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המייעצת להסדרת הרגולציה על השידורים  הוועדה – ביניים ומגמות םכיווני


 מבוא

 

וה להסדרת )"ועדה השידורים בשוק ושרעדהוהוהרגולציה הממשלה ראש ידי על מונתה )"

נתניהו,התקשורת 2015בספטמבר18םביו,בנימין היתר. לגבשהמלצותהוועדההתבקשהבין

 .להסדרתהרגולציהעלשוקהשידוריםוהתוכןלהציעתיקוניחקיקהו

 :הבאיםבנושאיםהתמקדלהתבקשהעדהוהוכמפורטבכתבהמינוי

כניסהשלשחקניםחדשיםלשוקועידודהתחרותבשו .א והחדשותןקהתוכהסדריםשיעודדו

 )כוללהגנתינוקאלשחקניםחדשים(.

 האופןבוראוילהחילרגולציהעלגורמיתוכןחדשיםהפועליםבשוק. .ב

 האופןהראוילהגןעלעידודיצירהמקוריתישראליתאיכותית. .ג

תוכן .ד בשירותי גידול ואכיפהמשמעויות פיקוח הסדרי הצורך ובמידת רחב פס גבי על

 .הנדרשיםבנושא

 

 רקע 

 

 לא רבות שנים התאמותמזה שלבהנערכו שוקסדרה הן שידורים, שלותפלטפורמלביחס

ערוציםהמסחריים.ביחסלהכבליםוהלוויין,והן

כך על ,יתרה הרגולציה לשידורי המועצה ושקובעת כבלים שידורי מזו שונה תשקובעלוויין

 ולרדיו. לטלוויזיה השנייה שאיהיעדרהרשות פערים מייצרת ברגולציה הכרחייםהאחידות נם

ואשרראויכיתבחןהאחדתםבמידתהניתן.

במהלךשניםאלה,אנועדיםלשינוייםטכנולוגייםדרמטיים,אשרישבהםכדילשנותת,בצדזא

יןבןמשניםאתהאיזובינלאומייםייםוציתקשורתמקומערותםשלאתכלליהמשחק.התפתחו

לכך.כיוםאינהמותאמתהחלההרגולציהבעודמגרשהשחקניםהשוניםעלה

מציב האמור הרגולטוריםכל בפני ולווייןמשרד–אתגר לכבלים המועצה הרשותוהתקשורת,

 ולרדיו לטלוויזיה השנייה הנדרשים עקרונות את מחדש השידוריםלבחון בתחום הרגולציה

 .ולקבועקווימתארחדשיםוכלליםחדשיםלאסדרה
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תקופת הביניים


תקופ היא הנוכחית מעברהעת תכניםת העברת אופני הצפייה, הרגלי מחדש מתעצבים בה

 השונים. המשדרים של העסקיות לשערוהתוכניות ניתן כי הקרובות בשנים של ניתוקהמגמה

 ובינלאומייםמקומיים-וספקיתוכןעצמאייםבעליהפלטפורמהלביןהתוכןתתרחבהזיקהבין

.בישראלייכנסולשוקהתוכן

 ישלאפשרהגנותלאותםמפעיליםהוועדהסבורהבתקופהזו, הפועליםשלאעלגביחדשיםכי

 הפלטפורמותהמסורתיותוזאתעדלהתייצבותושלהשוק.

 מהווההוועדהסבורהכבנוסף, השידורהציבורי בפתרוןי המתבקשגורםבעלמשקלמשמעותי

מכיווןשתאגידהשידורהישראליתבטווחהארוך.ואיכותיה-תוקומיהמהפקותהמקורלסוגיית

ליתעלגבושלישראההמקוריתהאיכותיתהטילאתהחובהבהפקהזהנכוןלאיןנמצאבחיתוליו,

המ בטווח זה ויתאגיד די צורך אסדרהקיים להפקותבשממדורגתלייצר המחויבויות זרתאת

 .עלגורמיםנוספיםאיכותיותמקור

 

 הנחות עבודה

 

,כמוגם"איילו"ועדת"ועדתשכטר"החלהלפעולכאשרלנגדעיניהעמדומסקנותהוועדה .1

שידוריוכבליםלשידוריהובמועצלטלוויזיהולרדיודוחותקודמיםשלועדותברשותהשנייה

.והחלטותהממשלההקודמותלוויין

 .2 הרגולציה גופי של המאוחדת כבליםהרשות לשידורי המועצה )איחוד השידורים בתחום

אתהאסדרההאחודהמןהיסוד,תבנהרדיו(ליןעםהרשותהשנייהלטלוויזיהוויולשידורילו

מהגופיםבנפרד.אחדהקיימתבידיכלבניגודלאפשרותשלתיקוןוהתאמהשלהרגולציה

 .3 גםהעברתהרשותהמאוחדתהקמתהצעותהחוקבעניין כמו התכניםהמופציםבאמצעות,

 .הוועדהעולותבקנהאחדעםעקרונותעבודתהשלפלטפורמתהאינטרנטעלגביעידןפלוס

 לכתב הבהתאם ערכה בהםהוועדהמינוי בישראל השידורים שוק על מעמיקים דיונים סדרת

 אתנבכיהשוקומבנהותוךדגשעלכשליהשוקוהבעיותהעומדותבבסיסו.הוועדהלמדוחברי

בנושאיהליבהבהםהוועדהבהמשךלתהליךהאמור,מוצגיםבפניכםכיווניהחשיבהאותםגיבשה

עונייןלתתהתייחסותולאמורלהלן,להמציאמכלגורםהמהוועדהעסקה.כשלבמקדים,מבקשת

כתהתהלידי ייחסות יאוחר לא שבועותמובה דו"חשלושה פרסום למיום עד 24.2.16תאריך

 vaada@moc.gov.il:דוא"ללכתובת

ה מוגבלת תהיה הכתובה ההתייחסות12בפונטבלבדעמודים8עדהתייחסות כי נבקש כן .

.במסמךראשיהפרקיםכפישמובאיםלתתואםהכתובה

 כן, שתמצאלנכוןלשחקניםהרלוונטייםהנוגעיםבדברתאפשרהוועדהכמו כפי להישמעגם,,

.בעלפה

המלצותיההסופיותתוךהתייחסותלתגובותהשוק.לאחרמכןהוועדהתגבשאת
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דע הוצגה הוועדה בדיוני ופיתוחלה כבלים לשידורי המועצה של להיקףילווולשידורי בנוגע ין

כנספחפיתוהחלהעמדהלשחקניםחדשים.מצ"בההשקעותבהפקות,חלוקתהנטל,ומדרגחיוב

לדו"ח.'ב

 

 

 בברכה,

 
 שלמה פילבר

 מנכ"ל משרד התקשורת
 םלהסדרת הרגולציה על שוק השידוריויו"ר הוועדה 
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רגולציהל על עקרונות

לשינוייםתכופים–עתידפניצופהרגולציה .1 נתון שוקהשידוריםוהתוכן שיפורטלהלן, כפי

 הטכנולוגיים הפיתוחים מהאצת הנגרמים גבי על גם שידורים העברת רשתהמאפשרים

והאינטרנט כך, בשל הקיים. משנהאתהסדר הרגולציהשתקבעהמדגישהוועדהאשר כי

 להלן:צריכהלהתחשבב"עולםהחדש",שדגשיוהמרכזייםמובאים

תחת–טכנולוגיתניטרליות .א התוכן מועבר בסיסו על האלקטרוני לאמצעי אדישות

הקצה לצרכן התוכן יוצר בין המרחק הטכנולוגיות ההתפתחויות לאור כי ההנחה

מהמקרים בחלק כיום קורה שאף כפי לחלוטין, להימחק עתיד ואף בהדרגה מתקצר

 ועוד(.NBA League Pass,HBO,אפליקצייתנטפליקס)פלטפורמותכגון

ממוקדתרגולציה .ב האודיו–בלבדגזרהגבולותקביעת: השירות נתפס ויזואלי-בעבר

הןובמחסור"(,משאבדוקדקת,הןבשלמגבלותהתדר)"התערבותרגולטוריתמחייבכמ

 .ציבורבשלתפיסתוכשירותבעלהשפעהמהותיתעלה

מתערערת כך, בשל הללו; המגבלות את שינו האחרונות השנים של ההתפתחויות

רגולציה.כמוכן,ההנחההיאשהרגולטורדורשויזואלי-התפיסהלפיהכלשירותאודיו

ן,מעלהאתהעלויותוכיעודףהרגולציהמכבידעלספקיהתוכחובקכליכוללהיותאינו

לצרכ הצופיםהסופיות )הם ובפוע(נים השוק בכשלי מטפל אינו נכתבהשל לאורן

.מלכתחילההרגולציה

בנושאים התעסקות של כבד נטל הרגולטור על מעמיס הרגולציה עודף מכך, יתרה

שוטפיםהמונעממנולהקצותמשאביםלטובתניתוחהשוקוהתאמתהרגולציהלצרכיו

צריכה שהרגולציה היא הצוות הנחת כך, בשל הציבורי. האינטרס וקידום המשתנים

קל יהיו אשר וברורים כלליים גזרה גבולות ונוחיםלקבוע מחד ובקרה לפיקוח ים

 םבלבד,כדוגמתהפקותמקור,בנושאיםספציפייםומוגדרילהתאמותאדהוקמאידך.

