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כיוונים ומגמות ביניים – הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על השידורים 

מבוא
הוועדה להסדרת הרגולציה בשוק השידורים ("הוועדה") מונתה על ידי ראש הממשלה ושר
התקשורת ,בנימיןנתניהו ,ביום 18בספטמבר.2015הוועדההתבקשהביןהיתר לגבשהמלצות
ולהציעתיקוניחקיקהלהסדרתהרגולציהעלשוקהשידוריםוהתוכן.
כמפורטבכתבהמינויהוועדההתבקשהלהתמקדבנושאיםהבאים:
א.

הסדרים שיעודדו כניסה של שחקנים חדשים לשוק ועידוד התחרות בשוק התוכן והחדשות
(כוללהגנתינוקאלשחקניםחדשים).

ב.

האופןבוראוילהחילרגולציהעלגורמיתוכןחדשיםהפועליםבשוק.

ג.

האופןהראוילהגןעלעידודיצירהמקוריתישראליתאיכותית.

ד.

משמעויות גידול בשירותי תוכן על גבי פס רחב ובמידת הצורך הסדרי פיקוח ואכיפה
הנדרשיםבנושא.

רקע
מזה שנים רבות לא נערכו התאמות בהסדרה של שוק שידורים ,הן  ביחס לפלטפורמות של
הכבליםוהלוויין,והןביחסלערוציםהמסחריים. 
יתרה על כך ,הרגולציה שקובעת המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין שונה מזו שקובעת
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו .היעדר האחידות ברגולציה מייצרת פערים שאינם הכרחיים
ואשרראויכיתבחןהאחדתםבמידתהניתן .
בצדזאת,במהלךשניםאלה,אנועדיםלשינוייםטכנולוגייםדרמטיים,אשרישבהםכדילשנות
אתכלליהמשחק.התפתחותםשל ערוציתקשורתמקומייםובינלאומיים משניםאתהאיזון בין
השחקניםהשוניםעלהמגרשבעודהרגולציההחלהכיוםאינהמותאמתלכך. 
כל האמור מציב אתגר בפני הרגולטורים– משרד התקשורת ,המועצה לכבלים ולוויין והרשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו הנדרשים לבחון מחדש את עקרונות הרגולציה בתחום השידורים
ולקבועקווימתארחדשיםוכלליםחדשיםלאסדרה.
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תקופת הביניים 

העת הנוכחית היא תקופת מעבר בה מתעצבים מחדש הרגלי הצפייה ,אופני העברת תכנים
והתוכניות העסקיות של המשדרים השונים .ניתן לשער כי בשנים הקרובות המגמה של ניתוק
הזיקהביןבעליהפלטפורמהלביןהתוכןתתרחב וספקיתוכןעצמאיים -מקומייםובינלאומיים
ייכנסולשוקהתוכןבישראל. 
בתקופה זו ,סבורה הוועדה כי יש לאפשר הגנות לאותם מפעילים חדשים הפועלים שלא על גבי
הפלטפורמותהמסורתיותוזאתעדלהתייצבותושלהשוק.
בנוסף ,הוועדה סבורה כי השידור הציבורי מהווה גורם בעל משקל משמעותי בפתרון המתבקש
לסוגיית הפקותהמקור המקומיות -האיכותיותבטווחהארוך .מכיווןשתאגידהשידורהישראלי
נמצאבחיתוליו,איןזהנכוןלהטילאתהחובהבהפקההמקוריתהאיכותיתהישראליתעלגבושל
תאגיד זה בטווח המידי וקיים צורך לייצר אסדרה מדורגת שמבזרת את המחויבויות להפקות
מקוראיכותיותעלגורמיםנוספים.
הנחות עבודה
 .1הוועדה החלהלפעולכאשרלנגדעיניהעמדומסקנות"ועדתשכטר" ו"ועדתאייל",כמוגם
דוחותקודמיםשלועדותברשותהשנייה לטלוויזיהולרדיו ובמועצה לשידוריכבליםושידורי
לווייןוהחלטותהממשלההקודמות .
 .2הרשות המאוחדת של גופי הרגולציה בתחום השידורים (איחוד המועצה לשידורי כבלים
ולשידורילווייןעםהרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיו)תבנהאתהאסדרההאחודהמןהיסוד,
בניגודלאפשרותשלתיקוןוהתאמהשלהרגולציההקיימתבידיכלאחדמהגופיםבנפרד .
 .3הצעותהחוקבענייןהקמת הרשות המאוחדת ,כמו גם העברת התכנים המופציםבאמצעות
עידןפלוסעלגביפלטפורמתהאינטרנטעולותבקנהאחדעםעקרונותעבודתהשלהוועדה.
בהתאם לכתב המינוי ערכה הוועדה סדרת דיונים מעמיקים על שוק השידורים בישראל בהם
למדוחבריהוועדהאתנבכיהשוקומבנהותוךדגשעלכשליהשוקוהבעיותהעומדותבבסיסו.
בהמשךלתהליךהאמור,מוצגיםבפניכםכיווניהחשיבהאותםגיבשההוועדהבנושאיהליבהבהם
עסקה.כשלבמקדים,מבקשתהוועדהמכלגורםהמעונייןלתתהתייחסותולאמורלהלן,להמציא
לידיה התייחסות כתובה לא יאוחר משלושה שבועות מיום פרסום דו"ח עד לתאריך 24.2.16
לכתובתדוא"ל:vaada@moc.gov.il
ההתייחסות הכתובה תהיה מוגבלת עד  8עמודים בלבד בפונט  .12כן נבקש כי ההתייחסות
הכתובהתתואםלראשיהפרקיםכפישמובאיםבמסמך. 
כמו כן ,הוועדה תאפשר  לשחקנים הרלוונטיים הנוגעים בדבר ,כפי שתמצא לנכון ,להישמע גם
בעלפה. 
לאחרמכןהוועדהתגבשאתהמלצותיההסופיותתוךהתייחסותלתגובותהשוק .
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בדיוני הוועדה הוצגה דעה חלופית של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי ולוויין בנוגע להיקף
ההשקעותבהפקות,חלוקתהנטל,ומדרגחיוב לשחקניםחדשים.מצ"בהעמדה  החלופיתכנספח
ב'לדו"ח .

בברכה,

שלמה פילבר
מנכ"ל משרד התקשורת
ויו"ר הוועדה להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
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עקרונות על לרגולציה 
1 .רגולציה צופה פני עתיד– כפי שיפורט להלן ,שוק השידורים והתוכן נתון לשינויים תכופים
הנגרמים מהאצת הפיתוחים הטכנולוגיים המאפשרים העברת שידורים גם על גבי רשת
האינטרנט ואשר משנה את הסדר הקיים .בשל כך ,הוועדה מדגישה כי הרגולציה שתקבע
צריכהלהתחשבב"עולםהחדש",שדגשיוהמרכזייםמובאיםלהלן:
א .ניטרליות טכנולוגית – אדישות לאמצעי האלקטרוני על בסיסו מועבר התוכן תחת
ההנחה כי לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות המרחק בין יוצר התוכן לצרכן הקצה
מתקצר בהדרגה ואף עתיד להימחק לחלוטין ,כפי שאף קורה כיום בחלק מהמקרים
(פלטפורמותכגוןנטפליקס,אפליקציית,HBONBA League Passועוד).
ב .רגולציה ממוקדת :קביעת גבולות גזרה בלבד– בעבר נתפס השירות האודיו-ויזואלי
כמחייבהתערבותרגולטוריתמדוקדקת,הןבשלמגבלותהתדר("משאבבמחסור"),והן
בשלתפיסתוכשירותבעלהשפעהמהותיתעלהציבור.
ההתפתחויות של השנים האחרונות שינו את המגבלות הללו; בשל כך ,מתערערת
התפיסהלפיהכלשירותאודיו-ויזואלידורש רגולציה.כמוכן,ההנחההיאשהרגולטור
אינויכוללהיותחובקכלוכיעודףהרגולציהמכבידעלספקיהתוכן,מעלהאתהעלויות
הסופיות לצרכנים (הם הצופים) ובפועל אינו מטפל בכשלי השוק שלאורן נכתבה
הרגולציהמלכתחילה. 
יתרה מכך ,עודף הרגולציה מעמיס על הרגולטור נטל כבד של התעסקות בנושאים
שוטפיםהמונעממנולהקצותמשאביםלטובתניתוחהשוקוהתאמתהרגולציהלצרכיו
המשתנים וקידום האינטרס הציבורי .בשל כך ,הנחת הצוות היא שהרגולציה צריכה
לקבוע גבולות גזרה כלליים וברורים אשר יהיו קלים לפיקוח ובקרה מחד ונוחים
להתאמותאדהוקמאידך.בנושאיםספציפייםומוגדריםבלבד,כדוגמתהפקותמקור,
תיגעהרגולציהגםברזולוציותגבוהותיותר.
2 .כעומק התחרות עומק הדה-רגולציה– ההנחה היא שהתחרות והמגוון בשוק התוכן
והשידורים באמצעות ריבוי ספקים אודיו-ויזואליים יביאו להקטנת כשלי השוק ולגיוון
ומכאן ,שגםלהפחתהמהותיתבצורךברגולציההקיימתכיום(וזאתמבלילהידרשלשאלה
בנוגעלאפקטיביותהרגולציההקיימתבטיפול בכשליהשוקהנוכחיים).לאורזאת,הוועדה
קובעת כי על הרגולציה להתמקד ביצירת תנאים תחרותיים בשוק לטובת כניסת שחקנים
חדשים מתוך כוונה שיציעו מוצרים מגוונים ושונים אשר ייתרו ,בין היתר ,את הצורך
ברגולציהמכבידהופרטנית.1
3 .תאגיד השידור הציבורי – תפיסת תאגיד השידור הציבורי כגוף שמטרתו היא קידום
האינטרסהציבוריבתחוםהשידורים,ועלכןביכולתולפתורכשלישוקככלשיתבסס.

