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 משרד התקשורת
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 
  :בעניין 1-1/2016 לווין מס'לשידורי החלטת המועצה לשידורי כבלים ו

 29.10.2015צה מיום בקשת מנכ"ל הכנסת לדיון נוסף בהחלטת המוע
 כנסתערוץ הבנושא הארכת תוקף הרישיון לשידורים ב

 
 רקע:

 

. מנכ"ל הכנסת פנה 2016הרישיון שניתן לשידורים בערוץ הכנסת מסתיים בחודש נובמבר  .1

למועצה בבקשה להארכת תוקף הרישיון. בעקבות בקשה זו, פרסמה  2015בחודש מאי 

, שימוע בעניין תיקון רישיון ערוץ 2-8/2015ס' במסגרת החלטה מ 23.6.2015המועצה ביום 

"( באופן שבו תוקף הרישיון יוארך בחצי שנה עם אפשרות החלטת השימועהכנסת )"

 להארכה של חצי שנה נוספת, ככל שיסתבר שישנן נסיבות המצדיקות זאת.

פה -להחלטת השימוע התקבלו מספר תגובות ולאחר עיון בתגובות ואף מתן זכות טיעון בעל .2

"(, ההחלטה)" 29.10.2015מיום  2-14/2015לכל המגיבים קבעה המועצה בהחלטה מס' 

שלא לתקן את הרישיון כפי שהוצע בהחלטת השימוע, הכל מן הנימוקים המפורטים 

 בהחלטה.

בהמשך להחלטה, פנה המנהל הכללי של הכנסת ליו"ר המועצה בבקשה לקיום דיון נוסף  .3

קטעה  19-נטען, בין היתר, כי התפזרות הכנסת ה"(. במסגרת הבקשה הבקשהבהחלטה )"

את ההליכים הפנימיים בכנסת ביחס להיערכות למכרז לבחירת הגוף המשדר להפעלת ערוץ 

הכנסת ובכלל זה חשיבה מחדש על תפיסת הערוץ. זאת מאחר שלא ניתן היה לפעול בנושא 

 . 20-ת הועד לתחילת פעילותה של הכנס 19-ממועד ההחלטה על התפזרות הכנסת ה

עוד נטען בבקשה, כי במקביל להיערכות למכרז חדש, החליט יו"ר הכנסת על הקמת ועדה  .4

"(. עדהוהוציבורית לבחינה מחדש של כלל ההיבטים הקשורים לשידורים מהכנסת )"

ואמורה להגיש המלצותיה בזמן  2015הוועדה, כך נטען, החלה בדיוניה בחודש ספטמבר 

מנת -עלמסגרת זמן קצרה יותר לסיום דיוני הוועדה הציבורית  הקרוב. לפיכך, נטען, קביעת



, הייתה עלולה לפגוע ברצינות הדיונים ולסכל את לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים ברישיון

כן, נטען, כי לאחר שהמלצות הוועדה יובאו בפני יו"ר הכנסת, יתכן -מטרת הקמתה. כמו

נה( ואולי אף תיקון כללי שידורי שיהיה צורך בתיקוני חקיקה )ראשית או חקיקת מש

 טלוויזיה מהכנסת שהתקינה המועצה. תיקונים אלה, כך נטען, ידרשו זמן מתאים.

בבקשתו, ציין מנכ"ל הכנסת כי ברור מאליו שתנאי המכרז כמו גם תנאי הרישיון וההסכם  .5

בין בעל הרישיון והכנסת, צריכים להיקבע על בסיס הנורמות הקבועות בחוק שידורי 

"(, בתקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, החוק)" 2003-וויזיה מהכנסת, התשס"דטל

. לפיכך, פרסום מכרז על 2006-ובכללי שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ז 2005-התשס"ו

בסיס הנורמות, כנוסחן היום, תוך ידיעה שיתכן שישונו או יתוקנו בזמן הקרוב, אינו עולה 

 בקנה אחד עם האינטרס הציבורי.