 רזולוציותגבוהותיותר.בהרגולציהגםיגעת

ה .2 עומק התחרות ש–רגולציה-דהכעומק היא הההנחה תחרות התוכןוהמגוון בשוק

ספקי ריבוי באמצעות -אודיוםוהשידורים יויזואליים השוק כשלי להקטנת ולגיווןביאו

שגםלהפחתהמהותיתבצורךברגולציההקיימתכיום)וזאתמבלילהידרשלשאלה,ומכאן

בבטיפולגעלאפקטיביותהרגולציההקיימתבנו לאורזאת, הוועדהכשליהשוקהנוכחיים(.

כניסתשחקניםתקובע לטובת תנאיםתחרותייםבשוק ביצירת להתמקד הרגולציה על כי

הצורך את היתר, בין ייתרו, אשר ושונים מגוונים מוצרים שיציעו כוונה מתוך חדשים

 .1ברגולציהמכבידהופרטנית

הציבוריתאגיד .3 קידום–השידור היא שמטרתו כגוף הציבורי השידור תאגיד תפיסת

 ,ועלכןביכולתולפתורכשלישוקככלשיתבסס.בתחוםהשידוריםוריהאינטרסהציב

                                                 
יש להתייחס גם להרחבת השימוש במכשירי קצה חכמים, פלטפורמות חברתיות ואתרי אינטרנט, אשר בכולם מופץ תוכן ללא  1

 פיקוח.
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  בשוק השחקנים הגדרת

 רקע

 צורך יש העתידי, הרגולטורי המתווה את לקבוע מנת וסוגיעל השירותים סוגי את לאפיין

הרגולציההנדרשת,כפישיפורטלהלן.היקףעלישליכואפיוניםאלוהספקיםבשוק.

אתאופיהשירותורמתהרגולציההנדרשתבהתאםלסוגהשירות)לדוגמהבנפרדלצורךכך,נבחן

בנפרדשירותשידורלינארי,ספרייתצפייהעלפידרישה(,ו,היקף,שירותתוכןמזדמן-שירותרחב

מסוים ספק של אופיו הרגולציה את ורמת מסוים( שוק נתח פי על )לדוגמה, לגודלו בהתאם

הנדרשתבהתאםלגודלו.

ויזואלי,שכןהעולםהאינטרנטימתאפייןבשירותים-הוועדהערהלקושיבהגדרתהשירותהאודיו

היברידייםרבים)כגוןאתריאינטרנטהמבוססיםברובםעלכתבות,והכוללותגםקטעיוידיאו(,

 )בטשטוש משתמשים תוכן לבין מקצועי תוכן בין ובפירוקuser-generated contentהגבול ,)

2הקשרביןהתוכןלביןפלטפורמתהשידורומערךארגוןהתוכן.

 כי להכפיףברור בשלהקשייםהמעשיים3ויזואלי.-ספקשירותאודיוכללרגולציהאין זאתהן

 העלבכךהכרוכים אופיו הכרוכה-)לרבות הרגולטורית היעילות וחוסר האינטרנט של מדינתי

במצבבוהצרכןשכיווןבניסיוןלאסדרולפקחעלמספרגדולמאודשלספקיםקטניםמאוד(והן

 הואאקטיבי שירותאודיובעצמומאגד ספקי תכניםממספר של אינו-מגוון כן )ועל ויזואליים

ספקאופןמתןהשירותבידיהצורךברגולציההמסדירהאת("תכניםגדמא"זקוקלשירותיושל

מספררבשלעסקאותשוקהמאופייןבמדוברבכאשרנדמהכינדרש.בהכרחאינושירותמסוים

מנגנוניהשוקיעיליםיותרממנגנוניםרגולטורייםן,מודעתשלהצרכהבחירפעמיות,שבבסיסן-חד

אםגםוזאתדיןכללהוראותכפוףבאינטרנטהמופץתוכןכילזכורישלאמורבנוסף4.ובהסדרת

.השידוריםלשוקהייחודיתיהלרגולצכפוףאינו

 שירות כולל, לרבות תכנים לינאריים ספק –מקומו של מאגד התכנים 

עםזאת,מצבהשוקבישראלעדייןרחוקמהמבנהשתוארלעיל.אנוסבוריםכיבשניםהקרובות,

עדייןיהיה-השינוייםהמהותייםהעובריםעלשוקהתכניםהאודיווחרף ויזואלייםבימיםאלה,

ל כוללת"תכניםמאגדי"מקום חבילה לצרכן שיציעו והמאופיינת, מראש שנקבעו תכנים של

                                                 
סוגיותאלהמעסיקותרגולטוריםרבים.כךלדוגמההכריזההנציבותהאירופיתעלבחינהמחודשתשלהדירקטיבה 2

consultation-public-answers-and-news/questionsagenda/en/-https://ec.europa.eu/digital-הרלוונטית:

avmsd
המונח"רגולציה"בהקשרזופירושוכלליםשנועדולהגןעלהאינטרסהציבורימעברלמגבלותהקבועותבדיןהכללי 3

והמוסדרותבחקיקהרוחבית.
באופןפורמאלי,ככלששוקמסויםקרוביותרלהנחותהמתקיימותבתיאוריותכלכליותקלאסיות)מספרגדולשל 4

פעמיות,אינפורמציהמלאה,וכו'(כךקטן-ספקים,מספרגודלשלצרכנים,היעדרחסמיכניסהויציאה,עסקאותחד
קלתחרותיבוהצרכןמקבלתמורהראויהלכספוהצורךברגולציה,שכן,נקודתהאיזוןבשוקכזהמהווהשיווימש

)כלצרכןבהתאםלהעדפותיו(,ללאעודףיצרןאורנטהמונופוליסטית.איןזהמקרישרגולציהסקטוריאליתקיימת
ארוכות )עסקאות פיננסים כניסה(, )חסמי תשתיות אלה: למאפיינים עונים שאינם בשווקים ופערי-לרוב טווח

אינפורמציה(,וכו'.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/questions-and-answers-public-consultation-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/questions-and-answers-public-consultation-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/questions-and-answers-public-consultation-avmsd
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היאחוסכתמהצופהאתהצוצפייהפסיביתיותרחווייתב רךלחפשתכניםממספרספקיםשכן

.ל"מאגד"כאמורערוציתהמסורתיתהיאהתצורההקלאסיתש-שירותהטלוויזיההרב.5שונים

עלצפייהמשירותלהבדיל,מראששנקבעשידוריםלוחהכוללים)ליניארייםשידורשירותיבנוסף,

,שכן.התכניםמאגדשמספקללקוחכוללפתרוןמאספקתאינטגראליחלקמהווים(,דרישהפי

שנקבעשידוריםלוחיכללוצופיםהםבהםמהתכניםחלקכיגםכיוםמעדיפיםרביםלקוחות

מראש יצפהבהםהתכניםתרבבחיפחותמעורבשהלקוחככלכיברור. השירותשספקוככל,

צופההואהםבכניםמהתיותרגדולחלקמספק בעמדתיעמודהצרכןכיהחששעולהגםכך,

."נגדפעולת"לנקוטאפשרותלושתהיהמבלי,השירותספקמולנחיתות

לצורךשנישירותספקעם,בסדרותצפייהלשםאחדשירותספקעםהצופהמתקשרבובמקרה

בסרטיםמזדמנתצפייה אחדערוךערוץלוהמספקשלישישירותספקועם, מרוצהאינווהוא,

אחרעםולהתקשרספקמאותוהתנתקלמעשיתאפשרותצופהל,יםמסוספקשלהשירותמרמת

ואיכותמחירשלמיטביתמהילבעצמוולקבועזכויותיועללעמודהצופהעליקלזהמצב.במקומו

(מרביתאו)כלאתעבורוהמספקיחידספקעםמתקשרהצופהאםהדבריםמצבכךאין.שירות

.צורךהואאותוהטלוויזיוניהתוכן

יותרמשמעותיתפקידעלכן,אנוסבוריםכיבשלבזהשלהתפתחותהשירות,עלהרגולטורליטול

"(,מאשרספק טלוויזיהכולל)המכונהכאןלצורכינוחות"השירותהצופיםמפניספקהבהגנהעל

,אואפילועללקמאגדתכנים(ח)הכוללערוץלינאריבודד,שאינושירותצפייהמזדמנתצופהבעל

דרהצופיםבאמצעות פי על בדמיספרייה ללאהגבלה, קבועים-ישה .6מנוי ספקאין של גודלו

.מסופקקובעאתהצורךברגולציה,אלאאופיהשירותההואההשירותהכולל

אי ולאור זאת, לספקיוה-עם למנויים טלוויזיה מספקי לקוחות מעבר סביב השוררת ודאות

)-יזואלייםאחרים,אםיגיעספקאודיוו-שירותיםאודיו (,על20%ויזואלילנתחשוקמשמעותי

הרגולטורלהחילגםעליואתהכלליםשנועדולהגןעלהצופים,כיווןשאותוספקיהיהבעלכוח

שיחולו,בהתאםלאופיהפרטנייםהרגולציההסדריבניכראלמולמנוייו.כמובן,שייתכנושינויים

השירות.

