פי כתב  .ו
שימועים. בהתאם למתווה שעלה מכתב ה הנושאים שהועלו בפניה במהלךהמינוי ובעקבות 

המינוי ובעקבות תקופת הלימוד והשימועים שערכה הוועדה, החלו להתגבש הסכמות כלליות 
 ואילו בשאלות מפורטות יותר מתלבטים חברי הוועדה בדבר הכיוון הרצוי. בין חברי הוועדה

 

לפרסם "דו"ח  פה, החליטה הוועדה-בעלאשר על כן, וכפי שנמסר גם לכל משתתפי השימוע  .ז
עבודתה. הדו"ח יפרט את הכיוונים הכלליים אליהם חותרת עבודת אודות התקדמות ביניים" 

נתקבלה הכרעה או שנדרשות טרם הוועדה ויציג כשאלות פתוחות לציבור את הסוגיות בהן 
 בהן תשומות נוספות מהציבור. 

 

 51.2.9.51מועד הגשת תשובות הציבור:  .ח
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 הגדרות

ם שימוש בדיוני הוועדה והמלצותיה המופיעות בעמוד זה משקפות את משמעות המונחים כפי שנעשה בההערה: ההגדרות 

 בלבד, ואינם משקפים בהכרח את ההגדרות הטכנולוגיות או המשפטיות המלאות של המונחים.

 שמע-ראה: חוזי – ויזואלי-אודיו

 ראה: שידור  – (Broadcastדקאסט )ברו

ציבוריים הניתנים מכח חוק רשות השידור או כל -ממלכתייםויזואליים -אודיו םשירותי – השידור הציבורי

 חוק שיבוא במקומו. 

, כגון ויזואליים-אודיו םהצעה של מספר שירותי בזק נלווים לשירותי – (Bundlingחבילות שירותים )

 שירותי טלפוניה ואינטרנט, במסגרת עיסקה אחת )לדוגמא: "חבילות טריפל"(.

במכירתם של התכנים אשר  ויזואליים-אודיו םתכניזכויות בחיוב בעל  – (Sell-Must)חובת מכירה 

 אחר בתנאים מוגדרים )למשל: לאחר שידור ראשוני(. ויזואליים-אודיו םבבעלותו לספק שירותי

ערוציים להציע שירותים -רבויזואליים -אודיוחובת ספק שירותים  – Carry-(Mustחובת נשיאה )

 ערוצית להעביר את תכני השידור הציבורי.-חובת ספקי טלוויזיה רב מוגדרים. למשל:

 (.audiovisualהצגת מידע באמצעות תמונה וקול )באנגלית:  – (שמע )חו"ש-חוזי

המשתמש, בפרמטרים שונים  חווית עלהמשפיעים איכות הביצועים או השירות  – (QoSטיב שירות )

 הניתנים למדידה, כגון: מהירות, איכות וטיב תמונה/קול ועוד.

באמצעות רשיונות קיימים על פי  הפועלויזואלי רב ערוצי -אודיושירות  – ערוצית )טלר"ע(-טלוויזיה רב

 . הדין הנוהג כיום

בו זמנית על גבי רשת  מידע ממקור יחיד ליעדים רבים יכולת הפצת – (Cast-Multi)מולטיקאסט 

  .האינטרנט

עיקרון הקובע איסור על בעל שליטה בתשתית תקשורת להתערב  – (Net Neutralityניטרליות רשת )

בתכנים העוברים על גבי התשתית אותה הוא מספק, לרבות איסור על מניעה, הגבלה או הפליה לרעה 

  .ו תמחירייםבאמצעים טכנולוגיים א –של שירותים או תכנים מסוג מסוים 

 כיוונית )טלפוניה סלולרית(.-טלפוניה באמצעות תשדורת אלחוטית דו – )רדיו טלפון נייד( רט"ן

על ידי הציבור הרחב. בד"כ לקליטה בו זמנית  ויזואליים-ם אודיוהפצה אלקטרונית של תכני - שידור

 .(transmitterהכוונה תהיה להפצה באמצעות משדר )

י, באמצעות טכנולוגיה להעברת ערוצי טלוויזיה הניתנים לקליטה באופן חופש -  שידור קרקעי דיגיטלי

 מערך עידן+(. מבוצע באמצעות ממיר דיגיטלי )בישראל

המאפשר לצרכן לבחור את זמן הצריכה, בין אם שירות המציע תוכן  – ליניארי-ויזואלי א-שירות אודיו

באמצעות הקלטה של בין אם ( VOD)לדוגמא: שירות מתוך קטלוג תכניות המוצעות על ידי הספק ו

 (RCDאו  VT pU hc aC ,RCD)לדוגמא: שירותי שירות ליניארי וצפייה מאוחרת בו על ידי המשתמש 

בין וללא חלופות , צרכנים תוכן בהנגשה לינארית בלבדהמציע לשירות  – ויזואלי חד ערוצי-שירות אודיו

 .(הטלוויזי)לדוגמה: שידורי ערוץ  ליניאריות-ריות או אאליניאם 
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, באופן המיועד לצפייה סימולטנית על אמתבזמן פיה לצהמציע תוכן שירות  – ויזואלי ליניארי-שירות אודיו

 .בסיס לוח תכניות

בדרך של  םויזואליים בין א-תכנים אודיושירות המציע לצרכנים מגוון של  – ויזואלי רב ערוצי-אודיו שירות

  .ליניארי ובין בשילוב של שניהם-ליניאריים, בין באמצעות שירות א שירותיםריבוי 

Fiber to the Home (FTTH) – .שירות תשתית בו מגיע סיב אופטי עד לבית האזרח 

4G-LTE –  שירות רט"ן מתקדם )"דור רביעי"( המאפשר מהירויות גבוהות יותר של העברת תכנים על

 גבי התווך האלחוטי.
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 הנחות יסוד

 :הבאות הנחות היסודמוסכמות על הוועדה 

ויזואליים פועלים בסביבה אחת שהיא מקומית, ארצית ואף -כלל השירותים האודיו .1
 the communication) סביבת התקשורתעולמית, בה הם משפיעים אלו על אלו. 

ecosystem רגולטורי, טכנולוגי, כלכלי או חברתי  ,פוליטי( היא סביבה רגישה וכל שינוי
 לחזות מראש.  תמידאותם לא ניתן עשוי ליצור בה עיוותים 

 
אנחנו מצויים בתקופת ביניים שאת אורכה לא ניתן להעריך כעת. תחילתה במבנה  .2

הרגלי צריכת התוכן של אספקת השירותים וצריכתם הנוכחית; המשכה בתהליך השינוי 
משתנים ריבוי  נוכחלא ניתן לצפות  וקצבשאת שינוי יבור, ויזואלי על ידי הצ-האודיו

סביב התייצבות סביבת התקשורת בטכנולוגיים, כלכליים, חברתיים ואחרים; וסיומה 
 . שייתכן ואף הוא יהיה מודל דינמי ומשתנה חדשמודל 

 

 

 

 

 

 

המשדרים ערוצית וזיכיונות -יפוגו רישיונות ספקי הטלוויזיה הרב 2112עד סוף  .3
 המסחריים )והם יהיו רשאים לבקש רישיונות(.