בנוסף, נטען בבקשה, כי יש לקחת בחשבון ששינויים שיגובשו יכול שיחייבו את הכנסת  .6

לשנות את הסכום המיועד לשידורי ערוץ הכנסת בתקציב הכנסת. לפיכך, בהינתן העובדה 

שהחוק  קובע שתנאי המכרז יכללו התייחסות גם לתמורה המרבית שתשלם הכנסת לזוכה 

עוד לא ידוע מה יהיו השינויים, יש קושי לגבש את  במכרז במסגרת תקציבה המאושר, כל

 תקציב הערוץ וגם מסיבה זו לא ניתן לפרסם את המכרז בעת הזו.

שיבות עליונה בהגברת התחרות בשוק השידורים לסיכום, צוין בבקשה, כי אין ספק שיש ח .7

כן, -אך אין בהארכת תוקף הרישיון לתקופה מוגבלת קצרה כדי לפגוע בעקרון זה. כמו

מדובר בנסיבות חריגות המצדיקות את הארכת תוקף הרישיון ובאיזון בין השיקולים 

שציינה המועצה בהחלטה לבין שיקוליו של יו"ר הכנסת במינוי הוועדה ותרומתה הצפויה 

להסדרה ראויה של שידורי ערוץ הכנסת ואולי גם הקצאה ראויה יותר של תקציב הכנסת, 

 במינוי הוועדה.גוברים השיקולים של יו"ר הכנסת 

הבקשה לדיון מחדש בהחלטה שלא להאריך את תוקף רישיון השידורים בערוץ הכנסת  .8

, הופיעו בפני המועצה מנכ"ל . בדיון שנערך21.1.2016יום הובאה לפני מליאת המועצה ב

המשמשים גם כחברים ו)שליוותה את דיוני הוועדה הכנסת והמשנה ליועמ"ש של הכנסת 

מנת להציג -( על"הכנסת נציגיבהתאם לחוק, להלן: " יו"ר הכנסת בצוות התיאום שמינה

שחלו ממועד הגשת הבקשה והשינויים עמדתם בקשר עם הבקשה ובכלל זה ההתפתחויות 

הנוכחית לדיון מחדש בהחלטה  לבקשהועד ( 2015המקורית להארכת תוקף הרישיון )מאי 

בעקבות החלטת כי י הכנסת מסרו נציג. במהלך הישיבה, שלא להאריך את תוקף הרישיון

בתכיפות הועדה המועצה שלא להאריך את תוקף רישיון השידורים בערוץ הכנסת התכנסה 

רבה יותר ועל אף העמדות הרבות שהוצגו לה היא מסיימת בימים אלה את גיבוש 

מסרו כן, -. כמובזמן הקרוב ביותר ליו"ר הכנסתואלה אמורות להיות מוגשות מסקנותיה 

על מדיניות הכנסת בקשר עם כי נראה שהוועדה תמליץ על שינויים שישפיעו  נציגי הכנסת

תיקוני חקיקה. ואף על שינויים שיחייבו  הערוץ ועל התקציב שתקצה הכנסת לערוץ

על המכרז החדש באופן משמעותי בשינויים המסתמנים, כך נטען, יהא כדי להשפיע 

 שאמורה לפרסם המועצה.     

 



 

 החלטה

דיון חוזר בבקשת מנכ"ל הכנסת בעניין הארכת תוקף רישיון ערוץ הכנסת לאחר שקיימה  .9

מנכ"ל הכנסת ואת המשנה ליועמ"ש של הכנסת המלווה את עבודת ואף שמעה בע"פ את 

ולאור העובדה שהובהר למועצה כי הועדה כבר סיימה עבודתה ואמורה להגיש  הוועדה

כדי להביא לתיקוני ראה אף כניהא בהן נמסר כי המלצותיה בעוד כשבוע, המלצות ש

חקיקה וכפועל יוצא מכך כדי להשליך על תוכן המכרז להענקת רישיון לשידורי ערוץ 

 הכנסת, מחליטה המועצה להאריך את תוקף רישיון ערוץ הכנסת בששה חודשים.  