 

 איכותית -מקומית יצירה

ההפקהעלותבשלוזאת,איכותימקומיתוכןליצירתהקשורבכלשוקכשלקייםלאמורבנוסף

זהשוקכשל.עלותאותהאתלהחזירוהיכולתבוהצפייהפוטנציאלמולאלזהתוכןשלהגבוהה

וערוציפלטפורמות)השידורלגופימינימאליהשקעהרףבאמצעותקביעהשלמסורתיבאופןנפתר

-האודיוהשירותספקיכלעלהולהחיל,זומדיניותבלהמשיךישכיהוועדהסבורה(.כאחדשידור

תוכןשירותאותכניםאיגודשלצורהלובשזהשירותהאםלשאלהקשרללא,הםבאשרויזואלי

,ויזואלי-אודיושירותאספקתבתחוםהתחרותאתלפתחמנתעל,זאתעם.דרישהפיעלמזדמן

                                                 
,כשהצופהמעורביותרבבחירתהתכנים.”lean-forward“",להבדילמחוויתlean-backחוויההמכונהלעיתים" 5
מגמותעולמיותמצביעותעלכךשבטווחהארוך,ייתכןשאתמקומושלהמאגדיתפוסיצרןהתקןהצפייה.למשל, 6

 netflix, amazon–מציעהלצרכניםלרכושממיר,המאפשרלהםלהתחברלמגווןרחבשלספקיתוכןrokuחברת

prime, hulu, pbs,  וכו' בעלותחד–, במצבעולםכזה,-זאת, חודשיים. מנוי פעמיתוכתחליףלשירותאיגודבדמי
יותרהצורךברגולציה.ובהינתןשיצרןההתקןלאמנצלאתכוחולקדםתכניםשלו,ייתכןויקטןעוד
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.20%שלשוקלנתחספקיגיעאשרעדזוחובהלהחילולאקטניםלספקיםהקלהלהעניקמוצע

.מקורהפקותלענייןוסעיףראו,ההשקעהלשיעוריבאשר

 

 :הוועדה צעתה

 :הגדרות .א

:ןהלכדללקבועהגדרותמוצע

 7:הבאותהתכונותפיעל"ויזואלי-אודיו שירותספק "יוגדרהתוכןספקיבשוקשחקן

שירותשלבדרךבין,וסוגותויזואליים-אודיותכניםלצרכניםלהציעהעיקריתמטרתו .1

 וביןבשילובשלשניהם.9לינארי-ביןבאמצעותשירותא8,לינארי

 טכנולוגית.האדישותעלפיעיקרוןה–אלקטרוניתתשתיתבאמצעותלצפייהניתן .2

שיזםהתכנים .3 תכנים הם בו באמצעות10הכלולים היא בהם והצפייה השירות ספק

 משקתוכנה(בשליטתושלספקהשירות.אומממשק)ממשקחומרה

 

:הבאיםתנאיםאחדמהלעונההואאם",טלוויזיהספק "כיוגדרויזואלי-אודיושירותספק

וסוגותויזואליים-אודיותכניםשלמגווןלצרכניםלהציעהעיקריתמטרתואם .1 באופן,

"ערוצים4לפחותהשללהצעמתייחסבהקשרזהכאשר"מגוון"11,משולבאוליניארי

 ליניארייםערוכים".

ערוך לינארי ערוץ" לצפייה תוכן המציע לינארישירותואה"  לצפייההמיועד באופן,

בועלארגוןרצףהתכניותהעריכתיתהאחריות,כאשרתכניות לוח בסיס על סימולטנית

.הצופהידיאינהב

שידוריםהפצתלחוקבהתאםהמפעילהגורםידיעלשמופציםארוזיםההערוצים

התשע"בספרתיותשידורתחנותבאמצעות השנייה-)כיום2012-, יחשבולא(הרשות

 .12מופציםהםבאמצעותהלטכנולוגיהזיקהללא,הערוכיםהלינארייםהערוציםבמניין

 (.ישראליותא:נספחורא)13בישראללציבורבעיקרומיועדהוא .2

 

                                                 
ויזואלי".-שכטרל"שירותהאודיוועדתהגדרתדו"חעלמבוסס7
יהבזמןאמת,באופןהמיועדלצפייהסימולטניתעלבסיסישירותהמציעתוכןלצפ–ויזואלילינארי-שירותאודיו8

 לוחתכניות.
שירותהמציעתוכןהמאפשרלצרכןלבחוראתזמןהצריכה,ביןאםמתוךקטלוג–לינארי-ויזואליא-אודיושירות9

שלשירותלינאריוצפייהמאוחרתקלטה(ביןאםבאמצעותהVODתכניותהמוצעותעלידיהספק)לדוגמאשירות
(.PVRאוDVR,Catch Up TVבועלידיהמשתמש)לדוגמאשירותי

 שאינוהפקהעצמית.לרבותבאמצעותרכישהשלתוכן 10
.בלבדלינארי-אשירותהמציעספקשלהחרגה11
שקולהלכךשלקוחהקצהיעשהשימושבהתקןכאמורבהתאםלרציונלשתוארלעיל,אספקהשלתכניםהמופצים 12

)לדוגמה,ולצפותבתכניםשלספקהטלוויזיהעלידיהגורםהמפעיל,לצפותבתכניםהמופציםבאופן נפרדבויוכל,
(.השירותשמספקספקהטלוויזיהללקוחאינוכוללאתהתכניםהמופציםעלIPTV-וגםב DTT-ממירהתומךגםב

.הגורםהמפעילידי
-)בזקושידורים()בעלרישיוןלשידורים(תשמ"חהתקשורתלכללי)ז(4סעיףבסיסעלשייקבעולכלליםבהתאם13

 1987
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שוקמהכנסות20%-מגבוהשלו14השוקשנתחויזואלי-אודיושירותספקהוא-"מהותי ספק"

.בהמשךשיפורטכפיהטלוויזיהספקי

 :שלעיל להגדרות חריגים

אודיוכספקמוגדראינו"ברודקאסטרישיוןיוגדרכ"ערוץמכוחהפועלFree To Airערוץ .1

 ".םימסחריערוצים"שללקטגוריהכנסייוויזואלי

 (.להלןדסעיףראוהרחבההציבורי)השידורערוצי .2

 :מהותי וספק טלוויזיה ספק, ויזואלי-אודיו שירות ספק על רגולציה .ב

 

 :תהכולל רישיון מכוח" רכה רגולציה"ב תחול טלוויזיה ספק על .1

 .תכניםוסיווגסימוןחובות .א

 .לבעלימוגבלויותהנגשה .ב

 תוכןלאהולם,איסורתוכןשיווקילילדים(.מפניעלילדים)הגנה .ג

 .((2)זבסעיף)עלפיהכלליםשיפורטובמגבלותשיווקיתוכןאסדרת .ד

 לגםכאן.וחיהדיןהקיים–בעלויותצולבות .ה

טלוויזיהספק.דמימנוימפרסומותאומבחירהביןמקורמימון,הוועדהמבקשתלבחון .ו

כןשיווקייותרגםבהפקותמקור.תושיוגדרוהפרסוםהגבלותתחתיפעללפרסםשיבחר

 .ספקשבחרבדרךמימוןשלדמימנוישל

 ."רחבה רגולציה"ו "רכה רגולציה" חובות יוחלו לעיל כהגדרתו מהותי ספק על .2

,מקורהפקותשלוהצגההשקעהמחויבותהכוללת"רחבהרגולציה"ביחויבמהותיספק

.הרכהרגולציהלבנוסף,ובסעיףכמפורט

השוקנתחעודוכל20%–מפחתשלוהשוקנתחאםגםזוברגולציהיחויבמהותיספק

הטלוויזיהספקישוקמהכנסות15%עלעולהשלו -מפחתהספקשלהשוקנתחאם.

שירותכספקהספקיוגדרטלוויזיהספקבהגדרותעומדאינוהספקהעתובאותה,15%

.הרחבההרגולציהוהרכההרגולציהעליותחולנהולאויזואלי-אודיו



צורךישכיסבוריםהוועדהחברי:שירות אמנת במסגרת וולונטרית עצמית רגולציה .3

ב שירות לפיהאמנת ויזואלי אודיו ספק מהותיכל ספק או טלוויזיה ספק יוכלשאינו
יקבל"תותקן"אותויוכללהציגבמסגרתכןשיעשה.ספקאודיוויזואלילאמצולבחור

גיבושהספקיםהעומדיםבתוהתקן.במסגרתשלשמותרשימהתפורסםשידוריו.כמוכן
ישלעודדשיחפורהעםהשחקניםהשוניםבתעשייהעלכללרבדיה.האמנה

 

 15:הבאה האסדרהבעלי תשתית תוחל  םויזואליים שה-אודיו שירות ספקי על .4

                                                 
הנ"לכ'ספק,כלומרשלכלהשחקניםכפישהוגדרושוקספקיהטלוויזיהמדידתנתחהשוקכאחוזמהכנסות14

 נתחהשוקייבחןאחתלשנה.לקחובחשבוןבמדידהזו.ילאילערוץמסחריהכנסותבעליהרישיון'הטלוויזי
 .2008בהתאםלהמלצותועדתגרונאו15
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שתכלולאתהערוציםעםתשתיתוממיר,"חבילה"לרכושיוכלכלצרכן-"כניסהכרטיס" .1

שלקיומו(,בהתאםלמחירמפוקחשקבעהרגולטור.99,33,23,10,2,1:כיוםהפתוחים)