 1יש להתייחס גם להרחבת השימוש במכשירי קצה חכמים ,פלטפורמות חברתיות ואתרי אינטרנט ,אשר בכולם מופץ תוכן ללא
פיקוח.
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הגדרת השחקנים בשוק
רקע
על מנת לקבוע את המתווה הרגולטורי העתידי ,יש צורך לאפיין את סוגי השירותים וסוגי
הספקיםבשוק.אפיוניםאלוישליכועלהיקףהרגולציההנדרשת,כפישיפורטלהלן. 
לצורךכך,נבחןבנפרדאתאופיהשירותורמתהרגולציההנדרשתבהתאםלסוגהשירות(לדוגמה
שירותרחב-היקף,שירותתוכןמזדמן,שירותשידורלינארי,ספרייתצפייהעלפידרישה),ובנפרד
את אופיו של ספק מסוים בהתאם לגודלו (לדוגמה ,על פי נתח שוק מסוים) ורמת הרגולציה
הנדרשתבהתאםלגודלו. 
הוועדהערהלקושיבהגדרתהשירותהאודיו-ויזואלי,שכןהעולםהאינטרנטימתאפייןבשירותים
היברידייםרבים(כגוןאתריאינטרנטהמבוססיםברובםעלכתבות,והכוללותגםקטעיוידיאו),
בטשטוש הגבול בין תוכן מקצועי לבין תוכן משתמשים ( ,)user-generated contentובפירוק
הקשרביןהתוכןלביןפלטפורמתהשידורומערךארגוןהתוכן2. 
ברור כי אין להכפיף לרגולציה כל ספק שירות אודיו-ויזואלי 3.זאת הן בשל הקשיים המעשיים
הכרוכים בכך (לרבות אופיו העל-מדינתי של האינטרנט וחוסר היעילות הרגולטורית הכרוכה
בניסיוןלאסדרולפקחעלמספרגדולמאודשלספקיםקטניםמאוד)והןכיוון שבמצבבוהצרכן
אקטיבי הוא מאגד בעצמו מגוון של תכנים ממספר ספקי שירות אודיו-ויזואליים (ועל כן אינו
זקוקלשירותיושל"מאגד תכנים")הצורךברגולציההמסדירהאת אופןמתןהשירותבידיספק
שירותמסויםאינו בהכרחנדרש.נדמהכיכאשרמדוברבשוקהמאופייןבמספררבשלעסקאות
חד-פעמיות,שבבסיסןבחירהמודעתשלהצרכן,מנגנוניהשוקיעיליםיותרממנגנוניםרגולטוריים
בהסדרתו 4.בנוסף לאמור יש לזכור כי תוכן המופץ באינטרנט כפוף להוראות כל דין וזאת גם אם
אינוכפוףלרגולציההייחודיתלשוקהשידורים. 
מקומו של מאגד התכנים – ספק שירות כולל ,לרבות תכנים לינאריים
עםזאת,מצבהשוקבישראלעדייןרחוקמהמבנהשתוארלעיל.אנוסבוריםכיבשניםהקרובות,
וחרףהשינוייםהמהותייםהעובריםעלשוקהתכניםהאודיו-ויזואלייםבימיםאלה,עדייןיהיה
מקום ל"מאגדי תכנים" ,שיציעו לצרכן חבילה כוללת של תכנים שנקבעו מראש והמאופיינת

2סוגיותאלהמעסיקותרגולטוריםרבים.כךלדוגמההכריזההנציבותהאירופיתעלבחינהמחודשתשלהדירקטיבה
הרלוונטית:https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/questions-and-answers-public-consultation-
avmsd 
3המונח"רגולציה"בהקשרזופירושוכלליםשנועדולהגןעלהאינטרסהציבורימעברלמגבלותהקבועותבדיןהכללי
והמוסדרותבחקיקהרוחבית .
 4 באופןפורמאלי,ככלששוקמסויםקרוביותרלהנחותהמתקיימותבתיאוריותכלכליותקלאסיות(מספרגדולשל
ספקים,מספרגודלשלצרכנים,היעדרחסמיכניסהויציאה,עסקאותחד-פעמיות,אינפורמציהמלאה,וכו')כךקטן
הצורךברגולציה,שכן,נקודתהאיזוןבשוקכזהמהווהשיווימשקלתחרותיבוהצרכןמקבלתמורהראויהלכספו
(כלצרכןבהתאםלהעדפותיו),ללאעודףיצרןאורנטהמונופוליסטית.איןזהמקרישרגולציהסקטוריאליתקיימת
לרוב בשווקים שאינם עונים למאפיינים אלה :תשתיות (חסמי כניסה) ,פיננסים (עסקאות ארוכות-טווח ופערי
אינפורמציה),וכו'. 
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בחוויית צפייהפסיביתיותר שכןהיאחוסכתמהצופהאתהצורךלחפשתכניםממספרספקים
שונים.5שירותהטלוויזיההרב-ערוציתהמסורתיתהיאהתצורההקלאסיתשל"מאגד"כאמור. 
בנוסף,שירותישידורליניאריים(הכולליםלוחשידוריםשנקבעמראש,להבדילמשירותצפייהעל
פי דרישה) ,מהווים חלק אינטגראלי מאספקת פתרון כולל ללקוח שמספק מאגד התכנים .שכן,
לקוחות רבים מעדיפים גם כיום כי חלק מהתכנים בהם הם צופים יכללו לוח שידורים שנקבע
מראש .ברור כי ככל שהלקוח מעורב פחות בבחירת התכנים בהם יצפה ,וככל שספק השירות
מספק חלק גדול יותר מהתכנים בהם הוא צופה ,כך גם עולה החשש כי הצרכן יעמוד בעמדת
נחיתותמולספקהשירות,מבלישתהיהלואפשרותלנקוט"פעולתנגד". 
במקרה בו מתקשר הצופה עם ספק שירות אחד לשם צפייה בסדרות,עם ספק שירות שני לצורך
צפייה מזדמנת בסרטים ,ועם ספק שירות שלישי המספק לו ערוץ ערוך אחד ,והוא אינו מרוצה
מרמת השירות של ספק מסוים,לצופה אפשרות מעשית להתנתק מאותו ספק ולהתקשר עם אחר
במקומו.מצבזהיקלעלהצופהלעמודעלזכויותיוולקבועבעצמותמהילמיטבישלמחירואיכות
שירות.אין כך מצב הדברים אם הצופה מתקשר עם ספק יחיד המספק עבורו את כל (או מרבית)
התוכןהטלוויזיוניאותוהואצורך. 
עלכן,אנוסבוריםכיבשלבזהשלהתפתחותהשירות,עלהרגולטורליטולתפקידמשמעותייותר
בהגנהעלהצופיםמפניספקהשירותהכולל(המכונהכאןלצורכינוחות"ספק טלוויזיה"),מאשר
עלצופהבשירותצפייהמזדמנת(הכוללערוץלינאריבודד,שאינוחלקמאגדתכנים),אואפילועל
הצופים באמצעות ספרייה על פי דרישה ללא הגבלה ,בדמי-מנוי קבועים .6 אין גודלו של ספק
השירותהכוללהואהקובעאתהצורךברגולציה,אלאאופיהשירותהמסופק .
עם זאת ,ולאור אי -הוודאות השוררת סביב מעבר לקוחות מספקי טלוויזיה למנויים לספקי
שירותיםאודיו-ויזואלייםאחרים,אםיגיעספקאודיו -ויזואלילנתחשוקמשמעותי(,)20%על
הרגולטורלהחילגםעליואתהכלליםשנועדולהגןעלהצופים,כיווןשאותוספקיהיהבעלכוח
ניכראלמולמנוייו.כמובן,שייתכנושינוייםבהסדריהרגולציההפרטנייםשיחולו,בהתאםלאופי
השירות. 