המועצה מבקשת להדגיש כי בעת מתן ההחלטה הקודמת לא היה ידוע מועד סיום עבודת  .10

לא היו ידועות המלצות הוועדה. ואולם, עתה נציגי הכנסת הודיעו למועצה הוועדה ובוודאי 

ליו"ר ואלה אמורות להיות מוגשות מסקנותיה מסיימת בימים אלה את גיבוש ועדה וכי ה

כמו כן מסרו נציגי הכנסת כי המלצות הועדה יצריכו, כך נראה, . בזמן הקרוב ביותר הכנסת

. נציגי הכנסת גם עמדו על ב שתקצה הכנסת לערוץתיקונים בחקיקה ואף התייחסות לתקצי

 כך שתיקוני החקיקה, ככל שיידרשו, יבוצעו במהירות האפשרית. 

לאחר ששקלה את כל הטענות שהוצגו לה במסגרת החלטת השימוע ובמסגרת הבקשה  .11

שינוי נסיבות המצדיק את שינוי ההחלטה והארכת חל , סבורה המועצה כי לדיון מחדש

יש כדי להשליך באופן ישיר ומהותי בהמלצות המסתמנות של הוועדה שכן  תוקף הרישיון,

בהחלטה הקודמת עמדה על המכרז לבחירת הגוף המשדר שיפעיל את שידורי ערוץ הכנסת. 

המועצה על הצורך לפרסם מכרז חדש בהקדם ואולם נוכח השינויים המסתמנים נראה שיש 

 על פי הדין הישן.להעדיף פרסום מכרז חדש על פי הדין החדש ולא 

לאור האמור לעיל, ובשים לב ללוחות הזמנים עליהם עמדו נציגי הכנסת באשר למועד  .12

הגשת ההמלצות, אימוצן וקידום מהיר של הליכי החקיקה בעניין, ככל שיידרשו, סבורה 

כאשר  2017המועצה כאמור כי יש להאריך את הרישיון בששה חודשים עד לחודש מאי 

מכרז חדש בהתאם להוראות  2016ערך לפרסם כבר בחודש נובמבר בכוונת המועצה להי

הדין החדש לבחירת הגוף המשדר שיפעיל את ערוץ הכנסת . המפעיל שייבחר יחל את 

 . 2017פעולתו מיד עם תום הרישיון במאי 

יובהר, כי ככל שבסופו של דבר לא יידרשו תיקונים או שינויים בחקיקה )ראשית או משנית(  .13

ל, המועצה תבחן את האפשרות לקצר את לוחות הזמנים ולפרסם מכרז חדש כמתואר לעי

 במועד מוקדם יותר בהתאם למתווה החוקי הקיים. 

המועצה ממליצה לכנסת ולצוות התיאום של הכנסת להתחיל להיערך, בכל ההיבטים  .14

הנוגעים להם בקשר עם המכרז החדש, כבר בסמוך לפרסום המלצות הוועדה ובהתאם 

הגורמים המקצועיים במועצה על מנת לקדם באופן המהיר והיעיל ביותר את  להיפגש עם

 פרסום המכרז החדש. 



לבסוף, מבקשת המועצה להבהיר כי הארכת תוקף הרישיון בשישה חודשים הינה סופית  .15

במובן זה שלא תהיינה הארכות נוספות והבהרה זו אף תואמת את הצהרת מנכ"ל הכנסת 

 יטוי בישיבת המועצה.בעניין זה אשר באה לידי ב

 

*  * * 

 

 :  2-1/2016החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 
 בעניין שינוי במתכונת העברת 15.5.14אשרור החלטת המועצה מיום 

 שידורי ערוץ הכנסת
 
 
 רקע 

 
 

, הגיש מנכ"ל הכנסת בקשה לשינוי במתכונת העברת שידורי ערוץ 2014בתחילת שנת  .1

"( כך שיועברו מחדש בשידור לווייני שאינו מוצפן. בבקשה צוין, כי מפניות רוץהעהכנסת )"

שנתקבלו בלשכת מנכ"ל הכנסת מטעם חבר הכנסת באסל ג'טאס בשם כל חברי הכנסת 

הערבים, עולה כי בעקבות הפסקת הפצת שידורי הערוץ בלווין פתוח, אין ביכולתו של 

ואף אין  yes -ו HOTובו אינו מנוי של חברות הציבור הערבי לצפות בשידורי הערוץ, שכן ר