 .הבסיסוחבילתהצרההחבילהביטוליאפשרכניסהכרטיס

מפיקיערוץעצמאייםלשדרערוציםשליבויחותשתיתיספקיתוכןבעל-ערוץמעברדמי .2

(הסכמהביןהצדדיםככלשלאתהיהרגולטורהע"יתמורתתשלוםדמימעבר)שייקבע

נוכחכוחהשוק,התוכןבזירתתחרותלאפשרנועדהזואסדרה.שישווקוישירותלצרכן

 .העצמאייםהתוכןלבעליביחספלטפורמותהעודףשלה



 :בתחומים הבאים ערוציתרב טלוויזיה ספק הקיימת לבחן הפחתת הרגולציה ית .5

שאינםלמערכתהכוונה(צרכנות .א בהיבטים הצרכן לבין השירות ספק בין היחסים

צורךבהסדרהספציפיתיןאסבורהכיהוועדה–(עצמוויזואלי-האודיוקשוריםלשירות

ורךציימצאאםזהאלאיןילענ הנתונותהסמכויותבמסגרתמענהמקבלאינושפרטני

אזהצרכנותדינישלואכיפההסדרהשעניינםלגופים או לקבועיהיהניתןהכללים,

 .התוכןספקיעלולהחילהנקודתיתרגולציה

) .ב התחרות התבססות באמצעותעם כניסה' בהדרגה'כרטיס תוסר ערוץ( מעבר ודמי

 .צרההחבילההבסיסוהחבילותעלהרגולציה

 שרהתקשורתהקבועהבחוק(.)למעטסמכותקמעונאייםקביעתמחירים .ג

 .שידורים,לוחותשידורים,שעותשידורראשוניותמועדיהעלאהוהורדהשלערוצים, .ד

("בוכיוהאמהריתוהשפההרוסיתבשפה)שונותשפותבשידור,קהילתיערוץשידורי .ה

 .מקומיותוחדשות



 : מסחרייםה ערוציםהעל  שתוחל הרגולציה .ג

 
  :מזיכיונות לרישיונות מעבר .1

נושאייםערוציםובכללכךלרישיונותיעברוכוותיקיםחדשים,בישראלהשידורגופיכל

ייעודיוערוצי רישיון כבעלי כיום שמוגדרים הרישיונות.יןויוובלבכבליםהמשדריםם

חוק(.מכרז)ובלבדשעמדבתנאיםשנקבעוביוענקולכלדורש,שלאבדרךשל

יוענקהרישיון".מצומצם שידורים רישיון"גוףחדשהמבקשלשדרשידורמסחרייקבל

 .שייקבעמסויםשוקנתחלתהמשדרלהגעעדאושנים3שללתקופה

 זאת, זמןגבלתמללאקבוע"מצומצם שידורים רישיון"יינתןלצד ערוץשללמשדר,

נישה נושאי/ 50%-ו(טיים""פריים)השיאבשעותמשידוריו50%לפחותאשרייעודי/

שאושרהנושאבתחוםיהיומשארשעותהיממה לנתחשוקהייעודי אלאאםהגיע לו,

םשייקבע.מסוי
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 : אלה יהיו "מצומצם רישיון" בעל מאפייני .2

 פרסומות.באמצעותלמימוןזכותלותוענק 

 ב,יועברוהלווייןיקעלגביפלטפורמותהכבליםוקצהלואפי-DTT. 

 והלווייןהכבליםבפלטפורמותהעברתומחובתייהנה(must carry).בתשלום 

 וממחויבותלשדרשידוריחדשותיהיהפטורממחויבותתוכן. 

 הרכהרגולציההעליותוחל. 



"רישיון  לבעל מצומצם רישיון בעל יהפוך שייקבעעם הגעה לנתח שוק  או שנים 3 בתום .3

לאחר)מסחרייםה ברודקסטהערוצי  על כיום החלה הרגולציה עליו ותוטל" רגיל

 (.בהמשךהוועדהלהחלטותבהתאםהמומלצותההפחתות

 

   :כללי רגולציה דה .4

גבל,מתמעטיםמשאבציבורימוכהתדרמגבלתוהסרתלאורהמעברלשיטתהרישיונות,

 באופןהמפורטלהלן.לצמצםברגולציההקיימתמוצעוכשליהשוקהקלאסיים



:היהשניכלליהרשותבחינת

מחדשהיהשניהרשותכללי חדשיםתחתםוייבחנו כללים יקבעו גזרהיקבעו; גבולות

כללייםוברוריםאשריהיוקליםלפיקוחובקרהמחדונוחיםלהתאמותאדהוקמאידך.

 .אישורלוחותשידורים,ביטולשידוריםמטעםהרשותביטול:כגון

 :מקורהפקות

 60%זמןמ  בעבריתתוכןיהיההרישיוןבעלשלהשידור מינימליסכוםקביעתללא,

 "(.השידורים ובתח)"זהתוכןהפקתעלהוצאהל

 .קנויות)למעטחדשות(הפקותיהיו50%השידוריםחובתמתוך 

 'עילית 'סוגה בהפקות השקעה -חובת תהיה החובה יחסי באופן תאגידלהשקעת

ו הציבורי השידור נוספיםלהשקעת חדשים בסעיף,משדרים בהמשך שיפורט כפי

 הפקותמקור.

 הרשותהשנייה.מרכזהשידוריםשלהפצתשידוריםדרךביטולייבחן 

 הוצאהלשםהפקהשלסרטיםישראלים.הביטולייבחן 

 –בנושאיםכגוןומתןהמלצותעלדהרגולציהממוקדתפרסומותעלהרגולציהתיבחן

התאמתו(,כלליפרסוםבזמןחדשות,)הטעיה,ביזוימוצריםמתחריםומתאתיקהופרס

 .סוגיפרסומותלאופיהתכנית

 :ואקטואליהחדשות
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למגבלותהחוקבנושא,חדשותהמשדריםנוספיםגורמיםהקמתלקדםבמטרה בכפוף

 :לבחוןממליצההוועדה,הצולבותולהוראותחוקהריכוזיותבעלויות

 שידור חילאפשר למשדר מינימוםחדשות השקעת ללא .דש חדשיםלחילופין, גופים

שניםשלושלחדשותשידורי,ימשיכולקבלהגנותינוקאבדמותאיחיובבבכךשיחפצו

.ראשונותה

 תיבחןשנים(,3פתהגנותהינוקא)ראשוןועדלסוףתקוהמשדרהחדשההחלמכניסת

בכלשנהעלפני33%הפחתההדרגתיתשלהיקףההוצאהלחדשותלמשדריםקיימיםב

 שלוששניםנוספות

 חברתחדשותחדשה בעלותמשותפתשלמשדריםחדשיםעל בכפוףתתאפשר לדיני,

ההגבלים.
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  :הציבורי השידור .ד

 הישראלי השידור שהוקםמכוחהואתאגיד סטטוטורי  תאגיד הציבורי הישראלי,חוקהשידור

האודיו2014-התשע"ד בניגודלשחקניםאחריםבשוקהתוכן תאגידהשידורהישראלי-. ויזואלי,

מאפשרלהתגברעלכשלישוקמובניםבשוקהשידורים,ולכןאינוגוףפרטיהפועלמשיקולירווח

 רגולציה הפחתת שיאפשר באופן על החלה השידורשחקנים תאגיד מאפשר היתר בין אחרים.

 ראלי:היש

 תמיכהביצירהמקומיתוהפקותמקור. .1

שידורים .2 ההשקפותוהדעותהרווחותבציבורבישראל, למגוון ושוויוני הוגן ביטוי מתן

 .ועודשפותהרווחותבחברההישראליתהבמגוון

 .3 חשיבותמיוחדת בסיסמחיררכישתתכניםבעלי )על מפלים והפצתםבמחיריםבלתי

 למנוי(לכללהשחקנים.



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

,ובפרטחובותההשקעהבהפקותמקור.האחריםהשחקניםעלהקיימתלהפחתתהרגולציה



 :הרשות להסדרת השידורים המסחריים .ה

 חברי עיני הוועדהלנגד מספר )תיקון ושידורים( )בזק התקשורת חוק הצעת (57עמדה

התשע"ג מסחריים(, לשידורים והמועצה 2013-)הרשות לקום עתידה במסגרתה רשותה,

זהאמוריםלהיכנסלתוקףמועדב-2017צפויהלקוםבתחילתזורשות.לשידוריםמסחריים

תיקוניהחקיקהבהתאםלהמלצותהוועדה.



:לבחוןאתהבאיםליצהממהוועדהלכן

זהבמסמךהאמוריםלעקרונותבהתאםחדשיםרגולציהכלליהחדשהתקבעהרשות .1

ליוםהקיימתתהיהבתוקףעדהרגולציה;פעולתהתחילתמיוםחודשיםכשישהבתוך

.החדשההרשותשקבעההחדשיםהכלליםכניסתםלתוקףשל

.Bottom up))"לוחחלק"כלליהרגולציההחדשיםמאתתנסחהרשותהחדשה .2

 .3 החדשכללי להרגולציה בהתאם יהיו יעלו בסיסים על בחקיקה שיקבעו עקרונות

 התוכןהוועדההמלצות לשוק מנחים ועקרונות גבולות תיצור הרגולציה קרי, .

יתחרוספקיהתוכן.ובוהשידורים

ובכלל)במקריםשלהפרותואיעמידהבכלליםכלליפיקוחואכיפהאפקטיבייםיוחלו .4

חינוכי קמפין הבהרה, התנצלות, שקופית שידור כגון: שונים מסוגים סנקציות -כך

 עיצומיםכספייםמשמעותייםוביטולרישיון(.
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 :מקור הפקות .ו


 המליצההשכטרהכירועדת עםזאת, רמתההשקעותבהפקותמקור. שמירהעל בחשיבותשל

קייםלאכיהתפיסהבשלוזאת,בלבדעיליתלסוגהביחסהשקעהחובותקביעתעלועדתשכטר

ואינןמחייבותיותרגבוההכלכליתכדאיותשלהן,אחרותבסוגותהשקעהלהפחתתממשיחשש

התערבותרגולטורית.