יצירה מקומית -איכותית
בנוסף לאמור קיים כשל שוק בכל הקשור ליצירת תוכן מקומי איכותי,וזאת בשל עלות ההפקה
הגבוהה של תוכן זה אל מול פוטנציאל הצפייה בו והיכולת להחזיר את אותה עלות .כשל שוק זה
נפתרבאופןמסורתיבאמצעותקביעהשלרףהשקעהמינימאלילגופיהשידור(פלטפורמותוערוצי
שידורכאחד).הוועדהסבורהכיישלהמשיךבמדיניותזו,ולהחילהעלכלספקיהשירותהאודיו-
ויזואליבאשרהם,ללאקשרלשאלההאם שירותזהלובשצורהשלאיגודתכנים אושירותתוכן
מזדמן על פי דרישה.עם זאת,על מנת לפתח את התחרות בתחום אספקת שירות אודיו-ויזואלי,
5חוויההמכונהלעיתים","lean-backלהבדילמחווית”,“lean-forwardכשהצופהמעורביותרבבחירתהתכנים .
6מגמותעולמיותמצביעותעלכךשבטווחהארוך,ייתכןשאתמקומושלהמאגדיתפוסיצרןהתקןהצפייה.למשל,
חברת rokuמציעהלצרכניםלרכושממיר,המאפשרלהםלהתחברלמגווןרחבשלספקיתוכן– netflix, amazon
 ,prime, hulu, pbs,וכו'– זאת,בעלות חד-פעמית וכתחליףלשירות איגודבדמימנוי חודשיים.במצב עולםכזה,
ובהינתןשיצרןההתקןלאמנצלאתכוחולקדםתכניםשלו,ייתכןויקטןעודיותרהצורךברגולציה .
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מוצע להעניק הקלה לספקים קטנים ולא להחיל חובה זו עד אשר יגיע ספק לנתח שוק של .20%
באשרלשיעוריההשקעה,ראוסעיףולענייןהפקותמקור. 

הצעת הוועדה:
א .הגדרות:
מוצעלקבועהגדרותכדלהלן :
שחקןבשוקספקיהתוכןיוגדר"ספק שירות אודיו-ויזואלי"עלפיהתכונותהבאות:
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 .1מטרתו העיקרית להציע לצרכנים תכנים אודיו-ויזואלייםוסוגות,בין בדרך של שירות
לינארי8,ביןבאמצעותשירותא-לינארי9וביןבשילובשלשניהם.
 .2ניתןלצפייהבאמצעותתשתיתאלקטרונית–עלפיעיקרוןהאדישותהטכנולוגית.
 .3התכנים הכלולים בו הם תכנים שיזם 10ספק השירות והצפייה בהם היא באמצעות
ממשק(ממשקחומרהאוממשקתוכנה)בשליטתושלספקהשירות.
ספקשירותאודיו-ויזואלייוגדרכ"ספק טלוויזיה",אםהואעונהלאחדמהתנאיםהבאים :
 .1אם מטרתו העיקרית להציע לצרכנים מגוון של תכנים אודיו-ויזואליים וסוגות ,באופן
ליניארי או משולב 11,כאשר"מגוון"בהקשרזהמתייחס להצעהשל לפחות 4"ערוצים
ליניארייםערוכים".
"ערוץ לינארי ערוך" הוא שירות לינארי המציע תוכן לצפייה ,באופן המיועד לצפייה
סימולטנית על בסיס לוח תכניות,כאשרהאחריות העריכתית עלארגוןרצףהתכניותבו
אינהבידיהצופה .
הערוצים הארוזים שמופצים על ידי הגורם המפעיל בהתאם לחוק הפצת שידורים
באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב 2012-(כיום -הרשות השנייה) לא יחשבו
במנייןהערוציםהלינארייםהערוכים,ללאזיקהלטכנולוגיהבאמצעותההםמופצים .12 
 .2הואמיועדבעיקרולציבורבישראל13(ראונספחא:ישראליות).

7מבוססעלהגדרתדו"חועדתשכטרל"שירותהאודיו-ויזואלי" .
 8שירותאודיו-ויזואלילינארי– שירותהמציעתוכןלצפייהבזמןאמת,באופןהמיועדלצפייהסימולטניתעלבסיס
לוחתכניות.
 9שירותאודיו-ויזואליא-לינארי– שירותהמציעתוכןהמאפשרלצרכןלבחוראתזמןהצריכה,ביןאםמתוךקטלוג
תכניותהמוצעותעלידיהספק(לדוגמאשירות)VODביןאםבאמצעותהקלטה שלשירותלינאריוצפייהמאוחרת
בועלידיהמשתמש(לדוגמאשירותי,Catch Up TVDVRאו .)PVR
10לרבותבאמצעותרכישהשלתוכןשאינוהפקהעצמית.
11החרגהשלספקהמציעשירותא-לינאריבלבד .
 12בהתאםלרציונלשתוארלעיל,אספקהשלתכניםהמופציםכאמורשקולהלכךשלקוחהקצהיעשהשימושבהתקן
בויוכל,באופן נפרד,לצפותבתכניםהמופציםעלידיהגורםהמפעיל,ולצפותבתכניםשלספקהטלוויזיה(לדוגמה
ממירהתומךגםבDTT -וגםב.)IPTV-השירותשמספקספקהטלוויזיהללקוחאינוכוללאתהתכניםהמופציםעל
ידיהגורםהמפעיל. 
13בהתאםלכלליםשייקבעועלבסיססעיף(4ז)לכלליהתקשורת(בזקושידורים)(בעלרישיוןלשידורים)תשמ"ח-
1987
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"ספק מהותי" -הוא ספק שירות אודיו-ויזואלי שנתח השוק 14שלו גבוה מ 20%-מהכנסות שוק
ספקיהטלוויזיהכפישיפורטבהמשך. 
חריגים להגדרות שלעיל:
 .1ערוץFree To Airהפועלמכוחרישיוןיוגדרכ"ערוץברודקאסט"אינומוגדרכספקאודיו
ויזואליוייכנסלקטגוריהשל"ערוציםמסחריים".
 .2ערוציהשידורהציבורי(ראוהרחבהסעיףדלהלן).

ב .רגולציה על ספק שירות אודיו-ויזואלי ,ספק טלוויזיה וספק מהותי:
 .1על ספק טלוויזיה תחול ב"רגולציה רכה" מכוח רישיון הכוללת:
א.

חובותסימוןוסיווגתכנים.

ב.

הנגשהלבעלימוגבלויות.

ג.

הגנהעלילדים(מפניתוכןלאהולם,איסורתוכןשיווקילילדים).

ד.

אסדרתתוכןשיווקיבמגבלות(עלפיהכלליםשיפורטובסעיףז(.))2

ה.

בעלויותצולבות–הדיןהקייםיחולגםכאן.

ו.

הוועדהמבקשתלבחון,בחירהביןמקורמימוןמפרסומותאומדמימנוי.ספקטלוויזיה
שיבחרלפרסםיפעלתחתהגבלותהפרסוםשיוגדרו.תוכןשיווקייותרגםבהפקותמקור
שלספקשבחרבדרךמימוןשלדמימנוי.

 .2על ספק מהותי כהגדרתו לעיל יוחלו חובות "רגולציה רכה" ו"רגולציה רחבה".
ספק מהותי יחויב ב"רגולציה רחבה"הכוללת מחויבות השקעה והצגה של הפקות מקור,
כמפורטבסעיףו,בנוסףלרגולציההרכה .
ספק מהותי יחויב ברגולציה זו גם אם נתח השוק שלו פחת מ–  20%וכל עוד נתח השוק
שלו עולה על  15%מהכנסות שוק ספקי הטלוויזיה .אם נתח השוק של הספק פחת מ-
,15%ובאותה העת הספק אינו עומד בהגדרות ספק טלוויזיה יוגדר הספק כספק שירות
אודיו-ויזואליולאתחולנהעליוהרגולציההרכהוהרגולציההרחבה .

 .3רגולציה עצמית וולונטרית במסגרת אמנת שירות :חברי הוועדה סבורים כי יש צורך
באמנת שירות לפיה כל ספק אודיו ויזואלי שאינו ספק טלוויזיה או ספק מהותי יוכל
לבחורלאמצו.ספקאודיוויזואלישיעשה כן יקבל"תותקן"אותויוכללהציגבמסגרת
שידוריו.כמוכןתפורסםרשימהשלשמותהספקיםהעומדיםבתוהתקן.במסגרתגיבוש
האמנהישלעודדשיחפורהעםהשחקניםהשוניםבתעשייהעלכללרבדיה .
 .4על ספקי שירות אודיו-ויזואליים שהם בעלי תשתית תוחל האסדרה הבאה:

15

14מדידתנתחהשוקכאחוזמהכנסותשוקספקיהטלוויזיה,כלומרשלכלהשחקניםכפישהוגדרוהנ"לכ'ספק
טלוויזיה'הכנסותבעליהרישיוןלערוץמסחרילאיילקחובחשבוןבמדידהזו.נתחהשוקייבחןאחתלשנה.
15בהתאםלהמלצותועדתגרונאו.2008
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" .1כרטיסכניסה"-כלצרכןיוכללרכוש"חבילה"עםתשתיתוממיר,שתכלולאתהערוצים
הפתוחים(כיום:,1,2,10,23,33,)99בהתאםלמחירמפוקחשקבעהרגולטור.קיומושל
כרטיסכניסהיאפשרביטולהחבילההצרהוחבילתהבסיס.
 .2דמימעברערוץ-ספקיתוכןבעליתשתיתיחויבולשדרערוציםשלמפיקיערוץעצמאיים
תמורתתשלוםדמימעבר(שייקבע ע"י הרגולטורככלשלאתהיה הסכמהביןהצדדים)
שישווקוישירותלצרכן.אסדרה זו נועדה לאפשר תחרות בזירת התוכן,נוכחכוחהשוק
העודףשלהפלטפורמותביחסלבעליהתוכןהעצמאיים.

 .5תיבחן הפחתת הרגולציה הקיימת לספק טלוויזיה רב ערוצית בתחומים הבאים:
א.