ברשות ציבור זה ממיר המאפשר קליטת הערוץ באמצעות מערך עידן+, שכן הוא קולט את 

שידורי הטלוויזיה באמצעות צלחות לווין. עוד צוין בבקשה, כי בפגישה שנערכה בין חה"כ 

הינם אחד האמצעים  ג'טאס לבין חברי צוות התיאום, טען חה"כ ג'טאס כי שידורי הערוץ

העיקריים המאפשרים לציבור הערבי להיחשף לפעילותם הפרלמנטרית של חברי הכנסת 

הערבים וכי הפסקת העברתם של שידורי הכנסת בשידור לוויני שאינו מוצפן פוגעת 

בנגישותם של שידורי הערוץ לאוכלוסייה הערבית ואף בקשר שבין חברי הכנסת הערבים 

 לציבור בוחריהם.  

 

בהתאם לאמור בבקשה, בעקבות פניית חה"כ ג'טאס, בחן צוות התיאום את הבקשה לשוב  .2

להמליץ למועצה לקבוע כי  13.11.13ולהפיץ את שידורי הערוץ בלווין פתוח והחליט ביום 

העברת שידורי הערוץ תיעשה גם בלווין פתוח, שכן מתכונת העברת שידורי הערוץ נקבעת, 

, ע"י המועצה, באישור ועדת 2003-ה מהכנסת, התשס"דבהתאם לחוק שידורי טלוויזי

 הכנסת.

 
בהמשך לבקשת מנכ"ל הכנסת, פנה אליו מ"מ יו"ר המועצה דאז בבקשה לקבלת נתונים  .3

ובכלל זה היקף ההפצה של מערך עידן + בציבור ובקרב האוכלוסייה הערבית ושיעור 

מנכ"ל הכנסת, צוין כי הצופים בערוץ בלווין פתוח מקרב הציבור הערבי. בתשובתו של 

נתונים בדבר היקף ההפצה של מערך עידן+ בציבור הרחב ובציבור הערבי מצויים בידי 

הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ובהתאם לתגובת הרשות השניייה, אשר צורפה לתשובת 

מנכ"ל הכנסת, אין בידיה נתונים לעניין שיעור חדירת מערך עידן+, שכן ממירי עידן+ 

וק החופשי. מתשובת הרשות אשר התבססה על נתוני הלשכה המרכזית נמכרים בש



לסטטיסטיקה, עלה כי ישנה ירידה בשיעור המנויים על שידורי הכבלים והלווין בין השנים 

וכי נעשה שימוש הולך וגובר במדיות חלופיות כגון צלחות לווין כאשר בשנת  2001-2012

. עוד צוין בתשובת מנכ"ל הכנסת, כי אין ממשקי הבית החזיקו צלחות לווין 16.3% 2012

בידי צוות התיאום נתונים בדבר שיעור הצופים בערוץ הכנסת מקרב המגזר הערבי ומבירור 

שערך, אין גוף אחר שבידיו נתונים בדוקים בעניין זה וכי הערכת צוות התיאום מתבססת על 

 הערכתם של חברי הכנסת הערבים.

 
, לאחר שבחנה את בקשת יושב "(ההחלטה)" 15.5.14ום מי 3-8/2014בהחלטת מועצה מס'  .4

ראש צוות התיאום של הכנסת ואת הנימוקים המפורטים בה ולאחר שקיבלה את 

סוגיות הרלוונטיות שיש לחידוש הפצת שידורי הערוץ באמצעות התייחסות צוות התיאום ל

מצעות לווין לווין, החליטה המועצה כי מתכונת העברת שידורי ערוץ הכנסת תיעשה גם בא

 ובאמצעות מערך עידן+. yes -ו HOTפתוח, בנוסף על העברתם למנויי 

 
, שב ופנה מנכ"ל הכנסת ליו"ר המועצה בעניין הפצת שידורי הערוץ בלווין 2015בשלהי שנת  .5