מודלולבחוןסוגהעיליתלבחוןאתסךהתקציבהמופנהכיוםלטובתהוועדהבהתאםלכך,בחרה

אותוהמ שמר . כניסה על מתבסס השידורהמודל תאגיד של המקור הפקות לתחום הדרגתית

ו איכות להפקות שואבת אבן מהווה התאגיד כי ההנחה תחת עיקראשרהחדש, תשען עליו

 העשייה.

:הבאהבחלוקה,בשנה"חשמיליוני400-כעליתסוגהמסוגמקורהפקותלטובתמוקציםכיום

 מיליון ש"ח   גוף

 90 הוט

 66 יס

 150 2ערוץ

 65 10ערוץ

 25 1ערוץ

 396 סה"כ

 קשתורשת,הערכהבהתאםלביצועיםבפועלבשניםשעברו.–2ערוץ 

 2015ביולילערוץניתן,הרישיוןמתוקףלמחויבותבהתאם-10ערוץ. 

 ממוצעהשקעותבמהלךהעשורהאחרון.–רשותהשידור)בפירוק(,1ערוץ



 :בחלוקה לגופים השונים ,עלית לסוגה המופנה תקציב .1

עליתסוגהלטובתשיופנההתקציבסךלקביעתשנתיארבעמתווהלקבועמוצע,לאמורבהתאם

בשליכולתהלמשוךוזאתהטילחובהלכךרשהרגולטוופקמבלית16רגילהשסוגהההנחה.בלבד

המשדריםבשניםפעילות,בשלהיותהבעלתכדאיותכלכליתובהסתמךעלשיעוריצפייהגבוהים

.האחרונות

מכ יפחת לא מקור הפקות לטובת המופנה התקציב סך כי מבטיח להלן המוצג 400-המתווה

360)ועדתשכטרקבעהכיהסכוםשיוקצהעבורהפקותמקורמסוגהעליתיעמודעלמיליוניש"ח

:עלפיהחלוקהביןסוגיהמשדריםהשוניםמלש"חבשנה(,



ובכפוףלכניסתהתאגידלפעילותהמחשתהמודלעלבסיסהמצבכיוםי)הטבלההמוצגתלצרכ

והשקעות(.




                                                 
 .Eבוליווד, תכניות בישול, תכניות בריאות, תכניות חיים טובים, תכניות בערוץ הספורט, ערוץ  –דוגמאות לסוגה רגילה 16
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 סך השקעות בסוגה עלית, במיליוני ש"ח -חובת הפקות מקור 

  
 

שנה 
 ראשונה

שנה 
 שנייה

 שנה רביעית שנה שלישית

שיעורהפרשהשנתי-הוטויס
 3% 3% 3.5% 4% מתוךהכנסות

  
    

  

  
 

שנה 
 ראשונה

 שנה
 שנייה

 שנה רביעית שנה שלישית

רב
אינטרנ\ערוצי

 ט

 הוט
             
  90  

           
 75  

61  58  

 יס
             
  66  

           
 55  

45  42  

שחקנים
  חדשים

      

ערוצים
 מסחריים

-בעלרישיון
קשת

-בעלרישיון
למעט)רשת

שנהראשונה
שהןבעלי

(כיוןיז

             
17150-200

           
 65 18 

50  50  

 10ערוץ
             
  65  

           
 65  

50  50 

בעלירישיון
         חדשים

1ערוץ
  140 60

השלמהלסכום
  הנדרש

השלמהלסכום
 הנדרש

  400 400             400  סה"כ


 

:הנחות

 מהשניםבשלהתגברותבכלאחת5%-נלקחההנחהכיהחלמהשנההשנייההכנסותהוטויסתרדנהב-הוטויס
התחרות.

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

יובהרכיהפחתתחובתההשקעהבהפקותמקורתינתןלבעלירישיוןבלבד.

 -תאגידהשידורהציבורי
o מיליוניש"חהחלמשנת270)מיליוניש"ח260הינהסךמחויבותתאגידהשידורהציבוריבהתאםלחוק

מגלםאתהשקעתהתאגידבחדשות-זאת2020 יכולהתאגידלהקצותסכוםזהאינו מתוךסכוםזה, .)
וסכוםשלעד20סכוםשלעד מיליוניש"חעבורתכניות15מיליוניש"חעבורהפקותשאינןמקומיות,

ספורט.
o יםלטובתהפקותמקורעלידיהתאגידתהיההדרגתית.כיהקצאתהתקציבהיאהוועדההנחת 

 והתפתחותסוגהעיליתבסיוםכלשנהייבחןהמודל,ביןהיתרבהתבססעלסךהתקציביםשהופנובפועללטובת
הפחתתההשקעההעתידיתכפישפורטההתחרותבשוקשידוריהטלוויזיה.התאמותתתבצענהבמידתהצורך.

לשנה הפחתתמחויבותההשקעה הנדרש. ההשקעות בהיקף בעמידה תלויה ביעדXבטבלה, בעמידה תותנה

 ה.בשנהשקדמהל

                                                 
 ח."מלש 150-פ אומדן לא יפחת מ"בהיקף הכנסות ועתלוי  17
 שנות הרישיון.למחויבויות שביצוען נדחה הזה אינו כולל את השלמת כום ס 18
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 אתהשלמתמחויבותשביצועןנדחהלשנותהרישיון.אינו כוללסכוםזה 



 :נוספות הנחות

בשוק,כאמורשלשחקניםחדשיםבכלסגמנטתפחיתאתהעלויותשלשארהשחקנים.כניסה .א

.20%שלשוקלנתחהגעהלאחררקמקורהפקותבתקצובספקיחויבויזואליהאודיו

הוועדה .ב ידוהתקציבלמינוףלפעולהציבוריהשידורתאגידאתלעודדממליצה על המופנה

 מקור הפקות )בעלוהחוקפי-עללטובת זכויות על משותפת הת עדיפותיוצרים,

סבורהכיישלהדגישאתהוועדה'ינג(.בהקשרזה,מצבמנגנוןשל19/קופרודוקציהלסינדיקציה

 :הישראלימאפייניוהייחודייםשלתקציבתאגידהשידור

ריבוי,פלורליזםניתןלעשותבושימושלעודדכןועלתקציבציבורימדובר-המפיקיםגיוון .1

 .עליתסוגההפקותשלומגווןויוצריםמפיקיםשלומגוון

וניתוקהציבוריהשידורתקציב .2 פרטיים גופים של בתקציבים בשימוש הפחתה מאפשר

 .המשדריםבגופיםוהמפיקיםהיוצריםשלהתלות



 :נאותות הפקה ביטול .2

האםלקבועבכללכךו"נאותותההפקה"לענייןהכלליםאתמחדשלבחוןסבורהכיישהוועדה

.שעותמופקותלכמותמחויבותהשקעהבהיקףכספיכוללאומחויבות

מניחהכילספקיותהתוכןהוועדהלאורהתפתחותההפקותמסוגסוגהעליתבשניםהאחרונות,

עוד ההפקות. באיכות ירידה של מפרקטיקה יימנעו הן ולכן לצופיהן השידור לרמת מחויבות

 הוועדהמניחה שונות להפקות ההשקעה הקצאת כי בהתאםבידיתעשה והיוצרים המפיקים

לשיקוליםמקצועייםותחרותיים,ובעצםכךתבטיחאיכותהפקותנאותה.



 :בית הפקות מול חוץ הפקות .3

ההפקותחובתמכלל50%שללהוצאהחובההטלתלבחוןהוועדהממליצה-מסחריתטלוויזיה

.קנויותמקומיותלהפקותהמקומיות

לשנותאתישהאםלבחוןמבקשתהוועדה-עצמיתבהפקהםערוצי-לוויןשידוריוכבליםשידורי

שידורהפקותמקורבערוציביתשלהגוףהמשדרלביןהצגהבערוציםשאינםבין50%היחסשל

 בוחנת היתר, בין המשדר. הגוף מתחריםהוועדהבבעלות של בחדירה כתלות זה ביחס שינוי

 דוגמא–נוספים כניסהכלבגין: מעל נוסף מתחרה י10%של שוק תנתח נוספים10%אפשר

לטובתערוציבית.