 
. ויזואליים-אודיו םבעולם הרחב ניכרת כיום מגמת שינוי בהרגלי הצריכה של שירותי .4

צופים רבים, צעירים בעיקר, נוטשים את הצפייה באמצעות הפלטפורמות הישנות לטובת 
מאפייני צפייה באמצעות פלטפורמות חדשות, בעיקרן מבוססות אינטרנט. יחד עם זאת, 

והרגלי הצריכה של הציבור הישראלי שונים במעט מהמגמות  ויזואלי-האודיוענף ה
  ממגוון סיבות: הרווחות בעולם

 

I. ייחודית שפה 
II. נטיה לריכוזיות 
III.  היעדר מגוון שירותיVOD כמקובל באירופה 
IV.  ספקי תוכן היעדרVOD  י שהתפתחו בשנים האחרונות בארה"בכפדומיננטיים 
V. מרכזי, במיוחד בכל הקשור  מידעמקור עדיין מהווה טלוויזיה המשודרת ה

 .ויזואלי-לצריכת בידור אודיו
 

תנאי להצלחתו של הרגולטור בהתאמת הרגולציה לתנאים המשתנים הינו פיתוחם של  .5
 .  ואימוצם שינוי טכנולוגי, חברתי ועסקיכלי מדידה מקצועיים המאפשרים למדוד מגמות 

 
 םסביבת התקשורת הנוכחית מספקת מענה למספר לא מבוטל של אינטרסים ציבוריי .1

אשר אינם באים בהכרח לידי ביטוי בדין הכללי ויש להבטיח  הנובעים מהכרעות ערכיות
 מכאן ולהבא:אותם 

 

 : נוכחי מבנה

; ע"טלר ספקיות שתי

 מסורתיים משדרים

 דומיננטיים

: 1 ביניים תקופת

 מוצעות לציבור

 שונות אלטרנטיבות

 ש"חו תכני לצריכת

 : עתידי מבנה

 של התייצבות

 מוצרים סדרת

 צריכה והרגלי

 חדשים

:   2ביניים תקופת

 שירותים וספקי הציבור

 תהליך עוברים שונים

 "וטעיה ניסוי" של
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 פלורליזם 

 עידוד יצירה ישראלית מקורית איכותית 

 סימון וסיווג( בין היתר באמצעות) הגנה על קטינים 

 הגנה על אינטרסים צרכניים 

 שמירה על כללי אתיקה 

 מניעת מיסחור ופוליטיזציה של שידורי החדשות 

  לבעלי מוגבלויות ויזואליים-אודיו םשירותיאספקת 

 לקהלים ייעודיים ויזואליים-אודיו םאספקת שירותי 

 שימור סביבה תחרותית  
 

שוק התוכן הטלוויזיוני האיכותי בעברית נהנה מפריחה חסרת תקדים בשנים האחרונות.  .2
 ,המסורתייםהספקים תוכן המוטלות על אולם פריחה זו לא התרחשה 'יש מאין'. חובות ה

 מרכזיות לשגשוג.סיבות הן  ,והפיקוח הרגולטורי ההדוק בנושא
 

 ידורישהן בתחום  אסדרה עודפתיחד עם זאת, בהחלט ניתן לזהות נקודות של  .8
אשר אינם חיוניים ערוצית, -והן בתחום שירותי הטלוויזיה הרב ערוציים-החד הטלוויזיה

האיזון הראוי  בי על האינטרס הציבורי ואינם שומרים על אינם מגנים באופן מיט, יותר
 שבין חופש הביטוי וחופש העיסוק לבין צורכי האינטרס הציבורי.

הינו תנאי בישראל מוסדרת כיום בצורה מקיפה וקיומה  ויזואלי-האודיוהתחרות בשוק  .9
   :שימורה של התחרות נעשה באמצעות שני מנגנונים להענקת רישיונות שידור.

  חובתmust sell ערוצית-ואיסור בלעדיות בערוצי טלוויזיה רב. 

  ועיתונים.ובין גופי שידור שונים איסור על בעלות צולבת בין גופי שידור  

, אך מנגנון רשיון מיוחד יבעלל המאפשר שידוריםמנגנון בנוסף, קיים באסדרה הנוכחית 
  זה אינו אפקטיבי בפועל.

סביבת התקשורת הישראלית, כמו במדינות אחרות בעולם, סובלת מהיעדר תחרות  .11
העלות הגבוהה  –אפקטיבית בתחום התשתיות. היעדר התחרות נובע ממגבלה כלכלית 

 ומאופק טכנולוגי מוגבל. –בתנאי אי ודאות תשתיות של הקמת 

על שתי התשתיות הקיימות כיום, רשת "בזק" ורשת "הוט", אמורה להתווסף במהלך 
( Fiber to the Home) FTTHשתציע שירות  IBCהשנים הקרובות רשת חברת 

(. קצב הפריסה 4G-LTEורשתות הרט"ן אמורות להשתדרג לרשתות דור רביעי )
יטי עד כה של שירותי הניסיון בעולם המצביע על אימוץ א ;המתוכנן של תחליפים אלה

FTTH ; וכן יכולתן המוגבלת של רשתות הLTE  אינם מבטיחים בעתיד הנראה לעין
 "הוט".-שבירה של דואופול "בזק"

 
שכבתי. שכבת היסוד -המונח הרווח, "אינטרנט", משקף למעשה מבנה טכנולוגי רב .11

יה שכבת "הוט". מעליה מצו-הפיזית נשלטת כיום, כאמור, על ידי דואופול "בזק" ו
מקשרת בין מסופים שונים )מחשבים, )הקרויה גם "השכבה הלוגית"( ההאינטרנט 

מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, טאבלטים(. מערכות ההפעלה במסופים )חלונות, אפל, 
במחשבים לינוקס, כרום וכדומה( מהוות שכבה טכנולוגית נוספת, אשר מעליה פועלים 

המאפשרים גישה אקספלורר, כרום, פיירפוקס, ספארי( כגון: דפדפנים )"קלאסיים", 
בטלפונים חכמים, טאבלטים  .טיוב, גוגל, ג'ימייל וכיו"ב(-)כגון: פייסבוק, יו לאתרים

לאותם "אתרים", הנקראים במקרה זה  ומחשבים מסויימים קיימת גישה ישירה
בכל  השכבה העליונה היא שכבת התוכן שיוצר משתמש הקצה. השליטה ".יישומים"
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והשליטה בכל שכבה  אחת מן השכבות משפיעה על חווית המשתמש באינטרנט
 . מאפשרת שליטה בשכבה שמעליה

 

 

 

 

 

 

 
של הרשת  בשימושי האינטרנט טמון פוטנציאל גדול לחברה כתוצאה מייחודה הטכנולוגי .12

 ומנגישותה הגדלה. יחד עם זאת:

  ;קיימים פערי חיבור לאינטרנט ושימוש בו בקרב אוכלוסיות שונות 

 למרות עליית רמת שירות ה- download הביתי, רמת שירות ה-upload  נמוכה
 ויזואליים-אודיו םחדירת שירותי. עובדה זו מקשה על בכל קנה מידה עולמי

 .המתחרים במשדרים המסורתיים

  ברגולציה הנוכחית לא מובטח שירותmulticast  החיוני להבטחת טיב שירות
 .ויזואלי ליניארי-אודיובשידורי תוכן 

 סדרה הקיימת בכל הנוגע לניטרליות הרשת היא כללית ומותירה פתח אה
, אשר עשויה ל"אוטונומיה ניהולית" של בעלי התשתית וספקי שירות האינטרנט

 לשימוש לרעה.להיות בעלת פוטנציאל 

 ליצירתיותם של משתמשיה )מרחב ביטוי מצד אחד משמשת הרשת כuser 
generated content אך בה בעת היא גם מרחב שבו קיימת תעשיית תוכן ,)

, שבחלקה משכפלת את (professionally generated content) מקצועית
שחקנים חדשים בעלי  וצרתובחלקה י ויזואלי-האודיומוקדי הכוח הקיימים בשוק 

 עוצמה כלכלית.

  רשת האינטרנט איננה בגדר מרחב "שוחר טוב" שבו ניתן יהיה להגן על
 .והשחקנים הפועלים בהרק מכוח תכונותיה של הרשת  יאינטרס הציבורה

  גם ברשת האינטרנט קיימים כשלי שוק וריכוזי כוח כלכלי, אולי אף יותר מאשר
 ל אופייה הגלובלי.ים, בין היתר בשבשווקים מסורתי

 

  

 הרובד הפיזי

 רובד התוכן

 רובד הדפדפן/היישום

 רובד מערכת ההפעלה

 הרובד הלוגי
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 לציבור עקרונות לפעולה ושאלות

הבאים לניהול סביבת התקשורת החדשה,  עקרונותלאור הנחות היסוד מוסכמים על הוועדה ה
 (.√ -המסומנות ב) הבאות שאלותבעקבותיהם את ה המעלים

  סביבת תקשורת אחת –שירותי שידור ובזק 

השידור והבזק שירותי מתוך ראיית מכלול  םויזואליי-ם האודיושירותיהיש להסדיר את  .1
ועל מנת להבטיח את קידומו של האינטרס ( ecosystemכסביבת תקשורת אחת )

 .הציבורי

 העיקרון: ניטרליות טכנולוגית 

ויזואליים -על האסדרה להתעלם מהטכנולוגיה באמצעותה מועברים השירותים האודיו .2
 .)עיקרון הניטרליות הטכנולוגית(ולהתייחס אך ורק לאופי השירות ותכונותיו 

  עד למועד שייקבע חולכו להידרש לרישוי שיימשירישיונות קיימים  בעלי 

תתאפיין ש תקופת ביניים תחולרה החדשה לתוקפה דהאסהחל ממועד כניסת  .3
זכיונות קיימים בתחום הטלוויזיה בקיומם של הסדרים שונים לבעלי רשיונות וראשיתה ב

ה זו תסתיים עבור כל פתקוהקרקעי הדיגיטלי.  , השידור והשידור)טלר"ע( ערוצית-הרב
 :רשיון או זכיון בהתאם לכללים ייחודיים שיחולו עליו על פי העיקרון הבאבעל 

 בין בין ספקי הטלר"ע ולא מתקיימת תחרות אפקטיבית  : כל עוד"עטלר
ועל מנת לשמר את הישגי ערוצי, -ויזואלי הרב-ספקי השירות האודיו

 קי הטלר"עפסההגנה על האינטרס הציבורי באסדרה הקיימת, ימשיכו 
עד למועד שייקבע על ידי  הת הרישוי ולהידרש לחובהקיימים לעמוד ב

 הגוף הרגולטורי על פי מבחני נתח שוק ודומיננטיות.

 חד משדריםכל עוד : ערוצי באמצעות שידור-ויזואלי חד-שירות אודיו-
, אם יהיו כאלה ,DTT-, לרבות ערוצים חדשים שיעלו על תשתית הערוציים

ם מכח ימשיכו לעשות שימוש בתווך הטכנולוגי הייחודי שהועמד לרשות
מכרז או רשיון, ימשיכו לחול עליהם החובות הרגולטוריות הנדרשות על פי 

 הדין.

  שאלות לציבור

 הנוכחיים  טלר"עהשמתחתיו ניתן יהיה להעביר את ספקי  מהו נתח השוק הראוי
 ?להלן 1,2,8בסעיפים מתואר ההחדש למשטר הנוכחי רישוי הממשטר 

 כפועלים באותו השוק?  ויזואליים-שירותים אודיותנאים ייחשבו ספקי  לובאי 

  האם הבדלים באיכות השירות )להבדיל ממבחן הטכנולוגיה בה הם פועלים( הם
 להגדרת התחליפיות?רלוונטיים 

 טלר"ע ספקיל מהו מבחן הדומיננטיות? 

 ואם כן מהומבחן דומיננטיות לערוצי ברודקסט האם נכון לקבוע ,? 

  האם נכון להפעיל מבחן של מעבר זמן במקום או בנוסף למבחני נתח שוק
 בקביעת מועד מעבר בעלי הרשיונות הקיימים למשטר הרישום? 
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  אם כן, מה צריך נתח שוק משמעותילהחיל אסדרה ספציפית לבעלי האם יש ?
ויזואליים ומה צריכים -" בשירותים אודיולהיות מוגדר כ"נתח שוק משמעותי

 להיות הכללים?

 הפיקוח אופי ישתנה וכן המסורתיים המשדרים על החלות התוכניות החובות ופחתוי 
 , אך לא תופחת חובת ההשקעה בכללותההתוכני

ויזואלי מחייבים רגולציה גמישה יותר הממוקדת -השינויים הצפויים בענף התוכן האודיו .4
-בהשגת המטרות שבבסיס האינטרס הציבורי. נדרש להפנים כי הצריכה של תכנים אודיו

ליניארית. -ויזואליים עוברת שינוי מצפיה ליניארית במספר מוגבל של ערוצים לצפייה א
עו ביחס למשדרים ליניארים מתוך ראיית ענף השידורים במצב עניינים זה כללים שנקב

אינם רלוונטיים עוד. בנוסף, מביא כענף מוגבל בו ניתן להכווין את התנהגות הצופה, 
ריבוי הערוצים להתפצלות הצפייה. הערוצים שריכזו עד לאחרונה את עיקר הצפייה הם 

המקור. על גם אלה עליהם מוטל חלק נכבד מההשקעה והעשייה בתחום הפקות 
הרגולציה להבטיח כי ערוצים אלה ימשיכו להתקיים לפיכך, לפחות עד שתתיצב סביבת 

 התקשורת והתמיכה בקיומו של תוכן מקורי תוכל להתבסס על מקורות אחרים.