צרכנות )הכוונה למערכת היחסים בין ספק השירות לבין הצרכן בהיבטים שאינם
קשוריםלשירותהאודיו-ויזואליעצמו)–הוועדהסבורהכיאיןצורךבהסדרהספציפית
לעניין זהאלאאם יימצאצורך פרטנישאינו מקבל מענה במסגרת הסמכויות הנתונות
לגופים שעניינם הסדרה ואכיפה של דיני הצרכנות הכללים ,או אז ניתן יהיה לקבוע
רגולציהנקודתיתולהחילהעלספקיהתוכן.

ב.

עם התבססות התחרות (באמצעות 'כרטיס כניסה' ודמי מעבר ערוץ) תוסר בהדרגה
הרגולציהעלחבילותהבסיסוהחבילההצרה.

ג.

קביעתמחיריםקמעונאיים(למעטסמכותשרהתקשורתהקבועהבחוק).

ד.

העלאהוהורדהשלערוצים,מועדישידורים,לוחותשידורים,שעותשידורראשוניות.

ה.

שידוריערוץקהילתי,שידורבשפותשונות(בשפההרוסיתוהשפההאמהריתוכיו"ב)
וחדשותמקומיות.



ג .הרגולציה שתוחל על הערוצים המסחריים:
 .1מעבר מזיכיונות לרישיונות:
כל גופי השידור בישראל,חדשים כוותיקים יעברו לרישיונות ובכללכך ערוצים נושאיים
וערוצים שמוגדרים כיום כבעלי רישיון ייעודי המשדרים בכבלים ובלוויין .הרישיונות
יוענקולכלדורש,שלאבדרךשלמכרז(ובלבדשעמדבתנאיםשנקבעובחוק). 
גוףחדשהמבקשלשדרשידורמסחרייקבל"רישיון שידורים מצומצם".הרישיון יוענק
לתקופהשל3שניםאועדלהגעתהמשדרלנתחשוקמסויםשייקבע.
לצד זאת ,יינתן "רישיון שידורים מצומצם" קבוע ללא מגבלת זמן ,למשדר של ערוץ
נישה /נושאי  /ייעודי אשר לפחות  50%משידוריו בשעות השיא ("פריים טיים") ו50%-
משאר שעות היממה יהיו בתחום הנושא הייעודי שאושר לו ,אלא אם הגיע לנתח שוק
מסויםשייקבע. 
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 .2מאפייני בעל "רישיון מצומצם" יהיו אלה:


תוענקלוזכותלמימוןבאמצעותפרסומות.



יוקצהלואפיקעלגביפלטפורמותהכבליםוהלוויין,יועברב.DTT-



ייהנהמחובתהעברתובפלטפורמותהכבליםוהלוויין()must carryבתשלום.



יהיהפטורממחויבותתוכןוממחויבותלשדרשידוריחדשות.



תוחלעליוהרגולציההרכה.


 .3בתום  3שנים או עם הגעה לנתח שוק שייקבע יהפוך בעל רישיון מצומצם לבעל "רישיון
רגיל" ותוטל עליו הרגולציה החלה כיום על ערוצי הברודקסט המסחריים (לאחר
ההפחתותהמומלצותבהתאםלהחלטותהוועדהבהמשך).
 .4דה רגולציה כללי:
לאורהמעברלשיטתהרישיונות,והסרת מגבלת התדר כמשאבציבורימוגבל,מתמעטים
כשליהשוקהקלאסייםומוצעלצמצםברגולציההקיימתבאופןהמפורטלהלן.

בחינתכלליהרשותהשנייה :
כללי הרשות השנייה ייבחנו מחדש ותחתם יקבעו כללים חדשים; יקבעו גבולות גזרה
כללייםוברוריםאשריהיוקליםלפיקוחובקרהמחדונוחיםלהתאמותאדהוקמאידך.
כגון:ביטולאישורלוחותשידורים,ביטולשידוריםמטעםהרשות.
הפקותמקור:
 60% מזמן השידור  של בעל הרישיון יהיה תוכן בעברית ,ללא קביעת סכום מינימלי
להוצאהעלהפקתתוכןזה("חובת השידורים").
 מתוךחובתהשידורים50%יהיוהפקותקנויות(למעטחדשות).
 חובת השקעה בהפקות 'סוגה עילית' -החובה תהיה באופן יחסי להשקעת תאגיד
השידור הציבורי ולהשקעת משדרים חדשים נוספים ,כפי שיפורט בהמשך בסעיף
הפקותמקור.
 ייבחןביטולהפצתשידוריםדרךמרכזהשידוריםשלהרשותהשנייה.
 ייבחןביטולההוצאהלשםהפקהשלסרטיםישראלים.
 תיבחן הרגולציה על פרסומות ומתןהמלצותעלדהרגולציהממוקדת בנושאיםכגון–
אתיקהופרסומת(הטעיה,ביזוימוצריםמתחרים),כלליפרסוםבזמןחדשות,והתאמת
סוגיפרסומותלאופיהתכנית.
חדשותואקטואליה:
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במטרה לקדם הקמת גורמים נוספים המשדרים חדשות ,בכפוף למגבלות החוק בנושא
בעלויותהצולבותולהוראותחוקהריכוזיות,הוועדהממליצהלבחון:
 לאפשר שידורי חדשות למשדר חדש ללא השקעת מינימום .לחילופין ,גופים חדשים
שיחפצו בכך,ימשיכולקבלהגנותינוקאבדמותאיחיובבשידוריחדשותלשלוש שנים
הראשונות .
 החלמכניסתהמשדרהחדשהראשוןועדלסוףתקופתהגנותהינוקא( 3שנים),תיבחן
הפחתההדרגתיתשלהיקףההוצאהלחדשותלמשדריםקיימיםב33%בכלשנהעלפני
שלוששניםנוספות
 תתאפשר בעלות משותפת של משדרים חדשים על חברת חדשות חדשה ,בכפוף לדיני


ההגבלים.
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ד .השידור הציבורי:
תאגיד השידור הישראלי הוא תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי,
התשע"ד .2014-בניגוד לשחקנים אחרים בשוק התוכן האודיו-ויזואלי ,תאגיד השידור הישראלי
אינוגוףפרטיהפועלמשיקולירווח ולכן מאפשרלהתגברעלכשלישוקמובניםבשוקהשידורים,
באופן שיאפשר הפחתת רגולציה החלה על שחקנים אחרים .בין היתר מאפשר תאגיד השידור
הישראלי:
 .1תמיכהביצירהמקומיתוהפקותמקור.
 .2מתן ביטוי הוגן ושוויוני למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור בישראל ,שידורים
במגווןהשפותהרווחותבחברההישראליתועוד.
 .3רכישת תכנים בעלי חשיבות מיוחדת והפצתם במחירים בלתי מפלים (על בסיס מחיר
למנוי)לכללהשחקנים.

ככל שיתבסס התאגיד ויפגין יכולת בקידום האינטרס הציבורי ,יתאפשר לקדם מתווה
להפחתתהרגולציההקיימתעלהשחקניםהאחרים,ובפרטחובותההשקעהבהפקותמקור. 


ה .הרשות להסדרת השידורים המסחריים:
לנגד עיני חברי הוועדה עמדה הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר )57
(הרשות והמועצה לשידורים מסחריים) ,התשע"ג ,2013-במסגרתה עתידה לקום הרשות
לשידוריםמסחריים .רשותזוצפויהלקוםבתחילת-2017במועדזהאמוריםלהיכנסלתוקף
תיקוניהחקיקהבהתאםלהמלצותהוועדה. 

לכןהוועדהממליצהלבחוןאתהבאים :
 .1הרשות החדשהתקבעכללי רגולציה חדשים בהתאם לעקרונות האמורים במסמך זה
בתוך כשישהחודשים מיום תחילת פעולתה;הרגולציה הקיימתתהיהבתוקףעדליום
כניסתםלתוקףשלהכלליםהחדשיםשקבעההרשותהחדשה .
 .2הרשותהחדשהתנסחאתכלליהרגולציההחדשיםמ"לוחחלק"( .(Bottom up
 .3כללי הרגולציה החדשים יעלו יהיו בהתאם לעקרונות שיקבעו בחקיקה על בסיס
המלצות הוועדה .קרי ,הרגולציה תיצור גבולות ועקרונות מנחים לשוק התוכן
והשידוריםבויתחרוספקיהתוכן .
 .4יוחלוכלליפיקוחואכיפהאפקטיבייםבמקריםשלהפרותואיעמידהבכללים(ובכלל
כך סנקציות מסוגים שונים כגון :שידור שקופית התנצלות ,הבהרה ,קמפין חינוכי-
עיצומיםכספייםמשמעותייםוביטולרישיון).
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ו .הפקות מקור:

ועדת שכטר הכירה בחשיבות של שמירה על רמת ההשקעות בהפקות מקור .עם זאת ,המליצה
ועדתשכטרעל קביעת חובות השקעה ביחס לסוגה עילית בלבד,וזאת בשל התפיסה כי לא קיים
חשש ממשי להפחתת השקעה בסוגות אחרות,שלהן כדאיות כלכלית גבוהה יותר ואינןמחייבות
התערבותרגולטורית. 
בהתאםלכך,בחרההוועדהלבחוןאתסךהתקציבהמופנהכיוםלטובתסוגהעיליתולבחוןמודל
המשמר אותו .המודל מתבסס על כניסה הדרגתית לתחום הפקות המקור של תאגיד השידור
החדש ,תחת ההנחה כי התאגיד מהווה אבן שואבת להפקות איכות ואשר עליו תשען עיקר
העשייה.
כיוםמוקציםלטובתהפקותמקורמסוגסוגהעליתכ400-מיליוניש"חבשנה,בחלוקההבאה :
גוף
הוט
יס
ערוץ2
ערוץ10
ערוץ1
סה"כ

מיליון ש"ח
90
66
150
65
25
396



ערוץ2–קשתורשת,הערכהבהתאםלביצועיםבפועלבשניםשעברו.