 נוספות: רגולטוריות הקלות .4

הנוגעיםלוויןכבליםולשידורילשידוריהמועצהבכללירגולטוריותהקלותלבחוןממליצההוועדה

ל לדוגמה: ילדיםביחסלסוגות. ו27.5%-לקבועמינימוםנמוךמ-שידורי חייתקופתזאתבשל

                                                 
 הכוונה להפקה משותפת בין תאגיד השידור הציבורי לבין ספק אודיו ויזואלי. 19
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שידורראשוני.חובתואורךסדרות,נאותותהפקהלבנוגעהכלליםשינוילבחוןכן.הארוכהמדף

דרמהודוקו.לבהתאםלכךישלקבועהגדרהמינימלית

  :זכויות יוצרים .5

 כי לבמוצע יחס הציבורי ישידור זכויות והיוצריםהעוגנו מפיקים ברוח השידורטיוטת תקנות

.2015-התשע"ו,השימושיםבהפקותמקומיותקנויות(תהציבוריהישראלי)הסדר

ו ערוצישידורהבשידורהמסחרי זכויותרב שמירהעל כלליםלעניין מפיקיהיקבעו יוצריםשל

.מתוךהבנהכילמשדריםישכוחעודףסיכון,במודלשלשותפויות,ויוצריוהתוכן

 

 :ותוכן שיווקי פרסום .ז
 

שלכניסהתעודדהמסחרייםהערוציםבשוקהתחרותפתיחתכיהוועדהסבורההוועדהזהלעניין

חדשיםשחקנים מופחתתלרגולציההנתונים, כךבשל. הקודמיםבסעיפיםשפורטכפי, מצאה,

מגרשאתלאזןבכדיהקיימיםהרישיוןבעלישלהרגולטוריהנטלאתגםלהפחיתלנכוןהוועדה

המשחקים ההוצאותבצד, ההכנסותבצד. הפרסוםעוגתחלוקתעללהשפיעעתידההתחרות,

.הקיימיםהמסחרייםהערוציםבהכנסותירידהעלובכך

המסחרייםהערוציםשלגבוהותקבועותעלויותמבנה להיקףאוצופיםלמספררגישותשאינן,

,השונותהפרסוםפלטפורמותביןהפרסוםאתלווסתהמדיהרכשחברותשלוהיכולת,הפרסום

שהן)היתרעמלות.שוקכוחובהיעדרנמוכהרווחיותברמתהמסחרייםהערוציםאתמשאירים

המדיהרכשחברותשלעודףשוקכוחאותושלתוצר שלהכלכליתיציבותםאתמקטינות(

להםהרגולטורייםבתנאיםולעמודאיכותיבתוכןלהשקיעביכולתןופוגעות,המסחרייםהערוצים

.כפופיםהם

השחקניותשלההכנסהפוטנציאלאתתגדילהטלוויזיוניתבמדיההפרסוםעוגתהגדלת,כןכמו

.התוכןבשוקהתחרותעידודעלותשפיעהחדשות

 

 :פרסום עמלות .1

לחוקהרשותהשנייהשיקבעהגבלתנתחשוקעלגוףמפרסםאותיקוןלבחוןהוועדהממליצה

גוףרכישתמדיהלפיהעקרונותהבאים:

לכללזמןהפרסוםבכלהערוציםהמסחרייםעלפניכללוח17-18%עדכהגבלתנתחשוק .1

השידורים.

.בודדעלפניכללוחהשידוריםזכייןזמןשידוראצלל25%עדהגבלתנתחשוקשל .2

שנרכשוע"יחברתupfront)חוזרתשלמקדמותלזמןפרסוםעתידיבלתימיועד)מכירה .3

 בתוספת למפרסמים יימכרו מדיה תשואהרכישת השווה ריביתלשיעורמקסימאלית

.פיגוריםשלהחשבהכלליה

מסירתהנתוניםלרגולטורע"פדרישהאובמועדיםשיקבעומראש. .4
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.כי"זמןפרסום"כוללבתוכוגםתוכןשיווקי,חסויות,ומתנותיובהר

 

  :שיווקי תוכן   .2

הוועדהממליצהלהתירתוכןשיווקיתוךקביעתכלליאסדרהשיכללוגילויושקיפותושמירהעל

בהתאםלכלליםהבאים:יצירתי-עצמאותשיקולהדעתהמערכתי

:הסוגות בהן יותר תוכן שיווקי .א

 ומגזיןתכניותאולפן

 "תכניותמסוגת"ראליטי

 תכניותבידורודרמה

 תכניותספורט

:תוכןשיווקייאסרביןהיתרב .ב

 תכניותילדים

 תכניותתעודה

 חדשותואקטואליה

 כלליםלנושא"תכניותהייעוץ"כמוכן,יוסדרו-תכניותצרכנות 

דוגמתשיווקיתוכןבמסגרתהכללתםשתיאסרתכניםיקבעו .ג : אלכוהול, הימורים,טבק,

.וכיו"בנשק,שירותימין

תוטלחובתוטלוחובותסימוןשלתוכןשיווקיובכללםאופןהסימוןומשךהסימוןוכיו"בי .ד

:להלןשלתוכןשיווקיסימון

לוגולסימוןתוכןפרסומי+יוסף .1

בתחילתוסיוםהתכניתזמןהצגתהשקופיתייקבע .2



 :מדרוג .ח


אינהשוללתכניסתגופיםמתחריםלוועדתהמדרוג,כדוגמתמכוניסקריםבתחומיםהוועדה

 בשוק, ששונים ניםנשעהםתוך המדידה מתקדמותלצורך אפליקטיביות טכנולוגיות על

  .שיאפשרוניטורלינאריומידעבזמןאמתעלכלסוגיהשידורים
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 ישראליות -'  א נספח
 

-התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, תשמ"ח)ז( לכללי 4סעיף 

 בתוספתמותאמתלספריותתוכן:1987



אויותרמהמאפייניםהאלה,חזקהכיהםשנייםשידוריםשמתקייםבהםז()

שידוריםהמיועדיםבעיקרםלציבורבישראלאולחלקממנו:

מחציתםלפחותהםשידוריםבשפההעברית(1) , אובדיבור, בדיבוב

שידוריםבשפההעברית(;-בכתוביות)להלן

העברית/(2) בשפה שידורים כלל, דרך בהם, יש שיא צפיית בשעת

כלל את המציג התכניות בקטלוג ממוקמים העברית בשפה השידורים

שאינם לשידורים ביחס משמעותי באופן חריג בולט/ באופן התכניות

בשפההעברית.

(3) כלל, דרך בהם, למכירהיש המציעים מישדרים או פרסומות

המתייחסים או העברית, בשפה המשודרים שירותים, או מוצרים

קרםבישראל,אוהכולליםתנאיילמוצריםאולשירותיםהמשווקיםבע

זו, פסקה לענין לישראל; המיוחדים שירותים או מוצרים של מכירה

יםבוהםמןהפרסומותאומישדריהמכירההמשודר25%מישדראשר

פרסומותאומישדרימכירהכאמור,חזקהשהואשידוראשרישבו,דרך

כלל,פרסומותכאמור;

שידו(4) אינם יותר או המועצהרמחציתם אך העברית, בשפה ים

בין ממנו, לחלק או בישראל לציבור בעיקרם מיועדים הם כי שוכנעה

 תרגומם, עריכתם, תוכנם, מהותם, מבחינת בהשאר קטלוגמיקומם

אוזמןשידורם;התכניות

בחלקם,(5) במלואםאו מופקיםבישראל, הםמשודריםמישראלאו

 מהותםותוכנם, פי על כי הוכחלהנחתדעתהמועצה, יןאאלאאםכן

השידוריםמיועדיםבעיקרםלציבורבישראלאולחלקממנו;

בישראל(6) משודרים או אחרות במדינות משודרים אינם הם

תהשונהמהמתכונתשבההםמשודריםבמדינותאחרות,לאחרבמתכונ

שעברוהתאמהאושינויכלשהםבעבורהציבורבישראלאובעבורחלק

ע תוכנם, מבחינת השאר בין תרגומםרממנו, בקטלוגיכתם, מיקומם ,

אוזמןשידורם.התכניות
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 ןוהלוויימועצת הכבלים  -הצעה חלופית -'  ב נספח
 


 כללי

להתערבות המסורתיות ההצדקות מתוך רק צומחת אינה שידורים רגולציית כללי, באופן
קיומםשלכשלישוקלרבותהיעדרתחרותושאיפהלהיטיבאתהרווחה-רגולטוריתבשוקחופשי

המשקיתבענףעליוהרגולטורמופקדבכליםשלהעצמתהתחרות.

ל ומחוץ בישראל המייחדים, העקרונות אלו, מתאפייניםלצד והתוכן, השידורים תחום את ה,
להביא גם שידורים רגולטור על זו במסגרת עצמו. התוכן לגבי ערכיים ציבוריים בשיקולים
בישראל לרבות בעולם, רבים בשווקים אשר המקורית, היצירה קידום את היתר, בין בחשבון

בכשלשוקולהקפידעלמתן)ולמעשהבשווקיםרביםמחוץלארצותהברית(,עלולהלהיותנתונה
וכןמתןביטויהולםלקהליםייעודיים נגישותלציבורלמגווןרחבככלהניתןשלדעותותכנים,

 לרבותמיעוטיםבאוכלוסייה.

)נוכחיתועתידית(,כפישהדברבאלידישידוריםלרגולצייתעיקרייםנדבכים3קיימים,בהתאם
ביטויגםבפעולתהמועצהכיום:



"סמכויותופעולותליצירתסביבהתומכתתחרות".בנדבךזהניתן-הנדבךהראשון .א
 למצוא,ביןהיתר,אתעקרונותהאסדרההבאים:

a. ;מגבלהעלבעלויותבערוציםאותשתיתשידורים 

b. ;הסדריבלעדיות 

c. ;הגנהעלזכויותיוצרים 

d. ;רישיונותמיוחדים 

e. ;עידודערוציםעצמייםהמופקיםבישראל 

f. לערוציםנושאייםבעידן+;מכרזים 


"קידוםהפקותבעבריתומתןביטוילמיעוטים".בנדבךזהניתןלמצוא,בין-הנדבךהשני .ב
 היתר,אתעקרונותהאסדרההבאים:

a. ;חובתהשקעהבהפקותמקורלפלטפורמותשידורולערוציםבעלירישיון 

b. ;קביעתמכסותהשקעהלסוגותמוגנותכגוןסוגהמורכבת 

c. ריםקהילתייםוחדשותמקומיות;קידוםמשד 

d. ;חלוקתתמיכותלמישדריםבשפההאמהריתוהטיגרינית 


"שמירהעלהצרכן".בנדבךזהניתןלמצוא,ביןהיתר,אתעקרונות-הנדבךהשלישי .ג
 האסדרההבאים:

a. ;שמירהעלטוהרהסיקורהחדשותיובכללאסדרתעקרונותאתיקהבשידורים 

b. םלרבותחובותסיווגוסימון;קביעתעקרונותהגנהעלילדי 

c. קביעתמדיניותשידוריםבעליפוטנציאלהשפעהמוגברתללאאסדרהכגון:
 שידוריםלמבוגריםאושידורידת;

d. ;אסדרתתחוםהפרסומותוהתוכןהשיווקי 

e. קביעתעקרונותאסדרהצרכניתייחודיתלתחוםכגוןחיבורוניתוק,יידועמנויים
 עלזכויותוכו'.