מנכ"ל הכנסת ליו"ר ועדת נעשתה פניה של ההחלטה, קבלת לאחר פתוח. בהתאם לפנייתו, 

 שה להעלות את הנושא על סדר יומה של ועדת הכנסתהכנסת בכנסת התשע עשרה בבק

, התפזרות הכנסת 2015. ואולם, בפועל, בשל אי אישור התקציב לשנת לצורך קבלת אישורה

מת הבחירות לכנסת העשרים, לא ניתן היה לקדם את הטיפול בנושא. התשע עשרה והקד

קש מנכ"ל הכנסת , מב2015-2016לפיכך, נטען בבקשה, עם אישור תקציב המדינה לשנים 

לקדם את שינוי ההפצה של הערוץ באופן לא מוצפן. לפיכך, מתבקש אישור יו"ר המועצה 

 ידי המועצה.-לכך שההחלטה עודנה בתוקף או לחלופין אישורה מחדש של ההחלטה על

 
בהמשך לבקשה זו ולאור חלוף הזמן ממועד ההחלטה, פנתה יו"ר המועצה למנכ"ל הכנסת  .6

ם עדכניים בעניין היקף ההפצה של מערך עידן+, שיעור הצופים בערוץ בבקשה לקבלת נתוני

הכנסת בלווין הפתוח מקרב הציבור הערבי וכן מתכונת ואופן יידוע המנויים בדבר ההפצה 

 מחדש של הערוץ בלווין פתוח, ככל שיוחלט על חידוש העברתו. 

 
צה של מערך עידן+ ואף בתשובת מנכ"ל הכנסת, צוין כי אין לכנסת נתונים בדבר היקף ההפ .7

לא לרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )שהיא הגורם המפעיל של המערך(. יחד עם זאת, צוין 

, עולה כי יש מגמה של 2014כי מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 

ירידה בשיעור משקי הבית המחזיקים בממיר דיגיטלי שאינו כלול במנוי לטלוויזיה בכבלים 

כן, צוין בתשובה, כי הנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -בלווין. כמואו 

, מצביעים על עלייה בשיעור משקי הבית במגזר הערבי המחזיקים בצלחת לווין 2013לשנת 

ובמקביל על ירידה בשיעור משקי הבית במגזר הערבי המחזיקים בממיר  2012בשנת 

 2013בין המגזר היהודי למגזר הערבי עולה, כי בשנת  דיגיטלי. כן צוין, כי מנתוני ההשוואה

שיעור משקי הבית שהחזיקו בצלחת לווין בקרב המגזר הערבי היה גבוה באופן משמעותי 

לעומת המגזר היהודי ולעומת זאת שיעור משקי הבית המנויים על שידורי טלוויזיה בכבלים 

הערבי. בכל הנוגע לשיעור  ובלווין בקרב המגזר היהודי גבוה משמעותית לעומת המגזר

הצופים בערוץ בלווין פתוח מקרב הציבור הערבי, צויין בתשובה כי אין נתונים עדכניים 



בעניין זה בוודאי לאחר הפסקת הפצת הערוץ בלווין פתוח וכי הבקשה התבססה על פניות 

חוזרות ונשנות מצד חברי הכנסת הערבים על סמך פניות ציבור שקיבלו. בכל הנוגע 

תכונת ואופן יידוע הציבור בדבר ההפצה מחדש של ערוץ הכנסת בלווין פתוח, השיב למ

מנכ"ל הכנסת כי תיערך התייעצות בעניין זה עם הגורמים המקצועיים בכנסת ובכל מקרה 

בכוונתו לפרסם הודעות לציבור בדבר חידוש הפצת שידורי הערוץ בלווין פתוח לפחות בשני 

 .עיתונים יומיים בשפה הערבית

 

 
 החלטה

 
, שקיבלהלאחר יושב ראש צוות התיאום של הכנסת ומנכ"ל הכנסת ולאחר שבחנה את בקשת 

הפצת  חידושלסוגיות הרלוונטיות שיש לעדכנית של צוות התיאום התייחסות  לבקשת יו"ר המועצה,

 3-8/2014לאשרר את החלטה מס'  מחליטה המועצה ,השלכה עליהן שידורי הערוץ באמצעות לוויין

 .15.5.14יום מ

 

 
 

*** 

 

 בעניין: 3-1/2016החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס' 
 -  YESהמלצה לשר התקשורת בעניין הארכת תוקף תיקון רישיונה של 

 ( בע"מ1998די.בי.אס שירותי לווין )
 
 
 

"יס" ו/או "בעל "הרישיון", ( בע"מ )להלן: 1998בהתאם לרישיון של חברת די.בי.אס שירותי לוויין )
הרישיון"(, רשאי בעל הרישיון לשדר בישראל שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין, הנקלטים בישראל 
והמיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו, במערכת ספרתית רב ערוצית, בשידור מוצפן 

 המיועד לפענוח בידי מנויים.
 

