




 
 

 2018  באוגוסט 28

 לכבוד

 ד"ר יפעת בן חי שגב

 לוויןלשידורי המועצה לשידורי כבלים ו

 אלקטרוני בדואר             משרד התקשורת

 

 שלום רב,

 SSPORT FOX  הסרת ערוץהנדון: 

"( את שידוריו הערוץ)להלן "  FOX SPORTSיסיים ערוץ , 2018 באוקטובר 7-ב כינכם לעדכ נוברצונ

 ובזאת יסיים שידוריו בישראל. yes-ב

 ,הינו ערוץ ספורט המשדר אירועי ספורט אמריקאיים. מעצם היותו ערוץ נישתי FOX SPORTS,ערוץ 

 ייה נמוכים מאוד., הוא סובל מנתוני צפ(ספורט אמריקאי מסורתי)חובבי  הפונה אל קהל יעד מצומצם

וליגת  (NFL) ליגת הבייסבול האמריקאית כמו בובנוסף לכך, ניתן למצוא חלק מהתכנים המשודרים 

  .5ספורט ערוצי כדוגמת  yes, גם בערוצי הספורט האחרים המשודרים ב(MLB) הפוטבול האמריקאית

 .יסוד ספורטחבילת כחלק מכחלק מחבילת הבסיס הרגולטורי וללקוחות הערוץ מוצע כיום 

מבקשת את  yesבשים לב לנתוני הצפייה הנמוכים בערוץ והעלייה החדה במחירי זכויות הספורט, 

 משידוריה בהתאם למתווה הבא:להסיר את הערוץ אישור המועצה 

)ערוץ ספורט בתשלום  Eurosport 2בערוץ  נבקש להחליף את הערוץ -ת חבילת הבסיס הרגולטורי

ובכלל זה מענפי הטניס )לרבות  המשדר אירועי ספורט מרחבי העולםרט(, המהווה חלק מחבילת הספו

ישדר את אולימפיאדת הקיץ כמו כן הערוץ  .טורנירי גראנד סלאם(, אופנים, סקי, ספורט מוטרי ועוד

 .2020באוגוסט 

 -ו ONE ,Eurosport 1, 5את הערוצים ספורט כבר כוללת חבילה זו  – חבילת יסוד ספורט

Eurosport2 ף את ערוץ בקש להחלינ ולכןFOX SPORTS  אגו טוטאל.בערוץ  

 ללאמציעה ללקוחותיה  yesיצוין כי בנוסף לערוצי הספורט המהווים חלק מחבילת הבסיס הרגולטורית, 

שידורים ישירים  שהושק לאחרונה, המשדרים ONE2וערוץ  ONEגם את ערוץ  תשלום תוספת

 השניהמהליגה הספרדית והאיטלקית בנוסף לשידורי ספורט אחרים. כמו כן מציעה החברה, זו השנה 

 ללא תוספת תשלום ללקוחותיה. ONE 4Kברציפות את ערוץ 

 

 .בהתאם לחלופות המוצעות אודה לאישורכם בהקדם להסרת הערוץ

 נבקשכם לא לפרסם מידע זה עד לקבלת אישורנו לכך.

 

 בברכה,

 

 אסי קליין

 סמנכ"לית רגולציה 

 

 



 
 

 , המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויןץ משפטי, יועאיתמר חרמוןעו"ד     העתק:

 , המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויןובקרהרונן אברמסון, ראש אגף פיקוח 

 עו"ד טל אייזנפלד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

  yesרדאי, סמנכ"ל תוכן -קובי גל

  yesקרן גלייכר, מנהלת מחלקת רכש תוכן 
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  30.8.18 םמיו 7-16/2018 החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס'

                            מרשימת שידורי "FOX SPORTאישור הסרת ערוץ "בעניין: 

   לוויןטלוויזיה באמצעות י בעל הרישיון לשידור

 רקע:

ה מועצ, הגישה לאישור ה("יס"או  "הרישיוןבעל בע"מ )להלן: "( 1998שרותי לווין )די. בי. אס  חברת .1

, בקשה )להלן: 2018 באוגוסט 28ביום "( המועצהלשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להלן: "

. 7.10.2018ביום  ,ביס "(הערוץ)להלן: "  FOX SPORTשידורי ערוץולפיה יסתיימו "( בקשהה"

 "מנתוני צפייה נמוכים מאד". הערוץ סובל לטענת בעל הרישיון, 

 63באפיק  המשדרינו ערוץ ה, 23.4.2009 מיום 2-7/2009מס' בהחלטת מועצה  שאושר לשידור ,הערוץ .2

ועל כן טעונה היסוד, חלק מחבילת הבסיס וחבילת מהווה  ,בעיקר שידורי ספורט אמריקאי מסורתי

 .באישור המועצהמהחבילות הנ"ל הסרתו 

, )ובדומה לגבי חבילת היסוד( במקרה של בקשה להסרת ערוץ מחבילת הבסיסלאורך השנים כידוע,  .3

מבלי יכולת לשנות את  חבילה שמנוי ככלל חייב לרכוש כדי להתחבר לשירותי בעל רישיוןשהיא ה

כי למנוי יינתן תחליף ראוי  , מפאת האמור,, דרשה המועצההרכבה או לבחור ערוצים בודדים ממנה

. דהיינו, כי במקום הערוץ אם לא מוצעת הפחתה מתאימה במחיר החבילה מן החבילה לערוץ המוסר

המהווה תחליף ראוי מבחינת אחר ערוץ ( בהתאמה )או חבילת היסודהבסיס  לחבילתיוסף המוסר 

 רמתו. תוכנו ו

 יס כי כנגד הסרת הערוץ תפעל היא כדלקמן: הלפיכך, במסגרת בקשתה הציע .4

כך שהוא  EUROSPORT 2 ערוץ הבסיס לחבילת יצורףבמקום הערוץ  – הבסיס חבילת למנויי .4.1

 .ללא תשלום נוסףבמסגרת החבילה יינתן למנויי חבילת הבסיס 

 בחבילתכבר נמצא  EUROSPORT 2במקום הערוץ ומאחר שערוץ  – היסוד חבילת למנויי .4.2

ללא במסגרת החבילה  היסוד חבילתכך שהוא יינתן למנויי  טוטאל אגו ערוץ, יצורף לחבילה היסוד

 .תשלום נוסף

 

 החלטה: 

את ראש אגף פיקוח והחליטה בנסיבות העניין כי ניתן  בחנה את הבקשה ושמעה בענייןהמועצה  .א

 הסרתו. את כנגד הערוץ אשר יס מבקשת יס על ידי לקבל את התחליפים שהוצעו 



2 
 

והודעה על הסרת  דין לכל ובכפוף יס לרישיון 14.1.4 סעיף להוראות בהתאם תעשה הערוץ הסרת .ב

, לרבות הודעה במעטפית למנויי הבסיס והיסוד EPG -הערוץ תימסר באופן ברור לפחות באמצעות ה

 בעל הרישיון. של 

וי יכול מנ 1982-ד )ב( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב51בהתאם להוראות סעיף יצוין כי  .ג

לי שבעל הרישיון יגבה ממנו תשלום או המבקש להתנתק משירותיו של בעל הרישיון לעשות כן מב

 הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול.

 בעל הרישיון יודיע למועצה על ביצוע השינוי ויצרף להודעתו נספח ב' לרישיון מעודכן. .ד

 פרק בתוך יוסר לא והערוץ במידה כי, יובהר. קבלתו מיום יום 120 הינו זה אישור מתן של תוקפו .ה

 הוסר לא הערוץ כי המועצה את לעדכן הרישיון בעל ועל זה אישור של תוקפו יפקע, האמור הזמן

 לכך. הטעמים ואת זה זמן בפרק

 
*** 

 