ערוץ10-בהתאםלמחויבותמתוקףהרישיון,ניתןלערוץביולי.2015



ערוץ,1רשותהשידור(בפירוק)–ממוצעהשקעותבמהלךהעשורהאחרון .


 .1תקציב המופנה לסוגה עלית ,בחלוקה לגופים השונים:
בהתאם לאמור,מוצע לקבוע מתווה ארבע שנתי לקביעת סך התקציב שיופנה לטובת סוגה עלית
בלבד .ההנחהשסוגה רגילה 16תופקמבלישהרגולטור הטילחובהלכךוזאת בשליכולתהלמשוך
שיעוריצפייהגבוהים,בשלהיותהבעלתכדאיותכלכליתובהסתמךעלפעילותהמשדריםבשנים
האחרונות. 
המתווה המוצג להלן מבטיח כי סך התקציב המופנה לטובת הפקות מקור לא יפחת מכ400-
מיליוניש"ח(ועדתשכטרקבעהכיהסכוםשיוקצהעבורהפקותמקורמסוגהעליתיעמודעל360
מלש"חבשנה),עלפיהחלוקהביןסוגיהמשדריםהשונים :

(הטבלה המוצגת לצרכי המחשת המודל על בסיס המצב כיום ובכפוף לכניסת התאגיד לפעילות
והשקעות) .


 16דוגמאות לסוגה רגילה– בוליווד ,תכניות בישול ,תכניות בריאות ,תכניות חיים טובים ,תכניות בערוץ הספורט ,ערוץ .E
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חובת הפקות מקור  -סך השקעות בסוגה עלית ,במיליוני ש"ח
שנה
שנה
שנה רביעית
שנה שלישית
שנייה
ראשונה
הוטויס-שיעורהפרשהשנתי
3%
3%
3.5%
4%
מתוךהכנסות

רב
ערוצי\אינטרנ
ט

ערוצים
מסחריים

שנה
ראשונה

שנה
שנייה

הוט

90

75

יס
שחקנים
חדשים
בעלרישיון-
קשת 
בעלרישיון-
רשת(למעט
שנהראשונה
שהןבעלי
זיכיון) 

66

55

ערוץ10
בעלירישיון
חדשים
ערוץ 1
סה"כ

 150-20017

65

65

 60

18

65

140
400

שנה שלישית

שנה רביעית

61

58

45

42

50

50

50

50

השלמהלסכום
הנדרש
400

השלמהלסכום
הנדרש
400


הנחות :



הוטויס-נלקחההנחהכיהחלמהשנההשנייההכנסותהוטויסתרדנהב5%-בכלאחתמהשניםבשלהתגברות
התחרות .



ערוצים מסחריים – הפחתה לאור הגברת התחרות בתחום השידורים וכניסתו של תאגיד השידור הציבורי.
יובהרכיהפחתתחובתההשקעהבהפקותמקורתינתןלבעלירישיוןבלבד. 



תאגידהשידורהציבורי- 
 oסךמחויבותתאגידהשידורהציבוריבהתאםלחוקהינה 260מיליוניש"ח ( 270מיליוניש"חהחלמשנת

o


 2020זאת -סכום זה אינו מגלם את השקעת התאגיד בחדשות) .מתוך סכום זה ,יכול התאגיד להקצות
סכוםשלעד 20מיליוניש"חעבורהפקותשאינןמקומיות,וסכוםשלעד 15מיליוניש"חעבורתכניות
ספורט. 
הנחתהוועדההיאכיהקצאתהתקציביםלטובתהפקותמקורעלידיהתאגידתהיההדרגתית.

בסיוםכלשנהייבחןהמודל,ביןהיתרבהתבססעלסךהתקציביםשהופנובפועללטובתסוגהעיליתוהתפתחות
התחרותבשוקשידוריהטלוויזיה.התאמותתתבצענהבמידתהצורך .הפחתתההשקעההעתידיתכפישפורטה
בטבלה ,תלויה בעמידה בהיקף ההשקעות הנדרש .הפחתת מחויבות ההשקעה לשנה  Xתותנה בעמידה ביעד
בשנהשקדמהלה.

 17תלוי בהיקף הכנסות וע"פ אומדן לא יפחת מ 150-מלש"ח.
 18סכום זה אינו כולל את השלמת המחויבויות שביצוען נדחה לשנות הרישיון.
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סכוםזהאינו כוללאתהשלמתמחויבותשביצועןנדחהלשנותהרישיון.


הנחות נוספות:
א .כניסה שלשחקניםחדשיםבכלסגמנטתפחיתאתהעלויותשלשארהשחקנים.כאמור ,בשוק
האודיוויזואלייחויבספקבתקצובהפקותמקוררקלאחרהגעהלנתחשוקשל .20%
ב .הוועדה ממליצה לעודד את תאגיד השידור הציבורי לפעול למינוף התקציב המופנה על ידו
לטובת הפקות מקור על-פי החוק (בעלות משותפת על זכויות היוצרים ,עדיפות
לסינדיקציה/קופרודוקציה 19במנגנוןשלמצ'ינג).בהקשרזה,הוועדה סבורהכיישלהדגישאת
מאפייניוהייחודייםשלתקציבתאגידהשידורהישראלי:
.1

גיווןהמפיקים-מדוברתקציבציבוריועלכןניתןלעשותבושימושלעודדפלורליזם,ריבוי
ומגווןשלמפיקיםויוצריםומגווןשלהפקותסוגהעלית.

.2

תקציב השידור הציבורי מאפשר הפחתה בשימוש בתקציבים של גופים פרטיים וניתוק
התלותשלהיוצריםוהמפיקיםבגופיםהמשדרים.


 .2ביטול נאותות הפקה:
הוועדה סבורהכיישלבחון מחדשאתהכללים לעניין"נאותותההפקה" ובכללכךהאםלקבוע
מחויבותהשקעהבהיקףכספיכוללאומחויבותלכמותשעותמופקות .
לאורהתפתחותההפקותמסוגסוגהעליתבשניםהאחרונות,הוועדה מניחהכילספקיותהתוכן
מחויבות לרמת השידור לצופיהן ולכן הן יימנעו מפרקטיקה של ירידה באיכות ההפקות .עוד
מניחה הוועדה כי הקצאת ההשקעה להפקות שונות תעשה בידי המפיקים והיוצרים בהתאם
לשיקוליםמקצועייםותחרותיים,ובעצםכךתבטיחאיכותהפקותנאותה .

 .3הפקות חוץ מול הפקות בית:
טלוויזיה מסחרית -הוועדהממליצהלבחון הטלת חובה להוצאה של  50%מכלל חובת ההפקות
המקומיותלהפקותמקומיותקנויות .
שידורי כבליםושידורילווין-ערוצים בהפקה עצמית- הוועדה מבקשת לבחוןהאםיש לשנותאת
היחסשל 50%בין שידורהפקותמקורבערוציביתשלהגוףהמשדרלביןהצגהבערוציםשאינם
בבעלות הגוף המשדר .בין היתר ,בוחנת הוועדה שינוי ביחס זה כתלות בחדירה של מתחרים
נוספים – דוגמא :בגין כל כניסה של מתחרה נוסף מעל  10%נתח שוק יתאפשר  10%נוספים
לטובתערוציבית. 

 .4הקלות רגולטוריות נוספות:
הוועדהממליצהלבחוןהקלותרגולטוריותבכלליהמועצהלשידוריכבליםולשידורילוויןהנוגעים
לסוגות .לדוגמה :ביחס לשידורי ילדים  -לקבוע מינימום נמוך מ 27.5%-וזאת בשל תקופת חיי
 19הכוונה להפקה משותפת בין תאגיד השידור הציבורי לבין ספק אודיו ויזואלי.
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מדף הארוכה.כן לבחון שינוי הכללים בנוגע לאורךסדרות,נאותותהפקהוחובת שידורראשוני.
בהתאםלכךישלקבועהגדרהמינימליתלדרמהודוקו .
 .5זכויות יוצרים:
מוצע כי ביחס לשידור הציבורי יעוגנו זכויות המפיקים והיוצרים ברוח טיוטת תקנות השידור
הציבוריהישראלי(הסדרתהשימושיםבהפקותמקומיותקנויות),התשע"ו.2015- 
בשידור המסחרי ושידור הרב ערוצי יקבעו כללים לעניין שמירה על זכויות היוצרים של מפיקי
התוכןויוצריו,במודלשלשותפויותסיכון,מתוךהבנהכילמשדריםישכוחעודף .