בשפה הערבית )להלן: "הערוץ"( גם במתכונת  בהמשך לבקשת בעל הרישיון להפצת הערוץ הייעודי
 23.1.14מיום  1-1/2014שאינה מוצפנת, המליצה המועצה לשר התקשורת בהחלטה מס' 

)"ההחלטה"(, לתקן את רישיון בעל הרישיון באופן שיאפשר לו להפיץ את שידורי הערוץ גם 
 למשך שנתיים. במתכונת שאיננה מוצפנת. המלצת המועצה הייתה כי התיקון יעמוד בתוקף

 
 שזו לשונו: 3.1.1.1בהתאם להמלצת המועצה, תוקן הרישיון והוסף לו סעיף 

 
 
, רשאי בעל הרישיון לשדר בישראל את שידורי בעל הרישיון 3.1.1על אף האמור בסעיף  3.1.1.1"

, המיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית בשידור שאינו מוצפן ושאינו מיועד לפענוח בידי מנויים
ובתנאי ששידור כאמור לא יפגע באיכות השידור של בעל הרשיון המיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה 

 הערבית, למנויי בעל הרישיון."
 

כן, נקבע כי תיקון הרישיון יכנס לתוקפו מיום חתימתו ויהא בתוקף למשך שנתיים ממועד זה. -כמו
 . 26.1.16תוקף התיקון עומד לפוג ביום 

  
לתקן את סעיף  לשר התקשורת בקשה , לבקשת הערוץ ובהסכמתו,ש בעל הרישיוןלאחרונה, הגי

לרישיון באופן שיקבע כי הוראת הסעיף האמור תעמוד בתוקפה ללא מגבלת זמן. לחילופין,  3.1.1.1
 נתבקש תיקון הרישיון כך שתוקפה של הוראת השעה יוארך לתקופה ארוכה ככל שניתן. 

 



שידורי יזכה לצפות בר, הנגשת שידורי הערוץ לציבור רחב בישראל שנימוקי הבקשה הינם, בין הית
במקביל ליתרון העסקי שיזכה בעל הרישיון  כלכליתעסקית וסיוע בביסוס הערוץ מבחינה ו הערוץ

  כתוצאה מהפצת הערוץ במתכונת שאינה מוצפנת.
 

מחליטה לאחר ששקלה את בקשת בעל הרישיון לאפשר העברת הערוץ בשידור שאינו מוצפן, 
 בשנתיים נוספות לרישיון 3.1.1.1האריך את תוקף סעיף המועצה להמליץ לשר התקשורת ל

 כדלקמן:
 

 שזו לשונו: 3.1.1.1לאחר סעיף 
 
, רשאי בעל הרישיון לשדר בישראל את שידורי בעל הרישיון 3.1.1על אף האמור בסעיף  3.1.1.1"

ו מוצפן ושאינו מיועד לפענוח בידי מנויים, המיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית בשידור שאינ
ובתנאי ששידור כאמור לא יפגע באיכות השידור של בעל הרשיון המיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה 

 הערבית, למנויי בעל הרישיון."
 