שהצגנוכלזאת,נרצהלהתייחסבמסמךזהלשתינקודותמרכזיותכדלקמן:עתה,מ


 מקור בשוק הטלוויזיה בישראל  הפקות .1
 

כאמור,אסדרתנושאהפקותהמקורבעבריתהינהאחדהנדבכיםהעיקרייםלקיומהשלרגולציה
אימוניתלרגולציהמכלסוגשהוא.-עלשידוריםבעידןהמאופייןבהתנגדותאוטו
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חובתהפקותהמקורבמדינתישראל,עלכלמאפייניההייחודיים,כגוןהגדרתהכ"יהודית

ודמוקרטית",גילההצעירוהשפההעיקריתהמדוברתבה,מקבלתמשנהתוקף.


החשיפהההולכתוגוברתלתכניםגלובאלייםזרים,מחדלצדביקוששלהצופההישראליגם
הצורךבשימורהחובה.לתוכןבעברית,מאידךאךמחזקיםאת

 
למרותשבקרבקהליםרביםקיימתצפייהוביקושלהפקותמקורבעבריתברמותשונותומסוגים

שונים,סוגיםרביםשלהפקותאלומהוות"כשלשוק"משניטעמים:
 

 קיימתתחרותבביקושמצדהיצעתכניםזריםפופולאריים; .1

דירכישתתוכןזרהיאפעמיםרבותהעלותהאלטרנטיביתשלמתןמענהלביקושעלי .2
זולהומהירהמהפקהאורכישהשלהפקתמקור;

 

כברכיום,הרגולטוראינומתערבבחובתהשקעהבהפקותבעבריתשאינןסובלותמכשלכאמור
לתפיסתנותפקידהשלהמדינהלהבטיחתפריטשידוריםכגוןהפקתחדשותואקטואליה.
.שישודרבכללאמצעיהשידורהאודיוויזואליהמוסדרעלידההוליסטירחבומגווןלאזרחיה,


 ערוצית -שוק הטלויזיה הרב

 
  מפרסומות;חף–מדמימנויממומן

 ;מאופייןביציבותגבוהה
 ;מאופייןבריכוזיותענפית

 שעוריהרווחיותבוגבוהיםמאד; 

 ולוצריךלייצרטבעוכאגרגטורשלערוצינישהשאינםכפופיםלשיקולירייטינגיכמעצם
 תכניםפרטיקולרייםותכניםחתרנייםיחסית;
הקיימתלהפקותמקורואףמפיקממנהמשלבבאופןטבעיבלוחהשידוריםאתתוצריהחובה

 תועלותכלכליות;
 

 שוק הברודקאסט 
 

 סטגנטי.ההוצאהלפרסוםביחסלתל"גממומןמפרסום.שוקהפרסוםבישראל
 מאבדמהיקפולטובתהפרסוםבאינטרנט;םבטלוויזיהמהנמוכותבעולם.נתחהפרסו

 יציבות-כשליםואישוקרצוףמשברים,; 

 ;מצויבמעברלרישיונותלשידורים,שאינםמהוויםעודמשאבמוגבל

  פועלעלפימטבעהרייטינגולפיכךמכווןלמכנהמשותףרחב; 

 .ייחודייםוטעמיםקהללפלחיפנייהעללהתקייםצריךואינויכולאינו 


 השידור הציבורי  
 

 מצויבשלבימעברלתאגידהשידורהציבוריהחדש; 

 (ותלויבו;2015ממומןמתקציבהמדינה+אגרה/תקציבקבוע)עדמחצית 

 חףמשיקולירייטינגאומשיקולירווחולפיכךצריךויכוללייצורתוכןמקוריייחודי
 ופחותפופולארי;

 
 

 הפקות מקור המודל המוצע לחובת 


 ברודקאסט
 

 ;השארתהמתכונתוההיקףהמחייבתברישיון 

 מתןחופשפרוגרמתילגופיהשידור,להוציאחדשות;–ביטולהדרישהלמכסותולסוגות 
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 טלוויזיה רב ערוצית 
 

 לפיוהחובהלהפקותמקורנגזרתמשיעורההכנסות;ןהשארתהעיקרו 

 מההכנסותהכוללות;12%עד8%השארתהחובההקיימתהיוםלהשקעהבשיעור 

 אימוץמודלמדורגלמשדריםחדשים,כלומרשיעורההשקעהבהפקותמקורילךויגדל
 ככלשהיקףההכנסהאוכמותהמנוייםעולה)מבחניםחלופיים(;

 ינוקאלמשדר;ברמההראשונהלאתחולחובותהפקותמקור,עלמנתלאפשרהגנות 

 החלמרמהמסוימתשלהיקףהכנסהאוכמותמנוייםתחולחובהמסויימתשלהיקף
 השקעה,בשיעורנמוךמהרמההשלישית;

 מההכנסותיחוייבו12%לבין8%בין-והחלמרמהשלישיתתחולהחובההקיימת
 בהשקעהבהפקותמקור;

 יוםלהשקעהבהפקותמקורעםהשארהשלמסגרתהסמכותומסגרתהאסדרההנוהגתה
 אפשרותלרגולטורלהתאיםאתהאסדרהבהתאםלהתפתחותהשוק;

 חופשלגופיהשידורוהיצירהמתן,מספרפרקים/לאורךהדרישהביטול. 




–הצעה למדרג הרגולציה .2


 –ויזואלי יוגדר ככזה, אם יענה על המאפיינים הבאים במצטבר -ספק שירות אודיו
בין20,שירותלינארישלבדרךאםביןויזואליים,-אודיותכניםבישראללצרכניםמציע .א

 ;וביןבשילובשלשניהם21לינארי-באמצעותשירותא

התכניםהמוצעיםהםתכניםשאדםסביררואהבהםכתכניםתחליפייםלתכנים .ב
 המשודריםבדרךכללבטלוויזיה)כגוןסרטיםוסדרותבאיכותהפקהמסוימת(;

 ;טכנולוגיתהאדישותעלפיעיקרוןה–אלקטרוניתתשתיתבאמצעותלצפייהניתן .ג

ספקהשירותוהצפייהבהםהיאבאמצעות22הכלוליםבוהםתכניםשיזםהתכנים .ד

 ;ממשק)ביןבממשקחומרהוביןבממשקתוכנה(בשליטתושלספקהשירות

ושהופקוהתכניםשמספקהספקהםבעיקרםתכניםשמשודריםברישיוןמטעםהמפיק .ה
 באופןמקצועיעלידיגורמיםשתחוםעיסוקםהואהפקתתכנים;

השירותכוללמנגנוןארגוןתוכןשיזםספקהשירותאולוחשידוריםשהכתיבספק .ו

 השירות;

 שידוריומיועדיםלציבורבישראל. .ז

 
ויזואלי" ייבחן הספק בהתאם לכמות/אחוז ההכנסות -ככל שספק יוגדר כ"ספק שירות אודיו

ו או לפי מספר הלקוחות כמפורט להלן )מבחנים חלופיים(, ובהתאם יחולו עליו עקרונות של
 האסדרה הבאים:

 
200–אומ5%–עלספקאודיוויזואלישנתחהשוקשלונמוךמ-רגולציה אין -ראשונה רמה

מנוייםלאתחולכלרגולציהלמעטהדיןהכללי.170,000–אושישלופחותמ₪מיליון



יחדעםזאת,ישלהסדירברמהרוחבית)כלומרלהפוךאתזהלדיןכללי(סוגיותמעולםהתוכן

                                                 
ירותהמציעתוכןלצפיהבזמןאמת,באופןהמיועדלצפייהסימולטניתעלבסיסש–ויזואלילינארי-שירותאודיו20

 לוחתכניות.
שירותהמציעתוכןהמאפשרלצרכןלבחוראתזמןהצריכה,ביןאםמתוךקטלוג–לינארי-ויזואליא-אודיושירות21

שלשירותלינאריוצפייהמאוחרתקלטה(ביןאםבאמצעותהVODתכניותהמוצעותעלידיהספק)לדוגמאשירות
(.PVRאוDVR,Catch Up TVבועלידיהמשתמש)לדוגמאשירותי

 לרבותבאמצעותרכישהשלתוכןשאינוהפקהעצמית. 22
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שאינןתלויותבנתחשוקו/אובטכנולוגייתהשידור,ועלכןיכולשיחולוגםעלספקיםברמה

הראשונה,בהתאםלסוגהשידור:

דוריחדשות,כגוןיקבעובחוקעקרונותלרגולציהרוחביתעלשי-שידוריחדשותארציים .1

אתיקהבשידוריחדשות,איסורתוכןשיווקי,הפרדהביןהמערכתהעיתונאיתלעסקית,

בעלויותצולבותומניעתריכוזיותוכו';