יש  .תםואסדרל תכנים עעל הרגולטור להפחית את מעורבותו הישירה בפיקוח לפיכך, 
ערוצי -שירות הליניארי החדהספקי הטלר"ע ו של הפרטניות חלק מדרישות התוכןב להקל

 .חובת ההשקעה בכללותהמבלי לפגוע באך  ,כבר בתקופת המעברהקיימים 

הוועדה סבורה שאין מקום להקטין את כלל ההשקעה ביצירה ישראלית יודגש: 
מקורית, ובוודאי שאין מקום להקטין את היקף ההשקעה בתוכן איכותי )סוגה עילית 

  .לם יש לאפשר לגופים המשדרים יתר גמישות בפעולותיהםאו ,סוגותיה(-לתת

 שאלות לציבור

  להלן, תיעשה עבודת פישוט  51עם הקמת רשות התקשורת כאמור בסעיף
ויזואלי על -והרמוניזציה של האסדרה החלה כיום על ענפי התוכן אודיו

כללים החלים היום על קיימים  אולם,טכנולוגית. -חלוקתם ההיסטורית המוטה
מן הראוי להקל ש ערוצי הקיימים-ספקי הטלר"ע וספקי השירות הליניארי החד

 ואף לפני הקמת הרשות החדשה. בהם גם בתקופת הביניים

אכן  לתקופת הבינייםאילו מהשינויים הבאים המוצעים לחוקים ולכללים הבאים 
 נדרשים?

 ערוצי:-שידור חד

  ורדיוחוק הרשות השנייה לטלוויזיה 

   'לתקן:מן הראוי ש 24סמכויות המועצה לפי ס 

 : "סוגות השידורים". ( למחוק ובמקומו לכתוב1ס"ק ) .1

 ( למחוק.4ס"ק ) .2

 ( למחוק.5ס"ק ) .3

 (, במקום המילה "סוגי" תבוא המילה "סוגות".8ס"ק ) .4

 לחוק(. 59לבטל את סמכות ועדות הכנסת למעורבות בלוח השידורים )ס'  מוצע 
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  מליון  51להגדיל את חובת ההשקעה בסוגה עילית מהמינימום הקיים של מוצע
, כך )התוספת השנייה לחוק( )ממודד(  לערוץ₪ מליון  52-ללשנה לערוץ ₪ 

שתיכלל בתוך סך ההשקעה גם ההשקעה הנוספת המוקצית כיום להפקת סרטי 
 קולנוע על מנת לתת לספקי התוכן יתר גמישות בבחירת סוגי התוכניות שהם

 .מפיקים

 שאלות לציבור

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שידורי מוצעים להבאים השינויים אילו מה
 אכן נדרשים? לתקופת הביניים בעל זכיון(בידי  טלוויזיהתכניות 

  מוצע להגמיש חובת השידור בימי חג ומועד כך שלא יהיה מינימום על  (:ב)1כלל
 19:11-24:11מ אורך התוכנית, אלא על סך הדקות וכן שתורחב שעת השידור 

 כך שניתן יהיה לשקול גם תוכניות לבני נוער. 18:11-24:11ל 

  תוכניות מועדפות(: מוצע לבטלו 2כלל( 

  געים לספקי הטלר"ע כהכנה לקראת : מוצע לבצע האחדה עם הכללים הנו9כלל
 דרה על בסיס נייטרליות טכנולוגית. סהאחדת הא

  ינוח "עונתי" למינוח "שנתי".: מוצע לשנות את המ15כלל 

  א(: מוצע לפשט את הכלל ולחלק את ה"סוגה העילית" לשתי סוגות: 11כלל(
 תעודה ודרמה.

  א(.11)ב(: מוצע ליישר קו עם המכסות כפי שייקבעו בכלל 11כלל( 

  ד(: מוצע לקבוע את העיקרון כי לגוף המאסדר תהיה הסמכות להעניק  11כלל(
 הקלות לגוף המפוקח ובלבד שלא תיפגע מידת ההשקעה בסוגה העילית.

  חד עם ביטול ה"תוכניות המועדפות".יבמוצע לבטל  )ה(: 11כלל 

  ירת כדי לאפשר יצ 8:11-24:11)ו(: מוצע להרחיב את שעות השידור ל  11כלל
 סוגה עילית גם לקהלים של גימלאים ושל בני נוער.

  א( וכן לאפשר למנהל 11להתאימו לשינויים המוצעים בסעיף )ח(: מוצע 11כלל(
לקבוע כי תכנית עמדה בכללי הסוגה גם אם לא עמדה בהשקעת המינימום בה 

 .ומטעמים שיירשמו

  מוצע לבחון את הצורך בקיומו של כלל זה.(: 2)יא()11כלל 

  יחד עם  (: מוצע לשנות את הצורך באישור מראש באישור בדיעבד.3)יא()11כלל
לפני השידור ולבקש את אישורו שאכן  לרגולטורזאת המשדר רשאי לפנות 

 תוכנית מסויימת עומדת בכללים.

  מוצע לבטלו.18כלל : 

  מוצע לשקול לבטלו.19כלל : 

  שאין מאחוריהם מוצע לבחון את נחיצותם של סעיפים הצהרתיים : 21כלל
 .מבחנים כמותיים

  ב(: מוצע לבטלו 21כלל( 
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 את הפרק כולו. ל)תכנון השידורים(: מוצע לבט ’פרק ח 

  בשל ביטולו של פרק ח' מוצע לקבוע כלל לפיו משדר שלא עמד במחויבותיו
 יידרש לעמוד בכפל המחוייבות בה לא עמד בשנה העוקבת.

  מוצע ליצור הסדר לשימור ארוך טווח של הארכיון הדיגיטלי של תוכניות : 42כלל
  .לרבות עלויות יצירת הסדר כזה נגשתםההמשדרים ושהפיקו 

 :ערוצי-שידור רב

 סוגי השידורים,  האם בסביבת התקשורת החדשה יש מקום לפיקוח על"
נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם, לרבות אישור ערוץ לשידור וביטולו" 

 ? כמקובל על פי החוק היום

 (בזק ושידורים) התקשורתשינויים מוצעים לכללי 

  מוצע לאחד נוסח עם הכללים המקבילים בכללי הרשות השנייה.13כלל : 

  הרשות השנייה.סימן ד' וסימן ה': מוצע להתאים לכללי 

  יא: מוצע בהגדרה "הפניה לאתר אינטרנט" למחוק את המלים "באמצעי 11כלל
 חוזי או שמע".

  מוצע לבחון מחדש את ההגדרות ולאחד עם כללי הרשות השנייה.12כלל : 

  עד למועד שבו...הסעיף מהמלים "הסיפא של מוצע למחוק את : א)ד( 12כלל" 

  לבטלו: מוצע 12-ה ו 12ד,  12כללים. 