 יבוא: 
 

 ".  26.1.16"סעיף זה יעמוד בתוקפו למשך שנתיים מיום 
 
 
 
 

* * * 
 



 
   *** 

  



 

בעניין:  4-1/2016דורי כבלים ולשידורי לווין מס' החלטת המועצה לשי

קביעת החזר החוב שנצבר לבעל הרישיון המיוחד למשדר ערוץ ייעודי 

 למוזיקה ישראלית וים תיכונית בגין אי עמידה בהוראות החזר חוב בשנת

2014 

 

 
 רקע

 
יכונית נדרש בעל הרישיון המיוחד למשדר ערוץ ייעודי למוזיקה ישראלית וים ת 2014בשנת  .1

"( להשלים החזר חוב בגין אי השקעה בהפקות מקומיות הערוץ" או "בעל הרישיון)להלן: "

"(, וזאת מעבר לחובת ההשקעה סכום החובשקלים )להלן: " 7,017,530בסך כולל של 

. הוראות ההחזר של סכום החוב נקבעו 2014השנתית השוטפת בהפקות מקומיות בשנת 

וכן בהוראות החזר נפרדות שנקבעו ע"י  2012-ו 2009 בהחלטות מועצה קודמות מהשנים

 יו"ר המועצה. 

, החזיר בעל הרישיון, מעבר לחובת ההשקעה השוטפת בהפקות מקומיות בשנת 2014בשנת  .2

שקלים מתוך סכום החוב ומשכך יתרת החוב שהיה על בעל  2,780,068, סך של 2014

 שקלים. 4,237,462 , עומדת עדיין על סך של 2014הרישיון להשלימה בשנת 

 
יצוין, כי הערוץ ביקש כי המועצה תמחל על הפער בהחזר חובות משנים קודמות בסך של   .3

 . 2014שקלים, שהערוץ לא הצליח לעמוד בו בשנת  4,237,462

 
 

 החלטה
 

המועצה מחליטה כי בעל הרישיון יחזיר את יתרת החוב בגין אי עמידה בחובת ההשקעה בהפקות 

, כשמידי שנה תוחזר מחצית 2016-2017שקלים בין השנים  4,237,462בסך של  2014מקומיות בשנת 

 מיתרת החוב.

* * * 

 
 בעניין:  5-1/2016החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 בקשת בעל רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה הרוסית לשינוי

 פורמט מבזקי החדשות בימים שישי ושבת

 רקע

ם לרישיון בעל הרישיון המיוחד למשדר ערוץ ייעודי בשפה הרוסית )"הרישיון" ו"בעל בהתא

הרישיון" או "הערוץ" בהתאמה(, מהדורות החדשות בערוץ תהיינה מותאמות לאופי הערוץ ושפתו, 

 ותירכשנה ממי שרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל.



, קיבלה המועצה את בקשת בעל הרישיון המיוחד 27.11.14מיום  1-19/2014בהחלטת מועצה מס' 

למשדר ערוץ ייעודי בשפה הרוסית לחזור ולשדר חדשות בהיקף ובמתכונת שנקבעו מלכתחילה 

 ברישיונו, כפי שנקבע בנספח ג' לרישיון:

 

לפחות מהדורת חדשות יומית  19:00-22:00"הערוץ ישדר מידי יום בין השעות 

 15דקות הכוללות תקציר חדשות מרכזיות במשך  30סית, שאורכה אחת בשפה הרו

דקות. בנוסף, ישודרו מידי יום  15דקות לפחות ודברי פרשנות, במשך לפחות 

 מבזקי חדשות בני חמש דקות כל אחד לפחות". 2לפחות 

 

לאחרונה, הגיש בעל הרישיון בקשה לשינוי מבזקי חדשות בסופ"ש. בהתאם לבקשה, הערוץ מחויב 

ידי מנחה. חובה זו, כך -מבזקי חדשות ביום, המוגשים על 2על פי הרישיון לשדר גם במהלך סופ"ש 

נטען, כרוכה בעלויות גבוהות שאינן מאפשרות לערוץ להגיע לאיזון תקציבי ובמסגרת זו להקטין עד 

ץ כי כמה שניתן עבודה בשעות נוספות בעיקר בימי שישי ושבת ובמועדי ישראל. לפיכך, מבקש הערו

. בהתאם לנטען scroll)תינתן לו האפשרות להגיש מבזקי חדשות בסופ"ש באמצעות "שורה רצה" )

בבקשה, שינוי הפורמט הינו סביר ולא יפגע בצופים באופן משמעותי, אם בכלל, מאחר שהחדשות 

י כן, צוות-ידי עורכי הערוץ. כמו-שיוגשו באמצעות "שורה רצה" יהיו עדכניות ביותר ויבוצעו על

הערוץ יהיו בכוננות המאפשרת התייצבות מהירה ופתיחת משדר חרום ככל שיהיה בכך צורך 

 מבחינת חשיבות האירועים.