ז .פרסום ותוכן שיווקי:
לענייןזההוועדהסבורההוועדהכיפתיחתהתחרותבשוקהערוציםהמסחרייםתעודדכניסהשל
שחקנים חדשים ,הנתונים לרגולציה מופחתת .בשל כך ,כפי שפורט בסעיפים הקודמים ,מצאה
הוועדה לנכון להפחית גם את הנטל הרגולטורי של בעלי הרישיון הקיימים בכדי לאזן את מגרש
המשחקים ,בצד ההוצאות .בצד ההכנסות ,התחרות עתידה להשפיע על חלוקת עוגת הפרסום
ובכךעלירידהבהכנסותהערוציםהמסחרייםהקיימים .
מבנה עלויות קבועות גבוהות של הערוצים המסחריים ,שאינן רגישות למספר צופים או להיקף
הפרסום,והיכולת של חברות רכש המדיה לווסת את הפרסום בין פלטפורמות הפרסום השונות,
משאירים את הערוצים המסחריים ברמת רווחיות נמוכה ובהיעדר כוח שוק.עמלות היתר (שהן
תוצר של אותו כוח שוק עודף של חברות רכש המדיה) מקטינות את יציבותם הכלכלית של
הערוציםהמסחריים,ופוגעותביכולתןלהשקיעבתוכןאיכותיולעמודבתנאיםהרגולטורייםלהם
הםכפופים .
כמו כן,הגדלת עוגת הפרסום במדיה הטלוויזיונית תגדיל את פוטנציאל ההכנסה של השחקניות
החדשותותשפיעעלעידודהתחרותבשוקהתוכן .

 .1עמלות פרסום:
הוועדהממליצהלבחוןתיקוןלחוקהרשותהשנייהשיקבעהגבלתנתחשוקעלגוףמפרסםאו
גוףרכישתמדיהלפיהעקרונותהבאים :
 .1הגבלתנתחשוקעדכ17-18%לכללזמןהפרסוםבכלהערוציםהמסחרייםעלפניכללוח
השידורים .
 .2הגבלתנתחשוקשלעד25%לזמןשידוראצלזכייןבודדעלפניכללוחהשידורים .
 .3מכירהחוזרתשלמקדמותלזמןפרסוםעתידיבלתימיועד( (upfrontשנרכשוע"יחברת
רכישת מדיה יימכרו למפרסמים בתוספת תשואה מקסימאלית השווה לשיעור ריבית
הפיגוריםשלהחשבהכללי .
 .4מסירתהנתוניםלרגולטורע"פדרישהאובמועדיםשיקבעומראש .
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יובהרכי"זמןפרסום"כוללבתוכוגםתוכןשיווקי,חסויות,ומתנות .
תוכן שיווקי:

.2

הוועדהממליצהלהתירתוכןשיווקיתוךקביעתכלליאסדרהשיכללוגילויושקיפותושמירהעל
עצמאותשיקולהדעתהמערכתי-יצירתיבהתאםלכלליםהבאים :
א .הסוגות בהן יותר תוכן שיווקי: 


תכניותאולפןומגזין 



תכניותמסוגת"ראליטי" 



תכניותבידורודרמה 



תכניותספורט 

ב .תוכןשיווקייאסרביןהיתרב :


תכניותילדים 



תכניותתעודה 



חדשותואקטואליה 



תכניותצרכנות-כמוכן,יוסדרוכלליםלנושא"תכניותהייעוץ"

ג .יקבעו תכנים שתיאסר הכללתם במסגרת תוכן שיווקי דוגמת :טבק ,אלכוהול ,הימורים,
נשק,שירותימיןוכיו"ב .
ד .יוטלוחובותסימוןשלתוכןשיווקיובכללםאופןהסימוןומשךהסימוןוכיו"ב תוטלחובת
סימוןשלתוכןשיווקילהלן :
 .1יוסףלוגולסימוןתוכןפרסומי+ 
 .2ייקבעזמןהצגתהשקופיתבתחילתוסיוםהתכנית 


ח .מדרוג:

הוועדהאינהשוללתכניסתגופיםמתחריםלוועדתהמדרוג,כדוגמתמכוניסקריםבתחומים
שונים בשוק ,תוך שהם נשענים לצורך המדידה על טכנולוגיות אפליקטיביות מתקדמות
שיאפשרוניטורלינאריומידעבזמןאמתעלכלסוגיהשידורים.
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נספח א'  -ישראליות
סעיף (4ז) לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) ,תשמ"ח-
1987בתוספתמותאמתלספריותתוכן:

(ז)

שידוריםשמתקייםבהםשנייםאויותרמהמאפייניםהאלה,חזקהכיהם

שידוריםהמיועדיםבעיקרםלציבורבישראלאולחלקממנו :
( )1מחציתם לפחות הם שידורים בשפה העברית ,בדיבור ,בדיבוב או
בכתוביות(להלן-שידוריםבשפההעברית); 
( )2בשעת צפיית שיא יש בהם ,דרך כלל ,שידורים בשפה העברית/
השידורים בשפה העברית ממוקמים בקטלוג התכניות המציג את כלל
התכניות באופן בולט /חריג באופן משמעותי ביחס לשידורים שאינם
בשפההעברית .
( )3יש בהם ,דרך כלל ,פרסומות או מישדרים המציעים למכירה
מוצרים או שירותים ,המשודרים בשפה העברית ,או המתייחסים
למוצריםאולשירותיםהמשווקיםבעיקרםבישראל,אוהכולליםתנאי
מכירה של מוצרים או שירותים המיוחדים לישראל; לענין פסקה זו,
מישדראשר 25%מןהפרסומותאומישדריהמכירההמשודריםבוהם
פרסומותאומישדרימכירהכאמור,חזקהשהואשידוראשרישבו,דרך
כלל,פרסומותכאמור; 
( )4מחציתם או יותר אינם שידורים בשפה העברית ,אך המועצה
שוכנעה כי הם מיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו ,בין
השאר מבחינת מהותם ,תוכנם ,עריכתם ,תרגומם ,מיקומם בקטלוג
התכניותאוזמןשידורם; 
( )5הם משודרים מישראל או מופקים בישראל ,במלואם או בחלקם,
אלא אם כן הוכח להנחת דעת המועצה ,כי על פי מהותם ותוכנם ,אין
השידוריםמיועדיםבעיקרםלציבורבישראלאולחלקממנו; 
( )6הם אינם משודרים במדינות אחרות או משודרים בישראל
במתכונתהשונהמהמתכונתשבההםמשודריםבמדינותאחרות,לאחר
שעברוהתאמהאושינויכלשהםבעבורהציבורבישראלאובעבורחלק
ממנו ,בין השאר מבחינת תוכנם ,עריכתם ,תרגומם ,מיקומם בקטלוג
התכניותאוזמןשידורם .
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נספח ב'  -הצעה חלופית -מועצת הכבלים והלוויין


כללי
באופן כללי ,רגולציית שידורים אינה צומחת רק מתוך ההצדקות המסורתיות להתערבות
רגולטוריתבשוקחופשי-קיומםשלכשלישוקלרבותהיעדרתחרותושאיפהלהיטיבאתהרווחה
המשקיתבענףעליוהרגולטורמופקדבכליםשלהעצמתהתחרות. 
לצד אלו ,העקרונות המייחדים ,בישראל ומחוץ לה ,את תחום השידורים והתוכן ,מתאפיינים
בשיקולים ציבוריים ערכיים לגבי התוכן עצמו .במסגרת זו על רגולטור שידורים גם להביא
בחשבון בין היתר ,את קידום היצירה המקורית ,אשר בשווקים רבים בעולם ,לרבות בישראל
(ולמעשהבשווקיםרביםמחוץלארצותהברית),עלולהלהיותנתונהבכשלשוקולהקפידעלמתן
נגישותלציבורלמגווןרחבככלהניתןשלדעותותכנים,וכןמתןביטויהולםלקהליםייעודיים
לרבותמיעוטיםבאוכלוסייה.
בהתאם,קיימים3נדבכיםעיקרייםלרגולצייתשידורים(נוכחיתועתידית),כפישהדברבאלידי
ביטויגםבפעולתהמועצהכיום :


א .הנדבךהראשון-"סמכויותופעולותליצירתסביבהתומכתתחרות".בנדבךזהניתן
למצוא,ביןהיתר,אתעקרונותהאסדרההבאים:
 .aמגבלהעלבעלויותבערוציםאותשתיתשידורים;
 .bהסדריבלעדיות;
 .cהגנהעלזכויותיוצרים;
 .dרישיונותמיוחדים;
 .eעידודערוציםעצמייםהמופקיםבישראל;
 .fמכרזיםלערוציםנושאייםבעידן;+


ב .הנדבךהשני-"קידוםהפקותבעבריתומתןביטוילמיעוטים".בנדבךזהניתןלמצוא,בין
היתר,אתעקרונותהאסדרההבאים:
 .aחובתהשקעהבהפקותמקורלפלטפורמותשידורולערוציםבעלירישיון;
 .bקביעתמכסותהשקעהלסוגותמוגנותכגוןסוגהמורכבת;
 .cקידוםמשדריםקהילתייםוחדשותמקומיות;
 .dחלוקתתמיכותלמישדריםבשפההאמהריתוהטיגרינית;




ג .הנדבךהשלישי-"שמירהעלהצרכן".בנדבךזהניתןלמצוא,ביןהיתר,אתעקרונות
האסדרההבאים:
 .aשמירהעלטוהרהסיקורהחדשותיובכללאסדרתעקרונותאתיקהבשידורים;
 .bקביעתעקרונותהגנהעלילדיםלרבותחובותסיווגוסימון;
 .cקביעתמדיניותשידוריםבעליפוטנציאלהשפעהמוגברתללאאסדרהכגון:
שידוריםלמבוגריםאושידורידת;
 .dאסדרתתחוםהפרסומותוהתוכןהשיווקי;
 .eקביעתעקרונותאסדרהצרכניתייחודיתלתחוםכגוןחיבורוניתוק,יידועמנויים
עלזכויותוכו'.