  ז: מוצע למחוק את המלים "למעט הפקות מקומיות המיועדות לגיל הרך 12כלל
 .)ג(-ו ולבטל את ס"ק )ב(או לילדים ונוער" 

  ח: מוצע לפשט את נוסח הסעיף כך שיובהר כי אין מכירים פעמיים באותו 12כלל
 סכום.

  תופיע המילה "אחרי"מוצע במקום המלים "לפחות לפני"  יא:12כלל. 

  ג(: מוצע לבטל.18כלל( 

  ם של סעיפים הצהרתיים שאין מאחוריהם תלבחון את נחיצו(: מוצע 1)בא18כלל
 מבחנים כמותיים.

  על בעל רשיון  לדרוש הכפלת המחוייבות בשנה העוקבת(: מוצע 2)בא18כלל
מוצע  כאמור לעיל כנדרש היום.במחויבויותיו במקום מילוי ההפרה  שאינו עומד

 .כאמור לעיל לקבוע כלל זהה גם ביחס לשידורים על פי חוק הרשות השנייה

  מוצע לבטל את כולו למעט ס"ק)א(.21כלל : 

  מוצע לבטל.23כלל : 

  מוצע לתקן כך שבמידה ופועל הערוץ הערבי הייעודי, פטור בעל הרשיון 25כלל :
 מחובה זו.

  מוצע לבטל.21כלל : 
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  מוצע להוסיף את חובת המועצה ליידע את בעל הרשיון בהחלטתה (א)41כלל :
 הימים. 45בתוך 

  באופן  : מוצע לבטל ולקבוע במקום זאת הסדר של דיווח בדיעבד49-51כללים
 .שניתן לאוכפו בשנה העוקבת לשידורים

  ע לבטל.צא: מו53כלל 

  ב: מוצע לבצע האחדה עם הכללים המקבילים ברשות השנייה.53כלל 

  ו: יש להוסיף מוצרים אלכוהוליים ותרופות.53כלל 

  מוצע לבטל54כלל :. 

 מוצע לבטל1פרק ד : 

  מוצע ליצור הסדר לשימור ארוך טווח של הארכיון הדיגיטלי של תוכניות : 59כלל
 שהפיקו המשדרים והנגשתם לרבות עלויות יצירת הסדר כזה.

 על מי תחול האסדרה?

  קריטריונים מוגדרים ויזואליים העונים על-אודיום תחול רק על ספקי שירותיהאסדרה  

מתוך מטרה להתאים את הסביבה הרגולטורית להתפתחויות התכופות בטכנולוגיות  .5
על בסיס נייטרליות  ויזואליים-אודיו םהמעניקים שירותי םספקי יוגדרו ,התקשורת
 . , קרי ללא תלות בשיטת השידור שבה ייבחרוטכנולוגית

ועומד במבחן  ויזואלי ייקרא מי שעונה על הקריטריונים הבאים-אודיוספק שירות מוצע כי 

 :הכנסה או מספר מנויים מינימלי

  או חד ערוצי רב ערוציויזואלי -אודיואספקת תוכן שמטרתו העיקרית שירות 

 הניתן לצפייה על גבי תשתית אלקטרונית 

  או לוח שידורים, לפי העניין תוכן אירגוןהכולל מנגנון 

 בעיקרו לציבור בישראלמיועד ה 

( professionally producedויזואלית המופקת מקצועית )-אודיו יצירה"תוכן " יוגדר כ"

 . "למטרות רווח

 לרבות אריזה. -"הפקה" 

 שאלות לציבור 

 היא הגדרה מספקתויזואליים -אודיו םספקי שירותיל האם ההגדרה המוצעת? 
 

  מבחן מספר המנויים המינימלי מה צריך להיות מבחן ההכנסה המינימלית או
ייחשב לספק  כל התנאים המצטבריםהנדרש כדי שספק שירות העומד ב

-ו 1ששירותיו מצדיקים פיקוח רגולטורי כלשהו )לגבי רמות הפיקוח, ראו סעיפים 
 להלן(. 2

 

 שידור פרסומות או יתבסס על קיומם של דמי מנוי "למטרות רווח"מבחן הש מוצע 
 תמורה אחרת, או תמורה בצורת מסירת פרטים אישיים וכניסה למאגר מידע או

 ?על ידי מנויים. האם אלו מבחנים ראויים ומספקים
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  מה מעמדו של עידן+, או כל שירות טלוויזיה דיגיטלית קרקעית אחר, בשוק
  החדש?

 יידרש להירשם לשם כך אצל הגוף ויזואליים -אודיו םספק שירותי מי שיוגדר
 הרגולטורי 

מתוך מטרה לאפשר כניסתם המהירה והיעילה של שחקנים חדשים, ועל מנת לקדם  .1
מקדים כתנאי לא יידרשו  דשיםם אודיו ויזואליים חספקי שירותיחדשנות ויצירתיות 

 5בסעיף  בכל התנאים המצטבריםמרגע שיעמדו  , אך יחויבו ברישוםלרשיוןלפעולתם 
 .לעיל

הרישום יידרש על מנת להגן על צרכני השירותים ולטובת הבטחת עמידת ספקי 

השירותים במחויבויותיהם הציבוריות. הרישום מאפשר לרגולטור הפועל מטעם הציבור 

ספק השירות ולוודא כי הוא עומד בהוראות הדין החלות עליו. הרגולטור ינהל  לזהות את

רשימה, הפתוחה לעיון הציבור בה מופיעים הפרטים החיוניים הדרושים לזיהוי ספק 

 השירות. 

 שאלות לציבור

  אילו כלים רגולטוריים צריך שיהיו בידי רגולטור התקשורת עם המעבר לשיטת
 הרישום? 

 קציות שיש להעמיד לרשות רגולטור התקשורת?מהם מנגנוני הסנ  

 ר מנוייםומספ י על פי מבחני הכנסההטלת חובות רגולטוריות תיעשה באופן הדרגת 

קריטריונים על פי מדרגות הנובעות מרמת הכללי האסדרה יוחלו על ספקים העונים על  .2
 .מעבר לדרישת המינימום לרישוםשהיא  שלהם מנוייםהכמות מאו  ההכנסה

 שאלות לציבור
 

  מהי רמת ההכנסה הראויה שממנה והלאה מן הראוי להטיל חובות רגולטוריות
 ויזואליים?-על ספקי שירותים אודיו

 

  מהו מספר המנויים שממנו ואילך מן הראוי להטיל חובות רגולטוריות על ספקי
 ויזואליים?-שירותים אודיו

 

 גם אם הכללים עצמם יוסדרו בדרך של  אילו חובות ראוי להטיל בהדרגה(
 ? להלן( 14ר בסעיף אסדרה משותפת כאמו

 כללי אתיקה? .1
 כללי אתיקה בפרסומות? .2
 הנגשה לבעלי מוגבלויות?  .3
 הגנה על קטינים?  .4
 מימון הפקות מקור? .5
 ?חובת הנשיאה .1
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 בעלי גם ויזואליים שהם -חודיות יחולו על ספקי שירותים אודיויחובות רגולטוריות י 
 תשתיות

התקשורת שהם גם ספקי שירות  תשתיותבתחום או חדשים בעלי רישיונות קיימים על  .8
 .את הרגישות הנוצרת משילוב זהויזואלי יחול משטר רישוי ופיקוח הלוקח בחשבון -אודיו

 שאלות לציבור

  שמספקים  ויזואליים-אודיו םעל שירותיייחודי האם יש מקום להחיל משטר רישוי
 בעלי תשתיות?