בהמשך לבקשה, פנה ראש אגף פיקוח במועצה לערוץ בשאלות הבהרה בנוגע למועדי השידור של 

 מהלכה."השורה הרצה", משך הזמן שתופיע על המסך וכמות האייטמים החדשותיים שיופיעו ב

 5למשך  20:00 -ו 17:00במענה לשאלות ההבהרה, השיב הערוץ כי "השורה הרצה" תופיע בשעה 

 אייטמים )בהתאם לאירועים המתרחשים(. 10-12דקות בכל פעם וכי היא תכלול לפחות 

 

 החלטה

לאחר שבחנה את בקשת בעל הרישיון, מחליטה המועצה לקבל את בקשת בעל הרישיון לשדר בכל 

מים שישי ושבת "שורה רצה" במקום כל אחד משני המבזקים שעליו לשדר בכל אחד אחד מהי

 מהימים שישי ושבת בהגשת מנחה.

 אישור הבקשה כפוף לתנאים הבאים:

 בשעות הערב."השורה הרצה" תופיע פעמיים ביום בכל אחד מהימים שישי ושבת  .א

 דקות. 5משך זמן השידור של "השורה הרצה" יעמוד על לפחות  .ב

 אייטמים בהתאם לאירועים המתרחשים. 10-12רה הרצה" תכלול לפחות "השו .ג

      

* * * 



  :בעניין 6-1/2016מס'  לשידורי כבלים ולשידורי לווין המועצההחלטת 

 לחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מאישור 

 "BFM TVערוץ "העלאת ל

 

או  "הרישיון תבעלהלן: "בקשת חברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )לאת  נהבחשלאחר 

המסמכים שהוגשו בקשר עם  (, לרבות"הערוץ)להלן: "" BFM TVערוץ ", לשדר את ("הוט"

 המועצהבזאת  תמאשרובהתאם לסמכותה על פי דין, , "(מסמכי הבקשה)להלן יחד: " בקשהה

טים המפורבכפוף לתנאים  את שידור הערוץ"( המועצהן )להלן: "ילשידורי כבלים ולשידורי לווי

 .באישור הערוץ

*** 

 

 

 7-1/2016מס'  לשידורי כבלים ולשידורי לוויןהמועצה החלטת 

  לחברת הוט מערכות תקשורת בע"מ 

 "RTL International"לשינוי מאפיינים של ערוץ 

 
הוט בקשת חברת את  נהבח"( המועצהלשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: " לאחר שהמועצה

 RTLלשינוי מאפיינים של ערוץ " ("הוט" אולת הרישיון" "בעמערכות תקשורת בע"מ )להלן: 

International" :מסמכי "(, לרבות המסמכים שהוגשו בקשר עם הבקשה )להלן יחד: "הערוץ" )להלן

בכפוף לתנאים המפורטים באישור רישיון את שינוי המאפיינים "(, מאשרת המועצה לבעלת ההבקשה

  הערוץ. 

** 

 

 
  8-1/2016מס'  לשידורי כבלים ולשידורי לווין מספר  המועצההחלטת 

  בע"מ( 1998שירותי לוויין ) די.בי. אסלחברת  

 "RTL International"ערוץ  של שינוי מאפייניםל

 
בעלת הרישיון  בקשתאת  נהבח"( המועצהלשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: " המועצהלאחר ש

 RTL"ערוץ  ם שללשינוי מאפייני ,("יסאו " "הרישיון תבעל)להלן: " ה באמצעות לוויןלשידורי טלוויזי

International" :מסמכי הבקשה )להלן יחד: " "(, לרבות המסמכים שהוגשו בקשר עםהערוץ" )להלן

בכפוף לתנאים המפורטים באישור  שינוי המאפייניםאת הרישיון  ת"(, מאשרת המועצה לבעלהבקשה

  הערוץ. 

 

*** 

 