עתה,משהצגנוכלזאת,נרצהלהתייחסבמסמךזהלשתינקודותמרכזיותכדלקמן :

 .1הפקות מקור בשוק הטלוויזיה בישראל
כאמור,אסדרתנושאהפקותהמקורבעבריתהינהאחדהנדבכיםהעיקרייםלקיומהשלרגולציה
עלשידוריםבעידןהמאופייןבהתנגדותאוטו-אימוניתלרגולציהמכלסוגשהוא .

19

חובתהפקותהמקורבמדינתישראל,עלכלמאפייניההייחודיים,כגוןהגדרתהכ"יהודית
ודמוקרטית",גילההצעירוהשפההעיקריתהמדוברתבה,מקבלתמשנהתוקף. 

החשיפהההולכתוגוברתלתכניםגלובאלייםזרים,מחדלצדביקוששלהצופההישראליגם
לתוכןבעברית,מאידךאךמחזקיםאתהצורךבשימורהחובה. 
למרותשבקרבקהליםרביםקיימתצפייהוביקושלהפקותמקורבעבריתברמותשונותומסוגים
שונים,סוגיםרביםשלהפקותאלומהוות"כשלשוק"משניטעמים :
 .1קיימתתחרותבביקושמצדהיצעתכניםזריםפופולאריים;
 .2העלותהאלטרנטיביתשלמתןמענהלביקושעלידירכישתתוכןזרהיאפעמיםרבות
זולהומהירהמהפקהאורכישהשלהפקתמקור; 
כברכיום,הרגולטוראינומתערבבחובתהשקעהבהפקותבעבריתשאינןסובלותמכשלכאמור
כגוןהפקתחדשותואקטואליה.לתפיסתנותפקידהשלהמדינהלהבטיחתפריטשידורים
הוליסטירחבומגווןלאזרחיה,שישודרבכללאמצעיהשידורהאודיוויזואליהמוסדרעלידה .

שוק הטלויזיה הרב-ערוצית
 ממומןמדמימנוי–חףמפרסומות; 
 מאופייןביציבותגבוהה; 
 מאופייןבריכוזיותענפית; 
 שעוריהרווחיותבוגבוהיםמאד;
 מעצםטבעוכאגרגטורשלערוצינישהשאינםכפופיםלשיקולירייטינגיכולוצריךלייצר
תכניםפרטיקולרייםותכניםחתרנייםיחסית;
משלבבאופןטבעיבלוחהשידוריםאתתוצריהחובההקיימתלהפקותמקורואףמפיקממנה
תועלותכלכליות;
שוק הברודקאסט






ממומןמפרסום.שוקהפרסוםבישראלסטגנטי.ההוצאהלפרסוםביחסלתל"ג
מהנמוכותבעולם.נתחהפרסוםבטלוויזיהמאבדמהיקפולטובתהפרסוםבאינטרנט;
שוקרצוףמשברים,כשליםואי-יציבות;
מצויבמעברלרישיונותלשידורים,שאינםמהוויםעודמשאבמוגבל; 
פועלעלפימטבעהרייטינגולפיכךמכווןלמכנהמשותףרחב;
אינויכולואינוצריךלהתקייםעלפנייהלפלחיקהלוטעמיםייחודיים.


השידור הציבורי




מצויבשלבימעברלתאגידהשידורהציבוריהחדש;
ממומןמתקציבהמדינה+אגרה/תקציבקבוע(עדמחצית)2015ותלויבו;
חףמשיקולירייטינגאומשיקולירווחולפיכךצריךויכוללייצורתוכןמקוריייחודי
ופחותפופולארי;

המודל המוצע לחובת הפקות מקור

ברודקאסט



השארתהמתכונתוההיקףהמחייבתברישיון;
ביטולהדרישהלמכסותולסוגות–מתןחופשפרוגרמתילגופיהשידור,להוציאחדשות;
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טלוויזיה רב ערוצית













השארתהעיקרוןלפיוהחובהלהפקותמקורנגזרתמשיעורההכנסות;
השארתהחובההקיימתהיוםלהשקעהבשיעור8%עד12%מההכנסותהכוללות;
אימוץמודלמדורגלמשדריםחדשים,כלומרשיעורההשקעהבהפקותמקורילךויגדל
ככלשהיקףההכנסהאוכמותהמנוייםעולה(מבחניםחלופיים);
ברמההראשונהלאתחולחובותהפקותמקור,עלמנתלאפשרהגנותינוקאלמשדר;
החלמרמהמסוימתשלהיקףהכנסהאוכמותמנוייםתחולחובהמסויימתשלהיקף
השקעה,בשיעורנמוךמהרמההשלישית;
והחלמרמהשלישיתתחולהחובההקיימת-בין8%לבין12%מההכנסותיחוייבו
בהשקעהבהפקותמקור;
השארהשלמסגרתהסמכותומסגרתהאסדרההנוהגתהיוםלהשקעהבהפקותמקורעם
אפשרותלרגולטורלהתאיםאתהאסדרהבהתאםלהתפתחותהשוק;
ביטולהדרישהלאורך,מספרפרקים/מתןחופשלגופיהשידורוהיצירה.

 .2הצעה למדרג הרגולציה– 

ספק שירות אודיו-ויזואלי יוגדר ככזה ,אם יענה על המאפיינים הבאים במצטבר –
א .מציעלצרכניםבישראלתכניםאודיו-ויזואליים,ביןאםבדרךשלשירותלינארי20,בין
באמצעותשירותא-לינארי21וביןבשילובשלשניהם;
ב .התכניםהמוצעיםהםתכניםשאדםסביררואהבהםכתכניםתחליפייםלתכנים
המשודריםבדרךכללבטלוויזיה(כגוןסרטיםוסדרותבאיכותהפקהמסוימת);
ג .ניתןלצפייהבאמצעותתשתיתאלקטרונית–עלפיעיקרוןהאדישותהטכנולוגית;
ד .התכניםהכלוליםבוהםתכניםשיזם22ספקהשירותוהצפייהבהםהיאבאמצעות
ממשק(ביןבממשקחומרהוביןבממשקתוכנה)בשליטתושלספקהשירות;
ה .התכניםשמספקהספקהםבעיקרםתכניםשמשודריםברישיוןמטעםהמפיקושהופקו
באופןמקצועיעלידיגורמיםשתחוםעיסוקםהואהפקתתכנים;
ו .השירותכוללמנגנוןארגוןתוכןשיזםספקהשירותאולוחשידוריםשהכתיבספק
השירות;
ז .שידוריומיועדיםלציבורבישראל.
ככל שספק יוגדר כ"ספק שירות אודיו-ויזואלי" ייבחן הספק בהתאם לכמות/אחוז ההכנסות
שלו או לפי מספר הלקוחות כמפורט להלן (מבחנים חלופיים) ,ובהתאם יחולו עליו עקרונות
האסדרה הבאים:
רמה ראשונה -אין רגולציה-עלספקאודיוויזואלישנתחהשוקשלונמוךמ–5%אומ–200
מיליון₪אושישלופחותמ–170,000מנוייםלאתחולכלרגולציהלמעטהדיןהכללי .

יחדעםזאת,ישלהסדירברמהרוחבית(כלומרלהפוךאתזהלדיןכללי)סוגיותמעולםהתוכן
 20שירותאודיו-ויזואלילינארי– שירותהמציעתוכןלצפיהבזמןאמת,באופןהמיועדלצפייהסימולטניתעלבסיס
לוחתכניות.
21שירותאודיו-ויזואליא-לינארי–שירותהמציעתוכןהמאפשרלצרכןלבחוראתזמןהצריכה,ביןאםמתוךקטלוג
תכניותהמוצעותעלידיהספק(לדוגמאשירות)VODביןאםבאמצעותהקלטה שלשירותלינאריוצפייהמאוחרת
בועלידיהמשתמש(לדוגמאשירותי,Catch Up TVDVRאו .)PVR
22לרבותבאמצעותרכישהשלתוכןשאינוהפקהעצמית.
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שאינןתלויותבנתחשוקו/אובטכנולוגייתהשידור,ועלכןיכולשיחולוגםעלספקיםברמה
הראשונה,בהתאםלסוגהשידור :
.1

שידוריחדשותארציים-יקבעובחוקעקרונותלרגולציהרוחביתעלשידוריחדשות,כגון

אתיקהבשידוריחדשות,איסורתוכןשיווקי,הפרדהביןהמערכתהעיתונאיתלעסקית,
בעלויותצולבותומניעתריכוזיותוכו'; 
.2