  מהם הכללים הנדרשים כדי להבטיח שבעלי תשתיות לא יוכלו לפגוע בתחרות
 ויזואליים?-בשוק השירותים האודיו

  השירותים שיספק ואופיים סוגכל ספק שירות יקבע בעצמו את 

החירות להציע שירותים על פי תפיסתו את כדאיות מודל אספקת תינתן לכל ספק  .9
השירותים, אולם יהיה עליו לשווק את השירות ולספק שירותים לצרכנים באופן שוויוני 

לכללים שייקבעו )חובת בכל מקום בארץ, ולהנגיש אותם לכל האוכלוסיות בהתאם 
 :שירות לכל(

 שאלות לציבור

  שירות הסוג כל ספק שירות בוחר את בסיסית לפיה הלמרות הגישה האם
האם יש לדרוש מכל לדוגמא:  ?לימינימדרישת שירות  יספק, עדיין ניתן לקבוע ש

( או להסתפק בכך שכל ספק יידע quality of serviceספק הבטחת טיב שירות )
 את הצרכן בדבר טיב השירות המוצע?

  כוח שוק משמעותי יבעלל למתן זכות גישה לפלטפורמהחובות האם יש להחיל? 

 ( האם יש להגביל הצעה של "חבילות שירותים" לציבורbundling?) 

 יש ויזואליים על פי בחירתו -דיומעבר לזכותו של כל ספק להציע שירותים אואם ה
אם יש לחייב את הספקים מינימום שירותיות כגון: המקום להטיל עליו חובות 

אחידים לעניין חוזה ההתקשרות עם בקיום מרכזי שירות? מענה אנושי? כללים 
 האזרח? מתן שירות במגוון שפות? מנגנון ניוד מנויים?

  תשמר את ענף התוכן האיכותי הישראלי והישגיו סביבת התקשורתאסדרת . 

הישראלי חייבת לשמר את קיומו של ענף התוכן הישראלי  ויזואלי-האודיושוק האסדרת  .11
יש ליצור תמהיל נכון של השקעה שיושת על השחקנים הרלוונטיים  האיכותי והישגיו.

 בסביבת התקשורת המשתנה.

 שאלות לציבור

  להשקיע יותר בתוכן מקורי? משדרים מסורתיים וחדשיםכיצד ניתן לעודד 
 

   ?על אילו תכנים מקוריים יש להגן 
 

  ?כיצד ניתן להבטיח גיוון תכני 
 

  התוכן המקוריהאם צריך לשמור על גיוון מקורות?  
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  חשיבות לביזור תהליך בסביבת התקשורת על מגמותיה החדשות יש האם
 הפקת התוכן?

 

   האם האבחנה הקיימת כיום בין סוגות וקביעת מכסות בהתאם משרתת את
 האינטרס הציבורי?

 

  האם יש משמעות לחיוב בתכנים מקומיים ואזוריים בסביבת התקשורת
 החדשה?

  בתוכן ישראלי איכותי תתחלק בין ספקי תשתית לספקי תוכן, חובת התמיכה הכספית
 . עם תום תקופת הביניים

לתמיכה כספית ולחובת נחלקת כיום חובת התמיכה בקיומו של תוכן ישראלי איכותי  .11
לולה עשידור. חלוקה זו איננה מתאימה עוד לסביבת התקשורת החדשה והיצמדות אליה 

מוצע כי בסביבת  . לפיכךהישראלית ובחשיפתהלפגוע בהיקפי התמיכה בהפקת המקור 
על תמהיל הכנסות המורכב מהשקעה של גופי התקשורת החדשה תוטל חובת התמיכה 

)בזק, כבלים, רט"ן ורשת הסיבים  חברות התשתית השידור כמקובל היום ושל
ויזואלית, מגמה -, שעיקר התעבורה על תשתיותיהן כיום הינה תעבורה אודיוהאופטיים(

 גבר עם השנים.שרק ת

 שאלות לציבור

  המנגנון שישמר בצורה המיטבית את היקף ההשקעה הנוכחי בהפקה מהו
 מקורית? האם מן הראוי להגדילו על מנת לשמר את היקפו?

 

  ?כיצד יראה מערך התמיכה בהפקות המקור העתידי 
 

  האם נכון ליצור תמהיל מקורות מימון במקום הסתמכות על מימון ייעודי
 ?כמקובל היום בלבד מהמשדרים

 

  האם יש מקום ליצירת "בסיס מס" חדש להבטחת מימון הפקות המקור ובכללו
 התאמה לטכנולוגיה הנוכחית של שיטות כגון "מס הקלטת הריקה" ודומיו?
 

 שחקנים במקום או בנוסף למשטר  האם ניתן להחיל משטר של סבסוד ותימרוץ
 מינימום ההוצאה ומינימום השידור הקיים היום?

 

  ויזואלית רב-ודיולהקים קרנות ייעודיות לתמיכה ביצירה מקורית אהאם נכון-
  ערוצית או שנכון להתבסס על מסגרת הקרנות הקיימות?

 לסביבת השידור החדשה איכותי תותאם ידור של תוכן ישראלישחובת ה . 

ויזואלי -חובת השידור של תוכן ישראלי איכותי תותאם לאופן אספקת התוכן האודיו .12
על מתן גישה ובולטות לתכנים מקוריים ישראליים חובת  תוגדר וצריכתו בעידן החדש.

 . ערוצי-ויזואלי רב-שירות אודיו ספקי
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 שאלות לציבור

  את ו/או להבליט החובה לשדרמי הם הגורמים אשר עליהם ראוי להטיל את 
)השידור הציבורי, היקפים?  לובאיזה דרך ובאיהיצירה הישראלית המקורית 

 משדרים מסורתיים, ספקי שירותים "קטנים"(?
 

  ויזואליים-אודיוה םשחקניההאם בהכרח יש להטיל מחויבויות תוכן זהות על כלל 
 בשוק?

 

 ?או בצורתה החדשה כחובת הנגשה ובולטות של  מה יהיה היקף חובת השידור
  ויזואליים רב ערוציים?-תוכן בשירותים אודיו

 הגורם המאסדר וסמכויותיו

 לתחום התקשורת )שידורים ובזק( האחוד רשות מאסדרתוקם ת 

על בסיס העיקרון של  –שידורים ובזק  –לתחום התקשורת  האחודמאסדרת  רשותקם ות .13
 הנתונות כיום סמכויותהסמכויות הרשות תכללונה את טכנולוגית. ואדישות טרליות ני
וכן  כבלים ולוויןלשידורי  המועצל, לטלוויזיה ורדיו רשות השנייהלמשרד התקשורת, ל

 סמכויות פיקוח על רשות השידור ועמידתה בחובותיה על פי דין.