בישראלהמשודריםמוכרזיםספורטמפעלירכישתעליקבעבחוקאיסור-שידוריספורט .2

.פתוחבאופןבישראלבשידוריחויבומוכרזיםשמפעליםאובבלעדיות

תיקבעבחוקדרישתזיהויגילומתןאפשרותחסימה;-שידוריםלמבוגרים .3

הסדרתנושאיזכויותיוצרים; .4



-רכה רגולציה-שניה רמה

מגודל השוק ]כיום שוק השידורים  5%תחול על ספק אודיו ויזואלי שאחוז ההכנסות שלו לפחות 
 –הכנסות )לא כולל החריגים ₪ מיליון  200ולפיכך, מדובר על  ₪23מיליארד  4 –מוערך בכ 

FREE TO AIR לקוחות )מבחנים חלופיים(. ואלו עקרונות  170,000[ או שיש לו לפחות
האסדרה שיחולו:



חובותסיווגוסימון;-

הגנהעלקטינים)לרבותתוכןשאינוהולם,איסורתוכןשיווקילילדיםוכו'(;-

אנוחושביםשברגולציההרכהצריכיםלהקל–הנגשהלבעלימוגבלויות)כתוביותושפתסימנים(-

₪במעטמחובותההנגשההקבועותכיוםבחוקשמטילותנטליםכלכלייםכבדים)מאותאלפי

לערוץישראלי,החובותאינןחלותעלערוציםזרים(.

אישדרתשדירפרסומתהמכילבמפורשאובעלרישיוןל-אתיקהבשידוריפרסומות)למשל-
בעלרישיוןלאישדרפרסומתשישבהמשוםפגיעהבכבודושלאדםבמשתמעטענהשאינהאמת;

(,חסויותוכו';אוברגשותהציבור
כלליתוכןשיווקי)חובתגילויוכו'(;-

חובותצרכניותבסיסיות)לדוג'איסורכבילה,איסוראפליה,איסורהטעיה(;-

בעלויותצולבות;-

מההכנסותאשרתלךותעלהבאופןליניאריויחסי4חובתהשקעהשל%– מקור הפקות חובות-

₪מיליון200לעלייהבנתחהשוקאוכמותהלקוחות,עדלמדרגתהרגולציההבאה)הכנסהשל

רותסד2מהםניתןלהפיקלמשלסדרתדרמהאיכותיתאו₪מיליון8תביאלהיקףהשקעהשל

לילדים(;

איןמגבלהעלמודלהמימון)פרסומותאודמימנוי(;-

)אחוז ההכנסות משוק השידורים  15%החל מנתח שוק של  - רחבה רגולציה - שלישית רמה
לקוחות, ואלו עקרונות ההסדרה שיחולו: 500,000או לפחות ₪[ מיליון  600]מדובר על 

בנוסףלחובותהנ"ל:-

;12%-8%–חובתהשקעהבהפקותמקור-

חובותצרכניותלגביהתקשרותעםמנויים)אפשרויותחיבורוניתוק,זמנימענהוכו'(-

הנגשהלבעלימוגבלויות)כתוביותושפתסימנים(-

                                                 
הרגולטור יידרש לפרסם את תוצאות מדידת נתח השוק השנתית על מנת ששחקנים פוטנציאליים יידעו לדווח בהגיעם לרף  23

 ינת נתח השוק;המינימאלי מבח
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 ;מגבלתבעלויותצולבות-
ביזורוכו';–מגבלותנוספותעלתחרות-


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


ישבהתאםלמבואשהצגנולעיל,-נקודהנוספתוחשובהביותראליהנרצהלהתייחס

לקייםשימועבדברגבולותהגזרהשלהרגולציהתוךמתןהזדמנותלכללהציבורלהשמיע
הנוהגיםדעתובדברהיקףותחומיהאסדרההקיימיםכיוםלרגולטורלגביכללהתחומים

כיוםובכללם:


 סוגי שידורים כגון בתחומי שידורים למבוגרים או שידורי דת.קביעתמדיניות -
שידורים קהילתיים -
 עידוד הפקות מקוריות -

 בתוכןשידוריםבלעדיות -

 בעלויות צולבות -

אתיקה בשידורים -
 הגנת הצרכן -

 כבלים, לווין, ייעודיים, נושאיים -שידור ורישיונות מכרזים -

 משדרים בין פעולה ושיתוף תחרותאסדרת -

 תמיכות לאמהרית וטיגרנית -

חבילת יסוד -
 חדשות מקומיות ושידורים בענייני האזור   -

 שידורים קהילתיים -

 בכבליםובלוויןמפיק חדשות עצמאיאסדרתחדשותלרבותהענקתרישיוןל -

 ציםאסדרה גם על מפיקי ערו -

פטוראתבעלהרישיוןמלהעבירסמכותהרגולטורל–חובההעברת שידורי -
 שידוריםהמשודריםלפיכלחוקלציבורבישראל;

 שידורים שמקורם מחוץ לישראל -

 במידתהצורךקביעת אפיקים -

 ותוכןשיווקיהפרסומות אסדרתתחום -

 הגבלת עוצמת הקול -
 

ההנחהבבסיסהרעיוןהיאכי"לספקיות–התנגדותנו לעניין ביטול נאותות ההפקה .א
של מפרקטיקה ימנעו הן ולכן לצופיהן השידור לרמת מינימלית מחויבות התוכן
ירידהבאיכותההפקות."אנולאמסכימיםעםהנחהזו.ההפךהואהנכון,הרגולציה
דרישת נוכח גבוהה הפקתית באיכות תהיינה רבות שהפקות לכך, שהביא היא

הפק ליצורנאותות השידור גופי יעדיפו זו, דרישה שתבוטל ככל הפקה. לשעת ה
הפקה, שעות ביותר המסך זמן את למלא מנת על יותר ירודה באיכות תכנים
זולההרבהיותרמהפקתסדרהישראלית זראיכותישעלותו ובמקביללרכושתוכן

 איכותית.כפועליוצאמכך,תפגעהיצירההישראליתואיכותה.
 

,חובת השקעה בשידורי ילדים 27.5% –מ   ותנו לקביעת מינימום נמוךהתנגד .ב
-מהנימוקיםהבאים

  
הפקות של היסוד לתכלית חוטאת ולנוער לילדים הרך, לגיל הפקותהמקור את לבטל ההצעה

         המקור,שעניינהטיפוחועידודיצירהעבריתבשפהאודיוויזואלית.
ותבכלהנוגעלקטגוריהגילאיתרחבהזו,שמסווגתומסומנתעדגילתכליתזומקבלתמשנהחשיב

                               18
ראשיתקריאהואילו הילדותהואהשלבהמאפיין ראשיתשפה, הגילהרךהואהשלבהמאפיין

                            שלבהנעוריםמאפייןראשיתזהות,תרבותית,חברתיתואישית.
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חשיבות מעניקיםמשנה הללו, לשלבים הייחודיים והסוציולוגיים הפסיכולוגיים המאפיינים
                 והשפעהלתוכןמקוריבשפההעברית.

              סודגלויהואכיהדורהנוכחימכווןשפה״מסכית״ביסודה,בשונהמהדורותהקודמים.
          תהיוםבמסךבאשרהוא.הדרך״לחנוךלנערעלפידרכו״עובר

הצורך את ומחדדת מחריפה גלובאלית, לתרבות הצעיר הדור של וגוברת ההולכת החשיפה
 בטיפוחתוכןאלטרנטיבימתחרהבשפההעברית.

ברזל צאן נכסי האחרונות בשנים הולידה הללו הגיל לקטיגוריות הטלוויזיונית היצירה
עד היינו להם הודות קופיקו,טלוויזיוניים, כגון: עבריות, קלאסיקות של מחודשת לתחיה ים

               חסמבה,אליפיםועודועודשפעתכניות.
מתמקד שכהגדרתו זה, לייעוד האחראי היחיד כמקור החינוכית בשידורי להסתפק אין

   .            ב״חינוך״
יסודייםהנדרשיםלנוכחהתמורות והתאמה שינוי עברו המועצה יוצגוכללי והם בעתהחדשה

  .   בקרוב
 

נלקחההנחהלפיהישלהקטיןאתחובתההשקעהבשלאורךחייב .1 לאברורלנומהיכן
היועציםשלנו, לעמדת בהתאם ואף היכרותנו לפי הוא, נהפוך ילדים. הפקות של מדף
הסדרה, קצב בגלל החדש, הילדים דור את מעניינות אינן כבר ישנות, ילדים תכניות

הועדהת דו"ח בטיוטת לילדים. התכנים וריענון בחידוש חשיבות יש לפיכך, וכו'. כניה
ביחס המקור הפקות בשוק כיום ההשקעות רמת את ולשמר קיים מצב 'לצלם' מוצע

 מורכבת )סוגה עילית להפקות-לסוגה כיוםמוקצים כי נקבע בהתאם ותעודה(. דרמה
 כ עילית מסוגה 400–מקור הוטהמורכ₪מליון של השקעה מחובת השאר, בין בים

מיליון156וביחד₪,מיליון66ומחובתהשקעהשליסבגובהשל₪מיליון90בגובהשל
.₪ 

בעודיסהשקיעהקצתיותרמ₪מיליון127השקיעההוטסךשל2014דאעקא,כיבשנת
)ולא₪מיליון  237 – 2014נת הוט ויס בסוגה עילית בשובסה"כהשקיעו₪,מיליון110–

 מיליון(.156

 

 