שידוריספורט-יקבעבחוקאיסורעלרכישתמפעליספורטמוכרזיםהמשודריםבישראל

בבלעדיותאושמפעליםמוכרזיםיחויבובשידורבישראלבאופןפתוח .
.3

שידוריםלמבוגרים-תיקבעבחוקדרישתזיהויגילומתןאפשרותחסימה; 

.4


הסדרתנושאיזכויותיוצרים; 

רמה שניה-רגולציה רכה -
תחול על ספק אודיו ויזואלי שאחוז ההכנסות שלו לפחות  5%מגודל השוק [כיום שוק השידורים
מוערך בכ –  4מיליארד  23₪ולפיכך ,מדובר על  200מיליון  ₪הכנסות (לא כולל החריגים –
 ]FREE TO AIRאו שיש לו לפחות  170,000לקוחות (מבחנים חלופיים) .ואלו עקרונות
האסדרה שיחולו :

חובותסיווגוסימון; הגנהעלקטינים(לרבותתוכןשאינוהולם,איסורתוכןשיווקילילדיםוכו'); הנגשהלבעלימוגבלויות(כתוביותושפתסימנים)–אנוחושביםשברגולציההרכהצריכיםלהקלבמעטמחובותההנגשההקבועותכיוםבחוקשמטילותנטליםכלכלייםכבדים(מאותאלפי₪
לערוץישראלי,החובותאינןחלותעלערוציםזרים) .
אתיקהבשידוריפרסומות(למשל-בעלרישיוןלאישדרתשדירפרסומתהמכילבמפורשאובמשתמעטענהשאינהאמת;בעלרישיוןלאישדרפרסומתשישבהמשוםפגיעהבכבודושלאדם
אוברגשותהציבור),חסויותוכו'; 
כלליתוכןשיווקי(חובתגילויוכו'); חובותצרכניותבסיסיות(לדוג'איסורכבילה,איסוראפליה,איסורהטעיה); בעלויותצולבות; חובות הפקות מקור –חובתהשקעהשל%4מההכנסותאשרתלךותעלהבאופןליניאריויחסילעלייהבנתחהשוקאוכמותהלקוחות,עדלמדרגתהרגולציההבאה(הכנסהשל200מיליון₪
תביאלהיקףהשקעהשל8מיליון₪מהםניתןלהפיקלמשלסדרתדרמהאיכותיתאו2סדרות
לילדים); 
איןמגבלהעלמודלהמימון(פרסומותאודמימנוי); רמה שלישית  -רגולציה רחבה  -החל מנתח שוק של ( 15%אחוז ההכנסות משוק השידורים
[מדובר על  600מיליון  ]₪או לפחות  500,000לקוחות ,ואלו עקרונות ההסדרה שיחולו :
בנוסףלחובותהנ"ל :חובתהשקעהבהפקותמקור– ;8%-12%חובותצרכניותלגביהתקשרותעםמנויים(אפשרויותחיבורוניתוק,זמנימענהוכו') הנגשהלבעלימוגבלויות(כתוביותושפתסימנים) 23הרגולטור יידרש לפרסם את תוצאות מדידת נתח השוק השנתית על מנת ששחקנים פוטנציאליים יידעו לדווח בהגיעם לרף
המינימאלי מבחינת נתח השוק;
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מגבלתבעלויותצולבות;מגבלותנוספותעלתחרות–ביזורוכו'; 

 .3יש לקיים דיון ממצה עם הציבור בשאלת הסמכויות ומרחב הפעולה של הגוף המאסדר

נקודהנוספתוחשובהביותראליהנרצהלהתייחס-בהתאםלמבואשהצגנולעיל,יש
לקייםשימועבדברגבולותהגזרהשלהרגולציהתוךמתןהזדמנותלכללהציבורלהשמיע
דעתובדברהיקףותחומיהאסדרההקיימיםכיוםלרגולטורלגביכללהתחומיםהנוהגים
כיוםובכללם :


-



קביעתמדיניותסוגי שידורים כגון בתחומי שידורים למבוגרים או שידורי דת.
שידורים קהילתיים 
עידוד הפקות מקוריות
בלעדיותבתוכןשידורים
בעלויות צולבות
אתיקה בשידורים 
הגנת הצרכן
מכרזים ורישיונות שידור -כבלים ,לווין ,ייעודיים ,נושאיים
אסדרתתחרות ושיתוף פעולה בין משדרים
תמיכות לאמהרית וטיגרנית
חבילת יסוד 
חדשות מקומיות ושידורים בענייני האזור
שידורים קהילתיים
אסדרתחדשותלרבותהענקתרישיוןלמפיק חדשות עצמאיבכבליםובלווין
אסדרה גם על מפיקי ערוצים
העברת שידוריחובה–סמכותהרגולטורלפטוראתבעלהרישיוןמלהעביר
שידוריםהמשודריםלפיכלחוקלציבורבישראל;
שידורים שמקורם מחוץ לישראל
קביעת אפיקיםבמידתהצורך
אסדרתתחום הפרסומותותוכןשיווקי
הגבלת עוצמת הקול

א .התנגדותנו לעניין ביטול נאותות ההפקה – ההנחהבבסיסהרעיוןהיאכי"לספקיות
התוכן מחויבות מינימלית לרמת השידור לצופיהן ולכן הן ימנעו מפרקטיקה של
ירידהבאיכותההפקות".אנולאמסכימיםעםהנחהזו.ההפךהואהנכון,הרגולציה
היא שהביא לכך ,שהפקות רבות תהיינה באיכות הפקתית גבוהה נוכח דרישת
נאותות הפקה לשעת הפקה .ככל שתבוטל דרישה זו ,יעדיפו גופי השידור ליצור
תכנים באיכות ירודה יותר על מנת למלא את זמן המסך ביותר שעות הפקה,
ובמקביללרכושתוכןזראיכותישעלותוזולההרבהיותרמהפקתסדרהישראלית
איכותית.כפועליוצאמכך,תפגעהיצירההישראליתואיכותה.
ב .התנגדותנו לקביעת מינימום נמוך מ –  27.5%חובת השקעה בשידורי ילדים,
מהנימוקיםהבאים- 
ההצעה לבטל את הפקות המקור לגיל הרך ,לילדים ולנוער חוטאת לתכלית היסוד של הפקות

המקור,שעניינהטיפוחועידודיצירהעבריתבשפהאודיוויזואלית.
תכליתזומקבלתמשנהחשיבותבכלהנוגעלקטגוריהגילאיתרחבהזו,שמסווגתומסומנתעדגיל

18
הגיל הרך הוא השלב המאפיין ראשית שפה ,הילדות הוא השלב המאפיין ראשית קריאה ואילו
שלבהנעוריםמאפייןראשיתזהות,תרבותית,חברתיתואישית.
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 המאפיינים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים הייחודיים לשלבים הללו ,מעניקים משנה חשיבות
והשפעהלתוכןמקוריבשפההעברית.
סודגלויהואכיהדורהנוכחימכווןשפה״מסכית״ביסודה,בשונהמהדורותהקודמים.
הדרך״לחנוךלנערעלפידרכו״עוברתהיוםבמסךבאשרהוא.
החשיפה ההולכת וגוברת של הדור הצעיר לתרבות גלובאלית ,מחריפה ומחדדת את הצורך
בטיפוחתוכןאלטרנטיבימתחרהבשפההעברית.
היצירה הטלוויזיונית לקטיגוריות הגיל הללו הולידה בשנים האחרונות נכסי צאן ברזל
טלוויזיוניים ,הודות להם היינו עדים לתחיה מחודשת של קלאסיקות עבריות ,כגון :קופיקו,
חסמבה,אליפיםועודועודשפעתכניות.
אין להסתפק בשידורי החינוכית כמקור היחיד האחראי לייעוד זה ,שכהגדרתו מתמקד
ב״חינוך״ .
כללי המועצה עברו שינוי והתאמה יסודיים הנדרשים לנוכח התמורות בעת החדשה והם יוצגו
בקרוב .

 .1לאברורלנומהיכןנלקחההנחהלפיהישלהקטיןאתחובתההשקעהבשלאורךחייב
מדף של הפקות ילדים .נהפוך הוא ,לפי היכרותנו ואף בהתאם לעמדת היועצים שלנו,
תכניות ילדים ישנות ,כבר אינן מעניינות את דור הילדים החדש ,בגלל קצב הסדרה,
תכניה וכו' .לפיכך ,יש חשיבות בחידוש וריענון התכנים לילדים .בטיוטת דו"ח הועדה
מוצע 'לצלם' מצב קיים ולשמר את רמת ההשקעות כיום בשוק הפקות המקור ביחס
לסוגה עילית (סוגה מורכבת -דרמה ותעודה) .בהתאם נקבע כי כיום מוקצים להפקות
מקור מסוגה עילית כ –  400מליון  ₪המורכבים בין השאר ,מחובת השקעה של הוט
בגובהשל 90מיליון₪ומחובתהשקעהשליסבגובהשל 66מיליון,₪וביחד 156מיליון
.₪
דאעקא,כיבשנת2014השקיעההוטסךשל127מיליון₪בעודיסהשקיעהקצתיותרמ
–110מיליון,₪ובסה"כהשקיעוהוט ויס בסוגה עילית בשנת  237 – 2014מיליון ₪(ולא
156מיליון).
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