 שאלות לציבור
 

  אודיו?האם הרגולטור האחוד צריך להמשיך ולפקח גם על שירותי 

  האם הרגולטור האחוד צריך לפקח גם על שידורי המשדר הציבורי )רשות
השידור או גוף אחר שיוקם בהתאם להצעת החוק הנדונה כעת בכנסת(? אם כן, 

 על אילו שירותים ובאיזה היקף?

  מה טיב והיקף הסמכויות אשר ימסרו לרגולטור החדש, בתחומי עיצוב המדיניות
 והאכיפה?

  גולטורי החדש?רהגוף המה יהיה מבנה 

 לטור ואי תלותו? ושמר עצמאות הרגיאיך ת 

 ?באילו מתחומי האסדרה ראוי לשקול מבנה כזה 

 ?מה יהיו מקורות המימון של הרגולטור 

 אקטיביות( ייקבעו בדרך של אסדרה משותפת -חובות רגולטוריות פוזיטיביות )פרו 

-האודיו השירותים וספקי הרגולטורי הגוף בין משותפת אסדרה מנגנון להקים מוצע .14
בהם לספקי השירותים ידע מקצועי היכול לסייע בידי  תחומים להסדירויזואליים על מנת 

 הגוף המאסדר לקבוע כללים ישימים ומועילים. 

 שהות תינתן לתוקפם החדשים ההסדרים מכניסת הראשונה השנה במהלך כי מוצע
הנוגעים  נושאים במגוון כללים ולגבש להתכנס ויזואלים-האודיו השירותים לספקי

 כללי, וסיווג סימון חובות, בפירסום אתיקה, אתיקה כללילשמירה על האינטרס הציבורי:
 .מוגבלויות לבעלי הנגשה
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 שאלות לציבור

  האם נכון להפעיל אסדרה משותפת בין הגורם המאסדר והגופים המאוסדרים
 ויזואליים?-בענף השירותי האודיו

 משותפת באסדרה שיאוסדרו ראוי ויזואליים-אודיו שירותים אילו? 

 בתחום התשתיתסמכויות 

 ונגישות לכלל הציבור.תשקוד על הבטחת שירות  רשות התקשורת 

 

גוף האסדרה האחוד ישקוד על הבטחת אוניברסליות של נגישות איכותית לרשת  .15
האינטרנט, לרבות שיפור הנגישות לתשתיות תקשורת איכותיות בכל רחבי הארץ, שיפור 

במקטעי הרשת  multicast, הבטחת downloadוה   uploadהסימטריה בין ה 
 הרלוונטיים והבטחת נגישות השירותים לבעלי מוגבלויות.

 שאלות לציבור

  מה משמעותו של שירות תוכן אוניברסלי בעידן השידורים על גבי רשת
 האינטרנט.

 

  האם האחריות של ספק התוכן חלה גם לגבי האיכות בה יגיע המוצר למשתמש
 הקצה?

 

  האם תפריט התוכן צריך להיות זהה לכל הצרכנים? האם הוא יכול להיות בעל
 אופי איזורי?

 

  שירות מקסימלי לבעלי מוגבלויות?כיצד ניתן להבטיח 
  

  האם ניתן להטיל מחויבויות הדרגתיות של הבטחת נגישות לבעלי מוגבלויות
-השירותים האודיושל ספק  או רמת ההכנסות בהתאם לנתח החדירה לשוק

 ?םיויזואלי
 

 ם אודיוהאם יש צורך לעדכן את חוק הנגישות הקיים כך שיחול גם על תכני-
  ?ויזואליים

 חיזוק אסדרת על ידי  ויזואליים-אודיו םהאסדרה תמנע את עיוות התחרות בשירותי
 ניטרליות הרשת

על הרגולטור למנוע צווארי בקבוק הנובעים מהמבנה השכבתי של הרשת על ידי הבטחת  .11
על חופש זאת על מנת להגן . ניטרליות רשת אפקטיבית, והחלתה על כל אחת מהשכבות

 .   ולהבטיח תחרות הוגנת הביטוי

 שאלות לציבור

  אילו כלים ניתן לתת בידי הרגולטור על מנת שיבטיח שלא תיווצר ריכוזיות בכל
 אחת מהשכבות?
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  אילו מרכיבים יש להוסיף לחקיקת ניטרליות הרשת על מנת לחזק את יכולת
 הרגולטור להבטיח אותה?

 סמכויות בתחום התוכן

 ( חובת הנשיאהmust carry )תחול על ספקי המשמרים אינטרסים ציבוריים  של ערוצים
  גם בסביבת התקשורת החדשה.ערוציים -רב ויזואליים-שירותים אודיו

 
חובת הנשיאה של ערוצים בעלי חשיבות ציבורית איננה פוחתת, ואולי אף מתעצמת,  .12

 המשדר הציבורי, ערוצים ייעודיים )ובעיקר ערוציםערוצי  בסביבת התקשורת החדשה.
ם המשודרים על גבי תשתית עידן +, ערוצים שיוגדרו כבעלי חשיבות ערוצי ,למיעוטים(

 must-המשמרים אינטרסים ציבוריים ימשיכו ליהנות מהגנת ה  שידור ציבורית, וערוצי
carry חובת הנשיאה( גם בסביבת התקשורת החדשה(. 

 שאלות לציבור

  חובת הנשיאה?תחול ש ראוי יויזואל –אודיו תוכן על אילו ספקי 
 

  עליהם מוטלת חובת הנשיאה לשלם על  ויזואלי-התוכן האודיוהאם על ספקי
האם לא ראוי לעבור למשטר בו מתקיימת חובת תשלום עבור  ?ם אלהערוצי

 ערוצים בעלי חשיבות ציבורית לצד ביטול חובת הנשיאה?

 האם קיימים תנאים שיאפשרו להחריג משדרים מסוימים מחובת הנשיאה? 

  קיומם של , לצד הבטחת ספקי טלר"עתיר שידורי חדשות נוספים על ידי להיש
 שידורי חדשות עצמאיים ובלתי תלויים

 
ויזואליים בלתי תלויים -חדשות אודיולשידורי יש להמשיך ולדאוג לכך שיישמרו מקורות  .18

יש  בקרב ספקים קיימים וחדשים, לצד שירותי חדשות חדשים שיציעו הספקים החדשים.
 להתיר כבר כעת לספקי שירותי הטלר"ע הקיימים לשדר שידורי חדשות עצמאיים.

 שאלות לציבור

  בהינתן שוק תחרותי, בו מוחלת חובת הנשיאה על כלל המשדרים, האם לאפשר
 להפיק שידורי חדשות מקוריים? ויזואלי-אדיולכלל השחקנים בשוק ה

 

  אודיוה םמשדריה לכלהאם חובות האתיקה בחדשות יוטלו באופן זהה על-
  להם יותר לשדר חדשות? ויזואליים

 

  החדויזואליים -החלות על ספקי השירותים האודיולהקל על ההגבלות יש האם-
 בנוגע לשידורי חדשות?ערוציים 

 סמכויות בתחום התחרות

  ויזואלי לרבות רמת התחרות בו-האודיוענף הייקבעו פרמטרים מדידים לבדיקת 

לרגולטור האחוד יוקצו משאבים שיבטיחו את יכולתו למדוד מעת לעת ובמועדים שיקבעו  .19
והשפעותיה על פרמטרים המאפשרים ניתוח והבנה של סביבת התקשורת המשתנה 

  האינטרס הציבורי.
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 שאלות לציבור
 

 ?כיצד ייבנה המנגנון התקופתי לבדיקת התחרות בשוק 
 

  הרגולטור על מנת שיוודא היעדר ריכוזיות אילו כלי מדידה ניתן לתת בידי
  ?של הרשת בשכבות השונות

 

  אילו פרמטרים ראוי שייבדקו על מנת להצביע על המענה שנותנת סביבת
 התקשורת לאינטרס הציבורי?

  ?מהי תכיפות הבדיקה הראויה 

 תחרות הוגנת ומניעת ריכוזיות בתחום התוכן תימשך האסדרה המבטיחה 

על הרגולטור לשקול האם ובאילו תנאים יעשה שימוש במנגנוני ההגנה על התחרות  .21
 בסביבת התקשורת החדשה. גם יוםכהקיימים 

 שאלות לציבור

  מה יהיו יחסי הגומלין בין רגולטור התקשורת לבין רשות ההגבלים העסקיים
 על מנת להבטיח פיקוח מיטבי על התחרות? אלה וכיצד יוסדרו

 

  לבין רשות ההגבלים התקשורת האם יש מקום לקבוע מנגנון תיאום בין רגולטור
 ההופכים לבעלי נתח שוק משמעותי? ויזואלי-שירות אודיוהעסקיים ביחס לספקי 

 

  העתידי? ויזואלי-האודיומהן השלכות הגדרות הריכוזיות הרלוונטיות לשוק 
 

  האם כחלק ממגמת עידוד התחרותיות יש להפעיל מנגנוןmust sell   של ערוצי
  החדשים? לספקיםהטלר"ע הקיימים גם 

 

 צריכים לעמוד בחובת איסור הבלעדיות, אם בכלל? ויזואלים-אודיו םאילו שחקני 
 

  האם התחייבות לאספקת שירות באופן שיונגש לכל הצרכנים )הנגשה
 אפקטיבית( מאפשרת לבטל את איסור הבלעדיות על תכנים וערוצים?

 

 

  להוסיף לחוק ההגבלים העסקיים סעיפים המעניקים לממונה את האם נכון
 הסמכות לשקול שיקולים מתחום התוכן?

 

 ההאם ספק תוכן עצמאי רשאי יהיה לדרוש נגישות לשירותיו על גבי פלטפורמ 
 כלשהי? ויזואלית-אודיו

  ייםויזואל-האודיו םשירותיההאסדרה תמשיך להבחין בין משטרי המימון של ספקי 
 על פי הכללים הקיימים שוניםה

כל שינוי בתמהיל המימון של המשדרים צריך שייעשה מתוך ראיה כוללת של רמת  .21
התחרות בתחום, החובות הרגולטוריות המוטלות על המשדרים השונים, וההסדרה 

 בעניין חובת הנשיאה.
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 שאלות לציבור
 

 ?מה יהיו העקרונות שיחולו על הפיקוח הזה 
 

  נקודת זמן )במונחי נתח שוק( בה יותר למשדרים המסורתיים האם ניתן לקבוע
 לשדר פרסומות בערוציהם העצמיים?

 

 מנו באמצעות מודל מעורב וימ ויזואלים-ם אודיוהאם יש מניעה שספקי
 )מנוי/פרסומת(?

 

  האם תחול אסדרה על תוכן שידורי הפרסומת שישודרו במסגרת שידוריהם של
 יקוח?ספקי חו"ש המצויים תחת משטר הפ

 

  פרסום סמוי בסביבת התקשורת החדשה? האם על אילו כללים צריכים לחול
 ניתן להתיר פרסום סמוי של גופים ציבוריים?

 

  כיצד יובטח המשך קיומם של הגינות, הוגנות ושוויון בשידורים בעלי אופי
מפלגתי, לרבות תעמולת בחירות, ומניעת ההשתלטות של בעלי הון על השיח 

 ובתקופת בחירות בפרט? הפוליטי בכלל

 סמכויות בתחום הצרכנות

 יוענקו סמכויות רבות יותר בתחום הצרכני  רשות התקשורתל 

 על הרגולטור להתרכז בפיקוח על מערך הקשרים הצרכני בין הציבור לבין הספקים  .22

 שאלות לציבור

 ?על אילו נושאים צרכניים ראוי שרגולטור התקשורת יגן 

  בין רגולטור התקשורת וחלוקת הגזרה מה צריכה להיות מערכת יחסי הגומלין
לבין הרשות לסחר הוגן? למי תהיה מסורה הסמכות לפיקוח הצרכני על 

 השירות?

 

 

 

  



   
 

24 
 
 

 על מי תחול האסדרה? – נספח

הנדרשים לעמוד  במדינות שונות הוצעו מבחנים שונים להגדרת ספקי שירותי חו"ש
בחובות למילוי האינטרס הציבורי. בפני הוועדה הוצגו מספר מודלים כאלה. המודל 
הראשון הוצע על ידי הצוות המשותף למשרד התקשורת ולמועצה לשידורי כבלים 

 . מודל זה דרש כי גוף בפיקוח יענה על הדרישות הבאות:2011ולווין בשנת 

 מפיץ שירות חוזי 

 באמצעות רשת בזק 

 איכות סבירה או תחליפיות מהותית לשידורי טלוויזיה 

 שידורים המיועדים בעיקרם לציבור בישראל 
באיחוד האירופי, בו קיימת הבחנה בין ספקי שירותי חו"ש ליניאריים )בזמן אמת( 

ושירותים שאינם ליניאריים )שירותי ספריית וידאו וצפייה נדחית(, נקבעו הפרמטרים 
 הבאים:

 לישירות כלכ 

 אחריות מערכתית 

  מטרתו העיקרית של השירות אספקת תכניות
 המיועדות לחנך, לבדר וליידע

  נגישות לציבור הרחב 
 לוועדה הוצעו במהלך השימועים פרמטרים נוספים ובהם:

 )היקף התוכן )כולל שירות ליניארי כן/לא 

 אופן אריזת המוצר 

 חווית צפיה טלוויזיונית 

  מנגנון איתור תוכןלוח שידורים או 

  אלמנטים טכניים המשווים לשירות חווית צפיה כמו
 טלוויזיונית

 האופן בו משווק השירות 

 קיום יחסים חוזיים עם הצרכן 

 אופי טלוויזיוני 

 אחריות עריכתית 

 מתכונת מסחרית 

 נגישות אוניברסלית 

 ממשק משתמש 
 

 


